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التقوى

كلمة التقوى

َقيُِّم اإلنسان الطبيعي  مع إطاللة عام جديد يـُ
مضى،  عام  مدى  على  وَمَتاَعُه  أعماله 
لقد  مكاسبه.  أو  خسائره  إمجايل  ليحسب 
السياسية  املؤسسات  لدى كافة  متبعا  أسلواب  هذا  ابت 
واالقتصادية والثقافية الناجحة، ال ُيستثىن من هذا التصرف 
التقليدية  الفقهية  الدينية واجملامع  احلكيم سوى املؤسسات 
يف عاملنا اإلسالمي. إن العقل السليم ليفيت أن يتخذ املرء 
خطوات أخرى خمتلفة بغية احلصول على نتائج خمتلفة، بيد 
أنَّ واقع الفكر التقليدي ميضي أبمتنا اإلسالمية من سيئ 
إىل أسوأ، وعلى الرغم من هذا ال يفكر هؤالء التقليديون 
بيَّنه  الذي  البديل  اتباع اخليار  السبيل اآلخر أو  يف سلوك 
مجاعته  مث  ومن  خلفاؤه  بعده  ومن    املوعود  املسيح 
للخروج ابألمة من عنق الزجاجة الضيق والطويل. إن الفكر 
التقليدي الذي ابتليت األمة بعواقبه الوخيمة ال خيرجها من 
حفرة إال ليلقيها يف هوة سحيقة، يف قعرها قاذورات التكفري 
مصيبة  املصائب  تلك  وفوق  واإلكراه،  والكراهية  والتفجري 
 . أدهى وأمر، أال وهي تشويه مسعة الدين وخامت النبيني
فالواقع أن عام 2017 مر كأعوام خلت بوصمة يف جبني 
اإلسالم وضعها املسلمون أبنفسهم، ضاربني عرض احلائط 
ْهُلَكِة﴾، فانطبق  ْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ ابلنهي اإلهلي: ﴿َواَل تـُ
عليهم املثل السائر: »على أهلها جنت براقش«، أو القول 

بَّة اليت قتلت صاحبها«. الدارج: »الدُّ
وتقييم املتاع مسألة ابلغة األمهية، فعلى أساسها حيدد املرء 
تلك  احلياة على ضوء  يسلك طريقه يف  أولوايته، ومن مث 
املسلمني  بالء  أن  قلنا  إذا  الصواب  األولوايت. ال جنانب 
العصر انشئ عن عدم حتديدهم ألولوايهتم، فمن  يف هذا 
حضرة  لسيدان  الشديد  احلب  عن  أبلسنتهم  يعربون  جهة 
خامت النبيني حممد املصطفى ، ولكنهم من انحية أخرى 

بل ابتوا  الروحانية،  عليه، حمقرين من مكانته  يرفعون غريه 
ينسبون إىل السيد املسيح الناصري  قدرات ال ميلكها. 
إن حاهلم هذه تدعو للضحك مرارة، هم ال خيتلفون كثريا 
عن  العاملية  للصهيونية  وعده  متخض  الذي  »بلفور«  عن 
نكبة فلسطني املاثلة إىل اآلن، لقد أعطى »بلفور« أرض 
له  فيا  يستحقها،  ملن ال  ميلكها، وعدا  فلسطني، وهو ال 
يقتدي  أن  منه  شناعة  األكثر  ولكن  مشني!  تصرف  من 
ًيا به، فهم  املسلمون املنكوبون بناكبهم البغيض املبغض أتسِّ
والقدرات،  القوى  من  ميلكه  ال  ما  لعيسى  نسبوا  كذلك 
ِمَن  ُمْنَكرًا  ُقوُلوَن  لَيـَ ُهْم  املوىل : َ﴿إِنـَّ فانطبق عليهم قول 

اْلَقْوِل َوُزورًا﴾.
عزيزي قارئ التقوى، يف هذا العدد اجلديد، ومع إطاللة عام 
جديد، نتناول معا زادان الفكري الروحي املعتاد، الذي نتذوقه 
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بنكهة حمببة كل شهر، ولكن خمتلفة عن نكهات الشهور 
السابقة. يف عدد شهر يناير نطالع إحدى خطب اجلمعة 
العزيز( اخلليفة  حلضرة أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره 
اخلامس للمسيح املوعود ، يتحدث فيها حضرته عن 
متاع احلياة الدنيا، وكيف هلذه النعمة أن تتحول إىل نقمة 
بيد املرء دون أن يشعر. نعم، فطاملا حتول الرتايق إىل سم 
زعاف إذا ما اسُتخدم يف غري موضعه، فهكذا متاع احلياة 
الدنيا. وإن هلاث الناس وراء ذلك املتاع يعد أبرز أسباب 
إىل  ما  شيء  على  الطلب  زايدة  تؤدي  أال  إايه.  فقدهم 
ندرته؟! لقد أدرك العقل اإلنساين هذه احلقيقة متام اإلدراك 
على املستوى املايل واالقتصادي، ولكنه حىت اللحظة يعاين 
قصورا يف فهمها على املستوى الروحاين، وها هو إمام الوقت 
يفصل احلديث يف هذا الصدد يف خطبته اليت نعرضها يف 

عدد هذا الشهر. وسُيعجب القارئ املتابع ألحداث الساعة 
ا إعجاب حني يرى أن فراسة إمام الوقت مل يفتها ذكر  أميَّ
هذه احللقة من سلسلة نكبات األمة، أعين إعالن الرئيس 
إىل  األمريكية  السفارة  نقل  عن  ترامب  دوانلد  األمريكي 
للكيان  عاصمة  رمسيا  إعالهنا  قبل  أخرية  القدس، كخطوة 
 - هللا  -نصره  املؤمنني  أمري  حضرة  ربط  لقد  الصهيوين. 
ربطا واضحا نكبة املسلمني هذه بتهافتهم على متاع الدنيا 

الفاين، حبيث حلت الدنيا يف قلوهبم فطارت من أيديهم.
رَاَفَق انقضاء عام  وفيما يتعلق بلغتنا األم، اللغة العربية اليت تـَ
2017 مع االحتفال بيومها العاملي، والذي هو الثامن عشر 
يدي  بني  نقدم  عام،  من كل  األول  ديسمرب/ كانون  من 
القارئ العزيز خنبة من املقاالت ذات الصلة الوثيقة ابملسيح 
احملمدي الذي وهبه هللا تعاىل قوة إحياء املوتى، والذي كان 
مما أحياه تلك اللغة اليت كانت يف طور االحتضار، فُأحييت 
فسحة  يف  إليه  اإلشارة  سرتد  ما  وهذا  جديد،  من  مببعثه 
عربية  عظمة  عن  مقال  يتناوله  وكذلك  الشهر،  هلذا  اللغة 
املسيح املوعود  واليت ال ميكن إال أن تكون إهلاما من 
هللا تعاىل. كل هذا وغريه من مقاالت وطرائف ومقتبسات 
وسري وقصائد وخواطر، تستمتع أيها القارئ العزيز مبطالعته 
عرب صفحات هذا الشهر، فنرجو من املوىل  أن يكون 
من وراء تلك املطالعة فائدة ترجى. كما ندعوه  أن جيعل 
هذا العام اجلديد عام مسرة بعد مقاساة مضرَّات كثرية َمرَّْت 
خالل العام املنصرم، وأن جيعل الدنيا يف أيدينا ماحيا أثرها 
من قلوبنا، وأن حيقر  شهواهتا الدنيئة يف عني البشرية 
الطبائع  الناس من ذوي  أفئدة كثري من  وقلبها، وأن جيعل 
السعيدة هتوي إىل مجاعة اخلري األخرية، فتتجنب ويالت انر 
حامية يلوح هليبها يف األفق ابلفعل.. آمني مث آمني، وآخر 

دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

2017
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 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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ِللَِّت  ْهِدي  يـَ اْلُقْرآَن  َهَذا  ﴿ِإنَّ 
الَِّذيَن  اْلُمْؤِمِننَي  ُر  َبشِّ َويـُ َوُم  َأقـْ ِهَي 
َأْجرًا  َلُْم  َأنَّ  اِلَاِت  الصَّ يـَْعَمُلوَن 

َكِبريًا ﴾ )10(

التفسري: 
يقول هللا تعاىل إن هذا القرآن يهدي 
إىل غاية هي أمسى كثريًا من الغاايت 
اليت كان ينشدها األولون، لذا ال بد 
أن حيقق نتائج أفضل مما حققته كتب 
العاملني  جوائز  وستكون  األولني. 
ابلقرآن روحانية ومادية أيًضا، فاعملوا 
هبذا الكتاب أيها اليهود واظَفروا هبذه 

اجلوائز. 
حتذيرًا  اآلية  هذه  ومتّثل  هذا، 
تنتظركم  اليت  اجلوائز  أبن  للمسلمني 
هي أفضل مما انله َمن قبلكم، فُكونوا 
تصاب  لكيال  حذرًا،  منهم  أكثر 
أجيالكم يف وقت من األوقات ابلزهو 
فتفسد  النعم،  هذه  جراء  والغرور 

وتستحّق عذاب هللا تعاىل.

ِبْلِخَرِة  ْؤِمُنوَن  يـُ َل  الَِّذيَن  ﴿َوَأنَّ 
َأْعَتْدَن َلُْم َعَذاًب َأِليًما﴾ )11(

التفسري: 
قد  الذي  املعىن  توضح  اآلية  هذه 
مّلحت إليه اآلية السابقة، حيث يعلن 
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تتغافل عن  أمة  أنه ما من  تعاىل  هللا 
مصريها إال وتقع يف العذاب يف آخر 

املطاف.
أييت  ما  تعين   اآلخرة أن  علًما 
فيما بعد، ولكن مبا أن هذه الكلمة 
قد تكررت يف القرآن الكرمي كثريًا مبعىن 
َخ يف أذهان  يوم اآلخرة أيًضا فقد ترسَّ
القيامة.  يوم  إال  تعين  ال  أهنا  الناس 
وهذا خطٌأ، ألن اآلخرة ال تعين 
يف األصل إال الشيء اآليت فيما بعد، 
فلذا جيب أن نفسرها مبا يتالءم مع 
السياق. وأرى أهنا تعين هنا »مصري 
األمم«، فهو املعىن األكثر انطباًقا هنا 
هذه  من  واملراد  السياق؛  إىل  ابلنظر 
لكل  أن  تنسى  اليت  األمة  أن  اآلية 
مشس أُفواًل، وتتغافل عن مصريها، ال 
بد أن تتقاعس عن أداء مسؤولياهتا، 
تعاىل.  هللا  عذاب  تستحق  وابلتايل 
يف  مصريها  تضع  أن  أمة  فعلى كل 
احلسبان دوًما، وُتصلح مسارها عند 
توهب  لكي  إليه،  فساد  أي  تسرُّب 
احلياة من جديد، وتنجو من عذاب 

هللا تعاىل.  
الداخلة على هذه اآلية هي  والواو 
من  إليه  ذهبُت  ما  وتؤكد  للعطف، 
أن »اآلخرة« ال تعين هنا القيامة، بل 
العطف  ألن  األمم«،  »مصري  تعين 
موّجًها  مازال  هنا  اخلطاب  أن  يبني 

املسلمني  أن  والظاهر  املسلمني،  إىل 
يؤمنون ابآلخرة وليسوا مبنكرين هلا. 

رِّ ُدَعاَءُه ِبْلَرْيِ  ﴿َوَيْدُع اْلِْنَساُن ِبلشَّ

وََكاَن اْلِْنَساُن َعُجوًل﴾ )12(

شرح الكلمات:
رِغب  ودعوى:  دعاًء  دعاه  يدعو: 
إليه. دعا زيًدا: استعانه. دعا فالاًن: 
األمر:  إىل  دعاه  به.  وصاح  انداه 
ساقه إليه. دعا فالان دعوًة ومدعاًة: 
وكل  )األقرب(.  عنده  ليأكل  طَلبه 
احتاج إىل شيء فقد دعا  إذا  شيء 
َدَعْت  ثياُبه:  َأخلَقْت  ملن  يقال  به. 
تلَبس غريه.  أن  احتجَت  أي  ثياُبك 
دعا ابلكتاب: استحضره )التاج(.   

الكثرُي  املسرُِع؛  الَعجوُل  َعجوًل: 

الَعَجلِة )األقرب(.

التفسري:
الذي  املعىن  تؤكد  اآلية  هذه  إن   
بّينُته آنًفا، إذ ال تتحدث عن القيامة، 
بل تذكر ما ذكرُت، وكذلك اآلايت 
املوضوع  عن  تتحدث  أيًضا  التالية 

نفسه. 
ابلشرح  اآلية  هذه  أتناول  أن  وقبل 
معناها  أرّسخ  أن  أود  والتفصيل، 
فرًقا  هناك  أن  معلوًما  فليكن  جيًدا. 
ألن  به(،  و)دعا  )دعاه(  بني  كبريًا 
انداه،  أو  إليه،  رِغب  يعين:  )دعاه( 
أو استعان به، وأما )دعا به( فيعين: 
وعليه  إليه.  حيضر  أن  منه  طلب 
ينادي  اإلنسان  أن  اآلية  هذه  فتعين 
إليه،  ليأيت  اخلرَي   - الظاهر  يف   -
األمر،  واقع  يف  الشرَّ  ينادي  أنه  مع 
الشرَّ  ينادي  أنه  املعىن:  يكون  أو 
به  ينادي  أن  جيب  الذي  ابإلحلاح 
اخلرَي. وحسب املعىن األول تبني هذه 
اآلية أن األمم زمَن رقيها تنسى أهنا 
قد ُأعطيت هذا االزدهار لكي ترسخ 
الديَن واألمانة يف العامل، وتعمل على 
لإلنسانية  والرخاء  األمن  حيقق  ما 
تعاىل؛  هللا  أفضاَل  لرَتَِث  مجعاء، 
يف  وتنشغل  النقيض  تعمل  ولكنها 
مجع النعم املادية، غاّضًة الطرف عن 

والمراد من هذه اآلية أن األمة 
شمس  لكل  أن  تنسى  التي 
مصيرها،  عن  وتتغافل  ُأفواًل، 
أداء  عن  تتقاعس  أن  بد  ال 
تستحق  وبالتالي  مسؤولياتها، 

عذاب الله تعالى. 
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أداء حقوق اآلخرين. وتظن - وهي 
املادي هذه -  الرخاء  أسباب  جتمع 
أهنا جتمع أسباب اخلري ألجياهلا، مع 
أسباب دمارها،  الواقع جتمع  أهنا يف 
غافلًة عن أداء املسؤولية امللقاة على 
عاتقها، والنتيجة أن مثل هذه األمة 

هتلك يف آخر املطاف.
فيها  حيقق  اليت  فالساعة  إذن 
ساعٌة  هي  والرقي  الغلبَة  ما  شعٌب 
اخلرُي  َبعَدها  يغيب  إذ  خطرية،  جدُّ 
احلقيقي عن أنظار الناس، فيحسبون 
عن  فَيضّلون  ويتبعونه،  خريًا  الشر 

سواء السبيل.
اإِلْنَساُن  وََكاَن  تعاىل  قوله  وأما 
الذي  اخلري  أن  إىل  فإشارة   َعُجوال
يناله املؤمن إمنا يظَفر به بعد املوت، 
االنتصاراِت  يوهب  إمنا  املؤمن  ألن 
ابخلري  للفوز  الفرصة  له  لتتاح  املاديَة 
الناس  بعض  ولكن  األخروي، 
املادي  الرقي  فيحسبون  يتعجلون، 
يف  فينهمكون  احلقيقي،  اخلري  هو 
عن  كالباحث  فيصبحون  حتقيقه، 

حتفه بظلفه.
فاآلية حتذر أنه إذا ما أحرز قوم من 
أو  احلكم  وانلوا   ، مادايًّ رقيًّا  األقوام 
أن أيتوا أبعمال  فعليهم  مثاًل،  الثروة 
تساعد على بقاء تلك النعمة املادية 

األخروي  اخلري  هبا  ويّدخروا  فيهم، 
يؤدي  ما  يفعلوا  أن  من  بدال  هلم، 
إىل زوال تلك النعمة عنهم، فتنفلت 
من أيديهم فرصة كسب نعم اآلخرة 

أيًضا. 
املعىن  إىل  نظرًا  اآلية  هذه  وستعين 
عجيب!  خملوق  اإلنسان  أن  الثاين: 
ولكنه  بلسانه،  ويتمناه  اخلرَي  يطلب 
بسبب  وكأنه  بعمله.  الشر  يطلب 
اخلري  نقيضني:  أبمرين  يطالب  غبائه 
بلسانه، والشر بعمله! مع أنه ال ميكن 
يكن  مل  ما  احلقيقي  الفالَح  أن حيرز 
قلبه وعمله يف انسجام اتم، مبعىن أنه 
فليطلب  بقلبه  اخلري  يتمىن  إذا كان 

اخلري بعمله أيًضا.
بطريق  اآلية  ر  تفسَّ أن  وميكن 
الغائب  ضمري  ابعتبار  وذلك  آخر، 
اإلنسان،  إىل  راجًعا   دعاَءه يف 

لفعل  فاعال  تعاىل  هللا  وابعتبار 
يدعو  اإلنسان  أن  أي  الدعاء.. 
يدعوه  الذي  احلماس  بنفس  الشر 
يقول:  تعاىل  إىل اخلري. وكأنه  به هللاُ 
تعال إىل اخلري، ولكنه  اإلنسان  أيها 
إيل.  أنت  تعال  الشر  أيها  يقول: 
ومبعىن آخر: إن هللا تعاىل يهيئ للناس 
أسباب اخلري، ولكن بعضهم يدعون 
أبعماهلم الشر ألنفسهم، ويهيئون هلم 

أسباب الدمار.
لقد نّبه  بكلمة َعجواًل إىل 
أن اإلنسان ال ُيعمل الفكر وال يتأىن 
ألدرك  ذلك  فعل  ولو  العمل،  يف 
خطأه. لقد قال النيب  ما معناه أن 
الغاضب لو توقف قلياًل هلدأت ثورة 
غضبه، ولوجد فسحة للتفكر )مسند 
أمحد جملد 5 ص 152(.  واحلق أن 
العجلة سبب السيئات كلها. ولو أن 

ونالوا  ماديًّا،  رقيًّا  األقوام  من  قوم  أحرز  ما  إذا  أنه  تحذر  فاآلية 
بقاء  على  تساعد  بأعمال  يأتوا  أن  فعليهم  مثاًل،  الثروة  أو  الحكم 
تلك النعمة المادية فيهم، ويّدخروا بها الخير األخروى لهم، بدال 
فتنفلت من  النعمة عنهم،  إلى زوال تلك  ما يؤدى  يفعلوا  من أن 

أيديهم فرصة كسب نعم اآلخرة أيًضا. 
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اإلنسان أتىّن قلياًل قبل ارتكاب سيئة 
مليًّا:  نفسه  وفّكر يف  السيئات،  من 
هل إتياهنا سيضرّه أم ينفعه، لَتجنََّب 

ارتكاهبا .

