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ــه،  ــن أوليائـ ــاع عـ ــاه بالدفـ ــل يف عـ ــه جـ ــل  اللـ تكفـ

ـــَه َل  ـــوا إِنَّ اللَّ ـــَن آَمُن ـــِن الَِّذي ـــُع َع ـــَه ُيَداِف ـــال:﴿إِنَّ اللَّ فق

  اٍن َكُفـــوٍر﴾، ومـــن مظاهـــر دفاعـــه ُيِحـــبُّ ُكلَّ َخـــوَّ

ـــى  ـــة ع ـــم الكاذب ـــاوى خصومه ـــح دع ـــيه فض ـــن مقدس ع

مـــر العصـــور، وليتأكـــد لنـــا أن الفـــراءات الـــذي ُتثـــار 

ضـــد رجـــال اللـــه ثـــم دحضهـــا، ســـنة مســـتمرة.
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        التقوى                يونيو     22021 

﴿؟؟

كلمة التقوى

ِمــْن ﴿﴾ يـَْبــَدأُ  الَعــالَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  ِف 
! » ُهنَــا َها «

ــي مشــهد ســينمائي ُفكاهــي هــادف، ُيكــى أن جنــديًّ  ف
كان يعمــل ف مطبــخ للجنــود، وأثنــاء قيامــه ابلتنظيــف كان 
يضــع القــاذورات وامليــاه اآلســنة ف وعــاء، ويملــه ليتخلــص 
يتهمونــه  املرتبصــن  أعــداءه  أن  غــر  املطبــخ،  خــارج  منهــا 
بســرقة احلســاء، ول ُتـْــِد حمــاوالت الرجــل نفــي التهمــة عــن 
نفســه نفًعــا، فقــد آل خصومــه علــى أنفســهم توريطــه وإلصــاق 
التهمة به ظلًما وزورًا، حىت لو اقتضى األمر منهم أن يشــربوا 
املــاء القــذر كلــه ليقنعــوا النــاس أبنــه حســاء! كل هــذا لتثبــت 

علــى البطــل هتمــة الســرقة املفــرتاة! 
فهــذا ديــدن ســفلة اخللــق، ال يــرتددون ف وصــم األبــرار أبشــنع 
التهم، وال يتورعون عن الكذب وشهادة الزور ف سبيل إحلاق 
أكــر قــدر مــن الضــرر واخلســارة خبصمهــم. فأيــن هــم مــن التعليــم 
ُشــَهَداَء  ِلَِّ  وَّاِمــَن  قـَ آَمنُــوا ُكونُــوا  الَِّذيــَن  َهــا  أَيـُّ الســماوي: ﴿َي 
ــوا ُهــَو  ــوا اْعِدُل ْعِدُل ــْوٍم َعَلــى َأالَّ تـَ اِبْلِقْســِط َواَل َيْرَِمنَُّكــم َشــَنآُن قـَ

ْعَملُــوَن﴾)1( ُقــوا هللا ِإنَّ هللا َخبِــٌر ِبَــا تـَ ْقــَوى وَاتـَّ ــَرُب لِلتـَّ َأقـْ

خصوًصــا،  منهــم  واملبعوثــن  عموًمــا،  املصلحــن  ومعارضــة 
ظاهــرة معروفــة ف شــىت اجملتمعــات اإلنســانية، فمــا مــن مبعــوث 
مســاوي إال أوذي فــور اجلهــر بدعــواه، حــىت ابت األمــر كســنة 
ُتثــار ضــد ســيد اخللــق حممــد  اثبتــة، فــإىل يومنــا هــذا مثــًا، 
املصطفــى  االهتامــات واالفــرتاءات الــي كانــت ُتثــار منــذ 
مبعثــه  والــي منهــا أنــه يتلقــى املعونــة مــن قــوم آخريــن، وألن 
البغيــض  نفــس االعــرتاض  يعلــم أن  تعــاىل بســابِق علمــه  هللا 
ســيتكرر علــى مــر الزمــان فقــد ســجله علــى هــؤالء التعســاء 
َهــَذا  ِإْن  الَِّذيــَن َكَفــرُوا  ﴿َوَقــاَل  قولــه:  ف  الكــرمي  القــرآن  ف 
َقــْد َجــاُءوا ُظْلًمــا  ــْوٌم آَخــرُوَن فـَ ــرَاُه وََأَعانَــُه َعَلْيــِه قـَ تـَ ِإالَّ ِإْفــكٌ افـْ
تَّهــم حضــرة مــرزا غــام أمحــد  َوُزورًا﴾)2(، وعلــى نفــس املنــوال يـُ
ــم ســيده وســيدان حممــد املصطفــى  القاديين ظلًمــا وزورًا كمــا اهتُّ
تــزل،  ل  املبعوثــن  تكذيــب  ســنة  أن  لنعلــم  َقبــل،  مــن   
وســتظل، ســارية، وأن املســيح املوعــود  ليــس اســتثناء مــن 
ســنة مــن خلــوا مــن قبلــه مــن النبيــن، فقبــل اجلهــر بدعــواه َشــِهد 
لــه القاصــي والــداين أبنــه البطــل الوحيــد املدافــع عــن اإلســام، 
مث ل يلبــث أن تفجــرت ضــده املعارضــة الشرســة فــور إعانــه 
عــن كونــه املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي الــذي تنتظــره األمــة، 
وأن هللا تعــاىل هــو مــن أخــره هبــذه احلقيقــة، ومنــذ ذلــك احلــن 
اثرت ضده اثئــرة ل هتــدأ إىل وقتنــا هــذا، وإن كان حضرته قــد 
ذكــر ف كتاابتــه املبكــرة أنــه املســيح املوعــود بظهــوره ضمــن 
ســياق متصــل مــن اإلهلامــات اإلهليــة.. لقــد كان وقــع تلــك 
اإلهلامــات علــى آذان املشــايخ وقتــذاك وقًعــا لطيًفــا، إن ل نقــل 
حمببًــا، يعيــد إىل القلــوب القاصيــة، ومــن مث القاســية، األمــل ف 

 الوصال ابهلل تعاىل وتلقي الوحي منه. )3(  
لقــد تفجــر بــركان املعارضــة للمســيح املوعــود فــور إعانــه أنــه 
هــو املســيح املوعــود حبســب نبــوءات القــرآن اجمليــد وحضــرة 
خــامت النبيــن ، وكان هــذا بــدًءا مــن جهــر حضرتــه إبعانــه 
فقــال  1890م،  عــام  أواخــر  اإلســام«  »فتــح  ف كتابــه 

ْعُن ِفي الُعَظَماِء  الطَّ

ِبَمْنِطِق الِحْرَباء
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ِمــْن  يـَْبــَدأُ  الَعــالَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  ِف 
! » ُهنَــا َها «

حضرتــه معلنًــا: »فاملســيح الــذي كان ُمقــدرًا جميئــه هــو أان، 
فاقبلــوا إن شــئتم«)4(، كمــا بــنَّ حضرتــه أنــه مصــداق مجيــع 
املســلمن  لــدى  ليــس  الزمــان،  آبخــر  املتعلقــة  النبــوءات 

 وحسب، ولكن لدى أتباع كل الديانت. 
وبلــغ  االشــتعال،  ف  حضرتــه  معارضــة  فتيــل  بــدأ  هنــا  مــن 
األمــر اهتــام حضرتــه واملؤمنــن بــه ابلكفــر الصريــح، وف زمــن 

حيــاة حضرتــه كان مسلســل الوشــاية بــه إىل احلكومــة 
مســتمر  مسلســًا  اهلنــد  ف  الريطانيــة 

احللقــات، بدعــوى أن حضرتــه يســعى 
ســلطة  لزعزعــة  القاقــل  إاثرة  إىل 

اهلنــد. ف  الريطــاين  التــاج 
هتمــة  أن  بوضــوح  املاَحــظ 
ل  االســتعمار  لصــاحل  العمالــة 
زمــن  مــادة مطروحــة  أبــًدا  تكــن 

حــىت  وال    املوعــود  املســيح 
الريطــاين  الوجــود  مــدة  وفاتــه  بعــد 

رأى  مســتحدثة،  هتمــة  ولكنهــا  اهلنــد،  ف 
ضــد  يشــيعوها  أن  احِلرابئيــة  الطبائــع  أصحــاب  املتلونــون 
حضرته ومجاعته طمًعا ف َعرض سياسي زائل.. ووفق منهج 
السياســة القــذرة، فــإن أقصــر طريــق تصــل عــره إىل مــرادك 
ف القضــاء علــى خصمــك أن تتهمــه ابلعمالــة والتخابــر مــع 
األعــداء، وســتنطلي علــى الســذج هــذه احليلــة حــىت يتمكــن 

براءتــه. إثبــات  مــن  الــريء  املتهــم 
عزيــزي القــارئ، إن جملتــك »التقــوى« إبيرادهــا مثــل هــذه 
تعــاىل  هللا  رجــال  عــن  الدفــاع  إىل  هتــدف  ال  املواضيــع 
املقدســن، فهــؤالء تكفــل هللا تعــاىل ابلدفــاع عنهــم فقــال: 
ـبُُّّ ُكلَّ َخوَّاٍن  ﴿ِإنَّ هللَا ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ هللاََ اَل يـُحِِ
َكُفــوٍر﴾ )5(، إمنــا نســعى مــن وراء ذلــك إىل بيــان طائفــة مــن 
السنن الي فطر هللا تعاىل عليها الكون الروحاين، ومنها أنه 

مــا مــن مبعــوث مــن احلضــرة األحديــة إال ُأوذي، ومنهــا أن 
مــن ميارســون الــدور الشــيطاين إبيــذاء املبعــوث ومجاعتــه إمنــا 
يشــكلون عامــًا مــن عوامــل تقويــة مجاعــة املؤمنــن وترقيهــا.
وف يونيــو/ حزيــران مــن عــام 2021.. ســيكون عــدد هــذا 
الشــهر مــن جملــة التقــوى ثــريًّ أبطروحــات ُتركــز علــى فكــرة أن 
عبــاد هللا املقدســن عرضــة لافــرتاءات واألكاذيــب، غــر أن 
هللا تعــاىل يتــوىل بنفســه الدفــاع عنهــم وفــق ســنته القدميــة. 
أمــر  خطبــة  العــدد  هــذا  مــواد  رأس  فعلــى 
املؤمنــن )أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز( 
ســاحة  بــراءة  خاهلــا  حضرتــه  يــرز 
وطهــارة  األربعــة  الراشــدين  اخللفــاء 
أبقــام  أطروحــات  تليهــا  ســرهتم، 
أكاذيــب  نَــاَوُل خاهلــا  تـَ تـُ الكتــاب 
ف  ِقيلــت  أكاذيــب  التفنيــد،  بغيــة 
حــق املســيح املوعــود  ومجاعتــه، 
وأكاذيــب قيلــت ف حــق ســيده وســيدان 
عــادى  مــن  قبــل. وألن  مــن    النبيــن  خــامت 
أوليــاء الرمحــن فقــد نبــذ اإلميــان ابجملــان، أنمــل أن يكــون ذوُدان 
عــن ســاحة هــؤالء األطهــار وإبــراز مجــال ســرهتم وصورهتــم 

قربــة لنــا عنــد هللا الســميع العليــم، آمــن.

اهلوامش:
1. )املائدة: 9( 
2. )الفرقان: 5(

التقــوى،  جملــة  املبعوثِــن«،  وصــدق  املتلونــة  »املَعارضــة   .3
يوليو 2017  

4. اخلزائن الروحانية، اجمللد 3، كتاب فتح اإلسام، الرتمجة 
العربية، ص13، حاشية رقم 3 

5. )احلج: 39(       
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

”

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئييس من إضافة أرسة »التقوى«

كليم الله واألنباء

 الغيبية حول

 مستقبل اإلسالم

﴿َوِإْذ قَاَل ُموَســى ِلَفَتاُه َل أَبـَْرُح َحتَّ أَبـُْلَغ َمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو 

َأْمِضــَي ُحُقبًــا﴾ )الكهف 61(

لقــد اختلــف املفســرون ف الواقعــة املذكــورة هنــا. فقــال أكثرهــم 
- كمــا ورد ف بعــض روايت احلديــث أيًضــا - أن هــذه اآليت 
تتحــدث عــن أخبــار ســفر قــام بــه موســى  للقــاء رجــل امســه 

اخِلضــر.

 مث اختلفوا ف بيان دواعي هذا السفر، فقال بعضهم إن موسى 
 : قــال منــه؟  أعلــم  يوًمــا: هــل يوجــد رجــل  قــال هلل   
ملاقاتــه.    موســى  فذهــب  الفــاين.  الرجــل  يوجــد  نعــم، 
وف روايــة أن موســى ُســئل مــرة: هــل يوجــد رجــل أعلــم منــك؟ 
فقــال ال أعلــم. فأوحــى هللا إليــه وأخــره عــن مــكان الرجــل الــذي 
كان أعلــم منــه، فذهــب لزيرتــه. )الكشــاف والقرطــي والطــري، 

والبخــاري: كتــاب التفســر ســورة الكهــف(.
ذلــك  احلــادث.  هــذا  فهــم  ف  أخطــأوا  قــد  النــاس  أن  احلــق   
أن ســورة بــي إســرائيل أنبــأت عــن هجــرة النــي  ونتائجهــا 
علــى شــكل إســراء، حيــث أخــرت عمــا ســيحققه املســلمون 
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                                                 العقل         الدين

”

” مــن الرقــي واالزدهــار، وعمــا ســيحيق هبــم خــال هــذه الرتقيــات 
اليهــود  قبــل  ِمــن  املتمثلــة ف املعارضــة الشــديدة  مــن األخطــار 
مــن  اآليت  اخلطــر  األخطــار  هــذه  أكــر  مــن  والنصــارى. وكان 
إحــدى طائفــي األمــة املوســوية وهــي طائفــة النصــارى - علًمــا 
أن النصــارى هــم، عنــد هللا تعــاىل، مــن أمــة موســى وإن كانــوا ال 
يعــّدون أنفســهم منهــا. فأخــر هللا تعــاىل أن هــؤالء ســُيلحقون 
ا. وقــد ذََكــَر هللا تعــاىل  ابملســلمن ف آخــر الزمــان ضــررًا كبــرًا جــدًّ
إســراء موســى  عقــَب إســراء حممــد  ليؤكــد أن العاقبــة 
حملمــد  وألمتــه، وأن هــذه الطائفــة الثانيــة مــن أمــة موســى، أي 

املســيحين، لــن يبقــوا غالبــن. 
 كان أســتاذي املكــرم حضــرة املولــوي نــور الديــن  يــرى أن 
هــذه الواقعــة كانــت كشــًفا مــن كشــوف موســى ، وأهنــا ل 
تقــع ابجلســم املــادي )حقائــق الفرقــان ج 3 قولـــه تعــاىل: وأمــا 
الغــام فــكان أبَــواه مؤمنَــن(. وبعــد التدبــر ف األمــر توصلــت إىل 
أنــه كان مصيبًــا ف رأيــه هــذا. وإليكــم األدلــة علــى ذلــك: 
األول: أنــه ال يوجــد ف التــوراة أي ذكــر هلــذا الســفر، ممــا يــدل 
علــى أن هــذا احلــادث ل يقــع ف العــال املــادي. كان مــن املمكــن 
أن خيتلــف العهــد القــدمي والقــرآن الكــرمي حلــد مــا ف بيــان تفاصيــل 
هــذا الســفر، أمــا أن خيلــو العهــد القــدمي عــن ذكــره أصــًا فهــو 

أمــر جــد غريــب.
  نعــم إن الــروايت اإلســرائيلية تتحــدث عــن معــراج ملوســى

.)Ascension املوســوعة اليهوديــة كلمــة(

وقــد بلغــي أن عزيــزي املولــوي جــال الديــن مشــس قــد اســتخرج 
بلنــدن  الريطــاين  املتحــف  مكتبــة  ف  املوجــودة  املصــادر  مــن 
معراًجــا  وأنــه كان  موســى،  معــراج  إىل  تشــر  يهوديــة  روايٍت 
ابجلســد املــادي. ولكــن قوهلــم هــذا ليــس حجــة علينــا، إذ يوجــد 
  بيننــا حنــن املســلمن أيًضــا مــن يزعــم أن إســراء ســيدان حممــد
كان ابجلســد املادي )تفســر ابن كثر، وتفســر معارف القرآن: 

ســورة اإلســراء(.
الثــاين: ل يثبــت ملوســى  قبــل بعثتــه إىل بــي إســرائيل إال 
ســفر واحــد، وهــو ســفره إىل َمْديَــَن، وقــد ذكــره القــرآن الكــرمي 
ف أكثــر مــن موضــع. وقــد أمجــع القــرآن والعهــد القــدمي علــى 
أنــه ل يكــن مــع موســى ف ذلــك الســفر أحــٌد )ســورة القصــص: 
22- 24، وســفر اخلروج 2: 15، 16(. بينما جند ف الســفر 
املشــار إليــه هنــا رفيًقــا ملوســى اتبًعــا لــه علــى مــا يبــدو، ألن لفــظ 
إًذا  خاِدَمــه.  أو  ابنَــه  فيعــي  أحــد  إىل  مضافًــا  ورد  إذا  »فــىت« 
فكلمــات هــذه اآليــة ال تنطبــق علــى الســفر الــذي قــام بــه موســى 
إىل َمْديَــن. وبــا أنــه ل يثبــت ملوســى  ســفر غــره فثبــت أن 

الســفر املشــار إليــه ل يكــن إال كشــًفا.
فــارَق  بعثتِــه ســفٌر  بعــد   حــىت  يثبــت ملوســى  ل  الثالــث: 
ألجلــه قوَمــه. ولقــد ســّجل العهــد القــدمي أحــداث حيــاة موســى 
مــن األول إىل اآلخــر برتتيبهــا الواقعــي، ولكــن ال جنــد فيهــا أيًضــا 
ذكرًا هلذا الســفر، وهذا يدل على أن هذا الســفر ل يكن حاداًث 

. مــاديًّ

... ســورة بنــي إرسائيــل أنبــأت عــن هجــرة النبــي  ونتائجهــا عــى شــكل إرساء، حيــث أخــرت 

عــا ســيحققه املســلمون مــن الرقــي والزدهــار، وعــا ســيحيق بهــم خــال هــذه الرقيــات 

ــر  ــن أك ــود والنصــارى. وكان م ــل اليه ــن قب ــة يف املعارضــة الشــديدة ِم ــار املتمثل ــن األخط م

ــة النصــارى -  ــي األمــة املوســوية وهــي طائف هــذه األخطــار الخطــر اآليت مــن إحــدى طائفت

علــًا أن النصــارى هــم، عنــد اللــه تعــاىل، مــن أمــة مــوىس وإن كانــوا ل يعــّدون أنفســهم منهــا. 



