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ُتـ َع ُّد ظاهرة العنف األسري من أخطر أنواع
العنف انتشارا يف الدول الغربية بصفة عامة ويف
جمتمعاتنا اإلسالمية بصفة خاصة .وابلرغم من
هتميش وجودها من بعض األطراف إال أن بصماهتا على
أرض الواقع بدت جلية يف الرتكيبة االجتماعية.
وخالفا ملا يتصور البعض فإن العنف األسري ال يقتصر
على عنف الزوج جتاه زوجته بل يتعدى ذلك ليشمل عنف
الزوجة جتاه زوجها ،وعنف الوالدين جتاه أوالدهم ،وهل َُّم
جرا من أصناف العنف داخل األسرة ،واليت إن أنصفنا
ًّ
يف وصفها فهي املأوى الدافئ ومركز احلب والسكينة .وال
خيتلف اثنان أن أجواء األسرة وما حتمله يف فضائها من
حب وسكينة لن تتوفر إال إذا أدى كال الوالدين دوره
الفعال يف القيام بواجباته وأتدية حقوق أفراد األسرة ومن
مث يصبح أسوة لباقي األفراد.
ولقد وضع الصادق األمني  معامل هذه اخللية اليت ال
يصلح اجملتمع إال بصالحهاَّ ،
ووضح أن أساس األسرة
املتكاملة هي املرأة حيث قال« :تزوجوا الودود الولود»(.)1
وابلتايل فإن مسئولية احلب واملودة تقع ابلدرجة األوىل على
املرأة ،فهي حبكم تركيبتها العاطفية هي األكثر قدرة على
شحن اجلو العائلي ابحلب واملودة.
كما رسم  معامل شخصية رب األسرة وترك لنا عرب
سنته العطرة مناذج عملية قيمة ختول لإلنسانية قاطبة أن
تتعلم منها دروسا وعربا .وال شك أن هذا الزاد الرتبوي
واألخالقي يزخر آبليات انجعة لسد حاجيات أفراد األسرة
مجيعا يف كل مكان وزمان .وتزخر كتب السرية النبوية
بسوانح عديدة جديرة أبن حتظى ابهتمامنا يف حال أردان
أن نقي أنفسنا وأهلينا من براثن العنف األسري ،الذي
ابت يهدد أمن وسالم جمتمعاتنا .وسنحاول عرب هذه
التقوى

العنف األسري
يف أجواء

فهم ديني سقيم

السطور فحص أهم وأبرز أسباهبا غري املخفية على اللبيب
املطلع على جمرايت الساحة اإلسالمية من مآس ومظامل
وهتك للحرمات ..األمر الذي أرجعه الكثريون إىل فشل
رب األسرة يف احلصول على ما ُيـل َِّب به مجيع حاجاهتا
الال ُمتناهية حيث يندفع إىل استخدام العنف إزاء أفرادها
لتفريغ شحنة اخليبة اليت تنعكس آاثرها يف صورة العنف.
كما يغطي بعض اآلابء فشلهم هذا بتمييع مكانتهم وعدم
املباالة مبا جيري داخل البيت فيخسر هيبته واحرتامه فينطبق
فسم ُة أهل
عليه املثل« :إذا كان رب البيت ابلدف ضاراب َ
الرقص» .ويف ظل هذه الظروف يُفسح اجملال لباقي
البيت ُ
أفراد األسرة للتنافس يف احلصول على سلطة اهليمنة على
األسرة ،وال شك أن العنف هو أجنع وسيلة للحصول على
هذا املأرب.
واألدهى واأل ّمر من هذه املأساة فإن بعض اآلابء يربرون
عنفهم متحججني أبن اإلسالم يسمح هلم بذلك يف سبيل
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تربية أفراد األسرة ومحايتهم ..اي له من ظلم عظيم ،فالدين
برىء من ادعاءاهتم الظاملة .فبفعلتهم هذه قد طمسوا
مالمح ومعاين ابتسامة احلياة عن وجه املرأة املستضعفة
ووجه الطفل الربيء وغرسوا كل تعابري اليأس ،فأُجرب اجلميع
كرهوا كل من
على التمرد والعصيان .وبفعلهم الشنيع هذا َّ
حوهلم يف الدين ومعامله ،فباتوا يبحثون عن بديل يرزقهم
طعم السعادة والطمأنينة ولو للحظات فحققت هلم اخلمرة
واملخدرات مآرهبم ،األمر الذى زاد يف متتني هذه الظاهرة
الفتاكة .كما ساهم يف استفحاهلا منط احلياة العصرية وما
حتمله من ضغوط نفسية وإحباط ساهم يف تفكك العالقة
الزوجية وفتح فجوات يف عشها.
وال شك أن جفاف وسذاجة الفهم الديين الذي يُلقن يف
املؤسسات الدينية والتعليمية يف بلداننا زاد الطني بِلة .حيث
أُفرغ الدين من مغزاه احلقيقي وأصبح جمرد خرافات ُتيف
الصغار وتضحك الكبار .أما استخفاف عامة الناس حبدود
هللا وأتويلها حسب أهوائهم فح ِّدث وال حرج .لقد تبخر
الفهم الديين الصحيح من احلياة اليومية وفُسح اجملال لكثري
من املوبقات كي حتل حمله .لقد اضمحل التلذذ بوصال هللا
هم
وُع ّوض ابملخدرات واملسكرات .ماتت القناعة وأصبح ُّ
كل واحد احلصول على ما يف يد اآلخرين مهما كلفه ذلك..
بِيع الشرف وُدفِنت الذمة وفُقد السالم وطار األمان.
لقد ألقت هذه احلالة املروعة الرعب يف الكثريين فاقتنعوا
ابستحالة ختلص األمة من هذه اآلفة الفتاكة حيث إهنا
أصبحت جزءا ال يتجزأ من التكوينة االجتماعية وأصبحوا
يعيشون يف دوامة اإلحباط وفقدان األمل التام حىت إن
خياهلم السقيم أقنعهم أهنم حباجة إىل عصا سحرية مثيلة
لعصا سيدان موسى كي تلقف كل ما حوهلا .فحالة
اإلحباط التام هذه أفقدهتم األمل كلية يف رمحة هللا،

خصوصا أن حالة األمة تزداد سوءا يوميا.
عزيزي القارئ جيدر اإلشارة يف هذا املقام أن بركات أشرف
خلق هللا سيدان حممد املصطفى  الذي أثىن عليه القرآن
الكرمي ﴿ َوَما أَ ْر َس ْلنَ َ
ني﴾( )2قد أطلَّت هذه
اك إَِّل َرْ َ
ح ًة لِْل َعالَ ِم َ
الرمحة مرة اثنية على الدنيا يف عصران احلايل عرب خادمه
ومطاعه سيدان مرزا غالم أمحد  .وها حنن ندعو
إخواننا املسلمني أن يفحصوا بصيص األمل الذي يقدمه
من خالل إحيائه للدين وما حيويه من يقني يف تدخل
احلضرة األحدية إلنقاذ خري أمة أُخرِجت للناس.
كما جتدر اإلشارة أن نشر هذا العدد يتزامن مع احتفال
دول عديدة ابليوم العاملي للمرأة واليت إن أنصفتها اإلنسانية
ألقرت أن املصطفى  هو الذي حررها من الوأد املادي
واملعنوي والذي أحيا معامل كرامتها وثبتها على أرض الواقع.
كذلك يتزامن نشر هذا العدد ابحتفال مجاعتنا بيوم املسيح
املوعود  الذي أشاع على الدنيا مظهرا تطبيقيا للدين
احلنيف وحتديدا معاملته املثالية للمرأة اليت مل يرفع صوات وال
يدا لتأنيبها أو عقاهبا ،كما عامل أبناءه بنفس املكيال حىت
قال إن ضرب األوالد شرك ابهلل عز وجل .فباهلل عليكم
أمل أين لقلوبكم أن ختشع ملا تسمعه من حق وتتيقن أنه
ال سبيل للتخلص من آفة العنف األسري إال ابتباع سنة
احلبيب املصطفى  وتقييم إجنازات ممثله وخادمه البار يف
هذا الزمان بكل جدية.
هداان هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه وجعلنا ممن يستمعون
القول فيتبعون أحسنه .وآخر دعوان أن احلمد هلل رب
العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وخامت النبيني
سيدان وموالان حممد الصادق األمني وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
( )1سنن أيب داود ،كتاب النكاح
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في رحاب القرآن
ان أُ َّم ًة قَانِتًا َِّلِ َحنِيفًا
يم َك َ
﴿إِ َّن إِْبـ َرا ِه َ

ني﴾ ()121
َولَْ يَ ُك ِم َن ال ُْم ْشرِِك َ

استثارة مشاعر

الغرية بذكر اآلباء
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من تفسري :حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد
املصلح املوعود 

الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي 

التقوى

(النحل)

شرح الكلمات:
الرجل الذي ال
اإلمام؛
أُّمة :األُمة:
ُ
ُ
اجلامع للخري
نظريَ له؛ معلِّم للخري؛
ُ
(التاج).
أطاع ،يقال:
قانتًاَ :قـنَ َت يقنُت قُ ً
نوتَ :
قنَت هللاَ وقنَت هلل .وقنَت لهَّ :
ذل.
أمس َك
وقنَت :دعا؛ قام يف الصالة؛ َ
القائم ابلطاعة
عن الكالم .القانتُ :
الدائم عليها؛ املصلّي (األقرب).
ُ
الصحيح امليل إىل
حني ًفا :احلنيف:
ُ
املائل عن
الثابت عليه؛
اإلسالم
ُ
ُ
احلنفاء
مجعه
دين إىل دين؛
املسلمُ ،
ُ
ُ
(األقرب).
التفسري:
لقد ذكر هللا  هنا عدة صفات
فسماه أوالً أُّم ًة ،وله
إلبراهيم ّ .
ثالثة معان:
 -1أنه كان معل ًّما للخري.
جامعا للخري إذ كان
 -2أنه كان ً
متحليًّا بسائر األخالق الفاضلة.
 -3أنه كان ذا فطرة عالية مزودة
األمم،
ابلقوى والكفاءات اليت تُنشئ َ
وكأنه كان مبثابة النواة لشجرة األمة.
ومن صفاته األخرى:
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مطيعا له،
 -4أنه كان قانتًا هلل ..أي ً
كثري الدعاء.
 -5أنه كان حني ًفا ..أي كان عنده
مقاومة شديدة ضد الباطل ،فما كان
ينثين عن احلق أب ًدا.
 -6أنه مل يكن من املشركني ..مبعىن
موح ًدا كامالً .ومفهوم
أنه كان ِّ
التوحيد الكامل مستفاد من كون
هذه اجلملة جاءت بعد الصفـ ـ ــتني:
﴿قانتًا هلل حني ًفا﴾ ،مما يوضح أن
قوله تعاىل ﴿ومل يَ ُك من املشركني﴾
موح ًدا ًّ
عادي .احلق أن املرء
ال يراد به ِّ
ذا املزااي والكفاءات بشكل ملحوظ
العجب
يصاب
ً
عموما ابلزهو و ُ
واألاننية واالعتداد ابلنفس ،وهذا
أيضا نوع من الشرك .فاهلل تعاىل
ً
خيربان أن إبراهيم  -ابلرغم من كونه
متحليًّا هبذه احملاسن والكفاءات  -مل
يزل عب ًدا لربه ،ومل يقع يف الشرك قط
أي من هذه املزااي إىل ذكائه
َبع ْزِو ٍّ
ومهارته.
اجَتـبَا ُه َو َه َدا ُه إَِل
َ
﴿ش ِاك ًرا ِ َلْنـ ُع ِم ِه ْ
ِص َر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم﴾ ()122
شرح الكلمات:
اِ ْجتَباه :اختاره واصطفاه (األقرب).

التفسري:
أي أن إبراهيم  كان يرى أن كل
ما فيه من حماسن ومزااي إمنا هو عطية
رابنية ،وأن كل هذه الكفاءات إمنا
هي هبة من هللا تعاىل ،ولذلك كلما
شكرا هلل وإانب ًة إليه
أتلقت حماسنه ازداد ً
سبحانه وتعاىل.
من سنة هللا  أن اإلنسان حني
يتحلى هبذه الصفات احلسنة فإنه
تعاىل يصطفيه ليشمله بفضل خاص
من عنده ،وألجل ذلك قال هللا تعاىل
عقب ذلك ﴿اجتباه وهداه إىل صراط
َ
مستقيم﴾ ..أي من أجل هذه احملاسن
يف إبراهيم أحببناه واصطفيناه ألنفسنا.
لقد قال هللا  يف صفة هذا الصراط
إنه ﴿مستقيم﴾ ليشري إىل أنه كان طري ًقا
مؤّدًي إىل هللا تعاىل ،ألن اخلط املستقيم
إمنا هو ذلك الذي يكون بني نقطتني،
ويف املصطلح الديين يكون هللاُ تعاىل
والعبد مبثابة هاتني النقطتني؛ فالصراط
الذي يوصل العبد إىل هللا تعاىل هو
املستقيم ،أما الذي ال يوصل إليه تعاىل
فال ميكن أن يوصف ابالستقامة ألنه
ينحرف عن جهة النقطة اليت هي
الغاية.
هذا ،وعالقة هذه اآلية مبا قبلها هي أن
هللا تعاىل قد نبّه املسلمني من قبل أنه
سوف ميتّعهم بنعمه ،فعليهم أن ال يكونوا

مثل أهل مكة الذين رفضوا الشريعة
السماوية أصالً ،مكتفني مبا اخرتعوه
من عند أنفسهم من قوانني وعادات؛
كما على املسلمني أن ال يكونوا مثل
أيضا الذين اختلفوا يف شريعة
اليهود ً
هللا وخالفوها؛ أما اآلن فيخرب هللا 
املسلمني مبا يريده منهم ،فيقول :عليكم
أن تكونوا كعبدان إبراهيم ،وتتصفوا مبثل
صفاته ،لكي نعاملكم كمعاملتنا إايه.
عام َل هللا إبراهيم  فهو
أما كيف َ
مذكور يف اآلية التالية.
﴿وآتَـْيـنَا ُه ِف ُّ
الدْنـيَا َح َسنَ ًة َوإِنَّ ُه ِف
َ
الص ِِ
َْ
ني﴾ ()123
ال ِخ َرِة لَ ِم َن َّ
ال َ
التفسري:
خيرب هللا تعاىل أنه بسبب هذه املزااي
رقي عظيم
وفّقنا إبر َ
اهيم إلحراز ّ
يف الدنيا واآلخرة؛ فمنحناه حياة
رخاء وراحة ،وجعلناه يف اآلخرة من
الصاحلني.
واعلم أن كون إبراهيم يف اآلخرة من
الصاحلني يعين أنه سيُ َبعث يف اآلخرة
متاما مع الرتقيات
بكفاءات مالئمة ً
العليا اليت تكون يف اآلخرة ..مبعىن أنه
جاهزا ألن يفوز أبمسى
 سيُبعث ً
النعم وينتفع هبا.
وقال هللا تعاىل ﴿وآتيناه يف الدنيا

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الحادي عشر ،جمادى الثانية ورجب  1438هـ ،آذار  /مارس  2017م

التقوى

6

حسن ًة﴾ ليؤكد أننا حنن الذين وهبنا له
هذه النعم .كما بني بذلك أنه ال ميكن
ألحد أن يقول أبن إبراهيم مل حيرز أي
رقي مادي لذلك فلم يكن أمامه أية
فرصة ليفسد! كال ،بل أعطيناه الرقي
أيضا تؤكد أنه
أيضا .والتوراة ً
املادي ً
ابلرغم من أن إبراهيم هاجر من وطنه
ولكن هللا تعاىل أصلح وضعه املادي،
كما منحه احلُكم (تكوين 2 :13
و ،)16 - 14ومع ذلك مل يربح
عاك ًفا على عتبة هللا .
فكأن هللا ينصح املسلمني :إذا نلتم
احلكم واملُلك فاعتربوا كل تقدم
وانتصا ٍر نعم ًة إهلية وأمان ًة رابنية ،كما
تكونن من املتكربين.
َفعل إبراهيم ،وال ّ
َُّ
َّ
يم
﴿ث أَ ْو َحْيـنَا إِل َْي َك أَ ِن اتَّبِ ْع ِمل َة إِْبـ َرا ِه َ
ني﴾
َحنِيفًا َوَما َك َ
ان ِم َن ال ُْم ْشرِِك َ

