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﴾﴿

أسوة النيب  ومسلمو اليوم بي الواقع واملأمول
يوم 12 من ربيع األول هو اليوم الذي ظهر فيه يف الدنيا 
ذلــك النــور الــذي مســاه هللا ســراجا منــريا ، والــذي كان 
ســيهب للعــامل كلــه نــورًا روحانيــا، فوهــب، والــذي أُنيــط بــه 
إقامــة حكــم هللا يف العــامل، فأقامــه، واضطلــع مبهمــة إحيــاء 
املوتى منذ قرون، فأحياهم، والذي محل على عاتقه مهمة 
السالم واألمان يف العامل، فنشر، والذي خاطبه هللا قائال:

رمحــة  يكــن  فلــم  لِْلَعاَلِمــنَي﴾،  رمَْحَــًة  ِإالَّ  َأْرَســْلَناَك  ﴿َوَمــا 
للمســلمني فقــط، بــل كان وال يــزال رمحــة لغــري املســلمني 
أيضــا ومل يكــن رمحــة للنــاس فحســب، بــل كان رمحــة حــىت 
لألنعــام والطيــور وغريهــا، وكانت شــريعته رمحة للجميع إىل 

 َراِج الُمِنيِر ِفي ِذْكَرى َمْطَلِع السِّ

خطبة اجلمعة اليت ألقاها
 أمري املؤمني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده

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

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم 2017/12/1

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

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

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

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

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(
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يــوم القيامــة، والــذي خاطــب هللا أتباعــه قائــال: ﴿َلَقْد َكاَن 
ْوَم  ٌة َحَســَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَرُْجو اللََّ وَاْليـَ َلُكْم يِف َرُســوِل اللَِّ ُأْســوَ
اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّ َكِثريًا﴾. فاملسلم ال ميكن أن يسمى مسلما 
حقيقيا دون التأســي هبذه األســوة احلســنة. إن نبينا  قد 
قــدم لنــا أســوة يف جمــال إقامــة التوحيد، ويف جمــال العبادات 
ويف جمــال األخــالق الســامية ويف جمــال أداء حقــوق العباد. 
ولكن املؤسف أن أكثرية املسلمني اليوم يّدعون حب النيب 
  لكــن أعماهلــم هــي ضــد مــا عّلمنــاه ســيدان حممــد ،
وقدم لنا أسوته احلسنة ابلعمل به. لقد جاء نبينا  رمحًة 
للعاملــني، ولكــن هــؤالء القــوم الذيــن يدعون حبــه ويتفلون 
يوم الثاين عشر من ربيع األول بكل محاس، فإهنم قد مألوا 
معظــم بــالد العــامل اإلســالمي ابلفــن والفســاد بــداًل مــن أن 
يعاهدوا ويقولوا اي رســول هللا  ســوف ننشــر الرمحات يف 
كل انحيــة عاملــني أبســوتكم احلســنة. يف يــوم الفرحــة هذا 
كان الواجــب علــى كل املســلمني أن يؤكــدوا أبعماهلــم أن 
النــيب الــذي يؤمنــون بــه كان َملِــَك األمــِن والســالم، وكان 
رمحــة للعاملــني، وقــدم منوذجــا مثاليا عاليا يف عبادة هللا وبلغ 

أعلى مســتوى يف األخالق الســامية، وإهنم عاملون بســنته 
كما أمرهم هللا تعاىل، لذا سوف تتفجر منهم يف هذا اليوم 
ينابيــع احملبــة والــوائم واألمــن والســالم فرحــة مبولــد هذا النيب 
، ألن هذا ما أمر به رسوهلم  أتباَعه، وهذا ما انتظره 

منهم، وهذا ما عّلمهم. 

حيسبون أنم حيسنون صنعا
إن ما نراه هو عكس ذلك املأمول متاما، إذ الفساد مستشٍر 
يف البــالد اإلســالمية، بــل العــامل غــري اإلســالمي متوجــس 
مــن املســلمني يف بعــض البــالد خيفــة. ففــي ابكســتان قــد 
أوقفــت احلكومــة خدمــة اهلاتــف اجلــوال يف بعــض املــدن 
، ورجــال الشــرطة مســتنفرون أبعــداد كبــرية يف كل ميــدان 
ومنعطــف طريــق حتســبا الضطــرام نــريان الفتنــة والفســاد يف 
تلك املناسبة. أهذا هو السبيل لالحتفال مبولد هذا النيب؟ 
حيــث أصبــح كل إنســان شــريف خائفــا، وتــرتدد احلكومــة 
يف تنفيــذ القانــون للحفــاظ علــى األمــن واألمــان خوًفــا مــن 
هــؤالء. إن ســّبهم لنــا حنــن األمحديــني وكيــل الشــتائم ضدان 

يف يوم الفرحة هذا كان الواجب عىل كل املســلمني 

أن يؤكدوا بأعاملهم أن النبي الــذي يؤمنون به كان 

َمِلَك األمِن والسام، وكان رحمة للعاملني، وقدم منوذجا 

مثاليا عاليا يف عبادة الله وبلغ أعىل مستوى يف األخاق 

السامية، وإنهم عاملون بسنته كام أمرهم الله تعاىل، 

لذا ســوف تتفجر منهم يف هذا اليوم ينابيع املحبة 

.... والوئام واألمن والسام فرحة مبولد هذا النبي
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ابســم ســيدان وحبيبنــا  كان دأهبــم 
اليومــي، إال أهنــم قــد ازدادوا شــتما لنــا 
يف هذا اليوم احتفاال به، وهم يسبون 
النــيب  هــذا  عظمــة  مــن  يزيــدون  أهنــم 

