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التقوى

كلمة التقوى

أنباء  من  العاملية  اإلخبارية  النشرات  ختلو  ال 
من  املسلمني  األبرايء  املدنيني  دماء   هدر 
شيوخ ونساء وأطفال يف اجملتمعات اإلسالمية 
على أيدي الشباب املسلم، مفجرين أنفسهم اترة، ومعتدين 
أهنم  هو  والعجيب  الغريب  واألمر  أخرى.  اترة  ابلسالح 
يعتقدون أهنم جياهدون وُيستشَهُدون يف سبيل هللا وهكذا 

سيدخلون اجلنة!! 
املواطنني  مجوع  يف  ويندس  انسًفا  حزاًما  أحدهم  فريتدي 
األبرايء يف األسواق ويفجر نفسه، ويتسلل آحر إىل مسجد 
فيسقط  عشوائيا  ا  رشًّ ابلرصاص  ويرشهم  ابملصلني  غاص 
العشرات من القتلى واجلرحى من غري ذنب. هذه األعمال 
اإلسالمية  الساحة  على  يومًيا  تتكرر  والوحشية  اإلرهابية 
ويّدعي فاعلوها أهنم ينفذوهنا لنصرة الدين وإعزاز اإلسالم. 
وآاثر  للضحااي  املأساوية  املشاهد  اإلعالم  وسائل  وتنقل 
موقف حاسم  الدوافع الختاذ  تثري  أن  دون  والدماء  الدمار 

لتفكيك الفكر العدواين اإلجرامي.
فبالرغم من آالف ضحااي هذا الفكر الدموي مل نسمع بوقفة 
ملء  يف  تتمادى  إهنا  بل  الدينية  املنابر  من  جادة  حازمة 
اليت  الكراهية«  »ثقافة  بـ  الشباب  من  وعقول كثري  قلوب 
تدفعهم إىل تدمري ذواهتم وإرخاص قيمة احلياة يف نفوسهم. 
املراقبة  على  جهودها  فقد كرست  األمنية  السلطات  أما 
والتحري دون أن تضع خطة مدروسة على استئصال عروق 
املرض الفكري الذي متكن من عقول بعض شبابنا املتحمس 
من  تغين  وال  تسمن  ال  هزيلة  حماوالت  ومن خالل  دينًيا. 
جوع ُشكلت بعض اللجان لتوعية من ابُتِلَي بداء اإلرهاب 
فراجعت املناهج التعليمية مراجعة سطحية هبدف تطهريها 
بقاء  مع  هذا  ما جدوى كل  ولكن  الفتاكة،  العناصر  من 

اجلذور السامة يف بنية اخلطاب الديين؟!
الفكر  جتاه  املتخذة  واإلجراءات  احللول  أن  شك  وال 
العدواين اإلرهايب، تبقى حلواًل سطحية أشبه ابملسكنات 
املؤقتة  اليت ال تصل إىل أصل الداء املتمكن من املفاصل 
الفكرية املسيطرة يف جمتمعاتنا. والسؤال الذي يفرض نفسه 
يف هذا املقام.. ملاذا يرتدد أصحاب السلطة يف اختاذ موقف 
ومنابر  مؤسسات  تطهري  عرب  املتطرف  الفكر  من  حاسم 
أخفقت يف حتصني شبابنا ضد آفة اإلرهاب؟! وإىل مىت يتم 
يف جمتمعاتنا تغليب العامل السياسي على العامل الَعَقدي 

الصحيح؟!
وقفة  وتقف  نفسها  تراجع  أن  جمتمعاتنا  على  جيب  حتًما 
أتملية تفحص من خالهلا اآلليات الضالة اليت أوصلتنا إىل 
املأساة. وتتساءل ملاذا حنن يف هذا احلال ابلرغم من  هذه 
توفر وانتشار وسائل التوعية من حمطات إذاعية وفضائيات 
دينية وهلم جرًّا. وما هي أسباب عدم إنتاج ثقافة مانعة على 
أرض الواقع تواجه الفكر الديين املتطرف؟ وملاذا حتول بعض 

الدواء الشافي
من سرطان الفكر اإلرهابي
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وأوطاهنم؟  جمتمعاهتم  ضد  »قنابل«  إىل  املسلمني  شباب 
وملاذا هذا االستخفاف حبياة الناس؟ هذه التساؤالت وغريها 
هلا  يشهد  مل  فزعة  نعيش  أننا  هو  الواقع  األمر  أمام  تضعنا 
اتريخ اإلسالم مثيال ميكن أن تشخص مبصطلحات الطب 
احلديث ابلسرطان الذي هو خلل هتاجم من خالله بعض 
مكوانت اجلسم مكوانته األخرى. وهذا حتديدا ما نراه على 
الساحة اإلسالمية حيث إن الكراهية هتاجم كل معامل احملبة 

ومتحقها حمًقا حتت غطاء شعارات دينية زائفة. 
واستولت هذه الكراهية العمياء على قلوب احلاقدين الفاشلني 
يف حتقيق أي شيء ُيذكر أو ُيسمى فأطالوا اللحى وارتدوا 
منهم  والديُن  للديِن  ودعاًة  أنفسهم محاًة  ونصبوا  العباءات 
املتحمس  الشباب  براء، ونفثوا مسومهم يف عقول كثري من 
خلدمة الدين وألقوا هبم وبضحاايهم إىل التهلكة. إن هؤالء 
املتاجرين بدماء شبابنا ال زالوا وذرايهتم يف أمن ونعمة بينما 
آالف الشباب ذهبت دماؤهم هدرًا.  وتناسوا مساحة الشريعة 
الدين احلنيف وقاموا ابستنباطات خاطئة  اإلسالمية وعفو 

جانب  إىل  هذا  سياقها.  من  جردوها  نصوص  على  مبنية 
ايديولوجيا  اختذوها صرًحا  اإلسالم  لتاريخ  مشوهة  قراءات 
يربرون من فوقه جرائمهم وإساءهتم للدين احلنيف ولرسول 

. األمن والسالم سيدان وموالان حممد املصطفى
اإلرهايب  الفكر  أن  تثبت  اإلسالمية  الساحة  معطيات  إن 
التائه  الشباب  لدى  العدواين  السلوك  برجمة  من  متكن  قد 
وذلك يف غياب خطاب ديين فّعال يالمس عقل الشباب 
املسلم احلديث. وال شك أن ظهور هذا الفكر الدموي هبذه 
الشراسة واحلقد قد مت بيد فاعل متكن من استدراج شرحية 
بكل  فتاكة  ايديولوجيات  ولقنه  الناقم  املسلم  الشباب  من 

خبث ودهاء لتحقيق مآربه اخلبيثة العديدة. 
عزيزي القارئ جتد داخل العدد من خالل خطبة  اجلمعة 
حلضرة أمري املؤمنني -أيده هللا بنصره العزيز - حتليال جلوانب 
عديدة هلذا املوضوع. وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نقول 
إن شعار اجلماعة  »احلب للجميع وال كراهية ألحد« الذي 
هو يف واقع األمر زبدة التعاليم اإلسالمية السامية، حيمل بني 
طياته الدواء الشايف من سرطان اإلرهاب الذي تتخبط فيه 
األمة، ولن حُتل األزمة بدونه، حيث إنه نتاج ِحربة مساوية 
ُأعطيت إلمام هذا الزمان حضرة اإلمام املهدي  الذي 

ألف هللا بني قلوب أتباعه.
وال شك أن هذا الفكر الذي أثبت جناعته على ما يزيد من 
املائة والثالثني سنة املنصرمة من اتريخ اجلماعة لقادر على 

تفكيك الفكر العدواين وأن حيل حمله.
إهنا دعوة صادقة نرفعها من منرب »التقوى« داعني  املوىل 
عز وجل أن ينور بصريتكم ويهدينا وإايكم سواء السبيل. 
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

. أشرف املرسلني سيدان حممد املصطفى

... شـــعار الجماعـــة  »الحـــب للجميع وال 
كراهيـــة ألحد« الـــذي هو في واقـــع األمر 
زبدة التعاليم اإلســـامية السامية،  يحمل بين 
طياته الدواء الشـــافي من ســـرطان اإلرهاب 
الـــذي تتخبط فيـــه األمة، ولـــن ُتحل األزمة 
بدونـــه، حيث إنـــه نتاج ِحربة ســـماوية....
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التقوى

 حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد

 املصلح املوعود

 الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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الجهاد..
 نشر محاسن القرآن وكماالته

ِبْلِْكَمــِة  رَبِّــَك  َســِبيِل  ِإَل  ﴿ادُْع 
َواْلَمْوِعَظِة اْلََسَنِة َوَجاِدْلُْم ِبلَِّت ِهَي 
َأْحَســُن ِإنَّ رَبَّــَك ُهــَو َأْعَلــُم ِبَْن َضلَّ 
َعــْن َســِبيِلِه َوُهــَو َأْعَلــُم ِبْلُمْهَتِديَن﴾ 

)126(

شرح الكلمات: 
اِلكمة: العدُل؛ العلُم؛ احللُم؛ النبوُة؛ 
وقيــل:  اجلهــل؛  مــن  مينــع  مــا  وقيــل: 
؛ وقيــل: وضــُع  كلُّ كالٍم موافــق احلــقَّ
األمــر  وصــواُب  موضعــه  يف  الشــيء 

وسداُده )األقرب(.

التفسري: 
علــى  اإلســالم  انتشــار  أوان  ملــا كان 
علــى  وكان  حــان،  قــد  واســع  نطــاق 
بــني  ابلدعــوة  يصدعــوا  أن  املســلمني 
اليهــود والنصــارى الذيــن كانــت لديهم 
أسفارهم.. لذا نّبه هللا  املسلمني إىل 
ضــرورة اختــاذ موقف أقــوى يف مواجهة 
هــؤالء؛ ألنــه لــدى احلوار مع املشــركني 
حلســم   - املســلمني  علــى  مــا كان 
األمــر هنائيًــا - إال أن يبطلــوا عقيــدة 
مواجهــة  لــدى  ولكــن  فقــط،  الشــرك 
أهــل الكتــاب مل يكــن للمســلمني بــد 
نقاشــات مســتفيضة  اخلــوض يف  مــن 
أهــل  وشــرائع  اإلســالم  بــني  للمقارنــة 
الكتــاب، فأمــر هللا  املســلمني منــذ 
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البدايــة أن يلتزمــوا احلكمــة دوًمــا عنــد 
مناظرة أهل الكتاب.

ســّجلناها  الــيت  املعــاين  أن كل  علًمــا 
لكلمــة »احلكمــة« تنطبــق هنــا. خذوا 
منها مثاًل العلم، فتعين اآلية على ضوء 
أهــل  تدعــوا  أن  عليكــم  املعــى:  هــذا 
الكتاب إىل اإلسالم بناء على ما ورد 
يف صحف أنبيائهم من أدلة علمية. 

ولكــن املؤســف أن املفســرين مل ُيولُــوا 
الكافيــة،  العنايــة  الــرابين  األمــر  هــذا 
فنقلــوا يف تفاســريهم كل مــا مسعــوه عن 
التــوراة مــن رطــب وايبــس، ممــا جعــل 
اإلسالم عرضًة ملطاعن املسيحيني إىل 

اليوم.
األمــر  صــواُب  احلكمــة  معــاين  ومــن 
أن  عليكــم  اآليــة:  فتعــين  وســداده.. 
هبــزل؛  ليــس  قــوي  بدليــل  تواجهوهــم 
ذلــك ألن بعــض النــاس خيطئــون أثنــاء 
النقــاش حيــث يقدمــون األدلــة الثانوية 
ممــا  احليويــة،  الرئيســية  األدلــة  مــكان 
يتيح للخصم أن يعرتض أكثر فأكثر؛ 
لذلــك أمــر هللا  املســلمني أن يزِنــوا 
األدلة أواًل، وال يتصدوا للخصم إال مبا 

هو أقوى وأفضل الرباهني.
العــدُل.. فتعــين  ومــن معــاين احلكمــة 
ختاصموهــم  ال  أن  عليكــم  اآليــة: 
مبــا ميكــن أن يرتــد عليكــم، ألن هــذا 
اإلنصــاف،  عــن  بعيــد  األســلوب 

كمــا يتيــح للخصــم فرصــة الطعــن، مما 
يعّرضكم للندم والفضيحة.

اهلنــدوس  اآلريــون  يثــريه  مــا  أن  احلــق 
اعرتاضــات  مــن  اليــوم  واملســيحيون 
ضــد اإلســالم ليس عــداًل.. مبعى أهنم 
يثريون ضد اإلســالم االعرتاضات اليت 
تقــع علــى دايانهتــم بشــكل أشــد. فإذا 
كانت التعاليم اإلسالمية اليت يعتربوهنا 
خاطئة فلماذا يدينون إًذا أبدايهنم اليت 

فيها تعليمات مماثلة؟! 
وابلرغم من أن اإلسالم ينهى عن إاثرة 
مثــل هــذه املطاعــن، إال أن مســلمي 
هــذا  عــن  لألســف،  غافلــون،  اليــوم 
التعليم الرابين كليًة، حيث يثريون ضد 
مؤســس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة 
قامًســا  ُيعتــرب  مــا  االعرتاضــات  مــن 
مشــرتًكا بــني األنبيــاء واملرســلني مجيًعا. 
فلــو اعتُــربت هــذه املطاعــن صحيحــة 
لــكان معــى ذلــك أن هــؤالء الطاعنني 

يكفــرون يف الواقــع ابألنبياء كافة، ألن 
إىل  ُوّجهــت  قــد  االعرتاضــات  تلــك 

األنبياء اآلخرين أيًضا!
فتعــين  احِللــُم..  احلكمــة  معــاين  ومــن 
ابلرفــق  تناقشــوهم  أن  عليكــم  اآليــة: 
والعقــل، ألن الــذي حيتــد يف النقــاش 
ُيقنــع  أن  يســتطيع  ال  وغيًظــا  محاًســا 

خصمه.
فتعــين  النبــوُة..  احلكمــة  معــاين  ومــن 
اآليــة: عليكــم أن َتْدعوهــم بنــاء علــى 
مــا عندكــم مــن الوحي.. أي انِقشــوهم 
بنــاء علــى مــا ذكــره القــرآن الكــرمي مــن 
األدلة والرباهني، ال ابلتـُّرّهات من عند 

أنفسكم. 
لـــو أن املســـلمني اســـتوعبوا هـــذا  آه! 
اليهوديـــة  علـــى  النقضـــوا  الـــدرس 
والنصرانية، ألن سالحنا إمنا هو القرآن 
الكـــرمي الـــذي أمـــران هللا  يف شـــأنه

كبــريًا﴾  جهــاًدا  بــه  ﴿جاِهْدهــم   

ألن ســـاحنا إنما هو القرآن الكريم الذي أمرنا الله  في شأنه
 ﴿جاِهْدهـــم بـــه جهـــاًدا كبيـــًرا﴾ )الفرقـــان: 53(.. أي 
اخـــُرْج لجهـــاد الدنيا متقلـــًدا ســـيف القـــرآن. ولكن مما 
يؤســـف لــــه أن المســـلمين اليـــوم يحملون فـــي أيديهم 
كل ســـاح غير هـــذا الســـاح الـــذي أمرهم اللـــه بأخذه!
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جلهــاد  اخــرُْج  أي   ..)53 )الفرقــان: 
الدنيا متقلًدا ســيف القرآن. ولكن مما 
يؤســف لـــه أن املســلمني اليوم حيملون 
يف أيديهم كل سالح غري هذا السالح 

الذي أمرهم هللا أبخذه!
مــن  مينــع  »مــا  احلكمــة  معــاين  ومــن 
أن  عليكــم  اآليــة:  فتعــين  اجلهــل«.. 
تكّلموا الناس بكالم مفهوم ال يسبب 
عندهم ســوء الفهم، بل يزيل جهلهم. 
»أمــران  الشــريف:  احلديــث  يف  ورد 
النــاَس  نكلّــم  أن   ) هللا  )رســوُل 
علــى قــدر عقوهلــم« )فــردوس األخبــار 
ُأمــران(.  ُأمــرُت،  فصــل:  للديلمــي، 
إن بعــض النــاس يســتعمل يف حديثــه 
كلمــات فخمــة ومصطلحــات صعبة، 
وممــا ال شــك فيــه أن مثــل هــذا الكالم 
اجلاهلــني،  يرعــب  أن  ميكــن  الفخــم 
يزيــل  ولــن  شــيًئا،  ينفعهــم  لــن  ولكنــه 

جهلهم أبًدا.
ومن معاين احلكمة »كل كالم موافق 
«.. فتعين اآلية: عليكم أن تقولوا  احلقَّ
مــا هــو مطابــق للحــق والواقــع؛ ذلــك 
ألن بعــض النــاس يذكــرون أثناء احلوار 
أمــورًا زائفــة ختالــف الواقــع زاعمني أهنم 
مــا دامــوا يؤيــدون الدين احلق فال أبس 
مــن الكــذب! ولكــن هللا تعــاىل حيــذران 
فــكل  بســليم.  ليــس  الطريــق  هــذا  أن 

مــا تقولــون ضــد أعــداء احلــق جيــب أن 
يكــون حقًّــا وصدًقــا. ال تنحرفــوا أنتــم 
عــن الصــراط املســتقيم حماولــني هدايــة 
اآلخرين. وقد أكد هللا على هذا املعى 

يف موضع آخر حيث قال
 ﴿ال َيُضرّكــم مــن ضــلَّ إذا اهتديتــم﴾ 
مــا  )املائــدة: 106(.. أي ال تقولــوا 
هدايــة  بقصــد  ولــو  وإمث  ابطــل  هــو 
الغــري  يهتــدي  ال  عندمــا  اآلخريــن. 
فاهتمــوا  إال علــى حســاب هدايتكــم 
أمــَر هدايــة  أواًل هبدايتكــم، مفوِّضــني 
تعــاىل  ألنــه  تعــاىل،  هللا  إىل  اآلخريــن 
يريــد أن يهــدي مــن ليس على اهلدى، 
وليــس أن يصــري املؤمــن كافرًا من أجل 

هداية الكافر.
ومن معاين احلكمة »وضُع الشيء يف 
اآليــة: عليكــم أن  فتعــين  موضعــه«.. 
يكــون كالمكــم أثنــاء التبليــغ متالئًمــا 
احلــال والظــرف. فمثــاًل  مــع مقتضــى 
إذا كان هناك خطر أن اخلصم ســيثور 
بســماع أدلــة معينــة ولــن يســتمع لكــم 
فــال حاجــة إلاثرتــه بذكر تلــك األدلة، 
بل عليكم أن َتعِرضوا عليه أدلة أخرى 
تعــاىل  وكأنــه  هــدوء.  يف  هلــا  يســتمع 
قبــل  اخلصــم  نبــض  جنــّس  أن  أيمــران 
إجراء احلوار، ألن إاثرة حفيظته بدون 

داع لن جتدي نفًعا.

