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 احملتويات هرسف

أ  الناشر كلمة
1  املقدمة

3      (1السياحة الروحانية )
3  هام َسَفٌر تارخيي  -1

8      ماذا رأيت يف هذا السفر؟
12اآلثار القدمية -2

13 كيف ُخلقت الدنيا 
20  النظرية القرآنية حول خلق اإلنسان 

21  ان املختلفة مراحل خلق اإلنس
            34  كان آدم وإبليس كالمها من نسل اإلنسان

      43 آدم عن آخر عظيم اكتشاف
45       واحدة نفس من اخللق حقيقة

55        ما املراد من شجرة آدم؟
       60اكتشاف القرآن الكرمي عن هارون 

65  "جنرت منرت"-3
67  جتناب التأثريات السيئة للنجوم حبسب املرصد القرآين اوسيلة 

71     الفرق بني أخبار املنجمني واإلهلام اإلهلي 
73     عبدَة النجوم التوحيَد يعّلم  إبراهيم 



 83 ضرورة التقومي الشمسي وأمهيته 
 89 املبادئ الثالثة لنجاح نظام العامل 

 90  أسباب الدمار القومي
 93   حبر واسع وعظيم

100        مكانة القرآن الكرمي العليا 
103             (2السياحة الروحانية )

103املساجد -4
106        ثالثة أهداف هامة لبيت هللا 

110        مجاعات األنبياء فقط تشبه املساجد 
112         أهداف املسجد

117        أحكام اإلسالم عن أسرى احلرب 
122        حكم اإلسالم أبداء الزكاة إلقامة املساواة 

130          بعض أحداث تثبت بركات الصحابة الظاهرية اليت تزيد املرء إمياان 
135            إيثار األنصار ورحابة صدورهم عدمية النظري عند انتخاب اخلليفة

138        منع اخلمر وامليسر 
140         محاية حقوق النساء 

142        تعليم اإلسالم الشامُل إلقامة األمن 
153         وسائل إقامة األمن

        157اخلالفة حتيي ذكرى حممد رسول هللا 
158         التأكيد على الضيافة يف اإلسالم 

165        قلعة القرآن الكريم مقابل القلعة املادية -5
166        ملاذا تُبىن القالع؟



168        إحدى عشرة َمزِيَّة للقالع العظيمة 
177         هجوم أبرهة على بيت هللا 
183         معجزة هللا القادر العظيمُة 

184        ان إىل اخلارج من مغاراته ُجرُّوا الشيط
185             (3السياحة الروحانية )

185املقابر املادية واملقابر الروحانية -6
193           هللا تعاىل بنفسه يُدخل كل إنسان يف القرب 

198          املقربة الروحانية لكل شخص تكون حبسب أعماله 
205                 وات احلقيقية تتبنّي من خالل القرب الروحاين فقطمكانة األم

209        قبور األنبياء السابقني 
        210ثالثة قبور لسيد األنبياء حممد املصطفى 

215         نصيحة ألفراد اجلماعة 
216األسواق الفاخرة -7

217             ق الفاخرة املبيعات يف األسوا
218              سوق روحانية أخرى 

219           بني السوق الدنيوية والسوق الروحانية كبريالفرق ال
221        ما هو سبب شناعة العبودية؟ 

226        النعماء احلاصلة يف السوق الروحانية 
 239      مزااي فواكه اجلنة 

 244                 أسود ودميم  تجميل وجه  لفة وص  
256          الذين اختاروا العبودية هلل بصدق ُجعلوا ملوًكا يف الدنيا 

259              َمثل عظيم حلماية هللا



262        وعد انتصار املسلمني يف احلروب الدينية
 265        اجلهاد ابلقرآن هو اجلهاد األكرب 

 267                  ال تقلِّدوا الغرب 
268          أتسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية  يفعظيمة حكمة 

269        البشرى القرآنية 
271         سوق إهلنا العجيبة 

273        سلِّموا هلل نفوسكم وأموالكم سريًعا 
275             (4الروحانية ) السياحة

275         املنارة العليا يف العامل الروحانياملقام احملمدي، 
278           منارة يقدمها اإلسالم مقابل املنارات املادية

278              ملاذا تُبىن املنارات؟
280         على املنارة؟ كيف تطرَّق إىل املسلمني اعتقاد نزول املسيح 

286           القرآن الكرمي خيرب عن منارة روحانية عظيمة
                287حممد  منزلة

289           ذكر فساد الزمن األخري يف األحاديث النبوية
289        نبأ عن جنم يف السماء الروحانية

291         فهو شهاب مبني أما حممد رسول هللا  ،كل نيب شهاب
292          خطة مساوية لقمع الشرور

294         كواكب العامل الروحاين
294          املماثلة الكبرية بني النظام املادي والروحاين

296         سنة هللا عند الفساد العاملي
296         االستعارات يف النبوءات



297        ى مفهوم الثراي يف علم تعبري الرؤ 
298        الروحانية بعثة املسيح املوعود نتيجة إفاضة رسول هللا 

298         يف السماء يُ تَّخذ اهلامةالقرار يف األمور 
299             لقد نزل حممد رسول هللا واملسيح املوعود أيضا من السماء 

300           نجم الثاقب"النبوءة عن املسيح املوعود يف "الطارق" و"ال
301        املبدأ اهلام للعثور على احلق

302         نبأ إحياء اإلسالم يف كل زمن مظلم
303         احلكمة يف حتقق النبوءات يف املستقبل

       303على صدق حممد رسول هللا  دليلاإلهلامية  ةالسابقنبوءات الكتب 
304          كرمي من "شديد القوى"نزول القرآن ال

307          آية هللا العظيمة
308                   والدة إنسان كامل إلصالح اخللق

308        إىل هللا تعاىل صعود النيب 
309        من السماء لنجاة البشر نزول هللا 

        309وسائل قرب هللا ومغفرته 
310         األسباب غري العادية لالرتقاء الروحاين

        310اتصال قوس هللا مع قوس حممد رسول هللا 
312         الطاهرة والعفيفة حياة النيب 

314            السهام السماوية واألرضية تصيب هدفا واحدا
314 مشهد خالب للصعود والن زول

315         كالم ذو مزااي ثالث 
315        النجم الذي طلع يف األفق املبني



316        ما املراد من املنارة البيضاء؟
316        ديّة إىل مقام املعّيةن  من مقام العِ 

316        ملاذا بُنيت املنارة يف قاداين
317         ة أال تدَع راية اإلسالم تنخفض أبداجيب على اجلماعة األمحدي

317        ذكر املسجد األقصى يف القرآن الكرمي 
318         مثل رائع لإليفاء ابلعهد

        319عهد اجلماعة اإلسالمية األمحدية اجلديُد مع رسول هللا 
321         سرية الصحابة قدوة لنا 

322         هو السراج املنري هللا حممد رسول 
322                   حممد رسول هللا نتيجة طاعةاإلهلية نزول األنوار والربكات 

             323التماس قيصر من عمر 
324        فتح ابب العلوم الغيبية

329                  حيًّا إىل األبد املنارة احملمدية ستُبقي امسه 
329          املنارة احملمدية ميكن أتسيسها يف كل مكان يف العامل

 330                    املنارة احملمدية تنّور كل إنسان حبسب مرتبته
              331عظمة مقام حممد رسول هللا 

331               وصفة انجعة 
 332                  مديةاملنارات الصغرية األخرى على منهج املنارة احمل

333           تعيني أانس يستحقون العظمة والعلو الروحانيَّنِي 
334        قلِّدوا أابكم الروحاين

335        النصيحة ألفراد اجلماعة
336        تعاىل هللا منالدعاء 



337             (5السياحة الروحانية )
 337 الديوان العام يف العامل الروحاني

337           الدافع وراء سلسة خطاابت السياحة الروحانية
339            ست عشرة أعجوبة رأيتها يف السفر

344            األهداف وراء إقامة الديوان العام
345          الكرمي املزيَّة الفريدة للديوان العام املذكور يف القرآن 

           345إعالن من الديوان العام القرآين عند بعثة رسول هللا 
347           جمال حكم احلاكم املذكور يف القرآن الكرمي

348             األبدية إعالن حكومة حممد 
349          نبأ يف القرآن عن احنطاط املسلمني خالل ألف عام

350            إلحياء اإلسالم يح املوعود بعثة املس
352            بعظمة خارقة حتقُّق نبوءة رسول هللا 

352         هدف آخر للديوان العام
353        إعالن القانون القرآين ومزاايه

354         قانون كامل ومكتمل
356  القانون اجلاري إىل يوم القيامة

357        تعليم يطابق فطرة اإلنسان
357         التعاليم ال ُمثلى يف الكتب السابقة اجتمعت يف القرآن الكرمي

358        أفضلية القرآن الكرمي
359         عظمة القرآن الكرمي

360        إىل هللا تعاىل  يهديكتاب 
361           بواسطة التعليم القرآيناحلصول على قوة خارقة 



363        العدمية النظري أسوة حممد رسول هللا 
364        الطريق األمثل حلماية املسلمني وبقائهم 

365         كالم ذو مثاين مزااي
366           معاملة هللا للذين يتبعون قانونه والذين ال يتبعونه

360        سالم بسبب تعليمه العظيملقد انتشر اإل
371        حكم هللا تعاىل يف قوة الكفر اجلماعية

372         انتصار التوحيد الذي قدَّمه القرآن الكرمي
373        تعليم اإلسالم الرائُع يف األمور القضائية

375         الدستور اإلسالمي
378            لون يف النظام السماويمعاملة الذين يتدخ

383           كلها  للمخلوقاتاملادية احلاجات  قضاءوع د 
391              الدعوة العامة للرؤية 

399             (6السياحة الروحانية )
399         الديوان اخلاص يف العامل الروحاني

400              أهداف الديوان اخلاص
406           مة الديوان اخلاص املذكور يف القرآن الكرميعظ

414           اإلنسانية عق ُد ديوان خاص عند والدة آدم أيب 
418        بعض احلاالت اخلاصة للديوان الروحاين

419         ذكر ديوان خاص آخر يف القرآن الكرمي 
420        اصالعظمى من الديوان اخل إعالن بعثة حممد 

421         آدم احلكمة يف عدِّ املسيح املوعود 
428         اهلدف الثاين من الديوان اخلاص



458         اهلدف الثالث من الديوان اخلاص
458        األسلوب العجيب للديوان القرآين 

474        خلاصاألبدية يف الديوان ا إعالن حكومة حممد رسول هللا 
474         اهلدف الرابع للديوان اخلاص
478         ثالثة أسباب لتوتر العالقات

486         إعالن اجلوائز يف الديوان اخلاص
487         معىن "الكوثر"

         493أربعة أهداف من بعثة حممد رسول هللا 
493         مور الغيبيةإىل األ إرشاده 

497         الشريعة فضل عظيم من هللا
498         تعليم القرآن الكرمي الكاملُ 

498         تعليم احلكمة
499         تزكية النفوس

500          نبوءة عن والدة ولد روحاين ذي خري كثري
501         رسول هللابشارة "مقام حممود" حملمد 

502          النيب الفريد يف كل وصف
502          املدائح على ألسن اجلميع

503         االعرتاف بتفوق تعليم اإلسالم
         503األعداء ميدحون النيب 

504        السامية من حيث األخالق الفاضلة مكانة النيب 
505         وصربه وصموده لنيب شجاعة ا

        506ُجوده ورمحته وعدله 



508        جتليات املقام احملمود يف الزمن الراهن 
508         ديوان عظيم

509             (7السياحة الروحانية )
509         ُدور الطبول يف العامل الروحاني

511           اإلخوة اجلدد لفائدةلسابقة ذكر بعض األمور ا
513        اهلدف األول من ُدور الطبول

520           انتشار اإلسالم يف املدينة املنورة
        521نبوءات األنبياء اإلسرائيليني وأوليائهم عن حممد رسول هللا 

528         جبالء هحتققنبأ آخر صدر من "دار الطبول" املذكورة يف القرآن و 
528        بعض الشروط لصلح احلديبية

531 هو فتح مكة وليس صلح احلديبية فَ ت ًحا ُمِبيًنااملراد من 
537         م حبيبة رضي هللا عنها أل اإلميانية غريةال

539         لفتح مكة استعداد النيب 
         545ول هللا رسمن التماس أيب سفيان 

551         اهلدف الثاين من دور الطبول
555          دار الطبول اإلسالمية العظيمة مقابل ُدور الطبول الدنيوية

558              نبوءة غلبة املسلمني
565             إعالن إقامة ملكوت هللا يف العامل

569           ثورة االنتقام دالنصيحة مبراعاة العدل واإلنصاف عن
574        أحكام اإلسالم املفصلة عن احلروب

586         تفسري رائع لسورة العادايت 
593        اهلدف الثالث من دور الطبول الدنيوية



          595حكم غاشم لكسرى إبلقاء القبض على رسول هللا 
599         الدعوة العامة لرؤية هللا 

601        يتحبب إىل صحايب دميم املظهر  رسول هللا 
         602ختطيط فتح العامل يف مسجد النيب 

609             (8السياحة الروحانية )
609         املكاتب يف العامل الروحاني

625        التسجيل يف العصر الراهن جهازاخرتاع 
631        معرفة عن ضرورة املالئكةنقطة 

634         مسألة القدر والنصيب
638          مل تقدر احلكومات إىل اآلن على تقليد النظام الروحاين

640        قانون ساّر يف العامل الروحاين
642        صالة واحدة قصة فوات معاوية 

647         ية فانيةاخللعات والعقارات الدنيو 
649   اليمن على بيت هللا ملكهجوم 

652          االعرتاف بعظمة بيت هللا وتقديسه منذ قدمي الزمان
655         نبوءة سيطرة املسلمني على فلسطني

655        احرتام املسلمني دوَر العبادة 
657        نبوءة بعودة اليهود إىل فلسطني

659         سيطرة اليهود املؤقتة على فلسطني دليل على صدق اإلسالم 
660          تكون فلسطني حتت سيطرة عباد هللا الصاحلني دائما

663             (9السياحة الروحانية )
663         األنهار يف العامل الروحاني



665             مبطر غزير مماثلة رسول هللا 
666           جرت آالف األهنار العلمية بواسطة القرآن الكرمي

686        الفرق البنّي بني األهنار الدنيوية والروحانية
689        النهر احملمدي بصورة الكوثر

691             (10السياحة الروحانية )
691                احلدائق القرآنية

692       قطة علمية عدمية النظري بّينها القرآن الكرمي عن كون كل شيء زوجان
694              البحوث العلمية احلالية

701             السامية  مكانة أمة حممد 
703   اخلدمات اإلسالمية اليت قامت هبا اجلماعة األمحدية يف كشمري وفلسطني

             706هللا األشجار اليت زرعها حممد رسول 
710مديةاحملدائق احلمناذج 

713             (11السياحة الروحانية )
 713                العامل الروحانيور الضيافة يف د

718          القرآن الكرمي  بيان التاريخ يصدق
َب  تَ رُ  ِإنَّ َشانَِئَك ُهوَ حتقق نبوءة            724األ 

728  إضافة إىل املسيح املوعود  الكوثر يشمل مجيع املخلصني من أمة حممد 
 733         إىل األبد دار الضيافة للجماعة اإلسالمية األمحدية أيضا ستستمر

            737إنعامات هللا على املسيح املوعود 
743             (12السياحة الروحانية )

743         الروحانيمكتبات العامل 
748          كل نوع  كتبات منامل أنه يشملاّدعاء القرآن الكرمي 



749          مل خُتلق األرض والسماء يف ستة أايم، بل يف ست مراحل 
751         نظرية القرآن عن خلق العامل

753    مثيل مجيع األنبياء وأفضلهم كان النيب 
757         كان نيب هللا  سقراط 

761         مسألة االرتقاء واملكتبة القرآنية 
761           ذكر خلق األرض والسماء يف مكتبة القرآن

767        املوسوعة الربيطانية تعرتف ابحلقيقة
770         مبادئ الرتبية يف القرآن الكرمي 
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ِحيِم  ِن الَره ْحمه ِ الَره ُسولِِه الكهِريِم     بِْسِم اّلَله لَِي عهَله ره نُصه ُدُه وه نهْحمه
ْبِدِه المِسْيِح المْوُعْودِ  عهَله عه وه

الناشر كلمة

املصلح املوعود سيدان لبني يدي القارئ الكرمي كتاب "السياحة الروحانية"، نضع 
ه وخليفت   املسيح املوعود  جنل   ، حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 الكتابوجيدر ابلذكر أن هذا  .وهو حتفة مثينة قلما جتود مبثلها األقالم الثاين،
ألقاها  ا ان ي عشر خطااببلغت ع دَّتُ  الفريد كان يف أصله سلسلة خطاابت

 - 1938عشرين عاما ) يف اجللسات السنوية للجماعة على مدىحضرته 
مساحة مكانية مشلت نالث بقاع خمتلفة، بدءا من قاداين دار على و  م(،1958

تقسيم شبه القارة اهلندية، ومرورا بالهور، ووصوال  األمان، حيث مركز اخلالفة قبل
م وانتقال مركز اخلالفة إليها وأتسيس 1947ابكستان عام إىل ربوة بعد قيام دولة 
مدينة ربوة املباركة هناك.

خالل  لقد ملعت فكرة "السياحة الروحانية" يف ذهن حضرة املصلح املوعود 
م يف أجواء اهلند اخلالبة يف دهلي وما 1938والنقاهة عام  رحلته لالستجمام

اعتاد يف سياحته السري وفق   تهحضر وسيبدو جليا للقارئ املتأمل أن  .حوهلا
ريُوا يف  اأْلَْرض  فَاْنظُُرواالتوجيه القرآين القائل:  ووفًقا لعادة رجال  ،.....ُقْل س 

 .هللا تعاىل وأوليائه
إن أرفف املكتبة اإلنسانية عموما والعربية خصوصا مكدسة بكتب أدب الرحالت 

جند من بينها كتااب يصف تفاصيل اجلغرافية، غري أنه يندر، إن مل نقل ينعدم، أن 
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املستوحاة من العامل املادي واملنعكسة  رحلة عرب تضاريس العامل الروحاين ومعامله
. فهذا الكتاب العظيم يتناول ابلبيان كل تلك التفاصيل، وهو مسلسل متصل منه

الروحايني  املناظ ر  هلذاأدق تفاصيل رحلته يف العامل  احللقات يونق فيه صاحبه 
 ابب كبري من أبواب العلوم.  نْي مَ املادي، ابعتبار أن مسألة التناظر بني العالَ  العامل

كما يلفت حضرته عرب صفحات كتابه أنظاران إىل دقائق احلقائق الكامنة وراء 
فر القيي م مبنـزلة تسجيل لَسفر طويل وهام سائر الظواهر واملشاهد املادية. فهذا السي 

مبثله على حدة كلما رأى مشاهد العامل املادي من املفرتض أن يقوم كل إنسان 
دليال و  منوذجا فالشكر موصول إىل املؤلف أن أاتح لألجيال الالحقة أمامه. مانلة

كل رحلة من   وسيجد القارئ أن يفاسرتشاداي ُيستعان به طوال تلك الرحلة. 
رحالت هذا الكتاب ينطلق بنا صاحبه من هذا العامل احملسوس إىل فضاءات 

 ول يف تلك العواملونظل جنول وجن ،جديدة وعوامل عجيبة وأراض ومساوات أخرى
 مستمتعني.
جسور التواصل بني األزمنة واألمكنة،  فر العظيم أيضا ميد حضرتهيف هذا الس ي 

وصحابته الكرام، مث  فنراه اترة يقص علينا حداث وقع أايم حضرة خامت النبيني 
يدلف منه إىل حدث معاصر، واترة أيخذان إىل َمْعَلٍم هنا، مث ينتقل بنا إىل معلم 

 هناك، يف جولة سياحية فريدة من نوعها. آخر
ال يفوتنا أن نذكر أن هذا الكتاب يعد فرصة ساحنة للقارئ العريب ليتعرف على 
شيء من اخللفية التارخيية ملنطقة شبه القارة اهلندية بوجه عام، ال سيما خالل 
حقبة حكم سالطني املغول املسلمني، وستبدو تلك اخللفية بوضوح من خالل 

اء بع  ملوك تلك الساللة، وكذلك الكثري من املعامل األنرية ال ي خلفوها ذكر أمس
لتظل شاهدة يف سجل التاريخ على وجودهم وحافظة ملا هلم وما عليهم، حبيث 
تستقي منها األجيال الالحقة العربة. وملساعدة القارئ أكثر يف استحضار 
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الظروف والوقائع اليت تناوهلا حضرة املؤلف  يف رحلته الروحانية، زَّودان الكتاب 
مبلحق يضم كافة املعامل األثرية اليت مَّر هبا حضرة املصلح املوعود وحتدث عنها يف 

إطار رحلته. 
وقد حظي بشرف نقل هذه الدرة الثمينة إىل العربية األستاذ عبد اجمليد عامر داعية 
اجلماعة، و قد ُنشر حتت إشراف املكتب العريب، فجزاه هللا عن مجيع الناطقني 
ابلضاد خريا، وجزى  كل من شارك يف إجناز هذا الكتاب، وخنص ابلذكر السيد أاب 
حيان والدكتور وسام الرباقي احملرتمني. وندعو املوىل الكر م أن دجد كل ابح  عن 
احلق يف هذا الس   فر الرائع والسََّفر املاتع ضالته اليت تسعد هبا روحه يف الدارين، 

آمني.  
ونلفت عناية القارئ الكر م إىل أن كافة احلواشي الواردة يف "السياحة الروحانية" 
هي من وضع الناشر، ما عدا تلك اليت كُ تب بعدها: )املرتجم(، وقد دعت احلاجة 

إىل وضعها إيضاحا لبعض الغوامض على القارئ العريب. 

الناشر
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 ةــقدمـملا

اإلخوة الكرام: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

جمموعة من خطاابيت، واهلدف منها مذكور  هو كتاٌب يضمروحانية" السياحة ال"
م وُضّمت 1954ُنشرت الطبعة الثانية جمللده األول يف عام  وقديف الكتاب نفسه 

م. وجملده الثاين 1941م، و1940م، و1938إليه اخلطاابت اليت ألقيتها يف عام 
م، 1948حالًيا، وُضّمت إليه اخلطاابت اليت ألقيتها يف عام  ةعاقيد الطب

 إن كانتم. وال يسعين القول عن اخلطاابت اليت تليها 1951م، و1950و
أو يف جملد واحد. إذا اكتمل هذا املوضوع يف اجللسة السنوية  نستُنشر يف جملدي

الكتاب على جزأين أو  ما إذا كان يتوجب تقسيمم عندها سُيعلم 1956عام 
واحد. اجلزء الثاين واألجزاء التالية تشمل مواضيع تذكر حماسن  زء  جب االكتفاء

ن حيب اإلسالم أن يقرأها. القرآن الكرمي على أحسن وجه، وجيب على كل م
 أدعو هللا تعاىل أن يوفِّّقين إلكماهلا يف أسرع وقت. 

ألين اخرتت هذا السفر من أجلها  ،أهدي هذا الكتاب إىل زوجيت "مرمي صديقة"
لتزور منطقة "حيدر آابد"، ويف أثنائه ُكشف عليَّ هذا املضمون بفضل هللا تعاىل. 

نيت العزيزة أمة القيوم بيغم أيًضا كانتا معي يف مع أن أخيت العزيزة مباركه بيغم واب
 ،هذا السفر، ولكين قمت به بوجه خاص لتزور "مرمي صديقة" منطقة حيدر آابد
حيث يسكن كثري من أقارهبا. وألين أنوي أن يصلها ثواب هذا الكتاب دائما، يف 

إال الصدقة  هامليت ال يصل أن وقد قال رسول هللا  -حياهتا وبعد املمات
لذا سأدفع نفقات هذا الكتاب كلها من جييب إليصال الثواب إىل  -والدعاء
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"مرمي صديقة" ليدعو هلا كل من يقرأه ويستفيد منه، ولكي تُثاب هي إىل األبد 
 بصدقة اجمللدات اليت تُنشر جماًًن. 

ألين أًن من سيدفع نفقات طباعتها ابسم مرمي -فأنصح الشركة اإلسالمية 
يتي كتاب من الكتب املطبوعة كلها بُثمن سعر التكلفة ائأن تبيع م -صديقة

للفقراء الذين يعِّدون بقراءة هذه املقدمة أبنفسهم ويطلبون قراءهتا من غريهم 
. أما هنسخة منها بنصف السعر للذين يستحقون ويدعون، وأن تبيع مخس مائة

جتمعها يف النقود اليت ُُتّصل من بيع بقية النسخ والربح احلاصل منها فيجب أن 
"صندوق مرمي" وتُنشر منه الكتب اإلسالمية ابستمرار لتبقى هذه الصدقة اجلارية 

مستمرة.   
مرزا حممود أمحد

اخلليفة الثاين للمسيح املوعود
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 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 ورمحته، هو الناصربفضل هللا 

(1السياحة الروحانية )
 

"لقد وجدُت، لقد وجدُت"

 

 م يف اجللسة السنوية بقاديان(28/12/1938)خطاب أُلقي بتاريخ 

 

 

بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة:  قال 
 هام َسَفٌر تارخيي 

العام. فقد إن موضوعي اليوم يتعلق بسفري يف شهر تشرين األول من هذا 
مث سافرت  ،ما، وأقمت هناك بضعة أايم لعمل   دِّ ن  سافرت أواًل من قاداين إىل السِّّ 

إىل كراتشي للتنـزه على شاطئ البحر، ألين أعاين من حكة مزمنة يف حلقي، 
. قبل Caustic)) مادة  كاويةاستخدام إىل وبسببها اضطررُت منذ عدة سنوات 
سوف حيرتق اللحم فوقف عن استخدامها وإال بضعة أعوام قال يل األطباء أن أت

 ،Caustic)يف احللق متاًما. فمنذ ذلك الوقت تركت استخدام املادة الكاوية )
يف احللق  ابألملُأصاُب سوإال  العقاقري، مضطر إىل تناول أنواع أخر  من نينولك
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 ،والرأس. وألن السفر البحري مفيد هلذا املرض بوجه خاص حبسب رأي األطباء
من كراتشي إىل مومباي يف العامني املاضيني. لقد تفاقم املرض يف  حبرًالذا سافرت 

ولكنه هدأ إىل حّد ملحوظ فيما بعد، وقّل أيًضا إىل حد كبري  ،أثناء السفر األول
استخدام األدوية اليت كنت أشعر بضرورة استخدامها كل يوم، لذا وّفرُت وقًتا هلذا 

ن اإلخوة يف "حيدر آابد أطر ببايل أثناء هذا السفر الغرض هذه السنة أيًضا. وخ
أيًضا هذه املرة إن  أمنيتهمدكن" يطلبون مين دائًما أن أزورهم، فأُلحققنَّ 

استطعُت. فسافرت من السند إىل كراتشي ومن كراتشي إىل مومباي فحيدر آابد 
 فآغره، مث إىل دهلي وعدُت من دهلي إىل قاداين. 

نده التارخيية يف حيدر آباد ولَكغقلعة 

تقع نده. ولكي غجًدا منها قلعة  واهلامةيف حيدر آابد زرُت بعض املعامل التارخيية 
وأشياء  توجد حوهلا آاثر غزو امللك "عاملغري"و هذه القلعة على قمة جبل شاهق، 

اهي" يف زمن من األزمان، أخر . كانت هناك حكومة "قطب شابرزة تذكارية 
نده عاصمتها. هذه القلعة تقع على بُعد ميل أو ميل ونصف تقريبا ولكي غومدينة 

من مدينة حيدر آابد وهي قلعة واسعة على قمة عالية جًدا، وعندما ذهبنا 
ملشاهدهتا قال دليلنا الذي رافقنا من حيدر آابد، وكان مسؤواًل حكومًيا عن هذا 

لذا  ،مبا فيه الكفايةالفرع، وكان من أقارب أحد إخوتنا األمحديني: لقد شاهدمت 
جيب أال تتقدموا أكثر وإال ستعانون كثريًا. فأخذ القشطة وجلس هناك وبدأ 

القلعة. عندما عدُت سألته: أين السيدات؟  أعلى أيكلها، أما حنن فقد وصلنا إىل
فقال: لقد صعدن أيًضا إىل األعلى. وعندما عدني بعد قليل قلت هلن: ملاذا 

هذا األخ من الصعود وقال بلغة حملية شيًئا يعين أنكن صعدتّن؟ قلن: لقد منعنا 
لعل الناس ف، مشقةكبرية، ولكننا مل نواجه أية   مشقَّة إذا صعدتّن سوف تواجهن

من حيدر آابد يواجهوهنا. على أية حال، عُدًن من هناك بعد التنـزه. هذه القلعة 
سالم. لقد رأيت اإل وعالمٌة على جمدوال شك أهنا عظيمة  ،تقع على ارتفاع كبري

أن هناك آالف املساجد الصغرية، وكان كل  ، وهوشيًئا غريًبا القلعة من أعلى
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املنصة. خطر ببايل  بقدر رُبع أو مُخس سعة هذه يُر  واحد من تلك املساجد
مساجد،  اولكن عندما سألُت شخصا هنالك قال أبهن ،ألول وهلة أهنا مقابر
 ،هذه الوالية استغرق فتحها عدة سنواتري عندما غزا غوقال أبن امللك عامل

لذا فقد بنوا للمصلني آالف  ،واضطر اجليش إىل املكث هناك عدة سنوات متتالية
املساجد على مسافات قصرية. عندما علمُت ذلك أتثر قليب كثريا وفكرُت كم  
كان املسلمون يف تلك األايم مواظبني على الصالة مجاعة! حبيث كانوا كلَّما 

بنوا آالف املساجد لئال حيدث تقصري يف أداء الصالة  ،ية وحيثما أقاموايغزون وال
، و"اتج حمل" الواقع فيها إسالمية عظيمة آاثرٌ  مجاعة. كذلك يف مدينة آغرة أيًضا

يُعد أحد عجائب الدنيا السبع، والقلعة يف مدينة "فتح بور سيكري" ومقربة سليم 
يد الدين غنج شكر يف "ابكبنت"، واجة فر خشيت الذي كان من أوالد اجلالدين 

 معامل اترخيية مؤثرة. 
لقد شاهدُت كل هذه األشياء واحدا تلو اآلخر، وبقدر ما سررت مبشاهدهتا 
على أن امللوك املسلمني حكموا العامل بعظمة وشوكة كبريتني، أتملُت وأتسفت 

ايل هبم أحد. ابلقدر نفسه نظرًا إىل أن املسلمني اليوم عرضة لإلهانة واخلزي وال يب
املغولية.  السُّاللةاحلق أن قلعة "فتح بور سيكري" مثال حمري للعقول على عروج 

إن بناء امللك "أكرب" يف غضون بضع سنني هذه القلعة واملدينة العظيمة اليت مل 
على قوة عظيمة وعلى عدة  تقدر يد الدهر مع امتداده أن متحو آاثرها لدليلٌ 

امية األطراف حبيث ال كمكن ريية حدودها إال ابملنظار وعتاد هائل. إهنا قلعة مرت 
وال يستطيع اإلنسان أن ير  حدودها جيًدا ابلعني اجملردة. وبعض أجزائها ما 
زالت حمفوظة جيًدا وقائمة على ما يرام. هذه األمور توحي أبن املسلمني كانوا 

" ق  أن يبين حائزين على قوة كبرية وعدة وعتاد، وإال ما كان بوسع امللك "أكرب
مدينة كبرية وقلعة واسعة إىل هذا احلد يف غضون بضعة أعوام. احلق أن هذه هي 
القلعة الوحيدة من بني القالع املغولية اليت زرهتا اليت تستحق أن ُتسّمى قلعة، وإال 
فإن قلعة آغرة وقلعة دهلي ليستا إال قصورًا، وقد أُطلق عليها اسم القلعة تشريًفا هلا 

فتح بور "القالع يف "دّكن" تفي أبغراض القالع أكثر، أما قلعة  فق . إن
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فقد ُروعيت فيها الضرورات احلربية. ويف دهلي زرُت املسجد اجلامع،  "سيكري
وقلعة دهلي، ومقام خواجه "نظام الدين أولياء"، ومقربة "منصور" ومقربة 

 ورأيتُ  ،ة"مهايون"، وزرُت قصر السيد "قطب" واحلوض اخلاص، والقلعة القدكم
وكهال". لقد رأينا كل هذه األشياء أآابد" وسّد " ق  املراصد، وزرُت مدينة "تـُغ لُ 

األعمال اجليدة وأتسفت على األعمال السيئة.   . لقد مدحتُ وأخذًن العربة منها
كان احلماس ينشأ يف القلوب تلقائيا نظرًا إىل تقدم املسلمني ويثور األمل والتأسف 

والذين استنفدوا جهودهم صدر من القلب مدحهم عفواًي. نظرًا إىل دمارهم. 
، واستخرجوا قطًعا القائمةبعض املباين ونقَّبوا يف ومدحنا الذين حبثوا يف اآلاثر 

 وحفظوا اآلاثر اليت وجدوها.  ،نقدية قدكمة
كان فيها بعض األماكن اليت زرهُتا سابًقا مثل املقامات التارخيية يف دهلي وآغره، 

وقد متتعنا يف كل مقام حبسب مقدرتنا، فقد  ،ها للمرة األوىلورأيت بعض
استمتعُت أًن بقدر قدريت وأصحايب حبسب مقدرهتم والسيدات حبسب مقدرهتن. 

مشهد يثري العربة 

احلق أن طبيعيت كانت تعود إىل املاضي عند مشاهدة هذه اآلاثر يف كل مكان، 
قالع شاهقة! وكيف كانوا  فكنت أر  ماضي املسلمني وأحتار، كم بنيوا من

يهددون العامل واقفني عليها معلنني: هل من مبارز؟! أما اآلن فال يعريهم أحد 
أدىن اهتمام. كنت أنظر إىل حاهلم وأحزن. ولكن احلالة اليت استولت على قليب 

آابد" ال أستطيع بياهنا. هذه القلعة بناها "غياث الدين  عند مشاهدة قلعة " تـُغ لق  
وبقرهبا قربه، وهي تقع على مكان مرتفع وال بد من صعود ال أبس به قبل  تـُغ لق"،

دخوهلا. ووفًقا ملا فهمته من األنقاض وجدت أن هلا ثالثة أسوار، وبعد كل ُسور 
، تصبح األرض أعلى مما سبق. عندما صعدًنها كانت أخيت الكرب  أيًضا معي

، كذلك  1اب مباركة بيغم"عنها إهلاًما: "نو  اليت تلقى املسيح املوعود  وهي

1 اإلهل  ام امل  ذكور م  دون يف كت  اب "الت  ذكرة"، )جمموع  ة ال  وحي املق  دس وال  ر ى والكش  وي لس  يدان 

املسيح املوعود ( يف صفحيت 338 و781 من الرتمجة العربية، الطبعة األوىل. )املرتجم( 
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كانت معنا زوجيت الصغر  وابنيت الكرب  من بطن املرحومة أمة احلي. لقد تعبت 
يف اخللف ولكن صعدُت أًن وزوجيت وابنيت حىت وصلنا إىل بناية تقع  أخيت وبقيت  

من هناك، مبا فيها "قطبها"  ُتشاهيدعلى تل مرتفع، وكانت مدينة دهلي كلها 
مدينة دهلي احلديثة والقدكمة. كذلك آالف املباين واألنقاض وقلعتها القدكمة و 

ها. عندما فيوالقلعُة ُتدق  ،املنتشرة يف كل حدب وصوب كانت ترنو إىل القلعة
 وصلُت إليها توّقفت وظللت أأتمل يف هذا املشهد اجلدير ابلعربة، وتساءلت  

ة دهلي كلها  أين ذهب بناة هذه البناية الشاهقة اليت ُتشرف على مدين ،نفسي
امللوك الذين بنوا آاثرا عظيمة مثل هذه أويل عزم  أولئكوكم كان  !كحارس؟

وأبي شأن ماتوا فيها؟! مث إالمي  ؟!وذوي مهم عالية وقوة! وأبية شوكة دخلوا اهلند
آلت حالة أوالدهم اليوم؟! فمنهم جنار ومنهم من يعمل حداًدا ومنهم بّناٌء ومنهم 

 اص.إسكايف ومنهم قصّ 
كنت غارقًا يف هذه األفكار إذ خرجت أفكاري عن سيطريت وذهبت يب ينما  وب

مذاهب شىت، ودارت أمام عيين مجيع العجائب اليت كنت قد رأيتها يف السفر. 
هذا املشهد املرتامي األطراف املوجود يف دهلي الذي كنت أشاهده غاب عن 

متر أمام عييّن أنظاري، وبدأت مشاهد مدينة آغره وحيدر آابد ومشاهد البحر 
حىت غابت كلها مشرية إىل مشهد آخر. ظللت واقفا يف عامل  خر،بعد اآل اواحد

من الزمن حىت احتار رفقائي وتساءلوا: ما الذي  برهةالالوعي وأطلُت الوقوف 
أصابه اي تُر ؟! حىت تناهى إيّل صوت ابنيت من خلفي وقالت: اي أبتاه، لقد أتخر 

عامل املادي جمددا بسماع هذا الصوت، ولكن قليب كان الوقت كثريًا. فعدت إىل ال
زاخرا بعواطف ملؤها الرقة. ال، بل كان ينـزف دًما، ولكن كانت يف هذا اجلرح 

ابلسرور. فقد رأيت هذا العامل أبسف وًنديُت قائالً:  مطعًَّماوكان احلزن  ،لذة
حالة بوذا  ". عندما قلُت هذا الكالم كانت حاليت مثل"لقد وجدُت، لقد وجدتُ 

قبل ألفيي سنة يف "كيا" حني جلس ُتت شجرة اخليزران بُغية التقرب إىل هللا ونيل 
بوذية أن شجرة اخليزران  وصاله، وبقي جالًسا وأطال اجللوس حىت ورد يف رواايت  

 نبتت من ُتته ونفذت من رأسه ولكنه مل يشعر بشيء بسبب حالة الالوعي.
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بعد، ولكن احلق أن بوذا جلس ُتت شجرة هذه قصة اخرتعها الناس فيما 
اخليزران وبدأ يفكر يف سّر الكون حىت كشفه هللا عليه. عندها فتح بوذا عينيه 
وقال: لقد وجدُت، لقد وجدُت. هكذا كانت حاليت أيًضا حينذاك. وعندما 

 .عدُت إىل العامل املادي قلت عفواي: "لقد وجدُت، لقد وجدُت"
فقالت: ماذا وجدتي اي أبتاه؟ قلت:  ،متشي ورائي "قيومأمة ال"عندها كانت ابنيت 

إبذن  ا وجدتُ عمأخرب لقد وجدُت الكثري، ولكن ال أستطيع أن أخربك اآلن، وسي 
أيًضا حينذاك. فاليوم أخربكم ماذا  هللا مبناسبة اجللسة السنوية، فامسعي أنتِّ 

. عني بصرييتوجدُت هنالك، وماذا رأته 
بني اليوم عنيي ما رأيُته حينذاك. املشاهد اليت مرت أمام نين سأإال أستطيع القول 

عيين حينذاك، والسر الذي كشفه هللا تعاىل يل إمنا هو قصة طويلة من حيث 
التفاصيل وال كمكن بيانه حىت يف ساعات عديدة، ولكن ما دام اإلنسان يقطع 

لها كانت السفر سريًعا يف أفكاره لذا مل متض يف ذلك عندئذ إال بضع دقائق، لع
عشر دقائق أو مخس عشرة دقيقة. وما ُكشف علّي كان كبذرة، وما سأبينه إمنا 
هو شرحه بكلمايت أًن، وسأذكر غصوهنا وأوراقها ومثارها أيضا يف حملها 

 املناسب. 
ماذا رأيت يف هذا السفر؟

سأحاول أن آخذكم خطوة خطوة مع األفكار اليت خطرت ببايل حينذاك، 
هذا. عندما كنت أر  ذلك املشهد الواسع النطاق وكانت  وأشارككم يف سريي

ف ماثلة أمام عييّن، تساءل قليب: ماذا أر  وما هي األشياء لي أعمال السَّ 
ُثل أمامي تلك املشاهد  املشهودة سابًقا اليت تتجدد ذكرايهتا يف قليب إذ مل تـيـــم 

عندها سيطرت  بل مرّت أمام عيين مشاهد اجلزء األول من السفر أيًضا، ،فق 
مشاهد شاهدهتا يف كراتشي، ومشاهد حيدر  حالة من الالوعي، وتذكرتُ  عليَّ 
  ومثُلت أمام عيين مشاهد دهلي وشعرتُ  ،مشاهد مدينة آغره وتذكرتُ  ،آابد

كأين واقف يف ضباب وكمر كل شيء أمام عيين بعد أن صار ضبابًيا. تساءل 
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كرايهتا يف قليب؟ عندما نشأ هذا قليب: ماذا أر  وما هذه املشاهد اليت ُتيا ذ 
 السؤال يف قليب أجاب بنفسه: 

، األول: ما أعظم أسباب احلماية اليت هيأها أثرينقالًعا تركت يف قليب  : رأيتُ 1
املسلمون بواسطة هذه القالع! الثاين: كيف اندثرت أسباب احلماية هذه تلقائًيا 

من يذكر أمساء تلك  ألنه ال يوجد اآلن حىت ؟عمارهاإوال يوجد من يعيد 
 .احلكومات

، أي أولئك الغابرين: مث قلت: األشياء األخر  اليت شاهدهتا هي مقابر امللوك 2
 امللوك الذين ماتوا ولكن مقابرهم تذّكر هبم ومتّثل لنا شوكتيهم. 

املساجد، املساجد اجلميلة جًدا، منها الصغرية ومنها الكبرية،  : اثلثًا، رأيتُ 3
ا ابحلجر األمحر وبعضها ابحلجر األبيض جلمع آالف الناس لذكر اليت ُبين بعضه
 هللا تعاىل. 

منارة واسعة وعالية تصل إىل كبد السماء يرتعب املرء ابلنظر  : رابًعا، رأيتُ 4
 إليها. 

تـي ُدور املوسيقى حيث كانت عواطف الناس تُ  : خامًسا، رأيتُ 5 ار بواسطة ثي س 
ّق على الطبول و   ،وكانت قلوب اجلنود هتيج البوق،يُنفخ يف املوسيقى وكان يُدي

أطفال، كانت خيوهلم تصهل  لُعيبحرواًب بل حيسبوهنا  فما كانوا حيسبون احلروبي 
ساخًنا، وكانت أوامر امللك تُعلن فيها للعامل على دقات  عروقهايف  الدموجيري 

 الطبول مثل السُحب الراعدة. 
زمان نظري اجلنة خلضرهتا حدائق كانت يف زمن من األ : سادًسا، رأيتُ 6

 متعة. لقلوبِّ لألعني سروًرا و لوكانت هتب  ،ونضرهتا
حيث كان امللوك يرفعون معاًنة الرعية  ،ين رأيت ُدورًا عامةإ : سابًعا: قلتُ 7

ظُلم  قد أحد من بعدهلم وإنصافهم فيها، وكانوا يعلنون فور حضورهم: إذا كان
فلريفع إلينا شكواه فوًرا. فكان األثرايء والفقراء حىت أًنس من فئات اجتماعية 

 مون شكواهم أمام امللك. منحطة أيتون ويقدّ 
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مع حاشيتهم اخلواص  فيها كان امللوك يتناجون  ،دورًا خاصة : اثمًنا: رأيتُ 8
 أبحاديث سرية. 

وهتب األشجار  ىل آخر،مكان  إقنوات املاء اليت تنقل املياه من  : رأيتُ 9
 فكانت األشجار تتمايل بعد أن تستقي منها.  ،الظامئة حياة جديدة

دور الضيافة اليت كان الطعام يوزّع فيها على من كانوا على دين  : رأيتُ 10
امللوك وعلى من كانوا يعارضوهنم يف الدين. كانت هناك دور ضيافة خاصة 

لضيافة اخلاصة ابملسلمني كان ابملسلمني وأخر  خاصة بغريهم. ويف دور ا
املسلمون يوزعون الطعام، أما يف دور الضيافة اخلاصة بغري املسلمني فكان غري 

 املسلمني مكّلفني بتوزيعه.
 املكاتب اليت حُيتفظ فيها ابلسجالت كلها، وحُيفيظ كل أمر هام.  : رأيتُ 11
املكاتب اليت كانت ُترتجم فيها الكتب القدكمة وُُتفظ العلوم القدكمة.  : رأيتُ 12
 أسواًقا يباع فيها كل ما حيتاج إليه اإلنسان.  : رأيتُ 13
ويتم العثور  ،املراصد اليت فيها تُعرف حركات النجوم، وعدد السنني : رأيتُ 14
 التغريات املستقبلية احملتملة. على
ولكن تقديره يفوق قدرة البشر، واملسافر  ،ًعا له شاطئحبرًا واس أيًضا : رأيتُ 15

يف السفينة حيسب كأن ال شاطئ له. ومتخر فيه دائًما لالستفادة منه وكشفِّ 
أسراره آالف السفن الكبرية اليت بعضها بقدر مساحة قرية كاملة ويسافر فيها 

  ، ومع ذلك تبدو كأهنا منلة متشي يف مدينة واسعة.واحدألفا شخص يف آن 
 مجعوا فيها أشياء قدكمة. فقد حفروا قد اآلاثر التارخييةقسم  غرًفا يف : رأيتُ 16
اترة أخر  واستخرجوا  وحفروا فيها األرض اترة واستخرجوا منها قطًعا نقدية، يف

واستخرجوا أوايني قدكمة، وبذلك وضعوا أمامنا حفروا فيهامنها أوراًقا قدكمة، أو 
بواسطة هذه األشياء صورة التمدن واحلضارة من األزمنة الغابرة. فكل هذه 

واجلهود اليت  هذه اآلاثر القدكمة األشياء كانت موضوعة برتتيب. فقد شاهدتُ 
اآلاثر هذه ، ومدح قليب أصحاهبا كثريًا على استخراجهم بذهلا هذا القسم

 ها أمام العامل.وتقدكم
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ُثل أمام عيين العامل اجلديد الذي َم

: أهذه تساءلتمث  ،لقد خطرت كل هذه األمور ببايل تفصياًل أو إمجااًل حينذاك
أفضل جتربة يف حياتك؟ أمل تر أشياء أفضل منها؟ أمل تر أعمااًل أكثر منها نفًعا؟ 

ابت مجيع تلك أمل تر مشاهد فيها عربة أكرب من هذه؟ وبنشوء هذا السؤال غ
أمام عيين ومُثل بداًل منها مشهد آخر، وبدأ عالـيم ماثلًة املشاهد اليت كانت 

جديد كمر أمام عيين رويًدا رويًدا. انشغلُت يف ريية آاثر هذا العامل اجلديد، 
فيه آاثرا عظيمة كانت أكثر شوكة وشأًًن من اليت ُشغف هبا قليب من  رأيتُ و 

مٌل يفوق العادة لكشف اآلاثر، وظهر أمام عيين قبل، بل مُثل أمام عييّن ع
مرصد كبري يفوق تقديره قدرةي البشر. وبدأت متر من أمام عيين حدائق عظيمة 

اطئ هلا، وقصور شاهقة ودور و رائعة اجلمال، وقنوات عدكمة النظري، وحباٌر ال ش
ضيافة اتبعة هلا، وبالطات عامة وبالطات خاصة، وأسواق، ودور ضيافة، 

ات، ومكاتب، ومنارات عالية جًدا ومساجد ذات سعة غري حمدودة، ومكتب
ومقابر ُترعب القلوب، ومعامل تذكارية مدمَّرة واحدة تلو األخر ، فقلت يف 
نفسي: اي هللا، أين وصلُت؟! هذه األشياء كانت موجودة بقريب من قبل أيضا، 

ويركض وراء  وهي موجودة عند العامل كله، ولكن العامل ال يرفع نظره إليها،
قليب دًما على قلة حيليت ألين عاجز  سالاألالعيب مثل األطفال الصغار. لقد 

عن إراءة العامل هذه األشياء، ونزف قليب دًما على عدم انتباه العامل، كنت سعيًدا 
أيًضا ألنين وجدت ذلك الكنـز، وإلمكانية جناحي أو جناح أيّ  من عباد هللا يف 

أًن هذه األشياء جرت على لساين  ة. وعندما رأيتُ يّ وز املخفإراءة العامل هذه الكن
عفواًي كلمات: "لقد وجدُت، لقد وجدُت". صحيح متاًما أنين وجدُت يف قلعة 

أواًل يف هذا العامل، مث فتهُت ق" عالـيًما آخر، عاملا أعلى، وآاثر قوة  عليا، "تُغلُ 
ثري وأكثر منه رسوًخا، ومن رأيت عاليـًما آخر كان أعظم منه بكثري وأوسع منه بك

فبكى قليب على  ،ًنحية أخر  كان ابلًيا وأنقاًضا ومدمًَّرا. فقد رأيته ووجدته
دمار هذا، وفرح لعظمة ذاك ورسوخه. فتعالوا معي أجعلكم تتنـزهون يف بعض 

أجزاء هذا العامل.



ياحة الروحانية الس12

( اآلثار القدمية1)
من  من اإلخوة يف اجلماعةأواًل أتناول اآلاثر ابلذكر، ولكن ما دام هناك كثري 

" كلمة األثرأن " إلِّط العهم لذا أريد أن أبنّي  ،الفالحني وال يفقهون مفهوم اآلاثر
عربية معناها العالمة، كما يقال ابألردية: مل يبق لذلك الشيء أدىن أثر. ومجعها 

أي العالمات. وكلمة "القدكمة" معروفة لد  اجلميع. فمعىن اآلاثر القدكمة  ،اآلاثر
ُتت األرض وتغيب عن األنظار. وقد أنشأت احلكومة  فنهو املباين اليت تند

القطع النقدية واألقمشة واألواين أو األوراق القدكمة، ووظيفة  جلمع خاًصاقسًما 
هذا القسم حفظ أنقاض املباين املندثرة واألوراق أو القطع النقدية اليت يُعثر عليها. 

مث يكشف للعيان بوساطتها  ،ة قدكمةفهذا الفرع يبحث عن أشياء تذكاري
وحيافظ  ،احلضارات القدكمة واألحوال السابقة والتقدم احلاصل يف األزمنة الغابرة

عليها يف العامل ويُبقيها حية. ففي مثل هذه الغرف األثرية تكون أحياًًن أقمشة 
أّي نوع قدكمة يقال أبن اترخيها يعود إىل زمن كذا وكذا، ويقدِّر الناس نظرًا إليها 

من األقمشة كان الناس ينسجوهنا يف ذلك الزمن، أو كيف كانت الصناعة. أو 
تكون هناك بعض القطع النقدية أو األسلحة القدكمة أو األوراق القدكمة أو اجلِّرار 

أبن  مثالً  املكسورة أو غريها من األواين القدكمة أو األحذية البالية، ويقول العلماء
إىل ألفيي عام، وأن هذه القطعة النقدية كانت مستخدمة اتريخ هذا القماش يعود 

ُُتيًفا يف قبل ثالثة آالف عام. على أية حال جيمعون هذه األشياء وجيعلوهنا 
. أييت الناس حىت من أمريكا وكمدحون هذه األشياء برييتها. ومن اكتشف متحف

ن أبنه عاّلمة كبري ابل  أو قطعة نقدية يثنون عليه كثريًا ويقولو  شيًئا منها مثل ثوب  
إذ قد عثر جبهد ومشقة على هذه القطعة النقدية اليت كانت مستخدمة قبل ألفيي 
عام وهي موجودة اآلن يف متحف كذا وكذا. فبعض املباين املهدَّمة اليت اختفت 
ُتت األرض وغابت عن األنظار، وبعض الشواهد املكسورة، وبعض الثياب 

 أكل عليها الدهر وشرب، واألواين من الطني البالية وبعض القطع النقدية اليت
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واحلجر، واألوراق واملستندات البالية تكون أغلى األشياء عند قسم اآلاثر، جيمعها 
هذا القسم ويستمد منها أحوال األزمنة اخلالية ويقّدمها إىل العامل، وكمدح كل عامل 

 وجاهل مساعيهم ويذكر أعماهلم أمام العامل ابحرتام. 
" اليت رأيتها جعلت تلك  ،ذه األشياءهبأًن أيًضا  تُ لقد أتثر  ولكن آاثر قلعة "تـُغ لق 

ألهنا كانت أقدم وأوسع وأكثر تنّوعا وفائدة من  ،اآلاثر شيًئا بال حقيقة يف نظري
 تلك بكثري. 

القدكمة وأقدم لكم ُتقيقه وحبثه بشيء من  تلك اآلاثرقسم اآلن أذهب بكم إىل 
 خر إبجياز.التفصيل وأقدم بعضه اآل
هي اليت تتعلق ابملرحلة األوىل من خلق البشرية اثر اآلمن الواضح أنَّ أقديم 

االبتدائية. أما اآلاثر األخر  وإن كان اترخيها يعود إىل آالف  اإلنسان وأعماله
السنني فسُتعّد متأخرة على أية حال وتكون أدىن درجة من منطلق اآلاثر التارخيية. 

 النوع من األحباث هلذا القسم.م لكم هذا فأقدّ 
. اآلاثر اسم هذا املكتب من اآلاثر التارخيية هو القرآن، واسم املسؤول فيه حممد 

التارخيية من الزمن الذي سبق األزمنة كلها اليت شاهدهتا يف هذا القسم ال تبلغ 
 اآلاثر التارخيية احلالية عشر معشارها، وأقدم لكم مثاالً واحًدا على ذلك. 

؟ف ُخلقت الدنياكي

الناس حيار ، كيف ُخلقت الدنيا؟ ومن كان اإلنسان األول؟ وأية حضارة كان 
دائًما  يتبعها؟ وكيف ُخلق يف هذه الدنيا؟ وكيف أدار هذا العامل؟ لقد الحظتُ 

عند إلقائي درس القرآن الكرمي أنين عندما أشرح آية مهما كانت صعبة يستمع 
ثريًا. ولكن كلما بدأت  قصة آدم والشيطان الناس ويصغون ويستمتعون هبا ك

اهنالت علّي األسئلة بكثرة حىت أظن أن أبناء آدم يلتهمونين، ويرغبون بشدة يف 
أن أجلسهم يف حضن أبيهم بسرعة هائلة. ابختصار، إن الناس يكّنون يف قلوهبم 

قصة آدم أكثر فأكثر، ويفكرون، ماذا كان أيكل آابيهم؟  يف معرفةرغبة عارمة 
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وماذا كانوا يلبسون؟ وأين كانوا كمكثون؟ هذه الرغبة يف االستعالم ال توجد يف 
 املسلمني فق  بل عند أتباع مجيع األداين. 

 نظرية اهلندوس عن خلق اإلنسان
اهلندوسية وحبوثها كلها مركَّزة على خلق العامل، فقد ورد  )علم األساطري( امليثولوجيا

 منهاذهب لالستحمام، وسقطت قطرات من شعر رأسه، وسال  "برمها"فيها اترة أن 
غانج"، واترة أخر  يرد ذكر خلق العامل ويقال أبن حراًب اندلعت بني إله كذا الهنر "

وكذا، وعندما قُتل اإلله الثاين ُخلقت األرض من رجليه، وُخلق القمر وغريه من يديه. 
الدنيا؟ ومن كان اإلنسان إًذا، يف قلب كل شخص رغبة يف أن يعرف كيف ُخلقت 

 األول؟ وكيف ُخلق يف هذا العامل؟ وكيف أدار العامل؟ 
 نظرية التوراة عن خلق اإلنسان 

هذا أقدم لكم أواًل نظرية التوراة عن خلق العامل وأخربكم ماذا تقول التوراة عن 
 لق، فقد ورد فيها: اخل

هِّ  ٌة، ويُروُح هللاِّ ييرِّفُّ عيليى ويج  رِّ ظُل مي هِّ ال غيم  "كيانيتِّ األير ُض خيرِّبيًة ويخيالِّييًة، ويعيليى ويج 
ال مِّيياهِّ. * ويقيالي هللاُ: لِّييُكن  نُوٌر، فيكياني نُوٌر. * ويريأي  هللاُ النُّوري أينَُّه حيسيٌن. ويفيصيلي هللاُ 

ي النُّورِّ ويالظُّل ميةِّ  ُة ديعياهيا ليي اًل. ويكياني ميسياٌء ويكياني بـيني  * ويديعيا هللُا النُّوري نـيهيارًا، ويالظُّل مي
ي  اًل بـيني  ًدا.* ويقيالي هللاُ: لِّييُكن  جيليٌد يفِّ ويسي ِّ ال مِّيياهِّ. ويل ييُكن  فياصِّ صيبياٌح يـيو ًما وياحِّ

ي ال مِّيياهِّ الَّيتِّ ُتي تي اجل يليدِّ ويال مِّيياهِّ الَّيتِّ فـيو قي مِّيياه  ويمِّيياه . * فـيعيمِّلي هللاُ اجل يليدي، ويفيصيلي بـي  ني 
نًِّيا *  اجل يليدِّ. ويكياني كيذلِّكي * ويديعيا هللُا اجل يليدي مسيياًء. ويكياني ميسياٌء ويكياني صيبياٌح يـيو ًما اثي

تيمِّعِّ ال مِّيياُه ُتي تي السَّمياءِّ إِّىلي ميكيان  وي  د ، ويل تيظ هيرِّ ال ييابِّسيُة. ويكياني  ويقيالي هللاُ: لِّتيج  احِّ
يارًا. ويريأي  هللُا ذلِّكي أينَُّه  كيذلِّكي * ويديعيا هللُا ال ييابِّسيةي أير ًضا، ويجُم تيميعي ال مِّيياهِّ ديعياُه حبِّ

ًبا ويبـيق اًل يـُب زُِّر بِّز رًا، ويشيجيرًا ذيا مثيي  ر  يـيع ميُل مثييرًا  حيسيٌن. * ويقيالي هللاُ: لِّتُـن بِّتِّ األير ُض ُعش 
ًبا ويبـيق الً  ريجيتِّ األير ُض ُعش  . * فيأيخ  . ويكياني كيذلِّكي هِّ، بِّز رُُه فِّيهِّ عيليى األير ضِّ ن سِّ كيجِّ
هِّ. ويريأي  هللُا ذلِّكي أينَُّه حيسيٌن *  ن سِّ هِّ، ويشيجيرًا يـيع ميُل مثييرًا بِّز رُُه فِّيهِّ كيجِّ ن سِّ يـُب زُِّر بِّز رًا كيجِّ

لِّثًا * ويقيالي هللاُ: لِّتيُكن  أينـ وياٌر يفِّ جيليدِّ السَّمياءِّ ويكياني ميسيا ٌء ويكياني صيبياٌح يـيو ًما اثي
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نِّني . * ويتيُكوني أينـ ويارًا يفِّ  م  ويسِّ ت  ويأيو قيات  ويأيايَّ ، ويتيُكوني آلايي ي النـَّهيارِّ وياللَّي لِّ لِّتـيف صِّلي بـيني 
ِّ: النُّوري  جيليدِّ السَّمياءِّ لِّتُنِّريي عيليى األير ض * ويكياني كيذلِّكي * فـيعيمِّلي هللاُ النُّوريي نِّ ال عيظِّيميني 

، ويالنُُّجومي * ويجيعيليهيا هللُا يفِّ جيليدِّ  مِّ اللَّي لِّ مِّ النـَّهيارِّ، ويالنُّوري األيص غيري حلُِّك  بـيري حلُِّك  األيك 
ُكمي عيليى النـَّهي  ، * ويلِّتيح  ي النُّورِّ السَّمياءِّ لِّتُنِّريي عيليى األير ضِّ لي بـيني  ، ويلِّتـيف صِّ ارِّ وياللَّي لِّ

ويالظُّل ميةِّ. ويريأي  هللاُ ذلِّكي أينَُّه حيسيٌن. * ويكياني ميسياءٌ ويكياني صيبياٌح يـيو ًما ريابًِّعا."
1  

)إًذا، فبحسب بيان التوراة كان الليل والنهار أوالً، وُخلقت الشمس والقمر فيما 
والنبااتت واألشجار أوالً، ولكن الشمس وغريها من بعد. كذلك نبتت األعشاب 

األشياء اليت تنبت نتيجة أشعتها ُخلقت فيما بعد، ألنه قد ورد فيها أنه حني نبت 
العشب والشجر ذو الثمر وظهرت النبااتت وكان الليل والنهار، فعمل هللا النورين 

 يل(العظيمني، النور األكرب حلكم النهار، والنور األصغر حلكم الل
رِّ ويعيليى  ن سياني عيليى ُصوريتِّنيا كيشيبيهِّنيا، فـييـيتيسيلَّطُوني عيليى مسييكِّ ال بيح  "قيالي هللاُ: نـيع ميُل اإلِّ
تِّ الَّيتِّ تيدِّبُّ  ابي ، ويعيليى مجيِّيعِّ الدَّابَّ ، ويعيليى ُكلِّّ األير ضِّ طيري ِّ السَّمياءِّ ويعيليى ال بـيهيائِّمِّ

ن سياني عيليى ُصوريتِّهِّ. عيليى ُصوريةِّ هللاِّ خيليقيُه. ذيكيرًا ويأُنـ ثيى عيليى األير ض. * فيخيليقي هللاُ   اإلِّ
ُعوهيا،  ، ويأيخ ضِّ ثـُُروا ويام ألُوا األير ضي ُم : أيمث ُِّروا وياك  ريكيُهُم هللُا ويقيالي هلي خيليقيُهم . * ويابي

رِّ ويعيليى طيري ِّ السَّمياءِّ وي  عيليى ُكلِّّ حييـيويان  ييدِّبُّ عيليى ويتيسيلَّطُوا عيليى مسييكِّ ال بيح 
". األير ضِّ
2  

بـيليُه." " ن  شير قًا، ويويضيعي ُهنياكي آديمي الَّذِّي جي لُه جينًَّة يفِّ عيد  ويغيريسي الرَّبُّ اإلِّ
3 

اًل، * ويأيمَّا شيجي  لُه آديمي قيائِّاًل: مِّن  مجيِّيعِّ شيجيرِّ اجل ينَّةِّ أتي ُكُل أيك  ريُة "ويأيو صيى الرَّبُّ اإلِّ
ُوُت * ويقيالي الرَّبُّ  نـ هيا ميو اًت متي نـ هيا، ألينَّكي يـيو مي أتي ُكُل مِّ ميع رِّفيةِّ اخل يري ِّ ويالشَّرِّ فيالي أتي ُكل  مِّ
لُه  ُه، فيأيص نيعي ليُه ُمعِّيًنا نيظِّرييُه * ويجيبيلي الرَّبُّ اإلِّ دي لُه: ليي سي جييًِّّدا أين  ييُكوني آديُم ويح  اإلِّ

ضِّ ُكلَّ حييـيوياًنيتِّ ال بـيرِّيَّةِّ ويُكلَّ طُُيورِّ السَّمياءِّ، فيأيح ضيريهيا إِّىلي آديمي لِّيـيري  مياذيا مِّني األير  

                                                 
فر التكوين:  1  19-2: 1سِّ
وِّينِّ  2 ُر التَّك  ف    28-26:  1سِّ
وِّينِّ  3 ُر التَّك  ف   8:  2سِّ
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ُهيا * فيديعيا آديُم أبِّيمس ياء  مجيِّيعي  ُعوهيا، ويُكلُّ ميا ديعيا بِّهِّ آديُم ذياتي نـيف س  حييَّة  فـيُهوي امس  ييد 
د  ُمعِّيًنا نيظِّرييُه * ال بـيهيائِّمِّ ويطُُيوري السَّمياءِّ وي  هِّ فـيليم  جييِّ مجيِّيعي حييـيوياًنيتِّ ال بـيرِّيَّةِّ * ويأيمَّا لِّنـيف سِّ

ًة مِّن  أيض اليعِّهِّ ويميألي ميكيانـيهيا  دي لُه ُسبيااًت عيليى آديمي فـينيامي، فيأيخيذي وياحِّ قيعي الرَّبُّ اإلِّ فيأيو 
ل عي الَّيتِّ  لُه الضِّّ  أيخيذيهيا مِّن  آديمي ام ريأيًة ويأيح ضيريهيا إِّىلي آديمي. * حلي ًما. * ويبـيىني الرَّبُّ اإلِّ

عيى ام ريأيًة ألينَـّهيا  فـيقيالي آديُم: هذِّهِّ اآلني عيظ ٌم مِّن  عِّظيامِّي ويحلي ٌم مِّن  حلي مِّي * هذِّهِّ ُتد 
" ذيت  مِّنِّ ام رِّء  ُأخِّ
1  

 فهذه هي نظرية التوراة اليت قدمتها أمام العامل عن خلق الكون. 
ظرية دارونن

2
 عن خلق اإلنسان  

عندما حُبث يف هذه القضية أكثر يف القرن التاسع عشر ومتت البحوث اجلديدة 
 نظريته اجلديدة ،امسه "دارون" قبل غريهو قّدم أحد اإلجنليز  ،بواسطة العلوم احلديثة

  عن خلق اإلنسان. وكان حبثه يتلخص فيما يلي:
واحدة، دفعة ( لقد ُخلق اإلنسان حبسب مبدأ االرتقاء ومل يبلغ حالتيه احلالية 1)

أن هللا تعاىل خلق شخًصا بصورة من وأن الفكرة اليت قدِّمت يف الكتاب املقدس 
اإلنسان دفعة واحدة ليست صحيحة بل ُخلق اإلنسان رويًدا رويًدا على مد  

 مئات آالف بل ماليني السنني.
من احليواًنت، كان اإلنسان فقد   بلغهاالرتقاء احلايل الذي  إنًضا ( وقال أي2)

 تطورمث  ،مث ُخلقت احليواًنت الكبرية ،يف العامل احليواًنت الصغرية فقد ُخلقت
ن إحد  تلك احليواًنت وصار إنساًًن. ولكن ال يُعثر اآلن على عاإلنسان 

ه السلسلة غائبة. غري ألن تلك احللقة من هذ ،اإلنسان تطور عنهاحليوان الذي 
ذلك احليوان. إًذا، فقد قّدم "دارون" نظرية املتطور لأنه يُعلم أن القرد هو القسم 

                                                 
وِّينِّ  1 ُر التَّك  ف   23-16:  2سِّ
( عـــــامل األحيـــــاء اإلنكليـــــزي الشـــــهري، وصـــــاحب نظريـــــة 1882 – 1809تشـــــارلز دارون ) 2

تفســـري اخللـــق وتنـــوُّع الكائنـــات، واملعروفـــة اآلن ابســـم "الداروينيـــة"، والـــيت النشـــوء واالرتقـــاء يف 
  ".Origin of Speciesوضَّح تفاصيلها يف كتابه "
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أنه مع أن اإلنسان ُخلق حبسب قانون االرتقاء، ولكن كان ارتقايه هذا  وهي اثنية
منها  تمن حيوان من فصيلة القرود، واحللقة األخرية من هذه السلسلة اليت ُخلق

 ينة من القرود والبشر مفقودة اآلن. أنواع مع
الدليل الذي قدمه على األمر األول، أي أن اإلنسان مل يبلغ حالته احلالية دفعة 

هو أن مجاجم  ،واحدة بل أُعِّّد على مد  آالف بل مئات اآلالف من السنني
اإلنسان وأجساده وغريها اليت ُوجدت يف أزمنة خمتلفة يتبني منها بوضوح أهنا 

من اخلطأ القول أبن اإلنسان كان قبل فن بعضها اختالفًا كبريًا. لذا ختتلف ع
 لو كان ذلك صحيًحا ملا ُوجد أّي فرق بنيفف السنني كما هو اليوم. المئات اآل

يف الوقت احلايل، ولكن عظام جسم و قدكما  وغريها األجسام والعظام واجلماجم
يتبني منها بوضوح أن هناك فرقًا كبريًا بينها  ،اإلنسان القدكمةي جًدا اليت ُعثر عليها

وبني عظام جسمه احلالية. كذلك يالحيظ فرق كبري بني دماغ اإلنسان احلايل 
الفرق بني اجلماجم اإلنسانية وعظام اجلسم القدكمة يف العصور فوالقدمي. إًذا، 

ومل دليل يقيين وقطعي على أن اإلنسان ُخلق حبسب قانون االرتقاء، لاملختلفة 
 يبلغ حالته احلالية دفعة واحدة. 

والدليل الثاين الذي يقدمه أتباع هذه الفلسفة هو أنه عندما نر  ارتقاء اجلنني يف 
نالحظ أن اجلنني يف مراحله األوىل يشبه حيواًنت خمتلفة. فهو يشبه  ،بطن أّمه

ني األرنب اترة ويشبه السمك أو حيواًًن آخر اترة أخر . فإن كيفيات خلق اجلن
املختلفة يف رحم األم متّثل يف احلقيقة كيفيات بداية اخللق، أي أّن أشكال احليواًنت 

 اليت مّر هبا اإلنسان يف األزمنة الغابرة كمر هبا اجلنني يف رحم األم. 
والدليل الثالث الذي يقدَّم على االرتقاء هو أن هناك مماثالت كثرية بني اإلنسان 

بل  ،حد ومل يُع  اإلنسان جسًما بصفته كائنا منفرًداتثبت أهنما شيء وا واحليوان
 . حيوانآخر نتيجة ارتقائه من جسم  احاز جسم

يقال أبنه كمكن النظر إىل القرود مثل الغوريال وما شاهبها،  إلثبات هذه النظريةو 
هي ال كمكن القول أبهنا ُخلقت بدرجة كبرية حىت أنه فإهنا تشبه اإلنسان 

دة. إًذا، يقدمون دليال اثلثا على االرتقاء تلك املماثالتِّ على حواإلنسان كلٌّ 
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 يف اليت توجد بني اإلنسان وبعض احليواًنت أو اليت توجد بني احليواًنت نفسها أو
 احليواًنت دوهنا. 

االّدعاء الثاين الذي قام به دارون هو أن ارتقاء اإلنسان والقرد كان من حيوان 
القرود أصناف ولكن هو مفقود اآلن. ويقدم دلياًل على هذا األمر أن بعض  ،واحد

ولكنه يقول أبن احللقة الوسطى يف هذه السلسلة  بدرجة كبرية،تشبه اإلنسان 
مفقودة، والدليل على تلك العروة املفقودة هو الفاصل املوجود طبيعًيا بني نوع 

مع أنه كان من  ،يواًنت األدىن منهاوبني القرود واحل ،القرود احلايل وبني اإلنسان
ولكن ما دامت  ،املفروض أال يوجد هذا الفاصل بني القرود وما دوهنا من احليواًنت

ومن ًنحية اثنية يالحيظ  ،هناك مماثلة كبرية ملحوظة بني القرود واإلنسان من ًنحية
ال فاصل بني القرود واحليواًنت اليت هي أدىن منها درجة، ولكن من املفروض أ

يوجد هذا الفاصل بصورة طبيعية، لذا يبدو أن هناك حلقة مفقودة ارتقى منها 
 اإلنسان والقرد وحازا صورهتما احلالية، لذا ال نر  هذه السلسلة مكتملة.

نظرية هاكل
1
 عن خلق اإلنسان  

هو مفّكر آخر وصل بعد التفكري يف فلسفة "دارون" إىل نتيجة أن احليوان الذي 
وقد فُقد هذا احليوان من السلسلة، وإذا ُعثر  ،)ليبوتيلو( Lipotylu ال جنده هو

ولن يبقى أّي إهبام يف قضية  ،من الوس تنقض عليه فسوف تكتمل السلسلة اليت 
ارتقاء اإلنسان. معظم املفكرين من هذا القبيل حيسبون آابء القرود مثل الغوريال 

 والشمبانزي آابء النسل البشري. 
عندما طرح "دارون" على البساط هذه الفلسفة عن خلق اإلنسان اعرتض عليها 
بعض اإلجنليز أنفسهم وقالوا أبن هناك فرقًا كبريًا بني الغوريال واإلنسان حبيث ال كمكن 

                                                 
1 Hackel Ernst Heinrich (1834 – 1919 هــو عــامل أملــاين يف الفلســفة. درس )م

ب أستاذ علم الطب وعلوم احليوان يف )بوتسدام( برلني وفيينا وًنل شهادات عليا. شغل منص
م وظـل يـرّوج نظريـة االرتقـاء إىل مخسـني عاًمـا. كـان 1865يف عـام  Jenaاحليوان يف جامعـة 

 أول عامل دّون شجرة النسب للحياة احليوانية. 
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القبول يف حال وجوده أن آابء القرود مثل الغوريال كانوا هم آابء نسل اإلنسان. 
املوجودة بني اإلنسان والغوريال يف أتييد نظرية  هذه الفروق 1عندها قدم "هكسلي"

ن االختالف الذي يوجد بني إاالرتقاء بينما كانت تقدَّم ضدها من قبل، وقال 
اإلنسان والغوريال يوجد اختالف أكرب منه بكثري بني الغوريال وأنواع أخر  من 

الف الكبري؟ القرود، فهل ُتسبون كل هذه األنواع قرودا أم ال على الرغم من هذا اخل
فإذا كنتم تقبلون ذلك، وإذا أمكن واحلالة هذه أن خيتلف القرد، من حيث االرتقاء، 

فكيف ال كمكن حدوث هذا االختالف بني اإلنسان  ،إىل هذا احلد عن قرود أخر 
 فهذا االختالف ال يعارض نظرية االرتقاء بل يشكل دليالً عليها. !والغوريال؟

البحوث املعاصرة 

احلالية اليت أجريت مؤخرًا، وأحد مؤيديها هو األستاذ "جونز" والدكتور البحوث 
"آسربن" تبني أن اإلنسان وإن كان قد تقدم حبسب قانون االرتقاء، إال أنه كان 
قد انفصل عن نسل احليواًنت قبل مدة طويلة، وكان ال يزال يتقدم مستقاًل منذ 

ان واحليواًنت مل يكن من ذلك الوقت. أي أن االنفصال الذي حصل بني اإلنس
ولكن  ،بل قد حدث هذا االنفصال قبل مدة طويلة ،القرد الذي يقدمه دارون

اإلنسان حاز التقدم حبسب االرتقاء على أية حال ومل حيدث دفعة واحدة. 
املراحل الثالث العظيمة حلضارة اإلنسان 

مرت بثالث وإىل جانب ذلك اكتشف علماء اآلاثر أن احلضارة اإلنسانية قد 
  :مراحل

( العصر احلجري أي حني دخل اإلنسان مرحلة احلضارة والتمدن للمرة 1)
األوىل. وألنه كان قد صار إنساًًن بعد االرتقاء من احليواًنت ومل تكن لديه الرباثن 

1 Huxley Thomas Henry (1825-1895  عـامل إجنليــزي يف علـم احليـوان. حــني )م
مجـع منـاذج مـن احليـاة البحريـة كان يشتغل ًنئب جراح يف سفينة االستكشاف "رتيل سينك" 

يف احملـــــي  اهلـــــادم. كـــــان مـــــن مؤيـــــدي "دارون" وقـــــد كتـــــب عـــــن نظريـــــة االرتقـــــاء والتشـــــريح 
 والعضوايت وغريها من مواضيع علمية. 
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اليت تستخدمها احليواًنت األخر  ومل تكن له أسنان حادة مثلها، لذا بدأ 
سه. فاملرحلة األوىل من حضارة اإلنسان كانت ابستخدام األحجار حلماية نف

 مرحلة استخدام احلجارة. 
أي حني تقدم اإلنسان أكثر ، )الربونز(النحاس ( مث جاءت مرحلة استخدام 2)

 حلماية نفسه.  1صنع اجملان
صنع اإلنسان السهامي والسيوف  إذ ،( واملرحلة الثالثة كانت استخدام احلديد3)

 وغريها حلماية نفسه. 
ولقد اكتشف علماء اآلاثر أيًضا ما يُثبت جبالء من احلفرايت أنه كان لإلنسان 

 حتًما حضارة منذ عصور سحيقة.
 النظرية القرآنية حول خلق اإلنسان 

واآلن أذكر اآلاثر التارخيية اليت يقدمها القرآن الكرمي عن خلق اإلنسان وحضارته. 
رة نوح قدِّمت فيها بعض األمثلة أواًل اقتبست هلذا املوضوع بعض اآلايت من سو 

ميا ليُكم  الي تـير ُجوني هللِّ ويقيارًا * ويقيد  خيليقيُكم  أيط ويارًا * لآلاثر التارخيية. يقول هللا تعاىل: 
أيملي  تـيريو ا كيي في خيليقي هللُا سيب عي مسييويات  طِّبياقًا * ويجيعيلي ال قيميري فِّيهِّنَّ نُورًا ويجيعيلي الشَّم سي

ير ضِّ نـيبيااًت * رياًجا * ويهللاُ أينـ بـيتيُكم  مِّني األ  رياًجا سِّ مُثَّ يُعِّيدُُكم  فِّيهيا ويخُي رُِّجُكم  إِّخ 
2.

آنًفا تتناول شيًئا من حبث القرآن الكرمي مقابل حبوث  ذكرهتاهذه اآلايت اليت 
حيث يقول هللا تعاىل فيها على لسان  ؛جرت يف الزمن الراهن عن خلق اإلنسان

: اي أيها الناس ما لكم ال تفكرون أن هللا تعاىل ال يعمل أّي عمل بغري نوح 
دائما. ال تقبلون أن يقول أحد أبنكم فعلتم كذا وكذا  بل يعمله حبكمة   ،حكمة

ولكن تقولون عن هللا أبنه خلق اإلنسان  ،حبمق، وإذا قال ذلك أحد تستايون منه
،قيد  خيليقيُكم  أيط ويارًاأنه  ، وهو هدف. ما لكم ال تفقهون أمرا بسيطا أيًضابغري

أيملي  تـيريو اأي مل خيلقكم دفعة واحدة بل خلقكم خطوة خطوة على مراحل عديدة، 

1 نوح: 19-14
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الشَّم سيكيي في خيليقي هللُا سيب عي مسييويات  طِّبياقًا * ويجيعيلي ال قيميري فِّيهِّنَّ نُورًا ويجيعيلي 
رياًجا أي أال ترون أن هللا خلق سبع مساوات متطابقة وكذلك خلق القمر سِّ

رياًجاوالشمس.  ير ضِّ نـيبيااًت * مُثَّ يُعِّيدُُكم  فِّيهيا ويخُي رُِّجُكم  إِّخ  هللُا أينـ بـيتيُكم  مِّني األ  . وي
ّلغكم  هللا تعاىل هبا أنه أخرجكم من األرض وبمّرركم كان من بني املراحل اليت 
كمالكم احلايل رويًدا رويًدا. 

مراحل خلق اإلنسان املختلفة 

هذه هي صورة اخللق األول كما صورها القرآن الكرمي، ويتبنّي منها أن قضية 
قرًًن، وقال  13االرتقاء اليت يقدمها أهل أورواب اليوم قد قدمها القرآن الكرمي قبل 

أو عجن هللا طيًنا وصنع منه  أبنه ليس صحيًحا أن اإلنسان ُخلق دفعة واحدة
، أي أوصلكمخيليقيُكم  أيط ويارًاا، بل متثال اإلنسان ونفخ فيه فصار إنساًًن حي  

هللُا أينـ بـيتيُكم  مِّني األير ضِّ نـيبيااتً مبراحل عديدة.  إمراركمإىل هنا بعد  ، أي أن هذاوي
يف احلقيقة، مث التقدم املرحلي الذي حصل قد بدأ فيه خلق اإلنسان من األرض 

ظللنا نزيد فيه وأوصلناه إىل مراتب عليا كثرية. أي قال اإلسالم بكل وضوح قبل 
قرًًن أن اإلنسان مل خُيلق دفعة واحدة بل ُخلق على مراحل عديدة حبسب  13

هللاُ . وقد ُخلق من األرض بداية حبسب قوله: خيليقيُكم  أيط ويارًاقوله تعاىل:  وي
. ولكن من الغريب حًقا أن القرآن الكرمي بنّي أمرين، األير ضِّ نـيبيااتً  أينـ بـيتيُكم  مِّني 

أوهلما أن اإلنسان ُخلق على مراحل، واثنيا أنه ُخلق من األرض، ولكن املسلمني 
رفضوا كِّال األمرين وظنوا من ًنحية أن هللا جعله إنساًًن دفعة واحدة، ومن ًنحية 

غاضني الطرف عن قول هللا تعاىل أنه أنبت اإلنسان من  ،وا يقولونأاثنية بد
أبن هللا خلق اإلنسان يف جنة السماء أواًل، مث أسقطه إىل األرض، مث من  ،األرض

مين يريد إرساله إىل األرض  ًنحية اثلثة ظنوا أن عند هللا كيًسا فيه األرواح، فكلُّ 
يسهم واحدة بعد أخر   ماين خُيرجوهنا من كيُطلق روحه. فكما أن صيادي السُّ 
الثالثة. وكأن العلماء املعاصرين عاقدون العزم فكذلك يُطلق هللا روًحا مث الثانية 

 بشدة على أن يقولوا يف كل األحوال عكس ما ورد يف القرآن الكرمي. 
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انظروا اآلن، قد بنيَّ هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنه خلق اإلنسان رويًدا رويًدا 
ل أن احلكمة فيها أنه لوال اخللق هبذه الطريقة لبقيت فيه عيوب  على مراحل، وقا

كثرية، ولكن ما يعتقده العلماء املعاصرون يف ذلك يتبنّي من قصة كان يسردها 
أستاًذا قال للطالب ذات مرة أن التفاوت أن املولوي سير وير  شاه احملرتم جاء فيها 

اًل وآخر دميًما وغريمها يف الكبري الذي نشاهده يف العامل إذ نر  شخًصا مجي
الوس ، فالسبب يف ذلك هو أن هللا تعاىل عندما أراد خلق اإلنسان قال: 
نطلب من مقاول أن خيلقه. فطلب ذلك من املالئكة وقال هلم: جيب أن ختلقوا 

املساء. فجعل املالئكة يعملون يف البداية برغبة  كذا وكذا من الناس إىلد  يل عد
جبهد مث صنعوا بكل حذر أنوف الناس وآذاهنم وأعينهم وعجنوا الطني  ،وجهد

الظهر. والذين  وأفواههم وأعضاءهم األخر  وظلوا يعملون بكل محاس إىل
ُخلقوا خالل هذه الفرتة كانوا مجيلني ووسيمني جًدا، ولكن عندما أوشك وقت 

ا كثري، أسرعوا يف العمل ومل أيخذو   املطلوب الظهر ورأوا أن الوقت قليل والعمل
احلذر واحليطة املطلوبة بعني االعتبار، وظلوا يعملون إىل العصر على هذا النم . 
والناس الذين ُخلقوا أثناء ذلك كانوا ذوي مالمح متوسطة اجلمال. ولكن عندما 

وأوشكت الشمس على الغروب ومل يقدروا على تركيب  العصر قد أزفرأوا أن 
ا أيخذون قطعة من الطني ويصنعون فكانو  ،الناس ابلعدد املطلوب، أسرعوا أكثر

منها شيًئا يشبه متثااًل ويشّقون مكان الفم إبصبع ومكان العينني إبصبعني 
وهكذا جعلوا يرّكبون الناس بسرعة. والذين رُكِّبوا بسرعة يف هذه املرحلة كانوا 

 دميمي الشكل وصاروا آابء أقوام  دميمي الشكل. 
ولكن احلقيقة أن أفكارًا مثلها عن خلق  ،ال شك أن هذا استهزاء وسخرية ابلدين

البشر كانت قد راجت بني عامة املسلمني واملسيحيني بوجه عام، وكانوا يزعمون 
أن هللا خلق اإلنسان على هذا النحو، أي عجن الطني وجعل منه متثااًل وجعل 
فيه بعض الثقوب ونفخ فيه فصار إنساًًن حيا. ولكن اإلسالم ال يقول ذلك بل 

أبننا خلقناكم عرب مراحل عديدة، ورويًدا رويًدا نظرًا إىل حكمة ابلغة، ومل يقول 
 خنلقكم دفعة واحدة. 
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 املرحلة األوىل خللق اإلنسان بدأت من العدم 

األمر الثاين الذي يتبني من القرآن الكرمي هو أن املرحلة األوىل خللق اإلنسان  
"العدم". لقد كانت قضية بدء خلق العامل خمتلًفا فيها يف العامل دائًما. يقول  تكان

اآلريون أبن املادة اليت ُخلق منها العامل كلُّه أزلية، وكل ما فعله هللا تعاىل هو أنه 
مجع بني الروح واملادة فق ، وبذلك ُخلق اإلنسان. ولكن القرآن الكرمي يقول أبن 

ادة ليست أزلية بل خلقها هللا تعاىل، وأنه مل يكن هناك هذا االعتقاد خاطئ، وامل
ن سياُن أيًنَّ شيء يف البداية مث خلق هللا اإلنساني، فيقول تعاىل:  أيويالي ييذ ُكُر اإل ِّ

ًئا يـ  نياُه مِّن  قـيب ُل ويملي  ييُك شي خيليق 
، أي أال يعلم اإلنسان أًن خلقناه عندما مل يكن 1

راه اليوم فهو من نوع آخر، أي يوليد اإلنسان يف هذه شيًئا؟ أما اخللق الذي ن
األايم من النطفة. واخللق الذي ُأشري إليه يف هذه اآلية كان قبل مدة طويلة من 
اخللق يف املرحلة احلالية. أي أن حالة اإلنسان االبتدائية كانت هي العدم، مث جاء 

سالم ال يقول أبن الوجود به هللا إىل عامل الوجود. ولكن جيب االنتباه إىل أن اإل
ُخلق من العدم بل يقول أبنه يف البداية كان "العدم" مث كان الوجود. لقد وقع 
الناس يف هذا اخلطأ لعدم فهم حرف "مِّن" ألن حرف "مِّن" ُيستخدم يف األردية 

صنع من املادة. فيقال: صنع لُعبة من اخلشب، أو صنع لتعبري عن أن شيئا أيًضا ل
د. هذا يعين أن اخلشب واحلديد كاًن موجودين سلًفا مث ُصنعت سلسلة من احلدي

منهما أشياء أخر . لذا عندما يقول املسلمون أبن هللا خلق اإلنسان من العدم 
يعرتض عليه أصحاب األداين األخر  ويقولون أبنه إن مل يكن هناك أّي شيء 

ال يقول أبن فكيف خلق هللُا اإلنساني من العدم؟ فليكن معلوًما أن اإلسالم 
اإلنسان ُخلق من العدم بل يقول كان يف البداية "العدُم" مث كان وجود اإلنسان. 

فلم  ،فلم خيلق هللا تعاىل اإلنساني من مادة العدم بل خلقه أبمره. أما كيف خلق
ألن اإلنسان ال يقدر على فهمه، ولو كان قادرًا على فهمه لكان  ،يذكر هللاُ ذلك

 سان أيًضا. قادرًا على خلق اإلن
 

                                                 
      68مرمي:  1
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 كيفية املرحلة الثانية لوجود اإلنسان 
املرحلة الثانية لإلنسان اليت تتبني من القرآن الكرمي هي أن اإلنسان كان موجوًدا 
يف زمن من األزمان ولكن بدون قوة دماغية، أي كان هناك وجوده ولكنه مل يكن 

أي كان اإلنسان عندئذ يف مرحلة  ؛إنساًًن، ومل يكن هناك دماغ للتفكري يف حالته
ما قبل االرتقاء الدماغي. ال كمكننا القول أبنه كان يف حالة اجلمادات أو 
النبااتت. وسواء أكان يف حالة اجلمادات أو النبااتت، فإنه مل يكن يف حالة 
حيوانية على أية حال. وهذا ما يتبني أيًضا من القرآن الكرمي كما يقول هللا تعاىل: 

  ًئا ميذ ُكورًا هيل رِّ ملي  ييُكن  شييـ  نٌي مِّني الدَّه  ن سيانِّ حِّ أيتيى عيليى اإل ِّ
. أي أال يعلم 1

اإلنسان أنه قد مّرت عليه فرتة حني كان وجوده قائًما ولكنه مل يكن مذكورًا؟ أي 
أن حاسة املعرفة اليت توجد يف اإلنسان مل تكن موجودة حينذاك. كان هناك وجود 

ألن  ،والشعور، ومل يعرف البشر بعضهم بعًضا، ومل يعرف شيًئا ولكن دون العقل
 هلذه األشياء عالقة مع الدماغ، والدماغ مل يكن موجوًدا يف املرحلة الثانية. 

 ةمرحلة خلق اإلنسان الثالث
من  خلقهاملرحلة الثالثة خللق اإلنسان اليت يبينها القرآن الكرمي هي اليت بدأ فيها 

. فمنذ تلك املرحلة نشأ التنـيوُّع يف طبيعته. ذكر  وأنثىنطفة، أي نتيجة عالقة بني 
من احليواًنت أيًضا ما ليس ذكرًا وال أنثى. ولكن هللا تعاىل يقول أبنه أتت على 

وأنثى، أي صار حيواًًن مث ارتقى أكثر وبلغ  ُخلق فيها ذكرًااإلنسان بعد ذلك فرتة 
احليواًنت من الدرجة  عنداسل ابلنطفة، األمر الذي يوجد حالة يبدأ فيها التن

أمشاج"، أي ُخلقت فيه قو   العليا، مث ارتقى أكثر وصار حيواًًن خُيلق من "نطفة  
ن سياني مِّن  نُط فية  أيم شياج  خمتلفة، يقول هللا تعاىل يف بيان هذا األمر:  نيا اإل ِّ إًنَّ خيليق 

تيلِّيهِّ  نـيبـ 
ألننا أردًن  ،ن من نطفة مركَّبة وكانت فيها أجزاء كثرية، أي خلقنا اإلنسا2

                                                 
 2اإلنسان:  1
 3اإلنسان:  2
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أودعنا النطفة أيًضا قو  مرّكبة.  ذلكأن نستخدمها يف عمل مركَّب. فلما أردًن 
 هذه هي املرحلة الثالثة اليت أتت على خلق اإلنسان. 

مرحلة خلق اإلنسان الرابعُة

لقد أتت على خلق اإلنسان مرحلة رابعة حني اكتمل دماغه ونشأت فيه قوة 
واالرتقاء، أي قد حّل زمن االرتقاء الدماغي وظهور القو  الدماغية،  العقل

فتحول اإلنسان من السامع والباصر إىل السميع والبصري، فيقول هللا تعاىل: 
ريًا فيجيعيل نياُه مسيِّيًعا بيصِّ

حني بدأ خلق اإلنسان من النطفة . يف هذه املرحلة1
وُخلق الذكر واألنثى مل يصبحوا إىل اآلن أًنًسا بل كانوا ما يزالون حيواًنت، ألن 

ولكن هذا التمييز يوجد يف احليواًنت أيًضا.  موجوًدامتييز الذيكير واألنثى كان 
رًا، فكان اإلنسان سامًعا وابصرًا يف تلك املرحلة كما يكون احليوان سامًعا وابص

ير  اآلخرين ويسمع الصوت، ففي هذه املرحلة كان اإلنسان حيواًًن، مث أتت 
 ،عليه املرحلة الرابعة حني نشأت فيه قوة البحث والتحقيق بسبب االرتقاء الذهين
فصار مسيًعا وبصريًا. احليوان أيًضا ير  ولكنه يكون ابصرًا وليس بصريًا. والبصري 

البحث والتحقيق واالكتشاف، وهذه  قوة هو مين يستخدم العقل وتوجد فيه
صفات اإلنسان وليست صفات احليوان. فقد أتت على اإلنسان مرحلة رابعة 

أي نشأت فيه قوة البحث  ؛حني ُتوَّل من سامع وابصر إىل مسيع وبصري
 والتحقيق واالكتشاف واالرتقاء، فارتقى من حالة حيوانية إىل حيوان ًنطق. 

األوىل، وقد ترك هللا ذكر األزمنة الوسطى، ألن القرآن  هذه كلها حلقات املراحل
الكرمي ليس كتاب علوم، لذا يذكر األمور اهلامة ويرتك اكتشاف األمور األخر  
لعقل اإلنسان. ولكن ليس املراد من هذه املراحل األربع أنه مل أتت على اإلنسان 

وتتخللها حلقات  بل هي حلقات أوىل للمراحل األربع، ،إال هذه املراحل األربع
أخر  كثرية، فتتبني بعض احللقات الوسطى أيًضا من بعض اآلايت القرآنية 

هللُا خيليقيُكم  مِّن  تـُرياب  مُثَّ مِّن  نُط فية  مُثَّاألخر . فمثاًل يقول القرآن الكرمي:  وي

3اإلنسان:  1
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جيعيليُكم  أيز وياًجا
هللُا أينـ بـيتيُكم  مِّني . لقد قال هللا تعاىل من قبل: 1 ، األير ضِّ نـيبيااتً وي

أما هنا فقال أبنه خلقكم من تراب مث من نطفة، وترك ذكر املراحل املتخللة 
واحللقات املختلفة للمراحل املتخللة. سأثبت الحًقا أن هللا تعاىل ترك يف احلقيقة 
يف هذه اآلية ذكر بعض املراحل. فيقول هللا تعاىل: مث خلقنا النطفة وبدأمت توليدون 

، مث خلقناكم إنساًًن كاماًل، ذلك اإلنسانمُثَّ جيعيليُكم  أيز وياًجانثى. من ذكر وأ
 الذي حاز صورة حضارية واخنرط ابلنظام بصورة نظامية.

شرح كلمة "أزواج" 

كلمة أزواج هنا ال تعين الذكر واألنثى، ألنه تعاىل ذكر النطفة أواًل مث قال: 
عيليُكم  أيز وياًجا ، فإذا كان املراد من "أزواج" هو الذكر واألنثى ملا كانتجي

هناك حاجة إىل إيراد هذه الكلمة منفصلة، بل كان من املمكن أن تشمل  
كلمة النطفة هذا املعىن، ألن اخللق من النطفة ال كمكن إال بوجود الذكر 

عيليُكم  واألنثى، ولكن هللا ذكر النطفة أواًل مث قال بعد ذلك:  .أيز وياًجا مُثَّ جي
املراد هنا من "أزواج" بل  ليسايتبني من ذلك بكل وضوح أن الذكر واألنثى 

أريد هبا شيء آخر. 
وإال ال تكون  ،احلق أن املراد من "أزواًجا" هنا هو األصناف وليس الذكر واألنثى

هناك نطفة إال يف حال وجود الزوجني. ومما يدل على ذلك أن معىن الزوج يف 
وهذا هو املعىن املراد هنا. فاملراد من "أزواجا" هنا هو  ،العربية "الصنف" أيضا

"أصنافا" وليس الذكر واألنثى. واملراد هو أنه عندما ارتقيتم دماغيا نشأت فيكم 
كل فئات خمتلفة. فيقول هللا تعاىل يف هذه اآلية أن أحزاب خمتلفة وبدأت تتش

اإلنسان كان يف حالة الرتاب من قبل، أي يف حالة اجلمادات، مث أتى عليه حني 
حني اختذ صورة حيوانية، وبدأ  -وقد ترك ذكر الزمن الذي ختللهما-من الدهر 

ن حني مث أتى عليه زم -هنا أيضا ترك الزمن الوسطي- خلُقه من الذكر واألنثى
ارتقى أكثر واختذ صورة حضارية واخنرط يف نظام بصورة نظامية. 

12فاطر:  1
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كذلك فمن احللقات الوسطى هناك حلقُة حالة  طينية حني اختل  املاء ابلرتاب، 
ء  فيقول هللا تعاىل عن كون املاء مادة حياة اإلنسان:   ُكلَّ شيي 

ويجيعيل نيا مِّني ال مياءِّ
حييّ  أيفيال يـُؤ مُِّنوني 

. أي أال تعلمون أننا وهبنا احلياة للجميع بواسطة املاء؟ ولوال1
املاء ملا ُخلقت مادة احلياة البشرية. مث يذكر هللا تعاىل احللقة اليت اختل  فيها املاء 

أي خيل قيابلرتاب ومنها ُخلقت احلياة فيقول:  ء  خيليقيُه ويبيدي الَّذِّي أيح سيني ُكلَّ شيي 
ن سيانِّ مِّن  طِّني   اإلِّ

. أي خلق هللا اإلنساني من الطني، أي قد ُخل  بني املاء 2
والرتاب، واحلالة اليت نشأت نتيجة خلطهما ُخلقت منها ذرة احلياة وظلت تتقدم 

 إىل أن بلغ اإلنسان أوج كماله. 
الدليل على أن احللقات املتخللة ُُتذيف أحياًن هو أنه قيل يف اآلية املذكورة فيما 

ليُه مِّن ُخلق من الطني بدايًة، مث يقول هللا تعاىل: سبق أن اإلنسان  مُثَّ جيعيلي نيس 
ُساللية  مِّن  مياء  ميهِّني  

. أي أن اخللق الثاين مل يكن من الطني بل "من ماء مهني"3
أي من النطفة، وبدأًن سلسلة نسل اإلنسان من النطفة بداًل من الرتاب واملاء كما 

أيملي  خني ُلق ُكم  مِّن  مياء  ميهِّني  * فيجيعيل نياُه يفِّ قـيريار : يقول هللا تعاىل يف آية أخر 
ميكِّني  

. تبنّي من ذلك بصراحة أن احلالة الرتابية استمرت إىل مدَّة معينة مث4
جاءت مرحلة اخلل  بني الرتاب واملاء، ولكن نسل اإلنسان الذي ُخلق مل يكن 

الرتاب، وهناك مرحلة املاء وهناك  من الطني بل من النطفة. إًذا، فهناك مرحلة
 مرحلة النطفة. 

املبدأ القرآني العام عن خلق اإلنسان 

ويأينَّ إِّىلي ريبِّّكيهذا، وقد ذكر القرآن الكرمي مبدأ عاًما خللق اإلنسان فقال: 
ييا * ويأينَّ  تـيهيى * ويأينَُّه ُهوي أيض حيكي ويأيب كيى * ويأينَُّه ُهوي أيمياتي ويأيح  ِّال ُمنـ  ُه خيليقي الزَّو جيني 

 31األنبياء:  1
 8السجدة:  2
 9السجدة:  3
22 -21املرسالت:  4
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ري  ُخ  أيةي األ  ُنـ ثيى * مِّن  نُط فية  إِّذيا مُت ىني * ويأينَّ عيليي هِّ النَّش  الذَّكيري وياأل 
، أي انظروا1

أن بدايتكم كانت من هللا تعاىل، وهنايتكم أيضا إىل هللا، فإن حالتكم هي   فتجدوا
  ،كالوتر يف وس  القوس. فكما ُيضغي  على طريفي القوس فيتصل طرفاه مع بعض
كذلك إذا واصلتم مشواركم إىل بدء خلقكم لرتوا كيف ُخلقتم لرأيتم هللا تعاىل 

نسان بعد املمات لرأيتم هللا وحده وحده وراء اخللق كله. وإذا نظرمت إىل مصري اإل
هنالك أيًضا. أي أن خلق اإلنسان يبدأ من هللا تعاىل وينتهي أيًضا إىل هللا تعاىل. 

 .مع كونه األدق ،على هللا تعاىل" فينتهي "السبب األول
 اآلايت اليت أوردهتا قبل قليل تتلخص فيما يلي: 

 ( اإلنسان ليس مادة أزلية بل ُخلق بيد هللا.1)
 ( لقد ُخلق اإلنسان مرورًا مبراحل ارتقائية ومل خُيلق دفعة واحدة. 2)
وال يصح القول أبنه صار إنساًًن بعد  ،( لقد ُخلق اإلنسان إنساًن حصرًا3)

 االرتقاء من نوع من القرود كما يقول "دارون". 
 أوالً مبرحلة اجلمادات، أي مّر حبالة اجلمادات. اإلنسان  ( مر4)
العقل إىل ذلك  يؤتي لة حيوانية حني نشأت فيه احلياة، ولكنه مل ( مث دخل حا5)

 احلني، بل كان كمشي وأيكل ويشرب مثل احليواًنت. 
( مث ُخلق فيه العقُل وصار حيواًًن ًنطًقا، ولكن كانت ال تزال فيه بعض 6)

( تقدم أكثر على تلك احلالة وبلغ حالة احلضارة اليت 7النقائص، لذلك ... )
مُثَّ جيعيليُكم  أيز وياًجاتعاىل إليها يف قوله:  أشار هللا

أي حل ارتقاء النظام 2
والقانون حمل االرتقاء الفردي، وبدأ نظام الفئات، وبداًل من أن يعمل كل إنسان 

بدأ اإلنسان يعمل ابلتعاون  ،واخلنازير والكالب وغريها دةوحده كما تفعل القر 
املراحل األربع الكبرية اليت تتبني وهكذا فإن . املتبادل وبدأ النظام والقانون يتطور

 : هيمن القرآن الكرمي، 

48-43النجم:  1
12فاطر:  2
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( مرحلة 4( مرحلة العقل )3( مرحلة احليواًنت )2( مرحلة اجلمادات )1)
هنا. أخر  تتخلل هذه املراحل ولكنها ُحذفت حلقاتاإلنسان املتحضر. وهناك 

بعد هذا التمهيد أود أن أقول أبن املرحلة اإلنسانية يف احلقيقة هي اليت حاز فيها 
البشُر العقلي. فكان حيواًًن ما مل حيز العقل، مع أنه كان مقدَّرًا عند هللا أن جيعله
إنساًًن ذا شعور وحضاراًي. على أية حال، ما كان يستحق أن يسّمى إنساًًن ما مل 

، وكانت حالته حينذاك كحالة اجلنني يف بطن أمه. فاجلنني يكن حائزًا على العقل
ونظرًا ملا الذي يكون يف بطن أمه يكون ولد اإلنسان على أية حال وليس كلًبا، 

ضعف كبري ال يكون إنساًًن كاماًل. كذلك كان الناس حائزين على شكل  من يهف
إىل ذلك احلني.  ولكن مل حيوزوا كماالت اإلنسان ومل يتولد فيهم العقل ،اإلنسان

أن يُدعى إنساًًن حني أحرز العقل، ولكن هذه املرحلة أيًضا  اإلنسان فقد استحق
ألن ميزِّيَّة اإلنسان  ؛ابملعىن احلقيقي "مرحلة اإلنسانية"ال تستحق أن ُتدعى 

العقل، بل ميزِّيَّته العيش حبسب النظام والقانون، وهذه هي غاية  تالكاملةي ليس
سأمسي املرحلة املتسمة ابلعقل مرحلةي البشرية األوىل اصطالًحا، خلق اإلنسان، لذا 

وسأمسي املرحلة املتسمة ابلنظام مرحلة اإلنسانية. أي كان اإلنسان يف املرحلة 
 أما يف املرحلة الثانية فصار بشرًا وإنساًًن مًعا. ،األوىل بشرًا فق 

كان اإلنسان الكامل األول  آدم 

آلن أن املرحلة العقلية لإلنسان كانت منقسمة إىل قسمنيِّ، يتضح مما بّينته إىل ا
حلضارة اب اإلحساسالقسم األول حني كان العقل موجوًدا ولكنه كان فرداي، أما 

، وحيدا أو يف مجاعات قليلة العددقد تطور بعد، فكان اإلنسان يعيش  يكنفلم 
حلضارة وصار متقباًل وخاضًعا اب اإلحساس مث جاءت املرحلة الثانية حني تقدم

هامجة كم القانون بعدم مُ يعيش حبسب القانون. فإذا حي لللقانون، أي استعد 
هاجم أحد غريه ق ، وإذا حكم القانون مبعاقبة أحد بعقوبة  أحد فيجب أال يُ 

. عندما تطورت اتحمل تلك العقوبة بكل رضكذا وكذا فسيكون من واجبه أن يي 
وصار أهال ليتبع القانون أصبح إنساًًن كاماًل. ويقول لوق يف هذا املخهذه القوة 
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االلتزام ابلقانون، وبلغ دماغ  إحساسالقرآن الكرمي إنه عندما نشأ يف الناس 
فاإلنسان األول الذي اكتمل دماغه عندئذ على أحسن وجه   ،اإلنسان كماله
س . فآدم الذي كان خليفة هللا ليس ذلك الذي يقول الناكان امسه آدم 

عنه إن هللا عجنه من الطني مث نفخ فيه وجعله إنساًًن حًيا دفعة واحدة، بل 
عندما نشأ يف الناس روح احلضارة.. فإّن اإلنسان الذي بلغ هذا املقام قبل غريه 

اه هللا تعاىل آدم. ولكن وُأكملت قواه الدماغية بصورة أعلى وأرفع من غريه مسّ 
 فال يتحملون التغيري فيه بسهولة. لذا عندما الناس على اتّباع هنج معني اعتادإذا 

عن التعاون معهم، ألن  البقية الناقصونالكاملني عجز  سيبدأت سلسلة األًن
حس التعاون واحلضارة ما كان مكتماًل فيهم وإن كانوا حائزين على العقل. فال 
بد أن يكون فساد كبري قد حدث حينئذ، فحني ُيستخدم حصاٌن غري مروَّض 

ألن احلصان غري املروَّض سريكل  ،ن مروَّض ال كمكن أن يعمال معامع حصا
قد صاروا  البعض، كذلك كان رّ فِّ ويي  ري ِّ ويقفز وسيحاول أن يتخلص من النّـ 

ال كمكن أن نعيش معا ونلتزم  اآلخر أنهبعض العندئذ متحضرين بينما قال 
 ابلقانون. 

احلكمة يف استخدام كلمة آدم 

الكرمُي اإلنساني الكامل األول آبدم كان يف ذلك حكمة. إن  ى القرآن ا مسّ فلمّ 
كلمة آدم مستمدة يف العربية من مصدرين أحدمها "أدمي" ومعناه سطح األرض، 
واملصدر الثاين هو "أُدمة" ومعناه مسرة. فمعىن آدم هو الساكن على سطح األرض 

جو العيش يف  ناُكُتسب مألن لونه  ،أو أمسر اللون. ولكال املصدرين معىن واحد
 وعلى سطح األرض وبتأثري الشمس.  مكشوف

قرر آدم وأصحاب العالقة  ،احلق أنه حني أسس هللا تعاىل احلضارة بواسطة آدم
قرية تشمل ال، و الكهوفعلى سطح األرض بداًل من العيش يف  يعيشوامعه أن 
. علما أن الناس كلهم كانوا يعيشون قبل ذلك ويسكنوهابيًتا  20أو  15قرابة 

 منيف عيشهم على سطح األرض فراد   خوفيف الكهوف. وألنه كان هناك 
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لذا ما كانوا ليتحملوا العيش على سطح  ،أن يهامجهم أسد أو منر وكمزقهم متزيًقا
ن يتصّدوا ألاألرض إال إذا اجتمع أًنس كثريون يف مكان واحد وكانوا جاهزين 

ر بقوة مجاعية. ولكن هذا مل يكن ممكًنا إال إذا اعتادوا على العيش مًعا للمخاط
والتزموا بقانون ونظام واحد، وأىّن هلم أن يعيشوا معا ما مل يتعودوا على نظام 
واحد؟ فعندها قرر آدم وأصحاب العالقة معه أهنم لن يعيشوا يف الكهوف من 

روا العيش على سطح األرض ومبا أهنم قر  .اآلن، بل سيعيشون يف بيوت واسعة
أي الساكنني على سطح األرض. وكانت النتيجة احلتمية للعيش  "،آدم"لذا مسُّوا 

. فقد مسِّّي آدُم آدمي ألنه بدأ يعيش يف البيوت على ايف العراء أن صار لوهنم أمسر 
األرض املكشوفة. وبسبب العيش على األرض املكشوفة صار لونه أمسر كما 

الشمس. وإن كلمة "أدمي" أو "أدمة" اللتان مها مصدران  بتأثري أشعة حيدث
 جو مكشوفأي قد أتثّر لونه بسبب العيش يف  ؛هلما معىن واحد ،لكلمة آدم

 . وعلى سطح األرض
حالة زمن آدم احلضارية 

الذين  ، وهمال شك أنه كان يف زمن آدم هذا أًنس من املرحلة البشرية األوىل أيًضا
انني حضارية وما كانوا ليسكنوا على سطح األرض بسهولة، قو  ايتحملو لما كانوا 

ألن القوة اليت تُنال ابلقوة اجلماعية وتساعد على العيش يف امليادين املكشوفة ما  
كانت متوفرة لديهم، فكانوا يعيشون يف الكهوف كما تعيش احليواًنت وغريها. وملا  

عندما تقرر يف زمن آدم لذا مل يكن هناك قانون يُلزمهم. و  ،كانوا غري متحضرين
  أن يعيش الناس على سطح األرض ويرتكوا العيش يف الكهوف، فالذين مل

يريدوا العيش على سطح األرض خالفوه. كما أن األحباش يف أفريقيا كانوا يعيشون 
فعينوا أًنًسا  ،عراة من قبل. وعندما جاء اإلجنليز يف البداية حاولوا أن يُلبسوهم لباًسا

وأمروهم أنه كلما أراد حبشي أن يدخل املدينة  ،املدينة ليعطوهم أقمشةعلى أبواب 
بل يدخلها البًسا إزارًا. ولكن ملا كان هؤالء  ،له أال يدخلها عارايً  يقولواجيب أن 

فكانوا  ،الناس يعيشون عراة منذ القِّدم وما كانوا متعودين على ارتداء اللباس
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يتخاصمون بشدة ويقولون ال نستطيع أن نتحمل وقاحةي أن ندخل املدينة البسني 
اللباس، ماذا سيظن بنا إخوتنا وأصدقايًن حني يروننا على هذا النحو؟ فكان يقال 
هلم أبن دخول املدينة عراة ليس مسموًحا به، لذا ال بد من أن ترتدوا لباسا قبل 

املدينة ينظرون إىل  يفعندما كانوا كمرون  دخوهلا، فكانوا يلبسونه مضطرين، ولكن
هنا وهناك متوجسني خيفًة حىت ال يراهم أحد من معارفهم يف حالة الوقاحة هذه. 

ما   ،وعندما كانوا خيرجون منها ،فكانوا كمضون بعض الوقت يف املدينة بصعوبة ابلغة
يطرحونه بعيًدا كانوا يقطعون مسافة مخسني أو ستني قدًما إال وكانوا خيلعون اإلزار و 

أًنس  ويهربون عراة. فاإلنسان يفّر مما مل يتعود عليه. فلما كان يف زمن آدم 
غري قادرين على االلتزام ابلقانون، لذا مل حيبوا العيش على سطح األرض وبقوا يف 

ولكن خرجت فئة منهم إىل سطح األرض  ،الكهوف. كان الناس من ساللة واحدة
لنتيجة احلتمية لذلك أنه كما استحق اإلنسان الكامل أن األخر . وكانت ا خترجومل 

كذلك استحق اإلنسان الناقص ملكثه يف   ،ينال اسم "آدم" ملكثه خارج الكهوف
 ،أي ؛. فعندها صار لنسل اإلنسان امسانمسترتّن" أي الكهوف أن ينال اسم "جِّ 

ن ا". ومنهم من مُسُّ  "وا "آدممنهم مين مُسُّ  وا بنعلى صلة مع آدم  الذين كانواإن وا "جِّ
وا يعيشون جمتمعني، فسمُّوا آدم لكوهنم مسرًا نتيجة أيف امليادين أكواًخا وبيواًت وبد

وا ، وكذلك مُسُّ جو مكشوفعيشهم على سطح األرض وُتت أشعة الشمس ويف 
إنساًًن أيًضا ألهنم كانوا يؤانسون بعضهم وكانوا يعيشون على األرض جمتمعني  

. ومقابل ذلك كان هناك أًنس من اجلنس نفسه متبادلعاون كأًنس متحضرين وبت
وفّضلوا العيش يف الكهوف مسترتين  ،ولكنهم ما كانوا جاهزين لتقدمي التضحية

ن ا". لذلك أُطلقت كلمة اجلن يف اللغة العربية فيما بعد على كبار الناس فسُ  مُّوا "جِّ
 يستطيع كل شخص أن فال ،ألن اخلدام حيرسون أبواهبم ،الذين يعيشون مسترتين

يدخلها بسهولة. كذلك ُتطلق "اجلن" على أًنس من أقوام أخر ، فقد أُطلقت  
كلمة اجلن يف القرآن الكرمي بكل صراحة على أًنس من قوم آخرين. وما دام الوقت 

مع أنين  ،تلك اآلايت هناتضمني ال يتسع للخوض يف هذه التفاصيل فال أستطيع 
رمي بفضل هللا تعاىل أدلة قطعية ويقينية تُبنّي أن كلمة قد استخرجت من القرآن الك
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الناس. ولقد عثرُت أيًضا على فئة من  "اجلن" اسُتخدمت يف القرآن الكرمي حبق
ن ا، واطّلعت على مدن أيضا كان هؤالء اجلن  أًنس مُسُّوا يف القرآن الكرمي جِّ

ن" كانوا أًنًسا وليسوا يسكنوهنا، وقد مجعُت الشهادات التارخيية على أن هؤالء "اجل
 خلًقا غري مرئي. 

واآلن أبني بواسطة اآلايت القرآنية أدلة على املسائل اليت ذكرهتا آنًفا. 
آدم مل يكن البشر األول 

إن ادعائي األول هو أنه يثبت من القرآن الكرمي أن آدم مل يكن البشر األول، أي مل 
خيلقه هللا تعاىل دفعة واحدة مث بدأ منه نسل البشر، بل كان الناس موجودين قبله. 

 وهذا اثبت من القرآن الكرمي إذ يقول هللا تعاىل يف سورة البقرة يف ذكر آدم أبنه 
اعٌِّل يفِّ األير ضِّ خيلِّيفيةً إيّنِّ جي  قال للمالئكة:

، فإذا كان آدم أول بشر خلقه هللا 1
ولكنه تعاىل مل يقل  ،ين خالق يف األرض بشرًاإكان من املفروض أن يقول للمالئكة 

يف األرض خليفيت. هذا يبني بصراحة أن أًنًسا آخرين   بل قال: جاعلٌ خالٌق ين إ
كانوا موجودين يف األرض من قبل وقرر هللا تعاىل أن جيعل آدم خليفته من بينهم. 

 فهذه هي اآلية األوىل اليت وردت عن آدم وال تتناول أّي ذكر للخلق ق . 
كانوا موجودين   واآلية الثانية اليت يثبت منها على وجه القطعية واليقني أن أًنًسا

نياُكم  مُثَّهي من سورة األعراف حيث يقول هللا تعاىل: قبل آدم  ويليقيد  خيليق 
ديمي  ُجُدوا آلِّ ُكم  مُثَّ قـُل نيا لِّل ميالئِّكيةِّ اس  صيوَّر ًني

، أي قد خلقنا أًنًسا كثريين وأكملنا2
: اسُجدواللمالئكة خيلقهم مث أكملنا قواهم العقلية وجعلناهم أًنًسا عاقلني مث قلنا

خلقُت آدم وأمرت املالئكة أن يسجدوا له بل يقول: اي  إينآلدم. مل يقل هللا هنا 
" أي طّورُتكم أيًضا، صّورتكمأيها الناس قد خلقُتكم ومل أكتف ابخللق فق  بل "

وأبلغُت قواكم الدماغية مبلغ الكمال، وعندما اكتمل تطوركم من كل جانب 
له. يتضح من هنا بكل صراحة أن أًنًسا   املالئكة ابلسجودأقمت شخصا وأمرُت 

 31البقرة:  1
12األعراف:  2
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نياُكم  ألن مرحلة  ،كثريين كانوا قد ُخلقوا من قبل ُكم  و خيليق  سبقت  صيوَّر ًني
مرحلة السجود آلدم. أما لو كان االعتقاد السائد بني الناس صحيًحا لقال هللا 

منه، ولكن  له، مث خلقُتكمآدم أواًل وأمرت املالئكة ليسجدوا  تعاىل أبين خلقتُ 
الناس أواًل وكّملت صورهم مث أمرُت  هللا تعاىل ال يقول ذلك بل يقول أبين خلقتُ 

املالئكة أن يسجدوا آلدم منهم. فهذه اآلية أيًضا دليل قاطع على أن أًنًسا  
 كثريين كانوا قد ُخلقوا من قبل. 

كان آدم وإبليس كالهما من نسل اإلنسان 

اين أن آدم وإبليس كاًن من نسل اإلنسان يف احلقيقة، وهذا أيًضا كان ادعائي الث
 يثبت من القرآن الكرمي.

ا الشَّي طياُن عينـ هيا :آدم خلق ذكر حيث البقرة سورة يف تعاىل هللا يقول( 1) فيأيزيهلَُّمي
بِّطُوا بـيع ُضُكم  لِّبـيع ض  عيُدوٌّ  ريجيُهميا ممَِّّا كياًني فِّيهِّ ويقـُل نيا اه  تـيقيرٌّ فيأيخ  ويليُكم  يفِّ األير ضِّ ُمس 

ني   ويميتياٌع إِّىلي حِّ
النتيجة وكانت ،وخدعهما وزوجته آدمي  الشيطان أغو  أي. 1

. مجيًعا منها آدم أصحاب واي الشيطان، أتباع اي اهبطوا،: فقلنا عليهما، سخطي
 فق  وحواء آدم منها املراد كان لو. اجلمع بصيغة" اهبطوا" تعاىل هللا استخدم لقد
 أن املفروض من كان بل. فق  اثنني كاًن ألهنما ،خلطاهبما اجلمع صيغة وردت ملا

: قال بل ذلك يقل مل تعاىل هللا ولكن تقدير، أكثر على" اهبطا: "هلما يقال
وأمر ،وأتباعه إبليسي  وكذلك ،وأصحابه وحواء آدم هللا أمر فقد. مجيًعا اهبطوا
 دليل اآلية هذهو . بينهم وقعت قد عداوةً  ألن ،املنطقة تلك من خيرجوا أن اجلميع
. حتًما اإلنسان ذرية من كاًن وإبليس آدم أن على قاطع

 شبهة دحض

 بدال" اهبطا" كلمة الكرمي القرآن من أخر  آية يف اسُتخدمت قد أنه شك ال
 نفسها، اآلية يف بنفسه املشكلة هذه حل الكرمي القرآن ولكن" اهبطوا" من
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بِّطيا قيالي : طه سورة يف تعاىل هللا يقول حيث ا اه  هي نـ  يًعا مِّ  لِّبـيع ض   بـيع ُضُكم   مجيِّ
عيُدوٌّ 

 هنا املراد أن ذلك من اسُتنتج فإذا... كِّالكما اهبِّطا أن هلم قلنا أي. 1
 وحواء، آدم بني عداوة ستبقى أنه املعىن فسيكون وحواء آدم هو كالمها من
 آدم وليس حزابن هو هنا كليهما من املراد أن احلق. بداهةً  ابطل املعىن وهذا
يًعا بقوله تعاىل هللا أمر لقد. وحواء هيا مجيِّ نـ  بِّطيا مِّ  واي آدم حزب اي أي اه 
 أعداء ستكوًنن ألنكما ،املكان هذا من كالكما اخُرجا الشيطان حزب
 وليس احلزابن مها االثنني من املراد أن على اآلخر والدليل. األبد إىل بعضكم
يًعا كلمة وردت قد أنه هو وحواء، آدم بِّطيا مع أيًضا مجيِّ  ورود أن مع اِّه 
يًعا كلمة  آلدم كثريون أصحاب هناك كان فلما. مستحيل لالثنني مجيِّ

بِّطيا تعبري اسُتخدم لذا وللشيطان هيا اه  نـ  يًعا مِّ  العداوة ذُكرت حني كذلك. مجيِّ
 اليت( ُكم  ) املخاطيب ضمري إن إًذا،. لِّبـيع ض   بـيع ُضُكم   عبارة أيًضا وردت

 مجاعة كانوا ابخلروج أُمروا الذين أن أوضحت أكثر أو أشخاص لثالثة ُتستخدم
 . شخصني ال

 الشيطان وذرية آدم ذرية تسكن أن مقدرًا كان أنه نفسها اآلية من أيضا يتبني
ير ضِّ  يفِّ  ويليُكم  : تعاىل هللا فيقول واحد، مكان يف معا تـيقيرٌّ  األ   إِّىلي  ويميتياعٌ  ُمس 
ني    معا، الدنيا يف ستسكنون آدم رفقاء واي الشيطان رفقاء اي أي ،حِّ

 يتبني مث. بينكم الوحدة خللق واسعوا بعًضا بعضكم عداوة جتتنبوا أن فأنصحكم
 كانوا بل ،خمتلف جنس من كانوا ما أهنم وهو ذلك فوق أمر اآلايت هذه من
 ورفقاء الشيطان رفقاء خماطًبا نفسها البقرة سورة يف  فيقول ؛واحد جنس من
بُِّطوا قـُل نيا: آدم ا اه  هي نـ  يًعا مِّ ايي  تيبِّعي  فيمين   ُهًد  مِّينِّّ  أيي تِّيـينَُّكم   فيإِّمَّا مجيِّ  فيالي  ُهدي

حيي زينُوني  ُهم   ويالي  عيليي هِّم   خيو فٌ 
 رفقاء واي آدم رفقاء اي هنا من اخُرجوا أي. 2

 هبم يؤمنون والذين وآخر، حني بني أنبيائي سيأتيكم أنه اعلموا ولكن الشيطان،
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 هبم يؤمنون ال الذين ولكن ،الروحانية األخطار من نوع كل سيجتنبون
 رفقاء اترة سيصبحون آدم أبناء أن اآلية هذه من يتبنيو . سخطي حمل سيكونون
 هذه من ُيستنب  ألنه ،أخر  اترة آدم أبناء الشيطان أبناء وسيصبح ،الشيطان
 ممكًنا، إبليس ذرية إكمان كان وملا. وذريته إبليس يؤمن أن املمكن من أن اآلية
 بكل ذلك من فتبنّي  ،األنبياء من نبًيا أحياًن تنكر أن أيًضا آدم لذرية ممكًنا وكان
 آدم ذرية إىل الشيطان ذرية ستتحول أي ستتيبادالن، الذريتني هاتني أن جالء
 إكمان إمكانية ألن ،أخر  أحياًنً  الشيطان ذرية إىل آدم ذرية وتتحول أحياًنً 
 معىن فال مطلًقا ممكن غري إكماهنم كان لو ألنه ،اآلية هذه من اثبتة وذريته إبليس
 . أصالً  إليهم اهلداية جمليء
ُوتُوني  ويفِّيهيا ُتي يـيو ني  فِّيهيا: األعراف سورة يف تعاىل هللا قال املوضوع هذا بيان بعد  متي
نـ هيا خُت ريُجوني  ويمِّ

األرض هذه يف ستعيشون ،إبليس ذرية واي آدم ذرية اي أي ،1
 آدم بين مع فق  كمكثوا لن وأصحابه إبليس أن مبعىن ُُتشرون، ومنها متوتون وفيها
 األرض، يف ويُدفنون مثلهم وكموتون آدم بين مثل األرض يف سيعيشون بل

 بنو هم بل آخر نسل من ليسوا اجلنّ  هؤالء أن فتبني. القبور من مثلهم وحُيشرون
 صراحة بكل اآلايت هذه يف أخرب تعاىل هللا ألن النسل، حيث من أنفسهم آدم
 األرض، يف وذريته إبليس سيعيش كذلك األرض يف آدم ذرية ستعيش كما أنه
 متوت وكما إبليس، ذرية وتشرب ستأكل كذلك آدم ذرية وتشرب ستأكل وكما
 أخرب مث. األرض يف وتُدفن إبليس ذرية متوت كذلك األرض يف وُتدفن آدم ذرية
 أبناء سُيدعون هبم يؤمنون والذين كلتامها، سُتخاطيبان أنبيايه أييت عندما أنه 
 مقابل كانوا الذين أن فتبني. أابلسة يصبحون يؤمنون ال والذين احلقيقيني، آدم
 وذرية أابلسة أمسيتموهم سواء اجلنس، حيث من األحوال كل يف بشرًا كانوا آدم

 والفرق. اجلنس حيث من حتما بشرا كانوا ولكنهم جن ا، مسيتموهم أو إبليس
. بينهم ُميِّّز ولذلك ،والشريعة والتمّدن األخالق يف كان الوحيد
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!واجلّن؟ آدم تسميتهم من بداًل وكافرين مؤمنني وايسم مل ملاذا

 يذكرهم مل وملاذا ؟!االمسني هبذين تعاىل هللا ذكرهم ملاذا: سؤال ينشأ واآلن
 الكلمة أن جوابهو  !؟"مؤمنني"و" كافرين: "أي وواضحة بسيطة بكلمات
 البسيطة الكلمة ولكن واملؤمن، الكافر هي كميلإ ابلنسبة والواضحة البسيطة
 اإلنسان ذهن إن. واجلن اإلنس أو ،وإبليس آدم كانت هميلإ ابلنسبة والواضحة

 اليت الشريعة أما الدقيقة، الشريعة مسائل يفهم أن يستطيع حبيث اليوم تطورّ  قد
 فهم وكان فق ، اإلنسان وسكن ابلتمدن تتعلق فكانت آدم زمن يف جاءت
 إال قادرين كانوا وما الوقت، ذلك يف الناس على متاًما متعذًرا الدقيقة املسائل
 واملؤمن الكافر من بدالً " واإلنس اجلنَّ " مُسُّوا فقد. فق  بسيطة أمور فهم على

 هذا فهم من الناس وليتمكن حينذاك، السائدة اخلالف وأوجه التمدن إلظهار
 كافرًا أحد يُدعى عندما لذا كثريا اليوم تطور قد اإلنسان ذهن دام فما. األمر
 الزمن ذلك يف كفارًا ُدعوا لو ولكن. الكلمات هذه معىن يفهم فهو مؤمًنا أو

 أصبحوا كيف ق  أدركوا ملا ،آدم ألمر انصياعكم لعدم كفار كمإن هلم وقيل
 حياة وقبلوا آدم ألمر انصاعوا فالذين. آدم ألمر انصياعهم عدم جملرد كافرين
 خمتفني البقاء وقرروا آدم ألمر ينصاعوا مل والذين ،"اإلنس" مُسُّوا حينذاك التمدن

 سهولة بكل األمر هذا يفهموا أن على قادرين وكانوا". اجلنّ " مُسُّوا الكهوف يف
 يسكنون وبعضهم األرض سطح على يسكنون بعضهم أن يعلمون كانوا ألهنم
 نريد ال احلقيقة يف ألننا ذلك يف أبس ال: قالوا" اجلنُّ " هلم قيل فإذا. الكهوف يف
 على يسكنون كانوا الذين على" اإلنس" أُطلق وإذا. الكهوف من خنرج أن

 لذا ،األرض سطح على يسكنون ألهنم أيًضا ذلك يفهمون كانوا األرض سطح
 على" املؤمن"و" الكافر" كلمتا ُتطلق فكما". اجلن" عليهم يطليق أن كمكن ال

 ذلك يف واإلنس اجلن بكلمة يُذكيرون كانوا كذلك الراهن العصر يف الناس
 واإلنس اجلن مسُّوا فقد. الزمن ذلك يف اخلالف وجه كان التمدُّن ألن ،العصر
 آنذاك، املوجودة اخلالف وأوجه التمدن إلظهار والكافرين املؤمنني من بدالً 
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 وأسسوا تعاىل هللا أمر حبسب بينهم األُنس لقواخي  الذين هم اإلنس أن ولُيعلم
 ومل الطاعة عن اخلروج وقرروا ذلك أنكروا الذين فهم اجلنّ  أما التمّدن، حياة
 سطح على يسكنون واأوبد التمدن حياة اختاروا فالذين. التمدن حياة خيتاروا
 التمّدن وحياة األرض، سطح على العيش رفضوا والذين ،"إنًسا" مُسُّوا األرض
 ". جن ا" مسُّوا الكهوف يف البقاء وقرروا
 القرن يف اكتشفوا أبهنم متناهية بشدة اليوم يعتزون األوربيني اآلاثر علماء إن

 كان البداية يف اإلنسان أن طويلة وُتقيقات مضنية حبوث بعد عشر التاسع
 قبل" اجلن" كلمة الناس هؤالء مثل على أطلق قرآننا ولكن الكهوف، يف يعيش
 . الكهوف يف يعيشون كانوا أهنم أخرب وبذلك عام   1300

 الكريم القرآن نظرية قتصد اآلثار

 يسكن كان البداية يف اإلنسان أن ويُعلن األرض يف اآلاثر أقدم عن اليوم يُنقَّب
 عام   1300 قبل أخرب قرآننا ولكن ،األرض سطح على يعيش بدأ مث الكهوف يف
ن ا" كان اإلنسان أن اليوم من  يف يسكن كان إذ إنساًًن، صار مث قبل من" جِّ

 ما" اجلن" اسم يستحق فكان. األرض سطح على سكن مث البداية يف الكهوف
 . وإنساًنً  آدم ُدعي األرض سطح على يسكن بدأ وعندما ،الكهوف يف سكن
 وال فق  عام مائة قبل أُّلفت اليت الكتب بقراءة إعجاابً  ريوسهم الناس يهزّ 

 كلمة إن إًذا،. عام 1300 قبل القضية هذه قّدم الذي الكتاب إىل ينظرون
 أورواب أهل اكتشفه الذي" الكهوف رجل" عام 1300 قبل وّضحت" اجلن"

 بكلمة قرون عدة قبل هذا" الكهوف رجل" قرآننا ذكر لقد. عام 1200 بعد
 بـ الناس هؤالء مساه فالذي. الكهوف رجل تقريبا حرفًيا تعين اليت" اجلن"

(Caveman)الكهوف يف خمتفًيا يسكن مين أي" اجلن" الكرمي القرآن مساه قد .
 العائش هو احلريف آدم ومعىن آدم، مسِّّي األرض سطح على يعيش بدأ وعندما
 . األرض سطح على
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رٌ  أيًني : يقول إبليس أن قيل وإذا يـ  ن هُ  خي تيينِّ  مِّ ر   مِّن   خيليق  تيهُ  ًني ليق  أي 1طِّني   مِّن   ويخي
 واحًدا؟ صارا فكيف خمتلفني شيئني من ُخلقا قد كاًن وملا... آدم من خري أًن

 وكمواتن واحد مكان يف سيعيشان أهنما الكرمي القرآن من اثبًتا كان ملا أنه فجوابه
 وابإلكمان ؛كليهما إىل األنبياء وسيأيت واحدة أرض يف ويُدفنان واحد مكان يف

 يتحول وإبنكارهم آدم، أبناء إىل الشيطان أبناء من بعضٌ  سيتحول ابألنبياء
 إال اآلية هذه من معىن ستنباطا يصح فال أحياًًن، الشيطان أبناء إىل آدم أبناء
 أيًضا آخر معىن اآلية من ُيستنب  أن كمكن أنه فنر . أخر  آايت يطابق مبا

 اآلية هذه تصبح املعىن وهبذا عادة، الناس عامة يستنتجه الذي عن النظر بغض
 القرآن آايت من آية أية يف اختالف أيّ  يبقى وال أخر  آلايت متاًما مطابقة
. الكرمي
 عربي تعبري

" منه ُخلق: "وهو أيًضا الكرمي القرآن يف اسُتخدم وقد العربية اللغة يف تعبري هناك
 األمر هذا أن املراد بل وكذا كذا مادة من ُخلق قد ما شخًصا أن منه املراد وليس
 األنبياء سورة يف التعبري هذا الكرمي القرآن استخدم لقد. طبيعته من يتجزأ ال جزء
ن سيانُ  ُخلِّقي : تعاىل هللا يقول حيث يتِّ  سيأُرِّيُكم   عيجيل   مِّن   اإل ِّ فيالي  آايي

ُلونِّ  تـيع جِّ تيس 
 منها اإلنساني  هللاُ  صنع ظاهرية مادة ليست" عجل" أن املعلوم من. 2

 يُدىل عندما. طبيعته يف موديعة والعجلة عجوٌل، اإلنسان أن ومعناه ،تعبري هذا بل
 قد أهنا منهم ظًنا وقلقني متسرعني املعارضة يف الناس من كثري يشرع ابلنبوءات
 ذكر يف تعاىل هللا يقول. كاذب الشخص هذا نإ ويقولون تتحقق، ال أو تتحقق
يتِّ  سيأُرِّيُكم  : األمر هذا ُلونِّ  فيالي  آايي تـيع جِّ  فور أنبيائنا تكذيب يف تشرعون ملاذا تيس 

. حال أية على ستتحقق نبوءاتنا فإن ؛تستعجلوا فال منهم؟ النبوءات مساعكم
 الَّذِّي هللاُ : وقال أيضا أخر  آية يف التعبري هذا الكرمي القرآن استخدم كذلك

77ص:  1
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ضيع ًفا قـُوَّة   بـيع دِّ  مِّن   جيعيلي  مُثَّ  قـُوَّةً  ضيع ف   بـيع دِّ  مِّن   جيعيلي  مُثَّ  ضيع ف   مِّن   خيليقيُكم  
بيةً  يـ  ويشي

املراد بل املواد؟ من مادة الضعف فهل ضعف، من خلقكم هللا أن أي. 1
مث ،ابلطبع جًدا ضعيًفا يكون الطفل يوليد فعندما ضعًفا، اإلنسان طبيعة يف أن

 مِّن   خيليقيُكم   من فاملراد. العمر يف لتقدماب هرًِّما جنعله مث قواه وننّمي شاابً  جنعله
 يف أن أي. الدماغية قواه يف والضعف الطفل، قو  يف الضعف هو ضيع ف  
 فمن. منها اإلنسان خُيلق ظاهرية مادة الضعف أن ذلك يعين وال ضعًفا، طبيعته
 تعاىل هللاي  إبليسُ  خاطب املعىن وهبذا جيًدا،" منه ُخلق" معىن يتضح اآليتني هاتني
ر   مِّن   خيليق تيينِّ  مِّن هُ  خييـ رٌ  أيًني : وقال أودعتي  قد ربّ  اي أي. طِّني   مِّن   ويخيليق تيهُ  ًني
 وجعلتي  ًنرايً  طبعي جعلتي  قد أي طينية، نزعة طبعه ويف ًنرية، نزعة طبيعيت يف
 أملك الذي أًن أما لآلخرين ينصاع أن وكمكن العبودية طبعه ففي. طينًيا آدم طبع
رٌ  أيًني : والتعبري. ألحد العبودية أقبل أن كمكنين فال ًنرية طبيعة يـ   أًن: يعين مِّن هُ  خي
يـ رٌ  أيًني  ادعاء هو وهذا. ألحد العبودية أقبل أن أستطيع ال حرٌّ   الذي مِّن هُ  خي

 ،ألحد العبودية نقبل أن نستطيع ال أبننا ويقولون اليوم وغريهم الفوضويون يّدعيه
 سرتون اليوم العامل يف النظر أمعنوا. أبًدا ألحد العبودية نقبل ولن نتمّرد سوف لذا
رٌ  أيًني : هتافات أن يـ   قال املعىن هذا ففي. كله العامل يف أيضا اليوم تُرفع مِّن هُ  خي

 فهي آدم طبيعة أما ًنرية، بطبيعة ريب اي خلقتيين أبنك تعاىل هللاي  خماطًبا إبليسُ 
 ،أحد قول أقبل أن أستطيع وال فورًا أستشي  شيًئا أحد يل يقول فعندما طينية،
 . ق  آدم قول أقبل مل كما
 أن يعين ال وهذا. ًنرٌ  الشخص هذا: يقال إذ أيًضا ابألردية مستخدم التعبري هذا

 ينصاع ال أنه املراد بل. النار هلب فمه من خيرج أو مشتعالً  مصباًحا بداخله
 ذلك أن ابإلجنليزية يقال كذلك. فورًا استشاط أحد نصحه وإذا ألحد،

 أن مع شرير، رجل أنه ذلك من واملراد ًنر، مجرة هو أي (Firebrand): الشخص
 أنه درجة إىل شرير رجل أنه ذلك من املراد ولكن احملرتق، الشيء هو احلريف معناه

55الروم:  1
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 ربِّّ  اي: هو املذكورة اآلية قول إبليس يف معىن أنأي . مكان كل يف النار ُيشعل
 كل القبيل هذا من األحداث آالف العامل يف نر . ق  الطاعة تقبل ال طبيعيت إن
 أحدمها يكون بينهما، يصلحوا أن الناس ويريد غريه مع أحد يتخاصم عندماف ؛يوم

 أن أستطيع ال: يقول الثاين الفريق من ذلك يُطلب عندما مث ،للصلح مستعًدا
 فهذا. ق  املوضوع هبذا واحًدا حرفًا أمسع أن أريد ال بل ،حال أبي معه أتصاحل
 كملك الذي اآلخر أما. طبيعته مبقتضى الكالم هذا مثل ويقول ًنرية طبيعة كملك
 كما تستخدموه أن كمكنكم أي. دائًما للصلح مستعد أنه فيقول طينية طبيعة
 مِّن   خيليق تيينِّ : فمعىن. تريدون قالب أيّ  يف الطني جتعلوا أن كمكن كما وني تشا
ر    نسل وصل عندما أنه احلق. شيء أيّ  لقبول مستعًدا لست أنين هو ًني

 والقوةُ  والتمدنِّ  التعاون ملكة فيه نشأت أن   درجةي  االرتقاء مبراحل مرورًا اإلنسان
 البشر، من إنسان أفضل تعاىل هللا اختار عنقه، على اآلخرين طاعة نري محل على
 أن الناس وعلى والتمّدن، النظامُ  اآلن يتطور أن جيب نهأخرب أب وحيه، عليه وأنزل
.األرض سطح على معا ويعيشوا الكهوف من خيرجوا

 آدم معارضة

 عند قامت قد كانت اليت الضجة شدة مد  يدرك أن شخص لكل كمكن
 اختلّ  قد ذهنه إن الناس وقال العراء، إىل واخلروج الكهوف ترك آدم إعالن
 العراء، يف وُيسكننا الكهوف من خُيرجنا أن يريد إذ عقله وفقدي  صوابه وطار
 عبيًدا ونعيش أبيدينا حياتنا وندمر النمور وتفرتسنا األسود أتكلنا أن ويريد
. خراآل بعضال وخالفه آدم مع الناس بعض صار ذلك مع ولكن. مثلنا ألًنس
 طبيعة ذوي فكانوا عارضوه الذين أما طينية، طبيعة ذوي كانوا آدم وافقوا والذين
 كانت آدم فطبيعة. آخر شيء نقش يقبل ماهو  الطني من املرادإن . ًنرية
 مل الذي الفريق أما .النظام حبسب اآلخرين أمر ليطيع مستعًدا كان أي ؛طينية
ا يكن  وليس األعلوني  حنن: وقالوا أمره، طاعة فرفضواواالتباع  طاعةهلذه ال مستعد 
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 ال اخلصام وهذا. العبودية طريق لنا فيفتح آدم أما اخلطأ، هذا نرتكب أن لنا
 .هذا يومنا إىل جارايً  يزال

  الراهن العصر يف النارية الطبائع أصحاب

 أًنس يوجد ذلك ومع جمتمعني، الناس ويعيش ومتمدِّن متحضر املعاصر العامل
 اخلليفة خالفوا الذين الالهوريون اآلخرين؟ نطيع ملاذا: يقولون ًنرية طبائع ذوو
 الطبائع ذوو أنفسهم الالهوريون إهنم. ًنرية طبائع ذوي كانوا دائًما  األول
 حيكمنا أن كمكن كيف صغريًا، طفالً  نبايع أن نستطيع ال: قالوا الذين النارية
 طبائع فتملكون أنتم أما ًنرية، طبائع ذوي كانوا خالفوا فالذين صغري؟ طفل
 ضعرِّ نُ  أن لنا فأىنّ  آدم، زمن منذ هللا من أبمر اآلخرين أطعنا نناإ فقلتم ،طينية
 طبيعته بسبب أيًضا "املصري" السيد خالفين كذلك !اخلليفة؟ أمر عن اآلن
 النوعني فكال إًذا،. عزلُه جيب بل اخلليفة هذا أطيع أن أستطيع ال: وقال النارية
 يتمردون النارية الطبائع أصحاب إن. هذا يومنا إىل موجوًدا يزال ال الطبائع من
 الطينية الطبائع أصحاب أما أحراًرا، أنفسهم ويعّدون النظام، ضد دائًما

 قائم النظامني بني فالنـزاع. كاملني أًنًسا أنفسهم ويعّدون ،النظام ُتتفيعيشون 
 ويُدفنون، فيها وكموتون نفسها األرض على يسكنون أصحاهبما أن مع اليوم إىل

 تعليم أن هو املتبع املبدأ ولكن. كلَّهم وخياطبوهنم مجيًعا إليهم األنبياء وأييت
 التعاليم على التعليم هذا يغلب عندما ولكن ،البداية يف املعارضة يلقى األنبياء
 يعّلم  هللا رسول بدأ عندما. أيًضا املنكرون يقبله رويًدا رويًدا العامل يف األخر 

 هلل أىنّ : ويقولون كثريًا التعليم ذلك على يضحكون النصار  كان واحد هللا أن
 ولكن يضحكون، مكة يف املشركونو  دشتيوناالزر  كان كذلك؟!  واحًدا يكون أن

 ال أنه النتيجة كانت رويًدا رويًدا القلوب على يسيطر التعليم هذا بدأ عندما
 بوحدانيته يؤمنون أيًضا النصار  حىت هللا، بوحدانية يؤمنون ال قوم اليوم يوجد
 الطبائع وذوي الطينية الطبائع ذوي بني النـزاع إًذا،. التثليث عقيدة اعتناقهم مع
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 تعليم تعاىل هللا من أتى كلما أنه دائما لوحظ وقد. الدوام على قائًما ظل النارية
 . وعارضوه غضًبا آخرون واستشاط بعضال أطاعه جديد
 أعمام أحد عن تعاىل هللا فيقول أيًضا، الكرمي القرآن يف" النار" تعبري استخدم لقد
ا تـيبَّت   : هللا رسول ويتيبَّ  هلييب   أييبِّ  ييدي

 ولكن هلب، أاب هنا تعاىل هللا مساه لقد. 1
 طبيعة ذوي ألًنس زعيًما كان أنه املراد بل ،منه خترج كانت ًنرًا أن يعين ال هذا

 إشارة فيه أن حيسبون وبعضهم كنية، االسم هذا حيسبون املفسرين بعض. )شيطانية
ر   مِّن   خيليق تيينِّ : العبارات ففي(. أبيض لون إىل ر   مِّن   ميارِّج   أو ًني ًني

 إىل إشارة 2
 . الشريعة محل على قادرًا كان وما بعد متحضرًا يكن مل حني اإلنسان حالة

   آدم عن آخر عظيم اكتشاف

 زوجته أن كبشر وهو آدم عن الكرمي القرآن بّينه آخر عظيم اكتشاف هناك
 أن اآلايت تبنيِّّ  بل آدم زوجة خلق يذكر ال والقرآن. اجلنةي  إدخاله قبل معه كانت
 :لذا. عليه متعارف هو كما مًعا الزوجان يكون كما معه كانت الزوجة

 خلق لكنه مل يذكر البقرة سورة يف وزوجته آدمي  ذكر الكرمي القرآن مع أن( 1)
ُكن   آديمُ  ايي : األمر فق  ورد بل آدم، زوجة اجل ينَّةي  ويزيو ُجكي  أين تي  اس 

 أي.. 3
. ضلعه من حواء وُخلقت وحيًدا كان آدم أبن يقل ومل كالكما، اجلنة يف اُسُكنا
 أُمرا مث سلًفا موجودين كاًن الزوجني أن اتمة بصراحة يبنّي  اآلية بيان أسلوب إن
 .معني مكان يف يسكنا أن فق 
ُكن   آديمُ  ايي : أيًضا األعراف سورة يف ورد لقد( 2) اجل ينَّةي  ويزيو ُجكي  أين تي  اس 

4. 
 ايي : ورد حيث طه، سورة يف هي آدم زوجة ذكر فيها ورد اليت الثالثة اآلية( 3)
ا إِّنَّ  آديمُ  كي  ليكي  عيُدوٌّ  هيذي ويلِّزيو جِّ

 . بعده آدم زوجة خلق هللا أن يرد ومل ،5
                                                 

 2املسد:  1
 16الرمحن:  2
 36البقرة:  3
 20األعراف:  4
 118طه:  5
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 مع فق ، ًضاعري  زوجته ذكر جاء الثالث اآلايت هذه يف آدم خيلق ذُكر فكلما
 وكان ،ام  ها زوجته كرذِّ  لكان ضلعه من زوجته وُخلقت وحيًدا آدم كان لو أنه

 يف ورد قد أنه شك ال. امرأة وُجعلت آدم ضلع من ُخلقت أبهنا يقال أن ينبغي
 يف ورد بينما الحًقا، مفهومه سأبني ولكين ،الضلع من ُخلقت املرأة أن احلديث
 إحد  يف جاء فقد الزوج، خيلق ذكرُ  الزمر وسورة األعراف وسورة النساء، سورة
هيا ويخيليقي : اآلايت نـ  هيا ويجيعيلي : آيتني يف وجاء ،زيو جيهيا مِّ نـ   وقد ،زيو جيهيا مِّ
 كل يف ولكن الضلع، من ُخلقت املرأة أنّ  العبارات هذه بسبب ابلبال خيطر
ليقيُكم  : العبارة وردت اآلايت هذه ة   نـيف س   مِّن   خي دي  حىت آدم اسم يرد ومل وياحِّ
 سورة يف تعاىل هللا يقول. اآلايت هذه يف مذكور وحواء آدم خيلق أن ُيظين
ة   نـيف س   مِّن   خيليقيُكم   الَّذِّي ريبَُّكمُ  اتَـُّقوا النَّاسُ  أييُـّهيا ايي : النساء دي هيا ويخيليقي  وياحِّ نـ   مِّ
زيو جيهيا

ليقيُكم  : فق  ورد بل ق  وزوجه آدم ذكر هنا يرد مل إًذا،. 1  مِّن   خي
ة   نـيف س   دي  آدم فيها يُذكر مل لكن الحًقا، سأشرح كما آخر معىن وهلا ،وياحِّ
 الزمر، وسورة األعراف سورة آية على ينطبق نفسه واألمر. حال أية على وحواء
ليقيُكم  : أيًضا فيهما ورد فقد ة   نـيف س   مِّن   خي دي  ولكن". آدم" كلمة ترد ومل ،وياحِّ
 تثبت -واحًدا معىن تعطي اليت- الثالث اآلايت هذه بني من األعراف سورة آية

يف  تعاىل هللا إذ يقول ؛آدم وليس الناس عامة هو هنا املراد أن أكثر بوضوح
ليقيُكم   الَّذِّي ُهوي : السورة ذاهتا ة   نـيف س   مِّن   خي دي هيا ويجيعيلي  وياحِّ نـ  ُكني  زيو جيهيا مِّ  لِّييس 

ا هي ا إِّلييـ  ا فـيليمَّ  ريبَـُّهميا هللاي  ديعيويا أيثـ قيليت   فـيليمَّا بِّهِّ  فيميرَّت   خيفِّيًفا محي اًل  محييليت   تـيغيشَّاهي
تـينيا ليئِّن   ًا آتـييـ  مهُيا فـيليمَّا*  الشَّاكِّرِّيني  مِّني  لينيُكونينَّ  صياحلِّ ًا آاتي  ُشريكياءي  ليهُ  جيعيالي  صياحلِّ
ا مهُيا فِّيمي رُِّكوني  عيمَّا هللاُ  فـيتـيعياىلي  آاتي ُيش 

هيا ويجيعيلي  فقوله تعاىل: ...2 نـ   زيو جيهيا مِّ
ُكني  ا لِّييس  هي  محلت زوجيها الواحدة النفسُ  تلك ضاجعت عندما يعين أنه ..إِّلييـ 
ا بطنها ثُقل عندما ولكن ،خفيفا محال  هللا دعيويا ،استقر قد احلمل أن وعلمي

                                                 
 2النساء:  1
 191-190األعراف:  2
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 ولكن ،الشاكرين من لنكوننّ  معاىف سليما صاحلا ابنا رزقتنا إذا أنكقائلني 
 شركاء اآلخرين وجعال هللا نسييا معاىف سليًما صاحلًا ولًدا تعاىل هللا رزقهما عندما
 . تعاىل هللا رمحة عن ابتعدا وبذلك هلل،
 وحواء آدم أدعا الناس؟ عامة ذُكر أم الكلمات هذه يف وحواء آدمهل ذُكِّري  اآلن،
 اآلخرين وجعال مشركة أفكارًا ديايأب   ُولد وعندما صاحلًا ولًدا هللا يرزقهما أن أوال

 الذي آدمُ  ذلك يفعل أن ق  ممكًنا يكن ومل ق ، ذلك يفعال مل كال، هلل؟ شركاء
 وذُكر ،عام بوجه بشرٌ  ذُكر بل هنا، آدم يُذكر مل أنه هنا من فيتبنّي . هللا نيب كان

 ،متماثلة كلها اآلايت كلمات وألن معني، شخص يُذكر ومل البشر عن مبدأ عام
 . آية كل يف مذكور عينه املعىن أن فثبت

  واحدة نفس من اخللق حقيقة

ليقيُكم   من املراد ليس أنه احلق ة   نـيف س   مِّن   خي دي  والعائالت القبائل أن إال وياحِّ
ا من واملراد واحد، شخص من تبدأ هي نـ   قال فقد". جنسه من" هو زيو جيهيا مِّ
 اآلابء كان فإذا كثرية، عائالت أحياًنً  تبدأ واحد شخص من أبنه تعاىل هللا

 نسالً  عائالهتم يف احلسنة تسري أتقياء كانوا وإذا كلها، القبيلة تفسد مشركني
ليقيُكم   الَّذِّي ُهوي : من فاملراد. نسل بعد ة   نـيف س   مِّن   خي دي هيا ويجيعيلي  وياحِّ نـ   مِّ

 عند حذركم أتخذوا أن عليكم الرجال أيها اي: هو املماثلة والعبارات زيو جيهيا
 مشركني كانوا فإذا يلتقيان، عندما حذرمها الزوجان فليأخذ كذلك الزواج،
 كانوا وإذا نسل، بعد نسالً  مشركة وطاحلة أيًضا ذريتهم ستكون وطاحلني
 نسالً  وصاحلة تقية أيًضا ذرايهتم ستكون والتقو  ابلرب حياهتم ويقضون موّحدين

 . نسل بعد
 أن منها املراد لكان املعىن هذا استنتاج بعد أيًضا آدم على اآلايت هذه طُبِّّقت لو
 طبيعة ذات تكن ومل طينية طبيعة متلك كانت أي ،جنسه من كانت آدم زوج
 تُعقد أبن مأمورًا كان آدم أن إىل اإلشارة تكون أن أيًضا املمكن ومن. ًنرية

 . غريهم دون فق  املؤمنني بني الزجيات
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 وكانت آدم زمن يف موجودين كانوا ونساء، رجاالً  آخرين، أًنًسا أن ثبت وملا
 كان كيف: السؤال تلقائًيا تالشى آدم؛ دين على كانت أي منهم آدم زوج
 يف صعوبة ُتدث لنف موجودين والنساء الرجال كان فلما يتزوجون؟ آدم أبناء
 ما آدم قبل البشر أن معلوًما فليكن ،قبلها فرتة عن السؤال كان إذا أما. الزواج
 ألهنم ،آخر أمر أبي وال ابلزواج ملتزمني كانوا ماو  نظام، أبي ملتزمني كانوا
 فيهم النقاش فإن بنظام ملتزمني غري كانوا وملا. نظام أي من متحررين كانوا
 أول إن. متحّضر عقل وفيه بشريعة ملزيم هو فيمن النقاش يصحّ  إمنا. لغًوا يصبح
 والشريعة ابألخالق االلتزام صار مث "آدم" البشر أبو كان الصفات هبذه شخص
 وكان ،يالم ال حيوان شبه فكان ذلك قبل اإلنسان أما. بعده أتباعه على واجًبا
 . الشريعة قيود من متحررا

  الضلع من املرأة خلق من املراد

 عن املروي احلديث نص. ضلع من ُخلقت املرأة أن فيه ذُكر حديثًا أتناول واآلن
. ضلع من حواء ُخلقت: يرد مل إًذا،. 1"ضلع من ُخلقن: "هو  هللا رسول
هيا خيليقي  فيها مبا القرآنية اآلايت يف عام بوجه امرأة كل ذُكرت فكما نـ   مِّ
 عن الكلمات هذه وردت بل ،أيًضا احلديث يف حواء ُتذكر مل كذلك ،زيو جيهيا
 آدم زوجة ُخلقت: "الكلمات كانت لو". ضلع من ُخلقن" أبهنن النساء مجيع
 ترد مل إنه فحيث. ضلع من ُخلقت آدم زوجة حواء أبن القول ألمكن" ضلع من
 ُخلقني  أهنن عام بوجه النساء عن ورد بل ق  حديث أي يف الكلمات هذه مثل
 نفسه الكالم وأتويلُ  الضلع من خملوقة وحدها حواء عدُّ  جيوز فكيف ،ضلع من
. 2"ضلع من ُخلقن النساء: "آخر حديث يف ورد كذلك األخرايت؟ النساء عن
 ذكر تتناول أيًضا األحاديث كذلك الكرمي القرآن يف كلهن النساء ذُكرت فكما
 نر  أن جيب واآلن. ضلع من ُخلقن أهنن مجيعهن عن فيها وقيل ،كلهن النساء

                                                 
 صحيح البخاري، كتاب النكاح، ابب الوصاة ابلنساء. 1
 . مسند أمحد بن حنبل، مسند أيب هريرة  2
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 بل ضلع، من امرأة أية خُتلق مل أنه األمر واقع ألن الضلع، من اخللق معىن ما
 الرجال مثل خُيليقني  النساء كانت فإذا. متاًما الرجال خُيلق كما النساء خُتلق
 أيًضا هذا أن معلوًما فليكن ضلع؟ من ُخلقن النساء أبن  النيب قال فلماذا
ر سبق كما تعبري،  هذا أن إال التعبري هذا من يراد وال قليل، قبل آخر تعبري   ذك 
 املرأة أن هو" ضلع من ُخلقن" من فاملراد. الشخص ذلك طبيعة يف يدخل األمر
 علماء استنب  فقد. ختالفه أن بطبيعتها وُتب الرجل جتاه الغرية من شيًئا تكنّ 

 كتاب وهو الثاين، اجمللد" البحار جممع" يف ورد وقد ،نفسه املعىن هذا احلديث
 أي ؛استعارة ضلع   من ُخلقن": "ضلع" كلمة ُتت احلديث، لغة يف معروف
 مبعىن يستخدم تعبري" ضلع من ُخلقن" أي 1..."االعوجاج فيه خلًقا ُخلِّقن

 ال هذا ولكن االعوجاج، من شيًئا النساء طبيعة يف أن منه واملراد االعوجاج،
 حتًما املخالفة من شيًئا تكنّ  املرأة أن املعىن بل إكماهنن، يف نقًصا هناك أن يعين
 بل ال: تقول فلسوف كذا نفعل أن جيب: الزوج قال فإذا زوجها، يقوله ما جتاه
 فسوف أمًرا قبلت وإذا. حتًما الرجل كالم على وتعرتض كذا نفعل أن جيب
 سر يكمن ذلك يف أن وتر  ،دالهلا من نوع وهذا النقاش، من شيء بعد تقبل

.حكومتها
 احلضارة لتقدم العظيم السر

 على الرجل على االعرتاض يف ستستمر املرأة أن هو" ضلع من ُخلقن" معىن إن
 من بد ال التضحية وروح فمع ما بينهما من حب ومودة وتعاون متبادل. حال أية

 ُتاولوا أال  هللا رسول قال لذلك اليومية، احلياة يف خفيف قاشحدوث ن
 فهذا ق  كالمكم الزوجة تُردّ  أال أردمت إذا أي كسرتيه، تقومِّّه ذهبتي  فإن تقوكمه،
 عليها فرضتم لو أنه طبيعتها من ألن ،تعرتض فدعوها ،قلبها كسر إىل سيؤدي
 نقطة هذه. والتفكري العقل قوة منها ولتالشت ،حيواًنً  ألصبحت كلًيا الصمت
 حدث فقد أيًضا، هبا يعمل  النيب وكان.  هللا رسول بّينها للتمدُّن عظيمة

؛ ج 1  .، ُتت كلمة: ضلع2جممع البحار، للفيتَّينِّ
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. اخلارج يف وأقام بيته من وخرج ،زوجاته على  هللا رسول سخ  أن مرة ذات
. بذلك أيًضا عمر علم  النيب زوجات من زوجة  عمر بنت كانت امّ ـلو 

 من قريبة قرية يف يقيم كان بل ،املدينة يف يقيم كان ما أنه  عادته من كان
 عندما أنه اتّفقا وقد األنصار، أحد مع آتخيى قد وكان هنالك، ويتاجر املدينة
 كالم يسمع وكان ،اهلامة أخبارها  لعمر يذكر املدينة إىل األنصاري يذهب
 يذهب عمر كان األحيان بعض ويف املدينة، من عودته بعد لعمر ويذكره  النيب
 حضر من كل أنَّ  أي. اهلامة أخبارها له يذكر مث وراءه األنصاري اترًكا املدينة إىل

  النيب أن مِّثل ؛أخبارها أهمّ  من عليه اطّلع ما العودة بعد لصاحبه ذكر املدينة
 يكتمل كان وهكذا. وكذا بكذا املسلمني نصح أو ،الفالين الوحي اليوم تلقى

 إىل األنصاري ذهب األايم أحد يف. جارية أيًضا جتارهتما وتظل ،الديين تعليمهما
  عمر ابب وطرق ،العشاء صالة قرب وعاد خلفه،  عمر اترًكا املدينة
 مسعت عندما : عمر يقول! اخلطاب ابن اي اخلطاب، ابن اي: وقال بشدة
 قد ما حاداثً  أن تفّرست ،ابمسي منادايً  بشدة ابيب وطرقيه ابلقلق املليء صوته
 ملًكا أن األايم تلك يف أوجها على الشائعات كانت. حتما املدينة يف حدث
 من فخرجت. املدينة هاجم قد امللك هذا أن فظننت ،املدينة غزو يريد مسيحًيا
. أزواجيه  النيب اعتزل لقد: قال القصة؟ ما وسألته ردائي البًسا مسرًعا البيت

 اي البيت من خرجتي  هل: وسألُته  النيب إىل ووصلت قلًقا املدينة إىل فانطلقتُ 
 مل ،ال: قال. زوجاتك طّلقت أبنك الناس يقول: قلت. نعم: قال هللا؟ رسول
 هللا رسول اي أخربك هل: قلتُ  مث. هلل احلمد: قلتُ . منهن واحدة وال أطّلق
 أن للزوجة نسمح كنا ما مكة يف كنا حني هللا رسول اي: قلتُ . نعم: قال بشيء؟
 يف تراجعين بدأت املدينة إىل زوجيت أتت أن منذ ولكن أمامنا، شفة ببنت تنبس
 مرة ذلك فعلتِّ  لو التصرف؟ هذا ما: وقلتُ  مرة ذات فنهرهُتا وكبرية، صغرية كل
 منه أعلى أنت فهل ،يراجع نيه  النيب أزواج رأيتُ  لقد: فقالت. لقوَّمُتك أخر 
 نعم،: قالت ذلك؟ حيدث وهل: قلت وتنهرين؟ بذلك يل تسمح ال حىت شأًن
:هلا وقلت ابنيت إىل ذهبتُ  ذلك بعد. حفصة أنفُ  رغِّمي : قلت. فعالً  حيدث هذا
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 اتركنا: فقالت هنالك عائشة كانت. ما يوًما طّلقك وإال  النيب تراجعي ال
 بسماع  النيب فضحك. الشخصية  النيب أمور يف لتتدخل أنت فمن وشأننا،
 النيب يضحك أن القصة هذه بيان من يقصد  عمر كان. 1غضبه وزال ذلك
 غضبه عنه ليزول .
، يراجعن أن للنساء حيق ال أنه األقوام بعض يف عادة هناك إًذا،  من ولكن الرجالي
 يقدِّمن أهنن إال هلن قيل ومهما. الكالم من أنفسهن يتمالكن ال أهنن النساء عادة

 ،قليل بعد الرجال كالم تقبل أهنا معف. كذا يُفعل أال جيب ويقلن حتًما مشورهتن
.دائًما الرجل مشورة تصقل أن وتود ،أعلى مرتبتها تكون أن تريد ولكن

 النساء حقوق

 فطرية حاسة فيها ألن، املرأة يف الروح قتل حياولوا أال الناس  النيب نصح لذلك
 يعارض رأايً  تعطي أن طبيعتها مبقتضى وتريد ،ما نوعا الرجال جتاه غرية تكنّ  أهنا
 لو ألنكم ،تتحملوه أن فعليكم أيضا حمله غري يف نقاشها رأيتم فلو. وخيالفه رأيهم

 أعطاه الذي التعليم هذا أمجل فما. وملرضت طبيعتها على ذلك لشق أسكتُّموها
. فعال ضلع   من ُخلقت املرأة أن معىن احلديث من استنبطوا الناس ولكن ، النيب

 للبشرية األوىل املرحلة يف القانون نظام

 احلكومة قانون كان ماذا الكرمي القرآن يف املذكورة التارخيية اآلاثر من أيًضا يتبني
 مقتصرة كانت للبشرية األوىل املرحلة أن ويتبني النظام، هذا فيها اليت االبتدائي
 : يلي ملا وذلك. فق  احلضاري التطور على
 من يثبت كما اإلهلام يتلقى اإلنسان وبدأ ،إمجاالً  تعاىل ابهلل الناس آمن لقد( 1)

 .شاهبه وما" آدم اي قلنا: "القول
 يف يقيموا أن هلم وقيل القيبيلية، احلياة مثل عائلية حياة إبنشاء الناس أُمر( 2)

ُكن  : اآلية من واضح وهذا جمتمعني، واحد مكان .اجل ينَّةي  ويزيو ُجكي  أين تي  اس 

صحيح البخاري: كتاب التفسري 1
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 للعيش مستعدة كانت مجاعة وتكّونت أيًضا آخرون أًنسٌ  آبدم آمن لقد( 3)
بِّطيا قيالي : طه سورة آية ذلك على وتدل النظام، ُتت نـ هيا اه   بـيع ُضُكم   مجيِّيًعا مِّ
 آدم وليس احلزابن مها منها املراد أن على تدل مجيِّيًعا كلمةإن  . عيُدوٌّ  لِّبـيع ض  
. مجاعة على تدل بـيع ُضُكم  : وكلمة. وزوجه

نـ هيا ُكالي و اجل ينَّةي  كلمة من يتضح( 4)  عندها الرئيس الغذاء أن ريغيًدا مِّ
 فأنبت بعد، بدأت قد تكن مل اخلضروات زراعة أن ويبدو. شاهبها وما الثمار كان
 أين: البعض يقول قد. فيه يسكنوا أن وأمرهم مكان   يف كثيفة مثمرة أشجارا هللا

 زار إذا ولكن الناس؟ مئات عليها يعيش حىت احلد هذا إىل كثيفة أشجار توجد
 كلمة حقيقة هلم تتضح سوفف اهلند جنوب يف املناطق بعض الناس هؤالء
 اجل ينَّةي .يقارب ما إىل متتد مساحة على القشطة نبات املناطق هذه يف توجد 
 اخلبزي  املناطق تلك يف الناس أيكل ال القشطة تنضج وعندما أحياًًن، ميالً  عشرينال
 تبيعها األايم هذه يف. مساء صباح فق  القشطة أيكلون بل الرئيس، غذاءهم أي

 هذه أيكلون الناس فكان ،تبيعها تكن مل السابق يف ولكن ،العلين ابملزاد احلكومة
 اهلندي واجلوز واملوز املاجنو أشجار أيًضا إفريقيا يف توجد كذلك. جماًنً  الثمرة
 زراعة دون بكثرة شاهبهما وما واخلوخ التفاح ينبت املناطق بعض ويف هائلة، بكثرة
ويشرب وأيكل ،فيه يسكن أن وأمريه آلدم مثله مكاًنً  تعاىل هللا اختار فقد. أحد
 يف اسُتخدمت اليت ،وغريها" اجلنة" كلمة أن الكالم فملخص. له حيلو كما
 . عام بوجه الناس غذاء عندئذ كانت الثمار أن منها يتبنّي  ،الكرمي القرآن

 مل أيًضا القماش نسج أن هو الكرمي القرآن من يتبني الذي اخلامس األمر( 5)
فيانِّ  طيفِّقيا: اآلية عليه وتشهد ،األايم تلك إىل مكتشًفا يكن  مِّن   عيليي هِّميا خيي صِّ
اجل ينَّةِّ  ويريقِّ 

منها يصنعون وكانوا ،احلصري يـُليفّ  كما حوهلم األوراق يلّفون فكانوا 1
يبدأ ومل الصيد طرق يكتشفوا مل أهنم اآلية هذه من أيًضا ويتبنّي . أيًضا اخلِّيم

122طه:  1
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 لوف. أيًضا كبيوت ورمبا كلباس ُيستخدم احلصري كان بل ،اجللود استخدام
 . اجللود للبسوا مكتشفة الصيد أساليب كانت

 يتعاونوا أن( أ: )وهو منها، اهلدف ذُكر وقد حضارية، حكومة فيهم أُقيمت( 6)
 سرت يف يتعاونوا أن( ج) ،الشرب يف يتعاونوا أن( ب) األكل، يف بينهم فيما
 فِّيهيا جتيُوعي  أيالَّ  ليكي  إِّنَّ : تعاىل فقال السكن، مشكلة يف يتعاونوا أن( د) ،العري
تيض حيى ويالي  فِّيهيا تيظ ميأُ  الي  ويأينَّكي *  تـيع ري  ويالي 

سكنكم بسبب لكم تقرر قد أي ،1
. الشمس حلرارة تتعرضوا ولن عراًة، وال طاشىع وال جياًعا تبقوا لن أنكم اجلنة يف

 هذه يف لكم مهيأة ستكون ،والسكن واللباس واملاء الطعام أي ،األربعة فاألشياء
 أهنم خطأ الناس بعض يزعم كما الكلمات هذه من املراد ليس. التعاونية احلكومة

نـ هيا ويُكال: تعاىل قوله معىن فما جيوعون ال كانوا ألهنم لو ،ق  جيوعون كانوا ما مِّ
ُتميا حيي ثُ  ريغيًدا ئـ  شِّ

أن هلم القول صارل اجلوع عنهم رفع قد هللا كان فإذا ؟2
 جانب وإىل جيوعون، كانوا أهنم ُكال كلمة من فيتضح. معىن بال رغًدا أيكلوا
 ،كله اجملتمع مِّلك اجلنة أبن هلم وقيل بينهم، فيما ابلتعاون مأمورين كانوا ذلك
 املزيد إىل حباجة أحد كان إذا أنه مبعىن ؛القانون حبسب واشربوا كلوا ولكن
 فِّيهيا جتيُوعي  أيال ليكي  إِّنَّ : إًذا. أقل فليأخذ القليل إىل حباجة كان وإذا أكثر فليأخذ
س الذي اجلديد للنظام تفصيل تـيع ري  ويال  أبنكم هلم وقيل ، آدم بواسطة ُأسِّّ
.وكذا كذا تسهيالت ستنالون اجلديد القانون هذا حبسب عشتم إذا
 عندئذ علِّّمت النبااتت بعض خواص أن الكرمي القرآن من أيًضا يتضح( 7)

آديمي  ويعيلَّمي : اآلية عليه تدل ما وهذا األخالقية، األحكام بعض وأُعطيت إهلاًما،
ُكلَّهيا األيمس ياءي 

 قال كما" الضرورة حبسب: "تفيد هنا" ُكلّ " كلمة ولكن. 3
ء   ُكلِّّ  مِّن   أُوتِّييت  : سبأ ملكة عن اهلدهد شيي 

 كل متلك سبأ ملكة أن أي ،4
120-119طه:  1
36البقرة:  2
32البقرة:  3
24النمل:  4
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 أبنه كملك سليمان قال ، سليمان إىل هدية أرسلت عندما أهنا مع ،شيء
 نهأب  سليمان فقال اهلدااي؟ هبذه له أن يتأثر فأىنّ  ،منها وأكثر أفضل أشياء
: اهلدهد قال ذلك ومع سبأ، ملكة من أكثر وأشياء أخر  والثروة املال كملك
  ء   ُكلِّّ  مِّن   أُوتِّييت  مِّن   أُوتِّييت  : من املراد ليس أنه على واضح دليل هذا. شيي 
ء   ُكلِّّ   كانت أهنا منها املراد كان بل نعمة، كل متلك كانت سبأ ملكة أن شيي 
" ُكلَّهيا األمساء آدم عّلم" من املراد كذلك. ململكتها الضرورية األشياء كل متلك
 كذا نبتة أن آدم أُخرب فمثالً . الزمن ذلك يف ضرورية كانت علوًما ُعلِّّم آدم أن هو
 تكون أن فيمكن خطأ ساًما شيًئا أحد أكل إذا أو أحد، يتناولّنها فال سامة وكذا
 ببعض إهلاًما أُخرب قد  يكون أن املمكن من أو له، ترايقًا وكذا كذا نبتة

 . إهلاًما أيضا األخالقية األحكام ببعض  وأُخرب املقوية، األدوية
 يفِّ  جياعِّلٌ  إِّيّنِّ : من يتبني كما الطاعة واجب زعيم ابختاذ مأمورين كانوا( 8)

ير ضِّ  خيلِّيفيةً  األ 
1.

 املعاقبة ضرورة فيها ذُكرت أحكام الزمن ذلك يف نزلت قد أنه أيًضا يتبني( 9)
دُ  مين   فِّيهيا أيجتي عيلُ : من ُيستنب  وهذا. القتل مثل اجلرائم بعض على  فِّيهيا يـُف سِّ

فِّكُ  الدِّمياءي  ويييس 
العامل يف ستبدأ غريبة سلسلة أن تعاىل هلل املالئكة قال حيث ،2

 حكومة كل أن كما. اآلخرين يقتلوا أن قانونًيا حًقا البعض يُعطى إذ ؛اآلن من
 فعلها حُيمد بل القتلة شنقها من أحد يستاء وال الراهن العصر يف القتلة تشنق
 منه استغرب ما هذا. اإلجرام شديد جمرًما ُعدّ  أحًدا أحدٌ  قتل إذا ولكن هذا،

 أما قبل، من جائز غري عمالً  يُعدّ  كان القتل أن كيف  نفهم ال أبننا وقالوا املالئكة
 أخرج وإذا. حسًنا فعال هذا فعله فسُيعد القتل على عقوبة أحًدا آدمُ  قتل إذا اآلن
 ابلنفي أحًدا آدم عاقب إذا ولكن ،جركمة يُعدّ  ذلك فكان البيت من اآلخر أحدٌ 
 اجملرمني تشنق احلكومة أن احلاضر العصر يف يوم كل حيدث. جائزًا ذلك يكونف

31البقرة:  1
31البقرة:  2
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 أساءت أبهنا أحد يقول وال أيًضا الناس وتنفي ظاملة، أحدٌ  حيسبها ال ولكن
 الستغراب ومدعاة الزمن ذلك يف جديًدا كان القانون هذا ولكن الصنع،
أبهنم مل يفهموا   وقالوا كسؤال تعاىل هللا أمام األمر هذا املالئكةُ  فعرضي . املالئكة
 مسموًحا جلع له وجهٌ  ُوجد فقد اآلن أما قبل من به مسموح غري القتل كان كيف
 سببٌ  اخرُتع فقد اآلن أما قبل من جركمة يُعدّ  بيوهتم من الناس إخراج كان أو به،

 هللا ردّ  فقد. ومستحسًنا جائزًا هذا فعله سُيعدّ  نفسه ابلفعل آدم قام وإذا جلوازه،
 ضرورية اجملرمني معاقبة أن تعلمون ال إنكم: وقال سؤاهلم على التالية اآلية يف تعاىل

 فيتبني. هنائًيا كله العامل نظام سيفسد يعاقيبوا مل وإن. العامل يف النظام على للحفاظ
دُ  مين   فِّيهيا أيجتي عيلُ : اآلية كلمات من فِّكُ  فِّيهيا يـُف سِّ عقوابت أن الدِّمياءي  ويييس 

 . الزمن ذلك منذ ُحّددت قد كانت اجلرائم
 أي مذكورة، آدم زوجة ألن ،نزلت قد كانت أيًضا الزواج أحكام أن يبدو( 10)
. معني نظام ُتت واملرأة الرجل عالقات ُجعلت قد

 اإلنسان خلق عن الكريم القرآن يف املذكورة التارخيية اآلثار ملخص

 اإلنسان خلق بداية ذكرت قد الكرمي القرآن يف التارخيية اآلاثر أن الكالم فخالصة
خاصية  املاء أخذ مث أواًل، الدقيقة الذرّات ُخلقت وقد. هللا من أبمر ُخلق أبنه

 املرور بعد احليوان ُخلق مث النمو، قوة ونشأت اجلافة ابلذرّات ُخل  مث أخر ،
 نشأ أي النطفة، من خملوقًا وجوًدا املطاف هناية يف احليوان صار مث كثرية، بتغريات
 العقل كان. عاقالً  حيواًنً  وصار معني حيوان تطّور مث. واألنثى الذيكير بني التمييز
 كان بل ،مدنية حياة قبول على قادرًا يكن ومل الطبع ًنري كان ولكنه موجوًدا
. اإلهلام يتلّقى وبدأ للتمدُّن أهالً  إنساًنً  ذلك بعد صار مث. الكهوف يف يسكن
 ال( 3) تقتلوا ال( 2) أنكُحوا( 1: )على تقتصر البدائية احلضارة تعاليم وكانت
 والشرب األكل أمور يف بينكم فيما تعاونوا( 5) عراة تعيشوا ال( 4) تُفسدوا
 كل وأطيعوا لكم زعيًما شخًصا اختذوا( 7) تعاىل هللا ادعوا( 6) والسكن واللباس
 . العقوبة لتحمل مستعدين فكونوا أمره نقضتم وإذا أوامره،
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 الذي لمعِّ ال وهذا. قانوهنا كان وهكذا الزمن ذلك يف كانت اليت احلكومة هذه
 احلالية للبحوث كمكن ال حبيث املالمح واضح الكرمي القرآن من ابالستنباط بّينته
 يثبت كما علما  آدم عن يقدِّم اتريخ من ما أنه احلق بل. شيًئا عليه تزيد أن
 أن احلق ولكن ،كثريًا" دارون" بنظرية يعتزون أورواب أهل إن. الكرمي القرآن من
 يقدمها اليت النظرية هذه. الكرمي القرآنبيان  أمام تقف أن كمكن ال النظرية هذه
 اإلنسانُ  ُخلق الذي الشيء أبن ملقدميها دائًما فأقول جًدا، سخيفة أورواب أهل
 طرحت كلما أنه الحظتُ  وقد اآلن؟ منه خُيلق أن كمكن ال ملاذا قبل من منه

 هذه أجهل كأين مظهرين- وقالوا غريبة بطريقة سهميو ر  هّزوا السؤال هذا عليهم
 اآلالف مئات يف حدث قد التغريُّ  هذا أن التحقيق من يثبت أبنه -متاًما النظرية
 الراهن العصر يف توجد اليت احليواًنت أبن هلم فأقول. السنني ماليني عشرات بل
 انقطع فلماذا ،السنني ماليني عشرات بل اآلالف مئات أيًضا عليها مضت قد
 اآلالف مئات هذا يومنا إىل آدم زمن منذ كمض مل أنه شك ال اآلن؟ التغريُّ  ذلك
 يف تبدأ مل احليواًنت ولكن ،السننيمن  آالف بضع بل السنني ماليني عشرات أو
 وإن السنني، ماليني عشرات بل آالف مئات منذ موجودة هي بل آدم، زمن
 بعد حاداثً  كان الذي فالتغريُّ . املدة تلك إىل فق  أضيف قد آدم بعد الزمن
 كما أيًضا اليوم حيدث أن جيب السنني ماليني عشرات أو السنني آالف مئات
 احلق بل. ينكمش ومل ذلك بعد كمتد يزال ال الزمن ألن ،السنني آالف قبل حدث
 السنني ماليني وعشرات اآلالف مئات بعد احليواًنت يف حدث الذي التغريُّ  أن

 املوّرث احليوان منه ُخلق الذي احليوان ألن األوىل، املرة بعد جارايً  يبقى أن جيب
 نتيجة السنني ماليني عشرات بعد بل السنني آالف مئات بعد لإلنسان األعلى
 من أطول مدة احليواًنت بقية يف احلاصل التغري على مضت فقد ،ابلتغريات املرور
 وعشرات تاله الذي والقرن التايل القرن مرور بعدوذلك  فيه، احلاصل التغري
 قد دارون بفلسفة القائلون يذكره الذي التغريُّ  كان فإذا. املتتالية األخر  القرون
 جارايً  يبقى أن جيب بل ،بعد فيما التغري هذا ينقطع أال فاملفروض ،فعالً  حدث
ات تلك أحدثت قد مقتدرة ذاتٌ  هناك يكون أن إال  ولغرض معني هلدف التغريُّ
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 ما وهذا. واألغراض األهداف تلك ُتقيق بعد السلسلة تلك قطعت مث ،معني
.حنن نعتقده

 ما املراد من شجرة آدم؟

واآلن أتناول سؤاالً: ما هي شجرة آدم؟ لقد الحظت أن بعض الناس يفكرون 
من االقرتاب منها؟ ولكن  تلك الشجرة اليت منع هللا آدم  يف ماهِّيَّةدائًما 
الطريق األسلم يف هذا املوضوع أال يسعى املرء للعثور على ما أخفاه إن أقول 

خطأ ولكن هللا تعاىل مل يُرد أن يُظهر خطأ  القرآن الكرمي. لقد صدر من آدم 
عبده احلبيب على العامل فأخفاه. فلما أخفى هللا تعاىل بنفسه هذا السر فمن يقدر 

. فما أخفاه هللا تعاىل ال يقدر أحد على إظهاره. وميثل ذلك كمثل على اكتشافه
هِّ حيدِّيثًا فـيليمَّاقول هللا تعاىل يف سورة التحرمي:  ُّ إِّىلي بـيع ضِّ أيز وياجِّ ويإِّذ  أيسيرَّ النَّيبِّ

نـيبَّأيهيا بِّهِّ قياليت  مين نـيبَّأيت  بِّهِّ ويأيظ هيريُه هللُا عيليي هِّ عيرَّفي بـيع ضيُه ويأيع ريضي عين  بـيع ض  فـيليمَّا 
ي ال عيلِّيُم اخل يبِّريُ  ا قيالي نـيبَّأيينِّ أينـ بيأيكي هيذي

إىل ... إًذا، احلديث الذي أسرّه رسول هللا 1
زوجه مل ُيصرَّح به بل أشري إليه إشارة. فاكتفى هللا تعاىل ابلقول أبنه كان هناك 

ها، فأوحى هللا تعاىل إىل نبيه حديث ذكره نبينا إلحد  أزواجه ولكنها ذكرت ه لغري 
هذا األمر لتلك  ، فذكر رسول هللا إليهالغريها مبا أسررتيه  أن زوجك ابحت  

الزوجة فقالت: من أخربك بذلك؟ قال: أخربين العليم اخلبري. هذه كلها ضمائر 
أشري هبا إىل ذلك احلديث ومل يُذكر بصراحة. ولكن املفسرين خاضوا يف البحوث 

قال لزوجته كذا وكذا. فهناك مفسر يقدم حديثًا وغريه يُقّدم حديثًا  أن النيب 
ما دام هللا تعاىل فآخر، مع أنه مل تكن هناك حاجة أصاًل إىل اخلوض يف القضية. 

وإذا بنّي  ؟!قد أخفاه ومل يُرد إظهاره فكيف حيق ملفسر أن خيوض يف البحث عنه
ن ما أخفاه هللا ال أل !أحد هذا احلديث فمن يضمن أنه سيكون صحيًحا؟

يستطيع أحد أن يُظهره. وإذا أطلق أحد لتخمينه العناني فلن يكون كالمه حتمًيا 
ويقينًيا بل يكون ظًنا حمًضا. واحلال نفسه ينطبق على شجرة آدم، فلما مل يبني هللا 

4التحرمي:  1
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كمكن أن تسّموا أّي شيء شجرًة، ولكن  ؟!ما هي تلك الشجرة فأىّن لنا أن نعرفها
ولكن الشيطان خدع آدم  ،فهموا ابختصار أن هللا قال: ال تقربوهاكمكن أن ت
  .فاقرتب منها مث عاىن بسبب ذلك كثريًا 

على أية حال، من األفضل أال يتحّر  املرء ما أخفاه هللا تعاىل، وأال يقول دون 
سبب معقول أبن املراد من الشجرة هو كذا وكذا. وإذا كان أحد ال يطمئن هبذا 

ألنه عدوك املبني،  ،فليعلم أن هللا تعاىل أمر آدم: ال تقرتب من الشيطاناجلواب 
وإن انطلت عليك حيلة كالمه املعسول فلسوف خيدعك حتًما حينا من 

بذلك ولكن الشيطان حني رأ  أن حيلته ال تنطلي  األحيان. فعمل آدم 
فات على آدم قال: أّي شيء خري من الصلح؟ فاألفضل أن نتصاحل ونسوي اخلال

الدائرة بيننا، كما يردد أهل أورواب كلمة األمن والسالم ظاهراًي ولكن يستعدون سرًا 
رئيس  صرَّح للحرب بكل ما يف وسعهم. عندما اندلعت احلرب بني إيطاليا وتركيا

ن هناك صلًحا بيننا وبني األتراك وعالقاتنا قوية إالوزراء اإليطايل قبلها بثالثة أايم 
 له يف القرن املاضي. ومل متض على هذا اإلعالن بضعة أايم إال وجيدة مبا ال نظري

نطبق على بقية دول أورواب، إذ ت اوقامت إيطاليا ابهلجوم على تركيا. واحلال نفسه
ولكن يكونون  ،يصرخون أبعلى صوهتم أن الصلح خري وال شيء أغلى من األمن
لصلح واألمن ألهنم عاكفني على صنع أسلحة حربية سرًا. أي أهنم ال يهتفون اب

 يفبل يفعلون ذلك ألهنم ال يكونون مستعدين للحرب  ،حيبون الصلح واألمن
ذلك احلني، ويريدون أن جيعلوا اآلخرين غافلني قدر اإلمكان بدعوهتم إىل الصلح 

 ؛أيًضا فيهامجوهم على حني غرة منهم. هذا ما حدث يف زمن آدم  ،واألمن
 ،بل جيب أن حيارهبم دائًما ،الشيطانية ن الشجرةإذ أمره هللا تعاىل أال يقرتب م

، ألنه كلما ُعقد الصلح مع الشيطان سينهزم املؤمنون وينتصر الشيطان
احلرب مع الشيطان  مشاكل أكثر بسبب هذا الصلح. فبدأ آدم  وسيواجهون

أاثر  ،نتيجة هذا األمر. فلما رأ  الشيطان أن هدفه ال يكاد يتحقق هبذه الطريقة
صلح وقال: هل كمكن أن يستقر األمن ابحلرب؟ بل األمن يتحقق نتيجة ضجة لل
وعقد  لذا من األفضل أن نتصاحل فيما بيننا. فصدر اخلطأ من آدم  ،الصلح
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فكانت النتيجة أن دخل الشيطان أيضا اجلنة اليت كان آدم  ،الصلح مع الشيطان
 وحقق  ،كثه معهمورفقايه يسكنوهنا، وبدأ يعيث الفساد يف القوم مستغاًل م

ابلبقاء معهم هدفه الذي مل يكن ليتحقق له ابلبقاء يف اخلارج، وبذلك حدث 
يف  وتنتشروافساد كبري. عندها قال هللا: اآلن آمرك أن خترج مع أتباعك من هنا 

األرض. فاملعىن الوحيد الذي كمكن استنباطه من هنا هو أن هللا تعاىل أمر آدم 
 .ن ذلك إولكن إبليس دعاه إىل الصلح وقال  أن يبتعد عن ذرية إبليس

سيؤدي إىل تقدم كبري، فاخندع آدم وواجه معاًنة شديدة نتيجة الصلح معه. 
وكانت النتيجة أن هللا تعاىل أمره أن خيرج مع أتباعه من هناك وينتشروا يف األرض، 
 ولكن اعلموا أن احلرب ستبقى جارية بني حزبيكما. كمكن أن ُيستنب  هذا املعىن

اآلايت، ولكن من األفضل أال نضيع وقتنا يف حبثِّ ما أخفاه مما ذُكر من أيًضا 
 هللا تعاىل، ونتعلم الدرس الذي من أجله ذُكر هذا احلادث. 

دليل آخر على االرتقاء يف َخْلق اإلنسان 

هناك دليل آخر على االرتقاء يف خلق اإلنسان وهو أن هللا تعاىل جعل االرتقاء يف 
أيًضا، إذ مل تنـزل الشريعة الكاملة يف اليوم األول، بل حصل التقدم يف اإلهلام إهلامه 

رويًدا رويًدا وعلى مراحل. فكلما اعرتض أصحاب األداين األخر  على اإلسالم 
وقالوا أبنه إذا كانت شريعة القرآن كاملة فلماذا مل يرسلها هللا تعاىل يف بداية العامل، 

ألن العقل مل  ،لقرآن الكرمي عندئذ ملا استطاع أحد فهمهنرد عليهم أنه لو أُنزل ا
. ففلسفة إهلام هللا اليت ودقائقهيكن قد تطور إىل درجة فهمِّ أسرار القرآن الكرمي 

بيّنها القرآن الكرمي يتبنّي منها بصراحة اتمة أن اإلنسان أيًضا تقّدم حبسب مبدأ 
اهيم مث موسى مث عيسى عليهم أواًل مث جاء نوح مث إبر  االرتقاء. فقد جاء آدم 

ولكنه مع  السالم، ومع أن آالف السنني كانت قد مضت إىل زمن عيسى 
تيطِّيُعوني أين  ذلك قال لقومه: "إنَّ يلِّ أُُمورًا كيثِّرييًة أيي ًضا أليقُولي ليُكم ، ويلكِّن  الي تيس 

، ، ُروُح احل يقِّّ " ُتي تيمُِّلوا اآلني. * ويأيمَّا ميىتي جياءي ذياكي دُُكم  إِّىلي مجيِّيعِّ احل يقِّّ فـيُهوي يـُر شِّ
1.
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ما كانوا قادرين على فهم الشريعة  يتضح من هنا أن الناس إىل زمن عيسى 
الكاملة، وكانت هناك حاجة إىل أن يكون االنكشاف عليهم غري كامل نسبًيا. 
أن فاالرتقاء الذي حصل يف اإلهلام والشريعة يشكل دلياًل يقينًيا وقطعًيا على 

لو صار اإلنسان كاماًل بنيله التقدم و تطور اإلنسان اجلسدي أيًضا كان ارتقائًيا. 
 ه الشريعة الكاملة يف اليوم األول. يلعدفعة واحدة لنـزلت 

من الغريب أن الذين حيملون أفكارًا مثل أفكار اآلريني يعرتضون اليوم على 
وأن املسلمني يرفضون  ،اإلسالم ال يعرتف مببدأ االرتقاءإن اإلسالم ويقولون 
أي  ؛مع أن اإلسالم هو الذي يقّر بكِّال النوعني من االرتقاء ،مسألة االرتقاء

االرتقاء اجلسدي واالرتقاء الروحاين. أما أفكار اآلريني مقابل ذلك فهي تناقض 
متاًما االرتقاء يف اإلهلام. إن اعتقاد الداينة اآلرية عن االرتقاء هو أن هللا تعاىل أنزل 

هلداية الناس. وهذا االعتقاد يوحي جبالء أن  إهلامايف بداية العامل كتااًب كاماًل 
 ،الداينة اآلرية ال ترفض االرتقاء الروحاين فق  بل ال تعرتف ابالرتقاء املادي أيًضا
ألنه إذا كان اإلنسان ضعيًفا يف البداية من حيث العقل كان نزول الكتاب 

بة له. أما إذا كان إنساًًن كاماًل منذ اليوم األول  بال جدو  ابلنسإهلاما الكامل 
كما هو اليوم فهذا يعين أن خلق اإلنسان املادي مل يكن نتيجة االرتقاء حبسب 

 معتقدات اآلريني. 
وال حيق هلم  ،ابختصار، إن معتقدات اآلريني يف هذا اجملال ال تعرتف ابالرتقاء ق 

لسامي" يقرُّ ابالرتقاء الروحاين ويعتقد أن يعرتضوا على اإلسالم. غري أن العرق "ا
وحدثت معه عدة انكشافات روحانية،  جاء أواًل مث جاء نوح  أبن آدم 

وكلهم حدثت هلم انكشافات روحانية  -عليهما السالم-مث جاء إبراهيم مث موسى
عديدة. إًذا، العرق "السامي" هو الذي ظلَّ يقرُّ ابالرتقاء، ولكن الالفت يف 

نه يُعرتض على العرق "السامي" نفسه أنه ال يعتقد ابالرتقاء. أما حالة املوضوع أ
دائًما يرفضون االرتقاء. وهذا ميثله كمثل قصة  املعرتضني أنفسهم فهي أهنم ظلوا

وكانت عنده  ،وردت يف كتب دراسية فرنسية أن شااًب فرنسًيا ذهب لزايرة صديقه
ها الصديق ووضعها يف جيبه بعد لرياها، فأخذسرور فأعطاها صديقيه بكل  ،لعبة
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صاحب اللعبة أن  منه مشاهدهتا وسّلم على صديقه وانصرف. وعندما طلب
إذ أيخذون منا  ،يعيدها إليه قال: هذه لعبيت أًن. هذا هو حال هؤالء الناس متاًما

ن املسلمني ال إمث يقولون ضاحكني بقهقهة عالية  ،ما هو مِّلكنا ويتسلطون عليه
 يعرفون شيًئا. 

 ،ال بد من الذكر أيًضا يف هذا املقام أنه مع أن العرق "السامي" يقرُّ ابالرتقاء
ولكن تعليم العرق "السامي" غري القرآن أيًضا قد أخطأ يف هذا املوضوع؛ إذ إنه 
ينكر االرتقاء اجلسدي مع أن االرتقاء الروحاين يدل حبد ذاته على ظاهرة االرتقاء 

الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي بنّي هذه املسألة  اجلسدي. على أية حال، القرآن
نه ما دمتم أنتم إمن كال اجلانبني، وهذا دليل قوي على أفضليته. وإذا قال أحد 

فلماذا مل يُفعل ذلك يف  ،أيًضا تقبلون انقطاع االرتقاء يف الشريعة يف هناية املطاف
 انقطعت اآلن؟ البداية؟ وملاذا بقيت سلسلة االرتقاء جارية يف البداية مث

 سبب انقطاع االرتقاء يف الشريعة 

جوابه أن العامل الروحاين يف هذا اجملال أيضا يشبه العامل املادي، وقد انقطع 
االرتقاء اآلن يف الشريعة كما انقطع يف جسد اإلنسان. أّي فرق أساسي يوجد 
اليوم يف أجزاء اجلسد اإلنساين؟ فإن املرء يولد اليوم كما ُولد قبل ألف عام، وكما 

 والفم اليوم، كذلك كانت أعضايه قبل نيذن واألنف واألنين والقدميله اليدأن 
ألف عام. فكما انقطع االرتقاء األساسي يف جسم اإلنسان كذلك انقطعت يف 
الشريعة أيًضا سلسلة االرتقاء اليت كانت جارية فيها من قبل. غري أن هناك أمرًا 
  آخر، وهو أن االرتقاء اجلسدي قد انقطع ولكن االرتقاء الذهين مازال جاراًي كما
كان فيما مضى، وإن االرتقاء الذي كان حيدث يف اجلسد من قبل انتقل اآلن إىل 
الدماغ، وتزداد قو  اإلنسان الدماغية كل يوم، كذلك إن نزول الشريعة قد انقطع 

فتنكشف على العامل أسرار  ،اآلن ولكن انتقل االرتقاء نفسه إىل معارف الشريعة
تقاء أيضا يشبه العاملُ الروحاين العاملي املادي. القرآن الكرمي املتجددة. ففي هذا االر 

فقد حدث االرتقاء يف العامل املادي أواًل يف تكوين اجلسد مث بقي االرتقاء 
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الدماغي البحت، كذلك حدث االرتقاء يف الشريعة يف أحكامها الظاهرية 
م يبق والباطنية أواًل ولكن يف هناية املطاف بلغت الشريعة الظاهرية أوج كماهلا، فل

واببه مفتوح إىل يوم القيامة. فنحن نعتقد ابالرتقاء من  ،اآلن إال االرتقاء الباطين
الناحيتني، اجلسدية والروحانية. فمع أننا نؤمن أبن الشريعة اكتملت على  كِّلتا

ولكننا نؤمن أيًضا أبن يف القرآن الكرمي كنوزا غري حمدودة  ،سيدًن حممد 
بل هو  ،رتقاء الباطين ملعارف القرآن الكرمي مل ينقطعوأبن اال ،للمعارف واحلقائق

إىل يوم القيامة. فنر  مثااًل على ذلك يف أنفسنا أن معارف القرآن اليت  جار  
 ُتكشف علينا مل ُتكشف على املفسرين السابقني. 

ملخص الكالم أن اإلسالم أبد  آاثر آدم التارخيية أبسلوب ال نظري له يف أي 
شف أمورًا عظيمة عن سيدًن نوح وإبراهيم عليهما السالم مكان آخر. كذلك ك

ولكنين أترك هذا املوضوع جانًبا حالًيا وأتناول بعض االكتشافات األخر  اليت 
 بّينها القرآن الكرمي عن خمتلف األنبياء. 

   القرآن الكريم عن هارون  اكتشاف

آاثر  انتقلت خميليت إىل غرفة، القرآن الكرمي التارخيية آلاثر بعد زايرة هذه الغرفة
 آية عجيبة أخر . إهلية قدكمة أخر ، فرأيت
الذي كان نبًيا أيضا وقال  ، وأخيه هارون رأيت فيها زمن موسى 

ُتم  بِّهِّ ويإِّنَّ ريبَُّكُم الرَّمح يُن فياتَّبُِّعوينِّ ويأيطِّيُعوا أيم رِّيخماطًبا قومه:  ايي قـيو مِّ إِّمنَّيا فُتِّنـ 
1 .

هناك فتنة أطّلت برأسها يف ذلك الزمن. مث قلُت يف نفسي: جيب أن  ظننُت أن
 أعلم ما هي تلك الفتنة اليت اثرت حينذاك. ولكنين قررت أن أدرس أواًل كتااًب ظلَّ 
ساري املفعول منذ زمن موسى وهارون عليهما السالم وأعرفي ماذا جاء فيه. 

"ويليمَّا ريأي  الشَّع ُب أينَّ  قراءهتا ووجدت مكتواًب فيها:بفأخذت التوراة وبدأت 
تيميعي الشَّع ُب عيليى هياُروني ويقيالُوا ليُه: قُمِّ اص نيع   ، اج  ُموسيى أيب طيأي يفِّ النـُُّزولِّ مِّني اجل يبيلِّ
، الي  ا ُموسيى الرَُّجلي الَّذِّي أيص عيديًني مِّن  أير ضِّ مِّص ري رُي أيميامينيا، ألينَّ هذي لينيا آهلِّيًة تيسِّ
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ُم  هياُروُن: ان زُِّعوا أيقـ رياطي الذَّهيبِّ الَّيتِّ يفِّ آذيانِّ نِّسيائُِّكم  نـيع لي  ُم مياذيا أيصيابيُه. * فـيقيالي هلي
ا ويبينِّيُكم  ويبـينياتُِّكم  وياتُوينِّ هبِّيا. فـينـيزيعي ُكلُّ الشَّع بِّ أيقـ رياطي الذَّهيبِّ الَّيتِّ يفِّ آذياهنِِّّم  ويأيتـيو ا هبِّي 

ُبوًكا. إِّىلي هياُروني * في  اًل ميس  ، ويصينـيعيُه عِّج  ز مِّيلِّ إلِّ أيخيذي ذلِّكي مِّن  أيي دِّيهِّم  ويصيوَّريُه ابِّ
.»فـيقيالُوا:  ت كي مِّن  أير ضِّ مِّص ري ريائِّيُل الَّيتِّ أيص عيدي   1"هذِّهِّ آهلِّيُتكي ايي إِّس 

إىل الطور بدأ  الفتنة بعد ذهاب موسى  وقعتحني إن إًذا، تقول التوراة 
أنِّ اصنع لنا وثًنا نعبده. قال هارون: اجلبوا  ن على هارون الناس يضغطو 

احللي من بيوتكم، ففعلوا. فصهر احللي وصنع منها وثًنا وقال: هذا هو إهلكم 
 ، كان إهلاما ملوسىالذي أخرجكم من أرض مصر. يقول اليهود أبن هذا  

ا املؤرخون ويقول الباحثون أبنه ليس إهلاًما بل هي أحداث ذلك الزمن اليت كتبه
مبائيت عام أو ثالث مائة عام. على أية حال، هذا اتريخ أُلِّف  بعد موسى 

يف زمن قريب من زمن موسى وهارون عليهما السالم. ولكن الفاصل الزمين بني 
عاًما، وهذا الكتاب الذي يّتهم هارون  1950يقدَّر بـ  موسى وبني رسول هللا 

  عام. فالكتاب الذي أُلِّف قبل  1800 أو 1700بصنع األواثن أُلِّف قبل
عام تقريًبا جاء فيه أن هارون صهر احللي  1800أو  1700القرآن الكرمي بـ 

ن هذا هو إهلكم الذي أخرجكم من إوصنع منها العجل بنفسه وقال للناس 
مصر، ولكن عندما نشاهد اآلاثر التارخيية اليت بّينها القرآن الكرمي جند فيه 

ُتم  بِّهِّ ويإِّنَّ ريبَُّكُم الرَّمح يُن مكتواب:  ُم  هياُروُن مِّن  قـيب ُل ايي قـيو مِّ إِّمنَّيا فُتِّنـ  ويليقيد  قيالي هلي
. أي عندما صنع الناس عجاًل بصهر احللي واختذوه إهلًا فياتَّبُِّعوينِّ ويأيطِّيُعوا أيم رِّي

ر، وربكم بعد ذهاب موسى، قال هلم هارون: اي أيها الناس، قد خدعكم األشرا
الرمحن خالق األرض والسماء، فاتبعوين وال تتبعوا هؤالء األشرار الذين وضعوكم 

 على طريق خاطئ. 
هذا ما وجدته من آاثر القرآن التارخيية. مث قرأت الكتاب املقدس أيًضا ألعلم هل 

أم ال؟ من الواضح أنه لو صدر من هارون هذه يف ذلك  كمكن العثور على خطئه
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ية لضاع إكمانه ًنهيك عن النبوة، وملا عّده أحد حىت مؤمًنا فضاًل عن الفعلة الشرك
أن يؤمن به نبًيا. ولكن عندما نقرأ الكتاب املقدس نعلم أن موسى عندما رجع 

بشدة وأحرق العجل يف النار وعاقب  َّبَّيُهممن اجلبل ووجد الناس يعبدون العجل و 
الفتنة ذهب إىل اجلبل مرة . بعد إمخاد هذه 1قرابة ثالثة آالف شخص ابلقتل

: "تـُل بُِّس هياُروني وعندما عاد من هناك جاء أبمر هللا تعاىل هلارون  ،أخر 
هيني يلِّ * ويتـُقيدُِّم بينِّيهِّ ويتـُل بُِّسُهم  أيق مِّصيًة *  الثِّّييابي ال ُمقيدَّسيةي ويمتي سيُحُه ويتـُقيدُِّسُه لِّييك 

ُهم   تُـُهم    ويمتي سيُحُهم  كيميا ميسيح تي أيابي . ويييُكوُن ذلِّكي لِّتيصِّريي هليُم  ميس حي هيُنوا يلِّ لِّييك 
ا فـيعيلي." . هكيذي يياهلِِّّم * فـيفيعيلي ُموسيى حبِّيسيبِّ ُكلِّّ ميا أيميريُه الرَّبُّ كيهيُنواًت أيبيدِّاي  يفِّ أيج 
2 . 

حبسب قول  أي لقد قرر هللا تعاىل بعد فعل الشرك الذي صدر من هارون 
س بداًل من إظهار السخ  عليه، أن يُلبسه لباًسا مقدًسا، وال ُيكريم الكتاب املقد

ويكلَّف أوالده  ،هو فق  بل يفرض على بين إسرائيل أن يكرموا أوالده أيًضا
بسدانة املعابد واملساجد. هل هكذا تكون نتيجة ارتكاب الشرك؟ وإذا صدر 

لة من هللا تعاىل؟ هل كان ممكًنا أن يتلقى هذه املعام ذلك الفعل من هارون 
مل يؤيِّّد الشرك بل  إن شهادة الكتاب املقدس الداخلية تبني جبالء أن هارون 

خالفه. وألنه دعم وحدانية هللا تعاىل لذا رضي هللا به وقال: ملا أقام هارون عباديت 
يف العامل فيجب أن يكلَّف أوالده بسدانة املعابد يف املستقبل. فإن شهادة الكتاب 

، لداخلية تدحض تلك التهمة اليت ألصقها الكتاب نفسه هبارون املقدس ا
عام أو  1900وتصدِّق بيان القرآن الكرمي الذي نزل بعد نزول ذلك الكتاب بـ 

 عام.  1800أو  1700بـ أُعلن أو  بعدما
 اهلل تعاىل يد الرمحة إىل كل قوم  لقد مد

مفاده أن ما  اعتقاًدالآلاثر التارخيية ورأيت أن مجيع األمم تكّن  مث زرُت غرفة اثلثة
من قوم سواهم كملك الصدق. وكل قوم يظن عن غريه أنه ليس يف جعبتهم إال 
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الكذب والزيف واخلديعة. سألت اهلندوس فقالوا أبن هللا أعطى العامل املعرفة 
اإلهلام بعد ذلك حىت  واهلداية كلها بواسطة الصلحاء منا ومل تعد هناك حاجة إىل

رادشتيني ومسعتهم يقولون الز أييت رجل صاحل يف أي قوم آخرين. مث توّجهت إىل 
رادشتية. توّجهت إىل اليهود ووجدهتم أيًضا الز أبنه ما من دين صادق سو  

يقولون أبن هللا تعاىل أرسل مجيع األنبياء تقريًبا يف بين إسرائيل وحرم األمم األخر  
. مث تنّبهت إىل النصار  ووجدت اعتقادهم شبيًها مبا سبق. من هذه الربكة

ابختصار، مسعت كل قوم يقولون أبن عالمة احلضارة الروحانية ال تالحيظ إال 
فيهم. ولكن عندما زرُت قسم اآلاثر التارخيية يف القرآن الكرمي وجدت يف إحد  

، أي ال يوجد يف العامل قوم مل 1يرٌ ويإِّن  مِّن  أُمَّة  إِّالَّ خيالي فِّيهيا نيذِّ غرفه مكتواًب: 
ريميُبعث إليهم أنبياء هللا، فلم حُيرم اهلنود من األنبياء وال الُفرس وال اليهود، ومل حيُ 

منهم أهل أورواب. فقد أخرب قسم اآلاثر التارخيية يف القرآن الكرمي أن هللا تعاىل أقام 
ادة منها فيما بعد فهذا أمر منارات النور يف كل مكان. أما إذا ترك الناس االستف

م أحًدا من اهلداية. واملفاسد اليت ُوجدت فيهم قد رِّ آخر، ولكن هللا تعاىل مل حيُ 
ومسؤوليتها تقع عليهم أنفسهم، وإال فإن هللا تعاىل عاميل  ،إليهم فيما بعد تطرّقت  

ومّد يد رمحته إىل اجلميع. عندما رأيت ذلك سررُت  ،اجلميع على قدم املساواة
سرورًا ما بعده سرور وقلُت يف نفسي: ألر  بعض اآلاثر هلؤالء العظماء. ال شك 

ر  ماذا تركوا  ،رًا عظيًما يف العاملأهنم قاموا أبعمال عظيمة وأحدثوا تغيّـ  ولكن ألِّ
لتارخيية للكتب وراءهم؟ ففي أثناء هذا البحث والتحّري دخلُت قسم اآلاثر ا

السابقة. ولشّد ما كانت دهشيت حني رأيت أن ثياب هؤالء العظام اليت كانت 
عند أتباعهم كانت ملطخة ببقع سيئة وقذرة جًدا. فكانت كلمة "السارق" 
مكتوبة على لباس بعضهم، وُكتب على لباس غريه "املخادع" وعلى لباس شخص 

ى لباس غريه "فاسق وفاجر"، وعلى آخر: "الظامل"، أو "آكل مال اآلخرين"، وعل
لباس أحدهم "الكاذب" وعلى لباس غريه: "الغاصب" حىت كانت كلمة: 

25فاطر:  1
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"املشرك" أيًضا مكتوبة على لباس بعضهم. وكانت كلها يف أيدي أتباعهم وال 
دخل لتحريف اآلخرين يف ذلك. قلت: كيف كمكن أن تكون هذه الثياب 

نهم الثقيلة؟ ني لعظام الذين يرزح العامل ُتت مِّ الوسخة إىل هذا احلد هلؤالء الصلحاء ا
فأبديُت كراهييت للنظر إىل ثياهبم هذه، وقلت أبن قليب يشهد أبن هذه الثياب ال 
كمكن أن تكون ثياهبم. ففي هذه احلرية واالستغراب دخلت غرفة اآلاثر التارخيية 

ُت يف سورة األنعام القرآنية، ولباسهم الذي رأيته هناك هبر عيين بريُقه ومجالُه. فزر 
نياهيا غرفة آاثر القرآن الكرمي التارخيية حيث كان مكتواًب:  ويتِّل كي ُحجَّتُـنيا آتـييـ 

نيا ليُه بـ  إِّبـ رياهِّيمي عيليى قـيو مِّهِّ نـير فيُع ديريجيات  مين  نيشياُء إِّنَّ ريبَّكي حيكِّيٌم عيلِّيٌم * ويويهي
يـ نيا وينُو  يـ نيا مِّن  قـيب ُل ويمِّن  ُذرِّيَّتِّهِّ دياُودي ويُسليي مياني إِّس حياقي وييـيع ُقوبي ُكال  هيدي ًحا هيدي

نِّنيي * ويزيكيرِّايَّ ويحيي َيي ويعِّيسيى لِّكي جني زِّي ال ُمح سِّ ويأييُّوبي وييُوُسفي ويُموسيى ويهياُروني ويكيذي
وطًا ويُكال  فيضَّل نيا عيليىويإِّل يياسي ُكلٌّ مِّني الصَّاحلِِّّنيي * ويإِّمس ياعِّيلي ويال ييسيعي وييُوُنسي ويلُ 

تيقِّ  رياط  ُمس  يـ نياُهم  إِّىلي صِّ نياُهم  ويهيدي تـيبـييـ  وياهنِِّّم  وياج  هتِِّّم  ويإِّخ  ئِّهِّم  ويُذرِّايَّ يم ال عياليمِّنيي * ويمِّن  آابي
ريُكوا حلييبِّ ي عينـ هُ  دِّي بِّهِّ مين  ييشياُء مِّن  عِّبيادِّهِّ ويليو  أيش  م  ميا كيانُوا* ذيلِّكي ُهدي  هللاِّ يـيه 

ُلوني * )أي لو أشرك هؤالء أو كانوا فاسدين لفشلوا يف مرامهم( أُوليئِّكي الَّذِّيني  يـيع مي
ءِّ فـيقيد  ويكَّل نيا هبِّيا قـيو ًما ليي ُسوا هبِّي  ُفر  هبِّيا هيُؤالي مي ويالنـُّبُـوَّةي فيإِّن  ييك  ك  نياُهُم ال كِّتيابي وياحلُ  اآتـييـ 

اُهُم اقـ تيدِّه  )أي اي حممد افعل أنت أيًضا ما بِّكيافِّرِّيني * أُوليئِّكي  الَّذِّيني هيدي  هللُا فيبُِّهدي
رًا إِّن  ُهوي إِّالَّ فعل هؤالء ألهنم مل يفعلوا شيًئا خيالف اهلداية( أيُلُكم  عيليي هِّ أيج  ُقل  ال أيس 

ري  لِّل عياليمِّنيي  ذِّك 
س مبا . أي أن هذا القرآن نصيحة وهداية للعاملني. فلو آمن النا1

 فيه لكان يف صاحلهم، وإذا أنكروا كان وابله عليهم.
ن كل هؤالء كانوا أتقياء صاحلني، ولكن عندما ألقيت نظرة إيقول القرآن الكرمي 

على تعاليم األداين األخر  رأيت فيهم من يقول أبن إبراهيم كذب. ألقيت نظرة 
حضها. كذلك توجد عابرة على هذه التهمة مث قرأت القرآن الكرمي وعلمت أنه يد

 أبنيقال  ؛يف اآلاثر القدكمة قصص غريبة عن إسحاق ويعقوب عليهما السالم
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النبوة خدعة. ولكن حني نظرت يف القرآن  ًنليعقوب إن إسحاق كذب، ويقال 
علمت أنه مل يكن هناك أدىن عيب يف إسحاق وال يف يعقوب. عندما نظرت إىل 

القدكمة يف ضوء الكتاب املقدس رأيت أنه كان يشرب اخلمر، وقيل  آاثر نوح 
نه كان قاتاًل وسفاًكا، ولكن مل أر شيًئا من هذا القبيل يف آاثر أ عن داود 

القرآن التارخيية، بل كان مكتواًب فيها على النقيض من ذلك أهنم كانوا أبرايء ومل 
قد عيل إنه يقال عن أيوب يرتكبوا ذنًبا. كذلك يقال عن سليمان أنه كفر، و 

ويقال  .نه كان سارقًا. كذلك تُلصق أنواع التهم مبوسىإصربه، ويقال عن يوسف 
ن هذا إهلكم. واألمر نفسه إ هلم هارون صنع العجل لبين إسرائيل وقال صراحًة أن

ينطبق على زكراي وحيَي وعيسى وإلياس وإمساعيل، واليسع ويونس ولوط عليهم 
وزرادشت التارخيية القومية  شندر ورام كرشنااألنبياء. إن آاثر  السالم وغريهم من 

 الناس يذكرون أنأيًضا تقول عنهم كالًما مماثالً، وال تقّدمهم بصورة جيدة. ورأيت 
ثياهبم مهرتئة ووسخة جًدا، ولكن عندما زرُت غرف اآلاثر التارخيية يف القرآن 

عت نظري ورأيت لوحة منصوبة الكرمي وجدت لباس كل نيب نظيًفا وطاهرًا. مث رف
اُهُم اقـ تيدِّه  على كل ابب مكتوب عليها:  . أي أن  أُوليئِّكي الَّذِّيني هيدي  هللُا فيبُِّهدي

كل هؤالء األنبياء كانوا أطهارًا ومقدسني ومل يرتكبوا عماًل خيالف أمرًن. فكل 
تردد، ألنه فاعميل به فورًا دون  ،عمل علمتيه موقنا أبن هؤالء األنبياء قاموا به

 يكون جيًدا حتًما.

 "َمْنَتْر َجْنَتْر"( 2)
"، وهو اسم زايريت الثانية كانت  ملرصد ُرمست فيه خرائ  األجرام لـ "جينـ رتي مينـ رتي

يث كمكن معاينة النجوم وسريِّها حبالسماوية، كذلك هناك بعض األماكن املرتفعة 
 جيًدا. هذه املراصد ختدم ثالثة أهداف. 

 أواًل: العثور على معلومات دقيقة عن علم األفالك وضب  األوقات واحلساب. 
 اثنًيا: اكتشاف علم الغيب حبسب زعمهم.
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 اثلثًا: السعي الجتناب التأثريات السيئة للنجوم. 
هذا مكان مجيل جًدا وأييت الناس لزايرته زاعمني أنه تذكار من الزمن القدمي. 

" بناه يف زمن امللك شاه حممد. قلُت: الناس يقال أن مهاراجا يف "جيي  بور
لون مين رمسها ولكن ال يرفعون نظرهم إىل  ،يقّدرون هذه اخلارطة الصغرية ويبجِّّ

ذلك املرصد احلقيقي الذي تقدمه هذه اخلارطة وال يعرتفون بعظمة مين بناها. إذا 
لعمل وضع أحد بضع لبِّنات من الطني أو احلجر يف جدار قالوا: ما أعظم هذا ا

الذي أجنزه! ولكن ال يفهمون عظمة ذلك اإلله ذا القوة الذي صنع مرصًدا آخر 
أعظم من ذلك املرصد عشرات ماليني املرات، ومل يرسم تلك اخلارطة العظيمة 

ألنه قد ُجعلت يف القرآن الكرمي إمكانية ريية  ،فق  بل جعل رييتها أيًضا ممكنة
ألنعام هلذا الغرض ووجدت مكتواًب فيها: اخلارطة احلقيقية أيًضا. فقرأت سورة ا

 ير ضِّ ويلِّييُكوني مِّني ال ُموقِّنِّنيي ويكيذيلِّكي نُرِّي إِّبـ رياهِّيمي ميليُكوتي السَّمياوياتِّ وياأل 
، أي1

هكذا كشفنا على إبراهيم أسرار السماء واألرض ليزداد علًما ويوقن بقدراتنا. هنا 
املرصد احلقيقي وأراه خارطة األرض والسماء. بنّي هللا تعاىل أنه جعل إبراهيم يزور 

بل يسيطر اإلنسان على تلك املراصد  ،مث مل يقتصر األمر على ذلك فحسب
سيطرة اتمة مستعينا ابلقرآن الكرمي، وال يبقى شيء خارج سيطرته. فيقول هللا 

ِّ أيو  أيد ىني تعاىل:  ديًني فـيتيديىلَّ * فيكياني قيابي قـيو سيني 
رة حممد بعد زاي. أي 2

وقرّبه إليه حبيث مل يبق بينهما رفعه هللا تعاىل إىل نفسه الشمسي والقمر والنجوم
ومع  ،بُعد ق . فرأيت أن األشياء اليت يهيم الناس سنني طويلة يف البحث عنها

 ذلك يبقون خائبني خاسرين، تُنال بكل سهولة نتيجة اتباع القرآن الكرمي لدرجة
بل ينال علوًما من آالف األنواع األخر   ،ق أمانيه فق ال ير  اإلنسان ُتق أن  

أيًضا. ولكن من املؤسف حًقا أن الناس يقّدرون مراصد مبنية من الليِبِّ العادية وال 
 يرفعون نظرهم إىل ذلك املرصد الذي كمكن أن كمّتعهم آبالف الفوائد.

 

76األنعام:  1
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اجتناب التأثريات السيئة للنجوم حبسب املرصد القرآني  وسيلة

الناس يبنون مراصد ليطّلعوا على التأثريات السيئة للنجوم وجيتنبوها، إن مث قلت 
فهل يوجد يف املرصد القرآين أيًضا عالج الجتناب التأثريات السيئة للنجوم أم ال؟ 

يسعى الناس أصالً وعندما أتّملت وجدت عالجها يف القرآن الكرمي. ملاذا 
حيّل هبم دمار. تعالوا اآلن  خمافة أنالجتناب التأثريات السيئة للنجوم؟ السبب هو 

لنر  هل بنّي القرآن الكرمي عالًجا الجتناب الدمار أم ال؟ عندما نتدبر القرآن من 
أيال إِّنَّ هذا املنطلق نر  أن هذا السّر مذكور يف القرآن الكرمي، فيقول هللا تعاىل: 

ري ُُم ال ُبش  لِّيياءي هللاِّ ال خيو ٌف عيليي هِّم  ويال ُهم  حيي زينُوني * الَّذِّيني آميُنوا ويكيانُوا يـيتـَُّقوني * هلي أيو 
ريةِّ ال تـيب دِّيلي لِّكيلِّمياتِّ هللاِّ ذيلِّكي ُهوي ال فيو ُز ال عيظِّيمُ  نـ ييا وييفِّ اآلخِّ يفِّ احل ييياةِّ الدُّ

1 . 
ثية وسخيفة متاًما وال أتثري هلا يف ردع املصائب، ولكن رأيت أن يف دهلي مراصد عب

القرآن الكرمي يقول مقابل ذلك أن السبيل الوحيد الجتناب كافة أنواع اآلالم 
كمكن أن  ئ الذيوسيزيل هللا بنفسه التأثري السيِّّ  ،واملعاًنة هو أن تصبحوا أحباء هللا

ألن كل مرصد يف يد  ،ُتزنوا، فال حاجة إىل أن تقلقوا أو من أي جنم يصيبكم
سيحميكم من ذلك  ،بضرر يصيبكم فإذا رأ  أن أتثريًا من أتثريات الشمس ؛هللا

 ،وإذا رأ  أن حركة القمر موشكة على أن جتلب عليكم الدمار ئ،التأثري السيِّّ 
عليكم  !ون وتنفخون يف حبات العدس والشعري؟أفسيحميكم منه بنفسه. ماذا تقر 

أن  مع هللا، فإذا توّطدت صداقتكم ابهلل فال كمكن لكالبه أن تنشئوا الصداقة
األساليب  أنمتسكم بسوء. فعندما رأيت هذا العالج يف املرصد القرآين قال قليب 

يف احلقيقة سخيفة متاًما. فلماذا ال نوطِّّد الصداقة مع هي  اليت أوجدها الناس
؟ فإذا كان ابإلمكان أن وهو اإلله احلي والقوي ، أالاملالك احلقيقي هلذا املرصد

تضرًن حركة املرّيخ مثاًل فيحمينا هللا منها بنفسه، إذ ال نقدر على أن جنتنب 
لنجم واحد على  ئأبنفسنا التأثريات السيئة للنجوم كلها. وإذا اجتنبنا التأثري السيِّّ 

 فمن اخلطأ متاًما أن ئ؟!السيِّّ  سبيل االفرتاض فال ندري هل حييطنا جنم آخر بتأثريه
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لنجم واحد، بل الطريق األسلم هو ذلك  ئيسعى اإلنسان الجتناب التأثري السيِّّ 
أن يوطِّّد اإلنسان صداقته مع مالك النجوم  ، أيالذي أخربًن به القرآن الكرمي

  ئ. وخالقها؛ فال كمكن لنجم أن يصيب اإلنسان بتأثريه السيِّّ 
قصة رجل صاحل 

صاحل وظل يتعلم العلوم الدينية عنده، أن طالًبا جاء إىل رجل  هناك قصة معروفة
قال له الرجل الصاحل:  لفرتة، وعندما أوشك على العودة إىل وطنه بعد الدراسة

للرد عليه.  مستعدفأًن  ،أجب ين على سؤال قبل أن تغادر. قال الطالب: اسألين
فقال: هل الشيطان موجود يف بالدكم؟ قال: اي سيدي، هل من مكان ال يوجد 
فيه الشيطان؟ بل هو موجود يف كل مكان. قال الرجل الصاحل: إذا أردتي أن 
تنشئ الصداقة مع هللا تعاىل وأغواك الشيطان ماذا ستفعل؟ قال: سأقاومه. قال: 

 وسعيتي مرة أخر  لالقرتاب من هللا لنفرتض أنك قاومت الشيطان ووىّل هارابً 
تعاىل وحال الشيطان دون ذلك مرة أخر ، فماذا ستفعل؟ قال: سأقاومه مرة 
أخر . قال الرجل الصاحل: لنفرتض أنك هزمت الشيطان مرة اثنية أيًضا ولكن إذا 
هامجك مرة اثلثة ومل يسمح لك ابلتقدم إىل قرب هللا تعاىل فماذا ستفعل؟ فاحتار 

قلياًل وقال: ليس بيدي حيلة إال أن أقاومه مرة أخر . قال الرجل  الطالب
الصاحل: إذا بقيت تقاوم الشيطان طول حياتك فمىت ستصل إىل هللا؟ سكت 
ين إذا ذهبتي لزايرة  الطالب ومل يطق جوااًب. قال الرجل الصاحل: حسًنا، أخربِّ

وأمسك الكلب صديقك مثاًل وكان هناك كلب حيرس بيته وإذا وصلتي إىل اببه 
فماذا عسى أن تفعل؟ قال: سأضربه، وإال ماذا كمكنين أن أفعل. قال:  قدمك

لنفرتض أنك ضربتيه وتركك الكلب ولكن إذا حاولت التقدم مرة أخر  لزايرة 
صديقك وأمسك بك الكلب مرة أخر  فماذا عسى أن تعمل؟ قال: سأضربه 

رة اثلثة فماذا تفعل؟ قال: ابلعصا مرة أخر . قال الرجل الصاحل: وإذا هامجك م
ين أريد لقاءك إإن مل يرتدع الكلب حبال من األحوال سأًندي صديقي وسأقول له 

من فضلك. قال الرجل الصاحل:  فاردع ه ،ولكن كلبك ال يسمح يل ابلتقدُّم إليك
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إًذا، جيب أن ختتار األسلوب نفسه مقابل الشيطان أيًضا، وإن مل تستطع أن تنقذ 
ة طريقة فادُع هللا أن كمنع كلبه ويسمح لك لتتقدم يف سبيل قربه. نفسك منه أبي

أيال إِّنَّ أيو لِّيياءي هللاِّ ال خيو ٌففهذا هو الطريق الذي بّينه هللا تعاىل هنا إذ يقول: 
عيليي هِّم  ويال ُهم  حيي زينُوني 

ركة فيا صّناع املراصد الكبرية، ملاذا تبحثون عن املالذ وراءها مذعورين من ح
ال متسكون بيد الذي بيده كل هذه األشياء؟ إذا أنشأمت الصداقة معهلِـّمي  !النجوم؟

خوف عليكم من أّي شيء وستجتنبون كل دمار ومصيبة. هذا هو العالج  فال
ولكن هذا العالج قطعي  ،الذي بّينه القرآن الكرمي. العالج ابملراصد ظيّنٌّ متاما

 ويقيين.
املرصد القرآني  اكتشاف علم الغيب من خالل

األمر اآلخر الذي بسببه يتوجه الناس إىل النجوم هو اكتشاف علم الغيب، وهذا 
األمر أيًضا يتأّتى بواسطة املرصد القرآين فق  على وجه احلقيقة، أما ما عداه 

ُقل  ال يـيع ليُم مين  يفِّ فكله ختمني حبت. فوجدت مكتواًب يف قوانني هذا املرصد: 
ني يـُبـ عيثُوني * بيلِّ ادَّاريكي عِّل ُمُهم  يفِّالسَّمياوياتِّ  ُعُروني أيايَّ وياألير ضِّ ال غيي بي إِّال هللُا ويميا ييش 

نـ هيا بيل  ُهم  مِّنـ هيا عيُموني  ريةِّ بيل  ُهم  يفِّ شيكّ  مِّ اآلخِّ
. أي أن هللا وحده يعلم علم 1

الغيب  الغيب النقّي، أما هؤالء الذين يعبدون النجوم ويّدعون كشف أخبار
يستطيعون أن خيربوا حىت بزمن تقدمهم، وال يعرفون مىت سيحرز  فال مبطالعتها

قومهم تقّدًما. إهنم ال يزالون يُدمَّرون وال يدرون مىت سيزول عنهم الدمار. وأما 
فقد صار اليوم زعيًما للكثريين. فإذا كانوا  ،الذي كان وحيًدا يف البداية حممد 

غيب بواسطة النجوم فكيف ال يستطيعون أن خيربوا عن قادرين على حيازة علم ال
الذي ال يؤمن ابحلصول على علم  زمن ازدهارهم؟ وملاذا ال يعرقلون تقدُّم حممد 

الغيب بواسطة النجوم؟ فما داموا غري قادرين على بيان زمن ازدهارهم فأّي غيب 
ادَّاريكي  بيلِّ أبن هذا ما يتعلق ابلدنيا:  آخر كمكن أن يكشفوه؟ مث يقول 

67-66النمل:  1



 ياحة الروحانية الس 70
 

ريةِّ  أي أهنم حمرومون متاًما من العلم مبا سيحدث بعد املوت.  عِّل ُمُهم  يفِّ اآلخِّ
واحلق أهنم خيرصون مثل العميان الذين خيطئون اترة ويسلكون طريًقا صحيًحا اترة 

كذلك   ،ة أحياًًن أخر يّ أخر . وكما تقع يد األعمى على خشبة أحياًًن وعلى ح
حيح أحياًًن ويتمسكون أبمور بعيدة عن احلق أحياًًن هم يعثرون على أمر ص

 أخر  زاعمني أهنا صحيحة. 
عند هللا فحسب  اخلالصعندما علمت هذه اآلية قلُت: إذا كان علم الغيب 

فماذا استفدًن منه حنن؟ الذين يقومون ابلتخمني والتخريص تقع أيديهم على 
ئدة التخريص أيًضا. عندها اخلشبة أحياًًن على األقل، أما حنن فُحرمنا من فا

عياملُِّ ال غيي بِّ فيال وجدت أن القرآن الكرمي قد رّد شبهيت هذه أيًضا حني قال: 
يُظ هُِّر عيليى غيي بِّهِّ أيحيًدا * إِّال مينِّ ار تيضيى مِّن  ريُسول  

. أي مل حنتكر الغيب على 1
وال نطلع   ،أنفسنا بل نطلع عليه عبادًن أيًضا، ولكن فق  أولئك الذين نصطفيهم

 على أخبار الغيب.  وعاّلن كل فالن
ولكن الناس العاديني أيًضا  ،مث قلُت: صحيح أن األنبياء يُعطون علم الغيب

إِّنَّ الَّذِّيني قيالُوا ريبُـّنيا  ،حيتاجون إليه، فهل هلم إليه من سبيل؟ فتلقيت جوااًب؛ نعم
تـيقياُموا تـيتـينـيزَُّل عيليي هُِّم  ُتم  هللُا مُثَّ اس  جل ينَّةِّ الَّيتِّ ُكنـ  ُروا ابِّ ئِّكيُة أيالَّ ختييافُوا ويال ُتي زينُوا ويأيب شِّ ال ميالي

تيهِّي أينـ ُفُسُكم   ريةِّ ويليُكم  فِّيهيا ميا تيش  نـ ييا وييفِّ اآلخِّ لِّييايُُكم  يفِّ احل ييياةِّ الدُّ تُوعيُدوني * حني ُن أيو 
يم   ويليُكم  فِّيهيا ميا تيدَُّعوني * نـُُزال مِّن   غيُفور  ريحِّ

. أي أن الذين قالوا ربنا هللا مث مل 2
تبّشرهم املالئكة أبال خيافوا وال  ،وا مبعارضة الناس بل استقاموا على الدين احلقأيعب

فإننا سنحميكم، وقد ُغفرت خطاايكم السابقة، أما يف املستقبل فيعدكم ، حيزنوا
لِّييايُُكم  هللا أنه سُيدخلكم جنات؛  ريةِّ ويليُكم  فِّيهيا  حني ُن أيو  نـ ييا وييفِّ اآلخِّ يفِّ احل ييياةِّ الدُّ

يم   تيهِّي أينـ ُفُسُكم  ويليُكم  فِّيهيا ميا تيدَُّعوني * نـُُزال مِّن  غيُفور  ريحِّ . أي قد أصلح ميا تيش 
 هللا ماضيكم ومحى مستقبلكم أيًضا من كل خطر. 

 
 
 
 
 

                                                 
 28-27اجلن:  1
 33-31فصلت:  2



 71 ةالروحاني ياحة الس
 

 

 الفرق بني أخبار املنجمني واإلهلام اإلهلي 

يشمل جوااًب أيًضا أن أخبار النجوم إمنا هي أخبار حبتة، أما اإلهلام اإلهلي هذا 
ر مقدَّر لون ببعض األخبار ابلنظر إىل حركة النجوم  ؛فهو قدي مبعىن أن الذين ُيد 

يُدلون أبخبار حبتة، فيقولون مثاًل أن شخًصا ما سوف كموت. فهذا خرب حبت 
ت ابلسلوك على مسلك معنّي. أما ينجو أيًضا من املو أنه قد مل يُذكر فيه 

اإلهلام اإلهلي فيشمل البشارات أيًضا إىل جانب اإلنذار، فيقال فيه أنكم 
ستنالون تقّدما، ويقال من ًنحية اثنية أن أعداءكم سيهلكون. وخُيرب األعداء 
أيًضا أنكم لو آمنتم بنبينا الجتنبتم املصائب يف املستقبل، ولكن إذا أصررمت 

والعداوة لكان هالككم حمتوًما. إًذا، فاإلهلام اإلهلي يتضمن قدًرا  على املعارضة
وقدرة. أما الذين يطّلعون على خرب بواسطة مرصد فال يوجد يف أخبارهم 
جانب القدرة واجلالل. ففي بعض األحيان حني يريد صاحب املرصد أن 
يعرف خربًا عن نفسه يعثر على أن ابنه سيموت، ولكن لو بذل كل ما يف 

يعلم ذلك أبي حال.  فلنسعه ليعلم كيف كمكنه النجاة من هذه املصيبة و 
ولكن عندما يتوجه اإلنسان إىل هللا تنحل معضالت مثلها كلًيا، فتلك أخبار 

 حبتة أما اإلهلام اإلهلي ففيه جانب القدرة واجلالل. 
  حقيقة األخبار احلاصلة من النجوم

ن النجوم؟ فعرفت جوااًب عليه أمرًا مث تساءلُت: ما حقيقة األخبار احلاصلة م
: لطيًفا جًدا يف سورة الصافات حيث يقول هللا تعاىل يف ذكر إبراهيم 

 يبِّيهِّ ويقـيو مِّهِّ مياذيا لِّيم  * إِّذ  قيالي ألِّ بـ رياهِّيمي * إِّذ  جياءي ريبَُّه بِّقيل ب  سي يعيتِّهِّ إليِّ ويإِّنَّ مِّن  شِّ
ًكا آهلِّيًة ُدوني هللاِّ ُترِّيُدوني * فيميا ظينُُّكم  بِّريبِّّ ال عياليمِّنيي * فـينيظيري نيظ ريًة  تـيع ُبُدوني * أيئِّف 

بِّرِّيني * فـيرياغي إِّىلي آهلِّيتِّهِّم  فـيقيالي أيالي  يفِّ النُُّجومِّ * فـيقيالي  إِّيّنِّ سيقِّيٌم * فـيتـيويلَّو ا عين ُه ُمد 
بـيُلوا إِّليي هِّ ييزِّفُّوني *  ل ييمِّنيِّ * فيأيقـ  أتي ُكُلوني * ميا ليُكم  الي تـين طُِّقوني * فـيرياغي عيليي هِّم  ضير اًب ابِّ

هللاُ  ُتوني * وي يياًًن  قيالي أيتـيع ُبُدوني ميا تـين حِّ ُلوني * قياُلوا ابـ ُنوا ليُه بـُنـ  ليقيُكم  ويميا تـيع مي خي
فيلِّنيي * ويقيالي إِّيّنِّ ذياهٌِّب إِّىلي  ي ًدا فيجيعيل نياُهُم األيس  يمِّ * فيأيرياُدوا بِّهِّ كي فيأيل ُقوُه يفِّ اجل يحِّ
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دِّينِّ  رييبِّّ سييـيه 
هللا  عنه يقولو من قوم يعبدون النجوم،  . كان إبراهيم 1

قال ذات مرة على سبيل التهكُّم الستفزاز املعارضني  أنه أخرآايت ىل يف تعا
وإفهامهم: ذلك النجم ريب، فلما أفلي قال: أّي نوع من اإلله هذا الذي أفل، ال 
كمكنين أن أيمن برّب مثله. مث قال عن القمر على سبيل التهكُّم: هذا ريب، فلما 

الذي يغرب هل فنَّ يف خطأ جسيم. غرب هو أيًضا قال: لئن مل يهدين ريب ألقع
؟ مث قال عن الشمس: هذا ريب، فلما غربت قال إين بريء  :كمكن أن يكون راب 

إن ريب هو أحٌد مالك السماء واألرض. إًذا، كان إبراهيم من قوم  ،مما تشركون
لذا اختذوا عوضا عنها أواثًًن   ،يعبدون النجوم، وملا كانت عبادة النجوم مستحيلة

وكانوا يعتقدون أهنم لو عبدوها لنالوا النصرة من النجم الذي ينوب عنه كثرية، 
. وأضِّف إىل ذلك أن إبراهيم  كان ينحدر من عائلة   ذلك الوثن املعنيَّ

الكهنة، وكان أبوه يدير حمال لبيع األواثن، وكان يطلب من إبراهيم اترة أن يتوىل 
ان هللا تعاىل قد أودع إدارته ويطلب ذلك من إخوته اآلخرين اترة أخر . ك

السعادة منذ الصغر، فقد ورد يف رواايت يهودية يف التلمود أن  إبراهيم 
أخاه أجلسه يف احملل ذات يوم وأخربه بثمن األواثن وقال له أبنه إذا أتى زبون 
فبِّع ها له بثمن كذا وكذا. مل متض إال فرتة بسيطة إذ جاء شخص طاعن يف السن 

وثًنا، قال الزبون: إنه وثن جيد، كم مثنه؟ قال  براهيم وطلب وثًنا، فأعطاه إ
ين ماذا ستفعل به؟ قال: سآخذه إىل بييت وأضعه أمامي  إبراهيم: أوال أخربِّ

بقهقهة عالية بسماع هذا الكالم وقال: ألن  وأسجد له. ضحك إبراهيم 
تستحي عند اخلضوع أمامه؟ أنت شخص طاعن يف السّن ابلغ من العمر سبعني 

ي، فماذا صنعه النّحات لعمّ ففي البارحة فق  مثانني عاًما أما هذا الوثن أو 
ينفعك الوثن الذي صنعه النّحات بيده البارحة؟ ألن تشعر ابخلجل حني ختضع 
أمامه وأنت رجل كبري يف السن؟ كان الزبون يعبد األواثن ولكنه مل يعد قادرًا 

فرتكه هنالك وانصرف. عندما على أخذ الوثن إىل بيته بعد مساعه هذا الكالم، 
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إلبراهيم  أال يسمح له ا جر  شكوه إىل أبيهم وقالوامب علم إخوة إبراهيم 
بوجه  عندهمإبدارة احملل وإال سُيفسد الزابئن كلهم. فكان علم النجوم سائًدا 

كما يكون البانديتات و وكانت األجيال التالية تُعلَّم علم الرمل والتنجيم.  ،خاص
كذلك كانت تلك األجيال تُعلَّم   ،ابرعني يف ضرب الفأل وإلقاء القرعةاهلندوس 
ينحدر من عائلة كهذه، تعّلم هذا العلم  . فلما كان إبراهيم األقدارقراءة 
 بدأت نقاشاته مع القوم.  ،ولكنه عندما كرب وبدأ يعّلم الناس التوحيد ،حتًما

 النجوم التوحيَد  عبدة مــّلـيع إبراهيم 

ذات يوم ألقاربه ولغريهم من قومه: فكِّروا ماذا تعبدون؛ ترتكون هللا  قال 
وتتخذون آهلة أخر  كذاب وزورا مع علمكم أنكم صنعتم تلك األواثن أبيديكم مث 
تتبعوهنا وتشركوهنا ابهلل تعاىل. أنتم تتبعون النجوم وتقولون دائًما أبن املريخ فعل  

عطارد فعل كذا، ولكن ملاذا ال ترون ما كذا وزُحل فعل كذا واملشرتي فعل كذا و 
يفعله رب العاملني؟ ما أوسعه من نظام ملحوظ يف كل شيء، أهذا النظام كله 
جيري بدون قانون أعلى؟ بل كل شيء يعمل أبمره، وكل ما يوجد يف النجوم من 
القو  والقدرات إمنا هي عطية هللا تعاىل هلا. فاهلل تعاىل هو األحق ابلعبادة دون 

يُلقي هذا اخلطاب فّهمه هللا تعاىل نقطة لطيفة:  ه. بينما كان إبراهيم غري 
 ٌفـينيظيري نيظ ريًة يفِّ النُُّجومِّ * فـيقيالي إِّيّنِّ سيقِّيم فما لبث أن قال هذا حىت انصرف ،

فهم حمتارون  ،الناس وتشّتت اجمللس. يف هذا املقام واجه املفسرون مشكلة عويصة
فقال  ؛فـينيظيري نيظ ريًة يفِّ النُُّجومِّ * فـيقيالي إِّيّنِّ سيقِّيمٌ : القولوال يدرون مبي يفسرون 

كان مريًضا يف ذلك اليوم، وعندما طال النقاش قال:   أبن إبراهيم  بعضهم
غريهم أبنه مل يكن  وقالاتركوين ألسرتيح قلياًل ألين تعبت من طول النقاش. 

، ألهنم كانوا مصرّين على إطالة . ليخّلص نفسهإِّيّنِّ سيقِّيمٌ مريًضا بل قال: 
 وقال آخرونفقال إبراهيم كذاًب "إين سقيم"، فانصرفوا.  وما كادوا ينتهون،النقاش 

كان مزكوًما يف ذلك اليوم، إنه   ، فقالواأبنه مل يكذب بل كان مريًضا إىل حد ما
م فقال: أرجو أن ترتكوين وشأين فإين سقيم. ابختصار، تر  املفسرين يف هذا املقا
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فيقولون اترة شيئا  ؛مشوشي األذهان بصورة غريبة وال يكادون جيدون تفسريًا

فـينيظيري نيظ ريًة يفِّ: القول يف املوضوع أنه ورداملهم ويقولون اترة شيًئا آخر. ولكن  ، والسؤال املطروح هنا هو: ما عالقة خرب مرضه إِّيّنِّ سيقِّيمٌ قبل:  النُُّجومِّ
علم ابلنظر إىل النجوم أن النقاش قد  إبراهيم  ابلنجوم؟ يقول البعض أبن

طال كثريًا مع أنه ال عالقة لطول النقاش مع النجوم، بل اإلنسان يدرك بنفسه أنه 
يعمل عماًل كذا منذ مدة طويلة وال يقول أحد ابلنظر إىل النجوم أبن الوقت قد 

ر كثريًا فكان جيب أتّخر. مث إذا كان قد قّرر ابلنظر إىل النجوم أن الوقت قد أتخَّ 
أن يقول: لقد أتّخر الوقت كثريًا لذا جيب أن تنصرفوا اآلن. ولكنه مل يقل ذلك بل 

. هنا يبحث بعض املفسرين عن مالذ يف اللغة ويقولون أبن إِّيّنِّ سيقِّيمٌ قال: 
من معاين "السقيم" املكتئب أيًضا، فنظر أثناء البحث إىل النجوم وقال: إين 

كتئاب. ولكن يقع عليه اعرتاض أبن هذا القول أيًضا ال مكتئب منها كل اال 
ألنه كان على إبراهيم أن يقول هلؤالء املشركني إنين قد  ،كمكن أن يكون صحيًحا

بُت منكم، ولكن ما الفائدة من القول عن النجوم أبين بريء منها؟ احلق أنه أاكت
فـينيظيريللقول: ليس من بني كل هذا املعاين ما هو صحيح، بل املعىن احلقيقي 

عندما كان يناظر هؤالء الناس ألقى هللا يف هو أن إبراهيم  نيظ ريًة يفِّ النُُّجومِّ 
بل عليك أن تضرب الفأل عن ،قلبه أهنم لن يطمئنوا هلذا الكالم الشفهي

خياطبهم ويقول أبنه ليست يف النجوم أدىن قوة لتضر نفسك. فحني كان 
كم تعتقدونإنأحًدا بل القوة والقدرة كلها هلل تعاىل، غرّي منحى الكالم فورًا وقال 

حبركة النجوم ولكين أضرب الفأل عن نفسي أمامكم إمتاًما للحجة عليكم،
ت على مافضرب الفأل وكانت النتيجة حبسب حركة النجوم أن حالة إبراهيم ليس

قد نظر إىل األعلى يرام بل سوف كمرض حااًل. من املمكن أن يكون إبراهيم 
ملعرفة هذا األمر، وعلى األغلب أنه قد فعل ذلك، ألنه قد اسُتخدمت كلمة "يف"
يف اآلية، أو كمكن أن يكون قد شاهد اخلارطة. على أية حال، عندما الحظ

نإخلارطة احملددة كان مكتواًب فيها حركة النجوم وضرب الفأل عن نفسه حبسب ا
 إِّيّنِّ سيقِّيمٌ  فقولهإبراهيم سيمرض يف هذه اللحظة بسبب حركة جنم كذا. )إًذا، 
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عندما ظهرت نتيجة و  .أين مريض اآلن بل املراد أين سأمرض قريًبا(ليس معناه 
 : هذه هناية النقاش بيين وبينكم، فإذاالفأل على هذا النحو قال هلم إبراهيم 

مرضُت فسأقبل أنكم صادقون، وإن مل أمرض فال بد أن تعرتفوا أن اإليقان حبركة 
النجوم واالعتقاد أبن النجوم تؤثِّّر يف الناس سخف حبت. فانتهى الكالم على 

 هذه النقطة وانصرف هؤالء الناس. بعد التفرُّغ من هناك ذهب إبراهيم 
أواثهنم وعلموا بذلك  سرتعندما كُ و مباشرة إىل معبد األواثن وبدأ يكسرها. 

جايوا إىل إبراهيم مهرولني وقالوا: ما هذا الذي تفعله؟ قال: أال ترون أين أكسر 
وما أخرب به الفأل الذي ضربتموه كان  ،أصنامكم لتعلموا أين لست سقيًما

أواًل أن إخبار النجوم   ثبت أي ؛خاطًئا. فعندما رأوا أهنم تعرضوا لذلة مضاعفة
أل كان خاطًئا، والذلة الثانية أن أواثهنم ُكسرت يف اللحظة اليت  كما ظهر من الف

كان من املفروض أن كمرض فيها إبراهيم، فاستشاطوا غضًبا وقرروا أن يُلقوا 
 نكبةبراهيم يف النار فورًا ليستطيعوا أن يقولوا للناس أبن ما ورد يف الفأل أبن إب

نار. ولكن عندما أشعلوا ًنرًا وألقوه ستحل إببراهيم كان املراد منه موته حرقًا يف ال
منها سليًما  فيها قّدر هللا تعاىل أن ينـزل املطر فانطفأت النار وخرج إبراهيم 

إلثبات صدقهم نتيجة الفأل. لذلك  وضعوهامعاىف. وبذلك فشلت خطتهم اليت 
اليوم  يف النار يف اليوم الثاين أو الثالث ألهنم لو ألقوه فيها يف مل يلقوا إبراهيم 

الثاين أو الثالث ملا ثبت صدقهم. كان من املمكن أن يثبت صدق فأهلم يف حال 
واحد وذلك لو احرتق إبراهيم يف النار يف اللحظة نفسها اليت ذُكر فيها حلول 

لو ألقوا إبراهيم يف فاآلفة به حبسب الفأل، ولكن ملا كان ذلك الوقت قد مضى، 
مع أهنم قد  ،م، لذا مل يلقوه فيها مرة أخر النار مرة أخر  ملا ثبت كذب إبراهي

ألقيوه فيها بسبب التوحيد فق ، فكان من املفروض أن يسعوا حلرقه مرة أخر 
ولكنهم مل يفعلوا ذلك. وهذا يُثبت بكل  ،بعدما فشلوا يف هدفهم للمرة األوىل

يف النار إال لتثبت صحة قوهلم عن إبراهيم الذي ظهر  يقني أهنم مل يلقوه 
 عيان نتيجة الفأل. لل
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انظروا اآلن، كيف صار هذا األمر دلياًل كاماًل ضد عبدة النجوم؛ فقد ُضرب 
الفأل وظهرت النتيجة أمام اجلميع أن آفة شديدة ستنـزل على إبراهيم يف تلك 

: حسًنا، سينتهي نقاشنا على هذه اللحظة ابلذات وستهلكه. قال إبراهيم 
النقطة، فلو هلكُت لكنتم صادقني وإن مل أهلك لكنُت أًن الصادق. عندما 

بكسر األواثن لُيظهر كذبي نتيجة الفأل. وإن مل انصرفوا وبدأ إبراهيم 
ُيستنب  هذا املعىن فال معىن لكسره األواثن يف ذلك اليوم ابلتحديد. لقد كسر

يكسر فيه يوم بوجه خاص ألن الوقت الذي كان إبراهيم األواثن يف ذلك ال
األواثن كان هو الوقت احملدد ملرضه حبسب الفأل. فأحلق إبراهيم هبؤالء الناس

ولكين جدعت ،نكم قلتم أبين سأمرض يف وقت كذاإهزكمة نكراء بعمله وأخربهم 
أنوف أواثنكم يف ذلك الوقت ابلتحديد.

زكمة نكراء على يده، فهم إبراهيم أنه قد ترّسخ يف هب عندما ُمين قوم إبراهيم 
بقاءه هناك لن يكون  حبيث إنَّ قلوهبم جتاهه نتيجة تلك اهلزكمة بُغض شديد 

مناسًبا، فرتك تلك املنطقة وهاجر إىل منطقة أخر . 
مث فّكرت يف نفسي ما هي املعلومات اليت كمكنين ُتصيلها من هذا املرصد عما 

تاريخ؟ عندما نشأ هذا السؤال يف ذهين تناهت إيل املعلومات بقي من احلساب وال
التالية:

والنجوم كلها خلدمة اإلنسان  والقمُر لقت الشمُسخ

بل  ،يف حد ذاهتا املقصودةإن الشمس والقمر والنجوم ليست هي ( أواًل:1)
ُخلقت خلدمة وفائدة الكيان األعلى، وذلك الكيان األعلى هو اإلنسان، فيقول 

ويسيخَّري ليُكُم اللَّي لي ويالنـَّهياري ويالشَّم سي ويال قيميري ويالنُُّجوُمهللا تعاىل يف سورة النحل: 
ت  لِّقيو م  يـيع قُِّلوني  ايي ُمسيخَّرياٌت أبِّيم رِّهِّ إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي آلي

1.
اي أيها اإلنسان الغيب، إنك تركض وراء الشمس والقمر والنجوم دون مربر، أمل  أي

تعلم أن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها قد ُخلقت خلدمتك؟ ولكن 
13النحل:  1
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الغريب حًقا أن األشياء اليت جعلناها خادمة لك جتعل نفسك خادًما هلا، ومن 
افوهنا وترتعبون منها؟ هل رأيتم مرة أن أرسلناه خمدوًما جيعل نفسه خادًما. ملاذا خت

سيًدا خياف خادمه ويعبده؟ أو يتوسل املسؤول األعلى إىل خادمه؟ وإذا رأيتم أحًدا 
يفعل ذلك أال ُتسبونه فاقًدا صوابه؟ فلماذا إًذا ال تفهمون هذا األمر البسي  أنه: 

 ُويسيخَّري ليُكم ،ومن واجبها أن، أي خلقنا كل األشياء يف الدنيا خادمة لكم
ولكن الذي خلقها أكرب منها. لقد  ،ختدمكم. صحيح أن هذه األشياء كبرية

ولكن حالتكم غريبة إذ تعبدوهنا على عكس املقصود. القوة  ،خلقها خلدمتكم
والشدة اليت استخدمها القرآن يف توجيهه إىل سخافة الشرك ذّكرتين بقصة تلقي 

اء يف القصة أن قسيسينيِّ يف فرنسا كاًنضوءًا ساطعا على غباء املشركني. لقد ج
مسافرين ذات مرة، ويف أثناء ذلك أسدل الليل أستاره، وأرادا أن يبيتا هبدوء يف 

 فخرجت ،مكان ما ويواصال سفرمها صباًحا إىل حمطتهما املنشودة. فطرقا ابب بيت
كان بسي  فنرجو توفري م ،فقاال هلا: حنن مسافرانِّ ونريد قضاء الليل فق  ،منه امرأة

إن مل يكن يف ذلك أّي إزعاج، لنبيت فيه وسنغادر غًدا. فقالت: ليس هناك مكان 
، إذ ليست عندًن إال غرفة واحدة نبيت فيها حنن الزوجان، ولكن ما دمتما خال  

فننام حنن يف جانب  ،لذا سنسدل ستارا يف وس  الغرفة ،أنتما أيضا حباجة للمبيت
. فأسدل صاحب البيت الستار ودخل الضيفان.  وكمكن أن تناما أنتما يف جانب

كانت عند القسيسني بعض النقود، وعندما استلقيا خطر بباهلما أن املضيفني قد 
ن ومستيقظنيِّ حىت ال ُتسرق فقاال لبعضهما جيب أن نكون حذريي  ،يسرقان نقودمها

صوت يتكلم مع زوجته بأخذ  ،جزارا ، الذي كانالزوج فإننقودًن. ومن ًنحية اثنية 
نوم الضيفني. ظن القسيسان أهنما خيططان لنهب ماهلما. وكان  يُقلق خافت كيال

عند الزوجني خنـزيرانِّ وأرادا ذبح أحدمها صبيحة الغد. وشاءت الُصدف أن يكون 
أحد اخلنـزيرينِّ مسينا واآلخر هزيالً، كذلك كان أحد القسيسنيِّ مسيًنا واآلخر هزيالً. 

وجني أكثر وجدامها يقوالن: قد حان الوقت أن نذبح فعندما أصغيا إىل كالم الز 
وال  ،أحدمها. وعندما مسع القسيسان هذا الكالم فهما أن جناهتما مستحيلة اآلن

بد أن يهامجاًن ابلسكني وينهبا نقودًن. ولكنهما قررا أن يسمعا كالم الزوجني أكثر 
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أوالً، فقال الزوج: جيب أن نذبح السمني أوالً، أما اهلزيل فسنذحبه بعد بضعة أايم 
بعد أن أيكل ويسمن أكثر. عندما مسع القسيسان هذا الكالم قلقا بشدة ظًنا 
منهما أن خطة ذحبهما قد اكتملت، فأرادا أن يهراب من البيت. ولكن ملا كانت 
األبواب موصدة فلم جيدا منفًذا إال انفذة صغرية -علًما أهنما كان مستلقيان يف 
الطابق العلوي- فقفزا منها فورًا. قفز السمني أواًل مث قفز اهلزيل وسقط على 
السمني. اهلزيل مل يصب أبذى، إال أن السمني الذي قفز أواًل التوى كاحله ومل يعد 
قادرًا على املشي. فوىّل القسيس اهلزيل هارابً ، وقال لزميله إين ذاهب إّل رئيس 
املنطقة ألحضر بعض اجلنود إلنقاذك، فال تقلق، وما عليك إال أن حتاول االختفاء 
يف زاوية من الزوااي. أما القسيس السمني فكان قلًقا من أن أييت أهل البيت 
ابلسكني ويذحباه. فبدأ يدب رويًدا رويًدا حىت وصل إّل حظرية خنـزيَري املضيف، 
ولكنه مل يعرف إذا كان هناك خنـزيران أو شيء آخر. فرأى أن خيتفي هناك حىت ال 
يقدر صاحب البيت على مالحقته والقبض عليه. عندما فتح ابب حظرية اخلنازير 
فىر اخلنـزيران مذعورين وجلس فيها القسيس متواراًي. مل ميض على ذلك إال بضع

دقائق حىت وصل اجلزار حامال سكينه ليذبح اخلنـزير السمني. عندها ظن القسيس 
أنه ال جمال لنجاته، وسيقتله اجلزار حتًما، فارتعب أكثر والتصق ابلزاوية. هز اجلزار 
عصاه ليخرُج اخلنـرير فُذعر القسيس أكثر والتصق ابلزاوية أكثر. فاحتار اجلزار لعدم 
خروج اخلنـزير، وضرب بعصاه بشدة أكثر واندى اخلنـزير للخروج حىت جىره إّل
اخلارج. ظن القسيس أنه ال سبيل لنجاته وقد حان األوان لذحبه، فجعل يتوسل إّل 
اجلزار كمحاولة أخرية جاثًيا أمامه وقال: أان قسيس ومل أرتكب أي خطأ يف حقك 
فاعُف عين لوجه هللا. ومن انحية اثنية حني رأى اجلزار أن هناك رجاًل خرج من 
احلظرية بداًل من اخلنـزير احتار يف أمره حرية ما بعدها حرية وحسبه مالكا جاء 
لقبض روحه، فخاف بشدة وجثا أمامه وجعل يتوسل إليه قائالً: أرجوك أن ترمحين 

إذ لسُت مستعًدا للموت، فدعين ألسىوي بعض أموري وأتوب عن ذنو.ي. 
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كان املشهد غريًبا حًقا إذ كان القسيس يتوسل إىل اجلزار ويطلب منه الرمحة، 
 إىلوكان اجلزار يتوسل إليه يطلب الرمحة منه. وبذلك كان كل واحد منهما يتوسل 

من شدة القلق،  آلخردون أن يسمع أحدمها ل مدَّةاآلخر. وهكذا ظال يتوسالن 
ووجد القسيس أن اجلزار ال يريد  ،وجيزة مدةحىت بدآ يعودان إىل صواهبما بعد 

بل يتوسل كل منهما إىل  ،ووجد اجلزار أن القسيس ال يعتزم قبض روحه ،قتله
ويطلب عفوه. عندها عادا إىل صواهبما وبدآ ينظران إىل بعضهما حمتارينِّ.  اآلخر

عندما أمعن اجلزار النظر رأ  أمامه قسيًسا جاءه ليلة األمس وسأله حمتارًا، كيف 
إىل هنا؟ فقال: مسعناكما أنت وزوجك تتحداثن فيما بينكما أنكما  وصلتي 

ولكن ملا  ،ستذحبان السمني غًدا مث اهلزيل بعد بضعة أايم، فقفزًن من الشباك
ُأصيبت قدمي اختفيت هنا يف حظرية اخلنازير، أما زميلي فقد ذهب ليستعني 

أحدمها مسني واآلخر ابجلنود. فبدأ اجلزار يضحك عفواًي وقال أبن لديه خنزيرين 
وكنا نتحدث بصوت خافت لكيال يضطرب  ،وكنا خنط  أن نذبح السمني ،هزيل

وعندما علموا احلقيقة  ،بينما مها كذلك جاء الفرسان احلكوميون أيًضاو . نومكما
إذ خلقها هللا تعاىل خلدمة  ؛عادوا ضاحكني. هذا هو حال الذين يعبدون النجوم

نا لوجه هللا،  يكن اإلنسان يتوسل إليها ويقول: ارمحاإلنسان وهي ختدمه فعال، ول
مع أن النجوم قد ُخلقت خلدمته. هذا ما بّينه هللا تعاىل يف  هلا،كأنه صار خادما 

ت  لِّقيو م  يـيع قُِّلوني هناية هذه اآلية حيث قال:  ايي أي كل هذه  إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي آلي
ألمور ويستخدمون العقل. ولكن فق  للذين يرون هذه ا ،األشياء خادمة للناس

فالذين يستخدمون العقل ال كمكن أن حيسبوها شريكة يف صفات هللا. أما إذا بدأ 
 .أحد يتوسل دومنا سبب مثل القسيس الفرنسي فهذا أمر آخر

األجرام السماوية كلها تابعة لقانون كوني 

الذي علمُته هو أن الشمس والقمر والنجوم كلها جتري ُتت ( األمر الثاني2)
قانون كوين، وتدل على أن هناك حاكًما عظيًما حيكمها. فحني قرأت القرآن 

ُجُد ليُه مين  يفِّ السَّمياوياتِّ ويمين  يفِّالكرمي وجدت مكتواًب فيه:  أيملي  تـيري أينَّ هللاي ييس 
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ُس ويال قيميُر ويا ير ضِّ ويالشَّم  لنُُّجوُم وياجل ِّبياُل ويالشَّجيُر ويالدَّويابُّ ويكيثِّرٌي مِّني النَّاسِّ ويكيثِّرٌياأل 
عيُل ميا ييشياءُ  رِّم  إِّنَّ هللاي يـيف  ا ليُه مِّن  ُمك  اُب ويمين  يُهِّنِّ هللُا فيمي حيقَّ عيليي هِّ ال عيذي

. فقد1
معني. سواء  أخرب هللا تعاىل هنا أن كل ما يوجد يف الكون إمنا يسري ُتت قانون

أكانت الشمس أو القمر أو النجوم أو اجلبال أو الشجر، كلها تعمل حبسب 
نظام معني، وكلها مسخَّرة، فكيف تؤهلون أشياء هي مسخَّرة بنفسها؟ هذه 
األشياء متشي بني أيديكم خادمة، ولكنكم أغبياء حبيث تتوسلون إليها رابطني 

ذه عقوبة لكم على أنكم تركتم أيديكم أمامها وهتينون أنفسكم. واحلق أن ه
ا ليُه مِّن  خالقكم، فجعلكم خداًما ألشياء هي خادمة لكم:  ويمين  يُهِّنِّ هللُا فيمي

رِّم    . ُمك 
ُجعلت الشمس ضياء والقمر نورا 

الذي علمُته هو أن الشمس مضيئة حبد ذاهتا ولكن القمر يستمد ( األمر الثالث3)
يياًءالكرمي:  الضوء من غريه، فقد ورد يف القرآن ُهوي الَّذِّي جيعيلي الشَّم سي ضِّ

حل يقِّّ  نِّنيي وياحل ِّسيابي ميا خيليقي هللاُ ذيلِّكي إِّالَّ ابِّ دي السِّّ ويال قيميري نُورًا ويقيدَّريُه مينيازِّلي لِّتـيع ليُموا عيدي
تِّ لِّقيو م  يـيع ليُموني  ايي ُل اآل  يـُفيصِّّ

النور هو . معىن الضياء: املشتعل واملضيء بذاته. و 2
الذي يضيء بتأثري غريه. فقد بني هللا تعاىل يف هذه اآلية أن الشمس مضيئة حبد 

 ولكن القمر يكتسب النور من الشمس.  ،ذاهتا
فرأيت أنه  ،مث وجدت املضمون نفسه مذكورًا يف القرآن الكرمي أبسلوب آخر أدق

مسييويات  طِّبياقًا * ويجيعيلي ال قيميري فِّيهِّنَّ نُورًاأيملي  تـيريو ا كيي في خيليقي هللُا سيب عي قد ورد فيه: 
رياًجا ويجيعيلي الشَّم سي سِّ

. املراد من السراج مصباح يضيء فيه فتيل. فباستخدام 3
وبسببها ينتشر ضويها يف  ،كلمة "سراج" بنّي هللا تعاىل أن يف الشمس ًنرًا ذاتية

يف الشمس ًنرًا مشتعلة بسبب  العامل كله. وقد أثبتت البحوث احلالية أيًضا أن

19احلج:  1
6يونس:  2
17-16نوح:  3
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هي مضيئة. انظروا اآلن أن هللا تعاىل ابستخدامه كلمة فذرات "الراديوم" لذلك 
عام تلك النقطة اليت اكتشفها الباحثون األوروبيون يف  1300"سراج" بنّي قبل 

أما ضوء  ،القرن الثالث عشر اهلجري، وأخرب أن الشمس متلك الضوء حبد ذاهتا
سب. فكما يشتعل الفتيل يف املصباح كذلك يف الشمس ًنر تبقى القمر فهو مكتي 

بل كل ما يناله إمنا  ،الشمس مضيئة بسببها، ولكن ال يوجد ضوء مثله يف القمر
يناله من الشمس، لذلك عّد هللا تعاىل الشمسي ضياء والقمر نورًا.

قمر يدل الذي يتبني من القرآن الكرمي هو أن ُصنع الشمس وال ( األمر الرابع4)
هللُا الَّذِّي ريفيعي السَّمياوياتِّ على أهنما يفنيان يف هناية املطاف، فيقول هللا تعاىل: 

يجيل  تـيوي  عيليى ال عير شِّ ويسيخَّري الشَّم سي ويال قيميري ُكلٌّ جيي رِّي ألِّ نـيهيا مُثَّ اس  بِّغيري ِّ عيميد  تـيريو 
ُمسيم ى

جل مسمَّى" أي إىل مدة. أي أن حركتها سوف تبقى جارية إىل "أ1
وعندما تنتهي تلك املدة تفىن هذه األشياء. وقد ثبت أيًضا ابلبحوث اليت  ،حمددة

قام هبا أهل أورواب يف العصر الراهن أن كل هذه األشياء ستفىن يوًما. كان 
األوربيون ينكرون القيامة يف البداية وما كانوا يعرتفون مبعتقد اإلسالم أن نظام 

وف يفىن يوًما ما وستفىن الشمس والقمر والنجوم كلها، ولكنهم العامل كله س
وصلوا إىل نتيجة بعد البحوث احلالية أن حركة الشمس سوف تنتهي يوًما ما 
حتما وستقوم القيامة على العامل. هذا ما يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أبنه 

مة. فهي ليست دائ ،ولكن حركتها سوف تنقطع يوًما ،سّخرها لكم
عالقة الشمس والقمر بعدد السنني والتاريخ 

الذي أردت العثور عليه هو: هل احلساب الذي يستمدونه  ( األمر اخلامس5)
من هذه املراصد صحيح؟ وهل يقبله املرصد القرآين؟ عندما أتملت يف ذلك 

ن اهلدف من الشمس والقمر  إعلمُت أن القرآن الكرمي يعرتف بذلك ويقول 
ُهوي الَّذِّي جيعيليكليهما هو االطالع على احلساب والتاريخ فيقول هللا تعاىل: 

3الرعد:  1
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نِّنيي وياحل ِّسيابي  دي السِّّ ري نُوًرا ويقيدَّريُه مينيازِّلي لِّتـيع ليُموا عيدي يياًء ويال قيمي الشَّم سي ضِّ
؛ أي 1

فيالُِّق كذلك قال تعاىل: أن الشمس والقمر وسيلتان لعدِّ السنني واحلساب.  
بياًًن ذيلِّكي تـيق دِّيُر ال عيزِّيزِّ  ري ُحس  ًنا ويالشَّم سي ويال قيمي بياحِّ ويجيعيلي اللَّي لي سيكي اإل ِّص 

ال عيلِّيمِّ 
بيان  ، وقال أيًضا: 2 ُس  ُر حبِّ ُس ويال قيمي الشَّم 

. أي سخرًن الشمس والقمر 3
 يف عملية احلساب. 

توصلت إىل نتيجة  ،القرآن الكرمي وتدبّرت فيها عندما وجدت هذه اآلايت يف
أن للشمس والقمر عالقة قوية ابلتاريخ واحلساب يف احلقيقة، ولوال الشمس 
والقمر ملا ظهرت هذه العلوم للعيان أبًدا. احلق أن علم احلساب اتسع نطاقه 
بسبب حركة النجوم، وأن احلساابت الدقيقة كلها جاءت إىل حيز الوجود 

 سرعاهتااألفالك. لوال علم األفالك ولوال حركة النجوم ولوال ُتديد  بسبب علم
ملاليني والباليني. كذلك لوال اب أرقام ملا صّحت احلساابت اليت ُتتوي على
 هو أمر ، ألن وجود شيء دائمونالشمس والقمر ملا ُقدِّرت األايم والسن

ية عندما يقّدرون ضروري ملعرفة القدر والُبعد. كما أن حمددي األراضي الزراع
 ،يقّدرون الُبعد عن شيء اثبت مثل بئر أو شجرة معينة ،مساحة األرض

أبن قطعة األرض الفالنية تبعد كذا وكذا قدًما عن بئر كذا أو  مثال فيقولون
دائم يكون مستحياًل. كذلك لوال  شجرة كذا. إًذا، إن تقدير الُبعد بغري ميعليم  

وجود عوام واألايم. يقول البعض أبنه لوال الشمس والقمر ملا أمكن تقدير األ
وجود  وألمكن، فق  اعتباطاوجود الضوء أو الظالم الشمس والقمر لكان 

تينا أيولكن السؤال هو أنه إذا كان الضوء  هبذه الطريقة أيضا. أو النهارالليل 
فكيف كمكننا أن نعد األايم والسنني عند طلوع الضوء يف زمن  ،تلقائي ا هكذا

 معني، وكيف كمكننا العلم ابنتهائه يف زمن آخر؟
 
 
 
 
 
 

                                                 
 6يونس:  1
 97األنعام:  2
 6الرمحن:  3
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ضرورة التقويم الشمسي وأهميته 

والشهور  نيعلى أية حال، للشمس والقمر كليهما عالقة مع حساب السن
واألايم. مث خطر ببايل أننا نستفيد من القمر إىل حد ما على أية حال، والتقومي 

ويستفيد منه الناس كثريًا، ولكننا ال نستفيد من  ،اهلجري القمري متداول بيننا
مع أن القرآن الكرمي يقول أن كاًل من الشمس والقمر مفيد من  ،الشمس ق 

لناحية العقلية أيًضا لوجدًن الفوائد يف  أجل احلساب. كذلك لو أتملنا من ا
كليهما. فالشمس تفيد لتحديد الوقت والزمن، والقمر يفيد للقيام ابلعبادات 

وكمكن أن يعبد اإلنساُن هللاي  ،ألن املواسم تتغري حبسب القمر ،بصورة شرعية
فألن مداره على  ؛تعاىل يف كل جزء من أجزاء السنة. لنأخذ شهر رمضان مثالً 

وحيل رمضان يف  تقريبا،  عاًما قمراي 36ر القمرية لذا تكتمل دورته يف الشهو 
كل شهر من أشهر السنة ابلتناوب. فيأيت رمضان أحياًًن يف يناير، وأحياًًن 
أخر  يف فرباير، واترة يف مارس واترة أخر  يف أبريل، وهلّم جرا. أي حيل 

صام كل يوم  رمضان يف كل شهر من أشهر السنة وبذلك يكون اإلنسان قد
يوًما يف السنة. أما إذا ُفرض الصيام حبسب األشهر الشمسية  360من الـ 

م يف يابداًل من األشهر القمرية وحّل الصيام يف يناير الضطر املرء إىل الص
ولكي  ،الشهر نفسه دائًما، وملا توسعت دائرة العبادة. فلتوسيع نطاق العبادة

 ،حياته أبنه قضاها يف عبادة هللا يستطيع اإلنسان القول عن كل حلظة من
ُجعل مدار العبادة على األشهر القمرية، ولكن الشمس تفيد لتعيني الوقت 

وكذلك يطمئن ذهن اإلنسان ابلشمس فق  فيما يتعلق  ،بصورة صحيحة
 بنهاية السنة أو بدايتها. 

 ،القمري التقومي على أية حال، خطر ببايل أننا حنن املسلمني قد استفدًن من
الشمسي، مع أن هناك فوائد يف كليهما. وألن كل  التقومي ولكن مل نستفد من

إنسان مضطر إىل احلساب الشمسي؛ لذا بدأ املسلمون أيًضا يستخدمون السنة 
امليالدية مضطرين، مع أننا لو أنشأًن تقوكمًا هجراًي مشسًيا أيًضا إىل جانب اهلجري 
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 ،أيًضا مقابل التواريخ اهلجرية القمريةوكانت هناك تواريخ هجرية مشسية  ،القمري
 ملا كان هناك أي نزاع ق . 

وأي عام كان حينها  ،اهلجري مثالً  622وإذا أراد أحد أن يعلم مىت كان عام 
ال يستطيع أن يعرف فورًا، ومن ًنحية اثنية ال يطمئن ف ،حبسب التقومي الشمسي

من حيث العام إال  اهلجري فق ، ألن ذهن اإلنسان ال يطمئن 622قلبه بذكر 
ابلتقومي الشمسي. هلذا السبب يريد الناس أن يعرفوا السنوات حبسب التقومي 
امليالدي مقابل السنوات اهلجرية القمرية، وابلتايل قد رّوج املسلمون أيًضا التقومي 

 امليالدي بينهم دون مربر. 
لتقومي اهلجري هجري مشسي أيًضا كما ُروِّج ا كان ضروراًي عندي أن يُروَّج تقومي

وأن ُيستفاد من كليهما. وقد خطرت هذه الفكرة ببايل بعد مشاهدة  ،القمري
بداًل من  ،وقررت فورًا أن نرّوج تقومي هجري مشسي بعد البحث الدقيق ،املرصد

التقومي امليالدي الشمسي. وعندما عدت من السفر وجدت حلسن احلظ كتااًب 
هبذا املوضوع يف مكتبيت. إن معاملة هللا تعاىل معي غريبة فعاًل حبيث كلما كنت 
حباجة إىل شيء ميُثل الشيء املطلوب أمامي تلقائًيا. فمثاًل أحياًن أكون حباجة 

رمي وال يكون أحد احلفاظ معي، وقد الحظت إىل استخراج آية من القرآن الك
معظم األحيان أنين عندما أفتح القرآن الكرمي تكون اآلية اليت أحتاجها أمامي 

 تلقائًيا. 
اخلطاب الذي ألقيته يف اجللسة السنوية يف العام املاضي، مل أجد وقًتا لكتابة 

مبتسًما: لقد ريوس األقالم له، وذكرُت هذا األمر للسيد ظفر هللا خان، فقال 
حيالفك أتييد هللا تعاىل اخلاص. وهذا ما  ،الحظت أنه عندما ال جتد وقًتا لذلك

عندما جلست لكتابة ريوس األقالم وكنت حباجة إىل مقتبسات  ف ؛حدث فعالً 
بصورة حمرية للعقول إىل درجة حدوث أمر و فظلت خترج يل بسرعة هائلة  ،كثرية

ولكن مل خيطر ببايل  ،بعض املقتبسات غريب جًدا، وهو أنين كنت حباجة إىل
الكتاب الذي كمكن أن أجدها فيه، فأردت أن أستدعي بعض اإلخوة وأكلفهم 
ابستخراج املقتبسات. ويف هذه األثناء فتحت خزانة الكتب للبحث عن كتاب 
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وعندما أخذهتا ألرتبها وقع يف  ،معني، ورأيت بعض الكتب موضوعة دون ترتيب
م أنه موجود يف املكتبة، وعندما فتحته وجدُت فيه معظم يدي كتاب ما كنت أعل

 املقتبسات اليت كنت حباجة إليها حينذاك. 
كذلك كنُت أحبث عن بعض الكتب األخر  فوجدت صدفة كتااًب بعنوان: 

التاريخ أن فكرة إجياد تقومي  خالل من "تقوكمنا الشمسي" وقد أثبت فيه املؤلف
املسلمني منذ زمن  عندلقمري كانت موجودة اهلجري ا التقوميجري مشسي مثل ه

 ،ل املؤلف أن اخللفاء العباسيني حاولوا إنشاء تقومي هجري مشسيابعيد. مث ق
ولكن مشكلة كذا وكذا حالت دون ذلك، مث صممت الدولة العثمانية أيًضا 

من - . ابختصار، لقد ًنقش فيه املؤلفيلقي رواجاولكنه مل  تقوكمًا هجراًي مشسًيا
مىت نشأت هذه الفكرة يف املسلمني وما هي املساعي اليت بُذلت  -التاريخ خالل

لتنفيذها وماذا بقي يف هذا اجملال من النقائص. على أية حال، هذه الفكرة كانت 
بل تبدو راسخة بقوة حبيث مل يسمِّّ املؤلف  ،موجودة عند املسلمني منذ فرتة طويلة

 قوكمنا الشمسي". أتليفه "التقومي الشمسي" فق  بل مساه "ت
أًن عازم على أن ُيصمَّم يف املستقبل إبذن هللا تقومي هجري مشسي بداًل من التقومي 
امليالدي الشمسي، وأن يرتك استخدام التقومي امليالدي. أنوي إطالق تقومي هجري 
مشسي إىل شهر أو شهرين بعد البحث والتحقيق الكامل، وأن يرتك استخدام 

  1 املستقبل. فلماذا يبقى طوق املسيحية يف أعناقنا دون سبب.التقومي امليالدي يف
 عالقة النظام الشمسي بالتقدم احلضاري 

ن النظام الشمسي يتبع قانوًًن خاًصا، وأن أيقول القرآن الكرمي  سداساألمر ال (6)
وإرشاد لتقدم اإلنسان  وُتستمد منه هدايةٌ  ،قانونه ُجعل منوذًجا ألعمال اإلنسان

                                                 
يف هــذا املوضــع عنــد إعــداد الكتــاب للنشــر قــائال: لقــد  لقــد علــق حضــرة اخلليفــة الثــاين  1

 أهنت اللجنة اليت شّكلُتها هذا البحث وأعدَّت تقوكما مشسيا هجراي، وهو يُنشر منذ سنتني.
، املنشــور يف 255-253كمكــن االطــالع علــى هــذا التقــومي يف كتــاب "معلومــات دينيــة" ص 

 على اإلنرتنت. )املرتجم(العريب موقع اجلماعة 
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ُم ويالشَّجيُر احلضاري. فيقول هللا تعاىل:  بيان  * ويالنَّج  ُس  ُس ويال قيميُر حبِّ الشَّم 
انِّ * ويالسَّمياءي ريفـيعيهيا ويويضيعي ال مِّيزياني * أيالَّ تيط غيو ا يفِّ ال مِّيزيانِّ * ويأيقِّيُموا ال ويز ني  ُجدي ييس 

ُروا ال مِّيزياني  ل قِّس  ِّ ويالي خُت سِّ ابِّ
حساب  وفقلشمس والقمر يعمالن . أي أن ا1

قانوًًن معيًنا وحمدًدا.  تطابقعن القانون بل  حركتهما ليست خارجةمعني، وأن 
أن نبااتت األرض وخضرهتا أيًضا تتبع القانون  جندونتيجُة هذا القانون احملدد 

معىن السجدة هو الطاعة أيًضا، وهذا هو معىن "يسجدان" إن نفسه وتتأثر به. 
ألنه  ،النجم: العشب والكأل أيًضا، وهذا هو املعىن املراد هنا ومن معاين هنا.
طف على الشجر. ومعىن اآلية أنه سواء كانت اخلضروات اليت ال جذع هلا أو عُ 

األشجار ذوات اجلذوع فكلها تتبع الشمس والقمر يف إنباهتا ومنوها وإمثارها. 
ناطق الشمالية واجلنوبية يف العامل، أي فانظروا مثاًل أن هناك فرقًا يف الطقس بني امل

حني يكون الشتاء يف الشمال يكون الصيف يف اجلنوب، والعكس صحيح. 
وبسبب هذا التغرّي يكون هناك فرق يف املواسم عرب الفصول يف اجلزأين، وهذا ما 

انِّ أشري إليه يف:  ُجدي ُم ويالشَّجيُر ييس  أن القانون نفسه الذي تتبعه  أي ،ويالنَّج 
 أبنواعهاالشمس والقمر تتبعه أيضا اخلضرواُت والكأل واألعشاُب واألشجار 

وتتأثر به. ففي هذه اآلية أشار إىل أن التغريات اليت ُتدث ُتت األرض إمنا هي 
ويالسَّمياءي جزء من النظام الشمسي وتتأثر به وليست مستقلة. مث يقول هللا تعاىل: 

ي أن هناك نظاًما آخر فوق نظام الشمس والقمر، أي ، أريفـيعيهيا ويويضيعي ال مِّيزياني 
أن النظام الشمسي اتبع لنظام الكون. فكما أن النظام األرضي اتبع للنظام 

أجزاءه ليست  وإن ،كذلك نظام الكون أيًضا اتبع لقانون معني وحمدد  ،الشمسي
 مستقلة عن بعضها. ما أعظمها من حقيقة ذُكرت يف هذه اآلية مل يعرفها أحد يف

بل علمها الناس يف العصر الراهن فق ! وهي أن النظام  ،زمن نزول القرآن الكرمي
الشمسي ليس نظاًما وحيًدا بل هو جزء من نظام أعلى وأوسع يسمى "مساء"، أو 

األعلى مرتبة هو  إىل أن ذلك النظام ريفـيعيهياالكون اجلامع. وأشار بقوله: 
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ي من النظام األرضي والنظام الشمسي. واألوسع من األنظمة املذكورة من قبل، أ
أن ذلك النظام األعلى أيًضا ُجعل اتبًعا للميزان،  ويويضيعي ال مِّيزياني وبنّي بقوله: 

 وليس مستقاًل.  وُجعل اتبًعا لقانون  
 لقد أشري يف هذا املضمون إىل األمور التالية: 

حاكًما عليه. حني النظام األرضي اتبع للنظام الشمسي، وليس  األمر األول:( 1)
اكتشف العامل املعروف "غاليليو" هذه النقطة وأعلن أن األرض تدور حول 
الشمس وليس العكس كما كان يظن عامة الناس حينذاك، أصدر العاملي املسيحي 
فتو  بتكفريه، وقالوا أبنه إذا اعرُتف أبن األرض تدور حول الشمس فال بد من 

وابلنتيجة ستكون أفضلية اإلنسان حمل التسليم أن الشمس أفضل من األرض؛ 
شك وريب وسيبطل الدين. فبناء على هذا الدليل ظُلم غاليليو أشد املظامل 
وُسجن وُضرب ومل يستطع احتمال املظامل إىل سنوات طويلة، واضطر املسكني إىل 
الرتاجع قائاًل أبن ما تقوله املسيحية صحيح، وأن الشيطان أغواين وأراين أن 

ر حول الشمس، فخيفَّت  معاًنته قلياًل. ولكن انظروا إىل القرآن الكرمي  األرض تدو 
انِّ كيف يقول منذ البداية:  ُجدي ُم ويالشَّجيُر ييس  أي أننا خلقنا الشمس  ويالنَّج 

 والقمر حبسب قانون خاص ومها يلتزمان به، مث تتبع نبااتت األرض قانوهنما. 
أما القمر فيدور حول األرض، إذا قال أحد أبن األرض تدور حول الشمس 

فنقول: ما يهدف إليه القرآن هو أنه قد ذكر كرة تتبعها األرُض، وذكر كذلك كرة 
وقيل أبن األرض تتأثر بكلتيهما. أي تتأثر ابليت تدور األرُض حوهلا  ،تتبع األرضي 

. واستُنتج من ذلك أن األدىن أيًضا يؤثر يف  وكذلك ابليت تدور حول األرضِّ
احملكوم أيًضا يرتك أتثريه يف احلاكم؛ لذا جيب أال يستكرب القوي وأال األعلى، و 

يغض الطرف عن الضعيف، ألنه ال يسع القوي إال أن يتأثر ابلضعيف. فلو مل 
يصلح اإلنسان نفسه من هذا املنطلق هللك بنفسه، ولو مل ينهض ابلضعيف 

ثري ما هو أعلى لسق  هو أيًضا، ألن قانون هللا تعاىل هو أن كل شيء يقبل أت
 منه وكذلك ما هو أدىن منه، ويؤثر فيه احلاكم واحملكوم كالمها. 
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 النظام األرضي جزء من النظام الشمسي 

أن النظام األرضي وهو ملخص الكالم أنه قد ذُكر يف اآلايت املذكورة آنفا قانوٌن 
جزء من نظام أوسع أي النظام الشمسي، وال تدور الشمس حول األرض أو 

 بعها كما ظن العامل من قبل بوجه عام. تت
الذي بينه هو أن النظام الشمسي اتبع لنظام آخر أعلى وأوسع  الثانيواألمر ( 2)

منه. هذه النقطة مل يبينها أحد من فالسفة العامل أو رجل دين إىل زمن اإلسالم، 
مي بل كان اجلميع يُعّدون النظام الشمسي هو األهم واألخري. ولكن القرآن الكر 

 عام أن النظام الشمسي اتبع لنظام آخر أعلى وأوسع منه.  1300أخرب قبل 
 تفسري الَفلك )املدار( 

وإذا قيل أبن الفالسفة القدامى أيًضا اعرتفوا بوجود األفالك )املدارات(، فجوابه 
ولكنه شيء غري "السماء". احلق أن  ،أن القرآن الكرمي أيًضا بنّي وجود الفيلك

النظام  جمموعةالفيلك اسم جملال النظام الشمسي، واملراد منه اجملال الذي تدور فيه 
ويُهوي الَّذِّي خيليقي اللَّي لي ويالنـَّهياري الشمسي. يقول هللا تعاىل يف سورة األنبياء: 

بيُحوني  ويالشَّم سي ويال قيميري ُكلٌّ يفِّ فـيليك  ييس 
1 . 

