إسالمية شهرية تصدر عن المكتب العربي
بالجماعة اإلسالمية األحمدية العالمية في لندن ،بريطانيا.

اجمللد احلادي والثالثون العدد العاشر

الربيد االلكرتوين:

موقعنا عرب شبكة اإلنرتنت:

مجادى األوىل والثانية1440هـ  -شباط /فرباير  2019م

3-2

شهر «التبليغ» ،وواجب التبليغ كما ينبغي أن يكون

altaqwa@islamahmadiyya.net

http://www.islamahmadiyya.net

كلمة التقوى

في رحاب القرآن الكريم

8-4

حقيقة الشجرة الملعونة في القرآن

9

من نفحات أكمل الخلق سيدنا محمد المصطفى 

11 - 10

كسر عصا الباطل بالبرهان ال بالسنان مقتبس من كتابات سيدنا المسيح الموعود 

23 - 12

تحقق النبوءة عن االبن الموعود ،فسبحان الذي أخزى األعادي!

28 - 24

لماذا سُمي المصلح الموعود بـ «فضل عمر»

29

طريق الذكر اإللهي عند المتصوفة المعاصرين

31 - 26

سيرة المهدي ج ( 2ح )36

33

لكل قصة عبرة

35 - 34

كنز المعلومات الدينية

36

حكم ونوادر

أحاديث نبوية شريفة مختارة

خطبة الجمعة لحضرة أمير المؤمنين -أيده اهلل -

الدكتور مير محمد إسماعيل 

مقتبس من كتاب لحضرة المصلح الموعود

مختارات من سوانح حياة سيدنا المسيح الموعود 

الداعية نفيس أحمد قمر
الداعية محمد أحمد نعيم
الداعية الحافظ عبد الحي بهتي

هيئة التحرير

عبد املؤمن طاهر
عبد اجمليد عامر
حممد طاهر ندمي
حممد أمحد نعيم
مري أجنم برويز

رئيس التحرير

اهليئة اإلدارية

أبو محزة التونسي

نصري أمحد قمر

التوزيع

منري أمحد جاويد

مظفر أمحد

عبد املاجد طاهر

وجه إىل العنوان التايل:
مجيع االتصاالت واملراسالت تُ َّ
The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

االشرتاك السنوي  20جنيها اسرتلينيا أو ما يعادل ذلك ابلعملة الصعبة
تكتب احلواالت املصرفية والربيدية ابسم ASI.Ltd

© مجيع احلقوق حمفوظة للشركة اإلسالمية الدولية
ISSN 1352 - 9463

كلمة التقوى

2

النبوءات اإلهلية ترسم مستقبل اإلنسانية،
وعلى هذه الدعوى مثة العديد والعديد من
األدلة النقلية والرباهني العقلية ،وألن النبوءة
دليل حي على حياة الدين املتضمن هلا ،فقد اكتست
برونق اجلمال ،وبفضلها اهتدى ،بعد ضالل ،كل ذي فطرة
عطى للنبوءة من العظمة
سعيدة إىل حظرية ذي اجلالل .ويُ َ
بقدر ما َيـْثـبُ ُت من صدقها كل يوم .والنبوءة العظيمة ليست
للم َلهم
جمرد إخبار أبمر غييب ،وإمنا حتمل يف طياهتا بشارة ُ
ومجاعته ودينه.
وألن الشيء ابلشيء يُذكر ،فإننا يف شهر «التبليغ»*
املعتمد لدى
من كل عام ،وفق التقومي اهلجري الشمسي َ
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،وهو الشهر املوافق لفرباير/
شباط يف التقومي امليالدي الشمسي ،نستحضر سواي ذكرى
عطرة لنبوءة مباركة ومعروفة يف أوساط اجلماعة اإلسالمية
األمحدية ،إهنا النبوءة اليت تلقاها سيدان املسيح املوعود
 من هللا عز وجل عن مولد املصلح املوعود  .وتلك
النبوءة العظيمة ليست جمرد إنباء أبمر غييب حيمل بشارة
للمسيح املوعود  ومجاعته ،بل إن األمر قد تعدى فعليا
الوصف أبنه بشارة ،إمنا هو آية عظمى على صدق النيب
الذي قال عن املسيح املوعود« :يتزوج ويُولد له» ،حىت إن
عناصر النبوءة الـ  52لَيَثبُت صدقها يوما فيوما.
لقد وقع االختيار على شهر التبليغ (فرباير /شباط) حتديدا
لذكر هذا املوضوع كونه الشهر الذي تلقى فيه سيدان املسيح
املوعود  تلك النبوءة اجلليلة إَِّبنَ ُه ،وكان ذلك يف عام
1886م يف هوشياربور ،بعد أربعني يوما قضاها حضرته يف
* تقــومي مشســي هجــري أع ـ ّده حضــرة اخلليفــة الثاين للمســيح املوعود 

حبسب أحداث اتريخ اإلسالم من حياة النيب .
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التبتل والتضرع إىل هللا عز وجل أن يظهر صدقه يف سبيل
إظهار صدق اإلسالم ونبيه املصطفى العدانن  ،إىل أن
اإلهلام املُبَ ِّش ُر املُ ْفَتـتَ ُح ابلعبارة املباركة« :إين أعطيك آية
وافاه ُ
ِ
وشرفت
رمح ٍة حبسب ما سألتين ،فقد ُ
مسعت تضرعاتكّ ،
أدعيتَك ابلقبول خبالص رمحيت »...إىل آخر النبوءة اليت
كان حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد ،املصلح املوعود
 مصداقها وأتويلها.
لقد أسس حضرة املصلح املوعود  نظاما حمكما لنشر
تعاليم اإلسالم داخل شبه القارة اهلندية وخارجها وأبدى
شت اللغات من أجل سهولة
رغبته يف إجياد رجال يتقنون َّ
تبليغ رسالة اإلسالم ولذلك اهلدف أسس هيئة دعوة
التبليغ عام 1919م وكذلك اهتم ابملدرسة اإلسالمية
األمحدية أكثر من ذي قبل ،ومن خالهلما سعى حضرته
إىل إرسال بعثات تبشريية إسالمية إىل شىت البلدان ،مما
أدى إىل افتتاح مراكز تبشريية يف  46بلدا إسالميا يف ذلك
الوقت ،وقد تنامى ذلك العدد ليبلغ قرابة الـ  210بلد يف
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لتحرز الجامعة اإلسالمية األحمدية قصب السبق يف
مضامر الفتوحات اإلسالمية بسالح القلم واملِداد ال
بالسيف والعتاد ،ولتتحقق مامثلة اآلخرين لألولني،
ومامثلة املصلح املوعود للفاروق (ريض الله تعاىل عنهام)،
وسع الخليفة الثاين يف جامعة اآلخرين رقعة اإلسالم
إذ َّ
توسيعا جامليا بإرسال املبرشين وتعليم الدين ،كام وسعها
الفاروق الخليفة الثاين يف جامعة األولني توسيعا جالليا
مبجابهة أعداء اإلسالم والكائدين بالسيف والسنان...

الوقت الراهن .وإبلقاء نظرة على غالف عدد هذا الشهر
ميكن أن تقرتب أذهاننا من إدراك فكرة أن أقواما عديدة
قد بوِركت يف عهد خالفة سيدان املصلح املوعود ،إذ ُبـلِّغت
شعوب مل تكد تعرف عنها شيئا،
رسال َة اإلسالم احلقيقية
ٌ
فوصل الدعاة األمحديون إىل أراض مل تطأها من قبل قدما
مسلم لتحرز اجلماعة اإلسالمية األمحدية قصب السبق يف
مضمار الفتوحات اإلسالمية بسالح القلم واملِداد ال ابلسيف
والعتاد ،ولتتحقق مماثلة اآلخرين لألولني ،ومماثلة املصلح
وسع اخلليفة
املوعود للفاروق (رضي هللا تعاىل عنهما) ،إذ َّ
اآلخرين رقعة اإلسالم توسيعا مجاليا إبرسال
الثاين يف مجاعة َ
املبشرين وتعليم الدين ،كما وسعها اخلليفة الثاين يف مجاعة
األولني توسيعا جالليا مبجاهبة أعداء اإلسالم والكائدين
ابلسيف والسنان ،فال نستغرب بعد ما قيل من أن يكون
سيدان املصلح املوعود هو «فضل عمر» كما ورد يف اإلهلام.
واحتفاؤان ابلنبوءة عن املصلح املوعود جيعلنا نستذكر بعض
املزااي الفريدة لذلك اإلمام اهلمام ،فعلى الصعيد الفكري أنتج

حضرته مكتبة ضخمة من املعارف ،على رأسها تفسريه
للقرآن العظيم ،واملعنون بـ «التفسري الكبري» والذي أُلِّف
ابألردية ،ومع ذلك َّ
نشط من جديد حاسة تذوق اللغة
العربية مبا ضم بني دفتيه من آللئ لغوية ،حبسب انطباع
بعض املسلمني األمحديني العرب ،هذا ابإلضافة إىل العديد
من املؤلفات القيمة اليت أثرى هبا حضرته املكتبة اإلسالمية،
وأثبت من خالهلا أن اإلسالم دين حي ،وأهل ليكون دين
العامل أمجع.
عزيزي القارئ ،عدد جملة التقوى يف هذا الشهر مرتكز
على احلديث عن اخلليفة الثاين ،املصلح املوعود حضرة مرزا
بشري الدين حممود أمحد  ، وكذلك النبوءة اجلليلة بشأن
حضرته ،إذ يَ ْش َرع حضرة أمري املؤمنني خليفتنا اخلامس (أيده
هللا تعاىل بنصره العزيز) يف إحدى خطبه مبناسبة يوم املصلح
املوعود يف تصحيح سوء فهم لدى بعض الشباب الذين
كانوا يظنون احتفالنا هبذه الذكرى احتفاال مبولد املصلح
املوعود  ، مث يبني حضرته كيف أن حتقق نبوءات كثري من
صلحاء اجلماعة قد هدم فرحة أعدائها ،وكيف أن من غري
األمحديني أيضا َم ْن يشهدون على حتقق النبوءة يف شخص
اخلليفة الثاين ،كما يعرض حضرة أمري املؤمنني تفاصيل أكثر
عن بعض أجزاء النبوءة الشهرية .كذلك من املواد املقالية يف
هذا العدد سيطلع القارئ الكرمي على مقال ميعن النظر يف
اآلخرين
املماثلة املتحققة ابلفعل بني اخلليفة الثاين جلماعة َ
واخلليفة الثاين جلماعة األولني ،وذلك بشهادة من عاصروا
سيدان املصلح املوعود  وشهدوا مشائله عياان ،هذا
ابإلضافة إىل ابقة ثرية من اخلواطر واملقاالت يف األبواب
الثابتة .فندعو هللا تعاىل أن حتقق كل كلمة سطرت يف هذا
العدد وكل عدد الغرض الذي ُكتِبَت من أجله ،وأن تكون
سببا يف رضا هللا تعاىل ونزول أفضاله ،آمني.
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من تفسري :حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 

التقوى

اس َو َّ
الش َج َرَة الْ َم ْل ُعونَ َة
إ َِّل ِفْتـنَ ًة لِلنَّ ِ
ُر ِ
آن َونَُ ِّوُفـ ُه ْم َف َما يَ ِزي ُد ُه ْم إ َِّل
ِف الْق ْ
ُط ْغيَ ًان َكبِ ًريا﴾ ()61

شرح الكلمات:
َ
أحدق به
أحاط ابألمر:
أحاط:
َ
حيط به :دان ُ
من جوانبه .أُ َ
هالكه
(األقرب).
االبتالء؛
فِتنة:
مصدر َفـ َ َ
ت؛ ا ِخلربُة و ُ
ُ
ُ
الضالل واإلمث والكفر؛ الفضيح ُة؛
ُ
اختالف
املرض؛ ال ِعَبـ ُر؛
العذاب؛
ُ
ُ
الناس يف اآلراء وما يقع بينهم من
القتال (األقرب).
طغيان :ط َغى يط ِغي وط ِغ َي يط َغى:
ً
القدر و َّ
احلد .ط َغى فالن:
جا َوز
َ
أَ َ
سرف يف املعاصي والظلم (األقرب).
التفسري:
لقد سبق أن أوضحنا أن اإلحاطة تعين
احتواء الشيء وحصر مجيع أجزائه،
أيضا العذاب التام ،ألنه إذا
كما تعين ً
مفر
ّت حماصرُة قوم حماصرًة اتم ًة فال َّ
مت ْ
هلم .أما هنا فينطبق معىن احملاصرة،
واملراد :تَذََّك ْر ،اي حممد ،ذلك الوقت
حني قلنا لك إننا نريد حماصرَة أهل
وض َّمهم يف دائرة واحدة.
الدنيا كلهاَ ،
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وهذه اآلية تشري إىل اآلية األوىل من
هذه السورة أعين إىل مضمون َ
الك ْش ِف
النبوي الذي يسمى اإلسراء ،حيث
رأى النيب  أنه قد صلّى ابألنبياء
أمجعني ،وكان تعبريه أن أمم مجيع
األنبياء ستدخل يف دينه .
وقد أُشري إىل موضوع اإلسراء هنا
مرة أخرى ألن اآلايت السابقة نبّأت
عن نـزول العذاب على الدنيا كلها،
فقد ّبي هللا تعاىل اآلن الغاي َة من
هذا العذاب ،وقال :نستهدف هبذا
حتقيق الكشف الذي أريناك
العذاب َ
وحتقيق نبأِ
ِ
دخول
يف شكل اإلسراء،
َ
أتباع األنبياء كلِّهم يف حظرية اإلسالم؛
ألن هذا العذاب العاملي سوف مي ّهد
لتبليغ رسالة اإلسالم ،حيث ترجع
كافّة الشعوب إىل الدين بعد أن تكون
قد يئست من املادية ،وعندها سيفتح
قلوبا لقبول احلق،
هللا بفضله ورمحته َ
فتجتمع حتت راية حممد رسول هللا .
وقد بدأت آاثر العذاب املوعود تظهر
اآلن يف العامل ،لتُفسح الطريق النتشار
اإلسالم على نطاق واسع إبذن هللا
تعاىل.
إيضاحا يف
األمر
ً
وقد زاد هللا تعاىل َ
ابقي اآلية حيث قال ﴿وما جعلنا
الرؤاي اليت أريناك إال فتن ًة للناس﴾..
أي أنه كان إبمكاننا أن نديل هبذا النبأ
أبلفاظ صرحية واضحة ،ولكننا ذكرانه

وهذه اآلية تشري إىل اآلية األوىل
من هذه السورة أعني إىل مضمون
ال َك ْش ِف النبوي الذي يسمى اإلرساء،
حيث رأى النبي  أنه قد ّ
صل
باألنبياء أجمعني ،وكان تعبريه أن أمم
جميع األنبياء ستدخل يف دينه .

اختبارا للقوم  -بلغة اجملاز والتمثيل
ً
على شكل بعض املشاهد ،لكي
يؤمن به بعد مساعه َمن حيمل صفات
ويعرتض عليه َمن
كصفات أيب بكر،
َ
خال قلبُه من تقوى هللا تعاىل.
ِ
اآلايت اإلهلي َة
تؤكد هذه اآلية أن
حتمل جانبًا من االختبار واالمتحان،
ورغم هذه احلقيقة الناصعة يزعم حىت
املسلمون اليوم أن أنباء هللا جيب أن
تكون واضح ًة جليًّة حبيث ال يسع
حىت ألكرب غيب يف العامل إنكارها ،وإال
ٍ
نبوءات صادق ًة.
فال ميكن اعتبارها

وأما قوله تعاىل ﴿والشجرَة امللعونة يف
القرآن﴾ فيعين أننا كما جعلنا الرؤاي
اليت أريناكها امتحاانً للناس كذلك
قد جعلنا الشجرَة اليت وصفها القرآن
أيضا الختبار الناس.
بكوهنا ملعون ًة ً
ما هي تلك الشجرة امللعونة؟ لقد
اختلف املفسرون يف معناها كثريًا؛
فقال بعضهم إهنا شجرة الزقّوم املذكورة
يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع
هي :سورة الواقعة اآلية  53وسورة
الصافات اآلية  63وسورة الدخان
اآلية ( .44الكشاف ،والرازي ،وابن
كثري) .ويقول هؤالء املفسرون أن
القرآن الكرمي ملا أخرب أن طعام أهل
اجلحيم الزقوم بدأ الكفار يستهزؤون
ابلنيب  ألن الزقوم هو التمر والزبد
بلغة اليمن ،فقالوا ساخرين :إن الزقوم
من أجود الثمار ،فما نبغي غري ذلك؟
واستدل املفسرون على صحة قوهلم
بكون الزقوم قد ُوصفت  -مثل
الشجرة امللعونة  -ابلفتنة يف قول هللا
تعاىل ﴿إان جعلناها فتن ًة للظاملني﴾