()124

شرح الكلمات:
ين .وقيل:
ملة :امللة :الشريع ُة أو ال ِّد ُ
اسم من
املل ُة والطريق ُة سواء ،وهي ٌ
لت إىل أصول
أمليت
الكتاب ،مث نُ ِق ْ
ُ
َ
الشرائع ابعتبار أهنا ميليها النيب ،وقد
«الكفر مل ٌة
تُطلَق على الباطل كـ
ُ
واحدةٌ» ،وال تضاف إىل هللا وال إىل
التقوى

آحاد األمة (األقرب).
التفسري:
لقد أوضح هللا  هنا نفس املعىن
أشرت إليه آن ًفا ،حيث نبّه
الذي
ُ
املسلمني إىل ضرورة اتباع سنة إبراهيم،
مؤك ًدا أنه ﴿ما كان من املشركني﴾..
أي ال تتغافلوا ،أيها املسلمون ،عن
اإلميان ابهلل تعاىل والتوكل عليه ّإب َن
االنتصارات والرتقيات.
لقد قام بعض النصارى ابستنتاج
خاطئ من هذا حيث قالوا إن حمم ًدا
 كان جمرد اتبع لدين إبراهيم (تفسري
القرآن لـِ «ويري» ،وحياة حممد للسري
وليم ميور ج 2ص .)156
احلق أن اآلية ال تقصد هذا أب ًدا ،وإمنا
أيمر هللا نبيه أن يكون كامل الشكر
هلل  وكامل التوكل عليه كما كان
إبراهيم .إنه تعاىل مل أيمره أب ًدا ابتباع
إبراهيم يف األحكام التفصيلية ،وإمنا
فيما ُذكر أعاله فقط .وأي شك يف
أن كل إنسان حباجة إىل اتباع إبراهيم
يف هذا اجملال ،وال غىن ألحد  -بداي ًة
من آدم إىل آخر شخص يف الدنيا
 عن التحلي هبذه الصفات .واحلقأن مجيع أهل هللا قبل إبراهيم كانوا
متصفني هبذه احملاسن مثله ،ولكن
خص إبراهيم ابلذكر هنا
هللا  قد ّ

ألن أهل مكة كانوا يعتربونه ًأب هلم
(حماضرات اتريخ األمم اإلسالمية ج
 1ص  .)56وأي شك يف أن استثارة
مشاعر الغرية لدى الناس بذكر آابئهم
خري سبيل لنصحهم وإصالحهم.
مل ميلك السري وليم ميور إال أن يعلّق
على هذه اآلية قائالً :لقد انكشف
على حممد يف زمن تلك اجلاهلية أن
هللا تعاىل مل يزل يرسل أنبياءه إىل مجيع
األمم على مر العصور.
كذلك ُيري هللاُ  احلقَّ على لسان
أحيان!
العدو ً
ين
﴿إَِّنَا ُج ِع َل َّ
الس ْب ُت َعلَى الَّ ِذ َ
اخَتـ َلفُوا ِفي ِه َوإِ َّن َربَّ َك لَيَ ْح ُك ُم بَـْيـَنـ ُه ْم
ْ

ُون﴾
يما َكانُوا ِفي ِه َْيتَِلف َ
يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ِف َ
()125

شرح الكلمات:
الرجل َسْبـتًا :اسرتاح.
السبت :سبَت ُ
ُ
يوم من أايم األسبوع بني
ُ
السبتٌ :
اجلمعة واألحد (األقرب).
التفسري:
لقد احتار املفسرون حرية كبرية بسبب
السبت هنا يف سورة النحل
ذكر القرآن َ
مع أهنا مكية!
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وقد أجاب عليه املستشرقون جبواب
غريب فقالوا :يبدو من ذلك أنه كان
هناك حديث عن اليهود يف هذه السورة
قبل هذه اآلية ،ولكن اآلايت اليت
كانت تشتمل على ذكر اليهود ضاعت
من القرآن ،ولذلك ال جند يف العبارة
ابطا.
القرآنية هنا تر ً
أما املفسرون فقد علل بعضهم ذلك
بقوله :مبا أن هللا تعاىل أيمر املسلمني هنا
بفعل الصاحلات ،فأشار هنا إىل واحد
من تعليماته لليهود الذين خالفوا أمر
هللا فعوقبوا؛ لكي أيخذ املسلمون احليطة
واحلذر فيما يتعلق أبحكام هللا تعاىل.
﴿جعل السبت﴾ فقال
أما قوله تعاىل ُ
«جعل وابل خمالفة
البعض إن تقديرهُ :
السبت» ،واملعىن :إمنا نزل عقاب خمالفة
السبت على الذين اختلفوا يف أمره
(الكشاف).
بينما قال أحد املفسرين املعاصرين أن
السبت هنا مبعىن القطع (انظر بيان
القرآن) .ولكن هذا ليس بصحيح ،ألن
العرب ال يستعملون السبت هبذا املعىن
يف مثل هذه املناسبة ألبتة.
وعندي أن السبت هنا يعين وابل
السبت .وهناك نظائر كثرية يف القرآن
الكرمي واألدب العريب حلذف املضاف
كما حصل هنا .فاملعىن إمنا وقع وابل
السبت على الذين اختلفوا فيه .ولقد

خـــص إبراهيـــم بالذكـــر هنـــا ألن أهـــل
ولكـــن اللـــه  قـــد
ّ
مك ــة كان ــوا يعتبرون ــه أبً ــا له ــم (محاض ــرات تاري ــخ األم ــم اإلس ــامية
ج  1ص  .)56وأي ش ــك ف ــي أن اس ــتثارة مش ــاعر الغي ــرة ل ــدى
النـــاس بذكـــر آبائهـــم خيـــر ســـبيل لنصحهـــم وإصالحهـــم.

أيضا أن
أكد القرآن يف سورة البقرة ً
اليهود عوقبوا بسبب خمالفة السبت
(اآليتان66 :و .)67
أما السؤال :ما عالقة السبت ابآلايت
السابقة فجوابه كاآليت :كان عند
اليهود -قبل نزول القرآن بل حىت اليوم
 اعتقاد أبن كل ما القَوه من هالكودمار إمنا سببه خمالفتهم للسبت ،وأنه
لن يُكتب هلم العز والغلبة ما مل يقيموا
حرمة السبت مرة أخرى .ففي قرننا
هذا العشرين الذي جند فيه املسلمني
ينتهكون حرمة يوم اجلمعة واملسيحيني
ينتهكون حرمة يوم األحد ..جند لدى
اليهود مجعيات دينية تدعو إىل توطيد
حرمة السبت .وقد حدث أن حاول
أصحاهبا إكر َاه الناس على احرتام
السبت يف بعض القرى بفلسطني مما
أدى إىل نشوب الفنت والفساد يف
أماكن عديدة.
لقد قيل لليهود يف اآلايت السابقة إن

رقيكم منوط اآلن بقبول اإلسالم ،لذا
كان من املمكن أن ّ
يفكروا يف أنفسهم
أهنم لو أسلموا فلن يستطيعوا احرتام
السبت الذي هو مدار رقيهم يف
الواقع ،ألن املسلمني حيرتمون اجلمعة ال
السبت ،فكان لز ًاما على القرآن أن يرد
على هذه املخاوف اليهودية ،وجاء الرد
عليها هنا يف هذه اآلية ،حيث حيذر
هللا اليهود بقوله إمنا هتلك األمم بسبب
خمالفة أوامر هللا تعاىل ،وأن اليهود مل
امر
يهلكوا من قبل إال جراء خمالفتهم أو َ
هللا تعاىل عن حرمة السبت؛ وما دام
هللا أيمرهم اآلن أن يدخلوا معه يف عهد
جديد عن طريق اإلسالم ،فعليهم أن
يدركوا أن من خيالف هذا األمر اإلهلي
اجلديد سيجلب على نفسه الدمار،
وابلتايل لن ينال اليهود العزة مرة أخرى
وإن أقاموا حرمة السبت اآلن ،وإمنا
ينالونه اآلن بقبول اإلسالم والعمل
بتعاليمه ال غري.
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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل

سيدنا حممد املصطفى 
الر ِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس قَ َ
َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اللِ  :إِ َّن الَّ ِذي لَيْ َس ِف َج ْوفِ ِه َش ْي ٌء ِم َن الْ ُق ْرآ ِن َكالَْبـيْ ِت َْ
ِب( .سنن
الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن عن رسول هللا)
اللِ  إِ َّن ِم ْن أَ ْشر ِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك قَ َ
َْم ُر
اط َّ
الس َ
اع ِة أَ ْن ُيـ ْرفَ َع الْ ِعل ُْم َوَيـْثـبُ َت ال ْ
َْه ُل َويُ ْش َر َب ال ْ
َ
الزَِن( .صحيح البخاري ،كتاب العلم)
َويَ ْظ َه َر ّ
الِ َ :
يت بِ َق َد ِح ل َ ٍ
ول َّ
اللِ  قَ َ
س ْع ُت َر ُس َ
َع ْن ابْ ِن ُع َم َر قَ َ
ِي
الر َّ
الَ :بـْيـنَما أََن َنئِ ٌم أُتِ ُ
َب فَ َشرِبْ ُت َح َّت إِِّن لََ َرى ّ
َْيرُج ِف أَ ْظ َفا ِريُ .ثَّ أَ ْع َطي ُت فَ ْضلِي ُع َمر بْ َن ال َّ
َْط ِ
ول َّ
اللِ؟ قَ َ
اب .قَالُوا :فَ َما أَ َّولْتَ ُه َي َر ُس َ
ال :الْ ِعل َْم( .صحيح
ْ
َ
ُ
البخاري،كتاب العلم)
َع ْن ُع َمر بْ ِن ال َّ
الِ َ :
َْط ِ
ول َّ
س ْع ُت َر ُس َ
ح ِن بْ ِن أََب َن َع ْن أَبِي ِه َع ْن َزيْ ِد بْ ِن َثبِ ٍت قَ َ
اللِ َ يـ ُق ُ
ول:
الرْ َ
اب َع ْن َعبْ ِد َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ً
نَ َّض َر َّ
اللُ ْام َرأ َس َع منَّا َحديثًا فَ َحف َظ ُه َح َّت ُيـَبـلّ َغ ُهَ .فـ ُر َّب َحام ِل ف ْقه إَِل َم ْن ُه َو أْفـ َق ُه منْ ُهَ ،وُر َّب َحام ِل ف ْقه لَيْ َس
بِ َف ِقي ٍه( .سنن أيب داوود ،كتاب العلم)
ولِ َ :
ح ِن قالِ َ :
ولَ :م ْن يُ ِرْد َّ
َّب َ يـ ُق ُ
س ْع ُت ُم َعاوِيَ َة َخ ِطيبًا َيـ ُق ُ
اللُ بِ ِه َخْيـ ًرا ُيـ َف ِّق ْه ُه
س ْع ُت الن ِ َّ
الرْ َ
َع ْن َُ
حيْ ٍد بْ ِن َعبْ ِد َّ
ينَ ،وإَِّنَا أََن قَ ِ
اللُ ُيـ ْع ِطيَ .ول َْن َتـ َز َال َه ِذ ِه الُْ َّم ُة قَائِ َم ًة َعلَى أَ ْم ِر َّ
اس ٌم َو َّ
ِف ال ِّد ِ
ت
اللِ َل يَ ُض ُّرُه ْم َم ْن َخالَ َف ُه ْم َح َّت يَْ ِ َ
أَ ْم ُر َّ
اللِ( .صحيح البخاري ،كتاب العلم)
التقوى
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مال العلم والرشد واهلداية واليقني
احلق حتت النعال،
وأُ ُ
مرت أن أقتل 1خنازير اإلفساد واإلحلاد واإلضالل ،الذين يدوسون ُد َرَر ِّ
ويرِبون زروع اإلميان والتورع واألعمال .وقتلي هذا حبربة مساوية ال
ويُهلِكون حرث الناس ُْ
ابلسيوف والنِّبال ،كما هو زعم احملرومني من احلق وصدق املقال ،فإهنم ضلّوا وأضلّوا كثريًا
علي ،وسبق يل أن أضع احلرب وال أتوجه إىل القتال .فال
من اجل ّهال .وإن احلرب ُح ّر ْ
مت ّ
جها َد إال جهاد اللسان واآلايت واالستدالل.
الدجال ،بل
مرت أن أمأل َ
وكذلك أُ ُ
وج ُرَبم من املال ،ولكن ال ابللُّ َجني و ّ
بيوت املؤمنني ُ
وجعل اإلميان أثبَ َت من اجلبال ،وتبشريِ
مبال العلم والرشد واهلداية واليقني على وجه الكمالِ ،
املُث َقلِني حتت األثقال.
القادر وأعطى له الكالم الفصيح ،وإنه يعصمكم
ومسحه ُ
فبشرى لكم قد جاءكم املسيحَ ،
ِمن فِرق ٍة هي لإلضالل تسيح ،وإىل هللا يدعو ويصيح ،و َّ
كل شبه ٍة يُزيل ويُزيح .وطوىب لكم قد
جاءكم املهدي املعهود ،ومعه املال الكثري واملتاع املنضود ،وإنه يسعى َّ
لريد إليكم الغىن املفقوَد،
َ
ويستخرَج
اإلقبال املوءوَد .ما كان حديث 2يفرتى ،بل نور من هللا مع آايت كربى.
مح ُد املهدي ،وإن ريب معي إىل يوم َْلدي من
أيها الناس ..إين أان املسيح احملمدي ،وإين أان أ َ
عطيت ِضرا ًما ّ
ين .إيذائي
كب ميا ّين ،وواب ٌل روحا ّ
يوِم مهدي .وإين أُ ُ
وماء ُزالالً ،وأان كو ٌ
أكاالًً ،

جمرب .أُرِي قوًما جالال ،وقوًما آخرين مجاال ،وبِيَ ِدي حرب ٌة
ِسنا ٌن َّ
مذرب ،ودعائي دو ٌاء َّ
أُبي ُد هبا ِ
فاس لإلفناء،
عادات الظلم والذنوب ،ويف األخرى شرب ٌة أُعي ُد هبا حيا َة القلوبٌ .
أنفاس لإلحياء .أما جاليل فبما ق ِ
فارت
ُص َد كابن مرمي استيصايل ،وأما مجايل فبما ْ
و ٌ
الرب املتعايل( .اخلطبة اإلهلامية ،ص )23 -22
كسيِّدي أ َ
مح َد ألَه ِد َي قوًما غفلوا عن ّ
رمحيت َ

مقتبس من كتاابت
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
املسيح املوعود 

 - 1اللفظ لفظ احلديث كما جاء يف البخاري ،واملراد من القتل إمتام احلجة وإبطال الباطل ابلدالئل
القاطعة واآلايت السماوية ،ال القتل حقيق ًة .منه
 - 2سهو الناسخ ،والصحيح« :حديثًا» كما ورد يف الكتاب يف مكان آخر( .التقوى)
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أبرز مهام املسيح املوعود ..
عثت ألقيم التوحيد
« ُب ُ

وأرسخ الحب اإللهي في القلوب.

»

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2017/3/24

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله .أما
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.

ترمجة :املكتب العريب

التقوى

َْم ُد هلل
الرْ َ
حن َّ
﴿بسم هللا َّ
الرحيم * ال ْ
ْ
الرحيم * َمالك
الرْ َ
حن َّ
ني * َّ
َر ِّب ال َْعالَم َ
ني
َيـ ْوم ال ِّدين* َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
قيم * ِص َراط
الص َر َ
* ا ْه َ
دن ِّ
اط ال ُْم ْستَ َ
ين أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
الَّ ِذ َ
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

ابألمس كان يوم  23مارس ،وهو
يوم هام ًّ
جدا يف اتريخ اجلماعة
اإلسالمية األمحدية ،إذ أسس يف
مثل هذا اليوم حضرة مرزا غالم أمحد
القادايين  اجلماعة األمحدية
من خالل أخذه البيعة الرمسية .لقد
أعلن حضرته أبنه هو املسيح املوعود
واملهدي املعهود الذي وعد مبجيئه
على لسان النيب  .وقال :
عثت ألقيم التوحيد وأرسخ احلب
«بُ ُ
اإلهلي يف القلوب».
وقال « :إن هللا تعاىل حيب
أن جيذب إىل التوحيد مجي َع األرواح
السعيدة القاطنة يف خمتلف بقاع
األرض؛ سواء يف أورواب أو يف آسيا،
وجيم َع عباده على دين واحد ،فهذه
هي الغاية اإلهلية اليت بُعثت من أجل
حتقيقها ،فاسعوا جاهدين لتحقيق
هذه الغاية املتوخاة برفق وأبخالق
نبيلة وبرتكيز على الدعاء».
مث قال « :حظيت هبذه الدرجة
وحب
واملكانة نتيجة اتباعي للنيب ّ 
الصادق له ،وعليه فإهنا رسالة موجهة
إىل مجيع الناس يف العامل كله أن حيبّوا
هذا الرسول الكرمي  ويتبعوه ،مما
يوثق صلتهم ابهلل تعاىل وجيعلهم
املوحدين احلقيقيني».
قال « :ال َ
رسول وال شفي َع لبين
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ولكـــن النســـاء األحمديـــات أيضـــا
إلـــي الرســـالة نفســـها وهـــي
يرســـلن
ّ
أننـــا آمنـــا بالمســـيح الموعـــود 
وبعـــد إيماننـــا بـــه عرفنـــا التوحيـــد
الحقيقـــي وأدركنـــا ســـمو مكانـــة
النبـــي  وحقيقـــةَ الحـــب الصـــادق
تجاهـــه ،فكيـــف يســـعنا بعـــد كل
هـــذا الرجـــوع عـــن إيماننـــا بـــه .