لقد ُتّدث الفالسفة اإلغريق عن لقد ذُكر املوضوع نفسه يف سورة يس أيًضا. 
معرتفني ابلنظام السماوي بناًء على ذلك  نيـُعيّدو  املدارات )األفالك(، إال أهنم ال

وق الذي ذكره القرآن الكرمي، فإنه شيء آخر غري األفالك، ويدل على أنظمة تفُ 
واحد تدور فيه عناصر النظام  النظام الشمسي، وهو ال يدل على مدار

 الشمسي. 
أيالَّ الذي ذُكر يف هذه اآلية هو أننا جعلنا هذا النظام لـ  ( واألمر الثالث3) 

ُروا ال مِّيزياني  ل قِّس  ِّ ويالي خُت سِّ أي قد عّلمناكم  تيط غيو ا يفِّ ال مِّيزيانِّ * ويأيقِّيُموا ال ويز ني ابِّ
يف هذا  . فقد بنّي هللا وما إىل ذلكبيان العلوم لكيال تعتدوا يف امليزان، 

                                                 
 34األنبياء:  1
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الكالم نقطة أن اإلنسان كمكن أن كمارس الظلم واالعتداء عندما حيسب نفسه 
مستقاًل عن قانون العامل، ولكن إذا حسب نفسه أداة يف منظومة العامل ملا نسي 

منظومة من مكاهنا املناسب فستواجه خطر  زالت أداةٌ مكانته أبًدا، ألنه إذا 
ا. فيقول هللا فيهأو تكسر املنظومةي اليت هي نفسها أداة  ،االنكسار أو الضعف

وابلنظر إىل أتثرياته كمكن لإلنسان  ،النظام الشمسي مدعاة هلداية الناسإن تعاىل 
ظومة، وأنه لو تدّخل بل هو فرٌد من نظام  أو أداٌة يف من ،أن يعلم أنه ليس ُحر ا

يف عمل األدوات األخر  أو أراد غصب حقوقها أو هتاون يف عمله أو تكاسل 
لواجه اخلسارة بنفسه. وعندما يظلم اآلخرين يف الظاهر  ،يف أداء حق اآلخرين

فإمنا يضيع حقه هو  ،فإمنا يظلم نفسه يف احلقيقة، وحني يسّلم حقَّ أحد لغريه
 يف احلقيقة. 

هو أن نظام العامل يشّكل هداية عظيمة القرآن الكرمي  الذي بّينه رابع( األمر ال4)
وجعل النظام  ،فلو اختذ اإلنسان نظام العامل هاداًي له ؛لتقدم اإلنسان يف التمدن

نفسه من كل خسارة. ففي هذا  ومحىلنجا من كل مصيبة  ،اإلنساين مطابًقا له
النظام ينجز كل فرد عمله املوكول إليه، وال يتدّخل يف حدود غريه، ال ظلًما وال 

وال يتدّخل يف عمل  ،ختسريًا، أي ال يستخدمه أكثر من املفروض وال يسلبه حقه
ولية واجتناب التدخل يف أمور اآلخرين هي القوانني ؤ غريه. الطاعة والشعور ابملس

 مهاهلا يدمر الناس حضارهتم. اليت إب
 املبادئ الثالثة لنجاح نظام العامل 

 لقد بنّي هللا تعاىل هنا ثالثة مبادم ليكون نظام العامل كاماًل. 
 ( ال يعمل أّي فرد فيه عماًل أكثر مما كلِّّف به. 1)
 ( كل فرد يؤدي عمله املوكول إليه على خري ما يرام. 2)
 وال حيرمه من كفاءة مطلوبة ألدائها.  أداء واجباته، ( ال كمنع أي فرد غرييه من3)

أمعِّنوا النظر تروا أن جناح نظام العامل يقتصر على هذه األمور الثالثة فق ، وأن 
هذه أيّ  من سبب الفساد يف نظام اإلنسان وعدم استحكامه يعود إىل فقدان 
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ظام العامل والعربة منه املبادم الثالثة. وقد أشار القرآن الكرمي هنا إىل التفّكر يف ن
وردت يف بداية سورة الرمحن حيث  تلتبقى هذه املبادم حمفوظة. هذه اآلاي

من الواضح أنه ال عالقة خاصة لوزن امليزان فق   ذُكرت غاية نـزول القرآن الكرمي.
وال للمكيال بنـزول القرآن وأهدافه وال بنظام العامل. فمن الواضح أنه مل يُذكر هنا  

وقيل أبن على  ،بل ذُكر وزن أعمال اإلنسان وكيلها ،أو األرز ووزهنا كيل القمح
وأال  ،اإلنسان أن جيعل املبادم األساسية يف جمتمعه حبسب مبادم نظام الكون

ينقض احلدود والقيود اليت فرضها عليه قانون هللا. وجيب أال يكون فيه محاس 
يث يتنكب عن أداء وأال يتهاون حب ،متزايد للعمل فيتدخل يف عمل اآلخرين

واجباته، وأال يرتكب ظلًما فيمنع اآلخرين من أعماهلم بطريقة مباشرة أو غري 
 مباشرة. 

 أسباب الدمار القومي

إن دمار النظام اإلنساين مرتب  هبذه األمور الثالثة حصرًا. عندما يهلك قوم أو 
ضلون الطريق ي ممن فيه يدمَّر يكون سببه عائًدا إىل أن بعض األذكياء والنشطاء

أو حياولون  ،وليات اآلخرين على عاتقهمؤ بسبب احلماس يف العمل وحيملون مس
أن أيخذوا زمام حكومة قوم آخرين يف أيديهم، ويزعمون أهنم بذلك كمّنون على 
 ،العامل، أو أيخذون على عاتقهم يف نظام بلدهم وقومهم أعمااًل ال كمكنهم إجنازها

لة وينحدر البلد والقوم إىل االحنطاط بداًل من التطور وبذلك يدمَّر نظام البلد وامل
أيًضا   الشهبواالرتقاء. إن الفاُتني الكبار الذين ملعوا مثل الشهاب مث غابوا مثل 

كانوا من الفئة املذكورة آنفا. لقد ًنلوا بعض الشهرة وكسبوا بعض االحرتام 
"أداة" قومهم من مكاهنا ألنفسهم ولكنهم دفعوا نظام القوم إىل االحنطاط، وأزالوا 

املناسب هلا يف منظومة النظام األرضي ووضعوها يف مكان آخر. وهذا األمر أّد  
إىل صدمة القوم والعامل أيًضا. كذلك العاملون املتحمسون يف القوم الذين يريدون 
السيطرة على كل جملس ويودون نتيجة محاسهم للعمل أن يتسلطوا على مجيع 

تسببون يف دمار القوم؛ ألهنم أواًل ال يستطيعون أن ينجزوا  ي ،املناصب أبنفسهم
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كل عمل على أحسن وجه، واثنًيا تتضاءل إمكانية توّلد األذهان الذكية يف 
يل مؤخرًا  ذكرألن األذهان األخر  تضعف لبقائها عاطلة عن العمل.  ،القوم

مرارًا أن ينسق  أنه نصح املسؤول عنهاشخص هندي حمرتم عن شركة هندية كبرية
 ،واملراقبني ليتسع نطاق العمل وتتهيأ مجاعة من العاملني أمناء السرنظامها ويعني 
سمع له. احلق أن شكواه يف حملها متاًما، ولقد رأيت أنه ال يـُعيّد جيل ولكنه ال يُ 

من العاملني اجلدد يف تلك الشركة. الدكمقراطية تتفّوق على الدكتاتورية هلذا 
ويكون جمال التقدم  ،الدكمقراطية عاملون جدد دائًما نتيجةيتوّلد السبب، حيث 

اًما جيًدا ظمفتوًحا أمامهم دائًما. فالبالد واألقوام الذين يريدون أن خيلقوا ن
ن على كل فرد أن يعمل أبينبغي عليهم أن يتعلموا من نظام الكون درًسا  ،وحمكما

لن يقدر على إجناز كل فوإال  عمله وأال يفكر يف إجناز أعمال اآلخرين بنفسه،
ضروري  الدوام وتتعطل أذهان اآلخرين. إن وجود الناس البارعني على األعمال

جلعل احلياة القومية حُمكمة، وال كمكن أن يتوّلد الناس البارعون دون التجربة واخلربة 
العملية. فمن واجب األذكياء والبارعني أال يسّدوا طريق اآلخرين نتيجة شوقهم 

رة العمل، بل عليهم أن يفسحوا جمال العمل لآلخرين وإن كانوا أقل براعة لكث
أيًضا اخلربة ويقدِّروا بعد كسب اخلربة على سد اخللل الذي  أولئكمنهم، ليكسب 

 الكبار.  رحيلسيظهر للعيان حتًما بعد 
والفساد الثاين الذي يؤدي إىل دمار نظام البلد أو نظام السياسة هو أن كل فرد 

يف يده يؤدي إىل  أعمااًل كثريةؤدي واجبه كما جيب. فكما أن احتكار املرء ال ي
كذلك إن عدم إجناز العمل املوكول إليه أيًضا يؤدي إىل الدمار. فال   ،الدمار

وما مل يتولد  مسؤولياهتمينجح اجملتمع أو البلد أو القوم ما مل يفهم مجيع أفراده 
مث متت  ، إذا ُزّود القوم كله ابلعلم أوالً فيهم الشعور أبدائها. وهذا ال كمكن إال

ليؤدي كل فرد من القوم عمله كما يؤديه   ، وذلكاحملاوالت لتحويل العلم إىل عمل
 كل عنصر يف نظام الكون. 

الفساد الثالث الذي يؤدي إىل تدمري النظام القومي هو أن بعض الناس كمنعون 
، أي أهنم إما يعزلون عن العمل اآلخرين من العمل مباشرة أو بطريقة غري مباشرة
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فئة ظلًما ويعّدون فئة معينة فق  من القوم جديرة ابلعمل؛ كمثل األقوام اآلرية اليت 
قومهم فق  أهاًل حلمل أعباء البلد والقوم،  -نتيجة الشعور ابلتفوق العرقي-تعدُّ 

وأقوام أخر  عن العمل، وبذلك ختلق أسبااب  وبذلك تعزل الناس من فئات  
طاط القوم، وال تشعر أن فساد الفئات الدنيا أيًضا يعود على الفئات العليا الحن

 ويؤثر فيها سلبًيا ويفسدها.
أما الفكرة القائلة أبنَّ األعلى فق  يؤثِّّر يف األدىن فهي خاطئة متاًما. فالشمس  

وهي الكرب  يف النظام الشمسي تؤثر يف األرض، والقمر أيًضا يؤثر يف األرض مع  
. لذا فإن إمهال الصغار خيالف مقتضى الفطنة متاًما. فاألفراد أو نسبيا صغريًاكونه 

األقوام اليت هتمل بعض األفراد واألقوام كوهنم أدوات يف املنظومة القومية بعدِّهم 
يدمَّرون يف هناية املطاف، واألفراُد األدىن والفئات الدنيا ُتسقطهم يف  ،أدىن وبعزهلم
قعر املذلة. 
ابلقوم َّبي ُس حقِّّ أحد  بصورة غري مباشرة أيًضا، أي إمهال تعليم الفئات  كما يضرُّ 

الضعيفة والفقرية وفئة اأُلجراء، واإلعراض عن تربيتهم وتربية أوالدهم كله يدخل 
ولكن يعاميلون  ،ّدون أدىن نظرايً يف ختسري امليزان بصورة غري مباشرة، أي أهنم ال يـُعي 

ملهمة. ولكن ملا كان هؤالء الناس أيًضا جزءًا هاًما من كما تُعاميل الشرحية غري ا
 ،فتكون نتيجة اإلمهال املذكور فساد املنظومة كلها ،القوم حبسب قانون الطبيعة

 وخيتل نظام الدولة أو القوم هنائًيا. 
مث وّجه األنظار  ،أواًل حقيقة نظام الكون يف غاية الروعة انظروا كيف بنّي هللا 

 ،إىل تنفيذ النظام اإلنساين حبسبه. ال شك أن البابليني وكذلك اليوًننيني بعدهم
ولكن الروعة واجلمال  ،حاولوا أن جيعلوا نظام التمدن حبسب النظام الشمسي

لة واإلجياز والشمولية اليت هبا ذكر القرآن الكرمي حقيقة هذين النظامني واملماثي 
 ا يف كالم فالسفة أقوام العامل. ال نظري هل ،بينهما

لقد ذُكرت يف القرآن الكرمي مسائل أخر  أيًضا لعلم األفالك ولكن أكتفي إمجاالً 
 هبذه األمور. 
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)3(  حبر واسع وعظيم
هناك حبرًا آخر  إنوالشيء الثالث الذي رأيته كان البحر، عندها قلت يف نفسي 

ولكن من املؤسف أن الناس نسوه وكمرون به ضاحكني، بل  ،قّدمه القرآن الكرمي
شأنه. وذلك البحر هو كتابنا القرآن الكرمي نفسه. ما املراد من حياولون أن حيقِّّروا 

من البحر أصاًل؟ البحر شيء واسع جًدا حبيث ال يُر  شاطئه، وفيه عشرات 
يًئا مثله يوجد عندًن . لقد رأيت أن شوغريمهااألشياء الثمينة مثل اللؤلؤ واملرجان 

ولكننا ال نقّدره حق التقدير. حنن نقّدر الذين يستخرجون الآللئ، ونبجل  ،أيًضا
الذين يستخرجون املرجان، وحنرتم الذين يصطادون األمساك ويستخرجون الزيت 
من السمك، ونقّدر خُمرجي احملار واألصداف، ولكن ال نقّدر الذي يستخرج 

قرآن الكرمي ويقدمها إلينا، مع أنه حبر يقول هللا تعاىل الآللئ الثمينة من حبر ال
لِّمِّنيي عنه:  ري  لِّل ُمس  ء  ويُهًد  ويريمح يًة ويُبش  يياًًن لُِّكلِّّ شيي  وينـيزَّل نيا عيليي كي ال كِّتيابي تِّبـ 

1.
 ئأي اي أيها الرسول قد أنزلنا عليك كتااًب يبني كل شيء وال شاطئ له. ففيه الآلل

ألحجار الكركمة واجلواهر أيًضا. ابختصار، قد مُجعت فيه نعماء الرب واملرجان، وا
والبحر كلها، فكلما احتجتم إىل شيء عليكم أن تغوصوا يف هذا البحر فتجدوه 
فيه. مث خُيشى أن يغرق اإلنسان يف البحر، وُتدث األعاصري يف البحار أحياًًن 

، أي ُهًد  ويريمح يةً البحر:  وتدمَّر السفن الكبرية ولكن يقول هللا تعاىل عن هذا
 يضلُّون احملنكون أيًضا السفن راببنة وكذلكالغائص يف هذا البحر لن يهلك أبدا. 

هذا البحر فإذا ضل أحد طريقه حيّذره البحر نفسه  طريقهم يف البحر أحياًًن، أما
فتعال إىل هنا. مث  ،بل هذا هو الطريق السليم ،ويقول: ال تسلك مسلًكا خاطًئا

أيًضا. ففي البحار العادية يغرق الناس  ريمح يةً بل هو  ،فق  ُهًد هذا ليس 
 ولكن هذا البحر يهب اإلنسان احلياةي، وحيفظه من كل نوع   ،ويواجهون العذاب

90النحل:  1



ياحة الروحانية الس94
 

لِّمِّنيي من الدمار. وليس ذلك فحسب بل هو  ري  لِّل ُمس  أي أن السابح فيه ُبش 
ًما، وال يواجه خطرًا أبًدا، بل هناك رمحات أمامه ورمحات يشعر ابلسعادة دائ

بل نعطيك  ،وراءه. عندما ينال املرء نعمة يقال له: ليس األمر مقتصرًا عليها فق 
نعمة أخر ، وعندما ينال نعمة اثنية يُعطى نعمة اثلثة. وإذا أوقف قدمه يف مقام 

، ملاذا تتوقف أفضل يف املرحلة التالية،  بل هناك نعمٌ  ؟!تناهى إليه صوت: اي صاحِّ
فكأنك مل تر نِّعمي إىل  ،وعندما يصل إىل املرحلة التالية يسمع صواًت: تقدَّم أكثر

األميال ُُتاط  من اآلن. معلوم أنه إذا تقدم اإلنسان يف البحر العادي بضع مئات  
 بل تقدَّم   ،سفينته ابملخاطر، أما هنا فيسمع املرء صواًت عند كل خطوة أال تقلق

 إىل األمن والسالم. 
سعة البحر القرآني 

ويليو  أينَّ ميا يفِّمث ذُكرت سعة هذا البحر يف سورة لقمان، حيث يقول هللا تعاىل: 
بـ عيُة أيحب ُر  ميا نيفِّديت  كيلِّمياُت هللاِّ إِّنَّ ُدُُّه مِّن  بـيع دِّهِّ سي ُر كمي ٌم ويال بيح  ير ضِّ مِّن  شيجيرية  أيق الي األ 

عيزِّيٌز حيكِّيمٌ هللاي 
ومل ،، أي لو ُقطعت مجيع أشجار األرض وُجعلت منها أقالم1

بل ُصنعت منها أقالم، وأصبح البحر  ،تبق يف الغاابت واحلدائق شجرة واحدة
مث ُكتبت معاين كلمات هللا بتلك  ،مث ُجعلت سبعة أحبر أخر  مداًدا ،مداًدا

سوف تنكسر األقالم  و  لِّمياُت هللاِّ ميا نيفِّديت  كي  ، فمع ذلكواملدادوذلك األقالم 
ولكن حبر القرآن الكرمي سيظل زاخرا ولن تنتهي  ،كلها وجيف مداد البحار

وهب للقرآن الكرمي  ،وبسبب كونه عزيزًا ،إِّنَّ هللاي عيزِّيٌز حيكِّيمٌ  ، حيثمعارفه
هبا لو صارت األشجار كلها أقالًما والبحار كلها مداًدا وُكتبت  أن   درجةإىل  سعةً 

معارف القرآن ملا نفدت أبًدا. ولكن كمكن أن تكون السعة لغًوا أيًضا أحياًًن؛ إذ 
يتطّرق اللغو حتًما إىل حد ما إىل أشعار الشعراء الكبار، كذلك األدابء الكبار 
الذين خلوا من قبل فقد تطرق اللغو إىل حد ما إىل بعض أجزاء كالمهم املنثور. 

الفائدة يف القرآن  ه ال يوجد شيء من اللغو أو عدميولكن هللا تعاىل يقول هنا إن

28لقمان:  1
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ألنه كالم منـزَّل من احلكيم.  ،الكرمي مع كون معانيه واسعة إىل هذه الدرجة
والكالم الذي ينـزل من هللا احلكيم أىّن يكون فيه شيء من اللغو؟ فمن ًنحية إن 

ن أن تنفد ينفد مداد سبعة أحبر دو  حبيثمعارف القرآن الكرمي واسعة النطاق 
بل يتمىن اإلنسان أن يفديه  ،معارفه، وكذلك ال يوجد فيه شيء خيالف احلكمة

 بنفسه بقراءة كل كلمة وردت فيه. 
حم * ويال كِّتيابِّ ال ُمبِّنيِّ * إًِّنَّ أينـ زيل نياُه يفِّمث يقول هللا تعاىل يف سورة الدخان: 

ة  إًِّنَّ ُكنَّا ُمن ذِّرِّيني *  لية  ُمبياريكي ًرا مِّن  عِّن دًِّني إًِّنَّ لييـ  ر  حيكِّيم  * أيم  ريُق ُكلُّ أيم  ا يـُف  فِّيهي
لِّنيي  ُكنَّا ُمر سِّ

ويبنّي كل  ،نزل من هللا احلميد اجمليدأُ هذا الكتاب  أن . أي1
احلقائق ابلتفصيل، وأقّدم هذا الكتاب شهادة على أن إهلكم محيد وجميد. وقد 

من الليل، كانت فيه أنواع الدمار  أنزلنا هذا القرآن يف زمن مظلم كان كقطع
وألوان املفاسد. ولكن على الرغم من تلك املفاسد كان هذا  وأصناف القذارات

؛ فقد تصاعد يف ذلك إًِّنَّ ُكنَّا ُمن ذِّرِّيني الزمن مبارًكا أيًضا من ًنحية ألنه: 
 ،الزمن من هللا تعاىل صوت أن انتبهوا. صحيح أن بيوتكم عرضة للسارقني

 قادم بنفسه حلمايتها. فنحن أنذرًن العباد بواسطة هذا الكتاب ولكن هللا
وأيقظناهم. 

ُترتجم كلمة "منذر" يف األردية بصورة خاطئة متاًما عادة، ويراد منها أننا خنوِّفكم، 
ولكن اإلنذار يف العربية ال يعين التخويف بل معناه التحذير والتنبيه. فقال 

وكان اللصوص يهامجون من كل  ،حالكة الظالمتعاىل: صحيح أهنا كانت ليلة 
حدب وصوب ومل يالحيظ الدين واإلكمان يف أي مكان، ومع ذلك كانت تلك 

ألن هللا تعاىل نزل فيها بنفسه حارًسا وًند  أن انتبهوا اي عبادي.  ؛الليلة مباركة
ريُق ُكلُّ أيم ر  حي فأية ليلة كمكن أن تكون أكثر بركة من هذه؟  ا يـُف  ،كِّيم  فِّيهي

، أما يف هذه  على مير !ال تكون مباركة؟ فكيف الليايل يسرق اللصوص األموالي
وا ؤ الليلة فنحن نُغدق املال على الناس وجنعلهم أثرايء، ونناديهم أن تعالوا وامل
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ًرا مِّن  عِّن دًِّني  وقال تعاىل بيوتكم ابلربكات.  ؛كل هذا حيدث أبمرًن حنن أي أيم 
لى أن نُغدق النعماء على الناس بكثرة. فأية ليلة كمكن أن ألننا عازمون اليوم ع

تكون أكثر بركة من اليت يقضي هبا هللا تعاىل ورسوله حاجات الناس من غري أن 
هي املعارف والعلوم اليت يكشفها هللا  أيم ر  حيكِّيم  املراد من و يطلبوا ويسألوا؟ 

أيكل الطعام وجاءه تعاىل على الناس من دون سعيهم. فمثاًل إذا كان أحد 
بل احلكيم من خيرب  ،يـُعيّد حكيًما فلن ،"إنك أتكل الطعام"شخص وقال له: 

 أيم ر  حيكِّيم  بل هو  ،بشيء ال يعلمه غريه. فالقرآن الكرمي ليس كالًما فق 
أي يشمل حقائق ومعارف ال كمكن للناس الوصول إليها جبهدهم وسعيهم مهما 

 بذلوا من قوة يف هذا السبيل. 
تـيريكذلك يقول هللا تعاىل عن القرآن الكرمي يف سورة يوسف:  ميا كياني حيدِّيثًا يـُف 

ء  ويُهًد  ويريمح يًة لِّقيو م  يـُؤ مُِّنوني  يلي ُكلِّّ شيي  ي هِّ ويتـيف صِّ ي ييدي ويليكِّن  تيص دِّيقي الَّذِّي بـيني 
1.
أي أنه ليس بكالم كذب، بل حيقق نبوءات الكتب السابقة، وقد ذُكر فيه كل 

 شيء. 
فِّهِّم  أيًنَّ أينـ زيل نيا عيليي كي ال كِّتيابي يـُتـ ليىيقول تعاىل يف سورة العنكبوت:  (5) أيويملي  ييك 

ري  لِّقيو م  يـُؤ مُِّنوني  عيليي هِّم  إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي ليريمح يًة ويذِّك 
، هل حيتاج أحد إىل أن2 . اي صاحِّ

يذهب إىل مكان آخر وقد أعطيناهم شيًئا عظيًما ال مثيل له يف أي مكان؟ أي 
ليى عيليي هِّم  قد أنزلنا كتااًب   ،. فيما يتعلق ابلبحار العادية فالناس يذهبون إليهايـُتـ 

يتوسلون أما هذا البحر فقد جاءكم بنفسه. الناس يف الدنيا يذهبون إىل األساتذة و 
: ، وقيل لهإليهم أن يعّلموهم شيًئا، أما هنا فقد أُرسل أستاذ مأمور من هللا تعاىل

 بـيلِّّغ  ميا أُن زِّلي إِّليي كي مِّن  ريبِّّكي
، أي أنِّ اذهب  إىل الناس وبّلغهم هذه األمور 3

كلها، واعلم  أنك لو مل تبّلغ أمرًا واحًدا فق  من هذه األوامر لعددًنك كأنك مل 
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إِّنَّ يفِّ  وقال تعاىل غ شيًئا ق . أي أن معّلمنا وسيدًن جاء بنفسه إىل بيوتنا.تبلّ 
، أي لو أتملتم لعلمتم أن أمرًن هذا لرسولنا هو مّنتنا ونعمتنا العظيمة ذيلِّكي ليريمح يةً 
، بل ينطبق عليه ميثل بنجايب معناه: "لقد أُعطينا النعمةهلا حدود العليكم اليت 
ننا إناها مضاعفة"، فماذا نريد أكثر من ذلك. يقول هللا تعاىل أيضا وافية مث أُعطي

. فقد أعطيناكم كتااًب هو كامل من كل مثليهانعطيكم النعمة وافية، مث نعطيكم 
مث أمرًن رسولنا أن اقرأ على  إهلامي،اجلوانب والنواحي وال نظري له يف أي كتاب 
 تعاليمه. الناس كتابنا هذا بوصولك إىل بيوهتم وبّلغهم 

ري وقال تعاىل  النعمة األوىل هي أنكم قد نلتم هذه النعمة أي أن :ويذِّك 
العظيمة دون أدىن سعي منكم، والنعمة الثانية هي أن الذين يؤمنون هبذا الكتاب 

معىن أن القرآن يشمل  من هذا القولستقام عزهتم يف العامل. يستنب  البعض 
 هذا املعىن صحيح أيًضا ولكن معناه احلقيقي هو أن الذين يؤمنون به .النصائح

ن فالًًن أّد  خدمة  إويقال  ،سيبقى ذكرهم ابخلري جاراًي يف العامل ،بصدق القلب
أّد  خدمة كذا. إًذا، إن هذا الكتاب ال كملك شرفًا وعظمة من حيث  وغريهكذا 

حون مكرَّمني وحمرتمني يف بل الذين يؤمنون به سيصب ،الكماالت الذاتية فق 
 العامل. 

ثـيُر النَّاسِّقال تعاىل: و  ا ال ُقر آنِّ مِّن  ُكلِّّ ميثيل  فيأيَبي أيك  نيا لِّلنَّاسِّ يفِّ هيذي ويليقيد  صيرَّفـ 
إِّالَّ ُكُفوًرا

ولكن من املؤسف أن اإلنسان  ،. أي قد بيـّّنا كل شيء يف القرآن1
م إليه. لو كانت فيه بعد مساع كل ذلك يقول: هل من مزيد! وينك ر ما يقدَّ

مسحة من النبل لقبل ما قدِّم له، وإذا بقي عنده عطش بعد ذلك عندها كان 
ومع ذلك ال يزال يطلب أكثر  ،ولكنه ال يقوم بعمل ،جيب أن يطلب املزيد

بل كمد يديه كاجملانني واحلمقى  ،وهذا يبني أنه ليس مهتًما ابهلداية .فأكثر
ويقول: هل من مزيد، هل من مزيد؟ وال ينتبه إىل أن ما أُعطيه فقد نبذه وراء 

 ظهره. 

90اإلسراء:  1
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ا ال ُقر آنِّ لِّلنَّاسِّ مِّن  ُكلِّّ ميثيل  ويكياني كذلك يقول هللا تعاىل:  ويليقيد  صيرَّفـ نيا يفِّ هيذي
ء  جيدياًل  ثـيري شيي  ن سياُن أيك  اإل ِّ

أودعنا القرآن الكرمي كل شيء لفائدة . أي قد 1
ولكن من املؤسف أنه مع ذلك يصرُّ على إنكار هذا الكتاب املقدس.  ،اإلنسان
 مر أيًضا. املوضوع نفسه مذكور يف سورة الروم وسورة الزُ هذا وإن 

 ال ميكن لعقل إنسان أن يسرب غور حبر القرآن الكريم 

هذا هو البحر الذي رأيته، وهذا هو البحر الزخار الذي شاهدته، البحر الذي ال 
شاطئ له وال هناية. إن سرب غور هذا البحر ليس بوسع عقل اإلنسان ق ، وال 
كمكن ألّي ذهن أن يدرك سعته اليت ال هناية هلا. إنين أستغرب ويهيج بكائي 

فرط من   ويقول مرتحًنا عندما يقف سائح أو شاعر منا على شاطئ خليج بسي
السرور أنه ال شاطئ له، وأن هذا اخلليج أو النهر ال يعرف الشواطئ، مع أن 
شاطئه يكون موجودا على مسافة يوم أو يومني، ويصل املرء إىل شاطئ البحار 
الواسعة أيًضا بعد عشرة أايم أو مخسة عشر يوًما، ومع ذلك يقول عن ذلك 

طئ له، فاستغربُت بشدة وأدمى قليب أن ذلك البحر ذي الشواطئ أبنه ال شا
البحر العظيم الذي يعّده هللا تعاىل حبرًا ال شاطئ له، ويعّد سعته غري حمدودة وال 
كمكن ألي عقل إنساين أن يعثر على شاطئه، ال يستحي املشايخ أدىن حياء 

سيكون  ..عندما يقولون عنه أن تفسري آايته بعدما كتبه الطربي أو البيضاوي
نه لو ُجعلت أشجار إألن هللا تعاىل يقول  ؛فسريًا ابلرأي. ال شك أهنم كاذبونت

ذلك األقالم و  بتلك مث ُكتبت كلمات هللا ،وسبعة أحبر مداًدا ،العامل كلها أقالم
ولكن لن تنتهي معارف هذا الكتاب. أما  ،النكسرت األقالم وجف املداد ،املداد

جمللدات اليت تقع يف بضع مئات من هؤالء القوم فيقولون بعد كتابة بعض ا
وليس هذا قويل أًن -الصفحات أن بيان أّي شيء أكثر من ذلك حرام. فأقول 

إن صنعتم أقالًما من األشجار كلها وجعلتم البحار كلها إنكم هللا تعاىل قول بل 
 أُفّسرال أبعندها كمكن أن أتتوين وتقولوا  ،وكتبتم هبا معارف القرآن الكرمي ،مداًدا

                                                 
 55الكهف:  1
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خشب فالة واحدة إىل اآلن يف كتابة تفسري  ولكن العامل مل يُنه .لقرآن الكرمي بعدا
ومل يستنفد مداًدا بقدر بئر واحدة أيًضا دع عنك حبرًا. لذا ال يسع  ،القرآن الكرمي

أحًدا أن كمنعنا من حقنا هذا، وحقُّنا هذا سيبقى قائًما ما دامت قطرة واحدة من 
واحد على األشجار يف العامل. غري أنه من  أو ُوجد ُغصنٌ  ،املاء موجودة يف البحار

حقكم أن تُثبتوا أن تفسري القرآن الكرمي الذي نقوم به خيالف اإلسالم، فال 
  من القرآن معاين : ملاذا تستنبِّ يل كمنعكم أحد من ذلك. ولكن الذين يقولون

رغون يف الرّب بينما اي أيها األغبياء، أنتم تتم أقول هلم: اي قليلي الفهم، و ؟جديدة
حنن نغوص يف حبر هللا الواسع. أنتم تتقلبون على تالل رملية وتطعنون يف الذين 
يستخرجون الآللئ من أعماق البحر. فاتقوا هللا وال ُتاولوا أن تعربوا بسفنكم 

 الورقية حبرًا زّخارًا خلقه هللا، وال ُتظهروا محقكم ابدعائكم عبوره قفزًا. 
األشياء استغربت استغرااًب ما بعده استغراب وقلت يف نفسي: عندما رأيت هذه 

املراصد موجودة، و القالع موجودة، و األسف كل األسف أن الكنوز موجودة، 
ولكن ال يوجد من يراها. الذين أعطاهم هللا تعاىل مفاتيح اآلاثر  ..البحر موجودو 

 مستعًدامل يعد أحد  أن   التارخيية قد أفسدوها وجعلوا حالتهم مشتبًها فيها لدرجة
. إن محاسه القليب للثقة هبم، عندها أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي بواسطة حممد 

هو الذي جذب القرآن الكرمي من السماء. ويف الغرف املختلفة آلاثر القرآن 
التارخيية وضِّعت أشياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وهارون عليهم السالم وغريهم 

يب وتنسيق. ويوجد عندًن كل شيء نزيها من األدران واألوساخ من األنبياء برتت
والوصمات، وكل شيء موجود عندًن يف حالته األصلية واحلقيقية مطهرًا من 
النجاسة. توجد فيه غرف فيها أقدم اآلاثر، وذُكرت فيه أصح الوقائع، ولكن من 

ذا استخرج أحد املؤسف ألف مرة أن الناس ال يقّدرون هذا الكنـز العظيم، بينما إ
من األرض بعض األوراق املهرتئة وبعض السكاكني املكسورة، وبعض الثياب 

أاثروا ضجة كبرية يف مدحه وقالوا: ما أعظمه من  ..البالية وبعض األواين املكسورة
قام به فالن! لقد نسوا كنـزًا أعطاهم هللا إايه، وأعرضوا عن حبر وهبهم هللا  إجناز  
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ع املراصد املذكورة يف القرآن الكرمي ومل يبالوا هبا. عندها  إايه، وغفلوا عن مجي
، لقد لقد وجدُتكشف هللا علّي هذا السر العظيم وصرخ قليب عفواًي: "

وجدُت". وعندما قلت: "وجدُت ". كان معىن ذلك أن هذه لقد وجدُت، لقد
مل بل سأضعها أمام العا ،النعم ال كمكن أن تبقى خافية على العامل ملدة طويلة

وسأجربه على أن يتوجه إليها.  ،واحدة بعد األخر 
مكانة القرآن الكريم العليا 

ال أمهية ق  لعلوم الدنيا و فيا أيها األصدقاء، أُطلعكم على كنـز هللا العظيم هذا، 
وإن حبوث العامل كلها ليست بشيء يُذكر مقابله، وال أمهية لعلوم العامل   ،أمامه

إزاء الشمس. إن علوم الدنيا ليست بشيء أمام  ة يراعة  كلها إزاءه حىت بقدر أمهي
وحيمل يف طياته معارف  ،القرآن الكرمي. القرآن الكرمي كالم حّي لإلله احلي

وحقائق غري حمدودة. هذا القرآن مفتوح لنا اليوم كما كان مفتوحا للسابقني. كان 
وكان  وكان مفتوًحا لعثمان  وكان مفتوًحا لعمر  مفتوًحا أليب بكر 

وا فيما بعد. ي وكان مفتوًحا آلالف األولياء والصلحاء الذين جا مفتوًحا لعلي 
العلوم الدنيوية. بل كما تتقدم العلوم الدنيوية  مع تقّدموهو مفتوح اليوم أيًضا 

كذلك ُتكشف املعارف القرآنية املتجددة. إن ميثلها كمثل اتجر ذكي خيفي   ،اليوم
مث  ،أتيت مرحلة التنافس خُيرج رزمة من األقمشة أوالً  ولكن عندما ،أشياءه أوالً 

خُيرج الرزمة الثانية مث الثالثة حىت تتكّوم األقمشة. كذلك كلما حاول العامل مبارزة 
القرآن الكرمي معتزًا بتقدم العلوم املادية سيقول القرآن الكرمي ألتباعه: افتحوا غرفيت 

اتفهة أمامها. مث يفتح غرفة اثنية واثلثة عند  الفالنية، فُتفتح وتبدو علوم العامل كلها
وسيظل القرآن الكرمي يقدم علوًما  ،وبذلك سوف كُمىن العامل ابهلزكمة دائًما ،الضرورة

لتقدمي هذا األمر، وتقدمي  جديدة دائًما. فقد بعث هللا تعاىل املسيح املوعود 
ا هذا جهد هذا األمر هو واجب مجاعتنا األول واألهم، وحنن نؤدي واجبن

ع. الدنيا ختالفنا هلذا السبب فق  وتقول: ملاذا تقّدمون حماسن القرآن ا املستط
ولكننا نقول: هذا ما أاثر غرية هللا تعاىل، فعندما رأ  أنكم  .الكرمي أمام الناس
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أرسل املسيح  أبغلفة،أغلقتم هذا الكتاب وأخفيتموه يف الصناديق وغّلفتموه 
العامل على معارف القرآن الكرمي وعلومه. فهذه هي وأمره أن يُطلع  املوعود 

نا العامل وهي اليت نوزعها اليوم. فإذا هامجي  ،الكنوز اليت وّزعها املسيح املوعود 
فال نبايل به، وإذا عاداًن فليفعل مائة مرة، وإن أظهر العداوة والعناد فليفعل مائة 

ا صدورًن ابخلناجر كما حيلو نقول: اطعينو و لكننا لن نغفل عن واجباتنا.  ،ألف مرة
. وإذا لكم، فإذا متنا سنموت معلنني أنه قد أصابتنا املنّية وحنن نرفع راية حممد 

 يف العامل.  فزًن سنفوز معلنني أننا قد رفعنا راية حممد 
النصيحة لإلخوة 

علينا أن نثبت عظمة اإلسالم إذ  ؛ويف األخري أنصح أبننا قد وُكِّلنا مبهمة عظيمة
وتفّوقه على أداين العامل كلها، فينبغي على اإلخوة أن يسعوا لتعّلم اإلسالم والعمل 

هون  ،ع. جيب أال أتهبوا العرتاضات األعداءا به جهد املستط ألهنم سيوجِّّ
محاس العداوة، ولكن علينا أال نغفل  بدافع  مناعرتاضات سخيفة على أية حال 

سوف يغفر لنا فلدين هللا يف نظره  عن إصالح أنفسنا. إن كنا خداًما حقيقيني
حتًما أخطاءًن اليت تصدر منا مبقتضى البشرية، ألنه ال خيزي عباده أبًدا أمام 

مثل هذه  يف األنبياء أيًضا، فإذا رافقت   حىت العامل. الضعف البشري يكون
 ولده مجيالً  من زجنيّ  ير ذ هللا عليها. أال ترون كم األخطاء خدمةي الدين فال يؤاخِّ 

على سواد لونه وغلظ شفتيه واتساخ عينيه وشكله املخيف؟! ومع ذلك ال كمكن 
لزجنيّ  أن حيّقر ولده الوسخ بل يراه فلذة كبده. فما أغىب الذي يزعم أن هللا تعاىل 

! سيطردًن بسبب بعض أخطائنا إن قمنا لتأييد دينه وصرًن أبناء روحانيني له 
ه ويعفو عن أخطائنا وضعفنا. غري أنه جيب لن يطردًن هللا بل سيضمَّنا إىل صدر 

أن يتغّلب على نقاط ضعفه  عا على كل إنسان أن يسعى جاهًدا جهد املستط
فإذا بذل كل ما يف وسعه للتغلُّب على أخطائه وتقصرياته فهو كمثل  ؛وأخطائه

طفل يسق  على األرض مث حياول أن ينهض، فكما يضم األب مثل هذا الطفل 
كذلك يقّرب هللا تعاىل إليه عبده هذا وحيمله بنفسه   ،وتوددإىل صدره بكل حب 
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 ،ابستمرار وتقصريكموجُيلسه بقربه. فعليكم أن ُتاولوا التغلب على أخطائكم 
وادعوا هللا تعاىل أن خيلق يف قلوبنا حب القرآن الكرمي وحب دينه ورسوله، ويوفقنا 

أن إىل  ، ويوفقنا أيًضالكي نتمكَّن من نشر امسه يف أحناء العامل ،خلدمة الدين
نتغلَّب على نقاط ضعفنا ونزيل أخطاءًن، وأن يعفو هللا عنا بفضله إذا بقيت فينا 
بعض العيوب والذنوب على الرغم من سعينا الكامل، وأال يسمح لعدوًن أن 

يسرتًن برداء فضله وجيعلنا من أحبائه ومقريبيه،ادعو هللا أن يتغلَّب علينا، و 
ن كل حركة من حركاتنا هي إلحياء دين هللا، وأن إهلنا الذي هو إلنستطيع القول 

خالقنا ومالكنا أيًضا حيبنا. 
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 

 (2السياحة الروحانية )
 

 

 (م يف اجللسة السنوية بقاديان28/12/1940خطاب أُلقي يف )

 

 
 بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة: قال 

 
 

 دـــــاجــــــاملس -4
 

 ؛األشياء اليت شاهدهتا أثناء هذا السفر مساجد مجيلة تتمتع مبزااي خمتلفةمن ضمن 
حجر  غريهافقد اسُتخدم يف بعضها حجر أسود ويف بعضها حجر أبيض ويف 

ذاهتا  دّ أمحر، وإن كان بعضها بسي  املظهر، إال أن تلك البساطة كانت مجيلة حبِّي 
إىل درجة تبهر القلوب. كانت بعض تلك املساجد واسعة تتسع ملائة ألف مصل  
يف آن مًعا. وكان بعضها عالًيا حبيث لو أراد اإلنسان أن ينظر إىل سقفها 

ع كل واحد منا برييتها بقدر ذوقه، لسقطت قبعته عن رأسه. ابختصار، متتّ 
 وصّلينا صالة النوافل أيًضا حيثما وجدًن فرصة. 
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 تفاوت النيات يف بناء املساجد 

عندما رأيت تلك املساجد قلت يف نفسي: ما أعظم هذه املساجد اليت بناها 
عوا إلقامة ذكر هللا وعبادته يف العامل! ولكن إىل جانب عباد هللا هؤالء وسي 

ذلك خطر ببايل أيًضا أنه ال شك أن هذه املساجد عظيمة الشأن، وقد بذل 
عظيمة، ولكن ال  تضحياتعليها بُناهتا كثريًا من الوقت واألموال وقدموا 

 تكون النيات املختلفة وراء بنائها. من املمكن أن يكونأن  يُعلم ماذا عسى
يكون أحدهم قد بىن  ورمباة حسنة وآخر بنّية سيئة. قد بناها أحد بنيّ 

ن امللك الفالين بىن هذا املسجد، ومن املمكن أن إمسجًدا ليقول الناس 
 برييةيكون اآلن يصلى جهنم بسبب هذا الرايء، أما الناس فيمكن أن يقولوا 

ولكنه ما دام  ذلك املسجد: واًها لذلك املسلم الذي قام بعمل  صاحل عظيم!
قد بىن املسجد رايء، لذا كمكن أن يلقى العقاب بناء على فعله هذا. وهناك 
من بىن مسجدا حبسن النية مث مات وخرب مسجُده، ولكن مالئكة هللا 

يف  بيتا هللُيهدونه السالم يف اجلنة كل يوم ويقولون: ما دمتي قد بنيتي 
ن الناس ال يزورون مسجده لذا هنديك السالم يف اآلخرة. ال شك أ ،الدنيا

 يف اجلنة: اآلن وال يُلُقون السالم هناك، ولكن املالئكة يقولون له كل يوم
تلك القلعة انتابتين  السالم عليكم. ابختصار، عندما وقفت على سقف

أفكار أن هذه كانت أشياء دنيوية، قد رأيتها وازددت علًما، ولكن هناك 
مقابل هذه األشياء الدنيوية، ولكن  أشياء روحانية أيًضا من النوع نفسه

الناس ال ينتبهون إليها مع أهنا أفضل شأًًن من تلك األشياء الدنيوية وأعلى 
 ،زااي. ابختصار، إن تلك األشياء فريدة من نوعهااملمنها بكثري من حيث 

حبيث لو اضطر الناس إىل السفر إىل مئات القرون بل آالف القرون حبًثا 
ال كمكن أن يُعّد سفرهم عبًثا، ولكن الناس مع ذلك ال يشتاقون إىل ف ،عنها

رييتها وال يُقدِّرون مين بنوها، ولكنهم يقدِّرون األشياء الدنيوية أكما تقدير. 
 فهذه األفكار غزت ذهين يف ذلك الوقت. 

 
 
 
 



 105 ةالروحاني ياحة الس
 

 

 املساجد العظيمة يف العامل الروحاني 

أهنا  و  ،بعض املساجد القدكمة والعظيمةين رأيت أثناء هذا السفر إلقد قلت آنفا 
أن  فوجدت انت واسعة حبيث يستطيع أن يصلي فيها آالف الناس. مث أتملتُ ك

ساجد دنيوية، فهل هناك مساجد أعظم منها يف العامل الروحاين أم ال؟ وإذا  املهذه 
كانت موجودة فكيف تتعامل الدنيا معها؟ عندما أتملت يف هذا املوضوع وجدت 

أعظم منها شأًًن بكثري موجودة يف العامل الروحاين، وهي ليست مبنية  أن مساجد
أن يبلغ  دنيوي وال كمكن ملسجد ،ابحلجر واملدر واجلص بل بُنيت بلِِّبي اإلكمان

 عظمتها. 
 املساجد؟ ىَنـبُتملاذا 

فتارة تكون املماثلة يف الشكل واترة  ؛جيب التذّكر أنَّ للمماثلة بني شيئني سبب
يف العمل. فمثاًل إذا كان أنف أحد الناس طويال أكثر من املناسب يقول الناس 
إنه كلب، وإذا كان أحد يبقى عنقه متصلِّّبا دائًما يقول الناس إنه خنـزير، وإذا  
كان أحد شجاًعا وابساًل يقولون إنه أسد. فال ُيسمى أحد أسًدا أو كلًبا أو 

بل يُطلق على شخص  ،نـزيرًا، ألن له خمالب مثل األسد أو يشبه كلبا أو خنـزيراخ
اسم غريه بسبب املماثالت الروحانية واألخالقية. ويف بعض األحيان يُطلق على 

بسبب املماثلة الظاهرية. فقلت يف نفسي: جيب أن نر  أّي  غريِّه اسمُ  شخص  
جد؟ وألي غرض ام املسامه ةماهيّ يف شيء يف الدنيا يشبه املسجد. فتدبّرت أواًل 

يُبىن املسجد؟ وعندما تدبّرت القرآن الكرمي لإلجابة على هذا السؤال وجدُت يف 
عي لِّلنَّاسِّ ليلَّذِّي بِّبيكَّةي ُمبياريًكا ويُهًد  سورة آل عمران آية:  إِّنَّ أيوَّلي بـيي ت  ُوضِّ

ل املساجد يف احلقيقة، وهو أو  هلل، . هذه اآلية تتحدث عن بيت  1لِّل عياليمِّنيي 
فيقول هللا تعاىل إن أول مسجد وأفضل املساجد هو الذي ُبين يف مكة، واملساجد 

يف احلقيقة، واملساجد  هلل األخر  تُبىن تقليًدا له. املراد من "بيت" هنا هو بيتٌ 
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أيًضا ُتسمى بيوت هللا. مث يبنّي هللا تعاىل مهمة بيت هللا هذا، ووجه أفضليته على 
 ن هناك ثالثة أهداف لبناء بيت هللا.إاكن األخر ، فيقول األم

 ثالثة أهداف هامة لبيت اهلل 

عي لِّلنَّاسِّ األول:  أي ُبين هذا املسجد للناس كافة ومل ُيِبي لشخص معني،  ُوضِّ
عي لِّلنَّاسِّ خلالد، بل أو فهو ليس لزيد  وال لبكر   ، أي ُبين لبين البشر مجيًعا. ُوضِّ

، أي هو مدعاة هلداية الناس مجيًعا. إًذا، ُهًد  لِّل عياليمِّنيي واثلثًا:  ُمبياريًكامث 
 كانت ألول مسجد ُبين يف العامل ثالثة أهداف. 

يقيم املساواة  يُبىن للناس كافة، واملراد من ذلك أن املسجد بيتٌ  أي ( املساواة:1)
يب كلًيا. ال شك أن أحًدا يكون وكُمحيى فيه الفرق بني الغين والفقري والشرقي والغر 

ميلًكا وآخر عبًدا خارج ابب املسجد، ويكون أحد حاكًما وآخر حمكوًما، وهناك 
ولكن حاملا يضعون قدمهم يف املسجد يصبح  ..مسؤول أعلى وغريه عامل ُتته

الغين والفقري، واحلاكم واحملكوم سواسية. ما من ميلِّك يستطيع أن يقول خلادم يف 
يقف يف مكان كذا بل يقف يف مكان كذا، بل قد اعرُتف ابملساواة املسجد أال 

كان الناس   ،يف عهد بين أمية مظاملهميف اإلسالم إىل درجة أنه عندما بدأ امللوك 
رغم ذلك يظلون جالسني يف أماكنهم عند جميء امللك، بينما كانوا من قبل 

ن فإذا قال هلم اخلادم أن يفسحون له اجملال احرتاًما وتكركمًا له. أما يف ذلك الزم
يرتكوا مكاًًن للملك قالوا: مين أنت حىت أتمرًن برتك املكان يف املسجد؟ املسجد 

وال فرق فيه بني الغين والفقري. ولكن لو حدث ذلك يف العصر الراهن  هلل، بيتٌ 
ألمر امللوك اخلدامي أن يضربوا مثل هؤالء الناس، أما يف ذلك الزمن فكانت هيبة 
وا أاإلسالم سائدة حىت اضطر بنو أمية إىل بناء حجرات خارج املسجد وبد

اهنم يف املسجد. إًذا، إن ون فيها، ومل يتشجعوا على إكراه الناس على ترك مكيصلّ 
عي لِّلنَّاسِّ املسجد  سود أوأبوابه مفتوحة لبين البشر مجيًعا، وال فرق فيه بني  ُوضِّ

بيض وكبري وصغري، بل يُعرتف فيه حبق كل شخص على حد سواء. فمن فوائد وأ
 املسجد أنه يقيم املساواة بني بين البشر. 
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 ( مركز التقديس وذكر اهلل 2)

مبارك،  أي هو مقامٌ  ُمبياريًكا تعاىل اهلدف الثاين من املسجد بقوله: وقد بنّي هللا
 وأضرُب لكم ميثلني لكون املسجد مقاًما مبارًكا.

. ففي البيوت العادية )أ( يكون املسجد مقاًما مبارًكا لكونه خمتصا بذكر هللا 
كمارس اإلنسان أعمااًل دنيوية أيًضا، أما يف املساجد فال يُسمح هبا، وإذا مورست 
تكون بقدر قليل جًدا حلد ال يُذكر. مثاًل إذا كان أحد الفقراء يسكن يف املسجد 
فُيسمح له أن يتناول فيه الطعام، ولكن ما كماريس يف املسجد بوجه عام هو ذكر 

والدعاء يف حضرة هللا، وبذلك تنـزل فيه بركات  والصالة على النيب  هللا تعاىل
 من هللا تعاىل. 

، وال طاهرٌ  )ب( تكون املساجد مقاًما مبارًكا من منطلق آخر أيًضا، وهو أهنا مقامٌ 
يُسمح أن ُتطرح فيها القذارة؛ أي ال يُسمح فيه ابلتبوُّل والتربُّز والبصق والتنيخُّم 

املساجد بعد أكل أشياء ذات رائحة كريهة. وقد ُمنع  بعدم إتيانمثالً. كذلك أُمر 
ينصح دائما بتنظيف املساجد وتطهريها  جد. كان النيب ااجلُُنب من حضور املس

وتكون  ،املسلمني نسوا هذه النصيحةكثريا من املؤسف أن  . ولكن من 1وتطييبها
 مساجدهم وسخة حبيث ال يرغب اإلنسان حىت يف أداء الصالة فيها. 

 ( وسيلة هداية بين البشر 3)

 أهناأي  ُهًد  لِّل عياليمِّنيي  أن املساجد واهلدف الثالث الذي بّينه هللا تعاىل هو
وسيلة هلداية الناس مجيًعا، وذلك ألنه يتم فيها تعليم الدين وتبليغه، مبا فيه خطبة 

وحُيّث الناس  ،اجلمعة وغريها من املواعظ والنصائح، وتُعلَّم أمور الدين واألخالق
وتتم االستشارات إلصالح  ،إىل الذكر واحلمد فيها على التضحيات. كذلك يوجَّه

املسلمني وتقدمهم. كذلك مبصلحة وتُبنيَّ أمور تتعلق  ،الشؤون الدينية والدنيوية
تكون القراءة و الصلوات،  وتقام فيها ،القرآن واحلديث دروسيف املساجد  تُلقى
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نوع من املوعظة هي ؛ علًما أن التالوة ابجلهر أيًضا يف ثالث صلوات منها جهرًا
وعندما تُتلى  والنصيحة، ألن كل آية من آايت القرآن الكرمي موعظة حبد ذاهتا،

اآلايت جهرًا تتطّهر قلوب الناس وتنشأ فيها خشية هللا وحبه. ابختصار، تفيد 
وإضافة إىل ذلك يتلقى فيها الناس  ،ُهًد  لِّل عياليمِّنيي املساجد من حيث كوهنا 

ون أبمور روحانية سامية وتبلَّغ أحكام اإلسالم إىل اآلخرين.  ،تربية دينية، وخُيربي
 جد ُتستنبي  من اآلية املذكورة. الثالثة للمسفهذه األهداف ا

 بعض األهداف األخرى للمساجد

جدت آية أخر  ذُكرت فيها بعض األهداف فو مث تدبّرت يف املوضوع أكثر 
ًنا وياختَُِّّذوا مِّن  األخر  للمساجد، واآلية هي:  ويإِّذ  جيعيل نيا ال بـيي تي ميثيابيًة لِّلنَّاسِّ ويأيم 

ي لِّلطَّائِّفِّنيي ميقيامِّ  ريا بـيي يتِّ يمي ويإِّمس ياعِّيلي أين  طيهِّّ
ًني إِّىلي إِّبـ رياهِّ إِّبـ رياهِّيمي ُمصيل ى ويعيهِّد 

ويال عياكِّفِّنيي ويالرُّكَّعِّ السُُّجودِّ 
أي  ميثيابيًة لِّلنَّاسِّ . أي اذُكروا حني جعلنا الكعبة 1

م والبلد واللسان. لقد ورد أن أبواهبا مفتوحة للعامل كله دون متييز يف العنصر والقو 
و"مثابة البئر: ما أشرف من احلجارة يف اللغة معىن "مثابة" أهنا جمتمع الناس، 

احلافة اليت ُتصنع حول البئر  و مكان التجمع،  من معاين "املثابة" ... أي2"حوهلا
خ ماءيها  كيال يقع فيه الكأل واألوساخ والروث عند هبوب الرايح العاتية، وأال يوسِّّ

خ آخر. كذلك يكون اهلدف من احلافة أال يسق  أحد يف البئر خطأ. شي ء وسِّ
 ابختصار، يكون اهلدف من احلافة إنقاذ البئر من وقوع األوساخ والناس فيها. 

من السيئات وإقامة  لإلنقاذالدينية ووسيلة  مراكز للرتبيةاملساجد 

 األمن والسالم 

هذا املسجد هو أن أيتيه الناس من مجيع ن أحد أهدافنا من بناء إيقول هللا تعاىل 
أحناء العامل ويتلقوا هنا الرتبية الدينية ويتعلموا األخالق الفاضلة. اثنًيا: بنيناه لينقيذ 

نه هو أن املسجد الناس من مجيع أنواع السيئات والشرور. واهلدف الثالث الذي بيّ 
                                                 

 126البقرة:  1
 أقرب املوارد 2



 109 ةالروحاني ياحة الس
 

ُذوا مِّن  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي وياختَِّّ وسيلة إلقامة األمن. مث يقول هللا تعاىل بعد ذلك: 
أي لقد أقمنا هذا املسجد ليجلس الناس يف مقام إبراهيم ويتخذوه  ُمصيل ى

ي مصّلى. وقد وّصينا إبراهيم وإمساعيل بشدة أن  ريا بـيي يتِّ بنّي بعض  مث طيهِّّ
، أي ودِّ لِّلطَّائِّفِّنيي ويال عياكِّفِّنيي ويالرُّكَّعِّ السُّجُ  بقوله األهداف األخر  أيًضا

 للمسافرين واملقيمني والذين يرتبّعون يف املساجد لذكر هللا اتركني مشاغلهم. 
( ردع 5( مجع الناس )4أيًضا األهداف التالية للمساجد: ) فمن هذه اآلية تتبني

 ( لتبقى اإلمامة حية بواسطتها.7( إقامة األمن )6الشر )
 إحياء اإلمامة الدائم 

ولكن كان املسلمون  ،كان يسكن يف املدينة  أن النيب كيف فانظروا مثاًل  
يتخذون شخًصا منهم إماًما ويقتدون به حيثما كانوا، كما يكون اآلن إمام يف 
 مسجد يقتدي به الناس يف الصلوات. احلق أن اإلمام ينوب عن رسول هللا 

. فكما كان الصحابة يصّلون مقتدين برسول واملقتدون ينوبون عن صحابته 
كذلك يصّلي املسلمون اليوم يف كل مسجد مقتدين إبمام واحد. أي أن    هللا

رواد احلسنات السابقني يُبقيون أحياء، وتبقى اإلمامة أمام أعني القوم دائًما 
بواسطة املساجد، فهي تذّكر الناس دائًما أنه جيب أن يكون لكم إمام تقتدون به 

 يف كل شيء. 
 باملساجد وحدها  مصاحل املسافر واملقيم مرتبطة

لفائدة املسافرين، فمثاًل كمكن للمسافر أن يقيم  أي لِّلطَّائِّفِّنيي  تُبىن املساجد( 8)
 فيها مث يسافر إىل غايته املنشودة بعد اإلقامة إىل بضعة أايم. 

(9 ) ويال عياكِّفِّنيي:  مثاًل: فتُبىن املساجد لفائدة املقيمني يف املدينة أيًضا، أي 
فال يقدر اإلنسان أن يذكر هللا  ،هناك شغب وضجيج عادة يف البيوت)أ( يكون 

تعاىل برتكيز، أما يف املساجد فيستطيع الناس أن يذكروا هللا بعيدين عن كل شغب 
 وضجيج. 
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لوال املساجد ملا أمكن العبادة بنظام. ف)ب( يستفيدون من العبادة اجلماعية هناك. 
جامع بداًل من املساجد يف حاراهتم،  مسجد   فمثاًل يف يوم اجلمعة جيتمع الناس يف

 ويقومون بعبادة مجاعية، وبذلك تعوِّدهم املساجد على القيام أبعمال مجاعية. 
(10 ) ِّويالرُّكَّعِّ السُُّجود يسكنها أًنس ينذرون أنفسهم خالصة لوجه هللا.  حيث 

 ناذرو احلياة واملساجد 

كانوا كمكثون يف   الذين كانوا ينذورن حياهتم خلدمة الدين يف زمن رسول هللا 
إىل املسجد مسعوا  ة". كلما أتى النيب فَّ املسجد، وكانوا يسمَّون "أصحاب الصُّ 

. الناس يف احلياةكالمه وبّلغوه إىل اآلخرين. إًذا، املساجد وسيلة جلمع ًنذري 
 يستطيعون أن يفتحوا مدرسة منفصلة، ففي القر  يكونون فقراء أحياًن حبيث ال

هذه احلالة يستطيعون أن يستخدموا املسجد كمدرسة أيًضا، ألن املسجد هو 
 وهو املكان األنسب لناذري احلياة أيًضا.  ،مدرستنا

 مجاعات األنبياء فقط تشبه املساجد 

هناك  واآلن أبنّي هل هذه األهداف واألغراض منوطة بشيء آخر أيًضا أم ال؟ وهل
شيء آخر يشبه املسجد يف العامل الروحاين أيًضا أم ال؟ هلذا الغرض أتناول علم 
تعبري الري  أوالً، ألن يف الري  ُتستخدم لغة اجملاز، وكمكن لإلنسان أن يعلم 

ألشياء املادية. فعندما ندرس اببواسطة علم تعبري الري  أبية أشياء روحانية تشّبه 
ملنطلق نعلم أن املراد من املسجد هو مجاعة األنبياء. فإذا  علم تعبري الري  من هذا ا

مجاعات األنبياء فق . واآلن  فهوكان هناك شيء يف العامل الروحاين يُشبه املساجد 
فال  ،جيب أن نر  هل توجد أهداف املساجد يف مجاعات األنبياء؟ فإذا ُوجدت

وهي  ،لعامل الروحاينهناك مساجد يف احلقيقة يف ا ه توجدمن االعرتاف أن بد لنا
أعظم بكثري من املساجد املادية. لقد خال كثري من أنبياء هللا تعاىل يف العامل إىل 
يومنا هذا، فقد بُعث آدم وبُعث نوح وجاء إبراهيم وموسى، كذلك بُعث داود 
ا نّ عي وسليمان وحيَي وعيسى عليهم السالم، وكل واحد منهم أسس مجاعة. فإذا أم  

علمنا أن هللا تعاىل قد لي و  ،مجاعة كل نيب يف موجودةوجدًن أوجه الشبه هذه لي النظر 
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أّسس مساجد روحانية خمتلفة لتحقيق هذه األهداف. ولكنين ال أستطيع أن أسرد 
تاريخ ال( إن 2( هذا املوضوع سيطول جًدا، )1وقائعها ابلتفاصيل هنا ألن: )

ر املسجد األخري الذي أُسس يف ليس حمفوظًا، لذا سأذك جلميع املساجد املفصَّل
 . 1عنه: مسجدي آخر املساجد والذي قال  زمن حممد رسول هللا 

  املبدأ األساسي عن الصحابة 

اآلن سأثبت أن أهداف املساجد قد ُتققت كلها واحًدا تلو اآلخر، من خالل 
ذلك املسجد الروحاين. ولكين أريد أن أقول شيًئا، وهو أن هناك بعض األحداث 
اليت إذا حُبث فيها من منطلق التاريخ لطال البحث كثريًا، لذا جيب أن تتذكروا 

: مبدئًيا، وهي أن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت عن رسول هللا  ةً نقط
"كياني ُخُلُقُه ال ُقر آني"
وا القرآن أ. أي إذا أردمت أن تعرفوا عن سريته وأخالقه فاقر 2

. واملناسبة اليت ملحوظًا يف شخص رسول هللا الكرمي، فكل ما ورد فيه كان 
وا إليها ي قالت عائشة رضي هللا عنها فيها هذا الكالم هي أن بعض الناس جا

فقالت: "كياني ُخُلُقُه ال ُقر آني".  وطلبوا منها أن تقصَّ عليهم بعض وقائع سريته 
رآن الكرمي  وا القرآن، فكل أمر حسن وطاهر ورد يف القأأي ملاذا تسألونين، فاقر 

. لقد خطر ببايل أيًضا مرارًا أن يؤلَّف  كان موجوًدا يف شخص رسول هللا 
دون االستناد إىل احلديث وذلك وعاداته،  كتاٌب حول أخالق رسول هللا 

ابالستنباط من القرآن الكرمي. ليت أحًدا  والتاريخ، بل يلقي الضوء على سريته 
 املبدأ وخيدم اإلسالم واملسلمني. يؤلف كتااًب مدعوما ابألدلة حبسب هذا

: كان خلقه إًذا، فقد قالت السيدة عائشة رضي هللا عنها عن رسول هللا 
أي ما احلاجة إىل تصفُّح كتب التاريخ وإىل سؤالِّ فالن وعالن لالطالع  .القرآن

وا القرآن، فكل أمر حسن ذُكر فيه كان موجوًدا يف أعلى أخالقه السامية؟ بل اقر 
أيًضا نطّلع  . كذلك هناك مبدأ أساسي عن الصحابة هللا  شخص رسول

                                                 
 فضل الصالة مبسجديي مكة واملدينةمسلم: كتاب احلج، ابب  1
 حديث السيدة عائشة رضي هللا عنها، 6مسند أمحد بن حنبل: ج 2
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ويليكِّنَّ هللاي حيبَّبي إِّليي ُكُم اإل ِّكمياني ويزييَـّنيُه يفِّ قـُُلوبُِّكم  ويكيرَّهي عليه من القرآن الكرمي وهو: 
إِّليي ُكُم ال ُكف ري ويال ُفُسوقي ويال عِّص يياني 

1 . 
، لقد ألقى هللا تعاىل يف قلوبكم يقول هللا تعاىل هنا: اي مجاعة أصحاب حممد 

يف العمل فورًا مبا يقوله القرآن الكرمي، وقد زّين هللا تعاىل  فاشرعواحب اإلكمان 
كما متيلون إىل شيء مجيل   وذلك حبيث ال يهدأ ابلكم بدونه،قلوبكم اإلكمان يف 

ري ويال ُفُسوقي واحدة.  وال ترتكونه من أيديكم ولو حلظةً  ويكيرَّهي إِّليي ُكُم ال ُكف 
، أي نّفركم من الكفر والفسوق والعصيان حبيث مل تعد لديكم أدىن ويال عِّص يياني 
يتبنّي من ذلك أن اإلسالم والصحابة كلمتان مرتادفتان. فإذا ُوجد يف و . فيهارغبة 

لصحابة بشيء فهو من اإلسالم أمٌر فقد عمل به الصحابة حتًما، وإذا عمل ا
: كان خلقه اإلسالم حتًما. فكما قالت عائشة رضي هللا عنها عن رسول هللا 

كذلك جيب أن يُفهم عن الصحابة أن ما عملوا به فهو من اإلسالم   .القرآن
حتًما، وجيب أن يكون معلوًما أن مجيع األوامر اليت أمر هبا اإلسالم عمل هبا 

هيد أعود إىل صلب املوضوع وأبنّي كيف حقق الصحابة حتًما. بعد هذا التم
 أهداف املسجد.  صحابة رسول هللا 

 

أي بواسطته ُُتمى حقوق البشر  لِّلنَّاسِّ اهلدف األول من املسجد هو أنه إن 
يـ ري وهو لفائدة الناس مجيًعا. يقول هللا تعاىل حول ذلك:  ،مجيًعا ُتم  خي أُمَّة   ُكنـ 

هللِّ  ل ميع ُروفِّ ويتـينـ هيو ني عينِّ ال ُمن كيرِّ ويتـُؤ مُِّنوني ابِّ رِّجيت  لِّلنَّاسِّ أتي ُمُروني ابِّ ُأخ 
، أي أنتم 2

بل ُخلقتم لفائدة السود وُخلقتم لفائدة  ،أيها املسلمون مل خُتلقوا لفائدة قوم معني
ميع، ومن البيض، ولفائدة أهل الشرق وأهل الغرب، وإن اببكم مفتوح للج

شرق، وتعالوا اي أهل واجبكم أن تنادوا اجلميع وتقولوا هلم: تعالوا إىل هنا اي أهل امل
وتعالوا  ،غرب، وتعالوا اي أهل الشمال واي أهل اجلنوب، وتعالوا اي فقراء واي أثرايءامل
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أمة  خري وتعالوا اي ضعفاء. ابختصار، جيب أن تنادوا اجلميع ألنكم ،اي أقوايء
 رِّجي آية  أي ُخلقتم لفائدة الناس كافة. فكما قال هللا تعاىل يف  ت  لِّلنَّاسِّ ُأخ 

عي لِّلنَّاسِّ  سابقة ، أي كما كان هذا أول بيت ُأسس للناس إِّنَّ أيوَّلي بـيي ت  ُوضِّ
. ففي زمن لِّلنَّاسِّ كذلك عندما تؤسَّس مجاعات األنبياء فإهنا تؤسَّس   ،مجيًعا

إال أّن املساواة   ،املوسوية مفتوًحا لبين إسرائيل فق موسى، وإن كان ابب األمة 
عت هذه  كانت كاملة يف هذه الدائرة اخلاصة. أما يف زمن حممد  فقد وسِّّ

الدائرة حىت مشلت العامل كله. فيقول هللا تعاىل: أيها املسلمون قد ُخلقتم لفائدة 
أتي ُمُروني يقول "الناس". مث يبنّي بعد ذلك كيف سيستفيد الناُس من املسلمني، ف

ل ميع ُروفِّ  وأتمروهنم أن  األخالق احلسنة، أي تبّلغون البشر مجيًعا وتعّلموهنم ابِّ
هللِّ يعملوا بكذا وكذا لتنالوا قرب هللا،  وتقومون  ويتـينـ هيو ني عينِّ ال ُمن كيرِّ ويتـُؤ مُِّنوني ابِّ

ق ، ألن األمر هبذه األعمال غري هّيابني. ليس املراد من اإلكمان هنا اإلقرار ف
ابملعروف والنهي عن املنكر ال كمكن بغري اإلكمان ابهلل. فإذا كان اإلكمان موجوًدا 

هللِّ سلًفا فما معىن قوله:  يف األخري؟ إذا كان املراد منه هو اإلكمان  تـُؤ مُِّنوني ابِّ
ابهلل وحده لكانت اآلية: تؤمنون وأتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر، ولكن 

ءت على عكس ذلك، فيتبني من ذلك أن اإلكمان ال يعين اإلقرار فق ، اآلية جا
بل يعين شيًئا آخر، وذلك املعىن كما قلت هو أنكم ال ختافون الناس بل ختافون 
هللا وحده، وال تبالون أبية خسارة يف سبيل كسب هذه األعمال، بل تكسبوهنا 

 بِّقيو م  حيِّبـُُّهم  ويحيِّبُّونيُه أيذِّلَّة  عيليىفيسيو في أيي يتِّ هللاُ بكل شجاعة كما يقول هللا تعاىل: 
ئِّم   ال ُمؤ مِّنِّنيي أيعِّزَّة  عيليى ال كيافِّرِّيني جُيياهُِّدوني يفِّ سيبِّيلِّ هللاِّ ويالي خييياُفوني ليو ميةي الي

1.
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

اّدعاء أنه كما أن املسجد املادي يكون لفائدة الناس مجيًعا،   لقد ورد يف هذه اآلية
كذلك هذا املسجد الروحاين أيًضا هو لفائدة البشر قاطبة، ويعمل بذلك حبسب 

 األسلوب التايل: 
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ل ميع ُروفِّ )أ(  وبذلك حيافظ  ،سن املعاملةحُ يعّلم مجيع الناس أي  أتي ُمُروني ابِّ
على ن إوقال  ،أشار هللا تعاىل إىل النظام ُروني أتي مُ على حقوق الناس. ويف كلمة 

الناس يعرتفون ابألمور  عليهم أن جيعلوابل  ،ابلوعظ فق  املسلمني أال يكتفوا
ولكن  ،الناس الحنصر املعىن يف وعظلو ورد تعبري "تعظون الناس" فق ، فاحلسنة. 

ل ميع ُروفِّ : قالهللا  إبسداء بعدم االكتفاء فق  يف ذلك  مر، وقد أأتي ُمُروني ابِّ
أيًضا. وإذا تطّلب العمل تعليًما هبا املوعظة والنصيحة للناس بل جيعلوهنم يعملون 

فيؤدون واجب الرتبية، وإذا استعد أحد للعمل ابلتوسل  مون، وإذا تطّلب تربيةً فيعلِّّ 
فيتوّسلون إليه، وإذا كان أحد حباجة إىل املراقبة مثل األطفال غري البالغني 

ال جيوز يف فوإال  ،أي أيمرون أًنًسا يف أمور يكون األمر فيها مسموًحا؛ يأمروهنمف
 عليهم أال يفرحوااإلسالم أن ُيكره شخص عاقل وابلغ على عكس اعتقاده. أي 
ما  وعليهم أال يهدأوامبجرد تفوُّههم بكالم بل يسعون جاهدين ليعمل الناس به، 

مل تتحّسن حالة الناس العملية. 
كافة الناس من الظلم والشر أي عليكم أن متنعوا   ،تـينـ هيو ني عينِّ ال ُمن كيرِّ )ب( 

والعدوان. هنا أيًضا استخدم هللا تعاىل كلمة "النهي" ومل يستخدم الوعظ. 
التوكل على اهلل 

هللِّ )ج(  : إن إيراد "تؤمنون" يف األخري يبني بصراحة اتمة أنه ليس تـُؤ مُِّنوني ابِّ
خسارة يف سبيل كسب  هو عدم اخلوف منبل املراد  ،كمان العادياملراد هنا اإل
بكل شجاعة. عليكم اكتساهبا بل  ،هذه األعمال

حتقُّق اهلدف األول للمساجد: إقامة املساواة 

، وكيف أقامهدف املساواةيف حقق هذا املسجد ك تعالوا نري  واآلن(1)
املساواة بني بين البشر مجيًعا. 

لقد ُمحيت العبودية إلقامة املساواة 

لقد حمت هذه اجلماعُة العبوديةي قبل غريها إلقامة املساواة، وكما ال يبقى أحد 
سيًدا وال خادًما يف املسجد، كذلك ال يبقى أحد سيًدا وال خادًما بعد االنضمام 
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يانه هو إىل اإلسالم، فقد أعطى اإلسالم تعليًما مفصاًل عن الرِّق، ولكن ما أريد ب
وأصحابه بذلوا قصار  جهدهم حملو العبودية من العامل. ففي  أن رسول هللا 

، وأنصح احملاضرين من مجاعتنا دائًما ي اأساس مبدأً  هذا املوضوع بنّي رسول هللا 
اءً أن يبّينوه، وذلك املبدأ هو قوله تعاىل:  فيإِّمَّا مين ا بـيع ُد ويإِّمَّا فِّدي

، أي إذا ُأسر 1
إبحسان أو أبخذ  تعتقوهفهناك أمران اثنان فق  يف الشريعة حبقه: إما أن مقاتل 

ومل يرد حكم سجنه ق . فهناك أمران اثنان فق : إما أن عدوانه، فدية على 
أو أتخذوا منه شيًئا من الضريبة أو الغرامة وتطلقوا سراحه. مث  ،حمسنني إليهتعتقوه 

املكاتبة فله ذلك. وقد  نه إذا طلب الرقيقهناك شرط هلذه الغرامة أيًضا، وهو أ
فماذا  ،ال كملك املال ولكنه يريد احلرية ُوضع شرط املكاتبة ألنه إذا كان الرقيق

عساه أن يفعل؟ فإذا استطاع أحد أن يتحّرر بدفع املال نقًدا كان للذي ال كملك 
د سبياًل لتحريره، ولكن ملا كان اإلسالم   املال جمال لالعرتاض أبن اإلسالم مل يوجِّ

نه إذا طلب الرقيق أب يقضي يًنا كاماًل، لذا فقد رفع هذه العقبة أيًضا وسّن قانوًنً دِّ 
 إنهأن يوفرها له. املراد من املكاتبة أن يقول الرقيق لسيده  املكاتبة ُتّتم على سيده

من  أبقساط  يريد احلرية، لذا عليك أن ُتّدد الغرامة الواجبة علي، وأًن سأدفعها 
مل وكسب األموال. إذا طالب رقيق هبذا األمر سرُتفع القضية يف ظل الشرع الع

وحيدد كم  ،نظرًا إىل كفاءات الرقيق ،الذي سيقّدر ؛اإلسالمي إىل القاضي
يستطيع أن يكسب شهراًي، وبناء على ذلك يُلزمه بدفع مبلغ معني غرامًة بعد 

، ولكنه سيكون حرًا جزئًيا  ابلتقسيطرح نفقاته الشهرية مما يكسبه، فيدفع الفدية 
منذ يوم إقراره بذلك أمام القاضي. وإذا مات قبل أن يدفع املبلغ كله أيخذ سيده 
بقية ماله وتركته، أما إذا بقي حًيا فهو مضطر إىل أداء املبلغ حبسب احلكم. 

إما من  ؛يف حروب إسالمية فال بد أن نطلق سراحهم ابختصار، إذا أُسر املقاتلون
أبن حنررهم أبخذ الفدية. وإذا دفع أقاربه مثن حريته  طاعة لألمرأو  ،فسناتلقاء أن

حيق له  ،سوف يتحّرر يف احلال، أما إذا كان أقاربه فقراء أو مل يريدوا دفع الفديةف
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أن يطلب املكاتبة. ويكون من واجب القاضي املسلم أن يفرض عليه الفدية 
داء مبلغ مناسب شهراًي فديًة وأيمره أب ،وحيدد نفقات عيشه ،حبسب استطاعته

 مقابل احلرية. عندما يعقد هذا امليثاق خطًيا سيكون حرًا عملًيا من اليوم نفسه. 
على عكس رغبته يف حال  )أسريًا( انظروا اآلن، هل كمكن ألحد أن يبقى رقيًقا

نكون مضطرين إما أن حنرره من تلقاء أنفسنا  أنسر أحًداوجود هذا التعليم؟ كلما 
أو سينال حريته أبداء الفدية. وإن مل يقدر على ذلك كمكن أن يدفعها أهله 
وأوالده وأقاربه، وإن مل يستطيعوا فليقدِّم أمام القاضي رغبته يف أداء الفدية وينفذ 

إذا مل يرد ما يقرره القاضي. ففي كل احلاالت املذكورة سيكون حرًا طليًقا. أما 
أحد أن يستفيد من كل هذه الشروط فهذا يعين أنه ال حيسب نفسه رقيًقا بل يعّد 

 نفسه فرًدا من العائلة، وال حيب احلرية املعروفة.
 على احلرية  يفّضل أن يكون عبدا عند حممد رسول اهلل  زيد 

ب قد يقول قائل هنا: كيف كمكن أن يفّضل أحد بيت غريه على بيته هو وال حي
احلرية أبي شرط؟ فأضرُب لذلك مثاًل يبنّي أنه يف بعض الظروف يستعد املرء 
 ألن يقدِّم العبودية على حرية ينعم هبا يف بيته. وذلك املثل هو أن رسول هللا 

أعتق فور زواجه من السيدة خدجية رضي هللا عنها مجيع العبيد الذين كانوا 
عنده، وال يثبت من التاريخ أنه أبقى عبًدا بعد ذلك، أما إذا أعتق العبد مث اقتناه 

ومل  كخادم فهذا أمر آخر. غري أنه كان هناك عبٌد امسه زيد بقي مع النيب 
يف إحد   سبق أن أسره اليوًننيونوقد  ،حيّبذ احلرية. كان من عائلة ثرية

وظلَّ يُباع يف األسواق حىت وصل إىل مكة واشرتته السيدة خدجية  ،احلروب
وهبت ُجّل ماهلا وعبيدها  عندما تزوجت خدجية من النيب و رضي هللا عنها. 

ن أول ما سأقوم به بعد تلقي هذه اهلبة هو إ فقال رسول هللا  ،لرسول هللا 
د كلهم، فأعتقهم مجيًعا. مث حدث أن وصل أبو زيد وعمه إىل أنين سأعتق العبي

. فجاءا إىل وعلما أنه عند رسول هللا  ،مكة يف أثناء البحث والتقصي عنه
فنرجوك أن أتخذ منا مثنه وتسلِّّمه لنا. قال رسول  ،ك متلك ابنناإنوقاال  النيب 
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قول ذلك إلسعادمها ي رسول هللا  لعلأن  أعتقته. فظنَّا  سبق أنين إ :هللا 
آ يتوسالن مرة أخر . مالوإال كيف كمكن أن يعتقه بغري أخذ  ؛فق  ؟ فبدي

: هذا أبوك وهذا عّمك قد جاءا ليأخذاك له زيًدا وقال فناد  رسول هللا 
فتعال معي إىل املسجد أُلعلن أنك لست عبًدا بل أنت حّر. فأخذه  ،معهما
عبًدا بل هو حر ويستطيع أن يذهب  إىل املسجد وأعلن أن زيًدا ليس النيب 

ذلك فرح والد زيد وعّمه كثريًا وقاال له:  حيثما يشاء. عندما أعلن رسول هللا 
تعال اآلن معنا. وقف زيد يف املسجد نفسه وقال: اي أيها الناس اشهدوا على 

قد أعتقين ولكين ال أريد االستقالل عنه بل أريد البقاء  أنه مع أن حممًدا 
 قائلني: اي لك من جمنون!كيفندها صرخ أبوه وعمه أبعلى صوهتما عنده. ع

ل هذا الشخص على بيتك وآابئك ! فقال: ال شك أين أحب أيب وأحب ؟تفضِّّ
من  أمي، كذلك أحب بقية أقاريب، ولكن وهللا إن هذا الشخص أحّب إيلّ 

أي كان  .1زيًدا اجلميع وال أريد االنفصال عنه. فبهذه املناسبة تبىّن رسول هللا 
  قد أعتق زيًدا من قبل مث تبناه أيًضا. انظروا اآلن، كان زيد رقيقا أعتقه رسول
ينعم هبا يف بيته، ومل تعجبه الثروة أيًضا، بل أحب  ولكنه مل حيب حريةً  ،هللا 

 .البقاء يف صحبة حممد 
 أحكام اإلسالم عن أسرى احلرب 

يطلقوا األسر  نتيجة احلروب فتأمر الشريعة املسلمني أن  يؤسركذلك عندما 
من ا عليهم أو حيّرروهم أبخذ الفدية أو ابملكاتبة، ولكن إذا مل يُرد أحد أن  سراحهم

يتحّرر مع ذلك فهذا شأنه. أما إذا كان ال كملك املال فله أن يقدِّم طلًبا أمام 
يه فدية شهرية حبسب سعته القاضي أنه ال كملك مااًل، لذا جيب أن تُفرض عل

فهذا يعين أنه  ،ليدفعها بكسب املال. ولكنه إذا كان ال يسعى حلريته مع ذلك
حيب بيت املسلم إىل درجة أنه يستخفُّ حبرية الكفر ويستحقرها. فكما تقيم 

 املساجد املساواةي كذلك أقامها اإلسالم مبحو العبودية. 
 
 

                                                 

 ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة، زيد بن حارثة.   1 
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  ة رسول اهلل سن

عمليا كان أن زّوج ابنة عمته من زيد  الذي كان  املثال الذي ضربه رسول هللا 
 عبًدا معتـيًقا، مع أن العرب كانوا يكرهون ذلك جدا. كذلك أّمر رسوُل هللا 

ذات مرة أسامة بن زيد على اجليش الذي كان قوامه عشرة آالف مسلم مبن فيهم 
أوالد العبيد أيضا كانوا حُيسيبون عبيًدا أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما أيًضا مع أن 

يف العرب. قولوا اآلن، ابهلل عليكم، أي قوم يف العامل أعطى الناس حرية مثل هذه 
وقدَّم أعلى منوذج للمساواة إذ عنّي ابن عبد معتيق  قائًدا على جيش عرمرم يتضمن 

دىن إهانة أبالصحابة األجالء؟ مث مل يشعر أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما أيًضا 
هلما يف القتال ُتت إمرة أسامة، بل استعدا للخروج للحرب ُتت إمرته بكل 

مل ينلها  ابلغةبشاشة وسرور. بل احلق أن هذا اجليش ًنل يف اتريخ اإلسالم عظمة 
 ،أّي جيش آخر. وذلك أبن رسول هللا ما كان قد أرسل هذا اجليش حىت تويف

خليفة، فكان مضطرًا إىل عدم اخلروج للحرب بسبب  وانُتخب أبو بكر 
مسؤوليات اخلالفة، ولكنه مل ينفصل عن اجليش من تلقاء نفسه، بل كتب إىل 

 ،فأرجو أن تسمح يل ابلبقاء يف املدينة ،ن املسلمني قد انتخبوين خليفةإ :أسامة
يف املدينة أيًضا ضروري  ن بقاء عمر أ فسمح له. مث كتب أبو بكر 

لذا أرجو أن تسمح لعمر أيًضا أن يبقى يف املدينة  ،يف أمور هامة معه اورللتش
 ،يف عهد خالفته ابن رقيق . إًذا، فقد عظّم أبو بكر 1أيًضا فسمح لعمر 

ومل يتخّلف عن االنضمام إىل  ،إذ اعرتف بسيادته وحق حكمه يف عهد خالفته
 اجليش وال شخص واحد دون إذن.

 امة املساواة حكم إسالمي هام آخر إلق

األمر اإلسالمي الثاين الذي عمل به مجيع الصحابة واملسلمني دائًما بشدة 
متناهية من أجل إقامة املساواة هو أن اإلسالم مل كميِّّز بني كبري وصغري يف عقوبة 

                                                 
 ذكر أمر أيب بكر يف أول خالفته. ،، مث دخلت سنة إحد  عشرة3اتريخ الطربي؛ ج 1
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عند اإلسالم دون أي العقوبة اجلركمة، فاجملرم سواء أكان صغريًا أو كبريًا يستحق 
وبلغ  ،امرأة كانت من عائلة حمرتمة رقت يف زمن رسول هللا سي متييز بينهما. لقد 
لذا جيب  ،هنا من عائلة كبريةإ، وشفع هلا بعض الناس وقالوا األمر رسولي هللا 

ذلك  أال تُقطع يدها بل كمكن أن يوجَّه إليها تنبيه بسي . عندما مسع النيب 
ليُكم   ليكي الَّذِّيني قـيبـ  أينَـُّهم  كيانُوا  ،ظهرت عالمات الغضب على وجهه وقال: "إِّمنَّيا أيه 

ويامي ُ اَّللَِّّ  ،إِّذيا سيريقي فِّيهِّم  الشَّرِّيُف تـيريُكوُه ويإِّذيا سيريقي فِّيهِّم  الضَّعِّيُف أيقياُموا عيليي هِّ احل يدَّ 
ةي بِّن تي حُميمَّد   سيريقيت  ليقيطيع ُت ييديهيا". فلم يكن مثل هذا التمييز موجودا ليو  أينَّ فياطِّمي

 .1كبريًا  مبني املسلمني، بل كل من ارتكب جركمة ال بد وأن يعاقب صغريًا كان أ
 ن أهمية املساواة يف أمور التمد

فذات مرة كان رسول  ؛لقد عّد اإلسالم املساواةي ذات أمهية كرب  يف أمور التمدُّن
منه قلياًل مث خطر  حليبا، فشرب النيب  فأهداه أحدٌ  يف جملس   جالًسا هللا 

، ألنه أيًضا كان يف اجمللس ابإلضافة إىل بباله أن يعطي شيًئا منه أليب بكر 
أن أاب بكر ليس جالًسا عن  بعض األقارب اآلخرين. ولكن وجد رسول هللا 

كمينه بل جيلس إىل مشاله، وكان هناك شاب آخر جيلس على كمينه، ولكن ما دام 
ذلك الشاب وقال: هل  اإلسالم قد قّدم حق اجلالس على اليمني سأل النيب 

أتذن يل أن أعطي احلليب أليب بكر؟ سأل الشاب: هل هذا حقي اي رسول هللا 
، كميين: أنت أحق به لكونك جالًسا على فق ؟ فقال أم تسألين جربًا خلاطري 

ُوثِّري بِّفيض لِّي مِّن كي  ولكين أستأذنك أن أعطيه أليب بكر. قال الشاب: ميا ُكن ُت ألِّ
 .قال ذلك وبدأ يشرب احلليب .2.أيحيًدا ايي ريُسولي اَّللَِّّ، فأعطاه إايه

 يف مرض املوت  أمُر رسول اهلل 

نفسه ويدلُّ على كيفية حفاظ اإلسالم على  هناك حادث يتعّلق برسول هللا 
أطلع الصحابةي على وحي تلقاه من هللا  املساواة. عندما قربت وفاته 

                                                 
 صحيح البخاري كتاب احلدود، ابب كراهية الشفاعة.  1
 صحيح البخاري؛ كتاب املساقاة، ابب يف الشرب. 2
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وأخربهم أن وفاته قريبة. فسادهتم رقة غريبة وُملئت القلوب خشوًعا ورّقًة. ذات 
اي أيها الناس ال فرق  جالًسا يف املسجد وقال للصحابة ًنصًحا: يوم كان 

بيين وبينكم أمام القانون اإلسالمي، فلو صدر مين خطأ فانتقموا مين. وقال 
من أن يؤاخذين هبا هللا.  ب إيلّ ين لو تلّقيت العقوبة على ذلك يف الدنيا أحي إ

: عندما قال ذلك هنض صحايب وقال: اي رسول هللا إن يل عليك حقا. قال 
 الغزوات،تسوي صفوف املسلمني أثناء إحد   ما هو؟ قال: كنتي ذات مرة

وكان الصف األمامي غري مستقيم بعض الشيء، فشققتي طريقك يف الصف 
، ويف هذا األثناء أصابين مرفقك. قال  : أين أصابك؟ رفع وتقدمتي

يف احلال وقال:  الصحايب ثوبه من الظهر وأراه املكان. فجلس رسول هللا 
ل الصحايب: اي رسول هللا عندما أصابين مرفقك  كمكنك أن تضربين مبرفقك. قا

: حسًنا، ورفع الثوب عن ظهره وقال: . قال لباسكان جسمي عاراي دون 
تعالي واضربين مبرفقك. كمكنكم أن تقّدروا حالة الصحابة حينذاك، فمن ًنحية  

فكانت  ،كانوا مغلوبني ابلعواطف على أن رسول هللا مغادرهم عما قريب
حلزن واهلم، ومن ًنحية اثنية كان الصحايب يطالب ابالنتقام منه قلوهبم مليئة اب

هذا الصحايب إراًب، ولكن الشريعة اإلسالمية  حتًما ملزقوا ،! لو كان بوسعهم
ثوبه وقال: لقد  فصربوا على مضض. رفع رسول هللا  ،حالت دون ذلك

لصحايب الذي أحسنت إذ أنت منتقم مين يف الدنيا ومل تؤجله إىل يوم القيامة. ا
وقّبل ظهره بعيون تذرفان دموًعا وقال: اي  طلب ذلك انثىن على رسول هللا 

رسول هللا، ال شك أن مرفقك أصابين ولكين قمت هبذه احليلة يف هذا الوقت 
. ما أعظم هذه املساواة اليت 1ألقبِّل جسمك املبارك وأنت تذكر رحيلك عنا

ريها؟ احلق أنه كما يُرفع التمييز يف أقامها اإلسالم! هل للعامل أن أييت بنظ
كذلك ال تبقى هناك أية أفضلية   ،املسجد بني الثري والفقري وامللك والرعية

 المرم على غريه فور الدخول يف دائرة اإلسالم. 
 
 
 
 

                                                 
  ، كتاب املناقب.1للسيوطي: ج الآللئ املصنوعة،السرية النبوية البن هشام؛ و  1
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   حادث عظيم يف عهد عمر 

، بل ظل جاراًي بعد وفاته أيًضا. فهناك وهذا العمل مل ينتهِّ على زمن النيب 
اضطر بسببه إىل ُتمُّل مشاق كثرية، ولكنه  حادث معروف يف سوانح عمر 

تها يف العامل. هذا احلادث يتعّلق مل يبال هبا وأقام مساواة يهدف اإلسالم إقامي 
الذي كان زعيم قبيلة  مسيحية كبرية. عندما بدأ  الغّساين ة بن األيهملي جببـي 

مع قبيلته وخرج للحج. كان  جبـيليةاملسلمون ابهلجمات على جبهة الشام أسلم 
فوقعت قدم أحد املسلمني دون  ،يف أحد األماكن يف مراسم احلج ازدحام كبري

. فلما كان جبـيلية قصد على قدمه، ويف بعض الرواايت أن قدمه وقعت على ُجّبة
حيسب نفسه ملًكا عظيًما وكان ير  أن ستني ألف شخص من قومه خاضعون 
ألمره، بل يتبنّي من بعض التواريخ أن عدد جنوده فحسب كان ستني ألًفا. على 
أية حال، عندما وقعت قدم مسلم بسي  على قدمه استشاط غضًبا ولطمه بقوة 

ىل الوراء متأداًب، وقال: قد أسأت إيل، أال تعلم من أًن؟ كان عليك أن تتأخر إ
ولكنك وضعت قدمك على قدمي جتاسًرا منك! لزم هذا الشخص السكوت 
على إثر تلقيه اللطمة ولكن تكّلم مسلٌم آخر وقال جلبلة: أال تعلم أن الدين 
الذي دخلتيه هو اإلسالم، واإلسالم ال كمّيز بني الكبري والصغري، وخاصة يف هذا 

قال املسلم: لو رُفعت الشكو  ضدك عند  البيت. قال جبلة: ال أابيل بذلك.
لثأر هلذا املسلم منك. عندما مسع جبلة بن األيهم هذا الكالم  عمر 

استشاط غضًبا وقال: هل من أحد يستطيع أن يلطم وجه جبلة؟ قال املسلم: ال 
أعلم عن اآلخرين، أما عمر فسيفعل ذلك حتما. عندما مسع جبلة ذلك طاف 

ة ووصل إىل جملس عمر وسأله: إذا لطم شخص كبري ابلبيت على جناح السرع
؟ قال: أطلب من الصغري أن يلطم وجه ذلك الكبري. تفعلشخًصا صغريًا فماذا 

فقال: لعلك مل تفهم قصدي، ما أقصده هو إذا لطمه شخص كبري جًدا فماذا 
: : ال فرق بني الصغري والكبري يف اإلسالم. مث قال عمر تفعل؟ قال عمر 

ارتكبت هذا اخلطأ اي جبلة؟ قال جبلة كذاًب: مل ألطم أحًدا، وإمنا  لعلك أنت



 ياحة الروحانية الس 122
 

مع استفسرت عن األمر فق . ولكنه خرج من اجمللس فورًا وهرب إىل بلده 
مل أيبه  رفقائه وارتدَّ مع قومه واشرتك يف احلرب ضد املسلمني، ولكن عمر 

 . 1بذلك
ملساواة نفسها اليت يقيمها هذه مساواة ال نظري هلا يف أّي قوم آخر، وهذه هي ا

املسجد. وكما ال فرق بني الثري والفقري يف املسجد كذلك ال يوجد يف اإلسالم 
 أيًضا أّي فرق بني الصغري والكبري. 

 حكم اإلسالم بأداء الزكاة إلقامة املساواة 

وظل الصحابة يعملون به بكل  ،مث اختار اإلسالم طريًقا آخر إلقامة املساواة
وهو طريق الزكاة. لقد فرض اإلسالم الزكاة لتبقى املساواة قائمة بني أال  ،حرص

 الناس، ولكيال يصبح البعض أغنياء جًدا والبعض فقراء جًدا. فيقول رسول هللا 
عن الزكاة: "تـُؤ خيُذ مِّن  أيغ نِّييائِّهِّم  ويتـُريدُّ عيليى فـُقيريائِّهِّم "
ألن يف أموال األغنياء نصيًبا  2

نصيبهم. تؤخد الزكاة على رأس  يُعاد إليهما احلد، ومن حقهم أن للفقراء إىل هذ
املراد من الزكاة ف% 6على رأس املال بقدر  الربحُ  قدِّر%. لو 2,5املال بقدر 

أي قد ، % من الربح40أن هللا تعاىل أيمر أن يُعطى الفقراء هو % 2,5بقدر 
موال على حاجات لتُنفق هذه األ ،رضت الشريعة ضريبة ثقيلة على املسلمنيفي 

 الفقراء وهُتيأ هلم فرص التقدُّم. 
 احلاصلة من الفتوحات  الغنائم توزيع حولتعليم القرآن 

 يوزَّع أن )احلاصلة من الفتوحات األموال)الفيء  َّبصوصكذلك أتمر الشريعة 
لكي يتالشى الفرق بني  ،على الفقراء إضافة إىل إنفاقه على احلاجات القومية

ميا أيفياءي هللاُ الغين والفقري. أيمر هللا تعاىل يف هذا املوضوع يف القرآن الكرمي بقوله: 
لِّ ال ُقري  فيلِّلَّهِّ ويلِّلرَُّسولِّ ويلِّذِّي ال ُقر َبي ويال يـيتياميى ويال ميسياكِّنيِّ وياب نِّ  عيليى ريُسولِّهِّ مِّن  أيه 

                                                 
 األيهم.جبلة بن  البداية والنهاية؛ مث دخلت سنة ثالث ومخسني، 1
 صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة. 2
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يغ نِّيياءِّ مِّن ُكم   السَّبِّيلِّ كيي  الي ييُكوني  ي األ  ُدوليًة بـيني 
. أي أنمركم يف األموال اليت 1

تنالوهنا بغري جهد منكم أهنا حق هلل. عندما منعن النظر يف الشريعة من منطلق  
املراد من حق هللا، نعلم أن املراد منه أن يُنفق ذلك املال على الفقراء واحلاجات 

 قوله تعاىلالدينية والقومية. من الواضح أن احلاجات الدينية والقومية مشمولة يف 
 ِّفيلِّلَّه  لكوهنا مسؤولية هللا، غري أنه كمكن أن يُطرح سؤال: كيف يدخل الفقراء

ويميا مِّن  ديابَّة  يفِّ يف كلمة "هللا"؟ جوابه أن هللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي: 
ير ضِّ إِّالَّ عيليى هللاِّ رِّز قـُهيا األ 

. أي كل ما يدبُّ على األرض أو كمشي فإن 2
لى هللا تعاىل. فما دام رزق كل حيوان على هللا فقد شرع هللا تعاىل مسؤولية رزقه ع

بنفسه طريًقا لتكسب احليواًنت رزقها. وإن مل تستطع فال بد أن يرزقها هللا من  
 كنوزه، وإن أفضل كنـز من كنوز هللا هو ذلك املال الذي تعّده الشريعة مال هللا. 

بكلمات مفادها: عندما كمثل الناس لقد ورد يف احلديث الشريف شرح هذه اآلية 
أمام هللا يوم القيامة سيقول هللا لبعضهم: ادخلوا اجلنة ألنين كنت جائًعا 

كنت عاراًي فكسومتوين. سيقول   ..فسقيتموين عطشاًنً كنت   ..فأطعمتموين
أو جائعا أو  املؤمنون مستغربني: أنت متزح معنا اي رّب، أىنَّ لك أن تكون عارايً 

سوك، أو نطعمك أو نسقيك؟ سيقول هللا تعاىل: مل تفهموا قصدي.  فنك ؛عطشاًن
كلما أطعمتم جائًعا ذا حاجة يف الدنيا، مل تطعموه بل أطعمتموين، وكلما سقيتم 
ظامًئا ذا ُغلَّة فما سقيتموه بل سقيتموين، وكلما كسومت عاراًي فقريا يف العامل فما  

 . 3كسومتوه بل كسومتوين
إلنفاق على الفقراء مبنـزلة اإلنفاق على هللا ألن رزقهم معىن هذا احلديث أن ا

نصيب لرسولنا أموال الفيء  ، أي يفويلِّلرَُّسولِّ على هللا. مث يقول هللا تعاىل: 
ألنه اثبت من  ،أيًضا، واملراد من نصيب الرسول أيًضا توزيع األموال على الفقراء

                                                 
 8احلشر:  11
 7هود:  2
 صحيح مسلم؛كتاب الرب والصلة واألدب، ابب فضل عيادة املريض. 3
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بل كان يوزعها على  ،أنه ما كان يُبقي عنده أموااًل من هذا القبيل سنته 
لذا فاألموال ، ظٌل ملسؤوليات هللا  الفقراء. احلق أن مسؤوليات الرسول هي

اليت تُنفق ألداء هذه املسؤوليات إمنا هي مبنـزلة دفعها للرسول. مث يقول تعاىل: 
 ويلِّذِّي ال ُقر َبي.الشيعة يستنبطون من ذلك إن  ، أي لألقارب أيًضا نصيب

مع أنه مل يوضع نصيبهم يف مثل  ،عادة أن يف أموال الفيء نصيًبا ألقارب الرسول
هم الذين ذُكروا يف اآلية:  لِّذِّي ال ُقر َبي هذه األموال ق . احلق أن املراد من 

 ِّويالرُّكَّعِّ السُُّجود ينذرون  أي الذين يتقرَّبون إىل هللا تعاىل، والدراويش الذين
أهل البيت من  وذلك حىت لو كانحياهتم خلدمة الدين وليس هلم معاش اثبت. 

. مث يقول هللا تعاىل: ؛ إذ هم من هذه الفئةأوائل مستحقي هذه األموال
ال يـيتياميى ألهنم أيًضا فقراء عادة. ،أي لليتامى أيًضا حق يف هذه األموال 

نصيب للمساكنييف أموال الفيء  أي السَّبِّيلِّ ويال ميسياكِّنيي وياب ني  ويقول
واملسافرين، واملسافر أيًضا يصبح كالفقري مؤقًتا يف بعض الظروف. مث يقول هللا 

ن ُكم  نه وضع هذا التقسيم إتعاىل  يغ نِّيياءِّ مِّ ي األ  كيال أي   كيي  الي ييُكوني ُدوليًة بـيني 
  بل لتنتقل إىل الفقراء أيًضا تبقى هذه األموال متداولة بني أيدي األغنياء فق

فنأمر أن توزَّع هذه األموال على الفقراء حىت ال  ؛حىت يستفيدوا منها بدورهم
تكون ُدولة بني األغنياء فق .

قصة فالح

يف بعض األحيان يقول الفالحون كالًما بليًغا جًدا، فقد رو  يل أحد اإلخوة 
وهو  ،دي هناك أمر مل أفهمهالفالحني: قابلت ذات مرة حاكما وقلت له: اي سي

الرعية وتكتب إىل املفوض العام أن يوزِّع مائة  نأن احلكومة تكون أحياًًن راضية ع
على الفقراء، فيبحث املفوض العام  من األراضي ومخسني هكتارًا أو مائيتي هكتار

فيقرر  ،عن الفقراء وال جيد شخًصا فقريًا؛ فحيثما ينظر يف قرية ال جيد إال األغنياء
وأن  .كذا وكذا من اهلكتاراتما،   بصعوبة ابلغة أن يُعطى شخص من عائلة عريقة

ألن  كذا وكذا من اهلكتارات ألهنم يتضورون جوًعا!  ما، يُعطى شخص شريف
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 ، بينماذلك الشخص األول ال كملك سو  ثالثني ألف هكتار من األرض
ألف  15اك من كملك هكذا هنف .الشخص الثاين ال كملك إال عشرين ألف هكتار

إن مل يُعطيوا أراض  هؤالء املساكني وهناك مين كملك عشرة آالف هكتار، و  ،هكتار
جوًعا، فتوزَّع عليهم األراضي كلها! مث بعد فرتة عندما تريد احلكومة  ملاتواأخر  

قدِّمت للحكومة تقول: فلتوزَّع هذه اجلوائز  أن تُعطي بعض اجلوائز على خدمات  
ذات مكانة اجتماعية عالية، فيخرج املفوض العام حبثًا عن عائالت على عائالت 

ُتتل مكانة اجتماعية عالية، فالناس الذين وجدهم فقراء يف املرة املاضية جيدهم 
وتوزّع اجلوائز كلها عليهم مرة أخر . فبالنظر إىل هذه الظاهرة ال  ،أثرايء هذه املرة

 نفهم، هل حنن كبار أو صغار؟ 
إذ خُيتار األثرايء واألغنياء وتوزَّع  ؛وب توزيع األموال يف هذه األايمفهذا هو أسل

األموال عليهم. ولكن اإلسالم ال يقول ذلك، بل أيمر أن توزَّع األموال على 
يغ نِّيياءِّ مِّن ُكم  الفقراء  ي األ  أي حىت ال ترتكز األموال يف  كيي  الي ييُكوني ُدوليًة بـيني 

ىل الفقراء أيًضا. لذلك فقد حيدَّ اإلسالم من ازدايد ثروة أيدي األثرايء، بل تصل إ
وبذلك أقام املساواة بني  بفرضه أحكام الوراثة، وفرضه الزكاة، ومنعه الراب، األثرايء

 األثرايء والفقراء. 
مبدأ حكيم جلميع أديان العامل ُبغية إقامة املساواة 

ومن مقتضيات املساواة أيضا أن يكون هناك عدل بني خمتلف األداين. واإلسالم 
ويليو الي ديف ُع هللاِّ النَّاسي بـيع ضيُهم  بِّبـيع ض أيضا فيقول:  املساواةأيمر إبقامة هذه 

ُم هللاِّ كيثِّريًا ُد يُذ كيُر فِّيهيا اس  ُدِّميت  صيويامُِّع ويبِّييٌع ويصيليوياٌت ويميسياجِّ أي لو مل. 1هلي
ملا   ،ولو مل تتم محاية حقوق أقوام العامل كلها بواسطة اإلسالم املسلمني، خنلق

كانت الصوامع والبِّييع والصلوات واملساجد وسيلة لألمن بل لصارت بؤرة الفتنة 
والفساد واخلصومات. واضح أن دين املسلمني أعطى كل قوم حق العبادة يف 

العبادة على قدم املساواة. احلرية اليت مساجده، ويريد أن يكون لكل قوم حق 

41احلج:  1
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للمسيحيني لعبادهتم يف مسجده ال كمكن ألي قوم يف العامل أن  منحها النيب 
 هللُا املسلمني لو مل خيلقإنه أييت بنظريها. إًذا، يقول هللا تعاىل يف اآلية آنفة الذكر 

ت الفتنة والفساد لعمّ  ،هلذا الغرض، ولو مل يُقم املسلمون هذا احلق إبهراق دمائهم
العاملي وملا استتبَّ األمن ابملعىن احلقيقي أبًدا. 



اهلدف الثاين للمسجد هو إقامة مكان مبارك، وهذا كمكن أن يتحقق بطريقتني: 
فهذه اجلماعة أيضا وقٌف لذكر هللا، إذ  ألن املسجد يكون وقًفا لذكر هللا، )أ(

ُُه ُيسيبُِّّح ليُه فِّيهيايقول هللا تعاىل حبقها:  يفِّ بـُُيوت  أيذِّني هللُا أين  تـُر فيعي وييُذ كيري فِّيهيا امس 
رِّ هللاِّ ويإِّقيامِّ الصَّالي  صيالِّ * رِّجياٌل الي تـُل هِّيهِّم  جتِّياريٌة ويالي بـيي ٌع عين  ذِّك  ل ُغُدوِّ وياآل  ةِّ ويإِّيتياءِّ ابِّ

يب صيارُ  الزَّكياةِّ خييياُفوني يـيو ًما تـيتـيقيلَُّب فِّيهِّ ال قُلوُب وياأل 
. أي أن رمحة هللا ستنـزل على 1

بيوت أذِّن هللا أن تُرفع ويُذكر فيها امسه، وستشبه املساجد متاًما من حيث ذكر هللا 
ُيسيبُِّّح ليُه فِّيهياتعاىل، والذين يسكنون هذه البيوت هم السبب وراء ذلك. 
رِّ هللاِّ  صيالِّ * رِّجياٌل الي تـُل هِّيهِّم  جتِّياريٌة ويالي بـيي ٌع عين  ذِّك  ل ُغُدوِّ وياآل  ، أي ال يلهيهم ابِّ

داخلية أم تتعلق ابالسترياد  ؛ سواء كانتعن ذكر هللا أي نوع من التجارة
 والتصدير أو الزراعة أو املصانع وغريها. 

اآلية كلمتان "التجارة" و"البيع" مع أنه ال جتارة بغري البيع  لقد اسُتخدمت يف هذه
أصال. إًذا، املراد هو أن اإلنسان يف بعض احلاالت يربح من كِّال الناحيتني أي من 
البيع والشراء وهذه جتارة، ويف بعض الظروف ال يشرتي العامل، بل يبيع فق ، 

صر يف البيع يف احلقيقة وال حيث يبيع إنتاجه. فعمله ينح ،مثل الفالح أو الصانع
التجارة  كل نوع منوبنّي   ،لذا قد بّينه هللا منفصاًل عن التجارة ،عالقة له ابلشراء

خييياُفوني يـيو ًما تـيتـيقيلَُّب فِّيهِّ أي ال يصرفهم شيء عن الصالة أو الزكاة. ، على حدة
يب صيارُ  ، ويسعون إىل هنا وهناك فزعني. ال قُلوُب وياأل 

38-37النور:  1
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ن الذي ينضم إىل هذه اجلماعة يصبح وقًفا لذكر هللا وهذه هي إ تعاىل فيقول هللا
 مهمة خاصة ابملسجد، فكأن هذا الشخص يصبح مسجًدا متنّقال. 

التسابق يف العبادة وذكر اهلل 

حىت بلغت مساعيهم هذه  ،كان الصحابة يسعون دائًما للتقدم يف ذكر هللا
درجة الذهول عن أنفسهم. لقد ورد يف األحاديث أن الفقراء جايوا إىل النيب 

   ذات مرة وقالوا: نصّلي كما يصّلي األغنياء، ونصوم كما يصومون وحنج
كما حيجون ولكننا ال نستطيع أن ندفع الزكاة والصدقات والتربعات، لذا فقد 

يسبقوًن. قال  كي الختربًن بشيء نعمل به  سبقوًن يف احلسنات؛ فنرجو أن 
أخربكم بشيء لو عملتم به لدخلتم اجلنة قبلهم  أفال : حسًنا،رسول هللا 

ُدوني ُدبـُري ُكّل ؟َّبمس مائة سنة بُِّحوني ويُتي مي : ُتسي قياُلوا بـيليى ايي ريُسولي هللاِّ. قيالي
ثِّنيي ميرَّةً  صيالية   اًث ويثيالي ُوني أ ،ثيالي ثِّنيي ميرًَّة. عً بـي ر  ويُتكيربِّّ خرجوا فرحني فا ويثيالي

بعد بضعة أايم جاء الوفد نفسه إىل رسول هللا و مسرورين، وكأهنم رحبوا املعركة. 
ننا ظُلمنا ظلًما كبريًا إذ قد بلغ األثرايءي أيًضا ما أخربتينا به يف ذاك إ :وقالوا

إذا كان يف  :وا العمل به، فماذا نفعل اآلن؟ قال رسول هللا أاليوم، وبد
؟ هذه هي 1قلوهبم محاس لكسب احلسنات إىل هذا احلد فأىّن يل أن أمنعهم

 الفضيلة اليت حّولت الصحابة إىل مسجد حّي. 
الطاهرة  شهادة اهلل على حياة الصحابة 

كذلك ُتطهَّر مجاعة ، و احلالة الثانية للمقام املبارك هي أنه يكون مقام طهارة  )ب(
فيقول هللا تعاىل:  ،أن الصحابة طُهِّّروا فعالً  القرآن الكرمي شهادةٌ األنبياء، ويف 

 ميةي تِّهِّ وييـُزيكِّيهِّم  وييـُعيلُِّّمُهُم ال كِّتيابي وياحل ِّك  ُلو عيليي هِّم  آايي يـيتـ 
. أي أّن هذا الرسول2

ويعّلمهم الكتاب واحلكمة. أي أن هللا تعاىل ، يقرأ آايتنا على الصحابة ويزكيهم
رة الصحابة بنفسه. وقد وردت الشهادة بطهارهتم يف آية أخر  كما يشهد بطها

صحيح مسلم؛ كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب استحباب الذكر بعد الصالة. 1
 3اجلمعة:  2
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ُهم  ويريُضوا عين هُ يلي:  يي اَّللَُّ عينـ  ريضِّ
. ويف آية اثلثة جاءت الشهادة كما يلي:1

 ُتيظِّر نـ ُهم  مين  قيضيى حني بيُه ويمِّنـ ُهم  مين  يـينـ  فيمِّ
. أي أهنم عباد هللا الصاحلون إىل2

حققوا عهدهم الذي قطعوه مع هللا تعاىل، ومنهم مين مل جيدوا درجة أن بعضهم 
فال يزالون ينتظرون أن  -وإن كانوا قد قضوه من األعماق-فرصة إلحقاقه عملًيا 

عن تضحية صحايب  يهيِّّئ هلم هللا فرصة لذلك. لقد ورد يف األحاديث مثالٌ 
ح كيف حفظوا عهودهم.   يوضِّّ

تضحية عظيمة لصحابي 

عركة بدر مل يكن عند الصحابة تصوُّر أن احلرب ستندلع، بل  عندما حانت م
فق ، لذلك بقي كثري من  لردع شر قافلة   خارجٌ  كانوا يظنون أن رسول هللا 
 حربٌ  هذا اخلروج بعد. ولكن عندما نشبت الغزوة الصحابة يف املدينة ومل يرافقوا

ضرب الصحابة أمثلة غري مسبوقة يف  ،مع جيش الكفار على غري املتوقع
 ،التضحية، فغبطهم الصحابة الذين مل يشرتكوا يف القتال مبن فيهم عّم أنس 

ننا فعلنا  إوقال الصحابة الذين اشرتكوا فيها  ،كلما ذُكرت وقائع بدر يف جملسو 
ع صامًتا مث يقول عفواي: مل تفعلوا شيًئا، لو كنت تمكان عم أنس يس  ،كذا وكذا
م لضربت لكم مثاًل يف القتال. كان الصحابة يسمعون منه ذلك مكانك

ويضحكون. ولكن هللا حقق أمنيته وجاء يوم ُأُحد، وحدث يف أثناء املعركة 
من الوقت  نتيجة غفلة املسلمني أن تشتت جيشهم شذر مذر، حىت جاء حنيٌ 

إال أحد عشر صحابًيا فق . كان عدد الكفار  مل يبق فيه حول رسول هللا 
إال  ثالثة آالف مقابل املسلمني، وحني رأ  العدُو أنه مل يبق حول رسول هللا 

وكان هجوم العدو شديدا حبيث اهتزت بسببه  ،بضعة أشخاص أعاد الكرة بغتة
أقدام هؤالء األحد عشر صحابًيا أيًضا. ملا كان اهلجوم شديًدا ُجرح رسول هللا 

  ُوخرَّ  ،أسنانه أيًضا بعض سرتوانغرس مسمار اخلوذة يف رأسه املبارك، وك

 100التوبة:  1
24األحزاب:  2
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 مث سق  على جسده الطاهر بعض 1مغشًيا عليه يف حفرة من شدة اجلروح .
الصحابة مقتولني، وبذلك اختفى جسده الطاهر عن أعني الناس. حبث 

قد  ولكن ملا مل يره أحد انتشرت الشائعات أنه  ،املسلمون عنه هنا وهناك
أيًضا  اسُتشهد. وعندما اُنتشلت جثث الصحابة بعد ذلك ظهر رسول هللا 

للعيان، وتبني أنه كان مغشًيا عليه فق . ولكن هذه اإلشاعات أطارت صواب 
حّي بفضل هللا تعاىل  املسلمني مؤقًتا، وعندما علموا بعد ذلك أن رسول هللا 
سلمون قد حازوا الفتح يف زالت معاًنهتم وفرحوا بسماع هذا اخلرب. وملا كان امل

أيًضا  انتشروا هنا وهناك مطمئين البال وكان منهم عم أنس  ،بداية املعركة
جالًسا على  الذي كان يتجول هنا وهناك وأيكل التمور، فرأ  سيدًن عمر 

صخرة يبكي. ذهب إليه وقال: اي عمر، هذا ليس وقت البكاء، بل هو وقت 
: أال تدري ما الذي سالم الفتح؟ قال عمر الفرح، أتبكي وقد رزق هللا اإل

. كان ذلك حدث؟ قال ال. قال: لقد أعاد العدو الكرّة واسُتشهد رسول هللا 
األنصاري أيكل التمور وكانت احلبة األخرية يف يده، فنظر إليها وقال: ليس بيين 

ك! وبني اجلنة إال هذه التمرة. قال ذلك ورمى التمرة وقال خماطًبا عمر: واها ل
وأنت تبكي! ليس لنا مكان إال ما سبقينا إليه رسول  لقد اسُتشهد رسول هللا 

. قال ذلك وسّل سيفه وانقض على العدو، وعندما ُبرتت يده أخذ هللا 
 ،السيف بيده األخر ، وعندما ُبرتت يده الثانية بدأ يضرب األعداء برجليه

تصار، ظل حيارب العدو إىل وعندما ُبرتت رجاله أيًضا بدأ يعّضهم أبسنانه. ابخ
آخر حلظة من حياته. وعندما ُعثر على جثته ُعلم أن العدو قد طعنها سبعني 
طعنة حىت تعّذرت معرفته. لقد ورد يف األحاديث أن هذا الصحايب كان من 

تيظِّرُ الذين يقول هللا تعاىل عنهم:  ُهم  مين  يـينـ  نـ  ُهم  مين  قيضيى حني بيُه ويمِّ نـ  . هذه  فيمِّ
ُهم  ويريُضوا ت بيوت مباركة قال هللا تعاىل عن أصحاهبا: كان يي اَّللَُّ عينـ  ريضِّ
 . عين هُ 
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 بعض أحداث تثبت بركات الصحابة الظاهرية اليت تزيد املرء إميانا 

هذا، وهناك أحداث كثرية لربكاهتم الظاهرية أيًضا. ذات مرة سافر بعض الصحابة 
إىل مكان، ويف أثناء ذلك لدغت حية أحد السكان احملليني. وكان هؤالء الناس 

فسألوا  ،بعد قراءهتم شيًئاينفثون حبسب عادهتم القدكمة يدعون أصحاب الرُّقـ يية 
صحايب: أًن أستطيع أن أفعل  : هل فيكم أحد يفعل ذلك؟ قالالصحابة 

املريض متاًما، وأهد  له أهله  فُشفيفقرأ سورة الفاُتة ورقى  ،ذلك، فأخذوه معهم
لها، ولكن بعض الصحابة بعض الشياه إظهارًا لسعادهتم على شفاء املريض فقبِّ 

، فقال اعرتضوا على ذلك. وعندما وصلوا املدينة ذكروا احلادث لرسول هللا 
تلك  إىل قلب ذلك الصحايب: أين نصييب من تلك اهلدية؟ أي إلدخال الفرحة

كانت من فضل هللا تعاىل. كان املراد من ذلك أنه ال يوجد سحر إمنا  اهلدية 
وشعوذة يف اإلسالم، ولكن هللا تعاىل وضع الربكة يف سورة الفاُتة بعد تقوية 

 ،اهلدية اليت أُهديتيها مباركة قال له إن تلك أنه  إكماهنم وأراهم معجزة. أي
للصحابة إذ  فأعطِّين أيًضا نصيًبا من هذه الربكة. انظروا كيف وهب هللا تعاىل بركةً 

نفخ أحدهم بقراءة سورة الفاُتة فق  وُشفي امللدوغ. هناك بعض الناس يرقون يف 
هم أدىن هذه األايم أيًضا بقراءة الفاُتة تقليًدا هلذا احلادث، ولكن ال يوجد يف رقيت

أتثري، بل لو نفخ غري مؤمن بقراءة الفاُتة مائة مرة ملا كان هلا أدىن أتثري. بل احلق 
 أن الفاُتة تكون مباركة إذا خرجت من فم شخص مبارك يف حد ذاته. 

حيث  )جالل الدين( مث هناك حادث آخر من هذا القبيل رواه موالًن الرومي
قيصر الروم بنوبة صداع بعد فرتة من حني ُمين الروم ابهلزكمة أصيب إنه يقول 

أن يكتب إىل  الزمن، عاجله األطباء كثريًا ولكنه مل يتحّسن. وأخريًا قال له أحدٌ 
. أرسل قيصر يشفيهخليفة املسلمني لريسل إليه شيًئا ابركه من عنده وكمكن أن 

يطلب منه شيًئا مبارًكا من عنده ألن صداعه ال  الروم مبعوثه إىل سيدًن عمر 
فلعله يزول بذلك الشيء املبارك. كان العرب معتادين على أن يزيّتوا  ،يكاد يزول

بيد املبعوث قبعته القدكمة اليت كانت ملطخة  شعرهم كثريًا، فأرسل عمر 
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الزيت، وأرسل رسالة إىل قيصر أن  تفّشيوكانت وسخة جًدا بسبب  ،ابلزيت
وضع التاج على رأسه عندما يلبسها ابستمرار. أما قيصر الذي كان معتاًدا على 

ولكنه عندما أصيب بنوبة صداع شديدة ذات يوم  ،رأ  قبعة وسخة قلق بشدة
ما إن لبس القبعة زال صداعه. مث تعّود ، فوأراه هللا تعاىل معجزةً  ،لبسها مضطرًا

الوسخة  قيصر بعد ذلك على أنه كلما جلس يف إيوانه لبس قبعة عمر 
 اركهم هللا تعاىل تُبارك أشيايهم أيًضا. واملهرتئة. إًذا، فالذين يب

لقد ذكر يل أحد اإلخوة أن مرض السل نشأ يف عموده الفقري، وتبنّي األمر 
جاء إىل قاداين واضًعا يف إنه نفسه من األشعة السينية أيًضا. فيقول هذا األخ 

أنواع ترك إنه احلسبان أنه إذا كان ميًتا ال حمالة فليمت يف قاداين. وقال 
الدعاء فق . وكانت النتيجة أنه بدأ يتحسن رويًدا رويًدا  وسألين ،كلها  العالج

حىت ُشفي متاًما. مث ذهب إىل الهور مرة أخر  إلجراء صورة أشعة. وقد 
وحني مل جيدوا أّي أثر ملرض السل قالوا: يبدو أن  أكثر من مرة،أجراها األطباء 

ذين يبارك هللا فيهم يبارك يف  العمود الفقري قد تغري من جذوره. فالعباد ال
كالمهم ويف لباسهم ويف أدعيتهم بل يف كل شيء هلم. فكما أن املسجد شيء 

وقد الحظ العامل بركاهتم املادية  ،كذلك كان حزب الصحابة مبارًكا  ،مبارك
 والروحانية أبم أعينهم.



وهذه العالمة أيًضا كانت  ُهًد  لِّل عياليمِّنيي أنه اهلدف الثالث من املسجد هو 
ُدوني موجودة يف الصحابة. يقول هللا تعاىل يف سورة األعراف:  نيا أُمٌَّة يـيه  ويممَِّّن  خيليق 

حل يقِّّ ويبِّهِّ يـيع دُِّلوني  ابِّ
أواًل مساوم اليهود،  بنّي هللا تعاىلويف اآلايت اليت سبقتها . 1

بواسطة هذا  ،أقمناهم ؛ فالذينليسوا كذلك كلهمإهنم م أشرار، مث قال إهنوقال 
شاهًدا على  ينشرون احلق يف العامل ويعدلون. وقد قال رسول هللا  ،الرسول
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، أي كما أنكم 1أبيهم اقتديتم اهتديتم" ،: "أصحايب كالنجومهداية الصحابة 
كذلك إذا اتبعتم  ة تصلون إليها،إذا اتبعتم جنما معتربين إايه عالمة هتدي إىل الغاي

صحابًيا من أصحايب ألوصلكم إىل ابب هللا. إًذا، كل الصحابة كانوا صورة عملية 
وكانوا سباقني يف تعليم اآلخرين احلسنة. يكفي حادث واحد  ُهًد  لِّل عياليمِّنيي لـ 

من احلياة يف مكة إللقاء الضوء على أسوة الصحابة هذه. لقد أسلم الصحايب 
كان أبوه ذا و عاًما،  14أو  13يناهز حني كان عمره  مان بن مظعون عث

إن دعاه زعيم كبري يف مكة، وكان صديًقا ألبيه، وقال له فوجاهة يف العرب. 
فأًن أجريك ولن يضرك أحد.  ،املسلمني يواجهون معارضة مريرة يف هذه األايم

وأعلن الزعيم املذكور يف الكعبة أن عثمان ابن أخي فال  ،أمانه فقبل عثمان 
يؤذيّنه أحد. كانت يف العرب عادة سائدة أنه إذا أعلن زعيم أنه أجار أحًدا فما  
كان أحد يؤذيه، وإذا آذاه أحد نشبت احلرب بني قبيلة الزعيم وقبيلة املؤذي. 

ن عبًدا مسلًما ورأ  أن الكفار يضربو  ،كمر يف الطريق فذات يوم كان عثمان 
فقال يف نفسه: ال جيوز أن أعيش يف مكة أبمن وسالم بينما يعاين  ،دون هوادة

إخويت هكذا. فذهب إىل ذلك الزعيم وقال: أعيد إليك ذمتك اليت أعلنتيها، وال 
أريد أن أبقى يف ذمتك. قال الزعيم: أنت ال تعلم مد  خطورة مكة على 

س إبيذائك فورًا. قال: ال أابيل بذلك، فال فلو أعدُت ذميت لبدأ النا ،املسلمني
أُتّمل أن أعيش يف راحة وحببوحة ويواجه إخويت معاًنة قاسية. فأعلن الزعيم يف 

نه مل يُعد يف ذمته. مل كمضِّ على هذا إالكعبة نتيجة إصرار عثمان بن مظعون 
اإلعالن إال بضعة أايم إذ جاء إىل مكة شاعر عريب معروف من أصحاب 

السبع. كان من عادة العرب أنه إذا جاءهم شاعر معروف أقاموا جملًسا  املعلقات
حاشًدا ليستمتع الناس بكالمه. فُعقد جملس حاشد عند جميئه واشرتك فيه أهل 

فقرأ الشاعر شطرًا  ،مكة مجيًعا مبن فيهم عثمان بن مظعون أيًضا لسماع كالمه
 ضمن أبياته فقال: 

                                                 
 مشكاة املصابيح؛ كتاب املناقب، ابب مناقب الصحابة. 1
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بذلك كثريًا وقال بشدة  ُسّر عثمان  .1"أال كل شيء ما خال هللا ابطل"
، أحسنت. عندها أاثر الشاعر ضجة وقال: اي  ،امسه لبيد، و احلماس: أحسنتي

ويشّجعين هذا الولد  ،أًن أبو العرب !أهل مكة، أمل يـيُعد ُيكرم عندكم شريف؟
؟ ،أحسنتي  :الصغري ويقول هذا ليس تكركما يل بل إهانة، وال أستطيع  !أحسنتي

ولكن  ،أن أُتملها. عندما قال لبيد ذلك اثرت اثئرة الناس وهّبوا ليضربوا عثمان
ولن يعيد ذلك  ،قال بعضهم دُعوه فهو ال يزال ولدا صغريا، وقد أخطأ هذه املرة

 مرة أخر . هدأ الناس على ذلك مث قرأ لبيد شطًرا آخر وقال: "وكل نعيم ال
فنعيم اجلنة ال يزول. ، : هذا ليس بصحيح. عندها قال عثمان 2حمالة زائل"

كالمه، علًما   كمكنكم أن تقدروا مد  غضب الشاعر نتيجة معارضة عثمان 
يف اجمللس  أنه سبق أن استشاط غضًبا على مدحه أيًضا. عندما قال عثمان 

ه قد أُهني. غضب نإهذا ليس صحيًحا ترك الشاعر إنشاد األبيات قائاًل إن 
وضربه أحدهم بشدة متناهية  ،وا يضربون عثمانأعلى ذلك بعض الشباب وبد

الزعيم الذي أجاره سابًقا  إن حىت انغرس إهبامه يف عينه ومتّزقت ُمقلته.  على عينه
اثر حبه مرة أخر   كان موجوًدا يف اجمللس، وملا كان صديًقا أليب عثمان 

 ،كن وجد نفسه بال حيلة مقابل أهل مكة مجيًعاول ،نظرًا إىل معاًنة عثمان 
. فقال خماطًبا فأراد أن يثلج صدره بصّبه جام غضبه على عثمان بن مظعون 

الناس إحد  عينيك.  أدمىإايه غاضًبا: أمل أقل لك أن تبقى يف ذميت، فقد 
إحد  عييّن  فقدتُ الدم من عينه وقال: ال أابيل بذلك إذا  مسح عثمان 
 . 3ق، بل عيين األخر  أيًضا تنتظر املصري نفسهيف سبيل احل

، إذ ما كانوا يتحّملون ق  أن ُهًد  لِّل عياليمِّنيي انظروا كيف ثبت أّن الصحابة 
يسمعوا شيًئا ضد احلق وال يرّدوه. 

1 ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة، عثمان بن مظعون.

2 املرجع السابق 

3 املر جع السابق 
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بين أمية يتوّلون زمام احلكم يف هذه إن ذات مرة قال شخص ألحد الصحابة 
. قال: ال أابيل أمرك ألوذيتإذ لو بلغ احلكومةي  ،لذا عليك أال تقول شيًئا ،األايم
إذا كان أحد يعلم أمرًا حًقا وُوضع  أن   ألين مسعت من رسول هللا  ،بذلك

فعليه أن ينطق بكلمة احلق فورا قبل أن ينـزل السيف. إًذا،  ،السيف على عنقه
 فقد ضرب الصحابة يف تبليغ احلق أمثلة عليا ال نظري هلا يف أّي مكان. 

كله يدخل يف ذلك، ألن هذه الوسائل   ،إن رفع املسلمني األذان وإلقاء اخلطب
 أيًضا تفيد يف إبالغ كلمة احلق إىل اآلخرين فينالون اهلداية واإلرشاد. 

ين كان الصحابة يسّخروهنما يف سبيل إرشاد وما أدل على احلماس والنشاط اللذي 
يم الدين، ومجعوا من األحاديث ما اآلخرين أكثر من أهنم بذلوا ُجّل حياهتم يف تعل

 لو مُجع اليوم لصار كم ا هائاًل. 
على الرواايت بكل سهولة، ولكين احملافظة وكمكن  ،العصر الراهن هو عصر الكتابة

  الصحابة يف مجاعتنا مل يهتموا جبمع رواايت املسيح املوعود إن أقول متأسفا 
الصحابة الذين يعرفون أحدااث  . هناك كثري من كما اهتم صحابة رسول هللا 

ولكنهم ما زالوا حيتفظون هبا يف صدورهم ومل يبينوها.   ،كثرية عن املسيح املوعود
وكان واجبهم أن  ،كذلك هناك اتبعون كثريون مسعوا رواايت من الصحابة

ولكن لألسف أهنم أيًضا مل يهتموا هبا حق االهتمام، مع أنه كان من  ،يكتبوها
هذه الرواايت بكثرة لُتحفظ يف الدنيا. أما صحابة رسول هللا  واجبهم أن يسردوا

  فقد قاموا هبذا العمل خري قيام حبيث يوجد اليوم مائة أو مائتا جملد من
ُهًد  ودليل بنّي على كوهنم  ،األحاديث. وهذه شهادة على إرشادهم العام

.لِّل عياليمِّنيي 

مهمة املساجد الرابعة هي أهنا تُبىن جلمع الناس، وهذه املهمة أيًضا تؤديها 
مجاعات األنبياء. فكما ينادي املسجد: "حّي على الصالة"، كذلك احلال 
ابلنسبة إىل مجاعات األنبياء فهم يفتحون أبواهبم جلميع الناس وينادون: هلّموا 
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حيِّبُّوني مين  هياجيري :ئة الصحابة إلينا. يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن ف
هِّم  ويليو  كياني هبِِّّم  ُدوني يفِّ ُصُدورِّهِّم  حياجيًة ممَِّّا أُوتُوا وييـُؤ ثُِّروني عيليى أينـ ُفسِّ إِّليي هِّم  ويالي جييِّ

خيصياصيةٌ 
. أي أن األنصار ذوو صدور رحيبة إىل درجة أنه ليس يف قلوهبم أدىن 1

يمها، بل يوّدون أن يساعدوا إخوهتم املسلمني اآلخرين، رغبة يف أموال الدنيا ونع
ويفكرون يف إراحة اآلخرين يف السراء والضراء وإن واجهوا هم أنفسهم العسر 
والصعوبة. كما تكون أبواب املساجد مفتوحة للجميع، كذلك وزّع األنصار أيًضا 

 رسول هللا عندما وصل املهاجرون إىل املدينة دعا فعقاراهتم وقّدموا بيوهتم. 
فتعالوا أعقد املؤاخاة بينكم،  ،األنصار وقال هلم: هؤالء الناس جايوا من اخلارج

. يالحيظ عندًن أن الناس يصبحون أصدقاء واألنصار بني املهاجرين فآخى 
ولكن ال يضّحي أحد لآلخر، أما األنصار فعندما آخى رسول هللا  ،منذ الصغر

م عقاره وقالذهب بعضهم إىل بيته يف احلال وقسي  ،بينهم وبني املهاجرين
ألخيه املهاجر: نصفه يل ونصفه لك.

والذين كانوا جتارًا أشركوا املهاجرين يف جتارهتم. ال شك أن املهاجرين رفضوا ذلك 
روا يف اإلحسان إليهم  نظريننا سنخدمكم إوقالوا  أجرة، ولكن األنصار مل يقصِّّ

ذلك، إذ كانت له زوجتان فأخذ أخاه املهاجر إىل  حىت أن أحد الصحابة ابلغ يف
وعرض عليه كلتيهما وقال: اخرت منهما  -وذلك قبل نزول حكم احلجاب- بيته

قها لتتزوج هبا. ما أعظم هذه التضحية اليت قدمها األنصار. فكما مين تشاء فأطلّ 
 تكون أبواب املسجد مفتوحة للجميع، كذلك فتح األنصار أبواهبم للمهاجرين.

هذا ميثل أعلى لرحابة الصدر وال نظري له يف التاريخ. 
إيثار األنصار ورحابة صدورهم عدمية النظري عند انتخاب اخلليفة 

. من املعلوم أن اخلليفةإن أعلى مثل ضربه األنصار كان عندما حان انتخاب 
اته مسائل اخلالفة تبقى خافية يف حياة النيب دائًما، ولو ذُكرت هذه األمور يف حي

ألهنم حيبون النيب إىل درجة أهنم ال يستطيعون أن  ليشقَّ األمر على املؤمنني،
10احلشر:  1
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يتحملوا أن كموت النيب وهم أحياء. لذلك تكون يف حياة النيب بضع إشارات 
إذ ما   ،تومئ إىل اخلالفة. احلالة نفسها تنطبق على الصحابة يف زمن رسول هللا 

بدأ  حياء. ولكن عندما تويف رسول هللا وهم أ كانوا ليفكروا أن كموت النيب 
األنصار يتشاورون يف اخلالفة فيما بينهم منفصلني، وكذلك املهاجرون. قرر 

 يُعطىوال كمكن أن  ،وا من اخلارجي أهل املدينة أما املهاجرون فقد جاإهنم األنصار 
وجيب أن يكون القائد  حقهمن من اخلارج أّي حق يف اخلالفة، بل هذا و قادمال
بعضهم إىل املكان وفيهم أبو بكر وعمر  ذهب. عندما علم املهاجرون بذلك نهمم

إىل هناك  ذهبوا. ال خيطرن ببال أحد أن أاب بكر وعمر وأاب عبيدة وأبو عبيدة 
وأرادوا أال أيخذ  بني املسلمني،ملصلحة شخصية، بل جايوا خشية نشوب الُفرقة 

، منعقدااألنصار أّي قرار يضر املسلمني. عندما وصلوا إىل هناك كان االجتماع 
فقال املهاجرون: امسعوًن أواًل: العرب ليسوا معتادين على طاعتكم، فإذا انُتخب 
اخلليفة منكم خُيشى أن يتعرض املسلمون ملشاكل مجة، لذا كمكنكم أن تنتخبوا من 

ولكن ال تنتخبوه من األنصار. قال أحد األنصار:  ،ة أمريًاتشايون من أهل مك
 إذا كنتم ال تريدون أن تسمعوا لنا فليكن "منا أمري ومنكم أمري". بنّي أبو بكر 

كان اخلليفة من األنصار لن يقبله   أن لومثالب هذه الفكرة، وقال يف األخري 
هل هذا يعين أن العرب. عندها قام بعض األنصار مدفوعني ابحلماس وقالوا: 

يبقى األنصار عبيًدا دائًما، مبعىن أن يقبلوا خليفًة من املهاجرين اآلن ويكون 
اخللفاء بعد ذلك أيضا من املهاجرين دون أن يكون خليفة من األنصار؟ وبذلك 

األنصاري كثريًا بسماع هذا الكالم  يبقوا عبيًدا ومأمورين دائًما. فنصح أبو بكر 
ولكن عليكم أن هتتموا اآلن مبصلحة اإلسالم. عندها  ،ننكموقال: حنن نعرتف مب

قام رجل من األنصار وألقى خطااًب سُتكتب كلماته ابلذهب يف اتريخ اإلسالم 
 إىل األبد، فقال خماطًبا األنصار:

إىل املدينة ابتغاء مرضاة هللا أم رغبة يف  اي أيها الناس، هل دعومت حممًدا 
ات عظيمة بعد دخولكم اإلسالم، فهل قّدمتموها لنيل اخلالفة؟ فإذا قّدمتم تضحي

رضا هللا تعاىل أم للحصول على اخلالفة؟ فإذا كانت تضحياتكم لنيل رضا هللا 
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يقوله املهاجرون  فما تعاىل فأرجو أال تضّيعوا تضحياتكم يف النقاش عن اخلالفة،
وا عن اقرتاحاتكم. هو احلق، لذا من األفضل أن تفوِّضوا أمركم إىل هللا تعاىل وتتخلَّ 

، و  ما إن قال الصحايب هذا الكالم إال وقد صرخ القوم كلهم قائلني: أصبتي
. فانُتخب اخلليفة من املهاجرين، وابيعه األنصار بكل سرور . والالفت يف1أصبتي

املوضوع أنه مل يصل أحد من األنصار إىل سدة احلكم إىل يومنا هذا. يقول 
نكم لن تنالوا شيًئا يف إ هلم مرة وقال   عليهمسخ رسول هللا إن املتصوفون 

فكل ما تريدونه خذوه مين عند الكوثر. ولكن السؤال هو: هل احلصول  ،الدنيا
هللا  من على األجر يوم القيامة أقل بركة؟ بل احلق أن النِّعم الدنيوية أيًضا فضل

ة هي تلك اليت يناهلا اإلنسان يف اآلخرة. فلو حازوا يولكن النِّعم احلقيق ،تعاىل
نِّعًما يوم القيامة فقد ًنلوا كل شيء. ولكن األنصار مل ينالوا احلكم يف الدنيا على 

فتح هؤالء القوم قلوهبم لإلسالم  بكيفيةأية حال، وهذه تضحية عظيمة توحي 
 واملسلمني. 



إنَّ  لشر والسيئة، يقول هللا تعاىل:ااملزية اخلامسة للمساجد هي أهنا تُبىن لدرء 
الصَّالةي تـينـ هيى عينِّ ال فيح شياءِّ ويال ُمن كيرِّ 

. لقد ضرب الصحابة يف هذا املوضوع 2
أفضل دليل على اإلنقاذ من الشر هو ما حدث يف إن أيًضا مثااًل ال نظري له. 

وصل  بعدماويتبنّي منه كيف أقام املسلمون العدل يف العامل.  عهد عمر 
جيوشه   جبمع ملك الرومقام  ،اجليش اإلسالمي إىل الشام هازًما اجليش الرومي

كلها وعزم على مقاومة املسلمني، عندها قرر القادة املسلمون أن خُيلوا بعض 
تلك واجلزية من سكان املناطق ويرتاجعوا قلياًل، ولكنهم كانوا قد أخذوا الضريبة 

واملراد من أخذ الضريبة واجلزية محاية نفوس الناس وأرواحهم إبنفاق - املناطق

خلت سنة إحد  عشرة، ذكر اخلرب عما جر  بـني املهـاجرين واألنصـار اتريخ الطربي، مث د 1
 ساعدة.  يف أمر اإلمارة يف سقيفة بين

 46العنكبوت:  2
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ننا لو مل نُعِّد اجلزية إىل إقالوا  تلك املناطقفلما قرروا اخلروج من  -األموال نفسها
ننا ما إ هلم قائلني تلك املناطقأهلها لكان ذلك ظلًما. فأعادوا اجلزية كلها ألهل 

لذا نعيد اجلزية إليكم. هذا احلادث أثّر يف  ،وال نستطيع أن حنميكم سنرتاجعا دمن
حىت إن جيش املسلمني عندما أوشك على مغادرة  1النصار  يف مدينة أورشليم

أورشليم، ومع أن امللك الذي كان يقاتل املسلمني كان مسيحًيا وكانوا يدفعون له 
يبكون أبعلى صوهتم ويدعون هللا تعاىل ضريبًة، كان الرجال والنساء  مئات اآلالف

أن يعيد املسلمني إىل بالدهم. ال كمكن العثور يف اتريخ العامل على نظري ذلك 
عند خروجهم من منطقة إىل أهلها ضريبة أخذوها من  قوم مهما حبثتم؛ أن يعيد

قبل، بل يُنهيب الناس يف هذه األايم دون هوادة يف مثل هذه الظروف. هناك أمثلة 
ولكين أريد أن أذكر فق  تلك اليت يعرتف هبا العامل كله  ،ر  كثرية لدرء الشرأخ

 حىت أعداء املسلمني. 
 منع اخلمر وامليسر 

 ،آخر وهو من ع اإلسالم القمار كما منع شرب اخلمر بكل شدة مثاالً أقدِّم 
اإلنساني صوابيه. يقول هللا تعاىل يف بيان  ويُفقدانيف مفاسد كثرية  ألهنما يتسببان

رِّ شرمها وفسادمها:  اويةي ويال بـيغ ضياءي يفِّ اخل يم  نيُكُم ال عيدي إِّمنَّيا يُرِّيُد الشَّي طياُن أين  يُوقِّعي بـييـ 
تـيُهوني  ةِّ فـيهيل  أينـ ُتم  ُمنـ  رِّ هللاِّ ويعينِّ الصَّالي رِّ ويييُصدَُّكم  عين  ذِّك  ي سِّ ويال مي

. أي قد 2
منعناكم من اخلمر وامليسر، ولكن هل تعرفون ملاذا؟ ألهنما يسببان الفساد 

وبسببهما تنشأ العداوة والبغضاء بني الناس.  ،وحيوالن دون ذكر هللا وعبادته
اليوم تُقِّرُّ أورواب كلها مبساوم اخلمر، ويريد املفكرون األوروبيون أن كمنعوا شرب 

ملنع قد بذلت أمريكا قصار  جهدها يف مساعيهم. ل مل ينجحوااخلمر، ولكن 
%. وميثل أمريكا 2,5اخلمر ولكنها مسحت بشرهبا بنسبة كحول تقدر بـ  شرب

                                                 
ذلـــك يف   وقــع هنـــا ســـهو، والصـــحيح أن املدينـــة هـــي محــص، وقـــد ذكـــر حضـــرة املؤلـــف 1

 مواضع أخر  من كتبه. )املرتجم(
 92املائدة:  2
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رداء كبريًا فسأله  يلبسيف ذلك كميثل شخص من سكان كشمري كان جالًسا 
إذ ال بد أن يكون لك ولد أو  ،قال: ُقل الصدق .أحد: هل لك أوالد؟ قال ال

. بعد قليل وقف هذا وال ولد لديَّ  ،ولدان على األقل. قال: أقول الصدق
الشخص وخرج أربعة أوالد من ُتت ردائه فقال له السائل: كنت تقول أبنه 

؟ لقد يُذ كر ليس لديك أوالد مع أن معك أربعة أوالد. قال: هل األربعُة شيءٌ 
ان كثرة األوالد عند الكشمرييني. كذلك قال األمريكان أوجد الناس هذا املثل لبي

ال يعين شيًئا. ولكنهم عندما منعوا اخلمر % 2.5إن شرب اخلمر بنسبة كحول 
مع السماح ابلقدر املذكور حدثت يف البالد بلبلة خطرية، وكان آالف الناس 

  ألن الذين كانوا معتادين على شرب اخلمر ،يهلكون كل عام هلذا السبب فق 
 تشكَّلت املافيات وكذلككانوا يعطون اآلخرين نقوًدا ليشرتوها هلم خفية، 

هلم اخلمر  ويهيئنالنقود من الناس  )التنظيمات اإلجرامية( الاليت كّن أيخذن
املختلفة كان التنظيمات بطريقة أو أبخر . وملا نشأت املنافسة واحلسد بني 

ت هلم فرصة. مث كانت يتسببون يف قتل رجال اآلخرين كلما سنح عناصرها
فقد ُرفعت آالف  ،إىل رفع القضااي وُيشنق العشرات. ابختصار تض طرّ  الشرطة

القضااي ومات مئات آالف الناس ألهنم عندما مل يتمكنوا من احلصول على 
وهو شراب سام )الكحول امليثيلي(  Methylated Spiritاخلمر كانوا يشربون 

. ابختصار، مل تتمّكن يصابون ابلعمى منهم جدا، فكان كثري منهم كموتون، وكثري
مسحت بنسبة الـ  مع أهناالوالايت املتحدة من منع أهل بالدها من شرب اخلمر، 

%، بل قُتل مئات اآلالف وُرفعت مئات آالف القضااي وعمي مئات 2,5
حىت اضطرت احلكومة إىل اخلضوع وقالت بلسان  ،اآلالف وصاروا عاطلني

 وألغت قانون منع شرب اخلمر.  ،تصر شاربو اخلمرهنا فشلت وانإحاهلا 
  لقد كسر الصحابة ِجرار اخلمر بأمر من حممد رسول اهلل 

اخلمر وأمر حممد  النهي عن ، عندما نزلت آيةولكن انظروا إىل حممد رسول هللا 
  كما -شخًصا أن يعلن ذلك يف أزقة املدينة، كانت هناك حفلة عرس قائمة
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سكار ، منهمكني يف األغاين وحني تناهى وكان الناس  -جاء يف األحاديث
قد أهنوا جرة من اخلمر وبقيت جراتن. إليهم صوت ُترمي اخلمر من اخلارج كانوا 

هناك من ينادي حبرمة اخلمر إن ذلك قال أحدهم يف حالة السكر  وبسماع
لشخص سكران أن يقول  ما القصة؟ أقول: أواًل ال كمكن وتيبيَّنوافافتحوا الباب 
م أصغوا إىل أولكن عاطفتهم الدينية كانت قوية حبيث  ،مثل هذا الكالم هنَّ

ما  وتبنيَّ  افتح الباب  أنِّ  آخرالصوت لِّتـيوِّهِّم، فبسماع ذلك قال أحدهم خماطبا 
نه إفقال  ،أما الذي خاطبه وكان جالًسا قرب الباب ويف يده عًصا غليظة القصة،

أن يسأل عن واقع األمر. ما دمنا قد مسعنا أن حممًدا رسول سيكسر اجلرار قبل 
أعلن حبرمة اخلمر فال جيوز أدىن تردُّد يف ذلك، لذا ال بد أن أكسر اجلرات  هللا 

مث سأل املنادي عن حقيقة األمر،  راري األمر. فكسر اجلِّ  ألتبنّي أوالً مث سأفتح الباب 
قال: احلمد هلل، لقد كسرًن اجلرار قد حّرم اخلمر،  حممًدا إن فقال يف اجلواب 

 أّي مسجد يستطيع أن كمحو السيئات هكذا؟ ،. أخربوين اآلن1سلًفا
 منع قتل األوالد 

إن قتل األوالد سيئة يقرُّ اجلميع بشناعتها. تقّر األقوام كلها أبن قتل األوالد جركمة 
كبرية، ولكن مل ُيصدر أّي قوم حكًما شرعًيا هبذا اخلصوص. اإلسالم هو الدين 

قتل األوالد حرام، إن الوحيد الذي وضع هذه احلقيقة أمام العامل قبل غريه، وقال 
 ظيم. وبذلك أنقذ العامل من شر ع

 محاية حقوق النساء 

كذلك كانت املظامل ُتصيّب على النساء، واليوم هناك ضجة يف العامل كله هبدف 
ن املسيحية وحدها إإعطاء النساء حقوقهن. يقول بعض الشباب املتأثرين ابلغرب 

ألن التعليم  ،أعطت النساء حقوقهن، مع أن عليهم أن يستحوا عند قوهلم هذا
اإلسالم عن حقوق النساء ال يبلغ تعليُم املسيحية حىت عشر  العظيم الذي جاء به

                                                 
صحيح البخاري؛ كتاب التفسري، تفسري سورة املائـدة، ابب لـيس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا  1

 الصاحلات...
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معشاره. احلق أن اإلسالم أعطى النساء حقوقًا كثرية. كانت هناك عادة سائدة 
أهنم كانوا يقسمون زوجات آابئهم أيًضا بني الورثة، ولكن اإلسالم  وهي يف العرب

 ،عل االبنة وارثة ألبيهاوج ،أي جعل الزوجة وارثة لزوجها ،جعل املرأة نفسها وارثة
ُنَّ مِّث ُل الَّذِّي : وقال تعاىلويف بعض احلاالت جعل األخت وارثة ألخيها.  ويهلي

عيليي هِّنَّ 
أي فيما يتعلق حبقوق البشر فللنساء أيًضا حقوق مثل حقوق الرجال  1

ن أن هللا تعاىل كما وال فرق بينهما. خطبُت يف جلسة النساء البارحة وأخربهتُ 
كذلك جعلهن مساوايت هلم   ،األوامر للنساء والرجال على قدم املساواةأعطى 

يف اإلنعامات أيًضا، فالنعماء اليت يستحقها الرجال تناهلا النساء أيًضا يوم القيامة 
حبسب تعليم اإلسالم. بل خطر ببايل البارحة استدالل غريب، فقلُت: إن القرآن 

أن املرأة ال كمكن أن تكون نبًيا، وهي  ،واحلديث سلبا منكن حًقا واحًدا فق 
أبهنا أُعطيت إنعاًما أقل من  القول الوحيدة اليت كمكن للمرأة املفاريقة فهذه هي

وُتالفه مسؤوليات فق   منصبن أن النبوة ليست إال الرجال نسبًيا. مث أخربهتُ 
 جسيمة، فمع أن هللا تعاىل ال جيعلها نبًيا، ولكن اإلنعام الذي يناله النيب يف

ن  اآلخرة تناله زوجته أيًضا، ألن هللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي:  جينَّاُت عيد 
ُخُلوني عيليي هِّم  مِّن    ُة ييد  ئِّكي هتِِّّم  ويال ميالي هِّم  ويُذرِّايَّ ئِّهِّم  ويأيز وياجِّ ُخُلونـيهيا ويمين  صيليحي مِّن  آابي ييد 

ٌم عيليي ُكم  مبِّيا صيبـير مُت   ب  * سيالي ارِّ ُكلِّّ ابي فينِّع مي ُعق ىبي الدَّ
 . أي الذين يدخلون اجلنة2

إذا  ويف اجلنة وأزواجهم وأوالدهم أيًضا. الصلحاء من آابئهم يصحبهم  كمكن أن
سوف ُيسكن هللا ف ،وكانت زوجته يف مقام أدىن منه عال  كان الرجل يف مقام 

زوجة ولن يسمح أن يسكن الزوجان منفصلني. ف ،تعاىل زوجته أيًضا حيث زوجها
موسى ُتسكين مع موسى، وزوجة داود ُتسكن مع داود وزوجة سليمان ُتسكن مع 

مع أن زوجة ف ُيسكينَّ مع حممد رسول هللا. سليمان، وزوجات حممد رسول هللا 
لكنها تشاركه يف إنعامات النبوة، ومع أن زوجة داود مل تكن  ،موسى مل تكن نبية
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لكنها تشاركه يف إنعامات النبوة، كذلك مما ال شك فيه أن زوجات سليمان  ،نبية
عطاها سليمان. ما كّن نبّيات، ولكن هللا تعاىل يعطيهن اإلنعامات نفسها اليت سيُ 

إحد  عشرة زوجة وثالث  وكان حملمد  ،مث قلُت هلن: أننّت أمة حممد 
 واحًدا. ما أوسع دائرة سيدة شاركت يف اإلنعام رجالً  14بنات، وهذا يعين أن 

 ،إذ مل يسلب حقوقهن يف هذا العامل ،النساء برمحته إنعامات هللا! وكيف مشل 
ومل حيرمهن من أي إنعام يف العامل اآلخر! مع أن املرأة كانت عرضة للمظامل إىل 
درجة أن  كان العرب يبيعون زوجات آابئهم وزوجاهتم مقابل النقود. فهذا املسجد 

أي ينقذ الناس من التقاليد والعادات واألعمال اليت تؤدي  ؛حافة البئريعمل عمل 
 ويعصمهم من السقوط يف هّوة األوساخ.  ،إىل هالكهم

يكون املسجد سبًبا إلرساء دعائم األمن، واملسجد رمز لإلسالم، واسم املؤمن به  
: هو املسلم، ومعىن املسلم هو مين يهيِّّئ األمن لآلخرين. يقول رسول هللا 

لُِّموني مِّن  ييده ويلِّسيانه" لِّم مِّن  سيلِّمي ال ُمس  "ال ُمس 
واآلن أبني ابلتفصيل األسباب  .1

 ..ابألمن اليت تؤدي إىل اإلخالل
 فليكن معلوما أن األمن يُنتهيك نتيجة أربعة أشياء. 

 يُنتهك األمن نتيجة سوء الظن.  .1
 ينعدم األمن نتيجة الظلم.   .2
 ينعدم األمن إذا مسح املرء للغضب أن يغلبه.   .3
 ينعدم األمن نتيجة اجلشع.   .4

أي  ابختصار، كل املفاسد اليت ُتدث يف العامل تنبع عن هذه األسباب األربعة،
حيدث الفساد نتيجة سوء الظن أو بسبب الظلم أو سيطرة الغضب على املرء أو 

 بسبب اجلشع. 

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب اإلكمان، ابب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده. 1



 143 ةالروحاني ياحة الس
 

 ومقابل ذلك هناك أربعة أمور تؤدي إىل إقامة األمن. 
 يستتب األمن نتيجة املواساة.  .1
ال كمكن  ،فمثاًل إذا شتم أحد وعفا عنه اآلخر ؛يستتب األمن ابلغفران  .2

بكلتا أن تنشب اخلصومة. هناك مثيل أردي يقول "ال كمكن التصفيق إال 
 ال كمكن أن يطول النـزاع.  ،". فإذا غفر أحد الفريقني وعفااليدين

 يقوم األمن نتيجة اإلحسان.   .3
ألنه إذا كان اإلنسان مؤمًنا  ،يستتب األمن بتقدمي الدين على الدنيا  .4

فهو يقدر  ،ابحلياة األخروية ويؤثرها على احلياة الدنيوية يف كل األحوال
 على تقدمي كل تضحية إلقامة األمن. 

جيب أن نر  إن كانت هذه األمور الثمانية اليت تتعلق ابنعدام األمن أو استتبابه 
 أم ال؟  موجودة يف الصحابة 

 الظن اإلسالم مينع من سوء 

ثِّريًا مِّني الظَّنِّ إِّنَّ بـيع ضي لنأخذ سوء الظن أواًل، يقول هللا تعاىل:  تينُِّبوا كي اج 
الظَّنِّ إِّمث ٌ ويالي جتييسَُّسوا

؛ أي ال تبحثوا عن عيوب اآلخرين. فإذا أحسن أحد 1
لن يبحث عن عيوبه أصاًل، إمنا يبحث املرء عن العيوب إذا كان فالظن بغريه 

يكِّّن يف قلبه سوء الظن. واآلن نر  أسوة الصحابة لنر  مد  حسن الظن 
 فيهم. 

.  همعندما نقرأ سوانح الصحابة يف اتريخ اإلسالم نستغرب حني نر  حماسن
ص فيهم سن الظن فيهم ابلًغا درجة الكمال، وكانت األمانة واإلخالكان حُ 
. سن ظنهم يتبنّي مما حدث يف عهد عمر درجة ال نظري هلا. إن حُ  ابلغةً 

وأصدرت دار القضاء حكًما أحد املسلمني، ُرفعت ضد  لقد ورد أن قضية قتل  
من  ضده وحكمت بقتله، وعندما ُأخذ للقتل قال: يف بييت أماًنت عديد  

وسأعود إىل هنا بعد   ،مفامسحوا يل أن أذهب إىل بييت وأعيد أماًنهت ،اليتامى
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. قالوا: قدِّم  كفياًل على ذلك. فأجال نظره هنا وهناك حىت وقع من األايمكذا 
وقال: هذا كفيلي. ُسئل أبو ذر: هل تكفله؟  نظره على الصحايب أيب ذر 

قال: نعم أًن أكفله، فذهب احملكوم عليه إىل بيته. عندما حان موعد حضوره 
عندما و ص احملكوم مل يرجع إىل ذلك احلني. قلق الصحابة بشدة ألن الشخ

: هل تعلم من هو أتخَّر الوقت كثريًا ومل يرجع هذا الشخص سألوا أاب ذر 
قال الصحابة: كان الرجل متَّهما جبركمة قتل وأنت   .ذلك الشخص؟ قال: ال

 من مل أيت هو فسُتقتل فإنكفلتيه دون معرفة سابقة! ما هذا الذي فعلتيه؟ 
ألكفله  ا اختارين مسلمٌ مّ ـولكن ل ،أعرفه مل أكندونه! قال: ال شك يف أنين 

وأىّن يل أن ُأسيء الظن أنه قد ال حيضر؟ انظروا اآلن،   ،فأىّن يل أن أرفض ذلك
كم كان الصحابة معتادين على إحسان الظن! إذ كفل أحدهم شخًصا مل 

ال. عندما أوشك يعرفه ق ، وذلك ألنه مل يُرد أن يسيء به الظن أبي ح
ورأوا فارًسا  ،الوقت احملدد على االنتهاء رأ  الصحابة غباًرا صاعًدا من بعيد

قادًما بسرعة هائلة ممتطًيا فرسه. صوِّبت األنظار كلها إىل ذلك الفارس، 
. فلما كان قد وعندما اقرتب وجدوا أنه الشخص نفسه الذي كفله أبو ذر 

الفارس من على  ترجُّلبعد  ،ق  الفرسأركض فرسيه طوياًل وبسرعة هائلة س
إذ قد  ،ومات يف احلال. اقرتب الفارس وقال: ساحموين على التأخري ،ظهره

فلم أستطع أن أصل مبّكرا، لذا كنُت  ،استغرق أداء أماًنت اليتامى وقتا طويال
أُركض فرسي على جناح السرعة ألصل يف امليعاد، فاحلمد هلل على أنين قد 

كنكم أن تنفذوا مشيئتكم. لقد ترك وفايه هذا أتثريًا بليًغا يف واآلن كم ،وصلتُ 
 .1ننا قد عفوًن عنهإاحلضور حىت قال أصحاب احلق للقاضي 

إن حمسين الظن هؤالء ما كانوا يعرفون إساءة الظن ابآلخرين ق ، فكان هللا تعاىل 
 أيًضا حيقق حسن ظنهم.

 

                                                 
(، ونـــوادر اخللفـــاء املســـمى )ســـيمون أوكلـــي Simon Ockleyاتريـــخ العـــرب، للمستشـــرق  1
 لألتليدي، عمر والشاب القاتل وأبو ذر. "،إعالم الناس مبا وقع للربامكة مع بين العباس"
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 اإلسالم مينع الظلم منعا باتا 

مث ينشأ الفساد نتيجة الظلم، وللظلم عدة أنواع، وقد قضى اإلسالم عليها مجيعها 
ويالي يـيغ تيب  بـيع ُضُكم  بـيع ًضاإذ يقول هللا تعاىل: 

، ألن الغيبة أيًضا نوع من الظلم 1
 وهجوم على شرف اآلخرين. 

 يقول هللاإذ والشيء الثاين الذي بسببه ُيصّب الظلم على اآلخرين هو املال، 
ل بياطِّلِّ تعاىل:  نيُكم  ابِّ ويالي أتي ُكُلوا أيم وياليُكم  بـييـ 

2 . 
تُـُلوا أينـ ُفسيُكم  فقال تعاىل يف ذلك:  ،والسبب اآلخر هو إزهاق األرواح ويالي تـيق 

3 . 
: بقولهكذلك يُرتكب الظلم أحياًًن يف التجارة، فمنع هللا تعاىل من ذلك أيًضا 

 * تـيو ُفوني * ويإِّذيا كياُلوُهم  أيو  ويزينُوُهم  ويي ٌل لِّل ُمطيفِّفِّنيي تياُلوا عيليى النَّاسِّ ييس  الَّذِّيني إِّذيا اك 
ُروني  خُي سِّ

لذين يسلبون حقوق الناس، فهم عندما على ا . أي اللعنة واهلالك4
رون. فقد وضع  ،أيخذون شيًئا من اآلخرين أيخذونه كامالً  وعندما يعطوهنم خُيسِّ

ع أساليب الظلم، وبذلك محى النفوس والشرف. وقد عمل اإلسالم حًدا جلمي
الصحابة هبذا التعليم حبيث كانوا حيافظون على أعراض الناس وأمواهلم وأرواحهم  
كما أيمن اإلنسان بدخوله احلرمي. وكانت األماًنت عندهم مصونة أكثر مما يف 

 البنوك يف هذه األايم. 
وطلب مثنا له مائيتي دينار، قال له ذات مرة عرض صحايب حصانه يف السوق للبيع 

بل مثنه  ،ين أريد أن أشرتيه ولكن الثمن الذي تطلبه ليس مناسباإصحايب آخر 
احلقيقي هو مخس مائة دينار. قال البائع: لسُت ممن أيخذون الصدقات حىت آخذ 

ألن مثنه احلقيقي هو مائتا دينار فق . فبدآ يتخاصمان  ،الثمن أكثر من املفروض
نه سيدفع مخس أنه لن أيخذ إال مائيتي دينار وقال املشرتي إفيما بينهما. قال البائع 

                                                 
 13احلجرات:  1
 189البقرة:  2
 30النساء:  3
 4-2املطففني:  4



 ياحة الروحانية الس 146
 

مائة دينار. إًذا، كم سيكون األمن عظيًما حيثما ُوجد أًنس من هذا القبيل؟ أما 
اإلمكان. ذات مرة ذهبُت إىل اآلن فكلما ازداد اإلنسان ثراًء سعى لنهب غريه قدر 

وأتخرًن يف احملل   ،حمل يف مومباي بصحبة بعض السيدات لشراء بعض األقمشة
. سألته أخريا: ما القصة؟ ملاذا أحد الزابئن جيادلكثريًا ألن صاحب احملل كان 

منذ فرتة طويلة؟ فقال: ماذا كمكنين أن أقول! لقد وقعُت يف مصيبة  تتجادالن
شخص كملك معظم املصانع يف مومباي وقد اشرت  مين عشرين عويصة، إن هذا ال

 جيادلينأو مخًسا وعشرين قطعة قماش وأعطيته فاتورة قدرها مائة ومثاين روبيات فبدأ 
ويقول: أًن شخص كبري ومعروف، أفال ُتسم يل شيًئا؟ قلت: املبدأ املتبع يف حملنا 

قت طويل أخرج سكرتريه مائة ال نغرّيه، وبعد إضاعة و  حمدَّد هو أننا نتقيد بسعر
روبية ووضعها أمامي وقال: ال تطلب مزيًدا عليها اآلن. أما أًن فال أستطيع أن 
أُسخطه، ومن ًنحية أخر  إذا أخذُت منه سعرًا أقل ينقض مبدأ نتقيد به يف حملنا، 

 ولكنه دفع مثنا أقل من املفروض رغًما عين وانصرف.
غلبتهم كرماء حبيث إذا طلب أحد سعرًا أقل ابختصار، كان املسلمون يف زمن 

كان اآلخر يصرُّ على أن يدفع أكثر، أما اليوم فرت  الذين كملكون املاليني   ،خطأً 
يضيعون ساعات طويلة حلسم مبلغ بسي  من الصفقة سواء أكانوا على صواب 
 يف قوهلم أم ال، ومن ًنحية اثنية يصرُّ أصحاب احملالت واملصانع على أخذ أسعار

 أكثر من املفروض. 
 ر ْبشناعة الِك

إذ يظن أحد أنه شخص   ؛كذلك يُرتكب الظلم يف العامل نتيجة فساد األفكار
ويال : بقولهعلى الكِّرب  كبري فيُتلف حقوق اآلخرين مستكربًا. وقد قضى هللا 

ُلغي  ير ضي ويلين  تـيبـ  ير ضِّ ميريًحا إِّنَّكي لين  ختي رِّقي األ  اجل ِّبيالي طُواًل متي شِّ يفِّ األ 
. أي أيها 1

فإنك ال تستطيع أن خترج من أقطار األرض، وإنك  ،اإلنسان ال متش مستكربًا
 وال بد أن تتعايش معهم.  ،حمتاج دائًما إىل إخوتك الفقراء الذين يعيشون حولك
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من معاين اخلرق التمزيق واخلروج من البالد أيًضا. واملراد من ذلك أنك ال تستطيع 
من حدود األرض بل ستعيش يف هذا العامل على أية حال. وال يستطيع  أن خترج

املرء أن حيظى ابلسعادة ما مل يتعايش مع إخوته اآلخرين. فيقول هللا تعاىل ًنصًحا 
ألنكم إذا استكربمت واستخففتم مبين حولكم وحسبتموهم أذالء  ،الناس: ال تتكربوا

وابلتايل لن  ،أنكم من جنس آخربكم الناُس وكلبقيتم منعزلني عن الناس وحسِّ 
؟ ابلعيش بني األحصنة واحلمري حنظى ابلراحةُتظوا ابألمن والسالم. هل كمكن أن 

سعد اإلنسان ابألمن عندما يعيش بني بين جلدته. فيقول هللا تعاىل: انتبهوا إمنا يي 
بل ستستعينون إبخوتكم الفقراء  ،أيها الناس فإنكم لن تعيشوا يف مكان آخر

هؤالء ليل هنار وإذا حسبتم أنفسكم جنًسا غري جنسهم ستعيشون يف العامل كما 
، أي إذا ويلين  تـيبـ ُلغي اجل ِّبيالي طُواًل . مث قال تعاىل: حيواًنتيعيش املرء يف حديقة 

وم مهانني ألنكم إذا حسبتم الق ،متّسكتم ابملبدأ نفسه لن تكونوا سادة القوم أبًدا
أىّن هلم أن يتخذوكم سادة هلم، بل سيعادونكم ولن ُتظوا ابالحرتام عند القوم، بل 

 تنالون الذلة واخلزي. 
 منع إفساد األخالق القومية 

إن إفساد أخالق القوم أيضا نوع من الظلم على املستو  القومي، وقد منع هللا 
ري : بقولهتعاىل من ذلك  لسُّوءِّ مِّني ال قيو لِّ إِّالَّ مين  ظُلِّمي ال حيِّبُّ هللُا اجل يه  ابِّ

1 .
يستنب  الناس من هذه اآلية أنه إذا كان اإلنسان مظلوًما فمسموح له أن يقول 
علنا ما يشاء، وال ُيسمح ذلك لغريه. ولكنين أر  أن املعىن احلقيقي هلذه اآلية هو 

ت يف الناس. أي أن مع ذلك ال حيبَّذ أن يذكر السيئاف ،كان أحد مظلوًما  وإن   أنه
ن الذي يثري ضجة ضد ظلم ُصبَّ عليه إويقول  ،هللا تعاىل كمنع اجلميع من ذلك

فإنه من ًنحية أخر  يفسد أخالق القوم. كما أنه إذا كان أحد يكيل شتائم 
فال بد أن كمنعه كل شخص نبيل ويقول له: أال  ،بذيئة ومّرت السيدات من قربه

 !تستحي من إفساد أخالق الناس، كذلك يقول هللا تعاىل: على ماذا تثري ضجة؟
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؟  ،ُجعلتي عرضة له ولكنك ال تفهم أنك تثري ضجة على ظُلم   !على أنك ظُلمتي
  م.تظلم القوم كلهف

 تدارك اخلصومات على املستوى الدولي 

وقد أعطى هللا تعاىل تعليمات عديدة يف  ،على احلكومات مث هناك ظلٌم ُيصيبّ 
أي اإلسالم  ؛هذا املوضوع أيًضا، وهناك حبث مفّصل حوله يف كتايب: "األمحدية

ويإِّن  احلقيقي" غري أنين سأذكر هنا بعض األمور إبجياز، يقول هللا تعاىل: 
لُِّحوا بـي  ري  طيائِّفيتيانِّ مِّني ال ُمؤ مِّنِّنيي اقـ تـيتـيُلوا فيأيص  ُخ  امهُيا عيليى األ  دي ا فيإِّن  بـيغيت  إِّح  نـيُهمي يـ 

لِّ  ل عيد  نـيُهميا ابِّ لُِّحوا بـييـ  فـيقياتُِّلوا الَّيتِّ تـيب غِّي حيىتَّ تيفِّيءي إِّىلي أيم رِّ هللاِّ فيإِّن  فياءيت  فيأيص 
طِّنيي  ُطوا إِّنَّ هللاي حيِّبُّ ال ُمق سِّ ويأيق سِّ

، أي جيب أال ترتكوا املظلوم وحيًدا، بل 1
ينبغي أن تقاتلوا الفئة الباغية مجيًعا حىت تفيء إىل أمر هللا، أي إىل أن تقبل 

، أي إذا امتنعت فيإِّن  فياءيت  وا القتال أمري هللا. أاحلكومة أو القوم الذين بد
عن الظلم واعرتفت َّبطئها، فال تنتقموا منها وال تطالبوها مبطالب غري حقيقية 

بل جيب أن ُتصلحوا بني الفريقني  ،هلا حاسبني أنفسكم فريًقا خمالًفا
ُطوااملتخاصميني.  الغضب ضد  من ، أي اعدِّلوا وال أتخذوا يف حالة  ويأيق سِّ

قراًرا ينايف العدل واإلنصاف فتقولوا ما دام هذا الفريق مل يقبل قرارًن من قبل  فريق  
فة لذا جيب ممارسة القسوة عليه، بل عليكم أن تعدلوا غاّضني الطرف عن كا

طِّنيي دوافع التحزُّب والضغينة، واعلموا  أن  أحّبذال و  .إِّنَّ هللاي حيِّبُّ ال ُمق سِّ
 أخوض يف تفاصيل هذه القضية اآلن. 

قبل بضعة أعوام حني هامجت إيطاليا احلبشةي، سّلطتُّ الضوء على هذا املوضوع 
أاي  كانت، أن ال كمكن لعصبة األمم، إنه يف اجللسة السنوية يف ذلك العام وقلُت 

ست على مبادم إسالمية. وإال فال كمكن هلا أن  تنجح يف إقامة األمن إال إذا ُأسِّّ
تقيم األمن أبًدا. املبدأ السائد حالًيا هو أنه عندما يُغلب قوم ُيسعى إلذالهلم 

كما متت احملاولة إلذالل أملانيا وإهانتها بواسطة معاهدة   ،وإخزائهم قدر اإلمكان
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وُغّض الطرف عن مقتضيات العدل  2هناية احلرب األخريةبعد  1فرساي
 جينح قوم للسلم مستسلمني،نه عندما إواإلنصاف، مع أن القرآن الكرمي يقول 

وينبغي أاّل يُهان فريق  فكل ميثاق يربيم معهم جيب أن يكون مبنًيا على العدل،
املعارضني من مهزوم أو يُنتقم منه ابختاذ قرار قاس  ضده جملرد أنه كان يف صف 

بل جيب أن يقفوا يف  ،ُعّد املصاحلون أنفسهم خصوما لهقبل. مبعىن أنه جيب أال يـي 
 صف الوسطاء على الرغم من احلرب. 

اثنًيا: مل ُيشرتط يف قوانني عصبة األمم يف هذه األايم أنه إذا حارب فريق يف 
عرف أن عمله ننا جُنربه على اإلذعان. فمن كان يإاملاضي فسنحاربه، بل يقولون 

وأىّن  ،أىّن له أن يستعّد للحربفيقتصر على حماولة اإلكراه على القبول فق  
 ألصحاب النيات السيئة أن خيشوا تلك املنظمة؟ 

يجب أن تكون فاثلثًا: يعّلم اإلسالم أنه إذا استعد أحد الفريقني املتحاربني للقتال 
قوًما واحًدا لن يستطيع مواجهة  اخلطوة التالية أن ُتاربه األمم كلها جمتمعة. وألن

لذا سوف يُذعن حتًما وسيميل إىل الصلح، ولكن ال يوجد يف قوانني  ،اجلميع
عصبة األمم مثل هذا القانون، لذا ال خيشى قوٌم قراراتِـّها. وألن منظمة األمم 
املتحدة قد فشلت مرارًا يف إقامة األمن بسبب هذه العيوب، لذا يكتب اآلن 

مع أن احلق  ،ار أيًضا أنه جيب أن تكون عصبة األمم مدعومة جبيشاملفكرون الكب
بل جيب أن تكون مدعومة ببقية األمور أيًضا اليت  ،أنه ال يكفيها اجليش فق 

 يبّينها اإلسالم، وإال ال كمكن أن يستتب األمن.
 اإلسالم مينع أن يظلم املرء نفسه 

وهو ظلم  ،آخر من الظلم لقد تكلمنا عن ظلم املرء اآلخرين، ولكن هناك نوع
ولكن أىّن له أن  ،مثل عزوفه عن الزواج؛ فمن املمكن أال يتزوج املرء ،املرء نفسيه
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يعي نفسه،  يكبت الرغبات اليت خلقها هللا تعاىل فيه؟ كذلك كمكن للمرء أن جيِّ
ولكنه ال يستطيع أن يكبت اجلوع، ألن هللا تعاىل هو الذي خلقه. وإن عدم 
إشباع املرء رغباته املشروعة ظلم ال يرتكبه حبق اآلخرين، بل يرتكبه حبق نفسه، 

. 1: ال رهبانية يف اإلسالمهللا  واإلسالم كمنع هذا الظلم أيًضا فيقول رسول
نياهيا عيليي هِّم  ويقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  تـيبـ  ُعوهيا ميا كي بيانِّيًَّة ابـ تيدي أي  ويريه 

الرهبانية اليت بدأت هبا بعض األداين مل أنمر هبا بل أوجدوها أبنفسهم. مث يقول: 
  يـ ُتم  ايي أييُـّهيا الَّذِّيني آميُنوا عيليي ُكم  أينـ تيدي ُفسيُكم  الي ييُضرُُّكم  مين  ضيلَّ إِّذيا اه 

. أي 2
غوا الدعوة، أيها املسلمون عليكم أن ُتموا أنفسكم. ال شك أننا أمرًنكم أن تبلّ 

ولكن إذا كان هناك خطر على إكمانكم  ،وأمرًنكم أن تعّلموا اآلخرين وتربُّوهم
  إكمانكم. واحفظوا  ،فدعوه يهلك ،أنتم يف سبيل هداية غريكم

ولكن  ،يروي مؤسس كلية "دايل سنغ" أنه كان قد اقرتب من اإلسالم جًدا
فاحنرف  ،ترك العمل لفرتة وجيزة ابآلية السالفة الذكر ،الشخص الذي كان يبشره

  ،الذي ُأّسست ابمسه كلية يف الهور "دايل سنغ"السردار  إن الراوي عن اإلسالم.
وتعّرف على اإلسالم بواسطة أحد املشايخ،  ،كان ينفر من السيخية بشدة

وعندما أمعن النظر يف تعليم اإلسالم أتثّر به جًدا وبدأ يذكر حماسن اإلسالم يف 
نه مقبل على االنضمام إىل اإلسالم. كان له صديق هندوسي إجمالسه ويقول 

وكان شاطرًا جًدا، حني رأ  أن دايل سنغ موشك على االنضمام إىل اإلسالم 
إن ه: أيها الرجل: إن املسلمني ذوو وجهني، إهنم يقولون ابللسان فق  قال ل

يلتزم أحد منهم بتعليمه. وإن مل تؤمن بكالمي  بينما ال ،اإلسالم دين مجيل جًدا
فقدِّم مائة روبية للشيخ الذي يبشرك ابإلسالم وقل له: أرجوك أن تشرب اليوم 

ال. قال: حسًنا. جاءه الشيخ يف قليالً من اخلمر من أجلي، وسرت  هل يشرهبا أم 
اليوم التايل ووضع دايل سنغ أمامه صرة ُتوي مائة روبية وقال: أيها الشيخ احملرتم، 
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ولكن أرجوك أن تشرب اخلمر معي  ،أنت تعرف أنين مشرف على قبول اإلسالم
اليوم؛ فكم مرة قبلُت ما قلتي يل، أفال كمكنك أن تقبل هذا األمر البسي  مين؟ 

م أننا لن منس اخلمر بعد ذلك فال أبس إن شربناها اليوم فق . أخذ الشيخ واملعلو 
الصرة احملتوية على مئة روبية ومحل كأس اخلمر وشرهبا. ترك هذا األمر أتثريًا سيًئا 
جًدا على دايل سنغ فانضم إىل برامهو مساج بداًل من اإلسالم ونذر هلم عقاره  

مع أن هللا تعاىل  ،على عكس هذه اآلية كله. كانت هذه يف احلقيقة نتيجة العمل
يـ ُتم  أيمر:  تيدي . إذا كان األمر يتعّلق ابلطعام فيمكن أن الي ييُضرُُّكم  مين  ضيلَّ إِّذيا اه 

نه أجتيعوا أنفسكم وتطعموا اآلخرين، ولكن إذا كان األمر يتعلق ابهلداية وشعرمت 
كم التمّسك ابهلداية بكل فاعلموا أن علي ،لو زّلت قدمكم البتعدمت عن اهلداية
 قوة وشدة وال تبالوا بضالل غريكم. 

 منع الشرك 

وياع ُبُدوا هللاي يقول هللا تعاىل عنه: وهو ما والنوع الثالث للظلم هو حبق هللا تعاىل، 
ًئا يـ  رُِّكوا بِّهِّ شي ويالي ُتش 

 ،. فاإلسالم هو الدين الوحيد الذي أقام التوحيد يف العامل1
الذين مل  الوحيدون من بني األمموبذلك قمع الظلم حبق هللا. واملسلمون هم 

ومل يظلموا أنفسهم أيًضا ق ، وبذلك استأصلوا مجيع الدواعي  ،يظلموا اآلخرين
 اليت ختلُّ ابألمن. 

 منع الغضب غري املربر 

اإلنسان الغضب يسيطر عليه.  يدع السبب الثالث الذي يفسد األمن هو أن 
: تعاىل فقال ،وأعطى تعليًما مبدئًيا ،ولكن اإلسالم يستأصل هذه السيئة أيًضا

لِّكي جيعيل نياُكم  أُمًَّة ويسيطًا ويكيذي
، أي جعلناكم أمة تراعي االعتدال يف كل 2

شيء. فمن واجبكم أال تنجرفوا مع الغضب وال مع احلب، بل إذا أحببتم 
بُّوا  وإذا غضبتم جيب أن تغضبوا إىل حد معقول. مث  ،إىل حد معقولفلتحِّ
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نِّنيي يقول:  سِّ ويال كياظِّمِّنيي ال غيي ظي ويال عيافِّنيي عينِّ النَّاسِّ وياَّللَُّ حيِّبُّ ال ُمح 
؛ أي 1

 املؤمنون يكظمون غيظهم. 
لقد ورد يف احلديث أنه إذا غضب أحدكم وكان ماشًيا فليقف، وإذا كان واقًفا 

، وإن مل يسق  عنه الغضب مع ذلك فليشرب فليجل س، وإذا كان جالًسا فليستلقِّ
لقد رأيت يف الصغر أنه عندما تشاجر بعض الطالب كان أحدهم يرش  ماء ابرًدا.

املاء على وجه اآلخر، وهكذا كان الطالب الغاضب يبدأ ابلضحك عفواًي ويزول 
 عنه الغضب. 

كثريًا على كبح مجاح النفس، فقال: "ليي سي الشَّدِّيُد   لقد أكد رسول هللا 
لصُّريعيةِّ  " ،ابِّ إِّمنَّيا الشَّدِّيُد الَّذِّي كمي لُِّك نـيف سيُه عِّن دي ال غيضيبِّ

. إًذا، ليس الشجاع 2
فالًن أو عالًن، وإمنا الشجاع من يكبح ثورته عند الغضب ويكظم غيظه. ويف 

يزيد املرء إكماًًن. لقد خرج علي  علي  هذا اجملال هناك ميثل سام  ضربه سيدًن
 وظل حياربه طوياًل ألن اليهودي   ،يف خيرب للنزال مقابل قائد يهودي كبري

 كان ابرعا أيًضا يف فنون احلرب فطال النزال، ويف هناية املطاف أسق  عليٌّ 
اليهوديَّ وجلس على صدره وأراد أن يقطع رأسه ابلسيف. فما كان من 

وابتعد عنه، مما  . عندها تركه علي أن بصق يف وجه علي اليهودي إال 
ترك اليهوديَّ حمتارًا مذهواًل يف أمره وسأل علي ا: ملاذا تركتين بعد أن متّكنت مين؟ 

 ،: كنُت أحاربك لوجه هللا، ولكن عندما بصقتي يف وجهي غضبتُ قال 
يس لوجه نين لو قتلُتك اآلن لكان ذلك من أجل نفسي ولإوقلُت يف نفسي 

ما  هللا، لذلك تركتك حىت يزول عين الغضب كيال يكون قتلي إايك لنفسي.
أعظم هذا التصرف! إذ ترك عدًوا لدوًدا يف ميدان الوغى لئال يكون القتل من 

 أجل النفس بل جيب أن يكون لوجه هللا. 
 

 

                                                 
 135آل عمران:  1
 صحيح البخاري؛ كتاب األدب، ابب احلذر من الغضب. 2
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منع اجلشع واحلسد 

السبب الرابع إلفساد األمن هو اجلشع، فقد منع هللا تعاىل من ذلك أيًضا بقوله: 
1 أي ما أغرب قوم اليهود! إذ 

  ِأَْم ََيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آََتُهُم هللُا ِمْن َفْضِله
يكادون ميوتون حسًدا على ما يُنعم هللا به على الناس. وقال يف آية أخرى: َوََل 
2. أي َل حتسدوا أقواما خمتلفة أنعم 

  تَ َتَمنَّ ْوا َما َفضََّل هللُا بِِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعض
هللا عليها، بل اطلبوا الفضل من هللا.  

وسائل إقامة األمن

واآلن أتناول مقابل ذلك وسائل األمن. 

.

 الوسيلة األوىل لقيام األمن هي املواساة. لقد تضاءلت هذه العاطفة )1( املواساة:
يف بالدان إىل حد كبري، حىت إنه كلما أتى مسؤول جديد مكان مسؤول قدمي فإنه 
يبحث حتًما عما يف عمل السابق من عيوب. فإذا أتى انئب   جديد للمفوض، 
حبث عن عيوب   يف عمل النائب السابق للمفوض، وإذا أتى مف و ض جديد حبث 
عن عيوب   يف عمل املفوض السابق، وإذا جاء قائد جديد حترى عن عيوب يف 
ختطيط القائد السابق. ولكن ما أعظم تعليًما أعطاه هللا تعاىل املسلمني إذ يقول: 
َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َربَّ َنا اْغِفْر لََنا َوإِِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ  ُقواَن ِِبإِْلميَاِن 

3
  اال لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَّ َنا إِنََّك َرُءوف  َرِحيم  فاملسلم الصادق لو َوََل ََْتَعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغ

عي نه هللا تعاىل يف مقام َل يقول عن الذين خلوا أهنم ارتكبوا أخطاء كذا وكذا، بل 
يعرتف مبحاسنهم، وإذا صدر من أحدهم خطأ ما فهو يدعو له قائاًل: َربَّ َنا 
اال لِلَِّذيَن آَمُنوا َرب َّ َنا  اْغِفْر لََنا َوإِِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقواَن ِِبإِْلميَاِن َوََل ََْتَعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغ

1 النساء: 55

2 النساء: 33

3 احلشر: 11
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يمٌ  أي ارمحهم وتلطَّف هبم واخُلق يف قلوبنا عواطف احلب  ؛إِّنَّكي ريُءوٌف ريحِّ
 العيوب فيمن سبقوًن، بل نعتاد على بيان حماسنهم. جتاههم لنجتنب البحث عن 

هِّ".يقول رسول هللا  يهِّ ميا حيِّبُّ لِّنـيف سِّ يخِّ أتملوا  : "الي يـُؤ مُِّن أيحيدُُكم  حيىتَّ حيِّبَّ ألِّ
 يف هذا احلديث كم هي مواساة عظيمة عّلمها اإلسالم أتباعه! 

يقول هللا تعاىل يف القرآن فالوسيلة الثانية إلقامة األمن هي الغفران، ( الغفران: 2)
ويقول  ويال كياظِّمِّنيي ال غيي ظي ويال عيافِّنيي عينِّ النَّاسِّ الكرمي يف بيان صفة املتقني: 

ل ُعر فِّ ويأيع رِّض  عينِّ اجل ياهِّلِّنيي أيًضا:  ُخذِّ ال عيف وي ويأ ُمر  ابِّ
 . أي اختِّذوا العفو عادة1

فق ، بل جيب أن يكون العفو عن  يف بعض األحيانلكم، وال يصح أن تعفوا 
اآلخرين من عادتكم املستدكمة، وُمروا الناس ابحلسنات، وإذا أغاظكم أحد فال 

 تنخدعوا َّبديعته بل أعرضوا عن اجلاهلني. 
؟ذات مرة سأل صحايبٌّ النيبَّ  فـيقيالي ُكلَّ يـيو م   : ايي ريُسولي هللاِّ كيم  أيع ُفو عين اخل يادِّمِّ

سيب عِّنيي ميرًَّة. ليس املراد من سبعني مرة سبعني ابلتحديد، ألن املرء كمكن أن 
يرتكب بضعة أخطاء كل يوم وال كمكنه أن يرتكب سبعني خطأ، بينما يقول النيب 

   ففي العربية، إن ؛املراد من "سبعني" هو الكثرةو جيب أن يعفو سبعني مرة.  أن 
ويل يـيع ُفوا ويل ييص فيُحوا أيال يفيد الكثرة. كذلك يقول هللا تعاىل:  أو سبع عدد سبعنيال

يمٌ  هللُا غيُفوٌر ريحِّ ُتِّبُّوني أين  يـيغ فِّري هللُا ليُكم  وي
. أي جيب على املؤمنني أن يعفوا 2
: أال ُتبون أن يغفر هللا لكم؟ بقولهويتخذوا من الصفح عادة هلم. مث بنّي فائدته 

توّدون أن يغفر هللا ذنوبكم، عليكم أيها املؤمنون أن تغفروا أخطاء  فما دمتم
 إخوتكم ليغفر هللا أخطاءكم. 

إلقامة األمن هي اإلحسان، فقد ورد األمر به يف  الثالثةالوسيلة ( اإلحسان: 3)
ُ  ويال كياظِّمِّنيي ال غيي ظي ويال عيافِّنيي عينِّ النَّاسِّ إذ يقول هللا تعاىل:  ،القرآن الكرمي وياَّللَّ

                                                 
 200األعراف:  1
 23النور:  2
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نِّنيي  ... أي املؤمنون هم الذين يكظمون غضبهم ويعفون عن الناس، حيِّبُّ ال ُمح سِّ
لِّ وياإلِّح سيانِّ ويإِّيتياءِّ ذِّي مث حيسنون إليهم، كذلك يقول:  ل عيد  إِّنَّ هللاي أيي ُمُر ابِّ

ال ُقر َبي 
. سأضرب لكم أمثلة على هذه األمور الثالثة ببيان قصة مسعتها من 1
مث قرأهتا يف الكتب أيًضا. لقد جاء فيها أن اإلمام  ًن املسيح املوعود سيد

طلب من أحد خدامه أن حيضر إًنء، فحمله دون احلذر املطلوب،  احلسن 
فسق  اإلًنء من يديه وانكسر، وكان من نوع ممتاز، فغضب عليه اإلمام احلسن. 

قال اإلمام احلسن: كظمُت  ال غيي ظي ويال كياظِّمِّنيي قرأ اخلادم هذه اآلية وقال: ف
، أي أن املؤمنني ويال عيافِّنيي عينِّ النَّاسِّ الغيظي. مث قرأ اخلادم اجلزء التايل من اآلية: 

ابلعفو عن اآلخرين،  أيًضا ليسوا مأمورين بكظم الغيظ فق ، بل هم مأمورون
نِّنيي  وياَّللَُّ حيِّبُّ فقال اإلمام احلسن: عفوُت عنك. مث قرأ اخلادم:  أي  ال ُمح سِّ

هناك أمر آخر بعد ذلك وهو أن املؤمنني حيسنون إىل الناس ألن هللا حيب 
احملسنني. قال اإلمام احلسن، فقد أعتقتك. أي كظم غيظه أواًل، مث عفا عن 

  اخلادم من األعماق مث أحسن إليه وأعتقه.
إقامة األمن هو  األمر الرابع الذي له عالقة مع( إيثار الدين على الدنيا: 4) 

إيثار الدين على الدنيا. احلق أنه ما مل يوقن اإلنسان ابحلياة بعد املمات ال كمكنه 
ألن هناك بعض التضحيات اليت ينال املرء جزاءها يف  ،أن يقّدم تضحية حقيقية

ولكن هناك عشرات التضحيات األخر  اليت ال ينال جزاءها يف الدنيا.  ،الدنيا
 التضحية احلقيقية بغري اليقني ابحلياة األخروية، ألن اإلنسان إًذا، ال كمكن تقدمي

حيسب تضحيته بدونه ضائعة. فألن األمن بغري التضحية احلقيقية مستحيل، فال 
كمكن أن حيظى العامل ابألمن احلقيقي ما مل يكن هناك إكمان ابحلياة األخروية. 

بيل  تـُؤ ثُِّروني احل ييياةي هذا األمر:  يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي الفًتا األنظار إىل
ٌر ويأيبـ قيى يـ  ريُة خي خِّ نـ ييا * وياآل  الدُّ

أما  ،يؤثرون الدين على الدنيا أن املؤمنني أي. 2
                                                 

 91النحل:  1
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ُوىلي * ُصُحفِّ إِّبـ رياهِّيمي أنتم فتؤثرون الدنيا على الدين.  ا ليفِّي الصُُّحفِّ األ  إِّنَّ هيذي
ويُموسيى

السابقون أيًضا تعليًما أن يقّدموا الدين على  . أي قد أُعطي األنبياءُ 1
وابلتايل فسد أمن العامل. فهذه األمور  ،الدنيا، ولكن أتباعهم نسوا هذا التعليم

الثمانية اليت تتعلق إبقامة األمن توجد يف املسلمني، فكانوا يؤمنون ابلقيامة، 
وا ًنصحني أمناء، ويقّدمون الدين على الدنيا، وكانوا حمسنني وكانوا يغفرون، وكان

وكانوا جيتنبون سوء الظن، وما كانوا يظلمون، وكانوا جيتنبون اجلشع وما كانوا 
 ييديعون الغضب يسيطر عليهم.

 وذلك ،تهاهو أن اإلمامة تقدَّم أمام الناس بواسط واهلدف السابع من املساجد
أوال لكيال ينسوا هذا الدرس بل ينفعهم يف عهد اإلمام احلقيقي، واثنًيا: ليبقى 

 القوم منتبهني إىل إحياء حسنات "السابقني". 
احلق أنه كما أن املسجد حُييي ذكر  الكعبة، كذلك اإلمام حييي ذكر  النبوة. 

، أي أظهروا لقد أحيا املسلمون هذا األمر أيًضا واختيذوا من مقام إبراهيم مصل ى
 وأحيوا اإلمامة. اإلمامة للعيان. فقد أقام املسلمون اخلالفة بعد وفاة رسول هللا 

، فكانوا مث عمر مث عثمان مث علي  ،مقام إبراهيم أول من احتل أبو بكر كان
منوذج املسجد متاًما. فكما يتخذ الناس شخًصا إماما هلم يف املسجد كذلك اختذ 

. تذكرُت ابملناسبة طُرفة حكاها م فور وفاة رسول هللا الصحابة شخًصا إماما هل
أنه عندما انتشر خرب وفاة املسيح جاء فيها  ،يل أحد اإلخوة من مدينة غجرات

اجلماعة األمحدية تتكون من املثقفني ابإلجنليزية  إنقال أحد املشايخ  املوعود 
ًيا أم ال، ألن رسول وال يدرون من الدين شيًئا، وسيتضح اآلن هل كان املريزا نب

ولكن ملا كان املثقفون ابإلجنليزية هم  يقول: ما من نبوة إال تبعتها خالفة. هللا 
" )اهليئة األجنمن"األغلبية يف مجاعتكم فال بد أن يضعوا زمام األمور يف يد 

الربقية من  هموبذلك سيثبت أن املريزا مل يكن نبًيا. ويف اليوم الثاين وصلتاإلدارية( 
                                                 

 20-19األعلى:  1
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ن املولوي نور الدين انُتخب خليفة. فحكى له أفراد اجلماعة هذا اخلرب تقول إهنا 
ولسوف نر   ،لذا فقد انطلت حيلته ،فقال: كان املولوي نور الدين ملًما ابلدين

ماذا سيحدث بعد وفاته. عندما تويف اخلليفة األول كان ذلك الشيخ حًيا، وملا  
اس أبن اخلليفة احلقيقي هو "األجنمن" كانت الضجة اثئرة حينها وقال بعض الن

فزعم أن اجلماعة سوف تتعثر اآلن حتًما، فبدأ يقول  ،وأصر البعض على اخلالفة
اخلرب من هنا  ذاعفستعرتفون ابألجنمن مطاًعا لكم. مث  ،للناس: تذّكروا ما قلته لكم
  !جًدا ُشطَّارٌ أًنس  اي لكم منفورًا ابنتخايب خليفة، فقال: 

  يي ذكرى حممد رسول اهلل اخلالفة حت

هو  ،ما من نبوة إال وتبعتها خالفةإنه  ابختصار، إن سبب قول رسول هللا 
لكي تثبت مماثلتها مع املسجد. فاهلدف الوحيد من بناء املسجد هو لتبقى 

س مجاعة األنبياء لكي تبقى الوحدة يف الوحدة قائمة يف العبادة، كذلك تؤسَّ 
كذلك اخلالفة ُتيي ذكر    ،ي املساجد ذكر  الكعبةالعبادة قائمة. فكما ُتي

أي  ؛وياختَُِّّذوا مِّن  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي ُمصيل ى: بقوله. هذا ما أمر به هللا رسول هللا 
 فاقضوا اآلن حياتكم على النم  اإلبراهيمي وأحيوا روحه.  ،قد أُقيم بيت هللا

 املراد من اختاذ مقام إبراهيم مصلى 

ألن  ،مقام إبراهيم مصل ى ال يعين أن يقف كل شخص يف مصاله ظاهرايً إن اختاذ 
لو كان املراد أن تصّلوا يف مقام إبراهيم لبقي اخلصام دائًما فذلك مستحيل كليا. 
صّلى هنا أو هناك. ولو ُعلم يقيًنا على سبيل االفرتاض  فيما إذا كان إبراهيم 

فال كمكن أن يصّلي فيه املسلمون كلهم. إن عدد احلجاج يبلغ  أين صّلى 
قرابة مائة ألف يف هذه األايم، ولو صّلوا بسرعة هائلة كنقرات الدجاجة كما يفعل 

كان معىن ذلك أن ل ،األحناف، ولو بذل كل شخص دقيقتني فق  يف الصالة
عون أن شخًصا يف أربع وعشرين ساعة يستطي 720ثالثني شخًصا يف الساعة و

وين ماذا سيفعله الـ 1،يصّلوا هناك اآلخرون املوجودون هنالك؟  99280. فأخربِّ
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وال كمكن ذلك قطًعا للعامل اإلسالمي املتبقي. فلو مُحل هذا األمر على الظاهر 
الستحال العمل به. ويف مثل هذه الظروف يكون هناك خطر الفساد أيًضا. بل 

ة الشجار الناتج عن حماولة الصالة حدث ذات مرة أن قُتل شخص يف مكة نتيج
يف مقام إبراهيم. فاآلية ال تعين ذلك بل يشري هللا تعاىل فيها إىل اإلمامة كما قلت 

وأيمر أبنه جيب أن يكون لكم إمام واحد لكي تتحّقق الُسنَّة اإلبراهيمية  ،آنًفا
ن  ُذرِّيَّيتِّ قيالي الي يـينياُل إِّيّنِّ جياعُِّلكي لِّلنَّاسِّ إِّمياًما قيالي ويمِّ : اآليةابستمرار. ففي 

ًنا وياختَُِّّذوا مِّن  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي  دِّي الظَّالِّمِّنيي * ويإِّذ  جيعيل نيا ال بـيي تي ميثيابيًة لِّلنَّاسِّ ويأيم  عيه 
ُمصيل ى

إِّيّنِّ جياعُِّلكي لِّلنَّاسِّ ذُكرت إمامتان اثنتان، فقال هللا تعاىل أوال:  1
أي نبيا. فقال إبراهيم: ومن ذرييت، أي اجعل   ،جعلك إماما، أي سوف أإِّمياًما

وإال كيف ستظل هذه املهمة متواصلة بعد مويت. قال هللا  ،يف ذرييت أيًضا أنبياء
ألنه سيكون من ذريتك ظاملون فق  يف بعض  ،تعاىل: هذا ليس صحيًحا

أن ذريتك  العصور، وكيف كمكن أن توكيل هذه املهمة إىل الظاملني؟ غري أننا أنمر
وبذلك سيبقى إبراهيم إماًما،  ذلك سنجعله يقيموا الُسنَّة اإلبراهيمية، ومن فعل

وسيظلون حائزين على إنعامات هللا املتجددة. ففي هذه اآلية ذكر هللا  ،حًيا فيهم
اليت تُعطى من هللا تعاىل مباشرة، والثانية  ،تعاىل إمامتني، إحدامها إمامة النبوة

وياختَُِّّذوا مِّن  : اآليةوقد أشري إليها يف  ،اليت فيها دخل للعباد أيًضا ،إمامة اخلالفة
 أي فيها دخل لالكتساب، فاسعوا هلا ابستمرار.  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي ُمصيل ى

فأقيموا إمامة  ،إمامة النبوة موجودة ما مل تكنإًذا، فقد نصح هللا تعاىل الناس أنه 
 فال كمكن ألحد أن يعمل هبذا األمر أبًدا.  ،اخلالفة، وإال إذا استنبطنا منها معىن حرفًيا

األمر الثامن هو أن املساجد تُبىن للمسافرين، وهذه املزية أيًضا توجد يف اإلسالم 
واملسلمني بوجه أمّت، ألن الشريعة اإلسالمية تؤكد على ضيافة املسافرين كثريًا، وقد 
أدخل القرآن الكرمي خدمة ابن السبيل يف األحكام اهلامة، كما أوصى رسول هللا 
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  ارًا إبكرام الضيف. وكان يُعمل هبذا األمر يف زمن املسلمني يف األحاديث مر
حبيث كان املسافرون يقيمون يف املسجد، وكان يُعلن كل يوم أن  رسول هللا 

عدد كذا وكذا من الضيوف مقيمون يف املسجد، فمن كانوا قادرين على 
املسجد  إىلاستضافتهم فليأخذوهم إىل بيوهتم. لقد حدث ذات مرة أن جاء 

إىل صحايب وسأله: هل تستطيع أن تستضيفه؟ قال:  رسول هللا فنظر  ،ضيف
هذا  أرسل معي رسول هللا  إنحسًنا. فذهب ابلضيف إىل بيته وقال لزوجته 

فهل يوجد يف البيت شيء من الطعام؟ قالت: ال يوجد إال طعام  ،الضيف
وكان يف ابيل أن جنيع أنفسنا ونطعم األوالد، ولكن ما دام قد  ،شخص واحد

كمكن  :قال الصحايبفوأحاول أن أعّلل األوالد بطريقة ما.  ،اءًن ضيف فُنطعمهج
 ولكن املشكلة أنه حينما سيجلس الضيف لألكل سوف يصرُّ  ،أن نفعل ذلك

كم احلجاب ما كان قد نزل إىل فماذا سنفعل عندئذ؟ )حُ  ،أن أنكل معهعلى 
جنلس لألكل ُقل  قالت الزوجة: خطرت ببايل فكرة وهي أنه عندما ذلك احلني(

ألن الضوء خافت، وسأطفئ السراج بعذر رفع  ،يل أن أرفع فتيلة السراج قليالً 
فال يراًن الضيف هل أنكل معه أم ال. عندما ُوضع الطعام  ،الفتيلة ليسود الظالم

إن الضوء خافت فارفعي الفتيلة قلياًل، فقامت  ،على املائدة قال الزوج للزوجة
شعلي السراج ابلنار، أوساد الظالم. قال الزوج للزوجة  الزوجة وأطفأت السراج،

فقالت: النار ليست متوفرة. قال: استعريي من اجلريان، قالت: ال أحبذ إزعاج 
 منوأفّضل أن أنكل يف الظالم. قال الضيف أيًضا ال ضري  ،اجلريان يف هذا الوقت

 ،ابألكل وبدأ الضيف ،األكل يف الظالم. جلس الزوجان مع الضيف يف الظالم
ألهنما كاًن قد قررا ذلك فيما بينهما.  ،وظل الزوجان يتظاهران كأهنما أيكالن

أكل الضيف وانصرف. وقد أُعجب هللا تعاىل بفعل الزوجني إىل درجة أنه أخرب به 
للصحابة: أتعلمون  لياًل ابإلهلام. عندما أصبح الصباح قال رسول هللا  النيب 

القصة كلها  ما الذي حدث الليلة؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. فحكى رسول هللا 
تصرفهما إعجااب من  وقال: عندما تظاهر الزوجان ابألكل ضحك هللا على العرش
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فلماذا ال أضحك  ،ضاحًكا: ما دام هللا قد ضحك على ذلك هذا. مث قال 
 ؟ 1أًن

كان الصحابة يهتمون ابلضيافة! وكيف كانت أبواهبم   يتبنّي من هذا احلادث كم
كذلك قرأت حاداًث آخر يف كتب  مفتوحة دائًما للضيوف على غرار املساجد!

أن يهوداًي سيئ الطوية  فيها. جاء غريهاوال أذكر قراءته يف كتاب موثوق  ،مدرسية
بثًا على الفراش خُ  تغّوطولكنه  ،فراًشا للنوم ليالً  فأعطاه  ،النيب  ذهب إىل
ولكنه نسي شيًئا عند اخلروج. عندما أصبح  ،وخرج يف الصباح الباكر ،وعداوة

 وبدأت تشتم اليهودي غاضبة، مسع رسول هللا  ،الصباح رأت خادمة ذلك
 :يف الفراش قال  تغّوطصوهتا صدفة، وحني أُخرب عند االستفسار أن اليهودي 

بغسل الفراش.  وبدأ النيب  ،فأحضرت املاءاملاء وأًن سأغسله بنفسي.  أحضروا
يغسل  ويف هذه األثناء عاد اليهودي ليأخذ ما نسيه. وعندما اقرتب رأ  النيب 

ألنه لو انتشر األمر بني  ،الفراش ويقول للخادمة: اسكيت من فضلك وال تشتميه
الناس حلزن ذلك الشخص. لقد أثّر هذا األمر يف قلب اليهودي إىل درجة أنه 

 لم فورًا. أس
إًذا، لقد ضرب املسلمون أمثلة عليا يف الضيافة وصارت بيوهتم مساجد، فكما 
يقيم الضيوف يف املساجد كذلك كانت أبواب بيوهتم مفتوحة للضيوف دائًما. 

ن الضيافة إىل ثالثة أايم مفروضة على كل قرية، وإن مل يؤّد إ يقول رسول هللا 
يطلب الضيافة منهم إىل ثالثة أايم  أهلها هذا الواجب فمسموح للضيف أن

. بل احلق أن املسلمني كانوا متأثرين هبذا احلكم إىل درجة أن  ُروي عن صويف 2قهرًا
أنه ما كان يكسب املعاش، فنصحه صويف آخر أبن هذه العادة ليست جيدة، 

لذا عليك أيًضا أن جتتهد قدر اإلمكان لكسب  ؛أن مجيع الناس يكسبون املعاشو 
فقال: إذا جّهز الضيف طعامه بنفسه فهذه إساءة إىل املضيف. وأًن  .عيشلقمة ال

                                                 
 : ويؤثرون على أنفسهم....صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب قول هللا  1
 صحيح البخاري؛ كتاب األدب، ابب إكرام الضيف وخدمته. 2
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وإذا حاولت االكتساب بنفسي لسخ  هللا علّي. قال: ال أبس،  ،ضيف عند هللا
الضيافة ثالثة أايم. فقال: إن ولكن رسول هللا يقول  ،قد تكون ضيًفا عند هللا

ولكن إن يوم هللا يعادل ألف سنة، فعندما تنتهي ثالثة آالف سنة  ،أعرف ذلك
  .تنتهي ضيافيت أيًضافحينها 

األمر التاسع هو أن املساجد تفيد املواطنني، وقد أشار هللا تعاىل إىل ذلك يف 
 ،وكلتا الكلمتني تشمل املواطنني نيي ويال قيائِّمِّ ويف آية أخر :  ويال عياكِّفِّنيي قوله: 

املواطنون من املساجد هو أهنم يذكرون هللا ويعبدونه فيها بعيدين يستفيده فأول ما 
إذ تتّكون  ،عن كل شغب وضجيج. وهذا ما تقوم به مجاعات األنبياء كلهم

كان   لذكر هللا ويتعاونون يف عبادة هللا، األمر الذي ال حيظى به املرء وحيًدا. مجاعةٌ 
هذا األسلوب شائًعا بني املسلمني إذا كان البعض يدّرسون بعضا وكان البعض 

عبيًدا كثريين، وإذا كان هؤالء  نقذون اآلخرين من املظامل، كما حّرر أبو بكر يُ 
 الناس متفرقني ملا حصلت تلك الفائدة. 

الفائدة الثانية للمواطنني من املساجد هي أهنا ُتستخديم للعبادة اجلماعية، وهذا و 
العمل تقوم هبا مجاعات األنبياء، وقد قام به املسلمون فعال. فمثالً، مجعوا التربعات 
 وخدموا الفقراء، وقاتلوا جمتمعني، وبذلك أجنزوا أعماالً اقتصادية وعلمية لتقدُّم القوم. 

أي يقيم  ويالرُّكَّعِّ السُُّجودِّ املهمة العاشرة اليت ذكرها هللا تعاىل للمساجد هي: 
يف املساجد أًنس ينذرون حياهتم خلدمة الدين، وقد أبد  املسلمون هذه األسوة 

ُعوني إِّىلي اخل يري ِّ ويل تيُكن  مِّن ُكم  أُمٌَّة : األمرأيًضا، فقد ورد يف القرآن الكرمي  ييد 
ل ميع ُروفِّ وييـينـ هيو ني عينِّ ال ُمن كيرِّ ويأُوليئِّكي ُهُم ال ُمف لُِّحوني  أيي ُمُروني ابِّ وي

. فبحسب هذا 1
مبن فيهم عبد هللا بن  ،األمر كانت يف املسلمني مجاعة عاكفة على ذلك ليل هنار
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ي وأبو هريرة وأنس بن عمر وعبد هللا بن عمرو وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارس
وكان شغلهم الشاغل ليل هنار  ،وغريهم الذين نذروا حياهتم هلذا الغرض مالك 

ويبّلغوه الناس. وإضافة إىل هؤالء كان هناك  أن يتعّلموا علم الدين من النيب 
ولكن كانوا يقضون معظم أوقاهتم يف  ،آخرون يشتغلون يف مشاغل دنيوية أيًضا

وغريهم.  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  ومِّن هؤالء، ف()االعتكا هذا العمل
حىت أن اإلنسان  ،لقد أجنز هؤالء الناس هذه املهمة يف ظروف صعبة وشاقة جًدا

 ليبكي عفواًي بسماع سوانح حياهتم. 
 يف سبيل الدين  جوع أبي هريرة 

، وملا  أسلم يف السنوات الست األخرية من حياة النيب  إنه يقول أبو هريرة 
كانت قد مضت على ظهور اإلسالم عدة سنوات، لذا قّرر يف قرارة قلبه أن جيلس 

ليبّلغه اآلخرين. فعكف يف  كل ما يقوله يف املسجد دائًما ليسمع من النيب 
ولكنه كان يتضّور جوًعا يف  ،وكان أخوه يرسل إليه الطعام بني الفينة والفينة ،املسجد

 ،كان جيوع إىل عدة أايم يف بعض األحيانإنه  رة بنفسه معظم األحيان. يقول أبو هري
فكانوا يضربون  ،الناس أنه أصيب بنوبة صرعفيزعم وكان يُغمى عليه بسبب اجلوع. 

عالًجا ًنجًعا للصرع.  عند العربيف تلك األايم يُعدُّ  كانه  ، ألنابطّراد رأسه ابألحذية
ذات يوم جالًسا يف املسجد جائًعا وكنت حمتارًا من  إين كنتيتابع أبو هريرة ويقول 

 كنت أخجل من نينأمري ومل أدرِّ ماذا أفعل، إذ ما كنت أستطيع أن أتسّول أل
التسوُّل، وكانت حاليت أنه مل تدخل بطين لقمة خبز واحدة منذ عدة أايم. وقفت 

الطعام،  على ابب املسجد راجيا أن يتفّرس أحد املسلمني حاليت بنفسه ويرسل يل
إطعام اجلياع،  يف قادًما فتلوُت أمامه آية من القرآن الكرمي تفيد فرأيت أاب بكر 

اآلية ومشى. هذا املوقف أاثر حفيظيت وقلت  وسألته معىن اآلية. فّسر أبو بكر 
 يف نفسي أال أعلم التفسري حىت يعّلمنيه أبو بكر؟ وبعده مر من هنالك عمر 

ي جًدا، فال بد أن يفهم قصدي، فقرأت عليه أيًضا نه رجل ذكإوقلت يف نفسي 
اآلية أيًضا ومشى يف سبيله. غضبت مرة  اآلية نفسها وسألته معناها. فّسر عمر 
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القرآن الكرمي أكثر مين؟ لقد  أخر  غضبا شديدا وقلت يف نفسي: أيعرف عمر 
 ذهب عمر سألُته معىن اآلية ليشعر حباليت، ولكنه أيضا فّسر اآلية ومشى. عندما 

احرتُت من أمري جًدا وقلت يف نفسي: ماذا أفعل اآلن؟ يف هذه األثناء تناهى إىل 
أُذيّني صوت رخيم يقول: اي أاب هريرة هل أنت جائع؟ عدُت إىل الوراء وإذ برسول هللا 

 قدح  يل واقف ورائي، فقال: مع أنين أيضا جائع اليوم ولكن أحد املسلمني أرسل
يل: اُنظر يف املسجد إذا كان هناك أحد آخر  يّل. مث قال حليب هدية فتعال إ

جائعا فأتِّ به أيًضا. أجلُت النظر وإذا بستة أشخاص خرجوا معي، فقلت يف 
أما  ،نفسي: اي للخسارة! إن قدًحا واحًدا من احلليب ما كان ليكفيين أًن وحدي

قسم بني سبعة اآلن فلن يبقى يل شيء، وكيف كمكن أن يبقى أّي حليب إذا كان سيُ 
فوصلت إىل النافذة  ،أشخاص. ولكن من ًنحية أخر  كان ذلك أمر رسول هللا 

بداًل من أن يعطيين أًن. منهم  القدح شخًصا فأعطى رسول هللا  ،مع هؤالء مجيًعا
وسأبقى جائًعا،  ،فقلُت يف نفسي: اي ويليت! لن يرتك هذا الشخص من احلليب شيًئا

يًئا يف القدح. شكرُت هللا على أنه بقي من احلليب شيًئا، ولكنه شرب قلياًل وترك ش
. وعندما  ولكن النيب  أعطى احلليب شخًصا آخر هذه املرة أيًضا وقال له: اشرب 

أعطاه  ولكن النيب  ،شبع كنت أنتظر أنه سيأيت اآلن دوري وسأُعطى القدح
ولكن  فقلت يف نفسي: من املستحيل أن يبقى من احلليب شيء، ،شخًصا آخر
مث  ،القدح شخًصا آخر أعطى النيب  مث ،أيًضا شرب ذلك الشخصبقي بعد 

أعطاين بعدهم مث وا معي، ي كل واحد من هؤالء الستة الذين جا  أعطاهأي  ..آخر
 مجيًعا، وقال: اشرب اي أاب هريرة. 

 ،)أر  من املناسب أن أذكر ضمنًيا أن املعجزات من هذا القبيل ليست أمورًا خيالية
بل يهب هللا تعاىل أنبياءه والصلحاء آايت كهذه ليزداد املؤمنون يقيًنا وإكماًن. ولكن 

  ليبقى جانب اإلكمان ابلغيب قائًما( ،هذه اآلايت تظهر للمؤمنني فحسب
يقول أبو هريرة: أخذُت القدح وشربت حىت شبعُت متاًما مث وضعته جانًبا. فقال 

ربت أيًضا مث وضعُت القدح جانًبا. فقال اشرب  اي أاب هريرة. فش رسول هللا 
جيري يف ّي اشرب  اي أاب هريرة. فشربت أيًضا حىت شعرت الرِّ  رسول هللا 
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أظفاري، حىت قلُت أخريا: اي رسول هللا، ال أستطيع أن أشرب اآلن ق . فضحك 
 .1وأخذ القدح وشرب بقية احلليب النيب 
ومع  ،كانوا يتضّورون جوًعا إىل أايم  أهنميف تضحياهتم  الصحابة كان من حالإًذا،  

فُيحرموا  ذلك كانوا يظّلون جالسني يف املسجد حىت ال يفوهتم شيء يقوله النيب 
. ولكن هذا ال يعين أهنم كانوا جائعني دائًما بل كان  ،من مساعه وتبليغه الناسي

 غري ،وكان أيتيهم الطعام من بيوت بعض الصحابة ابلتناوب ،املسلمون يطعموهنم
أهنم كانوا يضطرون إىل ُتمل اجلوع يف بعض األحيان. يقول أحد الصحابة أن 
لق كل يوم مخيس أو مجعة، فهكذا كان الصحابة  سيدة كانت تطعمهم أصول السِّّ

 عندما توفيت تلك السيدة مل يعلم النيب و يرسلون الطعام بني حني وآخر. 
قال فدة منذ عدة أايم. مل ير تلك السيإنه  بعد بضعة أايم قال ، و بوفاهتا

طعم أهل الُصّفة  أخربمتوين؟ كانت تُ قال: هاّل  .الصحابة: لقد توفِّّيت  اي رسول هللا
لق، لو أخربمتوين لصلّيُت عليها اجلنازة  . 2السِّّ

فكانوا حمافظني  ؛ابختصار، لقد قام الصحابة جبميع األعمال اليت هي غاية املسجد
وحميي  ،على العبادة، وجامعي العابدين، ومنقذي اآلخرين من الشر، ومقيمي األمن

م خلدمة  اإلمامة، وكانوا ملجأ املسافرين، ومأو  املواطنني، ومالذ ًنذِّري حياهتي
الدين. فما حقيقة املسجد "امللكي" واملسجد "املكي" واملسجد "اجلامع" واملسجد 

إن منوذج ذكر هللا الذي أراه هذا املسجد الروحاين يف ساعة "مويت" مقابلهم؟ 
واحدة مل يظهر من املساجد املذكورة آنفا يف قرون. ولكن من املؤسف أن الناس 

ة بُناهتا، ولكن ال ينظرون يف ينظرون إىل مساجد مبنية ابحلجر واللِِّب  ويشيدون هبمّ 
ظيم الذي أسسه املهندس القرآن واحلديث وصفحات التاريخ إىل ذلك املسجد الع

، ذلك املسجد الذي مل ُيِب ابألحجار األعظم يف العامل أبسره الذي امسه حممد 
الطاهرة املعلَّقة على صدور مقدسة. هذا هو  لئبل ُبين ابلآل ،البيضاء أو احلمراء

                                                 
 وأصحابه. صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق، ابب كيف كان عيش النيب  1
 لخيصا عن صحيح البخاري؛ كتاب األطعمة، ابب السلق والشعري.ت 2
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، إاّل يتحّلى بعواطف الشكر واالمتنان ،عاقل ونبيل ما نظر إليه مناملسجد الذي 
: اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى عفوايً وقال 

آل إبراهيم إنك محيد جميد. اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركتي على 
 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد. 

 ( قلعة القرآن الكريم مقابل القلعة املادية5)
لسفر عدة قالع، فقد رأيت قلعة هذا ا رأيت يف أثناءإنين لقد قلُت أيًضا 

كذلك رأيت عدة قالع يف دهلي وقلت يف   ،نده" وقلعة "فتح بور سيكري"ولكي غ"
 نفسي:

 كم من أسباب احلماية توفَّرت بواسطة هذه القالع؟! (1)
( مث قلت يف نفسي: كيف اندرست أسباب احلماية تلك من تلقائها ومل يبق 2)

بل هتيم  ،ألنه مل يعد هناك من يذكر تلك احلكوماتهناك من جيّدد بنايتها؟! 
الغجر   احليواًنت بكل حرية يف كثري من تلك القالع ومتلؤها ابلروث. كما سكن

ألهنم حيبون البيوت خارج املدن، فهذه القالع تفيدهم كثريًا. وبعض  ،كثريًا منها
كومات اليت القالع اليت ال تزال حمفوظة إىل حد ما، هي اآلن يف أيدي أعداء احل

امللوك بدخول تلك القالع، وأما أعدايهم  أولئكال ُيسمح ألوالد و بنتها. 
فيتجّولون فيها خمتالني، وتكون أعناقهم مشرئّبة اعتزازًا حبكومتهم. إن قلعة دهلي 

هي اآلن  ،اليت كان الراجات اهلندوس يسّلمون سبع مرات خاضعني قبل دخوهلا
دوس. وكانت قبل ذلك ُتت سيطرة اإلجنليز. أما  يف أيدي البقالني والتجار اهلن

- كثري من أوالد امللوك املغول الذين بنوها فيكسبون لقمة العيش بسقي الناس
ومضطرون إىل أن يطعموا أوالدهم خبزًا من دقيق غري  ،ابلقِّريب -أمام تلك القالع

 ،مضطربةمغيربيل. ال شك أن أرواح امللوك الذين كانوا كمشون فيها خمتالني تكون 
 نظرًا إىل حالة املسكنة هذه اليت أصابت أوالدهم. 
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القالع قد بنوها هبدف أن ُتميهم، لكنها اندرست ومل يبق  تلكال شك أن بناة 
مث رددُت على هذا  ؟ملاذا بناها هؤالء امللوك أصالً : أحد من بناهتا. ففّكرت

وأن  ،على بالدهمأبهنم بنوها لئال يستطيع العدو اهلجوم ابلقول السؤال بنفسي 
تبقى رعيتهم مصونة من هجمات العدو. ولكنين رأيت أن العدو كان يغلبهم على 

نده تقع يف ولكي غ. إن قلعة أسوارهاوكان يدخلها حمطًِّّما  ،الرغم من هذه القالع
زيب يف هناية املطاف. كذلك ك أورن ومع ذلك فتحها امللك ،مرتفع جًدا مكان

وهي اآلن يف أيدي  ،ولكن اإلجنليز حطموها ،بىن املغول قالع دهلي وآغره
اهلندوس. فتأملت، هل هناك قلعة ُعدَّت قلعة يف العامل الروحاين وتّدعي بكوهنا 

 أعظم وأقو  وأمنت من هذه القالع؟ 
 ملاذا ُتبنى القالع؟

 ألجلها تُبىن يف األسباب اليت من املناسب التأمل أنه ولكن قبل هذا البحث رأيت
 القالع، وتوصلت إىل نتيجة مفادها أن هناك ثالثة أسباب وراء بنائها:

ويتمّكن  ،لتكون النقطة املركزية للبالد، وجيتمع فيها اجليش ويقوي نظامهاألول: 
 من التأمل بكل هدوء يف حاجات البالد.

؛ مكي ُتول أسوارها دون دخوهلل، و فيهالكيال يدخلها عناصر غري مرغوب ثانًيا: 
 أمنها الداخلي قائًما. فيبقى

لتحمي املناطق حوهلا وتقيم األمن، لذا تُنصب املدافع على القالع كما  ثالًثا: 
  بل ،وما كانت ُتمي القلعة فق  ،كانت املنجنيقات تُنصب يف العصور الغابرة

املنطقة حوهلا. غري أنه على الرغم من كل تلك اخلط  مل خيُل األمر من كل 
ئدة حمدودة إىل فرتة وجيزة فق . وبعد ذلك ما كانت العيوب، أو كانت الفا

ناهتا. فكرت بعد بُ  إحياًء لذكر القالع تفيد إال ليذرف الزوار دموعا بسخاء 
مشاهدة هذه القالع املثرية للعربة؛ هل توجد مقابلها قلعة إهلية تفي ابألغراض 

ن مرور الزمن؟ اليت تُبىن هلا القالع، وتبقى حمفوظة أيًضا من الويالت الناجتة ع
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قلعة روحانية بناها هللا تعاىل  ذيكرأن القرآن الكرمي مفادها  ت إىل نتيجة  ّصلفتو 
لتحقيق هذه األهداف وجعلها قوية جًدا حبيث ال كمكن لطامع أن يفتحها، وهي 

وستبقى قائمة إىل يوم القيامة كما كانت منذ  ،غالبة على كافة القالع األخر 
 عدوّ  حبيث ال ُتقق هدف ابنيها.  البداية، ولن تقع يف يد

 اهلدف األهم لبيت اهلل 

ويإِّذ  جيعيل نيا ال بـيي تي ميثيابيًة لِّلنَّاسِّ لقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر هذه القلعة بكلمات: 
ًني إِّىلي إِّبـ رياهِّيمي ويإِّمس ياعِّيلي  ي ويأيم ًنا وياختَُِّّذوا مِّن  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي ُمصيل ى ويعيهِّد  أين  طيهِّّريا بـيي يتِّ

ا بـيليًدا آمًِّنا  عيل  هيذي لِّلطَّائِّفِّنيي ويال عياكِّفِّنيي ويالرُّكَّعِّ السُُّجودِّ * ويإِّذ  قيالي إِّبـ رياهِّيُم ريبِّّ اج 
رِّ قيالي ويمين  كيفيري فيأُميتِّّ  خِّ هللِّ ويال يـيو مِّ اآل  ليُه مِّني الثَّميرياتِّ مين  آميني مِّنـ ُهم  ابِّ ُعُه قيلِّياًل ويار ُزق  أيه 

ريُ  مُثَّ أيض طيرُُّه إِّىلي عيذيابِّ النَّارِّ ويبِّئ سي ال ميصِّ
، ومن 2... معىن املثابة: جمتمع الناس1

. فكما تُبىن القلعة ليجتمع فيها اجليش ويوّطد نظامه  3معانيها حافة البئر أيًضا
لقلعة كذلك جعل هللا تعاىل بيت هللا مقام اجتماع الناس. وكما يكون اهلدف من ا

أال يدخلها عناصر غري مرغوب فيها كذلك جعل هللا تعاىل بيت هللا حافًة كي تبقى 
العناصر غري املرغوب فيها بعيدة عنه. واهلدف الثالث من القلعة هو محاية املنطقة 
حوهلا وإقامة األمن، فهذا اهلدف أيًضا متحقق يف بيت هللا، فقد أشار هللا تعاىل إىل 

نه ُبين إلقامة األمن. أي أن بيت هللا مركز إلقامة إوقال  اآمِّنً ذلك يف قوله 
 النظام وسبب إلبعاد العناصر غري املرغوب فيها وسبب إلقامة أمن العامل أيًضا. 

جيعيلي هللُا ال كيع بيةي مث أتّملت أكثر فوجدت يف القرآن الكرمي آية أخر  هي: 
ال بـيي تي احل يريامي قِّيياًما لِّلنَّاسِّ 

قِّيياًما . أي جعلنا الكعبة اليت هي بيت هللا احملفوظ 4
اليت األشياء  مجيع . ويُطلق أيًضا على5والعماد، ومعىن القيام: النظام لِّلنَّاسِّ 

                                                 
 127-126البقرة:  1
 أقرب املوارد 2
 املرجع السابق 3
 98املائدة:  4
 أقرب املوارد 5
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واإلشراف  ةومن معاين القيام: املراقب بواسطتها حيافظ شيء على حالته األصلية.
 ،لكعبة بُنيت لتقومي نظام الناسهو أن ا قِّيياًما لِّلنَّاسِّ . فمعىن 1أيًضا والتدبري

وملراقبتهم واإلشراف عليهم. عندما  ،ولتقومي حالتهم بينهم،وإلبقاء احلب قائًما 
 ألن أهداف القلعة كما ذُكرت هي:  ،قرأت هذه اآلية قلت: هذا ما يشبه القلعة

  وتتقّدم احلضارة البشرية. ،( ليجتمع الناس فيها1)
 اخلارجي غري املربَّر. ( لتحمي البشر من التدخُّل 2)
ولُتحمى املناطق حوهلا بواسطة املدافع املنصوبة ، ( لتكون سبًبا ألمن العامل3)

 فيها. 
 ( ليُنقيذ بواسطتها سقُف حضارة اإلنسان من السقوط.4)
 ( ليُبقى بواسطتها على النظام البشري سليًما. 5)
 ( لُيحافيظ على الناس ويُنقذوا من املصائب. 6)

 إحدى عشرة َمِزيَّة للقالع العظيمة 

قبل أن أر  هل أجنزت هذه املهام هلذه القلعة أم ال، قلت يف نفسي: تعالوا لنر  
وما هي األمور اليت يضعوهنا يف احلسبان عند بنائها؟ حىت  ،أين يبين الناس القالع

وهل نقرر هل ُوضعت هذه األمور كلها يف احلسبان أم ال عند بناء هذه القلعة؟ 
تقدر هذه القلعة على ُتقيق تلك األهداف من حيث األسباب الظاهرية أم ال؟ 
عندما فّكرُت وأتملت يف اتريخ القالع املعروفة يف العامل، علمُت أن األمور التالية 

 توضع يف احلسبان عند بناء القالع العظيمة: 
الناس عطاشى إذا ( تُبىن القالع يف أماكن حيث يتوّفر املاء بكثرة، لئال كموت 1)

 حوصرت القلعة.
( األمر الثاين الذي الحظته هو أن القالع تُبىن قرب قنوات املياه واألهنار 2)

قرب قناة موسى، وقلعة دهلي تقع  "فتح بور سيكري"والبحار. فقد شيِّّدت قلعة 
على شاطئ هنر "مجنا". فتُبىن القالع عادة إما على شواطئ البحار أو قرب األهنار 

                                                 
 املرجع السابق 1
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وات. والفائدة من ذلك ليستفيد منها الناس من حيث االستحمام وغسل والقن
وأن يتوفر املاء للدواب مبا فيه الكفاية. والفائدة الثالثة هي أن يف  ،الثياب بسهولة

ألن اإلنسان يستطيع اخلروج بواسطة  ،هذه احلالة ال كمكن أن تكون احملاصرة كاملةً 
نهر إىل من كان يف القلعة، وكمكن إطفاء السفن، كذلك كمكن أن تصل املؤن عرب ال

 وتبقى وسائل اإلعالم واملراسالت مفتوحة.  ابملاء النار ابملاء، ومُتأل اخلنادق
( األمر الثالث الذي الحظته هو أن الناس ينتبهون عند بناء القالع إىل أن 3)

 ،ثرةتكثر فيها املؤونة الغذائية، وتنبت فيها الغالل بك مناطقخيتاروا لبنائها 
 املواد الغذائية يف حالة احملاصرة.  احلصول علىليستطيع اجليش 

يتواجد قرهبا أو حوهلا الغاابت اليت كمكن أن  أماكن( تُبىن القالع عادة يف 4)
ويسهل اهلجوم على العدو. إًذا، كمكن شّن حرب  ،بكثرة احلطبجُيمع منها 

حيث كمكن جليش  العصاابت يف الغاابت بسهولة، فتُبىن القالع قرب الغاابت 
 .جيوش كبريةأيًضا هزكمة  صغري
دائًما ليصل النظر إىل  القمم ( إذا كانت املنطقة جبلية فتُبىن القالع على أعلى5)

بينما يستطيع أصحاب القلعة أن  ،جوممجيع اجلوانب، وال يتمّكن العدو من اهل
 بسهولة. املعتدين وايهامجِّ 
إذا أطلق  جدراهنا( القالع القوية ُتصنع من اجلص واألحجار كيال تتضّرر 6)

 أو هامجها بطريقة أخر .  ،عليهاالقذائف العدو 
 وكمتد سورها حول املدينة.  ،( تُبىن القالع بطريقة ُتمي املدينة7)
مثال ف ؛ع املؤدية إليها حبيث كمكن إغالقها بسهولة عند الضرورة( ُتصنع الشوار 8)

ُتصنع الطرق الضيقة بني الوداين حىت يتمكن بضعة رجال فق  من إبعاد العدو 
 عن القلعة. 

وُُتمى ابلثكنات  ،( يؤخذ احلذر بعني االعتبار بتقوية ما حوهلا جيًدا9)
 العسكرية.

عة وفنون احلرب حىت يتمكنوا من حماربة ( يُدرَّب املقيمون فيها على الشجا10)
 العدو جيًدا. 
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واألحجار ابملنجنيق،   القذائف( ُتصنع الثقوب فيها لشن اهلجوم وإطالق 11)
كذلك تُنصب املدافع واملنجنيقات يف اخلارج. هذه إحد  عشرة مزية يهتم هبا 

 املهندسون الكبار عند بناء القالع. 
 كان شحيح املاء ُبنيت هذه القلعة الروحانية يف م

قلُت: تعالوا منعن النظر اآلن يف قلعة قّدمها القرآن الكرمي، هل توجد األمور 
املذكورة فيها أم ال. وحبثت عن كل هذه األمور واحًدا بعد اآلخر يف هذه القلعة 
 املصنوعة حبسب املبدأ الروحاين، وما أشد ما كانت دهشيت! وذلك حني رأيت:

مل يكن املاء مهيأ هلذه القلعة ق ، بل كان قربه ينبوع واحد مايه ماحل وقليل  (1)
)زوجة  زبيدةالسيدة أنه مل يكن كافًيا حلاجات الناس أبي حال، غري أن  لدرجة

قناة زبيدة، ولكن تلك  ، ومُسّيتهناك قناة  أمرت بعد ذلك إبجراء  هارون الرشيد(
عادة ماء زمزم، أما اآلخرون فيجمعون ماء القناة صغرية جًدا. الفقراء يستخدمون 

حىت إنه ال  ،املطر يف الربِّيك ويستخدمونه. ابختصار، املاء يف تلك املنطقة شحيح
 كمكن ملهندس عاقل يف العامل أن يبين القلعة هناك. 

 لقد ُبنيت هذه القلعة بعيًدا عن النهر والبحر 

القلعة على شاطئ هنر أو األمر الثاين الذي حبثت عنه كان: هل تقع هذه ( 2)
حبر؟ فعلمُت أنه ال يوجد هنالك هنر وال حبر، فكانت حمرومة من ذلك أيًضا ومل 
يوجد للنهر أو البحر أي أثر إىل مسافة طويلة. والقناة اليت يسميها الناس قناة 
زبيدة هي قناة صغرية جًدا، وال أمهية هلا أكثر من ذلك. أما امليناء فتبعد عنها 

مياًل، وأما امليناء احلايل أي ميناء "جدة" فيبعد قرابة  150ة ميل أو حوايل مائ
مياًل، أي أن البحر بعيد وال يوجد أية قناة داخله أيًضا حىت يريّب الناس  50

البعري واخليل وما شاهبها بكثرة لسد حاجات عسكرية. ال شك أن امليناء كان 
وإن كان ابإلمكان االستفادة موجودا ولكنه بعيد حبيث ال كمكن االستفادة منه، 

منه، فإن حالة املواطنني يف املنطقة قد آلت إىل أهنم كانوا يقلقون بشدة مبجرد 
 ذكر اسم البحر. 
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 ُبنيت هذه القلعة يف منطقة قاحلة 

لتكون أعمال  ،األمر الثالث الذي يُهتيمُّ به هو أن تكون أرض املنطقة خصبة( 3)
الطعام عند الضرورة، ولكين رأيت أن ابين  علىالزراعة والري ممكنة، واحلصول 

بِّوياد  غيري ِّ ذِّي زير ع  هذه القلعة نفسه يقول: 
يف تلك األرض ، أي ال تنبت 1

أراد شخص أن يزرع  لقدحبة واحدة من القمح أو الُذرة أو احلنطة أو احلمص. 
 األشجاربعض الرتاب هلذا الغرض من بالد أخر  مث زرع  جيلبوظل  ،فيه حديقة

وتلك األشجار القليلة تسمى اآلن حديقة. لقد زرُت هذه القلعة  ،بصعوبة ابلغة
وأقرب خضرة إليها هي يف الطائف، علما أن الطائف تبعد عنها مسافة  ،بنفسي

ثالثة منازل، وال يوجد حوهلا إال صحراء قاحلة، ال كمكن إنبات الغالل فيها وال 
 أبي حال.  للحصول عليهاإمكانية 

  غابة حول تلك القلعة ال

 ،األمر الرابع الذي يوضع يف احلسبان هو أن تكون هناك غابة حول القلعة( 4)
اهلجوم على العدو، ولكنين رأيت أنه ال توجد حول  وليسهل ،حىت يتوّفر احلطب

 إىل مسافة عدة أميال. -دعك عن الغابة- هذه القلعة حىت شجرة
  فعُمرتمن  بدال فٍضُبنيت هذه القلعة الروحانية يف منَخ

مع أن  واد ،ولكن هذه القلعة بُنيت يف قّمته، إذا ُوجد اجلبل فتُبىن القلعة على ( 5)
للعدو أن يسيطر عليهما  كمكناجلبلني "حراء" و"ثور" موجودان قرهبا، وبذلك 

 ويلحق ابلقلعة ضررًا شديًدا. 
 اسُتخدم يف بناء هذه القلعة طني وأحجار عادية 

 صلبة، السادس الذي يُهتيّم به عند بناء القالع هو أن تُبىن مبواد جيدة  األمر ( 6)
 عادية وطني عادي جًدا.  مبوادولكن هذه القلعة بُنيت 

 

                                                 
 38إبراهيم:  1
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 ال يوجد سور حول هذه القلعة 

األمر السابع الذي يوضع يف احلسبان هو أن تُبىن القلعة حىت تستطيع محاية ( 7)
ويكون سورها ممتًدا إىل مسافة طويلة، ولكن هذه القلعة عجيبة من  ،املدينة
أما القلعُة فتقع يف وسطها، وال يوجد أدىن  ،أن املدينة ُتي  ابلقلعة حيث ؛نوعها
 كمكن أن يساعد يف محاية املدينة.  لسور  كانأثر 

 هناك طرق مفتوحة حول هذه القلعة 

هو أن تكون الطرق املؤدية إليها قابلة األمر الثامن الذي يوضع يف احلسبان ( 8)
لإلغالق عند الضرورة، أي أن متر مثاًل من خالل الوداين الضيقة، ولكن الطرق 

إذ يقول هللا تعاىل يف القرآن  ؛املؤدية إىل هذه القلعة واسعة جًدا وال يعرقلها شيء
عيليى ُكلِّّ ضيامِّر  أيي تِّنيي مِّن  ُكلِّّ فيجّ  عيمِّيق  الكرمي: 

الناس أيتون إىل هذه ف. 1
وتوجد حوهلا طرق واسعة مع أهنا غري  ،القلعة مسرعني وال حيول دون جميئهم شيء

 مستوية. 
 ال ثكنة عسكرية حول هذه القلعة 

األمر التاسع هو أن القالع ُُتمى ابلثكنات العسكرية للحد من هجمات ( 9)
من محل  فيها إذ ُمنع ؛ولكن هذه القلعة غريبة من نوعها ،العدو بعيًدا عن القلعة

وأُمر أال كمشي أحد حاماًل أسلحة حوهلا  ،مسافة عدة أميال حوهلا وإىل األسلحة
 أربعة أميال أو مخسة.  يف حدود

 ُمنع املقيمون يف هذه القلعة من الصيد 

ولكن  ،األمر العاشر هو أن املقيمني يف القلعة يُدرَّبون على فنون احلرب( 10)
 احلية والعقرب والنسور وال يقتلوا إال ،قلعة أُمروا أال يصطادوااملقيمني يف هذه ال

 اليت قتلها ضروري، ولكن ليس من أجل التدرُّب على احلرب. .. أي والفئران
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 األمر بالصالة والدعاء بداًل من نصب املدافع لردع هجمات العدو  

تُنصب داخل األمر احلادي عشر الذي قلُته هو أن املدافع واملنجنيقات ( 11)
ولكن هللا أخرب عن هذه القلعة  ،القلعة موجَّهة إىل اخلارج لردع هجمات العدو

، أي وياختَُِّّذوا مِّن  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي ُمصيل ىأهنا "مثابة" ووسيلة لألمن فقال: 
العدو ومتجهني إىل الكعبة  إىل أدابركمقوموا موّلني  ،عندما يهامجكم العدو

  إلقامة األمن.
ابختصار، األسباب اليت حُيتاج إليها لتقوية القالع وُتييمُّل معاًنة احملاصرة إىل فرتة 
طويلة ليست مفقودة فحسب يف هذه القلعة، بل تالحيظ معظم األمور على 

حبيث تؤدي إىل خراب القالع؛ مثالً ال كمكن أن تسمى القلعة  ،النقيض من ذلك
بُعدت عن القنوات والغاابت، وما مل يوجد هلا  قلعة ما مل يتوّفر املاء والطعام، وإذا

سور وثكنات عسكرية. ولكنين مل أر أاًي من هذه األشياء يف هذه القلعة، حىت إن 
 محل السالح أيضا ممنوٌع حوهلا. 

 متى ُبنيت هذه القلعة؟

يف هذه املرحلة أتملت، إالمي يعود اتريخ هذه القلعة؟ فعلمت أهنا موجودة منذ 
ل بـيي تِّ ألن إبراهيم نفسه تلقى إهلاًما:  اهيم قبل إبر  زمن   ويل ييطَّوَُّفوا ابِّ
ال عيتِّيقِّ 

. كذلك قبل إبراهيم  ، فيتبنّي منه أن هذه القلعة موجودة منذ زمن  1
عي لِّلنَّاسِّ ليلَّذِّي بِّبيكَّةي ُمبياريًكا ويُهًد  لِّل عياليمِّنيي * : قال تعاىل إِّنَّ أيوَّلي بـيي ت  ُوضِّ

ًنافِّيهِّ  ليُه كياني آمِّ ٌت بـييِّنياٌت ميقياُم إِّبـ رياهِّيمي ويمين  ديخي آايي
. أي أول بيت ُبين لفائدة 2

الناس ومحايتهم يقع يف مكة، وقد مُجع فيه كل نوع من الربكات، وُحشدت فيه 
أسباب اهلداية للعاملني، ونيطت به آايت بينات، وُجعل هذا البيت مقام إبراهيم 

 تقّرر أن كل مين يدخله سُيعطى األمان.يف الزمن األخري، و 
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بعد ترك السيدة هاجر  لقد ورد يف األحاديث أنه عندما رجع إبراهيم 
فمشت  ،اراتبت هاجر أنه اتركهما وحدمها ،وإمساعيل عليهما السالم يف مكة

لزم الصمت  وراءه، وطرحت عليه أسئلة حول هذا املوضوع. ولكن إبراهيم 
ن ت شفة لغلبة الرقة، فقالت هاجر رضي هللا عنها يف ومل يستطع أن ينبس ببِّ 

الوادي الذي ليس فيه أنيس وال  هبذاالنهاية: "اي إبراهيم، أين تذهب وترتكنا 
يلتف إليها". قالت هاجر هذا الكالم  وجعل ال ،شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا

ال يكاد مرارًا ولكنه مل يردُّ عليها شيًئا بسبب احلزن. وعندما رأت هاجر أنه 
هاجر إن  أمرك هبذا؟ قال: نعم. يقول رسول هللا الذي  أهللايتكلم قالت: 

مع علمها أنه ال يوجد هناك ماء -عندما مسعت هذا اجلواب من إبراهيم قالت 
بكل شجاعة: "إًذا لن  -وال طعام وال إنسان كمكن أن يعينهما عند الضرورة

 ،ة حيث ال يرونهكان عند الثنيّ يضّيعنا"، مث رجعت. فانطلق إبراهيم حىت إذا  
ريبَـّنيا إِّيّنِّ ورفع يديه ودعا:  ،استقبل بوجهه البيت أي مل يتمالك نفسه عندئد

ن ُت مِّن  ُذرِّيَّيتِّ بِّوياد  غيري ِّ ذِّي زير ع  عِّن دي بـيي تِّكي ال ُمحيرَّمِّ  كي أيس 
. أي اي رّب، أترُك 1

ينبوع ماء فأتركهم فق  أوالدي يف واد  قرب بيتك املقدس حيث ال زرع وال 
ليعبدوك، فاحفظ هم وقِّهم الشرور واملفاسد. فتبنّي من ذلك أن هذه القلعة قد 

 .بُنيت قبل فرتة طويلة من بعثة إبراهيم 
 شهادة السري وليم ميور 

جًدا، فيقول السري وليم ميور يف كتابه  ةً قدكم بكون هذه القلعةالتاريخ أيًضا يشهد 
"حياة حممد": ال بد من نسب املبادم العظيمة لدين مكة إىل زمن سحيق جًدا. 

مل يذكر الكعبة ابمسها، لكنه ذكر "الالت" إهلا عظيما من آهلة  2مع أن هريودوتس

                                                 
    صحيح البخاري، كتاب األنبياء. 1
2 (Herodotus)  هـــو مـــؤرخ وأديـــب يـــوًنين. قـــد جتـــول يف اليـــوًنن والشـــرق األوســـ  ومشـــال

أفريقيا يف شبابه، ودرس تقاليد األمم املختلفـة ومـذاهبهم. سـكن يف أثينـا إىل أربـع سـنوات، مث 
يف جنـــوب إيطاليـــا إىل وفاتـــه. إن كتابـــه "اتريـــخ  Thuriiقبـــل املـــيالد يف  443أقـــام يف عـــام 
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العرب، وهذا دليل على أن هذا الوثن الكبري يف مكة كان يُعبيد يف ذلك الزمن 
 425إىل  484. كان هريودوتس مؤرًخا يوًننًيا عاش يف الفرتة بني 1لسحيق أيًضاا

قبل امليالد. أي أن شهرة الالت كانت قد انتشرت كثريًا قبل حادث تعليق املسيح 
الذي خال قبل التقومي  ي"ن املؤرخ "ديودورس الصقلّ ععلى الصليب. مث ورد أيًضا 
قة العربية اليت تقع على شاطئ البحر األمحر املنط القول إناملسيحي َّبمسني عاًما 

 ُكتب التاريخال يتبنّي من  إنه . مث يقول 2يوجد فيها معبد حيرتمه العرب كثريًا
القدكمة ولكن ال  ُكتب التاريخالقدكمة مىت ُبين هذا البيت، أي يُذكر وجوده يف  

 يُعرف وقت بنائه. 
وبقي ُتت  ،ة أعادوا بناءهأن العمالق ُكتب التاريخمث يقول: يتبنّي من بعض  
من التوراة أن العمالقة هلكوا يف زمن موسى  ويّتضحسيطرهتم لبعض الوقت. 

 أي أهنم سيطروا عليه قبل زمن موسى .،  ُبل   ،ناتهولكنهم ما كانوا ب
فر  وقد ،كان البيت موجوًدا قبلهم أعادوا بناءه مؤمنني بقدسيته. يتبنّي من سِّ

فر العدد: 16-8: 17اخلروج:  أهلك العمالقةي.  أن موسى  20: 24، وسِّ
ألن  من كل هذه األمور أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم  فيّتضح

العمالقة أعادوا بناءها. والفاصل الزمين بني إبراهيم وموسى عليهما السالم هو من 
ئة ومخسني عام. فلو افرتضنا أن العمالقة حكموا إىل مائة أو ما 400إىل  250
فإن إعادة بنائهم إايها تدل على فرتة قبل مئات السنني، ويف تلك الفرتة  ،عاًما

 بل يثبت ترميمها.  ،أيًضا ال يثبت بنايها
إذا   ،ها بالد العرب كلهااليت احرتمت  و  ،أن القلعة القدكمة إىل هذا احلد يف مث فّكرتُ 

ينبغي أن ُتدمَّر حتًما،  فكان ،كانت قد بُنيت على عكس املبادم املعلومة كلها
                                                                                                                     

مــادة كافيـــة إليضــاح مســـاعي وأعمــال اليـــوًننيني والفــرس. وقـــد ألّــف كتًبـــا  هــريودوتس" يهيِّّـــئ
 أخر  أيًضا يف التاريخ، وهو أول مؤرخ لتاريخ العامل الذي أّلف التاريخ أبسلوب نقدي. 

1 14 Life of Mohmet By Sir William Muir, London 1877 Page xIv  حيـاة(
 (14صفحة ، 1877حممد، بقلم السري وليم ميور، لندن 

 املرجع السابق. 2
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 ،وال يوجد نظريها يف العامل ،وإن مل ُتدمَّر فهي قلعة من نوع غريب دون أدىن شك
 ألهنا قائمة بغري األسباب الظاهرية وال تزال تعمل عملها.

 ألمم القدمية اسالمة هذه القلعة الروحانية يف وجه هجمات 

اطق تقع فيها هذه القلعة؟ هل هامجت األمم القوية القدكمة من :عندها أتملت
ن من آسيا الصغر  ووصلوا إىل و خارجوهم وجدت أن أهل نينو  هامجوا أواًل 

مصر واطئني الشام وفلسطني ُتت أقدامهم. لقد انطلقوا من نينو  ووصلوا إىل 
ولكن عندما وصلوا إىل حدود هذه القلعة مل يتشجعوا على التقدُّم  ،اجلنوب الغريب

 ،أكثر، عندها فهمت أنه كانت هناك أسباب خفية حتًما حلماية هذه القلعة
 لذلك مل يستطيعوا أن يتوّجهوا إليها وارتعبوا.

 غزو البابليني 

وا هل هنض عدو بعد ذلك أيًضا أم ال؟ فوجدت أن البابليني غز  :عندها تفكرتُ 
بعد ذلك املناطق نفسها فتقّدموا من العراق وفتحوا الشام ومصر ولكنهم اتّبعوا 

 الطريق نفسه ومل يتوجهوا إىل هذه القلعة. 
 الكيانيني فتوحات

وفتحوا العراق، وفتحوا آسيا الصغر   خرجوا من إيرانالكيانيني  مث رأيت أن
ا البلخ وَّباري  ومسرقند والشام وفلسطني ومصر والروم ورومانيا وأوكرانيا وفتحو 

وأفغانستان وبلوشستان والبنجاب يف الشرق ولكنهم أيًضا تركوا هذه القلعة الكائنة 
 يف الوس . 

 غزو اإلسكندر املقدوني 

ووصل إىل اهلند خارًجا من  ،الربق بسرعةمث رأيت اإلسكندر املقدوين متقدًما 
ا جتاوز عن هذه القلعة يف وغريها، ولكنه أيضً  أورواب فاًُتا مناطق آسيا الصغر 

 الوس .
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 سيطرة احلكومة الرومية على الشرق 

وفتحت  ،ففتحت  مصر وطرابلس، الشرق مث رأيت احلكومة الرومية متقدمة إىل
وفتحت الشام وفلسطني، وبعض املناطق يف مشال  اليت تقع مقابل مكة، احلبشة

ولكنهم أيًضا مل يتوجّهوا إىل هذه القلعة  ،حىت وصلت إىل العراق بالد العرب
 الكائنة يف الوس .

 هجوم أبرهة على بيت اهلل 

هذه القلعة من عجائب العامل يف  إنعندما رأيت كل ذلك قلُت يف نفسي 
حبيث إنه عندما هتّب العاصفة من الشرق ترتكها جانًبا، وحني يتصاعد  ،احلقيقة

ُت: بقي هناك سؤال واحد جدير ابإلجابة الطوفان من الغرب يرتكها وشأهنا. وقل
وهو أنه من املمكن أن هؤالء الفاُتني مل يفّكروا يف فتح هذه القلعة أصاًل بسبب 

ألهنم مل يروا يف ذلك أية فائدة هلم. عندئذ ألقيت نظرة على التاريخ  ،موقعها
 ورأيت أن حكومة احلبشة كانت قد صارت قوية جًدا يف القرن السادس امليالدي،
وفتحت بعض املناطق من بالد العرب، وعّينت شخًصا يُدعى أبرهة حاكًما على 
اليمن، وكان قد بدأ يسعى لنشر املسيحية يف العرب، وبىن كنيسة كبرية يف صنعاء 

الناسي إليها ابلرتغيب والرتهيب، ولكنه عندما رأ   يوّجهعاصمة اليمن، وشرع 
ن العرب ليسوا مستعدين لقبول موقفه، بعد فرتة أن حماوالته تبوء ابلفشل، وشعر أب

دعا حاشيته واستشارهم ملاذا ال تنجح مساعيه. قالوا إن يف مكة بيًتا ال تستطيع 
العرب أن ترتكه، فما بقي ذلك البيت لن تُعمير كنيسة صنعاء، فإن كنت تريد 

م جبيش 569إعمار صنعاء فاهدم  ذلك البيت. فتوّجه أبرهة إىل مكة يف عام 
أفيال. تصّدت له قبائل العرب وُمنيت كلها ابهلزكمة واحدة بعد األخر ، عرمرم و 

حىت وصل أبرهة إىل الطائف يف اجلانب الشرقي على مسافة ثالثة أايم من مكة 
وطلب من أهل الطائف أن يساعدوه للوصول إليها. وملا كان أهل الطائف 

وا ألبرهة دلياًل من أهي حيسدون مكة ألنه مل تقم قائمة ملعبد أصنامهم أمام الكعبة؛
عندهم طمًعا يف اإلنعامات وبُغًضا جتاه أهل مكة، ولكنه مات يف الطريق. ويف 
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هناية املطاف نزل جيش أبرهة على بُعد بضعة أميال من مكة، وأرسل أبرهة وفًدا 
مسيحيون ورحيمو القلب بطبيعتنا، لذا ال أريد أن  : إنناوقال ألهل مكة

أحجار الكعبة، أو  كسرشيًئا، بل سأعود بعد   أهلككم، وال أشكو منكم
اهدُموها أنتم وسأعود من هنا دون أن أتقّدم. رفض أهل مكة واحلجاز هذا 

ندفع لك  ألنومستعدون أيًضا  ،ننا مستعدون لنقبل حكومتكإالطلب وقالوا 
ثلث دخلنا كل عام، ولكن نناشدك ابهلل أال هتدم الكعبة، ولكنه مل يقبل ذلك. 

ري أقنع السفراُء أهلي مكة أن يرسلوا إىل أبرهة وفدهم ويُطلعوه على ويف األخ
تأثّر بوجاهة ف ،أفكارهم. فذهب عبد املطلب وبعض من زعماء مكة إىل أبرهة

مستعد لقبول كل ما تطلبه. وكان قد  : إنينعبد املطلب كثريًا وقال بكل سرور
فحني قال له أبرهة أن سبق أن احتجز جنوُد أبرهة مائتيني من إبل عبد املطلب، 

طلب عبد املطلب إبله وقال: أريد أن تُعاد إيّل إبلي املائتان اليت  ،يطلب ما يشاء
احتجزها جنودك. قال أبرهة: كنت أظنك فطينا جًدا، ولكن جوابك هذا قد أزال 
من قليب هذا االنطباع متاًما، وال أفهم ملاذا طرحت هذا الطلب السخيف بينما 

الكعبة يف خطر، وأنت تطلب مين إعادة إبلك بداًل من أن إن الوضع يوحي 
تطلب أال أهاجم الكعبة! هذا يبنّي أنك ال تفّكر يف الكعبة بل تفّكر يف إبلك 

وال حاجة يل إىل أن  ،فق . قال عبد املطلب إنين رّب اإلبل وللبيت ربٌّ حيميه
يوم كذا وكذا. أطلع  أفّكر فيه. قال هذا وعاد. أطلق أبرهُة إشعارا أبنه سيهاجم يف

فقالوا: ال فائدة من املقاومة فأخُلوا هذه القلعة  ،عبد املطلب أهل مكة على األمر
وصعدوا إىل اجلبال. فأخليوا مكة وذهبوا إىل جبل حراء وجبل ثور  ،القدكمة
  ابلقرب من الكعبة. الكائننيي 

 دعاء عبد املطلب املتضِّرع 

األمر الوارد يف: ما يشبه  دكمة تذّكر عبد املطلبعندما كانوا يرتكون تلك القلعة الق
وياختَُِّّذوا مِّن  ميقيامِّ إِّبـ رياهِّيمي ُمصيل ىقوموا مستقبلني  ،، أي كلما حلَّت بكم مصيبة

هذه املدفعية، أي الكعبة، وادعوا هللا تعاىل ابلتضرُّع واالبتهال. فجاء إىل ابب 
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 ريب، ال نستطيع أن نقاوم العدو، سلسلته ما مفاده: اي وهو كمسك بيت هللا وقال
فامحِّه بنفسك، وال تديع الصليب ينتصر على الكعبة. قال ذلك  ،فهذا بيتك

 وتوّجه مع الناس مجيًعا إىل اجلبال اترًكا مكة.
  من قبل جنود ال تراهم األعني القذائفإطالق 

أبرهة ، وجدراهنا الضعيفة ظاهراًي كانت تتحد  آنذاككانت هذه القلعة خالية 
م. مث قالت القلعة له: امسع، نينوتقول: إ  اآلن خالية من الناس، فتعالي وهاجِّ

عليك من هنا. فبدأ اجلنود  القذائفولكين سأطلق  ،أنت ستأيت إىل هنا لُتهاجم
من جدران الكعبة وُشّلت أفيال أبرهة،  القذائفالذين ال تراهم األعني إبطالق 

، القذائفيسقطون جرحى نتيجة وابل من وُشّلت إبله وأحصنته، وبدأ جنوده 
واختلَّ نظام اجليش كلًيا وتفّرق شذر مذر، والذ اجليش ابلفرار بسرعة هائلة. 

قبل أن يصل إىل اليمن، وُدّمر جيشه متاًما، وضعفت  القذائفقُتل أبرهة هبذه 
إن احلكومة املسيحية يف اليمن حىت سيطرت حكومة فارس على املنطقة. 

بصورة اجلدري،  أصابته أُطلقت من الكعبة عندما وصلت اجليشاليت القذائف 
طيور تنوش حلومهم  وجاءتفكان اجلنود حييُكُّون البثور ابستمرار حىت املوت. 

ميّزقت كذلك   ،. وكما جاء أبرهة لكسر حجارة الكعبةلتتمزق وتضرهبا ابحلجارة
  القذائفلقون . اجلنود الذين كانوا يطوعظامهم احلجارُة حول الكعبة حلوميهم

هم أبرهة ورفقايه. فقد ورد هذا  للقذائفكانوا مالئكة هللا، والذين صاروا عرضة 
أيملي  تـيري كيي في فـيعيلي ريبُّكي أبِّيص حيابِّ إذ يقول هللا تعاىل:  ،الذكر يف القرآن الكرمي

لِّيل  * ويأير سيلي عيليي هِّم  طي  ُهم  يفِّ تيض  ي دي بِّيلي * تـير مِّيهِّم  ال فِّيلِّ * أيملي  جيي عيل  كي رًا أيابي يـ 
يل  * فيجيعيليُهم  كيعيص ف  ميأ ُكول   جِّّ حبِِّّجيارية  مِّن  سِّ

. أي انظروا، إن شخًصا جاء 1
عظام  بكسر ،سيكسر حجارة الكعبة، فأرسلنا الطري ملعاقبته قائال إنه لغزو مكة
ما إذا  هلم لُتبنيِّّ  حجارة  بضرهبا على  ،وا لكسر حجارة الكعبةي الذين جا
 أيضا معىن يفيد يف العربية رف "ب"احلكسر حجارة الكعبة أم ال؟ إن استطاعوا  

                                                 
 سورة الفيل. 1
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 الـمِّض ربكما يقال ابألردية "عائدية الضمائر  ويف بعض األحيان تُقلب  ،"على"
يل  كذلك إن العبارة:  جيري"، جِّّ تعين أن الطيور كانت  تـير مِّيهِّم  حبِِّّجيارية  مِّن  سِّ

، وهذا هو أسلوب النسور وما شاهبها لتتمزق فتأكلها تضرب حلومهم ابحلجارة
مث أتكله. فالذي جاء لكسر حجارة الكعبة ضربت  تضرب اللحم ابحلجر إذ

 الطيوُر قطًعا من حلمه ابحلجارة وأكلتها. 
 املسيحيون مل يستطيعوا التقدُّم إىل هذه القلعة 

القلعة مل تتعّرض ن هذه إعندما رأيت هذا املشهد قلت: من يستطيع القول 
ولكنها بقيت قائمة صامدة. مث مرَّ زمن  ،للهجوم. ال شك أهنا تعّرضت للهجوم

آخر، وسيطر املسيحيون مرة أخر  على فلسطني، ورأيت أهنم مل يستطيعوا أن 
يتقّدموا إىل هذه القلعة على الرغم من سخطهم على أن املسلمني استولوا على 

 معابدهم.
 أيًضا أن يلحق ضرًرا بهذه القلعة مل يستطع هوالكو خان 

بغداد وبالًدا إسالمية أخر ، ولكنه أيًضا مل يستطع " هوالكو خان"ذات مرة دّمر 
حرب عاملية، وهّب األتراك الذين كانوا سدنة  حدثتأن يضّر هذه القلعة، مث 

ولكنها  .هذه القلعة ضد األمم املنتصرة. قلُت: اآلن هناك خطر على هذه القلعة
حمفوظة مصونة عندئد أيًضا، إذ خلق هللا تعاىل أسبااًب خاصة حلمايتها. بقيت 

 يعلن محايتها من جديد.  رأيت أن كِّال الفريقني عندما بدأت هذه احلرب اجلديدة
ابختصار، رأيت هذه القلعة الغريبة ظّلت تقاوم العامل على مد  اتريخ ممتد على 

علم أهنا ُغلبت على أمرها. لقد ورد ووجدهتا حممية ومصونة، ومل يُ  ،آالف السنني
سيأيت وقت حني تصبح هذه القلعة مغلوبة وهُتدم إنه يف بعض األحاديث 

من عالمات قرب قيام ولكن إىل جانب ذلك قيل أيًضا أهنا تكون  ،1الكعبة
  2.الساعة

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب احلج، ابب هدم الكعبة. 1
2
 فتح الباري )شرح صحيح البخاري(؛ كتاب احلج، ابب هدم الكعبة. 
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كمكن أن يكون املراد من ذلك أن يسيطر عليها العدو مؤقًتا، ولكن عندها ستحّل 
وستكون فتنة وسفك دماء إىل حد ال يطاق، وقد يكون معناه  ،هبذا العدوالقيامة 

حني لن تبقى  ، أيعند القيامة احلقيقية لن كمنع هدمهاأيًضا أن مالك هذه القلعة 
 إليها حاجة. 

 هلذه القلعة العظيمة  بناء قلعة صغرية أخرى محايًة

هو املبدأ املّتبع ففي هذا العصر يطوف أيجوج ومأجوج حول هذا القلعة، وكما 
نه عندما هتاجيم القالع خيرج اجليش إىل اخلارج وحيميها فإالقالع فيما خيص 

قالع  ببناء خيرج اجليش إىل اخلارج وحيميها عرضة للهجوم القالع تكونعندما 
وثكنات صغرية حىت ينشغل العدو يف اهلجوم عليها وال يتقّدم إىل القلعة. كذلك 

ووّكل إليها مهمة محاية القلعة  ،  حلماية هذه القلعةبىن هللا تعاىل قلعة أخر 
لذلك  ،أيًضا ُتافظ على الدين مثل القلعة الكبرية الكبرية. وملا كانت هذه القلعة

يف قصيدة مسِّّيت أيًضا أبرض احلرم. ومين شارك يف بناء هذه القلعة قال بنفسه 
 : أردية تعريبها

 أُعطيُت قدرًا قلياًل منها؟"علينا منة هللا وإحسانه، فهل من نعمة 
 إن أرض قاداين حمرتمة اآلن، وهي مبنـزلة أرض احلرم بسبب ازدحام الناس

 إن عون هللا ونصرته ظاهرة ابستمرار، وقد احدودب ظهر األعداء نتيجة احلسد
 امسعوا، هذا هو وقت التوحيد األمّت، والظلم راحل إىل دار الفناء

1الظلمة، فسبحان الذي أخز  األعادي"فقد رفع هللا تعاىل عرقلة 
. 

 واجبات سكان أرض احلرم 

لقد أقام هللا تعاىل هذه القلعة حلماية الكعبة، وأُقيمت لتتلقى بنفسها هجمات 
األعداء وال تديعيهم يتقدمون إىل الكعبة خطوة واحدة. وملا كانت هذه القلعة 

ينضمون إىل جنود هذه  جزء من أرض احلرم حتًما. والذين فهيُتمي الكعبة، لذا 
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رصاصات العدو  يتلّقواسكان أرض احلرم يقيًنا، ومن واجبهم أن  يُعّدونالقلعة 
بصدورهم وال ييديعوه يتقّدم إىل الكعبة. فيا سكان قاداين، واي سكان مراكز 

حلماية  بصدوركمالرصاصات  تتلّقوااجلماعة األخر ، من واجبكم اليوم أن 
 ويتلّقوا نون يف اخلارج حلماية القالع الكبرية ليدفعوا العدو،الكعبة. أنتم كالذين يعيَّ 

وقاوِّموا كل هجمة من  ،الرصاص أبنفسهم. فقدِّموا صدوركم بكل شجاعة
 هجمات العدو بكل قوة وشدة. 

 محاية هذه القلعة يف أثناء هجمة الطاعون الشديدة 

هاجم العالـيمي أحُد  ظهر محاية هذه القلعة. قبل فرتة من الزمنأسرد لكم حاداًث يُ 
رًا قلعة بعد قلعة وعمراًًن بعد عمران وقرية بعد قرية. عندها  الغزاةِّ، فظّل يتقدم مدمِّّ

قلعته ستكون مصونة من إن فقال للعامل أبعلى صوته  ،كان ابين هذه القلعة حي ا
ولكن لن يضّرها هجوم  القذائف،هذا اهلجوم. قد تصيبها صدمٌة خفيفة نتيجة 

اجم شيًئا. فهكذا كان ابلضب ، تقّدم املهاجم وهاجم قاداين وظل يشن هذا امله
ة، يّ القلعة حممولكنه خاب وخسر وبقيت  ،اهلجوم إىل عدة سنوات متتالية

واعرتف حبمايتها ألّد األعداء أيًضا. هذا املهاجم كان الطاعون الذي أخرب املسيُح 
 هبجماته قبل األوان.  املوعود 

 الشباب األمحديني خطاٌب موجَّة إىل 

واآلن أقول للشباب األمحديني أن مهمة محاية هذه القلعة العظيمة وكِّلت إليكم. 
بل أنتم جنود القالع  ،عليكم أن تفهموا جيًدا أنكم لستم أعضاء مجاعة فق 

جنود اليت بُنيت حول الكعبة حلمايتها. فيا أيها األعزّاء، كما هو من واجب 
عن القلعة عندما تتعرض للهجوم ويتلّقوا الرصاصات  يدافعوا اجليش أن

وا أعداء الكعبة  بصدورهم، كذلك تقّدموا أنتم أيها الشباب األمحديون وهامجِّ
متلقِّني الطعنات الدجالية يف صدوركم. تذّكروا أن قائدكم هو هللا القّهار، 

 يل األز واملهاجم هو جيش الشيطان. فتقّدموا إىل األمام واطئني عدو احلق 
واقضوا عليه إىل األبد لئال ينظر أحد إىل الكعبة بعد ذلك بنظرة  ،ُتت أقدامكم
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سيئة. هذه القلعة الصغرية اليت بناها هللا تعاىل جيب أن جتعل العامل يعرتف 
بضرورة وجودها، فيضطر الناس إىل االعرتاف أبن هذه األرض إمنا هي جزء من 

احلرم إمنا هو جزء من احلرم. والذي أرض احلرم يف احلقيقة؛ ألن الذي حيمي 
جيري يف عروقه دم األّم هو الذي حيمي أمَّه، والذي يسكت عند اهلجوم على 
أّمه هو ليس ابن حالل وال يستحق أن يُدعى ابنها. فال هتتموا ابعرتاضات 
الدنيا، فقد كّلفكم هللا تعاىل مبهمة محاية الكعبة واإلسالم، فتشجيعوا وكونوا 

ن هللا كمشي أمامكم وجيوشه عن كمينكم ويساركم. يف اليوم الذي . إُبسيالء
ستتشّجعون فيه وخترجون ملواجهة العدو سرييكم هللا يف عدوكم اآلية نفسها اليت 

 أراها جيشي أبرهة. 
 معجزة اهلل القادر العظيمُة 

يقول الناس ما هي املعجزة؟ هل هذه معجزة عادية؟ الشهادة التارخيية موجودة 
إن جيًشا تقّدم لشن اهلجوم على الكعبة يف ظروف مل تتوفر فيها أدىن  وتقول

أسباب احلماية، ولكن هللا تعاىل دّمره قبل أن يصل إىل الكعبة. ابختصار، عندما 
هومجت الكعبة من الناحية الدنيوية أرسل هللا تعاىل اجلُدري، وعندما قرب اهلجوم 

 ملقاومته. ح املوعود من الناحية الدينية أرسل هللا تعاىل املسي
جيب على األمحديني أن يتذّكروا أن هدف بعثة املسيح املوعود هو محاية الكعبة،  

أي أّن األهداف اليت من أجلها ُأسست الكعبة هي األهداف نفسها وراء أتسيس 
مجاعتنا. فقد ُأسست مجاعتنا ليستتّب األمن يف العامل كله وتسود عبادة هللا 

ى الشرك والبدعة، وتوضع اخلط  لرقّي املسافرين واملقيمني، الواحد، ويُقضى عل
وأن ُيكميل النظام حىت تعكف فئة من الناس على صاحل البشر ليل هنار. وما مل 
ننجز هذه املهمة ال كمكن أن نكون قد أدينا واجبنا على ما يرام. فإّن دفع 

لسنوية ال يكفي، التربعات وحده ال يكفي، واجمليء إىل املركز مبناسبة اجللسة ا
وجمرد أداء الصلوات ال يكفي، بل من واجب كل شخص أن يدحض هذه الفتنة 
الدجالية اليت تناهض الكعبة. لذا هناك حاجة إىل شباب ينتشرون يف العامل كله، 
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وهلذا الغرض بُدم مشروُع نذر احلياة، ولكن من املؤسف أن اجلماعة مل تنتبه إليه 
 جيًدا. 

 ىل اخلارج من مغاراته ُجرُّوا الشيطان إ

اعلموا أن هللا تعاىل جعل قاداين أيًضا قلعة صغرية. وتُبىن القلعة لُيشّن اهلجوم من 
خالهلا بسهولة. القائد الذي يزعم أنه يكفيه الدفاع وحده ال ينتصر أبًدا. اعلموا 
م يقينا أنكم لن تنتصروا ابلدفاع، بل ابهلجوم. لو بقيتم جالسني يف قاداين لن يُهز 
العدو، بل يُهزم عندما ُتاربونه يف الياابن وُتاربونه يف الصني وُتاربونه يف أفريقيا 

وتطردون الشيطان من مغاراته إىل اخلارج. وإن فعلتم ذلك  ،ويف إجنلرتا ويف أمريكا
 وملات عدوكم موت اخليبة دون شك.  ،لنجحتم حتًما

ست على عكس  خالصة الكالم أنين رأيت من خالل القرآن الكرمي قلعة ُأسِّّ
السنوات مل ُتضعفها،  من أن مدة آالف   أيًضا مبادم القالع كلها. ولكين رأيت

- حىت صارت مرجع الناس كلهم. فقلت: اإلنسان ،بل ظلت تزداد قوة على قوة
" اليت بنت ها ساللة قطب شاهي ندهولكي غظر إىل قلعة "ين -نعم، اإلنسان الغيب

وير  قلعة دهلي اليت  ،وحيتار لرييتها "ر سيكريفتح بو "، وير  قلعة فيستغرهبا
ق" ويشيد هبا، مع أن هذه القالع مل تقدر على املقاومة مائة أو غلُ بنتها عائلة "تُ 
ومل يعد هناك من يرمّمها، كما أن هناك أًنًسا فتحوها. ولكن اإلنسان  ،مائيت عام

ببنائها، وهي اليت ال يتحّمل عناء ريية تلك القلعة احملرّية للعقول، وال يشيد 
ُوجدت على عكس مبادم اهلندسة املعروفة كلها، تلك القلعة اليت اختريت هلذا 
املقام على عكس فنون احلرب كلها، وقد مُحيت على عكس مبادم القيادة كلها، 

وستظل قائمة إن شاء هللا  ،وال تزال قائمة ،ومع ذلك ظلت تلك القلعة قائمة
 تعاىل.
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 (م مبناسبة اجللسة السنوية بقاديان28/12/1941خطاب أُلقي يف )

 

 

للمسيح املوعود  بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال اخلليفة الثاين 
: 

 الروحانية( املقابر املادية واملقابر 6)

أثناء السفر املذكور، كان املقابر اجلميلة، مبا فيها  السادس الذي الحظته الشيء
مقابر امللوك والوزراء واألغنياء والفقراء، وأولياء هللا وغريهم، حىت مدافن 
الكالب، ولكن مل يكن فيها جانب سليم من الناحية الفنية. كانت املباين 

مؤقًتا أتثريًا كبريًا. فمثاًل  ها ترتك يف القلوبعظيمة الشأن ظاهراًي وكانت رييت
أيًضا مجيلة، يف دهلي  الناظرين جًدا، ومقربة "مهايون" رّ "اتج حمل" يف آغرا يس

" يف "شاهدره" يف جهانكريوكذلك مقربة "منصور" و"عماد الدولة" ومقربة "
لناس مل ولكن عندما نلقي عليها نظرة شاملة ندرك أن ا ،الهور وكلها تبدو مجيلة
 يهتموا ابلفن عند بنائها. 



 ياحة الروحانية الس 186
 
 

 فقدان احلقائق التارخيية واالعتداِل يف املقابر املادية 

اهلدف من املقربة أن تكون عالمة على حياة صاحبها وُتتفظ بتارخيه يف العامل، 
ولكننا ال نر  يف هذه املقابر أية عالمة حلياة امللوك والوزراء واألثرايء والفقراء 

وال يالحيظ فيها أي انسجام ق . فمثاًل بعض الناس الذين حيتّلون  ،وغريهم
وبعض الناس العظام كانوا مدفونني  ،الدرجة الدنيا كانوا مدفونني يف مقابر فخمة

يف مقابر بسيطة جدا. كذلك الناس املاديون الذين يُعّدون منحطني روحانًيا 
لذين كانوا سادة امللوك وجدُت مقابرهم عظيمة الشأن، أما الناس الروحانيون ا

وسادة الوزراء فإن مقابرهم بسيطة جًدا. مث استغربت أكثر حني وجدت أن 
مقابرهم ليست أدىن شأًًن فق  مقابل مقابر غريهم بل أاًي كان وضعها فإهنا 

الذي نتيجة اتّباعه ًنلوا الشهرة يف العامل.  ،تتعارض مع دين واعتقاد متبوعهم
وبعض الدين أولياء" وبعض الصلحاء اآلخرين مبلَّطة، فرت  أرضية مقربة "نظام 

حماطة أبسوار من الرخام، مع أن هذه األشياء ليست مسموحة يف  املقابر
انسجام ظاهري يف املقابر؛ إذ إن  من عدم وجود بدايةً  شريعتنا. فاستغربتُ 

ولكن مقابرهم عظيمة  ،أصحاب بعض املقابر كانوا أًنًسا من الدرجة الدنيا
ابلفعل، مث إن مقابر الناس الروحانيني أدىن  عظماءوبعضهم كانوا أًنًسا  ،الشأن

درجة من امللوك املاديني، مع أهنم كانوا سادة هؤالء امللوك أيًضا. مث إنَّ كل ما 
هو ملحوظ يف الظاهر يتناىف مع مبادئهم ودينهم؛ فمن ًنحية كانت مقابرهم 

ارض مع أمر سيدهم، وبذلك مل أدىن من خدامهم، ومن ًنحية اثنية كانت تتع
يكن بينها أدىن انسجام. فقلت يف نفسي: هذه قسمة ضيز . إذا قورنت مقربة 

الذي كان ملًكا معروًفا يف عائلة املغول وكان فاتح اهلند وأاًب للملك -"مهايون" 
فال يُر  أدىن جمال للمقارنة بينهما.  ،مع مقربة امللك "شاه جهان" -"أكرب"

د أسس السلطنة املغولية، وفتح اهلند وكان ابنه شخًصا مثل الشخص الذي وطّ 
أما امللك "شاه جهان" الذي هو ابن حفيده  ،امللك "أكرب" مقربته بسيطة جًدا

" مقابل مقربة "شاه جهانكريفمقربته فخمة جًدا. كذلك ال أمهية ملقربة "
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ث زيب" الذي كان أكرب منهما من حيأورنك جهان"، وكذلك مقربة امللك "
ليست بشيء يُذكر مقابل مقربتيهما. وإن مقابر خواجة قطب  ،احلكومة املادية

الدين َّبتيار كاكي، وخواجة "نظام الدين أولياء" ليست شيًئا يُذكر مقابل مقابر 
مري درد، وشاه  ةابقي ابهلل، وخواج ةهؤالء امللوك املغول. كذلك إن مقابر خواج
ليست شيًئا يُذكر مقابل مقربة  ،هللا ويل هللا ومرزا مظهر جان جاًنن رمحهم

خواجة قطب الدين وخواجة نظام الدين أولياء، بل مل حياول أحد أن يبين 
كل ما كان موجوًدا من مقابر هؤالء   فإن ،مقابرهم بوجه خاص. وكما قلت

أن تالحيظ يف العامل  منا أبسلوب ينايف شريعتنا. فاستغربت ي  الصلحاء كان مبن
خيالف   وهذايث ال جمال للمقارنة بني األعلى واألدىن ظاهراًي، حب ،مشاهد مثلها

 كلّيًة املبادم الدينية والدنيوية. 
 مدافن الكالب 

كانت للكالب، وأهنا  مث استغربت أكثر حني رأيت يف بعض األماكن مدافن 
أفخم بكثري من مقابر معظم الصلحاء يف اهلند. قلت يف نفسي: ال شك أن يف 

عربة، ولكن ال يظهر منها العدل واحلقيقة، بل يضطر املرء إىل أن  هذه املدافن
أيخذ انطباًعا خاطًئا عن تلك الشخصيات، مع أن اهلدف من املقربة هو احملافظة 
على املقام احلقيقي لصاحبها واحملافظة على آاثر أعماله، وال هدف من املقربة 

افن، بل تقدم انطباًعا أكثر من ذلك. ولكن هذا اهلدف ال يتبنّي من هذه املد
وتدفع الناس إىل  ،خاطًئا عن هؤالء الناس بداًل من أن يتبنّي منها العدل واحلقيقة

 اجلهل بدالً من أن هتبهم العلم.
 فقط  أمورم من بنايات املقابر أربعة تـعل

 على أكثر تقدير:  ،التالية فق األمور علمت أن هذه املقابر إمنا تدل على 
: كيف كان فن البناء حينذاك، أي ال تنفع أصحاهبا أدىن منفعة، وإمنا يُعليم أواًل

 أسلوب البناء فق  يف ذلك الزمن. 
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كم كان صاحبها أو أقاربه كملكون من األموال! وال يُدر  ما إذا كان امللك ثانًيا: 
 جيًدا أم سيًئا، أو عالـًما أم جاهاًل، بل يُعلم فق  مقدار ما كان كملك هو أو

 أقاربه من األموال.
ماذا كان يعتقد، أو إالمي كان كميل صاحبها وذووه يف بناء املقابر، أي ال ا: ثالث

مثلها  مقربةيُعلم منها إال ما كان يعتقد به هذا امليت وذووه، وهل كانوا يرون بناء 
 جائزًا أم ال. 

 بنهبها! أو نعلم من هذه املقابر أيًضا كم كان الذين جايوا بعدهم مهتمنيرابًعا: 
مل يكن لديهم أدىن اهتمام ببقاء املقابر على حاهلا. فرت  كثريًا  مهنإقولوا إن شئتم 

الرخام فيما بعد، ولكن بعضها ال يزال منها منها منهوبة، ويبدو أن الناس سرقوا 
يبدو عظيم الشأن. فاألمر الرابع الذي كمكن أن يُعلم من هذه املقابر هو: هل 

ط بعد موت ذلك امللك أم ال؟ فباختصار، إن مشاهدة تلك حّل زمن االحنطا
املقابر توحي هبذه األمور األربعة فق . اهلدف احلقيقي من املقابر هو لتتبنّي منها 
العظمة احلقيقية لصاحبها وأن تبقى آاثره قائمة، ولكنين أتسفت على أن هذا ال 

مللك "جالل الدين جهان" كان أعظم من ا يتبني منها، بل يبدو أن امللك "شاه
" كان أعظم من "شري تـُغ ُلقزيب"، وأن امللك "مشس الدين  كأكرب" ومن "أورن

كاًن أعظم من مجيع امللوك من   ،شاه سوري" وأن الوزير منصور وعماد الدولة
ق" وعائلة "لودهي" وغريهم، وكذلك يبدو هؤالء مجيًعا ني" و"تُغلُ يِّّ جِّ ل  ساللة "اخلي 

 أعظم من امللوك الروحانيني. 
 التاريخ الغريب املدوَّن من اآلثار 

لقد أتّملت أنه إذا امنحى التاريخ من العامل مث ُدّون نظرًا إىل اآلاثر القدكمة ليكيتيبي 
" مث جهانكريامللك "امللك "شاه جهان" كان أعظم ملك يف اهلند ويليه إن املؤرخون 

امللك "أكرب"، مث عماد الدولة )الذي كان أحد النواب فق (، مث امللك "مهايون"، 
ملوًكا املتكالبني  مث كان امللك "منصور" مث صار "مشس الدين" ملًكا، مث صار بعض

يف اهلند. وإضافة إىل ذلك يُعلم عن بعض احلكام يف اهلند الذين كانوا أدىن درجة 
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ة قطب الدين، واخلواجة نظام الدين، مث ترتاء  عالمات بعض العبيد مثل اخلواج
واخلدام األثرايء، مثل اخلواجة ابقي ابهلل، والشاه ويل هللا ومرزا مظهر جان جاًنن، 

ن أحد اترخيًا على هذا املنوال وامنحى من العامل اتريخ واخلواجة مري درد. وإذا دوَّ 
خ أبعد ذلك املؤرِّ إن وسُيقال  ،يقات كثريةسوف ُتكتب عليه تعلف ،اهلند احلقيقي

يف البحث والتحقيق. وال شك أن ذلك التاريخ سيكون صادقًا متاًما ابلنظر  جعةالنُّ 
 ابالفرتاءاتومليًئا  ،إىل املقابر، ولكن ذلك الكتاب سيكون كاذاًب من الدرجة األوىل

وليلة، ولكن ال ألف ليلة كقصص من حيث األحداث الواقعة، وكمكن أن يسّمى  
يسع عاقاًل أن يُعّده كتاب اتريخ. ولكن لو كان اهلدف من املقابر هو بيان عظمة 

 ،وهتدف إىل بيان العظمة احلقيقية لصاحبها وإبقاء آاثره يف العامل ،أحد وأعماله
كان من الواجب أن تكون املقابر األعلى شأًًن وعظمة يف اهلند هي مقابر السلف ل

واجة معني الدين اجلشيت، واخلواجة قطب الدين َّبتيار كاكي، مثل: اخل ،الصاحل
واخلواجة فريد الدين شكر غنج، والشاه حممد غوث، والسيد علي اهلجويري، 
واخلواجة نظام الدين أولياء، والشاه ويل هللا، واخلواجة ابقي ابهلل، واملريزا مظهر جان 

هم هللا، وليتـيليت ها مقابر صغرية سيد أمحد الربيلوي رمحالجاًنن، واخلواجة مري درد، و 
، مث مقابر خدام آخرين، جهانكريمثل مقربة امللك "أكرب" ومهايون، وشاه جهان و 

" وعائلة "لودهي" واملغول وعائلة "سوري"، تُغُلق، وعائلة "اخليل جينيوأفراد أُسرة 
مل ولكانت عظام الكالب مرمية على أكوام القمامة بداًل من وجودها يف املدافن. 

ماين أيًضا. كلما مات مساين نُزر مدينة لكهنؤ ولكين مسعُت أن فيها مدافن السُّ 
لنواب  قال الناس: سبحان هللا، ما أعظم شأنه! فقد كان يذكر هللا يف كل حني 

فقد كان ويل هللا حًقا، فكان يُبىن له  ،وآن، ولقال النواب يف اجلواب: لقد صدقتم
 مدفن يف هناية املطاف. 

 بشت مقابرهم أو مل تكن هلم مقابر أصاًل ر عن الذين نالتصوُّ

مث فّكرُت أن هذا إجحاف حبق أصحاب املقابر، أىّن لنا أن نعرف عن حال ألوف 
مؤلفة من الذين مل ُتِبي مقابرهم أصاًل؟ فال بد أن تكون هلم عالمة ابقية يف العامل، 
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القدكمة ُُتفير يف دهلي،  ولكننا ال نر  هلم أدىن أثر. وعندما رأيت آاثر العمران
ورأيت البناايت تُبىن على املقابر، أتسفُت على أنه مل تبق لسكاهنا حىت املقابر 
العادية، دع عنك مقابر ذات شأن عظيم؛ إذ قد نُبشت مقابرهم ورُميت عظامهم 
بعيًدا، وبُنيت مكاهنا بناايت فخمة وشاهقة من اإلمسنت. فقلُت يف نفسي: هناك 

ولكنها بُنيت على أسس خاطئة، وهناك أًنس مل ُتِب هلم إال  ،م مقابرأًنس بُنيت هل
ما فيها من  ولكن الناس مل حيتملوا بقاءها أيًضا، بل نبشوها ورموا ،مقابر عادية جًدا

فيها إىل بضع ولكن ُدفنوا  ،. مث فّكرت: صحيح أن مقابرهم نُبشت اآلنعظام ابلية
ماليني اهلندوس الذين ُُترق جثثهم حبسب مئات من األعوام على األقل، ولكن 

تعليم اهلندوسية مل تكن هلم مقابر أصالً. مث انتقل ذهين إىل اجملوس الذين ُتدهن 
جثثهم ابلزبدة وتوضع أمام النسور فتنهشها هنًشا، أو تُرمى أمام الكالب فتأكلها. 

