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ال يتوقــف األمــر ابلنســبة إىل بعــض البقــاع علــى
كوهنــا مســتودعا لكنــوز األرض ،بــل يتعــداه إىل أن
تكون تلك البقاع كذلك مستودعا لكنوز األصالة
والتاريخ ،وهكذا القارة السمراء ،أفريقيا ،فطاملا كانت تلك القارة
هدفــا للمنقبــن عــن كنــوز األرض ،واآلن تتجــه صوهبــا األنظــار
املنقبة عن الكنوز احلضارية.
التاريــخ املــدون للقــارة الســمراء منــذ قــرون عديــدة ال يقــص علــى
مســتقرئه غــر ســوء احلــال ،واملشــكالت العضال ،مــن فقر وجهل
ومــرض وحــروب أهليــة طاحنــة ،وصــوال إىل اســتعمار سياســي
واقتصــادي يبــدو كمــا لــو أنــه ال فــكاك منه .ولكــن ،كل ما مضى
ذكره من سلبيات ال يعين مطلقا أن هذا كان واقع احلال األفريقي
منــذ البــدء ،بــل إن الباحــث الــدؤوب ســرعان ما يعثــر على ممالك
أفريقيــة عديــدة أذهلــت العــامل مبــا توصلــت إليــه مــن علــوم إنســانية
وتطبيقيــة ،وهنــاك توجهــات معاصــرة إىل االعتقــاد أبن مبــادئ
الكثــر مــن االكتشــافات مرجعهــا أرض أفريقيــا وممالكهــا املنســية،
كاكتشــاف كثــر مــن املعــادن والتعامــل معهــا ابلصهــر والتشــكيل
وخــاف ذلــك ،ويدعــم هــذا ال ـرأي كــون أفريقيــا مســتودعا لكثــر
مــن كنــوز األرض ،مــن معــادن ثقيلــة ونفيســة ،وبشــكل ينــدر أن
جتــد مثيلــه كمــا ونوعــا يف أيــة قــارة أخــرى .لقــد كان ســبب ســعد
تلــك القــارة هــو نفســه ســبب وابهلــا ،إذ كان ث ـراء أرضهــا ابلكنــوز
جــاذاب أكــر لالســتعمار الغــريب .وحبيــث ال جيــد املنصــف وصفــا
للظلم الذي وقعت أفريقيا حتت وطأته ســوى أنه صورة من صور
اجلحود ،فحىت صاحب املعروف ،قد يُبتلى ابجلحود أحياان،
وقــد انطبــق هــذا القــول حبذافــره علــى تلــك القــارة ومــا عليهــا مــن
البشــر وغــره ،فعلــى الرغــم ممــا قدمتــه تلــك األرض الطيبة من خري
إىل العامل خالل مدة مديدة ،إال أن املرء يؤسفه ما بلغته وأهلوها
من هتميش مارســته قوى االســتعمار الغريب طمعا يف املوارد اهلائلة
اليت متتعت وال زالت تتمتع هبا تلك األرض الغنية.
ـتقرا ألعــام
وكانــت أفريقــا عــر اترخيهــا اجمليــد م ـزارا ومم ـرا ومسـ ّ
اإلنســانية منــذ بواكريهــا األوىل ،ففيهــا عــاش نــي هللا إدريــس ،وهبا
التقوى
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نزل إبراهيم ويعقوب ويوســف ،وفيها نشــأ موســى وهارون ،وأقام
هبــا عيســى يف طفولتــه حينــا ،أولئــك النبيــون املذكــورون -عليهــم
الســام  -ليس ـوا إال غيض من فيض ،فكثريون آخرون من عمق
تلك الرقعة الشاســعة مل يقصصهم هللا تعاىل علينا بشــكل صريح،
ولكــن الذاكــرة الثقافيــة لشــعوب القــارة احتفظــت بذكــرى أانس
مقدسني عاشوا وبلَّغوا رسالة رهبم هناك.
وإضافــة إىل ذلــك ،لعبــت أفريقيــا الــدور البارز كذلك على مســرح
التاريــخ احلضــاري يف كثــر مــن حلقــات الرقــي الروحــي اإلنســاين،
فارة
منها ما كان حني جلأت مجاعة املؤمنني األوىل منذ  14قران َّ
بدينها من بطش القوى الوثنية ،إذ حيفظ التاريخ للنجاشي ملك
احلبشــة احتضانه ذلك الرعيل األول من املؤمنني ،ذلك ألنه كان
ملــكا ال يُظلــم عنــده أحــد ،ويــكاد املرء جيزم أن النجاشــي مل يكن
فريــدا يف هــذا املوقــف ،فالرعيــة علــى ديــن ملوكهــم ،فــا شــك أن
الطبيعــة األفريقيــة بشــكل عــام كانــت متطبعــة هبــذا الطبع اخللوق،
ممــا أهلهــا الحتضــان مجاعــة املؤمنني األوىل املهاجرة إىل احلبشــة..
ينبغــي أال منــر علــى هــذا املشــهد التارخيــي العظيــم مــرور الكرام ،ال
ســيما وأنــه مشــهد يقــدم صــورة تقبُّــل اآلخــر املختلــف ،وهــو مــا
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حتاول اإلنسانية اآلن استحضاره ،ولكنها سرعان ما تبوء ابلفشل
كل مــرة ،ومــا احلــروب الطاحنــة واإلرهــاب البغيــض الــذي يعانيــه
العامل اآلن إال مظهر من مظاهر غياب قيمة تقبُّل اآلخر املختلف
تلــك ،علمــا أبن األفارقــة أثبت ـوا تلــك القيمــة ومارســوها منذ أكثر
من أربعة عشر قران.
وألن الوفاء من شيم الكرام ،فجماعة املؤمنني الثانية مطالبة اآلن
بــرد اجلميــل املصنــوع يف حــق ســلفها األول ،حبيــث جعلــت أرض
أفريقيا الطيبة منذ عقود وإىل هذه اآلونة مسرحا ألعماهلا التبشريية
والتنموية على شىت األصعدة ،التعليمية والطبية والدينية والفكرية.
وال غضاضة يف أن يروج ٌّ
كل لبضاعته ،شريطة أن يسلك السبيل
احلســن .وقــد كانــت أرض أفريقيــا معرضــا روَّج فيــه أتبــاع شــى
األداين ألدايهنــم منــذ وقــت بعيد ،فقامــت البعثات التنصريية هبذا
الــدور خدمــة ألهــداف اســتعمارية واضحة ،حــى أن مقولة الزعيم
األفريقــي «جومــو كينيــاات» مؤســس كينيــا احلديثــة تعــر أبلــغ تعبري
عــن ذلــك الواقــع ،حيــث قــال« :حــن جــاء املبشـ ّـرون إىل أرضنــا،
كان ـوا حيملــون أبيديهــم الكتــاب املقدس ،وحنن كنا منلك األرض،
مرت سنوات ،علموان خالهلا كيف نصلي أبعني مغلقة ،وعندما
فتحنــا أعيننــا ،كنــا حنمــل الكتــاب املقدس ،بينما اســتولوا هم على
األرض».
ولكننا حني ننظر إىل الواقع األفريقي أبعني إسالمية نرى العكس
متامــا ،فقــد تقبَّــل األفارقــة منذ قرون القيم اإلســامية وتصبغوا هبا،
ويف املقابــل ،مل ميــح اإلســام اهلويــة األفريقيــة ،بــل حافــظ عليهــا
وأظهــر أمجــل مــا فيهــا ،فبينمــا دأب املنصــرون علــى حمــو الطابــع
واهلويــة األفريقيــة ،منــح اإلســام أفريقيا طابعهــا اخلاص ،متاما كما
فعل يف كل البلدان املفتوحة ،فعرفنا سلطنات إسالمية ذات منط
أفريقــي فريــد يف متبكتــو ،ويف نيجــراي ،ويف زجنبــار ،ويف كينيــا ،ويف
تنزانيا ،وغريها.
اآلن بــدأ العمــاق األفريقــي األمســر ينهــض من غفلتــه ويُبعث من
مرقده ،وأصبحت معامل النهضة على مرأى ومسمع من الراصدين
علــى كافــة األصعــدة ،التنمويــة والروحيــة وغريهــا ،وكمــا احتضنت
التقوى

أفريقيــا مجاعــة املؤمنــن األوىل ،هــا هــي تفتــح ذراعيهــا كذلــك
جلماعــة املؤمنــن الثانيــة ،فتشــهد تلــك األرض الطيبة أوســع حركة
لبناء املســاجد اليت يُذكر فيها هللا وحده ،مســاجد بســيطة البناء،
عظيمة القيمة واألثر ،على غرار املسجد النبوي يف املدينة املنورة،
ويف جماهل الغاابت واألدغال األفريقية.
وممــا جيــدر ذكــره أن عالقــة خلفــاء املســيح املوعــود  أبفريقيــا
بــدأت منــذ عــام 1924م ،حــن وطــأت قدمــا اخلليفــة الثــاين 
أرض أفريقيــا للمــرة األوىل يف طريــق رحلتــه عــن طريــق أرض مصــر
للمشــاركة يف مؤمتــر األداين العاملــي يف لنــدن ،مث حظيــت هــذه
األرض ب ِِبِّ اخلليفة الثالث (رمحه هللا) حني أطلق حضرته مشــروع
«نصــرت جيهــان» ،أي نصــرة العــامل ،ملســاعدة البالد األفريقية يف
جمــال التعليــم واخلدمــات الصحيــة .ويف عهــد اخلليفــة الرابع حضرة
مــرزا طاهــر أمحــد (رمحــه هللا) اســتمرت حركــة التنميــة يف أفريقيــا
ابلتوازي مع حركة التبليغ والتبشري برسالة اإلسالم احلقيقي ،وتنعم
القــارة الســمراء اآلن ابلعهــد املبــارك للخليفــة اخلامــس حضــرة مرزا
مســرور أمحــد (أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز) وقــد ُكتــب لشــعوب
تلك األرض إثبات اجلدارة والقدرة على حتدي الصعاب حني َوفَّق
هللا تعــاىل خليفــة مســيحه إلنتــاج القمــح ألول مــرة يف غــاان ،علــى
الرغــم مــن اســتحالة جنــاح هذا املشــروع فيما مضى ،فاستحســنت
دولة غاان هذه اخلطوة املباركة أميا استحسان.
يف هــذا العــدد ال حيســن بنــا تفويــت فرصــة االطــاع علــى منــاذج
للصحابة الكرام ،فمن موطن سيدان بالل  سنقرأ قصة هداية
واحــد مــن أحفــاده الذيــن أحي ـوا س ـرته .وال عجــب أن يكــون
ســيدان بــال مــؤذن الرســول  ،فيــا هلــا مــن إشــارة توحــي أبن
صوت اإلسالم سيدوي من هذه األرض السمراء ليبلغ شىت أحناء
املعمــورة ،ليكــون صــوات يصــدر مــن قلــب العــامل ،ليصــل إىل قلوب
العاملني.
وآخــر دع ـواان أن احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة ,والســام علــى
أشرف املرسلني سيدان وموالان حممد املصطفى خامت النبيني وعلى
آله وصحبه أمجعني ،آمني.
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التقوى

لقد أشــار القرآن الكرمي إىل معراجني
اثنــن ،ليــدل علــى أن املع ـراج املذكــور
يف ســورة النجــم هــو اثين املعراجــن.
واحلــق أن املع ـراج األول كان يف أوائــل
البعثــة النبويــة أو بعــده بقليــل ،وفيــه
فُرضــت الصل ـوات .فقــد نقــل ابــن
جريــر يف تفســره حــادث املع ـراج يف
رواية تقول« :جاءه ثالث ُة َنـ َف ٍر قبل أن
يوحــى إليــه( ».البخــاري :التوحيــد).
وحتكــي الروايــة نفــس األحــداث الــي
وقعــت يف املع ـراج ،ولكنهــا ال تذكــر
ذهــاب النــي  إىل القــدس بــل إىل
أســا ،وأخــرًا تذكــر حــادث
الســماء ر ً
فرضيــة الصل ـوات .ويتبــن مــن هــذا
احلديــث أن حــادث املع ـراج حصــل
قبيــل مبعــث النــي  أو لــدى بعثته،
ومعظــم احملققــن ذهب ـوا إىل أن ذلــك
احلــادث مل يقــع قبــل البعثــة بل حصل
لــدى البعثــة ،وأن ال ـراوي أخطــأ
أيضــا أؤيــد
بســبب قــرب الزمــن .وأان ً
رأي هــؤالء احملققــن ،ألن الصل ـوات
فُرضــت يف بدايــة اإلســام ،إذ مل
متــض سن ـ ـ ـ ــة واحـ ـ ــدة يف اإلسـ ـ ـ ــام
ل ــم تـ ـ ـ ـ ـ ــكن فـ ـ ـ ـ ــيها الص ـ ـ ــاة ،كمــا أن
فرضيــة الص ـ ــلوات قبــل البـ ــعثة أمـ ــر
خمالـف للعقل.
وأوجــز القــول مــرة أخرى فأقول :إن
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اإلس ـراء واملع ـراج حــاداثن منفصــان،
وأن املع ـراج مت مرتــن كمــا هــو ظاهــر
مــن آايت ســورة النجــم ،وكمــا تؤكــد
أيضــا ،حيث ورد فيها أن
األحاديــث ً
أول املعراجني حصل يف أوائل البعثة،
وميكــن أن نقــول إنــه يف ذلــك املع ـراج
نفســه ُوضع األســاس للنبوة التش ـريعية
أي الــي فيهــا أحــكام وأوامــر ،حيــث
فُرضــت فيــه الصل ـوات .أمــا املع ـراج
الثــاين فتــم يف الســنة اخلامســة بعــد
البعثــة ،أو ميكــن أن نقــول إن املع ـراج
أيضــا حصــل قبــل ذلــك ولكنــه
الثــاين ً
ذُكر يف سورة النجم.
وأمــا اإلس ـراء فهــو حــادث منفصــل
متا ًما عن املعراج حيث وقع يف الســنة
احلاديــة أو الثانيــة عشــرة بعــد البعثــة
حني كانت زوجة النيب السيدة خدجية
رضي هللا عنها قد تُوفيت ،وكان النيب
 يبيــت يف بيــت أم هانــئ بنــت أيب
طالب ،كما هو اثبت من األحاديث
املتواترة والرواايت التارخيية.
بعــد ســرد األدلــة املســجلة يف كتــب
التاريــخ أتنــاول اآلن الشــهادات
الواقعيــة الــي تــدل علــى كون اإلس ـراء
واملعراج حادثني منفصلني.
الشــهادة األوىل -وهــي مــن القــرآن
التقوى

تمامــا عن المعــراج حيث
وأما اإلســراء فهــو حــادث منفصل
ً
وقــع فــي الســنة الحاديــة أو الثانية عشــرة بعــد البعثة حين
كانــت زوجة النبي الســيدة خديجة رضي الله عنهــا قد ُتوفيت،

وكان النبــي  يبيــت في بيــت أم هانئ بنت أبــي طالب ،كما

هــو ثابــت مــن األحاديــث المتواتــرة والروايــات التاريخية.

الكــرمي نفســه الــذي ســجل حــادث
املع ـراج يف ســورة النجــم ،ولكــن دون
أي إشــارة إىل ذهــاب النــي  إىل
بيت املقدس .وعلى النقيض قد ذكر
القرآن يف سورة اإلسراء صراح ًة ذهاب
النــي  إىل القــدس ،ولكــن دون
اإلشــارة إىل صعــوده إىل الســماء .ممــا
يوضــح جليًّــا أن احلادثــن منفصالن،
ولذلــك مل يــر القــرآن أيــة حاجــة إىل
ذكرمهــا م ًعــا .وإال أفليــس عجيبًــا أن
يســجل القــرآن يف املــرة األوىل اجلــزء
األخــر مــن احلــادث الواحــد ،مث بعــد
اجلزء األول
مضي ست سنوات يذكر َ
ّ
من احلادث نفسه!؟
الشــهادة الثانيــة  -إن أول شــاهد
علــى حــادث اإلس ـراء هــو أم هانــئ
حيــث ابت النــي  يف بيتهــا ليلــة

ـري بــه .وتقــول أم هانــئ إن النــي
أُسـ َ
 أخــرين حبــادث إس ـرائه إىل بيــت
املقــدس قبــل أي شــخص آخــر« ،مث
ـت :ال حت ـ ّدث هــذا
قــام ليخــرج ،فقلـ ُ
الناس فيكذّبوك ويؤذوك .فقال :وهللا
َ
ألح ّدثنهــم ،فأخربَهــم» (اخلصائــص
الكــرى ص  .)279وهنــاك ســبعة
مــن احملدثــن علــى األقــل الذيــن نقل ـوا
قــول هــذا الشــاه ِد ِ
األول أ ِّم هانــئ،
وبروايــة عــن أربعــة أشــخاص خمتلفني؛
وكل هــذه الــرواايت إمنــا تشــر إىل
ذهابــه  إىل القــدس مث رجوعــه
منهــا .فلــو أن النــي  كان أخــر
أم هانــئ عــن ذهابــه إىل الســماء مــن
القدس لتكلمت عن ذلك يف مناسبة
مــن املناســبات ،ولكنهــا يف كل مــرة
قالــت إن النــي  أخــرين أبنه ذهب
إىل القــدس ورجــع منهــا .ممــا يؤكــد أن
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حادث إسرائه  إىل القدس خمتلف
عن حادث معراجه إىل السماء.
الشــهادة الثالثــة  -إن مــن الرواة من
يذكــر ذهــاب النــي  إىل الســماء
مباشرة دون ذهابه إىل القدس ،ومنهم
مــن يذكــر ذهابــه  أوال إىل القــدس
مث مــن هنــاك إىل الســماء ،ومنهــم من
قــال بذهابــه إىل القــدس دون أي
ذكر لص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوده إىل الســماء ،ولكن
عدي ًدا من الرواة صرحـ ـ ـ ـوا أن النيب 
رجع من القدس إىل مك ــة املك ــرمة.
والظاهــر أن القائلــن بصعود النيب 
أيضــا قــد شــهدوا
أســا ً
إىل الســماء ر ً
ـادث منفص ـ ً
ا
علــى كــون املع ـراج حـ ً
عــن اإلس ـراء ،ألن القــدس ال تقــع يف
الطريــق إىل الســماء .وأصحــاب هــذه
الروايــة هــم أنــس ومالك بــن صعصعة
وأبــو ذر .مــع العلــم أن أاب ذر كان
مــن الصحابــة الذيــن أســلموا يف أوائل
الدعــوة ،وكان ممــن مســع عــن هــذا
احلادث يف أول أمره.
أما الذين قالوا بذهابه  إىل القدس
دون أي ذك ـ ٍر لصعــوده بعــد ذلــك
إىل الســماء فقــد أكــدوا بشــهادهتم
أيضــا أنــه فيمــا يتعلــق حبــادث
هــذه ً
اإلس ـراء فــإن النــي  مل يذهــب فيــه
التقوى

