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التقوى

كلمة التقوى

طاملا طرق األمساع واألذهان مصطلح »احلرب 
منتصف  منذ  تداوله  شاع  الذي  الباردة«، 
القرن  من  التسعينيات  أوائل  حىت  األربعينيات 
العشرين، لوصف حال التوتر والصراع الناشب بني الوالايت 
الفرتة  تلك  إابن  السوفييت  يسمى ابالحتاد  وما كان  املتحدة 
العصيبة. ومما كان مييز فرتة احلرب الباردة تلك أهنا اكتسبت 
هذا الوصف بسبب عدم تالقي الطرفني املُتشاكَسني وجها 
لوجه، فقد كانت حراب ابلوكالة، وقودها شعوب الدول النامية 
يف  املمثَّلني  الكري  انفخي  ملصاحل  دعما  بينها  فيما  املتناحرة 

قطيب القوى العاملية يف ذلك الوقت. 
تعد كذلك،  مل  الباردة  احلرب  أن  نتأمل كيف  أن  اآلن  لنا 
القوى  قطيب  بني  احملمومة  املواجهة  أن كادت  بعد  السيما 
تراءى  لقد  ابلفعل،  وقعت  بل  تقع،  أن  سوراي  يف  العاملية 
أيجوج ومأجوج وجها لوجه للمرة األوىل بعد احلرب العاملية 
الثانية يف ميدان واحد، وبعد أن كانت املناوشات بينهما تتم 
ابلوكالة طيلة حقبة احلرب الباردة الغابرة، وما زالت ابلطبع، 
تواجه الفريقان، كلٌّ لدعم معسكره ورعاية مصاحله القومية، 
شىت  ألسباب  احلاكم  النظام  على  املتمردين  تدعم  فأمريكا 
عسكرية واقتصادية، وروسيا تساند النظام احلاكم لإلبقاء على 
نقطة نفوذ يف املنطقة املتكدسة ابلقواعد العسكرية األمريكية. 
املقاييس،  إذن يف سوراي حرب »جيوسياسية« بكل  احلرب 
وهذا الفرع من علم السياسة املعاصرة يتناول يف املقام األول 
حجم أتثري املناطق اجلغرافية، برها وحبرها ومرتفعاهتا وثرواهتا 
وموقعها، على املسار السياسي للدول اليت تضطر إىل رسم 
سياستها يف إطار رصد إمكانيات االستفادة من هذه املميزات 
بشكٍل اسرتاتيجي، وُيطلق على خطط الدول اليت هتدف إىل 
طويل  مستقبلي  منظور  وفق  جغرافية  مناطق  على  السيطرة 
األمد ابخلطط »اجليو اسرتاتيجية«. فاحلرب املشهودة حاليا، 

إذا ما أردان تقريب فهم أسباهبا الوقحة إىل األطفال والناشئة، 
هي بتعبري أبسط حرب ألجل الغذاء ومناطق النفوذ، وتلك 
حالة حيوانية نراها تتكرر دوما يف عامل احليوان وحياة الغاابت، 
فاألحداث اجلارية أبلغ دليل على أن البشرية ما زالت حتمل 

آاثرا من بقااي اهلمجية يف جيناهتا..
ال شك أن سعي األفراد والدول لطلب الرزق بكافة صوره أمر 
حممود، ال سيما وأن اخلالق العظيم  قد ضمن سلفا لكل 
خملوق رزقه، بل وأمر ابملشي يف مناكب األرض لتحصيله، 
اآلخرين،  أرزاق  مع  أحد  رزق  يتقاطع  أن  األمر  املذموم يف 
واملصاحل  األرزاق  وتعارض  حرايهتم.  مع  حريته  تتعارض  أو 
آَدَم ُخُذوا  َبِن  القائل: ﴿اَي  التعليم احلكيم  إمنا منشؤه هجر 
َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا وَاْشرَُبوا َواَل ُتْسرُِفوا إِنَُّه اَل ُيِبُّ  زِينـَ
مبلغ اإلسراف نشأت  الرزق  بلغ طلب  اْلُمْسرِِفنَي﴾، فحني 
اإلنسان   إن  احلروب.  إثرها  على  نشبت  وابلتايل  اجملاعات، 
كائن يصيد أكثر مما أيكل معتداي بفعله هذا على حاجات 
حاجة  عن  زاد  »ما  تقول:  حكمة  مثة  إن  حىت  اآلخرين، 

شخص هو يف احلقيقة حاجة شخص آخر«.
ويف خضم تلك األحداث امللتهبة واملتسارعة بشكل مل يسبق 
اخلالفة  يف  ممثلة  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  نرى  مثيل،  له 

َسالُم الَحْرِب الَباِرَدِة

 َيْلَتِهُب اآلَن !!
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مبسؤولية  تضطلع  تزال  ال  النبوة،  منهاج  على  الراشدة  احلقة 
حفظ السالم العاملي بتحذير زعماء العامل من تبعات ما جيري، 
مث ابلدعاء خلالص العامل، وسعيها يف هذا السبيل ال جيحده 
ر  يذِّ الوقت  وإمام  املسيح  خليفة  سيدان  نرى  وطاملا  عاقل. 
ولقد  القرار.  وصنَّاع  الكبار  واحلكومات  السياسة  رجاالت 
السياسة  الزعماء ورجال  أن هؤالء  يذكر  مرارا  مسعنا حضرته 
إىل  دعوته  يقول حضرته يف  اإلجيابية عما  انطباعاهتم  يبدون 
السالم العاملي، وأنَّ رسالة حضرته هذه جاءت يف وقتها متاما، 
ولكن سرعان ما يتغري احلال عندما أييت وقت العمل مبا يقول 
حضرته، إذ تتغري أولوايت القوى الكربى، وتبدو تلك القوى 
كمن يستمع القول أُبُذن من طني وُأُذن من عجني. فمثال، 
تلويح ترامب األخري بشن حرب على إيران ليس دافعه سعي 
األخرية حليازة أسلحة نووية، فهي تسعى منذ زمن طويل دون 
أن جَيِدَّ جديد، إمنا دافع ترامب احلقيقي وراء تصرياته املعادية 
ومساندهتا  سوراي  أحداث  يف  بشكل كبري  إيران  ضلوع  هو 
شأنه  من  الذي  األمر  لبنان،  مليليشيا حزب هللا يف  املعهودة 
إىل  إضافة  إسرائيل،  أي  املدلل،  أمريكا  طفل  أمن  هتديد 

أسباب أخرى أكثرها اقتصادي متعلق بسوراي أيضا..
تعاىل  هللا  )أيده  املؤمنني  أمري  حضرة  خطاابت  إحدى  ويف 

بنصره العزيز( اليت تناول فيها معضلة السالم العاملي، واملنشورة 
الدمار« تطرق  العامل من  بعنوان »إنقاذ  بعد يف كتيب  فيما 
بـنبوءة  أمحديني  نعرفها كمسلمني  اليت  النبوءة  إىل  حضرته 
»بالء دمشق«، بشكل يسرتعي النظر إىل ذلك اإلهلام من 
زاوية أوسع.. فحني أنبأ سيدان املسيح املوعود )عليه الصالة 
1907م  عام  إبريل  من  التاسع  يف  دمشق  ببالء  والسالم( 
مستقبلي  أبمر  إنباء  جمرد  للنبوءة  املتضمن  اإلهلام  يكن  مل 
فحسب، بل أبمر أخذ يتكرر وقوعه مرارا جراء نبذ دعوى 
تعاىل إلحياء  أرسله هللا  ، وهو من  السماوي ظهرايًّ املبعوث 
السالم البائد، حينذاك مل تكن حىت احلرب العاملية األوىل قد 
نشبت نرياهنا بعد.. وجدير ابلذكر أن العامل منذ بعثة املسيح 
املوعود مل هتدأ نريان حروبه املضطرمة، بدءا من احلرب العاملية 
األوىل ومرورا ابحلرب العاملية الثانية، واليت مل تكد تنتهي حىت 
عم العامل سالم زائف ممثال يف حرب ابردة أعظم أثرا وأفدح 
العامل  وضع  أن  قلنا  لو  السداد  نتجاوز  ال  إننا  خطرا، حىت 

احلايل هو من نتائج ما خلفته تلك احلرب الباردة. 
قارئ التقوى العزيز، مع هذه احلال، وحنن على أعتاب فصل 
الصيف الذي يل يف شهر يونيو/ حزيران اجلاري فإن أخشى 
ما خنشاه أن يصاحب حرارَة القيظ حرُّ احلرب، حني ال يرتدع 
اإلنساين  ابلبيت  يودي  يكاد  طيش  عن  خام  الضِّ احلمقى 
بالَد  هلا  اختذت  أهنا  الراهنة  الفنت  أمر  يف  العجيب  الكبري. 
الشام بؤرة للنار، لذا فقد أدرجنا يف هذا العدد خطبة حلضرة 
خليفة املسيح، ُعن حضرته فيها ابحلديث عن أزمة السالم 
بـ »بالء دمشق« ودعاان واحلال كهذه إىل  الراهنة وعالقتها 
العامل من شرور أشراره،  تعاىل  ليقي هللا  الدعاء  االهنماك يف 
وكذلك يرد كيد أعداء اإلسالم يف حنور الكائدين. نسأل هللا 
تعاىل السالمة، واالنتفاع من بركات دعاء حضرته يف الدنيا 

والدين، اللهم آمني.

انطباعاتهـم  يبـدون  السياسـة  ورجـال  الزعـاء  هـؤالء 

اإليجابيـة عـا يقـول حرضتـه يف دعوتـه إىل السـام العاملـي، 

ولكـن  متامـا،  وقتهـا  يف  جـاءت  هـذه  حرضتـه  رسـالة  وأنَّ 

رسعـان مـا يتغـر الحـال عندمـا يـأيت وقـت العمـل مبـا يقول 

تلـك  وتبـدو  الكـرى،  القـوى  أولويـات  تتغـر  إذ  حرضتـه، 

القـوى كمـن يسـتمع القـول بُأُذن مـن طـني وُأُذن من عجني.
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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

التثبيت في اصطالح القرآن

تـَرَْكُن  َلَقْد ِكْدَت  َناَك  تـْ بـَّ ثـَ َأْن  ﴿َوَلْوَل 

ًئا َقِليًل﴾ )اإلسراء 75( ِإَلْيِهْم َشيـْ

شرح الكلمات:
حتقَّق  فالن:  عند  األمُر  ثَبت  ْتناك:  ثبـَّ
َد. ثَبت فالن على األمر: داَوَمه  وأتكَّ
يف  اثبًتا  جَعله  وأَثبَته:  ثبَّته  وواَظَبه. 

مكانه )األقرب(.
ترَكن: رَكن إليه: ماَل إليه )األقرب(.

التفسري: 
الذي  موقفي  تدعم  أيًضا  اآلية  هذه 
بّينُته من قبل. فقد أعلن هللا تعاىل هنا: 
لو مل نثّبتك لكان هناك احتمال أن 
متيل إليهم إىل حد ما؛ دون أن تتفق 
معهم كلية، بل كل ما سيحصل هو 
اتفاق بسيط بني أفكارك وأفكارهم. 
يف  التثبيت  هو  ما  اآلن  نر  تعالوا 
اصطالح القرآن. يقول هللا تعاىل يف 

موضع آخر من القرآن الكرمي:
اِبْلَقْوِل  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّ  بُِّت  ثـَ ﴿يـُ
َيا َويِف اآْلِخرَِة﴾  نـْ الثَّاِبِت يِف احْلََياِة الدُّ
يوفق  ابلوحي  أي   ..)28 )إبراهيم: 
هللا  املؤمنني للثبات على أعمال 
الدنيا واآلخرة. وقال أيًضا ﴿َكَذِلَك 
ؤَاَدَك﴾ )الفرقان: 33(..  بَِّت ِبِه فـُ ثـَ لِنـُ
نزول  عدم  على  الكفار  يعرتض  أي 
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لقد  وجوابه:  واحدًة،  دفعًة  القرآن 
قلب  به  نقّوي  لكي  ابلتدريج  أنزلناه 
الرسول، ولنجعله يسري يف كل ذرة 

من فؤاده.
هو  الوحي  أن  ذلك  من  تبني  لقد 
سبب التثبيت، وعليه فاملراد من اآلية: 
اإلميان  على  قلَبك  نثّبت  مل  لو  أننا 
أن  احتمال  هناك  إليك كان  بوحينا 

متيل إليهم قلياًل.
ال يصعب على املرء بعد هذا الشرح 
أن يدرك أن هذه اآلية ال تقصد أنه 
أيًضا  الكرمي  القرآن  نـزول  بعد  حىت 
  النيب  مييل  أن  احتمال  مثة  كان 
إىل الكفار، وإمنا تؤكد استحالَة قبوله 
 أي قول للكفار بعد نـزول القرآن 
عليه، بل ولو مل ينـزل عليه القرآن ومل 
يعرف املشيئَة اإلهلية فأيًضا كان حمااًل 
عليه - لنقاء فطرته- أن يشرتك مع 
نعم،  الوثنية.  أعماهلم  يف  املشركني 
كان من املمكن- يف حالة عدم نزول 
نور الوحي - أن يسلك مسلكهم يف 

بعض األمور البسيطة. 
للنيب  عظيًما  مدًحا  متّثل  فاآلية  إًذا 
ما  الكفار  أن  بّينْت  إذ    الكرمي 
كانوا ليتوقعوا منه أن يتفق معهم كلية 
وحىت لو مل ينـزل عليه القرآن الكرمي، 

فكيف بعد نـزوله؟

َناَك ِضْعَف اْلََياِة َوِضْعَف  ﴿إًذا َلََذقـْ
َنا َنِصريًا﴾  اْلَمَماِت ُثَّ َل َتُِد َلَك َعَليـْ

)اإلسراء 76(

شرح الكلمات:
يف  ِمثُله  الشيء:  ِضعُف  ِضْعف: 
أن  العرب  يف كالم  وجائٌز  املقدار. 
زاد  وما  الواحَد  املِثَل  عُف  الضِّ يكون 
عليه من األمثال، يقال: »لك ِضْعُفه« 
أي ِمْثاله وثالثُة أمثاِله، ألنه يف األصل 
زايدٌة غري حمصورة. ويف الكليات: أقلُّ 
الواحد  املثل  وهو  حمصور  عف  الضِّ

وأكثرُه غري حمصور )األقرب(.

التفسري:
 لقد صرّح هللا تعاىل هنا أنك لو مل تكن 
رسواًل، واشرتكت مع قومك يف بعض 
يف  سبًبا  ملا كنت  البسيطة،  األمور 
أيًضا  جناهتم، بل جللبَت على نفسك 

العذاب، فماذا ينفعهم عندئذ أتييدك 
هلم؟ وكأنه تعاىل يقول: إن عظمة النيب 
ولكن  عليه،  النازل  الوحي  يف  تكمن 
الكفار ال يدركون هذا األمر، ويظنون 
أنه  ولو  عالية،  صاحب كفاءات  أنه 
غرّي شيًئا من مبادئه وانضم إليهم فلرمبا 
احلق  ولكن  مدهًشا.  رقيًّا  قومه  حقق 
أن ظنهم هذا ابطل، ألن عظمة النيب 
النازل  الوحي  يف  يكُمن  إمنا  وكماله 
من  لصار كغريه  الوحي  ولوال  عليه، 
القوم؛ فال جدوى من هذه التوقعات 

الباطلة.
كلمة   بعد  حمذوًفا  هناك  أن  واعلم 
﴿ِضْعَف  تعاىل:  قوله  يف  ﴿ِضعف﴾ 
والتقدير:  اْلَمَماِت﴾،  َوِضْعَف  احْلََياِة 
عذاب  وضعَف  احلياة  عذاِب  ِضْعَف 
للدرويش ص  القرآن  )إعراب  املمات 
املِثل،  يعن  هنا  عف  والضِّ  .)478
وِمثَل  احلياة  عذاِب  ِمثَل  واملعىن: 
عذاِب املمات، أي أن النيب إذا مل يهتد 
النازل عليه ومل يكسب  الوحي  هبدي 
به رضى هللا فهو اآلخر يؤخذ ابلعذاب 

كما يؤخذ ابقي القوم.