 ذهب قلُت يف نفسي: األسف كل األسف، إذ مل تكن من نصيبهم حىت املقابر. مث
وهلي إىل الذين كموتون حرقًا ويصبحون رماًدا مثل تراب املباين. وفّكرُت يف من 

إذ تغرق كثري من السفن وتلتهم احليتان كباري األثرايء  ؛كموتون غرقًا وأتكلهم احليتان
الذين ال يكحل النوم أعينهم حىت على فراش من احلرير. مث خطر ببايل أًنس 

 الطيور أو الثعالب وغريها. يسقطون يف احلفر وأتكلهم 
 اجَلور الغريب السائد يف العامل 

وقلُت  ،مث انتقل انتباهي إىل الذين أتكلهم الذائب واألسود يف الرباري والفلوات
فأواًل: بُنيت املقابر حبسب مبدأ غري  .يف نفسي: يسود يف العامل جيور غريب.

 عادل. 
 .  اثنًيا: ُحوِّلت مواضع املقابر إىل مبان 

، ووارت احلوادُث اثلثًا: حرق البعضي أقواُمهم وجعلوهم رماًدا، أو أطعموهم الطيوري 
بعضيهم ُتت الرتاب، أو أغرقتهم أو أوصلتهم إىل بطون السباع. فقلت: إذا كان 
اهلدف من املقربة هو إبقاء آاثر امليت، فكان واجًبا أن يتحّقق ذلك لكل شخص، 

ثرايء وال تُبىن لغريهم. وإضافة إىل ذلك كان ضروراًي ال أن يبين املقربةي ذوو امليت األ
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فيظ املقابر العادية ألصحاهبا، ولكن مل ُتِبي املقابر للجميع ومل حيافيظ على قبور أن ُتُ 
فكرة تشييد املقربة اليت خطرت ببال  أن أي ؛اجلميع. فقلُت: هذه فكرة جيدة

ابلنظر إىل  جيدة جًدا، ولكن عقل اإلنسان ال يطمئنّ  فعالً  كانت  ،أحدهم أول مرة
فهل من مقربة ُتّقق اهلدف من بنائها، ومل حيدث أّي إجحاف يف  ؛املقابر الدنيوية

 بنائها بل حيافيظ بسببها على آاثر كل شخص كما هو حقه؟
 مقربة أخرى 

جيب  وجدت أنه يتبنّي من القرآن الكرمي أن هناك مقربة أخر  تشمل كل ما لقد
خيليقيُه فـيقيدَّريُه * مُثَّ السَّبِّيلي ييسَّريُه * مُثَّ وجوده يف املقربة، فقد ورد يف القرآن الكرمي: 

أيمياتيُه فيأيقـ بـيريهُ 
وخلقنا فيه منذ والدته قو  وقدرات   ،، أي قد خلقنا اإلنسان1

كانت ضرورية لنموه املقدَّر. فقد وهبنا له الدماغ وخلقنا فيه اخلالاي، ويف كل 
له بعض األجزاء من دماغه، خمصِّّصني خلية خلقنا قوة الذاكرة، ووهبنا له الذكاء 

 للفهم وغريها للبسالة والشجاعة. كذلك أودعنا يديه وقدميه القوة وأجزاء أخر 
لتعمل عملها. ووهبنا املعدة قدرة لتهضم الغذاء وتقّوي األعضاء كلها، ووهبنا 

وأعطى كل  ،العظام واحلواس األخر  قوة. ابختصار، خلق هللا اإلنساني وقّدر قواه
معنّي. القاعدة العامة هي أن كل ما  إىل حدّ  عضو من أعضائه قوة تناسبه ليتطّور 

ولكننا مل خنلق اإلنسان على غرار احلجارة  ،هيعمل يف جمال  ُصنع ألجل ،ُيصنيع
مُثَّ بل أودعناه قدرة على التطّور والتقدُّم.  ،حىت ال يقدر على تغيري هيئته ،مثال

ال بد من ، فذلك ألنه ، أي حني أودعناه القو  والقدراتالسَّبِّيلي ييسَّريهُ 
 تخداميسلكه الس استخدامها، فيجب أن يكون هناك طريق كمكن لإلنسان أن

تلك القو . فما دام هللا قد وهب كل إنسان قوة على التفكري، فال بد من أن 
تكون هناك أمور كمكن لإلنسان أن يفّكر فيها ليستفيد من قوته هذه. أو ما دام 

فال بد أن يكون هناك ، تعاىل التقّرب منههللا قد خلق يف كل إنسان قوة على 
اإلنساني قدرة على  ك ملا وهب سبيل يسلكه وينال قرب هللا تعاىل. كذل
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بعض هناك  :بعًضا صاحلني وغرييهم طاحلني. فانظروا مثالً  فال بد أن يـيُعدّ  ،التقدير
 ،غري ذلك، كذلك بعض األمور تكون جيدة وأخر  سيئة وأخر األطعمة لذيذة 
نتيجة ذكائه وقدراته  ، وذلكما هو حسن وما هو سيئ مميِّّزا بني فيحكم اإلنسان

 اليت وهبها هللا تعاىل إايه.
 تعليم اإلسالم يطابق الفطرة 

 لـّما خلق هللا يف كل إنسان قو  عديدة، كان ضروراًي أن يكون هناك طريق 
وهو ليس صعًبا، بل  ،أيًضا. فقد أوجد هللا تعاىل ذلك الطريق بنفسه الستخدامها

( وأعطاه 2( أنزل عليه إهلاًما، )1، أي: )سَّريهُ مُثَّ السَّبِّيلي يي يقول هللا تعاىل: 
إذا  أن  قال اإلجنيل  مثلما سلوكه،تعليًما يطابق الفطرة. ومل جيعل طريًقا يستحيل 

لطمك أحد على خدك فأدِّر له خدك اآلخر أيًضا. يبدو هذا التعليم مجياًل يف 
 ولكن ال كمكن ألحد أن يعمل به.  ،الظاهر

رًامصر جاء فيها أن هناك نكتة اشتهرت يف  مسيحًيا شرع قبل بضع سنني يف  مبشِّّ
وبدأ الناس يتأثّرون هبا. كان هناك شخص مسلم بسي ،  ،إلقاء اخلطاابت هناك

رفكلما مّر من هناك رأ   واملسلمون يسمعون له  ،املسيحي يلقي كلمته املبشِّّ
ولكنهم مل  ،أحًدا من املشايخ املسلمني سريدُّ عليه صامتني وامجني، فظنَّ لعل

يتوجهوا إليه، ومل يكن هذا املسلم البسي  قادرًا بنفسه على الرد بسبب ضعفه 
 ،العلمي، فكان يتضايق ويغتاظ داخلًيا. فذات مرة خلق هللا تعاىل يف قلبه محاًسا

على اخلطاب. ظنَّ القسيس أنه إن مل  أوشكوجهي القسيس حني  بقسوةفلطم 
فرفع يده ليضربه، فقال املصري: لقد عملُت  ،يقاومه اآلن فسوف يتشّجع أكثر

وعليك أن تعمل بدينك أنت. إن دينك يعّلم أنه إذا لطم أحد خدَّك فأيدر   ،بديين
ولكنك استعددتي ملقاوميت، فإذا مل يكن تعليمكم قاباًل للعمل به  ،له خدك اآلخر

وقال  ،فبماذا تعظ الناس؟ كان القسيس اثئرًا حينذاك فضرب املسلم ضربة قاسية
 سوف تضربين أكثر. فألنين إذا عملُت ابإلجنيل  ،ين سأعمل اآلن بقرآنكم فق إ
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إذا عاملكم إنه إًذا، ليس يف شريعتنا ما يستحيل العمل به. يقول القرآن الكرمي 
أحد بسوء فاعفوا عنه إذا كان يف العفو إصالحه. أما إذا شعرمت أن العفو لن 

بل سيتماد  يف سوء تصرفه أكثر من ذي  يؤدي إىل خلق احلسنة والتقو  فيه
فلكم أن تنتقموا منه. ابختصار، لقد جعل هللا تعاىل الشريعة اإلسالمية  ،قبل

ن إوليس فيها ما كمكن القول عنه  ،حبيث يستطيع كل إنسان أن يعمل هبا
اإلنسان ال يقدر على العمل به، ولكن الشرائع األخر  ليست كذلك. خذوا 

 على خدِّك األكمن فأيدر  له اآلخر يعّلم أنه إذا لطمكي أحدٌ  اإلجنيل مثال، فهو
أيًضا. ولكن اإلجنليز يعملون على عكس ذلك مع كوهنم مسيحيني، كما خيالفه 

وكلهم  ،األملان مع كوهنم مسيحيني، وخيالفه الفرنسيون مع أهنم أيًضا مسيحيون
 ليم. يتشاجرون فيما بينهم وليس فيهم أحد مستعد للعمل هبذا التع

ملا كان هدفنا من إنزال هذا التعليم هو أن  أي ،مُثَّ أيمياتيُه فيأيقـ بـيريهُ وقال تعاىل 
لذا عندما ينهي أحد العملي ويسّلمنا ورقة  ،يعمل به الناس ويستحقوا إنعاماتنا
 نُدخله يف القرب.  ،االمتحان وتنتهي مدة االمتحان

 اهلل تعاىل بنفسه ُيدخل كل إنسان يف القرب 

يتبنّي من هذه اآلية أن هللا تعاىل بنفسه يُدخل كل إنسان يف القرب، وأن املقربة و 
هو فاحلقيقي  أما القربإمنا هي للجسد املادي،  ،من الرتاب الذي ندفن الناس ُتته

ذلك الذي يصنعه هللا تعاىل. إن مسؤولية حفر املقربة املادية وغسل امليت وتكفينه 
مسؤولية إدخال املرء يف القرب احلقيقي فقد أخذها هللا  ودفنه تقع علينا حنن، أما

 تعاىل على عاتقه.
املعاملة نفسها،  فيه لقد علمُت على األقل عن هذا القرب أن مجيع الناس يتلّقون

أي ُيصنع هذا القرب للجميع، وال حيدث أن ُيصنع لِـّ "أكرب" وال يُبىن لِـّ "أيب 
. فقد بناه لِـّ "أكرب" قربا  جعل لكل شخصالفضل" بل يتبنّي من هذه اآلية أن هللا

ولقابلته وملربية أطفاله وخّياطه وغسالِّه وكّناسه أيًضا، ألن كل واحد منهم عمل 
حبسب درجته وقدرته، فكان احلفاظ عليهم ضروراًي. فلم يُظلم أحد فيما يتعلق 
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هم هبذا القرب، بل هناك قرب لكل شخص. ورأيت أن الذين حيرقهم الناس فإن قبور 
أيًضا موجودة هناك كما توجد قبور الذين أتكلهم األسود، والذين يغرقون يف 
البحار، والذين حيرتقون يف املنازل، وتوجد أيًضا قبور الذين نبش الناس مقابرهم. 

ولكن مل يتمكنوا من املساس بتلك  ،دنيوية فقد استطاع الناس أن ينبشوا مقابر
 . احلقيقية القبور

، سواء أكان قد أُحرق أو حُميت آاثره أو له قرب الهناك أحد ابختصار، مل يكن 
ُجعل رماًدا بواسطة اآلالت أو أكلته النسور والكالب، أو التقمته احليتان واألسود 

أو أكلته الثعالب أو غريها من السباع يف  هّوةوالذائب، أو مات بسقوطه يف 
ريًا أم كبريًا، ثراًي أو الفلوات. فكان هذا القرب مهيَّأ لكل شخص سواء أكان صغ

فقريًا، عالـًما أو جاهاًل. لقد رأيت هذا القرب وقلت: لقد حاول العامل بكل ما يف 
وسعه ليمحو آاثر مقابر الناس، ومل تقّصر حوادث الدهر أيًضا يف حمو تلك 

 قبور مجيع الناس. فيه اآلاثر، ومع كل ذلك يوجد مكان على األقل توجد
 املقربة املادية، بل يف القرب الربزخيال ثواب وال عذاب يف 

إن املراد من كلمة "القرب" الواردة يف هذه اآلية هو املقام الذي  ؛فكما قلت آنًفا
كافر. وهذا هو القرب   مكانت روح مؤمن أأسواء  ،جُتمع فيه األرواح بعد املمات

حاديث من احلقيقي الذي يتلّقى فيه اإلنساُن الثواب أو العقاب. أما ما ورد يف األ
القرب فاملراد منه هو هذا القرب وليس ، أن الكفار يُعذَّبون يف القرب بعد موهتم

بعض املنافقني لريوا هل  قبور. لقد ورد عن كثري من األغبياء أهنم فتحوا املادي
مل جيدوا للنافذة أي أثر  القبوروعندما فتحوا  ًنفذة إىل اجلحيم أم ال. فيهافُتحت 

ان من خطئهم، فلو كان الثواب والعقاب حيدث يف املقربة ك  أن ذلكق . احلق 
، و  إذ املادية فق  ملا تعرَّض هلما أبًدا اجملوسُ  اهلندوُس ال يُطعمون مواتهم النسوري

 القبورألنه ال تُبىن هلم  ،الذين كموتون غرقًا أو حرقًا والالذين حيرقهم ذووهم، 
أصاًل. ففي هذه احلالة ال كُمىن ابخلسارة إال املسلمون فق  بسبب عملهم 
ابإلسالم. ولكن هذا ليس صحيًحا، وليس املراد من القرب املذكور يف احلديث 
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يف  ،واحًدا بعد اآلخر ،املادية، إذ يُدفن فيها ما يقارب عشرين ميتا ك القبورتل
، إذ تُبىن مقربة مث كُمحى أثرها بعض األحيان. وهذا األمر ملحوظ يف كل مدينة

أخر . املقربة يف الهور مثاًل موجودة  عاًما، وتُبىن مكاهنا مقربة 20أو  15بعد 
. قرب واحدشخًصا يف  20أو  15عام تقريًبا، وال بد أنه قد ُدفن فيها  500منذ 

 يف وآخرالدرجة القصو   يفيكون أحدهم من أهل النار  قد ويف هذه احلالة
. فإذا  اجلنة األدىنيف  وآخرمنها، ويكون أحد مستحًقا للجنة العليا ألدىن ا الدرجة

 فيهلكان ممكًنا جًدا أن يُدفن  القرب املادي،كانت ًنفذة اجلنة أو اجلحيم تُفتح يف 
شخص من أهل اجلنة. ويف  القرب نفسهشخص من أهل النار أواًل مث يُدفن يف 

ويصيب ريح اجلنة  ،من أهل اجلنة هذه احلال ال بد أن تصيب ًنر جهنم شخًصا
وسيكون الثواب والعذاب أضحوكة فق . فمن اخلطأ متاًما  شخًصا من أهل النار،

. بل احلق قرب ماديالقرب الذي يواجه فيه اإلنساُن الثوابي والعذابي هو إن القول 
أن املراد منه هو القرب الذي يُدخل هللا فيه اإلنسان بنفسه. والدليل اآلخر على 

ذيلِّكي أبِّينَّ هللاي ُهوي احل يقُّ ويأينَُّه حُي يِّي ال ميو تيى لك قول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ذ
ء  قيدِّيٌر * ويأينَّ السَّاعيةي آتِّييٌة الي ريي بي فِّيهيا ويأينَّ هللاي يـيبـ عيُث مين  يفِّ  ويأينَُّه عيليى ُكلِّّ شيي 

ق وهو حييي املوتى وهو على كل شيء . أي ما قلناه أن هللا هو احل1ال ُقُبورِّ 
وعندها حييي هللا مين يف القبور. فإذا كان املراد  ،أن القيامة آتية عليهيدل  ،قدير

كان معىن ذلك أن املسلمني وحدهم سُيحييون يوم   القرب املادي،من القرب هو 
مام القيامة، أما اهلندوس الذين حيرقون مواتهم، واجملوس الذين يرمون أبمواهتم أ

الذين حيرقون معظم أمواهتم إىل يومنا هذا فلن حُيييوا  النسور فتأكلهم، واملسيحيون
كان املسيحيون يدفنون أمواهتم من قبل، أما اآلن فيحرقوهنم ابلتيار  ق .

الكهرابئي وجيعلوهنم رماًدا. فإذا كان هذا هو املعىن الستلزم ذلك أال حُيَي يوم 
ال تالحيظ يف  مين  يفِّ ال ُقُبورِّ ألن حالة  ،فق واليهود  القيامة إال املسلمون

 ،معظم العالـيم. ففي هذه احلالة سُيحشر املسلمون واليهود للمؤاخذة على أعماهلم
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كل من سواهم. فهذا املعىن ال يصح ق ، بل معىن اآلية هو أن هللا  ويتخّلص منه
ويُدفن فيها حىت أولئك الذين  تعاىل سيبعث مجيع املوتى مِّن القبور اليت بناها هو،

 اآليةال يُدفنون يف املقابر املادية إذ حُيرقون أو أتكلهم السباع أو الديدان. فإن 
 ِّأينَّ هللاي يـيبـ عيُث مين  يفِّ ال ُقُبور  ُل هللا توحي أن املراد من القرب هو القرب الذي يُدخِّ

سواء -دَّ املوتى كلهم ، وليس الذي يُدخيل فيه اإلنسان. وقد عُ الناس تعاىل فيه
أصحاب القبور. وهذا يعين أن القرب  -أغيرقوا يف البحر أو أكلتهم السباع أو أُحرقوا

سواء أُدفن صاحبها يف مقربة  ،احلقيقي هو املقام الذي جيمع هللا تعاىل فيه كل روح
 من الرتاب أو مات غرقًا أو حرقًا. 

 دحُض اعرتاض 

يقول: ال شك أنكم تؤمنون أبن القرآن الكرمي  قد يعرتض معرتض يف هذا املقام و 
قد أّلفه، والعياذ  بل نر  أن حممًدا رسول هللا  ،ولكننا ال نراه كذلك ،كالم هللا

( ما كان يعلم ألنه ) أينَّ هللاي يـيبـ عيُث مين  يفِّ ال ُقُبورِّ : العبارةابهلل، وقد استخدم 
من اآلية يدّل على عدم إملامه  أن بعض الناس حيرقون مواتهم أيًضا، فهذا اجلزء

ابملوضوع. كيف يثبت من ذلك أن الغارق يف البحر يدخل قربا، أو الذي التقمته 
والذي نُثِّر رماده يف اهلواء أيًضا يدخل قربا، وأن هللا تعاىل  ،السباع يدخل قربا

 سيبعثهم مجيًعا يوم القيامة؟ 
فلم يكن يعلم عن الذين يغرقون ال يعلم عن الذين حُيرقون، أ أنه إذا كان  جوابه

يف ذلك فيه  وكانت السفن متخر ،أيًضا؟ البحر يبعد عن مكة أربعني مياًل فق 
ما كان يعرف  وكان الناس يغرقون حينذاك أيًضا. فلو قبلنا جداًل أن النيب  ،الزمن

أن بعض الناس كانوا حيرقون مواتهم، فكان يعلم على أية حال أن بعض الناس 
يغرقون وال يُدفنون يف مقربة. مث اتركوا ذلك أيًضا جانًبا، أمل تندلع النار يف أي بيت 

أن بعض الناس حيرتقون ويصبحون رماًدا؟  يف مكة يف ذلك الزمن؟ أفلم يعلم 
بسي  حول مكة؟ أمل تفرتس  ب معروفة يف الربية على بُعد  أفلم تكن األسود والذائ
-أنه كمكن أن يكون هناك أًنس  ؟ أفلم يعلم النيب الضواري أًنًسا يف زمنه 
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تفرتسهم األسود والذائب؟ أو كموتون حرقًا يف النار؟  -غريي الذين يُدفنون يف املقابر
ن اجملوس يسكنون قرب أو كموتون غرقا يف البحر؟ مث دعك عن هذا أيًضا، فكا

بل كانوا يُطعموهنم النسوري والكالب. وكان  ،ساحل العرب وما كانوا يدفنون مواتهم
أيًضا حبكم إقامتهم قرب بالد العرب، بل قد أسلم  هؤالء الناس يلتقون ابلنيب 

ما   نه إيعلم أحواهلم جيًدا. فمن اخلطأ متاًما القول  وكان النيب  ،بعضهم أيًضا
م أن بعض األقوام حيرقون مواتهم. أليس غريًبا أن هؤالء الناس عندما كان يعل

ن حممًدا رسول هللا كان إيعرتضون على تعليم القرآن الكرمي اجلامع والشامل يقولون 
لذا اقتبس منها أشياء جيدة وأدرجها يف كتابه.  ،مطّلًعا على تعاليم اجملوس واليهود

ن الفيدات، ولكنهم من جانب آخر اقتبس كذا وكذا م ويقول البعض أنه 
ما كان يعلم أن بعض الناس حيرقون مواتهم وال يدفنوهنم، مع أن  إنه يقولون 

الذي كان مطّلًعا على تعاليم اجملوس واليهود، وكان مطّلًعا حبسب قول املعرتضني 
أفستا والتوراة واإلجنيل والفيدات، هل كمكن أن جيهل أن بعض الناس ال  على الزند

 ؟ املفرتسة بل حيرقوهنم أو يطعموهنم احليواًنت ،فنون مواتهميد
 حادث مثري ملغفرة اهلل تعاىل 

أنه كان يعلم أن بعض الناس  إضافة إىل هذه األدلة يتبنّي من حديث النيب 
حُيريقون وإن كان هذا احلديث يتناول ذكر شخص واحد، إال أن القضية تثبت من 

فـيليمَّا ييئِّسي مِّن احل ييياةِّ  ،إِّنَّ ريُجال حيضيريُه ال ميو تُ : ذكر شخص واحد. يقول النيب 
ليهُ  رًا ،إِّذيا أيًني ُمتُّ فيامج يُعوا يلِّ حيطيًبا كيثِّريًا :أيو صيى أيه  قُِّدوا فِّيهِّ ًني حيىتَّ إِّذيا أيكيليت   ،ويأيو 

شيت    ،مُثَّ ان ظُُروا يـيو ًما رياًحافيُخُذوهيا فياط حيُنوهيا  ،حلي مِّي ويخيليصيت  إِّىلي عيظ مِّي فيام ُتحِّ
،  :فيجيميعيُه هللُا فـيقيالي ليهُ  ،فـيفيعيُلوا ،فياذ ُروُه يفِّ ال ييمِّّ  ييتِّكي ؟ قيالي مِّن  خيش  ملِّي فـيعيل تي ذيلِّكي
فـيغيفيري هللاُ ليهُ 
1. 

كان يعلم جيًدا أن بعض الناس ُُتريق جثثُهم،   يتبنّي من هذا احلديث جبالء أنه 
اليقني عن شخص واحد على األقل أنه مل يُدفن، بل أُحرقت  فكان يعلم علم
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ولكن هللا تعاىل متّكن منه مع ذلك وأحياه وجعله كمُثل أمامه. فاحلق أنه   ،جثته
ولكنه مع ذلك ُعّد  وإن كان قد أُحرق وُذّر يف اهلواء مين  يفِّ ال ُقُبورِّ كان مِّن: 

 ممن يف القبور يف مصطلح القرآن الكرمي. 
ر، أواًل وقبل كل شيء، إن القرآن الكرمي كالم هللا الذي يعلم كل شيء، ابختصا

، والعياذ ابهلل، فمع ذلك ال يقع ولكن إذا قيل جداًل أنه كالم حممد رسول هللا 
كان يعرف أن بعض الناس ال يُدفنون بل ُُترق   ألنه  ،عليه االعرتاض املذكور

جثثُهم. إًذا، إن استخدام كلمة القرب على الرغم من موت بعض الناس غرقًا أو 
يدل على أن املراد من القرب هو املكان الذي توديع  ،حرقًا أو مين أكلت هم السباع
 شخص. املقربة املادية اليت ليست يف نصيب كل فيه األرواح وليس املراد منه

فيحييه ويهيِّّئ له  ،فقد قدَّم القرآن الكرمي مقربة يبنيها هللا تعاىل بنفسه للميت
املكان يف قربه دون متييز بني الكافر واملؤمن من هذا املنطلق مهما عامله ذووه، 
سواء أحرقوه وطحنوا عظامه أو طرحوه أمام النسور أو الكالب أو مهما عاملوه 

امليت يرمون جبثته أمام الكالب بناء على معتقدات  ابجليور واإلجحاف. إن ذوي
ولكن هللا تعاىل جيمع أرواح املؤمنني  ،أو يطعمون جثته النسوري  ،خاطئة لدينهم

 والكافرين مجيًعا يف القرب. 
 املقربة الروحانية لكل شخص تكون حبسب أعماله 

ماله؟ ألع مطابقاكل شخص   يكون قربالسؤال الذي ينشأ هنا هو: هل كمكن أن 
وكيف كمكن ذلك؟ يكون يف العامل مزيِّّفون وخمادعون كبار يقضون أعمارهم يف 

ولكنهم يبدون أتقياء وصاحلني جًدا ابدم الرأي، إذ ُيّكنون يف  ،الزيف واملخادعة
 قلوهبم شيًئا ويُظهرون شيًئا آخر. 

يف كان املولوي سيد سير وير شاه يروي حاداًث أن أحد اإلجنليز ظل يؤّم الناس 
ليس مسلًما وأنه  أنهومل يشعر أحد  ،الصالة يف إقليم "سرحد" إىل عشرة أعوام

مسيحي. كذلك كان هناك مسيحي آخر يُدعى "برتن" قد غرّي امسه وذهب 
وكتبوا عليه: "هذا قرب  قربهللحج. فلو مات هذا الشخص هنالك لبىن الناس 
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ًقا. فهناك آالف الناس جاء مكة للحج ومات فيها" مع أنه كان مناف ،احلاج فالن
ولكنهم ال يفعلون ذلك يف  ،ون إىل أداين أخر  على هذا املنوالالذين ينضمّ 

احلقيقة، وقد ورد ذكر املنافقني يف القرآن الكرمي أيًضا. واملراد من املنافق من يعيش 
 متنكِّرًا يُظهر شيًئا ويُبطن شيًئا آخر. وال شك أن هللا تعاىل فّند املنافقني بقوله:

 ُؤ مِّنِّنيي ويميا ُهم  مبِّ
ولكنه مل يذكر أمساءهم حىت يُعلم أن فالًن ليس مؤمًنا بل هو  1

وقد ذكر أمساء بعضهم أيًضا، وكان  ،علًما ابملنافقني منافق. لقد أُعطي النيب 
ومل يذكر النيب أمساءهم لعامة الناس. كان  ،رتينتهناك غريهم الذين بقوا مس

 فكان يسأل رسول  ،مولًعا مبعرفة املنافقني من بينهم الصحايب حذيفة 
أخريا نظرًا إىل إصراره. فعلم الناس  فأخربه النيب  ،إبحلاح عن أمساء املنافقني

رويًدا رويًدا أن حذيفة يعرف املنافقني، ومن مل يصلِّّ عليه حذيفُة صالة اجلنازة مل 
لذلك مل  ،بد أن يكون منافًقا ظًنا منهم أنه ال ،يصلِّّ عليه بقية الصحابة أيًضا

 حذيفة يف جنازته.  يشارك
 أيًضا  كان هناك منافقون بني الصحابة 

ولكن هللا تعاىل سرتهم وتعذَّر على الناس  ،انظروا اآلن، كان هناك منافقون
لكان ذلك  ،وُكتب عليه مدحه ُبين قرٌب ملنافقمعرفتهم. ففي هذه احلالة لو 

 ولكن ما من كذب أكرب منه من حيث الواقع.  ،صحيًحا من حيث الظاهر
ولكن ال  -وقد كشف هللا حقيقته-بن سلول زعيم املنافقني  كان عبد هللا بن ُأيبّ 

كمكن اإلنكار أنه كان هناك منافقون آخرون أيًضا مل تظهر للعيان حقيقتهم، 
هم والقرآن الكرمي شاهد على ذلك. ويف هذه احلالة من املمكن جًدا أن نثين علي

ولكنهم حمل غضب هللا يف احلقيقة. فلما مل  ،نظرًا إىل كوهنم يف قائمة الصحابة
عن مجيع املنافقني فمن املمكن أن يبقى بعضهم مسترتين. إن  خيرب رسول هللا 

الذين مل تندرج ُتت  -وليس من الدرجة العليا-بعض الصحابة من الدرجة األدىن 
كمكن أن يكون بعضهم منافقني. واآلن، من  يف اإلسالم أعماٌل ابرزةأمساء بعضهم 
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" على مقابرهم مع أهنم مطرودون من رضي هللا عنهماملمكن جًدا أن يكتب أحد "
 . حضرة هللا يف احلقيقة بدالً من كوهنم مقرّبني إليه وحائزين على رضاه 

نكم تقّرون بوجود بعض املنافقني بني الصحابة إوإذا قال هنا أحد من الشيعة 
د ًن الصحابة منافقني؟ فجوابه:  وأهنم كانوا مسترتين، فلماذا تعرتضون علينا إن عدي
حنن ال نعرتض على عدِّ املنافقني منافقني بل نعرتض على حسبانكم املؤمنني 

ء عبد هللا بعض رفقاإن املخلصني السابقني األولني منافقني. يقول القرآن الكرمي 
بن سلول كانوا منافقني، وهو يُعّد أكرب مجاعة من الصحابة خملصني ويقول  بن ُأيبّ 
يي اَّلّلُ عينـ ُهم  ويريُضواري  فيهم: يوَّلُوني  :يصفهم قائالمث ، 1عين هُ  ضِّ  السَّابُِّقوني األ 

خملصني ة أي مجاعة كبرية يف صدر اإلسالم، وكان عامة املؤمنني أيًضا أي كانوا ثلّ 
ومجاعة كبرية. ما نعرتض عليه هو أن الشيعة يعدُّون مجاعة كبرية منافقني وحيسبون 

خائًبا وخاسرًا،  وبذلك حيسبون رسول هللا  ،بضعة أصحاب فق  مؤمنني
والعياذ ابهلل، مع أن القرآن الكرمي يعّد قوته القدسية ًنجحة بكل معىن الكلمة، 

اث الواقعة واألعداُء أيًضا، والفضل ما شهدت وهذا ما يشهد عليه التاريخ واألحد
 به األعداء. 

 صعوبة تقدير أهمية األعمال بصورة صحيحة 

تكمن يف تقدير أمهية األعمال بصورة صحيحة يف  ،نواجهها اليت الصعوبة األخر 
ولكنها تسفر فيما بعد عن نتائج  ،الدنيا، فبعض األعمال تبدو بسيطة جًدا

عظيمة، كما تكون بعض الفقرات صغرية ولكنها ترتك أتثريات واسعة النطاق. 
ولكنها تكون عدكمة الشأن متاًما  ،مؤقًتا ومقابل ذلك تبدو بعض األمور ذات ابل  

مع أهنا تلقي ضوءًا  ،من حيث النتائج. كذلك هناك أعمال ال ينتبه إليها أحد
لن ف ،أخالق اإلنسان وعاداته. ففكرت أنه ما مل ُُتّل هذه املشكلةوافًيا على 

 ،تستوي األمور كما جيب. ال شك أنه قد مت العثور بواسطة القرآن الكرمي على قرب
 ألعمال كل شخص لن يتحّقق اهلدف منه. مطابقا القرب  يكنولكن ما مل 
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 أعمال اإلنسان الصغرية والكبرية يف املرحلة الروحانية  مجيُع ظـحَفُت

عندما تدبّرُت القرآن الكرمي من هذا املنطلق وجدت أنه قد حّل هذه املعضلة 
ن مبدأًن عن هذا القرب هو أن أعمال كل إنسان صغرية كانت أم  إسلًفا، وقال 

عي كبرية ُتكتب فيه، فيتحقق اهلدف احلقيقي من القرب، فيقول هللا تعاىل:  ويُوضِّ
ا ال كِّتيابِّ الي  فِّقِّنيي ممَِّّا فِّيهِّ وييـيُقوُلوني ايي وييـ ليتـينيا ميالِّ هيذي رِّمِّنيي ُمش  ال كِّتياُب فـيتـيري  ال ُمج 

رًا ويال ييظ لُِّم ريبُّكي  يـُغيادِّرُ  صيغِّرييًة ويالي كيبِّرييًة إِّال أيح صياهيا ويويجيُدوا ميا عيمُِّلوا حياضِّ
أيحيًدا

عي . ما دام احلديث هنا جيري عن أهل النار لذا يقول هللا تعاىل: 1 ُوضِّ
أي سُتوضع أمامهم سجالت أعماهلم، وعندما يعلمون أن ُجّل أعماهلم  ال كِّتيابُ 
تر  اجملرمني يرتعدون ويقولون: لقد ظهر اليوم ما كنا خُنفيه من  ،فيهامذكورة 

األعمال، وسيقولون: ما أحالك اي مماُت وما أمجلك! فأدرِّكنا حىت منوت وال 
نواجه هذه الذلة واخلزي. ولكن أىّن هلم املوت هناك؟! مث يقولون: ما هلذا الكتاب 

واء ارُتكب يف البيت أو يف اخلارج، صغريًا كان أو كبريًا، وس ال يغادر أّي عمل  
وسواء ارُتكب أمام األهل واألوالد أم يف اخلفاء عنهم، وسواء ارُتكب على مرأ  

أو يف الغار أم يف امليدان؟! وسيمثل أمامهم مثل  ،من األصدقاء أم يف غياهبم
وسيمرُّ أمام أعينهم شري  أعماهلم، وستكون  ،الصور السينمائية كل ما كسبوا

مضاعفة ضدهم، حبيث تقدَّم هلم قائمة أعماهلم من ًنحية، ومن ًنحية  شهادة
ما كسبته أيديهم وأرجلهم. لقد ذكر هللا تعاىل  اثنية يُعرض عليهم بصورة شري   

أيديهم وأرجلهم ستشهد إن هذا املوضوع بطريق آخر يف موضع آخر وقال 
هر للعيان أي مجيع األعمال اليت كسبتها أيديهم وأرجلهم سوف تظ؛ ضدهم

، إن صح التعبري، فيظهر أمام أعينهم تفصيل جهاز التسجيل بتشغيل أسطوانة
ًدا مث قال تعاىل أعماهلم السابقة كلها. ال  أي أن هللا  ؛ويال ييظ لُِّم ريبُّكي أيحي

 ،ينيعاقب أحًدا بغري إقامة احلجة عليه. لذا سوف أييت ابملالئكة شاهدِّ 
 وسيقّدمون أمامهم سجل أعماهلم، وكذلك سُيعرض أمامهم شري  أعماهلم.
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يتبنّي من هذه اآلية أن أعمال كل شخص، صغرية كانت أم كبرية، ُُتفيظ يف 
هذا القرب لكي يتحقق هدفه احلقيقي، وهو إبقاء عالمة عن حياة اإلنسان 

 السابقة. 
 سُيعطى كل شخص أجر أعماله كامال 

هل يعاميل كل شخص حبسب هذا املبدأ أم ال؟ لقد علمنا أن هنا ينشأ سؤال: 
أعمال كل إنسان ُُتفظ، ولكن هل يُبىن قرب كل شخص أيًضا حبسبها أم ال؟ 

ويإِّنَّ ُكال  ليمَّا لييـُويفِّّيـينـَُّهم  عندما نتأّمل يف ذلك نتّلقى اجلواب من القرآن الكرمي: 
ُم  إِّنَُّه مبِّيا يـيع مي  ُلوني خيبِّريٌ ريبُّكي أيع مياهلي

1 . 
أحد جزاء أعماله كامال إىل اآلن، ولكن سيأيت يوم سيعطي هللا فيه كل  يتلقّ  مل

 ألنه مطّلع على أعمالكم جيًدا.  ،كامال على أعماله  إنسان جزاءً 
ة األعمال، وبذلك بسي  أنه مغبّ  يف بعض األحيان يقول الناس نتيجة ابتالء  

حيوزه  احملتوم، كذلك كمكن القول نظرًا إىل تقدُّم  وا عقاهبم هنم قد تلقّ أبيفرحون 
ولكن هللا تعاىل يقول:  ،املسلمون يف الدنيا أهنم قد ًنلوا إنعامات كانوا يستحقوهنا

ليمَّا،  أي مل يتلق املؤمنون إنعامات وال الكفار عقااًب يستحقونه. إن فع ل
ليمَّا أهنم مل يتلقوا جزاءً  واملعىن ،"وتقديره "يوفَّوا أعماهلم ،حمذوف يف هذه اآلية  

كاماًل على أعماهلم، ولكن هللا تعاىل سيعطيهم حتًما جزاء وافًيا يوًما من األايم. 
أال تظهر هلم،  ويوّدونفني عن الناس تخيف الليايل م يكسبوهنافاألعمال اليت 
 ذلك اليوم إن مليف على مرأ  من الناس، سيظهرها هللا تعاىل  يفعلونهوكذلك ما 
 كل شخص قربا حبسب أعماله.   وسيهبتُقبل توبتهم. 

سياابً كذلك يقول هللا تعاىل يف سورة النبأ:  جيزياًء مِّن  ريبِّّكي عيطياًء حِّ
. أي 2

اجلزاء الذي سُيعطاه اإلنسان يوم القيامة سيكون حمسواًب عند هللا، أي كما أيخذ 
كذلك سيكون عطاء هللا حمسواًب   ،التاجر النقود ويعطي املال ابلعّد واحلساب
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 ،جيًدا. يتبنّي من هذه اآلايت أن اجلزاء يف ذلك اليوم يكون حبسب األعمال
 . تُرفعدرجة أحد أو  ُُتي َّ وسيحتل املرء درجة يستحقها دون أن 

  َغْيِر ِحَساٍبُيْرزقون ِفيَها بو َعَطاًء ِحَساًباال خالف بني 

وردت يف القرآن الكرمي يف هذا املوضوع آايت من هنا جيب االنتباه إىل أنه قد 
إن قيل فيها  ،غري أن هناك آايت من نوع آخر آنًفا.أوهلا اليت ذُكرت  ؛نوعني

ُخُلوني اجل ينَّةي يـُر زيُقوني املؤمنني يُرزقون بغري حساب، فيقول هللا تعاىل:  فيُأوليئِّكي ييد 
سياب   فِّيهيا بِّغيري ِّ حِّ

عيطياًء . لقد قيل يف اآلية األوىل أن احلساب هناك سيكون 1
سياابً  هنم سرُيزقون بغري حساب.  إ، أي دقيًقا جًدا، أما يف هذه اآلية فقد قال حِّ

فيإِّنَّ جيهينَّمي جيزيايُُكم  جيزياًء ميو ُفورًاكذلك يقول هللا تعاىل عن أهل النار: 
. أي 2

يف الظاهر أن هناك تناقًضا يف اآليتني، ألنه قيل سينال الكفار عذااًب بكثرة. يبدو 
سُيعطيون جزاء حمسواًب بدقة، وجاء يف اآلية الثانية إهنم يف اآلية األوىل عن املؤمنني 

ن هللا لن قوهلم إأهنم سرُيزيقون بغري حساب. كذلك ورد عن أهل النار أواًل 
كلها، أما يف اآلية بل سيعاقبهم نظرًا إىل أعماهلم الصغرية والكبرية   ،يظلمهم

سُيعاقبون بشدة. يبدو يف الظاهر أن ذلك العذاب إهنم املذكورة آنفا فقد قيل 
 سيكون أكثر مما يستحقونه، ولكن ال تناقض بني اآليتني يف احلقيقة.

املوفور هو أن العذاب يكون قاسًيا دائًما مهما كان اجلزاء احلق أن املراد من 
ال تعين أنكم  جيزيايُُكم  جيزياًء ميو ُفورًاا، فاجلملة بسيطًا وأخف من االستحقاق. إذً 

بل معناها أن العقاب على ذنوبكم سيكون فوق  ،سُتعّذبون أكثر مما تستحقون
بل املراد أن املستحق، عقااًب أكثر من  ميو ُفورًااحتمالكم. فليس املراد من 

ولكنه ال يقدر على احتمال حىت نصف  ،الذنوبارتكاب اإلنسان يتجرأ على 
فمن هذا املنطلق ال يقع على  ،وفور" الكامل أيًضااملالعقوبة عليها. ومن معاين "

 اآلية أّي اعرتاض. 
                                                 

 41غافر:  1
 64اإلسراء:  2



 ياحة الروحانية الس 204
 

فهذا أيًضا ال خيالف  ،، أما فيما يتعلق أبهل اجلنةميو فُورًاهذا تفسري كلمة 
سياب   عبارةألن  ،املبدأ املذكور شخًصا معيًنا، بل ختص أهل  ال ختص بِّغيري ِّ حِّ

سيناله )ب( أيًضا بغري حساب، كما  ،اجلنة مجيًعا. فإذا ًنل )أ( أجرًا بغري حساب
فهذا  ،سينال )ج( بغري حساب. واملعلوم أنه إذا ًنل اجلميع إنعامات بغري حساب

ن الناس إبل يرفع اجلميع درجًة. ولكن عندما يقول هللا تعاىل  ،ال يسلب حق أحد
، بل سينال كل حييُ َّ درجةي أحدفهذا يعين أنه لن  ،جزاء حمسواًب بدقة سينالون

حبسب هذا املبدأ. إًذا، فاملراد من ذلك أن أهل اجلنة  مما يستحق واحد أكثر
 ،ولن تؤخيذ أعماهلم احملدودة ابحلسبان ،ينالون أجرهم بغري حساب مقابل أعماهلم

سياب  ولكن هذا العطاء  وسيتم  ،خاضًعا حلساب معني يًضاأ سيكون بِّغيري ِّ حِّ
. وما دام كل واحد سينال بغري حساب أي أكثر  ،االهتمام أبال يفوق الثايُن األولي

ألنه أيًضا سُيعطى بغري  ،مما يستحق، فاملعلوم أن الثاين لن يفوق األول أبي حال
 حساب.

سياب  فملخص الكالم أنه ملا قال هللا تعاىل   بغري  أنهفاملراد  ،بِّغيري ِّ حِّ
اابً مع أعمال كل واحد. وعندما قال:  حساب مقارنةً  سي أراد  عيطياًء حِّ

 ُُتي ّ ولن  ،مع مين يفوقه درجة. أي سوف حيافيظ على درجة كل واحد مقارنته
، ولن حيتلَّ أحد درجة غريه. وميثل ذلك كمثل ثالثة ُترفعولن  أحد   درجة

لثاين عشرين مليوًًن أشخاص، كملك أحدمها عشرة ماليني روبية، وكملك ا
والثالث ثالثني مليوًًن، وإذا قرر أحد أن يُعطي كل واحد منهم عشرة ماليني 

شيء من  حُيي َّ ولن  ،فستكون النتيجة احلتمية أن يزداد ماهلم مجيًعا روبية أخر 
 ،وسُيعّد احلائز على الدرجة األوىل حمافظًا على درجته ،درجات كانوا حيتلوهنا

ن املؤمنني إعلى الدرجة الثانية والثالثة. فحني قال هللا تعاىل وكذلك احلائزان 
كان املراد منه أنه لن حيدث أّي خلل يف درجات   ،سُيعطيون جزاًء حمسواًب بدقة

كان املراد أن جزاءهم   ،سرُيزقون بغري حسابإهنم  املؤمنني. وحني قال 
ائًما على حاله، سيكون أكثر بكثري من أعماهلم. إًذا، سيبقى مقام كل واحد ق

ولن حيدث خلل يف سجل أحد أبًدا. إذا كانت مقربة امللك "أكرب" ُتتل 
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 شاه جهان مقربةي الدرجة األوىل وتلتها مقربة "شاه جهان" فهذا ال يعين أن 
 مقربةي امللك "أكرب"، بل إذا أنعم هللا تعاىل على امللك "شاه شأًنً  أيًضا تفوق
وسيقول ارفعوا مقربته  ،فسينعم على امللك "أكرب" أيًضا مثله ،جهان" أكثر

 حىت يبقى تفاوت املراتب قائًما.  ،شأًنً 
سياب   عبارةإًذا، فإن  توحي أن اجلزاء سيكون أكرب مقارنة ابألعمال،  بِّغيري ِّ حِّ
سياابً وأن مجلة  توحي أنه لن يُرفع صاحب درجة دنيا إىل درجة عليا  عيطياًء حِّ
 بني الدرجات املختلفة.  خلل إبحداث

 مكانة األموات احلقيقية تتبّين من خالل القرب الروحاني فقط 
خاص به، وهو يطابق  فملخص الكالم أن يف هذا النظام يوجد لكل شخص قرب

درجته متاًما. وهذا النظام وحده حيقق اهلدف من القبور، وال تُبىن القبور فيه نظرًا 
بل حبسب األعمال والدرجة احلقيقية، مطلقا،  الظاهريةإىل الصيت أو السمعة 

 فهذه القبور تبنيِّّ مكانة أصحاهبا احلقيقية. 
وال يوجد يف بيته حىت رغيف  ،يكون أحياًًن شخص صاحلًا وتقًيا جًدا يف الدنيا

 ،ايبس لألكل، وهناك شخص آخر يسّب هللا وُتطبخ يف بيته أفخر األطعمة وألذها
وال يسمحون ألحد ابلدخول إليه، وال يوجد لد  شخص آخر اٌس حيرس اببه حرّ 

ست املباين  حىت كوخ للمبيت مع كونه صاحلًا جًدا ومقراًب إىل هللا تعاىل. فلو أُسِّّ
ومن كان دونه من حيث  ،على الرب والتقو  وكان مبىن األتقى هو األعلى شأًنً 

إىل املدينة نوعية أعمال لُعلِّمت فور الدخول  ،ناه أقل شأًًن نسبًيامبكون يالتقو  
قبورا سيتبنّي إنه بىن سكاهنا. ولكن هذا ال حيدث يف الدنيا، لذلك يقول هللا تعاىل 

، أحوال أصحاهبا ينكشف للعيان فور مشاهدة الناس إايهاسو  ،منها اتريخ العامل كله
 يكون مكتواًب وفق منازهلم وثواهبم وعقاهبم. سألن ذلك التاريخ 

 نظام محاية اهلل قبوَر املقدسني 

املادية وليس مثة مين  القبورلقد شوهد كثريًا يف الدنيا أن الكالب تتربز على 
القدكمة وحاولوا محايتها إىل حد ما،  يف اهلند فرًعا لآلاثر كمنعها. لقد أنشأ اإلجنليز
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مثالً  ة  تُنفق على مقرب فهي ولكنهم أيًضا مل يتمكنوا من محاية املقابر كما جيب. 
مخسة أو ستة ماليني روبية، ولكن عندما نزورها عن كثب نر  أن الكالب أتيت 

بل  ،. ولكن القبور اليت يبنيها هللا تعاىل ال تتعرض هلذه احلالةعلى قبورهاوتتربز 
ُيكرم كل شخص وحُيمى قربه، وال تسوء إال حالة قبور أًنس سيئني فحسب. 

ريُموني أُوليئِّكي يفِّ فيقول هللا تعاىل:   جينَّات  ُمك 
. أي يُعطى األبرار مكاًًن يف 1

 ،ولن يقدر أحد على إلصاق هتمة هبم أبًدا ،وسيحافيظ على كرامتهم دائًما ،اجلنة
 من شأهنم. التقليل ولن يقدر أحٌد على هتك عِّرضهم أو 

 لن ينال اخلبثاء درجة أفضل يف ذلك القرب 

ي وعلى النقيض من ذلك يقول هللا تعاىل عن الكفار:  يني كيفيُروا لين  تـُغ ينِّ
إِّنَّ الَّذِّ
ًئا ويأُوليئِّكي ُهم  ويقُوُد النَّارِّ  يـ  ُهم  أيم وياهُلُم  ويال أيو الُدُهم  مِّني هللاِّ شي عينـ 

2 . 
من هم الذين يبنون املقابر يف الدنيا؟ هم الذين كملكون مااًل وثروة. يكون 

ف ومكار، ولكنه كملك مليون روبية، وعندما كموت ناك شخص سيئ ومزيِّّ ه
تنتقل تلك النقود إىل أوالده الذين يعلمون أن أابهم كان شخًصا خبيًثا، وظل 
يعمل ابلكذب والزيف مد  حياته، وهنب أموال الناس أبصناف املظامل، 

ذلك يقدِّمون جملرد امتالكهم أمواال كثرية، وب ولكنهم يبنون له مقربة فخمة
كثري من امللوك الذين   للناس ما هو خطأ متاًما على صعيد الواقع. فتوجد مقابر

رهم، وعندما ماتوا بىن  كان الناس يف زمن حياهتم يتمنون من هللا تعاىل أن يدمِّّ
بريء من هذا الفساد. حيدث  إن نظامهذووهم مقابرهم. ولكن هللا تعاىل يقول 

على  -بغري حق- حيافظون ،بسبب سعتهم املالية، يف الدنيا أن أوالد أًنس
 فينخدع هبا الناس، ولكن هللا تعاىل يقول ،آابئهم يف الدنيا عظمة شأن مقابر

ُهم  هذا األمر يف قبور أبنيها:  نكم لن ترواإ ي عينـ  فيُروا لين  تـُغ ينِّ يني كي
إنَّ الَّذِّ

وياهُلُم   أي لو امتلك الذين كفروا ثروة أكثر من ثروة امللك "شاه جهان" ملا  أيم 
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إنه حازوا بسببها مكاًن أفضل ألنفسهم يف قرب بنيُته. مث يقول تعاىل ما مفاده 
أقارب امللك  كما فعلله،   لعل أوالده سيبنون مقربة أن   قد خيطر ببال أحد

تغين عنهم أوالدهم إذ لن  ،بعد موته، ولكن ظنه هذا أيًضا خاطئ جهانكري
 ِّويأُوليئِّكي ُهم  ويُقوُد النَّار  أي أن قربهم هو النار اليت سُيلقيون فيها وينالون

 جزاء أعماهلم. 
  نوح  قرب

مث فّكرُت، هل هلذه القبور أّي أثر يف هذا العامل، وهل هلا عالمة هنا حىت نقّدر 
واضح أن هذه األمور كلها  ؟!تلك القبور غري املرئية ابلنظر إىل هذه العالمة

تتعلق ابلعامل اآلخر، وحنن نؤمن هبا دون أدىن شك، ولكن كيف نثبت للناس 
أن هذه األمور صادقة؟ فال بد أن تكون هلا يف هذا العامل عالمة حىت نتمكن 
من تقدير القبور يف العامل اآلخر ابلنظر إليها. عندما تدّبرت يف ذلك تبنّي يل 

ور قد أقيمت يف هذا العامل أيًضا. عندما تدبرُت القرآن أن عالمات تلك القب
رِّيني * فيقول هللا تعاىل:  الكرمي رأيت فيه قرب نوح  خِّ نيا عيليي هِّ يفِّ اآل  ويتـيريك 

نِّنيي  سِّ لِّكي جني زِّي ال ُمح  ٌم عيليى نُوح  يفِّ ال عياليمِّنيي * إًِّنَّ كيذي سيالي
. أي قد أقمنا يف 1

، فألن نوحا كان نِّعم الرجل، لذا فقد أكرمنا مثواه يف الدنيا قرب نوح الروحاين
لذا كلما ذُكر نوح  ،اآلخرة. وألن السالم يسود قرب اجلنة يف كل حدب وصوب

فهو حيظى بسالم من هللا،  ؛جيب أن تقولوا: نوح عليه السالم، وتذكروا مكانته
ين إ"عليه السالم". فيقول هللا تعاىل  تقولوا حبقه:لذا كلما ذكرمتوه عليكم أن 
. إن مقابر هدمهوأعلن أنه لن يقدر أحد على  ،أُتمل مسؤولية هذا القرب

. يهدمه، ولكننا بنينا قرب نوح أبسلوب ال كمكن ألحد أن وهُتدمالناس تُبىن 
 هُ يي سِّ اليهود وني  هُ يي سِّ فاعلموا أن هللا تعاىل كّلفنا اليوم حبماية ذلك القرب. لقد ني 

ولكن كلما ذُكر نوح اليوم أيًضا قال املسلمون "عليه السالم"  ،النصار  أيًضا
  عفواي.
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  قرب إلياس 

ٌم عيليى  :كذلك يقول هللا تعاىل عن إلياس  رِّيني * سيالي نيا عيليي هِّ يفِّ اآلخِّ ويتـيريك 
نيي  نِّنيي  * إِّل يياسِّ إًِّنَّ كيذيلِّكي جني زِّي ال ُمح سِّ

. أي كان إلياس أيًضا من عبادًن املقربني 1
فرأينا من املناسب أن يُبىن له القرب يف العامل املقبل، وكذلك يف هذا العامل ليكون 

ٌم عيليى آية للناس، وتتولد الرغبة يف قلوهبم ليكونوا مثله. مث يقول تعاىل:  سيالي
نيي  ذكر  فاليوم كلما دائًما. ثالثةالأي قررًن أن يكون السالم على إلياسني  إِّل يياسِّ
إلياس يقول: إلياس عليه السالم. لقد تردد الناس يف كلمة "إلياسني" الواردة  أحدٌ 

هنا، ولكن هذا ليس مقام تردد، بل هي نبوءة عظيمة الشأن مفادها أنه ُقدِّر 
 ،ظهور إلياسني يف العامل ثالث مرات. أواًل بصورة إلياس نفسه، اثنًيا: بواسطة حيَي

حىت يقال إلياسني بداًل من إلياس. لقد أثبتت هذه الكلمة أن  رة اثلثة أيًضامث م
ألنه إذا كان املسيح األول نفسه سيأيت  ،سيكون بصورة متثيلية نزول املسيح الثاين

ومل تكن هناك ضرورة إىل  ،فكان إلياسه قد ظهر بصورة حيَي سلًفا ،مرة أخر 
أحد ليمّهد الطريق للنازل من السماء. ويتبنّي جبالء من جميء إلياس للمرة الثالثة 
أن املسيح الثاين سيكون شخًصا آخر غري املسيح األول، ويولد يف هذه الدنيا، 
لذلك سوف خُيلق له إلياٌس آخر ليمهد طريقه. إن السالم على هذا اإللياس 

ولكن املقّدر عند هللا أن السالم عليه أيًضا  ،يف الدنيا إىل اآلنمل يقم  الثالث
نه ما دام إفال جيوز القول  ،سيستتّب حتًما، وهذا السالم مسموح لغري النيب أيًضا

"عليه السالم" حبقه؟ إن كلمة  عبارةإلياس الثالث ليس نبًيا فكيف جيوز استخدام 
، ، كما ُتستخدم حبق سيدًن علي "عليه السالم" تستخديم حبق غري النيب أيًضا

فإن استخدام "عليه السالم" حبق غري النيب جائز. وقد قرر هللا تعاىل أن ُتستخدم  
 كلمة "عليه السالم" حبق إلياس الثالث أيًضا مثل إلياسينيِّ سابقينيِّ. 
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 قرب مريم واملسيح عليهما السالم 

ويالَّيتِّ أيح صينيت  فـير جيهيا قول: ننا قد بنينا قربا آخر أيًضا فيإمث يقول هللا تعاىل 
نيا ويجيعيل نياهيا ويابـ نـيهيا آييًة لِّل عياليمِّنيي  نيا فِّيهيا مِّن  ُروحِّ فـينـيفيخ 

. أي اُذكروا املرأة اليت 1
روحنا وجعلنا ابنها ذكر  لألبد. من فنفخنا فيها  ،نذرت مجيع قواها يف سبيل هللا

فهذا أيًضا قرب بناه هللا تعاىل، فيقال اليوم أيًضا عيسى عليه السالم، ومرمي عليها 
 السالم. 

  قرب إبراهيم 

ويجيعيل نيا يفِّ ُذرِّيَّتِّهِّ النـُّبـُوَّةي ويال كِّتيابي  :كذلك يقول هللا تعاىل عن إبراهيم 
ريُه يفِّ  نياُه أيج  ريةِّ ليمِّني الصَّاحلِِّّنيي ويآتـييـ  نـ ييا ويإِّنَُّه يفِّ اآلخِّ الدُّ

. أي كان إبراهيم من 2
وقد بنينا له قربا روحانيا ظهر أبسلوبني اثنني. أوال: كلما ذكر  ،عبادًن اخلواص

ًن أن تبقى النبوة يف ذريته حّية إىل د  الناس إبراهيم قالوا: "عليه السالم"، واثنًيا: وعي 
الذرية مادية أم روحانية. كذلك أعطيناه أجرا يف الدنيا  األبد، سواء أكانت

فيصلي عليه الناُس دائًما وعندما يردد  ،واآلخرة، ألنه من عبادًن الصاحلني
على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى  املسلمون: "اللهم صلِّّ 

ا ابركت آل إبراهيم إنك محيد جميد. اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد كم
ُُتيا وجتدد ذكر  إبراهيم  فهكذا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد"

.وهذا هو اهلدف من القرب ، 
 قبور األنبياء السابقني 

نياهيا إِّبـ رياهِّيمي عيليى قـيو مِّهِّ نـير فيُع ديريجيات  مين  نيشياءُ يقول هللا تعاىل:  ويتِّل كي ُحجَّتُـنيا آتـييـ 
يـ نيا مِّن   إِّنَّ ريبَّكي  يـ نيا وينُوًحا هيدي نيا ليُه إِّس حياقي وييـيع ُقوبي ُكال  هيدي بـ  حيكِّيٌم عيلِّيٌم * ويويهي

قـيب ُل ويمِّن  ُذرِّيَّتِّهِّ دياُودي ويُسليي مياني ويأييُّوبي وييُوُسفي ويُموسيى ويهياُروني ويكيذيلِّكي جني زِّي 
نِّنيي * ويزيكيرِّايَّ ويحيي َيي ويعِّيسيى ويإِّل يياسي ُكلٌّ مِّني الصَّاحلِِّّنيي * ويإِّمس ياعِّيلي ويال ييسيعي  ال ُمح سِّ
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وياهنِِّّم   هتِِّّم  ويإِّخ  ئِّهِّم  ويُذرِّايَّ وييُوُنسي ويُلوطًا ويُكال  فيضَّل نيا عيليى ال عياليمِّنيي * ويمِّن  آابي
تيقِّيم  * ذيلِّكي ُهدي   رياط  ُمس  يـ نياُهم  إِّىلي صِّ نياُهم  ويهيدي تـيبـييـ  دِّي بِّهِّ مين  ييشياءُ وياج  هللاِّ يـيه 

نياُهُم ال كِّتيابي  ُهم  ميا كيانُوا يـيع ميُلوني * أُوليئِّكي الَّذِّيني آتـييـ  ريُكوا حلييبِّ ي عينـ  مِّن  عِّبيادِّهِّ ويليو  أيش 
ءِّ فـيقيد  ويكَّل نيا هبِّيا قـيو ًما ليي ُسوا هبِّي  ُفر  هبِّيا هيُؤالي مي ويالنـُّبُـوَّةي فيإِّن  ييك  ك  ا بِّكيافِّرِّيني * أُوليئِّكي وياحلُ 

ري   رًا إِّن  ُهوي إِّالَّ ذِّك  أيُلُكم  عيليي هِّ أيج  اُهُم اقـ تيدِّه  ُقل  الي أيس  الَّذِّيني هيدي  هللُا فيبُِّهدي
لِّل عياليمِّنيي 

1. 

األمساء اليت أقام ذكراها، فقال: تلك  يف هذه اآلايت مجيع لقد مجع هللا 
قومه... وإذا كان املشركون خيالفون هذا التعليم اليوم حجتنا آتيناها إبراهيم مقابل 

إذ قد أقمنا قوًما مسلمني سُيحيون ذكراهم وحيافظون على بقائهم.  ،فال نبايل
( ألن إبقاء ذكرهم هؤالء األنبياء الذين هداهم هللا، فاقتدِّ هبداهم اي حممد )

امل كله، فلو عملتم للع عِّظةبل هذا القرآن  ،حًيا ضروري. وقل ال أسألكم أّي أجر
بل سوف حييا أيًضا تعليم أُعطيه موسى  فحسب، به ملا عملتم بتعليم حممد 

وسيحيا تعليم أُعطيه عيسى ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وأيوب ويوسف وزكراي 
وحيَي وإلياس وإمساعيل واليسع واألنبياء اآلخرون عليهم السالم كلهم. ولو عمل 

 أيًضا.أمساءهم حيي هللا وسيُ  ، كله لبقيت قبورهماملسلمون ابلقرآن الكرمي
  ثالثة قبور لسيد األنبياء حممد املصطفى 

الذي يستحق أن حُييا ذكره دائًما، فنر    ويف األخري جاء سيد األنبياء حممد 
ئِّكيتيُه ُيصيلُّوني كيف ُبين قربه، فيقول هللا تعاىل عنه يف القرآن الكرمي:  إِّنَّ هللاي ويميالي

لِّيًما لُِّّموا تيس  ِّّ ايي أييُـّهيا الَّذِّيني آميُنوا صيلُّوا عيليي هِّ ويسي عيليى النَّيبِّ
. أي يكون لعامة 2

ثالثة  واآلخر يف هذه الدنيا، ولكن لرسولنا حممد  ،الناس قربان، قرب يف اجلنة
قبور، أحدها يف اجلنة والثاين على العرش والثالث يف هذه الدنيا. فيقول تعاىل: 

 ِّّ ئِّكيتيُه ُيصيلُّوني عيليى النَّيبِّ ُُتيا على  أي أن ذكر  حممد رسول هللا  إِّنَّ هللاي ويميالي
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العرش دائًما، وتصدر أوامر هللا تعاىل للمالئكة دائًما أن أنزِّلوا عليه رمحيت دائًما 
ايي ننا أنمركم: إوابستمرار. وقربه الثاين يف اجلنة والثالث يف الدنيا. فيقول تعاىل 

لِّيًما أيها املؤمنون، كلما ذُكر  أي اي ،أييُـّهيا الَّذِّيني آميُنوا صيلُّوا عيليي هِّ ويسيلُِّّموا تيس 
 هللا عليه وسلم. صلىهللا عليه وسلم،  صلىرسولنا أمامكم قولوا: 

 قبور أتباع األنبياء السابقني وأصحاب رسول اهلل  

كان من أتباع األنبياء السابقني   فلّما ؛أقامه هللا تعاىل إىل قرب   انظروا اآلن أيًضا
ويمِّن  األنبياء السابقني قال:  أيًضا أتقياء وصاحلون جًدا، لذا حني ذكر هللا 

وياهنِِّّم   هتِِّّم  ويإِّخ  ئِّهِّم  ويُذرِّايَّ أن آابءهم وذرايهتم وإخواهنم سيشرتكون يف  كما  . أيآابي
فقال:  رسول هللا تلك اإلنعامات. كذلك أقام هللا قبور أصحاب حممد 

 ِّكميان إل ِّ بـيُقوًني ابِّ ويانِّنيا الَّذِّيني سي ويالَّذِّيني جياُءوا مِّن  بـيع دِّهِّم  يـيُقوُلوني ريبَـّنيا اغ فِّر  لينيا ويإلِِّّخ 
يمٌ  ويالي جتي عيل  يفِّ قـُُلوبِّنيا غِّال  لِّلَّذِّيني آميُنوا ريبَـّنيا إِّنَّكي ريُءوٌف ريحِّ

. أي قد وهبنا 1
لن يكتمل  أنهشرطًا للمستقبل  أبن جعلنا مرتبةً  ألصحاب حممد رسول هللا 

ريبَـّنيا اغ فِّر  ما مل يدُع ابستمرار بعد اإلكمان:  ،إكمان أحد من الذين أيتون فيما بعد
كميانِّ  إل ِّ بـيُقوًني ابِّ ويانِّنيا الَّذِّيني سي كمانه أن . أي من واجب كل مسلم إلكمال إلينيا ويإلِِّّخ 

 لذنوبه.  طلب املغفرةابإلضافة إىل  ،يستغفر ملن سبقوه ابإلكمان
بل تعين إصالح  ،إن كلمة "غفر" ال تعين طلب املغفرة على الذنوب فق 

 ،، فيكون معىن اآلية من هذا املنطلق: ربنا أصلِّح حالنا دائًما2األحوال أيًضا
 ذكر  املؤمنني من األزمنة وكذلك حال الذين خليوا من املؤمنني بك. فلم حييِّ هللا

ابستمرار، وأن يُوسَّع ويضاف إىل عظمة  القبورالسابقة فق ، بل دبّر أيًضا لرتميم 
شأنه أكثر من ذي قبل، ألنه ما دامت إمكانية إصالح األحوال موجودة بعد 

 ،فيزداد األموات منـزلة ابستمرار ؛ويدعو الالحقون للسابقني ،املمات أيًضا
 قبورهم الروحانية أيًضا شأًًن وعظمة ابستمرار كما يليق هبم.  تزداد وابلتايل
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 تنايف تعليم اإلسالم  إساءة الشيعة إىل الصحابة 

مث أمريًن هللا أن ندُعو أيًضا أال يتوّلد يف قلوبنا أّي غلّ  جتاههم. كمكنكم أن تقدِّروا 
اهتم يف عداوة الصحابة من هذه اآلية مد  خطورة معتقد الشيعة، إذ يرون جن

واإلساءة إليهم، مع أن هللا تعاىل يقول أنه لن ييعدّكم مؤمنني إال إذا دعومت 
ابستمرار، وإن مل يكن يف قلوبكم أدىن غلّ  وضغينة  ألصحاب حممد رسول هللا 

 جتاههم، أما اليوم فُيظّن أن الُبغض والضغينة جتاههم مدعاة لنيل رضا هللا تعاىل. 
رم على وشك احللول ويُساء إىل الصحابة يف أثنائه بشدة ويُسيّب سيدًن إن شهر احمل

أنه من الضروري إلكمال  لنا مع أن القرآن الكرمي يقول أبو بكر وعمر وعثمان 
إكمانكم أال يكون يف قلوبكم أدىن غِّلّ  جتاههم. وال يقتصر األمر على عدم الضغينة 

 . حبب وإخالصبل جيب على اإلنسان أن يدعو هلم ابستمرار  ،فق 
هناك حادث معروف أن رجال صاحلًا من أهل الُسنَّة جاء إىل ميلِّك شيعي وطلب 
منه العون. كان الرجل صاحلًا ولكنه كان يعاين من ضيق ذات اليد، فخطر بباله 

س كثريون ذات يوم أن يذهب إىل امللك ويستنجد به. عندما وصل إليه كان أًن
وكان اجلميع سواه من أهل  ،وا طالبني قضاء حاجاهتمي موجودين هنالك جا

فأعطى امللك  ،الشيعة. عندما قام امللك لتوزيع األموال مهس الوزير يف أذنه شيًئا
املال للجميع إال هذا الرجل الذي كان من أهل الُسنة، وانصرف اجلميع واحًدا 

. وعندما أتّخر وقوفه قال امللك للوزير أن بعد اآلخر، أما هذا فبقي يف مكانه
إال أنه  ،يعطيه أيًضا شيًئا ويصرفه. قال الوزير: ال مانع عندي من إعطائه شيًئا

يبدو من أهل السنة. قال امللك: كيف علمتي ذلك؟ قال: لقد عرفته من مالمح 
 وجهه. قال امللك: حسًنا، ولكن عليك أن متتحنه. فبدأ الوزير يثين على سيدًن

، فظل ذلك الرجل الصاحل يسمع بكل شوق وقال: ما من شك يف علي 
فال  ،وأكرمه هللا ابخلالفة ،وصهره  من صحابة النيبفكان  ،عظمة علي 

كمكن إنكار عظمة شأنه ق . قال امللك: لقد ثبت أنه من أهل الشيعة. قال 
أخر . فذكر أشياء أخر  وظل الرجل  الوزير: كال، بل دعين أستفسر منه أمورًا
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يصّدقه حىت قال امللك: هل أيقنت اآلن أنه من الشيعة وليس من أهل السنة؟ 
فإذا اشرتك فيها علمنا أنه من  ،قال الوزير: كال، سوف أكيل الشتائم للصحابة

الشيعة، وإال سيتبنّي أنه من أهل السنة. فقال امللك: لعنة هللا على الثالثة، أي 
والعياذ ابهلل، وقال الوزير أيًضا: لعنة هللا   على أيب بكر وعمر وعثمان لعنة هللا

وقال ذلك الرجل الصاحل أيًضا: لعنة هللا على الثالثة. قال امللك:  ،على الثالثة
لقد ثبت اآلن على وجه اليقني أنه من أهل الشيعة. قال الوزير: ما زلُت أظن أنه 

إًذا مين أنت. فسأله الوزير: هل أنت من أهل منافق. قال امللك، حسًنا. اسأله 
 أينالشيعة؟ قال: ال، بل أًن من أهل السنة. قال الوزير: لقد فهمت من تصرفاتك 

ألنه يستحق التعظيم عندكم أيًضا.  ،اشرتكتي يف املدح عندما مدحُت علًيا 
م السبب ولكن عندما قلنا: لعنة هللا على الثالثة قلتي أيًضا الكالم نفسه، فلم أفه

وراء ذلك. قال: عندما قلتما: لعنة هللا على الثالثة قصدمت أاب بكر وعمر وعثمان 
،  ولكن عندما قلُت أًن "لعنة هللا على الثالثة" قصدُت: لعنة هللا على الوزير

 ألين جئت إىل أًنس سيئني إىل هذا احلد.  ،وامللك وعلّي أًن أيًضا
لصحابة وعدِّهم أكابر الصحابة منافقني ابختصار، إن تصّرف الشيعة بسبِّّهم ا

مستنكير، وخيالف اآلية القرآنية املذكورة آنًفا. ما احلاجة إىل عدِّ أيب بكر وعمر 
؟ إذ يبقى مذهب الشيعة قائًما منافقني للتسليم بعّلو مرتبة علّي  وعثمان 

 بدون ذلك أيًضا. 
عليكم أن تدعوا لعباد زبدة الكالم أن القرآن الكرمي يقول بكل وضوح إنه جيب 

ألنه  ،هللا األطهار الذين خليوا من قبل وتقولوا: ربنا ال جتعل يف صدروًن غال هلم
 ،إذا توّلد الغِّّل ضاع اإلكمان. فقد أجر  هللا تعاىل سلسلة األدعية هلم إىل األبد

 يف الدنيا أيًضا.  قبورهموبذلك بىن 
 الروحانية القبورنظام إبقاء األقارب معا يف 

مث خطر ببايل أن أصحاب املقابر الدنيوية يدبِّّرون لُيدفن أقارهبم معهم يف املقابر، 
فهل يوجد مثل هذا النظام يف هذا القرب أيًضا؟ فوجدت أنه ال شك أن بعض 



 ياحة الروحانية الس 214
 

ولكن قربه، األقارب يُدفنون يف املقابر الدنيوية كما ُدفنت زوجة امللك شاه جهان 
إذ مل  قريبا منه،اًل مل يُدفن أوالد امللك شاه جهان مل يتسع اجملال جلميع أقاربه، فمث

يكن ذلك ممكًنا بسبب الُبغض والعداوة املتبادلة بينهم. فمثاًل كان شاه جهان 
بل دفنها منفصلة. وحيدث  جهانكرييبغض "نور جهان" فلم يدفنها قرب امللك 
 ،نسبًيامث أييت بعده شخص صغري  ،أحياًًن أن شخًصا كبريًا يبين مقربة بسيطة

ولكنه يبين مقربة عظيمة، وبسبب ذلك ال يُدفن معه شخص كبري. كما مل يؤت 
 " لُيدفنوا يف مقربة امللك "شاهجهانكريابمللك "اببر" و"مهايون" و"أكرب" و"

يف مقربته. وقد فصلت عوادي الدهر بينهم،  لُتدفنرفاهتم  ُتستخريججهان"، ومل 
حيدر آابد وبُنيت مقربته فيها. وألن زيب" يف مدينة  كفقد مات امللك "أورن

لذا مل  ،فكان نقل جثته من هناك صعًبا ،ةمدينة حيدر آابد تقع يف منطقة حارّ 
جهان. ولو أرادوا ذلك ملا ُتققت بُغيتهم. ويف بعض  شاه قربيتمكنوا من دفنه 

أبي حال، وال كمكن  هااألحيان تلعب املسافات دورًا هاًما ال كمكن غض النظر عن
األقارب مجيًعا يف مكان واحد على الرغم من رغبتهم يف ذلك. فهناك عدة  دفن

منها الُبغض والعناد  ؛أسباب ُتول دون دفن مجيع األقارب يف مكان واحد
املتبادل أحياًًن، وضيق املكان، وبُعد املسافة واحلوادث الطارئة أحياًًن أخر . 

قارب كلهم؟ عندما أتّملت أيًضا نظام للجمع بني األ ففكرت، هل يف هذا القرب
يف ذلك علمُت أن هذا القرب يتصف بال أدىن شك مبزية اجلمع بني مجيع األقارب 

لكيال حيدث شجار وفساد. فوجدت أنه قد ورد  ،بشرط االنسجام يف طبائعهم
هِّم  وي عن هذا القرب:  ئِّهِّم  ويأيز وياجِّ ُخُلونـيهيا ويمين  صيليحي مِّن  آابي ن  ييد  هتِِّّم  جينَّاُت عيد  ُذرِّايَّ

ٌم عيليي ُكم  مبِّيا صيبـير مُت  فينِّع مي ُعق ىبي  ب  * سيالي ُخُلوني عيليي هِّم  مِّن  ُكلِّّ ابي ُة ييد  ئِّكي ويال ميالي
ارِّ  الدَّ

. أي أن كل شخص سينال يف القرب يف العامل األخروي إنعاًما من هللا 1
الذي يستطيع أن حبسب درجته، ولكن هناك فرق فيما يتعلق ابألقارب، وهو أن 

سوف جُيمع لي  ،يعيش مع أقاربه ابحلب والوائم ويتفق معهم يف املعتقدات واألفكار
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بينهم مجيًعا سواء أكانوا آابء أو أبناء أو أزواجا، ويدخل عليهم املالئكة من مجيع 
 النواحي ويُهدوهنم: السالم عليكم.

 املالئكة مأمورون بإكرام األقارب كلهم 

األثرايء أقارهبم الفقراء عاملوهم ابستخفاف  بيوتإذا جاء إىل يالحيظ عادة أنه 
شديد، ويشعر هؤالء األقارب أيًضا ابخلجل لد  اإلقامة عندهم. كان املسيح 

يروي طرفة أن هندوسًيا ثّقف ابنه ثقافة عالية جًدا ببيع عقاراته  املوعود 
وَّض كان يُعّد حىت شغل االبن منصب املفوَّض، علًما أن منصب املف ،وأراضيه

منصًبا مرموقًا جًدا يف تلك األايم. فكان االبن ذات يوم جالًسا يف ابحة داره مع 
وكان البًسا  ،األمراء والريساء والكراسُي مفروشة برتتيب. فجاء أبوه لزايرته صدفة

فدخل البيت وجلس على أحد الكراسي دون أدىن تكّلف. فُأحرج  ،إزارًا وسًخا
ولكنهم ظنوا أن صاحب  ،جلالسون هناك نظرًا إىل لباسه الوسخاملوظفون الكبار ا

البيت سُيخرجه بنفسه وال حاجة هلم إىل أن يقولوا شيًئا. ولكن صاحب البيت مل 
يقل له شيًئا حىت سألوه عن هوية ذلك الشخص. فقال االبن الذي ُتّمل أبوه 

ضًبا وقال: لسُت يف بيتنا. فاستشاط األب غ اجملاعة يف سبيل تعليمه: هذا خادمٌ 
بشدة على  فالموه ،بل خادم أمِّّه حتًما. ففهم اجلميع أنه والد املفوَّض ،خادًما له

يف الدنيا أن األقارب الفقراء عندما  فهكذا نر استخفافه أببيه هبذه الطريقة. 
ننا سنأمر املالئكة إولكن هللا تعاىل يقول  ،يذهبون إىل قريبهم الثري يقّل احرتامهم

أال يقولوا: سالم عليك، بل يقولوا: سالم عليكم، وأن حيرتموا مجيع األقارب الذين 
ٌم عيليي ُكم  مُجعوا حوله. فقد أقام هللا تعاىل احرتامهم أيًضا بقوله:   .سيالي

 نصيحة ألفراد اجلماعة 

ولكنين أقول اليت زرهتا، والسعيد مين وجد مكاًًن حسنا فيها،  املقابرهذه هي 
بعض أفراد مجاعتنا مل يفهموا هذه احلقيقة إىل اآلن. ذات يوم ذهبت  أنمتأسًفا 

تقريًبا، مع أنه  ورأيت شاهدة كبرية منصوبة على كل مقربة ،إىل مقربة األطفال
جيب أن تكون املقابر بسيطة وال جيوز هدر األموال على املظاهر. انظروا إىل مقربة 
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هي بسيطة! كذلك عليكم أيًضا أن هتتموا ابلبساطة عند كم   املسيح املوعود 
 أقاربكم وال تضيعوا أموالكم دون مربر.  بناء مقابر

ولكن مين سيتوىل  ،أقاربه ال شك أن يف اإلنسان رغبة طبيعية حلماية مقابر
مسؤولية محايتها بعد مماتكم؟ بل من املمكن أن ينبشها القادمون بعدكم ويدفنوا 

وال جيد أحد أدىن أثر ألمواتكم أنتم. ولكن املقربة اليت تُبىن عند هللا  ،فيها أمواهتم
ال يقدر أحد على نبشها. فعليكم أن تبنوا قبوركم حيث يتحمل هللا بنفسه 

يف مكان جيد يف الدنيا فابنوها  مسؤولية محايتها. وإن كنتم ترغبون يف بناء مقابركم
علموا أنكم لو قُتلتم يف أي مكان، بعد ا. اجلنة( أهل )أي مقربةيف "هبشيت مقربة" 

االشرتاك يف نظام الوصية، أو هلكتم ُتت أنقاض سقف أو متُّم حرقًا يف النار أو 
فال  "اجلنة أهل مقربة"غرقًا يف البحر أو أصبحتم صيدي أسد  ومل ُتدفن جثتكم يف 

ا واقفً  تظنوا أن إهلكم سيضيعكم. بل عندما يلتهم أحديكم أسٌد سيكون جربيل
وراءه ابسطًا ذراعيه ليستلم الروح فور خروجها. كذلك عندما حيرتق أحد يف النار، 

 ،ولكنه يكون حمرتقًا عند هللا يف ًنر حبه وفين،والناُس يرون أنه قد احرتق 
دنيوية، بل ابنوا مقابركم يف  فال تضيعوا أموالكم على مقابر مالئكة هللا. فسُتكرمه

وفيها نوح  ربة اجلنة اليت فيها حممد رسول هللا ، أو يف مق"اجلنة أهل مقربة"
وإبراهيم وموسى وعيسى واملسيح املوعود عليهم السالم أيًضا، وفيها آابيكم 

 . وأجدادكم. فاسعوا لتحظيوا بقبور حسنة هناك وتنالوا قرب رسل هللا 

 رةـــاخــــواق الفـــ( األس7)
السفر وأتثرت به كان األسواق الشيء السابع الذي رأيت أمارته يف أثناء هذا 

حيث كانت األسواق تُقام  ؛الفاخرة. فرأيت يف تلك التذكارات أماكن األسواق
كية وتباع فيها أشياء من كل نوع. كانت تلك األسواق منوذًجا لي ُتت رعاية مي 

وكانوا يشرتون األشياء فيها أبنفسهم. يف هذه األايم  ،على عظمة امللوك وبذخهم
ض األسواق ُتت رعاية امللوك أحياًًن، فيقام معرض يف الهور يف أيًضا تقام بع

منها  بعض األحيان وتُفتح فيه حمالت من كل نوع، ويستطيع اإلنسان أن يشرتي 
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ذات مرة معرض "وكمبلي" يف لندن، وبتلك املناسبة ُعقد  كّل ما يبتغيه. كما ُعقد
لسوق ويتبنّي من ذكراها فيه حماضرة. عندها زرُت تلك ا مؤمتر ديين أيضا أيلقيتُ 

الباهتة اليت بقيت يف ذهين أين مل أأتثّر هبا كثريًا. كان امللوك يف األزمنة الغابرة أيًضا 
يقيمون أسواقًا مثلها تُباع فيها األشياء من كل نوع. فقلت يف نفسي: كم ستكون 
فخمة تلك األسواق اليت حضرها امللوك والوزراء كزابئن وبِّيعت  فيها أجود 

 شياء!األ
املبيعات يف األسواق الفاخرة 

مث فّكرت، ماذا عسى أن تكون األشياء اليت تباع فيها؟ فرد قليب مبا يلي: 
 أواًل: لعل عبيًدا مؤدبني ومروَّضني جيًدا كانوا يُباعون فيها.

اثنًيا: لعل أجود املطااي كانت تُباع فيها. 
ماًء  همتباع هناك. فيبيع أحداثلثًا: فكرت يف نفسي أن املشروابت أيًضا كانت 

مثلَّجا ويبيع غريه أنواًعا أخر  من املشروابت، ويبيع آخر حليًبا طازًجا ويبيع غريه 
سائدة يف ذلك البلد، وغريه يبيع  عساًل، ولعل آخر يبيع اخلمر حبسب عادة  

الشاي الساخن.
كباب حلوم   ففي مكان  يُباع ؛رابًعا: لعل أجود املأكوالت أيًضا كانت تباع فيها

 الطيور، ويف مكان آخر يباع العنب واملوز والرمان والربتقال وغريها من الفواكه. 
 وتباع فيها أفخر األلبسة. ،خامًسا: حمالت مالبس

سادًسا: تباع فيها أدوات التجميل مثل املرااي واألمشاط، واألوشحة واملساحيق 
 على سبيل املثال.

 فيها العطور والروائح الزكية.سابًعا: قد تكون هناك حمالت تباع 
 اثمًنا: قد تكون هناك صيدليات تباع فيها أدوية مقوية حلفظ احلياة. 

 اتسًعا: وتباع فيها أجود األواين وأفخرها.
عاشرًا: يف بعض احملالت بِّيعت  األسلحة احلربية مثل السيوف واملسدسات 

 وغريها.



 ياحة الروحانية الس 218
 

البيوت مثل السجاد يف بعض احملالت األخر  أاثث  يباعحادي عشر: وقد 
 . واألسرّةوالوسائد 

 سوق روحانية أخرى 

 وُتستورد ،فكرُت أن تلك األسواق تكون جذابه وابهرة حتًما وجديرة ابملشاهدة
هل  ؛إليها أجود األشياء واألمتعة. ولكن عندما كنت يف تلك القلعة فكرتُ 

كمكن أن تكون هناك أسواق أفضل منها أيًضا؟ فوجدت أن هناك سوقًا روحانية 
ذُكرت يف القرآن الكرمي ال توجد فيها كل هذه األشياء فحسب، بل أجود منها 
أيًضا. ولكين وجدت من  هذه السوق خمتلًفا عن األسواق املذكورة، أي يوجد 

من يبيع الشراب ومنهم  همفمن حمالت خمتلفون،أصحاب  يف األسواق املذكورة
من يبيع العسل وهناك من يبيع السجاد والوسائد، ويف حمل تباع األلبسة ويف 

. ولكين وجدت ما يشاءغريه تباع الفواكه. أييت الزبون ويدفع النقود ويشرتي 
هذه السوق غريبة نوًعا ما، إذ يكثر فيها البائعون ولكن املشرتي واحد فق ، 

لعتني فق ، ولكن املشرتي كان يعطيهم الكثري مقابل تلك وكلهم كانوا يبيعون س
السلعتني. قلت يف نفسي: ما أغرب هذه السوق! فإذا كان هناك مخسون حماًل 

يكون هناك مائة زبون، أما هنا فكان عدد احملالت يبلغ مئات  ،يف سوق عادية
ه اآلالف بل مئات املاليني ولكن املشرتي واحد فق . ومزية احملالت يف هذ
السوق أهنا يُباع فيها شيئان اثنان فق  ليس أكثر. يف األسواق العادية يدفع 
الزابئن النقود، ولكن هذا الزبون كان من نوع غريب، إذ كان يدفع كل شيء 
للبائع مث يقول له: احتفظ عندك بسلعتيك أيًضا. فقد وجدت صورة هذه 

تـيري السوق يف القرآن الكرمي كما يلي:  ُهم  إِّنَّ هللاي اش    مِّني ال ُمؤ مِّنِّنيي أينـ ُفسي
تـيُلوني ويع ًدا عيليي هِّ حيق ا  تُـُلوني وييـُق  بِّيلِّ هللاِّ فـييـيق  ُُم اجل ينَّةي يـُقياتُِّلوني يفِّ سي ُم  أبِّينَّ هلي ويأيم وياهلي

رُ  تـيب شِّ دِّهِّ مِّني هللاِّ فياس  يلِّ ويال ُقر آنِّ ويمين  أيو ىفي بِّعيه  جن ِّ وا بِّبـيي عُِّكُم الَّذِّي يفِّ التـَّو رياةِّ وياإل ِّ
يـيع ُتم  بِّهِّ ويذيلِّكي ُهوي ال فيو ُز ال عيظِّيمُ  ابي

1 . 
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يقول تعاىل: لقد فُتحت السوق الفاخرة، وزُيِّّنت السوق امللكية بكل معىن 
الكلمة، فتعالوا، ولكن ليس بصفتكم زابئن، بل تعالوا بسلعتكم لتبيعوها هنا، فقد 

اشرت  منكم أموالكم ونفوسكم، وقد اشرت  ذلك جاء امللك بنفسه زبوًًن وقد 
املال كله سواء أكان رديًئا أو فاخرًا، وسواء أكان مثيًنا أو رخيًصا، قلياًل كان أم  

وأعطى اجلميع اجلنةي مقابل ذلك املال وكأنه  ،كثريًا، وقّدر قيمته حبسب نياتكم
وأغىن مجيع البائعني عوًضا عن بضاعتهم احلقرية.  ،وهبهم السوق الفاخرة كلها

فيقتلون أو  سبيليأدفع هلم هذا الثمن الكبري ألهنم يقاتلون يف إين  :ويقول تعاىل
يُقتلون. وألهنم ال يبخلون يف سبيلي ببضاعتهم املزجاة، فكيف يل أن أَّبل مع  

هذا مع هؤالء  كوين ثراًي وغنًيا وعظيًما؟ مث إنين صادق الوعد، ومل أقطع وعدي
واآلن أعدُت  ،البائعني اليوم، بل هو وعٌد قدمي قطعته يف التوراة مث يف اإلجنيل

الوعد نفسه يف القرآن الكرمي. ومن أوىف بوعده من هللا! فافرحوا اليوم أيها الناس 
بنتائج صفقة عقدمتوها. واحلق أن صفقة مثلها هي النجاح الكبري. أي أنَّ 

ومقابلهما جيدون   ،ون ُكثُر، ولكنهم ال يبيعون إال شيئني اثننياملشرتي وحيد والبائع
الصفقات   ممِّ تُتكل ما يُتصور وجوده يف األسواق الفاخرة، فإن صفقة واحدة 

 كلها. 
 بني السوق الدنيوية والسوق الروحانية  كبريالفرق ال

ة، ن هناك فرقًا آخر بينها وبني األسواق الدنيويأعندما زرُت هذه السوق قلت 
األسواق وبعضهم ال يقدرون  منوهو أن بعض الناس يقدرون على شراء األشياء 

على ذلك. فمثال يُعلين يف األسواق الدنيوية أن هذا الشيء سعره عشرة آالف 
ولكنه ال يقدر على ذلك لعدم امتالكه عشرة  ،روبية، فريغب زبوٌن يف شرائه

 آالف روبية. 
عن سعره وُأخرب أن سعره مائة  كذلك إذا أُعجب شخص آخر بشيء وسأل

ألن األسعار يف تلك  ،فُيحرم من شرائه ،مل يقدر على دفع مائة روبية فإن ،روبية
األسواق تكون حمددة ال تتغري. وال كمكن أن يقال لِـّ "زييد " مثاًل أن مثنه عشرون 
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ألف روبية مث أييت "بكٌر" وخُيربي أن مثنه مخسة آالف روبية، وإذا جاء "خالد" 
قيل له أن مثنه ألف روبية مث إذا جاء "عمرو" بِّيع له الشيء نفسه مبائة روبية، مث 
إذا جاء "بدر الدين" أُعطي الشيء نفسه بنصف روبية وإذا طلبه "مشس الدين" 

يم. فهذا األسلوب ال ُيالحظي يف أُعطيه بقرش واحد وبِّيع لِـّ "عالء الدين" مبلّ 
إذ أييت  ،يالحيظ فيها هذا األسلوب ابلذاتاألسواق الدنيوية، أما هذه السوق ف

شخص ويقول: أًن أريد اجلنة، فُيسأل كم متلك من املال؟ يقول: عشرة ماليني 
روبية. يقال له: حسًنا، هاتِّ نفسيك وعشرة ماليني روبية وادُخلِّ اجلنة. مث أييت 
شخص آخر ويطلب اجلنة فُيسأل: كم عندك من املال؟ يقول: مائة ألف روبية. 

ال له: حسًنا، هاتِّ نفسك ومائة ألف روبية وادُخلِّ اجلنة. مث أييت شخص يق
فيقال له: حسًنا،  .اثلث ويقول: ال أملك إال مائة روبية، وأًن أيًضا أريد اجلنة

هات أنت أيًضا نفسك ومائة روبية وادُخلِّ اجلنة. مث أييت شخص آخر ويقول: 
وإمنا أملك حفنة من الشعري  ،ًما واحًدا دع عنك مائة روبيةال أملك وال مليّ 

فيقال له: إن صفقتك مقبولة، فهاتِّ  .وأوّد أن أدخل أًن أيًضا اجلنة ،فق 
نفسيك وحفنة من الشعري وادُخل اجلنة
. بل رأيت يف هذه السوق أشخاًصا 1

وقال:  ما بعدها حرية. فقد جاء شخص إىل رسول هللا  حريةً احرتت برييتهم 
: عليك أن تصوم كذا  ذنب كذا وكذا، فقال لقد صدر مين ،اي رسول هللا
: إن مل تقدر ارًة. قال: اي رسول هللا، ال أقدر على الصوم. قال وكذا يوًما كفّ 

قال: مل أملك عبًدا يف حيايت، فأىّن يل أن أعتقه؟ قال  .على الصيام فاعتق  عبًدا
فأىّن يل : إًذا أطعِّم عددا كذا وكذا من الفقراء. قال: مل آكل ملء بطين ق ، 

روا سّلتني من التمر،  أن أطعم الفقراء؟ قال رسول هللا  للصحابة: أحضِّ
فأعطاه إايمها وقال: أيطعِّمها الفقراء. قال: هل هناك أفقر مين يف املدينة كلها؟ 

 .2على ذلك وقال: حسًنا، ُكل ها أنت وأهُلك ضحك النيب 

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة، ابب اتقوا النار ولو بشق مترة.انظر:  1
 انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الصوم، ابب اجملامع يف رمضان. 2
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هذه السوق فق ، إذ ينال ا ُتشاهد يف لُت يف نفسي: هذه مشاهد غريبة حق  ق
أحٌد اجلنة، أي كل ما يف هذه السوق، مبجرد دفع ما عنده. فمن كان كملك عشرة 

يًما واحًدا يدفعه وكملك كل ماليني يدفعها وكملك كل ما يف السوق، ومن كملك ملّ 
ما يف السوق، ومن ال كملك شيًئا يعطيه املشرتي مااًل من عنده ويقول: خذ هذا 

 وستنال اجلنة. املال وادفعه 
 معاملة الزبون الغريبُة مع التجار يف السوق الروحانية 

ما حيدث يف األسواق العادية هو أن أييت الزابئن ويشرتوا ف ؛مث رأيت فرقًا آخر
السلع ويعودوا هبا إىل بيوهتم، وجيمع أصحاب احملالت أموااًل ويعودون إىل بيوهتم 

السلع مث يرتكها هناك وال يذهب إىل مساء. أما يف هذه السوق فيشرتي الزبون 
عندما أعطى إخوته الغالل وأعاد  بيته بشيء. ويتصرف كما تصرَّف يوسف 

 متاعهم. النقود أيًضا بوضعها يف 
 طلب النفس واملال 

ولكن قد  ،اح أن هذه الصفقة عجيبة وغريبة جد  عندها أتملُت وقلت: صحي
طُلب من املرء أن جيعل نفسه  طُلبت هذه الصفقة الغريبة على أية حال، أي

عبًدا. صحيح أن املرء حيصل من هذا السوق على أفخر األشياء، ولكن السؤال 
ٌ؟  النفس واملال للغري أمر يسري؟ أيوجد  أوي هل تسليمهو: أكيوُن املرء عبًدا أمٌر هنيِّّ

أحد يف العامل حيب العبودية؟ فقلت يف نفسي: جيب أن أفكر جيًدا، أال تكون 
أتسليم النفس للغري مقابل أغلى األشياء املادية مناسب  لصفقة غالية الثمن؟هذه ا

 فّضل العبودية أم هذه األشياء؟ فعاًل؟ فقلُت لنفسي: فّكر جيًدا أواًل، أتُ 
 ما هو سبب شناعة العبودية؟ 

عندما أتّملت يف هذه العبودية ونوعيتها، وهل قبول هذه العبودية مقابل سلعة 
 هذه السوق أمر شاٌق؟ أتّملت، ملاذا تُعّد العبودية شنيعة؟ وأجاب قليب مبا يلي: 

 أواًل: ألهنا تسلب حرية املرء.
 اثنًيا: ألن كل ما كملكه املرء يصبح مِّلًكا لغريه.
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 نسان. اثلثًا: ألهنا تقتل أمنيات اإل
وال يستطيع أن يلقى أهله وأوالده، بل يضطر  ،رابًعا: ألهنا تباعد بني العبد وأقاربه
 إىل املكث حيثما أيمره سيده. 

قلت: هذه هي املساوم األربعة اليت بسببها ُتكريه العبودية. فقلت يف نفسي: أىّن 
 خلديعة؟ وا للمكر يل أن أصري عبًدا وأًن حرٌّ؟ وكيف كمكنين أن أكون فريسةً 

 ا لغباوته العبد يعد نفسه حر

بينما أًن يف هذه األفكار إذ وجدت نفسي )املراد من "نفسي" هنا هو اإلنسان 
يف احلقيقة وإن كنت أعّد وليس شخصي أًن ابلذات( فجأة يف األسر  ،بوجه عام
ولكين   ،ا. كان يف عنقي طوق ويف يدّي أصفاد ويف قدمّي سالسلنفسي حر  

ا دومنا سبب، مع أن األصفاد يف يدّي ما كانت تسمح ي ُحر  كنت أحسب نفس
وال يسمح يل الطوق يف  ،وال تسمح يل السالسُل يف قدمّي ابملشي ،يل ابلعمل

العنق أن أرفعه. هذا الطوق كان كمّثل الذنوب والتقصريات والغباوة اليت مل تسمح 
يل برفع عنقي، وتلك السالسل كانت متّثل العادات السيئة اليت مل تسمح يل أن 

ا إىل ُتريك اليدين حبسبما تسمح يل سالسلي فق . فكنت مضطر   ،أعمل حبرية
 ،ل التعاليم اخلاطئة اليت وضعت ها يف قدمّي املذاهُب اخلاطئةوالسالسل كانت متثّ 

فسي:  اليت كانت متنعين من املشي. فاحرتُت وقلُت يف ن ،والتقاليد القومية اخلاطئة
فال  ؛ا مع أنه مصفَّد يف سالسل أسوأ من العبوديةكيف يـيُعّد اإلنسان نفسه حر  

وال  كمشي،ل يف قدميه أن تسمح له أصفاد يديه ابلعمل وال تسمح له السالس
تسمح له األغالل يف عنقه أن يرفع رأسه. إن هذه األغالل يف عنقه متثل الذنوب 
واألخطاء وأنواع السفاهة اليت ارتكبها، وإن نتائج هذه الذنوب واألخطاء 

ولكنها متسك بعنقه  ،والسفاهة ُتوم حوله. يريد اإلنسان أن يتخّلص منها
ا. والسالسل متثِّّل العادات السيئة. واحلق أن هناك فرقًا مفر   منها إبحكام فال جيد

فهو يرتكبه  ،العمل السيئ شيء خاص ابملرءفبني العادات السيئة والعمل السيئ. 
وال  أحياًًن وال يرتكبه أحياًًن أخر ، أما العادات السيئة فهي جتري كسلسلة  
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 ؛د على عادة سيئةولكنه متعوِّ  ،تسمح لإلنسان ابلعمل حبرية. هو يريد أن يصلي
فال يذهب للصالة  فيجلس يف جملس سيئ ليلعب الشطرنج أو القمار أو الورق.

على الرغم من الرغبة يف قلبه، بل يذهب للعب الشطرنج أو الورق. كذلك متثِّّل 
القومية اخلاطئة.  العاداتالسالسل يف األقدام تعاليم خاطئة لألداين اخلاطئة أو 

كذلك ال يتخلى ذلك اإلنساُن عن قومه.   ،ن ترتك األرضوكما ال كمكن للشجرة أ
ا مع أنه سجني يف أخطر فسي: كان اإلنسان يُعدُّ نفسه حر  فاحرتُت وقلت يف ن

ففي قدميه سالسل ويف يديه أصفاد ويف عنقه أغالل. فهو عبد سلًفا،  ؛السجون
 وعبد لسيد ظامل جيره إىل اهلالك يف كل حني وآن. 

دام اإلنسان عبًدا سلًفا لسيد ال يعطيه شيًئا، فما الضري يف فقلت يف نفسي: ما 
 اختيار العبودية األخر  اليت يصحبها وعُد اجلنة أيًضا؟ 

 لقد قطع املشرف على اجلنة السالسل كلها 

أردت أن أقول له: صّفدين يف  ،نظرت إىل املسؤول الذي ُسلِّّمُت إليه عندما
ومستعد ألكون عبًدا اآلن  ،إذ كنُت عبدا من قبل ،السالسل واألصفاد واألغالل

أيًضا. ولكين رأيت أمرًا غريًبا أن املسؤول كان حيمل يف يديه فأسا كبرية بدال من 
جعل ينظر  ؛ين جاهز ألكون عبًداإاألصفاد والسالسل والطوق. وعندما قلت له 

اًل من أن وقطع مجيع األصفاد والسالسل واألغالل بد ،وأجلسين بقربه ،إيل حبب
فتنفست احلرية للمرة األوىل. كنت أتوقع أنه سيقيدين بسالسل  ،يقيدين هبا جمدًدا

بل صدر من  ،ولكن هذا مل حيدث ،وأصفاد وأغالل جديدة بعد أن يقطع القدكمة
ُدونيُه السماء صوت مجيل يقول:  ُمِّّيَّ الَّذِّي جييِّ َّ األ  الَّذِّيني يـيتَّبُِّعوني الرَُّسولي النَّيبِّ

ل ميع ُروفِّ وييـينـ هياُهم  عينِّ ال ُمن كيرِّ ويحيِّلُّ هليُ مي  يلِّ أيي ُمرُُهم  ابِّ ُهم  يفِّ التـَّو رياةِّ وياإل ِّجن ِّ ُتواًب عِّن دي ُم ك 
لي الَّيتِّ كيانيت  عيليي هِّم   يغ الي ُهم  إِّص ريُهم  وياأل  الطَّيِّّبياتِّ ويحُييرُِّم عيليي هُِّم اخل يبيائِّثي ويييضيُع عينـ 

ذِّيني آميُنوا بِّهِّ ويعيزَُّروُه وينيصيُروُه وياتَـّبـيُعوا النُّوري الَّذِّي أُن زِّلي ميعيُه أُوليئِّكي ُهُم فيالَّ 
لُِّحوني  ال ُمف 

. أي الذين يّتبعون حممًدا رسول هللا الذي هو نبينا األمِّّي املذكور يف 1
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يهم ويف التوراة واإلجنيل... ال تبقى األصفاد وال السالسل وال األغالل يف أيد
 بل يتحررون إىل األبد.  ،أقدامهم ويف أعناقهم

قلت يف نفسي: ما كنت أعلم أن يف يدّي أصفاًدا ويف قدمّي سالسل ويف عنقي 
أغالال، وكنت أحسب نفسي حرًا، ولكن حني علمُت حقيقيت مثلُت أمام املسؤول 

جديدة هي  فما الضري يف قبول عبودية   ،واضًعا يف االعتبار أين ما دمت عبًدا سلًفا
أفضل من سابقتها؟ ولكن الذي ُسلِّّمُت إليه هنا قطع األغالل والسالسل السابقة 

 وقال: ال تقرتب منها يف املستقبل أبدا.  ،بداًل من أن يُلبسنيها جمدًدا
 الرسالة الباعثة على السعادة من املسؤول عن العبيد

وفهمت أن اإلنسان قد  ،ة بريية هذا املشهدما بعدها حري  ةً لقد احرتُت حري 
تنّفس احلرية ألول مرة بفضل هذا املسؤول عن العبيد، مث فّكرت أن األصفاد 

على  ولكن اإلنسان ما زال رقيقا على أية حال، إذ قد بقيت   ،والسالسل ُقطعت
حاهلا األمور األخر  اليت تنمُّ عن العبودية، وما كان له من قبل سيصبح لسيده 

كل ما لديك، مين أنت حىت ُتتفظ به إلينا   حتًما. فانتظرُت ليقال يل: "سلِّّم
أمسعين بشر   ،عندك"؟ ولكن بداًل من أن يقول املسؤول عن الرقيق هذا الكالم

فامسع  الرسالة اليت وجهها إليك:  ،لسيدي سارة قائاًل: ما دمتي قد صرتي عبًدا
 ويُهوي يـيتـيويىلَّ الصَّاحلِِّّنيي

سيكون هو   ،، أي إذا أديتم حق العبودية كما جيب1
نِّعم هذه العبودية. العبيد يف الدنيا  :كفيلكم وسيقضي ُجل حاجاتكم. فقلت

مجيع  سيتكفلإنه يكسبون األموال ويدفعوهنا إىل أسيادهم، أما هذا السيد فيقول 
حاجاتنا. فانظروا يف العامل كله ترون أن العبيد ُيستخدمون إلجناز أمور خمتلفة، 
 ..فمنهم من يعمل جنارًا ومنهم من يعمل حداًدا ومنهم من يعمل أجريًا أو خياطًا

وُيستخدمون يف أعمال أخر  كثرية مثلها. وكل ما يكسبونه يقدمونه إىل سيدهم. 
توجَّه إليه رسالة  ،أي عندما يصبح أحد عبًدا ؛أما هنا فيحدث العكس متاًما

 فنحن سنتكّفل جبميع حوائجك.  ،ما دمت عبًدا: تقول
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 حادث ممتع لرجل صاحل 

يُرو  أن رجاًل صاحلًا ما كان يعمل شيًئا لكسب املعاش، وكان يعيش متوكاًل على 
 إنويتناول ما يرسل هللا إليه. ذات مرة نصحه رجل صاحل آخر وقال  ،هللا فحسب

ألن هذا التصرُّف يرتك  ،بل عليك أن تعمل شيًئا ،تصرُّفك هذا ليس صحيًحا
وإذا اهتم الضيف بطعامه  ،هللا علىين ضيف إأتثريًا سيئا على الناس. فقال 

ًئا. قال: لقد قال لذا ال أعمل شي ،وشرابه بنفسه كان ذلك إساءة إىل الـُمضيف
. والذي يبقى ضيًفا أكثر من ثالثة أايم فهو 1: إن الضيافة ثالثة أايمالنيب 

لذا عليك أن تعمل اآلن شيًئا.  ،سائل، وقد انتهت ثالثة أايم على كونك ضيًفا
إِّنَّ يـيو ًما عِّن دي يقول:  استضافينولكن الذي  ،فقال: أًن أقبل ذلك بكل سرور

سينية  ممَِّّا تـيُعدُّوني ريبِّّكي كيأيل فِّ 
وعندما  ،، فال تقل يل شيًئا إىل ثالثة آالف سنة2

 أما اآلن فما زلت ضيًفا عند هللا.  ،تنتهي ثالثة آالف سنة سأدبّر أمري
احلق أن هللا تعاىل يستضيف عباده األطهار أبساليب خمتلفة، وكما خيتلف الناس 

كذلك يعاملهم هللا تعاىل أيًضا معاملة خمتلفة. ولكن مما ال شك فيه   ،عن بعضهم
 اجاته.حبيتكّفل هللا تعاىل  ،أنه عندما يصري املرء عبًدا هلل

 بشارة حتقق احلوائج كلها 

أن أختلى عن أمنيايت   ، ال بدبعد كوين عبًدا صاحلًا منمث فكرت يف نفسي أنه 
أمٌر شاق جًدا. عندها قال يل املسؤول عن كلها، واملعلوم أن التضحية ابلرغبات 

ئِّنَُّة * هناك رسالة أخر  من قِّبل السيد وهي: إن العبيد  ايي أييَـّتُـهيا النـَّف ُس ال ُمط مي
يًَّة * فياد ُخلِّي يفِّ عِّبيادِّي * وياد ُخلِّي جينَّيتِّ  ييًة مير ضِّ عِّي إِّىلي ريبِّّكِّ رياضِّ ار جِّ

. أي اي 3
ما دمتي قد صرتي عبًدا يل اآلن، لذا حيثما يكون السيد يكون العبد  :عبدي

أيًضا معه، فادخل جنيت، وال تفّكر بعد دخولك اجلنة كيف تستخدم مال السيد؟ 
                                                 

 انظر صحيح البخاري؛ كتاب األدب، ابب إكرام الضيف.... 1
 48ج: احل 2
 31-28الفجر:  3



 ياحة الروحانية الس 226
 

 تيهِّي أينـ ُفُسُكم  ويليُكم  فِّيهيا ميا تيدَُّعوني ويليُكم  فِّيهيا ميا تيش 
. أي عندما تنشأ يف 1

 وستجدون كل ما طلبتم.  ،الونه جاهزًاستن ما، قلوبكم رغبة يف شيء
 صحبة األقارب الدائمة 

مث خطر ببايل أنه سيبقى شرط العبودية اآلخر ابقًيا على أية حال، وهو أنين 
ألين عبٌد وال خيار يل يف البقاء معهم. ولكن  ،سأضطر إىل ترك األقارب واألعزة

لقد وعد السيد أيضا:  :إذ أعلناملسؤول عن العبيد حرّيين يف هذا املوضوع أيضا 
 ئِّكيُة هتِِّّم  ويال ميالي هِّم  ويُذرِّايَّ ئِّهِّم  ويأيز وياجِّ ُخُلونـيهيا ويمين  صيليحي مِّن  آابي ن  ييد  جينَّاُت عيد 

ب   ُخُلوني عيليي هِّم  مِّن  ُكلِّّ ابي ييد 
. أي سُيسكن األقارب كلهم معا بدال من الفصل 2

وصلهم هللا أيًضا بفضله إىل أصحاب بينهم، وإذا كان بعضهم أدىن عمال فسوف ي
 ولن يفصل بني األقارب.  ،املقام األعلى

 النعماء احلاصلة يف السوق الروحانية 

حررتين من مجيع القيود،  إذ !عبودية ممتعة جدامن ا اي هل :عندها قلت يف نفسي
 ،وقد أخذ السيد مسؤولية الكفالة إىل األبد، فلم يضطر املرء إىل التضحية أبمنياته

عت إىل درجة مل ختطر ابلبال من قبل، وبقي األقارب أيًضا معه، وهذا بل توسَّ 
إنعام شامل، فاشتقت ألعرف عن تفاصيل األشياء املوجودة يف السوق واليت 

 وكيف سأحصل عليها؟  ،ُوعدُت هبا
 عبد بال عيب 

نين فّكرت أن العبيد كانوا يباعون يف تلك السوق، ومع أنين حّر من ًنحية، إال أ
مازلُت عبدا على أية حال، لذا ال كمكن أن أحصل على اخلدام، وهذا النقص 
سيبقى قائًما على حاله. ولكين وجدُت أن الذين يدخلون اجلنة بصفتهم عبيًدا 

اٌن خُميلَُّدوني إِّذيا ريأييـ تـيُهم  للسيد قد صدر بشأهنم إعالن يقول:  ويييطُوُف عيليي هِّم  وِّل دي
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تـيُهم  ُلؤ   بـ  ثُورًاحيسِّ لًُؤا مينـ 
، أي الشباب الذين يكلَّفون َّبدمتهم سوف خيلدون، 1

 ويكونون ُكثرا.  ،وسيكونون بال عيب مثل الآللئ
قلُت: ما هذا الفرق بني هذه السوق واألسواق الدنيوية، فالعبيد الذين ُيشرتون يف 
ن األسواق الدنيوية أول ما يُسأل عنه هو مثنهم. ومن املمكن جًدا أن يكون مث

أحدهم ابهظا وال يتمّكن اإلنسان من شرائه مع رغبته فيه. وإذا استطاع شراءه 
أو كموت الذي اشرتاه، أي كان يف  ،كمكن أن يهرب العبد بعد بضعة أايم أو كموت

إذ  ،الصفقة بعض النقص والعيب حتًما. فقلت: إن هؤالء العبيد من نوع غريب
 ال يهربون وال كموتون بل هم خملَّدون. 

ويف األسواق الدنيوية يشرتي املرء عبًدا واحًدا أو اثنني أو ثالثة أو أربعة، أما 
إِّذيا يف هذه السوق فيحصل عليهم دون عّد وحساب. فيقول هللا تعاىل: 

ُثوًرا ُلًؤا مينـ  تـيُهم  ُلؤ  بـ  مثل  ،آلالفاببل  ،ملئاتابعددهم  أنأي  ريأييـ تـيُهم  حيسِّ
يكون يف العبيد الدنيويني بعض األشرار أيًضا، الآللئ يف البحر. مث كمكن أن 

ُثوًراولكن القرآن الكرمي يصف هؤالء العبيد بقوله:  ُلًؤا مينـ  انظروا ما ف. ُلؤ 
أمجل هذا التشبيه! يُعدُّ اللؤلؤ يف الدنيا بال عيب، وُيضرب به املثل لبيان مزية 

لُ خارقة وعالية. فمن هذا املنطلق كان املراد من قوله:  ُثوًراُلؤ  أنه لن  ًؤا مينـ 
يكون يف هؤالء الغلمان أدىن نوع من الكذب واملكر السيئ واخلديعة والضغينة 
والزيغ، غري أن هناك عيًبا يف اللؤلؤ وهو أنه كمكن للسارق أن يسرقه، لذلك 

إهنم حُيمى وحيافيظ عليه بكل دقة، ولكن يقول هللا تعاىل عن هؤالء العبيد 
مزاايهم، ولكنهم بريئون من كل عيب حبيث لو  يكونون مثل الآللئ يف

تركتموهم يف مكان مكشوف لن يتأّثروا بتأثري سيئ أبًدا. العبيد يف الدنيا 
أما هؤالء  ،ويضطر املرء إىل إنقاذهم من الصحبة السيئة ،يتأثرون سلبا بغريهم

ترتكوهم بل كمكن أن  ،فلن يقبلوا أتثريًا سيًئا أبًدا، لذا لستم حباجة إىل إخفائهم
 وال ختافوا عليهم أدىن خوف.  ،غري هّيابني
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 املطايا من الدرجة العليا 

مث فكرت أن أجود املطااي كانت تباع يف تلك السوق الدنيوية، فهل كمكن اقتناء 
أُوليئِّكي عيليى ُهًد   :فيقول تعاىل ،مطية هنا أيًضا؟ فوجدت أهنا مهيأة فيها أيًضا

سرُتسل هلم  ،الذين أصبحوا عبيًدا املتقني أن أي ويأُوليئِّكي ُهُم ال ُمف لُِّحوني مِّن  ريهبِِّّّم  
من عند هللا مطااي اهلد  ليصلوا إىل عتبات هللا تعاىل راكبني عليها. فقلت: هذه 
املطية غريبة من نوعها، إذ يُشرت  من السوق الدنيوية حصان يتبّول ويتربّز وأيكل 

أما يف هذه السوق فسأحصل على مطية اهلداية من هللا تعاىل.  ،العشب والكأل
قلت: إن احلصان الـُمقتىن من تلك السوق كان يتربّز، وكان علي أن أقوم بتنظيف 

أي إذا  ،املكان، وكان أيكل العلف وكان علّي إحضاره، ولعله كان مجوًحا أحياًنً 
ورمبا ُيسقطين أيًضا من  ،أردُت الذهاب به إىل املشرق كان يذهب يب إىل املغرب

على ظهره، أما هذا احلصان الذي اقتنيُته فال أيكل وال يشرب وال يتبّول وال يتربّز 
 بل يذهب به إىل هللا تعاىل مباشرة.  ،  الفارسي وال جيمح وال ُيسقِّ 

بل كل من كان عنده  ،مث إن ركوب ذلك احلصان مل يكن مدعاة إلكرام ملحوظ
، أما هذا احلصان فسيكون حصاًنً تطيع أن يشرتي مائة أو مخسون روبية يس

 ،فإن ركوب حصان عادي شيء ؛إنعاما مِّن ميلِّك السماوات واألرض. إًذا
 ن عليكم أن تركبوا حصاًًن جاء من امللك شيء آخر. أواإلعالن 

 األشربة الباردة 

لت يف الشيء الثالث الذي رأيته هو أن املرء ينال ماًء ابرًدا يف السوق العادية، فق
نفسي: لنري هل كمكن احلصول على املاء البارد يف سوقنا هذه أيًضا أم ال؟ 

مث  ،فوجدت أن املياه الباردة املتوفرة يف األسواق العادية هتّدم العطش مؤقًتا فق 
ُتذكي احلرقة يف بعض األحيان، ولعل كل شخص قد جّرب أنه بقدر ما يستعمل 

أما املياه املتوفرة يف السوق السماوية  اإلنسان الثلج يف الصيف يزداد عطشه.
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ريبُوني مِّن  كيأ س  كياني مِّزياُجهيا كيافُورًا قوله تعاىل فكانت مصداق ييش 
. أي 1

ولن  والكافور ودةسُيعطى املؤمنون يف سوق اجلنة كؤوًسا مرتعة مزاجها وميزِّيَّتها الرب 
ظاهري فق ، بل يشعر الشارب ابحلرارة بعد شرهبا. أي لن تؤدي إىل تربيد 

وينال املرء السكينة والطمأنينة. فيقول  ،ستزول بشرهبا حرقة القلب والقلُق أيًضا
ألن خشية هللا كانت  ؛هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أهنم سينالون كؤوًسا كافورية

قلوهبم وكانوا خيافون جالله، فكان ضروراًي إلزالة خوفهم وتسكني قلوهبم  يفسائدة 
فـيويقياُهُم هللُا شيرَّ ذيلِّكي ال يـيو مِّ ويليقَّاُهم  نيض ريًة فيقول:  ،ؤوًسا كافوريةأن ُيسقيوا ك

ويُسُرورًا
مستولية على قلوهبم،  وكانت هيبته  ،، أي كانوا خيافون سخ  هللا2

 لذا فقد أراد هللا تعاىل أن يسقيهم شرااًب كافوراًي إلزالة املخافة املستولية عليهم. 
 الشاي الساخن 

مث قلت يف نفسي، ستتوفر األشربة الباردة هنالك، ولكن يف بعض األحيان حيتاج 
املرء إىل الشاي الساخن أيًضا لتدفئة اجلسد، ويف هذه احلالة يكون املاء البارد 

 ،لن تنفع يف مثل هذه املناسبةف ،مؤلـًما جًدا له، ولو توفرت كؤوس كافورية فق 
بل سيحتاج املرء يف هذه احلالة إىل الشاي الساخن. عندما خطر ذلك ببايل 

قيو ني وجدت أن الشاي الساخن أيًضا متوفِّّر يف السوق السماوية. فقد ورد:  ويُيس 
فِّيهيا كيأ ًسا كياني مِّزياُجهيا زيجن يبِّياًل 

3 . 
أهل اجلنة  ألن اإلنسان يكون حباجة إىل السخونة يف بعض األحيان، لذا ُيسقى 

 احلرارة مثل الزجنبيل. مواد ترفع كؤوًسا مزاجها 
فانظروا، إن هللا تعاىل قد قضى كلتا احلاجتني، فقد سقى املؤمنني إلزالة حرقتهم  

. مث ذكر سبب ، وإلزالة الربد سقاهم كؤوًسا مزاجها زجنبياًل اكؤوًسا مزاجها كافورً 
لكؤوس الكافورية فألن املؤمنني  احلاجة إىل كؤوس كافورية وكؤوس زجنبيلية. أما ا
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كانوا يكّنون يف قلوهبم خشية هللا، وكان القلق يسود قلوهبم وأذهاهنم وهم 
يتساءلون ما إذا كانوا يستطيعون أن ينالوا رضا هللا أم ال؟ لذلك سُيسقون يف العامل 

أجل املقبل كؤوًسا كافورية. أما الكؤوس الزجنبيلية فألهنم أبدوا النشاط واحلرقة من 
لذا عندما حيتاجون إىل النشاط  ،الدين، وظلوا يسلكون سبل هللا بكل شوق

واحلرقة سُتهيأ هلم األسباب لذلك. يتبنّي من ذلك أن الناس لن ُيرتيكوا عاطلني يف 
وسُيسقون كؤوًسا زجنبيلية لكي تتولد  ،اجلنة، بل متعتهم كلها ستكمن يف العمل

يتبناها بعض املسلمني أنه لن يكون يف اجلنة فيهم قوة العمل أكثر. فالفكرة اليت 
عمل خاطئة متاًما. فلو كان األمر كذلك لكانت كل حلظة مصيبة عظمى على 

 أهل اجلنة. 
ُكورًايقول هللا تعاىل بكل وضوح:  ا كياني ليُكم  جيزياًء ويكياني سيع ُيُكم  ميش  إنَّ هيذي

1 ،
لذا ُتسقيون كؤوًسا زجنبيلية  ،أي ألنكم كسبتم أعمااًل صاحلة عظيمة يف الدنيا

إلبقاء أعمالكم حية وتنشي  مهمكم لتزدادوا حسنات وتقو  وعماًل أكثر، 
بل هي  ،ولتذكروا هللا تعاىل أكثر من ذي قبل. إًذا، اجلنة ليست مقام العاطلني

 مكان عمل  أكثر من هذه الدنيا. 
 ينابيع ماء زالل 

إذا مث وجدت فيرقا آخر، وهو أن العمل يف األسواق الدنيوية كان ينتهي، فمثاًل 
األمر، أو طلب أحد أحياًًن شرااًب من نوع معني وقيل له  شيرِّب املرء كأًسا وانتهى

قد نفد، كذلك نر  إنه قيل له فهذا الشراب قد نفد، وإذا طلب أحد ثلًجا إن 
زمزم أو هنر الغانج يف زجاجات ولكنه أيًضا أن بعض رجال الدين أيتون ابملاء من 

ينفد أبًدا بل ُفّجرت  حبيث لنينفد، أما هذا املاء السماوي فكان من نوع غريب 
يُطياُف عيليي هِّم  بِّكيأ س  مِّن  ميعِّني  ينابيعه، فيقول هللا تعاىل: 

. أي سُيعطيون  2
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اء حمدوًدا يف كؤوًسا مرتعة يؤتى هبا من ينابيع جارية؛ أي لن يكون ذلك امل
 بل سيكون جاراًي دائًما.  ،حدود
  من لنبأنهار 

اللِب أيًضا يباع يف األسواق الدنيوية، فهل سيكون مهيأ إن مث قلُت يف نفسي 
غذاء هام؟ فوجدُت أنه يُباع يف األسواق الدنيوية يف الزجاجات  هنالك أيًضا ألنه

فيضطر املرء  ،عليه أن يفسد وابألرطال واللرتات، ويكون فاسًدا أحياًًن أو خُيشى
ميثيُل : كما قال تعاىل  أما اللِب الذي يوجد هناك فكيفيته .إىل استهالكه سريًعا

ن  ويأينـ هياٌر مِّن  ليِبي  ملي  يـيتـيغييـَّر   اجل ينَّةِّ الَّيتِّ ُوعِّدي ال ُمتـَُّقوني فِّيهيا أينـ هياٌر مِّن  مياء  غيري ِّ آسِّ
طيع ُمهُ 

ولكن  ملي  يـيتـيغييـَّر  طيع ُمهُ ا إىل يومنا هذا ينطبق عليه: . مل تع ِّ بقرة حليبً 1
هللا تعاىل يقول إن احلليب املهيأ يف سوقنا هو كذلك. مث يف هذه األسواق يُباع 

من حليب  أهنار أما هنالك فسيجري ،احلليب ابلكييل واحلساب وأبسعار خمتلفة
 ،تغلوه فورًا لئال يفسد، أو هو ابئت، ولن يُطلب أن ملي  يـيتـيغييـَّر  طيع ُمهُ صفته: 

وإال سيفسد إىل الظهرية، بل احلليب املتوفر  ،لذا جيب استهالكه مبكرًا مع الفطور
 هنالك لن يفسد أبًدا.

فتبنّي من هذه اآلية أن احلليب سيكون متوفرًا هنالك بكثرة، ولكن كمكن أن ينشأ 
ى هذا السؤال يف آية أخر  سؤال: هل هناك قيود على استهالكه؟ فقد رّد هللا عل

رِّ الَّذِّيني آميُنوا ويعيمُِّلوا الصَّاحلِّياتِّ أينَّ هليُم  جينَّات  جتي رِّي مِّن  ُتي تِّهيا فقال:  ويبيشِّّ
ينـ هيارُ  األ 

، أي بشر املؤمنني أن هلم جنات  أهنارها ستكون منوطة هبا، أي 2
أن  ع الدنيا مستكون ملكا ملن كمتلك اجلنات، فلن حيدث هناك كما حيدث يف

املرء يضطر إىل االستئذان من احلكومة الستخدام ماء األهنار ومقداره، بل لكم 
ون، وسواء أكانت تلك األهنار من اللِب ي أن تستفيدوا من تلك األهنار مىت تشا

 ستكون كلها ُتت تصرُّف أهل اجلنة.  ،أو العسل أو من املاء
 
 
 
 
 
 

                                                 
 16حممد:  1
 26البقرة:  2



 ياحة الروحانية الس 232
 
 

 العسل املصّفى

العسل أيًضا يتوّفر يف األسواق الدنيوية، فهل هو مهيأ يف إن مث قلت يف نفسي 
: قوله تعاىلعندما ذهب وهلي إىل ذلك وجدت فورًا و تلك السوق أيًضا أم ال؟ 

ويأينـ هياٌر مِّن  عيسيل  ُمصيف ى
. أي ستجري فيها أهنار من عسل مصفى. من 1

ل كمزج الناس معه أشياء ب ،املعلوم أن العسل النقي ال يتوّفر يف الدنيا بسهولة وكثرة
عسل نقّي، وإذا ُوجد شيء من عسل مصفى يكون إنه حلوة أخر  ويقولون 

وعندما يشرب اإلنسان شراب العسل يعلق الشمع  ،واًب ابلشمع حتًماشم
ابللسان، وإذا تيسر العسل املصفى فيُباع يف العلب وابألرطال، ولكن يقول هللا 

ألرطال ليقول أن هذا العسل جمين من اب توزنتعاىل أنه لن تكون عنده علب 
 ،وهذا عسل من أسرتاليا مثاًل، بل ستجري من العسل أهنار ،أزهار شجرة كذا
 ون. ي بقدر ما تشا يف استهالكهويكون لكم اخليار 

 اخلمر ذات لذة 

مث فكرت أن اخلمر كانت تُباع يف األسواق الدنيوية، ومع أهنا شيء سيئ واستهالكها 
ممنوع على املسلمني، إال أن القرآن الكرمي يقّر أبن فيها بعض املنافع أيًضا، فيقول هللا 

ٌ كيبِّرٌي ويمينيافُِّع لِّ تعاىل:  رِّ ُقل  فِّيهِّميا إِّمث  رِّ ويال ميي سِّ أيلُونيكي عينِّ اخل يم  لنَّاسِّ ييس 
، فقلت، ما 2

دام القرآن الكرمي نفسه يقّر أبن يف اخلمر بعض املنافع أيًضا، ففي حال عدم توفرها 
سُنحرم من املنافع احلاصلة منها. ال شك أن اخلمر اليت كانت تباع يف األسواق 

ولكنهم كانوا يستفيدون منها  ،الدنيوية كان الناس يتوّرطون يف الذنوب نتيجة شرهبا
فيُظ على أية حال. أفليس ممكنا أن أيًضا  من أضرارها وأحظى مبنافعها فق ؟ أُح 

عندما خطرت هذه الفكرة يف ابيل وجدت أهنا موجودة يف هذه السوق أيًضا، فرأيت 
أينـ هياٌر مِّن  مخي ر  ليذَّة  لِّلشَّارِّبِّنيي :كتب هللا فيها لوحةً 

3 . 
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 مخرة خمتومة وعالية اجلودة 

 ،فق ، ولكنها ستجري هنالك يف األهنار تكون يف اجلرار الدنيويةقلت إن اخلمرة 
وتكون بكثرة ال حدود هلا. مث خطر ببايل أن احلكومة ال ُتسب اخلمر يف اجلرار 

أجود من حيث  ابعتبارها ،يف زجاجات اخلمر األجنبية فتستوردعالية اجلودة، 
فهل  ،أنواع خمتلفة من اخلمر التأثري والطعم. تساءلُت: كميَّز يف السوق الدنيوية بني

يُوجد فرق بني أنواعها يف تلك السوق أيًضا؟ عندما أتملت يف املوضوع أكثر 
وكأهنا تنوب  ،علمت أن اخلمر يف تلك السوق على نوعني. أواًل بصورة األهنار

هللا تعاىل:  إذ يقول ،مناب اخلمر يف اجلرار. واألخر  خمتومة يف زجاجات
 قيو ني مِّن  ري تياُمُه مِّس كٌ ُيس  يق  خمي ُتوم  * خِّ حِّ

. أي إضافة إىل تلك اخلمر يف 1
حىت  ،األهنار تكون هناك مخر أخر  يف زجاجات خمتومة، وتكون عالية اجلودة

تفوح منها رائحة املسك. فعلمنا أن اخلمر هناك أيضا لن تكون من نوع واحد، 
فتكون مخرا عادية مثل البرية وما شاهبها، وستكون هناك مخر أخر  عالية اجلودة 

 ملسك. اب وتكون خمتومةً  ،وخمتومة كهدية خاصة من السيد
 مزية غريبة للخمرة الروحانية 

وية تغيِّّب العقل وتفسد الصحة، ويسكر هبا عندها فكرت أن اخلمرة الدني
 ،اإلنسان ويهذي وتفسد أفكاره وتضطرب. ال شك أن للخمر بعض املنافع أيًضا

على تلك العيوب وإنقاذا حلياة اإلنسان املمتدة إىل مخسني أو ستني  فقال هللا بناءً 
ائمة؟ هل عاًما يف الدنيا أال يشربوها، ولكن ملاذا أجاز استهالكها يف احلياة الد

الي فِّيهيا غيو ٌل ويالي ُهم  عينـ هيا سأنسى عبودييت بشرهبا؟ فوجدت أن هللا تعاىل يقول: 
زيفُوني  يـُنـ 

يف العربية تعين ذهاب العقل والصحة اجلسدية ونشوء  "الغيو لُ وكلمة ". 2
ولن تؤثر اخلمر سلًبا  ،أن عقلهم لن يفسد الي فِّيهيا غيو لٌ . فاملراد من 3رك  السُّ 
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يف صحتهم ولن يسكروا بعد شرهبا. هذه هي العيوب الثالثة اليت ُتدث نتيجة 
شرب اخلمر يف الدنيا، ولكن اخلمر اليت تتوفر يف سوق أقامها هللا تعاىل لن تُفسد 
العقلي ولن تضر ابلصحة. إن شاريب اخلمر يف هذه الدنيا يصابون ابلرعشة وأمل 

ر عنهم تكو  ،املفاصل  ،ن بعض النشوة ابقية ويصابون ابلصداعوعندما يزول السُّك 
 ولكن اخلمر اليت يُعطيوهنا يف تلك السوق لن يكون فيها أّي من هذه العيوب. 

وهذا أيًضا ملحوظ يف كل  "،أو سيكِّره هب عقلُ : "ذي "نُزِّفي "كذلك من معاين 
شارب. تذكرت ابملناسبة حاداًث تعرضت له شخصًيا مع شارب مخر. اتريخ هذا 

كنت فيها أسافر يف الدرجة الثالثة يف القطار، ولكنين أسافر   د إىل أايم  احلادث يعو 
يف هذه األايم يف الدرجة الثانية منه بسبب مقتضى احلراسة. كان هناك ازدحام  

ولكن  ،للسفر يف الدرجة الثانية كبري يف الدرجة الثالثة يف القطار، فاشرتيت تذكرةً 
ومل يكن هناك مكان ملسافر آخر.   ،بشدة عربة الدرجة الثانية أيًضا كانت مكتظة

مسافرًا. عندما دخلُت العربة قام فورًا  20أو  18كانت العربة صغرية جيلس فيها 
شخص من املسافرين ملقدمي، وقال للناس مشريًا إيل: أال تستحيون على أنكم 

 ،ين ال أعرفهإفافسحوا له اجملال حىت جيلس. قلت يف نفسي  ،جالسون وهو واقف
لعله يعرفين. فتحرك الناس كميًنا ومشااًل لقوله وتيّسر يل املكان للجلوس.  ولكن

عندما جلسُت سألين الشخص نفسه: ماذا ُتب أن أتكل؟ شكرتُه على لطفه 
وقلت: هذا ليس وقت الطعام وأًن مسافر إىل أقاريب يف الهور وسآكل عندهم. 

رًا وظللت أرفض شاكرًا ولكنين رفضُت. فأعاد إصراره مرا ،ولكنه أصرَّ على ذلك
إايه شكرًا كثريًا حىت تضايقُت بسبب إصراره املتكرر وقلُت يف نفسي: ما هذه 

فلم أدرك أنه خممور. ويف هذه  ،املصيبة؟! ما كنت رأيت شارب مخر من قبل
فوقف الشخص نفسه مرة أخر  وقال للمسافرين:  األثناء دخل أحد السيخ العربةي 
ا دخل العربة وال تفسحون جمااًل له للجلوس. ففسح أال تستحيون أن شخًصا كركمً 

الناس جمااًل له. وعندما جلس السيخي قال له هذا الشخص. ماذا ُتب أن أتكل 
 ،اي سيدي؟ عندها فهمت أنه جمنون. بينما هو كذلك إذ دخل شخص آخر
فقال هذا الشخص للسيخي الذي كان قد أجلسه قبل هنيهة: أال تستحي إذ 
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جتلس أنت وال تفسح اجملال للقادم. فسألت أحد الناس: ما القصة؟ فقال: إنه 
خممور. فنـزلت من تلك العربة يف احملطة التالية فورًا وشكرت هللا تعاىل على أنه مل 

 حياول توبيخي. 
ويالي ُهم  عينـ هيا قل اإلنسان متاًما، ولكن هللا تعاىل يقول: ُتذهِّب بعفاخلمر 
زيفُوني   ي أهنم لن يسكروا ولن يهُذوا. أ يـُنـ 

 املزاح الطيب 

يـيتـينيازيُعوني فِّيهيا كيأ ًسا الي ليغ ٌو فِّيهيا ويالي أتي ثِّيمٌ كذلك يقول هللا تعاىل: 
. أي 1

سيعيش املؤمنون فيها بكل أمن ووائم وحب متبادل، وكما ينـزع األخ شيًئا من 
ولكن  ياء من بعضهم وأيكلون.أخيه مزاحا وتودُّدا، كذلك ينـزع املؤمنون هناك أش
فيضطرون إىل التنازع، بل سيتوفّر  هذا ال يعين أنه لن يكون عندهم شيء لألكل

عندهم كل شيء بكثرة حبيث جتري من احلليب والعسل واملاء أهنار، ولكنهم مع 
ذلك يتنازعون الكؤوس حًبا وتودًدا. ال شك أن التنازع هبذه الطريقة يف الدنيا 

ويشتِّم الناس بعضهم ويتبادلون كالًما  ،ار يف كثري من األحيانيؤدي إىل الشج
أي تكون قلوب الناس  الي ليغ ٌو فِّيهيا ويالي أتي ثِّيمٌ ولكن هللا تعاىل يقول:  ،ًنبيا

صافية هنالك حبيث لن يتطّرق إليهم أدىن استياء على أن أًخا انتزع من أخيه  
لقد ن أتقى وأطهر من ذي قبل. كأًسا، بل يزداد احلب املتبادل بينهم ويصبحو 

تبنّي من ذلك أن تلك اخلمر لن تكون طاهرة فق ، بل كلما يشربون أكثر تتطهر 
 قلوهبم أكثر. وواضح من ذلك أنه لن تكون فيها مثالب اخلمر الدنيوية. 

 اخلمر املؤدية إىل تزكية النفس 

مث ينشأ السؤال: ما هي مزاايها اليت من أجلها ُيسقاها الناُس؟ فوجدت جوابه كما 
ويسيقياُهم  ريبُـُّهم  شيريااًب طيُهورًايلي: 

"الطهور" تعين الطاهر واملطهِّّر أيًضا، كلمة . 2
ويسيقياُهم  ريبُـُّهم  شيريااًب ومعىن الطاهر هو ميا كان طاهرًا وطيًبا بذاته. فمعىن 
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 من ذلك أهنا مخر أن هللا تعاىل سيسقيهم مخرًا ُتطّهر قلوهبم متاًما. فتبنيَّ  رًاطيُهو 
ابالسم فق ، وإال فهو شراب تتطّهر القلوُب بسببه. وقد أشري بكلمة "طهور" 

بل تنشأ نتيجة  ،إىل أن تلك اخلمر لن تُعصر من األشياء اآلسنة ،اليت تعين املطهِّّر
 أمر هللا تعاىل: "ُكن". 

حبد  سيئيف هذا الكالم إشارة لطيفة إىل أن اخلمر شيء  إن فة إىل ذلك،وإضا
ذاته، وما كان سيًئا وآسنا بنفسه يدفع اآلخرين أيضا إىل السوء، ولكن هللا تعاىل 

تلك اخلمر لن تكون آسنة ولن تدفع اآلخرين إىل السوء، أي ستتضمن إن يقول 
الطهارة من كلتا الناحيتني، فلن تكون سيئة أو آسنة بنفسها، ولن تورِّط اآلخرين 

 يف السوء. 
 ماء مزاجه من تسنيم 
نِّيم  مث يقول هللا تعاىل:  ويمِّزياُجُه مِّن  تيس 

، أي سُيمزيج فيها ماء مزاجه الشرف 1
و والكثرة، كما أن اإلجنليز كمزجون املياه الغازية ابخلمر قبل شرهبا، كذلك يقول والعل

 ،ننا سنمزج فيها ماء من تسنيم، أي ستتوّفر املياه الغازية هناك أيًضاإهللا تعاىل 
ولكن امسها ماء تسنيم. ومن معاين التسنيم الشرف والعلو والكثرة. أي سيحظى 
شارب هذا املاء هبذه األمور الثالثة، ألنه لن يكون ماء عاداًي بل يكون من عني 

فتها:  ريُب هبِّيا ال ُمقيرَّبُوني العلو والشرف والكثرة اجلارية يف اجلنة وصِّ ًنا ييش  عييـ 
. إًذا، 2

تعاىل حزبني: األول حزب كُمزج مخرهم مباء من تسنيم لتحسني فقد ذكر هللا 
طعمها، وكلما أرادوا شرهبا يُعطيون ماء التسنيم لُيمزج هبا حبسب مقتضى األمر. 
واحلزب الثاين هو من املقربني الذين لن يُعطيوا ماء تسنيم مبقدار عادي فق  بل 

ريُب هبِّيا ال مُ : اآليةيُسمح هلم حبسب  ًنا ييش  أن يشربوا املاء من عني  قيرَّبُوني عييـ 
اليت هي عني العلو والشرف والكثرة. وهذا يدل على أن املراد من اخلمر  ،التسنيم

وغريها من األشياء املذكورة يف اجلنة هو األشياء الروحانية، وإال ال يوجد يف الدنيا 
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مر اليت ال ماء الشرف والعلو والكثرة، وال توجد مخر ال تتعّفن. مث ما معىن اخل
وكمدحها شعرايًن أكثر.  ،ُتسكر؟ بل كلما كانت اخلمر ُمسكرة أكثر ُعّدت أجود

 يقول الشاعر "ذوق" ما معناه: إن سيكرها ليس ابلذي تزيله احلموضة. 
ولكن اخلمر اليت ُتسقى يف اجلنة لن تكون مسكرة وال آسنة ولن تضر ابلصحة 

 والعقل.
والسبيل تعين  "،ياًل بِّ سي ل  ُتسمى "سي  عني   فيها ماء سُيمزيجإنه كذلك يقول هللا تعاىل 

كانت كلمة "سيل "فإذا   ؛الطريق
فمعناها: اسُلك  "يسيل ،سال"مأخوذة من  1

رِّ فيهأو  طريقك ولكن من  ،الذين يشربون اخلمر الدنيوية يفقدون اتزاهنمإن . اِّج 
ك قد ضعف إن :وسيقال له على إثر شربه سيجري،مزية تلك اخلمر أن شارهبا 

فاسُلك طريقك اآلن. هذا الفرق بني اخلمرين أيًضا يبني أهنا ليست مخرًا  ،زال كله
 ريمادية ألن شرب اخلمر املادي جيعل اإلنسان يفقد اتزانه، وال يقدر على اجل

 أبًدا.
 كيفية سكر اخلمر املادية 

أنين كنت ذات مرة أمتشى وحدي يف ابحة دارًن  وهي تذكرُت نكتةً ، ابملناسبةو 
فسمعت  ،الكائنة جبانب مكاتب مؤسسة "صدر أجنمن" وكنت أيلف مقااًل 

ال،   ،صوت رُجلني من الزقاق ُتت دارًن كان أحدمها كمتطي فرًسا واآلخر مرتجِّّ
ل يقول للراكب: اي  ؟ 2"هل تريد أن أتكل "البكورات "ُسندر سنغ"وكان املرتجِّّ

إذ يسأل أحدمها اآلخر: هل ستأكل  ،هناك حديثًا جيري بني االثنني ظننت أن
كورات؟ ولكين مسعت الكالم نفسه مرة أخر  بعد هنيهة، وظل الراكب يتقدَّم ا الب

قرب املسجد املبارك، ولكن الراجل ظل يعيد  إىل األمام حىت وصل إىل منعطف  

                                                 
ـبِّياًل قال تعاىل  1 ـا ُتسيـمَّى سيل سي ًنا فِّيهي (، جيـب أن يكـون فعـل األمـر مـن 19)اإلنسـان:  عييـ 

ل " ولكن حُيرَّك احلرف أحياًن يف حال ثِّقل اللفظ، إذا اتصل مع بعـض  "سال، يسيل" هو "سِّ
 احلروف؛ وذلك ليكون أخف على اللسان وأسهل على القارم. )املرتجم(  

     )املرتجم( البكورة هي طعام هندي ُيصنع من دقيق احلمص مع البطاطا وبعض البهارات. 2
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بكورات"؟ مث اختفى ال"هل تريد أن أتكل  "ُسندر سنغ"اي  :أي ،الكالم نفسه
ومرت على ذلك نصف ساعة وإذ بذلك الشخص جالس  ،صوت حوافر الفرس

مع أن "ُسندر سنغ" كان قد وصل إىل بيته يف  ،يف الزقاق ويعيد الكالم نفسه
فان. احلقيقة أن ذلك الشخص كان عاجزًا عن املشي غ  ذلك احلني وأيكل الرُّ 

فكان يعيد الكالم نفسه جالًسا  ؛وابهص ولفق ده ،لكونه سكراًًن ملا شربه من مخر
  أكل البكورات.إىل  ندر سنغ"قرب اجلدار ويدعو "سُ 

ويتكلم  ،وتضر بقواه ،فاخلمر تؤدي إىل فقدان املرء قدرته على املشي وزوال عقله
 ؛سبيال" ننا نسقي مخرًا ونقول له "سيل  إشارهبا بكالم هراء. ولكن هللا تعاىل يقول 

رِّ يف ،أي لقد زال ضعفك كله  سبيلك. فاج 
،  ،وكمكن أن تكون الكلمة مستمدة من فعل: "سأل يسأل" واملراد منه: اسأل 

ر، وفعل األمر منه هو "سيل "، واملراد هو أن الذي يشرب اخلمر بكثرة يفقد  واستفسِّ
ن عقلك صار إولكن مزية تلك اخلمر هي أنه عندما يُسقاها املرء يقال له  ،صوابه

فاسأل نا أمورًا جديدة من الروحانية واملعرفة. أي تزداد قوته العلمية من حاًدا اآلن، 
وسيسأل هللاي تعاىل أن يهب له علوما  ،ًنحية، ومن ًنحية أخر  تزداد قوته العقلية

 فيجري يف سبيل هللا كما جيري املاء بكل سهولة. ؛روحانية، وسيحوز جسده قوة
 الفواكه واللحم 

يف األسواق الدنيوية هو املأكوالت، وعندما حبثت يف  الشيء الرابع الذي يوجد
يـَُّروني متوفرة فيها، فيقول هللا تعاىل:  املأكوالتاجلنة وجدت كل  ويفياكِّهية  ممَِّّا يـيتيخي

تـيُهوني  * ويحلي مِّ طيري   ممَِّّا ييش 
. نرغب أحياًًن يف فاكهة معينة يف الدنيا وال جندها، 1

فيقال لنا: هل فقدتي  ،ونسأل عنه يف السوقفمثاًل نرغب يف أكل العنب 
فيقول البقال:  ،صوابك، هل هذا موسم العنب؟ ونرغب أحياًًن يف أكل الربتقال

ن هذا لن إولكن هللا تعاىل يقول  .فخذ املوز بداًل منه ،هذا ليس موسم الربتقال
أو هذا ليس موسم العنب أو الرمان أو ال يوجد املوز إن ولن يقال  ،حيدث هنالك

                                                 
 22-21الواقعة:  1
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البطيخ، بل سيجد اإلنسان كل ما يرغب فيه. كذلك إذا رغب املرء يف حلم طري 
تـيُهوني معني سيناله. مث يقول تعاىل:  ُهم  بِّفياكِّهية  ويحلي م  ممَِّّا ييش  د ًني ويأيم دي

. أي 1
سُيعطيون لألكل الفواكه واللحم من أّي نوع يشايون، وهذا ال يعين أهنم ينالون 

 ا ينالون السمك إذا رغبوا فيه، وإذا رغبوا يف حلم ماعز ينالونه. وإمن ،حلم طري فق 
 مزايا فواكه اجلنة 

لِّياليقول هللا تعاىل:  ويديانِّييًة عيليي هِّم  ظِّالهلُيا ويُذلِّليت  ُقطُوفـُهيا تيذ 
. أي أن الفواكه 2
رغبوا يف أكلها اليت يُعطاها املؤمنون يف اجلنة مزيتها الغريبة أهنا تكون دانية؛ فكلما 

اقتطفوها مبجرد مّد اليد إليها. يضطر الناس يف الدنيا إىل تسلُّق األشجار 
 ،ولكن لن يكون األمر كذلك يف اجلنة، بل تكون الفواكه دانية ،القتطاف الفواكه

 فيقدر كل واحد على قطفها مبجرد مد اليد إليها. 
طُوعية  ويال ممي ُنوعية  ويفياكِّهية  كيثِّريية  * ال ميق  يقول تعاىل أيًضا: 

. أي يُعطيون الفواكه 3
 ،ن الربتقال غري متوفر اليومإأي لن يقال هلم  ؛ولن تنتهي أبًدا ،لألكل بكثرة

أي من مزاايها أهنا  ويال ممي ُنوعية   وقوله تعاىل: ولكنكم ستنالون مثرة التوت فق .
لن جتعل اإلنسان مريًضا. حيدث يف الدنيا كثريًا أن الطبيب كمنع مريًضا من أكل 
املوز مثال أو يقول له: ال ُيسمح لك إال بعصري الرمان، وال أتكل  فاكهة أخر  

ألهنا لن  ،ق . ولكن الفواكه اليت يُعطاها أهل اجلنة لن يسيع أحٌد أن ينعتها بسوء
أهنا  ويال ممي ُنوعية  مرض، بل تكون مدعاة للصحة والعافية. فكان معىن  تتسّبب يف

ولن يتضّرر منها اإلنسان مهما أكل. نر  يف الدنيا أن  ،لن تؤدي إىل سوء اهلضم
ولكن هذا لن حيدث يف اجلنة. إن من  ،عدم احلذر قلياًل  كمرض يف حالاإلنسان 

 ،رتات متقاربة أثناء اخلطابعاديت أن أرتشف رشفة من الشاي الساخن على ف
ولكن كثريا منه يُعاد  ،فيبدَّل فنجان الشاي الساخن أمامي على فرتات متقاربة

                                                 
 23الطور:  1
 15اإلنسان:  2
 34-33الواقعة:  3
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ألنه يربد بعد قليل، ويف بعض األحيان أرتشف منه رشفة.  ،بدون أن أرتشف منه
أمامي ثالثون أو أربعون فنجاًًن. والذين ال يعرفون األمر  يُوضعويف أثناء اخلطاب 

 ،قته يظنون أين أشرهبا كلها. ذات مرة انضم إىل اجلماعة مبايع جديدعلى حقي
كان امسه "دبيت آصف زمان"، اشرتك يف   ،ا خملًصا جد  فيما بعد أمحداي   وصار

وقال بعدها للمولوي ذو الفقار علي خان احملرتم: ما  ،اجللسة السنوية للمرة األوىل
أثناء اخلطاب ثالثني أو أربعني  هذا الظلم الذي تقومون به إذ تقدمون للخليفة

 ،يف اخلطاب وال ينتبه إىل هذا األمر مستغرقٌ  اخلليفة ، بينمافنجاًًن من الشاي
ة لّ قِّ الشاي هبذا القدر مضر جدا بصحته. فلو استهلك اإلنسان شيًئا يف الدنيا بِّ ف

تنقطع ن تلك الفواكه هلا أتثري غريب، إذ ال إاحلذر يتضّرر، ولكن هللا تعاىل يقول 
بل سيكون اإلنسان قادرًا  ،يف أي فصل من الفصول ولن ترتك أتثريًا سيًئا يف اجلسم

إىل االمتناع عن استهالك  أحياًنً  على أكلها يف كل األحوال. يضطرُّ اإلنسان
ولكن األشياء الروحانية ليست كذلك، واهلدف األعلى منها هو  ،األغذية الدنيوية

، ولن أن يزداد اإلنسان علًما ومعر  فة، لذا سيأكل اإلنسان األشياء يف اجلنة ليل هناري
مادية بل هي  يكون حباجة إىل االنقطاع. فهذه املزااي توحي أهنا ليست فواكه

روحانية. لذلك ورد يف احلديث الشريف أن الرزق يف اجلنة لن يدفع آكله إىل 
 و روحاين.  بل هيتربّز؟! ألن ذلك الرزق ليس ماداي  وأىّن له أن  التربُّز،

 املغفرة والنعماء جنبا إىل جنب 

عندما وصلت إىل هذا املقام ذهب وهلي إىل أنه إذا كانت املأكوالت واملشروابت 
وسيسخ   ،هبذه الكثرة فسيكون شغلي الشاغل هو األكل والشرب ليل هنار

سيدي عليَّ ويقول: ما أغرب هذا العبد الذي يظل عاكًفا على األكل والشرب 
ليل هنار! فخفت أن أكون حمل سخ  سيدي بسبب املأكوالت واملشروابت، أو 

 يقول يل: هل اختذُتك عبًدا يل لتعكف على األكل والشرب ليل هنار؟ 
لكرمي مرة أخر  ألر  عندما استوىل هذا اخلوف على قليب توجهت إىل القرآن ا
ميثيُل اجل ينَّةِّ الَّيتِّ ُوعِّدي ماذا عسى أن أتلقى من املعاملة فوجدت مكتواًب فيه: 
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ن  ويأينـ هياٌر مِّن  ليِبي  ملي  يـيتـيغييـَّر  طيع ُمُه ويأينـ هياٌر مِّن   ال ُمتـَُّقوني فِّيهيا أينـ هياٌر مِّن  مياء  غيري ِّ آسِّ
ُم  فِّيهيا مِّن  ُكلِّّ الثَّميرياتِّ ويميغ فِّريٌة مِّن  مخي ر  ليذَّة  لِّلشَّارِّبِّنيي وي  أينـ هياٌر مِّن  عيسيل  ُمصيف ى ويهلي

ريهبِِّّّم  
. عندما يسقي الناس حدائقهم خيتل  املاء أبوراقها الساقطة على األرض 1

ويصبح نتًِّنا، وتفوح منه رائحة كريهة حبيث يتعذر على الناس املرور من قربه، 
ُوعد هبا املتقون ليست كذلك، وإن ماءها سيكون طاهرًا ونقًيا ولكن اجلنة اليت 

متاًما وغري خمتل  ابلرتاب والرمل، وعندما ُتسقى به األرض لن تتوّلد منه رائحة  
كريهة. وتكون يف اجلنة أهنار لِب لن يتغري طعمه وتكون أهنار مخر لذة للشاربني، 

ع أيكلها ملء بطنه. وتكون فيها مثرات من كل نو  ،من عسل مصفى وأهنارٌ 
 ،وعندما يكون قد أكل وشرب ملء بطنه سيخطر بباله أن واجبه كان اخلدمة

فسيقف  رِّيبا. وشِّ واآلن سيغضب عليه سيده حتًما وسيقول: لقد صرتي أكواًل 
مذعورًا وير  سيده واقًفا أمامه ويقول: اغفروا لعبدي ألنه شرب مائي، واعُفوا عن 

ك لبين، واغفروا لعبدي ألنه أكل مثاري. أي عبدي ألنه شرب عسلي واستهل
ى املؤمنون درجات. فعرفت رقّ ويُ  ،ستنـزل املغفرة من هللا بعد كل وجبة أكل وشرب

وإال فال معىن للمغفرة نتيجة استهالكها، ومن  ،من ًنحية أهنا أغذية روحانية
أكلهم ويكون  ،ًنحية اثنية فهمت أن هلل تعاىل عباًدا يُطعمهم ويسقيهم من عنده

 يب".رِّ وشِّ  ولٌ وشرهبم عبادة كما قيل للمسيح الناصري أيًضا "أكُ 
 حقيقة قول السيد عبد القادر اجليالني رمحه اهلل 

 إنين :وابلتدبّر يف هذه اآلية اتضح يل قول السيد عبد القادر اجليالين أيًضا إذ قال
ال آكل ما مل يقل هللا يل: اي عبد القادر أستحلفك بنفسي أن أتكل، وال أشرب 
ما مل يقل هللا يل: اي عبد القادر أستحلفك بنفسي أن تشرب، وال ألبس ما مل يقل 

هللا تعاىل سيقول لكل إن هللا يل أستحلفك بنفسي أن تلبس. فقد قيل هنا أيًضا 
، واشرب  من مخريت وسأعاملك ابحلسىن، مؤمن يف اجلنة: ُكل  وسأغفر لك ذنوبك
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وُكل  مثاري سأُنزل عليك رمحيت. كم تدل هذه الكلمات على احلب! وكم ُتظهر 
 لطف هللا تعاىل جتاه العبد املؤمن!

 األلبسة الفاخرة 

( مث فّكرُت أن األلبسة أيًضا تباع يف األسواق الدنيوية، فهل تُباع يف سوقنا أيًضا 5)
ويلِّبياُسُهم  فِّيهيا حيرِّيٌر * ت يف هذا املوضوع وجدت الشرح التايل: أم ال؟ عندما أتمل

رياطِّ احل يمِّيدِّ  ويُهُدوا إِّىلي الطَّيِّّبِّ مِّني ال قيو لِّ ويُهُدوا إِّىلي صِّ
. أي سُيعطى املؤمنون فيها 1

ويُهديون إىل الطيب من القول. يف الدنيا يستكرب الناس ابرتدائهم  ،لباًسا من احلرير
لباس احلرير ويقول أحدهم لغريه: أىّن لك أن تنافسين؟ ولكن هذا لن حيدث 
هنالك. توجد يف بالدًن عادة سيئة، وهي أنه إذا ازداد الراتب الشهري ألحد قلياًل 

عنه اثنًيا عنقه. فال ينثين عنقه أعرض  ،وجاء لزايرته أحد من إخوته وأقاربه الفقراء
احلرير إن دومنا سبب، بل تُثنيه كثرة الراتب الذي يتلقاه. ولكن هللا تعاىل يقول 

ويؤدي هبم إىل: "ُهدوا إىل الطيب من  ،الذي ينالونه يف اجلنة يكون من نوع غريب
القول"، أي ما إن يلبسونه حىت يتوّلد فيهم التواضع وتنشأ فيهم عواطف احلب 

رياطِّ احل يمِّيدِّ  ،الود واإلخالصو  املاديون كمشون يف الشوارع  الناس؛ فويُهُدوا إِّىلي صِّ
 ،العامة متبخرتين بعد ارتدائهم احلرير، ينظرون إىل النساء، والنساُء ينظرن إليهم
 ،وبذلك تسوء أخالقهم. ولكن ذلك احلرير سيكون من نوع عندما يلبسه املؤمنون

 يف الوصول إىل عتبات هللا.  وستزداد يف قلوهبم رغبةٌ  ،يفّرون إىل هللا تعاىل
ويلِّبياُس التـَّق وي  ذيلِّكي يقول هللا تعاىل: إذ وإضافة إىل ذلك هناك لباس آخر أيًضا، 

يـ رٌ  . ولنر اآلن هل كمكن احلصول على هذا اللباس أيًضا يف تلك السوق أم خي
و ا زياديُهم  ال؟ فعندما نتأمل يف ذلك جند مكتواًب يف القرآن الكرمي:  تيدي ويالَّذِّيني اه 

ُهم  تـيق وياُهم   ُهًد  ويآاتي
املراد من ذلك أن كل واحد سينال لباًسا حبسب ف. 2

 متقدما يف الروحانية كان لباسه أمجل. مستو  هدايته، وكلما كان أحد 
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 الزينة والتجّمل أدوات 

الزينة والتجّمل مثل املرااي واألمشاط واألوشحة واملساحيق  أدوات( مث رأيت أن 6)
وغريها كانت تُباع يف األسواق، ففكرت أن هذه األمور كانت متوفرة يف األسواق 
يف األزمنة القدكمة، أما يف األسواق املعاصرة مثل سوق "أًنر كلي" وسوق "ديب" 

اق القدكمة مقابلها ق ، مع فتكثر املساحيق ومحرة الشفاه إىل درجة  ال أمهية لألسو 
أن النساء ال يستقرُّ هلن قرار بدون هذه األشياء. ال شك أن الرجال املعاصرين 

يف   مفرق الشعرإذ يفرحون إبظهار  ،أيًضا مل يتأخروا عن النساء يف هذه األمور
فيحسِب ريوسهم، ورّش أنواع العطور واملساحيق على أجسادهم. أما النساء 

دهون على وجوههن واستخدام املساحيق ومحرة الشفاه والتعطُّر أنواع ال فيحسِب
وحني  ،وغريه ضروراًي للتجّمل، بل يدهّن وجوه أوالدهن أيًضا أبنواع الدهون
 أبيديهم،يداعِب بعض األطفال يلتصق شيء من احلمرة والدهن واملسحوق 

فر هذه إىل الذهاب إىل املغسلة سريًعا. فقلت يف نفسي: لنري هل تتو  فيضطرون
األشياء يف تلك السوق أيًضا أم ال، ألنه لو مل تتوفر فيها لرفض الرجال املعاصرون 

ويتساءلن: هل توجد أدوات  ،الذهاب إىل هناك، ولسوف ترفض النساء حتًما
 .فال حاجة لنا ابجلنة ،التجّمل يف اجلنة أم ال؟ وإال

ت يهملن هذا أول شيء للزينة هو اجلمال الذايت، ولكن كثريًا من السيدا
اجلانب وحيسِب أهنّن يصبحن مجيالت ابستخدام املساحيق، ويزعمن حلمقهن 
أن كثرة استخدام املساحيق تضمن مجاهلن، فيستخدمن املساحيق بكثرة هائلة 
، حىت يبدو كأهنن رششن كيسي دقيق  على وجوههن. وألن لون اإلجنليز أبيض

الدًن فالناس يقّلدون اآلخرين فال تسيء املساحيق إىل مظهر وجوههم، أما يف ب
فيستخدمون املساحيق بكثرة هائلة مقّلدين اإلجنليز. وهناك  ،دون تفكري

البعض الذين يستهلكون الصابون بكثرة ظًنا منهم أن لوهنم قد يبيّض هبذه 
ما هو أسود  ضَّ يّ ويغسلون وجوههم بكثرة، ولكن ال كمكن أن يب ،الطريقة
 أصاًل.
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 أسود ودميم  تجميل وجٍهلفة وْص

وطلبت مين أن أشفع هلا يف وهي هندية،  ،اإلجنليزية ذات مرة جاءتين أستاذة
ضيفًة عندًن إىل بضعة أايم. وكانت  فقلت هلا: سأفكر يف ذلك، فمكثت   ،وظيفة

كما جيب. والواقع أن لوهنا كان أقل سواًدا   اتقول عن نفسها أن لوهنا ليس أبيضً 
من لون الزنوج بقليل. كنت يف تلك األايم عازًما على الذهاب يف رحلة إىل 

حبيب هللا شاه )أخو  جوريشاطئ النهر لتغيري اجلو. وابلصدفة كان السيد م
فخرج هو أيًضا يف الرحلة  ،وكان متزوًجا بسيدة إجنليزية ،زوجيت( أيًضا يف قاداين

ألن أخته املرحومة أم طاهر كانت ستسافر معي. فقد شفعت  زوجته حبق  ،معي
تلك األستاذة لتكون أنيسة هلا يف السفر فاصطحبناها. عندما وصلنا هناك 

وركبُت أًن والسيدة أم طاهر وأخت زوجيت يف قارب، وركب  ،استأجرًن قاربني
حشمة هللا يف قارب  رتماحمل حبيب هللا واألستاذة املذكورة والدكتور السيد ميجور

. كان القارابن كمخران جنًبا إىل جنب فسمعت صوت األستاذة وهي تتكلم  ،اثن 
وقد  ،لون بيشرهتا أسود لسبب كذا وكذاإن مع الدكتور حشمة هللا وتقول 

أدوية عديدة لتبييضه. وتقول للدكتور ابلتكرار: مبا أنك خبري يف هذا  استخدمت  
هل استخدمت دواء كذا وكذا؟  :بيِّّض لوين. سأهلا الدكتوراجملال فصِّف  يل دواء ي

وكنت أستمتع  ،قالت: نعم قد استخدمته؛ كاًن يتكلمان يف هذا املوضوع
حبديثهما. كانت السيدة تكرر للدكتور أن هذا مرض شديد ال يكاد يزول أبّي 

حبيب ا. كان السيد هلعالج، مع أنه مل يكن مرًضا بل كان لوًًن وهبه هللا تعاىل 
 ،هللا صديقي منذ الصغر مث توّطدت عالقتنا أكثر، وكان مولًعا بقراءة القرآن الكرمي
فكان يتلوه يف القارب بصوت عال كعادته، وكنت أنتظر ألر  كيف يبيِّّض 
الدكتور احملرتم لوهنا. بعد هنيهة أغلق السيد حبيب هللا القرآن الكرمي وقال: 

ًنجعة، لذلك سيبقى لونك أسود يف هذه الدكتور ال يستطيع أن خيربك بوصفة 
وهي أنه قد ورد يف القرآن الكرمي أن الذي  ،الدنيا، ولكن هناك وصفة أخربك هبا

يكسب أعمااًل حسنة سيكون لون وجهه أبيض يوم القيامة. فال كمكن أن يبيضَّ 
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وسيبيّض لونك يوم  ،لذا عليك أن تعملي ابلقرآن الكرمي ،لونك يف هذه الدنيا
التجميل والزينة اليت أريد بياهنا هنا إمنا هي من النوع الذي  فأدواتة حتًما. القيام

 أشار إليه السيد حبيب هللا شاه. 
 اللون األبيض 

يـيو مي تـيبـ ييضُّ ُوُجوهٌ يقول هللا تعاىل: 
. إذا كان أحد أسود اللون يف الدنيا ال 1

يصبح وسيًما، وإذا كان كمكن أن يبيّض لونه، وإذا كان دميم الصورة ال كمكن أن 
وإذا كان جمدوع األنف ال كمكن أن يعود إليه أنفه.  ،أعمى ال كمكن أن يبصر

ومهما حاول املرء وغسل وجهيه صباح مساء ابلصابون؛ فإذا كان لونه أسود فلن 
عادة سيئة، وهي  اتيّ يبيّض، ولن تتغري احلالة اخليلقية أبًدا. توجد يف طالب الكلِّّ 

أنواع الدهون وبكثرة، ولكن املالمح اليت خلقهم هللا تعاىل عليها أهنم يستخدمون 
نكم تستخدمون أنواع الصابون إال كمكن أن تتغري أبّي حال. يقول هللا تعاىل 

يـيو مي تـيبـ ييضُّ : يومٌ  ولكنه ال يبيّض حبال، فتعالوا خنربكم أنه سيأيت ،لتبيِّّضوا لونكم
اقة. وحيدث يف الدنيا أن يسوّد لون ء برّ وجوه املؤمنني بيضا فيه تكون ُوُجوهٌ 

وبعضهم يعميون  داكًنا،البيشرة البيضاء أيًضا، فلو مرض اإلنسان مثاًل يصبح لونه 
ويأيمَّا الَّذِّيني ولكن هللا تعاىل يقول:  ،أو يصبحون عو را نتيجة بعض األمراض

 ، أي لن يفسد لوهنم. 2وني ابـ ييضَّت  ُوُجوُهُهم  فيفِّي ريمح يةِّ هللاِّ ُهم  فِّيهيا خيالِّدُ 
يقول البعض يف هذا املقام إنه جيب أال تؤخذ مثل هذه الكلمات الواردة يف القرآن 

ري أيحيُدُهم  فقد ورد يف القرآن الكرمي نفسه:  ؛الكرمي ابملعىن احلريف، فانظروا ويإِّذيا بُشِّّ
ويد ا ُهُه ُمس  ألُنـ ثيى ظيلَّ ويج  ابِّ

بل املراد  ،يسوّد يف الواقع. وهذا ال يعين أن وجهه 3
يـيو مي هو أن قلبه يصاب ابلقلق واحلزن ويصاب بصدمة قاسية. كذلك املراد من: 

ًنزاًل على وجوه أهل  ،يوم القيامة، عندهم هو أن النور سُيالحيظ تـيبـ ييضُّ ُوُجوهٌ 
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إن وستنـزل عليهم أنوار إهلية.  ،بسبب صالحهم وتقواهم وإكرامهم ، وذلكاجلنة
 املعىن أيًضا صحيح ال كمكن إنكاره. هذا 

 الدهون واملساحيق واحلمرة 

 لنري اآلن ماذا يستخدم الرجال والنساء للزينة والتجّمل.
ره وتفتح ميسيامَّه وخُترج منه السموم   أوال: يستخدمون دهوًن تلنيِّّ اجللد وتـُنيضِّّ

 وتظهر البياض.
 ،إىل انكماش ميسيامِّّهم، وتؤدي يف احلالاثنًيا: يستخدمون دهوًًن تنشطهم 

وخُتريج  وتضفي رونقا على أجسادهم. أي أوال يستخدمون أشياء تنفتح هبا املسامّ 
مث يستخدمون أشياء يزول هبا الضعف وتـيريهُّل األعضاء. كذلك  الرتسُّبات،

مرة لري  اآلخرون آاثر الصحة يستخدمون املساحيق للتبييض، مث يستخدمون احلُ 
 يف أجسادهم. 

ريةٌ نقرأ القرآن الكرمي جنده يقول: عندما  ُوُجوٌه يـيو ميئِّذ  ًنيضِّ
. أي أنكم 1

تستخدمون الدهون واملساحيق يف هذه الدنيا وال تدرون أن بعض الوجوه ستكون 
علوم أن لكل من وامل ،ًنضرة يوم القيامة. الُنضرة يف العربية تعين اجلمال والرونق

مال هو تناسب األعضاء، ومعىن الرونق هاتني الكلمتني معىن خمتلفا، فمعىن اجل
لن ينفعه لون فآاثر الصحة اليت تتبنّي من الوجه واألعضاء. فإذا كان أحد أفطس 

ولونه أبيض. كذلك إذا كانت  محراوينوشفتاه  وجنتاهوجهه شيًئا وإن كانت 
جًدا  ضّيقةإىل حد غري معقول أو كانت جبهته  جاحظتنيعيناه دميمتني أو كانتا 

 ،نيتمضغوط وجناتهالعينني أو كان  حاجبـييكون شعر رأسه واصال إىل حبيث ي
حىت يبدوا كخشبتني ملصيقيتني ببعضهما فلن يُعّد مجياًل مطلًقا. لقد أتملت يف 
هذا املوضوع ووجدت أن وجوه الناس تشبه وجوه حيواًنت خمتلفة. فلو الحظنا 

وبعضها  ،وجوه الناس من هذا املنطلق لوجدًن أن بعضها يبدو شبيًها بوجه الثعلب
وجه القطة وغريها وجه الفأر.  ر وأخيشبه وجه الكلب وبعضها وجه اخلنـزير 

                                                 
 23القيامة:  1
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هو ذلك الذي يكون أقل شبها هبذه احليواًنت. ولو فالوجه الكامل واجلميل بينما 
حاول الناس الستطاعوا إزالة هذا العيب. وألن هذا ليس موضوعي اآلن لذا لن 
أتطّرق إىل بيان أساليب إزالة هذا العيب، إال أنين قلُت إمجاال أن كثريًا من الوجوه 

فيحاول معظم الناس أن يستخدموا  ؛اإلنسانية تشبه وجوه بعض احليواًنت
وال يتوجهون إىل طرق صحيحة  ،الشفاه أو املساحيق األخر  أمحرالدهون أو 

الشفاه  وأمحرهذه الدهون واملساحيق إن لتحسني مالمح الوجه. يقول هللا تعاىل 
ه، والذين يدخلون سوقنا لن تنفعهم شيًئا. األمر احلقيقي هو ُتسني مالمح الوج

لن حيتاجوا إىل املساحيق، بل سُيدخيلون فيها بعد ُتسني مالحمهم. فإذا كان أحد 
أعور سيزول عوره، وإذا كان أعرج سيزول عيريُجه، وإذا كانت عيناه صغريتني مثل 

ان، وإذا كانت أسنان أحد ابرزة إىل األمام  لئأسنانه جيًدا كالآل تـُن ظم ،احلية فُتكربَّ
كيف كمكن مع كوهنم مقربني إىل هللا أن توجد فيهم عيوب أيًضا؟! ال   العِّق د.يف 

  مث يُدخلهم اجلنة. ،شك أن هللا تعاىل يزيل مجيع عيوهبم
 حادث طريف 

 ،ألقى ذات مرة خطاابً  أن رسول هللا  لقد وردت يف األحاديث طريفةٌ 
ين ،فجاءته عجوز وقالت: اي رسول هللا هل  :اتُرك هذا الذكر جانبا وأخربِّ

سأدخل اجلنة أم ال؟ ال شك أن سؤاهلا هذا كان سخيًفا، ولكن ملا كانت تزعج 
أن كمازحها، فقال: لن تدخل اجلنة  فخطر بباله  ،من قبل أيًضا النيب 

عجوز حبسب علمي. فما إن مسعت  هذا الكالم إال وبدأت ابلصراخ والعويل 
نك ستدخلني أ: مل أقل وقالت: اي ويليت، هل سأدخل اجلحيم؟ قال النيب 

 لن تدخل اجلنة عجوز. إنه النار. قالت: لقد قلت اآلن 
بل هي روحانية، ولكن ما  ،مادية احلقيقة أن احلياة يف العامل األخروي ليست

دمُت أُقارهنا ابألشياء يف السوق املادية، فال بد من التأكيد على اجلانب 
املادي، وإال فاحلقيقة أن ذلك العامل روحاين. وإىل جانب ذلك صحيح أيًضا 

يف املنام بوالدة االبن وال يُر   أنه ال توجد روح بال جسد. فكما يُبشَّر أحدكم
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بل يُر  فاكهة املاجنا مثاًل.. كذلك اخلمر اليت يُعطاها  ،ابًنا أحياًنً فيه املرء 
 ،وسيبدو أن هناك مخًرا يف الكأس ،اإلنسان يف اجلنة ستكون مخًرا ظاهرايً 

ولكن شرهبا يشحذ العقل ويزداد املرء علًما ومعرفة بداًل من اهلذاين. فيقول هللا 
 : ٌرية ضِّ ميئِّذ  ًني ، أي ما مل تتمكنوا من إصالحه يف الدنيا ُوُجوٌه يـيو 

 الـُمشرِّق البهيّ أي اللون  ؛املعىن الثاين لِـّ "ًنضرة" هو الرونقإن سيصلحه هللا. 
 ،والصحة والعافية البادية على الوجه. يف هذه الدنيا أًنس يدهنون وجوههم

ننا لن إبينما هم متآكلون داخلًيا بسبب األمراض، ولكن هللا تعاىل يقول 
الدهون واملساحيق، بل  أو نكفيهم احتياج ،صلح مالحمهم الظاهرية فق نُ 

 هنبهم عند خلقهم اجلديد رونًقا يبدو على وجوههم. 
 وجوه مسفرة 

ريةٌ يقول هللا تعاىل:  تـيب شِّ كيٌة ُمس  فِّريٌة * ضياحِّ ُوُجوٌه يـيو ميئِّذ  ُمس 
. أي وجوه أهل 1

والمعة. يكون هناك أًنس ذوو لون أبيض يف الدنيا  اجلنة تكون يومئذ مسفرة
أبيض مثل الشمعة. وهناك  فالنولكن من أنواع خمتلفة، فيقول الناس إن لون 

البياض يف اجلنة يكون المًعا ملعان إن بياض مثل بياض اللؤلؤ، فيقول هللا تعاىل 
كيةٌ  :الآللئ. مث يقول   تفرح . أي أن استخدام املساحيق الدنيوية الضياحِّ

بل قرأُت يف بعض الكتب أن النساء اللوايت يستخدمن املساحيق  ،القلب
الوجه بسبب حدوث التجاعيد عليه  عنيتحاشني الضحك لكيال تزول املساحيق 

ن مسحوقنا لن يزول مهما ضحكتم. ومسعت أيًضا إ نتيجة الضحك. مث قال 
وعندما  لتجميل(،)ل أنه تكون عند بعض السيدات مرآة صغرية وأشياء للمكياج

يذهِب إىل مكان منعزل ويضعنه مرة  ،يشعرن يف اجتماع أن املكياج زال قلياًل 
ولن يزول مهما  ،مسحوقنا من نوع غريب إنأخر . ولكن هللا تعاىل يقول 

وهو من نوع ممتاز حبيث إذا ُوضع على وجه أصبح الوجه به ذا رونق  ،ضحكتم
 . أّخاذوهباء 
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 وجوه مستبشرة 

ريةمث يقول تعاىل:  تـيب شِّ يف هذه  إن املرأةأي تكون مسرورة وسعيدة جًدا.  ُمس 
 ايف حب غريه من وقوع زوجهاقلق ت هها،املساحيق على وج تضعالدنيا عندما 

ال خوف عندًن من  أنفيخرب بيتها، ولكن يقول هللا تعاىل ، ابلنظر إىل مكياجها
 م هللا تعاىل. بل سيكون كل شخص سعيًدا بنِّع ،هذا القبيل

 وجوه ناعمة مثل احلرير 

عِّميةٌ كذلك يقول هللا تعاىل:  ُوُجوٌه يـيو ميئِّذ  ًني
ُتستخدم الدهون يف فبينما . 1

ةٌ هللا تعاىل:  الدنيا لتجعل اجللد ًنعًما، يقول عِّمي  أي ال حاجة ؛ُوُجوٌه يـيو ميئِّذ  ًني
 ،ألنه لن تكون يف وجوه أهل اجلنة أدىن غِّلظة ،من هذا القبيل إىل دهون   عندًن

. 2لنّي امللمس :"ًنعم" يف العربية معاينألن من  ؛بل تكون ًنعمة ولّينة امللمس
ولن حيدث ق  أن تغلظ يف الشتاء مثاًل  ،أي ستكون أجسامهم ًنعمة دائًما

وترتاخى يف الصيف، بل ستكون ًنعمة ولّينة امللمس دائًما، أي ستكون لّينة 
، ولن تكون حباجة إىل أّخاذوبيضاء ومجيلة وذات رونق وهباء والمعة وذات لون 

وكأن هللا تعاىل قد وضع عليها كل  ،الشفاه واملكياج وأمحراملساحيق والدهون 
 هذه األشياء سلًفا. 

 العطور والروائح الطيبة املتميزة 

فهل ستتوفّر يف تلك  ،( مث فكرت أن العطور أيًضا تُباع يف األسواق الدنيوية7)
السوق أيًضا؟ عندما تدبّرت القرآن الكرمي من هذا املنطلق وجدُت مكتواًب فيه: 

  فيأيمَّا إِّن  كياني مِّني ال ُمقيرَّبِّنيي * فـيريو ٌح ويريحي ياٌن ويجينَُّة نيعِّيم
. أي إذا كان الذي يعقد 3

نا أيًضا بنّي هللا تعاىل سنعطيه الروح أواًل وقبل كل شيء. ه ،الصفقة معنا مقرَّابً 
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فتوجد يف هذه الدنيا املساحيق  ؛فرقًا عظيًما بني النعماء الدنيوية واألخروية
ولكن إذا أراد أحد أن ينال العينني أو الشفتني أو  ،الشفاه مثاًل  وأمحروالدهون 

ولكن إذا   ،، كذلك كمكن أن يشرتي املرء عطرًاينال أاي  منهااألسنان أو الوجه فلن 
فال قوة يف العامل تقدر على أن هتبه أنًفا  ،ن أنفه حمروًما من حاسة الشمكا

جديًدا. ولقد رأينا أبم أعيننا أشخاًصا ال يقدرون على التمييز بني رائحة طيبة 
 حاسة الشم عندهم. فقدان وخبيثة بسبب 

يدّرسنا الطب قال ذات مرة أن هناك مرًضا  عندما كان سيدًن اخلليفة األول 
فال يعود قادرًا على التمييز بني الرائحة  ،على حاسة الشم عند اإلنسان يقضي

وُوضعت أمامه  عينيهالطيبة واخلبيثة. فكان هناك شخص إذا طُلب منه أن يُغمض 
فما كان يقدر على التمييز بينهما. كانت فتاة ختدم يف بيت  ،قذارة وأجود العطور

فقالت: اي  .ذات يوم أن ُُتضر زجاجة عطر معّينة فطلبت منها ،إحد  قريبايت
وعندما طلبت منها أن تشم العطر تبنّي أهنا  .سيديت ال أدري ما هي الروائح الزكية

 الشم هنائًيا.  حلاسة فاقدةٌ 
،  ، ما مل يكن سليًما ابألصلستخدام املساحيقاب ،يبدو مجياًل ال فكما أن الوجه 

ملرء ابلعطور. فإذا كان أنف أحد حمروًما من كذلك ابألنف السليم فق  يستمتع ا
شيًئا. يقول هللا  من روائحها لن يستفيدف ،حاسة الشم وذهبتم به إىل احلدائق

من أين هلم ولكن  ،العطور يبيعوان التجار يف األسواق الدنيوية كمكن أن إتعاىل 
ألنف أي خنلق يف ا فـيريو حٌ ولكن ماذا نعطي حنن؟ فقال: ؟ األنوف أن يبيعوا

أيًضا إىل جانب  قدرة على شم الرائحة أواًل. فمن معاين "الريو ح": "وِّجدان الرائحة
ولكننا هنب الناس جُتّار الدنيا ليسوا إال ابعٌة للعطور،  إن معان  أخر . فقال 

 أواًل أنًفا يشم العطور والروائح الزكية. 
إن حاسة أنفي حادة بوجه غري عادي إىل درجة أين أستطيع أن أعرف من 

كان ابلقرب مين   فإناحلليب أي نوع من العلف أكلته البقرة أو اجلاموس. لذا 
أتضّرر منها كثريًا. والذين يعرفون  ،شيء ذو رائحة كريهة مهما كانت خفيفة
كانت مغلقة أشعر   ألهنا إذاالنوافذ، طبيعيت عندما يدخلون املسجد يفتحون 
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 وكان املسيح املوعود  ،بضيق النفس. كذلك أستخدم العطور كثريًا
. كنت يستخدمها دائماما كان  ولكن اخلليفة األول  أيضا، يستخدمها كثريًا

أدرس صحيح البخاري عنده، وذات يوم حني كنُت ذاهًبا ألدرس عنده سألين 
ألدرس صحيح  ،لوي نور الدين: أين تذهب؟ قلُت: إىل املو املسيح املوعود 
: سل ه هل يوجد يف صحيح البخاري حديث مفاده أن النيب البخاري. فقال 

  املولوي  إنيف احلقيقة  كان يغتسل يوم اجلمعة ويغري املالبس ويستخدم العطر؟
نور الدين يبقى مشغواًل يوم اجلمعة أيًضا حىت يُرفع األذان، فكثريًا ما كان يتوضأ 

 ولكن ملا طلب املسيح املوعود  ،مع أنه كان أستاذيفملسجد. ويذهب إىل ا
أن أقول له ذلك فعلُت. فضحك املولوي بسماع ذلك وقال: نعم كان رسول هللا 

ولكنين أنسى ذلك أحياًن بسبب انشغايل يف أمور  ،حذرًا جًدا من هذه الناحية
 أخر . 

لكنت اتجر  ،خليفة: لو مل أكن لقد قرأت يف "اتريخ اخللفاء" قول عمر 
يتبنّي من ذلك أن حاسة الشم عنده كانت قوية جًدا، وهذه مماثلة بيين فعطور. 

وبينه. فإن وجود حاسة الشم يف األنف رمحة عظيمة من هللا تعاىل، ولكن أىّن 
؟ التجار يستطيعون أن يبيعوا العطور يف لفاقدهاألحد أن يعطي هذه احلاسة 

ننا إأن يهبوا أحًدا أنًفا. ولكن هللا تعاىل يقول  ولكنهم ال يستطيعون ،أسواقهم
أي "ريحيان". وإن مل يُع ي املرء أنًفا فما فائدة  ؛هنب األنف أواًل مث نعطي العطر

العطر؟ هناك ميثل أُردي معناه: "ما الفائدة من حلية تلبسها النساء يف األنف إن 
 مل يكن لديهن أنف أصاًل"؟

حاسة الشم عند أهل اجلنة ليشّموا الروائح جيًدا، مث ننا سنقوي إيقول هللا تعاىل 
. أي سيحظون بكل 1طيب الريح" تانعطيهم ريحياًًن. ومعىن الريحيان: "كل نب

أي لن أتيت هذه الرائحة الزكية من  ؛أيًضا ويجينَُّة نيعِّيم  شيء ذي رائحة زكية، 
 ابلروائح الزكية.  بل اجلنة ستكون زاخرة ،اخلارج
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 األدوية املقوية للجسد 

وقيل عن غريه  ،( رأيت يف السوق أدوية مقوية، وقيل عن دواء أنه يقوي املعدة8)
نه يقوي القلب وقيل عن دواء آخر إنه ُيستخدم لتقوية الدماغ، وبذلك يُرغَّب أ

. فقلُت: هل سأحصل ابلنعم الدنيويةالناس يف تناوهلا ليكونوا أقوايء ويستمتعوا 
دوية املقوية هنالك أيًضا أم ال؟ فعلمت أهنا تكون مهيأة أبسلوب على هذه األ

ُتم  فياد ُخُلوهيا آخر، فيقول هللا تعاىل:  ٌم عيليي ُكم  طِّبـ  ويقيالي هليُم  خيزينـيتـُهيا سيالي
خيالِّدِّيني 

ولكننا لن نعطيهم إايها يف  ،. أي ال شك أن األدوية املقوية متوفرة1
ولكن إن مل يكن  ،الضعف أو املرض يف حالاجلنة، والسبب يف ذلك أهنا تُعطى 

هناك ضعف أو مرض فال حاجة إىل األدوية أصاًل. وألن اإلنسان يصاب 
لذا يكون حباجة إىل األدوية، ولكننا لن جنعله كمرض  ،ابلضعف واملرض يف الدنيا

ٌم عيليي ُكم  ته وعافيته. فقال: بل سنحافظ على صح ،هنالك أي ، سيالي
ُتم   وقال: ستحظون ابلصحة والعافية دائًما. أي سُتزال أمراضكم الداخلية  ،طِّبـ 

بكل أنواعها، أي سُتمتَّعون ابلصحة الظاهرية والباطنية. واملعلوم أن اإلنسان 
ي تغزو اجلراثيم" أ انتشار يصاب ابملرض لسببنيِّ: إما يصاب به حبسب "نظرية

أو حيدث اخللل يف  .جراثيم األمراض املختلفة من اخلارج وجتعل اإلنسان مريًضا
 أفعال األعضاء ويصاب اإلنسان ابملرض.

أحد  ابختصار، تنشأ األمراض لسببني اثنني، إما أن تدخل جرثومة
وجتعله  ،جسمي اإلنسان من اخلارج ،الطاعون أو اهليضة أو التيفوئيداألمراض،ك

 ،احلموضة يف املعدة مثاًل  ازدايديف أفعال األعضاء نتيجة  خللٌ و حيدث أ .مريًضا
مالئكتنا سيعاجلون كِّال هذين  إنأو ما شاهبها من خلل. ولكن هللا تعاىل يقول 

ٌم عيليي ُكم  فيقولون ألهل اجلنة:  ؛األمرين أي لن هتامجكم اليوم جرثومة  ،سيالي
ولن هتامجكم جرثومة اهليضة وال جرثومة التيفوئيد، ولن تدخل  ،الطاعون

أجسامكم جرثومة أي مرض آخر أيًضا. كمكن أن تتم محاية جسم اإلنسان أيًضا 
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ُتم   :فقال  ،يف أفعال األعضاء خللولكن حيدث  ،من اخلارج أي قد  طِّبـ 
احلماية كمكن أيًضا. مث كمكن أن خيطر ابلبال أن هذه  الداخليةُأصلحت أعضايكم 

أي هذه احلالة ليست  ،خيالِّدِّيني فِّيهياأن تُرفع يف وقت من األوقات، فقال: 
 لن تزول أبًدا. ابقية بل هي  ،مؤقتة

 األواني الفاخرة 

( رأيت يف األسواق الدنيوية أواين فاخرة وعالية اجلودة، ففكرُت: هل توجد 9)
وييُطياُف عيليي هِّم  : اآليةاألواين مثلها يف تلك السوق أيًضا؟ فوقع نظري فورًا على 

وياب  كيانيت  قـيويارِّيريا نِّيية  مِّن  فِّضَّة  ويأيك  آبِّ
. أي الذين يصبحون خداًما لنا ويربمون 1

نِّيية  مِّن  فِّضَّة  عنا: الصفقة م سيأتيهم اخلدام الذين يكلِّّفهم أي ، يُطياُف عيليي هِّم  آبِّ
وياب  كيانيت  قـيويارِّيرياهللا إبحضار األشياء يف آنية من فضة،  أي سيأتوهنم  ويأيك 

توضيع فيها اخلمر. فستكون  الزجاجات اليتاملراد من القوارير و أبكواب من قوارير. 
 بياضٌ أي سيتخلل لونـيها  ،ولكنها ستكون من فضة الزجاجات،ل مث تلك األواين

األواين نقية  تلك مثل بياض الفضة، وتكون شفافة كأواين الزجاج. أي ستكون
من ًنحية أخر  فرُي  الشيء املوجود فيها كما يُر  يف آنية زجاجية، و  ،من ًنحية

 ؛ني فيما بينهم يف اجلنةتكون المعة مثل الفضة. احلقيقة أن هذا ميثل معاملة املؤمن
 ون ما يف قلوب بعضهم كما يرتاء  الشراب يف آنية زجاجية. أفيقر 

ولكن لن  ،ال كمكن ألحد يف هذه الدنيا أن يعرف حىت ما يف قلب زوجته احلبيبة
مثل  ،يكون احلال على هذا املنوال يف اجلنة. واألشياء اليت ليست شفافة عادة

 تكون شفافة هنالك.  ،الفضة
غري املشوب بعيب، فمن هذا  النقي، أي البياضترمز إىل "الفضة" يف العربية 

أن أهل اجلنة سيكونون أبرايء من  ،املنطلق من معاين كون تلك األواين من فضة
مبعىن أن كل واحد منهم سيكون  ؛واثنًيا: لن يكون شيء مسترتًا فيهم ،العيوب
 وال جمال للشك فيه.  ،صدق وحق هو أن كل ما يقوله صاحبه يقني  على 
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 السرر واألرائك 

ق الدنيوية، فنشأت يف قليب تسايل اسو ( مث رأيت أاثث البيوت يُباع يف األ10)
مفاده: هل سيتوّفر أاثث البيت يف تلك السوق أيًضا؟ عندما أجلُت النظر 

هيا : قوله تعاىلرأيت  ُمتـيقيابِّلِّنيي عيليى ُسُرر  ميو ُضونية  * ُمتَّكِّئِّنيي عيلييـ 
. معىن 1

أهنم ينالون ُسرًرا  عيليى ُسُرر  ميو ُضونية  املوضون هو املنسوج، فاملراد من 
منسوجة. كان العرب معتادين على أمرين: معظمهم كانوا ينامون على التخوت 

عندما سافرًن للحج استأجرًن يف  وبعضهم كانوا يستخدمون األسّرة. ،اخلشبية
بل كانت فيه ختوت للنوم  ،ولكن مل يكن فيه أّي سرير ،مجياًل مكة املكرمة بيًتا 

مثل املصطبة. فكان الناس يفرشون الفرش عليها وينامون. ولكننا ما كنا 
لذا طلبت سريًرا من فندق ومنت عليه. ولكن هؤالء الناس  ،متعودين على ذلك

، أي ة  عيليى ُسُرر  ميو ُضوني ينامون على التخوت عادة. يقول هللا تعاىل: 
ُمتَّكِّئِّنيي  وسيكونون (.ُمرحية يف اجلنة أسرة منسوجة )وهي للمقّربني ستكون

ا ُمتـيقيابِّلِّنيي  هي الغريب يف املوضوع أن السرير ُيستخدم يف الدنيا للنوم  .عيلييـ 
ولكن مل يرد ذكر النوم يف اجلنة. فلم يُذكر يف القرآن الكرمي أن أهل اجلنة  ،عليه

لذا ال  ،ن النوم يدل على الغفلة، وألنه ال غفلة يف اجلنةينامون. احلقيقة أ
حاجة إىل النوم فيها. ويف هذا دحٌض أيًضا للذين حيسبون اجلنة مقام 

املعروف شاعر األردية االستمتاع والتلذذ فق . النوم ضروري لالستمتاع. يقول 
الليل  يف أثناء ،"غالب" ما مفاده: أًن حباجة إىل الغياب عن الوعي نوًعا ما

 والنهار. 
دعك عن حرمانه من النوم  ،فهو يريد أن خيلق حالة من النوم أثناء النهار أيًضا

الغفلة،  من ليال. كذلك يتناول بعض الناس األفيون بُغية االستمتاع َّبلق حالة  
ولكن هللا تعاىل مل يذكر النوم يف ذكر اجلنة ق ، بل أشار إىل العمل الديوب 

عيليى ُسُرر  بل قال:  ،أهل اجلنة سينامون على األسرةإن   فق . مل يقل
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االتكاء يدل على الراحة واالسرتاحة وليس ف. ميو ُضونية  * ُمتَّكِّئِّنيي عيلييـ هيا ُمتـيقيابِّلِّنيي 
على الغفلة. فمثاًل عندما نقرأ الكتب أو نتأمل يف مواضيع دقيقة نتكئ على 

لغفلة أو النوم. ولكن ملا كان الناس ولكننا ال نكون حينئذ الجئني إىل ا ،وسادة
لذا كان من املمكن أن تساور األذهان شبهة أن أهل  ،يتكئون عند النوم عادة

 يتكئ، بينما ال ُمتـيقيابِّلِّنيي اجلّنة سيتكئون للخلود إىل النوم، لذا قال هللا تعاىل 
رَّة عطونتعين أهنم سيُ  ُمتـيقيابِّلِّنيي كلمة فالناس متقابلني عند النوم. إًذا،   األسِّ

ولكن ليس للخلود إىل النوم أو الغفلة، بل  ،لالسرتاحة، فيجلسون متكئني عليها
ويزدادون إكماًًن وعرفاًن  ،جيلسون متقابلني ويتبادلون األحاديث حول معرفة هللا

 . بذكره 
 االحرتام واإلكرام كامللوك 

وياٌب ميو ُضوعيٌة * ويمنييارُِّق فِّيهيا ُسُرٌر مير ُفوعيٌة : عن اجلنة كذلك يقول هللا  * ويأيك 
ثُوثيةٌ  ُّ ميبـ  ميص ُفوفيٌة * ويزيريايبِّ

ُسُرر  : عبارة. لقد وردت يف اآلية املذكورة سابًقا 1
. إذا اسُتخدمت كلمة ُسُرٌر مير فُوعيةٌ أما يف هذه اآلية فقد ورد  ميو ُضونية  

يكون معناها عرش امللك، ولكنها  ،يف اللغة العربية دون توضيح وُتديد" السرير"
ُسُرر  مثل  ، وذلكإذا حلقتها كلمة تشري إليه تكون ابملعىن العام للسرير

. وإذا أريدي عروش امللوكوحدها فاملعىن هو  ُسُرر  ، أما إذا وردت ميو ُضونية  
فال بد أن تلحقها كلمة أخر  شارحة. ولكن ملا جاءت كلمة  ، آخرمعىًن 
  ُسُرر إىل هذا  شريي . مث أُ عروش امللوكاملراد منها هو  فإن ،يف هذه اآلية وحدها

املراد من و . عروش امللوك تكون مرفوعةألن  مير ُفوعيةٌ املعىن بكلمة أخر  وهي: 
 ،ذلك أن أهل اجلنة سيسكنون فيها كامللوك. إهنم يعاميلون يف الدنيا معاملة العبيد
رّد  .ولكن الذين اختاروا العبودية لوجه هللا وقالوا له: اي ربنا لقد أصبحنا عبيًدا لك

لذا سوف أجعلكم  ،هللا تعاىل عليهم أيًضا قائاًل: اي عبادي، لقد صرمت عبيًدا يل
 ملوًكا. 
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 الذين اختاروا العبودية هلل بصدق ُجعلوا ملوًكا يف الدنيا 

أنه إذا اختار أحد العبودية هلل بصدق القلب جعله  توجد يف الدنيا أيضا أمثلة
حاكًما يوًما  هللا تعاىل ملًكا. مل يكن ليخطر ببال أحد أن يصبح أبو بكر 

نفسها. عندما تويف رسول  أيًضا يكّن األفكار من األايم، حىت كان عمر 
وحدث اختالف بسي  بني األنصار واملهاجرين حول اخلالفة وعلم به  هللا 

ذهبا إىل ذلك اجمللس فوًرا. كان عمر حيسب  ،أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما
أنه أحق ابلكالم يف اجمللس، فماذا يستطيع أبو بكر أن يقدم من األدلة يف حق 

 ،وله اجمللسي فور وصشرع يف الكالم  أاب بكر إن ولكنه يقول  !اخلالفة؟
ومع ذلك مل ينته خطابه، وظل  ،ومشل خطابه مجيع األدلة اليت كانت يف ذهين

 يقدم دلياًل تلو دليل حىت فهمت أين ال أستطيع أن أًنفسه. 
ال شك أنه كان  ؛إن أاب بكر ما كان كملك جاًها ملحوظا مقابل زعماء مكة

وكونه ذا جاه  حبيث  ولكن كون املرء من عائلة حمرتمة شيء ،من عائلة حمرتمة
رداء اخلالفة،  يقبل العرب كلهم حكومته شيء آخر. عندما ألبسه هللا 

هذا اخلرب إىل جملس   صار خليفة، أوصل أحدٌ  وبلغ اخلرب مكة أن أاب بكر 
فقال عند مساعه اخلرب: أّي أاب بكر تقصد؟  ،كان فيه والده "أبو قحافة" أيًضا
: هل جعل العرب ابين أاب بكر ملًكا عليهم؟ قال: ابنك أاب بكر. فقال مستغرابً 

ومل يكن إكمانه  ،قال: نعم. كان أبو قحافة قد أسلم يف الفرتة األخرية من عمره
 إىل ذلك احلني، ولكن حني مسع هذا اخلرب قال بصورة عفوية: ال إله إال قواي  

أي حممد رسول هللا صادق حتما إذ صار أبو بكر ميلًكا ، هللا حممد رسول هللا
 وقبِّل قوم مثل العرب حكومته على أنفسهم. هلل،نتيجة كونه عبًدا 

 فما كان ألحد أن يفكر من منطلق املعايري الدنيوية أن أاب بكر سيصبح ملًكا يوًما
 ولكن هللا جعله ملًكا فعاًل.  ما،
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 ضه املسلمون حمتقرين إياه عرض سخيف من ملك الُفرس رف

ن املسلمني يزدادون إعندما وصل املسلمون إىل فارس قال قادة جيش كسر  له 
فال بد أن حنسب هلم حسااًب. قال   ،قوة وعتاًدا وخُيشى أن يستولوا على فارس

كسر : أحضروا يل وفدهم وسأُتدث إليهم شخصًيا. عندما وصل املسلمون 
بالطه قال هلم: أنتم أًنس متوحشون تعيشون على أكل الضب، ما الذي حدا 
بكم لتغزوا بالدًن جبيش؟ قالوا: ما قلتيه صحيح متاًما، كنا كما وصفتي متاًما بل  

ذلك حااًل. ولكن هللا مّن علينا وبعث فينا رسوله وأصلح كان عيشنا أسوأ من 
حالنا وأكرمنا ابلعزة والشرف. فاستشاط كسر  غضًبا بسماع ذلك وقال: 
 أنصحكم أال تلقوا أبنفسكم إىل التهلكة وخذوا منا بعض النقود وانصرفوا. فاقرتحي 

اق فاُتني أن يعطي كلَّ ضاب  درمهني وكل جندي درمهًا. فالذين وصلوا إىل العر 
نه كمكنه أن أبودخل جيشهم فارسي قّدرهم كسر  حبسب تفكريه تقديرًا سيًئا جًدا 

روبية لكل  30روبية لكل واحد منهم وبدفع  15يشرتي اجلنود بدفع ما يقارب 
ضاب . ولكن أىّن كان للمسلمني أن يقبلوا هذا العرض احلقري؟! فرفضوه 

وأمر حاشيته  ،لك بشدةغضب كسر  على ذفمستنكرين ومستخّفني به. 
إبحضار كيس من الرتاب ففعلوا. فقال امللك خلدامه أن يضعوه على رأس مندوب 

ا مل تقبل مّ ـعندما ُوضع الكيس على رأس الصحايب قال امللك: لو املسلمني ففعلوا. 
 فلن تنالوا شيًئا إال هذا الكيس من الرتاب.  ،عرضنا

ذ عقوهلم أيًضا، ففكّ ابلعزة واالحرتام ي الذين ُيكرمهم هللا  ر الصحايب فورًا شحِّّ
أن هؤالء قوم مشركون، واملشركون أسر  األوهام، فوضع الكيس على ظهر 
حصانه وركله وانصرف قائاًل: لقد سّلم كسر  بالده إلينا بنفسه. فقد أكرم هللا 

 تعاىل املسلمني حىت صار كل واحد منهم ملًكا. 
  ميثاق عبد مسلم مع الكفار 

بني املسلمني  من عالمات كوهنم ملوًكا أن حراًب اندلعت يف زمن سيدًن عمر 
واملسيحيني حىت اضطر املسيحيون إىل اللجوء إىل قلعة وحاصرهم املسلمون إىل عدة 
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أايم، مث رأوا ذات يوم أن ابب القلعة مفتوح واملسيحيون يتمّشون هنا وهناك بكل 
سلمون قالوا: لقد ُعقد الصلح بيننا وبينكم. هدوء وسكينة، وعندما تقّدم إليهم امل

عبًدا  فإنّ  ،قال املسلمون: ال علم لنا ابلصلح. قالوا: سواء أعلمتم أم مل تعلموا
القائد األعلى غضبا على  استشاطمنكم قد وّقع على ميثاق الصلح معنا.  حبشًيا

بد عما فسأل الع ،أهنم أغووا عبدا مسلما على التوقيع على ميثاق ومسوه صلًحا
جر  فقال: لقد جئت جللب املاء فجاءين هؤالء الناس وقالوا: ما احلرج إن قبلتم 

  بصمة إهبامك إًذا )أو أاي   شروطًا كذا وكذا؟ قلُت: ال ضري فيها. فقالوا: ثبِّّت عليها
 إينوعدُّوا ذلك تصديًقا مين. قال القائد اإلسالمي  ،(ككان طريق توقيع

. فكتب وسأعمل مبا سريدُّ به عمر  ،وععن املوض سأستفسر من عمر 
فقال يف اجلواب ما مفاده: هذا األسلوب  .تفصيل احلادث كله إىل عمر 

هناك مسلما يف العامل يُرّد كالمه، إن ولكين ال أريد أن يقال  ،للميثاق خاطئ متاًما
وّقع عليه وتعلن أنه لن يُقبل يف املستقبل ميثاق إال إذا  ،لذا عليك أن تقبله هذه املرة

 ولكن ُعدَّت  منـزلته كمنزلة امللوك. ،إًذا، كان هذا الشخص عبًدا .القائد أو ممثله
 األسلحة احلربية 

األمر احلادي عشر الذي رأيته هو أن األسلحة احلربية، مبا فيها السيوف والرماح 
ق الدنيوية. فقررت يف نفسي أن أر  هل اسو والرتوس وغريها، متوفرة يف األ

 ُوجدت هذه األشياء يف سوقنا هذه أيًضا أم ال؟ 
 س الروحاني الرت

إذ قال عندما أتّملت يف ذلك علمُت أن الرتوس متوفرة يف هذه السوق أيضا 
ُلو : تعاىل مِّ عِّن دي ريهبِِّّّم  ويُهوي ويلِّيـُُّهم  مبِّيا كيانُوا يـيع مي ُم  دياُر السَّالي . أي لن يقدر 1ني هلي

عندما يدخل  ، ولكناهلجماتيصد  الرُتس إنأحد على أن يهاجم أهل اجلنة. 
ئِّكيةُ أحد اجليّنة ال يقدر أحد على اهلجوم عليه. كذلك يقول هللا تعاىل:  ويال ميالي
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ٌم عيليي ُكم  مبِّيا صيبـير مُت  فينِّع مي  ب  * سيالي ُخُلوني عيليي هِّم  مِّن  ُكلِّّ ابي ارِّ ييد  ُعق ىبي الدَّ
. أي 1

نكم أيها املؤمنون قد ُتملتم أذ  شديًدا يف سبيل هللا، لذا إسيقول هلم املالئكة 
لن تواجهوا اآلن أية مشكلة، ألن هللا تعاىل قرر أال حيل بكم خوف أو مصيبة. 

 !وكم هي مرحيةفانظروا، ما أحسن عقىب الدار! 
 َمثل عظيم حلماية اهلل

ضا أمثلة على أن عباد هللا األطهار حيظون حبماية هللا، ومهما تالحيظ يف الدنيا أي
عائدا من  أراد العدو إحلاق الضرر هبم يبقي خائبا وخاسرا. ذات مرة كان النيب 

فنـزل عند الظهرية ُتت شجرة يستظل هبا، وتفرق اجليش هنا وهناك  ،احلرب
بعض أقاربه بيد . ويف هذه األثناء جاء شخص سبق أن قُتل ُتت الشجر يستظلون

( املسلمني يف احلرب مبن فيهم أخوه، وكان قد أقسم على أنه سيقتل حممدا )
الذي كان معلَّقا على الشجرة  انتقاما على ذلك. فجاء وامتشق سيف النيب 

ومل  ،وقال: من كمنعك مين؟ كان الصحابة كلهم متفرقني بني الشجر وأيقظه 
ومل يضطرب ق ، بل كان واثقا من أن الذي  ولكنه مل يقلق ،أحد يكن مع النيب 

وعد بعصمته سوف يعصمه حتما. فحني قال هذا الشخص: من كمنعك مين؟ ظّل 
وقال: هللا  ،مستلقيا بكل هدوء وسكينة دون أن يُظهر أدىن اضطراب النيب 

وسق  السيف من يده.  ،كمنعين منك. فُشّلت يدا الرجل بسماعه هذه الكلمة
السيف فورا وقال: ومن كمنعك اآلن مين؟ فبدأ الرجل يتوسل  فأخذ رسول هللا 

: أيها الشقي، ليتك ويقول: أنت شخص نبيل فارمحين. قال رسول هللا  إليه 
: هللا كمنعين، بعد أن مسعتيها مين. إًذا، من يستطيع أن جيابه محاية هللا؟   قلتي

  الرؤيا

 د املسيح املوعود أتذّكر أنه عندما رفع القسيس مارتن كالرك قضية ض
دعوت هللا تعاىل ليال يف قلق شديد، فرأيت يف الرياي أنين عائد من املدرسة 
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وأحاول الدخول إىل بييت مرورا ببيت املرحوم مرزا سلطان أمحد. ورأيت هنالك  
مث  ،منعين أحدهم من الدخول بدايةً كثريا من رجال الشرطة البسني زيّهم الرمسي. 

الدخول  فلّما حاولتقالوا: هو من أهل البيت فيجب أن نسمح له ابلدخول. 
 توجد الرواق وإضافًة إىل ،كان هناك طابق سفلي بناه جدًن احملرتم-الرواق  عرب
تقود إىل الطابق السفلي الذي ُوضع فيه احلطب واألغراض األخر  فيما  أدراجٌ 
وهناك كومة من  ،ملوعود رأيت أن رجال الشرطة أوقفوا املسيح ا -بعد

ون احلطب أمامه وخلفه أيضا وال أر  إال عنقه. ورأيت أن رجال الشرطة يرشّ 
النف  على احلطب ويريدون أن يشعلوا النار فيه. فحني رأيتهم على ذلك تقدمت 

 ،بقميصي وآخربظهري  أحدهمأمسك  ؛ألطفئ النار. فأمسك يب رجال الشرطة
يف احلطب. يف هذه األثناء رفعت نظري  لنارا فخشيت وقلقُت من أن يشعلوا

من يستطيع "فوق الباب مكتواب أبحرف عريضة ومجيلة ما معناه:  فرأيتصدفة 
 ".؟!أن حيرق عباد هللا األحباء

بل حيظون هبا يف هذه الدنيا  ،فالسالمة ال ُتالف املؤمنني يف العامل اآلخر فق 
 أيضا. لقد شاهدًن أبم أعيننا عشرات األحداث يف حياة املسيح املوعود 

ما كان كملك سيفا وال أسبااب  مع أنه  ،أن هللا تعاىل محاه بصورة خارقةتثبت 
 أخر  حلماية نفسه.

 مسيحي هندي جاء لقتل إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية 

وكانت جركمته أنه قتل زوجته غاضبا.  ،مسيحي هندي شنقا لقد أُعدِّم مؤخرا
عندما رُفعت القضية ضده قال يف إفادته أمام القاضي: لقد خطر ببايل بعد 

سري عن األمحديني أهنم أعداء مجيع ت  ري مساعي خطاابت الشيخ ثناء هللا األم  
صبون األداين، فهم يعادون املسيحية ويعادون اهلندوسية ويعادون السيخ وينا

. فذهبت إىل )يقصدين أًن( ملسلمني أيضا، فعزمت على قتل إمامهماالعداء 
ولكين علمت بعد وصويل إىل قاداين أبنه مسافر إىل مدينة  ،قاداين هبذه النية
وكنت  ،فذهبت إىل هناك. كنت قد اشرتيت مسدسا من مكان كذا "هبريوجيجي"
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ذهبت ملقابلته يف مدينة عازما على أن أهامجه بعد وصويل إىل هناك. عندما 
كان هذا -وكان ينظف بندقيته  ،وقع نظري على شخص كان معه "هبريوجيجي"

فقلت يف نفسي: هذا ليس وقتا مناسبا  -الشخص هو املرحوم حيَي خان
وخطر ببايل أن أمّر  ،وسأُتنّي فرصة أخر . مث ذهبت إىل مكان آخر ،للهجوم

فلم  ،على البيت أوال. وعندما وصلُت إىل بييت مسعت بعض األشياء عن زوجيت
يف  أنوي كنتُ   إذ ،أمتالك نفسي وقتلُتها ابملسدس. فهذا كان حاداث عارضا

 احلقيقة أن أقتل شخصا آخر.
 انظروا اآلن كيف عرقل هللا تعاىل سبيله يف كل خطوة وخّيب آماله. فقد جاء إىل

ومل  هناكإىل فذهب ولكين مل أكن فيها بل كنت يف مدينة هبريوجيجي،  ،قاداين
 ،يتمكن من مقابليت. وعندما رآين كان معي شخص حيمل يف يده بندقية صدفةً 

وظل  ،الوقت ليس مناسبا، فانصرف من هناك ذلكفخطر بباله أن اهلجوم يف 
 ق. وقتل زوجته فُشنِّ  ،يتجول هنا وهناك حىت وصل إىل بيته

 جميء شاب من قوم البتان إىل قاديان بنية القتل يف أيام فتنة األحراريني

إىل  )األفغان( شاب من البتان 1كذلك جاء ذات مرة يف أايم فتنة األحراريني
قاداين وطلب مقابليت. فتح ميان عبد األحد خان احلديث معه، ويف أثناء 

. البتان حيركون رِّجلهم هبذه الطريقة ُمريبة احلديث حّرك الشاب رِّجله بطريقة  
وكان البتان عندما خيفون السكني ُتت لباسهم. وملا كان ميان عبد األحد من 

فحني حّرك الشاب رِّجله هبذه الطريقة مّد السيد عبد  ؛مطلعا على عادهتم هذه
األحد يده فورا وأمسك السكني. فأقر الشاب فيما بعد أبنه كان ينوي مهامجيت 

                                                 
األحراريون أو جملس األحرار، هم طائفة من املشـايخ وأتبـاعهم املتعصـبني املتطـرفني. انضـموا  1

إىل حزب الكونغرس اهلندوسي املعارض لتأسيس ابكستان كدولة مستقلة للمسلمني، وعندما 
أتسســت ابكســتان فــروا إليهــا، وحــاولوا بكــل وقاحــة الوصــول إىل احلكــم بطــرق شــرعية وغــري 

م مركــــز 1934أعــــداء ألــــداء للجماعــــة اإلســــالمية األمحديــــة، وهــــامجوا يف  شــــرعية. كمــــا أهنــــم
 األمحدية )قاداين( مبساندة حاكم البنجاب اإلجنليزي. )املرتجم( 
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ووجود شخص من القوم  ،ابملقابلة. إن جميء شخص من البتان إىل قاداينمتذرًعا 
كان فضال إهليا حبتا، وإال لو قابله   ،نفسه يف أثناء احلديث معه وافتضاح أمره

 شخص من غري البتان ملا فهِّم السبب وراء ُتريكه رجله بطريقة معينة. 
 حماولة إلطعامي زبدة مسمومة

إيل أحد زبدة  فأرسل ، على املنصة يف اجللسةكذلك كنت ذات مرة ألقي خطااب
يف فنجان، فتناقله اإلخوة ابجتاه املنصة من يد ألخر ، فخطر ببال أحد اإلخوة 

 ،فوضع على لسانه نزرا يسريا منها ليتذوقها ،يف أثناء ذلك أنه قد يكون مسموما
عرف فلم يُ  ،فتضرر لسانه بشدة. ولكن ملا كان الفنجان قد نُقل من يد ألخر 

. فاألحداث من هذا القبيل ُتدث بني  إايهمن دّس السم فيها وأراد أن يُطعمين
حني وآخر وتدّل على محاية هللا تعاىل. فتظل احلماية مهيأة إىل ما شاء هللا، مث 
عندما يريد هللا تعاىل، يسحب أسباب احلماية. على أية حال، إن محاية هللا يف 

 فهي دائمة هنالك. ،يف العامل الثاين دودبال حولكنها  ،هذا العامل حمدودة
 وعد انتصار املسلمني يف احلروب الدينية

أن احلروب تندلع يف هذه الدنيا، والوسيلة املثلى للحماية  مث فكرت فوجدت
فيها هي السيف واألسلحة األخر  املتوفرة يف األسواق الدنيوية. فهل كمكن أن 
يتوفر لنا شيء مثلها يف السوق األخروية أيضا؟ عندما قرأت القرآن الكرمي من 

افُِّع عينِّ هذا املنطلق وجدت مكتواب فيه:  الَّذِّيني آميُنوا إِّنَّ هللاي ال  إِّنَّ هللاي ُيدي
إِّنَّ هللاي عيليى  حيِّبُّ ُكلَّ خيوَّان  كيُفور  * أُذِّني لِّلَّذِّيني يـُقياتـيُلوني أبِّينَـُّهم  ظُلُِّموا وي
م  بِّغيري ِّ حيقّ  إِّالَّ أين  يـيُقوُلوا ريبُـّنيا هللاُ  رِّهِّ رُِّجوا مِّن  دِّايي م  ليقيدِّيٌر * الَّذِّيني ُأخ  نيص رِّهِّ

ُد ويلي  ُع ويبِّييٌع ويصيليوياٌت ويميسياجِّ ُدِّميت  صيويامِّ و ال ديف ُع هللاِّ النَّاسي بـيع ضيُهم  بِّبـيع ض  هلي
ُم هللاِّ كيثِّريًا ويلييـين ُصرينَّ هللُا مين  يـين ُصرُُه إِّنَّ هللاي ليقيوِّيٌّ عيزِّيزٌ  ُر فِّيهيا اس  ُيذ كي

. إًذا، 1
: لن نضع السيوف يف أيديكم بل إذ يقولإن هللا تعاىل يدافع عن املؤمنني 

                                                 
 41-39احلج:  1
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كمثل أمّ  تطلب   ميثل ذلكنبقيها يف أيدينا، وإذا وضعناها يف أيديكم سيكون 
 ،مث ُتمله بنفسها جاعلة يد الطفل تالمسه فق  ،من الطفل أن حيمل شيئا

والذين . مث يقول تعاىل: كيف ال ننصركم حيملهفيظن الطفل أنه هو الذي 
 ا أنتم فتقّرون ابحلقائق والصدق...خونة وكفار؟ أم يهامجونكم

ننا مسحنا لكم ابلقتال إلقامة احلرية الدينية، ولكن مبا أن إفيقول هللا تعاىل 
فال تقلقوا نظرا إىل قّلة عددكم، فاهلل تعاىل يقوم  ،املخلصني الصادقني يكونون قلة

. ومنتصرين يف كل موطن لتأييد عباده املخلصني حامال السيف وجيعلهم ًنجحني
ولن  ،فمن كان هللا حليفه لن يقدر أحد على مقاومته ،وهللا تعاىل قوي وعزيز

 يقدر العدو على التغلب عليه. 
 للتغلب على األعداء وناجعسالح حاد 

فتنة العدو  اجتنابهذا فيما يتعلق ابحلرب الدفاعية. مث قلت يف نفسي: أستطيع 
فكيف  ،هبذه األسلحة ألهنا مبنـزلة ُجّنة، لكين ُمنعُت من اهلجوم على اآلخرين

أكون غالبا على العامل كله؟ هل يوجد يف هذه السوق سالح ليس كالرُتس بل هو  
، فيقول أيضا كالسيف الذي أًنل بسببه الغلبة؟ فوجدُت أن سالحا مثله موجود

نيا ويليقيد  صيرَّفـ  هللا تعاىل:  ئـ  ثـيُر النَّاسِّ إِّالَّ ُكُفورًا * ويليو  شِّ نـيُهم  لِّييذَّكَُّروا فيأيَبي أيك  نياُه بـييـ 
هياًدا كيبِّريًا * ويُهوي  ُهم  بِّهِّ جِّ ليبـيعيثـ نيا يفِّ ُكلِّّ قـير يية  نيذِّيرًا * فيالي ُتطِّعِّ ال كيافِّرِّيني ويجياهِّد 

ٌب فـُرياٌت  ا عيذ  ريي نِّ هيذي رًا الَّذِّي ميريجي ال بيح  ج  ا بـير زيًخا ويحِّ نـيُهمي ا مِّل ٌح أُجياٌج ويجيعيلي بـييـ  ويهيذي
حمي ُجورًا

1 . 
لقد ورد يف اآلايت اليت سبقتها ذكر املاء أوال وذلك لتشبيهه بكالم هللا، فيقول 

، واملراد من ذلك أن ميثل القرآن أيضا كمثل ويأينـ زيل نيا مِّني السَّمياءِّ مياءً هللا تعاىل: 
القرآن أيضا  أنزلناكذلك   ،حق التقدير نعمتناليقدروا  للناساملاء  ننزلا فكم ؛املاء
ولكن أكثرهم يكفرون بنعمتنا، فإهنم يقبلون نعمة املاء ويرفضون نعمة   ،للناس

                                                 
 54-51الفرقان:  1
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ولكن يكادون  ،كالم هللا الذي هو أفضل منها بكثري، وكأهنم ال أيخذون الدًننري
 تصرّفهم هذا يشبه تصّرف األطفال الصغار متاًما. فيمات، كموتون من أجل امللّ 

وكانت هناك قضية حديثة العهد جارية يف  ،ذات مرة سافرت إىل مومباي
وبياهنا أن ستني جوهرة يقدَّر مثنها ابآلالف ُفقِّدت  من صائغ يف مكان  ؛احملكمة

لت القضية عند الشرطة وألقت الشرطة القبض على شخص بعد  ،جمهول، فسجِّّ
واستعادت منه بعض اجلواهر. عندما ُسئل عن كيفية حصوله  ،األمرتقصي 

فأعطيتهم  ،وكان بعض األطفال يلعبون هبا ،الزقاق يفعليها قال: كنت أمّر 
بعض الروبيات وأخذهتا منهم. وتبنّي فيما بعد أن الصائغ أخرج منديله من جيبه 

ألرض، وظن فسقطت على ا ،فخرج معه مظروف كانت فيه اجلواهر ،يف الطريق
مع أن مثنها كان يقارب مخسني  ،األطفال أهنا كرات صغرية يلعب هبا الصبيان

ألف روبية. هذه هي حالة أولئك الذين يقيمون وزًًن للماء الذي يتكّدر ويصبح 
بال فائدة بعد فرتة، أما املاء الذي يفيدهم ويفيد أجياهلم القادمة أيضا، وال ينفع 

يف العامل اآلخر أيًضا، ويقلب حالة اإلنسان رأًسا  يف هذه الدنيا فق  بل ينفع
ولو شئنا  ،إن أكثر الناس يكفرون  فريّدونه وال يقبلونه. فيقول ؛على عقب

ألرسلنا نذيرًا يف كل منطقة من العامل. أي إذا أردًن إمتام احلجة على الناس سريًعا 
نتشر دعوته رويًدا كل قرية بداًل من أن نرسل رسوال واحًدا فت  إىلألرسلنا رسال 

 رويًدا، ولكن ملاذا مل نفعل ذلك؟ ألنه إذا أنكر الناس مجيًعا دفعة واحدة حللَّ 
بل  ،وهللك الناس مجيًعا. ولكن اآلن ال حيدث ذلك ،العذاب بُقر  العامل كلها

مث متر فرتة وحيل العذاب  ،تتم احلجة على البالد العربية أواًل وحيل هبا العذاب
بعد إمتام احلجة عليها. فلو بُعث أنبياء هللا يف كل قرية ويف كل  ، وذلكإبيران

بلدة لنـزل عليها مجيعها العذاب نفسه الذي ينـزل اآلن مباشرة على املعارضني يف 
بل جاهِّد العامل كله ابلقرآن  ،منطقة من مناطق األرض. فال تطع الكافرين

ال يريد املسلمون فع له  األمر الذي وهو جهاًدا أكرب؛ أي جهاد تبليغ الدعوة،
هو اجلهاد ابلسيف، مث  إمنا يهربون منه متذرعني أبن اجلهاد احلقيقيبل  اليوم.
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يفيت املشايخ مثال: اي عامة و أن العدو قوي.  يهربون من اجلهاد ابلسيف بعذر  
املسلمني، تقدَّموا وحارِّبوا، ويقول عامة املسلمني: اي أيها العلماء، أنتم قادتنا 

املتوفرة يف األسواق  إن السيوف .مث ُيسرع كِّال الفريقني إىل بيوهتم ،ًنفاسبِّقو 
، وبعد فرتة تصبح ال فائدة منها يف معّرضة للصدأالدنيوية هي سيوف حديدية 

ولكن هللا تعاىل أعطاًن سيًفا ال يصدأ  ،بل تنكسر أثناء القتال أحياًنً  ،احلرب
وأرادت األقوام كلها أن تكسره عام  1300قد مرت و أبدا وال ينكسر يف القتال 

ولكن يعلم العامل كله أن القوم الذي تقّدم لكسره انكسر هو نفسه  ،ومتّزقه إرابً 
 ومل ينكسر هذا السيف. 

 اجلهاد بالقرآن هو اجلهاد األكرب 

هذا هو القرآن الذي أعطاًن هللا تعاىل، وهذا هو السيف الذي نستطيع أن نفتح 
هياًدا كيبِّريًاتعاىل:  به العامل كله. يقول هللا ُهم  بِّهِّ جِّ ، أي أن اجلهاد األكرب ويجياهِّد 

واألعظم هو اجلهاد ابلقرآن وحده، أما بقية أنواع اجلهاد فتمّثل جهاًدا أصغر. هذا 
وإذا وقع السيف على أحد يهلك أيًضا أو  ،سيف إذا وقع عليه أحد ُقطع رأسه

 1300يضطير إىل اختيار العبودية للمسلمني. إن مل ينتشر اإلسالم يف العامل يف 
بل السبب األكرب يف ذلك هو أن  ،ن هذا السيف كان مثلوماأفهذا ال يعين  ،عام

محدية املسلمني تركوا استخدامه. لقد أقام هللا تعاىل اليوم اجلماعة اإلسالمية األ
وأراد أن جيعل دينه غالًبا على أداين العامل كلها. ولكن  ،وأعطاها هذا السيف

األغبياء واجلهالء من املسلمني يهامجون األمحدية ويقولون أبن األمحديني ال 
طينية صغرية ال  يعتقدون ابجلهاد. إن ميثلهم كمثل الذي يهاجم قلعة بُكرات  

لكرات الطينية؟! مث إذا جاء بعض الناس . وأىن للقلعة أن تُفتح ابجدو  منها
بداًل  ،فالذي يطلق الكرات الطينية يبدأ ابالعرتاض عليهم لغباوته ،ابملدافع لفتحها

ملاذا ال ُتطلقون الكرات الطينية مثلي. إن هؤالء األغبياء  :من أن يشكرهم، ويقول
لنحو منذ ون علم الصيرف واأيقر هم واجلهالء ال يعتقدون بقوة القرآن الكرمي. 

بل  ،بلوغهم سن الرشد إىل بلوغهم الشيخوخة وال ينتبهون إىل أي شيء آخر
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وال  ،يتمسكون هبذين العِّلميني، وال يرفعون نظرهم إىل القرآن الكرمي طول حياهتم
 يتدبّرون معانيه ومعارفه. 

. أما اآلن فقد سّلم هللا تعاىل هذا السيف إلينا جمدًدا بواسطة املسيح املوعود 
 ،أُتد  أنه ما مِّن مسألة صادقة وال مزية حقيقية، ال يف السماء أو يف األرضو 

إال وهي موجودة يف هذا الكتاب، وما من شيء تطمئّن له أذهان العامل إال وهو 
 يف القرآن الكرمي. 
ا مِّل ٌح مث يقول هللا تعاىل:  ٌب فـُرياٌت ويهيذي ا عيذ  ريي نِّ هيذي ، ُأجياجٌ ويُهوي الَّذِّي ميريجي ال بيح 

أي مايه زالل  ،أي أن هللا تعاىل مرج البحرين يف الدنيا، أحدمها عذٌب فرات
وهو  ،لكونه ماحلًا أي يسبب اجلروح ،ويهب الناس السكينة، واآلخر ملٌح أجاج

رًا حمي ُجورًاساخٌن مثل النار،  ج  ا بـير زيًخا ويحِّ نـيُهمي  . ويجيعيلي بـييـ 
إذا ُمزج بني العذب واملاحل يتكون شيء اثلث خيتلف املبدأ السائد يف العامل هو أنه 

عنهما. فمثاًل هناك أًنس يضعون امللح يف الشاي احللو، وأًن أعدُّ هذا الشاي 
ودعاين ذوو العروس  ،"شااًي منافًقا" وأكرهه بشدة. قبل بضعة أايم ُعقد زواجٌ 

ناسبات يضطر املرء للدعاء هبذه املناسبة. من املعلوم أن كل ما يُقدَّم مبثل هذه امل
إىل تناوله نزواًل عند رغبة املضيفني. والشاي الذي صنعوه عندها وضعوا فيه ملًحا 
أيًضا، فهمس يف أذين األخ الذي كان جالًسا جبنيب وقال: ماذا ُيسمى هذا النوع 

ولكن كمكنك أن تشربه اآلن. كان  ،من الشاي؟ قلت: يسمى "الشاي املنافق"
فخفُت أن يقول هذا الكالم أمام  ،الشيء يف هذه األمورهذا األخ جريًئا بعض 

 املـُضيف فيستاء منه، ولكن كان من حسن احلظ أنه مل يقل شيًئا أمامه.
هذين املاءين لن يكوًن منافقيني، مع كوهنما خمتلطيني مع إن فيقول هللا تعاىل 

أن   يُعلنبعضهما، واملعلوم أنه إذا اختل  شيئان تغري طعمهما قلياًل، ولكن هللا
رًا حمي ُجورًا بينهما ج  ، بل ينجذاب إىل بعضهماال يعين أن  اختالطهماأي أن  حِّ

منفصليني على الرغم من االختالط. انظروا اآلن، فهي النبوءة  يبقياال بد وأن 
نـيُهميا نفسها اليت ذُكرت يف سورة الرمحن بكلمات:  ريي نِّ يـيل تيقِّييانِّ * بـييـ  ميريجي ال بيح 
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ٌخ الي يـيب غِّييانِّ بـير زي 
. أي سيخلق هللا تعاىل يف ذلك الزمن حبرين، أحدمها عذب 1

فلن خيتل  املاء العذب  ؛وسيلتقيان، ومع ذلك يكون بينهما برزخ ،واآلخر ماحل
 ابملاء املاحل، ولن حيدث العكس. 

 دوا الغرب ال تقل

فانظروا، فإن القرآن الكرمي قد  ؛احلق أن هذه النبوءة تشري إىل الغرب والدجال
ا مِّل ٌح ُأجياجٌ أشار إىل هذا األمر يف قوله:  إشارة إىل قوم  ُأجياجٌ ويف كلمة  هيذي

ٌب فـُرياتٌ أيجوج ومأجوج كليهما، وقال مقابله:  . وقد بنّي يف تعبري: عيذ 
رًا حمي ُجورًا ج  وستجعلكم  ،أنكم ستضطرون إىل العيش مع هذين القومني حِّ

احلكمة اإلهلية تعيشون ُتت ظل احلكومة املسيحية. ويف هذه احلالة جيب أن 
دوا الغرب تتذّكروا أنكم متثّلون حبر ماء عذب، وهم كمثلون حبر ماء أُجاج، فال تقلِّّ 

نكم منفصلون عنهم. أأبًدا. وقولوا هلم بكل صراحة على الرغم من عيشكم معهم 
حتًما. وهذا هو الربزخ الذي وبينهم  مأي جيب أن يبقى هناك برزخ قائًما بينك

وأقول أبال يقبلوا  2،أوّجه إليه أنظار اإلخوة بواسطة مشروع "التحريك اجلديد"
أتثري الغرب. األمحدي الذي قوامه املاء العذب سوف يبقى منفصاًل عن أهل 

أي العذب واألجاج.   ،الغرب حتًما، وال كمكن حبال من األحوال أن خيتل  املاءان
وإن كانوا ال يؤمنون ابملسيح  ،كذلك جيب على املسلمني غري األمحديني أيًضا

بل هو تعليم  ،تعليم املسيح املوعودبألن ذلك ليس  ،دوا الغربأال يقلِّّ  ،املوعود
، بل هو تعليم هللا الذي بعثه. ولكين أقول بكل أسف أن هناك رسول هللا 

د الغرب يف األكل والشرب واللباس والتمدُّن والعِّشرة شرحية من املسلمني تقلّ 
ويشعرون ابلسعادة واالعتزاز يف ذلك. احلق أن هؤالء الناس  ،وغريها من األمور

ٌب فـُرياتٌ وال عالقة هلم بـ  مِّل ٌح ُأجياجٌ هم    .عيذ 
                                                 

  21-20الرمحن:  1
م رد ا على توعُّد األحراريني 1934سنة  التحريك اجلديد مشروع وضعه املصلح املوعود  2
تدمري قاداين والقضاء على اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وهو برًنمج يهـدف إىل نشـر رسـالة ب

 خارج شبه القارة اهلندية. )املرتجم( املسيح املوعود 
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 تأسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية  يفحكمة عظيمة 

سؤااًل: ملاذا ال تسمح  ذات مرة طرح غري األمحديني على املسيح املوعود 
نشئوا معنا عالقات يف أمور الزواج وغريها؟ فقال: إذا كانت ألفراد مجاعتك أن يُ 

لفسد  ،هناك جرة مليئة ابحلليب وُصبَّت فيها بضع قطرات من الشراب احلامض
 احلليب كله. 

 ،على القوة العملية للقوممن ضرورة احملافظة  كمةاحلاحلق أن الناس ال يفقهون 
معلوم أننا حنارب أعداء ف ؛إبعاده عن اآلخرين وإنقاذه من أتثريهم السيئووجوب 

اإلسالم حراًب روحانية، ولو صرًن مغلوبني أمامهم واختلطنا مع غري األمحديني 
 ،دي الغربقلِّّ لكانت النتيجة أن نصبح حنن أيًضا م ،املتأثرين هبم والذين يقّلدوهنم

ونُغفل اجلهاد ابلقرآن. فمن أجل مصلحة اإلسالم واملسلمني، ينبغي أال خنتل  
مع اجلماعات األخر  يف أكثر من األمور السياسية واحلكومية واالجتماعية، لئال 

تبليغ دعوة اإلسالم كما نسيها املسلمون اآلخرون.  يف وهو نغفل وننسى واجبنا
اجلنود يف  إن م أيًضا ويوفقهم ألداء هذا الواجب.ندعو هللا تعاىل أن يهديه

أىّن هلم أن ف، وإذا تكاسل هؤالء اجلنود القليلون أيًضا نسبًيا اإلسالم قليلون سلًفا
 ،يدافعوا عن اإلسالم؟ احلق أن هذا املاء العذب سيبقى منفصاًل عن املاء األجاج

 ليت املسلمني اآلخرين أيًضا يشعرون بذلك. و برزخ.  بينهما وسيفصل
 أسباب حتقيق املقتضيات الطبيعية والعلمية 

عندما رأيت كل ذلك فكرُت أنه قد تكون يف هذه السوق أشياء ال أعلمها، 
ولكن كمكن أن تنشأ يف نفسي رغبة فيها يف وقت من األوقات. فقلُت يف نفسي: 

ن تنشأ يف قليب رغبة يف شيء آخر لقد وجدُت هذه األشياء اآلن ولكن كمكن أ
هذه الفكرة ببايل علمت فجأة أن األشياء غري  مستقبال وال أجده. عندما خطرت  

 املعلومة من نوعني عادة:
 املتعلقة ابملقتضيات الطبيعية. (1)
 املتعلقة ابملقتضيات العلمية. (2)
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وهو مقتضى طبيعي لإلنسان.  ،كمكن أن ُيضرب يف القسم األول ميثل اجلوع
فسواء أفكَّري اإلنسان فيه أم ال فهو يشعر ابجلوع والعطش تلقائًيا. كذلك األهواء 
النفسانية ال تتوّلد ابلتفكري وإمعان النظر، بل إذا نشأت نتيجة التفكري وإمعان 
  النظر لُعّدت رغبات زائفة. فمثاًل إذا رغب املرء يف األكل ابلنظر إىل طعام لذيذ
كانت رغبته زائفة، والرغبة احلقيقية والصادقة هي اليت تتوّلد يف اإلنسان بصورة 

فمثاًل يريد  ؛طبيعية دون التفكري فيها. كذلك لبعض األشياء عالقة ابإلنكار
اإلنسان أحياًًن أن يعلم أمرًا علًميا أو أن يزيل ما يساور ذهنه من االعرتاض. فهذا 

والعقلي؛  ،ا، فاملقتضيات نوعان: الطبيعيمطلب علمي وجيب أن يتحّقق. إذً 
من املعلوم أن الرغبة يف تناول الطعام فمثال املقتضى الطبيعي هو نشوء اجلوع. و 

 ،تنشأ من داخل اإلنسان وليس من اخلارج. ولكن الرغبة يف زايرة "نيويورك" مثاًل 
ان عن بل حني يقرأ اإلنس ،ال تنشأ من الداخل بصورة طبيعية مثل اجلوع والعطش

تنشأ يف قلبه رغبة يف زايرهتا.  ،"نيويورك" يف كتاب أو يسمع عنها من شخص
فالرغبة يف زايرة "نيويورك" ختتلف عن الرغبة يف تناول الطعام. إًذا، إن الرغبة يف 
زايرة "نيويورك" أو مدينة أخر  يف العامل ال تتوّلد من الداخل، أما الرغبة يف تناول 

 مال اإلنسان، وهناك فرق بني كِّال املقتضيني. ففكرت أنه الطعام فتتوّلد من داخ
مل أزدد علًما ومل  ما، وكذلك أخريامل تتحقق مقتضيايت الطبيعية لضُعفُت ومتُّ 

لضعفت  قواي الذهنية يف هذه احلالة  ،أجد فرصة إلرواء غليلي الذهين والعقلي
، وكذلك ال بد أيًضا. فال بد من ُتقق املقتضيات الطبيعية لكي يكتمل جسمي

 من ُتقق املقتضيات العقلية لكي تكتمل قوايي الذهنية. 
 البشرى القرآنية 

تيهِّيهِّ صوت يقول:  يف احلال بينما أًن يف ذلك تناهى إىل أُذين ويفِّيهيا ميا تيش 
يع نُيُ ويأينـ ُتم  فِّيهيا خيالُِّدوني  ينـ ُفُس ويتـيليذُّ األ  األ 

، أي ستنالون يف اجلنة كل ما ذكرًنه 1
مثل الرغبة يف ، الطبيعية أيًضا مقتضياتكممن قبل، وابإلضافة إىل ذلك حنقق 

                                                 
 72الزخرف:  1
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لتتلذذ  أن كمُثل أمامها ذلك الشيءوتوّد األعني  ،اليت تنشأ داخل اإلنسان ،شيء
ية، على احلاجات الداخل برييته فالقرآن الكرمي يقّر جبميع الرغبات اليت تنشأ بناءً 

سنحققها مجيًعا. واملعلوم أن هذه الرغبات موجودة يف كل إننا ويقول هللا تعاىل 
يف قلب  توجد يف بعض األحيان املوضوع جيًدا لرأينا أنه أتمّلناشخص. ولو 

  . من جسمه كل جزءببل  ،بكالمه فق ال يعرب عنها اإلنسان رغبة يف شيء 
 رغبة احلوامل يف أكل الرتاب 

اجلنني يف أحشاء املرأة تتنش  حواسها بشدة، فالغذاء الذي حيتاج عندما يكون 
نفسه تلقائًيا. واملعلوم أن بعض أجزاء  فيهِّ  إليه اجلنني تنشأ يف قلب األم رغبةً 

الغذاء تنبت من الرتاب، فبسبب ذلك تعتاد بعض السيدات على أكل الرتاب 
لذا عندما  ،من الرتاب احلق أن هللا تعاىل خلق اإلنسان بتطويرهو أثناء احلمل. 

يكون اجلنني يف أحشاء األم ترغب األم يف أكل الرتاب، فتود أن جتد ترااًب خمتلطًا 
فخمسون ابملائة من احلوامل كملن إىل أكل  ؛ابملاء أو نوع خاص من الرتاب

بل نتيجة رغبتهن القلبية يف أكله.  ،أيكلنه إلمخاد اجلوعإهنن الرتاب، وال يقلن 
يان ترغب احلوامل بشدة يف أكل التفاح، وإن مل جيدنه يسق  ويف بعض األح

يف  العناصر كذا وكذا نأبمحلهن أحياًًن. ليس يف العامل نوع من الطب يقول 
يسق  محلها، أو ما هي املواد اليت توجد يف  ، فسوفالتفاح إن مل تتوّفر للحامل

 ،يد الواقعالرتاب وال بد من إعطائها للحوامل. ولكن هذا ما حيدث على صع
ويقّر األطباء أيًضا أن احلمل يسق  أحياًن لعدم توّفر هذه األشياء. كذلك تتوّلد 
الرغبة لديهن أحياًًن يف شرب احلليب. أًن شخصيا مصاب مبرض غريب وهو أنين 
لو شربُت احلليب ألصبُت ابلصداع، ولكن يف بعض األايم هتيج يف قليب رغبة 

ال أقدر على مقاومتها، فأشربه مع علمي أبين شديدة يف شرب احلليب إىل درجة 
 سأصاب ابلصداع بعده، فأشربه وأصاب ابلصداع. 

فتوجد يف اإلنسان رغبات دقيقة من أنواع عدة، وتكون شديدة حبيث لو مل 
تيهِّيهِّ األينـ ُفسُ يقول هللا تعاىل: و تتحقق لفقدت احلياة متعتها.  يود و . ويفِّيهيا ميا تيش 
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ولكنه ال يتيسر له، وتود املرأة أن أتكل  ،يف الدنيا أن أيكل التفاحاإلنسان أحياًًن 
ن مجيع إولكن اآلخرين ال يسمحون هلا بذلك، ولكن هللا تعاىل يقول  ،الرتاب

 الرغبات الطبيعية ستتحقق يف اجلنة. 
 حتقق الرغبات العقلية 

اإلنسان أن تتحقق.  هافكما قلت، تكون هناك بعض الرغبات العقلية اليت يريد
فتساءلت عما إذا شعرُت برغبة عقلية ومل ُتالفها الرغبة الطبيعية، فهل ستتحقق 

: قوله تعاىلهي األخر  أم ال؟ فوجدت أن ُتققها أيًضا متيّسر. فقد وجدُت 
 ُم  فِّيهيا ميا ييشياُءوني هلي

. واملعلوم أن للمشيئة عالقة ابلقلب، أما االشتهاء فله 1
غبات النفسانية. ففي اجلنة يتحقق اشتهاء اإلنسان ومشيئته أيًضا. عالقة ابلر 

سوف فإهنا فالذين تتوّلد فيهم الرغبات الطبيعية املنسجمة مع أجسامهم الروحانية 
 هتم أيًضا. اُتسيّد حاج فسوف تتحقق، والذين يشعرون حباجة تتعّلق ابلعقل

 سوق إهلنا العجيبة 

حان هللا! كانت املبيعات يف األسواق الدنيوية عندما رأيت هذا املشهد قلُت: سب
فلم يكن ضروراًي أن تسد  ،إن كانت يف نطاق قدريتو إما تفوق قدريت، أو أهنا 

فلم يكن  ،اشتهائي أو مشيئيت، وإذا كانت قادرة على ُتقيق اشتهائي أو مشيئيت
 ،هضروراًي أن أستفيد منها. فمثاًل إذا تيسر احلليب للشرب ولكنين أمرض بشرب

تفىن يوًما أو سفهي  ،أيًضا القدرة فماذا أستفيد منه؟ وإذا استطعت االستفادة من
ويقال يل  ،ُتطلب مين روحي ومايل ففيها ؛أفىن أًن. ولكن سوق إهلنا عجيبة حًقا

عندما يقول ف. انك تُعطى مقابل ذلك كّل ما يف السوق من األشياء حىت مبانيهإ
ألعطيك مقابلهما كّل ما يف السوق من األشياء هللا للعبد: هات نفسك ومالك 

 ،حيتار العبد يف أمره ويقول يف نفسه: ليس عندي نفس وال مال ا،حىت مبانيه
فمن أين آيت هبما؟ فيعطيه هللا تعاىل من عنده نفًسا وماال ويقول: أعطيك هذه 

 النفس وهذا املال فبِّعهما على يدي. 
                                                 

 32النحل:  1



 ياحة الروحانية الس 272
 

لكن بيته التايل أمثن من عشرات ماليني رّيًبا و غالب" شِّ " كان الشاعر اهلندي
لقد سّلمُت نفسي إىل هللا " :إذ يقول فيه ما مفاده كان شاعر هندي ،الروبيات
 "إايها يف احلقيقة، واحلق أين مل أستطع أن أيدي حقه. وهبين وهو الذي ،تعاىل

تـيري  مِّني ا: إذ يقولفهذا ما يعامل هللا تعاىل به املؤمنني  ل ُمؤ مِّنِّنيي إِّنَّ هللاي اش 
النفس اليت إن ، ولكن من يستطيع أن يقول أينـ ُفسيُهم  ويأيم وياهليُم  أبِّينَّ هليُُم اجل ينَّةي 

املال الذي عنده هو ماله؟ فمع أنه ال إن أو كمكنه أن يقول  ،كملكها هي مِّلكه
كملك النفس وال املال ولكن هللا تعاىل أيتيه ليعقد صفقة معه ويقول له: ُخذ 

فس مين مث أعِّدها يل، وخذِّ املال مين واعقِّد صفقة معي إبعادته إيّل. فما الن
بِّع هما عندي. وعندما  :أغرب هذه السوق حيث يُعطيين هللاُ النفسي واملالي مث يقول

حيررين فورًا ويقطع مجيع  ،وأقول له: كمكنك أن جتعلين عبًدا لك أبيعهما على يده
أصفادي وأغاليل وسالسلي. مث ال يعطيين أشياء فق  من السوق، بل يهبين 

بل يُدبِّّر أيًضا أن  ،السوق كلها وجيعلين أملك كّل ما فيها. وليس ذلك فحسب
ُُتقَّق كلُّ رغبة علمية جديدة أو رغبة طبيعية جديدة إذا ما نشأت لدي. مث يقال 

ولن تفىن أنت. أي سرُيفع أتثري الفناء  ،ذه األشياء لن تنتهيفإن ه ،يل: اطمئن  
 عين وعن هذه األشياء، وذلك هبدف االستفاده منها.

 ،لعت على هذه األسرار اإلهلية بصورة روحانيةعندما شاهدُت هذا املشهد واطّ 
ندمت كثريًا على علمي الناقص الذي كان عندي عن احلرية والعبودية. وكان 

يف احلقيقة عبودية خطرية، وما كنت  يب أن ما كنت أُعده حرية كانمدعاة استغرا
أحسبه عبودية كان احلرية بعينها. فندمت على علمي واستغربت من تلك احلقيقة 

روحي  ثُلت  إىل أمخص قدمي، ومي  رأسيوارتعد عندئذ جسمي من قمة  ،العظيمة
ًد  للعبودية اليت أمام هللا تعاىل كالعراين. وقلت عفواًي: اي سيدي الكرمي، ف

تقدمها آالف احلرايت، فيا سيدي، اجعلين أًن ومجيع أقاريب وأصحايب عبيًدا لك. 
بل اجعل  اي ريب العاملي كله عبًدا لك حىت نتذّوق احلرية احلقيقية بسبب هذه 

وننجو من العبودية احلقيقية. فنحن ننتظر يوًما تسمع فيه آذاننا صواًت:  ،العبودية
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 يًَّة * فياد ُخلِّي يفِّ عِّبيادِّي ايي أييَـّتُـهي ييًة مير ضِّ عِّي إِّىلي ريبِّّكِّ رياضِّ ئِّنَُّة * ار جِّ ا النـَّف ُس ال ُمط مي
 . * وياد ُخلِّي جينَّيتِّ 

 موا هلل نفوسكم وأموالكم سريًعا سل

إن هللا تعاىل مستعد ليعطيكم هذه النعمة العظيمة، واآلن من واجبكم أنتم أن 
، كمشرت  للحصول عليها. فقد جاءكم هللا مرة أخر  يف هذا الزمن   وتسعواتتقّدموا 
عطُوين أنفسكم وأموالكم وخذوا أن أ صوته بصورة املسيح املوعود  عالوقد 

وقد أعطاكم النفس واملال من عنده  ،مين اجلنة. فهو يريد أن يربم معكم صفقة
واضًعا  كمشرت  اءكم  ولكنه ج ،إلبرامها. فالنفس من عطائه واملال أيًضا من عطائه

يف احلسبان أن هذه األشياء ليست مما أعطاكم إايها بل هي مِّلككم أنتم، وقد 
طالبا منكم نفوسكم وأموالكم. فمن حسن حظكم أن قمتم فور  كمشرت  جاءكم  

مساع صوته وقلتم: اي سيدًن، أنت ختجلنا بطلبك منا أشياء أعطيتينا إايها من 
ومستعدون لنبذل أموالنا  ،نفسنا عند قدميكعندك، فنحن مستعدون لنضّحي أب

يف سبيلك. فعندما هتّبون للتضحية أبموالكم وأنفسكم على هذا النحو ترون أن 
نفوسكم ستبقى عندكم، ولن تؤخيذ منكم أمواُلكم أيًضا، ولكن ستكون نتيجة 
هذه النية احلسنة والعرض العملي أن يرضى عنكم سيدكم إىل األبد ويُدخلكم يف 

  لألسواق الدنيوية أمامها إال وما من قيمةاألبدية اليت لن يزول نعيمها،  اجلنة
أمام الشمس البازغة. وسيقطع سالسل عبوديتكم  كسراج  منطفئ أو كرياعة  

وسريميها بعيًدا نتيجة هذا اإلقرار، وسيزيل من أعناقكم سالسلكم وأغاللكم 
أعناقكم  أن ترفعوا على ناحلديدية، وستكونون مرفوعي الرأس يف العامل، وستقدرو 

. ولكن احلق أن هذا العمل البسي  أيًضا ال هنيًئاعيًشا بكرامة   وتعيشوا ابعتزاز
ونتضرّع إليه قائلني: اي سيدًن   كمكن أن يتم دون نصرته. فتعالوا خنضع أمامه

أعطِّنا نصيًبا من حبك، وأشعِّل يف قلوبنا ًنر حبك، واسرُتًن يف رداء نورك، 
ألن  ،بل قربك وحبكسُ  ممن يسلكون واجعلنا ،سُبل الشيطان كلها وأنقذًن من

احلرية احلقيقية هي تلك اليت تُنال نتيجة عبوديتك. وأسوأ عبودية هي تلك اليت 
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من قلوبكم أفكار احلرية الزائفة اليت تتسبب  وانزِّعواتنشأ نتيجة الُبعد عنك. فتعالوا 
مصغني  هلل تعاىل، أنفسكم وأموالكموسارعوا لتسليم يف خلق أسوأ أنواع العبودية، 

، لكي ُتظوا ابحلرية احلقيقية، الذي صعد اليوم بواسطة املسيح املوعود لصوته 
 من عبودية الشيطان.  ، وإىل األبد،وليتحّرر العامل كله أيًضا بواسطتكم
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (4السياحة الروحانية )
 

 املنارة العليا يف العامل الروحاني
 املقام احملمدي أو

 

 (م يف الهور28/3/1948اب أُلقي يف خط)
 

 
 

 بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة: قال املصلح املوعود 
" وهو اخلطاب الرابع يف سلسلة السياحة الروحانيةموضوع خطايب اليوم هو "
فٌر قمُت به يف كان الدافع وراء هذه اخلطاابت سي و خطاابيت حول هذا املوضوع. 

ن دِّ، مث إىل كراتشي، ومن  1938عام  م. ففي تلك السنة سافرُت أواًل إىل السِّ
كراتشي إىل مومباي، مث سافرت إىل حيدر آابد. وقد أصر اإلخوة يف كل مكان 

لك األماكن املهمة واليت تستحق الزايرة واملشاهدة. وملا كانت على أن أزور هنا
من الضروري أن أنه إحد  زوجايت وابنيت وأخيت أيضا معي يف هذا السفر، رأيت 

أزور تلك اآلاثر القدكمة بنفسي وأُريهن إايها أيضا. فسنحت لنا الفرصة ملشاهدة 
عد الوصول إىل دهلي اآلاثر القدكمة يف حيدر آابد وآغره ودهلي بوجه خاص. ب
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لق". هذه القلعة تقع على مكان مرتفع، وهي ذهبنا لزايرة قلعة "غياث الدين تـُغ  
هذه القلعة، كنت  إىل خربة ولكن أدراجها مازالت قائمة. صعدت  زوجيت وابنيت

من هنا،  ُتشاهدن املشهد خالب ومدينة دهلي كلها إحينها يف األسفل فقالتا يل 
متِّع ابملشهد. وألين ُأصاب ابلدوار عند الصعود رفضت يف فتعال أنت أيضا واست

البداية، مث صعدت نتيجة إصرارمها، ورأيت املشهد خالاب فعال، وكانت مدينة 
. ومل يقتصر املشهد على عيينّ كمر أمام  شريطادهلي كلها تُر  من هناك، وبدا كأن 

واملنارات واملساجد  مدينة دهلي القدكمة واحلديثة فق ، بل كانت القالع واملقابر 
م أمامي الشواهد كلها أمام األعني، وكانت هذه اآلاثر القدكمة يف دهلي تقدِّ 

 التارخيية كلها يف آن معا.
لكل شيء هنا عالقة مع عائلة أو قوم أو  إن :تلك اآلاثر وقلت يف نفسي رأيتُ 

دين. كانت هذه اآلاثر مدعاة العتزاز تلك األقوام، ولكن هلكت األقوام وال 
يوجد أدىن أثر لصّناع هذه اآلاثر أيضا. بل يسيطر على بعض األماكن أعدايهم. 
 واألقوام اليت بنت  هذه التذكارات تعيش عيشي الذلة والنكبة حمكومًة. هذه العربة
تولدت يف قليب واستغرقُت يف هذه األفكار واجنرفُت يف تيارها ومتركز انتباهي على 

من اخللف يقول: تعال اآلن، فقد  صوتٌ  تلك التذكارات. بعد هنيهة تناهى إيلَّ 
أتخر الوقت كثريا. ولكن موجات أفكاري كانت خارجة عن سيطريت. فكرُت يف 

املادية اليت بنتها األقوام يف الدنيا  أن هذه اآلاثر  ، فرأيتتلك اللحظة وأتملت
كانت لتخليد ذكراها، فهل بىن ربنا أيضا آاثرا مقابلها؟ وإن كان قد بناها فما  
 كيفية تلك اآلاثر والذكرايت اإلهلية؟ وما أمهية هذه اآلاثر املادية مقابلها؟ شرعتُ 

هم أمام الناس بنيوا هذه القالع وأظهروا قوهتم وشوكت إن وقلُت يف نفسي: أفكر
فهل بىن ربنا أيضا قلعة مقابلها؟ أو هل بىن هللا تعاىل أيضا منارة مقابل  ،العامل

ا فاخرة مقابل هذه األسواق منارات عظيمة بناها الناس؟ كذلك هل بىن هللا سوقً 
الفاخرة الدنيوية؟ أو هل توجد يف العامل الروحاين أيضا الدواوين العامة واخلاصة 

ة واخلاصة الدنيوية اليت بناها امللوك؟ كذلك األهنار والبحار مقابل الدواوين العام



 277 ةالروحاني ياحة الس
 

قابلها؟ ماليت جتري يف العامل بصورة طبيعية هل توجد يف اإلسالم أيضا تذكارات 
فتذّكرُت آايت قرآنية كثرية نتيجة هذا التأمل والتدبر، وعلمت أن التذكارات 

أُنشئت هذه اآلاثر لتوجيه الدنيوية ليست إال عالمة ظاهرية لتلك التذكارات، وقد 
هي اليت بناها هللا  إمنا األنظار إىل تلك اآلاثر الروحانية، وإال فالتذكارات احلقيقية

وهي أمسى من أن تطاهلا أيدي الناس. عندما وصلت إىل هنا صدرت من  ،تعاىل
  ".هاوجدت، هاوجدت"بصورة عفوية مجلة:  لساين

؟ قلُت: لقد أبتِّ فقالت ابنيت "أمة القيوم" وكانت واقفة ورائي: ماذا وجدتي اي 
وجدُت الكثري، ولكن ال أستطيع أن أخربك به اآلن، بل سألقي خطااب يف اجللسة 

 السنوية فامسعي أنتِّ أيضا ما وجدتُه. 
 ".السياحة الروحانيةاخلطاب األول يف سلسلة "

 م وبّينت فيه ثالثة مواضيع. 1938ألقيُت اخلطاب األول يف عام 
 : اآلاثر اليت قّدمها القرآن الكرمي.األول

 : القرآن الكرمي يقدم حبرًا واسعا.الثاني
 : القرآن الكرمي يقدم مرصًدا واسعا.الثالث

م وذكرُت فيه أن القرآن الكرمي أيضا يقدِّ  ،م1940عام  هألقيتاخلطاب الثاني: 
ابلها. ويقدم القرآن الكرمي مسجدا واسعا أيضا ال قلعة ال أمهية للقالع الدنيوية مق

 أمهية أمامه للمساجد املبنّية ابحلجر واملدر.
م ماهية املقابر اليت قّدمها 1941بّينُت يف خطايب يف عام اخلطاب الثالث: 

اإلسالم مقابل املقابر الدنيوية، وماهية السوق اليت قدمها القرآن مقابل األسواق 
الدنيوية. وبقيت تسعة مواضيع مل أُتدث عنها إىل اآلن، وأريد أن أُتدث اليوم 

 عن أحد تلك املواضيع التسعة. 
 

 



 ياحة الروحانية الس 278
 
 

 ن الكريمخطاب عن فضائل القرآ

ألن بعض املواضيع  ،م1941منذ عام  وضوعهذا امل حولمل أجد فرصة للخطاب 
 أيًضا ، لذا بقييف حينها وكان بياهنا ضروراي ،هذه الفرتة اهلامة األخر  ختللت  
 وهو موضوع "فضائل القرآن".  ،إىل اليوم موضوع آخر ًنقصا

مخس حماضرات عن هذا املوضوع وبقيت حماضرات كثرية. وال يزال  لقد ألقيتُ 
هذان املوضوعان ًنقصني بسبب املواضيع اليت ظلت تظهر يف هذه الفرتة نتيجة 

" ضروراًي السياحة الروحانيةالظروف املختلفة. ولكنين أر  بيان جانب  من "
 اليوم. 

 منارة يقدمها اإلسالم مقابل املنارات املادية

مثل منارة  ؛رُت أين رأيت أثناء سفري منارات عليا تناطح السحابلقد ذك
"قطب" أو منارة "تغلق"، فتساءلت بعد مشاهدة هذه املنارات الشاهقة: هل 
ذُكرت منارة روحانية عالية يف القرآن الكرمي أيضا؟ وما حقيقة املنارات الدنيوية 

 مقابل تلك املنارة؟ 
 بنى املنارات؟ملاذا ت

كان السؤال األول الذي خطر ببايل هو: ملاذا تُبىن   ،يف ذلك عندما فكرتُ 
 املنارات؟ وهل تتحقق تلك األهداف بشيء آخر يقدمه القرآن الكرمي أم ال؟ 

 الرغبة يف االطالع على أسرار العامل العلوي 

عندما أتملت يف اتريخ املنارات من هذا املنطلق علمُت أن السبب األول وراء 
 ،الناس كانوا يزعمون أن السماء تقع على بُعد  معني أولئكبناء املنارات أن 

السماء، ويقدرون على  إىليكونون قد صعدوا الذي بوصوهلم إىل أعلى منه 
وية. أي أن أحد الدوافع احلديث مع املالئكة واألرواح، ويشاهدون مشاهد مسا

وراء بناء املنارات كان اعتقاد البشر أهنم بصعودهم إىل األعلى سيقرتبون من 
يقول القرآن و األعلى من األرواح السماوية.  املألالسماء، ويطّلعون على أسرار 



 279 ةالروحاني ياحة الس
 

ي ويقيالي فِّر عيو ُن ايي هيامياُن اب نِّ يلِّ صير ًحا ليعيلِّ الكرمي مشريا إىل هذا املوضوع: 
اذِّاًب  يظُنُُّه كي إِّيّنِّ ألي اوياتِّ فيأيطَّلِّعي إِّىلي إِّليهِّ ُموسيى وي بيابي السَّمي بيابي * أيس  يس  ُلُغ األ  أيبـ 
ي ُد فِّر عيو ني إِّالَّ يفِّ  لِّهِّ ويُصدَّ عينِّ السَّبِّيلِّ ويميا كي لِّكي زُيِّّني لِّفِّر عيو ني ُسوُء عيمي ويكيذي

تـيبياب  
قال فرعوُن بسماع   ابدعائه،. أي عندما جهر موسى أمام فرعون 1
فقد صوابه، إذ يقول أبن هللا ومالئكته يكّلمونه، إنه  قد ن موسى إكالمه 
وال أستطيع أن أقبل ذلك. فيا هامان ابنِّ يل منارة عليا ألرتقيها وأر   ،كاذب

يقوله موسى كان ما إن   وأعرف بواسطة أسباب السماء  ،ماذا يوجد يف السماء
 صدًقا أم كذاًب. 

تُبىن يف مصر فق ، وكانت الفكرة  كانت  إن أعلى املنارات يف العصور الغابرة
وراء بنائها أن املصريني كانوا يظنون أن األرواح السماوية تنـزل من السماء 
وُتب األماكن العالية حبكم إقامتها يف األعلى، لذلك كانوا يبنون قبور 

مل  اهلندسة واحلساب. وألن علم عاليةى شكل منارات أجدادهم وملوكهم عل
على شكل هرم بدال  لذا كانوا يبنون البناايت ،يكن قد اكتمل إىل ذلك احلني

بضعة أمتار  تبلغأي كانت قمتها  منارات اسطوانية مستقيمة،من أن يبنوا 
أساسها يف آالف األمتار املربعة. مث عندما اكتمل علم  كانمربعة بينما  

بدأت  واستقامة البناء، أسس إنشاء القواعدالناس  مي لِّ اب فيما بعد وعي احلس
. عندما سافرت إىل مصر زرُت هذه املنارات اسطوانيةاملنارات تُبىن مستقيمًة 

الصعود إىل قمتها.  يفتعب اإلنسان القوي أيضا أيضا، فهي عالية جدا حبيث يي 
من أمرهم ويقولون: كيف املنارات اليوم حيتارون  تلكعندما ير  املهندسون 

علم  أنشاهقة على الرغم من  مباينأن يقيموا  )أي املصريون( استطاعوا
 يف ذلك الزمن.  مل يكن متقّدًمااهلندسة 

ألهنم كانوا يزعمون أن  ،بل هي قبور كانت تُبىن للملوك ،احلق أهنا ليست منارات
 املنارات. من خاللاألرواح السماوية تقرتب إىل أكابرهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 38-37غافر:  1
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 على املنارة؟ كيف تطرَّق إىل املسلمني اعتقاد نزول املسيح 

ابألرواح السماوية، ومن هنا تطرَّق  لالتصالابختصار، كان املصريون يبنون املنارات 
يف األحاديث  على املنارة إىل املسلمني. لقد قال النيب  اعتقاد نزول املسيح 

 ، أي سينـزل قرب املنارة البيضاء. 1عن املسيح: "ينـزل عند املنارة البيضاء"
لقد أصبح املسلمون بسبب عدم فهمهم هذا احلديث ضحااي اعتقاد أن املسيح 
سينـزل على املنارة، مع أنه مل ترد يف األحاديث كلمات: "على املنارة البيضاء"، بل 

اء" اليت تدحض فكرة نزول املسيح على املنارة. على أية وردت: "عند املنارة البيض
ابلرواايت  أتثرواحال، إن اعتقاد املسلمني بنـزول املسيح على املنارة يبني أهنم 

ا إىل أن الكلمة الواردة يف احلديث هي: "عند" وليس تبهو واألحاديث القدكمة. مل ين
يف مصر تطرقت إىل  "على". وكان السبب وراء ذلك أنه عندما انتشر اإلسالم

مبا فيها اعتقادهم أن األرواح تنـزل على  ،املسلمني كثري من معتقدات املصريني
املنارات. فزعموا أوال أن املسيح سينـزل من السماء، مث استنتجوا أنه ما دامت 

"على". هذا، وهناك  مبعىنإن كلمة "عند" هنا فلذا  ،األرواح تنـزل على املنارة
معتقدات أخر  من هذا القبيل ورثها املسلمون من أهل مصر. فمثال كان املصريون 
يعتقدون ابلتناسخ، وهذا االعتقاد أيضا جاء إىل املسلمني من املصريني. فبعد وفاة 

 2بتسع سنوات تقريبا أطّل برأسه يف مصر شخص يُدعى عبد هللا بن سبأ النيب 

                                                 
 صحيح مسلم؛ كتاب الفنت، ابب ذكر الدجال. 1
، وقيـل عبد هللا بن سبأ، كمين من صنعاء من أصل يهودي، أسلم زمن عثمـان بـن عفـان  2
وقـال أبن لكـل  مؤسـس فكـرة التشـيع. وهـو أول مـن ًند  بواليـة علـي بـن أيب طالـب  إنه

نــيب وصــيا وأن وصــي األمــة هــو علــي بــن أيب طالــب. وهــو أول مــن أظهــر الطعــن والشــتم يف 
بكر الصديق وعمر وعائشة. ُنسب إليه أنه هو من أشـعل الثـورة علـى  ابالصحابة وخصوًصا أ

عثمــان، وكـــان ســـببا يف معركـــة اجلمـــل بعـــد ذلــك. وهـــو أول مـــن غـــاىل يف علـــّي وأضـــفى عليـــه 
ونفـاه إىل املـدائن. وبعـد استشـهاد علـي  صفات غري بشرية، فتربأ منه علـي بـن أيب طالـب 

بته بعد وفاته. )املرتجم(، رفض ابن سبأ االعرتاف بذلك، واّدعى غي 
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ستعود إىل الدنيا اثنية، وكان يستدل على ذلك من  ح النيب وبدأ يرّوج أن رو 
مث مترد مع أصحابه ضد علي  ،وهو أول مين مترَّد ضد عثمان  عدة آايت قرآنية.

  أيضا. احلق أنه كان متأثرا ابلفلسفة املصرية القائلة أبن األرواح تنـزل على
أرواح األسالف لكان يف  املنارة. لعله كان يف ذهنهم أهنم لو مل يعتقدوا ذلك عن

ذلك إساءة هلم، فأرادوا أن يرتفعوا أبنفسهم قليال وينـزل األسالف قليال كيال حيّ  
نزوهلم على األرض من شأهنم. على أية حال، هذا املعتقد كان سائًدا يف املصريني 

 وهلذا الغرض كانوا يبنون املنارات.  عالية،نتيجة فكرة أن األرواح تنـزل على أماكن 
نظام اإلنارة

( كذلك تُبىن املنارات هبدف وضع إضاءة فيها ليهتدي هبا الناس من بعيد. 2)
إلشعال الضوء فيها، وكان الناس  فرت  أن املنارات تُبىن يف املعسكرات عادةً 

يعرفون املواقع املختلفة ابلنظر إىل هذا الضوء، وأن السفر إىل جهة كذا وكذا أكثر 
نفعا هلم. وألن القوافل يف األزمنة الغابرة كانت تسري ليال فكان السفر يسهل 
عليهم كثريا بسبب األضواء الساطعة من املنارات، وهذا أيضا من معاين املنارة، 

 ،فتُبىن املنارات لإلضاءة فيها .1النور" موضعألن املنار يف اللغة العربية تعين: "
 لذلك مسيت منارا. 

الرغبة يف االطالع على حركة النجوم

( تُبىن املنارات لإلطالع الكامل على حركة األجرام السماوية وأخبار الغيب. 3)
ق  هذه احلركات جبالء احلق أن املعدات اخلاصة بعلم الفلك ال تستطيع أن تلتو 
لذلك تُنصب املناظري يف  مكان مرتفع،األرض بقدر ما تشاهيد من مستو   من

السبب الثالث إًذا لبناء املنارات هو أن الناس ينصبون فيها فأماكن عالية دائما. 
 ،آالت خاصة بعلم الفلك ويطّلعون على حركات النجوم ليعلموا أخبار الغيب

 قبلية.وتنكشف عليهم أسرار مست

.انظر املنجد1 
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لقد حدث قبل بضعة أايم أن خرج آالف الناس يف الهور من بيوهتم وابتوا يف 
ما أشاع خرب امليادين وابحات الدور، ألن مُ  أن زلزاال شديدا سيقع ليال،  انجِّّ

مع أن كل هذه األمور  ،فخاف الناس وتركوا بيوهتم وخرجوا إىل امليادين واحلدائق
ا :: "مين  قيالي  تنايف تعليم اإلسالم. يقول رسول هللا ا ويكيذي فيذيلِّكي   ،ُمطِّر ًني بِّنـيو ءِّ كيذي

" ل كيو كيبِّ كيافٌِّر يبِّ ُمؤ مٌِّن ابِّ
كل ما حيدث يف العامل إمنا حيدث مبشيئة هللا تعاىل إن  . 1

وحبسب قانونه. والظن أن اإلنسان يستطيع أن يطلع على املستقبل حبركة النجوم 
الهور على أية حال. ولكن املشكلة أن خاطئ قطعا. وقد أدرك ذلك سكان 

الذين ليس لديهم إملام كاف  أبمور الدين يظلون واقعني يف مثل هذه األخطاء 
 عادة، ويقول املنجم بكل سهولة أنه أخطأ يف دراسة حركة النجوم لعدم وجود

 الني واملنّجمني وقراء الكف. . واحلال نفسها تنطبق على الرمّ منارة
 قصة منّجم أمحدي

ارين ذات مرة منّجم أمحدي وقال: أريد أن أريك بعض الشعوذات. قلُت له: هذا  ز 
. قال: إمنا أقول ذلك  كله عبث ولغو يف رأيي ولكن كمكنك أن تُرينيها إذا أردتي
ألًنل شرف أنين أظهرُت براعيت أمامك يف هذا اجملال. مث قال: كمكنك أن تفكر 

ألن أستاذي كان  ، أدرس الفارسيةعلما أنين مل-فارسي ال ما من الشعر يف بيت
ير  أن تعليم الفارسية يضر ابلعربية، ومع أنين درست "مثنوي" الرومي وغريه 

معروفة أبياات ولكن مل أتعلم الفارسية بطريقة نظامية. واإلنسان مثلي ال حيفظ إال 
يف ذهين بيت مفاده: اي ربّنا الكرمي، ار حيم حالنا فإننا أسر   فخطر -بوجه عام
 األهواء.

فوضع أمامي ورقة مكتوب عليها البيت نفسه. مث قال: ضيع يف ابلك أيَّ عدد  من 
نك ستضع إ، فأراين ورقة مكتوب عليها 7، فوضعت يف البال العدد 10إىل  1

. مث قال: ارفع الثوب عن ظهرك فسرت  ثؤلولة يف اجلانب األكمن 7يف ابلك العدد 
منه. فرفعت ثويب وإذ ابلثؤلولة موجودة هناك. قلت له: لقد اكتشفُت شعوذتني 

                                                 
 صحيح مسلم؛ كتاب اإلكمان، ابب بيان كفر من قال مطِّرًن ابلنوء. 1
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ين كيف علمت أن هناك ثؤلولة يف اجلانب األكمن على  ،من شعوذاتك ولكن أخربِّ
وقد شاهدوا أجسام الناس  ،األمور ظهري. فقال: إن قومنا معروف يف هذه

ابملئة من الناس ثؤلولة  80فوصلنا إىل نتيجة بعد جتربة طويلة أن على ظهر  ،بكثرة
حتما يف اجلانب األكمن. وإذا قلنا ذلك لثالثة أو أربعة من الناس وُوجدت الثؤلولة 

فيظن الناس عادة أن  ،على ظهر ثالثة أشخاص ومل توجد على ظهر واحد منهم
 وال يشّكون يف علمنا.  ،صدر من املنجم يف احلسابقد أ ما خط

يف تلك األايم جاء عامل من علماء "أهل احلديث" إىل قاداين ملقابليت، وجر  
احلديث معه صدفة حول هذه القصة فقال: إن هؤالء الناس ال يعلمون شيئا، 
إذا وهم منجمون ومتعنتون ومحقى فق ، ولكين أريد أن أقابل هذا الشخص، ف

لوه إيل. كان املنجّ  م املذكور يسكن جاء هذا املشعوذ إىل هنا مرة أخر  فأرسِّ
فأرسلُته  ،يف قرية قريبة من قاداين، فاتَّفق أن جاء إىل قاداين بعد بضعة أايم

إىل ذلك العامل. مث جاءين العامل بعد ساعة أو ساعة ونصف هرولة وقال: إهنا 
ملعجزة حقا، فقد صدق يف كل األمور اليت أخربين هبا، يبدو أنه مطّلع على 

فأرجو أن تقول له أن يعّلمنيه. قلت له مبتسما: أنت من أهل  ،علم الغيب
، فما هذا الذي تقوله؟ مث قلُت له: وتعتقد أنه ال يعلم الغيب إال هللا ،احلديث

ولكن قل له )أي للمنجم( أن يستفسر  ،لقد كشف ثالثة أمور يف املرة األوىل
إن ولكنه مل يقبل.  ،مين اآلن عن أمرين، وقلت له هذا الكالم بنفسي أيضا

األمر الذي أتثرت منه كان علمه بوجود الثؤلولة، ولكنه أخربين عنها بنفسه أن 
 ،ا والياابن أيضايومه يتجولون يف كل مكان حىت وصلوا إىل إندونيسأًنسا من ق

وثبتت صحتها  ،وتوصلوا إىل بعض النتائج بعد مشاهدة أجسام الناس بكثرة
كما تقّدر شركات التأمني أنه إذا اشرتك فابملائة من احلاالت.  80إىل  70يف 

، عدد كذافيموت منهم  على احلياة، عدد كذا وكذا من الناس يف التأمني
 ،من الناس ابملائة 70عدد كذا. فعندما تكون الثؤلولة موجودة عند  ويبقى حيَّا
ثالثون ابملائة منهم أن املنجمني يعرفون كل شيء، ولكن صدر منهم الفيظن 

 خطأ يف احلساب. 
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 رغبة الناس يف إبقاء أمسائهم حية بواسطة املنارات

هم حية بسببها. فهناك من يبنيها مث ( فمن أهداف بناة املنارات أن تبقى ذكرا4)
 ولكن الناس بعده يقولون إن فالًن بىن هذه املنارة.  ،يقضي حنبه

 اخليبة يف حتقيق اهلدف

 ولكنين وجدت أن هذه األهداف األربعة مل تتحقق كاملة من املنارات ألنه:
وبذلوا  ،بىن املصريون منارات فقد : ال دليل على نزول األرواح السماوية.أوال 

ودفنوا اجملوهرات واألشياء األخر  مع األموات، ولكن  ،بعشرات املاليني األموال
األقوام األوروبية نقلت تلك األشياء إىل بالدهم. واألموات الذين دفنوهم هنالك 

يف متحف  حمّنطة فهناك جثة ؛إىل متاحفهم بعًضا من ُجثثهم األوروبيون نقلفقد 
أي قد ضاع األاثث الثمني وُأسيء  ،ا على سبيل املثاليف فرنس وأُخر  ،يف أمريكا

وجثة  ،أحد الفراعنة إىل أمريكا )مومياء( لِّّمت جثةإىل األموات أيضا. فقد سُ 
وبذلك ال يزال ُيساء إىل  ،وجثة فرعون اثلث إىل بريطانيا ،فرعون آخر إىل فرنسا

 هؤالء األموات. 
آنفا جاء فيها أن فرعون قال  آية من آايت القرآن الكرميذكرُت : لقد ثانيا

يس  سلع أين إله موسى. يتبني من التوراة أن رعمألطّ  عاليةهلامان: ابنِّ يل منارة 
، ومنفتاح كان الفرعون الذي هلك نتيجة كان الفرعون الذي رَّب موسى 

ويصّب  ،يف زمنه. وكان يستخدم بين إسرائيل يف صناعة الليِبِّ  مبارزته موسى 
عليهم مظامل أخر  كثرية. يقول القرآن الكرمي أن فرعون عندما قال هلامان أن يبين 
له منارة شاهقة ليطلع إىل إله موسى، فلم خييِّّب هللا آماله بل أراه نفسه، وليس 

 على قمة املنارة ولكن يف قعر البحر. 
الحقهم  ،رمع بين إسرائيل اتركا مص خرجموسى عندما إن يقول القرآن الكرمي 

ولكنه ُأحي  مبوج البحر يف هناية املطاف. وعندما أوشك على الغرق  ،فرعون
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لِّمِّنيي قال:  ريائِّيلي ويأيًني مِّني ال ُمس  آمين ُت أينَُّه الي إِّليهي إِّالَّ الَّذِّي آمينيت  بِّهِّ بـيُنو إِّس 
. أي 1

قد رآه  ،لسماءلقد رأ  هللاي تعاىل، وإن فرعون الذي أراد أن ير  هللا تعاىل يف ا
ُتت مستو  سطح األرض. فكان يف ذهنه فكرة خاطئة عن ريية هللا بصعوده 

 ولكنها مل تتحقق.  ،على املنارة
 فقدان الضوء

أما الفكرة أن املنارات تعطي الضوء فال نراها أيضا متحققة بواسطة هذه املنارات. 
ولكن ال توجد فيها وسيلة إًنرة ق . احلق أن بناء  ،فهناك مئات املنارات يف العامل

شيء آخر. فلما مل تـيُعد أجيال الذين بنوا تلك  فيهاواإلًنرة  ،ت شيءااملنار 
 فق ، فمن كان سيدبّر اإلًنرة؟ ال شك أهنا تُعّد منارات ابالسم ،املنارات ابقية

أين  ؛"قطب"منارة  مثال أو تنطفئ بعد فرتة وجيزة. خذوا ،وال إضاءة فيها ق 
فال  ،ولكنها أظلمت فيما بعد ،اإلًنرة فيها اليوم؟ صحيح أهنا كان مضيئة إىل فرتة

فائدة منها اآلن، ال يف النهار وال يف الليل. فلما مل تُعد أجيال بناهتا ابقية، فمن 
 أين سيأيت من يشعل الضوء فيها؟ 

 لقد صار بناتها عرضة لصروف الدهر

نال بواسطتها علوم الغيب. ولكننا ال نر  هذا اهلدف منها أن تُ  اهلدف الثالثو
م بُناهتا من صروف الدهر ًنهيك أن يعلموا الغيب من سلي إذ مل يي  ،أيضا يتحقق

 حركة األجرام السماوية. 
 األنبياء أحياء إىل األبد

أيضا. فإذا مات  ماتواتقدموهنم كمنارات روحانية قد  أن منقد يقول قائل هنا 
دم" أيضا مات، وإذا خال "دارا" فإن نوًحا أيضا خال. فما الفرق "أشوكا" فإن "آ

بني هؤالء وهؤالء؟ اجلواب على هذا السؤال هو: صحيح أن كلهم قد خلوا من 
الناحية املادية، أما املرتبطون بسلسلة األداين فلم ولن خيلوا أبدا. فانظروا مثاًل أنه 

                                                 
 91يونس:  1
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وا يف بالد العامل وزواايه املختلفة ليس يف العامل اليوم من يذكر اسم "أشوكا". سري 
ألهنما  ،م أحد "دارا" و"أشوكا" لن يلومه أحد من أقوام العاملرتون أنه إذا شتي ف

ليسا حائزيين على سلطة دينية أو سياسية، أما اليهود والنصار  املؤمنون آبدم 
فما زالوا موجودين يف العامل. ال شك أن شرائع هؤالء األنبياء قد انتهت  ،وموسى

 ،زالت قائمة من حيث العمل هبا، أما فيما يتعلق ابحرتامهم ومرتبتهم فهي ما
وأمسايهم ال تزال معروفة يف العامل. وكل شخص مضطر اليوم أيضا إىل أن يذكرهم 

 ع ذكرهم إىل يوم القيامة. ابلعزة واالحرتام. فهذا يعين أنه مل ولن ينقط
 إن أمساء بناة املنارات مل تُعد حمفوظة

كذلك مل يتحقق بواسطة املنارات هدف انتشار الذكر احلسن ملن بنيوها، فال 
قاش جيري حول كل ًنهيك عن انتشار ذكرهم احلسن، فهناك نِّ  ،نعرف من بناها

رة "تغلق" أيضا حمل ومنا ،منارة لُيعليم من بناها. فإن منارة "قطب" قيد البحث
ويتساءل الناس مين بناها يف احلقيقة، هل بناها "أشوكا" أو "تغلق"؟ هل  ،نقاش  

بناها ملك من ملوك اهلند أو امللك "أيبك"؟ يقول املسلمون عن منارة "قطب" 
ن الراجا الفالين هو أبقطب الدين أيبك هو الذي بناها، ويقول اهلندوس إن 

 ،واقفا قرب منارة "فريوز تغلق" أن فريوز تغلق بناها الذي بناها. ويقول املسلم
 ،ويقول اهلندوس أن "أشوكا" هو الذي بناها. ولكن املنارات الروحانية اليت نذكرها

 ال يوجد أدىن التباس يف أمساء بُناهتا. 
ابختصار، إن األهداف اليت من أجلها تُبىن املنارات الدنيوية مل تتحقق بواسطتها 

 يستفد البشر من منافعها اليت ُتذكر عادة.  أبدا. كذلك مل
 القرآن الكريم خيرب عن منارة روحانية عظيمة

ولكن القرآن الكرمي خيرب مقابل ذلك عن منارة روحانية، وابلصعود عليها ُعثر على 
وكذلك نزل ذلك الوجود إىل األرض. كان املصريون  ،أعظم وجود يف السماء

وال نعثر على دليل عملي على ذلك.  ،ة املناراتيتومهون أن األرواح تنـزل بواسط
جند دليال حي ا على نزول الوجود السماوي األعلى فإمنا  ،ولكن املنارة اليت أذكرها
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وال تزال وستظل مضيئة. وابلصعود عليها  ،كانت هذه املنارة مضيئة  لقد عليها.
يزال  ابنيها الُعثر على حركة األجرام السماوية وعلى أخبار الغيب أيضا. إن اسم 

 أحدٌ  كَّ شُ ومل يي  منازِّعا، بناءيها حيا بسببها، وسيبقى حيا إىل األبد. ومل يدّع أحدٌ 
  أبدا فيمن بناها.

  حممد  منزلة

ابختصار، خيرب القرآن الكرمي عن منارة صعدها اإلنسان وعلم أبعظم وجود يف 
السماء، وقد نزل ذلك الوجود األعظم على األرض أيضا. من هذه املنارة انتشر 
النور يف العامل كله، وسيظل ينتشر، وهبذه املنارة تُنال أنباء الغيب وستُنال إىل 

. لقد ذكر هللا تعاىل هذه املنارة حممد نزلة ماألبد. ما هذه املنارة اي تُر ؟ إهنا 
ُبُكم  ويميا غيوي  * ويميا : بقولهيف سورة النجم  مِّ إِّذيا هيوي  * ميا ضيلَّ صياحِّ ويالنَّج 

ٌي يُوحيى * عيلَّميُه شيدِّيُد ال ُقوي  * ُذو مِّرَّة   يـين طُِّق عينِّ اهل يوي  * إِّن  ُهوي إِّالَّ ويح 
تـيوي  * ويُهوي  ِّ أيو  أيد ىني * فياس  يع ليى * مُثَّ ديًني فـيتيديىلَّ * فيكياني قيابي قـيو سيني  ُُفقِّ األ  أل  ابِّ

اُرونيُه عيليى ميا يـيري  *  فيأيو حيى إِّىلي عيب دِّهِّ ميا أيو حيى * ميا كيذيبي ال ُفؤياُد ميا ريأي  * أيفـيُتمي
تـي  ريةِّ ال ُمنـ  د  ري  * عِّن دي سِّ هيى * عِّن ديهيا جينَُّة ال ميأ وي  * إِّذ  يـيغ شيى ويليقيد  ريآُه نـيز ليًة ُأخ 

تِّ ريبِّّهِّ ال ُكبـ ري  ريةي ميا يـيغ شيى * ميا زياغي ال بيصيُر ويميا طيغيى * ليقيد  ريأي  مِّن  آايي د  السِّّ
1 . 

مل يضِّل ومل  أي نقّدم جنم الثراي إذا هو  شهادًة على أن صاحبكم حممد 
بل إن  هو إال وحي  ،وال يُقدم للعامل رغباته النفسانية متورطا يف أهوائه ،خيطئ
 أي ما يقدمه لكم إمنا هو نتيجة وحي نزل عليه.  ؛يوحى

  أربع طرق لسماع الكالم

 يتبني من هذه اآلايت أن اإلنسان يستطيع أن يسمع الكالم يف أربعة أحوال. 
 أوال: أن تتشتت أفكاره.