إىل الســماء ،إذ كيــف ميكــن أن
يكــون النــي قــد صعــد يف حــادث
اإلس ـراء إىل الســماء وتكلم مع هللا
وتشــرف برؤيته  ،ومع ذلك ال
يتحــدث هــؤالء عــن أبــرز وقائعــه
هــذه .وأصحــاب هــذه الشــهادة
هــم أنــس وعبــد هللا بــن مســعود،
أيضــا مــن الســابقني
وهــذا األخــر ً
إىل اإلسالم ،وكان يف صحبة النيب
 على الدوام.
أما أصحاب القول الثالث أبنه 
ذهــب إىل القــدس ورجع منها فقد
ّ
شكلوا دلي ً
اضحا على أنه مل يتم
ال و ً
يف اإلس ـراء إىل القــدس أي صعــود
ـري بــه 
إىل الســماء ،وإمنــا أُسـ َ
إىل القــدس فقــط .وأصحاب هذه
الرواية هم عبد هللا بن مسعود وابن
عبــاس وشــداد بــن أوس وأم هانــئ
وعائشــة وأم ســلمة  -رض ـوان هللا
عليهــم أمجعــن .ولقد حتدثت آن ًفا
عــن مقــام ابــن مســعود ،وأمــا عبــد
هللا بن عباس فهو ابن عم النيب 
العباس ،وهكذا تصري شهادته من
القوة مبكان لكونه فرًدا من العائلة
النبويــة .وأمــا عائشــة وأم ســلمة
فهمــا مــن الزوجــات املطه ـرات،
وابلتايل كانتا من أفضل الشاهدين

على احلادث .وأما أم هانئ فهي اليت
وقــع حــادث اإلس ـراء يف بيتهــا والــي
حكــى هلــا النيب  هــذا احلادث قبل
أي إنســان آخــر( .راجــع :البخــاري:
كتــاب الصــاة واملناســك واألنبيــاء؛
ومســلم :كتــاب اإلميــان؛ واخلصائــص
الكــرى ص  154إىل  159و176
إىل 179؛ واإلصابــة :ابب ُ
الكــى،
حرف الذال والعني)
وال يسع اجملال لذكر مجيع الرواايت
يف هذا الشأن غري أنين أتناول بعضها
فيما يلي:
أو ًال -تقــول أم هانــئ :ملــا صلّــى
النــي  الصبـ َـح قــال يل« :اي َّأم
ـت معكــم العشــاء
هانــئ ،لقــد صليـ ُ
اآلخــرة كمــا رأيـ ِ
ـت هبــذا ال ـوادي ،مث
ـت فيه ،مث
ـت املقــدس فصليـ ُ
ـت بيـ َ
جئـ ُ
ـيت ص ـ ـ ــاة الغــداة معكــم اآلن
صلـ ـ ـ ـ ـ ُ
كما َتـ َرين»( .اخلصائص الكربى ص
)177
اثنيًــا -تــروي الســيدة عائشــة رضــى
ـري ابلنــي  إىل
هللا عنهــا« :ملــا أُسـ َ
املسجد األقصى أصبح حي ّدث الناس
بذلــك .فارتــد انس ممــن كان ـوا آمن ـوا
وس ـ َعوا بذلــك إىل أيب
بــه وصدقّــوهَ ،
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بكــر ،فقال ـوا :هــل لــك يف صاحبــك
يزعــم أنــه أُســري بــه الليل ـ َة إىل بيــت
املقــدس؟ قــال :أَ َو قــال ذلــك؟ قال ـوا:
نعم .قال :لئن قال ذلك لقد ص َدق.
قال ـوا :فتُص ِّدقــه أنــه ذ َهــب الليل ـ َة إىل
بيــت املقــدس وجــاء قبــل أن يصبــح؟
قــال :نعــم ،إين ألص ِّدقــه مبــا هــو أبعــد
مــن ذلــك :أص ّدقــه خبــر الســماء يف
غدوة أو روحة( ».املرجع السابق ص
)176
أيضــا أن النــي
فهــذه الروايــة تؤكــد ً
 مل يذهــب إىل الســماء يف حــادث
اإلس ـراء ،وإال ملــا اســتطاع أبــو بكــر
تقــدمي الدليــل الــذي أفحم املعرتضني،
ألن ن ــزول الوحــي مــن الســماء ليــس
أكثــر غرابــة مــن صعــود أحــد إليهــا
وعودتــه منهــا .فلــو كان النــي  قــد
ذهــب يف اإلس ـراء إىل الســماء لــرد
الكافــرون علــى أيب بكــر أبن ســيدك
يزعــم أنــه صعــد إىل الســماء وأنــت
تتحــدث عــن ن ــزول الوحــي منهــا!
ولكنهــم مل يــرّدوا عليــه جب ـواب كهــذا،
ممــا يبــن أن النــي  أخربهــم بذهابــه
إىل القدس فقط ومل يقل هلم إنه صعد
أيضا.
إىل السماء ً
اثلثًــا -أمــا روايــة عبــد هللا بن مســعود
التقوى

فتذكــر صــاة النــي  ابألنبيــاء
اآلخريــن يف املســجد األقصــى
مث تقــول« :مث انصرفنــا فأقبلنــا»
(املرجع السابق ص .)162
الشــهادة الرابعــة :علــى كــون
اإلس ـراء غــرَ املع ـراج هــي أن بعض
الــرواايت الــي تذكــر ذهــاب النــي
 إىل القدس أوالً مث إىل الســماء
أيضــا أنــه بعــد هبوطــه مــن
تذكــر ً
الســماء مـ ّـر ابلقــدس مــرة أخــرى
عائ ـ ًدا إىل مكــة (اخلصائــص
الكــرى ،روايــة أنــس ،ص 154
و.)155
إن العاقــل ميكــن أن يــدرك ســبب
مــرور النــي  ابلقــدس وهــو يف
طريقه إىل السماء ،ألن اهلدف يف
ذلــك أن يصلــي يف املــكان الــذي
قــام أنبيــاء كثــرون بتبليغ رســاالت
هللا إىل ســكانه ،ولكــن ال ميكــن
أن يفهــم العاقــل ضــرورة مــروره 
ابلقــدس وهــو عائــد إىل مكــة بعــد
هبوطه  من السماء! كان األمر
مفهوًما لو كانت هناك يف القدس
مهمــة مــن املهــام مل يســتطع 
القيــام هبــا وقــت الذهــاب ،فيقال:
لقــد أُيت بــه مــرة أخــرى عند العودة

لينجــز تلــك املهمــة الباقيــة ،ولكــن مل
يــرد يف أي روايــة أن النــي  قــام
أبي عمــل يف القــدس لــدى العــودة!
فمــا الداعــي إذًا لتكبــد مشــقة املــرور
ابلقــدس مــرة أخــرى؟ هــل الطريــق إىل
السماء مير ابلقدس فقط؟ وهل هناك
ّم إىل السماء حىت يقال
يف القدس سل ٌ
أن هللا تعــاىل اضطــر للذهــاب ابلنــي
 إىل القدس ليَنـزل من هناك بذلك
الســلم؟ كال ،ال أحــد مــن املســلمني
يعتقد هبذا ،ألن الصعود إىل الســماء
ال يتــم ابلســامل .فثبــت أن ذهابــه 
إىل القــدس أوالً  -لــدى العــودة مــن
الســماء  -مث جميئــه مــن القــدس إىل
أمر غري معقول.
مكة ٌ
وأرى أن هنــاك ســبي ً
ال واح ـ ًدا فقــط
أنســا
لتأويــل هــذه الروايــة وهــو أن ً
ـادث اإلس ـراء إىل
 ذكــر للنــاس حـ َ
ـادث املعراج إىل الســماء،
القــدس وحـ َ
فاختلــط األمــر علــى بعــض الــرواة،
ـادث واح ـ ًدا ،ولكنــه وعــى
فظنهمــا حـ ً
أنســا ذكــر  -لدى احلديث
جي ـ ًدا أن ً
عــن حــادث اإلس ـراء  -أن النــي 
أيضا،
ذهــب إىل القــدس ورجــع منهــا ً
فظــن  -أي الســامع مــن أنــس  -أنــه
 يف حادث املعراج نـزل من السماء
ابلقدس ،ومن مث ذهب إىل مكة.

المجلد الثالثون ،العدد الرابع ،ذو القعدة وذو الحجة  1438هـ ،آب /أغسطس  2017م

8

هنــا ينشــأ س ـؤال :كيــف ميكــن أن
يقــع هــذا اخللــط كلــه؟ وجوابــه أن
كلمــة اإلس ـراء تُطلــق يف اللغــة العربيــة
علــى الســر لي ـ ً
ا س ـواء كان الســر
علــى ســطح األرض أم إىل الســماء
(األقــرب) .وألن كلتــا احلادثتــن،
أي اإلس ـراء إىل القــدس واملع ـراج إىل
الســماء ،قــد وقعتــا ابلليــل فأطلــق
عليهما الناس َ
لفظ «اإلسراء».
كمــا أن هنــاك عــدة أمــور مماثلــة
وقعــت يف كال احلادثــن ،مثــل الرباق،
ولقائــه  ابألنبيــاء ،وصالتــه هبــم،
ورؤيتــه مشــاهد مــن اجلنــة واجلحيــم.
إذن فهنــاك تشــاب ٌه بــن احلادثــن مــن
حيــث األمســاء واألعمــال واملشــاهد
الروحانية العجيبة ،مما أدى إىل خلط
احلادثــن يف أذهــان بعــض الــرواة،
ـادث واح ًدا ورَووه لآلخرين
فظنومهــا حـ ً
طبقًا هلذا الظن اخلاطئ .غري أن ذوي
الذاكرة القوية من الرواة عندما حتدثوا
عــن «املع ـراج إىل الســماء» قال ـوا :مث
سري ابلنيب  من بيته إىل السماء،
أُ َ
وعندمــا حتدث ـوا عــن «اإلس ـراء إىل
القدس» اكتفوا بقوهلم :أُسري به 
إىل القدس ،ومل يذكروا بعد ذلك شيئًا
عن صعوده إىل السماء.

التقوى

أيضــا أن النبــي  لــم يذهــب إلى
فهــذه الروايــة تؤكــد ً

الســماء في حادث اإلســراء ،وإال لما اســتطاع أبو بكــر تقديم
الدليــل الــذي أفحــم المعترضيــن ،ألن نـــزول الوحــي مــن
الســماء ليس أكثــر غرابة من صعــود أحد إليهــا وعودته منها.

والدليــل علــى إطــاق الصحابة -
رضي هللا عنهم  -كلم َة «اإلسراء»
على احلادثني موجوٌد يف األحاديث
الش ـريفة حيــث ورد يف روايــة:
«عــن أنــس بــن مالــك أن مالِـ َ
ـك
عصع ـ َة َّ
ـي هللاِ 
حدثــه أن نـ َّ
بـ َـن َص َ
َّ
ِي به ،قالَ :بـْيـنَا
حدثهم عن ليلة أُ ْسر َ

أان يف ا َ
حلطيم  -ورمبا قال قتاد ُة :يف
اِ
مضطج ـ ٌع إذ أاتين ٍ
ِ
آت،
حل ْج ـ ِر -
األوسـ ُـط
فج َعــل يقــول لصاحبــه:
َ
فشـ َّـق
ن الثالثــة .قــال :فأاتين… َ
بـ َ
ن هــذه إىل هــذه… ِمــن ُثـ ْغرِة
مــا ب ـ َ
فاستخرَج قليب.
َْنرِه إىل ِش ْعرتِه…
َ
ِط ْسـ ٍ
ـت ب َ
ـت ِمــن َذ َهـ ٍ
ـب مملــوء ٍة
فأُتِيـ ُ
إميــاان ِ
وحكمــة .ف ُغ ِسـ َـل قلــي مث
يت بدابَ ٍة ُدو َن
ُح ِش َي مث أُ ِعي َد .مث أُتِ ُ
ـوق ا ِ
طوه
الَبـ ْغـ ِـل وفـ َ
حلمار… يقَع َخ ُ

ـت
فح ِملـ ُ
عنــد َ
أقصــى َط ْرفِــه .قــالُ :
عليــهَ ،
فانطلَـ َـق يب جربيـ ُـل  حــى
ـماء الدنيــا…» (مســند
أَتَــى يب السـ َ
أمحــد ،مســند الشــاميني ج  4ص
 ،208البخــاري :كتــاب املناقــب
ابب املع ـراج؛ ومســلم :كتــاب اإلميــان
ابب اإلس ـراء؛ واخلصائــص الكــرى
ص )165
وهنــاك روايــة مماثلــة عــن أنــس أبن
النــي  أُســري بــه مــن الكعبــة إىل
أســا (البخاري :التوحـ ـ ـ ـ ـ ــيد،
الســماء ر ً
واخلصـ ـ ـ ــائص الكب ـ ـ ــرى ص .)153
فيبــدو مــن ظاهــر كلمــات الروايتــن
أهنــم يتحدثــون فيهمــا عــن حادثــة
اإلس ـراء ،ولكــن كل الوقائــع املذكــورة
فيهما هي نفس ما حدث يف املعراج
إىل الســماء ،وال ذكــر فيهمــا لذهابــه
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إىل القــدس ،وإمنــا ُذكــر ذهابــه إىل
أســا .ممــا يعــي أن الصحابة
الســماء ر ً
كان ـوا يســتخدمون أحيـ ًـان كلمــة
«اإلسراء» وهم يقصدون هبا حادث
املع ـراج .كمــا جندهــم يســتخدمون
كلمة اإلس ـراء نفســها وهم يعنون هبا
ذهابــه  إىل القــدس فقــط ،وذلــك
كمــا حصــل يف روايــة جابــر بــن عبــد
هللا (البخــاري :التفســر؛ ومســلم:
اإلميــان؛ واخلصائــص الكــرى ص
أيضــا كمــا حصــل
 157و ،)158و ً
يف روايــة شــداد بــن أوس الــي نقلهــا
الط ـراين والبيهقــي وغريمهــا( .املرجــع
السابق ص 158و)159
فثبــت مــن هــذه الــرواايت بنوعيهــا
أن الصحابــة كان ـوا يســتعملون كلمــة
«اإلس ـراء» للحادثــن .وبســبب هــذا
االســتعمال وبســبب اش ـراك احلادثني
يف بعــض األمســاء واألمــور كان مــن
الســهل جـ ًّـدا أن خيطــئ بعــض الــرواة
حادث واح ًدا ،مما أدى
فيظنوا احلادثني ً
إىل اخللط بني رواايت احلادثني ،فظن
الذيــن أت ـوا بعدهــم أن هــذه التفاصيــل
إمنا هي حلادث واحد فقط.
كمــا أن النظــرة الفاحصــة يف
الــرواايت تؤكــد وجــود اخللــط فيهــا.

التقوى

فثبت من هذه الروايــات بنوعيها أن الصحابة كانوا يســتعملون
كلمة «اإلســراء» للحادثين .وبســبب هذا االســتعمال وبسبب
اشــتراك الحادثين في بعض األســماء واألمور كان من الســهل
واحدا،
جــدًّ ا أن يخطئ بعض الــرواة فيظنــوا الحادثين حاد ًثــا
ً
ممــا أدى إلــى الخلــط بيــن روايــات الحادثين ،فظــن الذين
أتــوا بعدهــم أن هــذه التفاصيل إنمــا هي لحــادث واحد فقط.