﴿َوِإْن َكاُدوا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْلَْرِض 
ُثوَن  ْلبـَ يـَ َل  َوِإًذا  َها  ِمنـْ ِلُيْخِرُجوَك 

ِخَلَفَك ِإلَّ َقِليًل﴾ )اإلسراء 77(

ـــا  ـــه إمن ـــي وكال ـــة النب ألن عظم

ـــه،  ـــازل علي ـــن يف الوحـــي الن يكُم

ولـــوال الوحـــي لصـــار كغـــره 

مـــن القـــوم؛ فـــا جـــدوى مـــن 

الباطلـــة. التوقعـــات  هـــذه 
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التفسري: 
قال هللا تعاىل هنا أواًل ﴿َوِإْن َكاُدوا 
قال  مث  اأَلْرض﴾،  ِمَن  لََيْسَتِفزُّوَنَك 
َها﴾،  ِمنـْ ﴿لُِيْخرُِجوَك  ذلك  بعد 
أيًضا  األرض«  من  »استَفزَّه  أن  مع 
على  يدل  وهذا  منها؛  أخرجه  يعن 
هنا  جاء  األرض  من  اإلخراج  أن 
من  اجلدوى  فما  وإال  آخر،  مبعىن 
اعتربان  إذا  ولكن  التكرار؟   هذا 
يبقى  فال  جمازًا  َها﴾  ِمنـْ ﴿لُِيْخرُِجوَك 
هناك أي تكرار؛ وعليه فقد تعن هذه 
اآلية أن هؤالء كادوا أن ُيرجوك من 
يكون لك دخل يف  البلد حبيث ال 
القومية، أي يطردوك  شؤون حياهتم 
صاغرًا مهااًن حىت ال يبقى لك أتثري 
 . يف حياة العرب، ومتوت موًت معنوايًّ
اآلية  املفهوم منسجم مع معىن  هذا 
السابقة متاًما، وأرى أن هذا هو املراد 
رسوله  تعاىل  هللا  أخرب  حيث  هنا، 
وطردوك  خطتهم  يف  جنحوا  لو  أهنم 
ألخذهم  صاغرًا  ذليال  مكة  من 
فورًا، وقضي عليهم،  بعدك  العذاب 
وهكذا  ابهلجرة،  أَمرك  هللا  ولكن 
حالت رمحة هللا دون ارتكاهبم جرميَة 
حىت  مهااًن،  ذلياًل  بينهم  من  طردك 
ال يتعرضوا للعذاب الشديد، وهكذا 
برهَن  هللا  على حمبته لك وأعزَّك 

بني القــــوم.  

ِمْن  َلَك  بـْ قـَ َأْرَسْلَنا  َقْد  َمْن  ﴿ُسنََّة 
َتِْويًل﴾  ِلُسنَِّتَنا  َتُِد  َوَل  ُرُسِلَنا 

)اإلسراء 78( 

التفسري:
لقد أخرب هللا تعاىل هنا أن من سنتنا 
إذا  قوم  أي  أن  الِقدم  منذ  املستمرة 
ذلياًل  ظهرانيهم  بني  من  نبيهم  طردوا 
مغَلٍق  ِشبَه  التوبة  ابب  أصبح  صاغرًا 
يف وجههم، ونزل عليهم عذاب قومي 
 ، شامل مدمِّر. ومثاله قوم صاحل
الذين عقروا الناقة وحالوا دون أسفاره 
التبليغية، أو مثاله اليهوُد الذين عّلقوا 
  املسيح على الصليب حىت اضطر

ذلك  من  للهجرة 
فأحاط  البلد؛ 
كلتا  الدماُر 
حيث  األمتني، 
صاحل  قوم  ُدمِّر 
شاماًل  تدمريًا 
ُدّمر  بينما  ظاهرًا، 

فبما  وسياسًيا.  معنواًي  دمارًا  اليهود 
العرب  ميحو  أال  قّدر  تعاىل  هللا  أن 
يَدعهم  فلم  الشامل  الدمار  هذا  مبثل 
 ، النيب  ضد  خطتهم  يف  ينجحون 

وهكذا جّناهم من عذاب مدمر. 

ِإَل  ْمِس  الشَّ ِلُدُلوِك  َلَة  الصَّ ﴿َأِقِم 
ْرآَن  ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُ َغَسِق اللَّْيِل َوقـُ
اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾ )اإلسراء 79(

شرح الكلمات:
ُدُلوك: دَلكِت الشمُس ُدلوًكا: غرُبْت؛ 
اصفّرْت؛ وقيل: مالت وزالت عن كبد 

لقد أخر الله تعاىل هنا أن من ســـنتنا املستمرة منذ الِقدم أن أي قوم 

إذا طـــردوا نبيهم من بـــني ظهرانيهم ذليًا صاغـــرًا أصبح باب التوبة 

ر. ِشـــبَه مغَلـــٍق يف وجههم، ونـــزل عليهم عذاب قومي شـــامل مدمِّ
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السماء )األقرب(.
َغَسق: غَسقْت عيُنه ُغسوًقا: دَمعْت؛ 
وقيل: انصّبْت؛ وقيل: أظلمْت. غَسق 
الليُل َغَسًقا: اشتّدت ُظلمُته. الَغَسق: 
أّوِله حني  أو دخوُل  الليِل  أّوِل  ظلمُة 

يتلط الظالُم )األقرب(.
مشهوًدا: اسم مفعول ِمن َشِهَد اجمللَس 
شهوًدا: حَضره واّطلَع عليه. وَشِهَد هللاُ 
أي َعِلَم هللاُ وَقِبَل هللُا؛ وقيل: كَتَب هللاُ 

)األقرب(.

التفسري: 
لقد حذرت هذه اآلية املسلمني من 
املستقبل،  يف  تنتظرهم  اليت  األخطار 
اهلجرة  بعد   - عليهم  كان  حيث 
هللا  تعبد  أمًما كانت  يواجهوا  أن   -
أن  احملتمل  من  وكان  الظاهر،  يف 
تطعن هذه األمم يف املسلمني إذا ما 
تكاسلوا يف العبادات؛ هذا من انحية، 
املسلمون  كان  أخرى  انحية  ومن 
وهي  سريعة  انتصارات  سيحققون 
أيًضا عامل كبري على غفلة الشعوب 
هللا  نبه  كله  ولذلك  العبادات،  يف 
املسلمني من اخلطرين كليهما، فقال: 
اإلسالم  فتعّرضوا  تتواَنوا  أن  َحذاِر 
تتكاسلوا  أن  وإايكم  األغيار،  لطعن 
أفضال هللا  فُتحرَموا من  العبادات  يف 

  .

اآلية  هذه  أن  واعلم 
الصلوات  مواقيت  تبني 
أن  ذلك  اخلمس. 
ثالثة  هلا  »الدلوك« 
مفهوم  وكل  مفاهيم، 
يدل على موعد إحدى 
أول  فمن  الصلوات. 

من  الشمس  زوال  »الدلوك«  معاين 
صالة  موعد  وهذا  السماء،  كبد 
اصفرار  الثاين  ومعناها  الظهر. 
العصر.  صالة  موعد  وهو  الشمس، 
ومعناها الثالث غروب الشمس، وهو 
»َغَسُق  وأما  املغرب.  صالة  موعد 
وهو  الليل،  أّوِل  ظلمة  فتعن  الليِل« 
»قرآَن  وأما  العشاء.  صالة  موعد 
الفجر« فـفيه األمر بصالة الفجر، إذ 
هي  للقرآن  أخرى  تالوة  هناك  ليس 

فرٌض وقَت الصبح. 
رْآَن اْلَفْجِر َكاَن  أما قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ قـُ
َمْشُهوًدا﴾ فقد روي عن النيب  أن 
مالئكة النهار جتتمع يف صالة الفجر 
الليل، فيسأهلم رهبم:  وتصعد مالئكة 

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم 
وهم يصّلون، وتركناهم وهم يصّلون. *

النيب  عن  هريرة  أيب  رواية: »عن  ويف 
رَْآَن اْلَفْجِر ِإنَّ   يف قوله تعاىل ﴿َوقـُ
رَْآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾: تشهده  قـُ
النهار«.  ومالئكة  الليل  مالئكُة 

)الرتمذي: التفسري( 
واملراد من هذا أن صالة الفجر ُتعرض 
ا، وحتظى بقبول  على هللا عرًضا خاصًّ
حسن خاص، ذلك أن املرء يرتك ألداء 
صالة الفجر نوًما هادًئ لذيًذا. واحلق 
أن صالة الفجر إمنا هي مبثابة صالة 
التهجد ابلنسبة للمسلم العادي، فلو 
أداها بصدق وأمانة لسهل عليه أداء 

الصلوات األخرى.

* أقرب رواية هبذه املعىن هي: عن أيب هريرة عن النيب : قال جتتمع مالئكُة الليل والنهار يف صالة الفجر 
وصالة العصر. قال: فيجتمعون يف صالة الفجر. قال: فتصعد مالئكة الليل وتثبت مالئكة النهار. قال: 
وجيتمعون يف صالة العصر. قال: فيصعد مالئكة النهار وتثبت مالئكة الليل. قال: فيسأهلم رهبم: كيف 
تركتم عبادي؟ قال فيقولون: أتيناهم وهم يصّلون، وتركناهم وهم يصّلون.« )مسند أمحد ج 2 ص 396(
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األسوة الحسنة

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

َعَنا َعَلى  َنا َأْن اَبيـَ َقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ ْعَناُه، فـَ َبايـَ فـَ  َ ُّاِمِت قال: َدَعااَن النَّيِب َعْن  ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه ِإالَّ َأْن  َنا، وََأْن اَل نـُ رَة َعَليـْ اَعِة يِف َمْنَشِطَنا َوَمْكرَِهَنا َوُعْسراَِن َوُيْسراَِن وَأثـَ ْمِع وَالطَّ السَّ
وَاًحا ِعْندَُكْم ِمَن اللَِّ ِفيِه بـُرَْهان. )صحيح البخاري،كتاب الفنت( َرْوا ُكْفرًا بـَ تـَ

ُقوُل: َقاَل النَّيِبُّ :  اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن  َعْن َعاِمٍر، َقاَل مَسِْعُت َعْبَد اللَِّ ْبَن َعْمٍرو يـَ

ِلَساِنِه َوَيِدِه، وَاْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى اللَُّ َعْنُه. )صحيح خباري، كتاب الرقاق(

ُعوُد َكَما َبَدَأ َغرِيًبا َفُطوَب لِْلُغراََبِء.  رََة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ :  َبَدَأ اإِلْساَلُم َغرِيًبا َوَسيـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ

)صحيح مسلم، كتاب اإلميان(

رمَْحُُهُم الرَّمْحَُن، اْرمَحُوا َمْن يِف اأْلَْرِض  َعْنْ َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : الرَّامِحُوَن يـَ

َماِء. الرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اللَُّ َوَمْن َقَطَعَها َقَطَعُه اللَُّ.  رمَْحُْكْم َمْن يِف السَّ يـَ
)سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا(
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من كالم اإلمام المهدي

»ال تتمنوا أبنفسكم مكاملة هللا ، ألن املرء إذا متىن ذلك وجد الشيطان فرصة ساحنة 
فيحاول إهالكه، بل على املرء أن يهدف دائًما إىل أن تتيسر له تزكية النفس والتقوى 
حبسب مرضاة هللا ، وأن ُيوفَّق ألعمال حسنة يرضى هللا هبا. فإذا رضي هللا عنه شرّفه 
بنفسه مبكاملاته إذا اقتضْت حكمته ومصلحته ذلك، ولكن ال جتعلوا مكاملة هللا هدفكم 
األساس أبًدا، ألن هذا هو أصل اهلالك، بل جيب أن تكون غايتكم احلقيقية أن ُتوفَّقوا 
للعمل أبحكام هللا  طبًقا لتعاليم القرآن الكرمي، وأن تتيسر لكم تزكية النفس، وتستويل 
حمبة هللا وعظمته على قلوبكم، وأن تكرهوا اإلمث«. )جريدة »احَلَكم« 24 نوفمرب سنة 

1907 ص 7(

»إن هللا لرُيي وجهه حبسب كفاءة فطرة كل إنسان، فيبدو وجه هللا كبريا مرة وصغريا يف 
أخرى حبسب التفاوت يف الطبائع اإلنسانية، كالوجه يبدو كبريا يف املرآة الكبرية وصغريا 
يف املرآة الصغرية. غري أن املرآة، صغرية كانت أو كبرية، ُتري قسمات الوجه ومالحمه 
الصحيح.  الوجه حبجمه  ُتري  الصغرية ال  املرآة  أن  بينهما  الوحيد  الفرق  كلها، ويبقى 
فكما يوجد هذا النقص يف املرآة الصغرية وهذه الزايدة يف املرآة الكبرية، فكذلك يطرأ 
بعض التغريات يف جتليات هللا نظرًا إىل الكفاءات اإلنسانية املختلفة، رغم كونه تعاىل 

قدميا وغري متبدل.
ا يبدو فيه وكأن   وتبلغ هذه الفوارق يف جتّلي الصفات اإلهلية من شخص إىل آخر حدًّ
إله بكر أكرب من إله زيد وإله عمرو أكرب من إهلهما. وال يعن ذلك أن مثة آهلة ثالثة، 
بل هللا واحد، وإمنا تظهر صفاته بصور متنوعة من جراء جتلياته املختلفة. ومثاله أن إله 
موسى وعيسى ونبيِّنا  إله واحد وليس ثالثة، ولكن ظهر هللا األحد نفسه بثالث صور 

خمتلفة نتيجة جتلياته املختلفة«. )حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية اجمللد 22 ص 28(

الغاية الحقيقية.. تزكية النفس

من كتاابت �سيدان
مرزا غالم �أمحد القادايين
 امل�سيح املوعود والإمام املهدي
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﴾﴿

الُم الَحِقيِقيُّ َمَتاُع اأَلْرِض الَمْفُقود السَّ

أشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك لـه،

 وأشهد أن حمّمًدا عبده ورسوله. 

أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الّرجيم.

 * اْلَعاَلمنَي  َربِّ  اْلَْمُد هلل  الرَّحيم*  الرَّمْحَن  ﴿بْسِم هللا 

َك  ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ ين * إيَّ ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ

الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ اْهدَن   * َنْسَتعنُي 

الِّنَي﴾،  َعَلْيهْم َول الضَّ اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  َأنـْ

آمني.

وسيلتنا املتاحة إلنقاذ العامل
الظروف العاملية تتحرك إىل الدمار بسرعة هائلة، وخاصة 
بوجه  العربية  البالد  يف  بل  سورية،  يف  السائدة  الظروف 
عام ميكن أن تؤدي إىل دمار شامل وخطري. ولو تورطت 
الدماَر  يواجه  فلن  سورية  يف  احلرب  يف  اخلارجية  القوى 
اآلسيوية  البالد  بعض  به  تتضرر  بل  فقط،  العريب  العامل  
أيضا ضررا كبريا. ولكن ال تدرك حكومات البالد العربية 
وال القوى الكربى األخرى أن هذه احلرب لن تقتصر على 
العاملية.  احلرب  مقدمة  تكون  أن  ميكن  بل  فقط،  سورية 
فاألمحديون الذين يؤمنون ابحملب الصادق للنيب  الذي 
جاء إليصال العامل إىل هللا تعاىل وخْلق األمن واألخوة متبًعا 
سيده ومطاعه حممًدا املصطفى  عليهم أن يكثروا من 
الدعاء إلنقاذ العامل من هذا الدمار. ليست عندان وسيلة 
ميكننا أن ننقذ هبا العامل من الدمار سوى الدعاء. ال يسعنا 

خطبة اجلمعة اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدن مرزا مسرور أمحد )أيده هللا تعال بنصره العزيز(
  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 13/ 2013/09، يف مسجد بيت الفتوح بلندن

* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«
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ر العامل والقوى الكربى من تلك النتائج اخلطرية،  إال أن حنذِّ
وهذا ما نفعله بني الفينة والفينة بقدر ما هو يف وسعنا. 

ُيعجبك قوهلم وهم ألد اخلصام
ولقد  واحلكومات.  السياسة  رجال  أحذر  طاملا  إنن 
هذه  نشر  يف  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  شاركتن 
ويقول  العامل كله.  بالد  يف  واسع  نطاق  على  الرسالة 
أبن  وشدة  قوة  بكل  السياسة  ورجال  الزعماء  هؤالء 
تقوله صحيح متاما ورسالتك هذه جاءت يف وقتها  ما 
متاما ويؤيدون كالمي، ولكن عندما أييت وقت العمل به 
تتغري أولوايت القوى الكربى. وكما قلت، إننا نفعل ما 
بوسعنا، أما السالح احلقيقي يف يدان جلذب أفضال هللا 
تعاىل فهو الدعاء، لذا جيب على أبناء اجلماعة أن يكثروا 
من الدعاء للبشرية بوجه عـــــام وإلنقاذ األمة املســــلمة من 

الدمار بوجــــه خاص. 

