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التقوى

كلمة التقوى

َباُعِد  َوَساِئُل التَّ
ااِلْجِتَماِعيِّ   ﴿

يد  الذي اخرتعته  الشيء  أن  العجيب  من 
من  وضع  ما  بعكس  أييت  ابت  اإلنسان 
أجله، أمل ُتستحدث خمرتعات كثرية لرفاهية 
جناية  أداة  ذاهتا  الرفاهيات  تلك  مث كانت  البشرية، 
صهر  إىل  اإلنسان  توصل  لقد  نفسها؟!  على  البشرية 
املعادن، فلم يلبث أن صنع سيوفا ورماحا مل يستخدمها 
يف صيد ما أيكل بقدر ما استخدمها يف القتل والعدوان 
على أخيه اإلنسان. كذلك ابتكر الديناميت ألول مرة 
تيسريا لعمليات احلفر والتنقيب يف املناجم، مث مل يلبث 
أن وجد الديناميت طريقه إىل استخدام آخر، وهو القتل 
التقدم  يد  أنتجتها  اليت  املستحداثت  وقائمة  ابجلملة. 
العلمي يف هذا العصر تطول، حبيث حنتاج حلصرها إىل 
تلك  وأغلب  الصفحات،  من  والعديد  العديد  تسويد 
إساءة،  أميا  استخدامها  اإلنسان  أساء  املستحداثت 
بقصد أو بدون قصد، والنتيجة واحدة، هي سري البشرية 

خبطى متسارعة حنو اهلاوية. 
العصرية  املستحداثت  قائمة  املفرط يف  الطول  ونظرا إىل 
اليت أسيء استخدامها حبيث ابتت أتيت مبردود عكسي 
على غري املتوقع منها، ننتقي وسائل التواصل االجتماعي 
من آالت كاحلواسيب أبنواعها، وهواتف لوحية وحممولة، 
وما إىل ذلك من برامج وتطبيقات تعد ابملئات، إن مل نقل 

ابآلالف، وكلها تؤدي إىل نفس النتيجة واملآل.
ابت  اليت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  أمر  يف  الغريب 
إنتاجه  مت  أغلبها،  أن  مسمى،  غري  على  هذا  امسها 
لغاايت خبيثة، سواء مببادرة أفراد، أو برعاية مؤسسات 
 facebook وحكومات، فمن منا ال يعلم يقينا أن تطبيق
أشد  نشبت  بسببه  الذي  وهو  للتجسس؟!  إطالقه  مت 
يسمى كذاب  فيما  األوسط،  الشرق  يف  السياسية  الفنت 

ابلربيع العريب. لقد اعرتف صاحب هذا التطبيق ومطوره 
العظمى  والشرحية  ُدشن ألجلها،  اليت  اخلبيثة  ابألغراض 
من مستخدميه على علم اتم خبطورة استخدامه والعكوف 
عليه طويال، ومع ذلك تراهم يردونه كل يوم ينهلون منه 
هنال، حبيث ال ميكنك أن جتد وصفا أبلغ من أهنم َشارُِبوَن 
ِمَن احْلَِميِم، َفَشارُِبوَن ُشْرَب اهْلِيِم.. نعم، لقد أدركوا مضار 
به حىت  فيه وشغفوا  هاموا  هذا  من  الرغم  وعلى  األمر، 
للتساؤل  دفعا  يدفعنا  ذلك  فكاكا. كل  منه  ميلكون  ال 
عن السر اخلفي وراء تغريُّ مسار االبتكارات واملخرتعات 
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وسائل  من  الزمان  عرب  وكيف حتولت  العظيمة،  البشرية 
لتدمريها  زعاف كاف  ُسمٍّ  إىل  البشرية  للحياة  تيسري 
من  أبن كثريا  القول  من  إًذا  لنا  بد  ال  عليها!  والقضاء 
إىل  حتولت  إمنا  العصور  عرب  والرفاهيات  املستحداثت 
ُوِضعت  اليت  وظيفتها  أداء  عن  وابتعدت  هدم،  معاول 
ألجلها، نظرا إىل ابتعاد البشرية )على إطالقها( عن الغاية 
اليت من أجلها ُخِلقت. فإن يتساءل البعض عن حبوط 
األعمال، فإنه عني ما أشارت إليه آايت الذكر احلكيم: 
ُهْم  بُِّئُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُ نـَ ﴿ُقْل َهْل نـُ

ًعا * ُأولَِئَك  ُهْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَنـَّ نـْ يِف احْلََياِة الدُّ
الَِّذيَن َكَفرُوا ِباَيِت رَبِِّْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفاَل ُنِقيُم 

هلَُْم يـَوَْم اْلِقَياَمِة وَزان﴾ )الكهف: 106-104(.
عن  للحديث  ْفرُِد  نـُ الشهر  هلذا  التقوى  جملة  عدد  يف 
خاصا،  متسعا  االجتماعي  التواصل  ووسائل  أدوات 
وهذا لسببني: األول أن حضرة خليفة املسيح اخلامس 
رََد هلذا املوضوع ابلذات  )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( َأفـْ
مساحة واسعة، حني خصص خطابه الرتبوي يف اثين 
أايم اجللسة السنوية الـ 52 للجماعة اإلسالمية األمحدية 
العام، خصصه للحديث عن  املتحدة هذا  اململكة  يف 
وابلتايل  ابلتفكيك،  واجملتمع ككل  األسرة  يهدد  خطر 
أخيه  وبني  بينه  املواساة  صفة  مبحو  اإلنسان،  تدمري 
ألمسى  اإلنسان  هجرها  لو  اليت  الصفة  تلك  وذويه، 

وحشا ابلتدريج.
بعد  يف  االجتماعي  التواصل  مسألة  نتناول  كذلك 
جديد، وهو البعد احلضاري، وحتديدا ما نعاصره اليوم 
من قضية الصراع احلضاري بني الغرب واإلسالم، وكيف 
التواصل  لوسائل  العاملية، كمظهر  اإلعالمية  اآللة  أن 
االجتماعي أيضا، ابتت طرفا متورطا يف إحداث الفجوة 
والتباعد بني الشعوب واحلضارات اإلنسانية، وذلك فيما 
تلك  أن  من  ابلرغم  »اإلسالموفوبيا«،  بـ  يسمى  ابت 
وتتحد يف  تتعارف  أن  هلا  املفرتض  من  الشعوب كان 
سبيل الوصول إىل هللا الواحد )سبحانه وتعاىل(.. وإىل 
العدد، نقدم إىل  جانب هذا املوضوع احملوري يف هذا 
القارئ العزيز ابقة ملونة من املواضيع واملقاالت واألبواب 
الثابتة، ال بدف اإلقناع فحسب، وإمنا اإلمتاع أيضا. 
سائلني املوىل عز وجل أن جيعل كل كلمة من كالمنا 
تصدر ابتغاء مرضاته، وجينبنا حبوط األعمال.. آمني.

                  
    

الخفي  الرس  عن  للتساؤل  دفعا  يدفعنا  ذلك  كل 

اإلنسانية  واملخرتعات  االبتكارات  مسار  تغيُّ  وراء 

وسائل  من  الزمان  عرب  تحولت  وكيف  العظيمة، 

تيسي للحياة اإلنسانية إىل ُسمٍّ زعاف كاف لتدميها 

والقضاء عليها! ال بد لنا إًذا من القول بأن كثيا من 

العصور إمنا تحولت  املستحدثات والرفاهيات عرب 

إىل معاول هدم، وابتعدت عن أداء وظيفتها التي 

)عىل  اإلنسانية  ابتعاد  إىل  نظرا  ألجلها،  ُوِضعت 

إطالقها( عن الغاية التي من أجلها ُخِلقت.
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن



﴿َعاَلَماُت الُمَقرَِّبيَن
َلدى اللِّه َتَعاَلى

ُقوُلوَن  ﴿ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه َآِلٌَة َكَما يـَ
َغْوا ِإَل ِذي اْلَعْرِش َسِبيًل﴾  تـَ ِإًذا َلبـْ

)43(

شرح الكلمات:
ِقواُم  العزُّ؛  املَِلك؛  سريُر  العرش: 
البيت:  وعرُش  الشيء.  ركُن  األمر؛ 
سقُفه. والعرُش: اخليمُة؛ البيُت الذي 
ُيستظّل به؛ شبُه بيت من جريد جُيَعل 

فوقه الُثمام )األقرب(. 

التفسري:
 لقد ذكر  هنا على الفور مثااًل 
قبل،  من  ذكرُه  مر  الذي  للتصريف 
حيث حتدََّث مرة أخرى عن الشرك، 
ولكن دون أن يكرر ما قاله من قبل، 
إذا كان  وهو:  آخر  بربهان  أتى  بل 
يصبح  مل  فِلَم  سليـًما  منهًجا  الشرك 
املشركون من الواصلني ابهلل ؟ هذا 
هو املراد من قوله تعاىل ﴿إًذا البتَغوا 
إىل ذي العرش سبياًل﴾.. أي لو كان 
َن أهله  لتمكَّ الشرك منهًجا صحيًحا 
من إنشاء صلة مع صاحب العرش، 
اتصاهُلم  عليهم  يفتح  أن  جيب  إذ 
إليه  التقرِب  أبواَب  ببنات هللا وأبنائه 

سبحانه وتعاىل.
موضع  يف  الكرمي  القرآن  سّجل  لقد 

                

              

     

 
 a j
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آخر منه دعوى املشركني أبن غرضهم 
إىل  التقرب  هو  األصنام  عبادة  من 
هللا تعاىل، إذ قالوا: ﴿ما نعُبدهم إال 
)الزمر: 4(.  زُْلَفى﴾  ليقرِّبوان إىل هللا 
الشرَك  هنا  يدحض  تعاىل  فاهلل  إَذْن 
نفسها،  هذه  دعواهم  على  بناًء 
ذلك  من  هدفهم  دام  ما  فيقول: 
وما  العرش،  ذي  بوصال  حيَظوا  أن 
داموا قد أنشئوا الصالت مع املقرّبني 
يكونوا  أن  فيجب  زعمهم،  يف  لديه 
حمظوظني بقربه، ولكن ال يوجد فيهم 

. أية آاثر للتقرب إليه
عالماِت  الكرمي  القرآن  بني  وقد   

املقربني لدى هللا تعاىل كما يلي:

العلمة األول: 
استجابة الدعاء، قال هللا تعاىل: 

﴿وإذا َسَأَلك ِعبادي عين فإين قريٌب 
ُأِجيُب َدعوَة الّداِع إذا َدعاِن﴾)البقرة: 
عبادي  يسألك  حني  أي   ..)187
منكم.  قريب  إين  هلم:  ُقْل  عين 
أستجيب  أنين  منهم  قريب  وعالمة 

دعاء الداعي.
وهذه العالمة تبلغ من الصحة حبيث 
إنكارها.  يسعه  ال  أيًضا  املشرك  إن 
الشرك،  أهل  عند  هلا  أثر  ال  ولكن 
استجابة  يّدعي  من  بينهم  ليس  إذ 

اليوم  إىل  الدنيا  يف  يوجد  مل  دعواته. 
ابهلل  الوصاَل  ادعى  واحد  شخص 
تعاىل  وأنه  األصنام،  بوساطة  تعاىل 
الدنيا  وأن  ويتقبلها،  دعواته  يسمع 
اإلهلية  االستجابة  آايِت  قد شهدْت 

لدعواته. 

العلمة الثانية:
 يقول هللا  عن املقربني لديه

أَتِْثيًما*  وال  َلْغوًا  فيها  يسَمعون  ﴿ال 
)الواقعة:  َسالًما﴾  َسالًما  ِقياًل  إال 
مقام  عالمة  ِمن  أي  و27(..   26
القرب اإلهلي أنه ال يكون فيه شيء 
من اللغو واإلمث، بل يكون الناس يف 
مأمن من شر اآلخرين، وكل شخص 
ينال  غريه، كما  لسالمة  يسعى  فيه 
السالَم من هللا أيًضا. وال ميكن ألي 
مشرك أن ينكر هذا املعيار أيًضا، إذ 
من الظاهر اجللي أن من يكون مقرَّاًب 

لدى هللا تعاىل ال بد أن حيرتَز األموَر 
واإلمث،  اللغو  حكم  يف  تدخل  اليت 
خلري  ساعًيا  تعاىل،  هلل  عبًدا  ويعيَش 

عباد هللا اآلخرين، متجنًبا الفساَد.
أي  تتوفر يف  ال  أيًضا  العالمة  وهذه 
األول من  الشق  ُخذوا  الوثنيني.  من 
اللغو.  اجتناب  وهو  العالمة،  هذه 
بل  اللغَو؟ كال  املشرك  يتحاشى  مىت 
إنه أييت امَلهازَل بسبب شركه، حيث 
يعّظم ويسجد لشيء موهوم ال علَم 
ويقف  منه؛  أييت  ضرَر  وال  به،  لـه 
أفعاله  برؤية  مذهواًل  مدهوًشا  العاقل 
هذه.  فمثاًل َمن من العقالء يستسيغ 
عن  اهلند  يف  املُثارة  الغوغاء  هذه 
هؤالء  البقر  َعَبَدَة  إن  البقر.  قداسة 
ليستأثروا  لبنها  من  ولَدها  حيرمون 
بينما  والغالل  احلبوب  وأيكلون  به، 
واحلشيش،  الكأَل  البقر  ُيطعمون 
ويسّخرون  احلظائر،  يف  ويقّيدوهنا 

الله تعاىل يدحض هنا الرشَك بناًء عىل دعواهم هذه نفسها، فيقول: 

داموا  وما  العرش،  ذي  بوصال  يحَظوا  أن  ذلك  من  هدفهم  دام  ما 

يكونوا  أن  فيجب  زعمهم،  يف  لديه  املقّربني  مع  الصالت  أنشئوا  قد 

. إليه  للتقرب  آثار  أية  فيهم  يوجد  ال  ولكن  بقربه،  محظوظني 
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يف  وكذلك  أثقاهلم  محل  يف  ُذكورَها 
هذا  ومع كل  ويضربوهنا؛  أسفارهم، 
أهنم  واألغرب  ًسا!  مقدَّ إهًلا  يعتربوهنا 
املسيحيني  من  يسَخرون  ذلك  مع 
إهًلا.  الضعيف  اإلنسان  اختذوا  أبهنم 
بدورهم  فيضحكون  املسيحيون  أما 
حيوااًن  يعتربون  أبهنم  اهلندوس  على 
د  ضعيًفا إهًلا! وال ميلك اإلنسان املوحِّ
لدى رؤية هذه املهازل إال أن يقول: 

ال حول وال قوة إال ابهلل. 
الثانية  العالمة  من  الثاين  والشق 
والوثين  اإلمث.  جيتنبون  أهنم  للمقرَّبني 
وهو  اإلمث  اجتناُب  عليه  يستحيل 
يشرك. إننا ال نشك يف وجود بعض 
ولكن  الوثنيني،  بني  الصالح  أهل 
صالحهم ال يرجع إىل وثنيتهم، وإمنا 
يكون على حسابا؛ ذلك أن فطرهتم 
أن  الشرك  يقدر  فال  صاحلة،  تظل 
ل فيها جذورَه. ُخذوا مثاًل البقر،  يؤصِّ
فإن َعَبَدَة البقر يؤذون إهلهم هذا أبنواع 
األذى. واحلق أهنم مضطرون لذلك، 
فائدة  أجل  من  البقر  خَلق  هللا  ألن 
تسخريها  من  هلم  بد  فال  اإلنسان، 
لصاحلهم. والنتيجة أهنم يسّخروهنا يف 
أعماهلم من جهة، ومن جهة أخرى 
جراء  ابإلمث  مضطرد  شعور  ينتابم 

تسخريهم هلا، فتفُسد ضمائرهم. 

مث إن هؤالء اهلندوس الوثنيني حيتفلون 
مبا ُيطلقون عليه اسم »َدَسْهرَه« )1(،  
مث بعد االحتفال ينتابم تفكري مريب 
وأن   ، شندر« كان َكْهرتايًّ »رام  أبن 
الربمهن  وإهانة  رمَْهًَنا،  بـَ »راَون« كان 
آخر  يوم  يف  ابلتوبة  فيقومون  إمث؛ 
احلال  ونفس  اإلمث.  هذا  عن  كّفارًة 
للمسيحيني حيث يؤمنون أن املسيح 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  إله 
حيّملونه آاثمهم. وعقيدة الشرك هذه 
قد فتحت عليهم أبواب كل معصية، 
قد محل  املسيح  إهلهم  أن  يظنون  إذ 

عنهم مسؤولية ذنوبم.