آدم كلهم إال حممد املصطفى  ،فاسعوا جاهدين أن
فضلوا
النيب ذا اجلاه واجلالل حبًّا صادقًا ،وال تُ ِّ
حتبّوا هذا َّ
عليه غريَه بشكل من األشكال ،لكي تُكتَبوا يف السماء
من الناجني .واعلموا أ ّن النجاة ليست بشيء يظهر بعد
املوت ،إمنا النجاة احلقيقية هي تلك اليت تُري ملعاهنا يف
هذه احلياة الدنيا .أال من هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن
حممدا املصطفى  شفي ُع ا َخللق كلهم
أبن هللا حق ،وأَن ّ
مثيل له ِ من رسول وال َ
عند هللا ،و ْأن ال َ
مثيل للقرآن
من كتاب حتت أدمي السما ِء ،وأن هللا تعاىل مل يشأ ألحد
حي خالد
أن حييا حياة اخللود ،إالّ أ ّن هذا النيب املصطفى ّ
إىل أبد اآلبدين( ».سفينة نوح)
هذه هي مكانة النيب  واحلب العميق اللذان أظهرمها
حضرته دوًما بكل قوة ،ونصح أتباعه أن يراعومها.
والظاملون هم الذين يقولون أبن املسيح املوعود 

وأتباعه ينقصون مكانة النيب  عن مكانة املسيح املوعود
 والعياذ ابهلل .هذا ما ُيـتّهم به األمحديون يف اجلزائر
اليوم أيضا ويزّج هبم يف السجون هبذه التهمة ،وبلغ األمر
درجة أهنم بدأوا يبسطون أايديهم إىل النساء األمحدايت
أيضا ويرفعون القضااي ضدهن أيضا .يضطروهنن للسفر
ٍ
ساعات طويل ًة مع األطفال الرضع ليصلن إىل ُمدن
إىل
بعيدة تقام فيها قضااي ضدهن ويتم حبسهن .ولكن النساء
األمحدايت أيضا يرسلن إ ّ
يل الرسالة نفسها وهي أننا آمنا
ابملسيح املوعود  وبعد إمياننا به عرفنا التوحيد احلقيقي
وأدركنا مسو مكانة النيب  وحقيق َة احلب الصادق جتاهه،
فكيف يسعنا بعد كل هذا الرجوع عن إمياننا به .
وحيث أننا ندعو هللا تعاىل أن يسهل على األمحديني يف
هذا البلد وييسر أمورهم كذلك ندعوه سبحانه وتعاىل أن
يوفق املسلمني لإلميان هبذا احملب الصادق للنيب  الذي
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جاء حبسب وعود هللا تعاىل إلقامة
التوحيد وللنشأة الثانية لإلسالم .إن
حب حضرته هلل تعاىل ولوعته إلقامة
التوحيد ترتشح من كلماته التالية.
يقول حضرته وهو يناجي ربّه:
«إن روحي تطري إليك بكامل
التوكل كما يطري الطري إىل عشه.
فأمتىن أن تُظهر آية قدرتك ،لكن
ليس لنفسي وعزيت وإمنا ليعرفك
الناس وخيتاروا سبلك املقدسة ،وال
يبتعدوا عن اهلداية بسبب تكذيبهم
َمن أرسلته .أش َهد أنك أرسلتَين،
وقد أظهرت لتأييدي آايت قاهرة
أمرت الشمس والقمر أن
حىت
َ
ينخسفا يف رمضان يف األايم احملددة
يف النبوءة ...اللهم إين أعرفك حقا
أنك أنت إهلي ،لذا فإن روحي
تتوثب إليك بسماع امسك كما
يتوثب الرضيع لرؤية أمه ،ولكن
أكثر الناس مل يعرفوين ومل يقبلوين».
(ترايق القلوب)
يظهر من قوله هذا حبّه العميق هلل
تعاىل ولوعته إلقامة عظمة هللا تعاىل
من انحية ،ومن انحية أخرى يظهر
قلقه الشديد جتاه إنقاذ البشرية.
وكيف ال يكون األمر هكذا؟ إذ هو
الذي قد أنيطت به مهمة ترسيخ
حب هللا تعاىل يف القلوب بصفته
التقوى

خاد ًما للنيب  ،وإىل جانب ذلك
كان  نفسه غارقًا يف حب هللا
تعاىل .كم كان  يتوق إىل أن
تتوقد شعلة حمبة هللا تعاىل وعشقه
يف قلوب اآلخرين أيضا؟ يقول 
يف ذلك:
«شقي َمن ال يعلم بع ُد أن له إهلًا
ٌّ
قادرا على كل شيء! إ ّن
واح ًدا ً
أعظم ملذّاتِنا يف
فردوسنا إهلنا ،وإ ّن َ
احلسن
ووج ْدان فيه
ربّنا ،ألننا رأيناه َ
َ
جلدير ابالقتناء ولو
كله .هذا الكنز ٌ
افتدى اإلنسا ُن به حياتَه ،وهذه
ضحى
اجلوهرة َحل ِريٌّة ابلشراء ولو ّ
اإلنسان يف طلبها َّ
كل وجوده .أيها
ُموا ِسرا ًعا إىل هذا
احملرومون ،هل ّ
الينبوع لريوي عطشكم .إنه ينبوع
احلياة الذي ينقذكم .ماذا أفعل
وكيف أُقِ ُّر هذه البشارة يف القلوب؟
وأبي ٍّ
دف أاندي يف األسواق أب ّن
ّ
هذا هو إهلكم حىت يسمع الناس؟
وأبي دواء أعاجل حىت تنفتح للسمع
ّ
آذا ُن الناس؟» (سفينة نوح)
فكم حتتوي هذه الكلمات على
حرقة ولوعة ،بل إن كل كلمة منها
مليئة بصنوف اللوعة واحلرقة ،فكل
كلمة منها ذات بطون وكل بطن
منها مليء ابحلرقة واللوعة ،وكل
إنسان يستطيع استيعاهبا بقدر فهمه

وإدراكه ،وكلما غاص يف هذه اللوعة
مبا أويت من إدراك ازداد روحانية غري
عادية.
مث قال  وهو حيث على عبادة هللا
وحبهْ :إن كنتم هلل فاعلموا يقينًا أن
هللا لكم .ستكونون نيا ًما وهللا يسهر
لكم ،وستكونون غافلني عن العدو،
ويكون هللا له ابملرصاد ،ويد ّمر كيده
تدمريًا .إنكم ال تعلمون حىت اآلن ما
ميلكه إهلكم من قدر ٍ
ات! إذ لو كنتم
تعلمون ذلك ملا طلع عليكم يوم
تصابون فيه بقلق شديد من أجل
دنياكم .هل يصرخ صاحب الكنز
العظيم لضياع ملّيم واحد ويشارف
على املوت؟ فلو كنتم ّ
مطلعني على
ذلك الكنز ،أعين لو علمتم أن
إهلكم سيغنيكم عند كل حاجة،
اهلم الشديد من أجل
ملا أخذكم ّ
دنياكم؟ إ ّن هللا لكنز عزيز فاقدروه،
انصركم عند كل خطوة ،وبدونه
فإنه ُ
لستم بشيء ،ال أنتم وال أسبابكم وال
مكايدكم .ال تقلّدوا األمم األخرى
اليت هتافتت على األسباب كلّيّ ًة (أي
ليس عندها إال التكالب على متع
الدنيا واالنغماس يف املادية) ََ
ول َس ْت
ثرى األسباب السفلية كما تلحس
وعضت على
اب،
ّ
األفاعي الرت َ
اجليفة بنواجذها كما تنهش ا ِحل ْدآ ُن
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الكالب اجليف َة ...إين ال أمن ُعكم
و
ُ
من اختاذ األسباب إىل حد االعتدال
(أي ال أهناكم عن االنتفاع مبتع الدنيا
إىل حد معتدل) ّإنا أمنعكم من أن
تكونوا َعبَد ًة لألسباب مثل األقوام
األخرىَ ،فـَتـنْ َس ْوا ذلك اإلله الذي
أيضا (أي أن
هو مسبب األسباب ً
هللا نفسه هيأ لكم هذه األسباب
واملنافع املادية ،فال تتكالبوا عليها بل
توجهوا إىل هللا الذي خلقها لكم).
ّ
ني لرأيتم أن هللا
لو كانت عندكم ع ٌ
هو كل شــيء ،وأن مـ ــا سواه ابطل
كــله.
فهذا هو املستوى من قرب هللا تعاىل
الذي يريد املسيح املوعود  أن
يبلغه أتباعه.
وكما قلت فإن مهمة إرساء التوحيد
وإحياء اإلسالم قد عهدها هللا إىل
املسيح املوعود  بربكة اتباعه
وحبه وعشقه للنيب  .وجند يف
حياته  وقائع كثرية وأحدااث تدل
على حبه وعشقه للنيب  .يقول
راوٍ :رأيت املسيح املوعود 
ذات مرة يتمشى وحده على سقف
املسجد املبارك وهو يتغىن بصوت
منخفض بعض األبيات ،وعيناه
تذرفان الدموع .فسألته :ما الذي
أصابك اي سيدي؟ قال كنت أردد

«أيها المحرومون ،هل ُّموا سِ را ًعا إلى هذا الينبوع ليروي عطشكم.
إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم .ماذا أفعل وكيف ُأ ِق ُّر هذه البشارة
وبأي ٍّ
بأن هذا هو إلهكم حتى
في القلوب؟
دف أنادي في األسواق ّ
ّ

آذان الناس؟»
يسمع الناس؟
وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع ُ
ّ

هذين البيتني من شعر الصحايب
حسان بن اثبت رضي هللا عنه الذي
قال عند وفاة النيب :
كنت السوا َد لناظري
َ
الناظر
ف َع ِمي َّ
علي ُ
َمن شاء بعدك َفـلْيَ ُم ْت
َ
كنت أُحا ِذ ُر
فعليك ُ
أي اي رسول هللا احلبيب ،كنت
حدقة عيين اليت قد عميت اليوم
بوفاتك ،وال أابيل اآلن من ميوت
بعدك إذ كنت أخاف عليك أنت
املوت الذي قد وقع اليوم.
مث قال املسيح املوعود  للراوي:
يت لو كنت أان قائل هذين
فتمنّ ُ
البيتني.
فسيالن الدموع بغزارة من عيون
املسيح املوعود  عند ترديد هذا
البيت لدليل بني على ما كان خيتلج
يف قلبه من عواطف ومشاعر .فأىن
هلؤالء القوم الذين يتهمونه 

ظلما بتفضيل نفسه على النيب 
ً

أن يبلغوا شأو هذا احلب والعشق
للنيب .
لقد رسم مرزا بشري أمحد رضي هللا
عنه هذه املشاعر اجلياشة يف قلب
املسيح املوعود  رمسا مثريا وقال:
لقد واجه هذا اإلنسان أنواع الشدة
والقسوة ،وهبت عليه عواصف
املعارضة بكثرة ،وتعرض لصنوف
ورفعت ضده
األذى والضررُ ،
القضااي بتهمة القتل ،ورأى مشاهد
موت أعزته وأقاربه وأحبابه بل
أوالده ،ومع ذلك مل َير الذين عاشوا
قريبا منه يف وجهه وعينه أية آاثر
تنم عما خيتلج يف قلبه من عواطف
ّ
ومشاعر ،أما يف موقف التعبري عن
حبه وعشقه للنيب  فقد سالت
عيناه ابلدموع كالفيضان اجلارف.
جند يف كتب املسيح املوعود 
وملفوظاته مشاهد عديدة حلبه
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وعشقه للنيب  .فكتب ذات مرة
لدى مساعه استهزاء أعداء اإلسالم
وسخريتهم من النيب  معربا عن
حالة قلبه وقال« :ما آذى قليب شيء
كاستهزائهم يف شأن املصطفى،
وج ْرِحهم يف ِعرض خري الورى.
َ
ُتلت مجي ُع صبياين
ووهللاِ ،لو ق ْ
وأوالدي وأحفادي أبعيين ،وق ّ
عت
ُط ْ
َّ
أيدي وأرجلي ،وأُخرجت احلدق ُة من
بعدت من ّ
كل مرادي وأَ ْوين
عيين ،وأُ ُ
علي َّ
أشق من ذلك.
وأَ َرين ..ما كان ّ
رب ُ
انظ ْر إلينا وإىل ما ابتُلينا وجننا
ِّ
منه.
يكن مثل هذه املشاعر
فهل من أحد ّ
أكثر الذين
اجلياشة يف حبه ؟ ما َ
أكثر
ي ّدعون حب النيب  ،وما َ
الذين يثريون الفنت ويعيثون الفساد
ويسفكون الدماء ابسم الذود عن
رسالة النيب  وختم نبوته .ولكن
ما هي اجلهود اليت بذلوها جلعل
ونشر
الناس يُقرون مبقام النيبْ  
اإلسالم والقرآن يف العامل؟ أما
كلم ـ ـ ـ ـ ــات حضـ ـ ـرته  فليسـ ـ ـ ـ ـ ــت
جمرد ادعاء ابللسان بل قد شهد
األمحديون وغريهم أيضا أن إظهاره
العشق واحلب للنيب  كان اثبتا
َ
من الصوت الصاعد من قلبه ومن
كل عمل له .فقد كتبت بياان لذلك
التقوى

فســيالن الدمــوع بغــزارة مــن عيــون المســيح الموعــود
 عنــد ترديــد هــذا البيــت لدليــل بيــن علــى مــا كان
يختلــج فــي قلبــه مــن عواطــف ومشــاعر .فأنــى لهــؤالء
ظلمــا بتفضيــل نفســه علــى
القــوم الذيــن يتهمونــه ً 
النبــي  أن يبلغــوا شــأو هــذا الحــب والعشــق للنبــي .