دمشق يف عني اخللفة 
  الثاين  اخلليفة  سيدان  ألقى  تقريبا  عاما   88 قبل 
خطبة حول الظروف السائدة يف سورية آنذاك وقال أن 
تريخ دمشق موغل يف الِقدم إذ كانت هذه املدينة مركز 
أمهية  حتتل  وكانت  أيضا  اإلسالم  قبل  األخرى  األداين 
كبرية. وظّلت عاصمة اإلسالم أيضا إىل مدة طويلة كما 
توجد فيها آاثر األداين القدمية األخرى أيضا. لقد ألقى 
الثاين خطبة عن دمشق يف عام 1925م وذكر  اخلليفة 
ابالستقالل،  طالبوا  الدروز  أن  وهو  ذلك،  وراء  السبب 
الدروز  قبائل  أيضا. كانت  املسلمون  ذلك  يف  وشاركهم 
القاطنون يف املدن  تسكن يف اجلبال وشاركهم املسلمون 
الثاين يف  اخلليفة  قال  فقد  فرنسا حتكمها.  حيث كانت 
فرنسا كانت  أن  آنذاك  هناك  السائدة  لألوضاع  حتليله 
حتكمها من الناحية اإلدارية، ولكن املفتني واملشايخ كانوا 
أي كانت حتكمها  القرارات،  اختاذ  يكموهنا من حيث 
حكومتان أو ثالث حكومات، ولكن احلكومة السياسية 

إنني طاملا أحذر رجال السياسـة والحكومات. ولقد 

شـاركتني الجاعة اإلسامية األحمدية يف نرش هذه 

الرسـالة عىل نطاق واسـع يف باد العامل كله. ويقول 

هـؤالء الزعـاء ورجـال السياسـة بـكل قوة وشـدة 

بـأن مـا تقولـه صحيح متاما ورسـالتك هـذه جاءت 

يف وقتهـا متامـا ويؤيدون كامي، ولكـن عندما يأيت 

وقـت العمـل بـه تتغـر أولويـات القـوى الكـرى.
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كانت خاضعة لسيطرة فرنسا على أية حال. وكان املفتون 
أو املشايخ يكموهنا مبعىن أنه إذا أراد أحد أن ينشر شيئا 
من األدبيات أو كتااب دينيا وقرر املفيت فرض حظر عليه 
موقفه.  جتاه  شيئا  يفعل  أن  أيضا  احلاكم  بوسع  ما كان 
لقد  قائال:  لذلك  منوذجا    املوعود  املصلح  م  قدَّ وقد 
لنشر  احلاكم  من  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  استأذنت 
احلظر  فرض  املفيت  ولكن  ابلفعل  وُطِبعت  بعض كتبها 
عليها بعد طباعتها. وعندما رُفعت الشكوى أمام احلاكم 
قال: ال أستطيع أن أفعل شيئا وليس يل خيار يف األمر، 

بل هذا اخليار يف يد املفيت. 
ابختصار، إن فرنسا كانت حتكم البالد من الناحية اإلدارية، 
عوِمل  السياسية  الناحية  من  عقريته ضدها  أحد  رفع  وإذا 
متمردين  احملليون  السكان  انتفض  وعندما  بقسوة شديدة. 
غارة  فرنسا  شّنت  احلرية  لنيل  ابألحرى  أو  احلكومة  ضد 
جوية واسعة النطاق على دمشق ويقال أهنا ظلَّت ُتقَصف 
إىل 57 أو 58 ساعة متتالية، وُهدمت بناايت تريية يف 
املدينة، وبذلك حُمي تريها كله، وُقتل آالف الناس. ولكن 
الناس؟ ألهنم طالبوا ابحلرية  ُقتل  وملاذا  املدينة  مت  ملاذا هدِّ
واالستقالل عن القوى املستعمرة. لقد تلّقى املسيح املوعود 
املوعود  املصلح  فقال  دمشق«.  »بالء  نصه:  إهلاما   
 إن ما آلت إليه حال مدينة دمشق نتيجة الغارة اجلوية 
املذكورة كانت توحي بتحقق إهلام املسيح املوعود  إذ 
ُهدمت مجيع البناايت التاريية وحُمي تريخ األداين كلها، ومل 
تشهد دمشق بالء ودمارا أكرب منه قبل ذلك. وقد حّل هذا 
البالء بيد قوة أجنبية آنذاك، أي نتيجة غارة شّنتها فرنسا. 
من املعلوم أن بعض اإلهلامات تتحقق أكثر من مرة، فهذا 
البالء الذي حّل بيد قوة أجنبية ودّمر املدينة أبسرها استمر 
إىل 57 أو 58 ساعة، ويقول البعض أنه ُقِتَل يف الغارة ألفا 

شخص، وهناك من يقول أنه راح ضحيتها عشرون ألفا، أما 
التقديرات الدقيقة فتقول أن 7 أو 8 آالف شخص هلكوا 
على أية حال. ولكن أقول بكل أسف مع أن ذلك البالء 
الذي حّل بيد األغيار أّدى إىل اخلسائر اليت ذكرهتا، إال أن 
هناك بالًء آخر حل اآلن أبيدي املسلمني أنفسهم وال تزال 
سنتني  منذ  أقصاها  إىل  أقصاها  من  تدمر  وسورية  دمشق 
ونصف تقريبا، وقد ُقتل أكثر من مائة ألف شخص حبسب 
تقديرات دقيقة، ويقّدر البعض عدد القتلى أبكثر من ذلك 
أنقاض  بيوهتم إىل  الناس وحتولت  بكثري. وقد ُشرد ماليني 
على  القذائف  ُأطلقت  وقد  يبااب،  األسواق خرااب  وصارت 
هناك  يعد  ومل  املختلفة  والبناايت  واملطارات  الرئسة  قصر 

مكان آمن قط. 
جيوش احلكومة تقتل املواطنني واملواطنون يقتلون املوالني 
للحكومة مبن فيهم رجال اجليش وغريهم. العلويون يقتلون 
أبهنم  يّدعون  العلويني.  يقتلون  السنة  وأهُل  السنة  أهَل 
معارضو  هناك  يبذهلا  اليت  فاجلهود  نفسه،  ابلنيب  يؤمنون 
قد  احلرية  ابسم  السنة  أهل  وهم  العامة  من  احلكومة 
فاألضرار  املساعدة،  حبجة  أيضا  اإلرهابيون  إليهم  انضم 

عـــون العمل  لكـــن األســـف عىل املســـلمني الذيـــن يدَّ

بالتعليـــم الذي قـــال الله  بحقه أنه قـــد بلغ الكال، 

عون االنتـــاء إىل أمة وصفها اللـــه بـ »خر أمة«.  كا يدَّ

لكـــن أي عمل خـــري تقوم بـــه هذه الباد اإلســـامية 

يف العـــر الحـــارض؟! فلم تبق مواســـاة وال هم يعملون 

بـــأي جزء من التعليم. وقد تاشـــت عندهـــم الَحِميَّة إذ 

يطلبون املســـاعدة من األغيار لقتل إخوتهم املســـلمني..
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الحقا.  ستتبني  اإلرهابيني  هؤالء  من  البلد  تصيب  اليت 
ابختصار من املؤسف أن هذا البالء الذي أتى هذه املرة 
نتيجة  أهنم  يعرفون  ال  وهؤالء  ويتأزم،  خطرية  مسة  يتخذ 
حيث  يضعفون،  والتعارك  بعضهم  ضد  املظامل  ممارستهم 
يرتكب املواطنون املظامل ابسم احلرية، كما ترتكب احلكومة 
املظامل ابسم إحالل األمن، حىت تستنزف القوى العظمى 
اجلهوَد لتحقيق مصاحلها حبجة إقامة السالم والقضاء على 
الظلم. لكنها ال تعرف أن هذه املساعي واجلهود قد تؤدي 
وبعض  الكربى  احلكومات  فبعض  العامل كله،  تدمري  إىل 
احلكومات اإلقليمية أيضا تؤيد موقف سورية أو تساعدها، 
وكذلك احلكومات األخرى تدعم وتساند املعارضة أيضا 
الكربى معها. فهذه األوضاع كما  أغلبية احلكومات  بل 
املسلمني  أدَّت إىل خطر كبري، لكن األسف على  قلت 
الذين يدَّعون العمل ابلتعليم الذي قال هللا  حبقه أنه 
قد بلغ الكمال، كما يدَّعون االنتماء إىل أمة وصفها هللا 
بـ »خري أمة«. لكن أي عمل خريي تقوم به هذه البالد 
هم  وال  مواساة  تبق  فلم  احلاضر؟!  العصر  يف  اإلسالمية 
يعملون أبي جزء من التعليم. وقد تالشت عندهم احَلِميَّة 
لقتل إخوهتم املسلمني،  إذ يطلبون املساعدة من األغيار 
لنقرأ ماذا يقول القرآن الكرمي يف مثل هذا الوضع، أي إذا 
حدث وأن ختاصمت فئتان مؤمنتان، يقول هللا : ﴿َوِإْن 
َغْت  ُهَما َفِإْن بـَ نـَ يـْ ُلوا َفَأْصِلُحوا بـَ تـَ تـَ َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ
ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر  َقاِتُلوا الَّيِت تـَ ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخرَى فـَ
ُهَما اِبْلَعْدِل وََأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّ  نـَ يـْ َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا بـَ اللَِّ 
ُيِبُّ اْلُمْقِسِطنَي﴾، أي أصلحوا بينهم ابإلنصاف، وبنيَّ 
معيار اإلنصاف أيضا أنه رفيع جدا حيث قال يف موضع 
ْعِدُلوا﴾.. فإذا  ْوٍم َعَلى َأالَّ تـَ آخر: ﴿َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَ
مون حب هللا على األهواء املادية فمهمة املسلم  كنتم ُتقدِّ

فقال: ﴿هو  أيضا،  املسلمني وغريهم  العدل يف  يقيم  أن 
أقرب للتقوى﴾ اليت ُأمر املسلم مرارا وتكرارا أن يتحلى هبا. 

الزمة  حيال  املسلمني  الكام  من  ُيتوقَّع  ماذا كان 
السورية؟!

القوى  على  أشار  قد  اإلسرائيلي  الرئيس  أن  فاملؤسف 
الكربى مبا كان ينبغي أن يشري عليها به املسلمون أنفسهم، 
احلكام  أي  املسلمني  ببال  يطر  مل  أنه  سلمنا  لو  لكن 
املسلمني، فكان جيب على جامعة الدول العربية -عندما 
أن  الغربية-  القوى  على  بذلك  اإلسرائيلي  الرئيس  أشار 
تعلن أننا سنتوىل إصالح الفنت احلاصلة يف منطقتنا وخاصة 
إبله  املؤمنون  حنن  ديننا.  أهل  فيها  يقيم  اليت  املنطقة  يف 
واحد ورسول واحد ونعمل بتعليم كتاب واحد، ونعّد هذا 
الكتاب دستورا لنا. فإن كان اخلالف قد نشأ فينا، وإذا 
بني  أو  واحد  بلد  يف  طائفتني  بني  قام  قد  القتال  كان 
الشعب واحلكومة لسبب جائز أو غري جائز، فسوف نعثر 
فإذا  لكتابنا.  الكامل  التعليم  يف  املشكلة  هلذه  على حل 
إذا  البغي  كانت طائفة منا قد بغْت فللقضاء على هذا 
أو األسلحة  التقنية  املساعدة  الغري من أجل  احتجنا إىل 
فيمكن أن نتلقاها، إال أن خطة العمل واألشخاص الذين 
ُيستخدمون للقضاء على هذه الفتنة سيكونون منا. فإذا 
كان لدى املسلمني هذا التفكري ملا جترأ أي من اآلخرين 
على أن ينظر إىل البالد اإلسالمية بسوء، فأي رغبة ميكن 
أن تكون عند أحد جالس على ُبعد آالف األميال يف بلد 
معني؟ إمنا هي إما أن يضع يده على ثروة ذلك البلد أو 
يفرض هيبته على اخلصم كقوة عظمى؟ أو يفرض سيطرته 
على البالد الصغرية الفقرية اليت تضطرم فيها نريان الفنت، 

مظهرا تفوقه. 
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هل تلقى المم املتحدة نفس مصري عصبة 
المم؟!

ابختصار إن الغري يتجرأ إىل درجة أن أعلنت 
اهلجوم  ستشن  أهنا  الدول  إحدى  حكومة 
على سورية حىت لو مل تسمح األمم املتحدة 
أن  ذلك  -وسبب  عليها  الغارة  بشن  هلم 
املسلمني  وأن  ضعفت  قد  اإلسالمية  البالد 
ويربرون  من حقنا  فهذا  تعليمهم-  نسوا  قد 
ال  املتحدة  األمم  أن  طفويل  بدليل  احلق 
سياستنا  على  السيطرة  تفرض  أن  تستطيع 
اخلارجية. فما عالقة السياسة اخلارجية هبذا؟ 

ظاهراًي  املثقفني  بعض  ترى  ذروته  العدو  عداء  يبلغ  فحني 
أيضا يتكلمون مبا ينّم عن اجلهل، حنن ننظر إىل هؤالء ظنا 
منا أبهنم عقالء جدا، لكنهم يتكلمون كالما جاهليا. فال 
عالقة لكم ابلقضية جالسني على ُبعد آالف األميال، وإذا 
كانت ألي مؤسسة عالقة هبا وينبغي أن تكون فهي األمم 
بلد  وليس ألي  فيها.  البلد عضو  هذا  فقط، ألن  املتحدة 
الذي  البلد  ل  معنيَّ عالقة شخصية ابلقضية، كما ال يشكِّ
فيه املشاكل خطرا مباشرا عليه. فما عالقة السياسة اخلارجية 
ابلقضية؟ فأان -على األقل- مل أفهم هذا املنطق. وإمنا هو 
ال  فالسالم  السيطرة.  إلثبات  مذموم  وسعي  وتعنت  عناد 
يستتب يف العامل هبذا األسلوب، بل إن إقامة السالم تتطلب 
أداء مقتضيات العدل واإلنصاف. فليس هناك تعليم مجيل 
مثل تعليم اإلسالم: ال مينعنَّكم من العدل عداُء العدو. فمن 
هذا املنطلق لفتُّ انتباَه حكام العامل مرارا إىل أن إقامة السالم 
ال تتم إال بتنفيذ هذا التعليم، أي ال ترتسخ دعائم السالم 
األمم  فإذا سعِت  تلوهتا.  اليت  اآلية  بتعليم هذه  ابلعمل  إال 
املتحدة إلنشاء السالم حبسب هذا املبدأ فسيستتب السالم، 

وإذا سعت البالد كلها متكاتفًة ملكافحة الظلم فإّن العدل 
سيسود، وال يتحقق ذلك إذا كان بعضها يتمتع حبق الفيتو 
اخلارجية  السياسة  ختّص  ال  فالقضية  رغباته.  لتنفيذ  والقوة 

ألّي بلد.
وصرحت إحدى الدول قائلة: لن نرسل اجليش إىل أراضي 
أهنم  يعن  وهذا  اجلّوية.  الغارات  نشارك يف شن  بل  سورية 
يريدون أن يّولوا تلك املدن والبلد خرااًب ودمارًا كما فعلوه 
أول مرة، وسيقتلون األبرايء، وميحقون األطفال والنساء أيضا 
ما كانوا  على  يعثروا  أن  دون  وليبيا  العراق  يف  فعلوه  كما 
يّدعونه، والنتيجة نفسها ستربز ههنا أيضا. لقد حتولت املدن 
هناك إىل اخلراب واألنقاض وال زالت تلك املناطق تفتقر إىل 

األمن والسالم.
لقد أقام هللا تعاىل من بينهم من يواجهوهنم. فقد أصدر رئيس 
الوزراء الروسي بياان ابألمس بل لعله كتب مقاال قال فيه: 
إن قراراتكم اليت اختذمتوها منفردين ال ميكن أن تكون قائمة 
على العدل، إذا كنتم تريدون اختاذ مثل هذه القرارات هبذه 
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الطريقة فلماذا إًذا أنشأمت منظمة األمم املتحدة؟ إذا استمر 
احلال على هذا املنوال فإن منظمة األمم املتحدة أيضا ستلقى 
مآل منظمة عصبة األمم، ولقد أرسلنا لكم سابقا أيضا هذه 