نْيِ  تـَ َآيـَ َهاَر  َوالنـَّ اللَّْيَل  ﴿َوَجَعْلَنا 
َآَيَة  َوَجَعْلَنا  اللَّْيِل  َآَيَة  َفَمَحْوَن 
َفْضًل  ُغوا  تـَ بـْ ِلتـَ ُمْبِصَرًة  َهاِر  النـَّ
ِننَي  السِّ َعَدَد  ْعَلُموا  َوِلتـَ رَبُِّكْم  ِمْن 
ْلَناُه  َفصَّ َشْيٍء  وَُكلَّ  َواْلَِساَب 

ْفِصيًل﴾ )13( تـَ

شرح الكلمات:
مبا  أخربه  رآه؛  أبَصرَه:  مبصرًة: 
وقعْت عيُنه عليه؛ جَعله بصريًا. وأبصَر 

الطريُق: استبان ووَضح )األقرب(.
حمون: حما الشيَء: أزاله وأذهَب أثرَه 
القمر  يف  السواُد  احملو:  )األقرب(. 

)التاج(.
فضًل: الفضل: ضدُّ النقص؛ البقيُة؛ 
اخلري  يف  والفضل  اإلحساُن.  الزايدُة؛ 

ُيستعمل ملطلق النفع )األقرب(.
مبعىن  َعدَّ  ِمن  اسٌم  العدد:  عدد: 
أعداد  ومجُعه  املعدوُد،  اإلحصاء؛ 

)األقرب(.

التفسري: 
آَيَة  َفَمَحْواَن  تعاىل  قوله  يف  الفاء 
إذ  للرتتيب،  وليست  اللَّْيِلتفسريية 
والنهار  الليل  جعلنا  أننا  املعىن  ليس 
أننا  املراد  وإمنا  منهما،  الليل  حموان  مث 
الليل  أن  لو  والنهار كما  الليل  خلقنا 
آية مَمحوّة، والنهار آية مضيئة.. أي أن 
الليل منافع  هللا تعاىل جعل للناس يف 
خفية، ويف النهار فوائد جلية، وكالمها 
يف  هبما  يستعينون  حيث  هلم،  انفع 
معرفة األايم والتواريخ وعلم احلساب. 
بواسطة  واألايم  التواريخ  معرفة  وفائدة 
القمر والشمس واضحة بّينة ال حتتاج 
إىل توضيح، وأما علم احلساب فأيضا 
حصل نتيجة حفظ الناس األايَم خالل 
نتيجة  وكذلك  متعاقبة،  طويلة  فرتات 

سبب  العجلة  أن  والحق 
السيئات كلها. ولو أن اإلنسان 
سيئة  ارتكاب  قبل  قلياًل  تأنّى 
نفسه  في  وفّكر  السيئات،  من 
أم  سيضّره  إتيانها  هل  مليًّا: 

ينفعه، لَتجنََّب ارتكابها .

كون حتديد موعد السنة مرتبًطا ابلقمر 
التقومي  إعداد  أن  واحلق  والشمس. 
الصحيح مستحيل بدون معرفة سرعة 
حركة الشمس. وإن معرفة دوران القمر 
والشمس أيًضا ذاُت عالقة ابحلساب، 
ملعرفة  تفكريه  أثناء  اإلنسان  ألن 
دقيقة  حساابت  إىل  حيتاج  حركتهما 
ا حىت إنه مل يتمكن إىل اليوم من  جدًّ
تكميل حساب دوران الشمس، ومن 
أجل ذلك ظل يرتكب يف حتديد السنة 
يصححها  يزال  وال  أخطاًء  الشمسية 

مع تطور علم احلساب. 
اآلايت  أن  هبذا  تعاىل  هللا  نبه  لقد 
اإلهلية نوعان: آايت تساعد اإلنسان 
على التقدم والرقي، وآايت تدفعه إىل 
الزوال والدمار. فاطلبوا من هللا آايت 
اآلايت  تطلبوا  وال  واالزدهار،  التقدم 

اليت متحو أثركم. 
تستغل،  أن  تعاىل  هللا  أوصاان  كما 
حاليَت  الروحانية،  الكماالت  لبلوغ 
جعل  مثلما  والزوال كلتيهما،  الرقي 
هللا تعاىل ُكاًل من الليِل الذي هو آية 
النور  آية  هو  الذي  والنهاِر  الظالم 
هللا  ننسى  فال  املادي؛  لرقينا  سبًبا 
زمَن  عنه  ُنعرض  وال  الشدائد،  وقَت 

االنتصارات. 
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األسوة الحسنة

َعُه يِف اْلَيمِّ  َيا يِف اآْلِخرَِة ِإالَّ ِمْثُل َما جَيَْعُل َأَحدُُكْم ِإْصبـَ نـْ اٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َما الدُّ َعْن حُمَمَّد ْبِن َبشَّ
رِْجُع. )سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول هللا( ْنُظْر مبَاَذا يـَ ْليـَ فـَ

ْلِبِه، َومَجََع َلُه مَشَْلُه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن َكاَنْت اآْلِخرَُة مَهَُّه َجَعَل اللَُّ ِغَناُه يِف قـَ
رََّق َعَلْيِه مَشَْلُه َوملَْ أَيِْتِه ِمَن  ْيه، َوفـَ نـَ نْيَ َعيـْ ْقرَُه بـَ َيا مَهَُّه َجَعَل اللَُّ فـَ نـْ َيا َوِهَي رَاِغَمٌة. َوَمْن َكاَنْت الدُّ نـْ ْتُه الدُّ وَأَتـَ

َر َلُه. )سنن الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا( َيا ِإالَّ َما ُقدِّ نـْ الدُّ

َقْد ُأْعِطَي  ُه ِمْن الرِّْفِق فـَ َها َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل هَلَا: إِنَُّه َمْن ُأْعِطَي َحظَّ َعْن اْلَقاِسِم َعْن َعاِئَشَة َرِضي هللا َعنـْ
اَيَر َوَيزِيَداِن يِف اأْلَْعَماِر.  ْعُمرَاِن الدِّ َيا وَاآْلِخرَِة. َوِصَلُة الرَِّحِم َوُحْسُن اخْلُُلِق َوُحْسُن اجْلِوَاِر يـَ نـْ ُه ِمْن َخرْيِ الدُّ َحظَّ

)مسند أمحد، كتاب ابقي مسند األنصار(

تَِّخُذوَها  ُيوِتُكْم ِمْن َصاَلِتُكْم َواَل تـَ ُهَما َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّ َ: اْجَعُلوا يِف بـُ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّ َعنـْ
ُبورًا. )صحيح البخاري،كتاب اجلمعة( قـُ
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من كالم اإلمام المهدي
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من كتاابت �سيدان
مرزا غالم �أمحد القادايين
 امل�سيح املوعود والإمام املهدي

روا َنَصفًة وال تكونوا كمن عادى. أُيفيت قلبكم أن تبلغ  أيها اإلخوان.. ُقوموا فرادى فرادى، مث فكِّ
املصائب إىل هذه احلاالت، وتضيق األرض على املسلمني واملسلمات، وتكثر الفنت حىت ترتعد 
منها القلوب، وتزداد الكروب.. مث مع ذلك ال تنـزل نصرُة هللا من السماء، وال يتّم الوعد احلق ِمن 
د وإمام، وال تغلي ِمرَْجُل غريِة  حضرة الكربايء، ومتضي رأس املائة كَجهاٍم، وال ُيرى فيه وجُه جمدِّ
عاّلٍم مع َتوايل الفنت وإحاطِتها كغمام؟ أهذا أمر تقَبله الفراسة اإلميانية، أو تشهد عليه الصحف 
التهم  إزالِة  فتنة وبالٍء، وساعة حكم وقضاء، وفصل وإمضاء، وزمان  أليس هذا وقت  الراّبنية؟ 
ْلمٌة ما أراد هللا أن يسّد، وقضاء ما شاء الرمحن أن يرّد؟ كال.. بل سبقْت من هللا  وإبراٍء؟ أو هذه ثـُ
من قبل بشارٌة عند هذه اآلفات، وملئت الكتب من التبشريات، فمن الغباوة أن ُتنسى البشارات، 
وال يـُرَى اآلاثر واألمارات. أليس حقًّا أن غلبة الصليب وشيوع هذا الدين القبيح ِمن أّول عالمات 
الُسّنة ابإلقرار الصريح، ومل يبق فرد منهم خمالفا هلذا احلديث  ظهور املسيح؟ وعليها اتفق أهل 
الصحيح. وال يقبل عقل سليم وطبع مستقيم أن تظهر العالمات هبذه الشوكة والشأن، وتبلغ إىل 
حّد الكمال طرُق الدجل واالفتنان، وتنقضي على شدهتا برهٌة من الزمان، مث ال يظهر املسيح 
املوعود إىل هذا األوان. مع أن ظهوره على رأس املائة من املسلَّمات، وقد مضت املائة قريبا من 
ُخسها وانتهى األمر إىل الغاايت )1(، وحان أن يرحم هللا الضعفاء وجيرُب ضيق أمورهم، وخُيرجهم من 

قبورهم. وقد تعىنَّ املنتظرون ألجل املسيح النازل، وِديسوا حتت النوازل وارمّدْت عيون املنتظرين.

1  ال خيفى أن اجملدد ال أييت إال إلصالح املفاسد املوجودة، وال يتوّجه إال إىل قلِع ما كرب من السيئات الشائعة. 
ومن املعلوم أن الفساد العظيم يف هذا الزمان هو فتنة أهل الصلبان، وهو الذي أهلَك كثريا من أهل الرباري 
والبلدان، فوجب أن أييت اجملدد على رأس هذه املائة هلذا اإلصالح، ويكسر الصليب ويقتل خنازير الطالح. 

ْر أّيها الزكّي املسعود. ومن يكسر الصليب فهو املسيح املوعود، فَفكِّ
)جنم اهلدى، ص 23 - ٤3(
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﴾ ﴿

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

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«

خطبة اجلمعة اليت 
��حشح�م�د

ئ
ا �م���ر��ور ا ����ا ���حرر� �د � ��س�ي ����هي�ا

ئ
ا

�ير�
��ل�عر� ����� �ل������ر� ا لل� �لي�ه�ا � ا ��ي�د

ئ
 ا

�م ��ل����ل�ا �ا�م�ه�د���ي �عح�ل�ي�� ا �م ا �م�ا ئ
�ل�ا
� ��وا �ا�م�و�ع�ود   ا

ح
�م��� ��لح�ل�م���س�ي� ��ل����ا ��ل���ح�ل�ي�ه���ي ا ا

يوم 2017/12/8
مبسجد بيت الفتوح - لندن

ْ�ي�َ�ا 
���
ُّ
��ل��د َ ا

�ي �ل��حَ��يَ�ا
�  ا

ُ
�

��َش�يَ�ا

َ
�َم��ي

ْ
��ي�ح ��ل�ّ�َ ��َوا  َ

�َم��ي ���حْ ��ل�ّ�َ َ ا ��
ْ
���َ��ي

ِمَن  َهوَاِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  زُيَِّن 
اْلُمَقْنَطرَِة  وَاْلَقَناِطرِي  وَاْلَبِننَي  النَِّساِء 
اْلُمَسوََّمِة  وَاخْلَْيِل  ِة  وَاْلِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن 
احْلََياِة  َمَتاُع  َذِلَك  وَاحْلَْرِث  َعاِم  وَاأْلَنـْ
َيا وَاللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب )آل  نـْ الدُّ

عمران: 15( 
تعاىل  هللا  يبني  الكرمية  اآلية  هذه  يف 
عنه  مبنأى  يعيشون  من  حال  طبيعة 
إال  أعينهم  نصب  يضعون  وال   ،
يعشو  وحني  الدنيوي.  املتاع  نيل 
عليه  يسيطر  ربه  ذكر  عن  اإلنسان 
الدنيا  متاع  أن  شك  ال  الشيطان. 
ِنعمه  تعاىل ومن  أبسره من خلق هللا 
منها،  االستفادة  بنا  جيدر  اليت   
أيضا    املوعود  املسيح  لنا  وقال 
أمور  عن  االنقطاع  أن  بصراحة 
أمر جماٍف  أيضا  ومتاعها كليًة  الدنيا 
ضروري  أيضا  والزواج  للصواب، 
وهو سّنة الرسول ، وكذلك هناك 
أيضا  الصحابة  كان  أخرى  أمور 
الصحابة  بعض  وكان  هبا،  يقومون 
ما  ولكنهم  طائلة،  ثروات  ميلكون 
وما كانوا  الدنيا  يف  منغمسني  كانوا 
متكالبني عليها. يقول املسيح املوعود 
: »اعلموا أْن ليس من مشيئة هللا 
أن ترتكوا الدنيا كليا، بل هو يريد أن 
تعملوا مبقتضى قوله  :قد أفلح 
التجارة  يف  اشتغلوا  أْي   ،زّكاها من 
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ما  وافعلوا  الوظائف،  وشىت  والزراعة 
من  النفس  امنعوا  ولكن  تشاؤون، 
تشغلكم  لئال  وزّكوها  هللا،  معصية 
)احلكم   ». هللا  عن  األمور  هذه 
  وقال  1908/8/29م(  عدد 
للنفس حقوًقا  »إن  آخر:  موضع  يف 
جائزة، أما الذي ال جيوز هو اإلسراف 

يف تدليلها«. 
عينيه  نصب  يضع  أن  املؤمن  فعلى 
الدنيا  متاع  على  يتهافت  أال  دوما 
حبيث ينسى هللَا تعاىل، كما قال هللا 
لِلنَّاِس  زُيَِّن  اآلية:  هذه  يف  تعاىل 
تفصيل  بنّي  مث   ،َهوَاِت الشَّ ُحبُّ 
يريدها  اليت ال  أيضا،  الشهوات  هذه 
ا حلاجاهتم الضرورية فقط،  الناس سدًّ

هم  الذين  أولئك  ذكُر  هنا  ورد  بل 
ويقضُّ  الدنيا  حب  يف  منغمسون 
مضاجعهم الركض وراء متاعها. ومن 
معاين الشهوِة الرغبة العارمة يف شيء 
ما، أو حبه والقلُق ألجله كل حني، 
لة والغاية والنتيجة  ومن معانيها احملصِّ
والرغبُة  النفس،  ألهواء  القبيحة 
الشهوة. فحني  تسمى  أيضا  اجلنسية 
قال هللا تعاىل هنا زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ 
احلب  هذا  أن  عىن  إمنا   َهوَاِت الشَّ
ليس من هللا  بل هو من الشيطان 
ألنه ال يقتصر على االستفادة من ِنعم 
هللا تعاىل، إنه ليس حبا عاداي لشيء 
مجيل، بل يبلغ هذا احلب والرغبة يف 
ذلك الشيء اجلميل مبلغا خطريا، إذ 

حني  لنيله كل  ويضطرب  املرء  يقلق 
الدنيا  مبتاع  التعلق  يف  ويسرف  وآن، 
فإذا  االعتدال.  حد  جماوزا  ومقتنياهتا 
إىل  املتاع  هذا  املرء يف حب  انغمس 
تعاىل،  نعم هللا  من  يعد  مل  احلد  هذا 
بل يكون محائل شيطانية يسلك املرء 
القتنائها كل سبيل، وإن كانت سبال 
غري شرعية، وهذا ما نراه يف املاّديني 
من  احلدود  جياوزون  فإهنم  عموما، 
أجل املال واملراتب الدنيوية والعالقات 
النساء، وإن تزوجوا  الشرعية مع  غري 
املال  على  احلصول  أجل  من  تزوجوا 
أو يتمّنون أن يتزوجوا من امرأة ثرّية، 
كذلك تكون الدنيا فقط هي شغلهم 

الشاغل يف سائر األمور أيضا. 