 وتتوطد عالقته مع الشيطان.  ،قلبهاثنيا: أن يتشتت 
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 اثلثا: أن تشتد أهوايه وطمعه فتتغّلب عليه أهوايه القلبية. 
ما يقوله ليس إن  رابعا: أن ينـزل عليه كالم هللا. يقول هللا عن حممد رسول هللا 

بل هو نتيجة وحي أُنزل عليه  ،ًنجتا عن ضالل وال غواية وال عن أهوائه النفسانية
 الناس. ويعرضه على 

 ما املراد من النجم؟

مل يضل ومل  دليال على أن حممدا رسول هللا  ما هو النجم الذي قّدمه هللا 
يصدر منه خطأ يف األفكار، ومل ُيصيب َّبطأ فلسفي، وما غو  ومل يتغلب عليه 

وما ينطق عن اهلو  ومل تتطرق إليه أفكار نتيجة األهواء والطمع حىت  ،شيطان
يُقدم تعليما يؤدي ابلناس إىل الضالل؟ ولكن ما الدليل على هذه االدعاءات؟ 
يقول هللا تعاىل: الدليل عليها هو جنٌم هو  من األعلى إىل األسفل. ما هو هذا 

أفكار. كان ثالثة ااي وقمع النجم الذي هو  اي تُر ؟ إنه جنم هو  من ثالث زو 
فقد صوابه نتيجة دراسته األفكار الفلسفية، ( ) يف الدنيا فالسفة زعموا أنه

وقد سيطر عليه  سيئشخص ل إنهوكان البعض يُطمئِّنون أنفسهم بقوهلم 
واآلن يسرد على الناس كالما شيطانيا. وكان هناك آخرون ييطمئّنون  ،الشيطان
ويريد أن يصبح رجال   ،يف قلبه األهواء النفسانية نه قد نشأتإقائلني أنفسهم 
لذا يقول مثل هذا الكالم. ولقد ُردَّ يف هذه اآلايت على تلك األفكار  ،كبريا

الدليل على عدم ضالل حممد رسول إن الثالثة رد ا واحدا حيث يقول هللا تعاىل 
رسول  هو أن جنما هو  من األعلى، كذلك الدليل على عدم غواية حممد هللا 
 هو أن جنًما هو  من األعلى، والدليل على عدم تورط حممد رسول هللا  هللا 

ما هو ذلك النجم الذي هو  فيف األهواء والطمع هو أن جنما هو  من األعلى. 
بسبب نزوله نستطيع القول أبن حممًدا رسول هللا  ياي تُر ؟ ما هو ذلك النجم الذ

 ال كمكننافاهلو ؟ فما مل نقدم ذلك النجم  ليس ضاال وال غاواي، وال ينطق عن 
هذه  علىمن االعرتاض الذي ذُكر  نقذ حممدا رسول هللا أن نُ  -على األقل-

 .اآلايت
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 ذكر فساد الزمن األخري يف األحاديث النبوية

عندما نقرأ األحاديث واضعني هذا األمر يف احلسبان جند فيها بعض املعلومات 
سيأيت على أمته زمن ينمحي فيه إنه  عن هذا املوضوع، يقول رسول هللا 

وتكون حالته: "ال يبقى من اإلسالم إال امسه، وال يبقى من القرآن إال  ،اإلسالم
 ،... أي سينمحي مضمونه من قلوب الناس. 1رمسه"

بذلك قلق الصحابة وسألوا: فما عالج ذلك اي رسول  عندما أنبأ رسول هللا 
فوضع يده عليه وقال: "لو كان  جالسا جبنبه  هللا؟ كان سلمان الفارسي 
. أي لو كان اإلكمان عند الثراي 2من هؤالء" أو رجل اإلكمان عند الثراي لناله رجال

 رجل من أبناء فارس وسُيعيد اإلكمان والقرآن من السماء. نَّ ليوليد
 نبأ عن جنم يف السماء الروحانية

املراد منه إن إىل جنم يف السماء الروحانية وقال  يف هذه النبوءة أشار رسول هللا 
رجٌل يُعيد اإلكمان من الثراي. لقد اكتفى القرآن ابإلخبار أن جنما سيأيت من 

فقد أنبأ أبنه عندما مُتأل الدنيا ظلمة وظالما  ول هللا السماء، أما حممد رس
إِّذيا سيبعث هللا رجال يعيد اإلكمان من الثراي. فمن منطلق هذا املعىن تكون اجلملة 

بصورة قلبِّ النسبة، كما يقال يف لغتنا األردية: "امليزاب جيري" ولكن هل  هيوي 
يزاب. ويقولون: األنف يسيل، رأ  أحد مرة ميزااب جيري؟ بل املاء جيري يف امل

والعيون تسيل، واألذن تسيل. فهل يسيل األنف أو العيون أو األذن يف احلقيقة؟  
 إنكال، بل املاء يسيل من األنف أو من العيون أو من األذن ولكن يُقال عادة 

األنف يسيل والعيون تسيل واألذن تسيل. فهذا األسلوب ُيسمَّى قلُب النسبة. 
آخر أحياًن بدال من شيء، كما يقال: لقد قّرب هللا هذا الشيء أي يُذكر شيء 

الرجل الذي إن مين، ويكون املراد أنين اقرتبت منه. فمن هذا املنطلق كمكننا القول 
من  ،أو رجل ،يف قوله: "لو كان اإلكمان عند الثراي لناله رجال ذكره رسول هللا 
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ن جنما سينـزل من إابلقول  وذلك، هؤالء"، ذكره القرآن الكرمي بقلبِّ النسبة
فيقولون: تسيل  اإلفرازاتاألعلى. كما تصاب األذن اباللتهاب وتسيل منها 

بل املفرزات تسيل من األذن. كذلك يقول القرآن  ،األذن، مع أن األذن ال تسيل
مِّ إِّذيا هيوي الكرمي:   ،مرسيال سيأيت من هللاإن قائال  حه رسول هللا وشري  ويالنَّج 

 وكمأل القلوب بنور اإلكمان جمددا.  ،عيد اإلكمان من الثرايوي
 إزالة شبهة

منها أن جنما سيسق   ونفهمكلمات القرآن الكرمي  قد يقول قائل: ملاذا ال نؤثر
رسول هللا  عندما يشرحمن السماء فعال، وملاذا يُفهم منها شخص معني؟ فجوابه: 

 يجب علينا أن نتدبر كلمات القرآن الكرمي يف ضوء ما ف ،يف األحاديث أمرًا
يعيد اإلكمان من لسيأيت يف الدنيا  أن رجال . يقول رسول هللا بّينه رسول هللا 

مِّ إِّذيا هيوي ويقول القرآن الكرمي:  ،الثراي  أمرا ما شرح رسول هللا  فإذا. ويالنَّج 
ز غّض الطرف عنه أبي حال. فال حيق لنا اإلعراض عنه، وال جيو  ،بصورة معينة

أن القرآن الكرمي  حيث ،ولكن كمكن أن يكون هلذا احلديث معىن آخر أيضا
سيعيد هو من  املسيحإن  ، وقال رسول هللا هيوي النجم كلمة  حبقاستخدم 

 اإلكمان من الثراي إىل األرض، ويكون ذلك مدعاة هلالك األعداء وإكمان األصدقاء. 
 على الشياطني دائما الشهاب املبني يسقط

فيقول هللا تعاىل  ؛لقد ورد هذا املوضوع مفصال يف القرآن الكرمي يف آايت خمتلفة
ويليقيد  جيعيل نيا يفِّ السَّمياءِّ بـُُروًجا ويزييَـّنَّاهيا لِّلنَّاظِّرِّيني * ويحيفِّظ نياهيا مِّن   يف سورة احلجر: 

تـيريقي ا يم  * إِّالَّ مينِّ اس  هياٌب ُمبِّنيٌ ُكلِّّ شيي طيان  ريجِّ عي فيأيتـ بـيعيُه شِّ لسَّم 
، أي لقد أقمنا 1
كذلك جعلنا   ،يف العامل نظاما دينيا أيضا، فكما ترون النجوم يف السماء املادية

تـيريقي وحفظناه من تطاول الشياطني:  ،النجوم يف النظام الديين أيضا إِّالَّ مينِّ اس 
هياٌب ُمبِّنيٌ  عي فيأيتـ بـيعيُه شِّ فيسق  من  ،حاولت روح ملحدة السيطرة ، أي إذاالسَّم 
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.  وييفضحاحلقيقة  يُظهر السماء جنم مضيء تـيريقي ُيستنتج من و الكذبي اس 
عي  ألن  ،مع أن هناك أمرا لسماع كالم السماء ،كالم السماء  مسععادة:  السَّم 

 هذا املعىن ال يصح. فاهلدف منه هو أن يسمعه الناس، لذا 
يف الدنيا كالم هللا مشّوها وحيدث الفساد يف  عندما يُقّدميتبني من هذه اآلية أنه 

 لق الفاسد.ويصلح اخلُ  ،يسق  من السماء جنم يعيد احلق إىل العامل جمددا ،العامل
 نبأ بعثة اجملددين 

. عندما نقرأ ما هو النجم الذي ينـزل يف هذا الوقت، ومبي فّسره النيب  لنري واآلن 
جند فيها: إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة األحاديث من هذا املنطلق 

وصفه رسول هللا  ،. إًذا، فما وصفه القرآن الكرمي بشهاب مبني1من جيدد هلا دينها
  عندما حيدث الفساد يف العامل ويقدَّم   إنهشخصا روحانيا. يقول القرآن الكرمي

أي بظهوره ينتشر النور يف   ينـزل من السماء شهاب مبني، ،كالم هللا بصورة مشوَّهة
هللا إن  وتتبني على الناس حقيقة الدين. ويقول رسول هللا  ،كل حدب وصوب

ه الدين من أي ينـزِّ  ،تعاىل سيبعث يف أمته على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
 جمددا.  املفاسد، أي ما وصفه القرآن الكرمي بشهاب مبني مساه رسول هللا 

 فهو شهاب مبني أما حممد رسول اهلل  ،كل نيب شهاب

هياٌب ُمبِّنيٌ كمكننا القول حبسب هذا الشرح أن املراد من  هو نيب العصر  شِّ
وجمدده الذي يُهلك الشيطان وينـزه الدين من كل أنواع اخللل. فمن هذا 

ولكن ال يسعنا القول أبنه شهاب  ،املنطلق كمكننا القول أبن كل نيب شهابٌ 
يسببون اهلالك والدمار للذين يُوقعون اخللل يف  اآلن أهنم أي ؛مبني أيضا

أو  ،يستطيع أن يفعل ذلك ، هو منبل إن نيب العصر أو اجملدد وحده ،الدين
 وشريعته صاحلة للعمل ،يستطيع أن يفعله النيب الذي نبوته حية إىل يوم القيامة

ولكن  ،يف كل عصر. صحيح أن كل نيب يكون شهااب من هذا املنطلق هبا
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بل هو خامت النبيني  ،ألنه ليس نبيا فحسب ،حممًدا رسول هللا شهاب مبني
أيضا، ونبوته حية إىل يوم القيامة. والذي سُيبعث إلحياء الدين سيكون خادما 

، وال يسع أحدا أن حيتل هذا املنصب منفصال عنه أو حملمد رسول هللا 
 . رافضا كونه خادما له 

 سماءاملراد من مساع كالم ال

عندما يسمع أحد كالمي  إنهالسؤال الذي ينشأ هنا هو أن القرآن الكرمي يقول 
مع أن القرآن الكرمي نفسه أيمر بسماع   ،أو كالم السماء ينـزل عليه شهاب يهلكه

هذه احلالة أبن الذي يسمع كالم السماء ينـزل عليه  فالقول يفكالم السماء. 
معلوما يف هذا املوضوع أنه مل يُذكر  جيب أن يكون وجوابه: شهاب يصبح لغوا.

عي بل قيل:  ،هنا مساع كالم السماء فق  تـيريقي السَّم  مستميّد من  ؛، واسرتقاس 
مث  ،أي من يسمع خفية وسرقة. فمعىن اآلية أن الذي يدخل يف مجاعة هللا ،سرق

 ،يضم نفسه إىل اجلماعة احلقة ، مثيسمع كالم هللا بصورة مكشوفة وواضحة
ينال نصيبا من  فإنه إىل نشر الدين وإعادة الضالني إىل الصراط املستقيم؛ ويسعى
ولكن الذين يهدفون من مساع كالم هللا إىل أن يقدموه بصورة مشوَّهة  .أتييد هللا

 ،وخيدعوا الناس، أو املنافقون الذين يدخلون مجاعة املؤمنني ليضروا أبهدافها
؛ يف الناس اإلحلاد وينشروا ،ورة مشوهةويقدموا أمام الناس معاين كالم هللا بص

ينـزل عليهم شهاب من السماء. إن هؤالء الناس كلما هنضوا للفتنة  فهؤالء
ُتضعف الدين، يقيم هللا تعاىل دائما مصلحا أو جمددا  فتنتهم صبغةً  واختذت  

 ويقمع أفكار النفاق والكفر واالرتداد.  ،فيسق  عليهم كشهاب ،الستئصاهلم
 لقمع الشرورخطة مساوية 

نـ هيا ميقياعِّدي : بقولهلقد بنّي هللا تعاىل هذه احلقيقة يف سورة اجلن  ُعُد مِّ ويأيًنَّ ُكنَّا نـيق 
هيااًب ريصيًدا ني جييِّد  ليُه شِّ تيمِّعِّ اآل  عِّ فيمين  ييس  لِّلسَّم 

. هنا أيضا ذُكر املضمون نفسه 1
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األموري الدينية بصورة الذي ذُكر يف اآلايت السابقة، أي عندما يقدم األشرار 
ينـزل هللا نورا من السماء لتداُرك  ،مشوهة وحياولون أن يوقعوا الناس يف سوء الفهم

شرورهم. لقد فهم املسلمون من هذه اآلايت خطأ أن الشيطان يصعد إىل السماء 
أن الشيطان  حقيقةمع أن القرآن الكرمي يبني يف آايت عديدة  ،ويسمع كالم هللا
عِّ ليميع ُزوُلوني : ، بقولهيسمع كالم السماء ال يستطيع أن إِّنَـُّهم  عينِّ السَّم 

، أي 1
ألن هللا تعاىل حرمهم من مساع  ،مساوي أن الشياطني ال يقدرون على مساع كالم  

تيمُِّعوني فِّيهِّ هذا الكالم، كذلك يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  ُم  ُسلٌَّم ييس  أيم  هلي
تيمِّ  ُعُهم  بُِّسل طيان  ُمبِّني  فـيل ييأ تِّ ُمس 

، فإذا كان أحد يّدعي أنه صعد إىل السماء 2
 فليُثبت ادعاءه.  ،ومسع كالم هللا

 عادة الكفار واملنافقني

يتبني من هذه اآلايت أن القرآن الكرمي ال يعرتف بقدرة أحد على الصعود إىل 
معىن مساع كالم هللا فضال عن مساع الكالم ابلصعود إليها. احلق أن العليا،  السماء
أن من عادة الكفار واملنافقني أهنم يسمعون كالم الدين احلق ويتعلمونه  ، هوهنا

بنية إجياد اعرتاضات جديدة وإاثرة الناس َّبل  الكذب فيه. وليس معىن ذلك 
أهنم يصعدون إىل السماء ويسمعون كالم هللا. احلق أهنم ال يقدرون على أن 

 ،يني، بل خيافون وتقشعرُّ جلودهم عند االقرتاب منهميقرتبوا من امللوك العاد
. ولكن الغريب يف األمر أن املسلمني يعتقدون أن دونك أن يقرتبوا منه 

الشيطان يصعد إىل السماء ويسمع كالم املأل األعلى وكالم جربيلي وكالم السماء 
كالما ويعود إىل األرض، فال حول وال قوة إال ابهلل. أىّن للشيطان أن يسمع  

فهم يسمعون   ،مساواي؟ غري أن الذين هم أمثال الشيطان ويتنكرون بثياب إبليس
حبيث ُتدث فتنة يف الدنيا. فانظروا  ،كالما من السماء مث يقدمونه بصورة مشوهة

واستأجر شيخا ودرس على يده  ،قرأ القرآن أن القس املعاصر "ويري" كيف  مثال
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األثناء نشر تفسري  تلكويف  ، عشرين عامامث عمل يف لدهيانه إىل ،القرآن الكرمي
القرآن الكرمي، ومّسى كتابه هذا "تفسري القرآن" ولكن لو قرأًنه لوجدًنه مليئا 

القرآن الكرمي كتاب مساوي وليس إن ابعرتاضات من كل نوع على اإلسالم. 
 أن يصغي للسماء. فكان حممد رسول هللا  من ا، ولسماعه البد لإلنسانأرضيً 

للسماء ليسمع كالم هللا ويعمل به. أما الشياطني فيصغون ليسمعوا كالم يصغي 
عندما يكون يف الدنيا أًنس يعرتضون إنه السماء ويعرتضوا عليه. فيقول تعاىل 

على الدين، وتقع أنواع اخللل يف الدين بسببهم، وترتسخ يف القلوب أفكار سيئة، 
اإلكمان واإلخالص يف قلوب الناس  يزيل الظلم وخيلقلسريسل هللا من السماء جنًما 

ًدا.   جمدَّ
 كواكب العامل الروحاني

نـ ييا بِّزِّينية  ال كيوياكِّبِّ * يقول هللا تعاىل يف سورة الصافات:  إًِّنَّ زييَـّنَّا السَّمياءي الدُّ
يع ليى  ف ظًا مِّن  ُكلِّّ شيي طيان  ميارِّد  * الي ييسَّمَُّعوني إِّىلي ال ميإليِّ األ  ُفوني مِّن  ُكلِّّ ويحِّ وييـُق ذي

هياٌب  ٌب * إِّالَّ مين  خيطِّفي اخل يط فيةي فيأيتـ بـيعيُه شِّ اٌب وياصِّ جيانِّب  * ُدُحورًا ويهليُم  عيذي
قِّبٌ  اثي

1 . 
 املماثلة الكبرية بني النظام املادي والروحاني

جيب االنتباه إىل أنه ليس املراد من الكواكب هنا النجوم والشمس املادية، بل 
راد هو الكواكب يف العامل الروحاين اليت زُيِّّن هبا النظام الديين. يتبني لنا من امل

وبينهما  ،مطالعة القرآن الكرمي أن يف العامل نظاميني، نظاما روحانيا ونظاما ماداي
مماثلة كبرية. فكما ير  سكان األرض فوق ريوسهم مساء فيها نظام للنجوم اليت 

د على تغيري هذا النظام، كذلك أقام هللا تعاىل نظاًما تعمل يف دائرهتا وال يقدر أح
وهو أيضا منقسم إىل طبقات عديدة مثل النظام  ،روحانيا على أسس قوية جدا

أما السماء الدنيا اليت كمكن إحداث اخللل  ،املادي. الطبقات العليا حمفوظة طبعا
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القمر إن اكِّبِّ وحفظناها هبا. فيقول هللا تعاىل عنها إًِّنَّ زييَـّنَّاها أيضا ابل كيوي  ،فيها
والنجوم اليت نشاهدها يف هذا العامل املادي ال تسق  وال تسبب دمارا يهلك 

املراد من النجوم املذكورة هنا هم أنبياء هللا واجملددون والعباد ف ؛الشياطني
يُقام هؤالء الناس ليتصدوا للشياطني كلما و وهم زينة السماء الروحانية.  ،الصاحلون

يف حماوالهتم. مل أتت فرتة ظالم منذ  همفسادا يف النظام الروحاين، ويُفشلو  عاثوا
 فيها مرسيل من هللا تعاىل لإلرشاد واهلداية. إال وبُعث زمن آدم إىل اليوم 

 حوار مع حماٍم حمرتم 

ن دِّ  وكان من عائلة  ،وجاء أحد احملامني ملقابليت ،كنت يف األايم املاضية يف السِّ
ملكية قدكمة، سألته أثناء احلديث إىل أية مجاعة تنتمي؟ قال: أنتمي تسعني ابملائة 

 ،تسعني ابملائة؟ قال: أر  موقفهم صحيحا ما معىنإىل فئة "خاكسار". قلت: 
لذا تركت إمكانية عشرة ابملائة مفتوحة. قلُت:  ،ولكن ال أُحسن الظن بزعيمهم

قام وقع الفساد يف العامل منذ زمن آدم إىل يومنا هذا؛ يوما أنه كلما  علمتهل 
زعيم دنيوي؟ مث قلت: إن حالة املسلمني مرتدِّّية يف كل مكان، فاضرب   إبصالحه

يل مثاال واحدا حيث حدث الفساد يف العامل وُأسست منظمة إلصالحه وكانت 
ب نفسه زعيما. أمامنا اتريخ يعود إىل آالف أو أصلحه شخص نصّ  ،ًنجحة
ين مثال أن فسادا حدث يف زمن نوح  ،السنني وأقيم زعيم فالين من  فأخربِّ

وقضى عليه  قِّبل منظمة فالنية فأصلحه، أو حدث الفساد يف زمن موسى 
وقال دائما  ،زعيم دنيوي. أما القرآن الكرمي فكلما ضرب مثال ذكر مبعواث من هللا

كان هناك أي مثال على عكس   العامل. وإذا وقام إبصالحن هللا أرسل مبعواث منه إ
ذلك فاضرِّبه يل. فقال: ال يوجد مثال على ذلك. قلُت: عندما حيدث فساد على 

ولن ينجح الناس يف ذلك مهما بذلوا  ،املستو  العاملي سوف يُتدارك بيد هللا فق 
وكمكن أن تتشكل  ،ح اخلط  الدنيوية أمورا دنيوية. كمكن أن ُتصلِّ من جهد

ولكن ال كمكن أن تزول األفكار  ،قدم يف جمال التعليماحلكومات وحيصل الت
وال كمكن للمشايخ أن ينجزوا  ،من هللا مرسيل  اخلاطئة املنسوبة إىل الدين إال ببعثة 
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وال جيدون يف نفوسهم قوة على أن  ،هذه املهمة أبدا، ألهنم خيافون مقاومة الناس
يقنعوهم يف قضية ما، فما ابلك لو كان الفساد سائدا من قمة الرأس إىل أمخص 

أو صاحب زاوية. إن سنة هللا  متصوفالقدمني، مث يتوقع املرء أن يزيله شيخ أو 
وهو الذي يرشد الناس  ،امللحوظة إىل اليوم هي أنه يبعث شخصا من عنده

وال كمكن أن يهمس هللا يف أذن كل شخص يف أايم الفساد ويهديهم دائما. 
العاملي أن فيك عيبا كذا وكذا، بل األسلوب احلقيقي لإلصالح هو أنه تعاىل 

مث يدخل اآلخرون يف  ،فيؤمن به البعض ،يبعث شخصا يبّلغ رسالته إىل الناس
مكن أل املبىنمجاعته رويدا رويدا نتيجة تبليغهم. لو كان العيب يف جزء من 

ولكن إذا استشر  العيب يف السقف ويف اجلدارن ويف األرضية ويف  ،إصالحه
 فال كمكن إصالحه إال بيد مهندس متمّكن.  ،النوافذ ويف األبواب أيضا

 سنة اهلل عند الفساد العاملي

كلما حدث الفساد إنه  ابختصار، لقد بني القرآن الكرمي هذا املوضوع مرارا وقال 
ُبُكم  ويميا من السماء فقال:  يف العامل نـزل جنمٌ  مِّ إِّذيا هيوي  * ميا ضيلَّ صياحِّ ويالنَّج 

، وعندما سينـزل . أي نقدم جنًما شهادة على صدق حممد رسول هللا غيوي 
ذلك النجم سيثبت للعامل أن حممدا رسول هللا ليس ضاال وال غاواي وما ينطق عن 

 .اهلو ، بل كل ما يقوله إمنا يقوله هبدي من هللا
 االستعارات يف النبوءات

، ولكن املسلمني وقعوا يف خطأ وأُنزل بلغة إهلامية، إهلاميإن القرآن الكرمي كتاب 
مع أنه سواء أقال  ،إىل لغتهم إهلامياغريب من نوعه، وهو أهنم يرتمجون كالما 

 ،أو موسى أو عيسى عليهما السالم شيئا عن املستقبل رسول هللا  حممدٌ 
وتكون النبوءات بصورة االستعارات  ،سيكون كالمهم نبوءة يف كل األحوال

 ولكن يتحقق بشكل آخر.  بصورة ،إذ يُر  املرءُ شيئا  ؛واجملاز
يف الرياي عنقودا من عنب اجلنة وقيل أنه أليب جهل. عندما  النيبُّ  رأ لقد 
أليب جهل، ولكن  هذه الرياي استيقظ فزعا إذ مل يدرك ما معىن عنب اجلنة رأ  



 297 ةالروحاني ياحة الس
 

وقال أبن  ،حقيقة تلك الرياي عندما أسلم ابُنه عكرمة فيما بعد ظهرت عليه 
أيضا أنه مهاجر  وأُري  1تفسري عنقود عنب اجلنة أليب جهل كان إسالم ابنه.

ب أن اهلجرة مقدرة إليها"خنلة" إىل مكان كثري النخل فذهب وهله إىل  ، وحسِّ
 ومل يستعدَّ  ،وُجرح ابحلجارة ،ولكن أهلها عارضوه بشدة ،ىل الطائف أيضاإوذهب 

 أحد منهم لإلصغاء لدعوته.
وكان املراد من  سواريي كسر  ملك إيران يف يد أحد الصحابة، كذلك شاهد   

ذلك أن بالد الفرس سوف تُفتح على يد املسلمني، ولكنه أُري يف املنام شخصا 
 البسا سواريي كسر .

مل يُعطيها بل أُعطيها  ولكنه  ،ي مفاتيح خزائن األرضأنه أُعط كذلك رأ  
عندما و أن أطول أزواجه يدا أسرعهن حلوقا به بعد وفاته.  . مث ُأخرب عمر 

مسعت نسايه هذا الكالم بدأن يقسن أيديهن ليعلمن أيهن أطول يدا. فعلمن أهنا 
كانت السيدة األخرايت  ولكن الزوجة اليت توفِّّيت قبل  سودة رضي هللا عنها،

 ،زينب رضي هللا عنها، عندها تبني أنه مل يكن املراد من طول اليدين طوال ماداي
 ،بل كانت إشارة إىل السخاء واجلود. فعندما يقال ألحد ابلعربية إنه طويل اليد
يكون املراد أنه سخي وجواد. فلما كانت السيدة زينب رضي هللا عنها أكثر أزواج 

 بل غريها حبسب النبوءة. فماتت ق ،سخاء النيب 
 مفهوم الثريا يف علم تعبري الرؤى 

 ،رجلرجال، أو : "لو كان اإلكمان عند الثراي لناله كذلك حني قال رسول هللا 
من هؤالء"، مل يكن املراد من ذلك أن اإلكمان اسم صرَّة معلَّقة ابلثراي، كذلك مل 

ُيحفظ فيه. على أية حال، هذا  يكن املراد من الثراي قيبٌو يف مصرف كان اإلكمان س
علينا أن نر  ما تفسري الثراي إذا رآها فكالم جمازي جاء على سبيل االستعارة، لذا 

أحد يف املنام؟ فعندما نقرأ كتاب "تعطري األًنم" للشيخ عبد الغين النابلسي رمحه 
 وهو كتاب إسالمي موثوق به يف علم تعبري الري  فنجد مكتواب فيه: "هي يف ،هللا
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. كذلك يقول ابن سريين، وهو اتبعي معروف، يف 1املنام رُجل حازم يف األمور"
أتليفه "منتخب الكالم يف تفسري األحالم": "هو رجل حازم الرأي ير  األمور يف 

 . 2املستقبل"
الروحانية بعثة املسيح املوعود نتيجة إفاضة رسول اهلل 

الذي أجنز على  إًذا، املراد من الثراي من منطلق هذا املعىن، هو رسول هللا 
وحالفته سلسلة من النجاحات  ،أحسن وجه كافة املهام اليت كّلفه هللا تعاىل هبا

وكان الناس  ،واإلجنازات دائما، ولكن ملا كان من املقدر أنه لن يعيش إىل األبد
، وإلزالتها كانت هناك ُبعد عن زمنه سيتورطون يف أنواع املساوم نتيجة ال

أنه إذا ارتفع اإلكمان يف وقت من  فأنبأ رسول هللا  ؛حاجة إىل هاد  مساوي
 أي إذا انتشر الضالل يف العامل واحنصر اإلكمان يف شخصه  ،األوقات إىل الثراي

الروحانية شخصا يقيم اإلكمان يف  فق ، عندئذ يبعث هللا تعاىل نتيجة إفاضته 
وفيضه. هلذا السبب ُعّد  بربكة رسول هللا  ، وإمنا ذلكلدنيا وكمزق ظالم الكفرا

،لكونه تلميذا كامال وخملصا لرسول هللا  ، وذلكاملسيح املوعود أيضا "ثراي"
ألنه كان مقدرا له أن يزيل الظالم وينشر نور اإلسالم يف العامل. فقد مسى هللا 

: "أصحايب  لثراي. وقد قال رسول هللا تعاىل املسيح املوعود "النجم" أي ا
، ويشري هذا احلديث إىل أن املسيح املوعود أيضا سيكون من الصحابة 3كالنجوم"

.ويكون من تالميذه وخدامه 
يف السماء خذُيت اهلامةالقرار يف األمور 

احلق أن مجيع األمور العظيمة واهلامة تظهر من السماء فق  حبسب القرآن 
 ،أيضا إنه إذا كان هناك تغريُّ على وشك احلدوث الكرمي، ويقول رسول هللا 
مث يظهر على األرض. لقد ورد يف األحاديث بصراحة  ،حُيكيم فيه أوال يف السماء

  تعطري األًنم، ابب الثاء. 1
، الثراي.38منتخب الكالم يف تفسري األحالم؛ الباب  2
 مشكاة املصابيح، كتاب املناقب. 3
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رادته مالئكتيه املقربني أوال، فيخربون خيرب إب ،اتمة أنه إذا أراد هللا إمتام أمر عظيم
مالئكًة دوهنم وهلّم جر ا حىت يبدأ ظهوره يف األرض رويدا رويدا. وإذا أحّب هللا 

. إًذا، فاألمور اهلامة كلها تتحقق يف السماء 1عبدا من عباده وضع قبوله يف العامل
فق ، أما ال على األرض. الدهريون وحدهم يعتقدون حبدوث التغريات يف األرض 
مث يظهر  ،املؤمنون ابهلل تعاىل فيعرفون أن القرار يف كل شيء يـُتَّخذ يف السماء أوال

بنا العامل مسرحا  فيمكن  لألحداث،على األرض. فمثال إذا قلنا بلغة اجملاز وحسِّ
ولكنها تُلعب على صفحة العامل. وما مل  ،القول أبن املسرحية ُتكتب يف السماء

 لسماء ال تُلعب على األرض. ُتكتب املسرحية يف ا
 لقد نزل حممد رسول اهلل واملسيح املوعود أيضا من السماء 

إنين أر  أن املسلمني وقعوا يف اخلطأ لعدم فهمهم هذا األمر. لقد قال رسول 
 وقال القرآن الكرمي:  2أن املسيح املقبل سينـزل من السماء مِّ إِّذيا ويالنَّج 
كما   ،جنم ويزيل الظالم كليا. وهذا صحيح متاما ، أي سينـزل من السماءهيوي 

األردية أيضا أن هللا تعاىل أنزل املسيح املوعود من السماء يف هذا  يقال يف اللغة
هت إىل حممد رسول هللا  ألن الشخص ، العصر لتفنيد االعرتاضات اليت ُوجِّّ

كان مرزا غالم أمحد القادايين ومل يكن   ،الذي ُولد يف بيت والديه يف الدنيا
وكأنه  ،ولكنه عندما بلغ أربعني عاما جعله هللا مسيحا موعودا ،مسيحا موعودا

  ،نزل من السماء حينذاك. كذلك الذي ُولد يف أرض اجلزيرة العربية يف بيت آمنة
ىل ولكن حممًدا رسول هللا جاء من السماء. فيقول هللا تعاىل مشريا إ ،كان حممًدا

تِّ اَّللَِّّ ُمبـييِّنيات  هذه احلقيقة:  ُلو عيليي ُكم  آايي رًا * ريُسوال يـيتـ  قيد  أينـ زيلي هللُا إِّليي ُكم  ذِّك 
رِّجي الَّذِّيني آميُنوا ويعيمُِّلوا الصَّاحلِّياتِّ مِّني الظُُّلمياتِّ إِّىلي النُّورِّ  لُِّيخ 

. هذه اآلية 3
ماء. لو كان ضروراي أن يوليد وتصرِّح بنـزوله من الس تشري إىل رسول هللا 

                                                 
 من هللا تعاىل. تصحيح البخاري؛ كتاب األدب، ابب املق 1
   صحيح البخاري؛ كتاب األنبياء، ابب نزول عيسى بن مرمي عليهما السالم. 2
 12-11الطالق:  3
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املسيح لكان ضروراي أيضا أن يتحّلى أبواه أيضا بصفات املسيح. كذلك إذا  
كان ال بد من ُتلِّي   ،سيولد يف بيت آمنة كان خامت النبيني حممد رسول هللا 

ولكن هللا تعاىل  ،آمنة أيضا بعلوم تتعلق مبنصب النبوة. لقد مسَّت ابنها حممدا
روحانيا آخر بعد بلوغه أربعني عاما من العمر وجعله رسول هللا ألبسه لباسا 

 وخامت النبيني، وكأنه نزل من السماء. 
احلق أن مرزا غالم أمحد الذي كان يسكن يف قاداين ما كان بوسعه ق  أن 
حُيدث يف العامل ثورة روحانية. وما كان بوسع عامل من علماء مكة أو األزهر أن 

عظيم مثله، بل ال يقدر على إجناز هذه املهمة إال  يفعل ذلك يف وقت فساد
الذين ينـزلون من السماء. واحلق أن املسيح املوعود مل يتكّون على األرض بل نزل 

 ،اه أبواه "غالم أمحد" ولكن هللا تعاىل مساه املسيح واملهديمن السماء. لقد مسّ 
 لذا كمكننا القول أبن املسيح املوعود واملهدي املعهود نزل من السماء. 

 النبوءة عن املسيح املوعود يف "الطارق" و"النجم الثاقب" 

* أيضا فقال:  خر أ آايتلقد بنّي هللا تعاىل املوضوع نفسه يف  ويالسَّمياءِّ ويالطَّارِّقِّ
ُم الثَّ  اقِّبُ ويميا أيد رياكي ميا الطَّارُِّق * النَّج 

ويعين  ابملعىن املعروف،النجم  هوالنجم . 1
إىل أن زمن الظالم سيحل ابإلسالم، ويف  اآلايتالثراي أيضا. فقد أشري يف هذه 

هذا الزمن سيأيت "الطارق" وسيطرق أبواب الناس معلًنا: لقد جئت إلنقاذكم. 
"الطارق"  نفهموال نستطيع أن  ،فانظروا اآلن، ال بد أن يكون هذا الطارق إنساًن

ُم الثَّاقِّبُ جنم مساوي. ففي أنه على املذكور هنا  أُنبئ عن املهدي املعهود  النَّج 
الذي يكون نوره مدعاة للربكة واحلياة للمؤمنني، وتكون ضربته قاضية على األعداء. 

. أي  ويتبني من هنا أن النجم الثاقب سيكون آية حية على صدق رسول هللا
 أبنه ضال وغاو   م لرفع التهم اليت تُلصق برسول هللا سينـزل من السماء جن

ليس ضاال  عن اهلو ، والعياذ ابهلل. وأن نزوله سيكون دليال على أنه  ًنطقو 
 وال غاواي وال ًنطقا عن اهلو .

 
 
 
 

                                                 
 4-2الطارق:  1
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 املبدأ اهلام للعثور على احلق

والذي كمكن أن يفهمه كل  ،كيف يثبت ذلك؟ األمر البسي  يف هذا املوضوع
هو أنه ال كمكن لكاذب أن يعلن أنه كلما وقعت ثغرة يف التعليم الذي  ،شخص
يُبعث شخص ليواصل مهميت. هذا دليل ساطع جدا حبيث يقبله  ،أُقدِّمه

 رسول هللا  مع أهنم متعودون على توجيه االعرتاضات إىل ،املسيحيون أيضا
 ،نبئ عنه نيب آخرهي أن يُ  ،صدق نيب تعالمان أهم أببشدة، فهم يعرتفون 

 وينبئ هو عن بعثة نيب آخر بعده. 
 خطآن ارتكبهما النصارى

ولكنهم يرتكبون خطأين عند بياهنم هذا  ،إن كالمهم هذا صحيح من حيث املبدأ
 الكالم. 

مل ينبئ ببعثة شخص مساوي بعده، وهذا  يزعمون أن حممدا رسول هللا  األول:
وقال إن الدليل على  ع،يفند مصداقيته، مع أن القرآن الكرمي صرّح هبذا املوضو 

نـزل من ي ،هو أنه كلما وقع هجوم على دينه  صدق حممد رسول هللا 
ليس ضاال وال غاواي  ويثبت أن حممدا رسول هللا  ،يُهلك املهاجم السماء جنمٌ 
 ن اهلو . وال ًنطقا ع

يف الكتب السابقة. ولكن  يزعمون أنه ال نبوءة عن حممد رسول هللا الثاني: 
تُقدَّر  حبق حممد رسول هللا  هي هؤالء األغبياء ال يفقهون أن النبوءات اليت

نه لو قُبل  إ. ولكنين أقول عن املسيح جاءت بعشرة أضعاف النبوءات اليت 
كالُمهم جدال أنه ال يـُعيّد صادقا إال من أنبأ عن بعثه أحد من قبل، لسألناهم:  

النيب مالخي أنبأ عنه، فنقول: إن ؟ سيقولون: كيف تؤمنون بصدق عيسى 
أنبأ عن بعثته،  كيف تؤمنون بصدق النيب مالخي؟ يقولون: ألن داود 

ن موسى أنبأ عنه، ؟ سيقولون: ألسنقول: كيف تؤمنون بصدق داود 
أنبأ  ؟ سيقولون: ألن إبراهيم سنقول: كيف تؤمنون بصدق موسى 

 ؟ سيقولون: ألن نوحا عن بعثته، نقول: كيف تؤمنون بصدق إبراهيم 
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؟ يقولون: ألن آدم أنبأ عن أنبأ عنه، سنقول: كيف تؤمنون بصدق نوح 
د؟ فإذا ثبت  ، إذ مل ينبئ عنه أحبعثته، قلنا: كيف تؤمنون بصدق آدم 

حبسب هذا املبدأ فثبت كذب نوح، وثبت كذب إبراهيم  كذب آدم 
وموسى وداود وثبت كذب النيب مالخي وكذب عيسى عليهم السالم أيضا 

إىل األعلى لثبت كذهبم حبسب مبادم  يف قوهلم والعياذ ابهلل. فلو صعدوا
مبادم إىل األسفل لثبت كذهبم كذلك حبسب  ولو نزلوا ،النصار  الباطلة

ألن املنّجي األخري عندهم هو املسيح الذي مل ينبئ عن بعثة أحد  ،النصار 
مل ينبئ عن بعثة مأمور وجمّدد جيدد  بعده. فهم يزعمون خطًأ أن رسول هللا 

ولكن الذي ، املذكور آنفا صحيح كمبدأ كالمهمالدين بعده. مما ال شك فيه أن  
نبئ عن بعثته، كذلك الذي سيأيت ال كمكن ألحد أن ي ،تبدأ به سلسلة النبوة

ال كمكنه أن ينبئ عن جميء أحد بعده. ولكن من املؤكد متاما أنه   ،قرب القيامة
كلما بُعث مرسيل أزال املساوم املنتشرة يف زمنه، وإذا نشأت مساوم جديدة 
يف زمن الحق سوف يكون العامل حباجة إىل مرسيل جديد، وهذه السلسلة ظلت 

 ذا.جارية إىل يومنا ه
 نبأ إحياء اإلسالم يف كل زمن مظلم

هو أن هللا تعاىل أخربه أنه كلما طرأت  الدليل على صدق حممد رسول هللا 
بعث هللا أحدا يقيمه على أسسه جمددا، وهذا سيكون  ظالم،على اإلسالم فرتة 

ألن الضال ال يستطيع أن خيلق  ،ليس ضاال دليال على أن حممدا رسول هللا 
نه كلما إعام، وال يقدر أحد على القول  1200متعاطفا معه بعد مرور ألف أو 

بعث هللا من  ،حلق مبهمته ضرٌر، يف أي زمن وأية منطقة من مناطق األرض
أيضا من هللا تعاىل  يزيل تلك الفتنة. لقد تلقى املسيح املوعود لالسماء أحدا 

. أي كلما كاد الضرر يلحق 1"تهب لك احلياة بعد املماوحيا تعريبه: "سأ
 سوف خيلق هللا تعاىل أسبااب حلياهتا جمددا.  ،مبهمته
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احلكمة يف حتقق النبوءات يف املستقبل

فماذا استفاد منها  ،يقول البعض أنه إذا ُتققت هذه النبوءة بعد زمن طويل
مبعواث  ؟ أقول هلؤالء األغبياء: هل كان حممد رسول هللا حممد رسول هللا 

نيب  ؟ إن رسول هللا ملكة فق ؟ أليس الناس يف الزمن الراهن من أمته 
لذا كان ضروراي أن تتحقق نبوءاته  ،حي ورسول للذين سيأتون إىل يوم القيامة

احلي ويتسىن هلم اإلكمان  ،يف كل زمن لكي يزداد الناس يف كل زمن إكماًن
ماذا استفاد حممد رسول ". لذا فإن القول واملتجدد بصدق حممد رسول هللا 

محق حمض، بل احلق أّن ُتقُّق هذه النبوءة أثبت " هو من هذه النبوءة هللا 
جبالء اتم. وإذا اعرتض عليه اآلن يهودي أو  صدق حممد رسول هللا 

روا إىل هذه النبوءات مسيحي كمكننا أن نضع أمامه هذه النبوءات ونقول: انظ
 اليت حبسبها بُعث شخص يف هذا الزمن وأعلن أنه مبعوث خلدمة دين حممد 

 ونشره، وإذا أراد أحد أن يباريي اإلسالم فليبارزين. أليست بعثة شخص من هللا
 ،من الزوبعة -املوشكة على الغرق- يف وقت مناسب إلنقاذ سفينة اإلسالم
كان نيب هللا املختار؟ ال شك أنه ال   دليال كافيا على أن حممدا رسول هللا 

 يسع كاذاب أن يّدعي ذلك.
دليل على صدق حممد رسول اهلل  اإلهلاميةنبوءات الكتب السابقة 

رسول هللا ": اي حممد ابلقوللقد قدم القرآن الكرمي أيضا هذا الدليل أمام الناس 
" هل كنتي موجودا يف زمن موسى فأمليتي نبوءة كاذبة عن نفسك يف التوراة؟ ،

فطلبتي منه أن يسجل النبوءات عنك يف  أم كنت موجودا يف زمن عيسى 
وبعثة شخص يف اإلهلامية اإلجنيل؟ إن وجود هذه النبوءات يف الكتب السابقة 

صّدقه قد صطفى، و رسوُل هللا امل هو يدل على أن حممدا ،العامل حبسبها متاما
وا أألهنم أنب ،األنبياء كلهم مبن فيهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم وغريهم

 عنه يف كتبهم. 
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 نزول القرآن الكريم من "شديد القوى"

وُيشّكل دليال واضحا وقواي على صدق  اآلايتاألمر الثاين الذي ذُكر يف هذه 
ُه هو:  رسول هللا  أي أن القرآن الذي تلّقاه حممد رسول  ؛شيدِّيُد ال ُقوي عيلَّمي

من الواضح متاما أن أمهية الرسالة ترتب  أبمهية و هللا هو من هللا شديد القو . 
لها لن يقدر على محاية رسوله، وإذا كان ف ،إذا كان مرسل الرسالة ضعيفاف ؛مرسِّ

ل قواي عيلَّميُه شيدِّيُد يف  لن يقدر أحد على املساس برسوله. فقد أشريف ،املرسِّ
ال تقدر قوة يف و  ،إىل أن الذي أرسل حممدا ابلقرآن الكرمي قوي وعظيم ال ُقوي 

 العامل على مواجهته. 
 قصة ملك روسي

من  -بعد "لينني" و"ماركس"-كاتبا روسيا شهريا ويـُعيد  تولستوي"ليو كان "
توجد تراجم و الناس املرموقني الذين سامهوا أكثر من غريهم يف انتشار البلشفية. 

مؤلفاته اليوم أيضا يف معظم لغات العامل. لقد عمل أحد أجداده من اجليل السابع 
بيرت". كان امللك مشغول يف عهد امللك " ، يف البالط امللكياابً أو الثامن قبله بوّ 

البال ذات يوم ويفكر يف خطة معينة لصاحل قومه، فأمر "تولستوي" أال يسمح 
يقدر على رسم  ، فلنألن ذلك سيؤدي إىل تشتيت أفكاره ،ألحد ابلدخول عليه

اخلطة على ما يرام. أمر امللُك "تولستوي" بذلك ودخل غرفته، ولسوء احلظ جاء 
لوقت وأراد الدخول، فاعرتضه "تولستوي" بيديه أمام من األمراء يف ذلك ا أحدٌ 

ألن امللك أمرين أبال أمسح ألحد بذلك. إن  ،: ال تستطيع الدخوللهالباب وقال 
قا إىل ذلك احلني، وكان اللوردات والنواب وأعضاء قانون روسيا مل يكن منسّ 

أن كمنع العائلة املالكة حيظون حبقوق واسعة. وحبسب هذا القانون مل يكن ألحد 
األمري من الدخول، وكان املبدأ نفسه ينطبق على بعض ممن دونه أيضا. عندما 
منع البواب األمريي من الدخول وقف األمرُي يف وجهه وقال: أال تعلم من أًن؟ قال 
البواب: أعرف جيدا أنك "الدوق" العظيم الفالين. قال: أال تعلم أنه مسموح يل 

أعلم ذلك. فلما مسع ذلك هّم للدخول مرة  أن أدخل مىت شئُت. قال البواب:
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امللك أمرين أال أمسح  جاللةإن  ،أخر ، فمنعه البواب مرة أخر  وقال: اي سيدي
ألحد اليوم ابلدخول. فاستشاط األمري غضبا ورفع السوط وبدأ يضرب البواب. 

فهّم ابلدخول مرة  ،وظن أنه يكون قد عاد إىل صوابه ،أشبع األمرُي البوابي ضراب
ولكن "تولستوي" حال دونه مرة أخر  وقال متوسال: اي سيدي، لقد  ،أخر 
وظل  ،امللك أال أمسح ألحد ابلدخول. بدأ األمري بضربه مرة أخر  جاللةأمرين 

البواب يتلقى الضرابت خافضا رأسه، ولكن عندما هّم األمري ابلدخول للمرة 
فشرع األمري  .لك منع ذلكألن امل ،الثالثة مّد البواب يديه وقال: الدخول ممنوع

يف ضربه مرة أخر . عندما ضرب األمرُي البواب للمرة األوىل تناهى صوت الضرب 
يشاهد املشهد من النافذة يف الطابق العلوي، وعندما  فأخذ ،إىل أذيني امللك

 .ًنداه امللك قائال: اي "تولستوي" تعال إىل هنا ،ضرب األمري البوابي للمرة الثالثة
ورافقه األمري أيضا غاضبا، وقال للملك أبن البواب أهانين  ،ه تولستويدخل إليف

ولكنه مل  ،اليوم كثريا. سأله امللك: ماذا حصل؟ قال األمري: كنت أنوي الدخول
وسأل "تولستوي": ملاذا  ،يسمح يل بذلك. تظاهر امللك كأنه ال يدري ما جر 

ال أمسح اليوم ألحد اي سيدي أ منعتي األمري من الدخول؟ قال: لقد أمرتي 
نظر امللك إىل األمري وسأله: هل أخربك البواب أنين أمرُت أال يُسمح فابلدخول. 

ولكن البواب ال يستطيع أن كمنع األمري  ،ألحد ابلدخول؟ قال: نعم أخربين بذلك
ولكن  ،من الدخول. قال امللك: أعرف أن البواب ال يستطيع أن كمنع األمري

أسأتي إىل القانون مع كونك أمريا، أما البواب فقد  امللك يستطيع ذلك، وقد
أدرك عظمة القانون مع كونه بوااب، وقد ضربتيه مع أنه أخربك أبن هذا أمر مين، 
وعقوبة فِّعلك هي أن ُتضرب بيد البواب كما ضربتيه. مث قال امللك لتولستوي: قُم 

أن يضرب  العسكريالقانون الروسي ال يسمح لغري وكان واضرب األمري. 
فال يستطيع أن يضربين.  ،وتولستوي مدين عسكريفقال األمري: أًن  عسكراي،

آمرك أن تضرب األمري. عندما محل تولستوي  ،فقال امللك: أيها النقيب تولستوي
روسيا، وال ُيسمح لغري اللواء أن قيصر أًن لواء عند  :قال األمري ،السوط ليضربه

عندها أشار األمري  .قم واضرب األمريي  ،تولستوي يضرب اللواء. قال امللك: اي لواء
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. قال امللك: اي أيها أن يضرب نوااب إىل قانون روسيا وقال: ال جيوز لغري النواب
بعدما   ،"الكونت تولستوي" قم واضرب األمري. أي قد جعله كونًتا يف ملح البصر

 كان بوااب فحسب، وجعله يعاقب األمري. 
 إنذار للكفار

أي أن شديد القو  بعث حممدا رسول  عيلَّميُه شيدِّيُد ال ُقوي اىل: يقول هللا تع
ولكن ماذا عسى أن حيدث إن مل  ،. تظنون أنه شخص فقري وابن أرملةهللا 

فاعلموا أن الذي جاء إليكم برسالته، والذي أرسله هو شديد  ؛تصغوا لرسالته
القو ، لذا لو حاولتم إيذاءه لنلتم عقوبة قاسية. فانظروا كيف أن الذين آذوا 

 حالة جديرة ابلعربة.  وآلوا إىل ،ًنلوا عقااب قاسيا حممدا رسول هللا 
 عاقبة كسرى إيران اجلديرة بالعربة

دائما، ولكنهم من ًنحية أخر  كانوا يعادوهنم أيضا.  كان اليهود مدينني للمسلمني
ومل يّدخروا جهدا يف إاثرة  ،ولكنهم عادوه دائما ،عليهم كثريا لقد مّن رسول هللا 

كانوا حيرِّضون كسر    ،الدول اخلارجية ضده. فكلما سافر جتارهم إىل بالد فارس
، كذلك كانوا يكتبون إليه يف رسائلهم أيضا أن شخصا  ضد حممد رسول هللا 

وإذا قامت حكومته فلسوف يغزو  ،قوة يف بالد العرب يشّكلكذا وكذا يكاد 
وكتب رسالة إىل حاكم  ،فانطلت عليه حيلة اليهود ،إيران. كان امللك قليل الفطنة
حاكم اليمن وة جديدة يف العرب ويرسله إليه. فأرسل اليمن أن أيسر الذي اّدعى نبّ 

شخصنيِّ هلذا الغرض. كانت قوة إيران يف تلك األايم مماثلة لقوة أمريكا وروسيا يف 
األايم احلالية، وكانت حالة العرب حينذاك متاثل حالة القبائل الساكنة يف إقليم 

أرسل  ،يف هذه األايم. عندما أرسل حاكم اليمن جنديني )يف ابكستان( ""سرحد
ولكن من  ،قال فيها خماطبا إايه: ال أدري ما ذنبك معهما رسالة إىل النيب 
وسأرسلك إىل ميلك الفرس مع شفاعيت حبقك أن يعفو  ،األفضل أن أتيت معهما

وقاال أبن حاكم اليمن  عنك إن كان قد صدر منك تقصري. فجاءا إىل النيب 
 ،ناوأرسل إليك رسالة أيضا أبنك إذا رفضتي اجمليء مع ،أرسلنا إليك لنحضرك إليه
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لذا من  ،ويواجه البلد كله مصيبًة كرب  ،فسوف يغزو جيش امللك بالد العرب
األنسب أن أتيت معنا، وقد وعد حاكم اليمن أنه سيشفع حبقك. قال رسول هللا 

وانصرف إىل الدعاء لينصره هللا تعاىل يف هذا  .: سأجيبكم على ذلك فيما بعد
ولـّما  .قال: انتظرا يوما آخر ،اليوم التايليف  األمر. وعندما جاء اجلنداين ملقابلته 

فنرجوك أن أتيت  ،اليوم الثالث قاال: لقد مضت ثالثة أايم على جميئنا إىل هنا جاء
: قُوال معنا لئال يستفحل األمر وُتل مصيبة ابلعرب كلهم. قال رسول هللا 

لكهم . علًما أن الفرس كانوا خياطبون مي ربَّكقتل الليلة  ريبحلاكمكما أبن 
". فقاال: ما هذا الذي تقوله؟ ارحم  نفسك وقومك وتعال معنا. قال رببلقب"
 لقد قلُت لكما ما كنُت قائله، فاذهبا وقوال حلاكم اليمن هذا الكالم. فرجعا :

ونقال حلاكم اليمن الكالم نفسه، فقال احلاكم: إما أنه جمنون أو هو نيب هللا 
 يثبت أن قوله هذا صدق أم ال.  الصادُق، فلننتظر بضعة أايم ونر  هل

 آية اهلل العظيمة

حامال  ونزل منها سفريٌ  ،بعد بضعة أايم وصلت إىل ميناء اليمن سفينة من إيران
رسالة ملكية إىل احلاكم. حني رأ  احلاكم الرسالة وجدها خمتومة َّبامتي ميلِّك 
جديد، فأمسك الرسالة بيده وقال لرجال البالط أبن ما قاله ذلك العريب يبدو 

وجاء فيها ما مفاده: كان  ،صحيحا. وعندما فتح الرسالة وجدها من ابن كسر 
ار على البالد كلها، وقد قتلُته ليلة  وجلب الدم ،أيب شخصا ظاملا وسفاكا جدا

كذا وكذا، وتربعُت على العرش مكانه، واآلن جيب عليك أن أتخذ من الناس يف 
إقرار طاعيت. وورد أيضا: مسعنا أيضا أن من املظامل اليت ارتكبها أيب أمرُه  واليتك

 1.ابعتقال شخص عريب واإلتيان به إىل هنا، ولكين ألغي هذا احلكم
قوية أن ذاات  وهي عيلَّميُه شيدِّيُد ال ُقوي قيقة اليت ذُكرت يف هذه هي احل
 وأن املساس به لن يكون سهال. لقد حدثت يف حياة رسول هللا  ستحرسه،

 أحداث كثرية أثبتت أن املساس به كان مبنـزلة املساس ابهلل تعاىل. 
 
 
 
 

                                                 
 ، سنة ست من اهلجرة، ذكر خروج رسل رسول هللا إىل امللوك.2اتريخ الطربي؛ ج 1
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 والدة إنسان كامل إلصالح اخللق

املعىن إن أي أنه ليس قواي فق  بل هو "ذو مِّرة".  ُذو مِّرَّة  مث يقول تعاىل: 
بل كملك قوة عظيمة.  ،احلقيقي لتعبري "ذو مرة" هو الذي كملك قوة على اخللق

واملراد من ذلك أن قوة اخللق املتكرر تظهر منه ابستمرار. فقد أخرب فيها أنه ليس 
 شيدِّيُد ال ُقوي  بل كملك قدرة على اخللق الكامل من الدرجة العليا أيضا. ،فق 

تـيوي  مث قال: أي أراد هللا القوي والقادر على اخللق األعلى أن يتجلى على  فياس 
يع ليى مث قال: خلقه يف العامل. ُُفقِّ األ  أل  يف غاية ، أي كان ذلك اإلله ويُهوي ابِّ

وكانت فيهم أنواع الضعف  ،بينما كان بنو آدم يدبّون على األرض العلو،
 والذنوب. فقد ورد يف الكتاب املقدس:

، ويأينَّ ُكلَّ تيصيوُّرِّ أيف كيارِّ قـيل بِّهِّ إِّمنَّيا ُهوي   ن سيانِّ قيد  كيثـُري يفِّ األير ضِّ ويريأي  الرَّبُّ أينَّ شيرَّ اإلِّ
ن سياني يفِّ  . * فيحيزِّني الرَّبُّ أينَُّه عيمِّلي اإلِّ رِّيٌر ُكلَّ يـيو م  أتييسَّفي يفِّ قـيل بِّهِّ * شِّ ، وي  األير ضِّ

ن سياني ميعي بـيهيائِّمي  ُتُه، اإلِّ ن سياني الَّذِّي خيليق  هِّ األير ضِّ اإلِّ : أيحم ُو عين  ويج  فقيالي الرَّبُّ
ت  ويطُُيورِّ السَّمياءِّ، ألييّنِّ حيزِّن ُت أييّنِّ عيمِّل تـُُهم   ابي ويديابَّ
1 . 

  الفساد يف البشر أراد أن خيلق خلقا وحني رأ ،أي كان هللا جالسا يف السماء
لينقذ الناس من الضالل  ،فأراد أن خيلق إنساًن كامال ،ألنه كان ذو مِّرّة ،جديدا

ا أنه خلق حممدً هنا كالًما تقديره  حذف هللا تعاىل لقدويعيدهم إىل النور واهلداية. 
الذي  ن هذا الشخصإوقال  مبوجب هذه اإلرادة، مث اصطفاه  رسول هللا 
 ن أابرك فيه وأجعله أسوة للعامل.  هو أهل أل

 إىل اهلل تعاىل صعود النيب 

ودعاه  أي عندما اصطفى هللا تعاىل حممدا رسول هللا  ،ديًني مث يقول تعاىل: 
بدأ حممد رسول هللا  ،فقد اصطفيُتك هلداية العامل وإرشادهم ،أن اي حممد، تعالي إيل

 على سبيل  ولكن ذُكرت منارةٌ  ،يصعد. هنا مل ُتستخدم كلمة املنارة ظاهراي

                                                 

وِّينِّ 1  ُر التَّك  ف   7-5: 6سِّ



 309 ةالروحاني ياحة الس
 

ألُُفقِّ األيع ليىألنه قد قيل من قبل:  ،االستعارة كأن هللا تعاىل جالس أي   ويُهوي ابِّ
يصعد إىل هللا  يف األعلى وينادي حممدا رسول هللا إليه، فبدأ حممد رسول هللا 

إىل هللا تعاىل للقائه، أعين  (أي يصعد)ظل يقرتب  تعاىل. وكلمة "دًن" تعين أنه
 بدأ يصعد من مقامه حىت وصل إىل العرش. وهذا ما حدث يف املعراج.

 من السماء لنجاة البشر نزول اهلل 

ولكن ال  ،للوصول إىل هللا تعاىل كان كملك قدرةً   ولكن األهم يف املوضوع أنه 
  كل شخص. ال شك أن حممدا رسول هللا  يستطيع أن يصعد إىل هذه الدرجة

أن ينال قرب القدرة على  ،بسبب إخالصه وحبه وروح التضحية فيه ،كان كملك
هللا، ولكن الذين ُكلِّّف إبصالحهم مل كملك كل واحد منهم قدرة على الصعود إىل 

" معىن "التديّل و . فـيتيديىلَّ هذا احلد، لذا كان ضروراي أن ينـزل هللا هلم، فيقول: 
ابلصعود إىل  هو نزول الشيء من األعلى إىل األسفل. أي بدأ حممد رسول هللا 

األعلى أوال حىت بلغ مراده، ولكن عندما بدأ ابلصعود قال هللا تعاىل أبن حممدا 
قد وصل، ولكن اآلخرين ال يقدرون على الوصول، فنـزل هللا لتتسىّن  رسول هللا 

 ، وذلكم زاويًة يستطيع كل إنسان أن يصليهاالنجاة للضعفاء أيضا من اخللق. فرس
 فيستطيع أن ينال قرب هللا تعاىل. ،بشرط أن يستخدم مواهبه كلها

 وسائل قرب اهلل ومغفرته 

ولكين سأتناول هنا أمرا أو أمرين فق  يتبني  ،هذا املوضوع يقتضي شرحا طويال
منهما كيف نزل هللا تعاىل أرحم الرامحني للقاء البشر نظرا إىل ضعفهم وفتح عليهم 
أبواب قربه. يتبني من األحاديث عن املعراج أن هللا تعاىل فرض على الناس 

ها حىت فرض مخسني صالة أوال مث ظّل يقّلل عددها نتيجة التماس رسول هللا 
مخًسا يف هناية املطاف، وقال: على الرغم من كوهنا مخس صلوات إال أهنا ستكون 

ولكنها ُتكتب عند هللا  ،مبعىن أن اإلنسان سيصلي مخس صلوات ؛مبنـزلة اخلمسني
يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أيضا أبن هللا تعاىل جيزي اإلنسان و  مخسني.

السيئة فإما أن  تُغفر أو ُتكتب سيئة واحدة فق  ، أما بعشر أمثاهلا واحدةالسنة احل
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إذ  ،يف سجل أعمال مرتكبها. وقد وضع هللا تعاىل هذا الطريق لصعود بين البشر
يكسب اإلنسان حسنة واحدة ويكتب هللا له عشر حسنات، وسُتحوَّل كلٌّ منها 
ه إىل عشرة أضعاف يوم القيامة، ولكن عندما يرتكب العبد سيئة يكتب هللا علي
 سيئة واحدة فق ، ويف بعض األحيان ال يكتبها بل يتجاوز عنها نتيجة التوبة. 

 لعادية لالرتقاء الروحانياألسباب غري ا

أسلوب كان مقدرا أن تنال بسببه األرواح  ديًني فـيتيديىلَّ ابختصار، لقد ذُكر يف 
قادرا على  اإلنسانية قرب هللا تعاىل نتيجة االرتقاء. كان حممد رسول هللا 
فكان قادرا  ،احلصول على قرب هللا بغري أن ُتكتب كل حسنة له بعشرة أمثاهلا

ولكن سائر الناس ما كانوا كملكون  ،على أن يصل إىل هللا تعاىل بنفسه وينال قربه
وبدأ يزيد حسناهتم  ،من أجلهم األدىن أن ينـزل إىل هذه القدرة، فأراد هللا 
وكيال يتخلفوا يف املشوار الروحاين. وهذا  ،هبذه الطريقة البسيطة كي ُيسيدَّ نقُصهم

الذي تتيسر فيه مجيع املرافق للحصول على  ،الفضل حاصل لإلسالم وحده
 االرتقاء الروحاين، وفُتح فيه ابب التقدم على بين البشر مجيعا على حد سواء. 

 قوس حممد رسول اهلل باتصال قوس اهلل 

ِّ أيو  أيد ىني فيكياني يقول هللا تعاىل:  عندما حدث ذلك ونزل هللا ف، قيابي قـيو سيني 
متناظرينِّ من حيث االرتفاع واالخنفاض  كانت النتيجة أن صار قوسان  ،تعاىل

ومن حيث إصابة اهلدف أيضا، مبعىن أنه حيثما أصاب السهم األول أصاب 
من األرض  إن قوسا بدأ يرتفع ؛السهم الثاين أيضا املكان نفسه. أو قولوا إن شئتم

أي نزل قوس هللا وارتفع قوس حممد رسول هللا  ؛وقوسا اثنيا بدأ ابلنـزول من األعلى
 وملا كانت هزكمة الشيطان حتمية يف االنقالب الذي كان سيحدث يف العامل .

الشيطان بقوة  م جيشُ لذا كان ضروراي أن يهاجِّ  ،على يد حممد رسول هللا 
اصعيد  مشريا إىل هذا اهلجوم أنِّ  لرسوله  تعاىل . يقول هللامتناهية عند بعثته 

واملراد منها أن أدعية  ،مع قوسك وأًن سأنزل مع قوسي. هذه استعارة روحانية
ِّ أيو  أيد ىني فنزلت إجابة هللا:  ،صعدت حممد رسول هللا  ، فيكياني قيابي قـيو سيني 
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 يعين أيو  أيد ىني  ؛ فاحلق أن القولمثل قوسني إذا أُلصقا ببعضهما أي أصبحتي 
بل صارا قوسا واحدا. واُتد قوس حممد رسول هللا  مع  أهنما مل يعودا قوسني ِّ

حبيث مل يعد  قوس هللا منفصال ق ، أي صار هدف السماء  ،قوس هللا تعاىل
وأتباعه عن مشيئتهم واختاروا  واألرض هدفا واحدا. لقد ختلى حممد رسول هللا 

لى هللا تعاىل عن مشيئته وقبِّل مشيئة حممد رسول هللا كذلك خت مشيئة هللا تعاىل،
 .وأتباعه 

 جيب أن تكون مشيئتكم تابعة ملشيئة اهلل تعاىل

ويميا تيشياُءوني إِّالَّ أين  ييشياءي هللاُ لقد بني هللا تعاىل هذه النقطة يف آية أخر  فقال: 
إِّنَّ هللاي كياني عيلِّيًما حيكِّيًما

اقطيعوا من اليوم عهدا أال تنشأ . أي أيها املسلمون 1
ما مل تعلموا أهنا تطابق مشيئة هللا، أي جيب أن تكون مشيئتكم  ،يف قلوبكم رغبة

وأال يبقى يف أي شيء أدىن دخل  ،هي مشيئة هللا وأمنيتكم هي أمنية هللا
 لنفسانيتكم. انظروا مثال كيف بذل الصحابة قصار  جهودهم ليهاجر النيب 

قال هلم أبن هللا مل أيمرين ابهلجرة بعد، مع أن  ولكن النيب  ،ينةمن مكة إىل املد
كان يتبع مشيئة هللا   مكة كانت أخطر مكان حينذاك. هذا يعين أن رسول هللا 

ِّ أيو  أيد ىني تعاىل متاما. فما ذُكر يف:  ويميا ذُكر نفسه يف:  فيكياني قيابي قـيو سيني 
. فقد أمر هللا حممدا رسول هللا قائال أن ارمِّ قوسك وُخذ هللاُ تيشياُءوني إِّالَّ أين  ييشياءي 

 قوسي، وأًن أرمي قوسي وآخذ قوسك بيدي. 
 
 
 
 
 

  عرضة للسهام السماوية  أعداء حممد رسول اهلل

لقد ورد املوضوع نفسه يف آية أخر  أيضا يف القرآن الكرمي حيث يقول هللا 
ويليكِّنَّ هللاي ريميىويميا ريميي تي إِّذ  ريميي تي تعاىل: 

حني أطلقت  ،، أي اي حممد2
بل أطلقه قوسي أًن. وإذا أتملنا  ،نه مل يطلقه قوسكإالسهم من قوسك أقول 

                                                 
 31اإلنسان:  1
 18األنفال:  2
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 يف املوضوع توصَّلنا إىل نتيجة أن هللا تعاىل سّلم قوسه إىل حممد رسول هللا 
بل  ،ق عليه سهم أرضي فق بعد بعثته وقال: كّل مين يتصد  لك لن ُيطلي 

 سهم مساوي أيضا.
 الطاهرة والعفيفة حياة النيب 

اليت  -بعد البعثة- يف حياته فانظروا، إنه على صعيد عملي مل يكن للنيب 
كانت ؛ فبل كانوا مبئات اآلالف ،عاما عدو واحد أو اثنان 23امتّدت 

كانت و كانت قبائل العرب املستقلة يف حرب معه، و احلكومات تعاديه، 
حكومات قيصر وكسر  تعارضه أكما معارضة، ومن ًنحية أخر  كان اليهود 
قد أاثروا فتنة، وعلى صعيد آخر كان املنافقون عاكفني على التخطي  للقضاء 
على اإلسالم، ولكن على الرغم من كل هذه املعارضة الشديدة ال يوجد مثال 

ُيطلقه هللا على  أنه أطلق على شخص سهما مل واحد يف حياة رسول هللا 
الشخص نفسه. إن دراسة عميقة حلياته توحي أنه مل ُيطلق سهما قّ  على مين 
مل يكن جمرًما. من املعلوم أن احلكومات تقتل أًنسا كثريين دون أن يرتكبوا 

ولكن ال يوجد مثال واحد يف  ،جركمة، ويتضرر على أيديها أًنس أبرايء أيضا
أن انطلق سهمه فأصاب شخصا  -مفتوًحا اليت كانت كتاابً - حياة النيب 

ولكن  ،من هذا النوع من الصحابة أحياًن أخطاءبريئا. صحيح أنه قد صدرت 
 عندما علم هبا رسول هللا استاء منها بشدة متناهية. 

 على أسامة  النيب  يغضُب

ابنا له. اشرتك أسامة يف  اختذ أابه قد وكان  ،حيّب أسامة كثريا كان النيب 
من األعداء ممتطًيا احلصان، وعندما وجد العدوُّ  واحدافطارد  ،إحد  الغزوات

نفسيه مغلواب على أمره قال: ال إله إال هللا، وكان املراد من ذلك أنه أسلم، ولكن 
فغضب  ،هبذا احلادث أسامة مل أيبه به وقتله. مث حدث أن أخرب أحٌد النيبَّ 

ملاذا قتلتيه بعد أن أقرَّ ابإلسالم؟ قال  :على أسامة غضبا شديدا وقال النيب 
بل أقر بصدق اإلسالم خوفا من املوت.  بقلبه،أسامة: كان كاذاب وخمادعا مل يؤمن 
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؟ بشدة وغضب: أيفيالي شيقيق تي عين  قـيل بِّهِّ حيىتَّ تـيع ليمي أيقياهلييا أيم  الي  قال رسول هللا 
أبنك لست مسلما. أصر أسامة  له ان من حقك أن تقولأي عندما أسلم ما ك

ومل يدخل  ،على رأيه مرة أخر  وقال: اي رسول هللا، لقد قاهلا ابللسان فق 
: مبي تردُّ يوم القيامة حني يُعرض عليك اإلسالم يف قلبه ق . قال رسول هللا 

أييّنِّ  -هللا  نظرا إىل غضب رسول-قوله "ال إله إال هللا"؟ قال أسامة: متيينـَّي ُت 
ُت يـيو ميئِّذ   ليم   .1بعملي هذا حىت ال أيذي رسول هللا ، أيس 

 من فعل خالد بن الوليد  براءته 

بعد فتح مكة. كان  خالدي بن الوليد إىل بين جيذِّكمية ذات مرة أرسل النيب 
الكفار يف ذلك الزمن يسمون املسلمني صابئني كما ُيسمِّينا الناس يف هذه األايم 
قاداينيني أو مرزائيني. احلق أن هذا خطأ يرتكبه اجلهالء ويشاركهم فيه بعض 
 ،املثقفني أيضا. فإذا مسى أحدا أبواه "عبد الرمحن" مث ًنداه الناس بعبد الشيطان
فلن ُيصبح عبد الشيطان بتسمية الناس إايه هكذا، ولن تدل هذه التسمية على 

 ،نفسه حنفيا ُيسمي إذا كان أحدٌ  نُبل قائلها. كذلك الطريق األنسب هو أنه
وإذا كان يسمي  .فسمُّوه شيعيا ،يعّد نفسه شيعيا وإذا كان أحدٌ  .فسمُّوه حنفيا

فادعوه من أهل السنة. ولكن كما ينادينا الناس مرزائيني أو  ،نفسه من أهل السنة
 لقب قاداينيني، أو يطلق السيخ يف شرق البنجاب على كل فرد من مجاعتنا

وإن كان ال يعرف كلمة واحدة من العربية، كذلك كانت مجاعة حىت  ،""املولوي
صابئني. كان هذا االسم رائجا يف عامة الناس،  :يف ذلك الزمن ُتسمى النيب 

" أي صرًن صابئني بداًل  ،وعندما دعاهم خالد بن الوليد إىل اإلسالم قالوا "صيبيأًني
وقتل بعضا  ،يعبأ هبذه الكلماتمن أن يقولوا أسلمنا. ولكن خالد بن الوليد مل 
هبذا احلادث رفع يديه إىل  منهم وأسر بعضا آخرين. عندما علم رسول هللا 

 ِّ السماء وقال: "اللَُّهمَّ إِّيّنِّ أيبـ ريأُ إِّليي كي ممَِّّا صينيعي خيالٌِّد" ميرَّتـيني 
 2 . 

 
 
 
 
 

                                                 
يياهياويمين  صحيح البخاري؛ كتاب الدايت، ابب قول هللا تعاىل:  1   .أيح 
 صحيح البخاري، كتاب املغازي. 2
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 السهام السماوية واألرضية تصيب هدفا واحدا

مل يُطلق سهما على غري جمرم ق ،  يتبني من هذه األمثلة أن حممدا رسول هللا 
اهلدف نفسه، وحيثما أطلق  علىبل حيثما أطلق هللا سهما أطلقه رسول هللا أيضا 

أيضا. كذلك ال يوجد مثال واحد يف  هللا رسول هللا سهمه على هدف أطلقه
سهما ومل يطلقه هللا تعاىل. فكما ال يوجد مثال واحد يف  فيه أطلق حياته 
، كذلك ال يوجد مثال أن هللا مل يُطلق سهما وأطلقه رسول هللا  حياته 

سهما ومل يطلقه هللا تعاىل. هذا ما بّينه هللا تعاىل  واحد حيث أطلق رسول هللا 
ِّ أيو  أيد ىني يف قوله:   ،القوسان قوسا واحدا، أي صار فيكياني قيابي قـيو سيني 

 وأصابت السهام املنطلقة منهما هدفا واحدا. 
على منارة واحدة حبسب مدلول:  )أي هللا ورسوله( ابختصار، اجتمع كالمها

 ُويميا تيشياُءوني إِّالَّ أين  ييشياءي هللا :وحبسب منطوق ، َّويميا ريميي تي إِّذ  ريميي تي ويليكِّن
ونزلت األلوهية من السماء  ،ية على منارة عليا. فقد قامت البشر هللاي ريميى

 مضطربة للقاء البشر. 
 مشهد خالب للصعود والنـزول

ألنه كان   ،ولكن مل يستطع أن ير  هللا عليها ،ال شك أن فرعون أيضا بىن منارة
 ،كان إنساًن صادقا  فلم يره إال يف قعر البحر، ولكن حممدا رسول هللا  ،كاذاب

احملمدي كثريا، فأسرع كل واحد منهما إىل  املقامي  وُيكّن حبا صادقا هلل، وأحّب هللاُ 
 اآلخر مضطربنيِّ كما يقول شاعر أردي ما تعريبه:

"إن قمة الوصل هي أن يكون كل من الفريقني مضطراب، وأن تكون النار مضطرمة 
 يف كال اجلانبنيِّ على حد سواء".

، وابلنتيجة صار ، ونزل هللا تعاىل للقاء حممد بُغية لقاء هللا فقد صعد حممد 
 وأصابت سهامهما هدفا واحدا.  ،القوسان قوسا واحدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 315 ةالروحاني ياحة الس
 

 

 كالم ذو مزايا ثالث 

عندها نزل  ف فيأيو حيى إِّىلي عيب دِّهِّ ميا أيو حيى * ميا كيذيبي ال ُفؤياُد ميا ريأي وقال تعاىل: 
 ذات مزااي ثالث: كالم هللا على منارة  

  ابلكلمات. األوىل: تكلم
 املشهد ابلعينني.  الثانية: رأ 

 الثالثة: قبِّله القلُب وآمن به. 
 رفع شبهات معارضي اإلسالم

ريةِّ مث يقول تعاىل:  د  ري  * عِّن دي سِّ اُرونيُه عيليى ميا يـيري  * ويليقيد  ريآُه نـيز ليًة ُأخ  أيفـيُتمي
تـيهيى  مراتبون يف أمره ظانني:  أي أأنتم، ال ُمنـ 

 ( لعله اجنرف وراء أفكار فلسفية.1)
 ( لعل الشيطان أنزل الكالم عليه.2)
 ( لعل عواطف األهواء واجلشع تغزوه بصورة األطماع.3)

ولكن مباذا كمكن أن ترّدوا على أنه مل يري النـزول على املنارة مرة واحدة بل رآه 
 لو مرَّ رآه حبسب النبوءات متاما وليس إال.  مرتني، وقد رآه عند سدرة املنتهى، أي

ي تلقي الوحي عهّب شخص يدّ وخرج فيهم ُمدَّع  كاذب، مث  بوقت عصيب، قومٌ 
 ينتصر ذلك الكاذب يف الدنيا؟ أكُمكن أنالكاذب،  علنهأما  ويوافقمن السماء 

 النجم الذي طلع يف األفق املبني

 ت؟ فليكن معلوما أهنا كانت كما يلي: ما هي األنباء اليت أُشري إليها يف هذه اآلاي
 . ر أعداء حممد دمَّ "النجم"، أي سيُ  سينزلأوال: 
ُُفقِّ ال ُمبِّنيِّ اثنيا:  أل  ويليقيد  ريآُه ابِّ

. أي سيطلع من املشرق. وقد ورد يف 1
 . 2األحاديث أيضا أنه سينـزل: "شرقي دمشق"

                                                 
 24التكوير:  1
 صحيح مسلم؛ كتاب الفنت، ابب ذكر الدجال. 2
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1اثلثا: سينـزل: "عند املنارة البيضاء"

املنارة البيضاء؟ ما املراد من

 :، ومعىن "عند" هوهو حممد رسول هللا  يف احلديثاملراد من املنارة البيضاء 
ابلقرب منها. فمعىن "عند املنارة البيضاء" هو أنه سيكون حائزا على أعلى 

.درجات القرب من مقام حممد 
مِّ إِّذيا هيوي قوله تعاىل إًذا، ففي نه إوقيل  ،نبوءة عن املسيح املوعود ويالنَّج 

سيبعث هللا شخصا أتييًدا حملمد رسول هللا  ،عندما تسود الظلمة يف الزمن األخري
 وسينـزل عند املنارة البيضاء، أي سيكون حائزا على أعلى درجات القرب من ،

.مقام حممد 
ندّية إىل مقام املعّيةمن مقام الِع

 ،"عند املنارة البيضاء" ستكونبداية املسيح املوعود أن هنا  لقد بنّي رسول هللا 
. 2وقال أبن هنايته ستكون أكثر بركة من ذلك أيضا ألنه: "يُدفن معي يف قربي"

كذلك ذكر   ،نزول املسيح املوعود على سبيل االستعارة فكما ذكر رسول هللا 
حًدا تّ وفاته أيضا على سبيل االستعارة، وقال أبن املسيح املقبل سيكون م

أي  ،بل سُيدفن معي يف قربي ،بشخصي حىت يتعذر القول أبنه ُدفن يف قرب آخر
دية ويصل إىل مقام املعية. فخالصة الكالم أن املراد سيبدأ ارتقايه من مقام العن  

: ابلقولوقد أخرب القرآن الكرمي  ،من "املنارة البيضاء" هو شخص رسول هللا 
 مِّ إِّذيا هيوي قربه ويالنَّج  . عن املصلح العظيم احلائز على أعلى درجات

ملاذا ُبنيت املنارة يف قاديان

تعين  ، وهيمنارة بيضاء يف قاداين أبمر من هللا  لقد بىن املسيح املوعود
وحنن  ،من بيوهتم على سبيل االستعارة أن الناس قد أخرجوا حممدا رسول هللا 

 املرجع السابق. 1
مشكاة املصابيح؛ كتاب الفنت، ابب نزول عيسى عليه السالم. 2
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،

سنعيده مرة أخرى ونُنـزله مسجدان، أي مجاعتنا. هذه كانت الغاية املتوخاة من 
 

هذه املنارة، وإال إذا فهم أحد أهنا بُنيت ألن املسيح املقبل سينـزل قرهبا، فهذه 
غباوة حبتة، ألن املسيح املوعود  قد أعلن بنفسه كونه مسيحا موعودا، فما 
معىن ذكر انزل جديد؟ إًذا، إن بناء هذه املنارة ال يعين إال أننا استضفنا حممدا 
رسول هللا وبَّوأانه بيوتنا. وهذه هي الغاية املتوخاة من بناء هذه املنارة. مل يكن 
اهلدف من بنائها أن املسجد الذي أسست فيه املنارُة سينـزل فيه النيب  أو 
املسيح املوعود  بل كما اسُتخدمت عبارة "املنارة البيضاء" على سبيل 
االستعارة،  كذلك هذه أيضا استعارة ُوجِّ هت من خالهلا أنظار اجلماعة اإلسالمية 
،األمحدية إىل أن املنارة البيضاء هي شخص حممد رسول هللا  وتعلن منارة 
املسيح للناس بلسان حاهلا أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية قد استضافت حممدا 

 يف بيتها. وحنن ببنائنا املنارة على مسجدان، نق ر أبننا ننـزِّل حممدا رسول هللا 
.رسول هللا بيتنا، ونق ر اليوم أبننا سنكون جاهزين لتقدمي كل تضحية من أجله 

على األمحدية أال تدَع راية اإلسالم تنخفض أبدا

إن املنارة يف املسجد األقصى مبنية من اللنب واجلص ظاهراي، ولكن كل واحد منا 
قد أق ر من خالهلا أننا استضفنا حممدا رسول هللا  يف بيتنا، ولن خنذله وإن خذله 
العامل كله، ولن نقص ر يف تقدمي أية تضحية يف نشر دينه. هذا هو العهد الذي قطعه 
كل واحد منا بواسطة هذه املنارة البيضاء، وجيب علينا أن جنعل هذا العهد نصب 

أعيننا إىل آخر حلظة من حياتنا، وأال ندَع راية اإلسالم تنخفض أبدا.  
ذكر املسجد األقصى يف القرآن الكريم 

احلق أن نبأ بناء املنارة البيضاء يف املسجد األقصى وارد يف القرآن الكرمي أيضا، 
دِّ احلْ َرَامِّ إِّىَل  يقول هللا تعاىل: ُسْبَحاَن الَّذِّي َأْسَرى بَِّعْبدِّهِّ لَْياًل مَِّن اْلَمْسجِّ

 .1
 ُدِّ اأْلَْقَصى الَّذِّي ََبرَْكَنا َحْوَلُه لُِّنرِّيَُه مِّْن آاَيتَِّنا إِّنَُّه ُهَو السَّمِّيُع اْلَبصِّي اْلَمْسجِّ
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املراد من املسجد األقصى هو املسجد البعيد، واملراد من ظلمة الليل ظلمة إن 
أعوج وهّزت أسس املسلمني. لقد بُنيت املنارة  ج  ي  العصر اليت انتشرت يف زمن فـي 

ولكنها  ،من املدر واجلص ظاهراي مبنيةلتحقيق هذه النبوءة ظاهراي. إن تلك املنارة 
يف احلقيقة متّثل إقرارا أقّر به كل أمحدي بلسان حاله يف هذا العصر أنه يؤوي 

اليوم لتقدمي كل  يف بيته يف الزمن املظلم الراهن، وأنه مستعد حممدا رسول هللا 
 نوع من التضحية لإلسالم، ولن أتيت يف حياته حلظة يُهمل فيها هذا الواجب. 

 . كما قال القرآن الكرمي أبن حممدا فمنارة املسيح عالمة العالقة مع حممد 
كذلك تلقى املسيح املوعود   ،من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ليال ُأسري به
 " :رسول هللا ّصن ُتإهلاما تعريبه "واملعلوم أن املرء يلجأ إىل 1بقلعة اهلند .

 كون النيب  أي ليال فق . فكما يتبني من سورة النجم ،املالذ وقت الظالم
هو أن اجلماعة  بقاداين منارة، كذلك املراد من بناء املنارة يف املسجد األقصى

، وقد مالًذا مرة أخر  كأنصار املدينة  اإلسالمية األمحدية قدمت للنيب 
والتضحية بروحه من أجله. والوفاء هبذا العهد  تعهَّد كل أمحدي حبمايته 
 واجب على كل واحد منا. 

 بالعهد لإليفاءمثل رائع 

 ُكتب التاريخابلعهود، فقد ورد يف   ابإليفاءجدا فيما يتعلق  حريصنيكان العرب 
له ابن واحد، فجاءه ذات يوم شخص هاراب وقال:  أنه كان يف إسبانيا زعيمٌ 

فأرجو أن جتريين لوجه هللا، فأخفاه يف بيته. بعد قليل وصل  ،الشرطة تطاردين
رجال الشرطة حاملني جثة شاب، وكانت اجلثة البنه. قال رجال الشرطة: حنن 

وقد هرب القاتل هبذا االجتاه، فهل رأيته؟  ،متأسفون على أن شقيا قتل ابنك اليوم
وذهب إىل  ،قال: ال. فانصرف رجال الشرطة. مث وضع جثة ابنه يف غرفة وأقفلها

لن فولكن ما دمُت قد أجرُتك لذا  ،أبن الذي قتلتيه هو ابين له القاتل وقال
أمّسك بسوء، مث أخرج من جيبه بعض النقود وأعطاها للقاتل وقال: خذ النقود 
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تقل إىل مكان آخر خارج أسبانيا، ألنك إذا بقيت فيها كمكن أن تثور اثئريت وان
لذا خذ  مين نقودا وانتقل إىل بلد آخر. فأعطى  ،يوما على أنك قاتل ابين فأقتلك

 ؛قاتل ابنه الوحيد ماال وأخرجه من وراء البيت. هذه كانت حالة مؤمن صادق
على  مساعدةل قدَّم له النقود أيضا ب ،مل يكتف حبماية قاتل ابنه الوحيد فق فهو 
ال جيري يف ، على مسلم كبريةمسؤولية  من ألنه كان قد أجاره. فكم هي  ،الفرار
مث خيونه! ،ابنه بل جيري منقذ نفسه ومنقذ أهله وأوالده قاتلي  بيته

عهد اجلماعة اإلسالمية األمحدية اجلديُد مع رسول اهلل 

عهدا جديدا، وقد أقررًن أنه لو أن كل شخص يف العامل  لقد عاهدًن رسول هللا 
لن نرتكه إىل آخر حلظة من حياتنا. لقد أسسنا املنارة يف بيوتنا ف ترك حممدا 

بل  ،أبفواهنا فق  وقد أقررًن أال نُظهر حبنا لرسول هللا  ،عالمة على هذا العهد
يمة، وسنضحي بكل سنجريه يف بيوتنا حقيقة يف هذا الزمن املليء ابلفنت العظ

 شيء من أجله. 
ميثاق األنصار مع رسول اهلل 

عام. عندما جاء مئات  1300يف بيوهتم قبل  النيب  لقد أجار الصحابة 
كان منهم و ، البعثةمن  13الناس من األوس واخلزرج من املدينة مبناسبة احلج يف عام 

سبعون شخصا إما مسلمني أو كانوا يريدون أن يسلموا. ذات ليلة ذهب رسول هللا 
  ملالقاهتم يف واد  بصحبة العباس،  الذي كان عمه  ويكربه عاما واحدا

وينسج خططا ومكايد ضد  يتآمرفق . وقرب منتصف الليل عندما كان العدو 
بعون وًنقشوا فيما بينهم أنه إذا كان اإلسالم، اجتمع يف أحد وداين مكة هؤالء الس

فإن أهل املدينة  ،أن يعيش فيها أبمن وسالم أهل مكة ال يسمحون للنيب 
ولكن الوفاء  ،قطع الوعود سهل أبنّ  يُقدِّمون أنفسهم هلذه اخلدمة. قال العباس 

وحنن مستعدون للبيعة  ،هبا صعب. قالوا: ما نعِّد به إمنا نعِّد به بعد تفكري رصني
: لو هاجر ابن أخي هذا إىل املدينة لعارضتكم قبائل لى ذلك. قال العباس ع

لذا عليكم أن تُقّروا أبنه لو هاجم أحد  ،وكمكن أن يهامجوا املدينة أيضا ،العرب كلها
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 ،املدينة ستحمونه مضّحني بنفوسكم وأموالكم وشرفكم. قالوا: حنن جاهزون لذلك
: الناس عندًن مدفوعني ابحلماس. قال النيب ورفعوا هتاف "هللا أكرب" كما يرفعه 

وإذا علم ابجتماعنا كمكن أن يصيبنا  ،ألن العدو حمي  بنا ،الزموا الصمت حاليا
ونور هللا كان قد تولد يف  ،بضر. ولكن جذوة اإلكمان كانت مشتعلة يف قلوهبم

ا أبمرك، ولو ولكننا صامتون التزام ،فقالوا: اي رسول هللا، ال شك أننا غرابء ،أفئدهتم
: ال، مل مسحت لنا ألذقنا أهل مكة األميرَّين حاال على شرورهم. قال رسول هللا 
سنضحي  ،أيذن هللا يل بذلك. مث كتبوا ميثاقا جاء فيه أنه إذا هاجم عدوٌّ املدينةي 

أما إذا نشبت  ،أبنفسنا وأموالنا وشرفنا وكل ما لدينا يف سبيل محاية رسول هللا 
أيضا. فأُبرم  ملدينة فال عالقة لنا هبا. وهذا ما أشار إليه العباس احلرب خارج ا

 . امليثاق على ذلك وانصرفوا بعد أن ابيعوا النيب 
 إخالص األنصار عند معركة بدر

الصحابة كلهم وقال: اي أيها  عندما تقررت معركة بدر خارج املدينة مجع النيبُّ 
ألين علمت أننا لن نواجه القافلة بل سنواجه اجليش. فقام  ،الناس أشريوا علي

املهاجرون واحًدا بعد اآلخر وقالوا اي رسول هللا، قاتِّل وحنن معك. كلما جلس 
: أيها الناس أشريوا علي، وكان يف أحد من املهاجرين بعد إبداء رأيه قال النيب 

ر بوجه خاص، وكان ولكن األمر يتعّلق ابألنصا ،ذهنه أن املهاجرين ُيشريون
هنم إفكان يف ذهنهم أهنم لو قالوا  ،ألن املهامجني كانوا من مكة ،األنصار صامتني

فيظنون أهنم ُمق دمون  ،فلعل ذلك يسوء املهاجرين ،مستعدون حملاربة أهل مكة
قوله: اي أيها  على قطع رقاب إخوتنا من مكة. ولكن عندما كرَّر رسول هللا 

إن الناس يشريون  ،م أحد من األنصار وقال: اي رسول هللاقا ،الناس أشريوا علي
فيقول مهاجر بعد اآلخر: حارب اي رسول هللا، ولكنك تكرِّر وتقول: اي  ،عليك

: بلى. أيها الناس أشريوا علي، فلعلك تقصدًن حنن األنصار. قال رسول هللا 
أبننا  قال: كنا صامتني خشية أن نؤذي قلوب إخوتنا املهاجرين. فإذا قلنا

هذا يشري إىل قتل إخوهتم وأقارهبم. مث  قولنافقد خيطر بباهلم أن  ،مستعدون للقتال
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قال: اي رسول هللا لعلك تشري إىل بيعة العقبة حيث أقررًن أنه إذا هاجم العدو 
أما إذا نشبت احلرب خارج املدينة فلن نكون ملزيمني  ،املدينة سُنقاتل معك

 رسول هللا، عندما عقدًن ذلك العهد ما كنا نُدرك : بلى. قال: ايابلقتال! قال 
فال أمهية ألية معاهدة أو  ،عظمتك، أما اآلن فقد استبان علينا صدقك وعظمتك

 ؛فوهللا ،مبطاايًن، وإذا نشبت احلرب خلضناه فلو أمرتنا ،ميثاق اآلن. البحر أمامنا
سنقاتل عن كمينك ونقاتل عن يسارك ونقاتل أمامك ونقاتل خلفك، ولن يصلك 

 .1العدو ما مل يطأ جثثنا
 سرية الصحابة قدوة لنا 

الذي  هو ، وهذا كان اإلقرارالذي أبداه الصحابة  هذا هو اإلخالص والوفاء
 مثالنه أخطأ لعدم وجود إيمكنه القول ف مثال، مل يكن أمام املرء إنفحققوه. 

موجود  أمامه. ولكن مثال الوفاء ابلعهد الذي قطعه الصحابة مع رسول هللا 
أمامكم، وصفحات التاريخ تشهد على أهنم حققوا ما وعدوا به. فال يسعنا القول 

. اآلن إننا ال ندرك أمهية العهد، وال ندري ما هو حق محاية حممد رسول هللا 
صحابة كل جزئية منه بعملهم لقد علمنا كل ذلك، ووضَّح لنا األنصار وال

وبّينوا كل شرط من شروطه، فال يسعنا القول اآلن أمام هللا  ،وتضحياهتم وإيثارهم
 جواب األنصار،نستفد شيئا من  فإن ملتعاىل أننا مل نعرف ما أمهية هذا العهد. 

 نـُعيدَّ جمرمني. ليس لنا إال أن نضحي أبرواحنا من أجل حممد رسول هللا  لسوف
 أو أن نقف أمام هللا جمرمني أذالء ُمهانني.  ،ودينه

هنا كل حني وآن إىل واجبنا. وكما دعا أهُل  فزبدة القول، إن هذه املنارة توجِّّ
كذلك حنن أيضا بنينا هذه املنارة   ،وذهبوا به إىل املدينة املدينة رسولي هللا 

ودينه يف   بطيب خاطرًن وتعّهدًن أننا نتحمَّل مسؤولية محاية حممد رسول هللا
وإن ضوءها أيضا يوجه أنظارًن إىل  ،املستقبل. إن قمة املنارة تذّكرًن بوعدًن دائما
 أعلى مما ضربه األنصار.  أن نبقى متيقظني. فعلينا أن نضرب مثال
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 هو السراج املنري حممد رسول اهلل 

مُسّي يف آية من القرآن  وقد املنارة البيضاء، ( لقد مسُِّّي حممد رسول 2)
رياًجا ُمنِّريًاالكرمي  سِّ

. ويف هذه الكلمات إشارة إىل أن الناس عندما يبنون 1
فيضطرون إىل بذل اجلهود من أجل  ،تكون مناراهتم مظلمة حبد ذاهتا ،منارات

أي كان نوره ذاتيا  ،كان سراجا منريا  اإلًنرة فيها، ولكن حممًدا رسول هللا 
ومستقال ومستدكما. إن ضوء القمر يكون مستميدا من الشمس، ولكن ضوء 

ابملنارة اليت ُتضيء إن أضاءها  الشمس ذايت. إًذا، ليس حممدا رسول هللا 
بل هو منارة مضيئة حبد ذاهتا. الناس يضطرون إىل بذل جهود كبرية  ،أحد

صابيح الكهرابئية أو الزيت والفتيل ويضطرون إىل توفري امل ،إلضاءة املنارات
بل ُيستفاد من  ،والكربيت وما شاهبها. كذلك إن املنارات ال تفيد يف النهار

رياًجا ُمنِّريًا ولكن هللا تعاىل مسى رسول هللا  ،ضوئها ليال فق  ، ويف سِّ
ذلك إشارة إىل أنه سراج يعطي ضوءه يف النهار ويف الليل أيضا، وليس حباجة 

ت وال إىل الفتيل وال إىل من يضيئه، بل هو مضيء ومنري كل حني وآن إىل الزي
 مثل الشمس.

 حممد رسول اهلل طاعة نتيجةنزول األنوار والربكات اإلهلية 

ولكنهم يفشلون  ،كما قلُت، إن الناس يبنون املنارات ليبُلغوا هللاي تعاىل بواسطتهاو 
فقد وصل إىل هللا تعاىل بنفسه، والذين  يف ذلك دائما، أما حممد رسول هللا 

يقول هللا تعاىل إذ  ؛فقد متكنوا أيضا من ذلك بواسطته  أرادوا الوصول إليه 
ُتم  ُتِّبُّوني هللاي فياتَّبُِّعوينِّ حُي بِّب ُكُم هللُا وييـيغ فِّر  ليُكم  ُذنُوبيُكم  يف القرآن الكرمي:  ُقل  إِّن  ُكنـ 
يمٌ  هللُا غيُفوٌر ريحِّ وي

فالسبيل  ،إن كنتم ُتبون هللا وتريدون لقاءه ،. أي: أيها الناس2
 تصلوا إىل هللا.ف ،اتبعوا حممدا رسول هللا إليه هو أنِّ 

                                                 
 47األحزاب:  1
 32آل عمران:  2
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منارة بواسطته يصل اإلنسان إىل هللا تعاىل.  ابختصار، إن حممدا رسول هللا 
بكالمه يوجد يف األمة احملمدية آالف الناس الذين ًنلوا قرب هللا تعاىل وُأكرموا و 

. بل أر  أنه لو تُرك وظهرت هلم آايته نتيجة اتباعهم وكوهنم خادمني له 
الفاسقون والفاجرون من األمم األخر  كلها جانبا وأُحصي الصلحاء واألطهار 

ملا ُوجد فيهم الواصلون إىل هللا تعاىل بقدر ما يوجد يف أتباع رسول هللا  ،منهم فق 
 ف الناس الذين ًنلوا قرب هللا نتيجة يف كل عصر. فنر  يف كل عصر آال

 واستفاد اآلخرون أيضا من بركاهتم. ،اتباعهم النيبَّ 
 التماس قيصر من عمر 

بصداع شديد ومل يتحسن على الرغم  ذات مرة ُأصيب قيصر يف عهد عمر 
أعراضه  من التداوي أبنواع العالج، فأشار عليه أحد أن يكتب إىل عمر 

ًكا وُتشفى لب الدعاء أيضا، فرُيسل لك ترّب ويط ،ويطلب منه شيئا يتبارك به
ن أب . خطر ببال عمر بدعائه إبذن هللا. فأرسل قيصر مندوبه إىل عمر 

إىل  لوال اضطرارهكان له أن يُرسل مندوبه إيل   فأىنّ  ،هؤالء الناس مستكربون
 ،فقد ال يستخدمه مستخف ا به ًكاب مرضه، فلو أرسلت له شيئا ترّب ذلك بسب

شيئا يفيد كتربّك ويقضي على استكباره أيضا. فأرسل له  له لذا جيب أن أُرسل
وكانت قد اسوّدت بسبب األوساخ  ،كانت عليها بقع كثرية  وقدقبعته القدكمة 

املرتاكمة عليها. عندما رأ  قيصر القبعة استاء منها كثريا ومل يلبسها. ولكن هللا 
فق ؛  الربكة اآلن إال بواسطة حممد رسول هللا  يناللن  إنهد أن يُريه تعاىل أرا

فطلب من خدامه أن حُيضروا القبعة اليت أرسلها  ،فُأصيب بصداع شديد الوطأة
ليلبسها، فلبسها وزال صداعه. وكان ُيصاب ابلصداع كل أسبوع أو   عمر 

أن جيلس يف بالطه البًسا قبعة عمر  دائًما فصار من عادته ،كل عشرة أايم
 .1الوسخة  
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جناة صحابي من مظامل قيصر

فقد   ؛كانت تتضمن عربة أخر  أيضا  إايها، هذه املعجزة اليت أراه هللا تعاىلإن 
وأمر قيصر أن يُطعيم األسري حلم  ،أسريا عند قيصر كان أحد أصحاب النيب 

مع أن اإلسالم يسمح فاخلنـزير. حلم خنـزير، ففّضل الصحايب اجملاعة على أكل 
وال  ،أبكل حلم اخلنـزير يف حالة االضطرار، ولكن قال الصحايب: إين صحايب

  ،على املوت نتيجة اجملاعة إىل عدة أايم يسعين أن أفعل ذلك. فعندما كان ُيشرف
اخلنـزير، فكأنه  حلم وكلما استعاد بعض القوة أمر أن يُطعم ،يُعطيه خبزاكان قيصر 

ذات يوم أبنك ُأصبت ابلصداع  ال يسمح له أن كموت وال حييا. فقال له أحدٌ 
شيئا تربكا وتطلب منه  ألنك سجنت مسلما، وعالجه أن تطلب من عمر 

ر من ذلك  أتث ،صداع قيصر وهدأقبعته  عندما أرسل عمر و الدعاء أيضا. 
وابلنتيجة  ،أن قيصر آذ  صحابيا كيف  كثريا وأطلق سراح الصحايب. انظروا اآلن

مث أشار عليه أحد أن يطلب التربُّك والدعاء من  ،قّدر هللا أن يصاب ابلصداع
وبذلك قّدر هللا إطالق سراح  ،وزال صداع قيصر فأجاب عمر طلبه، عمر 

 .وأظهر عليه صدق حممد رسول هللا  ،الصحايب
فتح باب العلوم الغيبية

( اهلدف الثالث من بناء املنارات هو االطالع على العلوم الغيبية بواسطة 3)
األجرام السماوية، ولكن هذا اهلدف أيضا مل يتحّقق ابملنارات املادية ق . يبين 

 ،ة األرواح السماويةالناس املنارات ويوّدون أن حيصلوا على علوم الغيب بواسط
فقد  ولكن ال حيظون بعلم الغيب بواسطة أية منارة ق . أما حممد رسول هللا 

أُعطي من علوم الغيب ما ال نظري له عند أي نيب يف العامل، بل كان يف أتباعه 
دائما أًنس أطلعهم هللا على أنباء الغيب وكشف عليهم  -فضال عنه -أيضا 

أًن شخصي ا بفضل هللا تعاىل وبسبب حيب لرسول هللا  أسراره السماوية. لقد حزتُ 
  نصيبا من العلوم الغيبية ما ال نظري له يف الزمن الراهن. لقد   ،وبركاته فق
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ومنها ما أحدث ثورة عظيمة يف  ،كشف هللا تعاىل علّي مئات األنباء الغيبية
 العامل. 

 الربيطاني الرؤيا عن فوز حزب العمال

ا عن فوز حزب العمال مثال ُتشكِّل دليال عظيما على علم هللا الرياي اليت رأيته
ابلغيب، حىت إن السيد "ايتلي" الذي كان زعيم حزب العمال ورئيس وزراء 

ما كان يتوقع احلصول على أغلبية األصوات يف االنتخاابت. لقد ظلت  ،بريطانيا
سيكسب  م أن حزب احملافظني25/7/1945اجلرائد الربيطانية تكتب إىل مساء 

وكان يظن أن  ،املعركة، وكان السيد "تشرشل" أيضا متأكدا من جناح حزبه
فال كمكن حبال أن يصل حزب العمال إىل ُسّدة  ،الشعب متأثر من خدماته احلربية

احلكم، ولكن النتائج اليت ظهرت بعد بضع ساعات قضت على تنبؤات اجلرائد 
 فوز حزب العمال. كنت قد وآمال حزب احملافظني، وُذهل العامل ابلنظر إىل

وهو بدوره  ،سردت هذه الرياي للسيد شودري حممد ظفر هللا خان قبل األوان
أخرب مجيع الزعماء الكبار يف بريطانيا عند سفره إليها، وُتّقق يف هناية املطاف ما 

 أنبأين هللا به.
 احلرب بني اجليش اإلجنليزي واإليطالي على جبهة ليبيا

وقد ُتققت يف  ،ثرية عن احلرب العاملية أخربين هللا عنهاكذلك هناك أحداث ك
ة للعقول. األحداث اليت أُخربُت هبا ما كان ألحد يف العامل أن  وقتها بصورة حمريِّّ

ت يف ف ؛يتصورها قبل األوان م أن حراب شرسة ستندلع 1940منها مثال أين أُخربِّ
وينتصرون،  اإلجنليز وسيتقدم ،بني القو  املعادية والقو  اإلجنليزية على جبهة ليبيا

 سوف إىل االنسحاب ويزداد ضغ  العدو عليهم، ولكن اإلجنليز يضطرونمث 
 إىل أنيدفعوهنم إىل الوراء مرة أخر ، أي سيحدث هذا مرتني أو ثالث مرات 

يدفع اجليُش اإلجنليزي عدوه إىل الوراء يف هناية املطاف وينتصر عليه. يف األايم 
ه الرياي كنت مقيما يف بيت السيد حممد ظفر هللا خان يف هذ فيها اليت رأيت

ليه" وسردت الرياي له. وكان ظفر هللا خان سيسافر قريبا لالشرتاك يف  ـم  مدينة "شِّ



 ياحة الروحانية الس 326
 

نه ذكر تلك الرياي إعندما عاد من هناك قال يل و العام.  جمللس احلاكم جلسة  
إلضافة إىل أًنس اب -السكرتري اخلاص لسعادة احلاكم العام-للسري "ليتهويت" 

آخرين، وقد استغرب منها كثريا. ويف اليوم الثاين حضر السكرتري املذكور عند 
وأظهر رغبته يف أن يسمع الرياي بلساين  ،شودري ظفر هللا خان على ضيافة شاي

يف الرياي  إايها فسردهتا له مرة أخر . مث وقعت األحداث كما أراين هللا تعاىل ،أًن
م ودفع اجليش اإلجنليزي إىل 1940يش اإليطايل يف عام متاما. فقد تقدم اجل

م مرة أخر  وتقهقر اجليش 1940الوراء. مث تقدم اجليش اإلجنليزي يف عام 
م مرة أخر  ودفع اجليشي 1941اإليطايل مهزوما. مث تقدم العدو يف عام 

م مرة 1941اإلجنليزيي إىل حدود مصر. مث بدأ اإلجنليز يتقدمون يف هناية عام 
خر  ودفعوا العدو إىل مئات األميال، مث دفع جيُش العدو اجليشي اإلجنليزي يف أ

م إىل حدود مصر، مث بدأ اإلجنليز يتقدمون مرة أخر  يف هناية 1942يونيو عام 
 م، وبذلك ُتققت الرياي اليت أرانيها هللا تعاىل حرفيا. 1942عام 

 طائرة 2800الرؤيا عن إرسال 

يها فرنسا ابهلزكمة على يد أملانيا وكان اإلجنليز حماطني يف األايم اليت ُمنيت ف
وسّلم اإلجنليز إيّل مهمة  ،أبخطار حمدقة رأيت يف الرياي أنين سافرُت إىل بريطانيا

محاية بريطانيا، وقلُت أبين أريد أن أزور اجلبهات العسكرية أوال ألعلم هل ينقصها 
ملقرات العسكرية واملكاتب شيء، وإذا كان هناك نقص كيف كمكن سّده، فزرت ا

وقلت للوزارة املعنية أبننا حباجة إىل الطائرات فق ، وإذا حصلُت  ،احلكومية كلها
على الطائرات كمكنين أن أمحي إجنلرتا على خري ما يرام. ففي أثناء ذلك جاءين 

 شخص يف الرياي نفسها وأعطاين برقية جاء فيها: 
The British representative from America Wires that the American 
Government has delivered 2800 Aeroplanes to the British 
Government.  
أي: يرسل املندوب الربيطاين يف أمريكا برقية أن احلكومة األمريكية سّلمت إىل 

وقلت إن املشكلة ُحّلت وال  ،طائرة. قرأت هذه الربقية 2800احلكومة الربيطانية 
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 ،ظفر هللا خان يف األايم نفسهالشودري ينقصنا اآلن شيء. سردت هذه الرياي 
 وهو بدوره ذكرها لعديد من ممثلي احلكومة وأصحاب املناصب املرموقة اآلخرين

 اهلنود.  من
م، ويف شهر يوليو كنت ذات يوم 1940لقد رأيت هذه الرياي يف يونيو عام 

مهروال وقال: هناك هاتف هام لك. جالسا يف املسجد املبارك إذ جاءين شخص 
وشعرت أن صوته مرتعش، مع  ،عندما ذهبُت مسعت صوت السيد ظفر هللا خان

ولكن صوته كان مرتعشا عندئذ، فقال: هل قرأمت خربا ُنشر  ،أنه رجل راب  اجلأش
ولكن مل أجد فيه شيئا هاما. قال: مبارك، فقد ُتققت  ،اليوم؟ قلت، نعم قرأته

 صلت برقية اآلن جاء فيها: إذ قد و  ،ريايكم
The British representative from America Wires that the American 
Government has delivered 2800 Aeroplanes to the British 
Government.  

وُتققت خالل شهر واحد،  ،أي كانت فيها الكلمات نفسها اليت أُريتها يف الرياي
أمريكا احلكومةي الربيطانية أن احلكومة األمريكية وافقت  وأبلغ مندوُب بريطانيا يف

 طائرة. 2800على إعطاء احلكومة الربيطانية 
 إمتام احلجة على السري "كلو"

مث قال السيد ظفر هللا خان أبن الناس الذين سردُت هلم هذا اخلرب كان منهم 
ومن مثي السري "كلو" أيضا )الذي كان عضوا يف جلنة السكك احلديدية آنذاك 

 ،ُعنيِّّ حاكما إلقليم "آسام"( وملا كان هللا تعاىل يريد أن يُظهر صدق الرياي عليه
فقرأ كلمات الربقية بطريقة ذهب وهله إىل أن ما جاء يف الرياي مل يتحقق ابلكامل. 
أخربين السيد ظفر هللا خان أنه هتف إىل السري كلو وقال: هل تذكر أنين سردُت 

جلماعة اإلسالمية األمحدية جاء فيها أن احلكومة األمريكية لك رياي رآها إمام ا
ألنه قد وصلت  ،طائرة؟ فها قد ُتققت اليوم 2800ستعطي احلكومة الربيطانية 

طائرة.  2800ن احلكومة األمريكية أعطت احلكومة الربيطانية أببرقية قبل قليل 
ة اإلسالمية فقال السري كلو، صحيح أنك كنت قد سردتي يل رياي إمام اجلماع
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ولكن جاء  ،طائرة 2800ولكنها مل تتحقق بكاملها إذ قد أخربتين عن  ،األمحدية
اقرأ  ،طائرة. قلت: اي سري كلو 2500يف الربقية أن احلكومة األمريكية أعطت 

الربقية مرة أخر . فقرأها وقال: أًن آسف، لقد جاءت فيها الكلمات نفسها اليت 
 ،ومتت احلجة على السري كلو أيضا ،أخربتين هبا. وبذلك حقق هللا تعاىل هذا اخلرب
 وأقّر أبنه قد ُتقق ما كان قد أُخرب به متاما.

 النبأ عن اهلجرة من قاديان

وأُريت أن هناك حراب  ،م ابهلجرة من قاداين1941عام  الرياي كذلك أُخربت يف
مع أنه مل  ،وذهبنا إىل مكان آخر حبثا عن مركز جديد ،ُيطلق فيها الرصاصس

أننا سنضطر إىل اهلجرة من قاداين م 1941يكن ليخطر على ابل أحد يف عام 
 وأتسيس مركز جديد.

ف األنباء الغيبية من هللا تعاىل، مث تفّجر آالتلقى قد  لباُب الكالم أن رسول هللا 
 . ينبوع العلوم الغيبية على املسلمني نتيجة توطيدهم العالقة مع حممد رسول هللا 

 رؤيا عن شودري ظفر اهلل خان 

كنت يف األايم األخرية يف قرية "ًنصر آابد"   ؛ فبينمالقد رأيت رياي أخر  مؤخرا
ن د ويف هذه األثناء  ،جالس على كرسي يف شرفة بييتإذ رأيت يف الرياي أين  يف السِّ

وإذ فيها خرب أنه أُعلن الليلة يف إذاعة نيويورك أن  ،وصلتين اجلريدة وفتحتها
شودري ظفر هللا خان اسُتشهد. كمكن أن ُيستنتج من هذه الرياي معىن جيد 

 ألن الشهادة مرتبة عظيمة. وكمكن أيضا أن يكون املراد منها أنه سينال ،أيضا
جناحا عظيما. ولكن نظرا إىل املعىن الظاهري كمكن أن تكون الرياي منذرة أيضا، 
وكمكن أن ُيستنتج منها معىن أنه سيواجه صعوابت قاسية يف جمال عمله وسيحاول 

إليه برقية  أرسلتُ  ،إىل كراتشي العدو إفشاله فيه. بعد هذه الرياي عندما وصلتُ 
وكتبت أيضا أنه كمكن أن  ،ذا وكذاأبين رأيت رياي ك م13/3/1948بتاريخ 

قد فولكن نظرا إىل املعىن الظاهري  ،يكون املراد من القتل يف الرياي جناحا كبريا
لذا جيب أن أتخذ احليطة واحلذر. ووصلتين برقية منه ردا على  ،تكون الرياي منذرة
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مفصلة أيضا جاء فيها أن بعض احلكومات تعارضه  مث جاءت رسالة ،ذلك
وذكرُت  ،الشخصية وُُتدث العراقيل يف عمله. مث جاءت زوجته ملالقايتملصاحلها 

هنا أيضا رأت حبقه رياي منذرة تشري إىل هجوم، وهذا ما إهلا هذه الرياي، فقالت 
ولكن يبدو أن  ،تشري إليه ريايك أيضا. قلت: كمكن أن يهامجه عدو غاضبا

 تفسريها احلقيقي هو أن العدو سيحاول إفشاله يف عمله. 
 حيًّا إىل األبد  ه بقي امَساملنارة احملمدية ست

( اهلدف الرابع من املنارة هو رغبة الناس يف أن تبقى بواسطتها أمسايهم حية يف 4)
وأن يذكرهم الناس ابحرتام، ولكننا نر  أن هناك اختالفا حىت يف أمساء  ،العامل

للراجا إهنا قول اآلخر منارة قطب الدين وي عن إحداها إهنابُناهتا، فهناك من يقول 
هنا منارة امللك الفالين، ولكن منارة حممد رسول هللا إالفالين، وهناك من يقول 
وال يشك أحد فيمن بناها، بل كل شخص صديقا   ،ستُبقي امسه حي ا إىل األبد

فال كمكن أن يّدعي بناءها أحد غريه، وال  ،كان أم عدوا يعرف أهنا املنارة احملمدية
 تُناسب هذه احللة جسد أحد آخر. 

 املنارة احملمدية ميكن تأسيسها يف كل مكان يف العامل

وهو أن املنارات الدنيوية ال كمكن  ،هناك فرق آخر بينها وبني املنارات الدنيوية
 ،لمون دهلينقلها من مكان إىل آخر مهما كانت احلاجة ملحة. لقد غادر املس

ولكن منارة فريوز خان بقيت هناك، وغادروا دهلي ومل أيخذوا منارة قطب الدين 
 ؛معهم. ولكن حيثما تسافرون يف أقطار العامل كمكنكم أن تقيموا فيها منارة حممدية

وتنشروها. جيب على مسلمي  أي كمكنكم أن تبلغوا دعوة حممد رسول هللا 
وال سيما على  ،املنارة احملمدية اليوم واجب عليهم اهلند أن يتذكروا جيدا أن إقامة

بل  ،فينبغي أال ينسوا هذا وال للحظة واحدة ،أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية
ألن  ،جيب أن يستمروا يف تبليغ الدعوة إىل اهلندوس والسيخ. وال داعي لليأس ق 

 ،لق يف كالمهم أتثرياهللا الذي نشر اإلسالم يف العامل إىل هذا احلد قادر على أن خي
 وقادر على أن يُطهِّّر قلوب الناس. 
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على أية حال، يف املنارة احملمدية مزيَّة أنكم تستطيعون أن تقيموها حيثما 
وتستمدون النور منها يف كل مكان.  ،تنـزل أنوار إهليةسون. وحيثما أقمتموها ي تشا

أو  15إىل لو وضعتم أكرب مصباح على منارة قطب الدين سوف يصل ضويه 
ميال على أكثر تقدير. تصطدم السفن أحياًن ابلصخور الكبرية يف غياهب  20

البحار وتتحطم وال كمكن االستفادة من ضوء هذه املنارات، وال توجد يف العامل 
منارة تستطيع أن توصل ضوءها إىل ألف أو ألفيي ميل، ولكن إذا كان اإلنسان 

لقامت املنارة  ،ا هللا تعاىل متوسال به حبا صادقا ودع حيب حممدا رسول هللا 
كان املرء حماطا ابلزوابع أو املصائب والشدائد، ألنه ال  احملمدية حيثما كان وإن

وليس هلا أجل حمدد، فيمكن إقامتها يف  ،يوجد للمنارة احملمدية مكان خاص هبا
 البحار كما كمكن إقامتها على اجلبال، وكمكن نقلها إىل املغارات أيضا. 

ابختصار، كمكن االستفادة منها يف كل مكان. وهذه املزيَّة ال ُتظى هبا أية منارة 
 يف العامل. 

 املنارة احملمدية تنّور كل إنسان حبسب مرتبته

مث هناك مزيَّة أخر  هلذه املنارة، وهي أن كل شخص يستطيع أن يستفيد من 
وأنتم  ،ة آالف واطضوئها حبسب مرتبته. إذا كانت منارة قطب الدين تُنار بعشر 

فلن تعطي إًنرة أقل من ذلك، وإذا كنتم  ،ُتتاجوهنا أن تكون أقل من ذلك
ألف  15ة تريدون سطوعا أكثر فلن تعطي أكثر منه. وإذا كان الضوء فيها بقدر 

فستعطي كل شخص الضوء ابلقدر نفسه. ولكن مزيَّة املنارة احملمدية أهنا  ،واط
تعطي كل إنسان ضوءا حبسب درجته مهما تقدم فيها اإلنسان. فإن كنتم حباجة 
إىل ضوء بقدر عشرة آالف واط فستعطيكم هبذا القدر، وإذا كنتم حباجة إىل ضوء 

، وإذا احتجتم إىل ضوء قدره مخسون ألف واط فسوف تعطيكم هبذا القدر متاما
قدره مائة ألف واط ستعطيكم بقدر مائة ألف متاما. ابختصار، لن أييت يف مدارج 
االرتقاء الروحاين مقام كمكن القول أبنه ال كمكن نوال الضوء فيه من املنارة 
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يبقى حباجة إىل  ،احملمدية. بل لو وصل اإلنسان إىل أعلى مقامات قرب هللا تعاىل
 حملمدية. ضوء املنارة ا

وتعريبه: اتركوا ذكر ابن  ،هذه النقطة يف بيت شعر لقد بنّي املسيح املوعود 
 أفضل منه.  فإن خادم أمحد  ،مرمي

  عظمة مقام حممد رسول اهلل 

قبل بضعة أايم قرأت يف جريدة ُيصدرها املسلمون أن مرزا غالم أمحد أساء إىل 
أفضل منه.  رمي فإن خادم أمحد بقوله: اتركوا ذكر ابن م املسيح الناصري 

ال تتحقق أبي حال وال تتبني حقيقة ختم  مع أن احلق أن أفضلية مقام حممد 
  إمنا النبوة ما مل يعرتف احلائزون على أعلى مقامات قرب هللا تعاىل أبن كل ما ًنلوه

 ، وأهنم ما زالوا خدامه ومثل تراب  كان نتيجة كوهنم خداما حملمد رسول هللا 
على الرغم من احلصول على كل هذا التقدم. إذا كان أحد  ،ُتت أقدامه الشريفة
 ،يستاء من ذلك فليفعل، أما حنن فخدام رسول هللا  مريدي عيسى 

يستطيع أن ينال أعلى املقامات، وكلما  ونعرف أن خادم حممد رسول هللا 
ُعدَّ دائًما من وحده، و  تقدم يف الدرجات استفاد من أنوار حممد رسول هللا 

خدامه وغِّلمانه. ال أنبه ق  سواء أهنلك يف سبيل هذا االدعاء أم نُقتل أو نُنفى 
 من أوطاننا، بل سيكون مدعاة العتزازًن إن استطعنا أن نرفع اسم رسول هللا 

 وعظمته يف الدنيا وإن أوذينا وُشتمنا يف هذا السبيل. 
 وصفة ناجعة 

أهنا تُعطي كل شخص ضوءا حبسب قدراته  وهي رةوهناك مزيَّة أخر  هلذه املنا
كما قيل يف املثل األردي القدمي أنه كلما أراد أحد و الروحانية، ومن ًنحية أخر ، 

كذلك توجد هنا   ،فتح ابب الكنـز قائال: "افتح  اي ابب الكنـز" فُتح اببه تلقائيا
وإن كان صاحبه  إذا استخدمها أحد ازداد له ضوء املنارة فورا ،مثلها أيضا وصفةٌ 

وتلك الوصفة هي: "اللهم صّل على حممد وعلى آل  ،يتلقى عندئذ ضوءا خافتا
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حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم ابرك على 
 حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد."

 :فتدعون هللا تعاىل ،يكم لنوال الضوء من هذه املنارةهذا مفتاح سّلمه هللا تعاىل إل
كما زدتي نور إبراهيم وآل إبراهيم. عندما   وآله رسول هللا  نور حممدربنا زد   اي

وعدت سلفا بزايدة نور حممد  إين :يستخدم عبٌد هذه الوصفة يقول هللا تعاىل
نوره أيضا وأجعله  فسوف أزيد ،، أما هذا العبد فقد ذّكرين ابلوعدرسول هللا 

حممدا صغريا. فباستخدام هذه الوصفة تُبىن منارات صغرية عديدة تقليدا للمنارة 
 احملمدية. 

وستظل تقام يف املستقبل. والذي يقول أبنه  ،هذه املنارات ظلت تُقام يف املاضي
من أمته أًنس ينالون قرب هللا تعاىل وشرف  لن يكون بعد حممد رسول هللا 

هو كاذب وُيسيء إىل رسول ف ،كوهنم خداما حملمد رسول هللا   عه املكاملة م
كان حيا حينما كان موجودا يف هذا   هللا ويُغلق فيضه. حنن نعلم أن رسول هللا 

وال يزال حيا مع أنه خال من هذا العامل. سوف خُيلق عالـيم  ،العامل جبسده املادي
حي إىل  ولكن رسويل  ،ويتناسل البشر ويفنون ،ويفىن، وسيأيت الناس وكموتون

األبد. والذي يقول خالف ذلك هو كاذب. ولو أراد أحد شنقي على قويل هذا 
 فأًن مستعد أُلشنيق. 

 املنارات الصغرية األخرى على منهج املنارة احملمدية

كما بُنيت منارة كبرية   ،لقد بُنيت منارات صغرية أخر  تقليدا للمنارة احملمدية
ويليقيد  ريآُه نـيز ليًة وقال القرآن الكرمي أيضا:  ،أخربت  عنها "املنارة البيضاء" بنفسها

تـيهيى ريةِّ ال ُمنـ  د  ري  * عِّن دي سِّ . وقد أُنبئ يف القرآن الكرمي عن هذه املنارات ُأخ 
ير ضِّ مي حيث يقول هللا تعاىل:  كياة  فِّيهيا هللُا نُوُر السَّمياوياتِّ وياأل  ثيُل نُورِّهِّ كيمِّش 

بياٌح ال مِّص بياُح يفِّ ُزجياجية  الزُّجياجيُة كيأينَـّهيا كيو كيٌب ُدرِّيٌّ يُوقيُد مِّن  شيجيرية  ُمبياريكية   مِّص 
ٌر نُوٌر عيلي  ُه ًني ى نُور  زييـ ُتونية  الي شير قِّيَّة  ويالي غير بِّيَّة  ييكياُد زييـ تُـهيا ُيضِّيُء ويليو  ملي  متي سيس 

ء  عيلِّيٌم * يفِّ  هللُا بُِّكلِّّ شيي  يم ثيالي لِّلنَّاسِّ وي دِّي هللُا لُِّنورِّهِّ مين  ييشياُء ويييض رُِّب هللُا األ  يـيه 
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صيالِّ * رِّجياٌل الي  ل ُغُدوِّ وياآل  ُُه ُيسيبُِّّح ليُه فِّيهيا ابِّ بـُُيوت  أيذِّني هللاُ أين  تـُر فيعي وييُذ كيري فِّيهيا امس 
ةِّ ويإِّيتياءِّ الزَّكياةِّ خييياُفوني يـيو ًما تـيتـيقيلَُّب  تـُل هِّيهِّم   رِّ هللاِّ ويإِّقيامِّ الصَّالي جتِّياريٌة ويالي بـيي ٌع عين  ذِّك 

هللاُ  ُهم  مِّن  فيض لِّهِّ وي زِّيـيُهُم هللُا أيح سيني ميا عيمُِّلوا ويييزِّيدي يب صياُر * لِّييج  فِّيهِّ ال ُقُلوُب وياأل 
سياب  يـير ُزُق مين  ييشياُء بِّغيري ِّ   حِّ

1 . 
قد ُنصب  )املشكاة( خلف هذه الكّوة ال مِّص بياُح يفِّ ُزجياجية . أيقال تعاىل: 
العاكس نقّي والمع كأنه  أي أن  .الزُّجياجيُة كيأينَـّهيا كيو كيٌب ُدرِّيٌّ وقال: عاكس. 

رٌ وذلك حىت  كوكب ُدرِّّي... ُه ًني .. ولكن ما دامت النار قد ويليو  ملي  متي سيس 
مسته فصار نورا على نور. مث يبني هللا تعاىل يف أي منارة يوضع هذا النور! يقول: 

 يفِّ بـُُيوت  أيذِّني هللاُ أين  تـُر فيعي  مثل املنارات.أي 
 تعيني ُأناس يستحقون العظمة والعلو الروحانيَّنِي 

لقد قيل يف هذه اآلايت أبن هللا تعاىل يرفع بعض البيوت روحانيا، أي أهنا ُتتل 
 بيوتالإهنا  مرتبة املنارة يف الدنيا، ولكن ما هي تلك البيوت اي تُر ؟ فيقول 

صيالِّ * رِّجياٌل الي تـُل هِّيهِّم  جتِّياريٌة ويالي بـيي ٌع عي : اليت ل ُغُدوِّ وياآل  رِّ ُيسيبُِّّح ليُه فِّيهيا ابِّ ن  ذِّك 
ةِّ ويإِّيتياءِّ الزَّكياةِّ  ، وال يُذكير  أي ،هللاِّ ويإِّقيامِّ الصَّالي اليت يُذكر هللُا فيها ليل هناري

بل يقدِّم هؤالء الناس يف سبيله كل تضحية على صعيد الواقع.  ،ابللسان فق 
ولكن مع كل ذلك ال تُغفلهم  ،يقومون ابلتجارة ويبيعون السلع ويكسبون األموال

م عن ذكر هللا، وال متنعهم جتاراهتم عن أداء حقوق هللا وحقوق العباد، أمواهل
 فيؤّدون حقوق العباد ويساعدون الفقراء وال ينسون هللا أيضا. 

 نقطة جديرة باالنتباه

ينبغي على اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن تتذّكر هذه النقطة، ففيها فالحها. ال 
ولكن ترسيخ حب الدين  ،أجل الدينشك أن كسب األموال أيضا ضروري من 

نه لو عمل أحد هبذه النقطة إيف القلوب أيضا واجب، بل أقول  وحب حممد 
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 ،ألن الذي خيطو خطوة واحدة إىل احلسنة ؛الهتد  حتًما ،من أية فرقة  كان
 يوفقه هللا تعاىل خلطوات أخر  أيضا. 

 على كل مسلم أن يسعى ليكون حممدا صغريا يف دائرته

ليكونوا  أية حال، تُبنيِّّ هذه اآلايت أنه قد ُهيِّّئت جلميع أفراد األمة أسبابٌ على 
. إهنم ال يستطيعون أن ينالوا العلّو منارة روحانية للعامل يف اتّباع حممد رسول هللا 

، مبجرد كسب الدنيا، بل سينالونه عندما يصبحون جزءا من شخص حممد 
، ويلتزمون ابلصلوات ويؤدون الزكاة، وال يف العامل وعندما يُعُلون ذكر هللا 

يشاركون يف أي نوع من الظلم والفتنة. هذه هي الوصفة اليت ابستخدامها يستطيع  
كل مسلم أن يصبح منارة صغرية يف العامل الروحاين. ولكن من املؤسف حقا أن 
املسلمني اليوم قد نسوا هذه الوصفة. إهنم يريدون أن ينالوا كل علّو دنيوي، 

" صغريا، ويتمنون أن يصبحوا "هيغل" اريدون أن يتقدموا ويصبحوا "شيكسبريً ي
صغريا، ويبغون أن يكونوا عاملا نفسيا صغريا  فيلسوفاصغريا، ويوّدون أن يصريوا 

 ،أو "فرويد" صغريا "جيمستقليدا لعامل نفسي كبري خال، ويريدون أن يكونوا "
غرب رغبة يف أن يصبح حممدا ولكن ليست يف قلب أي مسلم من املشرق إىل امل

مع أنه جيب أال تكون يف قلبنا رغبة إال أن نكون حممدا صغريا مهما كّلفينا  ،صغريا
 ومهما اضطررًن إىل تقدكمه من تضحيات. ،األمر

 وا أباكم الروحانيدِّقل

األوالد الذين إن ترون يف العامل أن كل ولد حياول تقليد أبويه بسبب حبه هلما. 
معهم أمهاهتم بشيء من التمتمة يعتادون على احلديث ابلطريقة نفسها. تتحدث 
أتئون مثلهم، بل شاهدت أيضا أنه إذا  أتئ آابيهم عند احلديث معهم يـُتي والذين يـُتي 

تحدث حركٌة مثلها ف ،كانت عني األب أو أنفه أو يده تتحرك قليال عند احلديث
 العنياألم متعوِّدة على غمض كذلك إذا كانت   .يف عني الولد وأنفه ويده أيضا

 تعتاد ابنتها األسلوب نفسه.  ،عند احلديث



 335 ةالروحاني ياحة الس
 

ابختصار، األوالد يقلدون اآلابء يف أخالقهم وعاداهتم ولغتهم وأسلوهبم، وكل هذه 
األشياء تنتقل من اآلابء إىل األوالد. ولكن من املؤسف جدا أن أاًب كامال مثل 

رون يف تقليده، بل يرتكون أابهم ولكن الناس مقصّ  ،موجود حممد رسول هللا 
ويركضون وراء آابء آخرين، مع أنه ما من ولد مهما كان جمنوًن أو سفيها يرتك 
أبويه ويركض وراء اآلخرين. اتركوا أوالد البشر جانبا، الكالب أيضا ال تفعل 
ذلك؛ فلو أطعمتم كلبا لبضعة أايم ملا ترك ابب سيده. ولكن ال تنشأ يف قلوب 

! يقولون اليوم رغبة يف تقليد والدهم الروحاين العظيم حممد رسول هللا املسلمني 
ولكنهم يريدون أن ُتسّلم هذه  ،نه جيب أن تقوم حكومة إسالميةأأبفواههم 

مع  أعناقهم،ليسوا جاهزين أبنفسهم ليحملوا نريها على فهم  ،احلكومة إىل غريِّهم
اليت ال حيتاج املرء للعمل هبا إىل أّي قانون  أن هناك آالف األوامر لرسول هللا 

وال إىل دستور وال مجاعة؛ إذ كمكن لإلنسان أن يكرّب هللا ويبدأ ابلصالة دون أن 
يكون حباجة إىل أي قانون، أو كمكنه أن يبدأ ابلصيام عندما حيل شهر رمضان، 

على   إىل أي قانون؟ كمكن أن تقام حكومة حممد رسول هللا حيتاج هذا هل ف
كل شرب من األرض دون احلاجة إىل أّي قانون أو دستور، ولكن املسلمني ليسوا 
مستعدين لذلك. إهنم يعرفون رفع اهلتافات فق ، ويريدون أن كمحوا الكفر 
أبفواههم، ولكن ليسوا جاهزين ليفعلوا شيئا على صعيد الواقع لدين حممد رسول 

 . هللا 
 النصيحة ألفراد اجلماعة

نه جيب أن يكون إوقد نصحتهم مرارا من قبل وأقول اآلن أيضا يت، أقول جلماع
يف جماله.  -مهما كان صغريا-أهم هدف عندكم أن يصبح كل واحد منكم حممدا 

وعندما تصبحون صورة  ،عندما حياول كل واحد منكم أن يصبح حممدا صغرياف
حيظ يف قياما وقعودا ويف كل حركة من حركاتكم، ويف اليوم الذي يال حملمد 

سوف يدرك العامل أن حممدا رسول هللا ف ،حياتكم ظل أعمال حممد رسول هللا 
 نظرا إىل أعمالكم وأخالقكم وسريتكم،  ،حيٌّ ويزداد حبكم يف قلوب الناس
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وتكونون أسوة حية ومتجسدة، وتكونون وسيلة حية لتبليغ دعوة اجلماعة، 
وتكونون سببا جلمع العامل على عتبات حممد  ،وتكونون مرشدي العامل وهداهتم

. وسيضطرب الناس يف هناية املطاف نظرا إىل منوذجكم، ويقولون رسول هللا 
الذي هو أكرب من اجلميع. عندها  هنم لن يصربوا ما مل يروا حممدا رسول هللا إ

  ، ويدخل البشر مجيعا يف حلقة خدامه.تقوم يف العامل حكومة حممد رسول هللا 
 اهلل منالدعاء 

وأهلكم وأوالدكم وأهلنا -واآلن أهني خطايب وأدعو هللا تعاىل أن يهب يل ولكم 
وأوالدًن، وأصدقاءكم وأصدقاءًن ومعارفكم ومعارفنا وقومكم وقومنا وأهل مذهبكم 

 ،غري املسلمني مجيعا أيضا بل ،ومذهبنا، واملسلمني الذين يشرتكون معنا يف االسم
وأن ينضمَّ العامل كله إىل  ،حبَّ سيدي  -الذين يشرتكون معنا بصفتهم بشرا

. فتعالوا ندع هللا تعاىل: اي ربنا إننا ضعفاء وال حول لنا خدام حممد رسول هللا 
فارحم عباديك واقبل تضرعاتنا وأقِّم  ،نا صدأتنسوال قوة، إن قلوبنا مظلمة، وعلى أل

يد، وأقِّم حكومة القرآن الكرمي يف العامل جمددا، يف العامل من جد حكومة حممد 
وليبق يف العامل نور  ،فلينوِّر نورك العامل كلَّه من جديد. فلُتمحي ظلمة العامل كلها

 اللهم آمني. ،فق . آمني حممد رسول هللا 
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (5السياحة الروحانية )
 

 الديوان العام يف العامل الروحاني
 

 (م مبناسبة اجللسة السنوية28/12/1950)خطاب أُلقي يف 

 

 

 :بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال املصلح املوعود 
 الدافع وراء سلسلة خطابات "السياحة الروحانية"

ن دكما يعلم اإلخوة أنين سافرُت إىل   م، 1938إلجناز بعض مشاغلي يف عام  السِّ
ومن هناك سافرت إىل كراتشي، وكان حلقي يف تلك األايم مصااب ابلتهاب 
شديد، فذكر يل األطباء أن اجلو على شاطئ البحر مفيد جدا اللتهاب احللق. 
والتجربة أيضا ُتصدِّق األمر نفسه، إذ مل ُأصب ابلتهاب احللق إىل فرتة طويلة منذ 

اطئ البحر. فقد سافرت إىل كراتشي واضعا هذا األمر يف احلسبان، نزهيت على ش
وقررت أن نسافر ابلسفينة إىل مومباي مث نزور فروع اجلماعة يف حيدر آابد دكن، 
ألن مجاعة حيدر آابد كانت ُتصرُّ منذ فرتة على أن أزورهم إن وجدُت فرصة 

 لذلك. 
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د. ويف أثناء هذا السفر سافرت من كراتشي إىل مومباي ومن مثي إىل حيدر آاب
تان )البشتون(.  رأيت أشياء كثرية يعود اترخيها إىل عهد املغول وقبلهم من زمن الب

ولكينده" مث جئنا إىل مدينة "آغره" وزرًن هنالك "اتج حمل" غكذلك زرُت قلعة "
و"فتح بور سيكري" وغريمها. مث ذهبنا إىل دهلي وزرًن أماكن أثرية هناك. ويف أثناء 

عندما وصلنا إىل دهلي وزرًن فيها قلعة "غياث  -الرحالتمن -هذه السلسلة 
وع سلسلة الدين تـُغ ُلق" حدث حادث غريب كان هو الدافع من وراء موض

خطاابيت هذه. لقد ذكرته يف خطايب األول، وهو أنين توقفت يف ذلك املكان 
وظللت أفكر يف ذلك املشهد املثري للعربة متسائال: أين اختفى بُناة هذه البناية 
الشاهقة اليت تقوم حارسة على دهلي؟ كم كان هؤالء امللوك الذين أقاموا هذه 

ة وأقوايء! كيف دخلوا اهلند بشوكة وجالل التذكارات أويل عزم وذوي مهم عالي
وكيف ماتوا بشوكة وجالل! ولكن ما الذي آلت إليه حالة أوالدهم اليوم؟! فمنهم 
من هو جنار ومنهم من هو حداد ومنهم من يعمل بّناء وهناك من هو إسكايف 
ومنهم من هو مهرِّج. كنت مستغرقا يف هذه األفكار، لدرجة خرجت أفكاري عن 

ريت، ووصلُت إىل آفاق واسعة جدا، ومرت أمام عييّن كل العجائب نطاق سيط
اليت كنت رأيتها أثناء السفر. غاب مشهد دهلي الواسع الذي كان أمام عيين، 
وبدأت متر أمام عيين مشاهد مدينة آغره وحيدر آابد ومشاهد البحر، واحًدا تلو 

 عامل االستغراق اآلخر حىت غابت مجيعها مشرية إىل مشهد آخر. ظللت واقفا يف
هذا وأطلُت الوقوف، واحتار رفقائي على ما أصابين حبسب زعمهم حىت تناهى 
إيلَّ صوت ابنيت من ورائي فقالت: اي أبتاه، قد أتخر الوقت كثريا. فبسماع هذا 
الصوت عدُت إىل العامل املادي، ولكن قليب كان زاخرا بعواطف الرقة، ال بل كان 

لكن كان يف هذا اجلرح نوع من املتعة، وكان هذا األمل ُمدمى ويقطر منه الدم، و 
ممتزًجا ابلسرور. نظرت إىل هذا العامل بنظرة التأسف وقلت: "لقد وجدُت، لقد 
وجدُت". عندما قلت: "لقد وجدُت، لقد وجدُت" كانت حاليت ُتشبه حالة بوذا 
ل حني جلس ُتت شجرة خيزران قبل ألفيي عام لنيل قُرب هللا ووصاله وأطا

اجللوس، حىت جاء يف رواايت  بوذية أن شجرة خيزران دخلت من ُتته وخرجت 
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من قمة رأسه، ولكنه مل يشعر بشيء لشدة االستغراق. هذه حمض قصة  اخرتعها 
الناس فيما بعد، واحلق أن بوذا جلس ُتت شجرة خيزران يفكر يف سر العامل حىت  

ل: "لقد وجدُت، لقد وجدُت".  كشفه هللا تعاىل عليه، ففتح بوذا عينيه فجأة وقا
كانت حاليت أيضا متاثل حالته متاما حينذاك. عندما عدُت إىل العامل املادي، قلت 
عفواي: "لقد وجدُت، لقد وجدُت". كانت ابنيت "أمة القيوم" حينها واقفة ورائي 
فقالت: ماذا وجدتي اي أبتاه؟ قلت: لقد وجدُت الكثري، ولكن ال أستطيع أن 

 بل سأوضحه مبناسبة اجللسة إبذن هللا فامسعي عندئذ.  أخربك اآلن،
 ست عشرة أعجوبة رأيتها يف السفر

شيئا كبريا.  16األشياء اليت رأيتها هناك، وقد عّددهُتا أيضا يف حماضريت، كانت 
( املنارات الواسعة والعالية، 4( املساجد، )3( مقابر امللوك، )2( القالع، )1)
( الدواوين اخلاصة، 8( الدواوين العامة، )7( احلدائق، )6) 1( ُدور الطُبول5)
( 13( املكتبات، )12( املكاتب، )11( دور الضيافة، )10( القنوات، )9)

 ( اآلاثر القدكمة. 16( البحار، )15( املراصد، )14األسواق الفاخرة، )
 العربة

فيها أكثر  أثَّرت هذه األشياء الستة عشر يف طبيعيت بوجه خاص، وعندما أتملتُ 
 -ما عدا البحار ألهنا من خلق هللا-وجدت أن كل هذه األشياء فنيت  وابدت 

فقد جفَّت القنوات، وانكسرت املنارات وهتدمت، وخربت كثري من املساجد، مل 
. ابختصار، كل أماكن لعبيعد هناك من يعتين ابملكتبات، وصارت املراصد 

ت اليوم ابلية ومدمَّرة وخرااب يبااب، التذكارات اليت أذهلت العامل يف زمنها صار 
وُتسيل على عاقبة بُناهتا دموعا حارة. عندما الحظُت ذلك قلت يف نفسي: كم 

                                                 
هي دور ُتوي طبوال كانـت ُتسـتعمل مثـل صـفارات اإلنـذار يف تلـك األايم، فكـان إذا أُريـد  1

ُتـــذير خمتلـــف منـــاطق الدولـــة مـــن خطـــر  مـــا ُضـــرب علـــى الطبـــول يف منطقـــة، حـــىت إذا مسعهـــا 
املسؤولون عن دار الطبول اجملاورة ضربوا الطبول فيها، لينتقل ذلك إىل خمتلف املنـاطق، فيصـل 

 اجلميع. )املرتجم(التحذير إىل 
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هذا العامل مقام عربة! إذ كلما ارتفع اإلنسان أكثر سق  بشدة أكرب. إن ابن أيِّّ 
شخص من فئة اجتماعية منحطة، وكان يـُعيّد من فئة منحطة قبل ألف عام، فإنِّ 

مر على احلال نفسه اليوم أيضا، فهذا األمر ال يشق عليه، ألنه ما زال على ما  است
كان عليه من قبل. أما يف حال امللوك فاألمر خيتلف متاما؛ إذ كان أحدهم من 
ذرية ملك اهلند قبل مخسة أو ستة أجيال، أما اليوم فهو إما يعمل سّقاء أو 

بر ملا كان هذا العمل شاقا عليه، ينظف الشوارع. لو كان يعمل سقاء كابرا عن كا
ولكنه يتأوه اآلن عند كل خطوة، وينجرف مع عواطف احلسرة واحلزن مع كل 
نـيفيس يتنفسه، وحيتار نظرا إىل ماضيه ويتأسف على حاله. لقد شاهدت يف دهلي 
أبم عيين أبناء بعض األمراء وبعًضا ممن كانوا أمراء يف العائلة املالكة سابقا يسقون 

حاملني القِّرب. ذات مرة سافرت إىل دهلي حني كنت طفال صغريا، فقال الناس 
يل أحد أقاريب تعال معي أُريك أمرا غريبا، فأخذين إىل املسجد اجلامع حيث كان 
السقايون يسقون الناس من القِّرب. دنوًن من سّقاء حيمل بيده كأًسا يسقي هبا 

. قال له رفيقي: اسقِّنا، فمأل الكأس لنا، و  عندما شربنا قام السقاء مستقيما الناسي
هنيهة مث انصرف. قلُت لصاحيب: أي غرابة يف ذلك؟ قال: انظر إىل السقاءين 
اآلخرين، تراهم كمدون يدهم بعد السقي ليعطيهم الشارب أجري السقي، فيعطيه 
بضع مّليمات، أما هذا فال كمد اليد، بل يقوم منتصبا هنيهة بعد السقي، مث 

لنقود ألنه أمري. فمع أنه يسقي الناس اآلن، ولكن كربايءه ما ينصرف وال يطلب ا
زالت موجودة، فلو أعطاه أحد شيئا أخذه، وإال النصرف صامتا. فقد أعطيناه 
بعض النقود بعد ذلك، ولكن هذا املشهد يُبنيِّّ ما آلت إليه حالة هؤالء األمراء. 

 فمرت هذه احلالة كلها أمام عيين.
 ابر ذكرى جمد املسلمني الغ

على أية حال، حكم املسلمون إىل سبع مائة عام من "رأس كين ياُكماري"، إىل قمم 
مهاالاي، ومن بشاور إىل ختوم ابكستان الشرقية. كان املسلم حينذاك قوة فعالة، 
وكان وحده كملك اجليش والتجارة والزراعة والعلم. كان املسلمون وحدهم كملكون 



 341 ةالروحاني ياحة الس
 

دهم كملكون احلُكم. لكنين عندما كنت أشاهد اجلامعات واملستشفيات وكانوا وح
هذه املشاهد من على قمة قلعة "تغلق" قلت يف نفسي: احلاكم اآلن هو اإلجنليُز، 
أما اهلندوس فيسيطرون على املناصب كلها. التجارة بيد اجملوس واهلندوس، 
 واجلامعات يتسل  عليها اهلندوس واإلجنليز، أما املسلم فمحتاج يف كل مكان إىل
لفاظات ساقطة من املوائد، ولو أعطاه أحد شيئا، فبها ونِّع ميت، وإال ال حق له 
يف أي شيء. ال شك أن هذا التاريخ الغابر جيعل اإلنسان يق شعر بدنه وإن كان 
جالسا يف بيته، أما على قلعة "تغلق" الكائنة يف مكان مرتفع حيث كمكن ريية 

دا. ففكرت وأتملت، إىل أّي دهلي كلها، فقد مُثل هذا التاريخ أمام ع ييّن متجسِّّ
مد  سق  املسلمون اليوم يف قعر املذلة؟! وإىل ما آلت إليهم حالتهم من اإلدابر 
واملصيبة يف البالد اليت كانت عظمة اإلسالم ترتفع فيها عند كل خطوة، وكانت 
هتافات عظمة هللا تُرفع عند كل خطوة، وكانت األرض ُتداس حبوافر خيوهلم يف  

ل خطوة، وكانت القوات العظمى هتاب مواجهة املسلمني؟! هذا كان جرح ك
ُأصبُت به عند زايريت لقلعة "تغلق"، وفكرت فيما إذا كان هناك مرهٌم كمكن أن 
أضمد به قليب، ويزول به هذا األمل املوجع. فظللُت أتوغل وأتوغل وأتوغل يف هذه 

 آلت إليه اآلن؟ األفكار، وقلت يف نفسي: كيف كانت حالتنا؟ وإالمي 
 نسي املسلمون اهلدف احلقيقي من بعثة حممد رسول اهلل 

مث ذهب وهلي فجأة إىل أن املسلمني نسوا نعمة عظمى أكرمهم هللا هبا، وتوجهوا 
إىل األشياء املادية اليت كانت فق  عالمًة مؤقتة لشوكتهم. مل أيت حممد رسول هللا 

  ،ليبين قالعا عظيمة، فلو جاء هلذا الغرض لكانت يف املدينة أيضا قلعة شاهقة
ليحفر قنوات، إذ لو جاء هلذا الغرض لكانت يف املدينة أيضا قنوات   ومل أيت 

من بناء القبور من الطوب  ليبين مقابر عظيمة، بل قد منع  كثرية. ومل أيت 
، ومل أيت لبناء األسواق الفاخرة، بل جاء ، ومل أيت لبناء املتاهات املتعرجةواجلري

للناس برسالة أن تعالوا إيّل ألوصلكم إىل هللا تعاىل. ال شك أن املسلمني قد ًنلوا 
أشياء أخر  أيضا، ولكنها كانت ضمنية ومل تكن مقصودة لِّذاهتا. فهناك بعض 
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املرء لكوهنا  األشياء اليت تكون هي املقصودة واملطلوبة لِّذاهتا، وبعضها اآلخر يناهلا
توابع. ولكن عاقبة الرتكيز على التوابع وحسباهنا هي املقصود ابلذات، هي خمجلة 
دائما. فمثال نذهب إىل بيت صديقنا هبدف زايرته فق ، ولكن الصديق يقدم لنا 
أطعمة فاخرة ولذيذة أيضا، ولكن إذا ذهب أحد لزايرة صديقه واضعا يف احلسبان 

ذة، فكم يكون لئيما! وإذا ذهب لزايرة أُمه واضعا يف أنه سيأكل عنده أطعمة لذي
احلسبان أهنا ستخدمه، فال شك أنه لئيم ووقح إىل أقصى احلدود. وإذا ذهب 
أحد لزايرة والده طمعا يف أطعمة شهية، فال شك أنه لئيم جدا. فلو ذهبتي لزايرة 
إىل صديقك واضعا يف احلسبان أنه سُيطعمك أطعمة شهية، فال شك أنك لئيم 

أقصى الدرجات. ولكن مما ال شك فيه أنك إذا ذهبت لزايرة أمك، فلسوف 
تطبخ لك أطعمة لذيذة حتما، وكذلك إذا ذهبت لزايرة أبيك فلسوف يطبخ لك 
طعاما دون شك، كذلك إذا ذهبت لزايرة صديقك فلسوف ُيضيِّّفك ال حمالة. 

 خيتلف. ففي حالة انظروا اآلن، النتيجة ال ختتلف، إال أن األسلوب يف التفكري
أتكلون األطعمة اللذيذة وتـُعيدُّون من اللئام أيضا. ولكن إذا ذهبتم إىل صديقكم 
بنّية زايرته فق ، فستأكلون أطعمة لذيذة، وتُعّدون نبالء وذوي أخالق سامية. 
فاإلسالم يعّلم طريقا لو سلكه اإلنسان لتبعته احلكومات الدنيوية ونعيمها تلقائيا. 

فتنالوا هذه األشياء تلقائيا، ولكنه ال  م أن اتّبعوا حممدا رسول هللا يقول اإلسال
ًنلوا  يـيُعّد املقصود هو هذه األشياء حبد ذاهتا. فنر  أن املؤمنني برسول هللا 

 نِّعًما تركت العامل يف حرية من أمره. 
 رس يف يد أبي هريرة منديل ملك الف

بثالث سنوات فق ، وحني  آمن قبل وفاة النيب مثال، فقد  خذوا أاب هريرة 
قد تقدَّم يف السن ومل تبق من حياته إال فرتة وجيزة ظاهراي، أقسم  رأ  أن النيب 

رو  األحاديث  . فكانت النتيجة أنه على نفسه أبنه لن ينفصل عنه 
اته أكثر من غريه على الرغم من أنه مل يعش  مع النيب إال آخر ثالثة أعوام من حي

 كان أبو هريرة شخصا فقريًا، وكان جيلس يف املسجد طول النهار، لذا ما كان .
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جيد شيئا لألكل إىل سبع وجبات بعض األحيان، وكان يسق  مغشيا عليه من 
شدة اجلوع. مث عندما جاءت مرحلة الفتوحات اإلسالمية ووقعت كنوز قيصر 

سر  الفرس الذي كان وكسر  يف قبضة املسلمني، كان منها منديل حريري لك
كمسك به يف يده عند جلوسه على عرش احلكومة. وعندما ُوزِّعت الغنائم كان 
هذا املنديل من نصيب أيب هريرة. ذات مرة كان أبو هريرة مصااب ابلزكام فغلبه 

 بخ   العطاس أثناء ذلك فبصق يف منديل ميلك الفرس عفواي، مث قال ما مفاده: بخ  
عليك زمان كان رأُسك فيه ُيضرب ابلنعال، أما اآلن فقد  اي أاب هريرة، لقد أتى

آلت حالتك إىل أنك تبصق يف منديل كسر ، ملك الفرس! سأله الناس: ما 
 الذي حدا بك إىل هذا القول؟ فسرد هلم القصة فقال: لقد آمنت برسول هللا 
أجلس  يف الفرتة األخرية فأقسمت على أن أالزمه ليل هنار ألمسع كالمه. وملا كنت

هناك دائما ما كنت أجد أحياًن شيئا لألكل إىل سبع وجبات تقريبا وكنت أسق  
مغشي ا عليَّ. كان الناس يظنون أين ُأصبت بنوبة الصرع. وكان من عادة العرب أنه 
إذا أصيب أحد بنوبة الصرع ضربوا رأسه ابلنعال ظًنا منهم أنه هو العالج الناجع 

ر جوعا وكان الناس يضربونين ابلنعال، مع أنه  للصرع. وأضاف وقال: كنت أتضوَّ 
كان يُغشى عليَّ من اجلوع. كنت صاحيا داخليا، ولكن ما كنت أجد يف لساين 
قدرة ألمنعهم من ذلك. هذه كانت حاليت يف تلك األايم، أما اآلن فبربكة اتّباعي 

هر أبصق يف منديل  كان حيمله كسر  عند اجللوس على العرش ليظ رسولي هللا 
شوكته. ال شك أن هذه األشياء تتيسر طبعا، واإلسالم أيضا يعطينا هذه األشياء 
اليت تُنال نتيجة الركض وراء الدنيا، غري أن اإلسالم يعطيناها بعظمة أكثر وأكرب، 
أما هؤالء فينالوهنا ابلذلة واهلوان. يقول الناس: اذهبوا لزايرة آابئكم لتحصلوا على 

وا إىل أمهاتكم لتأكلوا أطعمة لذيذة. فعندما يذهب أحد احللوايت عندهم، واذهب
واضعا هذا األمر يف احلسبان فال شك أنه ينال األشياء املذكورة، ولكنه يـُعيدُّ 
لئيما. يقول اإلسالم أن اذهبوا إىل أمهاتكم، ولكن بدافع حبهن، وزوروا 

تُعّدون أصدقاءكم، ولكن حبا هلم، وستنالون األطعمة اللذيذة على أية حال و 
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نبالء. هذا هو الفرق بني العمل بتعليم اإلسالم والسلوك على طرق دنيوية. وهذا 
 ما ُيشري إليه موضوع خطايب اليوم. 

 حملة موجزة عن نظام احلكم اإلسالمي

إن موضوعي هذا يُقدِّم يف احلقيقة صورة احلكم اإلسالمي، أو يرسم ُخطة إمجالية 
العامل. يف هذه األايم يركز الناس يف ابكستان  لإلصالح الذي يُريده اإلسالم يف 

كثريا على تنفيذ نظام احلكم اإلسالمي، ولكنهم ال يُريدون تنفيذه عمليا ألهنم 
ليسوا جاهزين للعمل مبا أيمر به القرآن الكرمي. فأريد أن أبني بواسطة خطايب اليوم 

مل، وهذا هو يف العا أن هذه هي احلكومة اإلسالمية اليت أقامها رسول هللا 
النظام الذي يرشدًن القرآن الكرمي إليه. لقد حفر اإلسالم القنوات وبىن القالع 
وبىن املساجد واملنارات أيضا، وزرع احلدائق وبىن األسواق وبىن الدواوين العامة 
والدواوين اخلاصة، ولكن وضع لكل شيء أساليب خمتلفة. وسأتناول اليوم أسلواب 

 . واحدا من هذه األساليب
 األهداف وراء إقامة الديوان العام

لقد ذكرُت آنفا أبنين رأيت أثناء السفر الدواوين العامة اليت كان امللوك يعقدون 
وما شاهبها. ففكرت: ملاذا ُبين  شكاواهمفيها جلسات عامة، فُيقدِّم الناس فيها 

هذا الديوان العام، وماذا كانت األهداف واألغراض منه؟ عندما أتملت يف ذلك 
 علمُت أنه: 

( كان اهلدف األول من الديوان العام أن تُعلين فيه القوانني امللكية اخلاصة. 1)
ن العام دائما. فكلما أراد امللوك أن يُعلنوا إعالًنت هامة للرعية أعلنوها يف الديوا
 فاهلدف األول من الديوان العام كان إعالن القوانني امللكية اهلامة. 

( كان اهلدف الثاين منه أن يظهر امللك أمام الناس ويعطيهم فرصة لريوه، وأن 2)
 يُعلن هلم جوائز وهدااي. 

هم لريفع امللك ا( كان اهلدف الثالث منه أن يُعطى الناس فرصة لتقدمي شكاو 3)
 عنهم املظامل. 
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( كان اهلدف الرابع من الديوان العام أن يُعطى الناس فرصة لتقدمي مطالبهم، 4)
فيُسدُّ امللك حاجاهتم. فكانت العادة أن جيلس امللك يف جلسة عامة، وكان رئيس 

 الوزراء يقرأ على الناس إعالًنته.
 الديوان العام املادي حتت سيطرة اآلخرين

ن الديوان العام الذي بناه امللوك صار اآلن خرااب يبااب. كانت بنايته رأيت أ
موجودة ولكن ُتت سيطرة اإلجنليز. كان أوالد أولئك امللوك أيضا موجودين، 
ولكن ال ُيسمح هلم ابلدخول إليه دون احلصول على تذكرة، فكانوا يهيمون 

ممن كانوا أمراء على وجوههم دون أن ينتبه إليهم أحد. وما زال هناك بعٌض 
يقضون أايم حياهتم مبعاًنة شديدة. إن احلكومة موجودة، ولكنها ال تُعريهم أدىن 

 اهتمام. 
 املزيَّة الفريدة للديوان العام املذكور يف القرآن الكريم 

تساءلت: هل قدَّم القرآن الكرمي أيضا ديواًن عاما مقابله أم ال؟ وإذا قدم فما هو؟ 
لكرمي من هذا املنطلق علمت أن ربنا أيضا بىن ديواًن عاما، عندما تدبرت القرآن ا

ومزيَّته العظمى أنه ال يقدر عدو على السيطرة عليه، وهو قائم إىل األبد، وهو 
. لقد ُغصبت الدواوين العامة من أيدي امللوك ُتت سيطرته وتصرفه 

ت السابقني، فجاءت األقوام األخر  وسيطرت عليها. سقطت تلك الدواوين ُت
سيطرة اإلجنليز أوال، مث قامت احلكومة اهلندوسية فانتقلت إليها، أي أن العمال 
الذين بنوا هذه الدواوين أصبحوا اآلن حكاما، وصار احلكام عماال. ولكن 
الديوان الذي يقدمه القرآن الكرمي ال كمكن ألحد أن يغرّي فيه شيئا، وال كمكن 

 ملعارض أن يسيطر عليه. 
  ان العام القرآني عند بعثة رسول اهلل إعالن من الديو

مث رأيت أن امللوك املغول أو امللوك األفغان عندما جيلسون يف الديوان العام يعلنون 
مثال أننا نُعنيِّّ فالًن وزيرا ونُعنيِّّ فالًن حاكما ونُعنيِّّ فالًن ًنئبا لنا، مث يقولون: أنمل 
أن خيدم احلكومة إبخالص ويبذل قصار  جهده لتقوية حكومتنا وتوطيد 
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أن الديوان العام الذي يقدمه القرآن الكرمي عندما يُعلين دعائمها. ولكنين رأيت 
فيه تعيني أحد حاكما أو خليفة هلل، ال يقول له امللك أبننا أنمل أبنك ستقوي 
حكومتنا وُتسهم يف زايدة قوتنا، بل يُعلن أبننا سنرزقك قوة ونزرع رعبك. فرأيت 

عصور امللوك القدامى،  أن ديواًن عاما أقيم يف القرآن الكرمي مقابل الديوان يف
إًنَّ أير سيل نيا إِّليي ُكم  ريُسواًل شياهًِّدا وأُعلن فيه بتوجيه اخلطاب إىل الناس مجيعا: 

ًذا ويبِّياًل  ُه أيخ  ًني ا أير سيل نيا إِّىلي فِّر عيو ني ريُسواًل * فـيعيصيى فِّر عيو ُن الرَُّسولي فيأيخيذ  عيليي ُكم  كيمي
اُء ُمنـ فيطٌِّر بِّهِّ كياني ويع ُدُه   * فيكيي في تـيتـَُّقوني إِّن   يًبا * السَّمي كيفير مُت  يـيو ًما جيي عيُل ال وِّل دياني شِّ

ُعواًل  ميف 
، أي أعلّنا فيه أبننا نبعث خليفة يف هذا العامل 1 . أي أُعلن فيه عن بعث 

أي سيكون ، إًنَّ أير سيل نيا إِّليي ُكم  ريُسواًل شياهًِّدا عيليي ُكم  وقد أعلّنا ابلكلمات: 
ا أير سيل نيا إِّىلي فِّر عيو ني مبنـزلة راع لكم وسري  هل تعملون حبسب مشيئتنا أم ال؟  كيمي

واعلموا أن إرسالنا احلاكم ليس أبمر جديد بل قد أرسلنا احلكام من قبل  ريُسواًل 
أن ختطئوا أنتم أيضا فُتواجهوا عاقبًة  أيضا وأنكرهم الناس خطأ منهم، فحذارِّ 

أي رفض فرعون )أي احلاكم  فـيعيصيى فِّر عيو ُن الرَُّسولي ذين سبقوكم. واجهها ال
ًذا ويبِّياًل وامللك يف ذلك الوقت( واستكرب، ورفض اإلكمان مبوسى  ُه أيخ  ًني . فيأيخيذ 

فلو خالفتم حاكمنا وسلكتم مقابله مسلك فرعون، سُنهلككم أيضا كما أهلكنا 
اُء ُمنـ فيطٌِّر بِّهِّ فيكيي في تـيتـَُّقوني إِّن  كيفي فرعون.  يًبا * السَّمي اني شِّ  ر مُت  يـيو ًما جيي عيُل ال وِّل دي

فلو أنكرمت كما أنكر فرعوُن موسى، فأىن لكم أن جتتنبوا عذابنا؟ فاتقوا يوما جيعل 
 الولدان شيبا. 

فال يقول هذا املعلن مثل امللوك الدنيويني أننا نتوقع من حاكمنا أنه سيقوي 
حكومتنا، بل يقول أبين أًن سأقيم حكومته، وإذا عارضتموه سـأنـزِّل عليكم 

ُعواًل العذاب الذي تتفطّر منه السماوات.  فامللوك املاديون  كياني ويع ُدُه ميف 
أن يفعلوا؟! ولكن هذا الـُمعلن يقول أبن خيافون إذا واجهوا معارضة، فماذا عسى 

 هذا الوعد سيتحقق حتما، وال تقدر قوة يف العامل أن ُتول دون ُتققه. 
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 الفرق بني الثرى والثريا 

انظروا إىل الفرق اهلائل، كالفرق بني الثر  والثراي، بني هذا الديوان وذاك. يقول 
 فالًن ًنئبا لنا ليقّوي حكومتنا ويشّد أزرًن، امللوك يف ذلك الديوان العام إننا سُنعنّي 

ل جذورًن، أما يف هذا الديوان العام فُيعلين: امسعوا أيها الناس، لقد أرسلنا  ويؤصِّّ
حممدا رسول هللا حاكما من عندًن، فلو مل تطيعوه لرزقناه قوة من عندًن، ولو 

ق األرض. ولن قاومتموه لعاقبناكم عقااب تتفطر منه السماوات فضال عن انشقا
 تقدر قوة على مقاومتنا. 

 جمال حكم احلاكم املذكور يف القرآن الكريم

مث يُعلن إىل جانب ذلك إىل أي مكان أُرسل هذا احلاكم. فاحلكام يف العامل 
أبن هذا احلاكم هو للعامل كله، وكأنه  يُعيَّنون لبلد أو بلدين، ولكن يقول هللا 
ُقل  حلكام مجيعا. فُيعلن يف الديوان العام: ليس حاكما فق  بل هو حاكم فوق ا

ايي أييُـّهيا النَّاُس إِّيّنِّ ريُسوُل هللاِّ إِّليي ُكم  مجيِّيًعا
. امسعوا اي أتباع اليهودية، إن هذا 1

الذي أرسلناه ليس للناس يف مصر فق  مثل موسى، وامسعوا اي أتباع األنبياء 
اإلسرائيليني، إن هذا النيب مل يُرسيل لقوم معني مثل أنبياء بين إسرائيل، وامسعوا اي 

ر، مل أتباع املسيح، إنه ليس مرسيال إىل فلسطني فق ، واي أتباع كرشنا ورام شند
أيت هذا الرسول مثلما جاء كرشنا ورام شندر إىل اهلند فق ، امسعوا اي أتباع 
زرادشت، مل أيت هذا الرسول كما جاء زرادشت إىل إيران فق . وامسعوا اي من 
تنتمون إىل أقوام أخر  وتقطنون يف بالد وقارات أخر ، إن هذا الرسول مل يُرسيل  

حيثما  أييُـّهيا النَّاسُ و قرية معينة بل امسعوا كما أُرسل األنبياء إىل قوم معني أ
تسكنون على وجه األرض، واي سكان بريطانيا واي سكان فرنسا واي سكان أملانيا 
واي سكان أمريكا واي سكان أورواب واي سكان اجلزر واي سكان أفريقيا واي من 

مجيعا، تسكنون يف أية بقعة من بقاع األرض، امسعوا، إنه أُرسل حاكما عليكم 
 فهو حاكٌم عاٌم منا، وال خيرج عن حكومته أحد البتة.
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 األبدية إعالن حكومة حممد 

كان هذا اإلعالن العام عن احلكومة يف عصره. مع أن هذا اإلعالن مشل البالد 
كلها، ولكن بقي هناك سؤال أنه كمكن أن يكون هذا احلاكم للعامل كله، ولكن 

لون بعد مخسة أعوام قد ال يكون لألزمنة كلها. يُعنّي   احلكام وًنئبوهم مث ُيستبدي
مثال، مث نراهم كمشون كعامة الناس يف األزقة نفسها اليت كانوا كمشون فيها من 
قبل بشوكة امللوك. فلما كان نشوء هذا السؤال ممكنا، لذا صدر مع اإلعالن 

ممتدة  السابق من ديوان هللا العام إعالن آخر قال أبن سلطة هذا احلاكم العام
إىل يوم القيامة. فلم أيت خلمسة أعوام أو عشرة أعوام أو مائة عام أو ألف عام، 
بل سيبقى هو احلاكم إىل يوم القيامة، أي ما بقي إنسان واحد على سطح 

ل نياكي إِّالَّ كيافًَّة األرض وما مل يهلك الناس كلهم. فيقول هللا تعاىل:  ويميا أير سي
ريًا  ا ال ويع ُد إِّن   لِّلنَّاسِّ بيشِّ ثـيري النَّاسِّ الي يـيع ليُموني * وييـيُقوُلوني ميىتي هيذي وينيذِّيرًا ويليكِّنَّ أيك 

تـيق دُِّموني  ُروني عين ُه سياعيًة ويالي تيس  تيأ خِّ ُتم  صيادِّقِّنيي * ُقل  ليُكم  مِّيعياُد يـيو م  الي تيس  ُكنـ 
1 .

أبنه ليس هلذا الزمن فق ، بل  أي امسعوا اي أيها الناس مجيعا أبننا أخربًن الرسول
سيجمع كافة الناس الذين يندرجون ُتت تعريف اإلنسان، سواء أكانوا يف هذا 
القرن أم يف القرون املقبلة إىل يوم القيامة، وال يسع أحدا أن خيرج عن دائرة 

ريًا وينيذِّيرًاحكومته. وسيكون  ، فاملبدأ السائد يف هذا العامل هو أنه عندما بيشِّ
 احلكومة، فقد ُتسق  احلكومة املقبلة أشخاصا وترفع آخرين. هذا أيضا من تتغري

ريًا وينيذِّيرًامفاهيم  أي سريفع الذين يلتزمون بقوانينه وُيسقِّ  الذين  بيشِّ
يعصوهنا. فقال تعاىل: اي رسولنا، قد أعطيناك كلتا القوتني، أي يُرفع بواسطتك 

رمون وبواسطتك ينال املتَّبِّعون أًنس وُيسقي  آخرون. وبواسطتك يُعاقب اجمل
ثـيري النَّاسِّ الي يـيع ليُموني إنعامات،  أي أكثر الناس يف هذا العصر ال  ويليكِّنَّ أيك 

يفهمون ذلك، ألن مجيع األنبياء الذين خليوا من قبل انتهت نبوة بعضهم بعد 
فهم أن مائة عام وانقطعت نبوة بعض آخرين بعد مائيتي عام، لذا يتعذَّر عليهم ال
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وييـيُقوُلوني أييت نيب تدوم نبوته إىل يوم القيامة وال تنقطع أبدا. فيقول هللا تعاىل: 
ُتم  صيادِّقِّنيي  ا ال ويع ُد إِّن  ُكنـ  أي ما الدليل على ما تقولون أبن نبوة هذا  ميىتي هيذي

النيب ستدوم إىل األبد؟ إذ كمكن ملتنبئ كاذب أيضا القول إن نبوته لن تنقطع. 
بد أن يكون هناك دليل نستطيع أن نُقدِّر بناء عليه فيما إذا كان ما يُعلن فال 

 أمامنا صحيح وصدق وساري املفعول إىل األبد. 
تـيق دُِّموني يقول تعاىل:  ُروني عين ُه سياعيًة ويالي تيس  تيأ خِّ أي  ُقل  ليُكم  مِّيعياُد يـيو م  الي تيس 

ستعرفون ذلك بعد ألف عام، إذ إن أطول فرتة ألية نبوة إىل اآلن امتدت إىل ألف 
أو زمن  مثال، أو زمن نوح  عام على أكثر تقدير. خذوا زمن آدم 

فلم كمتد زمنهم إىل أكثر من ألف عام. يبدو يف الظاهر أن زمن  موسى 
 1300نيب بعده بـ موسى طال إىل ألفيي عام، ولكن جاء يف تلك الفرتة أيضا 

عام أعلن فور جميئه أن نبوة موسى موشكة على االنتهاء، وأوشك أن يظهر يف 
مل يُنبئ ببعثته  العامل نيب أنبأ مبجيئه األنبياء كلهم يف عصورهم. أي أن املسيح 

ابمتداد السلسلة املوسوية، بل أنبأ ببداية فرتة جديدة، وأخرب أن السلسلة السابقة 
 نتهاء. موشكة على اال

 نبأ يف القرآن عن احنطاط املسلمني خالل ألف عام

ابختصار، إن ألف عام متثل فرتة يعرف قوم خالهلا أن مدة النبوة السابقة قد 
انتهت، وفرتة النبوة اجلديدة موشكة على البدء، وهذا ما أشار هللا تعاىل إليه يف 

 تعاىل مشريا إىل هذا هذه اآلية. فاملراد من اليوم هنا مدة ألف عام، فيقول هللا
ير ضِّ مُثَّ يـيع رُُج إِّليي هِّ يفِّ يـيو م  كياني األمر يف آية أخر :  يم ري مِّني السَّمياءِّ إِّىلي األ  بُِّّر األ  يُدي

ارُُه أيل في سينية  ممَِّّا تـيُعدُّوني  مِّق دي
. أي سُنقيم يف هذا العامل نظاما جديدا ونُنزِّل 1
ألرض، مث يضعف هذا النظام رويدا رويدا حىت يزعم أمطار أنوارًن من السماء إىل ا
 قد تالشت، ويزعم العامل أن حكومة حممد  الناس أن قوة حممد رسول هللا 

 انتهت اآلن. وفرتة االحنطاط هذه ستمتد إىل ألف سنة مما تعدون. 
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 استدالل البهائيني اخلاطئ

يستنتج البهائيون من هذه اآلية استنتاجا خاطئا إذ يقولون أبن شريعة اإلسالم 
ستُنسخ بعد ألف عام، والعياذ ابهلل، مع أن الشريعة اإلسالمية ال كمكن أن تنسخ 
إال إذا فسد القرآن الكرمي دفعة واحدة وأصبح غري قابل لعمل الناس به. ولكن 

واحدة، بل تقول أبن اإلكمان سريتفع رويدا اآلية ال تقول أبن القرآن سيفسد دفعة 
رويدا يف غضون ألف عام. هذا ال يعين إال أن أتثري اإلسالم والقرآن الكرمي سوف 
يضمحل من قلوب الناس رويدا رويدا، وهذا األمر سيستغرق ألف عام تقريبا. إذا  
خ الكتاب مقدرا فإنه يُنسخ دفعة واحدة وال يُنسخ بب ء يف ألف عام . كان نس 
إًذا، إن معىن نسخ اإلسالم يف ألف عام هو أن أتثريه سوف يضمحّل يف قلوب 
الناس، وعندما يضمحّل التأثري ال يُنسخ الكتاب، بل يُرسل معّلم جديد يُقيم 
تعليم ذلك الكتاب يف العامل جمددا. إًذا، فإن البهائية تستنتج من هذه اآلية معىن 

 خاطًئا متاما وختدع الناس. 
قيل يف هذه اآلية إن اإلكمان سريتفع من العامل يف ألف عام. وملا عّد  ابختصار،
ثالثة قرون بعده مباركة، وكان مقدرا أن يتقدم فيها اإلسالم يف  رسول هللا 

العامل. وما دام القرآن الكرمي قد بنّي أن فرتة االحنطاط هي ألف عام، لذا لو 
عام، فمعىن  1300ن احلاصل أضيفت ثالث مائة عام األوىل إىل ألف عام، لكا

تـيق دُِّموني اآلية:  ُروني عين ُه سياعيًة ويالي تيس  تيأ خِّ هو أنه  ُقل  ليُكم  مِّيعياُد يـيو م  الي تيس 
كمكن، نظرا إىل فرتة احنطاط اإلسالم، أن ختاجلكم ُشبهة أن لعل حكومة حممد 

مل  عام أن حكومته 1300انتهت، ولكن ستعرفون بعد مرور  رسول هللا 
 تنقطع، بل هي سارية إىل يوم القيامة. 

 إلحياء اإلسالم بعثة املسيح املوعود 

عام ابلضب   1300قام بعد مرور  وعليه فنر  أن شخصا من أمة حممد 
وأعلن: أًن املسيح املوعود، وقد أرسلين هللا تعاىل ُتقيقا للنبوءات اليت أنبأ هبا 

عام. مل آتِّ أليسس دينا جديدا، ومل آتِّ ألقيم الداينة  1300قبل  رسول هللا 
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املوسوية، ومل آتِّ ألوطِّّد الداينة املسيحية، بل جئت ألقيم يف العامل حكومة حممد 
  ًدا. أي أن التغري الذي حدث بعد عام كان يتلّخص يف أن  1300جمدَّ

طاع هلا. يتبني من تواريخ سارية إىل يوم القيامة، ال انق حكومة حممد رسول هللا 
عام. لقد جاء عيسى بعد  1300العامل كلها أنه مل تسبق نبوة دامت أكثر من 

موسى عليهما السالم بثالثة عشر قرًن، ولكنه مل يقل أبن السلسلة املوسوية 
ريُك ليُكم  خيريااًب!* وياحل يقَّ أيقُ  ُتُكم  يـُتـ  وُل ليُكم : ستدوم إىل يوم القيامة بل قال: "ُهويذيا بـييـ 

" مِّ الرَّبِّّ س  ي ويق ٌت تـيُقوُلوني فِّيهِّ: ُمبياريٌك اآليتِّ ابِّ إِّنَُّكم  الي تـيريو نيينِّ حيىتَّ أيي يتِّ
1. 

قال إنه جاء ليعلن  عام بعد سيدًن حممد  1300ولكن الذي جاء عند مرور 
 أن حممدا رسول هللا، هو احلاكم العام إىل يوم القيامة.

 دنيويةعدم ثبات احلكومات ال

عندما يعلن امللوك حكومتهم يف العامل يزعمون أن حكومتهم ستدوم إىل زمن 
طويل، ولكن ُتدث ثورة يف غضون بضع سنني وُتسيطر على البالد حكومة 
أخر  بدال منهم. خذوا امللك "جورج اخلامس" مثال، فقد أقام ديواًن كبريا يف 

كم اإلجنليزي مستتّب اآلن م، وأظهر سعادته البالغة على أن احل1911دهلي يف 
عاما فق  حىت حزم اإلجنليز  36يف اهلند، ولكن مل كمض على هذا اإلعالن إال 

م. ما أعظم هذا التغري الذي وقع يف 1947حقائبهم ورحلوا من اهلند يف عام 
عام أن حكومة  1300فقد أُعلن قبل  يف هذا الديوانغضون سنني قليلة. أما 

عام شخص  1300إىل يوم القيامة، فقام بعد مرور ستدوم  حممد رسول هللا 
وهو ليس من عائلة السادات وال من قريش، بل كان من قوم كانوا  -من أمته 

وما كانوا يعرفون اإلسالم هنائيا، بل أسالوا فيما بعد  كافرين يف زمن رسول هللا 
أرسله وأعلن أن هللا تعاىل  -من الدماء أهنارا للقضاء على اإلسالم واملسلمني

ليجعل اإلسالم غالبا على مجيع أداين العامل، ولريفع راية حكومة حممد رسول هللا 
  يف العامل كله. لقد أنبأ النيب  بنفسه عن جميء هذا املوعود واضعا يده على
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الثراي لقام رجل من أصل عند سلمان الفارسي وقال ما مفاده: لو كان اإلكمان 
 1جديد. فارسي وأحياه يف قلوب الناس من

 بعظمة خارقة حتقُّق نبوءة رسول اهلل 

بنهضة اإلسالم الثانية كان القوم الذين ُقّدر جميء رجل  عندما بّشر رسول هللا 
، ومل يعرفوا قّ  ما هو اإلسالم، ولكن بعد قرون كافرين وملحدينعظيم منهم  

والبحار طويلة هنض هذا القوم من الصني والتيبت وجبال تركستان وعربوا اجلبال 
والرباري كلها ودمروا احلكومة اإلسالمية. لقد غزوا بغداد اليت كانت عاصمة 

ألف مسلم دون هوادة. ومل متض فرتة  800اإلسالم العظيمة وقتلوا مليوًًن و 
طويلة حىت أسلم أمري مغويل من نسل هالكو نفسه الذي سبق أن نّفذ جمزرة 

 مالذي أهلك سيُفه منفسهأم املسلمني يف بغداد، وأصبح القو  مرّوعة حبق
 1300املسلمني من قبل صيًدا لسيف اإلسالم. مث هنض رجل من املغول بعد 

عام ابلضب  حبسب نبوءات هللا وقال: إن هللا بعثين لتوطيد دعائم اإلسالم من 
. ما أعظم هذه جديد، ولن يهدأ يل ابل ما مل أُقِّم حكومة حممد رسول هللا 

الذي قطعه يف ديوانه!  -بشكل خارق- وعد هللا  املعجزة! وما أعظم ُتقق
 هل لديوان  عام يف العامل أن أييت بنظريه؟

 هدف آخر للديوان العام

من أهداف الديوان العام أن تُعلن فيه قوانني الـميلك اخلاصة. لقد عقد امللُك 
جلسة يف دهلي، وكان اهلدف منها أن يُعلن إلغاء تقسيم البنغال، ولكن ما أوهن 

م 1911وما أسخف هذا اهلدف! وكم هو غريب أن التقسيم الذي أُلغي يف عام 
ج اخلامس يف ذلك الوقت أن عاما! لو علم امللك جور  36وقع مرة أخر  بعد 
عاما ولن يقتصر األمر على إقليمني فق  بل ستقوم  36البنغال سُتقسم بعد 

                                                 
ــــرِّيني انظــــروا صــــحيح البخــــاري؛ كتــــاب التفســــري، تفســــري ســــورة اجلمعــــة، ابب قولــــه:  1 ويآخي

ُهم... نـ   مِّ
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حكومتان منفصلتان، فلعله كان سيضحك عفواي عند ذلك اإلعالن، ولفّكر أن 
 إعالنه هذا محق حبت. 

 إعالن القانون القرآني ومزاياه

ون اي ُتر ؟ يقول هللا تعاىل: هنا أيضا أُعلن قانون، ولكن ما نوعية هذا القان
 ن ُه ُجُلوُد الَّذِّيني خيي شيو ني ي تـيق شيعِّرُّ مِّ ًا ميثياينِّ هللُا نـيزَّلي أيح سيني احل يدِّيثِّ كِّتيااًب ُمتيشياهبِّ

دِّي بِّهِّ مين  ييشياءُ  رِّ هللاِّ ذيلِّكي ُهدي  هللاِّ يـيه   ريبَـُّهم  مُثَّ تيلِّنُي ُجُلوُدُهم  ويقـُُلوبـُُهم  إِّىلي ذِّك 
ا ليُه مِّن  هياد   لِّلِّ هللُا فيمي ويمين  ُيض 

. أي ُنصدر قانوًن جديدا، كما أصدر اإلجنليز 1
قانون التعزيرات يف اهلند، ونُعنّي حاكما عاما جديدا إىل يوم القيامة، وننـّزل معه 
قانوًن هلداية العامل وإرشاده. ولكن هناك بُعد شاسع بني قوانينكم وهذا القانون. 

الناس بقوانينكم خائفني أهنم لو متردوا ضدها العتقلتهم الشرطة، وإال يشعر يلتزم 
مؤيدو تلك القوانني أيضا يف قرارة قلوهبم أحياًن أبهنا غري صائبة، وعندما جيدون 
 فرصة يسعون لتبديلها. ولكن قانوننا كملك يف طياته مزااي ال يسع عاقال إنكارها.

 أحسن احلديث 

، أي قد أصدرًن قانوًن، ولكنه ليس نـيزَّلي أيح سيني احل يدِّيثِّ  نهإيقول هللا تعاىل 
قانوًن إجباراي وال يهدف إىل إكراه الناس على التسليم بسلطتنا، بل مُجع يف هذا 
القانون أحسن احلديث الذي كمكن بيانه سواء أكان دينيا أو دنيواي، عقال أو 

 الصغار أو الكبار، إىل الرجال نقال، رواية كان أو دراية، وسواء أكان موّجها إىل
أو إىل النساء، وال كمكن أن يُنسخ هذا القانون إىل يوم القيامة. احلكومات 
الدنيوية تسّن القوانني بعد تفكري وأتّمل طويل، ولكن حيدث أحياًن أهنا تضطر 
إىل إلغائها بنفسها بعد فرتة وجيزة. لقد بذلت حكومة أمريكا قصار  جهدها 

اخلمر، ووضعت قيودا قانونية هبذا اخلصوص، ولكن بعد فرتة  حلظر استهالك
 وجيزة اضطرت إىل إلغاء قانوهنا الذي نصَّ على منع اخلمر. 
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ولكن هللا تعاىل يقول أبن القانون الذي نعلن تنفيذيه حيتوي على أحسن احلديث، 
وهو طاهر وعفيف إىل أقصى احلدود. وقد أُخذت فيه مجيع حاجات البشر بعني 

عتبار، وليس ابلقانون الذي يُلغى بعد مائة عام أو ألف عام أو هناك جمال اال
 للتغيري فيه. 

 قانون كامل ومكتمل

أي  كِّتياابً مث يزيد هللا تعاىل املوضوع شرحا ويُبني ماهية هذا القانون، فيقول: 
ذلك القانون كتاب كامل. عندما عقد امللك يف دهلي جلسة لإلعالن، مل يُعلِّن 
قانون التعزيرات يف اهلند ومل يُقدِّم ُجّل قوانينه، بل أعلن إلغاء تقسيم البنغال فق . 
ولكن هللا تعاىل أعلن عن القرآن الكرمي أننا ال نقدم أمامكم أحد األمور فحسب، 

ذ كمكن لإلنسان أيضا أن يصنع أحياًن قطعة صغرية بل نقدم شريعة كاملة، إ
أبحسن صورة ممكنة، وكمكن أيضا أن تدوم إىل ألف عام أو ألفيي عام، ولكن 
األهم يف املوضوع أن يكون القانون كله كامال من بدايته إىل هنايته، دون أن يكون 

قول تعاىل هناك جمال ألّي تغيري فيه. وهذه املزية ال توجد يف أّي كالم آخر. في
؛ أي ذُكرت فيه أفضل أيح سيني احل يدِّيثِّ أبن النظام الذي نقدمه حنن، فهو أوال 

األمور وأمتنها، وهو قانون مجيل وخال  من العيب. واثنيا: هو ليس قانوًًن واحًدا، 
 بل يشمل مجيع أنواع القوانني.

 حوار مع سيدات بهائيات يف بريطانيا

ت ذات يوم بعض السيدات البهائيات ملالقايت. جاء عندما سافرت إىل بريطانيا
البهائيون يؤمنون أبن هباء هللا هو اإلله، وحيسبون القرآن منسوًخا. إن حالة 
املسلمني غريبة حقا إذ حيسبون البهائيني مسلمني بسبب عداوهتم لنا، ويثريون 
ضجة ضد مجاعتنا. ُتكتب يف بعض اجلرائد يف كراتشي صفحات عديدة يف 

ء هللا، مع أنه اّدعى األلوهية، وكان يعتقد أن حكومة حممد رسول هللا مدح هبا
 على أية حال جاءت . قد انتهت، والعامل اآلن حباجة إىل شريعة جديدة

تلكم السيدات ملالقايت، وكانت إحداهن زوجة املدير العام يف مصرف  يف 
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شنغهاي، واألخر  تسكن يف أمريكا والثالثة كانت زوجة حمام  أمحدي، وكانت 
وهو أول من اعتنق اإلسالم  هبائية من إيران. وكان معهن السيد عبد هللا كويليام

يف بريطانيا، وقد لّقبته تركيا بـ "شيخ اإلسالم". ففور جميئهن طرحن علي سؤاال: 
أيمن ابلقرآن الكرمي. قلن: ملاذا تؤمن ملاذا ال تؤمن ببهاء هللا؟ قلت: ألين 

ابلقرآن، أال كمكن أن يُنسخ هذا الكتاب؟ قلت: ليس موضوع حبثنا فيما إذا  
كان كذا وكذا ممكنا أم ال. فهناك أمور كثرية كمكن أن ُتدث على حنو معني 
ولكنها ال ُتدث. قلت: هل كمكن أن متوتن أم ال؟ إذا كان موتكّن ممكنا فهل 

َّ سلًفا؟ ال شك أنكن ستموتن يوما من األايم، ولكن ال كمكن القول  أبنكن ُمنتُّ
خ كتاب   كمكن القول اآلن أبنكن ميتات سلفا. فاتركن جانبا فيما إذا كان نس 
ممكنا أم ال. هذا ليس موضوع النقاش بل السؤال هو: هل القرآن منسوخ اآلن 

نيين عن أمر جدير ابلعمل مل يُذكر يف القر  نيين عن أم ال؟ أخربِّ آن الكرمي أو أخربِّ
أحسن ما جاء به هباء هللا ومل يُذكر يف القرآن الكرمي. قلن: لقد أمر هباء 

على أمهية  بتحصيل العلم، فيا حُلسن ذلك! قلُت: لقد أكد رسول هللا 
ُتصيل العلم بشدة متناهية حىت قال ما مفاده: من كانت له بنتان فأحسن 

جلنة. قلن: لقد حّرم هباء هللا التعدد يف الزواج تربيتهما وتثقيفهما وجبت له ا
بينما يسمح القرآن بذلك، وال كمكن ألمريكا وبريطانيا وأورواب أن تقبل هذا 
التعليم اإلسالمي، كما ال كمكن للعامل أن يقبل هذا الظلم. قلت: لن أدخل 
لى حاليا يف نقاش  هل كمكن للعامل أن يقبل هذا الظلم أو ال، ولكن قلني يل ع

وجه اليقني أبن هباء هللا منع الزواج من أكثر من زوجة. قلن: هذا ممنوع بتاات. 
السيدة اإليرانية منهن كانت قد مكثت سابقا عند عبد البهاء إىل ستة أشهر 
وًنلت تعليما خاصا منه، فقلت: اسألنيها هل كان للبهاء زوجتان أم ال؟ تقلن 

هللا بنفسه تزوج من امرأتني. قالتا: أنت أبن التعدد يف الزواج ممنوع مع أن هباء 
تتهمه فق ، مع أنه مل يتزوج اثنتني ق . قلت: اسأال زميلتكما اإليرانية. 
فسألتاها فقالت: ال جترّاين إىل هذه القضية، بل ًنقِّشا فيما بينكما واتركاين 
جانبا. قلت: األمر يتعلق بشهادة، فلماذا ختفني شهادة حق؟ عليك أن تقويل 
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ينه حًقا. قالت: لقد تزوج أكثر من امرأة قبل االدعاء. فقالت املرأة األوىل ما تر 
صارخة: لقد جاء اجلواب أنه تزوج قبل االدعاء. قلت: إنكم تعتقدون أن اإلمام 
يعلم الغيب منذ يوم والدته. فإذا كان يعلم منذ البداية أن التعدد سُيلغى يف 

نه مل يعلم الغيب، أو عمِّل بعكس إولوا املستقبل فلماذا عدَّد بنفسه؟ فإما أن تق
أمر هللا تعاىل. فإذا مل يكن يعلم الغيب بطلت ألوهيته، وإذا عمل مبا ينايف أمر 
هللا صار حمل اعرتاض. وإضافة إىل ذلك ينشأ سؤال آخر أيضا وهو أنه إذا كان 
ا؟ هذا األمر قد نزل فيما بعد، فلماذا احتفظ ابلزوجة الثانية، وملاذا مل يطلقه

قالت: لقد عّدها أختا له بعد ذلك. قلت: يف هذه احلالة أيضا يبقى االعرتاض 
األول قائما، أي إذا كان يعلم الغيب وكان يعلم أنه سيضطر ليجعلها أختا يوما 
ما، فلماذا تزوج منها أصال؟ اتركن هذا السؤال أيضا جانبا، ولكن هل الزواج 

هبذا السؤال. قلت: اسأيل من األخت جائز عندكم؟ قالت: إنك تشتمنا 
زميلتك اإليرانية. لقد بذلت  قصار  جهدها أال ختوض يف هذا النقاش، وقالت 
مرارا: ال عالقة يل هبذا األمر، إذ قد جئت معهما صدفة، ولكنها اضطرت إىل 

 أيضا.  بعد ذلكاإلقرار نتيجة إصراري أبن هباء هللا أجنب األوالد منها 
 لقيامةالقانون اجلاري إىل يوم ا

يقول الناس عادة كيف كمكنهم قبول أن القرآن لن يُنسخ، مع أن الكتب السابقة 
ظلت تُنسخ على مد  التاريخ؟ ولكنهم ال يستطيعون أن يضربوا ميثيلي شيء يكون 
العامل حباجة إىل العمل به وليس مذكورا يف القرآن الكرمي، أو أمير القرآن الكرمي 

عام ومل يقدر العامل على  1300لقد مضى بشيء ولكن العمل به مستحيل. 
إثبات أن أي أمر من أوامره جدير ابلتبديل. فبناء على ذلك كمكننا القول 
مستقبال أيضا أبنه قانون حي وقائم إىل يوم القيامة، ألن املبعوث الذي جاء من 

عام أعلن مرة أخر  أن هذا الكتاب سيبقى قائما، وأن  1300بعد مرور  هللا 
حقيقًة لن تزول. كمكن أن كمر العامل آبالف التغريات، ولكن ال كمكن أن  قوانينه

 يتغري شيء من قوانينه، وال كمكن أن يُبدَّل تعليم من تعاليمه.
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 تعليم يطابق فطرة اإلنسان

ًامث يقول تعاىل:  . إن من مزااي الكتاب الكامل أيضا أنه متشابه. ُمتيشياهبِّ
فلكلمة "املتشابه" معنيان، أوال: أنه يطابق الفطرة. يقول هللا تعاىل أن القرآن الذي 

ُنون  يف أيديكم هو  يفِّ كِّتياب  ميك 
. أي أن جزءا منه هو هذا الكتاب املسطور، 1

ني؛ قرآن يف فطرة واجلزء اآلخر مكتوب يف فطرة كل إنسان. أي كأن هناك قرآن
اإلنسان، وقرآن يف هذا الكتاب، وال كمكن ألحد أن يقدم شيئا مذكورا يف القرآن 
الكرمي وترفضه الفطرة الصحيحة، كذلك ال كمكن أن يكون يف الفطرة الصحيحة 
شيء ومل يُذكر يف القرآن الكرمي. وهذا يدل على أن القرآن الكرمي سيبقى قائما 

يطابق الفطرة، فكما ال كمكن أن تتغري الفطرة، كذلك ال إىل يوم القيامة، ألنه 
كمكن أن حيدث تغريُّ يف القرآن الكرمي أيضا. والذين يعتقدون بنسخ القرآن 
نسأهلم: هل كمكن أن تتغري فطرة اإلنسان؟ إًذا، ال كمكن أن يتغري القرآن الكرمي 

اآلن، بل قد أُكِّد أيضا. أي أن األمر ال يقتصر على أن هذا الكتاب مل يتغري إىل 
ًامن خالل القول:  أنه لن يتغري أبدا، ألنه يطابق الفطرة والفطرُة  ُمتيشياهبِّ

 تطابقه. فما دامت فطرة اإلنسان الصحيحة قائمة، سيبقى القرآن أيضا قائما. 
اجتمعت يف القرآن  اإلهلاميةمجيع التعاليم الـُمثلى يف الكتب السابقة 

 الكريم

. أي أنه مشابه اإلهلاميةو أنه يقدم التعاليم املثلى للكتب السابقة واملعىن الثاين ه
لكتاب موسى، ومشابه لكتاب زرادشت، ومشابه لكتاب رام شندر وكرشنا 

أنه قد ذُكر يف القرآن ما هو األعلى  أيح سيني احل يدِّيثِّ أيضا. فقد قيل يف 
ًاواألمثل واألحسن على اإلطالق. وقيل يف  إن القرآن الكرمي يتضمن  ُمتيشياهبِّ

. ففيه أحسن ما ورد يف اإلهلاميةأحسن وأفضل وأعلى ما كان يف الكتب السابقة 
التوراة، وأحسن ما ورد يف الفيدا، وأفضل ما ورد يف زند أفستا. فلما اجتمعت فيه 

 أحسن األمور وأفضلها، فلم نُعد حباجة إىل الرجوع إىل كتب أخر . 
 
 

                                                 
 79الواقعة:  1
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 اعرتاض املسيحيني

وقد ألّفوا حول هذا املوضوع كتبا مثل "ينابيع اإلسالم" -رتض املسيحيون يع
ويقولون أبن القرآن نقل هذا من مصدر كذا ونقل ذاك من مصدر كذا،  -وغريه

نه نقل هذه األمور. وإىل جانب ذلك يقول إمع أن القرآن الكرمي يقول بنفسه 
إن مل جتتمع فيه األمور احلسنة  ترك األمور الواهية لتلك املصادر. فإنه القرآن أيضا 

كلها، فلكم أن جتمعوا ما تركه القرآن الكرمي منها وتقولوا أبن هذه األمور بقيت 
خارج القرآن. أما إذا مل يبق خارجه إال القشر فق  فما لنا وللقشر؟! فمثال إن 

نه هو إالبقرة أتكل العلف وتعطي احلليب، فيمكنكم القول ابلنظر إىل احلليب 
نفسه الذي أطعمناها إايه، ولكنكم تشربون احلليب فق  وال أتكلون  العلف

العلف. فعلى هذا املنوال نقل القرآن الكرمي بعض األمور فق ، ولكنه جعل من 
العلف حليبا نشربه اآلن. الكتاب املقدس ُيشبه الكأل فق ، والكتب الزرادشتية 

القرآن الكرمي نقل  تشبه الكأل فق ، والفيدا أيضا يشبه الكأل فحسب، ولكن
األمور نفسها وقّدمها حليبا. فكما أتكل البقرُة العلفي وتعطي احلليب، كذلك 

 نقلها القرآن الكرمي وقدمها أمام العامل بصورة احلليب.
ال شك أن يف القرآن الكرمي أشياء تطابق اإلجنيل، وبعضها يطابق التوراة، وبعضها 

ن حالة أدىن وأوصلها إىل حالة عليا. يطابق كتبا أخر ، ولكن القرآن أخذها م
فإذا كان معارضوًن راضني أبكل العشب والكأل فق ، فلهم ذلك، أما حنن 

 فسنشرب احلليب فق . 
 أفضلية القرآن الكريم

ي مث يقول تعاىل أبن القرآن  ي . وعندما نبحث عن معىن ميثياينِّ يف املعاجم  ميثياينِّ
العربية جند هلا معايني عديدة منها: "ما بعد األول من أواتر العود"
. فكان املراد 1

ي من إطالق  أبنه وتير اثن  بعد الوتير األول. القرآن إنه على القرآن الكرمي  ميثياينِّ

                                                 
 أقرب املوارد 1
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يف العامل كما يّدعي الفيدا، بل يقول هلامي ال يّدعي أنه هو الكتاب األول اإل
جاء بعد تلك الكتب، ولكنه حيتل القمة لئال يعرتض أحد إنه لكرمي القرآن ا

نه جاء بعد إفيقول أبن مرتبته دون مرتبة الكتب السابقة. فيقول القرآن الكرمي 
تلك الكتب ولكنه أعلى وأفضل من الكتب السابقة. فمثال إذا كان هناك طبيب 

ابقه، فهل يـُعيدُّ األخري ابرع يف مهنته مث جاء طبيب آخر وأثبت براعته أكثر من س
أقّل منه شأًن أم أعلى منه؟ كذلك إذا كان هناك حمام يزاول مهنته بكل جناح مث 
أييت حمام آخر ويكسب صيتا أفضل منه حبيث يرتك الناس احملامي السابق 
؟ إن  وجيتمعون حول األخري، فهل كمكن ألحد القول: مبي يفوق احملامي الثاين األولي

نة عليا على الرغم من وجود السابقني وكسبه صيتا حسنا، فهذه حيازة املرء مكا
مفخرة، ولو مل يكن هناك علماء الّدعى اجلهالء أيضا أهنم علماء، وكلما قال 
اجلهالء كالما سخيفا وهراء سيثين عليهم الناس قائلني: سبحان هللا، سبحان هللا، 

 ما أعظمهم من علماء!
 ُطرفة

عن مهرِّج كان الناس أيتونه ليسألوه بعض األمور، فكان هناك طُرفة من هذا القبيل 
يقول كالما معقوال اترة وكالما سخيفا اترة أخر . فجاءه املسيحيون ذات مرة 
وسألوه: أبي ُسلَّم صعد حممد رسول هللا إىل السماء عند املعراج؟ قال: عندما صعد 

 مد رسول هللا فصعد حم عيسى إىل السماء نسي الناس أن يزيلوا السلَّم بعده،
ابلُسّلم نفسه. كان قوله هذا معقوال وإن قاله على سبيل املزاح، مث جاءه شخص آخر 

، مث يكرب حجمه رويًدا رويدا، ويصبح وقال: عندما يطلع اهلالل يكون دقيقا جدا
بدرا كامال مث يغيب بعد عدة أايم، فأين يغيب؟ قال: يُقّطع إىل أجزاء صغرية وجُتعل 

 لما مل يكن يف القوم عاملا، فكان الناس حيسبونه عاملا كبريا.منه جنوم. ف
 عظمة القرآن الكريم

فإذا جاء أحد يف البداية ومل يكن هناك طبيب أو رجل قانون أو مهندس ليبارزه، 
فيتمكن شخص عادي أيضا من أن جيعل الناس يوقنون بسلطته، ولكن إحراز 
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يتطلب جهدا كبريا. يوجه القرآن النجاح امللحوظ يف حال وجود اآلخرين سابقا 
حاز النجاح على الرغم من وجود إنه الكرمُي الناسي إىل هذا املوضوع ويقول 
مل تكن هناك حكومة يف البالد ومل يكن أنه اآلخرين، فال تقيسوه على أنفسكم 

هناك قانون فجاء موسى وآمن به الناس، ومل يكن يف إيران قانون فجاء زرادشت 
ن إحراز املرء النجاح وهو وحيد يف امليدان شيء، والفوز بعد فأقام سلطته. إ

املبارزة شيء آخر متاما. أما أًن فقد جئُت متأخرا، ومع ذلك سبقتهم رغما عنهم. 
إن كتب املسيحيني موجودة، وكتب اليهود موجودة وكتب الزرادشتيني موجودة 

 دها كلها. وكتب اهلندوس موجودة، ولكين ُحزُت النجاح على الرغم من وجو 
 إىل اهلل تعاىل  هديكتاب ي

ي املعىن الثاين لـ  هو املنعطيفات، و"مثانـي الوادي: ميعاطُِّفه" ميثياينِّ
. فيبني هللا 1

تعاىل أن مزية القرآن الكرمي الثانية هي أنه يعطف الناس من ًنحية إىل أخر . 
احلق أنه عندما يتقدم الناس يف العلوم يهدفون إىل احلصول على الدنيا فق ، 
فعندما يهدفون إىل الرباعة يف علم اجلغرافيا والعلوم والتاريخ، فذلك من أجل 

ن يسلكون على ذلك السبيل املادي فحسب. األمور املادية فحسب، ويظلو 
القرآن الكرمي مل كمنع الناس من تلك السبل فهو يصّدق الرايضيات ويصّدق 
اجلغرافيا ويصدق العلوم ويصّدق التاريخ أيضا، وإىل جانب ذلك يقول أبن هناك 
سبيال آخر أيضا جيب أن تنتبهوا إليه، وذلك هو املنعطف الذي جيلس هللا وراءه. 

أن العلوم مفيدة يف حد ذاهتا، وعلوم اجلغرافيا والرايضيات والتاريخ أيضا  ال شك
مفيدة يف حد ذاهتا، ولكن وادي تلك العلوم ينعطف فجأة إىل جانب، ويتجلى 
وجود هللا من وراء هذا املنعطف. كمكنكم أن تتقدموا يف هذه العلوم، ولكن تذكروا 

فيجب أن يكون هدفكم األعلى هو  أن هناك إهلا أيضا وراء هذا العامل املادي،
. فإن القرآن الكرمي يعطف عقول الناس ويوجهها إىل هللا تعاىل، الوصوُل إليه 

ي وهذا ما ذُكر يف كلمة:   .ميثياينِّ
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 احلصول على قوة خارقة بواسطة التعليم القرآني

ي املعىن الثالث لـ  . فيقول هللا تعاىل أبن آايت 1هو قو  الشيء وطاقاته ميثياينِّ
القرآن الكرمي مدعاة لقوتكم وطاقتكم، أي أن العاملني ابلقرآن الكرمي سيكونون 
غالبني يف الدنيا دائما، ولن يواجهوا اهلزكمة أبدا. أيمر القرآن الكرمي أبن تقولوا قوال 

كم أن سديدا، والذي يقول الصدق ال خُيز  يف العامل أبدا، ويقول القرآن أبن علي
تتعلموا العلوم، والذي يتعّلم العلوم ال خيز  يف العامل أبدا. أيمر القرآن أبال ختدعوا 
أحدا، والذي جيتنب اخلديعة والزيف ال يواجه اهلوان يف العامل أبدا. وأيمر القرآن 
أبن تتدبروا يف العلوم الطبيعية وأن تتحرَّوا كشف أسرار الكون، والذي يتدبر العلوم 

ويتحر  كشف أسرار الكون ال خيز  يف العامل. فكل ما يقوله القرآن  الطبيعية
الكرمي يؤدي إىل كسب اإلنسان قوة وقدرة، وال يتسبب يف ضعفه. هذا ما يشري 

ُرمبييا يـيويدُّ الَّذِّيني كيفيُروا ليو  كيانُوا إليه القرآن الكرمي يف آية أخر  فيقول: 
لِّمِّنيي  ُمس 

حياًن: ليتين نلُت تعليم اإلسالم على األقل، ، أي يقول الكافر أيضا أ2
 وإن مل أكن مسلما ابالسم. 

 اعرتاف اليهود بالقصور

وقالوا أبن يف قرآنكم آية لو كانت يف   ذات مرة جاء بعض اليهود إىل عمر 
ميل ُت كتابنا الخّتذًن يوم نزوهلا عيدا. قال: ما هي تلكم اآلية؟ قالوا:  ال يـيو مي أيك 

مي دِّيًناليُكم   يُت ليُكُم اإل ِّس الي ُت عيليي ُكم  نِّع مييتِّ ويريضِّ دِّينيُكم  ويأيمت يم 
. لو وردت هذه 3

: ما أدراكم أن اليوم اآلية يف كتابنا املقدس الختذًنها عيدا فرحًة. قال عمر 
الذي نزلت فيه هذه اآلية مل يكن لنا فيه عيدان، فقد نزلت يوم احلج وهو عيد 

 .4 كان نزوهلا يوم اجلمعة، واجلمعة أيضا عيد لنامنذ القِّدم، مث
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 نقاش مع اإلجنليز حول التعدد 

احلق أنه ليس يف القرآن الكرمي تعليم ما كمكن أن يواجه اإلنساُن اخلزيي نتيجة 
العمل به. األمور اليت يعرتض عليها الناس لو فهموها على حقيقتها لتالشت 

إىل بريطانيا جاء ملالقايت بعض اإلجنليز. وألنه  اعرتاضاهتم تلقائيا. عندما سافرت
شائع بني اإلجنليز بوجه عام أن النساء يُظليمن يف اإلسالم كثريا، ويرون التعدُّد 
أحد أسباب هذا الظلم، فبدأوا النقاش معي حول هذا املوضوع وقالوا أبن اإلسالم 

قلت: هل هذا يسمح ابلتعدد، وهذا خطري جدا وال كمكن أن تقبله أية طبيعة. 
عندئذ كانت يل -تعليم خطري جدا؟ قالوا نعم. قلت: عندي اآلن ثالث زوجات 

فقالوا مستغربني: هل عندك ثالث زوجات؟ أنت رجل متنوِّر فما  -ثالث زوجات
هذا الذي فعلتيه؟ قلت: إن كنتم تعّدوين متنورا فال بد أن تعرتفوا أيضا أبين مل أظلم 

ن اإلسالم يسمح ابلتعدد يف بعض الظروف، ولكنه أحًدا. مث قلت هلم: ال شك أ
وضع له شروطا كثرية أيضا حبيث ال يسع أحدا يف حال وجودها أن يـُعيدِّدي 
لالستمتاع فق . أيمر اإلسالم أبنكم إذا تزوجتكم أبكثر من واحدة فعليكم أن 
تعطوا كل واحدة حقها ابلتناوب. يقول اإلسالم أن تعطوا الثانية نفقات كما 

ون األوىل، وأيمر أن تسدوا حاجات الثانية أيضا كما تسدون حاجات تعط
األوىل. فإذا كان أحد يتزوج ابثنتني أو أربعة على الرغم من وجود هذه الشروط 
فلماذا يفعل ذلك؟ كمكن الظّن أن السبب األكرب وراء ذلك قد يكون عدم حب 

راه الذي متارسه الشريعة املرء لزوجته األوىل. فإذا كان األمر كذلك فما أكرب اإلك
ساعة عند زوجة  حيبها، تقول له الشريعة: اذهيب اآلن إىل  24عليه؛ فإذا قضى 

ساعة كذلك. وإذا اشرت  لزوجته احلديثة  24زوجتك األوىل واقضِّ عندها أيضا 
اليت حيبها حلي ا أو لباًسا، أتمره الشريعة أبن يعطي األخر  أيضا لباسا مثله وحلي ا 

 مثلها.
فباختصار، إن الشريعة تفرض على عواطفه يف كل خطوة قيودا حبيث ال كمكن أن 
يتصور املرُء أن الذي يُعدُِّد إمنا يفعل ذلك من أجل االستمتاع فق . ذات مرة 
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اليت كنا نسميها يف طفولتنا -جاءت إىل بيتنا زوجة املولوي عبد الكرمي 
 درجة أنين ما كنت قادرا وكنت يف تلك األايم مريضا بشدة إىل -1"مولوايين"

حىت على النهوض، ومع ذلك ذهبت إىل بيت زوجيت الثانية مستندا على شخص 
آخر، فرأتين يف هذه احلالة وقالت: إن حالتك جديرة ابلراثء فعال إذ ال تقدر على 
النهوض، ومع ذلك أنت مضطر إىل الذهاب إىل بيت زوجتك األخر . فقولوا 

تاع يف ذلك؟ بل قد يسمى ذلك استمتاعا إذا أحب اآلن ابهلل عليكم أي استم
إحدامها فق  وترك األخر . فقال هؤالء اإلجنليز عند مساع كالمي إن أمرك 

اعرتاض نتيجة كون املرء مثلي، حمل  ال يبقى وضوعخمتلف. قلُت: إذا كان امل
  ؟"سيئني" تريدون أن تبقوامثلي، ملاذا  طيبني فكونوا أنتم أيضا

  ات النيب احلكمة يف زجي

مث قلت هلم: عندما نتزوج أبكثر من واحدة تكون هناك أسباب لذلك. فمثال 
أبكثر من امرأة، وكان السبب األكرب وراء ذلك أنه كان مكلَّفا  تزوَّج النيب 

بتعليم مجيع النساء وتربيتهن أيضا، وهذه املهمة كانت جسيمة جدا حبيث ما كان 
بوسعه أن ينجزها وحده، لذا كان ضروراي أن يُعدِّد لتكون هناك نساء كثريات 

بيتهن. أًن زعيم قوم  قادرات على رعاية السيدات حديثات اإلسالم وتعليمهن وتر 
فيأتيين مئات النساء ويذكرن معاًنهتن ومشاكلهن، وإن سد حاجاهتن وتثقيفهن 
وإكمال نظامهن مهمة جبارة ال كمكن أن تنجزها امرأة غري زوجايت. وال كمكن أن 
تتحقق هذه العملية إال إذا عّلمُت زوجايت ليعّلمن نساء أخرايت. فلزِّموا الصمت 

 مضطرين. 
 العدمية النظري د رسول اهلل أسوة حمم

ابختصار، املزيَّة العظمى لإلسالم هي أنه أنزل أحكاما لسد كّل حاجة، ولو مل 
يصدر اإلسالم أوامر كهذه لواجهنا ندامة أمام العدو. أما اآلن فإن ريوسنا تبقى 

                                                 
 أي زوجة املولوي أو الشيخة. )املرتجم(      1
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يف األحاديث أنه مرض  مرفوعة دائما ويواجه العدو الندامة. لقد ورد عن النيب 
رة وكان ينتقل من بيت إىل بيت على الرغم من شدة الضعف واضعا ذات م

. وأحياًن  ويده األخر  على كتف العباس  إحد  يديه على كتف علي 
كان جير قدميه على األرض من شدة الضعف. عندما رأت زوجاته هذه احلالة 

من بيت إىل آخر يف هذه  تشاورن فيما بينهن وقلن أبن انتقال رسول هللا 
الة ليس مناسبا، بل األنسب أن يقيم يف بيت واحد، فقلن له ابإلمجاع، اي احل

رسول هللا، نرجوك أن متكث يف بيت عائشة ما مل ُتشف متاما، ألهنا تستطيع أن 
 وتويّف يف بيتها.  ختدمك أكثر من غريها. فمكث 

 الطريق األمثل حلماية املسلمني وبقائهم 

لقرآن الكرمي يتطلب جهدا كبريا. ال يقول اإلسالم فلباب القول، إن العمل أبوامر ا
أن يتزوج املرء أبكثر من واحدة دون ضرورة حقة، بل جيعل هذا اإلذن مشروطا 
بضرورة حقة. وإذا ظهرت ضرورة حقة للعيان فإن االعرتاض على التعدد ال جيوز 

ار"جاء بعض ا لناس من أبي حال. عندما نـُفِّذت اجملزرة يف املسلمني يف إقليم "هبِّ
هناك إىل قاداين وسألوين كيف كمكن جناهتم؟ قلت هلم: لقد بنّي القرآن الكرمي 
طريقنيِّ ولكنكم تركتم كليهما. قال القرآن الكرمي أن  بلِّّغوا الدعوة، ولكنكم تركتم 
تبليغها. فلو رّكز املسلمون مجيعا على تبليغ الدعوة ملا ُوجد اليوم هندوسي واحد 

الثاين الذي بّينه القرآن الكرمي هو أن تتزوجوا من أربع نساء يف اهلند. والطريق 
مِّثاًل يف اجليل الثاين وتزدادون  16فتزدادوا مثانية أمثال يف جيل واحد، وتزدادون 

مِّثاًل يف اجليل الثالث. مث قلت: توجد فئات عرقية دنيا يف اجملتمع، فلو  32
بت كل امرأة أربعة أوالد على وأجن -وسيزوجوهنا منكم بكل سعادة-تزوجتم بناهتم 

 مليوًن يف غضون مخسني عاما.  320مليوًن إىل  80األقل، فتتحولون من 
أي قد بنّي هللا تعاىل العالج، ولكن إن مل تعملوا به، فما احليلة؟ بعد احلرب 
السابقة نشأت يف أقوام أوروبية عديدة حركة تنادي أبن ُيسمح هلم ابلتعدد إذا  

 زدايد يف عددهم.كانوا يريدون اال
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 أسلوب إحراز القوة لألقلية

ابختصار، التعدد أسلوب انجح لتحرز األقلية قوة. لو حتّمل جيالن فقط الصعوبة 
لزالت معاانة املسلمني مجيعا وصاروا غالبني بدال من كوهنم مغلوبني. يقول الناس: 

احلكمة اليت ال يفقهوهنا. ال من أين سيأكل أوالدان إذا كثروا؟ مع أن هذه هي 
مليون  320جياعا وعطاشى وعراة، ولكن عندما ينهض  نشك أهنم سيكونو 

جائع وظامئ وعاٍر سينفجرون مثل القنبلة ويسيطرون على البالد كلها. إن 
األغنياء واألثرايء خيوضون يف ملذات الدنيا ومتعها، واملتضورون جوعا هم الذين 

 والتيجان. جيعلون األمم ورثة العروش
 وسيلة خلق النشاط والقدرة على النهوض يف املسلمني

. والـَمفِصل يساعد على احلركة، فلو تصّلب 1هو الـَمفِصل َمثَاِنَ املعىن الرابع لـ 
مفصل يف الظهر يصعب على املرء أن يتحرك، وإذا تصّلب مفصل الركبة يصعب 
املشي، وإذا تصلب مفصل اليد يصعب أن تنقلوا شيئا من مكان إىل غريه، فاملفصل 

ني، يساعد على احلركة. يقول القرآن الكرمي أبن آايته ستكون مبنـزلة املفاصل للمسلم
 فتساعد على احلركة والصحوة فيهم، وجتعلهم يعربون منازل التقدم يف ملح البصر. 

 مزايا ينامثكالم ذو 

والذي أعلنه هللا  هذه هي املزااي الثمان للقانون الذي أُعطيه حممد رسول هللا 
تعاىل يف ديوانه العام. إن التعزيرات يف احلكومات الدنيوية تشمل عقوابت فقط، 
ولكن هذا القانون يشمل البشارات واإلنذار أيضا، فيقول هللا تعاىل أبننا نقدم 

، ِكَتااًب، وهوَأْحَسَن احْلَِديثِ أمامكم شيئا يضم يف طياته مثان مزااي، فهو 
أي يطابق الفطرة متاما، ويعطي تعليما أفضل مقارنة مع الكتب ِِبًاُمَتَشاو

كالم ذوَمثَاِنَ السابقة، وهو  مث للمثان أربعة معان ذكرانها آنفا، أي أنه ،
مثان مزااي، ونعلن من ديواننا العام تنفيذه. 

 

َمثان الدابة: ركبتاه ومْرفقاه )انظر لسان العرب يف مادة ث ن ي( )املرتجم(  1
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 مشهد خالب لعظمة اهلل وحبه

ُد الَّذِّيني خيي شيو ني ريبَـُّهم  مُثَّ تيلِّنُي ُجُلوُدُهم  ويقـُُلوبـُُهم  تـيق شيعِّرُّ مِّن ُه ُجُلو مث يقول تعاىل: 
رِّ هللاِّ  ويرتعدإِّىلي ذِّك  يقرأه عندما املرء أوصال تقشعّر غريب لتعليم أنه أي .

والوّد. احلب يشاهد حب هللا تعاىل فيشعر كأن عقوابته أيضا تنشأ من مث جسده،
هللا تعاىل تكون عقوب يعاقب توبيخهفحني يكون ته ًنمجة عن احلب، وحني يوبِّّخ

عندما يفكر املؤمنون هبذا؛  الُوّد. عن ًنبعا
هللاِّ ذِّكرِّ إِّىلي تيلِّنُي ُجُلوُدُهم  ويقـُُلوبـُُهم

لدينا، حمبوبة عتبات هللا مباشرة ويقولون: اي ربنا، إن عقوبتك أيضا إىل لون فيصِّ
لدينا. ما أعظم هذا ا إلعالن الذي صدر عن ديوانوإن حبك أيضا حمبوب
اإلسالم العام! هل حلكومة يف العامل أن تنافسه؟ 

 معاملة اهلل للذين يتبعون قانونه والذين ال يتبعونه  

ُتم  ُتِّبُّوني مث يبني هللا تعاىل كيفية معاملة الذين يعملون بقانونه فيقول:  ُقل  إِّن  ُكنـ 
يمٌ هللاي فياتَّبُِّعوينِّ حُي بِّب ُكُم هللُا  هللُا غيُفوٌر ريحِّ وييـيغ فِّر  ليُكم  ُذنُوبيُكم  وي

. تُعلن احلكومات 1
الدنيوية من ديواهنا العام وتقول إنكم لو أطعتم قانوننا الجتنبتم السجن وتُعطون 
ألقااب عظيمة وتُعطون أراضيي وأمواال وحنميكم. ولكن املشهد هنا خمتلف متاما، إذ

العام ويقول: اي أيها الناس حىت لو مل تطيعوا نر  امللك يعلن يف هذا الديوان 
ءِّ مِّن  عيطياءِّ قانوننا، فلن ُُترموا من منافع حكومتنا، فيقول:  ءِّ ويهيُؤالي ُكال  منِّدُّ هيُؤالي

ريبِّّكي ويميا كياني عيطياُء ريبِّّكي حمي ظُورًا
. أي لن حنرمكم من رزقنا مع كونكم كافرين،2

ئما. ما أعظم الفرق امللحوظ بني حكومات دنيوية بل حنقِّّق نتائج مساعيكم دا
واحلكومة اإلهلية! احلكومات الدنيوية تعاقب الذين خيالفون قوانينها وتزج هبم يف 
السجون، ولكن احلكومة اإلهلية تعلن: إننا سنرزقكم وإن مل تطيعوا قانوننا، ولن 

انيننا فستصبحون حنرمكم من فوائد يناهلا اجلميع من حكومتنا. أما إذا خضعتم لقو 
ُتم  ُتِّبُّوني هللاي فياتَّبُِّعوينِّ حُي بِّب ُكُم هللاُ أحباء امللك إذ يقول:  . أي اي أيها ُقل  إِّن  ُكنـ 

.32ن: آل عمرا 1
 .21اإلسراء:  2
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الرسول أعلِّن يف الناس: إين صرُت حبيب هللا نتيجة العمل ابلقرآن واإلكمان 
أبُسويت،  بتعليمه، وإن كنتم تريدون أن تكونوا أحباء هللا، فأطيعوين وأتسُّوا

 فُيحبب كم هللا وجيعل كم أحباءه. 
 سلوك امللوك الدنيويني 

عندما يعلن امللوك الدنيويون قانوًن فلن ينال مطيعوه إنعاما. هل رأيتم شخصا 
ينال إنعاما على أنه مل يسرق، أو أُعطي جائزًة على كونه يسوق السيارة يف 

حدهم يُرفع ألنه كان اجلانب الصحيح من الشارع؟ غري أننا نر  أن منصب أ
ُيطعم مسؤوال أعلى منه، من دجاجات  مسروقة، كلما جاء لزايرة منطقته.  
كذلك األلقاب اليت مُتنح للناس ال تكون حقيقية؛ فمثال كُمنح أحٌد لقب "خان 
هبادر" )أي الرجل الشجاع( مع أنه يكون جباًن لدرجة أنه يكاد كموت عند 

ذبة وتُعارض العدل واإلنصاف، وال عالقة مساعه صوت فأر. فتكون األلقاب كا
هلا ابحلقيقة وال ابلعدل. ولو أتملنا فيمن ُمنحوا ألقااب لوجدًن أهنم يُعطيوهنا فق  
ألهنم كانوا ُيطعمون املسؤولني فوقهم صيًدا مثال، أو يقّدمون هلم حلم الطيور فينًة 

 بعد أخر . 
 قصة موظف

أذكر أنه جاءين ذات مرة ًنئب املفوض، وكان يبدو خمتلَّ احلواس بعض 
الشيء، ولكنه كان مولعا ابلصيد، فأخذه أحد املوظفني معه لالصطياد، فرأ  
عن بُعد يف طريقه بعض البطات األهلية يف بِّركة، فظن أهنا بطات برية، فقال 

ظف يعلم أهنا للموظف: انظر كم هي مجيلة تلك البطات الربية! كان املو 
 إهنايقول بناء على قول ًنئب املفوض  أخذبطات أهلية وليست برية، ولكنه 

بطات برية، فأطلق الرصاص واصطاد بطة أهلية. والذي اصطيدت بطته كان 
أيضا معهما، وشرع هو أيضا كمدح املفوض ويقول: قلَّما ُتصطاد بطة برية 

انت بطة أهلية ومل تكن برية، مثلها! بعد فرتة فهم ًنئب املفوض بنفسه أهنا ك
فأعطى صاحبها مخس روبيات، ولكن صاحبها ظّل ُيصرُّ على القول أبهنا مل 
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تكن بطة أهلية بل كانت برية، فال داعي لتعطيين نقودا. فهذه هي حالة الذين 
ينالون ألقااب. فأوال تكون ألقاهبم مبنيِّة على غري العدل، أي يُعطيوهنا نتيجة 

املديح للمسؤولني فوقهم. مث تكون األلقاب كاذبة ال عالقة هلا املداهنة وكيل 
ابحلقيقة. كذلك تكون األراضي اليت يُعطيوهنا مؤقتة، واملال الذي يُعطيونه يكون 
قابال للنفاد من أيديهم. أما يف هذا الديوان فُيعلن أنكم لو أطعتم هذا احلاكم 

ُتم  لصرمت أحباء امللك، فيقول:  . ُتِّبُّوني هللاي فياتَّبُِّعوينِّ حُي بِّب ُكُم هللاُ ُقل  إِّن  ُكنـ 
إِّنَّكي ليعيليى ُخُلق  هو أن الذي تتبعونه مصداٌق لـ:  اتَّبُِّعوينِّ واملراد من 

عيظِّيم  
، أي يتحّلى ابألخالق الفاضلة كلها، وتوجد يف أخالقه أعلى املزااي. 1
م أن ختُلقوا يف أنفسكم أمسى أن عليك فياتَّبُِّعوينِّ حُي بِّب ُكُم هللاُ فمعىن 

 األخالق، وأعلى املزااي كلها، عندها حُيبب كم هللا.
 اإلعالن عن املتمردين

يُعلن امللوك الدنيويون أن الذين يتمردون وخيالفون قوانني احلكومة يعاقيبون بعقوبة  
كذا وكذا. فلنري هل صدر إعالن من هذا القبيل من هذا الديوان أيضا أم ال؟ 
فعندما نُلقي نظرة على هذا الديوان العام من هذا املنطلق نسمع إعالًن عن 

لُُّب الَّذِّيني كيفيُروا يفِّ ال بِّالدِّ * ميتياٌع قيلِّيٌل مُثَّ ميأ وياُهم  ال يـيُغرَّنَّكي تـيقي املتمردين يقول: 
جيهينَُّم ويبِّئ سي ال مِّهيادُ 

. أي أن أعداءًن كملكون قو  دنيوية كبرية، ومل ننـزع منهم 2
ءِّ مِّن  عيطياءِّ ريبِّّكي ويميا كياني عيطي قوهتم، ألننا قّدرًن:  ءِّ ويهيُؤالي اُء ريبِّّكي ُكال منِّدُّ هيُؤالي

أي أن القانون املتَّبع عندًن هو أننا ننصر املؤمنني والكفار أيضا يف العامل  حمي ظُورًا
املادي، ولكن قرارًن النهائي هو أننا سندمر املتمردين وهنلكهم. فليحثوا الناس 
على معارضتنا كما يشايون، وليُثريوهم كما حيلو هلم، ولُيفسدوا أفكارهم كما 

لكن ستكون النتيجة النهائية أن هؤالء املعارضني سوف يهلكون، يُريدون، و 
 ويغلب تعليمنا العاملي كله حتما. 
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 املخططون خططا معادية سُيهلكون

دي أيكم ياهنِِّّم  ليئِّن  جياءيُهم  نيذِّيٌر ليييُكونُنَّ كذلك يقول هللا تعاىل:  هللِّ جيه  ُموا ابِّ ويأيق سي
دي   دي  مِّن  إِّح  بيارًا يفِّ أيه  تِّك  اأُلميمِّ فـيليمَّا جياءيُهم  نيذِّيٌر ميا زياديُهم  إِّال نـُُفورًا * اس 

لِّهِّ فـيهيل  يـين ُظُروني إِّال ُسنَّةي  ُر السَّيُِّئ إِّال أبِّيه  ري السَّيِّئِّ ويال حييِّيُق ال ميك  األير ضِّ ويميك 
دي لُِّسنَّةِّ هللاِّ ُتي وِّيالاأليوَّلِّنيي فـيلين  جتيِّدي لُِّسنَّةِّ هللاِّ تـيب دِّيال ويلين  جتيِّ 

. أي أن هؤالء 1
األعداء الكبار الذين يُعادون حكومتنا، يقولون حالفني أبنه إذا جاءهم رسول 

فـيليمَّا جياءيُهم  نيذِّيٌر لصاروا أفضل من األمم السابقة، أي قوم موسى وعيسى. 
ألهنم كانوا زعماء أقوامهم، أي عادوه ومل حيملوا نري طاعته،  ميا زياديُهم  إِّال نـُُفورًا

ُر السَّيُِّئ إِّال وما كانوا يتحلَّون أبخالق سامية. وقال تعاىل:  ويال حييِّيُق ال ميك 
لِّهِّ  ؛ أي ال حنتاج إىل مساعدة اآلخرين يف هذا األمر، بل السيئة ُتي  أبِّيه 

بلها مبرتكبها تلقائيا. وإن قوتنا تكمن يف أننا أطلعنا حممدا على أمور عظيمة تق
الفطرة الصحيحة، وال حاجة هلا إىل جيش وال إىل قتال مع العدو، بل سيهلك 

 هؤالء الناس تلقائيا. 
 لقد انتشر اإلسالم بسبب تعليمه العظيم

فانظروا، إن اإلسالم مل ينتصر بقوة السيف، بل نتيجة تعليمه العظيم الذي كان 
ا عظيما يف األخال ق. يقول أحد الصحابة يدخل يف القلوب، وكان حُيدث تغريُّ

أبن السبب الوحيد النضمامي إىل اإلسالم هو أنين كنت ضيفا عند قوم قتلوا 
سبعني قاراًئ غدرا وخيانة؛ فعندما هاجم العدُو املسلمني صعد بعضهم إىل تلة 
وتصد  هلم بعض آخرون. وملا كان األعداء بعدد هائل وكان املسلمون قلة 

لوا املسلمني واحدا بعد اآلخر، وبقي يف األخري وُعزَّال دون ُعّدة وعتاد، فقت
 يف اهلجرة، وكان رقيقا أعتقه أبو بكر  صحايب واحد كان مع رسول هللا 

. فأمسكه كثري من األعداء وطعن أحدهم صدره برمح. وامسه عامر بن فهرية 
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الكعبة". عندما مسعت هذا الكالم  وما إن أصابه الرمح قال عفواي: "فزُت وربِّّ 
استغربت استغرااب ما بعده استغراب، وقلُت يف نفسي أبن الرجل بعيد عن أقاربه 
وعن أهله وأوالده ويف مواجهة مصيبة عظمى، وعندما ُيطعن برمح يف صدره ال 

الكعبة"، فتساءلُت يف نفسي: هل الرجل جمنون؟ مث  يقول إال: "فزُت وربِّّ 
القصة؟ وملاذا تفّوه هبذه اجلملة؟ قالوا: أنت ال تدري هذا سألت الناس ما 

األمر. احلق أن املسلمني جمانني فعال ألهنم عندما كموتون يف سبيل هللا حيسبون 
أن هللا رضي هبم وقد فازوا فوزا عظيما. فرتك هذا احلادث يف قليب أتثريا، فقرَّرت 

 املدينة وأسلمُت. يقول أن أزور مركزهم وأطّلع على دينهم بنفسي، فوصلت إىل
إذ كان الصحايب -إن هذا الشخص كان متأثرا من هذا احلادث  الصحابة 

املذكور بعيدا عن أهله وأقاربه ومل يكن معه أحد، وحني طُعن يف صدره مل يقل 
 وكلما قص هذه القصة ووصل إىل مجلة: "فزُت وربِّّ  -الكعبة" إال: "فزُت وربِّّ 

. 1ئما هليبة احلادث واهنمرت عيناه دموعا عفوايالكعبة" ارتعدت أوصاله دا
 ابختصار، إن اإلسالم انتشر نتيجة مزاايه الفريدة. 

 حروب املسلمني كلها كانت دفاعية 

يقول هللا تعاىل مشريا إىل هذه احلقيقة؛ هل تظنُّون أن جيشا سينـزل من السماء 
ىل خوض وجيعل حممدا وأصحابه منتصرين؟ ال شك أن املسلمني اضطروا إ

احلروب، ولكن كل احلروب اليت خاضها املسلمون ابدر هبا الكفار؛ إذ قد 
هامجهم الكفاُر واضطر املسلمون إىل مقاومتهم دفاعا عن أنفسهم. إًذا، ليس 
السؤال: هل خاض املسلمون احلروب أم ال؟ بل السؤال هو: هل قال اإلسالم 

؟ لقد قال اإلسالم أبنه سينتصر أبنه إذا بدأ الكفار ابهلجوم ستنتصرون أم الإنه 
حتما، وقد انتصر أبسلوب أنه كلما اطّلع الناس على تعليم اإلسالم أو شاهدوا 
تضحيات املسلمني، ارتعدت قلوهبم واضطروا إىل االعرتاف جبمال تعليم اإلسالم 

 وصدقه.
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 النجاح ليس مرتبطا بامَلدافع بل بالقرآن الكريم

اليوم ينظرون إىل املدافع والسهام بدال من أن يعملوا من املؤسف أن املسلمني 
أبوامر اإلسالم، فريّكزوا على األخالق الفاضلة. وبدال من أن يرّكزوا على الدعاء 
والصالة وذكر هللا، يصوِّبون أنظارهم إىل أورواب وينتظرون لتعطيهم هذه األقوام 

عليم حممد رسول هللا، بل مدافع وسيوفا ليفتحوا العامل بقّوهتا. ال ينظرون إىل ت
يريدون أن أيخذوا مدفعية الكفار يف أيديهم، مع أن النجاح ليس مقتصرا على 

 املدافع بل على العمل بتعليم اإلسالم.
 حكم اهلل تعاىل يف قوة الكفر اجلماعية

اآلن أريد أن أبني: مبي أمر هللا إزاء القوة املعارِّضة؟ القوة املعارِّضة، واملعاريضة 
الفردية شيئان خمتلفان. لقد سبق ذِّكر ما أمر هللا به يف املعارضني واملتمردين، أما 

ُقل  جياءي احل يقُّ اآلن فسأذكر حكم هللا تعاىل يف قوة الكفر اجلماعية، فيقول: 
ُل إِّنَّ ال بياطِّلي كياني زيُهوقًاويزيهيقي ال بياطِّ 

. أي قل اي حممد إن القرآن قد جاء، وال 1
كمكن للكفر أن يقاومه. ما أعظم هذا االدعاء الذي أعلنه القرآن الكرمي! هل 
من قّوة يف العامل تستطيع أن أتيت بنظريه؟ لقد تقدمت أمريكا وأورواب يف العلوم 

قد  تقدما هائال، ولكن هل لِّعالِـّم أمريكي أو لِـّمقنِّّن بريطاين أن يقول أبهنم
وضعوا قانوًن مكتمال وجامعا تضطر احلكومات كلها إىل اتباعه؟ فعلى الرغم من  
كل هذا التقدم اهلائل ال تستطيع أمريكا وبريطانيا أن تّدعيا ذلك. أما القرآن 
الكرمي فيّدعي أمام العامل كله أن قانونه كامل وجامع إىل درجة أنه سيبقى قائما 

كن العثور على اّدعاء مثله يف أية حكومة يف على حاله إىل يوم القيامة. ال كم
أي قد أنزلنا حكومة ال كمكن ألية  جياءي احل يقُّ العامل. ويقول القرآن الكرمي: 
 حكومة أن تنافسها وتقاومها. 
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 بهة إزالة ش

قد يقول الناس: ماذا نفعل ابالّدعاء احملض؟ إذ هناك حكومات كثرية قائمة مقابل 
ندوس موجودون والنصار  موجودون والزرادشتيون موجودون، اإلسالم، فاهل

وكتبهم أيضا موجودة. ولكن السؤال هو: هل يُعمل اليوم ابهلندوسية أو املسيحية 
أو الزرادشتية أم هل يُعمل ابإلسالم؟ هل يوجد يف العامل سو  اإلسالم دين يعمل 

وسية أو الزرادشتية، به أتباعه؟ إهنم يّدعون أبهنم يعملون ابملسيحية أو اهلند
ولكنهم يتبنَّون تعليم اإلسالم من البداية إىل النهاية. فهم ال يعملون ابإلجنيل وال 
يعملون بزند أفستا، وال ابلفيدا بل يعملون ابإلسالم. خذوا تعليم املسيحية مثال؛ 

بنفسه معجزة  فإن شرب اخلمر مسموح حبسبه، حىت أظهر املسيح الناصري 
حبسب اإلجنيل، مع أننا كمسلمني ال نقبل ذلك، أما اآلن فقد تشّكلت  1اخلمر

يف أورواب كلها منظمات تركز على عدم شرب اخلمر. يصرخ األطباء يف أورواب  
كلها أبعلى صوهتم ويقولون أبن اخلمر ُسمٌّ وشرهبا يُهلك جسم اإلنسان. فأي 

؟ لقد قال اإلسالم: األداين منتصر من حيث هذه اجلهود؟ آإلسالم أم املسيحية
 ُّجياءي احل يق  وال كمكن للباطل مقاومته. لقد حّرم القرآن الكرمي اخلمري من قبل

 واآلن يضطر العامل إىل من ع شرهبا كذلك. 
 مه القرآن الكريمتوحيد الذي قدانتصار ال

عندما نزل القرآن الكرمي كان الناس يعبدون األصنام يف كل مكان، ولكن اإلنسان 
ف ليس جاهزا اليوم ليخضع رأسه أمام الوثن، فقد زالت األواثن من كل املثق

مكان يف األرض، واستتبَّ التوحيد نفسه الذي قدمه القرآن الكرمي. كذلك كمكن 
تقدمي تفّوق تعاليم اإلسالم يف آالف القضااي األخر . مل يعرتف الناس هبذه 

يم اإلسالم كان مرتبطا بزمن احلقائق إىل اآلن، ألن تسليم كافة الناس بتفّوق تعل
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املسيح املوعود، وقد بدأ ذلك بفضل هللا تعاىل، وال يسع عاقال إنكار حقيقة أن 
 التعليم الذي قّدمه اإلسالم يف كل موضوع ال كمكن ألي دين يف العامل أن ينافسه. 

 تعليم اإلسالم الرائُع يف األمور القضائية

خذوا األمور املتعلقة ابلعدل والقضاء مثال؛ فامللوك يعّينون القضاة ويتوّقعون منهم 
أن حيكموا حبسب مشيئتهم ورغبتهم. ففي هذه األايم هناك حبث جيري يف 
ابكستان هل خيضع احلاكم العام ألي قانون أم ال؟ إن التقرير الذي جّهزته اللجنة 

ع الرأي العام، ُوضعت فيه مادٌة مفادها: يف ابكستان وُنشر بُغية إطال القانونية
"ما دام رئيس البالد أو رئيس اإلقليم يشغالن منصبهما، فيجب أال تُرفع ضدمها 

 قضية جنائية يف أية حمكمة، وال ينبغي استمرارها". 
، كذلك مع أنه اثبت من اتريخ اإلسالم أن قضيًة ُرفعت ضد سيدًن عمر 

الذي حنسبه  م احملكمة، بل إن رسول هللا ، وميُثالي أماعلى سيدًن علي 
بل إن قويل "حنسبه معصوما" ينم عن محق، ألنه كان معصوما -معصوما متاما 

فهو ذلك اإلنسان الذي بعثه هللا  -أصال وال عالقة لذلك ابعتباري إايه هكذا
تعاىل حاكما عاما، وأرسله خليفة له يف األرض، وأنزل عليه قانوًن كامال، وقال 

أبنه ال كمكن لقوة من قو  العامل أن أتيت بنظريه، وهو قانون إنه بنفسه  عنه
يطابق فطرة البشر متاما، فإن هذا اإلنسان الذي حيتل مكاًن أعلى، يقول 
ألصحابه قرب وفاته ما مفاده: لقد أرسلين هللا تعاىل إىل العامل إلقامة العدل، 

كن أن يكون قد وقد نّفذت أوامره يف العامل ابتغاء مرضاته ورضوانه، ولكن كم
صدر مين خطأ يف هذا السعي، وغصبت حق أحد، فيا أصحايب، إذا كان 
األمر كذلك فبمقتضى إخالصكم يل فلينتقم مين على ذلك الذي غصبُت 
حقه خطًأ، فال ينتقم مين هللا تعاىل على ذلك اخلطأ يوم القيامة. هل من 

مد رسول هللا أو حاكم عام يف العامل مثله؟ هل يف العامل أحد أعظم من حم
يساويه؟ يقول حممد رسول هللا بنفسه إنه كمكن أن يصدر منه خطأ، وإذا كان 

 األمر كذلك كمكنكم أن تنتقموا مين. 
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 مشهد مهيب

بعد  كمكنكم أن تقدِّروا حالة هؤالء العشاق املشغوفني مبحمد رسول هللا 
إكسريا لنفوسهم،  مساعهم هذه اجلملة، الذين كانوا يعّدون تراب زقاق حممد 

قيسوا على أنفسكم؛ فقلوهبم كادت تنخلع، وارتعدت أوصاهلم بسماعهم سيدهم 
أبنه لو إنه يقول  -الذي لو قطع رقاهبم بسكني مثلَّم لكان ذلك منًة منه عليهم-

اد اجمللس كله صمت ُمطبِّق، عندها صدر منه خطأ حبق أحدهم فلينتقم منه. وس
قام شخص وقال: اي رسول هللا، قد أتذيُت على يدك يف غزوة كذا حني كنت 
تسوِّي الصفوف؛ فقد خرقتي أحد الصفوف وأصاب مرفُقك ظهري. قال رسول 

: لك أن أتخذ أثرك بضريب مبرفقك. كمكنكم أن تقدِّروا كيفية حالة هللا 
كون سيوفهم قد قفزت من أغمادها عفواي، الصحابة حينذاك. ال بد أن ت

حالت دون أن حيركوا  واستعّدوا ليمّزقوا هذا القائل إراب، ولكن هيبة رسول هللا 
: تعالي واضربين مبرفقك. فقال: اي رسول هللا، حني ساكنا. قال له رسول هللا 

 أصابين مرفقك مل يكن على ظهري ثوٌب، بل كان ظهري عاراي. أمر رسول هللا 
الصحابة أن يكشفوا ظهره ليأخذ الرجل أثره ابلضرب على ظهره العاري من 
الثوب. ال شك أن الصحابة كانوا عندئذ يوّدون أن يقطعوا لسان هذا الشخص، 

 . فكشفوا عن ظهره ولكنهم كانوا مضطرين إىل االمتثال ألمر رسول هللا 
تقدم الرجل واهنمرت مبرفقه. ف وطلبوا من ذلك الرجل أن يتقدم ويضرب النيب 
: ما هذا . قال رسول هللا عيناه دموعا، وأخضع رأسه أداًب وقّبل ظهر النيب 

الذي فعلتيه؟ قال: اي رسول هللا، أّي شقي كمكن أن يفكر يف ضربك مبرفقه؟ 
 .1عندما قلتي أبن موتك وشيك خطر ببايل أن أُظهر حيب لك هبذه الطريقة
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 الدستور اإلسالمي

لدستور اإلسالمي، ال شك أنه ال كمكن أن تُرفع قضية على اخلليفة أو هذا هو ا
اإلمام فيما يتعلق بتنفيذ قانونه، فلن جتدوا مثاال واحًدا رُفعت فيه قضية واحدة 

على تعيينهم واليا مثال أو تنفيذهم  على أيب بكر أو عمر أو عثمان أو علي 
خطة معينة. أما يف األمور الشخصية فيمكن رفع القضية ضد اإلمام أو اخلليفة، 

 وإال ال كمكن أن يستتب العدل يف أي مكان يف العامل.
كذلك يركز اإلسالم أيضا على أال يُعّد أحد جمرما إال بدليل، واملزية اليت يتميز هبا 

ي أنه ال يُعّد أحدا جمرما إال ابلدليل. يقول القرآن الكرمي: الدستور اإلسالمي ه
 ٌلِّكي مين  هيليكي عين  بـييِّّنية  ويحيي ييا مين  حييَّ عين  بـييِّّنية  ويإِّنَّ هللاي ليسيمِّيٌع عيلِّيم لِّيـيه 

. أي 1
لقد أنزلنا القرآن الكرمي، واآلن سيسود يف العامل قانوننا وسُيحيا من أحياه الدليل 

 ك من أهلكته احلجُة، أي ستكون الغلبة ابلدليل، واهلزكمة أيضا ابلربهان. ويهل
 هزمية الكفر بقوة الرباهني

أي لن نقضي  جياءي احل يقُّ ويزيهيقي ال بياطُِّل إِّنَّ ال بياطِّلي كياني زيُهوقًايقول هللا تعاىل: 
الصدق،  على الكفر بقوة السيف بل بقوة الربهان، وسُيهزم الكفر نتيجة تبيان

وعندما يتبني الصدق لن يسع الكفر أن يقاومه، ألنه عندما تطلع الشمس ال 
 يُزال الظالم بضرابت العصّي، بل إن أشعة الشمس تزيله تلقائيا.

 إعالنات بإطالق سراح األسرى

يُعلين أحياًن من قِّبل احلكومات الدنيوية أن ويليًدا ُولد يف بيت امللك، ومبناسبة هذه 
لق سراح عدد كذا من السجناء، أو يُعلن مثال أن األمري الفالين قد الفرحة يُط

تزّوج، ومبناسبة هذه الفرحة يُطلق سراح كذا ومن اجملرمني، أو هناك احتفال 
 مبناسبة كذا، وهبذه املناسبة يُطلق سراح كذا ومن األسر . 
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 ففكرُت هل يُطلق سراح السجناء من ديواننا أيضا أم ال؟ عندما أتملت يف
املوضوع علمت أن احلكومات الدنيوية تطلِّق سراح بعض السجناء فق ، لكن 
يصدر اإلعالن من ديواننا العام أننا نعنّي حممدا رسول هللا حاكما عاما وخنوِّله أن 

ُقل  ايي عِّبيادِّيي الَّذِّيني يعلن نيابة عنا ُترير كافة املذنبني واألسر . فيقول تعاىل: 
ريفُوا عيليى أينـ فُ  هِّم  ال تـيق نيطُوا مِّن  ريمح يةِّ هللاِّ إِّنَّ هللاي يـيغ فُِّر الذُّنُوبي مجيِّيًعا إِّنَُّه ُهوي أيس  سِّ

اُب مُثَّ ال  لُِّموا ليُه مِّن  قـيب لِّ أين  أيي تِّييُكُم ال عيذي يُم * ويأينِّيُبوا إِّىلي ريبُِّّكم  ويأيس  ال غيُفوُر الرَّحِّ
تـُن صيُروني 

ما عاما للعامل، فأعلِّن  نيابة عنا أن اي . أي قد عينَّاك اي حممد حاك1
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي الذين ارتكبوا ذنواب كبرية ومل يرتكوا ذنبا إال 
وقد ارتكبوه، ال تقنطوا من رمحة هللا، ألن رمحة ملككم احلقيقي الذي أرسلين 

هللاي يـيغ فُِّر  إِّنَّ حاكما هي واسعة جدا، فال داعي لليأس من رمحته، إذ قال تعاىل 
. إن احلكومات تُعلِّن أن الذين عوقبوا إىل شهرين أو ستة أشهر الذُّنُوبي مجيِّيًعا

أو عام تُلغى عقوبتهم، أو يُعفى عن الذين ارتكبوا جرائم أخالقية، أو تعفو 
احلكومة عن بعض اجملرمني السياسيني، ولكننا نعلن أن إهلكم قادر على أن يعفو 

سواء أكانت صغرية أو كبرية، وسواء أكانت أخالقية أو دينية عن الذنوب كلها 
أو سياسية، فال داعي للقنوط. ما أعظم هذا اإلعالن الذي أعلنه اإلسالم أمام 

 العامل!
 هل التوبة تؤدي إىل كثرة الذنوب أم تقللها؟

يقول املسيحيون أبن اإلسالم زاد الذنوب، ألنه يقول أبن التوبة متحو الذنوب، 
ّبة، وتقول أيضا أبن احلب يؤدي إىل تنقية  مع أن املسيحية نفسها تقول أبن هللا حمي

القلوب. فإذا كانت القلوب تتطهر نتيجة احلب والوّد، فكيف كمكن أن تزداد 
 الذنوب نتيجة التوبة؟! 

لقد ورد يف األحاديث أن جمرما سُيعرض أمام هللا يوم القيامة وُتطرح عليه بعض 
قدر على الرد عليها، ولكن هللا تعاىل سيعفو عنه نتيجة حسنة  األسئلة اليت لن ي
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كامنة يف قلبه، وسيقول للمالئكة إن عبدي هذا ارتكب من الذنوب كذا وكذا، 
فأعطُوه عوضا عنها إنعامات  كذا وكذا، وقد صدر منه تقصريات كذا وكذا، 

ل سيكتفي بذكر فأعطُوه مقابلها إنعامات  كذا وكذا. ولن يذكر هللا تعاىل كبائره ب
رمى حجارة مبناسبة كذا وكذا، إنه الصغائر فق . سيقول هللا تعاىل للمالئكة 

فأعطُوه جائزة كذا مقابل ذلك، وشتم كذا وكذا فأعطُوه ابملقابل إنعاما كذا وكذا، 
ما عّددتي ذنويب   إنكمث يسكت هللا، فيقول له ذلك الشخص بكل أدب واحرتام 

. انظروا كم هو 1رية فق  ومل تذكر الذنوب الكبريةكلها، بل ذكرتي ذنويب الصغ
حمّب ربنا! وكم هو حبيب! ال يريد إال طهارة القلب، وال يرغب يف اإلهالك 
واملعاقبة. فطهِّّروا قلوبكم يغفر لكم ذنوبكم، ولن يبايل ق  كم كانت ذنوبكم 

 مهيبة.
 اإلعالنات عن إغاثة امللهوفني

وص كثري من املنكوبني أيضا وعن تقدمي كذلك يُعلين يف الديوان العام َّبص
املعوًنت هلم أبسلوب كذا وكذا، فمثال عندما حدثت الفيضاًنت مؤّخرًا أعلنت 

البذور للفالحني، وقالت هلم أيضا يف الوقت نفسه إن هذا  ستهيِّّئاحلكومة أهنا 
الدعم سيكون ابلراب، إذ ستدفعون مبلغا كذا رِّاًب. ابختصار، إن احلكومات 

املنكوبني عند املصائب واآلفات الطارئة، ولكنها تربح أكثر نتيجة خط  تساعد 
خمتلفة، وذلك بدال من أن تُعطي شيئا جّماًن. وإن علِّمت  أن الذي جاء مستنجدا 
هو متمرد أو كان متمردا سابقا، فال تعطيه شيئا ما مل يطلب العفو منها، وما مل 

. إن أصحاب اجلرائد مثال عندما يتعهد ابجتناب كل أنواع التمرد يف املستقبل
يكتبون شيئا ضد احلكومة، يُبطش هبم، ويضطرون إىل أن يتعهدوا خطيا ابحلذر 
يِّّني، ال يُطلق سراحهم ما مل  مستقبياًل. كذلك عندما يُبطش ابملتمردين السياسِّ
يتعهدوا خطيا أهنم سيكونون حذرين يف املستقبل، ولن يشرتكوا يف أي عمل ضد 

 احلكومة. 
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 إعالن عجيب من الديوان اإلهلي العام

يُكم  مِّن  ظُُلمياتِّ ولكن مسعت من هذا الديوان إعالًن عجيبا وهو:  ُقل  مين  يـُنيجِّّ
ييًة ليئِّن  أيجن ياًني مِّن  هيذِّهِّ لينيُكونينَّ مِّني الشَّاكِّرِّيني * ُقلِّ  ُعونيُه تيضيرًُّعا ويُخف  رِّ تيد  ال بـيرِّ ويال بيح 

رُِّكوني هللُا  نـ هيا ويمِّن  ُكلِّّ كير ب  مُثَّ أينـ ُتم  ُتش  يُكم  مِّ يـُنيجِّّ
. أي أعلِّن  اي حممد يف العامل 1

يُكم  مِّن   وقل للناس: إن ربكم مستعد لنصرتكم عند كل مصيبة، وهو الذي: يـُنيجِّّ
ُعونيُه تيضيرًُّعا ويخُ  رِّ؟ وعندما ُتل بكم املصائب تيد  ييًة إلزالتها. ظُُلمياتِّ ال بـيرِّ ويال بيح  ف 

ولكن ما دمتم ال تستطيعون أن ترتكوا قومكم، فإنكم تدعونه خفية دون اجلهر 
حىت ال يظن قومكم أنكم اآلن اتركون األواثن. وتدعون مرارا وتكرارا أن اعُف عنا 
هذه املرة، ولسوف نتمسك ابلتوحيد ونطيعك حىت تكون سعيدا جدا بنا. يقول 

نـ هيا ويمِّن  ُكلِّّ كير ب  ُقلِّ هللُا يـُنيجِّّ تعاىل:  ولكن هل فكرمت مرة بقولكم اليوم  يُكم  مِّ
أبنكم ستظلون تؤمنون ابلتوحيد، ومع ذلك سرتتكبون الشرك مرة أخر  بعد 

 النجاة من هذه املصيبة؟
يتوب بعض الناس بصدق القلب أحياًن، ولكن يتورطون يف الذنوب مرة أخر  

التهم أهنم يعرفون أهنم يتوبون اليوم بسبب ضعف فيهم، أما هنا فقد ذُكرت ح
وسيكذبون غدا، ويتوبون اليوم وسُيشركون غدا. وهللا يعلم حالتهم ويعرف أهنم 
منافقون. ولكن رمحته واسعة جدا فيقول: لو أشركوا غدا فسنر ، ولكن ما داموا 
يتوبون اآلن فأعفو عنهم. أيف العامل حكومة تعفو عن اجملرمني هكذا مع علمها 

 قة األمر؟حبقي
 معاملة الذين يتدخلون يف النظام السماوي

نـ ييا عن الذين يتدخلون يف النظام السماوي:  مث يقول هللا  إًِّنَّ زييَـّنَّا السَّمياءي الدُّ
يع ليى  ف ظًا مِّن  ُكلِّّ شيي طيان  ميارِّد  * ال ييسَّمَُّعوني إِّىلي ال ميإلِّ األ  بِّزِّينية  ال كيوياكِّبِّ * ويحِّ
ٌب * إِّال مين  خيطِّفي اخل يط فيةي  اٌب وياصِّ ُم  عيذي ُفوني مِّن  ُكلِّّ جيانِّب  * ُدُحورًا ويهلي وييـُق ذي
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قِّبٌ فيأيتـ بـي  هياٌب اثي عيُه شِّ
. أي يوجد هناك بعض الناس ينقضون القانون ويشوهون 1

صورته ويقدمونه بصورة مشوهة، وبذلك يضيعون اهلدف املقصود منه. فيقول هللا 
تعاىل أبن بعض الناس سيسعون لنقض قانوننا أيضا ويبذلون قصار  جهودهم 

شوه قانوننا، ألننا زيّنا مساءًن لتشويهه، ولكننا خنربكم سلفا أنه ال كمكن ألحد أن ي
 الروحانية ابلكواكب. 

، واملراد من الكواكب إن املراد من السماء الروحانية هنا هو حممد رسول هللا 
أبسلوب ال نظري له  الذين حفظوا دينا جاء به رسول هللا  مجاعة الصحابة 

 يف أي قوم يف العامل.
 محاية السماء الروحانية بالكواكب

إىل احلقيقة نفسها يف حديثه حني قال: "أصحايب   لقد أشار رسول هللا 
، . فاملراد من النجوم هم صحابة النيب 2كالنجوم، فبأيّهم اقتديتم اهتديتم"

نـ ييا بِّزِّينية  ال كيوياكِّبِّ  :ويقول هللا  ، أي سّخرًن الكواكب إًِّنَّ زييَـّنَّا السَّمياءي الدُّ
. فإذا حاول أحد إفساد قانون ليت هي حممد رسول هللا حلماية السماء الدنيا ا

جاء به ستنقّض عليه هذه الكواكب وجتعل أيدي املهاجم مشلولة. فانظروا مثال  
د ضد القرآن الكرمي! وكم بذلوا من اجلهود يكم نسج أعداء اإلسالم من املكا

هذا الدين وأقاموه يف العامل  للقضاء على اإلسالم! مث كيف حفظ الصحابة 
سيأيت زمان سوف يتطرق  إنهبتقدمي التضحيات أبرواحهم! ولكن هللا تعاىل يقول 

فيه الكسل والوهن إىل املسلمني، ويسعى الناس إلفساد هذا الدين. وعندما أييت 
زمان يلجأ فيه املسلمون إىل الرقود، وكموت الصحابة ويكون هناك أًنس يريدون 

هياٌب اإلسالم، عندئذ خيلق هللا تعاىل شهااب حبسب قوله:  القضاء على فيأيتـ بـيعيُه شِّ
قِّبٌ  ، حيث ينـزل من السماء شهاب اثقب ويسحق هؤالء الناس، أي سيُبعث اثي

 الذي سُيحيي الدين من جديد.  املسيح املوعود 
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يف إن احلكومات اليت تستتّب يف العامل تسعى إلقامة املدارس وفتح الكليات لتثق
الرعية، فيتم االهتمام بتعليم الناس حىت يف الوالايت الصغرية. فأحياًن نسمع 

ًنصحون أمناء للرعية لذا فقد قرروا أن يفتحوا مدرسة اثنوية إهنم إعالًن من قِّبلهم 
يف الوالية. ولكن احلكومة اليت يقيمها اإلسالم ختتلف متاما، وأسلوب التعليم فيها 

م أنه ال يلتحق ابملدارس إال من يدفع الرسوم ويستطيع خمتلف جذراي. فمن املعلو 
أن يشرتي الكتب ويكون قادرا على ُتمل نفقات التعليم، وكملك حواسَّ قوية 
س جامعة  وذهنا مّتقدا. ولكن يصدر اإلعالن من هذا الديوان العام أبننا نؤسِّّ

ه اجلامعة، وال العلوم الروحانية، فال ُتتاجون إىل اخلروج من بيوتكم للتعّلم يف هذ
ويالَّذِّيني جياهيُدوا فِّينيا ُتتاجون إىل احلراك من سريركم وال إىل ُتريك أيديكم، بل: 

نِّنيي  دِّيـينـَُّهم  ُسبُـلينيا ويإِّنَّ هللاي ليميعي ال ُمح سِّ لينـيه 
. أي الذين يكّنون يف قلوهبم ُحبَّنا 1

حاجة هبم إىل شراء   ويرجعون إلينا ابحلب والوّد نفتح عليهم أبواب علومنا. فال
كتاب أو قلم وحمربة وأوراق، وال حاجة هبم إىل املدارس واجلهد والتملق، وال 
ست جامعة يف كل  حاجة إىل دفع الرسوم وال إىل اخلروج من البيت، بل قد ُأسِّّ
رت ينابيع العلوم يف كل قلب، وليس عليكم إال أن تتوجهوا إلينا  قلب، وقد فجِّّ

 حباجة إىل كذا وكذا، فسنعطيكم تلك األشياء. وتدعوا: اي ربنا إننا 
 قصة رجل صاحل

يُرو  أن رجال صاحلا تلقى ذات مرة استدعاء رمسيا جاء فيه أن بعض الناس 
اهتموك بشيء، لذا عليك أن ُتضر احملكمة فورا لالستجواب. فاحتار الرجل 
بسماع ذلك ألنه كان منصرفا إىل ذكر هللا دائما، ولكن ملا كان االستدعاء من 

ضعة أميال فق  هبت احلكومة فقد انطلق للمثول أمامها. وحني قطع مسافة ب
العاصفة وساد الظالم وتلّبدت السماء ابلغيوم، وبدأ املطر ينـزل. كان الرجل 
الصاحل عندئذ كمر من فالة ليس فيها أدىن أثر للعمران إىل مسافة بعيدة، إال أنه 
رأ  يف الفالة بعض األكواخ، فاقرتب من أحدها وًند : هل ُيسمح يل 
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. رب  الرجل فرسه خارج الكوخ ودخله، وإذ ابلدخول؟ قيل له: تفضل وادُخل
بشخص  معاق مستلق  على السرير، فرحب ابلزائر وأجلسه جبنبه بكل حب وتودد 

نه تلقى إوسأله عن امسه وعن املكان الذي أتى منه. أخربه الزائر ابمسه، وقال 
استدعاًء من قِّبل امللك، وهو ذاهب للمثول أمامه، وأنه يف حرية من أمره ملاذا 

صله االستدعاء، مع أنه ال يتدخل يف األمور الدنيوية ق . مسع الشخص املعاق و 
القصة وقال: ال ختف، لقد قّدر هللا تعاىل ذلك ليوصلك إيلَّ. وأضاف قائال: أًن 
شخص معاق، أظّل مستلقيا على السرير ليل هنار، ولكين مسعت عنك من 

 تعاىل دائما قائال: أصدقائي مرارا ومسعت عن صالحك وتقواك. وكنت أدعو هللا
اي ريب إن السعداء يصلون إليه، أما أًن الفقري واملسكني واملعاق فال أستطيع 
الوصول إىل عتباته، فقدِّر يل أنت بفضلك أن ألقاه، فأر  أن هللا تعاىل قد أتى 
بك إىل هنا بواسطة ذلك االستدعاء. وبينما كاًن كذلك إذ ًند  أحد من اخلارج 

زل بشدة فهل تسمحون يل ابلدخول؟ ففتحوا الباب، ودخل وقال: املطر ًن
شخص وإذ به موظف حكومي، فسأاله: أين تذهب يف هذا الوقت؟ قال: لقد 
أمرين امللك أن أذهب إىل الرجل الصاحل الفالين وأقول له أبن االستدعاء قد صدر 
ابمسه خطًأ. كان من املفروض أن يصدر ابسم شخص آخر ولكنه صدر ابمسه 

بسبب املماثلة بني االمسني، فال حاجة به إىل أن حيضر. حني مسع الشخص  خطأً 
املعاق هذا الكالم قال مبتسما: أمل أقل لك أبن هللا تعاىل قّدر جميئك إىل هنا 
أللقاك، أما االستدعاء فكان وسيلة حبتة لتصل إيّل. هذا ما بّينه هللا تعاىل يف آية: 

 دِّيـينـَُّهم  ُسبُـلينياويالَّذِّيني جياهيُدوا فِّينيا لي ، أي الذين يفنون فينا ويسعون لتحقيق نـيه 
 أهدافهم مستعينني بنا، فإننا نفتح عليهم أبوااب لتحقيق مآرهبم. 

 يف الرؤى والكشوف زيارة رسول اهلل 

قد تويف وحالت بيننا وبينه مدة طويلة تقدَّر أبربعة  من املعلوم أن رسول هللا 
أبم  حمظوظني من هذه الناحية يف أهنم رأوا النيب   عشر قرًن. كان الصحابة

يدغدغ قلوبنا أيضا. صحيح أننا متأخرون  أعينهم ومسعوا كالمه، أما حنن فحبه 
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. فمع أنه قد مضت على زمن رسول عنه زماًن، ولكننا لسنا متأخرين حب ا له 
عن طريق  قرون طويلة، ولكن هللا تعاىل مع ذلك يوصلنا إىل عتباته  هللا 

الري  والكشوف، وننال حظا على قدر حبنا من اللذة واملتعة اليت ًنهلا الصحابة 
 لقد القيُت رسول هللا .  شخصيا عدة مرات، وقد القاين   ّمرارا حُبب

 أزال ضعفي وتعيب اجلسدي كله. 
يف األايم اليت كانت فيها فتنة املدعو "الشيخ املصري" على أوجها كنت ذات ليلة 

تقّلب على فراشي من شدة االضطراب ومل أد رِّ كيف أحّل هذه املشكلة، وبينما  أ
كنت يف هذه احلالة إذ رأيت مالكا جاءين يركض كاألطفال الصغار، وهّز كتفي 

. فاستولت عليَّ حالة عجيبة بسماع ذلك حني وقال: لقد جاء رسول هللا 
ل ما مررُت به من األمل حيبين إىل هذا احلد، حبيث مل يتحمّ  فّكرت أن النيب 

واملعاًنة، فجاء بنفسه لتسلييت! فقلت يف نفسي: هذه الفتنة واهية ومنُت هبدوء. 
فباختصار، إن أبواب هللا مفتوحة لكل إنسان، فكل من يريد يستطيع أن ينال 

 مرامه مرورا هبذه األبواب. 
 البشرى للباحثني عن العلوم الروحانية واملادية

ر سبل ريية هللا تعاىل، ولكن أين وعيد هللُا هنا ينشأ سؤال: ه إبعطاء  ذا ذِّك 
العلوم الظاهرية والباطنية؟ وجوابه: فليكن معلوما أن هللا تعاىل مل حيقق أماين 
الباحثني عن العلوم الروحانية فق ، بل بّشر الباحثني عن العلوم الروحانية واملادية 

ي نِّ ال: على حد سواء، أبن أيتوه لينالوا مرامهم، فق دي يـ نياُه النَّج  ويهيدي
. أي قد 1

فتحنا لإلنسان أبواب كِّال النوعني من العلوم؛ فقد فتحنا عليه سبيال للوصول إىل 
 هللا تعاىل، وفتحنا له ابب الوصول إىل الكمال يف العلوم املادية أيضا.

أما ما هو عدد الذين حيصلون على تلك العلوم سالكني ذلك السبيل، فهذا أمر 
آخر. فاملبدأ األصلي هو أن هللا تعاىل فتح السبيل، والفرصُة للحصول على تلك 
العلوم متاحة لكل إنسان، وإن مل حيصل عليها املرء فهذا خطأه هو. نر  يف العامل 
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يُدرَّس الطالب يف الكليات أو أن مجيع الناس يدرسون الكتب نفسها، ال 
اجلامعات كتبا خمتلفة عن غريهم، ومع ذلك فمنهم من يتقدم يف العلوم ويبلغ 
الكمال، ومنهم من يبقى جالسا عند ابب العلوم فق . وهناك من يقوم يف حياته 
مبئات االخرتاعات اجلديدة واملفيدة مثل "أديسون"، فتثور يف كل حدب وصوب 

خمرتع كبري، وهناك من ال يكتشف شيئا ق . احلقيقة اليت أشار  يف العامل ضجة أنه
ي نِّ يف اآلية:  هللا إليها  دي يـ نياُه النَّج  هي أن هللا تعاىل خلق املؤهالت يف   هيدي

كل إنسان، فلو استخدمها الناس مجيعا ألمكنهم أن ينالوا الكمال يف العلوم 
مؤهالته، فهذا ليس خطأ من هللا. الظاهرية والباطنية، أما إذا مل يستخدم املرء 

فكما تفتح اجلامعة أبواهبا أمام كل طالب، ولكن ال يصبح كل من يدرس فيها 
"أينشتاين"، وال يصري كل طالب "نيوتن"، إمنا يصبح "أينشتاين" و"نيوتن" مين 
يستخدم قواه العقلية على خري ما يرام، كذلك إن هذه اجلامعة الروحانية تُعّلم كل 

ر مؤهالته ويستفيد منها. إنسان،   ولكن ال يتعّلم إال من ُيسخِّّ
 دية للمخلوقات كلهاااحلاجات امل قضاءوْعد 

ويميا مِّن  ديابَّة  يفِّ األير ضِّ عن حاجات مادية للخلق كله، فيقول:  مث يعلن هللا 
تـيو ديعيهيا ُكلٌّ يفِّ  تـيقيرَّهيا ويُمس  كِّتياب  ُمبِّني    إِّال عيليى هللاِّ رِّز قـُهيا وييـيع ليُم ُمس 

1 . 
إن احلكومات الدنيوية تؤسس فروع التموين وتكلِّفها بشؤون الغذاء يف البالد،  
كذلك عندما ُتدث اجملاعة يف بلد آخر أو تسوء حالته نتيجة آفة مفاجئة، 
يسد الفرع نفسه تلك احلاجة. ولكن ماذا تفعل فروع التموين يف احلكومات 

ثمن َّبس مث تبيعها بثمن ابهظ أبرابح هائلة؛ الدنيوية؟ إهنا تشرتي السلع ب
فمثال يُباع القمح يف بالدًن بست روبيات لكل أربعني كيلو غرام، فيشرتيه فرع 
التموين يف بالدًن بست روبيات، ويبيعه للهند بست عشرة روبية. كذلك  
كانت احلكومة يف عهد اإلجنليز تكسب ما يقارب مخسة وعشرين أو ثالثني 

سنواي هبذه الطريقة، وكانت تّدعي ابستمرار أهنا ختدم البشرية  مليون روبية 
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كثريا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل احلكومة السماوية أيضا 
تستخدم األسلوب نفسه أم تتبع أسلواب آخر؟ وجوابه: عندما نتأمل من هذا 
ل املنطلق جند أهنا تعلن، على النقيض من احلكومات الدنيوية، أبن إطعام ك

ويميا مِّن  ديابَّة  يفِّ  :ذي نفس منفوسة إمنا هو مسؤوليتنا حنن، فيقول 
ا . وكيف ال يكون ذلك، فما دمنا قد خلقنا األير ضِّ إِّال عيليى هللاِّ رِّز قـُهي

املخلوقات كلها، فإن مسؤولية رزقها تقع علينا. قد يقول قائل هنا: ما الدليل؟ 
وكيف كمكن قبول أن هللا تعاىل بنفسه يرزق كل ذي نفس منفوسة؟ فجوابه: 

. إنكم تنسجون هناك بيوٌن شاسع بني أسلوب رزق العبد وأسلوب رزق هللا 
طنية أبيديكم، ولكن هللا يُنبت القطن، وإنكم ختبزون اخلبز األقمشة الق

يُنبت القمح. فإن األسباب اليت خلقها هللا لرزق خلقه  أبيديكم، ولكن هللا 
لعجيبة حقا حبيث ال يسع اإلنسان ابلنظر إليها إال قبول أن كل ما نراه حاداث 

قمح ويكابدون يف إمنا حيدث حبسب مشيئة هللا. يعلم الفالحون أهنم يزرعون ال
هذا السبيل مشقة كبرية، فيحرثون األرض ويزرعون البذور ويسقون األرض 
ويعتنون ابملزرعة إىل عدة أشهر، وُيضّحون يف هذا السبيل بنومهم ليال وراحتهم 
هنارا. يتحمَّلون املشقة أبنفسهم وُيشاركون فيها أهلهم وأوالدهم أيضا يف هذه 

القمح فق  دون التِِّب  بعد كل هذه املشقة،  التضحية. ولو حصلوا على حبات
هل يستطيعون أن يقولوا أبمانة أهنم كانوا سيطعمون الثريان ولو حبة من 
القمح؟ بل كانوا سيدخرون الغلة كلها يف البيت وملاتت الثريان جوعا. ولكن 
ملا كان رزق الثريان أيضا على هللا، لذا يُنبت هللا احلبات بنسبة أقل من التِب، 
فتحصدون احلبات أو الغالل وُتتفظون ابلتِب للدواب. فهذا هو فعل هللا، 
ويبني كيف دبّر هللا تعاىل الرزق خللقه. إنكم تستطيعون أكل احلبوب فق  وال 
تستطيعون أن أتكلوا التِب، فتضطرون إىل أن تطعموا الدواب التِب. لو كان 

بكم، أو لرعيتموها يف األمر يف يدكم حلدث أحد األمرين؛ فإما أن متوت دوا
 مزارع اآلخرين.
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  حال الفالحني يف إقليم الِسند 

ذات مرة سافرُت إىل السند حيث توجد أراضي اجلماعة وبعض أراضّي الشخصية 
أيضا. وقد عيـَّّنا مدراء لإلشراف عليها، ومعظم الفالحني هم من أهل السند. لقد 
شكا إيل املشرفون على األراضي أن الفالحني احملليني يرعون دواهبم يف مزرعتنا 

. فدعوهتم ونصحتهم أبن األراضي  فتضرها، فنرجوك أن تنصحهم أال يفعلوا ذلك
كلها مِّلٌك للجماعة، واألرابح احلاصلة منها تُنفق كلها يف سبيل هللا، دون أن 
يُعطى أحد من أرابحها مّليما واحدا، لذا لو عملتم أبمانة ومل ترتكوا دوابكم لتضر 
ابملزرعة، الشرتكتم يف الثواب ولنلتم مرضاة هللا. لقد تكلمت حول هذا املوضوع 
أمامهم لربع أو لثلث ساعة تقريبا، ورأيت أثناء احلديث زعيم الناس احملليني وكان 
من قوم "شانديو" يهز رأسه، فخلُت أن كالمي قد أثر فيه كثريا. وعندما أهنيت 
اخلطاب قال هذا الزعيم احمللي بعد ربع ساعة أو عشرين دقيقة ما مفاده: ما فائدة 

 الدواب؟  زراعة املزرعة أصال إن مل أتكلها
فلباب الكالم أنه لو ترك هللا تعاىل رزق الدواب على اإلنسان ملاتت جوعا، لذا 
قد أوجب هللا رزقها على نفسه. لقد رأ  هللا تعاىل أن اجلهد الذي تقوم به 
الدواب أكثر مما تقومون به أنتم، وأن بطنها أكرب من بطنكم، لذا أنبت لكم 

عيليى هللاِّ أقل من التِب، فهي  احلبوب وأنبت هلا التِب. وأنبت احلبوب بنسبة
 . ، أي رزق الدواب على هللا رِّز قـُهيا

 اهلل تعاىل يوفر كل نوع من الرزق

 بِّنياءً  ويالسَّمياءي  قـيريارًا األير ضي  ليُكمُ  جيعيلي  الَّذِّي هللاُ  مث يقول تعاىل عن بين البشر:
وَّصيوَّريُكم  فيأيح سيني ُصويريُكم  ويريزيقيُكم  مِّني الطَّيِّّبياتِّ ذيلُِّكُم هللُا ريبُُّكم  فـيتـيبياريكي هللُا ريبُّ 

ال عياليمِّنيي 
مث أعطاكم موهبة العمل، حيث أحسن صوركم وأعطاكم مواهب  ...1

عظيمة أيضا. ليس املراد هنا من الصورةِّ األنُف واألذن والفم والعينان وغريها، ألنه 
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عندما خلق هللُا اإلنسان خلق معه أعضاءه أيضا، بل املراد من الصورة هنا هي 
القو  واملواهب املوديعة يف اإلنسان، اليت بسببها ينال تقدما هائال يف العامل. وقوله: 

طَّيِّّبياتِّ ويريزيقيُكم  مِّني ال يعين أنه خلق لكم األشياء عالية اجلودة اليت تناسب ،
أجسادكم. فمثال يرغب اللسان يف أكل احللو، فخلق هللا تعاىل له احللو ، أو يريد 
اللسان أن يتيّسر له امللح والفلفل والكباب، فخلق هللا له امللح والفلفل والكباب، 

، فخلق هللا له ذلك. فما خلق هللا تعاىل يف أو حيب اللسان مثال أن يتيسَّر له األرز
اإلنسان من رغبات وقو  خلق مقابلها أشياء أيضا يف هذا العامل. وهذا يدل على 

هو الذي خلق هذا العامل، ألنه خلق فيه أشياء حبسب القو  املوديعة يف  أن هللا 
اإلنسان. ال نستطيع أن حنسب خلق هذه األشياء وليد الُصدفة، بل كان عّدها 
وليدة الصدفة ممكنا إذا كانت يف اإلنسان موهبة ومل يوجد يف الكون ما يقابلها. 

بل كل قوة وموهبة. إن فمكم يقتضي ولكننا نر  أنه يوجد يف السنن الطبيعية ما يقا
وليّنا فأنبت هللا األرز، وإن كانت أسنانكم تقدر على مضغ شيء قاس  فرطاشيئا 

فقد خلق العظام واحلبوب وما شاهبها، وإذا كانت معدتكم ُتب أشياء حلوة فقد 
خلق لكم السكر، ويف الصغر يكون اإلنسان بال أسنان فيخلق هللا احلليب يف ثدييي 

ابختصار، إن وجود كل ما كمكن أن حيتاج إليه اإلنسان يف أي وقت من أمه. 
 حياته يف العامل يدل على أن هناك مين خلق كل هذه األشياء إبرادته وحكمته. 

 ة العظيمة على البشر املن
س ىني ُيسيبِّّ  :مث يقول هللا  ُح ليُه ميا ُهوي هللُا اخل يالُِّق ال بيارُِّم ال ُمصيوُِّر ليُه األيمس ياُء احلُ 

ير ضِّ ويُهوي ال عيزِّيُز احل يكِّيمُ  يفِّ السَّمياوياتِّ وياأل 
( 1. أي أن هللا تعاىل هو الذي )1

( مث يصّور، أي يهب القو  حبسب 3( مث ُيسّوي أي يزيل العيوب، )2خيلق )
س ىني ( 4مقتضى األمر ) . إضافة إىل ذلك حُيدث أيًضا تغرّيات ليُه األيمس ياُء احلُ 

أخر  كثرية. فمثال خيلق حبسب القو  أسبااب خارجية تشري إليها صفة هللا 
يمِّ الرمحن، مث يُظهر نتائج ُمثلى ترتتب على األعمال، وتشري إليها صفة  . الرَّحِّ

                                                 
 .25احلشر:  1
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أنتم  فمثال كل عمل يرتك يف العامل أتثريا جيدا أو سيئا، وال ينتهي أتثريه يف حينه.
ُتركون يدكم مثاًل، ولكن ال ينتهي عملكم على ذلك، بل تنشأ فيكم قدرة على 
ُتريكها مرة اثنية. كذلك ترون الطفل حيرك قدمه، وبعد فرتة وجيزة تتولد يف قدمه 
قدرة على الوقوف، وإن وقوف الطفل على قدمه ليس نتيجة حركة واحدة، وإمنا 

 هو نتيجة احلركات السابقة كلها. 
 عقل اإلنسان احمليِّرة للعقول سعة

واحلال نفسها تنطبق على قوة الذاكرة. فمثال خنرب الطفل أبن ما أيكله يسمَّى 
أبنه خبٌز. إنه خبزا. مث لو سألتموه بعد عشر سنوات عن امسه فسيقول لكم فورا 

فمين حفظه يف ذهنه؟ هللُا وحده. ففي ذهن اإلنسان مكتبة واسعة ال تزال مئات 
لمات حمفوظة فيها منذ سنني عديدة، وكلما نكون حباجة إليها خُيرج آالف الك

املشرف على مكتبتنا هذه تلك الكلمات ويقدمها أمامنا فورا. يقال إن يف 
املتحف الربيطاين ثالث مائة ألف كتاب، وال يسأم الناس من كيل املديح هلذا 

إنسان مهما كان املتحف. ولكن انظروا إىل نعمة هللا إذ أنه خلق يف دماغ كل 
 خلية وفيها خزائن منفصلة حلفظ كل فقرة وكلمة، بالينيبسيطا أو جاهال مخسة 

وكلما نكون حباجة إىل أي شيء يقدمه الدماغ لنا دون أدىن أتخري أو توقف. يف 
املكتبات الدنيوية توضيع مئات الكتب يف خزانة واحدة، أما يف دماغ اإلنسان 

ة منفصلة، كلما يتعلم أحد لفظا، حيفظه هللا فتوجد لكل كلمة وكل مجلة خلي
تعاىل فورا يف خالاي يف دماغه. والذين يعملون يف املكتبات الدنيوية يتقاضون 
رواتب ابهظة، أما يف هذه املكتبة الروحانية فقد سّخر هللا تعاىل خداما كثريين ال 

لى املكتبة  يتقاضون منكم شيئا. عندما يكون اخلبز مثال أمامكم، خُيرج املشرف ع
كلمة "خبز" من خالاي يف الدماغ ويضعها أمامكم. وعندما يكون املاء بني 
أيديكم كمثل أمامكم لفظ "املاء". كذلك كل كلمة وكل مجلة جتري على لسانكم، 
يعمل من أجلها مالئكة هللا املسخَّرين ليل هنار، أي ال يوجد نظام حمكم، حىت يف 

 ىت يف دماغ أكثر الناس جهال. حكومة أمريكا، كالذي وضعه هللا ح
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 نكران اجلميل من ِقبل احلكومات الدنيوية

هذا، وتيقبل احلكومات الدنيوية اخلدمات املقدَّمة هلا عند الضرورة مث تنسى وال 
خيطر بباهلا أن فالًن خدمها عند املصيبة واملعاًنة. هناك صديق لنا حالته تبعثين 
على الضحك دائما، ولكن أستغرب أيضا نظرا إىل مثابرته. لقد جّهز يف أثناء 

احلكومة، وأشاد به املسؤولون الكبار كثريا، احلرب السابقة بعض اجلنود ملساعدة 
وابلتايل كان يتوقع أنه سُيعطى بعد هناية احلرب قطعة أرض كجائزة على خدمته 
هذه. وبعد هناية احلرب كلما ذهب للقاء أحد املسؤولني، يقول له ذلك املسؤول 

يف  ليس لديه متسع من الوقت ملقابلته، أو يقال له أحياًن أبن املسؤول ليسأن  
املكتب. ولكن الرجل كان راب  اجلأش، فأوصل األمر إىل ًنئب احلاكم ابملراسلة. 
فكتب ًنئب احلاكم على رسالته: ليُقم  سكرتري الدفاع ابإلجراءات الضرورية فورا. 
فأرسل سكرتري الدفاع تلك الرسالة إىل احلاكم احمللي، وهو أرسلها إىل ًنئبه، 

ائب الزراعية، ولكن مل حيدث شيء لصاحل صاحب والنائُب أرسلها إىل مدير الضر 
الرسالة. مث بدأ هذا الرجل إبرسال الرسائل إىل اجلهات العليا مرة أخر ، وظل 
ًبا، كسابق عهدهم، يرسلوهنا إىل املسؤولني ُتتهم. مضت  املسؤولون األعلى منصِّ
 عدة سنني على هذا املنوال، ولكنه مل حيصل على قطعة أرض إىل اليوم. ولكن
انظروا إىل احلكومة الروحانية، فإهنا ال تنسى أبدا، إذ يتعلم املرء كلمة يف الصغر 
ويظل يذكرها طول العمر، وال حيدث أبدا أن يتعلم املرء شيئا وال يبقى حمفوظا يف 
خلية من خالاي ذهنه، بل يبقى حمفوظا، حىت يُرو  أن فتاة يف فرنسا ُأصيبت 

كانت تقرأ بعض األدعية الدينية ابللغة بنوابت مرض، وكلما أصيبت بنوبة  
األملانية. لقد كانت الفتاة فرنسية وما كانت تعرف حرفا واحدا من اللغة األملانية، 
ولكن عندما بدأت تتحدث ابألملانية أثناء نوبة املرض أاثر األطباء ضجة وقالوا: 

ابألملانية يدل  ها قد ثبت وجود اجلِّنَّة، ألن الفتاة ال تعرف األملانية، فإن حديثها
على أن اجلن تلّبسها حتما. يف هذه األثناء شرع أحد األطباء يف البحث يف أمرها 
وكان ابرعا يف قضااي تتعلق ابلذاكرة. فتبني من حبوثه أن أُّم الفتاة كانت خادمة 
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عند قسيس أملاين عندما كانت الفتاة بعمر عامني ونصف العام. وحني كان 
للغة األملانية تكون الفتاة يف حضنه. عندما علم الطبيب القسيس يقرأ املواعظ اب

ذلك حبث عن ذلك القس، وعلم أنه يعيش يف أسبانيا، مث علم بعد وصوله إىل 
أسبانيا أنه ذهب إىل أملانيا بعد التقاعد. فوصل الطبيب إىل أملانيا حبثا عنه، وعلم 

من أهله أن يعطوه يف حبثه، بل طلب  من أهله أنه مات. ولكن الطبيب مل يتواني 
مستندات القسيس القدكمة إن أمكن. فبحثوا عنها وأعطيوه بعضها. وعندما قرأ 
تلك املستندات، علم أن األدعية اليت تقرأها الفتاة الفرنسية يف حالة اإلغماء  
كانت مبنية على مواعظ ذلك القس. انظروا اآلن؛ إن القس قرأ أمامها بعض 

 ونصف، وقد حفظها هللا تعاىل يف ذهنها.  العبارات حني كان عمرها سنتني
 احلكمة يف رفع األذان واإلقامة يف ُأذن الوليد

برفع األذان يف أذن الوليد اليمىن واإلقامة يف أذنه  لذلك أمر رسول هللا 
اليسر . لقد اكتشف مفكرو أورواب اليوم أن األشياء القدكمة منذ سنني طويلة 

وّجه األنظار إىل هذه  تبقى حمفوظة يف ذهن اإلنسان، ولكن حممدا رسول هللا 
ألنه جاء إىل  قرًن، وأمر برفع األذان يف أذن الوليد فور والدته، 14النقطة قبل 

 هذا العامل، ودماغه قادر على حفظ كالمكم.
 سبِّح اهلل تعاىلكل ذرة يف العامل ت

ير ضِّ  :مث يقول هللا  أي تشهد كل ذرة يف  ُيسيبُِّّح ليُه ميا يفِّ السَّمياوياتِّ وياأل 
العامل أنه ال كمكن االعرتاض على ما يفعله هللا تعاىل. كمكن أن تبدو بعض األشياء 
قابلة لالعرتاض يف ابدم الرأي، ولكن عندما تتأملون فيها أكثر تضطرون إىل 

 اإلقرار أبن كل فعل من أفعال هللا، بريء من العيب ومبين على احلكمة. 
أبن شخصا ذا عقلية مثل عقلية املشايخ ابلظاهر ذهب إىل هناك طرفة مشهورة تقول 

صغرية احلجم، ورأ  أيضا أن نبتة اليقطني البستان ورأ  أن شجرة املاجنو ُتمل مثارا 
الصغرية ُتمل يقطينا كبري احلجم، فقال: يقول الناس أبن هللا حكيم، ولكين ال أر  

مل نبتة صغرية يقطينا كبري وُت ،حكمة يف أن ُتمل شجرة كبرية مثارا صغرية احلجم
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احلجم. بعد ذلك استظل ُتت الشجرة نفسها وًنم. ويف أثناء نومه سقطت حبة 
املاجنو على رأسه فجأة. فاستيقظ مذعورا وقال: اعُف عين اي ريب، لقد فهمت 

.   حكمتك، إذ لو سق  اليقطني على رأسي من هذه املسافة العالية لـمتُّ
العامل تشهد أبعلى صوهتا أن كل ما فعله هللا تعاىل  فزبدة الكالم أن كل ذرة من

، واحلشرات هو عني الصواب. توجد يف العامل آالف بل مئات آالف أنواع اجلراثيم
ويظن اإلنسان أن هللا خلقها دون حكمة، ولكن ثبت نتيجة تقدم العلوم أن كل 
ل حشرة من احلشرات ُخلقت لدرء سم حشرة أخر ، وليست هناك حشرة ال تعم

عمال مفيدا. لقد ثبت ذلك من البحوث على مئات آالف احلشرات، وقد أثبت 
علماء علم احليوان أن كل حشرة تعمل عمال مفيدا، وتفيد يف القضاء على مادة 

 من املواد السامة. 
، أي هو غالب وال راّد لـُحكمه. إن احلكومات ويُهوي ال عيزِّيُز احل يكِّيمُ مث يقول: 

ومعها تتغري أحكامها وأوامرها أيضا، وتذهب خدمات الناس الدنيوية تتغري، 
السابقُة أدراج الرايح. لقد أعطى اإلجنليز الناسي يف عهدهم أراض شاسعة، أما 
اآلن فقد بدأت التظاهرات للمطالبة ابستعادة تلك العقارات واألراضي الواسعة.  