الرسالة مرة بعد أخرى. ال شك أن ما قاله صحيح.
مث إهنم أطاحوا ابحلكومة يف مصر حبجة أهنا ال تؤدي حقوق 
سيطرهتا  إحكام  أجل  من  هوادة  بال  الناس  وتقتل  الشعب 
السابقة  احلكومة  إذ كانت  حقًّا،  عليهم. كالمهم صحيح 
تسلك هذا املسلك متاًما ولكن احلكومة اليت أعقبتها كانت 
القوى  هذه  مضاجع  أقضَّ  مما  دينًيا،  واجملانني  للمتشددين 
فعله  ميكنهم  فيما  يفّكرون  وأخذوا  أخرى،  مرة  الكربى 
جتاهها. لقد سألن أحد الصحفيني الكبار جلريدة ُتنَشُر على 
نطاق واسع يف أمريكا: ما هي إمكانيات إقامة األمن والسالم 
لقد  الوقت:  له يف ذلك  فقلت  التغيري؟  بعد هذا  يف مصر 
تولوا  الذين  ولكن  لفرض سيطرتكم  احلكومة  بتلك  أطْحتم 
وال  رضاكم  على  حائزين  ليسوا  اآلخرون  هم  اآلن  احلكم 
رضى الشعب، إذ إن معظم الشعب يعارضوهنم. فال زالت 

اجلذوة مشتعلة، وسرتون أن الدماء سُتهرق 
بغزارة بعد بضعة أشهر على الشاكلة اليت 
أهرقت قبلها. لقد حتقق ذلك قبل الوقت 
الذي كنت أقدره، وأوضاع مصر يف األايم 

السابقة ماثلة أمامنا.
حدوث  إىل  أدت  اليت  األسباب  لعل 
هلا  اإلسالمية  البالد  يف  االضطراابت 
تدخلت  ولكن كلما  شعبها  عند  مربرها 
البالد  هذه  شؤون  يف  الكربى  القوى 
الفساد.  الفنت ونشر  أدى ذلك إىل إاثرة 
ثالاث حول هذا  أو  ألقيت خطبتني  ولقد 
املوضوع يف مطلع عام 2011 وأوضحت 

فيها أن اخلطط الظاهرة واخلفية اليت ستضعها القوى الكربى 
ابسم األمن والسالم نظرًا ألوضاع املسلمني املتدهورة ستضر 
ابملسلمني يف هناية املطاف، ولن ترضى هذه القوى حبال من 
األحوال أن تتضرر مصاحلها. فانظروا اآلن، أن هذه القوى 
عهد حسن  يف  والدمار  القتل  أعمال  يف  الشعب  دعمت 
مبارك فُأقصَي عن احلكم وأثريت ضجة كبرية، ولكن عندما 
مل تراع احلكومة التالية أيضا مصاحل هذه القوى الكربى توىل 
اجليش احلكَم وأريقت الدماء أكثر مما أريقت سابًقا، ومع كل 

ـــات  ـــي أدت إىل حـــدوث االضطراب لعـــل األســـباب الت

يف البـــاد اإلســـامية لهـــا مررهـــا عنـــد شـــعبها ولكـــن 

كلـــا تدخلـــت القـــوى الكـــرى يف شـــؤون هـــذه 

ـــاد.  ـــرش الفس ـــن ون ـــارة الف ـــاد أدى ذلـــك إىل إث الب
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ذلك مل يبِد أحد مواساة للشعب هذه املرة، ومل يرك أحد 
ساكًنا. إهنا ازدواجية يف املواقف. 

الوصفة املثلى للتعامل بني الكام واحملكومني
ُتبدي  أن  اإلسالمية  البالد  آن حلكومات  لقد  ابختصار، 
غريهتا، وعليها أن تنظر إىل مصاحل األمة املسلمة بدال من 
مصاحل بالدها فقط. وال يتأتى ذلك إال إذا تولدت التقوى 
يف قلوب احلكام والشعب وسعوا جاهدين للعمل ابألسوة 

احلسنة للنيب  إىل جانب ادعائهم 
حببه، وشعر احلاكم والشعب آبالم 

النيب  وعملوا بتعليمه. 
النيب  أقوال  بعض  يلي  فيما  أقدم 
 اليت تنبه احلّكام والشعب إىل 

مسئولياهتم. وأقدم أوال بعض األحاديث عن احلكام:
َعٌة ُيِظلُُّهْم اللَُّ يِف ِظلِِّه  رَة َعْن النَّيِبِّ  َقاَل َسبـْ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه اإْلَِماُم اْلَعاِدُل...  )البخاري، كتاب  يـَ

األذان(
فالعدل يقع على جانب كبري من األمهية.

النَّاِس  َقاَل َرُسوُل اللَِّ  ِإنَّ َأَحبَّ  َقاَل  َأيِب َسِعيٍد  وَعْن 
َغَض  ْوَم اْلِقَياَمِة وََأْداَنُهْم ِمْنُه جَمِْلًسا ِإَماٌم َعاِدٌل وَأَبـْ ِإىَل اللَِّ يـَ
َعَدُهْم ِمْنُه جَمِْلًسا ِإَماٌم َجاِئٌر. )الرتمذي،  النَّاِس ِإىَل اللَِّ وَأَبـْ

أبواب األحكام(
 : َّوهناك رواية أخرى عن َرُسول الل
اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  رَِعيًَّة  َيِلي  وَاٍل  ِمْن  َما 
اللَُّ  َحرََّم  ِإالَّ  هَلُْم  َغاشٌّ  َوُهَو  َيُموُت  فـَ

َعَلْيِه اجْلَنََّة. )البخاري، كتاب األحكام( 
َقاَلْت  فـَ َشْيٍء  َعْن  عائشة  سأل  أحًدا  أن  رواية  يف  وورد 
َهَذا  ْييِت  بـَ يِف  ُقوُل  يـَ   اللَِّ  َرُسوِل  ِمْن  مَسِْعُت  مبَا  ُأْخرِبَُك 

ًئا  )وهذا نوع من الدعاء( اللَُّهمَّ َمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّيِت َشيـْ
رََفَق  ًئا فـَ َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشُقْق َعَلْيِه َوَمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّيِت َشيـْ

هِبِْم َفارُْفْق ِبِه. )مسند أمحد، ابقي مسند األنصار(
فهذه هي األمور اليت ينبغي على احلّكام أن يفكروا فيها، 
فإذا كانوا يريدون ظل رمحة هللا تعاىل فعليهم أن يعدلوا، 
ظل  يف  يرغبون  أهنم  بد  فال  اإلسالم  يّدعون  وإذا كانوا 
رمحة هللا تعاىل، وإذا كانوا يريدون أن يكونوا مرضيني عند 
هللا فال بد أن يكفوا عن الظلم ويتخذوا قراراهتم مرتفعني 
الشخصية.  واملنافع  األغراض  عن 
وإذا كانوا يريدون أن يدخلوا اجلنة 
على  لشعبهم  ينصحوا  أن  بد  فال 
مبدأ املساواة، وإال فإن اجلحيم هي 
مأواهم على حد قول النيب . وإذا 
كان أحد مؤمًنا فإن احلديث األخري يهزّه من داخله وهو 
اللهم اشقق على األمري الذي يشق على  التايل:  الدعاء 
الناس وارفق على من يرفق هبم. اللهم وفق حكام املسلمني 

ليتعقلوا ويفكروا يف هذه األمور ويتدبروها.
مث مباذا أمر النيب  الشعب، وكيف ينبغي عليهم التعامل 
مع حكامهم؟ هناك رواية عن زَْيد ْبن َوْهٍب مَسِْعُت َعْبَد 
رًَة  ْعِدي أَثـَ َرْوَن بـَ هللِا َقاَل: َقاَل لََنا َرُسوُل هللِا : إِنَُّكْم َستـَ
َها، َقاُلوا: َفَما أَتُْمراَُن اَي َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َأدُّوا  ْنِكرُونـَ وَُأُمورًا تـُ

إِلَْيِهْم َحقَُّهْم َوَسُلوا هللَا َحقَُّكْم. )البخاري، كتاب الفنت(
فال جتوز اإلضراابت وأعمال القتل 
والدمار اليت يقوم هبا الناس ألخذ 
تعاىل  هللا  سألتم  إذا  حقوقهم، 
العامل  أنظار  عنها  تقصر  أمورًا عجيبة  ُيظهر  فإنه  حقكم 

كله.
مث هناك رواية أخرى تقول: إن أحد الصحابة سأل النيب 

إقامة السالم تتطلب 
أداء مقتضيات العدل 

واإلنصاف.

 »بالء دمشق«
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ُعواَن  َنا ُأَمرَاُء َيْسَأُلواَن َحقَُّهْم َوميْنـَ : َأرَأَْيَت ِإْن َقاَمْت َعَليـْ
َحقََّنا َفَما أَتُْمراَُن )هذا السؤال نفسه يسألنيه األمحديون من 
العامل العريب( َفَأْعَرَض َعْنُه مُثَّ َسَأَلُه َفَأْعَرَض َعْنُه مُثَّ َسَأَلُه يِف 
ْيٍس َوَقاَل امْسَُعوا  الثَّاِنَيِة َأْو يِف الثَّالَِثِة َفَجَذَبُه اأَلْشَعُث ْبُن قـَ
)مسلم  مُحِّْلُتْم.  َما  َوَعَلْيُكْم  مُحُِّلوا  َما  َعَلْيِهْم  َا  َفِإمنَّ وََأِطيُعوا 

كتاب اإلمارة(
وهناك رواية َعْن ُجَناَدَة ْبِن َأيِب ُأَميََّة َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى ُعَباَدَة 
ْث حِبَِديٍث  ْلَنا َأْصَلَحَك هللُا، َحدِّ اِمِت َوُهَو َمرِيٌض قـُ ْبِن الصَّ
  النَّيِبُّ  َدَعااَن  َقاَل:   ، النَّيِبِّ  ِمن  مَسِْعَتُه  ِبِه  هللاُ  َفُعَك  نـْ يـَ
اَعِة  ْمِع وَالطَّ َعَنا َعَلى السَّ َنا َأْن اَبيـَ َقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ ْعَناُه فـَ َبايـَ فـَ
َنازَِع  َنا وََأْن ال نـُ رًَة َعَليـْ يِف َمْنَشِطَنا َوَمْكرَِهَنا َوُعْسراَِن َوُيْسراَِن وَأَثـَ
رَْهاٌن.  وَاًحا ِعْندَُكْم ِمن هللِا ِفيِه بـُ َرْوا ُكْفرًا بـَ اأَلْمَر َأْهَلُه ِإال َأْن تـَ

)البخاري، كتاب الفنت(
أي ذلك الكفر الذي جتدون عندكم برهااًن واضًحا عليه، 
إبصدار  مواقفهم  يربرون  الذين  اليوم  مشايخ  مثل  وليس 

فتاوى التكفري املطلوبة منهم.
َعاىَل  َباَرَك َوتـَ َعْن َأيِب َذرٍّ َعْن النَّيِبِّ  ِفيَما َرَوى َعن اللَِّ تـَ
ْفِسي َوَجَعْلُتُه  ْلَم َعَلى نـَ أَنَُّه َقاَل: اَي ِعَباِدي ِإينِّ َحرَّْمُت الظُّ

َنُكْم حُمَرًَّما َفاَل َتَظاَلُموا. )مسلم، كتاب الرب والصلة(. يـْ بـَ
فإن كنتم تريدون النجاة من أخذ هللا تعاىل فأدوا واجباتكم 

وفّوضوا أمر احلكام إىل هللا تعاىل ورّكزوا على الدعوات.
أما كفر احلكام املذكور يف احلديث السابق فمعناه خمالفتهم 
احلالة  هذه  ويف  ا،  جدًّ واضح  بشكل  الشرعية  لألحكام 
ابألمحديني  ُيفَعل  ما  مثاًل  خذوا  فقط.  فيها  تطيعوهم  ال 
يف ابكستان حيث يقال هلم: ال تْشهدوا الشهادتني، وال 
أما  إننا مسلمون،  نقول:  أحد.  تسّلموا على  تصّلوا، وال 
ملخالفة  ودفعنا  الشريعة  أبحكام  العمل  من  إايان  منُعهم 
أحكام القرآن الكرمي، فال طاعة هلم يف مثل هذه األمور، 

وطاعتهم  هبا  التقّيد  من  بد  فال  األخرى  البلد  قوانني  أما 
فيها.

املسيح املوعود نذير وبشري أيضا
فملخص التعليم الكامل قد ورد يف هذا احلديث األخري أي 
ال تظاملوا، فال يظلمّن احلكاُم الشعَب وال يقومنَّ الشعب 
لنيل حقوقه بظلم آخر. فمن واجب احلكام والرعية كليهما 
أن ينظروا هل يعملون هبذا التعليم أم ال، وهل يرز احلكام 
أرفع معايري اإلنصاف أم ال؟ فهل يعملون بتعليم هللا جبعله 
شاهدا على كل قرار هلم؟ وكذلك فلينظر الشعب أيضا 
هل ينفذون سائر أحكام احلكام قائلني »مسعنا وأطعنا« 
إال اليت تنايف أوامر هللا بوضوح؟ فهل هم يبكون أمام هللا 
فقط ضد احلكام اجلائرين؟ فال أعتقد أن أحدا يقوم بذلك 
اليوم إال األمحديون، إذن فكأننا سنعود إىل زمن ووْضع 
مقدرا  وكان  والبحر.  الرب  يف  الفساد  فيه  ظهر  قد  كان 
األوضاع  فمثل هذه  الزمُن.  هذا  املسلمني  على  أن أييت 
  كانت مقدرة يف زمن اإلمام املهدي واملسيح املوعود
حبسب نبوءة القرآن الكرمي والنيب . فثمة حاجة ماسة 
إىل أن يبحث املسلمون وحكاُمهم أيضا عن املبعوث من 
الفساد وميسكوا  اإلهلي إلصالح هذا  الوعد  هللا حبسب 

ما هي إمكانيات إقامة األمن والسام يف مر بعد 

هذا التغير؟ فقلت له يف ذلك الوقت: لقد أطْحتم 

بتلك الحكومة لفرض سيطرتكم ولكن الذين تولوا 

الحكم اآلن هم اآلخرون ليسوا حائزين عىل رضاكم
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به. فليتدبر السوريون خاصة واملسلمون عموما هذا اإلهلاَم 
الذي تلقَّاه املسيح املوعود  »بالء دمشق« فسيتبني 
عليهم أن صاحب هذه النبوءة مبعوث من هللا، فليسمعوا 
له وإال ال أحد يقدر على اإلرشاد والتوجيه يف هذا الزمن 
إال من أرسله هللا.  فبسبب هذه التصرفات للبالد ستستغل 
تريد  اليت  املنظمات  أو  املتطرفة  الدينية  املنظماُت  الوضع 
إقامة احلكومة ابسم الدين. وأما األعمال اليت ستظهر بعد 
ذلك من القتل وسفك الدماء والتحارب والتقاتل يف أشد 

من أن ختطر ببال. 
ووفَّقهم إلدراك  الفهم  املسلمني وشعوهبم  القادَة  أهلم هللا 
يف  ليتقدموا  وَالتـَّْقَوى﴾،  اْلرِبِّ  َعَلى  َعاَوُنوا  ﴿َوتـَ موضوع 
ُتنال  القلوب، فال  الرب والتقوى، وينشروا احلب ويفتحوا 
احلكومة إال بفتح القلوب، وأتدية حقوق الشعب. فكل 
قائد مسلم حباجة إىل أن يدرك هذا املغزى، فلينظروا إىل 
يْدعون  زمن  يف  النصارى  املواطنون  حيث كان  تريهم 
نظرا لعدل احلكومة املسلمة وإنصافها أن يلِّصهم هللا من 
احلكام املسيحيني ليحكمهم املسلمون من جديد. أما اليوم 
فاملسلم يظلم مسلما آخر، فبدال من أن يكونوا »رمحاء 
يندفعون إىل  يقطعون رقاب بعضهم، واملسلمون  بينهم« 
البالد املسيحية لنيل اللجوء والعيش اآلمن، واحلصول على 
اإلنصاف، والعيش حبرية.  ليت حكاَم البالد اإلسالمية 
يدركون واجباهتم. نسأل هللا أن تصل إليهم رسالتنا هذه. 
وكذلك فْليصْل كالمي إىل البالد الغربية والقوى العظمى 
الرسالة  هذه  إليهم  وصلْت  قد  قلت  -الذي كما  أيضا 
العملية  تتوسع  أن  املستبعد  أنه ليس من  بوسائل شىت- 
وفاء كل  مقتضى  فمن  العامل كله.  فتصيب  سورية  ضد 
املقيمني يف  بلد وخاصة األمحديني  أمحدي مقيم يف أي 

الغرب، أن ينبهوا السياسيني من الدمار القادم. 

