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كلمة التقوى

َّ
الشرُّ الَّ ِذي
َل ُب َّد ِم ْن ُه

كلما كانــت التطلعــات عظيمــة ،كانــت احلــرب أعــى
وأشــد ،هذه العبارة البادية يف ثوب احلكمة ليســت
فقط مقتصرة على األفراد ،بل تنطبق كذلك على اجملتمعات،
فســمو الغايــة وضـراوة الصعــوابت أمـران ال يفرتقــان ،كوجهــي
العملــة الواحــدة ،أال نــرى أن مســألة إميــان املــرء علــى مسوهــا
تســتلزم تعرضــه لفــن عظيمــة؟! ﴿أ ِ
ـاس أَ ْن يـُتـَْرُك ـوا
َ
َحسـ َ
ـب النَّـ ُ
أَ ْن يـَُقولُـوا َآمنَّــا َوُهـ ْـم َل يـُْفتـَنُــو َن﴾( ،)1ولعــل البعــض يتســاءل
ـتنكرا :ملــاذا يُعرضنــا الــرب للفــن ال ـ ُـمهلكة ،الــي قــد تــودي
مسـ ً
بدنياان وديننا؟! واحلق أنه تســاؤل مشــروع ،وإن كان ال خيلو
من السذاجة بعض الشيء! فقضية «حتمية الفتنة» يف واقع
األفـراد واجلماعــات تتجــاوز التأمــات والتنظـرات لتتجلــى يف
واقعنــا اليومــي امل ـُـعاش ،فلكــي يتســى لالعـ ٍ
ـب أو فريــق رايضــي
اجتيــاز مســابقة مــا ،عليــه خــوض مرحلــة مترينــات شــاقة ،بــل
تبــدو مميتــة ابلنســبة للبعــض ،وإال فــا داعــي للتفكــر أصــا يف
خوض املنافســة! أم حســب الالعب الرايضي أن يفوز وحيرز
الــكأس وهــو ال يتمــرن حــد الشــقاء؟!
مــن هنــا علينــا أن نتيقــن مــن مســألة حتميــة ذلــك الشــر
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التقوى

سبتمبر 2020

الــذي ال بــد منــه علــى مــا يبــدو ،فــكل امــرئ كــي يرتقــي
مجيعــا دون اســتثناء،
ســيُفنت ويُبتلــى ،وإال فــا ..والنــاس ً
انهيــك عــن املؤمنــن ،س ـواء كان ـوا أف ـر ًادا أو مجاعــات ،هــم
			
عرضة للفنت ال حمالة..
وسـواء كانــت فتنــة فقــر وثـراء ،أو فتنــة فرقــة وعــداء ،فاحلتميــة
واحــدة ،والفلســفة كذلــك واحــدة ..حتميــة مقاســاة الفــن
إذن أمــر علينــا التســليم بــه .بقــي أن نفهــم فلســفة تلــك
احلتميــة ،أي ملــاذا نقــع يف الفــن علــى اختالفهــا؟!
إننــا ابلفعــل خملوقــون مجيعــا بــا اســتثناء لنعــاين ولنئــن ،مــن
أثــرى ثــري إىل أفقــر فقــر ،وإذا كان الفقــر يعــاين وطــأة
اجلــوع ،ورمبــا يقضــي حنبــه ضحيــة لــه ،فحــى مــرف العيــش
ال يســلم مــن املعــاانة ،وال ختلــو خزانتــه ،إىل جانــب األمـوال،
مــن أدويــة االكتئــاب ،ورمبــا أقــدم علــى االنتحــار ،فالنتيجــة
واحــدة ،وهــي املــوت ،والســبب واحــد ،هــو املعــاانة..
ابختصــار ،كلنــا نعــاين ،الضحيــة فينــا وحــى اجلــاين ..وقــد
عــرت كلمــات الوحــي القــرآين أبلــغ تعبــر عــن هــذه القضيــة
﴿وإِن
(قضيــة حتميــة ۚاملعــاانة) ،حيــث قــال ۡهللا تبـ ۡـارك وتعــاىلَ :
ۡ
ـك َحتمــا َّمق ِضیــا﴾( ..)2نعــم،
ِّمن ُكــم إَِّل َوا ِرُد َهــا َكا َن َعلَـ ٰـى َربِـّ َ
إهنــا حتميــة املعــاانة ،ووراء هــذه املعــاانة حكمــة ابلغــة ،وهــي
أن إقامتنــا يف هــذا العــامل الــذي نعــاين فيــه هــي جمــرد إقامــة
مؤقتــة ،وليســت هنايــة املطــاف ،وحياتنــا هــذه مرحلــة إعــداد
حليــاة أرقــى ،والرتقيــة تتطلــب شــيئا مــن املعــاانة والتمريــن ،أمل
نـَـر أن عضالتنــا إن مل ُن ِه ْدهــا ومنرهنــا فإهنــا تضمــر؟! فكذلــك
أرواحنــا متــوت مــا مل تعـ ِ
ـان ..فمعــاانة املؤمنــن ،أو ابصطــاح
آخــر «فتنتهــم» ،ضــرورة حتميــة يفرضهــا ســعيهم للحصــول
علــى شــهادة االنتقــال إىل العــامل اآلخــر ،ذلــك العــامل الــذي
يســتحيل بلوغــه دون تنقيــة وتطهــر مــن آاثر عــامل الدنيــا هــذا.
ومــن مجــال تعاليــم اإلســام العظيمــة أهنــا حــى يف أحلــك
الظــروف ،تُعــد النهــج األمثــل للحيــاة الطيبــة ،وهــي ليســت

”

ترياق

فالفــن أمـراض فتاكــة ،ومنهــا مــا هــو معــد أيضــا .ولكــن ،مل ال نجــرب أن ننظــر
إىل النصــف اململــوء مــن الــكأس؟! مبعنــى أن نتحــرى إيجابيــات الفــن ،إن كانــت
مثــة إيجابيــات لهــا ،فهــي كالســم الزعــاف ،نســتخرج منــه الرتيــاق أيضــا..

”

جمــرد توجيهــات نظريــة كمــا قلنــا ،بــل هلــا تطبيــق عملــي أكمــل
وسـنَّة خلفائــه الراشــدين
السـنَّة العمليــة للنــي ُ ،
ومتمثــل يف ُ
املهديــن مــن بعــده .وقــد أاتح لنــا القــرآن الكــرمي فرصــة
االطــاع علــى اختبــارات مـ َّـر هبــا أبنــاء األمــم اخلاليــة ،كمــا
وفَّــرت ســنة خــامت النبيــن وخلفائــه الراشــدين تطبيقــا عمليًّــا
انصعــا الجتيــاز الفــن علــى اختالفهــا.
ً
ففــي أحلــك أوقــات الفــن واالبتــاءات كان النــي ومــن بعــده
يتخل حضرة
خلفاؤه يدركون متاما أن هللا تعاىل مل يُهملهم ،هلذا مل َّ
عثمان اخلليفة الثالث عن قميص اخلالفة الذي ألبسه هللا إايه.
وهكــذا ،فـ َّ
ـإن الفتن ـةَ الــي نشــأت يف زمنــه ،
كانــت فرص ـةً إلظهــار اســتقامة املؤمنــن وثباهتــم،
وإلظهار توّكلهم العظيم على هللا تعاىل..
إن هللا تعــاىل ال حيــذران ،حــن حيــذران ،مــن شــيء غــر موجــود
﴿ي بَـ ِـي آ َد َم َل َيـ ْفتَِنـن ُ
َّكـ ُـم
أو حمتمــل احلــدوث ،يقــول تعــاىلَ :
َّ
الشــيْ َطا ُن َك َمــا أَ ْخـ َـرَج أََبـ َويْ ُكـ ْـم ِمـ َـن َْ
اسـ ُه َما
النَّـ ِة َيـنْـزُِع َعْنـ ُه َمــا لِبَ َ
ـث َل َتـ َرْوَنـ ُهـ ْـم
لُِيَِيـ ُه َمــا َسـ ْـوآتِِ َما إِنَّـ ُه َيـ َر ُاكـ ْـم ُهـ َـو َوقَبِيلُـ ُه ِمـ ْـن َحيْـ ُ
إَِّن َج َع ْلنَــا َّ
ـاء لِلَّ ِذيـ َـن َل ُيـ ْؤِمنُــو َن﴾ ( .. )3وتشــر
الشــيَا ِط َ
ني أَ ْولِيَـ َ
اآليــة الكرميــة إىل حقيقــة أن الفتنــة قدميــة قــدم النــوع اإلنســاين
علــى هــذه األرض .وطاملــا نظ ـران إىل الفــن احلادثــة علــى
مــر العصــور نظــرة امشئ ـزاز ،وهــذا رد فعــل طبيعــي ،فالفــن
أم ـراض فتاكــة ،ومنهــا مــا هــو ُم ْعـ ٍـد أيضــا .ولكــن ،ل ـِ َـم ال
جنــرب أن ننظــر إىل النصــف اململــوء مــن الــكأس؟! مبعــى أن
نتحــرى إجيابيــات الفــن ،إن كانــت مثــة إجيابيــات هلــا ،فهــي

الفتن

كالسم الزعاف ،نستخرج منه الرتايق أيضا..
أيهــا القــارئ الكــرمي ،منــذ عــدة أايم هـ ّـل علينــا هــال شــهر هللا
احملـَّـرم ،لــذا رأينــا أن حنتفــي بــه علــى طريقــة التقــوى ،فباإلضافــة
إىل درة العــدد املتمثلــة يف خطبــة حضــرة أمــر املؤمنــن (نصــره
هللا) ،الــي انتقيناهــا لــك مــن أرشــيف خطــب اجلمعــة الــي
تزامنــت مــع مطلــع هــال هــذا الشــهر احل ـرام ،وتناولــت
ابلطــرح قضيــة الفتنــة الكــرى وتداعياهتــا املعاصــرة ،ننتخــب
لــك أيضــا ابقــة مقاليــة تبــدو علــى اختــاف ألواهنــا منظوم ـةً
خبيــط واحــد متمثــل يف الرتكيــز علــى الفــن أيضــا كأبــرز عوامــل
قطــع العالئــق الــي أراد هلــا هللا تعــاىل أن تُوصــل .واحلديــث
عــن الفــن حديــث ذو شــجون ،ومــا زال املســلمون قاطبــة مــن
أقصــى املعمــورة إىل أقصاهــا تغــص حلوقهــم مبرارهتــا الــي كان
مــن تداعياهتــا املبكــرة مذحبــة كربــاء املشــؤومة ،وكمــا كانــت
ـرب علــى
الفتنــة الكــرى ،كمــا تُعــرف يف التاريــخ اإلســامي ،حـ ً
اخلالفــة الراشــدة األوىل ،كذلــك الفتنــة الــي أصابــت مجاعــة
املؤمنــن الثانيــة ،هــي حــرب علــى اخلالفــة الراشــدة الثانيــة،
لتتأكــد مماثلــة ِ
اآلخريــن ابألولــن .فليكــن هــذا العــدد مــن جملــة
ـوي روحيًّــا ضــد مســوم الفــن علــى أنواعهــا،
التقــوى مضـ ًّ
ـادا حيـ ًّ
ولننظــر مــن خــال صفحاتــه كيــف تتأتــى لنــا مواجهتهــا
واجتيازهــا ،ابهلل تعــاىل نســتعني ،وهــو املوفــق واملعــن.
--( .1العْنكبوت)3 :

( .2مرمي)72 :

( .3األعراف)28 :
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َْ
آمنُوا بِ َرّبِِ ْم
ُّ ﴿ن ُن نَـق
ِّ ُص َعل َْي َك نَـبَأَ ُه ْم ِبل
َ َْق إِنَّـ ُه ْم ِفْتـيَ ٌة
)14 َوِزْدَن ُه ْم ُه ًدى﴾ (الكهف
:شرح الكلمات
، تتبَّعه شيئًا بعد شيء:ص قَ ًّصا وقَ َص ًصا
َّ :ُص
ّ نق
ّ قص أََثـ َره ي ُق
رجعا يف الطريق اليت
َ ومنه «فارت ّدا على آاثرمها قَ َص ًصا» أي
َّ :وقص عليه اخلربَ والرؤاي
حدث هبما
َّ .األثر
َ سلَكاها ي ُق ّصان
»* العنوان الرئييس من إضافة أرسة «التقوى
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شواهد دينية

التفسري:
يبني هللا تعاىل :حنن نروي لك أحداثهم كما وقعت .وهذا
يعين أنه كانت هناك قصص شائعة بني القوم عن أصحاب
الكهف ،وأن تلك القصص القدمية عارية عن الصحة.
أيضا تدل على وجود قصص شائعة عن
واآلية السابقة ً
هؤالء القوم .ذلك أن البيان القرآين عنهم إمنا يبدأ من هذه
اآلية ،أما ما سبقه من البيان فهو ،كما يبدو ،ملخص
صحيح للرواايت الشائعة عنهم يف ذلك الوقت.
مث يقول هللا تعاىل ﴿إهنم فِتي ٌة آمنوا برهبم﴾ أي مجاعة من
الشرفاء أو األسخياء أو الشباب الذين آمنوا برهبم ،ذلك
الشاب (األقرب) .واحلق
أن الفىت يعين السخي الكرمي أو
ّ
إسهاما يف اخلدمات الدينية على العموم،
أن الشباب أكثر
ً
حيث جند أن كل من آمنوا ابلرسول  كانوا أصغر منه
ال منهم.
سنًّا إال قلي ً
وقد تكون كلمة «فتية» إشارة إىل فئة معينة من النصارى
الالجئني يف هذه الكهوف كانت أكثرهم تضحية .وقد
عاما يشمل مجيع النصارى الشرفاء الذين
يكون مفهومها ًّ
متسكوا بدينهم وقدموا التضحيات طيل َة هذه الفرتة املمتدة
إىل ثالثة قرون .وأان شخصيًّا أفضل املفهوم األخري.
إميان
أما قول هللا تعاىل «ف ِزْدانهم ه ًدى» فيعين أننا زدانهم ً
على إمياهنم بسبب تضحياهتم.
او ِ
ات
َاموا َفـقَالُوا َربُّـنَا َر ُّب َّ
﴿وَربَ ْطنَا َعلَى ُقـلُوبِِ ْم إِ ْذ ق ُ
الس َم َ
َ
َو َْ
ال ْر ِ
َد ُقـ ْلنَا إِذًا َش َط ًطا﴾
َن نَ ْد ُع َو ِم ْن ُدونِ ِه إِلًَا لَق ْ
ض لْ
(الكهف )15
شرح الكلمات:
الشيء يربِط ويربُط َربْ ًطا :أوَثـ َقه
َربَ ْطنا على قلوهبم :ربَط
َ

تحقيقات تاريخية

َّ
وشده .ربَط َج ْأ ُشه َرابط ًة :اشتد قلبُه .وربَط هللاُ على قلبه:
صبه (األقرب).
َّ
أفرطَّ .
وشط يف َسلعته َش َط ًطا:
جار؛ َ
َش َط ًطاَ :ش َّط َش َط ًطاَ :
جاوَز ال َق ْد َر احملدوَد؛ تباع َد عن احلقَّ .
السوم:
وشط يف َّ
َ
غاىل يف الثمن .و َّ
الش َطط :جماوزُة القدر واحلد (األقرب).
التفسري:
يبني هللا تعاىل ابلرغم أن امللِك واجلماهري كلهم كانوا
وصبهم ،فقاموا وأعلنوا
قوى قلوهبم ّ
يعارضوهنم إال أنه تعاىل ّ
عن عقيدهتم غري خائفني.
﴿ َه ُؤَل ِء َقـ ْوُمنَا َّاتَذُوا ِم ْن ُدونِ ِه ِ
ون َعل َْي ِه ْم
آلَ ًة ل َْوَل َْيتُ َ
ْط ٍ
َم ِمَّ ِن اْفـَتـ َرى َعلَى َّ
ان بَـ ٍِّ
بِ ُسل َ
اللِ َك ِذًب﴾
ي فَ
َم ْن أَ ْظل ُ
(الكهف )16
شرح الكلمات:
التسلط؛ قدرُة امللِ ِك (األقرب).
ُج ُة؛
ُ
سلطان :السلطا ُن :احل ّ
اجللي (األقرب).
ّبيُ ّ :
اضح ُّ
البي :الو ُ
التفسري:
يتضح من هذه اآلية أن القوم الذين خرج من بينهم
أصحاب الكهف كانوا يعبدون األصنام حيث اختذوا آهلة
كثرية من دون هللا تعاىل .وهكذا كانت حال الرومان حيث
أواثن كثرية.
كانوا يعبدون ً
املوحدين مل تكن
كما يتضح من قول هللا هذا أن هذه الفئة من ِّ
عبارة عن فتيان متشتتني متفرقني ،بل كانوا متمسكني بدين
واحد ،يتزاورون فيما بينهم .ذلك أن مضمون هذه اآلية يدل
على أهنم كانوا يديرون هذه احلوارات فيما بينهم على انفراد.

