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التقوى

مـن  ختتلـف  ومعـان  مفاهيـم  للسـعادة 
شـخص آلخر، وإذا حاولنا تلخيصها جند 
أهنـا احلالـة الـي حيكـم اإلنسـان مـن خالهلـا 
واالسـتقرار  ابلراحـة  حياتـه  متلـؤ  الـي  فهـي  حياتـه.  علـى 
وتبعـده عـن املصاعـب والضغـوط وتبعـث فيـه األمـل حليـاة 
أفضـل، وابلتـايل تـزرع فيـه الرغبـة الشـديدة للتمسـك والتمتـع 

بـكل حلظـة يف احليـاة.
اإلنسـان  حليـاة  وغـزوه  امللحـوظ  التكنولوجـي  التقـدم  وبعـد 
احلضـارة  لـه  تقدمـه  فيمـا  يشـكك  بـدأ  أنـه  نـرى  املعاصـر 
املعاصرة الي يرى معظم الناس أهنا السبيل الوحيد لتحصيل 
السعادة. ففي واقع األمر فإن هذه السعادة املزعومة حيصل 
عليهـا مـن خـالل املعـدات االلكرتونيـة علـى خمتلـف أنواعهـا 

وأشـكاهلا الـي تسـهل حياتـه وتوفـر لـه الرفاهيـة. 
الواقـع  نفسـها علـى  أسـئلة عديـدة  تفـرض  املقـام  هـذا  ويف 

اإلنسـانية: فيـه  تتخبـط  الـذي  السـعادة  مـن  اخلـايل 
 هـل املعـدات التقنيـة مـن شـأهنا أن متنـح اإلنسـان سـعادة 
حقيقيـة؟ وهـل إرضـاء اجلانـب املـادي كفيـل ملنـح اإلنسـان 
السـعادة املرجـوة؟ وهـل أصبحـت السـعادة مـن الكمـاالت 

يف عـامل ملـيء ابملآسـي واألحـزان؟
مـا  غالبـا  وأبعـاد مصطلحـن  معـامل  نالمـس  أن  نـود  بدايـة 
ُيلط بينهما.. احلاجة والرغبة. فاحلاجة هلا عالقة ابجلانب 
الغرائـز  إشـباع  أداة  أهنـا  أي  اإلنسـان،  حيـاة  يف  املـادي 
الرغبـة  أمـا  والنـوم.  الطعـام  إىل  لديـه، كاحلاجـة  البهيميـة 
فلهـا عالقـة مبشـاعره وأحاسيسـه وجانبـه الروحـي. وابلتـايل 
فـإن هنالـك اختالًفـا بـن احلاجـة والرغبـة يف كيفيـة تفاعـل 
ضـرورة  بدافـع  مرغمـا  احلاجـة  فيمـارس  معهمـا.  اإلنسـان 
احملافظـة علـى حياتـه أو بضـرورة اجتماعيـة كالشـغل لتسـديد 

إليهـا اإلنسـان  فإهنـا تسـتقطب  الرغبـة  أمـا  املصاريـف اخل. 
من تلقاء نفسـه بدون أي ضغوط خارجية حىت أهنا تكلفه 

عنـاء وإرهاقـا جسـداي ولكنـه ال يبـايل وال يهتـم.
وإن ما نراه على الساحة اليوم هو أن اإلنسان يليب اجلانب 
املـادي يف حياتـه ويهمـش اجلانـب النفسـي والروحـي. فـرتاه 
يعلـن شـكاويه وامشئـزازه وهـو يف حالـة خاليـة مـن اإلحسـاس 
أهـم  مـن  أصبـح  ابلفـراغ  فالشـعور  ودفئهـا.  احليـاة  بعمـق 
صفات احلياة اليومية لإلنسان املعاصر وذلك ألن الرغبات 
األفـالم  خـالل  مـن  يلبيهـا  حاجـات  جمـرد  لديـه  أصبحـت 
واأللعـاب اإللكرتونيـة ووسـائل التواصـل االجتماعـي. وكمـا 
ال يفـى علينـا فـإن اإلنسـان »ابقـة مـن الرغبـات« لذلـك 
حـري بنـا أن نرعاهـا وحنافـظ عليهـا، ولكننـا نراهـا تتحطـم 
أمـام العواصـف العاتيـة لواقـع احليـاة املعاصـرة بـدون أن حنـرك 
سـاكنا.. فـال شـك أننـا اليـوم نعيـش حضـارة حاجـات ال 
حضـارة رغبـات. فالسـعادة الـي جيـب أن نبحـث عنهـا يف 

حضارة حاجات
 ال حضارة رغبات

كلمة التقوى
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هـذا اخلضـم هـي امتـالء روحـي عميـق ورغبـة دفينـة ابحليـاة 
الكرميـة. وال شـك أهنـا فعـال األمـل الـذي نتمسـك بـه لـدى 
مواجهتنـا اإلحبـاط ابلثقـة يف املسـتقبل، وذلـك ألن الرغبـة 
الـي فرضتهـا  لنـا فضـاء نتجـاوز فيـه احلـدود الضيقـة  تفتـح 

علينـا الطبيعـة.
والنتيجـة الـي نصـل إليهـا مـن خـالل معاينـة مـا حيصـل يف 
جمتمعاتنـا هـي أن اإلنسـان مـات روحيـا وإن كان حييـا احليـاة 
املاديـة املليئـة إبشـباع الغرائـز البهيميـة. واخليـار الوحيـد أمامـه 
هـو املزيـد مـن االسـتهالك وعـدم املبـاالة ابملسـئولية لتحسـن 
واحلـزن  الوهـن  حيـل  الظـروف  هـذه  ويف  حياتـه.  مسـتوى 
واخلوف على نفسـه ويتمكنان منه وجيراين منه جمرى الدم. 
ذلـك ألنـه أخطـأ يف تقديـرة حيـث ظـن أن السـعادة هـي 
مفهـوم  فتغـر  االسـتهالك،  حضـارة  توفـره  فيمـا  االنغمـاس 
السـعادة لديـه حيـث خرجـت مـن نطـاق املمكـن وأصبحـت 

تراكمـا للملـذات.

فـإذا مـا خلصنـا حـال اإلنسـان املعاصـر غالبـا مـا جنـده يعيـش 
يف دوامـة اخلـوف مـن املسـتقبل وحييـا سـعادة ومهيـة واهيـة 
تقدمـه لـه حضـارة االسـتهالك. ويف واقـع األمـر فـإن حياتـه 
هـذا  علـى  شـاهد  وأعظـم  االسـتقرار.  وعـدم  ابحلـزن  مليئـة 
هـو حـاالت االهنيـار العصـيب املتفاقمـة واالنتحـارات الـي مل 

تشـهد هلـا اإلنسـانية مثيـال منـذ بـدء اخلليقـة.
ولسـنا يف هذا املقام نقوم إبدانة الوسـائل احلضارية املعاصرة 
علـى أهنـا السـبب يف هـذه املأسـاة بـل ال ضـر يف اسـتعماهلا 
واالسـتفادة منهـا ولكـن علينـا أن نتذكـر دائمـا املغـزى الـذي 

ُخلقنـا مـن أجلـه أال وهـو العيـش يف كنـف خالقنـا. 
ابألمـر  ليـس  أوليائـه  زمـرة  يف  والدخـول  هللا  مـن  فالتقـرب 
املستحيل إذا ما صدرت منا تلك الرغبة اجلياشة للحصول 
اآليـة  مفهـوم  يف  أتملنـا  مـا  فـإذا  العظيـم.  املـرام  هـذا  علـى 
الكرمية ﴿َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَُنوَن﴾ 
)يونـس 63(، جنـد أن السـعادة هـي فعـال املضـاد احليـوي 
حلالـة احلـزن واخلـوف الـي يعيشـها اإلنسـان املعاصـر.. احلـزن 
اليومـي الـذي يتخبـط فيـه مـن جـراء أعبـاء احليـاة املعاصـرة 
واخلوف من املستقبل وما حيمله من مآٍس. أفلم أين لنا أبن 
نقبـل عـرض هللا تعـاىل ونتقـرب منـه  كـي يقبلنـا يف زمـرة 
فالفلسـفات  الضنكـى.  العيشـة  هـذه  مـن  ويلصنـا  أوليائـه 
على تنوع مدارسـها وعلم النفس وابقي العلوم اإلنسـانية ال 
متتلـك اآلليـات الناجعـة إلسـعاد اإلنسـان. فسـعادته وبـدون 

أي شـك يف كنـف خالقـه.
ملـا حيبـه ويرضـاه وجعلنـا ممـن يسـتمعون  هـداان هللا وإايكـم 
فيتبعـون أحسـنه . وآخـر دعـوان أن احلمـد هلل رب  القـول 
العاملـن، والصـالة والسـالم علـى سـيدان حممـد خـامت النبيـن 

وعلـى آلـه وصحبـه أمجعـن.

نعيـــش حضارة  اليـــوم  أننـــا  فال شـــك   
حاجـــات ال حضـــارة رغبـــات. فالســـعادة 
التـــي يجـــب أن نبحـــث عنها فـــي هذا 
عميـــق  روحـــي  امتـــالء  هـــي  الخضـــم 
الكريمـــة.... بالحيـــاة  دفينـــة  ورغبـــة 



)النحل(

المجلد التاسع والعشرون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني1438 هـ  كانون األول / ديسمبر  2016 م

4

التقوى

 حضرة مرزا بشر الدين حممود أمحد
 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلضرة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسر:

في رحاب القرآن
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عواقب االرتداد 

من أجل املكاسب املادية

اللَِّ  ِبَيِت  ْؤِمُنوَن  يـُ َل  الَِّذيَن  ﴿ِإنَّ 

َأِليٌم﴾  َعَذاٌب  َوَلُْم  اللَُّ  ْهِديِهُم  يـَ َل 

)105(

شرح الكلمات: 
لآلية  الكلمات  راجع شرح  عذاب: 

رقم 51 من سورة احِلجر.
أليم: األليم: املوِجُع )األقرب(.

التفسري:
أي أهنم رغم رؤية اآلايت واملعجزات 
سخيفة،  اعرتاضات  يثرون  العظيمة 
السامي  التعليم  قبول هذا  وبداًل من 
بد  فال  ويسخرون،  عليه  يضحكون 

أن حيل هبم عذاب مؤمل.

َل  الَِّذيَن  اْلَكِذَب  ْفَتِي  يـَ َا  ﴿ِإنَّ

ُهُم  َوُأوَلِئَك  اللَِّ  ِبَيِت  ْؤِمُنوَن  يـُ

اْلَكاِذُبوَن﴾ )106(

التفسري:
  نبيه  حياة  هنا    قّدم هللا  لقد 
دلياًل على صدقه، ليقيم احلجة على 
الكافرين، فقال: إمنا ميكن أن يكِذب 
 ، بقدرته  يؤمن  ال  من  هللا  على 
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قلبه: القلب: الفؤاُد؛ وقد يطَلق على 
العقل، ومجعه قلوب )األقرب(.

سَكن  كذا:  إىل  اطمأنَّ   : مطمئنٌّ
وآمَن له )األقرب(.

القلب  دِم  ثَوراُن  الغضب:  غضٌب: 
هللاُ  ُوصف  وإذا  االنتقام،  إرادَة 
تعاىل به فاملراد به االنتقام دون غره 

)املفردات(.

التفسري:
 إىل هنا رد القرآن على اعرتاض ضمين 
أاثره الكفار حن لفت أنظارَهم إىل 
يف  اإلسالم  تنتظر  الي  االنتصارات 
أن  على  األدلة  وساق  املستقبل، 
هللا  يقيمه  الروحاين  احلشر  هذا  مثل 
هذه  أن  ومبا  الدنيا.  يف  دائًما  تعاىل 
األنباء قد أدىل هبا القرآن على غرار 
وحاالهتم  السابقن  األنبياء  قصص 
لذا مل يلبث الكفار أن قالوا: لقد كنا 

نعلم من قبل أن القرآن هو من أتليف 
مبا ورد يف  يزّود حممًدا  شخص آخر 

كتب األولن.
مرة  القرآن  استأنف  فقد  اآلن  أما 
االنتصارات  عن  احلديَث  أخرى 
أن  املسلمن  وأخرب  اإلسالمية، 
ابألمن  مصحوبة  تكون  ال  الرتقيات 
دائًما، بل قد تتسبب يف بعض الفنت 
لالنتقام،  املعارضن  محاس  وتثر 
على  عندئذ  حتافظوا  أن  فعليكم 
نّبههم  خاص. كما  بشكل  إميانكم 
أن من يرتدد منكم عن دينه ملصلحة 
دنيوية فسوف يعذَّب عذااًب عظيًما.

تنطوي  اآلية كانت  هذه  أن  وأرى 
أيب  بن  ارتداد عبد هللا  نبأ عن  على 
إىل  فباإلضافة  أسلفُت.  سرح، كما 
هذه  عالقة  من  قبل  من  ذكرته  ما 
أخرى،  صلة  فبينهما  قبلها  مبا  اآلية 
  وهي أن الكفار كما اهتموا النيب

ولكن حممًدا رسوَل هللا قد نذر نفسه 
لتوطيد عظمة هللا وجالله يف الدنيا، 
؛  تعظيمه  بل يدعو اآلخرين إىل 
فال جرم أنه ال يعرتض على مثل هذا 

اإلنسان إال من اسوّد قلبه كليًة.
أن  ميكن  ال  أنه  هو  اآلخر  واملعىن 
يتجاسر على االفرتاء على هللا إال من 
هو كذاب ابلعادة، ولكنكم أنفسكم 
عاش  قد    حممًدا  أن  تشهدون 

بينكم صدوًقا.

ْعِد ِإميَاِنِه ِإلَّ َمْن  ﴿َمْن َكَفَر ِبللَِّ ِمْن بـَ

َوَلِكْن  ِبْلِميَاِن  ُمْطَمِئنٌّ  ْلُبُه  َوقـَ ُأْكِرَه 

َعَلْيِهْم  فـَ َصْدرًا  ِبْلُكْفِر  َشرََح  َمْن 

َغَضٌب ِمَن اللَِّ َوَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 

)107(

شرح الكلمات:
واجلمع  الواحد  عن  به  ُيعربَّ  َمْن: 

)املفردات(.
األمر: مَحله عليه  َأكرَهه على  ُأْكرَِه: 
أمر  على  مَحله  فالاًن:  َأكرَه  قهرًا. 
َيكـرهه - وقيل - على أمر ال يريده 
طبًعا أو شرًعا، فهو مكرٌِه وذاك مكرٌَه 

)األقرب(.

ال جرم أن هذا النبأ القرآني من العظمة والروعة بمكان، وتزداد عظمته 
أكثر عندما نرى أن القرآن الكريم قد أخبر بارتداد هذا المرتد في 
الفترة المكية حين لم يكن قد تشّرف بعد بكتابة الوحي القرآني، كما 
أشار القرآن أيًضا إلى الحجة التي سيبرر بها هذا الشخص ارتداده.
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ليثبتوا  العبد »جرب«  يد  ابلتعلم على 
أن القرآن كالم البشر، كذلك أرجع 
القرآن  أن  إىل  ارتداده  أيب سرح  ابن 
ليس بكالم هللا، بل هو كالم البشر.