جريد ُة وكيل الصادرة من أمرتسر
وهي لغري األمحديني عند وفاة
حضرته :
«إن وفاة املريزا احملرتم جعلت
املسلمنيَ ،نـ َع ْم! املسلمني املثقفني
املتنورين ،يشعرون رغم وجود
اخلالفات الشديدة حول بعض
معتقداته ودعاواه -أن رجال كبريا
منهم قد فارقهم .وبفراقه قد انقطعت
مهمة الدفاع العظيمة عن اإلسالم
اليت كانت مرتبطة بشخصه هو.
مث يقول :ال بد لنا اليوم أن نق ِّدر
كتب املريزا احملرتم -بعد أن أجنز
مهمته -ونعرتف بعظمتها من صميم
الفؤاد ...ومهما توسع نطاق دفاعنا
يف املستقبل من املستحيل جتا ُهل
كتاابت املريزا» (.أي أن الدفاع
عن اإلسالم دون هذه الكتاابت
مستحيل).
فكل ما أجنزه حضرته فإمنا ليُثبت أن

اإلسالم هو دين هللا األخري والكامل
وحبا للنيب  ولكي جيعل الناس
يُقرون بعظمته  .ولكي خيرب العامل
أن مقامه  هو املقام األصلي .فقد
َّ
وضح على مجيع أداين العامل أنه ال

دين كدين حممد  .جيب أن يقرأ
املعرتضون إظهار حضرته لعشقه
وحبه للنيب  ويتدبروه ،وإال فمجرد
االعرتاض عالمة اجلهل.
ابر
كان  دوما يقول كتلميذ ٍّ
نت إنه قد انل كل ذلك بربكة
وخادم مم ٍّ
سيده حممد املصطفى  وفضل
اتباعه فقط ،فقد قال يف موضع:
«إنين أقسم به  أنه تعاىل كما
اهيم
َّ
شرف ابملكاملة واملخاطبة إبر َ
وإسحاق وإمساعيل ويعقوب ويوسف
وموسى واملسيح ابن مرمي ،مث يف
األخري كلَّم نبيَّنا  حبيث كان
أطهر ما
الوحي النازل عليه
َ
أوضح و َ
أيضا
شرفين أان ً
يكون -كذلك متا ًما َّ
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عطيت
مبكاملته وخماطبته .ولكن ما أُ ُ
هذا الشرف إال بسبب اقتدائي
الكامل بسيدان حممد  .فلو مل أكن
حظيت
من أمته وما اقتديت به ملا
ُ
بشرف املكاملة واملخاطبة هذا أب ًدا،
حىت لو كانت أعمايل مثل جبال
الدنيا كلها».
فالذي يعرتض على سيدان املسيح
املوعود  حىت بعد االطالع
على هذه األمور هو ظامل وجاهل
وفتّان ،وال نستطيع أن نقول غري
ذلك .وأ ْمرهم إىل هللا ،أي هؤالء
الذين َّ
يدعون أهنم كبار العلماء.
إذا كانت الغاية من بعثة املسيح
املوعود  إقام َة التوحيد وتوضيح
مقام النيب  ومكانته العظيمة للعامل
مجع العامل حتت لوائه  من انحية،
وْ
ني
فمن انحية أخرى كان هدفه متك َ
الناس من إدراك أمهية أتدية حقوق
العباد والشفقة على خلق هللا والعمل
ضمن شروط البيعة شرطا
هبا .فقد َّ
بل شرطني هلما عالقة مباشرة هبذا
املوضوع .حيث قال يف الشرط
الرابع :على املبايع أن يتعهد «أال
يؤذي ،بغري حق ،أح ًدا من خلق هللا
َ
خصوصا من جراء
عموًما واملسلمني
ً
ثوائر الَّنـ ْفس ال بيده وال بلسانه وال
أبي طريق آخر»

إبراهيم
«إنني أقسم به  أنه تعالى كما ش َّرف بالمكالمة والمخاطبة
َ
وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى والمسيح ابن مريم ،ثم
وأطهر
أوضح
في األخير كلَّم نبيَّنا  بحيث كان الوحي النازل عليه
َ
َ
أيضا بمكالمته ومخاطبته .ولكن
ما يكون -كذلك
تماما ش َّرفني أنا ً
ً
عطيت هذا الشرف إال بسبب اقتدائي الكامل بسيدنا محمد .
ما ُأ
ُ
حظيت بشرف المكالمة
فلو لم أكن من أمته وما اقتديت به لما
ُ
أبدا ،حتى لو كانت أعمالي مثل جبال الدنيا كلها».
والمخاطبة هذا ً

ويف الشرط التاسع« :أن ّ
يظل مشغوال
يف مواساة َخلْق هللا عام ًة لوجه هللا
أبناء جنسه
تعاىل خالص ًة ،وأن ينفع َ
قدر املستطاع ّ
بكل ما رَزقه هللا من
القوى والنعم».
فبحسب ذلك يقول  بياان لتعليم
اإلسالم :إن للدين جزأين فقط،
أحدمها حب هللا والثاين حب بين
البشر لدرجة يع ّد مصيبتهم مصيبته
هو والدعاء هلم.
مث يقول حضرته« :الدين واإلسالم
حبسب التعليم اإلسالمي ينقسم
إىل قسمني اثنني فقط ،أو ميكن
أن نقول بتعبري آخر إن هلذا التعليم
هدفني عظيمني ،األول معرفة هللا-
َّ
حق املعرفة -وحبُّه والتفاين يف طاعته
طاع ًة صادقة كما هو مقتضى الطاعة
واحلب .واهلدف الثاين هو بذل مجيع

القوى والقدرات والكفاءات واملواهب
يف خدمة عباده  ومواساهتم،
والشكر واإلحسان إىل كل حمسن
بدءا من امللِك إىل أدىن إنسان».
فهذا هو التعليم يف معاملة املخلوق
بعد حب هللا  ،وميكن أن نقول إن
هذا التعليم يلفت انتباهنا إىل االعتناء
خبَلْق هللا حبًّا هلل  .فما الذي كان
العمل الشخصي حلضرته  يف
هذا اخلصوص وكيف كان يتصرف،
فقد قال يف موضع توضيحا لذلك:
إنين أؤكد جلميع املسلمني واملسيحيني
واهلندوس واآلراي أين ال أانصب أحدا
العداء يف هذا العامل( ،أي ال أعد
أي معارض عدوا يل) إنين أحب بين
حب األم الرءوم أوال َدها بل
البشر َّ
أكثر من ذلك .وإمنا أعادي العقائد
الباطلة اليت تقتل احلق .إن مواساة

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الحادي عشر ،جمادى الثانية ورجب  1438هـ ،آذار  /مارس  2017م

التقوى

16

البشر واجيب ،كما أن من مبادئي
النفور من الكذب والزور والشرك
والظلم ومن كل عمل سيئ واجلور
وسوء اخللق».
مث يقول  موضحا هذا األمر
أكثر يف موضع آخر« :واضح أن
كل كائن حي حيب بين نوعه -حىت
النمل حيب النمل -إذا مل يكن هناك
أي هدف شخصي ،وما مل حتُل أية
مصلحة شخصية دون هذا احلب.
فمن واجب الداعي إىل هللا أن
يكون أكثر حبا من غريه ،فها أان
أكثر الناس حبا لبين البشر
أعلن أين ُ
غري أنين أعادي أعماهلم السيئة و َّ
كل
أنواع الظلم والفسق والتمرد ،وال
أعادي أحدا عداوة شخصية .لذا
فإن الكنـز الذي أوتيتُه وهو مفتاح
أعرضه على
مجيع كنوز اجلنة وآالئهاُ ،
بين البشر حبماس احلب .وإن التأكد
أبن الكنـز الذي أوتيته هو يف احلقيقة
من قبيل اجلواهر والفضة والذهب
وليس متاعا زائفا ،سه ٌل جدا .فمن
املعلوم أن كل هذه الدراهم والداننري
واجلواهر حتمل صورة سلطان كما
على ُعملة حكومية ،أي إنين أملك
تلك الشهادات السماوية اليت ال
ميلكها غريي( .أي أن هللا تعاىل
يؤيدين ويشهد يل) فقد أُخربت
التقوى

الحِ ظـــوا اآلن أن العـــذاب نـــازل علـــى المعارضيـــن بحســـب
نبوءتـــه ،ولكنـــه  يدعـــو إلزالتـــه ،بينمـــا كان ممكنـــا أن
يثيـــر المعارضـــون ضجـــة نتيجـــة زوال العـــذاب ويقولـــوا بـــأن
ـال بذل ــك
ـدى ،ولكن ــه  ل ــم يب ـ ِ
نبوءت ــه بطل ــت وذهب ــت س ـ ً
بســـبب مواســـاة بنـــي البشـــر بـــل كان يدعـــو اللـــه لينقذهـــم
م ــن الع ــذاب ويرش ــدهم إل ــى طري ــق آخ ــر لس ــامة إيمانه ــم.

أن اإلسالم وحده هو دين احلق
من بني األداين كلها ،وقد قيل يل
إن اهلداية القرآنية هي وحدها اليت
ترتقي إىل درجة الكمال يف الصحة
من بني اهلداايت كلها ،ونزيهة عن
مت أن
الشوائب البشرية .وقد ُفـ ّه ُ
الرسول الذي جاء ابلتعليم الكامل
الطاهر من الدرجة األوىل والفيّاض
ابحلكمة ،وترك أسوة حسنة يف حياته
جلميع كماالت اإلنسان هو سيدان
وموالان حممد املصطفى  وحده.
خربت ابلوحي اإلهلي املقدس
وقد أُ ُ
عثت منه مسيحا موعودا
املط ّهر أنين بُ ُ
وح َكما يف االختالفات
وإماما مهداي َ
شرفين
الداخلية واخلارجية كلها .وقد َّ
رسول هللا  هبذين االمسني كليهما
مساين هللاُ  هبما يف مكاملته
سلفا مث ّ
املباشرة ،مث اقتضى الزمن بلسان حاله
أن أُ َّ
مسى هبذين االمسني( .جمموعة

اإلعالانت ،اجمللد)2
مل يذكر املسيح املوعود  هذه
األمور للكتابة فقط ومل يكتف
ابالدعاء فحسب أنه حيب بين
البشر أكثر من غريه بل نرى مظاهر
ذلك على صعيد الواقع يف سوانح
حياته .فقد ا ّدعى  كونه املسيح
املوعود وأظهر هللا تعاىل اآلايت
تصديقا الدعائه ،وكان بعضها من
قبيل اآلفات ابلنسبة إىل الناس فكان
 يضطرب بشدة عند حلوهلا
هبم.
يروي املولوي عبد الكرمي  الذي
كان يسكن يف زاوية من بيت املسيح
املوعود  :حني تفشى الطاعون
وظهر أبن عددا كبريا من الناس كان
يذهب ضحيته كل يوم ،ففي تلك
مسعت املسيح املوعود 
األايم
ُ
ذات يوم وهو يدعو وقد استغربت
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من دعائه بشدة .يقول الراوي أبنه
كان يف صوت املسيح املوعود 
أثناء الدعاء حرقة كبرية وأملا كبريا
لدرجة كان املستمعون يتأثرون هبما
بشدة متناهية ،وتستويل عليهم حالة
يصعب وص ُفها .فكان  يتضرع
يف حضرة هللا ابكيا بكاء شديدا
وكأن امرأة تعاين آالم املخاض .عندما
مسعت إبصغاء أكثر وجدته يدعو
ُ
لنجاة خلق هللا من عذاب الطاعون
ويقول :اي إهلي ،لو هلك هؤالء الناس
بعذاب الطاعون فمن سوف يعبدك؟
ِ
الحظوا اآلن أن العذاب انزل على
املعارضني حبسب نبوءته ،ولكنه 
يدعو إلزالته ،بينما كان ممكنا أن يثري
املعارضون ضجة نتيجة زوال العذاب
ويقولوا أبن نبوءته بطلت وذهبت
س ًدى ،ولكنه  مل ِ
يبال بذلك
بسبب مواساة بين البشر بل كان يدعو
هللا لينقذهم من العذاب ويرشدهم إىل
طريق آخر لسالمة إمياهنم .إذًا ،ليس
بوسع معارضيه  القول أبنه مل يقم
مبواساة بين البشر عند الضرورة .بل
هناك أحداث كثرية يف حياته 
تدل على مواساته للبشرية ،وسأسرد
لكم حاداث واحدا منها وهو التايل:
ملا بدأت اإلجراءات لبناء منارة
املسيح يف قاداين رفع اجلريان اهلندوس

حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 

شكواهم إىل املسئولني يف احلكومة أهنا
ستؤدي إىل هتك ِس ْتِهم يف بيوهتم.
فجاء انئب املفوض من قبل احلكومة
للتحقيق يف األمر( ،فشرح املسيح
املوعود  املوضوع ابلتفصيل
أن املنارة مبنـزلة آية وستتم إضاءهتا
وستستنري بسببها املنطقة اجملاورة هلا
ولن يُهتَك ِسرتهم يف بيوهتم مطلقا،

وإذا كان هناك هتك لسرتهم يف بيوهتم
فإن بيوتنا أيضا مثلها يف ذلك .إذًا إن
القول هبتك السرت ليس صحيحا بل
هو عذر وا ٍه)
كان مع املندوب احلكومي شخص
من اهلندوس احملليني امسه «الله بُ َّدها
َم ْل» ،فقال  للمندوب احلكومي
مشريًا إىل ذلك اهلندوسي :هو يسكن
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قصرت
هنا فاسأله :هل حدث مرة أن
ُ
يف اغتنام أية فرصة أتيحت يل إلفادته
ومل أُفده؟ مث اسأله :هل حدث مرة
أنه وجد فرص ًة لإلساءة إ ّ
يل واإلضرار
فوت تلك الفرصة؟ لقد أحلق
يب مث َّ
فأحسنت إليه
يب الضرر دائما أما أان
ُ
دوما .كان «الله بُ ّدها َمل» مع انئب
املفوض ومل يستطع أن يرفض كالمه
 بل مل يكن له إال أن يبدي الندم
واخلجل فقط.
هذا ،وهناك حادث يتعلق ابملولوي
حممد حسني البطالوي الذي عادى
املسيح املوعود  إىل أقصى احلدود
واستصدر فتوى الكفر ضده ومساه
دجاال وضاال -والعياذ ابهلل -وأوقد انر
الكراهية والعداوة ضده  يف البلد
طرح بعض
كله ولكن حني أراد حماميه ْ
األسئلة يف أثناء القضية عن نسب
املولوي حممد حسني اليت تؤدي إىل
النيل من شخصه من َع ُه حضرته 
بشدة .كان حماميه املولوي فضل الدين
غري أمحدي وكان يقول :إن السيد مرزا
إنسان عجيب ،وميلك أخالقا غريبة
حبيث يهجم شخص على عرضه بل
على حياته ومقابله إذا ُو ّجهت إىل
ذلك الشخص بعض األسئلة الضعاف
شهادته فريفض ذلك على الفور قائال
ال أمسح بطرح مثل هذه األسئلة.
التقوى

وإن نشر اإلســـام وإرســـاء التوحيد وإقامة حكومة الرسول 
الحقيقية التي تســـتولي على القلوب وليس علـــى األرض ،إنما
تكون بواســـطة المســـيح الموعود  وجماعته وليس بالسيف
وال بالسالح أو بالقوة أو باإلرهاب وال بقتل الناس باسم اإلسالم.

قال املسيح املوعود  عن املولوي
حممد حسني ِ
نفسه يف بيت شعر عريب
له:
قطعت ودا ًدا قد غرسناه يف الصبا
َ
يقصر
وليس فؤادي يف الوداد ِّ
ابختصار ،هذا أحد األمثلة للجهود
اليت قام هبا كثري من املشايخ املسلمني
للقضاء على مهمة املسيح املوعود 
وعارضه كثري من العلماء املزعومني
وأصدروا فتاوى التكفري ضده وال
يزالون يصدروهنا ،ونتيجة ذلك نواجه
املعارضة يف خمتلف بالد العامل وال سيما
بالد املسلمني.
ومن أتثري تعليم املسيح املوعود 
أننا اليوم أيضا ال نتخلى عن مكارم
األخالق رّدا على هؤالء املعارضني وال
أنخذ القانون أبيدينا ،لَْيـتَهم أدركوا أن
املسيح واملهدي هو مرزا
ال َـح َكم العدل و َ
غالم أمحد القادايين  ،وإن نشر
اإلسالم وإرساء التوحيد وإقامة حكومة

الرسول  احلقيقية اليت تستويل على
القلوب وليس على األرض ،إمنا تتم
بواسطة املسيح املوعود  ومجاعته
وليس ابلسيف وال ابلسالح أو ابلقوة
أو ابإلرهاب وال بقتل الناس ابسم
اإلسالم.
وما حيدث من أحداث إرهابية يف
أورواب يقوم هبا األفراد أو التنظيمات
ابسم اإلسالم ،وقد قُتل األبرايء ظلما
هنا يف لندن قبل يومني ،إذ ُد ْوِه َم املشاة
ابلسيارة وقُتِ َل شرطي ،وسبب ذلك هو
أن هؤالء العلماء املزعومني أرشدوا الناس
إىل الطريق اخلاطئ وولّدوا فيهم أفكار
يرسخوا يف
الظلم والوحشية بدال من أن ّ
قلوهبم تعليم اإلسالم اجلميل ،ويف مثل
هذه احلالة إنه من واجب األمحديني
–كما قلت سابقا وأكرره يف كثري من
األحيان -أن يَعرضوا أمام العامل مجال
اإلسالم .وأما معارضة اجلماعة فهي ال
تستطيع أن تضر ابجلماعة أبدا .إن هللا
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تعاىل قد أرسل املسيح املوعود 

ليغلب ولينشر اإلسالم ،فنحن الذين
سينشرون اإلسالم وعلينا أن نن ّدد
بشدة مبا حيدث من القتل والدمار
واغتيال األبرايء ،ونرف َع صوتنا ضده
يف كل مكان ،ومن واجبنا أن نواسي
املصابني.
يقول املسيح املوعود :
«امسعوا جي ًدا أيها الناس مجي ًعا! إنه
خالق السماوات واألرض
ملما أنبأ به ُ
أنه سوف ينشر مجاعته هذه يف البالد
كلها ،وجيعلهم غالبني على اجلميع
ابحلجة والربهان .ولسوف أتيت أايم،
وهي قريبة ،تكون فيها هذه اجلماعة
هي الوحيدة اليت تُ َ
ذكر يف العامل ابلعز
والشرف .إن هللا سوف يبارك يف هذه
اجلماعة والدعوة بر ٍ
كات كربى خارقة
للعادة ،وخييِّب َّ
كل من يفكر يف
القضاء عليها ،وسوف تستمر هذه
الغلبة حىت يوم القيامة .فإذا كانوا
يستهزئون يب فال ضرر من استهزائهم،
ألنه ما من نيب إال وقد استُهزئ به.
فكان من املقدر أن يُسته َزأ ابملسيح
﴿ي
املوعود أيضا ،كما يقول هللا تعاىلَ :
ِم ِم ْن َّر ُس ٍ
ول
َح ْس َرًة َعلَى الْ ِعبَا ِد َما يَْتِيه ْ
إِال َكانُوا بِ ِه يَ ْسَتـ ْه ِزئُو َن﴾ .فقد جعل
هللا تعاىل عالمة لكل نيب صادق أن
يُسته َزأ به ،ولكن َمن يستهزئ ابلذي

ولســـوف تأتي أيام ،وهي قريبـــة ،تكون فيها هـــذه الجماعة
هي الوحيدة التـــي ُتذ َكر فـــي العالم بالعز والشـــرف .إن الله
بـــركات كبرى خارقة
ســـوف يبارك في هذه الجماعة والدعوة
ٍ
للعادة ،ويخيِّب َّ
كل من يفكر في القضاء عليها ،وســـوف تســـتمر
هـــذه الغلبة حتى يوم القيامـــة .فإذا كانوا يســـتهزئون بي فال
ضرر من اســـتهزائهم ،ألنـــه ما من نبي إال وقد اســـ ُتهزئ به.