5

اللَ َف ْأ ُووا إَِل ال َ
ون إَِّل َّ
ْك ْه ِف
﴿وإِ ِذ ا ْعَتـ َزلْتُ ُمو ُه ْم َوَما يَـ ْعبُ ُد َ
َ

حتِ ِه َويُـ َهيِّ ْئ ل ُ
يَـ ْن ُش ْر ل ُ
َك ْم ِم ْن أَ ْمرُِك ْم ِمرَفـقًا﴾
َك ْم َربُّ ُك ْم ِم ْن َرْ َ
(الكهف )17

شرح الكلمات:
اق
بسطهِ ،خ ُ
رت أور ُ
ُ
َواهَ .
ينشرَ :
نش ْ
نشر َ
الف ط َ
الثوبَ :
أذاعه
الشجر :انبسطت وامت ّدتَ .
نشراَ :
نشر اخلَبـ َر ً
(األقرب).
لطف ومل يعنِّف
ِمرَفـقًا :رفَق به وعليه وله يرفِق ِم ْرَفـ ًقاُ :
(األقرب).
التفسري:
عرفوا كلمة «الكهف» يف قوهلم« :ف ْأ ُووا إىل الكهف»،
لقد ّ
وهذا يدل على أهنم عنَوا به كه ًفا معّيـنًا شهريًا يف منطقتهم،
وكان كل واحد منهم يعرفه .ولو كان املراد به أي كهف
لقالوا «ف ْأ ُووا إىل ٍ
كهف».
وقد اشتهر هذا الكهف من قبل ألن العبيد كانوا يفرون
وخيتفون فيه لدى تعرضهم للظلم الشديد على أيدي
أسيادهم الرومان .مما ال شك فيه أهنم قاموا بتوسيع هذا
أيضا.
اسعا من قبل ً
الكهف كثريًا ،ولكنه كان و ً
كما يتضح من هذه اآلية أن أصحاب الكهف كانوا هدفًا
لالضطهاد منذ فرتة طويلة قبل جلوئهم إىل كهفهم .ذلك
أن قوهلم ﴿وإ ِذ اعتزلتموهم﴾ يدل على أن قومهم قد قاموا
مبقاطعتهم اجتماعيًّا ،فكانوا يعيشون يف جمموعة منفصلة
عن ابقي القوم .فقرروا ابلتشاور أهنم سيفعلون ما فعل
العبيد من قبل ،وسيختفون يف الكهف حني تشتد وطأة
ضارا بدينهم.
الظلم ويصبح العيش بني القوم ًّ
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﴿وتَـ َرى َّ
َات
س إِذَا َطل ََع ْت تَـ َز َاوُر َع ْن َك ْه ِف ِه ْم ذ َ
َ
الش ْم َ
الش َم ِ
الْيَ ِم ِ
َج َوٍة
َات ِّ
ِض ُه ْم ذ َ
َربَ ْت تَـ ْقر ُ
ال َو ُه ْم ِف ف ْ
ني َوإِذَا غ َ
اللِ َم ْن يَـ ْه ِد َّ
آي ِت َّ
اللُ َفـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِد َوَم ْن
ِم ْن ُه َذلِ َك ِم ْن َ
َن تَِ َد لَ ُه َولِيًّا ُم ْر ِش ًدا﴾ ()18
يُ ْض ِل ْل َفـل ْ

شرح الكلمات:
اور وقد ُحذفت إحدى التاءين حبسب
تَز َ
اوُر :أصلُه تتز ُ
احنرف»
القواعد العربية .ومعىن «تَز َاوَر عنه :ع َدل عنه و َ
(األقرب).
قرض
قرض
قرضاَ :
الشيء يقرِض ً
َ
قطعهَ .
تَقرِضهمَ :
الوادي :جا َزه .قرض املكا َن :ع َدل عنه َّ
وتنكبه (األقرب).
َ
َجوة :الفجوُة :ال ُف ْرج ُة بني الشيئني؛ ما اتسع من
فْ
األرض؛ ساح ُة الدا ِر (األقرب).
ِ
مرش ًدا :أرش َده :هداه (األقرب) ..أيَ -1 :دلَّه على
أوضحه لـه بيّنه لـه؛  -3أوصلَه إىل غايته؛
الطريق؛ -2
َ
 -4هداه إىل اإلميان.
التفسري:
لقد بني هللا  هنا مكان هذا الكهف .يتضح من
عالمات الكهف املذكورة هنا أن هؤالء كانوا يقيمون يف
أقصى املناطق الشمالية من الكرة األرضية ،ألننا إذا كنا
يف املناطق الشمالية من األرض واجتهنا إىل الشرق تكون
الشمس على مييننا ،وإذا كنا يف املناطق اجلنوبية واجتهنا
إىل الشرق تكون الشمس على يساران.
كما يتضح لنا من هذا الوصف القرآين أن فوهة كهفهم
كانت يف اجلهة الشمالية الغربية ،ألن املبىن الذي وجهه
إىل الشمال متر الشمس من ميينه إىل مشاله.

وقولـه تعاىل ﴿ ُه ْم ِف فَ ْج َوٍة ِمنْ ُه﴾ يدل على وجود مساحة
واسعة داخل الكهف .وهذا ما تؤكده تلك السراديب
ألهنا واسعة ًّ
َ
الطول
جدا من داخلها ،وقد ق ّدر البعض
اإلمجايل لشوارعها وغرفها املبنية يف الطوابق الثالثة حبوايل
 870ميالً! كما كان ضوء الشمس ال يصل داخل
تلك السراديب إال قليالً ،ولوال ذلك ألُلقي القبض على
حفرا يوصل إليها اهلواء،
أهلها .لقد ُحفرت السر ُ
اديب ً
يدخل إليها الضوء الذي يدل على وجودهم.
من دون أن ُ
قال  St. Jeromeيف القرن الرابع امليالدي :إن هذه الغرف
مظلمة لدرجة مذهلة ،وال
ميكن أن يصل إليها ضوء
الشمس إال إذا كان هناك
تص ّدٌع أو تش ّق ٌق يف املبىن.
(املوسوعة الربيطانية طبعة
 1910 -11كلمة
.)Catacombs of Rome
واحلق أنه ببيان موقعهم
اجلغرايف قد نبّه هللا تعاىل
عدوا يف الشمال فليأخذوا منه حذرهم،
املسلمني أن هلم ًّ
ولكن املسلمني لألسف مل ينتبهوا لذلك.
﴿م ْن َيـ ْه ِد َّ
اللُ َفـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي﴾..
يقول هللا تعاىل بعد ذلك َ
أي لقد أشران ولكن لن يفهم إشارتنا إال املهتدون ..مبعىن
أن املسلمني الذين يوالون هذه الشعوب يهلكون ،أما
املسلمون الذين يكونون على اتفاق واحتاد فيما بينهم
يفلحون .ولكن األسف أن املسلمني حتاربوا فيما بينهم،
بينما تصاحلوا مع ملوك الروم ،اللهم إال املسلمني األوائل.

ورد يف التاريخ أن ملك الروم ملا مسع عن احلرب الدائرة
بني سيدان علي ومعاوية رضي هللا عنهما أراد اهلجوم على
الدولة اإلسالمية ،فكتب معاوية إىل ملك الروم :حذا ِر
أن تغرتّ ابلنـزاع بيننا .فوهللا ،لو هامجت عليًّا لسوف
*
أكون َ
أول قائد خيرج حملاربتك من قِبله .
حل ُ
ملوك
ولكن ملا احنرف املسلمون عن اإلسالم تصا َ
بغداد مع احلكومة الرومانية الشرقية الشهرية ابلبيزنطية
وذلك لضرب الدولة اإلسالمية إبسبانيا .أما امللوك
إبسبانيا
املسلمون
فأرسلوا اهلدااي إىل اباب
روما وتصاحلوا معه،
وذلك لضرب الدولة
اإلسالمية ببغداد .إان
هلل وإان إليه راجعون.
علما أن املقطعة القرآنية
ً
﴿املر﴾ هي اليت لفتت
نظري إىل هذا األمر
أساسا ،ونبّهتين إىل هذا
ً
اخلطأ الفادح واملؤمل الذي ارتكبه املسلمون.

ـتغال معاويــة حبــرب
ـك الــروم اشـ َ
* ونــص الروايــة كاآليت« :فلمــا رأى ملـ ُ
ِ
ـدان إىل بعــض البــاد يف جنــود عظيمــة وطمــع فيــه .فكتــب معاويــة
علـ ٍّـي تـ َ
ـن ،ألصطلحـ ّـن أان وابـ ُـن
إليــه :وهللا لئــن مل تنتــه وترجــع إىل بــادك اي لعـ ُ
األرض مبــا
عمــي عليــك ،وألُخرجنَّــك مــن مجيــع بــادك ،وألُضيقـ ّـن عليــك
َ
ـت» (البدايــة والنهايــة جملــد  7ص .)119
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ِ
الر ْح ِن ب ِن أَِب لَيـلَى قَـ َ ِ
ْ ِ
ك َه ِديَّةً َِس ْعتـَُها
ب بْ ُن عُ ْجَرَة ،فـََق َ
ال :أََل أ ُْهدي لَ َ
ْ
عَ ن َعْبد َّ َ ْ
ـال :لَقيَِن َك ْع ُ
ـول َِّ
ـول َِّ
ِ ِ
ف
الل َ فـَُق ْلنَاَ :ي َر ُس ـ َ
ت :بـَلَى فَأ َْه ِد َها ِل .فـََقالَ :سـ ـأَلْنَا َر ُس ـَ َ
الل َكْي َ
َّب ؟ فـَُق ْل ُ
م َن الن ِّ
ص ِّل
ف نُ َسـ ـلِّ ُم َعلَْي ُك ـ ْـم .قَ َ
الص ـ َـاةُ َعلَْي ُك ـ ْـم أ َْه ـ َـل الْبـَْي ــت؟ فَـ ـِإ َّن َّ
َّ
اللَ ِقـ ـ ْد َعلَّ َمنَ ــا َكْي َ
ال :قُولُـ ـوا :اللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
ِ
حي ٌد َِمي ٌد .اللَّ ُه َّم
ت َعلَى إِبـَْراه َيم َو َعلَى ِآل إِبـَْراهي ـ َـم إِن َ
صلَّْي َ
َعلَ ــى ُمَ َّم ــد َو َعلَ ــى آل ُمَ َّم ــد َك َم ــا َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
ِ
حي ٌد َِمي ٌد.
ت َعلَ ــى إِبـَْراه َيم َو َعلَى ِآل إِبـَْراهي ـ َـم إِن َ
َب ِرْك َعلَ ــى ُمَ َّم ــد َو َعلَ ــى آل ُمَ َّم ــد َك َم ــا َب َرْك َ
(صحي ــح البخاري ،كت ــاب أحاديث األنبياء)
ول َِّ
عَ ْن عب ِد َِّ
الَ :ها إِ َّن الْ ِفتـْنَةَ َها
ت َر ُس َ
الل بْ ِن عُ َمَر  قَ َ
الل  يُ ِشريُ إِ َل الْ َم ْش ِرِق فـََق َ
الَ :رأَيْ ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ث يَطْلُ ُع قـَْر ُن الشَّْيطَان( .صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق)
ُهنَا ،إِ َّن الْفتـْنَةَ َها ُهنَا م ْن َحْي ُ
ـول َِّ
ِ
عَ ْ
ـــن عُ ــروَة بْــن ُّ ِ
ـي  أ َّ
ِ
الص ـ َـا ِة:
َن َر ُس ـ َ
الل َ كا َن يَ ْدعُ ــو ِف َّ
َْ ُ
الزبـَـ ْـر َع ـ ْـن َعائ َشـ ـةَ َزْو ِج النَّ ـ ِّ
ـك ِم ــن َعـ ـ َذ ِ
ِ
ِ
ك ِم ْن
ك ِم ـ ِْـن فِتـْنَ ِة الْ َم ِس ـ ِ
ـيح الد َّ
َّج ِالَ ،وأَعُ ــوذُ بِ َ
اب الْ َق ـ ْـرَ ،وأَعُ ــوذُ بِ َ
اللَّ ُه ـ َّـم إِّن أَعُ ــوذُ ب ـ َ ْ
فِتـنَ ـ ِـة الْمحي ــا وفِتـنَ ـ ِـة الْمم ـ ِ
ال لَهُ قَائِـ ٌـلَ :ما أَ ْكثـََر
ـك ِم ْن الْ َمـ ـأْ َِث َوالْ َم ْغَرِم .فـََق َ
ـات .اللَّ ُه ـ َّـم إِِّن أَعُ ــوذُ بِـ َ
ْ َ َْ َ ْ َ َ
ـف( .صحيح
َم ــا تَ ْس ــتَعِي ُذ ِم ـ ْـن الْ َم ْغ ـ َـرِم .فـََق ـ َ
ـال :إِ َّن َّ
الر ُج ـ َـل إِ َذا َغـ ـ ِرَم َح ــد َ
ب َوَو َع َد فَأ ْ
َخلَ ـ َ
َّث فَ َكـ ـ َذ َ
البخ ــاري ،كت ــاب األذان)
ِ
ِ
ـول
ض الْعِْل ُم َويَظْ َهُر ْ
يلَ :ي َر ُس ـ َ
عَ نْ أيب ُهَريـَْرَة قَ َال :قَ َال النِ ُّ
الَ ْه ُل َوالْف َُ
َّب  :َيـُْقبَ ُ
ت َويَ ْكثـُُر ا ْلَْر ُج .ق َ
َِّ
الل َوَما ا ْلَْر ُج؟ فـََق َالَ :ه َك َذا بِيَ ِد ِه فَ َحَّرفـََها َكأَنَّه يُِر ُيد الْ َقْت َل( .صحيح البخاري ،كتاب العلم)
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أبيات خمتارة من قصيدة نظمها سيدنا مرزا غالم أمحد القادياني
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم (كتاب سر اخلالفة)

خطبة الجمعة

الص َحا َب ِة َ
َن ُم َ
وذ ُج َّ
األ ْط َه ِار
الف ْت َن ِة
ِفي
إخماد ِ
ِ
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده اهلل تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي 
بتاريخ 2012/11/23م في مسجد بيت الفتوح بلندن

أشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك ل ــه،
وأشــهد أن حمم ـ ًدا عبــده ورســوله .أمــا بعــد

بسـ ِـم هللا
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــمْ .
ـن *
الر ْحَــن َّ
َّ
ب ال َْعالَمـ َ
الرحيــم * ا ْلَ ْم ـ ُد هلل َر ِّ
الرحيــم * َمالــك ي ـَ ْـوم ال ِّديــن * َّإي َك نـَْعبُـ ُد
الر ْحَــن َّ
َّ
قيم *
الصـ َـرا َ
عني * ْاهـ َ
َو َّإي َك نَ ْســتَ ُ
ـدن ِّ
ط ال ُ
ْم ْســتَ َ
ِ
ضـ ِ
ـت َعلَْي ِهـ ْـم غَـ ِْ
ـوب
ـر ال َْمغْ ُ
صـ َـراط الَّ ِذيـ َـن أَنـَْع ْمـ َ
َعلَْي ِهـ ْـم َوال الضَّالِّــن .آمــن.
* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة «التقوى»
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مفارقة إراقة الدماء يف شهر حترمي الدماء
نواكب هذه األايم طلوع هالل شهر هللا احملرم حبسب
التقومي القمري ،وهو الشهر األول حبسب التقومي اهلجري.
لقد بدأ شهر احملرم يوم اخلميس املاضي أو يوم اجلمعة يف
خرجت للجمعة يف املرة املاضية
بعض األماكن .عندما
ُ
هنأين أحد اإلخوة مبارًِكا ،وكان واقفا قرب البيت.
املباركة؟ ففي اليوم
فتساءلت يف نفسي :أي معىن لتلك َ
وشنّت هجمات على
نفسه وقعت تفجريات يف العراق ُ
وح ِصدت منهم عشرات األرواح.
الشيعة ُ
إذًا ،حنن نتبادل التهاين مبطلع العام اجلديد فقط على
سبيل العادة ،بينما كان األوىل أن يُبدي أكثر املسلمني
احملرتمني ممن يواسون األمة قلقهم وخماوفهم .ولكن مل كل

تضحيات الصحابة

هذا القلق واخلوف؟! السبب ،كما قلت ،هو التفجريات
وسفك الدماء ،األمر الذي ال خيفى على أحد ،وقد بلغ
الوضع من اخلطورة مبل ًغا أن بعض الناقمني على الشيعة
ليسوا سوى إرهابيني مغرضني ُتركهم أصابع خارجية،
وليست هلم مصلحة دينية قط يف ارتكاب جرائمهم تلك،
إمنا أهدافهم سياسية حمضة ،وال يبغون إال أن يُفشلوا
احلكومة ..يف العادة يكون يوم العاشر من حمرم مصدر قلق،
ومناسبة يُتوقع فيها اخلطر ،ال سيما يف بعض بلدان الشرق
كباكستان وغريها ،ففي هذا اليوم تبلغ املظامل منتهاها.
وقد سبق أن هومجت اجتماعات الشيعة املختلفة ،وكما
قلت آن ًفا ،فإن هجوما قد ُش ّن على الشيعة يف العراق يف
اليوم األول من شهر احملرم .كما ُشنت اهلجمات يف شىت
املدن وأُزهقت نفوس كثرية يف ابكستان مثل "راولبندي"
و"كراتشي" ،و"كوئته" و"سوات" كما أذاعت ُص ُحف
أمس .،وقد ُشنت اهلجمات يف راولبندي أمس وأول أمس
شخصا حتفهم .وبسبب هذه
أيضا ،ولقي البارحة 23
ً