والعلمة الثالثة 
للمقربني لدى هللا تعاىل أهنم ُيعَطون 
تعاىل.  عنده  من  واحلماية  العصمة 
وهذه امليزة أيًضا ال تتوفر يف املشرك، 
أن  ميكن  إذ كيف  فيه،  تتوفر  ولن 
خيضع  َمن  واحلماية  ابحلفظ  يتمتع 
هللا  سّخرها  اليت  لألشياء  ويسجد 

لإلنسان.

والعلمة الرابعة 
للمقربني لدى هللا تعاىل أهنم يصبحون 
اآلخرين  عباَده  فيعاملون  تعاىل،  هلل 
سالًما  الناس  يزداد  لكي  ابحلسىن، 

ووائًما. وهذه امليزة أيًضا ال ميكن أن 
التوحيد هو  يتحّلى با املشرك، ألن 
وحده القادر على توطيد السالم يف 
اآلهلة  وجود  يؤدي  لن  بينما  العامل، 
املتعددة إال إىل الُفرقة والفساد. واحلق 
تنشب  إمنا  األقوام  بني  احلروب  أن 
فاهلندوسي  القومية،  اآلهلة  بسبب 
ابملسيح،  يؤمن  أن  ميكن  ال  مثاًل 
البقر؛  يعبد  أن  ميكن  ال  واملسيحي 
يعبدوا  أن  ميكن  مجيًعا  هؤالء  ولكن 
ضمان  ميكن  وابلتايل  واحًدا،  إهًلا 

السالم العاملي.
﴿إًذا  تعاىل  قوله  معاين  ومن  هذا، 
أن  سبياًل﴾  العرش  ذي  إىل  البتَغوا 
الرسول  يقول هلم: لو كان هناك 
آهلٌة أخرى يف الواقع التصلتم بم اي 
جيعلكم  ما  على  ليدّلوكم  أعدائي، 
وإابديت،  إضراري  على  قادرين 
ويعرّفوكم إىل صاحب العرش لَِيُدلَّكم 
على خطٍة تنجحون با يف مقاوميت. 
ضعفي،  رغم  املضطرد  فازدهاري 
عبادتكم  رغم  املستمر  وانقراضكم 
على  يدّل  با،  واستعانتكم  لألصنام 
ال  وأن  ابطلٌة،  الشرك  عقيدة  أن 

جدوى منها. 
من  الربهان كثري  بذا  اهتدى  ولقد 
املشركني الكبار. فقد ورد يف احلديث 
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الشريف أن النيب  ملا جاءته النساء 
ال  هلن:  قال  مكة  فتح  يوم  يبايعنه 
هند  بينهن  وكانت  ابهلل.  ُتشرْكَن 
زوجُة أيب سفيان اليت مل متلك نفسها 
نشرك  هللا، كيف  رسول  اي  وقالت: 
ابهلل بعد هذا كله؟ لو كانت أصنامنا 
متلك شيًئا لُنْصرتنا ملا انتصرَت علينا 

رغم كونك وحيًدا ضعيف احليلة! )2(
 

ُقوُلوَن ُعُلوًّا  ا يـَ َعاَل َعمَّ ﴿ُسْبَحاَنُه َوتـَ

َكِبريًا﴾ )44(

شرح الكلمات:
تعال: ارتفَع )األقرب(. ورَاِجْع أيًضا 
شرح الكلمات لآلية رقم 5 من هذه 

السورة.

التفسري: 
من  هي  اليت  ﴿ُعُلوًّا﴾  كلمة  إن 
توكــــــــــيد  هي  ينُصر(  )نَصر  بـــــــــــــــــاب 
من ابب  الذي هو  لِفعـل ﴿تعاىَل﴾ 

التفاعل. ويف القرآن أمثلة أخرى ملثل 
هذا االستخدام كقوله تعاىل ﴿وأنبَتها 
 .)38 عمران:  )آل  حسًنا﴾  نبااًت 
وقد قال املفسرون إن هذا األسلوب 
فعٌل  ر  يقدَّ حيث  شدًة  التوكيد  يزيد 
املعاين(؛  )روح  إضافيان  ومصدر 
وعال  تعالًيا  هللا  تعاىَل  هنا:  والتقدير 
ُعُلوًّا عما يقولون؛ ومفهوم اجلملة أنه 
مما يتناىف متاًما مع عظمة هللا أن يهب 
رَْبه بوساطة أحد، إذ ليس من  ألحد قـُ
احلكمة أن خيلق هللا اإلنساَن بيده، مث 

)1( احتفال هندوسي بذكرى االنتصار الذي حققه »الراجا رام شندر« - سابُع الشخصيات املقدسة لدى اهلندوس، والذي كان ينتمي إىل طبقة »َكْهرَتي« 
اثنيِة الطبقات األربع يف الداينة اهلندوسية - على عدوِّه »الراجا راَون« الذي كان ينتمي إىل طبقة »بـَرمَْهَن« وهي أعلى الطبقات اهلندوسية. )املرتجم(

)2( هناك رواية تنسب هذا املعىن إىل زوج هند أيب سفيان حيث ورد أن الزبري بن العوّام قال أليب سفيان يوم الفتح حني ُكسر صنُم ُهَبل: »اي أاب سفيان، قد 
ُكسر ُهَبل! أما إنك قد كنَت منه يوَم ُأُحٍد يف غرور، حني تزعم أنه قد أنعَم! فقال أبو سفيان: دَْع هذا عنك اي ابَن العوّام، فقد َأَرى لو كان مع إلِه حممٍد غريُه 

لكان غرَي ما كان.« )كتاب املغازي للواقدي: شأن غزوة الفتح ج 2 ص 832(  )املرتجم(

يبعث  فلامذا  أحد،  بوساطة  قرَبه  أحًدا  يهب  ال  تعاىل  الله  كان  إذا 

إمنا  النبي  أن  والجواب:  بهم؟  اإلميان  علينا  فرض  وملاذا  إذْن،  األنبياء 

ُيبعث إلزالة العوائق املوجودة يف سبيل التقرب إىل الله تعاىل، ولتوجيه 

ا عائًقا بني الله وبني العبد،  أنظار الناس إليه . فال يقف النبي سدًّ

تعاىل. الله  مع  مبارشة  عالقٌة  عبد  لكل  تبقى  النبي  وجود  رغم  بل 

. يضع العراقيل يف طريق معرفته به
قد يقول قائل: إذا كان هللا تعاىل ال 
يهب أحًدا قرَبه بوساطة أحد، فلماذا 
يبعث األنبياء إذْن، وملاذا فرض علينا 
إمنا  النيب  أن  واجلواب:  بم؟  اإلميان 
يف  املوجودة  العوائق  إلزالة  ُيبعث 
سبيل التقرب إىل هللا تعاىل، ولتوجيه 
أنظار الناس إليه . فال يقف النيب 
بل  العبد،  وبني  هللا  بني  عائًقا  ا  سدًّ
رغم وجود النيب تبقى لكل عبد عالقٌة 

مباشرة مع هللا تعاىل.
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ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

األسوة الحسنة

رُُكْم أَلْهِلي  .   )ســنن ابن ماجه،  رُُكْم أَلْهِلِه وََأاَن َخيـْ رُُكْم َخيـْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النيب   َقاَل:  َخيـْ
كتاب النكاح(

َعلَُّموا ِمْن أَْنَساِبُكْم َما َتِصُلوَن ِبِه َأرَْحاَمُكْم َفِإنَّ ِصَلَة الرَِّحِم حَمَبٌَّة  رََة َعِن النَّيِبِّ  َقاَل:  تـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
رَاٌة يِف اْلَماِل َمْنَسَأٌة يِف اأَلَثِر  .  )جامع الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا( يِف اأَلْهِل َمثـْ

ْعُبُد  َقاَل: َرُسوُل اللَِّ     تـَ َعْن َأيِب أَيُّوب َأنَّ رَُجاًل َقاَل: اَي َرُسوَل اللَِّ، َأْخرِبْيِن ِبَعَمٍل ُيْدِخُليِن اجْلَنََّة .فـَ
ْؤيِت الزََّكاَة َوَتِصُل الرَِّحَم.  )صحيح البخاري، كتاب األدب( اَلَة َوتـُ ًئا َوُتِقيُم الصَّ اللََّ َواَل ُتْشرُِك ِبِه َشيـْ

ُهْم ُخُلًقــا َوِخَيارُُكــْم ِخَياركــْم  ــرََة َقــال: َقــاَل َرُســوُل اللَِّ    َأْكَمــُل اْلُمْؤِمنِــنَي ِإميَــااًن َأْحَســنـُ َعــْن َأيِب ُهرَيـْ
لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا.   )سنن الرتمذي، كتاب الرضاع(

رَُع ْبــُن َحاِبٍس التَِّميِميُّ  بَّــَل َرُســوُل اللَِّ  َوَســلََّم احْلََســَن ْبــَن َعلِــيٍّ َوِعْنَدُه اأْلَقـْ ــرََة َقــاَل: قـَ َعــْن أيِب ُهرَيـْ
َنَظــَر إِلَْيــِه َرُســوُل اللَِّ  مُثَّ  ُهــْم َأَحــًدا. فـَ ْلــُت ِمنـْ بـَّ ــرَُع: ِإنَّ يِل َعَشــرًَة َمــْن اْلَولَــِد َمــا قـَ َقــاَل اأْلَقـْ َجاِلًســا فـَ

رَْحُم اَل يـُرَْحُم. )صحيح البخاري,،كتاب األدب( َقاَل: َمْن اَل يـَ
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من كالم اإلمام المهدي

 أصل المقاصد للسالكين

»ومعلوم أن من أنواع اهلداية كشٌف وإهلام ورؤاي صاحلة ومكاملات وخماطبات 
وحتديث لينكشف با غوامض القرآن ويزداد اليقني، بل ال معىن لإلنعام من غري 
هذه الفيوض السماوية، فإهنا أصل املقاصد للسالكني الذين يريدون أن تنكشف 
ويِصلوا  وإمياان،  ُحبًّا  ويزدادوا  الدنيا،  هذه  ربم يف  ويعرفوا  املعرفة،  دقائق  عليهم 
حمبوبم متبّتلني. فألجل ذلك.. حثَّ هللا عباَده على أن يطلبوا هذا اإلنعام من 
حضرته، فإنه كان عليما مبا يف قلوبم من عطش الوصال واليقني واملعرفة، فرمِحهم 
وأمّد كلَّ معرفة للطالبني، مث أمرهم ليطلبوها يف الصباح واملساء والليل والنهار، وما 
أمرهم إال بعدما رضي إبعطاء هذه النعماء، بل بعدما قّدر هلم أن ُيرزَقوا منها، 
وبعدما جعلهم وراثء األنبياء الذين ُأوتوا ِمن قبلهم كلَّ نعمة اهلداية على طريق 
األصالة. فانظر كيف منَّ هللا علينا.. وأَمران يف أّم الكتاب لنطلب فيه هداايت 
األنبياء كلها، ليكشف علينا كل ما كشف عليهم، ولكن ابالّتباع والظّلية، وعلى 
قدِر ظروف االستعدادت واهلمم. فكيف نرّد نعمة هللا اليت ُأِعّدت لنا إن كّنا ُطلباء 
اهلداية؟ وكيف ُننكرها بعدما ُأخربان عن أصدق الصادقني؟« )مقتبس من كتاب 
حضرة مرزا غالم أمحد القادايين عليه السالم، محامة البشرى، ص 169-169(
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﴾﴿

ِويَّة َسِفيَنُة اأُلْسَرِة السَّ

ِفي ِخَضمِّ ُطوَفاِن الُمْسَتْحَدَثاِت الَعْصِريَِّة

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

ترمجة: املكتب العريب 
)العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

طوفان املستحداثت يف عصر التقدم املادي
هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر التقدم املادي، وهذا 
اجلديدة،  االخرتاعات  فرص  لإلنسان  يوفر  املادي  التقدم 
وييسر هللا له هذه الفرص كل يوم، أو يطورون املخرتَع القدمي 
املخرتعات  هذه  لكن  فأكثر،  أكثر  والنفع  الراحة  لتوفري 
واألشياء اجلديدة تتسبب من انحية أخرى يف ضرر الناس 
التواصل  لسهولة  اهلاتف  اإلنسان  اخرتع  قد  فمثال  أيضا. 
ولريسل رسائله إىل اآلخر فورًا، وابلفعل ينفع هذا اهلاتف 
الناس نفعا كبريا. لقد أضيفت إىل نظام اهلواتف خصائص 
الصورة  مع  رسائلهم  إيصال  من  الناس  متّكن  جديدة 
اخللوية حىت  أو  النقالة  اهلواتف  والكتابة. وقد كثرت هذه 
أنكم جتدوهنا يف أيدي أهل البالد الفقرية أيضا، بل يكشف 
البحث الذي مت يف بعض البلدان أن الناس ميكن أن جيوعوا 

خطاب ألقاه أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز 
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

يوم 2018/08/4
يف خيمة النساء يف حديقة املهدي، حمافظة سري بربيطانيا مبناسبة اجللسة السنوية
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مرة يف اليوم لكنهم يريدون اقتناء اهلاتف واستخدامه. وعلى 
يستخدمون  اهلند  إن 87 ابملائة من سكان  املثال،  سبيل 
من  ابملائة  و75  شديد.  اهلند  يف  الفقر  أن  مع  اهلواتف 
سكان ابكستان يستعملون اهلواتف مع أن أهلها يشتكون 
من ُفحش الغالء جدا. والربازيل بلد فقري أيضا، وقد ساءت 
من  واحد  ذلك كل  ومع  األايم،  هذه  يف  جدا  معيشتها 
سكاهنا يقتين أكثر من هاتف، بل كل مائة شخص منهم 
ميتلكون 144 هاتفا. وهذه هي احلال يف البالد املتقدمة. 

املال  عندان  ليس  الفقرية  البالد  سكان  يقول  جهة  فمن 
لألكل والشرب، ومن جهة أخرى يلجؤون إلجياد املال أبية 
طريقة من أجل شراء اهلواتف واقتنائها. ذلك ألنه توجد يف 
هذه اهلواتف النقالة أسباب اإلغراء واالستمتاع مثل الفيس 
وكل  والعبث،  واللغو  اللهو  أمور  من  وغريمها  والتويرت  بوك 
هذه املغرايت أو أسباب االستمتاع أو اإلخبار أو الفساد، 

اليت نسميها اللغو. 