من  القرآين  النبأ  هذا  أن  جرم  ال 
العظمة والروعة مبكان، وتزداد عظمته 
الكرمي  القرآن  أن  نرى  عندما  أكثر 
قد أخرب ابرتداد هذا املرتد يف الفرتة 
بعد  تشّرف  قد  يكن  مل  املكية حن 
أشار  كما  القرآين،  الوحي  بكتابة 
القرآن أيًضا إىل احلجة الي سيربر هبا 

هذا الشخص ارتداده.
ولعل قوله تعاىل ﴿إال َمن ُأكرَه وقلُبه 
مطمئنٌّ ابإلميان﴾ إشارة إىل »جرب«، 
بشجاعة  إبسالمه  هذا  جيهر  مل  فرمبا 
هناك  الكفار.  اضطهاد  من  خوًفا 
نزلت  اآلية  هذه  إن  تقول  رواايت 
الرازي(،  )تفسر  ايسر  بن  عمار  يف 
تنطبق  أهنا  السياق  من  يبدو  ولكن 

على »جرب« أكثر.
ألسنتهم  املسيحيون  بسط  لقد 
ابلطعن يف هذه اآلية أيًضا فقالوا إن 
اإلسالم يعّلم اجلنب ويسمح ابالرتداد 
اتقاًء من االضطهاد )تفسر القرآن لـِ 

»ويري«(. 
كمطاعنهم  ابطل  قوٌل  أنه  احلق 
هنا  يعلن  مل  تعاىل  األخرى، ألن هللا 

بل  جرميته،  للمرتد  سيغفر  أنه  قط 
وقلُبه  ُأكرَه  َمن  ﴿إال  فقط:  يقول 
تعاىل ما  أنه  مطمئنٌّ ابإلميان﴾، أي 
فرّق  وإمنا  العقوبة،  من  املرتد  استثىن 
بن فئة املرتدين والفئة السالفة، معلًنا 

أن احلكم فيهم سيصدر بعد قليل.

َيا  نـْ ُهُم اْسَتَحبُّوا اْلََياَة الدُّ ﴿َذِلَك ِبَنـَّ

ْهِدي اْلَقْوَم  َعَلى اْلَِخَرِة َوَأنَّ اللََّ َل يـَ

اْلَكاِفرِيَن﴾ )108(

شرح الكلمات: 
استحبُّوا: استحبَّه: أحبَّه؛ استحسَنه. 
رَه  آثـَ اإلميان:  على  الكفَر  واستحبَّ 

عليه )األقرب(.

التفسري:
 لقد بن القرآن الكرمي هنا أن اإلسالم 
حق نزل من عند هللا تعاىل، فال ميكن 
أن يرتد أحد عنه ملاًل منه، بل كل 
لغرض  يفعل ذلك  إمنا  عنه  يرتد  من 
دنيوي، وأنَّ هلذا الشخص أن يتوقع 

من هللا جزاء حسًنا.   
لقد رد هللا  هنا على زعم ابن أيب 
سرح أبنه ارتد عن اإلسالم ألنه وجد 
إن  تعاىل  يقول  البشر.  القرآن كالم 

احلقيقي الرتداده  السبب  هذا يفي 
وهو املطامع الدنيوية.

ُلوِبِْم  ﴿ُأوَلِئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّ َعَلى قـُ

ُهُم  َوُأوَلِئَك  َوَأْبَصاِرِهْم  َوَسِْعِهْم 

اْلَِخَرِة  ِف  ُهْم  َأنـَّ َجَرَم  َل  اْلَغاِفُلوَن* 

ُهُم اْلَاِسُروَن﴾ )109 – 110(

شرح الكلمات: 
َطَبَع: طَبع الشيَء: صّوره بصورة ما. 
طَبع عليه: خَتم عليه. طَبع هللا اخللَق: 
خَلقهم. طَبع السيَف: َعِمَله وصاَغه. 
ه )األقرب(. طَبع الدرهَم: نَقشه وَسكَّ

التفسري: 
يقول هللا تعاىل إن الذين يرتدون عن 
دين احلق من أجل املكاسب املادية، 
ال بسبب خطأ يف الفهم، نطَبع على 
قلوهبم ومسعهم وأبصارهم، ألهنم ضربوا 
أسوأ مثال لألخالق الذميمة، وآثروا 

املنفعة القليلة على نعمة كربى. 
يف  أهنم  َجرََم  ﴿ال  قائال:  وأضاف 
اآلِخرِة هم اخلاسرون﴾.. أي ما دمنا 
اخلزي  أنواع  األشقياء  هؤالء  نذيق 
أنه  يف  شك  فأي  الدنيا  يف  واهلوان 
ليس هلم يف اآلخرة إال العذاب، ألهنا 
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مثل  على  للعقوبة  احلقيقي  املكان 
هذه املعاصي.

ْعِد  ﴿ُثَّ ِإنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بـَ

ُروا ِإنَّ رَبََّك  َما ُفِتُنوا ُثَّ َجاَهُدوا َوَصبـَ

ْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )111( ِمْن بـَ

شرح الكلمات: 
وفتواًن:  ًنا  تـْ فـَ عمرًا  زيٌد  فنَت  ُفِتنوا: 
وَقع  أي  هو  ففنَت  الفتنة  يف  َعه  أوقـَ
. فَتنه: أعجَبه. فنَت  فيها، الزٌم ومتعدٍّ
فتنًة:  فَتنه  استماهَلم.  الناَس:  املاُل 
ه. فنَت  خرَبه. فنَت فالاًن عن رأيه: صدَّ
الصائُغ الذهَب والفضة: أذاَبه وأحرَقه 
وُيعَلم  الرديء  من  اجليُد  لَيبن  ابلنار 
الرجُل  وُفنِتَ  أو مشوب.  أنه خالص 
يف دينه: ماَل عنه. ُفنت فالن: أصابته 
فتنٌة فَذَهَب ماُله أو عقُله، وكذلك إذا 

اخُترب )األقرب(.
جاَهدوا: جاَهَد يف سبيل هللا جماهدًة 
العدوَّ:  ُوْسَعه. جاهد  َبَذَل  وجهاًدا: 

قاتَله )األقرب(.

التفسري:
يف  ُحكَمه  هنا    هللا  أصدر  لقد 
بقوله ﴿إال  قبل  من  استثناهم  الذين 

ابإلميان﴾،  مطمئن  وقلُبه  ُأكرَه  من 
وهذا احلكم هو أن من مل يقدر على 
حتمل اضطهاد الكفار وارتكب خطأ 
قلُبه مراتح  بينما  الظاهر  االرتداد يف 

ابإلميان فعليه مبا يلي:
الي  األرض  من  يهاجر  أن  أواًل- 

أعلن فيها ارتداده خوًفا من أهلها.
الدين  نشر  على  يعمل  أن  اثنًيا- 

وكأنه قد نذر نفسه لنصرته.
اثلًثا- أن ال يتوقف عن هذه اجملاهدة، 
حىت  ومثابرًا،  عليها  صابرًا  يظل  بل 

يكّفر عن ارتداده هبداية اآلخرين.
اخلطأ  هذا  ملثل  يعود  ال  أن  رابًعا- 

أبًدا.
فلو فَعل ذلك كله فسوف يشمله هللا 

 برداء مغفرته. 
فثبت أن توبة املرتد ال ُتقَبل إال بعد 
أفليس  إذن  التضحيات كلها.  هذه 
من الظلم العظيم أن يرمي القسيسون 

اإلسالم أبنه مسح ابالرتداد يف الظاهر 
)تفسر  املعتدين  عدوان  من  اتقاًء 
القرآن لـِ »ويري«(؟! وهذا واحد من 
االعتداءات الكثرة الي مل يزل هؤالء 

املسيحيون يرتكبوهنا ضد اإلسالم.

َعْن  ُتَاِدُل  ْفٍس  نـَ َتِْت ُكلُّ  ْوَم  ﴿يـَ

َعِمَلْت  َما  ْفٍس  نـَ َوتـَُوفَّ ُكلُّ  ْفِسَها  نـَ

َوُهْم َل ُيْظَلُموَن﴾ )112(

شرح الكلمات:  
وِجدااًل:  جمادلًة  جاَدَله  ُتادل: 

خاصَمه شديًدا )األقرب(.

التفسري:
 لقد وردت كلمة ﴿يوَم﴾ هنا ظرًفا 
لقوله تعاىل من قبل: ﴿إن ربك من 
يوم  يف  أي  رحيم﴾..  لغفور  بعدها 
نفس  فيه كل  ستهتم  الذي  القيامة 

يقـــول الله تعالـــى إن الذين يرتـــدون عن ديـــن الحق من 
أجـــل المكاســـب المادية، ال بســـبب خطأ في الفهـــم، نطَبع 
علـــى قلوبهم وســـمعهم وأبصارهم، ألنهم ضربوا أســـوأ مثال 
لألخـــالق الذميمة، وآثـــروا المنفعة القليلة علـــى نعمة كبرى. 
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حبساهبا بكل جدية ولن تّدخر وسًعا 
وسيلة..  أبية  العقاب  من  للتخلص 
ومل  ختاذلوا  الذين   - هؤالء  سيجد 
مث  مؤقًتا  اإلميانية  الشجاعة  ُيبدوا 
وبذل  والتوبة  اإلصالح  يف  زالوا  ما 
التضحيات طيلة احلياة كفارًة خلطئهم 

- هللَا غفورًا رحيًما.
آية  من  يستنتجون  الذين  فلينظر 
اجلنب..  يعّلم  اإلسالم  أن  االرتداد 
إىل حجم التضحيات الي يطاَلب هبا 
املرتدون. كيف ميكن للذي يدرك كرب 
هذه املسئولية أن يفّكر يف االرتداد؟ 
أنَّ للجبان أن يغادر وطنه، وجياهد 
على  نفسه  وُيوّطن  هللا،  سبيل  يف 
القيام هبذه األعمال طيلة احلياة؟ إنه 
إال  العظيمة  األعمال  هلذه  يوفَّق  ال 
الذي َصَدَر عنه هذا التقصر لتساهل 
ارتكاب  بعد  يتوب  الذي  أو  عابر، 

اخلطأ توبة صادقة.
أسلم    عمر  سيدان  عهد  يف 
ُطليحة  هو  املتنبئن  املرتدين  أحد 
ما  أن  ويبدو  اأَلسدي،  بن خويلد 
عاَمَله به عمُر هو تفسر هلذه اآلية. 
املعارك  بعَض  طليحة  خاض  لقد 
أن  وأراد  اتب  مث  املسلمن،  ضد 
  يدخل يف اإلسالم، ولكن عمر
أن  بعدها  وتصادف  عنه.  يعف  مل 
اشتبك الصحايب ُشرَْحبيل بن حسنة 
القادة  يف إحدى احلروب مع أحد 
حنيف  ُشرَْحبيل  وكان  الكافرين، 
اجلثة وضعيًفا فيما يبدو، ولكنه كان 
القتال ابلسيف، فلما  ماهرًا يف فن 
التغلب  عن  عاجز  أنه  الكافر  رأى 
تقدم  ابلسيف  على شرحبيل ضراًب 
وبَطشه بيديه ورمى به األرض. وكاد 
الكافر أن جيهز عليه بيَد أن طليحة 

ولكنه  بقلبه  مسلًما  الذي كان   -
كان ال يزال يف صفوف الكفار ألن 
سيدان عمر مل يقبل توبته - حن رأى 
هذا املشهد مل يستطع أن يكتم إميانه 
صاحِبه  عنَق  وضَرب  فبادَر  أكثر، 
املوت  من  ُشرَْحِبيل  وخّلص  الكافر، 
ا  احملقَّق. وأتثر املسلمون من ذلك جدًّ
وشفعوا لطليحة عند عمر رضي هللا 
عنه ابلعفو عنه. فقال عمر: سأعفو 
حياته  ابقي  يقضي  أن  شريطة  عنه 
الدولة  يف اجلهاد مراِبًطا على حدود 
اإلسالمية. فقضى طليحة ابقي أايم 
حماراًب  احلدود،  على  ُمرابًطا  حياته 
وقضى  تعاىل،  هللا  سبيل  يف  الكفار 
حنبه جماهًدا. ال شك أن ارتداده عن 
اإلسالم كان عن عمد، إال أنين أرى 
هذه  له  اقرتح    عمر  سيدان  أن 

العقوبة مستداًل ابآلية السالفة.
 

* االبتسامة كلمة طيبة بدون حروف.

* الخط الجميل موسيقى للعيون.
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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى

اِعي َعَلى اأْلَرَْمَلِة وَاْلِمْسِكِن َكاْلُمَجاِهِد يِف َسِبيِل اللَِّ َأِو اْلَقاِئِم اللَّْيَل  رََة َقال : َقاَل النَّيِبُّ : السَّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
َهاَر. )صحيح البخاري،كتاب النفقات( اِئِم النـَّ الصَّ

 . َها َقاَلْت: ُسِئَل النَّيِبُّ : َأيُّ اأْلَْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل اللَِّ؟ َقاَل: َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ َها أَنـَّ َعن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعنـْ
َوَقاَل: اْكَلُفوا ِمْن اأْلَْعَماِل َما ُتِطيُقوَن. )صحيح البخاري، كتاب الرقاق(

اِئُل َأْو ُطِلَبْت إِلَْيِه َحاَجٌة َقاَل: اْشَفُعوا  َعن ُبؤَدَة ْبن َأيِب ُموَسى َعْن أَِبيِه َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّ  ِإَذا َجاَءُه السَّ
ْقِضي اللَُّ َعَلى ِلَساِن َنِبيِِّه َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاء. صحيح البخاري، كتاب الزكاة( ْؤَجرُوا، َويـَ تـُ

رَُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َقاَل: اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، اَل َيْظِلُمُه َواَل  ُهَما َأْخبـَ َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّ َعنـْ
رََّج اللَُّ َعْنُه ُكرَْبًة ِمْن ُكراَُبِت  رََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكرَْبًة فـَ ُيْسِلُمُه. َوَمْن َكاَن يِف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّ يِف َحاَجِتِه. َوَمْن فـَ

ْوَم اْلِقَياَمِة. )صحيح البخاري،كتاب املظامل والغصب( رَُه اللَُّ يـَ َر ُمْسِلًما َستـَ ْوِم اْلِقَياَمِة. َوَمْن َستـَ يـَ

 َ  َُِّقوُل : َكاَن َرُسوُل الل َثيِن حَيَْي ْبُن ُعَقْيٍل َقاَل: مَسِْعُت َعْبَد اللَِّ ْبَن َأيِب َأْوَف يـَ َعن احْلَُسْنِ ْبِن وَاِقٍد َقاَل: َحدَّ
ْقِضَي َلُه  يـَ ُر اخْلُْطَبَة َواَل أَيَْنُف َأْن ميِْشَي َمَع اأْلَرَْمَلِة وَاْلِمْسِكِن فـَ اَلَة َويـَُقصِّ ُيْكِثُر الذِّْكَر َوُيِقلُّ اللَّْغَو َوُيِطيُل الصَّ

احْلَاَجَة.  )سنن النسائي، كتاب اجلمعة(
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من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتابت 
سيدان مرزا غالم أمحد القاديين 
 املسيح املوعود