من  هو  بل    الله  من  ليس  الحب  هذا 
الشيطان ألنه ال يقتصر على االستفادة من نِعم 
الله تعالى، إنه ليس حبا عاديا لشيء جميل، 
بل يبلغ هذا الحب والرغبة في ذلك الشيء 
الجميل مبلغا خطيرا، إذ  يقلق المرء ويضطرب 
التعلق  في  ويسرف  وآن،  حين  كل  لنيله 
بمتاع الدنيا ومقتنياتها مجاوزا حد االعتدال.
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يدعو  اليوم  املسلمني  حال  واقع 
لألسف

مع أن هللا تعاىل أعطى املسلمني هذا 
التعليم املثايل ووصاهم أيضا أن مبراعاة 
حد االعتدال يف طلب هذه األشياء، 
حبيث  وراءها  تسعوا  أال  إايكم  حمذرا 
ألهنا  حياتكم  من  الغاية  هي  تصبح 
من أسباب الدنيا العارضة، لذا عليكم 
أن تفكروا أنكم راجعون إىل هللا تعاىل 
وماثلون بني يديه يوما، ولكن لألسف 
وراء  يسعون  املسلمني  أكثرية  نرى 
هذه األشياء الدنيوية ونسوا الغاية من 
من  وكل  والقادة  العلماء  إن  حياهتم. 
على  للحصول  يسعى  إمنا  فرصة  جيد 
هذه األمور املادية كيفما أمكن. وحني 
القوم  زعماء  يف  الرغبات  هذه  تنشأ 
البالد  إىل  فشيئا  شيئا  الضرر  يتسلل 
يف  وفنت  فساد  من  ساد  وما  واألمم، 
بالد املسلمني يف هذه األايم سببه أن 
احلالة اليت وصف هبا هللا تعاىل املاّديني 
واجملافني لتعاليم الدين هي نفسها حالة 
املسلمني اليوم. أما القادة فيِصلون إىل 
احلكم مدَّعني خدمة الشعب، ولكنهم 
األموال  بنهب  يبدؤون  ذلك  بعد 
العلماء فقّلما  ُيتصور، وأما  بشكل ال 
الدينية،  الناس  حالة  لتحسني  يقلقون 
فمسعاهم أصال هو جعل الناس أتباعا 
احلكم  ة  ُسدَّ وبلوغ  الدين،  ابسم  هلم 

احلكومة  من  االنتفاع  أو  ما،  بطريقة 
ال  العقارات.  وامتالك  األموال  ومجع 
شك أهنم يتلفظون ابسم هللا أبلسنتهم، 
تقوى  أعماهلم مسة  تبدو يف  ال  ولكن 
هللا تعاىل. نرى مثل هذه األمور عموما 
هؤالء  يتورَّع  ال  إذ  ابكستان،  يف 
األرواح  إزهاق  عن  املسلمون  القادة 
قيمة  يراعون  فال  السلطة،  سبيل  يف 
عندهم  النفس  وقتل  اإلنسانية،  احلياة 
أو  اجلزر  اقتالع  شناعته  تتعدى  ال 
يف كثري  حيدث  هذا  وِمثل  الفجل. 
من البالد، هبدف االحتفاظ ابلسلطة 
وإظهارا للقوة وطمعا يف األموال، اليت 

لن متتلئ بطوهنم مهما كثرت. 

متلزمة األرض الغنية والشعب الفقري
البالد  معظم  كون  يف  السبب  ما 
واملوارد  الثروات  متتلك  اإلسالمية 

البؤس  يسودها  ذلك  ومع  الطبيعية 
فقرًا،  أشد  الفقري  ميسي  حبيث  والفقر 
ل على قوت يومه إال  حىت أنه ال يتحصَّ
بشق األنفس؟! خذوا السعودية مثال، 
فإهنا دولة غنية جدا، ومع ذلك يزداد 
الفقراء  فيها  أيضا. كان  هنالك  الفقر 
ازدايد  يف  عددهم  ولكن  قبل،  من 
ثروة  متتلك  أهنا  فرغم  اآلن.  مستمر 
فيها  تتسع  الفقر  فجوة  أن  إال  النفظ 
يتنعمون  فقط  وأثرايؤها  أمراؤها  اليوم. 
ماليني  ينفقون  وهؤالء  الرخاء،  يف 
بطرق  الثروة  جيلبون  يوميا.  الدوالرات 
حقوق  يهضمون  أو  مشروعة،  غري 
الفقراء، مث ينفقوهنا أيضا على أمور غري 
مشروعة. نسأل هللا تعاىل أن يعيد إىل 
فرياعوا  وامللوك صواهبم،  احلكام  هؤالء 
األموال  تلك  مجعهم  يف  التقوى  سبل 
األنسب،  احملل  يف  أيضا  إنفاقها  ويف 

والمجافين  الماّديين  تعالى  الله  بها  وصف  التي  الحالة   ...
القادة  أما  اليوم.  المسلمين  حالة  نفسها  هي  الدين  لتعاليم 
ذلك  بعد  ولكنهم  الشعب،  خدمة  عين  مدَّ الحكم  إلى  فيِصلون 
فقلّما  العلماء  وأما  ُيتصور،  ال  بشكل  األموال  بنهب  يبدؤون 
جعل  هو  أصال  فمسعاهم  الدينية،  الناس  حالة  لتحسين  يقلقون 
ة الحكم بطريقة ما... الدين، وبلوغ ُسدَّ أتباعا لهم باسم  الناس 



13

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 143٩ هـ،  كانون الثاني/ يناير 201٨ م

لو فعلوا ذلك فسوف يفوزون برضا هللا 
ُيعتّد  تعاىل، كما يصبحون قوة دنيوية 
اإلسالمية  غري  القوى  وستقبل  هبا، 
قوهلم بداًل من أن جتعلهم منقادين هلا. 

القدس  نكبة  املوضوع،  على هامش 
مل تبدأ اليوم

يف  ضجة كبرية  هناك  األايم  هذه  يف 
األمريكي  الرئيس  إعالن  بسبب  العامل 
إىل  األمريكية  السفارة  نقل  عزمه  عن 
إلسرائيل.  عاصمة  واعتبارها  القدس 
الواقع أن الدوائر اإلسرائيلية الرمسية كلها 
كانت موجودة يف القدس سلًفا، ولكن 
العامل اخلارجي مل يكن راضيا بذلك، أما 
فثارث ضجة كبرية  اإلعالن  هذا  بعد 
الناس  واستهجن  اخلارجي  العامل  يف 
مما ال شك  القرار.  هذا  الدول  وشىت 
فيه أن هناك ضجة، لكن احلق أن كل 
هذا إمنا هو بسبب ضعف املسلمني. 
اإلسالمية،  البالد  بني  حروب  هناك 
وهذا  املسلمني،  بالد  القالقل  وتسود 
ما أاتح لألغيار الفرصة خللق مثل هذه 
الظروف وإصدار مثل هذه اإلعالانت. 
يقوم  أال  يريد  األمريكي  الرئيس  إن 
السالم بني املسلمني أبدا، لكي يفرض 
عليهم هؤالء األغيار قراراهتم كما حيلو 
هلم. اآلن تعلن السعودية أهنا لن تقبل 
بقرار الرئيس األمريكي أبدا، لكنها قبل 

أايم كانت تبدي موافقتها على كل ما 
أيدت  فقد  الرئيس.  هذا  يقوله  كان 
السعودية قرار الوالايت املتحدة ابختاذ 
إيران. كان  ضد  الصارمة  اإلجراءات 
الرئيس  السعودية عندئذ أن متنع  على 
مع  إننا  له  وتقول  هذا  من  األمريكي 
البالد اإلسالمية، ولن نقبل أي عدوان 
على املسلمني من قبل أية دولة كربى. 
مث إن السعودية تستعني ابلقوى الكربى 

وافقت  وقد  اليمن.  على  عدواهنا  يف 
السعودية على القرارت األمريكية لكي 
ورعبها  نفوذها  وتبسط  قوهتا  ُتظهر 
من  املنافع  وجتلب  املنطقة  تلك  على 
أمريكا. لقد أعرض هؤالء عن أحكام 
هللا تعاىل من أجل متاع الدنيا الفانية، 
وليس مآل عصيان أحكام هللا إال ما 
يرونه اليوم أبم أعينهم، فال بد اآلن أن 
ابستمرار.  رقاهبم  على  األغيار  يركب 

صوابهم،  والملوك  الحكام  هؤالء  إلى  يعيد  أن  تعالى  الله  سأل 
إنفاقها  وفي  األموال   تلك  جمعهم  في  التقوي  سبل  فيراعوا 
برضا  يفوزون  فسوف  ذلك  فعلوا  لو  األنسب،  المحل  في  أيضا 
القوي  وستقبل  بها،  ُيعتّد  دنيوية  قوة  يصبحون  كما  تعالى،  الله 
لها. منقادين  تجعلهم  أن  من  بداًل  قولهم  اإلسالمية  غير 

اإلجراءات  باتخاذ  المتحدة  الواليات  قرار  السعودية  أيدت  فقد 
الرئيس  السعودية عندئذ أن تمنع  إيران. كان على  الصارمة ضد 
األمريكي من هذا وتقول له إننا مع البالد اإلسالمية، ولن نقبل أى 
عدوان على المسلمين من قبل أية دولة كبري... لقد أعرض هؤالء 
عن أحكام الله تعالى من أجل متاع الدنيا الفانية، وليس مآل عصيان 

أحكام الله إال ما يرونه اليوم بأم أعينهم...
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إن الذين ال يربحون يلهثون وراء املتع 
املادية فقط وال يكون هلم هم إال حتقيق 
سيدان  شبههم  قد  الدنيوية،  أمانيهم 
والسالم  الصالة  عليه  املوعود  املسيح 
يف  اللذة  جيد  الذي  اجلرب،  مبريض 
جيلب  هذا  أن  منه  ظًنا  جسده  حّك 
حبك  أنه  شك  ال  الكبرية.  الراحة  له 
جسده يشعر ابلراحة العابرة، لكنه يف 
الواقع جيرح جلده حىت يسيل منه الدم 
املادية  األشياء  فهذه  أحياان.  متدفقا 
الالزم،  من  أكثر  املرء  يتمناها  اليت 
تكون نقمة عليه يف هناية املطاف. فمن 
حيسبون أن تصرفاهتم هذه تزيدهم قوة 
أبيديهم،  دماءهم  يريقون  إمنا  وعدًدا، 
ابإلضافة إىل جلب سخط هللا عليهم. 
لقد بني هللا تعاىل هذا املوضوع يف آية 
احْلََياُة  َا  َأمنَّ اْعَلُموا  قال  حيث  أخرى 
َنُكْم  يـْ بـَ َفاُخٌر  َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتـَ َيا  نـْ الدُّ
ٌر يِف اأْلَْموَاِل وَاأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث  َوَتَكاثـُ
رَاُه  تـَ فـَ َيِهيُج  مُثَّ  َباُتُه  نـَ اْلُكفَّاَر  َأْعَجَب 
اآْلِخرَِة  َويِف  ُحَطاًما  َيُكوُن  مُثَّ  ُمْصَفرًّا 
َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة ِمَن اللَِّ َوِرْضوَاٌن 
 اْلُغرُوِر َمَتاُع  ِإالَّ  َيا  نـْ الدُّ احْلََياُة  َوَما 
)احلديد: 21(. فمن واجب املؤمن أن 
يكون  وال  ورضوانه  هللا  مغفرة  يلتمس 
كمريض اجلرب فيفسد حياته وعاقبته،  
والسعي  الدنيا  احلياة  مبتاع  ابلتفاخر 

احلثيث يف سبيل إحرازه فقط. 

كيف تصري غنيًّا؟!
عليه  املوعود  املسيح  قال  مرة  ذات 
الصالة والسالم يف أحد اجملالس وهو 
يرسم ُمتع احلياة الدنيا وحقيقتها: كلما 
حتقيق  وراء  اللهاث  عن  املرء  توقف 
األماين املادية حتقق مراده أكثر. الذي 
النار  تضطرم  املادية  املتع  وراء  يلهث 
يف صدره على الدوام، فيظل يف العناء 
الدائم. الراحة يف هذه احلياة الدنيا إمنا 
القلق،  هذا  من  اخلالص  يف  تكمن 
من  احلثيث  السعي  من  النجاة  أي 
راكب  أن  حيكى  الدنيا.  حطام  أجل 
حصان مر يف طريقه برجل فقري مل يكن 
يسرت  ما  إال  الثوب  من  جسده  على 
حالك  له: كيف  فقال  فقط.  عورته 
من  حال  حايل  قال:  الرجل؟  أيها 
حتقق له كل ما أراد. فقال الراكب يف 

استغراب: كيف حتقق مرادك كله؟!
قال: ما دمُت قد ختّليت عن األماين 

كلها فكأهنا حتققت ابلنسبة يل«.
أن  الكالم  »زبدة  حضرته:  يقول 
له  تتحقق  أن  يريد  عندما  اإلنسان 
ولكن  تبدأ،  معاانته  فإن  أمانيه  مجيع 
فكأنه  فيها  زاهدا  عنها  يتخلى  عندما 
حاز كل شيء. معىن النجاة أن يشعر 
اإلنسان ابلسعادة ال املعاانة. إن حياة 
األمل غري مستحسنة يف هذه احلياة وال 

يف اآلخرة«. 

قال حضرته: »هذه احلياة ال حمالة إىل 
زوال، ألن مثلها كمثل قطع اجلليد اليت 
تذوب رويدا رويدا مهما حفظتموها يف 

الصناديق واألقمشة«.
اإلبقاء  املرء  حاول  مهما  »كذلك 
تنقضي رويدا  أهنا  فاحلق  على حياته، 
يف  يوجد  فيوما.  يوما  وتنقص  رويدا 
العامل األطباء ولكن مل يصف أحد إىل 
عندما  العمر.  تدمي  وصفة  هذا  يومنا 
يهرم املرء يزوره البعض ويقول: مل تبلغ 
هذه  مبثل  وحيدثونه  عتيا،  العمر  من 
قبيل اجملاملة فحسب،  األحاديث من 
مثل: مل تزل شااب، إذ مل تبلغ الـ 60 أو 

70 عاما.
إن نفس اإلنسان ختدعه، ومتنِّيه بطول 
أن  العامل  يف  األعمار  يف  نرى  العمر. 
القوى تبدأ يف االضمحالل بعد بلوغ 
املرء 60 عاما. ومن بلغ 80 أو 82 
وبقيت قواه أيضا سليمة بعض الشيء 
منهم  فالكثري  وإال  جدا،  سعيدا  كان 
الناس  يطلب  ميسون شبه جمانني، وال 
عقلهم  يف  يبقى  ال  إذ  َمُشوراهتم، 
ودماغهم نور. يف بعض األحيان تظلم 
املسنني حىت  هؤالء  مثل  أيضا  النساء 
إن بعضهن ينسى إطعام هؤالء املسنني 

يف بعض األحيان.
الهيا  يبقى  اإلنسان  أن  »املشكلة 
يذكر  فال  والشباب،  القدرة  حال  يف 
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املوت، ظنا منه أن تلك احلال ستبقى 
إىل األبد، ويرتكب سيئ األعمال، مث 
يكون  النهاية  يف  الوضع  يدرك  عندما 
عاجزا عن فعل أي شيء. ابختصار، 
جيب على املرء أن يغتنم فرتة الشباب. 
صديقه  يفّهم  حضرته  كان  لقد 
اهلندوسي »شرمبت« يف اجمللس فقال:

»ال شك أنك قد حتقق بعض غاايتك 
اآلن  فّكرت  إذا  ولكن  حياتك،  يف 
لشعرت أهنا كانت كفقاعة ال تلبث أن 
تنفجر، فال يبقى يف اليد منها شيء. 
عيشة النعيم اخلايل ال تنفع بشيء بل 
مير  عندما  أي  احلسرة،  لظى  ُتْذكي 
لآلالم  يتعرض  مث  الراحة  من  اإلنسان 
يزداد  بل  مضى  مما  شيئا  يستفيد  فال 
يف  فّكر  فكلما  املاضي،  بتصور  أتملًا 
حضرته.  قال  آالمه.  ازدادت  املاضي 
على  أن  العاقل  يستنتج  هنا  من 
أي  الوقت«  »ابن  يكون  أن  اإلنسان 
أن يكون مستثمرا  كل حلظة من حياته 
ومراعيا ظروف الوقت ومتصرفا حبسبه، 
فاحلياة هي ما كان يف يده أما ما فات 
فقد مات، وال جدوى من البكاء على 
يكون  ترون كم  أال  املسكوب.  اللنب 
أمه  حضن  يف  وهو  مسرورا  الطفل 
تلك كجنة  طفولته  فرتة  تكون  حبيث 
له، ولكن فّكروا اآلن أين مضت تلك 

الفرتة.