فمث ـ ً
ا ورد يف الــرواايت الــي تذكــر
مرورا ابلقدس
ذهابه  إىل السماء ً
أنــه لقــي يف القــدس آد َم وإبراهيــم
وموســى وعيســى وغريهــم مــن
األنبيــاء عليهم الســام ،ولكن هذه
الرواايت نفسها تقول إنه  صعد
بعــد ذلــك ورأى هــؤالء األنبيــاء يف
الســماوات املختلفــة ،ولكنــه مل
يستطع أن يعرفهم! فإذا كان هذان
اللقاءان قد حصال يف حادث واحد
فكيف وصل هؤالء إىل الســماوات
املختلفــة قبــل النــي ؟ مث كيــف مل
يتمكن النيب من معرفتهم وقد رآهم
يف القــدس قبــل قليل؟ إن هذا اللغز
ســيظل غــر مفهــوم ،إال إذا قلنــا إن

اللقاءيــن حصــا يف حادثــن خمتل َفني
بينهما فاصل زمين ،لذلك مل يستطع
النــي  أن يعرفهــم لــدى اللقــاء
الثــاين .إذن فهــذه الشــهادة الداخليــة
أيضــا تؤكــد أن بعــض الــرواة خلط ـوا
ً
بني تفاصيل احلادثني املختل َفني.
أيضــا
وإن آراء بعــض األســاف ً
تدعــم موقفــي هــذا حيــث ورد:
«ذهــب كثــرون إىل أن اإلس ـراء وقــع
وجــع بذلــك بــن اختــاف
مرتــنُ ،
الواقــع يف األحاديــث .وممــن اختــار
هــذا القــول أبــو نصــر القشــري وابــن
العــريب والســهيلي( ».اخلصائــص
الكربى :فوائد يف تعداد اإلس ـراء ص
 180و)181
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األسوة الحسنة
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�� ن�ْ َعبْ ِد هللا بْ ِن َع ْمرٍو َع ْن أَِب بَ ْك ٍر ِّ
َال لِ َر ُس ِ
الص ِّد ِ
ول هللا َ :علِّ ْم ِن ُد َع ًاء أَ ْد ُعو بِ ِه ِف َص َل ِت،
اللهم إ ِِّن َظل َْم ُت َنـ ْف ِسي ُظل ًْما َكثِريًا وال َيـ ْغ ِفر ُّ
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وب إَِّل أَنْ َت ،فَا ْغ ِف ْر ِل َم ْغ ِف َرًة ِم ْن ِعنْ ِد َك َو ْارَ ْ
الذنُ َ
ُ
الرِح ُيم( .صحيح البخاري ،كتاب األذان)
ور َّ
إِنَّك أَنْ َت الْ َغ ُف ُ

عَ
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(سنن الرتمذى ،كتاب الدعوات)
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َبَ ،وإِ َذا َعا َه ـ َد َغ ـ َد َرَ ،وإِ َذا
َكانَـ ْ
ـاق َحـ َّـى يَ َد َع َهــا :إِ َذا ا ْؤُتِـ َـن َخــا َنَ ،وإِ َذا َحـ َّـد َث َك ـذ َ
اص َم فَ َج َر( .صحيح البخاري ،كتاب اإلميان)
َخ َ

َ
ْتمِعُ  ـالصِّدْقــُ وَا
ْتمِعُ  ـاإلِميَانُ ـ وَالْكُفْرُ  ـيِ �قَلْبِ  ـامْرِئـ
ـٍ ،وَلَ ي َ
عَن أَ بِ هُرَ�يْرَة ـ ََ أنَّ رَسُولَ ــ هللا  ق َالَــ :لَ َي َ
ج ًيعــاَ ،وَل َْتتَ ِمـ ُـع ْ ِ
اليَانَ ـ ُة َوالَْ َمانَ ـ ُة َ ِ
ْك ـ ِذ ُب َ ِ
َوال َ
ج ًيعــا( .مســند أمحــد بــن حنبــل ،كتاب ابقى مســند املكثرين)

التقوى
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من كالم اإلمام المهدي

نَ ْ ُ َ َ ثَةُ ٱ � ُ ْآ ن ٱ �ْ�كَ
«�
� ن� �و�ر ��� � � �ل�
��قر� ِ� � �ل�� �ر���ي�ِم »...
ح
ِ
«تذك ــروا أن ــي ُكلِّف ــت خبدم ــة إص ــاح الدني ــا كله ــا ألن س ــيدان ومطاعن ــا كان ق ــد
ـت ق ــوى وق ــدرات
ج ــاء إىل الن ــاس كاف ــة .فنظـ ـرا إىل ه ــذه اخلدم ــة العظيم ــة ق ــد أُعطي ـ ُ
كان ــت ضروري ــة َحلم ــل ه ــذا الع ــبء ......حنن ورثة الق ــرآن الكرمي ال ــذي تعليمه جامع
للكم ــاالت كله ــا وه ــو خياط ــب العامل كله ،أما عيس ــى  فكان واراث للتوراة اليت كان
ـورا كانت يف
تعليمه ــا انقص ــا وخاص ــا بق ــوم مع ــن ،ل ــذا ُ
اضط ـ َـر ألن يب ـّـن يف اإلجني ــل أم ـ ً
التوراة خافية وغامضة وأن يؤكد عليها .ولكننا ال نس ــتطيع أن نضيف ش ــيئًا إىل القرآن
ألن تعليم ــه أمت وأكم ــل م ــن أي تعلي ــم ،وال حيت ــاج مث ــل الت ــوراة إىل أي إجنيل»( .حقيقة
الوح ــي ،اخلزائ ــن الروحاني ــة ،ج 22ص)155
املنعم
«وأان املس ــيح املوعود الذي قُ ّدر جميئُه يف آخر الزمان من هللا احلكيم ّ
الدين ،وأان َ
علي ــه ال ــذي أُش ـ َـر إلي ــه يف الفاحتة عن ــد ظهور احلزبني املذكورين وش ــيوع البدعات والفنت
كات
ات عل ــى الذي ــن كف ــروا يب ،وإن إقـ ـراري ب ــر ٌ
فه ــل أنت ــم تقبل ــون؟ وإن إن ــكاري حسـ ـر ٌ
ملزق َّ
كل
للذي ــن يرتك ــون احلس ــد ويؤمن ــون .ول ــو كان هذا األمر والش ــأن من عن ــد غري هللا َّ
وجلم ــع علين ــا لعنـ ـ َة األرض ولعن ــة الس ــماء وألف ــاز هللا أعدائ ــي ب ــكل م ــا يريدون».
مم ـ َّـزق َ
(اخلطب ــة اإلهلامي ــة ،اخلزائ ــن الروحانية ،جمل ــد  ،16ص )180-179
وخصين
«وق ــد علّم ــي ّ
رب م ــن أسـ ـرار ،وأخ ــرين م ــن أخب ــار ،وجعل ــي جمـ ـ ّدد هذه املائ ــةّ ،
وبش ــرين وقال إن املسيح
يف علومه ابلبس ــطة والس ــعة ،وجعلين لرس ــله من الوارثنيّ ..... .
مقتبسات من كتاابت
املوع ــود ال ــذي يرقبون ــه وامله ــدي املس ــعود ال ــذي ينتظرون ــه ه ــو أن ــت ،نفعل ما نش ــاء فال
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
تكونن من املمرتين .وقالّ :إن جعلناك املس ــيح ابن مرمي ،ف َف َّ
ض َختْ َم ِسِّــره وجعلين على
ّ
املسيح املوعود 
املطلع ــن»( .إمتام احلجة ،ابقة من بس ــتان امله ــدي ،ص )51-50
دقائ ــق األم ــر م ــن ّ
التقوى
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� ��و ِح�ي� �إ ي ِ�
خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2017/7/7

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

حن
الرْ َ
﴿بسم هللا َّ
الشيطان الرجيمْ .
ني *
َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
الرحيم * ال ْ
الرحيم * َمالك َيـ ْوم ال ِّدين*
الرْ َ
حن َّ
َّ

ترمجة :املكتب العريب

التقوى

دن
ني * ا ْه َ
َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
ين
الص َر َ
ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

إن األنبيــاء كمــا نالحــظ يف اترخيهــم
يلقَون املعارضة بعد دعواهم ،وحيثما
تنتشــر مجاعتهــم تضطــرم انر املعارضة
واحلسد .كما أن املعارضني يسلكون
للمعارضــة كل ســبيل ،لكــن ملــا كان
صاحب الدعوى مبعواث من هللا حقا،
وكان هللا قد و َعده مبشرا إايه ابلتقدم
واالزدهار رغم املعارضة ،لذا ال تُعيق
أية معارضة سـ َ
ـبيل التقدم والرقي ،وال
يســعها ذلــك .فحــن بعــث هللا 
ســيدان مــرزا غــام أمحــد القــادايين
 مســيحا ومهــداي كان مقــدرا أن
يتلقــى املعاملــة نفســها حبســب هــذه
الســنة متامــا ،كمــا كان مقــدرا لــه أن
يفــوز بنصــر هللا وأتييده أيضا حبســب
ســنته  ،ونالحــظ أن هللا  قــد
أواله ذلــك التأييــد على أرض الواقع،
وال ي ـزال يعامــل مجاعتــه أيضــا علــى
هــذا النحــو .وليكــن معلومــا أن هللا
حني أنبأه بتأجج نريان املعارضة فقد
أنبأه بعاقبة املعارضني الوخيمة أيضا،
وكذلــك بتقـ ُّـد ِم مجاعتــه وازدهارهــا
أيضــا علــى الرغــم مــن كل هــذه
املعارضــات .ومثَّــة إهلامــات كثــرة هبذا
الصــدد ،ومنهــا مــا تعريبــه« :ســأزيد
مجاع ـ َة حمبّيــك املخلصــن» .مث هنــاك
إهلــام تعريبــه« :إين معــك ومــع مجيــع
أحبابك» .مث قال هللا « :ينصرك

المجلد الثالثون ،العدد الرابع ،ذو القعدة وذو الحجة  1438هـ ،آب /أغسطس  2017م

13

وليكن معلومــا أن الله حيــن أنبأه بتأجج
نيران المعارضة فقد أنبأه بعاقبة المعارضين
الوخيمــة أيضا ،وكذلــك بتقــدُّ ِم جماعته
وازدهارهــا أيضا على الرغــم من كل هذه
المعارضــات .وث َّمــة إلهامات كثيــرة بهذا
الصدد ،ومنها ما تعريبه« :ســأزيد جماعةَ
محبيك المخلصين» ....ثم قال الله :
ّ

َنْ ُ ُ َ َ �ٌ
���صرك ِر ��
«ي����
�ج�ا �ل

رجــا ٌل نوحــي إليهــم مــن الســماء».
مث قــال مــا تعريبــه« :ســأكتب لــك
الع ـ ّز ،وأزيــدك» .مث هنــاك إهلام آخر:
«ينصــرك هللا ِمــن عنــده» .مث هنــاك
و ْعد من هللا خبصوص التبليغ وإيصال
رســالته وتعريبه« :ســأبلّغ دعوتك إىل
أقصــى أط ـراف األرضــن» .مث قــال
ن أان
 أيضــا« :كتَــب هللا ألغل ـ ّ
ورســلي» .وهنــاك إهلامــات كثــرة مــن
هذا القبيل تبشر ابلتأييد والنصرة.
هــذه األمــور ليســت جمــرد ادعــاءات
نســبها املســيح املوعــود  إىل هللا
َ
والعياذ ابهلل .كال ،بل نرى أن هللا 
ينجز هذه الوعود عمليا يف كل عصر
دومــا ،فتــارة يظهــر هللا  مشــاهد
التقوى

أتييــده العملــي بــرد كيــد املعارضني يف
حنورهــم ،واترة يرشــد النــاس بنفســه
ويكشــف عليهــم صــدق األمحديــة،
واترة أخــرى يلقــي يف قلــوب األغيــار
نصــرة أتبــاع املســيح املوعــود 
ومؤازرهتــم ضــد هجــوم املعارضــن
عليهــم .وهكــذا نــرى أن وعــود هللا
 مع املسيح املوعود تتحقق عمليا
بني الفينة والفينة .اآلن سأقدم بعض
الوقائــع ،وقد اخــرت حادثني للعاقبة
الوخيمــة للمعارضــن ،زادا األمحديــن
إميــاان ومثَّــا آي ـ ًة على صدق األمحدية
على مرأى من األغيار.
لقــد كتــب انظــر «الدعــوة إىل هللا»
مــن قــاداين أن الداعيــة األمحــدي

لَ
َ
ح� �إ �� ْ���ه�ْم �م نَ ا ��ل ّ���س َ
�نُْ�
�م�ا ِء»
�
ي
ِ�
��و ِ ي� ِ

إســحاق احملــرم ،ذهــب قبيــل رمضان
إىل بيــت أحــد أقاربــه يف قريــة ليخــر
أهلها عن مواعيد السحور واإلفطار.
وعندما كان يشرح هلم عظمة رمضان
وبركاتــه بعــد تســليمهم إمســاكية
ـاب غــر
رمضــان ،جــاء إليهــم شـ ٌّ
أمحــدي وامســه إقبال ،فبعد االســتماع
إىل حديــث الداعيــة قليــا ســأل أهـ َـل
البيــت :مــن هــذا الرجــل؟ فرمبــا مل يــر
أقــارب الداعيــة مناســبا أن خيــره
بوضــوح ،أنــه داعية أمحدي ،لذا قالوا
لــه لقــد جاء من القرية الفالنية .لكن
الداعيــة قـ َّـدم نفســه علــى أنــه داعيــة
أمحدي ،فاستشاط إقبال غضبا .أراد
الداعيــة أن يســتأنف حديثــه حمــاوال
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إزالــة ســوء الفهم عنــده ،لكنه رفض.
وعندمــا كان الداعيــة يذكــر أثنــاء
الكالم اإلسال َم والقرآن الكرمي والنيب
 كان إقبــال يقاطعــه أبنــه ال حيــق
لكــم اســتخدام هــذه املصطلحــات
اإلســامية بتــاات( ،إذ كان متأث ـرا
ابملشــايخ الباكســتانيني) ،وكلما ذكر
داعيتنــا اســم املســيح املوعــود 
أطلــق املدعــو «إقبــال» شــتائم قــذرة
ضــد حضرتــه ،وقــال :لقد مكثت يف
السعودية والبحرين وقطر فأان أعرف
أصدرت مجيع
عنكم كل شيء .فقد
ْ
الــدول اإلســامية فتــاوى ضدكــم،
وقالوا لو وجد املرء يف الطريق ثعباان
وقاداينيا فعليه أن يرتك الثعبان ويقتل
القــادايين .يقــول الداعية :هبذا القول
كان يهــم ابالنقضــاض علـ َّـي مــرًة
تلــو املــرِة لقتلــي ،إذ قــد ســنحت لــه
الفرصــة لنيــل الث ـواب بقتــل القــادايين
حبســب زعمــه ،-إال أنــه مل ينجــحيف ذلــك .لقــد مسعــت كل مــا َّ
تلفــظ
بــه مــن اهل ـراء والشــتائم بصــر ِ
وحلــم.
لكنه حني متادى يف البذاءة وسالطة
اللســان ،قلــت لــه :لــو مل أكــن داعيــة
أمحــداي حلققــت رغبتــك يف القتــال
أيضــا ،لكننــا األمحديــن ُعلِّمنــا أن
نـ َّ
ـرد الشــتائم ابلدعــاء ،لــذا لــن أرد
عليــك ابملِثــل .فســكت وجلــس نظرا
التقوى

لقد سمعت كل ما تل َّفظ به من الهراء والشتائم بصبر حِ لم .لكنه
حين تمادى في البذاءة وســاطة اللســان ،قلت له :لو لم أكن
داعيــة أحمديا لحققت رغبتك في القتال أيضا ،لكننا األحمديين
ُعلِّمنا أن نر َّد الشتائم بالدعاء ،لذا لن أرد عليك بالمِثل.

إىل الوضــع واحمليــط ،وأنذرين وهددين
ابلويــل والثبــور وعظائــم األمــور إن
لقيــي يف تلــك القريــة جمــددا .فقلــت
لــه فقــط إن الوقــت ســوف يفصــح
َمن الذي يواجه عاقبة وخيمة .وبعد
ذلك انصرفت من هناك يف صمت.
كان إقبال ُّ
حيث األمحديني يف القرى
اجملــاورة أيضــا على تــرك «القاداينية»
لكنهم مل يكونوا يعريونه أي اهتمام.
على أية حال ،بعد رمضان حصلْت
علــى عطلــة  15يومــا وســافرت.
وعندمــا عــدت أخربتْــي عجــوز أن
املولــوي إقبــال الــذي كان أطلــق
الشــتائم علــى اجلماعــة قــد وافته املنية
ج ـراء أزمــة قلبيــة مفاجئــة .مل يزد هذا
احلــدث أبنــاء اجلماعــة يف تلك القرية
الصغــرة إميــاان فحســب ،بــل قــد أتثر
غــر األمحديــن أيضــا كث ـرا ،فقــد
الحظ ـوا أبم أعينهــم أتييــد هللا 
للمســيح املوعود  ورأوا الســاعي
إلهانته يلقى الذلة واهلوان واهلالك.

يقــول أمحــدي مــن اليمن امسه الســيد
غــامن عــن عاقبــة املعارضــن :منــذ
ـت وأان أنشــر الدعــوة ،وأواجــه
ابيعـ ُ
معارضــة شــديدة وهتديــدا بوجــه
خــاص مــن عــدد مــن الشــباب .يف
رمضــان  2010أخــذين جــاري
كرًهــا إىل
برفقــة بعــض أصدقائــه ُم َ
شــيخ جامــع اإلميــان للح ـوار ،وهناك
ـت أدلــة
جــاء شــيخ آخــر أيضــا .قدمـ ُ
صــدق املســيح املوعــود  أوال
مث تكلمنــا عــن مواضيــع قتــل املرتــد
واجلهــاد ووفــاة املســيح .كان ـوا كلهــم
يذكــرون معتقداهتــم دون أي دليــل،
أما أان فكنت أقدم األدلة من القرآن
واحلديــث .ابختصــار قــد أبــدى
أكربهــم نوعــا مــن االحرتام أما اآلخر
فــكان بذيئــا جــدا ودعــاين للمباهلــة
أيضــا ،فقلــت لــه :املباهلــة تكون من
قبــل اإلمــام .ومــع ذلــك قبلت دعوته
للمباهلــة إثــر إص ـراره وخوفــا مــن أن
يظــن النــاس أين لســت موقنــا بصــدق

المجلد الثالثون ،العدد الرابع ،ذو القعدة وذو الحجة  1438هـ ،آب /أغسطس  2017م

15

املســيح املوعــود  وانتهــى األمــر.
خيوِفونين
بعد ذلك ظل هؤالء الشباب ّ
ويهددونــي ويشــتمونين ومينعونــي مــن
التبليــغ .ويف أواخــر رمضــان ذات
يــوم حــن خرجــت مــن البيــت قال يل
طفــل :اي عمــي ،إن هــؤالء يتآمــرون
عليك ،مث َّ
تقدم أحدهم حنوي متوعدا
ابلقتل ،وأخذ يف شتم املسيح املوعود
عدت إىل البيت كسري الفؤاد،
ُ .
وصليــت ركعتــن ودعــوت هللا  أن
يُظهــر قدرتــه ضــد هــؤالء .بعــد يومني
أو ثالثة تشــاجر هؤالء الشــباب فيما
بينهــم وتبــارزوا ابخلناجــر ،ويف أثنــاء
تشــاجرهم أصيــب ول ـ ٌد خبنجــر .بعــد
ذلــك رحل ـوا مــن هنــاك ومل أرهــم إىل
اليــوم .جــاري أيضــا ابع بيتــه راحــا
إىل مــكان آخــر ،واحلوثيــون احتل ـوا
ذلك اجلامع .مث هرب هؤالء اخلصوم
وحتول جامعهم
مجيعهم إىل السعوديةَّ ،
إىل أنقاض حتت وطأة القصف.
يف العصــر الراهــن نالحــظ أن النــاس
يبتعــدون عــن الديــن نتيجــة التقــدم
املــادي ،لكــن يف الوقــت نفســه
توجــد يف العــامل فئــة ترغب يف الدين،
وتتحـ َّـرى الطريــق الصحيح ،وهللا 
مطلــع علــى القلــوب ،فهــو يشــرح
القلــوب لقبــول دعــوة إمــام الزمــان.
فإمنــا بعــث املســيح املوعــود 
التقوى

في العصر الراهن نالحــظ أن الناس يبتعدون عن الدين نتيجة
التقدم المادي ،لكن في الوقت نفسه توجد في العالم فئة ترغب
في الدين ،وتتح َّرى الطريق الصحيح ،والله  مطلع على القلوب،
فهو يشرح القلوب لقبول دعوة إمام الزمان....