ألن هذا العذاب العاملي سوف ميهّد لتبليغ رسالة اإلسالم ،حيث ترجع كا ّفة
الشعوب إىل الدين بعد أن تكون قد يئست من املادية ،وعندها سيفتح الله
بفضله ورحمته قلو َبها لقبول الحق ،فتجتمع تحت راية محمد رسول الله .
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(الصافات.)64 :
ولكن واجهتهم مشكلة أخرى هي وبالنظر إىل هذا املفهوم ميكن أن تعني «الشجرة امللعونة» أرس ًة ما زالت أو
أن الزقوم مل توصف يف أي موضع يف ست ّ
َظل عرض ًة للعنة الله تعاىل ألجيال عديدة .وهذا املعنى تدعمها الرواي ُة التي
القرآن بكوهنا ملعون ًة! فأجابوا على
سجلتُها من قبل والتي ُتنسب إىل السيدة عائشة  -ريض الله عنها.
ّ
ذلك أن القرآن يعلن أن الزقوم يوجد
يف اجلحيم ،والبديهي أن كل شيء فيها
ملعون ،ألهنا موضع غضب هللا تعاىل.
بسياق اآلية.
اضا على التأويل حىت وال بدرجة الزقوم.
مث أاثر هؤالء أبنفسهم اعرت ً
فهم
ور َ
وي عن عائشة رضي هللا عنها الستيعاب هذا املفهوم جيب ُ
أتويلهم هذا قائلني :كيف تصبح ُ
مسعت معاين الشجرة جي ًدا .فباإلضافة إىل
الشجرة ملعون ًة ،ألن امللعون هو أهنا قالت ملروان بن احلكم:
ُ
الكائن العاصي ،ولكن الشجرة ليست رسول هللا  يقول ألبيك وج ِّدك :معناها املعروف قد ورد يف القواميس:
من ذوات األرواح؟ فأجابوا على ذلك إنكم الشجرة امللعونة يف القرآن (الدر «شجرُة النسب ما يُبتدأ فيها من اجلد
مسيت ملعون ًة لكون آكليها املنثور) .وقال بعضهم :إهنا الشجرة األعلى إىل أوالده مث إىل أوالدهم،
بقوهلمِّ :
جرا (األقرب).
ملعونني.
ذكرها يف سورة إبراهيم وَهل َُّم ًّ
اخلبيثة اليت َم َّر ُ
أفسر وابلنظر إىل هذا املفهوم ميكن أن تعين
بينما قال اآلخرون :أن الشجرة (روح املعاين) .وكنت أان ً
أيضا ّ
املشار إليها هي نبات «الكشوث» الشجرَة امللعونة أبهنا الشجرة اخلبيثة« ،الشجرة امللعونة» أسرًة ما زالت أو
الذي يتلوى ابألشجار فيقتلها (فتح ألن كل ما سواه من املفاهيم املذكورة ستَ ّ
ظل عرض ًة للعنة هللا تعاىل ألجيال
علما أن الكشوث يف احلقيقة آن ًفا تتماشى مع ابقي ألفاظ هذه عديدة .وهذا املعىن تدعمها الرواي ُة
البيان)ً .
سجلتُها من قبل واليت تُنسب
اسم لبذور نبات يسمى أفتيمون ،اآلية .فكنت أقول :اخلبيث من اليت ّ
تلتف حول أغصان األشياء ما ال خري فيه ،ويقول القرآن إىل السيدة عائشة رضي هللا عنها.
له خيوط صفراء ّ
األشجار ومتتص رحيقها حىت أتخذ الكرمي عما ال خري فيه﴿ :فأما الزب ُد وابلرغم أن هذه الرواية ابطلة عندي،
فاء﴾ (الرعد ..)18 :أي ولكننا ميكننا االستناد إليها لفهم
يف اجلفاف .والنوع املوجود منه يف
ُ
فيذهب ُج ً
اهلند يسمى أكاسبيل أو أمربيل أو أن الشيء الرديء يُرمى بعي ًدا مثل هذا التعبري العريب ،ألن الذين رَووا
سجلوها يف كتب
أمرلته ،ويسمى يف البنجاب كوريبيل ال َزبَد ،واللعنة ً
أيضا تعين اإلبعاد ،فما هذه الرواية والذين ّ
عرب يفهمون التعابري العربية
نسميه ً
ملعون احلديث ٌ
املر ،ومنه قوهلم :أنبتك هللا يذهب ً
جفاء ميكن أن ّ
أي النبات ّ
جلست لتسجيل دومنا شك.
نبات كوريبيل :أي أن تنمو سري ًعا ،كذلك .ولكين حني
َ
ُ
وتقتل أعداءك كما يقتل هذا النبات هذه امللحوظات التفسريية كشف هللا بعد هذا الشرح والتمهيد تعالوا َنـ َر
علي مفهوًما آخر ،وها إين أذكره م ًعا هل كان القرآن الكرمي يتحدث
األشجار.
َ
ّ
أوثق صل ًة عن أسرة ُضربت عليها اللعنة من عند
ولكن ليس يف القرآن ما يدعم هذا هنا ،ألن هذا املفهوم يبدو َ
التقوى
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هللا تعاىل ألجيال وأجيال؟ فإذا وجدان
يف القرآن أسرة كهذه فهي الشجرة
امللعونة.
وابلفعل تدلّنا دراسة القرآن على أسرة
ضرب هللا عليها اللعنة ملدة
أو أم ٍة َ
سجل القرآن هذا األمر يف
طويلة ،وقد ّ
بعضها فيما يلي:
أماكن عديدة نذكر َ
﴿ -1لُ ِع َن الذين ك َفروا ِمن بين
إسر َ
ابن
ائيل على لِسا ِن داوَد وعيسى ِ
مرميَ﴾ (املائدة)79 :
الكتاب آ ِمنوا
﴿ -2اي أيها الذين أُوتُوا
َ
قبل
مبا ن َّـزلْنا مصـ ِّدقًا لِ َما معكم ِمن ِ
أن نَط ِم َس ُو ُجوًها فَنـ ُردَّها على أدابرِها
السبْت﴾
أو نَل َعنَهم كما لَ َعنَّا
أصحاب َّ
َ
(النساء)48 :
 -3كذلك قال هللا تعاىل عن اليهود
﴿فبِما َنـق ِ
ْضهم ميثاقَهم لَ َعنَّاهم﴾
(املائدة ..)14 :أي كنّا أخذان من
اليهود وعدهم أهنم سيص ّدقون النيب
املوعود أي حمم ًدا رسول هللا  عند
ظهوره ،ولكنهم مل يُوفُوا بوعدهم هذا
فلَ َعنَّاهم.
 -4وقال هللا لليهود أنتمَ ﴿ :من لَ َعنَه
هللاُ وغ ِ
وج َع َل منهم القرد َة
َض َب عليه َ
واخلناز َير﴾ (املائدة.)61 :
ِ
﴿وقالت اليهوُد
 -5مث قال بعد آايت:
يَ ُد اللَِّ مغلول ٌة غُلَّ ْت أَيديهم ولُ ِعنُوا ِبا
قالُوا﴾ (املائدة ..)65 :أي بسبب
أحكام الزكاة والتربعات وغريها يسخر

فثبت من هذه األدلة أن بني إرسائيل ،الذين كانوا من نسل واحد ،قد تع َّرضوا
للعنة اإللهية عىل التوايل ،كام لعنهم القرآن الكريم ً
أيضا ،وقال :ال أمن لهذه األمة
أبدًا إال بطريقني اثنني فقط :إما أن تلوذ بشعوب قوية أخرى ،أو تصري مسلم ًة.

اليهود من املسلمني قائلني :ال يعطيهم
هللا األموال ،ألن يده مغلولة مقيَّدة.
وبسبب قوهلم الوقح هذا ّقرر هللا تعاىل
أن يصابوا مبرض البخل وحب املال
واللعنة.
فثبت من هذه األدلة أن بين إسرائيل،
تعرضوا
الذين كانوا من نسل واحد ،قد َّ
للعنة اإلهلية على التوايل ،كما لعنهم
أيضا ،وقال :ال أمن هلذه
القرآن الكرمي ً
األمة أب ًدا إال بطريقني اثنني فقط :إما
أن تلوذ بشعوب قوية أخرى ،أو تصري
مسلم ًة.
فأرى أن بين إسرائيل هم الشجرة
امللعونة املشار إليها هنا .ذلك أن هذه
السورة تتحدث عن هذه األمة خاصة،
مسى هذه السورة
حىت إن الرسول ّ 
أيضا (ابن ماجة :إقامة
«بين إسرائيل» ً
الصالة ،ابب عدد سجود القرآن).
مث إن اآلية اليت حنن بصدد تفسريها
أيضا تتحدث عن بين إسرائيل ،حيث
ً
تشري إىل إسراء الرسول  الذي رأى
فيه أنه يف مركزهم ،وأنه يصلى هناك

ابلناس .كما توضح هذه اآلية أنه كما
اختبارا للناس،
كانت رؤاي اإلسراء
ً
كذلك كان بنو إسرائيل املذكورون يف
هذه الرؤاي فتنة هلم أيضا ..مبعىن أهنم
سيظلون يعارضون اإلسالم بال مربر.
وابلفعل ترون أنه ابلرغم من أن اليهود
يتمتعون ابألمن يف البالد اإلسالمية
أكثر من أي بلد آخر ،فإهنم ال ّ
ينفكون
يعادون اإلسالم ،من دون أن يدركوا أن
اإلسالم هو املالذ الوحيد هلم ،وإال فلن
يزالوا هدفًا ملظامل الدنيا .ولذلك قال هللا
تعاىل يف آخر اآلية إننا ما زلنا حنذّر
هذا الشعب مرارا وتكرارا من املصري
الذي ينتظرهم ،ولكن ال يزيدهم ذلك
طغيان وعدو ًان.
إال ً
أما صلة هذه اآلية مبا قبلها فهي كاآليت:
لقد أخرب هللا تعاىل من قبل عن وقوع
عذاب عاملي هائل ،وقد ّبي يف هذه
اآلية أن هذا العذاب العاملي نتيجة
طبيعية لرؤاي اإلسراء ،ألن غلبة اإلسالم
منوطة بذلك العذاب ،حيث ق ّدر هللا
انتشارا عامليًّا
تعاىل انتشار اإلسالم بعده
ً
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واس ًعا.
وقد ذكر اليهوَد مباشرًة لينبّه أن هذا
أيضا فتنة ،مبعىن أن هذا
الشعب ً
الشعب الشرير الفتّان سوف يوقظ
الفتنة الثانية .وابلفعل مل تنشب احلرب
العاملية األوىل وال احلالية إال بسبب
اليهود .ففي احلرب األوىل عمل اليهود
ضد أملانيا خبطة َّ
منظمة ،فكان أن بدأ
يصبون عليهم العذاب انتقا ًما؛
األملان ّ
فاستغل اليهود هذا األمر ،وقاموا
ابلدعاايت الواسعة حىت نشبت احلرب
احلالية .واليهود أكرب املسؤولني عن
االنقالب احلاصل يف روسيا ،والذي
هو جزء من هذا العذاب نفسه؛ ألن
عد ًدا من الزعماء الروس الكبار هم
من نسل يهودي.
نشرت بعض اجلرائد قبل
لقد سبق أن ْ
احلرب العاملية األوىل واثئق يهودي ًة سري ًة
تكشف عن مؤامرة اليهود إلشعال
حرب عظيمة مي ّهدون هبا للعودة إىل
فلسطني ،ولقد أكدت األحداث ما
ذكرته اجلرائد .ولكن القرآن الكرمي
خيربان أن استيالءهم على فلسطني أمر
مؤقت ،وال ميكن أن يدوم طويال ،ألن
هللا تعاىل قد كتبها للمسلمني لألبد.
اس ُج ُدوا ِل َد َم
﴿ َوإِ ْذ ُقـ ْلنَا لِ ْل َم َلئِ َك ِة ْ
َّ
يس َق َ
ال أَأَ ْس ُج ُد
َف َس َج ُدوا إِل إِبْ ِل َ
ْت ِطينًا﴾ ()62
لِ َم ْن َخ َلق َ
التقوى

أمـــا صلة هـــذه اآلية مبا قبلهـــا فهي كاآليت :لقـــد أخرب الله تعـــاىل من قبل
عـــن وقوع عـــذاب عاملي هائـــل ،وقد ّبي يف هـــذه اآلية أن هـــذا العذاب
العاملـــي نتيجـــة طبيعية لرؤيـــا اإلرساء ،ألن غلبـــة اإلســـام منوطة بذلك
العذاب ،حيث قدّر الله تعاىل انتشـــار اإلســـام بعده انتشـــا ًرا عامل ًّيا واس ًعا.

شرح الكلمات:
آلد َم :لِال ِم اجلارِة اثنان وعشرون
معىن منها املعيّة ،قال الشاعر:
فرقْنا كأين ومالِكا
فلما تَ ّ
لِ ُط ِ
ِت ليل ًة معا
ول
اجتماع مل نَب ْ
ٍ
(مغين اللبيب ،حرف الالم).
فالالم يف (لِ ُطول) جاءت مبعىن
«مع» .فقوله تعاىل ﴿اسجدوا
اسجدوا مع آدم.
آلدم﴾ يعينُ :
إبليس :ر ِ
اج ْع شرح اآلية رقم  32من
سورة احلجر.

ولكـــن القـــرآن الكريـــم يخربنـــا
أن اســـتيالءهم عـــى فلســـطني
أمـــر مؤقـــت ،وال ميكـــن أن
يـــدوم طويـــا ،ألن اللـــه تعـــاىل
قـــد كتبهـــا للمســـلمني لألبـــد.

ْس ُي َعل
الطني :تر ٌ
اب أو َرْم ٌل وِكل ٌ
ابملاء ويُطلَى به (األقرب).
التفسري:
تتحدث اآلايت السابقة عن طغيان
اليهود ومتردهم ،وتوضيحا للموضوع
نفسه ذكر هللا هنا قص َة آدم على
سبيل التمثيل ،ليخرب أن األنبياء
ما زالوا هدفًا للمعارضة يف كل
عصر .فهذا آدم أبو البشر الذي
أيضا قد عاداه أح ُد
كان أول نيب ً
اعما :أان خري منه ،فكيف
األابلسة ز ً
أطيعه .واليهود أنفسهم واقعون يف
االختبار نفسه ،حيث يرون أهنم
خري من حممد رسول هللا وقومه،
وذلك العتقادهم الراسخ أن بين
إسحاق قد احتكروا مجيع الربكات
اإلبراهيمية ،وأن بين إمساعيل
حمرومون من هذا اإلرث اإلبراهيمي
الروحاين .فهذا هو االستكبار الذي
سيحول دون إمياهنم.
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ات أَ ْكمَ ِل َ
الخ ْل ِق
ِم ْن َن َفحَ ِ
َس ِّي ِد َنا ُمحَ َّم ٍد ُ
الم ْص َط َفى 

ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة قَ َ
ما ِم ْن َم ْولُوٍد إِالَّ يُولَ َُد َعلَى الْ ِف ْط َرِة فَأََبـ َو ُاه ُيـ َه ِّوَدانِ ِه َوُيـنَ ِّص َرانِ ِه
اللِ َ « :
َويُ َش ِّرَكانِ ِه»( .صحيح مسلم ،كتاب القدر)
ول َّ
اللِ َ قَ َ
وسى َع ْن أَبِي ِه َع ْن َج ِّد ِه :أَ َّن َر ُس َ
َْل أَْف َض َل ِم ْن أَ َد ٍب
ََل َوالِ ٌد َولَ ًدا ِم ْن ن ٍ
ما ن َ
َع ْن أَيُّ َ
ال:َ « 
وب بْ ِن ُم َ
َح َسنٍ»( .جامع الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا )

ُّع َما ِنِ َ :
س ْع ُت أَنَ َس بْ َن َمالِ ٍك ،يَُ ِّد ُث َع ْن َر ُس ِ
ول َّ
اللِ َ أَنَُّه قَ َ
ال:«  أَ ْكرُِموا أَ ْوالَ َدُك ْم َوأَ ْح ِسنُوا
َعن بْن النـ ْ
أَ َدَبـ ُه ْم»( .سنن بن ماجة ،كتاب األدب)
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن َثـ ْوَب َن ،قَ َ
الرُج ُل
الرُج ُل ِدينَ ٌار ُيـنْ ِف ُق ُه َعلَى ِعيَالِِه َوِدينَ ٌار ُيـنْ ِف ُق ُه َّ
اللِ « :أَْف َض ُل ِدينَا ٍر ُيـنْ ِف ُق ُه َّ
يل َّ
يل َّ
اللِ»( .صحيح مسلم ،كتاب الزكاة)
اللِ َوِدينَ ٌار ُيـنْ ِف ُق ُه َعلَى أَ ْص َحابِ ِه ِف َسبِ ِ
َعلَى َدابَّتِ ِه ِف َسبِ ِ
ول َّ
َع ْن عبد هللا بن َع ْمرو قال :قال َر ُس ُ
يسى بن َم ْريََ إَِل الَْ ْر ِ
ض َفـَيـَتـ َزَّوُج َويُولَ ُد لَُهَ ،ويَْ ُك ُث
اللِ َ« :َيـنْزُِل ِع َ
يسى بن َمريََ ِف َقـ ْبٍ َو ِ
ي أَىب بَ ْك ٍر
َْ
خ ًسا َوأَ ْربَ ِع َ
اح ٍد َبـ ْ َ
ني َسنَ ًة ُثَّ يَُ ُ
وتَ ،فـيُ ْدفَ ُن َم ِعي ِف َقـ ْبِي .فأقوم أَان َو ِع َ
ْ
َوُع َم َر»( .مشكاة املصابيح ،ابب نزول املسيح)
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َاط ِل
َك ْس ُر عَ َصا الب ِ
ِب ُ
ان َال ِب ِّ
ان
الس َن ِ
الب ْر َه ِ