 أن يوفق العامل لإلميان ابملسيح املوعود  ندعو هللا
ويوفق احلكام والشعوب ألداء واجباهتم لينجوا من الدمار 
إبهناء احلرب األهلية، وأن يفتح عيون حكام أورواب والغرب 
لكي يعدلوا وينصفوا وجيتنبوا الظلم، وليسعوا ألداء حقوق 
كل بلد مهما كان صغريا، وأن ال تكون مساعدهتم ألي 
بلد نظرا للمصاحل اخلاصة، بل تكون بناء على أتدية احلق. 
محى هللا  أبناَء اجلماعة من شر هذه األوضاع وخاصة 
  يف سورية حيث يتضرر الكثري من األمحديني. كان هللا
قد أنزل إهلاما إنذاراي حبق سورية كما ورد »بالء دمشق«، 
ر أيضا حيث قال هللا »يدعون لك  فليحقق اإلهلاَم املبشِّ
أبدال الشام وعباد هللا من العرب« وبذلك يهيِّئ لنا قرة 
لواء  حتت  العرب كلهم  أييت  أن    هللا  نسأل  أعني. 
املسيح احملمدي لكي يتحول اضطراب العامل العريب الذي 
مسَّاه العامل ابلربيع العريب، إىل الفيض الروحاين وال يكون 
ماداي. وليكونوا مصّلني على املسيح املوعود  ويكونوا 
انشرين للتعليم احلقيقي لإلسالم أي تعليم احلب واملودة 
واألمن يف العامل، وينضموا إىل مجاعته. وفقنا هللا حنن أيضا 
إلدراك مسئولياتنا وإجنازها، حىت نكون جاذبني لرمحة هللا 
وأن نكون مرشدين للعامل دوما إىل احلق، ومقيمني للسالم 
أن يمي  تعاىل  ندعو هللا  التعليم،  والعدل وانشرين هلذا 

العامل أيضا من دمار احلرب وفظائعها. 

ان الله  قد أنزل إلهاما إنذاريا بحق سورية كا 

أيضا  املبرشِّ  اإللهاَم  فليحقق  دمشق«،  »باء  ورد 

حيث قال الله »يدعون لك أبدال الشام وعباد الله 
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الوجع يف البطن والكحل
ماذا  الطبيب:  فسأله  بطنه،  يف  وجًعا  طبيب  إىل  رجل  شكا 
بكحل  الطبيب  فطلب  حمرتًقا،  رغيفا  أكلُت  فقال:  أكلَت؟ 
ليكحل عين املريض، فتعجب املريض، وقال: إمنا أشتكي وجًعا 
أن  أود  ولكن  ذلك،  أعرف  فأجابه:  عين،  يف  ال  بطن  يف 

أكحل عينيك لعلك تبصر احملرتق فال أتكله!!!

القزم والعملق
جاء قزم إىل رجل عمالق يشكوه قسوة الناس يف التعامل معه، 
بسبب  والعزلة  واإلقصاء  الوحدة  من  يعاين  القزم  حيث كان 
سخرية الناس منه وهتكمهم كلما رأوه، نظر إليه الرجل العمالق 
وقال له: اطئمن فأان أشعر بنفس ما تعانية متامًا، الفرق الوحيد 
هو أن الناس يظهرون ضعف القزم يف وجهه استعالء عليه، أما 

مع العمالق فإهنم يظهرون ضعفهم يف وجهه خوفًا منه.

دهاء  كلثوم بن الغر
يكى أن كلثوم بن األغر )املعروف بدهائه وذكائه( كان قائدا 
يف جيش اخلليفة عبد امللك بن مروان وكان احلجاج بن يوسف 
ا جعل عبد امللك بن مروان يكم على  يكرهه، فدبر له فخًّ

إىل  أم كلثوم  فذهبت  ابلسيف.  ابإلعدام  األغر  ابن  كلثوم 
املائة  جاوز  عمرها  ألن  منها  فاستحى  عفوه  تلتمس  اخلليفة 
عام.. فقال هلا: سأجعل احلجاج يكتب يف ورقتني األوىل ُيعدم 
ويف الورقه الثانية ال ُيعدم، وجنعل ابنك يتار ورقة قبل تنفيذ 
احلكم فإن كان مظلوما جناه هللا.. فخرجت وهى حزينه فهي 
تعلم أن احلجاج يكره ابنها والغالب أنه سيكتب يف الورقتني 
ُيعدم.. فقال هلا ابنها: ال تقلقي اي أمى سأتدبر األمر.. وفعال 
كما ظنت قام احلجاج بكتابه كلمة يعدم يف الورقتني. وجتمع 
به  وما سيفعله  ما سيفعل كلثوم  لريوا  اإلعدام  يوم  الناس يف 
احلجاج.. وملا جاء كلثوم يف ساحة القصاص قال له احلجاج، 
وقال:  ورقة  واختار  فابتسم كلثوم  واحدة،  اخرت  يبتسم:  وهو 

اخرتت هذه .. مث قام ببلعها دون أن يفتحها..
ان  دون  الورقة  أكلت  لقد  فعلت  ماذا  وقال  امللك  اندهش 

نعرف ما هبا ؟؟
فقال كلثوم: اي أمري املؤمنني لقد اخرتت ورقه وأكلتها دون 
أن أعرف ما هبا، ولكي نعرف ما ُكتب فيها أنُظْر للورقه 
األخرى فهي عكسها.. فنظر امللك للورقة الباقية فكانت 
)ُيعدم(، فقالوا: لقد اختار كلثوم أن ال ُيعدم وجنا من مكر 

احلجاج..

الداعية نفيس أمحد قمر - لندن

ة ِعْبَرة ِلُكلِّ ِقصَّ
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هللا سبحانه وتعاىل ليست بينه وبني أيٍّ من 
على  يقف    وهو  عنصرية،  قرابة  عباده 
ويتعهدهم  خلقه،  مجيع  من  املسافة  نفس 
منه  املنتظر  هو  وهذا  والرتقية،  والتنمية  ابلرتبية  سبحانه 
 مبا أنه رب العاملني، ونكاد كلنا نؤمن ونوقن أبن هللا 
قد غضب على بىن اسرائيل ملا فعلوه مع مجيع أنبيائهم، 
وملا أحدثوه ىف كتبهم املُقدسة من تبديل وتغيري وحتريف 
ىف النصوص ترة ويف املعاىن ترة أخرى وجلوئهم ابستمرار 
اآلخرة  عن  وابتعادهم  واملادايت  الدنيا  ملذات  إىل 
والروحانيات، واستمرارهم ىف ذلك آالف وآالف السنني 
وظنوا  وتكرباً  وعناداً  إال ُكفراً  هلم  هللا  إمهال  يزدهم  ومل 
وتومهوا بدون أى وجه حق أهنم مُميزون عن مجيع األجناس 
األخرى. لقد صاروا حمط اللعنة يف التنزيل احلكيم، حبيث 

قال تعاىل فيهم:
َداُوَد  ِلَساِن  َعَلى  ِإْسرَاِئيَل  َبِن  ِمْن  الَِّذيَن َكَفرُوا  ﴿ُلِعَن 

ْعَتُدوَن﴾ )1(  َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكاُنوا يـَ
وأمام  الدنيا  ىف  هللا  من  اسرائيل  بىن  جزاء  فماذا كان 
ىف كثري  وتعاىل  سبحانه  هللا  شتتهم  لقد  مجيعًا؟!  أعيننا 
ُأمَمًا﴾  َأْسَباًطا  َعْشرََة  يَتْ  نـَ اثـْ ْعَناُهُم  ﴿َوَقطَّ العامل  بلدان  من 

)2( وأهنى سبحانه وتعاىل سلسلة النبوة فيهم ونزعها منهم 

اسرائيل  بنو  يزال  أمة أخرى كان وال  إىل  لألبد، ونقلها 
ينظرون إليها نظرة ازدراء معتقدين أن هذه األمة األخرى 
تزوجها  الىت  املصرية  هاجر  اجلارية  نسل  من  عبيد ألهنم 
أبو األنبياء سيدان إبراهيم وأجنب منها أاب العرب سيدان 

امساعيل عليهما السالم.
وبعث هللا للعاملني من العرب أعظم خلقه وأنبيائه ورُسله 
على اإلطالق، فقد بعث رسوله وخامت نبييه سيدان حممدا   
املباركة حىت اآلن أكثر من أربعة   ومضى على بعثته 
عشر قراًن، إال أن األمة االسالمية أصاهبا ما أصاب األمم 
اخلالية من قبل، فحذت حذو اليهود والنصارى كما أنبأ 
رًا  َلُكْم ِشبـْ بـْ تَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن قـَ بذلك الرسول  إذ قال: »لَتـَ
ِبِشرْبٍ َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع َحىتَّ َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه 
ُهوَد وَالنََّصاَرى َقاَل َفَمْن« )صحيح  ْلَنا اَي َرُسوَل اللَِّ اْليـَ قـُ
البخاري, كتاب أحاديث األنبياء(، وكان ذلك االحنراف 
قد بدأت بوادره يف الظهور اعتباراً من هناية القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع اهلجرى أى منذ حواىل ألف عام، أي 
ُر  مبجرد انقضاء قرون اخلريية الثالثة، حيث قال : »َخيـْ

ُهْم«.  ُلونـَ ْريِن، مُثَّ الَِّذيَن يـَ النَّاِس قـَ

مصطفى رجب – مصر

َفْلَسَفُة ااِلْسِتْبَداِل اإِلَلِهيِّ
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ماذا ُاقُتِف خلل القرون العشرة املاضية حبيث استوجب 
العقوبة؟! 

من  املذكورة  الفرتة  خالل  حدث  ماذا  متامًا  يعلم  اجلميع 
انقسامات وحروب وآتمرات وقتل املسلمني بعضهم بعضا، 
األمر الذي ُيعزى أصال إىل ُبعدهم عن هللا وعن الدين وعن 
أنزهلا  الىت  احلنيف  الشرع  وأساسيات  الصحيحة  املفاهيم 
النبيني ، وكان على رأس اجلرائم املقرتفة  هللا على خامت 
واملستوجبة للعقوبة القاسية قتل اخلليفة املُقام من هللا تعاىل. 
الشديد،  العقاب  موجبات  من  حق  بغري  النفس  قتل  إن 
َتَل  َنا َعَلى َبِن ِإْسرَاِئيَل أَنَُّه َمْن قـَ بـْ ﴿.... ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتـَ
النَّاَس  َتَل  قـَ َا  َفَكَأمنَّ اأْلَْرِض  يِف  َفَساٍد  َأْو  ْفٍس  نـَ ِبَغرْيِ  ْفًسا  نـَ
مَجِيًعا﴾ )3( العجيب يف املوضوع أن اآلية املذكورة من سورة 
ومنازعة  آدم،  ابن  عن  احلديث  سياق  يف  وردت  املائدة 
أحدمها للثاين يف قضية اخلالفة ومن أحق هبا.. إن قصة ابن 
آدم الواردة يف سورة املائدة تلخص قضية اخلالفة وتعدي 
البعض على اخلليفة الذي أقامه هللا تعاىل أبيدي املؤمنني. 
وعلى أية حال، فإن حال األمة طوال الفرتة املاضية مل تتغري 
يوما إىل األفضل، ألن هللا ال ُيغري ما بقوٍم حىت يغريوا ما 
أبنفسهم، وما مل ُتصِلح األمة ما بينها وبني اخلالفة، فأىن هلا 

أن يستقيم هلا أمر أو تنصلح حال؟!

ملاذا ل نستوعب القضية؟!
أننا مل نستوعب بعد أن غضب هللا  مما يدعو لالستغراب 
أمة  وآخرها  السابقة  ابألمم  حاق  ما  فعاًل  بنا  حاق  قد 
بىن إسرائيل ألننا رفسنا أبقدامنا نعمة االعتصام حببل هللا، 
أي اخلالفة، وانغمسنا ىف ملذات الدنيا ونسينا هللا فنسينا 
من  بل  عليه  هي  ما  على  حالنا  فكانت  علينا  وغضب 
ال  ملاذا  يومًا  أنفسنا  سألنا  هل  سوءاً..  تزداد  أن  املتوقع 

يستجيب هللا دعاءان أو دعاء من حولنا من املشايخ، وما 
أكثرهم! الذين نظن فيهم التقى واهلدى؟ واإلجابة واضحة 
جليَّة وهى أن هللا لن يستجيب لنا أبداً إال إذا رجعنا إليه 
 ، وإىل دينه الصحيح الذى أنزله تعاىل على خامت النبيني
وإال فمبدأ استبدال قوم مكان قوم ما زال قائما، وصدق 
ْبِدْل  َولَّْوا َيْستـَ تـَ هللا تعاىل حني قال ىف كتابه العزيز: ﴿َوِإْن تـَ
َأْمَثاَلُكْم﴾ )4( اجلدير ابلتأمل أن  رَُكْم مُثَّ اَل َيُكوُنوا  ْوًما َغيـْ قـَ

االستبدال اإلهلي يتم دون أن يشعر به الغافلون.
الصحابة  إليها  انتبه  لطيفة  إشارة  اجلمعة  سورة  يف  أيضا 
يِف  َعَث  بـَ الَِّذي  ﴿ُهَو  تعاىل:  قول هللا  نزل  األوائل، حني 
َعلُِّمُهُم  َويـُ يِهْم  َويـُزَكِّ آاَيِتِه  َعَلْيِهْم  ُلو  تـْ يـَ ُهْم  ِمنـْ َرُسواًل  اأْلُمِّيِّنَي 
 * ُمِبنٍي  َضاَلٍل  َلِفي  ْبُل  قـَ ِمْن  َوِإْن َكاُنوا  وَاحْلِْكَمَة  اْلِكَتاَب 

ْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم﴾ )5(  ا يـَ ُهْم َلمَّ وَآَخرِيَن ِمنـْ
رََة  َقائال: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَّيِبِّ  َفُأْنزَِلْت  يروي أَبو ُهرَيـْ
ْلَحُقوا هِبِم﴾، َقاَل  ا يـَ ُهْم َلمَّ َعَلْيِه ُسورَُة اجْلُُمَعِة ﴿وَآَخرِيَن ِمنـْ
َثاَلاًث  َسَأَل  رَاِجْعُه َحىتَّ  يـُ َلْم  فـَ اللَِّ؟  َرُسوَل  اَي  ُهْم  َمْن  ْلُت  قـُ
َوِفيَنا َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َوَضَع َرُسوُل اللَِّ  َيَدُه َعَلى َسْلَماَن 
مُثَّ َقاَل َلْو َكاَن اإْلِميَاُن ِعْنَد الثـُّرايَّ لََناَلُه رَِجاٌل َأْو رَُجٌل ِمْن 

َهُؤاَلِء. )6( 

فـــإن حـــال األمـــة طـــوال الفـــرة املاضيـــة مل 

تتغـــر يومـــا إىل األفضـــل، ألن اللـــه ال ُيغـــر 

مـــا بقـــوٍم حتـــى يغـــروا مـــا بأنفســـهم، ومـــا مل 

ــأىن  ــة، فـ ــا وبـــني الخافـ ــا بينهـ ــة مـ ُتصِلـــح األمـ

ــال؟! ــح حـ ــر أو تنصلـ ــا أمـ ــتقيم لهـ ــا أن يسـ لهـ
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هذا  األحاديث  ورواة  املفسرين  من  العديد  تناقل  وقد 
من  وغريمها  والقرطيب  كثري  كابن  لآلية  النبوي  التفسري 

 مفسري أهل الُسنة واجلماعة املعتربين.  
والشئ امُلدهش أن الرسول  قد أوضح للصحابة رضوان 
من  أكثر  يف  الفارسي  سلمان  قوم  إىل  وأشار  عليهم  هللا 

مناسبة ومع نزول آايت أخرى ومنها ما يلى:
َها النَّاُس َوأَيِْت  حني نزل قوله تعاىل: ﴿ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم أَيـُّ
آِبَخرِيَن وََكاَن اللَُّ َعَلى َذِلَك َقِديرًا﴾ )7( وقد ورد يف كشاف 
الزخمشري أهنا ملا نزلت ضرب رسول هللا  بيده على ظهر 

سلمان وقال: »إهنم قوم هذا« يعن أبناء فارس.