ليقبلــه العــامل ،وتبــدو مظاهــر حتقــق
هذا جليَّة بفضل هللا.
يقول الداعية اإلسالمي األمحدي يف
ـت برفقــة داعيــة
ســاحل العــاج :ذهبـ ُ
فأخربت
حملي إىل قرية لنشر الدعوة،
ُ
النــاس عــن ظهــور املســيح املوعــود
واإلمام املهدي.
بعد فرتة ذهبنا إىل هناك مرة أخرى
فقبل األمحدي َة مخســة عشــر شــخصا
مبــا فيهــم إمامهــم ،وأخربانهــم أن يف
هــذا الشــهر ســيُعقَد اجتمــاع ســنوي
جمللــس خــدام األمحدية علــى الصعيد
الوطــي يف « أبيدجــان» ،فقــال أهــل
القريــة :لنرســل شــخصا إىل أبيدجــان
لكــي يــرى اجلماعــة مــن قريــب حــى
تتبــن حقيقــة هــؤالء النــاس .فحضــر
أحــد أهــايل هــذه القريــة اجتمــاع
اخلدام ،وأخرب أهل القرية بعد العودة
ـاب والتآخــي
مبــا شــاهد مــن التحـ ّ
أبناء اجلماعة .وهذا
اللذَين يعيشهما ُ
الشــيء تــرك أث ـرا إجيابيــا فيهم ،فحني

ذهب األمحديون إليهم اثنية من أجل
التبشــر بعد فرتة ُعقد جملس األســئلة
واألجوبــة بعــد صــاة العشــاء وبعــد
الفجــر عــن جمــيء املســيح املوعــود،
وامتــد وقــت األســئلة واألجوبــة ،ممــا
ـت وعش ـرين
أســفر عــن انضمــام سـ ٍّ
آخريــن إىل اجلماعــة .وهكذا نشــأت
هنــاك مجاعــة مــن واحــد وأربعــن
شخصا.
يبــذل املعارضــون قصــارى جهودهــم
للقضــاء علــى اجلماعــة ،ولكــن هللا
تعــاىل حبســب وعــده مــع املســيح
املوعود  يزيد مجاع َة ُمِبِّيْ ِه ،
أســرد عليكم حاداث داال على ذلك.
كتــب الســيد أنصــر داعي ـ ُة اجلماعــة
يف بنــن أنــه أُنشــئت مجاعــة جديــدة
يف إحــدى القــرى يف ينايــر 2016
وابيــع  87شــخصا .وقــد أعطينــا
إما َمهــم بعــض الــدروس التعليميــة،
ـدأت هنــاك صــاة اجلمعــة ابلتزام،
وبـ ْ
وحني منا إىل علم املشايخ ذلك سعوا
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ليتخلــى هــؤالء النــاس عــن األمحديــة،
ولكن املبايعني اجلدد ثبتوا على إمياهنم
بقــوة ،وبعــد فشــل هــؤالء املشــايخ
سألوا زعيم تلك املنطقة أن حيول بني
النــاس واألمحديــة ،فدعــا الزعيــم رئيس
اجلماعة وقال له :إن كنتم تريدون بناء
مسجد فسوف يَبنيه لكم مشايخ غري
األمحديني ،وليس عليكم إال أن ترتكوا
اجلماعة ،فقال له رئيس اجلماعة ماذا
تعــرف عــن األمحديــة؟ فقــال الزعيــم:
ال أعرف شــيئا ،ولكن يقول املشــايخ
أن مجاعة األمحديني ليس ـوا مســلمني،
بــل هــم إرهابيــون مثــل مجاعــة «بوكــو
حرام» وســوف يقتلوننا مجيعا .فأخرب
ـس مجاعتنــا الزعيـ َـم أبن األمحديــة
رئيـ ُ
هــي اإلســام احلقيقــي واملشــايخ إمنــا
خيادعونكــم .مل يقبــل الزعيــم هــذا
الكالم يف أول األمر وتوعد إبخراجهم
مــن القريــة مــا مل يتخل ـوا عــن اجلماعة،
فأجاب رئيس اجلماعة :حسنًا سنرتك
القرية ولن نتـرك اجلماعة.
هــذا هــو إميــان هــؤالء الفق ـراء الذيــن
يعيشــون يف مناطــق انئيــة .فحــن مسع
امللــك هــذا الــكالم َّ
رق قلبــه وقــال :ال
داعــي إىل أن تغــادروا القريــة وافعل ـوا
مــا حيلــو لكــم ،وهكذا ثبّــت هللا أقدام
يقوِهــم إميــاان ومل يزْدهــم
املؤمنــن ،ومل ِّ
حبا للجماعة فحسب ،بل رقق قلب
التقوى

لم يقبل الملك هذا الكالم فــي أول األمر وتوعد بإخراجهم من
القرية مالم يتخلوا عن الجماعة ،فأجاب رئيس الجماعة :سنترك
القرية ولن نتـــرك الجماعة .هذا هو إيمان هؤالء الفقراء الذين
يعيشــون في مناطق نائية .فحين ســمع الملك هذا الكالم َّ
رق
قلبه وقال :ال داعي إلى أن تغادروا القرية وافعلوا ما يحلو لكم...

امللِــك املعــارض أيضــا ،وهيّــأ أســباب
أتييد اجلماعة ونصرهتا.
مث ذكــر داعيــة مــن بنــن ُمبينــا عاقبــة
اجملرمــن مقابــل نصــرة هللا تعــاىل لنــا،
فكتــب :يتــم تبليــغ دعــوة اجلماعــة كل
أســبوع عــر حمطتَــن إذاعيتَــن كبريتَــن
يف منطقــي ،وبذلــك تبلــغ دعــوة
اجلماعــة كث ـرا مــن النــاس ،وكنــا نبــث
برانجما مدته نصف ساعة كل أربعاء،
ولكــن انئــب مديــر هــذه اإلذاعــة كان
يعــارض اجلماعــة ويســعى لعرقلــة ســر
برانجمنــا ،وق ـ ّدر هللا إقالتــه مــن منصبــه
وح ِكم عليه ابلسجن،
بتهمة الفسادُ ،
و ُعـ ّـن انئــب جديــد ،فدعــوانه إىل
مرك ـزان ،وأخــرانه مبعتقــدات اجلماعــة
واإلســام كمــا أعطينــاه بعض الكتب
واملناشــر وأخربانه ابلغاية من دعوتنا،
بعد ذلك اتبع براجمنا الد َعوية إىل مدة
مــن الزمــن ،مث التقينــا بــه اثنيــة ،فقال:
لقــد تركــت َّ
يف دعوتكــم وأســلوب

تبليغكــم اجلميــل ابلــغ األثــر ،لــذا
أمنحكم برانجما مســتقال آخر لقاء ما
تدفعونــه لربانمــج واحــد وذلــك لكــي
ّ
يطلــع عامــة النــاس علــى تعاليــم الدين
احلقيقيــة ،ولكــي تــزول املعتقــدات
اخلاطئــة الــي تُنســب إىل اإلســام.
كان القلــق يســاوران حــول مــا إذا كان
ابســتطاعتنا الوفــاء ابملتطلبــات املاليَّــة
لربانمــج واحــد ،ولكــن هللا أنــزل علينــا
فضلــه حبيــث ُمنحنــا مزيــدا مــن الوقت
لتبليــغ دعــوة املســيح املوعــود 
ورســالة اإلســام احلقيقيــة ابل ـ َـمبلغ
نفســه ،فت ـُـرى يف كل مــكان مشــاهد
املسيح
التأييد الذي وعد به هللا تعاىل
َ
املوعود .
مث هنــاك حــادث يبــن كيــف أن هللا
تعــاىل يشــرح القلــوب بنفســه ،يقــول
الســيد أمحد من مصر :أشــكركم على
تقــدمي تفســركم الصحيــح والبســيط
لإلســام ،فمــا تعرضونــه هــو تعليــم
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اإلسالم احلقيقي الذي جاء به رسول
هللا املبعــوث رمحــة للعاملــن  ،قــد
ســئمنا مــن داعــش وأعماهلــم ،ليــت
أفكاران مجيعا كانت مثلكم .يضيف:
ـت ركعتَــن صــاة االســتخارة
صليـ ُ
ـت يف الربانمــج علــى
حبســب مــا مسعـ ُ
القنــاة ،ورأيــت يف الليلــة نفســها أن
املنــازل أمــام بيــي بــدأت تــزول مــن
مكاهنــا حــى خــا املــكان أمــام بيــي،
ـت دار املســيح املوعــود 
مث رأيـ ُ
الــي تُعـ َـرض علــى الشاشــة كخلفيــة
لكثــر مــن الربامــج ،وهــي دار املســيح
ـت دار املســيح
بقــاداين ،يقــول :رأيـ ُ
ختــرج مــن األرض خــروج النبــات،
ـت أســتغرب كيفيــة خروجهــا،
وكنـ ُ
مث رأيــت النــور خيــرج مــن الــدار ،مث
ـت النــاس يقولــون إن القمــر طلــع
رأيـ ُ
أيت ورائي الشمس أيضا
يف النهار ،ر ُ
طالعــة ،فقلــت هلــم قــد طلــع الشــمس
ـت جــدا هبــذه
والقمــر كالمهــا .فرحـ ُ
فتلقيت
استخرت
الرؤاي ألنين أول مرة
ُ
ُ
اإلجابــة مــن هللا تعــاىل ،ال شــك أنــي
ـت مســلما ســلفا ولكنــي أحــوز
كنـ ُ
علــى قــرب هللا تعــاىل أول مــرة ،وهــذا
كلــه إمنــا بفضــل اجلماعــة األمحديــة،
فأشكركم على ذلك.
هناك حادث آخر ألحد األحباب من
ســوراي يبـ ّـن كيــف أن هللا تعاىل يشــرح
التقوى

الصدور لقبول األمحدية ،يقول السيد
ـت مســلما ولكنــي
أمحــد درويــش :كنـ ُ
كنــت بعيــدا عــن الديــن ،وكان أخــي
قــد انضـ ّـم إىل اجلماعــة يف ،2008
ـرت ملــا فعل رغــم بُعدي عن الدين،
فثُـ ُ
وطاملا اشتد اجلدال بيننا حىت قاطعين
أخــي يف هنايــة املطــاف جتنبــا حلــديت
يف النقــاش ،إىل أن ســاءت ظـ ُ
ـروف
كت معارضي
سوراي يف  ،2011فشار ُ
احلكومــة الســورية ،ويف تلــك األثنــاء
ســنحت يل فرصــة رؤيــة الفــرق الدينية
كلهــا املوجــودة يف اجملتمــع الســوري،
ـت إىل أن كل طائفــة تُكفــر
وتوصلـ ُ
األخرى ،وأن يف عقائد كل فرقة أمورا
واهيــة .وبعــد ازدايد األوضــاع ســوءا
انتقلنــا مــع العائلــة إىل ريــف حلــب
حيث سنحت يل جمددا فرصة النقاش
كنت
مــع أخــي يف أمــور الدين ،وكلما ُ

كنت فــي الطــرف المعارض
ُ
للحكومــة الســورية ومتورطا
في العمل ضد الحكومة ،ولكن
اتخذت قراري بقبول
بعــد أن
ُ
األحمدية واســتمعت لخطب
خليفــة المســيح تخليت عن
األعمال المعارضة للحكومة.

أسأله عن مسألةكان جوابه يُدهشين،
ـت أقــول يف ق ـرارة نفســي هــذا هــو
وكنـ ُ
اجل ـواب الصحيــح هلــذه املســألة ولكن
بسبب شدة معارضيت له كنت أعجز
عــن قــول احلــق ،وأثنــاء نقاشــنا وصلنــا
إىل موضــوع وفــاة املســيح ،وهــذه أول
ـت مــن أخــي بعــد النقــاش
مــرة طلبـ ُ
ـض كتــب اجلماعــة ،فأجابــي أبن
بعـ َ
مجيــع الكتــب يف البيت الذي غادرانه
خوفــا مــن القصــف ،فمــا كان مين إال
ـت إىل ذلــك البيــت الكائــن
أن ذهبـ ُ
يف منطقــة احلــرب والقتــل والدمــار
وخاطرت حبيايت غري ُم ٍ
بال
واإلرهاب،
ُ
ـت ابلكتــب
بــكل هــذه األمــور ،وأتيـ ُ
ـت
وأخـ ُ
ـذت يف قراءهتــا ،حــى أصبحـ ُ
أخربت بذلك أخي
أمحــداي مــن قليب و ُ
أيضا ،ولكن يف ظل أوضاع احلرب مل
نتمكــن مــن إرســال البيعــة إىل املركــز،
ـت يف الطــرف املعــارض
يقــول :كنـ ُ
للحكومــة الســورية ومتورطــا يف العمــل
اختذت
ضــد احلكومــة ،ولكــن بعد أن ُ
ق ـراري بقبــول األمحديــة واســتمعت
خلطــب خليفــة املســيح ختليــت عــن
األعمال املعارضة للحكومة .أما فيما
يتعلــق بعائلــي ،فقــد غضــب والــدي
علـ َّـي أشــد الغضــب جـ َّـراء بيعــي ،ويف
ثــورة الغضــب تلك قال يلْ :
ارحل ،ال
ق ـ ّدر هللا أن أرى وجهــك وال أن تعــود
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إّ
يل أبــدا .يقــول :مــا كانــت لكلمــات
والــدي هــذه أية قيمــة مقابل إمياين ومل
أأتثــر بفضــل هللا هبذا املوقف العاطفي
ـرت إىل تركيــا ،وأول
مــن أيب .مث هاجـ ُ
ـأت
ـت بــه هنــاك كان أن مـ ُ
مــا قمـ ُ
استمارة البيعة وأرسلتها إليكم.
هنــاك حــادث آخــر رواه أحــد اإلخوة
مــن املغــرب امســه عبــد الكــرمي ،ويتبــن
منــه كيــف يُفشــل هللا تعــاىل خطــط
املعارضــن ويشــرح قلــوب النــاس.
ـت بعــد
يقــول ال ـراوي :لقــد توصلـ ُ
البحــث والتحـ ّـري إىل نتيجــة مفادهــا
أن اجلماعــة اإلســامية األمحديــة
مجاعــة رابنيــة .وحــن كنــت أحبث عن
ـدت علــى املوقــع
الــرد علــى هتمــة وجـ ُ
العــريب للجماعــة كتــاب «منهــاج
الطالبــن» ،ويف أثنــاء ق ـراءة فهــرس
حمتوايته تولدت يف قليب رغبة يف قراءة
الكتاب بكامله .يف بداية الكتاب رّد
سيدان املصلح املوعود  على بعض
املعرتضــن عليــه الذيــن قال ـوا أبنــه 
جيلــس عاطــا وال يعمــل شــيئا .فــردًّا
علــى ذلــك ذكــر  برانجمــه اليومــي
مبيّنــا فيــه مــا يفعلــه مــن الصبــاح إىل
املساء بل إىل الليل.
يتابــع هــذا األخ املغــريب ويقول :كنت
أق ـرأ الكتــاب وكان التفســر الكبــر
يــدور يف ذهــي وأتســاءلَ :مــن كان
التقوى

وبينمــا أنا في هذا التفكير إذ خطر ببالي حديث رســول الله :
ويرزق ذرية
«يتزوج ويولد له» ،أي أن المســيح المقبل يتزوج ُ
تأملت في هذه النبــوءة فاض قلبي بعواطف
غيــر عادية .عندما
ُ
وأيقنت أن هذا هو البطل الجليل
غريبة تعجز الكلمات عن بيانها،
ُ
الذي بواسطته ُنشــرت معارف كالم الله في العالم وظهر للعيان
تفسير عظيم مثل التفسير الكبير الذي ليس له نظير.