مقتبس من كتاابت
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين 
التقوى

فلَيـ ْب ِ
أي
ك الباكون على مصيبة اإلسالم ،وعلى فنت هذه األايم .و ّ
فتنة أكرب من فنت هذه العلماء ،فإهنم تركوا الدين غريبا كشهداء
ّلت علينا
بت جنوبَنا ،وثق ْ
الكربالء .وإهنا انر أذابت قلوبنا ،وجنّ ْ
ورمت كتاب هللا أبحجار من جهالت اجلاهلني .وترى
خطوبناْ ،
كثريا منهم ُيفون احلق وال جيتنبون ال ُزور كالصلحاء ،وتكذب
غشوا طبائعهم بغواشي الظلمات ،وق ّدموا
ألسنتهم عند اإلفتاءّ .
ب ِ
الصالة .نبذوا القرآن وراء ظهورهم للدنيا
َح َّ
ب َ
الصالت على ُح ّ
حرصهم وهنمتُهم
الدنيّة ،وأمالوا طبائعهم إىل املقنيّات املاديّة .واشت ّد ُ
وشغ ُفهم ابللذّات الفانية ،وجاوز َّ
شحهم يف األماين النفسانية.
احلد ُّ
علم كتاب هللا الفرقان ،وال تقوى القلوب وحالوة
ما بقي فيهم ُ
اإلميان .وتَباعدوا من أعمال الرب وأفعال الرشد والصالح ،وانتقلوا
ج ُرهم رما ًدا ،وصالحهم
من ُسبل الفالح إىل طرق الطالح .وعاد َ ْ
فسا ًدا .ب ُعدوا من اخلري واخلريُ ب ُعد منهم كاألضداد ،وصاروا إلبليس
كاملقرنني يف األصفاد ،واجنذبوا إىل الباطل كأهنم يُقادون يف األقياد.
َّ
ِ
حرمات
ويقربون
خيونون يف فتاواهم وال يتقون ،ويكذبون وال يبالونُ ،
هللا وال يب ُعدون ،وال يسمعون قول احلق بل يريدون أن يسفكوا قائله
ويغتالون .وملا جاءهم إمام مبا ال هتوى أنفسهم أرادوا أن يقتلوه وهم
املرسلون؟ إنه
يعلمون .وما كان لبشر أن ميوت إال إبذن هللا فكيف َ
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يعصم عباده من عنده ولو مكر املاكرون .يقولون حنن
خدام اإلسالم وقد صاروا أعو ًان للنصارى يف أكثر
عقائدهم ،وجعلوا أنفسهم ِ
كحبال ٍة لصائدهم .يقولون
مسعنا األحاديث ابألسانيد ،وال يعلمون شيئا من
أعلم ابألحكام الشرعية،
معىن التوحيد .ويقولون حنن ُ
وطئت أقدامهم ِس َك َك األدلّة الدينية .يطريون يف
وما
ْ
حلمام ،وال ّ
يفكرون يف ساعة ا ِ
اهلوى كا َ
حلمام .يسعون
حلطا ٍم أبنو ِاع ٍ
رؤوسهم ِمن
قلقُ ،
ويرِجون كأهل النفاق َ
ّ
كل ٍ
الشح على كل غضارة ،ولو كان
نفق .يقعون من ّ
فيه حلم فأرة .إال الذين عصمهم هللا أبيدي الفضل
والكرامة ،فأولئك مربَّأون مما قيل وليس عليهم شيء
من الغرامة ،وإهنم من املغفورين....
فحاصل الكالم أن اإلسالم ُملِ َئ من اآلالم ،وأحاطت
نقض أسواره،
الزمان عجائب يف ِ
به دائرة الظالم ،وأَ َرى ُ
الدهر سيوال لتعفية آاثره ،وأكمل القدر أمره
وأسال
ُ
إلطفاء أنواره .وملا كان هذا ِمن املَ ِشيّة الرابنيةَ ،مبْنيًّا
تطر َق إىل عزم ال ِعدا ٌ
خلل،
على املصاحل اخلفيّة ،فما ّ
شلل ،وال إىل ألسنتهم ٌ
وال إىل أيديهم ٌ
فلل .وكان
ّت،
من نتائجه أن املِلّة
ضعفت ،والشريعة اضمحل ْ
ْ
وجرفتْها اجملارف ،حىت أنكرها العارف ،وكثر اللغو
َ
وذهب املعارف .ابخت أضواؤها ،وانءت أنواؤها،
يس املِلّ ُة وطالت َْلوا ُؤها .وكان هذا جز َاء ٍ
قلوب
وِد َ
َّ
مقفلة ،وأاث َم صدوٍر مغلَّقة .فإن أكثر املسلمني فقدوا
تقواهم ،وأغضبوا موالهم ،وترى كثريا منهم ش َغفهم
حب األموال وال َعقار وال ِعقيان ،وَمل َ
َك فؤا َدهم هوى
ُّ
فشغلوا
قلوبم لوع ُة إِ ْم ِرتا ُ
األمالك والنسوان ،وقلَّب َ
هبا عن الرمحن .وترى أكثرهم اعتضدوا قِ ْرب َة امللحدين،

وانقادوا ك َق ُؤوٍد لسريِ الكافرين .وحسبوا أن الوصلة إىل
طرق االحتيال أو القتال ،وزعموا أن النَبالة ال
الدولة ُ
حيصل إال ابلنِبال ،فليس عندهم تدبريُ أتيي ِد امللّة ِمن
غري سفك الدماء ابملرَهفات واألسنّة ،ويسَتـقْرون يف
وإن مل يتحقق شروطه ومل
كل وقت مواض َع اجلهادْ ،
رب العباد .ومن املعلوم أن هذا الوقت
كتاب ّ
أيمر به ُ
وقت ضرب األعناق إلشاعة الدين ،ولكل ٍ
وقت
ليس َ
ُحكم آخر يف الكتاب املبني ،بل يقتضي حكم ُة هللا
الدين ابحلجج واآلايت،
يف هذه األوقات ،أن يؤيَّد ُ
النظر يف الفروع
أمور املِلّة بعني املعقولُ ،
وتُنقَد ُ
وي َعن ُ
ٌ
نور اإلهلام
واألصول ،مث ُيتار
مسلك يهدي إليه ُ
ويضعه ُ
العقل يف موضع القبول ،وأن ُيـ َع َّد ُع ّدةٌ كمثل
ما َّ
الدهاء ،ويُسلَك
السيف ويَُ َّد
أعد األعداء ،وُيـ َف َّل
ُ
ُ
مسل ُ
هاق
شرب
الكأس ال ِد ُ
ُ
َك التحقيق والتدقيق ،وتُ َ
يسلّون النو َ
احل
من هذا الرحيق .فإن أعداءان ال ُ
للنِ ْحلة ،وال يُشيعون عقائدهم ابلسيوف واألسنّة ،بل
لطف َّ
يستعملون ما ُ
ودق من أنواع املكائد ،وأيتون
يف صور خمتلفة كالصائد .وكذلك أراد هللا لنا يف هذا
الزمان ،أن نكسر عصا الباطل ابلربهان ال ِ
ابلسنان،
فأرسلين ابآلايت ال ابملرَهفات ،وجعل قلمي وكلِمي
وسنان،
منب َع املعارف والنكات ،وما أعطاين سي ًفا
ً
وبيان ،ليجمع على يدي الكلِ َم
برهان ً
وأقام مقامهما ً
ِّ
املتفرقة ،وينظم يب األمور املتب ّددة،
ويسكن القلوب
ّ
الراجفةِّ ،
ويبكت األلسنة ِ
املرجفة ،وينري اخلواطر
املظلمة ،وجي ّدد األدلة املُ ْخلِقة ،حىت ال يبقى أمر غري
مستقيم ،وال هنج غري قومي.
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َتحَ ُّق ُق ُّ
الن ُبو َء ِة
ود،
عَ ْن ا ِال ْب ِن المَ ْو ُع ِ
الذي أَ ْخ َزى َ
َف ُس ْبحَ َ
ادي!
األعَ ِ
ان ِ

خطبة اجلمعة اليت ألقاها
أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده
هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
يف مسجد بيت الفتوح  -لندن
يوم 2018/2/ 23
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه،
وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.
الرحيم *
الرْ َ
حن َّ
بس ِم هللا َّ
ْ
ِ
الرحيم * َمالك يَـ ْوم ال ّدين *
الرْ َ
حن َّ
ني * َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
ال ْ
الص َر َ
قيم *
ني * ا ْه َ
َّإي َك نَـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
دن ِّ
اط ال ُْم ْستَ َ
وب َعل َْي ِه ْم َوال َّ
َي ال َْم ْغ ُض ِ
ين أَْنـ َع ْم َت َعل َْي ِه ْم غ ْ ِ
الضالِّني ،آمني.
ِص َراط الَّ ِذ َ
(العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى)
التقوى

تصحيح سوء فهم
يف هــذه األايم تعقــد فــروع مجاعتنــا
ٍ
اجتماعات مبناســبة يوم
وجدت
حيثما
ْ
املصلــح املوعــود .العشــرون من شــباط/
فربايــر هــو اليــوم الذي بشــر فيه املســيح
ـاء على
املوعــود  بــوالدة ابــن لــه بنـ ً
إعــام هللا تعــاىل .لقــد أع ـ ّد حضرتــه
عندهــا إعــاان بــن فيــه خصائــص هــذا
االبــن وصفاتــه ،ونشــره يف  20شــباط/
فربايــر عــام  .1886وكمــا ذكرت تعقد
اجلماعــة هبــذه املناســبة احتفــال يــوم
املصلــح املوعــود يف  20شــباط/فرباير،
أو يف يــوم آخــر قريبــا مــن ذلك حبســب
الظروف.
االحتفــال بيــوم املصلــح املوعــود وعق ـ ُد
االجتماعــات هبــذه املناســبة إمنــا هــو
يف احلقيقــة بســبب حتقــق نبــوءة عظيمــة
لســيدان املســيح املوعــود  وليــس
احتفــاال بيــوم ميــاد مــرزا بشــر الديــن
حممــود أمحــد اخلليفــة الثــاين  .لقــد
قمــت هبــذا التوضيــح ألن بعــض النــاس
والشباب من اجليل الذين ُولدوا هنا أو
ذوي العلــم القليــل يتســاءلون قائلــن ما
دمنــا حنتفــل بيوم املصلح املوعود فلماذا
ال حنتفــل بيــوم ميــاد اخللفــاء اآلخرين.
فليكــن واضحــا أن هذا ليس يوم ميالد
املصلــح املوعــود إذ كان ُولــد يف 12
كانون الثاين/يناير .1889
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ُ
وعقــد االجتامعات بهذه
االحتفال بيوم املصلح املوعود
املناسبة إمنا هو يف الحقيقة بسبب تحقق نبوءة عظيمة
لسيدنا املسيح املوعود  وليس احتفاال بيوم ميالد مرزا
بشري الدين محمود أحمد الخليفة الثاين  .لقد قمت بهذا
التوضيح ألن بعض الناس والشباب من الجيل الذين ُولدوا
هنا أو ذوي العلم القليل يتساءلون قائلني ما دمنا نحتفل بيوم
املصلح املوعود فلامذا ال نحتفل بيوم ميالد الخلفاء اآلخرين.

االبن املوعود يف نظر املسيح املوعود
 وبعض صلحاء مجاعته
بعــد هــذا التوضيــح ســأحتدث اليوم عن
نبــوءة املصلــح املوعود .فــأوالً أقدم لكم
كلمات هذه النبوءة كما ذكرها املسيح
املوعــود  .مــع العلــم أن الثابت من
كتاابتــه  أنــه كان يــرى أن مــرزا
بشــر الديــن حممــود أمحــد ،خليفــة
املســيح الثــاين الحقــا ،هــو مصــداق
هــذه النبــوءة .وهــذا ابلضبــط كان رأي
اخلليفة األول  أيضا .كما كان يرى
بعض صلحاء اجلماعة أيضا أن اخلليفة
الثــاين  هــو مصــداق هــذه النبــوءة.
وقــد كانــت هلــذا االبــن خصوصيــات
وعالمــات عديــدة ،وســوف أقــدم لكــم
بعــض األمثلــة الــي تبــن كيــف حتققــت

هــذه العالمــات يف اخلليفــة الثــاين ،
ومــاذا قــال عنهــا األحبــاب واألغيــار،
وكيف أحسوا بوجودها يف حضرته.
فأوالً وقبل كل شيء أقدم لكم كلمات
هذه النبوءة كما ذكرها املســيح املوعود
عليه الصالة والسالم إذ قال:
النبــوءة الــي تتعلق هبــذا العبد املتواضع،
أكتبهــا هنــا اليــوم أي بتاريــخ /20
1886/2م املوافــق  15مجــادى األوىل
بكلماهتــا اإلهلاميــة فقــط مراعا ًة لإلجياز
واالختصــار ،وسأسـ ّـجلها ابلتفصيــل
فيما بعد يف كتاب إن شاء هللا تعاىل.
النبــوءة األوىل إبهلــام هللا تعــاىل
وإعالمه عز وجل:
لقــد خاطبــي هللا الرحيــم الكــرمي اجمليــد

القادر على كل شيء ّ
جل شأنه وع ّزامسه -إبهلامه وقال:
«إين أعطيــك آيــة رمح ـ ٍة حبســب مــا
ـت تضرعاتِــك،
ســألتَين .فقــد مسعـ ُ
فت أدعيتــك ابلقبــول خبالــص
وشـ ّـر ُ
رمحــي ،وابركــت رحلتــك هــذه (يعين
ســفري إىل هوشــياربور ولدهيانــه).
فآية قدرٍة ورمح ٍة وقرب ٍة ستوهب لك.
آي ـ ُة فضــل وإحســان ســتمنح لــك،
ومفاتيـ ُـح فتــح وظفــر ســتعطى لــك.
ســام عليــك اي م ّظفــر ،هكــذا يقــول
هللا تعاىل ،لكي ينجو من براثن املوت
َمــن يبتغــي احليــاة ،ويُب َعث مــن القبور
أهلها ،وليتج ّلى شـ ُ
ـرف دين اإلســام
وعظمــة كالم هللا للنــاس ،وليأيت احلق
بــكل بركاتــه ،ويزهــق الباطــل جبميــع
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حنوســاته ،وليعلم النــاس أين أان القادر
أفعــل مــا أشــاء ،وليوقنــوا أين معــك،
ولريى آيًة بينًة َمن ال يؤمن ابهلل تعاىل
وينظــر إىل هللا ودينــه وكتابــه ورســوله
الطاهــر حممــد املصطفــى نظــرة إنــكار
وتكذيــب ،ولتســتبني ســبيل اجملرمــن.
أَبْ ِشـ ْـر ،فســتعطى ولــدا وجيهــا طاهرا.
ســتوهب غالمــا زكيــا مــن صلبــك
وذريتــك ونســلك (أي ســيكون مــن
نســل املســيح املوعــود  املــادي،
وليــس ذلــك فحســب بل يكــون أحد
أبنائــه) .غــام مجيــل طاهــر سين ــزل
ضي ًفــا عليــك ،امســه عنموائيل وبشــر
روحــا مقدســة ،وهــو
أيضــا .لقــد أويت ً
َّ
مطهــر مــن الرجــس .هــو نــور هللا.
مبــارك الــذي أييت مــن الســماءَ .م َعــه
الفضــل الــذي ين ــزل مبجيئه .ســيكون
صاحــب اجلــال والعظمــة والث ـراء.
ســيأيت إىل الدنيــا ويشــفي الكثــر مــن
أمراضهم بنفسه املسيحي وبربكة روح
احلــق .إنــه كلمــة هللا ،ألن رمحــة هللا
وغريتــه قــد أرســلته بكلمــة التمجيــد.
ســيكون فطينــا وفهي ًمــا بشــكل خارق
وحليــم القلــب .ســوف ميــأ ابلعلــوم
الظاهرة والباطنة .إنه ســيجعل الثالثة
أربعــة ...إنــه يــوم االثنــن ،مبــارك يوم
االثنــن .ولــد صــاحل كرمي زكــي مبارك،
َم ْظ َهـ ُـر األ ّو ِل ِ
واآلخ ـ ِر ،مظ َهـ ُـر احلـ ّـق
التقوى

كذلك عندما ِّ
توف ابني األول فرح املشــايخ الجهلة وأشياعهم
واملسيحيون والهندوس بوفاته فرحة كبرية ّ ....
فبشين الله بابن
آخر ،وقد وردت البشــارة عن والدة ابن آخر يف الصفحــة  7من
بشــرا ثانيا اسمه الثاين «محمود».
«ســر َزق ً
إعالين األخرض كاآليتُ :

والعــاء ،كأن هللا نــزل مــن الســماء.
ظهــوره ج ـ ّد مبــارك ومدعــاة لظهــوره
جــال هللا تعــاىل .أيتيــك نــور مســحه
هللا بطيــب رضوانــه .ســوف ننفــخ فيه
روحنا ،وسيظ ّله هللا بظ ّله .سوف ينمو
س ـري ًعا ،وســيكون وســيل ًة لفـ ّ
ـك رقاب
األســارى ،وســيذيع صيتــه إىل أرجــاء
األرض ،وســتتبارك منــه أقــوام مث يُرفع
إىل نقطتــه النفســية :الســماء .وكان
أمرا مقضيًّا».
ً
كانت هذه كلمات النبوءة.
حتقــق نبــوءات األوليــاء يهــدم فرحــة
األعداء
يقــول املســيح املوعــود  مشــرًا إىل
مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد ،خليفــة
املســيح الثــاين الحقــا ،يف معــرض
احلديث عن هذه النبوءة:
ـوف ابــي األول فــرح
كذلــك عندمــا تـ ِّ
املشــايخ اجلهلــة وأشــياعهم واملســيحيون