ومكناتهم

اهلجمات اليت تُشن على الشيعة تنشأ لديهم ثوائر االنتقام.
احلق أن حال املسلمني اليوم تدعو للراثء ،هذه اخلالفات
ٍ
حكومات
توسع اهلوة بني املسلمني،
الدينية أو غريها ِّ
وشعوب .وهناك بعض البالد اليت متسك مبقاليد السلطة
فيها ال ِفرقة اليت هي أقلّية عددية ،وبسبب ذلك تبدي
ال ِفرقة اليت هي أكثرية رد فعلها بشدة متناهية فتستخدم
األسلحة واملتفجرات ،وعندما تسنح لألقلية الفرصة ال
نفوسا بريئة كثرية
ترتدد يف االنتقام ،مث تُزهق احلكومات ً
بذريعة احلرب على اإلرهاب أو قمع التمرد ،وتقصف
الرصاص دون هوادة ،فتُهدم البيوت دون
املدن ويُطلق
ُ
متييز ويُقتل آالف من الرجال والنساء يف بلدهم .وهذا ما
حيدث يف سورية يف هذه األايم .ويف خضم حرب املسلمني
مع املسلمني تنطلق أيدي أعداء اإلسالم فتفعل ما تشاء
وكيفما تشاء.
من املعلوم أن خالفات املسلمني الداخلية وشق الوحدة يف
صفوفهم أحد أسباب هجوم إسرائيل على الفلسطينيني.
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“ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻭ َ
ﻓﺄﻧﺎ ﻭﻋ ٌّ
ﺑﻦ ﺃﻲﺑ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺇﻰﻟ َ
ﻫﺮﻗﻞ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪَ ،
ﺃﺧﻮﺍﻥُ ،ﻛ ٌّﻞ ﻣﻨَّﺎ ﻳﺮﻯ
ﻲﻠ
ِ
ﻳﺔ ِ
ﺑﺄﻗﺮﺏ ﺇ َّﻲﻟ ﻣﻦ ﻋ ٍّ
ﻓﺎﻛﻔﻒ ﻳﺎ ُ
ْ
ﻫﺮﻗﻞ
ﻲﻠ،
ﻣﺮ ﻓﺎﻤ ﺃﻧﺖ
َ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻪ ،ﻭﻣﻬﺎﻤ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃ ٍ

ﺗﺤﺖ ﺇ ْﻣ َﺮ ِﺓ ﻋ ٍّ
ﺑﺠﻴﺶ َﺟ َّﺮﺍ ٍﺭ ،ﻋ ٌّ
ﻋﻨَّﺎ ُﺧ ْﺒ َﺜ َﻚ َ َّ
ﻭﺷ َﻙ ﻭﺇﻻ ُ
ﻲﻠ ﻗﺎﺋﺪُ ه ،ﻭﺃﻧﺎ َ
ﻲﻠ
ﺃﺗﻴﺖ ﺇﻟﻴﻚ
ٍ
َ
ﺣﺘﻰ ُﺃ َﻣ ِّﻠ َﻜ ُﻪ َ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ َ
ﻗﺪﻣﻴﻚ”
ﺗﺤﺖ

فما من دولة مسلمة إال ُوتتك فيها ال ِقيم األخالقية
نتيجة اخلالفات الدينية أو السياسية وتذيع فيها أحاديث
املمارس .فنرى أن أحد اجلانبني عرضة للظلم
عن الظلم َ
واالضطهاد على أية حال ،ونتيجة لذلك فإن القوى
اخلارجيةً ،
اخلناق على املسلمني
كل يف حميطها ،تُ َضيِّق
َ
ابستمرار .ليت املسلمني اليوم يطلعون على التاريخ
فيتعلموا الدرس مما جرى ابألمس مع أسالفهم .حني
أي إمرباطورية
وقفت احلكومة املعادية لدولة اإلسالمْ ،
الروم وقتذاك ،موقف العداء من املسلمني ،وعزمت على
استغالل اخلالفات بني سيدان علي ومعاوية رضي هللا
عنهما ،ملا رأوا أهنا فرصة مثينة الستعادة جمدهم الغابر،
فلما منا ذلك اخلرب إىل مسامع معاوية َّ رد على رسالة
ﺑﻦ
هرقل مبا هو مشهور يف التاريخ مبا نصه“ :ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ِ
َ
ﺃﻲﺑ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺇﻰﻟ َ
ﻭﻋﻠﻲ ﺃﺧﻮﺍ ِﻥُ ،ﻛ ٌّﻞ
ﻫﺮﻗﻞ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪَ ،
ﻓﺄﻧ ٌّ
ﺄﺑﻗﺮﺏ
ﻣﻨَّﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﺤﻟﻖ ﻟﻪ ،ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃ ٍ
ﻣﺮ ﻓﻤﺎ ﺃﻧﺖ َ
ﻲﻟَّ
ﻭﺷ َ
ﻓﺎﻛﻔﻒ ﺎﻳ ُ
ﺮَّﻙ ﻭﺇﻻ
ﻋﻠﻲ،
ﻫﺮﻗﻞ ﻋﻨَّﺎ ُﺧْﺒـﺜَ َﻚ َ
ْ
ﺇ ﻣﻦ ٍّ
ﻋﻠﻲ
ﺃﺗﻴﺖ ﺇﻟﻴﻚ ٍ
ﻋﻠﻲ ُ
ﺠﺑﻴﺶ َﺟﺮَّ ﺍﺭٌٍّ ،
ﻗﺎﺋﺪﻩ ،ﻭﺃﺎﻧ َ
ُ
ﺤﺗﺖ ﺇ ْﻣ َﺮِﺓ ٍّ
ﺣﻰﺘ ﺃُ َﻣﻠِ َ
َ
ﻗﺪﻣﻴﻚ” هذا كان رد فعل
ﺤﺗﺖ
ّﻜ ُﻪ َ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻲﺘ َ
الصحابة  الذين ننتمي إليهم .ولكن املسلمني يف هذه
األايم يكيدون ضد احلكومات اإلسالمية ابلتواطؤ مع غري
املسلمني ومع ذلك يسمون أنفسهم مسلمني.
وعلى الرغم من تشرذم هؤالء العلماء واملشايخ دعاة
الفتنة وتفرقهم ،إال أهنم يتفقون على أمر واحد وهو الكيد
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”

للجماعة اليت أسسها املسيح احملمدي أو تكفري املسلمني
األمحديني الذين يؤمنون إمياان صادقا بـ “ال إله إال هللا حممد
رسول هللا” .إن هؤالء القوم ال خيافون قط وال يتأملون
كالم الرسول الذي يشهدون برسالته أو ي ّدعون ابلنطق
بتلك الشهادة ،وي ّدعون أهنم جاهزون للتضحية بنفوسهم
ْت
وشرفهم .وال يبالون قط أبن النيب  قال“ :أَف ََل َش َقق َ
َع ْن َقـ ْلبِ ِه؟!” ،وذلك القول النبوي وإن كانت مناسبته مع
صحايب معني ،إال أنه حيمل تعليما عا ًما لكافة املسلمني،
أَف ََل َش َق ْقتُم أنتم َع ْن قلوب الذين ينطقون بكلمة الشهادة
َح َّت َتـ ْعلَموا أَقَالوها صدقا وإخالصا أَ ْم خوفًا ورايء؟! ليت
من يسمون أنفسهم مشايخ يفقهون هذا األمر! فيتخلوا
عن التبجح بعلمهم املزعوم ،وجيب أن يُطلعوا العوام على
الصدق واحلق بدال من إضالهلم ،وينبغي أن ينخرطوا
يف سلسلة جري هللا يف حلل األنبياء ُّ
ويكفوا عن صب
الزيت على انر ال ُفرقة والتشتت .عليهم أن يتخلوا عن
فكرة احلروب الدينية وينشروا تعليم اإلسالم اجلميل كما
يقوضون قوة األعداء وجيمعوهنم
بيّنه مسيح الزمان وبذلك ّ
حتت راية النيب .
كنت قد بدأت احلديث عن شهر حمرم ،وسأقرأ عليكم
بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود  عن هذا
املوضوع ليتضح األمر ملئات آالف األمحديني وليسمعها
األمحديون اجلدد وليعلم الشباب أيضا الذين ليس لديهم
إملام هبذه األمور كيف أذاع املسيح املوعود  شرف

هؤالء الصلحاء وكيف عرف مكانة الصحابة  ،وكيف
وضع املبدأ إلجاحة أصل ال ُفرقة بني الشيعة وأهل السنة،
وكيف علّم املسلمني يف كافة األصقاع أساليب االجتماع
على يد واحدة ليصبحوا أمة واحدة .كذلك ليعلم غري
األمحديني أيضا الذين يسمعون خطيب أحياان ما هو
التعليم احلقيقي ليكون املسلمون يف هذا العصر صورة
حقيقية لـ “رمحاء بينهم”.
عليكم أن تفكروا أيها الناس ،حتّام ُ
تشكون من تدهور
حال املسلمني مث تزعمون أنكم تؤدون واجب خدمة
اإلسالم ابملظاهرات أو اإلرهاب؟! حتّام تفسحون اجملال
ألعداء اإلسالم للهجوم عليه بتصرفاتكم الشائنة والعبثية؟!
فسواء كان فقدان األمن والسكينة يف البالد اإلسالمية
انجتا عن ظلم أعداء اإلسالم للمسلمني أو تظامل املسلمني
فيما بينهم ،فإن َّ
حل مجيع هذه املشاكل
والقدرَة على استعادة جمد املسلمني الغابر
إمنا هو عند املبعوث من هللا تعاىل الذي
هو احملب الصادق للنيب  واملكلَّف
مبهمة نشر تعليمه  يف العامل.
سوف أقدم لكم بعض املقتبسات اليت
تلقي ضوءا على مكانة الصحابة 
كما قلت قبل قليل .فإن كنتم تريدون أن يُعتَ ّد
بوحدتكم وتريدون إنقاذ اإلسالم من هجمات األعداء
وتنوون أن أتتوا ابلعامل حتت راية النيب  بتبليغ دعوة
اإلسالم إليهم فال بد لكم من أن تتخلوا عن التمييز الديين
بني الشيعة والسنة وال بد أن متحوا الفوارق بني الطوائف
املختلفة ،وينبغي العمل بتعليم اإلسالم الذي جاء به
النيب  ،وهو بريء متا ًما من الفئات واألحزاب بل كل
صحايب كان َمثال أعلى يف التضحية وكان أسوة يف كسب
اهرا يُستمد
احلسنات والتقوى .وكان كل واحد منهم ً
جنما ز ً

منه النور واهلداية .ولكن مكانة بعضهم كانت أعلى من
علو املكانة الذي حظي
بعضهم اآلخر عند النيب  .إن ّ
به أبو بكر الصديق  عند هللا ورسوله  ال ميكن أن
حيظى به غريه .واحلال نفسها فيما يتعلق مبكانة سيدان
عمر وعثمان وعلي  .مث أتيت درجة اإلمامني احلسن
واحلسني.
حقيقة تفاوت مراتب الصحابة ،ومكانة الص ِّديق
جيب النظر إىل الصحابة على حسب مراتبهم ،ولو فعلوا
ذلك لن تبقى هناك أية خصومات .وللقضاء على هذه
النزاعات قد بُعث املسيح املوعود  ،حيث كشف
علينا مكانة كل صحايب للنيب  وكل قريب له ،
وأرسى تكرميهم وشرفهم .لقد قال :
شأن وأرف ُع
ّمت أن الص ِّديق
أعظم ً
«و ُعل ُ
ُ
مكان ِمن مجيع الصحابة ،وهو اخلليف ُة
ً
آايت
لت ُ
األ ّول بغري االسرتابة ،وفيه نز ْ
اخلالفة» ِ
(س ُّر اخلالفة)
أيضا:
وقال ً 
«ووهللاِ ،إنه كان آد َم الثاين لإلسالم،
َ
األول ألنوار خريِ األَانم ،وما
املظهر
و َ
كان نبيًا ولكن كانت فيه قُوى املرسلنيِ ».
(س ُّر
اخلالفة)
أيضا:
وقال ً
«إ ّن هللا كان يعلَم أبن الص ّديق أشج ُع الصحابة وِمن
التُقات وأحبُّهم إىل رسول هللا  ومن ُ
الكماة ،وكان
فانيًا يف ُح ِّب سيّ ِد الكائنات ،وكان اعتا َد من القدمي
اعي شؤونَه ،فأسلى به هللاُ نبيَّه يف ٍ
وقت
أن ميونَه وير َ
نيب
وخ َّ
عبوس وعيش ٍ
بؤسُ ،
ص ابسم الص ّديق وُقـ ْر ِب ِّ
ن اْثـَنـ ْ ِ
ي﴾ ،وجعله
الَّثـ َقلَنيِ ،وأفاض هللا عليه خلع َة ﴿َث َِ
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وكان كل واحد منهم ً
نجم زاه ًرا يُستمد منه النور والهداية .ولكن مكانة بعضهم
كانت أعىل من بعضهم اآلخر عند النبي  .إن عل ّو املكانة الذي حظي به أبو بكر

الصديق  عند الله ورسوله  ال ميكن أن يحظى به غريه .والحال نفسها فيام

يتعلق مبكانة سيدنا عمر وعثامن وعيل  .ثم تأيت درجة اإلمامني الحسن والحسني.

من املخصوصنيِ ».
(س ُّر اخلالفة)
وقال املسيح املوعود  يف مناسبة أخرى:
ُّجارِ”
لقد أسلم اخلليفة األول الذي كان “ َملِ َك الت ّ
وأعان املسلمني يف عهد الرسول  معون ًة ال نظري هلا،
وقد ُمنح درج َة الص ّديق ،وصار َ
أول رفيق وخليفة .ورد
أنه كان قاف ً
ال من رحلة جتارية ،وبينما هو ال يزال يف
طريقه إىل مكة لقيه شخص ،فسأله أبو بكر  :هل
من جديد؟ قال ليس هناك من جديد سوى أن صديقك
قد ادعى النبوة .فتوقّف أبو بكر يف مكانه وقال إذا كان
قد ادعى النبوة فهو صادق( .امللفوظات)
أيضا:
وقال ً 
أنفق أبو بكر َّ 
كل ماله ومتاعه يف سبيل هللا تعاىل،
لقد َ
واكتفى ابلتزمل بلحاف ،ولكن ماذا فعل هللا
به؟ لقد جعله ملِ َك ِ
العرب كلهم ،وأحىي
على يديه اإلسال َم ،وجعله منتصرا على
املرت ّدين من العرب ،وآاته ما ال خيطر
ببال أحد.
من مناقب الفاروق
مث قال املسيح املوعود  يف بيان مناقب عمر :
هل تعرِفون مكان َة عمر العظيمة؟ كان من العظمة حبيث
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نزل القرآن موافقًا لرأيه يف بعض األحيان .وقد ورد يف
احلديث أن الشيطان يفر ِمن ِظ ّل عمر .ويف حديث آخر:
لو كان بعدي نيب لكان عمر .ويف حديث اثلث :كان
حمدثون ،ولو كان يف أميت َّ
يف األمم السابقة َّ
حمدث لكان
عمر.
أيضا يف مناقب عمر :
مث يقول ً 
أيضا يتلقى اإلهلام ،ولكنه ما كان يع ّد نفسه
كان عمر ً 
شيئًا يُذَْكر ،ومل يغرتّ يوما ابإلهلامات اليت كان يتلقاها ،ومل
يع ّد نفسه شر ً
يكا يف اإلمامة السماوية اليت منحها هللا نبيَّه
 ،بل َّ
عد نفسه من خدامها العاديني ،ولذلك جعله
هللا تعاىل انئبًا لتلك اإلمامة احلقّة ،أي خلَع عليه خالفة
رسوله .
مث يقول املسيح املوعود  يف كتاب آخر:
« ُدفن جبوار رسول هللا رجال ِن كاان صا َحلني
رفقاء
َّرين َّ
مقربَني طيِّبَني ،وج َعلهما هللا َ
مطه َ
رسوله يف احلياة وبعد ا َحل ْيِ ،فالرفاق ُة هذه
الرفاق ُة ،وق َّ
َل نظريه يف الث َقلَنيِ .فطوىب
هلما أهنما معه عاشا ،ويف مدينته ويف مأواه
استُخلِفا ،ويف ُحج ِر روضتِه ُدفِنا ،وِمن جنِّة َمزاره
أُ ْدنِيَا ،ومعه يُب َعثان يف يوم الدين( ».حجة هللا)
مث قال  يف موضع آخر:

علي ريب أن ِ
الفاروق وعثما َن كانوا من
الص ّديق و َ
«و َ
أظهر ّ
أهل الصالح واإلميان ،وكانوا من الذين آثرهم هللا
وخ ُّصوا مبواهب الرمحن( ».سر اخلالفة)
ُ
وقال  أيضا:
الشيخنيِ،
“وأَميُ هللاِ ،إنه تعاىل قد ج َعل
َ
ُّورين ،كأبو ٍ
اب
و َ
الثالث الذي هو ذو الن َ
لإلسالم وطالئ َع فوج ِخريِ األانم( ”.سر
اخلالفة)
وقال املسيح املوعود  يف مناقب علي :
الناس إىل
"كان  - -تقيًّا نقيًّا ِمن الذين ُه ْم ُّ
أحب ِ
ِ
وسادات الزمان .أس ُد هللاِ الغالب
الرمحن ،وِمن نَُ ِب ا ِجليْ ِل
وَفـ َت هللاِ احلنّان ،نَ ِد ُّي َ
الك ِّف طيّ ُب ا َجلنا ِن .وكان شجا ًعا
فوج من أهل
وحي ًدا ال يُزايل مرك َزه يف امليدان ،ولو قاَبـلَه ٌ
بعيش أَنْ َك َد ،وبلَغ النهاي َة يف زهاد ِة
العمر ٍ
العدوان .أنف َد َ
ِ
َّش ِب وإماط ِة
نوع اإلنسان .وكان أ ّو َل
الرجال يف إعطا ِء الن ْ
ِ
الش ْج ِبُّ ،
َّ
وتفق ِد اليتامى واملساك ِ
ني واجلريان .وكان جيلّي
أنو َاع بَسال ٍة يف َ
ِ
العجائب يف َهيجا ِء
معارك وكان َم ْظ َه َر
ِ
ْب البيا ِن
السنان .ومع ذلك كان َعذ َ
السيف و ِّ
فصيح اللسان .وكان يُ ِ
دخل بيانَه يف َج ْذ ِر
َ
ويلي
القلوب وجيلو به صدأَ األذهانُْ ،
قادرا على أنواع
َم ْطلَ َعه بنور الربهان .وكان ً
فاعتذر إليه
انضلَه فيها
األسلوب ،وَمن َ
َ
اعتذار املغلوب .وكان كام ً
ال يف كل خري ويف
َ
ُط َر ِق البالغة والفصاحة ،وَمن أنكر كمالَه فقد سلَك
َك الوقاحة .وكان ين ُد ُب إىل ُمواسا ِة َ
مسل َ
املضط ّرِ ،وأي ُمر
املقربني .ومع
إبطعا ِم القان ِع واملـُْعرتِّ ،وكان من عباد هللا َّ
كأس الفرقان ،وأُ ِ
عط َي
تضاع ِ
ذلك كان من السابقني يف ار ِ
عجيب إلدر ِ
اك ِ
دقائق القرآن( ".سر اخلالفة)
له َفـ ْه ٌم
ٌ
مث يسرد املسيح املوعود  قص َة هجرة النيب  من