وقال املاوردي كذلك بقول الزخمشري.
رَْتدَّ  يـَ َمْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيـُّ ﴿اَي  تعاىل:   قوله  نزل  وحني 
َأِذلٍَّة  َوُيِبُّوَنُه  ُهْم  ُيِبـُّ ِبَقْوٍم  اللَُّ  أَيْيِت  َفَسْوَف  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم 
اللَِّ  َسِبيِل  يِف  جُيَاِهُدوَن  اْلَكاِفرِيَن  َعَلى  َأِعزٍَّة  اْلُمْؤِمِننَي  َعَلى 
ْؤِتيِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّ  َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل اللَِّ يـُ َواَل َيَاُفوَن 
وَاِسٌع َعِليٌم﴾ )8( فقد ورد أيضًا يف الكشاف للزخمشري أن 
رسول هللا  ُسئل عن هؤالء القوم، فضرب بيده على عاتق 
سلمان وقال: »هذا وذووه« )أي أبناء فارس( مث قال: »لو 

كان اإلميان معلًقا ابلثراي لناله رجاٌل من أبناء فارس«.

هل ل زالت فرصة الرجوع ساحنة؟!
حني يلتفت املرء إىل احلق وينظر ما قدمت يداه، ويتأكد 
من أنه كان على خطأ فيما مضى، فإنه يبدأ يف الندم وإلقاء 
الالئمة على النفس والشيطان، ويشرع يف سؤال نفسه عن 
مدى إتحة الفرصة للرجوع. فاآلن ال تزال الفرصة ساحنة، 
ما دام حبل هللا تعاىل ممدودا، وما دام ظلها ممتدا على رؤوس 

املستظلني، فحبل هللا املشار إليه يف قوله تعاىل:

اللَِّ  ِنْعَمَة  وَاْذُكرُوا  َفرَُّقوا  تـَ َواَل  مَجِيًعا  اللَِّ  حِبَْبِل  ﴿وَاْعَتِصُموا 
ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه  نْيَ قـُ ُتْم َأْعَداًء َفَألََّف بـَ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ
َها َكَذِلَك  َقذَُكْم ِمنـْ ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّاِر َفَأنـْ ِإْخوَااًن وَُكنـْ
ْهَتُدوَن﴾ )9( ، إنه ذلك احلبل  ُ اللَُّ َلُكْم آاَيِتِه َلَعلَُّكْم تـَ بـَنيِّ يـُ
حبل اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة. ويف سياق متصل 
جاء يف قول النيب اخلامت : »ِإنَّ اْلُمَتَحابِّنَي جِبَاَلِل اللَِّ يِف 
ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه« )10(، فحبل هللا  ِظلِّ اللَِّ َوِظلِّ َعْرِشِه يـَ
وظل هللا استعارتن مجيلتان عن اخلالفة الراشدة على منهاج 
النبوة. أما آن لألمة أن تعتصم حببل النجاة ذاك، وتستظل 
هللا  نسأل  وأظمأها؟!  القيظ  أهنكها  أن  بعد  ظليل  بظل 

السالمة واإلسالم، واألمن واإلميان.

1. )املائدة: 79(      2. )اأَلعراف: 161(       3. )املائدة: 33(
4. )حممد: 39(      5. )اجلمعة: 4-3(   
6. )صحيح البخاري,،كتاب تفسري القرآن(



23

التقوىالمجلد الثاني والثالثون،  العدد الثاني، رمضان وشوال 1440 هـ، حزيران/ يونيو 2019 م

ِحَكم ونوادُر

احلافظ عبد احلميد

﴾﴿

* من أسباب اهليبة قلة الكالم، ومن أسباب اجلمال 
كثرة االبتسامة. فكن مجيال ذا هيبة.

* الشجرة املثمرة هي اليت يهامجها الناس.
من أحب هللا رأى  اخلصال اجلميلة يف كل شيء.

* اختاذ القرار خالل الغضب كاإلحبار خالل العاصفة.
* جودة الكالم يف االختصار.

* كالم الرجل ميزان عقله.
* أكرب عائق للنجاح اخلوف من الفشل.

* اثنان ال تذكرمها أبًدا: إساءة الناس إليك وإحسانك 
إليهم. واثنان ال تنسهما أبدا: هللا والدار اآلخرة.

* أمجل ما يُدث يف حلظات اخلالف هي الصراحة اليت 
أخفتها اجملامالت.

* الكتب بساتني العقالء.

* دخل ابن اجلّصاص على ابن له قد مات ولده، فبكى! 
وقال: كفاك هللا اي بّن حمنة هاروت وماروت. فقيل له: 
وما هاروت وماروت؟ فقال: لعن هللا النسيان، إمنا أردت 

قال:  ومأجوج؟  أيجوج  وما  قيل:  ومأجوج!  أيجوج 
تريد منكرا ونكريا؟  لعلك  له:  قيل  فطالوت وجالوت! 

قال: وهللا ما أردت غريمها... 
* وقف أعرايب معوج الفم أمام أحد الوالة فألقى عليه 
قصيدة يف الثناء عليه التماسا ملكافأة، ولكن الوايل مل 
يعطه شيئا وسأله: ما ابل فمك معوجا، فرد الشاعر: 
بعض  على  ابلباطل  الثناء  لكثرة  هللا  من  عقوبة  لعله 

الناس.
* قيل: إن املتوكل رمى عصفوراً فلم ُيصبه وطار، فقال 

له ابن محدان :أحسنَت. 
إىل  أحسنت  قال:  أحسنُت؟!  املتوكل: كيف  فقال 

العصفور!.
* جاء رجل إىل اإلمام أيب حنيفة النعمان وقال له: إذا 
نزعُت ثيايب ودخلُت النهر أغتسل فإىل القبلة أتوجه أم 

إىل غريها؟ 
جهة  إىل  وجهك  يكون  أن  األفضل  اإلمام:  له  فقال 

ثيابك لئال ُتسرق!
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كتاب  يف    املوعود  املسيح  يقول 
قلوبكم،  يف  هللا  َعظمَة  »اغرُسوا  )الوصية(: 
وال تكتفوا بتوحيده ابللسان فقط، بل ابلعمل 
عملية«،  بصورة  وإحساَنه  ُلطَفه  عليكم  لُيجلِّي هللا  أيضًا، 
املوعود  املسيح  أن  لنا  يتبني  املقتبس  هذا  من  أنه  واحلق 
 قد وضع إصبعه على موطن الداء الذي يكون معه 
القوم رافعني أكف الدعاء والتضرع إىل هللا حىت تنكشف 
هلم،  يستجيب  ال  لكنه  أرديتهم  عنهم  وتسقط  سواعدهم 
من  هلم  وليس  ألسنتهم،  يتجاوز  ال  دعاءهم  ألن  ذلك 
على  تعاىل  بقدرته  القليب  واليقني  الرب  وأعمال  اإلخالص 
فإهنم  أدعيتهم جديرة ابإلجابة،  ما جيعل  الدعاء  استجابة 

بذلك قد برهنوا أهنم ال يعرفون املعىن احلقيقّي لإلسالم.
واحلق أن القرآن الكرمي كما كان فيه األمر ابلقول كان فيه 
األمر ابلفعل أيضًا، كالمها يسري جبوار اآلخر كفرسْي رهان، 
فتجد هللا تعاىل يقول ﴿قل هو هللا أحد﴾ )1(، ويقول أيضًا  
َها اْلَكاِفرُوَن﴾ ﴿ُقْل ِلِعَباِدَي﴾ )2(، ويقول أيضًا ﴿ُقْل اَي أَيـُّ
)3( لكنك جتده سبحانه أيضًا يقول ﴿اْعَمُلوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم 

ْعَلُموَن﴾ )4( كذلك قوله تعاىل ﴿وَاْعَمُلوا  ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَ

ْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾ )5(  َصاحِلًا ِإينِّ مبَا تـَ
مقدمًا، كما  أمهية كبرية وجعله  للقول  اإلسالم  َأْوىل  لقد   
را، وليس ذلك إال  مل يغفل االهتمام ابلفعل ولو جعله مؤخَّ
من  ذلك  تلحظ  أتمل  وأبدىن  اإلنسايّن،  الضعف  ملراعاة 
خالل نظرة سطحية على بوابة اإلسالم الرئيسة األوىل )ال 
إله إال هللا حممد رسول هللا(، فقد شرط هللا تعاىل تلكم اجلملة 
نفسه  يعلن عن  أن  أراد  أّول العتبار من  أساسٍي  كشرط 
كونه مسلما، فال يكون إال هبا، مهما حاول االستعاضة 
الكلمات، فال يكون اإلسالم إال هبا  عنها مبا سواها من 
وكأنه هي، وكأهنا هو، وكأهنا لتكاد تعلن ملن أراد التعرف 
على اإلسالم أنه قول وعمل، فال غىن عن القول إذ جعل 
له كائنا  أعّده لإلسالم، وأعد اإلسالم  الذي  هللا اإلنسان 
بد أن يكون لإلسالم نصيب يف نطقه،  مبينا، فال  انطقا 
وحظ من بيانه، وِقسٌم من قوله، والداخل يف اإلسالم مولود 
جديد، إذ ال يزال من تـَوّه تركا رِحم اجلاهلية، ما زال لتوّه 
مفعما بظالم حمدق، ختشى عيناه نورا خاطفا، يكاد سنا 
برقه يذهب ابألبصار، وقبل أن يهم ابالنطالق يف هذا العامل 
الرحب اجلديد الذي هو اإلسالم، عليه أن ميتلك مفاتيح 

حلمي مرمر -  مصر

                                                      
اإلسالم الذي عرفته
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اببه الرئيس األول )ال إله إال هللا(، هذا هو القول وما أهباه 
من قول.

يبدأ بنفي مطلق ألنواع وأجناس املعبودات، وينتهي بوجود 
مطلق هو عني الوجود، وواجد املوجودات، ال إله إال هللا، 
هو اإلله الذي ينفي وجوُده َخبَث زْعِم أي إله إال هو، ال 
إله إال هللا، نفي مطلق، وإثبات مطلق، ووحدانية مطلقة، 
معناه: لن أجد صفات أقتبس من نورها إال صفات هللا، 
لن أحتلى ابسم هو أحلى من التحلي أبمساء هللا، ال يق أن 
أتوجه داعيا متضرعا إال إىل هللا، ليس بوسعي أن أعرتف 
خبالق إال هللا، ليس أكرم من أن أعفر جبين برتاب األرض  

من أجل رضاه سبحانه.
ذلك القول األول الذي به الناس يودون أن يكونوا مسلمني، 
لن جتد يف األقوال قوال هو أهبى منه هباء، إهنا دعوة التوحيد 
التوحيد  معامل  ألمسى  واجلامع  الشرك،  من  املانع  اخلالص، 

البهّي.
مث بعدما تنطقها ألسنتهم، وتستيقنها أنفسهم، وترسخ يف 
أعماق قلوهبم، وتنبت شجرة اإلميان يف أعماق أعماقهم، 
ويتأصل أصلها، وتعلو فروعها، ويطلع طلعها، ويثمر مثرها، 
يكون مسلما خالصا حقا، ولن يتأتى له شجر وال أفرع وال 
مثر إال ابلشطر الثاين من شرط التوحيد »حممد رسول هللا« 

إال  إله  )ال  األول  القول  تطبيق  ذلك  الفعل،  هو  )فذلك 
هللا( الذي أتِبع بال فاصلة بقوله  )حممد رسول هللا( ليؤكد 
أمهية القول واإلعالن والتعبري عما يدور يف داخلك، وإعالم 
الناس ما آل إليه أمرك، وما حتول إليه حالك، وما رضيت به 
فطرتك، وما ارتحت إليه نفسك، حىت ال يكون أمرك سرا، 
وحالك نكرا، وال ُيعَرف حلالوة منطقك أسباب، وال لروعة 
أفعالك مصادر، وال جلراين هنر اخلري على يديك منابع، وقد 
يعزو الناس التحول لك، ويعيدون أسباب اخلري إليك، وال 
يعرفون السبب األول الذي هو مسبب األسباب، فتصبح 
مضلاًل للناس بدل أن تكون هاداي، وحجر عثرٍة بدل أن 
تكون دليال مرشدا، وقائدا للكفر أبنعم هللا بدل أن تكون 
مشريا إليها أبانمل متوجهة إىل مساء من ال مُسو فوق مُسوه .
ويف وحدانية هللا وتقديسه يوجه املسيح املوعود  مجاعته 
قائاًل )أما األمور الواجبة لالتباع هي أن يوقنوا أبن هلم إهلًا 
قادرًا قّيومًا خالق ُكّل شيء، أزليًا أبداًي ال يتغري يف صفاته، 
مل يلد ومل يولد، وهو منزّه عن أن يتعّرض لألمل أو الصلب 
أو املوت، إنه قريٌب على ُبعده، بعيٌد على قربه، وله جتلياٌت 

شىت مع كونه الواحد األحد( )6( 
ال إله إال هللا : قول، حممد رسول هللا :عمل، فال حياة تستقيم 
لبشرية بكماء وإن كانت جادة جمتهدة عاملة، وال معيشة 

ال إلـــه إالاللـــه، هـــو اإللـــه الـــذي ينفـــي وجـــوُده َخبـــَث زْعـــِم أي إلـــه إال هـــو، ال إلـــه إال اللـــه، نفـــي مطلـــق، 

وإثبـــات مطلـــق، ووحدانيـــة مطلقـــة، معنـــاه: لـــن أجـــد صفـــات أقتبـــس مـــن نورهـــا إال صفـــات اللـــه، لـــن 

أتحـــىل باســـم هـــو أحـــىل مـــن التحـــي بأســـاء اللـــه، ال يحـــق أن أتوجـــه داعيـــا مترضعـــا إال إىل اللـــه، ليـــس 

بوســـعي أن أعـــرف بخالـــق إال اللـــه، ليـــس أكـــرم مـــن أن أعفـــر جبيني بـــراب األرض  من أجل رضاه ســـبحانه.
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زلقا كمذايٍع  لساان  إال  توهب  مل  ثراثرة  ملخلوقات  مرضية 
دائم االتصال ابلتيار ال يهدأ، وليس هلم من أيٍد يبنون هبا 
والتضرعات،  األدعية  يف  إىل هللا  هبا  ويتوجهون  البناايت، 
وليس هلم من أرجل يصعدون هبا اجلبال، ويعربون الفلوات، 
ويسعون هبا حنو املساجد طلبا آلداء الصلوات، وال حياة 
مبينة  انطقًة  إذا كانت  إال  انصبة،  عاملة  لبشرية  تستقيم 
من  لبعض  بعضهم  يبوح  مبا  مطمئنة  آمنة  متحابة  متآلفة 
األلفة، أال ترون  املودة، وروابط  النفس، وحبال  مكنوانت 
أنه إذا جلس أحدكم جبوار شخص طال صمته أصبح منه 
س منه خيفة، وملئ منه رعبًا، وأصبح وال يهدأ  قلقا، و توجَّ
له ابل حىت ينهي منه مقامه، وعنه يتحول إىل من سواه ولو 

كان ثراثرا؟!
ونَصب،  وشغل  عمل  دين  وال  أبكم،  دينا  ليس  اإلسالم 
اإلسالم ليس دين أقوال وحسب، وال دين أفعال صرف،إمنا 
دينهما معا، وال يلو من أيهما وال يستغن، وُخُلو الدين من 
أحدمها يعن عجزاً ومنقصة، ووجودمها جبالء يف شخص أو 
فئٍة أو شعٍب أو أمةٍ، يعن إسالما خالصا سليما من  كل 