العظيم بتصرفهم هذا.  
يف  أايم  بضعــة  قبــل  حــدث  مــا  إن 
مــن حماصــرة  بباكســتان  املــدن  بعــض 
مناطق معينة وإغالق الشوارع والطرق 
ابجللوس فيها ووضع العراقيل فيها من 
ِقبــل الغوغــاء، قــد أقــض مضاجــع كل 
مواطــن، حيــث تعطلت احليــاة اليومية 
كليــة، فلــم يســتطع مريــض الوصــول 
بــل  املــدارس،  إىل املشــايف، وأغلقــت 
احملــالت أيضــا فلم يتمكن أي إنســان 
نفــدت يف بيتــه املــؤن مــن أن جيلبهــا 
وأوالده.  أهلــه  ألجــل  احملــالت  مــن 
وقــد حلقت ابلشــعب خســائر ببالبني 
هــذا  كل  حــدث  وقــد  الروبيــات. 
بســبب اهلتــاف بــب الرســول الــذي 
رفعــه هــؤالء املشــايخ املزعومون، ذلك 
للعاملــني،  رمحــة  هــو  الــذي  الرســول 
الطريــق.  حــق  أبداء  أمــران  والــذي 
ُكــْم وَاجْلُلُــوَس يِف  قــال : »ِإايَّ فقــد 
َمــا  اللَِّ  َرُســوَل  اَي  َقالُــوا:  رَُقــاِت.  الطُّ
ِفيَهــا.  ُث  َتَحــدَّ نـَ ِمــْن جَمَاِلِســَنا  بُــدٌّ  لَنَــا 
ِإالَّ  تُــْم  يـْ أَبـَ َفــِإَذا   : اللَِّ  َرُســوُل  َقــاَل 
رِيَق َحقَُّه. َقاُلوا:  اْلَمْجلِــَس َفَأْعُطــوا الطَّ
َوَمــا َحقُّــُه؟ َقــاَل: َغــضُّ اْلَبَصــِر وََكــفُّ 

وِف  ِم وَاأْلَْمــرُ اِبْلَمْعــرُ ــالَ اأْلََذى َورَدُّ السَّ
هــؤالء  اْلُمْنَكِر«.لكــن  َعــْن  ْهــُي  وَالنـَّ
املشــايخ قــد آذوا النــاس بقطــع الطــرق 
ابســم حفــظ عــرض الرســول ، ومع 
ذلــك يزعمــون معرفــة الديــن، جيعلــون 
من شــاءوا مؤمنا ومن شــاءوا كافرا يف 
زعمهم. وليس وراء تصرفاهتم هذه إال 
جلــب املنافــع الشــخصية، وتصرفاهتــم 
  هــذه ال متــّت إىل تعاليــم الرســول

وال إىل أسوته بصلة. 
مــن  أن  إال  هلــم،  يلــو  مــا  فليفعلــوا 
واجب املســلمني األمحديني أن جيعلوا 
  الرســول  أســوة  مــن  جانــب  كل 
نصب األعني ويســعوا للعمل به بكل 

ما أوتوا من قوة وكفاءة. 
سوف أذكر لكم بعض جوانب حياة 

النيب  كأسوة حسنة لنا. 
قــال املســيح املوعــود  مبينــا حب 

النيب  لذات الباري تعاىل:
 لقــد صــار النــيب  عاشــًقا َوهْلَــااًن هلل 
تعاىل، فنال ما مل ينله أحد يف الدنيا. 
لقــد أحــب هللا تعــاىل حبا جعل الناَس 

يقولون: عشق حممد ربه. 
ويقــول  يف وصــف حــب وعشــق 

النيب  لربه سبحانه وتعاىل:
 حني نزلت اآلايت اليت جاء فيها أن 
املشركني جنس، وشرُّ الربية، وسفهاء، 
وقــود  آهلتهــم  وأن  الشــيطان،  وذريــة 