فيها إمث كبري ومنافع للناس
املركبة  الربامج  أو  الكثريون ممن يصنعون هذه اهلواتف  يقّر 
فيها أن ضررها كبري جدا. بل لقد قال أحدهم، ولعله َمن 
صمم تطبيق الفيس بوك: إين ال أرضى ألوالدي أبن يقعوا 
يف هذه األمور العابثة. إن هذا الشخص يديل بذا التصريح 
من جهة، ومن جهة أخرى يهيئ أسباب الدمار لآلخرين 
كسًبا للمال. هذه هي األاننية اليت نراها يف هؤالء الناس 
إهنم ال يفكرون كيف يؤدي االستخدام اخلاطئ  املاديني. 
هلذه املخرتعات ابلدنيا إىل الفساد والدمار، وإمنا يهتمون 
مبصلحتهم ومصلحة أوالدهم فقط. وعلى النقيض انظروا إىل 
تعاليم اإلسالم، كم هي مجيلة! فقد قال النيب : عليك 
أن حتّب ألخيك ما حتّب لنفسك. ولو عمل هؤالء القوم 
بذا املبدأ النتفعوا مما يف هذه املخرتعات من خري، وجنوا مما 
فيها من أضرار. غري أن هؤالء املاديني الذين ال يتيسر هلم 
ِمن هدي ورشد، إذا كانوا يدّمرون أنفسهم ابستخدام هذه 
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األشياء الضارة فهو أمر مفهوم، ألهنم 
منبهرون بزخرفة الدنيا وملعاهنا، أما حنن 
يتيسر هلم  الذين  املسلمون األمحديون 
لو  خطوة،  عند كل  واإلرشاد  اهلدي 
املؤدية  العبثية  األمور  هذه  يف  ُخضنا 
جراًي  با  حياتنا  ودمران  الدمار  إىل 
أبننا  أحد  يفيت  فلن  الدنيا،  أهل  وراء 
عقالء. على املرء أال يقتين كل شيء 
بل  كاألعمى،  للناس  تقليًدا  مادي 
أيضا.  عليه أن يستخدم عقله وفكره 
من  أكثَر  ما  شيًئا  املرء  استخدام  إن 
املدمِن  انغماَس  فيه  وانغماسه  الالزم 
وما  الدنيا  عن  املنقطِع  شيء  على 
فيها، ألمٌر غري الئق. إن أكثر الناس 
يظلون مستغرقني يف استخدام اهلواتف 
واألجهزة اللوحية وغريها كما يستغرق 
السكارى يف سكرهم، وهذا يؤدي إىل 
تفكك البيوت وفساد األوالد. يف حياة 
األوالد  يدعون  األمهات  جند  البيوت 
وإذا  أواًل،  يطيعوهنن  فال  الطعام،  إىل 
أتوا جاءوا حاملني يف أيديهم اهلواتف 
ذات  املخرتعات  من  شابها  وما 
األلعاب واألفالم، ويظلون يشاهدوهنا 
إن  مث  األكل.  أثناء  الوقت حىت  كل 
بعض األوالد ال يهتمون بدراستهم مما 
يبعث أمهاهتم على القلق. لقد بدأ اآلن 
بعض املاديني العقالء أيضا يقولون إن 
هذه املخرتعات قد قضت على وحدة 

بيوتنا. يف املاضي كان الوالدان واألوالد 
جيلسون ويتكلمون فيما بينهم. مث جاء 
التلفاز فكانوا يشاهدونه جالسني معا، 
أما  الوحدة،  من  نوع  البيت  وظل يف 
النقالة  واهلواتف  احلواسيب  فإن  اآلن 
األندرويد  وأجهزة  اللوحية  واألجهزة 
بني  فرقت  قد  األداوات  من  وغريها 
األقارب أو قضت على القراابت، ومل 

تبق يف البيوت وحدة. 
عاقل  كل  تبعث  املخرتعات  فهذه 

فيها أضرارا أيضا. من املؤكد أن فيها 
منافع، حيث تستطيعون مشاهد قناة 
الدينية  الربامج  من  وغريها  اي  امي يت 
والثقافية للجماعة، إال أن استخدامها 
قلت  الفساد كما  إىل  يؤدي  اخلاطئ 
آنًفا. املخرتعات احلديثة انفعة ما دام 
استخدامها يف حدود املعقول به. لقد 
والفتيات يف  الشباب  بعض  اآلن  بدأ 
إرسال رسائل عرب اهلواتف أو مشاهدة 
اجللسات،  هذه  عبثية حىت يف  أشياء 
من  فيها  يلقى  ملا  االستماع  من  بداًل 
قد  أيضا  الشكاوي  هذه  خطب. 
هنا  جاءوا  قد  أهنم  فرتون  وصلتين. 
حيملون  ولكنهم  للخطب،  لالستماع 
أيديهم هنا أيضا. مع أن  اهلواتف يف 
الواجب أن يستمعوا ملا قال هللا ورسوله 

بكل إخالص يف جو اجللسة. 

تلك  إزاء  النشء  مع  دوران 
املستحداثت

ا شغف الناس ابهلواتف  لقد ازداد جدًّ
النقالة، حىت إن الصغار الذين ترتاوح 
والتاسعة،  السادسة  بني  ما  أعمارهم 
يكتبون يل يف رسائلهم إننا نطلب من 
ولكنهم  اهلواتف  لنا  يشرتوا  أن  آابئنا 
تزالون  ال  إنكم  قائلني  طلبنا  يرفضون 
الذي  العمر  هو  ما  فأخرِبان  صغارا، 
إهنم  اهلاتف.  اقتناء  للطفل  فيه  جيوز 

الحديثـــة  املخرتعـــات 
نافعـــة مـــا دام اســـتخدامها 
يف حـــدود املســـموح بـــه.

حنن  قلقنا  تثري  وهي  القلق،  على 
املسلمني األمحديني أكثَر، إذ ال ينتبه 
ألوقات  الكبار  بل  والشباب  األوالد 
هذه  على  يعكفون  إذ  الصلوات. 
األدوات ابلليل إىل ساعات متأخرة وال 
الظهر  أما  الفجر.  لصالة  يستيقظون 
يصلومها  أن  يستيطعون  فال  والعصر 
مجاعًة لتواجدهم يف العمل. أما املغرب 
مجاعًة  الرجال  يصليهما  فال  والعشاء 

النشغاهلم بذه األمور العبثية. 
فإن  انفعة  هي  املخرتعات كما  فهذه 
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يسألونين هذا لظنهم أنين سأحناز إليهم 
وأقول هلم يقيًنا: نعم قولوا آلابئكم أن 
يشرتوا لكم اهلواتف، ليجدوا الرخصة 
ينبغي  دائما  أجيبهم  لكين  القتنائها. 
ألودالهم  اهلواتف  اآلابء  يشرتي  أال 
الصغار  بعض  يل  فيقدم  الصغار. 
إىل  حنتاج  لكننا  قائلني:  األعذار 
احلديث إىل آابئنا وأمهاتنا عند بعض 
إذا  فأجيبهم:  املدارس.  يف  الطوارئ 
مسؤويل  فإن  طارئ  أمر  هناك  كان 
اآلابء  خيربون  أنفسهم  املدرسة 
األعذار  فهذه  لذا  بذلك،  واألمهات 

أيضا غري مقبولة.
يسعون  الذين  واألمهات  اآلابء  أما 
العبثية  األمور  هذه  أوالدهم  ليجّنبوا 
يقينا،  والثناء  املدح  يستحقون  فإهنم 
وعددهم كبري. لقد ظهرت اآلن حبوث 
لألوالد  السماح  ينبغي  ال  إنه  تقول 
مبشاهدة التلفاز واألجهزة اللوحية وما 
شاشات  ذات  أدوات  من  شابهما 
أكثَر من ساعة يف اليوم، وإال ضعف 
فبداًل  لذا  منوُّهم.  تضرَّر  بل  بصرهم، 
من شراء هذه األشياء للصغار، عليكم 
أن تعّودوهم اللعَب يف اهلواء الطلق يف 
يف  الكتب  وقراءَة  الواسعة  الساحات 

وقت املذاكرة. 
األداوات  هذه  حال،  كل  على 
األحيان  بعض  يف  ضارة  االلكرتونية 

استخدام  ويزداد  أيضا،  وانفعة 
أن  اجلميع  وعلى  ضررا.  معظمها 
يتجنبوا استخدامها اخلاطئ، وال سيما 
الكبار  يستخدمها  عندما  الصغار. 
بطريقة خاطئة، فال بد أن يتعلم منهم 

الصغار هذا اخلطأ. 
كبري  عدد  هناك  تعاىل  هللا  بفضل 
برتبية  يهتممن  اللوايت  األمهات  من 
األمهات  فإن  األقل  وعلى  أوالدهن، 
اللوايت أيتني ملالقايت أو اللوايت يراسلنين 
يعطينين انطباًعا أهنن أكثر حرًصا من 
اآلابء على تربية أوالدهن على ما يرام. 
فيه  يتعلم  الذي  العصر  هذا  يف حميط 
أمورا  املدرسة  يف  غريهم  من  الصغار 
أن  قبل، كما  ذي  من  أكثَر  دنيوية 
املدارس تعّلمهم حبجة احلرية أمورًا هم 
إذ ال عالقة هلم با يف  عنها  يف غىن 
دعوا  البعض  يقول  بل  السن،  هذه 
ينبغي  وال  حر،  جو  ينموا يف  األوالد 

الولد  سيقرّر  بل  دين،  أي  يعلَّموا  أن 
بنفسه عندما يكرب ما إذا كان سيختار 
أقول:  خيتار،  دين  وأي  أم ال،  الدين 
هذا  مثل  ويف  األوضاع  هذه  مثل  يف 
من كل  األوالد  يدفع  الذي  احمليط 
املادية، قد أصبحت تربية  جانب إىل 
لآلابء  كبريا  حتداي  الناشئة  األجيال 
واألمهات الذين حيبون الدين. لو بدأ 
التعليمية تفرض على  اجملتمع واملعاهد 
أوالدهم  يعّلموا  أال  واألمهات  اآلابء 
الدين فليس هناك وضع هو أكثر هواًل 
غدا  يقولون  وقد  ذلك،  من  وخوًفا 
أيضا،  األخالق  لتعليم  داعي  ال  أنه 
متييز  يتعلمون  األوالد  سيكرب  فعندما 
األخالق السيئة من احلسنة من تلقاء 
أنفسهم. هذه األمور تبعث على القلق 
هؤالء  أقوال  إن  حتما.  واالضطراب 
املاديني أنفسهم متناقضة، فمن انحية 
أيضا  امللحدون  بل  الالدينيون  يتكلم 

فمن جهة يقول سكان البالد الفقية ليس عندنا املال لألكل والرشب، 

ومن جهة أخرى يلجؤون إليجاد املال بأية طريقة من أجل رشاء الهواتف 

واقتنائها. ذلك ألنه توجد يف هذه الهواتف النقالة أسباب اإلغراء واالستمتاع 

مثل الفيس بوك والتويرت وغيهام من أمور اللغو والعبث. وكل هذه 

املغريات أو أسباب االستمتاع أو اإلخبار أو الفساد، التي نسميها اللغو. 



المجلد الحادي والثالثون، العدد السادس، محرم وصفر - 1440 هـ، تشرين األول/ أكتوبر  201٨ م

14

التقوى

أخرى  انحية  ومن  الدين،  ضد  كثريا 
قد  نفسه  الدين  أبن  أيضا  يسلِّمون 
ر. ابختصار إهنم  علَّم األخالق والتحضُّ
رغم إنكارهم للدين ال جيدون بدا من 
التسليم ببعض مزاايه أيضا. حيث أننا 
قد آمّنا إبمام الزمان، وادَّعينا أن اخلادم 
الذي كان سُيبعث من    للنيب البار 
العامل من  ليقرب  الزمن األخري،  هللا يف 
هللا وُيطلعه على حماسن اإلسالم، فنحن 
أن  إىل  البيئة  هذه  يف  احلاجة  أبمسِّ 
نعمل أعماال حسنة. فمن واجبنا أن ال 
جنتنب اللغو واللهو والسيئات املتفشية 
يف العامل بشكل شخصي فحسب، بل 
جيب أن نسعى إلنقاذ األجيال املقبلة 
يستمر هذا  ونربيها حبيث  أيضا،  منها 
العمل جيال بعد جيل، وينتفع كل جيل 
إىل  إضافة    إنعامات هللا  من  قادم 
ويستجيب  بعبادته  والقيام  حقه  أداء 
ألوامره أيضا ابنتظام. إن جمرد اإلعالن 
وترديد العهد ابللسان قياما أبننا سنؤثر 
الدنيا ال يكفي، بل جيب  الدين على 
أن نثبته عمليا أيضا. وال نستطيع خلقه 
بل  أجيالنا،  وال  حنن  سواعدان  بقوة 
يتطلب ذلك فضَل هللا  وللحصول 
على فضل هللا  مثة حاجة إىل دعائه 
وإصالح  أبوامره  والعمل  إليه،  واإلانبة 

أعمالنا، ومعتقداتنا. 

مزية  ل  فقط  اإلجناب  بدافع  الزواج 
فيه

فتاة  وكلِّ  أوالد  هلا  سيدة  فعلى كل 
ستصبح أمًّا إن شاء هللا أن تدعو هللا 
احملض  بفضله  أوالدها  يريب  أن   
منهم  يكون كلٌّ  حىت  البيئة.  هذه  يف 
ه  وجَّ فقد  الدنيا.  على  الدين  مْؤثرا 
سيدان املسيح املوعود  أنظاران إىل 
أن  جيب  أنه  وتكرارا،  مرارا  األمر  هذا 
والدعاء  الذرية  إجناب  أمنية  تكون  ال 
إذ  طبعية،  رغبة  بدافع  ذلك  أجل  من 
ذرية،  له  تكون  أن  حيب  إنسان  كل 
بصفة خاصة  اإلجناب  يتمنني  والنساء 
ويْقلقن  الطبعية  الرغبة  إىل هذه  إضافة 
أهل  ينجنب فيشكوهن  إن مل  أهنن  من 
أزواجهن  من  يسمعن  وأحياان  األزواج 
األزواج  بعض  قاسية.  كلمات  أيضا 
ابلطالق،  أهلهن  أو  زوجاهتم  يهددون 
فالرغبة الطبعية يف احلصول على الذرية 

صحيحة وجتوز يف مثل هذه األوضاع، 
لكن أكثر من هذا جيب أن تكون عند 
لتكون  اإلجناب  يف  رغبٌة  واملرأة  الرجل 
ذريُتهم صاحلًة ومتدينة وساعيًة لتحقيق 
الغاية املنشودة من خلق اإلنسان، وهي 
أن تكون عابدة هلل . لقد بنيَّ املسيح 
املوعود  هذا املوضوع وأقدم لكّن 

ملخصه وهو:  
إذا كان الوالدان ال حيققان هذه الغاية 
فإن أمنيتهما أبن تكون هلما ذرية كثرية 
فأسوة  َلرغبة سطحية وسخيفة،  العدد 
م  سيقدِّ وعندما  جدا  هامة  الوالدين 
سيتأسون  األوالد  فإن  األسوة  الوالدان 

بما. 
تربية  حول    املوعود  املسيح  قال 
فال ختلو  أان  أما  أدعيته:  ذاكرا  األوالد 
ألصدقائي  الدعاء  من  يل  صالة  أي 
الوالِدين  وأوالدي وزوجيت. كثريون من 
يف  إذ  سيئة.  عادات  أوالدهم  يعلِّمون 

السامح لألوالد مبشاهدة  ينبغي  إنه ال  لقد ظهرت اآلن بحوث تقول 

شاشات  ذات  أدوات  من  شابههام  وما  اللوحية  واألجهزة  التلفاز 

لذا  هم.  منوُّ ترّضَر  بل  برصهم،  ضعف  وإال  اليوم،  يف  ساعة  من  أكرَث 

اللعَب يف  تعّودوهم  أن  للصغار، عليكم  األشياء  فبداًل من رشاء هذه 

املذاكرة.  وقت  يف  الكتب  وقراءَة  الواسعة  الساحات  يف  الطلق  الهواء 
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ارتكاب  األوالد  يبدأ  حني  األمر  أول 
إىل  يؤدي  مما  ينبِّهوهنم  ال  السيئة 
عهم وجتاسرهم. حني يولد األوالد  تشجُّ
برتبيتهم وال إبصالح  الوالدان  يهتم  ال 
أخالقهم.  بتحسني  وال  معتقداهتم 
جدا،  هام  أيضا  املعتقدات  فإصالح 
الدين أيضا ضروري جدا. فإذا  وتعليم 
تعلَّموا الدين فسيتعلمون األخالق من 
املعتقدات  وإصالح  أنفسهم.  تلقاء 
أي  الرتبية.  أجل  من  جدا  ضروري 
هام  والرتبية  الدين  بتعليم  االهتمام 
األخالق  تصحيح  فإن  وكذلك  جدا. 
إن  جدا.  ضروري  قلت  كما  أيضا 
مراقبة تصرفات األوالد وتعليمهم الديَن 
الدعاء  إىل  إضافة  أخالقهم  وحتسني 
هذه  يف  الدينية  فالرتبية  جدا.  هام 
مثة حاجة  هام جدا.  أمر  املادية  البيئة 
أبن  األوالد  لدى  اإلحساس  إىل خلق 
م على كل شيء. مثة حاجة  الدين مقدَّ
ماسة إىل أن ختربوا األوالد أن األخالق 
اليت  تلك  هي  واحلقيقية  الصحيحة 
 والديُن. فالصدق هو  علََّمناها هللاُ 
القول السديد أي بيان كل شيء بكامل 
اللف والدوران والتعقيد،  الصدق دون 
نقيا.  واضحا  الكالم  يكون  حيث 
وإن مل يتمسك بذا الوالدان فلن تؤثر 
وكذلك  األوالد  يف  بذلك  نصيحتهما 
هذا  األمور يف  بعض  األخرى.  األمور 

اجملتمع ال تعّد سيئة أو منافية لألخالق 
لكن الدين يعّدها سيئة وخاطئة. فمن 
األوالد  يعلِّموا  أن  الوالِدين  واجب 
التمييز بني الصاحل والطاحل، وخاصة إذا 
كانوا يتعلمون يف املدارس هذه األمور 
الوالدان  إذا كان  سلفا.  ذكرهتا  اليت 
يريدان أن يكوان إماَمي املتقني فال بد 
فكما  املتقني.  من  شخصيا  يكوان  أن 
املادية جيب  ابلدراسة  االهتمام  يبداين 
أن يكون عندهم االهتمام برفع مستوى 
مث جيب  أيضا  ألوالدمها  الديين  التعليم 
أن يبذلوا املساعي من أجل ذلك أيضا. 
الدينية  الرتبية  إىل  احلاجة  إدراك  خللق 
النيب  قال  والعبادة  الدين  أمهية  وتعليِم 
َناُء  أَبـْ َوُهْم  اَلِة  اِبلصَّ َأْواَلدَُكْم  ُمرُوا   :
َناُء  َها َوُهْم أَبـْ َسْبِع ِسِننَي وَاْضرُِبوُهْم َعَليـْ

ُهْم يِف اْلَمَضاِجِع.  نـَ يـْ رُِّقوا بـَ َعْشٍر َوفـَ

أولدان، ماذا عن علقتنا الشخصية 
معهم؟!