اي هلــا مــن فصاحة وبالغــة! فبكلمات 
ا بــنّي هللا  هنا أســاليب  موجــزة جــدًّ
الدعوة كلَّها، حبيث إذا عمل هبا أحد 
فمن املستحيل أن يفشل يف مقصده.
مث قال هللا تعاىل ﴿واملوعظِة احلسنة﴾..
قلوهبــم ويؤثــر  يلــنّي  مبــا  أي انقشــوهم 
فيهــا. وقــد نّبه هللا بذلك املســلمني أن 
ال َيْدعــوا النــاس إىل اإلســالم بــكالم 
جــاّف، بــل مبــا يثــري العواطــف وأيخــذ 
مبجامــع القلــوب، إىل جانــب االلتــزام 

ابحلكمة. 
وقــد وصــف هللا  املوعظــة ابحُلســن 
العواطــف  اســتثارة  عــن  لينهاهــم 
بقــول ابطــل. ومثالــه مــا يفعــل بعــض 
األايم  هــذه  يف  اجلاهلــني  املشــايخ 
حيــث يؤججــون عواطــف النــاس ضــد 

الصلحاء دومنا ذنب.
هــي  ابلــيت  تعــاىل ﴿وجاِدهْلــم  قــال  مث 
نقاشــهم جيــب  عنــد  أحســُن﴾.. أي 
أقــوى  علــى  حواركــم  تؤسســوا  أن 
الرباهــني وأفضلهــا، أمــا مــا ســواها مــن 
هلــا،  اتبًعــا  فاجعلــوه  اهلامشــية  األدلــة 
ألن ســقوط الدليــل اهلامشــي ال يضــر 
ابلدليــل اجلوهــري احملــوري، ولكــن لــو 
كان الدليــل احليــوي اجلوهــري ضعيًفــا 
فــال تنفــع عندئــذ حــىت األدلــة اجلانبيــة 

وإن كانت يف حد ذاهتا قوية دامغة.
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وأما قوله تعاىل ﴿إن ربك هو أعلم مَبن 
ضل عن سبيله وهو أعلم ابملهتدين﴾ 
الدعــوة  بــه أن واجبكــم نشــر  فنصــح 
أبقصــى مــا ميكــن، ولكــن إذا مل يقبلها 
ال  أنكــم  ظانــني  تيئســوا  فــال  القــوم 
تعرفــون أســلوب الدعــوة الناجحــة، إذ 
من املمكن أن يكون أسلوبكم سليًما 
مــن أي عيــب، ويكــون العيب بقلوب 
القــوم الــيت قــد أصاهبــا صــدأ الذنــوب 
إليهــا  تنفــذ  أن  هللا  يريــد  ال  لدرجــة 
اهلدايــة. فــال متلّــوا من التبليــغ، وفوِّضوا 
أمر التأثري والنتائج إىل هللا تعاىل، فهو 

وحده القادر على ذلك.

َمــا  ِبِْثــِل  َعاِقبُــوا  فـَ تُــْم  بـْ َعاقـَ ﴿َوِإْن 
ــٌر  ــْرُتْ َلُــَو َخيـْ تُــْم بِــِه َوَلئِــْن َصبـَ ُعوِقبـْ

اِبرِيَن﴾ )127( ِللصَّ

شرح الكلمات: 
عاَقبتم: عاَقَب فالاًن بذنبه وعلى ذنبه 

معاقبًة وِعقااًب: أَخذه به )األقرب(.

التفسري:
اآليــة  هــذه  أن  املفســرين  بعــض  قــال 
انســخة ملــا قبلهــا، ولكــين ال أفهــم مــا 
الــذي محلهــم علــى هــذا القــول؟ هــل 
إدارُة احلــوار بطريقــة علمية، أو االلتزاُم 

واحللــم  والصــدق  والســداد  ابحلكمــة 
خــالل احلديــث، هــو مــن األمــور الــيت 

ميكن نسخها؟
كل ما تعنيه هذه اآلية هو أن األعداء 
لــن يرَضــوا بدعوتكــم املليئــة ابحلكمــة 
واملوعظة احلســنة، بل ســوف يشــهرون 
الســيوف لقتلكــم، وعندهــا حيــق لكــم 
رفع السيف ضدهم دفاًعا عن النفس.
الــكالَم إعجــازًا! ففــي  مــا أشــدَّ هــذا 
مبكــة،    النــي  الــذي كان  الوقــت 
حيــث مل يكــن قــد خــاض بعــد يف أي 
نقــاش وخصام مع اليهود والنصارى..  
القــوم  هــؤالء  أن  تعــاىل  هللا  أخــربه 
عليكــم  ســيعتدون  اآلخــرون  هــم 
لكــم  نســمح  وحنــن  ويضطهدونكــم، 
ابلتصــدي هلــم عندئــذ دفاًعــا. ولكــن 
بــل جيــب أن  نوصيكــم أال تتســرعوا، 
تصــربوا مــا اســتطعتم إىل ذلك ســبياًل، 
وال  منــاص  أمامكــم  يبــق  مل  إذا  أمــا 

مهرب فقاِتلوهم ردًّا لعدواهنم. 
ولقد عمل الني  هبذا احلكم الرابين 
ــَل األذى مــن ِقبــل أهــل  متاًمــا، فتحمَّ
الكتــاب فــرتة طويلــة، وملــا مل يبق أمامه 

خيار آخر خرج مضطرًّا لقتاهلم.
مــا أمســى مــا يعّلمنــا القــرآن الكــرمي من 
ابلقتــال  الســماح  قبــل  فإنــه  أخــالق! 
يبــنّي حــدود القتــال وقيــوده وشــروطه 
حــىت ال يبقــى هنــاك احتمــال للظلــم 

والعدوان.   
أمــا قولــه تعــاىل ﴿وإْن عاَقبتــم فعاِقبــوا 
مبثــل مــا عوقبتــم بــه﴾ فقــد بــنّي بــه أن 
اجلهــاد إمنــا هــو ذلــك الذي يكــون ردًّا 
لعدوان الظامل، وأما االعتداء على قوم 
بظلــم فــال ميكــن أن يســّمى جهــاًدا؛ 
مشــتقة  ذلــك ألن كلمــة ﴿عاقبتــم﴾ 
من العقاب الذي يطَلق على ما يكون 
جوااًب على فعل ارتكبه شخص آخر. 
فقــد أوصــاان هللا تعــاىل بذلــك أن ال 

فكل مـــا تقولون ضد أعداء الحق يجـــب أن يكون حقًّا وصدًقا. 
ال تنحرفـــوا أنتم عـــن الصراط المســـتقيم محاوليـــن هداية 
اآلخريـــن. وقد أكـــد الله على هـــذا المعنى فـــي موضع آخر 
كم من ضـــلَّ إذا اهتديتم﴾ )املائـــدة: 106(..  حيث قـــال ﴿ال َيُضرُّ
أي ال تقولـــوا ما هو باطل وإثـــم ولو بقصد هدايـــة اآلخرين.
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نعاقب أحًدا إال على جرمية ارتكبها.
كمــا نبّــه بقولــه تعــاىل ﴿فعاِقبــوا مبثــل 
مــا عوقبتــم بــه﴾ إىل أنكــم لو اضطررمت 
تعاقبــوه  ال  أن  فيجــب  أحــد  ملعاقبــة 

أبكثر مما آذاكم به.
وبقولــه تعــاىل ﴿ولئــن صــربمت هلــو خــري 
علــى  الصــرب  يف  رّغــب  للصابريــن﴾ 
عــدوان العــدو، ألن الصــرب خرٌي بكثري 
ففــي  والعواقــب.  النتائــج  حيــث  مــن 
معركة ُأُحد مّثل الكفار جبثث شهداء 
املســلمني كحمــزة عــمِّ الني  وغريه، 
حيــث جدعــوا آذاهنــم وأنوفهــم، ولكنه 
نــه من الكفار صرب   ابلرغــم مــن متكُّ
ومل يسمح ألتباعه هبذه الفعلة القبيحة 
املسيئة إىل اإلنسانية. كما أنه  ظل 
صابرًا على خمالفة الكفار للمعاهدات 
أحيــااًن )الــدر املنثــور، والســرية النبويــة 
ذلــك  أحــد(؛  غــزوة  هشــام:  البــن 
شــك  ال  مجيــل.  الصــرب  عاقبــة  ألن 
أن االنتقــام خُيمــد ثــورة الغضــب لــدى 
اإلنســان  يزيــد  الصــرب  املنتقــم، ولكــن 

روحانيًة.

َوَل  ِبللَِّ  ِإلَّ  ُرَك  َصبـْ َوَما  ﴿َواْصِبْ 
ِمَّا  َضْيٍق  ِف  َتُك  َوَل  َعَلْيِهْم  َتَْزْن 

يَُْكرُوَن﴾ )128(

شرح الكلمات: 
ِضيًقا  يضيق  الشيُء  ضاق  َضْيق: 
الرجُل:  اتسَع. ضاق  وَضيًقا: ضدُّ 
خِبل. الَضيق: الشكُّ يف القلب؛ ما 

ضاَق عنه صدُرك )األقرب(.

التفسري: 
وابملعى  تكرارًا  هنا  الصرب  يرد  مل 
السابق، بل ورد لسبب آخر. ذلك 
الكفار  بقتال  اإلذن  نزل  ملا  ألنه 
أدرك الني  أن العذاب موشك 
عليهم، فشّق عليه هذا اخلرب، وامتأل 
قلبه حزاًن عليهم، فخفف هللا على 
اآلن،  ابلصرب  عليك  وقال:  رسوله 
  وكأنه  قراران.  هو  هذا  ألن 
صدمته  على    الرسول  يواسي 

بسماع مصري الكفار.
مـــكارم  لنـــا  تكشـــف  اآليـــة  هـــذه 
  األخـــالق النبويـــة. كانـــوا يؤذونه
ليل هنار، حماولني قتله بكل وسيلة، 
ولكنـــه حـــني يتلقـــى خـــرب هالكهـــم 
أيخـــذ القلـــق واحلـــزن منـــه كل مأخذ 
حـــىت يقـــول هللا تعـــاىل لـــه مواســـًيا: 
﴿وما صربك إال ابهلل﴾.. إن هذه 
الصدمة تفوق احتمالك، ولن تصرب 

حىت نصرّبك حنن بتوفيق منا.
عليك  اجلملة:  هذه  تعين  وقد 

وراءه  ليس  الصرب  هذا  ألن  ابلصرب، 
شك  وأي  تعاىل.  هللا  أمر  طاعُة  إال 
أن صرب املرء لدى قدرته على ضرب 
َعدُّ  يـُ الذي  الوحيد  الصرب  هو  العدو 
ذلك  وليس  الفاضلة،  األخالق  من 
ميلك  ال  وهو  اإلنسان  يبديه  الذي 

حيلًة وال سبياًل.
وقوله تعاىل ﴿وال حتزَْن عليهم﴾ يؤيد 
هنا ال  الصرب  أن  من  إليه  ذهبُت  ما 
وإمنا  الكفار،  أذى  على  الصرب  يعين 
  أصابه  الذي  واحلزن  األمل  على 

بتلقي خرب هالكهم.
َضيٍق  يف  َتُك  تعاىل﴿وال  قوله  أما 
ال  أن  يعين  ال  فأيًضا  ميكرون﴾،  مما 
وشرورهم،  الكفار  مكر  من  تتضايق 
وإمنا هو تعبري عن اآلالم اليت قاساها 
الني  بسماع خرب هالك الكفار، 
حيث كانت حالته عندها كحالة األم 
للعقاب  معرَّضني  أوالدها  ترى  اليت 
تستطيع  وال  جرائمهم،  بسبب 
غاية  لومهم  يف  فتأخذ  منه،  إنقاذهم 
ينبع عن  لومها هذا ال  ولكن  اللوم؛ 
عن  تعبري  هو  وإمنا  منها،  غضب 
أحزاهنا وآالمها اليت تعرتيها بسببهم.. 
وكأهنا تقول: لو مل ترتكبوا هذه اجلرائم 
تعّذبوين  مل  أبنفسكم كما  تعذبتم  ما 

أان املسكينة. 
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األسوة الحسنة

نْيَ َأْمرَْيِن ِإال اْخَتاَر أَْيَسرَُهَا َما ملَْ أَيْمَثْ. َفِإَذا َكاَن  َها َقاَلْت: َما ُخريَِّ النَِّيُّ  بـَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعنـْ
َتِقُم هلل.   نـْ يـَ َهَك ُحرَُماُت هللا فـَ تـَ نـْ ْؤَتى إِلَْيِه َقطُّ َحىتَّ تـُ ْفِسِه يِف َشْيٍء يـُ َقَم لِنـَ تـَ َعَدُهَا ِمْنُه. َوهللا َما انـْ اإِلمْثُ َكاَن أَبـْ

)صحيح البخاري، كتاب احلدود(

َلُه َقطُّ َوال اْمرََأًة، َوال َضَرَب  ِبَيِدِه َخاِدًما     َعْن َعاِئَشَة َرِضي هللا عنَها َقاَلْت: َما َضَرَب َرُسوُل هللا
ُهَما إِلَْيِه  نْيَ َأْمرَْيِن َقطُّ ِإاّل َكاَن َأَحبـَّ ًئا َقّط، ِإالَّ َأْن جُيَاِهَد يِف َسِبيِل هللا. وهللا اَل ُخريَِّ بـَ َرُسوُل اللَِّ  ِبَيِدِه َشيـْ
ْؤَتى إِلَْيِه َحىتَّ  ْفِسِه ِمْن َشْيٍء يـُ َقَم لِنـَ تـَ َعَد النَّاِس ِمَن اإِلمْثِ َوال انـْ أَْيَسرُُهَا َحىتَّ َيُكوَن ِإْثًا. َفِإَذا َكاَن ِإْثًا َكاَن أبـْ
. )مسند أمحد بن حنبل، ابقى مسند األنصار( َتِقُم هلل َعزَّ َوَجلَّ نـْ َيُكوَن ُهَو يـَ َهَك ُحرَُماُت هللا َعزَّ َوَجلَّ فـَ تـَ نـْ تـُ

َعْن َأيِب َمْسُعوٍد اأَلْنَصاِريِّ َقاَل: َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللا، ال َأَكاُد ُأْدِرُك الّصالَة مِمَّا ُيَطوُِّل ِبَنا ُفالٌن. َفَما 
فِّرُون. َفَمْن َصلَّى اِبلنَّاِس  َها النَّاُس، إِنَُّكْم ُمنـَ َقاَل: أَيـُّ ْومِئذ. فـَ رَأَْيُت النَِّيَّ  يِف َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن يـَ

ْلُيَخفِّْف، َفِإنَّ ِفيِهُم اْلَمرِيض وَالضِعيَف َوَذا احْلَاَجِة. )صحيح البخاري، كتاب العلم( فـَ

من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى
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من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتابت 
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين 
 املسيح املوعود

 وما تعلم ما احلمد والتحميد، ومل أعلى مقامه الربُّ الوحيد. وكفى لك ِمن عظمته 
أن هللا ابتــدأ بــه كتابــه الكــرمي، ليبــنّي للنــاس عظمــة احلمــد ومقامــه العظيــم. وإنــه ال 
يفور من قلٍب إال بعد احملوّية والذوابن، وال يتحقق إال بعد االنسالخ ودوِس أهواء 
النفــس الثعبــان، وال جيــري علــى لســان إال بعــد اضطــرام انر احملبــة يف اجلنــان، بل ال 
يتحقق إال بعد زوال أثر الغري من املوهوم واملوجود، وال يتوّلد إال بعد االحرتاق يف 
انر حمّبة املعبود. فمن ألقى نفســه يف هذه النار، فهو حيمد هللا بقلٍب ُموَجع وِســرِّ 
حمــٍو يف احلبيــب املختــار، وهــو الذي ُيدعى يف الســماء ابســم أمحــد ويقرَّب وُيدَخل 
يف بيــت العــزّة وُقصــارة الــدار، وهــي دار العظمــة واجلــالل.. ُيقــال اســتعارًة إن هللا 
بناها لذاته القهار، مث يعطيه حلّماِد وجهه فيكون له كالبيت املستعار، فُيحَمد هذا 
الرجل يف السماء واألرض أبمر هللا الغّفار، وُيدعى ابسم حمّمد يف األفالك والبالد 