و إىل يوم كان الناس حينها يزعمون أن هذه السلسلة ستستمر على هذا النح
القيامة. ولكن عندما تغرّيت احلكومة تغرّيت معها قراراهتا أيضا. أما قانون هللا 

حكيٌم، وإن كل  . مث إنه 1فينطبق عليه احلديث: "جف القلم مبا هو كائن"
أمر صادر عنه ليحتوي على حكمة معينة، وليس يف أوامره ما كمكن عدُّه غرامة  

 كما حيدث يف احلكومات الدنيوية.
 العلوم السماوية مناطها التقوى

ء  عيلِّيمٌ مث يقول تعاىل:  هللُا بُِّكلِّّ شيي  وياتَـُّقوا هللاي وييـُعيلُِّّمُكُم هللُا وي
. يُقال يف العامل 2

املادي أنه ال بد للحصول على الوظيفة من أن يكون املرء حائزا مثاًل على شهادة 
                                                 

 املعجم الكبري. 1
 .283البقرة:  2
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البكالوريوس يف اآلداب أو العلوم، أو املاجستري يف اآلداب أو العلوم، عندئذ 
كمكننا توظيفه، ولكن األمر ليس كذلك هنا، بل يقول هللا تعاىل: اتقوا هللا 
وسنعّلمكم العلوم من عندًن فورا. إن العاملني ينالون يف هذه الدنيا وظائف بعد 

ونوا حائزين مثاًل على شهادة تعّلمهم العلوم، ومن الضروري هلم أن يك
البكالوريوس يف العلوم أوال مث ينالون الوظيفة، وتكون فرصة االرتقاء يف املنصب 
ضئيلة جدا، أما احلكومة اإلهلية فتهب العلم مع ارتقاء املنصب يف كل مرة. وكلما 

بقوة وشدة أكثر من ذي قبل.  يتقدم املرء يف التقو  تنـزل عليه إنعامات هللا 
أن هذا العلم ال يقتضي أن يكون املرء حائزا مثاًل على شهادة البكالوريوس يف  أي

 يزديد  العلوم، بل التقدم يف التقو  هو الضروري. فكلما يتقدم املرء يف التقو ، 
 علما وينيل شهادات أكثر من ذي قبل. 

 أعلى شهادة يف العامل الروحاني نال حممد رسول اهلل 

كان   إنهانظروا اآلن، إن الذي ًنل الشهادة العليا يف العامل الروحاين يقول هللا عنه 
يا . األّمي ال حيظى أبية مكانة ملحوظة يف احلكومات الدنيوية، ولكن انظروا 1أمِّّ

إىل ديوان هللا، إنه انتخب هلداية العامل شخصا أمي ا، وقال: إننا سنعّلمه علوما، 
 ر الناس يف العامل.حىت تعنو له رقاب كبا

 الدعوة العامة للرؤية 

اهلدف الثاين للديوان العام هو دعوة عامة الناس لريية امللك، فيجلس امللوك يف 
الديوان ويستمتع الناس برييتهم. ولكن السؤال هو: ماذا يستفيد الناس من ريية 

امة اليت امللك؟ احلق أهنم ال يستفيدون شيئا بل يرونه وينصرفون. أما الريية الع
حيظى هبا املرء يف هذا الديوان فمزيتها أن آفاقا واسعة تنفتح أمام املرء بعد أن 
حيظى ابلريية فورا. وإضافة إىل ذلك فكل شخص يستطيع أن حيظى هبذه 

رُِّك الريية، فيقول هللا تعاىل مشريا إىل هذه احلقيقة:  يب صياُر ويُهوي يُد  رُِّكُه األ  الي ُتد 

                                                 
 .159 -158األعراف:  1
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يب صياري  ويُهوي اللَّطِّيُف اخل يبِّريُ األ 
. أي أيعلُم أن يف قلوبكم رغبة ال تنتهي يف 1

ريييت، وأعرف أيضا أنكم ال تستطيعون أن تروين بسعيكم وجهدكم، لذا أجتلى 
 حىت ال يبقى فيكم من مل يرين.  عليكم بواسطة حممد رسول هللا 

 النظام الناقص يف الدواوين الدنيوية

العام يف هذا العامل ال جيد مجيع الناس مكاًن للجلوس يف عندما يُعقد الديوان 
الديوان، وإمنا جيلس فيه بضع مئات منهم فق . فمثال ُعقد ديوان عام يف دهلي 
وكان عدد سكان دهلي يقدَّر بعدة مئات اآلالف، ولكن مل يتعّد عدد اجلالسني 

 يف الديوان أربع مائة أو مخس مائة شخص. 
تخذه امللوك هو أهنم جيلسون عند ًنفذة، وجيتمع الناس يف الطريق الثاين الذي ي

امليادين حوهلا لريوهم، وهبذه الطريقة أيضا ال يستطيع أن يراه أكثر من أربعني أو 
مخسني ألف شخص، وهؤالء اجملتمعون بعدد أربعني أو مخسني ألفا يكونون أقوايء 

ن أن يصلوا إىل هناك وذوو حالة صحية جيدة، وأما املرضى والُعرج فال يستطيعو 
وإن تسنَّت فرصة الريية العامة، وال يستطع الوصول إىل هناك رجال الشرطة الذين 
يؤدون وظيفتهم واقفني عند مفرتق الطرق. وإذا متّكن سكان املدينة من الوصول 
إىل هناك، فال يتمّكن من ذلك أًنس كانوا يسكنون على بُعد مائيتي ميل أو أربع 

ولكن هللا تعاىل يقول: لقد اطّلعنا على رغبتكم هذه وقّررًن أن مائة ميل مثال. 
حنققها يف كل األحوال. إن أعينكم ال تدرك هللا ولكن هللا تعاىل سيتجلى أمامكم 
بنفسه. ولكن ملاذا سيفعل ذلك؟ ألنه: "هو اللطيف اخلبري". ومن معاين اللطيفِّ 

. يقول تعاىل: ملاذا 2سن إىل خلقه"الدقيق واخلفي، ومن معانيه: "البـيرُّ بعباده، احمل
أمشي إليكم؟ سآيت إليكم ألنين ملك وحمسٌن إىل عبادي، ومن صفايت اإلحسان 
إىل عبادي، فأنزِّل عليهم أمطارا من مِّنين، وسأمشي إليكم أيضا ألين خبري، 
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وأعرف أنكم ال تستطيعون أن تنالوا هذا املقام أبنفسكم. هذه هي الريية اليت 
 ليست لريية امللوك أدىن أمهية مقابلها. 

 بيان صفات اهلل

مل يذكر أّي كتاب صفات هللا تعاىل كما ذكرها القرآن الكرمي. لقد بّينها القرآن 
التوحيد مثال، لقد عياًن. خذوا  الكرمي ابلتفصيل وكأنه جعل اإلنساني يراه 

وضح القرآن الكرمي هذه املسألة بوضوح اتم، حىت أنكم ترون العامل كله مضطرا 
اليوم إىل اإلقرار أبن هللا واحد ال شريك له، وإن كان الناس يرتكبون الشرك 

 عمليا. 
 ال واسطة بني اهلل وعبده

م إىل امللك اهلدف الثالث من الديوان العام هو ليتمّكن الناس من إيصال طلباهت
مباشرة. فحني نتأمل من هذا املنطلق جند أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي 

نه جيب أن تكون هناك واسطة بني هللا إحقق هذا اهلدف. تقول األداين كلها 
ال واسطة بينهما. ومن املعلوم أن لألنبياء شأًن  أنوعبده، ولكن اإلسالم يقول 

عظيما، ولكن مهما كان النيب عظيم الشأن فهو ال يستطيع أن يكون واسطة بني 
 هللا وعباده. 

: أين  لقد جاء يف األحاديث الشريفة أن أحدا سأل النيب  : ما اإلحسان؟ قيالي
تـيرياُه فيإِّنَُّه يـيرياكي  تـيع ُبدي هللاي كيأينَّكي تـيرياُه، فيإِّن  ملي  تيُكن  

. وإذا كان هللا ير  العبدي، فماذا 1
؟ ابختصار، إن مجيع األداين تعتقد كمكن أن حيول دون وصول تضرعاته إليه 

دح  بوجود الواسطة بني هللا وعباده، ولكن اإلسالم ال يقول بذلك. فمن ًنحية  كمي
ا عاما إىل يوم القيامة، أما أبنه ُجعل حاكمإنه كثريا حىت يقول   حممدا رسول هللا 

ُقل  إِّمنَّيا أيًني بيشيٌر مِّثـ ُلُكم  فيما يتعلق ابلواسطة فيقول: 
. أي ال فرق بيين وبينكم 2

 من حيث كوين بشرا، فبحسب اإلسالم ال حيق ألحد أن حيول بني هللا وعباده. 
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 أسلوب مساع تضرعات املظلومني يف ديوان اهلل

واآلن نر  ما هو األسلوب الذي وضعه هللا تعاىل لسماع تضرعات العباد، يقول: 
 ُف السُّوءي أيمَّن  جيِّيُب ال ُمض طيرَّ إِّذيا ديعياُه ويييك شِّ

. أي اسأهلم هل يف العامل ميلك 1
يقدر على أن يعقد ديواًن مثلنا؟ احلكومات تعقد ديواًن عاما، ويعلن امللوك أن إذا  

مين ظُلم فليتقدم ويعرض علينا شكواه، ولكن الناس يف هذا العامل ال كان هناك 
هم وإن كانوا يبتغون ذلك، إذ يقول هلم املسؤولون فوقهم ايستطيعون أن يقدموا شكاو 

أنكم إذا شكومتوًن لنذيقنَّكم األمرَّين. فيخاف املظلوم أنه لو شكا، لسحقه املسؤول 
وأبساليب خمتلفة. ولكن األمر يف الديوان  فوقه يف رحى املصائب أكثر من ذي قبل،

اإلهلي خيتلف؛ إذ تر  الليل سادال أستاره والعبد املنكوب يتأوه مستلقيا ُتت حلافه 
وال يدري أحد يف هذا العامل ماذا يفعل وماذا يقول، وال كمكن ملسؤول فوقه أن 

 متدثّرا بلحافه يهدده، وال يستطيع أن كمنعه من تقدمي تضرعاته. فريفع صوته أمام هللا
ويقول: اي ريب قد ظلمين فالن، فانتقم منه عين. والظامل ال يدري أن الشكو  ضده 
قد رُفعت إىل امللك، فال يسمع الظامل وال ير  وال خيطر ذلك بباله، ولكن آهة 

ُف السُّ  :املظلوم هتّز عرش هللا، فيقول  . وءي أيمَّن  جيِّيُب ال ُمض طيرَّ إِّذيا ديعياُه ويييك شِّ
عندما يتضرع العبد أمام هللا يف العزلة مين الذي أييت لنجدته؟ يكون العامل كله غافال، 
ولكن هللا ال يغفل عن نصرة عباده، فيأيت بنفسه ويقول: اي عبدي، لقد جئُت 

 لنجدتك، فيعامله حبب وتوّدد  حىت يزول عنه كل نوع من املعاًنة. 
 مثال عطاء اهلل عديم النظري

لرابع للديوان العام هو أن يقدم الناس طلباهتم أمام امللك، ولكن من اهلدف ا
الواضح أنه ال كمكن لكل واحد أن يصل إىل الديوان العام، وال كمكن للملك أن 
يكّرس وقتا طويال هلذا الغرض. إذا كان عدد الرعية بعشرات املاليني، فأىّن للملك 

قهم؟ مث إذا وجد الناس فرصة أن يسمع طلباهتم مجيعا ويتخذ خطوات ضرورية حب
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لتقدمي مطالبهم أيضا فمع ذلك ال يقدر اإلنسان على أن يسأل كل ما يدور يف 
خلده، ألنه أوال وقبل كل شيء خياف أن ينـزعج املسؤول فوقه، وخياف أيضا أنه 
إذا قال كل ما يدور يف خلده قد ال يقبله امللك. أما أمُر الديوان اإلهلي فهو 

ير ضِّ ُكلَّ يقول هللا عن هذا الديوان:  غريب حقا؛ إذ أيلُُه مين  يفِّ السَّمياوياتِّ وياأل  ييس 
نِّ  ءِّ ريبُِّّكميا ُتكيذِّابي يـيو م  ُهوي يفِّ شيأ ن  * فيبِّأييِّّ آالي

. أي كل من كان يف السماء أو 1
األرض يسأل هللاي تعاىل لقضاء حاجاته. هنا ينشأ سؤال: هل تُقضى حاجة كل 

، أي ال يقضي ُكلَّ يـيو م  ُهوي يفِّ شيأ ن  شخص؟ يقول هللا تعاىل هبذا الشأن: 
حاجة كل سائل فق ، بل يتجلى كل يوم بشأن جديد لقضاء احلاجات املتجددة  

بد أوال قائال: اي ريب أًن حباجة إىل كذا وكذا، فيعطيه هللاُ. مث كل يوم. يسأل الع
 يسأل شيئا آخر فيعطيه أيضا فيظل العبد يسأل ويعطيه هللا ابستمرار. 

 ي اهلل تعاىل كل يوم بشأن جديدجتل

يفكر السائل يف حال كثرة سؤاله: ماذا أسأل اآلن؟ فقد سألته الكثري. فينظر هللا 
قد جتليُت عليك اليوم بشأن جديد؛ فاترك ذكر أمانيك تعاىل إليه ويقول: ل

السابقة، فأًن مستعد ألعطيك أكثر. لقد رأيتيين من قبل يف شأن مضى، واآلن 
لك أن تشاهد شأين اجلديد، وتطلب ما تريد. ابختصار، يف هذا الديوان العام 
لة يسأل اجلميع، ويسألون كل يوم، وينالون إنعامات متجددة كل يوم، وإن سلس

 التقدم الدنيوي والديين تبقى جارية وال تنتهي. 
 غلق أبداب اكتشافات العلوم القرآنية لن يبا

من الغريب حقا أن يعلن القرآن الكرمي أبن هللا يتجّلى على العامل كل يوم بشأن 
جديد وهو مستعد ألن كمّن عليه منة جديدة كل يوم، ولكن املسلمني الذين  

يف أي كتاب آخر، يقول مشاخيهم الذين يؤمنون  كتاهبم يتضمن تعليما ليس
ال كمكن أن يكون هناك تفسري جديد بعد تفسري الرازي رمحه هللا مثال، إنه ابلقرآن 
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وال كمكن اإلضافة على ما بّينه أبو حيان يف تفسريه. هذا يعين أن كنوز هللا تعاىل 
هللا تعاىل كل  بعد وفاة هؤالء الصلحاء، وقد كشف -والعياذ ابهلل-صارت خالية 

املعارف والعلوم، وال كمكن أن تنكشف على اإلنسان اآلن معرفة جديدة، ولن 
ينكشف عليه سر روحاين جديد. أي أن الباب الذي تركه هللا مفتوحا حيسبه 

ر بنـزوهلا ابستمرار يقولون  قد إهنا املشايخ مغلقا، واإلنعامات الروحانية اليت بُشِّّ
أي نتجّلى كل يوم  ُكلَّ يـيو م  ُهوي يفِّ شيأ ن  انقطعت، مع أن هللا تعاىل يقول: 

بشأن جديد، وننـزل على البشر إنعامات جديدة بشأن جديد. ما أكربه من ظلم 
أن يقول املؤمنون ابلقرآن نفسه الذي أعلن ذلك اإلعالن العظيم، أبن الذي 

وإحلادا! هذا ليس كفرا، بل هي مزية يفسر القرآن تفسريا جديدا يرتكب كفرا 
تثبت أن القرآن كتاب حّي. وهو دليل عملٌي على اّدعاء  قّدمه القرآن الكرمي 

 قائال: كل يوم هو يف شأن. 
 القرآن كتاب حي

ففي هذا الوقت الذي كثرت فيه اإلنعامات الدنيوية، هناك حاجة ماسة إىل أن 
شمت ابلراغبني يف املادية امللتزمني متطر اإلنعاماُت الروحانية أيضا، لكيال يُ 

ابلدين. حنن واثقون من أن هللا تعاىل أقام مجاعتنا يف هذا العصر من جديد ُتقيقا 
لتلك الوعود حصرًا. وحنن نُثبت للعامل أن إهلنا إله حيٌّ، وكتابنا كتاب حي، وهللا 

. ليس على تعاىل قادر على أن يُغدق إنعاماته الروحانية اآلن أيضا على من يشاء
 الناس إال أن يسألوه، فلما مل يتعب املعطي فلماذا يقن  منه السائلون؟

 الدعاء يف حضرة اهلل

ندعو هللا تعاىل أن يوفقين وإايكم إلدراك مسؤوليتنا لينتشر يف العامل أكثر فأكثر 
، ونر  يوم انتصار اإلسالم ذلك النور الذي وجدًنه بواسطة حممد رسول هللا 

ونعتز أبننا قضينا على حكومة الشيطان وأقمنا يف العامل حكومة هللا يف حياتنا 
ورسوله. ولتحقيق هذا اهلدف يعمل حاليا عشرات من دعاتنا يف بالد خمتلفة، 
ويستحقون أن ندعو لنجاحهم؛ ليس فق  ألهنم يؤّدون فريضة نشر اإلسالم، بل 
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الناس معنا فإهنم أيضا ألننا نسكن يف بلد يُعّد بلدا مسلًما، ومهما اختلف 
يقولون بلساهنم: "ال إله إال هللا حممد رسول هللا" ويقولون أيضا إن العمل أبوامر 
اإلسالم واجب. ولكن الساكنني حول دعاتنا هؤالء ال يؤمنون بـ "ال إله إال هللا 
حممد رسول هللا"، بل تتناهى إليهم من كل حدب وصوب أصوات تقول أبن 

اذب، وحممد رسول هللا كاذب، والعياذ ابهلل. فالطمأنينة القرآن كاذب، واإلسالم ك
والسكينة القلبية اليت ُتظون هبا أنتم ال تتسىن هلؤالء الدعاة. فمن حقهم أن 
تذكروهم يف أدعيتكم دائما. ال أنكر وجود بعض الكسل فيهم، ولكن مع ذلك 
 ال كمكن غض الطرف عن تضحياهتم. ففي بعض احلاالت أجنبت زوجاهتم هنا
أوالدا بعد سفرهم، فكربوا وسألوا أمهاهتم: كيف هي مالمح آابئنا؟ كمكنكم أن 
تقّدروا أبنفسكم ما أعظم حقهم علينا نتيجة تقدكمهم هذه التضحية الكبرية! 
فعلينا أن ندعو هللا تعاىل أن يفتح أبواب انتشار اإلسالم يف كل مكان، وجيعلهم 

د مجاعتنا أيضا إلدراك أمهية هذا ًنجحني يف مهمتهم، ويفتح قلوب بقية أفرا
العمل، وينفخ فيهم حياة جديدة ومحاسا جديدا لتبليغ الدعوة. لقد آن على العامل 
أواٌن جيب فيه على كل فرد من أفراد مجاعتنا أن ينهض ويتنّش ، ويسعى جاهدا 
حىت يبدأ الناس يف الدخول يف اإلسالم مبئات اآلالف. وهذا لن حيدث إال إذا 

 تعاىل أفراد اجلماعة لتبليغ الدعوة محاسا ال ينتهي، ورزقهم شيغًفا ال خيمد وهب هللا
 أبدا حىت يدخل الناُس يف اإلسالم أفواجا. 

 دعوا اهلل تعاىل ليهبكم قربهُا

كذلك علينا أن ندعو هللا أن يرزقنا قربه؛ ألن هذا، هو اهلدف الوحيد الذي 
فما لنا إن فيتح أبواب قربه يف هذا جُناهد من أجل ُتقيقه. إن مل حنظي بُقربه، 

العصر، فأرسل هللا إلينا مسيحا ومهداي عظيما، فمهما فتح علينا من أبواب 
املدارج العليا، فال فائدة من حياتنا إن مل ندخل تلك األبواب. فإذا كان هللا قد 

به مع فتح أبواب قربه يف احلقيقة وأنزل بركاته، فأية شقاوة أكرب لنا إذا ُحرمنا من قر 
 أن أبوابه مفتوحة؟
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يف قلوبنا حّبه حىت ال يسع شيئا من هذا  فأكثِّروا من الدعاء أن خيلق هللا 
ه. فلنكن هلل ليكون هللا لنا، ولنفني يف هللا ليتجلى هللا فينا، ونر  هللا ي العامل إخفا

تعاىل وير  العالـيُم وجه هللا من خاللنا حنن. هذا ما ُتظى به مجاعات األنبياء 
دائما. وإن مل ُتصل لنا هذه األمور فال فائدة من حياتنا، بل نكون مصداق: 

 ريةِّ أيع ميى ويمين  كياني يفِّ هيذِّهِّ أيع ميى فـيُهوي خِّ يفِّ اآل 
. فتعالوا ندُع هللا تعاىل 1

للحصول على هذه األمور، وندُع إلزالة ضعفنا وندُع لغلبة اإلسالم وإلحيائه 
أن يقوِّي  وهلداية األعداء، وإذا كان موتنا يف هذا السبيل ضروراي، فلندع هللا 

 مجيلة مجال الوير د، بفضله قلوبنا، لترتاء  لنا كل املصائب واملصاعب يف سبيل هللا
وأن تتغري حياتنا ويتولد فينا محاس للعمل، وأن يتصّبغ إكماننا التقليدي بصبغة 
اإلكمان احلقيقي. ندعو هللا تعاىل أن يُقوِّي إكماننا ويرزقنا قوة على العمل تتغري هبا 
خارطة العامل. ندعو هللا تعاىل لينـزل من السماء بنفسه، وحيملنا يف حضن 

 ه، ويسرتًن يف رداء رمحته ولطفه، وجيعلنا ورثة مرضاته. عطوفت
 ق وثن التثليث بأيدينااهلل تعاىل ليتمز ادعوُا

كذلك اُدعوا لألمحديني يف قاداين واهلند أن يقوِّي هللا مهمهم وحيفظهم وحيميهم 
ويرزقهم تقدما ويصبحوا عشرات اآلالف بل إىل عشرات املاليني. أي نتقدم يف 

؛ إذ نزل املاء من بالدًن ويتقدموا يف بالدهم، كما حدث يف زمن نوح 
ر الكفر والشيطنة بتلك املياه،  السماء وتفّجرت األرض ينابيع واختل  املاءان، و  ُدمِّّ

كذلك ندعو هللا تعاىل أن يرزقنا تقدُّما هنا ويرزقهم تقدما هناك ابستمرار، مث 
يستويل هذا التقدم على العامل كله فينتصر اإلسالم واألمحدية. لقد ًنلت املسيحية 

ر هذا أن يبيد هذا الضالل وُيكسِّّ  عمرا طويال، واآلن جيب علينا أن ندعو هللا 
كما ُكسر وثن مدينة   -الوثن أبيدينا. وليكسر هللُا وثن التثليث اآلن على يديَّ 

"سومنات" على يد السلطان حممود الغزنوي، وأال ينال الثالوث غلبًة وعروًجا يف 
 العامل بعد ذلك أبدا، اللهم آمني.

                                                 
 .73اإلسراء:  1
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 (6الروحانية )السياحة 
 

 الديوان اخلاص يف العامل الروحاني
 

 (م مبناسبة اجللسة السنوية بربوة28/12/1951خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 :بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال 
 ننا زرًن يف أثناءأبكنُت قد خطبُت يف العام املاضي حول الديوان العام، وقلت 

حيث كان  ؛خرااب يبااب أضحت اليوميف دهلي الدواوين العامة اليت كانت قد  ناجتّول
خدام اإلجنليز كمشون بكل شوكة وجالل، أما أجيال املغول فكانوا يسريون 

أيضا أنه قد ورد يف القرآن الكرمي ذكر وذكرت متخّفني متحاشني مقابلة أحد. 
لو من سكانه وال يقع ُتت سيطرة ال عدو وال تتولد احلسرة يف ديوان عام ال خيي

يف سياق هذا املوضوع أن  أن أبنّي قلوب املؤمنني ابلنظر إليه أبًدا. واليوم أُريد 
اإلسالم مل يُقّدم ديواًن عاما فحسب بل قّدم ديواًن خاصا أيضا، وال أمهية 

كأمهية اخلاص  للدواوين اخلاصة اليت بناها امللوك مقابل الديوان اإلسالمي حىت 
،تبيعها غجراّيت   ،ينيةط فِّييلة    مقابل الفِّييلة احليَّة. كألعاب أطفال 
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 أهداف الديوان اخلاص

 ،أو صالة واسعة يف القالع امللكية مبىن فخًماكان الديوان اخلاص؟ كان   كيف
وكأهنا غرفة لقاء خاصة كان جيلس فيها امللوك واألمراء والوزراء وكبار املستشارين يف 

دخلوها. كذلك إذا عنّي امللك أحدا بأمور الدولة، وما كان ُيسمح لعامة الناس 
كان يُدعى إىل   ،حاكما أو قائدا أعلى للجيش أو مسؤوال يف منصب مرموق آخر

ننا نُعنّي فالًن حاكما أو قائدا أبأمام الوزراء والزعماء عن امللك  ويُعلن نيابةً  ،الديوان
أعلى أو نعّينه يف منصب كذا. أو إذا قام أحد من خدام القوم أو البالد َّبدمة 

كان يُدعى إىل الديوان اخلاص ويُكرم أمام الوزراء والزعماء كلهم ويقال   ،ملحوظة
، أو تُعرض يف هذا الديوان جائزة كذا تكركما لهنعطيه خلعة كذا و  خنلع عليهننا أب

أمور البالد اهلامة، وإذا رأ  امللك استشارة الوزراء ضرورية ُعرضت تلك األمور على 
فُيقدِّم احلاشية رأيهم  ،الذين كانوا جيتمعون يف ذلك اجمللس يف األوقات احملددة

لك. ر القرار من قِّبل املصدي رأييه كلُّ من طُلب منه رأيه، فيُ  يقدِّم ومشورهتم، أو
 ابختصار، كانت هناك أربعة أهداف هامة للديوان اخلاص، هي: 

األول: تقريب امللكِّ الوزراءي إىل نفسه وإكرامهم أو تعيينهم يف مناصب خمتلفة أو 
 عزهلم. 

الثاين: استشارة امللك إايهم يف أمور هامة، وتقدكمهم املشورة يف أمور هامة ليتمكنوا 
 . من أداء واجباهتم على أحسن وجه

 مشاكلهم.  حل صعبة ووعده إايهم إبعانتهم يفالمور األالثالث: استعانة امللك هبم يف 
عمال األوتوبيخهم على  ،الرابع: تكركمهم ابجلوائز واإلنعامات على أعماهلم احلسنة

اقرتفوها. هذه كانت األهداف األربعة اليت من أجلها أُقيمت الدواوين اليت سيئة ال
 اخلاصة. 

 امللوك الدنيويني لدىُفقدان احلب احلقيقي 

 مبنّيامون رجال حاشيتهم كان تكركمهم ولكنين رأيت أن امللوك عندما كانوا ُيكرِّ 
على مقتضى القانون فق . فاألمر األول هو أن امللك كان يُظهر حبه وعالقته 
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ه ولكنه ما كان حيبهم حبا صادقا، بل كان حبه احلقيقي ألهل ،هبم وإخالصه هلم
وأوالده، فلم حيدث مرة أن قدَّم أحد تضحية عظيمة فسّلم له امللك عرشه 

كنائب له، بل كان امللك يسعى دائما لُيقوِّي   وحكومته أو خّوله بصالحيات  
 كل هؤالء اخلدام كانوا أُجراء نوعا ما.   وكأن ،أوالده وكمهد الطريق هلم

 اجلوائز واأللقاب للرياء فقط

فق  يف معظم األحيان، دون  كانت رايءً   إمنا  كانت تُعطى( كذلك اجلوائز اليت2)
. خذوا الزمن الراهن مثال، إذ مازالت اتأن تكون هلا أدىن أمهية مقابل اخلدم

ذكرايت اإلجنليز حديثة، فكانوا يُعطون ألحد لقًبا ويقولون أبن فالًن صار اآلن 
و ُتّرك فأٌر ُتت بينما احلقيقة أنه ل 1وأصبح فالن "خان هبادر" "خان  صاحب"

ومع ذلك كان يُلّقب  ،سرير ذلك الرجل الشجاع املزعوم تكاد نفسه تزهق خوفا
ولكنه مل  ،ابلرجل الشجاع. أي كان امللك جيعله "خان هبادر" أي رجال شجاعا

أيضا "خان" يف هذه  ")البشتون( يكن كذلك يف احلقيقة. كذلك يُعّد "البتان
ألهنم قاموا يف عهد حكومتهم أبعمال جبارة أّدت إىل ذيوع صيتهم يف  ؛األايم

العامل وأُعطوا لقب "خان صاحب" تكركمًا هلم. فكان النواب والزعماء يف ذلك 
الزمن ُيسّمون "خان" نظرا إىل عظمتهم، وكان املغول أيضا ُيسمَّون "خان" يف 

نت أستغرب إذ يُقال بداية عهدهم، بل عندما كنت أمسع شجرة نسب عائلتنا ك
فكنت أستغرب من أين جاء لقب  ،أواًل "خان" فالن، مث يبدأ اللقب "بيك"

كانت كلمة تكرمي، مث ُولد يف القوم أًنس كبار   ا"خان"، مث علمت فيما بعد أهن
بكثرة حىت لُقِّّب القوم كله بلقب "خان" وال يزالون يسيمَّون على هذا النحو. 

تدعونه "خان صاحب" تلقائيا، )البشتون(  بتانلافعندما ترون شخصا من فئة 
كابرًا عن كابر مع أنه مل يقم   هكذافُيسّمى "خان" بصورة تلقائية، ولكنه ُيسّمى 

ومل حُيرز مزيَّة ملحوظة تؤهله لتكرمي خاص، ولكن كثريا  ،أبي عمل جدير ابلذكر
ن إذا طلب م -الذي أعطاه اإلجنليز-ما حيدث أن احلائز على هذا اللقب 

                                                 
 .(املرتجم) .أي الرجل الشجاع 1
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النساج يف بلدًن يد ابنته لقال: لن أزّوج ابنيت من شخص من فئة عرقية منحطة. 
فالذي ُيسمِّيه اإلجنلري "خان صاحب" يعدُّه النساُج يف بالدًن شخصا من فئة 
عرقية منحطة. أو إذا كان هناك أحد حائزا على لقب "خان صاحب" من عائلة 

كرمه أحد بناء على كونه "خان ال يُ  )البشتون( السادات أو املغول أو البتان
. )البشتون( صاحب" بل بسبب كونه من عائلة السادات أو املغول أو البتان

فكان الناس ُيكرمونه بسبب نسبته إىل عائلة معينة أو القرابة اليت كانت تربطه مع 
ين ليجعلوه فردا من عائلتهم بناء على تكرمي تلّقاه دِّ عولكن ما كانوا مست ،أجداده
 اكم العام. من احل

 حقيقة احلائزين على ألقاب من اإلجنليز

كان البعض يف ذلك الزمن يُعطيون لقب "السري" وهو لقب عزة، ولكن بعض 
ّساء ويقومون بتصرفات منحطة حبيث كان من األاحلائزين على هذا اللقب كانوا  خِّ

"، أو مثل "جنم اهلند وأومسة الناس يسبوهنم. كذلك كانت يف عهد اإلجنليز ألقاب
"الصليب األكرب إلمرباطورية اهلند"، أي كانوا يُعطيون صليبا أكرب، ولكن كثريا من 
هؤالء احلائزين على الصليب كانوا يُعادون الصليب بشدة. فكان هناك كثري من 

وكانوا يودون أن يكسروا الصليب إذا  ،املسلمني الذين يكّنون يف قلوهبم غرية كبرية
ولكنهم يعرفون يف  ،وا ُيسمَّون محلة الصليب األكربوجدوا فرصة، ومع ذلك كان

قرارة قلوهبم أهنم ال حيتملون حىت صليبا صغريا. فما معىن هذا اللقب الذي يعّده 
بل يُعّده سببا هلالكه؟ يف زمن املغول كان  ،حامله اتفها وحقريا وغري جدير ابلعناية

لك" ولكن حامليها كانوا الناس يُعطيون ألقااب مثل "اعتماد الدولة" و"نظام امل
يستعِّّدون بعد ذلك حملاربة امللك جبيوشهم، فلم تكن الدولة تثق هبم ومل تكن هلم 
أدىن عالقة مع نظام الدولة. خذوا حاكم حيدر آابد مثال، فقد كان حائزا على 
ك لقب "نظام امللك" ولكنه أعلن استقالل الوالية بعد عهد امللك املغويل "أورن

ع اإلجنليز بعد ذلك. كذلك احلاكم احلايل أيضا حّث قومه أوال وُتالف م زيب"
وعندما استعد القوم للقتال بعث برسالة إىل احلكومة قال  ،على حماربة اهلندوس
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وسأعمل  ،أما هؤالء الناس واملقاتلون فهم متمردون ،فيها: أًن خادم حقري للملك
 به. مرينأيحبسب ما 

 خيانة األمراء

هؤالء امللوك كثريا ما يتمنَّون وفاة أبيهم. كان األب يقول كذلك كان أوالد 
لوزرائه: أنمل أنكم ستبقون خملصني لعائلتنا وألجيالنا أيضا، أما ابنه اجلالس 
ابلقرب منه فكان يتمىّن أن يقتل أابه ليال بنفسه أو عن طريق أحد آخر إذا 

 ويرتبّع على عرش احلكومة بنفسه.  ،سنحت له الفرصة
 حاشية امللوك مؤامرات

ويف الديوان نفسه حيث كان امللك خيلع على أحد لقب تكرمي، كان احلائز على 
اللقب حييك مؤامرة ضد امللك ابلتواطؤ مع إحد  امللكات أو األمراء أو 
األمريات. فمن ًنحية كان ينال تكركما ومن ًنحية أخر  ينسج مؤامرة للقضاء 

 على امللك. 
مث تنشرها   ،تتجّسس على أسرار كبار الناسكانت هناك جريدة هندوسية 

 ،كحكاية متسلسلة. وكانت هذه السلسلة تُنشر يف جريدة "أخبار عام" أيضا
. فقد ُنشرت فيها ذات مرة قصة حدثت يف وكانت تصل إىل املسيح املوعود 
والية "كبورهتله".  اولكنين علمت فيما بعد أهن ،إحد  الوالايت مل أعرفها حينها

 ،الذي كان على قيد احلياة إىل حني انقسام اهلند-راجا والية كبورهتله  نإ يُقال
وقد  ،بل كان والده قاضيا ،مل يكن من أوالد الراجا -ولكن مسعت أنه مات اآلن

 قابلُته أيضا. )وهللا أعلم ابلصواب(
فاقرتح اإلخوة أن أزوره حني جاء إىل القصر لعمل  ،ذات مرة سافرت إىل كبورهتله

ربوين أبن هذا الشخص هو والد راجا. سألتهم: كيف تكون حالة راجا ما. فأخ
ب مقابلته جنَّ عندما أييت أبوه إىل القصر؟ قالوا: إنه يتحاشى مقابلته دائما، ويت

 ويشعر ابخلجل واخلزي يف مقابلته. 
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على أية حال، نُشر يف تلك اجلريدة أنه كان فيما مضى لراجا كبورهتله زوجتان، ومل 
أبوالد، وكانتا تغاران من بعضهما. وكان بعض من حاشية البالط يف جانب يُرزيقا 

وبعضهم يف جانب آخر. فكل من سرّه أن يغتاب إحدامها كان يذهب إىل 
األخر . فلما تفاقمت هذه النـزاعات فكر أحد الفريقني إالمي يبقى الراجا وزوجتاه 

به اإلجنليز حاك ما بعد موته، لذا ال بد من على قيد احلياة، وال يُعرف من سيُنصِّّ
وقالوا هلا  ،وا مع إحد  زوجتيهأتنفيذ خطة حىت يسيطر رعبنا بصورة دائمة، فتواط

ومت االتفاق على أهنم سُيذيعون بعد تسعة  ،هنا حامل، فرضيت بذلكإ شيعأن ت
أشهر أهنا أجنبت ولدا. ومن ًنحية اثنية أخذوا وعودا من بعض السيدات اللوايت  

 ،أبن اليت ستنجب ولدا ستعطيهم ولدها ،كّن يتوقعن اإلجناب يف تلك األايم
ا إهنواتفقوا أيضا أن تتمارض امللكة يف ذلك اليوم وسيوضع الوليد يف حضنها ويقال 
الذي -أجنبت ولدا. وشاءت الُصدف أن أجنبت زوجة املوظف األعلى حينذاك 

وُعّد أمريا. وبعد نسج هذه املؤامرة  ،ولدا -صار قاضي احملكمة العليا فيما بعد
ألن  ،أذاعوا يف املدينة أن امللكة حامل. كان الراجا يشعر أبن هذا ليس صحيحا

أن تُنجب. فخاجلته الُشبهة وأظهر سخطه  امللكة متقدِّمة يف السن وابلتايل يستحيل
وأهنا خديعة نُسجت ضده. وبذلك  قطًعاجتاه هذا األمر قائال أبن هذا غري معقول 

هو وراء هذه الوزير الفالين، وبدأت تقول أبن  ،وجدت امللكة األخر  فرصة
وكتب إىل احلكومة أن الكالم حول محل  ،املؤامرة. بدأ الراجا يتكلم ضد تلك الفئة

وامللكة ليست حامال. واملعلوم أنه ملا كانت الشرحية الواسعة من  ،امللكة كذب حبت
مل يكن صعبا. ففحصت الطبيبُة ما  فإن استغالل طبيبة   ،احلكومة متورطة يف املؤامرة

عندما تفاقمت القضية أُرسل التقرير إىل احلكومة. و هنا حامل. إامللكة وقالت 
بل كانوا ُتت  ،وا ُتت احلاكم األعلى يف الدولةالراجات يف تلك األايم مل يكون

  "يو يب"وراجا منطقة  ،أي كان راجا البنجاب ُتت حاكم البنجاب ،احلّكام احملليني
وهلُّم جرا. وإضافة إىل ذلك كانوا على صلة مع مفوَّض  "يو يب"كان ُتت حاكم 

أن حيقق يف املنطقة أيضا. عندما أُرسل التقرير كتب حاكُم البنجاب إىل املفوض 
ألن النـزاع قد طال. ومن ًنحية اثنية بدأ أعضاء الفريق  ،املوضوع ويُنهي القضية



 405 ةالروحاني ياحة الس
 

الثاين يُرسلون التقارير أبن الراجا فقدي صوابه، وذلك ليزول أتثري كالم الراجا. فبناء 
للتحقيق يف طبيب  جرّاح على تقارير اجلانبني ذهب املفوض ذات يوم برفقة 

الفريق الثاين قد أذاع ذلك بنفسه فكانوا يتوقعون أن أييت املوضوع. فلما كان 
املفوض يوما، فدبّروا خطة أخر  ليعلموا من املكتب املعين مبوعد جميء املفوض، 

عندما تكون مركبة امللك إنه فعلموا وقت جميئه ابلتحديد. فعيّنوا رجاال وقالوا هلم 
أن جيلس الراجا حينذاك على  ودبّروا أيضا ،موشكة على الوصول أن خُيربوا مبقدمه

العرش وينهر احلاشية ويتوعدهم إبحالل خمتلف العقوابت هبم، كذلك كانوا قد 
وعليه أن  ،سُيشريون له يف وقت مناسب يـُهيف هُِّف عليه أهنم تواطئوا مع اخلادم الذي

يشُتم الراجا شتيمة قذرة يف ذلك الوقت. وحني كان املفوض على وشك الوصول 
فكال للراجا شتيمة قذرة كما كان خمططًا. كمكنكم أن تقدروا  ،اخلادمأشاروا على 

ماذا عسى أن تكون حالة الراجا على إثر هذا التصرف من قِّبل اخلادم! ال بد أن 
جيّن جنونه فعال. فهب الراجا من مكانه وبدأ يضرب اخلادم ويركله دون هوادة.  

فتقدموا إىل  ،هذا املشهدكان أصحاب املؤامرة يُريدون سلفا أن يوسعوا نطاق 
فال جيوز معاقبته إىل هذا احلد.  ،الراجا وقالوا: اي سيدي مل خيطئ هذا الرجل

وبدأ يضرهبم أيضا، ويف هذه األثناء دخل املفوُض  ،فاستشاط الراجا غضبا أكثر
اجلراح فبدأ رجال حاشية البالط كلهم يتوسلون إليه وقالوا: اي سيدي، هذا الطبيب و 

 ،كل يوم. فأُرسل التقرير إىل اجلهات العليا أبن الراجا فقدي صوابه فعالما نواجهه  
وصار حاكم الوالية عندما كرب. فكانت املؤامرات  ،وتقرر أن ذلك الوليد إمنا هو ابنه

 من هذا القبيل تُنسج يف الدواوين اخلاصة. 
 كاتمؤامرات امَلل

النتائج اليت كانت ُتسفر عنها املؤامرات يف دواوين امللوك الدنيويني كان الدافع 
وراءها هم األمراء وامللكات يف معظم األحيان، ألن األمراء وامللكات كانوا يـُعيّدون 

بل يف كثري من البالد تُعّد امللكات شريكات يف -أحق ابلـُملك يف ذلك الزمن 
مثال جتلس امللكة اليوم أيضا مع امللك عند تتوجيه  احلكم حىت اآلن، ففي إجنلرتا
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فكان كل واحد من األمراء يتمىن الوصول إىل عرش  -وتُعّد شريكة يف احلُكم
احلكومة. فكان يقول أمرٌي مثال أبن أخي األكرب الذي ُولد قبلي ابثين عشر شهرا 

فيتآمر  ،مللكصدفة سيتوىل احلكم، ولو ُولدت أًن قبله ابثين عشر شهرا لصرت أًن ا
لقتله حىت يتوىل احلكم هو بنفسه، وخيط  اآلخر لُيقتل ذلك املتآمر ليتوىّل العرش 

" آتمر األمراء يف حياته وأراد كل واحد أن شاه جهانهو. ففي عهد امللك املغويل "
أي "دارا" و"مراد" و"شجاع"  ؛كمهد الطريق لنفسه يف حياة امللك، فبدأ األمراء

يُقال أبن و تلون فيما بينهم حىت قضوا على حكومة أبيهم. يتقا زيب" كو"أورن
 امللك احملرتم بقي يف السجن نصف مدة حكمه. 

 عظمة الديوان اخلاص املذكور يف القرآن الكريم

لقد شاهدُت الديوان اخلاص املذكور يف القرآن الكرمي مقابل الديوان اخلاص 
عظيما وخمتلفا متاما. فقد  ورأيت يف الديوان القرآين شأًن ،للملوك الدنيويني

رأيت امللك صاحب الديوان القرآين بعيدا كل الُبعد عن األوالد والزوجات، فال 
د ضده. وال وجود للذين كمكن أن يتوزَّع عليهم يجمال للمؤامرات ونسج املكا

أن خياطبنا جالسا على  وليس من عادة امللكحبُّ حاشية البالط وإخالصهم. 
)الذي سيخلفه(  ولكنه يهدف يف احلقيقة إىل زايدة احرتام ابنه ،العرش

ويستخدمنا هلذا الغرض. فكل نوع من اإلكرام يف هذا الديوان كان من أجلنا 
وال يستطيع أحد أن ينـزعه منا. فيقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي مشريا إىل  ،حنن

ُد هللِّ الَّذِّي ملي  يـي هذا األمر:  ذ  ويليًدا ويملي  ييُكن  ليُه شيرِّيٌك يفِّ ال ُمل كِّ ويملي  ويُقلِّ احل يم  تَّخِّ
بِّريًا ٌّ مِّني الذُّلِّّ ويكيربِّّ ُه تيك  ييُكن  ليُه وييلِّ

1 . 
 العالقة املتينة بني وحدانية اهلل ومحده

واإلسالم كله مبين على تفنيده، بل األداين   ،خطري جدا ألمرٌ  اعلموا أن الشرك
كلها مبنية على تفنيده. ولكن السؤال هو: ما عالقة "احلمد هلل" بتفنيد الشرك؟ 
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اإلنسان يقول "احلمد هلل" عندما تكون نتيجة هذا القول تتعلق بنا حنن. فإذا  
مد كانت وحدانية هللا تعاىل تنفعنا بشكل خاص فال شك أننا سنقول عندئذ "احل

هلل"، إن هللا واحد. وإال فيما يتعلق بوحدانيته تعاىل فهذه حقيقة ال بد من قبوهلا. 
فمثال نعلم أن الشمس واحدة، وال بد من االعرتاف أبهنا واحدة، وإذا كان هناك 

ولكن لن نقول: احلمد  ،فال مندوحة له من قبول أنه جبل ،جبل ماثال أمام أحد
عالقة معنا. وإذا كنا نشعر بشدة احلر مث هبَّ هلل أنه جبل، ألنه ليست للجبل 

النسيم العليل لقلنا: احلمد هلل، ولكن قولنا هذا ال يعين أننا نقول احلمد هلل مبجرد 
هبوب النسيم، بل نقول ذلك نتيجة أتثري اهلواء الذي نستفيد منه. كذلك يقول 

ذ  وي هللا تعاىل:  ُد هللِّ الَّذِّي ملي  يـيتَّخِّ . ليًدا ويملي  ييُكن  ليُه شيرِّيٌك يفِّ ال ُمل كِّ ويُقلِّ احل يم 
وإال آلت حالة ديواننا اخلاص  ،أي حنمد هللا تعاىل على أنه ليس له ولد وال زوجة

وكان امللك  ،أيضا إىل ما آلت حالة الديوان الدنيوي، أي كنا سُنقدم التضحيات
يف حضرة امللكة كما  سيأمر أن ُيسلَّم العرش إىل ابنه، أو اضطررًن إىل أن نتملَّق

 يقول شاعر أردي ما تعريبه: 
 ،قليب وأحب أيضا كل من حيبك، فأرجو أن تُعيد إيلّ  "ليس بوسعي أن أحبكي 

 فإين ال أستطيع أن أدخل كل هذه املتاهات".
 العاقبة املليئة باحلسرات للذين ضحَّوا حبياتهم من أجل امللوك

 ،ضوا زوجات امللك من ًنحيةكان رجال احلاشية مضطرين دائما إىل أن يُر 
ويُرضوا األمراء من ًنحية أخر . أي أن هناك من يقدمون التضحيات ويضّحون 
حبياهتم ويقومون ابجلهاد ويضّحون أبمواهلم وعقاراهتم، أما الذين يستولون على 

ُد هللِّ الَّذِّي ملي  احلكم فهم األمراء أو زوجات امللوك. فيقول هللا تعاىل:  احل يم 
ذ  ويليًدا ويملي  ييُكن  ليُه شيرِّيٌك يفِّ ال ُمل كِّ  املبدأ السائد يف العامل هو أن إن . يـيتَّخِّ

والذين يقدمون التضحيات  ،أوالد امللوك وزوجاهتم يستولون على كل شيء
أن يعلن:  يـُعيدُّون خداما خملصني فق . ولكن هللا تعاىل أيمر حممدا رسول هللا 

ذ  ويليًدا ويملي  ييُكن  ليُه شيرِّيٌك يفِّ ال ُمل كِّ إنين خادم للملك الذي  ، أي ال ملي  يـيتَّخِّ
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ولست مضطرا إىل أن  ،إن حبه ليس مقسوما بيين وبينهمفلذا  ،زوج له وال ولد
ي ن. بل إن يل إهلا واحدا بل  ،وحبه ليس مقسوما على أحد معي ،أُر ضي سّيدي

ٌّ مِّ هو يل خالصة.  . من املعلوم أن بعضا من رجال ني الذُّلِّّ ويملي  ييُكن  ليُه وييلِّ
حىت يظن  ،احلاشية ينالون تكركما خاصا، وبسبب ذلك يسيطرون على امللك

امللك أن نظام حكومته ال كمكن أن جيري دون مساعدهتم. أما ميلكنا فهو ليس 
وال يوجد يف بالطه من حيتاج هللُا تعاىل إىل مساعدته. لذلك يقول  ،هكذا
بِّريًاويكي تعاىل:  ألنه ليس هناك من  ،أي كربِّّ هللا دون خوف أو وجيل ربِّّ ُه تيك 

ه أيضا بعض األحيان. فال ابن له وال ابنة وال  شريك كمكن أن يطالبك أن تكربِّّ
زوجة وال شريك. ففي الدنيا خياف املرء أنه لو مدح امللكي لسخ  ويل العهد، 

أما هذا الديوان فهو منـزَّة من   ولو مدح ويلَّ العهد لسخ  األمرُي األصغر منه،
 كل هذه اخلصومات. 

 حمطات التملق والكذب واملداهنة

جتري خفية يف ديوان امللوك  املؤامراتة من الثالث احلق أن هذه التيارات
الدنيويني اخلاص، إذ يريد األوالد ترسيخ نفوذهم ويسعون ليكون احلكم يف 

الذين قدموا التضحيات. أما أيديهم وإن مل يستحقوه، وإن كان غريهم هم 
أن يؤيِّّد الزعماء أوالدهن،  -إضافة إىل ترسيخ نفوذهن-زوجات امللوك فرُيِّدن 

 فرتيد إحداهن أن ينحاز الزعماء كلهم إىل ولدها وتريد األخر  األمر نفسه.
كانت تريد أن يصل   كان السبب الوحيد وراء املفسدة السابقة أن ملكةً   لقد

وتريد األخر  أن يصل إليها ابنها. فكان الناس  ،مولدها إىل ُسدة احلك
ولكن كانوا ينحازون إىل أمري معنّي أو ملكة  ،يّدعون خدمة امللك ظاهراي

معينة يف اخلفاء، كذلك كانوا يُشون عند امللوك ببعضهم. أي مل تكن 
أو  ،التضحيات واإلخالص تلقى تقديرا، بل كان الكذب والتملُّق ينال التقدير

لِّكيكون ألمري  مستبدّ  أتثري كبري األحيان يف بعض  فيفّكر رجال  ،على الـمي
احلاشية يف إرضائه دائما، ولكن ال توجد هذه األشياء يف الديوان اخلاص الذي 
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يذكره القرآن الكرمي، إذ ال يوجد هنالك ابن وال زوجة وال حاكم مستبد، بل 
ضده، وال حاجة  ايةلوشهللا تعاىل وحده مالك كل شيء فال جمال للغيبة وال ل

 إىل مداهنة أحد إلرضائه.
 امَلِلك احلّي والقيوم إىل األبد

هذا، وإن أوالد امللوك الدنيويني يتمّنون موت آابئهم ويبتغون أن كموت امللك 
سريعا ليستولوا على احلكومة أبنفسهم. وحيدث أحياًن أن امللك يُعنّي أحدا يف 

 ويتوىل ابنه احلكمي ويُذِّّل صاحب هذا منصب مث كموت امللك يف اليوم التايل
هللُا ال إِّليهي إِّالَّ ُهوي ولكن امللك الذي جيلس يف ديواننا اخلاص يقول:  .املنصب

احل ييُّ ال قييُّومُ 
 يسلبكم. أي أن ميلككم حّي لن كموت، لذا عليكم أال ختافوا، فلن 1

 أحد منصبا أعطاكموه. 
 عاقبة األلقاب الدنيوية

ن اآلن أصحاهبا يف ولكن يُعلِّ  ،اإلجنليز أيضا ألقااب على الناسلقد خلع 
ننا نتخلى عن هذه األلقاب، غري أن هناك أبابكستان واهلند كل يوم قائلني 

كني هبا، أما البقية  بعض املتعصبني يف اهلند وابكستان الذين ال يزالون متمسِّّ
فكل هذه  ،ألقوامهم أهنم قد ختّلوا عن لقب كذا وعن لقب كذا فُيعلنون إرضاءً 

األلقاب ملعونة. كانوا من قبل يتملَّقون من أجل احلصول على هذه األلقاب، 
ألن احلكومة تغريت. كذلك  ،األلقاب نفسها ملعونةهذه أما اآلن فقد صارت 

ة حزب عندما حيل االبن حمل امللك يستويل حزبه على احلكم، وتنتهي صالحي
ال تقلقوا وال ُتزنوا وال أباألب. ولكن هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم يقول 

 ،تضيقوا ذرعا، ألن اللقب الذي يعطيكموه ملككم الذي أنتم على صلة به
 ألنه لن أتيت حكومة أخر . ،سوف يدوم، وليس مللك آخر أن يغريه
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 املؤامرات ضد امللوك يف الدواوين اخلاصة

أي كانوا  كان حيدث يف الدواوين أيضا أن الناس كانوا يتكلمون يف اخلفاء،  كذلك
يقولون يف البيوت أو اجملالس اخلاصة أبن امللك بينما  يف حضرهتم، كمدحون امللوك

قال كذا وكذا وأتلف حقوقنا، واآلن جيب أن حنتال بطريقة كذا وكذا ونتحذلق 
أبسلوب كذا وكذا. فهذه العيوب كانت موجودة يف دواوين امللوك الدنيويني 

ال يـيع ُزُب عين ُه اخلاصة. مث نظرت إىل هذا الديوان اخلاص ووجدُت مكتواب: 
بـيُر إِّال يفِّ كِّتياب   ثـ قياُل ذيرَّة  يفِّ السَّمياوياتِّ ويال يفِّ األير ضِّ ويال أيص غيُر مِّن  ذيلِّكي ويال أيك  مِّ

ُمبِّني  
، واإلنعام ، هو يعلم الغيب. أي أن ملك هذا الديوان اخلاص الروحي1

ى عل خلعةً الذي يعطيه ال يتالشى يف الطريق، بينما نر  يف الدنيا أن امللك خيلع 
أي ينال املرء  ؛ويصادف أن يطعنه شخص فيموت قبل أن يصل إىل بيته ،أحد

فألنه عامل  ،إنعاما من امللك ولكن ال يستطيع أن يستفيد منه. أما هذا امللك
ومهما بذل أحد  ،لذا حني يعطي أحدا إنعاما يرعاه أيضا ليصله اإلنعام ،الغيب

ايه، ألنه ال يقدر أحد أن ينـزع من جهد فال يسعه أن حيرمه من لقب أعطاه هللا إ
من أحد ما أعطاه هللا. أما ما يعطيه امللوك الدنيويون فيضيع يف كثري من األحيان، 

 اآلخرين على أتفه األمور.  يهني امللوكُ وأيًضا  بل
 قصة تارخيية ذائعة الصيت

الذي كان رجال صاحلا كبريا، ، رمحه هللا 2بليّ شِّّ الهناك قصة اترخيية شهرية عن 
بغداد، فجاء ذات يوم من إقليمه إىل  حاكم يفومن عائلة ثرية، وكان واليا عند 

يف أمر ما. ويف األايم نفسها أُرسل قائد اجليش األعلى  احلاكمالعاصمة ليستشري 
                                                 

 .4سبأ:  1
بلّي )2 رجال دار ، وكان أبوه من سامراءم(: ولد يف 945 – 861هو الشيخ الزاهد أبو بكر الشِّّ

بلّي مع  اخلالفة بسامراء، وهو يف األصل من قرية شبلة من بالد أشروسنة يف خراسان. نشأ الشِّّ
أوالد األمراء والوزراء، واخنرط يف سلك الوظيفة بدار اخلالفة، وحظي من األمراء ابلنعم الوافرة، 

 ( جمملرت ستان. )اوعيّنه اخلليفة العباسي"املوفق ابهلل" أمريا على "دوماند" من توابع طرب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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من إيران ملواجهة عدو كان قد هزم جيوشا كثرية من قبل، فهزم العدو واستعاد 
  البالد، وعندما عاد من املهمة اسُتقبل يف بغداد استقباال حارا، وعقداملنطقة إىل
وأمر أن خُتلع عليه خلعة تقديرا ألعماله  ،أيضا ديواًن خاصا لُيعطيه جائزة احلاكم

البارزة. ولكن لسوء احلظ أصيب ابلزكام عند العودة من السفر، وكان من تعاسة 
روج من البيت. وعندما ُمنح خلعًة  معه عند اخل منديلحظه أيضا أنه نسي جلب 

نه ممنت إويقول  احلاكم،كان من املقرر كاملعتاد أن يُلقي كلمة ليشكر من خالهلا 
وسيبقى هو وأوالده خداما له مقابل هذه القطعة من القماش.  ،له على هذه املّنة

املخاط من أنفه  وسالعطس عفواي  ،ولكنه عندما كان يُعِّّد نفسه إللقاء الكلمة
جأة، ولو ألقى كلمته مع خماطه لعله كان سُيقتل، فنظر هنا وهناك قلًقا، وملا مل ف

رآه وقال: انزعوا اخللعة عن  احلاكمولكن  ،جيد منديال نّظف أنفه ابخللعة خلسة
ذلك  احلاكمألنه أهان خلعتنا إذ نّظف أنفه هبديتنا. عندما قال  ،هذا اخلبيث

يف قلبه ونظرا ملا وبدأ يبكي.  ،سا على كرسيهجال رمحه هللا صرخةً  بليّ شِّّ الأطلق 
 بليّ شِّّ العندما أطلق ف ؛هللا قد وّفر هذه الفرصة هلدايته ، فإنوالتقو  من الربِّّ 

فلماذا تبكي  ،: لقد سخطُت على القائد ومل أسخ  عليكاحلاكمالصرخة قال له 
: ماذا احلاكم، هاك استقاليت. قال احلاكموقال: اي أيها  بليّ شِّّ الأنت؟ فقام 

ملاذا تقّدم استقالتك يف وقت غري مناسب؟ قال: ال أستطيع أداء هذه  !حدث
: ما القصة؟ قال ابكيا: لقد انطلق هذا الشخص من هنا قبل احلاكماملهمة. قال 

البلد.  يف هذا القائد إىل مهمة فشل يف إجنازها أشجع القادة اعامني، وأُرسل هذ
به ابملستحيالت تحها مرة أخر ف يُعدّ  لقد أُرسل إىل منطقة   ، فبقي القائد يف أش 

وظل جيوب الفلوات والرباري، وصعد اجلبال، وظل حيارب العدو  ،اخلارج لعامني
مساء، ولعل زوجته كانت تفكِّر كل و فكأنه كان كموت كل صباح  ،ابستمرار

أهنا قد متسي يف صباحا كانت تفكر  تستيقظامساء أهنا ستصبح أرملة، وكلما 
أهنم سيصبحون يف ملًة. ولعل أوالده أيضا كانوا يفكرون قبل النوم كل مساء أر 

وعندما كانوا يستيقظون صباحا كانوا يظنون أهنم سيمسون أيتاما. وقد  ،يتامى
فتح هذا القائد ُملكا مرتامي األطراف بعد تقدكمه تضحيات متتالية وضّمه إىل 
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يد على بضعة أمتار، فما أمهية دولتك، وعوضا عن ذلك أعطيتيه قطعة قماش ال تز 
عليه إىل هذا احلد. فما  فسخط تي هذا القماش أصال؟ مث نظف أنفه به مضطرا 

عساين أن أجيب أمام هللا إذ أعطاين جسما ال يسع ميلِّكا أن خيلقه، وأعطاين 
خها من أجلك أنت؟ فماذا عساين أن ُأجيب ريّب؟ قال   بليّ شِّّ الهذه اخللعة وأوسِّّ

حىت عندما و  ،خرج من البالط، ولكنه كان حينها ظاملا ومستبداهذا الكالم و 
قال اجلميع: أيها الشقي، هل تُقبل  ،ذهب إىل املسجد وقال أبين أريد أن أتوب

   ؟ فاخرُج من هنا.أمثالكتوبة الشياطني 
 قبول التوبة

على أن يقبل توبته، حىت  من املشايخ فتجّول يف كل مكان ومل يتشجع أحد
أبين ارتكبت أخطاء كذا وكذا  له وقال ،رمحه هللا "البغدادي "الـُجنيدوصل إىل 

ولكن هناك شرط ال بد  ،وأريد أن أتوب فهل كمكن أن ُتقبل توبيت؟ قال: نعم
: أخربين، فأًن مستعد لقبول كل شرط. قال: اذهب  إىل بليّ شِّّ الأن تقبله. قال 

ب العفو من كل شخص واطل ،كل ابب  طُرقوا ،املدينة اليت كنت حاكما فيها
عن كل ظلم ارتكبته حبقهم. فقبِّل ذلك وذهب وبدأ يطرق كل ابب، وكلما 

وقد  ،حاكما هنا كانالذي   بليّ شِّّ الخرج من البيت شخص قال له: أًن 
ولكين جئت اآلن طالبا عفوكم.  ،ارتكبُت أخطاء وتقصريات حبقكم وظلمُتكم

ن بذرة احلسنة تنمو وتؤيت فقال الناس: حسنا، قد عفوًن عنك. من املعلوم أ
على بضعة بيوت على هذا النحو انتشر اخلرب  بليّ شِّّ الأكلها دائما، فعندما مّر 

جاء اليوم يطرق كل  ،يف املدينة أن احلاكم الذي كان ظاملا جدا إىل األمس
ابب ويطلب العفو من الناس. تفجر ينبوع احلسنة يف قلوب الناس وقالوا: ما 

يوفق الظاملني مثله أيضا للتوبة وكسب احلسنات. فذهب أعظم شأن ربنا الذي 
 ،رمحه هللا الـُجنيدرمحه هللا إىل كل بيت حايف القدمني كما طلب منه  بليّ شِّّ ال

كانوا   ،وطلب العفو من أهله. وبدال من أن يفتح الناس ابب الشكاو  والتذمر
 ،حاينفإنك مرشدًن الرو  ؛خيرجون من بيوهتم ابكني ويقولون: ال خُتجلنا
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. فطلب العفو من املدينة كلها مث عاد إىل التقدير واالحرتام تستحق مناو 
وهو يُعّد اآلن من  ،فقبِّل توبته وضّمه إىل تالميذه ،البغدادي رمحه هللا الـُجنيد

 كبار األولياء املسلمني. 
 انتهاك ُحرمة اهلدية من اهلل

رمحه هللا! فقد اتّعظ من أن هللا تعاىل أعطاًن كل شيء  بليّ شِّّ الانظروا كيف اهتد  
خه، ولكن  الدنيوي أعطى شخصا يف الديوان اخلاص بضعة  احلاكموحنن نوسِّّ

-أمتار من احلرير املطّرز ببعض اخليوط الذهبية وبعض األحجار الكركمة واجلواهر 
 -رادوامع أن هؤالء الناس يستطيعون أن يصنعوا خلعة أفضل وأحسن منها إن أ

 وأهان الرجلي ألنه استخف َّبلعته. 
حىت حيتار  ،ن ما كان يُعطاه أحٌد مقابل تلك اخلدمات كان حقرياإلُباب القول 

ذّل إىل هذه الدرجة فريكض وراء أشياء اتفهة مثلها! ولكن أن يُ  اإلنسان بتصوُّر
تلك اإلنعامات  اإلنعامات اليت يعطيها هللا تعاىل مزيتها أهنا ال ُتسرتيّد. والذي ينال

 بل حيرتمها دائما.  ،ال يسعه أن يستخفَّ هبا ق 
 إنعامات اهلل اليت ال تتغري

لقد خال يف العامل مائة وأربعة وعشرون ألف نيب كما هو مروي عن رسول هللا 

. وال نعلم كم توجد من العوامل وكم يكون من األنبياء سواهم. نعلم وقائع 1

ولكن هل مسعتم مرة أن يف فرتة كذا وكذا حان عشرات األنبياء على األقل 
أن يستقيل؟ أو هل مسعتم أن هللا سخ  على  وطُلب منه وقت استقالة نيب

أحد وأمر بنـزع خلعة النبوة عنه وختّلى النيب عنها؟ إًذا، كل مين يُعطى شيئا يف 
 يف هذا الديوان يُعطاه إىل األبد، والذي يناله يعظِّّم منصبه ويقّدره وينصره هللا

 التقدير حبيث ال يرتك هذا املنصبي وال يستخف به أبدا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، حديث أيب أمامة الباهلي.مسند األنصار مسند أمحد بن حنبل؛  1
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 ال ميكن إهانة أصغر فرد من أفراد احلاشية يف ديوان اهلل

مث وجدُت الغرية والتباغض والشحناء بني كبار احلاشية يف الدواوين اخلاصة لد  
ان اإلهلي فالكبري فيه ال فيسعون إلسقاط بعضهم بعضا، أما الديو  ،امللوك يف العامل

يتحمَّل أن يُهان أصغر منه أو أن يُقلَّل من شأنه، دونك أن حيسده. إن كيفية 
الذي ال أمهية  الديوان اإلهلي اخلاص هي أن هناك نبيا مثل حممد رسول هللا 

أمامه ملوسى وال إلبراهيم وال لنوح عليهم السالم، وهناك نيب أقل درجة من موسى 
ولكن عندما يقول يهودي  ،وإبراهيم ونوح عليهم السالم وهو النيب يونس 

ن ال أفيقول مقابله املسلم  ،عند الشجار مع مسلم أبن يونس كان نبيا أفضل
ولكن ال يفرح رجُل هذا الديوان اخلاص على  ،ليونس مقابل حممد رسول هللا شأن

بل حيمّر وجهه عند تلقيه هذا اخلرب ويقول: "ال  ،أنه ُأكرم ولقي احرتاما كبريا
لوين على يونس بن مىت" ال  ، ويقول ذلك مع كونه أفضل منه، ولكنه 1تفضِّّ

وإن   يتحمَّل أن حُي َّ شأن أي فرد من احلاشية بل يقول: ال تقولوا أنه أقل شأًن
 بل عليكم أن ُترتموه ألنه ركن يف حاشية ديوان هللا. ،كان األمر كذلك

 اإلنسانية ديوان خاص عند والدة آدم أبي  عقد

ويعيلَّمي آديمي األيمس ياءي واآلن أذكر ديواًن خاصا بّينه القرآن الكرمي، يقول هللا تعاىل: 
ئِّكيةِّ  ُتم  صيادِّقِّنيي * قيالُوا ُكلَّهيا مُثَّ عيريضيُهم  عيليى ال ميالي فـيقيالي أين بُِّئوينِّ أبِّيمس ياءِّ هيُؤالءِّ إِّن  ُكنـ 

ُهم   تـينيا إِّنَّكي أين تي ال عيلِّيُم احل يكِّيُم * قيالي ايي آديُم أين بِّئـ  ُسب حيانيكي ال عِّل مي لينيا إِّالَّ ميا عيلَّم 
أيملي  أيُقل  ليُكم  إِّيّنِّ أيع ليُم غيي بي السَّمياوياتِّ وياألير ضِّ  أبِّيمس يائِّهِّم  فـيليمَّا أينـ بيأيُهم  أبِّيمس يائِّهِّم  قيالي 
ُتُموني  ُتم  تيك  ويأيع ليُم ميا تـُب ُدوني ويميا ُكنـ 

 ،. أي ُعقد ديوان ملكي واجتمع املالئكة2
وكان من  ،وكان توثيقها ضروراي ،كان قد وهب لشخص منـزلة معيّنة  ألن هللا 

ديوان إعالن هنائي عنه. لقد ُقّدرت هذه املنـزلة أليب املقرر أن يصدر من هذا ال
الذي ُكلِّّف إبظهار التجلي اإلهلي اجلديد يف العامل البشري.  آدم  نسانيةاإل

                                                 
      الشفا للقاضي أيب الفضل، عياض، اجلزء األول. 1
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ولكن املالئكة قالوا بداية بسماع هذا اخلرب أبننا ال نفهم ما احلاجة إىل خلق 
يف آدمي كل  : سأُريكم تلك احلاجة عملًيا، فأودعأصال؟ قال هللا  البشر

وظهرت منه  ،التجلِّّيات اليت أراد إظهارها بصورة جديدة، مث عرض آدمي عليهم
الفيلم  يُعرضتلك التجلِّّيات كلها. فبدأ ظهور تلك التجلِّّيات بواسطة آدم كما 

 ،إن كنتم صادقني يف قولكم :للمالئكة وتظهر الصور. عندها قال هللا 
وين هل لكم أن تُبيِّّنوا كيفي ة هذه التجليات كاملة؟ قالوا، سبحانك ال علم فأخربِّ

فمين  ،ومجيع أعمالك مبنيَّة على احلكمة ،لنا إال ما عّلمتنا، أنت تعلم كل شيء
ُتكلِّّفه بشيء هتبه القدرات املناسبة. مث قال: اي آدم، أظهِّر ما أودعُتك من العلوم 

لتجلِّّيات اخلافية فأظهر آدم تلك ا .والتجليات اليت كان ظهورها مقدَّرا بواسطتك
أيملي  أيُقل  ليُكم  إِّيّنِّ أيع ليُم غيي بي  :فقال  .والصفات اإلنسانية اخلاصة به

ُتُموني  ُتم  تيك  ... أي هناك ضرورة السَّمياوياتِّ وياألير ضِّ ويأيع ليُم ميا تـُب ُدوني ويميا ُكنـ 
 لكيان جديد لُيظهر علومي اليت ال كمكن أن تظهر عليكم. 

 هالت آدمإعالن مؤ

أي  اإلنسانية؛وكان اهلدف منه تعيني آدم على مقام  ،هذا ديوان عقده هللا تعاىل
 ،فهذا ديوان من الدواوين األعلى شأًن، إذ يُعنّي فيه حاكمٌ  األًنسي.جع له أاب 

إنه أن احلاكم ُكلِّّف مبهام كذا وكذا، ويقول أيضا  وامللك جالس على العرش ويُبني
املسؤوليات. عندما يُعنُي القائد األعلى يف الدواوين الدنيوية قادر على أداء هذه 

يقال له: نتوقع أن تكون خملصا لنا دائما وُُتقق رغباتنا، أما يف هذا الديوان فقد 
، وهو قادر على أداء املهمة اليت كلَّفناه له قيل: إننا عيّـّناه وال خطأ يف انتخابنا

 وسيُنجزها حتًما. ،هبا
 اء مناسبأهمية انتخاب وع

وأراد أعضاء هيئة أركان  ،فكان ملخص جمرايت الديوان أن ُعنيِّّ حاكم جديد
البالط اآلخرين أن يعرفوا السبب وراء هذا االنتخاب، فيُبني هللا السبب أن العلم  

ولكن كل شخص يناله بقدر مؤهالته. فإذا كان اإلًنء مكعًبا  ،كله أييت من عنده
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وإذا كان اإلًنء مكوَّرا سيتخذ املاء فيه شكال يتخذ املاء فيه شكال مكعًبا، 
فمهما جيء إلينا أبوان  مكوَّرة سنقول  ،مكوَّرا. فإذا كنا نريد أن نر  املاء مكعًبا

ألننا نريد أن نر  املاء يف شكل مكعب. وإذا أردًن أن نر  املاء  ،ال تصلحإهنا 
لقلنا: ال شك  ،أل ماءً بصورة هرم فمهما أُويت أبوان مكعبة وقيل أهنا كمكن أن متُ 

ولكننا نريد أن نراه هرميا. أو إذا كنا نرغب يف أن نر  املاء  ،أهنا كمكن أن مُتأل ماءً 
فسوف حنتاج إىل إًنء شكله كشكل البوق.... ال أريد أن أًنقش  ،يف شكل بوق

فهو  ،ولكن من املعلوم أن الذي يُريد أن يُنجز عمال ،هنا احلكمة يف ذلك
القضية هنا  إن :يقول هللا تعاىل أيضاو عليه عمله.  كمليهسب ما يستخدم وعاء حب
فالصفات اليت أُريدها أن تتجّلى يف العامل ال كمكن للمالئكة أن  ؛هي قضية الوعاء

 بل إن ظهورها مرتب  آبدم. ،يُظهروها
 تكون أي بقدر ما ؛الشيء حبسب سعة وعائه حيوزواملعلوم أيضا أن اإلنسان 

 ،الشيء ابلقدر نفسه. فمن هذا املنطلق قال تعاىل أبن آدم هذا حيوز ،سعة وعائه
أننا كيف هو الشخص األنسب للعلم والقانون املطلوب اآلن، فانظروا مثال  

وهذا يدل على أنه هو الوعاء األنسب هلذا الغرض. فاعرتف  ،عّلمناه فتعّلم
ة برتويج أوامر املالئكة بذلك فور مساعهم هذا الكالم واطمأنوا. مث أُمر املالئك

فيسيجيُدوااحلاكم، 
ولىّب اجلميع وأطاعوا  ،، أي انصرف اجلميع إىل تنفيذ األمر1
 وشرعوا يف نصرته. 

 رد على اعرتاض

يعرتض بعض الناس على هذه اآلية مواسني املالئكة ويقولون أبن هللا تعاىل عّلم 
ئكة يف ذلك؟ وجوابه أن ومل يُعّلم املالئكة فلم يتعّلموا، فما خطأ املال ،آدم فتعّلم

القضية هي أن جتليات هللا املختلفة تقتضي لظهورها مرااي خمتلفة، وآدم مرآة ألحد 
التجلِّّيات. أراد املالئكة أن يعلموا ما هو التجلِّّي اجلديد الذي ال كمكن ظهوره إال 

فاستوعبه آدُم استيعااب كامال مث أظهره  ،بواسطة آدم فق ، فتجلى هللا على آدم
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فهموا. مل يفهموا األمر على إهنم واسطة نفسه، فلزم املالئكة الصمت وقالوا ب
 هذا التجلي دوهنم.  إظهار بل فهموا أن آدم هو األقدر على ،حقيقته

 إن مهمة آدم ختتلف عن مهمة املالئكة

احلق أهنم مل يفهموا احلقيقة إىل اآلن، بل حني يفهموهنا يصبحون آدميني. ال 
إال أنه فهِّم أن مهمته ختتلف عن مهمة آدم.  ،احلقيقةي اليوم أيضايفهم املالُك 

بل فهموا فق  أن هللا عّلم آدم فتعّلم .  اجديد ًيااملالئكة جتلِّ  هامل يفهملو  ؛إًذا
فأسأل هؤالء األغبياءي الذين ينصبون أنفسهم حمامني للمالئكة: هل فقدمت 

م آدم فتعّلم، فلماذا مل يقل صوابكم؟ إذا كان األمر مقتصرا على أن هللا علّ 
 هلل  وملاذا لزموا الصمت؟ كان عليهم أن يقولوا ،املالئكة حينذاك شيئا
أما هؤالء  .ولو عّلمتينا لتعّلمنا أيضا. ولكنهم اطمأنوا ،أبنك عّلمتي آدم فتعّلم

املعرتضون فلم يطمئنوا إىل اآلن، ومل تُزل إىل اآلن شبهة نشأت قبل مخسني أو 
 عام.  ستني ألف

 ظهور جتليات خمتلفة بواسطة آدم

ألن املالئكة مل ينبسوا ببنت  ،يقول السائلون احلقيقيون أن معضلتهم قد ُحّلت
فهو  ،شفة بعد ذلك، وذلك ألن الذي ير  أن القضية كانت تتعلق بفهم البشرية

بل كان سؤال املالئكة: أال نقدر على  ،غيب. مل تكن القضية تتعلق بفهم البشرية
مث احُكموا  ،تعاىل أبين سأجتلى عليكم عمليا هار جتلّ  تريد إظهاره؟ فقالإظ

من آدم جتليات خمتلفة،  فقد ظهرتأبنفسكم هل تستطيعون أن ُتظهروه أم ال. 
املالك يف اجلحيم. أمل يـُل قي أبو  بينما ال يُلقى ،منها أن اإلنسان أُلقي يف اجلحيم

 يستطيعون أن يتحملوا هذا التجلي. جهل وغريه يف اجلحيم؟ ولكن املالئكة ال
املالك ال يقدر بينما فكان ذلك جتلِّّيا قهراي أُعطي آدُم فق  قدرة على احتماله، 

ال يسعنا ف ،التجليات اليت تتعلق ابملالئكة هي من نوع آخرإن على احتماله ق . 
 . عموما أن نتحمله، كذلك التجليات اليت ختصُّنا تتعلق ابلناس
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الئكة ما هو التجلِّّي الذي ُخلق آدم إلظهاره، بل سألوا: ما هو فلم يسأل امل
التجلِّّي الذي ال يقدر على إظهاره إال آدم وحده وال نستطيع حنن إظهاره؟ فلما 
ارتكب الناس أفعاال خمتلفة، وكان منهم مين يسّب هللا، ومنهم من سخروا منه 

من أنكر احلج أو الزكاة، ومنهم  ،وا به، ومنهم من أنكر الصالة أو الصومي واستهز 
احتار املالئكة حرية ما بعدها حرية فومنهم من قام أبعمال السرقة أو النهب، 

وال نستطيع أن نقوم بذلك. لذلك ورد عن  ،وقالوا: إن آدم هذا هو األنسب هلا
ظيُلوًما جيُهو الً : أنه كان اإلنسان يف القرآن الكرمي

1 . 
"ظلوما جهوال"، بل اإلنسان  بصفة أن يكونوا هنم ال يستطيعونإفقال املالئكة  

 وحده قادر على ذلك، فليكن هو "ظلوما جهوال". 
فلم يكن السؤال ما هو التجلي اجلديد الذي يتعلَّق آبدم؟ بل كان السؤال: هل 

واعرتف  ،اإلنسان وحده أهٌل إلظهاره دون املالئكة؟ فتجّلى هللا تعاىل عملًيا
ولكن يُهبُّ أحٌد من الناس اليوم بعد مرور آالف  .ن عليهاملالئكة أهنم ليسوا قادري

ولكن مل  ،إذ استطاعوا أن يُقدموا سؤاال ،السنني ويقول أبن املالئكة كانوا أغبياء
مع أن سكوت املالئكة يدل على أهنم مل يقولوا: لو عّلمتنا  .يفهموا اجلواب

ان على احتماله وال بل كان سؤاهلم: ما هذا التجلي الذي يقدر اإلنس .لتعّلمنا
أم ال؟ بل   بذلك نقدر عليه حنن؟ مل تكن القضية قيد البحث هل أخرب هللُا تعاىل

 يقدر على احتمال هذا التجّلي. كانت القضية تتعلق بوجود  
 بعض احلاالت اخلاصة للديوان الروحاني

 سأذكر اآلن بعض احلاالت اخلاصة للديوان الروحاين، حنو:
 الديوان أيضا حول امللك بعُض أفراد احلاشية، أي املالئكة.أوال: يُر  يف هذا 

يف الديوان اخلاص  بينما اثنيا: إن أفراد احلاشية كلهم يعتقدون بكمال علم امللك.
الدنيوي يظن القائد األعلى أن امللك إذا خاض يف أبس  احلروب سُيهزم، ولكن  

 لك. كل شخص يف هذا الديوان يُدرك أنه ال يعلم ما يعلمه امل
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اثلثا: يسألون امللك دائما ليزيدهم علما، وكأهنم ال يدركون فق  أنه يعلم كل 
 ،، بل تكون يف قلوهبم ُحرقة أن ينالوا العلم أكثر فأكثروهم ال يعلمونشيء 

ويبلغوا مبلغ الكمال بقدر استطاعتهم. فاملالك يريد أن يكون كامال بقدر 
منطلق بشريته، أي أن جمال التقدم والبشر يوّد أن يكون كامال من  ،استطاعته

مفتوح على أية حال ألن األستاذ موجود، وما دام األستاذ موجودا سيتعّلم منه 
 التلميذ أشياء جديدة ابستمرار. 

ح هلم  ،رابعا: ال يصلحهم امللك ابلقوة والقسوة كما حيدث يف هذا العامل بل يوضِّّ
 احلقيقة وينوِّر قلوهبم. 
أحٌد يف منصب جديد توهب له كل األسباب. ما حيدث خامسا: عندما يعنيَّ 

 ويهيِّّئيف هذا العامل هو أن امللك يعنّي أحدا ويقول له أن جيّند الناس يف اجليش 
 امللك كل شيء بنفسه.  فيهيِّّئالُعّدة والعتاد للحرب. أما يف هذا الديوان 

جهد املستطيع سادسا: احلاشية يف هذا الديوان ينصرون املسؤول األعلى ويعينونه 
. فيقول هللا عن املالئكة: إبخالصبدال من أن حيسدوه، ويتعاونون معه 

فيسيجيُدواامللك بنفسه  ، فيعاقبه، أي إذا أُمروا ابلتعاون عاوينوا، ومن مل يتعاون
 عل شره بال ضرر. جيو 

 ذكر ديوان خاص آخر يف القرآن الكريم 

يف القرآن الكرمي:  هللا  من خالل قول سأتناول اآلن ذكر ديوان روحاين آخر،
 ِّير ض اوياتِّ وياأل  ُد ال قيهَّاُر * ريبُّ السَّمي ُقل  إِّمنَّيا أيًني ُمن ذٌِّر ويميا مِّن  إِّليه  إِّالَّ هللُا ال وياحِّ

ا ال عيزِّيُز ال غيفَّاُر * ُقل  ُهوي نـيبيٌأ عيظِّيٌم * أينـ ُتم  عين ُه ُمع رُِّضوني *  نـيُهمي ي ويميا بـييـ  ميا كياني يلِّ
ُموني * إِّن  يُوحيى إِّيليَّ إِّالَّ أيمنَّيا أيًني نيذِّيٌر ُمبِّنٌي * إِّذ   يع ليى إِّذ  خيي تيصِّ ل ميإليِّ األ  مِّن  عِّل م  ابِّ
ُت فِّيهِّ مِّن   ًرا مِّن  طِّني  * فيإِّذيا سيوَّيـ ُتُه وينـيفيخ  ةِّ إِّيّنِّ خيالٌِّق بيشي ئِّكي قيالي ريبُّكي لِّل ميالي

ي فـيقيعُ  بـيري ُروحِّ تيك  ُة ُكلُُّهم  أيمج يُعوني * إِّالَّ إِّب لِّيسي اس  ئِّكي دِّيني * فيسيجيدي ال ميالي وا ليُه سياجِّ
ليق ُت بِّييدييَّ  ُجدي لِّميا خي افِّرِّيني * قيالي ايي إِّب لِّيُس ميا مينـيعيكي أين  تيس  ويكياني مِّني ال كي

بـير تي أيم  ُكن تي مِّني ال عيالِّنيي * قيالي أيًني  تيك  تيُه مِّن  أيس  ليق  ر  ويخي تيينِّ مِّن  ًني ليق  ن ُه خي ٌر مِّ يـ   خي
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يٌم * ويإِّنَّ عيليي كي ليع نييتِّ إِّىلي يـيو مِّ الدِّينِّ * قيالي  ا فيإِّنَّكي ريجِّ هي نـ  رُج  مِّ طِّني  * قيالي فياخ 
عيُثوني * قيالي فيإِّنَّكي مِّني ال ُمن ظيرِّيني * إِّىلي  يـيو مِّ ال ويق تِّ  ريبِّّ فيأين ظِّر ينِّ إِّىلي يـيو مِّ يـُبـ 

ليصِّنيي * قيالي  ُهُم ال ُمخ  نـ  ُغ وِّيـينـَُّهم  أيمج يعِّنيي * إِّالَّ عِّبياديكي مِّ ع ُلومِّ * قيالي فيبِّعِّزَّتِّكي ألي ال مي
ُهم  أيمج يعِّنيي * ُقل  ميا  نـ  ينَّ جيهينَّمي مِّن كي ويممَِّّن  تيبِّعيكي مِّ يم ألي فياحل يقُّ وياحل يقَّ أيُقوُل * ألي

أيلُ  ٌر لِّل عياليمِّنيي * أيس  لِّفِّنيي * إِّن  ُهوي إِّالَّ ذِّك  ر  ويميا أيًني مِّني ال ُمتيكي ُكم  عيليي هِّ مِّن  أيج 
ني   ويليتـيع ليُمنَّ نـيبيأيُه بـيع دي حِّ

1 . 
 العظمى من الديوان اخلاص إعالن بعثة حممد 

آدم، وكما يتبني من السياق أن هذه اآلايت تُثبت  خلقلقد ذُكر هنا مرة أخر  
بل املراد من  إلنسان،على وجه القطعية أن املراد هنا ليس آدم الذي بدأ به نسل ا

ُقل  . فرتون أن هذه اآلايت تبدأ من: آدم هنا هو شخص حممد رسول هللا 
دُ  ريبُّ السَّمياوياتِّ مث يقول:  ال قيهَّارُ  إِّمنَّيا أيًني ُمن ذٌِّر ويميا مِّن  إِّليه  إِّالَّ هللُا ال وياحِّ

ا ال عيزِّيُز ال غيفَّاُر * ُقل  ُهوي نـيبيٌأ عيظِّيٌم * أينـ ُتم  عين ُه ُمع رُِّضوني  نـيُهمي ير ضِّ ويميا بـييـ  وال  وياأل 
إال أنه عندما نزل  ،عن تعيني مين خياصم املالئكة يف السماء ()أي حممد  أدري
عندما  كيف أنه  انظروافنذير من هللا تعاىل.  أنين وحي من السماء عرفت عليّ 

ًند  هللا املالئكة وقال هلم إين خالق بشرا عظيما من طني وإذا خلقُته وبلغ شبابه 
 انصرفوا إىل خدمته فورا.  ،ونزل عليه كالم هللا

بل ذُكر حممد رسول هللا  ،ومل يُذكر خلٌق عامٌ  ،أتملوا اآلن، مل يُذكر أّي آدم سابق هنا
أيُلُكم  بعد ذكر تلك األمور:   استنتج ،وبعثته. وحني انتهى هذا الذكر ُقل  ميا أيس 

ر  ويميا أيًني مِّني ال ُمتيكيلِّّفِّنيي  . أّي قد صدر أمر هللا تعاىل ومت تعييين، وال عيليي هِّ مِّن  أيج 
لكان من املفروض أن يُقال  ،هنا ذكر آدم أيب البشر املراد أسألكم أّي أجر. لو كان

حممدا  إال أنعلى لسان آدم: إن هللا جعلين خليفة. فإذا كان آدم قد ُجعل خليفًة، 
هو الذي يقول أبين ال أسألكم أجرا، فما العالقة بني هذين األمرين؟  رسول هللا 

 .فيتبني بكل وضوح أن املراد من آدم هنا هو حممد رسول هللا 
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  املصطلح القرآني املراد من آدم يف
بل هو  ،احلق أن كلمة "آدم" اليت اسُتخدمت يف القرآن الكرمي ليست جمرد اسم

منصب يُعطيه هللا تعاىل. فكل من يُعنيَّ يف هذا املنصب ُيسمَّى آدم. ويتبني من 
ست  مطالعة القرآن الكرمي أن هذا املنصب يوهب ملن يبدأ به شيٌء. فإذا ُأسِّّ
سلسلة ُقدِّر هلا أن تبقى جارية إىل يوم القيامة وتتجدد ابستمرار وتتولَّد فيها 

 أجيال جديدة مسُِّّيت آدم.
 أيضا آدم عظيم الشأن إن حممدا رسول اهلل 

بدأ منه نسل البشر وانتشر منه عشرات  ، وقدإن آدم األول كان آدم للبشرية
أيضا آدم الذي بدأ  املاليني من الناس يف العامل. كذلك إن حممدا رسول هللا 

 بعد والدة آدم شاهبهم اختفوا كلهم منه نسل روحاين. فكما أن اجلّن وما 
نسل األنبياء السابقني   النسل البشري، كذلك انقطع بعد والدة رسول هللا  وبدأ

أي حدث اآلن أيضا كما حدث من قبل، أي كما جر   أبناء؛كلهم وصاروا بال 
الروحانية فق  وانقطعت الذرايت  كذلك جرت ذرية حممد   ،نسل آدم فق 

يزال ماليني : كيف يصح ذلك؟ إذ ال هنا األخر  كلها. كمكن أن يقول أحد
وباليني من الناس موجودين يف العامل فكيف انقطع نسلهم؟ فجوابه أن املراد من 

 ،ال توجد فيهم الروحانية وال خشية هللا إمنا الناس هم الذين يكونون أحياء،
مع أن هذه -وليسوا حائزين على قرب هللا  ،وليست هلم عالقة مع هللا تعاىل
ليسوا أًنسا يف احلقيقة.  فهؤالء -ق اإلنساناألمور هي الغاية الوحيدة من خل

، أما  أبنائهألنه من  فاإلنسان اآلن هو ذلك الذي يُؤمن مبحمد رسول هللا 
 اآلخرون فهم مثل الدواب ألهنم بعيدون عن هللا. 

 آدم املسيح املوعود  احلكمة يف عد

أيضا ابسم "آدم"، وكانت احلكمة وراء ذلك أن  لقد مسُِّّي املسيح املوعود 
هللا تعاىل جعله خامتي اخللفاء، ومعناه أن الذي يُريد أن يصل اآلن إىل رسول هللا 

،  ال بد له من أن يكون خادما للمسيح املوعود كما أنه إذا أراد أحد .
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، ن به ال كمكنه ذلك ما مل يُؤمف أن يصل إىل هللا تعاىل بعد بعثة رسول هللا 
هو الباقي اآلن، أما اآلخرون فكأهنم ليسوا موجودين، كذلك ال  ألن نسله 

، بعد بعثة املسيح املوعود إال الذي يؤمن به  يُعّد مّتبعا صادقا لرسول هللا 
 آدمي.  مُسّي  أيضا فمن هذا املنطلق

برية، ومنوطة يب أحداث ك ،ابختصار، لقد قيل يف هذه اآلايت أين أًن رسول هللا
يف  خيتصمونلقد ُخلقُت حبسب خطة كاملة للعامل الروحاين، وعندما كان املالئكة 

الديوان اخلاص مل أكن موجودا حينذاك. فقد انُتخبُت يف هذا الديوان وُعيِّّنت 
 ضد أعداء امللكوت السماوي.  ،نذيرا، أي قائدا أعلى
 واجبات املأل األعلى 

وقبل نزول  ،األرواح السعيدة جتتمع يف السماءيتبني من هذه اآلايت أن أتثريات 
األوامر اإلهلية متيل املالئكة بطبيعتها إىل شخص معني، ويدعون هللا أن يُعنّي هذا 

 -إضافة إىل مهام أخر -الشخص لتسهيل أمر اهلداية علينا. فمن مهام املالئكة 
صل العاملون يو  ،بغريه هاتفيا أن يتصل أحد يريدالوساطة، فكما ترون أنه عندما 

اخل َّ بينهما، كذلك يتبني من هذه اآلايت أن بني السماء واألرض الوسطاء 
واسطة امسها "املأل األعلى". لقد ورد يف صحيح البخاري أنه عندما يُريد هللا أن 

فُيعلن جربيُل يف املالئكة ُتته، فُيعلن  ،يبّلغ أمرا إىل العباد خيرب به جربيلي أوال
أي عندما يريد  املالئكة دوهنم حىت يصل األمر كله إىل األرض. هؤالء املالئكة يف

كذلك عندما يصعد أمر من   .خيرب به املأل األعلى أوال ،هللا أن ُيشيع يف العامل أمرا
مث يُعرض على هللا ليؤخيذ القرار  ،غ إىل املأل األعلى أواليبلّ  ،األرض إىل السماء

 النهائي. 
 هبه دائمايصطفي اهلل أحدا بناء على موا

من هنا تبنّي أيضا بطالن زعم من يقولون أبن هللا تعاىل يصطفي األنبياء 
عشوائيا. يقول البعض أبن هللا عشق حممدا رسول هللا، والعياذ ابهلل. لقد ذُكر 
هذا املوضوع يف بعض األبيات البنجابية لبعض الشعراء، فقد قيل فيها: اي 
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نه كلما حدث إمع أن القرآن الكرمي يقول  .لقد عشقك هللا الربدةصاحب 
فساد يف العامل ُتسس املالئكُة أرواحي الناس وشعروا مبا متلكه روح معينة من 

فتوّجه فيها تركيزُهم  ،املواهب. مث اجتمعوا يف غرفة السجالت مع أتثريات خمتلفة
قوا على إىل روح معينة، فمالوا إىل انتخاب الروح اليت يروهنا األكمل منها، واتف

ن هذه هي الروح اليت تنسجم معها أرواُحنا. أبانتخاب شخص واحد قائلني 
عندما يقررون ذلك يُعنّي هللا ذلك الشخص للخدمة. ال شك أن هللا تعاىل عامل 

ولكن ملا كان مقدَّرا عنده أن يستخدم املالئكة  ،وال حيتاج إىل فعل ذلك ،الغيب
فُيعطي  ،بشاشة واحلب واملواساة فيهمفقد وضع هذا األسلوب خللق ال ،يف ذلك

املالئكةي أوال فرصة التدبُّر ليعلموا أن هلم أيضا نصيبا يف االنتخاب، مث يصدر 
القرار النهائي بعد ذلك. وملا يكون ذلك القرار منسجما مع رغبتهم فيطمئنون 

ويبدأ  1مبيِّّنا ذلك: "مث يوضع له القبول يف األرض"، له. يقول رسول هللا 
 اس يف اإلكمان به.الن

فتبني من ذلك أن النيب ُيصطفى بناء على مؤهالته، ولو مل يكن األمر كذلك فما 
معىن استعالم املأل األعلى يف هذا العامل؟ بل كان ممكنا أن ُيصدر هللا تعاىل من 

 السماء أمرا ببعثة شخص معنّي نبيا فيصري نبيا.
 ،قد حدث بعد خلق اإلنسانعلى أية حال، يتبني من هذه اآلايت أن كل هذا 

ألن اآلية ال تذكر سؤال املالئكة أصال، بل عندما  ،بل بعد بدء سلسلة األنبياء
، غري أهنم مل البشرذُكر خلق آدم األول ذُكر سؤال املالئكة عن سبب خلق 

ألن القضية طُرحت  مرة وُحلَّت لألبد، فلم يكن هناك  ،يطرحوا ذلك السؤال هنا
ألن طبائع املالئكة   ،سبب لطرح السؤال نفسه عند بعثة حممد رسول هللا 

حىت قبل بعثته. ولقد أخرب هللا تعاىل اآلن أنه  كانت ميالة إىل حممد رسول هللا 
قوموا فورا لنصرته يف ينـزل عليه الوحي في ،جاعله نبيا، وعندما يبعثه نبيا ويبلغ عمرا

 مهمته، فقالوا: آمّنا وصّدقنا. 
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 خصام املالئكة مع العناصر الشيطانية

ُموني هنا يبقى سؤال: ملاذا وردت كلمة  حبق املالئكة؟ قد يقول قائل هنا:  خيي تيصِّ
فيمي كانوا خيتصمون؟ لقد ًنقش الصوفية ماهية هذا اخلصام، ولكنهم مل يبّينوا هذا 

هذا املوضوع وغريه من  )الدهلوي( املوضوع كما بّينته أًن. لقد تناول الشاه ويل هللا
ما بينهم أمر وًنقشوا في ،الصوفية القدامى وقالوا أبن هذا السؤال نشأ بني املالئكة

"مين هو األحق بذلك دون غريه؟"، ولكن هذا غري صحيح حبسب رأيي، بل كان 
من  ذكرتولكن كما  ،هذا النقاش ممكنا لو ُوجد اختالف أو نظام للتصويت

وملا تكون  ،مث يرتّكز انتباههم على روح معينة ،قبل إن املالئكة يقبلون التأثريات
القرار اإلهلي ويُنفَّذ يف العامل. ولكن هنا ينشأ  مشيئة هللا أيضا موافقة لذلك يصدر

ُموني سؤال: ملاذا جاءت كلمة   ؟خيي تيصِّ
ُموني فليكن معلوما أن كلمة  ، أي رسول  ما مل ترد هنا حبسب رأيي حبق خيي تيصِّ

ليس املراد منها أن املالئكة كانوا خيتصمون يف أن يكون هذا الشخص أو ذاك 
مع العنصر الشيطاين الذي كان سُيعارض هذا الرسول.  رسوال، بل كانوا خيتصمون

بدأوا خياصمون  أي عندما بدأ املالئكة مشاهدة نور هللا يف شخص حممد 
ُموني القو  الشيطانية اليت كانت جتتمع لعرقلة طريقه. إًذا، فإن كلمة  مل  خيي تيصِّ

دائرا مع بل وردت عن خماصمة الشياطني، وكان اخلصام كله  ،ترد حبق الرسالة
 القو  الشيطانية.

ُموني فمعىن  أنه عندما يعلم املالئكة أن الشخص الفالين يستحق  هو خيي تيصِّ
فتنهزم القو   ،تبدأ القو  الشيطانية املناهضة َّبصامه ،منصب كذا وكذا

 ويستتِّّب ملكوت هللا يف العامل.  ،الشيطانية أبمر هللا يف احلرب األخرية
 يف ديوان اهلل تكريم عظيم حملمد رسول اهلل 

، وبنّي نتناول اآلن مرة أخر  ديواًن خاصا ُعقد على شرف حممد رسول هللا 
وبنّي أفضليته على أركان البالط اآلخرين. لقد  مقام قربه  ُعلوَّ هللا تعاىل فيه 
على  د عيَّنه وأُعلن فيه من قِّبل هللا تعاىل أبنه ق ،النتخابه  ذُكر أوال ديوانٌ 
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مث بنّي يف اجلزء الثاين يف الديوان نفسه عظمة التكرمي الذي ًنله  ،هذا املنصب
 . رسول هللا 

 كمال احلب واالحتاد

ألُُفقِّ األيع ليى * مُثَّ ديًني فـيتيديىلَّ * سورة النجم:  أوائل يقول هللا تعاىل يف ويُهوي ابِّ
ِّ أيو  أيد ىني  واقرتب منه رجل من  ،أي جلس امللك على العرش. فيكياني قيابي قـيو سيني 

كأن قوسني و حبيث تراء   ،عرشه وجاء إليه وقرّبه منه عنمث نزل امللك  ،احلاشية
 مُجعا معا. 

ودعا من حاشيته رجال ُعقد الديوان  ،وجلس امللك على العرش ،أي ُعقد ديوانٌ 
ه. إىل هنا تشبه اخلاص من أجله، وأمره أن حيضر ديوانه ألنه تعاىل يريد تكركم

ولكن حيدث يف الدواوين الدنيوية أن الذي يُعنيَّ  ،امللوكي العاديني قصص القصةُ 
نه ليس أهال له. ولكن هللا يقول عن هذا الديوان أن إيف منصب يتحاشى ويقول 

-العرش العظيم  عناقرتب من هللا فور تلقيه األمر، ونزل هللا  حممدا رسول هللا 
 -الدواوين األخر  اليت ال يتحرك امللك فيها من مكانه عادةعلى النقيض من 
حبيث بدا كأن قوسني مُجعا معا. إن فعل هللا هذا مذكور يف  اقرتب من حممد 

رُِّكُه األيب صياُر ويُهوي حيث يقول هللا تعاىل:  ،آية أخر  عن أًنس عاديني أيضا ال ُتد 
رُِّك األيب صياري  يُد 

1 . 
 مشهد قاب قوسني

ابختصار، لقد ُدعي حممد رسول هللا وانطلق للمثول أمام هللا تعاىل، ولكن عندما 
ِّ أيو  أيد ىني انطلق مل يبق هللا تعاىل يف مكانه بل نزل بنفسه:  . فيكياني قيابي قـيو سيني 

وُحكُمنا ليس كمثل ُحكم دنيوي،  ،أبننا نريد أن جنعلك حاكما فنـزل وقال حملمد 
حاكما وجنعلك صديقا لنا أيضا، وقد اُتد قوساًن اآلن. فيا بل نريد أن جنعلك 

إذ يكون هناك أعداء  ،وبعض آخر سيعادونين ،حممد، سيكون هناك مين يعادونك
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 ،وهناك من يعادونك ،الذين يُنكرون التوحيد ، وهمأي بعضهم أعدائي ؛لكل واحد
 ،ترميهم ابلسهام أي يعادون اإلنسانية واألخالق والنُبل، فأنت أيضا حباجة إىل أن

وأًن أيضا حباجة إىل أن أرمي أعدائي ابلسهام. فتعالي نصبح أصدقاء ونُلصق قوسيينا 
ليكون للقوسني وتر واحد، فسينطلق سهمك وسهمي إىل جهة واحدة  ،ببعضهما

 ويف وقت واحد. فما أعظم هذه الصداقة اليت أبداها هللا تعاىل! 
  رفعة مقام حممد 

ِّ أيو  أيد ىني  :مث يقول هللا  ، إن حرف "أو" يفيد يف العربية فيكياني قيابي قـيو سيني 
أيضا، هذا إىل جانب معناه املعروف. أي كان سهمي وسهمك يف الرقّي معىن 

السابق ينطلق إىل جهة واحدة، مث حصل التقدم على ذلك، وهو أنه كان يف 
. صحيح أن  أي عدو هللا وعدو حممد ؛السابق قوسان اثنان وعدّوان اثنان

 اُتد القوسان؛ ولكن كان هناك عدّوان خمتلفان. مث ،السهميني كاًن ينطلقان معا
 والعدو عدوا واحدا.  ،والسهم سهما واحدا ،قوسا واحدا صاراأي 

ويميا ريميي تي إِّذ  ريميي تي لقد أُشري إىل هذا األمر يف آية أخر  من القرآن الكرمي: 
ويليكِّنَّ هللاي ريميى

حبيث إن  ،قد اُتدًن أًن وأنت . أي اي حممد رسول هللا 1
مت ها يدًن. أي كان االُتاد بل ري  ،احلصى اليت رميتيها يف معركة بدر مل ترمِّها أنت

وبدأ سهم واحد ينطلق من القوسني،  ،بني هللا وبني حممد رسول هللا  هو األول
كأن اليدين صارات   ،ليدين معاوكان االُتاد اآلخر هو اُتاد القوسني معا، مث اُتاد ا

وصار السهم  ،يدا واحدة، وصار القوسان قوسا واحدا، وصار العدو عدوا واحدا
 سهما واحدا. 
 ديوان غريب

ما أغرب هذا الديوان! إذ نشأت عالقة الصداقة واحلب قبل بداية العمل أيضا، 
ولكن ملاذا؟ ذلك ألن امللوك الدنيويني عندما يعّينون قائًدا للجيش يقولون: ال 
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ندري هل سيعود منتصرا أو مهزوما، فدعنا لنعلم ذلك أوال. ولكن ميلك هذا 
لذا لو أعطيته جائزة سلفا  ،منتصراالديوان يعلم سلفا ما مفاده أن قائدي سيعود 

 ألنه منتصر ال حمالة.  ،فال حرج يف ذلك
 مؤامرات احلاشية ضد امللوك

حني نتوجه إىل دواوين امللوك العاديني نر  مشاهد عجيبة أحياًن، إذ يكون امللك 
جالسا على العرش ويهمس الناس فيما بينهم بعيدا عنه ويقولون مثال: إن الذي قرّبه 

ولسوف خيدع امللكي يوما من األايم، إنه عدو  ،إليه شخص خبيث جداامللُك 
لألمري الفالين ويُسيء الظن بزوجة امللك الفالنية، فال يُدر  ماذا عسى أن يفعله 

أيضا غدا؟ ابختصار، يكون امللك جالسا يف الديوان والناس يتناجون فيما بينهم، و 
فيقول أحد من  ،وان ويوّدعهحيدث أحياًن أن يعطي امللك أحدا خلعة يف الدي

احلاشية للملك أبن الذي أعطيتيه خلعة لو أحرز قوة لقام ضدك وأحلق بك الضرر، 
 ولكين أُتني الفرص وسأبطش به يف الوقت املناسب.  ،فيقول امللك: أًن أعلم بذلك

 جولة يف الديوان السماوي

يوان أيضا نتجول اآلن يف الديوان السماوي لنعلم هل حيدث ذلك يف هذا الد
احلاكم من ًنحية ومن ًنحية اثنية تُنسج املؤامرات  حبيث يُعطى أحد منصب

ضده؟ أنخذكم للتجول يف ذلك الديوان اخلاص إبذن من القرآن  الشكاو وتُرفع 
الكرمي إذ ال ُيسمح لكل واحد أن يذهب إليه. نفتح ابب هذا الديوان وندخله 

ضد احلكام أو يُطعن فيهم أو ونسمع احلديث اجلاري هناك. هل يقال شيء 
 آذانناإىل  فورا ُتذكر عيوهبم أم كُمديحون؟ فعندما نطّل على هذا الديوان يتناهى

وعليكم أيضا أن  ،أن تعالوا وادخلوا وال حرج، وسنخربكم مبا نقوم به حنن صوتٌ 
ِّّ ايي وهو:  ،تقوموا به ئِّكيتيُه ُيصيلُّوني عيليى النَّيبِّ أييُـّهيا الَّذِّيني آميُنوا صيلُّوا إِّنَّ هللاي ويميالي

لِّيًما لُِّّموا تيس  عيليي هِّ ويسي
. فنر  يف هذا الديوان أن امللك ينـزِّل الربكات على احلاكم 1
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الشبهات، ويدعو له  حوله أو يُطعن فيه أو تُثار الشكاو بدال من أن تُرفع ضده 
يُقال لنا: صلُّوا  أفراد احلاشية أيضا. وعندما نذهب لريية مشهد الديوان ُخفية

 عليه وسلِّّموا أنتم أيضا. 
 مشاهد اإلخالص واحلب

كم يسود هذا الديواني احلُب الصادق والعالقة الصادقة اليت كمكن لكل واحد أن 
نه لن يتعرض هو للخيانة وال أصدقايه وال أصحابه! بل يسود إيثق هبا ويقول 
ان. اجلانب اآلخر يتعّلق حب هللا تعاىل يف كل مك وخيتلج ،الديواني اإلخالصُ 

من قبل أنه ال يُعزل أحد من منصبه يف هذا  ذكرتُ بعزل أفراد احلاشية، وقد 
يف زمن من األزمنة ومات، وال   الديوان. كموت أفراد احلاشية، فمثال ُولد نوح

ولكن ال كمكن  ،يُعلم شيء حىت عن نسله ومل تبق له حكومة وال دين وال تعليم
 مبن يشتمألن مالئكة هللا يبطشون فورا  ،حبال من األحوال أن يشتم أحٌد نوحا

 حاكما عّينه هللا تعاىل. 
 اهلدف الثاني من الديوان اخلاص

اهلدف الثاين من الديوان هو أن امللك يشري على وزرائه وأمرائه يف أمور هامة، 
يمات كذا وكذا ليتمكنوا من أداء نه جيب عليهم أن يعملوا حبسب تعلأبوأيمرهم 

أتناول ذكر ديوان ُعنيِّّ فيه حممد رسول هللا على  واآلنواجباهتم على أحسن وجه. 
وكيف جيب أن  ،فيه ما الذي جيب عليه فعله يف العامل وأُخربي  ،منصب الرسالة
 يؤدي واجباته.

 حقيقة مشورة امللوك الدنيويني

أنفسهم حيتاجون إىل املشورة، واملشورات اليت نر  يف الدواوين الدنيوية أن امللوك 
يقدمها امللك تكون خاطئة عادة، وال يتفق الوزراء عليها أحياًن، ويف بعض 

فيفسد األمر كله. أما شأن هذا الديوان فهو  ،األحيان ال يستطيعون أن يعملوا هبا
 أن امللك فيه ال حيتاج إىل استشارة أحد. 
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 الرتدد يف النجاح

امللك يف الديوان اخلاص الدنيوي مسؤوال كبريا ويقول له ما مفاده: إين  ستدعيي
أعطيك منصب كذا وكذا واثقا إبخالصك، وآمل أن تكون عند حسن ظين بك 

. لقد بك عمل كذا وكذا أبمانة، وإذا جنحتي يف ذلك سأكون سعيدا جدا فتُنجز
يقول  إذ بري عنها ضعيفا،ويكون التعمن قبل أبن هذه الفرحة تكون اتفهة،  ذكرت
أبين أنتخبك وآمل أنك ستنجح يف مهمتك. أي أن امللك  لذلك املسؤول امللك

ينتخبه على وجه التخمني فق ، ويساوره الشك دائما فيما إذا كان سينجح يف 
ويُنتخب كل شخص ابليقني  ،ذلك أم ال. ولكن ال جمال للشك يف ديوان هللا

 ليقني: كيف ال ينجح وأًن معه؟والثقة بنجاحه، ويقول امللك اب
 خيبة آمال القادة الكبار

مثال تغيري  خذوا ؛نر  يف هذا العامل أن كبار القادة يفشلون أحياًن يف مهامهم
. لقد ُغرّي ثالثة قادة واحدا تلو اآلخر يف احلرب األوىلاحلرب العاملية  القادة يف

. انظروا إىل ما حدث أيضا ثانيةالعاملية األوىل، وهذا ما حدث يف احلرب العاملية ال
آرثر" صيًتا واسعا أثناء حرب كوراي! ولكنه اختلف مع  ماكمؤّخرًا، كم اكتسب "

نه يُريد ترشيح نفسه ضدك للرائسة يف إ"ترومان" وبدأ الناس يشون به ابلقول 
منصبه، واآلن ال يهتم به  مناالنتخاابت املقبلة، فبدأ اخلالف يتفاقم فورا وُعزل 

  .أحد ق
اثنيا: إذا ُوثِّقي بقائد جيش يف العامل تكون هذه الثقة مشوبة ابلشك والظن ويثبت 
خطؤها فيما بعد، حبيث يُهزيم القائد مرة وينتصر مرة أخر ، وال خترج النتيجة كما 

يُشّن احلرب ضد امللك  ،يُتوقَّع. ويف بعض األحيان عندما ينجح قائد اجليش
 نفسه.

جانبا وخذوا "تشرشل" مثال، كم قدَّم يف احلرب األخرية من اتركوا األقوام األخر  
ولكن أهل بالده أحلقوا به هزكمة نكراء داخل البالد يف غضون  ،تضحيات كبرية

بضعة أشهر حبيث مل ينل حزبه إال مقاعد قليلة جدا يف الربملان. وقال "غاندي" 
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ات مثل األنبياء، مث نه يسمع صواًت من الداخل، وشرع يّدعي اّدعاءإيف اهلند أيضا 
 قتيال.  فأرداه ،حدث أن أطلق عليه الرصاص أحد أتباعه

 تعليمات احلاكم العام يف الديوان اخلاص القرآني

وامسعوا اآلن عن الديوان املذكور يف القرآن الكرمي. يُعنيَّ يف هذا الديوان قائد كبري 
ويُدعى إىل البالط ويُعلين: نعّينك ونعطيك أيضا تعليمات حول ما جيب عليك 

ثُِّّر * قُم   :فعله وأبية طريقة جيب أن تُنجز هذه املهمة. فيقول  ايي أييُـّهيا ال ُمدَّ
ثُِّر * فيأين ذِّر  * ويري  تيك  ُجر  * ويال متي ُنن  تيس  زي فياه  بَّكي فيكيربِّّ  * ويثِّييابيكي فيطيهِّّر  * ويالرُّج 
ويلِّريبِّّكي فياص ربِّ  

1 . 
  املواعظ مبناسبة مولد النيب 

عام، وكتب العلماء تفاسريها،  1300هذه اآلايت موجودة يف القرآن الكرمي منذ 
خطاابت املشايخ املعاصرين الذين يفسرون هذه  ورمبا مسعتم مبناسبة مولد النيب 

واي صاحب  الربدةاآلايت تفاسري خرافية وسخيفة مثل قوهلم: اي صاحب 
 خصالت الشيعر اجلميلة...
 حوار مع حماٍم هندوسي

ذات مرة سافرت إىل فريوز بور، وجاء ملالقايت حمام هندوسي كان حمّنًكا يف مهنته 
: أنتم تقولون أبن املسلمني واهلندوس يتشاجرون وكان سكرتريا آلراي مساج، فقال

فيما بينهم دائما، ولكن هل شرحتم مرة حقيقة اإلسالم؟ قلت: ما الذي علينا 
حنضرها لنعلم ما  شرحه لكم؟ قال: عندما تُعقد اجللسات مبناسبة مولد النيب 

واي صاحب  الربدةولكننا ال نسمع هنالك إال: اي صاحب  ،هو اإلسالم
وال نريد أن نر   ،ال نُريد أن نر  خصالت الشعر، وحنن لشيعر اجلميلةخصالت ا

 بل نوّد أن نطّلع على تعليمه، ولكن بدال من أن خيربوًن بتعليمه  الربدة،
خيربوننا كيف كان شيعره وكيف كان ردايه. ال نريد أن ندخل يف حبه اجملازي حىت 

                                                 
 .8-2املدثر:  1
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ولكين قلت له أبن  ،المهخيربوًن مثل هذه األمور. لقد خجلت كثريا بسماع ك
عليك أن تسمع موقفنا. قال: لقد مسعُت خطابك فالذين يفعلون ذلك خمطئون، 

مبا نضطر مرة وأدركت أن أسلوبكم خيتلف عن أسلوهبم، ولكنين أريد أن أخربكم 
وكيف  كيف يُتوقَّع منا أن ننضم إىل اإلسالم  األمور هذه مساعنا . وبعدإىل مساعه

؟ هل ألحد أن يُسلم مبجرد ريية ردائه أو ا األملكمكن أن يصح عقد هذ
 خصالت شعره؟ 

 املسلمني اآلخرين بعض صورة الديوان اخلاص يف نظر

غري األمحديني أيضا صورة هذا الديوان، وسأذكر لكم أوال فكرهتم  بعٌض من يرسم
وميلِّك اخللق والكونِّ على وشك  ،عنه. يقولون ما ملّخصه: الديوان مفتوح

الوصول. يكون أفراد احلاشية يف الدواوين الصغرية يف مناسبات مثلها عاكفني 
ويقف املسؤولون ابنتظام وينتظرون  ،وتالحيظ التحركات هنا وهناك ،على العمل

 هذا الديوان أبنجميء امللك ليستقبلوه فورا ويُكرموه وكمدحوه. ولكنهم يقولون عن 
الديواني سكوٌت كامل. والذي ُعقد الديوان اخلاص  فيسوديصل الديوان  ميلِّكنا

را ببطانية ، فيذهب امللك إليه وجيده البسا لباسا وسخا من أجله راقد يف زاوية مدثَّ 
فيوقظه امللك قائال: قم اي صاحيب، هذا ليس وقت  بكثرة،وساخ األوتعلو جسمه 

قدُت الديوان من أجلك وأنت ًنئم النوم، إذ أنوي أن أرسلك إىل العمل، وقد ع
 ،وال أتخذ الراب ،مدثرا ببطانية، فقم واخلع البطانية واغسل ثيابك واترك الشرك

فهل رأيتم حىت يف الوالايت الصغرية  وُتمَّل املصائب. هكذا ُيصّورون لنا الديوان.
لة" اليت ال يربو عدد سكاهنا على بضعة آالف نسمة أن يدعو فيه ا مثل والية "مشِّ

مث يبقى املدعو ًنئما مدثرا ببطانية وجسمه  ،الراجا أحدا ويعقد على شرفه ديواًن
مّتسخ إىل حد يفوق التصور، وتفوح من لباسه رائحة كريهة؟ مث أيتيه الراجا 

ولكن ليس مناسبا أن خترج  ،ويوقظه ويلومه قليال ويقول: أكّلفك مبهمة كذا وكذا
ز تلك  ،تغسل ثيابك أوال وتستحملذا عليك أن  ،يف هذه احلالة الوسخة مث أجنِّ

  غري األمحديني. البعض من املهمة. فهذا هو الديوان الذي يرمسه لنا
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 حملة عابرة عن الديوان احلقيقي

ه القرآن الكرمي، والذي فهَّمناه هللا تعاىل يف عرضواآلن أذكر أمامكم ديواًن حقيقيا ي
ما يتغّطى به ! ومن معاين الدِّاثر ايي أييُـّهيا ال ُمدَّثِّّرُ  :القرآن الكرمي. يقول هللا 

مثل البطانية أو اللحاف وماشاهبهما، وهذا هو املعىن الذي قال به  1النائم
مغّطًى ببطانية أو ولكن إذا قلنا "مّدثّر" سيكون املعىن اللغوي أنه ًنئم  اآلخرون.
ولكنهم  ،فني ببطانيات. هناك بعض اإلخوة اجلالسني أمامي اآلن ملتححلاف

مستيقظون، فُيطلق "مّدثّر" على من كان ًنئما مّدثِّّرا بطانيًة. ولكن حالة املشايخ 
املعاصرين هي أهنم مستعدون دائما إلصدار فتو  التكفري ضدًن، وإذا وردت يف 

 ،دائما يستنتجون منها معىن سيئا حبقه  القرآن الكرمي كلمة حبق رسول هللا 
 -وال أدري ما الذي يربطهم بعيسى- وإذا وردت الكلمة نفسها حبق عيسى 

 ومع ذلك يُدعيون مشايخ.  ،يستنتجون معىن جيدا حبقه دائما
  ثِّرمعنى املد

ولكن هناك معىن آخر هلا أيضا  ،صحيح أن من معاين املّدثّر: النائم ملتفا بلحاف
، وذلك شايخ حبق رسول هللا وهو معىن جيد ولكن ال خيطر هذا املعىن ببال امل

املعىن هو: امللتّف يف الداثر واملستعد للوثوب لريكب الفرس فور تلّقيه األمري 
2. 

معلوم أن اإلنسان عندما يريد و  .3عار"ورد يف معانيه: "الثوب الذي فوق الشِّّ  وقد
للقتال  اجلُندبل يلبس املعطف أيضا، أو عندما خيرج  ،اخلروج ال يلبس القميص فق 

 الزي الرمسي.  البسٌ  يلبسون الزي الرمسي، وعليه فيكون املعىن أن حممدا رسول هللا 
املّدثّر: النائم ملتف ا ابلبطانية، وال يعرفون  معاين من هؤالء املفسرون يرون أن

وكأنه ينتظر أن  4فركبهعلى الفرس  من وثبالزّي الرمسي، ومن معانيه:  الالبس
 . لتنفيذ األمرفورا ليمتطي حصانه ويسعى  فيثبيتلّقى أمرا 

                                                 
 وأقرب املوارد. ،املنجد 1
 أقرب املوارد.  2
 املرجع السابق. 3
 أقرب املوارد.  4
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أتملوا اآلن يف هذا املعىن ومعىن: "الذي يتدثّر الثياب إذا ًنم"، والحظوا الفرق بني 
وخاصة الديوان الذي ُعقد لتعيني حممد  ،املعنيني؟ هل يبدو هذا ديواًن أصال

هذه احلالة ؟ إذا ساد أحدا القنوُط فيما بعد فهذا شيء آخر، أما يف رسول هللا 
إذ يقال ما مفاده: أيها النائم، أنت ال  -والعياذ ابهلل-فتبدأ الشتائم منذ البداية 

فقم واستعد وتوجَّه  إىل عملك واترك الكسل  ،تنتبه إىل عملك، ومّتسخ بشدة
 والشرك.

 ر"تفسري "قم فأنذ

أُمر هنا أبن  ، فيستنتجون منه معىن أن النيب ُقم  فيأين ذِّر  مث يقول هللا تعاىل: 
ف ببطانية أبّي عمل بل  ،يقوم ابإلنذار، مع أنه ما من عاقل يكلِّّف النائمي املتلحِّّ

أبن الذي كلِّّف ابلعمل  يوحي قُم  فيأين ذِّر  : القول، بينما ًنئما يرتكه على حاله
ويقولون أبن  قُم  هو ذو شأن وعزم صميم وإرادة قوية. إهنم أيخذون كلمة 

"، مع أن هلذه الكلمة أيضا معنيني ابلعربية كما للمّدثّر معنيان. معناها: "اهنيض
على شيء بصورة دائمة. لقد استنتجوا  الثباتوكذلك  ،هو النهوض قُم  فمعىن 

مث قالوا إن معناها: ُقم اي أيها النائم. أما  ،أوال من املّدثّر معىن النائم متدثرا ثيااب
 حصانه بسا زاي  حبسب منصبه ممتطياحنن فنقول إن املعىن هو: اي من كان ال

أي انصرِّف إىل  ؛م  قُ ، فور تلقيه األمر ومستعدا للخروج إىل عمله مسرعا
أي قد ُكلِّّفت مبهمة  ؛فأنذِّر  عملك وال تتكاسل وال تغفل عن عملك أبدا. 

بل كلِّّفت هبذا العمل  ،اإلنذار والنبوة إىل األبد حبيث ال تقاُعد وال عطلة يف ذلك
 مد  حياتك. 

 باآليات السابقة وربَّك فكبِّر قوله تعاىل طرب

، أي أعلن  كربايء إهلك يف العامل كله. ويريبَّكي فيكيربِّّ  لقد جاء يف اآلية الثالثة: 
اقرأوا اآلن هذه اآلية مع سابقتها اليت يستنتجون منها معىن: قم اي مين كان راقدا 
ملتحفا بطانيًة، وقم اي أيها النائم وأعلِّن. وأىّن للنائم أن يُعلن؟ فال جمال الستنتاج 

 كنتاستنبطُته، أي اي من  هذا املعىن وال عالقة له ابآلية السابقة. أما املعىن الذي 
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فور تلقيك األمر،  ، قممستعدا البسا زاي رمسيا للخروج راكبا حصانك إىل العامل
نكم إذا آمنتم جنومت أبفأعلن  للناس يف العامل  ،فقد ُكلِّّفتي بتبليغ دعوة هللا إىل األبد

 وإن مل تؤمنوا هلكتم. 
  َوِثَياَبَك َفَطهِّْرتفسري مضحك لـ 

. يقول املشايخ: إن معناها نظِّّف  ويثِّييابيكي فيطيهِّّر  لقد جاء يف اآلية الرابعة: 
لباسك املادي. ويقولون أبن نظافة الثياب ضرورية ألداء الصالة وكأن الثياب 
تُنظَّف للصالة فق ، وكأن اإلجنليز ال يُنظّفون ثياهبم، واألمريكان ال ينظِّّفون ثياهبم 

افة الثياب منذ أن بدأت الصالة. ومعىن ذلك بتعبري آخر بل بدأت عادة نظ ،ق 
بل بنزول  ،أية رغبة يف النظافة من قبلُ  حبسب رأيهم أنه مل تكن لد  النيب 

 حكم الصالة أمره هللا تعاىل بنظافة الثياب!
ما العالقة بني مضمون هذه اآلايت؟ قالوا أوال أبن املعىن هو: قُم اي  :مث فّكروا

لعامل، مث قالوا فورا: أن نظِّّف ثيابك، فهل جيب أن يغسل الثياب أو ًنئم وأنذِّر ا
يقوم ابإلنذار؟ مث ما العالقة بني األمرين؟ على املشايخ أن يُقرِّروا ماذا كان يفعله 

؟ هل كان يبدأ بغسل ثيابه أو كان يقوم ابإلنذار؟ ابختصار، يقولون ما حممد 
قيقة، لو أتملوا فيها لعلموا أنه ال ال معىن له ق ، بل هي أقوال مسيئة يف احل

إىل  سيئ  مث ينسبون كل شيء  ،عالقة هلا ابإلسالم ق . يقولون أقواال غري معقولة
يف هذا السياق  ويثِّييابيكي فيطيهِّّر  . فلُيفهِّّمين أحد ما معىن: حممد رسول هللا 

لنائم البسا داثرًا، إذا أُخذ منها املعىن احلريف؟ فإذا كان معىن اآلية السابقة: أيها ا
بطانية أن يُعلن يف  ملتحًفافال يصح هنا معىن: قم وأعلِّن يف الناس. فأىّن للنائم 

. ولو قبلنا جدال أنه وإن صاح قليال سيعود إىل النوم اثنية ألنه ،العامل ويُثري ضجة
يستيقظ بعد أن يهزّه أحد أو يُرش عليه املاء قليال مث خيرج لتبليغ الدعوة نقول له: 

 ال حول وال قوة إال ابهلل.فمهال، عليك أن تغسل ثيابك أوال ألهنا وسخة! 
يقولون عن حممد  فأولئك املشايخففي هذه احلالة لن يتمكن من تبليغ الدعوة. 

نه كان نورانيا سلفا وإن مل ينـزل عليه إيقول عنه القرآن الكرمي  الذي- رسول هللا
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هذا اإلنسان  إن -نور من هللا، أي كان حممد رسول هللا طاهرا بغري القرآن أيضا
كمثل الذي يرعى الغنم يف اجلبال وال يسعه أن يغسل   -والعياذ ابهلل-املقدس ميثله 

ليغ الدعوة أوال مث خطر بباله أنه من ثيابه إىل عدة أشهر، أي أمره هللا تعاىل بتب
املخجل أن يقول الناس: أّي نوع من الرجال هذا الرجل الذي بعثتيه؟ فأمره أبن 

يغسل ثيابه أوال. 
بتبليغ الدعوة إىل أقاربه وأصدقائه ُأمر رسول اهلل 

أشرح لكم ما هو املعىن احلقيقي هلذه اآلايت. أريد أن أقول أيضا أبين أما اآلن ف
بل ذهب إليه بعض من الصوفية القدامى  ،ت وحدي من يقول هبذا املعىنلس

. كما ُتطليق 1وكذلك القلبُ  ،الثياب تعين يف اللغة العربية اللباسإن أيضا. 
ألهنم وسيلة حلماية املرء وسرت عيوبه ويلتفون  ،"الثياب" على األصدقاء واألقارب

فالن "حامت" أو فالن "إسكندر"  حوله مثل الثياب. فكما يُقال على سبيل اجملاز: 
غري أن معناها  ،كذلك الثياب تعين األصدقاء واألقارب واملعارف استعارة وجمازا

اللغوي هو اللباس والقلب. ولكن ال آخذ هنا معىن القلب بل أقول: جيب أن 
 تنتبهوا إىل سياق الكالم عند استنتاج املعىن. 
عليك أن تُنذر  ؛هو: اي حممد رسول هللااملعىن الذي أراه مناسبا نظرا إىل السياق 

وادُعهم إىل  ،أهلك وأوالدك وأقاربك أوال مث أنذِّر أصدقاءك القريبني، مث قوميك
ظوا اآلايت هو: اي مين صرتي مستعدا  فمضمونهنا،  انطباق املعىن اإلسالم. فالحِّ

 تتأهبفورا ابرتداء الزّي الرمسي بعد مساع خرب تعيينك حاكما، واي مين كنت 
حصانك فور تلقيك األمر، عليك أن تستعد وتنصرف إىل عملك الذي  المتطاء

 وكَّلناه إليك، وابدأ هذا اإلنذار من بيتك ومن زوجك وأقاربك وأوالدك. 
ألن تطهري  ،انظروا اآلن، ليس هناك أّي تعارض بني تطهري الثياب واإلنذار

بل يبقى جاراي، فلو  فيطيهِّّر   ويثِّييابيكي الثياب شرح لإلنذار. واإلنذار ال ينتهي بـ 
ولكنه ال ينتهي  ،كان اإلنذار منوطا ابملالبس الظاهرية النتهى ابستخدام الصابون

انظر، اتج العروس، ولسان العرب. 1
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ليغ الدعوة إىل األقارب واألصدقاء، فليس هناك أي تعارض، بل كالمها شيء ببت
 واحد.

  ة الرسول عنى الثياب من القرآن الكريم وسنتصديق م

 فيطيهِّّر  ويثِّييابيكي  أي قم وأنذِّر قومك وعشريتك وأصدقاءك وأقرابءك. فنجد
ُهنَّ لِّبياٌس تصديق هذا املعىن يف القرآن الكرمي، إذ قد ورد فيه عن الزوجات: 

ليُكم  
يف اآلية نفسها، ووردت  فيطيهِّّر  . فقد اعُتربن ثيااب. لقد وردت كلمة 1

حيث يقول هللا تعاىل:  نيب الكلمات نفسها يف القرآن الكرمي عن زوجات ال
لي ال بـيي تِّ وييُطيهِّّريُكم  تيط هِّريًا هِّبي عين ُكُم الرِّج سي أيه  إِّمنَّيا يُرِّيُد هللاُ لُِّيذ 

2 . 
منذ بداية نبوته أن طهِّّر عشريتك، واآلن نقول لك  لقد أمر ًن حممدا رسول هللا 

أي سنوصل أهلك وأوالدك إىل أعلى  ،أبننا اختذًن قرارا هنائيا بتنفيذ ما أمرًنك به
مقام الطهارة حتما. فقد ذُكر هذا اخلرب هنا إذ قد قال هللا تعاىل: إين كنت قد 

ألن ما آمر به النيب  ؛ولكين سأحققه بنفسي ابلتطهري، أمرُت حممدا رسول هللا 
ويأين ذِّر  يف سورة الشعراء:  أُتمل بنفسي مسويلية ُتقيقه. كذلك أُمر النيب 

يقـ ريبِّنيي  رييتيكي األ  عيشِّ
3 . 

فاملراد من الثياب هنا أًنس يلتّفون حول املرء مثل الثياب. وقد أورد هللا تعاىل هذه 
أبننا نقصد من  فقال جمازايستخدامها ابالكلمة يف سورة الشعراء أبسلوب آخر 

أيضا يصّدق  ذلك أن أنذِّر ابلقرآن عشريتك األقربني. والتأمل يف سرية النيب 
األخر  تروا أنه حني نزل وكتب احلديث هذا املعىن. اقرأوا صحيح البخاري 

، جاء إىل بيته فورا وأخرب به خدجيةي رضي هللا عنها الوحي األول على النيب 
أي بلِّّغ زوجتك وأقاربك دعوة اإلسالم أوال.  ويثِّييابيكي فيطيهِّّر  ألنه أُمر بـ  وذلك

 . علًيا  مث بلَّغها 
                                                 

 .188البقرة:  1
 .34األحزاب:  2
 .215الشعراء:  3
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التاريخ املوثوق به أن خدجية رضي هللا عنها كانت أول سيدة آمنت به  يتبني من
وقبلت الطهارة من بني النساء، وآمن علّي قبل غريه من بني غري البالغني، وآمن 

، وآمن أبو بكر  للنيبوكان معروفا بني الناس كابن  ،زيٌد من الشباب البالغني
 وكان صديق النيب  ،من بني كبار السن م منذ الشباب. أي قد عمل احلمي
متاما. ولكن هل ألحد أن يستخرج  ويثِّييابيكي فيطيهِّّر  حبسب ما أُمر يف  النيب 

 قيل فيه أن النيب  ،حديثا مهما كان ضعيفا، أو حىت من مرواّيت املنافقني
ذهب إىل السوق فور تلقيه هذا اإلهلام واشرت  أدوات التنظيف وبدأ بغسل ثيابه 

أنه بّلغ أمري هللا  سريته إذ قد ورد يف  ؛ن فلدينا دليل على ما نقولأما حن ؟!هبا
  .خدجيةي رضي هللا عنها أوال مث زيدا، مث علي ا مث أاب بكر 

يف هذا اجملال مذكور يف األحاديث. فعلينا أن  ابختصار، إن ما عمل به النيب 
بغسل الثياب أبدوات الغسيل أم توّجه إىل خدجية وعلّي  نر  هل بدأ النيب 
ليجعلهم مسلمني. فإذا كان قد بدأ جبعل عشريته األقربني  وزيد  وأيب بكر 

هو أن علِّّم  عشريتك  ويثِّييابيكي فيطيهِّّر  فهذا دليل واضح على أن معىن  ،مسلمني
 األقربني القرآني الكرمي وادُعهم إىل اإلسالم. 

 َفاْهُجْر َوالرُّجْزتفسري خاطئ لـ 

زي كمكن أن يتحمل املرء إىل حد ما ثيااب وسخة، ولكن جاء بعد ذلك:  ويالرُّج 
ُجر   أي مل تكن الثياب فق   جسدك. ويقول املشايخ أن معناه: أزِّل قذارة فياه 

أيضا وسخا، والعياذ ابهلل، مما يعين أن األمر قد  وسخة، بل كان جسد النيب 
 استفحل أكثر، وابلتايل أتخرت عملية اإلنذار أكثر. إًذا سوف يغسل النيب 

وال يُدر  كم ستستغرق  ،مث يدخل احلمام ويزيل األوساخ عن جسمه ،ثيابه أوال
ي نستنبطه هذه العملية من الوقت، وقد ال أتيت نوبة اإلنذار أصال. أما املعىن الذ

، كذلك  ،حنن فال غضاضة فيه ق ، ألنه ليس للرجز معىن واحد بل له عدة معان 
ُجر  لكلمة  أيضا معان عديدة، فعلينا أن ننتبه إىل مجيع املعاين ونر  أّي  فياه 

يف سياق اآلايت املذكورة آنفا؟  املعاين كمكن قبوله نظرا إىل عظمة رسول هللا 
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حاكما وليس أسريًا يُقدَّم أمام القاضي ويوبَّخ، بل هناك فهنا يُعنيَّ رسوُل هللا 
شخص يُعنيَّ على مرتبة عظيمة ومنصب خامت النبيني. فهل يُعقل أن يكون 

 عادي يوبِّّخ جمرًما؟ الكالم أبسلوب قاض  
 معاني "الُرجز" و"اهَلْجر" العديدة

العذاب" يعين يف العربية القذارة واألوساخ، ولكنه يعين " جزال شك أن الرُ 
أيضا، ومن معاين "اهلجر" الرتك واإلعراض، وقطع الشيء   1و"عبادة األواثن"

حىت ال يقدر على  إىل عنقه حببلكامال، واملعىن الثالث هو: شدُّ رِّجل البعري 
اخلروج من هذا الشيريك، ولتكون حركته حمدودة بقدر ما كمكن
. يقول املشايخ: إن 2

ل ثيابك وطهِّّر جسمك من القذارة. ولكننا  معناه هو أزِّل قذارة اجلسم أي اغسِّ
 . نقول: ال عالقة هلذا املعىن برسول هللا 

 إزالة شبهة

أحياًن، ولكن األمر  ال شك أنه من املسلَّم به أن القرآن الكرمي أيمر النيب 
يكون موجَّها إىل األمة، فبذلك نستطيع أن نصون شرف رسول هللا وكمكننا القول 

موجَّه إىل أمته. ولكن هذا املعىن ال ينطبق يف هذا  األوساخابلتطهُّر من أبن األمر 
حاكًما حني مل تكن األمة موجودة  ألن اإلعالن هنا يتعلَّق بتعيينه  ،املقام

مل يكن هناك جمال  ،خامتيي النبيني أصال. فلما مل تكن األمة موجودة وبُعث النيب 
ثياهبم ويُزيلوا أدران أجسامهم. ال شك  للقول أبن على مريديك أيضا أن يغسلوا

وحده، ومل يكن هناك جمال  أن الكالم يف ذلك الوقت كان خيص حممدا 
ال عالقة هلذا املعىن بسياق  أنمن قبل  ذكرتإلشراك اآلخرين يف املوضوع. وقد 

ر الكالم، إذ قال هللا أوال أنِّ ادُع العامل كله إىل اإلسالم مث قال: انتظر قليال وطهِّّ 
ثيابك أوال، مث قال: اترك الثياب أيضا بل جيب أن تستحم أوال. كل هذه األمور 

 هي غري ذات صلة ابملوضوع وال مقام هلا يف كالم عظيم وبليغ. 
                                                 

 لسان العرب.انظر  1
 تلخيًصا عن لسان العرب. 2
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أشرح لكم اآلن ما هو املعىن احلقيقي هلذه اآلية، ومن كل معىن تتدفق معارف 
: القذارة ذكرتعظيمة. لقد  ، العذاب، والشرك. أن لكلمة "رُجز" ثالثة معان 

احلركة ومن معاين "اهلجر" الرتك والقطع ورب  احلبل يف القدم والعنق للحد من 
. فاملعاين اليت تتبني من منطلق هذا املعىن وتنسجم مع عظمة شأن رسول والنشاط
 هي:  هللا 

 األمر بالقضاء على القذارة واألدران من العامل 

القذارة، وليس املراد أن اترك القذارة. املراد من اي أيها الرسول اقضِّ على أوال: 
فاقضِّ  ،الرتك أن املرء قذر بنفسه، ومعىن القضاء على القذارة هو أن الناس قذرون

أنت على قذارهتم، فهناك بُعد شاسع بني التعبريين. ما دامت الكلمة "هجر" تعين 
 مدا رسول هللا القطع والتمزيق والقضاء على شيء، فلماذا تريدون أن جتّروا حم

إىل القذارة؟ ما نراه على صعيد الواقع هو أن الناس يسرتون عيوب أصدقائهم 
 أبهنميّدعون  املشايخ ولكن ،وأقارهبم. يقول الناس إن هذا صديقنا ويسرت عيوبنا

العيوب كذاًب وزورا. ما دامت  ومع ذلك ينسبون إليه  ،من أمة سيدًن رسول هللا
؟ فلماذا ال أيخذون ابملعىن الذي ُيالئم شأنه  ،أيضا كلمة "هجر" تعين القطع
القذارة.. أي احم ُها من العامل كليا. صحيح متاما أن  أزِّلأي: اي حممد رسول هللا، 

ابلقضاء على القذارة قضاء هنائيا. والتاريخ  العامل كله كان قذرا وأُمر النيب 
فا أنه مل يُذكر يف آن ذكرتُ بذلك. كما  يشهد كيف عمل حممد رسول هللا 

طلب من خدجية أن ُُتضر الصابون وبدأ ابالستحمام به ليزيل  التاريخ ق  أنه 
عن جسده األوساخ، ومل يُذكر تفصيل ذلك يف األحاديث. أما ما أقوله أًن فهو 

 مذكور يف الكتب اإلسالمية حرفا حرفا. 
لقذارة الوسخ على ولكن ليس املراد من ا ،ال شك أن معىن "الرُجز" القذارة أيضا

بل من معانيه وسخ األشياء يف البيئة، ووسخ اجلسد ودرن الذهن  ،اجلسد فق 
والقلب، واألفكار، واللسان، فكل هذه األشياء تدخل يف الرُجز. فما أعظم هذه 

أجنز هذه املهمة فكم  ! وإذا ثبت أنه املهمة اليت وكِّلت إىل حممد رسول هللا 
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ك نيب أجنز هذه املهمة. خذوا اإلجنيل، خذوا التوراة، يرفع ذلك شأنه! ليس هنا
 .خذوا صحف األنبياء فال كمكن أن يقف أّي نيب إبزائه 

 عالمة الصالح قبل اإلسالم تعدالقذارة كانت 

كان يُزعم قبل اإلسالم أن املراد من الدين أن يبقى املرء وسخا، اقرأوا تواريخ 
بعض القساوسة كانوا يـُعيّدون صاحلني  املسيحيني، فقد قرأت فيها بنفسي أن 

وكانت عالمة صالحهم أهنم مل يستحموا منذ أربعني عاما، وقد طالت  ،كبارا
ر املسلمون أيضا  أظفارهم إىل عدة بوصات، وُعّد ذلك عالمة صالحهم. ومل يُقصِّّ

ويقال أبن ًنسًكا جلس هنالك ومل يرفع رأسه إىل  ،يف هذا اجملال؛ فقد بنيوا مزارًا
. وكأنه كان يتبول عليه يف اجلدار لطول جلوسه ثقبحىت حدث  ،بعني عاماأر 

ويتربز أيضا يف سرواله. فما وجه االحرتام والتكرمي يف ذلك؟ جيب أن يفكر املرء 
أبن الذي بقي جالسا ومل يتحرك من مكانه ق  حىت ُرسم نقش جسده يف ذلك 

ة خدمة دينية، ومل أيكل ومل فهذا يعين أنه مل يصّل ومل يصم ومل يقم أبي ،املكان
فهذا  -بينما ال مندوحة من التبول والتربز-يشرب ومل يغتسل ومل يتبول ومل يتربز 

 يعين أنه كان يتبول ويتربز يف ثيابه. ولكنهم يسمونه مزارًا!
مث انظروا إىل اهلندوس مثال، فهم أيضا يرون أن صالح املرء يكمن يف هذا النوع 

ال إن فالًن صاحل جدا إذ ال يبايل بشيء، فهو مل من التصرف، فيقولون مث
ن بوذا كان صاحلا حىت أنه بدأ عبادة هللا جالسا إيستحم منذ والدته. ويقال 

قرب جدار حىت نبتت شجرة خيزران من ُتته وخرجت من رأسه مرورا ببطنه 
 ولكنه مل يتحرك ق . 

وكان  ،إىل العامل كان العامل كومة من القذارة ابختصار، عندما بُعث رسول هللا 
يُزعم أن املراد من الدين والروحانية أن يبقى اإلنسان قذرا ووسخا. فقد بُعث 

، إنك وأمره هللا أن  اي حممد رسول هللا  ،يف العامل يف هذه الظروف رسول هللا 
ولكن هذا كله  ،واألوساخ مسِّّيت حسنة ،تر  فيما حولك أن القذارة مسُِّّيت دينا

 فامُح هذه األفكار من العامل واقضِّ عليها. ،ابطل
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 عن نظافة اجلسم أوامر رسول اهلل 

أن اغتسلوا قبل اجمليء إىل املسجد يوم اجلمعة، وأال أتكلوا  قد أمر رسول هللا 
البصل والثوم قبل حضور املسجد حىت ال تفوح من فمكم رائحتها، وجيب أن 

فأمر اإلسالُم أن  ،تتعّطروا قبل اجمليء إليه. واملعلوم أن اإلنسان ال خيلو من الشهوة
اجلنابة؟ ولكنهم ال يفكِّرون تغتسلوا بعد اجلماع. يسأل الناس ما الفائدة من ُغسل 

وأنتم مضطرون إىل غسل اجلنابة، وإن مل تفعلوا  ،أن ُغسل اجلنابة يضمن طهارتكم
 تـُعيّدوا ملحدين. 

كان يُزعم من قبل ف ؛غرّي حالة العامل رأًسا على عقب ابختصار، إن رسول هللا 
 قد أعطى ولكن رسول هللا مساه طهارًة. و  ،أبن املراد من الدينِّ هو القذارة

 ،أوامر عن اللباس وأمر أن ُتضروا صالة اجلمعة البسني لباسا جديدا أو نظيفا
على الطهارة  وجيب أن تلبسوا لباسا نظيفا مبناسبة العيدين أيضا. إًذا، فقد رّكز 

غرّي فكرة الروحانية كليا يف العامل. كان الرجل الوسخ والقذر  أنه حىت ،اجلسدية
أما اآلن فُيعّد الشخص املتطهِّّر صاحلا. فما أعظمه من تغريُّ  يُعّد صاحلا من قبُل،
 !أحدثه رسول هللا 

 قصة اخلليفة األول 

فكان يستخدم زيت اللوز واملسك.  ،مصااب ابلُدوار كان املسيح املوعود 
: كنُت ذات مرة عائدا بعد إلقاء الدرس إذ رآين أحد يروي اخلليفة األول و 

كان بيته -كان مفوضا حكوميا متقاعدا وكان جالسا يف ابحة داره   ،اهلندوس
ألن اجلماعة  ،حينذاك حيث بُنيت مكاتب "صدر أجنمن أمحدية" فيما بعد

فهبي لريييت وقال: أريد أن أسألك شيئا ولكن أرجو أال تنزعج.  -اشرتت بيته
زيت اللوز  فقال: مسعت أن املرزا احملرتم أيكل األرز املطبوخ ابللحم ويستخدم

أيضا؟ قلت: نعم، هذا صحيح، إن تناول هذا النوع من الطعام واستخدام زيت 
اللوز جائز يف ديننا. فقال: هل جيوز ذلك للنساك أيضا؟ قلُت: نعم، لقد أمر 
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ديننا النساك أيضا أن أيكلوا أشياء طيبة. فاستغرب اهلندوسي وانصرف، فكأن 
 حلًا يف رأيهم.الذي أيكل الطيبات ال كمكن أن يكون صا

الذي كان يتحدث أبدب، وكان هناك شخص  هذا ما جر  مع اخلليفة األول 
 ،آخر من اجلماعة من سكان أمرتسر وكان حادَّ اللسان بعض الشيء وحُيب املزاح
فكانت أجوبته مشوبة ابملزاح دائما. فزاره ذات مرة قاض  هندوسي وقال أبنكم 

 وأيضااللوز والفستق  أيكلولكننا مسعنا أنه  ،تعّدون املرزا احملرتم مبعواث من هللا
الدجاج وما شاهبه. فقال هذا الشخص: كمكنك أن أتكل الرباز الستفزاز املرزا وال 

ى سؤاله على قدر ذوقه ومستواه العلمي. واحلق اعرتاض يل على ذلك. فقد رّد عل
 أنه مل يُعد تصور الصالح يف العامل إال أن يكون اإلنسان قذرا ووسخا.

 األمر بنظافة املكان 

أمر بنظافة  كذلك ما كان الناس يرون نظافة املكان ضرورية ولكن رسول هللا 
الوحيد ُتت تصرفه(  كان املكان . وقد أعطى أوامر بنظافة املساجد )ألنه1املكان

 .2فقد أمر بتنظيف املساجد وتطييبها
 األمر بنظافة الطرق

الطريق  عنفقال أبن الذي كُمي  األذ   ،بتنظيف الطرق لقد أمر رسول هللا 
، وقال: من تبّول 4. وقال أيضا إن الذي يتربّز يف الطريق عليه لعنة هللا3يثاب عليه

األشواك واألحجار واألشياء القذرة من  يف املاء الراكد فهو ملعون، ومن أزال
. 5هاارهتا دفنُ زاق يف املسجد خطيئة، وكفّ . وقال: البُ على ذلك الطريق يُثاب

ابختصار، هناك أوامر كثرية حول النظافة وال يُعمل هبا يف بالدًن على األقل حىت 
                                                 

 ابب ما جاء يف النظافة. ،الرتمذي؛ كتاب األدب 1
 سنن أيب داود؛ كتاب الصالة، ابب اختاذ املساجد يف الدور. 2
 صحيح البخاري؛ كتاب املظامل، ابب إماطة األذ  3
 صحيح مسلم؛كتاب الطهارة، ابب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل. 4
 صحيح البخاري؛ كتاب الصالة، ابب كفارة البزاق يف املسجد. 5
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 يف هذا الزمن املتحضر. هذه ابختصار أوامر عن الطهارة والنظافة اليت سادت يف
 . العامل بواسطة رسول هللا 
 األمر بطهارة األفكار

بطهارة كل شيء،  أبن طهارة األفكار أيضا ضرورية، أي قد أمر  مث قال 
أمر بنظافته حتما. وقال  ومل يقتصر األمر على نظافة اجلسد فق ، صحيح أنه 

أي وّطد دعائم طهارة الذهن  ؛1تباغضوا ُتاسدوا وال وا الظن والئأيضا: ال ُتسي
 وأمر أال تكّنوا يف قلوبكم أفكارا ومكايد سيئة.  ،واألفكار أيضا

 طهارة القلوب

وأكد على  ،ابحلب اخلالص ومنع من النفاق  ونظرا إىل طهارة القلب أمر
 2العالقات املخلصة والوفاء.

 طهارة اللسان 

استخدام كلمات قاسية، وأمر وأمر أيضا بطهارة اللسان ومنع من السبِّّ والشتم و 
 . 3مبعاملة اآلخرين ابحلب

 طهارة الفم

ابلسواك، بل قال أبن املالك أكد على  وفيما يتعلق بطهارة الفم فقد أمر 
طهارة الفم حىت ظننت أنه سيفرضها، وقال أيضا ما مفاده: مل آمركم ابلسواك عند  

 .4كل صالة لئال يفرضه هللا عليكم نتيجة أمري لكم
 التغري العظيم 

! اُنظروا إىل حالة ما أعظم هذا التغري الذي حدث بواسطة حممد رسول هللا 
، واقرأوا التواريخ، مثل اتريخ اهلندوس واتريخ املسيحيني العامل قبل بعثته 

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب األدب، ابب ما يُنهى عن التحاسد. 1
 صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب ال يسب الرجل والديه، وابب ما يُنهى من السباب واللعن. 2
 صحيح البخاري؛ كتاب األدب، ابب ال يسب الرجل والديه. 3
 بخاري؛ كتاب اجلمعة، ابب السواك يوم اجلمعة.صحيح ال 4
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رتون ف ستجدوهنا كومة من األوساخ. مث انظروا إىل أمة حممد فواتريخ اليهود 
ودونك  ،األمة يكون طاهرا ومطهَّرا ونقيا أن صاحلا عاداي أيضا يف هذه

 الصاحلني الكبار.
 ال ميكن الوصول إىل اهلل تعاىل باألوساخ واألدران

ُجر  : اآليتنيفمن منطلق هذا املعىن يكون مفهوم  زي فياه  ر  * ويالرُّج   ويثِّييابيكي فيطيهِّّ
 ،أمرًن فور تلقيك واملتأهب المتطاء الفرس زاي  رمسًيا الالبسأن  اي حاكمنا 

وأينذر العامل وأصلِّح عشريتك وأقرابءك مث أّد واجب ، اِّنصرِّف  إىل عملك دوما
وأقِّم كل نوع من النظافة والطهارة يف العامل، وأخربِّ الناس أنه  إصالح بقية العامل

 ،بل إهنا جتعل ذهن اإلنسان بليًدا ،ال كمكن الوصول إىل هللا ابلقذارة واألوساخ
 . بعد من هللا فيُ 

 منطوق اآلية من منطلق معنى آخر للُرجز

زي املعىن اآلخر لكلمة فواآلن نشرح اآلية من منطلق معىن آخر.  هو  الرُّج 
هذا املنطلق يكون املعىن أن ام ُح العذاب من العامل. ونظرا إىل هذا  ومنالعذاب، 

 املعىن تشمل اآلية املعاين التالية:
 منع تعذيب النفس

تعذيب النفس يُعّد وسيلة للروحانية يف األداين املختلفة قبل اإلسالم، فمثال كان 
كانوا يقولون أبن التضحية ابالبن تقرِّب املرء إىل هللا تعاىل. وكانت الرهبانية 

. وكان خصُي املرء نفسه أعماال عظيمة تُعدُّ  ،والعدول عن الزواج، وتعطيل النفس
اجللوس يف النهر يف  حسنة كبرية، وإطالةُ  يُعدُّ أبداة ما والتعّلق رأسا على عقب 

يف الشمس يف طقس حار جدا وتعذيب النفس ابجليل د  سُ طقس ابرد، واجللو 
 حسنة كبرية.  ، يُعدُّ وعدم أكل الطيبات

يقول هللا تعاىل أبننا قد أصلحنا كل هذه املفاسد بواسطتك، وأنمر بواسطتك 
لروحانية وكانت ُتسبب تعذيب اإلنسان أن كل األشياء اليت كانت ُتعّد وسيلة ل

فُنلغيها كليا، وال حاجة للوصول إىل هللا أن  ،جسدا أو قلبا أو ذهنا ابطلة كلها
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على عقب. بل الطريق الصحيح للوصول إىل هللا  يُبرت أنف أحد أو يُعلَّق رأسا
تعاىل هو طريق الروحانية، أما الطرق املذكورة املعمول هبا يف العامل من قبل 

وألغِّها وأخربِّ العامل أن الطرق اليت اختاروها   فخاطئة كلها. فُقم  اي حممد 
 كانت خاطئة.

 منع ترك النساء معلقة والتعذيب بالنار

رسول هللا  هنىقة يُعّد من احلضارة، وكّن يُعذَّبن ابلنار، ولكن كان ترك النساء معلّ 
 هللا فق  أن يُلقي أحدا يف  أحد سو  حق فليس من ،ابلنار عن تعذيب أحد

  ال حيق لكم أن تفعلوا ذلك.ف ،اجلحيم
 منع العبودية 

كانت العبودية سائدة يف العامل وُتسليب حرية اإلنسان، فأمر هللا بواسطة رسوله 
 1فال عبودية منذ اآلن. ،أن يوضع حد هلذا الظلم 

 منع تعذيب احليوانات
مون احليواًنت على وجوهها ليقسموها يف فئات خمتلفة، فأمر  كان الناس ييسِّ

موها على ظهورها إن كنتم فاعلني ال حمالة رسول هللا  حىت تكون أذية  ،أن تيسِّ
يزعم الناس أن احليواًنت كيان حقري وذليل فال حاجة إىل  .2الدواب أقل ما كمكن

ها حىت حبست   يف هرة   بت امرأةٌ ذِّ : عُ االهتمام بعواطفها. ولكن قال رسول هللا 
ما مفاده أن هللا تعاىل أدخل امرأة  . وقال 3فيها النار ماتت جوعا، فدخلت  

ها ابملاء وسقت كلبا اجلنةي ألهنا سقت كلبا عطًشا، إذ نزلت يف البئر ومألت خفَّ 
 . 4فأدخلها هللا اجلنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     صحيح البخاري؛ كتاب العتق، ابب ما جاء يف العتق وفضله. 1
2

 سنن أبو أيب داود؛ كتاب اجلهاد، ابب النهي عن الوسم يف الوجه والضرب يف الوجه. 

 صحيح البخاري؛ كتاب املساقاة، ابب فضل سقي املاء. 3
 األنبياء، ابب حديث الغار.ث أحاديصحيح البخاري؛ كتاب  4
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 إزالة التعذيب من جوانب احلياة كلها

، وكيف العذاب من العامل بواسطة رسول هللا  هذا التعليم يبني كيف أُزيلي 
هذه األمور ضرورية من قبل. كان الناس ُعّدت بينما  ،أُديني التعذيب واسُتنكر

 حينذاك جيلدون أنفسهم لالرتقاء الروحاين، أما هنا فقد جاء رسول هللا 
ذات مرة إىل بيته ورأ  حبال ممدودا بني الساريتني فسأل زوجته: ما هذا 
احلبل؟ قالت اي رسول هللا: عندما أتعب أثناء العبادة أتعلق به حىت ال أًنم، 

ه، فإذا كم نشاطي لُِّيصلِّّ أحدُ  وقال: ة هلل يف أن ُتعّذيب نفسك،فقال: ال حاج
التعذيب من كل جانب من جوانب احلياة.  . انظروا كيف أزال 1 دفرت فليقعُ 

ُجر  فيقول هللا تعاىل:  زي فياه  ، أي اي حممد قد أُقيمت يف العامل معايري ويالرُّج 
خاطئة للتقدُّم يف الروحانية، إذ يقول الناس أن كونوا مثل املخنثني للتقدم يف 
الروحانية وإصالح النفوس أو أضيفوا إىل طعامكم الرتاب أو املازوت أو علِّقوا 
، أنفسكم رأسا على عقب يف الشتاء، أو اجلِّسوا أمام النار يف الطقس احلار
ولكن كل هذه األمور الغية وعابثة فُنلغيها هنائيا، وهللا ال يريد هذه القذارات 
واملعاًنة. يُريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر، وقد وضع هللا تعاىل طرقا 

بواسطتها دون ُتقري  أخر  للوصول إليه، فيمكن أن يصل اإلنسان إليه 
العواطف، فليس هلل حاجة لرتويج النفس والقضاء عليها وبغري القضاء على 

 هذه األمور. 
 املعنى الثالث للرجز

زي : اآلية. فمن هذا املنطلق سيكون معىن 2املعىن الثالث للرجز هو الشرك ويالرُّج 
ُجر   . اعلموا أن هناك فرقا بني ترك الشر وحموه. يقول املشايخ فياه  : ام ُح الشركي

نه إبنفسه  كان قد تركه سلفا كما يقول   أن معناه اُترك الشرك، مع أن النيب 

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب التهجد، ابب ما ُيكره من التشديد يف العبادة. 1
 انظر لسان العرب. 2
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إساءة إليه  يُعدُّ  الشرك . فالقول أبن املراد منه هو أن يرتك النيب 1مل ُيشرك ق 
 فهذه مهمة رسول هللا  .. أما املعىن: اُمُح الشركي  :احلقيقية. يقول هللا تعاىل

، ألن من معاين اهلجر الرتُك واحملو أيضا. فقد أعط  ى رسول هللا مزِّق الشركي
 تعليما أعلى للتوحيد حىت استأصل الشرك متاما. 

 مشهد مهيب هلوان اإلنسانية

، كان يبدو مما يقوله أبو فّكروا قليال كم كان املشهد مهوال عند بعثة رسول هللا 
جهل أنه من أكثر الناس عقال يف العامل، وكان أليب سفيان أثر ونفوذ يف العرب 

ولكن كانت حالتهما أهنما كاًن  ،وكان الناس يبّجلونه كثريا ،حىت بعد إسالمه
يضعان أمامهما وثنا مصنوعا من الطني وخيرّان أمامه. فمن هنا كمكن تقدير ما  

 كان قد وصل إليه ذهن اإلنسان من الذلة واهلوان.
 عجز األوثان

هم عندما بدأ بنشر دعوة اإلسالم ما كنت أف يقول أحد الصحابة أن رسول هللا 
مسعت من اآلابء أن يف األواثن قوة، وكان من عادتنا أننا كلما  قد ألين كنت ،ذلك

خرجنا للعمل أخذًن معنا وثنا صغريا من احلجر لتجنب املصائب بربكته. فذات مرة 
خرجت للسفر وأخذت الوثن معي، ويف أثناء السفر قمت لعمل هام فوضعُت 

أمتعيت وأًن ذاهب أمتعيت ووضعُت الوثن قرهبا وقلت له: اي سيدي! أرجو أن تراقب 
لشغل مهم. قلت هذا وانصرفت. وعندما عدُت رأيت ثعلبا يبول عليه واضعا إحد  

معلوم أن من عادة الثعالب والكالب أهنا ترفع إحد  الرِّجلني -رِّجليه على رأسه 
ال  إذا كنتي  :فرميُت الوثن بعيدا وقلتُ  -عند التبول وتضعها على سند إذا ُوجد

من أن يبول عليك ثعلب فكيف ُتمي أمتعيت؟ فأسلمت تستطيع أن ُتمي نفسك 
تعليما ضد األواثن ترسَّخ يف  . إًذا، فقد أعطى رسول هللا 2بعد العودة من السفر

 القلوب حبيث إن كل من مسعه عشقه، ومل جيد يف نفسه قدرة على اخلروج من دائرته.
 

                                                 
  السرية احللبية؛ ابب ما حفظه هللا تعاىل به يف صغره من أمر اجلاهلية. 1
  .، حرف الراء، القسم األول، من ذُكِّري له صحبة2اإلصابة البن حجر؛ ج 2
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 اعرتاف "هند" بوحدانية اهلل

مكة أعلن أن  جاء فيها أنه عندما فتح رسول هللا  هناك قصة معروفة هلند
وكانت "هند" -الذين كانوا قد عّذبوا املسلمني تعذيبا تقشعر له اجللود ومثَّلوا هبم 

لن يُعفى عنهم بل سُيعاقيبون، وكان احُلكم نفسه ينطبق  -أيضا بني هؤالء املعذِّبني
عليها على الرغم من  فاختفت ومل يُعثر ،على "هند"، ولكنها كانت حاذقة جدا

فظن املسلمون أهنا هربت. كان عامة الناس يرتقبون املوقف  عنها، البحث
ففتح رسول  ،وينتظرون نتيجة احلرب. وعندما فُتحت مكة علموا أن اإلسالم حق

 ،فجاءت مئات النساء يبايعن ،هلم جمال البيعة، وأعلن للنساء ذلك أيضا هللا 
. وكان من كلمات البيعة: "لن نشرك ابهلل" وجاءت معهن هند أيضا متخّفية

 ،ولكنها كانت متلك طبيعة حادة ،فظلت هند تعيد الكلمات وراء النيب 
نشرك ابهلل اآلن هل فعندما وصلت إىل هذه الكلمات صرخت عفواي وقالت: 

أيضا؟ كنتي وحيدا واجتمعنا لقتلك، وكنت ضعيفا وحنن أقوايء وبذلنا كل ما كان 
نشرك اآلن أيضا؟ قال رسول هللا: هل ن انتصر إهلك وُهزمنا حنن. ولك ،يف وسعنا

هل أنت هند؟ وكان املراد من ذلك أهنا مدانة ابلعقوبة. قالت: اي رسول هللا، ال 
. انظروا اآلن، إنه كان تعليم التوحيد 1متلك اآلن خيار معاقبيت ألين قد أسلمتُ 

شخص أن كل ما سواه  الذي طّهر القلوب كلها على هذا النحو حىت فهم كل
  إمنا هو لغو وعبث وأىّن ألحد أن يؤمن ابلشرك.

 املشركون أيضا يؤمنون اليوم مبصداقية التوحيد 

فكلما انتشر التوحيد امنحى الشرك، فهناك كنائس يف أورواب اليوم أيضا معّلقة فيها 
  وكانوا يسجدون هلا عند زايرهتم الكنائس. ،صورة مرمي وعيسى عليهما السالم

أن  كيف  ولكن انظروا اآلن ،كان اهلندوس أيضا يعتقدون مبئات آالف اآلهلة
الفِّرق اهلندوسية احلديثة كلها ترّوج للتوحيد. من املعلوم أن آالف األواثن بل 

                                                 
 اتريخ مدينة دمشق البن عساكر، هند بنت عتبة بن ربيعة. 1
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ولكن ال توجد اليوم حركة حديثة اخرُتع فيها  ،مئات اآلالف اخرُتِّعت يف كل زمن
وثن جديد. بدأت حركة "آراي مساج" و"برمهو مساج" يف البنغال وكذلك ظهرت 

أيضا على الساحة. إًذا، فقد قدَّم  2يف البنغال، وظهر تيغور 1منظمة ديويكا نند
تعليم ال جمال لألواثن يف ديننا. فكل ذلك كان نتيجة إنه اجلميع التوحيد وقالوا 

ولكن إذا سألتم مسيحيا  ،اإلسالم. كانت املسيحية تُقدِّم ألوهية املسيح ومرمي
ومسّينا مظهرًا  فق . فقد مسّينا مظهرًا "اآلب" انليسا إال مظهر إهنما اليوم سيقول 

 آخر "االبن" ومظهرا آخر "روح القدس"، وإال فاإلله واحد وال يسع أحًدا إنكاره. 
وليه أن اذهب  واستأصل  الشرك من العامل، وقد فعل حممد ابختصار، أمر هللُا رس

رسول هللا ذلك على صعيد الواقع. أين "ُهبل"؟ وأين "الالت"؟ وأين "الُعّز "؟ 
ُجر  فقد كسرها رسول هللا وأزاح الشرك من القلوب وأجنز مهمة  زي فياه   ويالرُّج 
 شريكا آخر. أبسلوب ال يسع اليوم شخصا نبيال أن يقول يف جملس أن هلل

وال نظري له يف حياة أّي نيب  ما أعظم هذا االنقالب الذي أحدثه رسول هللا 
يف العامل! فمبارك الذي رسم هذا املشروع حلاكمه، ومبارك ذلك احلاكُم من قِّبيلِّ 

 هللا، والذي أجنز هذا املشروع كما كان حقه. 
 من الشرك  األمر باحلد

زي لـ  املعىن الرابع ُجر  ويالرُّج  هو: ُشدَّ واثق الشرك، أي مع أنك سُتعّلم  فياه 
 ،التوحيد وسُيسلم الناس رويدا رويدا، ولكن الشرك مع ذلك سيبقى قائما يف العامل

                                                 
أصبح ديويكا نند عضوا يف "برمهو مساج" يف أوائل عمره، وقد تعّبد يف اهلمالاي إىل عدة  1

سنني مث خرج ليكون أول داعية هندوسي يف العامل احلديث وقام أبسفار طويلة وألقى 
إجيابيا كبريا يف "برملان الدين" يف شيكاغو يف حماضرات عن فضائل اهلندوسية. وقد ترك أتثريا 

م، ممثال اهلندوسية. وحيثما ذهب ممثل التوحيد هذا استقطب أذهان املستمعني 1893عام 
 وجعلهم مريدين له. 

م وجدد 1842كان امسه الكامل هو: ديوندر ًنهتـ تيغور.انضم إىل "برمهو مساج" يف عام 2 
أسس مطبعة وأصدر جملة خلدمة هذه احلركة. مل يرتعرع يف اهلندوسية وتوىل زعامة اجلماعة. و 

 بيئة عنصرية، لذا مل يكن ضيق اآلفاق. 
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ألنه مرحلة وسطى تستمتع هبا النفس. فما بقيت النفس ضعيفة ستظل تعتنق 
 الشرك بشكل من األشكال. 

 بةالشرك وسيلة ضرورية الطمئنان النفس املذن

ولكن ينقضون أحكام اإلسالم كلما حيلو  ،املسلمون يرددون "هللا، هللا" ظاهراي
فيزعمون أهنم لو قدموا نذرا على قرب  ،هلم، مث يرغبون يف دخول اجلنة أيضا

الناسك الفالين لدخلوا اجلنة، ولو ابيعوا فالًن دخلوا اجلنة. إًذا، فقد اختذ الناُس 
 النفس املذنبة. فسيبقى الشرك موجودا بصورة ما. الشركي وسيلة ضرورية لطمأنينة 
يروي: كانت يل أخت من مريدي أحد املرشدين،  كان سيدًن اخلليفة األول 

فقلت هلا: اي أخيت، ملاذا ال تدخلني  ،وذات مرة جاءت إىل قاداين ملالقايت
وال حاجة يل اآلن إىل أّي مرشد آخر.  ،األمحدية؟ قالت: قد ابيعت مرشدا

وال حاجة لك إىل أي  ،قلت: ماذا أفادتك بيعته؟ قالت: إنه يقول: لقد ابيعتِّين
وأًن مسؤول عن مجيع  ،فقد محلُت مجيع ذنوبك ،فافعلي ما شئتِّ  ،شيء

عن مد  شدة العقوبة اليت سيناهلا ذنوبك. قلت: حسنا، اسأليه عندما تزورينه 
وطرحت عليه هذا  فذهبت   نه قد محل ذنوب الناس مجيعا عنهم،يوم القيامة كو 

السؤال مث عادت وسألُتها: هل طرحتِّ السؤال على املرشد؟ قالت: نعم، وقد 
حل القضية فورا. سألُت: كيف ذلك؟ قالت: قال املرشد: عندما مترين جبسر 

عرف الصراط ويقول لك املالئكة إن لك ذنواب كذا وكذا، فقويل هلم: أًن ال أ
شيئا، ها هو مرشدي موجود اسألوه. فكما حيتفظ أحد املسافرين ابلتذاكر 
عندما تسافر جمموعة من الناس يف القطار وعندما يسأل املفتش عن التذاكر 
يقال له خذها من هذا الشخص؛ كذلك سيحدث يوم القيامة. قالت: اي أيها 

إذا سألوين سأقول هلم املرشد احملرتم، إذا سألك املالئكة فبمي ستجيبهم؟ قال: 
غاضبا: أال تستحيوني؟ هل هناك من ضرورة أن تسألوين بعد التضحية اليت 
قّدمها جدًُّن يف "كربالء"؟ عندها سيتنّحى املالئكة جانًبا خجلني، وسأدخل 

 اجلنة بكل اعتزاز وافتخار. 
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قوم إذ ال ت ،إًذا، إن الشرك اعتقاد جنس وقذر، ولكنه ضروري أيضا للنفس املذنبة
هلا قائمة بدونه. فكما أن املسلم املذنب ال يطمئن قلبه دون الشفاعة، كذلك ال 

يف ميثل فارسي:  ءيطمئن قلب غري املسلم بغري الشرك. يقول املسلم أيضا كما جا
أي ال حاجة اآلن إىل العمل بعد الشفاعة. فهذا  .أًن مذنب وأستحق الشفاعة

بل سيبقى إىل حد ما إىل يوم  ،العامل كليا النوع من الشفاعة والكفارة لن يزول من
وإال سُيصاب املذنبون بسكتة قلبية. فمن الضروري أن يكون هناك سند  ،القيامة

هلم لطمأنة قلوهبم وبقائهم على قيد احلياة. فكما أن اإلنسان عندما يوشك على 
كذلك يستند املسلم واضعا يده على حجر   ،أيضا حجر  اإلغماء يستند إىل 

 عة، ويستند املسيحي إىل حجر الكفارة. الشفا
 األمر حبماية العامل من مضرات الشرك

الشرك، وابلنتيجة على  أن هللا تعاىل يقول أبنك ستقضي هو املعىن الرابعف
ولكنه سيبقى موجودا يف العامل بصورة ما، وألن الشرك ، سُيمحى إىل حد كبري

فماذا جيب علينا فعله جتاهه؟ فيقول هللا تعاىل ما مفاده: ُشدَّ  ،سيبقى موجودا
وقد خلق هللا العامل أبن يبقى  ،أي ألن نوعا من الضرر سيبقى قائما .واثق الشرك

فكيف كمكن محاية املؤمنني من أضراره؟ السبيل الوحيد  ،الشرك قائما مع املذنب
ية حال. فمثال هناك لذلك هو تقليل ضرر الشيء الذي سيبقى قائما على أ

بعض األمراض املزمنة اليت يقول األطباء أهنا لن تزول، فالعالج هلذا النوع من 
األفيون بصورة الدواء  كبح مجاحها ببعض األدوية. فمثال ُيستخدملاألمراض هو 

يف حالة اإلصابة ابلسعال فيكبت البلغم قليال. يقول هللا تعاىل أبن الشرك كُمحى 
حىت ال ينتشر يف العامل بشدة  واكبح مجاحه ا بقي منه فُشدَّ واثقهال حمالة، أما م

 وال تبقى مضرته. 
 مجاعة تدعو إىل اخلري

وبنّي أن السبيل إىل ذلك هو أن تكون يف اإلسالم دائما مجاعة املؤمنني اليت 
لتكون النتيجة أنه كلما مال الناس  ،وتُقدم األدلة ضده ،تنهى الناس عن الشرك
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توقفت الطبائع الصاحلة نتيجة اإلنذار والتخويف وبيان احلقيقة، وال إىل الشرك 
و عندما ُترب  يبقى الشرك قادرا على االنتشار كما ال تقدر الدابة على العيد 

ُعوني إِّىلي قدمها برقبتها. فيقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  ن ُكم  أُمٌَّة ييد  ويل تيُكن  مِّ
أيي ُمُروني  لُِّحوني اخل يري ِّ وي هيو ني عينِّ ال ُمن كيرِّ ويأُوليئِّكي ُهُم ال ُمف  ل ميع ُروفِّ وييـينـ  ابِّ

 أن . أي1
ألهنم يكبتون الشر دائما وال  ،القوم الذين يتحلَّون هبذه الصفات يُفلحون حتما

يديعونه ينمو وينتشر. كما لو سقطت بذرة سيئة يف الفالة فال يكاد ينتهي 
كانت هناك مزرعة جيدة ويعلم الفالح أن   انتشارها بل يستمر، ولكن إذا

فال سبيل أمثل للتخلص منها إال أن  ،الطفيليات سوف تنمو وتطل برأسها فيها
. وال شك أهنا تنمو مرة أخر  ولكنها تكون ضعيفة ولن  ،حيرث الفالح األرضي

 تضر املزرعة. 
لى خدمة وعيِّّنوا من املسلمني مجاعًة تعكف ع ،فعليكم أن تُعّينوا دائما دعاة

الدين دائما، وهذا سيستأصل املواد الفاسدة واملؤذية مثلها ابستمرار نتيجة احلرث. 
ولكنها ستكون ضعيفة ولن تقدر على  ،ال شك أن بذرة الشر ستبقى موجودة

 إحلاق األضرار ابملزرعة احلقيقية. 
غفلة املسلمني عن تبليغ اإلسالم

ولكنهم لألسف نسوا واجبهم  ،لقد عمل املسلمون بذلك إىل فرتة من الزمن
ث هذه األرض اآلن إال اجلماعُة اإلسالمية األمحدية هذا فيما بعد. وال ُترُ 

وتُتلف الطفيليات. ولكن الغريب يف األمر أن الذين جتري هذه العملية 
. احلق أن األمحديني هم الذين إنكارا للجهادلفائدهتم هم الذين يُعّدوهنا 

أما املشايخ فيقولون: اتركوا عملية احلرث هذه، وديُعوا  ،يقومون ابجلهاد احلقيقي
جوعا، فقد صرمت ملحدين إذ  كموتواوديُعوا املسلمني  ،الطفيليات تضّر ابحلقول
هتيئون الطعام للمسلمني. 

.105آل عمران:  1



 453 ةالروحاني ياحة الس
 

 

 ْكِثُرَوَلا َتْمنْن تْستتفسري 

ثِّرُ مث يقول هللا تعاىل:  تيك  . يقول املشايخ غري األمحديني أبن معناه: ويالي متي ُنن  تيس 
. لقد فّسرت هذه  ال ُُتسن إىل الناس آمال يف نيل التعويض أكثر مما أحسنتي

وال تعطوا الناس أموالكم  ،مبا معناه: ال أتخذوا الرابيف مناسبة سابقة، فهي اآلية 
يصنع  إذ ؛هناك عادة أخر  يف بالدًنو  .لتنالوا عوضا عنها أكثر مما أعطيتموهم

البستاين مثال ابقة زهور وأيخذ معها بعض األشياء األخر  مثل اخلضروات 
ويذهب هبا إىل بيوت األثرايء ويقدمها هلم هدية. وما يُعطيى مقابلها ال كمّثل مثن 

فال يعطيه الثري  ،يماتتلك األشياء. فمثال إذا كان مثن تلك األشياء بضعة ملّ 
 عشرين أو مخسني روبية أو مئة روبية.  بل يعطيه أحياًن ،بضعة مليمات فق 

  بين أمية حّكاممن  حاكٍمطريفة 

بين  حّكاموكانت اهلدااي أتيت خاصة إىل  ،العرب عندكانت هذه العادة سائدة 
بين أمية خرج ذات يوم  حّكامأمية بكثرة. وهناك طرفة ُروي فيها أن أحد 

حيث قابل شخصا كان يسوق محارا حيمل  ،وذهب إىل الفالة وحده ،للصيد
: أين تذهب؟ قال: أًن ذاهب إىل دمشق. سأله: ما سبب احلاكمخيارا. سأله 
 -وذكر امسه-إىل احلاكم  نه ذاهبإصاحب احلمار  فقال؟ هناكذهابك إىل 

: ملاذا؟ قال: ألنه سيعطيين جائزة. قال: هذه أشياء احلاكمليقدم له اخليار. سأله 
تتوقع جائزًة مقابلها؟ قال: أتوقع أن يعطيين ثالث مائة دينار.  بسيطة، فماذا

ئة دينار! هذا اخليار ال يساوي حىت دينار واحد امستغراب: ثالث م احلاكمقال 
ثالث مائة دينار؟ قال: إن مل يُعطين ثالث مائة سأقبل مبائتني سُيعطيك فمن 

قال: فسأقبل مائيتي  ومخسني دينارا. قال: مائتان ومخسون دينارا أيضا كثرية.
دينار. قال: مائتان أيضا كثرية. قال: إن مل يرض مبائتني سآخذ مائة ومخسني 

: احلاكم : هذا أيضا كثري. قال: إًذا سآخذ مائة دينار. قالاحلاكمدينارا. قال 
أّي غيب سيعطيك مائة دينار أيضا! فظل صاحب اخليار يقلل الثمن ايئسا وقال 

: اخليارات ال تساوي احلاكمعشرة دًننري حتما. قال يف األخري: حسنا سآخذ 
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حىت دينار واحد. قال: إذا أعطاين أقل من عشرة دًننري سأرب  احلمار يف ديوانه 

 : فعال؟!احلاكموأنصرف. قال 
وأمر جنوده أنه إذا مّر من هنا  ،ظهر حصانه وعاد احلاكمبعد هذا احلوار امتطى 

. احلاكمنفسه أنه  احلاكم يُظهرومل  ،شخص كذا وكذا عليكم أن أتتوا به إيل
 ،جالسا يف جالل احلاكم حيث كان احلاكم، فحني جاء الرجل أرسله اجلنود إىل

ألنه   احلاكم، فلم يعرفه الرجل أنه هو ،وكان أفراد حاشيته أيضا جالسني أبدب
: ما سبب احلاكم كان يف الفالة على فرسه وحيدا والبسا لباسا عاداي. فقال له

إىل هنا؟ قال: جئت هبدية جديدة حلضرتك. قال: ما هي؟ قال: إهنا  جميئك
: ال قيمة هلذه األشياء. قال: إهنا حديثة النبات مل أيكل احلاكم خيار وقثاء. قال

منها أحد إىل اآلن. قال: حسنا، ماذا تتوقع مين؟ قال: ثالث مائة دينار. قال: 
ل هذه اخليارات؟ قال: إًذا، هل تظنين غبيا حىت أعطيك ثالثة مائة دينار مقاب

أعطين مائتني ومخسني دينارا. قال: لن يعطيك أحد مائتني ومخسني دينارا أيضا. 
قال: أعطِّين إًذا مائيت دينار. قال: هذا أيضا كثري. مث طلب مائة دينار وقال 

 هذا أيضا كثريا، فظل يقلل الثمن حىت وصل إىل عشرة دًننري فقال احلاكم
كثري. فقال الرجل عفواي: لقد حدث متاما كما قال ذلك   : هذا أيضااحلاكم

الشخص النحس والشقي الذي قابلين يف الطريق. قال هذا وانصرف. فضحك 
واستدعاه وقال: ال تقلق، مث أمر حاشيته أن جُتمع املبالغ كلها اليت ذكرها  احلاكم
 ...90+100+150+200+ 250+300وأمرهم إبعطائها إايه أي:  ،الرجل
 فأعطاه إايها كلها.  ،صار املبلغ عدة مئات وهكذا

اإلساءة إىل حممد رسول اهلل 

ونفهذه العادة لتقدمي األشياء هدية كانت جارية سابقا، وألهنا  من أكل  أه 
لذا يقول املشايخ أبن املراد هنا أنه جيب أال تذهب إىل الناس اي حممد  ،الراب

ال حول وال قوة  .وال تذهب هبا إىل املسؤولني احلكوميني ،هبذا النوع من اهلدااي
 إال ابهلل. 
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مثل إىل تقدمي فال حاجة له  ،لقد جاء احلاكم األعلى والقائد األعلى من هللا تعاىل
سريزقه من عنده وبغري حساب. إنه هذه اهلدااي إىل اآلخرين. يقول هللا تعاىل له 

. أي اي حممد، لو مل يكن جميئك إىل 1فالك"ويقول هللا أيضا: "لوالك ملا خلقُت األ
ال الذهب وال الفضة وال احلديد وال النحاس وال  ،العامل مقدَّرا ملا ُوجد فيه شيء

الزمّرد واألحجار الثمينة، وال البحار وال اجلبال وغريها، إذ قد ُخلقت كل هذه 
ألشياء األشياء من أجلك أنت. فهذا اإلنسان العظيم الذي ال تساوي كل هذه ا

يقول عنه املشايخ أنه كان يقدم اهلدااي إىل  ،إال تراب أحذيته بل هي أدىن منه
أي  يُقدِّم هلم ما مثنه عشرة روبيات مثال وينال منهم  ،الناس لينال منهم جوائز أكرب

هذا أيضا خطأ منهم مثل أخطائهم  .مخس عشرة روبية، نعوذ ابهلل من ذلك
 ،أي ينسبون املعاين السيئة كلها إىل النيب  ،ااألخر ، ويرتكبون السفاهة نفسه

 . وينسبون املعاين احلسنة كلها إىل عيساهم 
ُ املعنى اللغوي الصحيح آلية:   َوََل َتْمنُْن َتْسَتكْثِر

نر  اآلن ما هو املعىن الصحيح لآلية. عندما نتصّفح املعاجم هلذا الغرض جند أن 
وُيستخدم أحياًن بغريه. وإذا اسُتخدم  ،فعل "منَّ" ُيستخدم أحياًن مع حرف جر

معىن "مّن عليه" أحسن إليه، أو  يكونوعلى ذلك  ،يصحبه حرف "على"ف جمرورًا
كان معناه: املنع والقطع. ومعىن   غري جمرور، وإذا كان 2إليهذكر له إحسانه 

ثري  وال ، 3منه من الشيء رغب يف الكثري " أيراد لنفسه منه كثريًا... واستكثري "استك 
 بل كل ما أردًن منه الكثري يدخل يف معىن االستكثار. ،ُيشرتط فيه النقود فق 

 عنيني األول والثاين أنه ال عالقة هلما بشخص رسول هللا املعن  ذكرتلقد 
، وال عالقة هلما بسياق الكالم أيضا. احلديث ق ، وإهنما يناقضان عظمته 
ر الصابون -كما يزعمون-هنا جيري عن اإلنذار، مث قيل  ل ثيابك، وأحضِّ أن اغسِّ
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واملنظفات األخر ، وادُخلِّ احلمام، وال أتكل الراب. فال تراب  بني هذه املعاين 
 السيئة. أما املعىن الذي نستنتجه فيطابق هذه اآلايت متاًما. 

 منع قتل املشركني وتقييد حريتهم

معناها حبسب وجهة نظرًن هو أننا أنمرك اي حممد أن متحو الشرك. لقد ورد األمر 
ُجر  من قبل:  زي فياه  ، أي قد أمرًنك أن تقضي على الشرك. ولكن كمكن ويالرُّج 

لذا نشرح األمر حىت ال تستنب  من ذلك  ،أن يؤدي ذلك إىل سوء الفهم نوعا ما
ا املشركني، وقيِّّدوا حريتهم واسعوا لنشر أنت أو مريدوك أن املراد هو أن اقُتلو 

ألن ذلك قد يعين كما يقول املشركون، أنِّ اقُتلوا املسلمني  ،اإلسالم هبذه الطريقة
ومارِّسوا القسوة الشديدة عليهم وأهينوهم بشدة، كذلك كمكن أن تعامِّلوهم أنتم 

أيضا يف  أيضا املعاملة نفسها. فقد وّضح هللا تعاىل أنه كمكن أن يقع املسلمون
هللاُ  قالوكمكن أن كمارسوا القسوة على غري املسلمني، لذا  ،هذا اخلطأ يف زمن ما

عندما أمرًنك مبحو الشرك فال نقصد من ذلك أن  أبننارسول هللا  حملمدتعاىل 
تفرض القيود على املشركني أو تقتلهم، فهذا ممنوع يف اإلسالم. إًذا، فمعىن "املّن" 

"فال متُنن" أي ال تقطع. والشرك الذي أمرًن مبحوه ال يعين و هنا هو املنع والقطع.
أن تشرع يف قتل املشركني لُتكثر من مجاعة املسلمني وشوكتهم. فاحلديث هنا 
جيري عن إكثار الناس ال عن إكثار األموال، أي ال تقتل املشركني وال تفرض 

جعلنا تبليغ الدعوة عليهم قيودا لتزداد بذلك قوة املسلمني ويكثروا عددا. بل قد 
وسيلة النتشار اإلسالم وتقدمه، وقد جعلنا تعاليمه الروحانية وسيلة لتقدمه، 
ُعوه يتقدم هبذه الوسائل، ومل أنمركم  وجعلنا األخالق الفاضلة وسيلة لتقدمه، فدي
جبعل اإلسالم يتقدم بقتل املشركني أو فرض القيود عليهم. انظروا اآلن، ما أمجل 

 ف يُثبت حماسن اإلسالم!هذا املعىن وكي
 عظمة صرب حممد رسول اهلل 

، أي إذا اعرتضتك املشاكل فاصربِّ عليها لوجه ويلِّريبِّّكي فياص ربِّ  مث يقول تعاىل: 
 هللا. الصرب نوعان: صرب االضطرار، ومثال ذلك أنه إذا ضرب أحًدا ابُن رجل كبري
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ببنت شفة. لقد  هأمام يقول الناس: ماذا نفعل؟ ال نستطيع أن ننبس الشأن
م فتضرب أمُّ شخص فقري ولدها هي. كذلك الحظنا مرارا أن شخصا كبريا يظلِّ 
إذ ال  ،فيلجأ أهله إىل البكاء يف ُعزلة ،إذا ضرب شخص كبري زوجي امرأة

يستطيعون البكاء أيضا أمام الظامل. هذا الصرب صرب االضطرار. ولكن هللا يقول 
ال نتوقع من شخص عظيم الشأن مثلك أن يصرب صرب  ،هنا: اي حممد رسول هللا

أي اصربِّ حبيث تعرف أن صربك يف هذه املناسبة  ويلِّريبِّّكي فياص ربِّ  بل  ،اجلِب
سيكون مدعاة لرضا هللا تعاىل، وليس املراد أنه إن مل تفعل فإن الظامل سيزداد ظلما 

يف، بل جيب أن أو ألنك ال تستطيع أن تقاوم العدو ألنه قوي وأنت ضع ،أكثر
 تصرب لنيل رضاًن وإلرضائنا. 

فيكون املعىن من هذا  .1االهنماك يف عمل معنّي  مبعىن الثاين للصرب هو والنوع
 املنطلق أن اتُرك من اليوم بقية األمور كلها وانصرف  إىل خدمة ربك فق . 

انظروا اآلن ما أعظم هذا الديوان! فقد ُعقد ديوان خاص، وحضر احلاكم 
 أبننا أوال وقبل كل شيء نُبدي فرحتنا على أنكله  وقيل ()حممد  األعلى

اقـ ريأ "( البسا الزي الرمسي  مستعد منذ أن أُعطيتي املنصب )املذكور يف سورة "
وراكبا احلصان أن خترج ملهمتك فور تلقيك األمر، فنعطيك هذا املنصب 

ألننا كّلفناك هبذه املهمة إىل  ،لألبد، ولن يقدر أحد على أن يفصلك عنه
وينبغي أن تنهض ابلضعيف  ،األبد. وسيكون من واجبك أن تبّلغ رسالة هللا

وتُقيم عظمة ربك احلقيقية. وابدأ يف هذا العمل أبهلك وأوالدك وأصدقائك 
وقومك. مث استمر يف توسيع هذه الدائرة وطهِّر اللباس واجلسد والذهن والقلب 

وامُح من العامل فكرة تعذيب  ،قضِّ على كل نوع من القذارةوا ،واملكان والبلد
ألن هللا تعاىل ال حيتاج إىل هذه  ،النفس وتعذيب اإلنسان وتعذيب األفكار

ل الشرك من اخلطوات ما واخّتذ  ،األساليب لتقريب أحد إىل نفسه. واستأصِّ
لكن من نشر الشرك يف العامل، فيغلب املوحدون على العامل. و  كمنع املشركني
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جيب أال يكون السعي هلذه الغلبة بفرض القيود على املشركني أو قتلهم، بل 
ابلتبليغ والتضحية واإليثار وُتّمل املصائب واآلفات، ولكن ليس ابلصرب 

بل ابلصرب الشجاع الذي يتحّمل فيه املرء ويعفو عن قوة، ويفعل ذلك  ،اجلبان
أبننا ال نوّكل إليك هذا املهمة  ابتغاء مرضاة هللا فق . ونقول يف هناية إعالننا

وستبقى على  ،لبضعة أايم أو لبضع سنني فق  بل ستصبح لنا كليا منذ اآلن
 هذا املنصب إىل األبد. 

 اهلدف الثالث من الديوان اخلاص

اهلدف الثالث من الديوان اخلاص هو أن امللك يتخذ خطوات خمتلفة بُغية تسهيل 
ملشاكلهم ويعدهم ابلدعم، األمر الذي ينفخ  أعمال حاشيته، ويقرتح حلوال ًنجعة

 فيهم روحا جديدة للعمل.
 أسلوب امللوك الدنيويني

ولكنهم ال ينجحون دائما يف وصف  ،لقد رأيت أن امللوك الدنيويني يفعلون ذلك
عالج ًنجع، ويف كثري من األحيان يسأل امللوُك أفراد حاشيتهم أن يقرتحوا حلوال 

هم يف حل تِّ حاشيإىل مساعدة ُك، ويكون امللوك حمتاجني بدال من أن يقرتحها املل
ويف كثري من األحيان ال يفي  .مشاكلهم بدال من أن حيل امللوك مشاكل احلاشية

 امللوك بوعودهم. 
 األسلوب العجيب للديوان القرآني

امللك وهو أن ولكنين رأيت يف هذا الديوان اخلاص أسلواب غريبا هبذا الشأن أيضا، 
العالجات كلها ويعِّد بتوفري كل شيء، ويفي ابلوعود كلها. فعندما  يصفبنفسه 

 درست الديوان اخلاص املذكور يف القرآن الكرمي وجدُت فيه ُحسنا غريبا. 
  وعد حبماية حممد رسول اهلل 

لقد رأيت أن امللوك عندما يعّينون حكاما أو وزراء أيمروهنم أن حيُموا امللك 
ذا الديوان اخلاص أمرا غريبا، وهو أنه عندما ُعنيِّّ حممد وعائلته، ولكين رأيت يف ه
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ايي أييُـّهيا الرَُّسوُل بـيلِّّغ  ميا أُن زِّلي رسول هللا حاكما أعلى قيل له يف الوقت نفسه: 
ُمكي مِّني النَّاسِّ إِّنَّ هللاي  هللُا يـيع صِّ ا بـيلَّغ تي رِّسياليتيُه وي  ال إِّليي كي مِّن  ريبِّّكي ويإِّن  ملي  تـيف عيل  فيمي

دِّي ال قيو مي ال كيافِّرِّيني  يـيه 
، أي ستحول العراقيل يف سبيل تبليغك الرسالة 1

وسُيعارضك املعارف واألغيار، وسيسعون ليسحقوك وكمحوا امسك من وجه 
األرض، ولكن هللا تعاىل سُيخيِّّبهم مجيعا ويعصمك من هجمات الناس. ما أغرب 

مث  ،مع حممد رسول هللا يف الُعزلة أيضا هذا "الديوان اخلاص"! إذ جتري فيه مناجاة
أيضا إىل جانب ذلك أبنك إن  له يؤمير إبعالهنا يف الديوان العام أيضا. ويُقال

 مسؤوليته.  ، فإن هللا يتحملُأصبتي إبيذاء نتيجة هذا اإلعالن
 فشل األعداء الذريع 

ى احليلولة عندما مسع الناس هذا اإلعالن ضحكوا استهزاًء وظنوا أهنم سيقدرون عل
دون غلبة هذا احلاكم العام وسلطنته مبساعيهم ويدّمرونه ويُهلكونه. ولكن األحداث 

 دائما.  بينت أن األعداء فشلوا يف مجيع خططهم وأن محاية هللا حالفت  رسول هللا 
 يعزم على قتله  عمر 

عندما بدأ اإلسالم يتقدَّم يف مكة وظل عدد املسلمني يزداد على الرغم من كافة 
 -الذي مل يكن قد أسلم إىل ذلك احلني- حماوالت الكفار، امتشق عمر 

 إنهوقال  سيفه ذات يوم مدفوعا بشدة احلماس وخرج حبثا عن رسول هللا 
البيت إال وقابله صديقُه سيُنهي اليوم هذه القضية إىل األبد. مل يذهب بعيدا من 

وسأله: أين تذهب اي عمر هبذا احلماس الـُمفرط مشهرًا سيفك؟ قال: لقد عزمُت 
( ألهني هذه القضية. أال أعود اليوم إىل البيت إال بعد أن أقطع عنق حممد )

قال: اي عمر، تنوي قتل حممد! ولكن جيب أن تتنبه إىل بيتك أوال. سأله عمر: ما 
(. يت؟ قال: لقد انضمَّت أختك وزوجها إىل دين حممد )الذي حدث يف بي

فذهب عمر إىل بيت أخته غاضبا، وحني اقرتب من البيت مسع صوت تالوة 
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القرآن الكرمي فاستشاط غضبا أكثر بسماع تالوة القرآن واقتحم البيت عنوة. 
الذي كان عبدا حبشيا وكان يدّرس حينها أُخت عمر - عندما مسع خّباب 

وأخفت  أخته وزوجها القرآني  ،اختفى فورًا ،وق ع أقدام عمر -القرآنوزوجها 
 الكرمي. 

 على زوج أخته هجومه 

غاضبا: مسعُت أنكما ارتددمتا عن دينكما  ففور دخوله البيت قال عمر 
(؟ قال هذا وانقّض على زوج أخته وأخذ يضربه. ودخلتما دين حممد )

فكان إيقافها  ،ر كانت قد ارتفعتولكن يد عم ،فتقدمت أخته لتنقذ زوجها
 فأصابت  ضربُته أختيه أيضا وسال دمها. ،متعذرًا

 على جرح أخته خجل عمر 

 مل يكن العرب يرون أّي غضاضة يف ضرب زوجاهتم، ولكن رفع اليد على امرأة
ولكن تعذَّر وقف  ،كان عيبا عندهم. إن جرح عمر أختيه مل يكن عن قصدأخر   

خجل خجال ما بعده خجل، ومل  يسيل دمهايده املرفوعة، وعندما رأ  أختيه 
خيطر بباله شيء يف هذه احلالة من القلق إال أن طلب من أخته أن ختربه ماذا كاًن 
يقرآنه. غضبت األخت أيضا بشدة وقالت: لن أُريك ألين أخشى أن تُتلفه. قال 

لك بل سأعيده إليك. قالت األخت: عليك أن أبين أعدك أال أفعل ذ عمر 
تغتسل أوال وإال لن أمسح لك أبن تلمسه. فاغتسل عمر وعندما فرغ من الُغسل 

 أخرجت األخت أوراق القرآن الكرمي ووضعتها أمامه. 
 تأثري القرآن املعجز يف عمر 

ًندما سلفا نتيجة جرحه أخته، فزال عنه حجاب العناد والتعصب  كان عمر 
عداوة اليت مل يكن بسببها جاهزا لسماع القرآن الكرمي من قبل. عندما وضعت وال

أخذ يقرأها وكانت أمامه آايت سورة طه.  أخته أوراق القرآن الكرمي أمام عمر 
وتغرّيت  ،كلما كان يقرأ اآلايت ظلت كل كلمة من كلماهتا تنقش يف صدره

وأيقظت آايت القرآن  ،دموعاحالته رأسا على عقب أثناء القراءة واهنمرت عيناه 
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الكرمي سعادته الفطرية الراقدة وتغلغلت كل كلمة من القرآن الكرمي إىل أعماق 
قلبه. فلم يُعد اآلن عمر نفسه الذي كان يؤذي املسلمني نتيجة إسالمهم، وكان 
يضرب أيميته دائما بسبب إسالمها، مل يـيُعد اآلن عمر نفسه الذي كان قد خرج 

، بل  أنه لن يعود اليوم إال بعد قتل حممد على العزم مع أصدقائه من بيته عاقدا 
 تصّبغ كان قد عاد إىل وضعه الطبيعي الذي كان مقدَّرا له منذ األزل. كان قد

هبا، وحل اإلكمان الكامل حمل ُتّجره وقسوته. عندما  يتصّبغبصبغة أراد هللا له أن 
رِّي * إِّنَّ السَّاعيةي إِّنَّينِّ أيًني هللُا ال إِّليهي آية:  قرأ  ينِّ ويأيقِّمِّ الصَّالةي لِّذِّك  إِّالَّ أيًني فياع ُبد 

عيى زي  ُكلُّ نـيف س  مبِّيا تيس  فِّيهيا لُِّتج  آتِّييٌة أيكياُد أُخ 
، قال عفواي: ما أغرب هذا 1
 الكالم! وبسماعه خرج خّباب أيضا من خمبئه. 

 يذهب إىل دار األرقم عمر 

ين فورا أين حممد ) لإلكمان خبااًب الذي كان مضطراب سأل عمر  ( : أخربِّ
، ولكن ملا كان ألين أُريد أن ألقاه. أرشده خّباب إىل حيث كان رسول هللا 

عمر مشهرا سيفه وكان خُيشى أن نيته ليست سليمة، فتقدمت أخُته واضعة هذا 
األمر يف احلسبان وطّوقت عنقه بيديها وقالت: وهللا لن أمسح لك ابلذهاب إىل 

ما مل تقّر أمامي أبنك لن تؤذيه أدىن إيذاء. قال عمر: كال، مث كال، ال  حممد 
أثّر يب اإلسالم أتثريا إجيابيا عميقا. عندها خّلت أخته ختايف لن أيذيه أبًدا فقد 

 سبيله وانطلق عمر إىل دار األرقم حيث كان رسول هللا يقيم يف تلك األايم. 
 ينضم إىل خدام رسول اهلل  عمر 

يُعّلم الصحابة القرآن الكرمي.  إىل الباب وطرقه، وكان النيب  وصل عمر 
عندما رأ  الصحابة عمر واقفا على الباب بسيف مسلول ظنوا أن نيته ليست 

، أمرهم بفتحه. فقام محزة  ولكن رسول هللا  ،سليمة فرتددوا يف فتح الباب
 ،إذا كانت نيته حسنة ،الذي كان حديث اإلسالم، حبماس وقال: افتحوا الباب

                                                 
 .16-15طه:  1
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أفال نعلم استخدام السيف؟ فتح الصحابة الباب ودخل عمر  ،وإال ونعمت،فبها 
بسيف مسلول يف يده. فقال رسوُل هللا على إثر رييته: ما سبب جميئك إىل هنا اي 

ذلك  عمر؟ قال: لقد جئُت ألنضمَّ إىل خدامك اي رسول هللا. مسع رسول هللا 
أكرب" أبعلى  وقال "هللا أكرب" بدافع الفرحة. رفع الصحابة أيضا هتاف "هللا

 . 1صوهتم حىت دّوت به جبال مكة
 معجزة عظيمة حلماية اهلل

قد خرج من بيته بنية أنه لن يعود إليه إال بعد أن يقتل  انظروا اآلن، كان عمر 
. ليكيم كان أهل مكة فرحني عندما خرج من بيته ُمشهرا سيفه وأنه لن النيب 

وصول انوا ينتظرون بفارغ الصرب وك ،يعود اليوم إىل بيته إال بعد قتل حممد 
قد قُتل. لعلهم كانوا يرتقبون بفارغ الصرب جميء عمر ليزّف  ن حممد أب البشارة

ن عمر لن يعود اليوم إىل بيته إال بعد أبإليهم خرب جناحه يف مهمته. كانوا فرحني 
تسوية هذه القضية، وكان عمر أيضا مسرورا إذ خرج من بيته ُمشهرا سيفه قائال: 
أىّن لشخص شجاع مثلي أن يعود دون حسم القضية؟ ابختصار، كان عمر فرحا 

كان أهل مكة فرحني على أن حممدا سُيقتل اليوم حتما.  يف جانب آخرو  ،بنفسه
هللا تعاىل يبتسم على غبائهم ويقول: اي حممد، أمل أقل  ، كانعلى العرش ولكن
ُمكي مِّني النَّاسِّ لك:  بعمر أبسلوب ال كمكن ألحد من فبطش  2؟وياَّللَُّ يـيع صِّ

الناس أن يبطش به. كان أقصى ما كمكن ألحد أن يبطش بعمر هو يف أن 
يتصد  له أحد املسلمني ويقتله، أو أن تعرقل أخته أو صهره أو عبده احلبشي 

، وكان ممكنا أن يتمثل بطش طريقه وال يسمحوا له ابلذهاب إىل رسول هللا 
ولكن هللا  ،أو غريه من الصحابة يف وجهه ويقتله اإلنسان بعمر أن يقوم محزة 

بعدما كان قد خرج  تعاىل بطش به أبن  قُتِّل عمر نفسه عند وصوله إىل النيب 
لقتله. من املعلوم أنه ال حقيقة ملوت اجلسم، بل املوت احلقيقي هو عندما يصري 

                                                 
 ، ابب اهلجرة األوىل.2السرية احللبية؛ ج 1
 .68املائدة:  2
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هللا قتل ولكن  املرء خادما ألحد. خرج عمر من بيته بنية أن يقتل رسول هللا 
مشهرا سيفه وقال: من قال إن  عمري أبسلوب آخر حبيث وقف عند وفاة النيب 

 . 1حممدا مات سأقطع عنقه
 وقائع هجرة النيب 

محاية معجزة. لقد قرر  مث أتملوا يف أحداث اهلجرة كيف محى هللُا تعاىل النيب 
ليال ليقتلوه  صناديد قريش ابلتشاور أن حُيي  املسلَّحون من قبائل خمتلفة ببيته 

بضربة رجل  واحد حني خيرج من البيت، ويشرتك يف القتل قبائل خمتلفة من قريش 
ومن ًنحية  ،حىت ال يقدر بنو هاشم على االنتقام. لقد قّرروا ذلك من ًنحية

بسوء نية الكفار  -رسول هللا بعصمته االذي كان قد وعد حممدً - أخر  أخربه هللا
وأمره ابهلجرة من مكة. لقد خرج رسول هللا من بيته ليال حني كان الشباب 

هلذا الوضع ومل  قلُبه املسلحون من قريش حميطني ببيته بنية قتله. ولكن مل يضطرب
من بني هؤالء يرتعش جسده، ومل تتشتت حواسه، بل خرج بكل هدوء وسكينة 

الذائب السفاكني ومل تقدر عنٌي أن تراه بنية سيئة ومل تقدر يٌد أن ترتفع للهجوم 
عليه ومل خيرج من غمده سيف، بل أعمى هللا رب السماوات واألرض أعينهم 

ألنه سبق أن وعده قائال:  ،وأخرج حممدا رسول هللا من هناك حبِّماه ،وشيّل أيديهم
 ُِّمكي م ُ يـيع صِّ  . ني النَّاسِّ وياَّللَّ

 رغم وصوهلم إىل غار ثور مل يتمكن األعداء من أسر رسول اهلل 

مستعينني  عندما رأ  األعداء أن خطتهم هذه ابءت ابلفشل تقصَّوا آاثر النيب 
ابلقّصاصني البارعني والحقوه إىل غار ثور لُيزيلوا عن جبينهم وصمة اخلجل 

الذي كان رفيقه يف اهلجرة  والعار. وقد اقرتب منه العدو حىت قلق أبو بكر 
وقال: اي رسول هللا، لقد قُرب العدو جدا حبيث إنه إذا تقدم قليال وأطل برأسه 

                                                 
، متريض رسول 6، كتاب املناقب، والسرية النبوية البن هشام؛ ج2صحيح البخاري؛ ج 1

 يف بيت عائشة.
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بكل هدوء وسكينة:  ض علينا. قال رسول هللا إىل الغار قد ينجح يف إلقاء القب
؛ فأىّن هلم أن يتمكنوا من إلقاء القبض علينا؟ 1ال ُتزن اي أاب بكر ، فإن هللا معنا

إلقاء القبض على رسول هللا يف ظالم الليل، كذلك مل  يففكما فشل صناديد مكة 
 تعاىل أنه ينجحوا يف أسره يف ضوء النهار وخابت آماهلم كليا، وبذلك أثبت هللا

 ليل هنار. كمكن أن يكون قد ظن بعض من شباب مكة أن حممدا  معه 
جنح يف اخلروج ألن الوقت كان ليال، ولكن هللا أوصلهم إىل غار ثور وقت النهار 

خرج  وبذلك أثبت أنه ليس السبب وراء ذلك أن حممدا  بصريهتم،مث أعمى 
نجحوا يف يبل السبب احلقيقي هو أن هللا حافظه، وإال فيلِّمي مل  ،من هناك ليال

 . الصرحية القبض عليه يف ضوء النهار على الرغم من إشارة القصاصني
 مالحقة ُسراقة

ولكن  ،يف الطريق إىل املدينة الحقه عدوٌّ واقرتب منه جدا عندما كان النيب 
قدم مرة أخر  وساخت فرسه ، مث تيف األرض فرسه قدماشاء قدر هللا أن ساخت 

فطلب العفو من  ،هذه املرة إىل بطنها. ففزع سراقة وفهم أن هذا ليس دون سبب
يف تواضع شديد مع أنه كان قد خرج إللقاء القبض عليه، وقال أبنك  النيب 

 . 2نيب هللا الصادقي وأًن واثق من أنك ستغلب حتما يوما من األايم
أتملوا يف هذا احلادث وانظروا كيف محاه هللا تعاىل محاية معجزة يف كل خطوة 

 وخّيب العدو يف ُخططه اخلبيثة. 
  سقوط السيف من يد العدو بقدر اهلل

فجاءه عدو  ،ًنئما ُتت ظل شجرة عند العودة من غزوة غطفان كان النيب 
بكل  نعك مين؟ قال وأيقظه وقال: من كم ًنواًي قتله. سّل العدو سيفي النيب 

هدوء وسكينة وهو مستلق: "هللا". أثّرت هذه الكلمة أتثريا مهيبا يف العدو حىت 

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب مناقب املهاجرين وفضلهم. 1
 .جرة النيب صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب ه 2
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السيف نفسه فورا وقال له:  ارتعدت يداه وسق  السيف من يده. أخذ النيب 
  .1لنجايتمن كمنعك اآلن مين؟ قال: لو مل ترمحين فال سبيل 

 ظهور قدر اهلل يف معركة ُأحد 

يف معركة أُحد فرتة حني تفّرق جيش املسلمني شذر مذر نتيجة خطأ لقد جاءت 
إال عدد قليل جدا من الصحابة. وجاء أيضا  ومل يبق حوله  ،بعض الصحابة
من كل جانب، ولوال محاية هللا للنيب مل يك  األعداء ابلنيب  فيه وقت أحاط

إذ ال تقوم لشخص وحيد قائمة أمام آالف  ،صعبا على العدو أن كمّس حبياته
كالصخرة   اجلنود املسلحني. ولكن يف هذا الوقت العصيب أيضا قام رسول هللا 

أمام العدو يف امليدان ومل خيطر بباله وال للحظة واحدة أن يتنّحى من املكان أو 
هجوما شديدا حىت   خيتفي وراء صخرة حلماية نفسه. تقّدم العدو وهامجه 

يف حفرة مغشيا عليه. زعم العدو أنه جنح يف قتله  بعض أسنانه وسق   ُكسرت  
،  ولكن عندما انقشعت سحابة احلرب رأوا النيب  أصحابه مثل  بنيالمعا

 يُعدّ  أن جيشهم الذي كان ، وهوعليهم هذا اخلرب كالصاعقة فوقعالشمس. 
ألن هللا  ،يف ذلك . وكان ال بد من فشل العدوّ 2من قتله أيضا ابآلالف مل يتمّكن

ُمكي مِّني تعاىل كان قد أعلن يف الديوان اخلاص حبق هذا احلاكم العام:  وياَّللَُّ يـيع صِّ
 ، أي اي حممد سيُنقذك هللا من هجمات الناس. النَّاسِّ 
 حنو األعداء يف معركة ُحنني م رسول اهلل تقد

شخصا فق ، وذلك حني  12إال  ويف معركة حنني عندما مل يبق حول النيب 
كان أربعة آالف من الرماة البارعني كمطرونه ابلسهام، أراد بعض الصحابة أن 
كمنعوه من التقدم إىل األمام وقالوا: اي رسول هللا إن تقدمك يف هذا الوقت مدعاة 
للهالك، ولكنه قال حبماس شديد: اتركوا زمام فرسي فليس يل أن أتراجع. وبدأ 

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب املغازي، غزوة ذات الرقاع، وشرح املواهب اللدنية.  1
 .4السرية النبوية البن هشام، جملد  2
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. أي أًن نيب 1العدو وهو يعلن: أًن النيب ال كذب، أًن ابن عبد املطلبيتقدم إىل 
صادق من هللا وال أنسب إليه الكذب، ولكن ال تظنوا نظرا إىل حاليت اآلن أبن 
يفَّ قوة األلوهية، بل لسُت إال إنساًن وابن عبد املطلب. فبهذه املناسبة احلرجة 

وكانوا  ،عددهم اثيني عشر ألفاالذين كان -حني شعر أبطال اإلسالم الشجعان 
ابالهتزاز يف أقدامهم نتيجة هجوم العدو املباغت  -قد هزموا بالد العرب كلها

إال بضعة  وكانت مطاايهم تفرُّ من امليدان ومل يبق حول النيب  ،عليهم
 لسهام من كل حدب وصوب، ظل رسول هللا اب هموكان العدو كُمطر  ،أشخاص

 وسيُنقذه من هجوم العدو. ،ألنه كان واثقا من أن هللا معه ،يتقدم إىل األمام
 حادث حميِّر للعقول

أن شخصا من مكة امسه  ، وهولقد حدث حادث غريب آخر يف الغزوة نفسها
فق  عندما تسنح له الفرصة. يقول هذا  "شيبة" خاض الغزوة بنية قتل رسول هللا 

الشخص بنفسه: عندما محي وطيس احلرب شهرُت سيفي وبدأت أقرتب من رسول 
 ،فشعرت أن جذوة ًنر صاعدة بيين وبينه وكادت ُترقين ،هللا رويدا رويدا بنية قتله

 يقول: اُد ُن مين بغتة صوت رسول هللا  ولكنين ظللت أتقدم إليه. عندها تناهى إيلّ 
اي شيبة. فدنوُت منه ومسح صدري بيده وقال: اللهم أنقذ شيبة من األفكار 

تالشت العداوة كلها من قليب وامتأل حىت ذلك  الشيطانية. فما إن قال النيب 
 .2حىت مل تـيُعد يف قليب أمنية إال أن ُأضحي بنفسي من أجله ،بعواطف حبه

 َملك الفرس يأمر بأسر حممد رسول اهلل 

فكتب إىل ، تقريبا العامل كان حينها حيكم نصف،م أن كسر ، ملك الفرسمن املعلو 
ألنه ال يزال  ،وايل اليمن بتحريض من اليهود أن أيسر مّدعي النبوة العريب ويرسله إليه

يوّسع دائرة ادعاءاته يوما إثر يوم. فأمر وايل اليمن فور تلقيه األمر ضابطا يف اجليش 
                                                 

 صحيح مسلم؛ كتاب اجلهاد والسري، ابب يف غزوة حنني. 1
زاد املعاد، البن قيم اجلوزية، فصل يف ترتيب سياق هديه مع الكفار واملنافقني من حني  2

 بعث إىل حني لقي هللا عزو جل. 
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 بتنفيذ األمر. وصل الضاب  إىل املدينة برفقة جندي إللقاء القبض على رسول هللا 
فتعالي  ،وقد جئنا هلذا الغرض ،وقال له: إن وايل اليمن أرسلين ألعتقلك وأرسلك إليه

  ك ويدمِّّر قومك وبلدك أيضا.هلِّ سيُ فمعنا وإال إذا غضب كسر  أكثر 
 معاقبة اهلل ملك الفرس

هللاي ليال  : امُكث الليلة هنا وسأردُّ عليك غدا. فدعا قال له رسول هللا 
فأخربه هللا تعاىل أنه سّل  على كسر  ابنيه عقااب على جتاسره هذا وقتل االبُن أابه 

مرة أخر   الليلة. وعندما أصبح الصباح حضر مندوب وايل اليمن إىل النيب 
 الليلة. ربَّكله: اذهب وقل حلاكمك إن ريب قد قتل  فقال 

 استغراب والي اليمن

عندما وصل هذا اخلرب إىل وايل اليمن قال: إذا كان هذا الشخص من هللا حقا فال 
وإن مل يكن من هللا فسُيدّمره كسر  وبلده أيضا.  ،بد أن يكون قد حدث كذلك

غراب وبدأ يرتّقب األخبار الواردة على أية حال، مسع الوايل هذا اخلرب حبرية واست
 من إيران. 

 إقرار والي اليمن أن ما قاله نيب املدينة كان صحيحا

سفينة يف مرفأ اليمن قادمة من فارس، وسّلم  إال ورستمل متض بضعة أايم 
املندوب امللكي رسالة امللك إىل وايل اليمن، وملا كانت الرسالة ُتمل خامتي 

صرخ الوايل عفواي فور تلقيه الرسالة وقال أبن نيب املدينة قال  ،جديد ميلِّك  
وجاء فيها أنه قتل أابه  ،احلق. فتح الرسالة وإذ هي من "شريويه" ابن كسر 

بسبب مظامله، وتربَّع على عرش احلكومة، فعليك أن أتخذ من مجيع املسؤولني 
ألنه كان ُحكًما واعلم  أنين ألغيُت حكم أيب ابعتقال نيب عريب  ،عهد طاعيت

غامشا. فتأثَّر وايل اليمن بقراءة الرسالة أكما أتثُّر وانضم مع عديد من رفقائه إىل 
. أتمَّلوا يف هذا احلادث وانظروا  1إبسالمهم اإلسالم، وأخربوا رسول هللا 
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يف كل خطوة. لقد نسج  كيف حالف أتييد هللا وُنصرته املعجزُة رسولي هللا 
املكايد، ولكن هللا تعاىل خيَّبهم  ونسجوا شىت قتله العدو خططا عديدة ل
 يف مجيع مكايدهم. 
 فشل اليهود املتتالي

كان اليهود ألّد أعداء اإلسالم واملسلمني يف املدينة املنورة وما كانوا يرتكون أية 
 فرصة تفلت من أيديهم. ذات مرة دعت قبيلة بين النضري اليهودية رسولي هللا 

لسة  ، وهيملناقشة بعض األمور، ولكنهم نسجوا مؤامرة سريّة أن ُيسق  أحدهم خِّ
من على السطح حجارة ثقيلة لقتله، وسُيذيعون بعد ذلك أنه   على رسول هللا 

حاداث مفاجئا. ولكن هللا تعاىل أطلعي رسولي هللا على املؤامرة قبل األوان،  كان
 ،خيرب بعد غزوةودية مُس ا يف طعامه . كذلك دّست امرأة يه1فرتك املكان وعاد

 . 2اتركا الطعام فلفظها ،علم بذلك من اللقمة األوىل ولكن النيب 
ابختصار، تشهد األحداث التارخيية أن كل ما قيل يف هذا الديوان عن احلاكم 

 اإلهلي ُتقق بكل شوكة وعظمة. 
 احلاجة إىل أسلحة جيدة ومساعدين جيدين

ال حيالف ضابطا ما مل تتيسر له أسلحة جيدة ومساعدون من املعلوم أن النجاح 
جيدون. امللوك الدنيويون يُعّينون ضباطا ويريدون منهم أن يبحثوا أبنفسهم عن 
أسلحة جيدة وعن مساعدين جيدين. ولكن علمت شيئا غريبا يف هذا الديوان، 

سلحة وأفضل أفضل أنواع األ ءوهو أنه أُعلن فور تعيني هذا احلاكم العام أننا هنيّ 
كيالَّ فال حاجة له إىل البحث عنهم. فقد أُعلن عن احلاكم اإلهلي:  ،املساعدين

إِّنَـّهيا تيذ كِّريٌة * فيمين  شياءي ذيكيريُه * يفِّ ُصُحف  ُمكيرَّمية  *مير فُوعية  ُمطيهَّرية  * أبِّيي دِّي سيفيرية  
* كِّريام  بـيريرية  

3 . 
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  األسلحة القرآنية
امسعوا أيها الناس، لقد عيّـّنا حممدا رسول هللا حاكما روحانيا يف العامل وزّودًنه 
بسالح مزيته الفريدة أنه ال يفتح األجساد بل يفتح القلوب واألذهان. وهو ليس 
ابلسالح الذي يضطرب الناس ويتمرغون نتيجة اجلروح إثر تّلقيهم ضربته بل 

 ُفيمين  شياءي ذيكيريهاس ابللذة واملتعة يف أن يكونوا عرضًة له. وهذا ، أي يشعر الن
أي قد مُجعت فيها التعاليم  ؛ُصُحف  ُمكيرَّمية  السالح الروحاين مكنون يف 

وبسببها سيمشي الناس  ،األخالقية والروحانية العليا من الكتب السابقة كلها
 رافعني ريوسهم، ولن جيدوا فيها نقصا وال عيبا. 

 عظمة َحَملة القرآن

فيرية  سُيعطى هذا السالح  أي يف أيدي اجلنود الذين هم  ؛أبِّيي دِّي سي
مسافرون وكاتبون أيضا، أي سيسافرون إىل مناطق بعيدة لفتح قلوب الناس يف 
زمنهم كما وصل الصحابة إىل اهلند وإيران والعراق ومصر وبالد الرببر والروم 

رون هذا الكتاب وغريها حاملني القرآن الكرمي يف أيديهم، كذلك سينش
ابلكتابة بُغية فتح قلوب الناس يف األزمنة املستقبلية لكي يستفيد منه الناس يف  

نتيجة فتحهم العامل هبذا السالح. ولكنهم لن  كِّريام  كل زمان. وسيـُعيدُّون 
أي سُيحسنون إىل اآلخرين  ؛بـيريرية  يستكربوا نتيجة كوهنم كراما، بل هم 

بل جيعلونه سببا لردع  ،تقدَّمهم مدعاة الستكبارهمولن جيعلوا  ،ويواسوهنم
 مصائب احملتاجني والفقراء. 

 وأصحابه الفقراَء مواساة رسول اهلل 

وأصحابه يضطر كل شخص إىل االعرتاف أبن  عندما ندرس سرية رسول هللا 
هذه املزية كانت موجودة فيهم بصورة ابرزة. لقد وهب هللا تعاىل رسوليه وأصحابه 

ولكنهم مع حيازهتم كل نوع من القوة والشوكة ظلوا على صلة  ،شأًن عظيما
وطيدة مع الفقراء واملساكني، ومل يقّصروا يف تقدمي أي نوع من التضحية لرفع 

 هتم. معاًن
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 يف حلف الفضول مشاركة النيب 

مهمُتها مساعدة  لقد أسس بعض أشراف مكة جلنة قبل بعثة رسول هللا 
أيضا فيها. ملا كانت كلمة:  املظلومني واملنكوبني، وقد اشرتك رسول هللا 

"فضل" جزء من معظم أمساء مؤسسي هذه املنظمة لذا مسُِّّيت بـ "حلف 
: ماذا  بعد مرور عدة سنني على ذلك سأل الصحابُة رسولي هللا و الفضول". 

كانت مسة تلك اللجنة اليت اشرتكتي فيها؟ لعلهم قصدوا من هذا السؤال أنه ملا  
إىل العمل  فيضطرصار عضوا يف اللجنة  وحيث ،كان من املقدَّر له أن يكون نبينا

إنه لو دعاين إليه  حبيث ،: لقد أحببت هذا املشروعُتت إمرة آخرين. فقال 
يشعر أبي عار يف  . فلم يكن 1أحد اليوم أيضا لوجدين مستعدا لالشرتاك فيه

 العمل ُتت إمرة آخرين من أجل مساعدة الناس. 
 ُيطالب أبا جهل حبق مظلوم النيب 

كان هناك شخص يسكن قرب   فقد ذلك يف تلك األايم نفسها. لقد أثبت هللا 
مكة وكان له حق عند أيب جهل، فطلب منه حقه ولكنه ظل كُماطل ويتلّكأ. فجاء 

مايل بقدر كذا  من وقال أبن أاب جهل غصب صاحب احلق إىل رسول هللا 
هذا الكالم يعود إىل زمن كان أبو إن وأرجوك أن تستعيد يل حقي منه.  ،وكذا

كلما و وكل شخص يف مكة كان متعطِّّشا لدمه. ، جهل قد أصدر الفتو  بقتله 
من بيته كان الناس يرمونه ابحلجارة ويُلقون عليه الرتاب ويُطيلون عليه  خرج النيب 

 ،لسان الطعن والتشنيع ويسخرون منه ويستهزئون، ولكنه مل يبال هبذه األمور ق 
بو جهل فورا مع هذا الشخص إىل بيت أيب جهل وطرق اببه. عندما فتح أ فانطلق

فكيف جاء إىل  واضعا يف االعتبار أنه عدو لدود له  الباب احتار برييته 
: هل عليك دييٌن هلذا بيته؟ فسأله: ما سبب جميئك إىل هنا؟ قال رسول هللا 
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: إًذا عليك أن تسدِّده. فدخل أبو جهل الشخص؟ قال: نعم. فقال رسول هللا 
 .1سّلمه إىل صاحب احلقبيته صامتا وامجا وجاء ابملال املطلوب و 

 درة اهللآية عجيبة لق

عندما ذاع هذا اخلرب يف مكة سخر الناس من أيب جهل وقالوا له: كنت تقول: كلما 
ولكنك خفتيه حىت دفعت املال لصاحب احلق  ،( يكون أفضلآذينا حممد )

إايه. قال: إنكم ال تدرون القصة، عندما فتحت الباب  صامتا وامجا فور طلبه 
( ويساره، ولو أنكرُت طلبه شعرت كأن مجلنيِّ هائجني واقفانِّ على كمني حممد )

مل يُبالِّ ابملخاطرة بنفسه يف سبيل استعادة  . تر  أن رسول هللا 2لنهشا حلمي فورا
 اعدة الفقراء!حق املظلوم، وأثبت بعمله كم جيب على اإلنسان أن يهتم مبس

 لعدم توزيع دينار واحد من مال الصدقة اضطراب النيب 

ويف أثناء تقسيمه سق  دينار يف زاوية ما، ونسي  ،ذات مرة جاء مال الصدقة
التقاطه من هناك، مث تذّكره بعد أن صّلى ابلناس، فجاء إىل بيته على  النيب 

جناح السرعة يتخطى رقاب الناس. استغرب الصحابة على دخوله بيته قلقا على 
ا من الصدقة، ربً يف البيت تِّ  فتُ خلَّ كنُت هذا النحو، مث عاد مسرعا وقال:  

 .3 هتُ ته، فقسم  أن أبيِّّ  هتُ فكرِّ 
 عنها ُجود عائشة رضي اهلل

مل تكن عائشة رضي هللا عنها تكسب األموال بنفسها، ولكن الصحابة كانوا 
وعالقتها به، فكانت تُوزِّع معظم  يُرسلون إليها اهلدااي بكثرة بسبب حبهم للنيب 

اثبت من التاريخ أنه يف بعض األايم كانت أتتيها و أمواهلا على الفقراء واملساكني. 
 واحد. بدرهماألموال ابآلالف وكانت توّزعها كلها إىل املساء دون أن ُتتفظ 
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لإلفطار،  درمهًاليتك أّخرتِّ  ،فقالت هلا إحد  صديقاهتا ذات يوم: أنت صائمة
 .1قالت: ليتكِّ ذكَّرتين من قبل

 عائشة تسخط على ابن أخيها

تُنفق ُجّل إهنا ذات مرة نظرا إىل عادهتا هذه  ها،الذي كان سريث ،اقال ابن أخيه
وأقسمت أهنا إذا مسحت له  ،ماهلا. عندما بلغها ذلك منعته من الرتدُّد على بيتها

 سوف تدفع الكفارة. فبدخول بيتها 
ولكنها قالت:  ،بعد فرتة التمس منها بعض الصحابة أن تعفو عن خطئه فعفت

فأحدد كفارته أنه كل ما  ،أبين إذا عفوت عنه سأدفع الكفارة نذرتُ ملا كنت قد 
 . 2أيتيين يف املستقبل من األموال سأنفقه كله للنهوض ابلفقراء واليتامى واملساكني

 مع ثرائه بساطة حياة عبد الرمحن بن عوف 

كان عبد الرمحن بن عوف كملك من بني الصحابة عقارات يُقدَّر مثنها مبئات اآلالف 
. ولكنه مع كل هذه الثروة كان 3وعندما تويّف ُوجد يف بيته مئتان ومخسون ألف دينار

. فلم 4وكان يُنفق معظم أمواله يف سبيل النهوض ابلفقراء ،يعيش عيشا بسيطا جدا
 بل أنفقوها لصاحل البشرية دائما.  ،جيعل الصحابة الثروةي سببا لنيل عظمة شخصية ق 

 صحابي ُيلغي القروض كلها

لقد ُوجدت هذه املزية يف الصحابة على أمت وجه، فقد ُروي يف اتريخ اإلسالم عن 
جيش املسلمني  فرقة من قائدا على الذي عّينه النيب  " 5الصحايب "قيس
خرب  إن :أنه عندما كان يف مرض املوت سأل بعض أصدقائه ،عند فتح مكة

نهم، فما السبب يف ولكن مل أيت لعياديت إال قليل م ،مرضي شائع بني الناس
                                                 

 .، عائشة زوج رسول هللا 1جحلية األولياء وطبقات األصفياء؛ 1
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وهم يستحيون من اجمليء  ،ذلك؟ قالوا: إنك رجل ثرّي وقد أقرضتي ملئات الناس
إليك خشية أن تطالبهم ابلدَّين. قال: اي لألسف! لقد واجه أصدقائي موقفا 
حرجا، اِّذهبوا وأعلِّنوا يف املدينة أنه إذا كان أحد مدينا لقيس فقد أُلغي ديينه. 

 .1عتبة اببهعد هذا اإلعالن بكثرة حىت ُكسرت فجاء الناس لعيادته ب
وبذلوا نفوسهم وأنفقوا  بربكة صحبة رسول هللا  بـيريرية  فهؤالء قد صاروا 

 أمواهلم كشيء حقري جدا من أجل النهوض ابلبشرية. 
 الوعد برفع الصعوبات كلها

يقول امللوك مشريين إليها: أنمل أنكم  ،عندما ُتلُّ حبكومات دنيوية فرتات حرجة
ستصمدون فيها وتكونون ًنصحني أُمناء وخملصني حلكومتنا وسببا لرفع درجاتنا، 
ولكن رأيت أمرا عجيبا يف هذا الديوان، وهو أن امللك يعد بنفسه برفع الصعوابت  

 كلها. 
 بشارة العودة إىل مكة عند صدمة ترك الوطن

 كان من املقدّر أن يواجهها هذا احلاكم الروحاين  الصدمة الكرب  اليت إنمثال ف
 ،فبّشره هللا سلفا أبن أعداءك سيغلبونك مؤقتا حبسب حكمتنا ،كانت تركيه وطنيه

إِّنَّ الَّذِّي فـيريضي ولكننا سنعيدك إليه اثنية، فقال:  ،وستضطر إىل ترك وطنك
عيليي كي ال ُقر آني ليريادُّكي إِّىلي ميعياد  

أقسم  ،أقمت عليك حكومة القرآن ، أي أًن الذي2
 ،بنفسي أن العدو عندما خُيرجك من وطنك الذي أيتيه العالـيم مرارا للحج والعمرة

 سنعيدك إليه. 
 تعلموا، ما أعظمها من طمأنة! ففكِّروا 

 أوال: أخربه هللا حبلول املصيبة. 
 اثنيا: بّشره عند حلول املصيبة بتحقق النبوءة. 

 ة.اثلثا: بّشره ابلعود
                                                 

 قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي. مث دخلت سنة تسع ومخسني، ،8البداية والنهاية؛ ج 1
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رابعا: أعاده عمليا وبذلك أسعد قلبيه. فهل من ديوان خاص يف العامل يضاهي هذا 
الديوان؟ 

األبدية يف الديوان اخلاص إعالن حكومة حممد رسول اهلل 

من املعلوم أن احلكومات تضعف بعد فرتة وتندثر، وال تدوم حكومة إىل األبد. 
نكا؟ ند اآلن؟ وأين هي يف سريالانظروا إىل اإلجنليز مثال، أين حكومتهم يف اهل

وأين هي يف بورما؟ أين احلكومات القدكمة القوية؟ مل يبق امللوك وال حكامهم وال 
وزرايهم. مل ينفع املستشارون يف املصاعب ومل يستطع الذين وعدوا مبساعدة 
اآلخرين يف مشاكلهم أن يفوا بوعودهم. ولكنين رأيت يف هذا الديوان اخلاص أنه 

ويميا أير سيل نياكيكم العام أنه أُعطي حكومة دائمة على العامل، فقال تعاىل: قيل للحا 
ريًا وينيذِّيرًا إِّالَّ كيافًَّة لِّلنَّاسِّ بيشِّ

، أي اي رسويل مل أرسلك إىل قوم معني أو بلد1
بل دع وُتك موّجهة إىل كل قوم يف  ،معني، ومل أبعثك لقرن واحد أو لزمن معني

العامل ويف كل زمان، وال بد لكل شخص أن يكون خادما لك. أي أن حكومتك 
ليست مؤقتة وال فانية مثل حكومات امللوك الدنيويني بل قد أُعطيتي حكومة 
دائمة وُجعلتي سيدا لألبد، وال يستطيع أحد أن يبارزك. ما أعظم هذه املرتبة اليت 

!د رسول هللا! وما أعظم هذا الديوان الذي ُعقد على شرفه أُعطيها حمم
اهلدف الرابع للديوان اخلاص

اهلدف الرابع للديوان اخلاص هو أن امللك خيلع على حاشيته ألقااب نتيجة أعماهلم 
البارزة ويعطيهم اجلوائز ولكين رأيت أن األلقاب يف الدواوين الدنيوية تكون بال 

انية. ختلع احلكومات على الناس ألقااب مثل "خان هبادر" معىن، وتكون اجلوائز ف
" يف واقع األمر وال  و"خان صاحب" ولكن احلائزين عليها ال يكونون "خان 

اليت تعطيها احلكومات مؤقتة إذ  كذلك تكون اجلوائز)أي الشجاع(. "هبادر" 
زهتا وال تسلبها احلكومة التالية، ويف بعض األحيان كموت املرشح للجائزة قبل حيا
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يستطيع أن يستفيد منها أدىن استفادة. فمثال يُعطى أحد طعاما ولكن تفسد 
معدته، ويُعطى غريه لباسا ولكن يصاب جسده ابحلكة أو اجلذام، فال يقدر املرء 
أن يستفيد من الطعام وال من اللباس. ويف بعض األحيان يصبح احلائزون على 

ين على اجلوائز من اإلجنليز واملتملِّّقني هلم للحكومة، كما أن احلائز  اجلوائز أعداءً 
ساخطون علينا اليوم ألننا أطعناهم. يف تلك األايم ما كان هؤالء كمّلون من كيل 

 ،وكانوا أيخذون منهم اجلوائز ببذل مساع  وتقدمي التماسات كثرية ،املدائح هلم
ل، ويقولون: واآلن يستايون منا مع أننا مل أنخذ من اإلجنليز شيئا من هذا القبي

ملاذا مدحتموهم على أعماهلم احلسنة؟ ابختصار، إن األلقاب اليت تُعطى يف 
الدواوين الدنيوية ال تكون حقيقية وال دائمة، وال يكون احلائزون عليها أوفياء 

 خملصني للحكومات. 
للصحابة  هنع واضرضي اهلل عنهم ورلقب 

ولكين وجدت أن اللقب الصادر من هذا الديوان صادق متاما ودائم، فيقول هللا 
رِّيني تعاىل عند خلعه هذا اللقب على الصحابة:  يوَُّلوني مِّني ال ُمهياجِّ ويالسَّابُِّقوني األ 

ُهم  ويريُضوا عين هُ  يني اتَـّبـيُعوُهم  إبِِّّح سيان  ريضِّيي هللاُ عينـ 
ين صيارِّ ويالَّذِّ وياأل 

هذه هي اجلائزة. 1
وقد أُعلن عنها على املأل. لقد حدثت يف العامل  ،العظيمة اليت أُعطيها الصحابة

ريضِّيي هللُاولكن لقب:  ،آالف االنقالابت، وتغريت احلكومات ووقعت احلوادث
ُهم  ويريُضوا عين هُ  ، الذي أُعطيه الصحابة من ديوان هللا مل يتغري ق . بل كلما عينـ 
وال يسعه  ،حابةي اليوم أيضا امتأل قلب كل خملص ابحلب والُوّد هلمذكر أحٌد الص
وسيستمر احلال على هذا املنوال إىل يوم . رضي هللا عنهم عفواي: إال أن يقول

. يقّدم الناس يف العامل تضحيات كبرية ألمور بسيطة،  القيامة. هذا ليس أبمر هنيِّّ
ا واتفها جدا، أما إنعامات ولكن التعويض الذي ينالونه نتيجة ذلك يكون حقري 

وتكون دائرهتا واسعة حبيث ال أمهية مقابلها حىت  ،هللا فتكون هامة جدا
للحكومات الدنيوية. فمثال عندما نذكر الصحابة اليوم بعد مرور أكثر من 
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ُهم  ويريُضوا عين هُ عام نقول  1300 ُ عينـ  يي اَّللَّ حتما. فهذا أيضا لقب أعطاهم ريضِّ
ايه كألقاب دنيوية مثل: "خان صاحب" أو "خان هبادر" أو "السري"، هللا تعاىل إ

وغريها، ولكن فكِّروا، كم "خان هبادر" أو  " أو " ماركيز" أو "أرل"الدوقأو "
من " أو "ماركيز" أو "أرل" يعرف الناس حىت أمساءهم؟ أو كم دوق"سري"، أو "

ولكن الناس  ، العامللوك يُناديهم الناس بذكر ألقاهبم؟ لقد مضى امللوك يفامل
يذكرون أمساءهم بكثري من الالمباالة. 

عاقبة اإلسكندر وتيمور

كم كان اإلسكندر ملكا عظيما! فقد انطلق من اليوًنن وفتح البالد إىل اهلند وهزم 
ولكن اليوم يذكره أجري بسي  وشخص فقري أيضا  ،احلكومات الكبرية يف طريقه

دون أن يبايل به شيئا، ويذكره األطفال الصغار أيضا مبجرد امسه دون أن يذكروا معه 
. كان "دارا" أيضا ملكا عظيما، ومع أنه ُهزم أمام ا ولكن  ،سكندرإلأّي كلمة أدب 

ن الناس مما ال شك فيه أنه كان كملك سلطنة عظيمة امتدت إىل الصني، ولك
 يذكرونه اليوم بذكر امسه فق  دون أن يستخدموا حبقه حىت كلمة "امللك". 

ولكن اليوم يذكره  ،كان منوذج القيامة للعامل يف زمن ما  لقد ؛مث انظروا إىل تيمور
هجم  إذ كلماالعامل كله ابسم "تيمور األعرج"، مع أن ُرعبه كان سائدا يف عصره، 

ائلة، ويف بعض األماكن كان جيمع جثث املقتولني قتل الناس أبعداد ه على بلد  
وجيعل منها أبراجا عالية. يقول بعض املؤرخني أنه قتل مئات اآلالف من الناس، 

مع أنه ما كان  ،أحقر الناس يقول: "تيمور األعرج" أيضا ولكن اليوم عندما يذكره
ان كبار امللوك وك ،ألحد أن يتفوَّه هبذه الكلمة يف زمنه، بل كان ُيسمى إمرباطورا

 يرتعدون خوفا منه. 
عظمة الصحابة عدمية النظري

فامللوك الذين كانت هيبتهم العظيمة سائدة يف عصورهم وكان الناس يرتعدون من 
يذكرهم اليوم شخص عادي ال شأن له  ،آالف األميال بسماع امسهم فق 

متاما. هذا، وهناك كثريون ال يعرف أحد حىت  مباالتهعدم  ُتظهر بكلمات  
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أمساءهم، أما الصحابة الفقراء الذين كانوا يرعون األغنام واإلبل وقضوا أعمارهم يف 
الفقر عندما ُتذكر أمسايهم اليوم ال يهدأ قلب مسلم دون أن يقول: رضي هللا 

 عنهم ورضوا عنه. 
جوع أبي هريرة  

مثال، إذ يقول عن نفسه أنه كان أحياًن جيوع إىل سبع  خذوا أاب هريرة 
وجبات، وعندما كان يُغمى عليه لشدة الضعف كان الناس يضربون رأسه 
ابألحذية ظنا منهم أنه مصاب بنوبة صرع. مل يكن أبو هريرة من عائلة كبرية، ومل 

ولكن  ،يكن زعيما معروفا وال أديبا مشهورا وال جنداي ابرعا أو ذا نفوذ سياسي
 عندما يُذكر امسه اليوم ال يهدأ لنا ابل ما مل نقل: "رضي هللا عنه".

العليا مكانة أبي بكر 

واضحة جلّية من شهادة أبيه أيب قحافة. عندما صار أبو  إن حالة أيب بكر 
قد أصبح  فذكر أحد أن أاب بكر  ،خليفة كان أبو ُقحافة يف مكة بكر 

بكر  أيبفقال مستغراب: أّي  قحافة يف جملس  العرب. كان أبو حاكما على 
تقصد؟ قال: أبو بكر القرشي. قال: أّي قرشي؟ قال: ابنك، وإال فمن؟ قال:  

؟ ما هذا الكالم الغريب عليهم خليفةكيف كمكن أن يقبل العرب ابن أيب قحافة 
 خليفةأليب قحافة أن يتصوَّر أن يتخذ العرب كلهم ابنيه  فما كانالذي تقوله؟ 

بسبب خدمة الدين والتضحيات  . ولكن العظمة اليت حازها أبو بكر همعلي
يف سبيل الدين ال كملكها أكرب امللوك يف العامل، بل ال كملكها أكرب امللوك يف 
العامل كما كملكها خدام أيب بكر عند املسلمني دعك عن أيب بكر نفسه، وذلك 

وال  .رسول هللا ألنه سجد على ابب ربنا وصار خادما على عتبات حممد 
كمكن ألحد اآلن أن كمحو هذه العظمة من قلوبنا أو ينـزع اللقب الذي أُعطيه 

عام على زمن الصحابة  1300الصحابة من هذا الديوان. لقد مضى أكثر من 
وسيبقى قائما  ،ولكن اللقب الذي خلعه هللا تعاىل عليهم مازال قائما إىل اليوم

 إىل يوم القيامة.
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ان املنـزَّه من الغرية املتبادلة والعنادالديو

تنشأ فيهم الغرية املتبادلة ف ،عندما ينال الناس يف دواوين امللوك اخلاصة ألقااب
ولكن ال يوجد شيء من هذا القبيل يف املتمثلني يف هذا  ،والعداوة واخلصومات

بل تكون قلوهبم مليئة بعواطف احلب والُوّد املتبادل. يقول هللا  ،الديوان اخلاص
بـيُقوًنيتعاىل:  ويانِّنيا الَّذِّيني سي ويالَّذِّيني جياُءوا مِّن  بـيع دِّهِّم  يـيُقوُلوني ريبَـّنيا اغ فِّر  لينيا ويإلِِّّخ 

كميانِّ ويالي جتي عيل  يفِّ قـُُلوبِّنيا غِّال  لِّلَّذِّيني آميُنوا ريبَـّنيا إل ِّ يمٌ  ابِّ إِّنَّكي ريُءوٌف ريحِّ
1.

ثالثة أسباب لتوتر العالقات

الفساد يتطرق إىل العالقات يف هذا العامل بسبب احلسد والغرية ونظرا إىل األخطار 
املستقبلية. يكون احلسد جتاه السابقني، والغرية جتاه املعاصرين، وسوء الظن 

 ي ا من هذه العيوب الثالثةابلقادمني. ولكن املؤمن الصادق يتمىّن أن يكون قلبه نق
فيكون قلبه نقيا فال ُيكنُّ حسدا للسابقني وال غرية جتاه  ؛آميُنوا لَّذِّيني ا جتاه

 املعاصرين وال ظنا سيئا ابلقادمني. 
األبرياء من كل نوع من الُبغض والضغينة

جينَّات  ويُعُيون  * إِّنَّ ال ُمتَّقِّنيي يفِّ يقول هللا تعاىل عن أعضاء هذا الديوان اخلاص: 
وياًًن عيليى ُسُرر  م  آمِّنِّنيي * وينـيزيع نيا ميا يفِّ ُصُدورِّهِّم  مِّن  غِّلّ  إِّخ  اد ُخُلوهيا بِّسيالي

ُمتـيقيابِّلِّنيي 
2 .

ال يقدر أحد على نزع األلقاب اليت يهبها اهلل

ابختصار، عندما توهب األلقاب يف هذا الديوان اخلاص ال تنشأ الغرية 
ت املتبادلة. واأللقاب اليت مُتنح يف هذا الديوان تكون حقيقية وال يقدر واخلصوما

العامل على نزعها مهما حاول. فإذا أُعطي أحد لقب نيب يف هذا الديوان يدوم 
وإذا أنكره أحد ُعدَّ من  ،اللقب وإن مات النيب ومضى على وفاته آالف السنني
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ولكن ال كمكن أن ُيسيء أحد  ،حلكاماملتمردين فورا. قد تتغرّي احلكومات ويتغرّي ا
 إىل احلاكم السابق، أو حي  من شأنه. 

فأّي لقب يُعطى يف هذا الديوان ال يقدر أحد على نزعه، ويكون اللقب صادقا 
وحقيقيا متاما. فإذا ُعّد أحد شجاعا فيكون شجاعا حقيقة، وليس أن تلقِّّب 

 احلكومة أحدا "خان هبادر" مع أنه خياف حىت الفأرة.
والصحابة  لقب عظيم آخر حملمد رسول اهلل 

آخر من هذا النوع، حيث أعلن امللك  صدور إعالن مث مسعنا من الديوان نفسه
اُء عيليى ال ُكفَّارِّ ُرمحيياُءبنفسه حلاكمه العام:  دَّ حُميمٌَّد ريُسوُل هللاِّ ويالَّذِّيني ميعيُه أيشِّ

نـيُهم  تـيرياُهم  رُكًَّعا ُسجًَّدا  يمياُهم  يفِّ ُوُجوهِّهِّم  مِّن بـييـ  تـيُغوني فيض اًل مِّني هللاِّ ويرِّض وياًًن سِّ يـيبـ 
أيثيرِّ السُُّجودِّ 

1 .
احلق أن هللا تعاىل خلق اإلنسان حبيث يكون مياال دائما بشدة إىل قبول التأثريات 

و قادر على أن يرفض قبوهلا إذا شاء. فمن ًنحية هو صخرة صلدة حوله، كما ه
ترتدُّ أمواج البحر القوية مصطدمًة هبا دون أن ترتك عليها أدىن نقش، ومن ًنحية 

ٌ اثنية هو  إن ملستيها شعرتي كأنه ليست فيها قوة  مثل اإلسفنجة أو الشمعة هنيِّّ
أي  ؛ما يتعلق أبعمال اإلنساناملقاومة ق . وهااتن مها الركيزاتن األساسيتان في

ورّده اترة أخر . ،قبول التأثري اترة
اُء عيليى ال ُكفَّارِّ وأتباعه أهنم:  لقد قيل هنا عن حممد رسول هللا  دَّ  أيشِّ

نـيُهم  و ألنه لو كان األمر كذلك أاي  من التأثريات، أي أهنم ال يقبلون  ُرمحيياُء بـييـ 
 ،دائما اتتأثري الليس من صفاهتم أن يرفضوا كّل لقبلوا أتثري الشيطان أيضا. مث 

ألهنم يف هذه احلالة سريفضون أتثري املالئكة أيضا. بل إهنم كملكون كلتا املزيتني 
مهما كانت النتيجة مؤملة، ويقدرون أيضا  السيِّّئففيهم قدرة على أال يقبلوا التأثري 

كان األمر يتعلق   على أال يرفضوا شيئا حسنا مهما كانت الظروف معادية. إذا
كان األمر يتعلق   إذابشيء خيالف الدين فهم مثل جبل ال يؤثر فيه شيء، ولكن 
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 ،بدون كأهنم مرآة تعكس الصورةيي  ، فهمابلتقو  واألخوَّة والعالقات األخوية
ويقبلون الصورة فورا.

وأصحابه  أسوة رسول اهلل 

وأصحابه  بصورة ابرزة يف حياة رسول هللا  موجود فنر  أن كِّال هذين األمرين
 أي كانوا غيورين إىل حد كبري حبيث ال حيتملون أن يسمعوا شيئا ضد .

الدين، ومن ًنحية اثنية كانوا متقدمني يف احلب فال يرون أي عيب يف إخوهتم. 
هلم  فانظروا مثال أن األعداء أرادوا بعدة مناسبات يف حياة رسول هللا أن يلني 

مع أنه   ،مل خيضع أمامهم يف أية مناسبة ق  نبه وأال يعيب أواثهنم، ولكنه جا
وسيستعّدون حملو  ،كان يعلم أن ًنر غضبهم سوف تضطرم أكثر بسبب إنكاره

اإلسالم حبماس أكرب مدفوعني بعاطفة االنتقام، ولكنه مل أيبه مبا سيواجهه هو 
الرسالة اليت   : إنهلم دائما ولويقوأقاربه وأصحابه من املعاًنة يف هذا السبيل، 

ولن  ،سأسعى جاهدا لتبليغها إىل آخر حلظة من حيايت ،كّلفين هللا تعاىل بتبليغها
  أغفل أو أقّصر يف أداء هذه املسؤولية أبدا.

لعّمه عند جميء زعماء قريش جواب رسول اهلل 

 ،ابلفشلعندما بدأ اإلسالم ينتشر يف مكة ورأت قريش أن مساعيها تكاد تبوء 
ا يضم أاب جهل وأاب سفيان وُعتبة وغريهم من كبار أرسلوا إىل أيب طالب وفدً 

وقد -لذا نلتمس منك  ،إنك كرمي يف قومنا :زعماء قريش. فقالوا أليب طالب
أن  -ولكن قد عيل صربًن اآلن وطفح الكيل ،استفحل األمر بشدة وصربًن كثريا

مل يقبل ذلك فعليك أن تتخلى عن متنع ابن أخيك من الطعن يف أواثننا، وإن 
وسنسّوي القضية معه أبنفسنا. وإن مل متنعه ومل تتخل عن دعمه  ،دعمك له

فلسوف نقاومك ونعزلك من الزعامة. كان املوقف حمرجا جدا أليب طالب، فدعا 
وإهنم ساخطون  ،وقال: اي ابن أخي، لقد جاءين وفد كرام قومك رسولي هللا 

وا يّتخذون خطوات شديدة الوطأة جتاهها ويضرونين وكاد ،جدا على تصرفاتك
 إذ ال أستطيع أن أقاوم القوم كلهم.  ،أيضا، فأقول ُنصًحا لك أن ترتك هذا األمر
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، وأكثر السويعات هللا  احملزنة لرسولأر  أن هذا املوقف كان أكثر املواقف 
أن  ، فما كان دّ و إذ كان يف جانب شخص راّبه بكل ُحّب و  ،صعوبة عليه
بينما كان القوم كلهم يهددونه ابإليذاء، ويف  ،زه شوكة يف قدمهحيتمل أن ختيِّ 

اجلانب الثاين كان األمر يتعلَّق إبظهار صدق جاءه من هللا. فاغرورقت عيناه 
وقال: اي عمَّاه، كمكنك أن ترتكين وشأين وتنحاز إىل قومك. وهللا لو وضعوا 

ألن هذه  1نعت عن إعالن وحدانية هللاالشمس يف كميين والقمر يف يساري ما امت
هذا اجلواب الشجاع يف وجه  من أجلها. لقد أجاب  هي املهمة اليت أُرسلتُ 

هذه املصائب القاسية واملصاعب الشديدة حني اهتزَّت قدميا أيب طالب أيضا، 
اُء عيليى ال ُكفَّارِّ كان يتحلى بصفة   ألنه  دَّ وكان غيورا على الدين حبيث  أيشِّ

كان يتصد  للكفر بكل قوة مثل الصخرة القوية دون أن يعبأ أبية مصيبة تصيبه 
مهما كانت كبرية. 

مسيلمة الكذاب يعود خائبا

مسيلمة الكذاب ذات مرة وقال: إذا جعلتيين خليفة بعدك آلمن  جاء إىل النيب 
ن قومه ومل يطلب من رسول بك قومي كلهم. عندها كان معه مائة ألف جندي م

. ولكن النيب الذي جعله هللا تعاىل إال أن يعهد ابحلكم له بعد وفاته  هللا 
اُء عيليى ال ُكفَّارِّ حامل صفة:  دَّ ، عندما مسع منه هذا الكالم أشار إىل سعفة أيشِّ

خنل كانت يف يده وقال: لن أُعطيك حىت هذه السعفة، دع عنك اخلالفة. فأاثر 
 عندما تويفَّ رسول هللا و . 2واب حفيظة مسيلمة وعاد غاضبا ساخطاهذا اجل

هاجم مسيلمُة املسلمني مبائة ألف جندي هجوما عنيفا ال نظري له. إًذا، فكان 
رفض  ولكن رسول هللا  ،اخلطر احلقيقي حمدِّقا من قِّبل مسيلمة الكذاب وقومه

طلبه ومل أيبه ابملشاكل احملتملة ق . 
 

وأيب  قومه، ما دار بني الرسول  مباداة رسول هللا  ،2السرية النبوية البن هشام؛ ج 1
 .طالب

صحيح البخاري،كتاب املغازي، قصة األسود العنسي. 2
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رداءه بطلب صحابي يعطي  النيب 

قواًي أمام الكفار كجبل يتهّشم رأس املرء ابالصطدام به دون  كان رسول هللا 
، ومن ًنحية اثنية كان ُيكّن يف قلبه عواطف احلب والوّد بشيءاجلبل  يتأثرأن 

رداء  حىت ورد يف األحاديث أن سيدة خملصة أهدت إىل النيب  ،جتاه أتباعه
بنفسه. خرج رسول  النيب  يلبسهه بيدها، وأظهرت رغبتها يف أن مجيال نسجت
. كان الربدة هذهفتقدَّم شخص وقال: اي رسول هللا، ألبسين  الربدة، هذههللا البًسا 

فورا. فالم الناُس السائلي الربدة، ولكنه مل يرّد سؤاله وأرسل له احمتاجا إليه النيب 
ه إين وهللا، ما سألتُ قال: حمتاجا إليه.  وقالوا: مل ُُتسن الصنع وقد لبسه النيب 

.1هكفني .. فكانت  كون كفينِّ ت، إمنا سألته لاأللبسه
جرب خواطر الفقراء

صحابيا فقريا دميم اخلِّلقة حيمل  فرأ  ،ذات مرة كمر من السوق كان النيب 
ال ثقيال يف  يفيض عرقًا. ذهب رسول هللا و  مغرب ا وكان جسده حارق،طقس  محِّ

مث يريدون أن  ،إليه من ورائه ووضع يديه على عينيه كما يفعل الصبيان يف اللعبة
يتحسس زميلهم ويكتشف مين وضع يديه على عينيه. كذلك وضع رسول هللا 

الناعمتني وبدأ ُيالمس  فتحسس يديي النيب  ،يديه على عييني الصحايب مداعًبا
بفرط احلب. ظل رسول هللا يبتسم مث قال: عندي عبٌد  جسمه املتعرِّق بثيابه 

هل يريد أحد أن يشرتيه؟ قال الصحايب: من سيشرتيين يف هذا العامل اي رسول 
 . 2هللا؟ قال: ال تقل هذا بل إن مثنك غال عند هللا

االهتمام مبعاناة النساء

بكاء  ولكن إذا مسعت ،اده: أحياًن أُريد أن أُطيل الصالةما مف يقول النيب 
. ابختصار، نر  يف سرية سيدًن 3طفل أختصرها لئال تتأذ  األم ببكاء طفلها

.صحيح البخاري؛ كتاب اجلنائز، ابب من استعد الكفن يف زمن النيب  1
 .مشائل النيب للرتمذي، ابب ما جاء يف صفة مزاح رسول هللا  2
صحيح البخاري؛كتاب صفة الصالة، ابب من أخف الصالة عند بكاء الصيب.  3
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رسول هللا كِّال األمرين. أي يقف يف وجه األعداء كالسيف املسلول وال خياف 
باعه بلطف هتديداهتم وال يتأثر من متلُّقهم، ونر  من جهة أخر  أنه يُعامل أت

 وشفقة ال كمكن لألم الريوم أن تعامل هبا أوالدها. 
لون املوت لألعداء يف غزوة بدرميث الصحابة 

جند أن هللا تعاىل خلق كلتا هاتني الصفتني يف الصحابة أيضا، فقد ُتّلوا بصفة 
 ِّدَّاُء عيليى ال ُكفَّار دا للمؤمنني. يتبني  أيشِّ ومن ًنحية اثنية كانوا رمحة ولطفا متجسِّّ

وكانوا ُعّزال وال خربة هلم  صحابيا فق  313من التاريخ أنه قد اشرتك يف غزوة بدر 
كلهم مقاتلون حمنكون ومدّججون و  يف فنون احلرب. وكان عدد العدو ألف جندي

ماء العرب ملعرفة عدد ابألسلحة. قبل بداية احلرب أرسل أبو جهل زعيما من زع
. وعندما عاد بعد استعراض عدد اجليش اإلسالمي قال: أظن عددهم يقع املسلمني
جنداي. ففرح أبو جهل بذلك كثريا وقال: إذا كان األمر كذلك  325أو  300بني 

فال بد أن الفتح سيكون حليفنا. قال ذلك الزعيم: اي قومي، مع أن عدد املسلمني 
ال تقاتلوهم. قالوا: إنك جبان، أيقع هؤالء الناس يف قبضتنا قليل ولكين أنصحكم أ

ولكين مع ذلك  ،اليوم وأنت تقرتح اقرتاحا جباًن؟! قال: صحيح أن عددهم قليل
. أي  كلَّ 1 مل أر على اإلبل بشرا بل رأيت املنااي تركبهانينأل ،أقرتح لكم أال تقاتلوهم

 ،ىل امليدان بنية إما أن يُقتل أو ييقتلمن رأيته منهم يتبني من مالمح وجهه أنه جاء إ
وليس يف قلبه شيء سواه. لقد توّلدت عاطفة التضحية هذه يف املسلمني ألن هللا 

دَّاُء عيليى ال ُكفَّارِّ تعاىل جعلهم يتحّلون بصفة:  ، لذا فقد ظهروا كصاعقة أيشِّ
مقابل جيش كبري مدّجج ابلسالح.  -على قلة عددهم-املوت 

بكر العظيمة أمام ارتداد العربشجاعة أبي 

ارتد العرب وقلق الشجعان مثل عمر وعلي رضي هللا  عندما تويّف رسول هللا 
قد أعيّد جيشا قُبيل وفاته لغزو الروم  عنهما أيضا نظرا إىل الفتنة. كان النيب 

، ذكر رياي عاتكة بنت عبد املطلب.3السرية النبوية البن هشام؛ ج 1
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اجليش. وعندما ارتدَّ العرب بعد  إرسالتويّفِّ قبل  . ولكنه وأّمر عليه أسامة 
فّكر الصحابة أنه إذا أُرسل جيش أسامة إىل بالد ًنئية يف هذه احلالة  وفاته 

من التمرد لن يبقى يف املدينة إال العجائز واألطفال والنساء، ولن تكون هناك 
أسباب كافية حلماية املدينة. فاتفقوا على أن يذهب وفد من كبار الصحابة إىل 

ويلتمسوا منه أال يُرسل اجليش إىل أن ختمد ثورة التمرُّد. فذهب إليه  كر أيب ب
اقرتاحهم  عمر والصحابة الكبار اآلخرون وقّدموا هذا الطلب. مسع أبو بكر 

ورّد عليهم غاضبا: أتريدون أن يكون أول عمل ابن أيب قحافة بعد وفاة رسول هللا 
  أن يوقف جيشا أمر لو اقتحم جيش العدو املدينة إبرساله؟ مث قال: وهللا 

. 1إبرساله وهنشت الكالب جثث املسلمات لن أوقف جيشا أمر رسول هللا 
حُميمٌَّد يقول:  ألن هللا  لقد نشأت هذه الشجاعة والبسالة يف أيب بكر 

دَّاُء عيليى ال ُكفَّارِّ  عندمريُسوُل هللاِّ ويالَّذِّيني ميعيُه أيشِّ ا . فكما أن السلك العادي
مصداقيتصل ابلكهرابء تتولد فيه قوة عظيمة كذلك صار أتباع النيب

 ِّاُء عيليى ال ُكفَّار دَّ . نتيجة عالقتهم به أيشِّ
وتضحياته لإلسالم غرية أبي بكر 

الذي أسلم فيما بعد يف معرض احلديث: اي أبت،  ذات مرة قال ابن أيب بكر 
 ،قد مررتي يف غزوة بدر من مكان كنُت فيه متخفي ا وراء حجر ولو أردُت لقتلُتك

وقلت يف نفسي: إن قتل األب ليس مستحسًنا. قال أبو  ،ولكين مل أفعل ذلك
، ووهللا لو أ ،: كان مقدَّرًا عند هللا أن يوفقك لإلكمانبكر  ين لذلك جنوتي

. 2رأيُتك لقتلُتك
إخالص ابن عبد اهلل بن أبي بن سلول

حدث خالف ذات مرة بني األنصار واملهاجرين عند حرب، وزعم عبد هللا بن 
هنا فرصة ساحنة إلاثرة األنصار، فتقدَّم أ ،الذي كان منافقا قدكما ،ُأيب بن سلول

 اتريخ اخللفاء للسيوطي.  1
2

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية البن تيمية. 
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أكثر من املفروض. وقال: أيها األنصار، إنه ملن خطئكم أنكم تدلّلون املهاجرين 
ل إىل املدينة تروا أن األعز فيها سُيخرج منها األذّل. أي أنه سُيخرج  ديُعوين أصِّ

أي حممدا رسول هللا، والعياذ ابهلل. كان ابن عبد هللا مسلما  ،من املدينة األذلّ 
وقال: اي رسول هللا،  خملصا فعندما مسع ذلك من لسان أبيه ذهب إىل النيب 

س له عقوبة إال القتل، وأًن واثق من أنك ستعاقبه هبذه العقوبة، ما قاله أيب لي
ولكن إذا أمرتي غريي وقتل أيب كمكن أن تثور اثئريت يوما فأهامجه، لذا أرجوك 

. انظروا  1أن أتمرين فأقتل أيب بيدي لئال ينشأ يف قليب بُغض جتاه شخص آخر
 تعاىل املسلمني، أي  كيف تُبنيِّّ هذه القصة كلتا الصفتني اللتني أودعهما هللا

كانوا سيفا مسلوال على الكفار، ومن ًنحية اثنية كانوا يُراعون عواطف إخوهتم 
والتمس منه بقوله: اي رسول هللا إذا  حىت جاء ابن عبد هللا إىل رسول هللا 

أمرتي بقتل أيب فأرجوك أن أتمرين أًن بذلك كيال ينشأ الُبغض يف قليب جتاه 
مسلم آخر. 

الطيبة عند مشادة بسيطة بي بكر عواطف أ

ذات مرة وقع شجار بسي  بني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، وكان عمر خمطًئا 
 تقدَّم أبو بكر  ،عدم رضاه جتاه عمر  يف ذلك، وحني أظهر النيب 

. هذا ميثله كمثل أمّ  تشتكي ولدها عند2وقال: عمر ليس خمطًئا، بل أًن املخطئ
ولكن عندما ينهره املعلِّّم تتأذ  األّم أكثر من غريها. كان الصحابة ُيكّنون  ،معلِّّمه

 فما كانوا يتحملون أدىن معاًنة تصيبهم.  ،يف قلوهبم حبا إلخوهتم
جلوع أوالد أعرابية اضطراب عمر 

حىت كانت  ،الذي كان أكابر ملوك العامل يرتعبون منه مث انظروا إىل عمر 
 ضا ترتعب منه، ولكن شخصا عظيم املرتبة مثل عمر حكومة قيصر وكسر  أي

اضطرب يف جوف الليل عندما علم جبوع أوالد امرأة بدوية، ومحل على ظهره  
املصطلق. ؛ غزوة بين4جالسرية النبوية البن هشام؛  1
: لو كنت متَّخًذا خليال.صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب قول النيب  2
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ومل يرجع إىل بيته ما مل  ،وسّلمهما إىل املرأة الدُّهنكيس الدقيق ويف يده علبة 
  تطبخ األمُّ الطعام وُتطعم الصبيان ليناموا هادئي البال.

يف العبادة لنيب استغراق ا

دَّاُء عيليى ال ُكفَّارِّ  يف العبادة ال كمّثل  إن استغراق النيب  ُرمحيياءُ و أيشِّ
نـيُهم   ، فنر  أن هذه املزية أيضا كانت رُكًَّعا ُسجًَّدابل كان مصداق  ،فق  بـييـ 

كان يطيل قيام   موجودة فيهم على أمت وجه. لقد ثبت من األحاديث أن النيب 
. فسألته عائشة رضي هللا عنها مرة: ملاذا تتعبد 1الليل يف العبادة حىت تتورم قدماه

اي رسول هللا إىل هذا احلد؟ أمل يغفر هللا لك ما تقّدم من ذنبك وما أتخر؟ قال: 
؟2أفال أكون عبدا شكورا

االلتزام بالصلوات يف ميدان احلرب

وكانوا ينهضون  ،ابلصلوات يف ميدان احلرب أيضاكذلك كان الصحابة يلتزمون 
يف جوف الليايل ويسجدون هلل ويقضون أوقاهتم يف ذكر هللا. فاأللقاب اليت 
يُعطيها امللوك يف الدواوين الدنيوية تنايف احلقائق يف كثري من األحيان، ولكن هذا 

احلقيقة  ألن اللقب الذي يُعطى فيه من قِّبل امللك يطابق ،ديوان فريد من نوعه
متاما ويكون مستدكما ال كمكن ألحد أن يغريه مهما حدث يف العامل من 

 انقالابت. 
إعالن اجلوائز يف الديوان اخلاص

واآلن أذكر بعض اجلوائز اليت أعطاها هللا تعاىل حلاكمه العام واليت ال نظري هلا يف 
ديوانه اخلاص، وقال الدواوين الدنيوية ق . لقد دعا هللُا تعاىل حممدا رسول هللا يف 

نياكي ال كيو ثـيري * فيصيلِّّ لِّريبِّّكي وياحن ير  * إِّنَّ شيانِّئيكيمعلنا إبنعاماته اخلاصة له:  إًِّنَّ أيع طييـ 
يبـ تـيرُ  ، أي، اي أيها احلاكم العام، لقد أعطيتك الكوثر، فانصرِّف إىل عبادة ُهوي األ 

صحيح البخاري؛ كتاب التفسري، ابب تفسري قوله تعاىل: ليغفر لك هللا ما تقدم.... 1
املرجع السابق. 2
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تضحيات، ولسوف يكون ربك شكرا على هذه النعمة العظيمة، وركِّز على ال
 عدوك هو األبرت.
معنى "الكوثر"

معىن الكوثر يف العربية هو: كل نوع من اخلري والربكة، والكثرُي من كل شيء، واخلرُي 
. أي ما من خري كثري إال وقد أُعطيه حممد رسول هللا، وما من بركة إال 1الكثري

، وسُيعطى كل خري وبركة بكثرة لن يتمكن أحد من جماراته فيها. وسيعطاها 
        حالة رسول اهلل وأصحابه عند نزول سورة الكوثر

حىت على أداء وأصحابه قادرين  مل يكن هو عندما أُعلن هذا اإلنعام لرسول هللا 
ومل يتجاوز عدد املؤمنني برسالته بضعة أشخاص يـُعيّدون على األصابع.  ،الصالة علنا

 82كان عدد املؤمنني به املدينة  إىل يتبني من التاريخ أنه عندما هاجر رسول هللا و 
 10وذلك يف األايم األخرية، أما يف األايم األوىل فلم يتجاوز عدد املؤمنني  2شخصا
ذاك يبلغ مثانية آالف أو عشرة آالف، شخصا. كان عدد سكان مكة حين 15أو 

من بني مثانية آالف أو عشرة آالف  وإن كون قرابة عشرين شخصا مع النيب 
حىت أهنم كانوا عطاشى لدماء املسلمني  ،شخص، وكون سكان مكة كلهم معارضني

  يبني كم كانت حالة املسلمني حرجة يف تلك األايم! ،يف كل حني وآن
خنقا حماولة قتل رسول اهلل 

أن ُيصلي يف الكعبة، ولكنه مع ذلك كان  مل يكن مسموحا حىت لرسول هللا 
يذهب إليها وُيصلي هناك بدافع حب هللا. اجتمع ذات مرة بعض األوابش يف 

انظر لسان العرب. 1
مل جند مرجعا يذكر عدد املسلمني قبل اهلجرة، ورمبا حدث التباس يف ذكر هذا العدد مع 2

عدد املهاجرين إىل احلبشة، وهو 82 مهاجرًا. فقد ورد يف السرية النبوية البن هشام )ج2، 
ذكر اهلجرة األوىل إىل أرض احلبشة، عدد مهاجري احلبشة(: فكان مجيع من حلق أبرض 
احلبشة، وهاجر إليها من املسلمني، سوى أبنائهم الذين خرجوا هبم معهم صغارا وولدوا هبا، 

ثالثة ومثانني رجال. )املرتجم(
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ا يضربونه مث طّوقوا عنقه ابلقماش وأرادوا خنقه. حني علم وبدأو  أثناء صالته 
ويقول ما  ابألمر أسرع إليه وأنقذه منهم، فكان كمسح دمي النيب  أبو بكر 

. 1مفاده، ما لكم اي قومي، تضربون شخصا ليس له ذنب إال أن يقول ريب هللا
 فهكذا كان املؤمنون به يُعذَّبون أبصناف التعذيب.

  قصة عثمان بن مظعون 

من أوالد زعيم كبري، وقد سافر إىل احلبشة عند اهلجرة  كان عثمان بن مظعون 
فعاد  ،ولكن الكفار أشاعوا بعد ذلك أن أهل مكة كلهم دخلوا اإلسالم ،األوىل

. ولكنه عندما علم بعدم بعض الناس من احلبشة مبن فيهم عثمان بن مظعون 
زعماء مكة صحة اخلرب عزم على العودة إىل احلبشة. يف هذا األثناء لقيه زعيم من 

وكان صديقا محيما لوالد عثمان بن مظعون فقال له: ال ترجع، فأًن أعطيك أماًن، 
فأخذه إىل بيت هللا حبسب األعراف السائدة يف ذلك الوقت وأعلن قائال: إن 
عثمان يف ذميت فال يؤذينَّه أحد. بعد هذا اإلعالن بدأ عثمان يتجول يف مكة 

لذلك غريته، فقال  تذون املسلمني اآلخرين اثر ولكنه حني رأ  أن الناس يؤ  ،حبرية
: إين ال أريد البقاء يف ذمتك ألين ال أُتمَّل أن يتأذ  املسلمون اآلخرون وأًن الزعيم

أجتول حبرية. نصحه الزعيم كثريا ولكن عثمان مل يقبل نصيحته فأعلن الزعيم استعادة 
د"، الذي أسلم فيما . وذات مرة جاء إىل مكة الشاعر العريب املعروف "لبيذمته

بعد، وأنشد الشعر يف جملس ضم الريساء، وأنشد يف أثناء ذلك شطرا من البيت: 
"أال كل شيء ما خال هللا ابطل". قال عثمان بن مظعون فور مساعه كالمه: 
. مع أن عثمان أشاد بكالم لبيد ولكنه مل حيتمل املدح من  صدقتي فيما قلتي

ن اإلنشاد وقال: اي أهل مكة أمل يُعد فيكم وتوقف ع ،وأخذه مأخذ اهلجو ،شاب
يب هذا الولد الصغري؟ اعتذر منه الناس على ذلك ووَّّبوا  يشيدرجل رشيد حىت 

كل نعيم ال و عثماني وأمروه أبن يلزم الصمت. مث أنشد لبيد الشطر الثاين فقال: "
ألن  حمالة زائل"، مل يتمالك عثمان بن مظعون نفسه وقال: هذا ليس صحيحا البتة،

                                                 
 : لو كنت متخذا خليال.صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب قول النيب  1
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نعيم اجلنة لن يزول. فاستشاط لبيد غضبا وقال: لقد أُهِّنُت، ولن أنشد القصيدة 
. فتقدم زعيم مكة أُدميتاآلن. عندها قام شخص وضرب عني عثمان بشدة حىت 

نفسه الذي كان قد أجار عثمان وقال متحسرا: أمل أقل لك أاّل خترج من ذميت؟ 
 .1ستعدة لُتخرج يف سبيل هللاقال عثمان: وهللا إن عيين الثانية أيضا م

 طعن العدو على عدم وجود األوالد الذكور

وأصحابه حينذاك. وملا مل يكن لديه  ابختصار، هذا ما كان كمر به رسول هللا 
  ِّه أنه أبرت، والعياذ ابهلل، أي ليس لديه أوالد ذكور فكان العدو يقول لعم

مجاعة روحانية وال أوالد ذكور ماديون. فهاجت غرية هللا وقال: سنعطيك اي حممد 
الكوثر أي اخلريي الكثري، وسنجعل أعداءك الذين هم عازمون على  -رسول هللا-

 القضاء عليك اليوم أابتر. 
 ينال اخلري أكثر فأكثر َظلَّ حممد رسول اهلل 

أي - نر  أنه كلما مرَّت األايم على هذا الكالم ظل حممد رسول هللا ينال الكوثرف
وظل أعدايه يواجهون اخليبة واخلسارة يوما إثر يوم  ،أكثر فأكثر -اخلري الكثري

ذلك اإلنسان الذي أُجرب على مغادرة مكة يف جوف -حىت جاء يوم دخل فيه 
 -ذل الناس أقصى جهودهم لقتلهليل حالك الظالم وُنسجت املؤامرات لقتله وبي 

مكة فاُتا مع عشرة آالف من القديسني، ومجع أهلي مكة مجيعا يف امليدان 
وسأهلم: أية معاملة تتوقعوهنا مين؟ قالوا نتوقع منك ما عامل به يوسف إخوته. 

 .2: اذهبوا فقد عفوت عنكم مجيعاقال 
 إقرار أبي سفيان أن حممدا صار أكرب ملك يف العامل

أهل مكة يظنون أنه ال كمكن هلذا الشخص الوحيد أن يستمر يف مهمته، بل  كان
ولكن هللا الذي وعده إبعطائه "الكوثر" كثَّر عدد أتباعه  ،سُيدمَّر عاجال أم آجال

                                                 
 عثمان بن مظعون.أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  1
 .األسباب املوجبة للسري إىل مكة، ذكر 5جالسرية النبوية البن هشام؛  2
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عفواي:  للعباسحىت أن أاب سفيان حني رأ  جيش املسلمني عند فتح مكة قال 
  .1عظيًما ابن أخيك اليوم ُملك لقد أصبح

 د الكفار صاروا خدام حممد رسول اهلل أوال

ولكن خذوا "العاص بن وائل" مثال  ،كان هؤالء القوم يعتزون أببنائهم كثريا
ابألبرت،  وكان ُيسّمي رسول هللا  ،الذي كان كمشي مشية اخلُيالء مسبال إزاره

فقد أسلم ابنه. مث انظروا إىل "الوليد" الذي كان عازما ليل هنار على القضاء 
. إن أاب جهل الذي كان على اإلسالم وقد انضم ابنه إىل صف خدام حممد 

زعيم الكفار كلهم وقضى كل حلظة من حياته يف معارضة اإلسالم انضم ابنه 
نت ًنرا خطرية أشعلها هللا تعاىل يف الروحانيني. هذه كا رسول هللا  أبناءإىل 
وكان هليبها حيرقهم يف كل حني وآن وجيعلهم رمادا دون أن يعلموا   ،قلوهبم

ولكن هللا مجع أوالدهم  ،كيف خُيمدوهنا. كان هؤالء القوم يُعادون اإلسالم
سيوفهم ضد آابئهم وإخوهتم.  يشهرونفبدأوا  ،ُتت أقدام حممد رسول هللا 

ظيم يواجهه هؤالء القوم ليل هنار حني تبني هلم أن الدين كان ذلك عذاب ع
الذي هدروا أعمارهم يف السعي للقضاء عليه قد دخل بيوهتم وجعل أوالدهم 

 صيدا له. 
 من ثبت كونه أبرت؟

مكة فاُتا مع عشرة آالف قديس مل يقل هلم  عندما دخل حممد رسول هللا 
شيئا بلسانه ولكن أرض أزقة مكة اليت وقعت عليها أقدام هؤالء  حممد 

القديسني كانت ختاطبهم وتسأهلم: اي أاب جهل، واي عتبة، واي شيبة، واي وليد، أين 
معتزين هبم؟ أهو  ،أبرت أوالدكم الذين كنتم تعتزون هبم، وكنتم ُتسمون حممدا 

ككم أوالدُكم الذين كنتم تعتزون هبم األبرت؟ أم ثبت اليوم أنكم أنتم األابتر؟ لقد تر 
 أمام أعينكم.  وصاروا خدام حممد 
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الروحانيون موجودون يف العامل اليوم أيضا حممد  أبناء

 إنهسنة وليس ألحد يف العامل أن يقول  1300لقد مضت على هذه األحداث 
ابن أيب جهل أو ابن عتبة أو شيبة، ومقابل ذلك يوجد اليوم ماليني املسلمني 

ألن هللا تعاىل كان قد قال: اي  ،الذين يعتّزون أبهنم أبناء حممد رسول هللا 
وجنعل أعداءك أابتر. ،سنعطيك الكوثر ،حممد

كلهااإلهلامية أفضل كتاب من الكتب  لقد ُأعطي رسول اهلل 

إذ أعطاه كتااب ال ُيضاهيه يف  ،تعاىل الكوثر من نوع آخر أيضا مث أعطاه هللا
خرياته وبركاته كتاٌب يف العامل. فهو الكتاب الوحيد احلي بني مجيع الكتب 

وهو حبر ال ينضب من العلوم واملعارف، ويسد مجيع حاجات العامل  اإلهلامية،
 ،ا حدثت االنقالابتاألخالقية والروحانية. فمهما تقدمت العلوم يف العامل، ومهم

 سيظل هذا الكتاب يعمل عمله كهاد  كامل هلم إىل يوم القيامة. 
كخامت النبيني وبعثته العاملية مقام حممد 

كان األنبياء مجيعا فمبقام خامت النبيني الذي ال يشاركه فيه أّي نيب.  لقد حظي 
املني. وقد ُجعلت حممد رسول هللا أُرسل رمحًة للع ولكن   ،يُبعثون إىل قوم معنّي 

دائرة بركاته واسعة حبيث مل يبق قوم خارج دائرة خدمته. كان تعليم كرشنا ورام 
شندر للهند فق ، وكان تعليم زرادشت لفارس فق ، وكان تعليم األنبياء من 
موسى إىل املسيح الناصري عليهما السالم موجَّها إىل بين إسرائيل، ولكن هللا 

ر، فأعلن: لقد بُعثُت إىل الناس كافة، األمحر لكل أسود وأمح بعث النيب 
ويميا أير سيل نياكي إِّالَّ كيافًَّة لِّلنَّاسِّ . 1واألسود

وأن طاعيت واجبة على  ،وأخاطب كل أسود وأمحر ،أي  قد بعثين هللا إىل العامل كله
الناس مجيعا سواء أكانوا من سكان آسيا أو أفريقيا أو أورواب أو اجلزر، وسواء 

.مسند أمحد بن حنبل 1



 ياحة الروحانية الس 492
 

أكانوا يسكنون يف اجلبال أو السهول أو يف القر  أو يف املدن. وال كمكن ألحد 
 أن يكون ليبِّنة يف بناية روحانية اآلن ما مل حيمل نري طاعيت. 

 خداما من كل نوع لقد ُأعطي 

لقد أعطاه هللا تعاىل خريا كثريا من ًنحية أخر  أيضا، أي قد أعطاه أًنسا من كل 
إىل قادة جيوش فقد وهب هللا له قادة ال تزال أورواب تعرتف  نوع، فإذا كان حباجة

مبهارهتم إىل اليوم، وإذا احتاج إىل الدعاة فق  وهب هللا له دعاة خرجوا إىل العامل 
حاملني القرآن الكرمي يف أيديهم وأدخلوا آالف الناس يف اإلسالم، وإذا احتاج إىل 

 خداما خملصني قبِّلوا أن تُقطع رقاهبم اخلدام املخلصني واملضّحني فأعطاه هللا تعاىل
يف سبيل هللا كالشياه، وإذا مّست احلاجة إىل تقدمي التضحيات من قِّبل النساء 
تقدَّمت النساء، وإذا احتاج القوم إىل دم الشباب تقدم الشباب، وإذا مسَّت 

ادا كبارا احلاجة إىل العابدين والزهاد لتقدُّم القوم فقد أعطاه هللا تعاىل عابدين وزهّ 
 يقومون الليايل. فلم تكن هناك حاجة إال وقد سدها هللا تعاىل. 

 وروح تضحيتهم عظمة إخالص الصحابة 

فرتون أن الربكة اليت ًنهلا أصحاب النيب  ،مث خذوا اإلخالص وروح التضحية مثال
  يف هذا اجملال مل ينلها أتباع أّي نيب آخر. لقد قال أتباع موسى يف موقف

فياذ هيب  أين تي ويريبُّكي فـيقياتِّالي إًِّنَّ هياُهنيا قياعُِّدوني حرج: 
. ولكن هللا تعاىل أعطى 1

خملصني قالوا بكل شجاعة: اي رسول هللا، سنقاتل أمامك  حممدا رسول هللا 
  .2وسنقاتل وراءك، وعن كمينك وعن يسارك ولن يصل إليك العدو ما مل يطأ جثثنا

عاىل كل خري وبركة بكثرة، فقد أعطاه من الناحية ابختصار، لقد أعطاه هللا ت
الروحانية شريعة لن تُنسخ إىل يوم القيامة، وأعطاه مكانة عليا حبيث ال كمكن 

. وقد ابرك يف ما مل ينضم إىل صفوف خدامه  ألحد أن ينال قرب هللا 
 يف حياته.  فدخل أهل مكة كلهم يف أتباعه  ،ُخدامه من الناحية املادية

                                                 
 25املائدة:  1
تيغِّيُثوني ريبَُّكم ..قول هللا تعاىل: صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب  2  إِّذ  تيس 
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 ال والثروة والرعبامل

لقد رزقه هللا تعاىل الكثرة يف األموال أيضا حىت ُوزِّعت كنوز قيصر وكسر  على 
وكانت قلوهبم تنخلع  ،فكان األعداء يرتعبون ،ابلُرعب املسلمني. ونصره هللا 
أُعطي   وهم جالسون يف بيوهتم. فلُباب القول أن النيب  مبجرد مساعهم امسه 

كل خري وبركة بكثرة ال نظري هلا يف حياة موسى وال يف حياة عيسى وال يف حياة 
 داود وال يف حياة سليمان عليهم السالم وال يف حياة أّي نيب آخر. 

 أربعة أهداف من بعثة حممد رسول اهلل 

الوة وهي ت ؛لوجدًن أننا ُأخربًن أبربعة أهداف لبعثة النيب  مفّصلةإذا ألقينا نظرة 
لقيد  مينَّ اآلايت وتعليم الكتاب وتعليم احلكمة وتزكية النفوس، فيقول هللا تعاىل: 

تِّهِّ وييـُزيكِّيهِّم   ُلو عيليي هِّم  آايي هِّم  يـيتـ  هللُا عيليى ال ُمؤ مِّنِّنيي إِّذ  بـيعيثي فِّيهِّم  ريُسواًل مِّن  أينـ ُفسِّ
ميةي ويإِّن  كيانُ  ل  ُمبِّني  وييـُعيلُِّّمُهُم ال كِّتيابي وياحل ِّك  وا مِّن  قـيب ُل ليفِّي ضيالي

1 
 يف كل كمال تفّرد حممد رسول اهلل 

، واحلق أن كل نيب أييت إلجناز لقد ذُكرت يف هذه اآلية أربعة مهام لرسول هللا 
هي أنه قام بتالوة اآلايت أكثر من كل  هذه املهام األربع، ولكن أفضلية النيب 

وعّلم احلكمة وزكَّى الناس أكثر من أّي  ،نيب آخر، وعّلم الكتاب أكثر من كل نيب
 وُجعل فريدا يف كل مزية.  ،أي أُعطي الكوثر يف كل كمال ؛نيب آخر
 إىل األمور الغيبية إرشاده 

يُرشد إىل شيء آخر. فقد ما  الدليل أو إن "لآلية" معان  كثرية يف العربية، منها
مسُِّّيت الفقرات النازلة يف القرآن الكرمي آايت  ألن كل فقرة منها متثِّّل دليال على 

 وال يتبني مفهومها جيدا دون االنتباه إليها.  ،معىن فقرة أخر 
تِّهِّ إًذا، فقد قيل يف  ُلو عيليي هِّم  آايي أن حممدا رسول هللا يهدي الناس إىل أمور  يـيتـ 

كانوا عاجزين عن االطالع عليها بقوة عقلهم. وألن اإلنسان ال يستطيع االطالع 
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لذا فإن إجناز مهمة تالوة اآلايت مل يكن ممكنا ما مل  ،على األمور الغيبية بعقله
وا بربكة اتّباعه خُيرب حممد رسول هللا الناسي أبمور تدفعهم إىل اإلكمان ابلغيب، فينال

  .ثروة روحانية ما كانوا حائزين عليها من قبل 
 اإلميان بوجود اهلل تعاىل

لو أتملنا من هذا املنطلق لعلمنا أن اخلري األول واألهم من بني األمور الغيبية هو 
ألن وجوده وراء الوراء، وال يسع أحدا أن يُدركه بعلمه  ،إدراك وجود هللا تعاىل

وجود هللا أمام البشر حبيث ظل تصوُّر عظمة  وقوة إدراكه. فقد قّدم رسول هللا 
وتوّلد أيضا يف قلوب بين البشر يقني  ،جربوته ووجوده الذي هو وراء الوراء قائما

 هم قربه.أدائما ليُبوِّ  ومستعد ،أبن إهلنا يوّد أن يوصل خلقه إىل أعلى الدرجات
فاخلري األول واألهم هو إدراك صفات هللا تعاىل. وملا كان هللا غري حمدود فال كمكن 
معرفته إال بواسطة صفاته فق . ال شك أن األداين األخر  أيضا ألقت ضوءًا 

ولكن مل يُبينها أيُّ دين آخر ابلتفصيل كما بّينها اإلسالم.   ،على صفات هللا
وقد أُعطي   ،ية دينا عظيما من بني األداين اليت جاءت قبل اإلسالمكانت اليهود

 كتااب متمثال يف التوراة، ولكن ذُكرت فيه صفات هللا إبجياز شديد. 
 من شأن صفات اهلل لـُتقلِّالتوراة 

لقد نسبت تلك األداين إىل هللا تعاىل شىت النقائص واملعايب اليت تُقلل من شأن 
م  صينيعي الرَّبُّ السَّمياءي صفات هللا. فمثال ورد  تَّةِّ أيايَّ يف الكتاب املقدس: "يفِّ سِّ

" تـيرياحي ويتـينـيفَّسي  السَّابعِّ اس 
، وييفِّ ال يـيو مِّ وياألير ضي

1. 
فكأن هللا تعاىل تعب، والعياذ ابهلل، بعد العمل إىل ستة أايم واحتاج إىل االسرتاحة 

قال أبن هذه الفكرة عن هللا تعاىل خاطئة متاما، ألنه  والتنّفس. ولكن النيب 
ليس وجودا ماداي حىت يعجز عن احتمال عبء العمل ويتعب. فقد ورد يف 
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ويميا ميسَّنيا مِّن  لُُغوب  القرآن الكرمي: 
، أي مل كمسسنا تعب يف خلق األرض1

السماء والسماء. فمن اخلطأ متاما القول أبن هللا تعاىل تعب من خلق األرض و 
 حىت احتاج إىل االسرتاحة والتنفس يف اليوم السابع. 