النــار وحصــب جهنم، دعا أبو طالب 
النــيبَّ )( وقــال لــه: اي ابــن أخــي، 
نتيجــة  غضبــا  قومــك  استشــاط  قــد 
وإايَي،  يقتلونــك  وكادوا  شــتائمك 
ومسيــَت  حكماءهــم،  ســفَّهَت  فقــد 
آهلتهــم  ونعــتَّ  الربيــة،  شــرَّ  ِكرامهــم 
اجلديرة ابلتعظيم حصَب جهنم ووقوَد 
النــار، واعتربهتــم مجيعــا رجًســا وجنًســا 
وذرية الشيطان. فأقول نصحا لك أن 
تكــّف لســانك وتتوقَّــف عن الســباب 
وإال فأان ال أقدر على مواجهة القوم.
يقــول املســيح املوعــود : هــذا مــا 
ــه. فقــال لــه النيب  يف  قالــه للنــيب عمُّ
اجلواب: أاي عّماه، إن ذلك ليس سبًّا 
بل هو بيان الواقع، وذكُر حقية األمر 
يف حملــه متامــا. وهــذا مــا ُأرســلُت مــن 
أجلــه، فلــو مــّت يف هــذا الســبيل فــأان 
راض مبــويت بــكل ســرور، فــإن حيــايت 
فــداء هــذا الســبيل، ولــن أتوقَّــف عــن 
قول احلق خشية املوت. واي عمِّ، فإن 
كنــَت ختشــى ضعفــك وقلــة حيلتــك 
فــوهللا  ذمــيت،  عــن  فتخــلَّ  ومعاانتــك 
لســُت حمتاجــا إليــك، ألين لــن أحيــد 
عــن تبليــغ أمــر هللا أبــدا. إن أحــكام 
ريب أحــّب إيّل مــن نفســي. ووهللا لــو 
أن  لتمّنيــت  الســبيل  هــذا  يف  ُقتلــت 
أظــل ُأحيــا وأقتــل يف هــذا الســبيل مــرة 
بعــد أخــرى. هــذا ليــس مقــام خــوف 
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بــل إن غايــة ســعاديت تكمــن يف حتمُّل 
املعاانة يف سبيله سبحانه وتعاىل. كان 
النــيب  يقــول ذلــك والرقــة املفعمــة 
ابلصــدق والنــوُر تعلــو وجهــه الكــرمي. 
أيب  عينــا  ســالت  أهنــى كالمــه  وملــا 
طالــب ابلدمــوع عفــواي ِلمــا رأى مــن 
نور الصدق واحلق، فقال للنيب: كنت 
أجهل حالتك السامية هذه! فإن لك 
شأان غريبا وحالة عجيبة! فاذهْب إىل 
عملــك واســتمر فيــه، وســوف أنصرك 

ما استطعُت ما دمُت حيا.« 
أقول: اليوم يتهمنا املعارضون ويقولون 
إمياهنــم  بســبب  أبن األمحديــني كفــار 
 .)( القــادايين  أمحــد  غــالم  مبــرزا 
احلــادث الــذي ذكرتُــه آنفــا قــد قــرأانه 
يف التاريخ ومسعناه مرارا ولكن العفوية 
والكيفيــة القلبيــة الــيت هبا ذكره املســيح 
املوعــود  تبــني حبَّــه للنــيب العــريب 
حممــد  الــذي بواســطته  تــرتاءى 

للمرء سبل حب هللا تعاىل أيضا. 

حضرة خامت النبيي  بطل التوحيد 
والتغيري الطيب

وقــد بــنّي املســيح املوعــود  هــذا 
اجلانــب مــن ســرية النــيب غارقــا يف حبه 

 وقال ما تعريبه: 
»إنين دائًما أنظر بعني اإلعجاب إىل 
هــذا النــيب العــريب الــذي امســه حممد - 

عليــه ألــف ألــف صــالة وســالم - مــا 
أرَفَع شأَنه! ال ميكن إدراُك مسوِّ مقامه 
العــايل، وليــس بوســع اإلنســان تقديــر 
أتثريه القدسي. من املؤسف أن الدنيا 
مل تقــدر مكانتــه حــق قدرهــا. إنــه هــو 
التوحيــد  أعــاد  الــذي  الوحيــد  البطــل 
إىل الدنيــا بعــد أن غــاب عنهــا. لقــد 
، وذابت نفســه  أحــبَّ هللَا غايــة احلــبِّ
متاًما شفقًة على خلق هللا، لذلك فإن 
لــه علــى األنبيــاء  هللا العــاملَ بســريرته فضَّ
كافًة، وعلى األولني واآلخرين مجيًعا، 
وحّقــق لــه يف حياتــه كلَّ مــا أراد. هــو 
 املنبع لكل فيض. ومن ادعى أبية 
فضيلة من غري االعرتاف أبنه قد انهلا 
بواسطة النيب ، فليس هو إبنسان، 
وإمنــا هــو ذريــة الشــيطان؛ ألنــه  قد 
ُأعطــي مفتاًحــا لــكل خــري وكنـــزا لــكل 
معرفــة. إن الــذي ال ينــال عــن طريقــه 
 فهــو حمــروم أزيل. مــن حنن وما هي 
حقيقتنا؟ سنكون من الكافرين بنعمة 

التوحيــد  أبن  نعــرتف  مل  إن    هللا 
احلقيقي إمنا وجدانه بفضل هذا النيب، 
لناهــا  وأن معرفــة اإللــه احلــّي إمنــا حصَّ
وبنــوره،  الكامــل  النــيب  هــذا  بواســطة 
ومل نتشــرف مبكاملــة هللا وخماطبتــه الــيت 
حنظى من خالهلا برؤية وجهه  إال 
بفضــل هــذا النــيب العظيــم. إن أشــعة 
مشــس اهلدايــة هــذه تقــع علينــا كالنــور 
الساطع، ونستطيع أن نبقى مستنريين 

ما دمنا واقفني إزاءها.«
إًذا، ال ميكــن معرفــة التوحيــد احلقيقــي 
إال ابتباع النيب ، وال ميكن الوصول 
 ، إىل هللا تعاىل إال ابلتأسي أبسوته
وهذا هو أساس ادعاء املسيح املوعود 

 .
  النــيب  عبــادة  مســتوى  كــم كان 
رضــي  عائشــة  الســيدة  تقــول  رفيعــا! 
هللا عنهــا يف ذكــر كيفيــة أدائــه صــالة 
التهجــد: َمــا َكاَن َرُســوُل اللَِّ  َيزِيــُد 
ِه َعلَــى ِإْحــَدى  يِف رََمَضــاَن َوال يِف َغــريِْ

من املؤسف أن الدنيا مل تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي 

، وذابت  أعاد التوحيد إىل الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحبَّ اللَه غاية الحبِّ

له عىل  نفســه متاًما شفقًة عىل خلق الله، لذلك فإن الله العاِلَم برسيرته فضَّ

األنبياء كافًة، وعىل األولني واآلخرين جميًعا، وحّقق له يف حياته كلَّ ما أراد.