فَواًها للعربية.. ما أحسَن وجَهها يف احللل املنرة الكاملة! 
اهلوّية  هبا كماُل  وحتقََّق  التاّمة،  أبنوارها  األرُض  أشرقت 
القدير،  احلكيم  الصانع  عجائب  فيها  توجد  البشرية. 
كما توجد يف كل شيء صَدر من البديع الكبر. وأكمَل 
هللا مجيع أعضائها، وما غادر شيئا ِمن ُحسنها وهبائها. 
أغراِض  على  حميطًة  البيان،  يف  تُدها كاملًة  َجرََم  فال 
الزمان،  انقراض  إىل  يبدو  عمل  من  فما  اإلنسان،  نوع 
وال من صفٍة من صفات هللا الداّين، وما من عقيدة من 
إن  فاخترِبْ  العربية،  يف  مفرد  لفظ  وهلا  إال  الربّية،  عقائد 
كنت من املراتبن. وإن كنَت تقوم للخربة كطالب احلق 
الفطرة،  صحيفة  أمور  من  أمرًا  تد  ما  فوهللا  واحلقيقة، 
حبذائه  وتد  إال  القدرة،  قانون  مكتوابت  من  سرًّا  وال 
لفًظا مفرًدا يف هذه اللهجة، فَدقِِّق النظَر، هل تد قويل 
كاملتصّلفن. كال.. بل إن العربية أحاطت مجيع أغراضنا 
وما  املتقابلة،  الفطرة كاملرااي  وصحيفَة  وتدها  كالدائرة، 
ودعوات  وأعمال،  وعقائد  وأفعال،  أخالق  من  تد 
حبذائها  فيها  وتد  إال  وشهوات،  وجذابت  وعبادات، 
مفرداٍت، وال تد هذا الكمال يف غر العربية، فاخترِبْ إن 
تستعجْل كاملعاندين. وال  احلقيقة،  هبذه  تؤمن  ال  كنت 
طبعيًة،  تعّلقاٍت  القدرة  وصحيفِة  للعربية  أن  واعلم 
من  متقابلة  مرااي  كأهنما  أبديًة،  وانعكاساٍت 
منبٍع  من  عينان  أو  متماثالن،  َتوَءمان  أو  الرمحن، 
كالعمن. تكْن  وال  فانظْر  وتصَدغان،  خترجان 

فَواًها للعربية..
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العربية  أن  يقينية على  قاطعة، وحجج  فهذه نصوص   
ْر  فَفكِّ الفرقاِن،  التامُّ  النوُر  هو  والفرقان  اللسان،  هي 
َر  وتدبـّ القرآن  يف  فّكر  وَمن  الغافلن.  من  تكْن  وال 
الربهان،  من  ثبت  قد  هذا  أن  ففِهم  الفرقان،  كلماِت 
مبن. كنور  علًما  ُأوتينا  بل  كالظانن،  كتبناه  وما 

يتّم  ال  التوحيد  أن  والسداد،  الرشد  طالَب  اي  اعلْم  مث 
إال هبذا االعتقاد، وال بد ِمن أن نؤمن بكمال الوثوق 
واالعتماد، أبن كل خر صدر من رب العباد، وهو مبدُأ 
كل فيض للعاملن. ومن املعلوم عند ذوي العرفان، أن 
طاقة النطق والبيان من أعظم كماالت نوع اإلنسان، بل 
هي كاألرواح لألبدان، فكيف ُيتصور أهنا ما ُأعطيْت ِمن 
يد املّنان؟ كال.. بل هي تتّمُة اخِلْلقة البشرية، وحقيقة 
األرواح اإلنسّية، وإهنا من أعظم نعم حضرة اأَلحدّية، 
ٌد أبمٍر  وال يتم التوحيد إال بعد هذه العقيدة. أيرضى موحِّ
فيه نقُص حضرة العزّة، أو فيه شرٌك كعقائد املشركن؟ 
وإن الذين يعرفون هللا حق العرفان، يعلمون أنه يف كل 
خٍر مبدُأ الفيضاِن، وأنه ُموِجُد املوجودين، وال يتكلمون 
ا من املعرفة،  كالدهرين والطبيعين، أولئك الذين ُأوتوا حظًّ
الفائزين.  من  وُجعلوا  احلضرة،  توحيد  وُسقوا من كأس 
وإن ربنا كامل من مجيع اجلهات، وال ُيعزَى إليه نقص يف 
الذات والصفات، وإنه محيد ال يفُرط إليه ذمٌّ، وُقّدوٌس ال 
يلَحقه وصٌم، وهذا هو حمّجة االهتداء، ومشرب األولياء 
وسبيل  عليهم،  هللا  أنعم  الذين  وصراط  واألصفياء، 
الضالن.  نّور عينيهم، غِر املغضوب عليهم وال  الذين 
ما  البشر  إن  واإلكرام،  اجلالل  ذو  هو  الذي  فوهللِا 
املنِعمن.  خر  وهو  التام،  فيضه  من  إال  وَجد كمااًل 
الرمحن، وما  النطق ما جاءت من  نعمة  إن  يقولون  أم 
كان معطيها خالق اإلنسان؟ فهذا ظلٌم وزوٌر وغلوٌّ يف 
العدوان كالشياطن. وتلك قوم ما قدروا هللا حق قدره، 
وما نظروا إىل مشسه وبدره، وما فّكروا أنه هو رافُع كل 
خَلق  العلى.  والسماوات  األرض  خالق  وأنه  الّدجى، 
اإلنسان مث أنطقه مث هدى، وما من نعمة إال أعطى، 
نعُمه  َوِسَعْت  األغىن.  وخالقنا  األعلى،  ربنا  هو  فهذا 

ظاهران وابطننا، وأحاطت آالؤه أبداننا وأنفسنا. هو الذي 
خلق اإلنسان، وأمتَّ اخللق وزان، وأكمل اإلحسان، فكيف 
البشر  قَدر على خلق  أنه  أتظّن  البيان؟  عّلم  ما  أنه  ُيَظّن 
وما قَدر على اإلنطاق وإزالة احلصر، أو كان من الغافلن؟ 
أنه  وترى  العاملن؟  رب  قدرة  من  ههنا  تعَجب  أفأنت 
قوي متن، وأنه خالق اجلوهر والعرض، وُمنوُِّر السماوات 
إليه  تتوب  أن  فهل لك  الّداعن.  واألرض، وجميب دعوة 
الصاحلن. حيب  وهللا  والقيل؟  القاَل  وتتحامى  ومتيل، 

فلما ثبت أن ربنا هو نوُر كل شيء من األشياء، ومنُر ما يف 
األرض والسماء، ثبت أنه املُفيض من مجيع األحناء وخالُق 
العينن  أعطى  وأنه  اخلالقن،  أحسن  وهو  والغرباء،  الرقيع 
وخلق اللسان والشفتن، وهدى الرضيع إىل النجدين، وما 
غادر من كماٍل مطلوٍب، إال أعطاها أبحسن أسلوب، فمن 
الغباوة أن تظن أن النطق الذي هو نوُر حقيقة اإلنسان، 
من  اخِلْلقة  مع  ُأعطَي  ما  واإلميان،  والذكر  العبادة  ومناُط 
اجَلنان، بعَد  النفس وجهِد  البشُر بِشّق  الرمحن، بل وَجده 
تطاُول أمٍد وامتداد الزمان، وهل هذا إال افرتاء الكاذبن؟ 
ومن آمَن ابلذي له كمال اتم يف الذات والصفات، وفيوٌض 
متنوعة ألهل األرض والسماوات، وعرف أنه مبدأ الفيوض 
أعطى كلَّ شيء  أبنه  يؤمن ابلضرورة  اجلهات،  من مجيع 
َخْلَقه وما غادَر شيئا من الكماالت، وهو ُمفيُض كل فيض 
احتاجت إليه طبائع املخلوقات حبسب االستعدادات، وما 
هو  بتفهيمه،  إال  أسٌد  زَأر  وما  بتعليمه،  إال  ُغراٌب  نَعب 
وكذلك  وبيان،  نطٍق  ومعلُِّم كّل  وفيضان،  خر  منبُع كل 
كان شأن رب العاملن. أتزعم أنه رّب اإلنسان كرجل عاجز 
من إكمال الرتبية؟ ال.. بل راّبه أبيدي القدرة التاّمة، حىت 
والرمحة،  الفضل  بكمال  وكّمله  اخلليفة،  لقب  له  وهب 
هللا  هو  وإنه  املخلوقن.  من  أحٌد  ْعَط  يـُ مل  ما  له  وأعطى 
الذي ُيريّب األشجار برتبية كاملة حىت جيعلها دوًحا ذات 
عظمة، ويزينها بزهر وأنواع مثرة، وأظالل ابردة ممدودة تسّر 
الناظرين. فما زعمك أنه خلق اإلنسان خلًقا غر اتم، وما 
انقصا كالالغبن؟ وترَكه  نظام،  فيه كماُل  مقام  إىل  بّلغه 
)منن الرمحن ص 71 إىل 75(
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ترمجة: املكتب العريب 

ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن  أشهد 
عبده  حممًدا  أن  وأشهد  لـه،  شريك 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الرَّمْحَن  هللا  ﴿بْسم  الرجيم.  الشيطان 
 * اْلَعاَلمَن  َربِّ  هلل  احْلَْمُد   * الرَّحيم 
ين*  الدِّ ْوم  يـَ َمالك   * الرَّحيم  الرَّمْحَن 
اْهداَن   * َنْسَتعُن  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
َعْمَت َعَلْيِهْم َغْر اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم  أَنـْ

الِّن﴾. )آمن( َوال الضَّ

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
 الليفة الامس للمسيح املوعود والمام املهدي

يوم  2016/12/30
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

﴾ ﴿

يومن،  بعد  اجلديد  العام  سيبدأ 
نبدأ  املسلمون  حنن  هللا.  شاء  إن 
القمري  التقومي  حبسب  اجلديد  العام 
القمري  والتقومي  والشمسي كليهما. 
ليس معروفا يف املسلمن فقط بل كان 
األمم  من  يف كثر  سائدا  املاضي  يف 
اجلديد  العام  فكان  أيضا،  األخرى 
أهل  يف  القمري  التقومي  حبسب  يبدأ 
األمم  من  وغرهم  واهلندوس  الصن 
العرب  يف  وحىت  الكثرة،  واألداين 
قبل اإلسالم كان العام القمري نفسه 
الدنيا  راج يف  لقد  رائجا. ابختصار، 
ويفهمه  عموما  الغريغوري  التقومي 
حلساب  اجلميع  اختذه  لذا  اجلميع، 
العام اجلديد  فيبدأ  أايمهم وشهورهم، 
يناير   1 من  سنة  مكان كلَّ  يف كل 
وينتهي يف 31 ديسمرب حبسب هذا 

التقومي. 
 12 ومتضي  األعوام  أتيت  على كل، 
التقومي  أعوام  كانت  سواء  شهرا، 
القمري أم التقومي السائد أعين التقومي 
–سواء  الدنيا  أهل  فإن  الغريغوري، 
يقضون  غرهم-  أو  مسلمن  كانوا 
اللهو  يف  وأعوامهم  وشهورهم  أايمهم 
واللعب والصياح والصراخ. وحن يبدأ 
يناير ما الذي ال  العام اجلديد يف 1 
ُتثار  الدنيا، أي ضجة ال  يفعله أهل 
يف الليلة ما بن 31 ديسمرب و1 يناير 

سبل الفوز مبرضاة اهلل
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وماذا  خسران  ماذا  منا؟  أخذ  وماذا 
اخلسارة  إىل  املؤمن  ينظر  وهل  ِنلنا؟ 
ن  أو النفع الدنيوي فقط؟ أو إىل حتسُّ
حالته الدنيوية؟ أم أنه يرى ماذا خسر 
أو أجنز دينيا وروحانيا؟ وإذا كان يريد 
أن ينظر من منظور ديين وروحاين فما 
مستوى رؤيته لكي يعرف ماذا خسر 

وماذا انل؟ 
حنن األمحديون حمظوظون أبن هللا تعاىل 
وفقنا لإلميان ابملسيح املوعود واملهدي 
املعهود الذي قّدم بن أيدينا روح 
وخالصَتها،  ورسوله  تعاىل  هللا  تعاليم 
وقال لنا لو جعلتم هذه األسوة نصب 
حّققتم  إذا كنتم  ما  لعرفتم  أعينكم 

اهلدف من حياتكم أو سعيتم لذلك 
املستوى  هذا  وضعتم  فإذا  ال؟  أم 
حقيقين،  مؤمنن  ألصبحتم  أمامكم 
وهذه هي الشروط الي لو التزمتم هبا 
لتمّكْنتم من فحص صحيح إلميانكم. 
عهد  املوعود  املسيح  أخذ  قد 
البيعة من كل أمحدي، ويف هذا العهد 
خطة  وأعطاان  البيعة  شروط  لنا  قّدم 
العمل وتوقع من كل أمحدي أن يعمل 
يوم  نفسه كل  وحياسب  اخلطة  هبذه 
وكل أسبوع وكل شهر، فنحن يف الليلة 
العام  استقبلنا  لو  العام  من  األخرة 
اجلديد مبحاسبة أنفسنا وابلدعاء لكنا 
من الذين حيّسنون عاقبتهم، ولو بدأان 

البالد  الغربية خصوصا ويف  البالد  يف 
إىل  يسهرون  فإهنم  عموما،  األخرى 
جملرد  الليل  طول  بل  الليل  منتصف 
إاثرِة الشغب وشرِب الكحول والتمتع 
العام  ُينهون  يعين  والغناء،  ابلرقص 
العام  ويبدؤون  واهلراء  ابللغو  املاضي 

اجلديد أيضا ابللغو واهلراء. 
قد أصبح معظم الناس عمياان لذا ال 
ميكن  حيث  نظرهتم  تصل  أن  ميكن 
نظرة  تصل  أن  ينبغي  أو  تصل  أن 
املؤمن. ومن شأن املؤمن أاّل يتجنب 
بل  فحسب  منه  الرباءة  ويظهر  اللغو 
حياسب نفسه أيًضا ويتفكر أنه جاء 
أعطاان  فماذا  ومَضى،  عام  حياته  يف 

أهل الدنيا... يقضون أيامهم وشهورهم وأعوامهم 
في اللهو واللعب والصياح والصراخ. وحين يبدأ العام 
الجديد في 1 يناير ما الذي ال يفعله أهل الدنيا، أي 
ضجة ال ُتثار في الليلة الكائنة بين 31 ديسمبر و1 
يناير في البالد الغربية خصوصا وفي البالد األخري 
عموما، فإنهم يسهرون إلى منتصف الليل بل طول 
الليل لمجرد إثارِة الشغب وشرِب الكحول والتمتع 
بالرقص والغناء، يعني ُينهون العام الماضي باللغو 
والهراء ويبدؤون العام الجديد أيضا باللغو والهراء. 
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عامنا اجلديد ابلتهاين الظاهرية فقط أو 
ابألمور الدنيوية لكّنا من الذين خسروا 
كثرا ومل ينالوا شيئا أو انلوا شيئا قليال 
جدا. فلو بقيت فينا هذه التقصرات 
ندعو  أن  فعلينا  استعراضها  ُيرْحنا  ومل 
مع  القادم  عاُمنا  يكون  أال  تعاىل  هللا 
تكون كل  بل  الروحاين  التقصر  هذا 
خطوة لنا من أجل نيل رضى هللا تعاىل 
وأن نكون عاملن أبسوة النيب  كل 
وليالينا  أايمنا  مجيُع  بنا  وتذهب  يوم، 
املوعود  املسيح  بيعة  بعهد  اإليفاء  إىل 

 .
هل  سؤاال:  علينا  يعرض  العهد  هذا 
ْينا بعهد قطعناه بعدم اإلشراك ابهلل؟  َوفـَ
عبادة  هو  هنا  الشرك  من  املراد  ليس 
املراد  بل  والقمر  والشمس  األواثن 
شرك  هو    النيب  قول  حبسب  منه 
الرايء يف األعمال، واجنراف املرء وراء 
أهوائه اخلفية. فيجب أن نتساءل: هل 
وتضحياتنا  وصيامنا  صلواتنا  كانت 
املالية وأعمالنا خلدمة اخللق والتضحية 
الناس  إلراءة  اجلماعة  خلدمة  أبوقاتنا 
أم  هللا  دون  من  اآلخرين  إلرضاء  أو 
ال؟ أو هل وقفت أهواؤان الكامنة يف 
املسيح  يقول  تعاىل؟  مقابل هللا  قلوبنا 
املوعود : »ليس املراد من التوحيد 
أن يقول املرء »ال إله إال هللا« ابللسان 
فقط وتقبع يف قلبه ألف وثن. بل الذي 