والداير، ومعناه أنه مُحّد محًدا كثريا واتفق عليه األخيار من غري اإلنكار.
 وإن هذين االمسني قد ُوضعا لنبّينا ِمن يوم بناء هذه الدار، مث ُيعَطيان للذي صار 
لــه كاألظــالل واآلاثر. ومــن ُأعطــي مــن هذيــن االمســني بقبــس فقــد أُنــري قلبه أبنواع 
األنوار. وقد جرى على شفيَت الرسول املختار، أن هللا يرزق منهما عبًدا له يف آخر 

روا اي أويل األبصار. الزمان كما جاء يف األخبار، فاقرؤوا مث فكِّ
فالغرض أن األمحدية واحملمدية أمٌر جامع ُدِعَي املوّحدون إليه، وال يتّم توحيد نفس 
َبيــه، وال تصــري نفــس مطمئنًة، وال تتنـــزل على  إال بعــد أن يــرى يف وجــوده حتقُّــَق َجنـْ
قلٍب سكينة، إال أن يكون ساحبا يف هذه اللُّّجة، وال ينجو أحٌد من مكائد األّمارة 
إال أن حيصــل لــه حــظٌّ مــن هــذه املرتبــة. والذيــن بعــدوا منهــا وما أخــذوا منها حّصًة 
ترَهقهم ذّلٌة يف هذه ويوم القيامة. هم الذين ميشون على األرض كُغثاٍء على السيل، 

حكمة علو مقام احلمد والتحميد
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كأمنــا ُأغشــيْت وجوههــم ِقطًعــا مــن الليــل. يتولــدون 
وميوتــون حمجوبــني.  ويعيشــون حمجوبــني،  حمجوبــني، 
أولئــك الذيــن أعرضــْت قلوهبــم عــن محــد رهبــم وضّيعوا 

أعمارهم يف محد أشياء أخرى أو رجال آخرين. 
فُبشــرى لنــا معشــر اإلســالم.. قــد ُبعــث لنــا نــي هبــذه 
الصفة وهذا الكمال التام، ومُسّي أمحد وحممد من هللا 
العاّلم، ليكون هذان االمسان بالغا لأُلّمة وتذكريا هلذا 
املقــام.. الــذي هــو مقــام الفنــاء واالنقطــاع واالنعدام، 
خــرِي  امَســي  وتّتبــع  الصفــات  هــذه  اأُلّمــة يف  لرتغــب 
األانم. وقد ُندب عليهما إذ قيل حكايًة عن الرسول: 

نتحبّـــُب فِبُحــــــــــــــــــــــبِّه  لنــــا  ِحـــبٌّ 
أهِلهـــا وبلــــــــــــــــــــــدَة  الدنيـــا   أرى  إين 
وإننـــا النعيـــــــــم  علـــى  يتـمايلــــــــــــون 
حبيــــــــــــــــــــــِبنا بنـــوِر   تعلَّْقــــــــــــــــــــــــــــــــنا   إنّــــا 
جـــــــــــــــــــــــــــــــرميٍة أليِّ  أدري  ومـــا   ســـبُّوا 
ولـــو أُفارقـــه   لـــن   أين  أقسمـــــــــــــــــــــــُت 
مبوهتـــم األانس  رايســـــــــــــــاُت  ذهبـــْت 

نرَغـــُب واملــــراتب  املنـــازل   وعـــن 
جتـــُدُب ال  وداِدان  وأْرُض  جَدبـــْت 
وُيطـــِرُب يُســــرُّ  وجــــٍه  إىل  ِمْلنـــا 
خُيَشـــُب ال  الـــذي  لنـــا  اْســـتناَر  حـــىت 
نتجنّـــُب أو  احِلـــبَّ   أنعصـــي  ســـبُّوا 
َأْذُأُب أو   جثّــــيت  أســـوٌد  مزَقـــْت 
تذَهــــُب ال  ُخــــّلٍة  رايســـُة  ولنـــا 

       )جنم اهلدى، ص 19 -  20(

وكنت ُأحّب أن أُترَك يف زاوية اخلمول، وكانت لّذيت كلها يف االختفاء واأُلفول، ال أبغي شــهرة الدنيا 
والدين، ومل أزل أنّص َعْنسي إىل ُمكامتة كالفانني. فغلب علّي أمُر هللا العاّلم، ورَفع مكانيت وأَمرين أن 
أقوم لدعوة األانم، وفعل ما شاء وهو أحكم احلاكمني. وهللا يعلم ما يف قلي وال يعلم أحد من العاملني.

فاّتِبُعــويِن حُيِْبْبُكــُم هللا*.  فاهتــّزت أرواحنــا عنــد وعــد هــذا 
اجلزاء واإلنعام، وقلوبنا ُملئت شــوقا وصارت أشــكاهلا ككؤوس 
املُــدام. ومــا أعظــَم شــأَن رســول مــا خــال امُســه ِمن وصيّــة لأُلّمة، 
بل ُملئ ِمن تعليم الطريقة، ويهدي إىل طرق املعرفة، وُأشرَي يف 
امَسيــه إىل ُمنتهــى مراحــِل ســبِل حضــرة العــزّة، وُأوِمــَئ إىل نقطــٍة 
ُختــم عليهــا ســلوك أهــل املعرفــة. اللهــم فَصــلِّ عليــه وســلِّْم وآلِــه 
املطهريــن الطيبــني، وأصحابــه الذيــن هــم أســوُد مواطــن النهــار 

ورهباُن الليايل وجنوم الدين، رضي هللا عنهم أمجعني.

* آل عمران:32      )جنم اهلدى، ص 4 -  7(
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ترمجة: املكتب العريب 

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
﴿بْسم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم * احْلَْمُد هلل 
َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك 
َك َنْسَتعنُي  ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ ين* إايَّ ْوم الدِّ يـَ
ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ اْهداَن   *
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ الَِّذيَن 

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

خـطبة اجلمعـة
الت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز
 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

يوم  2017/3/17
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

اليد اخلفية وراء اإلرهاب

واهلدف من تشويه مسعة دين السالم

تزداد يف هذه األايم يف الغرب والبالد 
واألحــزاب  الساســة  شــعبيُة  املتقدمــة 
يســمى  مــا  أو  اليمينيــة  السياســية 
أهيــة  وتكتســب  القوميــني  أبحــزاب 
كبــرية. واحملللــون يكتبــون عــن ســبب 
ذلــك كثــريا، ويقولــون إن سياســات 
احلكومــات احلاليــة اليســارية أو غــري 
اهلجــرة  حــول  سياســتها  القاســية يف 
هــي الســبب ملــا حيــدث اآلن. هنــاك 
بيــت  أيضــا، إال أن  أســباب أخــرى 
القصيد هو أن هذه األحزاب اليمينية 
تدعــو إىل فــرض احلظــر علــى هجــرة 
املسلمني إىل هذه البالد وترى ضرورة 
منعهم من ذلك، ألن املسلمني على 
حــد زعــم هؤالء اليمينيني ال يندجمون 
معزولــني  ويعيشــون  جمتمعاتنــا  يف 
الــذي  دينهــم  بتعاليــم  عاملــني  عنــا، 
هــو ديــن متطــرف، أو يقولــون جيــب 
علــى املســلمني- إن أرادوا العيــش يف 
هــذه البــالد- أن يتخلــوا عــن دينهــم 
وتقاليدهم منصهرين فينا ويف تقاليدان 
ال  أهنــم  يعــين  فهــذا  وإال  وعاداتنــا، 
دامــوا  ومــا  فينــا،  االندمــاج  يريــدون 
يريــدون العيــش بيننــا حمافظــني علــى 
هويتهــم اخلاصــة أو الدينيــة فهذا يعين 
أهنــم يهــددون أمــن بــالدان. احلــق أن 
أقواهلم الغريبة تنم عن جهلهم. يقولون 
املســلمني خطــر  مــآذن مســاجد  إن 
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علينــا، وحجــاب نســائهم خطــر علينــا، وعــدم مصافحــة 
نســائهم الرجــاَل أو عــدم مصافحــة الرجــال النســاَء خطــر 
علينــا. رمبــا ال يوجــد ِمــن أمثال هؤالء الساســة يف اململكة 
املتحــدة إال واحــد أو اثنــان، لكــن هنــاك ضجــة كبــرية يف 
البــالد الغربيــة األخــرى، وكل يــوم يــديل الساســة أبقواهلــم 
هبــذا املوضــوع. ويــربرون موقفهــم بقوهلــم إن الدليــل علــى 
أن املســلمني خطر علينا هو شــيوع التطرف والفوضى يف 
البالد اإلسالمية إىل أقصى احلدود، واملسلمون هم الذين 
يقومــون ابلعمليــات اإلرهابيــة يف بــالدان الغربيــة يف معظــم 

األحيان. 
ال شك أن تربيراهتم األخرى انبعة عن عدائهم لإلسالم، 
إال أن املؤســف أن قوهلــم األخــري صحيــح أبن التطــرف 
ســائد يف البالد اإلســالمية وأن معظم العمليات اإلرهابية 
يف الغرب تتم من قبل املســلمني. واحلق أن املســلمني هم 
الذيــن قــد أاتحــوا للغــرب فرصة هذا الطعن األخري. فكما 

قلت إن اإلرهاب والتطرف سائدان يف البالد اإلسالمية، 
كمــا تنفــذ عمليــات إرهابيــة هنــا يف الغــرب أيضــا، بغــض 
املتمــردة  والفئــات  اإلرهابيــة  التنظيمــات  أن  عــن  النظــر 
يف البــالد اإلســالمية إمنــا متَــّد ابلســالح مــن قبــل الــدول 
الغربيــة نفســها، فــإن بعــض القــوى قــد نظمــت بكل مكر 
ودهــاٍء هــذه الفئــاِت اإلرهابية يف البالد اإلســالمية حتقيًقا 
ألهدافهــا وإظهــارًا ألحقادهــا جتــاه اإلســالم. فهذه القوى 
تقــدم املعــوانت للحكومــات اإلســالمية علنًــا وخفيــة مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى تدعــم بطريقــة أو أخــرى هــذه 
الفئات املتمردة والتنظيمات اإلرهابية، إذ لوال هذا الدعم 
مــن هــذه القــوى ملــا اســتطاع أي حــزب أو فئة أو حكومة 
االستمراَر يف القتال هلذه الفرتة الطويلة. إنه ملن سوء حظ 
املســلمني أنــه كلمــا أصاهبــم الضــرر إمنــا أصاهبــم بتصرفات 
بعــض منهــم ومؤامراهتــم ومتردهــم وعــدم أداء بعضهــم حــق 
مصــاحل  علــى  الشــخصية  مصاحلهــم  وإيثارهــم  اآلخــر، 

الحـــق أن أقوالهـــم الغريبـــة تنـــم عن 
جهلهـــم. يقولـــون إن مـــآذن مســـاجد 
المســـلمين خطر علينا، وحجاب نســـائهم 
خطـــر علينا، وعـــدم مصافحة نســـائهم 
الرجـــاَل أو عدم مصافحة الرجال النســـاَء 
خطر علينـــا. ربمـــا ال يوجد ِمـــن أمثال 
هؤالء الساســـة فـــي المملكـــة المتحدة 
إال واحـــد أو اثنـــان، لكن هنـــاك ضجة 
كبيـــرة في البـــاد الغربية األخـــرى ...
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﴾ ﴿

تعاليــم  ونســياهنم  وامللــة،  الشــعب 
اإلســالم وتعاميهــم عــن مقاصدهــم 
العليــا. وبــداًل مــن أن يصلــح احلكام 
وغريهم من الساسة وكذلك العلماء 
حالتهــم الروحانيــة عاملــني أبحــكام 
آثــروا  قــد  فإهنــم   ، ورســوله  هللا 
مطامــع الدنيــا ومنافعها وعزهتا. كان 
العلماء وال يزالون يدفعون األمة إىل 
هــوة الظلمــات أكثر فأكثر متنكرين 
برداء الدين، بداًل من أن ينظروا إىل 
حالــة العصــر ويفكــروا يف مقتضيات 
هذا الزمن على ضوء وعود هللا تعاىل 
ويبحثوا عن الشخص املوعود الذي 
كان هللا تعــاىل قــد أخــرب ســلًفا أنــه 
ســيعيد يف هــذا العصــر اإلميــاَن مــن 
الثــراي ويســرتد جمــد اإلســالم وجيــدد 
اثنيــة.  املســلمني  قلــوب  اإلميــان يف 
ومل يتقاعــس هــؤالء العلمــاء عن هذا 
األمر فحسب بل ازدادوا عداًء هلذا 
املوعــود املبعــوث مــن عنــد هللا تعــاىل 
فذهبوا إىل كل بلد إســالمي بل إىل 
البــالد غــري اإلســالمية وجتــاوزوا كل 
احلــدود يف إظهــار حقدهم وبغضهم 
وعدائهــم ضــد ذلــك املوعــود حيثمــا 
بــل  فحســب  هــذا  وليــس  وصلــوا، 
تعــدوا كل احلــدود يف االعتــداء على 
أتبــاع هــذا املوعــود املبعــوث من عند 
هللا تعــاىل. أمــا ابكســتان فاضطهــاد 

املســلمني األمحديــني مســتمر هنــاك 
حتت مظلة القانون منذ ســنوات بل 
عقود، لكن األمحديني قد تعرضوا أو 
يتعرضون يف بعض البالد اإلسالمية 
لــألذى علــى أيــدي بعض املســئولني 
الظاملــني اخلائفــني مــن املشــايخ. ال 
شــك أن أوضاعهــم قــد حتســنت يف 
تلــك البــالد نســبيا، وهللا أعلــم إىل 
الوضــع. ونســأل  مــىت ســيبقى هــذا 
هللا مــن فضلــه وندعــوه أن يدوم هذا 
املســلمني  وحيفــظ  احلســن،  الوضــع 
هــذا  أن  غــري  دومــا.  األمحديــني 
االضطهــاد قــد اشــتد يف اجلزائــر يف 
اآلونــة األخــرية، حيث تقوم الشــرطة 
ومضايقتهــم،  األمحديــني  بتخويــف 
وتصــدر احملاكــم أحكامهــا كما حيلو 
هلــا وتــزّج ابألمحديــني يف الســجون، 
ابلســجن  بعضهــم  عاقبــت  فقــد 

لثالث سنوات وال ذنب هلم إال أهنم 
قالــوا لقــد آمنا ابإلمــام املوعود، وقد 
آمنا به ألن هذا ما أمران هللا ورسوله 
األمحديــني  املســلمني  وعــدد   .
صــدر  قــد  أو  ســجنوا،  قــد  الذيــن 
احلكم بســجنهم، أو الذين ينتظرون 
حمتجــزون  هــم  الذيــن  أو  العقوبــة 
عنــد الشــرطة أو الذيــن قــد تعرضــوا 
للمضايقــة والرتهيــب عمليــا يتجــاوز 
املئتني. وكلهم يقولون إهنم لن حييدوا 
عــن إمياهنــم قيــد شــعرة مهمــا تعرضوا 
لألذى. فاملسلم األمحدي حني يعلن 
أنــه ســيؤثر هللا ورســوله  علــى كل 
شيء مهما كان الثمن، فليس هناك 
قــوة تقــدر علــى زعزعــة إميانــه. غــري 
أنــه جيــب أن يتذكــر هــؤالء الظاملــون 
ابســم هللا ورســوله أن هللا يــرى حالــة 
هؤالء املظلومني. وأن أدعية املظلوم 

 بغــض النظر عــن أن التنظيمــات اإلرهابية والفئــات المتمردة 
في الباد اإلســامية إنما ُتَمّد بالســاح من قبل الــدول الغربية 
نفســها، فإن بعــض القوى قــد نظمت بــكل مكر ودهــاٍء هذه 
الفئاِت اإلرهابية في الباد اإلســامية تحقيًقــا ألهدافها وإظهاًرا 
ألحقادها تجاه اإلســام. فهذه القوى تقدم المعونات للحكومات 
اإلســامية علنًا وخفية من جهة، ومــن جهة أخرى تدعم بطريقة 
أو أخــري هــذه الفئــات المتمــردة والتنظيمــات اإلرهابيــة...
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تصــل إىل هللا تعاىل وهــذا أمــر واقع. 
وعندما سيصدر احلكم من حمكمته 
فلــن تســلم دنيــا هــؤالء الظاملــني وال 
عقباهــم. إذن جيــب أن خيشــوا قــدر 
هللا أيضا وينظروا إىل أوضاعهم بدال 
فلينظــر  األمحديــني.  اضطهــاد  مــن 
تشــويه  يف  يتســببون  الذيــن  هــؤالء 
مسعــة التعليــم اجلميــل لإلســالم هــل 
كان هللا أخربهم أن هذه هي الغاية 
املنشودة من حياهتم؟ فلو كان هؤالء 
العلماء- الذين يتبع فتاواهم احلكاُم 
والقضــاة يف احملاكــم- متعاطفــني مع 
اإلســالم، لتأملــوا متحديــن يف هــذا 
ه فيه االعرتاضات  الوضع الذي ُتوجَّ
إىل اإلسالم من كل طرف وصوب، 
أبن  وعــد  قــد  هللا تعــاىل كان  أن 
العــامل كلــه،  يف  سينتشــر  اإلســالم 
أمــا هنــا فعلــى عكــس ذلــك يتعرض 
اإلســالم إىل تشــويه مسعتــه بســبب 
هــذه التصرفــات. فمــا الســبب؟ هل 
بواســطة  اإلســالم  غلبــة  ســتتحقق 
املنظمــات اإلرهابيــة واملتطرفــة؟ هــل 
كان هللا تعاىل قد أمر بنشر اإلسالم 
ميلــك  أال  الدمــاء؟  وســفك  ابلقتــل 
اإلســالم األدلة والرباهني لُينشــر هبا؟ 
هــل تقتصــرون خدمــة اإلســالم على 
رفــع الســيف وقتــل األبــرايء واألوالد 
والنســاء والشــيوخ مــن أتبــاع الفــرق 