كذلك هامجت املسيحية وحدانية هللا وجعلت املسيح وروح القدس شريكني يف 
ألوهيته، ولكن رسول هللا بنّي أن هللا تعاىل بريء من القيود واملظاهر املادية كلها. 

هللا تعاىل ألمكن له أن  وأّكد أيضا أنه لو أراد اإلنسان أن خيلق يف نفسه صفات
ينال حب هللا تعاىل ويزداد تقراب إليه، فيقول هللا تعاىل، ما خلقت اجلن واإلنس إال 

 . 2ليخلقوا يف قلوهبم نقش صفات هللا
الذي جعلكم خليفته يف هذا  هو يف آية أخر : اي أيها الناس، هللا يقول هللا 
. أي هو الذي سيواجه 3رفضه إذا رفض أحدكم هذا املقام لواجه مغبةفالعامل، 

ولن يضر هللا شيئا. ويقول تعاىل يف آية أخر :  ،اخلسارة برتكه مقام العزة هذا
دِّيـينـَُّهم  ُسبـُلينيا ويالَّذِّيني جياهيُدوا فِّينيا لينـيه 

4.
وشوكته وجالله، وأّكد للناس أهنم  فقد أقام هللا تعاىل عظمة رسول هللا

  تعاىل. يستطيعون أن يتقربوا إىل هللا
مالئكة اهلل

 وال كمكن االطالع على حقيقتهم إال إبرشاد   ،كذلك املالئكة أيضا كيان خفيّ 
من الذي أعطاه هللا تعاىل بنفسه نصيبا من علمه ابلغيب، وأخربه حبقيقتهم. فلما  

لذا فقد دّل الناس  ،كان هللا تعاىل قد كلَّف حممدا رسول هللا مبهمة تالوة اآلايت
داللة صحيحة على حقيقة املالئكة أيضا بعد تلّقيه العلم من هللا، وأخربهم أهنا 

ة الروحانية واملادية لنظام العامل، كما ُتشكِّل لتشّكل حلقة هامة يف السلس

.39ق:  1
2  َّن سي إِّال (.57)الذارايت:  لِّيـيع ُبُدونِّ  ويميا خيليق ُت اجل ِّنَّ وياإل ِّ
3  ُرُه ير ضِّ فيمين  كيفيري فـيعيليي هِّ ُكف  ئِّفي يفِّ األ  (.40)فاطر:  ُهوي الَّذِّي جيعيليُكم  خيالي
.70العنكبوت:  4
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لديوان  ألمور دنيوية خمتلفة. املالئكة ليسوا زينةً  األسباب املرئية األخر  حلقات  
ل هم الُعروة األوىل ألحكام هللا التكوينية، وإن وجود الكون يبقى هللا فق ، ب

ًنقصا بدوهنم. فيقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي مبّينا هذه احلقيقة أبن هناك 
مالئكة حيملون العرش وهناك مين هم حوله
. أي هناك مالئكة يُظهرون صفات 1

ك مالئكة آخرون حيملون هذه هللا وتُنفَّذ بواسطتهم أحكام هللا يف العامل، وهنا
 هلذا العامل.  ال بد منهاألحكام إىل من دوهنم. إًذا، إن وجود املالئكة أمر 

  ضرورة الرسالة والكالم اإلهلي

ضرورة الرسالة والكالم اإلهلي أيضا، وقال أنه كما مل خيلق  لقد بنّي رسول هللا 
املاليني من على بُعد هللا العني فق  يف عاملنا املادي بل خلق الشمس أيضا 

خلق الشمس والقمر والنجوم يف العامل فقد لتستفيد العني من الضوء،  األميال
الروحاين أيضا. والذي يُنكر ضرورة الشمس أو القمر أو النجوم يف العامل الروحاين 
فهو يُغمض عينيه عن قانون الطبيعة ويُعرض عن احلقائق. لقد لفت اإلسالم 

قيقة وقال: نُقدِّم شهادًة أمامكم السماءي ذات الربوجاألنظار إىل هذه احل
. أي  2

كذلك خلق هللا تعاىل   ،كما ترون الشمس والقمر والنجوم يف مساء العامل املادي
اليت تُنري الناس ابستمرار بنورها  ، وهيمشسا وقمرا وجنوما يف العامل الروحاين أيضا

 إلزالة الظلمة. 
 البعث بعد املوت

الضوء على البعث بعد املوت أيضا؛ ألن اإلنسان ال يستطيع أن  لقد ألقى 
الضوء على  حيوز املعلومات حول هذا املوضوع أيضا بسعيه فق . فقد ألقى 

وإال  ،أمهية اجلزاء والعقاب، وأخرب أيضا أن إخفاء هذا اجلزاء أيضا ضروري
ة، وسيفقد لفظ "اجلزاء" معناه. يقول هللا تعاىل يف  ستصبح أعمال اإلنسان مسريَّ

ُم  مِّن  قـُرَّةِّ أيع نُي  جيزياًء مبِّيا كيانُوا القرآن الكرمي:  يي هلي
فِّ فيالي تـيع ليُم نـيف ٌس ميا ُأخ 

                                                 
1  ُالَّذِّيني حيي مُِّلوني ال عير شي ويمين  حيو ليه  :(.8)غافر 
2  ِّويالسَّمياءِّ ذياتِّ ال بُـُروج  :(.2)الربوج 



 497 ةالروحاني ياحة الس
 

ُلوني  يـيع مي
وال  ،. وإذا ُكشف اجلزاء فال يبقى لإلكمان مزية بعد انكشاف احلقيقة1

 يستحق اإلنسان أّي أجر عليه. 
استمرار هلذا العامل، ولكن الروح تتحّرر يف  أبن عامل اآلخرة لقد صرّح النيب 

ذلك العامل من أثقال املادية حبسب أعماهلا وتسلك الطريق الذي سبق أن 
اختارته يف حياهتا الدنيوية. فقد قيل يف القرآن الكرمي أن الذي كان أعمى 

ولن ُتفتح له أبواب  ،يف عامل اآلخرة أيضا أعمى سيكونروحانيا يف هذا العامل 
 .2هللا تعاىلقرب 

ابلشرح والتفصيل كل مسألة خفية ُأّسس عليها الدين  فقد بنيَّ رسول هللا 
والروحانية حىت اطمأّنت عقول الناس، واختذ إكماهنم التقليدي صبغة املشاهدة 

 والبصرية. 
 الشريعة فضل عظيم من اهلل

الثانيُة كانت تعليم الكتاب، وقد أجنزها أيضا على  مهمة رسول هللا 
أحسن وجه حبيث ال يوجد نظريها يف أّي شخص آخر. كانت بعض األداين 

وعبئا يقصم ظهر اإلنسان. فبنّي  ُتسب الشريعة جلهلها لعنة قبل بعثته 
أن هذه النظرية ليست صحيحة، بل الشريعة فضل عظيم من  رسول هللا 
فأىّن له أن يعرف  ،ما دام اإلنسان قد ُخلق لينال قربه  ألنه ،هللا تعاىل

مشيئة هللا بعقله هو، فال كمكنه اجتياز هذه املرحلة إال إذا أخربه هللا تعاىل فيمي 
تكمن مرضاته. واملراد من الشريعة أن يعرف املرء ُسُبل مرضاة هللا بلسان هللا. 

رمحة يف عدة  أبنه فالشريعة رمحة هللا العظيمة، لذلك ُوصف القرآُن الكرمي
ر وقيل أب ،آايت ر  أمورن القرآن الكرمي مل أيتِّ لُيعسِّّ  . 3هااإلنسان بل لُييسِّّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .18السجدة:  1
2  ريةِّ أيع ميى ويأيضيلُّ سيبِّياًل خِّ  (.73)اإلسراء:  ويمين  كياني يفِّ هيذِّهِّ أيع ميى فـيُهوي يفِّ اآل 
3 قيى * إِّالَّ تيذ كِّريًة لِّمين  خيي شيى  (.4-3)طه:  ميا أينـ زيل نيا عيليي كي ال ُقر آني لِّتيش 
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  فائدة الشريعة

أن الشريعة ال تنـزل ألن العمل هبا يعظّم شأن هللا، بل تُنـزَّل ليتقدم  ووّضح النيب 
ألن كل أمر من أوامرها يتعلق ابالرتقاء الفردي  ،الناس نتيجة العمل أبوامرها

هً  ا البشر إىل هذه والقومي، وعمل الناس هبا ال يفيد هللا شيئا. فيقول هللا تعاىل موجِّّ
م  لِّل عيبِّيدِّ النقطة:  هِّ ويمين  أيسياءي فـيعيلييـ هيا ويميا ريبُّكي بِّظيالَّ ًا فيلِّنـيف سِّ مين  عيمِّلي صياحلِّ

1 . 
 ريم الكامُلتعليم القرآن الك

تعليما كامال من كل اجلوانب  ومن منطلق تعليم الكتاب قّدم رسول هللا 
والنواحي، فقد بنّي حقوق الوالدين على اإلنسان، وحقوق اإلخوة واألخوات 
وحقوق الزوجة على الزوج وحقوق الزوج على الزوجة، وما هي حقوق اجلريان 

وما هي حقوق األصدقاء. كذلك ألقى ضوءا على  ،واليتامى واملساكني واألرامل
سياسة البالد وأمر حبماية احلدود وأعطى عدة أوامر عن احلروب ونصح إبيفاء 
العهود، وبنّي القواعد لتسوية اخلالفات بني األقوام العاملية. فباختصار، ألقى حممد 

حياته  الضوء على كل املشاكل اليت كمكن أن يواجهها اإلنسان يف رسول هللا 
الفردية والقومية وبنّي هلا حاّل ًنجعا. وإىل جانب ذلك صرّح أنه قد بـُّينت يف هذا 
الكتاب مجيع األمور الضرورية اليت هلا عالقة ابلتقدم الديين أو الروحاين أو 
األخالقي، وقد تُرك جمال االجتهاد والتدبر والتأمل مفتوحا من أجل ارتقاء ذهن 

 وكيال يعتاد على التقليد األعمى.  ،املرء بليدا اإلنسان لكيال ُيصبح ذهن
 تعليم احلكمة

العظيمة الثالثة كانت تعليم احلكمة، ومن هذا املنطلق  مهمة حممد رسول هللا 
دور معّلم عدمي املثال. انظروا إىل الكتب السابقة كلها، فهي تكتفي  لعب 

هللا وّضح احلكمة أيضا  افعلوا كذا وال تفعلوا كذا. ولكن حممدا رسول ابلقول أنِّ 
وراء فعل شيء أو عدم فعله. فعندما كمنع القرآن الكرمي اخلمر وامليسر يُبنيِّّ احلكمة 

                                                 
 .47فصلت:  1
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بـيُر مِّن  نـيف عِّهِّمياوراء ذلك ويقول:  ُُهميا أيك  ويإِّمث 
. وعندما أيمر ابلصالة والصوم 1

ةي تـينـ هيى عينِّ ال فيح  يُبنيِّّ فوائدها أيضا ويقول:  شياءِّ ويال ُمن كيرِّ إِّنَّ الصَّالي
، ويقول 2

ليعيلَُّكم  تـيتـَُّقوني أبنكم أُمرمت ابلصيام: 
3 . 

فاإلسالم يُبنيِّّ احلِّكيم أيضا مع األحكام، وهذه مزية فريدة لإلسالم ال كمكن أن 
أن هللا تعاىل حكيم وال  يضاهيه فيها أّي دين آخر يف العامل. فبنّي رسول هللا 

س املراد من التعليم اإلهلي أن ختلو أوامره من احلكمة أيمر بشيء دون حكمة. فلي
أو تُفرض بعض األوامر قهرا، بل إن نسبة األمر إىل هللا تعاىل تعين ابلضرورة أن 

بل ُيسيّر أبن احلُكم الذي  ،يكون مليئا أبنواع احلِّكيم لئال ينقبض قلب اإلنسان
 ولفائدة الناس اآلخرين آيضا.  ،يعمل به إمنا هو لفائدته هو

 تزكية النفوس

 املهمة الرابعة اليت ُكلِّّف هبا حممد رسول هللا هي تزكية نفوس الناس ليتقرَّبوا إىل هللا
. لقد أجنز حممد رسول هللا هذه املهمة أيضا على جتّلياتهويصريوا حم   تعاىل،

أحدث  أنه  ،بل األعداء أيضا ،أحسن وجه حبيث مل يُقّر األصدقاء فق 
 انقالاب يف العامل.

، بل فيه مل يكن الدين فق  قد مات الزمن الذي بُعث فيه رسول هللا إن 
الفسق والفجور  أنواعاإلنسانية أيضا، وتالشت فيه النباهة من العامل، وكان كل 

أن تالشى من قلوب  لدرجةوكانت احلسنة مفقودة متاما  ،إىل الناس تقد تطرق
فكانوا يشعرون ابالعتزاز بدال من الندامة على  ،الناس اإلحساس ابلسيئة

 ،يف مهمة تزكية النفوس ارتكاهبم السيئات. ففي هذا الزمن احلرج بدأ النيب 
واستمر فيها على الرغم من كافة أنواع العراقيل واملظامل، فجاء يوم شعر فيه 

ري فيهم، وقام الراقدون يف القبور، فقد حظي أموات القرون بروح احلياة تس
                                                 

 .220البقرة:  1
 .46العنكبوت:  2
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ُح كمشون، ووجد الضعفاء أن القوة دّبت ج والُكس  ر  وبدأ العُ  ،العميان ابلبصرية
وحل العلم حمل اجلهل، والسعُي مكان  ،فيهم، وشعر املرضى آباثر الصحة

 اجلمود، والروحانية حمل الشيطنة، واحلسنُة حمل السيئة. وبربكة صحبة النيب 
 ،فتغرّيت حالتهم رأسا على عقب ،طّهر الناس املمسوخون منذ سنواتت

وصاروا منارة هلداية الناس يعمل ضويها اليوم أيضا  ،بوا إىل عتبات هللاوُجذِّ 
 عمله إليقاظ النائمني وتنشيطهم. 

ابختصار، الوعد ابإلنعام الذي قطعه هللا تعاىل هلذا احلاكمي العام ُتقق بكل
عطاه هللُا الكوثري وأغدق عليه بركات وإنعامات يستحيلعظمة وشوكة. وقد أ

إحصايها. 
  نبوءة عن والدة ولد روحاني ذي خري كثري

، فمن هذا املنطلق بنّي هللا تعاىل 1كثري العطاء واخلري"ال السيدمن معاين الكوثر: "
وسنرزقك  ،ما مفاده: سنعطيك اي حممد اآلن كل النِّعيم بكثرة يف هذه الكلمات

ابنا روحانيا عظيما يف املستقبل، كذلك سيمثل خريا كثريا وسينشر علوم القرآن 
: "يفيض أنه فقالعنه،  الكرمي ومعارفه يف العامل بكثرة. وهبذا املعىن أنبأ النيب 

وإىل جانب  .". أي سيوزّع املسيح املقبل الثروة الروحانية على الناس بكثرة2املال
نياكي ال كيو ثـيري كرمي يف ذلك أشار القرآن ال أن املسيح املقبل سيكونإىل  إًِّنَّ أيع طييـ 
نياكي ألنه قيل يف  ،فردا من هذه األمة سُيعطى هذا  أن النيب  إًِّنَّ أيع طييـ 

ليس أبرت، فسيكون ابنه  وسيُثبت وجوُده أن حممدا رسول هللا  ،املسيح
وليس شخصا من اخلارج.  ،الروحاين

ملعادية كلها برتاءصارت األمم ا

املراد من األعداء هنا من حيث املعىن األول هم أبو جهل وعتبة وشيبة إن 
من منطلق املعىن الثاين أقواٌم هتاجم اإلسالم اليوم.  شيانِّئيكي وغريهم، واملراد من 

 لسان العرب. 1
صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث األنبياء، ابب نزول عيسى بن مرمي. 2
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فانظروا مثال أنه عندما ضعف اإلسالم واضمحّلت قوة املسلمني بدأ املؤلفون 
املسيحيون يكتبون أن اإلسالم لن يتقدَّم اآلن، وبدأ املؤلفون املسلمون أيضا 
يعتذرون عن مقاومة األعداء، عندئذ بعث هللُا تعاىل املسيح املوعودي الذي ُتّد  

وأًن الدليل احلّي على أن الينابيع   لرسول هللا العامل كله قائال: أًن االبن الروحاين 
، وقد ُأحييُت بشرب املاء من هذا النبع، كلها قد نضبت ما عدا ينبوع حممد 

وإذا كنتم ُتسبون أنكم تتبعون دينا حيا فبارزوين وقّدموا الشخص احلي الذي 
لها صارت ينـزل عليه كالم هللا املتجدُد. ولكن األحداث توحي أبن أقوام العامل ك

ومل يستطيعوا أن يقدموا بطال إبزاء بطل اإلسالم. لقد  ،برتاء مقابل هذا التحدي
مضى أكثر من ستني عاما ومل يتمكن اهلندوس من تقدمي ابن روحاين ومل يتمكن 
من ذلك النصار  وال اليهود وال أتباع بوذا وال أتباع كونفوشيوس، كما مل تتمكن 

الروحاين قائم منذ  ابنا روحانيا. إن ُتدي ابن حممد الفلسفة األوروبية أن تُقدم 
فقّدموا مقابلي شخصا ًنل شرف  أو صدق إذا كان فيكم نورٌ  أن  ستني عاما 

مكاملة هللا سالكا مسلك دينكم وكان مورد وحيه املتجدد وآايته، ولكن مل يستطع 
 أّي دين أن يُقدم ابنا روحانيا. 

عام وأعطى حممدا رسول هللا  1300ا قبل فكما أن هللا تعاىل أمت إنعامه هذ
عام مرة أخر  أن  1300كذلك أثبت للعامل بعد مرور   ،نصيبا من كل النعماء

 وأعدايه كلهم أابتر.  األبناءحممدا رسول هللا هو صاحب 
 بشارة "مقام حممود" حملمد رسول اهلل

اص، كذلك أُعطي هذا احلاكم اإلهلي إنعاما عظيما آخر يف هذا الديوان اخل
عيسيى أين  يـيبـ عيثيكي ريبُّكي ميقياًما حمي ُموًداوأُعلن: 

. أي اي حممد، الوقت قريب 1
حني سيمدحك كل صديق وعدو، وُتذكر أخالقك السامية وأسوتك احلسنة يف 
كل مكان. لقد أُعلن عن هذا اإلنعام أيضا عندما كان العامل عاجزا لعماه عن 

بدال  "مذمّما"وكان الناس لشدة عداوهتم يسمونه  ،ريية مجال احلاكم اإلهلي هذا
                                                 

 .80اإلسراء:  1
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ولكن مل متض على هذه العداوة فرتة طويلة حىت بدأ مجاله الروحاين  .ا"حممد"من 
وشعر الناس أهنم ارتكبوا خطأ أكرب من جبال اهلمالاي حبسباهنم  ،يف الظهور

 الذهب حناسا واحلجر الكرمي فحًما. 
 النيب الفريد يف كل وصف

وجدوها  ،عِّصابية التعصب عن أعينهم ، بعدما رفعوارأوا أخالقه الفاضلةعندما 
 ،عدكمة النظري، وحني مسعوا كالمه احمليي وجدوه أفضل من غريه، ورأوا علمه
ووجدوا كبار العلماء يف العامل جهاال أمامه، وشاهدوا معرفته ووجدوا كبار العارفني 

ومل جيدوا مثله عاشقا وعابدا صادقا  ،يتتلمذون على يديه، ورأوا حبه وعالقته ابهلل
فلم جيدوا يف أّي دين من أداين العامل قوة  ،دوا دالئله وبيناتههلل يف العامل كله. تفقَّ 

للرد عليها. فحصوا استجابة أدعيته فوجدوها عدكمة النظري، وشاهدوا فيوضه 
وها آايت عظيمة وبركاته وتعاليمه فلم جيدوا هلا نظريا. ألقوا نظرة على نبوءاته فوجد

 على صدقه. 
سنا وإحساًن متجسدا، ابختصار، من أية زاوية رأوا حممدا رسول هللا وجدوه حُ 

وثبتوا على عهد الوفاء  ،وتعّلقوا به ،فقطعوا العالقات مع العامل كله ،فشغفهم حبه
 واإلخالص إىل آخر حلظة يف حياهتم مبا تعجز األمم السابقة عن تقدمي نظريه. 

 لى ألسن اجلميعاملدائح ع

أي  عيسيى أين  يـيبـ عيثيكي ريبُّكي ميقياًما حمي ُموًداهذا ما أخرب به هللا تعاىل يف كلمات: 
تبيان ُحسنك، وحيسبونك اليوم مثل نواة   عناي حممد، إن الناس عاجزون اليوم 

أتكلها الطيور، ولكننا أودعناك حماسن كلما  بذرة  كويُعّدونك   ،ُتداس ُتت األقدام
وسُيصّلي عليك الذين كانوا  ،ستجري على ألسنتهم ترانيم حمامدك ،تبّينت

ا. فنر  أن مجيع مسائل اإلسالم اليت كان فالسفة أورواب ومفكروها  ُيسمونك مذممَّ
أبن احللَّ ويعرتف العامل كله  ،الكبار يعرتضون عليها، يعرتف العامل اليوم مبعقوليتها

 . يكمن يف تعليم قّدمه حممد رسول هللا  اكلهه  الناجع ملشاكل
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 االعرتاف بتفوق تعليم اإلسالم

على إعالهنم  للمصائبلقد مضى زمان ُجعل فيه حممد رسول هللا وأصحابه دريئة 
ولكن العامل كله خُيضع اليوم رأسه على عتبات هللا الواحد، بل الذين  ،التوحيد

يعتنقون التثليث دينا أو ُيسّلمون مبئات اآلهلة يقولون أبن هللا واحد، وأما ما عداه 
فكلهم مظاهره. قد ُعّدت اخلمر شيئا مستحسنا، واعرُتض على مسألة الطالق يف 

سب ظلما شديدا ابلنساء، وُعدَّ الراب حيُ  )تعدد الزوجات( وكان التعدد ،اإلسالم
من التجارة ومفيدا هلا، وُيستاء من ارتداء احلجاب، وُُتسب  يتجزأجزءا ال 

مسائل الوراثة غري صحيحة، ولكن اليوم جتد العامل عائدا بعد التعثّر هنا وهناك إىل 
مودا، ألن هللا تعاىل أعلن أنه سيبعثه مقاما حم ،التعليم الذي قّدمه رسول هللا 

 وسيحمد العامل من األعماق أخالقيه الفاضلة وتفّوق تعليمه. 
 األعداء ميدحون النيب 

متحليا جبميع الفضائل احلسنة، وما  احلق أن هللا تعاىل بعث حممدا رسول هللا 
من حسنة إال وتوجد فيه، وما من كمال إال وهو موجود فيه، بل يوجد فيه كل  

دونك -األعداء أيضا إىل أن كمدحوه  كمال بصورة فريدة حبيث يضطر
 بسمّو أخالقه وطهارة سريته.  ويعرتفوا -األصدقاء

 خلق عاملا جديدا إقرار السري وليم ميور بأن النيب 

 ولكنه عندما متّعن يف انقالب   ،من ألّد أعداء اإلسالم " يُعدّ وليم ميور"السري 
ول: "إن ميثل القول أبن يف أرض اجلزيرة العربية اضطر إىل الق أحدثه النيب 

كميثل قول أحد أن   ، هواإلسالم كان النتيجة احلتمية لظروف سائدة يف العرب
قماشا رائعا ُنسج تلقائيا من خيوط احلرير الدقيقة، أو أن سفينة عظيمة ُصنعت 
تلقائيا من أخشاب الفالة املبعثرة، أو أن قصرا مجيال ُبين تلقائيا من أحجار 

( صدقي املسيحية واليهودية مع ثباته على لو قبل حممد )صخرة غري مستوية. 
لكان  ،وأمر أتباعه اباللتزام بتعليم بسي  هلاتني الداينتني ،معتقداته األولية

ُعّد مؤسس  لي و  ،أو حممد بصورة شهيد بصورة ويلّ   ابإلمكان أن يوليد يف العامل حممدٌّ 
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اإلنساين، أبنه ما كان  كنيسة عربية، ولكن كمكن القول، بقدر ما يعمل العقل
لتعليمه أن حُيدث زوبعة يف أعماق قلوب العرب، وما كان حىت جلزء ملحوظ من 
العرب أن يعتنق دينه ودونك العرب كلهم. ولكن على الرغم من كل هذه األمور 

( بكل براعة األداة اليت بقوَّهتا املنسجمة مع الظروف حّول أوجد حممد )
وجعلهم قوما جتري  ،سورة إىل قصر مستو  رويدا رويداصخور العرب املشتتة واملك

يف دمائهم تيارات احلياة والقوة. فكان املسيحي يراه مسيحيا واليهودي حيسبه 
ويف نظر عابد األواثن من مكة كان عابدا حائزا على الصالح، وبذلك  ،يهوداي

؛قد أجرب   العدكمة النظري نتيجة براعته -وثنيا كان أم يهوداي أم مسيحيا  كلَّ عريبّ 
قلُبه منـزّه من   ،وراءه كمطيع صادق كمشيأن  -وقدرته الدماغية اليت ال مثيل هلا

يُعِّّد ُعدته وعتاده بنفسه، وال ينطبق  كل فكرة معادية. احلق أن هذا فعل صانع  
اليت جتهز صّناعيها  دعك من الُعّدة والعتاد ،هنا مثل األسباب اليت تتشّكل تلقائيا

مين صينيعي اإلسالم، ومل يكن اإلسالم أو الروح  هو (شخص حممد )إن . بنفسها
ملا كان و  1("حممدا ) تمين صينع هي اإلسالمية موجودة من قبل ليقال أهنا
 ،قال أبن اإلسالم من ُصنع حممد لذلك السري وليم ميور عدوا لدودا لإلسالم ف

خلق عاملا  مٌد بل حم ولكنه أقّر علنا حقيقة أن العامل مل يصنع حممدا 
جديدا، وال كمكن ألحد أن يُنجز هذا العمل ق  سو  املرسيلني من هللا. إًذا، فقد 

مقاما حممودا حُيدث ُحسنه بريق املعرفة يف عيون األعداء  بعث هللا تعاىل حممدا 
 . أيضا أحياًن فيضطرون إىل كيل املدائح له 

 السامية من حيث األخالق الفاضلة مكانة النيب 

مث خذوا األخالق الفاضلة مثال، ترون أنه ما من ُخلق إال وقد ُضرب فيه رسول 
ميثال أعلى للعامل كله حىت اضطر كل شخص إىل الثناء عليه نظرا إىل  هللا 

أخالقه السامية. خذوا مثال الشجاعة، أو االستقامة أو السخاء أو احلياء أو 
عداء، أو انظروا إىل شجاعته يف العدل أو الرحم أو معامالته مع األصدقاء واأل

                                                 
 1877حياة حممد، بقلم السري وليم ميور، لندن 1



 505 ةالروحاني ياحة الس
 

احلروب أو معاملته مع النساء واألطفال، أو انظروا إىل أعماله اإلدارية وشأنه  
حمتال مقاما حممودا من مجيع النواحي، وجتدون العامل  كقائد اجليش، ترونه 

 مضطرا إىل االقتداء به يف كل أمر. 
 وصربه صموده شجاعة النيب 

درجة أنه ذات مرة ارتفعت أصوات ضجة يف ضاحية كان حضرته شجاعا إىل 
ن حكومة الروم تستعد تقول إشاعات هناك إاملدينة إىل جانب الفالة، وكانت 

للهجوم على املدينة، ففزع املسلمون مجيعا من صوت الضجة واجتمعوا يف 
وبينما  املسجد ليتشاوروا إلرسال بعض الناس إىل اخلارج ليعلموا طبيعة الضجة. 

عائدا من اخلارج ممتطًيا حصانه. وقال فور  رأوا النيب  جمتمعنيناس كان ال
وتفقدت  ،عودته ما مفاده أين حني مسعت ذلك الصوت ذهبُت إىل مصدره فورا

األمر ووجدت أنه ليس هناك ما يُنذر ابخلطر، فلكم أن ترجعوا إىل بيوتكم هادئي 
  1البال.
 ،يتحلَّى ابلصرب والصمود حبيث آذاه الكفار بشدة يف أثناء مكثه يف مكة كان 

عب أيب طالب إىل فرتة طويلة  ،واستخدموا حبقه كلمات ًنبية جدا وحاصروه يف شِّ
أمطروه ابحلجارة و  وضعوا يف عنقة قماشا وشدُّوه حىت جحظت عيناه،و وقاطعوه، 

. 2لرأس إىل أمخص قدميهيف أثناء سفره إىل الطائف حىت سال دمه من قمة ا
ولكن على الرغم من كل هذه املعاًنة بّلغ الناس ليل هنار وقياما وقعودا رسالة أتى 

 ومل هتتز قدمه حلظة واحدة.  ،هبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ُل  "كياني ريُسوُل اَّللَِّّ 1 ويدي النَّاسِّ ويكياني أيش جيعي النَّاسِّ ويليقيد  فيزِّعي أيه  سيني النَّاسِّ ويكياني أيج  أيح 

ٌس قِّبيلي الصَّو تِّ فـيتـيليقَّاُهم  ريُسوُل اَّللَِّّ  لية  فيان طيليقي ًني بـيقيُهم  إِّىلي  ال ميدِّينيةِّ ذياتي لييـ  ًعا ويقيد  سي رياجِّ
ي  يبِّ طيل حيةي ُعر ي  يفِّ ُعُنقِّهِّ السَّي ُف ويُهوي يـيُقوُل ملي  تـُرياُعوا ملي  تـُرياُعوا قيالي الصَّو تِّ ويُهوي عيليى فـيريس  ألِّ

ٌر قيالي ويكياني فـيريًسا يـُبيطَّأُ" )صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل ُه حبي رًا أيو  إِّنَُّه ليبيح  ًني ، ابب يف ويجيد 
    شجاعة النيب عليه السالم(

 ، سعي الرسول إىل الطائف يطلب النصرة.2؛جالسرية النبوية البن هشام 2
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 ورمحته وعدله ُجوده 

 يتحّلى بصفة اجلُود أيضا حبيث كّلما ُسئل شيئا مل يرتدد يف إعطائه كان النيب 
. وهذا النوع من اجلود كان جزءا من حياته ال يتجزأ، وقد ُروي عن حال امتالكه

ويدي النَّاسِّ   الصحابة قوهلم أبن النيب  ويُد ميا ييُكوُن يفِّ ريميضياني  ،كان أيج  . 1 ويكياني أيج 
مل يكن يف بيته درهم وال دينار مع  ،فكانت نتيجة ُجوده هذا أنه عندما تويّفِّ 

 . العربكملك أنه كان عندئذ 
ُّ يتحّلى ابحلياء إىل درجة قول الصحابة  كان النيب  أيشيدَّ حييياءً  : كياني النَّيبِّ

رِّهيا د  رياءِّ يفِّ خِّ مِّني ال عيذ 
حىت أنه كان كثريا ما  ،. وكانت الرمحة أيضا صفته البارزة2

يقول: مين  الي يـير حيُم الي يـُر حيمُ 
. ذات مرة مرض حفيده وساءت حالته كثريا، 3

اغرورقت عيناه، فقال أحد الصحابة: اي ففجاء ورأ  الولد  ،ابنته فأرسلت إليه 
 .4رسول هللا، هل تبكي أنت أيضا؟ قال: نعم، مل جيعلين هللا قاسي القلب

 العدل واإلنصاف

كا أبهداب العدل كان  وقُبض  حىت أن امرأة من عائلة عريقة سرقت ،متمسِّّ
كيال تُعاقيب ألهنا   فأراد بعض الناس أن يشفعوا عنده  ،عليها ابجلُرم املشهود

، وعندما أن يشفع هلا عند رسول هللا  من عائلة كبرية، فطلبوا من أسامة 
، امحّر وجهه وقال: وهللا لو أن فاطمة بنت حممد شفع هلا أسامة عند النيب 

 .5سرقت لقطعت يدها
ملا كان العباس قد و كان العباس ضمن الذين أسرهم املسلمون يف غزوة بدر. 

ترَب وترعرع يف رغد العيش والرفاهية فبدأ يتأوه من شدة األمل عندما ُشّد واثقه 
                                                 

 يكون يف رمضان. صحيح البخاري؛ كتاب الصوم، ابب أجود ما كان النيب  1
 .صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب صفة النيب  2

 صحيح البخاري؛كتاب األدب، ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته.3 
 : يُعذب امليت ببعض بكاء أهله.صحيح البخاري؛ كتاب اجلنائز، ابب قول النيب 4 
 صحيح البخاري؛ كتاب احلدود.5 
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فاضطرب وبدأ يتقّلب جانبه  ابحلبال. تناهى صوت أتوُّهه إىل أذن رسول هللا 
اهد الصحابة حالته هذه فهموا أن مضطراب ولكنه مل يقل بلسانه شيئا. عندما ش

فأرخيوا واثقه فانقطع صوتُه. فسأل  ،هو أتوُّه العباس السبب وراء اضطرابه 
: ملاذا انقطع صوت العباس؟ قالوا اي رسول هللا: لقد شعرًن مبعاًنتك النيب 

: ليس من العدل أن يُرخى واثق العباس وُيشيّد واثق فأرخينا واثقه. قال 
 . 1ا أن تشدُّوا واثق العباس أو ترخوا واثق اآلخرين أيضااآلخرين، فإم

 اعرتاف أبي سفيان يف ديوان قيصر الروم

وجدمتوه يستحق ل ،من سرية رسول هللا لو اطلعتم على أي جانبابختصار، 
املدح والثناء إىل أقصى الدرجات. وهذا ما حدا أبيب سفيان أن يعرتف 

احلسنة وكماله عندما طرح عليه قيصر الروم أسئلة خمتلفة  بصفات رسول هللا 
. عندما سأل قيصر أاب سفيان: كيف هي عائلته؟ قال: هو من عائلة  عنه 

كركمة وعريقة. مث سأله: هل كسب سيئة قبل إعالنه؟ فقال: كال، وعندما 
ُسئل: كيف حال رجاحة عقله وصواب رأيه؟ اضطر أبو سفيان إىل القول: ما 

عيًبا يف عقله أو رأيه. مث سأله قيصر: هل نقض عهدا من قبل؟ قال: مل رأينا 
ينقض العهد إىل اليوم. مث سأله: ما هو تعليمه؟ قال: تعليمه أن نصدق 
القول، ونعبد هللا وحده، ونفي ابلوعود، ونؤّدي األماًنت، ونكون أمناء، 

 . 2وجنتنب األعمال السيئة كلها
يوان قيصر املكتظ ابلناس إىل اإلقرار بطهارة ابختصار، اضطر أبو سفيان يف د

ونزاهته عند الرد على األسئلة، واضطُر إىل اإلشادة مبناقبه احلسنة، ألن  النيب 
هللا تعاىل كان قد وعده أبن يبعثه مقاما حممودا، وقال: ال شك أن أهل مكة 

ا اليوم يسمونك ولكننا قد قّررًن أنك سُتمدح  ،ون إليكؤ ويكذبون ويسي ،مذممَّ
                                                 

عن حيَي بن أيب كثري، ورجال  ،30006، غزوة بدر، احلديث رقم 10كنز العمال؛ج  1
 حول الرسول، خالد حممد خالد.

 .إىل رسول هللا  صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي 2
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وجتري حمامدك على األلسن ويف القلوب، لذا فقد أتى قدُر هللا أبيب سفيان إىل 
واحلق  ،فاضطر إىل اإلقرار يف الديوان امللكي أبن أهل مكة كاذبون ،بالط قيصر

 أن حممدا رسول هللا يستحق املدح والثناء وليس فيه أدىن عيب. 
 يف الزمن الراهن جتليات املقام احملمود 

إلظهار جتليات املقام احملمود بصورة أبرز وأجلى بعث هللا تعاىل املسيح املوعود 
 وجعيلينا نذيع ُحسنه  ،يف هذا الزمن، مث خلقين بعده  وإحسانه إىل درجة

أن كمدحه اليوم األغيار أيضا فضال عن األصدقاء، ويف أورواب وأمريكا أًنس ُيصلون 
. ملاذا حدث هذا التغري العظيم؟ ألن امللك يف هذا  على حممد رسول هللا

الديوان الروحاين عندما يُعطي أحدا إنعاما يكون ذلك اإلنعام أبداي، وال يقدر 
يف ديوانه: اي حاكمنا، سنبعثك مقاما  أحد على نزعه أبدا. وعندما أعلن هللا 

املشروع اإلهلي. يضطر العامل أمامه إىل مدحك، فما كان ألحد أن حيول دون هذا 
فبدأ هللا إبظهار جتليات األنوار احملمدية، وأضاف إىل حسنه حىت بدا كل نوع من 
مجال دنيوي ابهتا أمام ذلك الوجه اجلميل، واضطر األصدقاء واألعداء إىل 

 .اإلعالن أن حممدا هو حمّمٌد يف احلقيقة ويستحق املدح والثناء 

 ديوان عظيم

إن اإلنعام الذي أعطاه امللُك حاشيتيه بقي على حاله  فما أعظم هذا الديوان! إذ
على الرغم من معارضة العامل الشديدة وسيبقى قائما على حاله إىل األبد. لقد 
هنضت احلكومات ضد هذا احلاكم العام الروحاين وحُميت من وجه األرض، ونظر 
ه إليه شزرا أصحاب سلطنة عظيمة وقُلبت سلطنتهم رأسا على عقب، وتصد  ل

ألن امللك يف هذا الديوان  ،امللوك اجلبابرة وُوطئوا ُتت األقدام كما ُتداس البعوضة
اخلاص ال يقبل ق  أن ُيسيء أحد إىل حاكمه العام أو ينزع عنه حّلة ألبسها إايه. 

، وأكثر غرية على فرد من حاشيته امسه املبارك هو حممد على حاشيتهفهو غيور 
لربكات وماليني السالم من هللا، آمني ايرب ، عليه مئات آالف ااملصطفى 
 العاملني. 
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (7السياحة الروحانية )
 

 يف العامل الروحاني 1ُدور الطبول
 

 (سنوية بربوةم يف اجللسة ال28/12/1953خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 : بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال حضرته 
هذه السورة حقيقة أبدية وصدقا  تُبقيلقد أنزل هللا تعاىل سورة الفاُتة بكلمات 

وسرا عميقا حلب املؤمن يف العسر واليسر. إن الذين يتوكلون على الناس  ،ال يتغري
 على الرغم من يواجهون خيبة األمل أحياًن ،وينظرون إىل الشوكة املادية

واملساعدات الكبرية واألسباب الكثرية.  االستعدادات الكبرية والعزائم الصميمة
مع كل شوكته، وواجه "ًنبليون" اهلزكمة يف  يف الشرقلقد خسر "هتلر" حرب أملانيا 

الذين يعبدونه "واترُلو" على الرغم من خربته العظيمة وعزمه الصميم، أما عباد هللا 
                                                 

دور الطبول؛ هي دور ُتوي طبوال كانت ُتستعمل مثل صفارات اإلنذار هذه األايم، فكـان  1
الطبــول يف منطقــة، حــىت إذا مسعهــا  تُــدقّ إذا أُريــد ُتــذير خمتلــف منــاطق الدولــة مــن خطــر  مــا، 

الطبـول فيهـا، لينتقـل ذلـك إىل خمتلـف املنـاطق، فيصـل  دقّـوااملسؤولون عن دار الطبـول اجملـاورة 
 )املرتجم(  التحذير اجلميعي. وقد ذكر املؤلف األهداف األخر  منها يف الصفحات التالية. 
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بقلب صادق وبغري  ،يف حضرة هللا تعاىل صباح مساءي، وليل هنار فيقولونوحده 
ُد َّللَِِّّّ ريبِّّ نفاق وكذب:  ُد َّللَِِّّّ ريبِّّ ال عياليمِّنيي.. احل يم  ُد َّللَِِّّّ ريبِّّ ال عياليمِّنيي.. احل يم  احل يم 

، إن خيبتهم تكون مؤقتة، ومعاًنهتم تكون للحظات معدودة فق ، وال ال عياليمِّنيي 
 ملصائبهم، والذين يكون هللا معهم أىّن هلم أن خيافوا أشياء أخر ؟  حقيقة

 بعض األمور التمهيدية

لقد ذكرُت البارحة أين سأُتدث غدا إبذن هللا حول موضوع  علميّ  كاملعتاد. فقد 
سلسلة  ". لقد بدأتُ السياحة الروحانيةاخرتت هذه املرة أيضا مضمون "

م، واآلن 1938" من خطايب يف عام الروحانيةالسياحة اخلطاابت يف موضوع "
موضوعا  16م ومع ذلك مل يكتمل املوضوع. لقد انتخبُت 1953حنن يف عام 

القرآن الكرمي وتعاليمه املشاهبة هلا. لقد ُتدثُت إىل اآلن   وأردت أن أُقدِّم دعاو 
الواسع  م عن املراصد والبحر1938عن عشرة مواضيع. لقد خطبُت يف عام 

م ُتّدثت عن املساجد والقالع، ويف عام 1940القدكمة، ويف عام  واآلاثر
م ُتدثُت عن مقابر امللوك امليتني واألسواق الفاخرة، مث مل أخطب عن هذا 1941

م عن منارة 1948م، وخطبُت يف عام 1947م إىل 1942املوضوع من عام 
لعام، ويف م عن الديوان ا1950واسعة وعالية، مث خطبُت يف اجللسة السنوية عام 

عشرة مواضيع. ولكن ما  حولم عن الديوان اخلاص، وبذلك خطبُت 1951عام 
دام بيان هذا املوضوع قد استغرق فرتة طويلة فأردت أن أُتدث عن ستة مواضيع 

ين مصاب مبرض يف إمتبقية معا إبجياز ليكتمل الكتاب، ولكن كما قلُت البارحة 
متكن من بيان مضمونه الطويل. حلقي منذ بضعة أشهر، فشعرت أنين قد ال أ

علما أن بيان ستة مواضيع سيستغرق مخس أو ست ساعات تقريبا، وكذلك ألين 
ال أستطيع أن أعمل يف ضوء املصباح ليال العتالل صحيت، والكهرابُء ليست 

ولكنهم مل يوفَّقوا  ،متوفرة هنا مع أن الفرع احلكومي املعين ال يزال يعدًن منذ سنتني
وفاء بوعدهم. وآمل أنين سأمتكن من بعض العمل ليال أيضا عندما إىل اآلن لل

تتوفر الكهرابء. ولكن إن مل يكن الضوء كافيا فال يعمل نظري على ما يرام ليال. 
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فيتعذر علي العمل يف ضوء  ،واثنيا ُأصاب ابلزكام سريعا بسبب رائحة الكريوسني
يوس األقالم لفرتة ر  حىت لذا ال أستطيع أن أكتب ،الكريوسني وقوده سراج

طويلة. كما أن الوصفات اليت وصفها يل األطباء من الهور بسبب مرضي كانت 
نين قضيُت معظم الوقت يف الشهر املاضي مستلقيا إحىت  ،ُتسبب الضعف يل

على فراشي، إذ كان اجللوس متعذرا علي. وكان الدواء يُسبب يل النوم أيضا، لذا  
ما كنت قادرا على العمل، فبناء على هذه كنت أشعر ابلُنعاس معظم الوقت و 

األسباب القاهرة سأكتفي اليوم ابحلديث عن موضوع واحد فق . يف بعض 
األحيان يطيل هللا األمور الوجيزة حلكمة، ويف بعض األحيان األخر  يقع الضغ  
على طبيعيت حبيث ُيصبح الكالم الطويل وجيزا، لذا ال أستطيع القول إن كان 

أو يصبح وجيزا بناء على ريوس األقالم اليت كتبتها يف موضوع  اخلطاب سيطول
فال أعرف أًن وال أنتم  ،واحد. على أية حال، هذا كله يعتمد على فضل هللا تعاىل

 إالمي ستؤول األمور. 
 اإلخوة اجلدد لفائدةذكر بعض األمور السابقة 

م وزرت 1938أُريد أن أذكر من أجل اإلخوة اجلدد أين كنُت قد سافرُت يف عام 
أثناء الرحلة مواقع خمتلفة من اآلاثر القدكمة واملعامل الطبيعية، وقد تركت يف نفسي 

إىل مصنوعات اإلنسان  ابلنظرأتثريا كبريا. فقد حزنت كثريا وأتملُت بشدة 
   ، وغلبة الكفر والضالل بدال منه.وبريية آاثر اإلسالم املندرسة ،وشوكته

ففي هذا السفر وصلنا أوال إىل مومباي مث إىل حيدر آابد، ومن حيدر آابد إىل 
مدينة آغره، ومن آغره وصلنا إىل دهلي، ويف أثناء التجول يف دهلي صعدًن قلعة 

حيث كانت مدينة دهلي القدكمة واجلديدة كلها ومشاهدها  "تُغلق"غياث الدين 
مرئية، كما كانت منارة قطب الدين ومقربة نظام الدين أولياء، ومنارة األخر  

وقالع عائلة "سوري" وقالع املغول واحلدائق  ،حديدية، وقالع عائلة "لودهي"
أيضا مرئية. ابختصار، كان املشهد غريبا حقا، فمن ًنحية كانت مشاهد الشوكة 

هنا وكيف ًنلوا  إىل ملسلمونجاء ا واجلالل ترتاء  واحدة بعد األخر  وتُبنيِّّ كيف
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مث ُدمِّّرت تلك العائلة وحّلت حملها  ،فخمة وعظيمة منشآتوكيف بنيوا  ،الغلبة
ودمِّّرت وهكذا دواليك، واآلن  ،وُدمِّّرت وحّلت حملها عائلة أخر  ،عائلة أخر 

يف هناية املطاف. فقد أثَّرت هذه املشاهد يف  لإلجنليزصارت هذه اآلاثر متنـّزهات 
وقلت يف نفسي: ما حقيقة هذا العامل الذي يسق  فيه  ، أتثريا شديداطبيعيت

الكرب   هي-اإلنسان ويُدمَّر بعد نيله كل هذا التقدم. كانت معي أخيت الكرب  
وزوجيت أّم أمة  "أمة القيوم بيغم"كذلك ابنيت   -أصغر مين وهي ،بني األخوات

أنظر إىل كل شيء، وكأن  املتني، فوقفت أمام ذلك املشهد واستغرقُت فيه. كنت
خنجرا كان يطعن يف قليب كلما خطر ببايل أن هذه كانت شوكة اإلسالم يف وقت 

دون أن  املنشآت أما اليوم فال يستطيع املسلمون أن يدخلوا هذه ،من األوقات
اليت بناها املسلمون ُتستخدم  املنشآت يشرتوا تذكرة الدخول من اإلجنليز. هذه

هذه  تسكن يف وُجعلت متنـّزهات. والعائالت اليت كانت اليوم كمكاتب حكومية
 ،ويعملون أعماال اتفهة ،يعمل فيها اليوم أوالدهم بوابني أو موظفني ،البناايت

 بيني.و ويتعّرضون لركالت األور 
ابختصار، أتثرُت من ذلك حىت استغرقُت يف املشهد، فبدأت السيدات معي 

كنت أفكر يف هذا املوضوع واقفا على   يدعونين وقلن: لقد أتخرًن كثريا، ولكين
القمة غافال عن الدنيا وما فيها. يف أثناء هذا التأمل ألقى هللا تعاىل يف قليب أننا 

. والوعود اليت املنشآتأقمنا اإلسالم إلقامة القرآن الكرمي ومل نُقمه من أجل هذه 
قطعناها لكم مذكورة يف القرآن الكرمي، ومل تكن هذه الوعود كما فهمتها عائلة 

، وكل ما تراه "تغلق" أو عائلة "سوري" بل هي وعود أُعطيها حممد رسول هللا 
إىل يوم القيامة،  وسيبقى بل أعلى وأفضل منه بكثري، ،أمثاله يف القرآن الكرمي فله

هذه األشياء ما دامت أشياء أفضل منها متوفرة عندك؟ كمكن فلماذا ُتزن بريية 
 وستمثل كل هذه األشياء أمام عينيك.  ،أن تقرأ القرآن حني تشاء

وبدأُت  ،وُتركُت من هنالك ،على أية حال، فقد خطر هذا املوضوع بقليب كالربق
 "لقد وجدُت، لقد وجدتُ "أنزل إىل األسفل وقلت: 
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وانكشف عليه هذا األمر بعد التفكري  ،كان يفكر يف هللاكما يُرو  عن البوذا أنه  
كذلك   ،إىل عدة سنوات، ففتح عينيه عفواي وقال: "لقد وجدُت، لقد وجدُت"

قالت  "لقد وجدُت، لقد وجدتُ "جرت على لساين أيضا بصورة عفوية كلمات: 
العامل ابنيت أمة القيوم بيغم، ماذا وجدتي اي أبتاه؟ كنت عندئذ قد ُعدُت إىل هذا 

وقلُت: لقد وجدُت اي ابنيت، ولكين ال أستطيع أن أخربك اآلن بل سأخرب اجلماعة  
كلها يف آن معا. فبدأت يف إلقاء اخلطاابت حول هذا املوضوع وال تزال سلسلتها 

 جارية إىل اآلن، وسأذكر جزءا منها اليوم. 
 اهلدف األول من ُدور الطبول

قليب أتثريا كبريا، وكان منها دور الطبول، أي األشياء اليت رأيتها هناك أثّرت يف 
 ُتديقّ ُجعلت فيها أماكن خاصة ُوضعت فيها طبول كبرية كانت  منشآترأيت 

مبناسبات معينة. لقد حبثت ملاذا بُنيت دور الطبول هذه وماذا كان اهلدف من 
ورائها؟ فعلمت أنه قد ُوضعت بعض الطبول حبيث كانت سلسلتها تبدأ من 

ل إىل دهلي، فمثال كانت يف جنوب اهلند بعض احلكومات اليت مل التخوم وتص
بل كانت ُُتارب امللوك املغول دائما، وكلما  ،تكن خاضعة إلمرة املغول يف البداية

وجدت  فرصة هامجت معسكراهتم. هلذا الغرض بنيوا دورا للطبول على بُعد ثالثة 
حيث كان صوت الطبل يصل حبسب ظنهم، وكانت  ،أو أربعة أميال عن بعضها

هذه السلسلة متتد إىل دهلي. وكلما ُشن اهلجوم على التخوم كان املوظف املكلَّف 
طبال ويصل  ويدقّ فيسمع املوظف يف الدار الثانية  ،بشدة يدّقهاالطبول  بدقّ 

يف صوته إىل الدار الثالثة وهكذا كان اخلرب يصل من حيدر آابد دّكن إىل دهلي 
وكان  ،غضون سويعات معدودة. أي قد اخرُتع هذا األسلوب لينوب مناب الربقية

يُعليم بواسطته أن هجوما قد ُشّن على البالد. فاجلهة اليت أتى صوت الطبول منها  
ويُعنيِّّ  ،كانت تُعرف بسهولة، وكان امللك أيمر اجليش ابالستعداد يف اجلهة املعنية

ن فورا وخيربونه ليقاوم، وإن اضطر إىل الرتاجع ويذهب الفرسا ،قائدا للمقاومة
تصله فعال من أجل لفتلحقه كتائب أخر  من اجليش،  ،كذا  موقعفليرتاجع إىل 
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مقاومة العدو. فكانت سلسلة دور الطبول تبدأ من البنغال وتصل إىل دهلي،  
 جهةشاور وتصل إىل دهلي. فلو جاء املهاجم من يكذلك تبدأ سلسلتها من ب

من بيشاور وكان خرب اهلجوم يصل إىل دهلي يف  ُتدّق بدًءا نت الطبولإيران كا
سويعات. يف تلك األايم كان هناك معسكر كبري يف مدينة ملتان، وكذلك يف 
الهور، أما دهلي فكانت عاصمة البالد، فكان األمر يصل إىل تلك املعسكرات 

أيضا إىل هناك من القادة اآلخرون يصل الكبرية لريسلوا جيوشهم إىل بيشاور مث 
 دهلي أيضا. 

ن العدو قد أبابختصار، كان من أهداف دور الطبول أن يصل اخلرب إىل املركز 
فيه نظام الربقية كانت هذه  خُيرتعهاجم البالد. من الواضح أن الزمن الذي مل 

السلسلة مفيدة جدا، وكانت عالمة على نشاط احلكومة واستعدادها ألداء 
ألف ميل أو  تبعد عن دهليأن منطقة حيدر آابد دّكن كانت واجبها. من املعلوم 

ولكن اخلرب منها كان يصل يف بضع ساعات. كذلك كانت األخبار تصل  ،أكثر
 من بيشاور إىل دهلي، ومن البنغال إىل دهلي أيضا. 

 اهلدف الثاني من دور الطبول

لهجوم كان اهلدف الثاين من دور الطبول هو أنه إذا خرج امللك مع جيشه لو 
ليكونوا هم  ،فلتعلم الرعية كلها يف تلك اجلهة أن جيش امللك قادم ،على منطقة

أيضا جاهزين ملقاومة العدو. فكلما أراد امللك شن اهلجوم على منطقة كانت 
بصورة عكسية. فمثال إذا خرج امللك مع اجليش من دهلي، وإذا   ُتديقّ الطبول 

وصول اجليش امللكي إىل  لضرورةوكان قواي  ،كان اهلجوم على منطقة واسعة
متسلسلة حنو اجلهة اليت  من دهلي، مث ُتديقّ  يبدأالطبول دّق  كان  ؛هناك بسرعة

. ابختصار، كانت الطبول ُتدّق ابلتسلسل إليها يكون خمططا أن يسري اجليش
فكان الناس يعلمون أن اجليش سيمر من هنا. فمثال إذا   ،على خ  سري اجليش
مث يف  ،يف املرحلة األوىل ه إىل حيدر آابد كانت الطبول ُتدقّ كان اجليش يف طريق

 حنوها،الطبول  وهلّم جرا. فاملنطقة اليت ُتدق ،مث يف املرحلة الثالثة ،املرحلة الثانية
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. فمثال إذا كان جيش امللك سيذهب إليهميعرف أهلها أن جيش امللك سيصل 
التايل  املوقعالتايل مث يف  املوقعمث يف  ،أوال الطبل يف املركز إىل البنغال سُيدقّ 

وهلم جرّا حىت يطّلع أهل البنغال على أن جيش امللك قد انطلق من دهلي. وإذا 
ن امللك قد انطلق مع جيشه من أب إليهمهاجم أحد طرف بيشاور سيصل اخلرب 

 دهلي. 
 ل الربقيات خربا أن كتيبة قادمة على منت طائرة، وانطلقمن الواضح أنه عندما تنقُ 
ا جليش ،جيٌش قوامه كذا وكذا ، وإذا  ترتفع اجليش ذلك مهةفإن  ،وعنيِّّ فالن قائدي

مث  ،كان هناك جيش يُعّد نفسه ضعيفا ويظن أنه ال يقدر على مقاومة العدو
تقو  عزكمة  ،يصله اخلرب أن جيشا آخر سيلحقه يف يومني أو ثالثة أايم لُنصرته

وُيصبحون مستعدين للموت أيضا يف القتال، ويُقرِّرون أال يتزحزحوا من اجلنود 
أما إن مل يعرفوا و ألن جيشا جديدا سيلحقهم قريبا.  ،داعي للخوف فال مواقعهم،

ال فائدة من هدر احلياة على هذا النحو،  :فيمكن أن يقولوا ،مىت ستصلهم املعونة
 هلمة. فلنرجع. فبسبب ُدور الطبول يبقى اجليش قوي ا

 اهلدف الثالث من ُدور الطبول

 ليهيِّّئاهلدف الثالث من دور الطبول هو أن امللك كان جيلس أحياًن يف الُشرفة 
للناس فرصة لريوه ويسمعوا كالمه، وكان يُعلين أن امللك احملرتم قادم فليحضر من 

لك ويعرف الناس فورا أن امل ،الطبول يشاء. كان هذا الديوان عاما. عندها ُتدقّ 
سيخرج اليوم. فيظن القريبون أهنم سيجدون فرصة احلديث معه، ويظن األبعد 
منهم أهنم سيحظون برييته، واألبعد منهم كانوا يظنون أهنم سيحظون إبلقاء نظرة 
 عابرة عليه، واألبعد منهم كانوا يظنون أهنم إذا استطاعوا إلقاء نظرة واحدة فبها

. وهكذا كان آالف الناس جيتمعون. كان وإال سيكتفون بريية االزدحام ونعمت،
ابإلضافة إىل اجللوس يف -بعون يف عهد حكومتهم أسلواب أهنم كانوا ملوك دهلي يتّ 

 ما فكان سكان ،جيلسون يف بعض األحيان يف أماكن أخر  أيضا -الُشرفات
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وكان الناس جيتمعون  يقطع طريقهم،وراء النهر أيضا جيتمعون. كان هنر "مجنا" 
وكانوا يظنون أهنم لو شاهدوا امللك من بُعد أيضا لكان ذلك  ،النهرعلى ضفة 

 مدعاة العتزازهم. 
كان   ،م وعقد ديواًن1911عندما زار امللك "جورج اخلامس" دهلي يف عام 

إىل عدة أميال، وما كنا نفهم ملاذا يقفون. يف بعض  طوابريالالناس يقفون يف 
ولكن الناس كانوا  ،بُعد نصف ميل تقريبا علىاألحيان كان موكب امللك كمر 

يقفون ليعلموا فق  أن امللك مّر من هنا وصفق الناس له. وعلى إثر اطالعهم 
على ذلك فق  كانوا يعودون من هناك مسرورين ألهنم قد ذهبوا ملشاهدة 

 موكب امللك. فهذه كانت األهداف الثالثة من دور الطبول، أي: 
 تخوم على أن العدو قد هاجم.األول: إطالع املركز من ال

الثاين: إبالُغ املركز مناطقي أخر  أبن امللك أو ويل العهد قد خرج بنفسه لُنصرة 
 اجليش يف اجلوانب. 

الثالث: اإلطالع على أن امللك عقد اليوم ديواًن عاما، وأن الدعوة عامة ليحضر 
كانت الصناديق   الناس ويروه ويقدموا طلباهتم إذا استطاعوا أن يقرتبوا منه، بل

 تُوضع يف بعض األماكن ليضع الناس فيها طلباهتم وكان امللك يقرأها. 
فهذه هي األمور الثالثة اليت كانت ُدور الطبول تُبىن من أجلها. وبتصور هذه 
األمور، وخاصة ابلنظر إىل حفالت تتويج اإلجنليز، كان الناس يتصورون كيف 

وكما أن مواطنينا اهلنود يهيمون على كمكن أن يكون خروج ملوكهم املسلمني. 
وجوههم وُيطردون اليوم يف كل مكان لعل السياح اإلجنليز كانوا عندئذ يقفون 
على بُعد ميلني مثال ويقولون أبهنم أيضا يريدون أن يروا امللك. ولكن اليوم 

أو املغول )البشتون(  جيلس اإلجنليز على العرش ويهيم أوالد هؤالء امللوك البتان
ى وجوههم على أبعاد شاسعة، بل رأيت يف دهلي أن األمراء كانوا يسقون عل

 الناس، وقد حزنت هلذا املشهد كثريا. 
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 عظمة دور الطبول املذكورة يف القرآن الكريم

ولكن عندما لفت هللا أنظاري إىل أنه ال حقيقة هلذه األشياء، بل نُريك "دار 
مذكورة يف القرآن الكرمي، وهي أعلى شأًن منها؛ طبول" أكرب منها بكثري، وهي 
كانت وبواسطتها   ،يف دور الطبول املذكورة آنفا فّكرت أن الطبول كانت تُدقّ 

أن العدو قد دخل، فماذا تقول "دار الطبول" املذكورة يف القرآن األطراف خُتربِّ 
تقرتب  الكرمي؟ عندها رأيت أنه عندما كانت جيوش العدو تقتحم البالد أو كانت

الطبول يف دور  من التخوم، كان املوظفون يعرفون بقدوم جيش العدو فيدّقون
الطبول الدنيوية، مما حدا ابلعدو أن أيخذ حذره وخيفي جيوشه حال اقتحام 

ابقتحامه، الشعور حىت كان يتغلغل أحياًن إىل مئة ميل داخل البالد قبل  ،البالد
املهامجون ُيسيطرون على منطقة من وبعدها كانت األخبار تُرسل. وهكذا كان 

بقدومهم، بل كان يُعرف قدومهم بعد اقتحامهم. ولكين  العلممناطق البالد دون 
رأيت يف "دار الطبول" املذكورة يف القرآن أن ًنئب احلكومة اإلسالمية وخليفة هللا 
كمشي يف مكة املكرمة يف لباس عادي بسي ، ومعه أًنس فقراء ومساكني، ال 

بون ويؤذيون ويقاطيعون وجيّوعون اهلم ق  أهنم سينالون احلكومة، فهم ُيضري خيطر بب
وتُغصب عقاراهتم ومنازهلم ويُطريح العبيد على األرض ويعتلي الناس صدورهم 
ويقفزون عليها البسني أحذية فيها مسامري حديدية، دون أن خيطر ببال أهل مكة 

الفقراء الضعفاء أيضا أهنم  أهنم سُيصبحون ملوكا يوما ما، ومل يتصور هؤالء
، أي مل تكن هناك أدىن إمكانية لقيام حكومتهم، ما سيصبحون ملوكا يوما

وأن اهلجوم على وشك الوقوع،  ،ولكنهم أُخربوا مبجيء العدو قبل قيام احلكومة
تِّنيا ُكلِّّهيا فيأي  ويليقيد  جياءي آلي فِّر عيو ني النُُّذُر * :فقال هللا  ايي بُوا آبِّ ُهم  أيخ ذي كيذَّ ًني خيذ 

ٌر مِّن  أُوليئُِّكم  أيم  ليُكم  بـيرياءيٌة يفِّ الزُّبُرِّ * أيم  يـيُقولُوني حني ُن  يـ  عيزِّيز  ُمق تيدِّر  * أيُكفَّارُُكم  خي
ُع وييـُويلُّوني الدُّبـُري * بيلِّ السَّاعيُة ميو عُِّدُهم  ويالسَّاعيُة أيد هيى زيُم اجل يم  ٌر * سييُـه  تيصِّ  مجيِّيٌع ُمنـ 

ويأيميرُّ 
الذي كان ملك مصر وكان يظلم بين -. أي بواسطة موسى أنذرًن فرعون 1
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وإال سيواجه اخلسارة، ولكنه مل  ،أال يتصد  للجيش الروحاين لعبدًن -إسرائيل
فكانت النتيجة أننا بطشنا به بسبب عدم مباالته وإنكاره وتكذيبه،  ،أيبه برسولنا

زيز مقتدر. مبعىن أن اإلنسان يفلُت من ومل نبطش بطشة عادية بل بطشنا بطش ع
ولكن ال كمكن ألحد أن يفلت من بطشنا،  ،بطش الناس أحياًن ببعض األعذار

وما كان له أن ينجو من عقوبتنا. من املعلوم أن احلكومات تُعلن العقوبة، ولكن 
ون مع العاملني يف أولكن الناس يتواط ،حيدث كثريا أهنا تدين شخصا ابملوت شنقا

أو ينتحر املداُن بتناول السم  ،ن، أو يتصاحلون مع أقارب الشخص املعينالسج
قبل تنفيذ العقوبة ويبقى احلكم الصادر من قِّبل قضاة حكوميني حربا على ورق. 
فمثال أُسر بعض القادة األملان يف احلرب العاملية املاضية وقرر األمريكان حبق 

 ،حامسا أهنم سيشنقونه حتمابوجه خاص قرارا  (Hermann Göring) "غورينغ"
" وأن األملان غورينغوسيؤثر ذلك يف الناس أبن األمريكان قد عاقبوا شخصا مثل "

أذالء مهانون. ولكن عندما دخلوا غرفته ليشنقوه وجدوه ميتا. وُعلم أن األملان 
ولكن مل  ،أوصلوا إليه السم بطريقة ما فتناوله وانتحر. ال شك أهنم بطشوا به

ولكن مل يكن  ،خطة معاقبته اليت أرادوها له. فكان بطشهم بطش عزيزينجحوا يف 
ولكن مل يستطيعوا أن  ،بطش عزيز مقتدر، أي بطشوا به ومل يفلت من يدهم

 ينفذوا خطتهم ومل يتمكنوا من معاقبته. 
إذ يهرب كثري من السجناء من  ،وحيدث أيضا أن اجملرم يفلت من العقوبة

لقضية، وهناك آخرون يفلتون من أصفاد الشرطة، السجن قبل صدور احلكم يف ا
أو يهربون إذا علموا ابألمر قبل األوان، مث ال يُقبض عليهم مد  العمر، وتستمر 

نه حيدث يف إالشرطة يف البحث عنهم عشرات السنني أحياًن. فيقول هللا تعاىل 
نبطش به ساحلكومات الدنيوية أمران اثنان، إما يتمّكن اجملرم من اهلروب ولكننا 

من حيث ال يستطيع الفرار، أو تبطش احلكومة مبجرم لكنها ال تستطيع أن 
كموت  قد ولكن اجملرم ،تُنفذ فيه عقوبة أصدرهتا حبقه، فمثال ُتريد أن تشنقه

، ولكننا ماصدفة نتيجة نوبة قلبية، أو بتناوله السم، أو يفلت من أيديها بطريقة 
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ا اهلروب مطلقا، وسيلقون عقوبة فلن يستطيعو  ،أنخذهم أخذ عزيز مقتدر
 أصدرًنها حبقهم. 
ٌر مِّن  أُوليئُِّكم  أيم  ليُكم  بـيرياءيٌة يفِّ الزُّبُرِّ مث يقول تعاىل:  يـ  ، أي قولوا أيُكفَّارُُكم  خي
؟ فإذا ُعوقب منكرو هل أنتم أفضل ممن أنكروا موسى  :اي أهل مكة

هذه العقوابت؟ أويال كمكن موسى فما ابلكم أنتم؟ هل تظنون أنكم لن تواجهوا 
أن تُنفّذ فيكم العقوابت اليت نـُفِّذت يف قوم موسى؟ أم لكم ضمان يف الكتب 
أننا لن نُعاقب أهل مكة؟ كان أهل مكة يقولون: إن الكعبة مدعاة حلمايتنا، 
فيقول هللا أبن الوعد كان حلماية بيت هللا وليس حلمايتكم. لقد وعد هللا أنه 

أيم  يـيُقوُلوني حني ُن  ويقول تعاىل:  يعِّد أنه لن يعاقبكم.سيحمي بيت هللا ومل
رٌ  تيصِّ يٌع ُمنـ  أي هل يزعمون أننا منلك مجعية كبرية وسننتقم من املسلمني  مجيِّ

بـُري وندمرهم تدمريا؟ بل  ُع وييـُويلُّوني الدُّ زيُم اجل يم  يـُه  ، أي دُعوهم لُيهامجوا، سي
 لهم وليهامجوا حممدا رسول هللا فلتجتمع األمم، فليجتمع أهل البلد ك

بـُري ولكن:  ُع وييـُويلُّوني الدُّ زيُم اجل يم  يـُه  ستلقى  أي أن جيوشهم اجملتمعة كلها سي
 اهلزكمة ويفّرون مدبرين. 

 عاما 12اإلخبار بهجوم العدو قبل 

مع ذلك ف ،مع أنه مل ُيشينَّ هجوٌم إىل اآلن ومل تتكّون حكومة ومل جُيينَّد جيشٌ 
عاما أن هؤالء الناس سيشنُّون اهلجوم، ولكن عندما جيتمع  12ُأخرب قبل 

هؤالء الناس سيأيت هللا مسرعا لُنصرة حاكمه، وسيفقد جيش العدو صوابه 
ابلنظر إليه ولن جيد ُبّدا من اهلروب. هذه هي سنة هللا منذ القِّدم، ولكن هناك 

املرء هلل ال حيدث أبدا أن  حاجة إىل أن يصبح اإلنسان هلل. وعندما يصبح
كلما يصل الناس يف العامل إىل و يكون هو يف مقام دون أن يكون هللا معه. 

شخص مثله لن جيدوه وحيدا بل جيدوا هللا جبنبه. معلوم أن الناس كمكن أن 
بيلِّ ولكنهم ال يستطيعون أن يبارزوا هللا. مث يقول تعاىل:  ،يقاوموا أًنسا
، أي تلك الساعة تكون أخطر حىت م  ويالسَّاعيُة أيد هيى ويأيميرُّ السَّاعيُة ميو عُِّدهُ 
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ألنه  ،من ساعة فرعون. يبدو يف الظاهر أن ساعة فرعون كانت قاسية أكثر
مات غرقا وهلك جيشه أيضا، ولكن لو أتملنا جيدا لوجدًن أن العاقبة اليت 

ولكن  ،واجهها الكفار كانت أقسى مما واجهه فرعون. لقد هلك جيش فرعون
على كنعان،  مل يتمكن من السيطرة على مصر، بل تقدم وسيطر موسى 

على  فلم يُهزيم فق  بل سيطر حممد  ،أما العدو الذي تصد  حملمد 
ألهنم واجهوا عقااب أكثر قسوة من  ،بلده أيضا. فكانت ساعتهم أدهى وأمرّ 

من  د صاروا ُتت إمرة حمم عقوبة فرعون عدو موسى، ألن أعداء حممد 
 حيث القوم. 

   انتشار اإلسالم يف املدينة املنورة

لقد ُأخرب بذلك يف وقت مل تكن احلكومة اإلسالمية قد تكّونت بعد، مث خلق 
هللا تعاىل أسبااب حىت اضطر حممد رسول هللا إىل اخلروج من مكة، ولكن قبل 

 انتشارذلك أخذ بعض الناس من املدينة يؤمنون. مل يكن ألحد أن يتصوَّر 
 اإلسالم يف املدينة، إذ كانت املدينة تقع على بُعد ثالث أو أربع مائة ميل تقريبا
 وما كان أهلها على عالقة ملحوظة أيضا مع أهل مكة. كانت والدة النيب 

هذه كانت العالقة الوحيدة اليت تربطهم. ولكن عندما جاء و حفيدة أهل املدينة، 
 جاء بعضهم للقاء رسول هللا  ،ناسبة احلجبعض الناس من املدينة إىل مكة مب

أيضا. فقال هلم: أريد أن أنصحكم شيئا إذا مسحتم يل بذلك. فلما كانت عادة 
 ،يُلّح عليهم لذا ما كان النيب  ،أهل مكة البدء ابلضرب والشتم إزاء التبليغ

بل كان يستأذهنم أوال، فقال ألهل املدينة أيضا حبسب عادته: أريد أن أقول 
م شيئا إذا مسحتم يل بذلك. وملا كان أهل املدينة يعرفون أنه حفيدهم قالوا: لك

نك قد فقدتي إفلك أن تقول ما تشاء، أما قومك فيقولون  ،أنت حفيدًن
صوابك وُجّن جنونك. قال هلم رسول هللا: فامسعوا مين، مث عّلمهم اإلسالم، 

فقدتي صوابك.  ولكن قومك يقولون أبنك ،فقالوا: هذا الكالم معقول جدا
لذا نرجو أن تسمح لنا أال أنخذ القرار  ،وأضافوا وقالوا: إن قومنا مجٌع واحد
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وإذا أقبلوا عليها فسنعود إليك.  ،بل نسرد هذه األمور لقومنا عند العودة ،اآلن
شر تعليم اإلسالم يف املدينة. وعندما مسع الناس بنوا أفعادوا إىل املدينة وبد

 1النضمام إىل اإلسالم قائلني أبن هذا الكالم حق.ل منهمشرات العاستعد 
  نبوءات األنبياء اإلسرائيليني وأوليائهم عن حممد رسول اهلل 

كان هناك سبب هام آخر إلكماهنم وهو أن اليهود كانوا يسردون قبل إعالن 
نه مكتوب يف كتبهم أن نبيا سُيبعث يف إويقولون  ،نبوءات أنبيائهم رسول هللا 
وحنن واثقون من أنه لن يكون إال من قومنا. بل يهود املدينة كانوا قد  ،العرب

هلم  ُسردت  إذ حني  ،هاجروا إليها وسكنوها واضعني هذه الفكرة يف االعتبار
أحد هذه النبوءات من الكتب قرروا اهلجرة إىل بالد العرب ليأيت ذلك النيب من 

أن النيب املقبل سيظهر يف  عندهم يفبينهم. ابختصار، كانت النبوءات موجودة 
فهاجروا إىل  ،لذا ظنوا أنه سيكون من اليهود الذين يسكنون املدينة ،العرب

املدينة. عندما مسع أهل املدينة هذا الكالم تشاوروا فيما بينهم أن ما يقوله 
بل كان من املقّدر أن  ،حمض كذبٌ   اليهود أبن النيب املقبل سيأيت من بينهم

لذا من األفضل أن نؤمن به قبل غريًن. فخافوا أن يؤمن به  ،نايُبعث النيب من بين
ومل خيطر بباهلم أن اليهود سُيخالفونه، فشّكلوا وفدا كبريا وأرسلوه  ،اليهود قبلهم
 ، فلقيه الوفد ليال ومسعوا كالمه وقبلوا اإلسالم. إىل رسول هللا 

 للمجيء إىل املدينة دعوتهم رسوَل اهلل 

ألن أهل مكة ال يعاملونك معاملة  ،نريد أن هتاجر إلينا :هللا رسول مث قالوا اي
وحني مسع هذا الكالم أخذ منهم عهدا  ،موجودا معه  جيدة. كان العباس 

إليكم فيجب أن تلتزموا ببعض الشروط؛  وقال: إذا كنتم تريدون أن أييت النيب 
ني منها أنه إذا هاجم العدو املدينة ستحمون رسول هللا   أبموالكم مضحِّّ

                                                 
1

بوفد من اخلزرج عند  ، بدء إسالم األنصار، اجتماعه 2السرية النبوية البن هشام؛ ج 
 العقبة.
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وأرواحكم، أما إذا اندلعت احلرب خارج املدينة فلن تقع على أهل املدينة مسؤولية 
 . 1اخلوض فيها

ابهلجرة، فهاجر إىل املدينة.  فقد أُبرم هذا العهد، وبعد فرتة وجيزة أُمر النيب 
وفور وصوله إىل املدينة أسلمت مجيع قبائل العرب املوجودة هناك، وقامت 

 مية إببرام امليثاق مع اليهود. حكومة إسال
 غضب قبائل العرب

قد استتّب، بدأوا يف شّن اهلجمات  عندما ذاع هذا اخلرب ورأ  العرب أن أمره 
من مكة على القبائل اليت أرادت إبرام املواثيق وإنشاء عالقات الصداقة مع النيب 

  يف قتل املسلمني وهنب أموال من كانوا ُيسافرون يف أعداد قليلة، مث شرعوا و
شنُّوا هجوما يف بدر حبسب خطة مدروسة، وبدأوا احلرب مع املسلمني. ولكن هللا 

وسيهاجم  ،نك ستنال احلكمأببذلك قبل اهلجرة أبربع سنني وقال  تعاىل أخربه 
ولكنهم سُيهزمون  ،وستجتمع جيوش العرب كلهم وسيحاربونك ،مدينتك جيشٌ 

 مع كوهنم جمتمعني. 
من  سنوات تقريبا قد جرت بعد تسع أو عشر انظروا اآلن، إن غزوة األحزاب

من  ولكن هللا تعاىل أخرب عنها قبل تسع أو عشر سنوات ،اإلخبار عنها
ن العدو سيغزو ، وقال أبقبل تكوين احلكومة أيضا أبربع سنواتأي  ،حدوثها

انظروا الفرق بني اإلعالن الصادر من "دار الطبول" هذه أبسلوب كذا وكذا. 
وتلك؛ إذ مل يكن امللك يعلم ابملوضوع إال بعد اقتحام العدو البالد، ويف هذه 

مائيت ميل من بلده. فانظروا الفرق بني  األثناء كان العدو يسيطر على مائة أو
فكانت النتيجة أنه دور الطبول من كالِّ النوعني؛ فهو كالفرق بني الثر  والثراي. 
ازداد املسلمون  ،عندما هاجم العرب كلهم املدينةي جمتمعني عند غزوة األحزاب

إكماًن بداًل من أن يقلقوا ويضطربوا وخيافوا، ألن هللا تعاىل كان قد أخربهم بذلك 
فأىّن لنا أن خناف من غزوهم، إذ  ،سلفا، فقالوا ملا كان هللا تعاىل قد أخربًن سلفا
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فكنا نتوقع هجومهم. فلما  ،هللا تعاىل أن الناس سيهامجونكم جمتمعني قد أخربًن
ُتقق األمر األول فكيف ال يتحقق األمر الثاين؟ هذه كانت معجزة عظيمة. 

 ،بدمار املسلمني يف الزمن الراهن ومفاسدهم وميثل ذلك كما أخرب رسول هللا 
ويبدأون يف  ،املسلمنينه سيأيت زمان بقدر هللا تعاىل حني يزول دمار إمث قال 

 التقدُّم من جديد. 
 بيعة أحد اإلخوةعن قصة ممتعة 

لقد سردُت مرارا أنين كنت ذات مرة يف دهلي، ليس يف أثناء هذا السفر الذي 
أذكره، بل يف سفر قبله، فذهبنا لزايرة القلعة وزرًن املسجد امللكي أيضا وكانت 

ًنصرة بيغم. قلت: ال ُيصلي يف معي عندئذ زوجيت املرحومة سارة بيغم وابنيت 
هنا بني حني وآخر مين  إىل إذ ال بد أن أييت ،فلنصلِّّ حنن ،هذا املسجد أحد

يصلي فيه. فبدأًن الصالة هنالك، واملعلوم أن هناك فرقا بني صالتنا وصالة غري 
إذ ُيصّلي هؤالء الناس كنقرات الدجاجة كما قال املسيح املوعود  ،األمحديني
 وقدالصالة فأقمنافقد أُمرًن أن ُنصّلي ابخلشوع واخلضوع. ، أما حنن ، 

ما كنُت قد فرغت من الصالة و استغرقت نصف ساعة أو ثالث أرابع الساعة. 
فوجدُت أن زوجيت وابنيت ابتعدات عين  ،إال وشعرُت كأن أحدا يبتعد من ورائي

ملاذا  سريًعا، وعندما خرجت بعد التسليم قلت لزوجيت املرحومة سارة بيغم،
 ،خرجتما؟ قالت: لقد دعتنا سيدات فذهبنا إليهن. مث أخربتين أهنن مسافرات

وهو مسافر إىل أورواب مع زوجته وابنته، وأن ابنته  ،وأن الرجل معهن مهندسٌ 
وقد متت اخلطبة. قالت أّم تلك البنت أن ابنيت هذه  ،سوف تتزوج شااب أمحداي
األمحديني هنا فخطر ببايل أنه إذا تسىن  وما دام إمام ،ستتزوج قريبا شااب أمحداي

ألننا سوف نزور بيوت  ،لزوجي مقابلته سوف تنشأ بيننا عالقة نوعا ما
له فهو يريد أن ُيكّلمك. قلت:  لذا لو مسحتي  ،األمحديني يف املستقبل

فليتفضَّل. بعد ذلك تقدمنا إىل األمام لزايرة شيء آخر، ويف أثناء املشي غابت 
 وتّقدم إيلّ  ،السيدات تلكوعلمت أهنما مع  ،رة أخر  فجأةزوجيت وابنيت م
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رجالن، ففهمت أن أحدمها الرجل نفسه الذي كان يُريد مالقايت. فسّلما علي 
 قال إن زوجيت تريد؟ ذا، ماتفّضل: لذلك الرجل وقلت ،ورددت عليهما السالم

 سوف أخربتين بوجودكم هنا، وابنيت ستتزوج من ابن أخي األمحدي، وألن ابنيت
لذا وددُت أن ألتقي بكم.  ،تذهب إىل عائلة أمحدية وأخي هذا أيضا أمحدي

قلُت: حسنا، ما اسم أخيك األمحدي؟ فأخربين ابمسه، فقلت: هو أمري اجلماعة 
ويل أخ آخر  -ولكنه تويف فيما بعد-يف تلك املنطقة. قال نعم. هو أحد إخويت 

"جار سده" وهو أمحدي، أما أًن وأخي " وهو يسكن يف مدينة ر وير  امسه "غالم سي 
األمحدية؟ أمل تقرأ كتبنا؟ قال: ال.  إىل اآلخر فلسنا أمحديني. قلت: ملاذا مل تنضمّ 

إذ قد أعطيناكم  خصومكم؛مث أردف: لقد أنصفنا، واآلن اخلصومة بينكم وبني 
اثنني آخرين. وبذلك قد قسمناهم بينكم وبني غري  اثنني من اإلخوة وأعطيناهم

فكأننا أعطيناكم نصف روبية وأعطيناهم نصفها. قال ذلك على  ،محدينياأل
سبيل املزاح، وقلت له أيضا مزاحا إنكم ال تعرفون أننا حريصون جدا يف هذا 

وال نرضى بنصفها. قال: تفضلوا  ،وال نرضى إال أبخذ الروبية كاملة ،املوضوع
نا؟ قال: ال أجد وقًتا وخذوا الباقي أيضا. قلُت: سنر . مث قلت: أمل تقرأ كتب

فلم أقرأها. واآلن عندما عزمت على السفر إىل أورواب طلب أخي  ،لذلك
من زوجيت أن تضع بعض الكتب يف صندوقي حني كنت  -وأحبه كثريا-األكرب 

  ،وطلب مين أن أقرأها. قلت: اي أخي ،أضع فيه مالبسي واألشياء األخر 
قت الفراغ أثناء السفر يف السفينة. كيف أجد فرصة لقراءهتا، فقال: اقرأها يف و 

وإال أىّن يل أن أقرأها؟ مث قال: هذا كل  ،قلت: كمكنك أن تضعها ألين أحرتمك
ما يف األمر، ومل أقرأ شيئا. قلت: حسنا، حنن ال نرضى بنصف الروبية بل 
أنخذها أبكملها. فسافر بعد ذلك، مث وصلتين رسالة من لندن قبل ثالثة أو 

 ،ت  كما يلي: أًن الشخص نفسه الذي لقيك يف قلعة دهليبدأ ،أربعة أشهر
وقلُت لك مزاحا أننا أنصفنا بني األمحديني وغريهم إذ أعطيناكم نصف روبية 
وأعطيناهم نصفها، وقلتي يل أبننا ال نرضى بنصف روبية بل نرضى ابلروبية 

وبية، الكاملة. لعلك تستغرب ألنين مرسل إليك رُبع روبية من لندن، وبقي ربع ر 
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"البشتون" وهذه رسالة بيعيت. وقال بعد ذلك شارحا املوضوع أبننا من فئة 
وتعرف أننا حُنب اهلتافات والتباهي أبننا سنقتل اإلجنليز هكذا وندمرهم هكذا، 

ولو أطلقنا رصاصة واحدة من املسدس أو البندقية هلربوا مجيعا، ومل  ،إهنم جبناء
ألسلحة عندًن، ما كنا نعرف إال أننا نفكر ق  يف طبيعة األسلحة عندهم وا

كانت يف ابيل أفكار مثلها، وكنت أنوي أن أر   سُنضحي أبرواحنا ونقتلهم.
 وما كنت أعرف أهنم كملكون أسلحةً  ،تقدمهم الدنيوي وكلياهتم وما شاهبها

سافرُت إىل إيطاليا وفرنسا  ،حربية ال يسعنا مقاومتها. عندما وصلت إىل أورواب
ورأيت  ،ورأيت طائراهتم ،جنلرتا ورأيت جيوشهم، وأسلحتهم احلربيةوأملانيا وإ

مقاومتيهم   القدرة على مصانع أسلحتهم احلربية، وقلت يف نفسي إن ميثل ادعائنا
، جتاههمقت ل العقاب، إذ ال منلك أية قوة  بقدرته على كميثل ادعاء عصفور

ت سيطرة اإلجنليز فيئست كليا نظرا إىل ذلك. كنت أظن من قبل أننا وقعنا ُت
سيدّمر أورواب كلها، ولكين فبندقية يوما  البشتونوأنه لو محل أحد من  ،صدفة

بل سيبقى  ،علمت بعد اجمليء إىل هنا أنه ال جمال للقضاء على أهل أورواب ق 
وال نقدر على القضاء عليهم. مث بدأت الشبهات تتطّرق  ،هؤالء إىل يوم القيامة

وكان مقدَّرا  ،نها أنه إذا كانت هذه هي عاقبة اإلسالممو إىل ذهين عن اإلسالم، 
فال شك أن املسيحية صادقة. صحيح أن اإلسالم جاء  ،أن املسيحية ستسحقه

ولكن املسيحية غلبت اثنية.  مؤقتة،غلبة  أيضا يف الفرتة الوسطى وًنل
ذات ابختصار، قد نشأت يف قليب شبهات وأيس شديد، فقلُت يف نفسي 

قد ف ؟أقرأ منها كتااب ، فلِّمي الضع بعض الكتب يف صندوقيمساء إن أخي و 
ذُكر  ؛يكون فيه شيء حول هذا املوضوع. فأخرجت أتليفك "الدعوة إىل احلق"

ن املسلمني خُيزيون حبيث إأنبأ ابحنطاط اإلسالم وقال  فيه أبن رسول هللا 
وتتالشى مجيع أنواع تقدمهم. من كان يستطيع القول قبل  ،يُقضى على جتارهتم

 700 عدهتمكانت فلما  عام أن هذا ما ستؤول إليه حالة املسلمني؟  1300
إبمتام اإلحصائيات، فقال املسلمون: اي رسول هللا، لقد  فق  أمر النيب  مقاتل

قدر أمرتي ابإلحصائيات، فقد بلغ عددًن سبع مائة. هل ختاف أن هنلك؟ مين ي
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 ،مائة مليون أربع مائة أو ست بلغ عدد املسلمني وقدأما اآلن  على إهالكنا؟
 1300ومع ذلك تراهم مرتعبني. فمن كان قادرا على أن ينبئ هبذه احلالة قبل 

عام؟ كان من املستحيل أن يقول أحد أن املسلمني سيضعفون إىل هذا احلد، 
، ما دمتم قد رأيتم ُتقُّق نبأ . فيا أيها املسلمونولكن ُتقق ما قاله النيب 

األول الذي كان ُتققه حماال، فلماذا ال تستيقنون أبن نبأه الثاين  رسول هللا 
الذي أسرده لكم اآلن سيتحقق أيضا؟ مث كتبتي بعض النبوءات اليت تتعلق بتقدُّم 
اإلسالم وقلت أبن عليكم أن تستيقنوا نظرا إليها أبن اإلسالم سوف يتقدم مرة 

حتما. فقال صاحب الرسالة: عندما قرأت هذا اطمأن قليب أن ما أراه على  اثنية
قد أنبأ بذلك من قبل،  صعيد الواقع حيدث كما قلتي متاما أبن رسول هللا 

فال بد أن يتحقق نبأه الثاين  ،وحني ُتقق ذلك مع أنه كان يبدو مستحيال
مر ال جيوز االبتعاد أيضا، وفهمت أن الذي جاء إىل الدنيا وأرشدًن إىل هذا األ

 عنه ق . فبايع هذا األخ وانضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية. 
 ضعف املسلمني بسببطعن املنافقني 

عندما ُتققت هذه األمور كانت مبنـزلة دمار كبري للمنافقني، فظنوا أهنم هالكون 
ومن جانب آخر كانت تتقدم قبائل  ،ال حمالة. كان اليهود يتقّدمون من جانب

العرب، ومن ًنحية اثلثة كانت جيوش مكة غازية. ابختصار، كان هناك جيش 
وكانت حالة املسلمني مقابل ذلك  ،قوامه عشرة آالف أو اثنا عشر ألفا قادما

ضعيفة حبيث مل يكن عدد جنودهم نصف عددهم، فأىّن كان هلم أن يقاوموهم؟ 
نـ ُهم  ايي أيه لي يـيث رِّبي ال ُمقيامي ليُكم  وكانت حالتهم قد بلغت  ويإِّذ  قياليت  طيائِّفيٌة مِّ

ُعوا فيار جِّ
، أي قد تشجع املنافقون الذين كانوا يوافقون املسلمني خائفني 1

فبدأوا يقولون: أال تدركون إىل اآلن أن العرب كلها قد  ،ويُظهرون إسالمهم
العواقب بنفسه، واذهبوا إىل بيوتكم اجتمعت ضدكم؟ لذا اترُكوا حممًدا، فليتحّمل 

 فال فائدة من احلرب.
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 اجليوش املعارضة مقابلازدياد الصحابة إميانا 

ولكن املسلمني رأوا عندئذ ما رآه "خان  فقري حممد" من "جارسده" أنه قد ُتقق  
يف بيان  كالم هللا األول فال بد أن يتحقق كالمه الثاين أيضا. فيقول هللا 

ا ميا ويعيديًني هللُا ويريُسولُه ويصيديقي هللاُ ذلك:  زيابي قيالُوا هيذي ويليمَّا ريأي  ال ُمؤ مُِّنوني األيح 
لِّيًما ويريُسولُُه ويميا زياديُهم  إِّال إِّكمياًًن ويتيس 

. أي عندما رأ  املؤمنون أن جيوشا من 1
رب مشال العرب تتقدم إليهم، ومن جنوب العرب وشرق العرب ومن غرب الع

أيضا، وكذلك جيش مكة أيضا يتقدم إليهم، ومن ًنحية أخر  هنضت قبائل 
ومسعوا ما قاله  ،اليهود اجملاورة للمقاومة، وقام اليهود من داخل املدينة للمقاومة

لذا فاتركوا هذا الدين؛ رّد املسلمون:  ،أنه لن تقوم لكم قائمة اآلنمن املنافقون 
! اي تُر ! مين كان يستطيع يف مكة أن يقول تقولون أن نرتك حممدا رسول هللا 

كملكها ليجتمع له حىت  أبن هذه اجليوش كلها ستجتمع؟ أية قوة كان حممد 
عشرة أشخاص؟ بل كان يكفيه أبو جهل وحده الذي كان يّدعي أنه سُيهلكه. 
لقد جاءت هذه اجليوش جمتمعة ألهنم أدركوا أن املسلمني صاروا أقوايء حبيث ال 

كهم إال ابجتماع العرب كلهم. أليس النبأ الذي أُخرب به قبل عشر كمكن إهال 
 قوهلم سنوات أن العرب كلهم سيأتون ملقاومته جمتمعني آية عظيمة؟ انظروا، إن

 ُا ميا ويعيديًني هللا كان مذكورا يف القرآن الكرمي سلفا، أي أن العرب كلهم   هيذي
مل تكن  ،نبئ أن العرب سيغزون مجيعاسيغزون جمتمعني، فازددًن إكماًن أبنه عندما أُ 

ولكنهم اجتمعوا اليوم  ،هناك أدىن إمكانية لذلك، ومل خيطر ذلك ببال أحد ق 
وقد صدق هللا ورسوله. فأّي  ،فعال. فسبحان هللا، لقد ُتقق ما قال هللا تعاىل

لِّ  وذلك خوف علينا؟ بل سنعتصم هبما دائما. ، يًماوميا زياديُهم  إِّال إِّكمياًًن ويتيس 
قال املنافقون للمسلمني أن  فقد أي قالوا: كم كانت النبوءة اليت ُتققت عظيمة!

لِّيًما قوهلم ، ولكناتركوا حممدا  أي رّدوا عليهم  ويميا زياديُهم  إِّال إِّكمياًًن ويتيس 
  أن فال بد ،فالذي ُتقق نبأه .ال نر  جناتنا إال يف طاعة رسول هللا  قائلني:
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 نعمل ُتت إمرته. فازدادوا إكماًن وتضحيات أكثر من ذي قبل. 
ابختصار، هذه كانت احلرب اليت اندلعت يف السنة اخلامسة بعد اهلجرة، ولكن 
هللا تعاىل أخرب يف مكة قبل أربع سنني تقريبا من اهلجرة أن اجليوش كلها 

 . وسُتهزم تلك اجليوش كلها، وسينصركم هللا ،فتقاوموها ،كم معامجهاست
جبالء هنبأ آخر صدر من "دار الطبول" املذكورة يف القرآن وحتقق

رأ  يف الرياي أنه  والنبأ الثاين الذي صدر من دار الطبول هذه هو أن النيب 
عتمر، ورأ  الصحابةي حملقني ريوسهم ومقصرين وهم يعتمرون. اذهب إىل مكة و 

الرياي فتعالوا نذهب للعمرة. عندما وصل  هذه فقال للصحابة: ما دمُت قد رأيت
 وقالوا للمسلمني: مين مسح  جبيشهموا ي إىل احلديبية علم أهل مكة مبجيئه وجا

ألن هذا  ،لكم ابجمليء إىل هنا؟ قال املسلمون مل أنتِّ للقتال بل جئنا للعمرة فق 
لوا: لن املقام مبارك عندكم وعندًن أيضا، وقد جئنا لزايرته ومل أنت للقتال. قا

فلو جئتم إىل مكة وقمتم ابلطواف  ،نسمح لكم ابلطواف، ألن بيننا وبينكم حراب
ًن طاف ابلبيت. كمكننا أن نسمح للعرب  ن عدوّ أبلكان يف ذلك إهانة كبرية لنا 

الوفود وتوّجه  كلهم بذلك ولكن ال كمكن أن نسمح لكم. أرسل رسوُل هللا 
هم اتفقوا على أال يسمحوا للمسلمني ولكن ،إىل زعماء العرب ووضح هلم األمر

 ابلعمرة، حىت تقرر أخريا أن ُيكتب عقد الصلح. 
بعض الشروط لصلح احلديبية

قالوا يف املعاهدة ما مفاده: عليكم أن تعودوا هذه املرة ليعلم العرب كلهم أنكم 
،جئتم للعمرة بغري  فلم نسمح لكم ابلطواف، وكمكنكم أن أتتوا يف العام  إذن 

وسنسمح لكم ابلطواف لثالثة أايم. عند كتابة امليثاق قال كبار الزعماء  ،لاملقب
جيب أن ُُتدد شروط الصلح حىت تنتهي إنه الذين ما كانوا حيبون احلروب 

منها أن أييت املسلمون للطواف يف و ذلك وُكتبت الشروط،  احلروب. قبِّل النيب 
وإذا أظهر هللا آية يف هذه الفرتة  لعشر سنوات مقبلة، هدنةٌ العام املقبل وأن تُعقيد 

كان من و وإال سيسود األمن البالدي.  ،يستفيد منها من كانت اآلية يف حقه
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ومن  الشروط أيضا أن من شاء من قبائل العرب فليعقد ميثاقا مع رسول هللا 
شاء فليعقده مع أهل مكة. وُعرض على القبائل اجملاورة أن يعاهدوا مين يشايون. 

إذ كانت بينهم وبني أهل  ،هنم سيعقدون العهد مع رسول هللا إزاعة فقال بنو خ
فقالوا أبهنم  ،أهل مكة ةحليف (أي بنو بكر) مكة حروب، وكانت قبيلة كبرية

سيعاهدون أهل مكة. ابختصار، انقسمت قبائل العرب أيضا وحالف بنو خزاعة 
املسلمني وحالف بنو بكر أهل مكة. وتقّرر أال يُقاتلوا بعضهم إال إذا نقض أحد 

فيكون القتال ضده  ،الفرقاء املعاهدة. وإذا نقضها وحارب عدويه أو حليفه
 . 1األخر  أيضا مسموحا به. كذلك أُبرمت بعض الشروط

 خرب نقض العدو العهَد

يـيُعد  فلمتالية، متإىل عشر سنوات  سيتوقف القتال كان  حني أُبرمت الشروط،
ألن املسلمني  ،أو حلفاءه هناك جمال للقتال إال إذا هاجم أهُل مكة رسولي هللا 

ا مأمورون إبيفاء العهود يف كل األحوال، فكان من املستحيل للمسلمني أن يُقاتلو 
أو حلفاءه. وكأن خيار القتال يف  بعد هذا العهد إال إذا هاجم أهُل مكة النيب 

مل  ،يد العدو، ومل يعد يف أيدي املسلمني. فحني كان خيار القتال يف يد األعداء
القرار يف  ما دام ،أن جيشهم سيغزو منطقة خاضعة للنظام اإلسالمي متوقَّعا يكن

عائدا بعد إبرام صلح  عندما كان النيب يد العدو وليس يف يد املسلمني. 
ض العهد وسنجعلكم غالبني عليه، أي أخربه هللا تعاىل أبن العدو سينقُ  ،احلديبية

ى رسول وتلقّ  ،قد أُخرب قبل عام ونصف تقريبا أن جيش األعداء سيغزو بالدكم
نيا ليكي فـيت ًحا ُمبِّيًنا * لِّيـيغ فِّري ليكي إهلاما:  هللا  هللُا ميا تـيقيدَّمي مِّن  ذين بِّكي ويميا إًِّنَّ فـيتيح 

تيقِّيًما * وييـين ُصريكي هللُا نيص رًا عيزِّيزًا رياطًا ُمس  دِّييكي صِّ تيُه عيليي كي وييـيه  أتييخَّري وييُتِّمَّ نِّع مي
2 .

وسيكون ذلك  ،أي خُنربك اي حممد بفتح عظيم سيشهد حبد ذاته على أنك صادق
ولكن اإلنسان يضطر إىل  ،تظهر اآلايت الفتح فتحا عظيما. يف بعض األحيان
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ولكن لن تكون هناك حاجة إىل االستنباط من هذا  ،االستنباط واالستنتاج منها
لِّيـيغ فِّري ليكي هللُا ميا تـيقيدَّمي  وقال تعاىل الفتح بل سيكون عالمة حية على صدقك.

قتالك مع العرب  سنرزقك هذا الفتح ألنك مل تعمل يفأي  مِّن  ذين بِّكي ويميا أتييخَّري 
خطأ بعض األمور ببعض األمور اليت كان العمل هبا ضروراي، كذلك صدرت منك 

اليت كان جيب أال تصدر. مثال عفوتي يف بعض املناسبات وكان يف غري حمله، ويف 
بعض األحيان كان العفو ضروراي ولكن مل خيطر ذلك ببال الصحابة فلم يعفوا. 

من ذلك ألن  شهر حمرم احلرام، وسخِّ  النيب يف  قتاالً فمثال خاض املسلمون 
تيُه عيليي كي  وقال تعاىل القتال يف هذا الشهر مل يكن جائزا أصال. وييُتِّمَّ نِّع مي

تيقِّيًما * وييـين ُصريكي هللُا نيص رًا عيزِّيزًا رياطًا ُمس  دِّييكي صِّ  لِّيُتمَّ هللا نعمتيه عليك ، أيوييـيه 
ار، وينصرك نصرا عزيزا وليس نصرا عاداي رُييك صراطا يضمن لك االنتصلِّ و 

لذا لن  ،فحسب. لقد ُأشري يف ذلك إىل أن املسلمني ما كانوا ليشنوا اهلجوم أصال
تبدأ ابلقتال. واآلن سنختار طريقا سُيصبح القتال بسببه جائزا، وذلك الطريق هو 

ك األعداء ننا سنخلق أسبااب فيهامجأبأن يُبادر الكفار ابهلجوم. فيقول هللا تعاىل 
تيهُ ويدمَّرون. واملراد من:  وتقوم احلكومة  ،هو أن العرب سُيهزيمون وييُتِّمَّ نِّع مي

ويإِّذ  قيالي ُموسيى لِّقيو مِّهِّ ايي قـيو مِّ ألن هللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي:  ،اإلسالمية
عيليُكم  ُمُلوًكااذ ُكُروا نِّع ميةي هللاِّ عيليي ُكم  إِّذ  جيعيلي فِّيُكم  أين بِّيياءي ويجي 

1 . 
ن إمتام النعمة على اجلماعة أبلقد وصف هللا تعاىل يف هذه اآلية النعمة وقال 

الرابنية يكون أبسلوبني، أي إذا كانوا يف مواجهة سياسية فسيكون ابحلصول على 
امللك، وإذا كان األمر دينيا حبتا فبإكمال النبوة. أي عندما يُبعث نيب من هللا إىل 

جيعله هللا تعاىل ميلِّكا، وإذا كانت دينية  ،وُتشّن عليه حرب سياسية فق األرض 
جيعل دينه غالبا، وإذا كانت املواجهة سياسية ودينية معا يُعطيه هللا تعاىل إنعامات 

تيهُ من النوعني، أي تقام نبوته ويُعطى امللك أيضا. فسيكون املراد من   وييُتِّمَّ نِّع مي
نتيجة هذا اهلجوم هي تدمري حكومة العرب وإقامة  هنا أنه ستكون عيليي كي 
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تيقِّيًما حكومة املسلمني. وقد أُخرب يف رياطًا ُمس  دِّييكي صِّ أنك لن تضطر إىل  يـيه 
 ،بل سُيمهِّّد هللا تعاىل بنفسه طريقا سُيصبح القتال بسببه جائزا لك خيانة العهد،

 وسيُعّد كل شخص هجومك جائزا ومربَّرا. 
 هو فتح مكة وليس صلح احلديبية افتًحا ُمبيناملراد من 

لقد اختلف املفسرون يف تفسري هذه اآلية، فيقول البعض أبن املراد من الفتح هو 
صلح احلديبية، ويقول اآلخرون والصحابُة أبن املراد منه هو فتح مكة، وتؤيد 

هنا مسعت من النيب أن إرأيهم رواية ابن مردويه عن عائشة رضي هللا عنها قوهلا 
نيا ليكي فـيت ًحا ُمبِّيًنااملراد من الفتح املذكور يف  . أي لقد 1هو فتح مكة إًِّنَّ فـيتيح 

بنفسه أن املراد منه هو فتح مكة، ولكن إذا كان املراد منه صلح  قرر النيب 
صلح احلديبية. ولوال صلح  فال شك أن فتح مكة حصل نتيجة ،احلديبية أيضا

  فتح مكة. ملا حصل احلديبية
 نبأ آخر صدر عن دار الطبول اإلهلية

وسينتصر  ،األحداث املهمة املتعلقة ابلنبأ القائل أبن العدو سيهاجم نتحر واآلن 
املسلمون، فنعلم أن دار الطبول قد أخربت قبل عام ونصف تقريبا أن العدو 
م، مث عندما اقرتب هذا الوقت أخربت دار الطبول اإلهلية هبجوم العدو مرة  سيهاجِّ
أخر . تقول السيدة ميمونة رضي هللا عنها أنه عندما قرب وقت هجوم العدو،  

وتكلم عند الوضوء ومسعت  ،ظ للتهجديف بييت، مث استيق ًنئما كان النيب 
 ، ، ُنصرتي صوته، وكان يقول: لبيك، لبيك، لبيك، مث قال بعد ذلك: ُنصرتي
. عندما خرج سألته: هل جاءك أحد كنت تتكلم معه؟ قال: نعم، لقد  ُنصرتي

وكانوا يصرخون ويقولون: نناشد حممدا  ،ُعرض علي يف الكشف وفد بين خزاعة
ولكن قريًشا  ، املواثيق معك ومع آابئك وظللنا ننصركنا عقدًنإنونقول  ،بربّه

بينما كان بعضنا يف السجود وآخرون يف الركوع  ،خانوا عهدًن وهامجوًن ليال
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فقتلوًن، وجئناك اآلن مستعينني. فرأيت يف الكشف شخصا من بين خزاعة واقفا 
، نُ  ، فقلُت: لبيك، لبيك، لبيك، أي أًن مستعد لنصرتكم. مث قلُت: ُنصرتي صرتي

جاء إىل بييت  . كذلك تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها أن النيب 1ُنصرتي 
هنا إصباح اليوم نفسه وقال: لقد تعرَّضت ُخزاعة حلادث خطري. تقول عائشة 

فهمت أن احلادث اخلطري الذي تعرض له بنو خزاعة ليس إال أن بين خزاعة 
فال بد أن يكون أهل مكة  ،وبينهم وبني أهل مكة ميثاق ،يسكنون على احلدود

قد هامجوهم. قلُت: اي رسول هللا، هل كمكن أن تنقض قريش امليثاق على الرغم 
من كل هذه األحالف ويهامجوا بين خزاعة؟ قال: إهنم ًنقضون العهد نتيجة 

. قلُت: اي رسول هللا، حكمة إهلية. واحلكمة أن اهلجوم مل يكن مسموًحا للنيب 
 .2نة؟ قال نعم ستكون حسنةهل ستكون نتيجتها حس

الطبول يف دار الطبول مرة أخر  يف ذلك اليوم وحدث احلادث  ابختصار، ُدقت
 . الذي سأذكره اآلن، ويف جانب آخر أخرب هللا به رسوله 

 حرب بين خزاعة وبين بكر

كان هناك قتال بني بين خزاعة وبني بين بكر، وكان بنو بكر ينصرون أهل 
كان   ولكن النيب  ،ينصر بنو خزاعة املسلمني عمليا ق  مكة دائما، بينما مل

مواثيق. وعليه فكان املسلمون  ينصرهم ألنه كان بينهم وبني أجداد النيب 
. كانت القبائل يواسوهنم بوجه عام بسبب عالقاهتم مع أجداد النيب 

ولكن عندما ُعقدت هذه املعاهدة ظنت بنو بكر أن  ،مستعدة دائما للقتال
اعة سيكونون غافلني اآلن، لذا فالفرصة مواتية لضرهبم. فذهبوا إىل أهل بين خز 

مكة وقالوا هلم أبن الفرصة ساحنة اآلن إذ قد ُعقدت املعاهدة فال كمكنهم أن 
لذا لو نصرمتوًن اآلن ألمكننا أن ندّمرهم. قال أهل  ،خيطر بباهلم أننا سنضرهبم

آلن. فقرروا ابلتشاور أهنم مكة: ال أبس، لقد نصرمتوًن دائما وسننصركم ا
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ولن  ،حالكة الظالم. وسُتحالفهم جيوش مكة سيشّنون غارة يف جوف ليلة  
يعرف أحد بوجود جيش مكة فيهم بل سيظن اجلميع أهنم بنو بكر، ولكن 
سيضرهبم أهل مكة خلسة ويعودون دون أن يتصور أحد وجودهم. فسار 

هامجوا بين خزاعة. هذا ما جيش أهل مكة وجيش بين بكر معا يف ليلة حمددة و 
أشار إليه رجل من بين خزاعة حني قال أبن بعضنا كان ساجدا وبعضنا راكعا 

هنم قُتلوا إبل قالوا على سبيل املبالغة  ،مع أهنم ما كانوا مسلمني إال قليل منهم
ألن امليثاق قد أُبرم إىل  ،وهم ساجدون وراكعون. فكان بنو خزاعة مطمئنني

ولن يضر أحٌد أحدا، ولكن قريش انقضوا  ،ر عليهم اآلنعشر سنوات وال خط
عليهم ابلتواطؤ مع بين بكر وبدأوا يف قتل بين خزاعة. وهرب من هرب ومن 
بقي يف مكانه قُتل. ومعلوم أنه كمكن أن يصدر الصوت من أحد ليال، 
فبصدور هذه األصوات علم بنو خزاعة أن قريشا أيضا مع بين بكر. فأاثروا 

أن قريشا هامجوهم وليس بنو بكر فق . وأتكد الناس اجملاورون ضجة صباحا 
لذا  ،أنه ال كمكن لبين بكر وحدهم أن يتشجعوا على ذلك ما مل ُتالفهم قريش

ال بد أن تكون قريش معهم. وبذلك شاع يف املنطقة كلها أن قريشا نقضت 
هدة، العهد. فاجتمع زعماء مكة وقالوا أبن األمر حمرج جدا إذ نُقضت املعا

لذا جيب أن نتدارك هذا الوضع  ،واآلن وجد حممد رسول هللا فرصة لُيهامجنا
 بطريقة ما.

 وفد بين خزاعة يصل إىل النيب 

عندها أعّد بنو خزاعة وفدا يضم أربعني شخصا وأرسلوهم وطلبوا منهم أن يصلوا 
ني كما إىل املدينة على جناح السرعة، فوصلوا إليها يف ثالثة أايم ودخلوها ملتمس

يف الكشف من قبل وقالوا: إننا نناشد رسول هللا بربه أننا ظللنا  أُري النيب 
وأجدادك، وظللنا  آلابئكمعاهدين لك كما كان آابيًن وأجدادًن معاهدين 

ولكن قريشا قتلوا رجالنا ليال بسبب صداقتنا معك.   ،خملصني وأوفياء لك دائما
حينذاك يف املسجد وكان قد تلّقى هذا اخلرب قبل ثالثة أايم. عندما  كان النيب 
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هذا الكالم قال ألمريهم عمرو بن سامل: ال ُتزنوا سوف تُنصرون. مث قال  مسع 
ما مفاده: ال نصرين هللا إن مل أنصركم. مث قال: سأمحيكم وأهلكم وأوالدكم كما 

 أمحي نفسي وأهلي وأوالدي.
لذا  ،جيئكم وسيبحثون عنكممبقال: إن أهل مكة سيعرفون و  مث طمأهنم النيب  

عليكم أن تعودوا، وألن اكتشاف قافلة كبرية تضم أربعني شخصا أمر غاية يف 
وال تذهبوا بصورة قافلة، حىت ال يُعلم  ،السهولة لذا جيب أن تعودوا مثىن وُثالث

 .1أنكم أتيتم إيّل. فقسَّموا القافلة إىل فئات صغرية وعادوا
 لتجديد امليثاق املدينةو سفيان يصل إىل أب

وابلتايل وجد املسلمون فرصة للهجوم  ،لقد قلق أهل مكة ألهنم نقضوا العهد
عليهم وليس هلم أن يتهموهم. ومن ًنحية اثنية شعروا أن الناس حيرتمون كثريا 
معاهدة ُتربم يف مكة، لذا يُعّدهم الناس مجيعا خائنني بسبب نقضهم معاهدة 

ا يف احلرم وسيكرهوهنم وسيقولون أبنكم هتكتم عِّرض املقام املقدس إذ أبرموه
وهذا يشوِّه  ،نقضتم املعاهدة بُعيد إبرامها. فعندما شعروا أهنم أخطأوا يف هذا األمر

مسعتهم عند القبائل اجملاورة، وابلنتيجة كمكن للمسلمني أن يهامجوهم؛ أرادوا أن 
د صلح احلديبية مل يكن زعيمهم أبو سفيان يتحاشوا احلرب بطريقة ما. عندما ُعق

موجودا يف مكة، ولكنه كان موجودا فيها عند وقوع هذا احلادث، فجاء زعماء 
مكة إىل أيب سفيان قلقني، وقالوا: لقد حدث كذا وكذا. سأهلم أبو سفيان: ما 
الذي حدث؟ مسعت أنكم ذهبتم إىل هناك وهامجتم خزاعة. قالوا: دع  ما مضى، 

قائدًن فعليك أن تتدارك الوضع اآلن. فاذهب إىل املدينة وجدِّد  امليثاق  وما دمتي 
 15متذرعا أن مدة عشر سنوات قليلة لذا علينا أن نتعاهد على عدم القتال إىل 

عاما، وهبذه الطريقة لن يعرف الفريق الثاين ما هو السبب وراء قولنا هذا. وبذلك 
ز القتال بسبب خطأ سبق. قال أبو نه ال جيو إسوف ُيربم ميثاق جديد وسنقول 

 سفيان: حسًنا، وانطلق. 
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 حتاُيل أبي سفيان

: تعرف أين زعيم مكة. قال النيب عندما وصل أبو سفيان إىل املدينة قال للنيب 
 نعم. قال: تعلم أنه عندما ُعقد صلح احلديبية مل أكن يف مكة. فأىّن لك أن :

جُتري أحدا دون أن أجريه أًن؟ إذا أبرمُت أًن امليثاق كمكن اعتباره ميثاقا من قِّبل 
هنيهة بعد مساع كالمه، مث قال أبو سفيان: أقرتح  مكة وإال فال. سكت النيب 

واثنًيا: مدة عشرة سنوات قليلة، فقد تعب القوم  أن جندد امليثاق وأوّقع عليه أًن،
عاًما.  20أو  15من القتال املستمر لذا أر  أن مندد ميثاق عدم القتال إىل 

: اي أاب سفيان، هل نقض وهكذا قّدم عذرا وكأن هناك سببا معقوال. قال النيب 
هللا تعاىل أحٌد امليثاق؟ قال: معاذ هللا، معاذ هللا، كيف كمكن ذلك! لقد عاهدًن 
: إن كنتم فأىّن ألحد أن ينقضه؟ بل حنن اثبتون عليه وليس لنا أن ننقضه. قال 

ال تنقضون امليثاق فلن ننقضه حنن أيضا فما احلاجة إىل ميثاق جديد؟ لقد قلق 
أبو سفيان على ذلك ألن حيلته مل تنجح، فقال: امليثاق السابق ال حيمل توقيعي، 

أن أوقّعه أًن ليكون مضموًن، وهذا كل ما يف وألين زعيم لذا من األنسب 
 : ال حاجة إىل ذلك. ذهب أبو سفيان إىل أيب بكر املوضوع. قال النيب 

قلقا وقال: اي أاب بكر إنك تعلم أنين أحتل مكانة مرموقة، فلو مل يكن امليثاق 
موقَّعا مين أىّن له أن يكون ُحجة على أهل مكة؟ فالبد أن أوّقعه أًن، وأكرر 

جيب أن مندِّد مدة امليثاق. لذا أرجوك أن تقول حملمد ألنه يسمع لك إنه وأقول 
: قال حىت جندد امليثاق وأوّقع عليه. قال أبو بكر: هل قلتي ذلك لرسول هللا 

ما دام امليثاق قد أُبرم فال حاجة إىل إنه نعم: قال: فماذا رّد عليك؟ قال: يقول 
يشمل أماين   سفيان، إن أمان النيب : اي أابميثاق جديد؟ قال أبو بكر 

وقال له  أيضا، فال حاجة إىل ميثاق جديد. مث ذهب أبو سفيان إىل عمر 
: كنت أنتظر أن أشج رأسك، وال جمال لتجديد الكالم نفسه. قال عمر 

فرّد عليه عثمان ابجلواب نفسه وقال: ما  العقد ق . مث ذهب إىل عثمان 
فمن  ؛أما حنن فزعيمنا واحد ،م أكثر من زعيمأسخف ما تقول! قد يكون لك
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وال دخل لنا يف املوضوع أبدا. مث ذهب  ،ومن حاربه حاربناه ،أجاره فقد أجرًنه
فرد عليه اجلواب نفسه. مث ذهب إىل فاطمة رضي هللا  أبو سفيان إىل علي 

عنها وقال: لقد تكلمُت مع الرجال ولكنهم ال يفهمون، ألهنم مقاتلون بوجه عام 
لذا جئت إليك ألقول لك  ،ولكن النساء رقيقات القلب عادة ،وحُيبون االصطياد

ربر، كمكن أن حيدث فساد كبري وتندلع احلرب وُتسفك دماء القوم دون م إنه
فما مل أوّقع امليثاق أًن فأىّن لآلخرين أن يقبلوه؟ لقد  ،وأنت تعلمني أنين زعيم القوم

هنا بعد تكّبد معاًنة كبرية لتجديد امليثاق بتوقيعي، فأرجوك أن تقويل  إىل جئتُ 
ألبيك أبين أجرهتم. وألن أابك حيبك كثريا فسيستتب األمر. قالت فاطمة: حنن 

ور كهذه، وال عالقة يل هبذا األمر، عليك أن تتحدث مع النساء ال نتدخل يف أم
الرجال. قال أبو سفيان: إذا كانت النساء ال يتدخلن يف هذه األمور فأرجو أن 

أننا أجرًنهم. قالت  ترسلي معي احلسن واحلسني وانصحيهما ليقوال للنيب 
الن صغريان فاطمة: البلوغ شرط لدينا فيما يتعلق ابألمور الدنيوية، بينما مها طف

مث ذهب أبو سفيان إىل املهاجرين واألنصار، وبذل يف  .ال يعرفان ما هو األمان
 ذلك يومني أو ثالثة أايم، حىت أصابه الذعر مما عساه أن حيدث. 

 إعالن أبي سفيان يف املسجد النبوي

مرة أخر  وقال: لقد ذهبُت إىل اجلميع وال يسمع  ويف األخري ذهب إىل علي 
قد تكلمت مع حممد رسول هللا فهو ال يردُّ على كالمي فأرجوك أن يل أحد، و 

تُرشدين، هل هناك من سبيل حلل هذه القضية أم ال؟ جيب أن تتأمل أيضا ألمل 
القوم. قال: خيطر ببايل أن تُعلن يف املسجد أنك زعيم القوم ومل توّقع على امليثاق، 

سيجدي ذلك نفعا؟ قال  ومتديد مدته. قال: هل جانبكلذا جئتي لتجديده من 
ولكن ما دمتي قد طلبتي مين اقرتاحا  ،: يبدو يف الظاهر أنه ال فائدة منهعلي 

جالسا يف املسجد إذ جاء  فقد اقرتحت، كمكنك أن تعمل به وتر . كان النيب 
ليسوا  مينأبو سفيان إىل املسجد وقال: امسعوا اي أهل املدينة، إنكم عاهدمت 

 نينوأريد أن أيدي مسؤولييت. ما مسعُته ال أبس فيه ولك ،سؤولسؤولني، بل أًن املمب
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أريد أن مُتدَّد مدة امليثاق وأوّقعه أيضا. فُأعلن أن امليثاق يبدأ من اليوم وأصّدقه 
وقد زِّيدت  عليه سنوات كذا وكذا. كان هذا الكالم مبنيا على مُحق حبت ضحك 

ألنه صار أضحوكة أمام  عليه الصحابة كلهم وشعر أبو سفيان إبهانة شديدة
ألن امليثاق يربيم مبوافقة الفريقني وليس من طرف واحد. فقال غاضبا: اي  ،اجلميع

ضتين لإلهانة قصًدا، . مث قال لعلّي: إنك عرّ على الدوامبين هاشم أنتم عاديتموًن 
 وإنك تعادينا دائما. قال هذا الكالم وعاد غاضبا. 

 م حبيبة رضي اهلل عنها أل اإلميانية غريةال

أي أم )كانت ابنته   ؛ لقدويف أثناء ذلك تعرَّض أبو سفيان إلهانة أخر  أيضا
، فعندما زار أبو سفيان املدينة متزوجة من النيب  (املؤمنني السيدة أم حبيبة
عندما ذهب لزايرهتا كان الفراش مبسوطا فطوت ه فورا. و خطر بباله أن يزور ابنته. 

سفيان لفعلها وقال: ملاذا طويتِّ الفراش، أال يليق يب هذا الفراش؟ استغرب أبو 
 ،، وألن املشرك جنسقالت: اي أيب، احلق أن هذا الفراش يستخدمه رسول هللا 
لذلك طويُته. فاستغرب  فال كمكنين أن أُتمَّل أن يلمس املشرك فراش النيب 

ريا منذ أن فارقتِّين، إذ مل لقوهلا هذا أكثر وقال: اي ابنيت، يبدو أنك تغرّيتِّ كث
تكوين عدكمة االحرتام يل إىل هذا احلد. قالت: الفرق الوحيد هو أنين عندما 

وعرفت قدر رسول  ،تركُتك كنُت كافرة، أما اآلن فقد أكرمين هللا تعاىل ابإلسالم
. أعرف أنك تّدعي كونك زعيم العرب وتُرغم أنفك أمام األحجار، فهناك هللا 
  شأنك وشأن رسول هللا. فعاد أبو سفيان من هناك ايئسا.شاسع بني بونٌ 

 عودة أبي سفيان خائبا

عندما ُأصيب ابإلهانة يف املسجد أيضا عاد مع قافلته، وقابل يف الطريق رجاال من 
بين خزاعة، فظن أهنم ما داموا قادمني من هذا اجلانب فال بد أن يكونوا عائدين 

أخبار املدينة؟ فلم يسأهلم عما إذا كانوا قد ذهبوا ، فسأهلم: ما بعد مقابلة النيب 
لرفع الشكو ، بل سأهلم أخباري املدينة. ما كان هؤالء مسلمني ومل تكن لديهم 

فلم يتحاشوا الكذب وقالوا: ما لنا واملدينة؟ لقد تشاجر بعض  ،معرفة ابإلسالم
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ا جدا فقال أفراد قومنا فيما بينهم وقد جئنا لنصلح بينهم. كان أبو سفيان ذكيً 
م ُتايلوا علّي. دعوهم يتقدموا قليال مث افحصوا روث أبعرهتم، ومبا أن أهل إهنلرفقائه 

فاعلموا أهنم  ،فإن ُوجدت فيها نو  التمر ،املدينة يُطعمون إبلهم نو  التمر
 ،عندما فحصوه وجدوا نو  التمرو يكذبون وأهنم قادمون من املدينة، وإال فال. 

وحضر  ،وصل أبو سفيان مكة ؛من املدينة. على أية حال فعلموا أهنم قادمون
الزعماء مجيعا وسألوه عما جر . قال: أعلنُت يف املسجد أنه ال كمكن إبرام امليثاق 
بدوين، لذا أُجدِّد امليثاق وُأصّدقه وأمدِّد مدته. قالوا: كيف قلت هذا الكالم الغيب 

ريق الثاين، وكيف كمكن أن يُعّد الف موافقةكيف كمكن أن تُعلن دون   !وأنت زعيمنا؟
قال:  !قال: هم أيضا قالوا ذلك متاما. قالوا: فما هذا الذي فعلتيه؟ !ذلك ميثاقا؟

ماذا كان علي إًذا أن أفعل؟ فقد قلت حملمد مرارا، ريغِّمي أنفي أمام الصحابة ومل 
راء يسمع يل أحد، فماذا كان بوسعي أن أفعل؟ قالوا: ما مل تكن هناك أية فائدة و 

 .1فلماذا أهنت نفسك؟ قال: لقد فعلُت ما فعلُت. فالمه اجلميع ،فعلك هذا
 اتهام أهل مكة أبا سفيان باخليانة

م أحد  قال الناس أنه تواطأ مع املسلمني. كانت هناك عادة بني العرب أنه إذا اهتُّ
مبثل هذه التهمة كان يُقدِّم القرابن أمام بيت هللا، وكان كمسح جبينه بدمه ويُعلن 
أمام القوم أنه مل يرتكب خيانة. عندها كانوا يظنون أنه ال يكذب وكانوا يـيُعّدون 

أمام بيت  القرابنالعادة مسح أبو سفيان جبينه بدم ذلك عذااب كبريا. فبحسب 
  .2نه قام مبا استطاع ومل يعقد ميثاقا مع املسلمنيإهللا، مث قال للقوم 

 اذا سيحدث إذا هجم املسلمون؟مبن يفكر مفاطمأن الناس، ولكنهم ابتوا  
 قلق زعماء مكة

ظنا منهم أن  ،مما جعلهم يقلقون أكثر ،مل تصل األخبار من املدينة لبضعة أايم
قد قال هلم  وال بد أن يكون النيب  ،رجاال من بين خزاعة ذهبوا إىل املدينة
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شيئا. إما أن يقول هلم إننا ال نستطيع أن نفعل شيئا، أو يكون قد وعدهم 
ابملساعدة. فال بد أن نعلم السبب وراء هذا اهلدوء. فقالوا أليب سفيان بعد ثالثة 
 أو أربعة أايم أن يستعرض الوضع كل يوم ويستعلم إن كان جيش املسلمني قادما. 

 لفتح مكة استعداد النيب 

من  لق أبو سفيان إىل مكة، ومن ًنحية اثنية طلب رسول هللا فمن ًنحية انط
لعائشة رضي  إحد  زوجاته أن ُتزم حقائبه للسفر فبدأت تقوم بذلك. وقال 
إذ هذا النوع من  ،هللا عنها أن تُعّد له الشعري أو ُتمِّص بعض احلبوب األخر 
اد. يف هذه األثناء األطعمة كان مهيًأ يف تلك األايم، فبدأت هي أيضا يف االستعد

 إىل بيت ابنته وسأهلا عما جيري، وهل يستعد رسول هللا  جاء أبو بكر 
ابالستعداد. قال: هل هذا  إذ أمرًن  ،لسفر؟ قالت: يبدو أنه يستعد للسفر

استعداد لقتال؟ قالت: ال أدري، إمنا قال لنا أن نُعد لسفره وهذا ما نفعله. بعد 
أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما وقال:  سول هللا يومني أو ثالثة أايم دعا ر 

وقال أبن هللا  ،تعرفون أن وفد بين خزاعة جاء بكذا وكذا؟ مث أخربمها مبا جر 
وهناك ميثاق بيننا وبني بين  العهد، تعاىل قد أخربين سلًفا أن أهل مكة قد خانوا

إىل قوة أهل  نظرا للقتالخزاعة. فمما يُنايف مقتضى اإلكمان أن خناف وال نستعد 
مكة وبسالتهم. لذا سوف خنرج إىل هناك، فما رأيكما؟ قال أبو بكر: اي رسول 
هللا، إن بينك وبينهم ميثاق، مث هم قومك. وكان يقصد من ذلك: هل ستقتل 

 عمري  بل سنقتل ًنقضي العهد. مث سأل  ،لن نقتل قومنا :قومك؟ قال 
نقاتل الكفار حلماية رسول هللا. فقال عمُر: كنت أدعو كل يوم أن جند فرصة ل

: إن أاب بكر رقيق القلب جدا، ولكن احلق جيري على لسان عمر قال النيب 
إعالًن إىل القبائل اجملاورة أبن الذي  ، مث قال: استعِّّدوا للسفر. مث أرسل 1أكثر

يؤمن ابهلل ورسوله فليجتمع يف املدينة يف مستهل شهر رمضان، فبدأت اجليوش 
 للقتال.  تتوافد حىت تكّون اجليش من عدة آالف وخرج رسول هللا 
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 الفرق اهلائل بني دور الطبول اإلهلية ودور الطبول عند الكفار

ر الطبول هذه! عندما أُبرم امليثاق املذكور من قبل وقيل انظروا اآلن، ما أعظم دا
أنه لن يكون هناك قتال، وقال املعاهد حالفا ابهلل: إننا لن ننقض العهد ولعنة هللا 
علينا إذا نقضناه، مث مل متض ليلة واحدة حىت أخرب هللا تعاىل أن احلرب ستندلع 

ع. أما دار طبول الكفار فُدّقت الطبول وشاع اخلرب أن احلرب على وشك االندال
ومل يُدرك أن احلرب موشكة  ،فحالتها أن أاب سفيان مكث يف املدينة لثالثة أايم

على االندالع، وقال لقومه عند العودة: إين أجنزُت كذا وكذا. فسألوه: ألن تندلع 
احلرب؟ فقال: ال. ولكنه ما لبث أن وصل إىل مكة حىت استعّد جيش من عشرة 

ما أنه مل يستعد جيش كبري مثله يف اتريخ العرب إال عند غزوة ، علمقاتل آالف
األحزاب، إذ كان اجليش يف غزوة األحزاب يرتاوح بني عشرة آالف واثين عشر 
ألفا. أي كانت تلك املرة الثانية يف اتريخ العرب اليت يبلغ فيها عدد اجليش هذا 

نة ومل يعرف به أحد. مث احلد. الالفت يف األمر أن جيشا كبريا مثله خرج من املدي
أر  هللا تعاىل معجزة أن أُعلن من دار الطبول اإلهلية ومزّقت دار الطبول اليت 

دعا هللا تعاىل أن يصم آذان أهل مكة  كملكها األغيار. فعندما خرج رسول هللا 
 . فخرج رسول هللا 1ويعمي أبصار جواسيسهم لئال يروًن وال يبلغ آذاهنم كالمنا

مع أنه كان يف املدينة  ، مكة خرب خروج جيش قوامه عشرة آالفومل يصل إىل
 مئات املنافقني. 

 رسالة صحابي إىل كفار مكة ومصادرتها

بعث صحايب واحد فق  كان ضعيف اإلكمان إىل أهل مكة رسالة قال فيها أن 
خرج مع جيش قوامه عشرة آالف، وال أعرف مكان توجُّهه، غري  رسول هللا 

وأتوقع  ،إىل مكة، وإن يل بعض األقارب واملعارف يف مكة ذاهبأنين أظن أنه 
أنكم ستساعدوهنم يف ساعة العسرة هذه وتنقذوهنم من كل إيذاء. مل تكد خترج 
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صباح ذات يوم وقال له: اذهب   علي ا  هذه الرسالة إىل مكة إال ودعا النيبُّ 
ومعها  ،إىل مكان كذا، فقد أخربين هللا تعاىل أنك ستدرك هناك امرأة راكبة بعريا

فُخذ الرسالة منها وأتِّ هبا إيل فورا. عندما همَّ علّي  ،رسالة إىل أهل مكة
بل عليك أن  ،فحذار أن تقسو عليها ،: إهنا امرأةقال له رسول هللا  ابالنطالق

ن معها الرسالة، وإن مل تعرتف ومل تنفع التوسالت فيمكنك أن أبوتلّح عليها تصّر 
متارس بعض القسوة، وإذا احتجت إىل قتلها كمكنك ذلك أيضا، ولكن ال تسمح 

فأخذت تبكي  ،إىل هناك ووجد املرأة . فوصل علّي 1أن متر الرسالة أبي حال
جيوهبا وأمتعتها  ففّتش .شينتفتّ وُتلف وتقول: هل أًن خائنة وخمادعة؟ كمكنك أن 

ولكن مل يعثر على الرسالة. قال بعض الصحابة: لعل الرسالة ليست معها، 
وقال: عليكم ابلسكوت، وقال حبماس شديد: وهللا إن الرسول  غضب علّي 

إن حممدا رسول هللا قال إن معك رسالة، ووهللا ال  :ال يكذب أبدا. فقال للمرأة
جيب أن تسلِّّمي الرسالة يل وإال فاعلمي أنين لو  أكذب. مث شهر سيفه وقال:

صادق وأنت كاذبة.  ألن رسول هللا  ،عارية لفعلت ذلك لتفتيشكاضطررت 
  وسّلمت رسالةً  ،خصالت شعرها فورا حّلتفعندما ُهدِّدت ابلتعرية ارتعبت و 

كانت قد أخفتها فيها. كانت الرسالة من الصحايب "حاطب" قال فيها أبن 
هللا قادم مع جيش قوامه عشرة آالف، ال أعرف مكان توجُّهه ولكن  حممدا رسول

لذا أخربكم  ،ال أظن جيشا كبريا مثله كمكن أن يتوجه إىل أّي مكان سو  مكة
دعا الصحايب "حاطب" وسأله هل  بذلك. عندما وصلت الرسالة إىل النيب 

، مجيع : ملاذا بعثتها؟ قال: اي رسول هللاهذه رسالتك؟ قال: نعم. قال 
قادما من خارج ها أما أًن فقد سكنت ،مكة أهلاملهاجرين الذين معك كانوا من 

مكة وليس يل من األقارب أحد هنا، فابين وزوجيت يسكنان هناك، وعندما ُيشّن 
. وألنه ليس هناك من مين حيميهمُوجد  إناهلجوم سيقتل أهل مكة ُجّل أقاريب إال 

مع أنين أعرف أن هللا تعاىل  ،الرسالة لذلك كتبت هذه ،حيمي أهلي وأوالدي
                                                 

 .ذكر األسباب املوجبة للسري إىل مكةاملرجع السابق؛  1



 ياحة الروحانية الس 542
 

ألن هللا تعاىل وعد بذلك،  ،سينصرك. وملا كان من املقدر أن األعداء سُيدمَّرون
ولكن هبذه الطريقة سينجو  ،ألف رسالة إليهم فإهنم هالكون ال حمالة وإن  بعثتُ 

ولن تواجه أنت أّي أذ  على أية حال، وأًن لسُت فاقد اإلكمان.  ،أهلي وأوالدي
حنن بذلنا كل ما يف  ،موجودا هناك فشهر سيفه وقال: اي لئيم كان عمر 

وقال: امسح يل اي رسول هللا  !وسعنا ليل هنار لئال ينتشر اخلرب وأنت بعثت الرسالة
 .1ما فعل خوفا وفعل ،: ما يقوله صحيح وحق، وهو مؤمنألقطع عنقه. قال 

الطبول ولكن ُحظرت  على أية حال، هذا اخلرب مل يصل إىل أحد. لقد ُدّقت
 أن العدو قادم. تقريبا  أصواهتا يف مكاهنا. وأما هنا فقد أُعلن قبل عام ونصف

  ْعر أبي سفيانذ

، خارج مكة احلرم حدود مل يعلم أهل مكة بوصول املسلمني إال عندما وصلوا إىل
هناك كان أهل مكة حيرسون أاب سفيان ورفقاءه، أي عندما وصل  وعندما وصلوا

ولكن هللا تعاىل عاجل  ،املسلمون هناك علم أهل مكة أن جيش املسلمني وصل
بعد الوصول إىل هناك أنه ينبغي أن نُعلن  هذا املوضوع أيضا. قال رسول هللا 

بخ الطعام حىت أن ُيشعل كل جندي ًنرا منفصلة لط هلم أننا وصلنا هنا. فأمر 
فاشتعل عشرة آالف ضوء أمام اخليام كلها. عندما رأ   ،تشتعل عشرة آالف ًنر

إذ مل يكن هلم أن يتصوروا هذا اجليش  ،أبو سفيان ورفقايه هذه النريان ُذعروا
العرمرم. يف هذه احلالة من الذعر قال أبو سفيان لرفقائه: هل لكم أن تقدِّروا ملن 

وا لالنتقام. قال أبو ي وظنوا أهنم جا ،أوال إىل بين خزاعةهذا اجليش؟ ذهب وهلهم 
سفيان: وحيكم! إن عدد بين خزاعة ال يبلغ ُعشر هذا العدد، فال حقيقة لبين 
خزاعة أمام هذه النريان واسعة النطاق واجليش الكبري. عادة تكون هناك ًنر 

كلهم وبذلك صارت عشرة آالف خيمة، أما عدد خزاعة   ،واحدة أمام كل خيمة
ال يربو على بضع مئات، فأىّن يكون هذا اجليش جيش بين خزاعة؟ إذ إن عددهم 
ال يكاد يُذكر مقابل هذا اجليش. مث قالوا، قد يكون للقبيلة الفالنية أو الفالنية، 
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عددهم أيضا ليس إّن فقال أبو سفيان: ملاذا ستأيت تلك القبائل إىل هنا أصال؟ مث 
ن إضع قبائل ولكن كان أبو سفيان يقول كل مرة مثل هذا العدد. فقد ذكروا ب

(، قال: هذا ليس صحيحا. ويف األخري قالوا: كمكن أن يكون جيش حممد )
ألهنم   ،ومل خيطر ذلك بباهلم ،إذ قد تركتهم يف املدينة ًنئمني ،هذا كذب حبت

 كانوا جالسني بكل هدوء. 

 أبو سفيان ورفقاؤه يف حصار احلراس املسلمني

 ، ذلك إذ اقرتب منهم بعض من اجلنود املسلمني املكلفني ابحلراسةبينما هم يف
أيضا الذي كان  العباس  ومسعوا صوت أيب سفيان، وكان منهم عّم النيب 
 إذ أعطاه النيب  ،آنذاك صديقا محيما أليب سفيان، وكان يركب بغلة النيب 

بغلته لريكبها يف السفر. فعندما مسع صوت أيب سفيان: ًنداه قائال: اي أاب سفيان. 
قال أبو سفيان: أين أنت اي عباس؟ قال العباس: ويلك اي أيها الشقي، لقد جاء 
حممد جبيش قوامه عشرة آالف جندي، وسُتدمَّر مكة تدمريا. فتعال اآلن واركب 

وإال سيحل الدمار ابلقوم كله.  ،العفو لقومكوتوسَّل إليه ابسم هللا واطلب  ،خلفي
بيده وأردفه وركل البغلة. من املعلوم أن اجليش يكون حمروسا  فأخذ العباس 

والعباس  جيدا، فكان احلراس يوقفونه يف كل مكان. ولكن كلما رأوا بغلة النيب 
 . جالسا يف األمام خّلوا سبيله، فتجاوزا موضع احلراسة ووصال إىل خيمة عمر 

 يسعى حلماية أبي سفيان العباس 

سّل سيفه وقال، احلمد هلل الذي وفّقين لقتل عدو هللا بغري أن  عندما رآه عمر 
ابتعد عدوه يف يدي. عندما رأ  العباس هذا املشهد  أنقض العهد، وقد أوقع 

، فدفع خيمة النيب  قربيالحقهما حىت وصلوا  من أمام عمر مسرعا، فأخذ
مث نزل العباس وأخذ بيد أيب سفيان ووصل  ،سفيان للنـزول عن البغلة العباس أاب

وقال: اي رسول هللا، لقد جاء أبو سفيان لُيسلم. كان أبو  إىل خيمة النيب 
وأما اآلن فُيطلب منه أن ُيسلم. ، رس من قبلإذ كان حيُ  جيري،سفيان مذهوال مما 
ان أنه مل أيت لقبول ألنه كان يبدو من مالمح أيب سفي سكت رسول هللا 
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ما أعظم منة هللا أنه  ،وقال: اي رسول هللا اإلسالم. يف أثناء ذلك دخل عمر 
سّلم إيلَّ هذا اخلبيث وعدمي اإلكمان وعدو هللا ورسوله دون أن أنقض عهدا، فامسح 

غضب العباس ألن أاب  ولكن   ،صامتا يل أن أقطع عنقه. بقي رسول هللا 
وأنت تريد أن تقتله،  ،اي عمر: هذا الرجل من عائليت سفيان كان صديقه، فقال

لو كان من عائلتك ملا أردتي قتله. اغرورقت عينا عمر وقال: لقد ظلمتين اي 
عباس، وهللا عندما أسلمتي أنت سررُت حبيث لو كان أيب هو من أسلم ملا سررُت 

إبكمان أيب إىل هذا احلد، والسبب يف ذلك أنين كنت أعلم أن رسول هللا لن ُيسّر 
فال معىن للقرابة اآلن.  ،بقدر ما سُيسر إبكمانك أنت. أي قد تركنا آابءًن وأجدادًن

ساكتا مث قال بعد هنيهة: اي عباس خذ أاب سفيان إىل خيمتك،  ظل رسول هللا 
 وأسكِّنه عندك الليلة، مث ائتين به صباحا. ففعل العباس ذلك. 

  أبي سفيان تأثري كبري لعبادة املسلمني اجلماعية يف

 اآلخرين عند العودة ينبه، وكان عليه أن يستطلِّعانظروا اآلن، كان أبو سفيان 
ولكن قُبض عليه هو نفسه، وإضافة إىل ذلك قبض اجلنوُد املسلمون على رجال 

فباتوا هنالك. أخذ العباس أاب  ،آخرين أيضا، وهم أربعة أو مخسة من الزعماء
شهد أبو سفيان مشهدا  ،سفيان معه صباحا، وعندما أُذِّّن وقام الناس للصالة

كمكنكم أن تروا يف أايم اجللسة هنا أيضا كم يكون املشهد رائعا عندما -غريبا 
ُسوِّيت الصفوف وقام اجلميع إذ  -يقوم ثالثون أو أربعون ألف شخص للصالة

 بعض تناولعندًن أحياًن أن بعض الناس يكونون مشغولني يف للصالة. يالحيظ 
ملتزمني ابلصالة. على أية  مجيعا ولكن هؤالء كانوا ،يف وقت الصالة املأكوالت

حال، عندما رأ  أبو سفيان املشهد ارتعب بشدة، ألنه كان معتادا على زايرة 
مث  ،د ابلوقوفيؤمر اجلنو  ،وكان يعلم أنه عندما يُقتل شخص كبري ،بالط امللوك

يُقتل ذلك الرجل أمامهم. فبناء على ذلك سأل العباس: هل صدر الليلة أمٌر 
جديد حبقي؟ قال: ال، مل يصدر حبقك أّي أمر. قال: ملاذا يقف كل هؤالء 
الرجال إًذا؟ قال: هؤالء واقفون للصالة، هذا أسلوب العبادة عندًن. بعد قليل ركع 
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سأل أبو ف ،ل العباس: هذا من العبادة. مث سجدوافسأله ملاذا ركعوا؟ قا ،املصلون
سفيان: ملاذا خّروا كلهم على األرض؟ قال: أال تر  أن حممدا رسول هللا ساجد؟ 
واملسلمون يفعلون كما يفعل رسول هللا، قال: هذا طريق غريب، عندما يركع حممد 

 ،لمونوعندما يقف يقف اجلميع. قال العباس: هذا ما يفعله املس ،يركع اجلميع
وهم يُطيعون رسول هللا يف كل شيء. قال أبو سفيان: لقد ذهبُت إىل قيصر وإىل 

ومل أرهم يعبدون هكذا. قال العباس: ال أمهية لقيصر ق  أمام  ،غريه من امللوك
، فلو قال حممد ألصحابه أال يلمسوا خبزا وال يشربوا ماء ملاتوا جوعا حممد 

 ا ماء ق . وعطشا دون أن أيكلوا خبزا أو يشربو 
رسول اهلل  من التماس أبي سفيان

، فرآه النيب أاب سفيان إىل رسول هللا  عندما انتهت الصالة أحضر العباُس 
  وقال: وحيك! أمل تستيقن إىل اآلن أبن هللا واحد؟ قال أبو سفيان: كيف ال؟

لو كان هناك إله غريه لنصرًن حتما. قال: ويلك، أويال تُوقن إىل اآلن أن حممدا 
: اي أيها الشقي، ابيِّع رسولي  رسول هللا؟ قال: مل أوقن بذلك بعد. قال العباس

 ،قال: حسًنا. لقد ابيع حينئذ هكذا ألن يف ذلك محاية لنفسك وقومك. ،هللا
ولكنه صار مسلما حقيقيا فيما بعد. عندما ابيع أبو سفيان قال العباس: عليك 
أن تطلب العفو لقومك وإال سُيدمَّر قومك إىل األبد. كان املهاجرون خائفني 

 ،وكانوا يظنون أنه إذا ُهتكت حرمة مكة مرة ،حينذاك، إذ كانوا من سكان مكة
ن يتم الصلح حبال من األحوال وإن كانوا قد ألستعادهتا. وكانوا يدعون الستحال ا

ُتملوا مظامل شديدة وقاسية فيما سبق. أما األنصار فكانوا متحمسني جدا مقارنة 
أليب سفيان: اسأل ما تشاء. قال: اي رسول هللا، أال ترحم  معهم. قال النيب 

فيجب أن أًنل بعض  ،من أقاربك وأخوك إينقومك وأنت رحيم وكرمي؟ مث 
 داردخل مين : اذهب وأعلن يف مكة أن وقد أسلمُت. قال  ،اإلكرام واالحرتام

 ،ألًنس كثريين تتسع ، الةصغري  داريأيب سفيان كان آمنا. قال: اي رسول هللا، إن 
: حسنا، ومن دخل بيت جلميع أهلها. قال  تتسع داريومكة مدينٌة كبرية ال 
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قال أبو سفيان: اي رسول هللا، إن بيت هللا أيضا لن يكفي  هللا فله األمان أيضا.
مين وضع السالح فهو آمن. قال: اي رسول هللا مع و : حسنا، للجميع. قال 

: حسنا، من دخل بيته وأغلق ذلك يبقى بعض الناس خارج هذا النطاق. قال 
كانوا اببه فهو أيضا آمن. قال أبو سفيان: اي رسول هللا، بذلك سوف يُقتل مين  

بني األنصار  عندما آخى النيب -: حسنا، أعدُّوا راية لبالل يف األزقة! قال 
، لعل بالال مل يكن واملهاجرين آخى بني بالل وبني الصحايب أيب روحية 
راية  فأعطى النيب  -موجودا هبذه املناسبة أو قد يكون هناك حكمة أخر 

 ،يقم يف عارض الطريق حامال إايهافل ،بالل أليب روحية وقال له: هذه راية بالل
ولُيعلن أن الذي أييت ُتت راية بالل فهو أيضا آمن. قال أبو سفيان: هذا يكفي، 

.1: لك ذلكواآلن ستنجو مكة كلها. فقال: امسح يل اآلن ابالنصراف، فقال 
إعالن أبي سفيان يف مكة

وصول اخلرب أو لقد وضع الزعيم السالحي بنفسه ومل يُعد هناك داع للسؤال عن 
عدم وصوله. دخل أبو سفيان مكة مذعورا وهو يُعلن: أيها الناس اغلقوا أبواب 
بيوتكم وضعوا أسلحتكم، واذهبوا إىل بيت هللا، وقد ُنصبت راية بالل فاجتمعوا 

 وألقوا ،وبعضهم بدأوا يدخلون الكعبة ،ُتتها. فبدأ الناس إبغالق األبواب
واجتمع  ،األثناء دخل جيش املسلمني مكةاألسلحة خارج بيوهتم، ويف هذه 

 . 2الناس ُتت راية بالل
 احلكمة من نصب راية بالل 

راية  األمر العظيم يف هذا احلادث كله هو راية بالل، إذ قد رفع رسول هللا 
كان   بالل وقال: من جاء ُتت راية بالل فهو آمن. من املعلوم أن رسول هللا 

كان أبو   ينصب راية لنفسه. وأكرب املضّحني بعده  هو السيد والزعيم، ولكنه مل
ولكن مل تُنصب رايته أيضا. والزعيم الذي آمن بعده كان عمر ومل تُنصب  بكر 

، فتح مكة شّرفها هللا.3جالسرية احللبية؛  1
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ومل تُنصب رايته. مث   حيظى بشعبية كبرية وكان صهره  رايته، مث كان عثمان 
وصهره ومل تُرفع رايته، مث كان عبد الرمحن بن عوف  كان علّي الذي كان أخوه 

لن يتطرق اخلالف إىل األمة ما بقي هو حيا، ومل تُرفع  أنعنه  الذي قال النيب 
وإذا قام أحياًن مبا يُنايف األدب ما كان  عم الرسول  وهورايته، مث كان العباس 

 ذلك كان هناك مل يرفع رايته أيضا، إضافة إىل يغضب عليه، ولكنه  النيب 
 ،الزعماء الكبار كلهم موجودين، مبن فيهم خالد بن الوليد الذي كان ابن زعيم

وكذلك كان هناك  ،وكان هو نفسه رجال كبريا، وعمرو بن العاص كان ابن زعيم
وحده،  بل رُفعت راية بالل  ،ولكن مل تُرفع راية أحد منهم ،أوالد زعماء كبار

 ؟ كان السبب وراء ذلك أنه عندما كان اهلجوم ما هو السبب يف ذلك اي تُر ف
 ،ير  أن الذين سُيقتلون هم إخوته وأقاربه سُيشّن على الكعبة كان أبو بكر 

وقد قال أيضا من قبل: اي رسول هللا هل ستقتل إخوتك؟ فكان قد نسي املظامل 
 عفاولكن عندما  ،ن يُقتل الكفارأبقال  وكان يعلم أهنم إخوته. مع أن عمر 

عنهم ال بد أن يكون عمر سعيدا من األعماق على أنه قد ُعفي عن  النيب 
إخوته، كذلك عثمان وعلي ال بد من أن يقوال إنه قد ُعفي عن إخوتنا وال أبس 

أيضا يُفكِّر  إن كانوا مارسوا علينا القسوة من قبل. من املمكن أن يكون النيب 
غريهم من األقارب، وإن عفوه عند العفو عنهم أن فيهم عّمه وإخوته وصهره و 

عنهم كان مستحسنا إذ قد جنا أقاربه. ولكن كان هناك شخص واحد فق  مل 
يكن لديه أقارب يف مكة ومل كملك أية قوة يف مكة وال صديق، فكان املسكني 

بل مل يُظلم مبثله رسول  ،يُظلم مبا مل يُظلم به أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي
ن بالل وحده يُطرح عاراي على الرمال احلارقة. ترون أنكم ال أيضا. كا هللا 

ولكنه كان يُطرح على الرمل  ،تستطيعون أن متشوا حافني يف شهر أاير وحزيران
وكان الشباب يقفزون على صدره البسني أحذية فيها مسامري  ،احلارق عاراي

رسول هللا   وأن حممدا ،حديدية، ويطلبون منه أن يقول أبن هناك آهلة سو  هللا
كاذب. وعندما كانوا يضربونه بشدة كان بالل يقول بلغته األم احملكية يف احلبشة: 
"أسهد أال إله إال هللا، أسهد أال إله إال هللا". وكان يرد عليهم قائال: كمكنكم أن 
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فأىّن يل أن أقول  ،ون، ولكن ما دمُت قد رأيت أن هللا واحدي تظلموين كما تشا
فأىّن يل  ،له؟ وما دمت أعلم جيدا أن حممدا رسول هللا صادقأن هناك أكثر من إ

أن أكذِّبه؟ فكانوا يعودون إىل ضربه، ويستمر احلال على هذا املنوال يف شهور 
الصيف. أما يف الشتاء فكانوا يربطون احلبل يف قدميه وجيرونه على احلجارة يف 

لده. مث يطلبون منه أثناء اجلّر أن يُ  كّذب حممدا رسول هللا زقاق مكة فيتشقق جِّ
(ويعرتف آبهلة سو  هللا )،  فكان  يقول: "أسهد أال إله إال هللا، أسهد أال

فال بد أن يكون قد خطر ببال  ،إله إال هللا". أما اآلن حني غزا جيش املسلمني
وسيُنتقم لتلك املظامل اليت  ،أنه سيُنتقم اليوم نيابة عنه لتلك األحذية بالل 

أيب سفيان فهو آمن، ومن  دار: من دخل ُصّبت عليه. فعندما قال رسول هللا 
دخل بيت هللا فهو آمن، ومن وضع األسلحة فهو آمن ومن دخل بيته وأغلق 

عن إخوته  عفاقد  أبوابه فهو آمن، فال بد أن يكون قد خطر ببال بالل أنه 
أن هناك شخصا  ، ولكن مل يُنتقيم يل. فرأ  النيب وأقاربه، وقد أحسن الصنعي 

ألن الذين ُعفي عنهم ليسوا إخوته،  ،واحدا فق  كمكن أن يتأذ  بعفوه وهو بالل
أبين سأنتقم  مع أن اإليذاء الذي تكّبده هو مل يواجهه غريه. فقال رسول هللا 

أيضا. فقال  ويفرح بذلك بالل  ،له، وسأنتقم أبسلوب يُبقي شأن نبويت قائما
 الذين كانوا يقفزون على صدره البسني -: ارفعوا راية بالل وقولوا لزعماء مكة

إذا   -وكانوا جيرونه بشد احلبل يف قدميه ويطرحونه على الرمال احلارقة أحذيتهم،
 كنتم تريدون أن تنقذوا حياتكم وحياة أوالدكم فتعالوا ُتت راية بالل. 

 ،هذا االنتقام العظيم من أحد منذ أن ُخلقت الدنيا إنين أر  أنه مل ينتقم أحد مثل
ومنذ أن حاز اإلنسان قوة وأقدم على أخذ أثر الدم من غريه. عندما ُنصبت راية 

الذين كانوا يدوسونه ُتت -بالل يف امليدان أمام الكعبة وكان زعماء العرب 
ُتت رايته  أيتون أبوالدهم -حممدا رسول هللا بكرهونه على أن ُيكذِّ األقدام ويُ 

وروحه تُفادي رسول  إنقاذا حلياهتم، كمكنكم أن تتصوروا كم يكون قلب بالل 
! ال بد أن بالال كان يقول عندئذ يف نفسه: ال أدري هل كنت سأنتقم من هللا 
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ولكن ها قد انُتقم نيابة  ،هؤالء الكفار أم ال، وهل استطعت أن أنتقم منهم أم ال
 أحذيته تطأ صدري خيضع أمامي. عين حبيث ُجعل كل شخص كانت 

 
 

  انتقام أفضل من انتقام يوسف 

ألن يوسف عفا  ؛كان هذا االنتقام أفضل وأعلى مما انتقم به يوسف من إخوته
اطر جربًا خلعفا عن أعمامه وإخوته  عن إخوته من أجل أبيه، ولكن النيب 

 خادمه الذي كان ُيضرب ابلنعال. فال أمهية النتقام يوسف مقابل هذا االنتقام. 
إًذا، هذا كان اخلرب الثاين الذي صدر من "دار الطبول"، وما أعظمه! إذ قد أخرب 

أن الظروف كذا وكذا سوف تظهر للعيان وسينقض الكفار تقريبا  قبل عامني
 ن حكومة إسالمية. عهدهم ويهامجونكم وتدمِّّروهنم وتُقيمو 

 اخلرب الثالث الصادر من "دار الطبول" القرآنية 

وهو أن بالد العرب كانت خرااب يبااب ومعيبة  ،واآلن أُقدِّم إليكم اخلرب الثالث مثال
ن اإلسكندر فتح إحبيث ما كان أحد ينظر إليها ق . لقد علَّق املؤرخون وقالوا 

ا السبب يف ذلك اي تُر ؟ مل يرتك العامل كله ولكنه مل يفتح بالد العرب، م
 تكون قد هذه العظ مةبل احلق أن  ألهنم كانوا أقوايء،العرب  أرضاإلسكندُر 
عند اإلسكندر. فلما مل يكن  فيهاولكن مل يكن مرغواب  ،عند الكلب امرغواب فيه

تكن هذه العظمة ؟ إذ مل اشيء يُذكر فلماذا كان اإلسكندر سيذهب إليه افيه
. كذلك كان قيصر وكسر  حياربون هنا وهناك ولكنهم تركوا كلهاجديرة أبن أي

بالد العرب. كانوا يهامجون اليمن ألنه كان بلدا عامرا بعض الشيء ولكن تركوا 
بالد العرب وقالوا: ماذا نفعل هبذه الصحراء؟ ابختصار، كانت قبائل العرب حرة 

يف بالد العرب شيء  بل ألنه مل يكن ،منذ آالف السنني، ليس ألهنا كانت قوية
مرغوب فيه حىت يتوجه إليها أحد ويفتحها. يف الزمن الذي كانت بالد العرب 

ُقل  الطبول يف دار الطبول اإلهلية ويصدر منها صوت:  تُعّد شيئا حمتقرا تُديقّ 
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عيو ني إِّىلي قـيو م  أُويلِّ أبي س  شيدِّيد   يع ريابِّ سيُتد  تـُقياتُِّلونـيُهم  أيو  لِّل ُمخيلَّفِّنيي مِّني األ 
لُِّموني  ُيس 

1 .ري  ملي  تـيق دُِّروا عيلييـ هيا قيد  أيحياطي هللاُ هبِّيا ويُأخ 
2 . 

 
 
 

 نبوءة الغلبة والفتح يف حروب قيصر وكسرى

عندما عاد املسلمون خائبني ومل يسمح هلم أهل مكة حىت ابلعمرة، وحني عادوا 
وقال ما مفاده: اي رسول  ،أيضا أنه قد ُجدع أنفهم ظّن عمر  ،ُمربمني ميثاقا

أن أهل مكة سينقضون  عندئذ أنبأ هللا  .هللا ال نستطيع أن نواجه أحدا اآلن
وهم أن  ،العهد وستفتحوهنا، وأنبأ أيضا أن بعض الناس ليسوا معكم اليوم فأخربِّ

ك أقوام ولكن ستأيت بعد ذل ،وقد فتحنا هذا البلد ،حرب بالد العرب قد انتهت
وتكون نتيجة املواجهة أن  ،وستواجهوهنم ،وهم أكثر قوة يف احلرب ،من اخلارج

قتالكم سيظل مستمرا إىل أن يضطروا إىل االستسالم. ويف ذلك نبأ عن حروب 
قيصر وكسر . وقد اتفق الصحابة واملفسرون كلهم على أن هذا نبأ عن احلرب 

 ،ابل أهل تلك البالد إىل ذلك احلنيمعهم يف املستقبل. مل ختطر بالد العرب على 
. كانت املناطق اخلضراء حوهلا كلها ُتت يفتحوهاوكانوا يرون أهنا ال جتدر أبن 

ولكن هللا  ،فما كانت هلا أدىن أمهية بينها سيطرهتم سلفا، وأما الصحراء املتخللة
 نجعلهم حياربونكم ويضطرون إىل االستسالم. كذلك قد أُخربِّ سننا أبتعاىل يقول 

يف ذلك أن بالد العرب ستتقدم اقتصاداي حبيث تشعر بقيمتها أمم كانت تُعّدها 
 حقرية من قبل. 

قيصر بدأ يف اهلجوم يف الزمن األخري من  إن ؛انظروا إىل هذا اخلرب الغريب اآلن
املمتدة إىل مثاين سنوات. وبدأ كسر  يف  نتيجة حروب النيب  عهد النيب 

وُتقق  ،. مث تفاقمت احلروب حىت ُدّمر قيصر وكسر اهلجوم يف زمن أيب بكر 
، أي قد أنبأ هللا قيد  أيحياطي هللُا هبِّياالنبأ الذي بّينه هللا تعاىل فيما بعد وهو: 

 بدمارهم من قبل. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 17الفتح:  1
 22الفتح:  2
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املزية الفريدة لـ "دار الطبول" اإلسالمية

الكمال؛ فبادر  الطبول" اإلسالمية كانت متقدمة يف الالفت يف املوضوع أن "دار
الكفار ابهلجوم يف ستة أو سبعة حروب من بني احلروب املمتدة على مثاين 

ومع ذلك مل يكن  ،سنوات، وهامجوا آخذين كل احلذر واحليطة بعني االعتبار
سلفا. وقد شنَّ رسول هللا عشرين أو ثالثني  هناك هجوم مل خُيربي به النيب 

اآلخر عن هجوم واحد منها قبل األوان.  ومل يعلم الفريق ،هجوما على مناطقهم
ما أعظم هذه اآلية! وما أعظم "دار طبول" املسلمني اليت تُوصل إليهم اخلرب فورا! 
أما دار طبول املعارضني فتباد وتيضُعف حبيث ال يصل إىل أهل مكة خرب أي 
هجوم قبل األوان، بل كان اجليش اإلسالمي يباغتهم دائما ويف بعض األحيان ما  

نوا يكتشفون هجوم املسلمني حىت يروهم يتجولون يف عقر دارهم بينما مل يعرفوا كا
 قبل ذلك. 

اهلدف الثاني من دور الطبول

اهلدف الثاين الذي كانت دور الطبول ُتستخدم من أجله هو اإلخبار مبجيء 
فيها ليجتمع املتطوعون، والثاين: كانت الطبول  اجليش امللكي. كانت الطبول ُتدقّ 

ّق ألن دوّي صوهتا كان خيلق احلماس وتصهل هلا األحصنة، كما تُعزيف ُتد
ويكون اهلدف منها أن ينشأ  ،الطبول يف جيش اإلجنليز املوسيقا بدال من دقّ 

احلماس يف الناس ويستعدوا للتضحية. ويف بعض األماكن كانت تُعزف املوسيقا 
أما اآلن فُتستخدم  ،بولمن اآلالت املختلفة. ففي األزمنة املاضية اسُتخدمت الط

 آالت املوسيقا األخر  مكاهنا. 
أن يكون األمر عظيما حقا عندما كان اجليش من دهلي و لقد رأيت أنه ال بد 
وتقوم  ،ويصل الصوت إىل أرجاء البالد ،كبرية  طبول ُتدقّ و  ،ينطلق إىل حيدر آابد

وير  كل شخص أن أحصنتهم توري يف الشوارع قدحا، وكان كل  ،ضجة كبرية
أو "جنكيز  "شاهجهان" شخص ينتظر انطالق جيوش امللك املغويل "أكرب" أو

 خان" ابآلالف.
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سفك الدماء بظلم

عندما أتملُت أكثر، علمُت أن هذا األمر لدور الطبول كان زائفا. فقد رأيُت أوال 
اهلدف كمة أو احلالقتال ليس هيِّّنا، لذا يبني اإلنساُن أن سفك دماء اإلنسان يف 

 ويبني فوائده واألدلة جلوازه. أما هنا فيُباح سفك الدم مبجرد دقّ  ،وراءه من
 الطبول ودويَّها ال ينفع شيئا.  مع أن دقّ  ،الطبول

دعاية كاذبة

وكان وكمشي اجليش يف األزقة أبسلوبه اخلاص،  ،مث رأيت أن املوسيقى كانت تُعزف
الناس يرفعون اهلتافات، ويُهيبون ابجلنود أن كموتوا يف سبيل محاية البالد. ولكن كل 

 ليسوا إال حكوماتذلك كان مبنيا على الزيف، ألن الذين كانوا خارجني لضرهبم 
بسيطة، ولكنهم أظهروا أن جيشنا سيخرج ويقتل كل من يصادفه يف الطريق 

ه وشجاعته. فمثال أُعلن يف أملانيا أن  اي أيها ويفتح البالد، وبذلك يُعرتيف ببسالت
األملان عليكم أن ُتموا بلدكم، مع أهنم كانوا خائضني يف احلرب مع بولندا اليت ال 
شأن هلا ق . وأُعلن يف بريطانيا أن  هلّموا اي أهل إجنلرتا، إنكم بواسل وحكاايت 

يل: حبذا اي أيها شاه" وق شجاعتكم معروفة، مع أهنم كانوا خارجني لقتال "شري
اإلجنليز إنكم بواسل جدا، مع أنه ال يكون مقابل جيش بلد كبري إال بضع آالف 

هم فكان كملك رصاصة واحدة إذا  أن خصمهم  مثال الناس. وزد  إىل ذلكمن 
ذلك كانوا يُظهرون أن قومنا وبلدًن يف خطر،  ومع ،كملكون مائة رصاصة مقابلها
قذوا ُحرمة بالدكم، مع أن ُحرمة بالدهم ليست على ويقولون: اي أيها البواسل، أن

احملك، بل يستطيعون أن يقضوا على خصمهم بكل سهولة. فكما قلُت، إن 
اإلجنليز هامجوا "ترانسفال" أو هاجم األملان تشيكوسلوفاكيا وبولندا وأظهروا أن 
شرفهم يف خطر وأن عِّرضهم قد ُهتك وأن احلكومات تنسج مؤامرات كبرية 

كذلك احلال ابلنسبة إىل هجوم روسيا على فنلندا. فلو نظرًن إىل اخلارطة ضدهم.  
وقيل أبن  ،لوجدًن أن ميثلهما كمثل طري صغري يف فم الصقر. ولكن هومجت فنلندا

 ،قتاهلا، ويُرسل اللواء الفالينل مستعدٌّ اللواء فالًن ُجعل قائدا أعلى للجيش وهو 



 553السياحة  الروحانية

وهو معروف ببسالته، ويُرسل معه جيش مبئات اآلالف، مع أن فنلندا ال متلك 
 

أكثر من عشرة آالف جندي على أكثر تقدير، ولكن قد أُعلن يف البالد كلها أن 
اهنضوا واقتلوهم، ألهنم كادوا يهلكوننا، وحنن مضطرون إىل أن نقاومهم. فال 
ترتاءى ذرّة من العقل يف هذه اإلعالانت. إًذا، ليست دار الطبول هذه إال 

لالستهزاء ابلناس، أو هي ألعوبة حمضة، أو خديعة ُُيدَع هبا الناس.  
هجمات غري مربرة

"

لقد رأيت أن اهلجمات أحياان ُتشّن ظلما وَجورا دون أن يرتكب الناس أدىن 
خطيئة، ولكن يقول املهامجون أهنم مظلومون مع أن خصمهم يكون هو املظلوم. 

"  مع أن "السلطان تيبو" مل يُلحق هبم أدىن 1 فمثال هاجم اإلجنليز "السلطان تيبو
ضرر، بل أراد اإلجنليز أن ُيسيطروا على منطقة "ميسور". فكان َمثل الفريقني كمثل 
ذئب وشاة. يُقال أبن شاة وذئبا كاان يشرابن املاء من قناة. كانت الشاة تشرب من 
اجلانب األدىن أي اجلانب الذي جيري إليه املاء، بينما كان الذئب يشرب من 
اجلانب األعلى أي الذي أييت منه املاء. أراد الذئب أن يفرتس الشاة وأيكلها فقال 
هلا: أنِت تكدِّرين املاء علّي، أفال تستحيني من ارتكاب هذه اجلسارة؟ قالت الشاة: 
أىّن يل أن أكّدر املاء ما دمَت تشرب املاء من اجلانب األعلى وأان من اجلانب 
األدىن، واملاء يصل إيل بعد أن تشربه وليس العكس؟ فهامجها الذئب فورا وقال: اي 
أيتها الوقحة، أتتكلمني أمامي بتجاسر؟ فافرتسها وأكلها. واحلال نفسها تنطبق 
هنا. لقد هاجم اإلجنليُز "السلطان تيبو" متذرعني حبجج واهية. كذلك مل يرتكب 
سراج الدولة"، حاكم البنغال أّي خطأ. وكذلك تعرتف التواريخ اإلجنليز ية نفسها 
أن هندوسيا أُكره على كتابة رسائل زائفة، وبناء عليها هوجم سراُج الدولة، إذ مل 
ميلك أية قوة وال حكومة، بينما كان اإلجنليز ميتلكون ُعّدة وعتادا وأسلحة وجيشا 

2 ، منسَّقا، فهامجوه حبجج واهية. مث انظروا إىل قتال اندلع يف اهلند أايم املفسدة
فحني مل يكن للملك املسلم حكم أبعد من القلعة يف دهلي، بينما كان اإلجنليز 

 حاكم سلطنة ميسور اهلندية. )املرتجم(
1

2  عام 1857م. )املرتجم(
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حيكمون البلد كله. أية حكومة كان امللك املسلم كملكها؟ ولكن إذا قرأمت وقائع 
يبدو كأن هناك حراب بني إجنلرتا وروسيا، وُتضخَّم القضية حبيث إن ف ،املفسدة

مصائب مجة ُصّبت على اإلجنليز وواجهوا معاًنة كبرية وقدموا تضحيات كذا 
وكذا، مع أن امللك املسلم املسكني كان كملك يف لعبة الشطرنج فق . فقد 

عهم وشنقوا أوالده. حاصره اإلجنليز ليومني أو ثالثة أايم مث قبضوا عليه وأخذوه م
 إًذا، فقد وجدُت أن تلك األحداث ُمباليغ فيها إىل حد كبري. 

 اهلزمية على خالف التوقُّع 

ولكن مع ذلك تظهر النتائج  ،مث رأيت أن اخلصم أحياًن يكون صغريا ومظلوما
 ،تقدمت لنصرهتا بريطانيا وفرنسا ،عندما هامجت أملانيا بولندا ضد األقوايء. فمثال

ولكن بريطانيا وفرنسا ساعدت فنلندا  ،رت أملانيا. وهامجت روسيا فنلنداوُدمِّّ 
إىل  اضطرت روسيا كان قليل العدد، لكنجيشها   ومع أنفنالت أسلحة حربية، 

التصاحل معها. فقد رأيت أكثر من مرة أن النتائج تصدر على عكس ما يُعلن يف 
ولكن عندما خيرجون ُتول دور الطبول. مثال يقول البعض: إننا نفعل كذا وكذا، 

عرقلة دون ذلك، فيفلت اخلصم من يدهم مع كونه أضعف ما يكون. ففي هذه 
 اهلجمات: 

( يالحيظ جانب من الظلم.1)
( أحياًن يقوم الناس ابلرايء فق  دون أن كملكوا قوة يف احلقيقة، وخيتارون كياًن 2)

 الحقة عدو عظيم. ضعيفا ويُظهرون للناس بُغية نشر ُرعبهم أهنم يُعِّّدون مل
يكون الفريق الثاين أحياًن قليال وضعيفا إذ  ؛( مع ذلك ال تكون النتيجة قطعية3)

 ويذهب الرايء كله أدراج الرايح.  ،ومظلوما وأتيت القو  الكبرية لنجدته
 بعض العيوب األخرى يف دور الطبول

ومل تكن  ،الدنيويةّق لألمور ( األمر الرابع الذي رأيته هو أن الطبول كانت تُدي 4)
هتدف إىل احملافظة على القيم األخالقية والروحانية، وكانت احلروب ُتشّن للمنافع 

 واألهداف الدنيوية فق .
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لألغراض الشخصية فق ، دون أدىن مراعاة  قّ ( رأيت أن الطبول كانت ُتدي 5)
 وال عالقة هلا مبواساة البشر ق .  ،حلقوق األمم واألداين األخر 

وجدُت أنه إذا كان نوع من الفساد هو السبب وراء هذه اهلجمات، ( لقد 6)
مل يتم إصالحه بعد  مبعىن أنه إذا كان املهاجيم قد ارتكب ظلما، فمع هذا

منا جدال أن اإلجنليز ظُلموا ، بل يتغري أسلوب الظلم فق . فمثال إذا سلّ هزكمته
بل كان اإلجنليز  ،الظلم بعد احلرب يف والية من والايت اهلند، فلم يتالشي 

الظلم قائما يف كل  يبقىمث ظُلم اهلنود بعد ذلك. أي  ،ُيظلمون من قبل
 األحوال. 

( كانت اإلعالًنت تصدر أحياًن من دور الطبول لتشجيع الناس. فمثال إذا 7)
وسيأيت بلد كذا وكذا  ،أعلنت فرنسا احلرب فستقول أبن اإلجنليز قادمون لنصرتنا

يران قالت إن جيش الصني قادم لنصرتنا وجيش اهلند أيضا لنصرتنا. وإذا أعلنت إ
قادم لنصرتنا وجيش أفغانستان أيضا قادم لنصرتنا. فباختصار كان االتكال على 

الفتح  بعدم القدرة على إحرازوكأنه كان هناك إقرار  ،النصرة والتأييد الدنيوي كبريا
 دون هذه التأييدات الدنيوية. 

عظيمة مقابل ُدور الطبول الدنيويةدار الطبول اإلسالمية ال

هل أقام اإلسالم دار طبول مقابل دور الطبول الدنيوية لُيعلن  ؛مث تفحصتُ 
فليستعد جيشكم؛ فوجدت أنه قد أُعلن يف  قادم،فيها أن اجليش اإلسالمي 

م  ليقيدِّيٌرالقرآن الكرمي:  إِّنَّ هللاي عيليى نيص رِّهِّ م  بِّغيري ِّ حيقّ  إِّالَّ أين  يـيُقوُلوا ريبُـّنيا هللُا ويليو الي ديف ُع هللاِّأُذِّني لِّلَّذِّيني يـُقياتـيُلوني أبِّينَـُّهم  ظُلُِّموا وي رِّهِّ رُِّجوا مِّن  دِّايي * الَّذِّيني ُأخ 
ُدِّميت  صيويامِّ  ُمالنَّاسي بـيع ضيُهم  بِّبـيع ض  هلي ا اس  ُر فِّيهي ُد ُيذ كي ُع ويبِّييٌع ويصيليوياٌت ويميسياجِّ

نَّاُهم  يفِّ هللاِّ كيثِّريًا ويلييـين ُصرينَّ هللُا مين  يـين ُصرُُه إِّنَّ هللاي ليقيوِّيٌّ عيزِّيٌز * الَّذِّيني إِّن  ميكَّ
ع ُروفِّ وينـي  ل مي ةي ويآتـيُوا الزَّكياةي ويأيميُروا ابِّ ير ضِّ أيقياُموا الصَّالي رِّ ويهللِّاأل  هيو ا عينِّ ال ُمن كي
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ُُمورِّ  عياقِّبيُة األ 
هنا مل ُتصدر أصواات فارغة بل أُعلنت على  قّ . الطبول اليت ُتدي 1

الطبول كلمات ُتتوي على احلقائق.  دقات
إعالن احلرب من قبل اإلسالم واهلدف األهم منه

 بنيا علىإن إعالن احلرب الصادر هنا ليس مأوال:  لقد قيل يف هذه اآلايت:
بل هو دفاعي. حنن ال جنيز اهلجوم على قوم، فال هناجم إال إذا أُكرهنا  العدوان

على ذلك، ونر  القتال ضده مسموحا محايًة حلياتنا وأموالنا وأعراضنا فق . لذا 
يؤذن للذين هومجوا وأُوذوا أن خيرجوا ويقاوموا العدو. 

ضدهم طبل  قّ هؤالء الذين دُ وقد أخرج  ،لقد أُثبت فيها أن العدو قويثانيا:
قادرين على أن حُيركوا ساكنا  كوهنم غريمع   ،احلرب من بيوهتم ونفاهم من بالدهم
أن املسلمني يف مكة  عندما رأ  النيب إذ  ؛ضده. فانظروا إىل حالة ضعفهم

وقال أبنكم ال تستطيعون أن تتحملوا هذه  دعا الصحابة ،يؤذيون بشدة
ولكن هللا تعاىل مل أيذن يل ابهلجرة إىل اآلن.  ،لذا كمكنكم أن هتاجروا ،املصائب

: هناك بلد وراء قال الصحابة: اي رسول هللا، أي بلد كمكن أن جيريًن؟ قال 
هللا تعاىل فيه ملكا عادال فاذهبوا إليه. فقرر بعض  أقاموقد  ،البحر امسه احلبشة

يعرفون  الصحابةصحايب وزوجته. كان  الصحابة اهلجرة إىل ذلك البلد، وكان منهم
كما حدث هنا أثناء تقسيم اهلند -أن أهل مكة لن يسمحوا هلم حىت ابهلجرة 

فكانوا يهربون من هناك  - أبن اهلندوس والسيخ ما كانوا يسمحون للناس ابهلجرة
وقررا  ،ليال ليخرجوا منها أبية طريقة. ذات يوم قّرر أحد املسلمني وزوجته اهلجرة

مل يكن قد أسلم إىل ذلك احلني، وملا   ا سريكبان البعري ليال. سيدًن عمر أهنم
كان مكلَّفا حبراسة مكة فكان حيرسها ليال ليتفقد الوضع إن كان هناك ما من 

رآمها حيمالن أمتعتهما على البعري.   شأنه أن يُفسد األمن. حني وصل عمر 
 أهنما يريدان الفرار، فاراتب يف ،حينذاك معارضا لإلسالم بشدة كان عمر 

ولكن  ،فقال خماطبا املرأةي أين ذهابكما؟ أراد زوجها أن يقول شيئا بصورة ملتوية
42-40احلج:  1
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فتقدمت وقالت غاضبة: اي عمر، هل من العدل يف شيء أننا  ،الزوجة أتملت أكثر
بل نريد أن نعبد هللا  ،وال نعيث فسادا وال نقاتلكم ،ال نُؤذيكم يف مدينتكم شيئا

كم ال تسمحون لنا بذلك، وإذا أردًن أن هناجر من هنا ال تسمحون ولكن ،فق 
ُتمل حقائبها  تلك املرأة لنا ابهلجرة؟ إن للظلم أيضا حدودا. حني رأ  عمر 

على البعري يف منتصف الليل ُصدم قلبه واغرورقت عيناه وصرف وجهه ووىّل دبره 
، كانت حالتهم أنه مل يُسمح . ابختصار1وقال خماطًبا املرأة: اذهبا، كان هللا معكما

هلم ابخلروج، ومل تكن هلم حرية يف مغادرة البلد، وعندما هجروا بالدهم وذهبوا إىل 
بالد أخر  طاردهم اخلصم هنالك أيضا. فمثال عندما ذهبوا إىل احلبشة الحقهم 

 الناس ليبطشوا هبم، وحني ذهبوا إىل املدينة هامجوهم هناك. 
رجوا من ثالثا:  بيوهتم جلركمة، بل بدون سبب معقول، مث مل يكتفوا إبخراجهم مل خيي

 هامجوهم حيثما طلبوا األمان. و بل  ،من وطنهم
لقد أُعلن أن الظلم الذي ُيصّب عليهم ليس وراءه دافع سياسي، فهم ال رابعا: 

بل يُظلمون لسبب وحيد، وهو أهنم قالوا لقومهم  إقليما،يطلبون بلدا وال 
نا أًنسا سياسيني وسنقبل كل ما أتمروننا به، أما يف األمور ما وحكومتهم: إننا لس

أما  ،ألن احلكومة ُتكم على األجساد ،بعد املوت فاتركوًن وشأننا لنستعد هلا
ولكن لترتك لنا  ،كمكن للحكومة أن ُتكم أجسادًن .احلكم على الروح فبيد هللا

: ال، بل سنحكم أرواحنا وشأهنا حىت نتصاحل مع ربنا. ولكن احلكومة قالت
 أجسادكم وحنكم اعتقادكم ودينكم أيضا. 

وال ، فق  االعتقاد ننا ال نقاتل حلريةإلقد قيل يف إعالن احلرب هذا خامسا: 
يتمكن املسلم من قراءة الشهادتني أو من أداء الصالة أو الصوم، وال نقاتل لنقاتل 

لينال اليهود والنصار   بل نقاتل ،فق  ليقدر املسلم على أداء احلج أو أداء الزكاة

                                                 
 .، ابب اهلجرة األوىل إىل أرض احلبشة1السرية احللبية؛ ج 1
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حق للجميع وليست حق املسلمني  االعتقادواجملوس كلهم حرية دينية، ألن حرية 
 ألنفسهم ويرفضوها لآلخرين.  االعتقادفق ، وال حيق لقوم أن حيتكروا حرية 

لقد أُخرب سلفا يف إعالن القتال هذا أن العدو قوي واملسلمني ضعفاء، سادسا: 
ين سينتصرون وسُيهزيم عدوهم. ولكن املسلمني هم الذ
نبوءة غلبة املسلمني

ز بي هللاِّ ُهُم لقد صدرت إعالًنت أخر  أيضا يف هذا اجملال وقيل:  أيالي إِّنَّ حِّ
لُِّحوني  ال ُمف 

أي لقد استعددمت للموت يف سبيل هللا، وهللا ال خيذل الذين كموتون  ؛1
ز بي هللاِّ ُهُم ال غيالُِّبوني قال تعاىل: و يف سبيله، بل سيجعلهم ًنجحني.  فيإِّنَّ حِّ

؛2
أنكم  ا أعلنتممّ ـأي أن الذين يُقاتلون يف سبيل هللا هم الذين سيغلبون. ولكن ل
ومع ذلك مل  ،ضعفاء وال حول لكم وال قوة، وأعلنتم أنكم أُخرجتم من البالد

ء جدا ضعفا ابعتباركميقدروا على أن ينبسوا ببنت شفة كأنه قد ثـُبِّّطت مهُّتهم 
لذا كان من املمكن أن يتطرق  ؛أنمركم ابلقتالومع ذلك  وفقراء ودون عّدة وعتاد

فماذا كمكن أن يكون مآل  ،اليأس إىل قلوهبم أبهنم ضعفاء ودون عدة وعتاد
كيم  مِّن  أمرهم. فقال تعاىل: صحيح أن ما قلناه يبني ظروفكم الظاهرية ولكن: 

ثِّرييًة إبِِّّذ نِّ هللاِّ فِّئية  قيلِّيلية  غيليبيت  فِّئيًة كي 
. أي صحيح أن الفئات القليلة تغلب فئات3

أُذِّني لِّلَّذِّيني كثرية، ولكن مىت تغلب؟ حني أيمرهم هللا! فقد أشار يف قوله: 
بل تُقاتلون  ،إىل أنه جيب أن تعلموا أنكم ال تقاتلون برغبتكم الشخصية يـُقياتـيُلوني 

 تغلب فئة قليلٌة فئًة كثرية.  ،أبمر من هللا، وعندما أيمر هللا تعاىل
ما هو مضموهنا. لقد قيل  بعبارات قصرية منها حوأوضِّّ  هذه اآلايتواآلن أتناول 

أي أن الذين يُقاتلهم الناس دون مربر  أُذِّني لِّلَّذِّيني يـُقياتـيُلوني أبِّينَـُّهم  ظُلُِّمواأوال: 
، أي عيليى نيص رِّهِّم  ليقيدِّيرٌ ويإِّنَّ هللاي يؤميرون أبن خيرجوا للقتال ألهنم هومجوا،

  23اجملادلة:  1
57املائدة:  2
250البقرة:  3
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ولكن هللا كملك القوة كلها وهو قادر على أن  ،خُنربهم أهنم حقا ال كملكون قوة
رِّهِّم  بِّغيري ِّ حيقّ  إِّالَّ أين  يـيُقوُلوا ريبُـّنيا هللاُ ينصرهم.  رُِّجوا مِّن  دِّايي أي مل الَّذِّيني أُخ 

وهلذا  ،وآمنوا ابملبعوث يف هذا العصر وآمنوا ابهلل ،يرتكبوا خطأ إال أن قالوا ربنا هللا
ُدِّميت السبب قال الناس أن اقُتلوهم.  ويليو الي ديف ُع هللاِّ النَّاسي بـيع ضيُهم  بِّبـيع ض  هلي

وُيسمح هلم ألهنم يريدون أن يُرضوا رهبم فق ، ولكن الناس وحكومة صيويامِّعُ 
تعاىل بل عليكم أن تُرضوًن حنن. واثنيا:  العصر قالوا: لن نسمح لكم أن تُرضوا هللا

راج طريق الظلم هذا لظل القتال ًنشبا بني األقوام دائما. سُيهاجم املسيحي  لو
ين ال أمسح لك أن إيهوداي ويقول: لن أمسح لك ابلعبادة، وسيقول املسلم للكافر 

كذا تعبد كما تريد، وسيقول الكافر للمسلم: ال أمسح لك أن تعبد كما تريد، وه
لن يذكر هللاي يف العامل أحٌد. لكن ال شك أن األمم املختلفة ستعبد هللا على أية 
حال. املسلم يعبده بطريقته، واليهودي بطريقته واجملوسي بطريقته واهلندوسي 
 بطريقته. وإن مل ُيسمح لآلخرين بذكر هللا وعبادته فقد انتهى األمر ولن يذكره 

و مل أنذن ابحلرب واحلالة هذه هلدِّمت صوامع. لإنه أحٌد. فيقول هللا تعاىل 
كما يعقد الناُس اجملالسي عندًن.  ،الناس للعبادة االصوامع هي أماكن جيلس فيهو 

صلوات هي دور الالبِّييع هي ُدور عبادة النصار ، و  وكذلك هلّدمت بيع وصلوات.
ذكر فيها كذلك هلّدمت مساجد املسلمني اليت يو عبادة اليهود يف اللغة العربية. 

، أي الذين يذكرون هللا وكأهنم حييون ذكره يف ويلييـين ُصرينَّ هللاُ مين  يـين ُصرُهُ اسم هللا. 
. وهم أًنس لو إِّنَّ هللاي ليقيوِّيٌّ عيزِّيزٌ العامل، والذي حييي ذكر هللا ينصره هللاُ، 

وهنوا عن  أُعطوا احلكومة يف العامل ألقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف
ُُمورِّ املنكر.  لذا قررًن أن  ،أي ألهنم سُيقيمون حكومة هللا يف العامل ويهللِّ عياقِّبيُة األ 

يؤذين هلم ابلقتال.
االعتقاد   اإلسالم ال يسمح بقمع حرية

نا القرآن الكرمي عن املستقبل، وال يقتصر األمر على ذلك الزمن  إايه هذا ما عّلمي
بل أدىل القرآن الكرمي بنبوءة وأخربًن فيها أنه إذا صار املسلمون مسلمني  ،فحسب
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وُتمَّلوا مظامل اآلخرين  ،ابملعىن احلقيقي وعملوا هبذا التعليم الذي بّينه هللا تعاىل
 حريتهمومل يسلبوا  االعتقاددون أن يكونوا ظاملني أبنفسهم، وأعطيوا الناس حرية 

موا املعابد وأعطيوا ألهل كل دين حريتهم وأقاموا العدل ومل يهدموا املساجد ومل يهد
كيم  مِّن  فِّئية  قيلِّيلية  غيليبيت  فِّئيًة كيثِّرييًة ليعلموا أنه واألمن وأعطوا اجلميع حقهم، ف

غالبني  -على قلة ُعّدهتم وعتادهم-، أي سيجعل هللا تعاىل قوما مثلهم إبِِّّذ نِّ هللاِّ 
تادا كبريا. فمثال لو أصبح أهل ابكستان مسلمني على فئة كثرية متلك ُعدَّة وع

ُروني صيابُِّروني يـيغ لُِّبوا لتحقق قول هللا تعاىل:  ،على هذا النحو إن  ييُكن  مِّن ُكم  عِّش 
ِّ ويإِّن  ييُكن  مِّن ُكم  مِّائيٌة يـيغ لُِّبوا أيل ًفا مِّني الَّذِّيني كيفيُروا أبِّينَـُّهم  قـيو ٌم الي يـيف قيُهوني  مِّائـيتـيني 

1.. 
لقد بنّي هللا  هنا. الفقهوعدم  الفقهسأبنيِّّ الحقا ما معىن  قوم ال يفقهون.. إهنم

أن املسلمني قادرون على أن يغلبوا قوة تزيد  وهو تعاىل يف هذه اآلية قانوًن عاما
بسبعني مليون نسمة،  حاليا عليهم عشرة أضعاف. يقّدر عدد سكان ابكستان

وهذا يعين أهنم لو أصبحوا مسلمني على هذا النحو فهم يستطيعون أن يغلبوا بلدا 
عدد سكانه سبع مائة مليون. واملعلوم أنه ليس يف العامل بلد يبلغ عدد سكانه 

وعدد  ،سبع مائة مليون نسمة. إن أكرب البالد من حيث عدد السكان هو الصني
 ،ليون، والبلد الثاين من حيث عدد السكان هو اهلندسكانه يبلغ مخس مائة م

ويبلغ عدد سكانه ثالث مائة مليون. فإذا أصبح أهل ابكستان مسلمني كما أيمر 
، ومل يُدخلوا االعتقادالقرآن الكرمي، أي مل يظلموا اآلخرين، ومل يتدخلوا يف حرية 
روا الناس بل أم ،أهل األداين األخر  يف دينهم قهرا، ومل يغصبوا حق أحد

من و -ابملعروف وهنوهم عن املنكر وأنفقوا األموال على الناس حبيث يتقدم البلد 
وجعلوا أنفسهم  -م البالد، فكان معىن أداء الزكاة السعي لتقدّ النمومعاين الزكاة 
ن عشرة منكم سيغلبون مائًة. وهذا يعين أن سبعني إفيقول هللا تعاىل  ،هلل تعاىل

سبع مائة مليون، علما أنه ما من بلد يبلغ  يغلبوا كمكن أنمليون مسلم ابكستاين 
عدد سكانه سبعمائة مليون حاليا، بل إن عدد سكان أكرب دولة يبلغ مخسمائة 

                                                 
 66األنفال:  1
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مليون نسمة. إًذا لو أصبح املسلمون يف ابكستان فق  كما يريد القرآن الكرمي 
يقول املسيحيون  الستطاعوا أن يهزموا أكرب دولة يف العامل. إن عدد املسلمني كما

وعند املسلمني يقدَّر عددهم بست مائة مليون،  ،يف العامل يقدَّر أبربع مائة مليون
لكانوا قادرين على أن  ،ن عدد املسلمني يف العامل أربع مائة مليونأبمنا فلو سلّ 

يغلبوا أربعة مليارات، ولكن بشرط أن يكونوا مسلمني كما يريد القرآن الكرمي. 
يقدرون على أن  ،املسلمني ست مائة مليون نسمة كما يّدعونوإذا كان عدد 

يغلبوا ستة مليارات. علما أن عدد سكان العامل حاليا هو ملياران ومائتان 
 ،ومخسون مليون نسمة. وهذا يعين أنه إذا حارب املسلمون العالـيمي كله لغلبوه

يه اآلن. صار عدد سكان العامل ضعف ما هو عل حبسب وعد القرآن الكرمي، وإن
ما أعظم هذا الوعد! ولكن ملاذا نر  املسلمني ضعفاء مع ذلك؟ السبب هو أهنم 
ال يعملون بتلك الشروط. يقول هللا تعاىل عن تلك الشروط ما معناه: إنكم 
ستحظون بنصريت إذا تكّبدمت عداوة الناس من أجلي، فال تعادوا الناس لتمنعوا 

لناس من أجلي. وكلما وجدمت يف العامل بل عادوهم وُتّملوا مظامل ا ،ذكر امسي
قولوا:  ،أًنسا يذكرون امسي سواء أكانوا نصار  أو يهودا أو جموسا، أو غريهم

ًن هللا تعاىل بوضوح اتم عن األخالق اليت  ،نعم إهنم يذكرون اسم إلـهنا. فقد أخربي
 جيب أن يتحلى هبا املرء لنيل نصرته. مث يقول تعاىل: سوف تغلبوهنم ألهنم ال
يفقهون، أي يعملون بتعليم غري إسالمي على عكس تعليم أُعطيتموه. أيمر 

ألن يف  ،اإلسالم أال تظلموا أحدا، بينما يقول دين غري اإلسالم أن تظلموا اجلميع
ذلك مصلحتكم. يقول اإلسالم أال تتدخلوا يف حرية أحد، بينما تقول األداين 

. يقول اإلسالم، إذا كان أحد األخر  أبن لكم أن تتدخلوا يف حرية اآلخرين
 ،يذكر اسم هللا سواء أكان هندوسيا أو مسيحيا أو يهوداي أو من أي قوم آخرين

. بينما تقول  وتقولوا له أن يذكر امسه ،عليكم أن تفسحوا له جماال لذلكف
اسم هللا يف كنائسهم أو يف بِّييعهم أو  واأن يذكر  الناسأراد  اإذ :األداين األخر 

، كذلك املسلم املعاصر أيضا يقول ملن نسمح هلفوإال  ونعمت،فبها صوامعهم 
الكالم نفسه. فتأملوا، هل من شيء من هذه األشياء ال يفعله مسلم اليوم؟ أال 
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ليكم أن ععليكم أن تصلوا مثلنا وإال لن نسمح لكم، و : يقول املسلم اليوم لغريه
تعملوا مثلنا وإال  أن وعليكمتفتوا مثلنا أو لن نسمح لكم إبصدار الفتاو ، 

سنعاقبكم؟ أليس مكتواب يف كتب فقهنا اليوم أنه ليس مسموحا لليهود والنصار  
ببناء معابد جديدة وكنائس جديدة؟ ولكن اإلسالم يقول أبننا نسمح لكم 

ابلقتال حلماية  ابلقتال حلماية الكنائس، ويقول القرآن الكرمي أن قد مُسح حملمد 
دم، ولئال يتضرر الرهبان وغريهم العاكفون على العبادة. ولكن معابد اليهود من اهل

وير  هدم معابد اآلخرين جائزا،  ،اليوم يعمل املسلم على عكس ذلك كله متاما
اآلخرين أيضا جائز، ويعتقد أن إكراه  مذاهبوأن قتال الناس جائز والتدخل يف 

نكم لن تنالوا الفتح أباآلخرين على تنفيذ رغباته جائز. ولكن القرآن الكرمي يقول 
وعندما ال تتدخلون يف دينهم بل تقولون هلم  االعتقاد،إال إذا أعطيتم الناس حرية 

ألن الدين أمر يتعلق ابهلل تعاىل. من املعلوم أن  ،أي دين شئتم ختتاروا ن لكم أنإ
رأي العامل هو الذي يتسبب يف االنتصار يف هناية املطاف. لقد حارب "هتلر" 

ألن الرأي احلر للعامل كله كان  ،ّسقة جدا، ولكنه ُهزم يف هناية املطافبطريقة من
وتعلمون مد  قوة  ،مع أمريكا وبريطانيا. لقد اندلعت احلرب بني روسيا والياابن

ولكنها ُهزمت ألن الرأي احلّر للعامل كله كان يواسي الياابن. وبسبب هذه  ،روسيا
لتأييد الياابن،  ، تراه يعملبسيطةكلما وجد أحد فرصة مهما كانت   ،املواساة

وكانت النتيجة هزكمة روسيا. إًذا، عندما يستعد قوم للعدل واإلنصاف مع كل دين 
وينال ذلك القوم دعما من كل  ،يتوّلد جواسيسهم يف بيوت اآلخرين تلقائيا ،وملة

 جانب، فيحوز االنتصار. 
 النصارىتأثري غري عادي للحكومة اإلسالمية يف 

فقرر املسلمون أهنم ال  ،هامجهم جيش النصار  1املسلمون أورشليم دخلعندما 
لذا سوف خيرجون. وعندما أرادوا اخلروج منها كان  ،يقدرون على مواجهتهم

                                                 
، فهذه القصة متعلقة مبدينة محص وليس أورشليم )القدس(، وقد ذكر حضرته سهو هذا 1

ولكن هي قصة مرتبطة ابلنصار  يف بالد الشام عموما  .املختلفة مؤلفاته يف مراراالقصة  هذه
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املسيحيون يبكون ويدعون أن يعيدهم هللا إىل بالدهم، ويقولون: ما رأينا األمن 
وكان قيصر  ،يحيةوذلك مع أن احلكومة كانت مس واالستقرار إال بواسطتكم.

وكان زعيما دينيا أيضا إىل جانب كونه ملكا، ولكن املسيحيني   ،يـُعيّد ًنئبا للبااب
كانوا قد خرجوا يف أتييد حكومة تُعارض حكومة قيصر. فلو تدّخل املسلمون يف 
أمورهم الدينية ويف أمور كنائسهم ومارسوا القسوة عليهم كما هو مذكور يف كتب 

األايم، فهل كان املسيحيون جمانني ليخرجوا ابكني ويطلبوا  الفقه عندًن يف هذه
من املسلمني أن يدخلوا بيوهتم ويهدموا كنائسهم ويتدخلوا يف دينهم؟ بل كان ال 
بد من أن يعارضوهم ويدعموا اإلمرباطورية الرومانية. ولكنهم كانوا يبكون على 

لمون أهنم قد سحبوا فراق املسلمني. عندما خرج املسلمون من أورشليم كانوا يع
ولكن تركوا وراءهم عشرين ألف جاسوس هلم يوصلون إليهم  ،اجليش املسلم منها

إليها مرة أخر . إًذا، كل مسيحي من أورشليم   عادواأخبار الرومان، وبسببهم 
كان قد صار جاسوسا لصاحل املسلمني، وكان مستعدا للعمل معهم. فلو بدأت 

اليوم املعاملة نفسها سوف يتولد مواسوًن يف البالد األمم املسلمة تُعامل اآلخرين 
 األجنبية كلها رويدا رويدا.

( ُتمُّل املصيبة، 1لقد وضع هللا تعاىل هنا شرط الصرب للفوز، ومعىن الصرب: ) 
( واملثابرة على األعمال احلسنة، وغض الطرف عن االختالفات. فلو ترك 2)

ملوت وخسارة املال وختلوا عن املسلمون اخلالفات الداخلية ونبذوا خوف ا
وعكفوا ابملثابرة وبدون انقطاع وكسل وتردد على األعمال الضرورية  الكسل،

الستطاعوا أن يغلبوا كل قوة يف العامل بشرط أن يكونوا  ،للحصول على املبتغى
، وال يُدخلوا االعتقاد حقوق اآلخرين، ويضمنوا حرية يعتدوا علىمظلومني وال 

قهرا، ألن ذلك يؤدي إىل ازدايد النفاق وحدوث الشقاق يف الناس يف دينهم 
الصفوف، ونشوء جواسيس العدو يف تلك البالد. 

الذين رأوا عدل املسلمني وحسن تعاملهم. علما أن القدس كانت عاصمة املسيحيني ومركز 
أهم كنائسهم. )املت جم( 
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سابعا: تعلن دور الطبول يف احلكومات الدنيوية أن جيش احلكومة الفالنية 
حيالفنا، بينما يُعلن يف دار الطبول هذه أن حكومات العامل كلها تعارضنا وال 

ُُم النَّاُس إِّنَّ النَّاسي قيد  مجييُعوا ليُكم عاىل: يدعمنا أحد. فيقول ت الَّذِّيني قيالي هلي
فياخ شيو ُهم  

، أي جاء الناس إىل املسلمني وقالوا أبن العامل كله قد اجتمع 1
ضدكم، ولكن إىل جانب ذلك أُعلن أيضا أنه ال شك أن العامل كله يعارضكم، 

أنفسكم لكونكم مظلومني، وألنكم  ولكن ملا كنتم مظلومني وُتاربون دفاعا عن
، لذا فقد قررت احلكومة السماوية أتييدكم االعتقاد ُتاربون إلقامة األخالق وحرية

إن. ويلييـين ُصرينَّ اَّللَُّ مين  يـين ُصرُهُ وإن اجتمعت احلكومات األرضية كلها ضدكم 
الدين بني هللا الذين حياربون لئال كُمارس الناس اإلكراه يف الدين، بل لُيرتك أمر 

فهم حياربون يف سبيل هللا يف احلقيقة، لذا فسيحالفهم هللا يف هذه احلرب.  ،وعبده
ف  مِّنيمث قال تعاىل:  ثيةِّ آالي فِّييُكم  أين  كمِّدَُّكم  ريبُُّكم  بِّثيالي إِّذ  تـيُقوُل لِّل ُمؤ مِّنِّنيي أيلين  ييك 

ُو  ئِّكيةِّ ُمنـ زيلِّنيي * بـيليى إِّن  تيص ربِّ ا كُم دِّد ُكم  ريبُُّكم  ال ميالي أيي تُوُكم  مِّن  فـيو رِّهِّم  هيذي ا ويتـيتـَُّقوا وي
ئِّكيةِّ ُمسيوِّمِّنيي  ف  مِّني ال ميالي سيةِّ آالي يم  َّبِّ

قل للمؤمنني إنكم قلة، والعدو كملك أي .2
ُعّدة وعتادا أكثر منكم، ولكن أال يكفيكم أن يُنـزِّل هللا ثالثة آالف من املالئكة 

إذا صربمت واتقيتم مث هامجكم العدو بغتة فيعدكم هللا أنه سرُيسل لنصرتكم؟ بل 
أبحصنتهم يف صفوف األعداء غري  ليزّجوا مخسة آالف من املالئكة مسّومني

يكون إكمان  إذ ولكن ،هيابني ويدّمروهنم. لقد ورد يف هذه العبارة ذكر ُنصرة هللا
لذا كان  ،ملادية يف كل شيءويبتغون األمور ا ،بعض املؤمنني إكماًن تقليداي فحسب

خُيشى أن يتوقع بعض احلمقى جميء املالئكة يف احلقيقة لريكضوا وحياربوا، لذلك 
ُر إِّالَّ مِّن قال تعاىل:  ري  ليُكم  ويلِّتيط ميئِّنَّ قـُُلوُبُكم  بِّهِّ ويميا النَّص  ويميا جيعيليُه هللُا إِّالَّ ُبش 

عِّن دِّ هللاِّ ال عيزِّيزِّ احل يكِّيمِّ 
فهذا ال يعين أن ،عندما نقول أبننا سنُنـزِّل املالئكة . أي3

174آل عمران:  1
126-125آل عمران:  2
127آل عمران:  3
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بل املراد  شاهرين سيوفهم،مالئكة سيأتون بصورة مادية كأًنس عاديني وحياربون 
رمت أبننا سنقوي قلوبكم ونقذف رعبكم يف قلوب األعداء. فالنصرة  هو أنكم ُبشِّّ

 احلقيقية أتيت من هللا وال أييت املالئكة أبجساد إنسانية. 
 إعالن إقامة ملكوت اهلل يف العامل

م احلكومات الدنيوية تُعلن أبعلى صوهتا أننا جئنا لنحرِّر الناس،  عندما هتاجِّ ثامنا: 
كما فعل اإلجنليز ابلعرب، إذ قالوا للعرب يف احلرب السابقة إننا جئنا لتحريركم، 

ولبنان إىل سيطرة فرنسا،  بسورايولكن ماذا فعلوا على صعيد الواقع؟ لقد دفعوا 
وسيطر اإلجنليُز على العراق واألردن وفلسطني، وبذلك قّسموا البالد فيما بينهم. 
وعندما نشبت احلرب قالوا: قوموا واهنضوا، لقد جئنا لتحريركم. أدخلت أملانيا 

وأعلنت أنه ما دامت حرية  -دون أن ختوضا احلرب-جيشها يف هولندا وبلجيكا 
ا يف خطر بسبب اإلجنليز والفرنسيني ألهنم يُريدون أن يسيطروا هولندا وبلجيك

على هذين البلدينِّ لذا جئنا لنجدهتما. كذلك سيطروا على الدمنارك وقالوا إننا 
جئنا إلنقاذها. هامجت اهلنُد منطقة حيدر آابد مؤخرا وقالت إننا قمنا بذلك 

ها. كذلك هامجت ودخل جيشنا هذه املنطقة إلقامة األمن في ،حلماية أهلها
روسيا "ليتوانيا" و"أستونيا" و"التفيا" وقالت إننا جئنا لتحرير هذه البالد الثالثة. 

وانضمت إىل  الوالايتولكن بعد هذه احلرية صارت تلك البالد الثالثة مبنـزلة 
روسيا. الفرق الوحيد هو أن اجتاه الفساد يتغري، مبعىن أن الفريق األول كان هو 

مث يتغري اجتاهه ليصري الفريق الثاين ظاملا. أما الوعد الذي صدر من الظامل سابقا 
الَّذِّيني إِّن  ميكَّنَّاُهم  دار الطبول اإلسالمية فيقول: إننا سوف نرزقهم فتحا بشرط 

ل ميع ُروفِّ وينـيهيو ا عينِّ ال ُمن كيرِّ  ةي ويآتـيُوا الزَّكياةي ويأيميُروا ابِّ ير ضِّ أيقياُموا الصَّالي ويهللِّ عياقِّبيُة  يفِّ األ 
ُُمورِّ  األ 

كذا وكذا، بل يقول هللا   إننا سنفعل، أي ليس معىن ذلك أهنم يقولون 1
 تعاىل إننا عندما هنب هلم احلكومة سيحدث ما يلي: 

 ( سيعبدون هللا ويُعطون اآلخرين حرية عبادة هللا.1)
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 ( عندما هنب هلم احلكومة سُيساعدون الفقراء، وينهضون ابلضعفاء. 2)
( عندما هنب هلم احلكومة سينصحون أنفسهم وغريهم حبسن املعاملة واخلُلق 3)

 احلسن والعدل.
( سينهون أنفسهم وغريهم عن املنكرات سواء أكانت دينية أو دنيوية أو 4)

 أخالقية أو اجتماعية أو اقتصادية أو علمية. 
األرض  إىلنفسه نزل ب، ال اإلنسان ،لون ابلعدل حبيث سيبدو كأنَّ هللا( سُيعامِّ 5)

ُُمورِّ ليحكم البالد. فيقول هللا تعاىل:  ، أي سيبدو حينذاك كأن هللا ويهللِّ عياقِّبيُة األ 
 نزل من السماء. 

ألن هللا وعدهم  ،صدق فيهم قول هللا تعاىل ،انظروا اآلن، إن الذين ُوعدوا بذلك
 أبنه معطيهم احلكومة بشرط أن يقوموا أبعمال كذا وكذا. 

 للمساواة اإلسالمية َمثل رائع

مرة يف عهد خالفته للحج إىل مكة، ويف تلك األايم كان أحد  ذهب عمر 
 أطراف امللوك املسيحيني قد أسلم وجاء إىل مكة للحج، وكان يتجاذب

فمّر من قربه أجري فقري ووقعت قدمه على عباءة  ،األحاديث جالسا يف جملس
ا فلم يتحمَّل أن كمشي أحد بعدم امللك صدفة. فلما كان يُعّد نفسه ملكا عظيم

فلطمه امللك لطمة قوية وقال: اي أيها الوقح،  ،احلذر حىت تقع قدمه على عباءته
ما شأنك حىت متشي دون حذر حىت تقع قدمك على لباسي؟ فصرب املسكني 
على ما أصابه من الذلة واهلوان، وانصرف. كان يف اجمللس أحد الصحابة فقال 

طأ جسيما. قال: ألسُت ميلكا؟ قال الصحايب: ال معىن إنك ارتكبت خ ،للملك
للملوكية يف اإلسالم، مل يكن من حقك أن تلطمه. فلو كان املاّر قد ارتكب 

ولكن ال حيق لك أن تضربه. قال امللك: أال يفّرق  مقاضاته،كان عليك   ،خطأ
امللك: اإلسالم بني امللك وغريه؟ قال: ال فرق بني امللك وغريه يف اإلسالم. قال 

يف جلسة مع  . فحضر إليه حني كان عمر إىل عمر  لنذهبحسنا، 
حاشيته. فقال له امللك: إذا أساء أحد إىل ملك أو شخص كبري، أفال حيق له أن 
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إليه وقال: هل ضربتي  يضربه؟ وهل يُعّد ذلك إساءة يف اإلسالم؟ نظر عمر 
علمُت ذلك ألعاقبّنك ( وهللا لو بن األيهم جبلةكان امسه مسلما اي جبلة؟ )

لك وركب ذابملثل متاما. قال جبلة: كال، مل أفعل ذلك، ولكنه انصرف بعد 
. أتملوا قليال، ما أعظم القوة اليت  1حصانه وعاد إىل بالده وارتد عن اإلسالم

وقال له عمر  ،كانت ُتالف أجريا! إذ هناك ملك قال أبن شخصا أساء إليه
 .إذا كنتي ضربته فألعاقبّنك ابملثل متاما : 

 يف صدر اإلسالم نظام املعونة 

لقد بدأ املسلمون هذا النظام يف عهد حكومتهم، وبدأ نظام اإلعانة ابلغذاء 
واللباس، وقيل لألثرايء والفقراء على حد سواء أهنم سُيعطيون اللباس والغذاء. فقد 

أن يُعطى املسلم وغريه الطعام واللباس دون متييز يف الدين  أمر رسول هللا 
قائال:  واستفسر من النيب  وامللة. لقد أسلم أحد امللوك يف زمن رسول هللا 

: عليك أن إن يف رعييت أًنسا ينتمون إىل أداين أخر ، فكيف أعاملهم؟ قال 
 -سلمني أو غريهمسواء أكانوا م-تعاملهم ابلعدل والرفق، وإذا كان يف رعيتك 

أن تزودهم  ،من ليس لديهم أرض تكفيهم وال يستطيعون أن يُنبتوا غالال فعليك
  .2ابلغالل من املخزن احلكومي

 دها رقيٌقام معاهدة عقاحرت

ورأوا أنه ال منجى هلم، ألن القائد  ،ذات مرة ُحوصر جيش العدو يف زمن عمر 
املسلم كان موشكا على فتح قلعتهم، وإذا فتحها سوف يُعاميلون معاملة املغلوبني. 
وكل مسلم كان يعلم الفرق بني الـُمصاحل واملغلوب، إذ كان يُنفَّذ قانون إسالمي عام 

ويُطالبوا حبقوق الصلح فبإمكان الـُمصاحلني أن يضعوا شروطا يف أما  ،يف املغلوب
قدر اإلمكان. لذا فكَّروا أن خيتاروا طريقا ليتم الصلح على شروط سهلة. فذات يوم  

فذهبوا إليه وقالوا: اي صاحبنا، أليس الصلح أفضل  ،كان مسلم حبشي جيلب املاء
                                                 

 . جبلة بن األيهم البداية والنهاية؛ مث دخلت سنة ثالث ومخسني، 1
 كتبه لألشرت النخعي لـّما واّله على مصر.  ، ومن عهد  له 3هنج البالغة؛ ج 2
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 ال ملِّ  :من القتال؟ قال: نعم، الصلح أفضل. كان احلبشي غري مثقف، فقالوا له
ى أن نعيش يف بلدًن حبرية دون أن كمسنا أحد بضرر، وأن تبقى نعقد الصلح إًذا عل

وعندما  ،أموالنا عندًن وتبقى أموالكم عندكم؟ قال: ال أبس. ففتحوا أبواب القلعة
جاءهم جيش املسلمني قالوا: قد ُعقد امليثاق بينكم وبيننا. قالوا: مىت ُعقد امليثاق 

غري أنه جاء إىل هنا  ،ل بينكموأي مسؤول عقده؟ قالوا: ال نعلم من هو املسؤو 
وجر  بيننا حديث كذا وكذا. قال املسلمون: إنه ليس إال  ،شخص جيلب ماء

ولكن نسأله ما الذي جر . عندما ُسئل قال: صحيح أنه دار بيين وبينهم  ،عبدا
هذا الكالم. قالوا: هو من الرقيق، وال حيق له أن أيخذ القرار. قال اخلصم: حنن ال 

 قائدفظننا أنه هو املسؤول. قال  ،ملسؤول بينكم أم ال، حنن أجانبندري هل هو ا
عندما و . ولكن سأكتب إىل عمر  ،مسلم: ال أستطيع أن أقبل هذا امليثاق

أملى يف اجلواب: اعلِّنوا أنه ال حيق ألحد أن يعقد  وصلت الرسالة إىل عمر 
لما بعد أن وعد، لذا امليثاق إال القائد األعلى، أما اآلن فال يسعين أن أكّذب مس

ن  للمستقبل أنه ال جيوز ألحد أن عليك أن تقبل ميثاقا عقده احلبشي. ولكن اعلِّ 
  .1يعقد امليثاق مع قوم إال القائد األعلى

 مراعاة عواطف غري املسلمني

لقد راعى اإلسالم عواطف أصحاب األداين األخر  إىل درجة أن شكا يهودي 
أاب بكر  ضربه. فدعا النيب  ن أاب بكر إوقال  ذات مرة إىل رسول هللا 

وسأله: هل ضربتيه؟ قال: نعم! اي رسول هللا! إذ قد قام إبساءة ابلغة. سأله النيب 
  ماذا فعل؟ قال: هو يقول: أحلف ابهلل الذي فّضل موسى على األنبياء

مجيعا، وبذلك أساء إليك وعّد موسى أفضل األنبياء، فثارت اثئريت ولطمُته. 
ال حيق لك أن جترّح  ،2على موسىتفّضلوين وقال: ال  ر وجه رسول هللا فامحّ 

                                                 
اهلنـــدي، جمموعـــة الواثئـــق السياســـية للعهـــد النبـــوي واخلالفـــة حممـــد محيـــد هللا احليـــدر آابدي  1

 الراشدة.
 . صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل، ابب من فضائل موسى  2
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مشاعر الناس، فال تفضلوين على موسى أمام اليهود. ما أعظم هذا العدل! هل 
ال تفّضلوين على موسى  -األفضل أنه يّدعي كونهمع - يوجد يف العامل إنسان قال

مث يقول هللا  ؟سى أفضل مينمو  أمام اآلخرين، بل حيق هلذا القائل أن يقول أبن
ًوا بِّغيري ِّ عِّل م  تعاىل:  ُعوني مِّن  ُدونِّ هللاِّ فـيييُسبُّوا هللاي عيد  ويالي تيُسبُّوا الَّذِّيني ييد 

، أي ال1
وإال سيحقُّ  ،تستخدموا كلمات ًنبية حبق األصنام أو الناس الذين يعبدهم الناس

هلم أيضا أن يسّبوا إهلكم، وبذلك تكونون أنتم السبب لّسب إهلكم. هذا يعين أن 
القرآن الكرمي يعرتف أبن املسلمني واملسيحيني سواسية من حيث العواطف، 
وصاحب الدين الصادق وصاحب الدين الكاذب متساوون. فإذا استحقَّ أحدمها 

يضا أن يفعل ذلك. وإذا كان أحدهم حقوق اآلخر، فمن حق اآلخر أ كمتهنأن 
 فمن واجبه أال ُيسيء إىل عواطف اآلخرين.  ،عواطفه رَّحيريد أال جتُ 

النصيحة مبراعاة العدل واإلنصاف عند ثورة االنتقام

ايي أييُـّهيا الَّذِّينيكذلك أمر هللا تعاىل أبال تتحول الثورة والغضب إىل انتقام فقال: 
ل قِّس  ِّ ويالي جيي رِّمينَُّكم  شينيآُن قـيو م  عيليى أيالَّ تـيع دُِّلواآميُنوا ُكونُوا قـيوَّامِّ  اءي ابِّ نيي هللِّ ُشهيدي

ُلوني  اع دُِّلوا ُهوي أيقـ ريُب لِّلتـَّق وي  وياتَـُّقوا هللاي إِّنَّ هللاي خيبِّرٌي مبِّيا تـيع مي
. أي جيب أن يكون 2
أي أثبِّتوا بعملكم  كل عملكم لوجه هللا تعاىل، واشهدوا هلل ألن هذا هو العدل،
ُهوي أيقـ ريُب ، فذلكأن هللا عّلمكم العدل... وكونوا عادلني مع العدو أيضا

وإن مل تتقوا فسوف تُعاقيبون. فقد  لِّلتـَّق وي  وياتَـُّقوا هللاي إِّنَّ هللاي خيبِّرٌي مبِّيا تـيع ميُلوني 
 نصح هللا تعاىل يف هذه اآلية مبا يلي: 

هللا، ال ألي هدف آخر، حىت تغرّيوا سلوككم نظرا أوال: اعملوا كل شيء لوجه 
 إىل عدم ُتقق ذلك اهلدف. 

اثنيا: قدِّموا إىل الناس منوذج العدل الذي حدده هللا تعاىل، وإن مل تفعلوا فسيقول 
بل عّلمهم شيئا آخر.  ،الناس إن هللا مل يعّلمهم ما يقولون

 

109األنعام:  1
 9املائدة:  2
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 َمثل أعلى حلسن املعاملة مع هندوسي 

بل جيب أال ُتيدوا عن العدل قيد  ،أي إذا ظلمكم أحد فال تظلموه هائجني اثلثا:
"رتن  بيت  يف ة حاداث قدكما حدث معي حني كنا نسكن يفبشعرة. تذكرُت ابملناس

شخصا ذا نفوذ كبري وكان أخوه ًنئب املفوض؛ جاء مبرسوم  وملا كان صاحبه ،ابغ"
فورا وا فكتب ،احملليون عندها مهتمني كثريا كان املسئولون  حكومي أن يُعاد إليه أاثثه.

وكانت أبواب  ،أاثثه قد هُنب سلفاأكثر  أن يُعاد إليه أاثثه. عندما وصلنا البيت كان
كان مفقودا. كانت الشرطة يف تلك األايم تُعِّّد قائمة  وكثري من أاثثه ،بيته مكسورة

مبعىن أنه  ،ة بصورة ًنقصةاألشياء املوجودة يف البيوت، ولكنهم كانوا يُعّدون القائم
كانوا يكتبون أربعني منها ويرتكون العشرة الباقية،   ،إذا كان هناك مخسون غرضا

ويقولون ألصحاهبا أن أيخذوا أربعني فق . هذه العادة كانت شائعة يف تلك 
 ،كل األشياء اليت مل تُذكر يف القائمة األايم. عندما وصلنا هناك أمرُت أن جُتمع

ت يف مكان منفصل. عندما جاء ذلك اهلندوسي ابملرسوم ُسّلمت وُوضع فُجمعت
احلكوميون ورجال الشرطة أيضا املسئولون إليه كل األشياء املذكورة يف القائمة. كان 

 قد موجودين. مث دعوت أوالدي وأمرهُتم أن يعطوه بقية األشياء أيضا اليت كنتُ 
الشرطة املسلم الذي  . عندما شاهد ذلك ضاب جيمعوها حلفظهاطلبت منهم أن 

جاء معه، بدأ خياصم ابين ويقول: ما هذا الظلم الذي ترتكبونه؟ لقد صّب علينا 
هذا التصرُّف ليس إن وأنتم تُعيدون إليهم أشياءهم كلها!  ،هؤالء القوم مظامل كثرية

كان من لقد  الشرطي.  استياءجيدا. ولكننا سّلمنا له كل األشياء على الرغم من 
احتفظت هبا يف منديل  وكنت قد ،شياء بعض اجملوهرات أيضاضمن تلك األ

ووضعتها جانبا يف خزانة، وعندما رأيُت أن هؤالء القوم كُمانعون تسليم األشياء إىل 
 ،لئال ينـزعوها منه ،ارأتيت أن تسليمه اجملوهرات أمامهم ليس مناسبا ،أصحاهبا

ا وقلت له أن يقابلين قبل وخاصة ألهنا مل تكن مذكورة يف القائمة. لذا احتفظت هب
. كنت أنوي أن أُسّلم اجملوهرات إليه عندما أييت ملقابليت. فعندما جاءين االنصراف

هذه جموهراتك اليت عثرًن عليها يف البيت  له: أخرجت منديل اجملوهرات وقلتُ 
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إين استدعيتك هلذا الغرض ظنا مين أين لو أعطيتها لك  :وأسّلمها إليك، وقلت
إهنا ليست  :ورجال الشرطة. فاحتار الرجل وقال املسئولونينـزعها منك  أمامهم فقد

مذكورة حىت يف القائمة اليت أعددًنها حنن أبنفسنا. قلت: ال أبس، قد ال تكون 
ولكننا عثرًن عليها يف بيتك، فهي لك وإن مل تكن مذكورة يف قائمة  ،مذكورة فيها

ائد أهنم أُعطُوا أشياء أكثر من اليت  األشياء. لقد أتثر الرجل بشدة وأعلن يف اجلر 
كانت مذكورة يف القوائم، ومل يُعطيوا أكثر مما كان مذكورا يف قوائم أعّدهتا احلكومة 

املسئول فق  بل أكثر مما كان مذكورا يف قوائم أعددًنها حنن. ويف اليوم التايل جاء 
ه وسألته: ما املشرف على تلك املنطقة وأظهر رغبته يف مقابليت. فدعوت احلكومي

األمر؟ قال: مل يكحل النوم عيين طول الليل، وبتُّ أحرتق كمدا. قلُت: ماذا 
حدث؟ قال: إن أصحابك قد ارتكبوا ظلما عظيما، إذ يُعاملون هؤالء الناس 

مع أن هؤالء األشقياء قد هنبوا كل ما كان عندًن ودّمروًن.  ،معاملة حسنة جدا
ر، وقد هنبوا بيوتنا كلها ودمروها. على أية وأضاف وقال: أًن من سكان غورداسبو 

الرجل املذكور ما كان مذكورا  إبعطاء احلكومة من الظلم حىت أن تقومحال، إنه 
هذا القدر أيضا، ولكن  حىت ولكن عامة الناس ال ينالون فحسب، يف القائمة

أصحابكم قد أعطوهم ما مل يكن مذكورا يف القوائم أيضا. قلت له: أُخربك بشيء 
خر وهو أنه كان عندي بعض من جموهراهتم اليت مل تكن مذكورة يف قائمة أعدُّوها آ

. قال: هذا ظلم كبري، ال أستطيع أن أفهم معاملتكم موأعدهتا إليه ،أبنفسهم أيضا
ين ملاذا كان علي أن ُأصادر ماله؟  هذه بعدما ارتكبوا من مظامل كبرية. قلُت: أخربِّ

ك. قلُت: إذا أثبتَّ يل أن هذا الشخص ابلذات قال: إهنم صادروا أموالنا هنال
صادر ماال من بييت سأأتسف كثريا على إعادة ماله. ولكن إن مل يصادره هو بل 

فلماذا يُعاقب هو على جركمة ارتكبها غريه؟ هل تعدلون يف احملاكم  ،صادره غريه
أيضا على هذا النحو؟ قال: ال نفعل ذلك ولكن ليس صحيحا أن تعاد إليهم 

واهلم. قلت: فليأخذوها! إهنا ابتالءات من هللا ُتل ابإلنسان أحياًن، فاإلنسان أم
كمكن أن كموت ابلسقوط من مكان شاهق وُتدث الزالزل وتُدّمر الناسي وال يـُتَّهم

ر مايل هذا الرجل على أية حال. فأتِّين مبال شخص بسببها أحد. إًذا، مل ُيصادِّ 
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لذا  ،رته أم ال. فلّما مل ُيصادر هو مالناعندها سأر  هل جيب مصاد ،صادر مايل
 مل نصادر ماله. 

وأًن  ،قبل بضعة أايم جاء ملالقايت أحد القضاة وقال: يف قليب حرقة شديدة
متضايق جدا من أفعال املسلمني، ولكن عندما مسعت خطابك يف الهور الذي 

: وقلتُ  ،فيه أنه جيب أال نظلم هؤالء الناس إذ مل يرتكبوا جركمة؛ اطمأن قليب قلتي 
 هناك شخص رصني على األقل وملتزم ابلشريعة ُيصّدق فكريت هذه. 

ابختصار، ما يعّلمنا اإلسالم يشمل من املزااي ما تعنو له خجال رقاب ألد األعداء 
 علماأيضا، ولكن يقال لنا مقابل ذلك أن نعمل بتعليم حيّقر به الصديق صديقه. 

م أهل القبيلة مجيعا إذا ثبت أن جركمة ما تُرتكب فيها أن اإلسالم جييز أن يُغرَّ 
  .وخيفيها أهلها

 نسان مستحقا للعقاب يف اآلخرةالظلم جيعل اإل

ولكن هللا تعاىل يقول: اعلموا أن  ،رابعا: مع أن هذا األمر يبدو دنيواي وسياسيا
  يفمجيع األعمال تؤثر يف الروح من الناحية األخالقية. فلو ارتكبتم خطأ لتضررمت

بل من أجل  ،التقو  والدين. لذا عليكم أن تكونوا حذرين، ليس من أجل العدو
قال  ،افظة على دينكم، وال تظلموا أحدا. وملا كان هذا األمر يضر ابلتقو  أيضااحمل

بل ستنالون عقوبة  ،تعاىل أبنكم لن تعاقيبوا على هذا اخلطأ عقوبة سياسية فق 
دينية أيضا، ولن يعفو هللا عن هذه األخطاء يف اآلخرة. فإذا ظلمتم هندوسيا أو 
نصرانيا أو شخصا خيالفكم يف االعتقاد ال يسعكم أن تقولوا أبنكم ظلمتموه يف 

ن الظامل كان إولن يقول هللا يوم القيامة  ،هذه الدنيا وسُتعاقيبون يف هذه الدنيا
ه هندوسي أو مسيحي، بل إنو  ،ليس مسلما على حد قولكم مسلما واملظلوم
 لذا سأعاقبكم حتما.  االعتقاد،م ما دمُتم قتلتم حرية لكسيقول هللا تعاىل 

 كل ضعف أخالقي يؤثر يف الدين والروحانية

أر  أن معظم الناس يعتادون على أن يروا أعماهلم منفصلة عن القِّيم األخالقية. 
ابلصالة ولكنه خيدع يف التجارة. فيكون أحد ملتزما فمثال تر  شخصا ملتزما 



573 ةالروحاني ياحة الس
 

ابلصالة ولكنه عندما يبيع القماش مثال يدّس قماشا رديئا يف أقمشة أخر ، 
 وعندما يقيس القماش يبخسه بضعة بوصات وال يؤنِّّبه ضمريه ق . 

 موظَّفيروي قصة أنه كان هناك  للمسيح املوعود  كان اخلليفة األول 
حكومي ُيصّلي التهجد ابلتزام، وكان قد أمر ُخدامه أنه إذا أتى أحد لتقدمي رشوة 

ألنه إذا أتى هنارا سيعلم اآلخرون ابملوضوع.  ،فقولوا له أن أييت هبا وقت التهجد
وكان خدامه حُيضرون الراشني يف ذلك الوقت متاما.  ،فكان يصلي التهجد ابلتزام

الصالة: اي سيدي، قد رُفعت علي قضية كذا فيقول له الراشي بعد أن يُنهي 
غاضبا: أيها اخلبيث والوقح، تريد أن تُفسد إكماين؟ أال تعلم  املوظَّفوكذا، فيقول 

أن الرشوة حمرمة وممنوعة يف اإلسالم؟ فيقول الراشي: اي سيدي، أنت مبنـزلة 
 فإن مل تنقذ أوالدي وأخي فمن سينقذهم؟ فيقول املرتشي: أنت ملحد ،والدي

ووقح إذ تفسد إكمان الناس. فيقول الراشي: مل أذهب إىل أحد سواك. يقول 
املرتشي: أيها اخلبيث، ضع النقود ُتت سجادة الصالة واغُرب بوجهك. فكان 

وحيسب أهنا  ،املرتشي حيسب نقود الرشوة جائزة إذا ُوضعت ُتت سجادة الصالة
معظم الناس حيسبون فيستخدمها. إًذا، إن  ،صارت طيبة بربكة سجادة الصالة

األخالق والدين أمرين منفصلني، ويرون أنه إذا كانت هناك نقاط ضعف يف 
مث لطم أحدا أو  ةاألخالق فال عالقة هلا ابلدين. ويظنون أنه إذا صّلى املرء الصال
 ،فال أبس يف ذلك ،هنب مال أحد أو ارتشى أو ظلم أحدا أو عامل غريه بقسوة

رشى هللاي مبا فيه الكفاية، فماذا يُريد هللا منا أكثر  ، وبذلكألنه قد صلى الصالة
سواء أكانت سياسية أو  ،من ذلك؟ ولكن اإلسالم يؤكد على أن األمور كلها

فهي جزء من الدين من حيث دوافعها، وتزيد الديني أو تُنقصه. كذلك  ،اقتصادية
صية.األمور القومية أيضا خاضعة حلكم األخالق كما ختضع له األحكام الشخ

بل تشمل األمم واحلكومات أيضا ،األخالق ال تقتصر على األفراد فقط

إنه ملبدأ عظيم يتميز به اإلسالم عن األداين األخر  كلها، والعمُل به يضمن 
الصلح واألمان يف العامل. مع أن أورواب متقدمة على بالدًن من حيث العدل 
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إجنلرتا واملعاملة احلسنة اليت  واحلرية الشخصية، فاملعاملة اليت يتلقاها اللص يف
يتلقاها الشرير والسارق هناك ال تعامل هبا حكومتنا شخصا صادقا وصاحلا أيضا. 
ابختصار، إن هؤالء الناس متقدمون جدا من حيث األمن والسكينة على املستو  
الفردي، ولكن عندما يكون األمر متعلقا ابحلكومة يقولون، هذه دبلوماسية وال 

وقد فعلنا ذلك لصاحل البلد. سرتون يف توارخيهم صفحات  ،ابلكذبعالقة هلا 
عديدة يقول فيها القائلون: لقد كذبُت كذا وكذا يف وقت كذا، وكذبت كذا وكذا 
يف وقت كذا مث يفتخرون به. إهنم حيسبون أن األخالق تعين األفراد فق  وال 

ة أخالقا عالقة هلا ابحلكومة. ولكن القرآن يقول إن لألقوام أخالقا وللحكوم
ولألفراد أيضا أخالقا. فإذا كان األفراد يريدون أن تكون أخالقهم حسنة، وإذا  

فال بد هلم أن يصدقوا القول على  ،كان القوم يريدون أن يكونوا مقبولني عند هللا
املستو  القومي والسياسي أيضا، وعليهم أن يعدلوا على املستو  القومي 

نوا إىل األقوام على املستو  القومي واملستو  واملستو  السياسي، وعليهم أن حُيس
فال بد هلم أن  ،السياسي أيضا. وإذا كان األفراد يريدون أن ُُتفيظ بالدهم وشرُفهم

يؤدوا احلقوق على املستو  القومي أيضا إضافة إىل املستو  الفردي. هذا هو 
غري   أداين  الفرق البارز بني اإلسالم واألداين األخر ، إذ ال يوجد هذا األمر يف

اإلسالم. لقد أدىل زعيم سياسي مؤخرا ببيان قال فيه إنه من الغريب حقا أن 
يقول الناس أن للزعماء السياسيني احلق يف أن يكذبوا. فإذا كان احلال على هذا 

  للمشايخ؟املنوال فلماذا ال يُعطى هذا احلق 
 أحكام اإلسالم املفصلة عن احلروب

يتبني من األحكام اليت كان يصدرها عندما كان   الشرح الذي قام به رسول هللا
عندما   يعنّي أحدا قائدا ويرسله للحرب. لقد ورد يف احلديث الشريف أن النيب 

كان يُرسل قائدا للحرب كان ينصحه: اّتقِّ هللا وعامِّل املسلمني ابحلسىن، وأيمره: 
مِّ هللاِّ وييفِّ سيبِّيلِّ هللاِّ  س  هللِّ ويقياتُِّلوا مي  ،اغ ُزوا ابِّ ن  كيفيري ابِّ

، وهذا ال يعين كما يقول 1
                                                 

 سنن أيب داود؛ كتاب اجلهاد، ابب يف دعاء املشركني. 1
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أبن عليكم أن تقاتلوا الكفار، بل املراد منه أنه إذا أسلم احملارب فال  املشايخ خطأً 
، أي أن القتال أُذِّني لِّلَّذِّيني يـُقياتـيُلوني جيوز قتاله، بل األمر ابلقتال حمصور يف 

إن األمر بقتال من "كفر ابهلل" يُنفَّذ فيما فلذا  ،مسموح إذا هامجكم العدو أوال
عفوًن عن بعد. فإذا ابدر أحد ابلقتال مث أعلن إسالمه عند وصول جيشكم فقد 

 مسموحا لكم بقتاله اآلن. ليس املراد من قول النيب  فليس ،ظلمه السابق
املذكور أن تقاتلوا من مل يبادركم ابلقتال. "ويالي تـيغ دُِّروا"
العهد والأي ال تنقضوا  1

"ويالي تـيُغلُّوا"... ختدعوا أحدا
أي ال ختونوا وال تسرقوا أموال الغنيمة أبدا. 2

ال ختونوا يف أموال الغنيمة أبية طريقة. لقد ، و ال تنقضوا العهد أبي عذر أبداأوال:
توّسعت رقعة حكومة اإلجنليز يف كل مكان حبيث عقدوا ميثاقا بسيطا بداية على 

كرا صغريا وسيكون هناك ضاب  صغري، مث قالوا إن رجالكم أهنم سيقيمون معس
ضاييقوا جنداي كذا وكذا، لذا ال بد أن نفرض سيطرتنا على بعض القر  اجملاورة 
لئال يضايق رجاُلكم جنودًن. مث قالوا إن رجالكم قد تشاجروا مع رجالنا الذين 

صمة كيال لذا حنن مضطرون إىل أن نسيطر على العا ،عيّـّناهم حول املعسكر
وهذا ُيسبب يف البالد  ،يكون هناك فساد. مث قالوا إنكم أصدرمت ُحكما كذا وكذا

لذا كلما أردمت إصدار ُحكم يف املستقبل جيب أن تسألوًن  ،متردا يؤثر فينا أيضا
أوال. "ويالي متُيثُِّّلوا"
، أي ال تبرتوا أنف امليت وأذنييه. فيقول هللا تعاىل: لو مثَّل3

تُـُلوا ويلِّيًدا"ابملثل. ات املسلمني كعادهتم فال تعاملوا أمواهتم الكفار أبمو  "ويالي تـيق 
4 ،
أي اقُتلوا اجلنود احملاربني فق ، وال تقتلوا أوالدا غري مدركني وال الذين ال يقدرون 

إال  ،حبسب تعليم اإلسالم ،ألهنم مل يشرتكوا فيه بداهة. وال جيوز قتال ،على القتال
 ضد من اشرتك فيه عمليا. 

املرجع السابق. 1
املرجع السابق. 2
املرجع السابق. 3
املرجع السابق. 4
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ولكن حدث العكس متاما عند انقسام اهلند، وقُتل مئات بل آالف األطفال 
 

الصغار، ومورس الظلم البالغ غايته بكل املعايري. صحيح أن املسلمني مارسوا 
الظلم أقل من اهلندوس، ولكن مما ال شك فيها أن ِكال اجلانبني قاموا ابلظلم. 
أذكر أن األصوات ارتفعت ذات ليلة يف الهور، فدعوت أحد العاملني يف مكتيب 
وقلت له أن يتفقد األمر، إذ يبدو أن أحد الناس ُجعل دريئة الظلم. فعاد العامل 
بعد هنيهة وقال أبن املسلمني أحاطوا هبندوسي وأوشكوا على قتله. قلُت: ملاذا مل 
تنقذه إًذا؟ قال: لقد جئُت ألخربك ابملوضوع. قلت: اسرْع وأنقذه، ولعلهم 
يكونون قد قتلوه إىل اآلن. وعندما عاد بعد برهة قال إهنم قتلوه وطرحوه يف 
الشارع. مما ال شك فيه أن اهلندوس ظلموا املسلمني أكثر بكثري. يف الزمن الذي  
كنا فيه نسكن يف اهلند، وكانت املشاكسات من هذا القبيل جارية،  كنا نعلم بني 
حني وآخر كيف كان املسلمون يُقتلون دون هوادة، فكان اهلندوس يقتلون 

الشباب والنساء أيضا، وكانوا ميارسون كل نوع من الظلم.  
قصة لقائي مع البانديت "َنْهُرو"

عندما مت تقسيم اهلند وجئت إىل هنا كان السبب وراء جميئي هو أن البانديت "هنرو" كان 
هنا، فكان يف ابيل أن أحتدث معه وأنبهه إىل هذا الظلم الذي مياَرس دون هوادة. كان 
السيد "هنرو" مقيما عند "سردار شوكت حيات" فطلبُت لقاءه، فوافق، فقلت له: إننا 

نسكن يف قاداين، وقد أُبرم ميثاق بني السيد غاندي والقائد األعظم على أنه إذا سكن 1
هندوسي يف هذا اجلانب سيُعّد مواطنا ابكستانيا، وإذا بقي مسلم يف اجلانب اهلندي سيُعد 
مواطنا هنداي. ومن واجب كلتَا احلكومتني أن حتمي مواطنيها، وعلى املواطنني أن يكونوا 
أوفياء لبلد   يسكنونه. وما دمنا نسكن يف املنطقة اليت ختضع لسيطرة اهلند، فنحن 
مستعدون ألن نكون أوفياء لكم -حبسب املعاهدة اليت أُبرمت بني القائد األعظم 
والسيد غاندي- بشرط أن تعّدوان هنودا. قال: حنن نفعل ذلك. قلت: كيف تفعلون؟! 
أال ترى أن أعمال الشغب جارية والناُس يُقتلون، فهم جيتمعون حول قاداين، ويُقتل 

حممد علي جناح مؤسس ابكستان. )املرتجم(1
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نب؟ قلُت: ال املسلمون دون هوادة؟ قال: أال تر  ما الذي حيدث يف هذا اجلا
ألين جئت من جانب آخر. فلنفرتض أن ما حيدث  ،أعرف ما الذي حيدث هنا

مع ذلك أقول أبن ف ،يف اجلانب اهلندي حيدث مثله يف اجلانب الباكستاين
ومن واجب حكومة ابكستان أن ُتميه.  ،اهلندوسي الساكن هنا مواطن ابكستاين

. فإذا كان اهلندوس الساكنون هنا ومن واجبكم أن ُتموًن ،أما حنن فنسكن يف اهلند
فهل هذا يعين أن تظلموا املسلمني عندكم؟ قال: أنت ال تعرف  ،يتعّرضون للقسوة

أن خُتمدوها. على أية حال، إذا   ، فلكممد  ثورة الناس. قلت: هذه مسؤوليتكم
روا احلماية هلم. قال: ماذا بد أن توفّ  فال ،كنتم تريدون إسكان املسلمني عندكم

ع فعله؟ إن الناس هائجون ألنكم متلكون أسلحة، فعليك أن تقول ألتباعك نستطي
وأطلب منهم دائما أال  ،أال يستخدموا أسلحة غري مسموح هبا. قلُت: أًن زعيمهم

 ،يرتكبوا جركمة وال يعيثوا فسادا وشرا، أما إذا كان أحد كملك أسلحة غري مشروعة
فالذي كملك أسلحة سوف  ،بوا جركمةفهل سيخربين هبا؟ وما دمُت آمرهم أبال يرتك

فأىّن يل أن أطلب منه عدم امتالكها؟ قال:  ،خيفيها عين. وإذا كان خيفيها عين
كمكنك أن تعلن أبال يقتين أي أمحدي أسلحة. قلُت: إذا أعلنُت ذلك فسيقول 

الذين يتخذونين زعيما هلم واضعني يف احلسبان أين أفهم األمور على -أفراد مجاعيت 
ولكن ما هذا  ،قد اختذًنك زعيما لنا ظنا منا أنك تفهم األمور :اي سيدًن -هاحقيقت

 ،احلمق الذي ترتكبه إذ يهامجنا اهلندوس والسيخ من كل حدب وصوب ويقتلوننا
قال: قل هلم أبن احلكومة  !وأنت تقول لنا أال نقتين أسلحة، فكيف حنمي أنفسنا؟
لت: حسنا، ووضعت أمامه ستحميكم. عندما قال أبن احلكومة ستحميهم ق

 80وقلُت: لقد هومجت  -خارطة املنطقة كلها معي أخذت قد كنت-اخلارطة 
قرية حول قاداين وأحرقها اهلندوس وقتلوا أهلها. فإذا قلت هلم أال يقتنوا األسلحة 
وستحميكم احلكومة، سيقولون: عندما هومجت آخر قرية على احلدود هل محتها 

 ،فهي تعرف األمر رويدا رويدا ،كومة ال تعلم الغيباحلكومة؟ سأقول هلم: احل
ستأيت احلكومة لنجدتكم بعد بضعة أايم. عندها سيشريون إىل قرية أخر   ،فانتظروا

ويقولون: لقد أُحرقت هذه القرية قبل ثالثة أايم، فهل ساعدت احلكومُة املسلمني 
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العون. مث سيشريون إىل فيها؟ سأقول هلم: ال أبس، حيدث التأخري أحياًن يف وصول 
ولكن ملاذا مل تقم  ،قرية أخر  ويقولون: حسنا، نعرتف أن التأخري حيدث أحياًن

قرية  80احلكومة إبجراءات وقائية عندما هومجت هذه القرية؟ مث قلُت له: هناك 
كلها تعرضت للمعاملة   80تعرضت هلذه املعاملة، فعندما يرون تلك القر  الـ 

إذا قلُت هلم أبن احلكومة  -فهل سيُعّدونين ،كومة لنجدهتمومل أتت احل ،نفسها
خمتل العقل أم ال؟ خجل "هنرو" من ذلك وقال: أعدك أنين سأحافظ  -ستحميكم

على األمن. قلت: كم يستغرق ذلك من الوقت؟ قال: يف أسبوعني. ففي غضون 
ل نظام الربقية وتفتح مكاتب الربيد وسيعمنطلق القطارات و  سنسرّي أسبوعني 

اهلاتف أيضا، فاصربوا لبضعة أايم فق . قلت: حسنا، نصرب ونر . وعندما انتهت 
قُتل األطفال لقد  ،مخسة عشر يوما ُشّن هجوٌم على قاداين وأُخرج منها اجلميع

قُتلوا ابلطعن يف بطوهنم. وقد أخذًن حينها صورا  إذ ،الصغار وُذحبوا بظلم ال يُتصور
حىت خرجت األمعاء  ،دعت وُشقَّت آذاهنم وبطوهنميتبني منها أن أنوفهم جُ و  ،أيضا

. وقد مورس هذا الظلم على أطفال صغار أيضا بدمائهممنها وهم مضرَّجون 
أمر قائال: ال تقتلوا  تراوحت أعمارهم بني ستة أشهر إىل عام. ولكن النيب 

جلها أي لقد قتل هؤالء أوالدكم ونساءكم، وربطوا رِّجل امرأة مسلمة ببعري ورِّ  .وليدا
وقتلوها بقطعها إىل جزئني، كسينيِّ متعا األخر  ببعري آخر مث قادومها يف اجتاهني 

وهم الذين قتلوا سيدات مسلمات ابلطعن يف فروجهن، وهامجوا إحد  بنات 
وقطعوا حبل البعري فسقطت على األرض  ،حني كانت حامال رسول هللا 

 ،منهم لينتقمواملسلمون وأجهضت مث ماتت يف املدينة. هم أولئك الذين خرج ا
ولكن عليكم أال تقتلوا  ،: صحيح أهنم قتلوا أوالدكمبقوله أمرهم ولكن النيب 

 ولكن عليكم أال تقتلوا غري احملاربني.  ،أوالدهم، لقد قتلوا غري احملاربني
يف السرية احللبية: "ال تقتلوا امرأة وال   إضافة إىل ذلك فقد وردت نصيحة النيب 

أما هنا  ،أمر بعدم قتلهم النيب  إن ؛انظرو اآلن .1كبريا فانيا وال معتزال بصومعة"

غزوة مؤتة.، 3السرية احللبية؛ ج 1
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فقد قُتل الرهبان بوجه خاص، كذلك قُتل املشايخ يف اهلند بوجه خاص. لقد أمر 
اسم هللا؟ عليكم  أبال تتعرضوا هلم ألهنم يذكرون هللا، فهل تريدون أن متحوا النيب 

 ألهنم يذكرون هللا أاي كان أسلوهبم.  ،أال متسوهم بسوء
ألن هدفكم ليس  ،أي ال تقطعوها لقتل العدو ،1: "ال تقربوا خنال"مث قال النيب 

تدمري العدو بل تبغون درء ضرره فق ، وال جيوز لكم أن ُتظروا مصادر رزقهم. 
ء يستظلون هبا، وإن هدفكم هو قتال ألن املسافرين والفقرا 2"وال تقطعوا شجرا"

املقاتلني وليس أن ُترموا القوم من الظل، لذا ال تقطعوا األشجار. "وال هتدموا 
 ، ألن هبدمها سيصبح القوم بال مأو  ويتأذَّون.3بناء"

أتمَّلوا، كم من بيوت ُأحرقت أثناء أعمال الشغب مؤخرا! فقد ُأحرقت آالف 
وآالف بيوت املسلمني ُأحرقت يف أمرتسر، بل ما من مدينة  ،البيوت يف الهور

أما رسول  إال وقد ُأحرقت فيها من عشرة إىل ثالثني ابملائة من بيوت املسلمني.
فقد أمر أتباعه: "ال هتدموا بناء"، أي ليس مسموحا لكم أن هتدموا وال  هللا 

بل هتدفون إىل  ، بيتا واحدا، ألنكم ال هتدفون إىل أن ترتكوا الناس بال مأو 
 طوة واحدة. َّب ولوإزالة الظلم فق ، لذا جيب أال تتجاوزوا ذلك 

األخر  أال تبّثوا الذعر واهللع يف البالد. من  كذلك جاء يف توجيهاته 
 الواضح أن اجليوش هتدف إىل نشر اهللع واخلوف يف الناس حىت تزهق نفوسهم. 

 مظامل اجلنرال "دائر" حبق اهلنود

م أن مزح أحد اهلنود مع سيدة مسيحية 1920أو  1919 عام لقد حدث يف
، فكلَّفت احلكومة اإلجنليزية اجلنرال يف مكان معني يف مدينة أمرتسر مزاحا بسيطا

ذلك املكان مكان  كل مين كمّر من يُلزم  مبعاجلة املوضوع، فأصدر مرسوما  "دائر"
زاحفا. فكان رجال الشرطة يبطشون  أن كمر -مهما كان كركما أو كبريا-حّدده 

                                                 
 ، غزوة مؤتة.  2املغازي للواقدي؛ ج 1
 .    املرجع السابق 2
 .املرجع السابق 3
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 ذاك املكانم أن كمروا من ربوهنحىت بكبار السياسيني ويطرحوهنم على األرض وحيُ 
 التحريزاحفني. وكان اجملرمون يُقدَّمون أمامه ويعاقيبون بعقوابت قاسية جدا دون 

 بني الناس.  الذعر ليسود ، وذلكوالتحقيق
 قصة قاٍض إجنليزي
غريب، وبيانه أن شخصا خاصم ضابطا إجنليزاي، ورو   لقد حدث معنا حادث

الذي كان وزير اهلند سابقا، فقال إن ضابطا إجنليزاي  هذه القصة مسرت "مانتيغو"
وكانت املرّة األوىل اليت يُعاقب فيها تكلم مع أحد بشيء من القسوة فعاقبناه 

 يف مدينة وزير آابد.عاقيب ضاب  قبله، وكان قد ُعنيِّّ يف تلك األايم إذ مل يُ  ضاب ،
كان السيد احلافظ غالم رسول الوزير آابدي ذا نفوذ ملحوظ يف املدينة، وكان   لقد

وكان اهلندوس  ،وكان معظم املسلمني احملليني تالميذه ،يُعامل الناس ابحلسىن دائما
أيضا حيرتمونه كثريا. فكان ذات مرة كمر يف زقاق حني ُعقدت جلسة ضد "قانون 

املسلمون واهلندوس مجيعا يطالبون ابملقاطعة واإلضراابت وما ، وكان "رولت
شاهبها. فعندما مّر احلافظ من هناك قالوا له: تفّضل أيها الشيخ، أال تريد أن 
ختطب يف اجللسة؟ قال: سوف أخطب ضدكم، فإذا كنتم مستعدين لسماعي 

لخطاب كمكنين أن أخطب. قالوا: ال أبس، ولكن نرجوك تعال معنا. عندما قام ل
قال: أنتم تنصحون الناس ابإلضراب، وقد مجعتم يف بيوتكم غالال تكفي لعام  

ومجيع  وبقرٌ  وحطبٌ  ألن يف بيوتكم طعامٌ  ،كامل، فلن تتضرروا ابإلضراب شيئا
ولكن  ،مستلزمات احلياة، فلو استمر اإلضراب لثالثة أايم أيضا لن تشعروا بضرره

ستخدام الرحى؟ ستموت املسكينة ماذا عن العجوز اليت تكسب قوت يومها اب
نتيجة إضرابكم. قال هذا وجلس. قبل الناس نصيحته وقالوا: حسنا لن نقوم 

وبُطش  ابإلضراب. مث عندما ُعنيِّّ القضاة يف كل مكان بعد تنفيذ "قانون رولت"
 ألقى خطااب يف أيضاإنه أرسلت الشرطة امسه أيضا ضمن تقاريرها وقالوا  ،ابجملرمني
ألنه سيُلحق ضررا ابلبالد. فمُثل  ،ولكنه قال أبن اإلضراب ال جيوز ،ةاجللس تلك

: هل ألقيتي خطااب؟ كان احلافظ احملرتم يظن أنه وُسئِّلاحلافظ احملرتم أمام القاضي 
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ألقى خطااب يف أتييد احلكومة فقال: نعم ولكن... قال القاضي: ال يهمين هذا، 
ولكن  ،احلافظ احملرتم أن يُقدِّم دليال آخروأدانه بعقوبة السجن لستة أشهر. فأراد 

وعاقبه ابلسجن لستة أشهر. عندما علمُت ذلك  ،القاضي مل يسمع منه شيئا
 : ما أغباكم! لقد نصح هذا الشخص الناس أاّل بقويلأرسلت مندويب إىل احلاكم 

 ،وأنتم تعاقبونه بدال من أن تُعطوه جائزة. فلما كان األمر غريبا ،يقوموا ابإلضراب
جاء فيه  وقد ،تقرير الشرطة ابلربقية -كما أخربين مندويب-طلب السكرتري العام 

ألن الفقراء واألرامل يتضررون  ،أنه قال للناس يف اخلطاب أبال يقوموا ابإلضراب
من منصبه ليعود  بسببه. فأرسل أوامره ابلربقية لُيطلق سراح الشيخ، وعزل "مستهـ"

إذ ما كانوا أيهبون ليسألوا عما  ،الظروف آنذاك إىل بريطانيا. إًذا، هكذا كانت
، ولكن اإلسالم خطااببل أدانوه ابلعقوبة لستة أشهر جملرد إلقائه  ،قال يف اخلطاب

 أيمر أبال تُرهبوا أحدا.
 استبداد ضباط إجنليز يف أيام املفسدة

فلن تروا إال التخويف والرتهيب. كانت جدتنا  ،ما حدث يف أايم املفسدة اقرأوا
نا ُتكي لنا أهنا كانت صغرية السن يف أايم املفسدة، ويف تلك األايم مرض  ألمِّّ

ولكنه كان مريضا يف تلك األايم فلم ينهض  ،وكان خيدم يف اجليش من قبل ،أبوها
من فراشه إىل شهر ونصف. كان عمرها حينذاك مخسة أو ستة أعوام. هبت لون 

ء جيش اإلجنليز ذات يوم والدها بسبب املرض وهو مستلق على السرير. جا
مع بعض اجلواسيس  فجأةكانوا يقتحمون البيوت -فاقتحم بعض اجلنود البيتي 

؟ فأشاروا إىل والدها أنه أيضا كان ممن هنا وسأل ضاب : هل يوجد أحد -اهلنود
ومل أشرتك يف القتال ق .  ،اشرتكوا يف احلرب. قال والدها: أًن مريض منذ فرتة

 أطلق عليه الرصاص وأرداه قتيال. فأخرج الضاب  مسدسه و 
 الشديد على أحد الصحابة سخط رسول اهلل 

 أما اإلسالم فيأمر على العكس من ذلك متاما. فقد اشرتك أحد أقارب النيب 
قال  ،وعندما أوشك على قتل شخص ،ه املقرَّب إليه جدا يف القتالوصحابيّ 
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اسم اإلسالم وكانوا ينادون  املغلوب: "صبيوُت"، علما أن الناس ما كانوا يعرفون
، فلم يعرف هذا الشخص قصد من "صبوُت": أسلمتُ املسلمني "صابئني" فكان يُ 
ولكن الصحايب قتله مع ذلك. عندما بلغ ذلك النيبَّ  .اسم اإلسالم فقال: صبوتُ 

  دعا الصحايب وسأله: ملاذا قتلتيه؟ قال: اي رسول هللا، مل يعرف هذا الشخص ما
: هل شققت قلبه حىت تعلم أنه ال يعرف عن صبوُت. قال النيب  اإلسالم فقال:

اإلسالم شيئا؟ كان يقصد من قوله أنه أسلم. فلماذا قتلتيه؟ قال: اي رسول هللا، 
: كال. مث قال: ماذا ستفعل يوم القيامة حني يسألك قتلُته ألنه كان كاذاب. قال 

الذي كان حمبواب جدا عند  ه الرجل قال كذا مث قتلتيه؟ يقول أسام ذلك هللا أبن
: قلت يف نفسي ليتين كنت كافرا قبل ذلك وأسلمت اليوم فق ، حىت ال النيب 

أكون حمل سخ  رسول هللا 
. انظروا إىل الفرق بني هذا األمر ابختاذ احليطة 1

وبني تصرُّفهم األرعن هذا إذ يقتلون الناس دون هوادة  ،واحلذر إىل هذه الدرجة
 رعب والذعر يف البالد. بُغية نشر ال

 اإلسالم يأمر بتوفري املرافق للبالد املفتوحة

ر تفتحون بالدانكم عندما إ كذلك قال النيب  ، فعليكم أن ُتصدروا أوامر تُيسِّّ
ر، وإذا مّر اجليش من الشوارع جيب أال يقطع على املسافرين  على الناس وال تُعسِّّ

وتعذر على الناس اخلروج  ،ذات مرةن اجليش خرج إطريقهم. يقول أحد الصحابة 
أبن من تسبب يف إغالق البيوت والطريق  فأعلن  ،من بيوهتم واملرور يف الشوارع

 .2على الناس فإن جهاده ليس جهادا
 حماولة خلق جنون احلرب يف اجلنود بواسطة دار الطبول الدنيوية 

يف اجلنود.  إن دور الطبول يف العامل ُتستخدم خللق اهللوسة واحلماس للحرب
ن البلد معرَّض خلطر إويقال أحياًن أخر   ،فُتحكى أحياًن قصص ظلم العدو

هنم سيسيطرون على البالد أبسلوب  إجسيم بسببه، ويتم إطراء جنودهم اترة ويقال 
                                                 

 .حديث أسامة بن زيد  مسند األنصار مسند أمحد بن حنبل 1
  ، كتاب اجلهاد، ابب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته.2سنن أيب داود؛ ج51
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كذا وكذا، ويلقَّن اجلنود درس النهب والسرقة اترة يف حالة االنتصار حىت تعلو 
 خر . ابختصار، خُيلق فيهم نوع من اجلنون. مهمهم، وُتسرتي مظاملهم اترة أ

 اإلسالم يزيل اهللوسة واهلمجية

إعالًنت تؤدي إىل  -كما قلت من قبل-تصدر من دار الطبول اإلسالمية 
اجلنود إىل درجة ترتفع عندها  توصلالتقليل من جنون احلرب واهلمجية، ومع ذلك 

تغلقوا على الناس بيوهتم األسود والصقور. يقول اإلسالم أبال ك فيصبحوامهمهم 
الشوارع وال تعاملوا الناس ابلقسوة وال تقتلوا النساء  يفوال ُتولوا دون حركة املرور 

وال األطفال وال العجائز وال تقتلوا عامة املواطنني، وال تنقضوا العهود وال تقتلوا 
القسس وال الرهبان وال البانديتات، وال تقطعوا شجرة، وكأنه جيعلهم بال حول وال 

 يقول أبن كل ما منع نا قوة، ومع ذلك يتوقع منهم أن ينتصروا على العدو. مث
لذا إن من عنا  ،يتحلى أبخالق فاضلة وجتعلهاملسلم منه هي أمور تُنايف األخالق 

ُهم  إايه من أمور منافية لألخالق ال حييُ  من مستو  شجاعته. فيقول تعاىل:  نـ  فيمِّ
نـ ُهم  مين  يـينـ تيظِّرُ  مين  قيضيى حني بيُه ويمِّ

 ،ه ابالستشهاد، أي منهم مين ًنل بُغيته ومرام1
ومنهم من ينتظر لينال مرتبة الشهادة يف سبيل هللا. انظروا اآلن، إنكم تقولون إننا 

 اهلمجيةنسقي جنودًن مخورا ليصبحوا كاجملانني، ونسمح هلم ابلنهب لتتولَّد فيهم 
 والرغبة، ونُذيع أخبارا كاذبة لتشويه مسعة العدو. 

 احلرب العامليةمؤامرة اإلجنليز الكاذبة ضد األملان يف 

فمثال قد أُذيع يف بريطانيا أن الصابون األملاين ُيصنع من دهن اإلجنليز امليتني. لقد 
قرأت يف كتب اإلجنليز فيما بعد قوهلم أبننا أشعنا هذه الكذبة إلاثرة الناس. كذلك 

ن السفن اليت يُغرقها األملان يعاملون اجلنود الغارقني فيها بقسوة متناهية إقيل 
بوهنم، وقد ُنشر هذا اخلرب أيضا على نطاق واسع جدا. عندما انتهت احلرب ويضر 

وكتبوا  ،أرسلت القوات البحريُة اإلجنليزية دِّرًعا هديًة إىل قائد السفن احلربية األملانية

                                                 
 .24األحزاب:  1
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شكرا على معاملتكم احلسنة أايم احلرب.  إننا نرسل لك هذا التذكار هديةً  :عليه
 ل الكذبي فوا أبنفسهم فيما بعد أبننا افرتينا من قب  فما أكرب هذا الكذب! وقد اعرت 

ن احلرب ليثور الغضب يف القوم ضد األملان. ولكن اإلسالم يُعّلم صدق املقال  إابَّ
، أي الي جيي رِّمينَُّكم  شينيآُن قـيو م  عيليى أيالَّ تـيع دُِّلوا اع دُِّلوا ُهوي أيقـ ريُب لِّلتـَّق وي فيقول: 

بل  ،لكم، فال تكذبوا وال تفرتوا عليهم وال تتهموهمون مهما كان القوم معاد
عليكم بصدق املقال. أكثر ما كمكن أن تقوموا به هو أن تنتقموا منهم بقدر ما 
فعلوا وليس أكثر من ذلك. إذا برتوا آذان قتالكم وأنوفهم وهتكوا عِّرضكم فلكم 

م ماتوا وانقطعت ألهن، وال ُيسمح لكم أن متثِّّلوا بقتالهم ،أن تقتلوهم يف احلرب
 سلسلة حياهتم، فلكم أن تنتقموا من األحياء ال من األموات. 

شجاعة الصحابي "مالك
1

"  اخلارقة وقصة شهادته  

لذا فإن  ،مث يقول هللا تعاىل إننا ما دمنا قد ثّبتنا املسلمني على أسس أخالقية
ُهم  مين  قيضيى حني بيُه حالة اجلندي املسلم هي  نـ  تيظِّرُ فيمِّ نـ ُهم  مين  يـينـ  أي منهم من  ويمِّ

أوىف بعهده ومنهم من ينتظر ليضحي يف سبيل هللا بكل ما عنده كلما سنحت له 
الفرصة. هناك قصة معروفة جاء فيها أنه عندما عاد الصحابة من غزوة بدر 
وسردوا أهنم قاتلوا يف احلرب بشجاعة وفعلوا كذا وكذا، كان منهم صحايب امسه 

فكلما مسع هذه القصص  ،مل يتسّن له االشرتاك يف احلرب لسبب ما ""مالك
وكان يتمشى يف اضطراب ويقول: ما هذه القصص اليت تعتزون  ،اثرت حفيظته

هبا، فإذا وجدُت فرصة سأريكم ما معىن احلرب. من املعلوم أن املستكرب يكون 
أُحد وفقه هللا ولكنه كان يقول هذا الكالم إخالصا منه. وعند غزوة  ،جباًن عادة

لالشرتاك يف القتال. لقد حصل الفتح يف املعركة وكان عندئذ جائعا، إذ مل أيكل 
فبدأ أيكلها وهو يتمشى قرب ميدان القتال.  ،وكانت عنده بعض التمور ،شيئا

                                                 
1  هكــذا ورد يف األصـــل ويبـــدو أنـــه ســهو، والصـــحيح: أنـــس بـــن النضــر وهـــو عـــّم أنـــس بـــن

ُتــــت عنــــوان: "تضــــحية عظيمــــة  -مالــــك رضــــي هللا عنهمــــا، كمــــا جــــاء يف اخلطــــاب الثــــاين
 من هذه السلسلة. )املرتجم(-لصحايب" 
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ة وتشتت اجليش اإلسالمي نتيجة اهلجوم ويف هذه األثناء أعاد "خالد" الكرّ 
إىل الوراء وجلس على  اسُتشهد. ُترك عمر  املباغت. وُأشيع أن رسول هللا 
من قربه وقال: اي عمر، هل فقدت صوابك؟ إذ  صخرة وبدأ يبكي، فمر مالك

: لعلك اي قد رزق هللا اإلسالم انتصارا وهزم العدو وأنت تبكي؟ قال عمر 
ال تدري ما حدث بعد ذلك! قال: ماذا حدث؟ قال: هاجم العدو بغتة  مالك

حني كان املسلمون غافلني متاما فتشتت اجليش نتيجة ذلك  من وراء اجلبل
وقتئذ إال مترة واحدة فرماها  . مل يكن يف يد "مالك"واسُتشهد رسول هللا 

على األرض وقال: ليس بيين وبني اجلنة إال هذه التمرة فرماها وقال: اي عمر، إذا  
بيبنا. مث امتشق كان األمر كذلك فال داعي للبكاء، فلنذهب إىل ما ذهب إليه ح

سيفه وانقّض على العدو وقاتل بشجاعة. ُقطعت يده فأخذ السيف يف اليد 
األخر ، وحني ُقطعت تلك أيضا أخذه ابلفم وقاتل. وعندما جرح العدوُّ وجهيه 

بدأ يضرهبم برِّجليه حىت قطعوا رِّجليه أيضا. بعد القتال علم النيب  ،وقطعوا اخلوذة
 القتال فأمر ابلبحث عنه فبحث عنه الصحابة ومل  من أخته أنه بقي يف ميدان

نه ذهب إىل جهة كذا ًنواي نيل الشهادة ومل يُر يف أي إجيدوا جثته. قالت أخته 
: حسنا، فاذهبوا واحبثوا عنه، مكان آخر فال بد أن يكون هناك. قال النيب 

ه إال أنه فذهبوا مرة أخر  وحبثوا يف كل مكان وقالوا: اي رسول هللا، مل نعثر علي
ألخته أن تفحص املوضوع  وجدًن سبعني قطعة جلثة قد تكون له. قال النيب 

ما أعظمها من  .1فعرفته أخته من عالمة على إصبعه وقالت: نعم هذه جثة أخي
شجاعة! وما أعظمها من تضحية! هل لتاريخ يف العامل أن أييت بنظريها؟ عندما 

ون إىل الوراء، وعندما يُهزمون تنكسر هُتزم اجليوش هترب فورا وال يكادون ينظر 
له صحايب: ما هذا  قال شخص شجاع مثل عمر  بكىولكن عندما  ،قلوهبم

 ؟ فإذا اسُتشهد حممد رسول هللا السخف، هل تبكي على استشهاد حممد 
 فما فائدة بقائنا يف هذه الدنيا؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، غزوة أحد، ما فعله أنس بن النضر4جالسرية النبوية البن هشام؛  1
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تفسري رائع لسورة العاديات 

الطبول خلُق احلماس يف الفرسان، فقد اسُتخدمت دار  دقّ كان من دوافع 
تِّ ضيب ًحا * الطبول هذه أيضا على هذا النحو فيقول هللا تعاىل:  ويال عيادِّايي

ًعا * فـيويسيط ني بِّهِّ مجي ًعا ًحا * فيال ُمغِّريياتِّ ُصب ًحا * فيأيثـير ني بِّهِّ نـيق  تِّ قيد  فيال ُمورِّايي
. لقد1

ايت عظمة اجليش اإلسالمي اليت سيخرج هبا مقابل ذكر هللا تعاىل يف هذه اآل
تِّ ضيب ًحااألعداء، فيقول:  . والضبح: اخليل اليت تعدو، معىن "العادية" ويال عيادِّايي

و حيث يعدو تِّ فكان معىن:  الفرس سريعا جدا. نوع خاص من العيد  ويال عيادِّايي
ضبحا، أي تعدو  أننا نقدم األحصنة اليت تعدو أبسلوب خاص ُيسميى ضيب ًحا

سريعا جدا لشدة احلماس، وهذا األسلوب خُيتار للمباهاة واالعتزاز دائما. واملعىن 
األماميتني حىت يتبني مبدِّ عضديه اخليل َّبطوات طويلة  عدواآلخر للضبح هو: 

بني يديه وإبطيه. إًذا، املعىن الثاين هو أننا نقدم شهادًة أحصنة تسري  انفراج
بني  انفراجوبسبب ذلك يتبني  ،وتعدو وتقفز ،األمامية ئمهابقواَّبطوات طويلة 

يديها وإبطيها، وهذا يدل على شدة الشوق. واملعلوم أن شدة الشوق ال تكون يف 
 يتصّبغبل تتولد نتيجة محاس راكبه، وعندما يشعر احلصان حبماس راكبه  ،احلصان
 بصبغته. 

و، أي احليم حيمة، وهي تدل  املعىن الثالث هو: شّدُة النـَّفيس لد  احلصان عند العيد 
على عزكمة اإلقدام حني ال يبايل الراكب وال احلصان مبوهتما. لقد ذُكرت هنا 

ألن احلصان يتأثر حبالة  ؛ولكن املراد هو بيان حالة راكبيها ،األحصنة يف الظاهر
راكبه القلبية. وهذا ال حيدث إال إذا ظهرت حالة قلب الراكب من كل جوارحه. 

احلصان ويشد  وحيثّ فمثال عندما يهمز الراكُب حصانه بشدة الشوق وُيصفِّر 
وعليه  ،الوجد من يفهم احلصان أن الراكب يف حالة   ،ويُرخي زمامه وكميل إىل األمام

بصبغته، فيعدو حبسب حالة راكبه القلبية. فقد ذُكرت هنا شدة  يتصّبغأيضا أن 
وقيل أبن عواطفهم تكون  ،حالة قلوب الركاب املسلمني بذكر حالة األحصنة

.6-2العادايت:  1
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 ،عندئذ هائجة حىت أهنا تؤثر يف األحصنة أيضا حبيث تفقد السيطرة على أنفسها
يف ميدان وتدخل  ،وتعدو َّبطوات طويلةفُتسمع أصوات أنفاسها، وتقفز بشدة 

القتال كما يذهب املرء لالشرتاك يف عرس كبري. واملراد من ذلك أن اجملاهد املسلم 
ويُوقن أنه إذا  ،بل سيحسب القتال نعمة غري مرتقبة ،ا كثري العددو  لن خياف عد

ألنه ليس أمام  ،ا ًنل الفتح واالنتصاري  وإذا عاد ح ،دخل اجلنةيمات يف القتال 
هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أن تقولوا  قالسوامها، كما أخر   مسلم إمكانيةٌ 

ِّ للكفار:  نـييـيني  س  دي  احلُ  هيل  تـيريبَُّصوني بِّنيا إِّالَّ إِّح 
، أي أنتم تعادوننا وهتامجوننا 1

ولكن ماذا تتوقعون منا؟ ليس لنا هناك إال أمران اثنان، إما أن نبقى على قيد 
، وال يضرًن أيٌّ منهما. هل يضرًن انتصارًن أو احلياة وننتصر، أو منوت فندخل اجلنة

يضرًن دخولنا اجلنة؟ بل كالمها سيَّان ابلنسبة لنا، إذ لو بقينا على قيد احلياة 
لنا. تقولون:  خريٌ  وإذا ُمتنا دخلنا اجلنة. فكل ما تتوقعونه لنا فيه ،سنكون منتصرين

 موتوا، ولكن إذا متنا دخلنا اجلنة. 
   قبوله اإلسالمبيان صحابي عن سبب 

وكان السبب وراء قبويل  ،يقول أحد الصحابة: لقد أسلمت يف الفرتة األخرية
فتعال  ،فقالوا يل: لقد حاصر ًن بعضي املسلمني ،اإلسالم أين كنت ضيفا عند قبيلة

أنت أيضا واشرتك معنا يف القتال. ما كنت أعلم شيئا عن املسلمني إىل ذلك 
ولكن ذهبت معهم جربا خلاطرهم. أنزلوا هناك صحابيا وطعنوه يف صدره.  ،احلني
. لقد استغربت لقوله استغرااب ما 2عندما طُعن قال عفواي: "فزُت ورب الكعبة"و 

فقلت لرفقائي إن هذا  ،بعده استغراب. ما كنت أعلم عندئذ شيئا عن املسلمني
ت ورب الكعبة" بدال من الشخص جمنون ال حمالة حبيث عندما طعنتموه قال: "فز 

الصراخ والعويل وهو يف الغربة وبعيد عن بيته وأهله وأقاربه. فما هو الفوز الذي 
ًنله؟ قالوا: نعم، املسلمون جمانني يف احلقيقة إذ حيسبون أن يف املوت شرف عظيم 

                                                 
 52التوبة:  1
  صحيح البخاري؛ كتاب اجلهاد والسري، ابب من يُنكب يف سبيل هللا. 2
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هنم جنحوا يف مرامهم. يُتابع الصحايب املذكور ويقول: إوعندما يُقتلون يقولون  ،هلم
فخرجت من  ،األمر أنشأ يف قليب رغبة عارمة يف أن أتفقد أمر هؤالء القوم هذا

فتبني يل بعد املكث هنالك لبضعة أايم صدق  ،هناك خلسة ووصلت إىل املدينة
شعر جسدي، كلما  وقوففأسلمت. مث رفع قميصه وقال: انظروا إىل  ،اإلسالم

ذ قُتل شخص خدعة إ ،ألنه كان مشهدا مهيبا ،أذكر هذا احلادث ينتصب شعري
يف فالة بعيدا عن وطنه وهو يقول: "فزُت ورب الكعبة" بدال من أن يذكر أهله 

ولكن ماذا كمكن أن يتوقع الكافر حيال موقف مثله؟ اهلروب  وأوالده أو وطنه.
لذا فاملؤمن ال ،جهنمي  ًنر ليس جركمة ابلنسبة له، أما حنن فنعتقد أن اهلارب يصلى

بل يبقى صامدا اثبتا إىل آخر حلظة يف حياته. لذا هناك  ،كمكن أن يهرب ق 
أي إما سيموت أو يفوز، وكالمها خري له. فلو  ؛إمكانيتان اثنتان فق  ال غريمها

خل النار أو فسيد، وإذا مات دخل اجلنة. أما الكافر فإذا مات ونعمتفاز فبها 
ل اهلزكمة وخياف املوت ال كمكن   أن يكون شجاعا.سيهرب ويُهزم. ومن كان يفضِّّ

 لقائي بضابط عسكري يف مدينة كوئته

فجاء ملالقايت بعض من الضباط  ،قبل ثالثة أو أربعة أعوام سافرُت إىل مدينة كوئته
العسكريني، فدار احلوار بيننا حول مواضيع خمتلفة، ويف أثناء ذلك تطرَّق احلديث 

وإال لن  ،حوالإىل كشمري، وقلُت: جيب أن ينال املسلمون كشمري يف كل األ
تكون ابكستان حمفوظة. ويف اليوم التايل كتب إيّل سكرتريي اخلاص أبن اللواء 

لعلك خمطئ  :ويُريد أن يتحدث معكم يف معزل. قلُت له ،الفالين جاء ملالقاتكم
ألن هذا الشخص التقى يب البارحة فق . قال: هذا صحيح ولكنه يريد  ،يف ذلك

ءين وسألته: تريد أن تتكلم يف أمر خاص؟ أن يتحدث معكم يف أمر خاص. فجا
 ،كشمري قال نعم. قلُت: تفّضل. قال: قلتي البارحة أبن على املسلمني أن حيوزوا

وهلذا الغرض علينا أن نقدم التضحيات، فعلى أي أساس قلتي هذا الكالم؟ أال 
 قال: أال .تعلم أن اهلند متلك جيشا أكرب منا بكثري؟ قلُت: بلى، أعلم ذلك جيدا

تعلم أهنم كملكون بنادق مثل اليت منلكها؟ قلت: بلى، أعلم ذلك. قال: أال تعلم 
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أن لديهم مصنع أسلحة ويصنعون فيه آالف البنادق يف كل شهر؟ قلت: بلى. 
البالغ مثنها  ،أيضا نصيبنا منها أال تعلم كم كملكون من األسلحة، ومل يعطوًن :قال

من أسراب  ال تعلم أن لديهم ستأ :مثانني مليوًن؟ قلت: بلى، أعلم. قال
فق ؟ قلت: بلى، أعلم ذلك، قال: إن هلم  سربنيوال منلك إال  ،الطائرات احلربية
ودخلنا كذا وكذا فق . قلت: هذا أيضا صحيح. قال: إهنم أيضا  ،دخال كذا وكذا

. مث  يدرسون يف الكليات اليت ندرس فيها، فال نتفوَّق عليهم علميا. قلت: صدقتي
دام جيشنا أقل منهم عددا وكملكون املدافع واألسلحة أكثر منا بكثري قال: ما 

ولديهم أسطول طائرات أكرب منا ودخلهم أكثر ويدرسون يف الكليات اليت ندرس 
فعلى أي أساس قلتي أبن علينا أن  ؛ما نتفوَّق به عليهم لديناوال يوجد  ،فيها

كيم  مِّن  فِّئية  قيلِّيلية  غيليبيت  فِّئيًة  حنصل على كشمري؟ قلُت: اقرأ القرآن، فهو يقول: 
لقد قال هللا تعاىل ذلك كيال ختافوا لكونكم قلة، وهللا تعاىل قادر  ،كيثِّرييًة إبِِّّذ نِّ هللاِّ 

لذا جيب أال تقلقوا بل توكلوا على هللا.  ،على أن جيعلكم غالبني على األقوايء
هل  ؛أخربك بشيء بسي ولكن هللا تعاىل سيقويكم. مث قلت:  ،صحيح أنكم قلة

نكم إذا قُتلتم ستدخلون اجلنة؟ قال: نعم. إأن هللا تعاىل يقول  -وأنت مسلم-تعلم 
إذا صمدمت يف امليدان وبقيتم على قيد احلياة  ؛قلُت: اآلن هناك أمران اثنان

انتصرمت، وإذا قُتلتم دخلتم اجلنة، فهل كمكنكم أن ختافوا املوت؟ ألنك تعرف إن 
إما أن تنتصر أو تدخل  ؛يف امليدان وقاتلت فهناك أمران اثنان فق اثبتا  بقيتي 
وأىّن هلندوسي أن يقاوم شجاعتك، ألنه يعلم أنه إذا هلك سيتحول إىل قرد  .اجلنة

ألنه يؤمن ابلتناسخ، بينما تؤمن أبنك سوف تدخل اجلنة، فال  ،أو خنـزير أو كلب
 ،يكون قردا أو خنـزيرا أو كلباألنه خياف أن  ،جمال للمقارنة بني مسلم وهندوسي
فأين جمال املقارنة بينهما؟ فاحلق أن هللا تعاىل  ،بينما يشتاق املسلم إىل دخول اجلنة

حبيث ال كمكن أن خيسر شيئا على  ،هيأ للمسلم فرصا عديدة إلبداء الشجاعة
 اإلطالق. 

ًحامث يقول هللا تعاىل:  تِّ قيد  شيء  حبكِّّ النار ومعناه أهنم يُشعلون  فيال ُمورِّايي
كما كان الناس يف األزمنة املاضية ُيشعلون النار ابلزند. وكمكن أن   ،بشيء آخر
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وها السريع. ولكن هنا  ستبدويكون املعىن أن النار  من حوافر األحصنة نتيجة عد 
تِّ ألن هذا املعىن ذُكر من قبل يف  ،احلوافر القدح من ال ُيستنب  معىن ويال عيادِّايي

و، وعندئذ ، و ضيب ًحا النار من حوافرها  ستبدوقيل أبن األحصنة تلهث عند العد 
تلقائيا. إًذا، هنا ذُكر إشعال النار. ويتبنّي من األحاديث أيضا أن املراد هنا أن 

ويشعلون النريان ويطبخون الطعام. ويف ذلك إشارة إىل شجاعة  ،جيشهم سينـزل
بل سينصبون خيما يف  ،افوا العدوالفرسان وطمأنينتهم القلبية، مبعىن أهنم لن خي

مكان مكشوف ويشعلون النريان ولن يُطفئوها خشية العدو، كما تتبني حقيقة هذا 
األمر من قلق أيب سفيان نظرا إىل نريان املسلمني عند فتح مكة. عندما خياف 
اجليش عدوه ال يريد أن يطّلع أحٌد على آاثره حىت ال يتعرض للهجوم. ولكن هللا 

ألهنم  ،ولن خيافوا العدو ،ملسلمني سينـزل مشعال نرياًن كثريةن جيش اإتعاىل يقول 
 يعرفون أنه إذا قتلهم العدو سيدخلون اجلنة فال داعي خلوفهم.

 قصة شجاعة ضرار 

ا مسلمني كثريين، فدعا لقد ورد يف التاريخ أن لواء مسيحيا قتل ذات مرة جنودً 
وقال له: لقد قُتل  القائد األعلى يف اجليش اإلسالمي ضراري بن األزور 

مسلمون كثريون وانتشر اليأس، فاذهب  وقاتل  ألنك بطل شجاع، ولكنه عندما 
وقف أمام اللواء املسيحي هرب إىل الوراء فجأة، ويئس املسلمون واستغربوا من 

األمر؟ عندما وصل  ويتبنّي فراره هذا وهو صحايب. فأمر القائد شخًصا أن يتبعه 
رًجا من خيمته، فقال: اي ضرار، قد أسأت اليوم خا هذا الشخص كان ضرار 

إىل مُسعة املسلمني كثريا، وإن أصدقاءك متأسفون جدا على أنك أهنت اإلسالم 
 ،هكذا، فلماذا هربت؟ قال: مل أهرب بل احلق أين لبست اجلُنَّة صباحا صدفة

بس رجل شجاع وقد قتل أًنسا كثريين، وأًن الإنه وعندما مثُلت أمامه خطر ببايل 
فلو قتلين على سبيل االفرتاض فسيسألين هللا تعاىل: اي "ضرار" هل كنتي  ،الدرع

ختاف لقائي إىل درجة أنك خرجت للقتال البسا درعا؟ فقلت يف نفسي أبين إذا 
قُتلُت يف هذه احلالة لن أُقتل على اإلكمان، فذهبت وخلعُت الدرع. فانظر اآلن، 
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 . إًذا، كان املسلمون يشتاقون إىل املوت إنين ذاهب ملبارزته البًسا قميصا فق
 حاسبني أن املوت يف سبيل هللا سعادة ونعمة عظمى. 

على الرغم من  -، أي أن هؤالء اجلنود فيال ُمغِّريياتِّ ُصب ًحامث يقول هللا تعاىل: 
كوهنم حمفوظني من اجلنون متاما وعلى الرغم من حرمة اخلمر وكوهنم ممنوعني من 

فينـزلون على مقربة من  ؛سيكونون بواسل -والقتل وسفك الدماءالنهب والسرقة 
ولن يهامجوهم ليال بل بعد انفالق الصبح حىت ال يتعّرض العدو للهجوم  ،العدو

فال جيد فرصة احملاربة. وألهنم سيكونون موليعني ابلشهادة  ،على حني غرّة منه
اءة والتوبة لُيسلِّم إذا أراد. ون العدو فرصة املقاومة. وكذلك يُعطونه فرصة الرب عطُ فسيُ 

 واثلثا: جيتنبون سوء الفهم حىت ال يُهامجوا أحدا خطأ. 
ًعاوقال تعاىل:  ، لقد قيل يف هذه العبارة أهنم لن ينـزلوا ليال ألن فيأيثـير ني بِّهِّ نـيق 

بل سيفعلون ذلك إلظهار شجاعتهم  ،محاسهم فرت نتيجة اقرتاهبم من العدو
ن أحصنتهم إليه بكل شوق وهلفة يف الصباح حني يكون بل يُركِّضو  ،وبسالتهم

العدو منتبها وقد رأ  نرياهنم ليال، وسيسمع أذاهنم صباحا ويكون مستعدا للقتال. 
وها السريع يف وقت الصباح أيضا يكون  حيث ،ويرتفع الغبار من األرض نتيجة عيد 

 الغبار هادائ نسبيا بسبب الند . 
الغبار  مثريين، أي سيصلون راكضني هِّ مجي ًعافـيويسيط ني بِّ مث قال تعاىل: 

"به" إىل الصبح  يف كمكن إرجاع الضمريو ويقتحمون صفوف األعداء دون أتخري. 
ويف هذه احلال سيكون املعىن: إن هؤالء األبطال لن يقتحموا صفوف  ؛أيضا

بل يقتحموهنا يف وضح الصبح على مرأ  من العدو. ويف  ،األعداء يف ظلمة الليل
سواء حيديث ذلك ليال  ،ك إشارة أيضا إىل أهنم لن يهامجوا العدو يف حال تشتتهذل

 بل سيهامجونه حني يكون قد سّو  صفوفه.  ،أو هنارا
يف هذه اآلايت إشاراتن إىل شجاعتهم، األوىل: أهنم لن يُهامجوا خدعة بل 

مع أنه كلما يزداد اخلطر  ،يقتحمون صفوف العدو مدفوعني بشدة احلماس
طيع العدو أن حياصرهم. واإلشارة األخر  هي أهنم سيشقُّون صفوف العدو يست
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عون العدو إراب قبل عند انفالق الصبح، أي سيكون هجومهم قواي حىت أهنم يقطّ 
 الظهرية وسيغلبونه. 