كتعظيم  ومكره  وكيده  عمله  يعّظم 
جيب  إنسان كما  على  يتوكل  أو  هللا 
التوكل على هللا أو يعّظم نفسه كتعظيم 
هذه  األصنام يف مجيع  عابد  فهو  هللا 
أنفسنا  أن حناسب  فعلينا  احلاالت.« 

حبسب هذا الـمحك. 
مث هناك سؤال آخر يفرض نفسه وهو: 
هل مضى عامنا املنصرم بريئا متاما من 
خالله  متسكنا  وهل  والزور  الكذب 
أبهداب الصدق واحلق. وهل واجهنا 
االلتزام  شأن  من  كان  حن  موقفا 
للخسارة  يعرضنا  أن  والصدق  ابحلق 
الصدق؟  عن  نتخّل  مل  ذلك  ومع 
معيارا  املوعود  املسيح  بّن  لقد 
هلذا االختبار أنه ما مل يتخل املرء من 
األهواء النفسانية الي حتول دون قوله 
َعّد صادقا ابملعىن  الصدق ال ميكنه أن يـُ
لقول  موقف  أهم  إن  فقال  احلقيقي. 
أو  حياتنا  حن كانت  هو  الصدق 

أموالنا أو شرفنا مهددا ابخلطر. 
أنفسنا  أبعدان  هل  هو:  السؤال  مث 
ختلق  أن  شأهنا  من  الي  األشياء  من 
يف  ويدخل  سيئة.  أفكارا  القلب  يف 
يف  والتلفاز  االنرتنيت  األشياء  هذه 
بواسطتهما  ُتبّث  إذا  الراهن  الزمن 
برامج تفسد األفكار. فإن كنا نشاهد 
خلعية  أفالما  الوسائل  تلك  بواسطة 
وبرامج سيئة أخرى فهذا يعين أننا قد 
حالتنا  وإن  البيعة،  عهد  عن  تنحينا 
تبعث على القلق ألن هذه األمور تقود 

إىل نوع من الزان. 
نسعى  أو  سعينا  هل  هو:  السؤال  مث 
أنفسنا من  ما يف وسعنا إلنقاذ  بكل 
عن  االمتناع  حكم  إن  النظر؟  سوء 
والنساء  الرجال  إىل  موّجه  النظر  سوء 
على حد سواء ألن األنظار احلرة قد 
هللا  أمر  فقد  لذا  األخطار  إىل  تؤدي 
بغض البصر. مث جيب أن نتساءل: 

قد أصبح معظم الناس عميانا لذا ال يمكن أن تصل نظرتهم حيث 
يمكن أن تصل أو ينبغي أن تصل نظرة المؤمن. ومن شأن المؤمن 
نفسه  يحاسب  بل  فحسب  منه  البراءة  ويظهر  اللغو  يتجنب  أاّل 
ويتفكر أنه جاء في حياته عام ومَضى، فماذا أعطانا وماذا أخذ منا؟ 
منظور  من  ينظر  أن  يريد  كان  وإذا  نِلنا؟.....  وماذا  ماذا خسرنا 
ديني وروحاني فما مستوى رؤيته لكي يعرف ماذا خسر وماذا نال؟ 
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الفسق  من  نوع  كل  اجتنبنا  هل 
فقد  املنصرمة؟  السنة  أثناء  والفجور 
قال النيب : ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق. 
بن  واخلصام  الشجار  يندلع  عندما 
حبق  أحياان  املرء  يستخدم  الفريقن 
إذا  غره كلمات قاسية وانبية، ولكن 
فعل ذلك مؤمن حبق مؤمن آخر فقد 
ارتكب الفسوق بل إذا فعل ذلك حبق 
فسوقا كذلك.  أيضا كان  املسلم  غر 
التجار  مفاده:  ما    النيب  يقول  مث 
 : فجار. قيل: التجارة حالل. فقال
بعضهم يكذبون عند عقدهم الصفقة 
كاذبة.  أبحالف  األسعار  ويرفعون 
كذلك قال  أبن الذين ال يشكرون 
فاسقون. فهذا  أيضا  وال يصربون هم 
هو معىن اجتناب الفسق. مث جيب أن 
نسأل أنفسنا: هل اجتنبنا كل أنواع من 
الظلم، وقد قال النيب : من غصب 
أخذ  أو  حقه  بغر  األرض  من  شربا 
حصاة غصبا فقد ظلم. هذا هو احملك 
الذي جيب أن خنترب أنفسنا من خالله. 
مث جيب أن نتساءل هل نزّهنا أنفسنا 
من اخليانة، وقد قال النيب : اَل خَتُْن 
َمْن َخاَنَك. فهذا هو احملك لالختبار. 
مث جيب أن نتساءل: هل بذلنا ُجهدان 
الفساد؟  أنواع  من  نوع  الجتناب كل 
وقد قال النيب : إن شر الناس هم 
الذين يعيثون الفساد. هؤالء املفسدون 

إذ  والغيبة  ابلوشاية  الفساد  يعيثون 
غيبًة  اآلخرين  إىل  الناس  ينقلون كالم 
ليورّطوا  يسعون  والذين  الفساد،  وبنّية 
املطيعن- الذين يطيعون نظام اجلماعة 
يف كل شيء - يف أعمال الفساد أو 

الذنوب هم مفسدون. 
هو  وهذا  لالختبار،  املعيار  هو  فهذا 
يربز  مث  واجتنابه.  الفساد  من  املراد 
أنواع  للعيان سؤال: هل جنتنب مجيع 
التمرد والبغي؟ وهل تتغلب علينا الثوائر 
اجتناب  إن  هتيج.  عندما  النفسانية 
الزمن  النفسانية جهاد كبر يف  الثوائر 
الراهن الذي تنشر فيه األابحية يف كل 
مكان. مث جيب أن نسأل أنفسنا هل 
أي  ال؟  أم  اخلمس  ابلصلوات  نلتزم 
هل صلينا مخس صلوات ابنتظام على 
مدار السنة املنصرمة أم ال؟ وقد أكد 
هللا تعاىل على الصالة يف عدة آايت 
يف القرآن الكرمي، بل أمر اباللتزام هبا 
أمرا مؤكدا. وقد قال النيب  أن ترك 

والكفر.  الشرك  إىل  املرء  جيّر  الصالة 
أنفسنا: هل ظللنا  مث جيب أن نسأل 
ملتزمن بصالة التهجد؟ وقد أمر النيب 
 اباللتزام هبا وأدائها ابنتظام. فهذا 
أبهنا    فقال  الصاحلن.  طريق  هو 
وسيلة التقرب إىل هللا وأهنا تنهى عن 
الذنوب والسيئات وُتنقذ من األسقام 

اجلسدية أيضا. 
بذلنا  هل  أنفسنا:  نسأل  أن  مث جيب 
قصارى جهودان لاللتزام ابلصالة على 
النيب  ألن ذلك من أوامر هللا تعاىل 
املهمة ووسيلة إلجابة أدعية املؤمنن. 
املرء  دعا  إذا  أبنه    النيب  يقول 
معلقا  دعاؤه  بقي  عليه  الصالة  بغر 
تصلوا  مل  فإن  واألرض،  السماء  بن 
أدعيتكم  ترتفع  لن  واستمررمت ابلدعاء 
السماء  إىل  تصل  ولن  األرض  من 
من  حمرومة  لكوهنا  معلقة  ستبقى  بل 
فمن  تعاىل.  هللا  بّينه  الذي  األسلوب 
الضروري لوصول األدعية إىل السماء 

ليس المراد من الشرك هنا هو عبادة األوثان والشمس والقمر بل المراد 
منه بحسب قول النبي  هو شرك الرياء في األعمال، وانجراف المرء 
وراء أهوائه الخفية. فيجب أن نتساءل: هل كانت صلواتنا وصيامنا 
وتضحياتنا المالية وأعمالنا لخدمة الخلق والتضحية بأوقاتنا لخدمة 
الجماعة إلراءة الناس أو إلرضاء اآلخرين من دون الله أم ال؟...
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على  ابلصالة  مصحوبة  تكون  أن 
نتساءل:  أن  جيب  . كذلك  النيب 
َقاَل  االستغفار، وقد  هل واظبنا على 
َرُسوُل اللَِّ  َمْن َلزَِم االْسِتْغَفاَر َجَعَل 
َوِمْن ُكلِّ  خَمْرًَجا  ِضيٍق  ِمْن ُكلِّ  َلُه  هللاُ 
رًَجا َوَرزََقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب.  َهمٍّ فـَ
مث هناك سؤال آخر جيب طرحه وهو: 
هل ظللنا متوجهن إىل محد هللا تعاىل 
اَبٍل  ِذي  َأْمٍر  : ُكلُّ  النيب  قال  وقد 
ويكون  َأْقَطُع.  اِبحْلَْمِد  ِفيِه  ْبَدُأ  يـُ اَل 
حمروما من الربكة والتأثر. مث جيب أن 
نسأل: هل اجتنبنا إيذاء أقاربنا وغرهم 
وألسنتنا  أيدينا  امتنعْت  وهل  مجيعا، 
عن إيذاء اآلخرين. هل عاَمْلنا الناس 
التواضع  كان  هل  والعفو؟  ابلصفح 
عالقة  على  بقينا  هل  البارزة؟  َمزِيَّتنا 
يف  تعاىل  هللا  مع  والوفاء  اإلخالص 
حالة الفرح والرتح دائما ومل َنْشُك منه 
على أنه مل جُيب أدعيتنا أو ملاذا ابُتلينا 
من  النوع  هذا  نشأ  وإذا  ما؟  مبصيبة 
الشكوى فال ميكن أن يكون صاحبه 
مؤمنا. مث جيب أن نتساءل: هل بذلنا 
التقاليد  الجتناب  جهودان  قصارى 
كليا؟  النفسانية  واألهواء  والبدعات 
فقد قال النيب  ما مفاده: عليكم أن 
تتنبوا التقاليد والبدعات ألهنا تقودكم 
إىل الضالل. مث السؤال هو: هل بذلنا 
القرآن  أبوامر  للعمل  وسعنا  يف  ما 

الكرمي وأوامر رسول هللا  وتعليماته 
كلها؟ مث هناك سؤال: هل ختلينا عن 
الكرب والنخوة كليا، أو سعينا للتخلي 
الشرك  بعد  أكرب مصيبة  عنهما؟ ألن 
هو االستكبار والنخوة. وقد قال النيب 
 لن يدخل اجلنة متكرب. واملراد من 
احلقَّ  املرُء  ينكر  أن  هو  االستكبار 
ويسيء  وحيقِّرهم  ابلناس  ويستهن 
معاملتهم. مث السؤال هو: هل حاولنا 
أن نضرب أمثلة عليا يف حسن اخُللق؟ 
واملسكنة؟  ابحِللم  لاللتزام  سعينا  وهل 
عالية  النيب  عند  املساكن  مكانة  فإن 
جدا لدرجة كان  يدعو هللا تعاىل: 
ِمْسِكيًنا  وََأِمْتيِن  ِمْسِكيًنا  َأْحِييِن  اللَُّهمَّ 
هل  اْلَمَساِكِن.  زُْمرَِة  يِف  وَاْحُشْريِن 
الدين  كان كُل يوم يزيدان رسوخا يف 
قلوبنا؟  يف  وشوكته  عظمته  ويرسخ 
عهدان  يكن  أمل  نتساءل:  أن  وجيب 

بتقدمي الدين على الدنيا الذي رّددانه 
على مدار السنة عهدا فارغا فحسب؟ 
مث جيب أن نسأل أنفسنا: هل حاولنا 
أن  درجة  إىل  لإلسالم  حبا  نزداد  أن 
وكرامتنا وحسبناه  أموالنا  على  فّضلناه 
أعّز علينا وأحّب لنا من أوالدان أيضا؟ 
فقد قال النيب  أبن هللا تعاىل بعثين 
أن  اإلسالم هو  واملراد من  ابإلسالم، 
عن  وختلَّوا  هلل كليا  أنفسكم  تسلِّموا 
الصالة  وأقيموا  األخرى كلها،  اآلهلة 
وآتوا الزكاة. مث جيب أن نسأل أنفسنا: 
هل بذلنا جهدا يف التقدم يف مواساة 
سعينا  هل  هو:  السؤال  مث  اخللق؟ 
ُأعطينا  ما  تعاىل بكل  لنفيد َخلق هللا 
النيب  قال  فقد  واملواهب؟  القوى  من 
إىل هللا  وأحبكم  عيال هللا  اخللق   :
قضاء  وأكثركم  عياله  إىل  أحسنكم 
حلاجاهتم. مث السؤال هو: هل نصحنا 
أوالدان أن نكون مثاال أعلى يف طاعة 
أمثلة  ونضرب    املوعود  املسيح 
طاعة  ونزداد  طاعته  يف  أبنفسنا  عليا 
نسأل  أن  جيب  مث  يوم.  إثر  يوما  له 
لدرجة  الطاعة  يف  تقدمنا  هل  أنفسنا 
حىت ال تكون للعالقات الدنيوية كلها 
نفَسه  يفرض  مث  أمامها؟  أمهية  أدن 
سؤال: هل استمرران يف الدعاء ليوفقنا 
املستمر يف  والتقدم  للثبوت  تعاىل  هللا 
ظللنا  وهل  األمحدية؟  اخلالفة  طاعة 

بعدم  قطعناه  بعهد  َوَفْينا  هل 
اإلشراك بالله؟ ليس المراد من 
األوثان  عبادة  هو  هنا  الشرك 
والشمس والقمر بل المراد منه 
بحسب قول النبي  هو شرك 
وانجراف  األعمال،  في  الرياء 
الخفية.  أهوائه  وراء  المرء 
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ننصح ونوجه أوالدان على مدار السنة 
ليكونوا على عالقة احلب واإلخالص 
مع اخلليفة ودعوان أيضا أن يوفق هللا 
أوالدان لالنتباه إىل هذا األمر. مث هناك 
للخليفة  دعوان  وهو: هل  آخر  سؤال 

واجلماعة ابنتظام؟
يف  مضت  قد  السنة  هذه  إذا كانت 
حال يكون جوابنا ألكثر هذه األسئلة 
بنعم فقد كسبنا كثرا رغم وجود بعض 
الثغرات ونقاط الضعف. أما إذا كان 
بـــــــ   أثرهُتا  الي  األسئلة  معظم  جواب 
»ال« أو سلبيا فالوضع ُمقلق. وعلينا 
ونراجع  حاالتنا  يف  النظر  منعن  أن 
أوضاعنا. وميكن تداُرك ذلك ابلدعاء 
يف هاتن الليلتن أي هذه الليلة وليلة 
حبيث  العام،  هذا  من  األخرة  الغد 
نصمم بكل عزم ونعقد عهدا وندعو 
أن  خاصة  بصفة  السنة  مستهل  يف 
تقصراتنا ويوفقنا  عن  تعاىل  هللا  يعفو 
للكسب أكثر فأكثر يف السنة اجلديدة، 
وال جيعلنا من اخلاسرين بل نكون من 
مستعدين كل  يبَقون  الذين  املؤمنن 
من  هلم  ما  بكل  للتضحية  وآن  حن 

أجل الفوز مبرضاة هللا تعاىل.
املسيح  من كالم  مقتبسا  لكم  أقدم 
أبناَء  فيه  نصح  املوعود  الذي 
فقد  إعالن،  صورة  يف  ونَشره  مجاعته 

