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الن ُبو َء ُ
ُّ
اتَ ،ت ْح ِد ٌ
يد،
وَ َت ْج ِد ٌ
يد ،وَ إِ ْص َلح

أعىي الفالسفة الوجوديني
السؤال الوجودي األشهر ،والذي َ
وأشياعهم ،ذلك السؤال عن سبب خلقنا وعلة وجودان يف
هذا العامل ،من حسن طالعنا أن ُهدينا جلوابه ،إننا ما ُخلقنا
إال للعبادة ،والعبادة انتقاش بنقش اخلالق والتخلُّ ِق أبخالقه
واالتصاف بصفاته احلسىن ،وهللا تعاىل متصف ابلكمال املطلق،
وبلوغ العبد مبلغ الكمال غاية ال تُدرك ،اللهم إال على حنو ظلي،
وهذا ال يتأتى إال ابإلصالح املستمر ،والذي نعرب عنه أحياان بـ
«التجديد» ،ويف عامل التقنية يشيع مصطلح «الرتقية» كمرادف
لإلصالح والتجديد كليهما .ويف هذا العامل نفسه تُصان املعدات
إصدارا جدي ًدا ،ملواكبة آخر
وجيري حتديثها كلما توفر شركاهتا
ً
املستجدات .وحني يتعلق األمر ابلشركات العمالقة يؤدي هتميش
عنصر اإلصالح هذا إىل تفكك كياانهتا ،حني تبعد ُّ
الشقة بينها
وبني مستجدات العصر.
أيضا
أـما على الصعيد الروحي جند سنة اإلصالح أو التجديد ً
جارية منذ القدم ،وليس تلفظنا ابلشهادتني ً
أول ،مث بيعتنا املسيح
املوعود اثنيا ،إال ميثاقا عقدانه مع هللا تعاىل بقبول اإلصالح
املستمر على أنفسنا .فما ابل البعض يستنكفون اإلصالح ،ظنًّا
منهم أهنم صاحلون مبا يكفي؟ ويتكربون على املريب ،زاعمني أهنم
تلقوا من الرتبية يف صغرهم حىت شبُّوا عن الطوق؟ إن هؤالء أساؤوا
2
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فتعسا
ظنهم خبالقهم ،فتومهوا ْأن ليس يف اإلمكان أبدع مما كانً ،
هلم وما يتومهون! وهلل در الشافعي إذ يقول:
لعلِّي أن أانل هبم شفاعـة
لس ُت منهم
أُ ّ
حب الصاحلني و ْ
()1
ولو كنَّا سو ًاء يف البضاعة
وأكرُه من بضاعت ُه املعاصي
هذا التمهيد الطويل نو ًعا ما ،قد مست احلاجة إليه ،إذ جند سوء
فهم شائع بني العامة ،بل وطائفة ممن يُد َعون علماء ،يقول بعدم
احلاجة يف هذا العصر إىل بعث مصلح رابين ،ومل املصلح وليس
مثة فسادا؟! بل حنن خري أمة أُخرِجت للناس! هذا كالمهم بلسان
أيضا.
احلال ،بل واملقال ً
علما أن العرب اعتادت أن تقول :أصلح هللا األمري ،كدعاء ملن
ً
يعظمونه ويبجلونه .أيعقل أن يبطن هذا الدعاء قصد أن ذلك
األمري فاسد ً
مثل؟! كال ابلطبع ،بل هو دعاء للتهيئة والقدرة على
حتمل األعباء اجلسام وبلوغ املراقي والسؤدد!
وإن كنا يف جمتمعنا العريب ورمبا عدد من اجملتمعات اإلسالمية
احمللية ،حني ندعو ألحد ابهلداية قائلني :هداك هللا ،فأصحاب
الطوية السليمة والفطرة السعيدة منا يستبشرون هلذا الدعاء ،بينما
ينزعج منه اخلبثاء واملتكربون ،ظنًّا منهم أن اهلداية ال تُلتَمس إال
ألجل الضالني الغاوين ،واإلصالح ال يُسأل إال ألجل الفاسدين،
أال عجبا لسوء فهمهم للغتهم! وبعدا لسوء ظنهم برهبم!
إن كماالت هللا تعاىل ال تنتهي ،ومن تلك الكماالت يفيض عز
وجل على عباده املصطفني األخيار ،وبفضل تلك الكماالت
غري احملدودة ،هناك دوًما جمال لإلحسان واإلصالح والتكميل.
فمن احلمق أن يُفهم أن اإلحسان كان من إساءة ،وأن
اإلصالح كان من فساد ،وأن التكميل كان من نقص ،وقد
كرم هللا وجهه أنه
علي ّ
جاء يف احلديث الشريف عن اإلمام ّ
قال :قال رسول هللا « :الْ َم ْه ِد ُّي ِمنَّا أَ ْه َل الَْبـيْ ِت يُ ْصلِ ُح ُه َّ
اللُ
ِف لَْيـلَ ٍة»( ،)2وقد اختلف العلماء يف شرح هذا احلديث وتفسري
معىن قوله « :يصلحه هللا يف ليلة» ،فقالوا إنه ُيتمل يف ذلك
معنيني :أحدمها :أن يكون املراد بذلك أن هللا يُصلحه للخالفة،
مفتقرا إىل بعض الكفاءات
أي يُهيئه هلا .والثاين :أن يكون ً

نبوءات تحققت

بعث المسيح الموعود

وبع ــد االط ــاع ع ــى جمل ــة م ــن األق ــوال ع ــن ماهي ــة ذل ــك اإلص ــاح املتضم ــن يف
النبــوءة ،يبقــى خــر مــن يفــر النبــوءات ويشــهد بصدقهــا مــن كان هــو نفســه
مصدا َقهــا ....ووجــد حرضتــه  عــى إثــر االســتيقاظ أن قــو ًة عُ ليــا جذبتــه مــن
ـرح أنــه يف تلــك الليلــة أصلحــه اللــه تعــاىل بالتامم
الحيــاة األرضيــة إىل األعــى ،و ُيـ ِّ
والكــال ،وحــدث يف نفــس حرضتــه  تغـ ُّ ٌـر ال يحــدث بيــد اإلنســان أو إرادتــه

”

الضرورية إلجناز املهمة امللقاة على عاتقه ،فيسد هللا هذا النقص
قادرا على ذلك قدرة كاملة ،وهذه هي
يف ليلة واحدة وجيعله ً
معاملة هللا تعاىل مع مجيع أنبيائه إذ يعلّمهم من عنده علوًما
ال يعلّمها غريهم فال يعرفوهنا .وإن األنبياء هم تالميذ هللا
الرمحن ،وهو مصدر علمهم وفضلهم ،إذ يعلِّمهم بواسطة
فيتفوقون على اجلميع [ ]...لعل ذلك اخلالف
الوحي َّ
حترجوا
قد نشأ عند بعض األفاضل من العلماء الذين ّ
القول ابحتمال وجود أمر من األمور يف اإلمام املهدي
يقتضي أن يصلحه هللا تعاىل ،وأنه سبحانه سوف
()3
يُصلح ذلك األمر يف ليلة من الليايل.
وبعد االطالع على مجلة من األقوال عن ماهية
ذلك اإلصالح املتضمن يف النبوءة ،يبقى خري من
يفسر النبوءات ويشهد بصدقها من كان هو نفسه
مصداقَها ،وحني نطلع على نبوءة سيدان خامت النبيني
 حبق املسيح املوعود  من أن هللا تعاىل يصلحه يف
ليلة ،جند أن حضرته  يقدم من وقائع حياته ما يشهد
بتحقق تلك النبوءة الكرمية .ويقص حضرة سيدان املسيح املوعود
واإلمام املهدي  رؤاي منامية رآها ،وثبت حتققها الحقًا كفلق
الصبح ،ووجد حضرته  على إثر االستيقاظ أن قوًة ُعليا
صرِح أنه يف تلك الليلة
جذبته من احلياة األرضية إىل األعلى ،ويُ ّ
أصلحه هللا تعاىل ابلتمام والكمال ،وحدث يف نفس حضرته
 تغُّيـ ٌر ال حيدث بيد اإلنسان أو إرادته(.)4
فاحلاصل إذن أن اإلصالح الرابين سنة مستمرة ،حىت لو مل

”

يكن مثة فساد ،فربنا رب كماالت ،ومن كماالته إصالح خلقه
وهتيئتهم لبلوغ مراق أعلى.
ويف عدد التقوى هلذا الشهرُ ،تـتْحف أسرة التحرير قارئها
العزيز بباقة منتخبة من املواد اليت تتخذ من اإلصالح
أساسا ،بدءا من خطبة حضرة خليفة الوقت،
ركيزة و ً
سيدان مرزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز)
عود  وكيف
ً
متحدث عن تََ ُّسس ََ
جا َع ِة املَ ِس ِ
يح املَ ْو ُ
وء ِ
َّب ال َع ْدَن ِن
أهنا جاءت ِم ْص َداقا لُنـبُ َ
ات الق ُْرآ ِن َوالن ِ ِّ
 ،هبدف أساس ،هو الرتقية واإلصالح ،مبا يفضي
إىل رفاه العامل .ويف حلقة تفسري القرآن الكرمي هلذا
الشهر ،نتعلم من املصلح املوعود  سنة هللا تعاىل
يف املعرضني عن اإلصالح الرابين ،أفرادا كانوا أو
ُدوال أو أمما .هذا ابإلضافة إىل طائفة من املقاالت
اليت تُعىن ابإلصالح الروحي والنفسي واجملتمعي.
وندعو هللا تعاىل أن يُلهمنا الصالح واإلصالح ،وحب
الصاحلني واملصلحني واالقتداء هبم ،آمني.
اهلوامش:

 .1ديوان اإلمام الشافعي
 .2مسند أمحد ،كتاب مسند العشرة املبشرين ابجلنة
« .3يصلحه هللا يف ليلة» ،جملة التقوى ،يوليو .1997
األستاذ املرحوم مصطفى اثبت
 .4أنظر تفصيل رؤاي رآها سيدان املسيح املوعود يف عام  ،1878وقد
سجلها حضرته الحقا يف كتابه «ترايق القلوب» ،اخلزائن الروحانية ،ج .15
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في رحاب القرآن

الهالك والدمار
جزاء اإلعراض عن الله تعالى

           
             
             
            
            
              

حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

:التفسري
علما أن
ً .يقرر هللا تعاىل أهنم لن يروا حينذاك إال هالكهم
 كما يف قوله تعاىل ﴿لَّ َما أَ ْوقَ ُدوا،أيضا
ً النار تعين احلرب
َّ ْح ْر ِب أَ ْط َفأَ َها
انر
َ َن ًرا لِل
َ  أي أن اليهود كلما أشعلوا..﴾ُالل
احلرب أطفأها هللا تعاىل؛ إذن فقوله تعاىل ﴿ َوَرأَى الْ ُم ْج ِرُمو َن
َ َّار ف
َظنُّوا أََّنـ ُه ْم ُم َواقِ ُعوَها َولَْ َيِ ُدوا َعْنـ َها َم ْصرِفاً﴾ يعين أن
َ الن
خطر احلرب لن يزال يهدد هذه الشعوب املسيحية حىت
 فستسعى لتفاديها،توقن أن ال سبيل للنجاة من احلرب
. ولكنها لن تنجح يف مسعاها،السعي كله
 إذ،وأما قوله تعاىل ﴿فَ َظنُّوا﴾ فالظن هنا جاء مبعىن اليقني ال الشك
.)الظن من األضداد ويعين الشك واليقني كذلك (األقرب

             
             
             
        

ون النَّا َر َف َظنُّوا أَنَّـ ُه ْم ُم َوا ِق ُعو َها َولَْ َيِ ُدوا
َ ﴿ َوَرأَى الْ ُم ْج ِرُم
)54 َعْنـ َها َم ْص ِرًفا﴾ (الكهف
:شرح الكلمات
َّ  ووقَع يف. سقَط:الشيء وقو ًعا
:الش َرك
 وقَع:ُموا ِقعوها
ُ
اسم فاعل ِمن واقَ َع؛ وقوله
َ
ُ  واملُواقِع.) (األقرب.حصل فيه
.تعاىل ﴿أََّنـ ُه ْم ُم َواقِ ُعوَها﴾ أي هم ساقطون فيها

.)صرفه أي ردَّه عن وجهه (األقرب
ُ  املصرِف:َمصـ ِرًفا
َ اسم مكان ِمن
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أي أن اليهـــود كلـــا أشـــعلوا نـــا َر الحـــرب أطفأهـــا اللـــه تعـــاىل؛ إذن
فقولـــه تعـــاىل ﴿ َو َرأَى ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
ـــم
ُـــم ُم َوا ِق ُعوهَ ـــا َو َل ْ
ـــون النَّـــا َر َف َظنُّـــوا أَ َّنه ْ
ص ًفـــا﴾ يعنـــي أن خطـــر الحـــرب لـــن يـــزال يهـــدد هـــذه
َي ِجـــدُ وا َع ْنهَـــا َم ْ ِ
الشـــعوب املســـيحية حتـــى توقـــن أن ال ســـبيل للنجـــاة مـــن الحـــرب...

ان
اس ِم ْن ُك ِّل َمثَ ٍل َوَك َ
ُرَآ ِن لِلنَّ ِ
﴿ َولَق ْ
َد َص َّرْفـنَا ِف َه َذا الْق ْ
ان أَ ْكَثـ َر َش ْي ٍء َج َد ًل﴾ (الكهف )55
ِْ
النْ َس ُ

شرح الكلمات:
َج َد ًال :ا َجل َد ُل :شد ُة اخلصومة (األقرب).
التفسري:
لقوله تعاىل ﴿وَكا َن ْالِنْ َسا ُن أَ ْكَثـ َر َش ْي ٍء َج َد ًل﴾ مفهومان:
أكثر شي ٍء يتأتى منه ُ
اجلدل ،أي مهما
األول أن اإلنسان ُ
لت شرح األمر لـه فإنه جيد فيه طريقًا للخصومة ،وال
حاو َ
يريد أن يطمئن .واملفهوم الثاين هوُ :
أكثر
جدل اإلنسان ُ
ِمن ِ
جدل ِّ
كل جما ِد ٍل (روح املعاين) ..أي أن هللا تعاىل
وهب لـه العقل لكي حيرز الرقي الروحاين وينال معرفته
 ،ولكنه يتخذ من هذه القوة  -اليت متيّزه عن سائر
احليواانت  -سببًا للمفخرة ،ويصبح َّ
أحط درج ًة من
احليواانت بدالً من أن يكون بعمله َ
أشرف املخلوقات.
علما أن كلمة «الناس» يف هذه اآلية تعين أبناء آدم
ً
النوع اخلاص
كلهم ،بينما تعين كلمة «اإلنسان» َ
مر ذكره ،واملراد أن هللا تعاىل قد بني يف
منهم الذي ّ
القرآن الكرمي مجيع املسائل أميا بيان وأبساليب شىت

”

حىت ينتفع هبا البشر ،ولكن ذلك النوع اخلاص من البشر
الذي مر ذكره يتخذ من هذا البيان ذريعة للجدال والنقاش،
ويطعن يف هذه األساليب البيانية القرآنية.
وإن يف ذلك إمياءة إىل أن املسيحيني سيعتربون تفاصيل
الشرع هذه لعن ًة وذلك تنص ً
ال من العمل ابلشرع ،مع أهنا
إمنا تستهدف إنقاذ البشر من اهلالك.

اس أَ ْن يُـ ْؤِمنُوا إِ ْذ َجا َء ُه ُم الُْ َدى َويَ ْسَتـ ْغ ِف ُروا
﴿ َوَما َمنَ َع النَّ َ
َربَّـ ُه ْم إ َِّل أَ ْن َْتتَِيـ ُه ْم ُسنَّ ُة َْ
اب ُقـبُ ًل﴾
ني أَ ْو َْيتَِيـ ُه ُم الْ َع َذ ُ
ال َّولِ َ
(الكهف )56
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شرح الكلمات:
ُسنّة :راجع شرح كلمات اآلية رقم  14من سورة ا ِحلجر.
نقيض ُّ
ُقـبُ ً
الدبُ ِر (األقرب).
ال :القُبُ ُلُ :
التفسري:
أي أن القرآن مليء بدواعي اهلدى حبيث يزيل كل عائق يف
سبيل اهلداية .فكان األجدر هبؤالء أن يتوبوا من عقائدهم
اخلاطئة ويهتدوا هبدي القرآن ،ولكنهم ال ينتفعون به ،وكأهنم
﴿سنَُّة
علما أن قولـه تعاىل ُ
قد آلَوا إال أن يروا العذابً .
ني﴾ يعين الدمار الشامل النهائي ،بينما قوله تعاىل ﴿أَ ْو
الَْ َّولِ َ
ّ
سيحل هبم
َاب ُقـبًُل﴾ يعين أنواع العذاب الذي
يَْتَِيـ ُه ُم الْ َعذ ُ
قبل ذلك الدمار النهائي .فاهلل تعاىل يعلن أن هؤالء يريدون
بعملهم العذاب بنوعيه.
ين
﴿ َوَما نُـ ْر ِس ُل الْ ُم ْر َس ِل َ
ِين َويَُا ِد ُل الَّ ِذ َ
ين َوُم ْن ِذر َ
ني إ َِّل ُمبَ ِّش ِر َ
َروا ِبلْبَا ِط ِل لِيُ ْد ِح ُضوا بِ ِه َْ
ال َّق َو َّاتَ ُذوا َآَي ِت َوَما أُنْ ِذ ُروا
َكف ُ
ُه ُزًوا﴾ (الكهف )57

شرح الكلمات:
الباطل :راجع شرح كلمات اآلية رقم  73من سورة النحل.
دحض القد َمَّ :
دحض ا ُحل ّج َة :أَبطلَها
أزلا .أَ َ
ليُدحضوا :أَ َ
وأَز َالا ودفَعها (األقرب).