المجلد الحادي والثالثون، العدد السابع، صفر وربيع األول - 1440 هـ، تشرين الثاني/ نوفمبر  201٨ م

14

التقوى

َعْشرََة رَْكَعًة ... َفاَل َتَسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ 
َوُطوهِلِّن. 

وقــد جــاء يف روايــة أن صحابيــا رأى 
  رآه  )أي  يصلــي  وهــو    النــيب 
يصلــي صــالة النافلــة يف عزلــة( فقــال: 
رَأَْيــُت َرُســوَل هللِا  ُيَصلِّــي َويِف َصْدرِِه 

َأزِيٌز َكَأزِيِز الرََّحى ِمَن اْلُبَكاِء.
ويف روايــة أخــرى: َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي 
ُقــوُم ِمــَن  َهــا َأنَّ نــيبَ هللِا  َكاَن يـَ هللاُ َعنـْ
َقاَلْت َعاِئَشُة  َر َقَدَماُه فـَ َفطَّ تـَ اللَّْيِل َحىتَّ تـَ
ملَ َتْصَنُع َهَذا اَي َرُسوَل هللِا َوَقْد َغَفَر هللاُ 
َر َقاَل  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما أَتَخَّ َقــدَّ لَــَك َمــا تـَ

َأَفاَل ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكورًا.
مــا طبيعــة االنقــالب الــذي أحدثتــه يف 
الصحابــة عبــادُة النــيب  البالغــة هــذا 
هبــذا    املســيح  يقــول  املســتوى؟ 
الشــأن مــا تعريبــه: »أقول بــكل قوة أنه 
مهما كان اخلصم موغال يف اخلصومة، 
ســواء أكان مســيحيا أو مــن اآلريــني، 
عندمــا يتفقــد حالــة العــرب قبــل بعثــة 
النيب  ث ينظر يف التغرّي الذي حدث 
بتعليمــه وأتثــريه الضطــر إىل الشــهادة 
علــى صدقــه عفــواي. لقــد صــور القــرآن 
الكرمي حالتهم األوىل قائال: ﴿اَيُكُلوَن 
هــذه كانــت  َعــاُم﴾.  اأْلَنـْ اَتُكُل  َكَمــا 
حاهلــم زمــَن الكفــر، ث عندمــا أحدثت 
أتثــريات النــيب  الطيبــة فيهــم تغيريات 
هللا  قــول  وصفــه  حاهلــم كمــا  صــارت 

ًدا َوِقَياًما﴾.  تعاىل: ﴿َيِبيُتوَن ِلرهبِِّْم ُسجَّ
يف    النــيب  أحدثــه  الــذي  التغــرّي 
العــرب اهلمــج وإخراجــه إايهم من اهلوة 
وإيصاهلــم إىل مقــام ســاٍم رفيــع؛ يدفــع 
اإلنســان إىل البــكاء تلقائيــا فيتســاءل: 
ما هذا االنقالب العظيم الذي أحدثه 
النيب  بيث ال نظري له يف اتريخ أّي 
قــوم يف العــامل كلــه؟! هــذه ليســت جمــرد 
أســاطري بــل أحــداث واقعــة أقــرَّ الدهــر 

بصدقها«.
فمــن واجــب أفــراد مجاعــة »اآلخريــن« 
الذين حلقوا ابألولني أن يرفعوا مستوى 
عباداهتم متأسني هبذه األسوة كما فعل 
أصحــاب النــيب ، وأال يظلــوا غارقني 

يف األمور الدنيوية فقط. 

بعض مشائل نبينا  وضرورة التأسي 
با

ترفــع املنظمــات الفرعية وفروع اجلماعة 
تقاريرهــا ويقولــون أبن أربعــني ابملائة أو 
خسني ابملائة أو ستني ابملائة من أفراد 
اجلماعــة قــد أصحبــوا ملتزمــني ابلصالة 
مجاعــًة، ولكــن جيــب أال يهــدأ ابلنــا مــا 
مل يلتــزم هبــا مائــة ابملائــة منهــم. وهــذه 
املســؤولية ال تقــع علــى نظــام اجلماعــة 
فقط بل جيب على كل فرد أن ياسب 

نفسه ويتفقد حالته هبذا الشأن. 
مــاذا كانــت أســوة النــيب  فيمــا يتعلق 
هبــذا  فامسعــوا  واحلــق؟  الصــدق  بقــول 
الشــأن شــهادة ألــد أعدائــه، النضــر بن 
احلــارث، فقــد جــاء يف روايــة أن زعماء 
قريــش اجتمعــوا ذات مــرة مبــن فيهم أبو 
جهل والنضر بن احلارث فقال أحدهم 
عــن النــيب  إن علينــا أن نذيــع أنــه 
ســاحر، قام النضر بن احلارث  فقال: 
»اي معشر قريش إنه وهللا لقد نزل بكم 