املعارضة واألداين األخرى؟ إذا كان 
هــذا هــو تفكريهــم ويبدو من أعمال 
متطرفــة لغالبيــة العلمــاء أن هــذا هــو 
تفكريهــم حصــرا، ففــي هــذه احلالــة 
لــن حيالــف  النجــاح  مــن املؤكــد أن 
هؤالء الذين يعصون هللا ورسوله، بل 
ميكــن أن تســوقهم أعماهُلــم مــن هذا 
القبيل إىل بطش هللا حتما. جيب أن 
يتذكر هؤالء الذين يعّدون اضطهاَد 
األمحديني وارتكاب األعمال السيئة 
ابســم اإلســالم- معتزيــن حبكومتهــم 
وقوهتــم- جناًحــا هلــم أهنــم ســيْمثلون 
يوما أمام هللا تعاىل وســوف ُيسألون 
عــن هــذه املظــامل أيضــا. إن أوضــاع 
فمــن  وغريبــة.  عجيبــة  املســلمني 
انحية هناك طبقة املشايخ املزعومني 
أو طبقــة املتطرفــني، الــيت كمــا قلــت 
ســابقا أاثرت الفــن ضــد املســلمني 

وغريهــم. ويف الطــرف اآلخــر أانس 
قــد قطعــوا العالقــة عــن الديــن كــردة 
ابلعــامل  أتثــرًا  أو  هــؤالء  علــى  فعــل 
خائفــون.  هــم  أو  املــادي،  الغــريب 
تعليــم  حماســن  بيــان  مــن  فبــدال 
أهــل  وختطئــة كالم  بثقــة  اإلســالم 
الدنيــا، يوافقوهنــم يف الرأي ويقدمون 
تربيــرات وتوضيحــات خاطئــة لتعليم 
اإلسالم. إن خوفهم من أهل الدنيا 
أكــرب مــن خوفهــم مــن هللا. وكذلــك 
يلزمــون  وسياســيون  حــكام  هنــاك 
الصمــت خوفــا مــن أن يثــري الشــيوخ 
الناس ضدهم وخيسروا الكرسي وإن 
كانــوا غــري متفقني مع املشــايخ. هم 
يسكتون بسبب جبنهم وحفاظا على 
عليهــم.  املســتولية  املاديــة  أهدافهــم 
فــكأن كل طبقــة مــن املســلمني الــيت 
رفضت املبعوث من هللا قد ابتعدْت 

هل كان الله تعالى قد أمر بنشر اإلسام بالقتل وسفك الدماء؟ أال 
يملك اإلســام األدلة والبراهين لُينشــر بها؟ هل تقتصرون خدمة 
اإلسام على رفع الســيف وقتل األبرياء واألوالد والنساء والشيوخ 
من أتبــاع الفرق المعارضــة واألديان األخــرى؟ إذا كان هذا هو 
تفكيرهــم ... ففي هذه الحالة من المؤكــد أن النجاح لن يحالف 
هؤالء الذين يعصون الله ورســوله، بل يمكن أن تسوقهم أعمالُهم 

من هذا القبيل إلى بطش الله حتما. 
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عــن أوامــر هللا ورســوله ، حــىت لــو 
كانــوا متاجريــن ابلدين. فهم يتهمون 
املســيح املوعود  أنه والعياذ ابهلل 
بــدأ التجــارة ابالدعــاء أنه هو املســيح 
املوعــود واملهــدي، لكــن احلقيقــة أن 
هؤالء هم أنفسهم قد اختذوا معارضة 
املوعود  وســيلة  املســيح  ســيدان 
للكسب السهل وازدهار جتارهتم. هم 
ال ميلكــون أي دليــل ولــذا تالحظــون 
عــادة.  الشــتائم  يطلقــون  أهنــم 
ابختصــار، هــذه الطبقــة تتاجر ابســم 
الدين، أو هي تعّد الدين حيتل املركز 
الثــاين يف أولوايهتــم بســبب املكاســب 
املادية. فكل هؤالء مسلمون ابالسم 
فقط، وال عالقة هلم ابلتعليم احلقيقي 
لإلســالم. ففــي هــذه األوضــاع جيــب 
أن يفكــر األمحديــون أهنــم حــني آمنوا 
مســئولية  عليهــم  تقــع  الزمــان  إبمــام 
جســيمة. فمــن املؤكــد أن املعارضــني 
احملتــم  مــن  وكذلــك  ســيضطهدوهنم 
والكافريــن  الديــن  عــن  املبتعديــن  أن 
ابهلل ســيعارضوننا عندمــا نتكلــم ضــد 
تصرفاهتم اليت يقومون هبا ابسم احلرية 
أو يســّنون القوانني. فهل نســكت يف 
مثــل هــذه األوضــاع خوفــا، أو نؤيــد 
وإذا  اإلميــان؟  ُمبديــن ضعــف  رأيهــم 
فائــدة  فمــا  أيضــا  حنــن  ذلــك  فعلنــا 
بيعتنــا للمســيح املوعــود ؟ فقــد 

أخــربان حضرتــه بعــد بعثتــه أن عليكــم 
أن تســلكوا حبســب أوامــر هللا وتتبعــوا 
إميانكــم  تضيعــوا  وال    رســوله
إليكــم.  يتســرب  الفســاد  تَدعــوا  وال 
وإىل جانــب ذلــك جيــب أن تضعــوا 
نصــب أعينكــم أن عليكــم أن تبلِّغــوا 
رســالة هللا العــاملَ لكــي يقــام التوحيــد 
وينتشــر التعليــم اجلميــل لإلســالم يف 
العــامل، لكــي يقتنــع بــه غالبيــة ســكان 
أن  عليكــم  لنــا:  قــال  فقــد  العــامل. 
يف  اإلهلــي  التوجيــه  حبســب  تســريوا 
اخلصــوص،  هــذا  يف  الكــرمي  القــرآن 
وهو: ﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك اِبحْلِْكَمِة 
اِبلَـّـيِت  َوَجاِدهْلُــْم  احْلََســَنِة  وَاْلَمْوِعَظــِة 
ِهــَي َأْحَســُن﴾، فإليصال دعوتنــا إىل 
العــامل ونشــر التعليــم اجلميــل لإلســالم 
وبيــان حكمــة األوامــر اإلســالمية ثــة 
حاجــة إىل احلديــث ابلدليــل، ال إىل 
مــا يقــوم بــه يف العصــر الراهن العلماء 
املتطرفــة.  األحــزاب  أو  املزعومــون 
اإلســالم  هللا تعاىل بنشــر  أيمــر  مل 
يف  راجــت  لقــد  مطلقــا.  ابلســيف 
بعــض  املاديــة  واحلكومــات  الــدول 
األمور اليت ال يســمح هبا الدين فهي 
عــن  مرتديــة  ليســت  الديــن  نظــر  يف 
اإلخــالق فحســب بــل تنــدرج ضمن 
إذا  القانــون حيميهــا،  لكــن  الذنــوب 
كنــا نريــد أن نتكلــم عنهــا فيمكن أن 

يغضب الفريق الثاين. ويف هذه احلالة 
واالنصــراف  املوضــوع  أتجيــل  ميكــن 
مــن هنــاك إبلقــاء الســالم. فهــذا هــو 
مقتضى احلكمة يف مثل هذا الوضع. 
فمــن املســتحيل أن نؤيــد رأيهــم حبجة 
أنــه قــد ُســن القانــون أو قــد غضــب 
الفريق املقابل. فإذا كان أحد يوافقهم 
الــرأي نتيجــة اخلــوف أو متأثــرا أبمــور 
دنيويــة أخــرى فهــذا ليــس صحيحــا، 

بل يشاركهم يف الذنب. 
يقــول املســيح املوعــود : »ليــس 
ِهــَي  اِبلَـّـيِت  ﴿َوَجاِدهْلُــم  اآليــة:  معــى 
َأْحَســن﴾ أن نبــدي اللــني إىل درجــة 
ق مــا يتنــاىف مــع واقــع  املداهنــة ونصــدِّ

األمر«.
إًذا، ليــس املــراد مــن احلكمــة أن جينب 
املــرء، بــل احلكمة هي قول احلق بغري 
إحــداث الفســاد، أي جيــب أن يقول 
احلــق أبســلوب ال ينتــج عنه الفســاد، 
أيضــا.  املقــال  صــدق  حــق  ويــؤدي 
فعلــى املؤمــن أن ينتبــه إىل الفــرق بــني 
اجُلــنب واحلكمــة. هنــاك أوامر واضحة 
لإلســالم، ومــا يُعــّده اإلســالم خطــأ 
ونُعــّده خطــأ  منــه  نقــرتب  أال  جيــب 
دائما. كما ينبغي أال نشــرع ابخلصام 

آخذين القانون أبيدينا.   
يف    املوعــود  املســيح  قــال  مث 
مكان آخر موضحا املوضوع أكثر: 
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»صحيح أن هناك كثريًا من املشــايخ 
حبمقهــم  يزعمــون  الذيــن  اجلهلــة 
ابجلهــاد  الديــن  نشــر  أن  وغبائهــم 
العصــر  هــذا  يف  والســيف  العــدواين 
مدعــاة لثــواب كبــري، ويعيشــون عيش 
الســرية والنفاق ولكنهم خمطئون جدا 
يف مزاعمهــم هــذه. وال ميكــن أن يقع 
بســبب  هللا  علــى كتــاب  االعــرتاض 
واحلقيقــة  الثابتــة  احلقائــق  خطئهــم. 
ال حتتــاج إىل أّي إكــراه، بــل اإلكــراه 
دليــل علــى ضعــف األدلــة الروحانيــة. 
أنــزل الوحــي علــى  الــذي  هــل اإللــه 
﴿َفاْصــرِبْ  قائــال:  الطاهــر  رســوله 
مثــل  اْلَعــزِْم﴾، أي  ُأولُــو  ــَر  َصبـَ َكَمــا 
مبعــى  الرســل،  مــن  العــزم  أويل  صــرب 
أنــه إذا مُجــع صــرب مجيــع األنبيــاء ملــا 
فــاق صــربَك، مث قــال: ﴿ال إكــراه يف 
الديــن﴾. مث قــال: ﴿ ادُْع ِإىَل َســِبيِل 
رَبِّــَك اِبحْلِْكَمــِة وَاْلَمْوِعَظــِة احْلََســَنِة﴾ 
ابحلكمــة  املســيحيني  انقــِش  أي 
إىل  اللجــوء  دون  احلســنة  واملوعظــة 
وَاْلَكاِظِمــنَي   ﴿ وقــال:  القســوة. 
اْلَغْيــَظ وَاْلَعاِفــنَي َعــِن النَّــاِس﴾ أي أن 
املؤمنني يكظمون الغيظ ويعفون عن 
وال  والظاملــني  املســتهزئني  هجمــات 
ابلســخف.  الســخف  علــى  يــردون 
هــل ميكــن أن يعلّــم إله مثله أن تقتلوا 
منكــري دينكــم وتنهبوا أمواهلم وخترِّبوا 

بيوهتــم؟! بــل أول مــا قــام به اإلســالم 
أن  تعــاىل كان  هللا  حكــم  حبســب 
الذيــن رفعــوا الســيف ُقتلــوا ابلســيف 
نفسه وحصدوا ما زرعوا. أين ورد أن 
اقُتلوا املنكرين ابلسيف؟! إْن هذه إال 
أفــكار املشــايخ اجلهلــة الــيت ال أصــل 

هلا.«
إًذا، هذا ما يقوله املشــايخ املزعومون 
الذين يّدعون أهنم ينشــرون اإلســالم، 
أو يقوله أعداء اإلســالم أن اإلســالم 
أيمــر بقتــل املنكريــن مــع أنــه مل يــرد يف 

أّي مكان. 
ال  الــذي  اإلســالم  تعليــم  هــو  هــذا 
أو  اآلخــرون،  املســلمون  بــه  يعمــل 
دعــوة  بتليــغ  مهتمــني  ليســوا  ألهنــم 
اإلســالم، أو ألهنم مشــايخ جاهلون، 
 . املوعــود  املســيح  قــال  كمــا 
ولكن علينا أن ننشر هذا التعليم بني 
املسلمني وغري املسلمني أيضا. وهذا 
يوجب على كل أمحدي أن ينتبه إىل 
هــذا األمــر يف أوســاطه  ألن القائلــني 
ابلــكالم املذكــور كانــوا مســتورين مــن 
النفــاق  عيــش  يعيشــون  وكانــوا  قبــل 
وكانوا يتبّنون نظرية أن اإلســالم يعّلم 
العنــف أمــا اآلن فقــد بــدأوا يقولــون 
مثــل هــذا الــكالم علنــا. وال يكنّــون 
هذه األفكار جتاه غري املسلمني فقط 
بل املسلمون يقطعون رقاب املسلمني 

أيضــا ويشــّوهون مسعــة اإلســالم. مــن 
املعلــوم أن اجلميــع يعــادون اجلماعــة 
عــام، مث  بوجــه  اإلســالمية األمحديــة 
زْد إىل ذلك أن كل الِفرق واألحزاب 
يتقاتلــون فيمــا بينهم ويســفكون دماء 
بعضهــم بعضــا. ففــي هــذه الظــروف 

تزداد مسؤولية األمحديني كثريا. 
 : يقول املسيح املوعود

»الــذي يقســو ويغضــب ال خيــرج من 
قــط.  واملعرفــة  احلكمــة  لســانه كالم 
القلــب الذي يستشــيط غضبا ســريعا 
مقابل خصمه حُيرم من كالم احلكمة. 
وخليــع  اللســان  بــذيء  شــفيَت  إن 
الرســن حترمــان مــن ينبــوع اللطائــف. 
يف  جيتمعــان  ال  واحلكمــة  الغضــب 
مكان واحد. إن عقل شخص سريع 
الغضــب يكــون ســطحيا وفهمــه غــري 
حديــد. وال ُيعطــى الغلبــة والنصــرة يف 
اجلنــون  نصــف  الغضــب  جمــال.  أي 
أن  ميكــن  أكثــر  يســتفعل  وعندمــا 

يصبح اجلنون كله.«
إًذا، عندمــا يصــاب اإلنســان ابجلنون 
أن  ميكنــه  ال  الغضــب  عــن  الناتــج 
يتكلــم بــكالم احلكمــة. وهــذا مــا نراه 
يبــدون  املشــايخ  يعارضوننــا.  فيمــن 
مــكان،  الســرية ضــدان يف كل  هــذه 
وتصرفاهتــم هــذه ليســت معاديــة لنــا 
فقــط بــل تشــوه مسعة اإلســالم أيضا. 
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عندما نبّلغ الدعوة وخنرب الناس بتعليم 
اإلســالم املبــين علــى األمــن والســالم 
تقــول لنــا القــوى املعاديــة لإلســالم: 
صحيــح أنكــم مســاملون ولكن أغلبية 
مســلمني  حيســبونكم  ال  املســلمني 
أصال لذا ليس لكم أن متّثلوا اإلسالم. 
تتفاقــم  تواجهنــا  الــيت  فالتحــدايت 
أكثــر يف ظــل هــذه الظــروف، وعلــى 
كل أمحــدي أن ينتبــه إىل مســئولياته 
عملــه  يكــون كل  أن  وينبغــي  جيــدا 
وفعلــه منوذجــا حقيقيا لإلســالم. وإذا 
كان ال يبلّــغ الدعــوة ظاهــراي فليبّلغها 
أبعمالــه وأفعالــه. جيــب أن نضــع يف 
  احلســبان دائما قول ســيدان علي
يف جمــال تبليــغ الدعــوة حيــث يقــول 
القلــوب  يف  تكــون  مفــاده:  مــا   
بعــض األمــاين وامليــول، وبنــاء عليهــا 
يكــون املــرء مســتعدا أحيــاان لســماع 
كالم اآلخــر ويف بعــض األحيــان ال 
يكــون مســتعدا لذلــك. لــذا جيــب أن 
تكلِّمــوا النــاس نظــرا إىل تلــك امليــول 
القلبيــة. عليكــم أن تنظروا إىل الوضع 
أوال مث تقولوا شــيئا حبســبه، وال تقولوا 
النــاس جاهزيــن  إذا كان  إال  قولكــم 
لالســتماع. فعلينــا أن نتمســك هبــذا 
املســيح  أرشــدان  مث  احلكيــم.  القــول 
قائــال:  ذلــك  إىل    املوعــود 
يتأمــل عنــد حديثــه  املــرء أن  »علــى 

ويقــول قــوال وجيــزا، وال جــدوى مــن 
نقاشــات طويلــة.« وقــال : »إذ 
ميكن لإلنســان أن يقول كالما وجيزا 
خاطًفا يتناهى إىل اآلذان مباشرة، مث 
يقول قوال آخر حني تتسى له فرصة 

أخرى.«
واآلن، ال ميكن أن تتأتى هذه األمور 
ما مل يكن التواصل مع اآلخرين قائما. 
إن القــوى املخاِلفــة للديــن الــيت ابســم 
احلريــة تصطــدم مــع قانــون هللا تعــاىل 
وتســعى جلعــل األمــور غــري األخالقية 
يف دائــرة األخــالق، ال نســتطيع أن 
نــرد عليهــا وندحَضهــا إال ابحلكمــة 
والتواصــل الدائــم والســعي الــدؤوب. 
لقد وصلت فئة يف أسرتاليا يف عدائها 
إن  تقــول  أهنــا  درجــة  إىل  لإلســالم 
كان املســلمون ال يصافحون النســاء 
الرجــال  يصافحــن  ال  املســلمات  أو 