نُري اآلايت فع ً
ال ولكنهم يستهزئون هبا .وهذا هو دأب
األوروبيني يف العصر احلاضر ،حيث ال يولون لآلايت اإلهلية
يهتمون
أدىن اهتمام ،بل يع ّدوهنا ً
ضرب من أوهام احلمقىّ .
احتقارا.
ابلتدابري العقلية ،أما آايت هللا فيحتقروهنا
ً
﴿ َوَم ْن أَ ْظ َل ُم ِمَّ ْن ذ ِّ
ض َعْنـ َها َونَ ِس َي َما
ُك َر ِبََي ِت َربِّ ِه َفأَ ْع َر َ
ِِم أَ ِكنَّ ًة أَ ْن يَـ ْف َق ُهوُه َوِف
َق َّد َم ْت يَ َدا ُه إَِّن َج َع ْلنَا َع َلى ُقـ ُلوب ْ

َآذَانِِ ْم َوْقـ ًرا َوإ ِْن تَ ْد ُع ُه ْم إ َِل الُْ َدى َفـ َل ْن يَـ ْهتَ ُدوا إِذًا أَبَ ًدا﴾

(الكهف )58

التفسري:
أي َمن أظلم ممن إذا قُرئت عليه آايت هللا تعاىل احتقرها
معرضا عنها ،ومل ّ
يفكر أن أعماله  -اليت قام هبا معتم ًدا على
ً
عقله  -قد أسفرت عن املزيد من الفساد والفنت واحلروب.
وابلرغم من أنه قد جرب أنه قد فشل يف توطيد السالم
بناء على عقله فش ً
ال ذري ًعا ،إال إنه ال يلتفت إىل املعونة
جربه
اإلهلية واهلداية السماوية؛ وهذا يدل على أنه يرفض ما ّ
بنفسه .فكم هي شنيع ٌة جرمي ُة وغفل ُة تلك األمة اليت ت ّدعي
أهنا تؤسس َ
أعمالا على التجارب ،إذ تويل اهتما ًما شدي ًدا
للتجارب اجلزئية ،ولكنها ال تنتفع من نتائج اخلربة اليت هي
خربة القوم كلهم .إذًا فليس مآل ذلك إال أن حيرمهم هللا من
الفهم السليم إذ قد رفضوا عمليًّا أن يستعينوا ابلفهم السليم،
وأن يرتكهم وشأهنم ألهنم لن ينتفعوا من نصح انصح مهما
صح.
ق ّدم هلم ِمن نُ ٍ

التفسري:
قولـه تعاىل ﴿لِيُ ْد ِح ُضوا بِ ِه َْ
ال َّق﴾ يعين أن الكافرين خياصمون
وميارون ابلباطل كي ميحقوا به َّ
احلق ويزيلوه من العامل.
ح ِة لَ ْو يُـ َؤ ِ
﴿ َوَرب َ
اخ ُذ ُه ْم ِبَا َك َسبُوا لَ َع َّج َل
الرْ َ
ُّك الْ َغفُوُر ذُو َّ
َّ
اب بَ ْل لَُ ْم َم ْو ِع ٌد لَ ْن َيِ ُدوا ِم ْن ُدونِ ِه َم ْوئًِل﴾ ()59
واملراد من قوله تعاىل ﴿ َواتَ ُذوا آََي ِت َوَما أُنْ ِذ ُروا ُه ُزًوا﴾ أننا لَُ ُم الْ َع َذ َ
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واليوم ً
أيضا يرى  % 99من الناس أن أوروبا لن ُتد َّمر بعد اآلن .ولكن الله تعاىل
ينبئ هنا أنه ظن خاطئ يدل عىل جهل أصحابه .فمن ذا الذي كان يتصور أن
اإلمرباطوريات السابقة ستد َّمر يف يوم من األيام .ومن ذا الذي كان يتصور أن
إمرباطوريات املسلمني أو الرومان أو الفرس ستزول يف يوم من األيام؟ ولكنها
كلها هلكت وبادت .فاستغراب الناس من زوال ملك هؤالء القوم ينايف العقل.

”

”

التفسري:
مل تصحح موقفها رغم اإلنذار السماوي ،د ّمرها هللا تعاىل
يعلن هللا تعاىل إنه لو عاقبهم على جرائمهم
حسبما أنبأ عن هالكهم سل ًفا .إذًا فينبغي
أيضا أن ّ
ألهلكهم من زمان ،ولكنه تعاىل ال يهلك
يفكروا أهنم مهما
هلؤالء ً
قوًما بدون إنذار ،لذلك سوف
أحرزوا من رقي وتقدم فإهنم
حيذّرهم أوالً ،وسيؤاخذهم بعد
بشر على كل حال ،فأىن
إقامة احلجة عليهم بواسطة
هلم أن ينجوا من اهلالك
املأمور الذي يرسله يف
جراء إعراضهم عن
ذلك الوقت.
هللا تعاىل وقد هلك
وقولـه تعاىل َ﴿ ْ
بل لَُ ْم
البشر قبلهم للسبب
َم ْو ِع ٌد لَ ْن َيِ ُدوا ِم ْن ُدونِ ِه
ذاته.
َم ْوئًِل﴾ يعين أنه تعاىل قد
أيضا يرى 99
واليوم ً
حدد هلم موع ًدا ،ولن جيدوا
 %من الناس أن أورواب
للنجاة منه مالذًا سوى هللا
لن تُدمَّر بعد اآلن .ولكن
تعاىل.
هللا تعاىل ينبئ هنا أنه ظن
خاطئ يدل على جهل أصحابه .فمن
ِم ذا الذي كان يتصور أن اإلمرباطورايت السابقة ستدمَّر يف
ُرى أَ ْه َل ْكنَا ُه ْم لَمَّا َظ َل ُموا َو َج َع ْلنَا لِ َم ْه ِل ِكه ْ
﴿ َوتِ ْل َك الْق َ
يوم من األايم .ومن ذا الذي كان يتصور أن إمرباطورايت
َم ْو ِعداً﴾ (الكهف )60
املسلمني أو الرومان أو الفرس ستزول يف يوم من األايم؟
ولكنها كلها هلكت وابدت .فاستغراب الناس من زوال
التفسري:
ظلمت ،أي ملك هؤالء القوم ينايف العقل.
أي قد خلت قبلهم كثري من األمم اليت ملا
ْ
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باقة من نبوءات خامت النبيني 
ببعث املسيح املوعود  يف اآلخرين
ـال رس ـ ُ ِ
ِ ِ
ِ
صلِ ُح ــهُ َّاللُ ِف لَيـْلَ ٍة".
عَ ْ ْ
ـــن َعلِ ٍّي  قَـ َ
ـول َّالل " :الْ َم ْهد ُّي منَّ ــا أ َْه َل الْبـَْي ــت يُ ْ
ـال :قَـ َ َ ُ

(مس ــند

أمح ــد ،كتاب مس ــند العش ــرة املبشـ ـرين ابجلنة)

عَ ْ
ـــن جابر عن حمم ــد بن علي ق ــال" :إن ملهدين ــا آيت ــن مل تكوان منذ خل ــق الس ــماوات واألرض.
ينكس ــف القم ــر ألول ليل ــة م ــن رمض ــان ،وتنكس ــف الش ــمس يف النصف منه .ومل تك ــوان منذ خلق
هللا الس ــموات واألرض( ".س ــنن الدارقط ــي ،كت ــاب العيدي ــن ،ابب صف ــة ص ــاة اخلس ــوف والكس ــوف وهيئتهما)
عَ ْن أَِب س ــعِ ٍ
ـال رس ـ ُ ِ
ِ ِ
البـه ـ ِـة أَقـن ْالَنْـ ِ
ـف يََْلُ
يد ْ
الـُ ـ ْد ِر ِّي قَـ َ
ـول َّالل " َ:الْ َم ْه ــد ُّي م ـ ِّـي أ ْ
َجلَ ــى َْ َْ َْ
َ
ـال :قَـ َ َ ُ
ِ
ِ
ْالَر ِ
ِ
ِ
ني( ".س ــنن أيب داوود ،كت ــاب امله ــدي)
ـت َج ـ ْـوًرا َوظُْل ًم ــا يَْل ـ ُ
ض ق ْسـ ـطًا َو َعـ ـ ْدًل َك َم ــا ُملئَ ـ ْ
ـك َس ـ ْـب َع س ــن َ
ْ َ
ـول َِّ
الل " :يـَْقتَتِ ُل ِعْن َد َكْن ِزُك ْم ثََلثَـ ـةٌ ُكلُّ ُه ْم ابْ ُن َخلِي َف ٍة ُثَّ َل يَ ِصريُ إِ َل َو ِاح ٍد
عَ ْن ثـَْوَب َن قَ َال :قَ َال َر ُس ـ ُ
الس ـ ِ ِ
ِ
ِمنـْ ُهمُْ ،ثَّ تَطْلُ ُع َّ
ت ُّ ُ
الر َاي ُ
َح َفظُهُ
ـود م ْن قبَ ِل الْ َم ْشـ ـ ِرق فـَيـَْقتـُلُونَ ُك ْم قـَْت ًل َلْ يـُْقتـَْلهُ قـَْوٌم ُثَّ ذَ َكَر َشـ ـيـْئًا َل أ ْ
فـ َقالَ :فِإ َذا رأَيـتموه فـبايِعوه ولَو حبـوا علَى الثـَّْل ِج فَِإنَّه خلِي َفةُ َِّ
ي( ".س ــنن ابن ماجه ،كتاب الفنت)
الل الْ َم ْه ِد ُّ
َ ُْ ُ ُ ََ ُ ُ َ ْ َ ًْ َ
ُ َ
َ
ـول َِّ
ِ
عَ ِن النـَّـ َّـو ِ
ـال" :إِ ْن َيْ ـ ُـر ْج َوأ ََن فِي ُك ْم فَأ ََن
َّج َال فـََق ـ َ
ب قَ َال :ذَ َكَر َر ُس ـ ُ
الل َ الد َّ
اس بْ ِن سَْ َعا َن الْ ــك َلِِّ
ِ
اللُ َخلِي َف ِت َعلَى ُك ِّل ُم ْس ــلٍِم فَ َم ْن
ـت فِي ُك ـ ْـم فَ ْام ـ ُـرٌؤ َح ِجي ـ ُـج نـَْف ِس ـ ِـهَ .و َّ
يج ــهُ ُدونَ ُك ـ ْـمَ ،وإِ ْن َيْ ـ ُـر ْج َولَ ْس ـ ُ
َحج ُ
أ َْدرَك ــهُ ِمْن ُك ــم فـ ْليـ ْق ــرأْ َعلَْي ـ ِـه فـواتِــح س ــورِة الْ َك ْه ـ ِ
ـف فَِإنـََّه ــا ِج َوارُك ْم ِم ْن فِتـْنَتِ ـ ِـه .قـُْلنَاَ :وَما لَبـْثُــهُ ِف ْال َْر ِ
ض؟
ََ َ ُ َ
ْ ََ َ
ُ
َ
ـول َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
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ـ
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ـ
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:
ال
قَ َ ْ َُ َ َْ ً َْ ٌ َ َ َ َ َْ ٌ َ َ ْ َ َْ ٌ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ْ َُ َْ َ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ٍ ٍ
ٍ ِ ِِ
يس ــى ابْ ُن
َهـ ـ َذا الْيـَـ ْـوُم الَّــذي َك َس ــنَة أَتَكْفينَ ــا في ــه َ
ص َلةُ يـَـ ْـوم َولَيـْلَة؟! قَ َال َل ،اقْ ـ ُـد ُروا لَهُ قَ ْد َرهُُ .ثَّ يـَْنزُل ع َ
م ــري ِعْن ــد الْمن ــارِة الْبـي ِ
ـاء َش ــرقِ َّي ِدم ْش ـ َـق فـي ْد ِرُكهُ ِعْن ـ َـد ب ِ
ب لُ ٍّد فـَيـَْقتـُلُهُ( ".س ــنن أيب داوود ،كتاب املالحم)
َ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ
ض ـ ْ َ َُ
َ
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�ِ َ ا ُ ُ ِ �ِ ْ َ ٍْ َ ِ � ثَّ �ْ �ِ ا �َّ ُ ِ� � قُ ِّ
� �� ��خ�ه ���ل ���َ
� ا � �
� ��� ه � �
ى ا �ل�خ�
خ�ه ا للِه
ِق
جل أِ
« ��ح�ِق �عو �و �لو �ح� ��و �س�ل ِ�

ْا�ِ ْ ّ
ى( ».ا ��ل
�
ح��د��ق ث�)
ا�م��ح ِ�د �ق

"أصلحين اهلل تعاىل بالتمام والكمال"
ومن مجلة تلك اآلايت ،رؤاي رأيتها حني كنت يف غورداسبوره قبل  25عا ًما تقريبًا ،ووجدتين
جالسا على سرير ،وعلى يساري جيلس املولوي املرحوم عبد هللا الغزنوي الذي يسكن
فيها ً
يح املولوي املذكور عن السرير،
أوالده يف أمرتسر حاليًّا .ويف هذه األثناء ألقى هللا يف ابيل أن أُز َ
جالسا هو على اجلانب األيسر من
فتوجهت إليه اترًكا مكاين ،أي ُ
ّ
أردت اجللوس حيث كان ً
مكان َّ
يقدر ببضعة أصابع .فأل ِقي يف ابيل
السرير .فرتك املكان وجلس عند مؤخرة السرير اترًكا ً
فملت حنوه فتحرك مرة أخرى بقدر بضعة أصابع.
مرة أخرى أن أزحيه من هذا املكان ً
أيضاُ ،
مث أُلقي يف قليب أن أزحيه أكثر إىل مؤخرة السرير فتحرك أكثر .ابختصار ،ظللت أحترك إليه
وظل هو يتحرك إىل مؤخرة السرير حىت اضطر إىل النـزول عنه ،وجلس على األرض وكانت تر ًاب
فقط دون أن يكون عليها حصري أو ما شاهبه .ويف هذه األثناء جاء ثالثة مالئكة من السماء،
كان اسم أحدهم «خري ِ ٌّ
جالسا على السرير .عندها
ات» فجلسوا معه على األرض
ُ
وبقيت أان ً
«رب
قلت للمالئكة وللمولوي عبد هللا :تعالوا سأدعو هللا تعاىل فأ ِّمنوا .مث
ُ
دعوت ما نصهِّ :
أَذ ِه ْب عين الرجس وط ّهِرين تطهريًا» ،فطارت املالئكة الثالثة واملولوي عبد هللا إىل السماء ،مث
استيقظت .ووجدت على إثر االستيقاظ أن قوًة ُعليا جذبتين من احلياة األرضية إىل األعلى.
ُ
ويف تلك الليلة الواحدة أصلحين هللا تعاىل ابلتمام والكمال ،وحدث يف نفسي تغُّيـ ٌر ال
فسرت جلوس املولوي عبد هللا على
حيدث بيد اإلنسان أو إرادته .مث حدث متا ًما كما كنت ّ
األرض مث صعوده إىل السماء .فقد مات بعد ذلك سريعا وصار جسمه يف الرتاب وروحه يف
السماء( .كتاب ترايق القلوب)
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ِ
ِ
خطبة اجلمعة اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا
مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي
 ببتاريخ 2021/3/26م
يف املسجد املبارك إبسالم آابد ،بريطانيا
أشــهد ّأل إلــه إال هللا وحــده ال شــريك ل ــه،
وأشــهد أن حمم ـ ًدا عبــده ورســوله .أمــا بعــد
بسـ ِـم هللا
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــمْ ﴿ .
ـن *
الر ْحَــن َّ
َّ
ب ال َْعالَمـ َ
الرحيــم * ا ْلَ ْم ـ ُد هلل َر ِّ
الرحيم * َمالك يـَْوم ال ِّدين * َّإي َك نـَْعبُ ُد
الر ْحَن َّ
َّ
قيم *
الصـ َـرا َ
عني * ْاهـ َ
َو َّإي َك نَ ْســتَ ُ
ـدن ِّ
ط ال ُ
ْم ْســتَ َ
ِ
ضـ ِ
ـت َعلَْي ِهـ ْـم غَـ ِْ
ـوب
ـر ال َْمغْ ُ
صـ َـراط الَّ ِذيـ َـن أَنـَْع ْمـ َ
َعلَْي ِهـ ْـم َوال الضَّالِّــن﴾ .آمــن.
* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة «التقوى»
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هدف بعثة املسيح املوعود ً 
إمجال
ِم َآيتِ ِه
ُ ه َو الَّ ِذي َبـ َع َث ِف الُْ ِّميِّ َ
ني َر ُس ًول ِمْنـ ُه ْم َيـْتـلُو َعلَيْه ْ
اب َو ِْ
ال ْك َم َة َوإ ِْن َكانُوا ِم ْن َقـبْ ُل لَ ِفي
ِم َوُيـ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ
َوُيـ َزِّكيه ْ
َض َل ٍل ُمبِ ٍ
ْح ُقوا بِِ ْم َوُه َو الْ َعزِي ُز
ني * َو َ
ِين ِمْنـ ُه ْم لَ َّما َيـل َ
آخر َ
َْ
ال ِك ُيم( اجلمعة )4-3
لقد مضت قبل بضعة أايم ذكرى يوم الثالث والعشرين
من آذار/مارس وهو اليوم الذي أتسست فيه اجلماعة
اإلسالمية األمحدية ،حيث أخذ املسيح املوعوُد 
البيعة .فيجب أن يُ ّ
ذكران هذا اليوم من كل عام أبن اهلدف
من جميء املسيح املوعود هو جتديد الدين حبسب نبوءات
القرآن الكرمي ونبوءات سيدان رسول هللا  ،ونشر تعليم
اإلسالم احلقيقي يف العامل ،وجيب علينا حنن الذين ن ّدعي
أننا ممن ابيعوه  أن نساهم يف إجناز هذه املهمة بكل
ما أوتينا من قدرات ومواهب ،وأن نُعيد عالقة الوصال مع
هللا تعاىل بعد أن أحنرفت عن جادة الصواب ،ونوجه الناس
بعضا .ومن الواضح أنه جيب علينا
إىل أداء حقوق بعضهم ً
أن نصلح أنفسنا ً
أول هلذا الغرض.
على أية حال ،سأقدم اآلن بعض املقتبسات من كالم
سيدان املسيح املوعود  اليت ّبي فيها اهلدف من جميئه
وكيف حتققت وال تزال النبواءت اليت أُديل هبا من قبل
تتحقق تبا ًعا ،مبا يف ذلك النبوءات الواردة يف القرآن الكرمي
واليت أنبأ هبا رسول هللا  اليت تُثبت صدقه  .مث
سأدلف إىل احلديث عن التغيريات احلسنة اليت حظيت
هبا اجلماعة  ،واليت كان املسيح املوعود  قد أنبأ هبا
سلفا ،وكانت تلك التغيريات على غرار تلك اليت جرت
أيضا
لصحابة النيب  .كذلك ذكر املسيح املوعود ً 
مر هبا الصحابة ومير هبا أفراد اجلماعة
االبتالءات اليت ّ
أيضا .فيجب أن نضعكل هذه األمور يف احلسبان
األمحدية ً
دائما لنحرز التقدم .لقد أعلن املسيح املوعود  دعواه
ً