وكذلك  الفرتة،  تلك  انقضت  لقد 
هي  اليت  األمور  هذه  كل  تنقضي 
والراحة  املؤقت،  الدنيا  متاع  قبيل  من 
املتاع  ذلك  مجلة  من  أيضا  والسهولة 
إىل  اإلنسان  ينتبه  أن  بد  فال  املؤقت، 
واليسر  الراحة  حيوز  عندما  االمر  هذا 

واحلكم واملنصب. قال حضرته:
أىّن لألايم اخلالية أن تعود؟! )مث يذكر 
ملكا  أن  ُروي  فقال:(  واقعة  حضرته 
كان مير من مكان، فبكى متذكرا يوم 
وهو  صغارا،  أطفاال  وأصحابه  كان 
أن تركته هذه  يواجه معاانة كبرية منذ 
الصحبة. )لقد بكى ألنه رأى الصغار 
هنا  ومن  اهلموم،  عن  بعيدا  يلعبون 
تذكر طفولته ومتعة تلك الفرتة مث فكر 
فيما آل إليه حاله. إن امللوك أيضا ال 
يذوقون الراحة والسكينة احلقيقية رغم 

توفر شىت األسباب لراحتهم.
يتمىن  عندها  سيئة،  اهلرم  فرتة  إن   
األقارب أيضا لو ميوت العجوز، ومتوت 
بعض  قلوب  )وتكون  موته،  قبل  قواه 
نظرا  يقولون  حبيث  قاسية  األقارب 
السن:  أو تقدمه يف  املريض  إىل حالة 
يقول  علينا.  كبريا  عبًئا  يشكل  إنه 
تتساقط  تلك:  اهلرم  فرتة  عن  حضرته 
املرء  البصر ويصبح  األسنان، ويذهب 
كأنه متثال حجري، إذ تذهب نضارة 
أبمراض  يصابون  والبعض  وجهه. 

خطرية فيقدمون على االنتحار يف هناية 
املطاف. وهذا ما نراه حاداث يف العامل، 
فإن اإلنسان ال يساوي شيئا، مع كل 
القوة ويكون يف  ينال  فإنه حني  ذلك 
عز شبابه وحيرز الثروة والسلطة ينسى 

عقباه.

مظاهر شرك ملحوظة يف العامل املعاصر
يقول املسيح املوعود : »يف بعض 
واحدة  دفعة  املرء  يصاب  األحيان 
مبصائب يريد الفرار منها، وإن مل يكن 
معاانة  لتحمل  يضطر  صاحلني  األوالد 
خطأ  ارتكب  أنه  يدرك  عندها  أكثر. 
هكذا.«  العمر كله  قضى  إذ  جسيما 
)عندئذ يذكر أن اخلري يف العمل أبوامر 
هللا تعاىل، فيجب على املرء أن يعيش 
حبسبها بدال من أن يستغرق يف املشاغل 
الدنيوية وينسى هللا تعاىل. فقد خال يف 
هامان  من  وأكثر  الفراعنة  الدنيا كبار 
أتمل  فلو  األقوايء،  الناس  من  وكثري 
املرء يف حياهتم لوجد أن اجلاه والشوكة 
الدنيوية مل تفدهم شيئا، مع أن حكوماهتم 
كانت أقوى احلكومات احلالية من حيث 

الصالحيات ولكنها امنحت كلها(
يتابع حضرته : »العاقل هو الذي 
يتوجه إىل هللا تعاىل موحدا إايه . لقد 
جربنا عدم جدوى اآلهلة الزائفة. إن مل 
خيضع املرء هلل ال يرمحه أحد. وإذا نزلت 
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به انئبة ال يواسيه أحد. حتل ابإلنسان 
آالف البالاي. فاعلموا أنه ليس لكم من 
أحد سواه ، هو الذي ُيلقي احلب 
يف قلب األم. لو مل خيلق قلبها على هذا 
أوالدها،  تريب  أن  استطاعت  ملا  النحو 
فال ُتشركوا به أحدا«. هذا ما نصح به 

حضرته  شخصا هندوسيا. 
من  يتخذون  الناس  بعض  أن  واملعلوم 
أخرى  وأحياان  ظاهرة،  آهلة  هللا  دون 
الدنيا كاملال واألوالد  جيعلون من متاع 
شركاء  الصداقات  أو  واحلكومة  والقوة 
بعض  أن  قليل  قبل  قلت  أو كما  هلل. 
حبماية  تلوذ  أن  حتاول  الصغرية  البالد 
البالد الكربى متخذة إايها آهلة. ولكن 
كل هذه األشياء فانية وهالكة وتصبح 
الناس كما  هؤالء  ملثل  مستقرا  اجلحيم 

يقول هللا تعاىل. 

أصل السيئات كلها
مث يقول املسيح املوعود  يف مكان 
آخر: »اعلموا جيدا أنه من كان هلل كان 
هللاُ له، وليس مبقدور خملوق أن خيدع هللَا 
مبقدوره خداع  أن  امرؤ  لو ظن  تعاىل. 
محق  حمض  فهذا  والزيف  ابلرايء  هللا 
وغباوة منه، بل هو نفسه املخدوع. إن 
زينة الدنيا وحبها أصل السيئات كلها، 
فيعمى اإلنسان فيها وخيرج عن حدود 
وماذا  يفعل  ماذا  يدري  وال  اإلنسانية 

كان يتحتم عليه فعله. إذا كانت احليل 
فِطن،  امرئ  على  تنطلي  ال  اخلادعة 
أفتنطلي على هللا ؟! ولكن أصل هذه 
األعمال السيئة هو حب الدنيا، فالذنب 
األكرب الذي أّدى إىل دمار املسلمني، 
وتراهم واقعني مجيعا يف براثنه، هو حب 
هم  الدنيا فقط. فهذا هو أكرب مهِّهم وغمِّ
قياما وقعودا ونياما وأيقاًظا، بل يف كل 
حلظة من الليل والنهار وال ينتبهون إىل 
وقت يوَضعون فيه يف القرب. لو خافوا هللَا 
وكان لديهم أدىن همٍّ وغمٍّ من أجل الدين 

الستفادوا كثريا«.
إًذا، فمن واجب املؤمن أن يعمل آلخرته 
دنيوية  أفكار  يف  االستغراق  من  بدال 
بنيل حب هللا تعاىل، وأن خيلق  ويهتم 
يف نفسه القناعة ويستفيد من األشياء 
الدنيوية حاسبا إايها ِنعمة من هللا تعاىل 
ال أن يتخذها آهلة الهثا وراءها فقط. إن 

معبودان وحده هو اإلله احلق، لذا على 
املؤمن أن حيبه أكثر من غريه، وهذا احلب 
اإلهلي خيلق يف املرء التقوى والقناعة. لقد 
بنّي هللا تعاىل أن عالمة املؤمنني هي أهنم 
حيبون هللا تعاىل أكثر من غريهم. فيقول 

 وَالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا هلِل :
يقول املسيح املوعود  يف بيان حب 
غرية هللا  أن  معلوما  فليكن  تعاىل:  هللا 
تعاىل ال تتحمل أن يشرَك املؤمُن ابهلل 
احلفاظ  ميكن  ال  احلب.  يف  غريه   
إلينا من  الذي هو أحب  اإلميان  على 
أي شيء آخر إال إذا مل نشرك ابهلل أحدا 
يف احلب. لقد بنّي هللا جّل شأنه عالمة 
املؤمنني بقوله: وَالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا 
هلِل أي املؤمنون ال يعّلقون قلبهم أبحد 
أكثر من هللا تعاىل. احلب حق هللا جل 
شأنه وحده، ومن أعطى حقه لغريه أبيد. 
كل الربكات اليت يناهلا عباد هللا ومجيع 

 الحب حق الله جل شأنه وحده، ومن أعطى حقه لغيره أبيد.  كل 
البركات التي ينالها عباد الله وجميع أنواع القبول التي يحظون بها، 
أينالونها نتيجة مجاهدات بسيطة أو بالصالة والصوم العادى؟! كال، بل 
ينالونها نتيجة التوحيد في الحب أولئك الذين يصبحون له  وحده، 

ويضحون بغيره في سبيله بأيديهم. 
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أينالوهنا  هبا،  حيظون  اليت  القبول  أنواع 
ابلصالة  أو  بسيطة  جماهدات  نتيجة 
والصوم العادي؟! كال، بل ينالوهنا نتيجة 
التوحيد يف احلب أولئك الذين يصبحون 
له  وحده، ويضحون بغريه يف سبيله 
ما  حقيقة  جيدا  أعرف  إنين  أبيديهم. 
حُياُل دفعة  إذ  املرء من األمل  به  يصاب 
احلياة  مبنـزلة  ُعّده  يـَ ما  بينه وبني  واحدة 
له. ولكن ما أغار له هو أنه جيب أال 
يكون أحد مقابل حبيبنا احلقيقي. إن 
قليب يفيت دائما أن احلب الدائم لغري هللا 
سواء أكان ابنا أو صديقا فهو ضرٌب من 
الشرك وإمث كبري، وإنه نعمة هللا ورمحته 
اليت هتيئ مناسبات لتداركه وإال خُيشى 

أن ُيسلب اإلميان«.
فال ميكن تصوُّر أن متاع الدنيا ميكن أن 
ميثل شهوة للمؤمن احلقيقي. لذا فالتقدم 
جدا  هامٌّ  ابلقناعة  والتحلي  اإلميان  يف 
»اتَِّق   : النيب  قال  ولذلك  للمؤمن، 
اْلَمَحارَِم َتُكْن َأْعَبَد النَّاِس«. إذا كان قلب 
املرء عامرًا حبب هللا والتقوى فسيتمكن 
من أداء حق عبودية هللا وعبادته أيضا. 
يكون  أن  احلقيقي  العابد  واجب  فمن 
أن    النيب  علََّمنا  لقد  أيضا.  قنوعا 
التحلِّي ابلقناعة ُيعني على الشكر أيضا. 
واملؤمن أكثر الناس شكرًا هلل، وينبغي أن 
يكون كذلك، فالذين يقولون أبفواههم 
إننا نشكر هللا، لكنهم يف الوقت نفسه 

واجلاه  الدنيا  احلياة  متاع  وراء  يلهثون 
واحلشم فُهم يف احلقيقة واقعون يف َشرَِك 
حب الشهوات، وال يقدرون على الشكر 
احلقيقي. ويف بيان حالة هؤالء املاديني 
قال النيب : »َلْو َأنَّ اِلْبِن آَدَم وَاِداًي 
ِمْن َذَهٍب َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َلُه وَاِداَيِن وََلْن 
ُ َعَلى َمْن  ُتوُب اللَّ ميْأَلَ َفاُه ِإالَّ التـُّرَاُب َويـَ
اَتَب«. فإذا كان املرء قد ارتكب بعض 
اخلطااي فباب التوبة ال زال مفتوحا أمامه 
ما دام حيًّا. يقول النيب  يف بيان معيار 
القناعة للمؤمن: »َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا 
ُقوُت  ِعْنَدُه  ُمَعاًف يِف َجَسِدِه  يِف ِسرِْبِه 
َيا«. فهذا هو  نـْ َا ِحيَزْت َلُه الدُّ ْوِمِه َفَكَأمنَّ يـَ
هللا  نسأل  القناعة،  يف  املؤمن  مستوى 
تعاىل أن خيلق فينا هذه القناعة والتقوى، 
حيث ينبغي أن تكون غايُتنا الفوز حبب 
هللا  بدال من حب متاع الدنيا، وأن 

نكون الفائزين مبغفرة هللا ورضوانه. 
إىل  انتباهكم  ألفت  أن  أود  هذا  بعد 
أن  إبجياز  سابقا  قلت  فكما  الدعاء. 
يتبعون  الذين  اإلسالمية  الدول  قادة 
األهواء املادية والذين قد اختذوا القوى 
هللا  من  بدال  هلم  إهلا  عمليا  الكربى 
معها  أن يف صداقتهم  وحيسبون   ،
ضمااًن لبقائهم وتقدُّمهم، مع أن أمريكا 
نفسها قد كتب عنها حملل يف مقال يف 
جريدة أملانية مؤخرا أهنا فقدت مركزها 
العامل،  دول  بني  للمصداقية  كنموذج 

أمريكا  أما  اآلن.  حملها  الصني  وحلت 
ومكانتها.  مصداقيتها  خسرت  فقد 
فالوسائل املادية مؤقتة إذا طلعت اليوم 
غربت غدا. جيب أن يفهم املسلمون 
سفارهتا  نقل  أمريكا  إعالن  سبب  أن 
إىل القدس حبسب زعمها أن تتحسن 
وتتقوى عالقتها مع إسرائيل، وأهنا قد 
الزوال  أن  واحلق  مصداقيتها.  تستعيد 
حني أييت من هللا فال تنفع الصداقات 
واملواثيق املادية. ويبدو أن ذلك قد بدأ 
للقوى الكربى وال سيما ألمريكا، أما 
النتيجة فاهلل أعلم مىت تظهر. واآلن يف 
هذه األوضاع ستشتد حماوالهتم لتوريط 
علينا  لذا جيب  التقاتل،  يف  املسلمني 
يهب  أن  اإلسالمي،  للعامل  ندعو  أن 
وتزول  اآلن،  ليتحدوا  العقل،  هلم  هللا 
الدول  بني  احلروب  اندالع  إمكانيُة 
اإلسالمية، وتنتهي املعارك بينهم واليت 
أدت إىل مئات األلوف من الضحااي 
هلم  هللا  وهب  اإلحصائيات.  حسب 
العقل، ليتوحدوا، وُينهوا احلروب فيما 
بينهم، لكي ال يتمكن أعداء اإلسالم 
نركز  أن  جيب  مصاحلهم.  حتقيق  من 
  على الدعاء أكثر أن يوفقهم هللا
ملعرفة املسيح املوعود واملهدي املعهود 
الذي بعثه هللا  هلم والذي ابالرتباط 
به ميكن أن خيلقوا األمن والسالم فيما 
بينهم ويف العامل كله أيضا.                 
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مقدمة
اليت  للمعاانة  سريعة  خاطفٍة  بنظرة 
إىل  أقصاه  من  العامل كله،  يعانيها 
من  فقرائه،  إىل  أغنيائه  من  أقصاه، 
قادته إىل املقودين فيه، من ِجنِّه إىل 
إنِسه، سوف خنرج بنتيجة واحدة ال 
لبس فيها وال غموض، وال شك فيها 
وال ِمرية، أال وهي أن مشكالت العامل 
مضجعه،  وتقض  نوَمه،  تؤرق  اليت 
مرجعها  بنيانه،  وهتدم  أمنه،  وهتدد 

إىل حمورين: 
1 ـ اإلرهاب واضطهاد األقليات مما 
يهدد األمن الداخلّي، والقالقل اليت 
التعامل  مت  دينية  نصوٌص  تؤججها 

معها خطًأ. 