فيجب نْفيهم من البلد، فيجب على 
كل أمحــدي أن يعمــل يف دائرتــه هبذا 
بعــض  يعــارض  اخلصــوص. وكذلــك 
النــاس احلجــاَب أو خيالفون يف بعض 
املــآذن،  أو  املســاجد  بنــاَء  البلــدان 
وكذلــك أصــدر أحــُد رجال السياســة 
يف هولنــدا بيــاان أنــه جيــب نْفــي مجيــع 
نفــي  جيــب  أو  البلــد  مــن  املســلمني 
مسلمي بلد معنّي من بلدان. وكذلك 
يريــد رئيــس أمريكا فــرض احلظر على 
مواطين بعض البلدان، ال شك أن كل 
هــذه األمــور نتيجــٌة لتفكــري معــاِرض 
لإلســالم، وزادت الطــني بلــة أعمــاُل 
ولكــن  اإلســالمية.  األحــزاب  بعــض 
مــع ذلــك ال يعلــم معظمهــم حقيقــة 
حيثمــا كان  لــذا  اإلســالم،  تعاليــم 
عدد اجلماعة كافيا حبيث يستطيعون 
تبليغ الرســالة أبســلوب مؤثر، فعليهم 

 وكذلك يعارض بعض الناس الحجاَب أو يخالفون في بعض البلدان 
بناَء المساجد أو المآذن، وكذلك أصدر أحُد رجال السياسة في هولندا 
بيانا أنه يجب نْفي جميع المسلمين من البلد أو يجب نفي مسلمي 
بلد معّين من بلدنا. وكذلك يريد رئيس أمريكا فرض الحظر على 
مواطني بعض البلدان، ال شــك أن كل هــذه األمور نتيجٌة لتفكير 
معاِرض لإلسام، وزادت الطين بلة أعماُل بعض األحزاب اإلسامية.
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أن يضعــوا برامــج مؤثــرة لتبليــغ رســالة 
اإلســالم املبنيــة علــى األمــن والســالم 
التبليغيــة  براجمهــم  إىل  ابإلضافــة 
العاديــة. ويف هــذه البــالد الــيت تتقــوى 
فيهــا القــوى املعاِرضــة لإلســالم، إذا 
كان أحــد يســتطيع أن يبــذل اجلهــود 
األمحديــة،  فهــي  لدحضهــا  املنظمــة 
واملســلمون اآلخرون ال يقدرون على 
إظهــار مجــال تعاليــم اإلســالم وعلــى 
تبليــغ رســالته، ألنــه ليــس فيهــم هــذا 
النظــام كمــا ليــس لديهــم العلــم. هــذا 
املســيح  أتبــاع  بواســطة  ر  مقــدَّ األمــر 
املوعود . فيجب أن نفهم أهيَّة 

هذا األمر. 
يقول املسيح املوعود  يف موضع: 
»بقــدر مــا خيالــف الباطُل احلقَّ بقدر 
مــا يتقــوى احلــق« وقال أيضــا: »هذا 
مشهد طبيعي أبن احلق كلما ُعورض 
كّلمــا أبــدى ملعانــه وشــأنه.« ويقــول 
: »إننــا قــد جرّبنــا أبنفســنا أنــه 
حيثمــا اثر الشــغب واملعارضــة ضــدان 
للمؤمنــني،  مجاعــٌة  هنــاك  نشــأت 
بعــد  صامتــني  النــاس  ظــل  وحيثمــا 
أن مسعــوا الدعــوة مل تزدهــر اجلماعــة 
هنــاك.« فحيثمــا يعارضنــا املســلمون 
يتعــرف النــاس إىل األمحديــة وتزدهــر 
اجلماعة. وهذا ما حدث يف اجلزائر، 
اســم  يذيــع  أن  لعلّــه كان مســتحيال 

  املوعــود  واملســيِح  اجلماعــة 
بتبليغنا بقدر ما ذاع بسبب القضااي 
الــيت  واألنبــاء  ضــدان  رُفعــت  الــيت 
ُنشــرت ضــدان يف اإلعــالم، وتتأثــر 
األرواح الســعيدة نتيجــة ذلــك. وملا 
يف  لإلســالم  معاِرًضــا  اجلــو  كان 
فعلينــا  أيضــا  املســلمة  غــري  البــالد 
لنشــر  جهــودان  أقصــى  نبــذل  أن 
احلقيقــي.  اإلســالم  أْي  األمحديــة 
وكمــا قلــُت علينــا أن ننشــر رســالة 
الســالم، ولعلــه يتســبب يف ازدايد 
معارضتنــا يف بعــض الفئــات، ألن 
يف بعض األماكن ظهرت مثل هذه 
املشاهد حبيث ازدادت املعارضة يف 
غــري املســلمني واملســيحيني، مثــال: 
يتكلــم القوميــون كثريا ضد اجلماعة 
يف شــرق أملانيــا ولكنــه يؤثّــر إجيابيــا 
علــى ســعيدي الفطــرة ويذيــع اســم 

»بقــدر ما يخالف الباطُل الحقَّ بقدر ما يتقوى الحق« وقال أيضا: 
»هذا مشــهد طبيعي بــأن الحق كلما ُعورض كلّمــا أبدي لمعانه 
وشــأنه.« ويقــول : »إننا قد جّربنا بأنفســنا أنــه حيثما ثار 
الشغب والمعارضة ضدنا نشأت هناك جماعٌة للمؤمنين، وحيثما ظل 
الناس صامتين بعد أن سمعوا الدعوة لم تزدهر الجماعة هناك.«

اجلماعــة، لــذا ال ينبغــي اخلــوف مــن 
ونزيــد  نفــرح  أن  بــل جيــب  املعارضــة 

نشاطنا. 
يف  يشــارك  أن  أمحــدي  وعلــى كل 
نشــر الدعوة بنموذجه احلســن. يقول 
»اجلانــب   : املوعــود  املســيح 
وإلظهــار  اإلســالم  حلمايــة  األول 
ِصدقــه هــو أن تُــروا منــوذج املســلمني 
أن  هــو  الثــاين  واجلانــب  احلقيقيــني، 
اإلســالم  ميــزات  العــامل  يف  تنشــروا 

وكماالته.« 
حياتنــا  نقضــي  أن  تعــاىل  هللا  وّفقنــا 
منــوذج  ونصبــح  القــول  هــذا  حبســب 
ميــزات  وننشــر  احلقيقيــني  املســلمني 
اإلسالم وكماالته رغم املعارضة كلها 
وأن يصبــح كل واحــد منــا ممن حيمون 
اإلســالم احلقيقــي وُيظهــرون صدقــه. 

)آمني( 
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األصل يف احلياة اإلحياء 
ال  واخلري  اإلماتة،  ال 
وليس  واإلصالح  الشر، 
القانون  ذلك  خالف  فمن  اإلفساد، 
العقوبة،  نفسه  على  أوجب  فقد 
ويذوق  معوجه،  ويقوِّم  ليدرك خطأه، 
ُمرَّ  للذنوب  يعرف  حىت  أمره،  وابل 
مذاقها، وَنن رحيها، وخبث منتهاها، 
فيبغضها ويبغض املروجني هلا، ويعرف 
وطالوهتا،  حالوهتا  واخلريات  للطاعة 
فيعشقها  وشذاها،  وطيَبها  وَعرَفها 
ويهيم هبا، ويكون أبهداب التقوى من 

املتمسكني.
ويف هذا السياق، جند املسيح املوعود 
طاغوا  بعدما  قومه  عن  يقول   
وزاغوا، وعصوا وأفسدوا، وابعوا منهج 
الصالح ابجملان، وهو احلال نفسه الذي 
أصاب مفاصل األمة اإلسالمية مجيعًا 

إىل  جنبًا  معه  يسري  َمْنُظور،  لكتاب 
جنب، كالها مرآة اآلخر، هو كتاب 
توجد،  حيث  يوجد  للبشرية  هداية 
ويؤيت ثاره كلما خوت بطوهنم، وُينزل 
وأقحلت  أحملت  الغيَث كلما  عليهم 
الذي  املوعود  املسيح  وهو  أرضهم، 
تعاليم كتابه،  عن  شعرة  قيد  حييد  ال 
هللا  آبايت  يستشهد  شريعته،  وَهْدي 
وعذاهبم،  الظاملني  حال  تصف  اليت 
واآلابء  واألقربني،  األهَل  كانوا  ولو 
تنكب  من  لألمة  حمذراً  واألجداد، 
واالستنان  سبيلهم،  واتباع  طرقهم، 
هو  وها  اهلالك كله،  ففيها  بُسنتهم، 

املثال أمامهم. 
فيقول : »وأزاغ هللا قلوب علمائنا 
وفقرائنا، وأطفأ نور قلوهبم حىت عادوا 
إىل اجلهالة اليت ُأخرجوا منها مبا كانوا 

يفسدون يف األرض«. 

يف كل صقٍع وَكْفٍر وجنٍع، فأقعدها مع 
املفلوجني:

وفقرائنا،  علمائنا  قلوب  هللا  »وأزاغ 
وأطفأ نور قلوهبم حىت عادوا إىل اجلهالة 
اليت ُأخرجوا منها مبا كانوا يفسدون يف 
األرض، وما كانوا من املصلحني. ففنوا 
يف األهواء، واستكانوا يف اآلراء، ووهنوا 
تراهبم،  اجلهل  ريح  وذّرت  وكِسلوا، 
وُسلبت قواهم كّلها فصاروا كاملّيتني.«

اَها * َوَقْد َخاَب َمْن  َلَح َمْن زَكَّ  ﴿َقْد َأفـْ
َفَسْوَف  َظَلَم  َمْن  ﴿َأمَّا   )1(  ﴾ اَها  َدسَّ
ُبُه َعَذااًب ُنْكرًا  َعذِّ يـُ ُبُه مُثَّ يـُرَدُّ ِإىَل رَبِِّه فـَ َعذِّ نـُ
َلُه َجزَاًء  * وََأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فـَ
ُقوُل َلُه ِمْن َأْمراَِن ُيْسرًا﴾ )2( احْلُْسَى َوَسنـَ
اإلمام  جاء  الذي  هللا  كتاب  ذلك 
وأقاصيص  حكاايت  ليس  أنه  ليثبت 
قد حدثت يف املاضي، وإمنا هو واقع 
ُمناِظر  هو  مسطور  وكتاب  متجدد، 

من روائع البيان عند املسيح املوعود
من كتاب التبليغ / وصفه ملساوئ القوم

حلمي مرمر
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إذن قد زاغت القلوب، وزيغ القلوب 
عباراته،  هبا  فابتدأ  الضالالت،  مبدأ 
واملال  وشهواهتا،  الدنيا  إىل  فجنحوا 
وبريقه، والسلطة والكراسي واملناصب 
وإغراءاهتا، وأخذ كلُّ واحد منهم ينظر 
حوله  وجيمع  امسه،  وُيلمَّع  ذاته،  إىل 
املصفقني واملؤيدين واألنصار، ينتصر 
له،  ينتصرون  كالعميان  وهم  لرأيه، 

وكانوا له تبعًا 
ابلعلماء، مث  بدأ    أنه  واملالَحظ 
أتبعهم الفقراء، ألن ذلك هو الرتتيب 
الذي نراه حيدث كل يوم، ويف كل أمة 
وجيل، العلماء رؤوس القوم وجباهلم، 
أما البقية فأايدي وأرجل وأعني وآذان 
هلم، وتالل وهضاب وسهول وأودية، 
منهم،  متمكن  الشعور  ذلك  وألن 
القيامة  يوم  أيتون  عارفون،  له  وهم 
قائلني  عليهم  بالئمتهم  يلقون  وهم 
رَاَءاَن  وَُكبـَ َنا  َساَدتـَ َأَطْعَنا  ِإانَّ  َنا  ﴿رَبـَّ
ِضْعَفنْيِ  آهِتِْم  َنا  رَبـَّ  * ِبياَل  السَّ َفَأَضلُّواَن 
 )3( َلْعًنا َكِبريًا﴾  ُهْم  وَاْلَعنـْ اْلَعَذاِب  ِمَن 
لكنهم عندما تزوغ قلوهبم، فإهنا تكون 
قد زاغت وفيها خيٌط من نور، وبقيٌة 
من ُطهر، أطفأها زيُغهم، وأتى عليها 
حىت أفى آخر قطراهتا سوُء اختيارهم، 
فلم يعد لغراس الطهر حياة يف أرض 
الدََّنس، ومل يعد للنور عمل يقوم به يف 

بالد العميان )فأطفأ نوَر قلوهبم( 

كل ذلك مل يكن قسراً وقهراً وإجباراً، 
إمنا كان نتيجًة طبيعيًة إلرادٍة أرادوها، 
مبحض  واختياٍر  توجهوها،  وِوجهٍة 
ربك  يظلم  )وال  اختاروه،  إرادهتم 
أحداً(،  وعادوا إىل اجلهالة اليت كانوا 
هللا  فضل  مبحض  منها  ُأخرجوا  قد 
مبا كانوايفسدون  اخلالصة،  ورمحانيته 

يف األرض ومبا  كانوا يظلمون. 

العدل أساس امللك، والظلم هدٌم هلذا 
التبار  وإحالل  وتقويضه،  األساس 

واهلالك واخلراب حملَّه.
مث يقول املسيح املوعود : »ففنوا 
اآلراء،  يف  واستكانوا  األهواء،  يف 
اجلهل  ريح  وذّرت  وكِسلوا،  ووهنوا 
فصاروا  قواهم كّلها  وُسلبت  تراهبم، 

كاملّيتني.« 
الطالح،  الصالح وحلَّ  بعدما غاب 
األهواء،  وسكنتها  القلوب  وزاغت 
الشياطني،  واحتلتها  هللا  منها  وغاب 
الناَس  هللا  فطر  اليت  للفطرة  يعد  مل 
األجساد  صارت  وإمنا  وجود،  عليها 
وكراً لألهواء حىت ُمسخت وُطمست، 
واألنفس  األجساد  واستحالت 
والقلوب واألرواح أهواًء، ومل يعد هلم 
آبرائهم،  التمسك  إال  أهداٍف  من 
وراء  رسوله  وأسوة  هللا  وتركوا كتاب 
قواهم  فوهنت  ظهورهم كاملنبوذات، 
الرابنية،  صبغتهم  وتالشت  الروحية، 

بها  فابتدأ  الضاالت،  مبدأ  القلوب  وزيغ  القلوب،  زاغت  قد  إذن 
والسلطة  وبريقه،  والمال  وشهواتها،  الدنيا  إلى  فجنحوا  عباراته، 
إلى  ينظر  منهم  واحد  كلُّ  وأخذ  وإغراءاتها،  والمناصب  والكراسي 
واألنصار،  والمؤيدين  المصفقين  اسمه، ويجمع حوله  ع  وُيلمَّ ذاته، 
تبعاً.  له  وكانوا  له،  ينتصرون  كالعميان  وهم  لرأيه،  ينتصر 
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يطمحون  عليا  ذات  من  هلم  يعد  ومل 
أثرها،  ويقتفوا  مثاهلا،  حيوذوا  أن  إىل 
هبم  فاستبد  بضوئها،  ويستضيؤوا 
احلياة  حركة  عن  وأقعدهم  الكسل، 
وانقطعوا عن  أجلها،  من  ُخلقوا  اليت 
نور السماء، وغلَّقوا عليهم كل منفٍذ 
أوزاهنم،   فخفَّت  فجهلوا،  لضياء، 
مَلكات  ُأودعوا  قد  كانوا  بعدما 
وقدراٍت ُتنبُت فيهم كل ألوان احلبوب 
ُتربًة  تراهُبم  وكان  والثمار،  والغالل 
اندرة املثال، فريدة وحيدة يف خصبها 
وزروعها وبكارهتا، لكنهم أحالوا تلك 
منثوراً،  هباًء  النادرة  اخلصيبة  بة  الرتُّ
به  وتلعب  مأخذ،  الريح كلَّ  أتخذه 
األهواء يف كل ملعب، وما له من قْدٍر 
فبات  إرادة وال مشيئة،  قيمٍة وال  وال 
والسمني  رخيصًا،  أيديهم  يف  الغايل 
يد  يف  مصريه  وابت  غثًَّا،  بتهاوهنم 

غريه، وبئس املصري.
لُبًَّا  قشر  من  أبيديهم  ما  أن  وظنوا 
لبنًا  ُسمٍّ  من  يشربون  وما  خالصًا، 
سائغًا، وما تنتجه عقوهلم بدياًل خرياً 
اخلري  فرتكوا  وآايته،  هللا  من كلمات 
بعد  فجهلوا  الشر كله،  كلَّه، وحازوا 
علم، وضلوا بعد ُهدى، وكفروا أبنعم 
هللا بعد إميان هبا، وانقطعوا عن احلياة 

احلقيقية فكانوا ميتني. 
الرائع،  التسلسل  هذا  إىل  انظر 

الذي  واالستقراء  الفائق،  والرتتيب 
احلياتية  الناس  لتجارب  ظل  هو 
املوعود  املسيح  بدأ  كيف  املتكررة، 
القلوب، مث  بزيغ   وصف حاهلم 
انتهى هبم املآل إىل املوت الزؤام الذي 
ليس بعده شيء، فقد اتبعوا خطوات 
الشيطان، ولو كانوا من أهل بيت هللا، 
اللتزموا ِشرعَته، واتبعوا قانوَنه، وطبقوا 
وألدركوا  ظالله،  يف  وتنعموا  دستورَه، 
بطرفة عني، أن هللا حذرهم من اتباع 
تلك اخلطوات املشؤومة، لكنهم زاغوا 
أنوارهم،  فُأطفئت  الضوء  مصدر  عن 
الضوء، وكسلوا  ذلك  النطفاء  ووهنوا 
ملا  فجهلوا  قواهم،  عنهم  غابت  ا  َلمَّ
التعلُّم  مَلكات  وفقدوا  معلمهم  فقدوا 
أيضًا،  فانقطعوا من ذلك كله فماتوا.