 ما أبا جهللهشّق الشاَبني الصفوَف وقت

بكل شوكة. يقول عبد  تالحيظ يف الصحابة  فـيويسيط ني بِّهِّ مجي ًعاشاهد مي  إنّ 
وكان أبو جهل يواجهنا مع  ،بدر غزوةما مفاده: كنت يف  الرمحن بن عوف 

 ،جيش قوامه ثالثة أضعاف جيشنا، وكان كملك دروعا وأسلحة حربية أكثر منا
وكان البسا خوذة أيضا. قلت يف نفسي إين سأقاتل اليوم بكل شجاعة، مث أجلُت 

يقارب عمرمها  ،نظري هنا وهناك ووجدت عن كميين ويساري شابني من األنصار
بينما كانت الفرصة  ،عاما، فخطر ببايل أبن حويل شابني ولن ينفعين وجودمها15

دمها فنظرت إليه فقال: اي عمِّّ مواتية للقتال بشجاعة. كنت يف ذلك إذ غمزين أح
 ،أُدُن مين وامسعين. انثنيُت إليه، فقال: مسعت أن أاب جهل اخلبيث يؤذي النيب 

وأًن ساخ  منه جدا بسبب ذلك وأريد أن أقتله، فأين هو؟ يقول عبد الرمحن بن 
عوف: إنين استغربت من قوله أكما استغراب إذ مل خيطر حىت ببايل أنين أستطيع قتل 

جهل مع كوين مقاتال حمنَّكا، إذ كانت هناك صفوف العدو أمامه، وحيرسه  أيب
وكان أبو جهل حماطا هبم مجيعا. مل هتدأ حرييت وإذ مبرفق آخر  ،مقاتالن حمنكان

فقال يل الشاب اآلخر: اي عمِّّ أُدُن مين  ،إليه ، فالتفتُّ لكزين من اجلانب الثاين
يسمعين الشاب اآلخر، إذ كانت بينهما  وأريد أال ،قليال أريد أن أقول لك شيئا

أي مسعُت أن  :فقال أيضا مثلما قال صاحبه ،غرية يف هذا املوضوع. فدنوت منه
ين أين هو؟ يقول عبد  ،فأريد أن أقتله ،كثريا  أاب جهل كان يؤذي النيب  فأخربِّ

: عندها استغربت استغرااب ما بعده استغراب، ولكين قلت يف الرمحن بن عوف 
فرفعت  ،إهنما طفالن صغريان يقوالن هذا الكالم بدافع احلماس فق  نفسي:

، سيفيهماتراي خلفها ريجلنيِّ شاهرينِّ  ،إصبعي وقلت: انظرا إىل صفوف العدو
مل ينزل إصبعي إال وقفز الشاابن مثل : والواقف وراءمها هو أبو جهل. يقول الراوي

كرمة ابُن أيب جهل، وشقَّا الصفوف وانقّضا على أيب جهل. هاجم ع ،الصقر
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وبرت يده، فوضع الشاب قدمه على اليد املبتورة وفصلها عن جسده، ويف ، مهاأحدي 
أثناء ذلك وصل زميله أيضا فهامجا أاب جهل، وأسقطاه جرحيا. ابختصار، مل تكد 

 احلرب قد بدأت بعد إال وقد قتال أاب جهل.
كان الصبية أيضا بل   ،إًذا، كان املسلمون يتحّلون هبذا القدر من احلماس

يقتحمون صفوفا تُقدَّر بثالثة أضعاف صفوفهم دون أن أيهبوا حبياهتم، فكانت 
 احلروب تنتهي يف غضون بضع ساعات فق . 

انتهت يف غضون  الغريب يف املوضوع أن كافة احلروب اليت خاضها الصحابة 
ساعات معدودة، فقد انتهت غزوة بدر يف بضع ساعات، وغزوة أحد أيضا يف 
ساعات معدودة وكذلك غزوة حنني، كما انتهى فتح مكة يف سويعات. أي كان 

ابلتحصُّن يف  العدو يهرب يف ساعة أو ساعتني إال يف ثالث حروب اليت حوربت
وقد ُحفر  ،مون مأمورين ابلدفاع فق إذ كان املسل ،منها معركة األحزاب ؛احلصون

نني  اخلندق. فقد طال هذا القتال، كذلك عندما حوصر بنو قريظة وكانوا متحصِّّ
يف حصن فتأخر فتحه، كذلك طالت معركة خيرب أيضا بعض الشيء ألن العدو  
نا يف احلصن يف هذه املعركة. أما احلروب األخر  فقد انتهت يف بضع  كان متحصِّّ

 ر العدو يف سويعات. إذ ُدمِّّ  ،ساعات
ه قيل يف هذه اآلايت أن هناك خطوات تـُتَّخذ يف الدنيا لبّث إنفزبدة الكالم 

مثل سقي اخلمر والسماح ابلنهب والسرقة اترة واحلث على االغتيال ليال  ،احلماس
الطبول للحرب اإلسالمية على الرغم من كون  تُدقّ اترة أخر ، ولكن عندما 
وسيمزِّقون  ،سيتقدم اجلنود بكل قوة وعزكمة ،كل ذلكاملسلمني ممنوعني من  

 صفوف األعداء يف ساعات ولن خيافوا املوت ق .
 اهلدف الثالث من دور الطبول الدنيوية

كلما عقد امللك جلسات  تُدقّ كان اهلدف الثالث من ُدور الطبول أهنا كانت 
إخبار الناس مبجيء  إذا أُريدي أو إذا خرج موكب ملكي، أو  ،مبناسبات األفراح

 امللك أو ابحتفال كبري أو إطالعهم على إعالن ملكي. 
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 ُيعلن يف دار الطبول اإلسالمية مخس مرات يوميا

 ،لقد الحظت أن اإلسالم أيضا قّدم دار الطبول هذه، وحدد هلا طبال إسالميا
ولكن هناك فرق كبري بني دور الطبول اإلسالمية ودور الطبول الدنيوية. عندما  

سبعة  كل  كان منهم من يدّقها  ،الطبول كانت احلكومات الدنيوية وامللوك يدّقون
وحيظى الناس  ،مرة يف الشهر وحيظى الناس بريية امللك، ومنهم من يدقها ،أايم

ليومني أو ثالثة أايم مبناسبة اعتالئه بريية امللك، ومنهم من كان يعقد اجللسة 
طبوهلم كان الناس يضطرون إىل اخلروج من بيوهتم والذهاب  العرش، وكلما ُدّقت

ويضطرون إىل الوصول إليها من مسافات شاسعة تقدَّر مبئات  ،إىل القالع
يف دار الطبول اإلسالمية معلنة ريية ملكنا فهي  ُتدقّ األميال. ولكن الطبول اليت 

 تُدقّ مخس مرات على مد  الليل والنهار. أي  ُتدقّ و يف كل مدينة وكل قرية،  ُتدقّ 
ويُعلن أن  تعالوا أيها الناس وانظروا إىل ملككم، وتعالوا لرتوا  ،الطبول مخس مرات

 ،وحضر احلفل أًنس من ابكستان أيضا ،راث مؤخَّ يربكم. لقد تـُوِّجت امللكة إليزاب
ومع ذلك  ،ة من الدرجة الثانية، ودونك قوة امللكةمع أن بريطانيا تُعّد اليوم قو 

سافر الناس لالشرتاك يف حفل تتوجيها من اهلند وأمريكا وأملانيا وإندونيسيا والصني. 
فُيدعى إليه الناس  ،ث أن ترفع عينها أمامهيأما ملكنا الذي ال متلك امللكة إليزاب

ولكنهم ال أيتون. إذا كان  ،مخس مرات يوميا ويُعلن: تعالوا أيها الناس لرتوا ربكم
أيتيها امللك أيضا مخس مرات يوميا، وإذا كان فيها مخسة  ،يف القرية بيتان فق 

أيتيها امللك كذلك مخس مرات يوميا لُيعطي الناس فرصة لريوه. وإذا كان  ،بيوت
أيتيها امللك أيضا لرياه الناس. وإذا كانت هناك مدينة فيها  ،يف القرية مائة بيت

وإذا كان  .أييت امللك إىل كل حارة من حاراهتا ويُعلن: تعالوا لرتوين ،ألف بيتمائة 
ويُعلن أن  تعالوا  ،فيأيت يف عشرة آالف مكان مخس مرات ،يف املدينة مليون بيت

لرتوين. ما أعظم هذا الفرق يف دار الطبول الدنيوية ودار الطبول اإلسالمية اليت 
كل يوم وتتسىن حيثما جلس اإلنسان، وأييت تتسىن فيها ريية امللك مخس مرات  

 امللك بنفسه إىل بيوتنا. 
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 إعالن مهيب من دار الطبول اإلسالمية

واآلن امسعوا إعالًن صادرا من دار الطبول اإلسالمية. ففي دور الطبول الدنيوية 
يقال: تصدر أصوات غريبة ال معىن هلا، وعندما ُيسأل ما هذه األصواُت الغريبة 

إهنا تعين أن امللك قادم. ولكن ما عالقة امللك هبذه األصوات الغريبة؟ فإذا أدَّيتم 
 ،وإذا أدَّيتم لعبة الكالب ،كمكنكم أن ُتصدروا مثل هذه األصوات ،لعبة القرد
أن ُتصدروا أصواات مثلها، فما عالقة امللك هبذه األصوات السخيفة؟  أيضا كمكنكم
وتذكُّر  ،بّشر بفرصة ريية امللكفتُ  ،يف دار الطبول اإلسالمية طبول اليت ُتديقّ أما ال
ويُعطى العامل بشارة عظيمة، ويُعطاها املؤمنون على حدة  ،عظمة شأنه أيضاب

 ،والكفار على حدة. والضربة يف دار الطبول اإلسالمية ال تقع على شيء جامد
عالوا لريية ملككم، بل على كيان حي، ويُعلن يف هذه الدار مخس مرات يوميا أن  ت

 أي ربِّّكم، فيقوم املعلن ويقول: "هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب."
أي تعالوا أيها الناس لريية ملككم، خنربكم أن الناس يف الدنيا يذهبون لزايرة 
ملوكهم وحكامهم الذين منهم من كملك مخسني قرية ومنهم من كملك مائة قرية 

قرية، وهناك من كملك إقليما وغريه كملك بلدا، وهناك من  ومنهم من كملك ألف
كملك مخسة بالد أو عشرة بالد، ومنهم من كملك بلدا كبريا، ولكن ينتصر عليه 

ولكنه هزم كسر .   ،ملوك بالد صغرية، كما كان اإلسكندر كملك اليوًنن فق 
ختصار، ولكنه هزم حكومة اهلند. اب ،كذلك كان "ًندر شاه" حيكم قبيلة صغرية

تكون هناك قو  صغرية جدا وال متلك قوة كاحلكومات، وال تتسىن للناس ريية 
ملوكها إال مرة يف احلياة، فمثال خيرج امللوك مبناسبة التتويج فرياهم الناس. ولكن 

وال أمهية أمامه ألي ملك  ،امللك الذي ندعوكم إىل رييته هو أكرب من اجلميع
 لى أن ينبس أمامه ببنت شفة.مهما كان كبريا، وال يقدر أحد ع

 حكم غاشم لكسرى بإلقاء القبض على رسول اهلل 

 ؛كانت حكومة الدنيا منقسمة على جزأين  الزمن الذي بُعث فيه رسول هللا 
نصفها كان يف يد قيصر ونصفها يف يد كسر . فكان قيصر حيكم الغرب 
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 ،ُولد يف العربوكسر  حيكم الشرق. ذات مرة شكا اليهود عند كسر  أن نبيا 
وقد يشّن احلرب ضدك يوما ما. كان كسر  خمتل  ،وهو حيرز القوة يوما إثر يوم

الذهن نوعا ما، وكانت بالد اليمن آنذاك ُتت إمرته. فأرسل رسالة إىل حاكم 
اليمن أن هناك مّدعيا هنض بني العرب وعليك أن أتسره وترسله إيل. وملا كان 

م ليسوا قادرين على التمرُّد، بل قد أخطأ فظن أهن ،حاكم اليمن يعرف العرب
امللك يف زعمه أن هذا النيب العريب قد يتمّرد ضده. فأرسل مندويبي امللك 

فأىّن هلم أن يقاوموا   ،فالعرب ال كملكون أية قوة ،وأوصامها أال كمارسا القسوة
كسر ، ولعل امللك خمطئ يف ظنه. وقال هلما أن يبّلغا الرسالة منه إىل ذلك 

. بشيءفلن يضرَّه كسر   ،وأنه سيشفع له ،بل أييت معهما ،ال يقاومأبملدعي ا
جميئكما؟ قاال: أرسلنا فيم : يف املدينة، فسأهلما النيب  فوصال إىل النيب 

اليت بسببها طلب أن نُقدِّمك أمامه، وقد   وقد وصلته بعض الشكاو  ،امللكُ 
ن أحدا أبجئنا من حاكم اليمن ألنه يعلم الظروف هنا، وقد نصحنا أن نطمئنك 

وحنن متأكدون أنك مل ترتكب أي خطأ،  ،إىل امللك شكو  خاطئة شكاك
بل  ،فلن يضرَّك شيئا ،وسرُيسل حاكم اليمن رسالة إىل امللك أبن الشكو  ابطلة

ويُتوقع  ،وسيشفع لك حاكم اليمن ،الدك، لذا عليك أن أتيت معناسيعيدك إىل ب
: امكثا هنا ليومني أو ثالثة أايم وسأرد أن امللك سيعفو عنك. فقال هلم النيب 

عليكما فيما بعد. قاال: هذا ليس مناسبا، فقد قال لنا احلاكم أال ُتسيء الفهم 
رسُيدوال متتنع عن الرد فيغضب امللك. وإذا حدث ذلك  بالد العرب تدمريا.  مِّّ

: ال أبس، امكثا هنا ليومني أو ثالثة أايم. لذا عليك أن أتيت معنا. قال 
الكالم نفسه. فقاال  وعندما جاءا يف اليوم الثاين واليوم الثالث قال هلما النيب 

فنرجوك  ،ن امليعاد موشك على االنتهاء وسيغضب علينا امللكإيف اليوم الثالث 
ا احلاكم. ما  أن أتيت معنا . فقال: امسعا، لقد قتل ريّب الليلة ربَّكم، فاذهبا وأخربِّ

قال هذا الكالم  ا أن النيب نَّ كاًن يعرفان عن طبيعة الكالم اإلهلي شيئا فظ
 ،أبنه سُيطلق سراحه نتيجة شفاعة احلاكم فجعال ينصحانه  ،افرتاء من عنده
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: لقد تفعل هذا. قال النيب وإال سُتدمَّر بالد العرب كلها، لذا عليك أال 
 أخربتكما ابألمر فاذهبا وُرّدا عليه هذا اجلواب.

فعادا إىل اليمن وأخربا احلاكم أن هذا ما رّده علينا. كان احلاكم رجاًل فطينا فقال: 
فال بد أن يكون هناك  ،إذا كان قد رّد ذلك الرجل على ملك إيران هبذا اجلواب

 بون الوضع. فلننتظره، فظلوا يرتق ،أمر مهم
 ُقتل كسرى

بعد بضعة أايم وصلت سفينة، وكان احلاكم قد عنّي رجاله ليخربوا إن استجّد 
جديد، فأخربوه أبن هناك سفينة قدمت  وُتمل راية ملِّك جديد. قال: احضروا 
املندوبني إيل على جناح السرعة. عندما جاء املندوبون قالوا أبن امللك أعطاًن 

الرسالة ووجدها ُتمل خامتي ملك جديد. وضع الرسالة على رسالة لك، فرأ  
وجاء فيها أبين  ،وإذ هبا رسالة امللك ،رأسه وعينه حبسب األعراف وقبَّلها مث فتحها
 ،ووجدت أن البالد تكاد ُتدمَّر ،رأيت مظامل امللك السابق ومعامالته القاسية

 سها اليت قال فيها النيب فقتلُته الليلة واعتليُت العرش. وكان ذلك يف الليلة نف
أبن ريب قتل ربكم. وجاء يف الرسالة بعد ذلك: عليك أن أتخذ من اجلميع عهد 

 .1واعلم أيضا أنين أُلغي األمر ابعتقال رجل من العرب ،طاعيت
وأسلم بعده أًنس آخرون  ،فأسلم حاكم اليمن من األعماق نظرا إىل هذا األمر

 أيضا. 
 أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب" أن الذين تتبعوهنم وتُعدوهنم  فقد أشري يف "هللا أكرب، هللا

كبارا مثل حكومة أمريكا أو حكومة روسيا فال شأن هلم أمام هللا ق . إن الذي 
ُيصبح عبًدا هلل حقيقة يقول أبنكم ال تستطيعون أن متسوين بسوء أبدا، فافعلوا ما 

وال تقدر احلكومات وامللوك . بشيءفلن تستطيعوا أن تضروين  ،شئتم فاهلل حافظي
وهو الذي ينجح  ،شيئا مهما أرادوا التخويف والرتهيب ألنه عبد هللا له أن يفعلوا
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يف هناية املطاف. والذي يتمسَّك أبهداب امللك األعلى هو الذي ينال العلو ولن 
 يتعرَّض خلسارة. 

 من الذي يستطيع أن ميّس أسد اهلل بسوء؟

كمال   هواجاخلقضية زائفة، وعلِّم  ذات مرة ُرفعت على املسيح املوعود 
 الدين أثناء ذلك أن اآلريني ضغطوا على القاضي لُيعاقب املسيح املوعود 

وأن يُهينه، ووعد القاضي  ،يف كل األحوال، ويسجنه حتما ولو لشهر واحد
ء إىل املسيح احملرتم بذلك قلق كثريا وجا هواجاخلأيضا بذلك. عندما علم 

فقاال له:  ،مستلقيا املوعود برفقة املولوي حممد علي، كان املسيح املوعود 
اي سيدي قد جئناك َّبرب سيئ وهو أننا علمنا أن اآلريني عقدوا جلسة، وألن 
القاضي من اآلريني فقد أخذوا الوعد منه أن يعاقبكم يف كل األحوال وإن  

ب على هذا ننا سندبر لك حىت ال تعاقي وقالوا للقاضي إ ،كانت العقوبة خفيفة
ب عليه أحد، أو إذا عوقبت عليه فال ألن اخلطأ الصغري أوال ال يعاقي  ،احلكم
واجه كمال اخلألنك تفعل ذلك خدمة لقومك. وبعد هذا البيان قال  ،أبس

وينبغي حماولة نقل  ،عليك أن ترحل من قاداين :الدين للمسيح املوعود 
مستلقيا فنهض فور مساعه  كان املسيح املوعود   القاضي إىل مكان آخر.

هذا الكالم وقال: ماذا تقول أيها اخلواجه، أيستطيع أحد أن كمسَّ أسد هللا 
بسوء؟ انظروا، ما أعظم االدعاء "هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب"! ترون 

 ،وة عظيمةكذلك روسيا ق  .ولكنها مع ذلك ختاف روسيا ،أن أمريكا قوة عظيمة
ومع ذلك هتاب أمريكا. ولكن ما أعظم هذه القوة اليت ُتعلن مخس مرات يوميا 
يف كل مدينة ويف كل قرية ويف كل ميدان وفوق كل جبل أن ملكنا هو األكرب! 
فقد خوطب الكفار واملؤمنون معا يف هذه الرسالة، وقيل للكفار أنه ال أمهية 

سالم هو األكرب. ُتسبون مغرتّين وإن إله اإل ،لزعمائكم وملوككم وحكامكم
ال شك أن فولكن هذا لن حيدث أبدا.  ،جبمعكم أبنكم ستكبتون صوت احلق

وأًن أكرب وأقو  من اجلميع. مث  ،ولكين معهم ،املؤمنني يب ضعفاء وعدكمو احليلة
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نَّا ملوكا من أجل  خُياطب هللا تعاىل املؤمنني ويقول: اي أيها املؤمنون، لقد عيَـّ
فال خُتضعوا رقابكم أمام  ،ولكن ملككم احلقيقي هو هللا تعاىل ،لنظاممحاية ا

 .1ورعبه دائما أحد سواه، جيب أن ختضعوا حلكومة هللا 
 إعالن ثاٍن من دار الطبول اإلسالمية 

مث يصعد صوت آخر من دار الطبول هذه ويقول: "أشهد أال إله إال هللا، أشهد 
ولن أُخضع  ،أخفي عن أحد أبين أعبد هللا وحدهأال إله إال هللا". أي أًندي وال 

رأسي أمام أحد سواه، سواء أكان ملكا أو حاكما كبريا، أو مرشدا كبريا أو عاملا 
ألنه ال أمهية هلم أمام هللا تعاىل، وكأنه ال وجود هلم يف نظري، وال أر   ،عظيما

 إخضاع الرأس جائزا إال أمام هللا. 
 لسان اهلل حممد رسول اهلل 

أي  ؛مث يقول املنادي: "أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا"
أقول علنا أنه ال يستطيع أحد اليوم أن ُيسمع رسالة هللا سو  حممد ف ،امسعوا وعوا

وأًن أمسع له فق ، وأرقص على صوت ذلك الدف  ،، فهو لسان هللا ودفُّ هللا
. وإن حممدا رسول هللا ع أن أتبع سواه ولكين ال أستطي ،فق . اتَّبعوا من شئتم

  .وحده يستطيع أن يهدي اليوم إىل طريق اتّباعه 
 

 الدعوة العامة لرؤية اهلل 

مث يقول املنادي: "حّي على الصالة، حّي على الصالة"، أي تعالوا وشاركوين يف 
ر كل ذرة من كياننا لطا  عته. اخلضوع أمام هللا، تعالوا نعبد هللا مجيعا، وُنسخِّّ

مث انصرِّفوا بعد ريية امللك،  ،الناس يف الدنيا طبوال ويقولون: تعالوا إىل هنا يدقّ 
أما احلائزون على اجلوائز فهم قلة قليلة عادة، والباقون ال ينالون إال نصيبا من 
الغبار ويعودون. إن حفل تتويج امللك الذي ُعقد هنا وكذلك يف لندن، ال يتجاوز 
عدد الذين قابلوا امللك فيه أو ُتدثوا معه مخس مائة أو ألف شخص على أكثر 
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كان عدد الذين اجتمعوا هنالك   ، إذأيضا ليس إنعاما كبريا أن هذامع  تقدير،
ثالثة ماليني نسمة. وهذا يعين أن البقية عادوا بعد نيل نصيبهم من الغبار فق . 

وكان منهم من رأوا املركب ومل يعرفوا  ،وكان منهم مين مل يروا حىت مركب امللك
بسرعة. أما هنا فيقال: "حّي و د شكل امللك، ومنهم من رأوا املركب كمر من بعي

أمام هللا، فهذا ليس  لتحضرواعلى الصالة، حّي على الصالة"، أي تعالوا مسرعني 
ابلبالط الذي يضطر املرء فيه إىل أن يُطلَّ عليه من بعيد فق ، وهذا ليس ابلبالط 
الذي أتتونه وال ُيسمح لكم أن تقرتبوا من امللك يف بعض األحيان، ولن يطردكم 

قرب املسجد أيخذكم املالئكة ويُقدِّمونكم أمام هللا،  تصبحوننود بعيدا. فعندما اجل
 فرتوه حيا. وأىّن لكم أن جتدوا فرصة أفضل منها؟!

 بشارة الفالح والنجاح 

فإن الفالح  ؛مث يُعلن املنادي: "حّي على الفالح، حّي على الفالح"، أي تعالوا
 ب ليكون من نصيبكم. ينتظركم، فال تتأخروا فإن النجاح مضطر 

ن أن مئة دينار مثال ُقدِّمت له مون النذور للملوك الدنيويني، ويُعلي إن الناس يُقدِّ 
ولكن كان ال  ،نذرا. صحيح أن امللوك يف األزمنة املاضية كانوا يعطون الناس أيضا

بد من تقدمي النذور للملوك. إن حاكم والية حيدر آابد مثال كان أيخذ النذور 
تُقدَّم مللوك بريطانيا وغريها أيضا، أما الذين ال توجد  النذور إنيف جيبه. ويضعها 

ُتعقيد عندهم مآدب فخمة جدا. فمثال إذا سافر ف ،لديهم عادة تقدمي النذور
وتُنفق  ،تُعقد فيه مأدبة فخمة يُدعى هلا كبار الناسفإنه  ما، الرئيس إىل مكان

علن املنادي أبنكم أيها الناس لن ُتظوا األموال مبئات اآلالف. أما يف اإلسالم فيُ 
سواء أكانوا  ،حبسب مقتضى األمر بل مُتأل جيوُب اجلميع ،بريية امللك فحسب

فقراء أم أثرايء، وتُودَّعون من هنا بعد إعطائكم اجلوائز، فـ "حّي على الفالح، حّي 
  على الفالح".
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يشمئِّّز الناس  ،وفقرياابختصار، إن زائر هذا البالط، مهما كان حقريا ومهاًن 
ابلنظر إىل صورته، وعندما يصل إليه ُيصبح مقبوال إىل درجة أن يضطر أكرب امللوك 

 أيضا إىل إخضاع رأسه أمامه. 
 

  يتحبب إىل صحابي دميم املظهر  رسول اهلل 

كان هناك صحايب ذو شكل دميم جدا، وعلى جسده شعر طويل مثل شعر 
الشاة، كانت عيناه أيضا مصابتان مبرض. ابختصار، كانت حالة جسمه سيئة 

حىت من يتقّززون حبيث إن رييته كانت تبعث على االمشئزاز، فكان الناس 
ورآه حني كان أحد  ،ذات مرة كمر يف السوق استخدامه أجريا. كان النيب 

يَّة  منالناس قد كّلفه برعاية   ألنه كان يريد بيعه، وكان الصحايب  ،القمح كمِّ
وكان الرجل  ينادي فيما إذا كان أحد يريد شراء القمح فليتقدم، رآه النيب 

يتصبب عرقا لكونه واقفا يف حر الشمس، ومع ذلك كان سيتقاضى أجرة زهيدة 
 ملعاًنة الكثرية كانت ابدية عليه. فرآه النيب جدا. ابختصار، إن عالمات ا

فتسلل وراءه ووضع يديه الطاهرتني على عينيه كما يفعل الصبيان  ،وشعر مبعاًنته
يف اللعبة، فتحسس الصحايب هنا وهناك وقال يف نفسه: هل هناك شخص كمكن 

مين وينفرون، فمن عسى أن يكون صديقي  يتقّززونألن الناس  ،أن حيبين
يف أثناء التحسس. كان جسم  ا يل ليحبين؟ فوقعت على رسغ النيب ومواسي
 معروفا ابلنعومة وقلة الشعر. ففهم الصحايب ابلتلّمس أنه رسول هللا  النيب 

فبدأ بلمس جسمه مع جسم  ،. كان جسده ملطخا ابلرتاب والعرقهفبدأ يداعب
أبيع عبدا، هل من  أريد أن ،فقال: أيها الناس ،أنه عرفه . فهم النيب النيب 

ذلك تذّكر الصحايب حالته وقال بلهجة  أحد يريد شراءه؟ عندما قال النيب 
: ملؤها الكآبة واليأس: اي رسول هللا! من سيشرتيين يف هذا العامل؟ قال النيب 

  .1ال تقل هذا فإن هللا يشرتيك
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عنه  منه أصدقايه ويشمئز منه أقاربه يقول النيب  يتقّززانظروا اآلن، أن الذي 
حمبوب عند هللا. هذا ما قيل يف "حّي على الفالح" أبنكم ستحظون بكافة إنه 

وكمكن أن  ،أنواع النجاح ابجمليء إىل هنا. كمكن أن ُتطردوا من كل مكان يف العامل
جحا يف كل مرام. ولكن عبادة ريب وعبوديته جتعل اإلنسان ًن ،ُُتقَّروا يف كل موطن
ال كمكن ألحد أن كمسهم بسوء. ومن أراد أن يُلقي عليهم  والذين يصبحون له 

ألن عباد  ،يده، وإن كان ملك العامل كله، ُتشيّل يداه، ويُقطع وتينه، وخُيزي  ويهان
وحيفظهم املالئكة الذين هم أقو  من اجلنود  ،هللا أعز من ملوك العامل كله

 الدنيويني. 
 عظمة اهلل ووحدانيته جمدداب قراراإل

أي كل ما  ؛عند الوصول إىل ذلك يُعلن املنادي مرة أخر : "هللا أكرب، هللا أكرب"
قلته إىل اآلن كان إظهارا العتقادي فحسب، أما اآلن فقد نعِّمُت بكل شيء 
 ،ووجدت ما ال يوجد حىت عند امللوك الكبار، وقد ُتّول خيايل إىل احلقيقة

ألين  ،قع األمر، فُأعلن مرة أخر  أبن هللا هو األكرب يف احلقيقةواعتقادي إىل وا
اعتقادي  لقد ثبتحظيت ابلفالح والنجاح مع كوين بال حول وعدمي احليلة. 

لذا أقول اآلن بناء على اليقني والتجربة أبن "هللا  ؛صحيحا وصار إكماين حقيقة
: "ال إله إال هللا" أي قد ثبت من إظهار  املنادي يقولوأخريا أكرب، هللا أكرب". 
من بني القو  الكثرية، ولكين أقول بعد  هو القوة األعظمكربايء هللا أن هللا 

مشاهدة آايته أنه لن تبقى يف العامل حكومة سو  حكومة هللا، وهو الذي سُيعبد 
 يف العامل وسيكون احلكم له وحده. 

 
 
 
 
 
 

 ختطيط فتح العامل يف مسجد النيب 

لقد أعلن املسلمون ذلك بصدق القلب، مث انظروا كيف خرجوا من املدينة 
وانتشروا يف العامل كله. كانت هناك حكومتان حقيقيتان يف العامل يف ذلك الزمن، 
حكومة قيصر اليت كانت ُتكم الغرب، واألخر  حكومة كسر  اليت كانت متلك 

راي إذ كان سقفها من سعف الشرق. ولكن دار الطبول هذه اليت كانت حُمتقرة ظاه
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، وعندما كان املصلون خيضعون أمام املطرالنخيل وكانت أرضيتها تبتّل كلما نزل 
تتلطخ ابلوحل وجباههم ابلطني. وقد  رُُكباهتمهللا تعاىل يف دار الطبول هذه كانت 

جاء هؤالء الناس إىل هنا لتدمري حكومة قيصر وكسر . يقول مؤلف أورويب عدال 
وكنت أقول بناء على ما يقوله القساوسة املسيحيون أبن  ،من ابإلسالممنه: ال أي 

، وأر  عيينّ عام أمام  1300اإلسالم كاذب، ولكنين عندما أقرأ التاريخ متر فرتة 
غرفة صغرية مبنية ابملدر معروشة بسعف النخيل، يقطر من سقفها املاء عند نزول 

ر من سقف املسجد كلما نزل املطر، )لقد ورد يف األحاديث أن املاء كان يقط
وكلما قاموا للصالة تلطَّخت أرجلهم إىل الركب، وما كانوا جيدون مكاًن  املطر(

أمسع  ،جافا للجلوس. مث عندما جيتمعون بعد العبادة ويتحدثون فيما بينهم
 أحاديثهم يف عامل اخليال، وأر  أن ثياهبم مهرتئة، وإذا كان عند أحدهم قميصا

وإذا  ،ينقصه حذاءفك العكس. وإذا كان أحدهم كملك قبعة ينقصه إزار وكذلف
فأقرتب منهم ألمسع ما يقولون.  ،يتهامسون إهنم .ملك أحد حذاء فال جيد قبعة

فأمسعهم يقولون: لقد وهبينا هللا تعاىل حكومة العامل كله، فسنملك الشرق وسنملك 
الغرب أيضا، سُنسيطر على الشمال وسنسيطر على اجلنوب أيضا. والالفت يف 
املوضوع أن كل ذلك يتحقق على صعيد الواقع. قولوا يل اآلن كيف أكّذب 

 اإلسالم؟ 
هنم يُريدون أن إألحيان أيتيين أفراد اجلماعة الفقراء من القر  ويقولون يف بعض ا

يبنوا مسجدا، فأقول هلم: ابنوا مسجدا مثل املسجد املذكور فيقولون: ال، فليكن 
إذ  ال يرضى اآلن بضعة  ؛أفضل منه بقليل. إًذا، هذه كانت حالة مسجد النيب 

لكن املصلني يف هذه املساجد أن يبنوا مسجدا مثله. و  قرية   حىت يفأشخاص 
خيافون حىت جرياهنم، أما املصلون يف مسجد ذي سقف من سعف النخيل الذي  
كان املاء يقطر منه، فكانوا جيلسون فيه ويُريدون أن يفتحوا العامل كله، مث يفتحونه 
يف احلقيقة وختضع كل زاوية من زواايه لسيطرهتم، وتضطرب هامات أكابر امللوك 

 حصنتهم. ُتت حوافر أ
 
 



 ياحة الروحانية الس 604
 
 
 

 انقالب عظيم يف العامل بواسطة اإلسالم

أي لن نرتك شيئا يف العامل سو  -فما لبث أن صدر إعالن: "ال إله إال هللا" 
ونزل  ،من دار الطبول اإلسالمية إال وقد حدث انقالب عظيم -ملكوت هللا

ملكوت هللا من السماء إىل األرض، وُملئت األرض عدال وإنصافا بعد أن ُملئت 
ظلما وجيورا. قبل ست مائة سنة من هذا االنقالب كان هناك شخص صاحل آخر 

تقِّّر بطاعته أغلبية سكان العامل اليوم، وتعتقد أبلوهيته حكومة  ،يُدعى ابن هللا
وحكومة أملانيا وحكومة بولندا وحكومة  إجنلرتا وحكومة فرنسا وحكومة إسبانيا
ًني الَّذِّي كان يقولوخُتضع رأسها أمامه،   ،الفلبني، وحكومات أمريكا ووالايهتا : أيابي

يئـيُتكي كيميا يفِّ السَّمياءِّ   . لِّتيُكن  ميشِّ . * لِّييأ تِّ ميليُكوُتكي ، لِّيـيتـيقيدَّسِّ امس ُكي يفِّ السَّمياوياتِّ
كيذلِّكي عيليى األير ضِّ 
عام ومل أيت  1900مضت اليوم على قوله هذا . لقد 1

وأعلن يف  ،من املدر بواسطته ملكوت هللا على األرض، ولكن الذي أعلن يف بيت  
وأعلن برسالة من هللا مل كمت إال وقام ملكوت هللا يف األرض.  ،دار الطبول املذكورة

وفاته. العرب كلها يف غضون تسع سنوات بعد  رقعة بالدفقد قام ملكوت هللا يف 
 من كل حدب وصوب إىل درجة أاّل  ُتاصره جيوش األعداءفهو يقوم يف وقت 

للحماية من هجوم العدو. ويف  خندقايستطيع أحد أن خيرج من املدينة، وحيفر 
: اي رسول ال أثناء احلفر تعرتض صخرة ال تكاد تتكسر، فيقول له الصحابة 

ر هذه الصخرة ألهنا قاسية وصلب : حسنا، ة. قال النيب نستطيع أن ُنكسِّّ
رها. فضرهبا مبعوله فتطاير منها شرٌر، مث ضرهبا مرة اثنية  ،أعطوين املعول أًن سأكسِّّ

ومرة اثلثة وكل مرة كان يقول: هللا أكرب، هللا أكرب، وقال الصحابة أيضا وراءه: هللا 
تملاذا قلتم هللا أكرب. قالوا: وملاذا   أكرب. سأهلم النيب  ول هللا؟ أنت اي رس كربَّ

قال: عندما ضربت الصخرة ابملعول للمرة األوىل تطاير الشرر وأراين هللا من خالله 
مرة اثنية تطاير  هافقلت: هللا أكرب. وعندما ضربت ،مزِّقت قد أن حكومة قيصر

منها الشرر مرة أخر  وأُريت من خالهلا أن حكومة كسر  قد ُمزّقت، فقلت: 
                                                 

 10-9 :6مىت  1
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لثة تطاير من الصخرة الشرر مرة أخر  وأُريت هللا أكرب، وعندما ضربت ضربة اث
ري أيضا ُمزِّقت فهتفُت: هللا أكرب. قال الصحابة هتافاتنا  من خالهلا أن حكومة محِّ

 . 1اتبعة هلتافاتك
 ُأقيم ملكوت اهلل األحد بدال من حكومة قيصر وكسرى

هُ مث قال  ري  بـيع دي ري  فيالي كِّس  ويإِّذيا هيليكي قـيي صيُر فيالي قـيي صيري  ،: إِّذيا هيليكي كِّس 
هُ  بـيع دي
ولن يكون يف العامل قيصر بعد تلك  ،. أي سيهزم هللا قيصر مقابل جنودي2

حبيث لن يكون يف العامل كسر  بعد  ،اهلزكمة، وسيهزم هللا كسر  مقابل أصحايب
 تلك اهلزكمة. 

يف العامل ملكوت هللا، عندما أُعلن هذا من دار الطبول اإلسالمية قيل أنه سُيقام 
 الغريب، وسرتون أنه: "إذا هلك قيصر فال قيصر بعده"، أي حيكم قيصر يف العامل

بل سيقوم ملكوت هللا. ومن ًنحية اثنية  ،ولكنه سُيهلك ولن ينهض قيصر بعده
وسُيقام  ،ولن يقوم كسر  بعده ،ولكنه سيهلك ،هناك كسر  حيكم يف الشرق
عني يف الشرق ويف واسطة املؤمنني يب وأتباعي املتوزّ هنالك أيضا ملكوت هللا، وب

 سينزل ملكوت مساوي يف األرض.  ،الغرب
ابختصار، ما أعظم اإلعالن الذي صدر يف دار الطبول هذه! وكم هو معقول 

يف دور الطبول الدنيوية طبول وتصدر منها أصوات سخيفة  تُدقّ هذا اإلعالن! 
ُيعلن فيها املنادي: "هللا أكرب هللا أكرب، أشهد خمتلفة، أما دار الطبول اإلسالمية ف

حي على الصالة، حي على الفالح".   ،أال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا
كم هي أمور معقولة! وكم هي مبنية على الفطنة حبيث إذا مسعها حىت طفل صغري 

هتا لشعر ابخلجل دا وسرورا! أما الطبول الدنيوية فلو أتمل املرء يف إعالًنلرتّنح وج  
واستغرب من أصواهتا الغريبة. ولكن من املؤسف حقا أن املسلمني قد أسكتوا دار 
الطبول هذه، وتصدر اآلن من دار الطبول هذه أصوات بعض املراثي بدال من 

                                                 
 ، غزوة اخلندق.3جالسرية احللبية؛  1
 صحيح البخاري؛ كتاب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم. 2
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صوت احلكومة. واجلنود الذين كانوا جيتمعون عند صدور اإلعالن من دار الطبول 
فق ، وأضِّف إىل ذلك عشراهتا  ات املاليني إىلاإلسالمية تضاءل عددهم من مئ

أيتون وكمارسون بعض الطقوس تقليدا فق  وينصرفون.  من هؤالء% 99أن 
وانتقل  ،وانكمش ظل اإلسالم ،وابلتايل فقد تالشى ُرعب دار الطبول اإلسالمية

 ملكوت هللا إىل السماء مرة أخر ، ووقعت الدنيا يف قبضة الشيطان من جديد. 
أما اآلن فقد هاجت طبول هللا مرة أخر  وكلَّفكم هللا، نعم كلَّفكم ابلضرب على 

 هذه الطبول! 
 موسيقا امللكوت السماوي، عازيف فيا
 موسيقا امللكوت السماوي، عازيف اي
 موسيقا امللكوت السماوي، عازيف اي
ا هذا الُصو ر هذه الطبول مرة أخر  بقوة وشدة حىت تتمزَّق آذان العامل. امألو  ُدقُّوا

دماء قلوبكم يف هذا الُصور جمددا حىت هتتز  اسكبوامرة أخر  بدماء قلوبكم، 
دعائم السماء ويرتعد املالئكة، وينـزل هللا تعاىل إىل األرض نتيجة صرخاتكم 
األليمة وهتافاتكم "هللا أكرب"، وهتافات الشهادة "ال إله إال هللا" ويقوم ملكوت 

. هلذا الغرض بدأُت مشروع "التحريك اجلديد"، وهلذا هللا على األرض من جديد
الغرض أحثكم على نذر حياتكم، فتعالوا دون تردد وانضموا إىل جنود هللا. لقد 

اليوم، فمن واجبكم أن تنـزعوه من  عرش حممد  انتزع املسيح الناصري 
العرش م هذا وهو بدوره سيقدِّ  ،مرة أخر  املسيح وتُقدموه إىل حممد رسول هللا 

بعوا ما أقوله لكم. فما إىل هللا، وبذلك سيقوم ملكوت هللا يف العامل. فامسعوا يل واتَّ 
بل أبلِّّغكم صوت هللا. اتَّبعوين،   ،أقوله إمنا يقوله هللا يف احلقيقة. هذا ليس صويت

 كان هللا معكم، كان هللا معكم، كان هللا معكم، ونلتم العزة يف الدنيا واآلخرة.
 حضرة اهلل ليقوم ملكوت اهلل ورسوله يف العامل الدعاء يف 

واآلن أهني هذه اجللسة ابلدعاء، وأذّكركم مرة أخر  أن تدعوا للدعاة الذين 
أرسلوا الربقيات من اخلارج، واد عوا ألنفسكم وألهلكم، وادعوا هللا لألمحديني 
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يني، ويوفقنا الذين ختّلفوا. وليكن أكثر دعائكم أن جيعلنا هللا تعاىل عباده احلقيق
، خلدمة دينه، وأال يصدر منا ضعف يضر ابإلسالم والقرآن ودين رسول هللا 

 ،اإلسالم بواسطتنا مرة أخر يتوّطد بل يوفقنا هللا تعاىل دائما خلدمة الدين حىت 
ونر  أبم أعيننا ملكوت هللا ورسوله يف العامل مرة أخر . نولد يف عامل يسوده 

مل يسوده الفرح، وأن نرتك وراءًن عاملا ُيسيطر عليه إلـهنا فليكن موتنا يف عا ،احلزن
 الواحد وقد طُرد منه الشيطان. 

وإال فقد شعرت هذا العام للمرة  ،إذ وفّقين للخطاب عظيمة من هللاة إهنا ملنّ 
أبن  -والضعف الذي أشعر به ،نظرا إىل األمراض اليت كنت مصااب هبا- األوىل

ألن جسمي ال يقدر  ،هذه اجللسة قد تكون اجللسة األخرية اليت أحتفل هبا معكم
ولكنه  ،على التحمُّل ملدة طويلة. ومل أكن أتوقع أن يوفقين هللا تعاىل للتكلم طويال

  وّفق. إن هللا كملك القو  كلها، فكما وفقين للكالم أدعو هللا تعاىل أن يوفقنا
قنا ألن نستعيد لإلسالم جمده الغابر، اللهم آمني، اللهم مجيعا للعمل أيضا، ويوف

 آمني، اللهم آمني. 
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (8السياحة الروحانية )
 

 

 املكاتب يف العامل الروحاني
 

 

 (م يف اجللسة السنوية بربوة28/12/1954خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 : بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال 
م كانت مكاتب امللوك 1938األماكن التارخيية اليت زرهتا أثناء السفر يف عام من 

 كية يف القلعة.مكاتب ملي إهنا وقيل يل باين املسلمني أيضا، وأُريُت بعض امل
 نظام املكاتب الدنيوية وأهدافها

واملسؤولون ُتتهم والقضاة  املدراء، وكان وسكرتري املكاتب وزيركان يُعنيَّ يف هذه 
ُتسجَّل يف هذا املكتب، مث تقدَّم لوغريهم يرسلون تقاريرهم من اخلارج إىل امللك 

ُيصدر األوامر مستفيدا منها. فمثال  ف ،السجالت إىل امللك كلما احتاج إليها
 ويُذكر فيها ،ن الكبار كلهمكانت التقارير تُرسل عن اللصوص والنُـّهاب واملزوري



 ياحة الروحانية الس 610
 

أن فالًن لص معروف، وفالًن ًنهب مشهور وفالًن مفسد كبري أو خائن كبري  مثالً 
أو مزوِّر كبري، وكلما يُلقى القبض على أحدهم ُيصدر امللك قراره حبقه واضعا 

 التقارير يف احلسبان. وكانت تلك التقارير ُُتفيظ كسجالت رمسية. 
عليكم أن  أبن تقول كانت  ر من هناك للدوائر الدنياكذلك كلما صدرت األوام

أكثر وأرسلوا لنا أدلة أخر  حوله، أو عاقبوه بكذا مثال، أو  السارق الفالينتراقبوا 
كذا وكذا، فكانت كل ة  عطوه جائز أشّجعوا فالًن إذا كانت التقارير عنه جيدة، أو 

كذا وكذا نـُّفذ حبق  اوُيكتب يف السجالت أن أمر  ،هذه املعلومات تسجَّل هناك
 فالن. 

 تسجيل عقوبات الرعية واألوامر برتقيتهم يف املناصب

وُيسجَّل أيضا ما يصدره  ،ابختصار، كانت أعمال الناس ُتسجَّل يف تلك املكاتب
امللك من أوامر على تلك األعمال، وُتكتب أوامر العقوابت اليت يعاقب هبا 

. وكذلك ُتسجَّل فيها العقوابت اليت  يقرتحها املسؤولون األقل درجة، أو الناسي
الشفاعات اليت كانت أتيت منهم لتقدمي اجلوائز، وكان امللك ُيصدر األوامر حبسبها 

ن يُعطى فالن مثال عشرين دومنًا من األرض وأن يُعطى فالن قرية وأن يُعطى أب
 فالن عشر قر ، فكل هذه األوامر كانت ُتسّجل فيها. 

كذلك األوامر اليت كانت تصدر برتقية املوظفني يف مناصبهم، أو األوامر مبنح 
كانت كلها ُتسجل يف تلك و  ..لقب كذا وفالن لقب كذا كُمنيح فالنٌ  كأناأللقاب  
 املكاتب. 

ابختصار، إن التقارير عن اجملرمني وعن أعمال املخلصني البارزة كانت جُتمع فيها. 
جمرم كانت التقارير السابقة حوله توضع يف احلسبان  وإذا اقتضت احلاجة معاقبة

 للحكم يف العقوبة اليت يستحقها. ففي بعض األحيان يصدر من شخصني فعلٌ 
عليه بينما يصدر من اآلخر الفعل نفسه صدفة  معتاًداولكن يكون أحدمها  ،واحد
 بغري قصد منه. والذي يصدر منه هذا الفعل صدفة يعاقيب بعقوبة أخف نسبيا،و 

 فيعاقيب بعقوبة أقسى نظرا إىل جرائمه السابقة.  عتادأما اجملرم امل
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 كثرة سبل هروب اجملرمني يف احلكومات الدنيوية

لقد رأيت أن هناك سبال كثرية للتهرب يف املكاتب اليت بناها امللوك، إذ كان 
ولكنه يبدو  ،الناس يرتكبون اجلرائم خفية، فمثال شخص يرتكب القتل أو السرقة

رجال صاحلا يف الظاهر. فكان يتعذَّر على كاتب التقارير أن يطّلع على أحواله، 
. ورأيت أيضا أًنسا ظهرت تصرفاهتم للعيان ولكن بدهائهجركمته اجملرم يسرت ف

أي ُجعل من احلبة قـُّبة، مث أُرسل التقرير نفسه إىل اجلهات  ؛بشيء من املبالغة
أن بعضا آخرين كانوا  وجدت أيضاجركمة كذا وكذا. و ن فالًن ارتكب أبالُعليا 

أهنم قاموا أبعمال حسنة كذا وكذا  يقّدمون لكّتاب التقارير الرشاوي ليكتبوا حبقم
غري أنه كان يشتهر يف بالط امللك أن فالًن  ،ولكن مل تنل أعماهلم تقديرا ملحوظا

 قام بعمل كذا وكذا. 
 امهم الراقياب التقارير يف العامل الروحاني ونظكت

وجدته منسَّقا ومرتَّبا ترتيبا كامال، فومقابل ذلك نظرُت إىل مكتب القرآن الكرمي 
ال جمال فيه ألدىن تصنُّع أو سوء فهم أو خديعة أو مؤامرة. فقد رأيت يف املكتب و 

ولكن دون أن تكون فيه أّي شائبة من  ،القرآين أن نظام التقارير موجود فيه أيضا
ويإِّنَّ عيليي ُكم  حلييافِّظِّنيي * كِّرياًما كياتِّبِّنيي * الكذب. فقد ورد يف القرآن الكرمي: 

عيُلوني  يـيع ليُموني ميا تـيف 
أي  ؛اب تقارير ولكنهم حافظون. أي قد عيـَّنَّا عليكم كتَّ 1

عملهم ال يقتصر على تسجيل جرائمكم فق  بل هم مكّلفون أيضا أبن كمنعوكم 
من اجلرائم. ومل يكلَّفوا بتسجيل أعمالكم احلسنة فق  بل هم مكلَّفون أيضا أبن 

 يعين كِّرياًما إن قوله تعاىل يساعدوكم يف كسب األعمال احلسنة أكثر فأكثر.
 وهم أرفع من ،كرام وأشراف من الدرجة العليا  مه أن كتَّاب التقارير الذين عيـَّنياهم

أهنم  يعين كياتِّبِّنيي  وقوله تعاىل لرشوة واملؤامرات والكذب متاما.اب التعامل
فورا كما  هحذرون جدا، فما يسمعونه ال حيتفظون به يف الذاكرة فق ، بل يكتبون

                                                 
      13 -11االنفطار: 1
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وهم: يكتب الناسخ، وبسبب الكتابة ال تبقى أية إمكانية للخطأ يف نسخهم، 
 عيُلوني  .يـيع ليُموني ميا تـيف 

 الفرق بني كّتاب التقارير الدنيويني والروحانيني 

ن هناك كّتاب تقارير يف سلسلتنا الروحانية أيضا، ولكنهم إيقول القرآن الكرمي 
ليسوا فقراء ككتاب التقارير العاديني يف احلكومات الدنيوية، فهم ليسوا ممن 

حيتاجوا إىل الرشوة، بل هم أًنس أطهار وذوو أخالق يتقاضون رواتب زهيدة حىت 
فاضلة، فال يستطيع أحد أن يرضيهم ابلتملق وال ابلرشوة، وال يكتبون تقريرا 

بل تكون كل تقاريرهم وكل أعماهلم مبنيِّّة على  ،خاطئا نتيجة عداوة أحد
 ال يعتمدون على ، فهمالصدق. ومع كوهنم أمناء وصادقني وورعني إىل هذا احلد

بل ُيسجلون كل شيء دائما، أي  ،ذاكرهتم فق  اليت هي ذاكرة كاملة حبد ذاهتا
 أيخذون احلذر مضاعفا. 

 الطريق اخلاطئ لكتابة التقارير يف الدنيا

ألهنم ال يكونون  ،نر  يف هذا العامل أن كّتاب التقارير خيطئون كثريا يف تقاريرهم
ل حكومة تستخدم الشرطة، دائما مع الذين يكتبون التقارير عنهم. فمثال ك

ال تستطيع أن تُعنّي كّتاب تقارير  فهي ولكن مهما كانت احلكومة كبرية ومنسَّقة
ليالزموا كل شخص دائما. فلو أتملنا يف عدد رجال الشرطة يف البالد مث نظرًن 

فقد ال  ،إىل عدد السكان لوجدًن أنه إذا كان عدد السكان عشرة ماليني نسمة
الثالثة أو األربعة آالف  ءالشرط ثالثة أو أربعة آالف، وهؤاليتجاوز عدد رجال 

أيضا ليسوا كلهم كّتاب تقارير، بل معظمهم يكونون مكلَّفني أبعمال أخر ، 
على أمن الشوارع، أو يكون بعضهم من كتائب احتياطية ليصلوا احملافظة مثل 

رين أو  إىل مكان الفساد أو الشجار إذا اقتضت احلاجة. أظن أن عدد احملر 
كّتاب التقارير لن يتجاوز مائتني أو ثالمثائة من بني عشرين أو ثالثني مليون من 

فهذا يعين  ،عشرة ماليني شخصلالسكان يف اإلقليم كله. فإذا كان مائة كاتب 
عشرة آالف شخص. ومن الواضح أن شخصا واحدا ال لأن هناك كاتبا واحدا 
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طيع أن حُيقق يف أعمال كل وال يست ،يستطيع أن يسجل أعمال عشرة آالف
شخص. فال شك أن بعض الناس سيفلتون من أنظارهم، والذين يكونون ُتت 

لن يستطيعوا أن حيققوا يف أمرهم مجيعا، فيحققون يف أمور بعضهم فمراقبتهم 
ن فالًن صادق أبويكتفون عن بعضهم ابلشائعات، ويعتمدون على الظن فق  

إىل وإذا قال شيئا فال بد أن يكون كالمه صحيحا، فيكونون مضطرين  ،جدا
 ما يصلهم. قبول 

 أسلوب احلكومات املختلفة

من املالحظ واملعروف يف مجيع احلكومات يف العامل كحكومة أمريكا وبريطانيا 
وبالد أوروبية وآسيوية أيضا أن املبدأ املتَّبع عندهم هو أنه عندما يذهبون إىل قرية 

دة القرية مثال سألوه: من الرجل الصاحل يف م  ألون عن سكاهنا، وإذا التقوا بعُ يس
؟ وكيف هو صيت فالن؟ وكمكن أن يكون هذا الشخص عدوا السيِّّئالقرية ومن 

لبعض الناس وصديقا للبعض. نالحظ أنه إذا ُسئل البعض عن شخص مدحوه 
ع إشاعات مثلها . ابختصار، يضطّر الكاتب بسما هُجوهوإذا سئل آخرون عنه 

أن أيخذ هبا وينقلها إىل اآلخرين. ونالحظ أيضا أن بعض الناس يسألون النساء، 
ويسألون اخلدام، أو اجلريان، وبذلك يُكملون سجّلهم، فتكون فيه أشياء صحيحة 

 مها كتب أهلها. وأشياء كثرية غري صحيحة أيضا، وهذه شهادة تقدّ 
 تْفَعلونون َما ُمَيْعلاب الروحانيون تالُك

عيُلوني ولكن هللا تعاىل يقول عن الكّتاب الروحانيني:   أن ، أييـيع ليُموني ميا تـيف 
بل  ،الكّتاب الذين كلَّفناهم ال حيتاجون إىل أن يسألوا أحدا للتسجيل

 عيُلوني وكل ما تفعلونه يكون ُتت نظرهم فيكتبون ما يرونه  ،يـيع ليُموني ميا تـيف 
، لذا ال يستطيع أن يكذب خادم اأبم أعينهم وال يكتبون بعد أن يسألوا أحد

خربا غري صائب حلمقه، وال  وال كمكن أن يزّف إليهم طفلٌ  ،نتيجة طمع
ويكون  ،يستطيع أن خيدعهم جار بسبب عداوة جاره، بل يكتبون كل ما يرونه

 اما. صحيحا مت
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 حادث طريف حملرِّر 

لقائي أذكر فمثال نر  يف التقارير الدنيوية أحياًن أخطاء تتحول إىل طرائف. 
كان من عادته أنه كلما التقى به أحد وسّلم عليه  و يف حمكمة غورداسبور، مبحّرر  
ينتصب وبدال من أن يرد عليه قائال: "وعليكم السالم" كان  ،كمسك بيده كان
ويقول: هللا أكرب، هللا أكرب. كان رجاًل صاحلا وملتزما ابلصالة، وقد اشتهرت  قائما

من املمكن  -عنه طُرفة أن بعض امللفات فُقدت من مكتب ًنئب املفوض صدفة 
 أو أراد أحد أن يُلحق ضررا أبحد املسؤولني ،أو شرير متحيّـزٌ أن يكون وراء ذلك 

الوا بعد التحري والتحقيق أهنم عثروا فق ،فأُمرت الشرطة ابلتحقيق يف املوضوع -
ت الالزمة. فأذِّني هلم اولو مسحت هلم احلكومة ألمكنهم القيام ابإلجراء ،على اجملرم

ًنئب املفوض أو القاضي، فداهم رجال الشرطة بيت ذلك الشخص الذي كان 
نوا وظ ،كثرية وصادروا أوراقا ،معتادا على القول: هللا أكرب، هللا أكرب عند املصافحة

ألهنم   ،أن فيها امللفات املفقودة أيضا، فأوصلوها فورا إىل مكتب ًنئب املفوض
 ،يف تلك األوراق لالطالع عالمفلم جيدوا فرصة  ،كانوا مأمورين ابلتحرك بسرعة

 بل أوصلوها إىل مكتب ًنئب املفوض مباشرة. وعندما فحص ًنئب املفوض
: ملف الفلفل، أخر  علىمكتواب على أحدها: ملف امللح، و  وجد األوراق،

وقالوا  ،وملف الكركم، وملف الطحني، وملف السكر وهلم جرّا. فاحتار اجلميع
ا كان ذلك مّ ـعندما فتحوها علموا أنه لو وملف السكر؟  ،ما معىن ملف الطحني

وكان ير  كل يوم أن القاضي  ،الشخص ساذجا وبسيطا وكان يعمل يف احملكمة
 ، فُيقّدمه أمامه. فيتولد شوق يف قلب هذا املوظفّفاملأيمر املوظف أن يقدم إليه 

 ،فتقدَّم امللفات إليه أيضا أعلى، ليته كان ًنئب املفوض أو مسؤوال آخر أبن  
له لذلك، فذات يوم أمر زوجته أن جتعل ملصاريف  ولكنه مل يكن يف منصب يؤهِّّ

ا نفد امللح لن يدفع هلا املصاريف. فكلمفوإال  ،البيت كلها ملفات وتقدمها إليه
وطلبته الزوجة قال: ال، بل جيب أن تقدمي ملفه أوال، وكان قد حدد هلذا األمر 

حني ينام اجلريان حسب -وقت الليل. فكان جيلس بعد الساعة التاسعة ليال 
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ويقول هلا: اي أيتها املوظفة قدِّمي يل ملف امللح، فكانت الزوجة تقدم له  -ظنه
امللح مببلغ كذا واسُتهلك إىل مدة كذا، ويُرجى ملفه، فيكتب عليه: لقد اشرُتي 

من حضرته أن يوافق على منح مبلغ آخر لشراء امللح، فيكتب: أوافق على شراء 
امللح مببلغ كذا. ابختصار، كان ذلك كله حساب بيته الذي أخذ صبغة املزاح. 

 بل ،وماذا حدث اآلن؟ من املعلوم أن رجال الشرطة أيضا بشٌر ال يعلمون الغيب
يسمعون من هنا وهناك ليطلعوا على حقيقة األمر. فعندما جتولوا يف املدنية شهد 

يف هذا البيت، فُقبِّضي على صاحب  ذكر ملفات   ليالً  اجلريان أهنم يسمعون
وهكذا وجدوا شهودا كثريين شهدوا  ،البيت. شهد اجلار األول مث الثاين مث الثالث

أهنم يسمعون من بيته أحاديث عن امللفات كل ليلة قرب منتصف الليل أو 
الساعة العاشرة أو احلادية عشرة، فال بد أن تكون امللفات يف بيته هو. فاقتحمت 
الشرطة بيته وأخرجت منه ملفات امللح والفلفل والكركم. فيمكن أن ُتدث 

ألن كّتاب التقارير يسعون الكتشاف األمر جبهدهم  ،نحواألخطاء على هذا ال
ولكن كّتاب التقارير الذين ذُكروا يف القرآن الكرمي  ،وسعيهم وال يعلمون الغيب

عيُلوني عنهم:   يقول هللا  ،سون هنا وهناك، أي أهنم ال يتجسّ يـيع ليُموني ميا تـيف 
  بل هم واقفون على األحداث أبنفسهم ويعلمون كيف حدثت.

  رسالة حاكم سابق إىل مسؤول أعلى يف البنجاب

عندما سافرُت إىل بريطانيا يف عام فكذلك حدث معي حادث غريب؛ 
م، أرسل إيل عند العودة مسؤول يف حكومة مومباي نسخة من رسالة 1924

من حاكم البنجاب كانت موجهة إىل مسؤول أعلى، وقد أُرسلت إىل مجيع 
ألن األمور اهلامة تـُعيمَّم عادة. فقد أرسل املسؤول هذه الرسالة إيل أيضا  ،األقاليم

إذ  ؛فاقرأها. عندما قرأهتا استغربت كثريا ،وقال: لعلك تستمتع هبا ،ألطّلع عليها
فيما بعد: ُلو رًدا الذي صار "، ميلكم هيلي"ب فيها حاكم البنجاب السري كتي 

م اجلماعة اإلسالمية األمحدية الذي لقد تلقيت رسالة منك ذُكر فيها أن إما
املسؤولني الروس هناك، وكان  كبار  سافر إىل بريطانيا كان على صلة وطيدة مع
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  لذا جيب أن يُراقيب ويُر  ما الذي يربطه مع ،املسؤولون الروس يتشاورون معه
وما عالقة الروس به؟ ولو مل أعرف إمام اجلماعة  ،املسؤولني الروس كبار

ولعّلقت عليه أمهية  الربيطانية،يا أليقنت حتما بتقرير املخابرات األمحدية شخص
كرب . ولكين أعرفه شخصيا أنه رجل ديين وحيب األمن وال عالقة له ال من 

لذا أكتب إليك بناء على علمي  ،قريب وال من بعيد مبخططات الروس
وال  ،ألن التقرير خاطئ ،الشخصي أنه ال حاجة إىل اختاذ أية إجراءات يف ذلك

بد أن هناك سوء فهم. مث كتب احلاكم السابق يف رسالته أنه يبدو أن بعض كبار 
املسؤولني الروس التقوا إبمام اجلماعة دون أن يعرف هويتهم، وألن رجالنا كانوا 

فظنوا أن وراء األكمة ما وراءها. أما  ،يعرفون أهنم مسؤولون يف حكومة روسيا
وا ملالقاته ي إال أن بعض الزائرين جا ،ويتهمإمام اجلماعة األمحدية فلم يعرف ه

فالقاهم. فبعث احلاكم السابق هذه الرسالة إىل املسؤول األعلى لكيال يسيء 
الفهمي اآلخرون أيضا، ومن املمكن أن يكون قد أرسلها إىل غريه أيضا. على أية 
حال، بعث إيل أحد الضباط نسخة منها وقال: أرسلها إليك ألهنا تربم 

 ساحتك.
 قائي باملهندس األعلى يف السفينة أثناء عودتي من بريطانيال

 تذّكرت أنين عندما كنت عائدا ،عندما فّكرُت فيما عسى أن يكون قد حدث
وصلتين رسالة من املهندس األعلى يف السفينة قال فيها: أريد أن أُريك حمرك 

الكبرية يكون املهندس يف السفن إن السفينة وكيف جتري السفن وما إىل ذلك. 
غري أن الرسالة اليت  برتبة لواء،الرابن يكون  بينما ،ضابطا كبريا وذا منصب رفيع

أجبُت عليها: أًن رجل دين، وال عالقة يل ف ،تلقيتها كانت من املهندس األعلى
 ،أو ما شابه ذلك )ملك أو حاكم(" راجا"هبذه األشياء. خطر ببايل أنه حيسبين 

لذا سيعاين دون فائدة وستخيب آماله  ،وقت من األوقاتويظن أنين قد أنفعه يف 
، وإمام بسي ضه لليأس والقنوط، فقلت له: أًن إنسان فال جيوز أن أعرّ  ،فيما بعد

فأرجو أال ُُتمِّل نفسك العناء دون  ،وال عالقة يل هبذه األشياء ،مجاعة دينية
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أمتىن أن  ولكنين ،فائدة. ولكنه أصر على ذلك وقال: صحيح أنك مرشد ديين
 ،تشرفين مبجيئك وتر  السفينة. فذهبُت، وكان قد نّسق اللقاء على نطاق واسع

وأراين   ،وكان املهندسون التابعون له واقفني يف أماكنهم، فأراين كل أداة يف السفينة
وكيف تتولد الطاقة وكيف تدفع السفينةي إىل األمام،  ،كيف جتري السفينة

صحبيت بعض اإلخوة اآلخرين أيضا، وعندما  فشاهدت السفينة كلها. وكان يف
ن املهندس قال له يف معزل عن الناس إنه يريدك أن إخرجنا قال يل أحد رفقائي 

تشرب معه الشاي يف الغرفة اخلاصة به. رفضُت ذلك مرة أخر  وقلت: ال عالقة 
يل هبذه األمور. فال أريد أن أقبل ضيافته دون مربر، ولكن قال صاحيب إن 

رٌّ على ذلك بشدة ويقول: إهنا ستكون منَّتك العظيمة علي إن  املهندس مصِّ
فجلسنا  ،شربت الشاي معي. فأخذين وحدي إىل غرفته وتركنا اآلخرين يف اخلارج

 يف غرفته وقدم يل الشاي.
 سوء فهم املهندس املذكور

مث قال يل بعد شرب الشاي: أريد أن ألتمس من حضرتكم شيئا، ففهمت أنه  
دعاين ألمر ما فقلُت: تفضل، قال: ألي غرض سافرتي إىل إجنلرتا؟ كان قد 

وإىل أّي مد   ،قلت: ذهبت إىل إجنلرتا ألُتر  إمكانيات تقدُّم اإلسالم هناك
وأبية طرق كمكن أن ينجح مركزًن فيها. فقال مبتسما: هذا الكالم كمكن أن 

ي يف احلديث تقوله لآلخرين، وأرجوك أن ختربين احلقيقة. قلت: ال فرق عند
معك ومع اآلخرين، فأنت وغريك سواسية عندي وال أر  سببا للتمييز بينك 

ولن أذكر ذلك  ،وبني اآلخرين. قال: ال تقلق ق ، بل كمكنك أن تثق يب متاما
لغريي. قلُت: ليس عندي ما جيدر ابإلخفاء عن اآلخرين، فماذا كمكنك أن خُترب 

قال: أرجوك أن ختربين احلقيقة. وأصررُت اآلخرين؟ فأصرَّ على موقفه مرة أخر  و 
أًن أيضا مقابل ذلك وقلت: ليس عندي شيء إال أنين ذهبت ألر  كيف كمكن 
نشر دعوة اإلسالم يف تلك البالد، فقال متأسفا: كيف كمكنين أن أيكد لك مين 

 أًن!
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 صلته مباكسيميلني   عن إفصاحه

؟ قلت: نعم، كان أمريا يف (Maximilian)ماكسيميلني مث قال: هل مسعت ابسم 
اقرتحت احلكومات األوروبية  املكسيك، وعندما حدثت أعمال الشغب يف النمسا

ففكروا  ،لتوقفت أعمال الشغب فيها ،أهنا لو نصَّبت أحدا ملكا عليها
وكان يُعّد عاقال وفطينا  النمسا،الذي كان أمريا من عائلة مالكة يف - نيكسيميلا مب

فهو سيدبر األمور كلها هناك. علما أنه مل يكن يف  ،عل ملكاأن جيُ  -جدا
 عند الذهاب إىل هناك من أعضاء نيكسيميلا ملك آنذاك. اختار م املكسيك

ويساعده  املكسيكالبالط امللكي شخصا كان حمل ثقة كبرية ليكون ًنئبا له يف 
  من حكومته نتيجة الضغ وأُقيمت ، إىل هناكنيكسيميلا يف مهامه. فسافر م

وبدأ يف العمل هناك. ولكن ملا مل يكن الناس يف  ،أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغريها
وقال  ،فبدأ التمرد فيها بعد بضعة أايم ،البالد األمريكية معتادين على قبول امللوك

فنهضوا مجيعا ضده  ،هنم ليسوا مستعدين لقبول هذا امللكإاجلميع صغارا وكبارا 
يف هناية املطاف. وعندما هرب من هناك خذله  بلداهلروب من ال فاضطر إىل

يشهد التاريخ أنه ُتمَّل من و اجلميع إال عضو البالط الذي كان قد رافقه. 
املصائب واملعاًنة ما تقشعر من قراءته األبدان، ولكنه مل خيذل األمري يف معاًنة 
؟ شديدة الوطأة ومصاعب قاصمة للظهر. فقال مهندس السفينة: هل قرأت قصته

وكان  ،ولكين أعرف أن رفيقه كان قد صاحبه إىل هناك ،قلت: ال أعرف امسه
جيب أن تدرك أنك تستطيع أن تثق  خملصا جدا له. قال: أًن حفيده، فمن هناك
فماذا  ،ولكن ليس عندي شيء ،يب. قلت: كمكنين أن أثق بك بقدر ما تشاء

 أقول لك؟
 عرض سخيف من املهندس األعلى

 ،فأًن أقرتح عليك شيئا من عندي ،ال تريد أن تقول شيئا قال: حسنا، إن كنت
يف كيفية  مشكلةً  واجهتي ولكنك  ،وهو أنك ذهبتي للتخطي  ضد اإلجنليز

التعليمات إىل ُدعاتك؟ حيث إن الرسائل كلها ختضع للمراقبة، ولو  إرسال
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لذا أقرتح عليك أنه كلما أردت أن  ،صودرت الرسائل فشلت خطتكم برّمتها
ألن سفينيت ُتسافر دائما  ،كمكنك أن ترسلها بواسطيت ،عليمات لدعاتكترسل ت

إىل فرنسا بني حني وآخر، وكمكن لداعيتكم أن يستلم الظرف مين يف السفينة. 
فكلما أردت أن ترسل رسالة سرِّية كمكنك أن ترسلها بواسطيت. مث قال: قد تفكِّر  

ية وكيف كمكن االعتماد كيف ستصل رسالتك إيل وكيف أوصلها إىل اجلهة املعن
اليت تسمى -على هذه الطريقة؟ فلهذا الغرض أُقدِّم إليك اقرتاحا، مث أخرج بطاقته 

واليت يصطحبها األوروبيون ويبدوهنا لآلخرين عند املقابالت، وُتمل  ،بطاقة الزايرة
 ،البطاقة اسم صاحبها ومنصبه، وعندما يُريدون مقابلته يرسلوهنا إىل شخص معين

وقطعها جزأين. واملعلوم أنه عندما تُقطع  -جاء للمقابلة املسئول الفالينأن فيعلم 
وال تتوافق مع بطاقة مقطوعة أخر   ،البطاقة جزأين فهي تنقطع بشكل خاص

جزئها الثاين الذي ُقطعت منه. فقطع البطاقة وقال إين سأصل  بل فق  مع ،ق 
ين هل أنت املهندس إىل مومباي بتاريخ كذا وكذا وسيأتيين مندوبك ويسأل

الفالين، سأقول له نعم. فسيأتيين ويقول يل: لقد أرسل لك إمام اجلماعة األمحدية 
رسالة. سأقول: ال أعرف من هو إمام اجلماعة األمحدية. سيقول: ال، بل أنت 
تعرفه. عندها سُيخرج من جيبه النصف الثاين من البطاقة اليت أرسلتها يل، ويقول: 

ُأخرج اجلزء الثاين من البطاقة من جييب وأوافق بينهما، وعندما ها هي البطاقة. فس
يل من  ما الذي ُتملهيتوافقان سأقول له: نعم، أعرف إمام اجلماعة األمحدية، 

عنده. فُيسلِّّم يل الظرف وسرُتسل نصف البطاقة املقطوعة األخر  لداعيتك يف 
يئي. فسيأيت ويسأل عن بريطانيا، وعندما أصل إىل فرنسا أو إيطاليا سُأخربه مبج

دلُّه الناس علّي، سأذهب لزايرته وأسأله عن هويته، فسيقول إين رابن السفينة، سيي 
داعية اجلماعة األمحدية وجئت من بريطانيا. سأقول له: أًن ال أعرف اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية وال أعرف داعية من دعاهتا، ففيمي جميئك إيّل؟ سيقول يل: 

ام اجلماعة، فسأقول: ال أعرف إمام اجلماعة أيضا. عندها سُيخرج أرسلين إليك إم
الثاين من البطاقة وأوافق  النصفوُيسلِّّمها يل وسأخرج  نصف البطاقةمن جيبه 

بينهما، فإذا توافقا سأقول: نعم، هذا الظرف لك، وبذلك سوف تتم مراسلتكم 
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ولكنين  ،لُنصحبكل سهولة. قلت: أشكرك على هذا العرض وممنّت لك على هذا ا
ألنين ال أقوم مبثل هذه األعمال أصال.  ،متأسف ألنين ال أستطيع أن أستفيد منه

فقال: كمكنك أن تفكر يف املوضوع مرة أخر ، وكلما كنت حباجة إيل فأًن جاهز 
 للخدمة. 

 تقارير الشرطة املبنية على التخمني 

 للحكومة عمياللعّل ذلك الشخص كان  أن   خطر ببايل بعد هذا احلادث
 ،الروسية، ولعل املسؤولني فيها ظنوا أن اجلماعة األمحدية تعمل على هذا النحو

 لذا كمكننا أن نستميلها إلينا. 
ولكن يتبنيَّ منها كيف يُدّون الناس  ،على أية حال، هذه كانت رسالة جاءتين

ون لنا أية تقاريرهم. حمررو التقارير املذكورين مل يكونوا خائنني وال كاذبني وال ُيكنّ 
عداوة، وملاذا يُعادينا أهل بريطانيا وفرنسا أصال؟ بل قّدروا األمر حبسب زعمهم. 

فانتبهوا  ،وملا كانوا يعرفون أن هذا الشخص حيتل منصبا مرموقا يف حكومة روسيا
فالتقيُت به  ،أن شخصا جاء للقائي سو مل أكن أعرف  بـيي دي أين ،لألمر فورا

أن مندوب  إىل ولكن رجال املخابرات تنّبهوا فورا .حاسبا إايه شخصا عاداي
 روسيا التقى يب، فخّمنوا أن هناك عالقات بيين وبني الروس. 

من هنا كمكن أن ختمِّنوا كيف حيدث سوء الفهم يف التقارير، ولكن كّتاب التقارير 
بل يكتبون بعد اإلطالع  ،املذكورين يف القرآن الكرمي ال يكتبون بسماع الشائعات

 لى حقيقة األمر أبنفسهم. ع
 اب التقاريرتزوير كت

 ،(Agent provocateur) كذلك يكون بعض من حمرري التقارير وكالء استفزازيني
الذين يرغبون يف احلصول على جوائز على خدمتهم وذيوع صيتهم يف  وهم

حىت خترج من فم الشخص اآلخر   ،فيقولون مثل هذا الكالم قصدا منهم ،احلكومة
فيوصلوها إىل املسؤولني فوقهم. فمثال جيلس الناس معا أحياًن يف  ُمسيئة كلمة

فيأتيهم شخص ويبدأ ابلكالم ضد احلكومة  ،جملس يضم أًنسا بسطاء وأغرارا
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ويقول إن احلكومة تظلم الناس كثريا. يكون يف اجمللس شخص بسي  سبق له أن 
مسعت قصة كذا وكذا، ت على أحد فيقول: نعم، أًن أيضا ورسِّ مُ  مسع قصة قسوة  

فيكتب رجل املخابرات تقريرا فورا يذكر فيها أن فالًن يقول أبن احلكومة متارس 
ظلما عظيما على الرغم من أنه كان هو الدافع هلذا القول، فمثل هؤالء الناس 

أي الذين يثريون اآلخرين ويستفزوهنم  (Agent provocateur):يسمَّون ابإلجنليزية
ضهم للبطش. عندما أثريت قضية "مريهتـ" اليت ُخطِّّ  فيها لقتل ليقولوا ما يُعرِّ 

كانت نتاج مؤامرة إهنا  احلاكم األعلى، دّون ضاب  الشرطة القضية كلها وقال 
عضو الكونغرس الفالين والفالين، ولكن عندما صار امللف جاهزا متاما اعُتقل 

عندها ُعلم أن  وأقّر ابلتخطي  لقضية "مريهتـ". ،يف جركمة أخر  شخص صدفةً 
وأن القصة كلها خمتلقة زيفا وزورا.  ،املتورطني يف القضية كلهم كانوا أًنسا آخرين

 عندها انكشفت احلقيقة وُعوقب اجملرم احلقيقي. 
 حادث وقع يف سفر احلج

م حدث معنا حادث مماثل. كان معي مخسة 1912عندما سافرت للحج يف عام 
وكان ثالثة منهم متقدمني يف العمر يزاولون احملاماة، أحدهم   ،أشخاص يف السفر

كان هندوسيا وقد انتقل اآلن إىل اهلند، واثنان كاًن مسلميني، وقد تويّفِّ أحدمها 
والثاين يزاول احملاماة يف مدينة "ملتان". كان هؤالء الثالثة يناقشون معي أمور 

لتحق بـ"احلزب السياسي إن علينا أن ن :ويقولون ،الدين والسياسة كل يوم
تدور بيننا  لقد كانت .ففي ذلك تكمن مصلحة املسلمني وبقايهم ،اهلندي"

نزلنا منها وذهبنا للتنـزه  ،عندما وصلت سفينتنا إىل مدينة عدنو  ،نقاشات كثرية
أحدمها يشغل اآلن منصب وفتيان  يف املدينة. كان معي هؤالء احملامون الثالثة،

كان صغريا آنذاك. وعندما أوشكنا على دخول املدينة جاءًن ولكنه   ،مدير التعليم
لبنجابية فعرف أننا من اب نتحدثلباسا بسيطا. كنا عندئذ  يلبس شخص

البنجاب. فقال من فوره ابلبنجابية ما مفاده: "لقد جاء سعداء احلظ من وطن 
يلون حبيبنا "الله الجبت رائي". مل يلبث أن قال هذه اجلملة إال وبدأ رفقائي يك
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أنكم جئتم من  سو  مل يقل فهو ،وا األدبي له أفضع الشتائم. شعرُت أهنم أسا
ولكن عندما عدًن قلت  ،. لزمُت الصمت عندئذفبدأمت تشتمونهفالين الكان امل

 ،هلم: مل تُبدوا أخالقا حسنة، كان هذا الشخص مسافرا فرأ  أًنسا بنجابيني
ال أنكم جئتم من وطن "الله الجبت اشتاق ليتحدث إليهم ابلبنجابية، ومل يقل إف

رائي"، وما الضري يف ذلك؟ قالوا: أنت ال تدري، هذا الشخص كان من 
وكان يهدف من هذا الكالم أن نقول شيئا يف مدح "الله الجبت  ،املخابرات

رائي" ليكتب تقريرا ضدًن. ال أدري ما إذا كان هذا الكالم صحيحا أم خطأ أو  
ما قالوا. على أية حال، األحداث من هذا القبيل ُتدث كانوا وامهني فق  فقالوا 

 يف العامل. 
 اب األمناء يف تصديق تقاريرهمصعوبات يواجهها الكت

مث فكرت أن التقارير الصادقة أيضا كانت تُرسل إىل بالط هؤالء امللوك، ألن 
بل منهم صادقون أيضا، بل يوجد الصادقون  ،رجال الشرطة كلهم ليسوا كاذبني

والكاذبون يف كل قوم يف العامل. فكان بعضهم يكتبون التقارير بصدق كامل، 
نه استمع يف مكان كذا إولكن تصديقها كان متعذرا. فمثال كان يقول أحدهم 

وكذا وكان فالن وفالن يتحداثن يف أمور كيت وكيت، أو يقول إنه كان مسافرا يف 
ان فالن وفالن يتحداثن حول موضوع كذا وكذا. فكيف كمكننا أن قطار فك

نتأكد هل كان صادقا فيما كتب أم ال، وإن كان قد كتب كل حرف صحيحا؟ 
يكون كاتب املذّكرات حمظوظا بعض الشيء إذ يُعّد تقريره إصدارا رمسيا، واإلصدار 

ألن عامة  نفوذ،لل الرمسي ال كمكن أن يكون خاطئا. ولكن هذا ليس إال استغالالً 
الناس يرون كل إصدار رمسي زائفا. عندما يتفاقم النقد وتزداد االعرتاضات يف 

ال يصّدق أهل البالد احلكومةي وإن قالت شيئا حالفًة  ،البالد على احلكومة
الشرطة  ضاب بل يقولون أبن كل هذا زيف وكذب. ولو كتب  ،ابلقرآن الكرمي

حلف ابهلل على أنه لن يكتب وال كلمة واحدة  تقريره بعد الوضوء وأداء الصالة و 
وتبدأ مؤامرة شديدة  ،نه كذبإمع ذلك عندما يقرأ الناس تقريره سيقولون  ،كذاب
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لذا  ،يف البالد ضده. وألن احلكومات تتغري بني حني وآخر يف النظام الدكمقراطي
ا ظنا منها أنه لو عادت احلكومة نفسها مرة أخر  لواجهن ،ختاف الشرطة أيضا

مشكلة عويصة. ولكن هللا تعاىل يقول أبن كّتاب التقارير الذين يُعّينهم هللا ال 
 خوف عليهم من هذا القبيل. 

 ِعّد شهودا كاذبني عند إنكار اجملرمنيالشرطة ت

من الواضح أن التقارير ُتكتب عن اجملرمني بوجه عام، والذي يرتكب جركمة ال 
خفية، ومن يرتكب اجلركمة خفية ال يراه  يرتكبها على مرأ  من الناس بل يرتكبها

 فجأةيراه أحد صدفة. فلنفرتض أن شرطيا جاء  رمبا بل كلهم  أهل البلد أو القرية
أبن حاداث كذا وكذا قد حدث،  تقريرًا وكتب ،جركمةً  وقد ارتكبوشاهده صدفًة 

 ،بل إن هذا الشخص يعاديين ،فال بد أن يُنكر اجملرم ذلك ويقول إنه حمض افرتاء
لذلك عاملين على هذا النحو ومل أفعل ذلك ق . ففي هذه احلالة ال بد للشرطة 

 حيدث يف العامل فماإلثبات وقوع احلادث من تقدمي الشهود، وإن كانوا كاذبني. 
صحيح أنه ومن الكاذبون إلثباته.   ومع ذلك يـُعيّد شهودٌ  ،أن حاداث يقع فعال هو

 ويوجد شهود عيان  عليه، وحيدث حيدث أحياًن أن يكون احلادث قد وقع فعال
 أحياًن أخر  أن يكون احلادث مزوَّرا والشهود أيضا كاذبني. 

أي يكون احلادث مزوَّرا والشهود  ؛ابختصار، ُتدث األحداث من كال النوعني
أيضا كاذبني أحياًن، وأحياًن أخر  يكون احلادث قد وقع فعال ويكون الشهود 

ن هذا األمر ال يوجد يف إيقول عن النظام اإلهلي أيضا صادقني. ولكن هللا تعاىل 
 الذين كّلفناهم حنن بكتابة التقارير. 

 ال سبيل للمجرم إىل اإلنكار يف العامل الروحاني

 ،صحيح أنه عندما يُقدَّم الشهود أمام اجملرم ويقال له إهنم كتبوا عنك كذا وكذا
لشرطة قضية أمام ن ذلك حمض افرتاء. كما أنه عندما تقّدم اإسيقول حتما 

القاضي يقول اجملرم: هذا كله افرتاء اي سيدي، بل احلق أن رجال الشرطة يعادونين 
فرفعوا علي قضية زائفة، بينما مل أرتكب شيئا ق . وابلتايل يرتبك القاضي أيضا 
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ويبحث فيمن هو الصادق يف بيانه، آلشرطة أم الـمتَّهم؟ كذلك يراتب عامة الناس 
ن الرعية عادة دون الشرطة، فيبدأ عامة الناس وأصحاب اجلرائد أيضا ألهنم يواسو 

قضية زائفة دون أن يرتكب جركمة. فيقول هللا  عليه ابلنقد والطعن أبنه قد رُفعت
يـيو مي حني ُشرُُهم  نه كمكن أن يقال مثل هذا الكالم ضد حمررينا أيضا، فيقول: إتعاىل 

نـيتُـُهم  مجيِّيًعا مُثَّ نـيُقوُل لِّلَّذِّيني  ُتم  تـيز ُعُموني * مُثَّ ملي  تيُكن  فِّتـ  ريُكوا أيي ني ُشريكيايُُكُم الَّذِّيني ُكنـ  أيش 
رِّكِّنيي  هللاِّ ريبِّّنيا ميا ُكنَّا ُمش  إِّالَّ أين  قياُلوا وي

. أي أن هؤالء املشركني سيقولون كما 1
رِّكِّنيي يقول اجملرمون دائما:  هللاِّ ريبِّّنيا ميا ُكنَّا ُمش  أي هل لنا أن نكذب أمامك ، وي

اي ربنا؟ أنت ربنا وحنن عبادك، أىّن لنا أن نكذب أمامك. من الواضح أن اجملرمني 
يقولون دائما أبننا ال نستطيع أن نكذب أمامك. فيقولون إننا مل ُنشرك ق  بل 

 وأن كّتاب التقارير يكتبون كذاب وزورا.  ،هذا كله كذب
ا أمام القاضي يف هذه الدنيا، مث قيل فكما لو قّدمت الشرطة تقريرا صادق

  ،يقلق رجال الشرطة وال يدرون كيف يثبتون صدق قوهلم ،م كاذبونإهنللقاضي 
 ،كتبوا أحدااث واقعية بكل جهد ودقةإهنم  كذلك يقلق احملررون أيضا ويقولون 

ننا ال نستطيع أن نكذب أمامك، واحلق أننا مل إولكن اآلخرين قالوا أمام هللا 
نشرك ق . وسيزعم اجملرم أن حيلته قد انطلت متاما. فإما يقبل هللا عذره هذا، 

وبناء على تقارير  ،عوقب دون مربر إنهأو إذا عاقبه فسيقول الناس مجيعا 
جود احملررين فق ، وإال فإنه مل يرتكب جركمة. ولكن هللا تعاىل يبني النظام املو 

 عنده املتعلق هبذا األمر. 
 تشهد ضد اجملرمني آذانهم وأعينهم وجلودهم

حيىتَّ إِّذيا ميا جياُءوهيا شيهِّدي عيليي هِّم  مسي ُعُهم  يقول تعاىل أبن النظام عنده هو: 
ويأيب صيارُُهم  ويُجُلوُدُهم  مبِّيا كيانُوا يـيع ميُلوني 

  . مل تكن يف العامل قبل اليوم وسيلة حلماية2
 كاتب التقارير، فكان الكاتب يكتب تقريرا ويكّذبه اجملرم.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 24-23األنعام:  1
 21فصلت:  2



 625 ةالروحاني ياحة الس
 

 

 التسجيل يف العصر الراهن جهازاخرتاع 

بعد ماليني أو باليني السنني حبسب علم - يف العصر الراهن اخرُتعت لقد
لة.  :آلة تسمى -طبقات األرض أن األسلوب املتَّبع هبذا الشأن هو إّن مسجِّّ
مندوب الشرطة و  اجملرمالغرفة اليت جيري فيها احلديث بني يف  خفيةً  تُوضع مسجلةٌ 

. فيتظاهر املتكلم مع اجملرم يف املسجلةسجَّل كالمهما يف فيُ  ،أو ضابطها متنكِّرا
فيقول: اي صاحيب، أعطين أيضا  ،نه يريد أن يكون شريكهمثال أب أثناء احلديث
ا يف املال. فيتباهى اجملرم فاجعل يل أيضا نصيب ،فأًن أيضا فقري ،شيئا مما تسرق

على ذلك ويقول: نعم، لقد سرقت ماال كذا وكذا من مكان كذا وكذا، فتعال 
إذ نكسب ماال كثريا بكل سهولة، واآلن خنط   ؛أنت أيضا واشرتك يف فريقنا

وستنال أنت أيضا بضع  ،وأنمل أننا سننال مليون جنيه ،هب مكان كذا وكذاننل
مث تُقدم الشرطة  ،التسجيل جهازم ُيسّجل يف مئات منها. فكل هذا الكال

فُيقبض على اجملرمني. وعندما كمثل اجملرم أمام احملكمة يقول   للتحقيق، التسجيل
وافتعلوه ألهنم يعادونين، إذ طلب  ،ن تقرير الشرطة برمته كذب وزورأبكاملعتاد 

عندها  لذا افرت  علي تقريرا كاذاب. ،عشر جنيهات ومل أعطه الشرطي مين رشوةً 
ل  ؛التسجيل له يطلب القاضي من الشرطي دليال على موقفه فُيقدِّم حيث ُسجِّّ

أنه سرق يف ، ويّتضح فيه ابلتفصيل هلجته وصوتهفُيعرف من  ،فيه صوت اجملرم
يف مكان كذا. ابختصار، كل ما كتبه صاحب  قريبا مكان كذا وكذا وسيسرق

 التقرير يكون مسجَّال بواسطة اآللة.
 نوعة يف استخدام املسجلةصعوبات مت

ألن ذلك يقتضي البحث عن مكان  ،ولكن هذا التسجيل ًندرا ما ُيستخدم
مث ال بد من إخفائه عن اآلخرين، مث ال بد من  جلهاز التسجيل، مناسب

 إرضاء اجملرم للذهاب إىل مكان معني. واللصوص احملنكون يرفضون ذلك قائلني
لذا جيب أن تتحدثوا معنا مبا  ،فندقة إننا ال نريد أن جنلس يف غرف مثاًل:

يف مكان  التسجيل السري ه من احملالتريدون يف مكان مكشوف. واملعلوم أن
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يتحدثون بصوت مكبوت   ،اجملرمون الذين يعرفون هذه األمور أكثر مكشوف.
لة،كيال ُيسجَّل بشكل واضح، فهم يعرفون أن الفريق الثاين جاء   مبسجِّّ

ريقة ال ُيسجَّل فيها كالمهم. كما يتبنيَّ من فيتحدثون بصوت خافت وبط
 ليستطلع ، وذلكتقرّر اللقاء فيها اترخيهم أهنم يرسلون زميال هلم سلفا إىل غرفة  

لة خمفية. وإذا كان األمر كذلك ما قبل األوان ينسّلون  ،إذا كانت فيها مسجِّّ
ذلك وسيتحدثون يف وقت آخر، وب ،من املوعد متذرعني أبن هناك أمرا طارائ

 تذهب مساعي الشرطة كلها هباء. 
    اإلهلي )جهاز التسجيل( الفونوغراف

إًذا، ال كمكن تركيب آلة التسجيل يف كل مكان، وإذا رُّكبت فهناك جمال الجتناهبا 
آلة فونوغراف يف الدنيا بعد مئات  ستخرتعونأيضا. ولكن هللا تعاىل يقول إنكم 

أما آلتنا فهي موجودة منذ البداية. فحني يُقدم املالئكة تقريرا  ،آالف السنني
سيقول هللا للمجرم: هل ارتكبت جركمة؟ سيقول اجملرم: هذا كذب سافر اي ريب، 

بل  ،، ومل أسرق ق  ومل أكذبكذب  كلهفما كتبوه   ،إن كّتاب التقارير كذابون
بل  ،، ومل أُشرك ق أمضيت حيايت كلها يف صدق املقال وإيصال مال الناس إليهم

 بل هؤالء الكتبة كاذبون.  !أشركت؟ فمىتألعن األواثن كلها، 
 إمتام احلجة على الكفار

: حسنا، أحضروا التسجيل، وقد احتفظنا ابلتسجيل عندًن،  سيقول هللا
. أي سيقول: مهال، سنقيم حيىتَّ إِّذيا ميا جياُءوهيا شيهِّدي عيليي هِّم  مسي ُعُهم  فيقول: 

عليكم احلجة قبل إدخالكم اجلحيم. فاشهدي أيتها اآلذان، إذ تتهمك املالئكة 
 أنك مسعتِّ الغيبة، فما قولك؟ 

 شهادة األذن

ويبدأ الصوت ابلصدور منها معلنا  ،روحانية على األذن إبرٌة إهليةٌ عندها توضع 
ونعته أنه خائن، وخبيث وكاذب  ،أن صاحبها مسع غيبة فالن يف يوم كذا

ومزيِّّف، وواجهه فالن يف وقت ويف ساعة كذا ويف يوم كذا وقال إن هللا ليس 
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وقد مسعنا هذا الكالم أبنفسنا.  ،فوافقه هذا الشخص ،واحدا بل هلل شركاء
فتسرد اآلذان كل شيء، أي أنه ُشتم أحد ومسعه هذا الشخص، واغتاب أحٌد 

م أحٌد أو  ارُتكب شرك من نوع كذا وُشتم األنبياء ومسع هذا غريه أو اهتُّ
 الشخص كل تلك األشياء. ابختصار، سوف تسرد آذانه التسجيل كله. 

 شهادة األعني

ونقول هلا:  ،، أي مث نضع إبرة التسجيل على األعنيويأيب صيارُُهم  : تعاىل مث قال
، فتقول: لقد مرت ذات يوم امرأة فنظر إليها صاحبنا. ونظر إىل فالن تكّلمي

بنظرة غضب شديد وقال ألقتلّنه. وفعل كذا وكذا يف يوم كيت وكيت. فسيقدَّم 
لُّ  جِّ  األعني كله.  سِّ

 شهادة اجللد

، ويُجُلوُدُهم  مث يقول هللا تعاىل: هناك وسائل أخر  أيضا لالستماع، فقال: 
لده،  فتوضع إبرة التسجيل على جلده وسيتكلم اجللد أنه ملس شيئا فاسألوا جِّ

ًنعما ومجيال أو رأ  امرأة مجيلة ًنعمة امللمس فلمسها. ورأ  معطفا مجيال 
اجللد كل اجلرائم املتعلقة ابللمس  ددِّ عي وًنعما كان لغريه فلمسه وقال سأسرقه. فسيُـ 

 وخيرب أن صاحبه فعل كذا وكذا. 
  كسبها طول عمرهُتكشف ُجّل أعماله اليت

وُتذكر  ،ابختصار، تظهر للعيان على شكل صور مجيع املشاهد غري املشروعة
مجيع األمور غري املشروعة اليت مسعها، وسُتذكر أمامه كافة أنواع متعة اللمس اليت 

 مل تكن مسموحة له، أي سُيكشف له كل ما عمله مد  حياته. 
ُد كذلك يقول هللا تعاىل:  هي مي تيش  نـيتـُُهم  ويأيي دِّيهِّم  ويأير ُجُلُهم  مبِّيا  يـيو  م  أيل سِّ عيليي هِّ

ُلوني  انُوا يـيع مي كي
 . أي سنأخذ بعض الشهادات األخر  أيضا يف ذلك اليوم. 1

 
 
 

                                                 
 25النور:  1
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 شهادة اللسان

  نـيتُـُهم هيُد عيليي هِّم  أيل سِّ فيتكلم  ،أي ستوضع إبرة التسجيل على اللسان يـيو مي تيش 
ويقول إن صاحبه سّب هللا تعاىل يف يوم كذا وشتم أنبياء هللا يف يوم كذا وشتم 
جاره يف يوم كذا وشتم زوجته وابنه وسّب فالًن وفالًن يف يوم كذا وأكل املال 

 األمور املسجَّلة.  هاحلرام يف يوم كذا وفعل كذا وكذا. إًذا سيُبنيِّّ لسانه كل هذ
 شهادة األيدي

 ِّيهِّم  ويأيي د فتتكلم وتقول إن صاحبها  ،حيث توضع إبرة التسجيل على األيدي
ضرب فالًن وفالًن يف يوم كذا وسرق مال فالن يف يوم كذا، أي ستُبنيِّّ األيدي  

 كل ما اكتسبه من األعمال من هذا القبيل. 
 شهادة األرجل

  ويأير ُجُلُهم  أو  ،أو هناراوتُبنيِّّ األرجل أن صاحبها ذهب لنهب بيت فالن ليال
 ذهب لسرقة مال فالن أو لقتل فالن، أو إلحلاق ضرر آخر. 

ابختصار، إضافة إىل اآلذان واألعني واجللود، ستُبنيِّّ األرجل واأللسن واأليدي 
 أيضا تسجيالهتا. ومن الواضح أنه لن يبقى له جمال لإلنكار بعد ذلك. 

 على أسرار املرء يسبب دماره املّطلع

 عندماف .األردية معناه: املطّلع على أسرار املرء يسبب دمارههناك مثل يف 
تشهد أيدي املرء أهنا ارتكبت كذا وكذا، وتشهد أرجله أهنا كسبت كذا وكذا، 

شهد يو  ،وتشهد أذنه أهنا مسعت كذا وكذا ،وتشهد األعني أهنا رأت كذا وكذا
رطي؟ عندما ا الشُّ نه قال كذا وتذّوق كذا وكذا فأىّن ألصحاهبا أن ُيكّذبو إلسانه 

 ،تشهد األعني بكل ما قاله الشرطي، وتشهد اآلذان واأليدي وغريها أيضا
ولكن بـُرِّئت  ،يهدأ ابل كاتب التقرير ويقول إنه ُكذِّب أمام ماليني الناس

الشرطي وسُيجنَّب إذ شهدت أيدي اجملرم وأذًنه وعيناه ضده،  ،ساحته اآلن
 اخلجلي. 
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وكم هو ًنقص هذا النظام الدنيوي مقابله!  ،تقريرانظروا كم هو كامل هذا ال
 سبحان هللا! ال كمكن الشك يف تقرير قرآين أبي حال. 

 
 

 ملاذا مل تشمل الشهادُة الدماغ؟

مع أن هناك ذنواب كثرية  ،قد يقول قائل هنا: ملاذا مل تشمل الشهادُة الدماغ
وأن لأليدي واألرجل واجلوارح األخر  أمهية اثنوية. كذلك هناك  ،تُرتكب ابلدماغ

ذنوب يرتكبها الدماغ وال تكسبها األيدي واألرجل؟ فبهذا الشأن جيب االنتباه 
إىل أن القانون املّتبع يف احلكومة اإلسالمية هو أن ما خيطر ابلبال وال يُعمل به ال 

ُه  سييِّّئية  بِّ  مين  هيمَّ ": يُعّد ذنبا. يقول رسول هللا  تـيبـيهيا هللُا ليُه عِّن دي ل هيا كي فـيليم  يـيع مي
. إًذا، فلم يُذكر الدماُغ هنا ألنه إذا كانت األيدي قد عملت 1"حيسينيًة كيامِّليةً 

 فقدحبسبما أمرها الدماغ فقد سبق هذا الذكُر، وإذا عمل اللسان ابتّباع الدماغ 
فلقد بّينت اآلذان أهنا  سيِّّئماع إىل قول سبق بيانه. فإذا أمر الدماُغ األذاني ابالست

مسعت كالما كذا. وإذا أمر الدماُغ ابلسرقة فقد بّينت األرجل أن صاحبها ذهب 
ابلبال ومل تعمل به األيدي  سيِّّئ إىل بيت كذا وكذا للسرقة. ولكن إذا خطر شيء

ُتكتب حسنة يف حق صاحبها حبسب قانون اإلسالم على أنه خطرت  ،واألرجل
  بباله فكرة سيئة ولكنه مل يعمل هبا.

تُعّرضه للخجل، ألن  لذا لن ُتذكر ضمن قائمة أمور   ،ُكتبت يف حقه  وألن حسنةً 
وإّن جع له مدعاة للفضيحة يف الوقت نفسه ينايف  ،هللا تعاىل يـيُعّد ذلك حسنة

عّده هللا تعاىل سيئة لكان ممكنا عندئذ أن يعّده سببا للفضيحة، عدل هللا. أما لو 
ولكن هللا تعاىل قرر أن خاطرة القلب تُعّد حسنة، وإذا ُعّدت حسنة فال كمكن 
جعلها سببا للفضيحة. فتبني أن أكرب جمرم أيضا سُيعطى حق السرت إىل حد ما يف 

 سجلنا الروحاين وحُيافظ على شرفه. 
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  متام احلجة على اجملرمني فقطإلهو  لسِِّجلا

بل قال  ،يقتصر األمر على ذلك فق  فالما أكمل وما أعظم هذا املكتب! 
تعاىل بعد إمتام احلجة من كل نوع: ال تظنوا أنكم تُعّدون جمرمني حبسبما يكتبه  
كّتاب التقارير، وال تظنوا أنكم تعّدون جمرمني بناء على هذه التسجيالت فق ، 

أين عامل الغيب، فما حاجيت إىل التقارير مع كوين  الدين بواسطةبل أخربتكم 
التسجيالت مع أنين أعلم كل شيء؟ لقد  عامل الغيب، وما حاجيت إىل هذه

وإال مل تكن هناك حاجة إىل تكليف  ،مست احلاجة إىل ذلك لتتم احلجة عليكم
وما كنُت حباجة إىل أية تسجيالت. كانت احلاجة إليها  ،املالئكة بكتابة التقارير

ة، بل نعاقب بعد إمتام احلج ،ب بغري سببلُتقدَّم أمامكم، ولتعلموا أننا ال نُعاقِّ 
ري ويميا خيي فيىتعاىل:  فاهلل فهو ليس حباجة إىل تسجيل من  إِّنَُّه يـيع ليُم اجل يه 

اتِّبِّنيي مالك، وال يطلب  ، وال يطلب شهادة األيدي واألرجل ألنه كِّرياًما كي
 يعلم كل شيء. 

ُفوا مِّن ُه أيالي يقول تعاىل: و  تيخ  تـيغ ُشوني ثِّييابـيُهم  أيالي إِّنَـُّهم  يـيثـ ُنوني ُصُدوريُهم  لِّييس  نيي ييس  حِّ
رُّوني ويميا يـُع لُِّنوني  يـيع ليُم ميا يُسِّ

إن املشركني وأعداء هللا  :. أي امسعوا أيها الناس1
 يـيثـ ُنوني ُصُدوريُهم  ليستخفوا من هللا. لقد اسُتخدمت عبارة  صدورهميثنون 
وراءه، وال يُثىن ألنه عندما يُثىن شيء يكون اهلدف من ذلك أن خُيفى شيء  ،جمازا

الصدر املادي بسبب ما فيه، بل املراد من ذلك أهنم خيتارون أساليب خمتلفة لئال 
 ُتكشف أسرار قلوهبم. 

رُّوني ويميا يـُع لُِّنوني ويف قوله تعاىل:  تـيغ ُشوني ثِّييابـيُهم  يـيع ليُم ميا يُسِّ نيي ييس  ، إن  أيالي حِّ
ومعنامها ارتداء  ،بثوبه، مستخدم يف العربيةكِّال التعبريين: استغشى ثوبه واستغشى 

الصوُت. هذا التعبري ال ُيستخدم الرتداء الثوب فق  بل  يكتمالثوب أبسلوب 
تـيغ ُشوني ثِّييابـيُهم  الصوت. فمعىن  كتممبعىن   هو أهنم يلبسون ثيااب أبسلوب ال  ييس 

 خيرج منها صوهتم. وهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون.
 
 

                                                 

 6هود:  1



 631 ةالروحاني ياحة الس
 

 
 

 املفسرينسوء فهم 

لذا نقلوا ُتت هذه اآلية رواايت تبعث  ،لقد أساء املفسرون فهم هذا التعبري
ولكن التصرُّف  ،الضحك. ال شك أن املنافق يكون سيئا وغبيا علىاإلنسان 

الذي ينسبه املفسرون إليه صبياين جدا. يقولون إن املنافقني كانوا يلتحفون 
هللا تعاىل. ولكن  عنلُيخفوا كالمهم  وكانوا يتحدثون ضد رسول هللا  ،ابألحلفة

 ،احلقيقة أنه تعبري جمازيف. كلعبة أطفاللو استُنب  هذا املعىن لصار األمر كله  
 ومعناه أهنم يسعون بكل ما يف وسعهم لكيال يظهر على الناس عدم إكماهنم. 

 ولكن اهلل يعلم كل شيء ،سينسى اجملرمون أعماهلم

وال حيتاج  ،إنه ليس حباجة إىل حمرِّر ليكتب التقارير على أية حال، يقول هللا تعاىل
 ،بل هو يعلم كل شيء. سُيقدِّم هللا تعاىل هذا الدليل يوم القيامة ،إىل أي تسجيل

هللُا عيليى  يقول: إذ  عيثـُُهُم هللُا مجيِّيًعا فـييُـنـيبِّّئـُُهم  مبِّيا عيمُِّلوا أيح صياُه هللُا وينيُسوُه وي يـيو مي يـيبـ 
ء   شيهِّيدٌ  ُكلِّّ شيي 

ابإلضافة - . أي عندما حُيشرون يوم القيامة خُيربهم هللا تعاىل1
أعلم كل  أبشياء أخر  أيضا ويقول هلم، إنين كنت -إىل التقارير والتسجيالت

فيبدأ بسردها عليهم. وعندما يبني هللا هلم هذه األمور سيعلمون أنه  ،شّيء بنفسي
أهنم ال يعرفون ما كسبوه. فعندما خيربهم يعلم ُجّل أعماهلم وإن كانوا قد نسوها، ك

وهو ليس حباجة إىل  ،هللا تعاىل يعلمون بتفاصيلها. وهللا على كل شيء شهيد
 تم احلجة على الناس. ليُ ف وإال؛ ،املالئكة

 نقطة معرفة عن ضرورة املالئكة
نه إذا كان هللا عامل الغيب فما حاجته إىل إويف ذلك رّد أيضا على الذين يقولون 

املالئكة؟ فيقول هللا تعاىل: إن احلاجة إىل املالئكة هي من أجلكم أنتم، وإال فإن هللا 
بتقدمي ُجّل أعماهلم  -قاضي القضاة-تعاىل ليس حباجة إليهم. فعندما يبدأ هللا تعاىل 

 ينكشف عليهم سر أهنم سيتذّكرون آالفًا من أعماهلم اليت نسوها من قبل.  ،أمامهم
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 على علم اهلل األزليشهادة 

إضافة إىل تقارير كتبها  ،مث يقول هللا تعاىل إين سأخربكم بكيفية علمي
وإىل جانب ما أخربتكم به من قبل. لقد أخربتكم إىل اآلن أنين كنت  ،املالئكة

ومل أكن حباجة إىل املالئكة، أما اآلن فأخربكم  به، أر  ما تفعلون وكنت أعلم
لذا  ،أن أعمالكم هذه كانت مكتوبة عندي منذ األزل حىت قبل أن تكسبوها

ألين كنت أعلم بناء على علمي األزيل أنكم  ،ما كنت حباجة إىل فعلكم أصال
رِّمِّنيي ستكسبون ذلك غدا. فيقول تعاىل:  عي ال كِّتياُب فـيتـيري  ال ُمج  ويُوضِّ

ا ال كِّتيابِّ الي يـُغيادُِّر صيغِّرييًة ويالي كيبِّرييًة مُ  َّا فِّيهِّ وييـيُقوُلوني ايي وييـ ليتـينيا ميالِّ هيذي فِّقِّنيي ممِّ ش 
ًدا ًرا ويالي ييظ لُِّم ريبُّكي أيحي ُلوا حياضِّ ُدوا ميا عيمِّ صياهيا ويويجي إِّالَّ أيح 

. أي عندما 1
مت اليوم وصدرت منكم هذه يُقدَّم كتاب علم هللا األزيلُّ ويقال: لقد ُولد

األعمال اآلن وعلم هللا هبا، ولكن هللا كان يعلم هبا منذ األزل، وكان قد كتب 
حسابكم هذا منذ البداية أن فالًن سيوليد وفالًن سيسرق وفالًن سيكون 
 ،صاحلا. فسُيقدِّم هللا علمه األزيل أمامهم ويقول هلم: انظروا، مل أعلم ذلك اليوم

ذ األزل، فلست حباجة إىل مالك ق . بل املالك علم بعملكم بل كنت أعلم من
بعد أن صدر منكم ذلك العمل، وأحاط به علمي احلاضر يف اليوم الذي 

وكنت أعلم أنكم  .عملتموه، وكان يف علمي األزيل منذ باليني السنني
ايي ستعملون كذا وكذا. عندها يهاب اجملرمون ابلنظر إىل ذلك ويقولون: 

ُدوا ميا وييـ ليتـيني  صياهيا ويويجي بِّرييًة إِّالَّ أيح  ا ال كِّتيابِّ الي يـُغيادُِّر صيغِّرييًة ويالي كي ا ميالِّ هيذي
ًرا ُلوا حياضِّ كذلك   ،. أي كما كان كل عمل من أعماهلم موجودا منذ القِّدمعيمِّ

سريونه حاضرا يف ذلك الوقت. سوف كمثلون أمام هللا بعد مئات ألوف السنني 
ولكنهم سريون كل شيء مكتواب سلفا.  ،و آالف السننيأو مئات السنني أ

ًدا بل سيعاقبهم  دومنا سبب،ب أحدا أي لن يُعاقِّ  ويالي ييظ لُِّم ريبُّكي أيحي
 حبسب أعماهلم. 
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 سُيقدَّم عشرة شهود يف العامل الروحاني على كل جرمية

إحداها تقرير املالئكة، والثانية:  ؛أي قد ُقدِّمت يف هذا املكتب أربع شهادات
واجللود. والثالثة: قال هللا إين    واللسانننيذواأل نيوالعين رِّجلنيوال ليدينشهادة ا

ومل أكن حباجة إىل املالئكة. والرابعة: ُقّدمت سجالت  ،كنت أر  بنفسي
ن كل ذلك كان يف علم هللا منذ األزل، أبوقيل هلم  ،األعمال القدكمُة منذ األزل

 مكتوب.  ها هو ذا :فانظروا
لقد حددت شريعتنا أربع شهادات إلثبات ذنوب كبرية ارُتكبت يف هذه الدنيا، 
فمثال تطليب أربع شهادات إلثبات الزًن، ويف بعض الذنوب األخر  تكفي 

ويف بعضها اآلخر تكفي شهادة واحدة، ولكن سُيقام العدل يف حضرة  ،شهاداتن
اء موثوق هبم متاما. أوال شهادة املالئكة، وهي ليست هللا حبيث يُقدَّم أربع شهد

شهادة واحدة تضمنت شهادتني. مث  ، وهي بذلكشهادة مالك واحد بل ملكنيِّ 
وهذا التسجيل أيضا يتضمن ستة شهود أي األعني، واألذان،  ،ُقدِّم التسجيلُ 

ىل هو واألرجل. أي صار اآلن مثانية شهود. وهللا تعا ،، واجللود، واأليديواأللسن
تُنفَّذ العقوابت  ؛الشاهد التاسع، والشاهد العاشر هو علم هللا األزيل. ابختصار

على ذنوب صغرية أيضا بشهادة عشرة شهود، مع أن القضااي ُُتسم يف الدنيا 
بشهادة شاهدينِّ فق ، وأضف إىل ذلك أهنما أيضا يستعدان للحلف كذاب 

 مقابل مبلغ زهيد جدا. 
 نتيجة شهادة الذين يشهدون مقابل مبلغ زهيد احلكم يف قضايا دنيوية

الذي ابيع فيما - حيب ألخينا مرزا سلطان أمحد مل يكن املسيح املوعود 
من  النهايةولكن أخاًن كان حُيب الوظيفة، فتوّظف وتقاعد يف  ،أن يتوظف -بعد

منصب ًنئب املفوض. يف تلك األايم كان اإلقليم الشمايل الغريب وإقليم البنجاب 
يف منطقة "كيمل بور" أو  تحدينِّ، وكان أخوًن يشغل منصب "إي أيه سي"م

 ذات مرة يحكي لنا رُفعت أمامهف ،"غازي خان"ميانوايل" أو رمبا يف منطقة "ديره 
ضربُت له موعدا للمثول أمام قال: قضية ضد أحد أصدقائه أو معارفه القريبني. ف
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الذي تقرر ملثوله فيه يبعد مخسني أو  احملكمة أثناء جتوايل يف املنطقة. فكان املكان
ن مقر إقامتنا. وملا كان هذا الشخص صديقي ومل يكن بيننا أّي عستني ميال 

وأعلم  ،تكلُّف، فقال يل: اي أيها املرزا احملرتم، كنت أثق بك كثريا ألنك صديقي
أيضا أنك سوف تعدل يف القضية على أية حال، ولكين كنت آمل منك أال 

كلة. لقد حّددت مثول الشهود أمام احملكمة يف مكان يبعد مخسني توقعين يف مش
حضر الشهود إىل هناك؟ سوف أضطر إىل إنفاق أو ستني ميال، فأىّن يل أن أُ 

أموال طائلة هلذا الغرض، ومن املمكن أن يرفض الشهود احلضور إىل هناك نظرا 
ولكن  ،ظنك فطيًناإىل بُعد املسافة، فماذا سأفعل يف هذه احلالة؟ قلت له: كنت أ

يبدو أنك غيب للغاية. قال: كيف ذلك؟ قلُت: أنت مسلم والشهود أيضا 
مسلمون، أال تعلم أن الناس يستعدون لإلدالء ابلشهادة مقابل نصف روبية 
. مث قال أخوًن:  فق ، فما معىن إحضار الشهود من هنا إىل هناك؟ فانصرفي

د مخسني ميال حيث مل يعرف أحد وصل نا إىل ذلك املكان الذي كان يقع على بُع
ومع ذلك حضر الشهود وقالوا حالفني ابهلل وحاملني  ،عنه وال عن القضية شيئا

وإن هذا احلادث وقع هكذا.  ،القرآن الكرمي يف أيديهم إننا صادقون فيما نقول
أيضا أن  أعرفوإىل جانب ذلك  ،شخصي ا الذي حدثقال أخوًن: كنت أعرف 
ولكين حكمت لصاحله بناء على علمي الشخصي  ،الشهود كلهم كاذبون

وأنت تعلم أن الناس يستعدون لإلدالء  ؟كنتي قلقا  إًذا ابلقضية. مث قلُت له: ملاذا
فإهنا  ،ولكن انظروا إىل العقوابت اإلسالميةمبلغ زهيد للغاية!!  ابلشهادة مقابل

 والريب. وال توجد فيها شائبة من الشك ،تُنفَّذ بعد البحث والتحقيق الكامل
 مسألة القدر والنصيب

قد يظن أحد هنا أنه يثبت مما بّينته عن الكتاب األزيل أن مسألة القدر والنصيب 
صحيحة كما يفهمها عامة الناس، ولكن ظنه خاطئ. واحلق أن القرآن الكرمي مل 
يُبنيِّّ مسألة القدر والنصيب كما يفهمها عامة املسلمني جلهلهم ابملوضوع. بل 

أنه إذا عمل  ، وهو القرآن الكرمي أن هناك قانوًن حمددا لكل شخص تعين حبسب
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لسانه، وإذا تناول  يلتهبكذا ستكون النتيجة كذا، أي إذا تناول الفلفل سوف 
احلموض سُيصاب ابلزكام ويلتهب حلقه، وإذا أكل شيئا قاسيا أتملت معدته، هذا 

ًن سيأكل شيئا قاسيا هو القدر والنصيب. ليس املراد من القدر والنصيب أن فال
حتما يف يوم كذا وسُيصاب أبمل البطن حتما. هذا كذب، وهللا تعاىل ال يفعل 
ذلك. والقرآن الكرمي مليء مبا ُيكّذب هذه الفكرة. فما هو مكتوب منذ األزل 

ألن القدر والنصيب يتشكل عندما يعمل  ،ليس له عالقة مع القدر والنصيب
كان ضروراي لإلنسان أن يعمل حبسبما كتبه هللا   اإلنسان حبسب ما كتبه هللا. لو

الناس.  افكرة القدر والنصيب صحيحة كما يفهمه ، ولكانتلكان ذلك إكراها
مبعىن  ؛اإلنسان يتتّبعولكن القدر الذي يثبت من القرآن الكرمي هو أن هللا تعاىل 

ىل أحدا أنه تعاىل يكتب ما سيعمله اإلنسان يف املستقبل. ولكن لو أكره هللا تعا
فكرة القدر  تكونعندها  ؛على ذلك، وعمل اإلنسان نتيجة إكراه من هللا

 ،والنصيب صحيحة كما يفهمها عامة الناس. ولكن احلق أن اإلنسان يقوم بعمل
ما سيفعله اإلنسان. لذا كمكننا القول إن هللا  علمههللا تعاىل يكتب نتيجة بينما 

يقاس على الناس، وال كمكنكم قدرا  - من حيث الكتابة-أوجب على نفسه 
 القول أبن هللا تعاىل كتب يف نصيب اإلنسان أعماال ابإلكراه.

 نسخة احلكم حبق اجملرمني يف العامل الروحاني

مث هناك مبدأ يف هذا العامل وهو أن الناس يطلبون نسخة من احلكم، ويقصدون 
فريوا ما إذا كانت العقوبة يف حملها أم  ،من ذلك أن يظهروها للناس ويتأملوا فيها

ال، فيطلب الناس نسخة احلكم هلذا الغرض. وهذا مفيد جدا، ولكن احلكومات 
الدنيوية تتقاضى النقود مقابل إعطاء النسخة. فحني أييت أحد ألخذ النسخة 

فيطلبون ممن يريدها  ،يقال له أن يدفع مبلغ كذا، وحُيصي احملررون كلمات النسخة
إذا كنت تريد احلصول  :. مث يُقال لهفع مبلغا معيَّنا حبسب عدد كلماهتاأن يد

. مث حبثُت هل تُعطى نسخٌة يف هاملبلغ أو ثالثة أضعاف ضعفييعليها سريعا فلتدفع 
العامل الروحاين أيضا أم ال؟ وهل سيطمئن اجملرمون أن يفتشوا األمر هبدوء جالسني 
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أم ال؟ فعندما أتملت يف ذلك علمُت أن يف البيت إذا كانت عقوبتهم يف حملها 
ي  اجملرمني سُيعطون نسخة يف العامل الروحاين أيضا: فيقول هللا تعاىل:  ويأيمَّا مين  أُويتِّ

تـيهيا كيانيتِّ  سيابِّييه  * ايي لييـ  تيينِّ ملي  أُوتي كِّتيابِّييه  * ويملي  أيد رِّ ميا حِّ الِّهِّ فـييـيُقوُل ايي لييـ  مي كِّتيابيُه بِّشِّ
ييةي ال قياضِّ 

يُعطى اإلنساُن نسخًة يف هذا العامل بعد بضعة أايم، وإذا أرادها  أي.1
ذلك أيضا ثالثة أو أربعة أايم، ويضطر إىل أن يدفع  فقد يستغرق ،املرء سريعا

يف يده اليسر   نسختهمبلغا أكرب هلذا الغرض، أما يف العامل الروحاين فُيعطى املرُء 
قائمة عن ويقال له: هذه نسخة  ،ورابعد صدور احلكم ف -إن كان جمرما-

 ما واحدا.أعمالك واحلكم يف حقك، وسُيعطاها جماًن دون أن يدفع مليّ 
 الفائدة من إعطاء النسخة 

هنا ينشأ سؤال، ما هي الفائدة اإلضافية إلعطاء النسخة؟ فليكن معلوما أن 
تستحق ما اإلنسان عندما يُعاقيب يُطيمئِّن ضمرييه قائال: مل تكن جركميت كبرية 

 ،عوقبُت به، ولكنه عندما يقرأ سجله سيعلم أنه عوقب أبقل مما تستوجب جركمته
تيينِّ ملي  أُوتي كِّتيابِّييه  وسيقول:  ،ومل يعاقيب أبكثر حىت يطمئن ضمريي على  ايي لييـ 

وإال مل أكن جمرما إىل هذا احلد. ولكنه  ،األقل فأظن أن جرائمي أُحصيت بزايدة
ويملي  أيد رِّ  وسيقول من العقوبة. حسابه أن جرائمه كانت أكربيكتشف بعد تلقيه 

سيابِّييه    أي ليتين مل أعلم حسايب، ألن العقوبة حبسب أعمايل جيب أن تكون ميا حِّ
فيؤنّبين  ،مائة ومخسني عاما ابلسجنولكين عوقبُت  ،سجن مائيتي عامال مثالً 

ومع ذلك عوقبت  ،تزويرضمريي أكثر على أنين ارتكبت اجلرائم واخلياًنت وال
 أبقل مما أستحق. فلو مل أعلم حسايب لظل ضمريي مطمئنا بعض الشيء. 

 احلكم عن سُيعطى األبرار أيضا نسخًة

احلكم  عن ويقول هللا تعاىل إن أصحاب األعمال الصاحلة أيضا يُعطون نسخة
ي كِّتيابيُه بِّييمِّينِّهِّ فـييـيُقوُل هياُيُم اقـ ريُءوا كِّتيابِّييه  * إِّيّنِّ ظينـين ُت أييّنِّ فيقول:  فيأيمَّا مين  أُويتِّ
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سيابِّييه   ق  حِّ ُمالي
ولكنهم سُيعطوهنا يف  ،. أي سُيعطى الصاحلون أيضا نسختهم فورا1

فيقول يل اليمىن، وعندما يقرأون حساهبم سيبدو هلم مجيال ومكتواب أبسلوب مج اليد
 فريغب مشاركةندما ينال أحد جائزة ع. هياُيُم اقـ ريُءوا كِّتيابِّييه  : واحدهم مسرورا

أنه سيدعو اآلخرين  هياُيُم اقـ ريُءوا كِّتيابِّييه  اآلخرين أيضا يف سعادته. فقد قيل يف: 
إِّيّنِّ  وأيضا يقول تعالوا وانظروا كيفية أعمايل. ،بكل اعتزاز ويقول: اي أصدقائي

سيابِّييه  ظي  ق  حِّ  ،أي كنت أعتقد سلفا أن هللا ال يغصب حق أحد ؛نـين ُت أييّنِّ ُمالي
 وأين سأًنل جزاًء على أعمايل احلسنة حتما، وها قد ُجزيُت أكثر مما عملُت. 

 العيوب يف نظام احلكومات الدنيوية

ال كمكن االعرتاض عليه ال  وجود نظام  كامل متكامل للمكاتب والتقارير إن
را. لقد بدأت احلكومات الدنيوية  يالحظ يف أي قوم يف العامل مهما كان متحضِّّ

رات مؤخرا فق ، إذ نعثر على نظام كتابة املذكرات والتقارير منذ نظام كتابة املذكّ 
بل بدأ هذا النظام قبل ألف  ،عام مضت وليس قبل ذلك 1500ألف عام أو 

عام، وقال  1300قرآن الكرمي ذكر هذا النظام مفصال قبل عام فق ، ولكن ال
وليعلم القاضي  ،وليكن هناك دليل على صدق كاتبها ،إنه ال بد من كتابة التقارير

حقيقة األمر. عندما جتتمع هذه األمور الثالثة يطمئن املرء أن العقوبة كانت يف 
وقد يكون صادقا، مث ال حملها. أما كاتب التقارير يف هذه الدنيا فقد يكون كاذاب 

 ال يعلم القاضي أيضا شيئا.و ، يؤتى ابلشهود الكاذبني بل ،يوجد من يصّدقه
 رفض اإلمام أبي حنيفة منصب قاضي القضاة

ولكنه رفض هذا املنصب  ،اإلمامي أاب حنيفة رمحه هللا قاضي القضاةاحلاكم عينّي 
ك وقال: ألعاقبّنه على ذل احلاكمال أريد أن أكون قاضي القضاة. سخ   :وقال

جاء أصدقايه ليهنِّّئوه على  ،ألنه قام ابإلساءة. وملا كان اخلرب قد ذاع بني الناس
تعيينه قاضي القضاة، ولكن عندما وصلوا إىل املدينة علموا أنه رفض املنصب. 
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وه وقالوا: لقد جئنا لنهنئك، قال: عالمي هتنئونين؟ قالوا: قد ُعيِّّنت قاضي ي فجا
مة عظيمة الشأن أفال هننئك؟ قال: ما أغباكم، ماذا عساي أن القضاة يف حكو 

 شخصان يقول أحدمها عن غريه مثالً  أفعل؟ سأجلس يف احملكمة وسيمثل أمامي
وسيقول اآلخر: لست مدينا له،  ،إن عليه أن يسدد دييين مائة دينار

ضيا وسيختصمان فيما بينهما حول هذا املوضوع، أما أًن الذي عّينتين احلكومة قا
ن هذا الشخص مدين يل يعرف إألفصل بينهما فلن أعلم احلقيقة. والذي يقول 

احلقيقة، واملدين أيضا يعرفها أما أًن اجلالس بينهما كقاض فال أعرف هل هو 
مدين أم ال. فسأواجه وضعا مأساواي حبيث يعرف املدعي احلقيقة ويعرفها املّدعى 

اضيا فال أعرفها، فأىن يل أن أمحل هذا أما أًن املكّلف أبصعب مهمة كوين ق ،عليه
 العبء الثقيل؟ 

إًذا، هذه مهمة ثقيلة وصعبة جدا. أما النظام يف حمكمة هللا تعاىل فهو دقيق 
أي سنكتب التقارير وسنأيت بشهود عيان، وإضافة إىل الشهود  ؛وعظيم جدا

ر اجملرم العيان سنأيت بشهادة األلسن واآلذان واأليدي واألرجل أيضا حىت ال يقد
 ،على اإلنكار أبي حال. مث خُنربهم بصفتنا قاضيا أننا كنا نراقب الوضع عن كثب

 لذا ال كمكن أن خُيطِّّئ أحد هذا القرار. 
 مل تقدر احلكومات إىل اآلن على تقليد النظام الروحاني

مل تقدر احلكومات إىل اآلن على تقليد هذا النظام العظيم على الرغم من 
املسجالت يف هذا العصر ولكنها ال ُتستخدم إال اخرُتعت مشاهدهتا إايه. لقد 

كما ال ُتستخدم يف كل مكان. ابختصار،   ،يف قضية واحدة من باليني القضااي
مث يقولون  ؛وين نظام مثلهشاهد العامل هذا النظام الشامل ومع ذلك مل يستطع تك

م ال حيتاجون إىل القرآن الكرمي. لقد قّدم القرآن الكرمي هذا النظام ابلتفصيل إهن
ومع ذلك مل  ،عام وُتشاهده احلكومات املتحضرة منذ ذلك الوقت 1300منذ 

تستطع أن تُقلده بصورة صحيحة يف هذه املدة الطويلة. وإذا بدأت بكتابة التقارير 
ااب صادقني، وإذا أُريدي تصديق كاتب التقارير فلم يكن هناك أدىن اهتمام ال جتد كتَّ 
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ولكن ال كمكن استخدامها يف   ،املسجالت اخرُتعتأما اآلن فقد  ،بذلك سابقا
كل مكان. وإذا كان التسجيل مهيأ فمع ذلك ال كمكن أن يعرف القاضي حقيقة 

 ،حدث على صعيد الواقعاألمر، كما ال كمكن أن يتيسر هلم قاض  يعلم ما الذي 
بل يكون قراره مبنيا على التخمني فق . فقد حدث آالف املرات أن قاضيا 

 مث تبني فيما بعد أن قراراه كان خاطئا.  ،أصدر قرارا
، ن بعض القضاة فقدوا صواهبمإلقد قرأًن قرارات صدرت يف بريطانيا قيل فيها 

حكموا أن الذين  منها بنيَّ سنة على أحداث تي  20أو  15ألهنم اطلعوا بعد  وذلك
ما كانوا جمرمني ق ، وقد فقدوا صواهبم حني علموا أهنم ظلموا  عليهم ابلشنق

 ،فهو كملك نظاما عظيما من التقارير ،بريئا. ولكن انظروا إىل قاضي القرآن الكرمي
 مث يقول بكل ثقة ويقني: كال، بل احلقيقة هي هكذا. 

 ائبني توبة نصوحا شبهة تنتاب املخلصني والورعني والت

هناك أمر آخر جدير ابالنتباه وهو أن املخلصني والورعني والتائبني توبة نصوحا 
ولعله يكون قد خطر ببال بعض الفطينني -سيخافون بسماع ذكر هذا النظام 

حنن التائبني -ويقولون: اتركوا اجملرمني جانبا إذ توجد يف أعمالنا  -منكم أيضا
ما ال نريد أن يظهر لآلخرين.  -الذين سعينا لكسب احلسنات على مد  العمر

فقد مّت وأًن حّي. ال شك  ،فإذا كان مقدرا أن أواجه الفضيحة واإلهانة هكذا
ر للعيان شيء من ولكن إىل جانب ذلك سيظه ،أن أاب جهل سيواجه ذلة وإهانة

أعمال الصحابة والصلحاء اآلخرين أيضا اليت جتدر ابإلخفاء. هناك رواية معروفة 
عندًن أن تلميذا مقّراب جدا إىل السيد عبد القادر اجليالين رمحه هللا كان لًصا 

ولكنه صار صاحلا فيما بعد. فمُثل هذا الرجل الصاحل على أنه  ،وسارقا من قبل
لدين هللا، مث بدأ بياُن سجله أنه قام ابلسرقة يف مكان كذا  وخادم للرسولخليفة 

حياته وهنب بيتا كذا فال بد أن يواجه ذلة. واملعلوم أن العثور على إنسان ليس يف 
سو  بضعة أشخاص فق . فإذا كان   ،صعب للغاية جزئية ال ُيستحسين إظهارها

فال  ،ن السجالتكل عمل وكل خاطرة حمفوظة يف هذا املكتب يف أربعة أنواع م
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بل املؤمنني أيضا سيدخلون اجلنة بعد  ،شك أن الكفار سيواجهون اإلهانة حتما
مواجهة خزي ال ُيستهان به، فماذا عسى أن تكون متعتها. سيقول التائب أبن 

 توبيت قُبلت فاحلمد هلل، ولكن ُلصقت جببيين وصمة العار على أية حال. 
 
 

 شّغلها صاحبهاهذه املسجلة ال تعمل إال إذا 

هلذا املكتب وفّكرت كيف كمكن اجتناب هذه  السجالت ولكن عندما رأيت قواعد
م علمت أن هللا تعاىل قد حل هذه املشكلة أيضا. بل من املمكن أال يقدَّ  ،املشكلة
من تلك األعمال أصال، ألين عندما فحصُت السجالت وجدُت قانوًن:  عملٌ 
 ُُلودِّهِّم  ملِّي ء  ويُهوي خيليقيُكم  وقيالُوا جلِّ نيا قيالُوا أين طيقينيا هللُا الَّذِّي أين طيقي ُكلَّ شيي  مُت  عيلييـ  شيهِّد 

أيوَّلي ميرَّة  ويإِّليي هِّ تـُر جيُعوني 
قالوا:  الشهادات إبدالء. عندما بدأت أيديهم وأرجلهم 1

جزء من أنتم جوارحنا. فيا أيتها األذن أنت جزء مين، واي أيتها العني أنت  !ويلكم
جسدي، واي أيها اللسان أنت مين، واي أيها اجللد أنت مين واي أيتها اليد والرِّجل 

 ذه الشهادات. هبدالء إلأنتما جزء مين. ويل لُكّن مجيعا فقد فضحتُـنَّين اب
 لقد ُذكر اجِللد هنا لكونه ممثال ألعضاء اجلسم فقط

ألنه يُغطي األعضاء كلها، فهو  ،لقد ذُكر هنا ممثل واحد لألعضاء وهو اجلِّلد
وعلى األعني واألرجل واأليدي أيضا. فلما كان اجللد  موجود على اآلذان واللسان

لذلك ذُكر وحده. على أية حال، عندما يقول اجملرمون ذلك  ،ممثال لألعضاء كلها
ل شغّ ن هذه التسجيالت ال تُ إو  ،سريدُّ عليهم ممثل األعضاء: مل نتكلم برغبتنا

بل تشتغل عندما يشغِّّلها صاحبها. فعندما شّغلنا صاحبنا مل يبق لدينا  ،اتلقائي
 خيار إال أن نشتغل. 

 قانون ساّر يف العامل الروحاني

بل  ،بذلك اطمأن قلب املرء على األقل أن املسجالت ال تشتغل من تلقائهاو 
ستشتغل عندما يشّغلها صاحبها. ولنر اآلن هل يشّغلها صاحبها، وهل يبقى 
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ني أّي احرتام أم ال؟ فحني حبثنا عن القانون يف هذا املوضوع وجدًن: للناس املعنيِّ 
 ًا هللِّ وييـيع ميل  صياحلِّ ُم التـَّغياُبنِّ ويمين  يـُؤ مِّن  ابِّ عِّ ذيلِّكي يـيو  ُعُكم  لِّيـيو مِّ اجل يم  يـيو مي جيي مي

ل ُه جينَّات  جتي رِّي مِّن  ُتي   خِّ يِّئياتِّهِّ وييُد  ا أيبيًدا ُيكيفِّر  عين ُه سي الِّدِّيني فِّيهي ينـ هياُر خي تِّهيا األ 
ذيلِّكي ال فيو ُز ال عيظِّيمُ 

 الناس يتهمسيكون التغابن؛ أي سوف  ذلك اليوم أي يف 1
ويمين  يـُؤ مِّن   :بعد ذلك أمااألمر جيدا. وُيستبان هذا  ،بعضهم بعضا ابلفساد
ًا هللِّ وييـيع ميل  صياحلِّ  عمال الصاحلة أيضا يكونال شك أن املؤمن وصاحب األ ابِّ

وتكون قد صدرت منه بعض األخطاء والتقصريات فـ  ،كسب بعض السيئات  قد
 ِّيِّئياتِّه ، أي سنسرت املواضع اليت ُكتبت فيها األعمال السيئة لكيال ُيكيفِّر  عين ُه سي

ه وتغطيته حىت يصري مبنـزلة ما مل سرت   يراها أحد. لقد ورد يف القواميس: "التكفري
ن ُتسرت تلك املواضع حىت ال يظهر للعيان أب. أي سيأمر هللا تعاىل فورا 2"يعمل

ن هذه ليست إمكانية إما إذا كان فالن كسب هذا العمل أم ال. وبذلك قيل 
بل سيحدث على صعيد الواقع أن أخطاء املؤمنني وأصحاب األعمال  ،فق 

 ولن يعرف أحد أهنم أذنبوا.  ،الصاحلة والتائبني سُتسرت
 أخطاء املؤمن ملا أمكنه أن يعتز بأعماله ُتسَترلو مل 

، أي تعالوا هياُيُم اقـ ريُءوا كِّتيابِّييه  لو مل ُتسرتي أخطاء املؤمن ملا استطاع القول: 
ولو قرأه أحد لوجد فيه أخطاءه أيضا، وإذا كانت األخطاء  .واقرأوا سجّل أعمايل

وقال: لقد فُزت ابجلنة،  -وإن دخل اجلنة-أيضا مكتوبة فيه لتأب  سجل أعماله 
بل  .لقد أُعطيت إنعاما. وإذا طلب منه أحد أن يكشف له حسابه قال: كال

ا مّ ـلكن لفيه بعض أخطائه أيضا. و  فسري سأريكه فيما بعد خوفا من أنه إذا رآه 
، أي تعالوا وانظروا إىل هياُيُم اقـ ريُءوا كِّتيابِّييه  تكون األخطاء مستورة فسيقول: 
 سجل أعمايل فليس يّف أي عيب.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 10التغابن:  1
 مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين؛ كتاب الكاف، كفر. 2
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 ل سيئات املؤمنني من الدرجة العليا إىل احلسناتستحو

إضافة إىل ذلك نعلم أيضا أن هللا تعاىل سيسرت أخطاء بعض الناس، وسيكون 
لن يسرت هللا سيئاهتم فق  نظرا إىل  ، فهؤالءحائزين مكانة مرموقة هناك أًنس

بل سيكتب هلم احلسنات بدال من سيئاهتم. فيقول:  ،حبهم وتضحيتهم وتوبتهم
  يـُبيدُِّل هللُا سييِّّئياهتِِّّم  حيسينيات

إن ارتكبوا بعض -. أي سيكون هناك مؤمنون 1
سيقول هللا للمالئكة نظرا  - األخطاء وصدرت منهم بعض الذنوب والتقصريات

 ،عقوبتهحموت  وقد ،إىل درجتهم العليا وتقواهم وتوبتهم وأمانتهم: إنه عبدي
اكتبوا له احلسنات. فعندما يقرأ كتابه فلذا  ،وقررت تقريبه إيل بعد أن غفرُت له

ير  أن بعض األعمال يف سجل أعمال املؤمن من الدرجة الوسطى ستكون خمفية 
رة، أما يف سجل أعمال املؤمن احلائز على الدرجة العليا فتكون وتكون ذنوبه مستو 

أعماله البارزة مكتوبة فيه بدال من الذنوب. أي سيزيد هللا يف عمله السابق 
فسيأخذ سجلُّ أعماله صبغة أخر  متاما. جيب أن تتذكروا  ؛ويضيف إليه إنعامه

كذاب. وسأضرب   ولكنه ليس ،لفهم هذا املثل أنه يبدو يف الظاهر أن هذا كذب
 لذلك مثال يتبنيَّ منه األسلوب املعمول به. 

 صالة واحدة قصة فوات معاوية 

نر  يف هذه األايم أنه إذا جاء شخص كبري إىل املسجد ألداء الصالة يُذاع اخلرب يف 
ن فالًن جاء اليوم إىل املسجد ألداء صالة اجلمعة، ولكن األمر كان أباملدينة كلها 

إذ كان احلُّكام يؤّمون الصالة أبنفسهم كما كان  ،األزمنة اخلالية على عكس ذلك يف
يؤمها بنفسه مث أمَّها اخللفاء يف عهودهم، مث جاء اخللفاء الدنيويون ولكنهم  النيب 

ُيصلي ابلناس يف املسجد، وحدث ذات  أيضا كانوا يؤّمون الصالة. كان معاوية 
أو رمبا اعتّلت صحته، فأخربه املؤذن  ،الصالة عنمرة أنه انشغل يف أمر ما وأتخر 

كانت يف قدمي الزمان عادة أن خيرب املؤذُن اإلمامي يف إذ  -إبقامة الصالة عند موعدها 

                                                 
 71الفرقان:  1
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. هاولكنه مل يستيقظ، فصّلى أحدهم ابلناس لتأخر وقت -حانت قد بيته أن الصالة
فحزن بشدة وبكى طول النهار،  ،ظ معاوية علم أن الصالة قد انتهتيقعندما است

وظل يستغفر هللا ويتوّسل إليه قائال: أّي خطأ صدر مين اي ريب وأّي ذنب ارتكبُته 
حىت فاتتين الصالة مجاعة ومل أستطع أن ُأصلي ابملسلمني. مث رأ  صبيحة اليوم التايل  

 قد ففزع من املشهد وظن يف البداية أن أحًدا ،كشفا أن الشيطان يوقظه للصالة
ألن اإلنسان خياف يف املنام أشياء ال خيافها عادة، ولكنه عندما سأل  ،دخل غرفته

قد ُتايلت فللصالة؟ قال: نعم،  وتوقظينزائره قال: أًن شيطان. قال: أنت شيطان 
ولكنك بكيت على ذلك كثريا  ،وجعلُتك تنام طويال ،البارحة أن تفوتك صالتك

ملالئكة أن يكتبوا لك ثواب عشر حسنات مقابل وتُبتي إىل هللا كثريا حىت أمر هللا ا
صالتك الفائتة ألنك بكيت كثريا، فقلُت يف نفسي: أردت أن أحرمك من حسنة 

ولكنك كسبت عشر حسنات، فأحببت أن أوقظك اليوم كيال تنال تسع  ،واحدة
الندامة  أن حسنات إضافية. فهذا هو أسلوب كتابة احلسنات بدال من السيئات. أي

فُتسرت السيئات  ،تكسب الثواب هي اليت واإلًنبة اليت تتولد يف قلب اإلنسانوالتوبة 
 وُتل حملها احلسنات. 

 مثال آخر لتبديل السيئات حسنات

لقد ذُكر مثل آخر يف األحاديث مفاده أن هللا تعاىل عندما حياسب الناس يوم 
ولكن تكون يف قلبه حسنة يقول هللا  ،سُيؤتى مبجرم ارتكب جرائم كثرية ،القيامة

 ،بسببها: سأغفر له ال حمالة. فيمثل أمام هللا تعاىل خائفا مذعورا من أنه سُيعاقيب
بسبب حسنة معينة. فمثال كمكن أن  أبن يغفر لهيكون قد قّرر   ولكن هللا

ولكنه مقّصر من حيث األعمال، أو  يكون يف قلبه حب كبري هلل ولرسوله 
الفقراء أو كسب حسنة ابرزة أخر  ليقول هللا بسببها:  بعض عّهديكون قد ت

سأغفر له مهما كان مذنبا. فعندما كمثل أمام هللا سيقول هللا له: هل ارتكبتي تلك 
السيئة؟ فيقول: نعم، ارتكبتها. فيقول هللا للمالئكة: اكتبوا له مقابلها عشر 

بد: نعم. يقول هللا: : هل كسبت تلك السيئة؟ يقول العحسنات. مث يسأله 
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اكتبوا له عشر حسنات مقابلها. فلما كانت املغفرة مقدرة له بسبب حسنة ابلغة 
لن  سيـيُعّد هللا ذنوبه ويقول للمالئكة: اكتبوا مقابلها حسنات، ولكنه  ،ذروهتا

يـيُعّد ذنوبه الكبرية حىت ال يندم. وعندما ينهي هللا تعاىل العّد يقول العبد يف نفسه:  
يل ذنوب كذا وكذا أيضا، وإذا أُعطيت عشر حسنات مقابل الصغائر كانت 

، فيجب أن أُعطى مائة حسنة مقابل الكبائر. من املعلوم أن هللا تعاىل لن يُعّدها
أين  مل تذكرولكن عندما يُنهي هللا احلساب يقول العبد: اي ريب  .بُغية سرته وذلك

ذكر ذلك، وقد هنبُت بيتا ومل ارتكبُت ذنب كذا وكذا أيضا، وقتلُت نفسا ومل ت
تذكر ذلك، بل ذكرتي الصغائر. فيضحك هللا تعاىل ويقول: انظروا كيف تشجع 

 .1عبدي نظرا إىل عفوي ويُعّد ذنوبه بنفسه
تكون يف قلب  هو أن يـُبيدُِّل هللُا سييِّّئياهتِِّّم  حيسينيات  فمعىن قول هللا تعاىل: 

فُتقبل بسببها السيئُة حسنًة. واهلدف من  عالية، اإلنسان حسنة كامنة تبلغ درجة
وجلرب  ،ذلك أن هللا يبدِّل ذنوب الناس حسنات بسبب توبتهم البالغة مبلغا أعلى

 خاطرهم وطمأنة قلوهبم. 
 ال يقدر أحد على نـزع اإلنعامات الروحانية

مث رأيت فوق ذلك أن الذين تُقدَّر هلم اإلنعامات يف هذا املكتب ال يقدر أحد 
منهم، بينما حيدث العكس يف حالة اإلنعامات الدنيوية إذ يُعطيها انتزاعها على 

 ملك وينزعها ملك آخر، أو ينـزعها امللك نفسه أحياًن. 
 رمحه اهلل وتوبته عن ذنوبه  الشِّبلّيبكاء 

البغدادي رمحهما  للُجنيدالذي كان تلميذا  ،بليَّ شِّّ الأن  لقد وردت يف التاريخ قصةً 
 ،كان رجال ثراي وحاكما يف إقليم    لقد كان ظاملا جدا يف بداية عهده.  ،هللا

احلاكم وارتكب مظامل بشعة يف عهده. ويف ذلك الزمن حدث مترٌد يف إيران ضد 
، وأُرسل قائد تلو قائد ولكنهم ُهزموا مجيعا ومل يتمكنوا من غلبة العدو. العباسي

                                                 
 صحيح مسلم؛ كتاب اإلكمان، ابب أدىن أهل اجلنة منـزلة فيها.1
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وقال له: اذهب واهزم  جاعتهقائدا كان معروفا بش احلاكمويف األخري انتخب 
العدو فأنت الوحيد الذي يستطيع أن يفعل ذلك. فذهب وُتمل معاًنة شديدة 
ومصاعب قاسية إىل ستة أشهر أو عام حىت هزم العدو ببذل جهود مضنية وفتح 

جلسة عظيمة على شرفه وأمر  احلاكم. عندما عاد القائد عقد للحاكمالبلد 
بالطي وأُلبس خلعة. هذه كانت العادة اجلارية يف إبعطائه خلعة. حضر القائُد ال

فُعقد الديوان كما يُعقد يف هذه األايم أيضا خللع األلقاب على  ،األزمنة اخلالية
فُدعي  ،أيضا حاضرا حبكم الصدفة لتقدمي تقرير حول أعماله بليّ شِّّ الالناس. كان 

الكلمات مادحا  بعض احلاكمإىل البالط. جلس الناس وفيهم القائد املذكور. قال 
إايه أوال مث قال: فلُيلبيس خلعًة. فُأخذ إىل غرفة منفصلة وأُلبس اخللعة. وكان من 
 ،سوء حظه أن أصيب ابلزكام أثناء السفر وكان قد وصل من السفر يف اليوم نفسه

 احلاكمونسي أن أيخذ منديال من البيت قبل القدوم إىل البالط. فعندما مُثل أمام 
يف هذا احلالة لسخ   القائداملخاط إىل شفتيه. ولو قام أمام عطس صدفة ووصل 

لم فحتما، ومل يكن لديه منديل لتنظيف املخاط. نظر إىل هنا وهناك  احلاكممنه 
لسة، ولكن وقع نظر  فمسح ،ُتسعفه حيلة عليه  احلاكماملخاط ابخللعة خِّ

ولكّنك حقَّرهتا  ،استشاط غضبا وقال: لقد أكرمتك إكراما كبريا وأعطيتك خلعةً ف
مث أمر بنـزع اخللعة عنه فورا وعزله من منصبه. ومل يستطع  .نظّفت هبا املخاط أبن

شبلي ابلصراخ البدأ  ،القائد املسكني أن يفعل شيئا، وعندما بدأوا بنـزع اخللعة
من هذا الصراخ  احلاكموالعويل أبعلى صوته قائال: اي ويليت اي ويليت! احتار 

: ما بك، لقد سخطُت على القائد احلاكمخ هذا عبثا؟ مث قال له وسأل: ملاذا يصر 
؟ إن هذا إًذا ، إن مل أبكِّ أًن فمناحلاكم؟ قال: اي أيها أنت فماذا يُبكيك

الشخص جعل زوجته أرملة كل يوم ملدة عام كامل، وجعل أوالده أيتاما كل 
ك وسف ،صباح لعام كامل، وذلك لنيل رضاك فق ، وجعل نفسه عرضة للقتل

دمه لعام كامل لرتضى عنه، وعندما جاء بعد تقدمي هذه التضحية العظيمة 
بل  ،وأعطيتيه خلعة مثنها عشرة آالف أو عشرون ال أمهية هلا مقابل تضحيته كلها

مقابل تضحيته ليوم واحد، غضبتي غضبا شديدا على أنه أساء إىل خلعتك إذ 
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وملحدا للغاية. فيا سيدي، إنين نظَّف هبا أنفه، فعزلته من منصبه واعتربته خبيثا 
أوّسخ كل يوم من أجلك خلعة اجلسم واألذنني واألنف والعينني اليت ألبسنيها هللا 
تعاىل، أال يسألين هللا يوم القيامة ويقول: اي أيها الشقي ملاذا وّسختي خلعيت؟ فإن 

 .1؟ مث قّدم استقالته يف الوقت نفسه وانصرفإًذا مل أبك أًن فمن
 رمحه اهلل للبيعة يداجُلنشرط 

بزايرة جمالس العلماء وطلب منهم الدعاء ليوفقه هللا للتوبة  الشبليبعد ذلك بدأ 
بعدما كانت مظامله مشهورة جدا. وقد سبق له أن عاث فسادا وفتنة كبرية. فقال له  

: أىّن هلل أن يقبل توبتك؟ إذ قد ارتكبت من املظامل من ذهب إليهم من العلماءكل 
اليأس والقنوط، وكل واحد من  له. ذهب إىل عديد من العلماء يف حالة  ما ال حد 

البغدادي  اجلُنيدن إمنهم رّد عليه اجلواب نفسه. ويف األخري قال له أحد الناس 
بنفسه وقال:  هفلعله يقبل توبتك. فذهب إليه وعرّف ،صويف وعابد كبري ورحيم القلب

واآلن جئت إليك وأرجو أن  ،مجيعاذهبت إىل العلماء هلذا الغرض ولكنهم رفضوا 
ولكن  ،نيد رمحه هللا، نعم إن هللا يغفر الذنوب مجيعااجلُ تدعو يل وتقبل توبيت. قال 

عليك أن تُبدي شيئا كبادرة لتوبتك. قال: أًن مستعد لذلك، مُرين مبا بدا لك. 
 قال: اذهب إىل اإلقليم الذي كنت حاكما عليه ويف املدينة اليت كنت تعمل فيها
وكنت تعاقب الناس وجتلدهم وترفع القضااي ضدهم وُتصادر بيوهتم وأتسر الرجال 
وهُتني النساء، اِّذهب  إىل تلك املنطقة واطُرق كل ابب وقل ألهل كل بيت أبنين 

ون ولكن أرجو أن تغفروا يل لوجه هللا. ي أتيتكم معرتفا جبرائمي فعاقبوين كما تشا
 ائتينعندما تُنهي جولتك يف املدينة كلها و . اذهب  إىل كل بيت واطلب العفو منهم

 شبلي رمحه هللا: أًن موافق.السآخذ بيعتك. قال ف ،بعد ذلك
 

 رمحه اهلل يذهب إىل كل بيت ويستعفي أهَله بليالش

شبلي إىل تلك املدينة وبدأ يطرق األبواب من أقصى املدينة إىل أقصاها. الذهب 
ب الناس أوال أنه متسّول ويقول السأله الناس، من أنت؟ قال: أًن  شبلي. حسِّ
                                                 

بلي. 1  تذكرة األولياء، لفريد الدين العطار؛ أبو بكر الشِّّ
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هذا الكالم على عواهنه. ولكن كلما خرج أحد من البيت علم أن احلاكم السابق 
واقف أمامه، فقال: ما الذي جاء بك هنا اي سيدي؟ قال: ليس هناك شيء، لقد 
جئت طالبا العفو. لقد ظلمتكم مظامل كبرية، فأرجوكم أن تغفروا يل لوجه هللا. ظن 

لناس يف البداية أنه مازح فق ، وقالوا: إنك رجل كبري. قال: مل أيُعد كبريا بل قد ا
ألن جنايت لن تكون بغري العفو. قبل الناس  ،استقلُت، واآلن جئت طالبا العفو

 بعد إصراره الطويل أن ما يقوله صحيح، فعفوا عنه. 
إىل احلسنة فال  لقد فطر هللا تعاىل قلب اإلنسان على أنه عندما يعلم أنه ميال

شبلي غري بضعة بيوت إال وقد ذاع اخلرب يف املدينة اليكاد كمتنع عن كسبها، مل يُزر 
قبل أن يطرق  -أن احلاكم يتجول فيها مستعفيا، جعل الناس خيرجون من بيوهتم 

ابكني ويقولون: نرجو أال خُتجلنا، فقد عفوًن عنك،  - شبلي كل بيت يف املدينةال
ا كل غلّ  وضغينة. فعفا عنه أهل املدينة كلهم إىل املساء وبدأ ونزعنا من قلوبن

نيد رمحه هللا، اجلشبلي ينال اإلكرام بدال من أن خيرج منها جمرًما. مث جاء إىل ال
 . 1شبلي رجال صاحلا كبريا بعد ذلكالنيد بيعته وقبِّل توبته، وصار اجلوأخذ 

 اخللعات والعقارات الدنيوية فانية

أو تُنـزع من  ،توجد اخللعات يف الدنيا ولكنها تُنـزع ممن يُعطيوهنا اترةانظروا اآلن، 
 البتانأوالدهم اترة أخر . فمثال صادر املغول عقارات أُعطيها الناس يف عهد 

 ،. مث جاء اإلجنليز وصادروا العقارات اليت ًنهلا الناس يف زمن املغول)البشتون(
ى اإلجنليز أيضا عقارات وتنـزعها اآلن وكانوا يعتزون هبا يف ذلك الوقت. مث أعط

حكومة ابكستان وحكومة اهلند. فهذه اجلوائز تبقى لفرتة وجيزة مث ُتصادير تلك 
العقارات بعد ذلك. ولكن رأيت يف تلك احلكومة وتلك املكاتب اليت إذا أعطت 

فُيقال للبعض إنه سيدوم  ؛يف الوقت نفسه إىل مىت سيبقى معه هخترب  ،أحدا عقارا
نقطاع، ويقال لغريه إنه مؤقت وسيبقى افرتات  ذلك ولكن ستتخلل ، األبدإىل

                                                 
 املرجع السابق. 1
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معك ما دمتي صاحلا، أي هو عقار يُعطى مقابل اخلدمة، وسيظل معك ما دمت 
 ختدم، وإن مل ختدم صودر منك. 

 قانون العامل الروحاني عن العقارات الروحانية

الَّذِّيني آميُنوا ويعيمُِّلوا الصَّاحلِّياتِّ إِّنَّ أن هناك قانوًن للعقارات يقول:  ولكن رأيت
ُر ممي ُنون   ٌر غييـ  ُم  أيج  هلي

 ،سُيكتب ابمسه إىل األبد ،. أي العقار الذي نعطيه أحدا1
 . يف حياته ولن ُيصادر ما دام خملصا ووفيا

 عقار مقّدس أعطاه اهلل املسلمني

يف الدنيا أيضا.  هذا هو اإلنعام األخروي، وقد رأيت القانون نفسه عن اإلنعام
ن اإلنعام األخروي جمرد كالم، إذ مل ير أحد عاملا أقد يقول يل غري املسلمني 

أخرواي، فعليك أن تبنّي وتُثبت أن اإلنسان حيصل على العقار هنالك أيضا. 
ًن بعقار ملكتبك أُعطيه أحد لألبد وما استعاده أحد منه. فوجدت يف  ولكن أخربِّ

عي لِّلنَّاسِّ ليلَّذِّي : قوله تعاىل ذلك يفالقرآن الكرمي دليال على  إنَّ أيوَّلي بـيي ت  ُوضِّ
ليُه كياني  ٌت بـييِّنياٌت ميقياُم إِّبـ رياهِّيمي ويمين  ديخي بِّبيكَّةي ُمبياريًكا ويُهًد  لِّل عياليمِّنيي * فِّيهِّ آايي

بِّياًل  تيطياعي إِّليي هِّ سي جُّ ال بـيي تِّ مينِّ اس  ًنا ويهللِّ عيليى النَّاسِّ حِّ  ويمين  كيفيري فيإِّنَّ هللاي غيينٌِّّ آمِّ
عينِّ ال عياليمِّنيي 

2 . 
 سبعة عقارات أخرى تتعلق بهذا العقار

وقلنا هلم أن ابُنوا ابمسنا  ،يقول هللا تعاىل أبننا أعطينا بعض الناس عقارا يف الدنيا
 معه. فأول بيت ُبين ابسم هللا لفائدة الناس كان يف مكة. امتيازاتبيتا وسنعطيكم 

ُمبياريًكا  نه سيباريك فيه إىل األبد. إوقلنا ويُهًد أي سيكون هذا البيت ،
ٌت . امتيازانمدعاة للدين والتقو  والطهارة للعامل إىل األبد. إًذا، فهذان  فِّيهِّ آايي

ميقياُم بواسطته تظهر اآلايت اإلهلية ابستمرار.  الثالث هو أن االمتياز، و بـييِّّنياتٌ 
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سينالون درجات إبراهيمية.  إليهالذين سيأتون  الرابع هو أن االمتياز ،إِّبـ رياهِّيمي 
ًنا ، أي ملن يدخله سُيكتيب األمن اخلامس أنه االمتياز، و ويمين  ديخيليُه كياني آمِّ

جُّ ال بـيي تِّ الذي يدخل هذا العقار سيكون مأموًن.  ، ويهللِّ عيليى النَّاسِّ حِّ
ويمين   لناس ابستمرار يف أن حيرتموه ويزوروه. نرغِّّب ا السادس هو أننا االمتيازو 

يعرض عنه لن  السابع هو أن الذي االمتياز، و كيفيري فيإِّنَّ هللاي غيينٌِّّ عينِّ ال عياليمِّنيي 
 صلة بنا.  هتكون ل

 وهي:  امتيازات هلذا البيتإًذا، تُعطيى سبعة 
 ( ُجعل هذا املكان مباركا لألبد.1)
 الناس يف الدين والتقو .( سيكون سببا هلداية 2)
 ( ستظهر من هذا املكان آايت هللا.3)
 ( الذين يوطدون صلتهم معه ينالون درجات إبراهيمية.4)
 ( من دخله كان آمنا.5)

 تى ابلناس إليه من مسافات بعيدة ليزوروه.ؤ ( سيُ 6)
ولن تكون  ،( ومن أعرض عنه أعرض هللُا عنه، أي سيكون له معارضون دائما7)

 هلم عالقة ابهلل.
 ظّل هذا العقار املقدس حمميا من هجمات األعداء دائما

انظروا كيف ظلت اآلية تتحقق يف كل زمان. لقد كانت للحائزين على عقارات 
ومع ذلك خابوا وخسروا وصودرت عقاراهتم، أما احلائز  ،دنيوية مجعيات كبرية

بل أُعلن  ،أية قوة وال عدة وال عتاداعلى هذا العقار فكان ضعيفا جدا، ومل كملك 
  بقي حمفوظا.ف فق  أنه عقار ملكي

  اليمن على بيت اهلل ملكهجوم 
عام، وقال إنه سيجعلها مكاًن حيرتمه العرب  1400اليمن كنيسة قبل  بىن ملك
: ملاذا ال تُعمَّر هذه أي مل يؤمَّه الناس ولكنه مل يُعمَّر ،مجيعا ، فسأل الناسي

العرب بيتا قدكما ُيسمى بيت هللا أو الكعبة حيرتمه العرب   عندالكنيسة؟ قالوا إن 
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لذا عليك أن هتدمه  ،كلهم، وما مل يُهدم ذلك البيت لن يتوجه الناس إىل الكنيسة
ىل ووصل إ به مث سنر  ماذا كمكن فعله. قال: حسنا، وأعّد جيشا وانطلق ،أوال

ألن أهل الطائف كانوا  ،اليت كان أهلها يعادون أهل مكة- مدينة الطائف
اليمن  ملكُ فأعطاهم  -وثن كبري يف الطائف أنه يستحق احرتاما أكثرب يعتقدون
 ،وطلب منهم أن يوصلوهم إىل مكة ،وبذلك أزال من قلوهبم هيبة قومه ،رشوة

وأرسل  واحد منزل  بُعد عندما وصل اجليش قرب مكة نزل على و فاستعدوا لذلك. 
إشعارا إىل أهل مكة حبسب التقليد القدمي أن يضعوا األسلحة وإال  امللك

رة يف ذلك الزمن. واألسلوب  سيهامجهم. هذا ما كانت تفعله احلكومات املتحضِّّ
نفسه كان مّتبعا يف اإلسالم. عندما وصلت هذه الرسالة إىل مكة فزع الناس 

رة آالف أو عشرون أو مخسون ألفا، بينما عدد وقالوا: قد جاء جيش قوامه عش
فأىن لنا أن نقاوم هذا اجليش  ،اجلنود يف مكة هو مخس مائة أو سبع مائة جندي

 كملك الفيلة وعدة وعتادا آخر املهاجم العرمرم؟ وأضف إىل ذلك أن اجليش
 كثريا ولكنه  إىل امللكاملنجنيقات وغريها من األسلحة. لقد توسلوا  ابإلضافة إىل

بل جيب أن تُرسلوا إيل وفدا كمثِّّلكم، وأًن عازم على  ،قال: لن أقبل منكم ذلك
من خالل هدم هذا البيت ولكن سأحدد لكم معاشا ألنكم تكسبون دخال 

 من الدخلعطيكم عقارا تعيشون وأيًضا سأكانوا أيتون لزايرته.   وممن النذور
بل سأهدمه حتما. فعادوا وأخربوا  ،ولكن لن أتراجع عن هدم البيت ،احلاصل منه
لذا جيب أن يُرسل إليه وفٌد.  ،ٌر على هدم البيت يف كل األحوالصِّ مُ  أبن امللك

عبد املطلب رئيسا له. قال هلم الناس: اذهبوا  فأرسلوا وفدا انُتخب جد النيب 
 وحاولوا أبية طريقة أال يُهدم البيت.

 

 اللقاء بني عبد املطلب وأبرهة

يتعلق فيما الوفد دعاهم امللك وجتاذب معهم أذايل احلديث أوال عندما وصل 
بسياسة البلد وظروفه االقتصادية واألمور العرقية. كان عبد املطلب رجال فطينا 
فتأثر امللك بشدة أبجوبته وقال إنه رجل ذكي. وقال: سررُت بلقائك كثريا وما  
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جائزة سأعطيكها. ما تشاء كنت أظن أن يف مكة رجاال أذكياء مثلك، فاسألين 
قال: لقد احتجز جنودك مائيت بعري يل فأرجو أن تُعاد إيل. غضب امللك غضبا 
شديدا وقال: ما شأن مائيت بعري؟ لقد جئت هلدم مقامكم الديين وكنت أتوقع 
منك أن تطلب مين أال أهدمه، سواء أقبلُت ذلك منك أم ال، ولكين كنت أتوقع 

هذا املقام املقدس وشأنه. ولكنك بدال من أن تشفع  منك أن تطلب مين أن أترك
لعدم هدم الكعبة تطلب إعادة مائيت بعري، وبذلك قد زال من قليب كل ما كنت 
ُأكّنه لك من احرتام. قال عبد املطلب: لك أن تستنتج ما تشاء ولكين أفهم، 

مهية ملائيت وهذا ما أريد أن أفهِّّمك أبين رّب مائتيني من اإلبل، واملعلوم أنه ال أ
ولكين مع ذلك أريد أن أستعيدها وأريد محايتها، فإذا كان هذا بيت هللا أفال  ،بعري

يهتم هللا تعاىل به كما أهتم أًن إببلي؟ فتأثر امللك هبذا اجلواب أكما أتثّر وأمر إبعادة 
ولكنه مل يرتدع عن إرادته اهلجوم على بيت هللا. فعاد الوفد وقال  ،املائيتي بعري

خلوا مكة، قال الناس: إن مكة مقام مقدس لنا فهل وأوم أن اصعدوا اجلبل للق
خُنلي هذا املقام املقدس؟ قال: هذا ليس بيتكم بل هو بيت هللا، فإذا كنتم أنتم 

فاهلل  ،مهتّمني به أفال يهتّم به هللا؟ إن رّب البيت سيحميه حتما فاتركوه واخُرجوا
ولكننا لسنا قادرين على القتال، وهللا وحده  ،ناقاتلتعاىل سيحميه. لو كنا قادرين لي 

قادر على أن يرد هذا اهلجوم. فأيخرج اجلميعي من املدينة وصعدوا اجلبل
1 . 

 دمار جيش أبرهة

علما أن أبرهة كان قد هدد -انتظيروا هنالك يوما، مث مضى يومان وثالثة أايم 
جه أحد إىل هنا. مث ومل يتو  -ابهلجوم يف غضون ثالثة أايم فانقضت ثالثة أايم

مضى اليوم الرابع واخلامس فاحتار اجلميع وتساءلوا: ما القصة؟ هل عفا أبرهة أم 
هناك أمر آخر؟ فأرسلوا رجاهلم ليتفقدوا األمر وإذ جبثث مبعثرة يف امليدان وال أثر 

أخربهم أهل الطائف أن مرض اجلدري  ،للجيش. عندما حبثوا يف األمر أكثر
وعندما يتفشى  ،تفشى يف اجليش بشدة متناهية. كان اجليش يتكون من األحباش
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وأضف  إىل ذلك أنه مل يكن هناك عالج  اجلدري فيهم يكون شديد الوطأة،
يف تلك األايم، فرأوا امليدان كله مكتظا ابجلثث. وقال أهل اليمن  ألمراض كهذه

صيب ابجلدري فحمله الناس يف اهلودج إىل اليمن. ابختصار، إن امللك أيضا أ
 حفظ هللا بيته وبقي هذا العقار حمميا ومصوًن. 
 ال يقدر أحد على غصب هذا العقار املقدس

هذا عقار ال كمكن أن يُقّدم إبزائه أّي عقار دنيوي. لقد تغريت احلكومات اليت 
إمساعيل عليهما السالم، ومات وكِّلت إليها العقارات، فقد خال إبراهيم، وخال 

الذين أُعطُوا هذه العقارات، وقامت حكومات وممالك جديدة. سيطر ملك 
اليمن املسيحي على هذا البلد ولكن هللا تعاىل قال عن هذا العقار حمذِّرا: إايك أن 

عاقبه هللا مبا ال نظري له. يقول هللا  ،متس هذا البيت وإال سأًنل منك. وملا مل يرتدع
أيملي  تـيري كيي في فـيعيلي ريبُّكي أبِّيص حيابِّ ال فِّيلِّ * أيملي  جيي عيل   ىل يف القرآن الكرمي: تعا

لِّيل   ُهم  يفِّ تيض  ولكين  ،أي هل تعلمون ما فعلنا هبم؟ كانوا يكّنون نوااي سيئة .كيي دي
واهُب هذا  ،ين أًن الربأبألين قلت  ،قضيت على نواايهم وحفظت عقاري

 يقدر أحد على أن ينـزعه. العقار، وال 
 نوايا إيطاليا السيئة أثناء احلرب العاملية السابقة وخيبة أملها

مث جاءت حكومة إسالمية وبقي محاة الكعبة موجودين، ولكن عندما اندلعت 
وقالت أبن هزكمة  ،احلرب العاملية السابقة جاءت حكومات عقدت إرادة سيئة

ولكن  ،مكة. فقد أبدت إيطاليا هذه النيةاألتراك غري ممكنة ما مل نتسّل  على 
ألنكم إذا فعلتم ذلك  ،قال هلم اإلجنليز واألمم األخر  إننا لن نسمح لكم بذلك

ولتعذر علينا االنتصار يف احلرب. إًذا، فقد هيأ هللا  ،لعارضينا العامل اإلسالمي كله
 مرة أخر  أسبااب أّدت إىل محاية مكة. 

 وتقديسه منذ قديم الزماناالعرتاف بعظمة بيت اهلل 

يقولون إن  حىت إن املؤرخني اليوًننيني قبل والدة املسيح  ،هذا العقار قدمي
العرب منذ بدء التاريخ، ويزوره الناس، وال خيرب عند هذا املقام ظل يـُعيّد مقدسا 
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التاريخ مىت ُبين. مل حُيفظ يف العامل عقاٌر هو أقل قِّدما بعشر معشار قِّدمه، دونك 
ولكن هذا العقار  ،يكون قدكما مثله. لقد صودرت العقارات كلها أو ُدّمرتأن 

 مازال قائما كما كان. 
 عقار روحاني آخر أعطاه اهلل عباده الصاحلني

نيا مث هناك عقار آخر مذكور يف املكتب نفسه فيقول هللا تعاىل:  بـ  تـي ويليقيد  كي
رِّ أينَّ  ن  بـيع دِّ الذِّك  ا عِّبيادِّيي الصَّاحلُِّوني يفِّ الزَّبُورِّ مِّ ير ضي ييرِّثـُهي األ 

. أي كتبنا يف 1
كمنا ونصائحنا أن عبادي الصاحلني سريثون أرض  الزبور بعد كتابة كالمنا وحِّ

كما  فلسطني دائما. فما أعظم هذا الوعد وكيف ُتقق جبالء عظيم! وبيانه
نيا عيليي ُكم  عِّ يلي:  اءي ويع ُد أُوالمُهيا بـيعيثـ  دِّيد  فيإِّذيا جي بياًدا لينيا أُويلِّ أبي س  شي

م   رَّةي عيليي هِّ ُعوال * مُثَّ ريديد ًني ليُكُم ال كي اني ويع ًدا ميف  رِّ ويكي لي الدِّايي الي اُسوا خِّ فيجي
ثـيري نيفِّريًا عيل نياُكم  أيك  ويال  ويبينِّنيي ويجي ُكم  أبِّيم  د ًني ويأيم دي

فيإِّذيا . مث يقول تعاىل: 2
اءي ويع ُد اآلخِّ  ُلوُه أيوَّلي ميرَّة  جي ا ديخي دي كيمي جِّ ُخُلوا ال ميس  لِّييد  ُكم  وي ريةِّ لِّييُسوُءوا ُوُجوهي

عيل نيا  ًني ويجي مُت  ُعد  إِّن  ُعد  ُوا ميا عيليو ا تـيت بِّريًا * عيسيى ريبُُّكم  أين  يـير محييُكم  وي تـيربِّّ ويلِّيـُ
ريًا افِّرِّيني حيصِّ نَّمي لِّل كي جيهي

3 . 
 
 
 
 

 عن األرض املقدسةذكر بعض الشروط 

أن فلسطني  شرطا وهويقول هللا تعاىل أبننا أعطينا عقارا آخر أيضا، ووضعا معه 
لذا  ،سريثها عباد هللا الصاحلون. وألن اليهود ُجعلوا مسؤولني عليها من قبل

 ولكن هناك شروط وهي:  ،سُيحوَّل هذا العقار إليهم
فيإِّذيا جياءي ويع ُد أُوالمهُيا بـيعيثـ نيا  : سنستعيد منكم هذا العقار بعد فرتة من الزمن:1

، أي نعنّي أبمرًن قوما كملكون قوة عسكرية عيليي ُكم  عِّبياًدا لينيا أُويلِّ أبي س  شيدِّيد  
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رِّ عظيمة.  لي الدِّايي الي ، أي سيقتحمون مدن فلسطني كلها وسُتمّزق فيجياُسوا خِّ
 . إًذا، هذا األمر مشروط. لفرتة  حمددةحكومتكم، أي سننـزع منكم هذا العقار 

  مُثَّ ريديد ًني ليُكُم ال كيرَّةي عيليي هِّم  أي سنعيد إليكم هذا العقار مرة أخر  بعد فرتة
ثـيري نيفِّريًاوسنقيم قوتكم.  ،وجيزة ُكم  أبِّيم ويال  ويبينِّنيي ويجيعيل نياُكم  أيك  د ًني ... أي ويأيم دي

ريةِّ لِّييُسوُءوا سنقويكم وسيعود إليكم هذا العقار مرة أخر .  فيإِّذيا جياءي ويع ُد اآلخِّ
ُوا ميا عيليو ا تـيت بِّريًا دي كيميا ديخيُلوُه أيوَّلي ميرَّة  ويلِّيُـتـيربِّّ ُخُلوا ال ميس جِّ . أي ُوُجوهيُكم  ويلِّييد 

 إن قوله تعاىل: وعد اآلخرة. أي ؛ننـزعه منكم مرة أخر  عندما أييت الوعد الثاين
  لِّييُسوُءوا ُوُجوهيُكم .أي لُيسوِّد وجوهيكم الذين نعطيهم هذا العقار مؤقتا ،
  ُلوُه أيوَّلي ميرَّة دي كيميا ديخي ُخُلوا ال ميس جِّ ، أي عندما نزعنا منكم العقار للمرة ويلِّييد 

هذه املرة أيضا ، وسيقتحم العدو )هيكلكم( األوىل دّمر العدو مكان عبادتكم
ُوا ميا عيليو ا تـيت بِّريًا. هيكلكمويدمِّّر   ،، أي سيدمِّّر كل منطقة يسيطر عليهاويلِّيُـتـيربِّّ

، أي سنحكم عيسيى ريبُُّكم  أين  يـير محييُكم  أي سنعيد هذا العقار مرة أخر . 
 ُكم  يـير محيي نه سيعود إليكم بل قال: إعندئذ أن يعود هذا العقار. مل يقل هللا هنا 

ويإِّن  أي سيزيل هذه السمعة السيئة، وليس املراد من ذلك أنه سيعود إىل اليهود. 
ًني  مُت  ُعد  ، أي إن مل ترتدعوا عن مكايدكم سننـزع منكم هذا العقار وسيؤول ُعد 

ريًاإىل قوم آخرين.  ، أي لن تعودوا إىل هذا البلد. ويجيعيل نيا جيهينَّمي لِّل كيافِّرِّيني حيصِّ
 روا كم من وعود ذُكرت هنا. انظ

 
 

 سيطرة البابليني على فلسطني

ولكنه سيُنـزع بواسطة البابليني. فجاء جيش  ،أوال: سيبقى هذا العقار عندكم لفرتة
عام. مث  البابليني ودّمروا املعابد ودّمروا املدن وسيطروا على البلد وحكموا قرابة مائة

 تغريت تلك احلكومة وسيطر اليهود على البالد. 
  سيطرة الرومان على فلسطني

 ،ودمروه، كذلك دّمروا املسجد مث هاجم الرومان هذا البلد بعد املسيح 
لذا مل يقل هللا  ،وذحبوا فيه اخلنـزير وظلوا مسيطرين عليه حىت تنّصر ملك الرومان



 655 ةالروحاني ياحة الس
 

أي سُيستيعاد منهم  ؛بل قال أوال أنه سيعاد ،دن هذا العقار سيعاد إىل اليهو إهنا 
أي سُتزال  ؛بل قال أبننا سنرمحكم ،ومل يقل بعد ذلك أنه سُيعاد ،ويُعطى لليهود

منكم وصمة اإلهانة. إًذا، حني تنّصر امللك الروماين آمن مبوسى وآمن بداود 
أيضا. وملا كان عيسى اتبعا  وآمن بعيسى  ،وكذلك ابألنبياء اآلخرين مجيعا

وكانت احلكومة املسيحية ُترتم أنبياء اليهود وُترتم التوراة بل  ،للسلسلة املوسوية
ُتسبه كتااب مقدسا هلا، وكأن رحم هللا نزل هبم وًنل املسيحيون احلكومة ومل ينلها 

 اليهود. 
 نبوءة سيطرة املسلمني على فلسطني

مُت  يقول هللا تعاىل:  ًني ويإِّن  ُعد  أي إذا فسدمت مرة أخر  سننـزع منكم هذه   ُعد 
ألهنم كانوا حزاب من اليهود.  ،احلكومة. لقد انضم إليكم اآلن املسيحيون أيضا

 ،فقال تعاىل إنكم إذا عدمت إىل شروركم مرة أخر  سوف ننـزع منكم هذه احلكومة
ُوني عِّبيادِّ مث أييت املسلمون ويقع هذا العقار يف أيديهم حبيث إهنم  ، يي الصَّاحلِّ

أي ستحرتقون كمدا دائما. فقد ُوضعت هلذا العقار  ،وستكون جهنم لكم
 الشروط التالية:

 ( سيُنـزع هذا العقار ويُعطاه قوم آخرون. 1)
 ( سُيعاد إليكم بعد فرتة من الزمن.2)
 ( سيُنـزع منكم بعد فرتة.3)
ولكنه لن يقع يف أيديكم بل سيقع يف أيدي املسيحيني  ،( مث يُعاد إىل قومكم4)

 املؤمنني ابلسلسلة املوسوية.
سيُنـزع منكم أيضا ويُعطى قوما آخرين أي  ،( ولكن إن ُعدمت إىل شروركم5)

 املسلمني.
 احرتام املسلمني دوَر العبادة 

ظوا أنه تعاىل قؤ مل يقل هللا هنا إهنم يدخلون املسجد وُيسي ال يف ون إليه. الحِّ
ولكن العذاب الذي سيحل يف املرة  ،ون إىل املسجدؤ املقاميني األّوليني أهنم سيسي
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ون ؤ عندئذ أهنم سيسي  مل يقل - حني ينفلت هذا العقار من أيديهم - الثالثة
 ،واألنبياء التابعني له كلَّهم ألن املسلمني يُقدِّسون موسى  ؛إىل املسجد

وا إىل املساجد كما ؤ لذا مل يكن ممكنا للمسلمني أن يسي ،ويُقدِّسون أماكنهم أيضا
 فعل البابليون والرومان. 

  عقلية املؤرخني األوروبيني املتعصبة

 من مفارقات الدهر ونكران األقوام اجلميلي أن البابليني دمروا بلد اليهود وأهانوا
أحدهم البابليني وال  يُسبُّ يؤلف املؤرخون األوروبيون كتبا وال  ،معبدهم

يستنكرون تصرفهم وال يّتهموهنم. لقد سيطر الرومان على هذا البلد وذحبوا 
. لقد أّلف املسيحيون اترخيا رومانيا، فمثال أّلف املؤرخ املعبداخلنازير يف هذا 

أي )احنطاط  The Decline and Fall of the Roman Empire"جيبون"
فتجدون ون، ي ( أو اقرأوا كتبا أخر  بقدر ما تشااإلمرباطورية الرومانية وسقوطها

مع أهنم  ،ال توجد مملكة أحسن من اإلمرباطورية الرومانيةإنه  أن مؤلفيها يقولون
ُيكال هلم  ،أي املسلمون معبدهم،، ولكن القوم الذين مل يُدّنسوا معبدهمدّنسوا 

 السباب والشتائم. 
  مثال رائع ملساواة أقامها سيدنا عمر 
، وعندما زار أورشليم خرج قساوسة املدينة لقد فُتحت فلسطني يف عهد عمر 

وصّل ركعتني ًنفلة الكنيسة فادُخل  ،وسّلموا له مفاتيحها وقالوا أبنك ميلِّكنا
: ال أريد أن لتطمئن أنك صليت يف مكان نقدسه وتقدسونه. قال عمر 

هذه منكم املسلمون  ألين خليفة املسلمني، وأخشى أن ينـزع كنيستكمأصلي يف  
تُنتيزع لئال  الذا سأصلي خارجه ،مقام ُمقّدس هلم امتذرعني أهن الكنيسة فيما بعد،
، وال كمّل يف ذلك املكان كان هناك مين ذحبوا اخلنازيرإًذا،   .1منكم كنيستكم

األوروبيون من كيل املدائح هلم، وكان هناك مين رفض أداء ركعيت نفل فيه لئال 

                                                 
 اب.، خالفة عمر بن اخلط2التاريخ اجملموع على التحقيق والتصديق، البن البطريق؛ ج 1
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يف املستقبل، وهو الذي جُيعل عرضة للسب والشتم  املكانون هذا ينـتزع املسلم
. كم هو ًنكر للجميل هذا القوم وما أوقحه!  ليل هناري

 ملاذا ُأعطي املسلمون فلسطني بدال من اليهود؟

كمكن أن يُطرح سؤال اآلن بعد وقوع فلسطني يف أيدي املسلمني، ومفاده أهنا مل 
أيدي السلسلة املوسوية، فما هذا اللغز؟ ولكن إذا تعد يف أيدي اليهود ومل تعد يف 

أتملنا يف املوضوع ال يبقى هذا االعرتاض أصال، ألنه حيدث اخلصام أحياًن وأييت 
إننا حنن نرثهم، وهذا ما حدث هنا. احلق أن هللا  :الوارثون احلقيقيون ويقولون
مون هم ورثة هل املسل :فُعرضت القضية على هللا تعاىل ،تعاىل هو واهب العقار

موسى وداود عليهما السالم أم اليهود والنصار ؟ فأصدرت احملكمة قرارا أن 
املسلمني هم ورثة موسى وداود عليهما السالم اآلن، فنالوا الوِّرثة حبكم هذا 

 العقار موجود ولكنه ُسّلم للذين ُجعلوا ورثته.فالقرار. 
 نبوءة بعودة اليهود إىل فلسطني

نيا بُِّكم  ليفِّيًفابعد ذلك: مث يقول هللا تعاىل  ئـ  ريةِّ جِّ خِّ فيإِّذيا جياءي ويع ُد اآل 
. أي 1

وُيسكينون يف فلسطني، وقد جاء  ،سيأيت زمان حني سُيجمع اليهود من العامل كله
هذا الزمن حني جاء اليهود إىل هناك، والناس خائفون ويعرتض املسلمون أيضا. 

ن أبوقالوا  اعرتاًضا،فقد قّدم إيل املسلمون يف كراتشي والهور ويف أماكن أخر  
قلت: أين هذا الوعد؟ بل  .الوعد هو أن هذه األرض ستبقى يف أيدي املسلمني

ن اليهود ُيسكنون فيها مرة أخر . قالوا: مل نسمع ذلك أبلقرآن الكرمي قد ورد يف ا
فأىّن لكم أن تسمعوا به؟ اقرأوا  ،ق . قلت: ليس هناك من يعّلمكم القرآن

مكتواب فيه. فإن وعد عودة اليهود مذكور يف القرآن الكرمي جتدوا هذا  ،تفسريي
نيا بُِّكم  ليفِّيًفافيإِّذيا جياءي ويع  نفسه. فقد جاء يف سورة اإلسراء:  ئـ  ريةِّ جِّ خِّ ... ُد اآل 

 أي عندها سنجمعكم يف مكان واحد.
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 اعرتاض سخيف يقدمه البهائيون

نُسخ نظرا إىل جميء اليهود، وكأن  يف هذه األرض قد يقول البعض أبن اإلسالم
ألنه كان من املقدر أن يسيطر عليها  ،عالمة نسخ اإلسالم عندهم ، هيهذه
 ُوني عِّبيادِّيي عِّبيادِّيي ، وأنه ملا ُأخرج منها املسلمون تبني أهنم مل يعودوا الصَّاحلِّ

ُوني  . هذا االعرتاض يقّدمه البهائيون عادة، ولكن الغريب يف األمر أن الصَّاحلِّ
هذه النبوءة موجودة يف التوراة ويف القرآن أيضا، وبناء على هذه النبوءة احتفظ 

ومل تُلغ الداينة اليهودية حبسب رأي البهائيني.  عام ةالبابليون هبذا العقار إىل مائ
إىل مائيتي  "طيطس"لقد ظلت فلسطني خاضعة لسيطرة املشركني الرومان منذ زمن 

ومل تكن عندئذ ُتت سيطرة النصار ، كما مل تكن تقريبا  عام بل ثالث مائة عام
ك مل تبطل ُتت سيطرة اليهود. كانت قرابني اخلنازير تقّدم يف املسجد ومع ذل

النبوءة، أُنسخ اإلسالم يف غضون مخسة أعوام بعد وصول اليهود!! كم حيتوي هذا 
 الكالم على الغباوة والعداوة!

 ملاذا ال يُعد البهائيون اليهودية واملسيحية منسوخة؟

السيطرة املؤقتة أيضا  وُعّدت ،إذا ثبت كذب النبوءة فعال نتيجة دخول قوم آخرين
قبل مئة عام، ورأيتم سيطرة الكفار للمرة  أيتم السيطرة مرةً فقد ر  ،سيطرة دائمة

، فلماذا مل تُعّدوا اليهودية منسوخة عندئذ؟ وملاذا مل تقريبا الثانية لثالث مائة عام
ون هذا األمر عالمة تُعّدوا املسيحية منسوخة؟ ولكنكم تُعادون اإلسالم حبيث تعدُّ 

فإذا طالت السيطرة بقدر ما طالت على بطالن اإلسالم بعد مخسة أعوام فق . 
يف عهد املسيحيني مث خرج هذا العقار من يدهم، أو ظلت فلسطني خاضعة 

عندها كمكن أن يقول أحد أبن هذا العقار  ،لسيطرة غري املسيحيني أو لغري اليهود
 جزءا واحدا من املائةانفلت من أيدي املسلمني، ولكن مل يسيطر عليه اآلخرون 

، فاالعرتاض هنا جزءًا من الستني أو اخلمسنيملسلمون وال حىت ما سيطر عليه ا
 ليس إال حمض عداوة. 
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 ال مركز للبهائيني

 ،الذين ليس يف أيديهم شيء ،والالفت يف املوضوع أن املعرتضني هم البهائيون
ومع ذلك يعرتضون على اإلسالم الذي كملك مكة وكملك املدينة. فنقول هلم ال 

 ال متلكون شربا من األرض كمكنكم فأنتمحيق لكم أن تعرتضوا على اإلسالم، 
تُعّدوه مركزا لكم، أما اإلسالم فعنده مكة وعنده املدينة. أما فلسطني  أن  

ضري يف ذلك. ومقابل ذلك  ولو خرج من اليد مؤقتا فال ،فكانت عقارا إضافيا
م أي قد 1954واآلن حنن يف عام م تقريبا، 1870يف عام  بدأت البهائية

ومل يبنوا إىل اآلن ولو قرية واحدة مقدسة.  عاما 84حنو مضى على أتسيسها 
 ،ليست عندهم حكومة. فأقول: حنن أيضا ال منلك حكومةإنه كمكن أن يقولوا 

سنني. لقد أسسنا قاداين من قبل واآلن ومع ذلك أسسنا ربوة يف غضون بضع 
وجنتمع فيها ونصلي، فليقولوا ألديهم أّي مركز؟ أجيتمعون يف أي  ،أسسنا ربوة

مكان يف العامل؟ ومع ذلك يصبُّون جام عنادهم على اإلسالم نتيجة سيطرة 
ويقولون أبن اإلسالم قد انقرض. أما  ،على فلسطني خلمسة أعوام فق  اليهود

ويقولون إن هناك أنباء يف األحاديث  ،هنم جعلوا "عكا" مركزا هلمحالتهم فهي أ
ويف التوراة أن عكا ستخضع لسيطرهتم، أما اآلن فال يوجد يف عكا أدىن أثر 

ومع ذلك هم مستمرون يف االعرتاض. هناك أغبياء يرتعبون العرتاضاهتم،  ،هلم
أن أخوض  فليس من املناسب ،يف حماضرة أخر  هذه االعرتاضاتوسأرد على 

 اليوم.  فيها
 سيطرة اليهود املؤقتة على فلسطني دليل على صدق اإلسالم 

 ابختصار، لو مل يُعّد اجمليء املؤقت للبابليني والرومان الذي كانت مدته مائة عام
مرة وثالث مائة عام تقريبا يف املرة الثانية عالمة على نسخ رسالة موسى ورسالة 

اليت مل كمض عليها إال  فكيف كمكن عّد سيطرة اليهود على فلسطني احلالية ،داود
ألنه  ؛عالمة على نسخ اإلسالم؟ بل احلق أهنا عالمة صدقه ،مخس سنوات فق 
فإن  ،أنبأ بنفسه أن املسلمني خُيريجون منها مرة وسيعود اليهود قد ما دام اإلسالم



 ياحة الروحانية الس 660
 

ألن  ،بل عالمة على صدقه ،سالمنسخ اإل على عودة اليهود إليها ليست عالمةً 
ما قاله القرآن الكرمي قد ُتقق متاما. أما السؤال: كيف بقيت فلسطني يف أيدي 

 ُوني  ؟ عِّبيادِّيي الصَّاحلِّ
 اليهود سُيخَرجون من فلسطني

فجوابه: أهنا خرجت من سيطرة املسلمني مؤقتا مرتني من قبل أيضا، وقد 
أقول: "مؤقتا" فهذا يعين أن املسلمني هذه املرة أيضا مؤقتا. عندما  خرجت

سيدخلوهنا حتما، وحيكموهنا. وهذا يعين حتما أن اليهود سُيخريجون منها مرة 
وأن هذا النظام الذي ُيشكَّل اليوم بدعم من هيئة األمم املتحدة وبدعم  ،أخر 

يف سيوفق هللا تعاىل املسلمني أن يدمِّّروه تدمريا، وُيسكِّنوا املسلمني  ،من أمريكا
 هذا املقام مرة أخر . 

 نبوءة تدمري اليهود يف األحاديث

وخيتفي  ،لقد وردت يف األحاديث نبوءة أن جيشا إسالميا سيغزو منطقة فلسطني
اليهود وراء احلجارة خائفني، وعندما سيمر املسلم من قرب احلجارة سيقول 

 . 1رائي فاقتلههناك يهودي خمتبئ و  ،اي أيها املسلم اجملاهد يف سبيل هللا :احلجر
ذلك، مل يكن ألي يهودي أدىن أثر يف فلسطني. فيتبنّي من  عندما قال النيب 

على  فيه يسيطر اليهود سوفأنبأ أنه سيأيت زمان  هذا احلديث أن رسول هللا 
 ،ويدخل جيش اإلسالم هذا البلد ،هذا البلد. مث جيعل هللا املسلمني غالبني

 ويقتلون اليهود وراء كل صخرة. 
 تكون فلسطني حتت سيطرة عباد اهلل الصاحلني دائما

ُوني "مؤقتا" ألن قرار  سبق أن قلت ير ضي ييرِّثـُهيا عِّبيادِّيي الصَّاحلِّ  ،موجود أينَّ األ 
ُوني فإن فلسطني ستخضع لسيطرة  بصورة دائمة. فعباد هللا  عِّبيادِّيي الصَّاحلِّ

سيدخلون هذا البلد حتما، ولن تقدر  الصاحلون من أمة حممد رسول هللا 
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دعم  حىت وال ،القنابل الذرية األمريكية أو القنابل اهليدروجينية على منعهم
مهما حاول العامل  ، وذلكروسيا. هذا قدر هللا الذي سوف يتحقق ال حمالة

 احليلولة دونه. 
 

 وعد اْلآخرةالرد على اعرتاض على 

ريةِّ قد يعرتض أحد هنا أنه قد ورد هنا  خِّ وأنتم تقولون إن املراد منه هو  ويع ُد اآل 
ورد فيها أيضا  تلوهتاالزمن األخري، ولكن اآلايت األخرية من سورة اإلسراء اليت 

ريةِّ ذكر:  خِّ نيا هجوم الرومان، فلماذا ال نفهم أن  إىل فيه وأُشري ،ويع ُد اآل  ئـ  جِّ
ريةِّ ن هذا ليس هجوم الرومان؟ جوابه أ سيكون بعد بُِّكم  ليفِّيًفا خِّ  ويع ُد اآل 

ألن وعد اآلخرة يف حالة اليهود قد ُعّد عذااب، أما يف حالة املسلمني فقد  ،نفسه
ُعّد إنعاما، فكيف كمكن أن تُعّد نبوءة العذاب إنعاما؟ لقد قيل يف احلالة األوىل 

أييت  نه عندماإأنه عندما أييت وعد اآلخرة سُتدمَّرون، أما يف هذه اآلية فقد قيل 
فيتبني من ذلك بكل وضوح أن وعد اآلخرة  وعد اآلخرة سُتسكينون يف هذا البلد.

هذا خيتلف عن وعد اآلخرة ذلك. املراد من وعد اآلخرة يف حالة اليهود هو العروة 
األخرية للنبوءة عن السلسلة املوسوية، واملراد من وعد اآلخرة يف حالة املسلمني 

. فمع أن الكلمات أو عن زمن حممد رسول هللا  ،هو النبوءة عن الزمن األخري
يف كلتا احلالتني متماثلة ولكن العبارة لكال الوعدينِّ تُبني جبالء أهنما خمتلفان يف 
احلقيقة. الوعد يف حالة اليهود هو وعد العذاب، أما يف حالة املسلمني فهو وعد 

ذاب. إن ميثله كمثل اإلنعام. واملعلوم أن وعد اإلنعام ال كمكن أن ينوب مناب الع
قول أحد: "ستموت قريبا" مث يقول "سرُتزق ابنا"، فإذا قال أحد أن معىن: 
"ستموت قريبا" هو "سرُتزق ابنا" فليس هذا إال محق وغباوة، ألن يف العبارة الثانية 

 وعد اإلنعام ويف األوىل وعد العذاب.
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 ه الكرميحنمده ونصلي على رسول  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (9السياحة الروحانية )
 

 

 األنهار يف العامل الروحاني
 

 

 (لسنوية بربوةم يف اجللسة ا28/12/1955خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 : بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال 
أريد أن أُبنّي اليوم أمامكم عروة أخر  من سلسلة املوضوع نفسه الذي ال يزال 

م، وله عالقة مع سفري إىل حيدر آابد ودهلي. لقد ذكرت 1938جاراي منذ عام 
شيئا ترك يف ذهين أثرا عميقا. واليوم أريد  16من قبل أين رأيت أثناء هذا السفر 

 أن أتناول ذكر شيء آخر من تلك األشياء. 
-املشاهد اليت شاهدهتا أثناء هذا السفر، والعجائب اليت جذبتين إليها كان يف 

بعض األهنار أيضا اليت   -بناها امللوك العظام ومساجد ومنارات   إضافة إىل قالع  
وتنفخ حياة جديدة يف املزروعات  ،كانت تُوصل املاء من منطقة إىل أخر 

 واألشجار الظامئة. 
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 الظامئنظام سقي العامل 

لقد رأيت تلك األهنار وأتّملت ما إذا أوجد هللا تعاىل أيضا مقابلها أهنارا يف العامل 
 فكيف تسقي العامل؟  ،الروحاين لسقي العامل الظامئ أم ال؟ وإذا أوجدها

 منافع األنهار الدنيوية

عندما فكرُت من هذا املنطلق، نشأ يف ذهين سؤال مفاده: ما اهلدف من األهنار 
فُتسقى به األراضي ويتيسَّر  ،املاء للناس هتيِّّئمث رّد عليه قليب بنفسه أبهنا  أصال؟

للناس ماء الشرب، وتبقى مدخرات املاء أيضا موجودة. واملنافع نفسها تُنال يف 
العامل الروحاين من العلوم واملعارف الدينية، لذلك مسُِّّيت العلوم واملعارف الدينية 

مُثَّ قيسيت  قـُُلوبُُكم  مِّن  فيقول هللا تعاىل يف سورة البقرة:  ،أهنارا يف القرآن الكرمي
ا يـيتـيفيجَُّر مِّن ُه  ويًة ويإِّنَّ مِّني احل ِّجياريةِّ ليمي كي فيهِّيي كياحل ِّجياريةِّ أيو  أيشيدُّ قيس 

بـيع دِّ ذيلِّ
ينـ هيارُ  األ 

بل هي أكثر قسوة من  ،. أي أن قلوب معاندي اإلسالم ُتّجرت1
ألن من احلجارة ما يتفجر من ُتتها املاء، ولكن ال ترتّشح من قلوب  ،احلجارة

بل قيل  ،معاندي اإلسالم قطرة اإلكمان. اآلية ال تعين أن املاء خيرج من احلجارة
ولكن الكفار قساة  ،من ُتتها األهنار تسيلف ،يُفّجرهاو  ،فيها أن املاء يكون ُتتها

 اء قلوهبم ال جيد منفًذا ق . القلوب لدرجة أن املاء الروحاين الذي ور 
 العلوم املادية والروحانية تشبه األنهار

فتبنّي أن هناك ماء وراء القلوب أيضا، وأحياًن ال يقدر املرء قاسي القلب أيضا 
وخيضع أمامه فيخرج منها املاء. فمعىن املاء هو العلوم املادية  ،على مقاومته

إِّمنَّيا ميثيُل احل ييياةِّ والروحانية. يذكر هللا هذه احلقيقة يف آية أخر  أيضا فيقول: 
ير ضِّ ممَِّّا أيي ُكُل النَّاُس  تـيلي ي بِّهِّ نـيبياُت األ  نـ ييا كيمياء  أينـ زيل نياُه مِّني السَّمياءِّ فياخ  ينـ عياُم الدُّ وياأل 

هيا أيم ُرًني  ُلهيا أينَـُّهم  قيادُِّروني عيلييـ هيا أياتي رُفـيهيا ويازَّيَـّنيت  ويظينَّ أيه  ير ُض زُخ   حيىتَّ إِّذيا أيخيذيتِّ األ 
تِّ لِّقيو م   ايي ُل اآل  يم سِّ كيذيلِّكي نـُفيصِّّ أل  يًدا كيأين  ملي  تـيغ ني ابِّ ليي اًل أيو  نـيهيارًا فيجيعيل نياهيا حيصِّ

                                                 
       75البقرة:  1
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يـيتـيفيكَُّروني 
ولكن  ،. يتبني من هنا أن العلوم الدينية والدنيوية تكون نقيَّة مثل املاء1

وهتيج يف قلوهبم بني حني  ،اليت هي مثل نبات األرض- أفكار الناس السيئة
تفسد الدين أو الدنيا، فُتصبح تلك العلوم حسرة على الناس بدال من أن  -وآخر

م  تفيدهم. كذلك يقول هللا تعاىل:  تَّةِّ أيايَّ ير ضي يفِّ سِّ ُهوي الَّذِّي خيليقي السَّمياوياتِّ وياأل 
ُلويُكم  أييُُّكم  أيح سيُن عيمياًل  ويكياني عير ُشُه عيليى ال مياءِّ لِّيـيبـ 

من هذه . فإذا استنبطنا 2
ويجيعيل نيا مِّني ال مياءِّ ُكلَّ فهي تعطي املعىن نفسه املذكور يف:  ،اآلية معىن ماداي

ء  حييّ   شيي 
. أي أظهر هللا صفته "اخلالق" بواسطة املاء. وإذا استنبطنا معىن 3

روحانيا فاملراد من املاء هو الوحي اإلهلي، ومنطوق اآلية هو أن هللا تعاىل أقام 
أحسن عمال. فاملراد من املاء هو  ليبلوهم أيّهمبواسطة وحيه  لناساحكومته على 

 العلوم الدينية والدنيوية أيضا. 
 مبطر غزير مماثلة رسول اهلل 

ُدي  ويال عِّل مِّ  يقول رسول هللا  ثيلِّ   ،عن نفسه: ميثيُل ميا بـيعيثيينِّ هللُا بِّهِّ مِّن  اهل  كيمي
ا نيقِّيَّةٌ  ،ال غيي ثِّ ال كيثِّريِّ أيصيابي أير ًضا هي نـ  ي  ،قيبِّليت  ال مياءي  ،فيكياني مِّ فيأينـ بـيتيت  ال كيألي

هيا أيجيادِّبُ  ،ويال ُعش بي ال كيثِّريي  نـ  اءي  ،ويكيانيت  مِّ هبيا النَّاسي  ،أيم سيكيت ال مي فـينـيفيعي هللاُ ِّ
فيشيرِّبُوا ويسيقيو ا
4 . 

 يف اإلجنيل "شراب روحي"و "طعام روحي"تعبري 

إذ جاء  ؛التعبري يف القرآن الكرمي فق  بل ورد يف اإلجنيل أيضامل ُيستخدم هذا 
ي ا،  ًدا ُروحِّ رِّبُوا شيريااًب وياحِّ ي ا * ويمجيِّيعيُهم  شي ًدا ُروحِّ ُلوا طيعياًما وياحِّ فيه: ويمجيِّيعيُهم  أيكي

ريُة كي  بِّعيتِّهِّم ، ويالصَّخ  يَّة  اتي رية  ُروحِّ ريبُوني مِّن  صيخ  انُوا ييش  يحي"ألينَـُّهم  كي انيتِّ ال ميسِّ
5 . 

                                                 
 25يونس:  1
 8هود:  2
 31األنبياء:  3
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وعبارة اإلجنيل أن املراد  يتبني من اآلايت القرآنية املذكورة آنفا وحديث النيب 
من املاء يف الكتب الروحانية هو العلم الروحاين، كما يُراد منه العلوم املادية أيضا 

يح. أحياًن. ولكن انظروا إىل الفرق اهلائل بني علم القرآن الكرمي وعلم حواريي املس
ويفجرها وخيرج من ورائها، أما  ،يقول القرآن الكرمي أن هناك ماء وراء الصخور

ريبُوني  ي ا، ألينَـُّهم  كيانُوا ييش  ًدا ُروحِّ حواريو املسيح فيقولون: ويمجيِّيعيُهم  شيرِّبُوا شيريااًب وياحِّ
بِّعيتِّهِّم . هذا ميثٌل ومهيٌّ وليس هناك ما يصدِّقه. أما نظائر تدفق  يَّة  اتي رية  ُروحِّ مِّن  صيخ 

ر فملحوظة يف كل جبل. إًذا، هذا ميثل صادق ينابيع املاء من وراء الصخو 
ذكور يف اإلجنيل أضحوكة حبتة إذ يقول اإلجنيل: أنَـُّهم  كيانُوا املولكن املثل  ،وطبيعي

بِّعيتِّهِّم . يَّة  اتي رية  ُروحِّ ريبُوني مِّن  صيخ   ييش 
دلوين اآلن على صخرة تتبع، والناس يشربون منها! ال توجد، لكن احلجارة اليت 

وخيرج  تتفجروكل واحد يعرف أهنا  ،القرآن الكرمي جند أمثاهلا ابآلالفيذكرها 
 منها ماء.

يحي "مث بذل املسيحيون قصار  جهدهم فقالوا:   ريُة كيانيتِّ ال ميسِّ اليت تبعت هم  "ويالصَّخ 
كبريا   مكان صغريا أأوشربوا منها. ولكن القرآن الكرمي يقول إن كل مؤمن سواء 

اٌء يستفيد منه الناس. أي أن القرآن الكرمي يوصل هذا هو نفسه صخرة وراءها م
 املاء إىل قلب كل إنسان، أما أهل اإلجنيل فيُنهونه بوصوهلم إىل املسيح.

 جرت آالف األنهار العلمية بواسطة القرآن الكريم

وكما قلت فإن األهنار تكون روحانية حبتة اترة وتشمل علوما دنيوية اترة أخر . 
آن الكرمي جند أنه حافظ على نظام يضمن إبقاء العلوم السابقة فعندما نقرأ القر 

كانت سواء  إضافة إىل التزويد ابلعلوم الدينية، وقد أجر  أهنارا علمية  ،أيضا حية
 جارية يف زمن من األزمنة اخلالية أو مل جترِّ من قبل.

إننا عّلمناك ما مل يعلمه السابقون،  :يقول القرآن الكرمي خماطبا رسول هللا 
فاألهنار العظيمة اليت جرت بواسطة القرآن الكرمي ال نظري هلا يف األداين 

 السابقة.
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 667 ةالروحاني ياحة الس
 

 

 نهر علم الكون 

فانفجر منه  ،فالنهر األول الذي أجراه القرآن الكرمي هو توجيهه إىل قانون الطبيعة
فِّ اللَّي لِّ هنر علم، فيقول هللا تعاىل:  تِّالي ير ضِّ وياخ  إِّنَّ يفِّ خيل قِّ السَّمياوياتِّ وياأل 
يل بياب ُويلِّ األ  ت  ألِّ ايي ويالنـَّهيارِّ آلي

أي لو أتمل الناس يف خلق السماوات واألرض ، 1
ة، ألنه لنالوا علًما عظيما. كذلك سيجدون يف اختالف الليل والنهار آايت كثري 

فلماذا تطلع الشمس يف موعد حمدد كل يوم وتغرب يف  ،إن مل يكن هناك قانون
موعد حمدد، وتتغري مواعيد طلوعها وغروهبا يف مواسم خمتلفة؟ هذا يبني أن هناك 

 قانوًن يعمل يف السنن الطبيعية جتري ُتته هذه السلسلة كلها. 
اللَّي لي ويالنـَّهياري ويالشَّم سي ويال قيميري ويالنُُّجوُم ويسيخَّري ليُكُم مث يقول هللا تعاىل: 

ت  لِّقيو م  يـيع قُِّلوني  ايي ُمسيخَّرياٌت أبِّيم رِّهِّ إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي آلي
. أي إذا أتملتم يف هذه األمور 2

 تستطيعون أن تنالوا علما كبريا. 
الكرمي، أي وّجه ابختصار، لقد نشر هللا تعاىل العلوم املادية أيضا بواسطة القرآن 

الناسي إىل أن هناك علًما كذا وكذا فاسعوا للحصول عليه. فمثال لفت األنظار إىل 
قانون الطبيعة أوال، وابلتوجيه إىل هذا العلم وحده أبطل مجيع أنواع السحر 

ير ضِّ : اآلية ألنه إذا كانت ؛والشعوذة  صحيحة إِّنَّ يفِّ خيل قِّ السَّمياوياتِّ وياأل 
أنواع السحر والشعوذة تلقائيا؛ ألن املراد من السحر والشعوذة هو أنه تيبطل كافة 

مع أن هللا تعاىل  ،بل تستوي األمور ابلسحر والشعوذة فق  ،ليس هناك قانون
 يقول إن هناك قانوًن جيب أن تبحثوا عنه وتستفيدوا منه. 

 نهر علم اجلغرافيا

يقول هللا تعاىل فإن علم اجلغرافيا أيضا من العلوم اليت وّجه هللا تعاىل أنظارًن إليها، 
ِّنيي * ويإِّنَـّهيا ليبِّسيبِّيل  ُمقِّيم  * إِّنَّ مبيِّّنا هالك قوم لوط: 

ت  لِّل ُمتـيويمسِّّ ايي إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي آلي

                                                 
 191آل عمران:  1
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ييًة لِّل ُمؤ مِّنِّنيي  يفِّ ذيلِّكي آلي
حاب العقل والفطنة. مث . أي يف هذه القر  آايت ألص1

وهو مطروق ، العربطريق يف بالد يقول: إن هذه القر  اليت نذكرها تقع على 
تقع قر  قوم  ،دائما. من الثابت اترخييا أنه إذا مّرت القوافل من جانب أنطاكية

لوط يف طريقها، وهذا الطريق مطروق دائما. من املعلوم أن بعض الطرق ُتصبح 
ولكن الطريق املذكور يبقى مطروقا دائما. فبواسطة  ،لزمنمرتوكة بعد فرتة من ا

هذه اآلية وّجه هللا تعاىل األنظار إىل علم اجلغرافيا وقال: اجعليوا لكل املدن والقر  
ي ليُكم  واحبثوا عن مواقعها. كذلك يقول تعاىل:  ،عالمات ُودي ويقيد  تـيبـينيَّ ويعياًدا ويمثي

مِّن  ميسياكِّنِّهِّم  
ت عظيمة يف عاد ومثود وتعلمون مدًن عّمروها. مث أي هناك آاي 2

نيا مِّن  قـير يية  بيطِّريت  ميعِّيشيتـيهيا فيتِّل كي ميسياكِّنُـُهم  ملي  يف آية أخر :  يقول  ليك  ويكيم  أيه 
ُتس كين  مِّن  بـيع دِّهِّم  إِّالَّ قيلِّياًل ويُكنَّا حني ُن ال ويارِّثِّنيي 

. أي كِّال النوعني من اآلاثر 3
موجود، فهناك قر  وقالع تقع وس  مدن عامرة، فاحبثوا عنها، وستكون هناك 

 قر  تقع يف أماكن خربة متاما. 

 ومثوداعرتاف باحث مسيحي مبعلومات وردت يف القرآن الكريم عن عاد 

بعض املؤلفني  بهمن الغريب أن ما ورد يف القرآن الكرمي عن عاد ومثود يعرتف 
زيدان،  املسيحيني املتعصبني أيضا أبهنم ال يعرفون عنهم أكثر منه. لقد أّلف ُجرجي

، قال فيه: اليوًننيون ألّفوا  4وهو مسيحي متعصب جدا، كتااب حول جغرافيا العرب
وقد ذكرمها الرومان أيضا يف بعض األماكن، كذلك توجد   ،كتبا حول عاد  ومثود
ولكين أستطيع القول بعد قراءة كل هذه الكتب  ،افيا اآلخرينكتب خرباء علم اجلغر 

وما قيل  ،أكثر منه واحدا أبن ما ورد يف القرآن الكرمي عن عاد ومثود ال نعرف حرفا
 سواه كله كذب. إن اتريخ عاد ومثود يُعلم من القرآن الكرمي فق . 

                                                 
 78 -76احلجر  1
 39العنكبوت:  2
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اىل أن قر  ففي هذه اآلايت ورد ذكر علم اجلغرافيا صراحة، وقد أخرب هللا تع
رِّ عاد تقع يف أماكن   رب بعد. ب بعضها، ويقع بعضها اآلخر يف أماكن مل ختي  خي

 نهر علم املالحة 

رِّيي يفِّ مث وّجه القرآن الكرمي األنظار إىل علم املالحة فقال:  سيخَّري ليُكُم ال ُفل كي لِّتيج 
ينـ هياري  رِّ أبِّيم رِّهِّ ويسيخَّري ليُكُم األ  ال بيح 

أيضا علم مفيد لكم. فانظروا إىل  ، أي أن هذا1
األهنار كيف جتري متعرِّجة، ويُصبُّ هنر يف حبر ويصبُّ هنر آخر يف حبر آخر بعيدا 
عن الغاية املتوخاة. وكمر بعضها اآلخر من قرب الغاية املتوخاة. فمثال هناك بعض 

لشمال، األهنار يف أورواب اليت تُصبُّ يف البحر األبيض املتوس ، وبعضها يف حبر ا
وإذا ارتكب أحد سفاهة فسيبتعد آالف األميال عن غايته املتوّخاة. مث يقول هللا 

ألنه كمكن أن  ،إىل سرعة النهر واجتاهه وما شابه ذلك تنتبهواجيب أن  :تعاىل
يوصلكم إىل مكان آخر متاما. كذلك انظروا إىل البحار فإهنا أيضا مفيدة لكم، 

يها الرايح بصورة معينة. فلو مل تنتبهوا إىل الرايح وهي أيضا خاضعة لقانون، وهتّب ف
جيدا لصارت البحار نفسها مدعاة هلالككم. كذلك توجد فيها الصخور، فلو مل 

تِّهِّ اجل يويارِّ تنتبهوا إىل الصخور لدمِّّرت سفنكم. فيقول تعاىل:  رِّ   ويمِّن  آايي يفِّ ال بيح 
مِّ * إِّن  ييشيأ  يُس كِّنِّ الرِّيحي فـي  يع الي اييت  كياأل  رِّهِّ إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي آلي ييظ ليل ني ريوياكِّدي عيليى ظيه 

لُِّكلِّّ صيبَّار  شيُكور  
. إًن حنن جنعل الرايح هتّب يف البحر، وهببوهبا جتري سفنكم، 2
لن متخر السفن. عليكم أن تتذكروا أنكم إذا كنتم تريدون أن فوإذا سكنت الرايح 

لعني دائما على مواعيد هبوب الرايح تنجحوا يف البحار فعليكم أن تظلوا مطّ 
واجتاهاهتا. فلو اكتشفتم هذا العلم ملخرت سفنكم بسالم وأمان، وإن مل تتعلموا هذا 

 العلم فإما لن توصلكم سفنكم إىل غايتكم أو ستوصلكم بتأخري. 
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أنهار علم الطب

خيي رُُج يقول هللا تعاىل:  ؛العلم الرابع الذي يوّجه القرآن الكرمي إليه هو علم الطب
ييًة لِّقيو م  فياٌء لِّلنَّاسِّ إِّنَّ يفِّ ذيلِّكي آلي مِّن  بُطُوهنِّيا شيرياٌب خُم تيلٌِّف أيل ويانُُه فِّيهِّ شِّ

يـيتـيفيكَُّروني 
. أي خترج أنواع خمتلفة من العسل من بطون النحل، ونوع معني منه 1

ييًة لِّقيو م  يـيتـيفيكَُّروني إِّنَّ يفِّ ذي يفيد يف مرض معني. مث يقول تعاىل:  ومل يقل  لِّكي آلي
 ،بل قال أبننا أشرًن فق  ،إن مين سقى أحدا عسال عمال بقولنا هذا نفعه حتما

مث عليكم أن تفكروا أبنفسكم. فقد جرت البحوث وتبنّي أن النبااتت اليت جيين 
نفسه. فمثال جتين النحل العسلي يف بعض تُفيد يف اجملال ،النحُل منها العسل

األماكن من أشجار فيها مادة تسبب اإلسهال، فإذا تناول املرء ذلك العسل 
فإذا تناول املرء  ،املالراي يف إزالة أصيب ابإلسهال. وهناك بعض النبااتت اليت تفيد

يد يف املالراي. فإن أنواعا خمتلفة من العسل تف يف إزالةعسال مأخوذا منها لنفع 
إِّنَّ يفِّ بل قال:  ،يف العسل فائدة إنأمراض خمتلفة. لذلك مل يقل القرآن الكرمي 

ييًة لِّقيو م  يـيتـيفيكَُّروني  واآلن عليكم أن تقوموا  ،، أي لقد أشرًن فق ذيلِّكي آلي
ابلبحوث. لو أتملتم لعلمتم أن العسل من ألوان خمتلفة يفيد يف أمراض خمتلفة. 

وأّمها   ،دن للعالج جاءتين ذات يوم أستاذة من عائلة عريقةعندما سافرت إىل لن
الذي كان حاكما أعلى يف اهلند سابقا،  كانت صديقة محيمة ألم اللُّورد "إرون"

وقالت إن كثريا من رسائلها ما زال موجودا عندها، وأحضرت عسال كان مأخوذا 
سل ال يتوافق وقالت: استخدم ه فهو مفيد جدا لك. قلت: الع ،من نبااتت معينة

أما عندًن فيجنيه  ،مع طبعي. قالت: ال ندري من أي شيء جُيىن العسل األسرتايل
 معاجلة األمراض بوجه خاص. بعض الناس من نبااتت تفيد يف

 املنجاوالعسل املأخوذ من أشجار  املنجاكذلك كتب األطباء القدامى عندًن أبن 
ا. فال شك يف أن العسل ويفيد يف بعض األمراض األخر  أيض ،يقّوي القلب

ولكن القرآن الكرمي يقول إنه ال يدرك منافعه إال الذين يتفكرون. واملراد من  ،مفيد
70النحل:  1
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ذلك أن أنواعا خمتلفة من العسل تفيد يف أمراض خمتلفة. ما أعظم هذا الباب من 
 علم الطب الذي فتحته آية قرآنية وجيزة جدا! 

 نهر علم اهلندسة

يياًء ولقد بنّي هللا تعاىل علم اهلندسة أيضا فقال:  ُهوي الَّذِّي جيعيلي الشَّم سي ضِّ
نِّنيي وياحل ِّسيابي  ويال قيميري نُورًا ويقيدَّريُه مينيازِّلي لِّتـيع ليُموا عيديدي السِّّ

وجه هللا  اآلية. ففي هذه 1
ُس ويال قيميُر حبُِّ : أيضا قالو أنظارًن إىل علم احلساب،  ُم ويالشَّجيُر الشَّم  بيان  * ويالنَّج  س 

ُجديانِّ  ييس 
 ... أي النبااتت واألعشاب واألشجار أيضا تسجد هلل تعاىل. 2

 نهر علم األدب

ويليقيد  نـيع ليُم أينَـُّهم  كذلك لفت القرآن الكرمي األنظار إىل علم األدب أيضا فقال:   
ٌر لِّسياُن  ٌّ يـيُقوُلوني إِّمنَّيا يـُعيلُِّّمُه بيشي ا لِّسياٌن عيرييبِّ ُدوني إِّليي هِّ أيع جيمِّيٌّ ويهيذي الَّذِّي يـُل حِّ

ُمبِّنيٌ 
. أي نعلم جيدا أن الكفار يقولون أبن شخصا آخر يعّلمه القرآن، وأنه 3

هذا لسان ، بينما هو أعجميالتعليم  ينسبون إليه أمر ولكن الذيليس من عنده، 
دليل أيضا على ما قيل هنا. فإذا كان عريب مبني، أي هذا الكالم عريٌب. لقد ُقدِّم 

ذلك كذاب فال يؤيد الكذبي دليٌل. وإن قلتم إن أعجميا عّلمه فاعلموا أن حممدا 
فإن القرآن الكرمي  ،رسول هللا ال يعلم شيئا سو  العربية. وإن قلتم أبن عربيا عّلمه

ٌّ ُمبِّنيٌ بل املعجزة تكمن يف كونه  ،ليست معجزته العربية فق  أي أن  ؛عيرييبِّ
اإلكمان ابهلل  وملاذا نطلب ملاذا أنمر قد قال لنالغته تتضمن األدلة يف حد ذاهتا، و 
من  الصدق وملاذا مننع من الكذب وملاذا نؤيد واإلكمان ابملالئكة والرسل وملاذا مننع

ويقدم األدلة أيضا على أوامره، ومن أين  ،فهو عريب مبني ؛العدل الظلم وملاذا نؤيد
فكالمكم يف غري حمله من كِّال الوجهني، فال كمكنكم  .اذب ابألدلةسيأيت الك

فهو ال  ؛بل عريب ،ألن حممدا رسول هللا ليس أعجميا ،القول إن أعجميا يعّلمه
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ألنه لو عّلمه  ،كذلك ال تستطيعون القول أبن عربيا يعّلمه. يعلم أية لغة أخر 
عريب أيضا لكان القرآن افرتاء على أية حال. وإذا كان افرتاء فمن أين جاءت فيه 

ل   ؟األدلة مع أنكم تعرفون أنه كالم مبني ومن معاين املبني الذي يوضح ويفصِّّ
 كالمه جيدا، ويقدم األدلة على معقوليته. 

 نهر علم املعاني

املراد من علم املعاين هو الكالم حبسب مث وجه األنظار إىل علم املعاين أيضا. و 
وال يوجد فيه ما  ،مقتضى األمر. والكتاب الذي يتكلم حبسب مقتضى األمر واحملل

يقال عنه إنه يطابق علم املعاين. فيقول القرآن الكرمي أبن  ،يتناىف مع مقتضى األمر
ُتم  يفِّ ريي ب  ممَِّّا نـي علم املعاين موجود فيه. فيقول:  زَّل نيا عيليى عيب دًِّني فيأ تُوا بُِّسورية  ويإِّن  ُكنـ 

ُتم  صيادِّقِّنيي  اءيُكم  مِّن  ُدونِّ هللاِّ إِّن  ُكنـ  مِّن  مِّث لِّهِّ وياد ُعوا ُشهيدي
...وادعوا أنصاركم من 1

ألن كل ما سيقولونه سيكون يف  ،دون هللا.. ولكنهم ال يستطيعون أن يفعلوا ذلك
 ،بل سيكون يف غري حمله متاما ،لذا لن يكون حبسب مقتضى األمر ؛أتييد الكذب

 بينما كل ما يقوله القرآن فهو حبسب مقتضى األمر متاما. 
 نهر علم البيان

وينـيزَّل نيا عيليي كي ال كِّتيابي : بقولهكذلك ذكر القرآن الكرمي علم البيان أيضا 
يًة ويبُ  ء  ويُهًد  ويريمح  يياًًن لُِّكلِّّ شيي  لِّمِّنيي تِّبـ  ري  لِّل ُمس  ش 

. أي أنزلنا عليك كتااب 2
ّنا فيه املضامني واألحكام الضرورية كلها.  املراد من البيان هو شرح الكالم إن بيـّ

ء  فيصَّل نياُه وهذا ما يقوله القرآن الكرمي:  ،أبساليب خمتلفة ويُكلَّ شيي 
ياًل  تـيف صِّ

ّنا يف هذا الكتاب كل شيء ابلتفصيل وأبساليب خمتلفة ؛3  ،أي قد بيـّ
ويدرك اإلنسان أن كل دليل مطلوب قد  ،حبيث يرتّسخ كل أمر يف القلب

ل فيه أبحسن وجه.   فصِّّ
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 نهر علم النفس

سيابـُُهم  إِّالَّ مث ذُكر يف القرآن الكرمي علم النفس أيضا إذ يقول هللا تعاىل:  إِّن  حِّ
ُعُروني عيليى  رييبِّّ ليو  تيش 

. أي إن كنتم قادرين على فهم عواطفكم القلبية لعلمتم أن 1
املراد من علم النفس هو فهم العواطف القلبية. واملراد من إن حساهبا على هللا. 

اليت تتولد يف الداخل. أي يقول القرآن الكرمي إنه إذا أدرك  العاطفةُ  ،الشعور
اع أن يفهم علم القرآن. وبذلك قد نصح القرآن اإلنسان عواطفه القلبية الستط

عليكم أن تتأملوا فإذا كنتم تريدون أن تفهموا القرآن الكرمي  :الكرمي بين البشر بقوله
ستفهمون أن ما ورد يف القرآن الكرمي كله صحيح عندها  ،يف عواطفكم القلبية

 لن تفهموا القرآن أيضا. فوحق. وإن مل تتفكروا يف نفوسكم 
 م الكيمياءنهر عل

ميثيُل الَّذِّيني يـُن فُِّقوني : بقولهلقد لفت القرآن الكرمي األنظار إىل علم الكيمياء أيضا 
بُـلية  مِّئيُة حيبَّة  ويهللاُ  أيم وياهليُم  يفِّ سيبِّيلِّ هللاِّ كيميثيلِّ حيبَّة  أينـ بـيتيت  سيب عي سينيابِّلي يفِّ ُكلِّّ ُسنـ 

هللُا  ٌع عيلِّيمٌ ُيضياعُِّف لِّمين  ييشياُء وي وياسِّ
. لقد أشري يف هذه اآلية إىل التغريات 2

 الكيماوية اليت تؤثر يف احلبة. املزارع ال يدرك إال أنه زرع احلبة فنبتت. ولكن العاملِّ 
 ،بل يف األرض عناصر كيماوية ساعدت يف إنباهتا ،يدرك أن احلبة ال تنبت هكذا

السبب أن السمسم ينبت يف  يف األرض ملا نبتت. فماالعناصر وإن مل توجد تلك 
أراض وال ينبت يف أخر ، وينبت قصب السكر يف أرض وال ينبت يف غريها، 
وينبت القطن جيدا يف أرض وال ينبت يف أخر ، وينبت القمح جيدا يف أرض وال 

أن القمح يتكّون من عناصر كيماوية  هو السبب يف ذلكإن ينبت يف أخر . 
كذلك يتّكون وإال فال.  ،نبت القمحلي يف أرض وإذا ُوجدت تلك العناصر  ،معينة

ولو ُوجدت تلك العناصر يف أرض لنبت القطن  ،القطن أيضا من عناصر معينة
 سبع مائة حبة. قمح  كمكن أن تنبت من كل حبة إنهوإال فال. فيقول هللا تعاىل  ،جيدا
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 لقائي مع أستاذ يف جامعة البنجاب

جاء إىل قاداين ذات  "بوري"، املسرتهو كان هناك أستاذ يف جامعة البنجاب 
بحث يف عناصر األرض يف بالده ليعلم ابلوكان مكلَّفا من قِّبل احلكومة  ،مرة

على إنبات القمح أو أشياء  ومد  قدرهتا ،مقدار العناصر الكيماوية فيها
ولن جتد شخصا  ،أخر . فالتقى يب وقال: إن علمي يف هذا اجملال واسع جدا

حبثي إنه كمكن أن ينبت القمح  ويبنّي  احلكومة هبذا البحث، مثلي، وقد كّلفتين
يف بالدًن إىل عشرة آالف كيلو غرام يف اهلكتار الواحد، وأًن معتّز ببحثي هذا.  

ل املكان نفسه ابمسنا ،كان عنده معهد كبري للبحوث قرب الهور وظل  ،مث ُسجِّّ
معهدًن هناك لبعض الوقت. عندما قال كالمه قلُت: عشرة آالف كيلو غرام 

  28000فق ؟ يتبني من القرآن الكرمي أنه كمكن أن ينبت يف هكتار واحد إىل 
كليو غرام. فاندهش بسماع هذا الكالم وقال: هل هذا مكتوب يف القرآن 

فاستدعيت سكرتريي  الكرمي؟ قلُت: نعم. قال: أرجو أن تكتبوا يل هذه اآلية.
اخلاص وقلت له أن يكتب له تلك اآلية. فقال األستاذ: مل أكن أعرف ذلك، 

ومل يبدأ يف اهلند إىل اآلن، وأًن أول شخص بدأ البحث  ،إمنا هو علم جديد متاما
وقد كلِّّفت بذلك بعد الدراسة يف أورواب. قلت: ال يقتصر األمر  ،يف هذا اجملال

هللُا ُيضياعُِّف لِّمين  بل يقول هللا تعاىل:  ، كيلو غرام فق  28000على  وي
أيضا إذا شاء  أضعافالسبعة أي أن هللا تعاىل قادر على أن يزيد على  ييشياءُ 

توجد يف أرض بالدًن عناصر كيماوية كمكن  إنهذلك. قال: إن حبوثي تقول 
 بسببها أن ينبت عشرة آالف كيلو غرام من القمح يف هكتار واحد. أما الكتب

  16000املنشورة يف البالد األجنبية اليت قرأهتا فتقول أبن هناك إمكانية إلنبات 
كيلو غرام يف اهلكتار الواحد. قلُت: إًذا، يوجد يف القرآن الكرمي علم أكثر مما يف 

كيلو غرام يف   28000كمكن أن ينبت القمح إىل  إنهفهو يقول  ،تلك الكتب
 اهلكتار الواحد. 
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هت األنظ وأُمرًن أن نتفّكر يف األرض  ،ار يف هذه اآلية إىل علم الكيمياءلقد ُوجِّّ
ونر  إىل أي مد  توجد يف األرض عناصر تساعد على إنبات القمح أو القطن، 
وكم حبة كمكن أن تُنبتها حبة أو بذرة واحدة مبساعدة تلك العناصر. كذلك قال 

ا ُكنَّا عِّظياًما ويرُفيااًت أي تعاىل:  بـ ُعوثُوني خيل ًقا جيدِّيًدا * ُقل  ُكونُوا ويقياُلوا أيئِّذي ئِّنَّا ليمي
يـيُقوُلوني مين  يُعِّيُدًني ُقلِّ الَّذِّي  بُـُر يفِّ ُصُدورُِّكم  فيسي جياريًة أيو  حيدِّيًدا * أيو  خيل ًقا ممَِّّا ييك  حِّ

فيطيريُكم  أيوَّلي ميرَّة  
1 . 

 حتوُّل جسم اإلنسان إىل احلجر مبرور الزمن

 إمنا هو سُيحييكم هللا،فأن القول: كونوا حجارة أو حديدا  الظاهريبدوا يف  
؟ وإن قول وكمكن أن يقول قائل: أىّن لإلنسان أن يصري حجرا .خرافة حمضة

قبل أسبوعني  . لقد ُنشر يف اجلرائد يف روسيا خربٌ هو حمض خرافة هذا القرآن
يعود اترخيها  فق  جاء فيه أنه قد ُوجدت يف روسيا هياكل قدكمة لبعض الناس

فتبني من ذلك أن ُتّول  إىل مئات آالف السنني وصارت عظامهم حجارة.
كان يُقال من قبل أبن الفحم  اإلنسان إىل احلجر مبرور الزمان كان ممكنا.

ولكن مل تتم البحوث عن الناس إىل ذلك  ،احلجري أيضا نشأ من األشجار
احلني، أما اآلن فقد اكُتشف علم حديٌث يؤكد اكتشاف بعض اهلياكل القدكمة 

ويقول القرآن الكرمي أيضا: ملاذا تستغربون  لإلنسان وقد صارت عظامها حجارة.
العظام اليت هي  دونكم ،فإن هللا قادر على إحيائكم ولو صرمت حجارة ،من ذلك
 جسم اإلنسان. جزء من 

 نهر علم الفلسفة

بيان احلكمة الكامنة يف الشيء. يقول هللا . والفلسفة تعين مث هناك علم الفلسفة
ةي ويعيلَّميكي ميا ملي  تعاىل مشريا إىل هذا العلم:  مي ويأينـ زيلي هللُا عيليي كي ال كِّتيابي وياحل ِّك 

. فقد قيل هنا إن لكل أمر حكمة 2ًماتيُكن  تـيع ليُم ويكياني فيض ُل هللاِّ عيليي كي عيظِّي
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فاحلكمة املذكورة هنا هي الفلسفة اليت ذكرها القرآن الكرمي.  ،ينبغي تعّلمها
كان ملكا، و"أكرب" كان ملًكا، أما البحث:  زيب" كيقول التاريخ أبن "أورن

وملاذا ترك  ،هل امللك "أكرب" كان من املغول أو األتراك؟ وملاذا جاء إىل اهلند
بلده وجاء إىل اهلند، وماذا كانت الظروف اليت أدت إىل انتصار جيش صغري 

)غري أن عدد  أربع مائة مليون بلغ عدد سكانهبلد بلغ عدده بضعة آالف على 
هذا ما عشرين مليوًن فق (؟  بل كان أربع مائة مليون، عندئذ مل يكن سكانه
ل أنه مل توجد يف بالدهم أغذية فلسفة. كذلك البحث يف أمور مثابليسمَّى 

 ،وكانت احلروب واملفاسد ًنشبة يف اهلند ،جيدة، ومل تكن أرضهم خصبة
وبسببها انتصر جيش "أكرب" يف غضون فرتة وجيزة، هذه األمور كلها ُتصنَّف 

والتاريخ شيء آخر. إن "مقدمة ابن  ،ُتت الفلسفة. إًذا، فلسفة التاريخ شيء
وقد نوقشت فيه فلسفة التاريخ. ذات مرة جاء  ،خلدون" كتاب معروف جدا

فقلت له: أخربين أبفضل كتاب حول فلسفة  ،لزايريت يف قاداين أستاذ إجنليزي
 ؛التاريخ. قال: ال يوجد يف أورواب وأمريكا كتاب أفضل من مقدمة ابن خلدون

فهو أفضل كتاب يف  ،الفلسفة اليت بّينها هو ال نستطيع أن نبني أفضل منهاف
جملال. فلماذا بنّي ابن خلدون فلسفة التاريخ؟ ألنه قرأ يف القرآن: احبثوا عن هذا ا

وعندما تعلموهنا ستطّلعون على السر احلقيقي. ففّكر ملاذا  ،فلسفة كل شيء
يف فلسفة السياسة  لي ُدّمرت الدول اإلسالمية، وملاذا ُدمِّّرت البالد األخر ؟ أتمّ 

ألن القرآن الكرمي وحده  ،القرآن الكرمي ولكنه تعّلمها من ،فأّلف هذه املقدمة
 لفت االنتباه إىل هذا العلم.

 نهر علم املنطق

ُُم اتَّبُِّعوا ميا أينـ زيلي مث يُبنيِّّ القرآن الكرمي علم املنطق أيضا ويقول:  إِّذيا قِّيلي هلي وي
ءيًني أيويليو  كياني  نيا عيليي هِّ آابي ًئا ويالي هللُا قياُلوا بيل  نـيتَّبُِّع ميا أيل فييـ  يـ  ُيُهم  الي يـيع قُِّلوني شي آابي

تيُدوني  يـيه 
آابءًن كانوا عاقلني لذا سنّتبعهم، أما القول  إنّ ... كمكن أن تقولوا 1
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سنتّبعهم يف كل األحوال سواء أكانوا سفهاء أو عقالء فهذا يُنايف العقل.  إننا
ل. فهنا وّجه واملنطق هو أن يُثبت املرء ابلدليل ما هو معقول وما هو غري معقو 

 القرآن الكرمي أنظارًن إىل أن نقبل املعقول وال نقبل ما كان غري معقول. 
 نهر علم مقارنة األديان 

لي ال كِّتيابِّ كذلك نّبه القرآن الكرمي إىل علم مقارنة األداين أيضا فقال:  ايي أيه 
يمي ويميا أُن زِّليتِّ التَـّو رياُة  يُل إِّالَّ مِّن  بـيع دِّهِّ أيفيالي ملِّي ُُتياجُّوني يفِّ إِّبـ رياهِّ جن ِّ وياإل ِّ

تـيع قُِّلوني 
نتيجة احلماس الحرتام -. أي هناك بعض الناس الذين ال ينتبهون 1
إىل زمن خال فيه آابيهم، فمثال يقولون أبن إبراهيم كان يهوداي أو  -آابئهم
 كانفكيف   ،ولكن ال ينتبهون إىل أن التوراة واإلجنيل جاءا فيما بعد ،نصرانيا

 يهوداي أو نصرانيا؟
 نقاش مع قسيس

ال جناة  أنفقلُت له: تقولون  ،كنت صغريا حني جر  النقاش بيين وبني قسيس
فكيف جنا إبراهيم إًذا؟ قال: إن إبراهيم أيضا كان  ،دون اإلكمان بكفارة املسيح

 ،يؤمن ابلكفارة. قلُت: إن كفارة املسيح جاءت إىل الوجود بعد إبراهيم أبلفيي عام
فكيف آمن ابلكفارة قبل وجودها؟ فلم يُطق جوااًب وقال ُجزافا أبن إبراهيم أيضا  

 كان يؤمن ابلكفارة. 
 قصة طريفة لشاب خملص

وكان  ،وكان يدرس يف "عليكره" ،كان هناك شاب خملص من عائلة السادات
صديقي يف الصغر وقد تويّفِّ قبل فرتة. كان إنساًن بسيطا فجاءين ذات مرة وقال: 

يد أن أسألك شيئا، إذ هناك شبهة ختاجلين. قلُت: ما هي؟ قال: هل كان أبو أر 
عن   ُيسألبكر وعمر رضي هللا عنهما من الشيعة أم من أهل السنة؟ قلت: ال 

ألن هذين املذهبني جاءا إىل حّيز الوجود  ،كوهنما من أهل الشيعة أو السنة
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 عنهما خليفتني أم ال؟ بعدمها. بل السؤال هو: هل كان أبو بكر وعمر رضي هللا
ألن هذه هي القضية اليت أّدت إىل نشوء مذهب الشيعة وأهل السنة. قال: 
حسنا، مل أنتبه إىل ذلك. أي كان يريد أن يتأكد من كون أيب بكر وعمر رضي 

مع أهنما توفيا قبل وجود هذين  ،هللا عنهما من أهل الشيعة أو من أهل السنة
 املذهبني. 

 نهر علم النبات

نيا ذلك نّبه القرآن الكرمي إىل علم النبااتت أيضا فقال: ك ء  خيليق  ويمِّن  ُكلِّّ شيي 
ِّ ليعيلَُّكم  تيذيكَُّروني  زيو جيني 

.. أي يف كل النبااتت هناك ذكر وأنثى، وإذا لقَّح الذكر 1
األنثى بطريقة صحيحة كانت املزرعة جيدة. لذلك يقول خرباء الزراعة أنه جيب 

الطلع من الشجر الذكر وتنقله إىل غبار ألهنا أتخذ  ،يف البساتنيتربية النحل 
 فتثمر األشجار أكثر.  ،األنثى

  حادث من حياة رسول اهلل 

ببعض الناس الذين كانوا يؤيبِّّرون  كان العرب يؤيبِّّرون خنلهم، فذات مرة مّر النيب 
، وهذا أيضا دليل مل يكن يعرف أن هللا خلق النبااتت أزواجا خنلهم، ولكن النيب 

لقال املعارضون  على صدق القرآن الكرمي، إذ لو كان ذلك يف علم رسول هللا 
فعندما رآهم  ،مل يعرف ذلك ولكنه  ،كتب هذا يف القرآن الكرمي من عنده  إنه

فنجعل ذكورها يف إًنثها  النخل، سأهلم: ماذا تفعلون؟ قالوا: نلّقح النخل يؤيبِّّرون
إهنا ستحمل من الثمار ما هو مقّدر هلا ال  ،: هذا لغوليكون اإلمثار أفضل. قال 

يف العام التايل  وهذه العملية ال تنفع شيئا. فرتكوا ذلك. مث جاءوا إىل النيب  ،حمالة
عتاد. ومل حيمل النخيل مثارا كامل ،وقالوا اي رسول هللا: لقد نقص نتاج مزرعتنا بشدة

وأنتم أدر   ،سأهلم: ملاذا؟ قالوا: ألنك منعتنا من التلقيح. قال: أًن أيضا بشر مثلكم
 . 2هبذا العلم وال أفقهه، وكان عليكم أال تقبلوا كالمي هبذا الشأن

                                                 
 50الذارايت:  1
 صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا. 2
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ولكن القرآن الكرمي  ،ما كان كملك علما ذاتيا هبذا الشأن انتبهوا اآلن، إن النيب 
ِّ ليعيلَُّكم  تيذيكَُّروني ويمِّن  ُكلِّّ يقول:  ء  خيليق نيا زيو جيني   وجود .. أي أن فكرةشيي 

النبااتت  يف بل يف كل شيء حىت ،البشر فق  تقتصر علىالذكر واألنثى ال 
واجلمادات. قبل فرتة من الزمن قرأت عن القصدير أن البحوث يف هذا اجملال 

نبه القرآن الكرمي إىل علم أثبتت أن بعض أنواعه ذيكٌر وبعضها أنثى. إًذا، قد 
 النبااتت أيضا.

 نهر علم التوافق بني املخلوقات

كذلك وّجه القرآن الكرمي األنظار إىل علم التوافق بني املخلوقات أيضا. مبعىن أن 
نيا فِّيهيا للمخلوقات املختلفة حاجات خمتلفة، فقال:  هيا ويأيل قييـ  ير ضي ميديد ًني وياأل 

ني  يي ويأينـ بـيتـ  ء  ميو ُزون  ريوياسِّ ا فِّيهيا مِّن  ُكلِّّ شيي 
. أي ُتسد بواسطة هذه األشياء 1

حاجات الناس واحليواًنت أيضا. يقول الناس إن بعض األشياء دون فائدة، ولو  
كان هناك إله ملا خلق شيئا ال جدو  منه. ولكن البحوث احلالية أثبتت أن هناك 

ذ  عليها. فقد أشار هللا تعاىل يف تتغ إذاجلراثيم الوابئية تقوم بقتل بعض احلشرات 
  ء  ميو ُزون إىل أنه خلق كل شيء حيتاج إليه اإلنسان أو احليوان. فمن  ُكلِّّ شيي 

تلك األشياء ما ُتتاج إليه اجلراثيم الصغرية اليت ال تُر  ابلعني اجملردة بل تُر  
ت أيضا، ابملنظار فق . ولوال ذلك الشيء الذي حنسبه لغوا ملا كانت تلك احلشرا

 ولو مل خُتلق تلك احلشرات ملا انقطعت األوبئة اليت تزول بسببها.
 نهر علم احليوان 

وييفِّ خيل قُِّكم  ويميا يـيُبثُّ مِّن  األنظار إىل علم احليواًنت فقال:   مث لفت هللا
ٌت لِّقيو م  يُوقُِّنوني  ديابَّة  آايي

ير ضِّ ، مث قال: 2 ويالي طيائِّر  ييطِّرُي ويميا مِّن  ديابَّة  يفِّ األ 
ثياُلُكم   ينياحيي هِّ إِّالَّ أُميٌم أيم  جبِّ

. ليس املراد من األمم هنا أمم األنبياء بل املراد أن 3
                                                 

 20احلجر:  1
 5اجلاثية:  2
 39األنعام:  3
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هناك قانوًن ساري املفعول يف الطيور أيضا. فتعمل فيها قوانني ترتك اإلنسان يف 
ني من بلد حرية من أمره. انظروا إىل الطيور املائية مثال فهي تطري يف موسم مع

يبعد آالف األميال وأتيت إىل هنا، مث تبدأ ابلطريان يف موسم معني قبل أن يعرفه 
خرباء الطقس وبذلك يُعلم أن الرايح من نوع معني ستبدأ ابهلبوب أو ستنزل 
األمطار. فيقول هللا تعاىل إن هناك قوانني تعمل يف أمم مثلكم أيضا عملها. 

إذا أتملتم فيها لظهرت للعيان علوم عظيمة، تزعمون أهنا طيور ال تعقل ولكن 
كم أودعها هللا!   ولعلمتم كم من حِّ

 النظام يف النمل والنحل 

لقد قرأت كتبا عن النمل والنحل يتبني منها أن فيها أيضا نظاما عظيما. لقد 
قرأت يف جملة أمريكية عن حيوان مائي أيكل األمساك ويبين بيوت الطني على 
شواطئ األهنار. فحدث ذات مرة أن اجنرفت بعض صغاره مع املاء صدفة 

 الزمان. مل ووصلت إىل مكان حيث كانت حيواًنت من تلك الفصيلة منذ قدمي
تعرف هذه الصغار بناء البيوت فدعا أحدها حيواًن ماهرا فعّلم الصغار كيف تبىن 

 البيوت مث عاد إىل مكانه. 
كذلك ثبت أيضا أن هناك بعض احليواًنت اليت كانت أعشاشها من طراز خمتلف 
من قبل واآلن اختذت أشكاال خمتلفة. فهذا يبنّي أهنا أيضا يف طور التطور مثل 

 نسان. اإل
 جتربة غريبة

لقد مررت شخصيا بتجربة غريبة. كانت عندي بندقية هوائية يف أثناء السفر إىل 
وعندما محلتها  ،فيه، فاصطدُت محامة الهور الذي تويّف املسيح املوعود 

لذحبها رأيت أن هناك عقدة قرب بطنها ُعقدت بغصن شجرة. وحني فككتها 
. يبدو أهنا خاطته جرًحا ا خيي  اجلراحوخاطته كم ،علمُت أهنا أصيبت جبرح

قمت هلا. وعندما اصطدهتا كان اجلرح قد اندمل،  همبنقارها أو محامة أخر  خاطت
 رأيت أن اجلرح قد اندمل كليا، ومنا من ُتته جلد جاف. ف العقدة حبل
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ُم  ممَِّّا عي يقول هللا تعاىل عن علم احليوان:  نيا هلي مِّليت  أيي دِّينيا أينـ عياًما أويملي  يـيريو ا أيًنَّ خيليق 
ُم  فِّيهيا مينيافُِّع  نـ هيا أيي ُكُلوني * ويهلي نـ هيا ريُكوبـُُهم  ويمِّ ُم  فيمِّ فـيُهم  هلييا ميالُِّكوني * ويذيلَّل نياهيا هلي

ُكُروني  ويميشيارُِّب أيفيالي ييش 
. أي أال يرون أن األشياء اليت خلقناها هي عدة أنواع، 1
ما أيكلون، أو يستفيدون منها بطرق أخر ، مثل  فمنها ما يركبون ومنها

االستفادة من جلودها أبساليب كثرية أو شرب ألبان بعضها، أفال يشكرون هللا 
التحقق فيما بل جيب  ،على تلك النعم؟ أي أن ريية احليواًنت وحدها ال تكفي

 مثال.  إذا كان يف حلمها ُسمٌّ 
 حادث وقع يف صغري

وكان املسيح املوعود  ،لصيد ابلبندقية اهلوائية منذ الصغرر أنين كنت مولعا ابأتذكّ 
  .أيضا معجيبا ابلصيد ألنه حيافظ على القوة، فكنت أصطاد له احلمائم

مين ولكنه  وذات مرة مل أجد محامة فاصطدت ببغاء. فأخذه املسيح املوعود 
 كل دعاين بعد قليل، فذهبت إليه فحمل الببغاء وقال: "اي حممود، مل خيلق هللا

بل خلق بعضها لالستمتاع برييتها. الببغاء طائر مجيل وقد  ،احليواًنت لألكل
خلقه هللا لالستمتاع برييته، ولكنك ظننت أن كل حيوان ُخلق لألكل." هذا ما 

فإن هلا مزااي خمتلفة، بعضها صاحل  ،يقوله القرآن الكرمي أن أتمَّلوا يف احليواًنت
ضها كمكنه الكالم مثل الببغاوات وما شاهبها، لألكل وبعضها صاحل للريية وبع

جلده مفيد ومنها ما  يكونوفيها منافع أخر . وبعضها ُتستخدم للركوب، ومنها 
 يؤكل، ومنها ما ُيستخدم يف صناعة األلبسة واألحذية وغريها. 

 نهر علم املعيشة

ر احلج: إذ يقول هللا تعاىل يف ذك ،مث وّجه القرآن الكرمي إىل علم املعيشة أيضا
  تـيُغوا فيض اًل مِّن  ريبُِّّكم ليي سي عيليي ُكم  ُجنياٌح أين  تـيبـ 

. أي ليس من الذنب أن تسألوا 2
 هللا فضله بواسطة التجارة يف أايم احلج. 

                                                 
 74-72يس:  1
 199البقرة:  2
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ير ضِّ ويابـ تـيُغوا مِّن  فيض لِّ أيضا:  ويقول  ُروا يفِّ األ  ُة فيانـ تيشِّ ييتِّ الصَّالي فيإِّذيا ُقضِّ
انتهت صالة اجلمعة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا. ففي . أي إذا 1هللاِّ 

بل  ،هذه اآلايت نصح هللا املؤمنني أن األوقات كلها ليست للصالة واحلج فق 
عليكم أن تبذلوا بعض الوقت يف الصلوات وبعضه يف أمور دنيوية حىت تتحسن 

 . ووطنكمكم ة عائلتحال
 نهر علم االقتصاد 

ويالي جتي عيل  ييديكي ميغ ُلوليًة إِّىلي ُعُنقِّكي : بقولهكذلك لفت األنظار إىل علم االقتصاد 
ويالي تـيب ُسط هيا ُكلَّ ال بيس  ِّ فـيتـيق ُعدي ميُلوًما حمي ُسورًا

. أي ال تبخل وال تبّذر لئال يضيع 2
ملال. حباجة إىل ا حينها ماُلك كله، ألن اإلنسان يواجه مناسبات خمتلفة يكون

أهله أو  أحد فإذا كسب اإلنسان ماال يف الشباب وهدره هدرا مث مرض أو مرض
جيب أن تقتصدوا يف إنه  أوالده فقد ال جيد ماال للعالج. لذلك قال تعاىل

 أي توّفروا جزءا منه وتنفقوا جزءا منه.  ؛اإلنفاق
أيُلونيكي مياذيا يـُن فُِّقوني ُقلِّ ال عيف وي يقول تعاىل: و  ويييس 

مع أن هللا تعاىل أيمر ف. 3
ولكنه يقول إن عليكم أن تنفقوا ما توفَّر بعد قضاء حاجاتكم وال تبذلوا  ،ابإلنفاق

 ما ستحتاجون إليه مستقبال. 
لقد ورد يف األحاديث أن صحابيا أراد الوصية وقال إنه سيوزع ُجّل ماله على 

ٌر مِّن  الي ... إِّنَّكي إِّن  ": قال له رسول هللا فالفقراء،  يـ  تـيريك تي ويليديكي أيغ نِّيياءي خي
ُهم  عياليًة يـيتيكيفَُّفوني النَّاسي  رُكي ر هلم وللوارثني حىت يعيشوا بعزة  4"أين  تـيتـ  فادَّخِّ

 وكرامة.
 
 

                                                 
 11اجلمعة:  1
 30اإلسراء:  2
 220البقرة:  3
 صحيح البخاري؛ كتاب الفرائض، ابب مرياث البنات. 4
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 نهر علم التمدُّن

ي ال ُقري  لقد وّجه القرآن الكرمي إىل علم التمدن أيضا فقال:  نـيُهم  ويبـيني  ويجيعيل نيا بـييـ 
نيا فِّيهيا قـًُر  ظياهِّريًة ويقيدَّر ًني فِّيهيا السَّيـ ري  ريك  الَّيتِّ ابي

. أي عمر ًن مدًن كبرية بني قر  1
وبسببها كان الناس يذهبون إىل أماكن سكنية على  ،قوم سبأ وقر  بين إسرائيل

أي  ،وكانوا حيصلون على الطعام. فقد بنّي هللا هنا أن التمدن ،مسافات قصرية
ألنه يؤدي إىل تسهيل العالقات املتبادلة بني  ؛مدعاة لتقدم البالد ،دنعمران امل

بل  ،تتوسع عالقات الناس فال ،املواطنني. وإذا كانت يف بلد ما قر  فق 
 وينخفض مستو  تعليمهم وتكسد جتارهتم. 

 نهر علم التاريخ

ال ُقري  نـيُقصُُّه عيليي كي ذيلِّكي مِّن  أينـ بياءِّ : بقولهمث يوّجه القرآن الكرمي إىل علم التاريخ 
يدٌ  نـ هيا قيائٌِّم ويحيصِّ مِّ

. أي أن وقائع األمم السابقة اليت بيّـّناها يف القرآن الكرمي قد 2
 وال تزال آاثر بعضها قائمة.  ،اندثرت آاثر بعضها
واآلخر  ،أحدمها يسّمى "التاريخ" ؛أنباء املاضي قسمان إنيقول علماء التاريخ 
بيان الوقائع قبل زمن التاريخ. وهذا ما ذكره القرآن الكرمي يف  "ما قبل التاريخ" أي

 آاثر بعضها ال تزالن وقائع األمم السابقة اليت ذكرًنها، أب ، وذلكهذه اآلية
وقد  ،يعود إىل فرتة ما قبل التاريخفبعضها أما  ،أي أهنا جزء من التاريخ موجودة،

 اندثرت آاثرها فال يذكرها التاريخ. 
 ء العاملنهر علم بد

مث يذكر القرآن الكرمي علم بدء العامل، أي كيف ُخلقت األرض والسماوات وكيف 
أي اخل يل قي  : ُخلق العامل ... فيقول هللا ير ضِّ فيان ظُُروا كيي في بيدي ريُوا يفِّ األ  ُقل  سِّ

3 .

                                                 
 19سبأ:  1
 101هود:  2
 21العنكبوت:  3
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هذا ما يسمى "علم األعراق البشرية" اصطالحا، أي االطالع على التاريخ ابلنظر 
إىل آاثر األقوام املختلفة. فيقول هللا تعاىل: إن كنتم تريدون أن تطلعوا على اتريخ 

بل قد أقامت األمم  ،لن تتمكنوا من ذلك ابالطالع على اتريخ بلد واحدفالعامل 
خمتلفة. فإن كنتم تريدون أن تعرفوا اتريخ األمم  املختلفة حضارات خمتلفة يف بالد

بل عندما  ،إذ لن تعرفوا التاريخ ابلسري يف بلد واحد ؛اخلالية فسريوا يف العامل كله
أن احلضارة ازدهرت يف اهلند يف قرن  مثال تعرفونفسوف خمتلفة  بالًداجتوبون 

وازدهرت يف  وازدهرت يف بالد الفرس يف قرن وازدهرت يف الروم يف قرن آخر،
جزيرة العرب يف قرن وازدهرت يف بالد الشام يف قرن آخر ويف مصر يف قرن آخر 
ويف بلد آخر يف قرن غريه. فمن الضروري لالطالع على علم األعراق البشرية أن 

 تسريوا يف األرض. 
أينَّ أيويملي  يـيري الَّذِّيني كيفيُروا أي خلق العامل كله:  ،كذلك يقول تعاىل عن علم البدء

ء  حييّ  أيفيالي   ُكلَّ شيي 
ير ضي كيانـيتيا ريتـ ًقا فـيفيتـيق نيامهُيا ويجيعيل نيا مِّني ال مياءِّ السَّمياوياتِّ وياأل 

يـُؤ مُِّنوني 
مث تبدأ  ،، يتبني من علم األفالك أن الذرَّات تتولد أوال يف العامل1

له وتذهب ابالجتماع يف مكان واحد، مث يدور املركز وتتدافع الذرات من حو 
 ،وبسبب بُعدها يف اجلو تتولد احلرارة وينشأ البخار مث ينـزل املطر ويربِّّدها ،بعيدا

وبذلك تتكّون ُكرٌة. والقرآن الكرمي أيضا رسم الصورة نفسها وقال: إن كنتم 
 تريدون أن تطلعوا على بداية العامل فتأملوا فيما بيّـّناه لكم. 

 نهر علم الطقس

ير ضِّ مي علم الطقس أيضا فقال: لقد بنّي القرآن الكر  عِّ * وياأل  ويالسَّمياءِّ ذياتِّ الرَّج 
هل يز لِّ  ذياتِّ الصَّد عِّ * إِّنَُّه ليقيو ٌل فيص ٌل * ويميا ُهوي ابِّ

. أي انظروا إىل السحاب الذي 2
كُمطر املاء مرة بعد أخر ، وانظروا إىل األرض اليت تنشق فتخرج منها الثمار 

ذه األمور لعلمتم أن هللا تعاىل جعل لكل شيء مومسا، ففي وغريها. فلو تدبرمت ه
                                                 

 31األنبياء:  1
 15-12الطارق:  2



 685 ةالروحاني ياحة الس
 

موسم ينـزل املاء ويف موسم معني تنبت خضرة معينة. ولو تدبرمت على هذا النحو 
وحّث عظيمة. فقد أشار القرآن الكرمي إىل علوم جارية يف العامل،  الكتسبتم علوما
من مصدر كذا  ساهبااكتوقال أبنكم تستطيعون  ،وأخرب عن منبعها على تعّلمها،

وكذا. فالقرآن الكرمي هو مبدأ كافة العلوم املوجودة يف العامل، وقد لفت االنتباه 
 إليها مرارا وتكرارا. 

 نهر العلوم الدينية

وإضافة إىل ذلك أجر  القرآن الكرمي أهنار العلوم الدينية. واحلق أن هذه األهنار ُتمل 
 ألن هلا عالقة أوثق ابلقرآن الكرمي.  ،الروحانيةأمهية كرب  يف احلقيقة من الناحية 

، مث جرت منه يف العامل البحر األعظم يف العامل الروحاين هو حممد رسول هللا 
روحانية من عدة أنواع. فانظروا مثال إىل أنه قد جر  هنر الشريعة، مث جر   أهنارًا

ر للحنابلة. فكل من النهر نفسه هنر لألحناف، وهنر للشوافع وهنر للمالكية وهن
هذه أهنار خمتلفة جرت من هنر الشريعة. مث جر  هنر للشيعة، وهنر ألهل السنة 
وهنر للخوارج، وبواسطتهم ظلت جوانب خمتلفة من الشريعة يف طور النقاش.  
كذلك جر  هنر التصوف، وهنر فلسفة الشريعة الذي كان مؤسسه األعظم هو 

ن تيمية رمحهما هللا. ويف األخري قام سيدًن ، واإلمام اب)الدهلوي( الشاه ويل هللا
جر  هنر السياسة  وأيضابعمل أهم وأكرب يف هذا اجملال.  املسيح املوعود 

مث ظل يتقدم ابستمرار، وبذلك  الذي بدأ من أيب بكر وعمر وعثمان وعلي 
اليت كانت تتعلق ابلسياسة الدينية والفلسفة - ظلت هذه السلسلة الروحانية

كيم  جر  كما تتوسع يف العامل أكثر فأكثر.   -لشريعة وضروراهتاأوامر االدينية وحِّ
وسقى به األرض. كذلك   ،هنر األخالق الفاضلة الذي مّده اإلمام الغزايل أكثر

بلّي،كان أًنس عظام مثل  ين شيت، وهباء الداجلومعني الدين  اجلُنيد والشِّّ
النقشبندي وشهاب الدين السهروردي وغريهم يف جمال التصوف. مث جرت هذه 

. مث جر  يف العامل األهنار كلها يف العامل وانصبَّت  يف شخص املسيح املوعود 
وظلت األهنار الروحانية السابقة أيضا جارية. األهنار  هنر جديد بواسطته 
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ال  ولكن هنر حممد رسول هللا  ،كلها  اليت أجراها امللوك يف األزمنة الغابرة جّفت
 يزال جاراي مستمرا. 

 الفرق البّين بني األنهار الدنيوية والروحانية

ولكن األهنار الروحانية ال جتف. ابألهنار الدنيوية  ،ترون أن األهنار الدنيوية جتف
تنضج الغالل املادية، ولكن بواسطة األهنار الروحانية تنضج غيّلة التقو . الغالل 

ولكن غالل النهر  ،اليت تنضج بواسطة األهنار الدنيوية تؤكل مرة واحدة مث تتبدد
ل مياُل ويال بـيُنوني زِّينيُة احل ييياةِّ ا. فيقول هللا تعاىل: اآلبدينالروحاين ُتستهلك إىل أبد 

يـ ٌر أيمياًل  ٌر عِّن دي ريبِّّكي ثـيويااًب ويخي يـ  نـ ييا ويال بياقِّيياُت الصَّاحلِّياُت خي الدُّ
أموال  أن . أي1
تفيد يف  ، إمنااألهنار الدنيوية والغالل اليت تُنبتها، وكذلك أفراُد النسل اإلنساين

 فهي ولكن الغلة اليت تنضج بواسطة النهر القرآينهذه الدنيا وال تنفع يف اآلخرة، 
نُِّزوا ليُكم  ُكُنوزًا عيليى تنفع إىل يوم القيامة. يقول املسيح الناصري  : الي تيك 

رُِّقوني * بيلِّ  أُ، ويحيي ُث يـينـ ُقُب السَّارُِّقوني ويييس  ُد السُّوُس ويالصَّدي األير ضِّ حيي ُث يـُف سِّ
نُِّزوا ليُكم  ُكُنوزًا يفِّ  ُقُب اك  أٌ، ويحيي ُث الي يـينـ  ُد ُسوٌس ويالي صيدي  السَّمياءِّ، حيي ُث الي يـُف سِّ
رُِّقون سيارُِّقوني ويالي ييس 
2 . 

ابختصار، املال الذي يـُعيّد ابملاء املادي، واألوالد الذين يكربون بتناول هذا 
ينتهون يف هذه الدنيا، أما "الباقيات الصاحلات" اليت تنبت وتنمو  ، إمنااملال

تبقى حية إىل يوم  ، فهيابلنهر القرآين والنهر الذي أجراه حممد رسول هللا
، وقد ُوعد املؤمن القيامة وتنال حياة أبدية، ألن املؤمن مثرة هنر رسول هللا 

ستبقى إىل يوم القيامة  ، إن مثرة أنبتها هنر رسول هللافابحلياة األبدية، لذا 
 ولن تفسد أبدا.

ولكن  ،انظروا إىل مال أيب جهل الذي كان نتاج املاء املادي، فقد ابد وانتهى
 فقد ًنل حياة أبدية.  الذي نتج عن ماء حممد رسول هللا 
                                                 

 47الكهف  1
يُل ميىتَّ  2  20 -19: 6إِّجن ِّ
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مث انظروا كيف جر  فيه هنر  ،كم كان مثل أرض جدابء  انظروا إىل عمر 
، بل جر  قبله هنر أيب بكر مث جر  هنر عمر مث هنر بفضل أتثري رسول هللا 
مثل القادرية  املذاهب. مث جرت بعد ذلك أهنار عثمان مث هنر علي 

 ومنها ،جرت بقية األهنار كلها  واجلشتية والنقشبندية والسهروردية. ومنه
هنر السيد عبد القادر اجليالين، وهنر جالل الدين الرومي وهنر إبراهيم بن 

شيت، وهنر داات غنج َّبش، اجل، وهنر اإلمام الغزايل، وهنر معني الدين دهماأل
، وهنر نظام الدين أولياء، وهنر شكر وهنر َّبتيار كاكي، وهنر فريد الدين غنج

الشاه ويل هللا أمحد السرهندي، وهنر  واجة سليم جشيت، وهنر سيداخل
محهم هللا، ويف أمحد الربيلوي ر  ، وهنر خواجة مري درد، وهنر سيد)الدهلوي(

. هل من هنر آخر امتد إىل زمن وإىل بالد األخري هنر املسيح املوعود 
مثل النهر املذكور آنفا؟ فمن األهنار ما جر  إىل مائيتي ميل ومنها ما جر  
إىل أربع مائة ميل ومنها ما جر  إىل مائة سنة أو مئة ومخسني سنة، أما هنر 

فقد بدأ من العرب وظل كمتد يف الشمال ووصل إىل بولندا  رسول هللا 
، ويف جانب آخر وصل إىل صقلية مرورا أبورواب. ويف القسطنطينيةمرورا من 

وإسبانيا مرورا مبصر. كذلك وصل  واملغرب الغرب وصل إىل تونس واجلزائر
إىل سرياليون، وساحل العاج ونيجرياي، ويف الشرق وصل إىل إيران وَّبار  

لصني واهلند وبورما، ويف اجلنوب إىل إندونيسيا والفلبني. لقد ظلت األهنار وا
ّر مث تنتهي، أي جراين النهر كان ينتهي ببلوغه  أن األخر  جتري يف البـي
جتاوز البحر أيضا مث جر  يف البـيرِّ  البحر. ولكن هنر حممد رسول هللا 

 ،ينته على العرب ولكن مل ،الذي كان بعده. لقد بدأ هذا النهر من العرب
بل جتاوز حبر العرب بقفزة واحدة ووصل إىل اهلند، مث جر  من اهلند ومل ينته 
بعد وصوله إىل جبال اهلماالاي، كما تتدفق األهنار الدنيوية من اجلبال وتنتهي 
يف األرض اجلافة. ولكن جر  هذا النهر وجتاوز جبال اهلماالاي أيضا ونشر 

 كيانغ" وغريها. اإلسالم حىت إىل مناطق "سن
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 رّد على سؤال

هنا ينشأ سؤال: أمل تنتشر النصرانية؟ فجوابه: ال، ألن النهر يُنبت اخلضرة. 
 والنصرانية مل تُنبت اخلضرةي، بل خلفت اخلراب واليباب، وأابدت البالد كلها. 

 فوارق أخرى بني األنهار املادية والروحانية

 ولكن هذا النهر جيعل السفن تطفو أحياًن، السفن تغرق يف األهنار املادية إنّ 
أما هذا النهر فُيطعم كباب اجلنة  ،لإلنتان معّرضةأمساكا  تريّب . األهنار املادية دائما

. يقول رسول هللا   دِّ كبِّ   أيكله أهل اجلنة زايدةُ  : "أول طعام  من كبد احلوتِّ
 . 1"حوت  

ون من الكافور تارة ومن الزجنبيل ومن اللنب أو من األنهار الروحانية تك

 العسل تارة أخرى 

أما هذا النهر فال يصل إىل ما وراء البحر  ،األهنار املادية تنتهي يف هذا العامل
بل يصل إىل ما وراء املوت أيضا، فيظهر يف شكل كافوري طورا كما يقول  ،فق 

ريبُوني مِّن  كيأ س  كياني هللا تعاىل:  مِّزياُجهيا كيافُورًاييش 
، يف شكل الزجنبيل اترة كما 2

قيو ني فِّيهيا كيأ ًسا كياني مِّزياُجهيا زيجن يبِّياًل  :يقول  ويُيس 
، واترة أخر  جيري بصورة 3

ن  اللِب كما يقول تعاىل:  ميثيُل اجل ينَّةِّ الَّيتِّ ُوعِّدي ال ُمتـَُّقوني فِّيهيا أينـ هياٌر مِّن  مياء  غيري ِّ آسِّ
نـ هياٌر مِّن  ليِبي  ملي  يـيتـيغييـَّر  طيع ُمهُ ويأي 

. أي أن هنر تعليم القرآن سيظهر يوما بصورة 4
أهنار اجلنة، ولكن ستكون هنالك أهنار كثرية. يف بعضها ماء غري آسن ويف 

بينما يتغري طعم اللِب املادي. وأحياًن أخر   ،بعضها لٌِب لن يتغري طعمه أبدا
ويأينـ هياٌر مِّن  عيسيل  ُمصيف ى :ل كما قال هللا جيري هذا النهر بصورة العس

5 . 
 
 
 
 
 

                                                 
 الرقاق، ابب صفة اجلنة والنار. صحيح البخاري؛ كتاب  1
 6اإلنسان:  2
 18اإلنسان:  3
 16حممد:  4
 16حممد:  5
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 النهر احملمدي بصورة الكوثر

كما يقول هللا   ،وفوق كل ذلك يظهر هذا النهر احملمدي أحياًن بصورة الكوثر
نياكي ال كيو ثـيري * فيصيلِّّ لِّريبِّّكي وياحن ير  * إِّنَّ شيانِّئيكي ُهوي تعاىل:  يبـ تـيرُ إًِّنَّ أيع طييـ  أي  ... األ 
 حرم من األوالد الذكور. يقني أن عدوك هو الذي سيُ  علىكن 

 عن الكوثر فقال: هو هنر أعطانيه هللا لقد ورد يف احلديث: "سئِّل رسول هللا 
 . 1يف اجلنة"عز وجل 

فانظروا كيف يُغري هذا النهر أشكاله، فيسّمى كافوراي أحياًن وزجنبيليا أحياًن 
هنر لِب اترة وهنر عسل أو هنر الكوثر اترة أخر . مث جيري يف هذا أخر ، ويكون 
وجيري يف العامل اآلخر أحياًن أخر . كما جيري يف بالد العرب اترة  ،العامل أحياًن

ويصل إىل اهلند متجاوزا البحر اترة أخر . مث جيتاز جبال اهلند ويصل إىل الصني 
، يتجاوز كل بّر وحبر، ويتجاوز وبالد أخر  وإىل مناطق جبلية أيضا. ابختصار

هذا العامل ويتجاوز املوتي وال يكاد ينقطع أو ينتهي يف أي مكان. قولوا اآلن، هل 
 أجراهاهناك جمال للمقارنة بني هذا النهر واألهنار الدنيوية؟ فأين األهنار اليت 

 امللوك الدنيويون من هنر القرآن الكرمي؟!
  وازيةإن أنهار اإلسالم والكفر ستجري مت

، ، وإذا كان ماء أحدها فاسداكمكن أن تتقاطع فيما بينهااألهنار الدنيوية إّن 
يُفسد ماء غريه أيضا، أما النهر القرآين فيأيت عليه زمان ال جتاريه أهنار  فسوف

ا بـير زيٌخ الي يـيب غِّييانِّ هللا تعاىل:  قالكما و  .أخر  مهما حاولت نـيُهمي بـييـ 
 كذلك ؛2

فال كمكن هلا أن تدخله وتفسد ماءه،  ،واألهنار األخر  جعل برزخا بني هذا النهر
ولكنه سينتصر يف هناية  ،أي ستسعى األداين األخر  إىل أن تفسد اإلسالم

املطاف، وسيبعث هللا جمددين ينـزهون تعليم اإلسالم وينّقون ماءه مرة أخر . ولن 
 إلسالم مهما حاولت.تقدر أداين العامل كلها على أن تُفسد ا

                                                 
 .، مسند أنس بن مالك 3مسند أمحد بن حنبل؛ ج 1
 21الرمحن:  2
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 سيكون اإلسالم هو املنتصر يف املعركة األخرية بني الكفر واإلميان

فزبدة الكالم أنه سيكون هناك هنر اإلسالم وهنر الكفر، وسيجراين ابلتوازي إىل 
. مث أييت زمان فيه:  ريي نِّ وقت معلوم دون أن يقطع أحُدمها اآلخري ميريجي ال بيح 

يـيل تيقِّييانِّ 
ويتصارعان،  -أي حبر اإلسالم وحبر الكفر- فيها يلتقي البحران. أي 1

وتنشب معركة أخرية بني اإلسالم والكفر. ولكن يف هذه املعركة األخرية أيضا لن 
بل ستكون النتيجة النهائية هي:  ،يقدر هنر الكفر على أن يكّدر هنر اإلسالم

 ِّن ءِّ ريبُِّّكميا ُتكيذِّابي فيبِّأييِّّ آالي
ر هنر اإلسالم يف هناية املطاف. فقولوا ، أي سينتص2

اي أيها املسلمون، ما أعظم مّنتنا! إذ إن االنتصار النهائي سيكون يف نصيبكم أنتم 
ولن يكون يف نصيب املسيحية. فيا أيها الناس املنتمون إىل أعراق بيضاء وأعراق 

فر ويفقد سوداء، اعلموا أن هنر اإلسالم سيغلب يف األخري، وسيُصبُّ فيه هنر الك
هويته. قولوا اآلن، أبي آالء ربكما تكذِّابن؟ فسبحان هللا وحبمده وسبحان هللا 

 العظيم.
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (10السياحة الروحانية )
 

 

 احلدائق القرآنية
 

 

 (م يف اجللسة السنوية بربوة28/12/1956خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 : بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال 
قبل أن أقول شيئا حول هذا املوضوع، وأذكر احلدائق الروحانية اليت قّدمها القرآن 
الكرمي مقابل احلدائق اليت زرهتا يف أثناء سفري إىل حيدر آابد، أريد أن أذكر 

 بعض األمور التمهيدية ذات الصلة مبوضوعي. 
 مبين على التوحيد اخلالصاإلسالم 

التوحيد اخلالص، وأن سورة اإلخالص معيار يقوم على فليكن معلوما أن اإلسالم 
زوجني إال هللا تعاىل، وهذا  كل شيءأن ل هذا التوحيد. القرآن الكرمي يرّكز على

ألنه ال كمكن أن  ،يدل على أن هللا تعاىل خالٌق واألشياء األخر  كلها خملوقة
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فال بد أن يكون خملوقا. فقد  ،إال الذي ال زوج له، ومن كان زوجايكون "أحٌد" 
ِّ ليعيلَُّكم  تيذيكَُّروني ورد يف سورة الذارايت:  ء  خيليق نيا زيو جيني  ويمِّن  ُكلِّّ شيي 

، أي 1
روا أنه ما دام لكل شيء زوج اهلدف من خلق األشياء الدنيوية زوجني هو لتفكِّ 

خالٌق. وما دام ليس هلل زوج، فتبني أن هللا أحٌد  أن كل شيء خملوق وله فتبنيَّ 
وكان له أب وأمٌّ. ومين كان  ،وصمٌد ومل يلد ومل يوليد. من كان ابنا ألحد كان زوجا

له ابٌن كانت له زوجة أيضا. ابختصار، من أجنب ولدا أو كان ولدا ألحد ال 
لكنها يف و  ،ابن هللا كمكن أن يكون أحدا. النصرانية تعتزُّ بكون املسيح 

ألنه إذا كان ابن هللا فهو زوج وليس خالقا. وهو ليس  ،احلقيقة تنفي كونه ابن هللا
وحيدا، بل حيتاج إىل أب جاء به إىل حّيز الوجود، كما هو حمتاج إىل أّم أجنبته. 
وما دام خملوقا فهو حمتاج إىل زوجة ليُنجب األوالد، وإن مل يكن حمتاجا إىل زوجة 

 خنَّث ذليل مهان. فهو خمنَّث، وامل
إننا خلقنا كل شيء زوجا لعّلكم تذّكرون. وتذّكروا أوال: عندما  :فيقول هللا تعاىل

ترون أن لكل شيء زوجا فاعلموا أنه خملوق خلقه هللُا تعاىل. واثنيا: اعلموا أن 
لذا ال  ؛الذي ليس زوجا هو خالق وهو واحد وهو األحد احلقيقي، وال أحد سواه
 كمكن أن يكون خملوقا أيضا، فاعتصموا ابلتوحيد الكامل على هذا النحو. 

 نقطة علمية بّينها القرآن الكريم عن كون كل شيء زوجا

لقد قال هللا تعاىل عن املخلوقات إننا خلقنا كل شيء زوجا، وهذا العلم مل يعرفه 
وا  أواقر ، إلجنيل، والدساتريوا التوراة،وا الفيدا كله، و أأحد قبل القرآن الكرمي. اقر 
وا كتب النيب  أواقر  ،وكتب فالسفة اهلند كلهم كلهم،كتب فالسفة اليوًنن  

شنتو" داينة الياابن، وكتب البوذيني وكتب الوكتب الداينة " ،نفوشيوس الصيينو ك
وا كتب أيِّّ دين؛ لن جتدوا فيها أاليهود والنصار  واهلندوس واليوًننيني، أي اقر 

شيء زوجا. فالقرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي يقول إننا  أن لكل نقطةً 
وّجهكم احلكمُة الكامنة فيها إىل خلقنا كل شيء زوجا. وقد خلقنا األزواج لتُ 
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 إهلاميةوحدانية هللا. هذا العلم الذي مل يعرفه أحد قبل القرآن، ومل يرد يف كتب 
كتب اليوًننيني وال يف كتب أيضا، مل يكن يف الفيدات، وال يف كتاب بوذا وال يف  

الُفرس وال يف كتب اليهود وال يف كتب النصار . وكان علم العرب هبذا الشأن 
فلم يعرف حىت ذلك العلم احملدود. فهذا يدل على أن  حمدودا جدا، وأما النيب 

القرآن الكرمي كتاب هللا. يقول القرآن الكرمي أن لكل شيء زوجا، أما حممد رسول 
أزواجا. فلو كان القرآن الكرمي من أتليف لألشجار أيضا يعرف أن فلم  هللا 

لكان من املفروض أال يرد فيه ذكر األزواج مطلقا. بل كل ما  حممد رسول هللا 
كان يُتوقَّع أن يُذكر فيه هو أن كل هذه األمور خرافات حبتة وليس هناك شيء له 

ل شيء زوجا. أما حممد رسول زوج. ولكنه قد ورد يف القرآن الكرمي أن هللا خلق ك
 فلم يعرف ذلك ق  كما سأثبت الحقا. وإذا ثبت أن حممدا رسول هللا  هللا 

فمن كتب هذه اآلية؟ يتبني جبالء اتم أن كاتبها هو  ،مل يعرف أن لكل شيء زوجا
يتعّلم منه ونتعلم حنن أيضا. لو كتبها  الذي كان النيب  ،هللا تعاىل عامل الغيب

حممد رسول هللا لكان مطلعا على هذا العلم. ولو كان مطّلعا على هذا العلم ملا 
 حدث ما أًن قائله اآلن. 

 أن لكل شيء زوجا مل يعلم رسول اهلل 

لقد ورد يف احلديث أن رسول هللا مّر يف املدينة بنخيل ورأ  أن أصحاهبا يلّقحوهنا، 
ملاذا تفعلون ذلك؟ قالوا: اي رسول هللا، ال ُتمل النخيل مثارا جيدة بدون  فقال:

ذلك. أي أن من النخيل أيضا ذيكر وأنثى، فكما ال يتولد الولد ما مل يلتق الذكر 
كذلك لو مل تُلّقح أنثى النخيل بذيكرها ملا أعطت مثارا جيدة. فلم يقل   ،واألنثى

وقد ورد ذلك يف القرآن الكرمي أيضا، بل قال: إن  ،هذا صحيح إن رسول هللا 
وسيخلق ما يريد خلقه ال حمالة، وما ال يريد خلقه لن  ،هللا تعاىل هو خالق األمثار

. فرتكوا التلقيح بسماع ذلك من النيب  ،ملا كان هؤالء القوم مطيعون جداو خُيلق. 
وا إىل ي را قليلة جدا، فجاأو محلت مثا ،وملا حان موسم اإلمثار مل ُتمل النخل مثارا

وقالوا: اي رسول هللا، قد عملنا بنصيحتك وخسرًن كل شيء، إذ قد  رسول هللا 
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: أنتم أعلم منعتنا من التلقيح وكانت النتيجة أهنا مل ُتمل الثمار إال قليال. قال 
 1وأًن مل أعرف هذه احلقيقة، فكان عليكم أال تطيعوين يف ذلك. ،أبموركم

بعلمه  احلديث أن ما قيل يف القرآن الكرمي كمبدأ مل يعرفه النيب  يتبني من هذا
فق . فكل عاقل من أي بلد كان  الوحيبل كان علمه به مبني ا على  ،الشخصي

يستطيع أن يفهم بكل سهولة أن القرآن الكرمي ليس  ،أّي دين كان ينتمي وإىل
أىّن كان له أن يكتب فيه ما مل يعرفه؟ القرآن فمن أتليف حممد رسول هللا، وإال 

إضافة إىل علوم -الكرمي منـزَّل من هللا عامل الغيب والشهادة، لذا فقد وردت فيه 
لم بقية العامل عِّ  وإنّ ق ،  علوم مادية أيضا مل يعرفها حممد رسول هللا  -روحانية

خيل ذيكرا وأنثى. فمثال كان العرب يعرفون أن يف الن ؛هبا أيضا كان حمدودا جدا
ولكن مع أن املسلمني حازوا يف العلوم املادية تقدما هائال يف القرون الثالثة عشر 
املاضية، ومع أن هذه اآلية كانت موجودة يف القرآن الكرمي، إال أهنم مل يتقدموا يف 

ألن هللا تعاىل أراد أن يُثبت أن ما اكتشفته العلوم بعد  ،هذه املسألة ابلذات
 كان مذكورا يف القرآن الكرمي سلفا.   ،عام 1300

 البحوث العلمية احلالية

بل يف أشجار  ،اآلن يقول العلماء إنه ال يوجد الذيكر واألنثى يف النخيل فق  
مثل شجرة البااباي. ففي أشجار البااباي هناك ذيكر وأنثى. توجد يف  ،أخر  أيضا

 شجار تكثر يف تلك املنطقةحديقيت يف السند أشجار البااباي بكثرة، ألن هذه األ
فسألت  ،فنزرعها حنن أيضا، وقد رأيت ذات مرة أهنا مل ُتمل مثارا بوجه عام،

ومل نزرع  إًناث، أشجارا كلها خطأً  املزارعني عن سبب ذلك. فقالوا: لقد زرعنا
لذا مل ُتمل مثارا، ولسوف نزرع  ذكورها،من  إًنثهافاهلواء مل يلّقح  ،أشجارا ذكورا
 ارا ذكورا ليكون احملصول جيدا. اآلن أشج

فلباب الكالم أنه قد ثبت ابلبحوث العلمية أن يف شجر البااباي أيضا ذيكرا وأنثى، 
بل يعرتف العلماء بذلك يف كثري من اخلضروات أيضا. بل قد تقدم بعض العلماء 
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يف حبوثهم يف هذا اجملال لدرجة اعرتفوا بوجود الذكر واألنثى حىت يف بعض 
لقد قرأُت أتليف عامل قال فيه أن القصدير نوعان، أي الذيكر واألنثى،  املعادن.

 ذلك ويقبل أحدمها أتثري اآلخر ويغرّي صورته نتيجة أتثري ،ويؤثر بعضه يف بعض
 اآلخر.

، أيًضا ويف املعادن ذكرا وأنثى ،يقول العلماء أبن هناك ذيكرا وأنثى يف النبااتت 
قول أبننا خلقنا كل شيء زوجا. واملعلوم أن ولكن هللا تعاىل يزيد على ذلك وي

ء  النبااتت واجلمادات واحليواًنت كلها تدخل يف  فإن  ، بل فوق ذلك ُكلِّّ شيي 
 أيضا تدخل يف اإلطار نفسه. كل ذرّة من ذرات العامل 

 احلياة الدنيوية أيضا زوج

حقيقًة، ترون أن كثريا من األداين والفالسفة عّدوا احلياة يف هذه الدنيا فق  
أي بنّي أن  ؛أما اإلسالم فقد بنّي حبسب املبدأ املذكور أن هناك عالـميني

العاليـميني أيضا ُخلقا زوجا، أي العامل الدنيوي والعامل األخروي، فهذا أيضا 
وا الكتاب املقدس كله سرتون فيه إشارات ضعيفة هنا وهناك ترمز إىل أزوج. اقر 

احلياة بعد املوت بوضوح. لقد استخرج  احلياة بعد املمات، ولكنه ال يذكر
املسيح إشارة خافتة فق  من الكتاب املقدس ذُكرت فيها احلياة بعد املمات. 

كثرية   كتبا  فيه ذكر العامل الثاين بكثرة. لقد قرأت ستجدون ،وا القرآنأمث اقر 
ألن العامل اآلخر ذُكر  ،ملؤلفني أوروبيني تقول أبن قراءة القرآن ُتطمئن القلوب

مع أن القرآن يذكر العامل اآلخر ألنه يّدعي أبن هللا خلق كل شيء . فيه بكثرة
 ،زوجا. لو مل يرّكز القرآُن على عامل آخر لقال الناس: حسنا، هذا عامل واحد
ولكنكم تقولون أبن لكل شيء زوجا فأين زوجه؟ فقّدمه القرآن الكرمي وقال: 

يف القرآن الكرمي بكل وضوح:  إن العامل اآلخر هو زوج هذا العامل. فقد ورد
 ِّنَـّتيان ويلِّمين  خيافي ميقيامي ريبِّّهِّ جي

. أي جنة يف هذا العامل وجنة يف العامل 1
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، علما أنه قد ورد ذكر حياتني يف  اآلخر. فقد ذُكرت يف هذه اآلية حيااتنِّ
 كما يتبني من هذه اآلية أن هناك حياتني اثنتني.   .مكان آخر أيضا

 يضا زوجاناجلنة واجلحيم أ

ريةِّ حيسينيًة لقد عّلم هللا تعاىل املؤمنني دعاء:  خِّ نـ ييا حيسينيًة وييفِّ اآل  ريبَـّنيا آتِّنيا يفِّ الدُّ
ويقِّنيا عيذيابي النَّارِّ 

هذا  بوجود ، ونعلمأن لكل شي زوجاحنن نعتقد  ؛. أي اي ربنا1
آخر، فآتنا يف هذا العامل حسنة ويف العامل اآلخر حسنة.  اهناك عاملأن العامل و 

أي اجلنة واجلحيم كذلك، أي أن مبدأ  زوجني آخرين،ونعلم أن يف العامل اآلخر 
فندعوك أن تنقذًن من اجلحيم اليت هي أحد  ؛الزوجية ال ينقطع هنالك أيضا

مل زوجا وللعامل هلذا العا إنالزوجني، وارزقنا زوجا آخر أي اجلنة. مث يقول تعاىل 
هناك عامل العسر وهناك عامل الُيسر،  إناآلخر أيضا زوجا. فقال عن هذا العامل 

وهناك عامل النور وهناك عامل الظلمة. مبعىن أن يف هذا العامل حياة العسر واملعاًنة، 
حياة الراحة واألمن، وهناك حياة النور وحياة الظالم. ومها زوجان  ويف اآلخر

رِّ الدنيا، فيقول هللا تعاىل:  للحياة يف هذه رًا * إِّنَّ ميعي ال ُعس  رِّ ُيس  فيإِّنَّ ميعي ال ُعس 
رًا ُيس 

ير ضي ويجيعيلي . كذلك يقول تعاىل: 2 ُد هللِّ الَّذِّي خيليقي السَّمياوياتِّ وياأل  احل يم 
الظُُّلمياتِّ ويالنُّوري 

يث . أي خلق عاملا مظلما وعاملا نورانيا. العامل املظلم من ح3
الظاهر هو الليل، والعامل النوراين هو النهار. والعامل املظلم من الناحية الروحانية هو 

 والعامل النوراين هو عامل اإلكمان واإلسالم.  ،عامل الكفر
بـيليى مين  كيسيبي سييِّّئيًة النار وحياة اجلنة يف العامل اآلخر فقال:  عن حياةمث أخرب 

فيأُوليئِّكي أيص حياُب النَّارِّ ُهم  فِّيهيا خيالُِّدوني * ويالَّذِّيني آميُنوا  ويأيحياطيت  بِّهِّ خيطِّيئـيُتهُ 
ويعيمُِّلوا الصَّاحلِّياتِّ أُوليئِّكي أيص حياُب اجل ينَّةِّ ُهم  فِّيهيا خيالُِّدوني 

4 . 
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 يف الثمرات أيضا أزواج

كلها، بل يتبني ابختصار، لقد أخرب القرآن الكرمي بوجود األزواج يف خملوقات هللا  
بل يف الثمرات أيضا فيقول  على األشجار فق ، منه أن مبدأ األزواج ال يقتصر

يي ويأينـ هيارًا ويمِّن  ُكلِّّ الثَّميرياتِّ جيعيلي تعاىل:  يهيا ريوياسِّ
ير ضي ويجيعيلي فِّ ويُهوي الَّذِّي ميدَّ األ 
ي اللَّي لي النـَّهياري  ِّ يـُغ شِّ ِّ اثـ نـيني  فِّيهيا زيو جيني 

، يف النخل فق  مثالً  أي ال يوجد الزوج ،1
وفيها ذكر وأنثى. ما أوسع علم  ،بل الثمرات اليت ُتملها النخيل هي أيضا أزواج

الزراعة هذا الذي بّينه القرآن الكرمي مقابل علم العلماء املعاصرين الذين مل يبلغوا 
 جزءا واحدا من األلف منه أيضا!