احملور الثاين:
بني  اخلارجي  السالم  انعدام  ـ    2
الدول بسبب مطامع بعض الشعوب 

يف مقدَّرات شعوب أخرى
ٌم  األمحدّي ال يؤمن أبن العامل كله مقسَّ
حرب،  ودار  إسالم  دار  دارين:  إىل 
وأمن  ِسلٍم  دار  عنده  العامل كله  وإمنا 
وأمان، انطالقًا من إميانه أن هللا ربُّ 
وحدهم.  م  رهبَّ وليس  مجيعًا  العاملني 
األمحدّي ال يؤمن أن رسول هللا حممداً 
كان خياطب امللوك والسالطني بقوله 
هلم )أسِلم تسلْم( مبعىن: إما أن تدخل 
يف اإلسالم أو هنلكك جبيوشنا وعَدِدان 
األمحدي  املسلم  يفهم  إمنا  وُعدتنا، 
من  تسلْم  أسِلم  العبارة:  هذه  من 
فهم سقيم، وشر عميم، ودين ذميم، 

بني  اخلارجي  السالم  انعدام  2ـ  
الدول بسبب مطامع بعض الشعوب 

يف مقدَّرات شعوب أخرى. 
ما  السابقني  العددين  قدمنا يف  وقد 
شاء هللا لنا أن نقدم، فمن اطلع عليه 
فلينفعه هللا وينفعنا معه مبا علم، وهذه 
تتمة األمر وبقية املقال للقارئني، وقد 
وفقنا هللا تعاىل يف البيان السابق إىل 
األمحدية  الدعوة  أن  على  التدليل 
وأن  يعانيها،  اليت  العامل  أمراض  أمل 
املسيح املوعود  ودعوته عالجها 
أدوائها  كل  من  الشايف  الناجع 
املعاجلني،  وأمراضها املستعصية على 
البيان  ونتم  الدواء  بقية  نقدم  واآلن 

للمنتصحني. 
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وحياٍة حتياها كأنك رميم، وتسلم من 
هللا  لقاء  يوم  والشنار  والعار  اخلزي 
الشرور  من  سلمت  فإذا  األخرة،  يف 
بفهمك  الدنيا  يف  واآلفات  واملعاصي 
حلقيقة احلياة واملوت والقيامة تكون قد 
سلمت من كل أذًى، ونلت كل نعيم 

يف اآلخرة.
عند  نبيهم  بقول  يقولون  األمحديون 
املرمحة، وينادون  يوم  اليوم  فتح مكة: 
هنار،  أو  ليل  من  ساعة  يف كل  به 
وينتقدون قول من ال يعلمون : اليوم 

يوم امللحمة

األمحدية واجلهاد
قتااًل ينصبُّ  األمحدية ال ترى اجلهاد 
يعلن  مل  دام  ما  العامل كله  على  بالًء 
ال  اليت  اإلسالم  لدعوة  االنصياع 
أمراً  يدرك  وال  عنها،  شيئًا  يعرف 
أنه  لو  العامل كله  فإن  حقائقها،  من 
املشايخ  يقدمه  الذي  اإلسالم  رفض 
سنة  ألف  منذ  الدينية  واملؤسسات 
خلت وحىت اآلن، ال يكون قد رفض 
اإلسالم املنزَّل من هللا على قلب حممد 
، بل رفض إسالمًا مبتَدعًا خمرتَعًا ما 
أنزل هللاُ به من سلطان، وال يكون عند 
املؤاَخذين  احملاَسبني  املنِكرين  من  هللا 
امللومني، إمنا ترى اجلهاَد جهاد النفس 
شهواهتا،  حبال  انفالت  من  ومنعها 

وتقييد خطوات شيطاهنا، وكسر عظام 
وقطع  دمائها  وإراقة  وذحبها  ثوائرها، 
لرهبا،  طاعًة  وعصياهنا،  متردها  وتني 

ورغبًة يف قربه ورضاه.
يف  سلطنتها  روحانية  مجاعة  األمحدية 
السماء، وال حاجة هلا لسلطنة يف هذا 

العامل. 
األمحدية ال مطمع هلا يف سيادة، وال 
ليست  فمملكتهم  حكم، وال مملكة، 

من هذا العامل.

األمحدية والعلقة بلنسانية
األمحدّي حيب ألخيه ما حيب لنفسه، 
وأخوه هو كل بشر من بين آدم، فال 
صاحب  على  دين  لصاحب  أفضلية 
دين، وال جنس على جنس، وال لغة 
على لغة، وال لون على لون، وال لسيد 

لراٍع على رعية، وال  على مسود، وال 
ملؤمن على غري مؤمن، إمنا يرتك هذا 
التفضيل كله هلل يوم احلساب واجلزاء.  
األمحدية تقبل بشىت األداين وأبتباعها  
أيضًا، ألهنم موقنون أن رهبم هو رب 

العاملني أيضًا وليس رهبم وحدهم. 
وسيلة  اإلسالم  من  تتخذ  األمحدية 
لنشر السالم، وإرساء دعائم االستقرار 
يف العامل، يف حني أن الفرق اإلسالمية 
بني  ومتايز  العدل،  تدمر  األخرى 
إىل  وتدعو  الفنت،  وتنشر  املواطنني، 
ذلك  وتعترب  الدماء  وسفك  االقتتال 
دعوة  تلك  دعوهتم  إن  الُقرابت،  من 
إلفناء البشرية عن آخرها، وتسيء إىل 
اإلسالم حيث تظن أهنا من احملسنني.

األمحدية هي السلم القيقي، ملاذا؟ 
شىت  من  مضطهدة  مجاعة  األمحدية 
اختالف  على  اإلسالمية  الفرق 
مذاهبها ومشارهبا، ال لشيء غري أهنا 
تدعو إىل السالم، الذي هو اإلسالم، 
من  املشايخ   إليه  يدعو  ما  خالف 
العنف والبغض والعنصرية واإلرهاب، 
فهم يف احلقيقة يدعون لدين آخر غري 
من سلطان،  به  أنزل هللا  ما  اإلسالم 
وإن استماتوا يف إثبات أن ما يقدمونه 
على  نزل  الذي  اإلسالم  هو  للعامل 
سبيال،  ذلك  إىل  استطاعوا  ما  حممد 

روحانية  جماعة  األحمدية 
حاجة  وال  السماء،  في  سلطنتها 

لها لسلطنة في هذا العالم. 
األحمدية ال مطمع لها في سيادة، 
وال حكم، وال مملكة، فمملكتهم 

ليست من هذا العالم.
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السلم  إىل  جتنح  اليت  األمحدية  أما 
وتدعو إىل دار السالم، ومتد يد العون 
إىل األبيض واألسود واألمحر واألصفر 
أمر هللا  إخوة  ابعتبارهم  آدم  بين  من 
من  خيرجوهنا  ولكنهم  مبواساهتم، 
اإلسالم، ليس إال ألهنا تطبق تعاليم 
وجتعله  الروح  فيه  وتنفخ  اإلسالم، 
بعدما  احلياة،  فيه  تدب  حيًا  كائنا 
ما  يتيما  وأصبح  أيديهم،  على  شاخ 
احملافل  أمهلته  وقد  وأمسى  أبوان،  له 
اجملتمعات  ولفظته  املعايب،  من  إال 
إال من إلصاق التهم الشنيعة، واإللقاء 
ابلتخلف والدمار والكراهية والتنابذ. 
األمحدية تقدم اإلسالم للعامل ابعتباره 
قوله  من  انطالقًا  للتعايش  رسالًة 
  ،وهللا يدعو إىل دار السالم تعاىل
أن  علمنا  عندما    هللا  فرسول 
مثرات  من  له  ليس  السالم  إفشاء 
إال التحاّب، مل يكن يعين إال إفشاء 
السالم يف شىت بقاع األرض اليت ينزل 
)ألِق  أيضًا  وقال  مسلمون،  عليها 
السالم على من عرفت ومن مل تعرف( 
األمحدية تنقل دين اإلسالم من دين 
وتؤكد  السالم،  دين  إىل  اإلرهاب 
خصوصًا  وللمسلمني  عمومًا،  للعامل 
أنه لن يتم تطبيق العدل إال مبن أرسله 

هللا َحَكمًا عداًل.
اليت  الصعبة  املعادلة  تطبق  األمحدية 

الفرق  شىت  تطبيقها  عن  عجزت 
اإلسالمية األخرى، وهي إقامة عالقة 
حقوق  وأداء  هللا،  مع  قوية  صادقة 
العباد، واملواساة بني البشر دون أدىن 
تفريق على أساٍس ديينٍّ أو أي أساٍس 
اجملتمعات  تنمية  إىل  يؤدي  آخر، مما 
النتشار األمن والسالم واهلدوء فيها.

األمحدية هي املظهر واجلوهر احلقيقي 
آدم  بين  من  جيعل  الذي  لإلسالم 
أقصاها إخوة  إىل  أقصى األرض  من 

متحابني حبق

األمحدية هدية هللا للعاملني
السلم  منظمات  بلوغ  هي  األمحدية 
اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  العاملّي، 
العربية،  وغري  العربية  الدول  وجامعة 
وجملس  الدولية،  العدل  ومنظمة 
واملؤسسات  اهليئات  وخمتلف  األمن، 
العاملية اليت تنفق املليارات بال نتيجة 
األمحدية  ملموس،  أثر  أو  واضحة، 
هي وحدها اليت تبلغها غاايهتا مجيعًا، 
إجناح  إىل  تؤدي  اليت  وحدها  وهي 

مساعيها.   
الظلم  سيف  كسرت  األمحدية 
لكنها  والبغي،  واإلكراه  والعدوان 
األمن  إتباب  سيف  سنان  شحذت 
وإخضاع  والسالم  والصلح  والسكينة 

املعتدين وكسر شوكتهم.

العامل  بنعيمها  ينعم  األمحدية 
امللوك  عليها  ابلثناء  ويلهج  كله، 
دايره  يف  هبا  ب  ويرحِّ والسالطني، 
كل راٍع صاحب عنٍي بصرية، ونظرة 
خبرية، فاحلقوا هبم، واحتذوا حذوهم، 

وكونوا من الفائزين.   
والعلم  املعرفة  إىل  تدعو  األمحدية 
وسباقات النجاح والرتقي، والتضحية 
من أجل بين الدين واإلنسانية، ولكم 
وحممد  السالم،  عبد  الربوفيسور  يف 
خري  الكثري  وغريمها  خان  هللا  ظفر 

مثال. 
الباحثة عن االستقرار  الدول  أيتها  فيا 
عليكم برعاية بذرة األمحدية ومواالهتا، 
تنشدون،  الذي  والسالم  احملبة  فهي 
الذي  واالستقرار  السكينة  وهي 
أتملون، وهي الداعمة للراعي فال خترج 
املواسية  وهي  اخلارجني،  وجترِّم  عليه، 
وتعاقب  وُتوبِّخ  للرعية أتسو جراحها، 
املقصرين، وهي اليت تقضي على حجج 
الدين ال حيميه إال   الذين حيتجون أن 
ممارسة العنف على املعرتضني، وال يقوم 
ولو كانوا  املهزومني  أنقاض  على  إال 
سلم  إىل  تدعو  اليت  وهي  مساملني، 
ما  مسلمني،  غري  ولو كانوا  املساملني 
داموا غري معتدين، وتدعو إىل عقاب 
مؤمنني  ولو كانوا مسلمني  املفسدين، 

قائمني راكعني ساجدين. 
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خاطراتن
إما  مبىن:  أعلى  لديك  ليكون  طريقتان  هناك   *
املباين من حولك، أو أن تبين أعلى  أن تدمر كل 
غريك. من  أعلى  واْبِن  حكيما  فكن  غريك..  من 

سحبه،  متَّ  رصيد  هو  األمس  أن  الدنيا  علمتين   *
بيدك  فهو رصيد  احلاضر  أما  والغد رصيد مؤجل، 

فاصرفه حبكمة.

الطفيلي والشعراء : رأى طفيلي قوًما ذاهبني فَشكَّ 
فإذا هم شعراء  فتبعهم  أهنم يف طريقهم إىل وليمة. 
أنشد  فلما  نظموها...  مبدائح  السلطان  قصدوا 
الطفيلي وهو جالس  إال  يبق  ومل  واحد شعره  كل 
شعرك...  أنشد  السلطان:  له  فقال  ساكت.. 
ِمَن  قال:  أنت؟؟  فمن  قال  بشاعر.  لست  فقال: 
تَِّبُعُهُم  يـَ َعرَاُء  ﴿وَالشُّ فيهم  هللا  قال  الذين  الغاوين 
 اْلَغاُووَن﴾ فضحك السلطان وأمر له جبائزة الشعر.
*  ليست األلقاب هي اليت ُتكسب اجملد بل الناس 

من ُيكسبون األلقاب جمدا.

طعم اللوى الدائم: رجل ُمِسنٌّ ينام يف املستشفى 
من  ألكثر  معه  وجيلس  يوم،   شاب كل  يزوره 
واالغتسال،  طعامه  أكل  على  ساعة يساعده 
ويساعده  املستشفى،  حبديقة  جولة  يف  وأيخذه 
عليه. يطمئن  أن  بعد  ويذهب  اإلستلقاء،   على 
األايم لتعطيه  أحد  يف  املمرضة  عليه  دخلت 
هللا ماشاء  له:  وقالت  حاله،  وتتفقد   الدواء 
حفظ هللا ابنك، يوميا يزورك. نظر إليها ومل  يتفوه 
بكلمة مث أغمض عينيه وقال هلا: متنيت أن يكون أحد 
 أبنائي!!  فهذا يتيم من احلي الذي كنا نسكن فيه 
بعدما تويف والده،  بيته  يبكي عند ابب   رأيته مرة 
منذ  أحادثُه  احللوى.. ومل  له  واشرتيت  فهدأته 
وزوجيت  أان  بوحديت  َعِلَم  وعندما  الوقت   ذلك 

وملا   أحوالنا.  ليتفقد  يوم  كل  يزورين  أصبح 
وجاء  منزله   إىل  زوجيت  أخذ  جسدي   ضعف 
أسأله  كنت  وعندما  للعالج  املستشفى  إىل  يب 
معنا؟؟ العناء  هذا  تتكبد  ولدي  اي  ملاذا    : 
فمي. يف  احللوى  طعم  زال  ما  قال:   مث  )تبسم( 

ُ
ر َد �وَا

��َو�لَ� �َحَك�ٌم 

�ه�ي��ي �ل�ح��ي ���
�  �ع���د ا

��������� ��ل���ا ا
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بل  اللغة،  معرفة 
الواسع  واالطالع 
وحده  يكفي  ال  عليها، 
أو شاعرا  أديبا  الشخص  يصبح  لكي 
اإلنسان  حيتاج  بل  فذا،  كاتبا  أو 
أهلها،  ومعايشة  اللغة  يف  مترُّس  إىل 
ودراسة معمقة ومطوَّلة آلداهبم املكتوبة 
الضروري  من  فإنه  لذلك  واملسموعة. 
اللغة  انصية  ميتلك  أن  يريد  ملن 

يعيش  أن  وكتاهبا  أدابئها  من  ويكون 
طويلة. لسنوات  اللغة  أهل  بالد   يف 

ران بقصة ألحد كبار علماء  وهذا يذكِّ
تعلَّمها  الذي  اهلند،  الفارسية يف  اللغة 
فارس  بالد  زار  قد  يكن  ومل  اهلند  يف 
للتجول  الزايرة  قرر  فعندما  قبل،  من 
يف تلك البالد، كان يف ضيافة إحدى 
جالسا  أن كان  وصادف  العائالت، 
من  أحد  يكن  ومل  يغلي،  قدٌر  وبقربه 

يف  ما  وأخذ  منه،  قريبا  البيت  أهل 
الغطاء،  وحيرِّك  وينسكب  يفور  القدر 
لتنبيههم،  البيت  أهل  ينادي  أن  فأراد 
فوجد نفسه كاألبكم؛ إذ مل يعرف ماذا 
ينبغي أن يقول، وإذا بفتاة صغرية أتيت 
وترى املشهد، مث تنادي أمَّها بكلمات 
الكبري! العامل  هذا  أعجزت   بسيطة 

قواعد  وال  مفردات  ليست  فاللغة 
أساليب  هي  بل  فقط،  وصرفا  وحنوا 

م فهيا مبادئ الإ�الم احلقة وتعالميه ال�امية،  �ألّف الإمام املهدي وامل�سيح املوعود زهاء 22 كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكرمي. آلف الأبيات من الأشعار الرائعة يف العرفان الإله�ي ومدح النيب   واإظهار مزاايه العظمية ومدح الإ�الم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه التعلُّ الإجعازي حلرضته لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأ�اليب والرتاث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة. ولقد ظهر 
تيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل، كام جتلَّ يف تطعمي كتاابته و�أشعاره ابلرتاث  هذا التعلُّ يف قوة لغته اليت حتدى اخلصوم مرارا لالإ
العريب وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها 
م درجة ابإعالن �أن هللا  معاك�ا بذكل تيارا اكن قد �اد يف العامل العريب و�عى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

م الأدةل العديدة عل ذكل وحتدى هبا. تعاىل قد علَّمه ب�أن العربية يه �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العامل بال منازع، وقدَّ
ويف املقالت التالية �يتضح جانب من �أعامل حرضته ومظاهرها، كام �ُيَدُّ تلقائيا عل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعل ر�أ�ها 

الهتام ابلرسقة من ُكتب الأدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

تــميم  أبو دقة

 ٍ
�ي ��حَش�َد ��َوا  ٍ

�يْ�ح�ل��ي
َ
������ي ��ل  َ

��ل�َعرَ���َ�يَ���ي َ ا
����َ��ي

ُّ
��لح�ل  ا

�م
ُّ
َ���ش�ال

�ي �لي ر� شحَ �ُم�����

�م �ل�َا
َّ

��ل��� ��َوا  
�ُي �ل�َا

َّ
����ه� �وَد �عَح�ل�يْ�َ� ا

ُ
�ا�م�و�ع  ا

َح
�ي� ���سَ

َ
�َي��َ�ر�ٌي ��لَح�ْل�م

��يَ��ٌي �ُم���ْ
آ
ا



23

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 143٩ هـ،  كانون الثاني/ يناير 201٨ م

مكتوب  وتراث  وهلجات  وتراكيب 
والنكات  األمثال  يشمل  ومسموع 
العربية  ويف  وغريها.  واألدب  والشعر 
وهذه  لغات،  اجلزئيات  هذه  تسمى 
 التسمية وردت بكثرة يف كتب الرتاث.