المسيح الموعود

ُمشه ًدا هللاَ تعاىل على بعثه وصدقه ،وهذا األمر يقوي
حتما .فلو راج َعنْا هذه األمور ووضعناها يف احلسبان
إمياننا ً
دائما.
ابستمرار ألدت إىل تقوية إمياننا والتوجه إىل أهدافنا ً
قلت آنفا سأقدم اآلن بعض املقتبسات من كالم
فكما ُ
أيضا
املسيح املوعود  اليت جتذب األمحديني وغريهم ً
وتَُلِّي حقيقة كونه  املسيح املوعود كالشمس يف رابعة
النهار.
أتسس اجلماعة مصداق نبوءة سورة اجلمعة
يقول املسيح املوعود  يف شرح آييت (اجلمعة )4-3
اللتني تلوهتما يف مستهل اخلطبة:
«إن مغزى هذه اآلية أن هللا هو الذي أرسل ً
رسول يف
زمن كان الناس فيه قد صاروا عدميي احلظ من العلم
النفس
واحلكمة ،كذلك املعارف الدينية اليت تُ َك َّم ُل هبا ُ

دالئل صدقه 

وتصل النفوس اإلنسانية كماهلا يف العلم والعمل كانت قد
اختفت هنائيًا ،وكان الناس ضالني ،أي كانوا قد ابتعدوا
كثريًا عن هللا وصراطه املستقيم ،ففي هذا الزمن أرسل هللا
ُ
نفوسهم ومألهم بعلم
رسوله األمي فزّكى ذلك
الرسول َ
الكتاب واحلكمة ،أي أوصلهم إىل مرتبة اليقني الكامل
ونور قلوهبم بنور املعرفة اإلهلية .مث
ابآلايت واملعجزات ّ
قال :ستظهر يف الزمن األخري فئة أخرى ،وسيكونون
أيضا يف الظالم والضالل ابدئ األمر وبعي ِدين عن
هم ً
العلم واحلكمة ،وسوف يصبغهم هللا بصبغة الصحابة؛ أي
سُيـ َرو َن كل ما رأى الصحابة ،حىت يكون صدقُهم ويقينهم
كصدق الصحابة ويقينِهم».
أقول :هذا هو اليقني الذي جيب أن نناله بعد بيعة املسيح
املوعود  وهذه جيب أن تكون حالة إمياننا .وينبغي أن
يكون إمياننا ويقيننا ابهلل تعاىل وابلنيب  وبصدق اإلسالم
11

وه ــذه الهجم ــة نفس ــها تس ــمى خ ــروج الدج ــال .وق ــد ورد يف اآلث ــار أن ــه عن ــد
خـــروج ذلـــك الدجـــال ســـيتبعه الكثـــرون مـــن الســـفهاء وضعيفـــي اإلميـــان
حـــب الكثرييـــن
بـــرك عبـــادة اللـــه تعـــاىل الـــذي ال رشيـــك لـــه .وســـيفرت
ُّ
لإلميـــان ،وســـتكون املهمـــة العظيمـــة للمســـيح املوعـــود تجديـــ َد اإلميـــان

مثل صحابة رسول هللا  متا ًما كما أذكر سوانح الصحابة
يف خطيب حاليًا وإن أمثاهلم موجودون بني ظهرانينا.
يتابع املسيح املوعود  قائالً« :وقد جاء يف احلديث
الصحيح يف معرض بيان سبب نزول آييت سورة اجلمعة
املذكورتني أن النيب  كان قد قال ،واض ًعا يده على كتف
سلمان الفارسي« :لو كان اإلميان معلقًا ابلثراي لناله رجل
من فارس» .أي إذا ارتفع اإلميان إىل السماء فسوف يُعيده
رجل من أصل فارسي ،ففي ذلك أشار إىل أنه سيولَد يف
الزمن األخري شخص فارسي األصل .فالزمن الذي ورد
حبقه أن اإلميان سوف يُرفع فيه إىل السماء ،أي سينسى
الناس تعاليم اإلسالم والقرآن كليًّا ،هو نفسه زمن املسيح
مسيحا
املوعود ،وهذا الفارسي األصل هو الذي يُسمى ً
موعوًدا ،ألنه سيضطلع بصد اهلجمة املسيحية الصليبية،
شن على اإلسالم بشدة بل ظلت جارية إىل
اليت كانت تُ ُّ
أيضا كما يشهد التاريخ ،وهذه اهلجمة
فرتة ما بعد دعواه ً
نفسها تسمى خروج الدجال .وقد ورد يف اآلاثر أنه عند
خروج ذلك الدجال سيتبعه الكثري من السفهاء وضعيفي
اإلميان برتك عبادة هللا تعاىل الذي ال شريك له .وسيفرت
حب الكثريين لإلميان ،وستكون املهمة العظيمة للمسيح
ُّ
املوعود جتدي َد اإلميان ألن اهلجوم هو على اإلميان احلقيقي.
واثبت من حديث «لو كان اإلميان »...املتعلق برجل
من فارس ،أن ذلك الرجل الفارسي سيأيت إلقامة اإلميان
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”

الفارسي
من جديد ،فإذا كان زمن املسيح املوعود والرجل
ِّ
واح ًدا ومهمتهما واحدةٌ ،أي استعادة اإلميان ،فقد ثبت
نفسه ُ
الرجل الفارسي ،ومجاعتُه
يقينا أن املسيح املوعود هو ُ
ْح ُقوا بِِ ْم .ومعىن
مصداق آيةَ  :و َ
ِين ِمْنـ ُه ْم لَ َّما َيـل َ
آخر َ
هذه اآلية أن الفائزين ابهلداية واحلكمة بعد الضالل
الكامل ،ومشاهدي معجزات النيب  وبركاته فئتان
فقط .أوالمها صحابة النيب  رضي هللا عنهم ،الذين كانوا
قبل بعثة النيب  يف ظالم دامس ،وبعدها ُ
حظوا بزمن
النيب  بفضل من هللا ،وشاهدوا املعجزات أبم أعينهم،
ني يف نفوسهم تغيريًا
وعاينوا حتقق النبوءات ،وأحدث اليق ُ
احا فقط .أما الفئة الثانية املثيلة للصحابة
كأهنم بقوا أرو ً
حبسب اآلية املذكورة آن ًفا فهي مجاعة املسيح املوعود،
أيضا ستتمكن من مشاهدة معجزات
ألن هذه اجلماعة ً
النيب  كالصحابة ،وحتظى ابهلداية بعد الظالم والضالل.
فحني دخلت هذه اجلماع ُة حتت مظلة «منهم» يف آية:
ِين ِمْنـ ُه ْم أي ُوهبت هلم نعم ُة مماثلة للصحابة،
َ وآَ َخر َ
ففي ذلك إشارة إىل تلك املماثلة؛ أي كما رأى الصحاب ُة
معجز ِ
ات النيب  وشاهدوا حتقق النبوءات سريوهنا هم
الوسطي فلن يفوز هبذه النعمة على وجه
ً
أيضا .وأما الزمن َ
الكمال ،فهذا ما حدث يف هذه األايم؛ حيث انفتح ابب
قرن،
عشر ً
معجزات النيب  مرة أخرى بعد مضي ثالث َة َ
وعاين الناس أبم أعينهم حدوث اخلسوف والكسوف يف

رمضان حتقيقًا حلديث «الدارقطين» وفتاوى ابن حجر.
أي قد اخنسف القمر والشمس يف رمضان ،فقد اخنسف
القمر يف أوىل ليايل اخلسوف كما كان قد ورد يف احلديث،
بينما انكسفت الشمس يف وسط أايم كسوفها ،وذلك يف
زمن ُوجد فيه من يُعلن أبنه املهدي .وهذا الوضع مل يظهر
قط منذ خلق السماوات واألرض ،ألنه إىل اآلن مل يقدر
أحد على اإلتيان بنظريه من التاريخ .فرأى الناس معجزة
أيضا الذي ورد أنه
النيب  أبم أعينهم .مث طلع املذنّب ً
سيطلع يف زمن املهدي واملسيح املوعود ،وقد رأى اآلالف
من الناس طلو َعه ،كما شاهد مئات األلوف من الناس
نشوب النار يف جاوا ،وكذلك قد شاهد اجلمي ُع
تفشي الطاعون واملنع من
أبم أعينهم ّ
احلج .كما كان الصحابة 
رأوا اآلايت فإن ُصنْع القطار
ُّ
وتعطل العشار مثل ذلك
ملن معجزات النيب  اليت
شوهدت يف هذا الزمن،
وهلذا السبب قد دعا هللاُ 
هذه اجلماعة األخرية بكلمة
ِ مْنـ ُه ْم لكي يُشري إىل أهنم
أمثال الصحابة يف معاينة املعجزات.
تدبروا إبمعان َمن الذي غريي فاز بزمن منهاج
قرن؟ إن مجاعتنا تشابه مجاع َة
النبوة خالل ثالثة عشر ً
الصحابة  من نواح عديدة يف هذا الزمن الذي ُخلقت
فيه .فهم يرون املعجزات واآلايت كما رآها الصحابة ،هم
يكسبون النور واليقني نتيجة رؤيتهم ِ
آايت هللا املتجددة
يتحملون
وأتييده املتكرر ،كما متتَّع به الصحابة  .هم ّ
يف سبيل هللا صدمة استهزاء الناس وضحكهم ول ْعنهم
وط ْعنهم وأنواع اإليذاء ،والبذاءة ْ
حتمل
وقطع الرحم كما َّ

الصحابة .
إهنم ينالون حياة طاهرة بربكة آايت هللا البينات وأتييداته
السماوية ومعرف ِة حكم ِة أحكامه كما انهلا الصحاب ُة.
(هذا األمر ابلغ األمهية .فعلينا أن نتذكر دائما أن علينا
الفوز حبياة طاهرة من خالل حكمة التعاليم ،والتدبر يف
القرآن الكرمي .هذا أمر جد ضروري .مث يتابع عليه السالم:
فكثري منهم يبكون يف صلواهتم ويبلّلون مواضع سجودهم
ابلدموع كما كان الصحابة  ي ــبكون .وكثري منهم
يرْون رؤى صادقة ويتشرفون إبهلام هللا تعاىل كما كان
الصحابة يتشرفون هبا .وكثری منهم ينفقون أمو َالم
اليت اكتسبوها بعرق جبينهم يف سبيل هذه اجلماعة
ابتغاء وجه هللا فقط ،كما كان الصحابة
َ
 ينفقون .وستجدون كثريا منهم
أيضا
املوت (هذا األمر ً
يذكرون َ
ابلغ األمهية ،فيجب علينا ُّ
تذك ُر
حلماء
املوت دائما) وجتدوهنم
َ
القلوب ومتحلّني ابلتقوى
الصادقة كما كانت سرية
الصحابة ( .فهذه األمور اليت
ذكرها حضرته هي ابلغة األمهية وعلينا
أن نضعها يف احلسبان يف كل حني)
إهنم حزب هللا الذي يتوالهم بنفسه ،ويط ّهر قلوهبم
يوما فيوما ،وميأل صدورهم اب ِحلكم اإلميانية ،وجيذهبم إليه
ابآلايت السماوية ،كما جذب الصحاب َة.
(فعلينا فحص أنفسنا لنعلم ما إذا كنا نتحلى حنن هبذه
األمور أم ال؟)
ابختصار ،توجد يف هذه اجلماعة ُّ
كل تلك العالمات اليت
ِين ِمْنـ ُه ْم ،وكان ًّ
حقا أن
تُف َهم من قول هللا تعاىل َ و َ
آخر َ
يتحقق ما قال هللا تعاىل يف يوم من األايم.
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مجاعة املسيح املوعود واجتماع األمم املتناحرة
مث يقول عليه السالم :إن هذا هو الزمن الذي أراد هللا
فيه أن جيعل الطوائف املختلفة أمة واحدة ،ويقضي على
هذه اخلصومات الدينية وجيمع اجلميع على دين واحد
زمن تال ُط ِم
يف هناية املطاف .وعن هذا الزمن الذي هو ُ
الصوِر
األمواج ،قال هللا تعاىل يف القرآن الكرميَ  :ونُ ِف َخ ِف ُّ
ج ًعا .فإذا قرأان هذه اآلية مع اآلايت اليت
َج َم ْعنَا ُه ْم َ ْ
فَ
سبقتها كان املعىن أنه يف زمن تالطم األمواج الذي تكون
دين كما
فيه ضجة كبرية بني أداين العامل ،وميوج دي ٌن على ٍ
يقع موج على موج ،ويسعى بعضها هلالك بعض ،سيقيم
رب السماء واألرض عندها بيده وبدون أسباب مادية
ُّ
مجاع ًة جديدة ،وسيجمع فيها كل أولئك الذين لديهم
نفخ
استعداد وانسجام ،فعندها يدركون حقيقة الدين ،وتُ ُ
فيهم روح احلياة والصالح احلقيقي ،ويُسقَون كأس معرفة
هللا تعاىل.
ومن الضروري أال تنقطع هذه الدنيا ما مل تتحقق هذه
النبوءة اليت أعلنها القرآن الكرمي يف العامل قبل 1300
عام .ومل يذكر هللا تعاىل عن هذا الزمن األخري الذي
ُت َمع فيه األمم كلها على دين واحد عالم ًة واحدة
فقط ،بل قد وردت يف القرآن الكرمي آايت أخرى كثرية
ستفجر من األهنار قنوات
أيضا ،منها أنه يف ذلك الزمن َّ
ً
كثرية ،ومنها أنه ستُستخرج من األرض مناجم (أي
معادن) خمفية كثرية ،وتظهر علوم أرضية كثرية .ومنها
أنه ستتهيأ عندها األسباب لنشر الكتب على نطاق
واسع .ومنها أنه ستُخرتع يف تلك األايم مطية تُ ّ
عطل
اإلبل ،وتس ُهل هبا سبل اللقاء والعالقات املتبادلة بني
الناس يف العامل ،ويتمكنون من إيص ــال األخبار إىل
غ ــريهم بسهولة.
(أما يف هذا العصر فإن هذه املرافق تكثر ابستمرار).
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عالمات بعثة إمام الزمان
ومنها أن الشمس والقمر سينكسفان يف شهر واحد يف
تلك األايم .ومنها أنه سيتفشى بعد ذلك طاعون جارف
يف األرض؛ فلن تسلم منه مدينة وال قرية ،ويكثر املوت
يف الدنيا حىت تغدو خرااب ،وتدمَّر بعض القرى كليا ولن
ّ
وسيحل ببعضها اآلخر العذاب إىل حد
يبقى هلا أثر أبدا،
ما مث تُنقَذ .ستكون تلك األايم أايم غضب هللا الشديد؛
ملرسله يف
ألن الناس مل يقبلوا آايت هللا اليت ظهرت أتييدا َ
ذلك العصر ،ورفضوا نيب هللا الذي جاء إلصالح اخللق،
و َّ
كذبوه.
لقد حتققت كل هذه العالمات يف هذا العصر الذي حنن
بي للعاقل حيث بعثين هللا تعاىل يف
فيه .إن السبيل واضح ِّ ٌ
وقت ظهرت فيه مجيع العالمات املذكورة يف القرآن الكرمي
واملشرية إىل بعثيت.
(والتاريخ شاهد على حتقق هذه اآلايت كلها يف عصره
عليه السالم ،وبعضها ال تزال تتحقق حىت اليوم).
مث يقول عليه السالم:
اإلصالح -بعد أن
حني أمرين هللا تعاىل بتبليغ احلق و
ِ
نظر إىل حالة العصر الراهن ووجد األرض مليئة أبنواع
الفسق واملعصية والضاللة وذلك حني كان الناس قد
اجتازوا القرن الثالث عشر ووصلوا إىل رأس القرن الرابع
بدأت أاندي بني الناس عامة ،تنفيذا لذلك األمر
عشرُ -
اإلهلي ،عرب النشرات وا ُخلطب أبنين أان ذلك الشخص
الذي كان سيُبعث من عند هللا لتجديد الدين على
رأس هذا القرن ،ألُعيد إىل األرض اإلميا َن الذي كان قد
ارتفع منها ،وأَج ِذ َب العاملَ -بعون هللا ،وجبذب يده هو
أخطاءهم
أصحح
 -إىل الصالح والتقوى والسداد ،و ّ
َ
العقدية والعملية .مث ملا مضت على ذلك بضع سنوات،
ُكشف علي صراح ًة ابلوحي اإلهلي أن املسيح الذي كان