: قال

املوجودين  مجاعي  أفراد  على  »جيب 
أماكنهم  يف  يسكنون  الذين  أو  هنا 
أن يصغوا إىل وصيي هذه جيدا؛ أّن 
اهلدف من انضمامهم إىل هذه اجلماعة 
هو  والطاعة  ابلوالء  معي  وتعهدهم 
األخالق  يف  مستوى  أعلى  يبلغوا  أن 
وأال  والتقوى،  والسعادة  احلسنة 
اخُللق يف  الفساد والشر، وسوء  يقربوا 
تصرفاهتم. وعليهم أن يؤدوا الصلوات 
بكلمة  يتفّوهوا  وال  مجاعًة؛  اخلمس 
بلساهنم.  أحًدا  يؤذوا  وال  كذب، 
يطرّن  وال  رذيلة،  يرتكبوا  أال  عليهم 
وفتنة.  وفساد  وظلم  شر  أي  بباهلم 
ابختصار عليهم أن جيتنبوا كّل شكل 
ومن  واجلرائم  املعاصي  أشكال  من 
كل ما هنينا عنه من األفعال واألقوال 
غر  والتصرفات  النفس  أهواء  ومجيع 
هللا  عباد  يكونوا  أن  وعليهم  الالئقة. 
عدميي  القلوب،  طاهري  وجّل،  عّز 

الضرر ومساكن. وعليهم أال يسمحوا 
ألّية بذرة ساّمة أن تنمَو يف نفوسهم. 
اجلنس  مع  التعاطف  يكون  أن  جيب 
ينبغي  )حبيث  األول،  البشري هدفهم 
بل  فقط،  مؤمنا  املؤمن  يواسي  ال  أن 
جيب أن يكون مبدؤهم مواساة البشر 
كلهم( وأن يشوا هللا عّز وجّل. جيب 
َتهم وأيديهم وأفكارهم  أن حيفظوا أْلِسنـَ
من كّل نوع من الرجس، وطرق الفساد 
والتمرد كلِّها واخليانة. جيب عليهم إقامة 
الصلوات اخلمس يومًيا مبنتهى االلتزام، 
واخلداع  واالعتداء،  الظلم،  وجيتنبوا 
والرشوة وغصب أموال اآلخرين وهضم 
َز بدون مربر. عليهم  حقوقهم، والتحيـّ
فاسدة  صحبة  أّية  يف  ُيشاركوا  أاّل 
أحد  أّن  بعد  فيما  ثبت  ولو  شريرة، 
جلسائهم ال يطيع أوامر هللا تعاىل أو 
احملسنة  للحكومة  أمينا  انصحا  ليس 
أو  العباد،  حقوق  أبداء  يهتم  ال  أو 

هل أبعدنا أنفســـنا من األشـــياء التي من شـــأنها أن تخلق في 
القلب أفكارا سيئة. ويدخل في هذه األشـــياء االنترنيت والتلفاز 
في الزمن الراهن إذا ُتبّث بواســـطتهما برامج تفســـد األفكار. 
فإن كنا نشـــاهد بواسطة تلك الوســـائل أفالما خالعية وبرامج 
ســـيئة أخرى فهذا يعنـــي أننا قـــد تنحينا عن عهـــد البيعة،
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أنه ظامل أو مؤذ، أو سيئ السلوك، أو 
يف  ابستمراره  هللا  عباد  يدع  أن  يريد 
الكالم  وسوء  وسالطته  اللسان  بذاءة 
الذي  الشخص  والبهتان واالفرتاء ضد 
فمن  والطاعة؛  البيعة  معه عهد  عقدمت 
السيئة  هذه  تزيلوا  أن  عندها  واجبكم 
هذا  مثل  عن  تعرضوا  وأن  بينكم  من 
الشخص اخلطر. )أي  احذروا جمالسة 
املسيح  سيدان  ضد  يتكلم  من  كل 
املوعود  ومصادقَته وإنشاء العالقة 
ذلك  لكن  ألنه خطر جدا.  ذلك  به 
بد  فال  الدعوة،  تبلِّغوه  ال  أن  يعين  ال 
فالسعداء  إليهم  الرسالة  إيصال  من 
وإمنا  القول.  يستمعون  الطبع  وسليمو 
املراد أن حتذروا أولئك الذين يف طبعهم 
على  ويصرّون  يسيئون  الذين  أو  نفاق 
واملسبات  الشتائم  غر  يتفوهوا  ال  أن 
التحدث  على املسيح املوعود  أو 
إبيذاء  هتّموا  وال  اجلماعة(  نظام  ضد 
أو  قوم  أو  دين  أي  من  شخص  أي 
الناصحن  من  للجميع  وكونوا  مجاعة، 
مؤٍذ  أيُّ  جيد  أن  واحذروا  املخلصن. 
فاسق  أو  متمرِّد  أو  أو شرير  فاسد  أو 
جمالسكم  إىل  طريقا  السلوك  سيئ  أو 
هذا  مثل  ألّن  بيوتكم.  يف  يعيش  أو 
عثاركم  يتسبب يف  أن  الشخص ميكن 
يف أّي وقت. )أي إذا جاَلسوكم كثرا 

فسوف تتعثرون أنتم أيضا(

الي ظللت  والشروط  األمور  هذه هي 
أحّثكم عليها منذ البداية، ومن واجب 
هبذه  يعمل  أن  مجاعي  من  فرد  كّل 
السلوك  جيد  أال  وجيب  الوصااي كلها. 
السيئ والسخرية واالستهزاء طريقا إىل 
بقلوب  األرض  على  امشوا  جمالسكم. 
نقية.  وأفكار  نزيهة،  وطبائع  طيبة، 
اعلموا أنه ليس كّل شّر جديرًا ابملواجهة، 
لذلك عليكم أن تعّودوا أنفسكم على 
األحيان،  معظم  يف  والصفح  العفو 
واختذوا من الصرب واحللم منهًجا لكم. 
موقف،  يف كل  للمقاومة  داعي  )فال 
الصرب واحللم(  العفو، وأعِملوا  فاعتادوا 
ال هُتامجوا أحًدا بغر وجه حق، واكبحوا 

أهواء النفس كليًة. وإذا دخلتم يف نقاش 
أو حبث دييّن، فيجب أن يكون حواركم 
حضاري.  وأسلوب  بلطف  متسما 
من  فانصرفوا  أحد  إليكم  أساء  وإذا 
إذا  سالًما.  قائلن  اجمللس  ذلك  مثل 
إليكم،  وأسيء  وُشتمتم  اضُطهدمت  ما 
السفه  ُتقابلوا  أال  عليكم  أّن  فاعلموا 
مثلهم.  فإّنكم ستكونون  وإال  ابلسفه، 
مجاعة  جيعلكم  أن  وجّل  عّز  هللا  يريد 
تكون أسوة يف الصالح والصدق للعامل 
هو  َمن  إخراج كّل  إىل  فسارِعوا  كّله، 
مثال للشر واألذى واالستفزاز والسلوك 
ال  الذي  إّن  صحبتكم.  من  السيئ 
ابلتواضع  مجاعتنا  يف  العيش  يستطيع 
والرب والتقوى واحللم ولطيف الكالم و 
فسينفصل  السلوك،  وحسن  الصالح  
عّنا عاجال، ألّن ربنا ال يريد أن يبقى 
وسيموتنَّ  الشخص،  ذلك  مثُل  فينا 
بسبيل  اْلتزامه  لعدم  وشقاء  بؤس  يف 
الصالح. فاحذروا! وكونوا طّييب القلب 
من  سُتعرفون  حًقا.  أتقياء  متواضعن 
اخلمس  ابلصلوات  التزامكم  خالل 
ومن احلالة األخالقية. أما الذي كانت 
االلتزام  يقدر على  فلن  الشّر  بذرة  فيه 
هبذه النصيحة. فلتكن قلوبكم بريئة من 
وأن  الظلم  عن  بعيدة  وأيديكم  الزيف 
وأال  الرجس  من  نزيهة  عيونكم  تكون 
ومواساة  الصدق  غُر  داخلكم  يكون 

والنخوة  الكبر  هل تخلينا عن 
كليا، أو سعينا للتخلي عنهما؟

ونوجه  ننصح  ظللنـــا  وهل 
الســـنة  مدار  على  أوالدنا 
ليكونـــوا على عالقة الحب 
واإلخالص مـــع الخليفة؟. 
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الذين  أصحايب  من  آمل  اخلالئق. 
يضربوا  أن  قاداين  يف  عندي  يسكنون 
أمثلة عليا يف قواهم اإلنسانية كلها. ال 
أريد أن ينضم إىل هذه اجلماعة الصاحلة 
أو  مشبوهة،  أحواله  تكون  شخص 
االعرتاض  من  نوع  أّي  توجيه  ميكن 
أّي  ينطوي طبُعه على  أو  إىل سلوكه، 
من  آخر  نوع  أو  الفنت  إاثرة  من  نوع 
النجاسة. فيكون واجبا وفرضا علّي لو 
تناهت إىل مسعي شكوى عن أحد أنه 
يف  جيلس  أو  عمدا  هللا  فرائض  ُيضيع 
جملس االستهزاء واللغو )أي جيلس يف 
جمالس األعداء الي جيري فيها السخرية 
السوء  جمالس  يف  جيلس  أو  والبذاءة، 
بشكل عام( أو يوجد فيه نوٌع آخر من 
مجاعي  من  أْفصله  أن  التصرف  سوء 

فورا.
وهُتّيأ ابجلهد  َعّد  تـُ الي  املزرعة  أن  احلق 
واملشقة تنبت فيها الطفيليات أيضا الي 
تدر ابإلتالف واحلرق، كذلك جرت 
مجاعي  عنها  خترج  وال  دائما  هللا  سنة 
أيضا. وأعلم جيدا أن الذين دخلوا يف 
هللا  جعل  احلقيقة  وجه  على  مجاعي 
تعاىل قلوهبم تنفر طبعا من السيئة وحتب 
لآلخرين  سُيبدون  أهنم  وآمل  احلسنة، 

قدوًة حسنة حلياهتم.«
واضعن  حياتنا  هللا  لقضاء  وفقنا 
املسيح  نصيحَة  االعتبار  عن  يف 

وأن  هذا،  وتنبيهه  املوعود  هذه 
نويف بعهد البيعة الذي قطعناه، حبيث 
برضوان  للفوز  سعيا  حياُتنا  تنقضي 
منوذج  أمثل  للناس  هللا  ونقدم 
أمنية  حبسب  حياتنا  بقضاء  للعيش 
املوعود .  أكرَمنا  املسيح  سيدان 
عن  الطرف  ا  غاضًّ هللا  إبنعامات 
املقدرة  النجاحاِت  وأراان  تقصراتنا، 
وأن   . املوعود املسيح  جلماعة 
السنة اجلديدة ابلربكات، وختْيب  أتيت 
العدو  هلا  يطط  الي  املكايُد  وتفشل 
اجلماعة.  عداء  يف  يتمادى  الذي 

فاعلموا أّن عليكم أال ُتقابلوا الســـفه بالسفه، وإال فإنّكم ستكونون 
مثلهـــم. يريد الله عّز وجّل أن يجعلكم جماعة تكون أســـوة في 
الصالح والصدق للعالم كلّه، فســـاِرعوا إلى إخـــراج كّل َمن هو 
مثال للشـــر واألذى واالستفزاز والســـلوك السيئ من صحبتكم.

من  األمحديون  يستطع  مل  العام  هذا 
وهم  قاداين  إىل  الذهاب  ابكستان 
أن  تعاىل  هللا  نسأل  بذلك،  حمزونون 
وُيفرج  غليلهم،  يروي  ما  هلم  يهيء 
فقد  أيًضا  اجلزائر  يف  األمحدين  عن 
رُفعت ضد بعضهم قضااي مزورة وهم 
معتقلون يف السجن. نسأل هللا تعاىل 
يتمادى  العدو  إذا كان  َأسرهم.  فكَّ 
الغامشة  والتصرفات  االعتداءات  يف 
فثمة حاجة لنجعل حياتنا اتبعة ملرضاة 
هللا  ونركز على الدعاء أكثر، وفقنا 

هللا  لذلك.

»... الحق أن المزرعة التي ُتَعّد وُتهّيأ بالجهد والمشقة تنبت فيها 
الطفيليات أيضا التي تجدر باإلتالف والحرق، كذلك جرت سنة الله 
دائما وال تخرج عنها جماعتي أيضا. وأعلم جيدا أن الذين دخلوا في 
جماعتي على وجه الحقيقة جعل الله تعالى قلوبهم تنفر طبعا من السيئة 
وتحب الحسنة، وآمل أنهم سُيبدون لآلخرين قدوًة حسنة لحياتهم.«
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هللا  أفعال  عجائب  من 
يبعث  عندما  أنه  تعاىل، 
هنالك  وتكون  نبيا، 
ال  فإنه  زمنه،  وإىل  إليه  تشر  نبوءات 
جيعل هذه األنباء تنطبق عليه فحسب، 
ال  حبيث  دعواه،  يف  متفردا  جيعله  بل 
يكون هنالك مدٍَّع آخر ينافسه. وحىت 
أنه  يدعي  أن  العابثن  أحد  حاول  لو 
مصداق هلذه الدعوى، فإنه سرعان ما 
يندثر، ويبقى املدعي الصادق ومجاعته 
إذا  إنه  يقول  البسيط  واملنطق  متفردة. 
هنالك  الوقت، وكان  الوقت هو  كان 
شخص واحد ومجاعة واحدة تقول إهنا 
مصداق األنباء، فإن هذا يكفي لكي 
وتصبح  احلقة،  اجلماعة  أبهنا  نصدق 
من  ملزيد  ليست سوى  األخرى  األدلة 

االطمئنان.

ا  َلمَّ ُهْم  ِمنـْ ﴿وَآَخرِيَن  نبأ  رأسها  وعلى 
ورد  الذي   )4 )اجلمعة  هِبِْم﴾  ْلَحُقوا  يـَ
النيب  فسره  والذي  اجلمعة،  سورة  يف 
الثانية  النشأة  زمن  سيكون  أبنه   
لإلسالم، والذي سيكون على يد رجل 
فارسي يعيد اإلميان من الثراي. وهذا النبأ 
احنطاط  بفرتة  ستمر  األمة  أن  يتضمن 
هذا  ولكن  اإلميان،  فيها  ُيرفع  وفساد، 
أخرى.  مرة  سيعيده  الفارسي  الرجل 
فيه  حنن  الذي  الزمن  هذا  أن  وواضح 
ينكر  وال  اإلسالم،  احنطاط  زمن  هو 
مكابر.  سوى  البائسة  احلالة  هذه 
أهنا  ابدعائها  وحدها  مجاعتنا  وتفردت 
على  األدلة  وقدمت  للنبأ،  املصداق 
مؤسسها  هو  إمنا  الفارسي  الرجل  أن 
أن  إما  عليه  ذلك  ينكر  فمن   .
يثبت أن هذا الزمن ليس زمن احنطاط 

أما املكذبون واملعارضون، فليس لديهم 
الوقت  أن  وإنكار  التكذيب،  سوى 
يعلن  بديل  لديهم  وليس  الوقت،  هو 
أنه املصداق احلقيقي لألنباء. فلو كان 
هنالك مدٍَّع آخر أو مجاعة أخرى تعلن 
أهنا هي املصداق هلذه األنباء، لسقط 
بد  ال  وأصبح  الدامغ،  الدليل  هذا 
تعدد  إذا  البحث عما سواه؛ ألنه  من 
يف  نبحث  أن  واجبا  أصبح  املدعون 
دعوى كل فريق ملعرفة أيهم على احلق، 
ولكن التفرُّد عند ثبوت أن الوقت هو 
صدق  على  قواي  دليال  يشكل  الوقت 
هذا  وكان  لدحضه،  سبيل  ال  املدعي 
بيد  األدلة  أقوى  من  ابستمرار  الدليل 
سيدان  رأسهم  وعلى  األنبياء،  مجيع 

. حممد خامت النبين
ففيما يتعلق جبماعتنا، فأول هذه األنباء 

تــميم  أبو دقة

التفرد من أقوى األدلة  على صدق
 المسيح الموعود والجماعة



21

التقوىالمجلد التاسع والعشرون،  العدد الثامن، ربيع األول والثاني1438 هـ  كانون األول / ديسمبر  2016 م