ال ميكــن معرفة التوحيــد الحقيقي إال 

باتبــاع النبي ، وال ميكن الوصول إىل 

الله تعاىل إال بالتأيس بأسوته ، وهذا 

 . هو أساس ادعاء املسيح املوعود

التغّر الذي أحدثه النبي  يف العرب الهمج وإخراجه إياهم من الهوة وإيصالهم 

إىل مقام ساٍم رفيع؛ يدفع اإلنسان إىل البكاء تلقائيا فيتساءل: ما هذا االنقاب 

العظيم الذي أحدثه النبي   بحيث ال نظر له يف تاريخ أّي قوم يف العامل كله؟!
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أمر ما ابتليتم مبثله. لقد كان حممد فيكم 
غالما حداث، أرضاكم فيكم وأصدقكم 
حديثــا، وأعظمكــم أمانة حىت إذا رأيتم 
مبــا  وجاءكــم  الشــيب.  صدغيــه  يف 
جاءكــم قلتــم: ســاحر! ال وهللا مــا هــو 
بســاحر، قــد رأينــا الســحرة ... وقلتــم: 
كاهن! ال وهللا ما هو بكاهن قد رأينا 
الكهنــة وحاهلــم... وقلتــم: شــاعر! ال 
وهللا مــا هــو بشــاعر، لقــد رأينــا الشــعر 
ومسعنــا أصنافــه كلهــا... وقلتم: جمنون! 
وال وهللا مــا هــو مبجنــون... اي معشــر 
قريش انظروا يف شأنكم، فإنه وهللا لقد 

نزل بكم أمر عظيم«.
هــذا، ومل يســتطع أبــو جهــل أيضــا أن 
ينكــر صــدق مقــال النــيب ، فقــال ما 
معنــاه: إين ال أكّذبــك ولكــن أكــّذب 
أواثننــا.  ختالــف  ألنــك  بــه  جئــَت  مــا 
بــالط  ســفيان يف  أبــو  قالــه  مــا  وهــذا 
هرقــل، أي أنــه  مل يكــذب قــط، بــل 
هــو ينصــح بصــدق املقــال دائمــا. إًذا، 
مل يســتطع ألــد أعــداء النــيب  أيضــا 
أن يتهموه ابلكذب. وهذا أقوى دليل 

على صدق نبوته. 
ــُر اليهــودي بعــد أن نظــر إىل  وقــال احَلبـْ
وجهــه إن هــذا الوجــه ليــس لــكاذب. 
إن أرفــع معايــري صــدق تعليمــه وعملــه 
غــري  تقــرِّب  أن  ميكــن  حصــرا  هــي 
أيضــا.  اليــوم  اإلســالم  إىل  املســلمني 

أمــا الكــذب واخلــداع والزيــف فيمكــن 
أن يزيــد الكراهيــة والنفــور من اإلســالم 
إليــه.  أحــًدا  يقــرِّب  أن  ويســتحيل 
فليــس مــن شــأن األمــور املاديــة وإقامــة 
احلكومــات وحفــاظ العلمــاء املزعومــني 
بنــاء علــى الكــذب أن  علــى منابرهــم 
ُيثبــت أبــدا فضيلــة اإلســالم. لــذا جيب 
علــى األمحديــني أن يســعوا دومــا لرفــع 
  معايــري صدقهــم أتســيا أبســوة النــيب
لكي يْســهل علينا نشــُر تعليم اإلســالم 
يقتضــي  الدعــوة  تبليــغ  إن  اجلميــل. 
التطابق يف القول والفعل. وإن مل يكن 
يف الفعــل صــدٌق فســوف َيعــّد النــاس 
هللا  وجــود  إن  الديــين كاذاب.  التعليــم 
حــق، وديــن اإلســالم حق ومــن واجبنا 

اليــوم أن ننشــر هــذا احلــق ابلصــدق. 
 : يقول سيدان املسيح املوعود

»العاقل الفطني ال جيد بدا من اإلقرار 
فســدت  قــد  األداين كانــت  أبن كل 
وفقدت الروحانية قبيل اإلسالم. فكان 
نبينــا  هــو اجملــدد األعظــم يف جمــال 
بيــان الصــدق الــذي أعاد احلــق املفقود 
  إىل الدنيــا، وال أحــد يشــارك نبينــا
يف هذا الشرف، حيث وجد العامل كله 
يف الظــالم، وبظهــوره  حتــّول الظــالم 
إىل نــور، ومل يرحــل  مــن الدنيــا حــىت 
خلــَع القــوُم كلهــم الذيــن ُبعــث إليهــم 
لبــاَس الشــرك، ولبســوا ُحلّــة التوحيــد. 
وليــس ذلــك فحســب، بــل وصلــوا إىل 
علــى  وظهــرت  اإلميــان،  مراتــب  أرفــع 
والوفــاء  الصــدق  أعمــال  مــن  أيديهــم 
واليقــني مــا ال نظــري لــه يف أي بقعة من 
بقــاع العــامل. وهــذه الدرجــة من النجاح 
مل تكن من نصيب أّي نيب ســوى نبينا 
الدليــل األكــرب  األكــرم . هــذا هــو 
 ، على صدق نبوة سيدان رسول هللا
إذ ُبعــث يف زمــن غــارق يف الظلمــات؛ 
وكان بطبيعة احلال يتطلَُّب بعثة مصلح 
عظيــم الشــأن. ث ارحتــل  مــن الدنيــا 
والصــراط  ابلتوحيــد  ــك  متسَّ أن  بعــد 
النــاس،  مــن  األلــوف  مئــاُت  املســتقيم 
متخلــني عــن الشــرك وعبــادة األصنــام. 
واحلــق أن هــذا اإلصــالح الكامــل كان 