إن القوم الذين قصَّ لنا المسيح الموعود  قصتهم لم يكونوا 
ألسافهم،  أمثااًل  كانوا  وهم  أمثالهم،  نحن  إنما  القوم،  من  بدعًا 
وسوف يكون بعدنا من يتخذ منا نسخة أخري تشيع في البلدان، 
ويكون لها صور شتى في األنحاء، لذلك جاء إمام الزمان يقدم لنا 
النموذج، ويضرب المثل، ويشخص المرض، ويكشف عن الَعَرض، 
ويصف الدواء، ويقدمه بيده للمرضى، ويقول لهم : اشربوا من يدى 

هنيئًا مريئًا فإني جئت بكم رحيمًا ...

املسيح  لنا  قصَّ  الذين  القوم  إن 
املوعود  قصتهم مل يكونوا بدعًا 
من القوم، إمنا حنن أمثاهلم، وهم كانوا 
أمثااًل ألسالفهم، وسوف يكون بعدان 
من يتخذ منا نسخة أخرى تشيع يف 
يف  شىت  صور  هلا  ويكون  البلدان، 
األحناء، لذلك جاء إمام الزمان يقدم 
لنا النموذج، ويضرب املثل، ويشخص 
املرض، ويكشف عن الَعَرض، ويصف 
الدواء، ويقدمه بيده للمرضى، ويقول 
هلم : اشربوا من يدي هنيئًا مريئًا فإين 

جئت بكم رحيمًا.

املراجع:
1. )الشمس 11-10(
2. )الكهف 89-88( 

3. )األحزاب 69-68( 
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* احَلسُد داٌء ُينهُك اجَلسَد ويفسُد الودَّ.

* ال تصاحب يف األسفار غنيًا، فإن ساويته يف اإلنفاق 
أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك.

* ليس كل ما يلمُع.. ذهبًا.
وليس كل من سار معك.. صاحبًا.
وليس كل من قال أحبك.. صادقًا.

وليس كل من صلى.. مؤمنًا.
 مجال الذهب يف عتقه.. والصاحب يف وّده.

و احلبيب يف تضحيته.. واملؤمن يف قلبه.

* حيكــى أن نســرًا  كان يصطــاد أفعــى، فالتفــت علــى ظهره 
قبل أن يتمكن منها، حلق هبا عاليًا لينقذ نفسه، فشاهدته 
الطيور الصغرية وقالت إبعجاب ســاذج: اي لروعة الصداقة 

زواحق األرض مع أجنحة السماء يف حتالف اندر.
فقــال النســر  يف ســره: لــو حاولــت أن أرمــي هــذه األفعــى 
ســتلدغين وأمــوت. وأفصــح لســان حــال األفعــى لــو لدغتــه 
اآلن ســريميين أرضًا وأموت. فقرر كل منهما انتظار اآلخر 
حىت يغلبه النعاس لينقض عليه مث يبحث عن صيد جديد.

علينــا أن ال حنكــم علــى األشــياء قبــل معرفة حقائقها.. وأن 
ال نسرع إبختاذ القرارات فاألمور خبواتيمها.

َتَكلُّفـــًا  ِإاّل  َيرعـــاَك  ال  الــــَمرُء   ِإذا 
رَاحـــٌة  ـــْرِك  التـَّ َويف  أْبـــَداٌل  النَّـــاِس   َفِفـــي 
قلبـــُه  ْهـــوَاَك  يـَ ْهـــوَاُه  تـَ َمـــْن  ُكلُّ   َفَمـــا 
طبيعـــًة  الـــوداد  صفـــو  يكـــن  مل   إذا 
خليلـــُه  خيـــوُن  خـــلٍّ  يف  خـــرَي   وال 
َعْهـــُدُه  َقــــــــــــاَدَم  تـَ َقـــد  َعْيشــــــــــــا  ْنِكـــُر   َويـُ
هِبَـــا َيُكـــْن  ملَْ  إذا  يَـــا  نـْ الدُّ َعلَـــى  َســـالٌم 

ـــفا الَتَأسُّ َعَليـــِه  ُتكثِـــر  َوال   َفدعـــُه 
جفـــا ولـــو  للحبيـــب  صـــرٌب  القلـــِب   ويف 
َصَفـــا َقـــْد  لَـــَك  تَـــه  يـْ َصافـَ َمـــْن   َوال كلُّ 
تكلُّفـــا جيـــيُء  وٍد  يف  خـــرَي   فـــال 
ابجلفـــا  ِ املـــودَّة  بعـــِد  مـــن   ويلقـــاُه 
َخَفـــا َقـــْد  اِبأَلْمـــِس  ِســـرًّا كان   َوُيظِهـــُر 
منصفـــا الوعـــد  صـــادق  صـــدوق  صديـــق 

أبيات لإلمام الشافعي:

إعداد: حممد عمار املسكي

ِحَكٌم ونواِدُر
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مستقل  أان  بينما 
إىل  متوجها  احلافلة 
كنت  اجلمعة،  صالة 
حلضرة  األوهام  إزالة  يف كتاب  أقرأ 
ما  فكرة  ابغتتين  املوعود  املسيح 
مبا  أقرأ  ما  اختلط  حبيث  إبحلاح، 
ابغتين من خواطر. لقد أخذت أفكر 
ابلفعل مبجرد ما أن وقعت عيين على 
وكانت  يدي  بني  الكتاب  كلمات 
البينة  سورة  مفتتح  حول  كلمات 
وتفسري سورة الزلزلة، أما األفكار اليت 
فكانت خبصوص  قلي  تواردت على 
املسيح  حلضرة  املخالفون  يـُزِْمع  ما 
محلة  من  به  القيام  ومجاعته  املوعود 
حضرة  أعمال  لتمحيص كافة  حبثية 
اهلدام  النقد  بغرض  املوعود  املسيح 

فال بد أن يعتمد على جمموعة قواعد 
الدوام،  على  منها  منطلقا  ويكون 

وهذا ما سنورده يف األسطر التالية.

الناقد والناقض
يوجد  ال  أنه  ُيعلم  أن  بد  ال  مبدئًيا 
ما  اإلسالمية ككل  الثقافة  عامل  يف 
بل  اهلدام،  النقد  أو  ابلنقض  ُيسمى 
به  يعتقد  ما  وهذا  العكس،  على 
اإلسالمية  للجماعة  املخالفون  حىت 
نرباس  اإلسالم  أبن  أيًضا  األمحدية 
هدى يقضي على الظالم وخُيرج من 
املُتسع،  النور  فسيح  إىل  الظلمات 
ويف هذا الشأن اهلام مل نَر من هؤالء 
املخالفني ولو مرة واحدة تروجًيا لنوٍر 
إببرازه  سواء  مصدره،  كان  أاًي  ما 

-حسب  اإلمام  حضرة  بناء  ونقض 
يقومون  ذلك  سبيل  ويف  زعمهم- 
نسخ  إىل  حضرته  كتب  بتحويل 
والتصحيح  للتعديل  قابلة  إلكرتونية 
واملطابقة ومن مث يقومون ابلنقد ومن 
مث النقض، على حسب ما سولت هلم 
أنفسهم، بتدشني أكادميية للدراسات 
األمحدية املتخصصة وذلك بغرض ما 
اجلماعة  هدم  على  العمل  أنه  يرون 

من الداخل.
أن  خمالف  أي  حق  من  إن  ابلطبع 
النظر  بغض  العمل  ذلك  مبثل  يقوم 
النية  وحسن  املصداقية  مدى  عن 
العمل  هذا  إذا كان  ولكن  الساذج، 
الذي يبغي اهلدم خاصة هو خالًصا 
أصحابه،  يزعم  تعاىل كما  هللا  لوجه 

حممد مصطفى

جماعة اهلل
 بين مساعي  النقد والنقض
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اإلسالمية  اجلماعة  كتب  من 
حضرة  وخاصة كتب  األمحدية 
مرزا غالم أمحد القادايين املسيح 
  املهدي  واإلمام  املوعود 
الساطع  ابلنور  تفيض  وهي 
فلم  السبيل،  سواء  إىل  واهلادي 
خيرجوا ليعرتفوا معلنني ولو مرة أن 
يف هذه املواد ما يفيد، وهذا ال 
ُيصدق عقاًل، إذ ال بد من وجود 
ولو فائدة واحدة حىت يف الكيان 
الفاسد عموًما، ولكن نرى على 

النقض  ينتقدون بغرض  العكس أهنم 
كل  عن  الطرف  غاضني  فحسب 
الفوائد اليت تفيض هبا هذه األعمال، 
فأية مصداقية ميكن أن ُترجى من مثل 

هذا العمل التخصصي اي ُترى؟!
أما على اجلانب اآلخر، وهو جانب 
املعارضني أنفسهم، فلم خيرج لنا ولو 
الذي  نوره  علينا  يعرض  منهم  واحد 
أن  شك  ال  يسري.  وفيه  به  اهتدى 
هادي  هو    املصطفى  حممد  نور 
–أي   وحنن  به،  رضي  ممن  الكل 
املسلمني األمحديني- أوهلم وآخرهم، 
ولكن كلنا يعلم متام العلم أبن هناك 
تبدياًل سيحدثه الناس يف دين وسنة 
أو طول  النوااي   جراء سوء  حممد 
وهذا  الثقافات،  وتداخل  األمد 
التبديل يف حد ذاته مصداٌق ملا قيل 

ُلوا  لرسول هللا: »إِنََّك اَل َتْدِري َما َبدَّ
ْعَدَك« )1(.  إًذا فال بد من جُمدد هلذا  بـَ
اهتدى  وقد  الفريد؛  امُلحمدي  النور 
امُلَجدد  النور  األمحديون بدورهم هلذا 
األهم  السؤال  أما  بنعمة هللا وفضله، 
اي  هداكم  جُمدد  نور  أي  فهو:  اآلن 
يبغي  الذي  الكيان  هذا  ُمنشئي 
النقض ال النقد؟! فقد قال هللا تعاىل: 
َبَع  تـَّ ْهِدي ِإىَل احْلَقِّ َأَحقُّ َأْن يـُ ﴿َأَفَمْن يـَ
ْهَدى َفَما َلُكْم  ي ِإالَّ َأْن يـُ َأمَّْن اَل َيِهدِّ

َكْيَف حَتُْكُموَن ﴾ )2(.
 يقولون أهنم ينقدون مبوضوعية. مع 
أن النقد حبسب أصوله هو ابختصار 
إبراز مجاليات العمل واإلشارة والتنويه 
العقل  يتصور  ال  فمثاًل  عيوبه.  إىل 
يتم تقدمي  شيء ال ميت  السليم أن 

لألدب أو الفن بصلة مث ُيطلب 
الفين  أو  األديب  للنقد  إخضاعه 
أوًل؛  هذا  متخصص،  بشكل 
ذلك  مثل  يستحق  ال  مث  فمن 
بسبب  عليه  النقد  إجراء  العمل 
الضعف والركاكة الظاهرة؛ وهذا 
حد  يف  النقد  صفة  إىل  يرجع 
ذاهتا؛ تلك اليت أسلفنا وذكرانها 
واإلشارة  العمل  مجاليات  »إبراز 
يكون  فإمنا  عيوبه«  إىل  والتنويه 
جبدارة  استحق  ما  على  النقد 
وُيستخرج  فيه  وُيبحث  يَدّرس  أن 
والآللئ  واجلواهر  الدفينة  الكنوز  منه 

الثمينة.
لذا فهذا –وإن كان إقرارًا ضمنًيا من 
املخالفني بتفرد أعمال حضرة املسيح 
وأدبًيا-  فنًيا  ومتيزها  الكتابية  املوعود 
وأقول  واقعية  أكثر  سأكون  أنين  إال 
ُيزمع  أو  أنشئت  اليت  أن هذه احلركة 
املسيح  لكتب  استهدافا  إنشاؤها 
قسمي  حتت  تندرج  إمنا  املوعود 
أييت  كلما  تنشط  اليت  التحركات 
مصلٌح مساويٌّ إىل هذه الدنيا، وهذان 
ها  تنشط  اليت  احلركة  من  القسمان 
)احلركة التامة واحلركة الناقصة(. يقول 
ذلك:  بشأن  املوعود  املسيح  حضرة 
»إن احلركة التامة هي اليت هتب الروح 
نزاهة، وُتنشط العقل والفهم إىل حد 
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كبري، وتوجهها إىل احلق. أما احلركة 
الناقصة فهي أن يتنشط العقل والفهم 
إىل حد ما بتحريض من روح القدس، 
ولكنهما ال يتوجهان إىل احلق بسبب 
عدم سالمة املواهب واالستعداد، بل 
َمَرٌض  ُلوهِبِْم  قـُ ﴿يِف  آية  عليه  تنطبق 
احلركة  أن  أي  َمَرًضا﴾.  اللَُّ  زَاَدُهُم  فـَ
تؤدي  الشخص وعقله  فهم هذا  يف 
ذي  من  أكثر  حالته  تدهور  إىل 
قبل، وذلك مثلما نزل يف زمن مجيع 
املالئكة،  نزل  أنه كلما  إذ  األنبياء؛ 
يف  عامة  حركة  نزوهلم  مع  نشأت 
الطبائع بوجه عام، وبتحريض ابطين 
من املالئكة. فُيجذب أبناء الصدق 
هم  الذين  أما  الصادقني،  إىل هؤالء 
يستفيقون  أيًضا  فهم  الشيطان  ذرية 
من رقود الغفلة ويتوجهون أيًضا إىل 
يستطيعون  ال  ولكن  الدين،  أمور 
التوجه إىل احلق بسبب النقصان يف 
مواهبهم واستعدادهم« )3( . فها هو 
ما  يصف  املوعود  املسيح  ذا حضرة 
حيدث متاًما وكأنه حاضر ويرى، فما 
وأمثاهلا  التخصصية  الدراسات  هذه 
نقض  بغرض  املعارضني  ِقبل  من 
إال  إمامها  وتفنيد  األمحدية  اجلماعة 
فيهم  األصل  يف  نشأ  انقص  حترك 
السماوي  املبعوث  هذا  نزول  جراء 
فيهم  لينشأ  واملالئكة معه، وما كان 

شيء لوال انبعاث نوره ، فتوجهوا 
ألمور الدين كما هو واضح إال أهنم 
استساغة  يستطيعون  ال  ولألسف 
إايه  خمالطتهم  من  الرغم  على  احلق 

بسبب نقص فيهم وعناد وِكرب. 
هذا  ُمنشِئي  مبتغَى  –وهو  والنقض 
الكيان - فهو إرادة اهلدم التام بغض 
حماسن  أو  مجاليات  أي  عن  النظر 
األعمال  يف  ومجال  قوة  مواطن  أو 
يكون  وابلتايل  يستهدفوهنا،  اليت 
هذا الكيان مبثابة خطر على الثقافة 
خطر  أنه  أقول  ال  عموًما،  واألدب 
األمحدية،  اإلسالمية  اجلماعة  على 
وبقيت  صمدت  اليت  اجلماعة  تلك 
حني  متميزة  قائمة  فريدة  وحيدة 
املختلفة  الكياانت  أعىت  ابتغت 
خطر  فال  لذلك  وإزالتها..  إفنائها 
من  ينشأ  أن  ميكن  الذكر  يستحق 

خالل أي تكتل دنيوي جيتمع ضد 
كيان مساوي واحد غرسته يد القدرة. 
لكن اخلطر حلقيقي هنا إمنا هو خطر 
فحني  عموًما،  ومساره  األدب  على 
املزمع  هذا  مثل  مشروع  إىل  النظر 
إنشاؤه بغرض النقض حقيقًة، وُيعلن 
أنه للنقد زيًفا فإنه ميثل مفسدة أدبية 

فنية وثقافية وعلمية كربى.
اثنًيا، ابلنظر إىل الصفة امُلحددة اليت 
املوعود  املسيح  أعمال حضرة  متثلها 
الديين  االعتقاد  تقدم  واليت  املكتوبة 
الصحيح إبهلام ووحي مساوي خالص 
الشريفة  حياته  سوانح  ُتصور  كما 
وغري ذلك جند أهنا صفة دينية حمضة 
صيغت بشكل أديب مميز وفريد ومؤيد 
من هللا تعاىل، بل إن بعضه وحي اتم 
منه عز وجل، فال يفوقه سوى النص 
القرآين اجمليد املوحى بنصه إىل حضرة 

فا خطر يستحق الذكر يمكن أن ينشأ من خال أى تكتل دنيوى 
الخطر  لكن  القدرة.  يد  غرسته  واحد  سماوى  كيان  ضد  يجتمع 
لحقيقي هنا إنما هو خطر على األدب ومساره عموًما، فحين النظر 
إلى مشروع مثل هذا المزمع إنشاؤه بغرض النقض حقيقًة، وُيعلن 
أنه للنقد زيًفا فإنه يمثل مفسدة أدبية فنية وثقافية وعلمية كبري.
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األعمال  فهذه   . النبيني  خامت 
أبساليب  واملصاغة  املُركزة  الدينية 
انتوى  من  على  توجب  فريدة  أدبية 
التشمري هلا ليزيلها أن يكون لديه ما 
هو أعلى منها –إذ ال جيوز أن حيكم 
لديه  وليكن  األعلى-  على  األدىن 
ما يضاهي مقامها على أقل تقدير، 
مبعى أن حضرة املسيح املوعود مثاًل 
بشكل  الفاحتة  لسورة  تفسريًا  قدم 
»الرباهني  أوهلا  ثالثة كتب،  يف  مميز 
الصادقني«  »كرامات  مث  األمحدية« 
و »إعجاز املسيح« وابلنظر إىل تلك 
التفسريات الثالثة واملختلفة مذاقا، ال 
يسعنا إال الصمت خشوعا، والذهول 
فإذا كان  العمل اجلليل.  انبهارا هبذا 
ذاك  املزمع  الدراسات  نو كيان  ُمدشِّ
ُمساقني هبدى هللا كما قالوا بنية عمل 
ما يرضيه تعاىل فبكل أتكيد سيعينهم 
هللا على تقدمي ما هو أفضل وأجدر 
مما ينوون إجاحته وإزالته، خاصة مع 
هدمه  يريدون  ما  أبن  األول  زعمهم 
هو دجل من الشيطان حصرًا وليس 

فيه أي هدى أو نور!
يف  ذكرانه  للذي  وابملخالفة  وهنا، 
شأن  من  إن  نقول:  األوىل  نقطتنا 
مجع املتجشمني مهمة هدم اجلماعة 
يكونوا  أن  األمحدية  اإلسالمية 
حتًما،  هللا  من  بسالح  مدعومني 

حرب  يف  زعمهم  حبسب  ألهنم 
وهبوا  وقد  الدجال،  الشيطان  مع 
اخلطر  وأنفسهم إلزالة هذا  أرواحهم 
وإزاحته من سبيل الدين القومي، فإذا 
كان هللا قد وهب الني  وهو أمي 
ال يقرأ هذه املكانة العظيمة إلظهار 
دينه، وإذا كنا نزعم )حنن االمحديني( 
أبن هللا عز وجل هيَّأ مسيحه املوعود 
أهلمه  أبن    هللا  رسول  وخادم 
وأصلحه يف ليلة حىت برز ألصحاب 
امليدان ففروا منه من قبل مباراته وما 
أفال  حتدايته..  ملواجهة  شربا  تقدموا 
ُيظهر املخالفني اآلن –مع قوهلم ما 
يقولون عن حضرة اإلمام- كراماهتم 
ودينًيا  أدبًيا  اإلعجازية  وخوارقهم 
على  اخلطر  هذا  ضد  هللا  لدن  من 
الدين كما يزعمون؟ بغض النظر عن 
أو  األديب  أو  الديين  عدم ختصصهم 

من  يهب  هللا  أن  عرفنا  فقد  الفين، 
يقدمون  أفال  السماء.  حربة  يشاء 
يدعون  ما  على  يقضي  الذي  النور 
أنه الظالم والدجل الشيطاين حصرًا؟ 
أو أهنم يكذبون وخيدعون  فإما هذا 

ويلبسون احلق ابلباطل العبني.