ينزل من السماء مع ملَك ِ
ني أمام أعني
الناس مجيعا؟ فالعاقل يستطيع أن يفهم
هبذا الدليل وحده أن فكرة نزول املسيح
املوعود من السماء فكرةٌ ابطلة متاما.
اعلموا جي ًدا أنه لن ينزل من السماء
أح ٌد .إن مجيع معارضينا املوجودين
اليوم سوف ميوتون ،ولن يرى أحد
منهم عيسى بن مرمي ً
انزل من السماء
أب ًدا ،مث ميوت أوالدهم الذين خيلفوهنم
أيضا عيسى
ولكن لن يرى أحد منهم ً
بن مرمي ً
انزل من السماء ،مث ميوت أوالد
أيضا لن يروا ابن مرمي
أوالدهم ،ولكنهم ً
ً
انزل من السماء .وعندئذ سوف يُلقي
هللا يف قلوهبم قلقا أن أايم غلبة الصليب
تغي متا ًما،
قد انقضت ،وأن العامل قد َّ
ومع ذلك فإن عيسى بن مرمي مل ينزل
بعد؛ فحينئذ سينفر العقالء من هذه
العقيدة دفع ًة واحدة ،ولن ينتهي القرن

اليأس
الثالث من هذا اليوم إال ويستويل ُ
والقنوط الشديدان على كل من ينتظر
مسلما أو مسيحيًّا،
عيسى ،سواء كان ً
فريفضون هذه العقيدة الباطلة؛ وسيكون
يف العامل دين واحد وسيد واحد .إنين
رعت
ما جئت إال ألزرع بذرًة ،فقد ُز ْ
هذه البذرة بيدي ،واآلن سوف تنمو
وتزدهر ،ولن يقدر على عرقلتها أحد.
(تذكرة الشهادتني)
هذه البذرة اليت بذرها املسيح املوعود
 تنمو وتثمر بفضل هللا تعاىل وإذا
كنا نريد أن نصبح أغصانه اخلضراء
فعلينا –كما هو اثبت من كتاابت
املسيح املوعود  وعمله -أن جنعل
حبنا هلل  وحبنا للرسول  ومواساتنا
وحبِّنا خللق هللا حبيث يشهد على ذلك
ُ
كل عمل لنا .وفّقنا هللا تعاىل لذلك.
(آمني)
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اإلسالم واملرأة،

والقرن الحادي والعشرون
سامح مصطفى

على سبيل التقدمي
َّاس اَّتـ ُقوا َربَّ ُك ُم
يقول تعاىلَ :
﴿يأَُّيـ َها الن ُ
الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن َنـ ْف ٍس َو ِ
َق
اح َد ٍة َو َخل َ
ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّث ِمْنـ ُه َما ِرَج ًال َكثِريًا
َونِ َس ًاء َواَّتـ ُقوا َّ
اللَ الَّ ِذي تَ َس َاءلُو َن بِ ِه
()1
َوالَْ ْرَح َام إِ َّن َّ
اللَ َكا َن َعلَيْ ُك ْم َرقِيبًا﴾
فكما أن األنثى كانت البداية املنطقية
ُدركة للخليقة اإلنسانية ،كذلك
امل َ
سنتخذ عرب هذا املقال من األنثى أو
املرأة بشكل خاص بداية منطقية نتطرق
من خالهلا إىل موضوع أعم وأمشل ،ولو
على سبيل اإلشارة املقتضبة ،متحينني
مناسبة احتفاء العامل ابملرأة يف يومها
العاملي ،املوافق للثامن من مارس من
كل عام.
وعلى ذكر مناسبة االحتفاء ابملرأة يف
يومها ،فإن كيل املديح هلا كوهنا أنثى
ابت تصرفا مل يعد يؤيت أُكله يف هذا
التقوى

العصر احلديث ،والذي خرجت فيه
تلك املرأة إىل خضم احلياة اليومية مع
الرجل جنبا إىل جنب ،بعد أن مكثت
يف شرنقة نُ ِسجت حوهلا قروان وقروان
حبق وبدون حق.
لقد خطت املرأة حبلول القرن احلادي
والعشرين خطوات واسعة على طريق
نيل حزمة كبرية من حقوقها املشروعة
ُشرعة هلا من لدن احلكيم اخلبري
وامل َّ
سبحانه وتعاىل ،فكان هذا الزمان هو
مصداق النبوءات اليت تذكر حال تلك
املوؤودة يف الزمن األخري ،وكيف أهنا
ستُسأَل ،إمعاان يف نواهلا احلقوق الطبيعية
اليت ما كان هلا أن حتلم هبا من قبل.
ويف ذكرى الثامن من مارس/آذار من
كل عام تتذكر اإلنسانية املرأة بشكل
خاص حمتفية هبا بصورة تبدو كما لو
أهنا رد متأخر للجميل ،ال سيما يف

العامل الغريب املتقدم ،والذي على الرغم
من تقدمه البادي يف شىت مناحي احلياة
العصرية ،إال أن املرأة ظلت إىل وقت
قريب تقاسي فيه أبشع صور الظلم
وهضم حقوقها الطبيعية ،مبا يف ذلك
حقها يف التعلم وحقها يف اإلرث،
وحقها يف تقرير مصريها ،وحقها يف
التصويت أو االقرتاع ،وكذلك حقها يف
شغل الوظائف العامة.
أحقاب من سوء احلال
ال خيفى على أحد سوء وضع املرأة
العام عرب التاريخ اإلنساين الطويل،
وذلك من شىت النواحي ،وهو األمر
الذي عرضنا إليه سلفا ،فنعرج عليه هنا
بشيء من التفصيل والتمثيل ،ونكتفي
من تصفحنا لوضع املرأة لدى احلضارات
القدمية بشيء من التشريع الروماين،

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الحادي عشر ،جمادى الثانية ورجب  1438هـ ،آذار  /مارس  2017م

21

والذي يُعرف عنه أنه جرد املرأة من
معظم حقوقها املدنية يف خمتلف مراحل
حياهتا ،فلم تكن هلا أهلية أو شخصية
قانونية ،وقد كان القانون يعد «األنوثة»
سبباً من أسباب عدم األهلية ،كحداثة
السن أو اجلنون ،فقبل زواجها تكون
حتت سيطرة ويل أمرها الذكر ،وتعطيه
هذه السيطرة كافة احلقوق عليها،
كحق إخراجها من األسرة ،وبيعها
بيع الرقيق ،وحىت حق احلياة واملوت،
وبعد زواجها واعرتاف الزوج هبا تصبح
يف ذمته ،حبيث تنقطع عالقتها أبسرهتا
األصلية انقطاعا اتما ،ويصبح زوجها
هو ويل أمرها اجلديد ،وقد بلغ من
سيادة زوجها عليها أهنا كانت حتال
إليه إذا اهتمت جبرمية ليحاكمها ،ويتوىل
معاقبتها بنفسه ،وكان له أن حيكم عليها
ابإلعدام يف بعض التهم ،كاخليانة مثال،
وكان إذا تويف عنها زوجها ،دخلت يف
وصاية أبنائها الذكور ،أو إخوة زوجها،
أو أعمامه .إن اقتصاران على ذكر نبذة
من التشريعات الرومانية دون سواها من
التشريعات املتعلقة ابملرأة إمنا سببه ،من
وجهة النظر الشخصية ،أن احلضارة
الرومانية كانت أقرب حضارات العامل
القدمي زمنا من مولد السيد املسيح
الناصري  ،وابلتايل فسيكون
من اليسري على املقا ِرن أن يرى الفرق

بني وضع املرأة حتت التشريع الروماين متصبغة بصبغة الدين والقداسة وذات
الوضعي ،ووضعها حتت تشريع املسيحية مشروعية عقائدية فتلك الطامة الكربى.
متمثال يف الكتاب املقدس.
ويبتسم احلظ للمرأة ..للمرة األوىل
املرأة يف املسيحية
إن حب التقدير أمر َجبَ َل اخلالق عليه
قبل التوسع يف احلديث حتت هذا خليقته ،حىت أنه تعاىل شرع شكر العباد
العنوان ،جيب التنبيه أوال أننا ننزه تعاليم مؤِّكدا على أن من ال يشكر الناس ال
السيد املسيح الناصري ومجيع النبيني يشكر هللا ،فكل إنسان من هذا املنطلق
(عليهم السالم) من كل شبهة ظلم حيب أن يقدره اآلخرون ،وإن مل يطالب
أو خبس حلق املرأة ،حىت وإن كانت هو نفسه هبذا التقدير .وكما أن هناك
كثري من النصوص املقدسة يف الداينة من ينالون التقدير ممن حوهلم ،إال أن
املسيحية حتط من شأهنا.
هناك من ال يلقون التقدير الكايف،
يدهش املرء حني يطلع على وضع بل ال يلقون أي تقدير على اإلطالق
املرأة يف الكتاب املقدس بشكل عام ،نتيجة سوء فهم أو ظن من حوهلم ،ومن
ويف الفكر الديين املسيحي بشكل هذا الصنف من الناس كانت املرأة هي
خاص ،وال حاجة إىل احلديث عن صاحبة احلظ األوفر من سوء احلظ.
نظرة الكتاب املقدس للمرأة احلائض ويندر أن جند ابحثا اجتماعيا يعرض
مثال ،أما يف الفكر الديين املسيحي حلال املرأة عرب التاريخ الطويل واملدون
فاملصيبة أدهى وأمر ،فعلى الرغم من وجيد عصرا يستطيع أن يطلق عليه مثال
حداثة العهد والذي يضمن يف حد ذاته أنه عصر املرأة الذهيب إال مع حلول
نوعا من التقدم إىل األمام ،نرى بولس القرن السادس امليالدي والذي وافق بعثة
يقول« :لِتَ ْص ُم ْت نِ َسا ُؤُك ْم ِف ال َْكنَائِ ِس ،النيب حممد  ونزول القرآن اجمليد عليه
َُن أَ ْن َيـتَ َكلَّ ْم َن ،بَ ْل حممال مبا تشتهيه األنفس وتلذ األعني
ألَنَُّه لَيْ َس َم ْأ ُذ ًون ل َّ
َْي َض ْع َن َك َما َيـ ُق ُ
وس أَيْ ًضا»( .)2كل أنثى من تشريعات ملزمة للمجتمع
ول الن ُ
َّام ُ
إن الظلم ال مربر له ،وأن تقع املرأة حتت ككل حبيث تضمن حقوق تلك األنثى
مظامل ذات أساس اجتماعي ،فتلك مهما كان وضعها االجتماعي ،سواء
مشكلة تستوجب البحث عن حل ،كانت أما أو زوجة أو أختا أو ابنة
أما أن تكون تلك املظامل االجتماعية أو مطلقة أو أرملة .نعم ،يستطيع كل
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ابحث موضوعي أن يقوهلا مبلء فيه :مل
يشهد التاريخ اإلنساين قبل بعثة النيب
حممد  عصرا متتعت فيه املرأة ابملزااي
اليت خصتها هبا الشريعة اإلسالمية.
حممد  ،وخارطة الطريق للتعامل مع
الكائن الرقيق
موضوع كيف أكرم اإلسالم املرأة
من خالل تشريع القرآن الكرمي
والتطبيق العملي له ممثال يف النيب 
وصنِّفت فيه كتب
نرى أنه قُتل حبثاُ ،
وجملدات ،وعقدت يف سبيل تفصيله
ندوات ومؤمترات ،ال سيما يف دول
العامل اإلسالمي ،لذا ال أرى حاجة
إىل اخلوض فيه مكررا ،ولكين أرى
أن أشري إىل نقطة ذات أمهية ،وهي
النقطة اليت كانت وال تزال موضع انتقاد
يوجهه املستشرقون واملنصرون إىل ذلك
اإلنسان الكامل حممد  بقوهلم أن
تعدد أزواجه البالغ عددهن اثنيت عشرة
زوجة يُعترب أحد مظاهر امتهان اإلسالم
لكرامة املرأة .لقد نسي أو تناسى هؤالء
املغرضون أمرا جوهراي هاما ،وهو أن
أولئك األزواج االثنيت عشرة جئن من
خلفيات ثقافية شىت وكل منهن ذات
طبيعة خمتلفة ومتميزة عن غريها ،فمنهن
العربية ،ومنهن من جاءت من بيئة
مسيحية ،ومنهن من جاءت من بيئة
التقوى

يهودية ،كما أن منهن الشابة ،ومنهن
من ختطت سن الشباب ،ومنهن البكر
والثيب ،ومنهن هادئة الطبع وأيضا
شديدة الغرية ،إال أن كلهن اتفقن على
شيء واحد كان القاسم املشرتك بينهن
مجيعا ،وهو أهنن مجيعهن أحبنب بصدق
ذلك الزوج املثايل واإلنسان الكامل،
حبيث ال جيد أي من املغرضني ،وما
أكثرهم ،أي فرصة لنقض هذه احلقيقة.
لقد نسج املغرضون عرب التاريخ الكثري
من األكاذيب عن سيدان حممد
اإلنسان الكامل ،إال أهنم مل يقرتبوا من
هذه النقطة ،فلم ينتحل أي منهم ولو
شكوى واحدة أطلقتها أي من أمهات
املؤمنني (رضي هللا تعاىل عنهن) ضد
زوجها وحبيبها ذلك اإلنسان الكامل.
اآلن لنا أن نتساءل :كيف تسىن لذلك
اإلنسان أن أيسر قلوب اثنيت عشرة
امرأة حبيث كن يتنافسن على إرضائه،
وعلى الرغم من عيشة التقشف اليت
عانينها يف صحبته؟! فأية جاذبية
وكاريزما تلك؟! من حقي اآلن القول
ْأن لو مل يكن لدى سيدان حممد 
من دالئل الصدق والكمال غري هذا
الدليل لكفاه .ال بد أن حممدا كان
إنساان كامال بكل ما لكلمة الكمال
من معىن ،وإال فليدحض هذه احلجة
داحض.