        التقوى                يونيو     62021 

الرابع: ملا ذهب موسى  لسماع كام هللا إىل اجلبل الذي 
كان يقــع علــى بعــد بضعــة أميــال فقــط مــن قومــه، وبقــي هنــاك 
أربعــن ليلــة، اختــذ بنــو إســرائيل ف غيابــه العجــَل إهلـًـا )األعــراف: 
143-149(. فــإذا كانــت غيبتــه جملــرد أربعــن يوًمــا أّدت إىل 
مثــل هــذا الفســاد ف قومــه، فمــاذا عســى أن يقــع فيهــم أثنــاء 
غيابــه الطويــل عنهــم بســبب هــذا الســفر الطويــل؟ ولكننــا نعــرف 
أنــه ل يقــع أي فســاد بــن بــي إســرائيل نتيجــة هــذا الســفر، إذ 
ال تشــر التــوراة إىل أي فســاد آخــر غــر الــذي حصــل ابختاذهــم 
العجــل إهلًــا. كمــا أنــه ل يكــن مــن احلكمــة أن يذهــب موســى 
ف مثــل هــذا الســفر الطويــل بعــد مــا شــاهَد مــن فســاد قومــه مــا 

شــاهَد.         
اخلامــس: عندمــا ذهــب موســى إىل اجلبــل مليقــات ربــه أربعــن 
يثبــت أن  ليلــة اســتخلف أخــاه هــارون علــى قومــه، ولكــن ل 
موســى  اســتخلف أحــًدا - هــاروَن أو غــره - خــال هــذا 
الســفر. إذا كانــت التــوراة قــد ســكتت عــن ذكــر أحــداث هــذا 
الســفر لســبب مــا، فــكان مــن واجبهــا أن تذكــر - علــى األقــل 
- اســتخاَف موســى ألحــد عنــد هــذا الســفر، إذ ليــس مــن 
املعقــول أن يذهــب موســى  هلــذا الســفر الطويــل مــن دون 
أن يســتخلف علــى قومــه أحــًدا. فعــدم ذكــره ف الكتــاب املقــدس 

يــدل علــى أن هــذا الســفر ل يكــن ابجلســد املــادي. 
الســادس: ممــا يتعــارض مــع ســنة األنبيــاء أن يفارقــوا قومهــم ألمــد 
طويــل بعــد أن يبعثهــم هللا تعــاىل، حيــث ال جنــد بــن األنبيــاء 
أن  ريــب  ال  ذلــك.  فَعــل  واحــًدا  نبيًّــا  التاريــخ  يذكرهــم  الذيــن 
املســيح  فــارَق قوَمــه حســب عقيدتنــا، ولكنــه ف احلقيقــة 
فــارَق طائفــًة مــن قومــه إىل طائفــة أخــرى منهــم؛ وهنــاك أمثلــة 
كثــرة حيــث قــام األنبيــاء برحــات تبليغيــة بــن قومهــم، لكــن 
ل  التبليــغ، كمــا  أجــل  مــن  يكــن  ل  هــذا    موســى  ســفر 
يســافر ف منطقــة قومــه، وإمنــا فــارَق قومــه جملــرد أن يتعــرف علــى 

الرجــل الــذي كان أعلــم منــه. 
الســابع: قــال ابــن عبــاس  ف تفســر الكنـــز املذكــور ف هــذا 
احلــادث: »مــا كان الكنـــز إال علًمــا« )ابــن كثــر، قولــه تعــاىل: 

ذلــك أتويــُل مــا ل َتْســِطْع عليــه صــرًا(. واجللــي أن مــا قالــه ابــن 
عبــاس تعبــٌر، والتعبــر ال يكــون إال للكشــوف والــرؤى. وملــا كان 
الكنـــز علًمــا فثبــت أن اجلــدار الــذي أقامــه موســى ورفيُقــه ل يكــن 
جــدارًا مــاديًّ كذلــك، كمــا أن الطعــام الــذي طلبــاه مــن أهــل 
. فــإذا كان هــذا اجلــزء مــن الواقعــة  القريــة ل يكــن طعاًمــا مــاديًّ
كشــًفا فــا شــك ف كــون الواقعــة كلهــا كشــًفا مــن الكشــوف. 
الثامن: أن الشــهادة النابعة من احلادث نفســه أيًضا تؤكد أنه ل 
. ُخــْذ مثــًا حادثــة خــرق الســفينة، حيــث قيــل  يكــن حــاداًث مــاديًّ
إمنــا خَرقهــا صاحــُب موســى كيــا أيخذهــا املِلــُك غصًبــا. ولكــن 
الــذي يفــرض نفســه هنــا: هــل تعطلــت الســفينة مــن  الســؤال 
ذلك اخلرق أم ال؟ وإذا كانت ل تتعطل فِلَم ل يغِصْبها امللُك؟. 
وإذا كانــت تعطلــت ابملــرة فلِــَم ل تغــَرق مــن اخلــرق احلاصــل فيهــا؟ 
إذ مــن املســتحيل ف العــال املــادي أن تســلم مــن الغــرق الســفينُة 
الــي يُنـــزع لــوح مــن ألواحهــا. ولكــن رؤيــة مثــل هــذا املنظــر ف 

الكشــف ممكــن متاًمــا، وال خيالــف العقــل بتــااًت.
 كذلــك ال ميكــن أن تؤخــذ حادثــة »قتــل نفــس بغــر نفــس« مــن 
حيــث الظاهــر، ألن العبــد الــذي تبعــه موســى  ليتعلــم منــه 
إمــا أن يكــون نبيًّــا أو وليًّــا مقــرَّاًب لــدى هللا تعــاىل. وال ميكــن أن 
يــرتئ علــى قتــل نفــس بغــر نفــس حــىت املؤمــُن العــادي، فهــل 

يرتكبــه ويلٌّ مقــّرب أو نــيٌّ عظيــم الشــأن.
 يقول البعض إلثبات جواز قتل الغام أنه لو عاش لكان قّتااًل 
وســّفاًكا. ولكنــا نقــول: إنــه مــن الظلــم العظيــم وممــا ينــاف الشــرَع 
متاًمــا أن يعاقَــُب شــخص علــى جنايــةٍٍ ل يرتكبهــا حبجــة أن هللا 
تعــاىل كان يعلــم أنــه ســرتكبها ف املســتقبل؟ لــو كان مثــل هــذا 
العقــاب جائــزًا فلمــاذا ال يعاقــب هللا تعــاىل عبــاده قبــل ارتكاهبــم 
اجلرائــم جملــرد علمــه أهنــم ســرتكبوهنا؟ إن القانــون األساســي ف 
الشــرع هــو أن ال يعاقَــب أحــٌد علــى إمث قبــل ارتكابــه، وإن مجيــع 

الشــرائع علــى اختافهــا متفقــة علــى هــذا األصــل.
 وقــد قــال البعــض إن ذلــك الغــام كان يقتــل ابلفعــل خفيــًة 
اجلــوزي(.  املســر البــن  )زاد  أحــد  أمــره  علــى  يظهــر  ولكــن ل 
ولكنــه قــوٌل ســخيٌف، إذ لــو كان األمــر كذلــك لذكــره القــرآن 

”



فثبــت أن هــذه األمــور كانــت أنبــاًء تتعلــق بزمــن نبينــا  وتجلّــْت 

عــى  تشــتمل  أنهــا  ومبــا  كشــف.  صــورة  عــى    مــوىس  عــى 

الغيــب وتنبــئ عــن أحــوال األمــة املحمديــة لذلــك متنــى رســول اللــه 

 أن يظــل مــوىس صامًتــا حتــى تنكشــف أمــور أخــرى أيًضــا. فثبــت 

الكشــوف.  مــن  كشــًفا  كان  الحــادث  هــذا  أن  األدلــة  هــذه  كل  مــن 
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اجمليــد ليعلَــم النــاس ويطمئنــوا أبن قتــل الغــام ل يكــن بــا ســبب.
واحلــادث األخــر ف هــذا الســفر هــو إقامــة اجلــدار، وهــو أيًضــا 
ال ميكــن أن يؤخــذ علــى ظاهــره، إذ ال يُعَقــل أن نبيًّــا جليــًا كرميـًـا 
كموســى  يلــوم رفيقــه علــى إقامــة جــدار اليتيمــن ألن أهــل 
القريــة أبــوا أن يضّيفومهــا، وخباصــة أنــه ل يكــن لليتيمــن الريئــن 
دخــٌل ف هــذا، بــل كان الذنــب ذنــب أهــل القريــة. مث إنــه بعيــٌد 
لعــدم  عــن مــروءة ونبــل موســى  أن يعــرتض علــى رفيقــه 

اختــاذه أجــرًا علــى إقامــة جــدار اليتيمــن. 
إًذا فأحــداث هــذا الســفر تشــهد بنفســها علــى أنــه ل يكــن ســفرًا 

ابجلســد املــادي، بــل كان كشــًفا مــن الكشــوف. 
أهنــا  تؤكــد  الواقعــة بجملهــا  هــذه  إن  التاســع: 

كانــت كشــًفا، ألن األمــور الثاثــة - الصــادرة 
  مــن عبــد هللا هــذا الــذي اتّبعــه موســى
- إذا مُحلــت علــى ظاهرهــا فهــي ليســت 

مــن األمهيــة حبيــث يســافر مــن أجــل تعلُِّمهــا 
مؤمــن عــادي بـَْلــَه أن يُرســل هللا تعــاىل موســى 
ليتعّلمهــا. هــل راح موســى  ليتعلــم كيــف 

خُتــَرق الســفن، ويُقَتــل النــاس، وتقــام اجلــدران املتهّدمــة، وهــل 
يؤخــذ األجــر علــى إقامــة اجلــدار أم ال؟ كا، لــن يســافر لتعلُّــم 
مثــل هــذه األمــور حــىت بــدوي جاهــل. إًذا فليــس ف هــذه األمــور 
مــا ييــز العقــل اعتبــاره أمــرًا مــاديًّ هامًّــا حــىت يســافر مــن أجلــه 
نــيٌّ جليــل الشــأن كموســى الــذي كان مــن أويل العــزم مــن الرســل 

عليهــم الســام. 
للقائــه كان  ذهــب موســى  الــذي  أن  املــاوردي  العاشــر: روى 

َملَــَكا )ابــن كثــر(. وهــذا يعــي أنــه ال بــد مــن اعتبــار هــذه الواقعــة 
كشــًفا، إذ ال يُعقــل أن يتكبــد موســى  عنــاء الســفر املــادي 

لــزيرة مــاك قــادر علــى أن أييت إىل موســى ف ملــح البصــر. 
احلــادي عشــر: ورد ف احلديــث أن النــي  قــال: »َوِدْدان أن 
موســى كان صــَر حــىت يقــّص هللا علينــا ِمــن خرمهــا« )البخــاري: 
لفتــاه(.  موســى  قــال  وإذ  تعــاىل  قولــه  ابب  التفســر،  كتــاب 
فــإذا مُحلــت هــذه األمــور علــى ظاهرهــا فــا أجــد أان ف نفســي 
أدىن رغبــة ف معرفــة هــذه التوافــه، كمــا ال أتصــور أن أّي عاقــل 
ســيتمىن ذلــك؛ فكيــف برســول هللا  الــذي شــأنه أمســى مــن 
إدراك البشــر؟ فثبــت أن هــذه األمــور كانــت أنبــاًء تتعلــق 
بزمــن نبينــا  وتلّــْت علــى موســى  علــى 
صــورة كشــف. وبــا أهنــا تشــتمل علــى الغيــب 
وتنبــئ عــن أحــوال األمــة احملمديــة لذلــك 
متــىن رســول هللا  أن يظــل موســى صامتًــا 
فثبــت  أيًضــا.  أمــور أخــرى  حــىت تنكشــف 
احلــادث كان  هــذا  أن  األدلــة  هــذه  مــن كل 

كشــًفا مــن الكشــوف. 
مما ال شــك فيه أن هذا احلادث غر مذكور ف العهد القدمي، 
بيــد أن كتــب الــروايت اليهوديــة تشــر إليــه. كمــا يتضــح مــن 
املصــادر اإلســامية أن مثــل هــذه الــروايت كانــت شــائعًة بــن 

اليهــود ف أوائــل اإلســام، وإال مــن أيــن أخذهــا املســلمون؟ 
 غــر أن الــروايت اليهوديــة ال ميكــن أن تؤثــر علــى حبثنــا، ولســنا 
مكلفــن بقبوهلــا مــا ل يصّدقهــا القــرآن والعقــل واملشــاهدة، بــل 
إن قبوهلــا مــن دون هــذه الشــروط ال خيلــو مــن املزالــق.  )يُتبــع(

”

”
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رُُهْم  ـــُر اأَلْصَحـــاِب ِعْنـــَد الَِّ َخيـْ َعـــْن َعْبـــِد الَِّ ْبـــِن َعْمـــٍرو، َقـــاَل: َقـــاَل َرُســـوُل الَِّ  :  " َخيـْ
رُُهـــْم جِلَـــارِِه. "     )جامـــع الرتمـــذي، كتـــاب الـــر والصلة عن  ـــُر اجْلِـــَراِن ِعْنـــَد الَِّ َخيـْ ِلَصاِحبِـــِه. َوَخيـْ

) رســـول هللا

ـــْؤِذ َجارَُه، َوَمْن  ْوِم اآلِخِر َفَا يـُ ْؤِمـــُن اِبلَِّ وَاْليـَ رََة، َعِن النَِّيِّ  َقـــال: "َمْن َكاَن يـُ َعـــْن َأِب ُهرَيـْ
رًا  ُقْل َخيـْ ْليـَ ْوِم اآلِخِر فـَ ْؤِمُن اِبلَِّ وَاْليـَ َفُه، َوَمـــْن َكاَن يـُ ْلُيْكـــرِْم َضيـْ ـــْوِم اآلِخـــِر فـَ ْؤِمـــُن اِبلَِّ وَاْليـَ َكاَن يـُ

َأْو لَِيْصُمـــْت. "   )صحيـــح البخاري، كتاب األدب(

ْوَم اْلِقَياَمِة أَْيـــَن اْلُمَتَحابُّوَن ِبََايِل  ُقوُل يـَ رََة، َقـــال: َقاَل َرُســـوُل الَِّ :  "ِإنَّ الََّ يـَ َعـــْن َأِب ُهرَيـْ
ـــْوَم اَل ِظـــلَّ ِإالَّ ِظلِّي. "    )صحيح املســـلم، كتاب الر والصلة واآلداب( ـــْوَم ُأِظلُُّهـــْم ِف ِظلِّـــي يـَ اْليـَ

ُتْخِلَفُه.    َعـــْن اْبِن َعبَّاٍس، َعـــِن النَِّيِّ  َقـــاَل:   "اَل متَاِر َأَخـــاَك َواَل متَازِْحـــُه َواَل َتِعْدُه َمْوِعـــَدًة فـَ
) جامـــع الرتمـــذي، كتـــاب الـــر والصلة عن رســـول هللا(

ٌر؟  ِم َخيـْ َل َرُســـوَل الَِّ : َأىُّ اإِلْســـاَ َعـــْن َأِب اخْلَْرِ، َعْن َعْبِد الَِّ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ رَُجًا، َســـأَ
ْعـــِرْف. "  ) صحيح البخاري،  ـــَاَم َعلَـــى َمْن َعرَْفـــَت َوَمْن لَْ تـَ ْقـــرَُأ السَّ َعـــاَم، َوتـَ َقـــاَل:   " ُتْطِعـــُم الطَّ

كتـــاب اإلميان(
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) كتاب تحفة بغداد ص 41 و42(
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لـــه،  شــريك  ل  وحــده  إل هللا  إلــه  أّل  أشــهد 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  حممــًدا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بْســِم هللا 
 * اْلَعاَلمــَن  َربِّ  احْلَْمــُد هلل   * الرَّحيــم  الرَّمْحَــن 
َك نـَْعبُــُد  يــن * إيَّ الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يــَـْوم الدِّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعُن * اْهــداَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

آمــن.  الضَّالِّــن﴾.  َول  َعَلْيِهــْم 

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

ِة ِفي التَّْفِريِق َبْيَن ُمِصيَبُة اأُلمَّ
 ِّالُخَلَفاِء َوآِل َبْيِت النَِّبي 

خطبة  الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد

 أيده اهلل تعالى بنصره العزيز  - الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي -

 بتاريخ 2020/8/28م في مسجد مبارك، إسالم آباد تلفورد بريطانيا

بعــث هللا تعــاىل ف هــذا الزمــن حبســب وعــده إمــاَم هــذا الزمــان 
املســيح املوعــود واملهــدي املعهــود حكًمــا عــداًل ف تبعيــة الرســول 
، وهــو ذلــك احلكــم العــدل الــذي كانــت غايتــه أن يعــل 
مجيــع املســلمن أمــة واحــدة ف ضــوء التعليــم احلقيقــي لإلســام، 
وأن يزيــل اخلافــات بــن املذاهــب والِفــرق املختلفــة، ويصحــح 
تفاســرها اخلاطئــة ويوّحــد املســلمن. فنــرى اليــوم أن مــن كل 
طائفــة للمســلمن هنــاك َمــن أمعنــوا الفكــر ف هــذا األمــر بديــة 
واملذهــّي،  الطائفــّي  التشــرذم  هــذا  بســبب  اآلالم  وغشــيتهم 
فانضمــوا إىل مجاعــة املســيح املوعــود  مسرتشــدين ابلعلــم 
عــام.  اآلالف كل  مئــات  إليهــا  وينضــم  والدعــاء،  والعقــل 
اختــاف  علــى  بنــاء  تنشــأ  ل  األمحديــة  اإلســامية  فاجلماعــة 
طائفــي أو نَظــري وتفســري بــل هــي مجاعــة أتسســت ف آخــر 
  وفــق نبوءاتــه  الزمــان بواســطة اخلــادم الصــادق للرســول
وحبســب وعــد هللا ، وســوف ُتصبــح أمــة واحــدة نتيجــة بيعــة 
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املسيح املوعود  وسُتزال كل اخلافات بْن الشيعة والسنة 
أو بــن الطوائــف واملذاهــب األخــرى. وســنصبح أمــة واحــدة 
إبطْــاع النــاس علــى التعليــم احلقيقــي لإلســام، وهلــذا الغــرض 
بُعــث املســيح املوعــود  وأقــام هــذه اجلماعــة أبمــر مــن هللا 
تعــاىل. حيــث أمــره هللا تعــاىل وحيًــا: امجــْع مجيــع املســلمن علــى 
وجــه األرض علــى ديــن واحــد. )»بــدر« 1905/11/24، 
ص2( فهــذه املهمــة الــي وكلَّــه هللا تعــاىل هبــا هــي نفُســها مهمــُة 
مجاعتِــه بواســطة التمســك ابخلافــة بعــده . وهــذا مــا نقــوم 
نظــام  بــْدء  منــذ  أو  تعــاىل،  منــذ 130 عامــا بفضــل هللا  بــه 
اخلافــة أي منــذ 112 عاًمــا، فأجنزهــا علــى مــا يُــرام. وحنــن 
بــدوران خنــر املســلمن بتعاليــم اإلســام الصحيحــة ف ضــوء 
القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة واألحاديــث الصحيحــة والتفســر 
امللــيء ابملعــارف إلمــام الزمــان احلكــم العــدل ، بــل نســعى 
لضــم غــر املســلمن إىل دائــرة اإلســام إبطاعهــم علــى تعاليــم 

اإلســام اجلميلة. إذْن، ُأّسســت مجاعة املســيح املوعود احلكم 
ورفْــع  املعارضــة  مــن  وابلرغــم  اخلافــات،  لرفــع    العــدل 
ــل الشــتائم ضــدان، ال يصــُدر منــا  القضــاي وإاثرة املشــاكل وَكْي
إال األمــن والســام والدعــاء للجميــع، ولــن نتوقــف عــن نشــر 
احلــق، قــواًل وفعــًا، وتقــدمي التضحيــات ف هــذا الســبيل. ل 
يظهــر منــا قتــاٌل وال ِســباٌب مــن قبــل، ولــن يظهــر ف املســتقبل 
أيًضــا، فــا بــد للجماعــات اإلهليــة أن تواجــه املعارضــة وتتحمــل 
اإليذاء ولكن هللا يعل الفاح من نصيبهم ف هناية املطاف. 
وحنــن ندعــو هللا ونســعى جاهديــن إليصــال رســالة إمــام الزمــان 
عامــة  أطالــب  ولكنــي  والبلــدان،  األدين  مجيــع  أهــل  إىل 
العلــم  وأصحــاب  احلــق  عــن  والباحثــن  واجلاّديــن  املســلمن 
والعقــل الذيــن يرجــون إهنــاَء الفتنــة والفســاد أن يفكــروا ف هــذا 
األمــر. فمنــذ مئــات الســنن بــل بعــد بضعــة عقــود مــن بــْدء 
اإلســام قد وقع املســلمون ف االختافات وأضعفوا وحدهتم. 
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”

الشــهر  وهــو  احملــرم  شــهر  هــاُل  األيم  هــذه  علينــا  َهــلَّ  قــد 
األول مــن التقــومي اهلجــري، إننــا هننّــئ بعضنــا البعــض ف بدايــة 
الســنة املياديــة ولكــن لألســف ف بدايــة الســنة اهلجريــة يــدث 
البلــدان اإلســامية بســبب اخلافــات  االقتتــال ف كثــر مــن 
الطائفيــة، والديــن الــذي يعطــي أمسَــى تعاليــم األمــن والســام 
يبــدأ أهلُــه عاَمهــم اجلديــد ابلفتنــة والشــر واالقتتــال فيمــا بينهــم، 
فيجــب أن نفكــر ف حالنــا، ونغــر مــن تصرفاتنــا، وننظــر كيــف 
نســتطيع أن جنعــل املســلمن أمــة واحــدة، ونقضــي علــى هــذه 
ســيدان  بيــان  نتأمــل ف  أن  التطــرف. ويــب  وأعمــال  الفــن 
ومطاعنــا خــامت النبيــن حممــد املصطفــى  حيــث أنبــأ بجــيء 
زمــن الفيــج األعــوج بعــد الرقــي األول لإلســام ، كذلــك بّشــر 
بقيــام اخلافــة علــى منهــاج النبــوة. فاألمــر الــذي تســبب ف 
اختــاف املســلمن هــو الــذي ميكــن أن يكــون وســيلًة جلعــل 
املســلمن أمــًة واحــدًة بعــد قيــام اخلافــة علــى منهــاج النبــوة، 
وتكــون عامــة منــرة علــى رقــي املســلمن ووحدهتــم. فالظــروف 
تشــر إىل أن هــذا هــو الزمــن الــذي تتحقــق فيــه اآليت الــواردة 
ف القــرآن واحلديــث، أو قــد حتققــت، فلمــاذا ال نبحــث عــن 
احلكــم العــدل وخــادم النــي الصــادق الــذي كان ســيقضي علــى 
االختافــات بــن الســنة والشــيعة والفــرق واملذاهــب األخــرى 
ويوحــدان كأمــة واحــدة؟ وال ننســاق كالعميــان وراء املشــايخ 
املزعومــن الذيــن يُغرقــون أنفســهم ويســعون إلغــراق الكثــر مــن 
الــواردة ف  العامــات  مادامــت  أنــه  ونــرى  معهــم.  املســلمن 
القــرآن واحلديــث قــد حتققــت فــا بــد أن ذلــك املوعــود قــد 

أتــى! مثــة حاجــة إىل أن نبحــث عنــه ونــرى مــن ذا الــذي بُعــث 
مــن هللا تعــاىل ليكــون وســيلة لنشــأة اإلســام الثانيــة ألنــه ال بــد 

أن يُبعــث أحــد.  
نقول حنن األمحديون إنه مؤسُس اجلماعة اإلسامية األمحدية 
حضــرة مــرزا غــام أمحــد القــاديين  الــذي وّكلــه هللا تعــاىل 
بهمــة النشــأة الثانيــة لإلســام وبواســطته  يقــق هللا تعــاىل 
نشــأة اإلســام الثانيــة اآلن وف املســتقبل، وهــو الــذي ســيبّدل 
ابلعقــل  نتمتّــع  فــإذا كنــا  وســاًما.  أمنًــا  والفــن  اخلصومــات 
فيجــب أال حنــوِّل شــهر احملــرم إىل مناســبة للحــزن، وال جنعــل 
منــه ذريعــة إلخــراج ضغائننــا وحقــدان وغضبنــا وال جنعلــه وســيلة 
إلظهار عواطفنا فحســب، بل علينا أن حنوِّله إىل شــهر احلب 
واملــودة فيمــا بيننــا، وأن نتبــع تعاليــم اإلســام احلقيقيــة، ونقتــدي 
هــذا  العــدل ف  احلكــم  لــه مكانــة  الــذي وهــب هللا  ابإلمــام 
ُنســّمى مســلمن حقيقيــن وجنعــل  أن  الزمــن، حينهــا ميكــن 

العــال يتبعنــا. 