كيف ُيزال الباطل؟
يقول هللا تعاىل مشريا إىل سنته األزلية 
﴿َوُقْل  ومفسدة:  سوٍء  إزالة كل  يف 
اْلَباِطَل  ِإنَّ  اْلَباِطُل  َوزََهَق  احْلَقُّ  َجاَء 
من  ونستشف    ،)4( زَُهوًقا﴾  َكاَن 
احلق  جميء  أن  العظيمة  اآلية  هذه 
الباطل  لزهوق  األساسي  العامل  هلو 
جداًل  افرتضنا  فإذا  نعم،  واهندامه. 
فهل  ما،  زماٍن  يف  حٍق  وجود  عدم 
هلدم  إجيايب  مغزى  هناك  يكون 
الباطل؟! ال شك أن كثريا من الناس 

ُمساقين  ذاك  المزمع  الدراسات  كيان  نو  ُمدشِّ كان  فإذا 
تأكيد  فبكل  تعالى  يرضيه  ما  عمل  بنية  قالوا  كما  الله  بهدى 
ينوون  مما  وأجدر  أفضل  هو  ما  تقديم  على  الله  سيعينهم 
هدمه  يريدون  ما  بأن  األول  زعمهم  مع  خاصة  وإزالته،  إجاحته 
نور! أو  هدى  أى  فيه  وليس  حصًرا  الشيطان  من  دجل  هو 
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إنشاء  بغرض  الباطل  لتغيري  يسعون 
مصلحة دنيوية خاصة هلم؛ وال يكون 
فيكون  أبًدا  هللا  لوجه  التغيري  ذلك 
إذا  الباطل  فإن  لذا  ابلبداهة،  ابطاًل 
فليس  ليقوم  سواه  شيء  وال  سقط 
سوى ابطل آخر يقوم مقامه، وكأن 
حاهلا  بلسان  تعلن  املرتسمة  الصورة 

ْوَق بـَْعض. ْعُضَها فـَ أهنا ُظُلَماٌت بـَ
أما إذا كان احلق موجوًدا فهو وحبسب 
اآلية ﴿َوُقْل َجاَء احْلَقُّ َوزََهَق اْلَباِطل﴾ 
ينزاح الباطل تلقائًيا بظهور ذلك احلق، 
ينقشع مبجرد ظهور شعاع  إذ  كالليل 
ضوء واحد. فالنور ال حيتاج إىل جهد 
كبري النتشاره، ذلك ألن هللا تعاىل هو 
الباطل  أما  ونشره؛  إبشاعته  املُتكفل 
فإنه وإن كان ينتشر بسرعة أحياان، إال 
أنه حيتاج حتًما إىل جهد جهيد لذلك، 
سبيل  يف  الباطل  يواجهه  معوق  فأول 
انتشاره هو وجود احلق ذاته، بينما ال 
جيد احلق يف الباطل معوقا له، وال بد 
ليتسى للباطل أن يربز أن يكون احلق 
قد أصبح منبوًذا كلية يف قلوب الناس. 
مجاعة  له  وصارت  احلق  ظهر  إذا  أما 
مؤمنني فال يقوى الباطل حينذاك على 
املبطلون،  فعل  مهما  شعلته  إطفاء 
ومهما قامت الكياانت تلو الكياانت 
واملنظمات تلو املنظمات واحلركات تلو 
احلركات بغية هذا اهلدف، فرتاها تزول 

أسرع مما تقوم.
إننا نؤمن إميااًن حقيقًيا اتًما بقول املوىل 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم  عز وجل: ﴿اَي أَيـُّ
ُتْم  ُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـْ أَنـْ
ُتْم  بُِّئُكْم مبَا ُكنـْ نـَ يـُ ِإىَل اللَِّ َمرِْجُعُكْم مَجِيًعا فـَ
ْعَمُلوَن﴾)5(، فهل يؤمن هبا معارضوان،  تـَ
ال شك أهنم يقرأوهنا ابللسان فحسب 
يتجاوز  فال  فارغ  منها  الوجدان  بينما 
ابلًغا  ضررًا  يرون  أهنم  بدليل  تراقيهم، 
مجاعة  وجود  جراء  ابلدين  يلحق 

األمحديني، فسيعلمون.
احلركة  هذه  رواد  ُجل  أو  أحًدا  ولعل 
فيأخذهم  هذا  يقرأون كالمنا  وأمثاهلا 
ال  أن  العزم  عقد  على  الزائد  التحفز 
حتقيق  سبيل  يف  يستهينوا  أو  يلينوا 
الواقع ال  اهلدامة، ولكنهم ويف  مآرهبم 
يعلمون أن منهجهم هذا خطأ ابلنظر 
إىل ما أثرانه من نقاط، إذ ليس لديهم 

ولكنهم في الواقع ال يعلمـــون أن منهجهم هذا خطأ بالنظر 
إلى مـــا أثرناه من نقـــاط، إذ ليس لديهم نـــور يهدون به 
وال مصداقية نقدية ُتذكر ُيمكن على أساســـها أن ُيســـمع 
لهم بهـــا، وال هم حتـــى يقدمـــون بدائل لمـــا اعتبروه 
ظاًمـــا إال ظـــام! فأي منهج هـــذا الـــذي ينتهجون؟!

نقدية  مصداقية  وال  به  يهدون  نور 
ُيسمع  أن  أساسها  على  ميكن  ُتذكر 
َبدائَل  يقدمون  حىت  هم  وال  هبا،  هلم 
ملا اعتربوه ظالًما يف ظالم! فأي منهج 

هذا الذي ينتهجون؟!

على مائدة اجلهل
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  إن 
مرزا  حبضرة  اإلميان  مسألة  -وخبالف 
ومهداًي  موعوًدا  مسيًحا  أمحد  غالم 
معهوًدا وهي مناط القوة الوحيد لبقاء 
اجلماعة قائمة- هي حاملة لواء العلم 
اجلهاالت  كافة  تزيل  فهي  والعقل، 
القومي  الدين  سبيل  من  واخلزعبيالت 
نؤمن ابألشباح وال حبياة جسدية  فال 
قدمية إلنسان ما أاًي كان، كما ال نؤمن 
برجوع من مات إىل هذه احلياة أيًضا، 
وأن كل ما نقول إمنا هو متأسس على 
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قال  ومن  ريب،  دون  العظيم  القرآن 
وأين أنتم من املعجزات اخلارقة؟ نقول: 
العادات،  خوارق  ننكر  ال  كنا  وإن 
آية  من كل  أنتم  وأين  نسأهلم:  ولكن 

»َأَفاَل تـَْعِقُلوَن« يف كل القرآن؟!
معارضينا  جند  األسف  ومع  ولكن 
يقومون  واالستنارة  العقل  ُمدعي  من 
حتت  ينشؤون  ما  إلنشاء  املقابل  يف 
وعلمية ختصصية ويف  فكرية  مسميات 
نفس الوقت يرّوجون ألفكار ال يقبلها 
القرآن  السليم وال  املنطق  العقل وال  ال 
وإان  هلم كيف حيكمون؟!  فما  الكرمي، 

هلل وإان إليه راجعون.

املراجع
1.  )صحيح البخاري, كتاب الفن(

2.  )يونس: 36(   
3. )إزالة األوهام(

4.  )اإلسراء: 82(  
 5. )املائدة: 106(

 الجماعـــة قائمـــة- هـــي حاملة لـــواء العلـــم والعقـــل، فهي تزيـــل كافـــة الجهاالت 
والخزعبيـــات مـــن ســـبيل الدين القويـــم، فا نؤمـــن باألشـــباح وال بحياة جســـدية 
قديمـــة إلنســـان مـــا أًيـــا كان، كمـــا ال نؤمـــن برجوع مـــن مات إلـــى هـــذه الحياة 
أيًضـــا، وأن كل مـــا نقـــول إنما هو متأســـس علـــى القرآن العظيـــم دون ريـــب. وَمن 
قال وأيـــن أنتم مـــن المعجـــزات الخارقة؟ نقـــول: وإن كنـــا ال ننكر خـــوارق العادات، 
ولكن نســـألكم: لهـــم وأين أنتـــم من كل آيـــة ﴿أَفَـــاَ تَعْقِلُـــوَن﴾ فـــي كل القرآن؟!

حضرة مرزا غالم أمحد القادايين عليه السالم
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عبد القادر مدلل

إعالن وكالة ناسا األخير 
يقترب مما أكده القرآن الكريم ...

الفضاء  أعلنت وكالة 
بــــــــتاريخ  االمريكية 
 2 0 1 7 -2 -2 2
مكوان مشسًيا  نظاًما  اكتشفت  أهنا 

من سبعة كواكب تشبه األرض، ثالثة 
منها مؤهلة إلمكانية وجود املاء على 
اليوم  العلماء  ابت  حيث  سطحها، 
يف كواكب  حياة  بوجود  قناعة  أكثر 
إن   قال:  أحدهم  أن  حىت  أخرى، 
الكشف  سيتم  مىت  املطروح:  السؤال 
أن توجد حياة  ....وليس هل ميكن 

أخرى ؟.
 القرآن الكرمي أشار بشكل واضح إىل 
وجود حياة يف كواكب أخرى وليس 
هذا فحسب بل أكد اجتماع احلياة 
املوجودة يف  نظريهتا  األرض مع  على 
الكون، دون أن حيدد مىت وكيف سيتم 

هذا االجتماع، بل ُترك ملشيئته ، قال 
َماوَاِت  السَّ َخْلُق  آاَيِتِه  ﴿َوِمْن  تعاىل 
وَاأَلْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدآبٍَّة َوُهَو 

َعَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر﴾ )1(
يقول اخلليفة الرابع رمحه هللا يف كتابه 
›دآبة«  »إن كلمة  والعقالنية  الوحي 
ميشي  أو  يزحف  حيوان  تشمل كل 
على سطح األرض، وال تنطبق على 
احليواانت اليت تطري يف اهلواء أو اليت 
تنطبق  ال  يقينا  املاء، وهي  تسبح يف 
على احلياة الروحية. ففي اللغة العربية 
ال ُيطلق لفظ ›دابة‹ أبدا على األشباح 
من  الثاين  واجلزء  املالئكة.  على  وال 
اآلية الكرمية ال يتحدث عن إمكانية 
بل  الكون فحسب،  احلياة يف  وجود 
ال  أتكيد  وهو  وجودها،  على  يؤكد 
يف  العلميني  الباحثني  معظم  يستطيع 

عصران احلديث أن يتحدث عنه أبية 
ليس  أن هذا  اليقني. غري  درجة من 
كل ما تكشف عنه هذه اآلية الكرمية 
فوق  إعجازا  نرى  إننا  بل  والفريدة. 
أن  اآلية  هناية  يف  نقرأ  حني  إعجاز 
هللا تعاىل سوف جيمع بني احلياة على 
األرض واحلياة اليت يف جنبات الكون 

حينما يشاء«.
تعاىل  هللا  أن  تؤكد  السابقة  اآلية 
وتدب  متشي  اليت  الدابة  أوجد  كما 
ابملثل  خلقها  األرض كذلك  على 
واضحة  إشارة  وهذه  السماوات،  يف 
يف  أخرى  يف كواكب  للحياة  جدا 
هذا  وليس  أخرى،  وجمرات  مسوات 
فحسب بل اآلية تؤكد اجتماع دابة 
األرض بدابة السماوات ﴿َوُهَو َعَلى 
املأكد  ومن  َقِديٌر﴾  َيَشاُء  ِإَذا  مَجِْعِهْم 
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أن االجتماع سيكون بني املخلوقات 
سيكون  مىت  نعلم  ال  ولكن  العاقلة 
بل ترك ملشيئة هللا تعاىل َ﴿وُهَو َعَلى 

مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر﴾.
اآليـــة الثانيـــة الـــيت تؤكـــد وجـــود حيـــاة 
تعـــاىل  قولـــه  أخـــرى،  كواكـــب  يف 
َوِمَن  مَسَاوَاٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي  ﴿هللاُ 

ليس  ﴾)2(، ورقم سبعة  َلُهنَّ ِمثـْ اأَلْرِض 
بذاته  مقصودا  يكون  ان  ابلضرورة 
للداللة  القرآن  يف  استخدم  حيث 
على الكثرة، أي أن هناك عدًدا غري 
يبدو  لكن   ... السماوات  حمدد من 
أن كل مساء عبارة عن نظام سباعي 
أرض كأرضنا،  هلا  طبقات«  »سبع 
يقول اخلليفة الرابع رمحه هللا يف كتابه 
الوحي والعقالنية »وال بد من التبيان 
استعمال  له  »سبعة«  الرقم  أن  هنا 
ومعى خاص يف القرآن اجمليد، سواء 
يف  أو  الكرمية  اآلية  هذه  يف  كان 
األخرى،  املماثلة  اآلايت  من  الكثري 

احملددة  غري  الكثرة  على  يدل  إنه  إذ 
معى  يكون  هذا  معني. وعلى  بعدد 
اآلية هو أن الكون حيتوي على عدد 
غري حمدود من السماوات وكل منها 
»سبعة«  من  جمموعات  إىل  ينقسم 
أرض  منها  لكل  الكامل(  )العدد 
النظام  يدعمها  األقل،  على  واحدة 

السماوي )اجملرة( الذي تنتمي إليه«
أرضنا  مييز  ما  أن  املؤكد  أألهم  إن 
الكواكب أهنا صاحلة  عن غريها من 
عن  القرآن  يتحدث  فعندما  للحياة 

إن األهـــم المؤكـــد أن مـــا يميز أرضنـــا عن غيرهـــا من الكواكـــب أنها صالحـــة للحياة 
فعندمـــا يتحـــدث القـــرآن عـــن أراض أخـــري فمما ال شـــك فيـــه أنها تشـــبه أرضنا 
بصاحيتهـــا للحيـــاة.  إن هـــذا الكون الواســـع جدا بما فيـــه من مجـــرات وكواكب هائلة 
العـــدد لـــم تخلق عبثـــا بل إن ما هـــو مجهول أكثـــر وأعمق ممـــا هو مكتشـــف، وأعتقد 
أن القـــران كام الله تحـــدث عن أحـــداث هامة  جدا منهـــا الحياة فـــي كواكب أخرى.

أهنا  فيه  فمما ال شك  أخرى  أراض 
تشبه أرضنا بصالحيتها للحياة.  إن 
من  فيه  مبا  جدا  الواسع  الكون  هذا 
العدد مل ختلق  جمرات وكواكب هائلة 
عبثا بل إن ما هو جمهول أكثر وأعمق 
القران  أن  وأعتقد  مما هو مكتشف، 
هامة   أحداث  عن  حتدث  كالم هللا 

جدا منها احلياة يف كواكب أخرى.

املراجع:

1. )الشورى:30(    2. )الطالق:13(
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اجلزء الثاين )ح  14(
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370- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
الدكتور مري حممد إمساعيل وقال: بعد 
جاء  اللطيف  عبد  املولوي  استشهاد 
  املوعود  املسيح  إىل  مريديه  أحد 
شعر  بعض  معه  وأحضر  قاداين  يف 
الشعر يف  الشهيد، وضع حضرته هذا 
من  شيئا  فيها  ووضع  صغرية  زجاجة 
ربطها  مث  إغالقها  أحكم  مث  املسك 
الدعاء.  بيت  يف  مبعلق  وعلقها  خبيط 
لقد فعل ذلك بطريق وكأنه يعترب هذه 
الشعرات نوًعا من التربك. ولعله عّلقها 

يف بيت الدعاء للتذكري ابلدعاء له.