مكة إىل املدينة ويف سياقها ي ِرُد شيء من مناقب سيدان
علي :
مث إن أحد أحبّة النيب  املتفاين يف حبّه
وإميانه َّ
ظل مستلقيًا على سريره 
إبشارة منهّ ،
مغطيًا وجهه وغريَ ٍ
مبال
اسيس األعداء
ابملوت ،لكي يظن جو ُ
أن النائم هو النيب  فال يربحوا حول
بيت النيب  بنية قتله وال يبحثوا عنه يف
مكان آخر.
ويقول املسيح املوعود  يف بيت شعر ابلفارسية ما
معناه:
ال أحد يق ّدم رأسه للقطع وال يضحي بنفسه يف سبيل أحد
هكذا ،وإمنا العشق واحلب هو الذي يدفع املرء للموت
بكل شوق وإخالص.
إمنا ُج ِعل األطهار لُيـتَّبعوا ال ليُعبدوا
َّ
حتدث املسيح املوعود  عن املماثلة بينه وبني
سيدان علي وسيدان احلسني رضي هللا عنهما
فقال:
بعلي واحلسني ،وال
“ويل مناسبة لطيفة ّ
رب املشرق ِ
ني واملغربنيِ.
يعلَم ِس َّرها إال ُّ
وإين أُ ِح ُّب عليًّا وأبناءه ،وأعادي َمن
عاداه”( .سر اخلالفة)
مث قال  عن احلسن واحلسني رضي هللا
عنهما :علما أن ٍّ
لكل منهما إجنازاته ومكانته املرموقة،
يقول عنهما حضرته " :أرى أن اإلمام احلسن قد
أحسن عمال إذ ختلى عن اخلالفة ألن دماء األلوف كانت
قد أريقت سابقًا فلم يرض أن تُراق أكثر ،لذلك رضي
ابلراتب الذي ح ّدده له معاوية .ومبا أن فعل احلسن هذا
15

مث يقول سيدان املسيح املوعود  يف موضع آخر:
اجلدير ابلذكر دوًما أن أنبياء هللا  وعباده الصاحلني
والصادقني ،أيتون إىل الدنيا ليُقتَ َدى هبم ،فالذي يغايل
ويبالغ يف تعظيمهم إىل درجة أن يسجد هلؤالء األطهار،
دون أن يتخذهم أسوة له ،حاسبًا إايهم يس ّدون احتياجاته،
أبي جمد عند هللا قط ،بل سريى بعد املوت أن
فال جيدر ّ
ذلك اإلمام بريء منه .وكذلك فإن الذين يبالغون يف مرتبة
علي  أو اإلمام احلسني  كأهنم يعبدوهنما ،فليسوا
من أتباع اإلمام احلسني  وال ميكن أن يرضى عنهم
اإلما ُم احلسني  ،فاألنبياء عليهم السالم يُبعثون دوًما
أسوًة لإلتباع .واحلق أنه بدون االتباع ليس هناك أي أمهية
وعظمة للعمل ،فاألصل أن يتبع املرء األسوة احلسنة من
الصاحلني وال سيما األنبياء.
فض املنازعة القدمية بني السنة والشيعة
كان املسيح املوعود  قد منى إىل علمه قول غري
الئق ألحد األمحديني حبق اإلمام احلسني  ،مما أغضب
حضرته كثريا فقال انصحا أبناء مجاعته“ :فليكن واضحا
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هو صدمة للشيعة لذلك فإهنم ال يرضون به كليًّا .واحلقيقة
أن ًّ
كل منهما يتميز بقوى خمتلفة .مل يرض اإلمام احلسن
أن تستمر احلرب األهلية بني املسلمني وتزداد إراقة دماء
املسلمني ،فراعى جانب األمن ،أما اإلمام احلسني فلم
يقبل أن يبايع على يد الفاسق والفاجر ألن ذلك يؤدي إىل
الفساد يف الدين ،وكانت نية كليهما صاحلة ،وإمنا األعمال
ابلنيات .وصحيح أن اإلسالم أحرز تقدما يف زمن يزيد
أيضا فهذا أمر آخر ،فهو فضل من هللا ،وإذا أراد َّ
حقق
ً
أيضا ،كان ابن يزيد سعي ًدا أي
التقدم على يد الفاسق ً
كان رج ً
ال صا ًحلا( .امللفوظات ،ج ،4ص)580 -579

ال أح ــد يقــدّم رأس ــه للقط ــع وال يضح ــي بنفس ــه
يف س ــبيل أح ــد هك ــذا ،وإمن ــا العش ــق والح ــب ه ــو
ال ــذي يدف ــع امل ــرء للم ــوت ب ــكل ش ــوق وإخ ــاص.

أنين قد اطلعت بواسطة بطاقة أرسلها شخص أن بعض
قليلي الفهم الذين ينسبون أنفسهم إىل مجاعيت يقولون
عن اإلمام احلسني  أبنه كان متمرًدا ألنه مل يبايع
اخلليفة أي «يزيد» وكان يزيد على احلق ،والعياذ ابهلل.
لعنة هللا على الكاذبني .إنين آمل أال خترج مثل هذه
الكلمات اخلبيثة من لسان شخص صادق من مجاعيت،
ولكن إىل جانب ذلك خيطر ابلبال أيضا أنه ملا كان
أيضا يف كيل الشتائم واللعن
كثري من الشيعة قد أشركوين ً
والطعن (أي هؤالء يشتمونين ويطلقون علي الشتائم على
الدوام) لذا ال يُستَب َعد أن يكون جاهل وسيئ األدب قد
قال مثل هذا الكالم السخيف مقابل كالم سخيف مثله
كما يقول بعض من املسلمني اجلهلة كالما قاسيًا أحياان
حبق عيسى  حني يسيء مسيحي إىل  .على أية
حال ،إنين أخرب مجاعيت بواسطة هذا اإلعالن أننا نعتقد
أن «يزيد» كان ذا طبيعة جنسة وكان ظاملا متهافتا على
الدنيا ،ومل يتوفر فيه املعىن الذي بسببه يُع ّد أحد مؤمنًا.
إن كون املرء مؤمنًا ليس سهال ،يقول هللا تعاىل عن أمثال
اب آ َمنَّا ق ْ
ُل لَْ ُتـ ْؤِمنُوا َولَ ِك ْن قُولُوا
هؤالء﴿ :قَالَ ِت الَْ ْع َر ُ
أَ ْسل َْمنَا﴾ .املؤمنون هم الذين تشهد أعماهلم على إمياهنم،
والذين يُكتب اإلميان يف قلوهبم ،ويق ّدمون هللا ورضاه
على كل شيء ،وخيتارون سبل التقوى الدقيقة والضيقة
لوجه هللا ويفَنـ ْون يف حبه تعاىل ،ويُبعدون أنفسهم عن
كل ما ُّ
يصدهم كالوثن عن هللا تعاىل ،سواء أكان حال ًة

أخالقية أو أعماالً فاسق ًة أو غفل ًة أو كسالً .ولكن مىت
حصل ذلك ليزيد الشقي؟ بل كان حب الدنيا أعماه.
ومطهرا ،وكان دون شك
طاهرا
ً
أما احلسني  فكان ً
من أولئك األطهار الذين يط ّهرهم هللا بيده ويغمرهم حببه.
وإنه من سادات اجلنة دون شك .وإن شائبة من البغض
جتاهه مدعاة لسلب اإلميان .وإن تقوى هذا اإلمام وحبه
هلل تعاىل وصربه واستقامته وزهده وعبادته أسوة حسنة
لنا .وحنن نقتدي ابهلدي الذي تلقّاه هذا اإلمام املعصوم.
لقد هلك القلب الذي يعاديه ،وجنا القلب الذي يُظهر
حبه بصورة عملية وينصبغ متاما بصبغة إميانه وأخالقه
وشجاعته وتقواه وحبه هلل تعاىل كما تنعكس صورة
إنسان مجيل يف مرآة .إن هؤالء الناس مستورون عن
أعني الناسَ .من يعرف قدرهم إال َمن كان منهم؟ إن عني
الدنيا ال تعرفهم ألهنم بعيدون ج ًدا عنها .فإمنا السبب
وراء استشهاد احلسني  أنه مل يُعرفَ .من أحبته الدنيا
ِمن األطهار واألصفياء يف عصرهم حىت حتبه؟ ابختصار،
إنه ملن الشقاوة القصوى واإلحلاد حتقري احلسني .
والذي يسيء إىل احلسني أو أحد من األئمة األطهار أو
يتفوه بكلمة استخفاف حبقهم فإنه يضيع إميانه ألن هللا
ّ
جل شأنه يعادي من يعادي أحباءه.
فإذا ذكرين أحد بكلمات انبية أو لعنين وطعنين فإن التفوه
بكلمة اإلهانة –ردًّا على ذلك -حبق أحد أصفياء هللا
وأحبائه معصية كبرية .إن الصفح والدعاء حبق سفيه مثله

جئت أان ملا ذكروين
هو األفضل ألنه لو عرف الناس ممن ُ
بكلمات سيئة قط»( .جمموعة اإلعالانت ،جملد)2
مث يقول حضرته :بل إن لقب اآلل الروحاين مناسب ًّ
جدا
ألحباء هللا واملقبولني عنده( .يقصد  ما تقرأون يف
الصالة على النيب ابلقول« :آل حممد» ،وإن كلمة اآلل
الروحاين ختص أحباء هللا واملقربني ،وذلك اآلل الروحاين
ويقصد حضرته اإلما َم احلسني  أو أهل البيت) إهنم
إرث روحانيا ال يسع يد غاصب
ينالون ِمن َج ّدهم الروحاين ً
ورثون حدائق ال يقدر أن يستويل عليها
أن ينتزعه ،ويُ َّ
أحد بصورة غري شرعية .فهذه األفكار السفليّة تطرقت
إىل بعض فِرق املسلمني حني ماتت أرواحهم ومل جيدوا
نصيبًا من ِ
اآلل الروحاين ،فصارت عقوهلم انقص ًة وقلوهبم
َّ
وح ُسرت بصريهتم حلرماهنم من الثروة الروحانية.
مكدرة َ
أي مؤمن ميكن أن جيادل يف أن اإلمام احلسني واإلمام
احلسن رضي هللا عنهما كاان من أصفياء هللا وأصحاب
الكمال والعفة والعصمة ومن أئمة اهلدى ،وأهنما كاان
آل النيب ِ 
من ِ
بكال املعنيني دون أدىن شك؟ ...
فمذهب أهل املعرفة واحلق هو أنه ملا ُع َّد  -يف السماء-
اإلمام احلسن واإلمام احلسني رضي هللا عنهما من آله
 من حيث العالقة الروحانية؛ كاان وارث ِ
ني لثروة النيب
حتما ،حىت لو مل يكوان من آل النيب 
 الروحانية ً
من حيث القرابة الدنيوية .فما دامت هناك عالقة بني
األجسام الفانية فكيف ال تكون بني األرواح؟ بل يتبني

 ....مل يرض اإلمام الحسن أن تستمر الحرب األهلية بني املسلمني
وتزداد إراقة دماء املسلمني ،فراعى جانب األمن ،أما اإلمام الحسني
فلم يقبل أن يبايع عىل يد الفاسق والفاجر ألن ذلك يؤدي إىل
الفساد يف الدين ،وكانت نية كليهام صالحة ،وإمنا األعامل بالنيات.
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أيضا أن بني األرواح
من احلديث الصحيح والقرآن الكرمي ً
عالقات احلب والعداوة منذ األزل.
ولكل عاقل أن يفكر اآلن :أتكمن املفخرة يف
كون املرء من آل النيب  بصورة أبدية ،أو
جسدي ،األمر الذي
يف كونه من آله 
ً
ال معىن له دون التقوى والطهارة واإلميان؟
يفهمن أحد من هذا الكالم أننا ّ
حنط
وال
ّ
من شأن أهل بيت رسول هللا ( ،أي
يقصد  أبن شرف االنتماء الروحاين إىل
اآلل أفضل بكثري من االنتماء إىل اآلل املادي أو كون
املرء من ساللة النيب  )بل هدفنا من هذه العبارة هو
أنه ال يليق بشأن اإلمام احلسن واحلسني رضي هللا عنهما
أن يكوان من آل رسول هللا من الناحية اجلسدية فقط ألنه
ال معىن له دون وجود العالقة الروحانية( .أي ال ينحصر
مادي؛ فالعالقة
شرفهما يف كوهنما من ساللة النيب ً 
احلقيقة روحانية) إن أصحاب العالقة
احلقيقية مع رسول هللا  من األقارب هم
أولئك الذين يدخلون يف آله من حيث
الروحانية .إن معارف الرسل وأنوارهم إمنا
هي مبنـزلة أوالدهم الذين يتولدون من
وجودهم( .أي أن ميزهتم تعليمهم ومعارفهم
وأنوارهم الروحانية اليت يكتسبها منهم أتباعهم)
وإن الذين ينالون حياة جديدة ووالدة جديدة من تلك
يسمون آل حممد الروحاين.
املعارف واألنوار هم الذين َّ
(ترايق القلوب)
فإذا كان كل مسلم أمحدي يعمل بتعليم النيب  ويكتسب
الفيض من نوره  فهو يعمل ابلتعليم احلقيقي للنيب 
ومعدود ضمن آل حممد .
فهذا هو الطريق احلقيقي الذي ال بد لكل مسلم من السري
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فيكرمه وحيرتمه.
عليه أي ينبغي أن يعرف مكانة كل عظيم ّ
فأَْنـ ُهوا اخلصومات والفساد والقتل وسفك الدم .وليس
القتل وإراق ِة
من املستبعد أن تكون وراء كل هذا ِ
مسلما،
الدماء والفساد حبيث يقتل
املسلم ً
ُ
تفرِق
ي ٌد للقوى املعادية لإلسالم اليت ّ
املسلمني يف فِرق خمتلفة بدفع األموال
وتورِطهم يف الفساد أو
وصرف املبالغ ّ
ْ
بتورِطها فيه شخصيًّا .فاهلجمات اليت تُ َشن
ُّ
املنظمات اليت
حاليا على الشيعة أو املساجد
ُ
أعلنتها احلكومة إرهابي ًة متورط ٌة فيها ،وعن اإلرهابيني
تقول احلكومات يف تقريرها يف ابكستان وغريها أبن فيهم
أانس أيضا ليسوا مبسلمني ،الذين أيتون من اخلارج من
أجل بث الفساد وإاثرة الفنت .رحم هللا األمة ،ووفَّقها
لتتحد.
أيضا أبنه صحيح أن الفرق
هنا أود أن أقول لألمحديني ً
اإلسالمية األخرى إذا اعتدت عليها فرق ٌة أخرى
فهي تنتقم منها ،لكن األمحديني الذين ابيعوا
املسيح املوعود  جيب أن ال خيطرن
بباهلم فكرُة االنتقام قط رغم هذه املظامل اليت
ميارسها علينا هؤالء كلهم جمتمعني .فإذا
كانت هناك حاج ٌة فإمنا هي أن يتقدم ٌّ
كل منا
تعرضه ألي ظلم ،وينشغل
يف الصالح والتقوى بعد ُّ
يف الدعاء بتقوية عالقته ابهلل أكثر من ذي قبل .فالنموذج
العملي الذي قدمه لنا اإلمام احلسني  للتضحية قدوة
لنا ،ولقد نصح املصلح املوعود  أبناء اجلماعة يف بيت
الشعر التايل واضعا يف البال هذا األمر قائال:
“إهنم جيعلونكم ُح َس ْينيني وأنفسهم يزيديني ،فما أرخصها
العدو يطلق السهام”.
من صفقة؛ فد ُعوا َّ

...إرسائيل تقول إنها قد شنّت الهجوم عىل الفلسطينيني ألن شعبها ال
يستطيع العيش بالخوف ،لكنهم هم الذين بادروا بالهجوم أوال و َقتلوا
السكان ،وحني ردّوا عليهم قالوا إنهم يسببون الخوف لهم ،وهذا التعنت
عجيب ،وإمنا السبب كام قلت سابقا أن املسلمني
غريب ،وموقف أهل الدنيا
ٌ
ليسوا متحدين ،رحم الله الفلسطينيني وحامهم من كل أنواع االعتداء.