تربية األوالد  يقدرن على  األمهات  إن 
بوجه صحيح، فإذا أدَّين هذا الواجب 

على ما يرام فيمكن أن تتم تربية األوالد 
يف  يكون  وسوف  صحيح،  بشكل 
تكون  مث  ومن  الرمحن،  عباُد  ذريتهن 
ذريتنا حمفوظة من الشيطان. وسيصدر 
اهلجمات  ضد  حقيقي  صحيح  سعٌي 
أقصى  ببذل  الشيطان  يشنها  اليت 
اجلهود على كل خطوة يف هذا احمليط 
املادي لإلبعاد عن الدين. وإىل جانب 
هام  الدعاء  إن  والرتبية  التعليم  هذا 
اجتناب  ألن  سابقا،  قلت  جدا كما 
هجمات الشيطان والسيئات ال ميكن 
إال ابإلانبة إىل هللا  واالستعانة به، 
الشيطان خطرية جدا.  وإال فهجمات 
توصلن  أن  جيب  الرتبية  أجل  من  لذا 
األوالد  أخربن  منتهاها،  إىل  أدعيتكن 
ُتنشئن  وبذلك  الدعاء  أمهية  عن 
ضمان  ذلك  ففي   ، ابهلل  عالقتهم 
هجمات  من  القادمة  أجيالنا  لوقاية 
أبداء  األوالد  نصح  إنَّ  الشيطان. 
أي كيف  وتعليَمهم كيفيتها،  الصالة 
جيب أن يكون القيام والقعود فيها، ملن 
واجبات الوالدين األساسية. كان النيب 

 فالصدق هو القول السديد أي بيان كل يشء بكامل الصدق دون اللف 

والدوران والتعقيد، حيث يكون الكالم واضحا نقيا. وإن مل يتمسك بهذا 

الوالدان فلن تؤثر نصيحتهام بذلك يف األوالد وكذلك األمور األخرى....
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 والصحابة يرّبون األوالد منذ الصغر. ويف هذه األايم يظن 
اجلماعة من  الفرعية يف  املنظمات  أن من واجب  الوالدان 
اخلدام واألطفال وجلنة وانصرات أن تريب أوالدمها وتعلِّمهم 
أو تزوِّدهم مبعلومات دينية. صحيح أن  الصالة وأسلوبا، 
هذه املنظمات الفرعية أنشئت للرتبية وخلق الوحدة إال أن 
يعلِّمن  األمهات  بعض  بذلك.  تقلَّ  مل  الوالدين  واجبات 
أوالدهن األدعية منذ الصغر، وهم ُيعجبون السامعني أثناء 
األمهات  غالبية  لكن  بريئة  بلهجة  األدعية  تلك  ترديدهم 
ال يرّبني بذا االهتمام. إن األدعية اليت علَّْمنهم ميكن أن 
يداوموا عليها ما دمن يدعون هللا هلم. فهذه الرتبية اليت تقوم 
والدعاء  الصالة  أمهية  من  األوالد  وما خيربن  األمهاُت  با 
العمُل والنصُح والتعليم إىل  مثة حاجة إىل أن يستمر هذا 
األمهية  هذه  األوالد  يدرك  لكي  ابنتظام،  الشباب  مرحلة 
بذلك  يقومون  الذين  واألمهات  واآلابء  أيضا.  الكرب  يف 
يبقون متمسكني ابلدين. وتكون  فإن أوالدهم بفضل هللا 
لألشياء املادية واألمنيات املادية حيثية اثنوية عندهم، جيب 
أن يتذكر اآلابء أيضا أن األبناء بعد بلوغهم سن العاشرة أو 
احلادية عشرة من العمر حيتاجون إىل عنايتهم بوجه خاص، 
إذا  أيضا.  قبل  من  مرات  عدة  هذا  حول  تكلمت  فقد 
كان اآلابء سيجعلون ظاهرهم وابطنهم متوافقا / متطابقا 
الرتبية. كثري  منهم  األبناء  يتلقى  فسوف  أسوهتم  ويقدمون 
من اآلابء واألمهات ال يهتمون برتبية دينية ألوالدهم أو ال 
يكون لديهم اإلحساس أبن عليهم أن يؤدوا هذه املسؤولية 

اجلسيمة امللقاة عليهم.  
الدين  عن  أوالدهم  البتعد  هذه  مسؤوليتهم  يؤّدوا  مل  إذا 
منجرفني مع تيار الدنيا بل سيبتعدون عن هللا تعاىل أيًضا. 
األوالد  برتبية  يستهينوا  أال  واألمهات  اآلابء  على  فينبغي 
الدينية، ولذلك مثة حاجة إىل بذل السعي واجلهد اخلاص، 

التعليم  إىل  حنتاج  الدنيا  مواجهة  أجل  من  أننا  شك  وال 
ذلك،  يف  عالية  مكانة  إحراز  من  بد  وال  أيضا،  الدنيوي 
وللرتغيب يف ذلك بدأ خليفُة املسيِح الثالُث )رمحه هللا تعاىل( 
الذهبية،  ابألومسة  املتفوقني  والبنات  األوالد  تكرمِي  مشروَع 
وذلك رائج اآلن يف العامل كله، ال ُتعطى األومسة الذهبية يف 
كل مكان ولكن ُتعطى أومسة عادية وشهادات التقدير، إال 
أن يف ابكستان واهلند ُتعطى األومسة الذهبية. واليوم ُعقدت 
هنا أيضا حفلة توزيع اجلوائز وذلك لكي تصل البناُت أيضا 
اهلدف  ليس  هذا  ولكن  الدنيوي،  التعليم  يف  عليا  مراتب 
النهائي من حياتنا. حني قال املسيح املوعود  أن هللا 
تعاىل أخربه أبن أتباعك سينالون الكمال يف العلم واملعرفة، 
فهذا يشمل التعليم الديين والدنيوي كليهما، فلو ختلينا عن 
أيدينا  من  ينفلت  فسوف  فقط  الدنيا  وراء  وسعينا  الدين 
الدين والدنيا كالمها، مث مثل هؤالء اآلابء واألمهات يقلقون 
قد  أنفسهم  هم  إذا كانوا  إال  الدين،  عن  أوالدهم  البتعاد 
يبلغون الشيخوخة  الدنيا، وحني  الدين منغمسني يف  نسوا 
يربطوهم ابهلل  ومل  أوالدهم  يربوا  مل  إذ  أخطؤوا  أهنم  ُيدركون 

تعاىل ُمنذ الصغر. 
مث جيب على اآلابء واألمهات من أجل الرتبية أن ينتبهوا إىل 

فهذا  واملعرفة،  العلم  يف  الكامل  سينالون  أتباعك 

يشمل التعليم الديني والدنيوي كليهام، فلو تخلينا 

عن الدين وسعينا وراء الدنيا فقط فسوف ينفلت 

من أيدينا الدين والدنيا كالهام، ثم مثل هؤالء اآلباء 

واألمهات يقلقون البتعاد أوالدهم عن الدين....
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العائلي ومالَءمته، وكما قلُت جيب أن يكون  اجلّو  طهارة 
االزدواجيُة، حينها ميكن  تظهر  والباطن سيَّني وال  الظاهر 
ابلصدق  تلتزموا  أن  وجيب  حسنة،  تربية  األوالد  ينال  أن 
والقوِل السديد يف كل أمر وُتظهروا مناذج تقدمي الدين على 
الدنيا. وال ينبغي أن تقولوا لألوالد أن الشجار ال جيوز وال 
أنتم  بينما تستخدمون  الديُن  حيبه هللا تعاىل وال يسمح به 
أال  وينبغي  األوالد،  أمام  لبعضكم  بذيئة  أنفُسكم كلمات 
الزوجة زوجها بكلمات انبية يف  الزوج زوجته وال  خياطب 
هذه  مثل  توجد  دراية،  دومنا  الشجار  عند  الغضب  حالة 
العائالت أيضا. ويشكو إيلَّ بعُض األوالد مثَل هؤالء اآلابء 
واألمهات، ويشكون اآلابَء خاصًة قائلني أهنم يعتدون على 
األمهات ويستخدمون كلمات انبية يف حقهن ما يؤثر فينا 
كثريا، ولو لزمت النساء الصمت مقابل جنون الرجال هذا 
يُـِجنْبَ فهذا على األقل  نْيَ ومل  من أجل تربية األوالد وتنحَّ
سيعلِّم األوالَد بصمٍت األخالَق احلسنة من السيئة، ولكن 

ينبغي أال يظن الرجاُل من كالمي هذا أنه مُسح هلم ابلكالم 
السيئ وأن يقولوا ما شاؤوا وعلى املرأة أن تصمت وتصرب. 
كال، ال أقصد ذلك أبدا بل جيب على الرجال أن يضبطوا 
ُمْطلقًة  سلطًة  ميلكون  ملوكا  أنفسهم  حيسبوا  وال  غضبهم 
بل عليهم أن ُينشؤوا يف قلوبم خشية هللا، ويتذكروا أن هللا 
تعاىل مطلع على كل شيء فيهم ويف كل واحد منا ويرى 
ظلمهم، وسوف يعاقبهم على ظلمهم حتما سواء كان هذا 
العقاب يف هذه الدنيا أو يف اآلخرة، لذا جيب على الوالدين 
هلم  أسوًة  األوالُد  البيت جوّا حبيث حيسبهما  أن خيلقا يف 

ويقرتبوا منهما. 
يصطحبوا  أن  األمحديني  اآلابء  واجب  من  أن  تذكروا  مث 
اآلابء  بعض  ونشاطاهتا،  اجلماعة  اجتماعات  يف  أوالدهم 
هو  إمنا  الديين  وتعليمهم  الدينية  األوالد  تربية  أن  يظنون 
يرتكون  فهم  واجبهم  وليس  فقط  اجلماعة  نظام  واجب 
أوالدهم يف برامج اجلماعة، وبعضهم ال يهتمون با إطالقا 

مشهد من ساحة اجللسة حيث ُترفع أعلم الوفود املشاركة
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حُيضرون  ال  اجلماعة كما  برامج  أبنفسهم  حَيضرون  فال 
أوالدهم أيضا، فيجب أن تشاركوا أنتم أيضا فيها وأخربوا 
يعاملوا  أن  املسؤولني  واجب  من  مث  أمهيتها.  عن  أوالدكم 
األطفال ابحلب والعطف يف االجتماعات ويسعوا لتقريبهم 
إىل اجلماعة، وجيب أن حيسب املسؤولون واملسؤوالت أوالد 
اآلخرين كأوالدهم، إن اآلابء أرسلوا أوالدهم إليكم لثقتهم 
بنظام اجلماعة فعليكم أن حتافظوا على هذه الثقة. ال بد من 
السعي لرتبية األوالد يف البيت ويف اخلارج من حيث اجلماعة 
لكي نتمكن من رعاية اجليل القادم وجعِلهم يقّدمون الدين 

على الدنيا. 
جهدا  تبذل  إن كانت  الفرعية  التنظيمات  أن  هنا  وألذكر 
أو  اإلدارية  اهليئة  يف  املسؤولني  فبعض  األطفال  لتـربية  كبريا 
ينفرون  حبيث  سيئ  بشكل  األطفال  يعاملون  نفسه  الرئيس 
من اجمليء إىل املسجد، وقد تلقيت بعض الشكاوى مثلها، 
نفعا  جيِدهم  مل  اجلهد  من  بذال  مهما  أهنما  األبوان  ويقول 
فلرتبية  لرتبيتهم.  ُيضيعون كل جهدمها  املسؤولني  ألن هؤالء 
احمليط كله  يكون  أن  الضروري  من  ابلدين  ولربطهم  األوالد 
ُمـعيًنا، ولكن لو حدث أن طفال أخذ ينفر من برامج اجلماعة 
ُيفهماه أن  أبَوْيه أن  الكبار فعلى  أو  بسبب أحد املسؤولني 
هذا تصرف شخصي لذلك املسؤول وليس مناسبا أن ُتبعد 
نفَسك من اجلماعة بسببه، وكذلك ميكن لآلابء أن يوّجهوا 
اإلدارة  يف  فوقه  هو  من  خيربوا  أو  أبنفسهم  املسؤول  ذلك 
أبن هذا املسؤول حيتاج إىل اإلصالح. ابختصار، إذا كانت 
لألبوين عالقة شخصية مع الولد سُيْخرِبمها كل ما حيدث معه 

وسيفهم إبفهامهما إايه. 
وقد وّجهت إىل ذلك مرارا وتكرارا أن يف هذا احمليط واجملتمع 
حىت  األوالد  مع  شخصية  عالقة  لألبَوين  تكون  أن  بد  ال 
يشاطَر األوالد معهما كل شيء، ألن األمر ال يقتصر على 

خارج  وقتا  األوالد  يقضي  بل  فقط  وبراجمها  اجلماعة  حميط 
البيت مع األطفال اآلخرين فيسمعون منهم و يتعّلمون أمورا 
متنّوعة، وإن كانوا ال يشاطروهنا مع أبَويهم فلن مييزوا اخلري من 
الشر، وهذا اخلجل واحلياء ُيسببان ُبعدا بني األوالد واألبوين 
يصعب إزالته فيما بعد، يظن األبوان أن أوالدمها طيبون جدا 
األحيان  بعض  يف  ولكن  اخلارجي  احمليط  من  يتأّثرون  وال 
يعرتف األبوان فيما بعُد أهنما كاان مغرتَّين أو أساءا الفهم ومل 
يشعرا مىت ابتعد ولدمها عن الدين. يكون الولد يف الصغر على 
الفطرة السليمة وال شك أن النيب  قال ذلك ولكنه  قال 

جّوا  البيت  يف  يخلقا  أن  الوالدين  عىل  يجب  لذا   

بحيث يحسبهام األوالُد أسوًة لهم ويقرتبوا منهام. 