آفة البلهاء يف التفريق بن اخللفاء
قال املسيح املوعود  مرة وهو ينصح أحد العلماء: 

ســنن  علــى  جئــت  إنــي  بــل  عــادي،  كشــيخ  »لســُت 
فتنحــّل كل   ، مســاويًّ رجــًا  ابعتبــاري  إيّل  فانظــروا  األنبيــاء، 
مجلــًة  املســلمن  بــن  املوجــودة  والنزاعــات  اخلصومــات  هــذه 
واحــدًة. إن الــذي جــاء مــن عنــد هللا مأمــورًا وحكًمــا عــداًل 
فــإن املعــىن الــذي يفســر بــه القــرآن هــو الصحيــح، واحلديــث 

فــإذا كنــا نتمّتــع بالعقــل فيجــب أل نحــوِّل شــهر املحــرم إىل مناســبة للحــزن، ول نجعــل 

منــه ذريعــة إلخــراج ضغائننــا وحقدنــا وغضبنــا ول نجعلــه وســيلة إلظهــار عواطفنــا 

فحســب، بــل علينــا أن نحوِّلــه إىل شــهر الحــب واملــودة فيــا بيننــا، وأن نتبــع تعاليــم 

اإلســام الحقيقيــة، ونقتــدي باإلمــام الــذي وهــب اللــه لــه مكانــة الحكــم العــدل يف 

”هــذا الزمــن، حينهــا ميكــن أن نُســّمى مســلمن حقيقيــن ونجعــل العــامل يتبعنــا. 
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هــل  انظــروا،  وإال  الصحيــح،  احلديــث  هــو  الــذي يصححــه 
هــذه اخلصومــات بــن الشــيعة والســنة قــد ُحلَّــت حــىت اليــوم؟ 
اخللفــاء  إىل  يســيؤون  الشــيعة  إذا كان  اآلن،  حــىت  تنحــل  ل 
الثاثــة ويســتخدمون كلمــات بذيئــة عنهــم فهنــاك بعــض النــاس 
اآلخريــن الذيــن يقولــون عــن علــي -كــّرم هللا وجهــه- إن قلبــه 
كان يرغــب ف اخلافــة ولكــن أاب بكــر  حــال دونــه، أي 

يتمــىن اخلافــة.    كان علــي
ولكــي أقــول إن هــؤالء لــن يصلــوا إىل احلــق أبــًدا مــا ل يرتكــوا 
طريقهــم ويــروا ِمــن خــايل. إذا كان هــؤالء ال يوقنــون بشــيء 
بــد أن يوقنــوا علــى األقــل أْن ال منــاص مــن املــوت ف  فــا 
النهايــة، والنجــاة مــن الرجــس بعــد املــوت حمــال. فمــا دام كيــل 
الســباب والشــتائم ليــس أمــرًا حمبــًذا للشــرفاء، فكيــف يكــون 
عبــادًة عنــد هللا القــدوس؟! ومــن أجــل ذلــك أقــول: تعالــوا إيلَّ 
وامسعــوا قــويل لكــي تــروا احلــق. إين أســعى إىل أن أنــزع عنكــم 
تلبســوهنا،  الــي  هــذه  اخلاطئــة  والعقائــد  الــريء  أفعــال  عبــاءة 
فتوبــوا توبــة صادقــة وكونــوا مؤمنــن.مث أقــول إن اإلمــام الــذي 

تنتظرونــه هــو أان، فخــذوا مــي الدليــل علــى ذلــك.  
 فهــذه هــي احلقيقــة الــي هتــب لكــم الفهــم الســليم للديــن، أي 
اتركــوا نزاعاتكــم وأاننيتكــم مث احضــروا عنــد هللا تعــاىل وادعــوه 
وتوبــوا توبــة حقيقيــة. وهــذا لــن يتأتــى ذلــك إال ابإلانبــة إىل هللا 
تعــاىل مــع تطهــر القلــب مــن كل الشــوائب. فعندهــا يهــدي 

هللا تعــاىل إىل احلــق.
اخللفــاء  مكانــة  ُمبـَيِّنًــا    املوعــود  املســيح  ســيدان  قــال 
الراشــدين العظيمــة: »... أمــا أان فأعلــم أن مــن املســتحيل أن 
يصبــح املــرء مؤمًنــا ومســلًما بــدون أن يتصبــغ بصبغــة أب بكــر 
وعمــر وعثمــان وعلــي رضــوان هللا عليهــم أمجعــن. إن هــؤالء ل 
يبّــوا الدنيــا، بــل كانــوا قــد نــذروا حياهتــم ف ســبيل هللا تعــاىل«.
 ، فهــذه هــي مكانــة هــؤالء العظمــاء عنــد املســيح املوعــود
وال بــد للمــرء مــن أن يتخــذ هــؤالء اخللفــاء األربعــة أســوة لــه 
لكــي يكــون مؤمًنــا ومســلًما حقيقيًّــا. وإذا فعــل ذلــك فكيــف 

املذاهــب  علــى  بنــاء  واجملــادالت  للِفــَرق  جمــال  هنــاك  يبقــى 
واملســالك. 

ابختصــار، إن عقيــدة اجلماعــة األمحديــة هــي أن هــؤالء اخللفــاء 
أفليــس حًقــا أن  هــذه عقيدتنــا  لنــا، ومادامــت  قــدوة  كلهــم 
اجلماعــة األمحديــة هــي اجلماعــة الوحيــدة القــادرة علــى توحيــد 
املســلمن ابلقضــاء علــى مــا يوجــد بينهــم مــن فـُْرقــة وتشــتت؟!  
العليــا،  الراشــدين األربعــة مكانتهــم ومراتبهــم  للخلفــاء    إن 
وقــد بــّن ســيدان املســيح املوعــود  مكانــة كل خليفــة منهــم 
بيــااًن مفصــًا ف مواضــع خمتلفــة، وذلــك لكــي نعــرف مكانــة 
كل واحــد منهــم. وأقــرأ علــى مســامعكم اآلن مقتبســات مــن 
أقــوال املســيح املوعــود  لكــي يعــرف األمحديــون اجلــدد 
حضــرة  يقــول  ومعتقــدان.  وإمياننــا  موقفنــا  هــو  مــا  والشــباب 

 : املســيح املوعــود
 »ف ذلــك العصــر أيًضــا )أي ف بدايــة عهــد أب بكــر( كان 
النــاس كاإلابحيــن، )أي  قــد مجــع حولــه  الكــذاب  مســيلمة 
شــرح األمــور شــرًحا خاطئًــا وأابح احملظــورات لكــي يضــم النــاس 
إليــه وهكــذا حَشــد حولــه النــاس( وكان أبــو بكــر قــد انُتخــب 
يقــدِّر  أن  املــرء  وبوســع  احلرجــة،  الظــروف  تلــك  ف  خليفــة 
املشــاكل الــي واجهتــه. ولــوال أنــه كان رابــط اجلــأش ولــو ال 
أن إميانــه كان متصبًغــا بصبغــة إميــان النــي ، لوقــع ف ورطــة 
وألصيــب ابلذعــر واهللــع. ولكــن كان للصديــق والنــي  ظــٌل 
واحــد )أي كان أبــو بكــر حتــت ظــل النــي ،( وكان حتــت 
أتثــر أخــاق النــي ، وكان قلبــه عامــرًا بنــور اليقــن، فأبــدى 
 . مــن الشــجاعة والثبــات مــا ال جنــد نظــره إال عنــد النــي
كانــت حياتــه حيــاة اإلســام. وهــذه قضيــة ال حتتــاج إىل نقــاش 
طويــل. ادرســوا أحــداث تلــك األيم مث انظــروا اخلدمــات الــي 
أســداها أبــو بكــر رضــي هللا عنــه لإلســام. أقــول حقًّــا وصدقًــا: 
إن أاب بكــر رضــي هللا عنــه كان آدم الثــاين لإلســام، وإنــي 
علــى يقــن أنــه لــوال أبــو بكــر بعــد النــي  ملــا ُوجــد اإلســام. 
)ل يُِقــِم هللا تعــاىل عندهــا إال ســيدان أبــو بكــر لــردِّ هجمــات 
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األعــداء عــن اإلســام وحلمايــة الشــريعة، فــكان ســبًبا ف حيــاة 
اإلســام وأفشــل هجمــات األعــداء بســبب مــا متتــع بــه مــن 

تربيــة علــى يــد النــي  وعاقــة عظيمــة معــه( إن 
مــن ِمنــن أب بكــر الصديــق العظيمــة أنــه أقــام 

اإلســام مــن جديــد، وعاقــب املتمرديــن 
كلهــم نتيجــة قــوة إميانــه، وأرســى دعائــم 
األمــن واالســتقرار، حبســب النبــوءة الــي 
قــال هللا فيهــا ووعــد أبنــه ســيقيم األمــن 

لقــد حتققــت  الصــادق.  اخلليفــة  يــد  علــى 
هــذه النبــوءة ف خافــة أب بكــر رضــي هللا عنــه، 

وقــد شــهدت علــى ذلــك الســماُء واألرض شــهادة َعمليــة. 
فالصّديــق َمــن يبلــغ هــذه الدرجــة ف كمــال صدقــه«. 

حماســن  يبــن  وهــو    املوعــود  املســيح  ســيدان  يقــول  مث 
ســيدان عمــر رضــي هللا عنــه ومكانتــه: »تعرفــون 

عنــه  هللا  رضــي  عمــر  مكانــة  كــم كانــت 
إن  حــىت  الصحابــة!  بــن  عظيمــة 
رأي  وفــق  ينــزل  الكــرمي كان  القــرآن 
عمــر أحيــااًن. ولقــد ورد ف حقــه ف 
احلديــث الشــريف أيًضــا أن الشــيطان 

يفــّر مــن ظــل عمــر، وورد أيضــا: »لــو 
كان بعــدي نــي لــكان عمــر«. وجــاء ف 

حديــث اثلــث: »َلَقــْد َكاَن ِفيَمــا قـَبـَْلُكــْم ِمــَن اأْلَُمــِم 
ُعَمــُر. فَِإنَـّـُه  َأَحــٌد  أُمَّــِي  يَــُك ِف  فَــِإْن  ثُــوَن  حُمَدَّ

وقــال ســيدان املســيح املوعــود  وهــو يذكــر كا مــن ســيدان 
: أب بكــر وســيدان عمــر وســيدان عثمــان

 ، أظهــَر علــيَّ رّب أن الِصّديــق والفــاروق وعثمــان 
كانــوا مــن أهــل الصــاح واإلميــان، وكانــوا مــن 
الرمحــن،  بواهــب  وُخّصــوا  آثرهــم هللا  الذيــن 
وشــهد علــى مزايهــم كثــر مــن ذوي العرفــان. 
الكــريء،  حضــرة  ملرضــاة  األوطــان  تركــوا 
َحــرَّ  ودخلــوا وطيــس كل حــرب، ومــا ابلَــوا 
ظهــرة الصيــف وبــْرَد ليــِل الشــتاء، بــل ماســوا ف 
ســبل الديــن كِفْتيــٍة مرتعرعــن، ومــا مالــوا إىل قريــب 
وال غريــب، وتركــوا الــكلَّ هلِل ربِّ العاملــن. وإّن هلــم َنْشــرًا ف 
إىل روضــاِت  ترشــد  أفعاهلــم، وكلُّهــا  ونفحــاٍت ف  أعماهلــم، 
ِســّرِهم  عــن  خُيــر  ونســيُمهم  حســناهتم،  وجنــاِت  درجاهتــم 

بَفْوحاهتــا، وأنواُرهــم تظهــر علينــا إبانراهتــا. 
هــذه املقتبســات كثــرة، وأقــرأ بعضهــا عليكــم، مــن 
كتــاب "ســّر اخلافــة"، وهــو كتــاب ابلعربيــة .

الصــاة  عليــه  املوعــود  املســيح  ســيدان  وقــال 
علــي  ســيدان  حماســن  يبــن  وهــو  والســام 

عنــه:   هللا  رضــي  ومكانتــه 
الذيــن  ِمــن  نقيًّــا  تقيًّــا  عنــه  هللا  رضــي  »كان 
هــم أحــبُّ النــاس إىل الرمحــن، وِمــن خُنَــِب اجليــِل 
وساداِت الزمان. أسُد هللِا الغالِب وفـىََت هللِا احلّنان، َنِديُّ 
الَكــفِّ طيّــُب اجلَنــان. وكان شــجاًعا وحيــًدا ال يُزايــل مركــَزه 

ــوا مــن أهــل الصــاح واإلميــان،  ــان ، كان ــاروق وعث ــق والف ــَر عــيَّ رّب أن الِصّدي أظه

وكانــوا مــن الذيــن آثرهــم اللــه وُخّصــوا مبواهــب الرحمــن، وشــهد عــى مزاياهــم 

ــس كل  ــوا وطي ــاء، ودخل ــرة الكري ــاة ح ــان ملرض ــوا األوط ــان. ترك ــن ذوي العرف ــر م كث

ــن  ــبل الدي ــوا يف س ــل ماس ــتاء، ب ــِل الش ــرَْد لي ــف وب ــرة الصي ــرَّ ظه ــوا َح ــا بالَ ــرب، وم ح

ــن. .. ــِه ربِّ العامل ــكلَّ لل ــوا ال ــب، وترك ــب ول غري ــوا إىل قري ــا مال ــن، وم ــٍة مرعرع كِفْتي

” ”
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ف امليــدان، ولــو قابلــه فــوٌج مــن أهــل العــدوان. أنفــَد العمــَر 
بعيــٍش أَْنَكــَد وبَلــغ النهايــَة ف زهــادِة نــوِع اإلنســان. وكان أوََّل 

الرجــال ف إعطــاء الَنَشــِب وإماطــِة الشَّــَجِب، وتفقُّــِد 
اليتامــى واملســاكن واجلــران. وكان يّلــي أنــواَع 

العجائــب  َمْظَهــَر  َمعــارِك، وكان  بســالٍة ف 
ف هيجــاِء الســيف والســنان. ومــع ذلــك 
كان َعــْذَب البيــان فصيــَح اللســان. وكان 
يُدخــل بيانــه ف جــذر القلــوب ويلــو بــه 

صــدأ األذهــان، ويلــي مطلعــه بنــور الرهــان. 
وكان قــادرًا علــى أنــواع األســلوب، ومــن انضلــه 

فيهــا فاعتــذر إليــه اعتــذار املغلــوب. وكان كامــا ف كل 
خــر وف طــرق الباغــة والفصاحــة، ومــن أنكــر كمالــه فقــد 

ســلك مســلك الوقاحــة«.
مث يقــول  عــن مكانــة ســيدان علــي  وخافتــه 

مــا نصــه: 
»وال شــك أن عليًّــا كان جُنعــَة الــرُّوَّاد وقــدوة 

األجــواد، وحجــة هللا علــى العبــاد، وخــَر 
النــاس مــن أهــل الزمــان، ونــوَر هللا إلانرة 
البلــدان، ولكــن أيم خافتــه مــا كان زمــن 
األمــن واألمــان، بــل زمــان صراصــر الفــن 

والعــدوان. وكان النــاس خيتلفــون ف خافتــه 
وخافــة ابــن أب ســفيان، وكانــوا ينظــرون إليهمــا 

ف  وكَزْنَديــِن  مســاٍء  حســبومها كَفْرقَــَدي  وبعضهــم  كحــران، 

ِوعــاٍء. واحلــق أن احلــق كان مــع املرتضــى، وَمــن قاتـََلــه ف وقتــه 
فبغــى وطغــى«.

بيــان   ف  املوعــود  املســيح  يقــول ســيدان  مث 
القــرآَن  األربعــة  الراشــدين  اخللفــاء  حفــظ 
مــا  األمانــة  هــذه  حــق  وأدائهــم  الكــرمي 
تعريبه: إن املعتقد األهم هو أن الصديق 
األكــر وعمــر الفــاروق وذا النوريــن أي 
أمنــاء  كانــوا  املرتضــى  وعليًّــا  عثمــان 
الثــاين  ف احلقيقــة. وأّن أاب بكــر كان آدم 
لإلســام. وكذلــك إن ل يُكــن الفــاروق وعثمــان 
رضــي هللا عنهمــا أميَنــِن صادقَــن الســتحال علينــا اليــوم 
أن نقــول عــن أيــة آيــة مــن القــرآن الكــرمي إهنــا مــن هللا تعــاىل.