”

فاإلم ــام احلس ــن  ال ــذي ق ــال عن ــه س ــيدان املس ــيح
املوعــود  أبنــه مــن ســادة أهــل اجلنــة قــد علَّ َمنــا درس
الص ــر واالس ــتقامة فكش ــف لن ــا الطري ــق إىل اجلن ــة .يف
ه ــذه األايم -أقص ــد يف ش ــهر حم ــرم -كم ــا جي ــب عل ــى
كل أمح ــدي أن يس ــأل هللا الص ـ َـر واالس ــتقامة لنفس ــه
بش ــكل خ ــاص جي ــب علي ــه أن ي ــردد بكث ــرة دع ــاء:
“ربكل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين”
لتفادي شر العدو ،كما قلت لكم قبل هذا أيضا أبننا
حباجة إىل اإلكثار من دعاء:
“اللهم إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم”
أيضا للوقاية من الشر .أما الصالة على النيب ُّ 
فلفت
انتباهكم إىل اإلكثار منها يف اخلطبة املاضية ،كما
نصحتُكم بذلك يف املاضي أيضا عدة مرات ،محى هللا
َّ
ونصران وأي َدان بصفة خاصة مقابل العدو
كل أمحديَ ،
وعصم َّ
الذي حييك املؤامرات ضدانِ ،
كل فرد
ورحنا َ
من أبناء اجلماعة من كل هجمات األعداء .نسأل هللا
 أن جيعل كيدهم الذي ينسجونه ضدان حييق هبم
أنفسهم ،وجيعلنا من اآلل احلقيقي للنيب  ،كما قال
سيدان املسيح املوعود  أبن العظمة لآلل الروحاين.
وإذا أضيفت القرابة املادية إليه أيضا فهو إنعام ،أما إذا
كان أحد من اآلل املادي وال يسعى إلحراز مكانة

”

اآلل الروحاين فال يس ُعه قط ُ
نيل الربكات اليت وعدها
هللا للمنتمني إىل النيب  ،فاحلاجة ماسة الستعراض
أوضاعنا دوما ،فعندما نصلي على النيب  ففي كل مرة
جيب أن نفحص ألي مدى نسعى للعمل بتعليم النيب 
لنكتسب بركات هذه الصالة على النيب  ،وألي مدى
ننفذ حكومة القرآن الكرمي على نفوسنا بعد االنضمام
إىل مجاعة إمام الزمان  .نسأل هللا  أن جيعل
ملظال أعداء اجلماعة واعتداءاهتم
ِذ ْكران ملكانة الصلحاء و ِ
أيضا فيها ،وسيل ًة للتقرب
علينا ُّ
وتورط بعض احلكومات ً
إليه  أكثر من ذي قبل ،حبيث تكون تضحياتنا
سببًا لقبول السعداء األمحدي َة ونوفَّق لرؤية مشاهد فتوح
األمحدية أي اإلسالم احلقيقي .إن ما تقوم به إسرائيل
أيضا ،فاد ُعوا هللا
جتاه الفلسطينيني قد ذكرتُه من قبل ً
تعاىل أن حيمي األبرايء من كل أنواع الظلم ،فإسرائيل
تقول إهنا قد شنّت اهلجوم على الفلسطينيني ألن شعبها
ال يستطيع العيش ابخلوف ،لكنهم هم الذين ابدروا
ابهلجوم أوال وقَتلوا السكان ،وحني رّدوا عليهم قالوا إهنم
يسببون اخلوف هلم ،وهذا التعنت غريب ،وموقف أهل
عجيب ،وإمنا السبب كما قلت سابقًا أن املسلمني
الدنيا
ٌ
ليسوا متحدين ،رحم هللا الفلسطينيني ومحاهم من كل
أنواع االعتداء.
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الدماء الزكية

مجازر

جَ ِريمَ ُة َك ْربَال َء،
وَ ِفدَ ا ٌء
ي َْس َت ْوج ُب َّ
الث َنا َء
ِ

ال شك أن مطلــع العــام اجلديــد يـَُعـ ُّـد يف خمتلــف الثقافــات
والتقاليــد مناســبة ابتهــاج وســعادة ،إال أن بدايــة
كل ســنة هجرية جديدة تذ ّكر املســلمني يف مجيع أحناء العامل
بواحــدة مــن أفــدح املآســي يف اتريــخ اإلســام ،وأشــنع اجلرائــم
هــو مــا وقــع يف القــرن األول لإلســام يف كربــاء  -العـراق،
مطلــع شــهر هللا احملــرم مــن عــام  61هــ ،حيــث قُتــل بــا رمحــة
وبطريقــة مؤملــة جــدًّا ســبط النــي الكــرمي  وآخــرون مــن أهــل
بيتــه األطهــار  علــى يــد جيــش يزيــد.

الداعية :محمد طاهر نديم
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التقوى

سبتمبر 2020

ال تقــاس بشــاعة اجلرميــة ابلنظــر إىل أســلوب وشــكل
القتلــة فقــط بــل مبخالفــة التحذيــر الصــادر والقانــون
املعلــن عنــه ختوي ًفــا مــن ارتكاهبــا أيضــا يف يــوم مشــهود،
هــو يــوم عرفــة مــن حجــة وداع النــي  ،حــن أصــدر
بيانــه التحذيــري الصــارم والفائــض حبرقــة ٍ
أب يوشــك
علــى مفارقــة أوالده ،فيبــادر بوصيتهــم الــي تعــد الوصيــة
األشــهر يف التاريــخ اإلســامي والــي جــاء فيهــا.....« :
فـ َّ ِ
ح ْرَمـ ِـة
ـإن د َماءَ ُكـ ْـم َوأ َْم َوالَ ُكـ ْـم َوأ ْ
َعَر َ
اض ُكـ ْـم َعلَْي ُكـ ْـم َحـ َـر ٌام َك ُ
ِ
ِ
اد َهــا
َع َ
يـَْوم ُكـ ْـم َه ـ َذا ِف بـَلَد ُكـ ْـم َه ـ َذا ِف َشـ ْـه ِرُك ْم َه ـ َذ .فَأ َ
ـت ،اللَّ ُهـ َّـم َهـ ْـل
ِمـ َـر ًارا ُثَّ َرفَـ َـع َرأْ َســهُ فـََقـ َ
ـال :اللَّ ُهـ َّـم َهـ ْـل بـَلَّ ْغـ ُ
ـاس ر ِ
اللُ َعنـْ ُهـ ـ ـ َـما :فـََوالَّـ ِـذي
ـت .قَـ َ
ضـ َـي َّ
بـَلَّ ْغـ ُ
ـال ابْـ ُـن َعبَّ ـ ـ ـ ٍ َ
الشـ ِ
نـ ْف ِسـ ـ ــي بِيـ ِـد ِه إِنـَّهــا لَو ِ
ـاه ُد
صيـَّتُــهُ إِ َل أ َُّمتِـ ِـه فـَْليـُْبلِ ـ ْغ َّ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ض ُكـ ْـم
ـارا يَ ْ
ب بـَْع ُ
ض ـ ِر ُ
ـب َل تـَْرجعـ ـ ـ ــُـوا بـَْعــدي ُك َّف ـ ـ ـ ـ ـ ً
الْغَائـ َ
()1
ـاب بـَْعـ ٍ
ـض».
ِرقَـ ـ ـ ـ ـ َ

وإن إحيــاء هــذه الذكــرى بهــذا الطريــق إمنــا تــذيك يف النفــوس النزعــة إىل
األخــذ بالثــأر ..... ،ينبغــي أن يكــون ســلوكنا وفــق معايــر رصحــت بهــا
الرشيعــة وحــدود رشحتهــا الســنة النبويــة .وينبغــي أن نتذكر قولــه  أيضا:
ِ ِ ِ ()5
ـوب َو َد َعــا بِدَ ْعـ َوى الْ َجاهل َّيـة».
ـس ِم َّنــا َمـ ْن لَطَـ َ
ـم الْ ُخــدُ و َد َوشَ ـقَّ الْ ُج ُيـ َ
«لَ ْيـ َ

”

ماذا لو اطلع احلسني علينا؟!
ممــا ال شــك فيــه أنــه قــد أُريــق مــن الدمــاء الزكيــة علــى مذابــح
كربالء ،وقُتل املعصومون واألبرايء أبشع قتلة ،ومما ال شك
فيــه أن املصــاب جلــل والفاجــع أليــم ،وممــا ال شــك فيــه أيضــا
أن قتــل احلســن  مصيبــة عظيمــة وفاجعــة أليمــة؛ غــر
أن هللا تعــاىل قــد أرشــدان وعلّمنــا كيــف ينبغــي أن نتصــرف
تعاىل﴿:وبَ ِّش ـ ِر
عنــد حلــول املصيبــة ووقــوع الفاجعــة لقولــه
َ
ِ
صيبـةٌ قَالُـوا إِ َّن َِِّ
ِ
ل َوإِ َّن إِلَْيـ ِـه
َّ
الصابِ ِريـ َـن * الَّذيـ َـن إِ َذا أ َ
َصابـَتـْ ُهـ ْـم ُم َ
ِ
ـك
ات ِمـ ْـن َرّبِِـ ْـم َوَر ْحَـةٌ َوأُولَئِـ َ
َراجعُــو َن * أُولَئِـ َ
صلَـ َـو ٌ
ـك َعلَْي ِهـ ْـم َ
()2
ُهـ ُـم الْ ُم ْهتَـ ُـدو َن﴾
ِ
صيبــه م ِ
ِ ِ
ـول
صيبَ ـةٌ فـَيـَُقـ ُ
وقال رســول هللا َ :مــا مـ ْـن ُم ْســل ٍم تُ ُ ُ ُ
الل ﴿إِ َّن َِِّ
ل َوإِ َّن إِلَْيـ ِـه َر ِاجعُــو َن﴾ اللَّ ُهـ َّـم أْ ُجـ ْـرِن ِف
َمــا أ ََمـ َـرهُ َُّ
صيبـ ِـي وأ ِ
ِ
ِ
اللُ لَــهُ َخي ـْ ًـرا
ـف َّ
َخلـ ْ
ـف ِل َخي ـْ ًـرا منـَْهــا إَِّل أ ْ
ُم َ َ ْ
َخلَـ َ
()3
ِمنـَْهــا.
وال شــك أنــه حــق علينــا أن حنــزن وأنمل ملثــل هــذه الواقعــة
األليمــة ،وتدمــى قلوبنــا قبــل أن تــذرف أعيننــا ،ولكــن أرشــدان
النــي اخلــامت  كيــف ينبغــي أن حنــزن ونعــر عــن اآلالم
واألح ـزان حيــث قــال  عــن ف ـراق فلــذة كبــده إبراهيــم:
ضــى َربـُّنَــا
ـب َْيـَـز ُن َوَل نـَُقـ ُ
ـول إَِّل َمــا يـَْر َ
«إِ َّن الْ َعـ ْ َ
ـن تَ ْد َمـ ُـع َوالْ َق ْلـ َ
()4
ِ ِ
ـك َي إِبـَْر ِاهيـ ُـم لَ َم ْح ُزونـُـو َن».
َوإِ َّن بِفَراقـ َ
ولكــن البــون شاســع اآلن بــن مــا يدعــوان إليــه هللا تعــاىل

”

ورس ـوله وبــن مــا ن ـراه مــن واقــع ُمــزٍر .لقــد حتولــت ذكــرى
تضحية سيدان اإلمام احلسني إىل مأمت وموسم للنياحة ولَطِْم
الوجــوه والصــدور واســتخدام الســيوف والسالســل وغريها
مــن األمــور الــي ال تتماشــى مــع قــول هللا تعــاىل وقــول رسـوله
األكــرم  ،وإن إحيــاء هــذه الذكــرى هبــذا الطريــق إمنــا تذكــي
يف النفــوس النزعــة إىل األخــذ ابلثــأر ،ليتحــول دم ســيدان
اإلمــام احلســن إىل وقــود منســكب ابســتمرار ليغــذي انر
ضحــى اإلمــام احلســن  ليتــم إحيــاء
فتنــة ال ختمــد .هــل ّ
ذكــرى استشــهاده هبــذا الطريــق؟ كال بــل ينبغــي أن يكــون
ســلوكنا وفــق معايــر صرحــت هبــا الش ـريعة وحــدود شــرحتها
ـس ِمنَّــا
الســنة النبويــة .وينبغــي أن نتذكــر قولــه  أيضــا« :لَْيـ َ
()5
ال ِ
ِ
اهلِيَّ ِة».
َم ْن لَطَ َم ْ
ود َو َشـ َّـق ْ
الُ ُد َ
الُيُ َ
وب َوَد َعا ب َد ْع َوى َْ
كيف يقوي املرء إميانه وكيف يضيعه؟!
لإلميــان والكفــر أتث ـرات غــر ملموســة ،ولكنهــا أتث ـرات
خفيــة تتســلل إىل أعمــاق الــروح دون أن يُشــعر هبــا ،وكمــا
أن الشــيطان يدخــل إىل النفــس متســلال فمــن رمحــة هللا
تعــاىل بنــا أن وهــب املالئكــة كذلــك ملكــة التأثــر الروحــي
اخلفــي ،فوصــاان عــز وجــل أن نكــون يف صحبــة الصادقــن
ـل َعلَــى
األخيــار ،اســتجالاب للخــر واإلميــان ،ألن َّ
«الر ُجـ ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ـل» ( ، )6هلــذا الســر
ديـ ِن َخليلــه فـَْليـَْنظـُ ْـر أ َ
َح ُد ُكـ ْـم َمـ ْـن ُيَالـ ُ
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الروحــاين أمـران املــوىل عــز وجــل﴿ :وُكونـُوا مــع َّ ِ ِ
ـن﴾
الصادقـ َ
ََ
َ
( ،)7فاإلنســان إذن أمــام مفــرق طــرق ،إمــا أن خيتــار
مصاحبــة أوليــاء هللا أو أعــداء هللا ،األمــر هكــذا مــا فيــه مــن
حيادا .وقد نص سيدان املسيح
متوسط ،وال نستطيع معه ً
املوعــود  علــى أن« :مــن عــادى أوليــاء الرمحــن فقــد
نبــذ اإلميــان ابجملــان»( ، )8فالقضيــة إذا حمســومة بــن ســيدان
احلسني  ومن ارتكبوا اجلرمية يف حقه ،بدءا من إصدار
األوامــر اآلمثــة ابجلرميــة ،مــرورا حبياكــة الدسيســة واملؤامــرة ،مث
انتهــاء إىل ذنــب التنفيــذ .وصــرح ســيدان املســيح املوعــود
واإلمــام املهــدي  يف كتاابتــه أن يزيـ َـد كان دودة أرض
جنســة ،أعمــاه حــب الدنيــا .يف حــن أن احلســن  كان
منوذجــا طاهـ ًـرا للمســلمني يف املســتقبل .وكتــب
صادقًــا و ً
 أنــه مــن اخلطــأ الفــادح التشــكيك يف حضــرة احلســن
 ،ومــن فعــل ذلــك فقــد خســر إميانــه .مل يكــن اإلمــام
احلســن  يســعى للحصول على القوة واحلكم ،بل كان
كمــا َملَكيًّــا
يريــد أن يضــع حــدًّا ملــا كان ابلتدريــج يصبــح ُح ً
أيمــر النــاس ابلــوالء ابســم اخلالفــة .يقــول املســيح املوعــود
« :مل يُرد اإلمام احلسني  أن يبايع على يد فاسق
()9
فاجــر ،كــي ال يفقــد الديــن مصداقيتــه»
موض ًحــا املكانــة العظيمــة للحســن  ومثنيــا
وقــال ّ 
عليــه كمــا يلــي:
ومطهـ ًـرا ،وهــو ،بــا
«أمــا احلســن  -  -فــكان طاه ـرا َّ
ريــب ،مــن األصفيــاء الذيــن يزّكِيهــم هللا تعــاىل بيــده وميألهــم
حببــه ،وهــو مــن ســادة اجلنــة بــا شــك .وإن مثقــال ذرة مــن
البغضــاء جتاهــه يــؤدي إىل ســلب اإلميــان .إن تقــوى هــذا
اإلمــام وحبــه هلل وصــره واســتقامته وزهــده وعبادتــه أســوة
حســنة لنــا .لقــد هلــك القلــب الــذي يعاديــه ،وقــد فــاز
القلــب الــذي يُظهــر حبــه عمليًّــا ويعكــس يف نفســه نقــوش
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إميانــه وأخالقــه وشــجاعته وتقـواه واســتقامته وحبــه هلل تعــاىل
ابتباعــه الكامــل كمــا تعكــس املــرآة النقيــة صــورة شــخص
وســيم .إن هــؤالء النــاس خمفيــون عــن أعــن النــاسَ .مــن
يستطيع أن يق ِّدرهم إال الذي هو منهم؟ إن عني الدنيا ال
تعرفهــم ألهنــم بعيــدون عنهــا جــدا .فهــذا كان الســبب وراء
أي
استشــهاد احلســن ألن أهــل الدنيــا مل يُدرك ـوا مكانتــهَّ .
طاهـ ٍر أحبَّــه أهــل الدنيــا مــن قَبــل حــى حيبّـوا احلســن ؟
ابختصــار ،إن اإلســاءة إىل احلســن شــقاوة وإحلــاد مــن
أي مــن
الدرجــة القصــوى .والــذي يســيء إىل احلســن أو ٍّ
املطهريــن أو يتفــوه حبقهــم بكلمــة اســتخفاف إمنــا
األئمــة َّ
يضيــع إميانــه ألن هللا تعــاىل يعــادي َمــن عــادى أصفيــاءه
()10
وأحبــاءه».
إحياء ذكرى األطهار كما ينبغي أن يكون
إن ذكــرى األطهــار تتســم ابلطهــارة كذلــك ،وقــد كان
ـان تقيًّــا ونبيـاً وجيــب علينــا
حضــرة اإلمــام احلســن  إنسـ ً
مجيعــا أن حنــذو حــذوه ،ال ســيما عنــد اســتحضار ســرته.
ً
قــال ســيدان املســيح املوعــود « :إن حــب األنبيــاء
والصاحلــن يبقــى جمــرد أمنيــة مــا مل تتبــع صفاهتــم» ( )11نعــم،
فأفضــل طريقــة إلحيــاء ذكــرى شــهر احملــرم هــي بــذل املــرء مــا
بوســعه ليصبح كاإلمام احلســن  وأن يتبىن كل صفاته.
وهلــذا الســبب فــإن الســعي املســتمر مطلــوب ويــدوم مــدى
حيــاة اإلنســان .لقــد شــرح حضــرة مــرزا مســرور أمحــد أيــده
هللا بنصــره العزيــز اخلليفــة اخلامــس للمســيح املوعــود 
يف خطبــة اجلمعــة الــي ألقاهــا يف العاشــر مــن كانــون األول
عــام  2012األنشــطة الــي جيــب علــى املســلم ممارســتها
خــال هــذه األايم .وذكــر أنــه ينبغــي علــى املــرء أن يق ـرأ
الصلـوات اإلبراهيميــة (دعــاء التحيــات والصــاة علــى النــي