نقص، ُمربًَّأ من كل عيب.
اإلسالم  ادعاؤان  وال  بكافينا،  هللا  إال  إله  ال  قولنا  فال 
بعاصمنا، وال كوننا نشهد هلل ابلوحدانية بدون أن نردفها 
قولنا )حممد رسول  املتمثلة يف  للتوحيد  املصدقة  ابألعمال 
هللا( مبانعنا من الدخول يف أمم قد خلت هي أشد الناس 
عذااب الختاذهم قول التوحيد وتركهم فعله، وليس جناح األمم 
ينطقوا شطر  أن  دون  علميًا،  تفوقهم  ،وال  عمليا  األخرى 
التوحيد األول، وإعالهنم أن أعماهلم هي وفق الشطر الثاين، 
مبدخلهم يف زمر الصاحلني الراضني املرضيني ذوي األنفس 
إردافها  مث  التوحيد،  إعالن كلمة  من  بد  ال  إذ  املطمئنة، 
أبعمال التوحيد أيضا، وإال ستكون أعماهلم كرماد اشتدت 

به الريح يف يوم عاصف. 
أتسينا  به  أننا  اإلعالن  إال  هللا(  رسول  )حممد  قولنا  ليس 
ى وال قدوة نقتدي إال هو،  واقتدينا، وما لنا من أسوة نتأسَّ

وكل خري منه.
عليه  مقامه  يبنيِّ  وهو    املوعود  املسيح  إىل  وأنِصْت 
الصالة والسالم فيقول »وال رسول وال شفيع لبن آدم كلهم 
إال حممد املصطفى ، فاسعوا جاهدين أن حتبوا هذا النيب 
لوا عليه غريه بشكل  ذا اجلاه واجلالل حبًا صادقًا، وال ُتفضِّ
 )7( الناجني.«  السماء من  ُتكتبوا يف  من األشكال، لكي 

فكل بركة من حممد  فتبارك من عّلَم وتعّلَم.
مفتاح اإلسالم، وهي  إال هللا حممد رسول هللا هي  إله  ال 
بوابة الدخول يف اإلسالم، وهي اإلسالم عينه، وهي البداية 
والنهاية وما بينهما، وإن شئت شاهدا ودليال فلن تعدم من 
ذلك الكثري، وإليك هذا: تكررت يف القرآن الكرمي عشرات 
املرات آية تؤكد هذا املعىن وتؤكد أن هذا هو اإلسالم، أال 
احِلَاِت﴾، فاإلميان قول ال  َوَعِمُلوا الصَّ َآَمُنوا  وهي ﴿الَِّذيَن 
بد له من عمل الصاحلات حىت يكون إسالما، كذلك جاء 
رجل إىل النيب  قائال له »اي رسول هللا، قل يل يف اإلسالم 

قوال ال أسأل فيه أحدا بعدك قال رسول هللا )( :قل 
)آمنت ابهلل( مث )استقم« )8( فاإلميان ابهلل قول واالستقامة 
القول  والسمو، كان  الرتقي  من  هلا  أفعال ال حد  سلسلة 

خزينتها ووعاءها.
وال نبالغ يف واقع األمر لو قلنا بل وأكدان أن أركان اإلسالم 
وأسسه مجيعا ال خترج خارج هذا اإلطار، وال تتعدى هذا 
وإقام  ابلشهادتني،  تبدأ  نراها  خاطفة،  وبنظرة  املفهوم، 
من  البيت  وحج  رمضان،  وصوم  الزكاة،  وإيتاء  الصالة، 

استطاع إليه سبيال، وإليك بعض تفصيل ما أمجلنا:
تؤكد  امُلدّلة  الدالة  املعجزة  الكلمة  تلك  الشهادتن...  1ـ 
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من  والشهادة  شهادة،  إذ كالمها  ذهبناه،  الذي  مذهبنا 
النطق  يكون  أن  جيوز  ال  إذ  واملشاهدة،  والشهود  املشهد 
ابلشهادة سراً، بل ال بد أن يكون مشهداً، وال يصح أن 
مشهودة،  تكون  حتما  بل  سراً،  اإلسالم  ممارسة  تكون 
وتكون هي خري شاهد، وفاعلها خري مشهود على وجود 
ههم إليه، فالشهادتن كما  هللا ومعرفة بعض عباده به، وتوجُّ
أسلفنا جتمعان القول والفعل، وال قيمة لقول بغري استقامة

2ـ أما إقامة الصالة ففيها القول وفيها العمل، فِمن صالة 
جهرية يغلب فيها القول، إىل صالة سرية يغلب فيها العمل، 
ومن جهرية شطرها جهر وشطرها سر، مبعىن شطرها قول 
وشطرها فعل، إىل سرية ملؤها عمل، رغم كوهنا ال ختلو من 
الفعل  تغليب  قول ولو كان سراً، إال أن سريته مقصودها 
القول،  إمهال  عدم  مقصوده  اجلهرية  وجهر  القول،  على 
اجلهر  أمهية  تكمن  وهنا  يسمعوا،  مل  الذين  إمساع  وضرورة 
يف غرس قدوة، وإعادة كل حتول وتغري إىل هللا تعاىل، فإنه 

يسمع من يقول ،ويرى من يعمل.
3ـ إيتاء الزكاة فعل حبت ال قول فيه، وإن صاَحبها قوٌل رمبا 
أفسدها، ألنه لن يلو ِمْن َمٍن أو أذى، ورمبا صاحبها كالم 
قليٌب أْن :هذا من فضل ريب، فهي متاما مثل الصلوات السرية 

ليست إال فعال ِصرفا.

4ـ صوم رمضان فعل ال يكون إال ابنتهاء عن أفعال هي يف 
األصل مباحة، بل وُيَضُّ على أدائها والوفاء هبا يف غريه، 
فالصيام مبالغة يف ترك أفعال طلبا لفعل أرقي وروحانية تفوق 

كل ُروح.
5ـ حج البيت، منتهى معاانة األعمال، مع منتهى معاانة 
األقوال والتلبية املتواصلة اليت ال تنقطع إال بقطع وتني النفس 
اليت  هبا  نضحي  اليت  ابألضحية  إليها  نشري  اليت  األمارة، 
اإلهلامية،  اخلطبة  يف كتاب    املوعود  املسيح  شرحها 
وصوال لغاايت خلق اإلنسان اليت لن نصل إليها إال بذبح 
كل حائل يول بيننا وبينها، واقتحام كل عقبة متنعنا منها، 
وجلب بعض معامل من أمساء هللا وصفاته الُعَلى، اليت ميتلئ 
هبا احلرم ويكاد ال يستوعبها البيت الذي رحنا نطوف حوله 

لعلنا نصطلي بناره ونقتبس من نوره.
فاألمر يف اإلسالم كله، كٌل جمموع يف َخِسه، ويف فرائضه 
وسننه، أركانه ونوافله، أصوله وفروعه ،فال تقنْع بقول دون 
عمل، وال ترض بعمل أخرس أبكم أبرت بال  شهادة قولية 

تدعوا هبا الذين ال يعلمون، وابتغ بني ذلك سبيال.
------

1. سورة اإلخالص | 2. إبراهيم 31 | 3. الكافرون 1 |4. األنعام 135         
5. سبأ 11 |  6. سفينة نوح | 7. سفينة نوح  |   8. صحيح مسلم

اإلسـام ليـس دينا أبكـم، وال دين عمل وشـغل ونَصب، 

أفعـال  ديـن  أقـوال وحسـب، وال  ديـن  ليـس  اإلسـام 

رصف،إمنـا دينهـا معا، وال يخلو من أيها وال يسـتغني، 

ومنقصـة،  عجـزاً  يعنـي  أحدهـا  مـن  الديـن  وُخُلـو 

ووجودها بجاء يف شخص أو فئٍة أو شعٍب أو أمة،ٍ يعني 

أً من كل عيب. إسـاما خالصـا سـليا من  كل نقص، ُمـرَّ
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الرجويل  املادي  مبظهريه  اجلمال  بصفات  حضرته  تلِّي 
وكذلك الروحاين

447- بسم هللا الرمحن الرحيم. أقول: ُنِشَر يف جملة »احلق 
دهلي« الصادرة يف 19 إىل 26 يونيو 1914 خلالنا الدكتور 
املوعود  املسيح  ،  مقال عن مشائل  مري حممد إمساعيل 
، وإنه ملقال رائع عن مشائل حضرته وينبن على جتربة 
للمسيح  الشخصية  واملشاهدة  الذاتية  إمساعيل  حممد  مري 
املقال.  املوعود واملمتدة إىل 20 سنة. وأورد هنا هذا 

كتب مري حممد إمساعيل  ما يلي:
يتواجد األمحديون يف كل منطقة من مناطق اهلند، بل إهنم 
موجودون يف غري بالد اهلند أيضا، ولكن هناك فرق بني من 
رأى سيدان أمحد من األمحديني وبني من مل يره، إذ ال تزال 
لذة رؤيته وسرور صحبته راسخة يف قلوب من رأوه. وكل من 

مل يره يف حياته ُوجد متأسًفا مرة بعد أخرى ألنه مل يتعجل 
ومل ير وجه احملبوب عياان. شتان بني األصل والصورة، ولكن 
ال يشعر ابلفرق بينهما حقيقة إال من متتعوا برؤية األصل. 
أريد أن أكتب شيًئا عن مكارم سيدان أمحد  ومشائله 
الشخصية  هذه  وجه  برؤية  يظوا  مل  الذين  لعل  وخصاله، 

املباركة يذوقون شيًئا من طعم رؤيته.

اللية املباركة..
بدال من ذكر مكارم حضرته  والتعليق على كل مكرمة 
عابر  بشكل  شيء  أذكر كل  أن  األفضل  من  أرى  منها، 
وأترك استنتاج النتيجة للقرَّاء. ميكن تلخيص وصف مكارمه 
يف مجلة واحدة وهي: كان منوذًجا أعلى للوسامة واجلمال 
الرجويل. ولكن هذه اجلملة تبقى انقصة ما مل تتبعها مجلة 
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وملعان  بربيق  اإلنساين مصحواًب  اجلمال  هذا  أخرى: وكان 
روحاين وأنوار.

 فكما ُبعث  بصبغة مجالية هلذه األمة كذلك كان مجاله 
أيضا منوذًجا للقدرة اإلهلية وكان جيذب الناظر إليه.

َواُضُع اجَلمُّ التـَّ
ْبُد على وجهه شيء من مالمح الغرور والزجر واالستكبار  مل يـَ
بل كان يشع نورًا مصحواًب بتقاسيم التواضع والبساطة واحملبة.

أنه  ذهب إىل منطقة   وقد حدث يف إحدى املرات 
يف  وجلس  اننك«،  »اباب  عباءة  لرؤية  اننك«  اباب  »ديرة 
الغرض،  هلذا  ُبسط  ثوب  على  أصحابه  مع  شجرة  يَفِْء 
عليه  للسالم  أيضا  واملدينة  اجملاورة  القرى  من  الناس  فجاء 
وُمصافحته ملا علموا مبقدم حضرته . فحدث أن كان 
الناس يصافحون الصحايب سيد حممد أحسن ظًنا منهم أنه 
هو املسيح املوعود مث جيلسون. ومل يكن الناس يعرفون من 
هو املسيح املوعود ما مل ُيِشر املولوي سيد حممد أحسن إىل 
شخص املسيح املوعود وبوجههم إليه . ومن املعروف 
أن حداًث مماثاًل حدث أيًضا مع النيب الكرمي  لدى وصوله 
  إىل املدينة بعد اهلجرة إذ أخذ الناس يصافحون أاب بكر
ظنًّا منهم أنه هو رسول هللا فأظل أبو بكر النيبَّ  بردائه 

لتنبيههم إىل هذا اخلطأ.

جسمه وقامته
مفتوال، وكان  قواًي  بل كان  بديًنا،  حنياًل وال    يكن  مل 
َعًة، أي متوسط القامة. مل َيِقْس أحد طول قامته، إال أنه  رَبـْ
أقدام ومثاين بوصات. كان واسع  يبدو حوايل خسة  كان 
آخر  إىل  اهليئة  هذه  على  وظل  املنكبني،  عريض  الصدر 
عمره، فما تقوس ظهره وال تدلت كتفاه، وكانت كل أعضاء 

جسده متوازنة ومتناسقة متاًما، فلم يبد أن ذراعيه أو ساقيه 
مفرطتا الطول ، وال بطنه أكثر من الالزم، ابختصار مل يكن 
يف جسده ما يتعارض مع اجلمال الظاهري. وكانت بشرته 
لينة  تكن  ومل  ا  تكن خشنة جدًّ مل  أي  واخلشونة  اللني  بني 
مفتول  بل كان  مرتهل،  ذا جسد  يكن  مل  النساء.  كبشرة 
العضد، متمتعا بقوة الشباب. مل يرتهل جلده يف آخر عمره 

ومل تظهر عليه التجاعيد قط. 

لونه
»أان آدمي اللون، والفرق بـَنّيٌ يف الَشعِر أيضا )عن مسيح 

. أمحر اللون( كما ورد يف نبوءة سيدي
كان لونه قمحيا من نوع رائع، أي كان ينعكس فيه نوع من 
النورانية واحلمرة، ومل يكن هذا اللمعان اخلاص بوجهه مؤقًتا 
جرَّاء  أبدا  لون حضرته  اصفرار  يالَحظ  مل  دائًما.  بل كان 
أية صدمة أو فاجعة أو ابتالء أو قضية أو مصيبة، بل كان 
وجهه املبارك متأللًئا دوًما كالذهب اخلالص، ومل خُتِْف هذا 
اللمعان أيُة مصيبة أو أمل. وابإلضافة إىل هذا اللمعان والربيق 
كان على وجهه بشاشة وابتسامة دوما، وكان الناظرون إليه 
يقولون كيف آلاثر البشاشة والفرح والفتح وطمأنينة القلب 
أن تبدو على وجهه إْن كان مفرتاي ويعرف يف سريرة نفسه 
أنه كاذب؟! فهذه املالمح الظاهرة للِطيبة والرّب ال ميكن أن 
تظهر على حُمّيا سيئ الباطن، وال ميكن أن يلمع نوُر اإلميان 

يف وجه الكاذب. 
عندما حان اليوم األخري من نبوءة حضرته عن آهتم، كانت 
وجوه أفراد اجلماعة ممتقعة وقلوهبم منقبضة، بعضهم بسبب 
جهلهم راهنوا املعارضني على موته، فكانت آاثر احلزن ابدية 
يف كل حدب وصوب، يتضرع الناس يف صلواهتم ويبتهلون 
إىل هللا قائلني أال يزيهم ويذهلم. ابختصار، لقد حدثت 
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ضجة غريت لون وجوه األغيار أيضا إال أن أسد هللا هذا 
خرج من بيته مبتسًما ودعا كبار أفراد مجاعته يف املسجد 
ولكنه   هابطة  احلاضرين  قلوب  إن  ثغره.  تعلو  واالبتسامة 
قال من انحيته: لقد حتققت النبوءة: لقد تلقيت وحًيا من 
هللا: »ِاّطلع هللا على مّهه وغّمه«، فقد رجع آهتم إىل احلق 
أم  بقوله  اجلميع سواء سّلموا  إنه أمسع  إليه.  احلق  فالتفت 
ال، ولقد تيّقن السامعون من صدقه مبجرد النظر إىل حمياه.

كان الغم يدامهنا أما هو فكان يتكلم مبتسًما دون أن يبايل 
بشيء ودون أي حزن أو غم قائال: لقد جعل هللا تعاىل قرار 
الَبتِّ يف قضية آهتم بيد آهتم نفسه، مث أمهله من عنده ملا 
رأى رجوعه إىل احلق، وإنه كان مسرورًا كالبطل املغوار 
الذي يعفو عن العدو برحابة صدر بعد التغلب عليه قائال: 
اذهب، فقد رمحُتك، ألننا نعّد قتلنا املّيت إساءة إلينا أصال.
كذلك ملا حتققت النبوءة عن ليكهرام أخذ الُوشاُة يتهمون 
حضرته وحرروا ضده حَمَْضرًا لدى الشرطة، فجاء فجأة ضابط 
الشرطة لتفتيش بيته، لقد مت التفريق بني أفراد البيت إذ بقي 
هناك  من كان  اخلارج  يف  وبقي  فيه  من كان  الداخل  يف 
ومل يسمح ابلدخول ملن كان خارج البيت. كان املعارضون 
متشددين إىل درجة أهنم كانوا ابملرصاد حلضرته إن اشتبهوا 
يف كلمة واحدة، أما حضرته فكان السرور والطمأنينة ابديني 
لرييهم  بنفسه  الشرطة  ضباط  أخذ  قد  وكان  وجهه  على 
وأيخذهم  والرسائل  والكتاابت  والكتب  األوراق  حقائب 
أن  حصل  لقد  ليفتشوه.  والبيت كله  الصغرية  الغرف  إىل 
مل  حضرته  أن  إال  فيها  شّكوا  اليت  الرسائل  بعض  ضبطوا 
يزال يافظ على وقار وجهه وابتسامته وكأنه يرى براءته من 
التهمة وحتقق الفتح املبني أبم عينيه ويرى فرصة إمتام احلجة 
تقرتب إليه رويًدا رويًدا، وذلك على عكس الناس اجلالسني 
أيخذ  اخلوف  رأيت  وجوههم  إىل  نظرت  إذا  اخلارج،  يف 

منهم كل مأخذ عندما يرون أيَّ شرطي يرج ويدخل إىل 
البيت. لقد امتقع لون وجوههم، إهنم ال يعرفون أن الذي 
يقلقون على شرفه ينادي الضباط بنفسه ويفتح هلم حقائبه 
ويريهم كتاابته، وارتسمت على وجهه ابتسامة تفصح عن 
أن حقيقة النبوءة ستنكشف اآلن بشكل أجلى وستثبت يف 

النهاية براءة ساحته متاما من شوائب هذه التهمة.
هذه كانت حالته اليت غالبة عليه يف مجيع القضااي يف احملاكم 
واالبتالءات واملصائب واملناظرات، وكان هذا منوذًجا سامًيا 
وكامال للطمأنينة القلبية أّدى بكثري من األرواح السعيدة إىل 

اإلميان به.