مث قــال  عــن هــؤالء اخللفــاء األربعــة مــا نصــه: »ووهللا إهنــم 
رجــال قامــوا ف مواطــن املمــات لنصــرة خــر الكائنــات، 
وتركــوا هلل آابءهــم وأبناءهــم ومّزقوهــم ابملرهفــات، 
وحاربــوا األحبّــاء فقطعــوا الــرؤوس، وأعطــوا 
ذلــك  مــع  وكانــوا  والنفــوس،  النفائــس  هلل 
ومــا  ومتندمــن.  األعمــال  لقلــة  ابكــن 
متضمضــت ُمقلتهــم بنــوم الراحــة، إال قليــل 
مــن حقــوق النفــس لاســرتاحة، ومــا كانــوا 
متنعمــن. فكيــف تظنــون أهنــم كانــوا يظلمــون 
أهنــم  ثبــت  يعدلــون ويــورون؟ وقــد  ويغصبــون، وال 
خرجــوا مــن األهــواء، وســقطوا ف حضــرة الكــريء، وكانــوا قوًمــا 

»كان ريض اللــه عنــه )عــي( تقيًّــا نقيًّــا ِمــن الذيــن هــم أحــبُّ النــاس إىل الرحمــن، وِمــن 

ــفِّ  ــِديُّ الكَ ــان، نَ ــِه الحّن ــى الل ــِب وَفَت ــِه الغال ــُد الل ــان. أس ــاداِت الزم ــِل وس ــِب الجي نَُخ

ــوٌج مــن  ــه ف ــو قابل ــدان، ول ــزَه يف املي ــل مرك ــًدا ل يُزاي ــان. وكان شــجاًعا وحي ــُب الَجن طّي

ــغ النهايــَة يف زهــادِة نــوعِ اإلنســان. وكان  ــَد وبلَ أهــل العــدوان. أنفــَد العمــَر بعيــٍش أَنْكَ

ــِد اليتامــى واملســاكن والجــران.  ــَجِب، وتفقُّ َل الرجــال يف إعطــاء الَنَشــِب وإماطــِة الشَّ أوَّ

”
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فانــن.«
  إًذا، هــذه هــي املعرفــة الــي وهبهــا لنــا املســيح املوعــود
إيهــا بكانــة اخللفــاء األربعــة، ولــو أنــزل املســلم هــؤالء العظــام 
هــذه املكانــة، عندهــا فقــط ســُيعدُّ مســلًما حقيقيًّــا وجــزًءا مــن 
األمــة الواحــدة، غاًضــا الطــرف عــن اخلافــات الداخليــة الــي 
لــن تنفــع اإلســام شــيًئا، إال أن العــدو سيســتفيد منهــا حتًمــا 

ف احلقيقــة وهــذا مــا نــراه ف هــذه األيم. 

حب املسيح املوعود آلل البيت، وإزالة سوء فهم
فإذا أمكن ألحد إسداء أية خدمة لإلسام ف العصر الراهن، 
ورغــب ف محايتــه فــا ميكنــه ذلــك إال ابالرتبــاط مــع جــرّي هللا 
املهمــة.  العصــر إلجنــاز هــذه  تعــاىل ف هــذا  بعثــه هللا  الــذي 
وكمــا قلــُت آنًفــا إننــا ف هــذه األيم نعيــش أجــواء شــهر احملــرم، 

وف اليوم العاشر منه غًدا 
بعــد غــد يشــرع أهــل  أو 
عــن  التعبــر  ف  التشــيع 
عواطفهــم بناســبة ذكــرى 

أهنــا كانــت  شــك  والــي ال   ، احلســن  ســيدان  استشــهاد 
أبنــه    املوعــود  الظــن ابملســيح  وُيســاء  مظلمــة عظيمــة. 
ومجاعتــه ل يُدركــوا مكانــة أهــل بيــت النــي . بينمــا ظلــت 
إلزالــة  دائًمــا  جاهــدة  تســعى  األمحديــة  اإلســامية  اجلماعــة 
ســوء الفهــم هــذا. وقــد قّدمــُت عــن ســيدان علــي ، بعــض 
املقتبســات من كام املســيح املوعود  الي توضح مكانته 
 ف نظــر املســيح املوعــود ، وتبــن أيًضــا أننــا نؤمــن أبن 
اخللفــاء الثاثــة كانــوا علــى احلــق. وســأقدم بعــض املقتبســات 
الــي  وملفوظاتــه    املوعــود  املســيح  مــن كام  األخــرى 
تبــن مكانــة أهــل بيــت النــي  ف نظــره ، ومــا نصــح 
املســيح  ســيدان  وقــد كتــب  الشــأن.  هبــذا  مجاعتــه    بــه 
  ف كتابــه »ســر اخلافــة« عــن ســيدان علــي  املوعــود
  علــي  ســيدان  عــن    فقــال   . النــي  بيــت  وأهــل 

مــا نصــه: »كان ينــدب إىل مواســاة املضطــّر، وأيمــر إبطعــام 
القانع واملعرّت، وكان من عباد هللا املقربن. ومع ذلك كان من 
الســابقن ف ارتضــاع كأس الفرقــان، وأُعِطــَي لــه فهــٌم عجيــٌب 
املنــام،  يقظــان ال ف  رأيتــه وأان  القــرآن. وإين  إلدراك دقائــق 
تفســري،  هــذا  وقــال:  العــام،  تفســر كتــاب هللا  فأعطــاين 
فـَُهّنيــَت بــا أُوتِيــَت. فبســطُت يــدي وأخــذت  واآلن أُولِيــَت 
التفســر، وشــكرت هللا املعطــي القديــر. ووجدتُــه ذا َخْلــٍق قــومي 
وُخلــٍق صميــم، ومتواضًعــا منكســرًا ومتهلِّــًا منــّورًا. وأقــول حلًفــا 
إنــه القــاين ُحبًّــا وأُْلًفــا، وأُلقــي ف روعــي أنــه يعرفــي وعقيــديت، 
ويعلــم مــا أخالــف الشــيعة ف مســلكي ومشــرب، ولكــن مــا 
مشــخ أبنفــه ُعنًفــا، ومــا أنى بانبــه أنًفــا، بــل وافــاين وصافــاين 
كاحملبــن املخلصــن، وأظهــر احملبــة كاملصافــن الصادقــن. وكان 
معــه احلســن بــل احلســنِن وســيد الرســل خــامت النبيــن، وكانــت 
جليلــة  صاحلــة  مجيلــة  فتــاة  معهــم 
مباركــة مطّهــرة معّظمــة ُمَوقــرة ابهــرة 
ووجدهتــا  النــور،  ظاهــرة  الســفور 
كانــت  ولكــن  احلــزن  مــن  ممتلئــة 
الزهــراء فاطمــة. فجاءتــي وأان  كامتــة، وأُلقــي ف روعــي أهنــا 
مضطجــع فقعــدت ووضعــت رأســي علــى فخذهــا وتلطفــت، 
وتقلــق  وتتحنــن  وتضجــر  حتــزن  أحــزاين  لبعــض  أهنــا  ورأيــُت 

كأّمهــات عنــد مصائــب البنــن.«
يعــرتض املشــايخ مــن أصحــاب الذهنيــة القــذرة علــى مــا كتبــه 
حضرتــه أبن »الســيدة فاطمــة وضعــت رأســي علــى فخذهــا«، 
ولكــن  ولدهــا،  تــاه  األم  حــب  لعاطفــة  بيــان  أنــه  حــن  ف 
مــاذا عســى أن يقــول أحــد ألصحــاب هــذه الذهنيــة القــذرة؟! 
والغريــب أن عامــة املســلمن يســمعون ألقواهلــم هــذه ويظنــون 
أنــه قــد أســيء فعــًا إىل الســيدة فاطمــة الزهــراء، والعيــاذ ابهلل. 
مــع أن األمــر يتضــح جليًّــا ف اجلمــل التاليــة الــي يقــول فيهــا 
حضرتــه أبهنــا تعاملــي كاألم احلنــون. علــى أيــة حــال، يقــول 

: حضرتــه

إننــي أُخــر جاعتــي عــر هــذا اإلعــان أننــا نعتقــد أن 

ــًا.  ــا وظالـ ــد« كان ذا طبيعــة نجســة وكان دودة الدني »يزي

”
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بنزلــة  فاطمــة(  الســيدة  مــن  )أي  منهــا  نزلــُت  أين  »فُعّلمــُت 
االبــن ف ُعلَــق الديــن، وخطــر ف قلــي أن حزهنــا إشــارة إىل 
مــا ســأرى ظلًمــا مــن القــوم وأهــل الوطــن املعاديــن. )أي أن 
الســيدة فاطمــة حزينــة ألن ابنهــا هــذا ســيضطر لتحمــل ذاك 
الظلــم(. مث جــاءين احلســنان، وكاان يبــدين احملبــة كاإلخــوان، 
ووافيــاين كاملواســن. وكان هــذا كشــًفا مــن كشــوف اليقظــة، 

وقــد مضــت عليــه بـُْرهــة مــن ســنن.
ويل مناســبة لطيفــة بعلــّي واحلســن، وال يعلــم ســّرها إال رب 
مــن  وأعــادي  وابنــاه،  عليًّــا  أحــّب  وإين  واملغربــن.  املشــرقن 
عــاداه، ومــع ذلــك لســُت مــن اجلائريــن املتعســفن. ومــا كان يل 
، ومــا كنــت مــن املعتديــن.«  أن أعــرض عمــا كشــف هللا علــيَّ

)ســر اخلافــة، ص 53 - 54(
مث قال املسيح املوعود  ف موضع آخر:

ومــا   ، احلســن  اإلمــام  شــأن  القصيــدة ف  قلتــه ف  »مــا 
بّينتــه حبــق عيســى  ليــس مــن ُصنــع اإلنســان. )بــل هــي 
ــل  تعليــم مــن هللا تعــاىل( واخلبيــث َمــن يطيــل لســانه علــى الُكمَّ
والصادقــن مدفوًعــا أبهوائــه النفســانية. إنــي علــى يقــن أبن 
الــذي يطيــل اللســان علــى الصادقــن مثــل احلســن وعيســى 
عليهمــا الســام ويســيء إليهمــا؛ لــن يعيــش ليلــة واحــدة. وإن 
الوعيــد املذكــور ف احلديــث: »مــن عــادى يل وليًّــا .. » يَبطــش 
بــه ابجلــرم املشــهود. فمبــارك ذلــك الــذي يـُـدرك ِحَكًمــا مساويــة، 

ويتأمــل ف تدبــر هللا.«
واحلديــث الــذي ذكــره حضرتــه هــو: »مــن عــادى يل وليًّــا فقــد 
آذنتــه ابحلــرب«. أي إنــي أعلــن احلــرب علــى شــخص يعــادي 

وليًّــا يل.
عندمــا يُعــر أحــد عــن حبّــه ف جملــس خــاص لــه فــإن مثــل هــذا 
التعبــر يعــّد صــواًت خيــرج مــن صميــم قلبــه. مــع أن كل كلمــة 
ختــرج مــن لســان الشــخص الطاهــر الــذي بــّوأه هللا تعــاىل مقاًمــا 
عظيًمــا، يعــّد صــوت قلِبــه، غــر أنــه ينبغــي أن يعــرف املعــرتض 
أن حضرتــه ل يعــر عــن حّبــه لإلمــام احلســن وأهــل بيــت النــي 
 ف كتاابتــه وملفوظاتــه أو ف جمالســه العامــة فقــط بــل عــّر 
عــن هــذه املشــاعر وهــو جالــس ف بيتــه مــع أوالده. ذكــر ذلــك 

مــرزا بشــر أمحــد  فقــال:
يكــن    املوعــود  املســيح   كان  للنــّي  »بســبب عشــقه 
املســيح  أن  ورد  أيًضــا.  ولصحابتــه  وأوالده  آللــه  عميًقــا  حبًّــا 
املوعــود  كان مســتلقًيا ذات مــرة علــى ســرير ف حديقتــه 
مباركــة  الســيدة  أختنــا  فنــادى  احملــرم،  شــهر  ف  ذلــك  وكان 
بيغــم -ســلمها هللا- وأخــاان املرحــوم مبــارك أمحــد اللَذيــن كاان 
يصغــران مجيــع اإلخــوة وقــال: تعاليــا أقــص عليكمــا قصــة احملــّرم. 
مث روى أحــداث استشــهاد اإلمــام احلســن  أبســلوب ملــؤه 
األل. كان  يســرد هــذه األحــداث وعينــاه تذرفــان الدمــوع، 
فــكان ميســحهما أبانملــه. وعنــد هنايــة هــذه القصــة املؤملــة قــال 
 بكــرب شــديد: لقــد مــارس يزيــد النجــس هــذا الظلــم علــى 
الغامشــن  الظاملــن  هــؤالء  تعــاىل  فأخــذ هللا   ، نبينــا  حفيــد 
الوقــت  ذلــك  ف    حالــه  لقــد كانــت  عاجــًا.  بعذابــه 
عجيبــة، وكان قلبــه يضطــرب بتصــور استشــهاد فلــذة كبــد مــواله 
. وكان مــرّد كل ذلــك عشــُقه للنــي الكــرمي .« )الســرة 

الطيبــة، أتليــف مــرزا بشــر أمحــد ، ص 37-36(

﴾﴿

باختصــار، إنــه ملــن الشــقاوة القصــوى واإللحــاد أن يُحتقــر الحســن ، والــذي يــيء 

ــتخفاف  ــة الس ــوه بكلم ــار أو يتف ــة األطه ــن األمئ ــل م ــح جلي ــن أو إىل صال إىل الحس

بحقهــم فإنــه يضيــع إميانــه ألن اللــه جــّل شــأنه يعادي الــذي يعــادي مقربيــه وأحباءه.

”

”
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وذكــرت الســيدة نــواب مباركــة بيغــم أيًضــا هــذه الواقعــة ألهنــا 
حصلــت معهــا فقالــت: كان املســيح املوعــود  مســتلقًيا 
علــى الســرير ف احلديقــة وجئنــا أان ومبــارك بســلحفاة صغــرة 
لنريهــا حضرتَــه. فصــرف النظــر عنهــا وقــال لنــا تعالَيــا أمسعكمــا 
قصــة احملــرم. فجلســنا عنــده. كانــت تلــك العشــرة األوىل مــن 
اإلمــام  استشــهاد  أحــداث  ســرد  حضرتــه  بــدأ  احملــرم.  شــهر 
  كان حفيــد نبينــا الكــرمي  مث قــال أبنــه ، احلســن
وقتلــه املنافقــون الظاملــون ف ميــدان كربــاء جوعــااًن وظمــآاًن.

مث قــال املســيح املوعــود : لقــد امحــّرت الســماء ف ذلــك 
اليوم وبطَش غضُب هللا تعاىل ابلقاتلن الظاملن خال أربعن 
يوًمــا، فمنهــم مــن مــات جمذوًمــا ومنهــم مــن حــل بــه غضــب هللا 
تعاىل بشــكل آخر. وكلما ذكر حضرته  يزيَد كان يصفه 
ابلنجــس. لقــد ســرد حضرتــه  أحــدااًث مفصلــة وغلبتــه الرقــة 

وذرفــت مــن عينيــه الدمــوع  فــكان ميســحها بســبابته.
كلمــا مســع أحــد حكايــة هــذا الظلــم اقشــعر بدنــه، وورد ف 
الــروايت أنــه ملــا غلبــه العــدو وّجــه اإلمــام احلســن فرســه حنــو هنــر 
الفــرات أو حــاول توجيهــه إىل الفــرات غــر أنــه قــد ُســدَّ طريقــه 
مــن قبــل العــدو، وأطلــق أحُدهــم ســهًما أصابــه علــى ذقنــه فــرتك 
جرًحــا عميًقــا غائــرًا، مث أجهــز عليــه املعتــدون اآلخــرون حــىت 
اسُتشــهد. يقــول الــراوي: إنــي مسعتــه يقــول قبــل استشــهاده: 
أمــا إنكــم وهللا ال تقتلــون بعــدي عبــداً مــن عبــاد هللِا الصاحلــن 

هللاُ أســخط عليكــم لقتلــه مــّي.
 مث قــال احلســن: وأمُي هللا إين ألرجــو أن يكرمــي هللا هبوانكــم، 

مث ينتقــم يل منكــم مــن حيــث ال تشــعرون.
فإهنــم  عائلتــه،  عاملــوا  الظاملــون وكيــف  هــؤالء  عاملــه  كيــف 
قتلوهــم، وبعــد قتلهــم هنبــوا خيمهــم وســلبوها ونزعــوا ُخُــَر النســاء 
قائدهــم:  قــال  احلســن  قتلــوا  أن  وبعــد  رؤوســهن.  علــى  مــن 
مــن ينتــدب للحســن فيواطــئ اخليــل ظهــره وصــدره! فانتــدب 
منهــم عشــرة، فداســوا احلســن حبوافــر خيلهــم حــىت رّضــوا صــدره 

وظهــره.

وف روايــة أنــه تلقــى 33 ُجرًحــا مــن طعنــات الرمــاح، و43 مــن 
ضــرابت ابلســيوف ورمياٍت ابلســهام. مث ُحــّز رأســه وأُرِســل إىل 

احلاكــم الــذي نصبــه ف الكوفــة.
إًذا، إهنــا قمــة الظلــم الــذي ال يقــوم بــه حــىت أخبــث عــدو. ولقــد 
بينــت لكــم إبيــاز، أمــا ســيدان املســيح املوعــود  فحــن كان 
يســرد ذلــك كانــت دموعــه ال تــكاد تكــف عــن اجلــرين حــزاًن 
مــن احلــدث املــؤل. فكيــف ميكــن ألحــد القــوُل إن األمحديــن ال 
يبــون ذريــة النــي  والعيــاذ ابهلل؟ بــل ســيدان املســيح املوعــود 
 حــن علــم ذات يــوم أن أحــد أفــراد اجلماعــة قــال كاًمــا ال 
يليــق حبــق ســيدان اإلمــام احلســن نصــح اجلماعــة بشــدة فقــال: 

فليكــن واضًحــا أنــي قــد أطلعــي أحــد األشــخاص بواســطة بطاقــة 
بريديــة علــى أن بعــض قليلــي الفهــم الذيــن ينســبون أنفســهم إىل 
مجاعــي يقولــون عــن اإلمــام احلســن - رضــي هللا عنــه - أنــه كان 
متمــرًدا، ألنــه ل يبايــع اخلليفــة أي »يزيــد« وكان يزيــد علــى احلــق، 
والعيــاذ ابهلل. لعنــة هللا علــى الكاذبــن. إنــي آمــل أال تكــون مثــل 
هــذه الكلمــات اخلبيثــة قــد خرجــت مــن لســان شــخص صــادق 
مــن مجاعــي، ولكــن إىل جانــب ذلــك خيطــر ابلبــال أيًضــا أنــه 
ملــا كان كثــر مــن الشــيعة قــد جعلــوين دريئــة لشــتائمهم ولعنهــم 
وطعنهــم، لــذا ال ُيســتغرب أن يكــون جاهــٌل وســيئ األدب قــد 
رد علــى مثــل هــذا الــكام الســفيه بــكام ســفيه مثلــه، كمــا يقــول 
بعــض مــن املســلمن اجلهلــة كاًمــا ال يليــق أحيــااًن حبــق عيســى 
 ردًّا علــى إســاءة مســيحيٍّ إىل النــي . علــى أيــة حــال، 
إنــي ُأخــر مجاعــي عــر هــذا اإلعــان أننــا نعتقــد أن »يزيــد« كان 
ــًما. ول يتوفــر فيــه املعــىن  ذا طبيعــة جنســة وكان دودة الدنيــا وظالـ
ــا ليــس أمــراً  ــا. أن يكــون املــرء مؤمًن الــذي بســببه يُعــّد أحــد مؤمًن
هينًــا ســهًا، يقــول هللا تعــاىل عــن أمثــال هؤالء:﴿قَالَــِت اأْلَْعــرَاُب 
 .)15 )احلجــرات  َأْســَلْمَنا﴾  ُقولُــوا  َوَلِكــْن  تـُْؤِمنُــوا  لَْ  قُــْل  آَمنَّــا 
املؤمنــون هــم َمــن تشــهد أعماهُلــم علــى إمياهنــم، والذيــن ُيكتــب 
اإلميان ف قلوهبم، ويؤثرون هللا ورضاه على كل شــيء، وخيتارون 
تعــاىل،  الدقيقــة والضيقــة لوجــه هللا ويفنـَــْون ف حبــه  ســبل هللا 
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ويُبعــدون أنفســهم عــن كل مــا يصدُّهــم عــن هللا تعــاىل كالوثــن، 
أو  غفلــًة  أو  فاســًقة  أعمــااًل  أو  أخاقيــة  حالــة  أكانــت  ســواء 
كســًا. ولكــن أيــن حصــل ذلــك ليزيــد الشــقي؟ كان حــب الدنيــا 
قــد أعمــاه. أمــا احلســن  كان طاهــرًا وُمطهــرًا، وكان بــا شــك 
مــن أولئــك األطهــار الذيــن يطّهرهــم هللا بيــده وميلؤهــم حببــه. وإنــه 
مــن ســادات اجلنــة دون شــك. وإن بغًضــا يســرًا تاهــه يــؤدي 
إىل ســلب اإلميــان. وإن تقــوى هــذا اإلمــام وحبــه هلل تعــاىل وصــره 
واســتقامته وزهــده وعبادتــه أســوة حســنة لنــا. وحنــن نقتــدي هبــْدي 
هــذا الــريء الــذي أعطــي. لقــد هلــك القلــب الــذي يعاديــه، وجنــا 
القلــب الــذي يُظهــر نقــوش حبــه بصــورة عمليــة ويتصبــغ متامــا 
وتقــواه واســتقامته وحبــه هلل  إميانــه وأخاقــه وشــجاعته  بصبغــة 
تعــاىل، كمــا تعكــس املــرآُة صــورة إنســان مجيــل. إن هــؤالء النــاس 
َمــن كان  يعــرف قدرهــم إال  َمــن  النــاس.  أعــن  مســتورون عــن 
منهــم؟ إن عــن الدنيــا ال تعرفهــم ألهنــم بعيــدون عنهــا. فــكان 
ســبب استشــهاد احلســن  أنــه ل يُعــرف. هــل أحبــت الدنيــا 