واهلنــدوس بوفاتــه فرحــة كبــرة ،فقيــل
هلــم م ـرارا أبن النبــوءة املنشــورة يف 20
فرباير/شــباط  1886تتضمــن وفــاة
بعــض األبنــاء أيضــا ،فــكان ضــروراي أن
يُتـ َّ
ـوف أحدهــم يف الصغــر ،ومــع ذلــك مل
فبشرين
يتورعوا عن توجيه االعرتاضاتّ .
هللا اببــن آخــر ،وقــد وردت البشــارة عن
والدة ابــن آخــر يف الصفحــة  7مــن
«ستَزق بشريًا
إعالين األخضر كاآليتُ :
اثنيا امسه الثاين «حممود».
مث يقــول حضرتــه :ومــع أنــه مل يولَد حىت
اتريخ األول من سبتمرب/أيلول ،1888
ولكنــه ســيولَد حتمــا يف املــدة احملــددة له
حسب وعد هللا .ميكن أن تزول األرض
والســماء ولكــن مــن املســتحيل أن تزول
وعــود هللا تعــاىل .فبحســب هــذه العبارة
ال ـواردة يف الصفحــة  7مــن اإلعــان
األخضــر ولُــد االبــن يف يناير/كانــون
مسـ َـي «حممــود» ،وال
الثــاين 1889م و ِّ
ي ـزال حيــا يُــرزق بفضــل هللا تعــاىل ،وهــو
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سيدان أمحد  ومعه جنله حضرة املصلح املوعود 

يف السابعة عشرة من عمره اآلن.
علمــا أن املقتبــس األول قدمي ،واملقتبس
الثاين متأخر كتبه  يف كتابه حقيقة
الوحــي .وهنــاك أق ـوال أخــرى للمســيح
املوعــود  عــن هــذا املوضــوع لكــي
بــدالً مــن ق ـراءة املزيــد منهــا أذكــر لكــم
اآلن روايــة تبــن مكانــة هــذا االبــن عنــد

اخلليفة األول .
يقــول بــر منظــور حممــد -وهــو مؤلــف
كتيــب «يس ـران القرآن» -أبنــي قلــت
للخليفة األول  قبل ســتة أشــهر من
وفاتــه :لقــد توصلــت اليــوم مــن خــال
قراءيت إلعالانت ســيدان أمحد  إىل
أن االبــن املوعــود هــو «ميــان صاحب»

(أي مرزا بشري الدين حممود أمحد) .فرد
عليه اخلليفة األول  قائال :حنن نعلم
هــذا األمــر ســلفا .أال تــرى كيف نعامل
«ميــان صاحــب» معاملــة خاصــة،
وكيف حنرتمه؟
فلمــا كتــب بــر منظــور حممــد هــذه
الكلمــات الــي تكلــم هبــا اخلليفــة األول
وقدمهــا إىل حضرتــه ليصــادق عليهــا،
كتــب  عليهــا مــا يلــي« :أان الــذي
قلــت هــذا الــكالم ألخــي بــر منظــور
حممد ».نور الدين  10سبتمرب  /أيلول
1913م.
يقول بري منظور حممد :ويف مساء اليوم
التــايل بعــد هــذه الواقعــة -أي يــوم 11
ســبتمرب  -1913كان اخلليفــة األول
ـذت
مســتلقيا علــى س ـرير يف بيتــه فأخـ ُ
أمسد قدميه فقال يل بعد قليل دون أي
ّ
كالم ســابق أو حديث آخر :ال تنشــر
هذا املقال اآلن أي أن مرزا بشري الدين
حممــود أمحــد هو املصداق هلــذه النبوءة.
انشره عندما ستشتد معارضته.
ولكن ُ
ـار
كتــب الســيد «غــام حســن» -خمتـ ُ
أراضــي «يكــو» يف مدينــة ســيالكوت-
إىل اخلليفة الثاين  بعد إعالنه أنه هو
املصلح املوعود :سيدي احلبيب وإمامي
وهـ َّ
ـادي ومرشــدي حضــرة اخلليفــة الثاين
للمســيح املوعود أيده هللا بنصره العزيز!
لقــد ق ـرأت جريــدة الفضــل الصــادرة
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بتاريخ  30كانون الثاين /يناير وأشــكر
هللا تعــاىل وأمحــده ألنــه حقــق رؤايي .مث
يقــول :لعــل حضرتــك تتذكــر أبنين كنت
قد ابركت لك يف عهد اخلليفة األول يف
مكتب «الفضل» حبضور املرحوم شادي
خان السيالكويت وقلت أبن هللا تعاىل قد
أراين يف الرؤاي أنك أنت ستكون اخلليفة
بعد اخلليفة األول وستحقق النصر وينزل
عليــك الوحــي .ولقــد ألقيــت هــذه الــرؤاي
علــى مســامع اخلليفــة األول أيضــا ففــرح
كث ـرا وص ـ ّدق األمــر ،وقــال ألجــل ذلك
بــدأت معارضتــه مــن اآلن .كمــا كنــت
قــد أمسعــت ســيد حامــد شــاه أيضــا هذه
الــرؤاي .فاحلمــد هلل أن حضرتــك بنفســك
قــد أعلنــت اآلن أبنــك املصلــح املوعــود
(لقــد أعلــن حضرتــه أبنه املصلــح املوعود
يف عــام  )1944يقــول :احلمــد هلل أن
حضرتــك قــد أعلنــت بكونــك املصلــح
املوعــود وإال فقــد كنــت علــى حق اليقني
منــذ عهــد اخلليفة األول أبنك خليفة هللا
واملصلح املوعود.
يقــول أحــد صلحــاء اجلماعــة الصــويف
مطيع الرمحن البنغايل يف رسالة كتبها إىل
املصلح املوعود  ،بعد إعالن حضرته
أبنه املصلح املوعود:
أرى مــن املناســب ذكــر رؤايي الــي
رأيتهــا قبــل حنــو  23أو  24عامــا ،ولقــد
كتبتهــا إىل حضرتكــم ســابقا أيضــا.
التقوى

هذه النبوءة تتعلــق يب إال أنني كنت
أقول دامئا بأنني مل أعلن مبثل هذا اإلعالن
مامل يأمرين الله تعاىل بذلك .وأخريا فقد
جاء ذلك اليوم الــذي كان مق ّد ًرا من
الله أن يتم اإلعالن عن ذلك بلســاين.

واآلن بعــد إعــان حضرتكــم بكونكــم
املصلــح املوعــود أصبحت على يقني أبن
هــذه الــرؤاي كانــت تتعلــق بنبــوءة املصلــح
املوعــود .لقــد رأيــت يف الــرؤاي اجتمــاع
العيــد ورأيــت املســيح املوعــود  واق ًفا
البســا جبة
علــى مقــام عــال ورفيع ،كان ً
خضراء وكان يلقي خطبة .فلما تقدمت
إليــه للمصافحــة بعــد انتهــاء اخلطبــة
أدركت أبنه ليس ابملسيح املوعود بل هو
شــخصكم الكــرمي (أي اخلليفــة الثــاين).
لقــد قصصــت هــذه الــرؤاي علــى الكابــن
الدكتــور بــدر الديــن وأخــي املولــوي ظــل
الرمحن مبلغ البنغال أيضا فقال يل املولوي
ظل الرمحن :لقد أراك هللا اجلزء التايل من
نبــوءة االبــن املوعــود :ســيكون نظ ـرا لك
يف احلســن واإلحســان ،إذ حتتوي النبوءة
هــذه الكلمــات أبنه «ســيكون نظريك يف
احلسن واإلحسان».

ويقــول حضــرة الشــيخ حممــد إمساعيــل
مسعت مرارا من ســيدان
السرســاوي ُ :
املســيح املوعــود  وليــس مــرة واحــدة
أن االبــن املوعــود يف النبــوءة هــو ميــان
حممــود حص ـرا .كمــا مسعنا حضرته 
يقــول :أرى يف ميــان حممــود محاســا دينيا
كثريا لدرجة تبعثين على الدعاء له أحياان
بصفة خاصة.
مل يعلــن اخلليفــة الثــاين ر أبنــه املصلــح
املوعود ما مل أيمره هللا تعاىل بذلك .فلما
أُذن لــه أعلــن ذلــك بصراحــة .فقــال يف
ذلك الوقت:
ال شــك أن كث ـرا مــن أبنــاء مجاعتنــا
لــدى حتقــق بعــض العالمات الــي ذكرها
املســيح املوعــود  عــن االبــن املوعــود
كان ـوا يقولــون أبن هــذه النبــوءة تتعلق يب
إال أنــي كنــت أقــول دائمــا أبنــي لن أقوم
مبثــل هــذا اإلعــان مــا مل أيمرين هللا تعاىل
بذلك .وأخريا فقد جاء ذلك اليوم الذي
كان مق ـ ّد ًرا مــن هللا أن يتــم اإلعــان عن
ذلك بلساين.
وقــال حضرتــه يف هــذا اإلعــان خــال
اجللســة يف هوشــياربور« :إنــي أُعلــن هنــا
مقســما ابهلل وأبمــر منــه  أنــه كشــف
علـ َّـي أنــي أان االبــن املوعــود يف نبــوءة
املسيح املوعود  ،الذي سينشر امسه
 يف أرجاء العامل».
مث قال حضرته  يف اجللسة يف الهور:
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«إنني ُأعلن هنا مقسام بالله
وبأمــر منه  أنه كشــف ع َّ
يل
أنني أنا االبن املوعــود يف نبوءة
املسيح املوعود  ،الذي سينرش
اسمه  يف أرجاء العامل».

أقســم ابهلل الواحــد والقهــار الــذي ال
كاذب إال امللعونــون
حيلــف ابمســه حل ًفــا ً
وال ينجــو املفــري عليــه مــن عذابــه؛ أن
هللا تعــاىل قــد أخــرين يف هــذه املدينــة
أي الهــور ويف بيــت شــيخ بشــر أمحــد
احملامي الواقع يف  13شــارع تيمبل أبنين
حضرة املصلح املوعود 
أان مصــداق النبــوءة عــن املصلح املوعود،
وأان ذلك املصلح املوعود الذي بواسطته هذه العالمات أفراد اجلماعة وغريهم يف حضرته بيديه املباركتني مث سقاها بتوجهه
اخلاص وروحانيته ،فقد منت هذه الغرسة
ســيصل اإلســام إىل أرجــاء العــامل ويقــام شخص حضرة املصلح املوعود.
التوحيد فيه.
يقــول حضــرة الســيد أبــو الفــرج احلصــي وازدهــرت .وحتقــق مــا قالــه هللا تعاىل عن
مــن دمشــق عنــد وفــاة املصلــح املوعــود حضرتــه« :وتتبــارك منــه األق ـوام» .لقــد
فيوضــا إهليــة بربكــة دعائــه واهتمامــه
حتقق كافة عالمات النبوءة يف شــخص  :لقــد أتملـ ْـت قلوبنــا وح ـزَِّن جـ ًّـدا خبرب نلنــا ً
مرزا بشري الدين حممود أمحد 
وفــاة حضــرة أمــر املؤمنــن اخلليفــة الثاين بنا .أتذكر جي ًدا أنين كلما التمست من
إن العالمات اليت ذكرها املسيح املوعود للمســيح املوعــود  ،وهــذا األمل قــد حضرتــه الدعــاء شــعرت آباثر اســتجابته
ًّ
مادي وروحانيًّا بشكل واضح وملموس.
أليمــا
 لالبن املوعود يف النبوءة املتعلقة به تــرك يف قلــب كل أمحــدي أتثــرًا ً
ـور
متنوعة وهي ما بني  52إىل  58عالمة ،جـ ًّـدا .لقــد حزنــت مجاعــة دمشــق بوجــه وصــدق هللا يف وحيــه عــن حضرتــه :نـ ٌ
ـوحا بعطر رضوان هللا.
علــى أيــة حــال إهنــا أكثــر مــن مخســن خاص وأتملت كثريا ألهنا غرســة غُرســت أيتيك ممسـ ـ ً
عالمــة .وأذكــر اآلن كيــف عايــن حتقــق مباشــرة بيــد حضرتــه  ،لقــد غرســها
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ِم ْن غري األمحديني َم ْن يشهدون أيضا
نُشــرت يف جريــدة الفضــل العــدد:
1944/7/27م رؤاي للســيد حممــد
موهيل ،جاء فيها أن السيد حممد موهيل
األمحــدي كتــب من قرية «كمال ديره»
إىل ســيدان اخلليفــة الثــاين  رؤاي أحــد
أقاربــه (الــذي مل يكــن أمحــداي حينــذاك)
كما يلي :عندما جاء اخلليفة الثاين 
إىل مدينة «نوابشاه» يف عام 1936م،
أيت يف ليلة ســبقت جميئه أن شــخصا
ر ُ
أييت إيل راكبــا أســدا مــن جانــب د ّوار
يــؤدي إىل حمطــة القطــار .عندمــا اقرتب
ـت بعــض آايت القــرآن الكــرمي
مــي رأيـ ُ
ـألت
مكتوبــة علــى جســده املبــارك .سـ ُ
النــاس :مــن هــو؟ قال ـوا :هو مــرزا حممود
ـألت :كيف هو؟
أمحد القادايين .مث سـ ُ
قالوا :هو أكرب ويل هلل يف العامل.
أقــول :لقــد جعــل هللا تعــاىل غــر
األمحديــن أيضــا يقـ ّـرون بصــدق نبــوءة
املسيح املوعود  .فهناك شيخ حمرتم
مــن غــر األمحديــن امســه املولــوي مسيــع
هللا خــان الفاروقــي ،ألّــف قبــل أتســيس
ابكســتان كتيبــا صغريا بعن ـوان« :إظهار
احلــق» ،وقــال فيــه أن هللا تعــاىل أخــره
ـيح املوعــوَد  )مبــا مفــاده:
(أي املسـ َ
«س ـأُقيم جلماعتــك من ذريتك شــخصا
وأصطفيه بقريب ووحيي ،وسيتقدم احلق
بواســطته ويقبلــه أانس ُكثــر .مث يقــول
التقوى

الكاتب :اقرأوا هذه النبوءة مرارا وتكرارا
مث قول ـوا بصــدق وأمانــة :أمل تتحقــق
النبــوءة؟ عندمــا أُنبــئ هبــذه النبــوءة كان
اخلليلفــة احلــايل طفــا صغ ـرا ومل تكــن
هنــاك وصيــة مــن قِبل املرزا احملرتم بتعيينه
خليفــة بــل تُــرك انتخــاب اخلليفــة علــى
رأي األغلبيــة مــن النــاس .فقــد انتخــب
احلكيم نور الدين
معظم الناس حينذاك
َ
ُ
خليف ـ ًة .وعندمــا انتُخــب اخلليفــة األول
ســخر املعارضــون مــن النبــوءة املذكــورة
ـوف احلكيــم نور الدين
آنفــا .مث عندمــا تـ ّ
انتُخــب مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد
خليف ًة (علما أن هذا ما يقوله شــخص
غري أمحدي) واحلق أن اجلماعة األمحدية
أحــرزت يف عهــده تقدمــا حيــر العقــول.
كان عدد األمحديني يف زمن املرزا احملرتم
(أي املســيح املوعــود  )قليــا ،ومل
حتــرز اجلماعــة تقدمــا ملحوظــا يف زمــن
اخلليفــة نــور الدين أيضا ،ولكن يف زمن
اخلليفــة احلــايل وصلت األمحدية إىل كل
بقعــة مــن بقــاع العــامل تقريبــا .والوقائــع
توحــي أن عــدد املرزائيــن (يقصــد
األمحديــن) يف اإلحصائيــات املقبلــة
ســيكون أكثــر مــن ِضعــف العــدد الذي
كان يف إحصائيات عام 1930م ،مع
أن احملــاوالت املنســقة الــي متــت يف هذا
العهد الســتئصال شــأفة املرزائية (يقصد
األمحدية) مل يسبق هلا نظري.