اإلسالم، وأن اإلسالم واملسلمن هم يف 
أحسن أحواهلم، أو أن أييت هبذا الرجل 
الفارسي املوعود ومجاعته إن مل يقبل أبن 
مجاعتنا هي املصداق هلذه النبوءة. فهل 

هذا مبقدور أي من املعارضن؟
ومن هذه األنباء أيضا نبأ نزول املسيح 
يف آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل 
اخلنزير ويضع اجلزية أو احلروب الدينية، 
الدجال. ولكي  أنه سيقتل  أيضا  وورد 
زمان  حول  اجلدل  أي  احلديث  حيِسم 
وهي  واضحة  عالمة  وضع  فقد  نزوله 

ترك القالص، إذ جاء يف احلديث:
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  أَنَُّه  رََة  ُهرَيـْ َأيِب  ﴿َعْن 
ْنزَِلنَّ اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما  اللَِّ  : »وَاللَِّ لَيـَ
َلنَّ  ْقتـُ َولَيـَ ِليَب  الصَّ َلَيْكِسرَنَّ  فـَ َعاِداًل 
رََكنَّ اْلِقاَلُص  تـْ اخْلِْنزِيَر َولََيَضَعنَّ اجْلِزَْيَة َولَتـُ
مسلم،  )صحيح  َها«  َعَليـْ ُيْسَعى  َفاَل 

كتاب اإلميان(
ترك  زمن  سيكون  زمنه  أن  يعين  وهذا 
الركوب على اإلبل وزمن ظهور وسائل 
املواصالت احلديثة. وهذا احلديث يشر 
أيضا إىل أن ابقي العالمات الي وردت 
التكوير،  سورة  يف  الكرمي  القرآن  يف 
والي منها تعطيل العشار الذي ورد يف 
احلديث، هي هلذا الزمن أيضا الذي هو 

زمن نزول املسيح، إذ جاء فيها:
اْلِعَشاُر  َوِإَذا  ُسرَِّْت*  اجْلَِباُل  ﴿َوِإَذا 
ُحِشَرْت*  اْلُوُحوُش  َوِإَذا  َلْت*  ُعطِّ

ُفوُس  النـُّ َوِإَذا  َرْت*  ُسجِّ اْلِبَحاُر  َوِإَذا 
أِبَيِّ  ُسِئَلْت*  اْلَمْوُءوَدُة  َوِإَذا  ُزوَِّجْت* 
ُحُف ُنِشَرْت ﴾  َذْنٍب ُقِتَلْت* َوِإَذا الصُّ

)التكوير 11-4(
أدن  دون  الوقت  هو  هذا  أن  وواضح 
املوعود  املسيح  ظهر  وابلفعل،  شك، 
ظهور  بدء  عند  متاما  مجاعته  وأنشئت 
وسائل املواصالت احلديثة هذه، وهذه 
العالمة وحدها تكفي، ولكن العالمات 
وتسجر  الصحف  نشر  من  األخرى 
البحار وتسير اجلبال ابملشاريع اهلندسية 
الضخمة وابلبواخر الي حتمل جباال من 
البضائع وغر ذلك من العالمات تزيد 

األمر وضوحا ويقينا. فالذي يؤمن أبن 
املسيح سينزل من السماء على احلقيقة، 
أبي  النبأ  هذا  بتحقق  يؤمن  الذي  أو 
أن  عليه  الواجب  فإن  أخرى،  طريقة 
الذي ظهر يف  م هذا املسيح احلق  يقدِّ
ذلك الوقت متاما، إذا مل يقبل مبسيحنا. 

ولكن أنَّ له ذلك!
الفرقة  ظهور  نبأ  األخرى  األنباء  ومن 
إىل  تفرقها  بعد  األمة  هذه  يف  الناجية 
قبل،  من  إسرائيل  عديدة كبين  فرق 
وكذلك تشابه األمة مع بين إسرائيل يف 
الفساد، إذ جاء يف احلديث الشريف: 
َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
لََيْأِتَنَّ َعَلى ُأمَِّي َما أََتى َعَلى   : َِّالل
ْعِل َحىتَّ ِإْن  ْعِل اِبلنـَّ َبيِن ِإْسرَاِئيَل َحْذَو النـَّ
ُهْم َمْن أََتى ُأمَُّه َعاَلِنَيًة َلَكاَن يِف  َكاَن ِمنـْ
ِإْسرَاِئيَل  َبيِن  َوِإنَّ  َذِلَك  َيْصَنُع  َمْن  ُأمَِّي 
ْفرَتُِق  تـَْنِ َوَسْبِعَن ِملًَّة َوتـَ َفرََّقْت َعَلى ِثنـْ تـَ
ُأمَِّي َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعَن ِملًَّة ُكلُُّهْم يِف 
اَي  ِهَي  َوَمْن  َقاُلوا  وَاِحَدًة  ِملًَّة  ِإالَّ  النَّاِر 

د عند ثبـــوت أن الوقـــت هو الوقت يشـــكل  ولكـــن التفـــرُّ
دليال قويـــا على صـــدق المدعي ال ســـبيل لدحضـــه، وكان 
هـــذا الدليـــل باســـتمرار مـــن أقـــوى األدلـــة بيـــد جميع 
. األنبيـــاء، وعلى رأســـهم ســـيدنا محمـــد خاتـــم النبيين

الذي  الزمن  هـــذا  أن  وواضح 
انحطاط  زمـــن  هو  فيه  نحن 
اإلســـالم، وال ينكـــر هـــذه 
الحالة البائســـة سوى مكابر. 
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َرُسوَل اللَِّ َقاَل َما َأاَن َعَلْيِه وََأْصَحايِب؟. 
عن  اإلميان  كتاب  الرتمذي،  )سنن 

رسول هللا(
وجاء يف احلديث أيضا أن هذه الفرقة 

ستكون اجلماعة:
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 
رََقْت َعَلى  تـَ افـْ ِإْسرَاِئيَل  َبيِن  ِإنَّ   : َِّالل
ْفرَتُِق  ِإْحَدى َوَسْبِعَن ِفرَْقًة َوِإنَّ ُأمَِّي َستـَ
تـَْنِ َوَسْبِعَن ِفرَْقًة ُكلَُّها يِف النَّاِر  َعَلى ِثنـْ
ابن  )سنن  اجْلََماَعُة.  َوِهَي  وَاِحَدًة  ِإالَّ 

ماجه، كتاب الفنت(
معن،  زمن  عن  يتحدث  النبأ  وهذا 
فيه  تشتد  الي  الفساد  زمن  وهو 
الزمن  املسلمن، وعند هذا  الُفرقة بن 
واحدة،  فرقة  مع  فقط  احلق  سيكون 
الي ستكون »اجلماعة« والي ستكون 
وأصحابه.    النيب  عليه  كما كان 
الرجل  بعثة  بنبأ  النبأ  هذا  يربط  وهذا 
الفارسي يف زمن احنطاط األمة، والذي 
وينشئ مجاعة    للنيب  ممثال  سيكون 
أن  ومبا  ابألولن.  امللحقة  اآلخرين 
إسرائيل  بين  مع  ستتشابه  األمة  هذه 
ستتشابه  فهي  والفساد  االفرتاق  يف 
الناجية  الفرقة  نشوء  يف  أيضا  معها 
يف  الناجية  الفرقة  أن  ومعلوم  فيها. 
كانت  فسادهم  عند  إسرائيل  بين 
بن  عيسى  املسيح  أنشأها  الي  الفرقة 
تتفرد  مجاعتنا  فإذا كانت   . مرمي 

املوعودة  الناجية  الفرقة  أهنا  تعلن  أبهنا 
وكان  هذا،  والفساد  االفرتاق  زمن  يف 
مؤسسها يعلن أنه املسيح املوعود، فهل 
بقي شك بعد ذلك أهنا هي اجلماعة 
سوى  املعارضن  أمام  فليس  احلقة؟ 
والفساد  االفرتاق  إبنكار  مياحكوا  أن 
الفرقة  هذه  يقدموا  أن  أو  األمة،  يف 
املسيح يف  مثيل  يؤسسها  الي  الناجية 
األمة كما أسس املسيح عيسى بن مرمي 
فهل  إسرائيل.  بين  يف  الناجية  الفرقة 

يستطيعون ذلك؟
الراشدة  اخلالفة  عودة  نبأ  هنالك  مث 
أول  تنشأ  أن  بعد  النبوة  منهاج  على 
تتحول إىل ملك عاض مث إىل  مرة مث 
يف  النبأ  هذا  جاء  وقد  جربي.  ملك 
َفُة  حديث النيب  إذ قال: عن ُحَذيـْ
بـُوَُّة ِفيُكْم  َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َتُكوُن النـُّ
ِإَذا  ُعَها  رْفـَ يـَ مُثَّ  َتُكوَن  َأْن  اللَُّ  َشاَء  َما 
َعَلى  ِخاَلَفٌة  َتُكوُن  مُثَّ  َعَها  رْفـَ يـَ َأْن  َشاَء 
َأْن  اللَُّ  َشاَء  َما  َتُكوُن  فـَ بـُوَِّة  النـُّ َهاِج  ِمنـْ

َعَها  رْفـَ ُعَها ِإَذا َشاَء اللَُّ َأْن يـَ رْفـَ َتُكوَن مُثَّ يـَ
َشاَء  َما  َيُكوُن  فـَ ا  َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُن  مُثَّ 
َأْن  َشاَء  ِإَذا  ُعَها  رْفـَ يـَ مُثَّ  َيُكوَن  َأْن  اللَُّ 
َتُكوُن َما  َعَها مُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجرْبِيًَّة فـَ رْفـَ يـَ
َشاَء  ِإَذا  ُعَها  رْفـَ يـَ مُثَّ  َتُكوَن  َأْن  َشاَء اللَُّ 
َهاِج  َعَها مُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمنـْ رْفـَ َأْن يـَ
بـُوَِّة مُثَّ َسَكَت. )مسند أمحد، كتاب  النـُّ

أول مسند الكوفين(
بعد  الراشدة  اخلالفة  قامت  وابلفعل 
النيب  واستمرت ثالثن عاما، مث نشأ 
امللك العاض الذي متثَّل يف بين أمية مث 
بين العباس، مث كان امللك اجلربي الذي 
طبقت  الي  العثمانية  اخلالفة  يف  متثَّل 
نظاما جرباي قسراي. ومعلوم أن السلطنة 
العثمانية قد أفلت منها زمام األمور يف 
عام 1908 إىل أن حدث االنقالب 
عبد  السلطان  على   1909 عام  يف 
صالحياته  من  وجرد  الثاين  احلميد 
وأصبحت  منه،  بدال  ابنه  وُعن 
يف  متاما  ألغيت  أن  إىل  إمسية  اخلالفة 

فليس أمـــام المعارضين ســـوى أن يماحكوا بإنـــكار االفتراق 
والفســـاد في األمـــة، أو أن يقدمـــوا هذه الفرقـــة الناجية التي 
يؤسسها مثيل المســـيح في األمة كما أسس المسيح عيسى بن 
مريم الفرقة الناجية في بني إســـرائيل. فهل يســـتطيعون ذلك؟
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عام 1924. ومعلوم أيضا أن اخلالفة 
اجلماعة  يف  بدأت  قد  الثانية  الراشدة 
متاما  األمحدية عام 1908  اإلسالمية 
فورا، وهكذا    وفاة مؤسسها  بعد 
أنبأ عنها  الي  السلسلة  تواصلت هذه 
وجاءت  زمين،  انقطاع  دون  احلديث 
النيب  ممثل  أنشأها  الي  اجلماعة  يف 
وخادمه الذي كان على هنج نبوته. 
فإذا مل تكن خالفة قد نشأت يف ذلك 
الزمان مباشرة سوى اخلالفة يف اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية الي ما زالت قائمة 
حىت اليوم، وإذا كانت قد فشلت كل 
بعض  يد  اخلالفة على  إقامة  حماوالت 
السياسين الطاحمن بعد سقوط خالفة 
احملاوالت  هذه  أن  رغم  العثمانين- 
الذي كان  الوقت  مرور  بعد  جاءت 
ال  وهي  اخلالفة،  فيه  تظهر  أن  جيب 
تصلح حىت وإن جنحت مؤقتا بسبب 
ابلفرقة  ارتباطها  ولعدم  الوقت  مرور 
الناجية وهنج النبوة ونزول املسيح- فهل 

بقي بيد املعارضن شيء بعد ذلك؟
من الواضح أنه ليس يف يد املعرتضن 
التكذيب والتشكيك يف صدق  سوى 
وهذا كان  ومؤسسها،  اجلماعة  هذه 
فال  ابستمرار.  الكافرين  ومنهج  ُسنَّة 
وقذف  والتكذيب  التشكيك  يصلح 
عند  هذا  التفرُّد  دليل  أمام  الشبهات 
ثبوت الوقت، وال ينبغي حىت أن ُينظر 

يف دعاوى هؤالء املعارضن ما داموا ال 
مون البديل املنافس الذي َيثُبت أنه  يقدِّ
احلق وأن مجاعتنا ومؤسسها على  هو 

الباطل.
وتعاضدها  األنباء  هذه  انطباق  فمع 
هؤالء  أن  الواضح  من  وتضافرها، 
سوى  دعوى  هلم  ليس  املعرتضن 
عنها،  الناس  وإبعاد  اجلماعة  تكذيب 
وال يهمهم أن يهتدي الناس إىل احلق. 
بل كثر منهم ال جيرؤون على أن يعلنوا 
عما هو احلق من وجهة نظرهم ألهنم 
هم أبنفسهم ال يعرفونه وال يريدون أن 
أن  يهمهم  ما  به. كل  أنفسهم  يلزموا 
فحسب.  اجلماعة  عن  الناس  يصدوا 
وهذا يف الواقع يؤكد أهنم ليسوا سوى 
هللا  أمام  أعلن  الذي  الشيطان  صوت 

تعاىل بسبب حسده وحقده وفجوره:

ُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك  َتيِن أَلَقـْ ﴿َقاَل َفِبَما َأْغَويـْ
ْنِ أَْيِديِهْم  ُهْم ِمْن بـَ نـَّ اْلُمْسَتِقيَم * مُثَّ آَلِتيـَ
َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأمْيَاهِنِْم َوَعْن مَشَاِئِلِهْم 
)اأَلعراف  َشاِكرِيَن﴾  رَُهْم  َأْكثـَ َتُِد  َواَل 

)18-17
فعملهم ليس سوى أن يقعدوا للناس 
ليحرفوهم  املستقيم  الصراط  على 
واألراجيف  ابلشبهات  وذلك  عنه، 
يعد  تعاىل  هللا  ولكن  واألكاذيب. 