أيَّ طاهــر ومقــرب ِمــن هللا ف عصــره حــىت حتــب احلســَن؟
ابختصــار، إنــه ملــن الشــقاوة القصــوى واإلحلــاد أن ُيتقــر احلســن 
، والــذي يســيء إىل احلســن أو إىل صــاحل جليــل مــن األئمــة 
األطهــار أو يتفــوه بكلمــة االســتخفاف حبقهــم فإنــه يضيــع إميانــه 
وأحبــاءه.  مقربيــه  يعــادي  الــذي  يعــادي  شــأنه  جــّل  هللا  ألن 

)جمموعــة اإلعــاانت(

مماثلة ابحلسن، والفتح املقدر على يد اجلماعة 
فكيــف ميكــن القــول بعــد مســاع هــذا كلــه مــن ســيدان املســيح 
فــاإلدراك  يكــن يــب آل حممــد؟!  أنــه  ل    املوعــود
الــذي عنــده للحــب ال ميكــن أن يكــون عنــد غــره، وهــذا مــا 
قالــه  أيضــا، فحــن بلــغ الشــيعة الغلــو، علَّمهــم احلقيقــة، 
وحــن أخطــأ أهــُل الســنة أصلــح موقفهــم أيًضــا، وهــذه هــي مهمــة 
احَلكــم العــْدل، ومــن أجــل نشــر التعليــم احلقيقــي لإلســام وترويــه 
كان قــد بعثــه هللا . ومــع ذلــك تســيء  كلتــا هاتــن الفرقتــن 

الظلــم،  علينــا  ُيصــّب  وحنــن حصــرًا  األمحديــن،  إىل  الكبرتــن 
لكننــا رغــم ذلــك ســنواصل ابلصــر واالســتقامة إجنــاَز مهمتنــا الــي 
ُعهــدت إلينــا، والــي مــن أجلهــا ابيعنــا ســيدان املســيَح املوعــود 
 وهــي أن ننشــر اإلســام احلقيقــي ف العــال واضعــن أمامنــا 
األســوة الــي تركهــا لنــا ســيُدان اإلمــام احلســن، لقــد قــال ســيدان 

املصلــح املوعــود  ف بيــت شــعر لــه، وتعريبــه: 
»هــم يعلونكــم  احُلســن ويصبحــون هــم أنفســهم يزيديــن،  فمــا 

أرخــص هــذه الصفقــة! فدُعــوا العــدو يطلــق الســهام.« 
فتضحياتنــا لــن تضيــع إن شــاء هللا، فقــد قــال ســيدان املســيح 
املوعــود : »صحيــح أن يل مماثلــًة ابحلســن لكــن النتائــج 
قــد    هللا  ألن  الســابق،  عكــس  علــى  ســتظهر  املــرة  هــذه 
احلســن  بصفــات  يتصفــون  للذيــن  املــرة  هــذه  النجــاح  قــدَّر 
فهــم ســينالون الفتــح املــادي أيًضــا إن شــاء هللا، وإن األعــداء 

ويفشــلون.«  ســيخيبون 
ومن أجل ذلك يب أن ُنكثر الدعاء وهنتم ابلصاة على الني 
 ف هــذه األيم وهــذا الشــهر وبعــده أيًضــا. فمعارضتنــا هــذه 
األيم ف أوجهــا ف ابكســتان خاصــة وف بعــض البــاد األخــرى 
أيًضــا. فبقــدر مســارعتنا إىل اإلانبــة إىل هللا  والضراعــة إليــه 

ســيجعل هللا الفتــح والظفــر حليفنــا. 
خاصــة،  بصفــة  أيًضــا  املســلمن  لعامــة  اُدعــوا  األيم  هــذه  ف 
فالفــرق اإلســامية تتناحــر وتتقاتــل، والتناحــر بينهــم يتــدم ف 
فالتاريــخ خيــران أن مراكــز  احملــرم بشــكل خــاص،  مــن  العاشــر 
الشــيعة ومســراهتم هتاَجــم ف شــىت املناطــق، وُيستشــهد الكثــرون 
ابســم الديــن. نســأل هللا  أن يهــب هلــم العقــل والرشــد وال 
نتلقــى هــذا العــام مثــل هــذه األخبــار علــى األقــل مــن أي بلــد أن 
املســلمن قتلــوا املســلمن. وأن يدركــوا احلقيقــة عاجــًا، وهــي أن 
الفتــح الــذي قــد قــدَّره هللا لإلســام لــن يُنــال إال علــى يــد ســيدان 
املســيح املوعــود ، ليـَْتهــم يدركــون أن جناحهــم يتوقــف علــى 
الزمــان واملســيح املوعــود عليــه الصــاة والســام،  إمــام  مبايعــة 

وفقهــم هللا لذلــك. 
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أدان  إمــام اجلماعــة اإلســامية األمحديــة العامليــة، اخلليفــة 
بنصــره  هللا  أيــده  أمحــد  مســرور  مــرزا    حضــرة  اخلامــس، 
العزيــز بشــدٍة األعمــال الوحشــية الــي ترتكبهــا إســرائيل حبــق 
الشــعب الفلســطيي، وذلــك خــال خطبــة عيــد الفطــر الــي 

ألقاهــا يــوم اجلمعــة 2021/05/14.
وف خطبتــه الــي ألقاهــا ف املســجد املبــارك ف إســام آابد 
ف تلفــورد، مركــز اجلماعــة العاملــي، أدان حضرتــه اســتخدام 
القــوة اجلائــرة الــي متارســها إســرائيل حاليًــا ضــد الفلســطينين 
وحماوالهتــا إلجــاء العائــات الفلســطينية مــن منازهلــم ف 

حــي الشــيخ جــراح.

قال حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل:
»اليــوم، أود أن ألفــت انتباهكــم إىل الدعــاء أيًضــا. فادعــوا 
أواًل للفلســطينين الذيــن تصــّب عليهــم هــذه األيم مظــال 

وإىل  مناطقهــم  إىل  الوصــول  يســتطيعون  ال  فهــم  مجــة، 
املســجد األقصــى، إال برخصــة، ولكنهــم ال يُعطَــون هــذه 
الرخصــة، ومُيَنعــون مــن ذلــك. أمــا الذيــن ذهبــوا منهــم إىل 
هنــاك مــن أجــل الصــاة، فقــد تعرضــوا للظلــم والضــرب علــى 
يــد العســكر، وواجهــوا االضطهــاد. كمــا أهنــم خُيَرجــون قســرًا 
منطقــة ســكنية صغــرة  مــن حــي »الشــيخ جــراح« وهــي 

للفلســطينين، مــع أن هــذه األماكــن ِمْلــك هلــم.
وأردف حضرته قائًا:

للدمــوع  املســيلة  ابلغــازات  الفلســطينين  متطــر  »فالشــرطة 
أيًضــا،  والرصــاص، وتشــن عليهــم إســرائيل غــارات جويــة 
حبجــة أهنــا تســتهدف األعــداء وامليليشــيات املتخفيــة هنــاك، 
ولكنهــا ف احلقيقــة تصــّب الظلــم علــى املدنيــن وتقتلهــم.

الشــرطة اإلســرائيلية ف  التقاريــر الصحفيــة أن  تفيــد  كمــا 
اخليــم  إىل  الوصــول  مــن  املصابــن  متنــع  األماكــن  بعــض 

إمام الجماعة اإلسالمية 
األحمدية العالمية

 يدافع عن حقوق 
الشعب الفلسطيني

                               حقوق اإلنسان                العدل
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الطــي«. اإلســعاف  مــن  فتحرمهــم  الطّبيــة، 
ــا هللا  وقــال حضــرة مــرزا   مســرور أمحــد أيــده هللا تعــاىل داعًي

تعــاىل مــن أجــل الفلســطينين:
الذيــن  املظلومــن  بفضلــه  يرحــم  أن  تعــاىل  هللا  »نســأل 
تعرضــوا للظلــم ف املســجد األقصــى، ويفــرج عنهــم، ويــرد 

الظاملــن«. كيــد 
كما حتدث حضرته عن فشل وزارة اخلارجية األمريكية حىت 
اآلن ف إدانــة مقتــل تســعة أطفــال أبــريء يــوم االثنــن جــراء 
الغــارات اجلويــة اإلســرائيلية. وذكــر أنــه منــذ ذلــك احلــن فقــد 
قُتــل عــدد أكــر مــن الفلســطينين األبــريء. وأشــار كذلــك 
إىل التقاريــر الــي نشــرهتا منظمــات حقــوق اإلنســان بــا ف 
ذلــك منظمــة "هيومــان رايتــس" و "وتــش" ومنظمــة العفــو 
التمييزيــة  الضــوء علــى السياســات  الدوليــة والــي ســلطت 

واملعاملــة القاســية الــي يتعــرض هلــا الشــعب الفلســطيي.
تصــف  إعاميــة  تقاريــر  إىل  اخلليفــة  حضــرة  أشــار  كمــا 

وقــال: احلــايل،  الوضــع 
إىل  نظرهتــم  »إن  قائلــة:  "هآرتــس"  جريــدة  »وقــد كتبــت 
العــدل عجيبــة! إذ بوجبهــا يقــال إن مــا يل هــو يل لألبــد، 
أمــا الــذي هــو لــك فهــو اآلخــر ملــٌك يل لألبــد! كذلــك 

تُغَصــب مــن الفلســطينين حقوُقهــم ابســتمرار«. 
ندعــو هللا تعــاىل أن يرحــم الفلســطينين؛ ألن أفــراح العيــد 
قــد حتولــت هلــم جبــاال مــن اآلالم واألحــزان. بــّدل هللا تعــاىل 

مهومهــم أفراًحــا، وكتــب هلــم حيــاة آمنــة هادئــة«.
واتبع حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل قائًا:

»ندعــو هللا أن يهــب الفلســطينين قيــادة حكيمــة تقودهــم 
حنو الرشد والسداد. أما الباد اإلسامية فلو لعبت دورها 
متحــدًة فيمكنهــا إنقــاذ املســلمن املظلومــن ف فلســطن 
وغرهــا مــن الظلــم. ولكــن املؤســف أن األمــة اإلســامية 
أيًضا ال تتحد، فلم تكن ردة فعل األمة والباد اإلســامية 
قويــة كمــا ينبغــي أن تكــون. فــا خيــرج منهــم إال تصريــات 

ضعيفــة عاديــة، مــع أنــه لــو كان هنــاك تصريــح موحــد كبــر 
منهــم مجيًعــا لــكان فيــه القــوة«.

وف اخلتام قال حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل:
»ندعــو هللا تعــاىل أن يُلهــم قــادة املســلمن احلكمــة، ويهــب 
اإلســرائيلين الصــواب أيًضــا حــىت يكفــوا عــن الظلــم. كمــا 
للقيــادة  يفتقــرون  الذيــن  للفلســطينين  تعــاىل  هللا  ندعــو 
احلكيمــة، أنــه إن كان قــد صــدر منهــم أي ظلــم – رغــم 
أنــه ليــس مثــة ظلــٌم منهــم، بــل هــم املظلومــون، وإذا كانــوا 
يســتخدمون العصــي فإهنــم يواجهــون املدافــع الــي تقذفهــم. 
وقــد قلــت هــذا مــن قبــل أيًضــا أبنــه ال وجــه للمقارنــة بــن 
ُتســتخدم ضدهــم. فهنــاك  الــي يســتخدموهنا والــي  القــوة 
حاجــة ماســة للدعــاء مــن أجــل الفلســطينين أبن يّســن هللا 
تعــاىل أحواهلــم، ويهيــئ هلــم أســباب احلريــة، وأن ميكنهــم مــن 
الثبــات علــى األراضــي الــي هــي ملــك هلــم وفــق مــا اتُّفــق 

عليــه ف املعاهــدة األوىل االبتدائيــة«.
كمــا ذّكــر حضرتــه املســلمن األمحديــن ابلدعــاء مــن أجــل 
العــال قاطبــة خــال خطبــة العيــد وقــال إن عليهــم الدعــاء 

جلميــع احملتاجــن واملظلومــن ف العــال. 

تقريــر صحفــي مــن املوقــع الرمســي 
للجماعــة العــريب 
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حت الشيطان يُثاب بصورة ما!
مــا حتًمــا، أولســنا نعلــم أن  يُثــاب بصــورة  الشــيطان  نعــم، 
هللا تعــاىل جعلــه لفتنــة النــاس ومــن مث رقيهــم؟! بلــى، ولــذا 
نقــرأ قــول هللا تعــاىل ف حمكــم تنزيلــه: ﴿َأَحِســَب النَّــاُس َأْن 
يـُتـْرَُكــوا َأْن يـَُقولُــوا آَمنَّــا َوُهــْم اَل يـُْفتـَنُــوَن﴾)1(. فمــن اجليــد إذن 
الديــن،  وأعــداء  للشــياطن  اهلــام  ابلــدور  متفائلــن  نقــر  أن 
والذيــن مهمــا بلغــت مســاعيهم فــإن أقصــى مــا ميكنهــم هــو 
تنفيــذ إرادة هللا تعــاىل. وألنــه »ال َيْشــُكُر الََّ َمــْن ال َيْشــُكُر 

النَّــاَس«)2(، فإننــا كمســلمن أمحديــن جنــد أنفســنا مضطريــن 
إىل تقــدمي واجــب الشــكر إىل أولئــك الذيــن ســلكوا مســلك 
كيــل االهتامــات الكاذبــة ف معارضتهــم البغيضــة للمســيح 
اهتاًمــا خطــرًا  لفقــوا  املباركــة، حــن  املوعــود  ومجاعتــه 
حلضرتــه وجلماعتــه مفــاده أن تلــك اجلماعــة غــراس اإلنكليــز، 
يريــدون أواًل إقنــاع الســذَّج أبن املســيح املوعــود  ليــس 
مــن هللا، وأنــه جمــرد مــدع، والعيــاذ ابهلل، واثنيًــا يبتغــون إلصــاق 
هتمــة العمالــة حبضرتــه ومجاعتــه، فهــذه الســطور قــراءة موجــزة 
ف ملــف التحقيــق ف هــذه القضيــة، والــي خنتصرهــا ف بضعــة 

أســئلة، هــي:
ما قصة وجود اإلنكليز ف اهلند من األساس؟

أكان مثــة عاقــة خاصــة تربــط املســيح املوعــود دون ســواه مــن 
املســلمن مــع اإلنكليز؟

مىت أُثرت هتمة العمالة تلك أول مرة؟

”

أََلْيَس َتَناُقُض   ااِلتَِّهاَماِت ُيْلِغيَها؟!أََلْيَس َتَناُقُض   ااِلتَِّهاَماِت ُيْلِغيَها؟!
اِج الِبِريَطاِنيِّ َوالَعَمالَِة لَُه الَمِسيُح الَمْوُعوُد  بَْيَن ُمنَاَهَضِة  التَّ

سامح مصطفى - مصر
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اإلنكليز يف اهلند، ومتهيٌد بدرس اتريخ ل بد منه
قــارة  شــبه  اآلن  نعرفهــا  وهــي كمــا  شاســعة،  بــاد  اهلنــد 
مرتاميــة األطــراف، تبلــغ مســاحتها قرابــة 4.5 مليــون كيلــو 
مــرت مربــع، وقــد أثَـّـرت هــذه البقعــة مــن العــال القــدمي عــر 
التاريــخ ف مســرة ركــب احلضــارة اإلنســانية، وهــي تبــدو 
واللغــات  والقوميــات  الشــعوب  مــن  فسيفســائية  كلوحــة 
واللهجــات واألدين، حــىت ميكــن القــول أبنَّ شــبه القــارة 
اإلنســاين  التاريــخ  أدوار  جلميــع  حقيقــي  تســيد  اهلنديــة 
بــي  بــن  للفــروق  التمثيــل الكامــل  بشــىتَّ مراحلــه، وفيهــا 
اإلنســان ومــا اعتقــدوه مــن معتقــدات توحيديــة وشــركية.

واهلنــد، كمــا ال خيفــى علــى قــارئ مطلــع، كانــت إىل وقــت 
وكســاء  غــذاء  وســلة  الريطــاين،  التــاج  درة  ببعيــد  ليــس 
الشــمس، ولكــن  الــي ل تكــن تغيــب عنهــا  اإلمراطوريــة 
دوام احلــال مــن احملــال! وكان الوجــود االســتعماري ف اهلنــد 
قــد بــدأ مــع حركــة الكشــوف اجلغرافيــة األوربيــة الــي أعقبــت 
سقوط دولة األندلس اإلسامية، حن وصل املستكشف 
رأس  طريــق  عــر  إليهــا  جامــا«  دي  »فاســكو  الرتغــايل 
الرجــاء الصــاحل، ومــن مث هتيَّــأ للرتغاليــن موطــئ قــدم ف 
تلــك البــاد الــي كانــت تضــم ممالــك إســامية متناحــرة فيمــا 

بينهــا ف مشــال اهلنــد ف إقليمــي الســند والبنجــاب، ووســط 
اهلنــد ف دهلــي، ابإلضافــة إىل بعــض املمالــك اهلندوســية ف 

اجلنــوب.
البلــدان األوروبيــة، وســال عليهــا  اهلنــد ف  ذاعــت شــهرة 
وفرنســا،  بريطانيــا  أي  وقتهــا،  االســتعمار  أابطــرة  لعــاب 
وكان الرتغاليــون قــد احتكــروا تــارة اهلنــد ورفعــوا أســعار 
املنتجــات واحتكــروا تصديرهــا، فترمــت الــدول األوروبيــة 
فدخــل  الرتغاليــن،  مــع  املنافســة  ميــدان  دخــول  وقــرَّرت 
الرغــم  وعلــى  اإلجنليــز.  مث  الفرنســيون  مث  أواًل  اهلولنديــون 
مــن صغــر مســاحة بريطانيــا، وقلَّــة عــدد ســكَّاهنا، وفقرهــا 
متكنــوا  الريطانيــن  أن  إال  الطبيعيَّــة،  املــوارد  ف  الشــديد 
علــى  الســيطرة  مــن  ومثابرهتــم  السياســي  دهائهــم  بفضــل 
أجــزاء كبــرة مــن العــال القــدمي، بــل واجلديــد أيًضــا، وذلــك 

األمريكتــن. اكتشــاف  بعــد 
، فقــد دخلهــا  ل يبــدأ الوجــود الريطــاين ف اهلنــد عســكريًّ
الريطانيــون أول مــرَّة بصــورة شــركات تاريــة لنقــل البضائــع 
مــن اهلنــد إىل أورواب. ورحَّــب أهــل البــاد ابلتعامــل التجــاري 
مــع الريطانيــن ف ابدئ األمــر، كراهيــة منهــم للرتغاليــن 
ذوي التعصــب الصليــي الذيــن جــاؤوا مســتعمرين صراحــة، 

ــد  ــدة يف ي ــية واح ــدة سياس ــا وح ــرة يف تاريخه ــا ألول م ــد بأرسه ــت الهن فأصبح

إمراطوريــة واحــدة. وإن كان ذلــك التوحــد اســتعاًرا، فإننــا ننظــر إليــه بوصفــه 

ــر  ــة أك ــة مخاطب ــه مهم ــَند إلي ــذي تُس ــود ال ــث املســيح املوع ــا لبع ــًدا ربانيًّ متهي

ــوي  ــي ولغ ــوع دين ــن تن ــه م ــتملت علي ــا اش ــاق مب ــى اإلط ــة ع ــة برشي تنويع

وثقــايف وقومــي واجتاعــي، حتــى إن املســيح املوعــود حــن أعلــن دعــواه 

وقتــذاك....  الهنــدي  املجتمــع  أطيــاف  كافــة  بــن  خــره  انتــرش  املــأ  عــى 

”

”
                                                      دحض األكاذيب            االنجليز في الهند
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أهنــم  املســلمن وقتئــذ  اهلنــد  يــُدر ف خلــد ســاطن  ول 
يكونــون  الرتغــال  ضــد  الريطانيــن  مــع  بتحالفهــم 
أثبتتــه  مــا  هــذا  الرمضــاء ابلنــار، ولكــن  مــن  كاملســتجر 

الحًقــا. األحــداث 

كيف خدم هذا الوضع انتشار اإلسالم؟!
مــن كل مــا ســبق وســيلحق، نصــل إىل نتيجــة مؤداهــا 
للقــوى  اهلنــد كانــت مطمًعــا عظيًمــا وصيــًدا مسينًــا  أن 
الدجاليــة األوربيــة، فــإن ل تكــن هــذه البــاد مســتعمرة 
إنكليزيــة فحتًمــا كانــت ســتقع هنبــة االســتعمار اهلولنــدي 
أو الفرنســي، ومــا أفظــع وأشــنع كليهمــا! واملســتعمرات 
نعــم!  شــاهد..  خــر  أفريقيــا  ف  واهلولنديــة  الفرنســية 
ذلــك  ف  الريطانيــن  ولكــن  بغيــض كلــه،  االســتعمار 
الوقــت كانــوا أحلــى املريــن، إن جــاز التعبــر، فقــد كان 
شــاغلهم األكــر بعــد بســط نفوذهــم علــى ســائر اهلنــد 
اســتتباب األمــور واســتقرار األحــوال، فأصبحــت اهلنــد 
أبســرها ألول مــرة ف اترخيهــا وحــدة سياســية واحــدة ف 
التوحــد  ذلــك  إمراطوريــة واحــدة. وحــىت وإن كان  يــد 
اســتعمارًا، فإننــا ننظــر إليــه بوصفــه متهيــًدا رابنيًّــا لبعــث 
املســيح املوعــود الــذي ُتســَند إليــه مهمــة خماطبــة أكــر 
تنويعــة بشــرية علــى اإلطــاق بــا اشــتملت عليــه مــن تنــوع 
ديــي ولغــوي وثقــاف وقومــي واجتماعــي، حــىت إن املســيح 
املوعــود حــن أعلــن دعــواه علــى املــأل انتشــر خــره بــن 
كافــة أطيــاف اجملتمــع اهلنــدي وقتــذاك، األمــر الــذي مــا 
كان لــه أن يتحقــق لــوال حــال االســتقرار الــي أاتحهــا 
املستعمرون الريطانيون ف ذلك الوقت، ملصلحتهم طبًعا 
أواًل وأخــرًا، ولكــن هــذا ال ينفــي أن اخلــر عــمَّ اجلميــع، 
اهلنــدوس  أذاقهــم  الذيــن  اهلنــد  مســلمي  ذلــك  ف  بــن 

 والسيخ األَمرَّين قبل حلول الريطانين. 