 وذريتــه املاديــة والروحيــة) ألن هــذه هــي أفضــل طريقــة هلل الــذي بعــث يف هــذه احلقبــة املباركــة بعــد طــول انقســام
للتعبــر عــن مشــاعر املــرء حــول حادثــة كربــاء وللتخفيــف مــن جيمــع أط ـراف الثــوب املتمــزق ،ذلــك املبعــوث الــذي
أيضــا وســيلة ابالنضمــام إىل مجاعتــه تــزول الضغينــة تلقائيــا بــن اإلخــوة
مــن حــدة القهــر .فالصلـوات اإلبراهيميــة هــي ً
املتناحريــن﴿ ،فَـِإ َذا الَّـ ِـذي
لراحــة ذريــة النــي الكــرمي
يد
عىل
ـع
ـ
يباي
أن

ـن
ـ
الحس
ـام
ـ
اإلم
ـرد
ـ
ي
«مل
ُ
 املاديــة والروحيــة .إهنــا
ـك َوبـَيـْنَــهُ َعـ َـد َاوةٌ َكأَنـَّـهُ َوِلٌّ
بـَيـْنَـ َ
مصداقيته»
ـن
ـ
الدي
يفقد
ال
يك
ـر،
ـ
فاج
ـق
ـ
فاس
َِ
حيـ ٌـم﴾ ( .. )13هــذا األمــر يف
أفضــل طريقــة إلظهــار حــب
املــرء آلل بيــت النــي الكــرمي
ذاتــه جيعــل مــن واجــب كل
 .وفقنــا هللا لالبتهــال والصــاة والســام علــى النــي مســلم مبايعتــه  وف ًقــا لتعليمــات النــي الكــرمي ،
أيضــا مصــدر وابلتــايل إهنــاء كل االنقســامات واالحتــاد حتــت ل ـواء إمــام
قــدر املســتطاع ،وأن تكــون هــذه الصل ـوات ً
الــركات لنــا.
دائمــا مــن التعبــر
العصــر .فنرجــو مــن هللا تعــاىل أن مي ّكننــا ً
وقال حضرته أيده هللا بنصره العزيز أيضا« :إن كان هناك الســديد عــن حبنــا لذريــة النــي الكــرمي  ومــن الصــاة
دائمــا والســام عليــه.
ٌ
درس نتعلمــه مــن شــهر احملــرم فهــو أن نصلــي ونســلم ً
علــى النــي الكــرمي
اهلوامش
 وآلــه .وإلمتــام
( .1صحيــح البخــاري ،كتــاب
واجبنــا جتــاه األهــداف
احلــج)
العظيمــة الــي وضعهــا
( .2البقرة )158-156
إمــام الزمــان ،علينــا
( ..3مسلم ،كتاب اجلنائز).
أن نصلــي علــى النــي
( .4صحيــح البخــاري ،كتــاب
اجلنائــز).
 وأن نشــغل أنفســنا
( .5صحيــح البخاري،كتــاب
ابلدعــاء وأن حنــاول
اجلنائــز)
بــكل مــا نســتطيع
( .6ســنن الرتمــذي ،كتــاب
إحــداث تغيــر حقيقــي
الزهــد عــن رســول هللا)
( .8محامة البشرى)
يف أنفســنا .وبنفــس الوقــت ينبغــي أن نثبــت أمــام العــدو ( .7التوبة)120 :
( .9امللفوظات ،اجمللد )580 ،4
()12
الــذي حيمــل صفــات يزيــد».
شهادة احلسني ،وبيعة املسيح املوعود
لقــد زادت جرميــة قتــل احلســن ســيد الشــهداء  يف هنايــة
املطــاف فجــوة االنقســام الشيعي-الســي اتســاعا ،فاحلمــد

( .10جمموعة اإلعالانت ،اجمللد ،2ص)654 -653
( . 11امللفوظات ،اجمللد )533 ،4
( .12خطبــة اجلمعــة ،حضــرة مــرزا مســرور أمحــد أيــده هللا بنصــره العزيــز،
 10ديســمرب )2010
( 13فصلت )35
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الفتنة أمــر يــازم مجاعــة احلــق ،هــذا مــا الحظنــاه يف
مشــاهد عــدة يف اتريــخ األنبيــاء عــر القــرون،
ومجاعــة املؤمنــن يف الزمــن األخــر ليســت مبنــأى ممــا تعرضــت
لــه مجاعــة األولــن ،فممــا جــرى بُعيــد وفــاة اخلليفــة األول
للمســيح املوعــود  ،أن ظهــرت فتنــة هبــدف النيــل مــن
مقــام اخلالفــة ،وكانــت -والعيــاذ ابهلل -مــن أشــد الفــن الــي
كثريا من الثوابت اليت وضحها
كانت من املمكن أن حترف ً
ورسخها املسيح املوعود  ،إذ أنكروا اخلالفة بعدما أقروا
هبــا ،وقامـوا يف وجههــا ،لكننــا يف احملصلــة جندهــم قــد تالشـوا
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اصرٌ
َن ُم َ
وذ ٌج ُمعَ ِ

مع مرور الزمن وإن كانوا يف أوج قوهتم حني بدأوا يف إشــعال
انر الفتنــة الــي أطفأهــا هللا تعــاىل اآلن ،برغــم أن النــاس كانـوا
ٍ
علمــا أن معظــم مــن
يظنــون وقتهــا أهنــم يف عصــر أكــر فتنــةً ،
وقــع فيهــا كان مــن أصحــاب املســيح املوعــود  ،لكننــا
نــرى أن يــد هللا القــادر أجنــت هــذه اجلماعــة املباركــة مــن ذاك
الطوفــان العظيــم .مل يتوقــف األمــر إىل هنــا بــل بعــد ســنوات
قليلــة أاثر فتن ـةً شــخص امســه عبــد الرمحــن ،وعــرف بلقــب
املصــري ،ألنــه درس يف مصــر ،مث عُــن يف مناصــب مرموقــة يف
اجلماعــة لكنــه تعثــر وقــام يف وجــه اخلالفــة ،وحــاول كث ـرا أن
يفــي مجاعــة املؤمنــن لكــن هللا احلــي القيــوم فعــل مــا شــاء ،فــا
يعرفــه أحــد اآلن يف العــامل.
مث ظهــرت قــدرة هللا جمــددا حــن نســج بتحريــض مــن بعــض
املغرضــن اثنــان مــن أوالد اخلليفــة األول  مؤامــرًة ضــد
اخلالفــة لتشــتيت مشــل املؤمنــن ،فأخرجهــم اخلليفــة الثــاين
 مــن اجلماعــة املباركــة ،فاندثــر ذكرهــم مــن الســجالت،

كــا نجــد يف العــر الراهــن أن هنــاك مــن يدعــي النبــوة أو الخالفــة ،ومن
يدعــي املجدديــة ،ومــن يدعــي أنــه مصلــح موعــود أو مســيح موعــود ،ويف
مختلــف األقطــار والقــارات واألقــوام؛ ولكــن أبنــاء الجامعــة ال يلتفتــون
إليهــم وال يبالــون بهــم ملــا تعلّمــوا مــا حــدث خــال العصــور املاضيــة!

واســتمرت هــذه اجلماعــة يف ســفرها املبــارك الروحــاين إىل
حضــرة الكــرايء ،فاملثــل «الشــجرة تعــرف بثمارهــا» ينطبــق
علــى هــذه اجلماعــة مئــة ابملائــة ،فنجــد الذيــن حاول ـوا فتنــة
النــاس قــد أصبح ـوا نســيًا منس ـيًّا ،والذيــن أرادوا إهالكهــا إمنــا
أهلكـوا أنفســهم ومل نعــد جنــد هلــم ِذكـًـرا وال نســمع هلــم مهســا.
املبعوثون يتعرضون ألشد الفنت
ـك يف أن املبعــوث الســماوي يتعــرض
ليــس هنــاك مــن شـ ّ
دائمــا للفــن العديــدة يف حياتــه ،وهــذه الفــن تشــتد بوفاتــه
ً
ٍ
ٍ
فتظهــر أبشــكال وأل ـوان خمتلفــة؛ كمــا حــدث يف زمــن النــي
الكــرمي  وكذلــك حــدث بعــد وفــاة ســيدان املســيح املوعــود
 ،فاشــتدت الفــن وكثــر الفتانــون! وجنــد أن فتنـاً عديــدةً
قــد ظهــرت ،وكانــت كل واحــدة منهــا كإعصــار يف وقتهــا،
مجيعــا كأهنــا مل تكــن ،وذهبــت أدراج الـرايح،
لكنهــا تالشــت ً
والســبب هــو أن يــد هللا مل تكــن مــع أصحاهبــا ،وابلتــايل أدرك
اضحــا للجميــع
أبنــاء اجلماعــة أن الفــن ال قيمــة هلــا ،وابت و ً
أن اخلالفــة ال حمال ـةَ حتــت رعايــة هللا ،فلذلــك نــرى اآلن
أن األمحديــن عنــد كل فتنــة يلجــؤون إىل اخلالفــة مباشــرة،
ويتمســكون أبهداهبــا ،وال يكرتثــون ملثــري الفــن وأقواهلــم
وشــبهاهتم .كمــا جنــد يف العصــر الراهــن ويف خمتلــف األقطــار
والقــارات واألق ـوام؛ أن هنــاك مــن يدعــي النبــوة أو اخلالفــة،
ومــن يدعــي اجملدديــة ،ومــن يدعــي أنــه مصلــح موعــود أو
مســيح موعــود ،ولكــن أبنــاء اجلماعــة ال يلتفتــون إليهــم وال
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يبالــون هبــم ملــا تعلّم ـوا ممــا حــدث خــال العصــور املاضيــة!
من ألوان الفنت املعاصرة ،وأعاجيب مدعي التجديد!
أما قضية امل ّدعني يف العصر الراهن فإننا نلحظ عليهم اآليت:
أوال :كل واحــد منهــم يســتهدف األمحديــن فقــط ،كأنــه قــد
بُعــث إىل األمحديــن حصـ ًـرا وكأهنــم حباجــة إىل اهلدايــة أكثــر
مــن غريهــم.
اثنيًــا :والغريــب أنــه جيتمــع يف وقــت واحــد أكثــر مــن م ـ ّدع
ولكن ال يعارض أحدهم اآلخر وال يؤيده ،بل يغض الطرف
عــن غــره ،حــى إهنــم ال يعرفــون عــن دعــوى بعضهــم أصـاً.
اثلثًــا :إن جـ ّـل مــا يقدمــون يف إثبــات دعواهــم هــو نــص واحــد
أو اثنــان مــن كتــب املســيح املوعــود  ،أو مــن اآليــة ،أو
مــن األحاديــث النبويــة الش ـريفة ،ويكتفــون بــه ،مثــا أحدهــم
نقــل نــص املســيح املوعــود « :ســيكون ابــي املوعــود
يف الشــام يف وقــت تلــك األحــداث» فادعــى أنــه هــو ذلــك
املوعود دون أن يقدم ما تلقاه هبذا الصدد من وحي أو إهلام
ودون أن خيــران عــن ســبب جميئــه وإجنازاتــه وغــر ذلــك .وعلــى
ِ
صــى الْ َم ِدينَـ ِـة
﴿جــاءَ مـ ْـن أَقْ َ
املن ـوال نفســه قــدم شــخص آيــة َ
()1
ِ
ِ
فادعــى أن
َر ُجـ ٌـل يَ ْسـ َـعى قَـ َ
ني﴾ ّ ،
ـال َي ق ـَ ْـوم اتَّبِعُ ـوا الْ ُم ْر َســل َ
هــذه اآليــة كانــت حبقــه هــو ،وهلــم جـ ًّـرا ،لكنهــم ال يرفقــون
ادعاءاهتــم تلــك ابألدلــة القاطعــة ،مثــل اســتجابة الدعــاء وإراءة
اآلايت واملعجـزات ،وال خيدمــون اإلســام بكتابــة كتبهــم حبــق
اإلســام ودحــض الباطــل ،وال ينشــرون مــا يوحــى إليهــم مــن
معــارف علميــة ،ومــن تفســر القــرآن الكــرمي ،وليــس لديهــم

27

مشــاريع لرفع راية اإلســام ،وال لتحدي العامل ابســم اإلســام،
حبوث علمية ،وإمنا جهودهم كلها منصبّة على أن يعرتف
وال ٌ
العــامل (خصوصـاً األمحديــن) أبهنــم مبعوثــون مــن الســماء .وكمــا
الحظنــا لألســف أهنــم ال يدافعــون عــن رســول هللا  وال عــن
خادمــه املســيح املوعــود .
وهنــا يتســاءل العاقــل :ملــاذا يدعــي معظمهــم دع ـواه وهــو يف
جالســا علــى "الفيســبوك" وال يعلنهــا علــى املــأ أبــدا؟
مكانــه ً
أي ال يعلــن يف اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه ،وابلــكاد يعــرف
جريانــه غــر األمحديــن عــن دع ـواه ،ورمبــا ال يعرفونــه أص ـاً،
متاحــا الســتحال عليهــم إبــاغ
كأنــه لــو مل يكــن "الفيســبوك" ً
مــا جــاءوا بــه ،كذلــك مــن ال يســتخدم الفيســبوك فقــد ُحــرم مــن
اهلداية ،وابلتايل يفرض على اجلميع أن يســتخدم "الفيســبوك"
حــى يسرتشــد وإال هــوى يف هــوة اهلــاك لعــدم معرفتــه مبجــيء
"مبعــوث مســاوي جديــد".
مجاعة اخلالفة ..أهي حباجة إىل جمددين اآلن؟
ٍ
عالمات واضحة،
اضحا أن جمليء املبعوث السماوي
فليكن و ً
وهي أنه حني تفسد مجاعة أقامها هللا بيده ،حيث يكثر فيها
اهلــرج واملــرج ،ويظهــر الفســاد يف الــر والبحــر ،وتكثــر املنهيــات
﴿اللُ أ َْعلَـ ُـم
ويقتضــي الزمــن ضــرورة جمــيء املبعــوث فيــه حينهــا َّ
ـث َْي َعـ ُـل ِر َســالَتَهُ﴾( ،)2أمــا اآلن فاجلماعــة اإلســامية
َحْيـ ُ
متامــا .مث تتبــع اجلماعــة اخلالف ـةَ الــي
األمحديــة عكــس ذلــك ً
أقيمــت علــى منهــاج النبــوة وفــق نبــوءات النــي  وبقــاء نعمــة
اخلالفــة منــوط ابإلميــان والعمــل الصــاحل .ونــرى أن اجلماعــة
بفضــل هللا تعــاىل ختطــو كل خطــوة يف ســبيل هللا ،منطلقــة مــن
ترمجــة القــرآن الكــرمي ونشــرها يف  74لغــة مــن اللغــات العامليــة
إىل اآلن ،إىل تبشــر املســيحيني واليهــود وغريهــم مــن غــر
املســلمني بديــن اإلســام وبذلــك يدخــل يف اإلســام اآلالف
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ـنوي ،كمــا حتــاول نشــر العــدل والصلــح والســام بــن األقـوام
سـ ًّ
والبلــدان بعقــد مؤمت ـرات عامليــة وإلقــاء خطــاابت توجيهيــة
يف الربالمــاانت العامليــة واحملافــل الدوليــة وتزيــن النــاس بتعليــم
القــرآن الكــرمي ،كمــا يبــي األمحديــون املســاجد واملستشــفيات
واملــدارس يف العــامل بغــض النظــر عــن اختــاف األعـراق واأللـوان
واألداين ،وعلــى املســتوى الفــردي يكــرس األمحديــون أوالدهــم
يف ســبيل هللا إلعــاء كلمــة اإلســام وخدمتــه ،ويتقــدم أبناؤهــم
يف عبــادة هللا أكثــر مــن غريهــم.
ـاوي آبايت
وال يغيــن عــن البــال أنــه لــو جــاء أحــد مبعــو ًث مسـ ً
صدقــه الســماوية لكنــا أول مــن يبايعــه ،فلســنا ضــد فكــرة جمــيء
ـال قائـ ٌـم حبــد ذاتــه ألن املســيح
مبعــوث مســاوي ،ألنــه احتمـ ٌ
املوعــود  قــال بنفســه أن هللا قــادر علــى أن يرســل آالف
علمــا أن
املســحاء ،فمــن حنــن لننكــر هــذه االحتمــاالتً ،
االحتمــال شــيء وحتققــه شــيء آخــر ،فاالحتمــال ال يعــي أنــه
حتمــا مائــة ابملائــة.
ســيتحقق ً
يقــول ســيدان املصلــح املوعــود  يف ذكــر الفــن اآلتيــة يف هــذه
اجلماعــة يف البــاد املختلفــة يف املســتقبل ،مفسـرا إهلــام املســيح
(وإِ َذا قِيــل َلـُ ْـم َل تـُْف ِسـ ُـدوا ِف ْال َْر ِ
ض قَالُـوا إَِّنـَـا
املوعــود َ :
َ
َنــن م ِ
ِ
ب
ُْ ُ ْ
صل ُحــو َن أََل إِنـَُّهـ ْـم ُهـ ُـم الْ ُم ْفسـ ُـدو َن) ۔ (قُـ ْـل أَعُــوذُ بِـَـر ِّ
ِ
ِ ِ
ٍِ ِ
ـب):
الْ َفلَــق مـ ْـن َشـِّـر َمــا َخلَـ َـق َومـ ْـن َشـِّـر َغاســق إ َذا َوقَـ َ
«ال شــك أن املنافقــن يوجــدون يف اجلماعــات الرابنيــة حــن
تلــوح آاثر غلبتهــا يف األفــق مــن انحيــة ،ومــن انحيــة أخــرى ال
خاصــا ،كذلــك
علمــا أن لــكل زرع مومسًــا ًّ
عدوهــا قـ ًّ
ي ـزال ّ
ـويً .
أيضــا ،وهــو حــن
فــإن لنمــاء زرع النفــاق الديــي مومســا ًّ
خاصــا ً
يكون الدين غالبًا على جزء من األرض من جهة ،ومن جهة
أخــرى ال يكــون الكفــر مغلــواب متامــا .ذلــك أن املنافقــن خيافــون
أهــل الكفــر وأهـ َـل اإلميــان يف وقــت واحــد وعلــى السـواء ،وأل ّن
هناك ســفينتني تـَُع ّدان يف ذلك الوقت ،ســفينة اإلميان وســفينة

كذلــك فــإن لنــاء زرع النفــاق الدينــي موســا خاصـاً أيضـاً ....ذلــك أن املنافقــن
يخافــون أهــل الكفــر وأهـ َـل اإلميــان يف وقــت واحــد وعــى الســواء ،وألنّ هنــاك
ســفينتني تُ َعــدّ ان يف ذلــك الوقــت ،ســفينة اإلميــان وســفينة الكفــر ،فاملنافــق يريــد
أن يظــل راك ًبــا يف كلتيهــا ،فــا يــأيت إىل الديــن كليـ ًة ،وال يذهــب إىل الكفــر كليــة.