كمال الرجل ،وضرورة املرأة
ال شك أن كل إنسان مهما كان وضعه
يسعى بفطرته حنو الكمال ،وإن كان
البعض حييدون يف سعيهم حنو تلك
الغاية فيضلون الطريق ويبدون مبظهر
الفاسد املفسد أحياان ،إال أن السعي
حنو بلوغ الكمال اإلنساين أمر فطري،
وإليه يرجع تقدم اإلنسانية املستمر بوجه
عام.
وال ميكن إدراك مستوى كمال شخص
إال بوضعه على احملك ،فال سبيل إىل
إدراك مبلغ كمال الرجل إال بعد زواجه
وإجنابه ،فمن انحية يتأكد لنا كماله
العضوي ،ومن انحية يظهر للناس
مستوى كماله األخالقي يف تعامله مع
الزوجة والولد .لقد أشار القرآن اجمليد
إىل هذه احلقيقة أمجل إشارة حني
جعل الزواج واإلجناب قامسا مشرتكا
بني األانسي ُ
الك َّمل ،أي النبيني يف كل
﴿ولَ َق ْد أَ ْر َسلْنَا
العصور ،فيقول تعاىلَ :
اجا
َُم أَ ْزَو ً
ُر ُس ًل ِم ْن َقـبْلِ َك َو َج َعلْنَا ل ْ
َوُذ ِّريًَّة﴾( .)3إ ًذا فارتباط الرجل عاطفيا
ابملرأة هو مدعاة لكماله الروحاين،
فأي تكرمة تلك اليت بينها اإلسالم
وأكد عليها للمرأة أكرب من أنه جعلها
سببا لكمال الرجل كما كانت سببا
لوجوده؟! ولكن مما يؤسف له أن
يروج إىل غري ذلك يف القرن احلادي
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والعشرين الذي متتهن فيه كرامة املرأة
أشد امتهان ،وُيـتَّخذ من أنوثتها سلعة
تباع وتشرتى ،وتستعمل كأداة لإلعالن
والرتويج ،األمر الذي سعى اإلسالم وال
زال يسعى للحيلولة دونه.
حممد ،وأمحد ،مث األمم املتحدة
بعد احلديث السالف ،الذي بدا فيه
ملمح املقارنة بني وضع املرأة يف شىت
اجملتمعات والعصور ،ينبغي علينا إيضاح
حقيقة مفادها أن هللا تعاىل يف كل عصر
يبعث إىل اإلنسانية برسول ورسالة حتمل
يف طياهتا سبل بناء اإلنسان يف ذلك
العصر واالرتقاء به إىل مساء أعلى ،حىت
بلغ ذلك االرتقاء أوجه ببعث حضرة
حممد املصطفى وخادمه الصادق املسيح
املوعود.
بعث النبيني هو إذا مدعاة لنزول
الربكات املتعددة على الناس ،واملرأة مل
تعدم تلك الربكات ،فبنزول القرآن حتدد
للمرأة نصيبها املفروض من اإلرث،
وأصبحت هلا ذمتها املالية املستقلة،
وتقرر هلا احلق يف التعلم ،بل جعل هللا
تعاىل تعليمها جملبة للسعادة والثواب
ملن يكفلها ،وغري هذا وذاك الكثري مما
يسجله الفقه اإلسالمي.
وكان من تلك الربكات يف زمن املسيح
املوعود أن وقعت ثالث حوادث جوهرية

بعث النبيين هو إذا مدعاة لنزول البركات المتعددة على الناس ،والمرأة
لم تعدم تلك البركات ،فبنزول القرآن تحدد للمرأة نصيبها المفروض
من اإلرث ،وأصبحت لها ذمتها المالية المستقلة ،وتقرر لها الحق
في التعلم ،بل جعل الله تعالى تعليمها مجلبة للسعادة والثواب...

آذار/مارس يف النمسا والدامنرك وأملانيا
وسويسرا ،حيث شارك ما يزيد عن
مليون شخص بني رجل وامرأة يف تلك
االحتفاالت .وفضال عن حق التصويت
وشغل املناصب العامة ،طولب يف تلك
االحتفاالت حبق املرأة يف العمل وحقها
يف التدريب املهين والقضاء على التمييز
ضدها يف ما يتصل ابلوظائف.
اآلن ،وبرعاية أممية ،حتتفل كثري من
البلدان حول العامل بيوم املرأة العاملي،
اعرتافا إبجنازاهتا بغض النظر عن أية
فروق ومتييزات مثل القومية والعرق
واللغة والثقافة والبيئة االقتصادية أو
السياسية ،ولكن يتم جهال أو جتاهال
غض الطرف عن دور اإلسالم يف تلك
النهضة النسوية املشهودة ،فلمصلحة
من؟!

تتعلق ابملرأة يف األعوام الثالثة التالية
لوفاة حضرته ( عام 1908م ،فقد
حدد احلزب االشرتاكي األمريكي يف عام
 1909يوم الثامن والعشرين من فرباير/
شباط لالحتفال ابليوم القومي للمرأة
األمريكية ،تذكريا إبضراب عامالت
صناعة املالبس يف نيويورك ،حيث
تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل.
ويف 1910م صدر قرار االجتماع
االشرتاكي الدويل يف كوبنهاغن ابعتبار
يوم املرأة ذا طابع دويل ،يراد منه تكرمي
احلركة الرامية إىل إاتحة احلقوق اإلنسانية
للنساء ودعم حق النساء يف االقرتاع.
ولقي االقرتاح ترحااب كبريا من املؤمتر
الذي حضرته أكثر من  100امرأة من
بلدان عدة ،مبن فيهن ثالث نساء كن
انتخنب يف الربملان الفنلندي .ومع ذلك
مل يُعني يوم حمدد هلذه املناسبة.
ويف 1911م كان من النتائج املرتتبة املراجع
الر ُس ِ
ول
ول األُ َ
ُس َّ
على مبادرة كوبنهاغن االحتفاء ابليوم ( )1النساء )2( 2 :ر َِسالَُة بُول َ
وس  )3( ..34 : 14الرعد39 :
الدويل للمرأة يف التاسع عشر من إ َِل أَ ْه ِل ُكوِرْنـثُ َ
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أما آن لألحقاد أن ترحل!
«

وهم
األحمدية تهويل أو تهوين ،حقيقة أم ْ

»

هالة شحاتة عطية

تع ـ ـ ـ َّـود املس ـ ـ ـ ــلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
األمحديون أن يُفرتى
عليهم افرتاءات هم منها
براء ،وأن يكونوا بني احلني واآلخر
حديث الناس أو كبش للفداء ،حيث
يُتهمون ابهتامات تعكس مدي اجلهل
املتفشي يف جمتمعاتنا ومدى الظلم
الذي ُيارس يف كثري من بلداننا!
فما أظلم أن يُتهموا أبهنم خطر
على األمن يف حني لو ُعرف
مدى انتمائهم إىل أوطاهنم و ُعرفت
حقيقتهم املساملة لتمنت احلكومات
كلها أن يكون كل املواطنني
أمحديني .وما أجهل أن يُفرتى عليهم
ابلقول أبهنم فرقة ضالة يف حني أن
األمحدية هى منهج اإلسالم األصيل
وسنة النيب الكرمي الذي أرسله هللا
التقوى

رمحة للعاملني ..وأان هنا لست بصدد
الدفاع عن األمحدية ببيان حقيقتها
ومنهجها ،ويكفيين يف هذا املقام قول
مؤسسها :ال كتاب لنا إال القرآن وال
نيب لنا وال شفيع إال خري األانم حممد
عليه أفضل الصالة والسالم!
ولكين هنا للحديث عن ظلم متفش
وعن حق منسي ،فظلم األمحديني يف
أوطاهنم قد أدى إىل جعلهم يدافعون
عن أنفسهم ببيان حقيقة معتقدهم
وينسون متاما الدفاع عن حقهم يف
حرية االعتقاد يف بالدهم شأهنم يف
ذلك شأن بقية املواطنني وذلك بغض
النظر عما يعتقدون!
وقبل تفصيل ما أان بصدد احلديث
عنه البد أن أقول أبنه كما اعتاد
املسلمون األمحديُّون على هذا الظلم

والغنب ،فقد اعتادوا أيضاً على أال
جيدوا شيئاً من اإلنصاف والعدل،
فعلى الصعيد اإلعالمي قلما جند
منصفاً متحرايً عن احلقيقة ليدين
ما حيدث هلم وينكر على الكاذبني
كذهبم وينفى عن األمحديني ما ليس
فيهم ،بل إن اإلعالم يف كثري من
األحيان يساهم على حنو كبري يف
ضياع احلقيقة وتضليل الرأي العام،
وجيعل من األمحديني مادة إعالمية
مثرية للتحريض واالنتقام ،وذلك عن
طريق الطرح اخلايل من اإلنصاف
واملوضوعية ،وترديد االفرتاءات
واألكاذيب عن األمحدية ،وعن طريق
التهويل بتخوين األمحديني ،حىت
غلب الظن أن اإلعالم قد خال من
املنصفني!
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حسن علي ووسيلة بن بشي مقدمة الربانمج

ولكن على غري ما تعودان عليه،
وعلى خلفية مالحقة األمن اجلزائري
لألمحديني يف اجلزائر ،شاهدت برانجماً
عرب الشبكة العاملية عن األمحدية على
قناة «دزاير نيوز» يف برانجمها مساء
الصحافة حتت عنوان األمحدية ما بني
التهوين والتهويل ،حيث ضرب هذا
الربانمج مث ً
ال على ما جيب أن يكون
عليه الطرح املوضوعي احملرتم النزيه،
وعلى ما جيب أن يتحلى به اإلنسان
من منطلق إنساين حبت ،وهو اجلرأة
يف الدفاع عن بشر يُظلمون ويؤذَون
بغري حق!
فلقد كان شيئا ملفتاً أن نرى هذه
النزاهة واملوضوعية ألول مرة يف طرح
قضية األمحدية ،وقد متثل هذا الطرح
احملرتم يف جانب مقدمة الربانمج
واثنني من ضيوفها ،وهم األستاذ
سعيد جاب اخلري اإلعالمي والباحث
يف الشئون الصوفية ،واألستاذ حسن
علي الصحفي يف يوميات الوطن..

سعيد جاب اخلري

أما الضيف الثالث وهو عدة فالحي،
فكان على النقيض متاما يف طرحه
الذي اتسم ابجلهل والعدوانية ،رغم
أنه من املفرتض أن يتحلي ابلعلم
واإلنصاف كونه مستشاراً سابقاً لوزير
الشئون الدينية!
ولن أعلق هنا على جانب احلوار
السليب الذي اتسم ابلتحريض
وافتقر إىل اإلنصاف الذي مثله عدة
فالحي ،فهو مل ِ
أيت جبديد ،فحاله
كحال أكثر املشايخ الذين يتعمدون
تشويه األمحدية ويتهمون اجلماعة
بتلك التهم املعلبة اجلاهزة بناء على

عدة فالحي

فتاوى ظاملة ومغرضة ،فلم يكن أكثر
من مردد لتلك االفرتاءات اليت كما
أشرت أبننا تعودان عليها ..ولكين
هنا بصدد احلديث عما استوقفين
من موضوعية وجترد اجلانب اإلجيايب
واملنصف للحوار ،وهم مقدمة
الربانمج وضيفاها من اإلعالميني،
وجرأهتم يف قول كلمة حق ال يتجرأ
على قوهلا الكثريون ممن يدعون
اإلنصاف والعلم ابلدين ،رمبا ألن
خوف هؤالء املدعني على مكانتهم
أكرب من جرأهتم على قول كلمة احلق
وال سيما يف الوقت الذي يهرع فيه

فكيـــف للدولة أن تطـــارد مواطنيـــن وتعتبرهم جناة بســـبب
معتقدهم فـــي حين يجـــب عليهـــا حمايتهـــم والدفاع عن
حقهـــم فـــي االعتقاد! أيـــن العدل فـــي دولة يتحـــول فيها
المجني عليـــه إلى جاني ويتحـــول فيها المحامـــي إلى جالد!
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الناس إىل علمائهم!
فلقد بدا من هذا اجلانب اإلجيايب
علماً وإنصافاً جديران ابلتقدير
واالحرتام ،حيث أاثر ضيوف الربانمج
الكرام نقطة مثرية لالنتباه واالهتمام،
وهي أن الدولة من املفرتض أن تقوم
حبماية كل مواطن بغض النظر عن
أي انتماء ،بل والدفاع عنه يف ممارسة
حقه يف اعتناق أي فكر شاء ،وذلك
مبوجب احلق الذي كفله الدستور،
فكيف إذن تالحق مواطنني بسبب
انتمائهم الفكري! بل وكيف ختتص
طائفة مساملة وتالحق أتباعها هبذه
التهمة الظاملة ،يف حني ال يتم
مالحقة طوائف أخرى تتبىن العنف
يف أفكارها ورمبا يكونون ابلفعل خطر
على األمن ..فكان مما يُنسى حقاً
وهو اجلدير ابالهتمام والذكر هو
ذلك احلق الذي ِ
نسيَ ُه األمحديون
أنفسهم يف خضم الظلم الواقع
عليهم ،إذا حيرصون على الدفاع عن
إمياهنم وبيان حقيقته اليت ال تستدعي
اهتامهم ،رغم أن الدفاع عن حقهم
يف حرية االعتقاد مبا يشاؤون مبوجب
الدستور كفيل وحده إلسقاط احلاجة
إىل أي دفاع آخر!
فكيف للدولة أن تطارد مواطنني
وتعتربهم جناة بسبب معتقدهم
التقوى

يف حني جيب عليها محايتهم
والدفاع عن حقهم يف االعتقاد!
أين العدل يف دولة يتحول فيها
اجملين عليه إىل جاين ويتحول
فيها احملامي إىل جالد!
احلق إن ما يقرتف ىف حق األمحديني
من اضطهاد وافرتاء ،هلو ظلم وجرم
عظيم سيُسأل أمام هللا كل من يشارك
فيه ومن يسكت عنه ومل ينكره ..هذا
ولن حيل السالم على عاملنا إال إذا
توقف احلقد على اآلخرين بسبب
معتقداهتم ،وينعم كل املواطنني حبرية
الفكر يف أوطاهنم ..فمىت تُغلق
حماكم التفتيش ويسأم احلاقدون من
أحقادهم! مىت سينعم اجلميع ابألمن
وحرية الفكر واملعتقد يف بلداهنم!
أما آن ألوطاننا احلزينة أن تنعم
ابلعدل والسالم واحلب! أمل تسأم
األمة هذه العقود الطويلة من الظلم

مشهد عام لالستوديو

والكراهية واحلرب! أما آن لألحقاد
أن ترحل!
وختاماً فإين أقول لكل إعالمي
ومسئول ولكل إنسان حر منصف
شريف ،أكثر هللا من أمثالكم يف أمتنا
عسى هللا أن يقيمها ابلعدل وجيعل
هلا بني األمم مقاما..
أما املشايخ وأمثاهلم من الذين
ينصبون أنفسهم آهلة وسالطني على
اآلخرين فإين أقول هلم:
«مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم
أمهاهتم أحرارا»!

وختام ًا فإني أقول لكل إعالمي ومسئول ولكل إنسان حر منصف
شريف ،أكثر الله من أمثالكم في أمتنا عسى الله أن يقيمها
بالعدل ويجعل لها بين األمم مقاما ..أما االمشايخ وأمثالهم
من الذين ينصبون أنفسهم آلهة وسالطين على اآلخرين فإني
أقول لهم (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)!
* الصور من الفيديو على الرابط التايل www.youtube.com/watch?v=hpabxFKz338 :
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حك ٌ
ونواد ُر
م
ِ
ِ َ
إعداد :حممد عمار املسكي

 روي عن عمر  أنه لقي حذيفة بن اليمان فقالله :كيف أصبحت اي حذيفة؟
فقال أصبحت أحب الفتنة ..وأكره احلق ..وأصلي
بغري وضوء ..ويل يف األرض ما ليس هلل يف السماء.
ِ
فغضب عمر غضباً شديداً مما مسع ،فدخل علي بن
أيب طالب  فقال اي أمري املؤمنني على وجهك أثر
الغضب؟!..
فأخربه عمر مباكان له مع حذيفة ،فقال له علي صدق
اي عمر ،حيب الفتنة أي املال والبنني ألن هللا تعاىل
قال ﴿أََّنَا أَ ْم َوالُ ُك ْم َوأَ ْوَل ُدُك ْم فِْتـنَة﴾ ،ويكره احلق يعين
املوت ،ويصلي بغري وضوء أي أنه يصلي على النيب
 بغري وضوء يف كل وقت ،وله يف األرض ما ليس
هلل يف السماء أي له زوجة وولد وليس هلل زوجة وولد.
فقال عمر أصبت وأحسنت اي أاب احلسن .لقد أزلت
ما يف قليب على حذيفة بن اليمان.
* هناك من حيبك وترى هذا احلب يف عينيه ،تلك
هي أمك.