العجب والتكرب. وال يعين ذلك  فتولد 
معيًنا  طوال  حّددت  قد  الشريعة  أن 
للحية، بل الشريعة ال تتدخل يف مثل 
وفقا  ترتكها  وإمنا  اجلزئية  األمور  هذه 
هو  األساسي  والغرض  الذاتية.  للرغبة 
أال حُتلق اللحية بل ُترّب، ولكن ال حيّبذ 
تطويل اللحية كثريًا أيضا، فكان املسيح 
األنسب  من  يقول:    املوعود 
قبضة  على  تزيد  اليت  اللحية  قص 
غالًبا هو  والسبب يف ذلك  وأصبعني، 
ختالف  أيضا  ا  جدًّ الطويلة  اللحية  أن 
على  احلفاظ  ويصعب  واجلمال،  الزينة 

يف  معلقة  الزجاجة  هذه  ظلت  أقول: 
بيت الدعاء إىل سنني طويلة، إال أهنا 

منذ فرتة مل تعد ُترى هناك.

371- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
الدكتور مري حممد إمساعيل وقال: كان 
املسيح املوعود  يقص شعر حليته 

الزائدة ابملقص.
وا  أقول: قال الني  للمسلمني: ُقصُّ
يف  والسبب  اللَِّحى.  وََأْعُفوا  وَاِرَب  الشَّ
للجمال  مدعاة  اللحية  أن  هو  ذلك 
الشوارب  تربية  أما  والوقار،  الرجايل 
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قص  إن  ذلك  وإبزاء  أيضا.  نظافتها 
شعر اللحية لدرجة ترتاءى وكأهنا حملوقة 
أيضا خيالف احرتام أمر الني  وهو 
أمر ينبغي أن يعتربه املسلم املخلص غري 

مالئم.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -372
إمساعيل  حممد  مري  الدكتور  حدثين 
  املوعود  املسيح  مسعت  وقال: 
مصاب  إنين  عديدة:  مرات  يقول 
ابهلسترياي، وأحيااًن كان يصفه ابملراق، 
الفكرية  جهوده  بسبب  أنه  واحلقيقة 
وأعماله اليومية الشاقة من أجل أتليف 
عصبية  ألعراض  يتعرض  الكتب كان 
اهلسترياي،  مرضى  يف  عموًما  توجد 
الفجائي  للضعف  التعرض  مثال  منها 
للدوار،  والتعرض  اجلهيد،  العمل  أثناء 
وبرودة اليدين والقدمني، ونوبة اإلرهاق 
والقلق، أو الشعور حبالة موشكة على 
املوت، أو التعرض لالضطراابت القلبية 
الناس  بني  أو  الضيقة  األماكن  يف 
عالمة  إهنا  األعراض.  من  ذلك  وغري 
اإلرهاق،  أو  األعصاب  حلساسية 
يعاين من هذه  أيضا  اهلسترياي  ومريض 
حضرته  كان  املعى  وهبذا  األعراض. 
مصااًب هبذا املرض اهلستريي أو املراق.

أقول: ما تقّدم يف رواية املولوي شري علي 
أن حضرته كان يقول: يظن البعض عن 

اهلسترياي  مبرض  مصابون  أهنم  األنبياء 
هي  احلقيقة  الناس،  خطأ  هذا  أن  إال 
رهافة  بسبب  األنبياء  لدى  تظهر  أنه 
اهلسترياي  أعراض  تشابه  أعراٌض  احلس 
أنه  فيظنون  خيطئون  البعض  جيعل  مما 
اهلسترياي؛ وهذا يعين أن ما كان حضرته 
أنه مصاب ابهلسترياي إمنا  يقول أحيااًن 
كان متاشًيا مع هذا التعبري السائد وإال 
فكان يعرف علميًّا أنه ليس ابهلسترياي 
وإمنا هي أعراض تشابه أعراض اهلسترياي 
اليت تولدت من رهافة احلواس واإلرهاق 

الشديد لكثرة األشغال.
حممد  مري  الدكتور  أبن  أيضا  وأقول 
ا.  جدًّ وماهر  حاذق  طبيب  إمساعيل 
يف  عالية  بعالمات  ينجح  كان 
ويف  دراسته  فرتة  يف  االمتحاانت 
املركز  احتل  للطب  األخري  االمتحان 
البنجاب كله، كما أن  إقليم  األول يف 
معروفة  أيضا  وجدارته  وحذاقته  مهارته 
ولكونه  وظيفته.  أايم  يف  هبا  ومعرتف 
قريًبا للمسيح املوعود  متتع بصحبة 
حضرته وتسنت له فرص كثرية ملعاجلته 
أيضا لذلك فيقام لرأيه وزن ال حيظى به  

رأي آخر.

373- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
الدكتور مري حممد إمساعيل وقال: كان 
البيت على عهد املسيح املوعود  أوالد 

الرباءة1  ليلة  حلول  عند  أيتون   
ببعض أنواع املفرقعات النارية ويطلقوهنا 
من أجل اللعب والتسلية والرتفيه، وكان 
إذا كان  ذلك  يشاهد  أيضا  حضرته 
الثاين  موجوًدا يف البيت. وكان اخلليفة 
يقول أبن حضرته كان يقول إن إطالق 
األلعاب النارية يف البيت مفيد للقضاء 

على املادة الطاعونية ولتنقية اهلواء.
أحيااًن أنيت هبذه  الصغر  أقول: كنا يف 
ونطلقها  الضارة  غري  النارية  األلعاب 
البيت، وكان حضرته يشاهدها ومل  يف 
مينعنا بل كّنا نطلب النقود من حضرته 
يعطينا  فكان  األشياء  مثل هذه  لشراء 

إايها.

1.  لقد ورد يف بعض الرواايت:  َعْن َأيِب ُموَسى 
ِلُع  اأْلَْشَعرِيِّ َعْن َرُسوِل اللَِّ   َقاَل: ِإنَّ اللََّ لََيطَّ
ْغِفــُر جِلَِميِع َخْلِقِه  يـَ لَــِة النِّْصــِف ِمــْن َشــْعَباَن فـَ يِف لَيـْ
ٍك َأْو ُمَشــاِحٍن )رواه ابــن ماجــة : اَبب  ِإالَّ ِلُمْشــرِ

َلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن(  َما َجاَء يِف لَيـْ
هي ليلة 15 من شعبان وهي معروفة بليلة الرباءة 
عنــد بعــض املســلمني، حييــي بعضهــم هــذه الليلــة 
لينالــوا  والدعــاء  الكــرمي  القــرآن  وتــالوة  ابلنوافــل 
مغفــرة هللا املذكــورة يف الــرواايت وبعضهــم –وال 
سيما يف شبه القارة اهلندية- حيتفلون فيها آملني 
أن هللا تعــاىل غفــر هلــم يف هــذه الليلــة فيطلقــون 
املفرقعات واأللعاب النارية طول الليل. )املرتجم(
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

  عهد سيدنا مرزا غام أحمد القادياني

المسيح الموعود والمهدى المعهود

س: لقد صام  ف مرحلة معينة من حياته ألشهر 
الصيام  هذا  خلفية  هي  وما  ذلك  مىت حدث  متتالية، 

ونتائجه وأتثريه عليه؟
ج: صام  مدة تقارب ثانية أو تسعة أشهر متتالية، 
وتفصيل ذلك أنه يف أواخر عام 1875م أو يف مستهل 
عام 1876م رأى سيدان مرزا غالم أمحد  يف رؤاي، 
شيًخا صاحًلا طاهر املالمح خيربه أن الصيام ملّدة ُمعيَّنة من 
ُسنة األنبياء. واستجابًة لنصيحته عزَم على أن يبدأ الصيام 
خفيًة دون أن يعلم أحد عنه شيئا. فكان يوزّع طعامه سرًّا 
حَيُضروا  أن  إليهم  الذين طلب  الفقراء  الصبية  على بعض 
إليه يف أوقات معينة حدَّدها هلم. وكان يتناول وجبة واحدة 
فقط بعد املغرب.. ولكن بعد أسبوعني أو ثالثة من بدء 
اليت  الوحيدة  الوجبة  يف  الطعام  يقلل كمية  أخذ  الصيام 
يتناوهلا حىت صار يف هناية األمر يتناول بعض كسرات من 

تلك  ويف وصف  ساعة.  وعشرين  أربع  فقط خالل  اخلبز 
: الفرتة كتب

 »لقد استمر يب احلال على هذا املنوال ملدة ثانية أو تسعة 
شهور، وعلى قلة الزاد الذى كنت أتناوله، فإن هللا تعاىل قد 
حفظين من كل سوء يرتتب على نقص الغذاء. وخالل مدة 
الصيام هذه مررت بكثري من التجارب الروحية، فقد قابلت 
بعض كبار  وكذلك  السابقني،  الكرام  األنبياء  من  العديد 
وقد  قبل.  من  خلوا  الذين  والصاحلني  املسلمني  أولياء هللا 
تشرفت بزايرة رسول هللا  برفقة احلسنني وفاطمة وعلّي 
رضي هللا عنهم أمجعني. ومل تكن تلك الزايرة يف أثناء النوم، 

وإمنا كانت يف نوع من اليقظة الكاملة.
 وابإلضافة إىل هذه املشاهدات.. فقد رأيت أعمدة من 
النور الروحاين أبلوان خمتلفة كاألبيض واألخضر واألمحر.. 
يعجز  مبا  التأثري  وقوة  اجلمال  من  األنوار  تلك  وكانت 

كنز املعلومات الدينية
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اإلنسان عن وصفه. وكانت تلك األعمدة النورانية تتصل 
بقلي اتصاال خاصا حىت أين عند مشاهدهتا كنت أشعر 
لذهتا مع  ملقارنة  بنشوة خاصة ال سبيل  ينتشي  قلي  أن 
أي شيء آخر. وكنت أتصور أن تلك األعمدة النورانية 
تعبري عن احلب املتبادل بني هللا واإلنسان.. فإن نورا ينبثق 
من القلب ويتجه صاعدا إىل ِعّلّيني، بينما ينـزل نور آخر 
عمود  شكل  يتخذان  النوران  يلتقي  وحني  عليني..  من 
من نور. إن هذه التجارب الروحانية ليست مما ميكن أن 
يستوعبها أهل الدنيا، ولكن هناك أيضا يف الدنيا من مّن 

هللا عليه إبدراك هذه األمور.
أنين  تلك  الصيام  مرحلة  من  استفدهتا  اليت  األمور  ومن 
أن أحتمل اجلوع  احلال..  اقتضى  إذا  تبينت أين أستطيع 
ملدة طويلة من الزمن.. وإنين ألشعر أبنه إذا تبارى معي 
أحد املصارعني األقوايء يف حتمل اجلوع، فإنه سوف ميوت 
قبل أن أشعر حباجة إىل الطعام. وأشعر كذلك أنه ما مل 
أن  مبقدوره  فليس  املشقة،  تلك  اإلنسان  جسم  يتحمل 
أنصح  العالية. ولكين ال  الروحانية  األسرار  يتحمل أتثري 
به  أقم  مل  أان  وحىت  الصيام..  هذا  مبثل  يقوم  أن  أحدا 
ابختياري.. وإمنا قمت به انصياعا لتوجيه إهلي بلغين يف 
من  املرحلة  تلك  أهنيت  وقد  الوضوح،  واضحة كل  رؤاي 
أو تسعة شهور مستمرة، ومل أعد إىل  ثانية  بعد  الصيام 
تكرارها إال يف مناسبات اندرة« )كتاب الربية، ص 164 

– 167، احلاشية(. 

اآلايت  يشاهد  أن  يريد  من  أن    أعلن  مىت  س: 
ف  إليه  فلَيحضْر  اإلسالم  صدق  تثبت  الت  واخلوارق 

قاداين؟
لزعماء  نداء    أطلق  ج: يف مستهل عام 1885م 

اإلسالم  بركات  ملشاهدة  ورؤسائها  املختلفة  األداين 
وآايته الَنِضرة، ونشر إعالان ضمنه دعواه ابللغة األردية 
اإلعالن،  ذلك  من  مقتبس  يلي  وفيما  واإلجنليزية، 
هو  أنه  أيًضا  املؤلف  على  »لقد ُكشف   : يقول 
جمدد العصر، وأن كماالته الروحية متاثل كماالت ابن 
مرمي، وها يتشاهبان أشد املشاهبة، وأنه جملرد بركة اّتباع 
خري البشر وأفضل الرسل  فإنه على شاكلة خواّص 
ل على كثري من األولياء الكبار  األنبياء والرسل قد ُفضِّ
على  يبعث  قدمه  اقتفاء  وإن  قبله.  من  خلوا  الذين 
النجاة والسعادة والربكة، أما معارضته فتؤّدي إىل الُبعد 

واحلرمان«.
قد ُنشر عشرون ألف نسخة من هذا اإلعالن وُأرسلت 
يف  الدينيني  والزعماء  والوزراء  الرؤساء  من  الكثريين  إىل 
هْت إليهم الدعوة أبهنم إذا كانوا يشّكون يف  العامل، ووجِّ
إن كان  أو   ، هللا  رسول  صدق  أو  اإلسالم  صدق 
عندهم أي اعرتاض حول نزول الوحي أو وجود هللا تعاىل 
أو كان يساورهم شكٌّ يف فضيلة القرآن الكرمي، فلَيحضروا 
إليه يف قاداين أو يراسلوه عرب الربيد ليتحققوا من صدق 
القرآن  معجزة  جليًة  عليهم  ولتنكشف  اإلسالم،  رسالة 
 . الكرمي، وليعاينوا عن كثب صدق رسالة الني األكرم
وعلى إثر ذلك نشر  رسالة بعنوان »إعالن النبوة« 
تتضمن دعوة إىل زعماء األداين املختلفة يف اهلند لرؤية 
اآلايت واخلوارق اليت إبمكانه أن أييت هبا ملا حيظى به من 
أتييد مساوي، وقال: »إذا أتيتم إىل هنا وأقمتم سنة كاملة 
لكل واحد  م  يقدَّ آية مساوية، فسوف  أي  تشاهدوا  ومل 
منكم ما يعادل مائيت روبية شهرايًّ تعويًضا أو غرامة.« 
ومل أيت أحد غري ليكهرام، وعاقبته الوخيمة معروفة عند 

اجلميع نتيجة لتعنته.
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طفل مسكني، صدمه واقع العامل األليم وما فيه من 
إرهاب لعني، فبعد أن تصور العامل أنشودة للحب 
واحلرب  للكره  مرتعًا  وجده  والعمار..  والسالم 
والدمار.. فتساءل أبسف وابستنكار، وحبسرة ابلغة ال ختلو من 

براءة األطفال، وقال:
ملاذا؟! هل جيب أن يكون العامل هكذا؟!

هل هناك شيء فاتين أو شيء ال أفهمه؟!
ولكي أكون رجاًل ما الذي جيب علّي أن أفعله؟!
هل علّي أن أقاتل الناس ألثبت هلم من أكون؟!

هل ألجل هذا ُخلقت؟!
ملاذا ال تنتهي أبداً هذه األفعال؟!

ملاذا ال نكون جمرد أصدقاء؟! 
وهذه هي اإلجابة على تساؤالتك أيها الطفل املسكني يف زمن 

كثر فيه املالعني:
عليك أن تعرف أبن هناك نوًعا من البشر أشقياء أغبياء..

يرغبون يف سحق اآلخرين العتقادهم أبن األرض ال ميكن أن 
تسع غريهم من األحياء..

وأن الرمحة ال جيب أن تتنزل إال عليهم من السماء..
فأرواحهم خبيثة تتغذى على العداوة والبغضاء..

وقلوهبم حاقدة ال تنتشي إال بسفك الدماء..
وعقوهلم خربة ال تستوعب معى الصداقة..

 فقد يبتسم يف وجهك أحدهم وهو ُيضمر لك العدواة..

من  بئر  يف  إلقاءك  ينوي  وهو  والسعادة  ابلنهضة  مينيك   وقد 
الشقاوة.. فهو خائن بطبعه.. 

على استعداد أن يبيع نفسه ووطنه وعرضه..
يف البدء يبدو أمامك كاحلمل ويدعي أبنه لك من اإلخوان..

وفور أن يتمكن منك وحُيكم سيطرته عليك تظهر لك األسنان.. 
فإن مل تكن معه أو مل تقبل حبكومته يتحّول إىل ذئب ينهشك..

يغدر بك ومن خلف ظهرك يطعنك..
 وُكّلك له ُتصبح حالاًل.. مالك وعرضك ودمك!

ولكي تكون رجاًل أيها الطفل الصغري:
جعلك  الذي  الضمري  هو  فهذا  فيه  تفرط  وال  بنقائك  احتفظ 

تستنكر هذا الوضع احلقري..
فال تكن أبداً واحداً من هؤالء احلثالة..

الذين ال يعرفون معى اخلري والسالم والعدالة..
وال ينتشون إال ابلشر واخلسة والنذالة..
 واعمل من أجل العدل واخلري واحلق..

 فإن استطعت إصالحهم ابحلسى فبها ونعمت واحرص على 
ذلك بصدق..

وإن مل جتد فيهم خرياً قط فقاتل مع وطنك من أجل أن خُتَِلص 
العامل من اعتداء هؤالء األنذال..

به  ويقتدي  الرجال  به  حيتذي  محيداً  مثال  بنفسك   واضرب 
األبطال.. واحلق أيها الطفل الصغري أنك أنت بضمريك رجل.

 فكل َمن عدموا الضمري هم أشباه الرجال.

ألن هناك أشباه الرجال
هالة شحاتة عطية



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