”

الكفــر ،فاملنافــق يريــد أن يظــل راكبًــا يف كلتيهمــا ،فــا أييت
إىل الديــن كليـةً ،وال يذهــب اىل الكفــر كليـةً .إنــه ال يتجاســر
علــى حماربــة املســلمني خوفًــا أن ينتصــروا ،وال جيــرؤ علــى حــرب
الكفــار خوفًــا مــن أن يكــون النصــر حليفهــم ،ولذلــك قــد أخــر
هللا تعــاىل املســيح املوعــود  يف هــذه اإلهلامــات أن الزمــن
قريــب حــن تزدهــر مجاعتــك ،وتصبــح مقابــل الكفــار كك ّفــي
مي ـزان ،كمــا هــو احلــال اليــوم يف قــاداين .ســوف يكــون هنــاك
فئــة مــن املنافقــن يف مجاعتــك يكونــون علــى صلــة ابملؤمنــن مــن
انحيــة وابلكفــار مــن انحيــة أخــرى .مل يكــن يف زمــن املســيح
املوعــود  أي شــكل مــن النفــاق ،إذ مل يكــن أحــد يتوجــه
إىل قــاداين إال بعــد أن يكــون مســتعدًّا للتعــرض للضــرب
واألذى ،أمــا اآلن فــإن مجاعتنــا قــد ازدهــرت وصــار هلــا وزن
أيضــا.
مقابــل العــدو ،ولذلــك قــد ُوجــدت فيهــا فئــة املنافقــن ً
ففــي عــام  1934عندمــا أاثر األحـرار فتنــة يف قــاداين مبســاندة
بعــض املســؤولني احلكوميــن ،كان بعــض املنافقــن يف مجاعتنــا
يَل َقــون األح ـرار ،فكنــا نضطــر إىل مراقبتهــم .لقــد حتققــت
هــذه النبــوءة يف قــاداين فقــط حــى اآلن ،وعندمــا تزدهــر فــروع
مجاعتنــا املختلفــة يف اهلنــد كلهــا وتتقــوى إزاء املنكريــن ،فســوف
يوجــد منافقــون يف تلــك الفــروع أيضــا ،وإذا ازدهــرت مجاعتنــا
أكثــر فســتتحقق هــذه النبــوءة يف فــروع مجاعتنــا خــارج اهلنــد
أيضا ،اترة يف أورواب واترة يف أمريكا وحينًا يف الصني وحينًا يف
()3
اليــاابن ومــرة يف مصــر ومــرة يف الشــام وفلســطني وغريهــا».

”

من أين تنبع الفنت؟
إن الفــن إمــا أن تكــون مــن املنافقــن ،أو ممــن خــرج ارتــدادا
مــن اجلماعــة وســعى يف األرض خ ـر ًاب ،فيقــول حضــرة اخلليفــة
الرابــع رمحــه هللا يف معــرض برانجمــه ال ـ ُـمثري «لقــاء مــع العــرب»
يف العش ـرين مــن ديســمرب  ،1994مش ـرا إىل مــن ارتــدوا عــن
اجلماعــة اإلســامية األمحديــة:
«اســألوا أولئــك املرتديــن ،عندمــا كان ـوا يف اجلماعــة األمحديــة
وكانـوا خمدوعــن حســب زعمهــمَّ ،
أتلقـوا يف اجلماعــة األمحديــة
أي تعليــم خيالــف تعليــم القــرآن أو تعليــم النــي ؟! وعندمــا
خرج ـوا مــن األمحديــة ،أتدارك ـوا خطــأ مــا كان ـوا ميارســونه إىل
الصـواب يف عقيدهتــم اجلديــدة؟! مل حيــدث أبـ ًـدا أهنــم مسعـوا أو
تعلم ـوا أو مارس ـوا يف اجلماعــة اإلســامية األمحديــة أي شــيء
خيالــف القــرآن الكــرمي وســنة املصطفــى  ،وعندمــا خرجـوا مل
يتعلم ـوا جديـ ًـدا وإمنــا خرج ـوا ألســباب يعلمهــا هللا».
لــذا فعلينــا أن نبتعــد عــن الفــن بكافــة أشــكاهلا علــى الرغــم ممــا
مجيعــا أن نتمســك ابخلالفــة
يزينهــا بــه أصحاهبــا ،وينبغــي علينــا ً
ابلنواجــذ لكيــا نكــون فريس ـةً ســهلةً يف يــد أصحــاب الفــن،
مجيعــا مــن الفــن وأصحاهبــا.
فــا حتمــد عقبــاان ،وقــاان هللا ً
املراجع
( .1يس)21 :

( .2األَنعام )125

 .3التفسري الكبري ،اجمللد التاسع الصفحة  331بتصرف)
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أحد أخطر تداعيات
الحياة العصرية

إن اإلف ـراط يف تنــاول الطعــام بصــورة عامــة واالســتهالك
الزائــد للســكرايت والنشــوايت (كالطحــن األبيــض
واألرز املقشــور )..واملعجنات واملقليات والصلصات احملتوية
علــى ســكرايت كثيفــة ،ســبب مباشــر الرتفــاع نســبة الدهــون
الثالثيــة.
يعتــر الســكر والنشــوايت مــن األســباب الرئيســة لرتاكــم
الدهــون الثالثيــة ،حيــث يــؤدي اإلف ـراط يف اســتهالكها إىل
ارتفــاع هرمــون اإلنسـولني عــدة مـرات يف اليــوم نظـرا الرتفــاع
()1
ســكر الــدم والــذي ينتــج عنــه حالــة «ممانعــة اإلنس ـولني»
الــذي يتســبب يف مشــكالت صحيــة كرتاكــم الدهــون يف
منطقــة البطــن وعلــى األحشــاء ويــؤدي ذلــك لتشــحم الكبــد
وخلــل يف مخائــره وأيضــا اإلصابــة ابلفريوســات الكبديــة
بقلم  :رجاء الموصللي

اخصائية التغذية
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وااللتهــاابت واألورام إضافــة لإلصابــة مبــرض الســكري
وتداعياتــه مــن إصــاابت كلويــة وقلبيــة ووعائيــة عصبيــة
والعديــد مــن االضط ـراابت الصحيــة واألم ـراض املزمنــة.
كيــف منســك بطــرف اخليــط للتخلــص مــن الدهــون
الثالثيــة؟
تعتــر احلميــة الغذائيــة الســبيل األمثــل للتخلــص مــن الدهــون
الثالثيــة ويكــون ابلتقيــد التــام ابحلميــة ملــدة ت ـراوح بــن ســتة
أســابيع إىل ســتة أشــهر حســب احلالــة والــوزن والتداعيــات
الصحيــة.
نــورد فيمــا يلــي اخلطــوط الرئيســة للحميــة اهلادفــة خلفــض
أيضــا يف الــدم وجيــب االلتـزام
الشــحوم الثالثيــة والكوليســرول ً
هبــا التزامــا كام ـاً للحصــول علــى أفضــل النتائــج:
 .1االمتنــاع التــام عــن الســكرايت بكافــة أشــكاهلا وكل مــا
حيتويهــا س ـواء مصنعــة أو طبيعيــة.
 .2االمتنــاع عــن النشــوايت (كاألرز املقشــور والبطاطــا

واملعكرونــة )..واملعجنــات وحــى العصائــر الطبيعيــة والفواكــه
(خــال مــدة العــاج).
 .3االمتنــاع عــن املقليــات (س ـواء املاحلــة أو احملــاة)..
والدســم املصنعــة واملهدرجــة ( )2كزيــوت الصــواي والــذرة وعبــاد
الشــمس والكانــوال.
 .4اإلقــال وليــس االمتنــاع مــن تنــاول الدســم الطبيعيــة
كالدهــون احليوانيــة والزبــدة الطبيعيــة والســمن الطبيعــي
احلي ـواين.
 .5يعتــر اســتهالك كميــات معدلــة مــن زيــت الزيتــون
داعمــا للحميــة.
واملكس ـرات النيئــة (غــر ّ
احملمصــة) ً
 .6يعتــر اســتهالك كميــات جيــدة مــن اخلضــار النيئــة
واملطبوخــة واحلبــوب الكاملــة والقمــح (كالربغــل) والشــعري
داعمــا للحميــة.
ً
 .7جيــب القيــام بنشــاط فيزايئــي منتظــم (كاملشــي مثـاً) مــع
شــرب كميــات وافــرة مــن امليــاه.
لكل ٍ
داء
الصوم ..دواءٌ ِّ
ابالضافة للنصائح السابقة نُلفت النظر لفوائد الصوم:
* إن الصــوم سـواء كان «جافًّــا» (أي دون طعـ ٍـام أو مـ ٍ
ـاء) أو
«رطب ـاً» (أي دون طعـ ٍـام ومــع املــاء) ملــدة تــرواح بــن -14
 20ســاعة يوميـاً يعتــر مــن أهــم العالجــات املضمونــة للعديــد

مــن احلــاالت واألمـراض حيــث يــؤدي جــوع اخلــااي إىل رفــع
مســتوى االســتقالب وحتســن حالة «مقاومة اإلنسـولني» مما
يســاعد علــى التخلــص مــن الدهــون الثالثيــة وكذلــك التخلص
مــن فائــض اخلــااي التالفــة والســموم عــن طريــق اســتهالكها.
* ينشــط الصــوم لســاعات طويلــة نظــام اخلــااي اجلذعيــة
املرمــة لألنســجة ويرفــع مســتوى املناعــة.
اجمل ـ ّددة و ّ
أيضــا علــى النشــاط اخللــوي الزائــد والطافــر
* يقضــي الصــوم ً
وهــذا يعــد أفضــل وســيلة للوقايــة مــن األورام.
اهتام ابطل!
إن اهلجــوم املرعــب علــى الدســم احليوانيــة الطبيعيــة واهتامهــا
أبهنــا املســبب الرتفــاع الشــحوم الثالثيــة والكوليســرول مــا
هــو إال ترويــج للزيــوت والســمن املصنعــة واملهدرجــة والــي يف
اضــا عديــدة .واملســتفيد مــن هــذه التهمــة
احلقيقــة تســبب أمر ً
طبعــا شــركات تصنيــع الــدواء النَ ِهمــة اجلشــعة
الباطلــة هــي ً
حيــث تصــب علــى هــؤالء املرضــى أدويــة يوميــة ملــدد طويلــة!
تنويــه:

يفضــل مشــاورتك طبيبــك قبــل اتبــاع أي محيـ ٍـة غذائيــة أو حــى الصيــام،

فقــد تكــون حالتــك الصحيــة حرجــة وال تتــاءم مــع إحــدى التوصيــات املذكــورة.
===
 .1هــي حالــة فيزيولوجيــة حيــث يصبــح اهلرمــون الطبيعــي -اإلنسـولني -أقــل فعاليــة
يف ختفيــض مســتوى الســكر يف الــدم.
.2إن الزيــوت النباتيــة املصنعــة غالبــا مــا تكــون مهدرجــة أي معرضــة حل ـرارة عاليــة
جــدا ختــرب قيمتهــا الغذائيــة ومضاف ـاً هلــا اهليدروجــن لضمــان متديــد فــرة ختزينهــا.
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روايات عن سوانح وأخالق سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني
اإلمام المهدي والمسيح الموعود عليه السالم،
جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب «سيرة المهدي»
تعريب الداعية محمد طاهر نديم
* العناوين الجانبية من إضافة أسرة «التقوى»

الرواية -471ج
حماكاة أسلوب القرآن الكرمي
يف اعرتاضــه اخلامــس علــى كتابنــا «ســرة املهــدي» يدعــي
املعــرض الدكتــور بشــارت أمحــد الالهــوري أنــي يف تســجيلي
رواايت ســرة املهدي انتقلت من حماكاة أســلوب رواية احلديث
النبــوي إىل حمــاكاة أســلوب القــرآن الكــرمي .مل يقــل املعــرض مــا
قــال إال ألين كنــت أســتفتح كل روايــة مــن رواايت الســرة بعبــارة
البســملة ،فمــا كان منــه إال أن وصــف أســلويب هــذا أبالعيــب
الصبيــان.
وأقــول إزاء هــذا االدعــاء أنــي أكتــب البســملة قبــل كل روايــة
وتيمنًــا ،األمــر الــذي حيــرق بســببه الدكتــور فيتحــرق غضبًــا
تــرًكا ّ
وكمـ ًـدا .وأقــول أبنــه لــو نعتـَنَــا أحــد ابملقلّــد أو وصفنــا ابســم أسـوأ
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مــن ذلــك إال أنــه ال يســع أي مســلم أن يتخلــى عــن العمــل
بنمــوذج القــرآن الكــرمي .إن كان القــرآن الكــرمي –مــع كونــه كالم
هللا وبركــة ورمحــة متجســدة -حنتــاج يف قراءتــه إىل أن نبــدأ ب ـ
«بســم هللا» قبــل مجيــع سـ َـوِره فنحتــاج إليــه بدرجــة أوىل كوننــا

أانســا ضعافًــا خيافــون الزلــة عنــد كل خطــوة .يقــول النــي 
ً

(فــداه نفســي)« :كل أمــر ذي ابل ال يُبــدأ ببســم هللا فهــو
ِ
متبصــر أن ســرة املهــدي ليــس بكتــاب
أبــر» .وال خيفــى علــى ّ
مرتّــب بــل أُدرجــت فيــه رواايت خمتلفــة بصــورة مســتقلة بــا أي
ترتيــب يذكــر ،لذلــك كان ال بــد أن أبــدأ كل روايــة مــن رواايهتــا
ابلبســملة.
ســوء الظــن ،ومــدى فائــدة رواايت «ســرة املهــدي» للمبايعني
وسواهم
ويف اعرتاضــه الســادس علينــا ،يزعــم الدكتــور أن هــذا الكتــاب

مــا أُلِّــف إال ليق ـرأه احملموديــون (يعــي أتبــاع اخلالفــة) وأنــه ال
يصلــح لغريهــم وال لألمحديــن الالهوريــن ،وال حــى ألي
ابحــث ،ويعلــل زعمــه هــذا بدعــوى أن بعــض الــرواايت تســيء
إىل املســيح املوعــود  صراح ـةً ،وملــا كان الكتــاب يشــوه
صــورة األمحديــن الالهوريــن فيبــدو أن مؤلفــه يســعده تقــدمي
بعــض الــرواايت الباطلــة أبســلوب مؤثــر» إخل...
احلق أن هذا االعرتاض تفوح منه رائحة سوء الظن ،فصاحبه
يهاجــم مبنتهــى البســاطة ن ـوااي النــاس ،أتذكــر هبــذه املناســبة
القصــة املشــهورة عمــا وقــع ألســامة بــن زيــد مــع رســول هللا
 ،ورد أنــه يف إحــدى املعــارك ابرز أســامة جنــداي حــى كاد
أن ينــال منــه ،فلمــا رفــع ســيفه ليجهــز عليــه نطــق اجلنــدي
الشــهادة ،ولكــن أســامة مل يكــرث بقولــه وأمضــى ســيفه فقتلــه.
بعــد ذلــك أطلــع أحــد النــي  هبــذا احلــدث فغضــب غضبًــا
ـديدا حــى امحـ ّـر وجهــه مث قــال :أقتلتــه بعــد إســامه؟ كــرر
شـ ً
 هــذه الكلمــات ثــاث م ـرات .قــال أســامة :اي رســول هللا
ِ ِ
َِّ
ت َعـ ْـن قـَْلبِـ ِـه
السـ َـا ِح قَـ َ
ـال  :أَفَـ َـا َشـ َق ْق َ
إنـَـا قَا َلـَـا َخ ْوفًــا مـ ْـن ّ
َحـ َّـى تـَْعلَـ َـم أَقَا َلـَـا أ َْم َل .يقــول أســامة أبن النــي  قــال هــذه
ت
ـت أِّ
َس ـلَ ْم ُ
الكلمــات بغضــب شــديد حــى تََنـَّْيـ ُ
َن َلْ أَ ُكـ ْـن أ ْ
ِ
ـك الْي ـَ ْـوِم ،بــل أســلمت اليــوم حــى ال أرى غضــب
قـَْبـ َـل َذلـ َ
النــي  هــذا .وابملثــل فإنــي ال أجــد غضاضــة يف حمــاكاة
أســلوب حديــث رســول هللا  ،فأقــول للدكتــور املذكــور:
ت َعـ ْـن قـَْلـِـي».
«أَفَـ َـا َش ـ َق ْق َ
سرية املهدي ومعايري أصول الدراية
ـرا ،أنيت علــى االع ـراض الســابع للدكتــور ،والــذي زعــم
وأخـ ً
فيــه أن بعــض رواايت ســرة املهــدي تبــدو ابطلــة حبســب
معايــر أصــول الدرايــة ،والباطــل دراي ـةً ال يُقبــل مهمــا كان
ـندا ورواي ـةً ،يقــول الدكتــور وهــو يضــرب مثــاالً علــى
قـ ًّ
ـوي سـ ً
قولــه« :اشــتمل كتــاب ســرة املهــدي علــى رواايت تعــارض