ابختصــار ،لقــد أُقيــم شــخص جلماعتــه
مــن ذريتــه كمــا جــاء يف النبــوءة وانلــت
اجلماعــة بواســطته تقدمــا حم ـرا للعقــول.
ويتبــن مــن ذلــك أن نبوءة املرزا هذه قد
حتققت متاما.
هــذا ،وهنــاك صحفــي غــر مســلم مــن
ارجــن ســنغ وكان رئيــس
الســيخ امســه ُ
التحريــر جمللــة «رنغــن» الصــادرة يف
أمرتســر اعــرف بتحقــق النبــوءة قائــا:
لقــد تنبــأ املــرزا احملــرم يف عــام 1901م
يــوم كان املــرزا بشــر الديــن حممــود أمحد
طفــا صغ ـرا حيــث قــال يف بيت شــعره
(ما تعريبه):
ْت إ ّ
يل هــذا اخلــر مــرة بعــد
«لقــد ُس ـق َ
أخرى ،فسبحان الذي أخزى األعادي.
لقــد بش ـرتين وقلــت :إن هنــاك ابنًــا لــك
سيكون حمبويب يف يوم من األايم،
ســأب ّدد الظــام بذلــك القمر ،وســأريك
وجهت إليك َ
العال
أين قد ّ
مل تكــن البشــارة إال غــذاء للقلــب،
فسبحان الذي أخزى األعادي».
يتابــع الصحفــي املذكــور قائال :إن هذه
النبــوءة حتــر العقــول فعــا .ففــي عــام
1901م مل يكن مرزا بشري الدين حممود
أمحــد عاملــا جليــا ،ومل تنكشــف إىل
ذلــك احلــن مواهبــه السياســية .والقــول
يف ذلك احلني أنه سيكون يل حتما ابن
بصفات ومزااي كذا وكذا دليل على قوة

المجلد الحادي والثالثون ،العدد العاشر ،جمادى األولى والثانية  1440هـ ،شباط /فبراير  2019م

19

روحانيــة كبــرة .قــد يقــول قائــل أبنــه ملــا
كان املرزا احملرتم قد أسس نتيجة ادعائه
مجاعــة فــكان ابإلمــكان أن خيطــر ببالــه
أن ابنــه ســيتوىل اخلالفــة بعــده ،ولكــن
هــذا القــول ابطــل ألن املــرزا احملــرم مل
يضع للخالفة شرطا أنه ال بد أن يكون
اخلليفــة مــن عائلتــه أو مــن أوالده .فلــم
تكــن للخليفــة األول عالقــة بعائلــة املرزا
احملــرم .مث كان ممكنــا أن يتــوىل اخلالفــة
بعــد اخلليفــة األول املولــوي احلكيــم نــور
ـخص آخر ،كما كان املولوي
الدين شـ ٌ
حممــد علــي أمــر اجلماعــة الالهورية يوّد
أن يكــون هــو اخلليفــة .ولكــن األغلبيــة
حالفــت املــرزا بشــر الديــن حممــود أمحد
فتــوىل اخلالفــة .والس ـؤال الــذي يطــرح
نفسه هنا هو :إن مل يكن يف املرزا الكبري
(يقصــد املســيح املوعــود  )قــوة
روحانيــة تعمــل عملهــا فكيــف علــم أنــه
ســيكون لــه ابــن هبــذه الصفــات .عندما
أعلــن املــرزا احملــرم اإلعــان املذكور كان
عنده ثالثة أبناء وكان يدعو هلم مجيعا.
ولكــن النبــوءة ذكــرت ابنــا واحــدا فقط،
تغيا
مث نرى أن ذلك الواحد قد أحدث ّ
كبريا يف العامل».
أقــول :كانــت ظــروف اجلماعة يف ذلك
الزمــن خمتلفــة متامــا ،واألســباب املتاحــة
لنــا اليــوم مل تكــن متاحــة حينــذاك -
وإن كنــا ال منلــك كافــة الوســائل اليــوم

كان نبأ هام عن االبن املوعود أنه سيتسبب يف ّ
فك رقاب األسارى .فقد ظل هذا
النبأ أيضا يتحقق يف أشكال مختلفة عىل الدوام تحق ًقا يحري العقول .وحركة
تحرير كشمري شاهد عىل ذلك ألن إكليل إنجاح هذه الحركة أيضا ينبغي
أن يوضع عىل رأس لجنة الهند بأرسها ملصالح كشــمري .وكانت هذه اللجنة
املشهورة قد ُشكلت يف  1931/7/25يف شملة مببادرة حرضة املصلح املوعود...

أيضــا ولكنهــا أفضــل مــن ذلــك الزمــن
علــى أيــة حــال -ففــي تلــك الظــروف
أيضــا أُ ِّسســت اجلماعــة بتأييد هللا تعاىل
ونصرتــه يف أكثــر مــن  50دولــة تقريبــا
وتوطــدت فــروع اجلماعــة يف كل قــارة.
وهــذا كان انتشــار اإلســام حبســب
النبــوءة عــن املصلح املوعود وكان نتيجة
عزميته القوية.
الغاية من والدة االبن املوعود
كانــت الغايــة املتوخــاة مــن والدة االبــن
املوعود« :ليتجلّى شــرف دين اإلســام
وعظمــة كالم هللا للنــاس» .وقــد اعرتف
بتحقــق ذلــك بكلمــات واضحــة زعيــم
مســلم معــروف جــدا يف القــارة اهلنديــة
وشــاعر مفـ ّـوه امســه املولــوي ظفــر علــي
ـان إذ كتــب يف جريــدة «زمينــدار»
خـ ْ
خماطبا أتباعه.
«أَ ِعريوين مس َعكم وأَ ِ
نصتوا! لن تستطيعوا

أنتم وأشيا ُعكم مقاومة املريزا حممود إىل
يــوم القيامــة .إن املــرزا حممــود ميلــك
القــرآن و ِع ْلـ َـم القــرآن .فهــل متلكون أنتم
شيئا أيضا؟ مل تقرؤوا القرآن قط حىت يف
أحالمكــم .إن مــع املــرزا حممــود مجاع ـ ًة
مســتعدة للتضحيــة عنــد قدميــه بكل ما
متلك إبشارة واحدة منه .إن لدى املريزا
ـاء متخصصــن يف
حممــود دعــا ًة وعلمـ َ
شــى العلوم واجملاالت .ولقد َثـبَّ َت رايتَه
يف كل بلد من العامل».
أقــول :لقــد وعــد هللا تعــاىل أن االبــن
املوعود ســيكون من أويل العزم وســوف
ميــأ ابلعلــوم الظاهــرة والباطنة ،وقد قال
صــويف معــروف يف اهلنــد امســه الســيد
حسن نظامي الدهلوي معرتفا بذلك يف
نعت ســيدان املصلح املوعود  :كثريا
ما يكون مريضا ولكن األمراض ال توقع
اخللــل يف نشــاطاته العلميــة .وإبجنــاز
أعمالــه بــكل هــدوء وطمأنينة حــى يف
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عواصــف املعارضــة قــد أثبت عزميته اليت
يتمتــع هبــا املغــول ،وأن العائلــة املغوليــة
متلــك أســلواب خاصا إلجنــاز املهام .فهو
يتمتع بفهم السياســة وهو ٌّ
قوي يف فهم
الديــن وإدراكــه أيضــا ،ويعــرف فنــو َن
احلــرب أيضــا (أي هــو خبــر يف احلــرب
ابلعقل والقلم).
مبساعيه تُـف ُّ
َك رقاب األسارى
كان نبــأ هــام عــن االبــن املوعــود أنــه
سيتسبب يف ّ
فك رقاب األسارى .فقد
ظــل هــذا النبــأ أيضا يتحقق يف أشــكال
خمتلفــة علــى الــدوام حتق ًقــا حيــر العقول.
وحركــة حتريــر كشــمري شــاهد علــى
ذلــك ألن إكليــل إجنــاح هــذه احلركــة
أيضــا ينبغــي أن يوضــع علــى رأس جلنــة
اهلنــد أبســرها ملصــاحل كشــمري .وكانــت
هــذه اللجنــة املشــهورة قــد ُشــكلت
يف  1931/7/25يف مشلــة مببــادرة
حضــرة املصلــح املوعــود واستشــارة كبار
زعمــاء املســلمني يف اهلنــد ،مثــل الســر
ذو الفقــار علــي خــان والدكتــور الســر
حممــد إقبــال واخلواجــه حســن نظامــي
الدهلــوي وســيد حبيــب حمــرر جريــدة
الساسية وغريهم .وُعهدت رائستها إىل
حضــرة اخلليفــة الثــاين للمســيح املوعود.
وكانــت نتيجــة القيــادة الناجحة حلضرته
أن مســلمي كشــمري -الذيــن كان ـوا
التقوى

“.....والوقت ليس بعيدا حني يصبح أسلوب هذه الفرقة املنسقة نرب ًاسا
لجمهور املسلمني وخاصة ألولئك الذين تعودوا إطالق ادّعاءات عالية
ظاهريا ولكنها جوفاء يف سبيل خدمة اإلسالم قابعني يف املساجد”.

حمرومني من حقوق اإلنســان األساســية
علــى مـ ّـر العصــور وكان ـوا يعيشــون حيــاة
العبيــد -قــد بــدأوا يتنفســون يف أج ـواء
احلريــة خــال مــدة قصــرة جــدا .فقــد
قُبلــت حقوقهــم الساســية واملدنيــة يف
الواليــة وأقيــم الربملــان أول مرة ،وُمنحت
هلــم العضويــة املناســبة فيه متمتعني حبرية
التعبــر شــفهيا وخطيــا أول مــرة .وكتــب
العلمــاء إشــاد ًة بروعــة أعمــال حضرتــه
أن الذيــن انتخب ـوا حضــرة املــرزا رئيســا
هلــذه اللجنــة رغــم اختالفهــم معــه يف
املعتقــدات ،يف الزمــن الــذي كانــت فيــه
أوضــاع مســلمي كشــمري حرجــة جــدا،
قــد انتخب ـوا أمثــل شــخص هلــذه املهمــة
واضعــن يف االعتبــار جنــاح املهمــة .فلــو
مل ينتخب ـوا حضــرة املــرزا يف ذلــك الزمــن
لفشلت
جراء االختالف يف املعتقدات َ
احلركــة متامــا وواجهــت األمــة املرحومــة
ضررا كبريا.
فقد كتب السياسي البارز والعامل موالان
حممــد علــي جوهــر يف جريدته «مهدرد»

الصادرة يف  1927/9/26ما يلي:
«سيكون من نكران اجلميل إذا مل نذكر
يف هــذه الســطور جنــاب املــرزا بشــر
املنســقة
الديــن حممــود أمحــد ومجاعتَــه ّ
كرس كل جهوده
تنسيقا حمكما ،والذي َّ
خلري املســلمني ورفاهيتهم وجتارهتم بعيدا
عــن االختــاف يف العقيدة  ...والوقت
ليــس بعيــدا حــن يصبــح أســلوب هــذه
الفرقة املنســقة نرب ًاســا جلمهور املســلمني
وخاصــة ألولئــك الذيــن تعــودوا إطــاق
ا ّدعــاءات عاليــة ظاه ـراي ولكنهــا جوفــاء
يف ســبيل خدمــة اإلســام قابعــن يف
املســاجد ».فقــد قــال موجهــا اخلطــاب
إىل املشــايخ إنكــم تطلقــون مــن املنابــر
ادعاءات فقط لكن األمحديني يعملون.
ُيأل ابلعلوم ظاهرة وابطنة
إن املفســر املشــهور العالمــة الشــيخ
عبــد املاجــد الــدراي آابدي حمــرر جريــدة
«الصــدق اجلديــد» كتــب مقــاال رائعــا
عنــد وفــاة املصلــح املوعــود كتــب فيــه
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إشــاد ًة بعظمــة خدمــة املصلــح املوعــود
 للقرآن الكرمي:
«ندعو هللا تعاىل أن جيزيه على املساعي
اليت ظل يبذهلا طول عمره بكل محاس
وعزميــة يف ســبيل نشــر القــرآن الكــرمي
يف العامل كله ونشــر دعوة اإلســام إىل
مجيــع أحنــاء املعمــورة .أمــا مــا قــام بــه
حضرته يف شــرح حقائق القرآن الكرمي
وبيــان معارفــه وترمجــة معانيــه فيحتــل
مكانة سامية من الناحية العلمية».
هناك مثال آخر على كونه ُيأل ابلعلوم
ـس مــن
الظاهــرة والباطنــة .فقــد جــاء قـ ٌّ
أمــركا إىل قــاداين يف عــام 1914
فطــرح علــى بعض األمحديني عددا من
األسئلة الدينية اهلامة ،وقال أيضا إنين
ـت
أتيــت إىل هنــا مــن أمــركا ،وطرحـ ُ
هذه األسئلة على كثري من العلماء ومل
أجــد ردوًدا مقنعــة هلــا .اآلن قــد أتيــت
إىل هنــا ألعرضهــا علــى خليفتكــم،
ألرى كيــف يــرد عليهــا .يقــول املولــوي
عمر دين الشــملوي احملرتم إن األســئلة
ـت بعــد
كانــت معقــدة وغريبــة أيقنـ ُ
االســتماع هلــا أن حضرتــه لــن يقــدر
علــى الــرد عليهــا ألنــه مــا زال شــااب،
ومل يتلــق دراســة خاصــة يف اإلهليــات
(علوم الدين) وهو صغري السن أيضا،
واطالعه أيضا قليل ،ومن مث سيحصل
تشويه لسمعة اجلماعة األمحدية كثريا،

فلام ترجمتُها للقس إىل اللغة اإلنجليزية ،اســتغرب جدا هو اآلخر،
وقال :إىل اليوم مل أســمع من أحد خطابا عقالنيا زاخرا باألدلة
مثــل هذا .يبدو أن خليفتكم عامل كبري ،وله نظرة شــاملة عىل
أديان العامل .قال ذلك ثــم ق َّبل يــ َد حرضته بكل احرتام وانرصف.

ســوف تتشــوه مسعة اجلماعة يف العامل.
ألنــه إن مل يســتطع حضرتــه الــرد علــى
أســئلة القــس األمريكــي فســوف ينشــر
الدعايــة املعاديــة بعــد العــودة إىل أمريكا
أن خليفــة األمحديــن ال يعــرف شــيئا
وهو ال يقدر على التصدي للمسيحية
أبــدا ،وإمنــا هــو خليفــة ابالســم فقــط،
وال يتمتــع مبقــدرة علميــة مطلقــا (هــذا
مــا خطــر ببــال املولوي احملــرم ،ويقول)
لقد أصابين قلق كبري وحاولت جاهدا
ـس األمريكــي حضرتَــه
أال يقابــل القـ ُّ
ويعــود دون مقابلتــه لكنــي فشــلت
يف ذلــك ،إذ كان مصـ ًّـرا علــى أنــه
لــن يعــود دون مقابلتــه يف كل حــال.
فذهبــت إىل حضرتــه مضط ـرا ،وقلــت
ـس أمريكــي ويريــد أن
لــه :لقــد جــاء قـ ٌّ
يطــرح بعــض األســئلة علــى حضرتــك،
فمــاذا أفعــل؟ فقــال حضرتــه فورا ودون
تــردد ،أحضـ ْـره .فأتيت به إىل حضرته،
وأان كنــت مرتمجــا بينهمــا .بعــد تبــادل

احلديــث األو ّ
يل طــرح القــس أســئلته،
مجتُهــا حلضرتــه ،فاســتمع حضرتــه
فرت ْ
هلــا كلهــا بــكل هــدوء واطمئنــان ،مث
حيتْــي ،إذ مل
َّرد عليهــا ردودا مقنعــة َّ
أكــن أتوقــع أن حضرتــه ســيتمكن مــن
الــرد عليهــا فــورا ردًّا مقنعــا عــدمي املثــال
وزاخ ـرا ابملعــارف .فلمــا ترمجتُهــا للقس
إىل اللغة اإلجنليزية ،اســتغرب جدا هو
اآلخــر ،وقــال :إىل اليــوم مل أمســع مــن
أحد خطااب عقالنيا زاخرا ابألدلة مثل
هذا .يبدو أن خليفتكم عامل كبري ،وله
نظــرة شــاملة علــى أداين العــامل .قــال
ذلــك مث قبَّــل ي ـ َد حضرتــه بــكل اح ـرام
وانصرف.
يف فرباير  1945ألقى حضرة املصلح
املوعــود خطــااب جليــا بعن ـوان «نظــام
االقتصــاد يف اإلســام» يف مدينــة
الطــاب األمحديــن ،فكانــت لديــه
ملكــة وكفــاءة يف العلــوم املادية أيضا.
بعــد اخلطــاب ألقــى رئيــس احلفــل
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جنــاب اللــه رام جنــد جمنــدا احملــرم
خطااب موجزا قال فيه :إنين أع ّد نفسي
تسن يل االستماع
سعيدا جدا إذ قد َّ
إىل هــذا اخلطــاب القيــم ،ويسـ ّـرين أن
حركــة األمحديــة تتقــدم وتزدهــر كث ـرا.
اخلطاب الذي مسعتموه اآلن ،قد َّبي
فيه حضرته أمورا جديدة وقيِّمة جدا،
ـتفدت كثريا من هذا اخلطاب،
قد اسـ ُ
وأعتقــد أنكــم أيضــا انتفعتــم كث ـرا مــن
هذه املعلومات القيمة.
لقــد أســعدين أن غــر املســلمني أيضــا
حضروا هذه اجللس ـ َة جبانب املســلمني
وأن العالقــات بــن املســلمني وغــر
التحســن .إنــي
املســلمني يف طــور
ُّ
أجــد فرصــة النقــاش مع كثــر من أفراد
اجلماعــة األمحديــة احملرتمــن وأرى أن
هذه اجلماعة تق ّدم تفسريات اإلسالم
الــي هــي مفيــدة للغايــة هلــذه البــاد.
ـت أظــن أن اإلســام يف قوانينــه
كنـ ُ
يهتــم ابملســلمني فقــط وال يراعــي
ـت
غــر املســلمني ولكــن اليــوم علمـ ُ
مــن خطــاب إمــام اجلماعــة األمحديــة
أن اإلســام يعلّــم املســاواة بــن مجيــع
البشــر ،وإنين فرح جدا بســماع ذلك.
وسوف أقول ألصدقائي غري املسلمني
ما املشــكلة يف إعطاء اإلســام إايكم
ع ـ ّزا واحتـ ـراما مــن هــذا النــوع .اجل ّديــة
ـاب
واهلــدوء الــذي مسعتــم هبمــا خطـ َ
التقوى