ومل يصل ذلك الوحي مرتبة اليقني بواسطة اآليات الساموية فحسب،
ُ
الكريم» وجد ُته
«القرآن
عرضت أي جزء منه عىل كالم الله
بل كلام
ِ
ِ
ً
منسجم معه متا َم االنسجام ،وقد نزلت اآليات الساموية تأييدًا له
كاملطر الغزير .ويف تلك األيام نفسها وقع الكسوف والخسوف يف شهر
رمضان متاما كام كان مكتوبا ...ويف تلك األيام نفسها تفىش طاعون
جارف يف البنجاب عىل نطاق واسع كام ورد خربه يف القرآن الكريم

موعودا هلذه األمة منذ األزل ،وأن املهدي األخري الذي
كان سينال اهلدى مباشرة من هللا تعاىل يف زمن احنطاط
مقدرا له عند هللا أن
اإلسالم وانتشار الضالل ،والذي كان ً
بشر
يق ِّدم تلك املائدة السماوية للناس من جديد ،والذي ّ
به رسول هللا  قبل  13قران ،ما هو إال أان .ولقد تلقيت
يف ذلك مكاملات إهلية وخماطبات رمحانية بوضوح وتواتر
حبيث مل يبق هناك جمال للشك والريب.
علي كان يرتسخ يف القلب كوتد فوالذي.
وكل وحي نزل ّ
وكانت هذه املكاملات اإلهلية كلها مليئة بنبوءات عظيمة
حيث كانت تتحقق كفلق النهار ،وإن تواترها وكثرهتا
وظهور قوهتا اإلعجازية ُّ
كل ذلك أجربين على اليقني أبهنا
كالم ذلك اإلله وحده ال شريك له ،والذي كال ُمه القرآ ُن
الكرمي .وال أذكر هنا اسم التوراة واإلجنيل ،ألهنما قد ُح ّرِفا
وبُ ّدال على يد احملرفني حىت ال ميكن أن نسميهما كالم
علي هو
هللا تعاىل .ابختصار ،إن الوحي اإلهلي الذي نزل ّ
وجدت من خالله ريب .ومل
يقيين وقطعي لدرجة أنين قد
ُ
يصل ذلك الوحي مرتبة اليقني بواسطة اآلايت السماوية
عرضت أي جزء منه على كالم هللا
فحسب ،بل كلما
ُ
«القرآ ِن الكرميِ» وجدتُه منسجما معه متا َم االنسجام ،وقد
نزلت اآلايت السماوية أتييدا له كاملطر الغزير .ويف تلك

”

األايم نفسها وقع الكسوف واخلسوف يف شهر رمضان
متاما كما كان مكتواب أن الشمس والقمر سينكسفان يف
شهر رمضان يف أايم ذلك املهدي .ويف تلك األايم نفسها
تفشى طاعون جارف يف البنجاب على نطاق واسع كما
ورد خربه يف القرآن الكرمي؛ وكما كان األنبياء السابقون
أيضا قد أنبأوا أن طاعوان جارفا سيتفشى يف تلك األايم
ً
ولن تسلم منه قرية أو مدينة .وهذا ما حدث متاما وال يزال
حيدث .وكان هللا تعاىل قد أخربين ابلطاعون قبل تفشيه بـ
 22عاما تقريبا حني مل يكن له أي أثر على اإلطالق يف
هذه البالد.
مث يقول املسيح املوعود  بصدد دعواه :أان الذي
عثت يف الوقت املناسب متاما ،وقد ظهر ِمن أجلي
قد بُ ُ
ُ
كسوف الشمس والقمر يف السماء يف شهر رمضان
حبسب األنباء الواردة يف القرآن واحلديث واإلجنيل وأخبار
األنبياء اآلخرين».
نبوءات أخرى كثرية تصدق دعوى حضرته 
يتابع سيدان املسيح املوعود  حديثه عن النبوءات
اليت كان حتققها دليال ماداي على صدقه  فيقول:
«وأان الذي قد تفشى يف عهده طاعون جارف خارق
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و ُت َّ
عطـــل العش ــا ُر التـــي كانـــت تق ــوم بهـــذا الســـفر املب ــارك منـــذ
 13قرنـــا ،عندهـــا يتحقـــق الحديـــث الـــوارد يف صحيـــح مســـلم
ـاص ف ــا يس ــعى عليه ــا» ،أي ُت َّ
عط ــل
ال ــذي ج ــاء في ــه« :ل ُيرتك ــنّ الق ـ ُ
الج ــال يف زم ــن املس ــيح املوع ــود فل ــن يس ــتخدمها أح ــد للس ــفر.

للعادة يف هذا البلد وفق أنباء مجيع األنبياء السابقني ونبأ
ِئ يف
القرآن الكرمي .وأان الذي أُوقِف يف زمنه احلج كما أُنْب َ
احلديث الصحيح .وأان الذي طلع يف زمنه ذلك امل َذنَّب
الذي كان قد طلع يف زمن املسيح ابن مرمي  .وأان
اختع يف زمنه القطار ف ُع ِّطلت العشار ،ويوشك أن
الذي ُ
يعمل القطار بني مكة واملدينة وتُ َّ
العشار هنالك.
عطل
ُ
وتُ َّ
العشار اليت كانت تقوم هبذا السفر املبارك منذ
عطل
ُ
 13قران ،عندها يتحقق احلديث الوارد يف صحيح مسلم
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”

القالص فال يسعى عليها» ،أي
كن
ُ
الذي جاء فيه« :ليُرت ّ
تُ َّ
عطل اجلمال يف زمن املسيح املوعود فلن يستخدمها أحد
للسفر.
كذلك إنين ذلك الشخص الذي ظهرت على يده مئات
اآلايت .هل يقدر أي إنسان على وجه األرض أن يبارزين
يف إراءة اآلايت ويغلبين فيها؟ والذي نفسي بيده ،ظهرت
إىل اآلن على يدي أزيد من مائيت ألف آية ،ورأى عشرة
آالف من الناس أو أزيد منهم النيب  يف رؤاهم فص ّدقين.

ولقد أرى هللا تعاىل بعض أصحاب الكشوف املعروفني يف
هذا البلد الذين كان عدد أتباعهم يرتاوح بني ثالمثئة ألف
إىل أربعمئة ألف شخص؛ أراهم هللا تعاىل يف رؤاهم أبنين
من هللا .وكان بعضهم قد رحل من هذا العامل قبل  30سنة
من بعثيت كالشخص الصاحل «غالب شاه» الذي كان يف
حمافظة «لدهيانه» والذي أخرب «ميان كرمي خبش» من
سكان منطقة «مجال بور» أن عيسى ُولد يف قاداين وإنه
أيضا .كان «ميان كرمي خبش» ً
رجل
سيأيت إىل لدهيانه ً
وموح ًدا ومتقد ًما يف السن .قابلين يف لدهيانه وسرد
صا ًحلا ّ
علي هذه النبوة كلها ،وهلذا السبب أوذي كثريًا على يد
ّ
املشايخ إال أنه مل أيبه بذلك ّ
قط .ذكر يل كرمي خبش أن
«غالب شاه» كان يقول يل :إن عيسى بن مرمي مات
حبي ،فلن أييت إىل هذا العامل مرة أخرى ،ومرزا
وليس ّ
غالم أمحد هو عيسى هذه األمة الذي جعلته قدرة هللا
ومصلحته ً
مثيل لعيسى ومساه عيسى يف السماء .وقال يل
أيضا :اي كرمي خبش! سرتى كيف سيعارض املشايخ عيسى
ً
هذا عند ظهوره أشد معارضة إال أهنم سيبوءون ابلفشل
الذريع( .وإهنم ابؤوا ابلفشل الذريع إىل هذا اليوم) وإنه
سيظهر يف العامل ليزيل عن القرآن احلواشي الباطلة ويري
العامل الوجه احلقيقي للقرآن .ولقد أشار يل هذا الرجل
عمرا حبيث أرى
الصاحل يف نبوءته هذه إىل أنين سأعيش ً
عيسى».
ببعثة املسيح املوعود يغفر هللا تعاىل أخطاء السابقني
مث يقول املسيح املوعود  :اعلموا أن من أمساء هللا
«الغفور» فكيف ال يغفر للتائبني؟!
إذًا ،فقد تطرقت إىل القوم أخطاء من هذا القبيل؛
منها خطؤهم يف اجلهاد .أان أستغرب حني أقول بتحرمي
اجلهاد؛ يستشيطون غضبًا ،مع أهنم يعتقدون أبنفسهم أن

األحاديث عن املهدي السفاك جمروحة .لقد ألّف الشيخ
حممد حسني البطالوي كتبا يف هذا املوضوع( ،حيث سلّم
أبن األحاديث عن املهدي جمروحة) وهذا ما اعتقد به
أيضا ،وال يعتقد بصحة تلك
ميان نذير حسني الدهلوي ً
أيضا يقولون
األحاديث قط؛ (وأصبح بعض العلماء اليوم ً
هبذا) فلماذا تكذّبونين أان؟
احلق أن من مهام املسيح املوعود واملهدي؛ أن يُلغي احلروب
ويُعلي كلمة اإلسالم ابلقلم والدعاء والرتكيز( .فاستخدام
أيضا اليوم .يقول
القلم والدعاء والرتكيز هو عمل أتباعه ً
حضرته«:ولكن املؤسف أن الناس ال يفهمون ذلك ،ألهنم
ليسوا راغبني يف الدين كرغبتهم يف الدنيا( .وعليه فينبغي
أيضا لنعرف ما إذا كنا قد ِملنا حنو
أن نستعرض حالتنا ً
«فأن هلم أن
الدنيا مرة أخرى بعد إمياننا .قال حضرتهّ :
يتوقعوا أبن تُكشف عليهم معارف القرآن مع انغماسهم
ووقوعهم يف شوائب الدنيا؟! إذ ورد يف القرآن الكرمي بكل
َّرو َن﴾».
وضوح ﴿ال يََ ُّس ُه إِال الْ ُم َطه ُ
املرجوة من بعثيت( .وما هو اهلدف
أال ْ
فاصغوا إىل الغاية ّ
األساسي من بعثيت؟) اهلدف والغاية من بعثيت هي جتديد
اإلسالم وأتييده فقط .ال تظنوا أين جئت ألعلّم شريعة
أتيت بكتاب جديد.
جديدة أو أعطي أحكا ًما جديدة أو ُ
كال! ومن قال ذلك كان ضاال وملحدا إىل أبعد احلدود.
لقد ُختمت الشريعة والنبوة على النيب  ، فلن أتيت اآلن
خات الكتب ،وال جمال للنقص أو
شريعة .القرآن الكرمي َ
الزايدة فيه قيد أمنلة .غري أنه صحيح أن بركات النيب 
وفيوضه ،وتعليم القرآن الكرمي ومثرات هديه مل تنقطع ،بل
ما زالت موجودة وتتجدد يف كل زمان ،وقد بعثين هللا تعاىل
إلثبات الفيوض والربكات نفسها .إن حالة اإلسالم احلالية
ليست خافية على أحد ،وهناك إمجاع على أن املسلمني
مصابون جبميع أنواع الضعف والزوال واالحنطاط من كل
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(أمــا مــا ن ـراه اليــوم مــن حالتهــم فهــو أش ـ ّد وأســوأ) لهــم ألســنة ولكــن قلوبهــم
ال تفق ــه ،واإلس ــام ص ــار يتي ـ ًـا؛ فف ــي ه ــذه الحال ــة أرس ــلني الل ــه تع ــاىل ألس ــعف
اإلس ــام وأتك َّفل ــه ،وق ــد أرس ــلني بحس ــب وع ــده كقول ــه﴿ :إِ َّن ــا َن ْح ـ ُ
ـن َن َّز ْل َن ــا ال ِّذ ْك ـ َر
َوإِ َّنــا َلـ ُه َل َحا ِف ُظـ َ
ـون﴾ .فــإن مل تتــم حاميتــه ونرصته وحفظــه يف هذا الوقــت؛ فمتى؟!

انحية( .أما ما نراه اليوم من حالتهم فهو أش ّد وأسوأ) هلم
يتيما؛ ففي
ألسنة ولكن قلوهبم ال تفقه ،واإلسالم صار ً
هذه احلالة أرسلين هللا تعاىل ألسعف اإلسالم و َّ
أتكفله،
وقد أرسلين حبسب وعده كقوله﴿ :إَِّن َْن ُن َنـ َّزلْنَا ال ِّذْك َر َوإَِّن
لَُه ََلافِ ُظو َن﴾ .فإن مل تتم محايته ونصرته وحفظه يف هذا
الوقت؛ فمىت؟! لقد آلت احلالة يف هذا القرن الرابع عشر
إىل ما كانت عليه يف «بدر» اليت قال هللا تعاىل عنها:
أيضا
﴿ َولَ َق ْد نَ َص َرُك ُم هللاُ بِبَ ْد ٍر َوأَْنـتُ ْم أَ ِذلٌَّة﴾ .ففي هذه اآلية ً
تكمن نبوءة أنه حني يعود اإلسالم ضعيفا وغريبا يف القرن
الرابع عشر؛ عندها ينصره هللا تعاىل حبسب وعده حبفظ
دينه ،فلماذا تعجبون من نصرته  اإلسال َم؟!
مث يذكر حضرته بذاءة لسان معارضيه فيقول:
دج ًال و َّ
كذ ًاب وتوجيههم
ال أاتسف على تسميتهم ّإي َي َّ
إّ
هتما ،إذ كان من الضروري أن أتلقّى معاملة تلقّاها
يل ً
السنَّة القدمية.
َ
املرسلون من قبلي لكي أانل نصيبًا من تلك ُ
نلت نصيبًا يُذكر من تلك املصائب والشدائد،
واحلق أين ما ُ
أما املصائب واملعاانة اليت اعرتضت سبيل سيدان وموالان
أي من األنبياء السابقني.
النيب  فال نظري هلا يف مجاعة ّ
لقد حتمل  من أجل اإلسالم إيذاء ومصائب يعجز
ويتبي لنا منها كم
القلم عن كتابتها واللسان عن بياهناّ .
وعظيما .لو مل حيالفه
كان الرسول  نبيًّا جليل الشأن
ً
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حتمل جبال املصائب
أتييد هللا  ونصرته؛ الستحال عليه ّ
نيب آخر؛ ملا استطاع احتماهلا.
واملعاانة .ولو كان مكانه ٌّ
ولكن اإلسالم الذي نشره النيب - بعد حتمل كل تلك
املصائب واملعاانة -قد آلت حالته اليوم إىل ما ال أستطيع
بيانه.