برانجمــه ط ـوال اليــوم مكثَّفــا أبعمــال
عظيمــة إىل هــذه الدرجــة كيــف ميكنــه
أن يقــوم بعمــل جبــار مثــل أتليــف
التفســر الكبــر الــذي يقتضــي حبثــا
ـت يف نفســي:
وحتقيقــا شــاملَني؟! قلـ ُ
لنفــرض جــدال أن مــرزا غــام أمحــد
القــادايين كان كاذاب ،والعيــاذ ابهلل،
فلمــاذا إذًا أوقــع ابنــه يف هــذه املشــقة
الكبــرة؟! وإذا كان املــرزا احملــرم كاذاب
نفســه ابســتخراج
فلمــاذا يُرهــق ابنُــه َ
دقائــق القــرآن ومعارفه ُّ
لتقدم اإلســام
هنار حبيث ال
ويق ِد ُمها أمام العامل ليل َ
يبــايل يف هــذا اجلهــاد بنفســه وال أبهله
وأوالده وال يهتــم بصحتــه؟! وبينما أان
يف هــذا التفكــر خطــر ببــايل حديــث
رســول هللا « :يتــزوج ويولــد لــه»،
أي أن املســيح املقبــل يتــزوج ويُــرزق
ـت يف
ذريــة غــر عاديــة .عندمــا أتملـ ُ

هذه النبوءة فاض قليب بعواطف غريبة
ـت
تعجــز الكلمــات عــن بياهنــا ،وأيقنـ ُ
أن هــذا هــو البطــل اجلليــل الــذي
بواســطته نُشــرت معــارف كالم هللا يف
العــامل وظهــر للعيان تفســر عظيم مثل
التفســر الكبــر الــذي ليــس لــه نظــر.
بعــد ق ـراءة «منهــاج الطالبــن» زالــت
العراقيــل احلائلــة دون بيعــي ،وأقبلــت
عليها منشرح الصدر.
أقــول :انظــروا كيــف يفتــح هللا تعــاىل
الطرق أبســاليب غريبة ،كذلك يرشــد
 البعــض عــن طريــق الــرؤى .تقــول
الســيدة «إميــان» مــن اليمــن :كنــت
منــذ نعومــة أظفــاري أمتــى وأدعــو هللا
تعــاىل أن أعيــش إىل زمــن بعثــة اإلمــام
كنت ذات يوم أشــاهد قناة
املهدي .و ُ
عربيــة فطــرح شــخص يف برانمــج ديــي
على شيخ معروف سؤاال عن اجلماعة
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األمحديــة ،دون أن يذكــر امسهــا وقــال
أبن هنــاك مجاعــة ت ّدعــي أن اإلمــام
املهــدي قــد ظهــر ،وقامــت اخلالفــة
بعــده .فقــال الشــيخ إن هــؤالء النــاس
واقعون يف أوهام ابطلة ،وهم كاذبون،
لــذا عليــك أال هتتــم هبــم ،بــل جيب أن
تعيــش عيشــا عــاداي ،وعندمــا يظهــر
اإلمــام املهــدي ســيعرف اجلميــع ولــن
تكــون هنــاك حاجــة إىل البحــث عنه.
تقــول الســيدة إميــان أبن هــذا الــكالم
علق بذهين بشدة .ويف عام 2009م
أخربين ذات يوم أخي أنه شــاهد قناة
يعلــن فيهــا بعــض النــاس عــن ظهــور
اإلمام املهدي.
تقــول هــذه الســيدة :عندئــذ ّ
ـرت
تذكـ ُ
السؤال الذي سبق طرحه على الشيخ،
وفهمت أن الس ـؤال
وتذكــرت جوابــه،
ُ
كان يف احلقيقــة عــن مجاعــة تعلن عن
ـذت مــن
ظهــور اإلمــام املهــدي .أخـ ُ
أخي تردُّد تلك القناة ،وحني شـّـغلتُها
كان الربانمــج «احل ـوار املباشــر»
ـث فيهــا .فتأملــت يف ضيــوف هــذا
يُبـ ّ
ـت يف
الربانمــج واحــدا واحــدا وتومسـ ُ
وجوههــم نــورا وملعــاان غريب ـنِ .ولكــي
ـت عليهــم كوهنــم ضل ـوا الســبيل
ترمحـ ُ
علــى الرغــم مــن أهنــم يبــدون مــن أويل
ـت يف
األلبــاب إىل حــد بعيــد .وقلـ ُ
نفســي :اليــوم حنــن حباجــة إىل الوحدة
التقوى

ولكنهم ّ
شكلوا فِرقة جديدة ،أوتنقص
اإلسالم الفرق حىت ّ
يشكل هؤالء فِرقة
أخــرى؟! هــذا من انحيــة ،ومن انحية
معجبــة مبا كانوا يقولون.
أخــرى كنــت َ
بعــد هنايــة الربانمج ُبـثّ ْت قصيدة عربية
وقيــل أهنــا مــن نظــم اإلمــام املهــدي.
كانــت كلمــات القصيــدة وأتثريهــا
ـادي ابملــرة .فبــدأت أشــاهد
غــر عـ ّ
هــذه القنــاة مــع زوجــي ،وازداد تعلّقنــا
هبــا يومــا إثــر يوم حــى أُوقِفت يف بيتنا
القنوات األخرى كلها ومل تبق إال هذه
القنــاة وبــدأ كل فــرد يف البيــت حيــب
ـث فيهــا .كان أتثــر
املفاهيــم الــي تُبـ ّ
كلمــات املســيح املوعــود  غريبــا
حقا .كانت عيناي تغرورقان ابلدموع
عند مساع قصائده  ألنه ال ميكن
أن ختــرج كلمــات مثلهــا إال مــن فــم
مبعــوث مــن هللا تعــاىل ،وليــس مبقدور
إنســان عــادي أن ينظــم كالمــا مؤث ـرا
ـت بعــد البحــث
وبليغــا مثلــه .فكتبـ ُ
واالقتناع بكل األمور رســالة البيعة يف
ينايــر 2010م .حــاول زوجــي م ـرارا
وتك ـرارا إرســاهلا مــن حمــل يقــدم خدمة
االنرتنيــت ولكــن دون جدوى .وحني
ـرت
مل تنجــح حماوالتــه املتكــررة تذكـ ُ
ـت
رؤاي رأيتُهــا يف أايم مراهقــي إذ رأيـ ُ
أمامــي يف أرض جــدابء ظــا طويــا
وشــعرت يف الــرؤاي نفســها أنــه ظــل

رســول هللا  .مث مــد الظــل يــده إيل
ـقطت يف
ـت للتمســك هبــا .سـ ُ
وركضـ ُ
ـرعت يف
ـت وشـ ُ
أنثــاء ذلــك مث هنضـ ُ
الركــض مــرة أخرى ،مث اســتيقظت وأان
يف هــذه احملاولــة .تتابــع الراوية وتقول:
ذهــب وهلــي إىل أن امل ـراد مــن الظــل
الــذي رأيتُــه هــو املســيح املوعود 
ألنه ظل كماالت رسول هللا  وهو
نــي ظلِّــي ،وإنــه ملن فضــل هللا البحت
أنــه وفقــي للســعي والتمســك بيــده
 ،ألننــا جنحنــا يف هنايــة املطــاف
يف إرســال وثيقــة البيعــة بعــد حمــاوالت
متكررة يف آذار/مارس عام 2010م.
منــذ أن ابيعنــا نــرى أفضــال هللا تعــاىل
انزلــة كاملطــر ،ونرى عجائب قدرة هللا
تعاىل إىل درجة ال أقدر على وصفها.
إن إهلنــا ذو العجائــب يف احلقيقــة.
أيت أمارات
كلمــا دعـ ُ
ـوت هللا تعــاىل ر ُ
اإلجابة .إن ربنا رحيم جدا.
مث تقول الراوية مشرية إ ّ
يل :إين أحبك
وأحب املؤمنني مجيعا أكثر من نفسي
وأهلــي ومــن األهــل واألوالد والنــاس
مجيعا ومن املاء البارد.
لقــد قــال هللا تعــاىل للمســيح املوعــود
 :ســيخلّد هللا تعــاىل امســك
ابلشرف إىل أن يرث هللا األرض ومن
عليهــا ،وســيبلّغ دعوتــك إىل أط ـراف
األرضني.
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مث قــال :وكل أولئــك الذيــن يريــدون
إهانتك ،ويســعون إلفشالك ،ويتمنون
هــاكك ،هــم أنفســهم ســيبوؤون
ابلفشل وميوتون خائبني خاسرين.
مث قــال لــه :ســأزيد مجاع ـ َة حمبّيــك
املخلصــن ،وأابرك يف نفوســهم
وأمواهلم ،وأكثّرهم تكثريًا ،وستكون هلم
إىل يــوم القيامــة الغلبــة علــى املســلمني
اآلخرين الذين حيسدونك ويعادونك.
أي ســتظل الفــرق اإلســامية األخــرى
موجــودة أيضــا ،ومــن هــم هــؤالء؟ إهنــم
حزب احلساد واملعاندين.
مث قال تعاىل عن املؤمنني :لن ينساهم
هللا ولــن يغفــل عنهــم ،بــل هلــم أجرهــم
على حسب إخالصهم.
وفــق هللا تعــاىل كل األمحديــن أن
يــزدادوا يومــا بعــد يــوم ارتباطــا هبــذه
اجلماعة بكل إخالص ووفاء .آمني.
عندمــا نــرى حتقــق كثــر مــن وعــود هللا
تعــاىل الــي قطعهــا مــع املســيح املوعــود
عليــه الصــاة والســام نتيقــن أنه ال بد
أن تتحــق وعــود هللا تعــاىل عــن كثــرة
أف ـراد حزبــه  أيضــا .لقــد بقينــا
دوًمــا غالبــن علــى احلســاد واملعانديــن
مــن انحيــة الدليــل والربهــان .فليــس
لــدى املعارضــن دليــل  -ولقــد مسعتــم
يف األحــداث املذكــورة حيــث قــال
أصحاهبــا أبننــا كنــا نعــارض اجلماعــة
التقوى

دمت رســوال من الله ولكن دون شريعة جديدة ودون ا ّدعاء
فما
ُ
جديد وبغير اســم جديد؛ بل جئت حامال اسم النبي األكرم خا َتم
ومظه ًرا لــه  فأقول بأنه كما ظلّ مضمون
األنبياء ،وجئت تابعا
َ
هذه اآليــة يتحقق منذ القِدم -أي منذ زمــن آدم إلى النبي -
كذلك سوف يتحقق في حقّي أنا أيضا ».إن شاء الله تعالى.

دون أن يكون لدينا أي دليل ضدها-
وإن شــاء هللا ســنظل غالبــن دوًمــا مــن
انحيــة األدلــة والرباهــن .وإن كانــت
هنــاك حاجــة ألمــر ننتبــه إليــه فهــو أن
نزيــد مــن إخالصنــا لنيــل أفضــال هللا
تعــاىل ولنكــون وارثــن هلــا .وفقنــا هللا
تعاىل لذلك .آمني.
مقتبســا مــن كالم املســيح
وأقــدم اآلن ً
املوعود  ،يقول حضرته:
«هــل يظنــون (أي املعارضــون) أهنــم
ســيحولون دون إرادة هللا مبكائدهــم
وافرتاءاهتــم واســتهزائهم وكذهبــم الــذي
ال أصــل لــه؟! أو أهنــم ســيتمكنون من
أتجيل ما قرره هللا يف السماء خبداعهم
ـإن َســبَ َق وانل معانــدو احلق
العــامل؟! فـ ْ
جناحــا هبــذه الطــرق فســينجح هــؤالء
القوم أيضا .أما إذا كان اثبتا متحققا
أن يواجــه علــى الــدوام أعــداء هللا
ومعارضــو إرادتِــه املقـ َّـررة يف الســماء

اخلــزي والفشــل فليــس يف نصيــب
هؤالء القوم أيضا إال الفشل واخليبة
واخلــزي ،إذ إن كالم هللا مل خيطــئ
مــن قبــل ،ولــن يذهــب ســدى اآلن
ـب هللاُ
أيضــا ،يقــول تعــاىلَ :
﴿كتَـ َ
ألَ ْغلِ َ َّ
ب أََن َوُر ُسلِي﴾ أي :لقد كتب
هللا تعــاىل مــن البدايــة وجعــل ذلــك
قانونَــه األبــدي وســنته القائمــة أنــه
هو ورســله ســيكونون غالبــن دوًما.
دمت رسوال من هللا ولكن دون
فما ُ
ش ـريعة جديــدة ودون ا ّدعــاء جديــد
وبغري اسم جديد؛ بل جئت حامال
ـات األنبيــاء،
اســم النــي األكــرم خـ َ
وجئــت اتبعــا ومظ َهـ ًـرا لــه  فأقــول
أبنــه كمــا ظـ ّـل مضمــون هــذه اآليــة
يتحقــق منــذ ال ِقــدم -أي منــذ زمــن
آدم إىل النــي  -كذلــك ســوف
يتحقــق يف ح ّقــي أان أيضــا ».إن
شاء هللا تعاىل.
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ِ
* يـ ـُـحكى أن رج ـ ً
أبس شــديد كان يتمشــى علــى
ا ذا ٍ
شاطئ الصيادين فوجد بينهم رجل مستضعف وفقري.
ـجارا معــه مث ضربــه وســلبه مسكــة كبــرة كانــت
افتعــل شـ ً
قوت عياله الوحيد.
عضــت الســمكة يــد ســارقها فآملتــه بشــدة ،ذهــب
إثرهــا إىل الطبيــب فأرشــده إىل قطــع كفــه كمــا تُقط ـ ُع
ي ـ ُد الســارق .مل يســتجب لطلبــه فانتشــر األمل فاضطــر
للعــودة مســتغيثا ابلطبيــب ،فأمــره الح ًقــا ببــر اليــد إىل
املرفــق .هلــع الرجــل ممــا مســع وختبــط يف ق ـراره ،يف حــن
واصل األمل الشديد يف االنتشار .ولدى زايرته للطبيب
ـوءا
يف اليــوم التــايل قــال لــه :لقــد ازدادت حالتــك سـ ً
وجيــب أن نقطــع يــدك من الكتف .فامتثل الرجل هذه
املــرة فقُطعــت اليــد الــي ضربت وســلبت واغتصبت إىل
الكتــف .ســأله ع ـواده أين يــدك؟ فروى هلم قصته وكان
بينهــم رجــل حكيــم فقــال لــه :إن يــدك مــع صاحــب
الســمكة ونصحــه ابســرضاء الصيــاد كــي ال يفقــد
نفســه .فذهــب يبحــث عنــه حــى وجــده ،فخـ َّـر علــى
ـمحا .ســأله مبــاذا دعــوت علـ َّـي يف
قدميــه ابكيًــا مستسـ ً
ذاك اليــوم؟ أجابــه الصيــاد :لقــد قُلــت :اللّهــم إن هــذا
القوي ظلمين فأرين قُوتك فيه!!

التقوى

ْ َ ُ �ُ�مََّ �َ َّ ا ْ�
�
�
ِ�إ �ع�د ا د :ح �دع� � ا �لم ك
��
��م �م ر ِ ِس���ِ�ي

* عندما ينتفي اإلسالم
ينتفي السالم ..تضيع الكلمة الطيبة وتُسَتـبْ َد ُل ابلسالح.
ويضحى يُرمز للعدل ابلنار والدخان.
عندما ينتفي اإلسالم ،متوت العواطف ،وتزرع األزهار يف
بيوت بالستيكية لتكون رمزاً لسالم منشود.
وتتحــول الــورود احلم ـراء مــن ابقــات احلــب إىل أكاليــل
الشهداء.
* احرتامنا لآلخرين ال يعين احتياجنا هلم أو ضعفاً أمامهم
بل هو مبدأ نتعلمه من ديننا وتربيتنا ،فكن ثرايً أبخالقك.
* قالدة الشمس يف شروق فجرها ..ووجه القمر يف مساء
ربيعها ..فيها أجدادان وأهلنا وأبناء مستقبلنا ..فيها أشجار
ليمون يف ابحات دورها ..وعروش ايمسني ..وورد جوري..
أنبتته يف قلوبنا ..أتدرون من هي؟ إهنا دمشق الغالية.
* لو خريت يف وطن
لقلت اي شامي أنت أوطاين
ولو أنساك اي عمري
حنااي القلب ..تنساين
إذا ما ضعت يف درب
ففي عينيك( ..اي شامي) عنواين..
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تــميم أبو دقة  -األردن

بعــد أن صلَّــى صــاة
التهجــد يف تلك الليلة،
ـاب
ـب النــوُم الشـ َّ
غالـ َ
عمر معاذ كوليبايل ،ابن الثمانية عشر
ربيعا وهو على سجادة صالته ،فرأى
الربق
أن السماء متلبدةٌ ابلغيوم ،وأخذ ُ
ـماء
ـدر ،وبدأت السـ ُ
يلم ـ ُع والرع ـ ُد يهـ ُ
تسـ ُ
ـاقط حجارة .مث انقشــعت الغيوُم،
وص َفتـ ِ
ينبلج
ـماء ،فــإذا ابلبــدر ُ
ـت السـ ُ
مكتوب:
يف الســما ِء وإذا على البدر
ٌ
«ال إلــه إال هللا أمحُــد مــن هللا رســو ٌل
إليكم».
كانــت هــذه الكتابــة تتــأأل أكثر من
يقرتب
البدر ُ
تأللؤ البدر نفسه .مث بدأ ُ
حل ينادي
مــن األرض ،وإذا برجـ ٍـل صا ٍ
ـرب مــن القمــر.
عمـ َـر ويقــول لــه :اقـ ْ
فاقــرب فــإذا ابلقمــر يتحـ ُ
ـول إىل هيئة
مســتطيلة ،وإذا ابلكتابــة تتحــول إىل:
التقوى

«جاء اإلما ُم املهدي».
فقــال لــه الرجــل الصــاحل أن ميــد يــده
ألخــذ هــذه الكتابــة ،فــإذا ابلكتابــة
تنتقــل بــن يديــه ،لتتحـ َ
ـول إىل مسكــة
كبــرة طريــة ،مث تتقطع هذه الســمكة
املاء والد ُم خيرج منها بني يديه.
ويبدأ ُ
أفــاق عمـ ُـر بعــد هــذا املشــهد ،ووقــع
يف روعــه َّ
أن اإلمــام املهــدي ال بــد أن
يظهــر خــال ثــاث ســنني يف البــاد
العربية.
كان هــذا املشــهد قــد حــدث معه يف
ســاحل العــاج يف عــام  ،1980وهــو
يف ضيافــة عائلــة مــن بــاده األصليــة
مال ــي تقطــن هنــاك ،وكان قــد تــرك
مايل ليعمل يف ساحل العاج مبا تيسر
عمل ليجمــع النقوَد ليعود إىل
لــه مــن ٍ
بــاده إلكمــال دراســته ،إذ مل يكــن
والــداه قادريْــن علــى اإلنفــاق علــى