املسيح  فقد كان  سبق،  ما  إىل  ونظرا 
على  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
وهذا  العربية،  اللغة  على  جيد  اطالع 
نه من تدبُّر القرآن الكرمي واحلديث  مكَّ
الشريف وكتب الرتاث اإلسالمي بصورة 
عن  دفاعه  يف  ظهر  ما  وهذا  معمَّقة، 
اإلسالم الذي ابتدأه منذ عام 1872 
واهلندوس  املسيحيني  على  الردود  يف 
وغريهم، قبل مشروع الرباهني األمحدية. 
مث جتلَّى ذلك يف كتاب الرباهني األمحدية 
الذي بدأ مشروعه عام 1880 والذي 
اإلسالم  صدق  على  األدلة  فيه  م  قدَّ
املسيحيني  شبهات  على  فيه  وردَّ 
أن  بيد  وغريهم.  وامللحدين  واهلندوس 
هذا االطالع مل يكن كافيا لكي يتمكن 
حضرته من كتابة الكتب العربية ونظم 
األشعار، ألن هذا كان يتطلَّب معايشة 

واطالعا واسعا على اللغات العربية.
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  كان 
والسالم قد ُعنيِّ من هللا تعاىل يف عام 
1882مأمورا بكل وضوح، وكان يبدو 
اإلسالم  عن  الدفاع  هي  مأموريته  أن 
الذي  الرباهني  مشروع  وكان  وجتديده، 

ُأمر به من هللا تعاىل هو البداية الفعلية 
بدأت  قد  اليت كانت  املأمورية  هلذه 
للدفاع  بتصدُّر حضرته  قبل  عمليا من 
ومقاالت  حوارات  يف  اإلسالم  عن 
اآلرية  واهلندوسية  املسيحية  على  للرد 
من هللا  ُأمر  عام 1889  وغريها. ويف 
من  ُأخرب  مث  اجلماعة،  بتأسيس  تعاىل 
هللا تعاىل يف هناية عام 1890 أبنه هو 
حتدثت  الذي  حصرا  املوعود  املسيح 
الكرمي واحلديث  القرآن  األنباء يف  عنه 
الشريف، وأن عيسى  قد تويف ولن 
م هذه األدلة ابتداء من  يعود بنفسه. وقدَّ
اإلسالم،  عام 1891 يف كتابه »فتح 
توضيح املرام، إزالة األوهام«، وبعد هذه 
الدعوى أصبح من املُلحِّ أن يبلِّغ الرسالة 
ابللغة العربية، وهذا ما طالبه به اخلصوم 
ولكن  أيضا.  أصحابه  فيه  به  رغَّ ما  مث 
حضرته رأى أنه ليس مبقدوره أن يكتب 
الكتب ابلعربية ألنه ليس متمكنا ذلك 
على كتابة  قادرا  جيعله  الذي  ن  التمكُّ

واألدابء  الكتاب  فيها  يضاهي  ُكتب 
ويتحداهم،  بل  العرب،  والشعراء 
هللا  من  آية  أيضا  املقدرة  هذه  وتكون 
أن هنالك ضرورة  فعندما وجد  تعاىل. 
وحاجة إىل ذلك، تضرَّع إىل هللا تعاىل، 
علَّمه يف  إذ  العظيمة؛  املعجزة  فكانت 
ليلة واحدة، وهي ليلة 1/12/ 1893 
الكثري جدا من اللغات العربية، وُأخرب 
من هللا تعاىل أن هذا التعليم كان أربعني 
األربعني  وهذه  اللغات.  هذه  من  ألفا 
يتعلق ابللغة من جذور  تشمل كل ما 
وأساليب وتراكيب وحنو وصرف وتراث 
ونكات  وأمثال  شعر  من  متنوع  أديب 
وغريها، مث بدأ بعد ذلك بكتابة سلسلة 
اثنني  زهاء  بلغت  اليت  العربية  الكتب 
معظمها  يف  وكانت  كتااب،  وعشرين 
حتدِّايت ما زالت قائمة حىت اليوم، وما 
زال اخلصوم عاجزين عن اإلتيان مبثلها، 
واقتصر كالمهم منذ ذلك الوقت على 
هم  وعجزوا  سخيفة،  انتقادات  جمرد 

هي  بل  فقط،  وصرفا  ونحوا  قواعد  وال  مفردات  ليست  فاللغة 
يشمل  ومسموع  مكتوب  وتراث  ولهجات  وتراكيب  أساليب 
األمثال والنكات والشعر واألدب وغيرها. وفي العربية تسمى هذه 
التراث. كتب  في  بكثرة  وردت  التسمية  وهذه  لغات،   الجزئيات 
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للتحدي وأيتوا  يستجيبوا  أن  أبنفسهم 
مبثلها، فلم يفعلوا ولن يفعلوا.

أما كيف حدثت هذه املعجزة؟ فتفصيل 
ذلك ما يلي:

كتاب  يف  احلادثة  هذه  ذكر  جاء 
»مكتوب أمحد«، إذ قال حضرته:

“إن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة 
جهدي وقصور طليب، آية واضحة من 
الناس علمي وأديب.  لُيظهر على  ريب، 
املخالفني؟  فهل من معارض يف مجوع 
من  ألفا  أربعني  ُعّلمت  ذلك  مع  وإين 
العربية، وُأعطيُت بسطة كاملة  اللغات 
يف العلوم األدبية، مع اعتاليل يف أكثر 
فضل  وهذا  الفرتات،  وقّلة  األوقات، 
الُفرات،  بين  من  أبرع  جعلين  أنه  ريّب 
الفرات.  املاء  من  بياان  أعذب  وجعلين 
املهديني،  اهلادين  من  جعلين  وكما 
جعلين أفصح املتكلمني. فكم من ُمَلٍح 
ُأعِطيُتها، وكم من عذراء ُعّلمُتها، فمن 
العلماء، وحوى حسن  كان من لسن 
البيان كاألدابء، فإين أستعرضه لو كان 

من املعارضني املنكرين.
وُأعطيت  والنثر،  النظم  يف  ُفقت  وقد 
الفجر، وما هذا فعل  نورًا كضوء  فيها 
العاملني.  رب  آية  إاّل  هذا  إْن  العبد، 
فمن أىب بعد ذلك وانزوى، وما ابرزين 
وما انربى، فقد شهد على صدقي ولو 

كتم الشهادة وأخفى.« )1(

التعليم  هذا  أن  إىل  حضرته  أشار  قد 
وهي  واحدة،  ليله  يف  حدث  قد 
بكتابة كتاب  بدءه  سبقت  اليت  الليلة 
هلذا  األول  املظهر  الذي كان  التبليغ 
مقدمة كتاب  يف  جاء  فقد  التعليم، 
قال حضرته: إذ  ذكرها،  نفسه   التبليغ 

الرسالة  هذه  أكتب  أن  أنوي  “وكنُت 
ابألردية ولكن علمُت الليلة من بعض 
اإلشارات اإلهلامية أنه جيب أن أكتبها 

ابلعربية”
وحول قصة هذه املعجزة، ورد يف جريدة 
الكرمي  عبد  املولوي  كتبه  مما  احلكم 

السيالكويت  ما تعريبه:
الكتب  الدافع وراء أتليف  أان  “كنت 
ابللغة العربية، ولقد ألقى هللا تعاىل يف 
م  ُتقدَّ أبن  احلماس  غريي  قبل  روعي 
هذه النعمة السماوية للعرب يف قوالب 
عربية، وبناء على ذلك ألف حضرته أوال 
كتاب »التبليغ« الذي ُضّم إىل كتاب 
هو  قليب  وإن  اإلسالم.  مرآة كماالت 
اليت طرأت  الرتدد واحلرية  األدرى حبالة 
على حضرته إثر التماسي هذا، لقد قال 
براءة ونقاوة ودومنا تصنع: رأيك  بكل 
صائب متاًما، ولكنه عمل حساس وهو 
فّكر  مث  واستطاعيت.  قدريت  خارج عن 
املسودة  سأجهز  حسًنا،  فقال:  ملًيا 
إىل  سنرتمجه  ذلك  وبعد  أوال  ابألردية 
)أي  احملرتم  واملولوي  وأنت  أان  العربية 

كان  متعاونني.  الدين(  نور  املولوي 
االلتماس قد مّت، فلما كانت الليلة تلقى 
حضرته من هللا القادر احلكيم عز امسه 
وحًيا هبذا اخلصوص أن يكتب ابلعربية، 
ُأعطي  قد  أبنه  فورًا  تعاىل  هللا  وطمأنه 
اللغة العربية  القدرة على قدر كبري من 
وسُتجري روح القدس على لسانه وقلمه 
ما  وهذا  الكتابة.  عند  العربية  اللغات 
ألف حضرته  ما  فأول  ابلفعل،  حصل 
معه  الذي كنت  التبليغ  كان كتاب 
إىل  برتمجته  وتشرفت  أتليفه  فرتة  طيلة 
الفارسية. وقد كتب لغة عربية فصيحة 
وبليغة حبيث كتب أحد األدابء العرب 
 : املوعود  املسيح  إىل  قراءته  بعد 
إىل  آيت  أن  التبليغ  قراءة  بعد  متنيت 
قاداين ماشًيا على رأسي فرًحا ونشوة.

البطالوي  حسني  حممد  املولوي  وكان 
أن  ضجة  قبل  من  أقاموا  قد  وأمثاله 
( ال  املوعود  املسيح  حضرته )أي 
وليس  العربية  من  واحدة  يعرف صيغة 
عنده أي إملام ابلصرف والنحو وغريمها 
العربية. وقبل إصداره فتوى  العلوم  من 
التكفري بقليل قال يف ثورة غضبه خالل 
يف  الدين  حسام  احلكيم  مع  جداله 
املرزا جمرد  مسجدان يف سيالكوت: إن 
حمرر بسيط يكتب ابألردية وأىّن له أن 
يعرف العربية، فلماذا تبالغون يف مدحه 
للقضاء  وأدّبر  حاال  وسأذهب  وثنائه، 
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على أمره يف ملح البصر. وكانت نتيجة 
هذا التهديد والغضب أن أصدر الحًقا 
من  خرجت  اليت  تلك  التكفري  فتوى 

قلمه بعد أايم قليلة. )2(
ويف هناية املقالة اليت ُنشرت يف احلكم 

ُكتب ما يلي:
ُأعجب حضرة  لقد  ابلقبول:  “شرٌف 
حجة اإلسالم بشكل خاص ابلرسالة 
عبد  للمولوي  التكملة  مع  السادسة 
حضرته  السيالكويت، وأمر  الكرمي 
بنشرها يف صورة كتيب منفصل عالوة 
تطبع  على جريدة »احلكم«. وسوف 
منفصل  كتيب  بصورة  الرسالة  هذه 
املدير« ذلك.  هلل على  احلمد   أيضا. 

كذلك ورد ذكر هذه املعجزة يف رواية 
 ، سيتهي  نيب  غالم  امسه  لصحايب 
أمحد  بشري  مرزا  حضرة  أوردها  واليت 

، فقد جاء فيها:
قال يل ِميان غالم نيب سيتهي صاحب: 
املسيح  وكان  قاداين  يف  »مرة كنت 

»مرآة  بتأليف  يقوم    املوعود 
كماالت اإلسالم«، فاستشار اجلماعَة 
العلماء  إىل  الدعوة  تبليغ  كيفية  يف 
فبدأ  الزوااي،  أصحاب  من  واملتصوفة 
تباُدل اآلراء هبذا الشأن، فقال املسيح 
كتاب  أتليف  جيب   : املوعود 
ابلعربية من أجلهم، ولكن املشكلة أين 
ال أجيدها. غري أين سأكتب ابألردية 
بيته،  حضرته  دخل  مث  معا.  ونرتمجه 
وملا عاد جاء بشيء مما كتبه ابلعربية، 
واملولوي  الدين  نور  املولوي  رآه  فلما 
املولوي  أن  لدرجة  ُذهال  الكرمي  عبد 
عبد الكرمي قال إنين قرأت الكثري من 
العربية  هذه  مثل  أَر  مل  ولكين  العربية، 
الرائعة. فقال املسيح املوعود : لقد 
كنت دعوت هللا هبذا الصدد، فُعلِّمُت 
 .)3( العربية«  من  مادة  ألف   ٤0 منه 
كذلك جاء ذكر هذه املعجزة يف رواية 
صحايب آخر وهو احلافظ صويف غالم 

حممد ، إذ جاء فيها:

أربعني  علمين  هللا  إن  حضرته  “قال 
ليلة  يف  العربية  اللغة  مواد  من  ألفا 
واحدة.« )٤( وهكذا، فقد كانت هذه 
أعظم معجزات  زالت من  املعجزة وال 
وكان  الساعة،  قيام  إىل  أتثريا  حضرته 
قد سبق النبأ عنها يف احلديث الشريف 
هللا  »يصلحه  معاين  ضمن  من  أيضا 
ملعجزة  الواقع ظلٌّ  ليلة«، وهي يف  يف 
القرآن الكرمي الذي ال تنقضي عجائبه، 
املنكرين  رؤوس  يدمغ  زال  ال  والذي 

الكاذبني ويبكتهم.

1. مكتوب أمحد.
٢. احلكم 1901/3/3م،  مث يف كتيب واقعات 
صادق  حممد  مفيت  ومرتبه:  مؤلفه  صحيحة، 
الثاين  تشرين  شهر  يف  طبع  األمحدي  العثماين 

1901 ص 113-112.
ج1،   ،3٤6 رقم  الرواية  املهدي،  سرية   .3

ص315.
٤. سجل رواايت الصحابة، اجمللد السابع، رواية 

رقم 89.

“إن كمالي في اللسان العربي، مع قلة جهدي وقصور طلبي، آية واضحة من ربي، لُيظهر على الناس 
علمي وأدبي. فهل من معارض في جموع المخالفين؟ وإني مع ذلك ُعلّمت أربعين ألفا من اللغات 
العربية، وُأعطيُت بسطة كاملة في العلوم األدبية، مع اعتاللي في أكثر األوقات، وقلّة الفترات، وهذا 
) فضل ربّي أنه جعلني أبرع من بني الُفرات، وجعلني أعذب بيانا من الماء الفرات.   )املسيح املوعود
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نظم: سامح مصطفى – مصر
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اإلنرتنت،  شبكة  أتصفح  وأان  اخلالبة  احلكمة  هذه  قرأت 
استوقفتين وجعلتين أأتمل صفحات التاريخ فوجدهتا تصف أهم 
مثن  احلياة  يف  شيء  فلكل  البشر.  وإجنازات  نكبات  حمطات 
متوسطي  تنهك  اليت  اخلصوصية  الدروس  املثال  سبيل  وعلى 
الدخل ولكن بنجاح أوالدهم يف االمتحاانت يتطلعون ملستقبل 
زاهر لفلذة أكبادهم. طبعا هذا أتويل سطحي هلذه املقولة ولكن 
اجملتمع وحتديدا من خالل  يغطي جماالت عديدة يف  تطبيقها 
التاريخ  تركوا بصماهتم على سجالت  الذين  العظماء  إجنازات 
من  أي  احلياة  جامعة  من  خترجوا  أبهنم  يفخرون  إهنم  حيث 
جامعة التجارب االجتماعية احلقة. فهؤالء تعلموا أن املتسلق 
اجليد يركز على هدفه وال ينظر إىل األسفل حيث املخاطر اليت 
دروس  لتلقي  دفعوه  الذي  الثمن  أن  وتعّلموا  الذهن.  تشتت 
احلياة هو أحسن استثمار أكسبهم الثقة يف النفس والرتكيز على 
اهلدف ولن يرتددوا حلظة واحدة يف دفع مثن دروس أخرى حيث 

إن شهادات جامعة احلياة ال هناية هلا.