الشيطان ابخليبة واخلسران بقوله:
﴿ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن 
َعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ )احلجر  بـَ ِإالَّ َمِن اتـَّ

)43
الغاوون  إال  الشيطان  يتَّبع صوت  فلن 
أصال، الذين قد حجب هللا عنهم رؤية 
إجرامهم  بسبب  عنه  وصرفهم  احلق 
فأصبحوا  من كرب،  نفوسهم  يف  وما 
يصيحون ويتجرأون على اإلعالن أبهنم 
اآلايت  رغم كثرة  واحدة  آية  يرون  ال 

البينات، إذ يقول تعاىل:
َتَكبـَّرُوَن  ﴿َسَأْصِرُف َعْن آاَييِتَ الَِّذيَن يـَ
َرْوا ُكلَّ آَيٍة  يِف اأْلَْرِض ِبَغْرِ احْلَقِّ َوِإْن يـَ
الرُّْشِد  َسِبيَل  َرْوا  يـَ َوِإْن  هِبَا  ْؤِمُنوا  يـُ اَل 
َسِبيَل  َرْوا  يـَ َوِإْن  َسِبياًل  تَِّخُذوُه  يـَ اَل 
ُهْم  أِبَنـَّ َذِلَك  َسِبياًل  تَِّخُذوُه  يـَ اْلَغيِّ 
َغاِفِلَن﴾  َها  َعنـْ وََكاُنوا  ِباَيِتَنا  ُبوا  َكذَّ

)اأَلعراف 147(

األنباء  هـــذه  انطبـــاق  فمع 
وتعاضدهـــا وتضافرهـــا، من 
الواضـــح أن هؤالء المعترضين 
ليـــس لهـــم دعوى ســـوى 
وإبعاد  الجماعـــة  تكذيـــب 
أن  يهمهم  وال  عنهـــا،  الناس 
يهتـــدي الناس إلـــى الحق. 
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»يتعهد املبايع أن يطّلق الكرب والزهو 
حياته  أايم  ويقضي  ابات،  طالقا 
ابلتواضع  واالنكسار...«، كان هذا 
الي  العشرة  البيعة  شروط  من  شرط 
.  وضعها حضرة املسيح املوعود
بعد  املصائب  أكرب  من  الكرب  إن 
مازال    آدم  فمنذ  الشرك، 
الشيطان يبذل كل ما يف وسعه ملنع 
الرمحن.  عباد  يكونوا  أن  من  الناس 
يف  البشري  اجلنس  إيقاع  على  وعزم 
مغرورين  أانسا  منهم  ليجعل  فخه 
متفاخرين بشىت الطرق، فيحرمهم من 

ثواب العمل الصاحل.
يؤدي  لإلنسان  الشيطان  إغواء  إن 
عباد  إال  منه  ينجو  وال  ضالله،  إىل 
املخلصن  من  هم  الذين  الرمحن  هللا 
هؤالء  فمثل  بعبادته،  واملنشغلن 

يبقون ساملن من هجمات الشيطان.
ال  ألمر  وإنه  الكرب،  اخللق  بئس 
أشكال  فللكرب  البتة،  به  يستهان 
اإلنسان  يهاجم  والشيطان  خمتلفة 
ميكن   وال  شىت.  طرقا  مستخدما 
إلنسان أن ينجو منها إال بفضل هللا 
املوعود  املسيح  قدم  ولذلك  تعاىل. 
فضل  على  للحصول  لنا  طريقا 
هللا تعاىل فأمران ابلتخلي عن الكرب، 
ولكن أّن لنا أن ننجو من الكرب إذا 
واالنكسار.  ابلتواضع  فراغه  منأل  مل 
ال  الكرب  عن  التخلي  أن  الشك 

حيصل إذا مل نتحَل ابلتواضع.
يف    املوعود  املسيح  بلغ  لقد 
له هللا  قال  إىل حد  الذروة،  تواضعه 
تعاىل يف وحي ابللغة األردية ماتعريبه: 
ُسبل  وتعاىل(  )سبحانه  »َأعجبته 

تواُضِعَك«.
نتأسى  أن  كأمحدين  بنا  وحري   
إبمام الزمان ومبعوث العصر ونتحلى 

ابلتواضع.
الكرمي:  القرآن  يف  تعاىل  هللا  يقول 
متِْش  َوال  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ ُتَصعِّْر  ﴿َوال 
يِف اأَلْرِض َمرًَحا ِإنَّ اللََّ ال حُيِبُّ ُكلَّ 

خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾ )لقمان: 19(
لقد وضح لنا هللا سبحانه وتعاىل يف 
هذه اآلية أن ننأى أبنفسنا عن الكرب 
فخورين  األرض  يف  منشي  أال  وأمران 
مبدين الغرور واالستكبار والغطرسة، 
فاهلل  ال حيب الذين ميشون بعناد 

وتكرب.
َمن تواضع هلل رفعَه، وليس من سنة 
أمامه  ير  من  جيعل  أن    هللا 
أييت  فالذي  وخاسرا،  خائبا  تواضعا 

آيت املصري

الِكـرب



25

التقوىالمجلد التاسع والعشرون،  العدد الثامن، ربيع األول والثاني1438 هـ  كانون األول / ديسمبر  2016 م

ما  وهذا  أبدا.  يضيع  ال  تعاىل  هللا 
اخلامس  اخلليفة  املؤمنن  أمر  أكده 
إحدى  يف  العزيز  بنصره  هللا  أيده 

خطب اجلمعة قائال:
وكرِه  تعاىل،  هللا  لوجه  تواضع  »فمن 
الكرب ابتغاء مرضاته، وسعى للقضاء 
اجملتمع  من  الكراهية  أسباب  على 
لرضوان هللا تعاىل، سعيا منه ألن ينعم 
هللا  فإن  واألمان،  ابلسالم  اجملتمع 
تعاىل يرفعه رفعة ال ختطر ببال بشر.«

اإلنسان  هالك  أساس  أن  شك  ال 
يغوي  الكرب  إن  الكرب،  الشرك  بعد 
يف  تعاىل  هللا  مبجاهبة  ليقوم  اإلنسان 
عميقة  صلة  وهناك  املطاف،  هناية 
بن الكرب والشيطان. جيب أال يتكرب 
املرء أبي طريقة على اإلطالق، ال يف 
املرتبة والدرجة وال ابلطائفة والنسب 
التكرب  ينشأ  ما  غالبا  ألنه  والطبقة، 

بسبب هذه االعتبارات الدنيوية.
»إن   : املوعود  املسيح  يقول 
هي  رأيي  يف  للتزّكي  املثلى  الطريق 
أن يتخلى اإلنسان عن كل نوع من 
أن  املستحيل  ومن  والتفاخر،  التكرب 
َتِد طريًقا َأفضل منها. فعليه أال يتكرب 
بثروته.«  أو  بنسبه  أو  بعلمه  سواء 
)امللفوظات، اإلصدار اجلديد، اجمللد 

الرابع ص 213-212(
مث يقول : »الِكرب أخطر مرض 

يف  ينشأ  من  وكّل  اإلطالق.  على 
وأان  روحًيا.  مواًت  يلقى  الكرب  نفسه 
أعلم بكّل يقن أّن هذا املرض أسوأ 
أخ  إىل  يتحّول  املتكرب  القتل.  من 
للشيطان، ألن الِكرْب وحده هو الذي 
فإّن  ولذلك  وأخزاه.  الشيطان  أذّل 
املؤمن  إىل  ابلنسبة  األساس  الشرط 
املطلوب  بل  فيه ِكرب،  أاّل يكون  هو 
واحللم.  ابلتواضع  يّتصف  أن  منه، 
فالذين يصطفيهم هللا يّتصفون أبعلى 
)امللفوظات،  التواضع.«  درجات 
ص  الرابع،  اجمللد  اجلديد،  اإلصدار 

)437
تولد  التكرب  صفة  أن  نرى  وهكذا 
شرورا كثرة وشرخا كبرا يف اجملتمع، 
بعيدا  اإلنسان  ينجرف  وابلتكرب 
طرق  مجيع  أمامه  وتنغلق  الدين  عن 

الفضيلة والعمل الصاحل.
الشريف عن جابر:  ورد يف احلديث 

ِمن  »إنَّ  قال:    اللَِّ  َرُسوَل  أنَّ 
يوَم  جملًسا  مينِّ  وأقربُكْم  إيلَّ  أحبُِّكم 
من  وإنَّ  أخالًقا،  َأحاِسَنُكْم  القيامِة 
أبغِضُكم إيلَّ وأبعدُكم مينِّ يوَم القيامِة 
واملتَفيهُقوَن،  قوَن  واملتشدِّ الثراثروَن، 
قالوا: اي رسوَل هللِا، قد َعِلمنا الثراثريَن 
قال:  املتفيِهُقوَن؟  فما  قَن  واملُتشدِّ
الرب  أبواب  )الرتمذي،  ُوَن.«  املُتكربِّ

والّصله ابب يف معايل األخالق(.
  املوعود  املسيح  لنا  شرح  وقد 
معىن الكرب أحسن شرح وبن أنواعه 
أنصح  »إين   : فقال  لنا  ونصح 
الكرب  الكرب ألن  يتجنبوا  أن  مجاعي 
ِجدُّ مكروه يف أعن ربنا ذي اجلالل. 
ا ال تفهمون ما هو الكرب،  ولكنكم رمبَّ
هللا. بروح  أنِطق  فإين  مين  َهموا   َفافـْ

ِمنه  أكثر  ألنه  أخاه  حَيِْقر  من  فكل 
َبراَعًة فهو متكرٌب،  علًما أو عقاًل أو 
للعلم  َمْصدرًا  تعاىل  يرى هللا  ال  ألنه 

الكبر  إن  الكبر،  الشرك  بعد  اإلنسان  هالك  أساس  أن  شك  ال 
المطاف،  نهاية  في  تعالى  الله  بمجابهة  ليقوم  اإلنسان  يغوي 
وهناك صلة عميقة بين الكبر والشيطان. يجب أال يتكبر المرء بأي 
طريقة على اإلطالق، ال في المرتبة والدرجة وال بالطائفة والنسب 
والطبقة، ألنه غالبا ما ينشأ التكبر بسبب هذه االعتبارات الدنيوية.
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شيئا  نفَسه  َيعَترب  بل  والعقل 
أن  على  بقادر  هللا  أليس  ُيْذَكر. 
الذي  ألخيه  وَيهَب  جمنوان  جيعله 
أفضَل  وبراعًة  وعقال  علما  حيتقره 
مما عنده؟ وكذلك فإن الذي حيقر 
أخاه ِبناًء على ماله وَشرَِفه وكرامته 
هللا  أن  ينسى  ألنه  متكرب،  فهو 
تعاىل هو الذي أعطاه هذا الشرَف 
والكرامَة. إنه أعمى وال يعرف أن 
هللا تعاىل قادر على أن ُينـزَل عليه 
السافلن  أسفل  يف  فيقع  دائرًة 
ألخيه  يهب  وأن  البصر،  ملح  يف 
 الذي حيتقره ماال وَثراًء أكثَر منه.
كذلك َمن يـَزُْهو بصحته اجلسدية 
وقوته  ومجاله  حبسنه  يتباهى  أو 
ابحتقار  أخاه  ويذكر  وُقدرِته، 
وَيذكر  ومستهزائ،  منه  ساخرًا 
لآلخرين،  اجلسديَة  أخيه  عيوَب 
عن  غافل  إنه  أيضا.  متكرب  فإنه 
أن  على  يقدر  الذي  اإلله  ذلك 
دفعًة  جسدية  عيواًب  عليه  ُينـزل 
واحدًة وجيعَله َأْسوََأ حااًل ِمن أخيه 
احملتَقر، ويبارك يف قوى أخيه الذي 
احُتقر فال تضعف قواه وال تتعطل 
إىل مدة مديدة، ألنه تعاىل يفعل 
يعتمد  الذي  وكذلك  يشاء.  ما 
على قّوته ومواهبه الذاتية، ويهمل 
الدعاَء والتوّسل إىل هللا، هو أيضا 

القوى  يعرف مصدر  مل  متكرب، ألنه 
 والقدرات، بل ظن نفسه شيئا ُيعتّد به!

أحّبائي، كي  اي  كّله  هذا  فتذكروا 
املتكرّبين  من  هللا  عند  وا  َعدُّ تـُ ال 
غافلون. وأنتم  بخر،  أو   بشكل 

ألخيه  خاطئة  ُيصّحح كلمة  فالذي 
الِكرب.  من  نصيبا  انل  قد  ِبِكرْب، 
أخيه  إىل  اإلصغاء  يريد  ال  والذي 
عنه،  بوجهه  ويشيح  وأدب،  بلطف 
قد انل نصيبا من الِكرب. والذي ينتابه 
فقر  أخ  إذا جلس  شعور ابالمشئزاز 
حمتاج بقربه، قد انل نصيبا من الِكرب. 
إىل  واستهزاء  ابزدراء  ينظر  والذي 
شخص يصّلي ويدعو، قد انل نصيبا 
الِكرب. والذي ال يريد أن يكون  من 
طاعة  ومرَسله  هللِا  ملبعوث  مطيًعا 
الِكرب.  من  نصيبا  انل  قد  كاملة، 
والذي ال ُيصغي ملبعوث هللا ومرَسله، 
نصيبا  انل  قد  بتدّبر،  يقرأ كتبه  وال 

المتكبـــر يتحـــّول إلـــى أخ للشـــيطان، ألن الِكْبـــر وحـــده 
هـــو الـــذي أذّل الشـــيطان وأخـــزاه. ولذلك فإّن الشـــرط 
األســـاس بالنســـبة إلى المؤمـــن هـــو أاّل يكون فيـــه ِكبر، 
بـــل المطلوب منـــه، أن يّتصـــف بالتواضع والحلـــم. فالذين 
يصطفيهـــم اللـــه يّتصفـــون بأعلـــى درجـــات التواضـــع.

أال  حتاولوا  أن  فعليكم  الِكرب.  من 
يكون فيكم أي نوع من التكرب لئاّل 
 هَتَلكوا، ولتفوزوا أنتم وأهلكم ابلنجاة.

الذي  ابلقدر  وَأِحّبوه  هللا  إىل  أنيبوا 
هذه  يف  أحد  به  حُيَّب  أن  ميكن 
الذي  ابلقدر  رّبكم  واخشوا  احلياة، 
ميكن ألحد أن يشى أحًدا يف هذا 
العامل. كونوا طاهري القلوب والنوااي، 
وكونوا لطفاء متواضعن مساملن وغر 
مؤذين لكي ُترمحوا«. )نزول املسيح، 
ص   ،18 اجمللد  الروحانية،  اخلزائن 

)402
ممن  نكون  أن  تعاىل  هللا  نسأل 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن 
أنواع  وتعاىل كافة  تبارك  هللا  جينبنا 
الكرب وأن نكون من الناجن السائرين 
أن  هللا  ونسأل  التواضع  دروب  على 
والغطرسة  الكرب  من  نفوسنا  يطهر 

والتفاخر... آمن.
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تعريب الداعية: حممد طاهر ندمي

اجلزء الثاين )ح  10(

املهــدي  ســرة  مؤلــف  القوســن كالم  بــن  مــا 

مرزا بشر أمحد . )املرتجم(
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الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -351
وقال:  السنوري  عبد هللا  ميان  حدثين 
كان احلافظ حامد علي يّضب شعر 
رأس حضرته ابحلناء يف البداية، وأحيااًن 
كنت أيضا أحضر، وكان حضرته يبدأ 
ابحلديث معي بكل بساطة مما حُيدث 
حركة رأسه فيسبب سقوط احلّناء عن 
الرأس، فكان احلافظ حامد علي يقول 
أال  أرجو  سيدي،  أحيااًن:  حلضرته 
يتماسك،  ال  احلناء  ألن  لربهة  تتكلم 

دعين أوال ُأكمل وأربط عليه ابلقماش، 
كان  الكالم.  تباشر  أن  ميكنك  مث 
أنه كان  إال  قليال،  يسكت  حضرته 
يتكلم مرة أخرى عندما كانت فكرة ما 

ختطر بباله.
هللا  عبد  ميان  روى  عندما  أقول: 
السنوري هذه الرواية فقد غلبته ذكرى 
يتمالك  فلم  قلبه  رّق  لدرجة  حضرته 
مظاهر  هي  هذه  يبكي.  وأخذ  نفسه 
أمٍر  ذكر  إن  حبيث  ومعجزاته  احلب 

حياة  أعماَل  جيعل  أحياان  عاديٍّ 
أمام  ماثلة  وخصاَله  البسيطة  احلبيب 
مع  الشخصية  عالقته  بسبب  األعن 
األمور  هذه  مثل  فإن  احلبيب.  ذلك 
العادية أحيااًن تضرب على أواتر القلب 

ضربة أشد من األمور اهلامة والكبرة.
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352- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
احلافظ نور حممد وقال: سألنا حضرته 
مرة عما ورد يف بعض الرواايت أنه لو 
مس أحد َذَكرَه النتقض وضوءه فقال 
حضرته: إنه جزء من جسم اإلنسان مما 
يدّل على أن هذه الرواية ليست بقوية.