* وهناك من حيبك دون تعبري يف عينيه ،فذلك
هو أبوك.
* األم :تقدمك للعامل.
* األب :يدخلك للعامل.
* األم :تعطيك احلياة.
* األب :يعلمك سبل العيش.
* األم :تتأكد من أنك لست جائعاً.
* األب :يتأكد من أنك تعرف قيمة أن جتوع.
* األم :تشعرك ابلرعاية.
* األب :يشعرك ابملسؤولية.
* األم :حتميك من السقوط.
* األب :يعلمك النهوض بعد السقوط.
* األم :تعلمك من جتربتها اخلاصة.
* األب :يعلمك أن تتعلم من جتاربك اخلاصة.
* األم :تعرف حبها منذ حلظة والدتك.
* األب :تعرف حبه عندما تصبح أابً.
ط معروف تقدمه هلما دعاؤك:
فأبس ُ
ح ُه َما َك َما َربـَّيَ ِان َص ِغريً﴾
﴿ر ِّب ْارَ ْ
َ
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املرأة تتنفس الصعداء

وتصعد الى مرتبة املساواة ...
عبد القادر مدلل

مع أهنا إنسان ،لكنها
من الدرجة الثانية...
حقبات الظالم جتلت
ببزوغ فجر اإلسالم ،الدين الوحيد
الذي أعطى املرأة مكانتها وحقوقها
املغتصبة ،لكن ابسم الدفاع عن
حقوق املرأة املعاصرة يبدو أن
عقارب الساعة تعود للوراء.....
بكل أتكيد هو هللا الذي خلق
وهو أعلم حباجات خملوقاته ....إن
التعامل مع خملوق حساس عاطفي
شديد التأثر يظهر فيه االعوجاج
الطبعي النابع من هذه الطبيعة
القارورية تتطلب من الرجل حكمة
وأتنيا ورفقا وهدوء وصفحا وعفوا
وتفهما ومسعا وطاعة يف أحيان كثرية
أي «عاشروهن ابملعروف» ....
هكذا كان متلقي الوحي اإلهلي
التقوى

حممد  ،الذي خرق قوانني عصره
فجعل من النساء شقائق الرجال
فأصبحت املرأة شريكة للرجل
وليست جمرد متاع وكائن انقص...
أصبحت متساوية مع الرجل ،مبعىن
أن ما ُشرع هلا كان مراعيا كوهنا
إنسانة كالرجل وكوهنا أنثى هلا
طبيعة خاصة ،قال تعاىل ﴿ولَُ َّن
ِن﴾( ،)1فأعطيت
ِمثْ ُل الَّ ِذي َعلَيْه َّ
املرأة وألول مرة يف اتريخ األداين
حقها يف املمتلكات اخلاصة اليت
حتصل عليها من املرياث أو جبهدها
اخلاص ،علما أن امللكية اخلاصة
تشرع مثال يف بريطانيا إال
للمرأة مل ّ
عام 1882م ،ويف الداينة املسيحية
حيث ال مرياث للمرأة أصال ،بينما
ما متتلكه املرأة ليس للزوج حق فيه
أو يف النفقة على البيت إال برغبتها،

ألن اإلنفاق على البيت والزوجة أي
«القوامة» هي مسؤولية الرجل .إن
حرص اإلسالم ابلزواج على تكوين
أسرة متلؤها السكينة والطمأنينة
واالستقرار واملودة من أجل إنشاء
جيل صاحل ،أظهر كم هي حمرتمة
ومقدرة املرأة يف تعاليم اإلسالم...
()2
«فخريكم خريكم ألهله»
«استوصوا ابلنساء خريا»(« ،)3من
كانت له بنتا فأدهبا وأحسن تربيتها
كانت له سرتا من النار»(.....)4
بل أن الرسول  كان يطلب من
املسافرين املضطرين أن ال يتأخروا
عن بيوهتم قدر اإلمكان “كم من
األزواج يقضون أوقاهتم بعيدا عن
بيوهتم يف جلسات الطعم هلا وال
رائحة وال لون ،»....أما يف التعامل
مع املرأة عندما يظهر منها النشوز»

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الحادي عشر ،جمادى الثانية ورجب  1438هـ ،آذار  /مارس  2017م

29

أي التمرد ،العصيان ،زعزعة استقرار
البيت «فاإلسالم وضع خطوات
مرتبة  ،قال تعاىلَ ﴿ :و َّ
الل ِت تََافُو َن
نُ ُشوَزُه َّن فَ ِع ُظوُه َّن َوا ْه ُج ُروُه َّن ِف
الْ َم َض ِ
ِن أَ َط ْعنَ ُك ْم
اض ِربُوُه َّن فَإ ْ
اج ِع َو ْ
ِيل إ َّ
ِن َّ
ِن َسب ً
اللَ َكا َن
ف ََل َتـْبـ ُغوا َعلَيْه َّ
َعلِيًّا َكبِريًا﴾( ، )5فال بد أوال من
الوعظ والنصيحة واالستمرار على
هذا احلال من أجل إصالح موقفها
وحاهلا ،فإن مل تتعظ يكون اهلجران
يف املضاجع ،ويف حالة الشقاق
والنزاع املستمر ميكن اللجوء لألهل
﴿فَاْبـ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َح َك ًما
من أهلها﴾( )6وعندما تفشل
كل احملاوالت ،يكون اللجوء اىل
الضرب غري املربح وغري املهني الذي
يهدف إىل اإلصالح ووقف التمرد
والعصيان ،ويكون هذا الضرب هبذه
املواصفات أفضل من اللجوء مباشرة
إىل الطالق ،علما أبن الرسول صلى
هللا عليه وسلم مل يضرب نساءه قط
بل قال من يقم بذلك «ليس أولئك
()7
خبياركم».
إن تعاليم اإلسالم وضعت احللول
لكل احلاالت يف كل زمان ومكان،
فبما أن الطالق شيء بغيض لكنه
يف حاالت معينة يكون خمرجا وحال
ألسرة فقدت االستقرار وأصبح

إن حـــرص اإلســـام بالـــزواج علـــى تكوين أســـرة تملؤها
الســـكينة والطمأنينـــة واالســـتقرار والمودة من أجل إنشـــاء
جيـــل صالـــح ،أظهر كـــم هـــي محترمـــة ومقـــدرة المرأة
()2
فـــي تعاليـــم اإلســـام« ...فخيركـــم خيركـــم ألهله»
«اســـتوصوا بالنســـاء خيرا»(« ،)3مـــن كانت له بنتـــا فأدبها
وأحســـن تربيتهـــا كانت له ســـترا مـــن النـــار»(.....)4

وما رافق ذلك من جرائم وتفكك
أسري وأمراض جنسية فتاكة...
بينما تبقى صيدلة اإلسالم تقدم
العالج لكل احلاالت ،وليس تعدد
الزوجات «بدال من تعدد األصدقاء
والصديقات» اال مثاال على هذا
الدواء الذي يستخدمه احملتاج إليه
يف حاالت حمددة ،مثال زايدة عدد
النساء والعنوسـ ـ ــة ليكون التعدد
من أجل املرأة وحفظا حلقه ـ ــا يف
الزواج.

احلال خطرا على مستقبل األوالد
والزوج والزوجة ..لذا شرع اإلسالم
الطالق من أجل املرأة أيضا وأعطاها
احلق أيضا أبن تطلق زوجها إذا
خافت منه النشوز ،بينما املسيحية
وحترم الزواج
حترم الطالق ّ
كما نعلم ّ
على رجال الدين من نظرة دونية
للمرأة ،ابعتبارها مفسدة للحالة
الروحانية لرجل الدين املسيحي....
أخريا فإن دعاة حترر املرأة مبحاولتهم
رد حقوق املرأة املغتصبة ،أصلحوا
من جهة لكنهم أفسدوا من جهات
عندما حولوا املرأة اىل سلعة ،املراجع
وعندما قللوا من دورها احملوري  .1البقرة 229
يف البيت وتربية األجيال ...مما  .2سنن الرتمذي ،كتاب املناقب عن رسول هللا.
هدد أمن وسالمة اجملتمع اإلنساين  .3صحيح البخاري ،كتاب النكاح.
الذي تفشى فيه الطالق وتعدد  .4صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب.
الصديقات واألصدقاء وأوالد السفح  .5النساء  .6 35النساء  .7 36رواه أبو داود
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اجلزء الثاين (ح )13
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 -362بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثتين والديت وقالتُ :ولدت
أختك الكبرية «عصمت» قبل
صالة الفجر من صباح اجلمعة،
وُولد بشري األول بعد منتصف
الليل من ليلة األحد ،وُولد حممود
(أي اخلليفة الثاين) يف العاشرة أو
احلادية عشرة ليال يف ليلة السبت،
فولدت يوم االثنني
أما «شوكت» ُ
يف الساعة الرابعة مساء ،وأنت (أي
هذا العبد املتواضع) يف صباح يوم
اخلميس بعد طلوع الشمس ،أما
التقوى

فولد أيضا يوم
مرزا شريف أمحد ُ
اخلميس ولكن قبل طلوع الشمس،
وُولدت «مباركة بيغم» يف النصف
األول من ليلة الثالاثء ،ومبارك أمحد
بعد الزوال من يوم األربعاء ،ولست
متأكدة من وقت والدة أمة النصري
أما أمة احلفيظ فلعلها ُولدت بعد
العشاء من ليلة االثنني.
كذلك قالت والديت :عندما كانت
«مباركة بيغم» على وشك الوالدة
دعا هلا املسيح املوعود أن يعصمها
هللا تعاىل من أتثري الشدائد املرتبط

بيوم الثالاثء.
أقول :ختتلف األايم عن بعضها
من انحية أتثريها وإفاضة بركاهتا،
وكما أدرج املسيح املوعود 
حبثًا مفصال يف «التحفة الغولروية»
ومؤداه أن هذه التأثريات نتيجة أثر
النجوم الناشئ من قوانني الطبيعة.
 -363بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي وقال:
شفع املسيح املوعود  للمولوي
اير حممد عند املولوي حممد علي
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مدرسا يف املدرسة األمحدية.
ليجعله ّ
قال املولوي حممد علي :سيدي،
أنت تعرف حالته! قال حضرته
مبتسما :أعرف حالته أكثر منك
مع ذلك أقول لك أن تعينه أستاذًا
عندك.
أمحدي
أقول :كان املولوي اير حممد ً
خملصا ًّ
جدا وكان حيب املسيح
ً
املوعود  حبًّا كبريا ،ولكن مبا
أنه كان يعاين من ضعف يف عقله
فلعل رّد املولوي حممد علي على
نظرا إىل هذه
كالم حضرته جاء ً
احلالة ،ومع كل ذلك فقد شفع له
حضرته ولعل اهلدف هو أن يتوفر له
املعاش أو حضرته كان يرى أنه إذا
اشتغل يف عمل آخر فلعله يستعيد
صحته نو ًعا ما.
أما ما قاله حضرته أبنه يعرف حالته
أكثر من املولوي حممد علي فكان
سببه أن املسيح املوعود  كان
أكثر من يعاين من احلالة .لعل
حضرته قال ذلك إلظهار حقيقة
احا.
األمر ،أو لعلّه قال ذلك مز ً
 -364بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي وقال :دعا
املسيح املوعود  القابلة اليت ُولد

على يديها وأخذ منها الشهادة على
أنه ُولد توأ ًما وأن البنت اليت ُولدت
معه سب َقتْه يف الوالدة ،مث طلب
منها أن تضع بصمة إهبامها أيضا
وأدرج معها شهادة بعض السيدات
العجائز األخرايت أيضا.
أقول :لقد كتب املسيح املوعود
 يف «التحفة الغولروية» أنه ُولد
يوم اجلمعة يف الرابع عشر من الشهر
القمري.
 -365بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي وقال:
مسعت احلكيم فضل دين البهريوي
يقول :جاء أحد اإلجنليز إىل املسيح
املوعود  وقال :إن اللغة العربية
حتتاج إىل كلمات أكثر من اإلجنليزية
ألداء معىن ما .فقال حضرته :أخربين
ماذا تقولون يف اإلجنليزية لـ «مائي»؟
قال my water :قال له حضرته أما
ابلعربية فيمكن أداء هذا املعىن
بكلمة «مائي ( »)myفحسب.
أقول :كان هذا اجلواب البدهي
والعفوي صدر من حضرته على
سبيل املزاح ،وإال فال يعين أن هذا
الدليل وحده كان كافيًا عند حضرته
حلل هذه القضية.

 -366بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي وقال:
جاء مرة شيخ هندي إىل املسيح
املوعود  وقال جئت ممث ً
ال
عن قوم للبحث يف حقيقة دعواك.
مث أخذ يناقش حضرته يف بعض
املسائل اخلالفية .كان يستخدم
كلمات فخمة على سبيل التكلف.
وردًّا على ذلك ألقى حضرته كلم ًة
فقطع كالم حضرته وقال :إنك
تدعي أبنك املسيح واملهدي غري
أنك ال تستطيع أن تنطق بعض
سليما .كان املولوي
الكلمات نطقًا ً
جالسا يف
عبد اللطيف الشهيد
ً
هذا اجمللس ،فأخذ يتكلم مع هذا
الشيخ ابللغة الفارسية بكل محاس
حىت أفحمه وه ّدأه .مث قال حضرته
يف وقت آخر مل يكن املولوي عبد
حاضرا فيه :كان املولوي
اللطيف
ً
عبد اللطيف غاضبا ًّ
جدا ،وخشيت
أن يضربه حبماسه ،ألجل ذلك
ً
ضاغطا
وظللت
مسكت بيده
ُ
ُ
عليها.
 -367بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي وقال:
قال حضرته مرة أثناء النـزهة :يظن
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البعض عن األنبياء أهنم مصابون
مبرض اهلسترياي إال أن هذا خطأ
الناس ،احلقيقة هي أن حواس
األنبياء تصبح أرهف وأسرع إىل
أبعد احلدود مما جيعل البعض خيطئون
فيظنون أهنا اهلسترياي ،يف حني أهنا
ليست ابهلسترياي البتة بل هي حالة
مشاهبة هلا من حيث الظاهر فقط
مما جيعل الناس خيطئون فيصفوهنا
ابهلسترياي.
 -368بسم هللا الرمحن الرحيم.
أقول :لقد رأيت صيغة الرهن
الذي مبوجبه قد رهن  بستانه
لوالدتنا ،إهنا وثيقة مسجلة يف
الدوائر احلكومية واترخيها  25يونيو
 ،1898واملبلغ مقابل الرهن هو
 5000روبية 1000 ،روبية منها
احللي .ولقد
نق ًدا والباقي يف صورة ّ
كتبت صيغة الرهن من قبل حضرته
ابلكلمات التالية:
أقر أبنين لن ّ
أفك الرهن إىل مدة
ّ
 30سنة ،وبعد مضي  30عا ًما
دفعت قيمة الرهن
إذا أردت ذلك ُ
وفككت الرهن مىت شئت خالل
ُ
سنة واحدة ،وإال فبعد انقضاء هذه
املدة أي  31عاما يتم بيع املرهون
التقوى

مببلغ الدين نفسه ،ولن يبقى يل
ادعاء مبلكية املرهون يف العام الـ.32
مقبوضا اليوم
جعلت الرهن
لقد
ً
ُ
وسأتكفل بتسجيل ذلك يف الدوائر
احلكومية أيضا .تستحق املرهتنة
قائما،
مناف َع املرهون ما دام الرهن ً
والضرائب الزراعية احلكومية تدفعها
املرهتنة من خريف عام 1955
حبسب التقومي البكرمي ،وتنتفع
ابحملاصيل.
أقول :يتضح من هذه العبارة أهنا
ال حتتوي على كلمات اقرتحها
املسيح املوعود  بل لعل أحد
كتاب العدل قد كتب بكلماته مراد
حضرته .
 -369بسم هللا الرمحن الرحيم.
أقول :عندما زّوج حضرته أختَنا
مباركة بيغم من نواب حممد علي
خان ُح ّدد املهر بـ 56000روبية،
سجل حضرته وثيقة املهر يف
وقد ّ
الدائرة احلكومية وسجل عليها
شهادات عد ٍد من الناس .وعندما
مت قران أختنا الصغرية أمة احلفيظ
بيغم مع خان حممد عبد هللا خان
بعد وفاة املسيح املوعود  فقد
ُح ّدد املهر بـ  15000روبية ،ومت