خاطرة نفيس أمحد قمر، طالب بجلامعة األمحدية بربيطانيا

َ��ي 
��

ْ
َ��ش

شَ�ا  د� ���
                    �ه�َ

َصَفا ِذهين، وَعقيِل َ�ام 
ام ملَّا تَلقيُت النداَء الآيت ِمن ال�َّ
َعرب الأثِي بِصورِة »م ت ا« )1(
َهفت ُرويح ورَقادي َجفا 

ملا اْرتَديُت ِداثر التُّقى 
وَجدهتا انمعة همفهفة، كذا 
كذا الفضُل والِنعمِة واجلدا

ِعبادُة هللا مسيي، وَجفين بََك 
لأين اْنرَصفت َعن هذا، وُهو يل دوا 

َفيا رَّبِ اْصِف بََدين وُمهَجيت 
تبِش َو�أشعر ابحليا واْجَعلين �أ�سْ

لَقد َجاء َمهدّيِ اإىل ادلنيا
الم واحملَبة والَثنا  َعليه من هللا ال�َّ

 MTA 1.  إشارة إىل قناة

خاطرة: حمسن لفاوي – تونس
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اجلزء الثاين )ح 23(
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�ع�ي��ي:  � ا ��ل��د �لي�عر��ي�� ا

والتباس  النبيني،  جملس  صفة  عن 
بني  التمييز  يف  البعض  على  األمر 

املسيح املوعود وصحابته
٤01- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
الدكتور مري حممد إمساعيل أنه ملا ذهب 
املسيح املوعود  لرؤية جّبة »اباب 
شجرة  يفء  يف  هناك  جلس  اننك«، 
مع أصحابه على ثوب مبسوط، كان 
املولوي حممد أحسن األمروهوي أيضا 
مع حضرته. ملا مسع القرويون عن قدوم 
هناك  جيتمعون  أخذوا    حضرته 
الذين جاؤوا أوال  فحدث أن بعضهم 
الصحايب سيد حممد أحسن  صافحوا 

ظًنا منهم أنه هو املسيح املوعود وجلسوا 
جانًبا. وبعد أن صافحه ثالثة أو أربعة 
منهم شعر اجلميع أن هؤالء أخطأوا يف 
التعرف على شخصية املسيح املوعود 
، فقام املولوي سيد حممد أحسن 
  املوعود  املسيح  إىل  وأخذ يشري 

لكل من تقّدم ملصافحته.
بعض  على  األمر  التبس  لقد  أقول: 
على  أيضا    النيب  جملس  يف  الناس 
أن  ذلك  يف  والسبب  نفسه،  النحو 
جملس األنبياء يكون بسيًطا ومنـزّها عن 
مجيع أنواع التكلف، جيلس فيه اجلميع 
يكون  أن  دون  احملبة  برابط  متآلفني 

اآلخرين،  عن  متيزه  عالمة  أية  للنيب 
فال توضع له مصطبة أو متكٌأ وغريه، 
وهكذا جيعل األمر ملتبسا على الغرابء 

للوهلة األوىل، وإن كان ذلك مؤقًتا.

حبالة  املوعود  املسيح  جملس  أتثر 
حضرته القلبية من البشاشة والسرور

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -٤02
حدثين الدكتور مري حممد إمساعيل أن 
مع  جالًسا  الكرمي كان  عبد  املولوي 
املسجد  سطح  على  األحباب  بعض 
املبارك حيث قال: مثَّة فرق واضح بني 
وجملس    املوعود  املسيح  جملس 
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أن  وهو  الدين،  نور  املولوي  حضرة 
جملس حضرته  كان يتميز ابلسرور 
اإلنسان  مهما كان  دوًما،  والبشاشة 
يعاين من اهلموم إال أهنا كانت تزول فور 
وصوله إىل جملس حضرته، وعلى عكس 
ذلك، تنتاب القلب حالة من الغم واألمل 

يف جملس املولوي نور الدين  )1(.
البشرية  القلوب  من  تتصاعد  أقول: 
تيارات كثرية تتأثر هبا األشياء املوجودة 
بصبغة  التيارات  هذه  وتتصبغ  حوهلا، 
املشاعر واألحاسيس اليت تغلب قلب 
يف  أيتون  األنبياء  أن  ومبا  اإلنسان. 
والبشاشة  واملسرة  األمل  برسالة  العامل 
اليأس  أفكار  تقرهبم  وال  والنشاط، 
مهبًطا  قلوهبم  وكانت  وغريه  والقنوط 
اخلاصة  ورمحته  وبركاته  هللا  ألفضال 
تتسم  وصحبتهم  جملسهم  فإن  لذلك 
بقرهبم  فاجلالسون  الفريدة،  املزيَّة  هبذه 
يشعرون ابملشاعر واألحاسيس نفسها 
اللطيفة  التيارات  هذه  حتملها  اليت 
بعض  وهناك  قلوهبم.  من  املتصاعدة 
الناس تغلب قلوهبم خمافة هللا وخشيته 
هللا،  غضب  من  اخلوف  ويساورهم 

فاجللوس يف جملسهم جيلب أفكار الغم 
هذا  ابختصار،  خفي.  بشكل  واألمل 
التأثري يف اجمللس نتيجة للحالة القلبية 

لصاحبه. وهللا أعلم.
لصحبة  التأثري  هذا  كان  وأضيف: 
ا حبيث  املسيح املوعود  ابرزًا جدًّ
املسرة  أبفكار  يفيض  القلب  كان 
واألمل واالستغناء، ويبدو وكأن العامل 
أمامنا مجيع  لنا وتتضاءل  كله أصبح 

قواه.

املرء على دين خليله
الرحيم. كان  الرمحن  ٤03- بسم هللا 
اخلليفة األول  يقول: جاءين أحد 
وقال  الكلية  يف  الدارسني  الطالب 
يل: لقد بدأت تتولد يف قليب وساوس 
إحلادية منذ فرتة، أقاومها كثريًا إال أهنا 

ال ترتكين.
كان املولوي نور الدين يقول: قدمت 
إليه نصيحة مناسبة، مث طلبت إليه أن 
يطلعين ابستمرار على حالته، فأخربين 
أنه مل يربأ من وساوسه هذه بعد، بل 
وتكثر.  تتزايد  الوساوس  هذه  أخذت 

إىل  به  جئت  قاداين  إىل  جاء  فلما 
حضرته  فسمع منه عن ظروفه مث 
قال: عليك أن تغرّي جملسك يف صفك 
يف الكلية. فلما جاء اثنية إىل قاداين 
وساوسي  زالت  لقد  قال:  فرتة  بعد 
تلقائيا، مث قال: علمت السبب، وهو 
جبواره  أجلس  الذي كنت  زميلي  أن 

كان ملحًدا.
أقول: يصدر من قلب اإلنسان بشكل 
يف  يؤثر  وهو  أفكاره،  من  تياٌر  خفي 
اجلالسني حوله. يبدو أن هذا الطالب 
كان ضعيف الطبع إذ رغم إميانه ابهلل 
الصادر  اخلفي  ابلتيار  قلبه  أتثر  تعاىل 
من قلب جليسه، ومبا أن حضرته قد 
جلوسه  أتثري  هذا  أن  بفراسته  أدرك 
بتغيري  لذلك نصحه  ما،  جبوار ملحٍد 
جملسه، فكانت هذه النصيحة انجعة 
اإلحيائي  التنومي  إصالحه.  إىل  وأدت 
 Hypnotism ابإلجنليزية  يسّمى  الذي 
عبارة عن نتيجة ملثل هذا التيار القليب، 
والفرق بينهما هو أن الذي يلقي تركيزه 
يف التنومي اإلحيائي إمنا يفعل ذلك عن 
إرادة وقصد ووعي بعد حتديد مركز له، 
الرواية فتحدث  املذكورة يف  احلالة  أما 
نتيجة أتتري التيار القليب الذي يتصاعد 
من قلب كل شخص، لذلك إن هذا 
أتثريًأ  وأبطأ  أثرًا  أضعف  يكون  التيار 

من التنومي اإلحيائي.

 علًما أن هذا احلديث قد جرى يف حياة املسيح املوعود  حيث كان الصحابة حيضرون جملس 
املسيح املوعود  ودروس القرآن للمولوي نور الدين أيضا. لقد تويف املولوي عبد الكرمي يف حياة 

املسيح املوعود  ومل ُيدرك عصر اخلليفة األول . )املرتجم(
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عن مصافحة النسوة األجنبيات
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -٤0٤
أن  علي  شري  املولوي  حدثين 
قال  خان  إمساعيل  حممد  الدكتور 
للمسيح املوعود  مرة: تعمل 
معي يف العيادة سيدة إجنليزية. هي 
السن وتصافحي  متقدمة يف  امرأة 
يف  الشريعة  حكم  فما  أحيااًن، 
ذلك؟ قال حضرته: ال جيوز ذلك، 
املصافحة  من  تعتذر  أن  ينبغي 

وتقول هلا أهنا ال جتوز يف داينتنا.

كلما أصدر حضرته أمرا أو هنيا 
كان أول امللتزمني به

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -٤05
عن  علي  شري  املولوي  حدثين 
املولوي سيد سرور شاه أنه حدث 
مرة أن جزّاري قاداين قاموا ببعض 
حضرته  فأمر  الشريرة  األعمال 
منهم.  اللحم  شراء  عن  ابالمتناع 
استمّر ذلك لعدة أايم وظل الناس 
ذكرُت  وغريه.  العدس  أيكلون 
املولوي سرور شاه( يف هذه  )أي 
أقّدمه  معز  لدي  حلضرته:  األايم 
حلمه.  وأتكلوا  لتنحروه  حلضرتكم 
أن  يل  يروق  ال  حضرته:  قال 
ُيطبخ اللحم يف بيتنا بينما يقتات 

أصحابنا على العدس.
أقول: هذا ال يعين أن حضرته كان يتبىّن موقف توحد طريق العيش وأسلوب 
احلياة بني كل املؤمنني، أبن ُيطبخ الطعام نفسه يف بيوهتم مجيًعا، بل يعين 

سيدان مرزا غالم أمحد   وجبانب حضرته جنله 
  حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
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ذلك أن أخالقه مل تقبل -يف وقت 
أن  اللحم-  شراء  اجلميع  فيه  ُمنع 
يدّبر حضرته لنفسه ما يشتهي من 
اللحم بينما يظل اآلخرون أيكلون 
شراء  على  مقدرهتم  رغم  العدس 
إال  شرائه  عن  ميتنعوا  ومل  اللحم 
الظروف  ويف  إايهم،  منعه  بسبب 
يف  لألكل  خيتار  أن  لكل  العادية 
مراعًيا  مقدرته وسعته  بيته حبسب 

االعتدال.

بغض  يتعلق  فيما  حضرته  عادة 
البصر

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -٤06

قال:  علي  شري  املولوي  حدثين 
يقول:  الكرمي  عبد  املولوي  كان 
بيت  من  العلوي  الطابق  يف  أقيم 
البيت  نساء  مرارًا  حضرته ومسعت 
قائالت:  بينهن  فيما  يتحدثن 
يعلم  ال  إذ  عينان،  حلضرته  ليس 
أمامه.  من  إحداهن  مبرور  إطالًقا 
ويقلن ذلك عندما كانت إحداهن 
لدى مرورها من أمام حضرته هتتم 
بتسوية حجاهبا وترتيبه، وقصدهن 
من هذا القول أبن حضرته يرخي 
جفنيه دوًما حبيث تظل عيناه شبه 
حضرته  يظل  وهكذا  مطبقتني، 
نسوة  تكن  فلم  مستغرًقا يف عمله 

إىل  خاصة  حاجة  ترين  البيت 
الذهاب  لدى  االهتمام ابحلجاب 

أمامه.
هكذا  علي  شري  املولوي  وأضاف 
كانت عادة حضرته أثناء جلوسه 
البيت،  خارج  أيضا  الرجال  بني 
ومل  مغمضتني  شبه  عيناه  فكانت 
يكن يعتاد على التلفت والنظر إىل 
ما كان حيدث  وهناك. وكثريا  هنا 
أحد  يذكر  أنه كان  تنـزّهه  أثناء 
حني  يف  الغائب  بصيغة  اإلخوة 
أنه كان ماشًيا معه، مث بعد إخبار 
أحد كان ينتبه حضرته إىل أن هذا 

الشخص يرافقه.

. �
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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 6- الشهيد السيد عبد اللطيف
هو من قرية »سيد غاه« األفغانية، وكان آابؤه من السادات 
وزعماء املنطقة، وكان ميتلك الكثري من الضياع والعقارات، وله 
عشرات اآلالف من املريدين واألتباع، إذ كان من أبرز العلماء 
املتبحرين يف علوم القرآن واحلديث، حىت أن مِلك أفغانستان 
كان من مريديه، وكان  من مقرَّيب احلكومة وكان هو َمن 

يتوِّج املِلك اجلديد. 
لع  ابملصادفة على دعوى سيدان أمحد ، فطلب  لقد اطَّ
كُتبه ، وعندما انتهى من قراءهتا؛ اقتنع بدعواه، فبايَعه 
ابملراسلة. مث حني خرج للحج، خطر له أن يعرّج على قاداين 
ليزور اإلمام املهدي الذي وّصى فيه رسول هللا  قائال: فإذا 
رأيتموه، فبايعوه ولو حبوًا على الثلج؛ فإنه خليفة هللا املهدي 
هناك  وأقام  قاداين  إىل  فجاء  الفنت(،  ماجة، كتاب  )ابن 
مدة، وتقدم على درب اإلميان واإلخالص والوفاء حىت وصل 
منتهاه، وحني علم بذلك وايل يف أفغانستان عن طريق الوشاة، 

وخداعا،  غدرا  طلبه 
الرعاع  عرف  وعندما 
أمحد  سيدان  ابيع  أنه 
، أاثروا الضجيج 
وأقاموا  والصخب 
يقعدوها؛  ومل  الدنيا 
املشايخ  أفىت  حىت 
بقتله ألنه كافر حبسب 
يف  به  فألقي  زعمهم، 
احلوار  وأجري  ثقيلة،  بقيود  واألرجل  األيدي  موّثق  السجن 
اخلطي بينه وبني املشايخ، إال أنه ُأِدين ابلكفر دون بيان ما 
جرى بني الفريقان يف احلوار، مث ثُـقب أنُفه وأدخل فيه حبل 
ذلة  بكل  الشيطان  إخوان  وجرّه  الظلم،  أنواع  أبشنع  مسيك 
وهوان يف األزقة مث جيء به إىل مكان الرجم، ووضعوه واقًفا 
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يف حفرة أعدت هلذا الغرض أبمر من مِلك أفغانستان، وأهالوا 
عليه الرتاب حىت ظهره، مث بدأ اجلمهور املتفرجون يرمون عليه 
احلجارة بعد أن ابتدأ املِلك أبول حجر، ومل يبق هناك من مل 
يرمجه، حىت اختفى جسده الطاهر حتت احلجارة، فاستشهد 

أمري شهداء هذا العصر رمجا دون هوادة. 
ومن اجلدير ابلذكر أن املِلك الشقي ظّل إىل آخر حلظة ينصحه 
ابالرتداد عن اجلماعة اإلسالمية األمحدية والتخلي عن سيدان 
املسيح املوعود  حىت لو كان مهًسا يف أذنه، وأكد له أنه 
سينقذه، لكنه لعظمة وفائه وإخالصه واستقامته، أىب يف كل 
أوالدك  ترحم  أن  مرة: جيب  آخر  املِلك  له  قال  مرة، وحني 
وأهلك. قال  بكل شجاعة: ما قيمة األوالد واألهل أمام 
اإلميان؟ وقال: عذرا أيها املِلك ال يَسُعين إنكاُر احلق من أجل 
األوالد واألهل. وقد ذكر سيدان املسيح املوعود  تفاصيل 
نصح  وقد  الشهادتني«،  »تذكرة  ورمجه يف كتاب  اضطهاده 

املسيح املوعود  أبناء مجاعته بقراءته. 

  7- منشي أُرورا خان
نظرًا  لكن  جدا،  عاداي  وموظفا  بسيطا  عامال    كان 
املسيح  سيدان  أدعية  وبفضل  وأمانته  عمله  يف  إلخالصه 
حىت  عمله  جمال  يف  التقدم  أشواط  قطع  له،    املوعود 
تقاعده وهو حمافظ. وعند التقاعد قال له رئيس وزراء الوالية: 
ألتمس منك أن تبقى يف هذا املنصب مدة أطول فنحن حباجة 
إىل مسئولني أمناء مثلك. فقال: ال، عليَّ أن أصل إىل هناك 

-يقصد قاداين-. 
كان  موظفا فقريا وكان يف العطلة األسبوعية ينطلق من 
مكان عمله بعد هناية الدوام إىل قاداين لزايرة سيدان املسيح 

املوعود  مث يعود إىل عمله. 
يذكر سيدان املصلح املوعود  من سريته قصة تلقي الضوء 

على مدى حبه وعشقه لسيدان املسيح املوعود  فيقول: 
ذات مرة، بعد وفاة سيدان املسيح املوعود ؛ مسعت أحًدا 
يطرق الباب، فخرجت ألرى من الطارق، وإذ به منشي أرورا 
خان ، فعندما رآين بدأ جيهش ابلبكاء وكأنه شاة مذبوحة، 
فسألُته بدافع القلق عن سبب البكاء فقال »كان راتيب يف زمن 
سيدان املسيح املوعود  ضئياًل جدا، وكنت أرى الصحابة 
األغنياء يقدمون للمسيح املوعود  اهلدااي الثمينة، وكنت 
أنظر إليهم بنظرة الغبطة وأقول: ليتين أستطيع أن ُأهديه جنيًها 
من ذهب، فبدأت أوفِّر النقود وأمجع املال هلذه الغاية ألشرتي 
جنيها من ذهب، وبعد مدة متكنت من شراء جنيه واحد من 
ذهب، فقلت يف نفسي حينها أبن جنيها واحدا ال يكفي، بل 
جيب أن يكون جنيهان على األقل، لكن ذلك مل يتحقق يل يف 
حياته ، فقد بدأُت أمجع النقود لشراء اجلنيه الثاين، وبينما 
املسيح  سيُدان  رحل  الثاين،  اجلنيه  يل  يتوفر  أن  أنتظر  كنت 
املوعود  إىل رفيقه األعلى.« وقال ما معناه: فيما مضى 
سيدان  عندي  كان 
  املوعود  املسيح 
يكون  أن  أمتىن  وكنت 
ذهب  من  جنيهان  يل 
 - له  ألهديهما   –
واآلن توفَّر يل جنيهان 
سيَدان  َفقْدُت  وقد 
 . املوعود  املسيح 
ومل يكد ينتِه من مجلته 
هذه حىت بدأ يتنهد من 
على  وضع  مث  جديد، 
يدي كال اجلنيهني، وطلب مين أن أسلِّمهما ألم املؤمنني)رضي 

هللا عنها(، مث استأذنين وانصرف. 