تعليمه .مكث يف ضيافة هذه العائلة
شــهرين كاملــن ،وكان قــد رأى هــذه
الــرؤاي يف ليلــة اجلمعــة مــن ذي احلجة
قبيــل عيــد األضحــى املبــارك ،ووقــع
يف نفســه أنــه ال بــد أن يــرك ضيافــة
هذه العائلة ويبحث عن سبيل آخر.
ـف وقــال إنه سيســعى
فاســتأذن املضيـ َ
للبحــث عــن مــكا ٍن آخــر ،لعلــه جيــد
عمــا ،إذ مل جيــد عمــا خــال هــذه
املدة كلها.
انطلــق عمـ ُـر يف ش ـوارع أبيدجــان
عاصمــة ســاحل العــاج ،فجـ َّـن عليــه
ـارة يقــول لــه
الليــل ،فــإذا أبحــد املـ َّ
أنــه مــن األفضــل لــه أن يبحــث عــن
مــأوى ،وإال فــإن اللصــوص ســيظنون
أن احلقيبــة الــي حيملهــا حتتــوي مــاال
فيقتلونه ألجله ،وأشار بيده حنو جه ٍة
وقــال إن هنالــك مســج ًدا للعــرب،
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فاذهب إليه لتبيت هناك.
عمر إىل هذا املســجد،
وابلفعل توجه ُ
وكان الناس قد فرغوا من صالة العشاء،
فدخــل ف ـرأى رجلــن يبــدوان كعربيــن
لــه ،وبــدأ يتكلــم معهمــا ابلعربيــة الــي
تعلمها يف مايل يف املدرسة منذ صغره،
ولكنــه الحــظ أهنمــا ال يبــدوان عربيــن
متاما ،ألن يف كالمهما لُكنة و ُعجمة.
كاان مبش ـريْن للجماعــة اإلســامية
األمحديــة مــن ابكســتان ،وكان
املســجد هــو أحــد مســاجد اجلماعــة.
عندمــا نظــر عمــر إىل املصلــن ،وجــد
أهنــم يربطــون أيديهــم يف الوقــوف يف
الصــاة ،فقــال يف نفســه :هــذه هــي
املصيبــة األوىل! ألنــه كان مالكيــا
وكان يــرى أنــه ال بــد مــن إســبال
األيــدي ال ربطهــا ،ولكنــه أسـ َّـر األمــر
يف نفســه رغــم عــدم ارتياحــه .مث بعــد
صــاة الفجــر جلــس أحــد املبش ـرين
ليلقــي درســا ،فــكان الــدرس عــن وفــاة
املســيح عيســى بــن مــرمي  ،فشــعر
أبن مصيب ـ ًة قــد نزلــت عليــه ،وقــرر
أنــه ال بــد أن يــرك هــذا املــكان فــورا.
حتدث معه املبشــرون وأخربوه أهنم من
اجلماعــة اإلســامية األمحدية ،وأعطوه
بعــض الكتــب ،ولكنه بقي مصرا على
أن يغــادر املــكان ،مث كتــب رســالة
و َّ
أعدهــا لريســلها إىل ملــك الســعودية
التقوى

كانت هذه الكتابة تتألأل أكثر من
البدر
تأللؤ البدر نفســه .ثم بدأ
ُ
برجل
يقترب مــن األرض ،وإذا
ٍ
ُ
عمــر ويقول له:
صالح ينادي
ٍ
َ
اقترب مــن القمر .فاقترب فإذا
ْ
بالقمر يتحولُ إلى هيئة مستطيلة،
وإذا بالكتابــة تتحــول إلــى:
اإلمام المهدى»
«جاء
ُ

يقول له فيها إن هنالك مجاعة تفســد
يف اإلســام ،وعليكــم تــدارك األمــر
بصفتكــم العــرب وأنتــم أحــق النــاس
ابلدفاع عن اإلسالم!
خــرج مــن املســجد عازمــا علــى أن
يبحــث عــن مــكان جديــد ،ولكنــه
فشــل يف العثــور علــى مــكان إقامــة أو
عملَّ ،
فحل الليل فوجد نفسه مضطرا
ـكان أيوي
إىل العــودة ألنــه ال جيــد مـ ً
إليــه ،وتكــرر هــذا األمــر إىل عدة أايم.
حينهــا قــرر أن ينظــر يف هــذه الكتــب
الــي أعطــوه إايهــا ،ففتح كتاب ســفينة
نــوح ،ف ـرأى أن املســيح املوعــود عليــه
الصــاة والســام يقــول أنــه كان يعتقد
أبن املســيح حــي يف الســماء كمــا هــي
عقيــدة كثــر مــن املســلمني ،ولكــن
عندمــا أطلعــه هللا تعــاىل علــى حقيقــة

وفاتــه غـ َّـر عقيدتــه .فقــال يف نفســه:
سبحان هللا! هذا رجل رابين متواضع،
فــا ميكــن أن يصــرح بذلــك ســوى من
كان مــن كبــار رجــال هللا .وحينهــا
تذكر الرؤاي اليت رآها ،وعلم أهنا كانت
تتعلــق حبضرتــه عليــه الصالة والســام،
فانغرس اإلميان يف قلبه بقوة ،وابيع من
فــوره ،ولكنــه قــرر أنــه ال بد أن يذهب
إىل بلــدة اإلمــام املهــدي عليــه الصــاة
والسالم دون إبطاء مهما كلفه األمر!
املبشـ َـر يف ذلــك األمــر
عندمــا فاتــح ِّ
أخــره أبن هــذه الفكــرة تبــدو صعب ـ ًة
للغايــة وعليــه أن يع ـ ِدل عنهــا ،مث بــدأ
يعمـ ُـل يف املســجد يف تعليــم الصغــار
مبــادئ اإلســام والصــاة ،وهنــاك
تعــرف إىل اثنــن آخريــن مــن زمالئــه
مــن ســاحل العــاج يف مركــز اجلماعــة،
وتشــجع الثالثــة مــع الوقت على فكرة
الذهاب حيث مركز اجلماعة واخلالفة،
وبعد إصرار أرســلوا إىل اخلليفة الثالث
رمحه هللا تعاىل أهنم يرغبون يف الســفر،
فأرســلوا هــذه الرســالة يف بدايــة شــهر
رمضان ،وجاء الرد من حضرته س ـريعا
يف شــهر ش ـوال أنه يدعو أن يذلل هللا
الصعاب وتتحقق بغيتهم.
هلم
َ
عندمــا وصلهــم الرد ُسـ ُّـروا ســرورا كبريا،
وجلب ـوا اخلريطــة لــروا كيــف ميكنهــم
أن يصل ـوا إىل ربــوة يف ابكســتان
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للقــاء اخلليفــة ،فوضــع عمـ ُـر يــده على
اخلريطة وقاس املســافة فوجدها ش ـرا،
فقال إن بيننا وبني الوصول إىل بغيتنا
شــرًا واح ـ ًدا! فقــال لــه املبشــر إن هــذا
الشــر هــو عبــارة عــن آالف األميــال
والعديد من الدول والصعوابت ،فقال
عمـ ُـر واثقــا مبعونــة هللا تعــاىل :إنــه شــر
واحــد ،ولــو كان بيننــا وبــن الوصــول
إىل مركــز اجلماعــة سـ ٌّـد مــن حديــد،
فإننــا ســنصطدم هبــذا الســد ومنــوت
هنــاك ولــن نرجــع دون حتقيــق بغيتنــا!
ورغم أن الفكرة قد بدت جمنونة لكل
من مسع هبا ،إال أن املبشر واألمحديني
تركوهم ليبدأوا سفرهم هذا ،وأخذ ُّ
كل
مــن يســتطيع أن يقــدم هلــم املســاعدة
جبمع مبلغ صغري هلم من املال ليعينهم
على السفر.
َّ
ودع ـوا اإلخــوة يف مركــز اجلماعــة يف
أبيدجــان وانطلق ـوا حنــو غــاان راكبــن
ســيارة أجــرة ،فوصل ـوا غــاان ،والتق ـوا
هنالــك ابألمــر املرحــوم عبــد الوهــاب
آدم ،وأخربوه بنيتهم ،فقال هلم :يبدو
أن األمــر صعــب ج ـ ًدا .ولكنهــم كانوا
عازمــن أمرهــم وقــرروا أال يرتاجع ـوا
أبــدا .مث ســاعدهم األمــر يف ركــوب
ســيارة أجــرة إىل نيجــراي ،وعندمــا
وصلوا مركز اجلماعة يف الغوس التقوا
هنالــك ابألمــر فقــال هلــم أيضــا نفــس
التقوى

عندما وصلهم الرد ُســ ُّروا سرورا كبيرا ،وجلبوا الخريطة ليروا كيف
عمر
يمكنهم أن يصلوا إلى ربوة في باكستان للقاء الخليفة ،فوضع ُ
يده على الخريطة وقاس المســافة فوجدها شــبرا ،فقال إن بيننا
واحدا!
شبرا
وبين الوصول إلى بغيتنا
ً
ً

مــا قــال هلــم أمــر غــاان ،ولكــن عندمــا
رآهــم مصريــن ســاعدهم يف الوصــول
إىل بلــدة «كانــو» لينطلق ـوا منهــا إىل
الكامريون.
عندمــا وصل ـوا الكامــرون تعرض ـوا
للســلب من قِبَل الشــرطة الكامريونية،
فأخذوا ما معهم من ٍ
قليل وردوهم
مال ٍ
عن احلدود ،فسلكوا طريقا آخر هتريبا
ودخلوا الكامريون ليتوجهوا إىل تشــاد
عرب حبرية تشــاد .ركبوا العبَّارة ليدخلوا
تشــاد ،ولكن الشــرطة التشــادية ردَّهتم
ألن البــاد كانــت واقعــة يف حــرب
أهليــة بــن حكومــة جوكــوين عويــدي
ووزيــر دفاعــه املتمــرد حســن حــري،
وقال ـوا هلــم إن دخولكــم تشــاد يعــي
قتلكــم .فعندهــا قــرروا أن يتفرق ـوا
ويدخل ـوا البــاد ابلقوارب الصغرية ،مث
يلتقوا هناك .وابلفعل هذا ما حدث،
والتقوا بعد ثالثة أايم.
عندمــا عرف ـوا أنــه ال ســبيل للســفر

الطبيعــي يف هــذا الوقــت مــن احلــرب
الدائــرة ،قــرروا أن يتطوع ـوا مــع ق ـوات
احلكومــة املدعومــة مــن ليبيــا ليدخل ـوا
ليبيــا بصفتهــم جنــودا ولكــي يتطوع ـوا
بعــد ذلــك مــع املنظمــات الفلســطينية
الــي كانــت متواجــدة يف ليبيــا ملقاتلــة
إس ـرائيل الــي تصــب مظاملهــا علــى
الفلســطينني يف لبنــان ،فذهب ـوا إىل
معســكر لليبيــن وأخربوهــم برغبتهــم،
فطلب ـوا منهــم أن يكتب ـوا رغبتهــم هــذه
وأن يوقع ـوا عليهــا ،مث أن يعــودوا بعــد
بضعــة أايم ليتمكــن املســؤولون مــن
دراستها.
عندمــا خرج ـوا مــن عنــد الليبيــن كانوا
مســرورين ،وقــرروا أن يضح ـوا بكبــش
مبــا لديهــم مــن مــال قليــل ،وابلفعــل
ذحب ـوا كبشــا ووزع ـوا حلمــه على الفقراء
يف املنطقــة .خــرج أحدهــم وكان علــى
ثيابــه آاثر دمــاء ،فغــاب ومل يعثــروا
عليــه ،وظن ـوا أنــه قــد قُتــل ،مث ذهــب
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عمـ ُـر وزميلــه الثــاين إىل املعســكر،
فعنــد وصوهلــم قــام الليبيــون ابعتقاهلــم
ووضعهــم يف زنزانــة ضيقــة للغايــة.
وهنــاك مسع ـوا صــوت زميلهــم الثالــث
كان يبكــي ،فعندمــا مسع ـوا بــكاءه
أخــذوا يبكــون أيضــا .كان قــد تعــرض
لتعذيــب شــديد مــن الليبيــن الذيــن
عثــروا عليــه وعلــى ثيابــه آاثر الدمــاء،
وضربــوه ض ـراب مربحــا وكســروا أســنانه!
قض ـوا ليــايل وأايمــا يف الســجن ،وأثناء
وجودهــم يف الســجن رأى أحدهــم أن
هللا تعــاىل خيربهــم أبهنــم لــن يســتطيعوا
أن يواصل ـوا طريقهــم حــى يصبح ـوا
كالاب!! فاحتــاروا يف هــذه الــرؤاي ومــا
املقصود منها.
كان هــذا الســجن ســجنا للشــرطة
العســكرية الليبية ،وكانوا دائما جيلبون
جنودهــم الذيــن ُج َّن جنوهنم يف تشــاد
عندمــا رأوا النســاء واخلمــر متاحـ ْـن
هلــم ،فيحلقــون رؤوســهم ويضربوهنــم
ويســجنوهنم عقوبة على ســوء فعاهلم.
كانــت الغايــة مــن اعتقــال الثالثــة هــو
اختبــار حاهلــم والتأكــد مــن صــدق
رغبتهــم .وقــد عاملهــم الليبيــون يف
الســجن معاملــة الــكالب ،وكان ـوا
يرمــون اخلبــز أمامهــم رميــا ،ففهموا أن
هــذا هــو املقصــود مــن الــرؤاي .وحــاول
الســجانون اختبارهــم بعــرض األفيــون
التقوى

فكان هذا التدبير سببا في نقل المعسكر مع هؤالء السجناء الثالثة
فورا إلى داخل ليبيا ،فحملوهم إلى الطائرة معهم ،وكان هذا تدبيرا
إلهيا إلدخالهم إلى ليبيــا ،علما أنهم منذ انطالقهم لم يكن لديهم
جوازات سفر ،بل كانوا يحملون بطاقات هوية فقط.

واخلمر عليهم ،فالحظوا أهنم متقون ال
يقربــون الســيئات ويلتزمــون بصلواهتم،
فبــدأوا يثقــون هبــم بعــد مرورهــم هبــذه
التجربــة املريــرة .كان قائــد املعســكر
ضابطا ليبيا من ذوي البشرة السوداء،
وكان يراقب حاهلم عن كثب.
حـ َّـل عيــد األضحــى يف تلــك األايم،
فأخــرج الليبيــون جنودهم من الســجن
مبناســبة العيــد ولكنهــم تركوا الثالثة يف
الســجن وحدهــم ،بــل قد نس ـوا أمرهم
متامــا ،ومل يقذف ـوا هلــم الطعــام يف ذلــك
اليــوم كاملعتــاد ،وعندمــا عــادوا مــن
العطلــة اعتــذروا هلــم علــى نســياهنم هلم
ذلك اليوم.
وكمــا كانــت عــادة القــذايف ،فبــن
عشية وضحاها غضب على جوكوين
عويــدي وقــرر أن يغــادر جنــوده تشــاد
فــورا بعــد عطلــة العيــد ،فــكان هــذا
التدبــر ســببا يف نقــل املعســكر مــع
هؤالء السجناء الثالثة فورا إىل داخل

ليبيــا ،فحملوهــم إىل الطائــرة معهــم،
وكان هــذا تدب ـرا إهليــا إلدخاهلــم إىل
ليبيــا ،علمــا أهنــم منــذ انطالقهــم مل
يكــن لديهــم جوازات ســفر ،بــل كانوا
حيملون بطاقات هوية فقط.
عندمــا دخل ـوا ليبيــا وضعوهــم يف أحــد
الفنــادق وبق ـوا هنالــك أربعــن يومــا،
فقال ـوا إهنــم يريــدون مواصلــة رحلتهــم،
فقــال املســئول إنــه مأمــور فقــط أبن
يبقيهــم يف الفنــدق يف طرابلــس ،وال
يعلــم مــاذا بعــد ذلــك ،وأهنــم أحرار يف
اخلروج إن شاءوا .فقالوا له إهنم يريدون
أن يذهب ـوا للتطــوع مــع الفلســطينيني
يف لبنــان ملقاتلــة إس ـرائيل كمــا أخــروا
ذلك يف تشاد من قبل ،وأهنم يريدون
مقابلــة القــذايف بنفســه ليســاعدهم يف
الوصــول إىل هنــاك .فقــرروا أن يذهب ـوا
حيــث القــذايف ،فذهب ـوا إىل معســكر
كان يُعتقــد أن القــذايف متواجــد فيــه،
وكان فيــه وجــود عســكري كثيــف
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للق ـوات اخلاصــة واآلليات العســكرية،
فعندمــا وصل ـوا أوقفوهــم ،مث التق ـوا
بضابط وأخربوه أهنم يريدون املساعدة
يف التطــوع مــع الفلســطينيني ،فقرر أن
يســاعدهم يف رغبتهــم هــذه ،وأمــر
جنوده مبرافقتهم إىل الفندق وأخذوهم
إىل معســكر «الــروض» يف طرابلــس
استعدادا لنقلهم إىل لبنان.
بعــد مــرور شــهرين وهــم يف املعســكر،
كانوا يلبسون ثياب اجلنود ،وأيكلون
مــع اجلنــود ،ولكنهــم مل يدربوهــم علــى
الســاح ،ويف يــوم مــن األايم أخربهــم
قائــد املعســكر أنــه سيســفرهم إىل
جنامينــا يف تشــاد مــرة أخــرى ،ألنــه
ليس واثقا هبم .ويف تلك الليلة شعروا
ابلغــم الشــديد ،وأخــذوا يصلــون هلل
تعــاىل ويبكــون ،ألن رجوعهــم إىل
هنــاك مصيبــة .ويف الصبــاح أخذهتــم
الســيارة إىل املطــار لتحملهــم الطائــرة
إىل جنامينا ،ولكن عند وصوهلم علموا
أن الرحــات يف ذلــك اليــوم ألغيــت
بسبب سوء األحوال اجلوية ،وأعلمهم
الضابــط الــذي كان معهم يف التســفري
أبنه كانت هنالك رســالة مرفقة تقرتح
قتلهم عند وصوهلم إىل جنامينا.
عمر
عندما عادوا إىل املعســكر دخل ُ
إىل قائد املعسكر وأخذ يوخبه بكلمات
شــديدة علــى نيِّتــه املبيَّتــة ،فاســتمع
التقوى