األوالد  مع  عالقة شخصية  لألبَوين  تكون  أن  بد  ال 

األمر  ألن  يشء،  كل  معهام  األوالد  يشاطَر  حتى 

بل  فقط  وبرامجها  الجامعة  محيط  عىل  يقترص  ال 

يقيض األوالد وقتا خارج البيت مع األطفال اآلخرين 

وإن  متنّوعة،  أمورا  يتعّلمون  و  منهم  فيسمعون 

الخي  مُييزوا  فلن  أبَويهم  مع  يشاطرونها  ال  كانوا 

ُبعدا  ُيسببان  والحياء  الخجل  وهذا  الرش،  من 

بعد... فيام  إزالته  يصعب  واألبوين  األوالد  بني 
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أيضا أن احمليط جيعله صاحلا أو طاحلا، متدينا أو ماّداي، لذا 
ال بد لألبوين أن يراقبا أوالدمها أين يلعبون ومع أي نوع من 
األطفال يلعبون؟ وال يظن األبوان أن من واجبهما أن يراقبا 
أتثرَي احمليط فقط يف األوالد بل جيب أن يتذكرا أن سلوكهما 
الظاهري وتعاملهما مع بعضهما أيضا يؤثر يف األوالد ألهنم 
يتأثر  وأخالقهما، كذلك  الظاهرية  األبوين  حالة  يشاهدون 
األوالد يف الالشعور بسيئات األبوين وميوهلما، ويتعلمون من 
نلك امليول والسيئات، لذا على الوالَدين أن ُيصلحا نفسيهما 

ويسعيا إلنقاذ ذريتهما من سيئاهتما ويدُعوَا أيضا. 
بني  العدالة  وهو  والبنات  األوالد  لرتبية  هام  شيء  هناك  مث 
الذكور أكثر، وهذا  الناس يهتمون ابألوالد  اجلنَسني، بعض 
التكرب يف  فيهم  وينشئ  والعجب  والتمرد  األاننية  فيهم  يولد 
هناية املطاف، وبسبب هذا ينشأ يف البنات إحساس ابلدونية، 
وإلزالته يبدْأن يف جمالسة صديقات ُيبعْدهنن عن الدين ابسم 
ال  االبن  إىل  األبوين  فاحنياز  لذا  وغريها.  والنسوية  احلرية 
يفسده وحده بل يفسد االبن والبنت كليهما وُيبعدمها عن 

الدين، وجيب أن تتوجه إىل ذلك األمهات بشكل خاص. 

السبيل األنسب لتقومي سلوك أولدان
كذلك هناك جانب آخر لرتبية األوالد وهو أنه إذا رأيتم 
عليهم  ترفعوا  وال  تعاتبوهم  فال  تقصري  أو  خطأ  أي  فيهم 
الصوت أمام اآلخرين بل عليكم أن متنعوهم هناك حبب،  
أفِهموهم بشكل جيد وحافظوا على كرامتهم،  وبعد ذلك 
ولكن هناك بعض الناس الذين ال مينعوهنم بتاات، هذا ليس 

صحيحا بل ال بد من توجيه األوالد إىل خطئهم. 
هناك شيء هام أريد أن أذكره بشأن األوالد الواقفني اجلدد، 
وهو أن كثريا من اآلابء يظنون أنه ينبغي أال نقول لألطفال 
الواقفني شيئا يف صغرهم وليفعلوا ما يشاؤون وسينصلحون 

تلقائيا عندما يكربون، ولكن هذا التفكري خاطئ متاما. فما 
دمنّت قد نذرتّن أوالدكّن قبل والدهتم داعياٍت هللاَ تعاىل: اي إهلي 
قد نذرُت طفلي املقبل خلدمة دينك. وهذا الدعاء يقتضي تربية 
األوالد ابنتباه شديد. وإلجناح عملية الرتبية هناك حاجة أكرب 
إىل الدعاء. إًذا، هناك حاجة إىل تربية دينية وأخالقية لألوالد 
املنضمني إىل مشروع وقف نو منذ صغرهم، وإىل خلق حب 
هللا تعاىل يف قلوبم ليكونوا ممتازين عن غريهم عندما يكربون، 
ولئال جتذبم رغبات دنيوية. جيب أن يكون مستوى أخالقهم 
أعلى من غريهم، وأال يكونوا مسيئي األدب إىل إخوهتم، وال 
يؤذوا أهل البيت إذا زاروا بيوت اآلخرين مثال. تقول بعض 
األمهات أحياان أن اخلليفة الرابع رمحه هللا قال ما مفاده: جيب 
أال تقولوا شيئا لألوالد املنضمني إىل مشروع وقف نو بل اخلقوا 
فيهم الثقة ابلنفس. فأقول: مل يقصد اخلليفة الرابع رمحه هللا أن 
جتعلوهم مسيئي األدب. بل احلق أن الطفل حباجة إىل الرتبية 
ابحلب منذ بلوغه من العمر ثالثة أو أربعة أعوام. وقد منع 
حضرته رمحه من الزجر والتوبيخ بال مربر كما يعتاد عليه بعض 
اآلابء. وبنّي حضرته رمحه هللا ابلتفصيل أن بعض اآلابء ال 
يرّبون أوالدهم تربية صحيحة يف صغرهم، فحني يزورون بيوت 
تطاق ويضايقون  اآلخرين يشاغبون كثريا ويثريون ضجة ال 
أهلها. وقد أمر حضرته رمحه هللا برتبية األوالد وخاصة املنضمني 
إىل مشروع وقف نو منذ صغرهم، وقال أنه إذا ُعلِّم األوالُد 
أخالقا فاضلة وُمنعوا من الشغب والضجيج وختريب األاثث يف 
بيوهتم فلن يفعلوا ذلك يف بيوت اآلخرين. لقد بنّي حضرته رمحه 
هللا هذه األمور ابلتفصيل. فِمن جهل اآلابء أن يروا عدَم تنبيه 
األوالد على أّي شيء. فإن مل تقمن برتبية األوالد املشرتكني 
يف مشروع وقف نو تربية صحيحة ومل تعّلمنهم التمييز بني 
احلسنة والسيئة منذ الصغر ومارسنت القسوة على أوالد اآلخرين 
فهذا سوف يولِّد احلسد وسوء الظن بني اإلخوة واألخوات. 
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َربِّ كلُّ شيء خادُمك، رّب فاحفْظين وانصرين وارمحين. 

وإن مل ُيظهر األوالد اآلخرون ردة فعلهم وحصلوا على الرتبية 
من تنبيه الوالدين، فالذين يتم تنبيههم سوف يصبحون أفضل 
ممن هم يف مشروع وقف نو. واجلماعة حباجة إىل أوالد مثلهم 
وال هتدف إىل خلق سيئي األخالق وعاطلني حاملني لقب 
»وقف نو« فقط، ألهنم لن ينفعوا اجلماعة شيئا. لذا على 
األمهات أن يربِّني أوالدهن املشرتكني يف نظام وقف نو ليِصلوا 
إىل أعلى املستوايت من حيث العلوم الدينية والدنيوية ومن 
حيث حسن األخالق وعاطفة خدمة البشرية ومن الناحية 
الروحانية. إن عدد األطفال املشرتكني يف مشروع وقف نو يربو 
على ستني ألفا، وأعمار كثري منهم تفوق عشرين عاما، وكثري 
منهم قد تعّلموا الطب والدراسات املهنية األخرى ويعلمون يف 
شىت اجملاالت، ومل يقدموا رمسيا خدماهتم إىل اجلماعة. اجلماعة 
حباجة إىل األطباء ليعملوا يف مستشفياتنا، وعلى الرغم من 
وجود األطباء من املشرتكني يف نظام وقف نو مل نستطع أن 
نسد حاجاتنا هذه. واحلال نفسه ملحوظ يف مهن أخرى. 
فما الفائدة من انضمامهم إىل هذا النظام؟! مث هناك آخرون 
يعرضون خدماهتم مث يرتكون اخلدمة قائلني أن الراتب الذي 
تعطيهم اجلماعة قليل. احلق أن الوقف عبارة عن التضحية. 
فعلى األمهات أن يرّبني أوالدهن على أن يقدموا أنفسهم 
خلدمة الدين بعد إكمال دراستهم، ويقدموا أكرب تضحية يف 
هذا السبيل. عندها ميكننا القول أبن األمهات قد وَفني بعهد 
نذر أوالدهن. وإال فال فرق بني املشرتكني يف وقف نو وغريهم 

ولن تستفيد منهم اجلماعة شيئا. 
فيتحتم على اآلابء أن يسعوا جاهدين يف هذا اجملال بوجه 
اجلماعة،  حاجات  لسد  روحا  أوالدهم  يف  وخيلقوا  خاص 
ويرسخوا فيهم أمهية نذر احلياة، وإال فال خصوصية هلم من 
أّي نوع. وجيب أال ُيهَمل أمر تربيتهم بزعم أهنم أوالد خواص. 
كنت قد ذكرُت يف خطبيت يف كندا قبل سنتني صفات األوالد 

اخلواص فيجب أن تضعها  األمهات أمام أعينهن ويرمسن يف 
ضوئها خطة لرتبيتهم. 

ومن الضروري لرتبية األوالد بوجه عام أال يقال شيء وال 
ه االعرتاضات على نظام اجلماعة يف البيوت. الكالم يف  توجَّ
هذا املوضوع ليس ابألمر اهلنّي، فهو يرتسخ يف أذهان األوالد 
فيظنون أن نظام اجلماعة كله هكذا، بل يتقدمون خطوة 
أخرى ويعرتضون على خليفة الوقت أيضا. وعندما تبدأ هذه 
االعرتاضات يفقد أصحابا الوحدة مع اجلماعة وينفصلون 
عنها. فعليكّن أن ختشني هللا تعاىل بذا الشأن. إذا كان يف 
قلوبكن تعلُّق ابجلماعة وحب هلا فال بد لكّن من إظهار هذا 
التعلق واحلب واجتناب مثل هذا الكالم يف البيوت، وجيب 
أال متتنعن عن مثل هذا الكالم واضعات يف احلسبان أنه قد 
ترفع الشكوى وتـُتَّخذ اإلجراءات ضدكّن، بل جيب أن يكون 

فانحياز األبوين إىل االبن ال يفسده وحده بل يفسد 

االبن والبنت كليهام وُيبعدهام عن الدين، ويجب 

أن تتوجه إىل ذلك األمهات بشكل خاص. 

لذا عىل األمهات أن يربِّني أوالدهن املشرتكني يف نظام 

وقف نو ليِصلوا إىل أعىل املستويات من حيث العلوم 

الدينية والدنيوية ومن حيث حسن األخالق وعاطفة 

خدمة البرشية ومن الناحية الروحانية.
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احلديث يف البيوت عن احرتام اخلالفة واجلماعة من منطلق 
أن هذا ُحكم هللا تعاىل ورسوله. فاخشني هللا تعاىل بدال من 
خشية الناس واضعات يف احلسبان أال تدعن نظام الوحدة 
الذي حظينا به يضيع. إذا كان أحد يشكو من مسؤول يف 
اجلماعة فليبّلغ شكواه إىل اخلليفة مث ليفوِّض األمر إىل هللا 

تعاىل. هذا ما سيجعلكم مرتبطني ابجلماعة واخلالفة. 

حتدايت يف سبيل تربية الفتيات يف هذا العصر
فيجب  البنات  برتبية  يتعلق  وفيما 
آخر  شيء  أي  من  أكثر  االنتباه 
عدم  إن  فيهن.  احلياء  خلق  إىل 
احلياء منتشر يف اجملتمع الغريب ابسم 

احلرية وحيث على حسر الرأس، ولكن عليكن تغطية الرأس 
وااللتزام ابحلياء ابسم الدين. وجيب على الفتيات الواعيات 
أن ينتبهن إىل هذا األمر من تلقاء أنفسهن. لذا إن أسوة 
يقّلد  الصغري  الطفل  الشأن ضرورية جدا.  بذا  األمهات 
األبوين  والبنات يقلدن أمهاهتن خاصة. قبل بضعة أايم 
جاءت للقائي إحدى قريبايت ومعها ابنتها البالغة من العمر 
سنتني أو سنتني ونصف تقريبا، فخلعت السيدة احلجاب 
ألهنا كانت يف جو عائلي، ولكن البنت بدأت تغطي وجه 
أّمها ابحلجاب مرة بعد أخرى وتقول: عليك أن تلبسي 
احلجاب على هذا النحو كما تلبسينه يف اخلارج ألن هذا 
هو احلجاب الصحيح. فكان يف ذهن البنت الصغرية السن 
أن أّمها تلبس احلجاب على هذا النحو دائما وهو جزء من 
لباسها لذا عليها أن تلبس احلجاب على النحو نفسه كلما 

خرجت من البيت أو ذهبت لزايرة أي بيت. 
فما دامت األمهات يقدمن منوذجهن أمام األوالد سيتولد 
وأمهية  احلجاب  أمهية  أيضا  الصغريات  البنات  قلوب  يف 

عظمة حياء املرأة وأمهية ُحكم هللا تعاىل بذا الشأن. لقد 
أمر هللا تعاىل أن على النساء أن يغطني رؤوسهن خبمرهن 
وال يبدين زينتهن لغري حمارمهن. ولكين أقول بكل أسف أن 
كثريا من السيدات والفتيات حني أيتني إىل برامج اجلماعة 
البنت الصغرية واليت ذكرهُتا  يلبسن احلجاب الذي ذكرْته 
قبل قليل، وحني يذهنب إىل السوق يكون حجابن خمتلفا، 
ويف بعض األحيان ال يهتممن به أصال، وهذا أمر خطري 
اجملتمع واملوضة على  جدا ألهنن يقضني حتت أتثري هذا 
يريد اإلسالم  اليت  املرأة  احلياء وقداسة 
متأثرات  ابخلجل  يشعرن  أو  إقامتها. 
ابجملتمع. وليكن معلوما أن اخلجل من 
احلياء يؤدي إىل عدم احلياء. إًذا، جيب 
االستحياء واخلجل من عدم احلياء وليس من العمل أبوامر 

هللا تعاىل. 
اعلمن أن االبتعاد عن حكم واحد من أحكام هللا تعاىل 
يؤدي إىل االبتعاد عن أحكام كثرية أخرى. فإن كننت تردن 
تربية األجيال القادمة تربية حسنة فال بد من العمل وااللتزام 
أبوامر هللا تعاىل جبدية. وإذا كننت تردن أن جُتاب أدعيتكن 
بشأن تربية أوالدكن فال بد من العمل أبوامر هللا تعاىل. هذا 
ما يقوله هللا تعاىل عن استجابة الدعاء. فهناك حاجة إىل 

االنتباه إىل: »فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب«.
ابختصار، ال يكتمل اإلميان ما مل يعمل اإلنسان أبوامر هللا 
تعاىل. وحني يبلغ اإلميان هذا املستوى الذي يريد هللا تعاىل 
ُتقبل أدعية صاحبه. لذا فلرتبية األجيال القادمة هناك حاجة 
إىل  هناك حاجة  أن  أوال، كما  مناذجكّن  تقّدمن  أن  إىل 
العمل أبوامر هللا تعاىل الستجابة الدعاء. ندعو هللا تعاىل أن 
يوفقنا مجيعا لذلك وأن تكون ذرايتنا على عالقة وطيدة ابهلل 

تعاىل. تعالني ندعو معا. 
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الغرب مقابل اإلسالم 

سيما  وال  املاضية،  سنني  العشر  يف 
ال  مواجهة  سنواهتا، كانت  آخر  يف 
من  واإلسالم  الغرب  بني  هلا  مثيل 
من  والغرب  اإلسالم  وبني  جهة، 
إال  يوم  مير  يكاد  وال  أخرى،  جهة 
تعليقًا  أو  حتلياًل  أو  مناظرًة  وتشهد 
اإلسالم،  مسائل  من  مسألة  حول 
وإن  أملانيا،  تشهد  األايم  تلك  ويف 
شئت فقل أورواب كلها ما ُيعرف ابلـ 
»جدل حول اإلسالم«، وهناك سؤاٌل 
تلك  يف  طرحًا  األكثر  هو  حموريٌّ 
ينتمي  اإلسالم  هل  وهو:  األوساط، 
ابإلمكان  وهل  األملانية؟  الثقافة  إىل 

احملليني  السكان  بني  بسالم  التعايش 
ميكن  وهل  الوافدين؟  املسلمني  وبني 
للمسلم املتدين أن يلتزم بدستور البلد 
الذي نزح إليه وأقام فيه، ولو مل يكن 

يدين بدينه وحيكم بشريعته؟ 
نقاشات  مثلها  حتُدث  إنه  الواقع  يف 
بعد  ولكن،  السنني،  عشرات  منذ 
سبتمرب  من  عشر  احلادي  أحداث 
منحًى  النقاش  اختذ  قد  الشهرية 
أطروحة  قائمًا على  لإلسالم،  معاداًي 
تناوهلا جبدية، مفادها: هل ابت  يتم 
اإلسالم يشكل خطراً على قيم أنظمتنا 
الدميقراطية  تفريغ  إىل  يرمي  املتحررة، 
يرفعون  املسلمون  وهل  حمتواها؟  من 