معيار للتمييز بني الصادق واملفرتي
ًّ
جوهري
معيارا
قدم  يف سياق عرض أدلة على صدقه ً
قدمت
للتمييز بني الصادق واملفرتي ،فقال « :لقد
ُ
يف كتاابيت بكل وضوح طريقًا من شأنه أن جيعل اإلسالم
وصلت رسائلي
منتصرا وغالبًا على األداين األخرى .فقد
ْ
ً
إىل أمريكا وأورواب وفهمها أهلها بفراسة وهبها هللا تعاىل
هلؤالء األقوام ،وعندما أق ِّدمها أمام مسلم فيُزبِ ُد ويُرغي
كأنه جمنون أو يريد أن يقتلين ،مع أن القرآن الكرمي ُيـ َعلِّم:
﴿ا ْدفَ ْع ِبلَِّت ِه َي أَ ْح َس ُن﴾ .لقد كان اهلدف من هذا التعليم
أن يتحول العدو إىل صديق محيم نتيجة اللطف وحسن
املعاملة ،وأن يسمع الكالم هبدوء وسكينة.
أقول حال ًفا ابهلل أبنين من عنده  ، وهو يعلم جي ًدا أين
كذاب .ولكن إذا كنتم تك ِّذبونين وتسمونين
مفرتي وال ً
لست ً
مفرتي مع حلفي ابهلل وبعد رؤيتكم آلايت هللا اليت أظهرها
ً
لصدقي؛ فأانشدكم ابهلل أن أتتوا بنظري ملفرتٍ ينصره هللا

ويؤيده دائما مع أنه يكذب ويفرتي عليه كل يوم».
وقال  « :كان من املفروض أن يهلكه هللا تعاىل ولكن
خمتلف متا ًما .أقول حال ًفا ابهلل إين صادق
األمر يف حاليت ٌ
وجئت من عنده  ،ومع ذلك اعتُِ ْب ُت َّ
ومفرتي ،مث
كذ ًاب
ً
إن هللا تعاىل ينصرين يف كل موطن وعند كل بالء يثريه قومي
ضدي ،وينقذين منها كلها؛ وقد نصرين هللا لدرجة أنه ألقى
حمبيت يف قلوب مئات اآلالف من الناس ،ميكنين أن أجعل
مقصورا على هذا الدليل وحده .فإن عثرمت على
صدقي
ً
مثلما نصرين
مفرتٍ كذاب افرتى على هللا مث نصره هللا تعاىل َ
وأطال حياته إىل فرتة طويلة مثلي وحقق ُج َّل مراداته؛ فأتوا
به( .حماضرة لدهيانه)
واجب املسلمني إبزاء بعثة املسيح املوعود
مث قال  هبذا الصدد« :جيب على املسلمني أن يق ِّدروا
األنوار والربكات اليت تنـزل اآلن من السماء ،ويشكروا هللا
على أنه أخذ بيدهم يف الوقت املناسب ،ونصرهم حسب

وعده يف هذا الوقت العصيب .وإن مل يق ّدروا نعمة هللا هذه
أمره يف كل األحوال ،ولكن سيكون
فلن يعبأ هبم ،وسيُتم َ
األسف عليهم .أقول بكل قوة ويقني وبصرية أبن هللا تعاىل
قد أراد أن يقضي على األداين األخرى كلها ويهب اإلسالم
الغلب َة والقوة ،وال يد وال قوة تقدر على مقاومة إرادة هللا
هذه ،فهوَ :فـ َّعا ٌل لِّ َما يُرِي ُد.
ّ
تذكروا أيها املسلمون ،أن هللا تعاىل قد أبلغكم ذلك
األمر اآلن يف يدكم
بواسطيت ،وبدوري قد أبلغتكم دعويت ،و ُ
سواء أقبلتموه أم أبيتم .احلق أن عيسى  قد مات.
قدرا.
وأقول حال ًفا ابهلل أبين أان املوعود الذي كان جميئه ُم ً
أيضا أن حياة اإلسالم تكمن يف وفاة
ومن املؤكد متا ًما ً
عيسى( .حماضرة لدهيانة)
مث قال  :إن هللا ال يزال ُيجل ُويزي أعدائي السفهاء
َ
وصنوف اخلوارق يوميًّا .إنين أقسم
إبراءة أنواع اآلايت
اهيم
به  أنه تعاىل كما َّ
شرف ابملكاملة واملخاطبة إبر َ
وإسحاق وإمساعيل ويعقوب ويوسف وموسى واملسيح
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وإن نبويت ،أعني املكاملة واملخاطبة اإللهيةِ ،ظ ٌّل لنبوة النبي  ،وليست أكرث من ذلك .إن النبوة
املحمدية هي التي ظهرت ّيف .ومبا أنني مجرد ّ
ظل له  ومن أمته ،فال ينال ذلك من شأنه  .وهذه
ٌ
يقينية ،ولو ساورين يف ذلك ٌّ
شك للحظة ُ
ْ
ولحبطت آخريت .إن
لرصت كافرا
املكاملة واملخاطبة التي أنا ُلها
وقطعي ،وكام ال ُّ
الكالم الذي نزل ع َّ
يسعني
يقيني
يشك أحد يف الشمس وضوئها بعد رؤيتها كذلك ال ُ
يل ٌ
ٌّ
ُ
الشك يف الكالم الذي ينـزل ع َّ
يل من الله  ،فأنا أؤمن به إمياين بكتاب الله ( .التجليات اإللهية)

بن مرمي ،مث يف األخري كلَّم نبيَّنا  حبيث كان الوحي
شرفين أان
أطهر ما يكون ،كذلك متا ًما َّ
النازل عليه َ
أوضح و َ
عطيت هذا الشرف إال
ً
أيضا مبكاملته وخماطبته .ولكن ما أُ ُ
بسبب اقتدائي بسيدان حممد  .فلو مل أكن من أمته وما
حظيت بشرف املكاملة واملخاطبة أب ًدا ،وإن
اقتديت به ملا
ُ
كانت أعمايل مثل جبال الدنيا كلها.
ألن النبوات كلها قد انقطعت ما
عدا النبوة احملمدية .ال ميكن أن
أييت نيب بشرع جديد ،ولكن
ميكن أن أييت نيب بغري شرع
جديد ولكن بشرط أن
يكون من األُمة أوال.
فبناء على ذلك أان من
ً
أيضا .وإن نبويت،
األُمة ونيب ً
أعين املكاملة واملخاطبة اإلهلية،
ذ لك .
ِظ ٌّل لنبوة النيب  ،وليست أكثر من
إن النبوة احملمدية هي اليت ظهرت يفّ .ومبا أنين جمرد ّ
ظل له
 ومن أمته ،فال ينال ذلك من شأنه  .وهذه املكاملة
أانلا يقيني ٌة ،ولو ساورين يف ذلك ٌّ
واملخاطبة اليت ُ
شك
وحلبطت آخريت .إن الكالم الذي
كافرا
للحظة
ُ
ْ
لصرت ً
وقطعي ،وكما ال ُّ
يشك أحد يف الشمس
ين
ٌّ
نزل َّ
علي يقي ٌ
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وضوئها بعد رؤيتها كذلك ال يس ُعين ُ
الشك يف الكالم
علي من هللا  ،فأان أؤمن به إمياين بكتاب
الذي ينـزل َّ
هللا ( .التجليات اإلهلية)
أهداف بعثة املسيح املوعود  بشيء من التفصيل
ً
مفصل احلديث يف
قال حضرته
أهداف بعثته :
« أما املهمة اليت بعثين هللا
من أجلها؛ فهي أن أزيل
الكدر احلاصل يف العالقة
وخلْقه ،وأرسي بينهما
بني هللا َ
صلة احملبة واإلخالص اثني ًة؛ وأن
ألغي احلروب الدينية إبظهار احلق ُم ِ
رسيًا
دعائم الصلح ،وأكشف احلقائق الدينية
منوذجا للروحانية اليت
اليت اختفت عن أعني الناس ،وأقدم ً
صارت مدفونة حتت ظلمات النفوس ،وأكشف -ابحلال
ال ابلقال فقط -تلك القوى الرابنية اليت تسري يف اإلنسان
مث تتجلى فيه نتيجة إقباله على هللا تعاىل أو نتيجة الرتكيز
والدعاء .وفوق كل ذلك ،أن أغرس يف القوم من جديد؛
غر ًاسا خال ًدا للتوحي ِد -الذي قد اختفى اآلن -اخلالص
النقي الالمع اخلايل من أية شائبة من شوائب الشرك .ولكن

لن حيدث كل ذلك بقويت أان ،بل بقدرة هللا؛ فهو رب
السماء واألرض.
وشرفين بوحيه
فمن انحي ٍة أرى أن هللا تعاىل قد ّربين بيده ّ
محاسا ألن أقوم مبثل هذه اإلصالحات ،ومن
وأودع قليب ً
انحية اثنية أَ َع ّد قلواب لتكون مستعدة لقبول كالمي .وأرى
عظيما حيدث يف الدنيا منذ أن بعثين
أن هناك
ً
انقالب ً
هللا تعاىل أبمر منه .فالناس يف أورواب وأمريكا -الذين كانوا
مولعني أبلوهية عيسى -قد بدأ اآلن الباحثون منهم يتخلون
من تلقاء أنفسهم عن هذا االعتقاد .واألمة اليت كانت
معجبة ابألواثن واألصنام منذ زمن أجدادهم؛ قد فهِم
معظمهم أن األواثن ليست شيئًا يُعت ّد به .مع أن هؤالء
الناس ال يزالون حمرومني من الروحانية ومتشبثني ببعض
الكلمات تقليدا فقط ،ولكن مما ال شك فيه أهنم خلعوا من
أعناقهم حبال آالف التقاليد السخيفة والبدعات والشرك،
وقد وقفوا على عتبات التوحيد.
أانسا
إنين آمل أن تدفع رمحة هللا اخلاصة بعد زمن قريب ً
كثريين إىل دار األمان للتوحيد الصادق والكامل الذي
ُ
الكامل واخلوف الكامل واملعرفة الكاملة.
احلب
يوهب معه ُّ
إن أملي هذا ليس ختَيُّلِيًّا قط ،بل تلقيت هذه البشارة بوحي
هللا املقدس .لقد عملت حكمة هللا هذا العمل يف هذا البلد
شرق مشس يوم
لتجعل األمم املتفرقة أم ًة واحد ًة سري ًعا ،ولتُ َ
يح أن مجيع األمم املتفرقة
الصلح والوائم .كل أمة تشم شذا ر ٍ
ستصبح أمة واحدة يوًما من األايم( .حماضرة الهور)
ندعو هللا تعاىل ليفهم العامل كله وال سيما املسلمون هذه
احلقيقة ودعاوى املسيح املوعود  وأن يبايعوا هذا
املسيح املهدي الذي بعثه هللا تعاىل يف الدنيا لنشأة اإلسالم
أيضا لنؤدي حق بيعتنا.
الثانية ،وأن يوفقنا ً
وأريد أن أطلب الدعاء جمددا لألمحديني يف ابكستان ويف
اجلزائر ألن الظروف هناك تسوء يوًما بعد يوم أو تتحسن

ً
قليل مث تسوء ولكن ال نستطيع أن نقول لقد حدث األمن
والسالم متا ًما .كل يوم حيدث شيء ما ضد اجلماعة يف
ابكستان ،وكذلك يف اجلزائر يبدو أن نية بعض احلكام
ليست حسنة ،ويريدون أن يفتحوا القضااي ضد اجلماعة
من جديد .ندعو هللا تعاىل أن حيفظ كل أمحدي يف
ابكستان ويف اجلزائر ،كما حيفظ كل أمحدي يعاين حيثما
كان يف مجيع بالد العامل .ويف الوقت نفسه على األمحديني
أيضا أن ينتبهوا أن عليهم أن يسجدوا هلل أكثر من ذي
ً
أيضا وحيسنوا
قبل ويؤدوا حق عباداهتم وحقوق العباد ً
خالصا .وفقنا هللا
حالتهم اإلميانية ويرتبطوا ابهلل ارتبا ًطا ً
تعاىل مجيعا لذلك.

حضرة مرزا غالم أمحد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم
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قراءة في كتاب

الهدى والتبصرة لمن يرى

* ألّف سيدان أمحد  هذا الكتاب ردًّا على الشيخ حممد
رشيد رضا صاحب جريدة املنار ،حيث كان املسيح املوعود 
قد أرسل له كتابه :إعجاز املسيح ،ولكن الشيخ رشيد رضا عاب
الكتاب وقلّل من شأنه ،فكتب املسيح املوعود هذا الكتاب
ًّ
وعلما ،طالبًا
ابللغة العربية الفصيحة
متحدي إايه فصاح ًة وبالغ ًة ً
منه كتابة مثلِه ،ولكن الشيخ رشيد رضا قد عاش بعد هذا الكتاب
كتاب قال أنه
ثالثني سنة ،وال أعلن أنه قبِل التحدي ،وال ألف ً
وعلما وحسن بيان ،وبذلك
يضاهي هذا الكتاب فصاحة وبالغة ً
كتاب مثله يف قوله
تتحقق نبوءة سيدان أمحد  أنه لن يؤلف ً
(سيُهزم فال يُرى) ،فقد ُهزم بعدم قبوله التحدي ،ومل ُيـ َر بعدم رؤية
كتاب له يوازي كتاب املسيح املوعود  رغم امتداد عمره من

حلمي مرمر  -مصر
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بعده ثالثني سنة ،و لكن الشيخ رشيد رضا يف جريدته «املنار»
مل ينكر ومل يستبعد هجرة املسيح الناصري إىل اهلند وحياته وموته
عقل وال ً
هناك ،وصرح أن ذلك ال يُستبعد ً
نقل ،والعجيب أن
املشايخ من تالميذ الشيخ رشيد رضا ال يقولون مبا قال يف هجرة
املسيح وموته يف كشمري ،وخيالفونه خمالفة صرحية رغم أنه شيخهم
وهم تالمذته ،ورمبا جيهل كثري منهم منهجه يف هذه العقيدة ابلرغم
من مكانته عندهم ،وهؤالء هم السلفيون يف عصران هذا ،وهي
نفسها اجلماعة اليت كان قد أسسها الشيخ حممد رشيد رضا حتت
اسم :أنصار السنة احملمدية.
وقد ذكر املسيح املوعود  يف هذا الكتاب بعض طوائف
هذا الزمان ورموزه ،ووصفهم أبدق األوصاف وأصدقها ،وكشف
 عن مواطن أمراضهم ،وأسباهبا ،ووصف طريق عالجها .ويف
األسطر التالية نتذوق بعض مثرات هذا الكتاب:
* إذا أراد هللا بقومٍ خريا أقام بينهم رجلً صاحلًا على مقام األنبياء.
* هوى حممد رشيد رضا من علياء املنار إىل أسافل احلضيض بعد
رفضه وهتوينه من شأن كتاب إعجاز املسيح.