املسيح املوعود وحكومة التاج الربيطاين
إرسال املبعوثن هلداية األقوام ف ظل الوجود االستعماري 
  التاريــخ، فحضــرة موســى  عــر  اعتــدانه  أمــر  هــو 
بــي  إىل  وأُرســل  فرعــون،  وترعــرع ف كنــف  تــرىب  مثــًا 
إســرائيل الذيــن كانــوا حتــت حكمــه، واملســيح الناصــري 
 أُرســل إىل بــي إســرائيل كذلــك، وكان أحــد رعــاي 
قيصــر الرومــاين الوثــي، فهــذا أمــر نُقــرُّه مجيًعــا مــن الناحيــة 
أحــد  يتَّهــم  أن  العجــب  دواعــي  مــن  أن  إال  التارخييــة. 
املكذبــن مبعــواًث مســاِويًّ ابلعمالــة، غاًضــا الطــرف عــن 
تلــك احلقيقــة التارخييــة املشــار إليهــا آنًفــا، جملــرد أن مبعــث 
حمــض ال  اســتعماري  مــع وضــع  تزامــن  املبعــوث  ذلــك 

دخــل لذلــك املبعــوث الــرابين فيــه.
وهنــا نــرى مــن املناســب تعريــف ذلــك املكــذِّب بصطلــح 
مــن  مأخــوذة  لغــًة  فالعمالــة  تكــون،  ومــاذا  العمالــة 
مــن  ولكنهــا  الغــر،  معاملــة  أي  املعاملــة،  أو  التعامــل 
حيــث االصطــاح تبلــورت مؤخــرًا ف معــىن التجســس 
والعمــل لصــاحل العــدو، وهنــا ننقــل أنظــاران تلقــاء اجملتمــع 
اهلنــدي حتــت ســيطرة االســتعمار الريطــاين حــىت أوائــل 
القــرن العشــرين، ونطــرح فرضيــة مفادهــا أن الريطانيــن 
كانــوا أعــداء للهنــود طــوال 173 عاًمــا هــي مــدة ذلــك 
علــى أي  ُيظــر  العــداوة  تلــك  علــى  وبنــاء  االحتــال، 
مســلم هنــدي التعامــل مــع ذلــك احملتــل.. بوجــب هــذه 
الفرضية ُيظر على املســلمن معاملة الســيخ أيًضا، نظرًا 
إىل مــا ثبــت مــن انتهاكاهتــم الوحشــية دمــاء املســلمن 
وأعراضهــم وأمواهلــم، لقــد كان الســيخ ف اهلنــد فصيــًا 
العــداوة مــن  مــا حتملــه كلمــة  بــكل  معــادًي للمســلمن 
معــان، وعداوهتــم ل تقــل يًومــا عــن عــداوة الريطانيــن، 
بــل كانــت ألــد وأشــد، علــى األقــل كانــت اخلصومــة بــن 
املســلمن والريطانيــن جمــرد خصومــة سياســية، ول ينتهــج 
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مــع  الديــن  ف  واإلكــراه  الدينيــة  احلــرب  منهــج  هــؤالء 
املســلمن، ول خيرجوهــم مــن ديرهــم، لــذا فقــد حــق أن 
يتعامــل املســلمون مــع مثــل هــذه احلكومــة الــي أاتحــت 
هلــم مســاحة مــن احلريــة وفــق املبــدأ القــرآين: ﴿اَل يـَنـَْهاُكــُم 
ُ َعــِن الَِّذيــَن لَْ يـَُقاتُِلوُكــْم ِف الدِّيــِن َولَْ خُيْرُِجوُكــْم ِمــْن  الَّ

ِإنَّ  ِإلَْيِهــْم  َوتـُْقِســطُوا  تـَبـَرُّوُهــْم  َأْن  ِدَيرُِكــْم 
أمــا  اْلُمْقِســِطَن﴾)3(،  يُِــبُّ  الََّ 

فقــد  الســيخ  إىل  ابلنســبة 
العــداء  مبلــغ  األمــر  بلــغ 
وفظائــع  أيًضــا،  الديــي 
املســلمن  حبــق  الســيخ 
مشــهودة وال ينكرهــا إال 
مغيــب ســاذج أو جمــادل 

كاذب.. فظهــور املســتعمر 
املشــهد  ذلــك  ف  الريطــاين 

كان بثابــة »رمانــة القبَّــان«)4( الــي 
تنضبــط هبــا األمــور وتثبــت األحــوال، ال 

ســيما وأنــه فــرض علــى مجيــع اهلنــود قانــواًن 
خصومتهــم،  ومييــط  معيشــتهم  هلــم  يســر 

ونعــود فنكــرر أن فــرض القانــون ل يكــن لســواد أعــن 
اهلنود مســلمن كانوا أو ســيًخا أو هندوًســا، ولكن على 

أيــة حــال قــد اســتفاد اجلميــع.

وعلــى الرغــم مــن الطبيعــة االســتعمارية للوجــود الريطــاين 
ميثلــون  الريطانيــن، كأفــراد، كانــوا  أن  إال  اهلنــد،  ف 
شــرية مــن شــرائح اجملتمــع اهلنــدي آنــذاك، إذ كان منهــم 
املدنيــون املقيمــون ابهلنــد كموظفــن ف شــىت املؤسســات 
احلكوميــة أو اإلرســاليات املســيحية لتنصــر اهلنــد. وقــد 
تيســر بفضــل هــذا االتصــال بــن الريطانيــن 
رســالة  وصــول  اهلنــود  واملســلمن 
اإلســام إىل عقــر دار املســتعمر 
الريطاين، حيث أُلِقيت رســالة 
بصــورة  اإلســام  إىل  الدعــوة 
»جنــم  عنوانــه  كتــاب كــرمي 
القيصــرة« الــذي كتبــه املســيح 
املوعــود  عــام 1899م، 
امللكــة  حضرتــه  فيــه  ودعــا 
بكلمــات   اإلســام  إىل  فيكتــوري 
صادقــة مؤثــرة، وتشــر حمصلــة النتائــج 
تلــك  أن  ذلــك  بعــد  املرصــودة  واملاحظــات 
امللكــة املكرمــة تلقــت رســالة املســيح املوعــود 

 علــى حممــل اجلــد والتوقــر..
ويــرى البعــض أن املســتعمر االنكليــزي قــد أاتح احلريــة 
التنصــر  حلمــات  اجملــال  لفتــح  إال  لشــيء  ال  الدينيــة 
وإرســالياهتا ف اهلنــد، وغــاب عــن تصــوره أن هللا احلــي 

ــن إىل  ــِدم عــى دعــوة أي مــن املســتعمرين األوربي ــا مل تُق ــا منه غــر أن أيًّ

ــم  ــرآن الكري ــاين الق ــة ملع ــِرج ترجم ــن أن تُخ ــك ع ــف، ناهي ــن الحني الدي

تواجــه بهــا حمــات التنصــر اآلتيــة مــن وراء البحــار! لقــد كان كل الســبق 

مــن نصيــب املســيح املوعــود  وجاعتــه الذيــن اتُّهمــوا مؤخــًرا بالعالــة 

لإلنكليز املستعمرين، فا أصل ذلك التهام ومنشؤه يا ترى؟!   

”

”

امللكة فيكتوري
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القيــوم قــد هيَّــأ مســيحه  املوعــود للدفــاع عــن دينــه ونشــره 
ف مجيــع بقــاع العــال. وبعــد مــرور ســت عشــرة ســنة علــى 
وفــاة حضرتــه   ُوفقــت اجلماعــة لبنــاء أول مســجد 
ينــة  لنــدن  الريطانيــة  ابلعاصمــة  املســيحية  دار  عقــر  ف 
األوروبيــة،  القــارة  ف  عديــدة  مســاجد  وتلتــه   .1924
تلــك  أنــه ف  ابلذكــر  واجلديــر  ذلــك.  علــى  فاحلمــد هلل 
الفــرتة  ل يكــن املســلمون ف ســائر أصقــاع العــال، بــن ف 
ذلــك العــرب منهــم يلمــون هبــذا املكســب وال يتصــورون 
إمكانيــة حتقــق ذلــك املســعى، علــى الرغــم مــن أن كــرى 
املؤسســات الدينية اإلســامية ف الدول اإلســامية كانت 
األزهــر  فهنــاك  بلداهنــا،  وشــعبيتها ف  أوج عظمتهــا  ف 
وجامعــة  بتونــس،  الزيتونــة  وجامــع  ابلقاهــرة،  الشــريف 
القرويــن بفــاس املغــرب، وكلهــا تقــوم بدورهــا املعــروف ف 
التوعيــة الدينيــة، غــر أن أيًّ منهــا ل تُقــِدم علــى دعــوة أي 
مــن املســتعمرين األوربيــن إىل الديــن احلنيــف، انهيــك عــن 
أن خُتــرِج ترمجــة ملعــاين القــرآن الكــرمي تواجــه هبــا محــات 
الســبق  لقــد كان كل  البحــار!  مــن وراء  التنصــر اآلتيــة 
مــن نصيــب املســيح املوعــود  ومجاعتــه الذيــن اهتمــوا 
مؤخــرًا ابلعمالــة لإلنكليــز املستعمـــــــرين، فمــا أصــــــــل ذلــك 

االهتــام ومنــشـــــــــؤه ي تــرى؟!  
 

العمالة، كذبة خمرتعة حديثًا!
ممــا تــدر ماحظتــه علــى مــدى 132 عاًمــا، هــي عمــر 
اجلماعــة اإلســامية األمحديــة إىل اآلن، أنــه منــذ ابتــداء 
املعارضــة للمســيح املوعــود ومجاعتــه وحــىت اللحظــة، فــإن 
تلــك املعارضــة ل تتخــذ شــكًا وال مظهــرًا واحــًدا، وإمنــا 
هــي ف تلــّون حرابئــي مســتمر تبًعــا للظــروف الســائدة، 
القــارة اهلنديــة  الريطــاين لشــبه  فــرتة االســتعمار  فخــال 

ل نكــن نســمع أيًّ مــن قــادة التكفــر مــن هــؤالء املشــايخ 
بعمالــة حضرتــه  والقائلــة  املتداولــة  ابلتهمــة  علينــا  يطلــع 
)وحاشــاه( لإلنكليــز. إن هــذه التهمــة والفريــة البغيضــة 
ف حــد ذاهتــا دليــل نفــاق املشــايخ الذيــن كانــوا دائمــي 
ف  أنفســهم  اإلنكليــز  احلــكام  لــدى  حبضرتــه  الوشــاية 
ــم حضرتــه غــر مــرة بناهضــة حكــم التــاج  اهلنــد، وقــد اهتُّ
الريطــاين، والســعي إلاثرة القاقــل، أمــا وقــد تغــر احلــال، 

حضرة مرزا غالم أمحد القاديين
   املسيح املوعود واإلمام املهدي
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وخــرج اإلنكليــز مــن اهلنــد، آن لوقاحــة املشــايخ أن تغــر 
جلدهــا كالثعبــان النامــي، إن حضرتــه وهــو املتهــم ابألمــس 
إباثرة القاقــل ضــد احلكومــة اإلنكليزيــة أصبــح بــن عشــية 
وهــي  بتهمــة خمتلفــة،  ولكــن  متهًمــا كذلــك،  وضحاهــا 
العمالــة لاســتعمار ومــواالة اإلنكليــز. حقًّــا، إن التعصــب 

أعمى، وغي أيًضا)5(! 
ابلعمالــة  ومجاعتــه    املوعــود  املســيح  يتهــم  مــن  إن 
لإلنكليــز، لــو كان لديــه ذرة مــن احليــاء، ملــا تفــوه بثــل 
هــذا االفــرتاء.  حيــث ُمــي املشــايخ هبزميــة نكــراء ف عاملنــا 
املعاصــر الــذي يصــل فيــه أي ابحــث إىل املعلومــة بكبســة 
زر. ومــا ينســاه املغرضــون واملشــايخ أن شــرية كبــرة مــن 
النــاس قــد ختلصــت مــن ســيطرة املشــايخ علــى تفكرهــم 
حــىت أن بعــض الصحفيــن العــرب املنصفــن يضحكــون 
تــرى مــا  لــدى مســاع مثــل هــذه االهتامــات قائلــن: أال 
يــدور حولــك مــن حتالفــات؟ ملــاذا ُتصــر علــى إغمــاض 
وشــرب  الدهــر  عليهــا  أكل  الهتامــات  وتــروج  عينيــك 

وثبــت عــدم جدواهــا؟! 
  

تناقض الهتامات يُلغيها
قــد  األنبيــاء  أن مجيــع  يرينــا  التاريــخ  جمــريت  التأمــل ف 
ل  أعدائهــم، حبيــث  ِقبَــل  مــن  تعرضــوا الهتامــات ابطلــة 
يكــد يســلم أي مــن األنبيــاء مــن تلــك االهتامــات، بــن 
فيهــم ســيدان حممــد ، الــذي اهتمــه املكذبــون مــن قومــه 
وعــرض  مســحور،  أبنــه  أخــرى  واترة  ســاحر  أبنــه  اترة 
القــرآن الكــرمي هاتــن التهمتــن ف قولــه: ﴿قَــاَل اْلَكافِــُروَن 
آخــر:  موضــع  ف  وقولــه  ُمبِــٌن﴾)6(،  َلَســاِحٌر  َهــَذا  ِإنَّ 
﴿حَنْــُن َأْعلَــُم ِبـَـا َيْســَتِمُعوَن بِــِه ِإْذ َيْســَتِمُعوَن ِإلَْيــَك َوِإْذ ُهــْم 
جَنْــَوى ِإْذ يـَُقــوُل الظَّاِلُمــوَن ِإْن تـَتَِّبُعــوَن ِإالَّ َرُجــًا َمْســُحورًا 

* اْنظُــْر َكْيــَف َضَربـُـوا لَــَك اأْلَْمثَــاَل َفَضلُّــوا فَــَا َيْســَتِطيُعوَن 
..)7( َســِبيًا﴾ 

تعــارض  حــال  أبنــه  تقــول  القانونيــة  البديهيــة  والقاعــدة 
اهتامــن فــإن أحدمهــا أو كليهمــا ابطــل، ويــزداد البطــان 
يكيــل  الــذي  نفســه  هــو  املدعــي  يكــون  حــن  أتكيــًدا 

االهتامــن.
احلكــم  وإصــدار  وضوًحــا،  أكثــر  القضيــة  تبــدو  فــاآلن 
فيهــا متيســر بعــد أن اتضحــت كافــة املابســات وبعــد 
تتبــع كافــة اخليــوط وربطهــا مــع بعضهــا البعــض، وهــا هــو 
ْوُعــوُد  بــَـْنَ اهتامــن اثنــن كل منهمــا ينفــي 

َ
ِســيُح امل

َ
امل

اآلخــر ويلغيــه، فهــو اترة متهــم بَُناَهَضــِة التَّــاِج الِرِيطَــاينِّ 
نتســاءل  أخــرى؟!  نفســها اترة  للجهــة  َومتهــم ابلَعَمالَــِة 
اآلن ونســأل أهــل احلــل والعقــد عــن التصــرف الســديد ف 
تلــك احلــال، ونســأل البســطاء مــن النــاس الذيــن يتبعــون 
مشــايخ التكفــر اتباًعــا أعمــى فنقــول هلــم: أليــس فيكــم 

رجــل رشــيد؟!
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ال يــكاد  ميــر يــوم دون أن يُفســد فيــه البعــض مــا تبقــى مــن 
حــال الســام االجتماعــي، إبطــاق اعرتاضــات واهتامــات 
البحــث  بعــد  أنــه  غــر  وموضوعيًّــا،  مرتبًــا  يبــدو  قالــب  ف 
والتمحيــص يتبــن أن تلــك االعرتاضــات حمــض أكاذيــب وأن 
االهتامــات افــرتاءات ِصرفــة. مــن مجلــة تلــك االفــرتاءات، بــل 
ــه إىل شــخص نــي اإلســام بــا ُيســيء إليــه  أكثرهــا، مــا ُوجِّ

 إساءات ابلغة، ودون أن يكون هلا أي أساس صحيح. 
إحدى هذه االهتامات اخلطرة املوجهة إىل حضرته  هي 
اهتــام حضرتــه، وحاشــاه، بـــ »البيدوفيليــا«. و»البيدوفيليــا« 
ملــن ال يعلــم تُعــرف علــى أهنــا اضطــراب نفســي ُمتمثــل ف 
االجنــذاب اجلنســي إىل اأَلْطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 
13 عاًما، ينتمي هذا االضطراب جملموعة اضطراابت عامة 
ف التفضيــل اجلنســي. مت إطــاق العديــد مــن األمســاء عليهــا، 
منهــا: االحنــراف اجلنســي، اضطــراابت ف الرغبــة اجلنســية، 
اضطــراابت التفضيــل اجلنســي، واالســم املتعــارف عليــه اليــوم 
هــو »اخلطــل اجلنســي« )Paraphilia(. تعــّر هــذه األمســاء 
عــن مــدى التعقيــد الطــي هلــذه االضطــراابت، ابإلضافــة إىل 

وجــود إســقاطات اجتماعيــة هامــة هلــا. )1(

ُتْهَمُة الِبيُدوِفيلَيا

 َوَنَصاَعُة َصِحيَفِة

 َنِبيِّ اإِلْساَلِم

”
آصف عارف - فرنسا

                                                    تهمة واهية                     سن الزواج
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واهتــام حضرتــه بـــ »البيدوفيليــا« متثــل ف ِفْريَــة زواجــه مــن طفلــة 
ف السادســة مــن عمرهــا، واملتمثلــة حبســب مزاعــم هــؤالء ف 
زواجــه مــن الســيدة عائشــة رضــي هللا عنهــا. حيــث يـُـروَّج هلــذه 
التهمــة عــر وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل املختلفــة بصــورة 
مكثفــة وملفتــة لألنظــار. وأصحــاب هــذا الزعــم، الذي ســيثبت 
بطانــه بعــون هللا عــر هــذه الســطور، بذلــك يُغِفلــون عمــًدا 
االختافــات الواضحــة بــن املصــادر التارخييــة املختلفــة والــي 
ا حــول تلــك القضيــة، ويتناســون  تقــدم نصوًصــا متباينــة جــدًّ
أن كثــرًا مــن كبــار املؤرخــن املشــهورين قــد اختلفــوا مــع هــذا 
الطــرح الــذي يقدمــه هــؤالء، وقالــوا كاًمــا صريًــا بكــذب تلــك 
االدعــاءات وبطاهنــا، مفــاده أن الرســول  ل يتــزوج الســيدة 
عائشــة رضــي هللا عنهــا وهــي ف السادســة أو ف التاســعة مــن 
عمرهــا أبــًدا، وأنــه عليــه الصــاة والســام قــد تزوجهــا ف الســن 
الــذي يتــزوج فيــه الرجــال النســاء كمــا هــو معتــاد ف بادهــم. 
ُعمــر  قضيــة  إىل  ومتباينــة  عديــدة  مصــادر  تطرقــت  لقــد 
 . الســيدة عائشــة رضــي هللا عنهــا عنــد زواجهــا مــن النــي
الكــرمي  القــرآن  جــاء ف  بــا    الرســول  التــزام  يوضــح  بــا 
وتعاليم هللا تعاىل وذلك ف قوله تعاىل : ﴿واَل تـَْعزُِموا ُعْقَدَة 
يـَبـْلُــَغ اْلِكتَــاُب َأَجلَــُه﴾ )2( واملقصــود ال يتــم  النِّــَكاِح َحــىتَّ 

الــزواج قبــل مرحلــة البلــوغ اجلســدي والعقلــي.