تسجيل وثيقة املهر هذه أيضا يف
الدوائر الرمسية ،أما حنن اإلخوة
الثالثة الذين قد تزوجوا يف حياة
املسيح املوعود  فلم ُتـ َعد
سجل يف
وثيقة املهر ألحدان ومل تُ ّ
دائرة حكومية ،وكانت قيمة املهر
 1000روبية لكل واحد منا.
نظرا إىل احلالة
املهر حي ّدد ً
احلقيقة أن َ
املادية للزوج وقت الزواج وحالة
الزوجة أيضا إىل ح ّد ما .أما حترير
وثيقة املهر وتسجيلها يف الدوائر
الرمسية فيتوقف على الظروف
الشخصية .ومبا أن عقارات نواب
حممد علي خان مل تقع ضمن حدود
احلكومة اإلجنليزية بل كانت هذه
والية مستقلة فكان هناك احتمال
أن تنشأ نزاعات حول عقاراته ألجل
ذلك ،فارأتى حضرته تسجيل
وثيقة املهر يف الدوائر الرمسية ،ويف
الظروف العادية من األفضل أن
تكون وثيقة املهر مكتوبة على األقل
وإن مل تكن مسجلة -وجيب أنتسجل عليها شهادات بعض الناس
البارزين ،وذلك ألن املهر نوع من
الدين يُفرض على الزوج أداؤه،
واألنسب أن يُكتب على شاكلة
الديون األخرى.
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قد جاءت البشرى من الرحمان
الدكتور حممد مشيط

قـــد جاءت البشـــرى مـــن الرحمان

العدنـــان
آيـــات صـــدق للنبـــي
ِ

قـــد جاءكـــم مهديكم يـــا إخوتي

ً
الرحمـــن
مبعوثـــا مـــن
قـــد جـــاء
ِ

يف قاديـــان الهنـــد كان نزولـــه

الصلبـــان
بعـــد انتشـــار مـــن ذوي
ِ

ليزيـــح كحل الليـــل عـــن أبصارنا

والنـــوران
ويبين حســـن الشـــمس
ِ

ويقـــال للثقليـــن هـــذا أحمـــد

البـــدران
قـــد جاءكـــم يف كفـــه
ِ

أط َّ
مســـرور أحمد قـــد َ
ـــل بوجهه

الغلمـــان
كمنـــارة مـــن حولهـــا
ِ

ســـ ْر بنا نحـــو العال
مســـرور أحمد ِ

ِّـــد َ
الرحمـــن
ت منصـــورا مـــن
أُي ْ
ِ

َو ِف ْي َ
ت من شـــر العدا وســـمومهم
وُ

ا ُ
هلل

َ
ّيـــت أمـــ َر اهلل جـــل جاللـــه
لب

عـــد ً
إحســـان
ال وإعطـــا ًء لـــذي
ِ

يـــا طاهـــرا يا شـــامخا يا ســـيدا

أُ
َ
عطيـــت

أمـــان
قـــد أعطـــاك كل
ِ

َّ
كل

فضائـــل
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كنز املعلومات الدينية
إعداد الداعية :محمد أحمد نعيم

عهد سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني 
المسيح الموعود والمهدي المعهود
س :من هو املسيح املوعود واإلمام املهدي ؟
ج :هو سيدان مريزا غالم أمحد القادايين .
س :مىت وأين ولد؟
ج :ولد  يوم اجلمعة يف 1835/2/13م املوافق لـ 14
شوال  1250هـ يف بلدة قاداين التابعة حملافظة غورداسبور.
س :ما اسم والده؟
ج :مريزا غالم مرتضى رمحه هللا.
س :ما اسم والدته؟
ج :السيدة جراغ يب يب.
س :ماذا تعرف عن الطفولة اليت عاشها املسيح املوعود ؟
ج :كان  منذ صغره راغبا عن الدنيا وما فيها ومنصرفا إىل
عبادة ربه كل االنصراف ،وقد ُسع  يقول لطفلة يلعب
معها يف أايم الطفولة الربيئة «ا ْدعي أن يوفّقين هللا للصالة».
كان أبوه يلقبه –حليائه وانطوائه واختفائه عن الناس-
التقوى

ابلعروس ،ويسميه «مسيرت» ،إذ قلّما كان يظهر أمام الناس،
بل كان يقضي معظم أوقاته يف ذكر هللا معتك ًفا لربه يف املسجد
ومتدبرا كال َمه اجمليد لساعات طوال .كان كثري من الناس ال
ً
أحيان يطلبون منه رؤية ابنه
يعرفون بوجوده ،وكان أصدقاء أبيه ً
األصغر ،وعندما كان يطلبه أييت وحينها يقول أبوه ألصدقائه:
نظرا إىل زهده هل رأيتم العروس!؟ وكان والده احملرتم ً
يف الدنيا -خيشى على مستقبله أبن يكون عال ًة على أخيه
األكرب ،وأن حيرمه األخريُ مما حيتاجه .وأحياان كان يقول له:
كنت إما ًما يف مسجد ،ملا خشيت عليك جماعة .ومل يكن
لو َ
يعلم أن الذي خيشى عليه الفقر والفاقة سيعيل العامل أبسره يف
املستقبل.
ذات مرة جاء مسئول مرموق إىل قاداين ملالقاة أبيه ،فأرسل
أبوه رجال إليه  ليقول له :إن أابك يقول« :إن يل عالقات
طيبة أبحد املسئولني ،وهو ذو مكانة مرموقة ،وإنين على
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استعداد ألتوسط لك عنده ليوظفك عنده يف منصب حمرتم إن
أردت ذلك» ،فقال لرسول أبيه« :قل أليب بكل احرتا ٍم :إين
َ
ال أريد َّ
فت عند من ُكنت أريد أن أتوظف
أي وظيفة ،فقد تو ّظ ُ
عنده ،وإين ال أطلب منه سوى رغيفني وثوبني ،فأرجو أن
تعذرين من الوظائف والعمل» .ولكن عندما بلغ  مرحلة
الشباب ،تو ّظف كاتبا يف إحدى احملاكم يف مدينة سيالكوت
تلبي ًة لرغبة أبيه ،واستمر يف هذه الوظيفة أربع سنوات ،مث
استقال ،وخالل مدة عمله هذه كان  عندما يعود من
العمل يغلق على نفسه الباب ويقرأ القرآن ويتدبره ،وما كان
ُيرجه من تلك العزلة غريُ احلوار مع القساوسة املسيحيني ،كما
أنه كان يُكثر من السفر يف تلك األايم إىل املناطق املختلفة
النائية.

مبتسما ،وإذا قال له أحد :ينبغي أن تشتغل وتعمل
الصمت
ً
لكسب القوت ،فما كان ينبس بكلمة ،كان والده يقول يل:
أيها املختار ،ان ِد غالم أمحد لن ِعظه ونُف ّهمه شيئًا من واجبات
هذه الدنيا ،فكنت أذهب آليت به إليه ،وكان عند مساع أمر
فورا ليجلس عنده ًّ
غاضا الطرف حياء
والده ينهض وأيتيه ً
ين غالم أمحد؛
واحرتا ًما ،كان والده خياطبه قائال حبنان :اي بُ ّ
إن مستقبلك يشغل ابيل على الدوام ،وأخشى عليك الدهر،
منطوي على
من أين سوف أتكل!؟ إىل مىت تقضي احلياة
ً
تغي أسلوب حياتك ،جيب أن خترج
نفسك هكذا!؟ جيب أن ّ
للعمل! إال َم تبقى كالعروس يف عزلتك؟ ينبغي االهتمام بتأمني
قوتك ،كل الناس يعملون ويكسبون وأيكلون ،غدا ستتزوج
ْ
وتنجب األوالد ،فيطلبون منك أن توفِّر هلم املأكل وامللبس

س :هل تعرف أي تصريح ألحد من غري املسلمني يشهد به
على الطفولة الطاهرة لسيدان مرزا غالم أمحد القادايين؟
تنص على ما يلي :منذ
لشيخ
ج :هناك شهادة رائعة ٍ
هندوسي ّ
ٍّ
ابرا ورِعا تقيًّا ،مل ينصرف إىل مشاغل الدنيا،
وعيي الحظتُه ّ
ومل ينشغل يف األلعاب على شاكلة عامَّة األوالد ،مل نالحظ
منه أي شغب أو فساد أو كذب أو شتيمة ،كنا نع ّده من
سيسي
السذّج ونتعجب من أمره ونتساءل :كيف
ّ
الكساىل ُ
أمور بيته يف املستقبل؟ إذ كان ُشغلُه الشاغل هو اجللوس
يضرب أح ًدا ومل يتعرض لضرب أح ٍد من
يف بيت منعزل ،مل
ْ
الناس ،مل يُسئ إىل أحد ومل يقم بتصرف يسبب له اإلساءة.
كان يعيش حياة طاهرة من نوع غريب ال يروق لنا .كان ال
يزور أح ًدا وال يكلّمه إال إذا اقتضت احلاجة لذلك ،وإذا قلنا
صاح؛ ملَ ال تنظر إىل ما حيدث يف هذه الدنياِ ،عش
له يوما :اي ِ
مثل أهل الدنيا ،وإذا أبَيت ذلك ،فاخرج على األقل من البيت
للعب مع غريك من أبناء جيلك ،فكان ال يرّد بشيء ويلتزم

ألي وظيفة أخرى ،وهل هو
رب العاملني -سيقيم أي وزن ّ
ِّ
حباجة إىل منصب!؟ ومع هذا ،فأان لست أترفع عن حكمك.
وعند مساع هذا اجلواب كان سيادة املرزا غالم مرتضى يلزم
ين إىل عزلتك! وبعد
الصمت ويقول :حسنًا إذن انصرف اي ب ّ
انصرافه كان يقول يل :ال يزال يف ابين هذا عرق املشيخة
فينبغي أن أحبث له عن مسجد يضمن له اخلبز على األقل،

وإعالتهم بشكل جيد ،أما يف وضعك احلايل فإنين أخشى أن
أزّوجك ،عليك أن خترج من هذه الغفلة والسذاجة وكن واعيًا
ين إن يل عالقات
متفهما ،إال َم سأبقى معك معتنيا بك!؟ اي بُ َّ
ً
وطيدة مع كبار رجال احلكومة اإلجنليزية وأصحاب املناصب
أيضا ،وإذا شئت؛ أكتب لك توصي ًة
املرموقة ،وهم حيرتموننا ً
أردت ذلك ،فأان جاهز ألتوسط لك
أو أرافقك بنفسي لو َ
شخصيًا عند أحدهم لتعمل عنده ،فتج ّهز! فما كان سيادة
املريزا ينطق ببنت شفة ،وعند إحلاح أبيه عليه كان أخريًا يقول
أخبين اي أيب :هل ترى أن الذي يعمل عند
بكل أدب « ِ ْ
ِ
ومالك امللك وأحك ِم احلاكمني -مطي ًعا لربه
رئيس املسئولني
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فماذا أفعل؟ َّ
شيخا يف مسجد،
إن هذا ال يصلح ليكون حىت ً
ابر لكن الزمن
وكيف سيعيش بعدان!؟ صحيح أنه رجل صاحل ّ
ليس زمن أمثاله ،إ ّن العصر عصر الشاطرين ،مث كان يقول يل
دام َع الطرف «أين حنن من غالم أمحد هذا ،الوِرِع طاهر الذيل!
إنه ليس من أهل األرض ،وإمنا هو من رجال السماء ،وهو
ليس من البشر ،إن هو إال ملك كرمي».
س :كيف كان سلوك أخيه األكرب وزوجته جتاهه  بعد
وفاة أبيه احلنون؟
ج :بعد أن فُجع  بوفاة والدته سنة 1868م ،فُجع
اثنية بوفاة والده سنة 1876م ،فصار أخوه األكرب «مرزا
رب العائلة الذي يتوىل إدارة أمورها ،وكان يعتين
غالم قادر» َّ
كثريا أبخيه األصغر مريزا غالم أمحد وحيبه ،لكنه كان كثريًا ما
يغيب عن قاداين ملا كان يقتضيه منصبه ،إذ كان يشغل يف
تلك األايم وظيفة مدنية مرموقة يف مدينة «غورداسبور» ،لذا
كان يزور قاداين من حني آلخر ،ويف غيابه كانت زوجته هي
َمن تدير األمور ،وهلا السيطرة على كل شيء ،وكان تعاملُها
نسميَه العداء .وبطبيعة
مع غالم أمحد  يتسم مبا ميكن أن ّ
احلال كان سيدان مرزا غالم أمحد  يستحق نصف مرياث
أبيه ،ولكنه مل يُ ِ
لق ابالً لذلك األمر ،وترك أخاه يستويل على
كل الدخل الذي أييت مما يتحصل من ممتلكات العائلة ،قان ًعا
ابلنـزر اليسري الذي يس ّد احتياجاته املتواضعة ،ومل يطالب
أخاه أبية مطالب أخرى .فكان يرتدي املالبس اليت تُ َّ
قدم
له ،ويتناول الطعام الذي كانت ترسله إليه زوجة أخيه .ويف
كثري من األحيان كان يوّزع طعامه على بعض الفقراء ويكتفي
بتناول بعض ٍ
حبات من احلمص يشرتيها من بعض الدكاكني.
وبعض األحيان كان يبقى طول اليوم دون أية وجبة .فقد
َ
عاش – ابختياره  -ليس حياة متواضعة فحسب ،بل حياة
التقوى

زهد صارم .وكان يشغل نفسه دائما بعبادة هللا وذكره وتالوة
القرآن الكرمي ودراسة بعض الكتب الدينية اهلامة األخرى،
وقد ذكر ابنه البكر السيد مرزا سلطان أمحد أنه كان عند
والده (سيدان املسيح املوعود  )مصحفا يق ّدر أنه 
قد راج َعه عشرة آالف مرة.
ومع اكتفائه ابلقليل املتيسر له وقناعته ابلنـزر اليسري املتوفر
له دون أي طلبات أو أسئلة زائدة ،كان أخوه األكرب يف
ويضن عليه ،وال يليب له بعض الطلبات
بعض األحيان يبخل ّ
املتواضعة ،وذلك على علمه أبنه  هو اآلخر شريك له
يف اإلرث الذي ورثه من أبيه .فقد حدث أن أرسل 
ذات يوم إىل أخيه يطلب منه قليال من املال لدفع مثن
اشرتاكات بعض اجلرائد ،فقوبل طلبه ابلرفض ،بدعوى أن
قراءة الصحف مضيعة للوقت ،وأن إنفاق املال على شرائها
تبذير.
نعم ..كان أخوه حيرتمه وكان على استعداد أن يوفر له
ضرورات احلياة ،ولكنه كان يرى أن انشغاله ابلدفاع عن
يوجه اهتمامه
أمور الدين هواية ال طائل منها ،وأن عليه أن ِّ
حنو وظيفة توفر له دخال دائما .وعلى ذلك ..فإنه خالل
السنوات التالية ،أي منذ عام 1876م وحىت عام 1883م
حني كان حتت كفالة أخيه -كانت حياة سيدان مرزا غالمأمحد حماطة بسياج من القيود يف أمور متعددة ،ومل يكن
يهتمون مبا جيري يف حياته؛ فقد كانوا
أفراد العائلة اآلخرون ّ
أبعد الناس عن االهتمام ابألمور الدينية ..لذلك فإن البعض
منهم مل ُي ِف عداءه ،بل وازدراءه ألسلوب حياته ،ومع كل
هذا فإنه مل يسمح ألي من هذه العوامل أن تؤثر يف هدوئه
ووجه
رحب ْ
ورصانته ووقاره ..وكان يتقبل كل ما يتلقاه بصد ٍر ْ
إميان منه أبن ذلك كله ليس إال اختبارا من
بشوش ..وذلك ً
وجلد.
هللا تعاىل ،وأن عليه أن يتحمله بصرب ورضى َ

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الحادي عشر ،جمادى الثانية ورجب  1438هـ ،آذار  /مارس  2017م

ﺮﻛﺔ ٍ
ُﻛ ﱡﻞ ﺑ َ َ
ِﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪٍ
ْ ُ َ ﱠ



ﺎر َك َﻣ ْﻦ
ﺘﺒ
ﻓ
َ
َ َ
َﻋﻠ َﱠ
ﻢ َوﺗَ َﻌﻠﱠﻢ
وﺣﻲ ﺗﻠﻘﺎه ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺮزا ﻏﻼم أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎدﻳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