حضرتــه لســاعتَني ونصــف لــو رأى
ـخص أوريب الســتغرب أن
ذلــك شـ ٌ
تطورت هلذا احلد!؟ أشكركم
اهلند قد ّ
علــى مساعكــم اخلطــاب هبــدوء كمــا
أشــكر مــن طــريف ومــن طرفكــم مجيعــا
إمــا َم اجلماعــة األمحديــة شــكرا متكــررا
مائة ألف مرة على إفادته إايان خبطابه
املليء ابملعلومات الثمينة للغاية.
يــروي الســيد أخــر أورينــوي احلائــز
ـس قســم
علــى شــهادة املاجســتري ورئيـ ُ
اللغــة األرديــة يف جامعــة “َبـْتـنَـ ْه”
حــاداث للربوفيســور عبــد املنــان بِيْ ـ ِد ْل
رئيــس قســم اللغــة الفارســية الســابق
أعطيت
عــن التفســر الكبــر ،ويقول:
ُ
الربوفيســور عبــد املنــان بِيْ ـ ِد ْل -رئيــس
قســم اللغــة الفارســية الســابق وحاليــا
عميــد كليــة “شــبينة” يف “بتنــه”-
ـض اجمللــدات للتفســر الكبــر
بعـ َ
للخليفــة الثــاين  واحــدا تلــو آخــر،
فتأثــر بق ـراءة هــذا التفســر لدرجــة أنــه
أعطــى بعــض جملــدات هــذا التفســر
ـايخ املدرســة العربيــة “مشــس
مشـ َ
اهلدى” يف “بتنه” من أجل القراءة.
وذات يــوم دعــا عــدة مشــايخ وســأهلم
عــن رأيهــم يف هــذا التفســر ،كانــت
هنــاك نبــوءة عــن االبــن املوعــود أنــه
ســيُعطى علــوم القــرآن .فقــال أحــد
املشــايخ :ال يوجــد تفســر مثلــه يف

التفاســر الفارســية .فســأل الربوفيسور
عبــد املنــان :وهــل يوجــد يف التفاســر
العربية؟ فســكت املشــايخ .وبعد قليل
قــال أحدهــم :ال توجــد يف مدينــة
“بتنــة” كل التفاســر العربيــة ،ومــا مل
نق ـرأ مجيــع التفاســر املصريــة والشــامية
ال نســتطيع أن نبــي رأاي صائبــا .فبــدأ
الربوفيســور يذكــر التفاســر العربيــة
القدمية وقال :ال يوجد أي تفســر يف
أي لغــة يضاهــي تفســر مــرزا حممــود.
وميكنكــم أن جتلب ـوا التفاســر احلديثــة
مــن مصــر وســورية وتُناقش ـوا معــي
ذلك بعد بضعة أشهر ،فبُهت علماء
العربية والفارسية.
يقــول الســيد قريشــي عبــد الرمحــن مــن
“ســكهر” وهــو يبــن مكانــة املصلــح
َ
املوعــود العلميــة :بينمــا كان حضرتــه
“ســكهر” كان
 مقيمــا يف مدينــة َ
األحبـ ُ
ـاب ُيضــرون أصدقاءهــم غــرَ
ـرت
األمحديــن للقــاء حضرتــه .وأحضـ ُ
معــي صديقــا يل كان كث ـرا مــا يتباهــى
بعلمــه .كان حضرتــه جالســا يف
جملســه ،وكان النــاس يســألونه بعــض
األســئلة وكان حضرتــه جييــب ولكــن
ذلك الشــخص ظل ســاكتا من األول
قلت
إىل اآلخــر ،وحــن انتهى اجمللس ُ
له :مل تسـ ْ
ـأل شــيئا؟ فقال :الكالم هنا
فضــح النفــس .كان هــذا
كان مبنزلــة ْ
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الشــخص مــن أشــد املعارضــن ولكــن
كالم حضرتــه كان مؤث ـرا لدرجــة قــال
ظللت ِّ
عدت
أفكر لو ُ
هذا الشخصُ :
مــن هنــا إبميــاين يكــون شــيئا عظيمــا
ودونك أن أسأل شيئا.
ذهــب الســيد اللــه كــرم شــند رئيــس
التحريــر جلريــدة “ابرس” األســبوعية
إىل قــاداين مــع بعــض احملرريــن ،وعــاد
متأث ـرا جــدا مــن حضرتــه  وكتــب
بعــض املقــاالت حــول ذلــك ،فقــال:
كنا حنسب السيد ظفر هللا خان رجال
عظيمــا وكان الســيد شــودري ظفــر هللا
خــان عض ـوا للســلطة التنفيذيــة لنائــب
امللــك ،ولكنــه مثــل تلميــذ صغــر يف
املدرسة أما َم السيد بشري الدين حممود
أمحــد ،ألنــه أصــوب رأاي منــه يف كل
أي مكانــة خليفــة املســيح الثــاين
أمــرْ ،
أعظــم جــدا ورأيــه أصــوب جــدا ويقدم
أدلــة أحســن .ومن ميلــك قدرة عظيمة
للتنظيــم مثــل هــذا الشــخص ميكــن أن
يوصل َّ
أي دولة علوها من التقدم.
حمب العلم اجللس َة السنوية
حضر أحد ّ
يف قــاداين ،وذكــر انطباعاتــه عــن
املصلــح املوعــود  وعــن أتباعــه،
ـت بتأمــل أن هــذه
فقــال :وممــا رأيـ ُ
اجلماعــة كلهــا واحلشــد كلــه واجلمــع
كلــه كان ماشــيا علــى إشــارة خنصــر
ـت عــن
ذلــك اخلليفــة الطاهــر ،وتوصلـ ُ

ومام ال شك فيه أن املفرس أوجد طريقة تفكري جديدة لقراءة القرآن الكريم،
وهذا التفسري أول تفسري من نوعه ُو ِّفق فيه بني العقل والنقل بأحسن وجه.
وسعة نظره وفراسته غري العادية
ويتبني من كل كلمة له ُّ
تبحره يف العلم َ
ظللت غري ّ
وجامل اســتدالله ،وإنني أتحرس عىل أنني ُ
مطلع عليه إىل اآلن.

إمــام اجلماعــة األمحديــة إىل أنــه كاتب
عظيــم وميلــك قــدرة عظيمــة للخطابــة
وإداري عظيم.
كتــب العالمــة نيــاز ال َفتْ َحُب ـ ْـورِي بعــد
ق ـراءة اجمللــد الثالــث للتفســر الكبــر:
التفســر الكبــر اجمللــد الثالــث أمامــي
يف هــذه األايم ،وأق ـرأه بنظــرة عميقــة،
وممــا ال شــك فيــه أن املفســر أوجــد
طريقــة تفكــر جديــدة لق ـراءة القــرآن
الكــرمي ،وهــذا التفســر أول تفســر
مــن نوعــه ُوفِّــق فيــه بــن العقــل والنقــل
أبحسن وجه .ويتبني من كل كلمة له
وســعة نظــره وفراســته
ُّ
تبحــره يف العلــم َ
غــر العاديــة ومجــال اســتدالله ،وإنــي
ـت غــر ّ
مطلع
متأســف علــى أنــي ظللـ ُ
عليــه إىل اآلن .ليتــي أمتكــن مــن رؤيــة
مجيع جملداته .اندهشت مبعرفة أفكاره
عن لوط  يف تفســر ســورة هود،
و ُ
ـررت للقــول ال يســعين مــدح
اضطـ ُ
وجهــة النظــر الــي اختذهــا املفســر يف

ـات﴾ (هــود)79:
تفســر ﴿ َه ـ ُؤَل ِء َبـنَـ ِ
خمالفــا أســلوب مجهــور املفس ـرين،
سلّمه هللا تعاىل ملدة طويلة.
فانطباعــات األحبــاب واألغيــار عــن
املصلــح املوعــود  واألثــر العميــق
الــذي كان يقــع فيهــم بلقائــه وحــن
كان ـوا ّ
يطلعــون علــى ميزاتــه كان جيعل
اجلميــع يســتغربون .وهــذا دليــل بــن
علــى صــدق النبــوءة .فحــن تُذكــر
هــذه النبــوءة يف هــذه اجللســات الــي
تُعقــد يف هــذه األايم وحــن نســمع
عــن أعمــال املصلــح املوعــود 
البــارزة فعلينــا أن ندعــو لرفــع درجاتــه
كمــا جيــب أن نفحــص حالتنــا ألنــه
مــن الضــروري لرقــي اجلماعــة أن يطور
كل فرد من أفراد اجلماعة مجي َع قدراته
بعزمية ويستخدمها من أجل اجلماعة.
لــو فعلنــا ذلــك لرأينــا ازدهــار اجلماعــة
أكثــر مــن ذي قبــل يف حياتنــا ،وفّقنــا
هللا تعاىل لذلك( .آمني)
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الم ْص ِل ُح المَ ْو ُع ُ
ِلمَ َاذا ُس ِّم َي ُ
ود ِبـ َ
«ف ْضل ُعمَ ر»؟!
بقلم الدكتور مري حممد إمساعيل
(وهو خال حضرة املصلح املوعود)

لقد بني سيدان املسيح
املوعود  إحدى
املصلح
عالمات
املوعود أن يف اإلهلام ُكشف عليه
أن أحد أمسائه «فضل عمر» أيضا.
أي سيمكن التعرف إليه بتحقق
الفضائل اليت كانت يف سيدان عمر
 ،وإحداها تستحيل أن تتحقق
يف أي فرد من البشر سوى سيدان
اخلليفة الثاين أيده هللا تعاىل بنصره
العزيز.
 .1الثاين من حيث الرتتيب الزمين
يف زمن البعثة الثانية للنيب 
انتُخب املصلح املوعود خليف ًة
اثنيا حلضرته كما كان عمر
التقوى

الفاروق  خليفة اثنيا للنيب 

يف بعثته األوىل ،فهذا الفضل أو
الفضيلة حمكمة واثبتة ،أنه مل يكن
قبل حضرة فضل عمر شخص حيوز
على شرف كونه خليفة اثنيا لسيدان
املسيح املوعود  ولن يكون يف
املستقبل من يتشرف هبذا املنصب.
ففي املستقبل ميكن أن أييت خليفة
اثلث أو رابع أو خامس أو عشرون
لكن لن يكون يف املستقبل خليفة
اثن للمسيح املوعود  .أما
غري املبايعني فهم أصال ال يؤمنون
ابخلالفة ،أما بعض اآلخرين الذين
َّ
يدعون أهنم مصلح موعود فليس
أي منهم حائزا على منصب قيادة
ٌّ
اجلماعة األمحدية بصفته خليفة اثنيا

للمسيح املوعود  ،ومل يعلنوا
هذه الدعوى مطلقا .فهذه العالمة
لتعيني املصلح املوعود حمكمة
ومتينة ،ال يشوهبا أي التباس ،وال
ميكن أن َّ
يدعي هذا املنصب غريُ
إنسان واحد .ومن هذا االسم
الصفايت يتبني َمن هو املصلح
املوعود ،فبالتدبر جند أن العالمات
احملكمة من هذا القبيل أربعة:
* كونه من صلب املسيح املوعود
 ونسله.
* والدته خالل مدة تسع سنوات.
* والدته بعد وفاة بشري األول
مباشرة.
* انتخابه خليفة اثنيا للمسيح
املوعود 
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 .2صاحب حركة الفتوح اإلسالمية
يف هذا الزمان
عالوة على هذا الفضل اخلاص هناك
فضائل أخرى أيضا لسيدان عمر 
حتققت يف سيدان فضل عمر ،فكما
توسعت الفتوح اإلسالمية يف عهد
سيدان عمر  وأحرز اإلسالم
ازدهارا كبريا ،حيث وصلت جيوش
إسالمية والدعاة املسلمون إىل غالبية
الدول املتمدنة ،كذلك قد وصل
دعاة األمحدية اإلسالم الصحيح
إىل كثري من دول العامل وأطراف
األرضني يف عهد سيدان فضل عمر.
وُكتب اجلماعة وأحواهلا وجرائدها
أيضا قد وصلت إىل عدد كبري من
البالد األجنبية ،وإن فتوح األمحدية
وهيبتها واتساعها وغنائمها لغنية
عن البيان .كما أن علوم حضرته قد
أشبعت الناس كثريا.
هناك رؤاي للنيب  هبذا اخلصوص؛
إذ قال َ« :بـْيـنَ َما أََن َعلَى بِئْ ٍر أَنْ ِزُع
ِمْنـ َها َج َاء ِن أَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر .فَأَ َخ َذ
وب أَ ْو َذنُوَبـ ْ ِ
أَبُو بَ ْك ٍر َّ
ي
الدل َْو َفـَنـ َزَع َذنُ ً
فَ ،و َّ
اللُ َيـ ْغ ِف ُر لَُه.
َوِف َنـ ْزِع ِه َض ْع ٌ
ُثَّ أَ َخ َذ َها ابْ ُن ال َّ
َْط ِ
اب ِم ْن يَ ِد أَِب
َت ِف يَ ِد ِه َغ ْرًب َفـل َْم
استَ َحال ْ
بَ ْك ٍر فَ ْ
أَ َر َعْبـ َقرًِّي ِم ْن الن ِ
َّاس َيـ ْفرِي فَ ِريَّ ُه َفـَنـ َزَع
َّاس بِ َع َط ٍن» (صحيح
َح َّت َض َر َب الن ُ

البخاري ،كتاب املناقب) ،وهذه
هي مماثلة اثنية لسيدان فضل عمر
مع سيدان الفاروق .
 .3سعة العلم
كذلك قد قال النيب َ« :بـْيـنَا أََن
يت بِ َق َد ِح ل َ ٍ
َب فَ َشرِبْ ُت َح َّت
َنئِ ٌم أُتِ ُ
ِي َْيرُج ِف أَ ْظ َفا ِري ُثَّ
الر َّ ُ
إِِّن لََ َرى ّ
أَ ْع َطي ُت فَ ْضلِي ُع َمر بْ َن ال َّ
َْط ِ
اب.
ْ
َ
ول َّ
اللِ قَ َ
قَالُوا فَ َما أَ َّولْتَ ُه َي َر ُس َ
ال
الْ ِعل َْم» (صحيح البخاري ،كتاب
العلم) .فكما كان عمر الفاروق
 قد انل حظا من علوم النبوة،
كذلك انل مثله سي ُدان فضل عمر
 أيضا ،ويشهد هبذه الفضيلة
األحباب واألعداء أيضا ،وال حاجة
ُ
ُّ
إىل التفصيل أكثر .وإمنا يكفي تذكر
قدرة سيدان عمر  على العمل
ونيله من علم النيب  كما ذكران
آنفا ،وهذا هو حال سيدان فضل
عمر حيث قدرته على العمل املادي
والقوة العلمية كالمها يالحظها دوما
كل من يسكن من األمحديني يف
قاداين .وإىل ذلك يشري إهلام سيدان
املسيح املوعود سوف يوهب
ابن يكون قوي الطاقتني،
لك ٌ
وأنه سوف ميأل ابلعلـ ـ ــوم الظاهرة
والباطنة.

الع َم َرين يوافق الوحي
 .4قَول ُ
كان سيدان عمر  يفتخر على
أنه اقرتح على النيب  بعض األمور
فنزلت آايت القرآن حبسب رغبته،
ومن مجلتها آية احلجاب أيضا .مل يكن
سن سيدان فضل عمر يف حياة املسيح
ُّ
املوعود كبريا حىت يشري على
حضرته ،إال أن نوعا من التوارد مع
اإلهلام متحقق هنا أيضا .ومثال ذلك
رؤاي سيدان فضل عمر اليت رأى فيها
أن سيدان املسيح املوعود  تلقى
إهلاما« :إين مع األفواج آتيك بغتة»
فلما ُسئل عن ذلك قال :نعم
اليوم فعال تلقيت هذا اإلهلام .فكما
أن اإللقاء اإلهلي على عمر  ظهر
بصورة الوحي على النيب  مثل ذلك
فإن رؤاي سيدان فضل عمر ظهرت
يف صورة الوحي على املسيح املوعود
 ،فهذه مماثلة رابعة.
 .5من َّ
املبشرين ابجلنة
املماثلة اخلامسة أن النيب  كان قد
َّ
بشر سيدان عمر  يف حياته ابجلنة،
كذلك قد بشر سيدان املسيح املوعود
حضرة فضل عمر ابجلنة يف حياته
لكونه ابنا له .فحني حتدث عن الدفن
يف هبشيت مقربة قال :ولقد استثناين
هللا تعاىل أان وأهلي وعيايل من دون
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الناس ...ومن اعرتض كان مناف ًقا .أي
قد جعل هللا أوالدي وزوجيت من أهل
اجلنة ،وأان قد تلقيت اخلرب عن ذلك
منه .
إضافة إىل ذلك كان حضرته  قد
أنبئ يف اإلهلام قبل والدة سيدان فضل
عمر بصفة خاصة أنه من أهل اجلنة،
كما قال« :مث يُرفع إىل نقطته النفسية،
السماء» .أي على عكس قول املولوي
املصري سيكون عاقبة االبن املوعود
احلسىن ،وسرتفع روحه إىل السماء.
(هنا جيب بيان أمر ضمين وهو أن
الالهوريني يقولون إن هذه املقربة
كانت لآلخرين جنة ،لكنها ألهل
بيت املسيح املوعود مقربة العائلة ،إذ مل
يدفع أي مبلغ للوصية ِم ْن قِبَلِ ِهم .وردًّا
على ذلك جيب أن يُتذكر أن حضرته
 عند أتسيس املقربة كان قد تربع
أي للوصية من عقاره ما يقدر مثنه
يومذاك أبلف روبية ،فلم يكن حضرته
 شخصيا حباجة إىل الوصية ،ألن
الفريقني ابتفاق يؤمنون أبنه كان من
أهل اجلنة ،فاحلق أن حضرته كان قد
تربع بقطعة أرض َّ
يقدر مثنها ألف روبية
من أجل أهل بيته حصرا).
 .6مماثلة يف الغرية واجلالل
املماثلة السادسة بني سيدان عمر
التقوى

يكفي تذ ُّكر قدرة سيدنا عمر  عىل العمل ونيله من علم النبي  كام
ذكرنا آنفا ،وهذا هو حال سيدنا فضل عمر حيث قدرته عىل العمل املادي
والقوة العلمية كالهام يالحظها كل من يسكن من األحمديني يف قاديان
دوما .وإىل ذلك يشري إلهام سيدنا املسيح املوعود سوف يوهب لك
ابنٌ يكون قوي الطاقتني ،وأنه سوف ميأل بالعلوم الظاهرة والباطنة.