تعجل يف احلكم ،ومل يعط نفسه فرص ًة القرآن الكرمي.
* احلق أن الشيخ رشيد رضا ّ
للفهم ،ومل يستشهد على ما قال.
* ظهر الفساد يف املسلمني لرتكهم أصول امللة وشرائع الدين،
* قد يكون رد فعل الشيخ رشيد رضا نو ًعا من احلقد واحلسد ،أو وعاقبهم هللا برتكهم لشرعه أن سلط عليهم الظاملني.
تعود على ما يكتبه قومه ،ويستهجن غريه ويستغربه.
* مال أكثر ملوك املسلمني إىل الدنيا وزينتها والشهوات النفسانية،
أنه ّ
* بدأ البعض يتأثرون بكالم رشيد رضا ،ويتخذون موقفه ،وكان وكذلك شبوا منذ صغرهم ،ألن مؤدبيهم علموهم على ذلك،
البد من الرد.
ونشأوا نشأهتم األوىل على حب
* الكثري من الفصحاء * من سنة الله مع الناس أنه ُيصلح لهم امللوك املظاهر واملوسيقى والرقص ،وهم
الذين يكتبون يف اجلرائد
ال يعلمون شيئًا عن السياسة وأمور
إن كانوا هم صالحني.
واجملالت هدفهم املال
الرعية.
والثروة ،أما حتري احلق ومعرفة احلقيقة فليست من أدىن اهتماماهتم * ،اتصفوا بكل اخلبائث واحملرمات ،وكانوا بعيدين عن مكارم
وهذه خيانة من اخلياانت العظمى ،إذ لكل مهنة ميثاق شرف ،األخالق وحسن الصفات ،يطمعون يف أموال الدولة ويعتربوهنا
وميثاق شرف الصحفيني والعاملني يف اجملاالت اإلعالمية وإشاعة
إرث هلم ،ومن كان هكذا فكيف هلل أن ينصره ؟!
ً
األخبار اليت من شأهنا أن توجه الرأي العام حيث تشاء أن تتحرى * وجود حكام كهؤالء يسمون مسلمني هي أكرب مصيبة على
الصدق ولو بشق األنفس ،وأال تشيع خربًا إال بعد أن تتيقن من اإلسالم ،ووجودهم من أهم أسباب غضب هللا على املسلمني.
حقيقته ،وأال تكون يد عون ملروجي الفنت وبغاة الفساد ،مث إن * من أهم خواص امللوك الصاحلني أن الكفرة والفجرة يهابوهنم
بينهم وبني علماء الدين احلقيقيني ما بني األرض والسماء ،ألن ويُرَعبون من سريهتم.
الفصيح البليغ يف الكتابة يف األمور الدنيوية أدىن منزل ًة من نظريه * هللا يؤيد الكفرة على الفجرة ،ولو كان الفجرة مسلمني ،فهو
يف أمور الدين ،فشتان بني طالب الدنيا وطالب اآلخرة.
الذي يهزمهم ُويزيهم وليس أعداءهم ،ذلك لفجورهم رغم توافر
* ُ
الكتاب واملؤرخون هلم أمهية قصوى وهي أهنم ينقلون لنا أخبار كل مقومات التقوى عندهم.
وجتارب اآلخرين ،غري أن أصحاب اجلرائد بدلوا أخالقًا كانت * إن شر الدواب قوم فسقوا بعد إمياهنم ،فسلط هللا عليهم
ألسالفهم ،وأصبح املال مههم ،واللغو سبيلهم ،ومعاداة الناس أعداءهم
ألتفه األسباب هدفهم ،وأصبح االهتمام بنصرة الدين ونشره * من أهم أسباب فساد السالطني وزراؤهم الذين هم رمبا يكونون
والدفاع عنه آخر اهتماماهتم ،فكيف تُرجتى منهم نُصرة ؟
جهالء,أو يكونون عاملني ،لكنهم يتعمدون إيقاع ملوكهم يف
* القرآن الكرمي أعظم وحي هللا على اإلطالق ،حىت وإن كان هللا املفاسد ويزينون هلم أعماهلم ،ويكلفون املشايخ إبصدار الفتاوى
يوحي من بعده ألحد
اليت تتماشى مع احنرافاهتم وغواايهتم.
من الناس ،أين الثرى * ظهر الفساد يف املسلمني لرتكهم أصول امللة ورشائع الدين * ،بناء على هذه الصفات أمجع أهل
من الثراي؟!
وعاقبهم الله برتكهم لرشعه أن سلط عليهم الظاملني.
الغرب أن دولة تلك امللوك زائلة.
* فهم الشيخ رشيد
* ما جرأ القساوسة املنصرون إال
رضا خطأً أن حتدي املسيح املوعود بكتاابته ملن أييت مبثل كالمه ما رأوا من نساء امللوك وبعدهم عن الدين ،وإن هؤالء امللوك
جيعل كالمه ً
قرآن آخر ،ومن هذه الناحية يقول املسيح املوعود يتحملون وزر من تنصروا من بالدهم ألهنم هم والة أمورهم.
 أنه يعذره إن كانت ردة فعله هذه انشئة من غريته على * يقلب هللا حياة هؤالء امللوك خسارة وخراابً مبا مسحوا من انقالب
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وارتداد يف دين هللا.
* يطلب منهم أال يسبوا ملوك النصارى ألهنم غري ملومني ،واللوم
واق ٌع عليهم هم.
* من سنة هللا مع الناس أنه يُصلح هلم امللوك إن كانوا هم صاحلني.
تسم َم فكر الراعي
* هناك عالقة وثيقة بني الراعي والرعيةْ ،
فإن َّ
فكيف ينجو فكر الرعية؟ وإن تسمم قلب الراعي ودينه ،فكيف
تنجو الرعية بقلبها ودينها؟ فالراعي كاملعدات ،والرعية كاآلالت،
وجيب التعاون على الرب والتقوى وليس النفاق.
وهوهنم يف أعني
* عندما انقطعت عالقة امللوك برهبم ،مسخهم ّ
شعوهبم وأعدائهم.
* ال يقول املسيح املوعود
للناس أن خيرجوا على ملوكهم،
ولكن يبصروهنم بعيوهبم
ويطلبون هلم الصالح ،ويبعدوهنم عن مواطن الزلة والطالح ،وهذا
هو التناصح وكلمة احلق عند السلطان اجلائر.
* حاول امللوك املسلمون تقليد ملوك الغرب فما استطاعوا،
وأعرضوا عن ثقافتهم وأمهلوها لتغيري هويتهم ،فأصبحوا ال من
هؤالء وال من هؤالء ،ال يُعرف هلم وصف وال ملة.
* كان ينبغي على احلكام املسلمني أن حيموا حرمات الدين
وا َحل َرم ،لكن احلرم هو الذي حيميهم ابدعائهم دين اإلسالم،
واحلرم املقصود هو حرم هللا وحرم الرسول ،واحلفاظ على حرم
هللا يكون بطاعة أوامره واتباع شرعه والتزام منهجه ،واحلفاظ على
حرم الرسول يكون ابتباع أسوته والتمسك بقدوته والسري على
آاثر أقدامه.
* مل يبق ذنب وال جهالة إال وتوجد يف املسلمني.
* آية الطاعون من اآلايت العظمى اليت رأى الناس من خالهلا
قريتنا ومجاعتنا آمن ًة مطمئنة ،ويؤخذ الناس ابملوت ويُ َّ
تخطفون من
حوهلا.
تغي حال اإلسالم يف زماهنم فأصبح ً
ذابل بعد نضارة ،حىت
* ّ
أمسى اإلسالم كدا ٍر خرِبة مات صاحبها فخيَّم عليها احلزن
وغشيها األنني.

24

التقوى

يونيو 2022

* هؤالء امللوك ال يستطيعون تقومي املعوج من أمر الرعية ألهنم هم
معوجون.
أنفسهم ّ
* ومن عيوب امللوك والسالطني املسلمني أهنم تركوا اللغة العربية،
وما أشاعوها وما نشروها وما علّموها ،ونشروا بدال منها ٍ
لغات
أخرى هي أقل منها فصاحة وبالغة ومجاالً.
* يقول حضرته أن هذه الصفات اليت وصف هبا امللوك ال يصف
هبا مجيع سالطني وملوك املسلمني ،ولكن بعضهم صاحلون
ويؤدون احلقوق بال شك ،وإمنا أراد أن يقول أن منصب اخلالفة
كبري عسري على كل سلطان أو ملِك.
* قد يقول قائ ٌل أن
فساد امللوك تسبب
يف فساد العلماء،
لكن العلماء كانوا
و َّ
أسوأ ً
حال من امللوك يف احلقيقة.
* ابع العلماء الدين ألجل الدنيا ،ويفتون الفتاوى الباطلة طلباً
للمال ورضا السلطان ،مألهم اجلهل والكرب وال ُعجب وا ُخليالء،
علما ،وإن
ولوال املال ما عبدوا ًّرب وال دخلوا مسج ًدا وال علّموا ً
وجودهم هو أكرب مصيب ٍة على اإلسالم.
* كل ما يقوم به هؤالء العلماء هو عوهنم للنصارى يف أابطيلهم
وعقائدهم الفاسدة اليت جاء اإلسالم ليهدمها.
* ما كان هللا ليعذب أمة قبل أن يُف ّهمها اإلميان احلق ابألدلة
والرباهني.
* هتافت هؤالء العلماء أمام نقاش القساوسة وولّوا أمامهم مدبرين.
* إن هذه الشبهات اليت ي ّدعيها النصارى حتتاج رجاال مط ّهرين
من املخلَصني
* إن منصب «العامل» أمر خطري ،ينبغي ملن حاذوه أو يطلبونه
أن يكونوا ذوي فطنة وذكاء وحجة ،وعذوبة بيان وبرهان وقدرة
على اإلفحام.
أانس كهؤالء الذين يسميهم الناس
* عندما يتكلم عن اإلسالم ٌ
ويسمون أنفسهم علماء فإهنم جيعلون اإلسالم عرض ًة للسهام ،ولو
عميما للجميع.
سكتوا لكان خريًا ً

* ليس يف هؤالء العلماء إال اللحى الطويلة واجلالبيب القصرية
واجلهل والعبوس والبذاءة.
* هذه املهمة العظيمة اليت حيتاجها اإلسالم ال يصلح هلا إال من
أويت علم النبيني.
* كشف املسيح املوعود للعلماء أدلة صدقه فما رأوها ،وكذبوه،
ومنعهم التعصب
* ال يعبأ العلماء مبا يف املسلمني من ارتداد ،وال ابهلجمات
الضارية من القساوسة على اإلسالم.
* يتوجه العلماء إىل تكفري املؤمنني وإخراجهم من الدين بدال من
أن يتوجهوا إىل درء شبهات املخالفني واملنصرين ،وضم الشاردين
إىل حظرية الدين.
* كل ما يفعله هؤالء العلماء هو تقليد أعمى ملا كان عليه علماء
بين إسرائيل.
الناس على قتل من خالفهم ومن عارضهم ومن
حيرض
العلماء َ
ُ
* ّ
انقشهم بزعم أن هذا هو اجلهاد ،رغم أن هؤالء العلماء هم األحق
أن جياهدهم الناس ،ألهنم هم الذين أفسدوا الدين ،وفتحوا عليه
أبو ًاب للمخالفني املعادين ،فهم أصل كل معيبة ،وأساس كل ردة.
* يُشبِّه حضرته هؤالء العلماء مبن يتاجرون يف العمالت املغشوشة
املزورة.
* ينبغي أال توجد آراء مع وجود ا َحل َكم ،كما أن الصيد ال حي ّل
يف احلرم ،فكالمها حرام.
* مل يظهر الدجال ويبدأ العمل جبد ونشاط إال بعد القرون الثالثة
األوىل لإلسالم ،فإذا حسبت املدة التالية هلا كانت تسعمائة عام،
مبعىن أنه تسع مئات من السنني ،وهذه التسعة تساوي التسعة
أشهر اليت يلبثها اجلنني يف بطن أمه حىت يولد وينزل للحياة،
ومعىن ذلك أنه بعد انقضاء القرون الثالث للصاحلني ،مرت تسعة
قرون يتكون فيها الدجال ،حىت خرج واستوى يف القرن العاشر أي
بعد ألف سنة من هذه القرون الثالث ،وهذا ما قد حدث على
أرض الواقع ابلتحديد.
* حىت هؤالء الفالسفة مع ما هلم من حسن الكالم ،وسالمة
املنطق ونصوع احلجة ،إال أهنم مل يفيدوا اإلسالم بشيء ،وما تعلّم

النشء إال ما يضرهم.
منهم ُ
* ال شك يف وجود طائفة من الصلحاء يف هذه األمة ،لكن
أكثرهم مراؤون.
* ملا فاض عليهم املال الدعائهم التديّن واالنقطاع إىل هللا مالت
قلوهبم إىل امللذات والشهوات القبيحات فراحوا منها ينهلون،
وتركوا حرمات الدين.
* الكثري منهم تركوا الدعوة إىل اإلسالم وأمور الدين واختاروا
جن األموال وكنزها.
ألنفسهم مهنا امتهنوها سعيًا إىل ْ
* يتخذون الدين صوراً ورسومات ومظاهر فارغة ليس فيها أثر
من تقوى وال إميان.
ٍ
وبدعات وظلوا عليها
* تركوا جوهر الدين وحنتوا ألنفسهم أورادا
عاكفني.
* أرادوا من الناس أن جيعلوهم أولياء ،وإليهم يسعون ،ومنهم
يلتمسون األدعية والربكات.
* من أشد األمور احملزنة توافر كل نقيص ٍة يف املسلمني ،وكل
ما ينهاهم عنه دينهم فهم منه يقرتبون ،وكأهنم ما هناهم ان ٍه وال
عصمهم عاصم ،ومل يكن هلم وازع من أي دين.
* إن أكرب تلك الفنت هي فتنة االرتداد اليت انتشرت كاجلراد.
* ثبت مما سبق أن تلك الفرق اليت ذكرانها مجيعاً ليس ممن يصلح
لإلصالح ألهنم هم أنفسهم ليسوا صاحلني ،بل الفساد حميط هبم
من كل جهة ،ومن أجل عالج تلك الفنت فال يُطلب إصالح
املسلمني والعامل من القوم أبداً ،وإمنا جيب أن يطلب من هللا ببعث
اإلمام ،ألن كل نفس ذهبت إيل أهوائها ،وزعمت أن اخلري يف
اتباعها.
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العربية أ ّم األلسنة ..حقيقة علمية
من سنة هللا املستمرة أنه يبعث أنبياءه ابحلق ويؤيدهم
ابآلايت واملعجزات ،وقد قيل أن املعجزة فعل خارق للعادة
من جنس ما تفوق فيه القوم ،فإذا كانت العربية مناط تفوق
العرب وجمال نبوغهم ،فقد أنزل هللا تعاىل القرآن بلساهنم ال
ليتحداهم به ،بل لرييهم أنه عز وجل وحده أهل الكمال
واجلالل ،وكان القرآن منذ القرن األول لنزوله منبعا لعلوم
املسلمني ،عراب كانوا وغري عرب .وكمسلمني أمحديني ،نؤمن
يقينًا أن بعثة املسيح املوعود هي ذاهتا البعثة احملمدية
ظهورا جدي ًدا لألنوار
على حنو الربوز والظلية ،الربوز لكوهنا ً
احملمدية ،والظلية لكون حضرة أمحد اجملتىب ،وهو الظل غري

الداعية :محمد طاهر نديم
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()1

قابل لالنفصال عن حممد املصطفى ،وهو األصل .وعليه
فلما بعث هللا تعاىل املسيح املوعود  يف هذا العصر وفق
النبوءات الواردة يف القرآن الكرمي وحبسب أنباء النيب ،
فقد أيّده تعاىل ابملعارف الروحانیة وكشف علیه من لدنه
علوًما رابنیة ،من بني تلك التأييدات آية من جنس التأييد
القرآين ،ذات عالقة وثيقة ابللسان العريب املبني ،لقد متثلت
تلك اآلية يف إعالن حضرته أن هللا تعاىل قد أخربه أن اللغة
العربية هي أم األلسنة ،وأهنا أصل مجيع اللغات ،ودلل على
ذلك بدالئل عدة منها أن هللا اختار أن يبعث نبيه اخلامت 
كتاب
يف قرية هي أم القرى ،وبلسان هي أم األلسنة ،وأعطاه ً
هو أم الكتب أي القرآن الكرمي الذي هو للناس كافة .وقال
صرف قليب إىل حتقيق
ما ّ
نصه« :وتفصيل ذلك أنه َ
األلسنة ،وأعان نظري يف تنقيد اللغات املتفرقة ،وعلّمين أن
أصلي لنوع
العربية أُمُّها ،وجام ُع كي ِفها وَك ِّمها ،وأهنا لسا ٌن ٌّ
وتتم ٌة خللْقة البشر
اإلنسان ،ولغ ٌة إهلاميٌّة من حضرة الرمحنّ ،
()1
ِمن أحسن اخلالقني».

لغة وأدب

هكذا فعل املعارضون مع جميع األنبياء مبن فيهم سيد الكونني خاتم النبيني
 ،الذي أرى معجزات وآيات أعظم وأكرث من جميع األنبياء ،ومع ذلك ظل
الكفار يف عرصه يرددونَ ﴿ :ل ْو َل ُنز َِّل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِمنْ َر ِّبه﴾ .وكانت النتيجة كام
ات َر ِّب ِه ْم إِ َّل َكا ُنوا َع ْنهَا ُم ْع ِر ِضنيَ﴾.
ذكرها الله تعاىلَ ﴿ :و َما َت ْأ ِتي ِه ْم ِمنْ َآ َي ٍة ِمنْ َآ َي ِ

أيضا
والتعليم ً
إضافة إىل ذلك فقد أيّد املسيح املوعود  ونصره
ابملعجزات واآلايت الكثرية ومنها معجزة تعلمه اللغة
العربية من هللا تعاىل وإحرازه البسطة الكاملة يف علومها.
لقد برهن املسيح املوعود  على دعواه هذه بتأليفه
كتاب ابللغة العربية الفصيحة من أصل بضعة ومثانني
ً 22
كتاب ،أي ما نسبته ربع مؤلفات حضرته  واليت
ً
تنوعت لغاهتا بني
األردية والعربية
والفارسية ،وجاءت
مؤلفات حضرته
العربية يف
أكثر من 2200
صفحة وتضم يف طياهتا
أكثر من  3500بيتًا من الشعر ابللغة العربية الفصحى.
وستظل هذه الكتب بوجه عام وما ألف منها ابلعربية
بوجه خاص ً
دليل ساط ًعا إىل يوم القيامة على حقيقة
هذه املعجزة وصدقها.
ومن هذه الكتب سفر هام يسمى ابخلطبة اإلهلامية
وهو عبارة عن خطبة ألقاها حضرته  يوم عيد
األضحى ارجتاال بتأييد خارق من هللا تعاىل على مرأى

”

عربية المسيح الموعود

من صحابته احلاضرين يف املسجد ،وهي خطبة مألى
ابلعبارات البليغة والتعابري الراقية ومفعمة ابلنكات
الروحانية واملعارف السامية حول فلسفة األضحية.