مل يســتطع ألد أعداء النبي  أيضا 

أن يتهموه بالكذب. وهذا أقوى 

دليل عىل صدق نبوته. 

وقال الَحْبُ اليهودي بعد أن نظر إىل 

وجهه إن هذا الوجه ليس لكاذب.



المجلد الحادي والثالثون، العدد السابع، صفر وربيع األول - 1440 هـ، تشرين الثاني/ نوفمبر  201٨ م

16

التقوى

ا به  وحده، حيث عّلم قوًما مهجيني ذوي طبائع  خاصًّ
  وحشــية اخلصــاَل اإلنســانيَة، أو قولــوا بتعبــري آخــر إنــه
حــوَّل البهائــم أانًســا، ث حّوهلــم مثقفــني، ث جعــل املثقفــني 
أانًسا رابنيني، ونفخ فيهم الروحانية وأنشأ هلم عالقة ابإلله 

احلق.«
فــإن كنتــم تريــدون أن ُتســمَّوا مســلمني حقيقيــني وتنشــئوا 
العالقة ابإلله احلق فثمة حاجة ماسة لرفع معايري الصدق، 
وإذا كان أحــد يــؤدي حــق ذلــك يف العصــر الراهــن فهــم 
األمحديــون. وذلــك ألهنــم قــد عقدوا العهد مــع إمام الزمان 
أهنــم ســيْؤثرون الديــن علــى الدنيــا. فــال تَدعــوا هــذا العهــد 
حمصــورا يف اإلقــرار ابللســان فقــط، بــل جيب أن يشــهد كل 
عمــل لــكل أمحــدي علــى ذلــك، وعندهــا فقــط ســيتضح 
  صــدق هــذا العهــد. مــن األخــالق العظيمــة الــيت كان
يتحلــى هبــا التواضــع أو بتعبــري آخــر ميكن أن نقول إنه كان 
قد بلغ قمة التواضع. تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها 
مل يدث قط أن أحدا من الصحابة أو أهل بيته دعا النيب 
 ومل يستجب له، لذلك قال هللا  له إنك لعلى خلق 

عظيم.  
وعن علي أن النيب  كلما نظر إىل أحد التفت إليه مقبال 
بوجهــه، وكان دومــا مطرقــا كأنــه ينظــر إىل األرض أكثــر. 

وكان يبادر إبلقاء التحية. 
قــد قــال: َأاَن َســيُِّد َولَــِد آَدَم َواَل َفْخــَر وََأاَن َأوَُّل َشــاِفٍع وََأوَُّل 
ــْوَم اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر.  ُمَشــفٍَّع َواَل َفْخــَر َولِــوَاُء احْلَْمــِد ِبيَــِدي يـَ

فهذا منتهى التواضع، وكان يظهر من كل قوله وفعله. 
يقــول ســيدان املســيح املوعــود  جيــب اجتنــاب التباهــي 
احملــض واالســتكبار واخليــالء، وينبغــي التحلــي ابلتواضــع. 
انظــروا أن النــيب   الــذي كان يف احلقيقــة أعظــم وأجــدر 
ابلشــرف والكــرم قــد ورد منــوذج تواُضعــه يف القــرآن الكــرمي 

أن أعمــى كان يتعلــم منــه القــرآن الكــرمي، وذات يــوم حــني 
جاء كان عند النيب  عمائد مكة وزعماءها وكان يتكلم 
ر  معهــم، فبســبب انشــغال النــيب  يف احلديــث معهــم أتخَّ
قليال فانصرف ذلك األعمى، وكان األمر عاداي وبســيطا، 
لكــن هللا  أنــزل ســورة عــن ذلــك، فذهــب النــيب  إىل 

بيته وجاء به وفرش له رداءه املبارك ليجلس عليه.
احلقيقــة أن الذيــن يف قلوهبــم عظمــة هللا ال جيــدون بــدا مــن 
مــن  اســتغناء هللا دومــا ويرجتفــون  التواضــع ألهنــم خيافــون 

خشيته. 
ذلــك ألن هللا  إذا كان يكــرم علــى أمــر مــا فهــو يعاقــب 
أيًضا على أمر، إذا غضب من عمل فيحبط األعمال كلها 
يف حلظــة، لــذا جيــب أن تتدبــروا يف هــذه األمــور واحفظوها 

واعملوا هبا.
إن موضــوع ســريته  وأســوته ال يــكاد ينتهــي، فقــد تــرك 
لنــا أســوة عظيمــة يف كل خلــق، فكيــف ال إذ كان معلمــا 
عظيمــا وكان معلــم اإلخــالق، فحــني جــاء لزايرته شــخص 