الفاروق  وبني سيدان فضل عمر
هي يف املزاج ،فمن ذا الذي جيهل
جالل سيدان عمر  وغريته الشديدة
لإلميان؟! أما عن سيدان فضل عمر
فهناك إهلام يقول« :سيكون صاحب
اجلالل والعظمة ألن رمحة هللا وغريته قد
أرسلته بكلمة التمجيد».
مجيع أفراد اجلماعة يعرفون أن حضرة
فضل عمر كان ميتاز ابجلالل والغرية
يف أمور الدين ،كما كان سيدان عمر
الفاروق  ميتاز هبما.
ب لَ
ان ُع َمر
َك َ
 .7ل َْو َك َ
ان بَـ ْع ِدي نَ ٌِّ
َاملماثلة السابعة لسيدان فضل عمر مع
سيدان عمر الفاروق  أنه َّ
حمدث أي
ملهم ،وأن هللا قد قال حبق حضرته :لقد
روحا مقدسة ،أي الكالم .ولقد
أُو َ
يت ً
قال النيب  حبق عمر  إنه أيضا
َّ
َّ
كمحدثي األمم السابقة ،فقد
حمدث

نزل موضوع اآلايت الكثرية أوال على
قلب عمر  مث نزل يف القرآن كوحي
متلو ،وبعض رؤاه وكشوفه مشهورة.
ولذلك كان النيب  قد قال :لو كان
بعدي نيب لكان عمر ،أو قال :لو مل
أبعث لبعث عمر .فكل هذه األمور
تدل على نور النبوة والفطرة اإلهلامية
والقدرة على تلقي الوحي ،وهذه
األمور نفسها يشاهدها أبناء اجلماعة
يف شخص حضرة فضل عمر دوما.
ذات يوم قال النيب َ« :بـْيـنَا َرُج ٌل
َت
يَ ُس ُ
وق َبـ َق َرًة إِ ْذ َرِكَبـ َها فَ َضرَبـ َها َفـ َقال ْ
ْح ْر ِث َفـ َق َ
ال
إَِّن لَْ ُْنل َْق ِلَذَا إَِّنَا ُخلِ ْقنَا لِل َ
َّاس ُسبْ َحا َن َّ
اللِ َبـ َق َرةٌ تَ َكلَّ ُم َفـ َق َ
ال فَإِ ِّن
الن ُ
أُوِم ُن ِبَذَا أََن َوأَبُو بَ ْك ٍر َوُع َم ُر َوَما َُها
َثَّ َوَبـْيـنَ َما َرُج ٌل ِف َغنَ ِم ِه إِ ْذ َع َدا ال ِّذئْ ُب
َب َح َّت َكأَنَُّه
فَ َذ َه َب ِمْنـ َها بِ َشا ٍة فَ َطل َ
ْاسَتـْنـ َق َذ َها ِمنْ ُه َفـ َق َ
ال لَُه ال ِّذئْ ُب َهذَا
السبُ ِع َيـ ْوَم
ْاسَتـْنـ َق ْذَتـ َها ِم ِّن فَ َم ْن لََا َيـ ْوَم َّ
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َل َرا ِع َي لََا َغ ْيِي َفـ َق َ
َّاس ُسبْ َحا َن
ال الن ُ
َّ
اللِ ِذئْ ٌب َيـتَ َكلَّ ُم قَ َ
ال فَإِ ِّن أُوِم ُن ِبَذَا أََن
َوأَبُو بَ ْك ٍر َوُع َم ُر َوَما َُها َثَّ( ».صحيح
البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
ومن هنا عرفنا أن حضرة أيب بكر وعمر
رضي هللا عنهما يف علم النيب  كان
كالمها صاحب كشف ،ألن أمر البقرة
كله كشفي.
وإثبات ذلك أن سيدان عمر  قال
ذات يوم أثناء إلقائه خطبة اجلمعة:
اجلبل»،
«اي سارية ،اجلبل .اي ساريةَ ،
واستغرب احلضور وسألوه عن ذلك
بعد صالة اجلمعة ،فقال :لقد رأيت
جيش اإلسالم يف مشكلة عويصة،
ورأيت معا مشهدا أهنم إذا جلأوا إىل
انديت
اجلبل فيمكن أن ينجوا ،لذا قد ُ
أمري اجليش ساري َة وقلت له أن يلجأ
إىل اجلبل .بعد مدة حني عاد اجليش
إىل املدينة ،ذكروا أن العدو كان قد
حاصرهم ،ومسعوا صوات :اي سارية
اجلبل .فتوجهوا إليه وجنوا من اهلالك.
فهذا الكشف املشهور يثبت أن سيدان
عمر  كان صاحب الكشف.
وكذلك وصلتنا كلمات األذان أيضا
بواسطته ،فلما كان هو نفسه حمداث
وملهما وصاحب كشف ،مل يكن من
الصعب عليه قبول أن الثور يتكلم أو
الذئب ينطق ،إال أن هذا األمر َّ
تعذر

واستغرب الحضور وسألوه عن ذلك بعد صالة الجمعة ،فقال :لقد رأيت
جيش اإلسالم يف مشكلة عويصة ،ورأيت معا مشهدا أنهم إذا لجأوا إىل
ُ
ناديت أمري الجيش ساري َة وقلت له أن يلجأ
الجبل فيمكن أن ينجوا ،لذا قد
إىل الجبل .بعد مدة حني عاد الجيش إىل املدينة ،ذكروا أن العدو كان قد
حارصهم ،وسمعوا صوتا :يا سارية الجبل .فتوجهوا إليه ونجوا من الهالك...

على عامة الناس فهمه.
مثل ذلك كان سيدان فضل عمر أيضا
صاحب الكشف والرؤى واإلهلام منذ
الطفولة .فإهلامه «ليمزقنهم» وحده
يهوي على أهل بيغام (الالهوريني)
كاملطرقة من عام  1914إىل اليوم
ويشتتهم وبذلك يقيم عليهم احلجة،
ومنذ بدأت هذه احلرب العاملية الثانية
قد تبني هذا األمر كثريا.
 .8مظهر احلق والعالء
مماثلة حضرة فضل عمر الثامنة مع
حضرة عمر  أن النيب  قال إن
هللا وضع احلق على لسان عمر .ويف
رواية أخرى أن هللا وضع احلق على
لسان عمر وقلبه كليهما ،ومثل هذه
الكلمات وردت يف اإلهلام اإلهلي حبق
سيدان فضل عمر أيضا ،حيث قيل يف
حقه« :مظهر احلق والعالء» ومسي

روح احلق ،وصدر حبقه «جاء احلق
وزهق الباطل» .فماذا بعد احلق إال
الضالل؟! فهذه مماثلة اثمنة.
 .9احلظ الوافر من الدين
املماثلة التاسعة هي عن الدين ،قَ َ
ال
َّاس
َر ُسو ُل َ« :بـْيـنَا أََن َنئِ ٌم َرأَيْ ُت الن َ
ص ِمْنـ َها َما
ُيـ ْع َر ُضو َن َعل َّ
َي َو َعلَيْ ِه ْم قُ ُم ٌ
ِض
َيـْبـلُ ُغ الثُّ ِد َّي َوِمْنـ َها َما ُدو َن َذلِ َك َوُعر َ
َي ُع َمر بْ ُن ال َّ
َْط ِ
يص
اب َو َعلَيْ ِه قَ ِم ٌ
َعل َّ ُ
ْت َذلِ َك َي َر ُس َ
ول
يَُ ُّرُه قَالُوا فَ َما أَ َّول َ
َّ
اللِ قَ َ
ين( ».صحيح البخاري،
ال ال ِّد َ
كتاب اإلميان) .فهذا ينطبق هنا أيضا،
فإن سيدان فضل عمر قد أعطي من
الدين وحقائق القرآن ومعارفِه حظا
عظيما حيث كل من حيضر اجللسة
السنوية ،وكل من حيضر جملسه ،وكل
من يستمع خلطبه ،وكل من يقرأ كتبه
ويطالع تفسريه ،ميتلئ يقينا أبن هذا
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الرجل فعال مليء من قمة رأسه إىل
أمخص قدميه ابلدين ومعارف كالم هللا
كما ميتلئ اإلسفنج ابملاء حني يُلقى يف
الدين من كل شعرة
احلوض ،ويتدفق ُ
وخلية فيه.
أما حنن األمحديون فيكفينا أننا متكنا
من إدراك حقيقة مسألة دينية عظيمة
كحقيقة النبوة بواسطته.
ِس َل ِم ُبع َمر
ِ .10ع َّزُة اإل ْ
املماثلة العاشرة أن النيب  كان
يدعو يف مكة أن اي إهلي أكرِم
اإلسالم واجعله غالبا إما إبسالم
أيب جهل أو عمر بن اخلطاب.
فجعل هللا  عمر مسلما،
فبواسطته أحرز اإلسالم شيئا من
النصرة والعزة والغلبة فور إسالمه،
أما الغلبة والنصرة اليت فاز هبا
اإلسالم يف عهد خالفته الحقا
فيعجز عن بياهنا اللسان .مثل
ذلك متاما كانت والدة سيدان
فضل عمر نتيجة دعوات املسيح
املوعود يف جوف الليايل
على مدى أربعني ليلة .وكما قال
املسيح املوعود  قال إن هللا
وعدين أنه سيضع األساس لرقي
اإلسالم ونصرته على يد ذرييت،
الحظنا حتقق هذا الوعد أيضا
التقوى

 ...مثل ذلك متاما كانت والدة سيدنا فضل عمر نتيجة دعوات املسيح املوعود
يف جوف الليايل عىل مدى أربعني ليلة .وكام كان املسيح املوعود قال إن
الله وعدين أنه سيضع األساس لرقي اإلسالم ونرصته عىل يد ذريتي ،الحظنا تحقق
هذا الوعد أيضا بصورة عظيمة الشأن يف زمن املصلح املوعود ،فالحمد لله عىل ذلك.

بصورة عظيمة الشأن يف زمن املصلح  .11إنشاء الدواوين واملؤسسات يف
اجلماعة
املوعود ،فاحلمد هلل على ذلك.
إضافة إىل ألمور السالفة
الذكر ،فإن إقامة نظام
اجلماعة ،وإنشاء الفروع،
وإقامة جملس الشورى،
السنة اهلجرية
وترويج
َّ
الشمسية ،وبداية اإلحصاء
يف اجلماعة على شىت
والرتويج
املستوايت،
لذوق الشعر ،وقوة
اخلطاب ،واختاذ لقب
«أمري املؤمنني» ،والسياسة
والتدبري ،واالهتمام حبقوق
النساء وتعليمهن ،وإنشاء
شبكة واقفي احلياة من
أجل نشر الدين ،ابختصار
هذه األمور ومثلها الكثرية
األخرى هي خصائص
الغرفة اليت اعتكف فيها سيدان أمحد  ألربعني يوم يف هورشياربور ومزااي حضرته يف هذا العصر
(اهلند) وتلقى فيها وحي هللا مبولد حضرة املصلح املوعود 
كسيدان عمر .
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طريق الذكر اإللهي
عند المتصوفة المعاصرين

املتصوفة مثلهم كمن قيل فيه« :من اعتاد على داء أدمنه» ،لقد
مغايرا وتالشت
ابتدعوا طريقة مشوهة لذكر هللا لدرجة جعلوه شيئًا ً
صورته اليت ق ّدمها اإلسالم .فما هو ذكر هللا عندهم اآلن؟ إنه
ليس إال رفع الصوت من القلب وإيصاله إىل أعلى مستوايته ،بل
يعمدون إىل الصياح أبصوات عالية ُّ
تقض مضاجع أهل حيِّهم،
يسمونه
ّ
ويشوِشون على املصلني املتعبدين من جرياهنم .وهذا ما ّ
الضرب على القلب .وكأن القلب يف نظرهم مكان إلقحام «ال إله
إال هللا» فيه ابلقوة ....ابختصار ،قد ابتدعوا طرقًا عجيبة غريبة،
فمرة يقومون برتويض القلب ،وأخرى يقومون بضرب القلب ،واترة
حياولون استخراج الصوت من الروح ،ولقد اخرتعوا له أمساء من
عند أنفسهم ،فمرة يقولون إهنم يرفعون الذكر من القلب فيعلو
ويسجد عند العرش مث يعود ،واترة يقولون إبمكاننا ترويض كل
عضو من أعضاء اجلسم حىت يردد اسم هللا ...واألمر الثاين هو
أن هذه البدعات تتميز بشيء خاص يشعرون بسببه ابللذة
والسرور بصورة ظاهرية ولكنهما زائفان ،ومن يعرض عن اللذة
احلقيقة ويلهث وراء اللذة املصطنعة والزائفة فال بد أن يلقى اهلالك

والدمار .ومثلهم يف ذلك كمثل رجل يؤمله بطنه ولكنه ً
بدل من أن
يعاجله يتناول األفيون وينام .ال شك أن أمله سيهدأ مؤقتًا بسبب
غيابه عن الوعي ولكنه يف احلقيقة يسري جتاه املوت وسيأيت وقت
يؤدي به أمله هذا إىل اهلالك.
ذكرا إمنا هو علم من العلوم يقال
احلقيقة أن ما يسميه هؤالء ً
له «علم الرتب» وابإلجنليزية ( )Mesmerismأي املسمرية .كما أن
هناك علما آخر من هذا النوع وقد اكتشفه طبيب فرنسي ويسمى
( )Hypnotismأي التنومي املغناطيسي ،وال عالقة له ابلروحانية بل
هو يتعلق ابلفكر واخليال .ولقد أودع هللا تعاىل فكر اإلنسان قوة
خاصا،
حبيث إذا ُوجه بشكل مرَّكز إىل جهة معينة اكتسب أتثريًا ً
وبواسطته ميكن توليد اللذة والسرور يف القلب .ولكن هذه اللذة
تشبه اللذة اليت يولدها تعاطي األفيون أو الكوكايني أو القنّب ،فال
تكون هذه اللذة حقيقية ،بل هي حالة من الغشي الضار بصحة
اإلنسان .كذلك عندما يُلقى أتثري على األعصاب من خالل تركيز
الدماغ تطرأ حالة من النعاس اليت تُشعر صاحبها ابللذة ،وحيسب
هؤالء املتصوفة أهنا لذ ُة ترديدهم «هللا هللا» يف حني أهنم لو رّددوا
اسم إله اهلندوس قائلني «رام رام» فسيشعرون ابللذة نفسها.
يروى أن أحد الصلحاء كان متج ًها إىل مكان ما راكبًا السفينة فبدأ
يذكر هللا تعاىل بصوت عال ًّ
جدا لدرجة أن ركاب السفينة اهلندوس
أيضا أخذوا يرددون :هللا هللا .وكان من بينهم زاهد هندوسي ظ ّل
ً
جيري على لسانه اسم هللا .فانتبه إليه الرجل الصاحل
صامتًا دون أن َ
وخالل ذلك أخذ اهلندوسي يلقي عليه أتثريه اخلاص ،وبعد قليل
انفجر الرجل الصاحل برتديد كلمة «رام رام» ألن اهلندوسي فاقه
يف إلقاء التأثري فأصبح يردد كلمة «رام رام» ،فاندهش الرجل ملا
فورا عن مثل هذه األذكار ألنه عرف أن عمله ذلك
حصل واتب ً
نوع من العلم وال عالقة له بتأثري الذكر ،إذ لو كان أتثريُ تردي ِد
ٌ
كلمة «هللا» يَظهر يف صورة جرايهنا تلقائيًا على لسان اآلخرين
ملا جرت كلمة «رام رام» على لسانه هو .. .هذه هي حالة من
يسلك طرقهم ويظن أنه ينال قرب هللا تعاىل روي ًدا روي ًدا ،واحلقيقة
أنه ينتشي بنشوة كاذبة فيظن أنه قد بلغ مقا ًما معينًا يف القرب من
جنسا كما كان سابقًا .وتلك تشبه
هللا ،ولكن احلقيقة أن قلبه يظل ً
النشوة الناجتة عن تعاطي األفيون.
(مقتبس من كتاب الذكر اإلهلي حلضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد)
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تعريب الداعية :حممد طاهر ندمي

حساب أعمار إخوة املسيح املوعود
وأوالده
 -440بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثتين عميت وقالت :أان أكربُ من
عمك فكان
عمك ببضعة شهور ،أما ّ
ّ
أكرب من والدك بسنتني.
أقول :بناء على قول عميت هذا كان
عمرها يف أكتوبر  1927قرابة 97
عا ًما .ولكن قضية السن والعمر
ليست دقيقة ،ألن اتريخ امليالد مل
يكن يُسجل يف تلك األايم ،فكل
هذه التخمينات شفهية فحسب.
التقوى