دستور  من  أعلى  اإلسالمية  الشريعة 
البلد الذي هاجروا إليه؟ وابلتايل فإهنم 
اجملتمع،  يف  يندجموا  أن  هلم  ميكن  ال 
وبني عشية وضحاها جندهم قد حتولوا 

إىل معاول هدم، ال بناء؟ 

كيف يرمسون صورة اإلسلم؟   
ممن  الغرب  يف  املتشائمون  ويبدأ 
يف  األكرب  العدو  اإلسالم  يعتربون 
دارت  الذي  القدمي،  الثقافات  صراع 
نواقيس  يدقون  طوااًل  قرواًن  رحاه 
احلمقى  بعض  ارتكب  اخلطر، كلما 
وعلى  اإلسالم،  ابسم  إرهابيًا  عماًل 
الدين  أنه  على  للعامل  يقدمونه  ذلك 

طارق هوبش - أملانيا

تعريب: مازن عقلة

اِت ِفي اإلْساَلِم الُحرِّيَُّة وَتْحِقيُق الذَّ
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البشرية  مستقبل  على  خطراً  األكثر 
يف بالد الغرب، إهنم يقدمون أنفسهم 
للعامل على أهنم الغرب الذي يدافع عن 
والعقالنية،  والعلم  اإلنسانية،  النهضة 
ويكافح من أجل أن ينال الفرد كامل 
منظمات  أقاموا  ولذلك  حقوقه، 
حقوق اإلنسان حول العامل، من أجل 
الشخصية،  حريته  اإلنسان  ينال  أن 
خيتار  أن  فيها  الفرد  شأن  من  اليت 
مع  با  يسعد  اليت  احلياة  بنفسه منط 
اخلارجية،  القيود  كافة  من  التحرر 
وحتقيق ذاته بشكل مستقل. هنا، وهنا 
ابلذات يرون أن اإلسالم يصطدم مع 
هلا  ويكون  املتحررة،  الغربية  احلضارة 
هو  ـ  عندهم  ـ  اإلسالم  ألن  ضداً، 
يسعى  والذي  احلرايت،  تقييد  دين 
بكل نصوصه أن يقف اجملتمع حائاًل 
بني اإلنسان وحتقيق ذاته، وإن مجيع 
أوامره ونواهيه ما هي إال أعباًء وقيوداً 
حيملها املرء على ظهره بكرًة وعشيًا، 
تثقل كاهله، وتقصم ظهره، إهنم يرون 
أن الدين اإلسالمي ينظر للفرد نظره 
إىل الغيّب الذي ال حيسن شيئًا، فيقيد 
يتفوه  أن  جيب  ما  له  وحيدد  حريته، 
وما  عنه،  يصمت  أن  جيب  وما  به، 
جيب أن أيكله، وما جيب أال يطعمه، 
اخلمر،  شرب  بتحرمي  يقيده  إنه 
عن  ومينعه  اخلنزير،  حلم  أكل  وحترمي 

زوجته،  تكن  مل  ما  أنثى  أية  مساس 
ابلرجم  ويعاجل  األخدان  اختاذ  فيمنع 
جلدة  مئة  وابجللد  مرة،  املوت  حىت 
وهكذا  احلد،  هذا  يتعدى  من  مرًة 
دواليك، ويف األخري جتدهم يرون أن 
اإلسالم ما هو إال جمموعة من القيود 
وحتول  احلرايت،  تقيد  اليت  واألغالل 
وجتعل  حبياته،  واالستمتاع  املرء  دون 
منه عبداً ذلياًل لتلك التعاليم، وأن إله 
املسلمني شديد العقاب، ُيرعبهم بيوم 
مستعرة  انر  يف  يلقيهم  الذي  القيامة 
تقصرياهتم،   جمرد  أو  ألخطائهم  جزاًء 
يتعلقون  يفتؤون  ال  لكنهم  يقتلهم 

حييدوا عنه، ولكن ذلك من قبيل علم 
الغرب  أن  والغريب  بصنعته،  الصانع 
األيديولوجية  بذه  يلتزمون  أنفسهم 
مصانعهم  تقدم  عندما  صارم  كنظام 
تلك املصنوعات لألفراد حىت يتمكنوا 
مرضية،  بصورة  منها  االستفادة  من 
فيعطوهنم مع تلك السلعة ما يطلقون 
عليه )كتالوج( أو بطاقة تعريف على 
استعماله بصورة  املنَتج، وكيفية  ذلك 
منه  وتنتفي  يتلف،  لئال  صحيحة، 
يتسبب يف اخلسائر  املنفعة، بل، رمبا 
الصانع  على  يعرتضون  فلماذا  أيضًا، 
ـ  لإلنسان  يقدم  عندما  اخلبري  العليم 
الذي هو أعظم املصنوعاتـ ما ُيصلحه 

ويصونه وحيول دون فساده؟! 

نظرة  من  األمحدية  اجلماعة  موقف 
الغرب لإلسلم 

إنناـ  بكل يقنيـ  ننكر التصور أبن الغرب 
يدافع عن احلرايت، وأن اإلسالم ـ يف 
احلقيقة  ولكن  دوهنا،  حيول  ـ  املقابل 
هي أن اإلسالم هو الذي يدعو إىل 
احلرايت مجيعًا، بتحريره للفرد من ربقة 
دون  وحيلولته  واإلكراه،  العبودية، 
بل  فيه،  وحتكمه  عليه،  أحد  سيطرة 
إنه أحّل على أن يرتك اجملتمُع الفرَد حراً 
عبادته  يف  حىت  مجيعًا،  اختياراته  يف 
ْؤِمْن  ْليـُ فـَ َشاَء  ﴿َفَمْن  فقال  سبحانه، 

فلامذا يعرتضون عىل الصانع العليم 

الخبي عندما يقدم لإلنسان ـ الذي 

هو أعظم املصنوعات ـ ما ُيصلحه 

ويصونه ويحول دون فساده ؟! 

منه  يستطيعون  وال  أدمنوه،  ألهنم  به 
فكاكًا، هل مبقدور أحد نكران ذلك؟  

فما الدين إال أفيون الشعوب. 
واحلق أننا خنلص من ذلك كله أننا ال 
يسعنا أن ننكر أن اإلسالم دين يوصي 
الذين آمنوا به أن يلتزموا النهج الذي 
قدمه هلم ليحيوا حياهتم، وألزمهم أال 
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)الكهف 30(  ْلَيْكُفْر﴾  فـَ َشاَء  َوَمْن 
الذين هم  أنفسهم،  أنبياءه  ومل جيعل 
مل  خيارها،  وخالصة  البشرية  صفوة 
فقال  الناس،  على  أوصياء  جيعلهم 
﴿َلْسَت  ومصطفاه  أنبيائه  خلامت 
َعَلْيِهْم مبَُِسْيِطٍر﴾ )الغاشية 23( احلق 
أن اإلسالم حيمي الفرد، ويقوده إىل 
من  لنا  يتضح  وسوف  ذاته،  حتقيق 
الغرب هو  التالية أن  خالل األسطر 
الذي يستعبد اإلنسان ابستعباد فكره 
وتفكريه، ويقيد حرايته حبصرها فيما 
يقيده  بذلك  وهو  ينفعه،  وال  يضره 
حيث  من  استغالل،  أسوأ  ويستغله 
يدعي أنه ُيطلق يده وحيرره، فإننا لو 
الغريّب  للتحرر  املختلفة  الصور  تتبعنا 
فضيلة،  كل  من  حترٌر  أنه  ألدركنا 
وأتشرية دخول إىل أرض كل رذيلة، 
وال تقود حرايته أبي صورة من الصور 
إىل اهلدف الرائع القيم الذي تقود إليه 
احلرية يف اإلسالم، الذي هو التعرف 
كامل  هلا  اليت  العليا  الذات  إىل 
الصفات وكافة احملامد، والذي يدعوه 
أن يتشبه به، ليكون منوذجًا له، وصورًة 
لكل  الفرصة  ويقدم  منه،  مصغرًة 
ـ  للمخلوقات كلها  يصبح  أن  واحد 
با  معطاًء،  رمحااًن  راعيًا،  راًب  ـ  مثله 
رؤوفًا رحيمًا، لشكواها مسيعًا، لبلواها 
جمتمع  معامل  تتحدد  وابلتايل  بصرياً، 

متماسك متآلف، جيتمع أفراده على 
التنافس يف الوصول ملقامات سامية، 
اإلنسان عن  يفرت  حنو ذات عليا ال 
التوق ملزيد من التقرب إليها، والتشبه 
النهاية أن  با، وحيصل لكل فرد يف 
يكون خرياً حمضًا، ال يشم منه جمتمعه 
رائحة سوء، وهذا ما تطمح إليه النظم 

العاملية مجيعًا 
احلداثة  دأب  يزال  وال  كان  لقد 
اإلنسان  الغربية، هو حترير  واحلضارة 
والفكرية،  االجتماعية  القيود  من 
التعاليم  عن  التخلي  بعد  وخباصة 
املسيحية،  للداينة  والغريبة  املتناقضة 
اليت عافها الغرب ولِفظها، ومن هنا 
األوىل  اخلطوة  الغرب خيطو  بدأ  فقد 
من  خبالصه  الصحيح   االجتاه  حنو 
يستطع  مل  اليت  املسيحية،  األساطري 
بل  رموزها،  فك  البشري  العقل 

املسيح  أشاد  قد  واليت  طالمسها، 
اخلطوة  بتلك  السالم  عليه  املوعود 
حيث  األمهية  غاية  يف  هي  اليت 
الغربية  األمم  )إن  حضرته:  قال 
املسيحية  الشرك  بتحررها من عقيدة 
الالعقالنية قد خطت خطوة عظيمة 

حنو قبول وحدانية هللا( 
يضع  أن  استطاع  الغرب  أن  ولو 
يقدمها  احلقيقية كما  الفردية  احلرية 
أسطر،  قبل  قدمناها  اإلسالم، وكما 
ويسعى بكل محاسة وجّدية يف حتقيق 
ذلك، عندها سيكون احلال منطقيًا، 
ُمَولِّيًا وجهته الصحيحة اليت تتفق مع 
»الوحي  ويف كتاب  البشرية،  الفطرة 
العقالنية املعرفة واحلق« للخليفة الرابع 
سيدان مرزا طاهر أمحد رمحه هللا، قد 
استهّل حضرته كتابه إبثبات أن فطرة 
احلرية،  خبيوط  منسوجة  اإلنسان 

اإلنسان  تحرير  هو  الغربية،  والحضارة  الحداثة  دأب  يزال  وال  كان  لقد 

التعاليم  عن  التخيل  بعد  وبخاصة  والفكرية،  االجتامعية  القيود  من 

ومن  ولِفظها،  الغرب  عافها  التي  املسيحية،  للديانة  والغريبة  املتناقضة 

الصحيح  بخالصه  االتجاه  نحو  األوىل  الخطوة  الغرب يخطو  بدأ  فقد  هنا 

رموزها... فك  البرشي  العقل  يستطع  مل  التي  املسيحية،  األساطي  من 
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من  انطالقًا  ـ  اإلنسان  يسعى  حيث 
احلرية  وأن  حريته،  لتحقيق  ـ  فطرته 
هي أغلى ما جينيه اإلنسان من مثار، 
املؤسسات  مجيع  أن  حضرته  ويؤكد 
استحداثها  مت  قد  االجتماعية 
حريته،  وسلب  اإلنسان  الستعباد 
يف  تسرت  الرباقة  الالمعة  أرْديتها  وأن 
ماكرًة  ونوااي  سوداء،  قلواًب  ثناايها 
أبلسنتها خالف  ُتظهر  وأهنا  خبيثة، 
ما تبطن قلوبا، وإننا بكلمات أخرى 
ميكننا أن نقول أن السعي حنو احلرية 
حتقيق  يف  يكمن  واحلقيقية  الكاملة 
الفطرة البشرية، وقد أعلن سبحانه يف 
بكافة  الكتاب  هذا  أن  اجمليد  كتابه 
اتفاقًا كاماًل  يتفق  تعاليمه وتشريعاته 
سبحانه  فقال  اإلنسانية،  الفطرة  مع 
﴿َفَأِقْم  اإلسالم  دينه  تعاليم  خمتزاًل 
الَّيِت  اللَِّ  ِفْطرََة  َحِنيًفا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك 
مما  )الروم 31(  َها﴾  َعَليـْ النَّاَس  َفَطَر 
رسله،  أرسل  ما  وجل  عز  أنه  يعين 
وما أنزل كتبه، وما أملى تعاليمه إال 
ليحقق احلرية احلقيقية الطاحمة إىل أن 
حيقق كل إنسان ذاته الفطرية، واليت 
األمسى  اإلنسان  غاية  فيها  تكون 
التناظر  إىل  قَدرِه  على  الوصول  هي 
ولكن،  ربه،  وبني  بينه  والتماثل 
النوع  هذا  أن  األسف  لألسف كل 
من احلرايت مل يفطن إليه الغرب بعد، 

احلرايت،  بكافة  للفرد  يقر  أنه  مع 
ليعمل  له مبمارستها، فيرتكه  ويسمح 

يف منطها الغريّب »النظرية املتناقضة«، 
وهلذا السبب ذاته نستطيع أن نفسر 
يتظاهر  الذي  الغرب  معاداة  سر 
التحرر  الذي هو  ابلتحرر  لإلسالم 
املعاداة  لتلك  أن  واحلق  احلقيقي، 
يف  الغرب  أن  أمهها  وأسبااًب،  علاًل 
عدائه لإلسالم بذه الدرجة املؤسفة 
وسرت  معايبه،  مواراة  إال  يبغي  ال 
عن  النظر  صرف  أجل  من  عوراته، 
احلالة املزرية اليت آلت إليها احلضارة 
مبا  اإلسالم  ولذلك يصمون  الغربية، 
»رمتين  العريّب  للمثل  مصداقًا  فيهم، 
يصورون  فرتاهم   ، وانسّلت«  بدائها 
لتقييد  جتسيد  أنه  على  اإلسالم 
مواطنيهم  أنظار  ليصرفوا  احلرايت، 
الذي  احلقيقّي  احلرايت  تقييد  عن 

 »النظرية املتناقضة«

»رمتني بدائها وانسّلت«

إىل حتقيق  يصل  ومن مث،  يشاء،  ما 
الذات الذي متنع أن يضع يف مقابله 

أية حدود.