سيئ قابله  خبلق حسن. 
ا رَآُه َقاَل  َلمَّ فَعْن َعاِئَشــَة َأنَّ رَُجاًل اْســَتْأَذَن َعَلى النَّيِبِّ  فـَ
ــا َجلَــَس َتَطلََّق  َلمَّ ِبْئــَس َأُخــو اْلَعِشــريَِة َوِبْئــَس اْبــُن اْلَعِشــريَِة فـَ

 إن تبليــغ الدعوة يقتيض التطابق يف القول والفعل. وإن 

مل يكن يف الفعل صدٌق فسوف َيعّد الناس التعليم الديني 

كاذبا. إن وجود الله حق، ودين اإلســام حق ومن واجبنا 

اليوم أن ننرش هذا الحق بالصدق.
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َبَســَط إِلَْيــِه )رغــم مــا رأى فيــه مــن  ُّ  يِف َوْجِهــهِ وَانـْ النَّــيبِ
ا اْنَطَلَق الرَُّجُل َقاَلْت َلُه َعاِئَشُة اَي َرُسوَل  َلمَّ أخالق سيئة( فـَ
ْلــَت لَــُه َكــَذا وََكــَذا ُثَّ َتَطلَّْقــَت يِف  هللِا ِحــنيَ رَأَْيــتَ الرَُّجــَل قـُ
َقــاَل َرُســوُل هللِا  اَي َعاِئَشــُة َمــىَت  َبَســْطَت إِلَْيــِه فـَ َوْجِهــِه وَانـْ
ــْوَم اْلِقَياَمــِة  اًشــا ِإنَّ َشــرَّ النَّــاِس ِعْنــَد هللِا َمْنزِلَــًة يـَ َعِهْدتِــيِن َفحَّ

رََكُه النَّاُس اتَِّقاَء َشرِِّه.  َمْن تـَ
حني ســأله  أحٌد مرة قائال: اي رســول هللا، كيف أعرف 
أنين ُأحسن أو أسيء؟ فقال: إذا مسعَت جارك يقول أبنك 
صاحل فعملك حسن، وإذا قال جارك إنك سيئ وتعاُملك 

سيئ فاعلم أنك سيئ وسلوكك ليس صحيحا. 
إًذا مثة حاجة لتحسني األخالق دوما وهذا جيب أن يكون 
دأب كل أمحدي اليوم. فالســبب األســاس للفن والفســاد 
األخالقــي  االحنطــاط  هــو  العصــر  هــذا  يف  املســلمني  يف 
ونســيان النــاس أســوَة النــيب  فبقيــت عندهــم ادعــاءات 

فارغة فقط.    
  وهــو يذكــر أســوة الرســول  يقــول املســيح املوعــود

الكاملة: 
»إن النيب  أســوٌة كاملة يف كافة جماالت احلياة. فانظروا 
يف حياتــه كيــف كان يعامــل زوجاتــه. إنــه جلبــان وشــقي 
  عنــدي مــن يقــوم مقابــل املــرأة. لــو درســتم حيــاة النــيب
لعلمتــم كــم كان خلوقــا. ال شــك أنــه كان ذا هيبــة عظيمــة 
ومــع ذلــك لــو أوقفتــه امــرأة ضعيفــة توّقــف مــا مل تســمح له 
ابالنصراف. كان يشرتي البضائع بنفسه. ذات مرة اشرتى 
النــيب  شــيئا وقــال لــه أحــد الصحابــة: أرجــوك أن جتعلين 
أمحلــه فقــال: جيــب أن يمــل الشــيء صاحُبه. ولكن جيب 
أال ُيفهــم مــن ذلــك أنــه كان يمــل رزمــة احلطــب أيضــا. 
اهلــدف مــن بيــان هــذه األحــداث هــو أهنــا توحي ببســاطته 

وعدم تكلُّفه . )امللفوظات( 

  حــني ننظــر إىل نبينــا« : ث قــال املســيح املوعــود
نرى أنه عاش 13 عاما من نبوته يف املصائب والشــدائد، 
وعــاش 10 أعــوام حاكمــا يتمتع ابلســلطة والثروة، ومقابله 
أمٌم كثرية. أوال كانت أمته واليهود والنصارى ومجاعة عبدة 
األصنــام واجملــوس وغريهــم، وكانــت أعماهلــم عبــادة األواثن 
وكان اعتقادهــم الراســخ ابألواثن أكــرب مــن االعتقــاد ابهلل. 
فلــم يكونــوا يعملــون أي عمــل ينايف عظمة األصنام، وكانوا 
يدمنــون شــرب اخلمــر لدرجــة شــربه خــس أو ســبع مــرات 
يوميــا، بــل كانــوا يشــربون اخلمــر بــدل املاء، وكانوا يســبون 
أكل احلــرام كحليــب األم وكانــوا يــرون القتــل كَقطــِع اجلــزر 
والفجل. ابختصار كانوا متورطني يف مجيع األعمال السيئة 
الــيت ترتكبهــا شــعوب العــامل كلــه فكان عليــه إصالح هؤالء 
القوم بينما كان يعيش يف مكة وحيدا فريدا دون أن يكون 
له أي نصري أو معني، فأحياان كان جيد شيًئا لألكل وأحياان 
ينــام جائعــا، وعــدد قليــل مــن الذيــن آمنــوا بــه أيًضــا كانــوا 
يتعرضون لألذى واالضطهاد بسوء كل يوم، فكانوا عدميي 
احليلــة، ويتجولــون هنــا وهنــاك متشــردين، واضُطــّر للهجــرة 
مــن الوطــن. أمــا املرحلــة الثانيــة مــن احليــاة فكانــت اجلزيــرة 