أضافت عميت فقالت :ولد جلدك
أربعة أوالد ،بكرهم «مراد بيغم» ،مث
عمك ،مث والدك وكانت قد ولدت
ّ
معه بنت أيضا إال أهنا توفيت سري ًعا.
وكانت بني مجيع أوالده فرتة سنتني
تقریبا.
ُّ
تقدم سيدان املسيح املوعود بطلب
الزواج من أم املؤمنني وما تال ذلك
 -441بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثتين جديت ألمي وقالت :ملا ُع ّي
جدك ألمك (مري انصر نواب) مشرفًا

على حفر قناة متر على بُعد ميلني تقريبًا
عمك مرزا
غرب قاداين ،تعرف على ّ
كنت مريضة
غالم قادر ،واتفق أن ُ
يف تلك األايم فقال عمك جلدك
مري صاحب :والدي طبيب حاذق
فيمكنكم تلقي العالج منه ،فجاء
يب ج ّدك يف احملفة إىل قاداين .فلما
عمك جالسا يف
وصلت إىل هنا كان ّ
الطابق األرضي وبعض الناس حوله،
وكان والدك (املسيح املوعود )
جالسا قرب انفذة الغرفة الصغرية يف
ً
الطابق األرضي وكان يقرأ القرآن ،أما
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ج ّدك فكان يف الطابق
جس جدك
الثاين .لقد ّ
نبضي وكتب وصفة ،مث
أخذ يتحدت مع مري
صاحب عن سفره إىل
دهلي وتعلّمه الطب من
حكيم حممد شريف.
مث عندما أتيت قاداين اثنية
كان ج ّدك ألبيك قد تويف
وكانوا حيتفلون يف ذلك
اليوم بذكرى وفاته وفق
تقاليدهم القدمية .فأُ ِ
رسل
إلينا أيضا طعا ٌم كثري
هبذه املناسبة .ويف هذه
عمك ملري انصر
املرة قال ّ
نواب :لعلك تواجه مشقة
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
كبرية يف إقامتك يف قرية
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
«تتله» (اليت تقع ابلقرب
من قاداين) ،كما أهنا قرية
جتمع األوابش من الناس ،فاألفضل قاداين جلب لنا «البان» ،وكنت أع ّد
أن تنتقل إىل بيتنا يف قاداين .ومبا أنين له طعا ًما لذيذا وأرسله .ومرة سويت
أقيم يف غورداسبور أما غالم أمحد له طبق الكباب الشامي وعند إرساله
(أي املسيح املوعود  )فقلما أييت علمت أنه غادر إىل غورداسبور،
متوفرا
إىل داخل البيت فلن تواجه هنا أية فخطر ببايل أنه ما دام الكباب ً
مشكلة تتعلق ابحلجاب وغريه أيضا ،فأُ ِ
رسله إىل أخيه الصغري فأرسلته مع
فقبل مري انصر نواب االقرتاح وهكذا اخلادمة إىل والدك .أخربتين اخلادمة
شكرا جزيال وأكله بكل
جئنا إىل هنا لإلقامة .ويف تلك األايم أنه شكر ً
عمك من غورداسبور إىل سرور ،ومل أيكل يف ذلك اليوم الطعام
كلما رجع ّ

الذي أرسل له من بيته.
مث بعد ذلك ظلت أطهو
وأرسل له طعا ًما بعد كل
يومني أو ثالثة ،وكان أيكله
بطيب اخلاطر ،ولكن ملا
علمت بذلك زوجة عمك
استهجنت هذا األمر ألهنا
كانت معارضة شديدة
لوالدك يف تلك األايم ،وملا
كانت هي اآلمرة والناهية
يف هذا البيت فلذلك كانت
تؤذي والدك يف كل شيء
غري أن والدك كان يتحمل
كل شيء بصرب.
كان مري انصر نواب يف
تلك األايم على عالقة
عمك إال أنه كان
وطيدة مع ّ
يذكر يل يف البيت أن األخ
األصغر ملرزا غالم قادر صاحل
وتقي ًّ
جدا.
وبعد ذلك سافران إىل دهلي لقضاء
العطلة حيث شغلتنا فكرة زواج
والدتك لكوهنا قد بلغت سن الزواج.
وكتب مري صاحب رسالة إىل والدك
قال فيها :إنين كثري التفكري يف أمر
زواج ابنيت فادع هللا تعاىل أن ييسر
إنشاء هذه العالقة مع رجل صاحل.
فرّد عليه والدك :أان أيضا أريد الزواج
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إن قبلتم ذلك ،وأنتم تعرفون أن يل
زوجة مسبقًا وأوالدا أيضا إال أنين
أعيش حياة التجرد يف هذه األايم
وغري ذلك من األمور .مل يذكر يل
مري انصر نواب شيئا عن هذه الرسالة
خوفًا من أنين سأستاء منه .وخالل
تلك الفرتة جاءت عروض أخرى من
أماكن شىت لوالدتك إال أنين مل أطمئن
ألحد مع أن بعضهم كانوا أثرايء
وكانوا يطلبون الزواج بكل إصرار.
كان جدك ألمك على عالقة طيبة
مع املولوي حممد حسني البطالوي،
وكان هو اآلخر قد شفع مر ًارا للسيد
املزرا (املسيح املوعود  )وأ ّ
حل على
أن السيد املرزا رجل صاحل ونبيل ومن
عائلة عريقة ،ولكين مل أطمئن هنا
أيضا ألنه أوال كان هناك فرق كبري
بني عمره وعمرها ،اثنيا كان يف تلك
األايم عند أهل دهلي تعصب رهيب
ضد البنجابيني .ويف األخري قال يل
مري انصر نواب يوًما عن شاب من
لدهيانه أنه يطلب بكل إصرار وأنه
إنسان طيب أيضا ،فلتزوجي ابنتك
منه .استفسرت عن عائلته وغريها
فلم ينشرح صدري فرفضته ،فقال يل
مري انصر نواب مغاضبًا نوعا ما :لقد
بلغت الفتاة الثامنة عشر من عمرها
فهل ستُبقينها هكذا طول حياهتا
التقوى

بدون زواج .أجبته :إذًا غالم أمحد
أفضل من هؤالء ألف مرة .ما أن
مسع مري صاحب هذا الكالم حىت
أخرج الرسالة ووضعها أمامي قائال:
إن رسالة مرزا غالم أمحد أيضا قد
وصلت هبذا اخلصوص فعلينا اآلن
البت يف األمر بسرعة .قلت :جيد،
ّ
إذًا ،اكتب لغالم أمحد .فأخذ جدك
ألمك القلم والدواة وكتب الرسالة
فورا ،ومل متض مثانية أايم حىت وصل
ً
والدك إىل دهلي ،وكان معه خادمان
وبعض أصدقائه من اهلندوس
واملسلمني .فلما علم أفراد عائلتنا
غضبوا غضبًا شدي ًدا ألننا وافقنا
مسن مث
على تزويج ابنتنا من رجل ّ
بنجايب ،حىت أن عددا كبريا منهم
مل يشارك يف إعالن النكاح بسبب
غضبهم املذكور .ومبا أننا قد اختذان
القرار النهائي فأعلنا النكاح ووّدعنا
ابنتنا.
مل أيت والدك معه بشيء من احللي
وال الثوب وغريمها بل كان قد جاء بـ
 250روبية ،ولقد طعن أفراد العائلة
يف هذا األمر أيضا وقالوا :اي له من
نكاح! مل تُقدم فيه حلية وال ثوب.
وقد أجبنا عليه أن عالقات السيد
املرزا ليست جيدة مع عائلته إذ إن
نساء البيت معارضة له ،مث إنه جاء

يف عجلة من أمره ويف هذه احلال أىن
له أن يصنع احللي أو جيهز املالبس.
ابختصار ،كانت هناك اعرتاضات
كثرية وجهت إليها من قبل أفراد
العائلة .إضافة إىل ذلك صادف أن
وصلتنا رسائل والدتك بعد جميئها
إىل قاداين قالت فيها أهنا قلقة
ومضطربة ولعلها متوت بسبب الغم
والضيق ،مما أاتح ألفراد العائلة فرصة
أكرب لالعرتاضات وقال بعضهم:
حىت إذا قبلنا قولكم أن هذا الرجل
صاحل ،فهذا أيضا ليس مسوغا لكم
كي تفسدوا حياة البنت ،وعند ذلك
أصابنا حنن أيضا قلق .فبعد مضي
شهر واحد جاء مري انصر نواب إىل
قاداين وأخذ والدتك ،فلما وصل
إىل دهلي سألت املرأة اليت كنت
قد أرسلتها مع والدتك من دهلي:
كيف عاشت البنت؟ مدحت هذه
املرأة والدك كثريًا وقالت :لعل البنت
اضطربت يف البداية بسب الغربة وإال
فإن مرزا صاحب قد عاملها معاملة
طيبة ًّ
جدا وإنه لرجل طيب للغاية.
اهتم
وقالت والدتك أيضا :لقد ّ
بتوفري كل أسباب الراحة يل ،وعبثًا
قلقت وأبديت اضطرايب .وبعد فرتة
قصرية عادت والدتك إىل قاداين ومل
ت ُعد إلينا إال بعد فرتة طويلة.
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ِل ُك ِّل ِق َّصة ِع ْبرَة
الداعية نفيس أمحد قمر  -لندن

هللا يراين
أراد شيخ أن خيترب ذكاء وفطنة طالبّه ،فنادى
على أربعة فتية وأعطى ّ
كل واحد منهم تفاحة
وطلب منهم أن أيكلوها يف مكان ال يراهم فيه
أحد .وبعد فرتة رجع الطالب فسأهلم الشيخ هل
أكلتم التفاحه قالوا :نعم .فسأهلم الشيخ :أين
أكلتموها؟ رّد الطالب األول :يف غرفيت ،والثاين:
يف الصحراء ،والثالث :فوق مركب يف البحر .أ ّما
الرابع فجاء والتفاحة بيده ،فسأله الشيخ ملاذا مل
أتكل التفاحة؟ أجابه :ذهبت وحبثت عن أماكن
كثرية ،فلم أجد مكاانً ال يراين فيه أحد ،ألن هللا
يراين يف كل مكان.
القصة :جيب زرع مبادئ
احلكمة املستفادة من ّ
التقوى وخمافة هللا عند اجلميع ويف كل األوقات،
وأن ندرك أ ّن هللا مطلع على أفعالنا وأقوالنا يف كل
حني وآن.

ال حتتَقرن إنِساانً
دخل طفل حمل حالقة فهمس احلالق للزبون :هذا
أغىب طفل يف العامل ..وسأثبت لك ذلك حاال!
قرشا يف يده
وضع احلالق جني ًها يف يده اليمىن وً 25
اليسرى ،مث اندى الولد وعرض عليه املبلغني ،فأخذ
الطفل ال 25قرشا وانصرف.
قال احلالق :أمل أقل لك إن هذا الطفل ال يتعلم أبدا..
ويف كل مرة يكرر نفس الغباء.
َ
الطفل لدى حمل
وبعد خروج الزبون من احملل رأى
احللوة ،فدفعه الفضول واحلرية فتقدم إليه وسأله :ملاذا
أتخذ ال 25قرشا كل مرة وال أتخذ اجلنيه .أجاب
الطفل :يف اليوم الذي آخذ فيه ا جلنيه سوف تنتهي
اللعبة !!..
احلكمة املستفادة من القصة «كل من يستصغر
إنسان عليه أن يفكر مليا ،فالغيب َمن يظن أن الناس
ً
أغبياء».
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إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

س :ماذا تعرف عن اجلامعة اإلسالمية األمحدية؟
ج :لقد أسس سيدان املسيح املوعود  مدرسة
تعليم اإلسالم يف 1898/1/3م ،ويف 1906م فتح
 فيها َّ
صف التعليم الديين لتعليم الطالب مبادئ
الدين اإلسالمي احلنيف ،ولتخريج علماء الدين ،ومما
مي جليلني من
بعثه على ذلك أمران ،أوهلما وفاة عالِ َ
مجاعته مها :موالان عبد الكرمي السيالكويت ،وموالان
برهان الدين اجلهلمي (رضي هللا عنهما) ،واألمر الثاين
هو إمهال طالب املدارس العامة دراسة العلوم الدينية
ورغبتُهم يف تعلّم العلوم الدنيوية فقط .ويف 1909م
تطور هذا الصف الديين ليُصبح مدرسة أمحدية ،ومن
مث اختذ اسم اجلامعة اإلسالمية األمحدية يف 1928م.
ومل يكن يشرتط على الطالب فيها أن ينذروا حياهتم
خلدمة الدين ،وكانت مدرسة تعليم اإلسالم تسري
التقوى

قاداين  -اهلند

ربوة  -ابكستان
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مبوازاهتا ،وتطورت أخريًا إىل «كلية تعليم اإلسالم»
وبقيت حتت إدارة اجلماعة اإلسالمية األمحدية حىت
عام 1974م حني َّأمتْها احلكومة الباكستانية .أما
الذين نذروا احلياة خلدمة الدين فقد فُتح هلم سنة
1949م معهد خاص ابسم «جامعة املبشرين»،
ويف 1957م أُدجمت «املدرسة األمحدية» و«جامعة
املبشرين» يف اجلامعة اإلسالمية األمحدية.
فاجلامعة اإلسالمية األمحدية هي معهد خاص لتأهيل
الدعاة الذين قد نذروا حياهتم خلدمة اإلسالم ،وقد ابرك
هللا فيها وتطورت كثريا لتفتح هلا فروع يف عدة دول يف
العامل وهي :اهلند (قاداين) ،وابكستان ،وبنغالديش،
وسرييالنكا ،وإندونيسيا ،وغاان ،وسرياليون ،ونيجرياي،
وكندا ،واململكة املتحدة ،وأملانيا.
س :ما هي شروط القبول يف اجلامعة اإلسالمية
األمحدية؟
ج :أن يكون املتق ِّدم حاصال على شهادة اثنوية
بتقدير جيد ،وأن ال يزيد عمره عن سبع عشرة سن ًة،
وأن يكون جيد الصحة ،وأن جيتاز مقابلة أمام فريق
من األساتذة والعلماء .وقبل كل شيء جيب أن تكون
عنده رغبة يف وقف حياته من أجل الدين دون أي
شروط منه.
س :ماذا تعرف عن احملتوى الدراسي يف هذه
اجلامعة؟
ج :أما احملتوى الدراسي فيها ،فهناك تركيز على
قراءة القرآن الكرمي بلفظ صحيح وبقواعد التالوة،
وتعلُّم اللغات الثالث «العربية واألردية واإلجنليزية»

هيزملري  -اململكة املتحدة

مابل  -كندا

يف املرحلة األوىل أي يف السنتني األوليني ،ويف املرحلة
الثانية املمتدة على مخس سنوات يتعلم الطالب ترمجة
معاين القرآن الكرمي وتفسريه ،واحلديث النبوي ،والتاريخ
اإلسالمي ،والفقه اإلسالمي ،ونبذة عن التصوف،
وعلم الكالم ومقارنة األداين والرد على املطاعن املثارة
ضد اإلسالم؛ والدراسة املعمقة لكتب سيدان املسيح
املوعود  والتمكن من الدالئل والدعاوي اليت
قدمها  ،وتفنيد االعرتاضات املثارة ضد اجلماعة،
التمرن على فن ا َ
خل َطابَة.
و ّ
التخرج يُعلَّم الطالب شيئا من الفروسية والسباحة
وقبل ُّ
وقيادة السيارة .ولنيل شهادة «الشاهد» ينبغي عليه
تقدمي أطروحة علمية كمشروع للتخرج.
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ُ
ونوادر
ِح َكم

احلافظ عبد احلي هبيت
* كلما كرب هللا يف قلبكَ ،ص ُغر كل شيء.
* غالبا ما يعتقد الناس أنك تتكلم بوقاحة عندما
تتكلم بصراحة!!
* الثقة يف الناس ال تعين أنك تبوح هلم أبسرارك.

* خادم سيدين يكذب على أحدمها.
* ُكن ليِّنًا من غري ضعف وشديدا من غري عنف.

* علمتين احلياة أن السعادة ال تتحقق بغياب
املشاكل يف حياتنا ،ولكنها تتحقق ابلتغلب على
كل معضلة صغرية كانت أم كبرية.

مات معه َعالٌَ.
عالٌ َ
* إذا َ
مات ِ

* كلما ازدادت احلقيقة وضوحا تكالب األعداء.

* ملا يكرب ابنك فعامله كأخ.

* ال ُتسن الظن إىل حد الغباء ،وال تسئ الظن
إىل حد الوسوسة .وليكن حسن ظنك ثقة وسوء
ظنك وقاية.

* ال جتعل ثيابك أغلي شيء فيك حىت ال جتد نفسك
يوما أرخص مما ترتدي.

* قل لشامتك ومغتابك :سبحان من سخرك حلمل
سخر احلمري حلمل أمتعتنا!
سيئاتنا كما ّ

التقوى

نُقل عن شيخ صويف أنه قال :يسألونك عن حب
العزلة قل هي راحة من ِغيبة وفِرار من منيمة ودرء من
القيل والقال.
سقطات اللسان ورمحات من ِ

* إذا اكتمل العقل َّ
قل الكالم.

* ليس كل ما يلمع ذهبا.
* أخربين من تصاحب أخربك من أنت.
* اإلنسان دون أمل كنبات بدون ماء.
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