التصور الغريب للحرية
لن نكون من الذين هم يبالغون، وال 
من املخطئني، لو أطلقنا على احلرية 

رؤية الغرب اخلاطئة على أن اإلسلم هو جمموعة 
من القيود واألغلل اليت تقيد احلرايت



المجلد الحادي والثالثون، العدد السادس، محرم وصفر - 1440 هـ، تشرين األول/ أكتوبر  201٨ م

26

التقوى

وبذلك  عليهم،  جمتمعاهتم  متارسه 
يزرعون يف قلوب الفرد عندهم صورًة 
فيها كافة  جيمعون  لإلسالم،  عدائيًة 
أن  شأهنا  من  اليت  السلبية  العناصر 
اتمة  بصورة  فيها  اإلنسان  تبغِّض 
واحد  ألقى كل  إذا  بينما  وكاملة، 
سيالحظ  يسرية  أتمليًة  نظرًة  حوله 
املتاح  احلرايت  سقف  يف  هائاًل  فرقًا 
له مقارنًة مع تلك اجملتمعات املتخلفة 
يف بالد الشرق، فيسبح حبمد بالده، 
ويتغىن مبا حيظى به فيها من حتررٍّ ال 
يف  اإلسالم  دين  أتباُع  بنصيفه  حيلم 
ترسيخ  سبيل  يف  وهم  جمتمعاهتم، 
ـ بصورة متكررة  ذلك جتدهم يلحون 
خمتلف  عرب  إعالمية  مواد  بث  يف  ـ 
وسائل اإلعالم املتنوعة، تعرض الظلم 
منه  يعاين  الذي  واالستبداد،  والقهر 
املسلمون يف بالد الشرق، فيبدأ بريق 
إشعاع احلرايت يف بالدهم يف النصوع 
واللمعان حينئٍذ - بال شك - فإمنا 

بضدها تتبني األشياُء.
الفرد يف  أن سقف حرايت  ال شك 
بالد الغرب هو أعلى كثرياً من نظريه 
والذي ساهم  الشرقية،  اجملتمعات  يف 
يف ذلك هو البعد الشاسع بني نظرية 
اإلسالم يف احلرايت وتطبيقها، فنحن 
تعاليم  منارس  أننا  بثقة كبرية  ندعي 
نتكلم عن  اإلسالم وال سيما عندما 

احلرية الشخصية للفرد املسلم، ولكننا 
ال نطبق ما جاء يف التعاليم اإلسالمية 
الظلم  من  فإنه  ولذلك  احلقيقة،  يف 
لتلك التعاليم أن ندعي أهنا هي تلك 

اليت منارسها يف جمتمعاتنا
حتلياًل  أجرينا  أننا  لو  احلقيقة  ويف 
لنا  لتبنيَّ  الغرب،  يف  للحرايت  واعيًا 
القهر  بكل جالء وجود أشكال من 
وسلب احلرايت واإلكراه، يفوق نظريه 
وسلب  انعم،  قهر  لكنه  الشرق،  يف 
اليت  النفس  إىل  حمبٌَّب  وإكراه  ماكر، 
إىل  متيل  مما  أكثر  فجورها  إىل  متيل 
يعزفون على هذا  تقواها، واحلق أهنم 
من  ضرب  النهاية  يف  لكنه  الوتر، 
متاَرس  أهنا  رغم  املقيتة،  االستبدادية 
والذي  للقوانني،  خمالفة  غري  بصورة 
واإلحلاح  الروح،  استعباد  فيها  يتم 
الشهوات  أبواب  فتح  على  املستدام 
على مصراعيه، مما يؤدي إىل احتكار 

النفس،  وتشويه  لألفكار،  الشهوات 
الناتج عن تسلل تلك  التشويه  ذلك 
النفس  أركان  إىل  الشائهة  األفكار 
عليها  متلي  فيها  وقبوعها  اإلنسانية، 
أفعاهلا، عرب الالشعور اخلفّي، لتمارس 
الفرد  احتياجات  على  استبدادها 
ورغباته وتوجهاته، اليت من شأهنا أن 
تولِّد طبيعًة أخرى متامًا ميارس اإلنسان 

من خالهلا طقوسًا حياتية مدمرة.
سبحانه  أمران  )الناس(   سورة  ويف 
تلك  شر  من  به  نستعني  أن  وتعاىل 
إىل  تتسلل  اليت  الشريرة  األفكار 
با  تفعل  البشرية  النفس  أعماق 
األفاعيل، وحتوهلا إىل مسخ مشوه من 
األفكار املضللة، والتوجهات املرذولة، 
﴿ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * ُقْل َأُعوُذ 
ِبَربِّ النَّاِس *َمِلِك النَّاِس * إَِلِه النَّاِس 
الَِّذي  اخْلَنَّاِس *  اْلَوْسوَاِس  ِمْن َشرِّ   *
َوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اجْلِنَِّة  يـُ
وَالنَّاِس )7(﴾  )الناس 1-7(   ولقد 
علمنا من تفسريات مفسرينا أن هلذه 
السورة أمهيًة ابلغًة يف الوقت الراهن، 
اخلفية  املمارسات  تلك  إىل  ابلنظر 
إىل  أنظاران  تلفت  حيث  السالفة، 
اخلطر الذي ينجم عن انصياعنا لتلك 
الشريرة،  الناعمة  واألفكار  الوساوس 
اليت جيب أن حنذرها، ونغلظ عليها، 
ونستعني ابهلل على دفعها، والتخلص 

فمن ذا الذي يف مقدوره أن يزعم 

حر  اإلنسان  أن  ـ  كله  ذلك  بعد  ـ 

يقرر  أن  ويستطيع  كاملة،  حرية 

مصيه بنفسه وأن جميع سلوكياته 

منبعثة من رغبته املطلقة؟! 
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منها، وما دام هللا قد أمران ابالستعانة 
أتثري  الوقوع حتت  عدم  أجل  من  به 
سبيل  فال  والوساوس،  األفكار  تلك 
وقدراته  بقواه  منها  اإلنسان  لنجاة 
قوة  من  بد  وال  وحدها،  البشرية 
عظمى متنعها عنه، أال وهي قوة رب 
األمثل  األسلوب  يعلم  الذي  الناس، 
ميلك  الذي  الناس  ملك  لرتبيتهم، 
السيطرة عليهم وتوجيههم، إله الناس، 
الذي إليه وحده يفزعون يف امللمات، 
ويطلبون عونه فيما ال طاقة هلم به من 

املعسرات.

سورة  يف  إليه  املشار  التأثري  حقيقة 
الناس 

إن اخلطأ األعظم الذي يرتكبه الغرب 
هو اعتقادهم أنه إبمكان اإلنسان أن 
إذا  املطلقة والكاملة  احلرية  يصل إىل 
ما ختلى عن الدين ختليًا كاماًل، وهذه 
مغالطة كربى، ألنه، وبعيداً عن الدين 
تلك  ينال  أن  اإلنسان  مبقدور  ليس 
ن  احلرية الكاملة املزعومة، ألنه لو متكَّ
من أن يكون حراً بصورة اتمة وكاملة، 
الستحق أن يكون إهلًا والعياذ ابهلل، 
ألن احلرية التامة والكاملة ال تكون إال 
هلل تعاىل، ومن لديه مسحة من عقل 
فإنه ليس مبقدوره أن يقيم مقارنًة بني 
حرية هللا وحرية اإلنسان، فاهلل وحده 

اإلنسان  بينما  صمد،  أحد  متفرد 
بقائه  أسباب  يستمد  انقص  خملوق 
من أسباب مساوية وأخرى أرضية، وإن 
شاكته شوكة رمبا مل يستطع إخراجها 
خيرجها  مبن  عليها  فاستعان  بنفسه، 
منه، إنه خملوق ضعيف، وعلى الدوام 
الداخلية واخلارجية.   فريسة للمؤثرات 
لذلك قال علماء النفس أن اإلنسان 
حيىي  فإنه  جمتمعه،  وربيب  بيئته،  ابن 
جبينات وراثية ورثها من  متأثراً  حياته 
آابئه وأجدادها، مث تنغرس يف وجدانه 
واألقربني،  والديه  سلوك  من  أتثريات 
السفلة  أبناء  يف  تلحظ  تكاد  فال 
الناس إال سفولة آابئهم  والسوقة من 
وسوقيتهم، مث بعد ذلك يكون عرضة 
األطفال  رايض  من  كل  لتأثريات 

الرفاق  ومجاعة  والشارع  واملدرسة 
واجلامعة ، مث ما يفرضه عليه اجملتمع 
من الربامج املسموعة واملرئية واملقروءة 
أفالم وموسيقى وجمالت وجرائد  من 
وتتدخل  ذاته،  أسوار  عليه  تقتحم 
تدخاًل مباشراً يف تكوين أفكاره وتربية 
أننا نستطيع أن جنزم  وجدانه، حبيث 
بكل يقني أن تلك املؤثرات كلها هي 
وحدها اليت تكوِّن شخصية اإلنسان، 
طريقه،  معامل  وحتدد  مالحمه،  وترسم 
وتلزمه به فال يستطيع أن حييد عنه، 
ـ  يزعم  أن  مقدوره  الذي يف  ذا  فمن 
بعد ذلك كله ـ أن اإلنسان حر حرية 
مصريه  يقرر  أن  ويستطيع  كاملة، 
بنفسه وأن مجيع سلوكياته منبعثة من 

رغبته املطلقة؟!   )ُيتبع(
 

احلرية املزعومة.. بعيدا عن الدين
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﴾﴿

كنا قد ذكران يف مقالة 
قد  العربية  أن  سابقة 
من  حلملة  تعرَّضت 
العشرين  القرن  أوائل  يف  امللحدين 
جذورها  من  جتريدها  يريدون  الذين 
صلتها  وقطع  اجلميلة  وأساليبها 
احلركة  هذه  رواد  من  وكان  برتاثها، 
طه حسني الذي جترَّأ إبعالن إحلاده 
ليس يف كتابه »يف الشعر اجلاهلي« 
فقط بل يف توجهه العام وفكره، وإن 
اإلسالم.  من  براءته صراحة  يعلن  مل 
ومل تكن تسميته بعميد األدب العريب 
يبدو  ال  أنه  رغم   – وعدواان  ظلما 
يكن  مل  األدب كما  لناصية  ممتلكا 
شاعرا -  من قبل أتباعه امللحدين أو 
أنصاف امللحدين من املتغربني الذين 

ال يرون الدين إال جمرد هوية وشيوع 
هذا االسم مبنزلة إعالن ضمين على 
العامل  التيار وسيادته يف  هذا  انتصار 

العريب عموما.
اللغة  من  ضيقه  أسباب  من  ولعل 
هو أن امتالكها - وخاصة لشخص 
كمثله - حيتاج جمهودا كبريا، إذ كيف 
تكن  مل  اليت  الفرنسية  لزوجته  ميكن 
تتقن العربية أن تراجع القواميس وتقرأ 
كان  ورمبا  صحيحة،  قراءة  األدب 
البصرية دور يف هذا. ولكن  إلعاقته 
من املؤسف أن يكون هنالك عميان 
بصرية مل حيرمهم هللا من البصر يتبعونه 
وينجذبون ألفكاره ويسعون لفرضها؛ 
البالدة  على  اإلحلاد  فهؤالء جيمعون 
لغوية  بنية  لتكوين  االصطبار  وعدم 

املتواصل  األدب  من  متكنهم  كافية 
مع الرتاث، لذلك يهامجون أي حركة 
اللغة  بقشور  ويكتفون  اللغة  إلحياء 

ويطمئنون با.
أن  أيضا  واضحا  يكون  أن  بد  وال 
املتأثر  التغريب  أو  اإلحلاد  حركة 
احلركة  أذرع  إحدى  هو  إمنا  ابإلحلاد 
التنصريية اليت كانت تستهدف تدمري 
الرتاث العريب واإلسالمي من جذوره 
اتما.  قضاء  اإلسالم  على  للقضاء 
على  يُعثر  أن  غريبا  فليس  ولذلك 
متاما  تطابق  حسني  طه  أفكار  أن 
بل وصفت على أهنا استنساخ آلراء 
يف  اجلاهلي  الشعر  حول  مرجليوث 
مقالته  حاشية كتبها علي نص هذه 
 The Origins( مصادر الشعر العريب

تــميم  أبو دقة

إحياء المسيح الموعود اللغة واستحياء 

مفرداتها المهجورة وكتاب »سيرة األبدال«
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يكون  أن  مستبعدا  وليس   .)1925
مرجع ذلك التوارد، ولكن هذا يؤكد 

وحدة اهلدف والنظرة والتوجه.
وعلى النقيض منذ ذلك فقد بينَّا أن 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
قد جلأ إىل التناص من الشعر اجلاهلي 
كاحلريري  املميزة  األدبية  واألعمال 
شعرية  معارضات  م  وقدَّ واهلمذاين، 
اللغة،  قوة  زمن  إىل  أعادتنا  ونثرية 
حلركة  األساس  وضع  قد  وبذلك 
توصلها  العربية  اللغة  يف  جتديدية 
ابلرتاث وتستحيي ما قد ُهجر منها 
واألساليب.  اجلذور  من  فرائد  من 
درجة  إىل  اللغة  انصية  امتالك  وألن 
يصبح فيها مرتبعا على عرش األدب 
ودراسة  بكامله  عمرا  حيتاج  والشعر 
عشرات  حتتاج  رمبا  جادة  معمقة 
املهمَّة  عليه  هللا  ر  قصَّ فقد  السنني، 
وعلَّمه اللغة العربية جبذورها وأساليبها 
ما عربَّ  واحدة، وهو  ليلة  وتراثها يف 
عنه حضرته أبربعني ألفا من اللغات 
العربية، وأصبح يبحر يف تراث العربية 
قد  اإلهلي، وإن مل يكن  التعليم  بذا 
اطلع على أكثره ابلفعل، فكان هذا 
أنه كان  أي  ابلتوارد؛  حينا  مساه  ما 
يف  وردت  تعابري  مستخدما  يكتب 

األدب والشعر سابقا ولكنه مل يكن 
عارفا يف حني الكتابة املصدر الذي 

وردت فيه أول مرة.
مع  حضرته  كتاابت  امتازت  وقد 
وبعدها  بوضوحها  ورقيها  جزالتها 
وسيلة  وكانت  القول،  حوشي  عن 
اليت  السامية  األفكار  إليصال  رائعة 
حتملها واليت تقوم على تعريف الناس 
وسلم  عليه  هللا  صلى  وابلنيب  ابهلل 
طابع  وهذا كان  احلق.  وابإلسالم 

كتاابته عموما.

الغاايت  حتقيق  أجل  من  أنه  بيد 
املتعلقة ابللغة من بعثة املسيح املوعود 
عليه الصالة والسالم، واليت تتلخص 
يف إحياء اللغة العربية وجذورها وتراثها 
وربط ماضيها حباضرها يف زمن كان 
أهلها يريدون وأدها وحتويلها إىل لغة 
بسيطة كلغة اجلرائد، كان ال بد من 
أن يكتب أيضا مستخدما اجلذور اليت 
اآلن مهجورة  واليت أصبحت  ُعلِّمها 
إال  يعرفوهنا  العرب وال  ال يسمع با 
هنالك  بل  املعاجم،  إىل  ابلرجوع 



المجلد الحادي والثالثون، العدد السادس، محرم وصفر - 1440 هـ، تشرين األول/ أكتوبر  201٨ م

30

التقوى

القليل مما ال يوجد يف املعاجم أصال 
من كالم العرب الذي مل جيمع، وكان 
كتاب »سرية األبدال« من األعمال 
اليت قد ُخصصت هلذا. ومبا أن العرب 
الكتاب  هذا  سيدرسون  واملستعربني 
سُتحيا  واملفردات  اجلذور  هذه  فإن 
وستدخل يف حيِّز االستعمال جمددا، 
عندما  بقوة  ستنطلق  احلركة  وهذه 
يدخل عدد كاف من األدابء العرب 
يف اجلماعة، وسيؤسسون هنضة أدبية 
هائلة - ارتكازا على كتاابت حضرته 

- مرتبطة ابلرتاث.
إثباات ودليال  هذا الكتاب أيضا كان 
على القدرة الفائقة اليت حازها املسيح 
وعلى  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
إعجازية  بصورة  العربية  اللغة  تعلُّمه 
يف ليلة، نظرا إىل ظروف حضرته اليت 
يستحيل أن حيوز من كان فيها هذه 

القدرة.
اإلسالم  أعداء  من  امللحدون  أما 
ضجروا  قد  الذين  العربية،  واللغة 
مسبقا من الشعر اجلاهلي بل وأنكروه 
واستنكروه ألهنم ال يفهمونه ويلزمهم 
القاموس يف كل بيت ليعرفوا معانيه، 
هؤالء أيضا ال عجب أن يهامجوا هذا 
مفردات  يستخدم  ويرونه  الكتاب 
فهؤالء  هلا.  صعبة حوشية ال حاجة 
مغرِّضون، وال عالقة هلم ابلشعر وال 

ابألدب، بل ال عالقة لزعماء تيارهم 
األدابء،  أبهنم كبار  اشتهروا  ممن  با 
بسيطة  لغة  سوى  لغتهم  وليست 
اتفهة جمرَّدة من مجاليات العربية اليت 
يعجزون  هؤالء كأسالفهم  با.  متتاز 
ككتاابت  شيئا  يكتبوا  أن  عن 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
وقاحة.  بكل  لالعرتاض  ويتقدمون 
أانس  من  االعرتاض  هذا  قيمة  فما 
أن  ميكن  وماذا  املستوى،  هذا  على 
واهلوان  اخلزي  إال  للمعرتضني  جيلب 
وما  به  هلم  عالقة  ال  فيما  لدخوهلم 

أن  أناس عىل هذا املستوى، وماذا ميكن  فام قيمة هذا االعرتاض من 

يجلب للمعرتضني إال الخزي والهوان لدخولهم فيام ال عالقة لهم به وما 

.... “مل  الذي قال عن أمثالهم:  املثل  يثبت جهلهم وعجزهم. وصدق 

يطولوا العنَب فقالوا ُحرصًما”

وال بد أن يكون واضحا أيضا أن حركة اإللحاد أو التغريب املتأثر باإللحاد 

إمنا هو إحدى أذرع الحركة التنصيية التي كانت تستهدف تدمي الرتاث 

العريب واإلسالمي من جذوره للقضاء عىل اإلسالم قضاء تاما.