القائــد إىل هــذا التوبيــخ بصــر ،مث
أمــر أحــد اجلنــود بتصويرهــم! كان
علــى مــا يبدو قــد اقتنع بصدقهم،
فقــرر أن يســاعدهم ،واســتصدر
هلــم بطاقــات هويــة ،وأعطاهــم
رســالة إىل الشــركة األهليــة مل ـواد
البناء ليعملوا هناك.
فرح ـوا أبن خطــة تســفريهم قــد
ألغيــت ،وقــرروا أن يعمل ـوا لبعــض
الوقــت جلمــع املــال الــكايف ملتابعــة
رحلتهــم .وأثنــاء وجودهــم يف ليبيــا
اســتصدر عمـ ُـر ج ـواز ســفر مــن
ســفارة مــايل يف طرابلــس ،كمــا
اســتصدر اآلخ ـران ج ـوازي ســفر
من سفارة ساحل العاج.
بعد أن عملوا ألربعة أشهر حدث
االجتيــاح اإلس ـرائيلي للبنــان عــام
 ،1982وكانــت األخبــار عــن
القتل الوحشــي لإلسرائيلني للناس
متــأ وســائل اإلعــام ،فقــرروا أن
يعــودوا مــرة أخــرى إىل فكــرة التطــوع
مع الفلسطينيني بسبب هذا العدوان
اإلسرائيلي .كانت ليبيا قد قررت أن
ترسل من أراد من املتطوعني فورا إىل
ســوراي فلبنــان ،فعندمــا أخــر الثالثــة
برغبتهــم يف التطــوع اســتقبلوهم فــورا
وأخــذوا بتدريبهــم علــى الســاح يف
نفــس اليــوم ،مث يف تلــك الليلــة يف

األستاذ عمر معاذ كوليبايل ،وإىل ميينه
أحد رفيقيه يف صورة ملتقطة هلما يف
العاصمة السورية دمشق

الســاعة الثانيــة ليــا نقلوهــم ابلطائــرة
إىل دمشــق لينقل ـوا بعــد ذلــك إىل
معســكر تدريــب فلســطيين يف إحدى
القرى اجملاورة لدمشق .وهنالك جرى
تدريبهم تدريبا قاســيا لشــهرين ،ولكن
أبــدى الثالثــة عزمية يف التدريب حبيث
قــال قائــد املعســكر إنــه لــو كان لديــه
أربعون من أمثاهلم الســتطاع أن حيقق
الكثري.
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فعندما هدأت الحرب طلبوا أن يساعدهم الفلسطينيون في متابعة

رحلتهم .وفي ذلك الوقت التقوا مصادفة بالضابط الليبي الذى كان

قائد المعسكر الذى ُسجنوا فيه في تشاد ،فقال إن هؤالء صادقون
ورجال حقا ،وبهذه التوصية وبعد أن رأي الفلســطينيون إخالصهم
وتفانيهم في القتال ،قرروا أن يســاعدوهم فــي متابعة رحلتهم.

الرفيقان يف صورة أخرى
ملتقطة هلما يف لبنان

ورجــال حقــا ،وهبــذه التوصية وبعد أن
رأى الفلسطينيون إخالصهم وتفانيهم
يف القتــال ،قــرروا أن يســاعدوهم يف
متابعــة رحلتهــم .ذهبوا هبم إىل الســفري
الباكســتاين يف دمشــق ،ولكن الســفري
رفــض إعطاءهــم التأش ـرات .فأصـ َّـر
الثالثــة علــى أهنــم يريــدون أن يســتقلوا
الطائــرة إىل ابكســتان مهمــا كلَّــف
األمــر ،فبالفعــل قــام الفلســطينيون
حبجــز تذاكــر هلــم ،وأعط ـوا كل واحــد
منهــم  400دوالر أمريكــي إلعانتهــم

على السفر.
يف يــوم الســفر أتخــر الفلســطينيون
الذيــن يرافقوهنــم يف الوصــول إىل
املطار ،وعند الوصول كانت الطائرة
علــى وشــك اإلقــاع ،ولكــن بعــد
أن تدخل ـوا لــدى املســئولني قــرروا أن
يصعدوهــم إىل الطائــرة فــورا ،وفعــا
جــرى إصعادهــم دون أن يتحقــق
موظفــو اخلطــوط الباكســتانية مــن
أتشرياهتم.
عنــد وصوهلــم إىل كراتشــي يف

نُقــل الثالثــة بعــد ذلــك إىل البقــاع يف
لبنــان ،وشــاركوا يف الــدورايت والقتــال
ـرب كانــت
ضــد إس ـرائيل ،ولكـ َّـن احلـ َ
قــد أوشــكت علــى هنايتهــا ،وأســفرت
عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية
مــن لبنــان .فعندمــا هــدأت احلــرب
طلب ـوا أن يســاعدهم الفلســطينيون يف
عند وصولهم إلى كراتشــي في باكستان فوجئ مسئول الهجرة بهم،
متابعــة رحلتهــم .ويف ذلــك الوقــت
وكيف أنهم قد جاءوا بال تأشيرة ،فقالوا له إنهم جاءوا من أجل الدين
التق ـوا مصادفــة ابلضابــط الليــي الذي
َّ
قلبه لهم ،وقرر أن يدخلهم البالد.
ق
فر
اإلسالمية،
واألخوة
ُ
َ
كان قائد املعســكر الذي ُســجنوا فيه
يف تشــاد ،فقــال إن هــؤالء صادقــون
التقوى
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ابكســتان فوجــئ مســئول اهلجــرة هبــم،
وكيــف أهنــم قــد جــاءوا بــا أتشــرة،
فقال ـوا لــه إهنــم جــاءوا مــن أجــل الديــن
واألخــوة اإلســامية ،فـ َـر َّق قلبُــه هلــم،
وقرر أن يدخلهم البالد.
عندمــا خرج ـوا مــن املطــار توجه ـوا إىل
حمطــة القطــار ،كان ـوا يســألون النــاس
عــن كيفيــة التوجــه إىل «ربــوة» فعندمــا
مسعهــم أحــد املشــايخ الذي كان هناك
أخــذ يذهــب إىل شــبابيك التذاكــر
وخيــر املوظفــن بشــيء ما لكــي يعيقوا
وصوهلــم ،فكلمــا كان ـوا يصلــون شـ ً
ـباكا
كان املوظفــون إمــا يطلبــون منهــم
مبالــغ طائلــة أو يقولــون هلــم إنــه ال
يوجــد أمكنــة ،فكان ـوا يالحظــون هــذا
الشــيخ وأفعاله ويســتغربون .عند ذلك
الحــظ أحــد الشــباب هذا الشــيخ وما
كان يفعلــه ،وذهــب إليــه ووخبه بشــدة
وقــرر أن يســاعد الثالثــة ،فقــام حبجــز
تذاكر هلم وإصعادهم إىل القطار ،رغم
أنــه كان مــن الصعــب علــى املســافرين

العاديــن احلصــول علــى
التذاكــر بســبب كثافــة
املسافرين.
عندمــا ركب ـوا القطــار
أخــذوا يســألون املســافرين
مــى ســنصل إىل حمطــة
ربــوة ،فــكان جبانبهــم أحد
املسافرين وقال هلم إنه هو
مديــر حمطــة ربــوة ولكنــه
ليــس أمحــداي ،ولكــن
سيســاعدهم يف الوصــول
إىل اجلماعــة .وعنــد
الوصــول إىل ربــوة قــام
هــذا الشــخص إبرســاهلم
عــن طريــق عربــة حصــان
إىل اجلامعــة األمحديــة.
عنــد وصوهلــم مســع الثالثــة
طالب ـ ِ
ن يتحــداثن بينهمــا
ويقــوالن أثنــاء حديثهمــا
«خليفــة املســيح الرابــع»،
ففهموا أن اخلليفة الثالث

صورة تذكارية لعمر معاذ ورفيقه يف حمطة
الوصول (ربوة) بعد السفر الطويل.

أخذ عمر أثناء دراسته يرسل أشرط ًة صوتية يشرح فيها عن الجماعة ألهله ولمعارفه في مالي ،وبهذا
نشأت الجماعة في مالي وبدأ الناس في الدخول إلى أن وصلت الجماعة إلى ما وصلت إليه اليوم بفضل
الله ،إذ يتواجد ما يقارب المليون من األحمديين الذين ينتشــرون في عرض البالد وطولها ،والذين
يترشــح اإلخالص من وجوههم بفضل الله تعالى ،وما تزال المســيرة تسير بخطى سريعة واثقة.

التقوى
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الرفيقان لدى ضريح اخلليفة الثالث (رمحه هللا) يف ربوة.
كان قد تويف ،وأن هللا تعاىل قد أخفى
عنهــم هــذا األمــر كــي ال َيـ ُفـ َّ
ـت ذلــك
يف عضدهــم وكــي ال ختــور عزائمهــم،
ولكــن عمــر كان قــد تذكــر أن هللا
تعــاىل كان قــد أخــره بصورة ما ابألمر
أيضا ،إذ رأى يف الليلة اليت تويف فيها
حضرتــه أنــه مســتلق على س ـرير وعمر
عنــد قدميــه يدلكــه ،فقال له عمر إننا
نواجــه صعــوابت كثــرة يف الطريــق،
فقــال لــه :ال أبس ،عليكــم أن تكثــروا
مــن ق ـراءة ســورة اإلخــاص واملعوذتني
وإن شــاء هللا تتمكنــون مــن الوصــول.
كانت رسالة اخلليفة اليت أرسلها إليهم
زادهــم احلقيقــي يف طريقهــم ،فكان ـوا
حيملوهنــا معهــم ويقرأوهنــا ويتربكــون هبا
التقوى

كلما واجهتهم الصعوابت والعقبات.
ويف ربــوة هنــاك التق ـوا ابخلليفــة
الرابــع رمحــه هللا ،ورأوه مملتئــا ابلعزميــة

والشــباب ،فأحبــوه وأحبهــم ،وبــدأوا
الدراســة يف اجلامعــة األمحديــة .أخــذ
عمر أثناء دراسته يرسل أشرط ًة صوتية
يشرح فيها عن اجلماعة ألهله وملعارفه
يف مــايل ،وهبــذا نشــأت اجلماعــة يف
مــايل وبــدأ النــاس يف الدخــول إىل أن
وصلــت اجلماعــة إىل مــا وصلــت إليــه
اليوم بفضل هللا ،إذ يتواجد ما يقارب
املليــون مــن األمحديني الذين ينتشــرون
يف عرض البالد وطوهلا ،والذين يرتشح
اإلخــاص مــن وجوههــم بفضــل هللا
تعــاىل ،ومــا ت ـزال املســرة تســر خبطــى
سريعة واثقة.
كانــت هــذه قصــة عمــر ،بــل قصــة
مــايل ،فســبحان هللا املق ـ ِّدر اهلــادي
النصري.

األستاذ متيم أبو دقة والداعية عمر معاذ كوليبايل
خالل اجللسة السنوية جلماعة مايل 2017
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عن حقيقة الرؤاي
 -383بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
الدكتــور مــر حممــد إمساعيــل وقــال :بعــد
التقدم المتحان الثانوية العامة (البكالوراي)
حضرت إىل قاداين ،وكان املسيح املوعود
 كثريًا ما يسألين :أما رأيت من رؤاي؟
إىل أن رأيــت رؤاي فقصصتهــا عليــه وقلــت
إنــي رأيــت وروًدا .قــال حضرتــه :أتويلهــا
اهلــم والغــم .وقــد صــدق أتويــل حضرتــه،
ـبت يف االمتحــان يف تلــك الســنة.
إذ رسـ ُ
كذلــك كلمــا هـ َّـم حضرتــه أبمــر ذي ابل
ســأل نســاء البيــت واألطفــال واخلادمــات
أيضــا عمــا إذا كان أحدهــم قــد رأى أيــة
رؤاي ،مث إذا كان أحدهــم قــد رأى شــيئا
كان حضرته يصغي إليه منصتا.
()1

التقوى

ري ب

ي

�

�

أقــول :مل يعــد النــاس يعرتفــون حبقيقــة
الــرؤى بســبب وقوعهــم حتــت أتثــر عصــر
املاديــة الراهــن ،وفكرهتــم عــن الــرؤى أهنــا
جمــرد نتيجــة للع ـوارض اجلســدية .ال شــك
أن بعــض الــرؤى تكــون نتيجــة األم ـراض
اجلســدية ،إال أن هــذه حقيقــة أزليــة أيضــا
أن هللا تعاىل يري يف الرؤى مشاهد بعض
األمــور احلاصلــة يف املســتقبل أو بعــض
األمــور الغيبيــة اخلفيــة ،وحني تتحقق تلك
ختمــا علــى صدق
األمــور يف وقتهــا تضــع ً
هذه الرؤى .وإن إنكارها مياثل إنكار املرء
لألشياء احملسوسة واملشهودة.
وأضيــف وأقــول :كان مــر حممــد إمساعيــل
ينجح يف مجيع امتحاانته بعالمات عالية،
أمــا رســوبه يف امتحــاانت الثانويــة العامــة

فــكان يرجــع إىل أمــر آخــر وهــو أنــه يف
تلك الســنة كانت معارضة اهلندوس على
أوجهــا بســبب قتــل ليكه ـرام ،فــكان كثــر
مــن الطــاب عرضــة لســخط ِ
املمتحنــن
اهلنــدوس ،ال ســيما وأن الطــاب كان ـوا
مضطريــن إىل كتابــة أمسائهــم علــى أوراق
االمتحان وقتذاك ،مما سهَّل على املمتحن
التمييز بني املسلم واهلندوسي.
عن الزواج والتعدد
 -384بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثتين
والــديت أنــه بوفــاة مبــارك أمحــد ترّملــت
«مــرمي بيغــم» الــي كان قــد ُعقد قرانه هبا،
فأبــدى حضرتــه  رغبــة يف أن تظــل
هذه البنت يف بيتنا ،أي من األحسن أن
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يتزوج هبا أحد األوالد.
أقول :لقد تزوج هبا اخلليفة الثاين حتقيقًا
لرغبة حضرته هذه.
كمــا حدثتــي والديت أنه إذا قُ ّدم حلضرته
اق ـراح لــزواج األبنــاء الذكــور وقيل له أبن
فالنــة مــن الفتيــات يف مثــل عمــر فــان
مــن األبنــاء وقــد يعــرض ذلك هــذا االبن
ملشــكلة مــا  -ألن امل ـرأة تشــيخ قبــل
الرجل ،أما الرجل فيستغرق استقامة قواه
مــدة أطــول -فــكان حضرتــه يقــول :ال
حرج يف ذلك ،أما إذا شعر أحد األوالد
حباجــة إىل الــزواج فيمكــن أن يتــزوج
أبخرى أيضا عندما تتقدم به السن.
كذلــك حدثتــي والــديت أن حضرتــه كان
حيــب أن يع ـ ّدد األمحديــون مــع مراعاهتــم
للحــدود اإلســامية حــى يزدهــر النســل
وينمو سري ًعا وينتشر.
أقــول :ال شــك أن الــزواج ذريعــة مثلــى
الزدهــار النســل ،كمــا أنــه ميكــن أن
تكــون هنــاك فائــدة أخــرى هلــذا الطريــق
وهــي أنــه سيتســى للذيــن حظ ـوا بصحبة
املســيح املوعــود  أن يرب ـوا أوال ًدا
كثرييــن أمامهــم ،وهــو أمــر هــام جـ ًّـدا يف
جمــال الفــاح والرقــي القومــي .ولكــن ال
ودب حتقيــق شــروط
ـب ّ
يســع كل مــن هـ ّ
العــدل الصارمــة الــي يفرضهــا اإلســام،
ولكن الذي يقدر على ذلك وله حاجة
شرعية فليتزوج من أكثر من واحدة حىت
تتحقــق –ابإلضافــة إىل املنافع املذكورة-
التقوى

فائدة أخرى وهي أن يُزال بسريهتم احلسنة
و ِ
ـوء الظــن الذي نشــأ
منوذجهــم الصــاحل سـ ُ
عن قضية التعدد عند زمرة النساء يف هذا
العصر بسبب منوذج سيئ لبعض الناس.
عن اْبـ َن حضرته من زواجه األول
 -385بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
احلافــظ نــور حممــد مــن ســكان «فيض هللا
جــك» أن املســيح املوعــود  كان
يقــول :يصغــرين ســلطان أمحــد (أي ابنــه
مــرزا ســلطان أمحــد) بـ ـ  16عامــا ،وفضــل
أمحــد بـ ـ  20عامــا ،وبعــد إجنــاب فضــل
أمحد مل تعد يل عالقة مع زوجيت تلك.
عــن نصــح حضرتــه للرجــل األرمــل
ابلزواج
 -386بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
احلافــظ نــور حممــد أن مــر حامــد شــاه
الســيالكويت ووالده مري حســام الدين كاان
موجوديــن مــرة يف قــاداين ،وُذكــر أمــام
حضرتــه أن زوجــة مــر حســام الديــن قــد
توفيت ،فقال حضرته :ينبغي ملري صاحب
أن يتــزوج ،بــل قــال ملــر حامــد شــاه أن
يســاعد يف زواج مري حســام الدين ،وكان
مــر حســام الديــن يف ذلــك الوقت عجوًزا
طاعنًا يف السن.