حماولة القدح يف اآلايت السماوية دأب املعارضني
إن قوة سطوع اآلايت مل مينع اخلصوم واملعرتضني يوًما
من حماوالت القدح فيها وتسفيهها ،وقد اعرتض بعض
العرب األقحاح على
القرآن وقت نزوله،
حتصنهم
فلم
سالمة قرحيتهم
اللغوية من الوقوع
يف زلة االعرتاض
على خري الكالم
وأفصحه وأبينه ،ومما يروى أنه ملا قرأ رسول هللا  على
قريش﴿ :إِنَّ ُك ْم َوَما َتـ ْعبُ ُدو َن ِم ْن ُدو ِن اللَِّ َح َص ُب َج َهن ََّم﴾
( ،)2امتعضوا من ذلك امتعاضا شدي ًدا ،فقال عبد هللا بن
الزبعرى :اي حممد ،أخاصة لنا وآلهلتنا أم جلميع األمم؟
فقال  :هو لكم وآلهلتكم وجلميع األمم ،فقال:
خصمتك ورب الكعبة ،ألست تزعم أ ّن عيسى بن مرمي
نىب وتثين عليه خريا وعلى أمه؟ وقد علمت أ ّن النصارى
ّ
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ملا أعلن املسيح املوعود  أن الله تعاىل أ ّيده باآليات واملعجزات الكثرية
ومن بينها تع ّلمه املعجز ل ّلغة العربية وإحرازه الكامل فيها ،واجه السرية
نفسها من قبل املعارضني الذين مل يختلفوا عن أمثالهم يف األزمنة السابقة،
فقد أنكروا هذه املعجزة وحاولوا التشكيك فيها وإثارة الشبهات حولها...

يعبدوهنما .وعزير يعبد .واملالئكة يعبدون ،فإن كان
هؤالء يف النار فقد رضينا أن نكون حنن وآهلتنا معهم،
()3
ففرحوا وضحكوا.
إذن فمن سنة املعارضني وسريهتم هي أهنم إما يشككون
يف اآلايت واملعجزات اليت أييت هبا األنبياء أو
ينكروهنا ويكذّبون أنبياء هللا تعاىل.
فهكذا فعل املعارضون مع مجيع
األنبياء مبن فيهم سيد
الكونني خامت النبيني ،
الذي أرى معجزات
وآايت أعظم وأكثر من
مجيع األنبياء ،ومع
ذلك ظل الكفار يف
عصره يرددون﴿ :لَ ْوَل
ُنـ ّزَِل َعلَيْ ِه آيٌَة ِم ْن َربِّه﴾
(.)4
وكانت النتيجة كما ذكرها هللا
ِم ِم ْن آيَ ٍة ِم ْن َآي ِت َرّبِِ ْم
تعاىلَ ﴿ :وَما تَْتِيه ْ
إَِّل َكانُوا َعْنـ َها ُم ْعر ِ
ني﴾ (.)5
ِض َ
وهكذا ،ملا أعلن املسيح املوعود  أن هللا تعاىل أيّده
ابآلايت واملعجزات الكثرية ومن بينها تعلّمه املعجز للّغة
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العربية وإحرازه الكمال فيها ،واجه السرية نفسها من قبل
املعارضني الذين مل خيتلفوا عن أمثاهلم يف األزمنة السابقة،
فقد أنكروا هذه املعجزة وحاولوا التشكيك فيها وإاثرة
الشبهات حوهلا ،فمرة قالوا إنه ال يعرف اللغة العربية
العادية انهيك أن ميلك انصية اللغة ويصبح انبغة يف آداهبا
وعلومها ،واستهزأوا به  اترًة أخرى
متهمني إايه ابستخراج بعض ما زعموا
أهنا أخطاء صرفية وحنوية ،أو
بسرقة العبارات القوية واجلمل
والتعابري اجلميلة من بعض
الفصحاء والبلغاء القدامى.
لقد بدأت سلسلة
اعرتاضات املعارضني هذه
منذ زمن املسيح املوعود
 ،فتحداهم أن يبارزوه
يف جمال التأليف والكتابة ابللغة
العربية الفصيحة والبليغة لتبيان معارف
ا لقرآ ن الكرمي وحقائقه .كما رّد يف كتبه على بعض
اعرتاضاهتم اليت يرددوهنا جلهلهم أو قلة علمهم.
وبعد وفاة املسيح املوعود  ،واصل املعارضون إاثرة
هذه االعرتاضات من ح ٍ
ني آلخر ،ويف كل مرة أيتيهم

الرد املبني من خلفاء اجلماعة وعلمائها.
إن إلقاء نظرة شاملة على اعرتاضات املعارضني يكشف
لنا أمرين:
 .1معظم اعرتاضات املعارضني تصب يف قالب واحد
وهو عدم فهمهم لدعوى املسيح املوعود  هبذا
اخلصوص ،وابلتايل لو ق ّدمنا بشكل شامل دعواه 
حول تعلمه اللغة العربية كآية عظيمة على صدقه
ألدت قراءهتا إىل تفنيد كثري من االعرتاضات.
 .2مثة حاجة ماسة لقراءة ما رّد به املسيح املوعود 
على اعرتاضات املعارضني قراء ًة متأنية ،ألنه قد ذكر
أحيان يف مجلة واحد ٍة ما قد ينتج عن ٍ
حبوث كثرية،
ً
أو أشار يف كلمات وجيزة ومقتضبة إىل منشأ هذه
فإن مجعنا ردود حضرته
االعرتاضات وطريق الرد عليهاْ .
يف مكان واحد وفصلناها قليال ألدى ذلك إىل تفنيد
االعرتاضات وإبراز عظم ِة دعواه وشوكة هذه املعجزة
الكبرية.
سنة قدمية
من سنة هللا تعاىل أنه كلما أراد إظهار آية من آايت
أنبيائه ،جعل املعارضني يطعنون فيها ويعرتضون عليها
مرة بعد أخرى ،مما يدفع أهل اإلميان إىل التمحيص
والفحص والتحقيق ،فتخرج الكنوز الدفينة نتيج ًة هلذا
االعرتاض.
ونظرا العرتاضات املعارضني على دعوى املسيح
وهكذا ً
املوعود  خبصوص تعلمه اللغة العربية ،قام علماء
اجلماعة العرب وغري العرب ابلبحث يف بعض جزئياهتا
ودقائقها ( ،)6والغريب أن النتيجة اليت خلصوا إليها -
بعد التحقيق يف كثري من كتب الرتاث واللغة والقواميس

 مذكورة بني ثنااي كالم املسيح املوعود  قبلأكثر من قرن من الزمان .لكننا مل نتفطن إىل هذه
الكلمات أو اجلمل ومل ندرك كنهها ونفهم دالالهتا
بشكل صحيح إال بعد هذا التحقيق املذكور.
ٍ
هذا املقال حماولة بسيطة لعرض دعوى املسيح املوعود
 بشيء من الشمولية وتقدمي بعض األدلة اهلامة
على صدقها والرد على اعرتاضات املعارضني ،وهللا ويل
التوفيق.
اهلوامش
ِ (.1منَ ُن الرمحن ،اخلزائن الروحانية ،جملد  ،9ص )166
(.2األنبياء)99 :
ِب
.3الزخمشري ،تفسري الكشاف ،تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َّما ُضر َ
ابْ ُن َم ْريََ َمثًَل إِذَا َقـ ْوُم َك ِمنْ ُه يَ ِص ُّدو َن * َوقَالُوا أَآلَُِتـنَا َخْيـ ٌر أَ ْم ُه َو َما
َض َربُوُه لَ َك إَِّل َج َد ًل بَ ْل ُه ْم َقـ ْوٌم َخ ِص ُمو َن * إ ِْن ُه َو إَِّل َعبْ ٌد أَْنـ َع ْمنَا
ِس َرائِ َ
يل﴾ (الزخرف)60-58 :
َعلَيْ ِه َو َج َع ْلنَا ُه َمثًَل لِبَِن إ ْ
(.4األنعام )38
(.5األنعام )5
 .6ميكنكم االطالع على ردود األستاذ متيم
أبو دقة حول موضوع تعلم حضرته 
اللغة العربية :
.7كما ميكنكم االطالع على ردود
الدكتور أمين عودة على الرابط التايل:
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جيل األلفية الثالثة والتأثيرات السلبية
لوسائل التواصل االجتماعي

منذ نشأة وسائل التواصل االجتماعي ،واستخدامها يتزايد
بشكل حاد وازداد أكثر بسبب اجلائحة .وكون األنشطة
االجتماعية الواقعية استبدلت حبوارات وجتارب افرتاضية عرب
اإلنرتنت ،فإن اخلضوع املفرط لوسائل التواصل االجتماعي له
آاثر سلبية على الصحة العقلية لدى الشباب واملراهقني .يف
هذه املقالة سوف نستكشف كيف ميكن ربط وسائل اإلعالم
االجتماعية ابخنفاض الرفاه العاطفي والعقلي لدى جيل األلفية.
ويف مقال سابق نشر يف يوليو  2019حتت عنوان إدمان من
آخر ،حتدثت فيه عن اآلاثر العقلية الوخيمة اليت يسببها
نوع َ
االستخدام غري الواعي لوسائل التواصل االجتماعي ،تلك اآلاثر
اليت كان منها إدمان تلك الوسائل ،مبا يتضمنه مصطلح اإلدمان
من معان كارثية ،تنسحب حىت على املظاهر احليوية العضوية

الهند

الدكتورة ثمر حفيظ
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للجسد ،متا ًما كما تفعل املخدرات العقاقريية ( ،)1ويف هذا
املقال نتناول األثر النفسي السيئ الذي ختلفه وسائل التواصل
االجتماعي يف نفسية أوالدان شبااب كانوا أو مراهقني.
وحياول الباحثون يف الصحة النفسية معرفة األسباب وراء تسبب
وسائل التواصل االجتماعي ابلعزلة ومن مث االكتئاب ،وتشري األدلة
إىل وجود صلة وثيقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي
واالكتئاب كأحد أبرز االضطراابت النفسية وأشدها خطورة ،إذ
كثريًا ما يقف االكتئاب وراء العديد من حاالت االنتحار حول
العامل ،إن مل نقل كلها.
عصر االكتئاب بال منازع
ال جنانب الصواب إن قلنا أن هذا العصر هو عصر االكتئاب
بال منازع ،على الرغم من مظاهر الرفاهية البادية فيه! نعم..
أيضا كان عامل التقدير يلعب دورا ابرًزا يف تكوين
يف املاضي ً
إجياب ،ولكن يف ذلك املاضي حيث مل
شخصية املراهق سلبًا أو ً
تكن وسائل التواصل االفرتاضي قد كتب هلا االنتشار بعد ،كان
التقدير أو التوبيخ ،أحدمها أو كالمها سيد املوقف ،وكان مبقدور

املراهق ،إذا تعرض للتوبيخ ً
مثل ،أن حيافظ على مستوى ثقته
بنفسه إىل حد كبري ،ال سيما وأنه يلتقي مبن يقدره أو يوخبه وجها
لوجه ،أما وقد دخلنا عصر التواصل االفرتاضي ،صار للمقارنة
دور رئيس يف التأثري على املراهق ،على الرغم من أن ما يراه على
وسائل التواصل االفرتاضي ال يكون حقيقيا يف الغالب ،غري أنه
()2
يسقط فريسة املقارنة مع متفوق موهوم ،وتلك هي املصيبة!
وسائل التواصل االجتماعي واضطراابت التغذية
تؤثر وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبري على أفكار الشخص
أيضا على احرتام الشخص
وعواطفه وسلوكياته ،وهذا ينطبق ً
لذاته ،وصورة جسمه ،وسلوكه الغذائي .ومن املمارسات الشائعة
اليت نراها على وسائل التواصل االجتماعي نشر نسخة مثالية
من الذات.
وهناك فكرة شائعة اآلن تقول أبن نسبة غري قليلة من مراهقي
العامل غري راضني عن شكل أجسامهم .وهذا يؤدي إىل ازدايد
خطر اإلصابة ابالكتئاب يف مرحلة البلوغ ،وهذه
املقولة تستند ابلفعل إىل دراسات أكادميية
أجريت هبذا الصدد ،وهدفت إىل
التعرف على طبيعة العالقة بني
صورة اجلسم ،وتقدير الذات،
واالكتئاب ،لدي عينة من
املراهقني ،وحتدي ًدا من طالب
وإانث ،وكذلك
اجلامعة،ذكورا
ً
ً
التعرف على الفروق بني اجلنسني يف
صورة اجلسم وتقدير الذات واالكتئاب.
وقد مشلت عينة الدراسة هذه  287طالبا
وطالبة ،ابلفرقتني الثالثة والرابعة اجلامعيتني ،ومتوسط
أعمار عينة الذكور واإلانث  19.58عا ًما ،وقد أوضحت النتائج
أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني صورة اجلسم وتقدير الذات،

وعن وجود عالقة ارتباطية سالبة بني صورة اجلسم واالكتئاب(.)3
التنمر اإللكرتوين
أيضا التنمر عرب اإلنرتنت هو فرع آخر غري سار من منصات
ً
وسائل اإلعالم االجتماعية .هذا النوع من التنمر موجه حنو شكل
الشخص ومظهره وميكن أن يسبب ضائقة نفسية شديدة ،وصورة
سلبية أو مشوهة عن اجلسم ،وعدم رضا عن اجلسم وخلل يف
املشاعر ،خاصة بني الشاابت اللوايت يتأثرن بسهولة ويتصارعن
مع صورهتن الذاتية وتقديرهن لذاهتن.
وقد تكون معاجلة املشاكل العاطفية اليت تسببها وسائل التواصل
االجتماعي صعبة وذلك الندماجها الكامل يف حياتنا اليومية،
لكن أدوات املساعدة الذاتية املذكورة أدانه ميكن أن جتعلك أكثر
وعياً وإدراكاً يف استخدامك وسائل التواصل االجتماعي وأن
تساعدك يف محاية نفسك ضد آاثرها السلبية.
حلول مقرتحة جديرة ابلتجربة
•للحيلولة دون تفاقم املشكالت
اليت ختلفها وسائل التواصل االجتماعي
جرب االستبطان (أن تتفكر وتراقب
ذاتك) .فاخلطوة األوىل حنو
التحسن هي االعرتاف بوجود
مشكلة وإدراك ذلك .إذ من املهم
أن تفهم ما إذا كان استخدامك
لوسائل التواصل االجتماعي يعزز
صحتك العقلية أو يضر هبا.
•ويف خطوة واعية حنو إمخاد اللهفة
املفرطة لالطالع على كل جديد يعرضه «الفيس بوك»
قم بكتم إشعارات وتنبيهات األخبار اجلديدة على هاتفك .تبدو
هذه خطوة بسيطة لكنها ستساعدك يف قطع شوط طويل يف
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إدارتك للوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل االجتماعي.
فمن املستحسن جداً القيام بذلك كي تقي نفسك من تشتت
ال طائل من ورائه ،كي تتجنب مشتتات االنتباه اليت أنت بغىن
عنها.
•ومن الضروري اإلقالع عن متابعة الصفحات السلبية
أو األشخاص السلبيني وانتقاء جتاربك ابنضمامك إىل جمموعات
دعم تساعد يف مواجهة االكتئاب والوحدة والقلق واالضطراابت
التغذوية والتنمر عرب اإلنرتنت.
أيضا يعد االنسالخ التدرجيي
• ً
من العامل االفرتاضي واالندماج يف العامل
الواقعي احلقيقي طريقًا للعالج،
فلنشكل صداقات وعالقات جديدة
خارج االنرتنت .ولنحط أنفسنا
أبشخاص طبيعيني يشجعوننا
ونشجعهم..
•ولنتذكر دائماً أن ليس كل
ما نراه حقيقياً ،فمواصفات الشخص
وصورته على االنرتنت ليست وصفاً واقعياً
حلياته بل تسليط ضوء على األفضل أو األكثر إاثرة.
إن التوقعات املبنية على معلومات كاذبة أو غري صحيحة تسبب
لك احلزن وجتعلك تشعر ابلعزلة ،وقد تؤدي إىل اخنفاض تقديرك
لذاتك وثقتك يف العيش بسعادة وعفوية .كما تؤدي املقارنة إىل
منافسة مادية غري ضرورية بل وقد تسبب ضغطاً إضافياً على
الصحة املالية.
•كن دائماً نفسك احلقيقية والصادقة .كن صادقاً مع
نفسك وأفكارك ومشاعرك .إن كونك حقيقياً يتطلب الكثري من
الشجاعة ،إنه ابلفعل عمل شجاع .ينجذب الناس عادة إىل
من هم حقيقيني .فكما يقال اخلري جيلب اخلري .الصدق خيلق
ومبتكرا ،فهذا
انطباعاً دائماً ،لذا فليكن كل ما تنشره حقيقيًا
ً
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يساعد كثرياً يف بناء وتطوير شخصيتك وشخصية اآلخرين.
حاول أن تكون التغيري الذي تريد أن تراه يف العامل.
•عند نشرك ألي حمتوى كان ال تعطي أمهية ملا ستحصل
عليه من إعجاب أو من تغريدات ألن هذا حيرضك للسعي وراء
إقرار وإثبات ملا نشرته .قد تعتقد أنه كلما حصلت على إعجاب
أكرب كنت حمبوابً والعكس صحيح .كما لو كانت قيمتك هي
بعدد الاليكات اليت تتلقاها على حمتوى نشرته .وليكن شعارك
«على املرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح»،
هذا على اعتبار النشر الفيسبوكي عملية
سعي يرجى جناحها!
•انشر رسائل ملهمة
عن االحرتام املتبادل والتقبل
والصورة الذاتية اإلجيابية.
كن يقظاً لسلوكك يف العامل
االفرتاضي .حاول أن تكون
مسؤوالً يف كل ما تنشره .فقبل
نشر أي حمتوى فكر جيداً فيما إذا
كان قد يضر أبي شخص أو يسيء
إليه .وال تشجع أي حمتوى بغيض أو ضار.
•حول احلسد إىل فرصة للتعلم والنمو .فإذا كان
شخص ما قد حقق ما تريد حتقيقه ،فمعىن ذلك أن فرصتك يف
أيضا.
النجاح كبرية ً
•حد من أخذ الصور الرقمية ومتتع بدالً من ذلك
بعيش جتربة اللحظة بكامل جوارحك لغرسها متاماً يف ذاكرتك
احلقيقية .فعندما تسرع لتلتقط صورة ولتنشرها للتشارك تضيع
فرحة اللحظة احلقيقية وتنسى.
•استغن عن وسائل االعالم االجتماعية على األقل 3
أايم يف األسبوع .الحظ أي تغيري جذري يف أفكارك وعواطفك
وسلوكياتك.