وصدق  وعجزهم.  جهلهم  يثبت 
»ُقْصُر  أمثاهلم:  عن  قال  الذي  املثل 
العربية  يف  )واألزعر  َأزعر«  اي  ذيٍل 
“مل  املثل:  أو  الذنب(،  مقطوع  هو 
هذا  ُحصرًما”.  فقالوا  العنَب  يطولوا 
على  الدفني  حقدهم  إىل  ابإلضافة 
يبقى  ببقائها  اليت  والعربية  اإلسالم 
رهم  اإلسالم شوكة يف حلوقهم. فنبشِّ
مقبلة  العربية  ألن  واخلسران،  ابخليبة 
يستطيعوا  لن  هائلة  هنضة  زمن  على 
هم وال أمثاهلم مواكبتها، وسيطردون 

بعيدا أو سيأتون مذعنني.
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اجلزء الثاين )ح 32(
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أهله  مع  ابلقطار  حضرته  أسفار 
ومرافقيه، وظروف السفر 

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم    -430
حدثين مفيت حممد صادق أن املسيح 
املوعود  عند عزمه على سفر ما 
كان يقول يل أن أعّد قائمة املرافقني 
يل  يذكر  وكان  السفر،  هذا  يف  له 
الزائرين  الضيوف  بعض  أمساء  أحيااًن 
إىل  ألضمها  قاداين  يف  املوجودين 
هذه القائمة. وكان حضرته يف السابق 
للرجال،  املخصصة  العربة  يف  يسافر 
واليت كانت تسمى إنرت )Inter(  أما 
فكان  ترافقه  إذا كانت حرم حضرته 
ُيِقلُّها مع النساء األخرايت يف الدرجة 

حضرته  دأب  وكان  النسائية.  الثالثة 
البيت  نساء  مع  يذهب  كان  أنه 
املسافرات فُيِقلَّهن عربة النساء مث  يعود 
إىل عربته وجيلس هناك مع خدامه؛ مث 
عند بلوغه حمطة الوصول كان يذهب 
قّدامه،  وُينـزل حرمه  النساء  إىل عربة 
وأما أثناء السفر فلم يكن ينـزل بنفسه 
إىل  ويذهب  املختلفة  احملطات  إىل 
بل كان  أحواهلن  لتفقد  النساء  عربة 

يرسل أحد خّدامه لذلك.
كان حضرته يهتم براحة خدامه كثريا. 
ويف السنوات األخرية من حياته كان 
عربة كاملة  وأوالده  وحلرمه  له  حيجز 
فيها  يسافر  وكان  الثانية  الدرجة  من 

بينما كان أصحاب حضرته يسافرون 
يف عربة أخرى، إال أهنم كانوا ينـزلون 
يف احملطات املختلفة ويزورون حضرته.

  حضرة مفيت حممد صادق
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أقول: كان حضرته حيجز عربة منفصلة 
حىت ال تضطر حضرة الوالدة إىل أن 
تكون يف عربة أخرى فتواجه مشكلة 
يسافر حضرته مطمئًنا مع  ما ولكي 
سفر  خالل  أن  وعياله. كما  أهله 
املسيح املوعود  يف أواخر حياته 
بل  ابملئات  له  جيتمعون  الناس  كان 
الناس  ألن  حمطة  عند كل  ابأللوف 
كانوا  واألعراق  األداين  مجيع  من 
لزايرة حضرته على حمطات  جيتمعون 
القطار مبن فيهم املوافقون واملعارضون 
أيضا، فكان حجز العربة ضروراًي حىت 
الوالدة وغريمها  يظل حضرته وحضرة 
داخل عربتهم مطمئنني. كان حضرته 
يف تلك األايم خيرج أحيااًن من عربة 
القطار إىل احملطة ولكنه عموًما كان 
يظل جالًسا يف عربته ويلتقي ابلناس 
الواقفني على احملطة عرب انفذة عربته.

كذلك أضاف مفيت صاحب وقال: 
املؤمنني  أم  تكن  مل  الذي  السفر  يف 
تسافر فيه مع حضرته كنت أانم على 
وذلك  حضرته  غرفة  يف  صغري  سرير 
ألحضر له ما حيتاج إليه وأخدمه، ومبا 
أن ذلك يتطلب أن أانم حذرًا منتبًها 
حضرته  يناديين  أن  حيدث  ال  حىت 
االستيقاظ، فألجل ذلك  وأأتخر يف 
نومي  أصبح  الوقت  ذلك  ومنذ 
خفيًفا. وإن حصل أن انداين املسيح 

جاء  أستيقظ،  ومل    املوعود 
ووضع  سريري  على  وجلس  حضرته 
وبسبب  جسدي  على  املباركة  يده 
حضرته  أستيقظ. كان  ذلك كنت 
الوقت،  عن  يسألين  استيقاظي  فور 
أيقظين  وحًيا  تلقى  كلما  أنه  كما 
أن  ليلة  ذات  واتفق  علي.  وأماله 
الوحي  علّي  ليملي  أيقظين  حضرته 
النازل عليه ولكن مل يكن لدي قلم يف 
ذلك الوقت فأخذت قطعة من فحم 
اخلشب وكتبت با الوحي، ولكن بعد 
ذلك حرصت على محل قلم رصاص 

أو قلم حرب دائًما.

املوعود  املسيح  صحابة  شغف 
اختلف  على  التنزه،  يف  برفقته 

أعمارهم
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -431
أقول: كان املسيح املوعود  خيرج 
وكان  العموم،  على  صباًحا  للنـزهة 
عادة،  يرافقونه  أصحابه  من  كثري 
اثنوية  من  الطالب  بعض  أن  كما 
شوقهم  بسبب  أيضا  اإلسالم  تعليم 
من  يتمكنون  حضرته كانوا  لصحبة 
اخلروج من صفوفهم حبيلة أو أبخرى 
كان  وأحياان  حضرته.  ويرافقون 
األساتذة يعاقبون مثل هؤالء الطالب 
على خروجهم بدون اإلذن ونظرًا إىل 

أن الدروس ستفوهتم، إال أن األطفال 
بسبب شوقهم العارم مل يكونوا يبالون 
بذلك بل كانوا خيرجون لدى سنوح 

الفرصة هلم.

مكانة املرأة كما فهمها املسيح 
املوعود ألصحابه

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -432
حدثين مفيت حممد صادق وقال: لقد 
املرحومة  زوجيت  على  قليال  غضبت 
الكربى  الزوجة  عند  ذلك  فذكرت 
بدورها  وهي  الكرمي  عبد  للمولوي 
ذكرت للمولوي صاحب. فلما لقيين 
قال:  هذا  بعد  الكرمي  عبد  املولوي 
حتكم  امللكة  أن  تتذكر  أن  ينبغي 
بالدان. ومل يقل يل شيًئا غري هذا، إال 

أنين فهمت قصده.
أقول: إن كلمات املولوي عبد الكرمي 
هذه ترمي إىل معاٍن كثرية، فمن انحية 
كانت امللكة فيكتوراي ترتبع على عرش 
بريطانيا ومن انحية اثنية كان املولوي 
املسيح  أن  إىل  يشري  الكرمي  عبد 
املوعود  أيخذ بقول أم املؤمنني 
رضي هللا عنها يف األمور العائلية وكأن 
البيَت حتكُمه أم املؤمنني. وكان قصد 
املولوي عبد الكرمي من هذه اإلشارة 
التعامل  يف  مفيت صاحب  حيتاط  أن 

مع زوجته.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

3- حقيقة الوحي
املوعود  املسيح  أواخر كتب  من  اجلليل  الكتاب  هذا 
الرؤاي  حقيقة    فيه  بنيَّ  ضخم  وهو كتاب   

والوحي واملنام، وُطبع يف 1907/5/15م.  
ولقد قسمه  على أربعة أبواب؛ األول منها يف بيان 
أولئك الذين ينالون حظا من الرؤى الصادقة أو يتلقون 
بعض اإلهلامات الصادقة، لكنهم مع ذلك ال ميّتون إىل 
ألي  مدعاة  ليست  الرؤى  هذه  ومثل  بصلة،    هللا 
فخر أو مباهاة، ألنه قد لوحظ أن املومسة اليت متارس 
أحياان.  األخرى  هي  رؤاها  تتحقق  والرذائل،  الدعارة 
والباب الثاين خصصه  لبيان حقيقة أولئك الذين 
الصادقة  اإلهلامات  أو  الصادقة  الرؤى  أحيااًن  يتلقون 
أما  برابطة نوعا ما لكنها ليست كبرية،  ويتصلون ابهلل 
من  يتلقون  الذين  أولئك  فيه  ذكر  فقد  الثالث  الباب 
على  وحيوزون  وأصفاه،  وجه  أكمل  على  الوحي  هللا 
كامل الشرف ابملكاملة واملخاطبة اإلهلية، وتتحقق رؤاهم 

جبالء مياثل سطوع الصبح، ويتصلون ابهلل أبواصر احلب 
مثلما  وذلك  وأصفاه،  وأمّته  وجه  أكمل  على  والعشق 
تكون صلُة األنبياء والرسل املصطفني ابهلل. ويف الباب 
الرابع بنّي  مفّصال أن هللا  بفضله وكرمه جعله 
من املذكورين يف الباب الثالث، واستشهادا على ذلك 
فقد أورد  عددا من إهلاماته مدعومًة بسلسلة من 
األحداث الشاهدة على حتققها، وعشراِت اآلايت على 
واآلايت  له،  النبوءات  مئات  وسّجل  دعائه،  استجابة 
اليت كان حتقُّقها شهادًة  واألنفس،  اآلفاق  العديدة يف 

 . على وجود هللا وحقانية اإلسالم وصدقه
وأكرب اآلايت وأبرزها اليت حتققت له هو انتصارُه على 
األعداء  من  العمالقة  صار  فقد  املباهلة،  يف  خصومه 
)اآلريني(،  اهلندوس  من  ليكهرام  مثل:  املباهلة  فريسة 
وعبد هللا آهتم من املسيحيني يف اهلند، والقسيس الدكتور 
املتحدة  الوالايت  النبوّة- يف  دوئي -الذي كان يّدعي 
من  الُكثر  وأمثاله  اللدهيانوي  هللا  وسعَد  األمريكية، 
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www.islamahِmadiyya.net

: املسلمني. ويف ذلك يقول
»ما السّر يف أنين كنت - بزعمهم- سيئا ورذيال وخائًنا 
وكذااب لكن كل من تصّدى وانربى يل فقد هلك، كل 
دعاؤه  انقلب  علّي  دعا  أُبيد، وكل من  قد  من ابهلين 
احملكمة خاب  الدعوى ضدي يف  رفع  عليه، وكل من 
وأخفق... ففكروا هلل؛ ملَ ظهر هذا األثر املعاكس، ملَ ُقِتل 
األبرار إزائي وقد عصمين ومحاين يف كل قضية ومناظرة 

ومواجهة؟ أفال حيقق ذلك كرامًة يل!؟
يف آخر الكتاب انشد  مجيع املسلمني واملسيحيني 
واهلندوس، كاّل إبهله احملَّبب عنده؛ أن يقرأوا كتابه هذا 

من البداية إىل النهاية. 
وقد ُترجم هذا الكتاب اجلليل إىل العربية، وهو منشور 

يف موقع اجلماعة على االنرتنت. 

4- )كشيت نوح( سفينة نوح
عام 1902م،  القيم يف  الكتاب  هذا    أّلف  لقد 
وقد سبق أن تنبأ بتفشي الطاعون وحتققت النبوءة وظهر 
مليواًن  روايٍة  حبسب  التهم  قد  الذي  الفتاك  الطاعون 
وثالمثائة رجل، وأوجدت احلكومة مصال ضد الطاعون، 
فيه أن هللا  أوحى  الكتاب وبنيَّ  عندئذ كتب هذا 
إليه قائال »إين أحافظ كل من يف الدار«.. أي سيعصم 
هللا تعاىل كلَّ من سيدخل بيته . وتنبأ أنه لن ميوت 
من  املراد  أن  شرح  ذلك  مع  لكن  فأرة،  حىت  بيته  يف 
الدار ليس مقصورا على بيته املبين من الطني واآلجر، 
وإمنا املراد هي اجلماعة وتعليماته، وإن الذي أيوي إىل 
داره هذه فلسوف يعصم من الطاعون. مث أورد تعليماته 
يصيبه  فلن  هذه  بتعليمايت  وعمل  يب  آمن  من  وقال: 

الطاعون. وحتقق ما قال حرفيا.

AN INVITATION TO FAITH

NOAH’S
ARK

From 1896 to 1914 the plague ravaged British India, and 
more particularly, the province of Punjab. During these 
perilous times, as towns and cities were devoured, the British 
government undertook efforts to save the people from this 
pandemic through inoculation. It was in this backdrop that 
Mirza Ghulam Ahmad of Qadian penned Noah’s Ark in 
1902. In it the author elaborates the essence of his teachings 
andand states that those who sincerely follow its tenets would be 
saved miraculously from the onslaughts of this epidemic, 
even without inoculation.  is was a prophecy vouchsafed to 
him by God. History testiies to the magniicent fulilment 
of this prophecy.

 e book Noah’s Ark shines as a beacon of hope not only for 
the people of the past, but also now and shall continue to 
grant salvation to the world in all ages. It is a book that stands 
as one of the most innuential works of the Promised Messiah 
and Mahdi, and continues to transform lives even today.

N
O
A
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* رأس احلكمة تقوى هللا.

* من مل يتهيأ لصعود اجلبال يعش أبد الدهر بني احلفر!

* املاء املغليالذي جيعل البيض قاسيا هو نفسه الذي 
جيعل البطاطا طرية. ليست الظروف اليت حتدد موقفك 

بل معدنك.

 * ال شــأن يل جبمالــك، بندامــك، بشــجرة عائلتــك 
الطويلــة، ومبــا متلكــه وال أملكــه، بــل هتمــين أخالقــك 
وصدقك، وإنسانيتك يف عامل مزدحم أبشباه اإلنسان.

* اصــرف الوقــت الــذي تكرســه لتتبــع عيــوب اآلخرين، 
أنــت، لتغريهــا، أو علــى األقــل  علــى كشــف عيوبــك 

متوهها، وتواريها. 

* ال تبــك علــى مــن ابعــك ولكــن اجعلــه يبكــي علــى 
ضياعك.

*الــذي  يســيء اســتخدام الوقــت هــو أول من يشــتكي 
من قصره.

* زينــة الرجــل يف عقلــه وهيبتــه يف حكمتــه، وفطنتُــه يف 
حنكته ومجاله يف فكره.

* االعتــذار عــن اخلطــأ ال جيــرح كرامتــك، بــل جيعلــك 
كبريًا يف عني من أخطأت حبقه.

* خذ من الدنيا قوًة ينفعك يف اآلخرة.

* األغنيــاء الذيــن يعتقــدون الفقــراء ســعداء ليســوا أكثر 
غباء من الفقراء الذين يعتقدون أن األغنياء سعداء.

أبداً،  قلبه  إىل  اليأس  يدخل  ال  التاريخ  يقرأ  *من 
وسوف يرى الدنيا أايمًا يداوهلا اهلل بني الناس. األغنياء 
وضعفاء  أغنياء،  ينقلبون  والفقراء  فقراء،  يصبحون 
اليوم،  مشردو  األمس  وحكام  اليوم،  أقوايء  األمس 
دوار  والفلك  مغلوبون  والغالبون  متهمون،  والقضاة 
واحلياة ال تقف. واحلوادث ال تكف عن اجلراين ..  
والناس يتبادلون الكراسي ، ال حزن يستمر .. وال فرح 

يدوم.  )مصطفى حممود (

ِحَكم ونوادُر

احلافظ عبد احلي هبيت