 .1العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة «التقوى»

أمرا
جيري هللا تعاىل على لسان مبعوثيه ً
مث حيققه
 -387بســم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
الدكتــور ســيد عبــد الســتار شــاه أنــه قــد
صدر أمر من املفتش العام للمستشفيات
مفــاده َّأن علــى مجيــع األطبــاء العاملــن
يف املستشــفيات الفرعيــة العمــل يف
املستشــفى الرئيــس يف احملافظــة لشــهرين
ـنوي ،حــى يتســى هلــم االطــاع علــى
سـ ً
التجــارب اجلديــدة والطــرق املســتحدثة
للعــاج .فأخــذ األطبــاء يذهبــون تِباعــا
ألداء هــذه املهمــة ،وكان دوري موشـ ًـكا
جـ ًّـدا فأصابــي اضط ـراب شــديد ،إذ كان
االنتقــال إىل احملافظــة مع األهل واألاثث
يف كل ســنة أم ـرا شــاقا جــدا .وخــال
تلــك الفــرة أخــذت اإلجــازة ونزلــت
قــاداين ،وعرضــت علــى حضرتــه األمــر
برمتــه .قــال حضرتــه :ال تقلــق ،رمبــا لــن
أييت دورك للذهــاب إىل هنــاك .لقــد
اســتخدم املســيح املوعــود  كلمــة
«رمبا» ،مع ذلك اطمأننت .ولقد حتقق
قول حضرته إذ تلقيت رسالة من املفتش
العــام للمستشــفيات وجــاء فيهــا :تُعفــى
من هذه املهمة.
أقــول :تصــدر مثــل هــذه األق ـوال يف
حــاالت خاصــة ،وينبغــي أال يُفهــم
منهــا أن ّ
كل مــا يقولــه األنبيــاء يتحقــق
علــى حنــو مقاهلــم ،فاألنبيــاء ال يعلمــون
الغيب.
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س :مــى تلقــى املســيح املوعــود  أول وحــي مــن هللا
تعاىل ،وما هو؟
ج :يف عــام 1865م ،وقــد أوحــي إليــه  ابللغــة العربيــة
«مثانــن حــوال أو قريبــا مــن ذلــك أو تزيــد عليــه ســنينا وتــرى
نســا بعيــدا» وهــذه النبــوءة هلا عالقــة بذريته الصاحلة ،إذ قد
تلقــى مبناســبة أخــرى وحيــا يتضمــن وعــدا ابســتمرار ســالته
وانقطــاع نســل آابئــه ،وكلمــات الوحــي األخــر «ينقطــع مــن
آابئك ويبدأ منك» وقد حتقق كما أعلن.
س :مىت تلقى أول وحي للبعثة؟
ج :يف مــارس /آذار عــام 1882م أوحــى هللا إليــه ابللغــة
العربية «قل إين أُ ِم ْر ُت وأان أول املؤمنني».
التقوى

س :كــم عــدد مؤلفــات املســيح املوعــود  اجملموعة يف
اخلزائن الروحانية؟
ج :تســعون كتــااب ،ولكــن بعضهــا مل يكــن كتااب يف أصله ،بل
خطااب أحياان ومناظرة أحياان وإعالان أحياان ،مث جعلت هذه
كتبــا .وبعــض كتبــه  تضـ ّـم جــزءا عربيا وجــزءا أرداي ،مثل
تذكرة الشهادتني وحقيقة الوحي ومرآة كماالت اإلسالم.
س :ما هو أول أتليف للمسيح املوعود  ومىت صدر؟
ج« :الرباهــن األمحديــة» وقــد صــدر اجلــزءان األوالن منــه يف
عــام 1880م واجلــزء الثالــث يف  1882والرابــع يف 1884
وهو ابللغة األردية ،وقد ترمجه إىل العربية األســتاذ عبد اجمليد
عامر وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

المجلد الثالثون ،العدد الرابع ،ذو القعدة وذو الحجة  1438هـ ،آب /أغسطس  2017م

33

س :ما هو آخر مؤلفاته  ،ومىت انتهى من أتليفه؟
ج :رسالة الصلح ،وقد انتهى منه قبل ساعات من وفاته يف
الشهر اخلامس من عام 1908م ،ونُشر بعد وفاته.
س :مىت رفعت أول دعوى قضائية ضده  ومن رفعها؟
ج :يف عــام 1877م ورفعهــا قســيس يدعــى رليــا رام ،وهــذه
القضيــة معروفــة ابســم قضية الربيــد؛ وتفصيل ذلك إبجياز أنه
 أرســل ابلربيد مقاال إىل املطبعة للنشــر ،ووضع معه يف
الظــرف -خطــأ منــه -رســالة هلــا عالقــة بــذاك املقــال ،وكان
ذلك ممنوعا وفق القانون اإلجنليزي؛ إذ ال جيوز وضع رسائل
مــع املطبوعــات يف الربيــد ،ألن أجــرة املطبوعــات أرخــص
والرســائل أغلــى .لكنــه  مل يكــن يعــرف هــذا القانــون.
فاسـ َّ
ـتغل صاحــب املطبعــة القســيس املســيحي هــذه الفرص ـ َة
وأراد أن جيـ َّـره إىل احملاكــم ليســيء إىل مسعتــه ،لكــن هللا الــذي
حيمي عباده األبرايء كشف على القاضي أنه بريء.
وملا تكلم مع احملامي َقـبْل املثول أمام القاضي يف هذا الشأن

اخلزائن الروحانية
قــال لــه حماميــه :إنــه ال بــد أن تنكر التهمة ،وعليك أن تقول
تض ـ ْع أي رســالة يف
للقاضــي أبهنــا مؤامــرة ضــدك وأنــك مل َ
الظــرف مــع الكتــاب ،لكنــه  رفــض هــذا االق ـراح بــكل
يرض إال ابالعرتاف مبا حصل منه وإن كان خطأً.
صرامة ومل َ
فلمــا مثَــل أمــام القاضــي يف احملكمة ســأله القاضي :هل هذه
التقوى

الرســالة لــك؟ وهــل أنــت وضعتهــا يف الظــرف مع الكتاب؟
فقــال  بــكل هــدوء وبــدون أي اضط ـراب أو قلق :نعم
أان صاحــب هــذه الرســالة ،وأان الــذي وضعتُهــا مع الكتاب
ـت املخالفــة ،وإمنــا لكوهنا تشــرح
يف الظــرف ،لكنــي مــا نويـ ُ
للمطبعــة مــا يلــزم لطباعــة املقــال فحســبت أن ال مانــع مــن
إرســاهلا مــع املقــال؛ إذ حســبتُها جــزءا مــن املقــال ،وكنــت
خمطئًا يف هذا الظن .فلما رأى القاضي صدقه واســتقامته،
أدرك لب القضية فربّأه.
س :ماذا تعرف عن زواج املسيح املوعود  األول؟
«حرمــت يب
ج :لقــد اقــرن  ببنــت خالــه وكان امسهــا ُ
يب» يوم كان عمره  16سنة تقريبًا.
س :هل كان له منها أوال ٌد؟
ـدت لــه  طفلــن مهــا :مــرزا ســلطان
ج :نعــم قــد َولَـ ْ
أمحــد عــام 1853م ،ومــرزا فضــل أمحــد عــام 1855م.
وممــا جيــدر ابملالحظــة
أن كليهمــا مل يص ّدقــاه
 ومل يؤمنــا بــه يف
حياتــه ،إذ قــد مات مرزا
فضــل أمحــد يف شــبابه
غــر مؤمــن بــه ،
ومل يُ ّ
صل املســيح املوعود
وصرح
 عليه صالة اجلنازةّ ،
ابرا بــه يف
 قائــا :إن «فضــل أمحــد» كان إنســاان ّ
شئون احلياة وكان حيبه ،ولكن مبا أنه مل يبايعه فلم ّ
يصل
عليــه صــاة اجلنــازِة ،أمــا مــرزا ســلطان أمحــد فقــد ُوفِّــق
لالنضمــام إىل اجلماعــة يف 1930/6/3م يف عهــد
اخلليفة الثاين للمسيح املوعود .
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مــن النصــوص اإلهلاميــة ،وذلــك بتوظيــف فهمنــا للداللــة الــي
حيملها اجلذر اللغوي «ن س أ».
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�ي ��و���س � ،او �ل����سء � ،او �لِ���� � ء � ،او �لِ����سي�� �
يف فســحتنا اللغويــة الشــهر املاضــي ،ويف معــرض احلديــث عــن
الــدالالت اإلهلاميــة يف األمســاء النبويــة ،تناولنــا اســم حضــرة
«يونــس» النــي  ،متخذيــن مــن اجلــذر اللغــوي العريب «ن
س أ» منطلقا للبحث ،ففهمنا أن الداللة اللغوية اليت يقدمها
هــذا اجلــذر هــي «التأخــر» ،ابإلضافــة إىل مــا ميكــن أن يتصل
هبــذه الداللــة مــن معــان يف منظومــة املفــردات العربيــة علــى حنو
خــاص ،كمعنيــي «التأجيــل» و»اإلبعــاد» علــى ســبيل املثــال.
ويف قسط اليوم نسعى إىل أن نسري خطوات أبعد يف فهم كثري
التقوى

النساء ،والشيء ابلشيء يُذْكر
وألن الشــيء ابلشــيء يُذكر ،ففي إطار حماولة اســتكناه أس ـرار
أمســاء الســور القرآنيــة ،وعلــى ذكــر املــادة املعجمية «ن س أ»،
يقفز إىل الذهن التســاؤل ذاته عن ســورة «النســاء» ،واجلواب
يــكاد يكــون حاض ـرا هــذه املــرة ،نظ ـرا إىل التمهيــد الســابق.
وســورة النســاء إىل جانــب تناوهلــا ألحــكام النســاء يف التش ـريع
القرآين ،فإهنا كذلك تتناول تفاصيل اإلرث ،وهو ما فرضه هللا
تعــاىل مــن تركــة املتـ َّ
ـوف لورثته الذين يكونون متأخرين عنه ،فهم
مبثابة «نســائه» إذا وضعنا يف احلســبان املعىن اللغوي للنســاء.
كذلــك تناولــت ســورة النســاء أحــكام اليتامــى وصغــار الســن
وملــك اليمــن ،وتلــك ش ـرائح اجتماعية ميكن وصفها ابلنســاء
أيضــا ،لكوهنــا متأخــرة يف التصنيــف االجتماعــي مــن حيــث
فقــدان األهليــة إىل حــن .فــآايت ســورة النســاء إ ًذا إىل جانــب
املتأخ ـرات مــن حيــث الطبيعة العضويــة (اإلانث) ،فإهنا تتناول
(الوَرثَة ،واألمة يف الزمن
أيضا ذكر املتأخرات من حيث الزمن َ
األخري كوهنا وارثة أفضال النبوة) ،واملتأخرات من حيث املرتبة
االجتماعية (اليتامى ،وصغار السن).
النسيان ،وتنزيه هللا تعاىل
ال شــك أن النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر أحــد مقدمــات
الغباء ،ال سيما إذا زاد عن حده املعقول واحملتمل ،بل إنه يبلغ
يف بعض األحيان درجة من السوء حبيث يتعذر على املصاب
به أن يزاول حياته بشــكل ســوي ،كما يف مرضى «الزهامير»،
فالنســيان منقصــة بــكل املقاييــس ،خبالف التذكر والذاكرة اليت
تكــون عــادة مدعــاة لكيــل املــدح والثنــاء علــى املتصــف هبا ،ال
سيما إذا كانت قوية بشكل الفت للنظر ..يتضح من هذا أن
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النسيان منقصة ال حيب كثري من الناس االتصاف هبا ،أفنَ ِص ُف
هبا هللا صاحب األمساء احلسىن كلها والكمال املطلق؟! كال،
وسبحانه وتعاىل عما يصفون.
فكيــف ميكــن إذا فهــم ابقــة مــن النصــوص القرآنيــة تتنــاول فعــل
النســيان منســواب إىل هللا تعــاىل بشــكل ال ميــس تنزيهــه؟! مــن
خــال الفهــم الســابق للمــادة اللغويــة «ن س أ» علينــا ان نضع
مدلــول التأخــر والتأخــر يف االعتبــار ،وســنالحظ أن اش ـراك
«النسيان» و»النسء» أو «اإلنساء» يف ذلك املدلول (التأخر
والتاخــر والتأجيــل) أدى ابلبعــض إىل اخللــط ،فحيثمــا ُذكــرت
مــادة «ن س أ» فهم ـوا منهــا النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر،
بينما غفلوا عن املعىن الداليل للفظ ،فوقعوا يف نســبة الذهول،
والعيــاذ ابهلل ،إليــه  ،ممــا اضطرهــم إىل حماولــة البحــث عــن خمــرج
ابجملاز ،ولكن دون جدوى.
ـاء َيـ ْوِم ُكـ ْـم َه ـذَا إَِّن نَ ِســينَ ُاك ْم﴾
فقولــه ﴿:فَذُوقُ ـوا ِبَــا نَ ِســيتُ ْم لِ َقـ َ
( ،)1وقولــه يف املنافقــن﴿ :نَ ُس ـوا َّ
ن
اللَ َفـنَ ِس ـَيـ ُه ْم إِ َّن ال ُْمنَافِ ِق ـ َ
ُهـ ُـم الْ َف ِ
اس ـ ُقو َن﴾( ، )2ميكــن فهمهمــا علــى أن مــن يؤخــر
لقــاء هللا واتبــاع مبعوثــه جتاهــا وإعراضــا فإمنــا يســتجلب على
نفســه مصيبــة إع ـراض هللا عنــه ،فهــذا هــو نســيان هللا له ،وهو
غــر النســيان املضــاد للتذكــر ،ولكنــه نســيان مبعــى اإلع ـراض
والتأجيل .ويدعم هذا القول أن هللا جتاوز عن نسيان عباده،
فالنســيان عــرض ال إرادي يط ـرأ علــى الذاكــرة ،ال يرغبــه أحــد
لنفسه غالبا ،فكيف يعاقب هللا عليه؟! ويدعم هذا احلديث
قــول النــي « إِ َّن َّ
َْط ـأَ َوالنِّ ْســيَا َن َوَمــا
ـاوَز َعـ ْـن أَُّمـ ِـي ال َ
اللَ َتَـ َ
ِ ()3
ْاستُ ْك ِرُهوا َعلَيْه»
فال مندوحة إ ًذا من فهم ﴿فَذُوقُوا ِبَا نَ ِسيتُ ْم﴾ على أن النسيان
هنا إعراض عن هللا ومبعوثيه ،وكذلك ﴿إَِّن نَ ِسينَ ُاك ْم﴾ على أنه
ترك هللا تعاىل العبد املعرِض لنفسه وما يستتبع ذلك من تبعات
وبنفس األسلوب نفهم قوله يف سورة طه﴿ :قَ َ
ال َك َذلِ َك أََتـتْ َك
()4
َآيُتـنَا َفـنَ ِسيَتـ َها َوَك َذلِ َك الَْيـ ْوَم ُتـنْ َسى﴾
التقوى

عودة إىل يونس يف هذا الزمان
يف ســرة املســيح املوعــود هلــذا الزمــان ،يتكــرر مضمــون قصــة
يونس  ،فقد أخر هللا تعاىل العذاب غري مرة عن أولئك الذين
أبــدوا خشــية مــن صولــة احلــق فكفوا ألســنتهم وأيديهم عن دين
هللا تعــاىل ومبعوثيــه ومجاعتــه .تقــص علينا مصادر ســرة املســيح
املوعود حادثة املدعو «آهتم» املتنصر الذي أطلق بذاءة لسانه
يف حــق ســيدان حممــد  ،فأنبــأ املســيح املوعــود مبوتــه خالل 15
شــهرا ،فلمــا أبــدى ذلــك املتنصــر شــيئا مــن اخلــوف مــن هيبــة
النبــوءة ،أمهلــه هللا تعــاىل حبســب ســنته القدميــة ،فمــا كان مــن
اخلصــوم الذاهلــن عــن ســنن هللا عــز وجــل إال أن أســاؤوا الظــن
معتربيــن أن النبــوءة مل تتحقــق ،فلفــت املســيح املوعــود أنظــار
هؤالء إىل ســنة هللا الثابتة ،وذلك ببيت شــعر عريب فصيح قال
فيه عن املتنصر «آهتم»:
ِ ()5
الض َلل
ـاب املَـنَ َاي ُثَّ أَنْ َسى َزَما َن امل َْو ِت ِم ْن َزْه ِو َ
َوقَ ْد َه َ
فالفعل «أنسى» :صيغة املاضي من ُيـنْ ِسئ ،مبعىن يؤخر ُويهل
ويؤجــل ،وجــاءت صيغــة املاضــي ابأللــف املقصــورة منقلبــة عــن
أصل خمفف حبذف اهلمزة املتطرفة يف املضارع (ُيـنْ ِسئ) .واملعىن
أن آهتــم عندمــا خشــي علــى نفســه مــن املــوت حبســب النبوءة،
أجل
وارتدع عن اإلساءة إىل حضرة خامت النبيني فإن هللا قد َّ
الوعيد حبقه حبسب سنته القدمية.
ابلطبع ليست النبوءة املتحققة حبق «آهتم» الوحيدة من نوعها
يف سرية املسيح املوعود  ،فقد تكررت مشاهد إمهال هللا تعاىل
وإنســائه ملــن يبــدون أســفا أو خوفــا فيكفــون عن غيِّهــم املعتاد،
فحضرة مرزا غالم أمحد ابلنظر إىل هذا املعىن وتلك احلوادث
هو حبق يونس هذا الزمان.
(.1السجدة( .2 )15 :التوبة)67 :
( .3سنن ابن ماجه ،كتاب الطالق) ( .4طه)127 :
 .5اخلزائن الروحانية ،اجمللد  ،11الرتمجة العربية ،كتاب «عاقبة آهتم» ،ضميمة
«مكتوب أمحد» ،قصيدة «تذكر موت دجال رذال» ص.132
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