وابلتــايل فــإن الرســول  التــزم بتعاليــم ماجــاء فيــه مــن هللا 
تعــاىل.. وابلعــودة إىل األحاديــث النبويــة الشــريفة ناحــظ 
أهنــا ل ختــل تلــك املصــادر مــن تناقضــات خمتلفــة، وأمــور غــر 
معقولــة. والعجيــب أن مرجًعــا هاًمــا مثــل كتــاب األحاديــث 
الشــهر »صحيح البخاري«، يذكر أن عمر الســيدة عائشــة 

كان بــن الســت والتســع ســنوات عنــد زواجهــا.
أن  وهــو  هــام،  أمــر  إىل  ننــوه  أن  بــدء  ذي  ابدئ  ينبغــي 
األحاديث املنسوبة إىل النّي  ليست كلها صحيحة وإن 
ُدونــت ف كتــاب أحاديــث ابرز األمهيــة كالبخــاري. وابلفعــل 
فلقــد اســتنتج علمــاء وابحثــون ابالســتدالل العقلــي وابألخــذ 
ف االعتبــار مصــادر اترخييــة معتــرة أخــرى أن عمــر الســيدة 
عائشــة عنــد زواجهــا ل يكــن ليقــل عــن أربعــة عشــر عاًمــا، 

بــل وربــا ســتة عشــر عاًمــا أو يزيــد.
ف الواقــع، وكمــا يشــر الســر "ويليــام ميــور" ف كتابــه عــن 
ســرة نــي اإلســام  أن عمــر املــرأة ف اجلزيــرة العربيــة ل 
يكــن معيــارًا للنضــج اجلنســي والعقلــي لديهــا. حيــث كانــت 
البيئــة القاســية، تتأقلمــن مــع الواقــع بســرعة  النســاء حبكــم 
كبــرة فتنضجــن ابكــرًا. وحبســب رأي "ويليــام ميــور"، فلــم 
إىل صغــر  ابلنظــر  عائشــة انضجــة جســديًّ  الســيدة  تكــن 

ســنها فحســب، بــل كانــت كذلــك شــديدة الــذكاء.

ــي  ــاًرا للنضــج الجن ــن معي ــة مل يك ــرة العربي ــرأة يف الجزي ــر امل عم

والعقــي لديهــا. حيــث كانــت النســاء بحكــم البيئــة القاســية، 

تتأقلمــن مــع الواقــع برسعــة كبــرة فتنضجــن باكــًرا. وبحســب رأي 

"ويليــام ميــور"، فلــم تكــن الســيدة عائشــة ناضجــة جســديًّا بالنظــر 

ــذكاء. ــك شــديدة ال ــت كذل ــل كان إىل صغــر ســنها فحســب، ب

”

”
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حدث ابلفعل يف فرنسا أم التشريعات اإلنسانية
لــو وضعنــا عمــر الســيدة عائشــة رضــي هللا عنهــا ف ميــزان 
قبــل   الفرنســية  وابألخــص  األوروبيــة،  اجملتمعيــة  املتطلبــات 
عــام 1974، فينبغــي هنــا أن نذكــر أن مســألة احلــد األدىن 
لســن الزواج هي مســألة جمتمعية تطورت مع تطور األعراف 
االجتماعية واملنظومة التشــريعية ف اجملتمعات املختلفة. فلم 
العمــري األدىن  الثامنــة عشــرة دائًمــا هــو احلــد  يكــن ســن 
الذي ال ُيســمح ابلزواج دونه. ف الواقع، لقد تعرض الســن 

القانــوين للــزواج إىل تغيــرات كثــرة ف فرنســا. 
ففــي البدايــة حــدد قانــون العشــرين مــن ســبتمر 1792 ســن 
الــزواج إبذٍن مــن األبويــن علــى أال يقــل عــن ثاثــة عشــر 
عاًمــا للبنــات وخســة عشــر عاًمــا للصبيــان. ول يســتمر ذلــك 
طويــًا، فقــد رفــع القانــون املــدين لعــام 1804 ســن الــزواج 
القانــوين فلــم يعــد إبمــكان الفتيــات أن يتزوجــن قبــل بلوغهــن 
ســن اخلامســة عشــر، وال الصبيــان قبــل ســن الثامنــة عشــر. 
وكان اهلــدف مــن ذلــك تنــب الــزواج املتهــور غــر املســؤول 
الــذي انتشــر كثــرًا ف تلــك اآلونــة. ول يــُدْم احلــال طويــًا 
أيًضــا كســابقه، ألنــه مــع قانــون احلــادي والعشــرين مــن يونيــو 
وعشــرين  إحــدى  للــزواج  القانــوين  الســن  أصبــح   ،1907
ســنة، قبــل أن يعيــد قانــون اخلامــس مــن متــوز 1974 ســن 

البلــوغ املــدين وســن الــزواج القانــوين إىل الثامنــة عشــر. 
ميكننــا اســتنتاج الكثــر مــن هــذه التطــورات التشــريعية. أواًل، 
أن النســاء كان لديهــن احلــق ف أن يتزوجــن ف ســن مبكــرة، 
ناحــظ ذلــك بشــكل خــاص ف االنتقــال مــن ســن الثالثــة 
احلاديــة  الثامنــة عشــر إىل  اخلامســة عشــر ومــن  عشــر إىل 
والعشــرين، مث الرجــوع إىل تشــريع الثامنــة عشــر مــرة أخــرى 

كســن قانونيــة لــزواج الفتيــات علــى خــاف الرجــال. 
اثنيًــا، جــرى هــذا التطــور ف االتاهــن مًعــا، أي رفــع ســن 

الــزواج وخفضــه حســب مقتضــى احلــال، وهــذا يــدل علــى 
عــدم وجــود ســن حمــددة للــزواج ينبغــي االلتــزام بــه ف العــال 
أنــه  مــا  لشــخص  نقــول  أن  املمكــن  غــر  مــن  وأنــه  كلــه، 
يصلــح أو ال يصلــح للــزواج ف ســن كــذا أو كــذا، فــإن كا 
مــن النضــج العقلــي واجلســماين يتعلقــان ابلضــرورة ابلتطــور 

االجتماعــي وطبيعــة البيئــة ذاهتــا.
وربــا يعــرف البعــض أنــه ال وجــود ألي قانــون يــدد ســن الــزواج 
ف واليــة » كالفورنيــا« ابلــواليت املتحــدة األمريكيــة إىل اليــوم 
مــادام اآلابء أيذنــون بــه. وكلنــا يعلــم أن والــدْي الســيدة عائشــة 
رضــي هللا عنهــا قــد قَبِــا عــن رضــا وبرحابــة صــدر هبــذا الــزواج، 
وليــس ف األمــر أي شــيء مشــن أو معيــب ابلنســبة إليهمــا 
وال لغرمهــا ممــن يعيشــون ف هــذا اجملتمــع، إذاً، أيــن الغرابــة؟! 

وعــام كل هــذا الضجيــج؟! 
ترجــع  الــزواج مســألة  أن ســن  يتضــح  تقــدَّم  مــا  فبعــد كل 
إىل اجملتمــع إن كان يقبــل بــه أو يرفضــه، وألن فــرًدا واحــًدا 
مــن أفــراد هــذا اجملتمــع الذيــن كانــوا يعيشــون ف تلــك الفــرتة 
الزمنيــة ل يعــرتض علــى هــذا الــزواج، إًذا قــد كان هــذا الــزواج 
متفًقــا عليــه ِضمنيًّــا ف إطــار التقاليــد العامــة املوروثــة ف هــذا 
اجملتمــع، وإال الختــذه املعارضــون آنــذاك، ومــا أكثرهــم، ذريعــة 
للتهجــم علــى الرســول ،  وقــد كانــوا خيتلقــون األكاذيــب 
لتشــويه صورتــه، فمــا ابلــك حبقيقــة كتلــك؟! إذاً ألذاعوهــا 
ونشــروها وتغنــوا هبــا ف كل حمفــل، وبــا أن ذلــك ل يــدث، 
إًذا فقــد كان ســن الــزواج طبيعيًّــا متفًقــا عليــه وال مطعــن فيــه.

فماذا عن سن الطفولة، وحقيقة سن
زواج السيدة عائشة؟!

مصطلــح الطفولــة غــر حمــدد وقــد يطلــق علــى فــرتات خمتلفــة 
مــن منــو اإلنســان. لكنهــا ف علــم النفــس التنمــوي تطلــق 
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علــى الفــرتة مــن الرضاعــة إىل البلــوغ، بــل إن ســن البلــوغ 
نفســها ابتت خمتلًفا على حتديدها لكوهنا مســألة نســبية من 
فــرد آلخــر. والبعــض يعتــر الطفولــة -كفــرتة لعــب وبــراءة- 
تنتهــي عنــد ســن املراهقــة. ف العديــد مــن الــدول يوجــد ســن 
حمــددة تنتهــي عندهــا الطفولــة رمسيًّــا ويصبــح الشــخص ابلغًــا 
قانــواًن. خيتلــف هــذا العمــر مــا بــن الثالثــة عشــر إىل احلاديــة 
حــىت  الشــائع،  العمــر  هــو  الثامنــة عشــر  لكــن  والعشــرين، 
النفــس  قــول علمــاء  اآلن، النقضــاء مرحلــة الطفولــة وفــق 
النمائيــن مؤخــرًا، ومــن املعلــوم أن العــرب ل يكونــوا ليقبلــوا 

أبــداً بتزويــج الفتــاة إال بعــد بلوغهــا.
بعــد أن فـُنِّــَدْت مســألة ســن البلــوغ هــذه، يــب علينــا أن هنتــم 
مجيًعــا ابلتحقيــق ف قضيــة ســن زواج الســيدة عائشــة احلقيقــي 
مــن نــي اإلســام ، لدفــع تلــك االهتامــات الكاذبــة، وقــد 
أثبــت الكثــر مــن الباحثــن أن عمــر الســيدة عائشــة رضــي هللا 
عنهــا وقتئــذ ل يكــن يقــل عــن ســتة عشــر عاًمــا عنــد زواج النــي 
 منهــا، ومت ذلــك اعتمــاًدا علــى مصــادر اترخييــة معتــرة ليــس 

عنــد عمــوم املســلمن بــل واخلصــوم أيًضــا. 

شهادة علم الدللة وفلسفة األرقام عند العرب
لكل لفظ داللة يولدها ف الذهن كإشــارة إىل شــيء معن، 
وتتحكــم ف دالالت األلفــاظ عــدة عوامــل، أمههــا ف ســياق 
مــا ف  لفــظ  يمــل  فربــا  االجتماعيــة،  العوامــل  موضوعنــا 
جمتمع ما داللة معينة ال يملها اللفظ نفسه ف جمتمع آخر 
أو لغــة أخــرى. مثــًا كلمــة عــورة، هلــا ف الثقافــة املعجميــة 
العربيــة داللــة غــر تلــك الــي يملهــا ف اهلنــد وابكســتان، 
حيــث يعــي »املــرأة«. هــذا التعريــف لعلــم الداللــة سنســرتجعه 

بعــد قليــل، فليثبــت ف أذهاننــا..
مثــة حادثــة واقعيــة جــرت ألحــد اإلخــوة الفرنســين، وهــي 

ذات صلــة وثيقــة بوضوعنــا األساســي، ويرويهــا ذلــك األخ 
بنفســه قائــا أنــه أســلم، لكنــه ول يكــن يعلــم أن إســامه 
هــذا ســوف يفتــح عليــه النــار مــن كل جهــة، حيــث واجــه 
بـــ  املعرتضــون  ولقبــه  عنيفــة،  وإهــاانت  قاســية،  اهتامــات 
»مغتصــب األطفــال« ذلــك ألنــه مــن وجهــة نظرهــم آمــن 
بنبــوة رجــل هــو عندهــم مغتصــب أطفــال، وملــا أنكــر أن 
يكــون ذلــك صحيًحــا، ل يفعلــوا شــيًئا ســوى أهنــم وضعــوا 
إصبعه على حديث ف صحيح البخاري يؤكد أن الرســول 
حممــًدا ، والــذي آمــن بــه نبيًّــا طاهــرًا ومقدًســا ابلفعــل قــد 
عاشــر طفلــة ف التاســعة ابســم الــزواج، فبحــث ف احلديــث 
فوجــده صحيًحــا حســب القواعــد الــي وضعهــا احملدثــون، 
فلجــأ إىل أهــل احلديــث يبحــث عــن الــرواة فأخــروه أهنــم 
درجــات  أعلــى  تبلــغ  وروايهتــم  فيهــم،  جــرح  وال  عــدول 
املوثوقيــة، فمــا كان منــه إال أن ُأســقط ف يديــه، ول يُطــق 
جوااًب،  مث شاء هللا له أن يقابل أحد احملاضرين واملختصن 
ف البحــوث اإلســامية ف جامعــة »هاليفاكــس« بكنــدا، 
وهــو مصــرّي األصــل، ويقــول أنــه وضــح لــه فلســفة األرقــام 
عنــد العــرب مــن زاويــة علــم الداللــة الــذي أشــران إليــه،مث 
فكــر طويــًا ف هــذا املوضــوع، وتوصــل إىل أن ف اللغــة 
الفرنســية الرقــم 36 مثــا يعــي الكثــرة الكثــرة غــر احملــدودة، 
كأن يقــول أحــد الفرنســن أود أن يكــون يل 36 ســيارة، 
وهــو ال يقصــد هــذا الرقــم ابلتحديــد، لكنــه يعــي: أرجــو 
أن  النــاس  يســتطيع  ســيارات كثــرة ال  عنــدي  تكــون  أن 
الرقــم  يســتعملون  فإهنــم  األيرلنديــون  أمــا  ا.  عــدًّ يصوهــا 
»ألــف« للداللــة علــى تلــك الكثــرة أيًضــا، فــكان مــن عــادة 
العــرب أن يذكــروا رقًمــا بعــد أمــر هــام ف اترخيهــم، مثــل 
اهلجــرة مثــًا أو أي حــدث هــام عندهــم، وذلــك كعــادات 
بعــد  يرغبــون  الــذي  الرقــم  يذكــرون  إذ  الشــعوب األخــرى 
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الســنة الــي وقعــت فيــه هــذه احلــرب أو تلــك، إذ يقولــون 
مثــًا: حــدث هــذا ف العــام العشــرين، وهــم ال يقصــدون 
العــام العشــرين مــن بدايــة التقــومي، لكنهــم يقصــدون العــام 
العشــرين بعــد حــادث كــذا، أو حــرب كــذا، أو ميــاد فــان 
مــن املكرَّمــن عندهــم، وكذلــك عنــدان حنــن أيًضــا، إذ نقــول 
لقــد حــدث كــذا ف العــام 86،  وحنــن نقصــد 1986، بــل 
عنــد أفصــح العــرب النــي حممــد  حينمــا قــال: »اآْلَيُت 
بـَْعَد اْلِمائـَتـَْنِ«)3(، مشــرًا إىل أن أشــراط الســاعة وعاماهتا 
حتــدث بعــد املائتــن، وابلطبــع ل يكــن يقصــد بعــد املائتــن 
مــن ميــاد املســيح ألنــه كان قــد مــر حينئــذ مــا يزيــد علــى 
الســتمائة عــام علــى ذلــك، فظــن العلمــاء أهنــا بعــد مائتــن 
أيًضــا،  للهجــرة  مائتــن  بعــد  حتــدث  ل  ولكنهــا  للهجــرة، 
وظلــت العقــود والقــرون تتــواىل حــىت بعــد عــام ألــف ومائتــن 
مــن اهلجــرة، فانتبــه النــاس لوقــوع األحــداث املشــار إليهــا، 
املقصــود.  حينئــذ  فُفهــم  ومتعلقاهتــا،  الســاعة  أشــراط  أي 
فهنــاك رقــم خفــيٌّ لكــن داللتــه واضحــة ألن الســامع يفهمــه 

ــا مــن الســياق. يقيًن
 مث إن فلســفة األرقــام ف القــرآن الكــرمي ال تشــر ابلضــرورة 
إىل حــدود الرقــم اللفظيــة، فالرقــم ســبعة وســبعون وأربعــون 
وألــف، ال يــدل ذلــك كلــه ابلضــرورة علــى الداللــة اللفظيــة 
احملــدودة  غــر  الكثــرة  علــى  يــدل  وإمنــا  للرقــم،  الظاهــرة 
فــإن  وابلتــايل  أخــرى،  أحيــااًن  الكمــال  وعلــى  أحيــااًن، 
فلســفة األرقــام عنــد الشــعوب ال ينبغــي أبــداً أن تؤخــذ 

علــى ظاهرهــا.
شــراء  لــدى  شــخصيًّا  معــه  حدثــت  قصــة  األخ  هــذا  وذكــر 
خــروف ف املغــرب، فأخــره البائــع أن ســعره مائتــان وخســون 
ا، فلمــا هــمَّ بدفــع املبلــغ ُذهــل،  درمهــا، واســتغرب أنــه رخيــص جــدًّ

حيــث طلــب منــه البائــع ألفــي ومائتــن وخســن درمهًــا.

عودة إىل النظر يف احلديث الشريف
ومــن املثــر للعجــب أن مــن انــروا النتقــاد ســلوك نــي اإلســام 
ل يــدوا مــن األدلــة التارخييــة مــا يدعــم موقفهــم، فكانــت كل 
بضاعتهــم جمــرد روايــة دوَّهنــا البخــاري، وحــىت ليســت حديثــا 
، فلــم يكلــف هــؤالء املنتقــدون أنفســهم عنــاء التحقيــق  نبــويًّ
ف مابســاهتا. وقــد جــاء ف تلــك الروايــة عــن قَِبيَصــة بْــُن ُعْقبَــَة 
عــن ُســْفَياُن َعــْن ِهَشــاِم بْــِن ُعــْرَوَة َعــْن أبيــه ُعــْرَوَة قــال: »تــَـَزوََّج 
النَّــِيُّ  َعاِئَشــَة َوِهــَي بِْنــُت ِســتِّ ِســِنَن َوبــَـىَن هِبـَـا َوِهــَي بِْنــُت 
ِتْســٍع َوَمَكثَــْت ِعْنــَدُه ِتْســًعا«)4(. يقــول احلديــث أن الســيدة 
عائشــة تزوجــت بعــد ســت أو تســع ســنوات، وعليــه فيمكــن 
أن يكون معناه ســت أو تســع ســنوات بعد رقم آخر، وليس 

ســت أو تســع ســنوات مباشــرة بعــد الــوالدة.
ولقــد حتدثــُت مــع أســاتذة عــرب آخريــن يــرون نفــس األمــر، 
بعــد رقــم آخــر  بــد أهنمــا أيتيــان  الرقمــن ال  وهــو أن كا 
خمفــي وهــو الرقــم »عشــرة« بــكل أتكيــد، وعلــى هــذا يكــون 
الرســول  قــد تــزوج مــن الســيدة عائشــة وهــي ف عمــر مــا 
بن السادســة عشــر والتاســعة عشــر حســب رواية البخاري.