المجلد الثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 143٩ هـ،  كانون الثاني/ يناير 201٨ م

34

التقوى

ٍ
���شَ��ي

ُ
���ُ���سسْ��ح�َ��ُي ��ل

سامح مصطفى -مصر

��ت �ْم�وا
�ل��َأ

� �ل�� ا
�و��َت�ى �

َ
��لم ُ �تُ��ْح�َت��ت ا

ح
�ت� ���سَ

َ
��لم ا

آفات عقائدية 
املؤمنون يف أية عقيدة تصيبهم مبرور الوقت آفة عقائدية تتمثل 
يف سوء فهمهم القائل أبن اآلايت جمرد معجزات بنات وقتها، 
وينصرف  ينقضي خربها  ما  وسرعان  نيب،  لبيان صدق  حتدث 
تتناقلها  أسطر  سوى  املعجزة  تلك  من  يبقى  ال  مث  املتفرجون، 
دواعي  فتمسي  أساطري،  إىل  نفسها  تتحول هي  األسفار حىت 
شرك بعد أن كانت دالئل تنزيه وتوحيد هلل رب العاملني. بينما 
اكتسبت  إمنا  والعالمة  صدق،  عالمات  حقيقتها  يف  اآلايت 
حبيث  الزمان،  من  حينا  وجودها  واستمرار  بقائها  من  صفتها 
تكون حجة سواء على احلاضر املشاِهد، أو الغائب املبلَّغ. من 
هذا املنطلق ينادي بعض املتدينني من أصحاب التوجه العقالين 

بضرورة إعادة النظر يف فهم اآلايت عن بكرة أبيها. 

املوتى َأْم األموات؟! 
يف هذا الوقت من كل عام حيتفا العامل ببداية عام ميالدي جديد، 

ويف   . الناصري  املسيح  السيد  مبيالد  احتفال  معه  يرتافق 
معرض اجلدل الدائر حول معجزته املتمثلة يف إحياء من واراهم 
الرتاب، نسأل أولئك اآلخذين لتلك األمور على حرفيتها: أكنتم 
شهود عيان على ما حدث؟! لو أجبتم بنعم، لكان األمر حجة 
عليكم وحدكم، ولو أجبت بال، فبأي حق تطالبوننا ابإلميان مبا 
أننا نؤمن إمياان يقينيا  ليس يف أيديكم عليه برهان؟!  مع العلم 
أبن املسيح الناصري  أحيا املوتى ابلفعل، ما خنتلف فيه عن 
 ، غريان هو ماهية هؤالء املوتى الذين انلوا احلياة على يده
إن شأهنم شأن كل املوتى الذين انلوا احلياة على أيدي من سبق 
ومن حلق من النبيني، وبيان ذلك أن املوتى غري األموات، وبني 
اللفظتني بون شاسع من االختالف يف املعىن املقصود، مما يعطي 
مدلوال خمتلفا حبسب السياق الذي ترد فيه إحدى اللفظتني، وهنا 
مربط الفرس. وخالصة الفكرة أن لفظة »أموات« تشري إىل معىن 
انتفاء املظاهر احليوية املعروفة )عن اإلنسان خصوصا( من تنفس 
وهلذا  احلسي،  العامل  مفارقة  من  هذا  يستتبع  وما  وحركة،  ومنو 
وردت لفظة »أموات« يف التنزيل احلكيم يف ستة مواضع ضمن 
خس سور قرآنية، مجيعها يف حق اإلنسان على وجه التحديد، 
ُتْم َأْمَوااًت َفَأْحَياُكْم مُثَّ  َتْكُفرُوَن اِبللَِّ وَُكنـْ منها قوله : ﴿َكْيَف 
املتضمنة  بقية اآلايت  أما  تـُرَْجُعوَن﴾،  ِإَلْيِه  ميُِيُتُكْم مثَّ حيُِْييُكْم مثَّ 
للفظة »أموات«، فنجملها يف احلاشية األوىل من هذا املقال )1(. 
ُيعربَّ  واليت  لفظة »موتى«،  تناولنا  ما  إذا  األمر خمتلفا  بيما جند 
الروحية وامللكات والقوى اليت جتعل  انتفاء صور احلياة  هبا عن 
روحية  حبياة  األخرى  األحياء  سائر  عن  متميزا  البشري  الكائن 
وطبيعة عقلية جعلته مؤهال للتعامل مع الوحي اإلهلي الذي بتلقيه 
يتدرج اإلنسان يف مدارج احلياة األعلى. وجند لفظة »موتى« قد 
وردت يف التنزيل احلكيم 17 مرة يف سياقات متنوعة، فتارة تشري 
العقلية،  ملكاهتم  تعطلت  وآخرين  روحانيتهم،  فقدوا  أانس  إىل 
أو ضاعت أجمادهم الدنيوية، واترة تشري اللفظة ذاهتا إىل انتفاء 

مظاهر احلياة احملسوسة عن الدواب واألنعام والنبات، وهي: 
ْعِضَها َكَذِلَك حُيِْيي اللَُّ اْلَمْوَتى﴾ )2(. ُقْلَنا اْضرُِبوُه ِببـَ 1. ﴿فـَ
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رَاِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى﴾ )3(. 2. ﴿َوِإْذ َقاَل إِبـْ
.)٤(﴾ َرَص وَُأْحِيي اْلَمْوَتى إِبِْذِن اللَّ 3. ﴿وَأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه وَاأْلَبـْ

٤. ﴿َوِإْذ خُتْرُِج اْلَمْوَتى إِبِْذيِن﴾)5(. 
ُهُم اللَُّ مُثَّ إِلَْيِه  َعثـُ بـْ َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَ 5. ﴿ِإمنَّ

يـُرَْجُعوَن﴾)6(.
بقية اآلايت اليت تتضمن لفظة »املوتى« مُجَِعت معا يف احلاشية 

السابعة جتنبا إلطالة املقال اليت قد تبدو مملة للبعض )7(.
من  ما  نلحظ  آنفا،  املذكورة  القرآنية  اآلايت  قراءة  إبعادة 
»موتى«  بني  الدقيق  الفارق  على  الضوء  من  املزيد  إلقاء  شأنه 
للفظة  مصاحبة  وردت  »أموات«  لفظة  أّن  ذلك  و«أموات«، 
»أحياء« يف عالقة تضاد، وذلك يف خس آايت من أصل ست، 
بينما مل يرد مثل هذا التضاد مع لفظة »موتى« وال مرة واحدة، 
يف حني وردت أغلب سياقات لفظة »موتى« مصاحبة لصيغة 
املضارع )حييي( الدالة على االستمرارية حاال واستقباال، مبعىن أن 
إهلية  األمم سنة  والقلوب وهداية  العقول  الضالني وتنوير  إحياء 
جارية ومستمرة يف اخلليقة وميكن لذوي البصائر معاينتها دوما، 
ومل ترد هذه االستمرارية مع »األموات« يف إشارة ضمنية إىل أن 
األموات ال يعودون مطلقا إىل هذا العامل، وهذا بناء على سنة هللا 

احلكيم املتقررة أيضا. 

ماذا عن الرواايت الديثية؟ 
مل تقف األحاديث النبوية مبنأى من التمييز بني لفظيت »أموات« 
و«موتى«، وابستعراض السياقات اليت أوردت لفظة »أموات« 
يلفت نظران الكثري من األحاديث اليت وردت فيها لفظة »أموات« 

دون لفظة »موتى« اخرتان منها: 
ْعَرُض َعَلى َأَقارِِبُكْم َوَعَشاِئرُِكْم ِمَن اأْلَْمَواِت َفِإْن  1»ِإنَّ َأْعَماَلُكْم تـُ
ُهْم  َر َذِلَك َقاُلوا اللَُّهمَّ اَل متِتـْ ْبَشرُوا ِبِه َوِإْن َكاَن َغيـْ رًا اْستـَ َكاَن َخيـْ

َنا«)8(. تـَ ُهْم َكَما َهَديـْ ْهِديـَ َحىتَّ تـَ
ْؤُذوا اأْلَْحَياَء« )9(. تـُ 1 »اَل َتُسبُّوا اأْلَْمَواَت فـَ

ال شك أن لفظة »أموات« يف مجيع الرواايت اخلمس املذكورة  

من بني 28 رواية )بعد حذف املكرر وأحاديث التفسري( جاءت 
يف سياق االنتقال إىل العامل اآلخر ومواراة اللحد للجسد املادي.

 
النتيجة: كل النبيني أحيوا مواتهم 

القرآن  أن  فندهش  الناصري،  املسيح  عن  احلديث  إىل  نعود 
من  أايًّ  أحيا    أنه  به  املتعلقة  املواضع  من  أي  يذكر يف  مل 
إحياء »املوتى« ال  متمثلة يف    آيته  األموات، وإمنا كانت 
األسطوري  التقليدي  الفهم  أصحاب  على  لذا كان  األموات، 

التوقف لربهة وإعادة النظر يف هذه القضية. 
وبعث احلياة يف املوتى آية من آايت هللا تعاىل جيريها على أيدي 
 ، قدرته  على  ابقية  قائما وعالمة  دليال  لتكون  رسله مجيعا 
منها األجيال  الناس يف جيل سبق وحُتْرَم  يراها مجع من  أن  ال 

الالحقة، يف حني أن اجلميع مطالب ابإلميان. 
االقتصادية  اليهود  حالة  وأتمل  التاريخ  يف  النظر  إجالة 
الناصري  املسيح  بعث  قبيل  والروحانية  والفكرية  والسياسية 
بني ظهرانيهم تدعوان إىل التسليم أبن هذا الشعب كان قد وصل 
إىل حالة التدين احلضاري بكل ما لكلمة التدين من معىن، حىت 
موت حمقق.  حالة  أهنم كانوا يف  قلنا  لو  الصدق  نعدو  ال  إننا 
َعَث فيهم احلي القيوم من يضطلع مبهمة إحيائهم من  فكان أن بـَ
جديد، كما يفعل كل نيب مع قومه، وهذا أكثر ما يشغل ابل 
النيب يف زمنه، متاما كما كان حال حضرة إبراهيم  إذ ورد 
رَاِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتِْيي  حكاية عنه يف التنزيل: ﴿َوِإْذ َقاَل إِبـْ
اْلَمْوَتى﴾)10(، وكذلك يف تساؤل النيب حزقيال : ﴿َقاَل َأىنَّ 

ْعَد َمْوهِتَا﴾)11(. حُيِْيي َهِذِه اللَُّ بـَ
أن صارت حمض  بعد  امليت  التوراة يف حكم  تعاليم  لقد ابتت 
تقليد على مدى القرون وابتعد أتباعها عن روحها ومقاصدها، 
حىت أهنم اهتموا مسيحهم ابهلرطقة والتجديف إذ رأوه خيدم العامة 
يف السبت. لقد نسوا أو تناسوا أن حرمة السبت يف أن تؤدى فيه 
أعمال تعود بنفع شخصي على فاعلها، أما إذا كان النفع خللق 
هللا مواساة هلم فالقعود عن تلك املواساة هو العدوان يف السبت، 
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هَلُْم ُكوُنوا  ُقْلَنا  فـَ ْبِت  السَّ يِف  ِمْنُكْم  اْعَتَدْوا  الَِّذيَن  َعِلْمُتُم  ﴿َوَلَقْد 

ِقرََدًة َخاِسِئنَي﴾)12(. 
»موتى«  ماهية  تنزيه  بكل  نتصور  أن  أسلفنا  بعدما  اآلن  لنا 
املسيح الناصري، وطبيعة احلياة اليت بعثت فيهم. فننتقل لنرى 
نظائر ذلك اإلحياء عند املسيح احملمدي املوعود ، ومن مث 
خنلص إىل أن مسألة إحياء املوتى ليست قصرا على نيب دون 
نيب، ولو جاز ألحد االفتخار ابإلحياء الذي أجراه هللا تعاىل 
أردان  إذا  والذي    اخلامت  النيب  فإنه سيدان حممد  يديه،  على 
االطالع على شيء من آاثر فيضه احمليي فلنقرأ بعضا مما ذكره 

 : يف شأنه  مسيحه املوعود
ان؟!  أحييَت أمواَت القرون بـَجلوٍة    ماذا  مياثلك بـهـذا الشَّ
 إين لقد ُأحِييُت ِمـن إحـيائه      واًها  لعجاٍز فما َأْحـياين! 

الفارق  هذا  إىل  فطن  قد    املوعود  املسيح  أن  يل  يبدو 
تعبري عن  الدقيق بني لفظيت »موتى« و«أموات«، فعرب أمجل 
لفظة  مستعمال    النبيني  إىل حضرة خامت  املنسوب  اإلحياء 
»أموات« مع قرينة صارفة عن معىن مفارقة العامل ومواراة الرتاب، 
فقال: »... أموات القرون« يف إشارة قوية إىل أنه كما لو 
العامل من حلده ابلفعل، وأن إحياءه أعظم شأان من  أنه أخرج 
النبيني. نعم، إن إحياءه  بلغ  إحياء من خلوا من قبل من 
عظمته أن ورَّث اإلحياء لتابعه الكامل، حىت إنين لريوق يل قراءة 

»أحييت« بصيغة البناء للمعلوم )ولو جتاوزا( كاآليت: 
ْيُت ِمـن إحـيائه        واًها  لعجاٍز فما َأْحـياين! إين لقد َأْحيـَ

صار  له  وحبيبه  سيده  إحياء  بعد  أنه  خيربان  حضرته  وكأن 
حمييا للموتى بدوره هو اآلخر. فما أعجب هذا اإلحياء الذي 
التابُع حيا وحمييا يف آن! وكيف ال يكون من انل  به  به صار 
   حمييا وقد قال املسيح املوعود  احلياة على يد النيب اخلامت
يف معرض كالمه عن القرآن اجمليد: »من شرب منه فهو حييا، 

بل يكون من احمليني«؟! 
وال يتطرقن إىل الذهن وسوسة أنَّ هللا تعاىل حييي املوتى بينما 
يعجز )وحاشاه( عن إحياء األموات.. بل ليس مثة داع أصال 

للقلق هبذا الصدد. ال شك أن هللا  هو القادر وحده على كل 
شيء، وهو وحده القادر على إحياء األموات أيضا، وعدم ذكر 
الشيء ال ُيفَهم منه عدم وجوده ابلضرورة، مبعىن أنه تعاىل إن مل 
يذكر أنه حييي األموات، فينبغي أال يتطرق إىل أذهاننا أنه غري 
قادر على ذلك، ولكنه مع قدرته املطلقة فهو احلكيم كذلك، 

ومقتضيات حكمته   وضع اللفظ يف موضعه.  
قد يتحفظ البعض إبزاء هذه القضية حبجة أن فيها تقييًدا ملعىن 
اإلحياء يف هذه اآلايت اليت ختص هللا تعاىل ابإلحياء الروحاين 
دون املادي، يف حني أن هذا التقييد غري وارد أصال، ولدفع القلق 
هبذا الشأن نورد مقتبسا حلضرة املصلح املوعود  يف معرض 
ُتْم َأْمَوااًت َفَأْحَياُكْم﴾  وَُكنـْ اِبللَِّ  َتْكُفرُوَن  ﴿َكْيَف  آلية:  تفسريه 
ُتْم َأْموَااًت.....﴾  أي عدما بال  )البقرة: 29( اآليت: »﴿...وَُكنـْ
حياة وال وجود، ﴿..َفَأْحَياُكْم...﴾ أي وهبكم احلياة وأوجدكم 
أدىن شك  بال  قادر  أن هللا  بوضوح  فيثبت  عدم«)13(،  من 
على إحياء األموات، بل إنه القادر الوحيد، وال حميي لألموات 
سواه ، وهذا هو جوهر الفكرة، أي تنزيهه  عن أن يكون 
  هناك من حييي األموات سواه، وأن غاية ما منحه احمليي
لعباده املصطفني األخيار هو إحياء املوتى، بينما إحياء األموات 

صفة تنزيهية له  حصرا.  
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