ي اللَّي لي مث يقول تعاىل:  ، أي جعلنا الليل والنهار أيضا زوجني، إذ النـَّهياري  يـُغ شِّ
 يغشى الليُل النهاري ويغشى النهاُر الليلي ابستمرار. 

 زوجية األرض والسماء

جيب االنتباه إىل أنه قد ذُكرت األرض فق  يف هذه اآلية ومل ُتذكر السماء، فقال 
  السبب يف ذلك إننا مددًن األرض، وترك ذكر السماء اليت هي زوج األرض. و
يُهميل ذكر كمكن أن إذا ذُكر أحُد الشيئني املتقابلنيِّ  أنهالعربية  من قواعدأن 

ألن العقل البشري يستنبطه تلقائيا. مل أبنّي هذه القاعدة من عندي  ،الشيء الثاين
 ، بل بّينها إمام اللغة، الثعاليب، يف كتابه "فقه اللغة". كان الثعاليب تلميذا البن جينِّّ

ن جينِّّ كان يُعّد إمام اللغة. كان الثعاليب جهبذا يف اللغة، وأتليفه املذكور عدمي واب
املثال. وقد حبث يف كتابه هذا يف موضوع االشتقاق وغريه. وقد أّلف املسيح 

وأثبت أن العربية أم  ،كتاب "منن الرمحن" حول املوضوع ذاته  املوعود 
 - ولكنه ذكر شيئا ،األلسنة. مع أن املؤلف املذكور رسم يف كتابه صورة ًنقصة

 على أية حال.  -يُعتّد به
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فقد ذُكرت السماوات واألرض هنا كزوجني والثمرات أيضا كأزواج. وعند ذكر 
الثمرات بل أشري أيضا إىل  ،الزوجية يف الثمرات مل يشر إىل األزواج يف الدنيا فق 

 ذرية النيب الروحانية أيضا جتري كأزواج.  أن أي ،اليت توجد يف اجلماعات الروحانية
 احلدائق املذكورة يف القرآن كلها أزواج

أي احلدائق. فاحلدائق اليت رأيتها يف سفري إىل  ؛واآلن أتناول موضوعي األساسي
ن الكرمي كلها ولكن احلدائق اليت يقدمها القرآ ،حيدر آابد كانت كلها مفردة

أزواج، فلم يُطلق على اجلنة اسم واحد يف القرآن الكرمي بل ورد هلا أربعة أمساء 
ن  وهي:  جينَّاتِّ عيد 

جينَّاُت ال ميأ وي ، و1
جينَّاتِّ النَّعِّيمِّ ، و2

3 ، جينَّاُت
ال فِّر ديو سِّ 

بل زوجني اثنني )أي أربعة(.  فق  ، أي مل تُذكر اجلنات زوجني4
وُجعل  ،وبذلك فإن الشيء الذي كان يُعّد غري فان  قد أُزيل عن طريق التوحيد

"عدن" و"ُخلد" أي هي أبدية. وألن   إهنادليال على التوحيد، ألنه قيل عن اجلنة 
لذا كان ممكنا أن ختاجل أحدا شبهة أن  ؛توجد فيه األلوهيةف ،كل ما كان غري فان  

زوج. وألهنا زوج  إهنالذا فقد قال هللا تعاىل  ،أيضا تتحلى بصفات األلوهيةاجلنة 
وليس فيها شائبة من األلوهية. فما كان من شأنه أن  كمكن مقارنتها ابهلل،فال 

وأقام وحدانية هللا جمددا، وما كان من  ،جيعل وحدانية هللا مشتبهة جعله هللا زوجا
عله دليال على التوحيد. مث ذكر اجلنات شأنه أن جيعل وحدانية هللا مشتبهة ج

وبذلك جعل أربع جنات مثانيًة، فقال تعاىل يف  ،األخروية وجعلها أيضا أزواجا
ِّ ديان  سورة الرمحن:  ويجيىني اجل ينـَّتـيني 

. أي سيكون من كل جنة يف العامل اآلخر 5
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كانت جنات نعيم أو جنات املأو  أو جنات الفردوس أو جنات أزوجان سواء 
عدن، ومثرات كل زوج منها ستكون دانية. أوال: مل تُذكر جنة نعيم بصيغة املفرد 
بل هناك جنات عدن وجنات املأو  وجنات الفردوس أيضا مع جنات النعيم. 
أي أهنا أربع جنات، مث كل واحدة منها تتحول إىل اثنتني، ومثرات كل واحدة 

 منها ستكون دانية ويناهلا املؤمن بكل سهولة. 
 قوم عاد  يَتـديقـحذكر 

مث ذكر هللا تعاىل جنتني يف هذا العامل وبّينهما كزوجني. وحني ورد يف القرآن الكرمي 
ِّ ذكرها هللا تعاىل كحديقتني فقال:  ،ذكر حدائق قوم نـَّتـيني  ينـَّتـيي هِّم  جي ل نياُهم  جبِّ ويبيدَّ

ر  قيلِّي د  ء  مِّن  سِّ . أي كان عند قوم عاد جنتان 1ل  ذيويايتي  أُُكل  مخي    ويأيث ل  ويشيي 
معىن "مخ " ففدمرًنمها وزرعنا مكاهنما أشجارا سيئة ذات طعم ُمرّ  وحامض. 

احلق أن املراد و حامض ومرٌّ. أي محلت تلك األشجار مثارا ُمرّة وحامضة.  :هو
جاء بعد دمار قوم عاد ومثود الذين  ألن إبراهيم  ،هنا هو الثمار الروحانية

هللا إليه أبننا دّمرًن جّناهتم  أشار. هذا ما سيِّّئصارت مثارهم ُمرّة وذات طعم 
وأعطيناهم بدال منها حديقتني ذوايتي مثار سيئة جدا، أي أُعطي إبراهيُم حدائق 

 وأُعطي عاد حدائق ذات مثار سيئة.  ،ذات مثار طيبة
 قوم موسى  يَتـديقـحذكر 

ُم  ميثياًل  :يقول هللا تعاىل يف سورة الكهف عن قوم موسى  وياض رِّب  هلي
ا  نـيُهمي عيل نيا بـييـ  ل  ويجي نيامُهيا بِّنيخ  فيف  ِّ مِّن  أيع نياب  ويحي نـَّتـيني  يا جي

يحيدِّمهِّ عيل نيا ألِّ ِّ جي ريُجليني 
ن ُه  ِّ آتيت  ُأُكليهيا ويملي  تيظ لِّم  مِّ ًرازير ًعا * كِّل تيا اجل ينَـّتـيني  ا نـيهي ُمي هلي الي ًئا ويفيجَّر ًني خِّ يـ  شي

2 ،
جنتني، ووضع بينهما  هللا تعاىل أعطى موسى  إنفقد قيل يف هذه اآلية 

أي قرب - برزخا، وألن هاتني احلديقتني ضعفتا عند وصوهلما إىل أطرافهما

                                                 
 17سبأ:  1
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بني  أي جاء زمن أتباع داود  ،لذا ُجعلت بينهما مزارع -هناية زماهنما
زمن موسى وعيسى عليهما السالم. فإىل ذلك أشري هنا، أي ستستمر حديقة 

ولكن مبرور الوقت سوف يتطّرق إليها االحنطاط بعد زمن داود  ،موسى
ا زير ًعاوستتحول إىل مزارع. فقال تعاىل:  نـيُهمي عيل نيا بـييـ  ، أي كانت حديقة ويجي

جاء على  وقدهما زرعا، موسى يف جانب وحديقة عيسى يف جانب وأنبتنا بين
. وقام أبسرِّهمر اليهودي، وهدم معابدهم نسل داود زمان حني دّمر نبوخذ نصّ 

أي كان ميثيله   ؛كان زمن الزرع  ،أو زمن دانيال وحزقيال ،فإن زمن هؤالء األتباع
يكن مثلهم كمثل ومل كمثل املزرعة اليت يهددها خطر نفُش غنم القوم، 

م كمكن أن تنهبه أقوام معادية. وقد ذُكر األمر حديقة. أي عندما يضعف القو 
نـيفيشيت  فِّيهِّ غينيُم ال قيو مِّ نفسه يف القرآن الكرمي يف آية أخر  فقال: 

. أي 1
 ذحكومة نبوخ مبعىن أن ،نفشت يف هذه املزرعة دواب األقوام اجملاورة وأغنامهم

املزرعة املوسوية.  اتكانتا ُتيطان ابملنطقة دمر   اللتني نّصر وحكومة الرومان
 أّي سرُيسل عيسى  ،سيتخللهما هنر إنهولكن إىل جانب ذلك قيل أيضا 

م   بني زمن موسى   أحرزه والزمن األخري. فقد جاء عيسى بني فرتتيـي  تقدُّ
 حديقة موسى بصورة هنر.  إذ خدمواقوم موسى 

 أيضا حبديقتني ُوِعد حممد رسول اهلل 

فيقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  ؛أيضا إبعادة هذه السلسلة لقد ُوعد حممد 
 إًِّنَّ أير سيل نيا إِّليي ُكم  ريُسواًل شياهًِّدا عيليي ُكم  كيميا أير سيل نيا إِّىلي فِّر عيو ني ريُسواًل

، أي حممد 2
فسيأيت عليه أيضا من وجه ما أتى على قوم  ،هو مثيل موسى رسول هللا 
حديقة جتري  حديقتني، وستكون يف زمن نبوته  طى أي سُيع ؛موسى 

، ، وذلك مثلما كان يف زمن موسىبغري مساعدة مبعوث آخر فيها نبوة حممد 
مثل املزارع.  وسُيصبحولكن يف الزمن األخري سيواجه اإلسالم مرحلة االحنطاط 
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أمته وتكون  ،عندها سريسل هللا تعاىل مسيحا حممداي على غرار السلسلة املوسوية
وسُتسمى  ،وحديقته أيضا ولكنها ستكون أمة حممد  ،مبنـزلة حديقة اثنية

أفضل  ، ولكن بفارق بسي  وهو أنه ما دام حممد رسول هللا حديقة حممد 
من موسى، وأن املسيح الذي بواسطته أُسس اجلزء الثاين من السلسلة املوسوية  

الثانية  ؤسس حديقة حممد كان نبيا مستقال؛ إال أن املسيح الذي بواسطته ستُ 
، رسول هللا  ، أي سيكون هو نفسه من أمة حممدسيكون نبيا من أمته 

بل سُيسمَّى  ،، ولن تكون له أمة منفصلةوسيكون أتباعه أيضا أمة حممد 
 ،كما أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تتبع املسيح املوعود  ،أتباعه مريديه فق 

 يف احلقيقة. ولكنها أمة حممد رسول هللا 
 السامية  مكانة أمة حممد 

فهو مذكور يف سورة النساء  أما الدليل على أن األنبياء سيأتون يف أمة حممد 
ويمين  ُيطِّعِّ هللاي ويالرَُّسولي فيُأوليئِّكي ميعي الَّذِّيني أينـ عيمي هللاُ حيث يقول هللا تعاىل: 

اءِّ ويالصَّاحلِِّّنيي ويحيُسني أُوليئِّكي ريفِّيًقاعيليي هِّم  مِّني  دِّيقِّنيي ويالشُّهيدي النَّبِّيِّنيي ويالصِّّ
1 .

هي أن الذين يطيعون هللا ويطيعونه  اعلموا أيها الناس أن مرتبة رسولنا حممد 
نعم عليهم؟ هم النبيون مُ ـسيدخلون يف الذين أنعم هللا عليهم. ومين هم ال

سينالون مرتبة األنبياء  الصاحلون، أي أن أفراد أمته والصديقون والشهداء و 
والصديقني والشهداء والصاحلني بربكة فيضه واالستنارة بنوره وتعّلم الدرس منه 

 ولكن هللا تعاىل يقول إن هذه املراتب ستنال يف أمة حممد .  فق  ولن
نسان أن فق  يستطيع اإل أحد آخر، ألنه بربكة طاعة حممد رسول هللا  يناهلا

يتبني من آايت قرآنية أخر  أن اإلنسان و ينال مرتبة النبيني والصديقني وغريمها. 
 ،يستطيع أن ينال مرتبة الصديقية والشهادة والصاحلية نتيجة اتّباع أنبياء آخرين

أي النبوة  ؛يستطيع أن ينال كل املراتب ولكن بربكة طاعة حممد رسول هللا 
 ية. والصديقية والشهادة والصاحل
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 وعد اهلل عن فلسطني وكشمري

إحدامها قبل بعثة املسيح املوعود  ؛حديقتني إًذا، فقد أُعطي حممد رسول هللا 
،  والثانية بعد بعثتهمن الناحية الدنيوية ،. فقد ًنل يف الزمن األول، 

احلديقةي نفسها اليت فازت هبا أمة موسى من الناحية الدنيوية، أي منطقة فلسطني 
م زرُت 1924عندما سافرت يف عام و وكشمري. ففي فلسطني أيضا حدائق كثرية. 

فلسطني أيضا، إذ سافرت من دمشق إىل بريوت ابلقطار. عندما اقرتبنا من بريوت 
ورأيت يف  صغرية. دار حديقةكل رأيت القطار يدخل يف املدينة ورأيت أن يف  

. وكذلك احلال يف  دارصغرية يف كل  قناة ماء وحديقةدمشق أيضا أن هناك 
 ،يوجد هنالك أيضا بساتني يف كل مكان. بعضها نبتت من تلقائهاإذ  ،كشمري

أُعطي  حممًدا رسول هللا  إنوبعضها مما زرعه امللوك املغول. يقول القرآن الكرمي 
من الناحية الدنيوية احلديقة نفسها اليت ًنلتها أمة موسى. فقد ورد يف القرآن 

 أي املسلمني. مث أخرج هللا ،الكرمي أن هللا سيورث أرض فلسطني عباده الصاحلني
ق أهل كشمري لالنضمام إىل ووفَّ  ،إىل كشمري هبموجاء  ،اليهود من فلسطني

 وبواسطته أسلم أهل كشمري كلهم.  ،رانمن إي مهداني  اإلسالم. فجاءها شيخُ 
 احلديقة املوسوية نبوءة يف اإلجنيل عن تلّقي رسول اهلل 

سوف ينال احلديقة املوسوية، فقد  يف اإلجنيل أبن النيب  لقد أنبأ املسيح 
ُم  أبِّيم ثيال:  أي يـيُقوُل هلي ، »ورد يف اإلجنيل: ويابـ تيدي يياج  إِّن سياٌن غيريسي كير ًما ويأيحياطيُه بِّسِّ

. * مُثَّ أير سيلي إِّىلي  ُه إِّىلي كيرَّامِّنيي ويسيافـيري ويحيفيري حيو ضي ميع صيرية ، ويبـيىني بـُر ًجا، ويسيلَّمي
، * فيأيخيُذوُه ويجيليُدوُه ال كيرَّامِّ 

نيي يفِّ ال ويق تِّ عيب ًدا لِّييأ ُخذي مِّني ال كيرَّامِّنيي مِّن  مثييرِّ ال كير مِّ
ُلوُه فيارًِّغا. )ما دام هذا ميثل سلسلة روحانية لذا املراد من صاحب الكرم هو  ،ويأير سي
ُو  ، فـيريمجي ُلوُه ُمهياًًن. * مُثَّ أير سيلي هللا( * مُثَّ أير سيلي إِّليي هِّم  أيي ًضا عيب ًدا آخيري ُه ويشيجُّوُه ويأير سي

ُهم  بـيع ًضا ويقـيتـيُلوا بـيع ًضا. * فيإِّذ    نـ  ، فـيقيتـيُلوُه. مُثَّ آخيرِّيني كيثِّريِّيني، فيجيليُدوا مِّ أيي ًضا آخيري
ٌد )أي املسيح نفسه( حيبِّيٌب إِّليي هِّ، أير سيليُه أيي ًضا إِّ  ريًا، كياني ليُه أيي ًضا اب ٌن وياحِّ ليي هِّم  أيخِّ

ا ُهوي  نـيُهم : هذي ! * ويلكِّنَّ أُولئِّكي ال كيرَّامِّنيي قيالُوا فِّيميا بـييـ  قيائِّاًل: إِّنَـُّهم  يـيهيابُوني اب ينِّ
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تـُل ُه فـيييُكوني لينيا ال مِّريياُث! * فيأيخيُذوُه ويقـيتـيُلوُه )يف ذلك نبوءة بتعليق  ال ويارُِّث! هيُلمُّوا نـيق 
ريُجوُه خيارِّجي ال كير مِّ )أي أخرجوه من فلسطني وأرسلوه املسيح على الصليب ( ويأيخ 

؟ أيي يتِّ  نيي يبِّ صِّ إىل ني  ُب ال كير مِّ مث سافر من هناك إىل كشمري(* فيمياذيا يـيف عيُل صياحِّ
لُِّك ال كيرَّامِّنيي، وييـُع طِّي ال كير مي إِّىلي آخيرِّيني. )أي سيأيت حممد رسول هللا   وييـُه 

 1.من هناك ويعطيها أّمتيه( ،أي اليهود ،وسُيخرج الكرامني
مظهر  ملك روحاين، وأثبت أنه  هنا أعلن املسيح بنفسه أن حممدا رسول هللا 

هلل وأن موسى عامل فق . فواضح من هذه النبوءة أن هللا تعاىل سيسلِّّم فلسطني 
وبذلك سينال حممد رسول هللا حديقتني،  ،وحديقة موسى إىل حممد رسول هللا 

أي حديقتني ماديتني وحديقتني روحانيتني. احلديقتان املاديتان مها فلسطني 
 وأتباع املسيح احملمدي.  ياحلديقتان الروحانيتان مها: أتباع املسيح املوسو و وكشمري، 

 اخلدمات اإلسالمية اليت قامت بها األمحدية يف كشمري وفلسطني

إن الذين يسكنون يف كشمري  ؛احلديقتني املاديتني هاتني ن إىل كلتاانظروا اآل
العازمني على أهنم سُيدخلون مجيع سكاهنا يف اإلسالم هم األمحديون، كذلك يف و 

فلسطني أيضا تسكن اجلماعة اإلسالمية األمحدية. وهذا يدل على أن النبوءة اليت 
سوف تتحقق على  هللا تقول إبعادة فلسطني وكشمري إىل سيطرة حممد رسول 

عن اليهود: لو أسلم يف زمين عشرة  يد األمحديني حصرا. ولقد قال رسول هللا 
أسلم يف زمن  ألسلم اليهود كلهم، ولكن عاملا يهوداي واحدا فق  ،يهود أيضا
ن الذين يقيمون و الدعاة األمحدي أّماومل ُيسلم حىت اثنان منهم.  ،رسول هللا 

فقد أسلم على يدهم إىل اآلن ثالثة  ،لتحويلها إىل دولة مسلمةحاليا يف فلسطني 
والثالث  ،يهود بفضل هللا تعاىل. أحدهم أستاذ مستشرق كبري، والثاين طبيب

اتجر. وأنمل من هللا تعاىل أنه سيجعل اليهود مسلمني مرة أخر  بواسطة مجاعة 
يغزو . وبدال من أن وسيؤمنون مبحمد رسول هللا  املسيح املوعود 

                                                 
يُل مير ُقسي  1  9-1: 12إِّجن ِّ
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املسلمون فلسطني ابملدافع والبنادق سيتقدم اليهود أنفسهم ويفتحون أبواهبم 
 تعالوا فنحن إخوانكم املسلمون.  ،وسيقولون: أيها املسلمون

أنتم الذين تـُعيّدون اليوم فقراء جدا ويشيح عنكم -فسُيظهر هللا قدرته ويقّدر لكم 
أن  - كم ابلنظر إىل ثيابكمبعض األثرايء من سكان املدن بوجوههم حمّقرين إاي
وتسلِّّموها إىل حممد  ،تسيطروا على حديقة موسى بواسطة املسيح املوعود 

واقعة اآلن ُتت  (أي كشمري) األخر  املادية . إن حديقة حممد رسول هللا 
ولكن هللا تعاىل  ،سيطرة اهلندوس، أما فلسطني فهي خاضعة لسيطرة اليهود

بواسطة األمحديني. وبذلك ستعود    حممد رسول هللا سُيعيد هاتني احلديقتني إىل
مرة أخر   ، أي سُتفتح أمة موسى كلتا احلديقتني إىل حممد رسول هللا 

وستعتنق اإلسالم وتتحول إىل حديقة حممد  بواسطة أتباع املسيح املوعود 
 ؛سلفا . إن أتباع املسيح احملمدي هم خدام حممد رسول هللا رسول هللا 

دائما. مل خنرج  كلنا خدام حممد رسول هللا وأشجار حديقته، وحنن مِّلكه   فنحن
ولكننا سنعيدهم إىل عتبات  ،من حلقة طاعته ق . ال شك أن اليهود خرجوا

ولن  ،على اببه سلفا ومل نرتك هذا الباب ق  إننا جالسون، حممد رسول هللا 
 بل سنقطف األشجار الروحانية من حدائق أمة املسيح  ،نرتكه أبدا إبذن هللا

ونزرعها يف  ،مباشرة ومن اليهود الذين كانوا أمة موسى  (أي النصار )
وستنضم حديقة موسى  هذه احلديقة،حىت تزدهر  حديقة حممد رسول هللا 

 . أيضا إىل حديقة حممد رسول هللا 
 رضبكل شرب من األ ستحيط حديقة حممد رسول اهلل 

املاديون والروحانيون ُيسمَّون أشجارا جمازا، وهذا ما يعلمه الناطقون  األبناء
ابلبنجابية جيدا، فمثال عندما كموت ابن امرأة فهي تندب وتقول: لقد خربت 
حديقيت، من استأصل شجريت؟ ففي بلدًن أيضا ُيسمى األوالد شجرة أو حديقة. 

ولكنها ُتولت إىل حممد  ،ن احلدائقولكن من غرائب الدهر أن الناس ظلوا يزرعو 
ُقصار  جهده إلدخال الناس يف اليهودية،  رسول هللا. لقد بذل موسى 
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فلسطني عامرة ومسكونة. مث  ولكن هللا أعطى حممدا  ،وأسكنهم يف فلسطني
كشمري عامرة   وأعطى هللُا حممدا  ،قوم موسى إىل كشمري مهاجرين بعض جاء

. زرعها املسيح املوعود  حديقةً  ومسكونة. واآلن أُعطي حممد رسول هللا 
الدعاة األمحديون يُبلِّّغون دعوة اإلسالم إىل أحناء العامل وجيعلون الناس يشهدون: 
"ال إله إال هللا حممد رسول هللا"، ويضموهنم إىل صفوفهم، أي كل غرس حيصلون 

 . لقد كانت يف حديقة موسى حممد رسول هللا عليه ينقلونه إىل حديقة 
أي املسيح ) شجرة كبرية واحدة وكان امسها داود، أما الشجرة يف حديقة حممد 

الذي كماثل  -يف حديقة حممد رسول هللا -وحيدا  أنه ليسفيّدعي  (املوعود
وسيكون كثري منهم مثل داود،  ،أشجار أخر  أيضا منهبل ستخرج  ،داود

يقول املسيح املوعود و أشجار داودية كثرية جدا.  حديقة حممد  فستكون يف
   شعره ما تعريبه:  من يف بيت 
أي أًن غرس يف بستان حممد ، مثارا ذات صفات داودية" إنين شجرة محلت"

، ولست داودا وحدي بل سيكون من أتباعي أيضا آالف أمثال رسول هللا 
 داود. فيقول يف بيت شعر آخر ما تعريبه: 

 "اترًة أًن آدم، واترًة أًن موسى ويعقوب، كذلك إبراهيم؛ فإن يل بروزات عديدة" 
فسُيعطي هللا  ،إذا كان موسى وعيسى عليهما السالم يفتخران بعدد بين إسرائيل

بواسطيت ذرية لن تُعّد ولن ُُتصى، وسُتحي  حديقة  تعاىل حممدا رسول هللا 
حممد رسول هللا بكل شرب من األرض. ولن تبقى زاوية من زواايها ليست فيها 

، ولن يكون يف العامل إنسان ال تتفّتح يف قلبه زهرة حب حممد حديقة حممد 
 . رسول هللا 

 هلل ُزرع "عكرمة"، غراُس حديقة أبي جهل، يف حديقة حممد رسول ا

إذ نقل أشجارا زرعها الناس إىل  ،لقد أظهر هللا تعاىل ذلك يف زمن رسول هللا 
وزرعها يف  ،من حديقة أيب جهل (أي عكرمة)، فقد نقل كرمة العنب حديقته 

إين رأيت يف الرياي أن مالكا  :ذلك وقال ذكر النيب و . حديقة رسول هللا 
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ملن هذا العنقود؟ قال: أليب جهل. أعطاين عنقودا من عنب اجلنة، فسألته: 
فقلقت لذلك وقلت يف نفسي: أيكون عدو هللا ورسول هللا يف اجلنة معا؟ وعندما 

  .1أسلم عكرمة بن أيب جهل فهمت أن هذا تفسري ريايي
 ،يتبني من ذلك أنه كان مقدرا أن أييت عنقود عنب اجلنة إىل بيت أيب جهل

ب، أي عكرمة، من حديقة أيب جهل ولكن كان مقدرا أن ُتستأصل كرمة العن
 . وتُزرع يف حديقة حممد رسول هللا 

  من حديقة الوليد وُنقل إىل حديقة حممد  اسُتئصل خالد 

كان للوليد ابٌن . الوليد والعاص بن وائل كاًن  للنيب  اناآلخر ان اللدود العدّوان
امسه خالد، ولكنه استُئصل من حديقة الوليد وُزرع يف حديقة حممد رسول هللا 

  .واليوم يعتز العامل اإلسالمي أبعمال خالد بن الوليد القائد الشجاع والعظيم ،
ولكنه مل حيمل مثارا  ،أكما معاداة لشخص يُعادي رسول هللا  الغراسكان هذا 

ولكن  ،مكة من قبل زعيم. كان ابن ة حممد رسول هللا إال حني نُقل إىل حديق
 ،بعد انتقاله إىل حديقة حممد رسول هللا استظل بظله ملوك الروم وكسر . هذا

 القبيل ألًنس كانوا يف ذلك الزمن. وهناك أمثلة كثرية أخر  من هذا 
  األشجار اليت زرعها حممد رسول اهلل 

يف حديقته بنفسه مثل أيب  إضافة إىل ذلك كانت هناك أشجار أخر  زرعها النيب 
عندما  إنهضعيفا، حىت  . كان وضع عائلة أيب بكر بكر وعمر وعثمان وعلي 

انُتخب خليفة ذهب أحد الناس إىل أبيه أيب قحافة هرولة وأخربه بذلك. كان أبو 
مات، ففزع الناس  رسول هللا  إنفقال هذا الشخص  ،قحافة جالسا يف جملس

. فقال: لقد انُتخب شخص نظرا إىل ما كمكن أن تؤول إليه األمور بعد وفاته 
خليفة له. قالوا: مين انُتخب خليفة؟ قال: أبو بكر. كان أبو قحافة حيسب نفسه 
إنساًن حمتقرا وبسيطا فقال مستغراب: أّي أيب بكر تقصد؟ قال: ابنك. قال: هل قبل 

                                                 
  جهل.، ذكر مناقب: عكرمة بن أيباملستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة  1
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  !هل ابيعت قريش وبنو هاشم وبنو عبد مشس على يد ابين؟ !بين زعيما هلم؟العرب ا
علما أن أاب قحافة كان ضعيف اإلكمان إىل ذلك احلني. قال  !كيف كمكن ذلك؟

ذلك الشخص: نعم ابيعه اجلميع متسابقني، فقد ابيعه عمر بن اخلطاب وعثمان 
 ،عندما مسع أبو قحافة ذلك وغريمها من الصحابة، وابيعه املهاجرون واألنصار أيضا.

حبيث زال ما كان يف قلبه من ضعف وقال عفواي: "ال إله إال هللا حممد  ،أثّر يف قلبه
وقال: إذا ابيع الناس على يد ابين بعد حممد رسول هللا، وله هذا التأثري ، رسول هللا"
بنه فمن ًنحية مل يكن لألب أن يوقن أن ا .1فال شك يف كونه رسول هللا ،والربكة

جيلس بكل هدوء يف  كمكن أن يكون خليفة، ومن ًنحية أخر  كان أبو بكر 
يف قصره يرتعب من هيبته، كما كان  جالسا  وكان قيصر ،حجرة من مدر يف املدينة

 كسر  يرتعب من هيبته جالسا يف قصره يف إيران على بُعد آالف األميال. 
 جيلسالذي مل حيظ بعظمة ملحوظة يف مكة، كان  إن أاب بكر بن أيب قحافة 
وكان قيصر يف قصره الشاهق يف القسطنطينية، وكان   ،يف غرفة من مدر يف املدينة

كاًن   كسر  يف قصر عظيم يف إيران، ولكن كلما ذُكر أمامهما اسم أيب بكر 
.يرتعدان خوفا. واحلال نفسه كان ابلنسبة إىل عمر وعثمان وعلي 

ك بهشيئا يترب يطلب من عمر  قيصر الروم

إىل درجة أن أصيب ملُك الروم ذات مرة بصداع شديد،  ظلُّ عمر  لقد طال
خمتلفة  عالجاتومل يُشف أبي عالج، فقال له أحد من حاشيته: لقد استخدمتي 

شيئا تتربّك به، فقد مسعنا أن  ()بدون جدو ، فيمكنك أن تطلب اآلن من عمر
فلعل صداعك يزول بربكته. كان امللك معارضا للمسلمني  ،يف أشيائه بركة كبرية

ولكن مل تكن يف يده حيلة، إذ مل يقدر  ،وكان جيشه يف حرب مع جيش عمر 
طالبا منه شيئا يتربّك به. قال  على احتمال الصداع. فأرسل مندوبه إىل عمر 

ىل يريد ، وهللُا تعاالربكة احلقيقة هي من حممد رسول هللا  إنيف نفسه  عمر 
.، مبايعته اتريخ اخللفاء للسيوطي، أبو بكر الصديق 1
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. فأعطى املندوب قبعته القدكمة واملتسخة أن يُهني هذا املعارض حملاربته قومي حممد 
. فأخذها املندوب وسّلمها إىل امللك فاستاء منها واستحقرها.  ،جدا ليعطيها امللكي
فال بد أن يرتدد يف لبس  ،فلما كان متعودا على لبس قبعات حريرية وتيجان ذهبية

. فقال: ارموها فلن ألبسها. ولكن حني ُأصيب بنوبة الصداع هذه القبعة الوسخة
بعد قليل قال: أحضروا يل تلك القبعة، وما إن لبسها حىت شفاه هللا من الصداع. مل 

فقال يف نفسه: هل يليق مبلك مثلي أن يلبس قبعة  ،ُيصب ابلصداع ليوم كامل
يتوسل  فأخذ ،ع اثنيةوسخة مثلها؟ فقال: ارموها بعيدا، ففعلوا. مث ُأصيب ابلصدا 

ألنه يكاد كموت من شدة وطأة الصداع.  ،إىل حاشيته أن حيضروا تلك القبعة
 .1فلبسها وُشفي. وهكذا اضطر إىل لبسها ابلتكرار

 ، فكان عمر انظروا اآلن إىل أي مد  امتد ظل شجرة غرسها رسول هللا 
وكان ظله حميطا مبلك الروم إذ شفي نتيجة ظله. مين كان عمر  ،جالسا يف املدينة

 ؟ إمنا كان شجرة من حديقة حممد رسول هللا ومين كان ملك الروم؟ كان .
شجرة من حديقة املسيح وموسى. من املعلوم أنه إذا ُغرست شجرة صغرية وعادية 

قة حدي يف شجرةوهو ، ُتت شجرة كبرية جّفت رويدا رويدا، ولكن عمر 
كان شجرة مباركة حبيث إنه عندما ُغرس ُتته شجر من حديقة موسى   ،حممد 

بدأ خيضّر بدال من أن جيف. لقد  ،وعيسى، أي عندما لبس ملك الروم قبعته
 مضى ذلك الزمن املبارك، ولكن ُغرست بعد ذلك أيضا يف حديقة حممد 

 أغراٌس أهبرت أعني العامل. 
 بن يزيد  قصة معاوية

غرسة خبيثة امسها "يزيد"، وكان يُعّد مع   يف حديقة حممد رسول هللا لقد نبتت 
. ُولد يف بيته ابٌن وأمساه كل ما كان عليه من اخلبث والشر غراس حديقة حممد 

                                                 
)النكــت 11، الكتــاب الثــاين، البــاب 1التفســري الكبــري )مفــاتيح الغيــب( للفخــر الــرازي؛ ج 1

 املستخرجة من البسملة(، النكتة السادسة عشرة. 
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بربكة  ،معاوية على اسم والده. ولكن هذا االبن الذي كان أبوه خبيثا منا وازدهر
 يستمتع املرء كثريا بقراءة قصته. إىل درجة   ،وبربكة نسبته إليه حممد رسول هللا 

أخذ البيعة  ،لقد ورد يف التاريخ أنه عندما قرب موت يزيد وعنّي ابنه معاوية خليفة
من الناس وذهب إىل بيته ومل خيرج منه إىل أربعني يوما. مث خرج بعد ذلك وصعد 
هبا املنرب وقال: لقد أخذت البيعة منكم ولكن ليس ألين أحسب نفسي أحق 

منكم، بل ألين ال أريد أن ُتدث فيكم الُفرقة. ولقد ظللت أفكر يف بييت منذ 
ذلك الوقت إىل هذا احلني أنه إذا كان فيكم من يستحق البيعة أسّلم هذه األمانة 

تفكري رصني مل أجد شخصا  بعدإليه وأبرم نفسي من هذه املسؤولية، ولكين 
وأريد القول  ،ين لست أهال هلذا املنصبإ :قادرا على ذلك، لذا امسعوا أيها الناس

أيضا أن أيب وجدي أيضا ما كاًن أهال له. كان أيب أقل درجة بكثري من احلسني 
  (أي علي)كان أقل درجة من أيب احلسن واحلسني   (أي معاوية)وإن أابه 
لذا أتراجع عن اإلمارة،  ،. وكان احلسن واحلسني أحق ابخلالفة من أيب وجدي

ايعوا من شئتم. كانت أمه تسمع خطابه من وراء حجاب فقالت: اي ولكم أن تب
أيها الشقي، قد جدعتي أنف العائلة، وقد أهنتها إهانة ما بعدها إهانة. قال: 

. ،لقد قلُت احلق والصدق جلس يف بيته بعد ذلك  مث فلكِّ أن تقويل ما شئتِّ
 .1ومات بعد أايم قالئل

الشيعة، ومن املؤسف حقا أهنم ذكروا من الغريب حقا أن هذا التاريخ أّلفه 
اجلميلة الذي امسه  أي يزيد بن معاوية، ومل يذكروا زهرة حممد  ،العشب امليت
مع أن الناس يثنون عادة على حديقة أبيهم. إن غرسة "يزيد"  ،معاوية بن يزيد

 اخلبيثة اليت نبتت يف تلك احلديقة صدفة يذكرها الشيعة، أما معاوية رمحه هللا الذي
احلسن واحلسني كاًن أفضل من  إنُولد يف بيت يزيد والذي قال علنا وبكل اعتزاز 

 أفضل من جدي وأحق ابخلالفة فال يذكره أحد. أيب وجدي، وكان علّي 

                                                 
  ذكر خالفة معاوية بن يزيد. ،، اخلامتة، الفصل الثاين2؛ جاتريخ اخلميس 1
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ألن كل  ،مع أنه كان من املفروض أن يُذكر معاوية بدال من يزيد يف أايم العاشوراء
، ويتبني بواسطة ا يف حديقة حممد ما يتبني بواسطة يزيد هو أنه كان عشبا خبيث

ولكن هللا تعاىل أخرج  ،معاوية بن يزيد أن عشبا خبيثا نبت يف حديقة حممد 
 من بذوره شجرة طيبة. 

  مديةاحملدائق احلمناذج 

ولكنها توجد يف حديقة  ،أن األمثلة كهذه ُتالحيظ على سبيل الندرة فق  ال شك
بعد فرتة غراس آخر يف  على أية حال. كذلك نبت يف حديقته  حممد 
عمر بن عبد العزيز، فبدأت احلدائق الروحانية تنمو وتزدهر بعيدة عن  شكل

البصري رمحه  احلسناحلدائق املادية. فقد ُغرس يف حدائق حممد الروحانية غراس 
ين رمحه هللا، وغراس البغدادي، وغراس السيد عبد القادر اجليال اجلُنييدهللا، وغراس 

الدين بن عريب  يدهم رمحه هللا، وغراس حميبن األرمحه هللا، وغراس إبراهيم  الشبلي
م رمحه هللا، وغراس رمحه هللا، وغراس اإلمام الغزايل رمحه هللا، وغراس ابن القيِّّ 

سهروردي رمحه هللا، وغراس هباء الدين النقشبندي رمحه هللا، الشهاب الدين 
رمحه هللا، وغراس قطب  شيتاجلشيت رمحه هللا، وغراس سليم اجل الدين وغراس معني

رمحه هللا، وغراس نظام شكر  الدين َّبتيار كاكي رمحه هللا، وغراس فريد الدين غنج
رمحه هللا، وغراس داات غنج َّبش رمحه هللا،  الدين أولياء رمحه هللا، وغراس ابقي ابهلل

واجه اخلرمحه هللا، وغراس  شاه ويل هللاالالسرهندي رمحه هللا، وغراس  اجملددوغراس 
واجه مري درد رمحه هللا، وغراس سيد أمحد الربيلوي اخلمري ًنصر رمحه هللا، وغراس 

 رمحه هللا، وبعدهم مجيعا نبت حلماية احلديقة احملمدية غراُس املسيح املوعود 
ليقتحم الناس احلديقة احملمدية  الذي أراد املسلمون لشقاوهتم أن يقطعوه

فقال يف  ؛وتقتحمها الشياه واخلراف وتدمرها! ولكن ذلك الغراس كان عظيما
 ما تعريبه: ابلفارسيةشعره  من بيت  

 ". فالبستاينَّ خيف   "اي مين تعدو إيّل حامال مئات الفؤوس، إين غصن مثمر،



 711 ةالروحاني ياحة الس
 

تبقى حديقته دون مثار. وابلنتيجة  ،فلو قطعتين فستنقطع مثرة حممد رسول هللا 
، ولن يقبل هللا أبدا فإنك ختّرب حديقة حممد رسول هللا  ،فعندما تنوي قطعي

 أن خُترِّب حديقته، وليحميّنها حتما. 
 حلماية حديقة حممد رسول اهلل  جتليات اهلل 

، وعلى الرغم من فتاو  فقد نزل هللا تعاىل من السماء حلماية املسيح املوعود 
الشيخ عبد اجلبار، والشيخ عبد احلق، والشيخ أمحد بن عبد هللا الغزنوي، والشيخ 

، والشيخ ثناء هللا البطالويعبد الواحد بن عبد هللا الغزنوي، والشيخ حممد حسني 
وفتاو  مئات بل آالف املشايخ اآلخرين، وعلى الرغم من فتاو   ،األمرتسري

الدهلوي، واحلماس املتزايد ملشايخ "ديوبند" وقوة "مجعية  الشيخ نذير حسني
م، ومع 1953العلماء" ومساعي املشايخ الذين عاثوا الفساد ضد مجاعتنا يف عام 

وقال: لن أمسح أن بكل قوة وشدة أهنم هامجوا أمجعني؛ تصد  هللا تعاىل هلم 
حول حديقته هو مبنـزلة سياج  ، ألن املسيح املوعود خُترَّب حديقة حممد 

 ترون املسيح املوعود . ولكنين أعلم أنه سياج حديقة حممد  ،إنساًن ،
، واعلموا أن حممدا حبييب، ولن أمسح ألعدائه أن خترب حديقة حممد  وهبدمه

خيرِّبوا حديقته بعد وفاته. ال أابيل بكم سواء أكنتم مشايخ أم علماء أم زعماء، 
بُغية  . ولسوف أحافظ على حياته وال أحسبكم تساوون نعال حممد 

مجاعة أخر  كما ينبت  أي أمته، ولسوف يؤسس  ،صيانة حديقة حممد
 ،غراس املوز إىل جانب غراس نبت قبله. تقولون أبن أتباعه شياطني، وأبناء إبليس

 . وا حلماية حديقة حممد ي ولكنين سأُثبت أهنم مالئكة جا
، وبواسطة املسيح اهلدمحممد رسول هللا من  فبفضل هللا وتدبريه أُنقذ سياج حديقة

ال خطر على قوم أًن  إنهاليت قال فيها  املوعود ومجاعته ُتققت نبوءة رسول هللا 
. أي أًن سياج يف أحد جانيبي حديقيت، واملسيح املوعود 1يف أوله واملسيح يف آخره

يسمح أن  لتخُرب حديقيت، ولنيُقضى علّي لن يسمح هللا أن  .اجلانب اآلخريف 
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ينتج عنه خراب  القضاء علينااملسيح املوعود لتخرب حديقيت ألن  يُقضى على
احلديقة احملمدية، وهذه احلديقة غرسها هللا تعاىل بيده. لن يسمح هللا أن خترب 
حديقة غرسها بيده. فأًن سياج واملسيح املوعود أيضا سياج للحديقة احملمدية، 

املسيح املوعود. بل سيحافظ على  علىوال  أًن يُقضى عليّ فلن يسمح هللا أن 
ولن  ،وستستمر هذه احلديقة إىل األبد ،السياج بُغية إبقاء حديقة حممد عامرة

 تدمريها. يقدر أحد على 
  ال أهمية حلدائق امللوك الدنيويني مقابل حديقة حممد 

! العمروقصرية انظروا اآلن، هناك حدائق امللوك الدنيويني، وكم هي صغرية احلجم 
، وإن حديقة واحدة تتحول إىل حديقتني، وهناك حدائق القرآن وحدائق حممد 

وعمرها طويل حبيث كمتد من عهد حممد رسول هللا إىل يوم القيامة. فأين حدائق 
هذه  من حديقة حممد رسول هللا  ،م1938اليت زرهتا يف عام  ،امللوك الدنيويني

املقارنة بينهما يصعد من قلب اإلنسان  ؟! وعند(م1956يف )اليت أذكرها اليوم 
صوت عفوي: اللهم صّل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم 

 وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد.
الذي محل على عاتقه مسؤولية  ،فتبارك ربنا الذي أرسل إنساًن مثل حممد 

خادما مثل  رسوليه هداية العامل إىل يوم القيامة. وتبارك ذلك اإلله الذي أعطى 
موشكة على  الذي حني رأ  حديقة حممد رسول هللا  ،املسيح املوعود 

مث نشر غراسها يف مجيع  ،؛ حّوهلا إىل حديقة مرة أخر خيرِّبةأن تتحّول إىل مزرعة 
أحناء العامل لتصل إىل كل بلد وكل قوم، وليصلوا إىل كل مكان ويقتلعوا أشجارا 

مرة أخر ، ويقتلعوا  ويغرسوها يف حديقة النيب  من حديقة عيسى 
حىت ُتي  حديقة  ويغرسوها يف حديقة النيب  أشجارا من حديقة موسى 

بكل شرب من األرض، وال تبقى حديقة موسى وال حديقة  حممد رسول هللا 
ولن تبقى قرية وال حديقة خضراء نضرة إال  ،عيسى، فتخرب تلك القر  كلها

 وتبقى كذلك إىل يوم القيامة. ، ل هللا حديقة حممد رسو 
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (11السياحة الروحانية )
 

 ُدور الضيافة يف العامل الروحاني
 

 (م يف اجللسة السنوية بربوة28/12/1957خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 : بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال 
 العيوب يف دور الضيافة الدنيوية 

" يف عام  م وأثّر 1938الشيء اخلامس عشر الذي زرته يف أثناء السفر إىل "دكَّن 
يف قليب كثريا كان دور الضيافة امللكية اليت فُتحت للفقراء. فقد رأيت دور الضيافة 

بل يُعيلوا أنفسهم وأهلهم  ،القصور امللكية لئال جيوعواللفقراء مبنية جبانب 
وأوالدهم ابحلصول على الطعام صباح مساء. فسّرين هذا األمر كثريا ومدحُت 

دورًا تبنّي يل أن امللوك فتحوا  فيه نظامهم. ولكن عندما أتملت يف األمر وتعّمقت
بل كان األثرايء أو  ولكن الفقراء ما كانوا قادرين على االستفادة منها، للضيافة،

الناس من الطبقة الوسطى كثريا ما يدفعوهنم بعيدا ويستهلكون الغذاء أبنفسهم. 
ورأيت أيضا أن العاملني يف دور الضيافة هذه كانوا يسرقون الغالل أحياًن، وكانت 

 تذهب سد .  للضيافة رغبة امللك يف فتح دار  



السياحة الروحانية 714

مِزيَّة دار الضيافة القرآنية وتنّوع األطعمة فيها

ولكين رأيت مقابلها أن دار الضيافة القرآنية بريئة من تلك العيوب كلها، وكانت 
فيها أطعمة متنوعة حبيث بدت الضيافة امللكية اتفهة جدا مقابلها. ولكن من 
الواضح أنه ال توجد يف دور الضيافة القرآنية أرغفة مادية، بل يوزَّع على العامل 
تعليم روحاين بواسطة القرآن الكرمي. إًذا، إن وجود األطعمة املتنوعة يف دار 
الضيافة الروحانية املذكورة يف القرآن الكرمي إمنا تعين أن القرآن الكرمي قدم تعليما  
كامال ال ميكن تقدمي مقابله ضيافة روحانية أخرى يف العامل. وهذا ما اّدعاه القرآن 
الكرمي بنفسه أمام العامل. فقد ذُكرت أنواع األطعمة يف دار الضيافة القرآنية 
1. أي قد فّصلنا يف القرآن كل 

 ْلَناُه تَ ْفِصياًل الروحانية يف اآلية: وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّ
أمر روحاين كان العامل حباجة إليه. أي توزَّع يف دار الضيافة الروحانية القرآنية 
أطعمة متنوعة ال نظري هلا حىت يف كتب األنبياء السابقني دونك دور ضيافة 

امللوك. 
كذلك ذُكر يف آية أخرى أن أن واع التعليم الروحاين موجودة يف القرآن الكرمي، فقد 
2. أي عّلمنا اْلنسان بواسطة القرآن الكرمي 

 ْْنَساَن َما ملَْ يَ ْعَلم جاء فيها: َعلََّم اْْلِ
ما مل يُعلَّم يف الكتب السماوية األخرى. إًذا، فالقرآن الكرمي ال يفوق دور الضيافة 
الدنيوية فقط، بل يفوق دور الضيافة السماوية كلها أيضا. فأُقدِّم قصة فرعون 

مثاال على ذلك.  
كشف القرآن الكريم عن فرعون موسى

لقد نزل القرآن الكرمي بعد موسى وفرعون ب  2200 عام تقريبا، وورد فيه أن 
جسد فرعون أُنقذ حني غرق رفقاؤه، وقُبضت روحه فقط لتتحمل العذاب يف 

1 اْلسراء: 13    

2 العلق: 6
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 فلم ،املستقبل. أما الكتاب املقدس الذي يُقال أبنه نزل يف زمن  غرِّق فيه فرعون
ا ي  مِّّ الذي كان أُ  أن حممدا رسول هللا  كيف  هذه احلقيقة. فكِّروا اآلن فيه ذكرتُ 

حني فّر موسى من مصر قبل  إنهوقال  ،عام 2200بنّي هذا املوضوع بعد قد 
ولكن ُحفظت  ،أغرق هللا فرعون يف البحر ،عام من اليوم والحقه فرعون 2200

جثته ليكون عربة وموعظة للناس يف املستقبل. ولكن الكتاب املقدس ال يذكر 
مع أنه ُوجد يف الزمن نفسه الذي غرق فيه فرعون. وإذا قرأمت التاريخ ترونه  ،ذلك

آن الكرمي. فاملومياوات القدكمة اليت اكُتشفت مؤخرا كانت فيها يؤيد ما قاله القر 
مومياء فرعون أيضا. كان املصريون يعرفون أدوية حيقنوهنا يف اجلثة فال تتفسخ إىل 

ولكن ثبت ابلتجربة  ،مئات السنني. وقد اكتشف اإلجنليز أيضا أدوية مثلها مؤخرا
الثني إىل أربعني عاما فق ، مث أن األدوية اليت اكتشفتها أورواب تصون اجلثث لث

تبدأ اجلثث ابلتفسخ، ولكن اكُتشفت مومياواُت أهل مصر اليت يعود اترخيها إىل 
آالف السنني. فكانوا يعرفون وصفات عديدة ابستخدامها كانت املومياوات تبقى 

عام. أما  3500فرعون مثال  مصونة إىل آالف السنني. لقد مرَّت على مومياء
فيمكن القول  ،يت يعود اترخيها إىل آالف السنني قبل فرعون موسىاملومياوات ال

ا ال تزال حمفوظة منذ مخسة آالف أو ستة آالف سنة. أما األوربيون فقد إهن
اكتشفوا إىل اآلن طريقة كمكن صيانة اجلثة هبا لثالثني إىل أربعني عاما فق  ال 

ُيسّمى فرعون موسى، أكثر. على أية حال حنن هتمنا حاليا مومياء فرعون الذي 
عام من موسى أن هللا وعد حبماية  2200والذي قال عنه القرآن الكرمي بعد 

جثته. احلق أنه عندما أوشك فرعون على الغرق خطر بباله أن موسى كان 
حيىت إذيا أيد ريكيُه ال غيريُق قيالي آمين ُت أينَُّهوأنه كان خمطئا يف معارضته ملوسى،  ،صادقا
ني ويقيد  عيصيي تي قـيب ُلالي إِّليهي  لِّمِّنيي * آآل  ريائِّيلي ويأيًني مِّني ال ُمس  إِّالَّ الَّذِّي آمينيت  بِّهِّ بـيُنو إِّس 

نِّكي لِّتيُكوني لِّمين  خيل فيكي آييةً  يكي بِّبيدي دِّيني * فيال يـيو مي نـُنيجِّّ ويُكن تي مِّني ال ُمف سِّ
، فبقيت1

م على نزول القرآن الكرمي. عا 1400بعد مرور  مث ُعثر عليها ،جثته حمفوظة

93-91يونس:  1
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عام من اليوم أن جثة فرعون موسى حمفوظة، 1400ولكن القرآن الكرمي أخرب قبل 
فهذا يعين أن هذه النبوءة ظلت  ،عام سبقت 2200وإذا أضيفت إىل هذه املدة 

 عام. 3500تتحقق منذ 
ولكنه يقتصر على أن  ،ال شك أن هناك خالفا يف اسم صاحب هذه املومياء

بعض الناس يقولون إن فرعون الذي ُولد موسى يف زمنه كان امسه رعمسيس، 
وفرعون الذي أخرج موسى بين إسرائيل من مصر يف زمنه كان امسه منفتاح. ولكن 

جثة رعمسيس ويُقال عن األخر   إهنايقال عن إحدامها و ُوجدت جثة كليهما، 
جثة رعمسيس جثة فرعونِّ موسى أو ُحسبت  جثة منفتاح. واآلن لو ُعّدت إهنا

كما قاله  وي هُ  وي سيبقى األمر هُ ف ،جثة منفتاح هي جثة فرعون كان يف زمن موسى
القرآن الكرمي، وتبني أن ما قاله القرآن الكرمي كان صدقا وحقا. إًذا، ظلت جثة 

 فرعون حمفوظة وال تزال حمفوظة. 
هم سليمان كتاب املقدس يتال

كمثال آخر. كان الكفار يف زمنه يسمونه كافرا كما   سليمان  وأُقدِّم قصة
ويميا كيفيري ُسليي مياُن ويليكِّنَّ الشَّيياطِّنيي كيفيُروايقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

1،
أي مل يكفر سليمان البتة، بل أعدايه الذين كانوا بعيدين عن هللا صاروا هم 

يف هذه اآلية نقطة عظيمة هتّمكم أيضا وهي أنفسهم كفارا بتكفريه. لقد ذُكرت 
وإنكار األنبياء  ،أن بعض الناس يقولون إن إنكار نيب مشرّع فق  يُعّد كفرا

اآلخرين ليس كفرا. ولكن سليمان مل يكن نبي ا مشّرعا عند اليهود وال عند 
ومع ذلك يقول هللا تعاىل:  ،بل يقول اجلميع إنه كان نبيا غري مشرع ،املسلمني

 ليكِّنَّ الشَّيياطِّنيي كيفيُرواوي  ولكنهم كانوا كافرين  ،كفر  إنهأي أعدايه كانوا يقولون
هم أنفسهم. فتبنيَّ من ذلك أن إنكار أنبياء غري مشرعني أيضا كفٌر. فلو قال 

إنه ليس نبيا مشرعا، فكيف صار منكروه كافرين؟ ملا  منكرو املسيح املوعود 
حممد علي يركز كثريا على أن إنكار نيب مشرع  نفعهم هذا العذر. كان املولوي
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اُنولكن هللا تعاىل يقول يف هذه اآلية بكل صراحة:  ،فق  كفرٌ  ويميا كيفيري ُسليي مي
، أي مل يكفر سليمان، بل أعدايه ارتكبوا كفرا بتكفريه. ويليكِّنَّ الشَّيياطِّنيي كيفيُروا

بح هو نفسه كافرا حبسب القرآن فالذي ُيكّفر مرسيال صادقا من هللا أو أتباعه يص
الكرمي. بل لو أتملنا يف هذه الكلمات بنظرة شاملة لتبني أهنا تعين يف احلقيقة أن 

املنكر ُيصبح كافرا مبجرد اإلنكار وإن مل ُيكّفر. 
ن سليمان كان نبيا ومل يكن كافرا، إلكم أن القرآن الكرمي يقول  واآلن أبنّي 

 املقدس اليت أُلِّفت يف زمن سليمان نفسه؟ولكن ماذا تقول أسفار الكتاب 
اني أينَّ نِّسياءيُه أيميل ني ةِّ ُسليي مي ي ُخوخي فر امللوك: "كياني يفِّ زيميانِّ شي فقد ورد يف سِّ

ري ، ويملي  ييُكن  قـيل ُبُه كيامِّاًل ميعي الرَّبِّّ إِّهلِّهِّ" قـيل بيُه ويرياءي آهلِّية  ُأخ 
.أي يقول القرآن1

 ،مل يكفر أن سليمان -موسى زمن من - عام 2200بعد الكرمي، مع أنه نزل 
ةِّ  من كان ما ولكن ي ُخوخي الكتاب املقدس معاصرا له يقول: "كياني يفِّ زيميانِّ شي

اًل ميعي الرَّبِّّ ري ، ويملي  ييُكن  قـيل ُبُه كيامِّ اني أينَّ نِّسياءيُه أيميل ني قـيل بيُه ويرياءي آهلِّية  ُأخ  ُسليي مي
إِّهلِّهِّ". فمن هنا كمكن تقدير لذة طعام القرآن الكرمي الروحاين، وفساد طعم 

الكتاب املقدس ومذاقه. إنه خُيرب مبا حدث يف زمنه، ويلصق بسليمان طعام 
 ،ن زوجاته املشركات أملن قلبه عن هللاإهتمة ابطلة كما سأثبت الحقا، ويقول 

فبدأ يعبد آهلة أخر . مث ورد يف الكتاب املقدس: "غيضِّبي الرَّبُّ عيليى 
اني" ُسليي مي
درجة أن عاداه هللابل كفر إىل  ،، أي أن سليمان مل يكفر فق 2

ريائِّيلي" وغضب عليه "ألينَّ قـيل بيُه ميالي عينِّ الرَّبِّّ إِّلهِّ إِّس 
، وذلك على الرغم من3

رِّ أين  الي يـيتَّبعي آهلِّيًة ا األيم  ِّ، * ويأيو صياُه يفِّ هذي آية عظيمة إذ "تـيرياءي  ليُه ميرَّتـيني 
. ري ، فـيليم  حيي فيظ  ميا أيو صيى بِّهِّ الرَّبُّ .4"ُأخ 

 4: 11ايل ُمُلوكِّ األيوَُّل  1
 9: 11امللوك االول  2
 املرجع السابق. 3
10-9: 11ايل ُمُلوكِّ األيوَُّل  4



 ياحة الروحانية الس 718
 

. واملسلم العادي الذي مل ينـزل لقد نزل القرآن الكرمي على حممد رسول هللا 
عليه القرآن أيضا ُيصبح كافرا إن مل يعمل به، ولكن سليمان كان كافرا خطريًا 

ظهر له اإلله مرتني وقال له أال يعبد اآلهلة  أن   لدرجة -والعياذ ابهلل-ومعوج ا 
بىن  أنه حىت ،ولكنه مع ذلك مال عن هللا متأثرًا حبسن زوجاته وزينتهن ،األخر 

 معابد لآلهلة األخر  وبدأ يسجد هلا. 
 بيان القرآن الكريم ق التاريخ يصد

يتبني من الشهادات التارخيية أن ما قاله القرآن الكرمي هو الصحيح، وما قاله 
املسيحيني اعرتفوا أبنفسهم  الكتاب املقدس خاطئ. والدليل على ذلك أن املؤلفني

أن الكتاب املقدس ألصق بسليمان هتمة ابطلة أنه عبد آهلة أخر  وهجر اإلله 
الواحد. فموسوعة الكتاب املقدس اليت أّلفها القساوسة وعلماء اليهود الكبار، وال 

تتضمن البحوث العلمية و بل  ،تتضمن ملخص الكتب التارخيية القدكمة فق 
ورد فيها ما مفاده: صحيح أنه كان لسليمان زوجات كثريات، اجلديدة أيضا؛ قد 

ِّ املعابد للجميع، ومل خيل  عبادةي آهلةِّ  منهن إسرائيليات وغريهن، ولكنه مل يِب 
 زوجاتِّه مع عبادة هللا ق ، فلم يكن ليُتصّور عنه إنكار وحدانية هللا. 
ت وبعضهن فقد اعرتف التاريخ أنه كانت لسليمان عدة زوجات، بعضهن يهوداي

غري يهودايت ولكن ليس صحيحا أنه بىن معبد األواثن للجميع. ومن الكذب 
سجد لوثن يف وقت من األوقات. انظروا اآلن، يقول الكتاب املقدس  إنهالقول 

ويقول القرآن الكرمي إنه مل يسجد هلا، مث يقول الباحثون اليهود  ،إنه سجد لألواثن
قدس كاذب. هناك مثل أُردي يف بالدًن معناه: والنصار  املعاصرون أن الكتاب امل

السحر هو الذي ُيكره اجلميع على االعرتاف به. لو قال القرآن وحده هذا الكالم 
لقال اليهود والنصار  إنه قال ذلك لتكذيبهم فق ، ولكن هللا تعاىل جعل علماء 

كباركم هم  اليهود والنصار  يعرتفون بذلك، فيمكننا القول اآلن أن هؤالء الباحثني 
أنتم. فلو كّذب هؤالء الكبار آابءهم وأجدادهم فأنتم مسؤولون عن ذلك ولسنا 
حنن. مل نعّلم علماء اليهود هؤالء ومل نعّلم قساوسة النصار ، وإمنا عّلمهم آابيكم 
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وكنيستكم هي  ،هم الكاذبونوأجدادكم أنتم، فإذا كان ذلك كذاب فإن آابءكم 
دينية هي الكاذبة. أما قرآننا فقد ثبت صدقه إبقرار أو منظمة اليهود ال ،الكاذبة
 مل يعبد آهلة أخر  ق .  وتبنّي أن سليمان  ،علمائكم

م فيه سليمان ابلكفر وقيل إن هللا تعاىل أهلم  فر امللوك نفسه الذي اهتُّ مث ورد يف سِّ
سليمان: "أيع طييـ ُتكي قـيل ًبا حيكِّيًما ويممُييِّّزًا"
ومميز أن يشرك . هل كمكن لقلب حكيم 1

" ثـ ُلكي قـيبـ ليكي ويالي يـيُقوُم بـيع ديكي نيظِّريُكي ابهلل؟ مث جاء فيه: "حىتَّ إِّنَُّه ملي  ييُكن  مِّ
2. 

أنه مل يكن مثله  لدرجة ،أي أن الكتاب املقدس يعظِّّم سليمان ويُعّده عدمي النظري
 ولن يكون بعده إىل آالف السنني. وإىل جانب ،يف آالف السنني اليت مضت

 !ذلك ورد يف الكتاب املقدس أنه كان كافرا. هل لنا أن نُعّد كتااب مثله كتااب دينيا؟
بل جيب إدخال مؤلفيه الذين كتبوا أمورا متناقضة مثلها إىل مستشفى األمراض 

 العقلية. 
اُن الرَّبَّ سيائِّرًا يفِّ فـيريائِّضِّ دياُودي أيبِّيهِّ" كذلك جاء فيه: "ويأيحيبَّ ُسليي مي
كان . فإذا  3

عدَّه مشركا ومّتبع األواثن  نّ فإ ،أبيه داود خطىسليمان حيب هللا وكان سائرا على 
وقد وردت فيه هذه األمور كلها. يتبني من  وي هُ  وي ليس معقوال ق . فالكتاب هُ 

هذه املقتبسات أن هتمة الكتاب املقدس ابطلة، والصدق ما جاء به القرآن 
نا ونبيا من الدرجة األوىل من البداية إىل مؤم الكرمي، وبناء عليه كان سليمان 

 النهاية. 
ابختصار، بنّي القرآن الكرمي أمورا خلت منها الكتب السابقة كليا، وهذا دليل 

. واألغذية إهلاميعلى أن القرآن الكرمي مليء حبقائق ال يضاهيه فيها أّي كتاب 
يث ال كمكن اإلتيان الروحانية املتنوعة اليت أعطاها القرآن الكرمي عظيمة الشأن حب

 يف العامل.  إهلاميبنظريها من أّي كتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 12: 3ايل ُمُلوكِّ األيوَُّل  -1
 املرجع السابق -2
 3: 3ايل ُمُلوكِّ األيوَُّل  -3
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 ال أهمية لألطعمة املادية مقابل األطعمة الروحانية
 ،احلق أن األطعمة املادية مهما كانت فاخرة، والنعماء الدنيوية مهما كانت أعلى
إمنا هي اتفهة وال حقيقة هلا مقابل األطعمة والنعماء الروحانية. ويُقّر العقالء وذوو 

أي  ،الطعام الروحاينمن الطبائع السعيدة يف العامل أبن الطعام املادي شيء أدىن 
 هو األصل واحلقيقة.  ،مساع األمور الدينية والعمل هبا

 كان املسيح املوعود   م حني1908أسرد لكم قصًة مثاال على ذلك. يف عام 
 ،مقيما يف الهور استضاف األمحديون احملليون الكباُر أًنًسا من ذوي النفوذ

أيضا يف املأدبة وألقى خطااب أمام احلضور الكرام،  واشرتك املسيح املوعود 
محو اخلواجة كمال  "خليفة رجب دين"وطال خطابه بعض الشيء. كان املرحوم 

وقال له: اي  الئم، فجاء من وراء املسيح املوعود الدين خبريا يف تنسيق الو 
وقد حضر املأدبة أًنس حمرتمون كبار.  ،سيدي، قد أتخر الوقت كثريا والطعام يربد

وقال خماطبا املسيح  ،الذي كان من املدعّوين "ميان فضل حسني"عندها قام 
 ممن يدك: أنكل األطعمة املادية كل يوم، وقد جئنا هنا لنأكل املوعود 

 ر املسيح املوعود ر  يف اخلطاب وال ُترمنا منه. فاستمي طعاما روحانيا، فاستمِّ 
 يف خطابه وظل مجيع غري األمحديني يصغون إليه. 

كان ميان فضل حسني رجال فطيًنا وذكيا جًدا وكان زعيم املسلمني، وكان عندئذ 
يشعر املرء ابجلوع أكثر، ولكين أتذّكر أنه قام وقال للمسيح  إذيف عز شبابه 

وإال فمىت سنحظى ابلطعام  ،حبماس شديد أن يستمر يف خطابه املوعود 
، أنكل الطعام املادي يف بيوتنا كل يوم، أما اآلن فقد جئنا لنأكل ؟الروحاين

 ،د العقالءالطعام الروحاين. فيتضح من هنا أن األمور الدينية طعام روحاين عن
ُب زِّ  ألهنم يدركون أهنا تُقّوي اإلكمان. يقول املسيح الناصري  خل  أيضا: "ليي سي ابِّ
ن سياُن بيل  بُِّكلِّّ كيلِّمية  ختي رُُج مِّن  فيمِّ هللاِّ" ُه حيي ييا اإلِّ دي ويح 
. فثبت من كالم املسيح 1

 ما ومن كالم ميان فضل حسني أن الطعام احلقيقي هو الطعام الروحاين، أ
                                                 

 4: 4مىت:  إجنيل 1
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الطعام املادي فال قيمة له مقابله. كان ميان فضل حسني زعيما دنيواي وكان 
زعيما دينيا، وقد بنّي كالمها أن الطعام احلقيقي هو الطعام الروحي.  املسيح 

  ال ميكن سرقة شيء من دار الضيافة القرآنية

نطلق عندما قارنُت دار الضيافة القرآنية مع دور الضيافة للملوك من هذا امل
وجدُت أنه ال كمكن ألحد أن يستهلك طعام دار الضيافة القرآنية بصورة غري 

وال كمكن لعامل أن يستخدمه حبسب رغبته الشخصية. أما دور الضيافة  ،مشروعة
وما تبّقى أيكله العاملون  ،ولكن أيكل فيها األثرايء ،امللكية فهي تُفتيح للفقراء

ورأيت أن هللا تعاىل قال عن محاية دار  وأما الفقراء فيتضورون جوعا. ،فيها
ال كمكن أن ُيسرق منها شيء، وإذا حاول أحد  إنهالضيافة القرآنية بوجه خاص 

يع نُيِّ ويميا السرقة يُبطش به فورا. فيقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  يـيع ليُم خيائِّنيةي األ 
خُت فِّي الصُُّدورُ 

واألفكار الكامنة يف . أي أنه يدرك حىت غمزات األعني 1
بل يُبطش  ،القلوب، فالذين ينوون السرقة من دار الضيافة القرآنية ال ينجحون

هبم. من امللحوظ بوجه عام أنه عندما يشعر السارقون أنه ال يراهم أحد ُيشريون 
إىل بعضهم ابألعني أن اسرِّقوا كذا وكذا وال خطر عليكم. ولكن القرآن الكرمي 

حد ابألعني يف دار ضيافتنا نبطش به فورا، وال ُيسمح له إذا غمز أ إنهيقول 
ابلسرقة، بل يقول هللا تعاىل إنه يعلم حىت ما خُتفيه الصدور، مبعىن أنه إذا جاء 
أحد خُمفيا يف قلبه أنه سيسرق من دار الضيافة القرآنية شيئا فال بد أن يُبطش به، 

أبًدا أن يقع كنـزه يف يد السارق. ألن هللا تعاىل يعلم ما يف قلبه، واملالك ال يسمح 
فال كمكن أن يستفيد من دار ضيافته إال الذين اصطفاهم هللا لالستفادة منها، وال 

كلما همَّ أحد ابلسرقة يف دار الضيافة القرآنية يتقدم كمكن لغريهم أن يقرتبوا منها. 
أخر   تآايمالئكة هللا فورا ملنعه ويقبضون عليه. لقد جاءت يف القرآن الكرمي 

الي حيث يقول هللا تعاىل:  ،أيضا ذُكر فيها املوضوع نفسه أبسلوب خالب
اٌب وياصِّبٌ  فُوني مِّن  ُكلِّّ جيانِّب  * ُدُحورًا ويهليُم  عيذي يع ليى وييـُق ذي * ييسَّمَُّعوني إِّىلي ال ميإليِّ األ 

20غافر:  1
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قِّبٌ  هياٌب اثي إِّالَّ مين  خيطِّفي اخل يط فيةي فيأيتـ بـيعيُه شِّ
ار الضيافة القرآنية اليت، أي أن د1

ينوي أعداء اإلسالم أحياًن أن يسمعوا بعضها مث يشوِّهوها  ،تشمل أمورا روحانية
يع ليىفُيخجلوا املسلمني، ولكن هللا تعاىل يقول:  ، أي الي ييسَّمَُّعوني إِّىلي ال ميإليِّ األ 

سواء  ،معنّي  أن الشياطني الذين هم أعداء اإلسالم يريدون أن يطّلعوا على شيء
 ولكنهم لن ينجحوا يف مرامهم ،بواسطة علم التنجيم أو ابلتدبُّر يف القرآن الكرمي

ُفوني مِّن  ُكلِّّ جيانِّب  * ُدُحورًابل  ،كلما يفعلون ذلك ، أي أيتيهم مالئكة وييـُق ذي
هللا فورا ويعاقيبون من كل جانب. وطبيعة العقوبة هي أهنم ال يستطيعون أن يبقوا 

بل يُطردون بعيدا. أي ُيضربون لُيطردوا إىل  ،املكان بعد تعرضهم للعقوبةيف ذلك 
ألهنم إذا بقوا قريبا كمكن أن يسمعوا وإن كان مهسا مث خيدعوا  ،أطراف األرض

اٌب وياصِّبٌ الناس.  مث لن يُطريدوا بعيدا فق ، بل تُنـزَّل عليهم أنواعويهليُم  عيذي ،
ون العذاب شديدا حبيث يعرتف ألد األعداء العذاب اليت تالزمهم دائما، ويك

.. إِّالَّ مين  خيطِّفي اخل يط فيةي وصديقهم احلميم أيضا أن عذاب هللا ًنزل عليهم. 
غري أنه من املمكن أن خيطف أحد شيئا اتفها كما خيطف القرد. إًذا فمن املمكن 

 يستفيد أن خيطفوا خطفة كما خيطف القرد لقمة مثال، ولكن هللا يتدارك ذلك وال
 دواألن اللقمة الصغرية اليت ال متأل البطن أىّن لقوم أن يستفي ،اخلاطف منه شيئا

حبيث لن  ،منها. فلو خطفوا شيئا من تعليم القرآن الكرمي لكانت خطفتهم حقرية
 القرآن على أية حال.  معلى الوقوف أمام القرآن، وسيغلبه روايقد

النبوءة عن بقاء دار الضيافة القرآنية

لقد رأيت عند املقارنة بني دار الضيافة املادية والروحانية أن دور الضيافة املادية قد 
نفدت منذ زمان، ولكن النبوءة عن بقاء دور الضيافة القرآنية حية إىل األبد 

نياكي ال كيو ثـيري * فيصيلِّّ لِّريبِّّكيمذكورة يف القرآن الكرمي، فيقول هللا تعاىل:  إًِّنَّ أيع طييـ 
يبـ تـيرُ وياحن ي  ُرك، أي ر  * إِّنَّ شيانِّئيكي ُهوي األ  اي حممد اببن روحي سيكون سخي ا نبشِّّ

جدا، فعليك أن ُتكثر من الدعاء لوالدة ذلك الولد الروحي نتيجة فضل هللا 

11-9الصافات:  1
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لكي تُفتح دار  ،تعاىل، كذلك أكثِّر من التضحيات إظهارا للسعادة بوالدته
اآلالف بل ماليني الناس، وكن واثقا من أن الضيافة الكبرية فيستفيد منها مئات 

 عدوك سيبقى حمروما من األوالد الذكور إىل األبد. 
مون القرابني بكثرة عند والدة ابن، أما كان هناك تقليد يف العرب أهنم كانوا يُقدّ 

مون دعك أن ال يقدموا تضحية على والدهتا، فكانوا يقدّ  ،البنت فكانوا يئدوهنا
التضحية عند والدة األوالد الذكور فق . فيقول هللا تعاىل هنا أنه سيأيت زمان 
حني سيوليد لك ولٌد وسيكون نبيا من أمتك وسيكون ذيكرا، ألن األنثى ال تكون 
نبية. فقدِّم التضحيات إلبداء السعادة على ذلك، أي افتح  دور الضيافة املادية 

يافة الروحانية أيضا، وكن على يقني أن عدوك أي افتح  دار الض وسبِّّح حبمده 
سيكون أبرت يف هذه الدنيا. يتبنّي من األحاديث أن للرجل أفضلية على املرأة من 
منطلق أنه كمكن أن يكون يف الرجال مؤمنون كاملون يستحقون أن حيكموا على 
اآلخرين، ولكن ال كمكن أن يكون يف النساء من تقدر على أن ُتكم مجيع 

ل. يركَّز على املساواة يف هذه األايم بشدة متناهية، ولكن مل يدّعِّ أحد من الرجا
القساوسة إىل يومنا هذا أن املرأة تقدر على أن ُتكم الرجال كلهم. خذوا امللكة 
مثال، فهي مضطرة إىل االنقياد أمام زوجها يف البيت، وإن ُأجلِّست  على العرش 

يف البيت. ال شك أنه كانت هناك  فإهنا مع ذلك تكون خاضعة لسيطرة الرجل
بل  ،بعض النساء اللوايت مل يتزوجن، ولكن عدم زواجهن ال يدل على أفضليتهن

مثال  1"رضية سلطانة" يُثبت خوفهن من أنه إذا جاء الرجل فسيحكمهّن. خذوا
ولكنها اضطرت إىل الزواج يف هناية  ،ومل تتزوج يف البداية املماليك،اليت كانت من 

ولكن  ،كذلك مل تتزوج بعض األمريات يف بعض احلكومات األوروبيةاملطاف.  
ألن ذلك سيجعلهن خاضعات  ،عدم زواجهن يُثبت بكل جالء أهنن خفن الزواج

كتوراي من ألربت، وقد قرأُت يف التاريخ أنه  يلسيطرة الرجل. لقد تزوجت امللكة ف

أول امرأة مسلمة حكمت اهلند. )املرتجم( 1
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كوهنا ملكة العامل   فكانت امللكة املعظمة مع ،كان ينـزعج منها فيغلق ابب غرفته
 تتوسل إليه وتقول: أرجوك أن تفتح الباب ولسوف أعمل كما تشاء. 

اِنئَك ُهَو اْلأْبرتن شِإحتقق نبوءة 

إن ُتقق نبوءة أن عدّو حممد رسول هللا سيكون أبرت يثبت يف شخص أيب جهل 
، وكان له ابن امسه عكرمة. كان أبو جهل شخصا الذي كان ألد أعداء النيب 

بكل شدة  النبوة لطم أبو جهل وجهه  شقيا إىل درجة أنه عندما أعلن النيب 
قد خرج  عّم النيب  جالسا على الصفا. وكان محزة  ذات يوم حني كان 

 حجاب،عندما عاد أخربته خادمته ما جر  ألهنا رأت املشهد من وراء و للصيد، 
حلمزة غاضبة غضبا شديدا: أال تستحيي من أنك ُتمل الرماح والقوس فقالت 

وُتظهر كأنك جندي ابسل وقد رأيت أن أاب جهل لطم اليوم وجه ابن أخيك 
وبقي ابن أخيك مطرقا رأسه ومل حُيرك ساكنا. وهللا مل يقل أليب  ،بشدة متناهية

سه غارقا يف بل كان جالسا مطرقا رأ ،ومل يرتكب أّي خطأ ،جهل كلمة واحدة
ومل يقل له حممد بعد ذلك أيضا   ،أفكاره، فجاء أبو جهل يف هذه األثناء ولطمه

كلمة واحدة. كانت اخلادمة تعرف حممدا رسول هللا فقالت: إن حممدا مل يقل 
بل مشى يف سبيله، فإذا كنت متلك شيئا من الغرية فاذهب  ،أليب جهل شيئا

هب إىل الكعبة مباشرة، وكان من ذلك وذ . مسع محزة من أيب جهلوانتقم 
عادة الناس يف تلك األايم أن جيتمع الزعماء هناك مساء، فرأ  أاب جهل الذي  
كان من زعماء مكة جالسا على كرسي وجيلس حوله زعماء آخرون. فضربه محزة 

دون أن  ابلقوس على وجهه بشدة وقال: علمُت أنك لطمتي اليوم حممدا 
بعده، فتعال وابرز ين إن كنت قادرا. إنك ُتظهر جّل يقول لك شيئا قبل ذلك أو 

شجاعتك ضد حممد الذي ال يرفع يده على أحد، فإذا ابرزت جنداي من اجلنود 
احملاربني عندها نعرتف بشجاعتك. فنهض الزعماء كلهم وأمسكوا حبمزة وبدأوا 
ال يضربونه ألنه ضرب زعيمهم. ولكن هللا تعاىل أوقع على قلب أيب جهل هيبة فق

واحلق أين أخطأُت اليوم إذ ظلمُت حممًدا دون  ،بل اترُكوه وشأنه ،هلم: ال تضربوه
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إذ مل يقل يل شيئا قبل ذلك وال بعده. فما يقوله محزة يف أتييد ابن أخيه  ،سبب
 ،الناس. ابختصار، كان أبو جهل زعيما لقومه فتوّقف. 1فال تضربوه ،صحيح

(أمري حممد )رسول هللاوكان يقول للناس دائما أال يطيعوا أبدا 
مع مظلوم منكوب حسن معاملة النيب 

يف معاهدة حلف الفضول قبل بعثته. كان "حلف  لقد اشرتك رسول هللا 
"فضل" وأقسموا  اسم كلّ  منهمالفضول" مجعية أسسها ثالثة أو أربعة أشخاص 
حتما. عندما  يعي نوه فلسوف هبمعلى أنه كلما جاء إىل مكة مظلوم واستعان 

لالشرتاك فيها، فاشرتك بكل سرور. مث جاء يف  أُسست هذه اجلمعية دعيوا النيب 
إن أاب جهل استدان مين  وقال للنيب  ،من اخلارج إىل مكة شخص زمن نبوته 

 تسديده، وما دمتي عضوا يف "حلف الفضول" مبلغا من املال منذ فرتة وأيَب
: حسنا، سأذهب إليه معك. عندما وصل فأرجوك أن تستعيد مايل منه. قال 

 وفتحه أبو جهل وتقهقر قليال  ،فطرق الباب ،إىل بيت أيب جهل كان اببه مغلقا
فكيف  على اببه، وقال يف نفسه: أًن عدو لدود حملمد  عندما رأ  النيب 
: هل هلذا الشخص ديين عليك؟ فلم يء إىل بييت؟ قال النيبتشجع للمج

. قال القرض منه ومل أجد فرصة لتسديد يستطع اإلنكار، وقال نعم، لقد اقرتضتُ 
لذا عليك أن تسدد ديينه فورا.  ،: ال جمال لذكر الفرصة، بل أنت شخص ثري

.2للدائن ذهب أبو جهل داخل بيته وجاء مبال بقدر ما كان قد استدانه ودفعه
آية إهلية ظهرت ألبي جهل

مث عندما جاء أبو جهل إىل الكعبة حبسب عادته قال له أهل مكة مجيعا: ما 
-أوقحك! تقول لنا أال نسمع ملا يقوله حممد، أما اليوم فحني قال لك حممد 

أن عليك أن تسدد ديين هذا الدائن دفعته  -وأنت يف بيتك دونك مكان آخر
ّلنا عن الصراط وال تستطيع أن تقاومه ق .  فورا خائفا مذعورا. وهذا يُبنّي أنك ُتضِّ

.، إسالم محزة 2السرية النبوية البن هشام؛ ج 1
.، أبو جهل وأمر اإلراشي الذي ابعه اإلبل2السرية النبوية البن هشام؛ ج 2
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قال: وهللا لو كنتم مكاين لفعلتم ما فعلُت. قالوا: ما القصة؟ قال: عندما فتحت 
الباب ورأيت حممدا )رسول هللا( وجدُت مجليني هائجني واقفنيِّ عن كمينه وعن 
يساره مادَّين رأسيي هما إيل يريدان أن يلتهماين. فخفُت خوفا شديدا بريية اجلمليني 

ولكن يتبني من هذا  ،. هذه كانت معجزة إهلية1ئجني فدفعت املال إىل صاحبهاهلا
 ،احلادث كم كان أبو جهل عدوا خبيثا! ففي بيت هذا العدو اللدود ُولد عكرمة

نك له أب ولٌد ذيكر على الرغم من قول هللا ومل يوليد إىل ذلك احلني يف بيت النيب 
. ولكن  فيما بعد ابن  لهلد بل إن عدوك هو األبرت، بل وُ  ،لست أبرت وتويّفِّ

ابن. عندما قيل هذا الكالم مل يكن عند النيب 
فرار عكرمة عند فتح مكة

هرب عكرمة وذهب إىل شاطئ  ،مكة عندما كرب عكرمة وفتح رسوُل هللا 
ثالثة أو أربعة إىل انتظرت  زوجته عودتيه احلبشة. البحر الذي متخر منه السفن إىل 

ألنه كان من الذين صيبُّوا على املسلمني  ،العفو له من النيب  تطلب كيشهور  
بعدم العفو عنهم ولو الذوا  مظامل مجة، وكانوا يـيتيسبَّبون يف قتلهم، وأمر النيب 

. أن يُقتل ببيت هللا، فهرب عكرمة خائفا
زوجة عكرمة تطلب العفو من النيب 

 عندما مرت ثالثة أو أربعة أشهر ومل يُعد عكرمة، جاءت زوجته إىل رسول هللا 
زوجها وقالت: اي رسول هللا، هل من املستحسن أن يقضي  كوهنا ُتبمضطرة  

أو أن يهرب إىل بلد آخر  ،أخوك من القرابة حياته يف بلده خاضعا لسلطتك
ألفضل أن يقضي حياته إذا كان أخوًن فا :ويقضي حياته يف مالذ األجانب؟ قال

: نعم، اذهيب. قالت: فهل تسمح يل أن أذهب وأعيده؟ قال  :يف مالذًن. قالت
فلو علم أنك سُتكرهه  ،ولكنك تعلم أن عكرمة رجل غيور جدا ؛حسنا، سأذهب

على تبديل دينه فلن أييت إىل هنا، لذا عِّدين أيضا أن أييت إليك وهو يعبد األواثن 

املرجع السابق 1
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: ال أبس. تقتله ولن تكرهه على ترك الوثنية. قال  ويعيش هنا يف مكة، ولن
؟ فذهبت إلعادته. حني رأ  عكرمة زوجته هنالك  !استغرب وقال: أين أنتِّ

قالت: ما دمتي قد جئت إىل هنا فما كانت يف يدي حيلة إال اجمليء إىل هنا. قال: 
 مدأال تعلمني أنين كنت مضطرا إىل الفرار من هنالك، ولو بقيت هناك ألمر حم

بقتلي. كانت يف العرب عادة أن الزوجة تدعو زوجها قائلة: اي ابن ( رسول هللا )
لقد أخطأتي يف فهم شخص رسول هللا  ،عمي، فقالت حبسب العادة: اي ابن عمي

 إن حممدا ،  شخص عظيم، فقد ذهبت إليه بعد فرارك وسألته: إذا رجع
إىل بلد آخر ويعيش يف مالذ عكرمة فهل من املستحسن أن تعفو عنه أو أن يهرب 

 ،: لو عاش بني ظهرايّن لكان أحسناألجانب؟ فقال يل حممد رسول هللا 
وسُأحسن معاملته. قال عكرمة: وهللا، لن أترك دين آابئي وأجدادي أبدا. قالت: 

ذلك أيضا وقلُت إن عكرمة رجل غيور لن يرتك دين آابئه،  لقد سألُت النيب 
: فليبق على الوثنية ولن أتعرَّض له. قال: هذا كالم أعظم فقال حممد رسول هللا 

من أن أصّدقه، غري أنه كمكنين أن أعود إىل مكة بناء على ترغيبك ولكين سأسأل 
 عندها فق  سأقبل ذلك.  ؛قيندفإذا ص ،بنفسي حممدا 

 يف خدمة رسول اهلل  عكرمة 

حني عرف  مع زوجته، فدعاه النيب  رجع عكرمة إىل مكة وذهب إىل النيب 
 إنك(، تقول زوجيت قال: اي حممد ) ميقديمه. عندما وصل إىل رسول هللا 

: لو عاد عكرمة إىل مكة لن يُعاقيب. قال  : هذا صحيح. قال: مسعت قلتي
ومع ذلك  ،أيضا من زوجيت أنين أستطيع أن أبقى على ديين وكمكنين أال أيمن بك

: صحيح، لقد قلُت ذلك أيضا. فاستغرب عكرمة من ذلك لن أُعاقيب. قال 
أكما استغراب. وقال: أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 

 عبده ورسوله. 
: لقد رأيتي مين معجزات عظيمة ومل تؤمن، فماذا رأيتي اليوم قال رسول هللا 

لعظيمة اليت مننتي هبا علي ال حىت شهدتي ابلشهادتني وتركتي الكفر؟ قال: املنَّة ا
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كمكن أن يقوم هبا إال نيب. فال يسعين أن أكّذبك اآلن وأبقى على دين آابئي 
 1فآمنُت بك. ،وأجدادي بعد هذا اللطف واألمن

انظروا اآلن، كان عكرمة ابن أيب جهل، وقد ُروي أن مئات اإلبل ُذحبت عند 
كاذب وأبوه صادق ألنه مل  والدته. كان يثبت بوجوده أن حممدا رسول هللا 

ولكن عندما آمن عكرمة  ،بينما كان أليب جهل ولد ذيكر ،ولد ذيكر يكن للنيب 
إًِّنَّ أيع طييـ نياكي ال كيو ثـيري * فيصيلِّّ لِّريبِّّكيُتققت نبوءة القرآن الكرمي القائلة:  ابلنيب 

يبـ تـيرُ  أي أمة ،ك اي حممد خريا كثرياقد وهبنا لأي ... وياحن ير  * إِّنَّ شيانِّئيكي ُهوي األ 
الروحانيني  أبنائكوسيُبعث من  ،عظيمة ستكون مطيعة واتبعة لك إىل األبد

 شخص سيملك خريا كثريا. 
إضافة إىل املسيح  الكوثر يشمل مجيع املخلصني من أمة حممد 

املوعود 

وكذلك ُعد  ،معىن الكوثر هو اخلري الكثري، فقد أُنبئ يف ذلك ابملسيح املوعود
. لقد قال رسول هللا أيضا: "سلمان منا النيب  أبناءأفراد األمة املسلمة كلهم 

إذا كان ممكنا أن يكون سلمان من أهل بيت رسول هللا فلماذا ال ف .2أهل البيت"
يُعّد من أهل بيته مين يكسب احلسنة بوجه خاص يف هذه األايم؟ ال شك أنه 

أفضلية بوجه خاص أبنه  مسيح املوعود ، غري أن للأيضا من أهل بيته 
وقد أنبأ به األنبياء السابقون أيضا، وإال فجميع املسلمني يف  ،ابن موعود للنيب 

صار لرسول  . فببيعة عكرمة كانوا أبناءه   إبخالصاألمة احملمدية إذا عملوا 
ذيكر، أما أبو جهل فمات أبرت. هللا ابنٌ 

خدمات إسالمية لعمرو بن العاص 

مثال ابيع على يده ف، هناك أمثلة أخر  كثرية من هذا القبيل يف حياة النيب 
، وكان وائل مع أن العاص كان عدوا لدودا للنيب  ،عمرو بن العاص بن وائل

 ، فتح مكة شرفها هللا تعاىل. 3جالسرية احللبية؛  1
.، ذكر سلمان الفارسي  ، كتاب معرفة الصحابة3املستدرك؛ ج 2
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مع أن أابه  ،ولكن عمرو بن العاص ابيع على يد رسول هللا  ،أيضا عدوا لدودا
وجدَّه كاًن معارضيني له. ومع كونه من عائلة معادية هلذه الدرجة فتح عمرو مصري 
 لإلسالم، ومل تقتصر فتوحاته على مصر فق  بل وّسع نطاق ُحكم اإلسالم من

العرب إىل أفريقيا، ويف حياة عمرو بن العاص وصل الدعاة املسلمون إىل  بالد
سالم من املدينة إىل حدود أورواب. اليوم نفتخر حدود إسبانيا، أي وّسع نطاق اإل
ولكن  ،ولكن دعاتنا ذهبوا يف زمن الطائرات ،أبن دعاتنا ذهبوا إىل بالد خارجية

ريو بن العاص أوصل اإلسالم من املدينة إىل إسبانيا يف زمن    فيه كان السفر  عيم 
 ومل يتوفر يف الطريق حىت املاء.  ،على ظهر البعري

 ن الوليد تضحيات خالد ب

إن خالد بن الوليد هو املثال الثالث يف هذا اجملال، كان أبوه وجّده أيضا عدوَّين 
ولكنه اعتنق اإلسالم ونشره إىل بالد العرب كلها وإيران  ،لدودين لإلسالم

ذيكر، وحرم آابءه  ابن  صاحب  وفلسطني والشام، وبوجوده جعل رسولي هللا 
ألنه خرج من مذهبهم  ،ذكور سالم من أوالد  وأجداده الذين كانوا معارضني لإل

 . وصار اتبعا ملسلك رسول هللا 
ذكور انضمام أبناء هذا، وهناك آالف األمثلة من هذا القبيل اليت توحي ابستمرار 

وُعّق هلم روحانيا ابستمرار، أي حيتفل اإلسالم ابألفراح  ،روحانيني لرسول هللا 
 الروحانية. ويستفيد العامل من الضيافة ،دائما

 الصحابة العبيد على أوالد زعماء مكة  إيثار عمر 

عندما صار ف. هناك مثال رائع هبذا الشأن وهو حادث وقع أثناء حج عمر 
 ،فجاء لتهنئته بعض ممن كانوا من أوالد الزعماء ،خليفة سافر للحج عمر 

إكراما الئقا وأجلسهم ابلقرب منه يف خيمته، ولكن بعد  فأكرمهم عمر 
ألبناء الزعماء أن يتأخروا  قليل جاء لزايرته صحايب كان عبدا، فقال عمر 

وقال للصحايب الذي كان من الرقيق أن يتقدم وجيلس يف الصدارة. مث  ،قليال
 ،ألوالد الزعماء أن يتأخروا جاء صحايب آخر كان من الرقيق، فقال عمر 
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وأجلسه ، الزعماء أن يتأخروا وأجلسه يف الصدارة. مث جاء آخر فأمر عمر 
وقال  ،يف الصدارة. شاهد أوالد الزعماء هذا املشهد وخرجوا من اجمللس

بعضهم لبعض: لقد رأيتم كيف أهاننا عمر اليوم. كان فيهم شاب جاد وفطني 
ما كان آابيًن بل قد أهاننا آابيًن وأجدادًن. عند فقال: مل يُهنا عمر 

قّدم هؤالء  ،حاملني السيوف يف أيديهم وأجدادًن يتقدمون لقتل رسول هللا 
 العبيد صدورهم وتلقوا عليها ضرابت السيوف وأنقذوا حممدا رسول هللا 

ما  -الذي هو خليفة رسول هللا - ابلتضحية بنفوسهم. فلو مل يفعل عمر
 . 1ملا أّد  حق اخلالفة، فما فعله كان هو اإلخالص والوفاء بعينهما ،فعله

فانظروا كيف أظهر هللا تعاىل دار الضيافة القرآنية بصورة روحانية ومادية  
كذلك. فقال أبناء الزعماء هؤالء: هل هناك سبيل إلزالة هذا اخلزي؟ قال 

عالوا نذهب فهو أدر  وأحق ببيان هذا السبيل، فت الشاب: فلنسأل عمر 
ونسأله. فذهبوا إليه واضعني يف االعتبار أنه قد مضى ما مضى،  إىل عمر 

مبعىن أن آابءًن قد أساءوا التصرُّف وقد مضى ذلك الوقت وال نستطيع أن 
ًن كيف نستطيع أن نزيل وصمة الذلة هذه؟ فجاأنغرّيه اآلن، ف ربِّ وا إىل عمر ي خ 

، ها الشباب، أًن أعرف آابءكم ففهم السبب من جميئهم فورا فقال: أي
وكان أهلها يطيعوهنم بكل معىن الكلمة،  ،وأجدادكم الذين كانوا زعماء مكة

ولكين كنت مضطرا،  ،وأعرف أيضا أن ما عاملتكم به اليوم قد جرح قلوبكم
وكان جُيلسهم يف  ،إذ كان سيدي أيضا يفّضل هؤالء العبيد على غريهم

سنته؟ قالوا: كل ذلك صحيح، مل أنت إال الصدارة، فأىّن كان يل أن أخالف 
لنعلم هل إلزالة هذه الوصمة من سبيل؟ عندما مسع عمر سؤاهلم اغرورقت 
عيناه ورفع يده وأشار إىل بالد الشام، وكان يف ذلك إيعاز إىل أن اذ هبوا إىل 

خرج الشباب فورا  الشام واشرتِّكوا يف جهاد خيوضه املسلمون ضد ملك الروم.

                                                 
 ابب السني واهلاء، سهيل بن عمرو. ،2جأسد الغابة؛  1
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ت جيادهم وانطلقوا إىل الشام. ويبني التاريخ أهنم قُتلوا مجيعا راكبني صهوا
 . 1هنالك مقاتلني أتييدا لإلسالم ومل يعد أحد منهم حيا

انظروا اآلن كم من أوالد أعداء اإلسالم نزعهم هللا منهم بربكة القرآن الكرمي 
يقتلون . لعلهم عندما كانوا وفتح دار ضيافته  وسّلمهم إىل حممد رسول هللا 

ومن ًنحية اثنية  يلقون الفتح عند موت كل مسيحي،  من ًنحية كانوا املسيحيني
 تنتشر يف العامل كله. كانت بركاته و  ،كانت تُفتح دار الضيافة حملمد رسول هللا

 مشهد خالب آخر للضيافة القرآنية

 هناك مثال آخر للضيافة القرآنية يالحيظ يف سورة الذارايت. يقول هللا تعاىل
وياهلِِّّم  حيقٌّ لِّلسَّائِّلِّ  :فيها للمؤمنني الكّمل أي أتباع حممد رسول هللا  وييفِّ أيم 

ُرومِّ  ويال ميح 
. أي يف أمواهلم نصيب للذين يستطيعون أن يسألوا وللذين ال 2

م أو خيجلون من السؤال ألن ذلك يكشف  ،يستطيعون السؤال، إّما ألهنم ُبك 
فقرهم، أو الدواب اليت ال تقدر على الكالم والسؤال أصال. فإن الضيافة 
احملمدية واسعة حبيث يستفيد منها السائل وغريه على السواء. كان الناس 
يسألون الطعام يف دور ضيافة امللوك وال جيدونه، وإذا تنحى أحد قليال مل يهتم 

الضيافة اليت  إندار الضيافة احملمدية  به أحد ق . ولكن هللا تعاىل يقول عن
ُتقّدم بواسطة أتباعه فيها حق للذين يستطيعون أن يسألوا وللذين ال يقدرون 

ن هم حمرومون من صفة الكالم أو ال يسألون خجال منهم على السؤال، أي مي 
لئال يظهر على الناس فقرهم، وُجعل فيها نصيب لألنعام أيضا. انظروا اآلن ما 

الضيافة احملمدية! وما أضيق دار ضيافة امللوك الدنيويني! لقد جعل  أوسع دار
هللا تعاىل يف أموال حممد رسول هللا وأتباعه نصيًبا للسائلني واحملرومني. أما إن مل 
يعمل املسلمون نتيجة ضعف فيهم حبسب هذه اآلية يف العصر الراهن فهذا 

                                                 
ضــــل اجملاهــــدين علــــى ، كتــــاب اجلهــــاد، ابب مــــا جــــاء يف ف2ســــنن ســــعيد بــــن منصــــور؛ ج 1

  2317رقم  القاعدين، حديث
 20الذارايت:  2
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املسلم الصادق سوف إّن و أمر آخر، ولكن القرآن الكرمي أعطى هذا التعليم، 
ألنه يُفسد عاقبته  ،يعمل به حتما، أما الكاذب فهو ليس قيد البحث أصال

 بنفسه. 
 خان  أرورانشي املمثري إلخالص  ِمثاٌل

 خان الذي كان صحابيا مقرَّاب جدا للمسيح املوعود  أرورانشي املأذكر أن 
جاء ذات يوم إىل قاداين بعد  ،وكان يشغل ًنئب املشرف على مكتب املديرية

وكانت الرواتب يف تلك األايم  ،. كان املنشي احملرتم موظفا يف كبورهتلةوفاته 
 ،روبية شهراي 15زهيدة جيدا. فكان ًنئب املشرف على مكتب املديرية يتقاضى 

قاداين يوم األحد كل أسبوع ويدفع روبية أو  إىل ولكنه مع ذلك كان حيضر
. وعندما جاء املنشي احملرتم بعد وفاة املسيح سيح املوعود روبيتني نذرا للم

وكانت الرواتب  ،املوعود كان قد ارتقى إىل منصب املشرف على مكتب املديرية
مث وضعها  قطعات ذهبية، أيضا قد ارتفعت. فرأيته حامال يف يده ثالث أو أربع

وعندما  ،يف يدي وبدأ يبكي حىت أجهش ابلبكاء. استغربت كثريا من بكائه
ذهبية يف يديه  قطعات متالك نفسه قليال، قال: "لقد متنيت طول حيايت أن أضع

،  ولكن مل أوفَّق لذلك. كلما كنت أجد بعض النقود كنت آيت لزايرته 
من كبورهتله إىل هنا مشيا على األقدام، ألين لو سافرت ابلقطار الضطررت إىل 

 مل يعد حبييب موجودا..."دفع مثن التذكرة. ولكن عندما ملكُت ذهبا 
، حاولت أن أُسّكن من روعه أيضا كان كالمه هذا أليما جدا حىت غلبتين الرقة

فكان كطائر مضطرب ُذبح للتو. كان هذا مشهد  ،وأهدِّئه ولكن دون جدو 
ُرومِّ لتحقُّق  من  . كان املسيح املوعود وييفِّ أيم وياهلِِّّم  حيقٌّ لِّلسَّائِّلِّ ويال ميح 
يسألون الناس، فالناس مثله حُيسيبون من احملرومني. ولكن املنشي احملرتم  الذين ال

ولكنه  ،بصورة ذهب ظل يتمىن طول حياته أن يقّدم نذرا للمسيح املوعود 
حيا مل يتيسر يل الذهب، مث عندما ملكُت  قال: "عندما كان املسيح املوعود 

 ذهبا مل يعد حبييب موجودا، فماذا عساي أن أفعل؟" 
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 صيانة حقوق احليوانات يف اإلسالم

لقد قلُت إن احليواًنت أيضا تستفيد من هذه الضيافة فضال عن الناس. إن دور 
الطعام حىت للناس ابلكاد، ولكن دار الضيافة هذه  هتيِّّئالضيافة امللكية كانت 
وستظل تنفع إىل يوم القيامة. إن مثال النفع إىل يوم  ،تنفع الناس والطيور أيضا
رأ  ذات مرة أن صحابيا أخذ فراخ محامة وهي ُتوم  القيامة هو أن رسول هللا 

: ال تؤذوا طريا بفراخه. إن أّم احليوان هنا وهناك مضطربة قلقة، فقال النيب 
 .1أيضا تتأذ  كما تتأذ  أمهات الناس، فال تؤذوا حيواًن بولده

ُرومِّ انظروا اآلن، فقد قال تعاىل:  ، وأمر وصّدقه النيب  حيقٌّ لِّلسَّائِّلِّ ويال ميح 
لألبد أنه جيب أن تعاملوا احليواًنت أيضا معاملة حسنة، والذي خيالف ذلك فهو 

أن أيخذ  ، وإال ال كمكن ملّتبع صادق لرسول هللا يعارض أمر رسول هللا 
قال أبال تؤذي  أمٌّ بولدها. وهذه  ألن رسول هللا  ،بيض محامة ويرتكها مضطربة

ألن هللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي عن أمة  ،إىل يوم القيامة مّنة رسول هللا 
ستبقى حية إىل يوم القيامة، وابلتايل فإن األمر ابإلحسان إىل  إهناحممد رسول هللا 

 ائما إىل يوم القيامة. سيبقى ق ،الذين ال يسألون خجال أيضاإىل احليواًنت و 
ابختصار، أُغلقت دور ضيافة امللوك الدنيويني، إذ استمر بعضها إىل مائيت عام 
وبعضها إىل مائة عام وبعضها إىل مخسني عاما وبعضها إىل عشرين عاما، ولكن 

 إهناويقول القرآن الكرمي  ،عام 1350دار الضيافة احملمدية ال تزال جارية منذ 
 لقيامة، فال نظري لدار الضيافة هذه يف العامل. ستستمر إىل يوم ا

 إىل األبد دار الضيافة للجماعة اإلسالمية األمحدية أيضا ستستمر

هو  كان املراد من الكوثر فيها،  أُنبئ عنها يف سورة الكوثر اليتكذلك دار الضيافة 
أي املسيح املوعود. فرتون أن دار الضيافة التابعة له  املّتبع الكامل لرسول هللا 

بل تبقى جارية  ،أيضا جارية إىل اليوم، يستفيد منها القادمون إىل هذه اجللسة

                                                 
 سنن أيب داود؛ كتاب اجلهاد، ابب كراهية حرق العدو ابلنار. 1
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على مدار السنة. فطوَب لكم مجيعا إذ قد حظيتم بفرصة االستفادة من هذه 
 الضيافة املوعودة. 

كانوا   هد املسيح املوعود أذكر أنه عندما كان الصحابة القدامى أيتون يف ع
عند العودة أيخذون معهم أرغفة من دار الضيافة ويقولون: فيها بركة عظيمة 
 لدرجة أنه إذا مرض أحد من العائلة أثناء العام ننقُع هذه األرغفة يف املاء ونسقيه

تزول أمراضه. فإذا ثبت األمحديون على إكماهنم ستبقى دار الضيافة هذه ف إايه،
وقد أخربه  ،ألن املسيح املبعوث من هللا هو الذي أسسها ،ما ولن تزولجارية دائ

ويف هذه السنوات  ،1عام 300هللا تعاىل أن مجاعته ستغلب العامل كله يف غضون 
عام ستكون هذه  300بل بعد  ،لن تبقى دار الضيافة هذه يف ربوة فق  300الـ 

سيا، ويف الصني ويف إندونيسيا الدار يف أمريكا ويف اهلند وتكون يف أملانيا ويف رو 
نكا ويف بورما ويف الشام ويف لبنان ويف هولندا أيضا، أي ستكون دار ويف سريال

 الضيافة هذه يف كل بلد كبري من بالد العامل. 
 إكرام العرب وعائالت السادات بربكة حممد رسول اهلل 

هناك مثال آخر لدار الضيافة القرآنية كمثل للعيان أمام أهل ابكستان وأهل اهلند  
كل عام، وذلك مبجيء مئات الناس إىل ابكستان أو اهلند من بالد العرب، وطن 

وُيكرمهم املسلمون ويُقدِّمون هلم ضيافة فاخرة لكوهنم عراًب فق .  ،رسول هللا 
 ال تزال جارية إىل يومنا هذا لقوم رسول هللا وهذه أيضا دار الضيافة احملمدية اليت

  وتبقى جارية على مدار السنة. ال شك أن هذه الدار للضيافة تُفتح يف بيوت
م الناُس اإلخوة العربي إىل ولكن فضلها يعود إىل حممد رسول هللا. ملاذا ُيكرِّ  ،الناس

كانوا يفتخرون   هذا احلد؟ أذكر منذ زمن طفوليت أن العرب وأفراد عائلة السادات
. وأذكر أيضا أن أّمي كانت ذات يوم جالسة العرب ومن الساداتبكوهنم من 
وقالت: أًن من عائلة  متسوِّلةفجاءت سيدة من عائلة السادات  ،على السرير

أرجو أن تعطوين ماء. قالت أمي ، السادات، أرجو مساعديت، مث قالت: أًن ظامئة

 .99، الطبعة العربية صتذكرة الشهادتني للمسيح املوعود  1



 735 ةالروحاني ياحة الس
 

مة كواب وأعطته املتسولةي مليئا ابملاء، ولكنها خلادمة أن تسقيها ماء. فنظفت اخلاد
رمت ابلكأس بعيدا وقالت غاضبة غضبا شديدا: أال تعرفني أنين من عائلة 

وأنت تسقينين بكأس يشرب منها أفراد األمة العاديون. فقالت اخلادمة  ،السادات
 ،أيضا من عائلة السادات هي مزاحا: إن هذه السيدة اليت أرسلت إليك املاء

يست من أفراد األمة العاديني. إًذا، هذا اإلكرام للسادات كان بسبب انتمائهم ول
وإال لن يبايل هبم أحد. هذه دار الضيافة احملمدية فمن أنشأ  ،إىل رسول هللا 
 هبا صلته أُكرم. 

. قُتل اإلمام كان اإلمامان احلسن واحلسني رضي هللا عنهما حفيدا رسول هللا 
أن يُقطع رأسه ويُرسل إىل "يزيد" ظنا " الكوفة فأمر "زايد قرب معركةاحلسني يف 

علما أنه يبدو -منه أنه سينال جائزة على ذلك. وعندما ُقدِّم رأسه يف بالط يزيد 
ولكنه يف  ،من بعض كالم يزيد أنه كان ُيكّن شيئا من االحرتام ألفراد أهل البيت

 هبا على أسنان مّد العصا وضرب -ذلك الوقت كان معتزا ابنتصار جيوشه
مرتني أو ثالث مرات، علما أن شفيتي امليت تنكمشان قليال. كان أحد  احلسني

 ،اسحيب  عصاك ؛الصحابة موجودا يف اجمللس فقام غاضبا وقال: اي عدمي احلياء
فقد رأيُت رسول هللا يقّبل هاتني الشفتني. ومين أنت حىت تضرب بعصاك شفتني 

 مث انظروا كيف انتقم هللا لتصرفه هذا. ، 1قّبلهما رسول هللا؟
 معاوية بن يزيد ينسحب من اخلالفة

بعد موت يزيد اعتلى ابنه "معاوية" عرش احلكومة وكان يزيد قد نصبه خليفة 
بعده. فبعد تويل معاوية العرش دخل بيته وأغلق اببه، وأرسل رسالة إىل اخلارج أن 

 خليفة، فهذه أمانتكم دي أن يعنيَّ ومل يكن من حق وال ،اخلالفة أمانة املسلمني
ون خليفة. مث مجع املسلمني وخطب فيهم وقال: ال حق ي ولكم أن تنتخبوا مين تشا

يل يف اخلالفة، تقولون أبين خليفة ألن أيب جعلين خليفة، مع أن الذي قتله أيب  
                                                 

، مث دخلت سنة إحد  وسـتني، ذكـر مقتـل احلسـني 10الكامل يف التاريخ، البن األثري؛ ج 1
 . 
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كان أفضل من أيب، والذي حاربه جدي كان أفضل منه. يوجد فيكم عشرات 
، فأىّن يل أن أكون خليفة وهم موجودون؟ عندما عاد إىل ممن هم أفضل مين

قد جلبتي العار والشنار على  ؛البيت بعد إلقاء اخلطاب قالت له أمه: اي معاوية
 1بل أقمت عّزها. ،عائلتك. قال معاوية: اي أماه، مل أجلب عليها العار والشنار

ة يزيد نفسه، تلك كانت أسوة صحايب، وهذه أسوة فرد من عائل ؛انظروا اآلن
وأنكر  ،! إن ابن يزيد أخز  أابه بنفسهويتبنّي منها كم كانوا مدينني لرسول هللا 

أحق ابخلالفة وال أريد أن  أهل بيت النيب  إنوقال  ،خالفة كلَّفه هبا أبوه
 أتوالها. 

  مثال آخر على دار الضيافة القرآنية يف شخص املسيح املوعود 

أيضا. مع  يالحيظ مثال جتلي دار الضيافة القرآنية يف حياة املسيح املوعود 
وسّلم جل عقاراته ألرملة  ،ولكنه كان متواضعا جدا ،أنه كان كملك ست قر 

أخيه لكي ختف عليها صدمة الرتمل. لقد انضمت إىل اجلماعة اإلسالمية 
ظًنا  ،وعود يف البدايةاملسيح امل بشدة   ولكنها كانت تبغض ،األمحدية فيما بعد

بل صار شيخا يف املسجد فق . فكانت تستاء  ،منها أنه ال يعمل عمال ملحوظا
مل يكن شيخا يف  ألنه كان من عائلة الزعماء. ولكن احلق أنه  ،من ذلك
بل تنّحى عن العامل بُغية االستفادة من ضيافة القرآن. أما حالته الظاهرية  ،املسجد

كان يُطعمه طعاما قليال كانت ترسله   ،ضيف لتعلُّم الدينفكانت أنه كلما جاءه 
 صا مبّليم واحد وأيكلها. حممَّ حـّمصا زوجة أخيه مستاءة، وكان يشرتي لنفسه 

 نا احملرتمة املذكورةحالة زوجة عم

أذكر أن أدراج بيتنا كانت متر من قرب بيتها، وذات يوم كنت أصعد الدرج 
ألننا كنا نعرف أهنا  ،فهربت بسماع صوهتا .فنادتين وقالت: متهَّل اي حممود

إىل بيتنا فورا. فقالت يف البنجابية ما معناه: "ولد الغراب يشبه  فصعدتُ  ،تعادينا
ه متاًما"، أي أن االبن أيضا فاسد مثل أبيه. هذا هو البغض الذي كانت تكنه أاب

                                                 
  ذكر خالفة معاوية بن يزيد. ،، اخلامتة، الفصل الثاين2؛ جاتريخ اخلميس 1
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لعيادهتا يف  حىت قالت عندما ذهبتُ  ،إال أهنا تغريت فيما بعد كليا ،يف قلبها
اللحظات األخرية من حياهتا: اُدعوه، فإن روحي لن تزهق ما مل أيت هو. عندما 

إىل بيتها كانت مستلقية على السرير. جلسُت على األرض فأدلت  ذهبتُ 
وإال ال يسعين أن أستلقي على  ،بقدميها فورا وقالت: ال جتلس على األرض

أما اآلن  ا"،أبيه متامً  "الولد مثل: مستهزئة السرير. فكان هناك زمان قالت فيه
الذي خال من هذا العامل بعد أن جتشم  فبدأت ابحرتام ابن املسيح املوعود 

إذ كان مصااب  ،البطنيف  مبرض   كثريا من مظاملها. لقد تويّفِّ املسيح املوعود 
تدهورت بسبب تناوله احلّمص قد لعل صحته  ابإلسهال، فخطر ببايل بعد وفاته

لفرتة طويلة. لقد مضى ذلك الزمن، ولكن لو كنا موجودين يف ذلك  احملمَّص
وملا مسحنا له بتناول احلّمص. أذكر  ،الزمن لوّفرًن له الطعام ولو ابلتضحية أبنفسنا

قال: اي عزيزي، هذا ف .1اش"املرآين ذات مرة آكل جمروش " أن اخلليفة األول 
لكن املسيح الذي بعثه هللا اجملروش ال يصلح لألكل، فال أتكله مرة أخر . و 

قدرا قليال من  فيها إال كان يطلبما  عاما من حياته  30أو  28تعاىل قضى 
لتعلُّم  إليه للذين كانوا أيتون الطعام الذي يُعد لهم يُطعِّ بينما  ،يأكلهفص احلمّ 

 الدين. 
إنعامات اهلل على املسيح املوعود 

مث عندما بدأت أفضال هللا تعاىل ابلنـزول عليه وفتحت عليه داُر الضيافة القرآنية 
 : أبواهبا على مصراعيها قال 

2األهايل طعامي مِّ  اليومي  رتُ وصِّ   كلي كان أُ   املوائدِّ  فاظاتُ لُ 

مرَّ علّي زمان كانت زوجة أخي ترسل يل بقااي  ؛أي أتملوا أيها الناس يف حاليت
يوم فبربكة دار الضيافة القرآنية تُرزق عوائل كثرية بواسطيت. ويف ذلك الطعام، أما ال

إشارة إىل املهاجرين الذين هجروا أوطاهنم واستوطنوا قاداين، أو إىل مئات اإلخوة 

نبات من البقوليات يشبه البازالء، تنتشر زراعته يف اهلند وشرق آسيا عموما. )املرتجم( 1
 . 596، ص5"مرآة كماالت اإلسالم"، اخلزائن الروحانية، جملد 2
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الذين تركوا أوطاهنم ويسكنون هنا اليوم كمهاجرين، وتُعيلهم دار الضيافة اليت 
 . أقامها املسيح املوعود 

على  منها وتستفيدون ،تزال دار الضيافة القرآنية جارية إىل اليومابختصار، ال 
من دار الضيافة القرآنية اليت  تستفيدون وكذلك يف أايم اجللسة ،مدار السنة

الذي صار - . إن يف شخص املسيح املوعودفُتحت بواسطة املسيح املوعود 
على الرغم من امتالكه آالف اهلكتارات من األراضي اليت  ،فقريا من أجلكم
أسوٌة عظيمة لكم.  -ليأيت لكم برغيف من دار الضيافة القرآنية ،مشلت ست قر 

 أن تكونوا أولياء هللا بكل سهولة.  افإذا تدبّرمت حياته تستطيعو 
 صح الكفار أيضا أن يفتحوا دار الضيافة اخلاصة بهمن

 هذه الضيافة حىت دعا الكفار أيضا أن حُيافظوا على لقد وّسع القرآن الكرمي
أيريأيي تي الَّذِّي ُيكيذُِّب وإال فأنذرهم العقاب. فقد ورد يف سورة املاعون:  ،بقائها

لدِّينِّ * فيذيلِّكي الَّذِّي ييدُعُّ ال ييتِّيمي * ويالي حييُضُّ عيليى طيعيامِّ ال مِّس كِّنيِّ * فـيويي ٌل  ابِّ
هتِِّّم  سياُهوني * الَّذِّيني ُهم  يـُرياُءوني * ويكمي نـيُعوني لِّل ُمصيلِّّنيي * الَّ  ذِّيني ُهم  عين  صيالي

فهو ال  ؛ أي يطرده لكيال يعطيه نصيبا من طعامه،"يدُعُّ اليتيم" فقوله...ال مياُعوني 
ال حيض على إطعام الفقراء اآلخرين أيضا. و بل  ،حيرم األيتام فق  من الطعام

ال كمكن أن يؤدي حق العبادة احلقيقية، بل تكون عبادته  فاعلموا أن شخصا مثله
بل كمنع من إقراضهم  ،رايء حمًضا. وهو ال حيرم الفقراء من الضيافة الفاخرة فق 

حىت أبس  األشياء. وبذلك يريد أن يغلق الضيافة اإلهلية إىل األبد، فله عذاب 
 عظيم. 

 األمر بإطعام الفقراء واملساكني وسد حاجاتهم 

َّ أين  تـُويلُّوا اآلية التالية ُضرب مثل آخر لدار الضيافة القرآنية: ويف  ليي سي ال ربِّ
ئِّكيةِّ  رِّ ويال ميالي خِّ هللِّ ويال يـيو مِّ اآل  رِّقِّ ويال ميغ رِّبِّ ويليكِّنَّ ال ربَِّّ مين  آميني ابِّ ُوُجوهيُكم  قِّبيلي ال ميش 

بِّّهِّ ذيوِّي ال ُقر َبي ويال يـيتياميى ويال ميسياكِّنيي وياب ني ويال كِّتيابِّ ويالنَّبِّيِّّنيي ويآتيى ال ميالي عيليى حُ 
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السَّبِّيلِّ ويالسَّائِّلِّنيي وييفِّ الرِّقيابِّ 
اليت تعين  ال ربَِّّ . لقد وردت يف اآلية كلمة 1

معىن هذه اآلية فلذا  ؛احلسنة الكبرية. ولكنها مصدر ويفيد الفاعل واملفعول أيضا
 ،يصلي صالة ظاهرية مستقبال املشرق واملغرب مينهو  هو أنه ليس الباّر العظيم

هو و  ،أي التابع الكامل حملمد رسول هللا  ؛صاحب احلسنة العظيمة هو بل
 ِّئِّكيةِّ ويال كِّتيابِّ ويالنَّبِّيِّّنيي ويآتيى ال ميالي عيليى ُحبِّّه رِّ ويال ميالي خِّ هللِّ ويال يـيو مِّ اآل  مين  آميني ابِّ

، أي جُيري ويال يـيتياميى ويال ميسياكِّنيي وياب ني السَّبِّيلِّ ويالسَّائِّلِّنيي وييفِّ الرِّقيابِّ ذيوِّي ال ُقر َبي 
قه هللا، كان من واجبه أن يُبقي الضيافة يف العامل تذكارا للضيافة القرآنية. فمن وفّ 

هذه الضيافة جارية، وإال فليتذكر أن له عذااب أليما يوم القيامة كما يقول هللا 
ًن اي ربنا من عذاب القرب، وجنِّّبنا إن  تعاىل. الناس يدعون هللا تعاىل عادة أن انقِّذ 

أي ال  ؛سبون أعماال جتلب هلم عذاب اجلحيمتولكنهم يك ،عذاب اجلحيم
وا حاجات الفقراء إذا كانوا حباجة إىل يُطعمون الفقراء وال أيمرون الناس أبن يسدّ 

 تخدم يف البيوت عادة مساعدة هلم. الفقراء أشياء بسيطة ُتس وال يعريونشيء، 
 على األثرياء أن ُيعريوا الفقراء احللي مبناسبة الزجيات

احللي اليت متتلكها  شيًئا من ينصح أمَّنا أن تُعطي كان املسيح املوعود 
قال أن ال زكاة على ذهب يُلبيس  ألن رسول هللا  ،للفقراء بني حني وآخر

 احلليفإذا تعّرضت إًذا، اهلدف احلقيقي من الزكاة هو ترويج الصدقة،  .2عادة
ُتقق اهلدف احلقيقي  ،منها الفقراء واستفاد نتيجة االستعمال لبعض االهرتاء

لعائلة  حليِّّها شيًئا من ينصحها دائما أن تُعطي منها. فكان املسيح املوعود 
وماء  حفظ وقارهمتهم ليتمكنوا من لُيلبسوها ابنتهم أو كنّ  ،فقرية عند زواج ابنتهم

احللي للناس  بعض وجههم لبعض الوقت. فهذا سبيل سهل جدا، ألن إعطاء
تستطيع أن تعمل به كل امرأة بكل سهولة.  إذ ،بل سهل جدا ،أحياًن ليس صعبا

قيت وُ ولو عملن هبذا األمر فق  لي  ،ولكن النساء ال يعملن بذلك أيضا عادة
                                                 

 178 البقرة: 1
 ، كتاب الزكاة األول، زكاة احلُلّي.2"املدونة الكرب " ملالك بن أنس؛ ج 2
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ذات مرة عند طلبه التربعات: اي  ا قال رسول هللا أيديهن من ًنر جهنم. كم
وارا من إحد  يديها  ،أيتها النساء عليكن أن تدفعن التربعات. فخلعت امرأة سِّ

: تقول يدك األخر  أن أنقذيين وقالت: اي رسول هللا، هذا تربع مين. فقال 
وقالت: اي رسول  ،السوار من اليد الثانية فورا أيًضا أيضا من ًنر جهنم. فخلعت

. ابختصار، كان هؤالء الناس خملصني إىل 1هللا هذا أيضا تربع مين فخذه أيضا
 هذه الدرجة.

 قصة رائعة لسيدات أمحديات

مجعت السيدات األمحدايت يف  ،عندما كان مسجد اجلماعة يف برلني مزميع البناء
ن احلكومة أل األراضي غضون شهر واحد مائة وأربعني ألف روبية. مث بِّعنا تلك

بعض الشروط اليت ما كنا قادرين على تنفيذها. فمثال قيل لنا أن يكون  وضعت
ولوي املوليُنفق عليه مبلغ كذا وكذا. فكتب إيل السيد  ،املسجد ذا ثالثة طوابق

أننا ال نستطيع تنفيذ هذه  ،مبارك علي الذي كان داعيتنا هنالك حينذاك
 بنينا مسجدا يف لندن ابلنقود احلاصلة مث، الشروط. قلت له: بِّيعوا هذه األرض

 من بيع تلك األراضي.
 الدعاء يف حضرة اهلل

وأن تصلوا إىل بيوتكم َّبري وعافية وأن  ،واآلن أدعو هللا تعاىل أن حيميكم ويعينكم
فال تسمعوا خرب شر يف بيوتكم، بل تسمعوا أخبار بركة  ،ترافقكم بركات من هللا

وأن تنـزل  ،بل ُتظوا بكل راحة وأمن ،يذاء هنالكتلو بركة. وال تواجهوا أّي إ
عليكم رمحة هللا وفضله من كل نوع، ويوفقكم هللا لالشرتاك يف اجللسة يف العام 

 املقبل بكل سرور وسعادة. 
لذا حالت  ،لقد تضّررت مزروعات املزارعني كثريا بسبب شح األمطار هذه السنة

املقبل أن حيضروا بعدد أكرب  العاممشاكل كثرية دون جميئهم إىل هنا. وّفقهم هللا يف 
                                                 

، النســــاء الصــــحابيات، أمســــاء بنــــت يزيــــد بــــن 2"حليـــة األوليــــاء" أليب نعــــيم األصــــبهاين؛ ج 1
  السَّكين.
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 ،وتسوّد وجوه األعداء ،وأن تنـزل عليهم بركات عظيمة ،ذا العامهببكثري مقارنة 
 وليعلموا أن اجلماعة يف تقدم مستمر كل عام. 

د أرسلوا برقيات طالبني وادعوا أيضا للُدعاة الذين يعملون يف بالد أخر  وق
الدعاء، فادعوا هلم ولفروع اجلماعة يف البالد اخلارجية. كذلك اُدعوا للنساء 
والرجال وللناشئة أن يوفقهم هللا ليكونوا مؤمنني وليؤويهم هللا يف ظل رمحته دائما، 

بل يعّلمهم بنفسه ويوفقهم  ،ويعّلمهم بنفسه وال يرتكهم على تعليمنا إايهم
 محدية ويرفعوا راية اإلسالم دائما. ليخدموا األ
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 (12السياحة الروحانية )
 

 مكتبات العامل الروحاني
 

 (م يف اجللسة السنوية بربوة28/12/1958خطاب أُلقي بتاريخ )

 

 

 : بعد التشهد والتعوذ وتالوة سورة الفاُتة قال 
م، 1938لقد بدأُت سلسلة خطاابيت حول موضوع السياحة الروحانية منذ عام 

عنواًن مهم ا، قد وعدت إبلقاء  16وبقي جزيها األخري. كان هلذه اخلطاابت 
موضوعا، واليوم أريد أن أُتدث عن  15سبق أن خطبُت عن  اخلطاب حوهلا.

 اجلزء األخري منها. 
 إلسالم واحنطاطهَدور "حيدر آباد دّكن" يف ازدهار ا

لقد خطرت ببايل بداية فكرة هذا اخلطاب يف بلدة  ًنل اإلسالم بسببها شوكة 
وعظمة كبرية يف اهلند، وبسبب البلدة نفسها تراجعت شوكته فيها، أعين بلدة 
"حيدر آابد دكَّن". فما مل يفتح امللك "أورنك زيب" حيدر آابد دكن، كانت 

"إله آابد" فق ، بينما بقية مناطق اهلند كانت  حكومة املغول ممتدة يف اهلند إىل
خارجة عن نطاق السلطنة املغولية. ولكن أورنك زيب فتح هذه البلدة لإلسالم 
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ببذل قصار  جهوده وبعدما بقي خارج العاصمة مدة طويلة. وبذلك وضع 
أساس اإلسالم يف جنوب اهلند، فاجتمعت اهلند كلها ُتت راية اإلسالم. ولكن 

أن الدمار أيضا بدأ من البلدة نفسها يف مرحلة متأخرة، ألن عائلة  من املؤسف
"مرهته" أيضا خرجت من قرب هذه املنطقة. وبلدة حيدر آابد نفسها اليت ًنل 
اإلسالم قوة عظيمة بعد فتحها، هاجم أهُلها ابلتواطؤ مع اإلجنليز سلطاًن مسلما 

كمة واضمحّلت قوة اإلسالم"حيدر علي تيبو" حاكمي منطقة "ميسور" وأحلقوا به هز 
متاما بعد استشهاده. كان حيدر علي هو السلطان املسلم األخري يف احلقيقة، 
وكان ُيكّن يف قلبه لإلسالم حبا ال نظري له. يف الزمن الذي كان االطالع فيه على 
أخبار العامل صعبا، علم حيدر علي أن "ًنبليون" حيوز قوة كبرية، فكتب إىل 

 إىل اهلند، وسيخرج هو مع جيشه لنصرته لتوطيد اإلسالم هنا مرة ًنبليون أن أييت
أخر . اخليار الوحيد أمام ًنبليون كان أن كمر عرب األراضي الرتكية، ولكن األتراك 

)أي رفضوا إفساح اجملال ملروره، لذا مل يستطع الوصول إىل اهلند، وانتصر عليه 
. كان حلفاءهاإلجنليز، كذلك أيضا ُهزم الفرنسيون الذين كانوا  على حيدر علي(

السلطان شجاعا إىل درجة أنه عندما دخل اإلجنليز القلعة جاءه أحد وزرائه هرولة 
بدال من  -وقال: عليك أن خترج من ذلك الباب، ألن العدو دخل القلعة. ولكنه 

ذون حياهتم ابهلروب، قال: لست من الذين ينق - أن يرتك مكانه إلنقاذ حياته
وأر  "إن حياة أسد  يوما واحدا خري من حياة ابن آو  مائة عام". فال أريد أن 
أهرب مثل ابن آو ، بل سأتصد  هلم مثل األسد، فاسُتشهد حماراب العدو. أي 
لقد ُمين املسلمون هبزكمة أخرية يف البلدة نفسها، وبسببها تالشى اسم اإلسالم من 

أحرزت عائلة "مرهته" قوة كبرية ودّمروا البالد كلها. مث هزمهم اهلند. بعد وفاته 
"أمحد شاه أبدايل" بعد ذلك، ودبت احلياة جمددا إىل سراج اإلسالم املنطفئ. 

حزن شديد على دمار املسلمني

كما قلُت مرارا إنين سافرت إىل ذلك البلد، وكانت معي ابنيت أمة القيوم، وزوجيت 
مرمي صديقة، وأخيت مباركة بيغم. سافرًن من كراتشي إىل مومباي، ومن مومباي 
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إىل حيدر آابد، وشاهدًن هنالك آاثرا قدكمة كثرية مبا فيها القالع واملكتبات 
العامة، ابختصار، شاهدًن كثريا من اآلاثر  واملقابر، والدواوين اخلاصة والدواوين

القدكمة. وعندما عدًن إىل دهلي شاهدًن آاثرا أخر  مبا فيها "الل قلعة" و"قطب 
منار" ومنارة "شري شاه"، واملراصد. إن ريية هذه األشياء تركت يف قليب أثرا كبريا 

اآلن!  فقلت يف نفسي: كم كان املسلمون أقوايء يف ذلك الزمن! وكم هم ضعفاء
م حني كان اإلجنليز حيكمون اهلند ومل تكن 1938هذا الكالم يعود إىل عام 

ست بعد. ولكن اإلجنليز كانوا قد بدأوا يُهينون املسلمني  حكومة اهلند قد ُأسِّّ
، وكان اهلندوس م(1857)عام خمدوعني بوقائع حدثت أثناء املفسدة العامة 

ميق يف قليب. خرجُت ذات يوم للتنـزه حيكمون اهلند عمليا. كان هلذا األمر أثر ع
ووجدت أمام مقربة "غياث الدين تغلق" تلة، فصعدهتا مع زوجيت وأخيت وابنيت.  
كانت "الل قلعة" ُتشاهيد من فوق التلة، وكانت منارة "فريوز شاه" ومنارة "قطب 
الدين" أيضا أمامنا، ومن ورائنا قبور ملوك "تغلق" الذين حكموا اهلند يف زمن من 
األزمان. فأثّر ذلك يف نفسي وقلت: كان هناك زمان كانت فيه شوكة املسلمني 
وعظمتهم ممتدة إىل حيدر آابد، أما اآلن فقد آلت حالتهم إىل أنه ال يبايل هبم 

 أحد. 
قصة نائب املفوض اإلجنليزي يف الهور

ال شك أن املسلمني أيضا خمطئون يف ذلك، ولكن مع ذلك كانت هذه احلالة 
وقد سبق له -م 1927جدا. إّن ًنئب املفوض اإلجنليزي يف الهور يف عام  أليمة

كان كمدح مجاعتنا كثريا، وحدث أن قتيل يف عهده   -أن عمل يف غورداسبور أيضا
السيُخ أثناء املفسدة بعض املسلمني يف الهور حني كانوا خارجني من املسجد 

له: كنتي مواسيا بعد الصالة. فأرسلُت إليه ذو الفقار علي خان ليقول 
للمسلمني، واملعلوم أن اهلندوس ظلموا املسلمني كثريا يف هذه املفسدة، ولكنك 
ألقيت القبض على عدد من املسلمني بدال من اهلندوس. قال: ال أدري كيف 

؟! صحيح أنين أواسي املسلمني، ولكنك ال تدري ما املسلمنيأشرح لك، ما أغىب 
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ور إىل ملتان حبكم الوظيفة، ودعوت الزعماء جر  معي. لقد انتقلت من غورداسب
املسلمني، وقلت إنه يتبنّي من امللفات القدكمة أن اهلندوس ظلموا املسلمني كثريا، 
ولكين ما دمُت موظفا لد  احلكومة بصفة ًنئب املفوض فيجب أال يعلم أحد 

رسلها أبين قلت لكم هذا الكالم. وقلت هلم أن يُرسلوا إيل املذكرات كذا وكذا وسأ
إىل احلكومة وسأكتب عليها أن املسلمني يُظليمون هنا وعلينا مساعدهتم. 
فانصرف الزعماء قاطعني وعدا غليظا أهنم لن خيربوا به أحدا. وعندما حل املساء 
أخربوا اهلندوس أبنه جر  بيننا وبني ًنئب املفوض حديث كذا وكذا، فجاءين وفد 

إننا حنسبك مبنـزلة والدًن وأنت ُترض  اهلندوس يف اليوم التايل وشكوا قائلني
املسلمني ضدًن. فخجلت من ذلك خجال ما بعده خجل. وعندما جئت بعد 
ذلك إىل الهور، قّرر املسلمون أن يرسلوا إيل زعيما كبريا هلم ليخربين أهنم 
لون إيل املسلم فالًن، وعندما  يواجهون مظامل قاسية كذا وكذا، فعلمت أهنم مرسِّ

نُت شفعت عندك ألحد أقرابئي، فهل ُأجنز ما أراد أم ال؟ ومن جاءين قال: ك
ًنحية أخر  كان اهلندوسي "رام سرن داس" ابن "ميلة رام" قد أخذ موعدا للقائي 
َّبصوص مصنعه. فجاء لزايريت، وسألته أوال عن مصنعه، فخلع عمامته عن رأسه 

عن مصنعي!  إابدة، وأنت تسألين ونووضعها على قدمّي وقال: إن قومي يواجه
انظر اآلن، أرسل املسلمون زعيمهم إيل للحديث يف موضوع املفسدة واملظامل اليت  
كانوا يواجهوهنا، ولكنه عندما جاءين بدأ يسأل عن قضية أحد أقرابئه الذي شفع 
له عندي، أما اهلندوسي الذي كان قد أخذ املوعد قبل املفسدة ليناقشين يف 

صنعه خلع عمامته ووضعها على قدمّي وقال موضوع مصنعه، عندما سألته عن م
ابكيا: اي سيدي، إن قومي يواجه إابدة، وأنت تسألين عن مصنعي؟! ما قيمة 
املصنع؟! أًن ال أيثر املصنع على قومي. مث قال ًنئب املفوض للسيد ذو الفقار 
علي خان: ما دام احلال على هذا املنوال فماذا أفعل؟ فساعدت اهلندوس 

أيضا نريد أن حنافظ على ماء وجهنا كوننا موظفني. ظل ًنئب  مضطرا، ألننا
يف أثناء فتنة  راملفوض هذا على صلة معنا بعد ذلك أيضا، وحني أُرسل إيّل إشعا

م أاّل أدعو األمحديني من اخلارج، أخربين 1934األحراريني ضد اجلماعة يف عام 
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ا من بيته، وعندما السيد شودهري ظفر هللا خان أن ًنئب املفوض هذا كان قادم
رأ  السيد ظفر هللا خان أوقفه وسأله عن الظروف السائدة يف قاداين، فقال له: 
حنن متأسفون جدا، فلو أننا فعلنا شيئا مث أرسلت احلكومة إشعارا إىل إمامنا، 
لكان أمرا آخر، ولكننا مل نفعل شيئا، فلماذا أُرسل اإلشعار إىل إمامنا؟ فاستشاط 

ال أعرف هبذا األمر، فاجلماعة اليت خدمت احلكومة إىل أربعني  غضبا وقال: إنين
عاما ال جيوز إرسال اإلشعار إليهم حىت وإن فعلوا شيئا. هذا خطأ ارتكبته 
احلكومة. مث ارتقى هذا املفوض إىل مرتبة السكرتري العسكري للحاكم العام، 

 وانتقل من هناك وتقاعد من املنصب نفسه.
حيكمون اهلند يف تلك األايم عمليا، عندما حدثت  ابختصار، كان اهلندوس

" هو احلاكم العام. فقابلته بعد تشكيل ولنغتوناملفاسد يف كشمري كان اللو رد "
جلنة كشمري وقلُت له: ملاذا ال تتدخلون يف كشمري؟ قال: ملاذا نتدخل حنن؟ أنت 
ال تعلم كم سيسخ  راجا كشمري إذا تدخلنا. كان املسؤولون يف كشمري حينذاك 
هم اإلجنليز. قلت له: يبدو من هنا أنك تنحاز إىل اهلندوس، ألن منطقة حيدر 

اليت حيكمها حاكم مسلم أرسلتم إليها مسؤولني إجنليز، أما يف كشمري حيث  آابد
حيكم راجا هندوسي مل ترسلوا إليها مسؤوال إجنليزاي، فغرّي موضوع احلديث. 
صحيح أن حكومة اهلند أتسست رمسيا يف الفرتة األخرية فحسب، ولكن احلكام 

 وا مسيطرين يف كل مكان. احلقيقيني يف زمن اإلجنليز أيضا كانوا هندوسا، وكان
ظهور شعاع النور من اهلل تعاىل

ابختصار، يف أثناء هذا السفر كانت مجيع آاثر جمد املسلمني الغابر أمام ًنظري 
من ًنحية، ومن ًنحية اثنية كان عجز املسلمني احلايل وعدم حيلتهم أيضا ماثال 

ة طويلة حىت ًندتين أمام عيينَّ. بدأت أفكر وأفّكر يف هذه الظروف بصمت إىل فرت 
أخيت مباركة بيغم وقالت: لقد صارت الشمس ساطعة فتعالي اآلن، ولكنين ظللت 

  ".لقد وجدُت، لقد وجدتُ "مستغرقا يف أفكاري، وقلت: 
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قالت ابنيت أمة القيوم: ماذا وجدتي اي أبتاه؟ قلُت: لقد وجدت ما وجدُت. 
رة يف القرآن الكرمي أبسلوب عندها ألقى هللا يف روعي أن هذه اآلاثر كلها مذكو 

أفضل، وال أمهية مقابلها هلذه اآلاثر، فال حاجة لك أن تتأسف على هذه 
. قلت: لن أخربك اآلن، بل  اآلاثر. قالت ابنيت: أخربِّ ين أيضا ماذا وجدتي
سأخرب اجلماعة كلها عند اجللسة السنوية، عندها كمكنك أن تسمعي أنت 

ة "السياحة الروحانية" يف اجللسة السنوية أيضا. فكان خطايب األول يف سلسل
م. أما هذا اخلطاب فهو األخري من هذه السلسلة. عندما بدأت 1938عام 

سلسلة اخلطاابت هذه كنت شااب، وكانت صحيت جيدة، أما اآلن فقد صرُت 
ضعيفا وال أستطيع أن أتكلم إىل مدة طويلة، ولكن سأحاول إكمال هذا 

  تعاىل. املوضوع بقدر ما يوفقين هللا
ويف خطايب اليوم أريد أن أذكر املكتبات املذكورة يف القرآن الكرمي، ألين شاهدت 

 مكتبات امللوك أيضا يف ذلك السفر وأتثرت هبا كثريا. 
كتبات من كل نوعه يشمل املاّدعاء القرآن الكريم أن

أوال أريد أن أذكر أن القرآن الكرمي يدعي أن فيه مكتبات من كل نوع، فيقول هللا 
رِّكِّنيي ُمنـ فيكِّنييتعاىل يف سورة البينة:  لِّ ال كِّتيابِّ ويال ُمش  ملي  ييُكنِّ الَّذِّيني كيفيُروا مِّن  أيه 

ُلو ُصُحًفا ُمطي  هَّريًة * فِّيهيا ُكُتٌب قـييِّّميةٌ حيىتَّ أتي تِّيـيُهُم ال بـييِّّنيُة * ريُسوٌل مِّني هللاِّ يـيتـ 
، أي1

لن يتوقف أهل الكتاب ومشركو مكة عن شرورهم ما مل أيهتم دليل قوي. واملعلوم 
أن األدلة أنواع؛ منها الدليل اخلارجي والدليل الداخلي. إن هؤالء ما كانوا ليقبلوا 

مصلح  دليال خارجيا، لذا كان من املفروض أن أييت من بينهم رسول ليس بصفة
ُلو ُصُحًفا ُمطيهَّريةً فق ، بل أييت بشريعة.  ، أي يقرأ عليهم كل الكتب اليت يـيتـ 

فِّيهيا ُكُتٌب نزلت يف زمن آابئهم وأجدادهم، ويزيل ما فيها من حشو وإضافات. 
... يقرأ عليهم كتااب فيه تعاليم اثبتة للكتب السابقة كلها، وال يوجد فيه ما قـييِّّميةٌ 

ب السابقة. عندها فق  كمكن إصالحهم. ُنسخ من الكت

4-2البينة:  1
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ابختصار، توجد يف القرآن الكرمي كافة التعاليم اليت مل تُنسخ، وليس يف الفيدا أو 
يف الدساتري أو يف التوراة تعليم جدير ابالحتفاظ به إال ويوجد التعليم نفسه يف 

وراة أو القرآن الكرمي. ما من تعليم صادق وقائم يف الفيدا أو الدساتري أو الت
 اإلجنيل تطرق إليه احلشو إال وقد أزاله القرآن الكرمي. 

هنا جيب التذّكر أيضا أن القرآن الكرمي كتاب صغري احلجم نسبيا؛ فهو ليس 
أصغر من الفيدا والتوراة فق ، بل أصغر من األًنجيل أيضا. واّدعاء هذا الكتاب 

رَّق إليها، يُبنيِّّ أنه ال أنه يشمل مجيع الكتب السابقة وأنه أزال احلشو الذي تط
توجد فيه مجيع الكتب السابقة ابلتفصيل، بل املراد من ذلك أنه قد ذُكرت فيه  
كل املبادم فق ؛ ألنه لو ذُكرت فيه الكتب السماوية كلها والعلوم كلها 
ابلتفصيل لصار القرآن ضخما جدا يبلغ عنان السماء، ولكنه كتاب صغري احلجم 

إيل أحد اإلخوة هدية وهو مثل خامتي  كتيبي عليه كاتٌب  يسعه اجليب. لقد أرسل
القرآن كله يف جانب واحد منه. ولكن لو رأينا القرآن الكرمي حبجم كبري أيضا فلن 
تزيد صفحاته على ست مائة أو سبع مائة صفحة، أما الكتاب املقدس واألًنجيل 

تعاليم الكتب فهي أكرب منه حجما بكثري. على أية حال، القرآن الكرمي حيوي 
السماوية كلها، وفيه التعاليم للمحافظة على الدين وكذلك فيه العلوم الضرورية  
كلها؛ ليس املراد من ذلك أن كل الكتب والعلوم موجودة يف القرآن الكرمي بكل 
التفاصيل، بل املراد أنه قد ذُكرت يف القرآن الكرمي أصول تلك احلقائق كلها، وقد 

 ب من األخطاء واحلشو.ُأصلح ما يف تلك الكت
لق األرض والسماء يف ستة أيام، بل يف ست مراحل مل خت

أقول مثال إنه قد ورد يف الكتاب املقدس أن هللا خلق األرض والسماء يف ستة 
أايم واسرتاح يف اليوم السابع، مع أن العلماء كلهم متفقون على أن األرض 
والسماوات مل خُتلق يف ستة أايم، بل يطيلون هذه املدة إىل ما يزيد على ست 

ة: "يوم" ألداء هذا املفهوم. مراحل أيضا. لقد اسُتخدمت يف القرآن الكرمي كلم
واملعلوم أن كلمة "يوم" يف العربية ال تعين اليوم املعروف عندًن أو "النهار"، بل 
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معناها الوقت. فيقول القرآن الكرمي إن األرض والسماوات ُخلقت يف ستة 
أوقات أو ست مراحل. أي مل ُتذكر يف القرآن الكرمي أايم خلق السماوات 

ت مراحل أو درجات. فقد عّد بعض الناس هذه األايم واألرض، بل ذُكرت س
بدءا من يوم اجلمعة، وعّدها بعضهم من يوم السبت وبعضهم من يوم األحد. 
اليهود ييسبِّتون يوم السبت، واملسلمون ييسبِّتون يوم اجلمعة، وهو يوم عطلتهم، 
ة كما ييسبُِّت اهلندوس واملسيحيون يف يوم األحد. كان يوم السبت يف احلقيق
حُيتفل به كـ "سبت"، ولكن عندما تنصَّر ملك الروم شّكل جلنة من القساوسة 
وطرح أمامهم قضية أن الروم لن يؤمنوا بوحدانية هللا، ألهنم يؤمنون ابلثالوث، 
ولن ييسبِّتوا يوم السبت؛ لذا فانتشار املسيحية صعب هنا. قال القساوسة: ال 

ة آهلة، أي املسيح وروح القدس واإلله، يهمنا إال انتشار املسيحية، فلنؤمن بثالث
يوم األحد عطلة بدال من يوم السبت. فبدأ املسيحيون  يُعلنوكمكنك أن 

يعطّلون يوم األحد، وظل املسلمون يعطّلون يوم اجلمعة، ألن القرآن الكرمي 
يفّضل العطلة يوم اجلمعة، أما اليهود فقد جعلوا يوم السبت عطلة هلم، وهذا 

اءيمذكور يف التو  م  صينيعي الرَّبُّ السَّمي تَّةِّ أيايَّ راة بوضوح اتم. فقد ورد فيها: يفِّ سِّ
تـيرياحي يفِّ ال يـيو مِّ السَّابعِّ  ... وياس  وياألير ضي
. ولكن كتبوا يف الرتاجم األردية كلمة:1

"تفرّغ" بدال من "اسرتاح" ليتجنبوا االعرتاض. أما يف النسخ األخر  فقد 
بناء على ذلك ُعدَّ يوم السبت يوما مقدسا عند وردت كلمة، "اسرتاح". و 

 .2اليهود
إصالح الكتاب املقدس

يقول القرآن الكرمي: صحيح أن األرض والسماوات ُخلقت يف ست مراحل أو 
درجات، ولكن ليس صحيحا أن هللا شعر بضرورة االسرتاحة يف اليوم السابع. 

نـيُهميا يفِّ فيقول هللا تعاىل يف سورة "ق":  ير ضي ويميا بـييـ  نيا السَّمياوياتِّ وياأل  ويليقيد  خيليق 

11: 20ج اخلرو  1
 املرجع السابق2 
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م  ويميا ميسَّنيا مِّن  لُُغوب   تَّةِّ أيايَّ سِّ
. أي أن قول الكتاب املقدس إن السماوات1

واألرض ُخلقت يف ستة أايم صحيح، ولكن ليس صحيحا أن هللا تعب بعد ذلك 
ال يُتعبه ق . وقد بنّي هللا هذا  وشعر بضرورة االسرتاحة، ألن أسلوبه للخلق

نيٌة ويالياملوضوع يف آية أخر  فقال:  هللُا الي إِّليهي إِّالَّ ُهوي احل ييُّ ال قييُّوُم الي أتي ُخُذُه سِّ
ُه إِّالَّ إبِِّّذ نِّهِّ يـيع ليُم مي  فيُع عِّن دي ير ضِّ مين  ذيا الَّذِّي ييش  ا نـيو ٌم ليُه ميا يفِّ السَّمياوياتِّ ويميا يفِّ األ 
يُُّه عي ُكر سِّ ء  مِّن  عِّل مِّهِّ إِّالَّ مبِّيا شياءي ويسِّ ي أيي دِّيهِّم  ويميا خيل فيُهم  ويالي حيِّيطُوني بِّشيي  بـيني 

ف ظُُهميا ويُهوي ال عيلِّيُّ ال عيظِّيمُ  ير ضي ويالي يـيُئوُدُه حِّ السَّمياوياتِّ وياأل 
ي ، قوله تعاىل 2 ميا بـيني 

أي ما يغيب عن أعينهم، ...  ويميا خيل فيُهم   أي مستقبلهم، وقوله أيي دِّيهِّم  
ف ظُُهميا أي أن حفظهما ليس عبئا عليه، بل هو يدير نظامهما  ويالي يـيُئوُدُه حِّ

بكل سهولة.... إًذا، هللا هو الذي خلق العامل كله بقوله "كن"، وال ُيصيبه نعاس 
شأ ق  سؤال فيما وال نوم، وليست إدارة نظام السماء واألرض عبئا عليه؛ فال ين

 إذا كان يتعب ذلك اخلالق. 
نظرية القرآن عن خلق العامل

ًئا أين  يـيُقولي ليهُ يقول هللا تعاىل عن خلق العامل يف آية أخر :  يـ  إِّمنَّيا أيم رُُه إِّذيا أيريادي شي
ُكن  فـيييُكونُ 

. أي أن سنة هللا يف خلق العامل هي أنه إذا أراد شيئا أن يكون 3
فيقول له: "كن". فيكون، ويبدأ ابلتكوين. لقد اسُتخدمت هنا صيغة "يكون"

وأييت ذلك الشيء إىل  ُكن  اليت تفيد االستمرار. فهي ال تعين أن هللا يقول له 
ويستمر يف ذلك. أي أن  حيّز الوجود فورا، بل املراد من ذلك أنه يبدأ ابلتكوين

أسلوب اإلنسان هو أنه إذا أراد أن يصنع شيئا، فهو يبذل جهده، ولكنه ال يقدر 
على أن يصنع شيئا كما يريد، بل إما ير  شيئا ويصنع مثله، أو يكتشف شيئا 
ببذل جهد كثري. وما يصنعه يبقى وحيدا ال جتري سلسلة التناسل فيه. ولكن هللا 

39ق: 1 
256البقرة: 2 
 83يس:  3
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، مث يستمر توالد اخللق. فمثال السيارة من صنع اإلنسان، خيلق بغري مثال سابق
فلم تسمعوا ق  أن سيارة أجنبت سيارة أخر . كذلك القطار أيضا من صنع 
اإلنسان ومل يسمع أحد أن قطارًا أجنب أوالًدا فصار عشرة قطارات مكاني قطار 
 واحد. ولكن انظروا إىل خلق هللا، فقد خلق آدم فق ، ويوجد اآلن باليني
اآلدميني؛ أي سلسلة نسله جارية. كذلك خلق هللا مسيحا واحدا، وال يزال يتولَّد 

واحدا، مث توّلد مي مسحاء آخرون، وسيوليدون إىل يوم القيامة. وخلق هللا إبراهي
بعده إبراهيم تلو إبراهيم. لذلك وردت يف القرآن الكرمي صفة هللا "الفاطر" أيضا. 

معنى الفاطر

:مين خيلق دون مثال سابق، فهناك رواية عن ابن عباس  معىن الفاطر هو
"كنت ال أدري ما فاطر السماوات واألرض حىت أاتين أعرابيان خيتصمان يف بئر، 

. أي كنت قد قرأت كلمة "اخلالق" يف 1فقال أحدمها: أًن فطرهتا؛ أي ابتدأهُتا"
القرآن، ولكن مل أفهم ما املراد من "الفاطر" بعد ورود "اخلالق"؟ فجاءين أعرابيان 
خيتصمان يف بئر، يقول أحدمها: هي بئري. ويقول اآلخر: هي بئري أًن. فقال 
أحدمها: أًن فطرهتا، وأراد من ذلك أنه هو حفرها مث استوىل عليها خصمه. يقول 

ن عباس: عندها علمُت املعىن الصحيح للفاطر، وفهمت أن معىن الفاطر هو اب
الذي يصنع شيئا جديدا وبغري مثال سبق. فكان معىن قول األعرايب "أًن فطرهتا" 
أي مل تكن هناك بئر من قبل يف هذه املنطقة، وأًن الذي حفرهتا أوال. يقول ابن 

هلذه الكلمة، وعلم أن معناها فهم معىن الفاطر ابستخدام األعرايب  إنهعباس 
أن األشياء اليت خيلقها هللا تعاىل تبدأ فيها  ُكن  فـيييُكونُ االبتداء. فيتبنّي من 

سلسلة التناسل، وتتولد منها أشياء مماثلة هلا وال تنتهي. فمثال خلق هللا تعاىل 
 الشمس والقمر، واآلن تتولد مشوس وأقمار جديدة، ويُثبت ذلك علم الفلك. 

لك مل خيلق هللا جبال واحدا وحبرا واحدا، بل تتفرع جبال وحبار جديدة ابستمرار كذ
من جبال وحبار خلقها. مل خيلق إنساًن واحًدا فق ، بل ُولد من نسله عشرات 

.  1559، السابع عشر من شعب اإلكمان، رقم: 3شعب اإلكمان للبيهقي؛ ج 1
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املاليني بل باليني الناس. ومل خيلق إبراهيم واحدا، بل يوليد آالف إبراهيم على منوذج 
واحدا، بل يوليد آالف نوح على منوذج نوح األول. إبراهيم األول. ومل خيلق نوحا 

منوذجا جلميع األنبياء، وقد أُحيي يف شخصه األنبياُء كلهم. بل أنبأ  فكان النيب 
  .أن مجيع األنبياء سُيحييون يف زمن املهدي الذي سيُبعث يف الزمن األخري

أقوال اإلمام الباقر رمحه اهلل عن املهدي املوعود 

يقول اإلمام الباقر رمحه هللا، إمام الشيعة، يف "حبار األنوار": 
سوف يصرّح املهدي املقبل: "اي معشري اخلالئق: أال ومن أراد أن ينظر إىل

1إبراهيم وإمساعيل." فهأنذا...إبراهيم وإمساعيل، 

قال يف بيت  من شعره ما تعريبه:  اليوم يعرتض الناس على أن املسيح املوعود 
رًة أًن آدم، واترًة أًن موسى ويعقوب، كذلك إبراهيم؛ فإن يل بروزات عديدة" "ات

ولكن اإلمام الباقر رمحه هللا يقول إن املهدي املوعود سيصرح: "اي معشري اخلالئق:
إبراهيم وإمساعيل. أال ومن  فهأنذاأال ومن أراد أن ينظر إىل ... إبراهيم وإمساعيل 

موسى ويوشع. أال ومن أراد أن ينظر إىل  فهأنذاأراد أن ينظر إىل موسى ويوشع، 
عيسى ومشعون. أال ومن أراد أن ينظر إىل حممد وأمري  فهأنذاعيسى ومشعون، 

حممد صلى هللا عليه وآله وأمري املؤمنني عليه  فهأنذااملؤمنني صلوات هللا عليهما، 
2السالم."

مثيل مجيع األنبياء وأفضلهم كان النيب 

ًدابكل وضوح: يقول القرآن الكرمي عن النيب  إًِّنَّ أير سيل نيا إِّليي ُكم  ريُسواًل شياهِّ
ا أير سيل نيا إِّىلي فِّر عيو ني ريُسوال عيليي ُكم  كيمي

. كذلك أشري يف هناية سورة يوسف أيضا3
مكة ومُثل أمامه مجيع اجملرمني  مثيل يوسف. فعندما فتح  إىل أن النيب 

عاما، سأهلم  13الذين أخرجوه منها وصّبوا عليه وعلى أصحابه مظامل مجة إىل 
9، ص53حبار األنوار، اجلزء 1
 السابق.املرجع  2
 16املزمل: 3
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   ولكنهم كانوا يعرفون 

 

أية معاملة تتوقعوهنا مين؟ كان هؤالء الناس منكريه :
 مثيل يوسف  أيضا، فقالوا: على األقل نتيجة مساعهم القرآن بكثرة أنه 

أنمل أن تعاِملنا معاملة يوسف مع إخوته. لقد سبق أن قال يوسف إلخوته: 
 وملا كان النيب  ْاَل تَ ثْ رَيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اّللهُ َلُكم، مثيل يوسف فقال 

،

م عمليا أسوة يوسف  حبق  ملشركي مكة: "ال تثريب عليكم اليوم"1. أي قده
إخوته. ولكن إخوة يوسف كانوا من نسل أبيه، أما أهل مكة فما كانوا من نسل 
أيب رسول هللا  ومل تكن له قرابة دموية معهم. فهذا يبني أن رسول هللا  مل 

يكن مثيل يوسف فقط، بل كان أعظم منه.  
مت بضعة أمثلة فقط، ولكن احلق أنه   كان مثيل مجيع األنبياء. فكان  لقد قده

 تقتصر يف أن مثيل آدم، ألن نسال جديدا بدأ بواسطته. إن أفضلية آدم 
   كان آدم؛ إذ جرى بشرا آخرين ُولدوا بواسطته، ولكنْ  حممد رسول هللا

بواسطته نسٌل هو أفضل الناس أيضا، كما كان أوالد آدم أفضل من املخلوقات  
 جاء بدين الفطرة، وأُعطي تعليما أيمر حبسن املعاملة مع كلها، ألن رسول هللا 

 مثيل نوح أيضا، ألن طوفاان حل بقومه أيضا  العامل كله. كذلك كان رسول هللا 
.كطوفان قوم نوح، ومل ينُج منه إال من ركبوا سفينته 

نظرة على املكتبات القرآنية من منطلق التاريخ

أوال أتناول التاريخ من منطلق املكتبات وأقول: مع أنه توجد يف العامل كتب التاريخ 
مه القرآن الكرمي ال ميكن لكتاب يف العامل أن أييت بنظريه.  بكثرة، ولكن التاريخ الذي قده

تاريخ الوحي والرسالة

أتناول أوال اتريخ الوحي والرسالة هبذا الشأن. لقد قال القرآن الكرمي مبدئيا: 
 َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإَّال  َخاَل ِفيَها نَِذيٌر2. وقال أيضا

 :.3
 ٍَوِلُكِله قَ ْوٍم َهاد

1 السرية احللبية؛ ج3، فتح مكة شرفها هللا تعاىل.

2 فاطر: 25

3 الرعد: 8
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"

ر واملنبهه؛ أي حني ينام من معاين النذير: الرسول1 أيضا، ومعناه احلريف هو احملذِه
القوم أيتيهم النذير ويوقظهم، وميكن أن يُفهم منه معىن امل ُصلح أيضا. ولكن كلمة 
اهلادي" تتضمن معىن النبوة بوضوح أكثر. غري أن معىن النذير يف التعبري القرآين 
ويف اللغة هو النيب. إًذا، خيربان القرآن الكرمي أن نبيا أو مصلحا على األقل جاء 
يان  إىل كل قوم يف العامل. فنرى أن كرشنا ورام شندر ُُيَسبان نبيَّني يف اهلند وُيسمَّ

رسواَلن. يقول رسول هللا : "كان يف اهلند نبيا أسود اللون امسه كاهن".2 
انظروا اآلن، يقول اهلندوس إن املسلمني يعادوهنم، ولكن القرآن الكرمي 

يقول:َوِلُكلِه قَ ْوٍم َهادٍ  أي أنه قد خال يف اهلند أيضا عبادي الصاحلون. فلما 
كان يف اهلند أيضا أحد إخوِة حممد رسول هللا فكيف ميكننا أن نعادي أوالده؟ 
املسلمون ال يعادون اهلندوس قط، ألهنم أبناء كرشنا ورام شندر عليهما السالم أو 
من أمتهما على األقل، ويقول رسول هللا  أبن األنبياء كلهم إخوة3. فكان  

 ؟ مل كرشنا ورام شندر أيضا أخَويْ  حممد فأّنه لنا أن نُعادي أبناء أخويه ،
يعادهم سيدان ولن نعاديهم حنن؛ فهذا ليس إال سوء فهم وعصبية، وإال فاملسلم 
الذي يفهم القرآن الكرمي ال ميكن أن يعادي هندوسيا، وال ميكن أن تنشأ يف قلبه 

عداوة له. 
كشف رجل صاحل من دهلي

كان يف قدمي الزمان يف دهلي رجل صاحل، قال أحد مريديه ذات مرة إنه من اخلطأ 
ظننا أن كرشنا ورام شندر كاان نبيني، والسبب هو أين رأيت يف املنام انرا مشتعلة 
وكرشنا ُيرتق فيها، ورام شندر واقف على حافتها. قال الرجل الصاحل إنك 
أخطأت يف فهم تفسريها، واملراد من النار هو انر حب هللا تعاىل، وقد أخربك هللا 

م جدا يف حب هللا، ورام شندر أقل درجة منه.  يف هذه الرؤاي أن كرشنا متقدِه

1 انظر: أقرب املوارد. 

2 "اتريخ مهذان" للحافظ شريويه الديلمي، ابب الكاف.

3 صحيح البخاري؛ كتاب األنبياء، ابب "واذكر يف الكتاب مرمي.....".
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إًذا، فاألولياء السلف أيضا كانوا يعتقدون أن كرشنا ورام شندر كاان نبيني من هللا 

 

يف اهلند، وكانت انر حب هللا قد أحاطت هبما.  
ى نبيا يف اللغة الصينية بل  م كونفوشيوس يف الصني، مع أنه ال ُيسمه كذلك يُقدَّ
مسِهي أستاذا أو ما شابه ذلك، ويُذكر ابسم األستاذ عادة، ولكن هذا من معاين 
م بوذا يف بورما وسرييالنكا كرجل واصل  النذير أو اهلادي يف العربية. كذلك يُقدَّ

" ولكنه كان هاداي 1 إىل هللا، وكان كالم هللا ين زل عليه. مع أن بوذا ُولد يف "هبار
على أية حال لألقوام اليت آمنت به. لقد آمن به أهل اهلند أيضا بدايًة، ولكن 
ُأخرج املؤمنون به بعد ذلك من هذا البلد، فهاجر بعضهم إىل التيبت وبعضهم إىل 

بورما وبعضهم إىل سرييالنكا أو الياابن.
هني القرآن يف هذه اآلية وحدها اتريخ األداين كلها، وألقى الضوء  ابختصار، لقد ب
على التواريخ كلها. عندما يسافر مسيحي أو هندوسي إىل الصني ويسمع هنالك 
ذكر كونفوشيوس، يفكر ابلدفاع عن كتابه، ألنه يقرأ يف اإلجنيل والفيدا أن هللا إله 
النصارى واهلندوس فقط، وليس إله األقوام األخرى. ولكن عندما يسافر مسلم 
إىل قوم آخرين ويسمع منهم ذكر هداهتم، يقول: احلمد هلل على أنه قد ظهر 
صدق كتايب - بدال من أن يصيبه قلق - وال يضطر إىل البحث يف اتريخ العامل، 
م أهل  م تلك األقوام بنفسها هداهتا أمامه، وُتظهر صدق كتابه. عندما يقدِه بل تقدِه
م أهل بورما وسرييالنكا بوذا  يقلق اهلندوسي  الصني كونفوشيوس  ويُقدِه
والنصراين واليهودي ويقول: لقد أصابتنا مشكلة كبرية، ولكن عندما يسافر املسلم 
إىل بلد فال يصيبه قلق. فعندما يُقدَّ م أمامه اسم كونفوشيوس يقول: احلمد هلل، 
م أمامه اسم كرشنا  م أمامه اسم زرادشت يقول: احلمد هلل، وعندما يقدَّ وعندما يقدَّ
م أمامه اسم رام شندر يقول: احلمد هلل، وعندما  يقول: احلمد هلل، وعندما يقدَّ
م أمامه اسم بوذا  يقول: احلمد هلل؛ ألنه يدرك أنه قد ورد يف  كتابه:  يقدَّ

 ٍَوِلُكِله قَ ْوٍم َهادهر اهلندوس أنفسهم أن كرشنا وال يضطر إىل أي حبث، بل يُق ،

والية هندية. )املرتجم(1
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ورام شندر وغريمها بُعثا فيهم، ويقول البوذيون إن بوذا خال فيهم، ويقّدم النصار  
بُعث فيهم، ويقّدم اليهود أبنفسهم أن موسى بُعث  أبنفسهم أن املسيح 

 فيهم، ويقّدم اليوًننيون أن سقراط كان فيهم.
كان نيب اهلل سقراط 

ليست مهمتنا أن نبحث عن ُيظيّن عادة أنه ما خال يف اليوًنن نيب، ومع أهنا 
نيب خال يف تلك املنطقة، ولكن ملا قال القرآن الكرمي مبدئيا أنه كان يف كل 
قوم نيب، لذا كمكننا القول إنه كان يف اليوًنن أيضا نيب. يقول التاريخ عن 
سقراط إنه كان يقول أبن املالئكة ينـزلون عليه ويكلِّمونه. واحلكومة الوثنية 

ا لقتله، فعرض عليه أحد تالميذه أن يهرب من هناك آنذاك حّددت موعد
فقال سقراط: إن املالئكة أخربوين أبن مويت سيكون أبسلوب كذا وكذا، فأىّن 

 .  1يل أن أفّر منه؟
كْشٌف عظيم يف القرآن الكريم عن تاريخ األديان

م القرآن الكرمي كشًفا عظيما يف اتريخ األداين، إذ يقول إن فرعون اتب  لقد قدَّ
عند الغرق يف البحر وآمن برب موسى وهارون عليهما السالم، فيقول هللا 

لفيكي آييةً تعاىل: نِّكي لِّتيُكوني لِّمين  خي يكي بِّبيدي مي نـُنيجِّّ فياليـيو 
، أي قد آمنتي2

بل ألجنينا بدنك وروحك أيضا، ولكن ملا آمنتي متأخرا جدا، فلو آمنتي من ق
عند الغرق؛ لذا ال كمكن أن منّن عليك بنجاة روحك، ألن إكمانك عند املوت 
ال يكفي، ولكننا نعدك بنجاة بدنك ليبقى أثرك ابقيا وداال على قدرة هللا 
دائما. واملعلوم أن الباحثني يف اآلاثر وجدوا جثته يف القرن التاسع عشر، وقد 

أيتها بنفسي يف متحف مصر، مث نُقلت إىل لندن، ولكن مسعت أهنا عادت ر 
إىل مصر مرة أخر . هذا دليل عظيم على أن اتريخ العامل الذي ذُكر يف القرآن 

عـن  اورة فيـدونالرتمجة العربيـة حملـ ، وأيضااكمة سقراط، حماورة الدفاعالرتمجة العربية حملانظر: 1 
 تلميذ سقراط. أتليف أفالطونوكال الكتابني من ، خلود النفس

 93يونس:  2
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الكرمي ال يضاهيه اتريخ آخر. إن الكتاب املقدس يّدعي أنه يقدم اتريخ زمن 
لقرآن الكرمي الذي نزلموسى، ولكنه أمهل متاما ذكري جناةِّ بدن فرعون. أما ا

بعد التوراة أبلفيي عام فيبني قِّصصا مل ترد يف الكتاب املقدس، ولكن التاريخ 
يصدقها. وهذا دليل على أن منـزِّل القرآن الكرمي هو هللا تعاىل الذي ال خيفى 

 عليه شيء يف األرض وال يف السماوات. 
ذكر تاريخ بعض األمم األخرى يف القرآن الكريم

ر يف القرآن الكرمي اتريخ األقوام أيضا إضافة إىل اتريخ األنبياء، فيقول هللا لقد ذُك
أيملي  تـيري كيي في فـيعيلي ريبُّكي بِّعياد  * إِّريمي ذياتِّ ال عِّميادِّ * الَّيتِّ ملي تعاىل يف بيان قوم عاد: 
دِّ  ثـ ُلهيا يفِّ ال بِّالي خُي ليق  مِّ

وهي أهنم كانوا. لقد ذُكرت يف هذه اآلية مزية قوم عاد، 1
يبنون قصورا شاهقة تقوم على أعمدة كبرية. فمن آهلتهم "بعل"، وهم الذين عمروا 

م وسافرت إىل 1955مدينة "بعلبك" الكائنة يف لبنان. عندما مرضت يف عام 
لندن زرُت بعلبك أيضا مع شودهري ظفر هللا خان احملرتم. واملعلوم أن جرجي 

كنه اضطر إىل القول يف أتليفه "العرب زيدان كاتب مسيحي متعصب جدا، ول
قبل اإلسالم" إنه ال توجد يف كتب تقع يف مئات الصفحات معلومات عن قوم 

. فقد شاهدت قصر قوم عاد  2عاد أكثر مما بّينه القرآن الكرمي يف بضع كلمات
عمودا، وهناك عدة غرف وشرفات كبرية مبنية  150يف بعلبك، وهو قائم على 

. يقول القرآن الكرمي أيضا إهنم كانوا يبنون بناايت على على تلك األعمدة
األعمدة. يبدو أن فن البناء يف تلك األايم كان يف أوجه. وهذا يعين أن القرآن 
الكرمي يشمل علم العمارة أيضا إضافة إىل علم التاريخ. كذلك يقول هللا تعاىل يف 

ليكي عياًدا القرآن الكرمي عن قوم مثود:  ا أيبـ قيىأينَُّه أيه  ُودي فيمي ُوىلي * ويمثي األ 
. لقد3

قيل يف هذه اآلية أن مثود كانوا من قوم عاد . واآلاثر اليت اكُتشفت حديثا يف 

9-7الفجر:  1
العرب قبل اإلسالم، جلرجي زيدان؛ العرب البائدة، مثود.2
52-51النجم:  3



759 ةالروحاني ياحة الس
 

ي حضارة عريقة. إًذا، فقد ذُكر يف و يبدو أهنا لقوم مثود، ألهنا آاثر قوم ذ 1األردن
 القرآن الكرمي اتريخ العامل أيضا ابختصار. 

لقرآن الكريم تاريخ الطبيعة يف ا

كذلك يوجد يف العامل علم اتريخ الطبيعة، وجرت بناء عليه حبوث واسعة عن 
النحل والنمل وغريها، وقد ألقى القرآن الكرمي الضوء على هذا العلم أيضا وذكر 

لِّ أينِّ اختَِّّذِّي مِّني اجل ِّبيالِّ بـُُيواًتالنحل بوجه خاص وقال:  ويأيو حيى ريبُّكي إِّىلي النَّح 
وُكلي من كل الثمرات واصنعي منها العسل للناس.   ني الشَّجيرِّ ويممَِّّا يـيع رُِّشوني ويمِّ 

كذلك قال هللا تعاىل إن النحل أنواع خمتلفة، فبعضها يبين بيته على اجلبال 
وبعضها على األشجار وبعضها على العرائش اليت ُتصنع للعنب وغريه. مث متتص 

ة، وتصنع منه العسل مستخدمة قوة ابطنية النحُل الرحيق من مثرات وفواكه خمتلف
فيها، فيكون العسل ذا ألوان وأصناف خمتلفة، ولكن مع اختالف  خلقها هللا 

أصنافه، يوجد فيه قاسم مشرتك وهو أن فيه شفاء للناس، ويفيد إلزالة األمراض 
 2من أنواع خمتلفة.

اكتشاف مهم يف علم النبات

كذلك هناك علم النبات أيضا وقد أُّلف حوله آالف الكتب. وبنّي القرآن الكرمي 
نياعنه قبل غريه أن يف مجيع النبااتت هناك ذيكر وأنثى، كما يقول تعاىل:  ويأينـ بـيتـ 

والـيت  واليت تقع يف جنـوب األردن، الصخر يف املنحوتة الوردية البرتا مدينة حضرته يقصد 1
هم العـرب األنبـاط الـذين كـانوا مـن مثـود والـيت  ناهتاومعلوم أن بُ  تعد إحد  عجائب الدنيا.

هـي األقــوام العربيــة األراميــة املنتشــرة يف اجلزيــرة العربيــة كلهــا وبــالد الشــام والعــراق ويف حــدود 
آاثر تشابه البرتاء تقع يف مشـال اجلزيـرة العربيـة  وهنالكتركيا احلالية وآسيا والوسطى وغريها. 

 أيضا.
2  ــني الشَّــجيرِّ ويممَِّّــا يـيع رُِّشــوني * ويأيو حيـى ريبُّــكي ــني اجل ِّبيــالِّ بـُيُــواًت ويمِّ ــلِّ أينِّ اختَِّّــذِّي مِّ مُثَّ ُكلِّــي إِّىلي النَّح 

ــفياءٌ  ــرياٌب خُم تيلِّــٌف أيل ويانُــُه فِّيــهِّ شِّ ــن  بُُطوهنِّيــا شي ــُلكِّي ُســُبلي ريبِّّــكِّ ُذلُــال خيي ــرُُج مِّ ــرياتِّ فياس  ــن  ُكــلِّّ الثَّمي مِّ
ييًة لِّقيو م  يـيتـيفيكَُّروني لِّلنَّاسِّ إِّنَّ يفِّ   (.70-69)النحل:  ذيلِّكي آلي
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فِّيهيا مِّن  ُكلِّّ زيو ج  هبيِّيج  
، أي أنبتنا يف األرض أزواجا مجيلة املنظر. عندما نزلت1

 لعرب يعرفون فق  أن يف النخل ذيكرا وأنثى، بل إن رسول هللا هذه اآلية كان ا
 الذي نزل عليه القرآن مل يعرف هذا القدر أيضا، فقد ورد يف األحاديث أنه 

مّر أبًنس كانوا يعملون يف األرض وأيخذون شيئا من مكان وجيعلونه يف مكان 
أنثى النخل بذيكيرها.  آخر. فقال: ما هذا الذي تعملون؟ قالوا: اي رسول هللا نلّقح

قال: ما الفائدة من ذلك فإهنا ستحمل من الثمار تلقائيا ما هو مقدر هلا؟ فرتكوا 
وقالوا: اي  . ويف العام التايل ذهبوا إىل رسول هللا التلقيح بسماع كالمه 

رسول هللا، لقد قّل احملصول كثريا ألننا تركنا التلقيح لقولك. قال: كان عليكم أال 
، إمنا أًن بشر وال أعلم الغيب، فإذا كان ذلك اثبتا بتجربتكم كان عليكم أال ترتكوه

. 2تقبلوا كالمي
ويمِّن  ُكلِّّ ومل يقتصر القرآن على ذكر الذيكر واألنثى يف النبااتت فق  بل يقول: 

ِّ ليعيلَُّكم  تيذيكَُّروني  ء  خيليق نيا زيو جيني  شيي 
3.

الكل يعرف وجود الذيكر واألنثى يف البشر واحليواًنت، أما اآلن فقد ُعلم إىل حد  
كبري عن النبااتت واألشجار أن فيها أيضا ذيكرا وأنثى. فيقال كقانون إنه ينبغي 
تربية النحل يف البساتني ألهنا أتخذ مادة من زهر ذيكير وتنقلها إىل زهر أنثى، وهذا 

العادة ليست شائعة كثريا يف منطقتنا، ولكن إذا ذهبتم يؤدي إىل كثرة الثمر. هذه 
إىل منطقة بيشاور مثال ترون أن عائالت كثرية تريب النحل يف بساتينها، لذلك 
يزرعون البساتني بكثرة وُتمل البساتني مثارا أكثر. بل أثبتت التحقيقات العلمية 

األنثى، وقد أثبت احلديثة أن يف بعض أقسام اجلمادات أيضا توجد ظاهرة الذيكر و 
 بعض العلماء أن يف القصدير ذيكرا وأنثى. 

 
 

8ق:  1
صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا. 2
50الذارايت:  3
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مسألة االرتقاء واملكتبة القرآنية 

،

،

يقول علماء اتريخ الطبيعة إن اإلنسان جاء من القرد، فقدم "داروين" هذه النظرية 
وقال أبن قرودا صغرية ُخلقت يف الدنيا أوال مث ُخلقت منها حيواانت كبرية مث 
ُخلق اإلنسان من إحدى تلك احليواانت بعد اجتياز مراحل االرتقاء. ولكن 
احليوان الذي ُخلق منه اإلنسان مل يُعثر عليه إىل اآلن وال يُعلم عنه شيئا، إال أن 
القسم الذي ينحدر منه هو القرد. فريى "داروين" أن االرتقاء اإلنساين كان من 
م حبسب  أحد أنواع القرود. ولكن يقول ابحثون آخرون: مع أن اإلنسان تقدَّ
قانون االرتقاء، ولكنه كان قد انفصل عن نسل احليواانت قبل مدة طويلة جدا، 
وال يزال يرتقي مستقال منذ ذلك الوقت. فلما كان العامل حباجة شديدة إىل علم 
صحيح يف هذا املوضوع، سّلطْت مكتبة القرآن ضوءا على هذا املوضوع املهم 

1
َما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن هلِل َوقَارًا * َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا :ُيستنتج من  أيضا فقالت 

كلمة "وقار" معىن اجلدية بوجه عام، ولكن معناها احلقيقي هو العمل حبكمة. 
فمعىن اآلية: ما لكم تظنون ابهلل أنه يعمل بغري حكمة، مع أنه يعمل كل عمل 
حبكمة. َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا والدليل على ذلك أنه خلقكم على مراحل 
بتمريركم بتغيريات خمتلفة حىت ال يبقى يف خلقكم أيُّ عيب. فلو عمل هللا بغري 
حكمة ملا مّرركم مبراحل خمتلفة، بل خللقكم دفعة واحدة، ولكنه مل خيلق اإلنسان 
دفعة واحدة بل مّرره مبراحل عديدة تدرجيا. فجاءت عليه فرتة العدم، مث حاز كياان 
ولكن كان دون قوًى دماغية، مث بدأ خلقه من نطفة، مث جاءته مرحلة اكتمل فيها 

دماغه، وسِّي إنساان ابملعىن احلقيقي. 
ذكر خلق األرض والسماء يف مكتبة القرآن

مث يقول القرآن الكرمي عن خلق السماوات واألرض: أََوملَْ يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ 
2. تُبّيِّ 

 ٍَّماَواِت َواأَلْرَض َكانَ َتا رَتْ ًقا فَ َفتَ ْقَناُُهَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي السَّ

1 نوح: 15-14

2 األنبياء: 31
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هذه اآلية أن الشمس والقمر واألرض اليت نراها اآلن منفصلة عن بعضها، كانت 
مرتبطة من قبل ببعضها، مث ُفصلت فصارت مشسا وقمرا وأرضا، وهذه هي احلقيقة 

 اليت يبينها العلماء اليوم. 
ذكر األنظمة الشمسية يف مكتبة القرآن

عمل، ولكن هللا تعاىل قال يف القرآن كان يُظّن بوجه عام أن هناك نظاما واحدا ي
ثـ ليُهنَّ الكرمي:  هللُا الَّذِّي خيليقي سيب عي مسييويات  ويمِّني األير ضِّ مِّ

. إن كلمة "سبع" يف1
العربية تفيد الكثرة، وقد أشري هبا إىل أنه قد ُخلقت أراض ومساوات كثرية، وليست 

 سبًعا ُتديدا. 
تاريخ األنبياء يف القرآن الكريم 

خربكم اآلن أن اتريخ األنبياء أيضا مذكور يف القرآن الكرمي، وبـُرِّئت ساحتهم من أ
 مجيع التهم اليت ألصقتها هبم األقوام املختلفة. 

بتهمة شنيعة الكتاب املقدس يتهم لوطا 

: "ويصيعِّدي ُلوٌط مِّن  ُصوغيري ويسيكيني يفِّفمثال ورد يف الكتاب املقدس عن لوط 

. فيسيكيني يفِّ ال ميغياريةِّ ُهوي ُكني يفِّ ُصوغيري ، ويابـ نـيتياُه ميعيُه، ألينَُّه خيافي أين  ييس  اجل يبيلِّ
ُر لِّلصَّغِّرييةِّ:  ُخليأيبُوًني قيد  شياخي، ويليي سي يفِّ األير ضِّ ريُجٌل لِّييد  »ويابـ نـيتياُه. * ويقياليتِّ ال بِّك 

يِّي مِّن  أيبِّينيا ًني مخي رًا وينيض طيجُع ميعيُه، فـيُنح  قِّي أيابي . * هيُلمَّ نيس  نيا كيعياديةِّ ُكلِّّ األير ضِّ عيلييـ 
الً  ُر وياض طيجيعيت  ميعي أيبِّيهيا،« * نيس  ليةِّ، ويديخيليتِّ ال بِّك  مهُيا مخي رًا يفِّ تِّل كي اللَّيـ  فيسيقيتيا أيابي

ض   ري قياليت  لِّلصَّغِّرييةِّ:ويملي  يـيع ليم  ابِّ طِّجياعِّهيا ويالي بِّقِّييامِّهيا. * ويحيديثي يفِّ ال غيدِّ أينَّ ال بِّك 
عِّي » ليةي أيي ًضا فياد ُخلِّي اض طيجِّ قِّيهِّ مخي رًا اللَّيـ  . نيس  إِّيّنِّ قيدِّ اض طيجيع ُت ال بيارِّحيةي ميعي أييبِّ

يِّيي مِّن  أيبِّينيا نيس الً  ليةِّ أيي ًضا، ويقياميتِّفيسيقيتي «. * ميعيُه، فـيُنح  مهُيا مخي رًا يفِّ تِّل كي اللَّيـ  ا أيابي
ض طِّجياعِّهيا ويالي بِّقِّييامِّهيا، * فيحيبِّليتِّ ابـ نـيتيا لُوط   الصَّغِّرييُة وياض طيجيعيت  ميعيُه، ويملي  يـيع ليم  ابِّ

13الطالق: 1 
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ُر ابـ ًنا ويديعيتِّ امس يُه  أيبُو ال ُموآبِّيِّّنيي إِّىلي ، ويُهوي «ُموآبي »مِّن  أيبِّيهِّميا * فـيويليديتِّ ال بِّك 
. * ويالصَّغِّرييُة أيي ًضا ويليديتِّ ابـ ًنا ويديعيتِّ امس يُه "بِّن  عيمِّي". ال يـيو مِّ
1

القرآن الكريم يربِّئ ساحته

هذا هو التاريخ السيئ الذي قدمته املكتبات الدنيوية، وتكاد القلوب تنخلع بقراءته، 
ًما كرمي جند مكتواب فيه: ولكن عندما ننظر إىل مكتبة القرآن ال نياُه ُحك  ويلُوطًا آتـييـ 

قِّنيي *  نياُه مِّني ال قير ييةِّ الَّيتِّ كيانيت  تـيع ميُل اخل يبيائِّثي إِّنَـُّهم  كيانُوا قـيو مي سيو ء  فياسِّ ويعِّل ًما ويجنيَّيـ 
ويأيد خيل نياُه يفِّ ريمح يتِّنيا إِّنَُّه مِّني الصَّاحلِِّّنيي 

. يقول الكتاب املقدس إن لوطا نفسه بدأ2
يعمل اخلبائث بعد خروجه من تلك القرية، ولكن القرآن الكرمي يقول إن قوم لوط  
كانوا يعملون اخلبائث والفسق والفجور، ولكن أدخلنا لوطا يف رمحتنا، وكان من 
 عبادًن الصاحلني. وبذلك أورد القرآن الكرمي اتريخ األنبياء ودحض ما تطرق إىل
الكتاب املقدس من األابطيل. غري أن القرآن الكرمي يقول عن زوجة لوط إهنا 

ليُه أيمج يعِّنيي * إِّال عيُجوزًا يفِّ ال غيابِّرِّيني صارت عرضة للعذاب فيقول:  نياُه ويأيه  فـينيجَّيـ 
3.

الغرب": احلقد أيضا. فباستخدام هذه الكلمة أشار القرآن الكرمي إىل أن "ومن معاين 
كان موجودا يف زوجة لوط مع كوهنا عجوزا، وكانت تبغض لوطا وتكّن الضغينة شر ا  

صلة مع معارضي لوط  على وكانت ، لذا مل تُنقيذ من العذاب.له.
أن لوطًا  إىل اآلن الكرمي  انظروا القرآن كان نبيا من أنبياء بين إسرائيل ولكن

حيارب دفاعا  ا رسول هللا يربم ساحته، أي أنه جدُّ قوم  آخرين، ولكن تر  حممد
، والعرُب حيسبون أنفسهم من نسل إمساعيل عنه. كان لوط ابن أخ  إلبراهيم 

 لوط ، أما اليهود فلهم صلة قريبة مع لوط، ، وما كان له عالقة قريبة مع
ولكنهم اهتموه وقالوا إنه كان ذا تصرفات سيئة، ولكن القرآن الكرمي يقول إن لوطا  

 كان صاحلا وواصال إىل هللا تعاىل، وقد أُلصقت به هذه التهمة كذاب وزورا. 
 

وِّينِّ  1 ُر التَّك  ف  38-30: 19سِّ
 76 -75األنبياء:  2
172-171الشعراء:  3
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محاية شرف داود 

الكتاب املقدس هتمة ، وقد اهتمه كذلك محى القرآن الكرمي شرف داود 
بزوجة أوراّي حني أرسل أوراي إىل احلرب لُيقتل، مث  -والعياذ ابهلل-شنيعة أنه زىن 

تزوج زوجته، فقد ورد فيه: ويكياني يفِّ ويق تِّ ال ميسياءِّ أينَّ دياُودي قيامي عين  سيرِّيرِّهِّ ويمتييشَّى
، فـيريأي  مِّن  عيليى السَّط   مُّ. ويكيانيتِّ ال مير أيُةعيليى سيط حِّ بـيي تِّ ال ميلِّكِّ تيحِّ حِّ ام ريأيًة تيس 

ٌد:  ا. * فيأير سيلي دياُوُد ويسيأيلي عينِّ ال مير أيةِّ، فـيقيالي وياحِّ د  أيليي سيت  هذِّهِّ»مجيِّيليةي ال مين ظيرِّ جِّ
؟ أيخيذيهيا، فيديخيليت فيأير سيلي دياُوُد ُرُساًل وي «. * بـيث شيبيعي بِّن تي أيلِّيعيامي ام ريأيةي أُورِّايَّ احل ِّثِّّيِّّ

إِّليي هِّ، فياض طيجيعي ميعيهيا
1 .

ولكن القرآن الكرمي دحض هتمة الكتاب املقدس هذه وعّد داود من عباد هللا 
وياذ ُكر  عيب ديًني دياُودي ذيا األيي دِّ إِّنَُّه أيوَّابٌ الصاحلني واألطهار، فقال: 

، وقال2
ني ميآب  ويإِّنَّ ليُه عِّن ديًني ليزُلفيى أيضا:  ويُحس 

. واملعلوم أن عبد هللا املقرب ال3
كمكن أن يتوّرط يف مثل هذه األمور الغامشة اليت ذكرها الكتاب املقدس. والالفت 
يف املوضوع أنه كما يوجد الكتاب املقدس يف أيدي اليهود، كذلك هو يف أيدي 

؛ أي الذي يؤمنون النصار ، وقد ورد يف اإلجنيل أن داود كان جّد عيسى 
فيحسبه  به إهلا حيسبون جده زانيا، ولكن القرآن الذي ينكر ألوهية املسيح 

النصار  عدوا هلم، يقول أبال تتهموا داود، فقد كان عبدا صاحلا ومقراب إىل هللا. 
 تهمة الكتاب املقدس لسليمان 

شيي ُخوخيةِّ : كياني يفِّ زيميانِّ كذلك ورد يف الكتاب املقدس عن سليمان 
ري ، ويملي  ييُكن  قـيل ُبُه كيامِّاًل ميعي الرَّبِّّ إِّهلِّهِّ  ُسليي مياني أينَّ نِّسياءيُه أيميل ني قـيل بيُه ويرياءي آهلِّية  أُخ 

. مث جاء فيه: فـيغيضِّبي الرَّبُّ عيليى ُسليي مياني ألينَّ قـيل بيُه ميالي عين4ِّكيقيل بِّ دياُودي أيبِّيهِّ 

4-2: 11صيُموئِّيلي الثَّاينِّ 1
18ص:  2
26ص:  3
4:  11ايل ُمُلوكِّ األيوَُّل  4
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ا األيم رِّ أين  الي يـيتَّبعي آهلِّيًةالرَّبِّّ إِّلهِّ إِّ  ِّ، * ويأيو صياُه يفِّ هذي ريائِّيلي الَّذِّي تـيرياءي  ليُه ميرَّتـيني  س 
. ري ، فـيليم  حيي فيظ  ميا أيو صيى بِّهِّ الرَّبُّ ُأخ 
1

أنه احنرف عن ربه، وبذلك ارتكب  أي أن الكتاب املقدس يتهم سليمان 
 الكفر. 

القرآن الكريم يدحض التهمة

 يقول القرآن الكرمي إنه عندما جاءته ملكة سبأ حني دعاها، منعها سليمان 
اليت   -منع ملكة سبأ أيضا  إنه. أي يقول القرآن الكرمي 2من عبادة آهلة أخر 
من عبادة آهلة أخر ، ولكن الكتاب املقدس يقول إن  - كانت زوجته األخرية

قلبه رغب عن الرب نتيجة ترغيب زوجاته. فما أعظم الفرق بني بيان القرآن 
 الكرمي وبيان الكتاب املقدس! 

ويميا كيفيري ُسليي مياُن ويليكِّنَّ الشَّيياطِّنيي كيفيُروا :يقول القرآن الكرمي عن سليمان 
ري يـُعيلُِّّموني النَّا ح  سي السِّّ

. أي الذين يتهمونه ابلوثنية والكفر هم أنفسهم3
الكافرون، ألهنم يُلصقون بنيب هللا هذا هتمة كبرية، فقد قّدم القرآن الكرمي اتريخ 

، بل كان جّد املسيح لكونه سليمان الصحيح مع أنه مل يكن جدَّ رسول هللا 
اب املقدس صحيفته، وقد ابن داود، أو كان من كبار بين إسرائيل، لشمول الكت

. ولكن القرآن الكرمي يصون شرفه، أما أحفاده وأبناء جاء بعد موسى 
أحفاده فيحسبونه راغبا عن هللا وعابد األواثن.

تهم الكتاب املقدس املوجهة إىل هارون 

أيضا، بينما قد ورد يف الكتاب املقدس  القرآن الكرمي يصون عِّرض هارون 
أن موسى عندما ذهب إىل الطور واختذ قومه عجال، اشرتك هارون يف فعلتهم 
تيميعي ، اج  هذه. فقد ورد فيه: ويليمَّا ريأي  الشَّع ُب أينَّ ُموسيى أيب طيأي يفِّ النـُُّزولِّ مِّني اجل يبيلِّ

10-9:  11ايل ُمُلوكِّ األيوَُّل  1
2  صيدَّهيا ميا كيانيت  تـيع ُبُد مِّن  ُدونِّ هللاِّ إِّنَـّهيا كيانيت  مِّن  قـيو م  كيافِّرِّيني  :(.44)النمل
103البقرة:  3
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ا ُموسيى قُمِّ »الشَّع ُب عيليى هياُروني ويقياُلوا ليُه:  رُي أيميامينيا، ألينَّ هذي اص نيع  لينيا آهلِّيًة تيسِّ
، الي نـيع ليُم مياذيا أيصيابيهُ  ُم  هياُروُن:«. * الرَُّجلي الَّذِّي أيص عيديًني مِّن  أير ضِّ مِّص ري فـيقيالي هلي

فـينـيزيعي «. * م  وياتُوينِّ هبِّياان زُِّعوا أيقـ رياطي الذَّهيبِّ الَّيتِّ يفِّ آذيانِّ نِّسيائُِّكم  ويبينِّيُكم  ويبـينياتِّكُ »
ُكلُّ الشَّع بِّ أيقـ رياطي الذَّهيبِّ الَّيتِّ يفِّ آذياهنِِّّم  ويأيتـيو ا هبِّيا إِّىلي هياُروني* فيأيخيذي ذلِّكي مِّن 

ُبوًكا. فـيقياُلوا:  اًل ميس  ، ويصينـيعيُه عِّج  ز مِّيلِّ إلِّ ريائِّيلُ »أيي دِّيهِّم  ويصيوَّريُه ابِّ هذِّهِّ آهلِّيُتكي ايي إِّس 
ت كي مِّن  أير ضِّ مِّص ري  1«.الَّيتِّ أيص عيدي

إًذا، يقول الكتاب املقدس إنه عندما أتخر موسى يف النـزول من اجلبل ذهب قومه 
وقالوا أبن موسى كان يسرد علينا كالم هللا، ولكن ال نعرف أين  إىل هارون 

 اختفى اآلن، وبقينا بدون إله، فقم واجعل لنا إهلا كمشي أمامنا. 
د اليهود القديُمتقلي

كانت فيهم أيضا عادة مثل اهلندوس أهنم كلما سافروا إىل مكان أخذوا معهم 
وثًنا. ولقد شاهدت بنفسي عند زواج خايل "مري حممد إمساعيل" الذي كان محوه 

خروج اهلندوس هنالك يف  - وكنت يف موكب زواجه -يسكن يف "سكندر راي" 
عربة وكان الناس كمشون وراءها. وملا كان مظاهرة، ورأيت أهنم وضعوا وثًنا يف 

اليهود أيضا من قوم عبدوا األصنام، فلعل العادة نفسها كانت سائدة فيهم أيضا، 
أي كانوا جيعلون الوثن أمامهم عند السفر زاعمني أن العذاب لن حيل هبم. فلما 
أتخر موسى يف النـزول من اجلبل ذهب بنو إسرائيل إىل هارون حبسب بيان 

اب املقدس، فجعل هلم عجال من الذهب وقال: اي بين إسرائيل؛ هذا إهلكم الكت
الذي أخرجكم من مصر. نعوذ ابهلل من ذلك. مع أن هارون كان من أنبياء هللا 

عندما  وما كان له أن ُيشرك ابهلل شركا بواحا. وكان يعلم أيضا أن موسى 
يد أن أُبعد قومي عن أخرج بين إسرائيل من مصر كان قد جادل فرعون قائال: أر 

عبادة األصنام، وأريد أن أوجههم إىل عبادة هللا. فأىّن كان له أن يقول على الرغم 
 من حادث كبري مثله إن هذا العجل هو إهلكم الذي أخرجكم من مصر. 
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مذبح العجل

بىن مذحبا للعجل وقال هلم إنه إهلكم.  مث ورد يف الكتاب املقدس أن هارون 
حبيًا أيمياميُه، ونص الكتاب املقدس هبذا الشأن هو التايل: "فـيليمَّا نيظيري هياُروُن بـيىني ميذ 

 : دي  هياُروُن ويقيالي فـيبيكَُّروا يفِّ ال غيدِّ ويأيص عيُدوا حُم ريقيات  ويقيدَُّموا« * غيًدا عِّيٌد لِّلرَّبِّّ »ويًني
ئِّحي سي  "ذيابي اليمية . ويجيليسي الشَّع ُب لِّأليك لِّ ويالشُّر بِّ مُثَّ قياُموا لِّلَّعِّبِّ

. أي أهنم أبدوا1
سعادهتم على اختاذهم إهلا مرة أخر .

إعالن القرآن الكريم أن السامري هو الذي اختذ العجل

ولكن القرآن الكرمي يقول إنه من اخلطأ متاما القول إن هارون حنت العجل، بل 
السامري هو الذي صوره، أما هارون فقد منع قومه من الشرك بكل احلق أن 

ويليقيد  قوة وشدة ونصحهم ابلتمسك ابلتوحيد. فقد ورد يف القرآن الكرمي: 
ُتم  بِّهِّ ويإِّنَّ ريبَُّكُم الرَّمح يُن فياتَّبُِّعوينِّ ويأيطِّيُعو  اُروُن مِّن  قـيب ُل ايي قـيو مِّ إِّمنَّيا فُتِّنـ  ُم  هي اقيالي هلي

رِّي أيم 
، أي قال هارون لقومه قبل عودة موسى: اي قوم إمنا فُتنتم بواسطة 2

العجل. فإذا كان هارون قد اختذ العجل إهلا من قبل، فأىّن كان له أن يقول 
إِّنَّ ريبَُّكُم الرَّمح يُن فياتَّبُِّعوينِّ ويأيطِّيُعوا أيم رِّيذلك؟ فقد قال:  ؛ أي أىّن للعجلوي

الرمحن هو الذي ينصركم، وظل ينصركم قبل والدتكم أن ينصركم؟ بل ربكم 
أيضا. فانظروا مثال أن املاء كان موجودا قبل والدة اإلنسان، وكذلك هناك 
ألوف األشياء اليت ُخلقت قبل والدة اإلنسان نتيجة صفة هللا "الرمحن". 

فياتَّبُِّعوينِّ ويأيطِّيُعوا أيم رِّي.وال ُتشركوا...
تعرتف باحلقيقةاملوسوعة الربيطانية 

هذه احلقيقة اليت بّينها القرآن الكرمي واضحة، حبيث إن املوسوعة الربيطانية، اليت 
دّوهنا كبار العلماء يف بريطانيا، تعرتف أبن قصة شرك هارون غري صحيحة. ومن 

ُُروُج  1 6-5:  32ايخل 
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هنا يستدل املؤلف على أن الناس خلطوا أمورا كثرية يف أماكن أخر  أيضا من 
 .1وا إليه أحدااث عديدة من عندهمالكتاب املقدس، وأضاف

انتبهوا اآلن إىل غرابة املوضوع، فالقرآن الكرمي يبني اترخيا ويربِّّم ساحة أيب اليهود 
كذااب، والعياذ   والنصار ، مع أن اليهود والنصار  حيسبون حممدا رسول هللا 

ابهلل. أي أن القرآن الكرمي يربِّّم ساحة أيب شخص شامت  ويقول إنه مل يكن 
 مشركا، بل املشرك كان شخصا آخر يُدعى السامري.

 تاريخ املسيح الناصري 

أيضا. كل ما ورد يف اإلجنيل هو:  ولقد بنّي القرآن الكرمي اتريخ املسيح 
ت ُه سيحيابيٌة عين  أيع يُنِّهِّم ""ار تـيفيعي ويُهم  يـين ظُُروني.  ويأيخيذي

. ولكن هل املراد من الذهاب2
وراء سحابة هو الصعود إىل السماء؟ هناك آالف الناس الذين خيتفون وراء 
السحابة على اجلبال كل يوم مث يعودون، وال يقول أحد عنهم إهنم صعدوا إىل 

لقرآن الكرمي ُيضفي على السماء. فما ورد يف اإلجنيل غري معقول بتاات، ولكن ا
األحداث كلها صبغة علمية واترخيية، ويبنّي التاريخ بعد اختفائه وراء السحابة 

ويآوييـ نيامهُيا إِّىلي ريبـ وية  ذياتِّ قـيريار  ويميعِّني  أيضا فيقول: 
، أي آوينا املسيح وأمه إىل3

ربوة بعد تعليقه على الصليب. وليس املراد من الربوة هو اجلبل، بل املراد هو 
مكان مرتفع. لذلك مسينا مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية الكائن يف حمافظة 

 "جهنغ" يف ابكستان: "ربوة"، لوقوعه يف مكان مرتفع. 
ا آوينا املسيح وأمه يف مكان  مرتفع فيه ينابيع على أية حال يقول القرآن الكرمي إنن

ماء، وصاحل لالستقرار؛ أي كان أعلى من سطح األرض وفيه ينابيع ماء. ويتبني 
من كتب اهلندوس والبوذيني القدكمة أن األمري "يوز آسف" الذي كان نيب هللا، قد 

واقع جاء من املغرب وسكن جبال كشمري، وكانت يف يديه وقدميه آاثر جروح. و 

.Golden الربيطانية ُتت كلمة: دائرة املعارفانظر: 1 
9: 1أيع مياُل الرُُّسلِّ  2
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حني ُعلِّّق على الصليب ُجرحت يداه وقدماه نتيجة  األمر هو أن املسيح 
دقِّّ املسامري فيها، واكُتشف مرهم ملعاجلتها. وذُكر هذا املرهم يف كتب الطب 
املختلفة مبرهم الرسل أو مرهم احلواريني، وابستعماله اندملت جروحه مث سافر 

  م أفغانستان ال تزال تقول إىل إىل كشمري. فالقبائل اليت تسكن على ختو
اآلن إهنم بنو إسرائيل، أي حواريو املسيح. لقد قال إجنيل "مىت"كالما ًنقصا، 
ولكن القرآن الكرمي بنّي تلك األحداث ابلكامل، وقال أبن األمر ال يقتصر على 

غاب يف السحابة بعد حادث الصليب، بل سافر إىل كشمري  أن املسيح 
 يُبّلغ الدعوة إىل قبائل بين إسرائيل إىل مدة طويلة.  بعد النجاة منه، وظل

تاريخ امللل القدمية

من املعلوم أنه قد أُلِّفت كتب كثرية حول اتريخ امللل القدكمة، وتطرق إليها كثري 
من الغث والسمني، ولكن القرآن الكرمي يُقدم هذا التاريخ أمام العامل بصورة 

فيأيو قِّد  يلِّ ايي هيامياُن ون قال هلامان: صحيحة، فيقول كمثال على ذلك إن فرع
يظُنُُّه مِّني عيل  يلِّ صير ًحا ليعيلِّّي أيطَّلُِّع إِّىلي إِّليهِّ ُموسيى ويإِّيّنِّ ألي عيليى الطِّّنيِّ فياج 

ال كياذِّبِّنيي 
، أي شغِّّل اي هامان العاملني عندك على صناعة الطوب ليصنعوا 1

، مث شيِّّد به قصرا شاهقا ينطح السحاب كي أصعده، ولعلي أر  إله اللَِّبِّ 
 موسى، وإين ألظنه من الكاذبني. 

لقد ذُكر يف هذه اآلية اعتقاد املصريني القومي أهنم يزعمون أن األرواح تصعد إىل 
السماء، مث تنـزل على مكان مرتفع. وقد فّكر فرعون متأثرا هبذا املعتقد أن اإلله 

، وحني يقول موسى إن هللا يكلِّّمه، فيبدو أنه يتكلم مع األرواح؛ ليس موجودا
فسأبين قصرا شاهقا ألتصل ابألرواح فأطَّلِّع على حقيقة األمر. فأمر هاماني أن 
يبين قصرا عاليا ليصعده ويطّلع على حقيقة إله موسى. فقد ذُكر يف هذه اآلية 

بذل جهود مضنية يف الزمن  اعتقاٌد قدمٌي للمصريني عثر عليه علماء اآلاثر بعد
الراهن. كان أهل مصر يبنون وفق تقاليدهم بناايت ًنطحات السحاب مثل 

39القصص: 1 
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"أهرام مصر"، ومتاثيل ضخمة مثل "أبو اهلول" على شكل األسد. ولكن ال بد 
أن يكون هلذه البناايت الشاهقة سبب. وذلك السبب هو أهنم كانوا يعتقدون أن 

ء مث تنـزل على أماكن مرتفعة. وألن النـزول إىل أرواح األموات تصعد إىل السما
مكان منخفض أيخذ وقتا، لذا كانوا يبنون بناايهتم عاليًة، ويقصدون من ذلك أن 

 تظل أرواح أسالفهم أتتيهم يف هذه الدنيا دائما.    
كانوا يعتقدون أيضا أن األرواح أتكل وتشرب، لذا عندما كانوا يدفنون األموات  

طعام والشراب عند القبور ظنا منهم أن األرواح عندما تنـزل إىل كانوا يضعون ال
األرض جيب أن تتوفر هلا أسباب الراحة والنوم. وهذا التقليد ال يزال ساراي إىل 
اآلن. لقد أُرسل ذات مرة شخص من ابكستان سفريا إىل مصر وأخرب أحد 

، وكتبوا إىل أصدقائنا أن أحد العاملني يف السفارة الباكستانية يف مصر تويّفِّ 
حكومة مصر أن توفر هلم مكان قرب واحد. فقالت احلكومة إن عليكم أن تنتظروا 
قليال. فبنوا غرفة واسعة ووضعوا فيها طعاما وشرااب وراديو أيضا، وقالوا: كمكن أن 
تدفنوا امليت اآلن. قال السفري ضاحكا: يبدو أن األرواح ال تزال تسيطر على 

أهل مصر إىل اآلن. 
بادئ الرتبية يف القرآن الكريم م

إن موضوع الرتبية واسع جدا، وقد أّلف حوله كبار العلماء والفالسفة كتبا كثرية، 
ألنه ال كمكن لألوالد وال للقوم أن يتقدموا بغري الرتبية. وقد بنّي القرآن الكرمي 

د. ففي مبادم الرتبية بكل دِّقّة ووضوح. فأول شيء يف جمال الرتبية هو تربية األوال
هللاُ . لقد أر  موضوع تربية األوالد وردت يف القرآن الكرمي قصة ابن إبراهيم 

مل أيمر ابنه: إنين رأيت  تعاىل إبراهيمي يف الرياي أنه يذبح ابنه، ولكن إبراهيم 
ايي بـُينيَّ إِّيّنِّ أيرييف املنام كذا وكذا، لذا عليك أن تستعد للذبح، بل دعاه وقال: 

نيامِّ أييّنِّ أيذ حبيُكي فيان ظُر  مياذيا تـيري يفِّ  ال مي
. مل يقل إبراهيم إين رأيت يف املنام كذا، 1

لذا عليك أن تستلقي ألذحبك. بل قال: فانظر  ماذا تر ؟ ومن هنا يتبني أن خلق 

103الصافات:  1
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الثقة ابلنفس يف األوالد هو من مبادم اإلسالم. والذين ال خيلقون فيهم الثقة 
دون تقدم أوالدهم فق  بل دون تقدم القوم أيضا، ألن تقدم  ابلنفس ال حيولون

القوم يكمن يف خلق الثقة ابلنفس يف األوالد. التأديب واالنضباط شيء والثقة 
ابلنفس شيء آخر متاما. إن فقدان الثقة ابلنفس يف املرء يعين القضاء على فطرته. 

اإلسالم ال يُعارض الثقة واملراد من التأديب واالنضباط هو تنظيم الثقة ابلنفس. و 
ابلنفس. اإلسالم يريد االنضباط، ولكنه خيالف القضاء على الثقة ابلنفس. فإذا 
ُقضي على روح الثقة ابلنفس هلك القوم. لقد ألقيُت حماضرة يف قاداين حول هذا 
املوضوع. بعض الناس يذكرون الكالم جيدا، ومثال ذلك أن أحد اإلخوة جاء 

الية وخاطبه قائال: "أنتم قّدمتم هذا األمر"، قلت له: هل اببنه يف اجللسة الت
 إنهتستخدم صيغة اجلمع البنك؟ قال: أنت الذي نصحت بذلك حني قلت 

جيب خماطبة األوالد أبدب، ألهنم يقّلدون اآلابء. بل قد ضربتي مثال أيضا أبن 
سها، )أّم( ليناديها األوالد أيضا ابلكلمة نف Motherاإلجنليز يدعون زوجاهتم

)زوجة( سينادي األوالد أّمهم Wife ويقصدون من ذلك أهنم إذا ًندوا زوجتهم
حىت تنشأ يف قلوب األوالد  Mother. لذا فهم ينادون زوجاهتم Wifeقائلني: 

 عواطف األدب جتاه الوالدين. 
 مبادئ الدميقراطية يف القرآن الكريم

مث هناك علم الدكمقراطية الذي أُلِّف حوله آالف الكتب، ألنه عندما أوشكت 
الـميليكّية على االنتهاء يف العصر الراهن بدأ الناس يركِّزون على الدكمقراطية، وقد 
تناوهلا القرآن الكرمي أيضا. األصل يف الدكمقراطية هو التشاور. املعلوم أن كل نيب 

فهو سيد األنبياء مجيعا، وهو  مد رسول هللا يكون سيدا على أمته، أما حم
. فالنيب الذي ال بد 1القائل: لو كان موسى وعيسى حيني ملا وسعهما إال اتّباعي

لألنبياء اآلخرين من اتّباعه ما حاجته إىل املشاورة أصال؟ ولكن هللا تعاىل أيمر 
                                                 

، 2و "اليواقيـت واجلـواهر" للشـعراين؛ ج 82، سورة آل عمـران، اآليـة 1تفسري ابن كثري؛ ج1 
 والثالثون.املبحث الثاين 
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يم رِّ أيضا قائال:  رسوله  ويشياوِّر ُهم  يفِّ األ 
ر 1 أمتك يف أمور عظام. . أي استشِّ

نـيُهم  كذلك وردت صفة املؤمنني يف القرآن الكرمي:  ويأيم رُُهم  ُشوري  بـييـ 
. أي 2

عندما يقومون أبمر ذي ابل يتشاورون فيما بينهم، ولكن بعض الناس استغلوا 
استغلوا هذه اآلية   ذلك خللق الفتنة. فمثال عندما مترَّد اخلوارج ضد علي 

. قال 3كتحدّ ، فقالوا ال حاجة لنا إىل خليفة، ألن احلكم هلل واألمر شور  بيننا
 . 4فقال: "كلمة حق أُريدي هبا ابطل" أحدهم هذا الكالم لعلي 

ابختصار، إن املؤمنني يستشريون اآلخرين يف كل أمر ذي ابل، وال يتصرَّفون مثل 
 الدكتاتوريني. 

 الصحابة   استشارة النيب

أن يستشري الصحابة يف كل أمر ذي ابل. فعندما  كان من عادة رسول هللا   
وقال: اي رسول هللا، ال  استشارهم عند معركة بدر قام الصحايب املقداد 

ُتسبنا مثل أصحاب موسى الذين قالوا: اذهب أنت وربك فقاتال إًن ههنا 
قاعدون. اي رسول هللا، إذا نشبت احلرب سُنقاتل عن كمينك وعن مشالك وسنقاتل 

. كان العرب خيافون املاء 5أمامك ونقاتل وراءك ولن يصلك العدو ما مل يطأ جثثنا
داد: لو أمرتينا أن خنوض البحر خلضناه فورًا دون أن نبايل هل كثريا، ولكن قال املق

 . 6حنيا أم منوت
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 صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة، ابب التحريض على قتل اخلوارج. 3
   .املرجع السابق 4
، ذكــر رياي عاتكــة بنــت عبــد املطلــب، مــا قالــه أبــو بكــر 3الســرية النبويــة البــن هشــام؛ ج 5

ـــتيغِّيُثوني وعمـــر واملقـــداد. وصـــحيح البخـــاري؛ كتـــاب املغـــازي، ابب قـــول هللا تعـــاىل:  إِّذ  تيس 
 .ريبَُّكم ..

  ، ذكر رياي عاتكة بنت عبد املطلب، استشارة األنصار.3السرية النبوية البن هشام؛ ج 6
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الصحابة قُبيل غزوة أُُحد وذكر هلم ريايه أنه رأ  يف املنام  مجع رسول هللا 
استشار الصحابة على الرغم من هذه  بقرات ُتذبح وتفسريها االبتالء، ولكنه 
خارج املدينة خُيشى أن نواجه اخلسائر، ولكنه الرياي، وكان يف ابله أنه إذا حاربنا 

خرج من املدينة نتيجة مشورة الصحابة، فاندلعت احلرب وواجه املسلمون 
خسائر، وبذلك ُتّققت ريايه 

1 . 
 ذكر ملكة سبأ

لقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر ملكة سبأ. مع أهنا كانت مشركة، ولكن القرآن 
لمني إىل أهنا ما كانت تعمل شيئا ما مل الكرمي بذكره قصتها لفت أنظار املس

ايي أييُـّهيا قالت:  تستشر زعماء البالد. فمثال عندما وصلتها رسالة سليمان 
هيُدونِّ  ُ أيفـ ُتوينِّ يفِّ أيم رِّي ميا ُكن ُت قياطِّعيًة أيم رًا حيىتَّ تيش  ال ميألي

ه 2 . ففي هذه اآلية ُوجِّّ
أنظار املسلمني إىل أنه ما دامت امرأة كافرة أتخذ احليطة واحلذر بعني االعتبار يف 
أمور احلكم فعليكم بصفتكم مسلمني ومأمورين يف القرآن الكرمي ابلتشاور أن 

 تتشاوروا فيما بينكم. 
 استشارة فرعون كبار القوم 

كان ملكا مستبِّّدا جدا ولكن حكومته  ه  نورد يف القرآن الكرمي عند ذكر فرعون أ
كانت تتَّسم ابلدكمقراطية نوعا ما. فقد ورد يف القرآن الكرمي أنه مجع زعماءه عند 

فيمياذيا أتي ُمُروني احلكم يف قضية موسى وقال هلم: 
، أي ماذا ترون يف قضية 3

موسى وهارون؟ فامللك الغاشم واملستبد الذي كان معتادا على قطع رقاب الناس 
ابلسيف قال لقومه: اي قومي أشريوا علّي بِـّمي أعامل موسى؟ فقالت حاشيته: 

                                                 
، غـزوة أحـد، رياي رسـول 4، غزوة أحد. والسـرية النبويـة البـن هشـام؛ ج3السرية احللبية؛ ج 1
 ، مطالبة بعض املسلمني للخروج ملالقاة الكفار خارج املدينة.هللا 
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 رِّيني ائِّنِّ حياشِّ ه  ويأيخياُه ويابـ عيث  يفِّ ال ميدي أير جِّ
بذكره  . فقد لقَّنينا القرآن الكرمي درسا1

ملًكا مستبدا كفرعون، أنه جيب أال تكون هناك حكومة بغري املشاورة. فما دامت 
احلكومات الكافرة أيضا تستشري يف أمورها فاملسلمون أيوىل ابلتقيد هبذا املبدأ بوجه 
خاص. فإذا كان الذين مل يؤميروا ابملشاورة يستشريون، فما ابل أولئك الذين أُمروا 

 هبا؟! 
 سة املذكورة يف القرآن الكريممبادئ السيا

من املعلوم أن كتبا كثرية أُلّفت حول السياسة، وتناوهلا القرآن الكرمي أيضا. املراد 
من السياسة أن يعمل املرء كل شيء ويعامل الناس أيضا حبسب مقتضى احلال. 

الغنائم على أهل مكة بعد غزوة حنني  لقد ورد يف التاريخ أنه عندما وزّع النيب 
 . 2اعرتض أحد فقال: "هذه القسمة ما ُعدل فيها وما أُريدي هبا وجه هللا"

غيورًا جدا، فما لبث أن مسع هذا االعرتاض إال ووقف شاهرًا  ولكن كان عمر 
: "معاذ هللا سيفه وقال: اي رسول هللا امسح يل أن أقطع عنق هذا املنافق، فقال 

 .3يتحدث الناس أين أقتل أصحايب"أن 
أي جيب أال يصدر تصرٌُّف يتحدث قوم آخرون بناء عليه أن هؤالء الناس 
ظاملون. كان الصحابة يعلمون هذه احلقيقة ولكن الناس يف مصر والقسطنطينية 
مثال مل يعرفوها، فكان ممكنا أن ُيشيعوا أن هؤالء الناس ظاملون، لذا جيب أال 

أنه أن يؤدي إىل انتشار شائعات كاذبة. ال شك أن املسلمني نتصرَّف مبا من ش
لن يتحدثوا حول هذا املوضوع، ولكن لو ُتدث الروم أو الُفرس عنه لكان غري 

عن هذا الشخص  مقبول أيضا، وألد  إىل تشويه السمعة. لذا فقد عفا النيب 
 وأعرض عنه. 
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 مبادئ التمدن املذكورة يف القرآن الكريم

لقد تناول القرآن الكرمي مبادم التمدن أيضا. إّن من أكرب مبادم التمدن أال خيرج 
إِّمنَّيا ال ُمؤ مُِّنوني الَّذِّيني املرء من جملس بغري إذن. أيمر القرآن الكرمي هبذا الشأن: 
هيُبوا َّللَِّّ ويريُسولِّهِّ ويإِّذيا كيانُوا ميعيُه عيليى أيم ر  جيامِّع  ملي  ييذ  تيأ ذِّنُوهُ  آميُنوا ابِّ حيىتَّ ييس 

.. أي 1
أهنم ال يغادرون اجمللس ما مل يستأذنوا، لذلك قد أمرُت أنه إذا أراد مندوب أن 
يغادر جملس الشور  لقضاء بعض حوائجه الضرورية فليغادر بعد اإلذن. من عادة 
اإلجنليز أنه إذا أراد أحد أن يُغادر جلسة الربملان أيخذ معه شخصا آخر، ولكن 

سلوب خاطئ. األسلوب الصائب هو أنه إذا أراد أحد اخلروج فليخرج بعد هذا أ
إذن  من رئيس اجللسة، أو إذا رأ  أن غيابه قد يُلحق حبزبه خسارة، فينبغي أال 

 يُغادر أصال. 
 ذكر تاريخ التمدُّن يف القرآن الكريم

ل كذلك هناك سلسلة أخر  من التأليفات وهي سلسلة اتريخ التمدُّن، وقد تناو 
القرآن الكرمي هذا التاريخ أيضا وأخرب عن املراحل اليت مّر هبا التمدن، وكيف 

ويمحييل نياُه عيليى ذياتِّ أيل وياح  ويُدُسر  حصل االرتقاء فيه. يقول هللا تعاىل: 
. يف هذه 2

اآلية أشار القرآن الكرمي إىل اتريخ طويل للسفن. يقول مؤرخو السفن أبن الناس 
برة مل يعرفوا صناعة السفن، فكانوا حيفرون جذع شجرة كبرية من يف األزمنة الغا

الداخل ويلقون ابلشجرة يف املاء وجيلسون فيها. وال تزال السفن من هذا القبيل 
موجودة إىل اآلن يف بغداد. فقبل أتسيس ابكستان سافر أحد اهلنود إىل هناك، 

ر من هذا النوع من السفن كثريا وقال: ملا كانت هذه السفينة مّدورة من  وسخِّ
األسفل، لذا عندما جلست فيها كانت ترتفع من جانب نتيجة أية حركة يف 
اجلانب اآلخر، وكانت تبدأ ابلدوران. فقلت لرفيقي: اي أيها الشيخ، إن السفينة 
بدأت ابلدوران. ففهم من ذلك كأين قلُت له: اجعل السفينة تدور أكثر، ففعل. 
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طئ سقّطُت مغشي ا علّي. وعندما أفقُت من عندما وصلت السفينة إىل الشا
الغشي قلُت: لقد تصرفتي حبمق شديد. قال: لقد طلبتي بنفسك أن أجعل 
السفينة تدور أكثر فما ذنيب يف ذلك؟ على أية حال، إن السفن مثلها موجودة 
إىل اآلن. مث تطورت  رويدا رويدا وُصنعت  ذات ألواح، وكانت األلواح تُلصق 

مثل الصمغ، ولكنها كانت تتفّكك أحياًن، مث عندما اخرُتعت ببعضها بشيء 
املسامري بدأت األلواح تُثبَّت هبا. يقول هللا تعاىل إن احلضارة كانت قد تطّورت إىل 

، ومل تكن ذياتِّ أيل وياح  ويُدُسر  زمن نوح حبيث محل نوح قومه يف سفينة كانت 
ة حقيقية وابملسامري. ففي جذعي شجرة حمفورًا، بل كانت مصنوعة بصورة سفين

هذه اآلية أشار القرآن الكرمي إىل اتريخ السفن الطويل، وأخرب أن يف زمن نوح 
بدأت السفن ُتصنع ابستخدام املسامري، وقد ختلل هذا التاريخ زمن كانت فيه 
جذوع األشجار تُرب  ببعضها وُتستخدم كالسفن. أذكر أن السفن مثلها كانت 

يضا. ولكن كان فيها عيب أهنا كانت تع ليق يف ممّرات جتري يف هنر "بياس" أ
 ضيقة. 

 توفري الطعام لألسرى

يف  كذلك هناك مثال آخر مذكور يف سورة يوسف. حني كان يوسف 
الي أيي تِّيُكميا السجن جاءه سجينان ليع لما منه تفسري الري ، فقال ًنصحا إايمها: 

ا بِّتيأ وِّيلِّهِّ قـيب لي أين  أيي تِّييُكمياطيعياٌم تـُر زيقيانِّهِّ إِّالَّ  نـيبَّأ ُتُكمي
. يّتضح من هنا أن السجناء 1
كانوا يُطعيمون يف السجن.   يف زمن فراعنة مصر وخاصة يف زمن يوسف 

وكان املدانون ابلقتل شنقا أيضا يُطعيمون. وقد جرت العادة نفسها يف زمن 
سيها املسلمون يف العصور اخللفاء املسلمني أيضا. ولكن لألسف الشديد ن

الوسطى، فصار من العادة يف بعض البالد اإلسالمية أن يُرسل السجناء للتسول 
خارج السجون. لقد أخربين أحد الضباط األمحديني أنه ُسجن يف بلد منها، وكان 
السجناء خُيرجون من السجن بعد الظهر، ويُطلب منهم أن يتسولوا. وعندما كانوا 
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كان ضاب  السجن أيخذ الطعام األفضل ويعطيهم الرديء   أيتون بعد التسول
منه. على كل حال، من مقتضى التحضُّر أن يُطعيم السجناء، بل لقد استقر الرأي 
اآلن على أنه إذا أحب الفالحون أن يعمل السجناء يف أرضهم، كمكن أن يُطلقوا، 

عرتض ألن احلبس املتواصل يف السجن يقلل حب األقارب وتضعف األخالق. ي
الناس على اإلسالم أنه يدعم العبودية، ولكن قانون اإلسالم هو أن ُيسلَّم أسري 
احلرب إىل أًنس يستخدمونه، ويقابله أقاربه ابستمرار لكونه خارج السجن، فال 

 يشعر أنه مقطوع عن العامل كليا. 
 القرآن الكريم يدحض اإلحلاد 

د أيضا. لقد أُلِّفت يف أمريكا وأورواب  واآلن أُبنّي لكم أن القرآن الكرمي دحض اإلحلا
كتب عديدة مؤخرا حول اإلحلاد، ولكن القرآن الكرمي يدحضه ويقول إنه من 

تـيبياريكي الَّذِّي بِّييدِّهِّ ال ُمل ُك ويُهوي اخلطأ متاما الظن أنه ال خالق هلذا العامل فيقول: 
ء  قيدِّيٌر * الَّذِّي خيليقي ال ميو تي وياحل ي  ُلويُكم  أييُُّكم  أيح سيُن عيمياًل ويُهوي عيليى ُكلِّّ شيي  يياةي لِّيـيبـ 

ال عيزِّيُز ال غيُفوُر * الَّذِّي خيليقي سيب عي مسييويات  طِّبياقًا ميا تـيري  يفِّ خيل قِّ الرَّمح ينِّ مِّن  تـيفياُوت  
ِّ يـينـ   عِّ ال بيصيري كيرَّتـيني  عِّ ال بيصيري هيل  تـيري  مِّن  ُفطُور  * مُثَّ ار جِّ قيلِّب  إِّليي كي ال بيصيُر فيار جِّ

ريٌ  ًئا ويُهوي حيسِّ خياسِّ
. يقول البعض إن الكون كله جاء إىل حيِّّز الوجود صدفة، 1

وُخلق كل شيء ابجتماع املادة صدفة، مث حياولون أن يُثبتوا بواسطة العلوم أنه من 
 املمكن أن يكون العامل قد ُخلق تلقائيا، وليس هناك من يدير نظامه. فرّد هللا 

عليهم يف هذه اآلايت بقوله إنه ال كمكن أن ُتالحيظ سلسلة متسلسلة ونظام يف 
أشياء تلتصق صدفة، بل يسودها الفوضى وعدم االنضباط. فمثال تُرسم الصورة 
ابأللوان، ولكن لو ُسكبت األلوان على ورقة جزافا، فهل سرتتسم صورة تلقائيا؟  

، ولكن لو ُوضع ت اللبِّنات فوق بعضها جزافا فهل كذلك يُبىن املنـزل ابلليِبِّ
يتكّون البيت تلقائيا؟ ولو افرتضنا جدال أن بعض األمور تتم تلقائيا، فمع ذلك ال 
كمكن القول نظرا إىل نظام العامل إنه جاء إىل حّيز الوجود من تلقائه. ولو افرتضنا 
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نسان جدال أن املادة ُخلقت تلقائيا، وُخلقت األرض من املادة تلقائيا وُخلق اإل
أيضا تلقائيا، ولكن تدبروا خيلق اإلنسان؛ هل كمكن أن يكون هذا اخللق الكامل 
تلقائيا؟ ابالطالع على مزااي املصنوعات يف العامل يُعثر على صانعها. وابلنظر إىل 
صورة مجيلة يُعلم أن مصورا ماهرا رمسها، وابلنظر إىل عبارة مكتوبة َّب  مجيل يُعلم 

تبها. وبقدر ما تتطور العالقات تتبني مزااي الصانع، فهل أن خطاطا مجيل اخل  ك
 كمكن التصوُّر يف هذه احلالة أن خُيلق تلقائيا العاملُ املنظَّم واملنسَّق إىل هذه الدرجة؟ 

 ذكر مبادئ الزرادشتية يف القرآن الكريم ودحضها

لقد ذُكرت يف القرآن الكرمي مبادم الزرادشتية أيضا. يعتقد الزرادشتيون أن هناك 
إهلا للنور، وإهلا للظالم وال عالقة متبادلة بينهما. إن إله الظالم ال يستطيع أن 
خيلق النور والعكس صحيح. فلو خلق إله النور ظلمة، وخلق إله الظلمة نورا 

من النصار  بثالثة آهلة، أما اهلندوس الختّل نظام العامل. ومقابل ذلك يؤ 
فيعتقدون آبالف اآلهلة. لقد أشار القرآن الكرمي إىل الزرادشتية أيضا وفّند 

ير ضي مبادئهم الباطلة فقال هللا تعاىل:  اوياتِّ وياأل  ُد هللِّ الَّذِّي خيليقي السَّمي احل يم 
بِّريهبِِّّّم  يـيع دُِّلوني ويجيعيلي الظُُّلمياتِّ ويالنُّوري مُثَّ الَّذِّيني كيفيُروا 

... مع ذلك ُيشرك 1
الناس برهبم ويقولون أبن للنور إهلا وللظلمة إهلا آخر. فكان الزرادشتيون أيضا 

. فيقول هللا تعاىل إن هذا 2يعتقدون أن "أهرمن" إله الظلمة و"يزدان" إله النور
االعتقاد ابطل، ألنه توجد يف العامل بعض األشياء ُتت النور وبعضها اآلخر 
ُتت الظالم. والنور والظالم ليسا شيئني منفصلني، بل مها عرواتن لسلسلة 
واحدة، وكالمها يُثبت أن اإلله واحد. لو أثبت الظالم أن يف هللا عيبا، لكانت 

آخر مثل "يزدان"، ولكن األمر ليس كذلك، بل الظلمة هناك حاجة إىل إله 
ُقل  أيريأييـ ُتم  ُتمد هللا تعاىل والنور أيضا حيمده. فيقول هللا تعاىل يف آية أخر : 

يياء   ُر هللاِّ أيي تِّيُكم  بِّضِّ إِّن  جيعيلي هللُا عيليي ُكُم اللَّي لي سير ميًدا إِّىلي يـيو مِّ ال قِّيياميةِّ مين  إِّليٌه غييـ 
                                                 

 2األنعام:  1
 .، الباب الثالث، الفصل األول )اجملوس(، الكيومرثية1"الـمِّلل والنِّحل" للشهرستاين؛ ج 2
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ُعوني * ُقل  أيريأييـ ُتم  إِّن  جيعيلي هللُا عيليي ُكُم النـَّهياري سير ميًدا إِّىلي يـيو مِّ ال قِّيياميةِّ مين أي  مي فيالي تيس 
ُروني  ُكُنوني فِّيهِّ أيفيالي تـُب صِّ ُر هللاِّ أيي تِّيُكم  بِّليي ل  تيس  إِّليٌه غييـ 

، أي أن وجود الظالم1
ستطيع أن يعيش بغري النور وال بغري والنور كليهما ضروري لإلنسان، فهو ال ي

الظالم، فهو يتعب نتيجة العمل يف النهار، وينام ليال ويسرتيح ويستعيد النشاط 
واحليوية جمددا. فلو أطال هللا الليل ملا قدر اإلنسان على إجناز بعض األعمال، 
وكذلك إذا جعل النهار سرمدا ملا استطاع أحد االسرتاحة كما جيب. إًذا، إن 

ور والظالم كليهما ضروري لبقاء اإلنسان، ومن اخلطأ القول أبن إهلنيِّ قاما الن
َّبلقِّهما.

ذكر علم األخالق يف القرآن

إن علم األخالق أيضا علم مهمٌّ، وقد أُلِّفت حوله كتب عديدة، وقد أشار القرآن 
ُعوني إىل هذا العلم أيضا، فقال هللا تعاىل:  مِّن  ُدونِّ اَّللَِّّ ويالي تيُسبُّوا الَّذِّيني ييد 

ًوا بِّغيري ِّ عِّل م   فـيييُسبُّوا هللاي عيد 
. لقد قيل يف هذه اآلية إن الكالم النايب حبق رجال 2

حمرتمني لد  أّي قوم ال جيوز أبي حال، ألن ذلك يؤذي قلوهبم. وملا كانوا خلٌو 
أيك ربيِّ : "إنَّ مِّن  من األخالق فيسّبون هللا ردا على ذلك. يقول رسول هللا 

ي هِّ". قيل: اي رسول هللا، وكيف يلعن الرجل والديه؟ ال كيبيائِّرِّ أين  يـيل عيني الرَُّجُل ويالِّدي
ُه، ويييُسبُّ أُمَُّه فـيييُسبُّ  .3أُمَُّه" قال:"ييُسبُّ الرَُّجُل أيابي الرَُّجلِّ فـيييُسبُّ أيابي
 كثريا أبن املسيح   إًذا، فقد تناول هللا علم األخالق أيضا. يعتزُّ املسيحيون

أعطى تعليما يقول أن ُتبوا لغريكم ما ُتبون ألنفسكم، مع أن القرآن الكرمي أيضا 
يقول أبال تسبُّوا حىت أواثن اآلخرين، وإال لو شتمتم أواثهنم لشتموا إهلكم، ويف 
هذه احلالة لن يكون من حقكم أن تستفزوا أو تستايوا من ذلك، ألنكم أنتم 

ولكن إذا بدأ اآلخرون بسب إهلكم لكانوا ظاملني. ولكن إذا بدأمت  الذين بدأمت به.

73-72القصص: 1
 109األنعام:  2

، كتاب األدب، ابب ال يسب الرجل والديه.4صحيح البخاري؛ ج3 
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أنتم بسب آهلتهم مث سّبوا يف اجلواب إهلكم، فال حيق لكم أن تستايوا من ذلك، 
 ألهنم يف هذه احلالة يردون فق  وليسوا ظاملني. 

أمام يهودي مبا يُثبت  فقد ورد يف األحاديث أن صحابيا ذكر رسول هللا 
 . فتأذ  اليهودي من ذلك. عندما علم رسول هللا على موسى أفضليته 

لوين على موسى أبسلوب يتسبب 1ذلك قال: ال خترّيوين على موسى . أي ال تفضِّّ
يف نزاع.

ذكر علم اإلنسان يف القرآن الكريم

. لقد أّلف Anthropologyعلم اإلنسان أيضا مهم جدا، ويسمى ابإلجنليزية: 
الناس كتبا عديدة حول هذا العلم أيضا، وقد ًنقشه القرآن الكرمي ومسى أاب البشر 
ابسم آدم؛ أي اإلنسان األول الذي بدأ ابلعيش على سطح األرض. يقول التاريخ 
إن الناس قبل آدم كانوا يعيشون يف املغارات خمتفني لئال تفرتسهم األسود 

، أ الناس يساعدون بعضهم بواسطة آدم والذائب. مث تطوَّر التمدن وبد
فخرج الناس من املغارات وبدأوا يعيشون على سطح األرض. إن آدم كان أول 
إنسان بدأ العيش على سطح األرض. فأول رجل من ساكين الكهف بدأ العيش 
على األرض كان آدم. فقد بنّي القرآن الكرمي يف امسه "آدم" أنه ترك الكهوف 

ض وبدأ يعيش عيشا اجتماعيا. إن معىن "أدمي األرض" هو وجاء على سطح األر 
، فمعىن آدم هو مين ترك املغارات وعاش على سطح األرض. كذلك من2وجهها

. ففي لفظ آدم إشارة إىل أن أول إنسان يف النسل 3معاين "أدمي" األوَّلية أيضا
احلايل كان آدم. ومعىن "آدمي أهله" أي "صار هلم أسوة"
أسوة. أي كان آدم 4

للناس، فتأسوا أبسوته. يستنب  املسيحيون من ذلك أن آدم أذنب، لذا توجد يف 

وذِّكرهِّ بعُد. صحيح البخاري، كتاب األنبياء، ابب وفاة موسى 1
.انظر لسان العرب 2
.أقرب املوارد 3
.املرجع السابق4
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ارتكب  فطرة اإلنسان مادة الذنب. ولكن من اخلطأ متاما القول أبن آدم 
ذنبا، بل كان ذلك خطأ يف االجتهاد، مث اتب عنه. فإذا قُبل مبدأ املسيحيني 

ة وليس إىل الذنب، ألن آدم كان وجب أن يكون يف طبيعة اإلنسان ميل إىل التوب
أسوة للناس، وكانوا يتأسون أبسوته. احلق أن حواء ارتكبت ذنبا، وهي اليت أغوت 
آدم حبسب ما ورد يف الكتاب املقدس. فكيف بدأت سلسلة الذنوب آبدم ما دام 

 قد اتب عن خطئه؟
، أي أزال الفساد وخلق األلفة 1كذلك من معاين آدم: "أصلح وأّلف ووّفق"

أسس احلضارة والتمدن،  واملوافقة املتبادلة. فقد أشري هبذا املعىن إىل أن آدم 
وهو الذي أقامهما يف العامل على وجه صحيح. وهذا يتضمن جوااًب للمالئكة 

فُِّك الدِّمياءي أيضا على قوهلم:  ُد فِّيهيا ويييس  أيجتي عيُل فِّيهيا مين  يـُف سِّ
د قال هللا، فق2

  إننا خلقنا آدم لرفع الفساد من العامل. إن جمرد خلقه كان مدعاة إلزالة
 الفساد، ودونك كونه خليفة. 
. ويتبني من الكتاب املقدس أن أاب نوح كان رجال واملثل الثاين هو ميثل نوح 

ن صاحلا جدا، وقد مسى نوحا إبهلام من هللا، ومعناه: النائح. ويف ذلك إشارة إىل أ
عذااب عامليا سيحدث يف زمنه يُنقيذ منه نوح ويهلك قومه؛ فينوح على هالك قومه. 

القرآن الكرمي يصّدق هذا الكالم ويشري إىل ذلك بذكر اسم نوح. 
األزمنة القادمة يف القرآن الكريم ذكر

مِّني  ُقل  لِّل ُمخيلَّفِّنيي لقد بنّي القرآن الكرمي اتريخ األزمنة املستقبلية أيضا، فقال: 
لُِّموني  عيو ني إِّىلي قـيو م  أُويلِّ أبي س  شيدِّيد  تـُقياتُِّلونـيُهم  أيو  ُيس  يع ريابِّ سيُتد  األ 

3.
الكتب األخر  تسرد أحداث املاضي فق ، ولكن القرآن الكرمي ينبئ أبحوال 
الزمن القادم أيضا. فقد قيل يف هذه اآلية: اي أيها املسلمون ستخوضون يف 

.املرجع السابق1
31البقرة: 2 
17الفتح: 3 
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مع الروم والُفرس، وستكون فرصة للعرب الذين وهنوا واستكانوا يف املستقبل حرواب 
أن يزيلوا وصماهتم. فهذا ما حدث على صعيد الواقع. كان  زمن رسول هللا 

هناك زمن كان فيه الروم والُفرس يستهينون ابملسلمني وحيسبون أهنم ال يستحقون 
ملسلمني خشية أن يقتحم أدىن التفات. مث جاء زمن هاجم فيه الفرُس والروُم معا ا

 املسلمون بالدهم. ولكن حبسب هذه اآلية انتصر املسلمون يف عهد أيب بكر 
على البلدين كليهما. والعرب الذين تكاسلوا من قبل قّدموا تضحيات عظيمة، 
ودّمروا كالي البلدين. وبذلك ظهر التاريخ الذي بّينه القرآن الكرمي عن املستقبل  

 كحقيقة واقعية.
نبوءة عن يأجوج ومأجوج

يف هذا املوضوع كمكن بيان نبوءة أخر  أيضا، وهي عن أيجوج ومأجوج. لقد ورد 
يف القرآن الكرمي أن أيجوج ومأجوج سيحرزان الغلبة يف الزمن األخري، ويسيطران 

كان أهل أورواب يعيشون كالوحوش،   على العامل كله. عندما بُعث رسول هللا 
د، ولكن انظروا اآلن كيف توسعت حكوماهتم وكيف غلبوا العامل  وكانوا يلبسون اجللو 

ُعوني * كله. لقد أنبا القرآن الكرمي عنهم:  نياهيا أينَـُّهم  الي يـير جِّ ليك  ويحيرياٌم عيليى قـير يية  أيه 
ُلوني حيىتَّ إِّذيا فُتِّحيت  أيي ُجوُج ويميأ ُجوُج ويُهم  مِّن  ُكلِّّ حيديب  يـين سِّ

...عندها تنهض 1
األقوام امليتة ويدب فيها نشاط احلياة. لقد قيل يف هذه اآلايت إن أيجوج ومأجوج 

ستسيطران على العامل كله. وهااتن القواتن ستأتيان من فوق  - أي روسيا وإجنلرتا -
البحار ومن قمم اجلبال وتنتشران يف العامل كله. لقد استخدم القرآن الكرمي   أمواج
. فقد أشري يف هذه2ل موضِّع مرتفِّع، وأمواج املاء أيضااليت تعين ك حيديب  كلمة 

اآلية إىل أن هذه األقوام ستأيت عرب البحار وتنـزل من اجلبال وستنتشر يف العامل كله. 
فاستولت روسيا على الصني مرورا ابجلبال، وأتيت إجنلرتا وأمريكا عرب البحار وحيققون 

بل.التاريخ الذي بّينه القرآن الكرمي عن املستق
 

97-96األنبياء: 1
.أقرب املوارد 2



 783السياحة  الروحانية

نبوءة سيطرة اليهود على فلسطني

يقول القرآن الكرمي يف بيان وقائع بين إسرائيل إن النبوءة الواردة يف التوراة تقول 
إهنم سيواجهون الدمار مرتني وخُيَرجون من بيت املقدس. فأصاهبم الدمار أول مرة 
نتيجة هجوم نبوخذ نّصر، وللمرة الثانية بواسطة طيطس الروماين الذي هاجم 

اليهود بعد سبعني عاما من حادث الصليب. 

(

 :َوقخ ْلَنا  مْن بَ ْعد ه  ل َب ين فيقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي مب يّ نا هذه األحداث
1، أي قلنا لبين 

رَة   جْئ َنا ب كخْم َلف يًفا إ ْسرَائ يَل اْسكخنخوا اأْلَْرَض فَ إَذا َجاَء َوْعدخ اْْلخ 
إسرائيل بعد موت فرعون غرقا أن اسَتوط نوا فلسطني، ولكن ستضطرون إىل 
اخلروج منها بعد مدة من الزمن، مث سيخعيدكم هللا، وستعصون هللا، وسيحل بكم 
عذاب مرة أخرى. مث ستبقون يف املنفى حىت أييت زمن حتقُّق نبأ آخر بدمار قوم 
هو مثيلكم؛ أي املسلمني. مث يؤتى بكم من بالد خمتلفة إىل األرض املقدسة. ففي 

هذه اْلية نبوءة عن سيطرة بين إسرائيل على فلسطني وقد حتّققت اْلن.  
عندما ألّفت جزء التفسري الكبري الذي يشمل السَُّور من يونس إىل الكهف 
استدللتخ فيه على أن يف هذه اْلايت نبوءة عن سيطرة بين إسرائيل على 
فلسطني. مث سافرتخ ذات مرة إىل مدينة " ِشْله" ونزلت ضيفا عند شودهري ظفر 
هللا خان، وكان أيضا علي قلي خاْن -والد اللواء حبيب هللا خان- انزال ضيفا 
عنده. فطلب من ظفر هللا خان التفسري الكبري للقراءة، مث بعث إيل رسالة بعد 
تقسيم اهلند قال فيها: عندما قرأتخ يف تفسريك أن بين إس رائيل سيسيطرون على 
فلسطني يف زمن من األزمان اثرت حفيظيت بشدة، ألننا بصفتنا من فئة "البتان 
البشتون(" نعادي بين إسرائيل أميا معاداة، بينما كتبَت أنت أن بين إسرائيل 
سيسيطرون على فلسطني. ولكن عندما دخل بنو إسرائيل فلسطنَي بدعم من 
أمريكا واإلجنليز سررتخ جدا وقلت: ها قد حتّقق صدق القرآن الكرمي، ألن هذا 

احلادث تفسري عملي للقرآن الكرمي. 
 

1 اإلسراء: 105
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ذكر اجلغرافيا يف القرآن الكريم

لقد ذخكر يف القرآن الكرمي علم اجلغرافيا أيضا، حيث يقول هللا تعاىل يف ذكر قوم 
سبأ أبن بلدهم كان مرتامي األطراف، وكانت القرى ممتدة من بالدهم إىل 

: رَبَّ َنا ََبع ْد بَ نْيَ َأْسَفار اَن فلسطني، ولكن أهلها مل يشكروا ن عم هللا تعاىل وقالوا
1 أي قد حّل الدمار

 َمزَّقْ َناهخْم كخلَّ خممَزَّ ق


...َوظََلمخوا أَنْ فخَسهخْم َفَجَعْلَناهخْم َأَحاد يَث َو
، ودخّمر بلدهم كله وصار خراَب يباَب. مما بقوم سبأ بسبب عدم شكرهم هلل 

 ،يخصدّ ق بيان القرآن الكرمي هذا أن سليمان  جاء إىل اليمن جبيش عرمرم
ووصل إىل هناك بكل سهولة ومل يواجه أي أذى. ولكن عندما هاجم أبرهة جبيش 
،مكَة من اليمن قبل والدة رسول هللا  ضّل جيشه الطريق عند العودة وهلك  
كليا. يبدو أن تلك القرى كانت قد دخ ّمرت إىل ذلك احلني. ويتبني من هذين 
احلادثني خبصوص جغرافيا قوم سبأ أن قول القرآن الكرمي أبن القرى كانت ممتدة 
من منطقتهم إىل فلسطني كان صحيًحا متاما. كذلك ما ذكره القرآن الكرمي عن 

دمار قوم سبأ صحيح أيضا. 
َبختصار، ال يوجد نظري املكتبات العظيمة املوجودة يف القرآن الكرمي يف أية مكتبة 
أخرى يف العامل. واملعلوم أن املكتبات الدنيوية تدمَّر أيضا، ولكن هللا تعاىل وعد 
حبفظ املكتبة القرآنية إىل األبد. فأين مكتبات امللوك الدنيويني من هذه املكتبة 
الروحانية اليت هي حمفوظة متاما من تطاول الزمان، و ستبقى حمفوظة إىل يوم 

القيامة؟! 
 

دعاء اهلل تعاىل

واْلن أدعو هللا تعاىل أن يعود اإلخوة الذين جاؤوا إىل هنا إىل بيوهتم خبري وعافية، 
وأن يسود األمن هنا وبيوهتم، وأال يواجهوا أية صعوبة يف الطريق، وأن يبارك هللا يف 

1 سبأ: 20
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عمرهم وأمواهلم وأوالدهم، ويرزقهم تقدما وجيعلهم خدام اإلسالم، وترفرف راية 
 

اإلسالم عاليا بواسطتهم يف العامل كله.  
حفظكم هللا وحفظ عائالتكم إىل يوم القيامة، وجعل اإلسالم يتقدم بواسطتكم 
وبواسطة أوالدكم إىل يوم القيامة، وحما بدعة الشرك من العامل، وأقام حكومة حممد 
رسول هللا  يف العامل مرة أخرى بقوة وعظمة حبيث ال يتصّور أحد القضاء 

عليها.







التعريف 

ـالــم األثــريــةـبـاملــعـ

اـــورهــوص





 789 التعريف باملعامل األثرية
 

 

  

 حنمده ونصلي على رسوله الكريم 

 
 

  التعريف باملعامل األثرية

 

 
    

 
 

  قلعة غولكنده )حيدر آباد َدكَّن( 

كيلومرتا تقريبا، وحتتل مكانة   11هذه القلعة تقع غرب مدينة حيدر آابد على بُعد 
مرموقة بني قالع اهلند العظيمة. بُنيت هذه القلعة يف القرن السادس عشر والسابع 
عشر يف عهد سالطني "قطب شاهي". عندما اعتلى "قطب الدين" العرش جعل 

 . مث بىن 1512ه/ 918دينة عاممة سلطنة "قطب شاهي" يف عا  هذه امل
سورا ثنائيا بل ثالثيا مجيال وأبراجا كبرية جدا. إن أنقاض جدران القصور اجلميلة 

. الغابر جملدمرتا تقريبا وما زالت ابقية على حاهلا وتذّكر اب 15ذات ارتفاع يبلغ 
العليا. ضمن أنقاض املباين  الديوان امللكي الواسع ما زال موجودا على القمة

العظيمة واحلارات واألسواق موجودة إىل يومنا هذا والِبركة املـُحكمة اليت كانت 
تصّب فيها عصارة الورود بكثرة الستحما  امللك. هذه القلعة ممتدة يف منطقة 
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مرتامية األطراف يف أرض شبه محراوية على جانَبي جبل شاهق. حول أنقاض 
السحاب هناك مدينة عامرة  انطحةيمة ذات املساجد واملنارات هذه املدينة العظ

 ومأهولة اليو  أيضا. 
 أبنية عهد "قطب شاهي" يف غولكنده

بنايتان من بناايت عهد "قطب شاهي" يف حيدر آابد ال تزاالن حمفوظتان على  
حالتهما األملية، إحدامها: "ذات أربع منارات"، وهي واسعة ومربعة الشكل 
ذات السقوف واحملاريب ومفتوحة األطراف وعلى جوانبها منارات مغرية، وشوارع 

شهرية الثانية هي: "مسجد مستقيمة وظلت ُتستخد  للعروض العسكرية. البناية ال
، ويف ابحتها املكشوفة  مكة" وهي بناية شاهقة وواسعة جدا تسع أللفيي مصلٍّّ

 مقابر يعود اترخيها إىل عهد "آمف جاهي". 
لقد عّمر السلطان اخلامس وامسه "حممد قلي" مدينة حيدر آابد يف أواخر القرن 

ندا واعتقال أيب السادس عشر. وانتهت سلطنة قطب شاهي على إثر فتح غولك
   وأمبح البلد إقليما لسلطنة املغول. 1687احلسن يف 
 قلعة آغرا

كانت يف هذا املقا  من قبل قلعة "االسكندر لودهي" اليت بُنيت ابحلجر واللنب. 
لقد اختذ امللك املغويل "أكِب" مدينة "آغرا" عاممة حكومته وأمر يف عا  

لعة جديدة ابلرخا  األمحر. وهي بناية   هبد  القلعة القدمية وبىن ق1563هـ/972
قوية وفخمة ومجيلة وعظيمة كائنة على شاطئ هنر "مجنا" على شكل نصف دائرة 
شرقي مدينة آغرا. لقد ُبين سورها واسًعا وعالًيا جدا ألنه قد ُوضعت عند بنائها 
 األهداف الدفاعية أيضا يف احلسبان إضافة إىل سكن العائلة املالكة. حميط القلعة
يقارب ثالثة آالف مرت. لقد بىن امللك "أكِب" عدة أبنية داخلها مبقتضى 
الضرورة. كان سورها يشمل عشرين بُرجا وأربعة أبواب وانفذتني. ويف عهد 
حكومة امللك "شاهجهان" ُعدّرلت مباين القلعة الداخلية كثريا، وبُنيت مكان 

ظمها ابلرخا . هناك ابابن فقط املباين القدمية أبنية جديدة ابهرة اجلمال وبُنيت مع
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مفتوحان اآلن بينما أُغلقت األبواب والنوافذ األخرى. لقد ُبين الديوان العا  
والديوان اخلاص أيضا يف عهد "شاهجهان". أما امللك "عاملغري" فقد بىن سورا 
آخر اتركا بُعد عشرة أمتار تقريبا إىل اخلارج بني السور القدمي واجلديد، ولكن 

جلديد أقل ارتفاعا من سابقه. وملا كانت معظم كنوز املغول حمفوظة يف السور ا
هذه القلعة فلعل اقتضى ذلك بناء سور جديد. األبواب اليت أُغلقت كان ضمنها 
ابب ابسم: "هتهيا بول" ويف هذا املقا  ُوضع فيالن من احلجر مقابل بعضهما 

ملفتوحني حاليا هو "ابب وُمنع من خرطومييهما شكل احملراب. اسم أحد البابني ا
دهلي" وهو يّتجه إىل مدينة دهلي. والباب الثاين يسّمى "ابب أميْر سنغ"، ولعله 
اشتهر هبذا االسم ألن مقابل هذا الباب كانت حارة جديدة ابسم املدعو "أمر 
سنغ راهتور". كان الناس فيما سبق يدخلون القلعة من ابب دهلي، أما اآلن 

 ر سنغ".فيدخلوهنا من ابب "أم
املباين الداخلية تشمل: الديوان العا ، الديوان اخلاص، القصر الزجاجي، احلما ، 
مسجد مويت )املرمَّع ابلآليل(، مسجد نغينة )املرمَّع ابجلواهر الثمينة(. قصر 
جهانغري، املكتبة، قصر جودها هبائي، بُرج مثيمَّن )حيث قضى امللك شاهجهان 

الطوابق السفلية هناك عرشان مجيالن مبنّيان  فرتة السجن(، قصر السمك. ويف
ابحلجر. قضى امللك شاهجهان يف هذه القلعة بقية أاي  حياته بعد أن ُعزل من 

  . 1666  إىل أن وافته املنية عا  1658عرش احلكومة عا  
 تاج حمل يف آغرا

كائنة يف مدينة آغرا، والية "أُتَـّْر برديش" يف اهلند على شاطئ هنر الهذه املقِبة  
"مجنا"، تـُعيّد أمجل بناية يف العامل، ومتّثل منوذجا عظيما لتطور علم اهلندسة املعمارية 
لدى املسلمني القدامى يف اهلند. لقد أمر امللك املغويل "شاهجهان" ببنائها يف 

ممتاز حمل"، واشرتك يف بنائه عشرون ألف   من أجل ملكته احلبيبة "1630عا  
 . ُدفن امللك شاهجهان أيضا يف 1648بناء وعامل، ولعلهم أكملوه يف عا  

املقِبة نفسها بعد مماته. ضمن سور حميط بـ "اتج حمل" هناك حديقة تزيّنها 
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وأضواء الرخا . إن مورة اتج حمل تنعكس يف حوض مثلَّث. يقو  البناء  السهاريج
قدما مربعا. ويف كل زاوية من زواايها منارة  313مصطبة حميطها  نفسه على

. السطح اخلارجي للجدران املصنوع من الرخا  األبيض مرمَّع  وابب عالٍّ
ابألحجار الثمينة، وُجعلت منها لوحات مكتوبة عليها آايت قرآنية، وفيها 

ق والياقوت ابلعقي داخلي مجالالزخارف والرسو  العربية األخرى. وقد ُأضيف إىل 
قدما وقطرها  80واألحجاز ذي األلوان اجلميلة. ارتفاع سقف القبة من الداخل 

قدما. شكلها اخلارجي يشبه البصل وُنصب فوقها اهلالل. املدفن غرفة ُمثيمَّنة  50
وفيها متيمتان وتقع هذه الغرفة املثَّمنية يف وسط البناء، ومدفون فيها امللك وامللكة 

ية الغرفة. يدخلها الضوُء اخلافت مرورا من شبكات الرخا  يف القبو حتت أرض
املزدوجة والدقيقة جدا. هناك أقوال خمتلفة عن املهندسني الذين رمسوا هندسة "اتج 
حمل". يقول أهل أورواب إنه عمل املهندسني اإليطاليني، ويقول بعض آخرون إنه 

ا حيتل أمهية كبرية عمل مهندس من الهور، وإن اسم األستاذ عيسى الشريازي أيض
 يف هذا املوضوع. 

 فتح بور سيكري

ميال من مدينة آغرة الكائنة يف والية "اُّتر برديش" ابهلند تقع  22على بُعد  
قرية امسها "سيكري". يف هذا املقا  قا  امللُك املغويُل "اببر" مبعركة حامسة وهز  

  وأحكيم دعائم احلكومة املغولية. وقد عّمرها 1527"راان سانغا" يف عا  
" التارخيية حيث كان يسكن يف امللك "أكِب" على جبل قرب قرية "سيكري

ذلك الزمن "شيخ سليم" أحد كبار السلسلة اجلشتية. وبدعائه ُولد امللك 
"أكِب"  امللك ملكةر   يف زاوية "شيخ سليم" من بطن 1569جهانغري يف عا  

امسها "جودها هبائي" املعروفة بـ "مرمي الزماين" وكانت تنحدر من عائلة 
راجبوت. ومسّري "جهانغري" "سليم" ابسم شيخ سليم املذكور. لقد بىن امللك 
"أكِب" مسجدا فخما جدا ملحقا بزاوية شيخ سليم وقطع على نفسه عهدا أنه 

أمدر أوامر ضرورية هبذا الشأن.  سيعّمر يف هذا املقا  مدينة. ففي العا  التايل 
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كانت مساحة املدينة ميال وثالثة أرابع امليل املربع وكان طول السور حوهلا 
ثالثة أميال وثالثة أرابع امليل. هذا السور ما زال موجودا إىل اآلن. عندما عاد 

  كانت عمارة 1574امللك أكِب بعد إمخاد ثورة املتمردين يف غوجرات يف عا  
  ترك 1586د اكتملت ومساها "فتح بور" واختذها عاممة له. يف عا  املدينة ق

اإلقامة يف هذه املدينة، ولعل السبب وراء ذلك أن املاء يف هذا املكان كان 
ماحلا. ومغادرته املدينة أّدت إىل زوال رونقها وهبائها حىت خربت املدينة كليا 

حبالة جيدة اليو  أيضا، بعد وفاة امللك أكِب. ولكن عديدا من مبانيها مصونة 
 ونذكر بعضا منها فيما يلي:

 مقربة شيخ سليم جشيت رمحه اهلل

 م(1571 –م 1478املوافق لـ   هـ979-هـ 883)
هو ابن شيخ هباء الدين، وسلسلة نسبه تصل إىل شيخ فريد الدين غنج شكر 

ية رمحه هللا. لقد عاش عيش الزهد والتقوى واهلداية. كان يقيم على تّلة يف قر 
"سيكري". لقد حّج أكثر من مرة وكل مرة كان يقضي فرتة ال أبس هبا يف 

 . إن 1563-هـ  917احلرمني الشريفني بعد احلج. كان حجه األخري يف عا  
أوالد امللك "أكِب" الذكور ما كانوا حييون فالتمس من الشيخ الدعاء وعندما 

قية أاي  احلمل. عندما حبلت زوجته بىن قرب زاوية الشيخ قصرا وأسكنها فيه لب
ُولد األمري مسّاه "سلطان سليم" تِبكا. ويف العا  التايل ُولد األمري "مراد" يف 
القصر نفسه. عّمر امللك أكِب هنالك مدينة ابسم: "فتح بور" وبىن قصرا 
ملكيا عظيما، ومسجدا مجيال. كانت هذه املدينة عاممة امللك أكِب. يف 

يقع قِب شيخ سليم جشيت املبين ابلرخا ،  يكريساملسجد امللكي يف فتح بور 
 وهو حتفة اندرة ومجيلة من النقوش والرتميع. 

 املسجد اجلامع

ميكن تصنيفه يف أفضل املباين اليت بناها املغول. يف ابحته الوسطى تقع مقِبة  
مجيلة لشيخ سليم جشيت، وجبانبها مقِبة حفيده نواب إسال  خان. وهناك مبىن 
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ابلذكر وهو معبد فكان العلماء من مذاهب خمتلفة جيتمعون فيه آخر جدير 
 وخيوضون يف  املناقشات واملناظرات.

 الباب العالي

 ، 1609ُبين الباب اجلنويب )الباب العايل( ملسجدٍّ يف فتح بور سيكري يف عا   
تذكارا لفتح "ديّكن"، وكان من اجلمال والروعة حبيث ال نظري له يف أي مسجد يف 

  ودونك مساجد القارة اهلندية. العامل
 القصر اخلماسي

هذه بناية فريدة من نوعها، هلا مخسة طوابق وكل طابق أمغر حجما من الطابق  
األسفل منه. العمود الوسطي يف غرفة الديوان اخلاص وممّر اخلدا  جديران 

 ابملشاهدة بوجه خاص من حيث فن البناء. 
 حمل تركش سلطانه

 4من حيث النقش والرسم. داخل املبىن هناك جدار ارتفاعه  هو جدير ابالنتباه 
 أقدا  وُرمست عليه مشاهد الفالة واحلديقة بكل روعة وبراعة. 

 قصور امللكة جودها بائي )قصر مريم(

 فيها مناذج مجيلة جدا للنقش والرسم.  
 قصر ِبري بل

هذ مبىن ذو طابقني ُرمست فيه كثري من املشاهد اجلميلة، وُأكّرد فيها على  
 اجلزئيات كثريا. 

 املسجد اجلامع )دهلي(

يقع يف وسط مدينة دهلي ويـُعيّد من أعظم املساجد يف العامل، وقد أكمل امللك  
 ( ببذل مليون روبية. 1658 -  1644عاما ) 14املغويل شاهجهان بناءه يف 

قدما،  120قد  وعرضه  200جد مبين ابلرخا  واحلجر األمحر، طوله هذا املس
ابحته واسعة جدا، وتتسع لعدة آالف من املصّلني يف آنٍّ معا. ويف ابحته حوض 
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واسع للماء النقي وهو مبين من احلجر األمحر والرخا ، ويف جانب منه كرسي 
دما، وللومول إىل ق 130مجيل مبين ابحلجر األمحر. ارتفاع منارات املسجد يبلغ 

درجة. متر أما  أبواب املسجد الثالثة شوارع كبرية. يزوره  379السقف هناك 
  حىت 1862  إىل 1857آالف من السياح كل عا . لقد أُغلق املسجد من 

  . 1862سّلمه اإلجنليز إىل املسلمني يف 
 آباد )دهلي( قلعة تغَلق

  8وتبعد عن "قطب مينار" كيلومرتا من "قصر كنات"،   15تقع على بُعد  
كيلومرتات. لقد   3كيلومرتات وعن مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف دهلي بـ 

 ، وُنسبت إىل 1325  إىل 1321عّمر غياث الدين مدينةي تغلق آابد بني عا  
كيلومرت،   15كيلومرت إىل   10عائلته. إن قلعة تغلق آابد حماطة بسور ارتفاعه بني 

هذا السور الذي يبلغ عرضه ستة أمتار ونصف قوي جدا ومصون اباب.  13فيها 
ورائع اجلمال. لقد مارت هذه القلعة مرتوكة نتيجة شح املاء الشديد يف غضون 

 عاما فقط. 15
يف أوائل القرن التاسع عشر سكنتها فئة عرقية تسمَّى غوجر. لقد سّلم امللك 

اجه شنقا، ومارت مدينة   قُتل ر 1857أمرها إىل وايل "بلب غرهـ". ويف عا  
 تغلق آابد مرلكا لإلجنليز. 

تـُعيّد قلعة تغلق آابد اليو  أيضا أعظم قلعة واألكثر هيبة بني قالع دهلي كلها مع  
كل ما حّل هبا من الدمار واخلراب. كان داخل سورها الذي يناطح السحاب، 

شأن وقاعات  وأبراجها ذوات الطابقني ومناراهتا العظيمة قصوٌر ومساجد عظيمة ال
 كبرية وواسعة. 

 م(1352)تويف يف عامتغلق   غياث الدين 

توظف جنداي عند أخ عالء الدين خلجي، وحاز مكانة مرموقة بناء على مواهبه 
حراب وانتصر فيها مجيعا، وانل لقب "امللك  39وحسن خدماته. خاض ضد الترت 

الغازي". بعد قتل خسرون خان توىل احلكومة بلقب "غياث الدين". أقا  األمن 
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ديدة. عند عودته من البنغال والسال  يف والية "ديكَّن" و"بنغال" وحاز فتوحات ع
بىن ويل العهد الستقبال امللك مصطبة خشبية مجيلة خارج مدينة دهلي، فقضى 
الليلة هنالك. ويف الصباح حني كان االستعداد جاراي لدخول املدينة يف مجع 
حاشد سقطت املصطبة فجأة ومات غياث الدين مدفوان حتتها. كان ملكا 

 فا وحيب العلم وأهله. معتدال يف السلوك ومفكرا معرو 
 مقربة غياث الدين تغلق )دهلي(

تـُعيد اليو  مدينة تغلق آابد مسكن اجلرّنة واألشباح وخييم فيها الغجر عادة. أييت 
السياح من أماكن بعيدة لزايرة مقِبة غياث الدين التارخيية والفريدة روعة ومجاال. 

مدينة تغلق آابد. إن سور لقد بىن هذه املقِبة حممد تغلق بن غياث الدين جنوب 
بُرج املقِبة قوي ومجيل جدا من الداخل واخلارج ومبين ابحلجر األمحر. املقِبة 
تتضمن ثالثة قبور: قِب غياث الدين، وقِب زوجته "خمدومة جهان" وحممد تغلق. 
مات حممد تغلق يف السند، ونقل جثمانيه "فريوز تغلق" إىل دهلي ودفنه هنالك. 

ىل جانب ابب القلعة اخلارجي وسط حبرية مصطنعة، وقد أُوملت بُنيت املقِبة إ
 املقِبة مع القلعة بواسطة نـيفيق. 

 مقربة مشس الدين التمش )دهلي(

كان مشس الدين ابنا مدلال ألحد الوالة األتراك، وقد ابعه إخوته عبدا حسدا  
ه ابنتيه من عند أنفسهم. تلّقى تربية حسنة جدا مث اشرتاه قطب الدين إيبك وزّوج

نظرا إىل مواهبه وجعله واليا على "بدايون" اليت كانت مركزا مهما للسلطنة 
اإلسالمية يف تلك األاي . بعد وفاة قطب الدين ايبك اعتلى العرش ابنه "آرا  
شاه" ولكنه مل يتمكن من إدارة البالد. فدعا الوالُة مشسي الدين التمش وجعلوه 

مر الدين قباجه واتج الدين يلذوز مشاكل  . خلق متّرُد ان1211ملكا يف عا  
كثرية لشمس الدين التمش، مث جاء جالل الدين خوارز  شاه أيضا إىل اهلند. 
وسّد مشُس الدين التمش طريق خوارز  شاه حبكمة كبرية مث هز  "قباجه" و"يلدز" 
وأحكم سيطرة دهلي على البنغال. وحاز الفتوحات يف وسط اهلند وانل خلعة 
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 . كان مشس الدين ملكا مّتقد 1229ن اخلليفة يف بغداد يف عا  السلطة م
الذهن ومدبرا كبريا وعادال ومنصفا جدا. وأجار برحابة الصدر آالف املسلمني 

 الذين جاءوا إىل اهلند مشرَّدين بسبب معارك الترت. 
لقد بىن السلطان مشس الدين التمش "مسجد قوة اإلسال " و"قطب مينار". 

قرب مسجد قوة اإلسال . لقد استُخد  يف خارجها احلجر األزرق،  مقِبته كائنة
ويف داخلها احلجر األمحر والرخا  يف بعض األماكن. وقد ُحفرت اآلايت القرآنية 
على جدراهنا ابخلط الكويف. كانت فوق املقِبة قبة ولكنها سقطت بسبب عد  

 االعتناء هبا. 
 ي(اخلواجه نظام الدين أولياء رمحه اهلل )دهل

 -  19/10/1237هـ( املطابق لـ  725ربيع اآلخر  18 -هـ 632) 
4/3/1324.  
كان ماحلا وموفيا ابرزا ومن أولياء هللا. امسه: سيد حممد بن سيد أمحد بن سيد   

دانيال املعروف بـ نظا  الدين، امللقب بنظا  األولياء حبيب هللا. سلسلة نسبه 
. لقد هاجر جده ألبيه السيد علي البخاري، وجده تصل إىل اإلما  احلسني 

ألمه السيد خواجه عرب من خبارى واستقرا يف "بدايون". تويّفر والده يف مغره 
وربّته والدته. مث سافر إىل "اجودهن" يف "ابكبنت" ومار مريدا لشيخ فريد الدين 

مراكز غنج شكر. مث عاد إىل دهلي واستقر يف حارة "غياث بور". أقا  خلفاؤه 
الفيوض الروحانية والعلمية من أقصى اهلند إىل أقصاها. كان أمري خسرو خليفته 
ري األولياء.  األجّل. من أتليفاته البارزة: فوائد الفؤاد، فصل الفؤاد، راحة احملبني وسر
كان يف البداية جيلس يف مسجد حارة "سوته" يف بدايون وخيوض يف املطالعة. 

 حمفوظة تذكارا له. مقِبته تقع يف قرية نظا  الدين.   ففي ذلك املسجد هناك كّوة
 القلعة القدمية )دهلي( 

تقع على مخرة ضمن حدود دهلي احلديثة ومتثل منوذجا فريدا للهندسة 
العسكرية يف العصور الوسطى. لقد أعمرها امللك املغويل "مهايون" مث أجرى 
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ولكنها بسيطة وكل فيها "شري شاه سوري" بعض التعديالت. هذه بناية قوية 
جزء منها حصن قوي يف حد ذاته، وختتلف كثريا عن قالع مغولية تشمل 
القصور اجلميلة اليت بُنيت فيما بعد ألنه ليس فيها قصر وال بناية للرتفيه وال 
مباين إدارية كما بنيت يف القالع اليت ُشيّردت فيما بعد. كان اهلدف احلقيقي 

ُيستفاد منها من الناحية العسكرية أكثر من من هذه القلعة اخلربة اآلن أن 
الزينة والتفاخر. لقد أطلق عليها امللك مهايون اسم "قلعة دين بناه". إن سورها 
وأبواهبا متّثل منوذجا فريدا يف فن العمارة. داخل القلعة هناك بنايتان قدميتان 

الثانية يف  ومها "شري مندل" ومسجد "شري شاه". فتيح امللُك مهايون اهلندي للمرة
  واختذ القلعة مكتبة له وبىن فيها مرمدا. كان مهايون ذات مرة 1555عا  

انزال من سطح "شري مندل" ومسع موت األذان لصالة املغرب من مسجد 
"شري شاهي" وجلس هنالك تعظيما له. وعندما هنض بعد األذان انزلقت 

عة أاي . يف عصاه وسقط من األدراج وأميب جبروح ابلغة حىت مات بعد بض
  ُنصبت فيها خيم حلماية املسلمني. أما اآلن فقد 1947أاي  املفسدة يف عا  

 بُنيت عدة بناايت يف ميدان واسع داخل القلعة. 
 القلعة احلمراء )يف دهلي(

هذا القصر امللكي العدمي النظري الذي بناه امللك "شاهجهان" يشبه القلعة  
مراء" ألن جدراهنا اخلارجية كلها مبنية ابحلجر ظاهراي. وقد اشُتهر بـ "القلعة احل

األمحر. ولكوهنا مقرّا ملكيا مسّريت "القلعة املباركة" و"قلعة شاهجهان" أيضا. 
حميط جدارها أو سورها اخلارجي ال يقل عن ميل ونصف ميل. حييط هبا من ثالثة 

 قدما. كان اخلندق يف الزمن امللكي 30قدما وعمقه  75جوانب خندق عرضه 
مليئا ابملاء دائما. عندما بدأ عهد اإلجنليز جف اخلندق متاما. يف القلعة ابابن  
كبريان أحدمها يسمى "ابب الهور" الذي يتوسط السور الغريب، ويتوجه إىل 
منطقة "جاندين جوك". والباب الثاين يسمى "ابب دهلي"، ويقع يف السور اجلنويب 

القلعة الشرقي على شاطئ النهر  متوجها إىل مدينة دهلي القدمية. يقع جدار
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"مجنا"، ولكن يف هذا املقا  هناك تّلة رملية بني النهر واجلدار ال يتعداها املاء. 
ومقابلها ميدان رملي حيث كان امللوك يتفرجون على مصارعة األفيال. ُوضع 

 2 -هـ  1049حمر   9أساس هذه البناية النادرة والفريدة ليلة اجلمعة بتاريخ 
  . 1639يو أاير/ما

نيسان/أبريل  8 -هـ 1058ربيع األول  24دخلها امللك شاهجهان يف 
  دخل جيش اإلجنليز املدينة ولعل يف اليو  نفسه 14/9/1875 . ويف 1648

أو يف اليو  التايل ترك "هبادر شاه الثاين" القلعة وانتقل إىل مقِبة امللك "مهايون"، 
سبتمِب/أيلول، وحوكم يف الديوان اخلاص يف  22مث أيت به إىل القلعة أسريا بتاريخ 

القلعة نفسها وُحكم عليه ابلقتل ولكن العقوبة حوّرلت إىل نفيه من البالد. على 
  إىل 8/4/1648الرغم من تقلبات الدهر كانت القلعة مقر امللوك من 

  مقرا ملكيا. ضمن بناية القلعة اخلالبة هناك بناايت أخرى 14/9/1857
ة منها: الديوان اخلاص، الِبج املثمَّن، "رنغ حمل" و"مويت جديرة ابملشاهد

 مسجد".
كان مشهد الديوان العا  خالاب وعظيما جدا يف زمن ما حني كان يُزيَّن ابلستائر 
الذهبية والسجادات الثمينة. كان الوزراء والراجات ورجال احلاشية والسفراء كلهم 

الرعب. وكانت وراءه مقصورات النساء يقفون يف هذا الديوان أما  امللك يف حالة 
ضمن قصور عظيمة مثل "رنغ حمل" و"ممتاز حمل". ويف وسط "رنغ حمل" متاما هناك 

اندرة  ةمهريج يشبه زهرة الزانبق ومبين كقطعة واحدة كبرية من الرخا ، وهو حتف
ة خامة مبنية من الرخا  األبيض كانت غرفوفريدة من احلسن واجلمال. مث هناك 

"الديوان اخلاص". أما اآلن فقد فقدت هذه الغرفة كثريا من عظمتها. كان تسمى 
"عرش طاؤس" الذائع الصيت يف العامل كله موضوعا حتت سقفها الفضي. وكان 
هذا العرش مرمَّعا ابألحجار واجلواهر الثمينة من السلطنة املغولية واليت يُقدَّر مثنها 

سرتليين. وقد ُحفر حتت السقف بيت مليون جنيه أ 12يف هذه األاي  أبكثر من 
شعر فارسي تعريبه: إذا كانت اجلنة موجودة يف األرض فهي هنا، هي هنا، هي 

 هنا.
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لقد هنب كال من اندر شاه وأمحد شاه أبدايل وغال  قادر وعائلة مرهته، ويف 
 األخري اإلجنليُز تلك الكنوز املغولية بقدر ما استطاعوا ودّمروا بكل طريقة ممكنة ما
ال حُيصى من البناايت اليت كان حتفة اندرة من احلسن واجلمال والعظمة. ولكن 
الغرف املبنية ابلرخا  ال تزال قائمة على الرغم من كل حماوالت التدمري. والقلعة 
املذكورة هي الوحيدة اليت تالحيظ فيها إىل حد ما حملة على عظمة السلطنة املغولية 

 القلعة األخرية اليت بُنيت يف دهلي.  الغابرة. القلعة احلمراء كانت
 قطب مينار دهلي

ُتسّمى قلعة قطب ماحب أيضا، وتـُّعد من نوادر العامل. كانت هذه املنارة يف  
احلقيقة منارة ملسجد "قوة اإلسال " الكائن يف مدينة دهلي القدمية. كانت املنارة 
ذات سبع طوابق، أما اآلن فقد بقي مخسة طوابق فقط، إذ قد أُنزلت الطبقة 

طبقة السابعة شيئا. املنارة كلها السادسة ووضعت على األرض، وال يُعرف عن ال
مبنية ابحلجر األمحر. ويف كل طبقة ُحفرت اآلايت القرآنية على شكل كيْرمة. 

 وتعجز الكلمات عن بيان مجاهلا وعلّوها. 
قدما، أما الطبقة السادسة املوضوعة على  238ارتفاع طوابقها اخلمسة يبلغ 

قدما وحميط  150فل يبلغ قدما. حميط املنارة من األس 70األرض فارتفاعها 
 قدما.  30الطبقة اخلامسة من األعلى يبلغ 

لقد بدأ قطُب الدين أيبك بناء هذه املنارة كتذكار إسالمي يف دهلي ولرفع موت 
األذان مخس مرات يوميا، ولكنه مل يتمّكن من بناء إال طبقة واحدة حىت وافته 

 (. 1228-هـ 626التمش ) املنية. مث بىن الطوابق املتبقية خليفته مشس الدين
ت يف  تضررت املنارة يف عهد فريوز الدين تـُْغليْق نتيجة إمابتها بصاعقة، وُرممّر

ت مرة أخرى يف عهد اسكندر لودهي يف عا  1368-هـ 770 هـ  909 . مث ُرممّر
-1513 .  

يف أواخر عهد املغول مارت املنارة قابلة للرتميم مرة اثلثة، وبسبب الرتاميم تغريت 
 درجة.  378يئتها قليال. عدد الدرجات يف املنارة هو ه
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 مقربة ملك همايون )دهلي(

هذه بناية ميعليم عظيم يف دهلي وتقع قرب قرية نظا  الدين على بُعد مخسة أميال  
تقريبا من حمطة القطار. يُروى أن امللك مهايون اختار مكان املقِبة بنفسه، وبدأت 

  1556ـ "حاجي بيغم" )أُّ  امللك أكِب( ببنائها يف زوجته "محيدة بيغم" املعروفة ب
  . 1565واكتمل بناؤها يف 

كانت املقِبة تقع يف حديقة واسعة حييط هبا جدار عالٍّ ذو اببيني، أحدمها يف 
جهة الغرب واآلخر يف جهة اجلنوب، ُبين كالمها ابحلجر األمحر ختللتها شرائط 

ذات طابقني بُنيت برخا  عايل اجلودة. رخامية. املقِبة األملية تقع على مصطبة 
يف الغرفة املتوسطة يوجد قِب امللك مهايون، وُدفنت محيدة بيغم أيضا يف الغرفة 
نفسها. مث ُدفن فيها كثري من امللوك واألمراء من العائلة املغولية مبن فيهم 

أول "جهاندار"، "فرخ سري" ، "عاملغري الثاين"، "دارا شكوه". هذه املقِبة متّثل 
منوذج لفن البناء للمغول، وقد بُنيت فيها األبراج ألول مرة. احلادث األخري اجلدير 
ابلذكر عن هذه املقِبة هي أن "هبادر شاه الثاين" تربع فيها بعد خروجه من القلعة 
احلمراء، واعُتقل منها وُأخذ إىل القلعة احلمراء سجينا. كما ُسجن األمراء يف القلعة 

 نفسها. 
 فدر جنغ منصور )دهلي(مقربة ص

كان أبو املنصور خان مفدر جنغ ابنا ملرزا جعفر بيك اإليراين. وكان نواب  
  1739شجاع الدولة ابنه. لقد اشرتك يف كافة نشاطات بالط دهلي بدءا من 

إىل األخري. حني واجهت عساكُر دهلي أمحدي شاه أبدايل يف السرهند، كان مفدر 
شاه نتيجة مساعي مفدر جنغ ومعني امللك. بعد جنغ معها. كانت هزمية أمحد 

ذلك انل مفدر جنغ منصب "نواب وزير". ابختصار، ظل ميّثل قوة كبرية يف 
عاما، مث توجه إىل واليته اليت كانت إدارهتا يف أيدي النائبني. ومل  13البالد إىل 

ة. إىل "اببر غهات" )على بُعد ثالثة أميال من مدينة لكهناؤ( ومات هنالك فجأ
ُدفن نعشه مؤقتا يف "فيض آابد" مث نُقل إىل دهلي بعد أن بُنيت مقِبته هنالك. إن 
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مقِبة مفدر جنغ تقع على شارع من دهلي إىل قطب ماحب، ومبنية ابحلجر 
األمحر وهي يف غاية العظمة والسعة، تالحيظ الشرائط واملربعات من الرخا  هنا 

قة حماطة ابجلدران، وقد بُنيت يف أربع وهناك. القبعة كلها مبنية ابلرخا . احلدي
جهاهتا أربع قنوات. ويف أربع جهات احلديقة منازل مجيلة. املنـزل يف اجلنوب 
يسمى "مويت حمل"، والكائن يف اجلنوب يسمى "جنغلي حمل"، ويف الشمال 

 يسمى "ابدشاه بسند". يف اجلانب الشرقي هناك ابب بُنيت فوقه غرفة مجيلة. 
 منرت" )دهلي(مراصد "جنرت 

إذا توّجهنا من "ابب أمجري" يف دهلي إىل "قطب مينار" نرى بعد قطع ثالثة  
مرامد بناها "جنرت منرت"، وهي  أميال جدراان غريبة ذات أشكال خمتلفة تسمى

  بطلب من حممد 1724الراجا "جيي سنغ"، حاكم والية "جي بور" يف عا  
ى حركة الشمس والقمر والكواكب شاه. كانت هذه املرامد ُتستخد  للعثور عل

احملورية واجلوية. وقد بنا الراجا جيي سنغ املرامد املماثلة يف "متهرا"، و"بنارس"، 
و"أوجني" ويف "جيي بور". يُقال إن املعلومات احلاملة بواسطة هذه املباين كانت 
أدق من احلاملة بواسطة األدوات النحاسية. كان الراجا جيي سنغ يُتقن علم 

لك والنجو  إتقاان كامال. أما اآلن فلم تُعد هذه املباين قابلة لالستخدا  بسبب الف
 عد  االعتناء هبا منذ مدة طويلة. 

 قلعة كوتله فريوزشاه )احلوض اخلاص(

عندما نسافر من مدينة شاهجهان آابد إىل "قطب مينار" جند قبيل املقا  األخري  
نة سري"، وُيسمى حاليا "احلوض إىل جانب "ابب دهلي" مكاان يُعرف بـ "مدي
ْلجي يف   . عّمرها فريوز شاه تغلق 1295اخلاص"، الذي بناه عالء الدين خر

 ( كمدينة خامسة، ومساها فريوز آابد نسبة إىل امسه، وبىن 1388 –  1381)
يء إليها  من أنباله عِب النهر  –قلعة فريوز بور كوتله أيضا. وجلعلها خالبة أكثر جر

مرتا ويعود اترخيه إىل القرن الثالث قبل  13مود حجري يبلغ ارتفاعه إىل "مجيْنيا" بع
 امليالد وُنصب فيها. كان فريوز شاه قد بىن هنا حوضا ملكيا عظيم الشأن. 
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 تغلقفريوز شاه 

 . مل يكن ابرعا يف 1388اعتلى عرش احلكومة بعد وفاة غياث الدين يف عا  
فنون احلرب، فتح "نغر كوت" )يف كانغره(. كانت والية السند قد استقلت ولكنه 
ضمها إىل السلطنة، وغزى البنغال ولكنه عاد دون أن يفتحها. ظل عاكفا على 

 كانت تتعارض مع الشريعة. طّور أمور رفاهية الرعية وحببوحتها وألغى القوانني اليت
الفالحة والزراعة ودبّر ومول املياه إىل األراضي غري املزروعة. وعّمر قرى ومدان  
كثرية منها "حصار فريوزة" )تسمى اآلن "حصار" فقط( و"جيون بور" اليت عمّررت 
ابسم جوان خان. مدينة دهلي "فريوز آابد" اليت عّمرها فريوز شاه تغلق طوهلا ستة 

ك.   أميال وعرضها ميالن. وقد بىن فريوز شاه كثريا من القنوات واجلسور والِبر
 مقربة فريوز شاه تغلق

مقِبة فريوز شاه موجودة على جانب احلوض اخلاص يف وسط مدرسة كبرية   
أسسها بنفسه. إن مقِبة "رضية سلطانه" أيضا تقع هنا. لقد هز  تيموُر لنك 

وسيطر على دهلي. لقد أثىن تيمور كثريا على  ، 1398حممدي شاه هنا يف عا  
مجال هذه البناية وفّن عمارهتا، وبىن على غرارها مسجدا عظيما يف وطنه 

 "مسرقند". 
 

 
 

 
 
 





قلعة غولكنده )حيدر آباد َدكَّن( 

  عهد "قطب شاهي" يف غولكنده أبنية



 مشهد من قلعة غولكنده )حيد آباد دّكن(

 من قلعة غولكنده )حيد آباد دّكن( آخر مشهد



  قلعة آغرا

 مشهد من قلعة آغرا



 القصر اجلهانغريي )قلعة آغرا(

 مقربة "أكرب" يف سكندره بآغره



  تاج حمل يف آغرا

 لتاج حمل مشهد مجيل



- � ___ ._ _ _ ____ 4 _______ ________ _ _  --

'4 

 (فتح بور سيكري) سليم جشيت ةمقرب

(فتح بور سيكري) سليم جشيت ةمقرب مشهد من



 (فتح بور سيكري) املسجد اجلامع

 (فتح بور سيكري) املسجد اجلامعمشهد من 



. 

' 

 )فتح بور سيكري( الباب العالي

 (فتح بور سيكري) الديوان اخلاص



 ( ني )فتح بور سيكريالزما مريماملعروف بـ ر امللكة جودها بائيقص

 )فتح بور سيكري( تركش سلطانه دار



 )فتح بور سيكري( بلِبري دار

 )فتح بور سيكري( القصر اخلماسي



! 
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  )دهلي( املسجد اجلامع:

 ضريح فريوز شاه تغلق )دهلي(



.. 

 )دهلي(غياث الدين ُتْغَلْق ضريح 

قوة اإلسالم مسجدآثار 



 (دهلي)قطب مينار 



  )دهلي( رمحه اهللنظام الدين أولياء  مقربة

  )دهلي( رمحه اهللنظام الدين أولياء  قربةمشهد داخلي مل



 القلعة القدمية )دهلي( 

 القلعة القدمية )دهلي( 



 دهلي(القلعة احلمراء )

دهلي(لقلعة احلمراء )مشهد مجيل ل
 



•

  مقربة ملك همايون )دهلي(

  مقربة ملك همايون )دهلي(

  قربة ملك همايون )دهلي(مشهد مل



  مقربة صفدر جنغ منصور )دهلي(

  مشس الدين التمش )دهلي( سلطانال مقربة



  )دهلي( "جنرت منرت" مراصد

  )دهلي( "جنرت منرت" راصدمل آخر مشهد



  )دهلي( احلوض اخلاص

  )دهلي( لحوض اخلاصاملشهد اخلارجي ل
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