ا به  وحده،   والحق أن هذا اإلصاح الكامل كان خاصًّ

حيث عّلم قوًما همجيني ذوي طبائع وحشية الخصال 

اإلنسانية، أو قولوا بتعبر آخر إنه  حوَّل البهائم أناًسا، 

ثم حّولهم مثقفني، ثم جعل املثقفني أناًســا ربانيني، 

ونفخ فيهم الروحانية وأنشــأ لهم عاقة باإلله الحق
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العربيــة كلهــا خادمــًة لــه مــن أقصاهــا 
إىل أقصاهــا، ومل يكــن أحدهــم يبــدي 
املعارضــة، وكان هللا قــد أعطــاه اقتدارًا 
وهيبــة. لــو أراد َلقتَــل العــرب كلَّهــم، 
فلــو كان  متبــع اهلوى والنفس فقد 
كانــت عنــده فرصــٌة ســاحنة لالنتقــام 
حــني  لكنــه  تصرفاهتــم،  علــى  منهــم 
عــاد إىل مكــة فاحتــا أعلــن »ال تثريب 
عليكــم اليــوم«. ابختصــار قــد طرأْت 
علــى النــيب  مرحلتان وكانت فرصة 
واختبارهــا  أخالقــه  لفحــص  جيــدة 
محــاس  حالــة  تكــن  مل  حيــث  جيــًدا 
أخــالق  بــل كانــت  فــوري،  مؤقــت 
النــيب  قــد اختُــربت كليــة، وكانــت 
قد ظهرت أخالُقه من الصرب والعزمية 
والعفــة واحللــم والتســامح والشــجاعة 
والكــرم واجلــود وغريهــا ومل يكــن أي 

جزء منها مل خيترب. )امللفوظات( 
فاليوم لو أردان االحتفال احلقيقي فال 
بد من العمل أبسوته  بيث يكون 
واإلميــان  عاليــا  العبــادات  مســتوى 
األخــالق  ومعيــار  ابلتوحيــد كامــال 
فــال  يكــن كذلــك  مل  وإن  عظيمــا، 
فــرق بيننــا وبــني غــريان، وإن مل نعمــل 
بيننــا  فــرق  فــال    الرســول  أبســوة 
وبني املتشــتتني واملتسببني يف التضييق 
علــى اآلخريــن مّتبعــني قــادًة عاِرضــني 
وعلمــاء مزعومــني. إمنــا بيعــة املســيح 

املوعود  تتطلب منا أن نضع يف 
كل شــيء أســوة الرســول  أمامنــا، 

وّفق هللا اجلميع لذلك. 

يقــول املســيح املوعــود  يف ذكــر 
مقام النيب  العايل: »ذلك اإلنسان 
وإنســاان  البشــر  أكمــل  الــذي كان 
كامال وأكمل األنبياء، وجاء بربكات 
كاملة، والذي بسبب بعثته الروحانية 
القيامــة  ظهــرت  الروحــاين  واحلشــر 
األوىل يف الدنيــا وعــاد عــامل كامــل من 

فاليوم لو أردنا االحتفال الحقيقي فا بد من العمل بأسوته  بحيث 

يكون مســتوى العبادات عاليا واإلميان بالتوحيد كاما ومعيار األخاق 

عظيام، وإن مل يكن كذلك فا فرق بيننا وبني غرنا، وإن مل نعمل بأســوة 

الرسول  فا فرق بيننا وبني املتشتتني واملتســببني يف التضييق عىل 

اآلخرين مّتبعني قادًة عارِضني وعلامء مزعومني.

األمــوات إىل احليــاة. فــإّن ذلــك النــيب 
املبارك هو ســيدان خامت األنبياء، إمام 
األصفياء، ختم املرَســلني فخر النبيني 
حممــد املصطفــى . فيــا ربنــا احلبيب 
صــّل وســلِّم علــى هــذا النــيب احلبيــب 
صــالة وســالما مل تصــّل وتســلِّم مبثلها 
علــى أحــد منــذ بــدء اخلليقــة. لــو مل 
أيت هــذا النــيب العظيــم يف الدنيــا ملــا 
كان عنــدان دليــل علــى صــدق بقيــة 
إىل  جــاؤوا  الذيــن  الصغــار  األنبيــاء 
الدنيا مثل يونس وأيوب واملسيح ابن 
مــرمي ومالخــي ويــى وزكــراي وغريهــم. 
مــع أهنــم كلهــم كانــوا مقرّبــني ووجهــاء 
وأحباء هللا ، ولكنها مّنة هذا النيب 
الدنيــا.  يف  صادقــني  وا  ُعــدُّ أهنــم   
اللهــم صــّل وســّلم وابرك عليــه وآلــه 
وأصحابــه أمجعــني. وآخــر دعــواان أن 

احلمد هلل رب العاملني.« 