خــال  واحــًدا  انتقــاًدا  وال  أجــد  ول  طويــًا  حبثــت  يقــول:  مث 
حيــاة  الرســول الكــرمي هلــذا األمــر، حــىت ألــد أعدائــه ل يوجهــوا 
إىل حضرتــه انتقــاًدا واحــًدا هبــذا الشــأن، إذاً ل تكــن هنــاك هتمــة 

أصــًا.
جيــًدا،  األمــور  هــذه  يفقهــون  ال  بــادان  ف  املشــايخ  ولكــن 
فرتاهــم يفتــون الفتــاوى العجيبــة بنــاًء علــى أفهامهــم العجيبــة 
تلــك، فيثــور عليهــم العــوام واخلــواص، ويشــوهون مسعــة الديــن 
بــن الغــرابء واألقــرابء، ففــي ســنة 2007 أفــىت أحــد املشــايخ 
املغاربــة أنــه ميكــن للمســلم أن يتــزوج بنــت التســع ســنوات ألن 
الرســول قــد فعــل ذلــك ابلفعــل، وعارضــه العلمــاء بشــدة، وعلــى 

أثــر ذلــك قامــوا بتحديــد ســن الــزواج إىل مثانيــة عشــر عاًمــا.
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ومــن املعلــوم لــدى العــرب القدامــى أهنــم كانــوا ال يســمحون 
إال ابلــزواج مــن الفتــاة البالغــة. 

وقــد تعلــن بعــض العائــات عــن اتفاقهــا علــى تزويــج ابنتهــم 
لشــخص معــن عنــد بلوغهــا ويتــم االتفــاق  منــذ أن تكــون 
طفلــة صغــرة، ولكــن ال يتــم الــزواج فعــًا إال بعــد أن تبلــغ 
علــى  قــادرة  الفتــاة  تصبــح  للــزواج وعندمــا  املناســبة  الســن 
الوفــاء ابملتطلبــات الزوجيــة جســديًّ وعقليًــا، وال مانــع مــن 
أن يكــون ذلــك نفســه مــا حــدث مــع الســيدة عائشــة رضــي 
  هللا عنهــا، إذ توجــد مصــادر اترخييــة تقــول أن الرســول
أُريهــا ف املنــام أهنــا ســتكون زوجتــه وهــو ف أوائــل عهــد نبوتــه 
ف مكــة، ول يتزوجهــا إال بعــد اهلجــرة إىل املدينــة، واألرجــح 
أن الــزواج ل يتــم ف احلقيقــة بصورتــه النهائيــة إال بعــد ســن 

الســابعة عشــرة علــى أقــل تقديــر.
وعلــى كل حــال فــإن الــزواج ف ســن مبكــرة كان متعارفًــا 
عليــه ف أورواب نفســها، وال يوجــد دليــل أفضــل علــى ذلــك 
مــن زواج امللــوك واحلــكام ف القــرن الثــاين عشــر مــن فتيــات 
ف ســن الطفولــة مــن أجــل إنشــاء حتالفــات تضمــن اســتمرار 
الســام. وهكــذا كانــت الطفلــة »أنيــاس« زوجــة اإلمراطــور  
"ألكســيوس كمننــوس الثــاين" ف فرنســا وبعــد وفاتــه زوجــة 

اإلمراطــور "أندرونيكــوس كمننــوس األول". )4(
ومــن الثابــت اترخييًّــا أن تلــك الزيــات قــد ُعِقــدت رمسيًّــا 
زوجاهتــم  يصطحبــون  امللــوك  هــؤالء  وكان  البــااب،  بباركــة 

معهــم إىل قصورهــم، ول ينتقدهــم أحــد حــىت هــذه اللحظــة. 
فيبــدو واضًحــا مــن هــذا البيــان أن زواج الفتيــات ف ســن 
مبكــرة برجــال تــاوزوا الســتن مــن العمــر كان عــادة ســائدة 
ف أورواب بــن أفــراد الطبقــة احلاكمــة نفســها فمــا ابلنــا بعامــة 
لــدى  أهنــا كانــت عــادة ســائدة  الشــعب؟! ال شــك إذن 
عمــوم النــاس ف أورواب البابويــة نفســها وذلــك بعــد أكثــر 
مــن خســة قــرون مــن زواج النــي حممــد  ابلســيدة عائشــة.

نعــود فنكــرر أننــا ل نعثــر علــى لــوم واحــد للرســول  مــن 
املعارضــن لــه ف زمانــه علــى زواجــه، ول يقــل لــه أحدهــم: 
أنت القدوة لكل اإلنسانية كما تدعي، أنظر ماذا فعلت؟ 
وهــذا مــا يؤكــد أن األمــر ل يكــن أبــًدا منبــوًذا جمتمعيًــا، وهــو 
مــا يدعــوان أن نكــون علــى يقــن أن أمــرًا معيبًــا ل يــدث، 

فليــت املعرتضــن يتفكــرون ويعدلــون.

اهلوامش:
املتخصــص  الطــي  املوقــع  مــن  مقــال    -  1

الرابــط عــر  متــاح  طــب"  "ويــب 

2. )البقرة 236(

3. )سنن ابن ماجه, كتاب الفن(

4.   )صحيح البخاري, كتاب النكاح(

 William of Tyre, History of  .5

Deeds Done Beyond the Sea

زمانــه  يف  لــه  املعارضــن  مــن    للرســول  واحــد  لــوم  عــى  نعــر  مل 

اإلنســانية  لــكل  القــدوة  أنــت  أحدهــم:  لــه  يقــل  ومل  زواجــه،  عــى 

كــا تدعــي، انظــر مــاذا فعلــت؟ وهــذا مــا يؤكــد أن األمــر مل يكــن 

يقــن  عــى  نكــون  أن  يدعونــا  مــا  وهــو  مجتمعًيــا،  منبــوًذا  أبــًدا 

ويعدلــون. يتفكــرون  املعرضــن  فليــت  يحــدث،  مل  معيًبــا  أمــًرا  أن 

”

”



        التقوى                يونيو     342021 

الطفل املعجزة
من طفٍل صغٍر شــغوٍف حبضوِر جمالِس العلِم واألدِب اليِّ كاَن 
يعِقدهــا والــُده مــع علمــاِء ومفكــري عصــرِه، إىل حافــٍظ للقــرآِن 
ف ســن العاشــرة، إىل طبيــب وعــال ينثــُر ُدرَر مــا توصــَل إليــه مــن 
علــوٍم ومعــارَف علــى العــاِل أبســره، وهــو ل يــزل ف السَّــابعة عشــَر 
مــن عمــره! إنــه العــالُ واملفكــُر والطَّبيــُب والفيلســوُف املســلُم أبــو 
علــي احلســن بــن عبــد هللا بــن احلســن بــن علــي بــن ســينا. ولــَد 
ف 370 هـــ املوافــق لتاريــخ 22 أغســطس 980 م ألٍب مــن 
مدينــِة بلــخ وأمٍّ قرويــة، ف قريــة أفشــنة التابعــة ملدينــة خبــارى ف 
بــاد مــا وراء النهريــن ف آســيا الوســطى )أوزابكســتان احلاليــة(.
مــن خــال مــا مت توثيقــه مــن ســرة الشــيخ الرئيــس ممــا وصــل 
إلينــا، علمنــا أن ابــن ســينا   كان مبكــر النضــوج. ف ســن العاشــرة 
حفظ القرآن عن ظهر قلب. قبل بلوغه ســن السادســة عشــرة، 
كان قــد أتقــن الفيــزيء والريضيــات واملنطــق وامليتافيزيقــا وبــدأ 

دراســة الطــب وممارســته. ف ســن احلاديــة والعشــرين، كتــب كتابــه 
الشــهر »القانــون« هــذا العنــوان الــذي ظــل حمتفظًــا بلفظــه حــىت 
ابنتقالــه إىل الاتينيــة ومنهــا إىل كافــة اللغــات األوربيــة احلديثــة. 
الســاطن طبيبًــا ومستشــارًا،  مــن  العديــد  التــوايل  علــى  خــدم 
وســافر معهــم مــن مــكان إىل آخــر. علــى الرغــم مــن أنــه كان 
معروفًــا بكونــه اجتماعيًــا، إال أنــه كان جمتهــًدا وجــاًدا، وخصــص 

الكثــر مــن وقتــه للكتابــة.

عائشة أحمد - سوريا

ْيِخ الرَِّئيِس ْيِخ الرَِّئيِسالشَّ »»َقاُنوُنَقاُنوُن« « الشَّ
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 قانون ابن سينا
ال شــك أن ابــن ســينا   مــن أعظــم املفكريــن وعلمــاء الطــب ف 
التاريــخ. ُولــد ف زمــن مضطــرب اتصــف ابلتغيــر وشــيوع حــال مــن 
عــدم اليقــن ف العــال اإلســامي. بــدأ دراســته ف الطــب ف ســن 
الثالثــة عشــرة. أصبــح طبيبًــا متميــزًا ولفتــت خرتــه الطبيــة انتبــاه 
ســلطان خبــارى إليــه والــذي عاجلــه بنجــاح مــن عــدوى خطــرة. 
وكمكافــأة، طلــب فقــط منحــه اإلذن ابســتخدام مكتبــة الســلطان 
لــه بواصلــة حبثــه. كان مرتبطًــا  النــادرة، ممــا يســمح  وخمطوطاهتــا 
ابلعديــد مــن الســلطنات قصــرة العمــر، لكنــه انتقــل كثــرًا حبثًــا 
خمتلفــة،  أوقــات  جيــدة. ف  رواتــب  وذات  مســتقرة  مكانــة  عــن 

عمــل كمســؤول سياســي وطبيــب حمكمــة وجنــدي 
خــال  األحيــان.  بعــض  ف  وســجيًنا  ومنبــوًذا   -
يقــرب مــن  مــا  مــن أتليــف  حياتــه املزدمحــة، متكــن 
100 كتــاب، أشــهرها "القانــون ف الطــب" والــذي 
متــت ترمجتــه ألول مــرة إىل الاتينيــة ف القــرن الثــاين 
لتعليــم  األول  املدرســي  الكتــاب  ليصبــح  عشــر، 
الطــب ف مــدارس ومعاهــد وجامعــات أورواب، وبقــي 
علــى  شــاهًدا  العشــرين  القــرن  حــىت  الكتــاب  هــذا 
املســلمن  مــن علــوم  مــن هنــل أورواب  حقبــة طويلــة 

وحضارهتــم. وصــف »ويليــام أوســلر« الكتــاب أبنــه »أشــهر كتــاب 
مدرســي طــي علــى اإلطــاق« مشــرًا إىل أنــه ظــل »كتــااًب طبيًــا 

ملــدة أطــول مــن أي عمــل آخــر.)1(
الطبيــة  املعــارف  يُعتــر كتابــه »القانــون« دراســة مســحية لســائر 
القدميــة واإلســامية ف  املصــادر  مــن  املتاحــة ف وقتــه، واملتوفــرة 
ذلــك ف شــكل مرتــب وهيــكل مرتابــط. متــت كتابتــه ف األصــل 
ابللغــة العربيــة وترجــم الحًقــا إىل عــدة لغــات، بــا ف ذلــك الفارســية 
والاتينيــة والصينيــة والعريــة واألملانيــة والفرنســية واإلجنليزيــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن »القانــون« يمــع بــن دفتيــه علــوم املتقدمــن مــن 
مشــاهر أطبــاء اإلغريــق واملصريــن القدمــاء، إال أنــه ل يتوقــف عنــد 
حــد اجلمــع، فــإن الكتــاب غــي إبســهامات املؤلــف األصليــة الــي ل 

تكــن معروفــة قبلــه، وهــذه اإلســهامات هــي الــي يُعــزى إليهــا قيمــة 
هــذا الكتــاب.

تــزال  الــي ال  الطبيــة  املعايــر  الطــب  قانــون  ابــن ســينا ف  وضــع 
متبعــة إىل اآلن ف أورواب والعــال اإلســامي. إنــه أشــهر أعمــال ابــن 
ســينا   املكتوبــة إىل جانــب كتــاب الشــفاء. شــكل جــزًءا كبــرًا مــن 
الكتــاب أيًضــا أســاس الطــب اليــوانين، وهــو شــكل مــن أشــكال 
ف  اإلســامية  اجلامعــات  ف  يُــدرس  يــزال  ال  التقليــدي  الطــب 
اهلنــد. مبــادئ الطــب الــي وصفهــا الكنســي قبــل عشــرة قــرون مــا 
زالــت تُــدرس ف جامعــة »كاليفورنيــا« وجامعــة »ييــل«، مــن بــن 

آخريــن، كجــزء مــن اتريــخ الطــب.
تشــمل مســامهات ابــن ســينا   األصليــة اهلامــة 
القــول ابلطبيعــة  مثــل  التطــورات  هــذه  مثــل 
املعديــة ملــرض الســل، وانتشــار األمــراض عــن 
النفــس  بــن  والتفاعــل  والرتبــة،  املــاء  طريــق 
واجلســد. ابإلضافــة إىل وصــف العديــد مــن 
األدويــة، حيــث وصــف الكتــاب 760 دواًء 
وأصبــح أكثــر املــواد الطبيــة شــهرة ف ذلــك 
القلــب،  أدويــة  عــن  العصــر. كتــب كتــااًب 
إىل  تُرجــم  والــذي  القلبيــة«،  »األدويت 
 ، القلــب  أدويــة  علــى  ســينا    ابــن  اإلجنليزيــة ابســم »مســلك 
ومقــاالت عــن عــاج القلــب العــرب«)2(. وكان أيًضــا أول مــن 
وصف التهاب الســحاي، ومســامهاته ف علم التشــريح وأمراض 

النســاء وصحــة الطفــل غنيــة عــن التعريــف. 

ابن سينا   ورد العتبار لتقنية النبض
حــن نقــرأ اآلن قصًصــا مــن قبيــل أن أحدهــم شــهد النــاس بوتــه، 
وإذا هبــم يتفاجــؤون بــه ينتصــب قائًمــا، ليــس علينــا أن نســتغرب، 
ففــي تلــك األزمــان الســحيقة ل تكــن املعرفــة الطبيــة قــد ســادت 
بعد ليعرف الناس أن النبض من أهم الدالئل على حياة إنســان، 

وتوقفــه يشــر حتًمــا إىل مفارقتــه احليــاة.
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لقد توصل الطبيب اإلغريقي الشهر »غالينوس« إىل دور النبض 
ف حتديــد القــول حبيــاة اإلنســان أو موتــه، غــر أن هــذه املعرفــة، 
الدقيقــة ف ذلــك الوقــت، ظلــت حبيســة كتــب »غالينــوس« الــي 
فُِقــد أكثرهــا ول يصــل إلينــا منهــا ســوى بضعــة عشــر كتــااًب بفضــل 
الرتمجــات العربيــة، »إن تــراث اإلغريــق أبســره مديــن للعربيــة بــواز 
وتذكــرة الســفر إىل عصــر النهضــة األوربيــة والعــال املعاصــر، ولــوال 
العربيــة لدفــن هــذا الــرتاث إىل غــر رجعــة«)3(، فمــن املعــروف أن 
العــرب احتفظــوا بعظــم حكمــة ومعرفــة العصــور القدميــة ف كتاابهتم 
عندمــا كانــت أورواب تغــرق ف العصــور املظلمــة. وقــد كانــت مهمــة 
رد االعتبــار لعامــل »النبــض« وحتريــره مــن ســجن كتــاابت غالينــوس 

أحــد أيدي ابــن ســينا علــى علــم الطــب إىل يومنــا هــذا.
لقــد اهتــم ابــن ســينا بوصــف النبــض بــس جــذر إصبــع اإلهبــام، 
واســتدل مــن وجــود هــذا النبــض أو عدمــه علــى حيــاة اجلســد أو 
مفارقتــه احليــاة، وكذلــك شــخص مــن خــال طبيعــة النبــض بعــض 
األمــراض. غالبًــا مــا جلــأ العلمــاء القدمــاء إىل مقارنــة إيقاعــات 
النبــض حبركــة احليــواانت ول يكــن ابــن ســينا   اســتثناًء. كمــا ذكــران 
اإلغريقــي،  غالينــوس  حــذو  هــذا  ف  يــذو  فقــد كان  ســابًقا، 
فشــبَّه إيقــاع النبــض غــر املنتظــم بـــ »وثبــات الغــزال«، وقــد وصفــه 

جالينــوس ســابًقا أبنــه »وثــب العنــزة«. 
احلضارة اإلنسانية كتاب واحد

علــى الرغــم مــن أن بعــض املؤرخــن الغربيــن ســلكوا اعتقــادا مفــاده 
اإلغريــق،  إلجنــازات  انقلــن  جمــرد  واملســلمن كانــوا  العــرب  أن 
املســلمن  واألطبــاء  والعلمــاء  الفاســفة  أن  إنــكار  ميكــن  فــا 
مــن  اكتســبوها  الــي  املعرفــة  إىل  أضافــوا ماحظاهتــم وحكمتهــم 
احلضــارات القدميــة. لقــد قدمــوا العديــد مــن املســامهات األصليــة 
والبصــريت  والكيميــاء  والفيــزيء  الفلــك  وعلــم  الريضيــات  ف 
وعلــم العقاقــر والطــب. ولئــن كان ابــن ســينا قــد نشــأ تلميــًذا ف 
مدرســة »غالينــوس« الطبيــة، إال أنــه بغــر شــك قــدم العديــد مــن 
أعظــم  مــن  أنــه  علــى  املؤرخــون  اتفــق  حــىت  الرائــدة.  املســامهات 
املفكريــن وعلمــاء الطــب ف التاريــخ.. فبنــاء علــى مبــدأ تراكميــة 
املعرفــة والبحــث العلمــي، ال يــق ملثــل هــؤالء املؤرخــن املتعصبــن 
أن يبخســوا حق املنتمن إىل حضارات خلت، جملرد أن الســابقن 
نقلــوا عــن ســابقيهم، فلــوال صفــر اهلنــود ملــا قــدر لبورصــة »وول 
ســرتيت« بلياراهتــا أن تولــد أصــًا! فليــس مــن قبيــل اخلُُلــق القــومي 
حتقــر إجنــازات الغــر، ألن هــذا يعــي حتقــران ألنفســنا ابلتبعيــة. )4(
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لقــد اهتــم ابــن ســينا بوصــف النبــض بجــس جــذر إصبــع اإلبهــام، واســتدل مــن 

الحيــاة، وكذلــك  أو مفارقتــه  الجســد  أو عدمــه عــى حيــاة  النبــض  وجــود هــذا 

ــاء  ــاء القدم ــأ العل ــا لج ــا م ــراض. غالًب ــض األم ــض بع ــة النب ــال طبيع ــن خ ــخص م ش

اســتثناًء...  ســينا    ابــن  يكــن  ومل  الحيوانــات  بحركــة  النبــض  إيقاعــات  مقارنــة  إىل 

النبــض غــر  إيقــاع  اإلغريقــي، فشــبَّه  فقــد كان يحــذو يف هــذا حــذو غالينــوس 

ــزة«. ــب العن ــه »وث ــابًقا بأن ــوس س ــه جالين ــد وصف ــزال«، وق ــات الغ ــم بـــ »وثب املنتظ

”

”



َي املســـيُح املوعـــوُد حكـــًا أيًضا، فـــكان واجبًا  "لقد ُســـمِّ

أن يحكـــم بـــني 72 فرقة مـــن املســـلمني ويرفـــض أفكار 

بعضهـــم ويصّدق أفـــكار آخريـــن. فكيف ميكـــن لَحَكٍم أن 

يقبـــل كّل مـــا كان عندكم من غثٍّ وســـمني؟ ومـــا الفائدة 

ي َحَكًا؟"  يف هـــذه الحالة مـــن وجوده أصـــالً.؟ وملاذا ُســـمِّ

  )املسيح املوعود ، كتاب نزول املسيح ص 30(

"ال عالج للذنـــوب، وال حيلة إزاء الفســـق والفجور إال أن 

ينكشف عى اإلنســـان جاُل اللّه وجاللُه بصورة يقينية."

)املرجع نفسه ص 113(
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