شعر رأسه
كان شعره رفيًعا سبًطا المًعا وانعًما مصبوًغا ابحلناء 
وكان  وانعًما،  قليال  بل كان  شعره كثيفا  يكن  مل  دوًما. 
حلًقا  رأسه  يلق    يكن  مل  عنقه.  إىل  يبلغ  مسرتسال 
 وال يقّصر تقصريًا بل كان شعره طويال نوًعا ما. كان

ر شعره بزيت اليامسني أو احلّناء وغريمها. ومل  يستخدم ُيعطِّ
يكن يرتك شعره جافًّا بال زيت.

ليته
وقوايًّ والمًعا  غليًظا  كّثة، وكان شعرها    كانت حليته 
وانعًما، وكان لوهنا مائال إىل احلمرة بسبب صبغها ابحلناء. 
الزائد غري املرتب الذي كان يرج  كان  يلق الشعر 
اللحية وعرضها.  من هنا وهناك، وكان يافظ على طول 
أيضا ابلزيت. مرة حلق شعر حليته من  يدهن حليته  كان 
الشعر موجوًدا  زال هذا  دّمل صغري، وال  فيه  مكان خرج 
عند البعض تربًّكا به. كانت حليته على اجلوانب الثالثة من 
ا حبيث تكون  وجهه وكانت رائعة اجلمال، مل تكن دقيقة جدًّ
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على الذقن فقط، وال عريضة جًدا حبيث يبلغ 
شعرها العينني أيضا.

السواد والناء 
  املوعود  املسيح  شبابه كان  بواكري  يف 
يستخدم السواد واحلناء معا، مث بسبب نوابت 
رأسه  يف  احلناء  يستخدم  الكثرية كان  الدوار 
وحليته املباركة حىت آخر عمره، وترَك السواد. 
غري أنه استخدم الومسة اإلنكليزية لبعض األايم 
فقط مث تركها. ويف أواخر أايمه كان مري حامد 
ومسًة  له  أعدَّ  قد  السيالكويت  صاحب  شاه 
حليته  يف  سوادا  جعل  مما  يستخدمها  فكان 
غالبا  اكتفى  العموم  على  فإنه  وإال  املباركة، 
بواسطة  يستخدمها  وكان  لسنوات،  ابحلناء 
احلالق يوم اجلمعة يف معظم األحيان وأحيااًن 

يف أايم أخرى أيضا. 
قوايًّ  حليته  أيضا كشعر  شاربيه  شعر  كان 
فال  الشاربني  يقص  كان  والمًعا.  وغليًظا 
شوارب  يشاهبا  حىت  ا  جدًّ قصريين  يكوانن 
يتدليان  حىت  طويلة  وال  احمللوقة،  الوهابيني 

على حافة شفته.
مل يكن على جسمه شعر سوى صدره دون أن يكون شيء 
منه على ظهره. كان حضرته يلق أحيااًن شعر صدره وبطنه 

ويقصره. كان قليل شعر الساقني أيضا، وكان شعر ساقيه 
وذراعيه قصريا وانعًما.

1.  ترمجة بيت شعر ابلفارسية للمسيح املوعود . )املرتجم(
2. الومسة: نبات معروف يف الطب العريب التقليدي خبصائصه الصبغية والدوائية املميزة، قال عنها ابن البيطار: »الومسة هى ورق النيل« فهي أيضا »النيلة:« 
اليت ُيستخرج من أوراقها صبغ داكن معروف إىل هذه األايم، وهى حارة قابضة تصبغ الشعر، ويستعمل ورق عشبة الومسة ىف صبغ الشعر مع احلناء. وقد 

أشار ابن سينا إىل عشبة الومسة وذكر أهنا مع احلناء أشهر ما استخدم لتسويد الشعر، وذكر أن البعض يتداوى ابحلناء أوال مث يتبعها الصبغ ابلومسة.

 سيدن مرزا غلم أمحد القاديين 
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﴾﴿

  املوعود  املسيح  إل  أوحي  مما  شيئا  تعرف  هل  س: 
ابللغة العربية والفارسية والردية والبنجابية واإلجنليزية؟

ج: لقد أوحى هللا له يف اللغة العربية واألردية كثريًا، كما أوحى 
له ابلفارسية والبنجابية، وله بعض اإلهلامات ابللغة اإلجنليزية 
أيًضا، وهذا ميّثل برهااًن قوايًّ على صدقه، إذ مل يكن يعرف 
اإلجنليزية. وفيما يلي بعُض ما أوحي إليه  ابللغة العربية 

لغة القرآن، فقد أوحى هللا إليه قائال:
1. »اي أمحد ابرك هللا فيك، ما رميت إذ رميت ولكن هللا 

رمى.« 
2. »أنت من مبنـزلة ال يعلمها اخللق.«

3. »لوال اإلكرام هللك املقام.« 
إليه ابللغة األردية وتعريبه:  يلي ترمجة بعض ما أوحي  وفيما 
جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن هللا يقبله، 

وُيظهر صدقه بصوٍل قويٍّ شديٍد، صول بعد صوٍل.
تتكئ على عْمر ال  ترمجته: ال  ما  إليه ابلفارسية  أوحي  ومما 

يدوم. 

ومما أوحي إليه ابللغة البنجابية ما ترمجته: إذا كنَت يل، كان 
العامل كله لك.

وابللغة اإلجنليزية أوحى هللا إىل عبده قائال:
I shall give you a large party of Islam.

 أي: سوف أعطيك مجاعة كبرية من املسلمني. 
God is coming by His army.

 He is with you to kill enemy.

 أي: إن هللا آٍت جبيشه. إنه معك لقتل العدّو.

س: إذا كان املسيح املوعود  ل يعرف اللغة اإلجنليزية، 
فكيف تلّقى الوحي هبذه اللغة؟

تعاىل  فأوحى هللا  األمم،  إىل مجيع  مبعواث    ملا كان  ج: 
عاملية  على  للداللة  أيضا  اللغة  هبذه  األحيان  بعض  يف  إليه 
  يرى  فأحيااًن  أسلوبني،  على  ذلك  وكان   . بعثته 
هذه اإلهلامات االجنليزية مكتوبة ابخلط الفارسي )األردي(، 
يدرك  أن  دون  هي  فيحفظها كما  يسمعها  أخرى  وأحيااًن 

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة
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مدلوهلا، مث يكتبها خبط فارسي مث يسأل عن مدلوهلا بعض 
أصحابه الذين جييدون اللغة االجنليزية. والدليل على ذلك أنه 
 قد نقل هذه اإلهلامات يف كتابه »الرباهني األمحدية« 
ابخلط الفارسي )األردي(، وكتابتها يف كتابه »حقيقة الوحي« 
ال يعن إال أنه قد استعان ببعض أصحابه فيما بعد ليكتبها له 

ابخلط اإلجنليزي ليفهمها الناس ابللغة اليت نزلت هبا.
بعض  يسأل  أنه كان  الكتابني  هذين  يف    صرح  وقد 
أصحابه عن مدلول هذه اإلهلامات كونه ال يعرف هذه اللغة. 
وبني مثاال على ذلك؛ إذ جاءه شخص، فأهلم هللا تعاىل إىل 
) This is my enemy( »أي:   : املوعود املسيح  سيدان 
هذا عدو يل« فسأل  الشخص نفسه معىن هذا اإلهلام. 
هامش  األول،  اجمللد  الروحانية،  اخلزائن  األمحدية،  )الرباهني 

الصفحة رقم 572(
وهناك رواية رواها العدو اللدود لسيدان املسيح املوعود ؛ 
املولوي حممد حسني البطالوي- وقد نشرها يف جملته »إشاعة 
يف    عرفاين  علي  يعقوب  الشيخ  نقلها  واليت  السنة«، 
رواايته- يروي فيها املولوي البطالوي أنه سأل سيدان املسيح 
املوعود  عن إهلاماته ابللغة اإلجنليزية: أبي لغة يراها يف 
كشوفه، فهل يراها مكتوبة؟ أي يف خط إجنليزي، أم يف مجل 
إجنليزية مكتوبة خبط فارسي؟ فأجاب  أنه ُيرى له مجل 

إجنليزية مكتوبة خبط فارسي.

وَمن  أهدافها  وما  أمحدية«  أجنمن  »صدر  هي  ما  س: 
مؤسسها وما أنشطتها وجمالت عملها؟ 

ج: صدر أجنمن أمحدية هي اهليئة اإلدارية األمحدية العليا اليت 
أسسها سيدان املسيح املوعود  عام 1906م للمحافظة 
مقربة«،  »هبشيت  صندوق  إىل  هبا  املتربَّع  األموال  على 
واستثمارها وإنفاقها على الربامج واملشاريع املختلفة ابنتظام، 

اللجنة  مساها  جلنة    املوعود  املسيح  سيدان  شّكل  وقد 
املشرفة على شئون »هبشيت مقربة«، وهذه اللجنة هي نفسها 
تسمى األجنمن. وهذه اللجنة مل تكن مثل اللجان الدنيوية أو 
الدميقراطية األخرى، وإمنا كانت قد ُشّكلت للمحافظة على 
الوصية  نظام  خالل  من  سُتجمع  اليت كانت  األموال  تلك 
دوائر خمتلفة  اهليئة  املعمورة. وهلذه  أرجاء  اإلسالم يف  ولنشِر 
أما  دائرة »الناظر«.  تسمى »النظارات« ويسمى رئيس كل 
هذه  أن  علما  األعلى«،  »الناظر  فيسمى  الناظرين  رئيس 
 ، النظارات مل تكن قائمة يف زمن سيدان املسيح املوعود
وإمنا أسسها املصلح املوعود  عام 1919م، وكان عددها 

يف ابدئ األمر أربًعا فقط وهي: 
 . 1. نظارة التأليف والنشر؛ ترَأَسها املولوي شري علي

. 2. التعليم والرتبية؛ ترَأَسها املولوي سْرَور شاه
. 3. الشئون العامة؛ ترَأَسها مرزا بشري أمحد
 . 4. بيت املال؛ أبمانة األستاذ عبد الغن

وُعنيِّ املولوي شري علي  انظرا أعلى.
وتوجد مكاتب هلذه اهليئة يف مركز اجلماعة بربوة. 

1. النظارة العليا: ومديرها يسمى الناظر األعلى يقوم بتوجيه 

مبىن صدر أجنمن، ربوة - الباكستان
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منهم،  التقارير  ويتلّقى  الناظرين،  إىل  واإلرشادات  األوامر 
فهو املسئول أمام رئيس »صدر أجنمن أمحدية«، وتتبع له 

النظارات التالية: 
الديوانية  النظارة جبميع األمور  الديوان: هتتم هذه  1.نظارة 
يف صدر أجنمن أمحدية من توظيف املوظفني وما إىل ذلك.

نظارة بيت املال )دْخل(: هذه النظارة معنية جبمع التربعات 
يتربع مبا  أن  يتعني على كل أمحدي ذي دخل  إذ  الرمسية، 
يعادل الواحد من ستة عشر )1/16( من دخله كل شهر، 
تقدير  أقل  يتربعون على  فهم  الوصية  بنظام  املنخرطون  أما 
بُعـشر دخلهم الشهري، وِمن كل ما ميلكون من عقار وما 

إىل ذلك من املمتلكات املختلفة. 
أين  تنظر  النظارة  هذه   : )صْرف(  املال  بيت  نظارة   .2
تصرف هذه األموال، وتقوم بتحديد ميزانية كل نظارة، كما 

حتتفظ بكل سجالت النفقات املختلفة. 
3. نظارة الشئون العامة.

4. نظارة اإلصالح واإلرشاد املركزية.
6. نظارة اإلصالح واإلرشاد اإلضافية احمللية.

7. نظارة اإلصالح واإلرشاد اإلضافية للدعوة إىل هللا: هذه 
النظارة أنشأها سيدان اخلليفة الرابع رمحه هللا لتلبية املقتضيات 
فقط  وُتعىن  هللا،  إىل  والدعوة  التبشري  ميدان  يف  املتزايدة 
ابلدعوة إىل هللا. وينصّب اهتمامها على تبليغ الناس دعوة 
املسيح املوعود ، وذلك بصورة منظمة وحبملة مكثـفة، 
مع إزالة كل ما يتلج يف صدورهم من وساوس واعرتاضات، 
كما وهتتّم بنشر الكتيبات وأشرطة جمالس األسئلة واألجوبة 

أبصوات اخللفاء وعلماء اجلماعة.
8. نظارة اإلصالح واإلرشاد لتعليم القرآن والوقف املؤقت: 
القرآن  لتعليم  احلثيثة  املساعي  ببذل  مكلفة  النظارة  هذه 
الكرمي ألفراد اجلماعة واآلخرين، إذ من أبرز عالمات اإلمام 

الشوائب  من كل  نقّيًة  القرآن  مفاهيم  أنه سيحيي  املهدي 
اليت قد حلقت هبا، فقد ورد يف احلديث »...ال يبقى من 
القرآن إال رمسه...«، والوقف املؤقت هو أن يوقف اإلنسان 
ستة  إىل  األقل  على  أسبوعني  بني  ما  الدين  خلدمة  حياته 
إىل  الشخصي  حسابه  على  الواقف  ينطلق  حيث  أشهر، 

املدن والقرى وياول إجناز هذه املهمة. 
9.نظارة التعليم: أنشئت هذه النظارة لرفع املستوى العلمي 
الطالب  ولتوجيه  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  ألفراد 
األمحديني إىل ما يرفع مستواهم العلمي، وهي املسؤولة عن 
م هذه النظارة  اإلشراف عليهم من مجيع النواحي، كما تقدِّ
يف  احلماس  وإاثرة  لتشجيعهم  وذلك  للمتفوقني  اجلوائز 
نفوس اآلخرين، وتقدم املساعدات النقدية للطالب الفقراء 
املستحقني. وهناك عشرات املدارس وليس يف ربوة فقط  مثة 
الكرمي  القرآن  حتفيظ  ومدرسة  واثنوية  ابتدائيتان  مدرستان 

تسرّيها هذه النظارة. 
اجلماعة  ألفراد  تقدم  النظارة  هذه  الزراعة:  نظارة   .10

املشورات املختلفة يف جماالت الزراعة وتنميتها. 
11. نظارة خدمة الدراويش: أنشئت هذه النظارة إلنشاء 
الروابط بني دراويش قاداين وسكان ابكستان ولرعاية أقرابء 
وتقدمي  حاجاهتم  ولقضاء  ابكستان  يف  املقيمني  الدراويش 

احللول ملشكالهتم. 
تنظيم  عن  مسؤولة  النظارة  هذه  الضيافة:  دار  نظارة   .12
الضيافة أو ما يسمى مطعم املسيح املوعود  يف  بيت 
مركز اجلماعة بربوة، وتبذل كل ما يف وسعها من أجل أتمني 
 . كافة وسائل الراحة والرفاهية لضيوف املسيح املوعود
13. نظارة الطباعة والنشر: من واجب هذه النظارة أن تطبع 

كتب اجلماعة اإلسالمية األمحدية ومنشوراهتما وَنْشرها.
14. نظارة الشئون اخلارجية.