كتــاابت املســيح املوعــود  معارضــة صرحيــة ،بــل تســيء

إىل مكانتــه ،ال ميكــن يف هــذه احلــال ملــن يؤمــن بصدقــه 
أن يقبــل مثــل هــذه الــرواايت .ميكــن أن يُع ـ ّد بيــان ال ـراوي
خاطئًــا ولكــن ال يقبــل ضمــران وإمياننــا اإلســاءة إىل املســيح
املوعــود .
وإنــي أتفــق مبدئيًّــا مــع الدكتــور علــى أنــه ال ميكــن أن تقبــل
حبــال مــن األح ـوال تلــك الــرواايت الــي تنــايف طريــق عمــل
املســيح املوعــود  وكتاابتــه منافــاة صرحيــة ،وال بــد مــن
القــول جتاههــا أبنــه إذا كان الـراوي ملثــل هــذه الــرواايت معروفًــا
ابلصــدق فلعــل ذاكرتــه خانتــه أو أنــه التبــس عليــه األمــر عنــد
ســرد هــذه الروايــة ،أو حصــل خطــأ آخــر يف روايتــه مــا أدى إىل
إخفــاء حقيقــة األمــر .فــا يســتفاد مــن الــرواايت القوليــة ســوى
العلــم الغالــب أمــا درجــة اليقــن الكامــل والقطعيــة التامــة فــا
ميكــن الوصــول إليهــا مــن خــال مثــل هــذه الــرواايت اللهــم إال
إذا بلغــت ح ـ ّد التواتــر .فــا شــك أنــه إذا كانــت هنــاك روايــة
اضحــا
وتعليمــا و ً
قوليــة تنــايف عمــا اثبتًــا للمســيح املوعــود ً 
وكتــاابت اثبتــة فــا ميكــن أن خيطــر ببــال عاقــل أن يقبلهــا،
ولكنــي أقــول إضافــة إىل ذلــك أبن هــذا األمــر ليــس ســهال مــن
الناحيــة العمليــة كمــا يظنــه الدكتــور .ألن أمــر الدرايــة مع ّقــد
للغايــة ،وإن وضـ َـع القــدم يف هــذا امليــدان بــكل جـرأة ميكــن أن
يســفر عــن نتائــج ســيئة جــدًّا .احلــق أنــه كلمــا طرحــت قضيــة
االســتدالل واالســتنباط والقيــاس واالســتخراج فُتــح معهــا ابب
االحتمــاالت واخلالفــات اخلطــرة .وهنــاك قــول شــهري :تتعــدد
األقـوال بتعــدد األلســن ،وإن جتربــة النــاس تؤكــد هــذا ،فاجلميــع
متفقــون علــى هــذا األمــر مــن حيــث املشــاهدة والواقعــة وال
يوجــد هنــاك أي خــاف بينهــم ،والشــاذ كاملعــدوم ،ولكــن
عندمــا ينشــأ سـؤال االســتدالل واالســتنباط واســتخراج النتائــج
مــن خــال حتديــد معــى معــن هلــا يتفــرق اجلميــع إىل ســبل
خمتلفــة لدرجــة يصعــب التفريــق بــن احلــق والباطــل.
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مث أتعجــب مــن أن الدكتــور يتهــم كتــايب مــن انحيــة أبنــه
ال يفيــد إال ذوي األفــكار «احملموديــة» وال يصلــح ملطالعــة
الباحثــن الالهوريــن؛ ومــن انحيــة اثنيــة يعــرض أبنــه يفتقــر
إىل جانــب الدرايــة ،يف حــن أنــه مل يكــن للدكتــور حــق يف
هــذا االع ـراض علـ ّـي وفــق األصــل الــذي فرضــه هــو نفســه،
وذلــك ألنــي لــو أخــذت فقــط تلــك الــرواايت الــي هــي
مؤيــدة لعقيــديت فلــم أقــم بشــيء ســيء بــل وفــق قــول الدكتــور
عملــت متماشــيًا مــع أصــول الدرايــة ،ألنــي رددت مــا رأيتــه
خمال ًفــا لطريــق العمــل للمســيح املوعــود  ومنافيًــا لكتاابتــه
ومل آخــذ إال تلــك الــرواايت الــي كانــت متوافق ـةً  -حســب
ظــي  -مــع طريــق العمــل للمســيح املوعــود  وكتاابتــه،
وأىن يل أن أقبــل أيــة روايــة خمالفــة هلــا؟!
لقد ذكرت كل ذلك بناء على األصول اليت قدمها الدكتور
ملتزمــا
وإال فاحلــق هــو أنــي راعيــت -حســب اســتطاعيت ً
ـن
بــكل أمانــة -جانــي الروايــة والدرايــة علــى درجاهتمــا ،ومل أتـ ّ
موقــف أخــذ بعــض الــرواايت ألهنــا توافــق معتقداتنــا ،وتــرك
بعضهــا ألهنــا توافــق معتقــدات اجلماعــة الالهوريــة .كال ،بــل
كل مــا رأيتــه مقبــوال روايـةً ودرايـةً ،ومل أجــده خمال ًفــا لكتاابتــه
الصرحيــة احملكمــة الــي ال خــاف فيهــا ،ومل أجــده جديـ ًـرا
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ابلــرد إزاء طريــق عملــه الواضــح واجللــي غــر املشــكوك فيــه،
فقــد أخذتــه .وأرى أن مــا فعلتــه أقــرب إىل االحتيــاط ،ولكــن
األنســب جلامــع الــرواايت أن يقتصــر علــى أصــول الروايــة،
ولينقــل كل مــا هــو مقبــول وفــق أصــول الروايــة ،وينبغــي
أال يتدخــل كث ـرا يف جمــال الدرايــة ،بــل يــرك ذلــك للذيــن
يبحثــون يف مضمــون الــرواايت عنــد احلاجــة إىل االســتنباط
واالســتدالل ،وإال فســتكون النتيجــة أن كث ـرا مــن الــرواايت
الصحيحــة واملفيــدة تُــرك ملخالفتهــا املعتقــدات الشــخصية

جلامــع الــرواايت أو املــذاق العلمــي الشــخصي لــه ،وابلتــايل
ســتحرم الدنيــا مــن ذخــرة علميــة مفيــدة.
هــذا هــو رأيــي النابــع مــن اإلخــاص والصــدق ،وإنــي إىل
اآلن متشــبث برأيــي هــذا علــى وجــه البصــرة .وهللا أعلــم وال
علــم لنــا إال مــا علمنــا.
العبد املتواضع
مرزا بشري أمحد من قاداين
 14نوفمرب /تشرين الثاين 1927
انتهى بفضل هللا وعونه هنا اجلزء الثاين من سرية املهدي.

إعداد الداعية :نفيس أحمد قمر
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لقطات سريعة من النشأة إىل االستخالف
يف يــوم الثــااثء املوافــق 1928/12/18م يف قــاداينُ ،ولِــد
لســيدان املصلــح املوعــود مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد 
اخلليفــة الثــاين للمســيح املوعــود  مولــود ســعيد مــن حرمــه
الســيدة مــرمي بيغــم رمحهــا هللا ،وليحظــى ذلــك املولــود املبــارك
برعايــة املصلــح املوعــود املباشــرة ،حيــث أرســله والــده إىل لنــدن
للدراســات العليــا ،وكان ذلــك عــام 1955م ،وقضــى فيهــا قرابــة
عامــن حيــث ختصــص يف علــم الصوتيــات جبامعــة لنــدن ،وأتقــن
اللغــة اإلجنليزيــة ،وبعــد عودتــه إىل ابكســتان أخــذ يتقلــب يف
خدمــة اجلماعــة حبمــل العديــد مــن املســؤوليات ،فألقــى أول
خطــاب لــه يف اجللســة الســنوية يف ربــوة يف 1960م ،كمــا ألــف
كتابـَـه ذائــع الصيــت «القتــل ابســم الديــن» يف 1962م ابللغــة
األرديــة ،وفيمــا بعــد تُرجــم إىل عــدة لغــات عامليــة مبــا فيهــا العربيــة،
ومحــل علــى عاتقــه رائســة جملــس خــدام األمحديــة املركــزي بــدءا
ئيســا جمللــس أنصــار
مــن 1966م وحــى 1969م ،مث انتُخــب ر ً
هللا يف ابكســتان يف 1979/1/1م وظــل يشــغل هــذا املنصــب
حــى توليــه منصــب اخلالفــة خلفــا اخلليفــة الثالــث حضــرة مــرزا

انصــر أمحــد (رمحــه هللا) الــذي انتقــل إىل ج ـوار ربــه يف يونيــو/
حزي ـران 1982م ،فألقــى ســيدان مــرزا طاهــر أمحــد أول خطبــة
مجعــة بصفتــه خليفــة املســيح املوعــود يف 1982/6/11م.
هم اخلليفة الرابع
قضااي العرب ُّ
ال شــك أن قضــااي املنطقــة العربيــة هــي حمــط نظــر كافــة املهتمــن
ابلشــأن العاملــي ،غــر أن ذلــك االهتمــام اختــذ صفــة خاصــة لــدى
اخلليفــة الرابــع (رمحــه هللا) ،ففــي يونيــو مــن عــام  1982اجتــاح
اجليــش اإلس ـرائيلي دولــة لبنــان ملالحقــة قيــادة منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،ويف ذلــك الوضــع امللتهــب وجــه اخلليفــة الرابــع نــداء
خ ِطّيًّــا إىل أبنــاء اجلماعــة يف 1982/6/13م حـ ًّ
ـاث إايهــم علــى
الدعــاء ألجــل املظلومــن مــن أهــل فلســطني .وابلطبــع مل يتوقــف
اهتمــام حضرتــه بقضــااي العــرب عنــد هــذا احلــد ،بــل ظــل يســدي
النصــح للعــرب شــعواب وحكامــا حــى أفــرد جمموعــة خطــب مجعــة
للقضــااي العربيــة نشــرت يف كتــاب «أزمــة اخلليــج والنظــام العاملــي
اجلديــد» ،ولــو أن العــرب التفت ـوا إىل نصائــح حضرتــه املخلصــة
ملــا كانـوا اليــوم علــى مــا هــم عليــه مــن حــال.
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واليتامــى واألرامــل  -مائــة بيـ ٍ
ـت هديـةً ،علــى ســبيل شــكر هللا
تعــاىل مبناســبة اليوبيــل املئــوي للجماعــة يف عــام 1989م".
وابدر رمحــه هللا بتقــدمي مائــة ألــف روبيــة يف هــذا املشــروع،
ـى أف ـراد اجلماعــة نــداء أمريهــم املفــدى ،ومسيــت هــذه
وقــد لـ ّ
البيــوت «بيــوت احلمــد» وتش ـ ّكل حيًّــا مــن أحيــاء مدينــة
ربــوة ،كمــا مت إمدادهــا مبرافــق جيــدة مــن الدرجــة املتوســطة.
ويف 1983م أعلن رمحه هللا عزمه التوســع يف مشــروع بيوت
احلمــد ،فطلــب مــن أفـراد اجلماعــة مجــع عشــرة ماليــن روبيــة
ابكســتانية هلــذا الغــرض.

حضرة مرزا طاهر أمحد (رمحه هللا)
جوالت حضرته التبشريية
انطلــق حضرتــه (رمحــه هللا) مــن ربــوة يف 1982/7/28م جلولــة
تبش ـرية وتربويــة إىل النرويــج والســويد والدامنــارك وأملانيــا والنمســا
وسويس ـرا وفرنســا ولكســمربغ وهولنــدا وإســبانيا وبريطانيــا
وسكوتلندا .ويف 1982/8/31م خطب رمحه هللا يف املثقفني يف
سويسرا عن موضوع «مستقبل اإلنسانية» .ويف 1983/8/23م
انطلــق حضرتــه (رمحــه هللا) مــن ابكســتان يف جولــة إىل الشــرق
األقصــى تشــمل أسـراليا وســنغافورة وجــزر فيجــي ،وخــال زايرتــه
جــزر فيجــي التقــى حضرتــه ابلقائــم أبعمــال رئيــس الــوزراء هنــاك،
وبعــد ذلــك اللقــاء أبربعــة أايم ألقــى رمحــه هللا يف جامعــة South
 Pacificيف فيجــي حماضــرة عنواهنــا «فلســفة اإلحيــاء اجلديــد
للديــن» ويف اليــوم نفســه قــام جبولــة مشلــت «خــط تغـ ّـر التاريــخ
الــدويل» وهــو اخلــط الــذي بعــده يتغــر التاريــخ اليومــي علــى وجــه
الكــرة األرضيــة .ويف 1983/10/5م ألقــى حماضــرة أخــرى يف
جامعــة كانب ـرا األس ـرالية عــن «خصائــص مميــزة لإلســام».
رجل اليوبيل و "بيوت احلمد"
لقــد قــدح اخلليفــة الرابــع حضــرة مــرزا طاهــر أمحــد رمحــه هللا
تعــاىل الش ـرارة األوىل هلــذا املشــروع قائ ـاً:
ؤمــن اجلماعــة ملائــة عائلــة  -مــن املســاكني
"أريــد أن تُ ّ
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نصيب اجلماعة من االبتالء
االبتــاء ســنة ماضيــة يف مجاعــات املؤمنــن يف كل العصــور،
وبفضلهــا يشــتد عودهــا وترتقــى وتتقــدم إىل األمــام ،كمــا أن
هللا تعــاىل جعــل لرجالــه املقدســن أعداءهــم مــن اجملرمــن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ك
﴿وَك َٰذل َ
ني ۗ َوَك َف ٰى بَِربِّ َ
ب َع ُد ًّوا ّم َن الْ ُم ْج ِرم َ
َ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ّل نَ ٍّ
ِ
ِ
ـرا﴾ (الفرقــان ..)32:وابلنســبة لعهــد خليفتنــا
َهــاد ًي َونَصـ ً
الرابــع (رمحــه هللا) كان اجملــرم هــو نفســه الطاغيــة الباكســتاين
اجلن ـرال ضيــاء احلــق ،الــذي أصــدر يف 1984/4/26م
ـوما حظــر مبوجبــه مجيــع أنشــطة اجلماعــة يف ابكســتان،
مرسـ ً
بدعــوى أن اجلماعــة مارقــة عــن اإلســام ،وهــي الدعــوى الــي
ثبــت بطالهنــا مجلــة وتفصيــا.
وملا كان رمحه هللا ال يســتطيع -مبوجب هذا املرســوم الغاشــم
ضــد اجلماعــة -أتديــة مهامــه وواجباتــه كخليفــة ،فقــد اضطــر
إىل اهلجــرة إىل لنــدن يف 1984/4/29م اقتــداء بســنة نبيــه
ونبينــا حممــد املصطفــى  وأمضــى هنــاك بقيــة حياتــه يقــود
ركــب اجلماعــة علــى درب التقــدم واالزدهــار.
ومــن منــر مســجد بيــت الفضــل بلنــدن دعــا اخلليفــة الرابــع
(رمحــه هللا) ضيــاء احلــق للمباهلــة وحـ ّذره مــن عاقبتــه الوخيمــة
إال أنــه مل يتوقــف عــن اضطهــاد األمحديــن وركــب موجــة
الظلــم واالســتكبار فجعلــه هللا عــرة ألويل األبصــار حيــث
انفجــرت طائرتــه يف  18أغســطس عــام  1988ومــات
حمروقًــا.
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يــا ربَّ العاملــن ،ال يســعين الشــكر علــى مننــك ،فأنــت ِجـدُّ رحيـ ٍم وكريـ ٍم ،ولــك علـيّ منـنٌ ختــرج عــن
حــد اإلحصــاء ،فاغف ـرْ يل ذنوبــي لئــا ُأه َل ـكَ ،و َألْــقِ حُبَّــك اخلالــص يف قلــي ألنــال احليــاة ،واس ـ ُترْني
ارمحــين
وأو ِزعْــين أن أعمــل صاحلًــا ترضــاه .أعــوذ بوجهــك الكريــم مــن أن ّ
حيــل علــيّ غضبــكْ ،

ارمحــين ارمحــين ونَجِّــين مــن بايــا الدنيــا واآلخــرة ،فبيــدك الفضــل واخلــر كلــه ،آمــن ثــم آمــن.
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