•قم بتمارين التأمل الوقائي مثل التنفس بتفعيل احلجاب
احلاجز ،واليوغا ،واإلطالة ،ومتارين اليقظة الذهنية املوجهة.
•مارس الرايضة ما ال يقل عن  4أايم يف األسبوع ،فهذا
السلوك الصحي يبقي عقلك وجسمك يف حالة انتعاش .بل
أيضا اسرتاتيجية وقائية موثوق هبا إلبعاد االكتئاب عنك.
هو ً
أيضا اإلندورفني ،املعروف ابسم
فالتمرين الرايضي حيرر ً
«هرمون السعادة» ،والذي يبقي هرموانت
اإلجهاد األولية الكورتيزول واألدرينالني
حتت السيطرة ،فيمنع اإلجهاد من
أن يؤثر على العقل واجلسم.
•ال تستخدم وسائل
التواصل االجتماعي قبل وقت
النوم مباشرة .إننا حباجة إىل الظالم
يف املساء ألنه يسمح إبفراز هرمون
امليالتونني (هرمون النوم) الذي يساعد يف
احلصول على نوم صحي .ولذلك ابتعد عن شاشات
 LEDألنه ينبعث منها ضوء أزرق خيدع الدماغ فيجعله يظن
أننا ما نزال يف النهار ويثبط امليالتونني .هذا من غري الكمية
اهلائلة من املعلومات واألخبار امللهية واملقلقة واملثرية للمخاوف
وللرتقب اليت من شأهنا أن هتيّج العقل واجلسم.
•اعرف مىت تتوقف .إذا كانت وسائل التواصل
االجتماعي تسبب يف جعلك سلبياً وتؤثر على أداء عملك
اليومي يف جماالت مهمة من حياتك ،مثل املدرسة أو العمل أو
احلياة الشخصية ،فقد حان الوقت للتوقف والتأمل فيما إذا كنت
حباجة إىل إعادة تقييم الستخدامك اليومي لوسائل التواصل
االجتماعي أو ما إذا كنت حباجة إىل مساعدة مهين لتحقيق
ذلك من أجل أن يعيشوا حياة تسعدهم أكثر وترضيهم ،جيب
على الشباب احلد من استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
وبتطبيقهم املمارسات املذكورة أعاله ،سيتمكنون من تقليل

القلق واالكتئاب واالضطراابت التغذوية والسلوكيات القهرية
واإلجهاد الناتج عن جتارهبم على وسائل التواصل االجتماعي
أو اتقاء كل ذلك.
•ابدأوا بتنظيم وقتك لتحقيق أهداف مثمرة ومرضية يف
حياتكم .من املفهوم أنه بتغلغل وسائل التواصل االجتماعي يف
أعماق نسيج جمتمعنا ،يصبح من الصعب للغاية اإلقالع
عن استخدامها أو حىت التقليل منها ،خاصة إذا
كنتم مدمنني عليها .ولكن األمر يستحق
احملاولة من أجل رفاهكم ورفاه عائلتكم
النفسي واجلسدي والعاطفي.
وعلى الرغم من أن ال أحد يستطيع العودة
إىل الوراء ليصنع بداية جديدة ،إال أنه
ميكن ألي شخص أن يبدأ من اآلن ليصنع
هناية جديدة سعيدة.
اهلوامش:
.1انظر  :جملة التقوى ،يوليو  2019إدمان

من نوع آخر.

 .2جملة التقوى ،نوفمرب  2021الرحلة
من املرآة إىل شاشة فيس بوك ..هل خنسر
أوالدان املراهقني؟!
 .3توصلت دراسة إىل أن املراهقني الذين
لديهم صورة سلبية عن أجسامهم قد يعانون
من االكتئاب بعد سن البلوغ.
 .4كيف تؤثر صورة اجلسد على صحتنا
العقلية؟

33

القرابين ....تاريخها األنثروبولوجي،
القرابين
وواقعها في فلسفة تعاليم اإلسالم

إالم وصل األنثروبولوجيون؟
تعد التضحية البشرية من املمارسات الىت عرفها
اإلنسان منذ أن وجد طريقه على األرض ،وعند تناول
“األنثروبولوجيون” هذا املوضوع السيما ىف عصور ما
قبل التاريخ والعصور البدائية فإهنم حينئذ كاملغمض العينني
الذى حياول الوصول اىل طريق ال يعرف منتهاه ،وكى
يتسىن هلم فهم الغاية من تلك العادة كان لزاما عليهم أن
يطلقوا خلياهلم العنان يسبح هبم ىف جماهل ماض بعيد مظلم
مليء ابملواجهات الدامية مع وحوش األرض هناراً وابخلوف
والرهبة مما قد خيفيه الظالم يف جنح الليل ،وما بني هذا
وذاك حييا اإلنسان األول بقدراته البائسة ورغبته ىف احلياة
()1

المملكة المتحدة

األستاذة أمة الرازق كرمايكل
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وخوفه من الغد بل من اللحظة التالية! فهو يف سبيل ذلك
كان على استعداد لتقدمة الغايل والنفيس كي أيمن عاقبة
ابن حيوانيًّا واترة
املخاطر الىت حتيط به ،فهو اتره يقدم قر ً
ابن ًّ
بشري وينتظر النتيجة ،يرتقب البيئة وحيتاط هلا
يقدم قر ً
ابملزيد من اآلضاحى يف الوقت الذي ترتسم فيه على الوجوه
ابتسامات االرتياح لنيل مرضاة اآلهلة!
لقد مارس أسالف أغلب شعوب األرض ،بل كلها بال
استثناء ىف العامل القدمي بل واحلديث عادة التضحية البشرية،
وكان ذلك انطالقًا من أفكار مل تنضج بعد عن حقيقة
اإلله الذى طاملا سعت تلك الشعوب أو اجملتمعات لنيل
مرضاته ،والتزال هناك العديد من الشعوب متارس تلك
العادة حىت وقتنا احلاىل ..والبد أن تلك العادة كانت قد
ً
أشكال خمتلفة ،وكانت هلا بداايهتا ودوافعها الىت
اختذت
أدت هبا اىل تواجدها وانتشارها ىف شىت أرجاء العامل .وقد
عرفت تلك العادة ىف العديد من قبائل قارة أفريقيا السيما
غرب وجنوب أفريقيا ،وكان لكل قبيلة ممارساهتا ودوافعها

إن مفهوم اإلسالم عن التضحية مبني عىل فلسفة استسالم النفس سع ًيا للوصول إىل
هدف أسمى .إن الهدف النهايئ لحياة اإلنسان هو أن يعكس صفات الله تعاىل يف
تكوينه ويف شخصيته  ....يعني أن يكون املرء مستعدًا للخضوع لله تعاىل بشكل
ّ
كل ،اعرتا ًفا منه بأن الله تعاىل هو وحده الذي يستحق أن نعطيه الحب الحقيقي

وأسباهبا ولكن الغاية واحدة(.)2
املعمقة أن
فالثابت إذن من األحباث “األنثروبولوجية” َّ
مفهوم التضحية وتقدمي القرابني لطاملا شغل مساحة التاريخ
اإلنساين ،فكانت التضحية تتم كطقس سحري بغية
استمداد القوة أو الرزق ابلذرية أو الفوز مبقاليد السلطة.
كانت التضحية يف اجملتمعات القدمية تُقدم كهدية لآلهلة
من أجل ضمان رضاها أو من أجل حتاشي بطشها ،كل
هذا كان من شأنه أن خيلع على هذه املمارسة ،أي تقدمي
القرابني نو ًعا من القداسة.
إن كلمة “قرابن” يف اللغة العربية مشتقة من اجلذر اللغوي
“ق ر ب” والذي منه “القرابة” و”الق ُْرب” ،ويف لسان
العربَ“ :قـ ُر َب
الشيء ،ابلضمَ ،يـق ُْر ُب ُقـ ْرابً وُقـ ْرابن ـاً وقِ ْرابن ـاً
ُ
()3
يب”
أَي َدان ،فهو قر ٌ
القرابن ابملفهوم اإلسالمي
إن مفهوم اإلسالم عن التضحية مبين على فلسفة استسالم
النفس سعيًا للوصول إىل هدف أمسى .إن اهلدف النهائي
حلياة اإلنسان هو أن يعكس صفات هللا تعاىل يف تكوينه
ويف شخصيته .إن هذا هلو اهلدف األعظم واألمسى ،إنه
يعين أن يكون املرء مستع ًدا للخضوع هلل تعاىل بشكل
كلّي ،اعرتافًا منه أبن هللا تعاىل هو وحده الذي يستحق
أن نعطيه احلب احلقيقي وأن جنعله سبحانه وتعاىل نصب
أعيننا .فال ينبغي حلب املال أو املنصب أو العائلة أو حىت

”

حب الذات ،أن يعيقنا عن حتقيق ذلك اهلدف األمسى.
والفوز بذلك القرب من هللا هلو إجناز عظيم ،بل هو اإلجناز
احلقيقي ،فهو يتيح للعبد أن يقيم عالقة وثيقة مع القوة
العظمى ومع السلطة العليا .هذا هو سر النجاح يف الدنيا
واآلخرة .وميكننا فهم فكرة التقرب إىل هللا بشكل عملي من
خالل احلديث القدسي الذي حدثنا به سيدان خامت النبيني
 عن رب العزة سبحانه ،إذ يقول تعاىل عن الشخص
َر ُب إ َ َّ
ِل
الذي بلغ درجة القرب منهَ “ :وَما َيـ َز ُال َعبْ ِدي َيـَتـق َّ
س َع ُه الَّ ِذي يَ ْس َم ُع بِ ِه
َّوافِ ِل َح َّت أُ ِحبَُّه فَإِذَا أَ ْحَبـْبـتُُه ُكنْ ُت َْ
ِبلنـ َ
َوبَ َص َرُه الَّ ِذي ُيـبْ ِص ُر بِ ِه َويَ َد ُه الَِّت َيـبْ ِط ُش ِبَا َور ِْجلَ ُه الَِّت يَْ ِشي
َُ ِ َّ ()4
ِبَا َوإ ِْن َسأَلَِن لَُ ْع ِطَيـنَُّه َولَئِ ْن ْاسَتـ َعاذ َِن لعي َذن ُه”
وهنا يصل العبد املقرب إىل مقام الوالية ،فيكون وليًّا هلل
تعاىل ،وجاء يف نفس احلديث القدسيَ “ :م ْن َعا َدى ِل
َولِيًّا َفـ َق ْد آ َذْنـتُُه ِب َْل ْر ِب”( )5هذا هو ميثاق النجاح .مل
ِ
يكتف هللا بذلك ،بل قد أعلن احلرب على كل من يعادي
وليَّه ،هذه هي احلماية القصوى.
الفلسفة األساسية للتضحية اإلسالمية هي التخلي عن
الشكل األدىن من املكاسب من أجل إحراز مستوى أعلى
من النجاح .فالنجاحات واإلجنازات الدنيوية مؤقتة وضئيلة
عند مقارنتها ابلنجاح احلقيقي يف الوصول إىل هللا .لذلك،
أيمر اإلسالم أتباعه ابلعزوف عن املكاسب العابرة يف هذا
العامل املادي إذا أعاقت طريق االنتصار النهائي للقرب
اإلهلي ،واالكتفاء منها مبا يعني على إكمال رحلة السفر
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إىل هللا ،واحلصيف من يتخفف يف رحلته سفره!
قال مفكر عظيم مقولة فيها حكمة ابلغة“ ،ملَ االجنذاب
إىل العامل املادي؟ إن احلب يكون للعامل الروحي” تنجذب
دائما إىل هللا ،لكن حب األشياء األخرى
الروح البشرية ً
التقرب من هللا .إن
مينع اإلنسان من التقدم على طريق ّ
حب األشياء املادية ّ
يشكل عائقًا أمام التقدم
الروحي .لذلك  ،جيب على املؤمن أن يكون
دائما للتخلي عن األمتعة اليت
مستع ًدا ً
تثقله وتبطئ تق ّدمه الروحي .ولتسهيل
فهم الفلسفة الصحيحة للتضحية ،ليكن
معلوًما أن مجيع العبادات اإلسالمية
تقوم على هذه الفلسفةً .
فمثل ،تتطلب
الصالة أن يضحي املرء ابلوقت والرتكيز
والطاقة الكتساب التنوير الروحي ،كما أن الصيام
يف اإلسالم هو تعبري عن االستعداد للتضحية ،حىت مبا
هو مباح ،طاع ًة ألمر هللا .كذلك إن التربع ابملال الذي
حيصل عليه املرء بشق األنفس هو عمل واضح من أعمال
التضحية ابلنفس .كل هذه اجملاهدات التعبدية هي طريقة
عملية لتعزيز املفهوم احليوي القائل أبن حتقيق الذات يتطلب
التضحية ابلنفس .يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي﴿ :لَ ْن
َتـنَالُوا الِْبَّ َح َّت ُتـنْ ِف ُقوا ِمَّا تُِبُّو َن﴾ وهذا يدل على استعداد
املسلم للتخلي عن أي شيء ،مهما كان عزي ًزا عليه ،إذا
كان يعيقه عن حتقيق هدفه السامي يف االقرتاب من هللا.
التقوى هي األصل
ال يقبل هللا جمرد ممارسة التضحية اخلارجية ،ولكن هللا يريد
أن يكافئ العبد على الثبات والرسوخ والتصميم الذي يدعم
فعل التضحية .إن ممارسة الذبيحة يف الظاهر هي مبثابة
قناة لروح التفاين اليت تقرب القرب اإلهلي .حيتاج املرء إىل
ً
منضبطا وأن يعيش حياته ملتزًما ابملبدأ األساسي
أن يكون
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املتمثل يف إعطاء األفضلية للدين على مجيع االهتمامات
واملصاحل الدنيوية .التطبيق العملي هلذا املبدأ هو أنه عندما
جيد املرء نفسه يف وضع تتعارض فيه متطلبات الدين مع
دائما اختيار طريق الدين .إن
متطلبات العامل املادي ،فعليه ً
هذا ليس ابألمر السهل ويتطلب الكثري من الصرب والتحمل.
يف املقابل.
واملمارسة اإلسالمية لشعرية األضحية
واهلدي والقرابن متثيل هلذا املعىن العظيم،
وجوهر هذه الشعرية هو التقوى،
والتقوى كلمة خفيفة سهلة ،ولكنها
ختتصر يف داخلها كل ما قيل يف الفقرة
السابقة ،وعنها يتحدث سيدان أمري
املؤمنني (نصره هللا) يف معرض حديثه عن
يفرحن املؤمن مبجرد
فلسفة القرابن ،فيقول“ :فال
ّ
ذحبه يوم العيد حيو ًان مسينًا ومثينًا .فإن مل تكن لديكم التقوى
وكانت التضحيات ال تلفتكم إىل تطهري القلوب فمهما
ذحبتم من األنعام فال قيمة له يف نظر هللا (أي ما مل تكن
(.)6
التقوى أساس كل تلك األضاحي)”.
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