أقول: إذا كانت هذه الرواية صحيحة 
فال يعين حضرته أن قول النيب  ليس 
هو  املراد  بل  ابهلل.  والعياذ  صحيًحا- 
قد  القول  هذا  مثل  أن  يبدو  ال  أنه 
خرج من لسان النيب ، ولعله حصل 

ضعف ما يف الرواية. وهللا أعلم.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -353
قِدم  وقال:  حممد  نور  احلافظ  حدثين 
املسيح املوعود  إىل قريتنا “فيض 
املسجد  يف  وجلس  مرًة  تشك”  هللا 
الصغر املتصل ببيتنا، وعند املغرب بعد 
إصرار الناس ذهب إىل املسجد الكبر 
وصلى إماًما ابلناس. بعد ذلك ذهب 
إىل قرية “هتـ غالم نيب” حيث أقيمت 

مأدبة على شرفه.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -354
حدثين احلافظ نور حممد وقال: جئت 
فقال يل  بعد وفاة والدي  إىل حضرته 
حضرته: اجعل هللا تعاىل مكان والديك 

فيتكفلك ويتوالك.

تعاىل  هللا  أكرمين  اآلن  فإىل  وعليه 
مجيع  قضاء    وتكّفل  بفضله، 

حاجايت.
أن  وهي  عجيبة  احلقيقة  هذه  أقول: 
تعاىل  هللا  مع  واألولياء  األنبياء  عالقة 
إليه  الناظر  يشعر  حّي  تكون كشيء 
األشياء  يف  هبا  يشعر  فيه كما  ابحلياة 
وجود  يقتصر  وال  األخرى،  احلية 
علمي  كاكتشاف  عندهم  تعاىل  هللا 
بل  إليهم،  أييت  من  به كل  يستفيد 
عالقتهم مع هللا تعاىل تكون مشهودة 
أو  قريَبن  بن  تكون  وحمسوسة كالي 
صديَقن. ال أقصد أن عالقتهم مع هللا 
تعاىل تساوي العالقة بن األصدقاء أو 
األقارب، بل أقصد أهنا تكون مشاهبة 
كوهنا  انحية  من  الدنيوية  للعالقات 
الناظر  يشعر  أي  وحمسوسة،  مشهودة 
كما  تعاىل  هللا  مع  املعينة  بعالقتهم 
وإخوهتم  والديهم  مع  بعالقتهم  يشعر 
وأصدقائهم،  وعياهلم  وأهلهم  وأخواهتم 
آالف  تفوق  العالقة  تلك  وإن كانت 
عمًقا  الدنيوية  العالقات  الدرجات 
ُتالحظ يف  وإن عالقتهم هذه  وسعًة. 
مجيع جماالت حياهتم العملية بل يف كل 
حركة وسكنة هلم ويف كل قوهلم وفعلهم 
وتؤثِّر أتثرًا عظيًما كما تؤثر العالقات 
أرفع  عالقتهم  كانت  )وإن  الدنيوية 
الدنيوية(  العالقات  من  درجة  وأعظم 

أصدقائه  إىل  مييل  أحًدا  أن  أي كما 
وأقاربه ويستشرهم يف أموره، ويستعن 
هبم وقت احلاجة أو املصيبة، ويكن هلم 
قلوهبم ابحملبة  قلبه حمبة، ويشعر يف  يف 
تاهه، ويعترب منافعهم منافعه، وميّد هلم 
يف  ويشاركهم  أعماهلم،  يف  العون  يد 
أفراحهم ويشاطرهم أحزاهنم وأتراحهم، 
يعيش  فإنه ال  وغر ذلك من األمور؛ 
يعيش  بل  عنهم  منفصال  العزلة  حياة 
فإن  كذلك  اجتماعية،  حياة  معهم 
تعاىل  هللا  مع  واألولياء  األنبياء  عالقة 
مراقب  ويشعر كل  حّية  حقيقة  متّثل 
أو  ابن  أو  أب  للمرء  يكون  أنه كما 
يرتبط  أو صديق كذلك  أخ  أو  زوجة 
هللا  مع  والصاحلون  واألولياء  األنبياء 
احلب  يف  نظر  هلا  ليس  بعالقة  تعاىل 
والوفاء وإن كانت تشابه عالقة اخلادم 

مع سيده.
أشعر حبالة عجيبة عند قراءيت األوضاع 
احمليطة ابملسيح املوعود  عند تلّقيه 
الوحي: أليس هللا بكاف عبده، إذ إن 
والده كان مريًضا فيتلقى حضرته وحًيا: 
ستنتهي  أي  والطارق”،  “والسماء 
حياته اليوم مساء، أدى هذا األمر إىل 
األعباء  إىل  نظرًا  واضطرابه  قلقه  إاثرة 
الي كانت ستقع على عاتقه بعد وفاة 
بعض  أن  لربهة  بباله  وخطر  والده، 
فإىل  بوالده،  مرتبطة  معيشته  أسباب 
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أين ستؤول األمور بعد وفاته؟ وهنا نزل 
عليه الوحي التايل: “أليس هللا بكاف 
عبده”. أي: اي عبدي! هل تظّن أن 
سبحان  ليتكفلك؟  ليس كافًيا  رّبك 
هللا! ما أروعه من كالم يفيض ابحلب، 
تنطوي  أهنا كلمة  يظن  أحًدا  لعّل 
على زجر ما، ولكن من ظّن ذلك 
أعتربه جاهال حمًضا بداب احلب، 
وأرى أنه ال ميكن اختيار كلمات 
إلظهار  هذه  من  وأفضل  أنسب 
احلب يف مثل هذه املناسبة. على 
أحٍد  قريب  لو كان  املثال  سبيل 
على وشك الرحيل من هذا العامل 
لدرجة  عليه  وحزنه  كربه  فُيظهر 

يظّن وكأنه مل يبق بعده من سيهتم به 
يف حن أن أابه -الذي حيّبه من كل 
قلبه- يكون موجوًدا معه، فماذا عسى 
أن يقول الوالد البنه املضطرب؟ ال بد 
أن يقول له: اي بيّن! هل نسيت حب 
والدك؟ هل كان قريبك هذا أكثر حبًّا 
بك  يهتم  والدك؟ وهل كان  من  لك 
املذكور  هللا  وكالم  والدك؟  من  أكثر 
يقول:  وكأنه  النحو،  هذا  على  واقع 
والدك  حّب  من  أقل  لك  حّبنا  هل 
ُتبدي مثل هذا االضطراب  لك حىت 
حنن  وجودان  على  والدك  وفاة  عند 
يفيض ابحلب وكل  فإنه كالم  معك. 
كلمة منه مضّمخة بعطور احملبة، وإن 

من  خاٍل  آخر  طريق  للكالم  اْخِتر 
األسلوب االستفهامي ملا حوى ذلك 
احلب العارم املتدفق من كلمات هذا 
الوحي ابإلميانيات  يتعلق  فال  اإلهلام. 
علمًيا  التنبيه  الوحي  يهدف  ال  أي 

إىل أن هللا تعاىل هو ويل عباده وكفيل 
حاجاته، فيا عبدي! ينبغي أال تغفل 
يهدف  بل  كال،  احلقيقة،  هذه  عن 
الوحي إظهار حب هللا تعاىل  للمسيح 
املوعود ، كما يهدف –يف صبغة 
التنبيه الفائض ابحملبة- إىل إزالة القلق 
املسيح  قلب  يف  نشأ كطائف  الذي 
وفاة  خرب  تلقيه  عند  املوعود 
والده. ومبا أن املسيح املوعود قد 
تذوق طعم هذا احلب اإلهلي وأصبح 
نشواَن بعد شربه هذا الشراب الطهور 
وقّدمه  بيده  القّدوس  هللا  أعّده  الذي 
له بنفسه، لذلك مل جيد حضرته طريًقا 
احلافظ  والد  وفاة  عند  للعزاء  أفضل 

نور أمحد سوى أن يقول له أبنك إن 
تعاىل كذلك  اعتربَت هللا  قد  تكن  مل 
سابًقا، فعلى األقل اعتربه اآلن مكان 
والدك واختذه سنًدا لك يف كل آمالك 

وحبك. 
سامية  النقطة  هذه  أقول: 
أدركها  من  وأفلح  وجليلة، 
واي  مالكي  اي  واستوعبها. 
موالي! ال حيق يل أن أطلب 
منك شيئا ألنه ال يبدو مجيال 
أؤدي  أن  بدون  أطلب  أن 
قلَت:  ولكنك  حّقك،  لك 
ادعوين، ومل تشرتط أن يدعوك 
صاحٌل أم طاحل. فأتوسل إليك 
إليه  انتمي  الذي  الطاهر-  مبسيحك 
متطر  أن  بعيًدا-  )االنتماء(  ولو كان 
علّي ولو بقطرة واحدة من حّبك لتنال 
هبا هذه العظام النخرة امليتة حياًة وقوًة 
وجيد هبا هذا القلب املتعّطش واحملموم 
برًدا ونشاًطا. اي من خلقتين من العدم 
مبشيئتك أانشدك بذاتك أن ال ترجعين 
من اببك خايل اليدين جزاء على سوء 

أعمايل.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -355
الطبيب  الدين  قطب  املولوي  حدثين 
أاتبع  لدهيانه  مقيًما يف  وقال: كنت 
املسيح  قدم  عندما  فيها  دراسي 
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فلما  األوىل.  للمرة  إليها  املوعود 
حمطة  إىل  ذهبت  قدومه  عن  علمت 
عباس علي  لزايرته، وكان مر  القطار 
وقاضي خواجه علي ونواب علي حممد 
حبضرته  التقيت  الستقباله.  ذهبوا  قد 
للمرة األوىل على حمطة قطار لدهيانه، 
مكان  إىل  عديدة  مرات  حضرُت  مث 
إقامة حضرته. فلما رأيته للمرة األوىل 
وكأن  وشعرت  شديًدا  أتثرًا  قليب  أتثر 
وكدُت  داخله  من  ذاب  قد  جسدي 
أسقط مغشًيا عليَّ إال أنين متاسكت. 
قاداين  يف  حضرته  أزور  بقيت  مث 
أعلن كونه  قد  حضرته  كان  أيضا. 
جمّدًدا ومل يبدأ أخذ البيعة بعد. عندما 
زرت قاداين للمرة األوىل كان املسجد 
املبارك قيد اإلنشاء، وكنت حاضرًا يف 
سقوط  واقعة  حدثت  عندما  قاداين 
قميص  على  األمحر  احلرب  قطرات 

حضرته.

356- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
قلت  مرة  وقال:  الدين  قطب  املولوي 
حلضرته يف األايم الي كان قد أعلن فيها 
بكونه جمّدًدا وذلك قبل أن يبدأ أبخذ 
صميم  من  حضرته  أصّدق  أبين  البيعة 
فؤادي وال اعرتاض يل عليه قط، ولكنين 
يف  جلوسي  أثناء  التأثر  ذلك  أجد  ال 
يف  عنه  ُيسمع  كما  حضرته  صحبة 

صحبة أهل هللا وأوليائه. قال حضرته: 
ينبغي أن تدور يف البالد، وتتفقد األمور 
الذين  أولياء هللا  إذا كان هناك  لتعرف 
تبحث عنهم والتأثر الذي تريده أم أهنا 

جمرّد أقوال ال حقيقة هلا.
يقول املولوي قطب الدين: لقد تولت 
الغرض  هلذا  كلها  اهلند  أرجاء  يف 
مثل  املعروفة  األماكن  مجيع  وقصدُت 
كراتشي وأمجر ومومباي وحيدر آابد 
الدكن وكالكوات وغرها والتقيت أبانس 
كثرين، مث رجعت إىل البنجاب، فلقد 
أيضا خالل  الصلحاء  ببعض  التقيت 
ما كنت  أجد  مل  أنين  إال  سفري هذا 
أحبث عنه. مث قبل رجوعي إىل مديني 
حضرته  مع  للقاء  قاداين  إىل  أتيت 
أحد  أخربين  بطاله  إىل  وصلت  فلما 
أن حضرته مقيم يف بطاله، فتوجهت 
املولوي  بيت  أقام يف  قد  وكان  للقائه 
فلما وصلت  البطالوي.  حممد حسن 
وجدته راجًعا من النـزهة إىل مقرِّ إقامته 
فالتقيت به فسألين عن أحوال سفري 
ذلك  وبعد  ابلتفصيل،  عليه  فسردهتا 

عدت من هناك إىل مديني.
خالل جولي املذكورة لقيين يف “نصر 
“أمجر”  ضواحي  يف  الواقعة  آابد” 
أانٌس كانوا يقّدرون حضرته كثرًا وكانوا 
املراسلة.  طريق  عن  معه  تواصل  على 
وعرضوا  عندهم  أقيم  أن  هؤالء  أراد 

علّي عرًضا معقوال أيضا لنفقايت ولكن 
مل ينشرح هلا قليب. فلما أعلن حضرته 
واملهدي  املوعود  املسيح  أنه  الحًقا 
املعهود ارتّد هؤالء، عند ذلك أدركت 
ملاذا مل ينشرح صدري لإلقامة عندهم، 
إذ لو أقمت عندهم لرمبا تعرضت أان 

أيضا البتالء ما.
إىل  العودة  أستطع  مل  حال،  أية  على 
لفرتة وخالهلا  اجلولة  بعد هذه  قاداين 
قد بدأ حضرته أخذ البيعة، وأعلن عن 
أنين  مع  أيضا.  موعوًدا  مسيًحا  كونه 
تؤثر  ومل  بصدق حضرته  مؤمًنا  بقيت 
يف قليب معارضة املعارضن وذلك ألنين 
كنت قد رأيت حضرته أبم عيين، ومع 

كل ذلك امتنعت عن البيعة.
وبعد هذا جئت إىل حضرته مرة فنّبهين 
البيعة،  ضرورة  إىل  الدين  نور  املولوي 
قلت: ال اعرتاض عندي، بل أصدق 
حضرته من صميم فؤادي، ولكن مباذا 
العظيم  االدعاء  هذا  -رغم  سأستفيد 
أتثر  من  حمروًما  بقيت  إن  حلضرته- 
ذلك  يّف  أجد  ومل  داخلي  يف  عظيم 
التأثر املعروف واملقرون بصحبة أولياء 
هللا؟ فلما مسع حضرته هذا الكالم 
احلالة.  تبايع يف هذه  أال  ينبغي  قال: 
مث  فرتة  عندي  تقيم  أن  ينبغي  ولكن 
قلبك  واطمأن  صدرك  انشرح  إذا 
إىل  فأقمت عنده مدة  فافعل حبسبه. 
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أن ابيعت وعدت.
مين  ليأخذ  حضرَته  التمسُت  فلما 
بيعي سألين: هل اطمأن قلبك؟ قلت: 
سيدي، مل أشّك يف صدقك يوًما إال 
أن هناك أمرًا ما كان يبعث على قلق 
يسر ولقد أزال هللا تعاىل ذلك أيضا 

إىل حد كبر.
أقول: حدثين املولوي سيد حممد سرور 
أفكارًا  له  الناس ذكروا  أن بعض  شاه 
مشاهبة عن حضرته حبيث أهنم يعتربون 
أدلة صدقه قاطعة وعدمية النظر، وأن 
زهده وتقواه وصالحه أيضا أظهر من 
الشمس إال أهنم ال يشعرون حبالة َمن 

جيلسون يف صحبة أولياء هللا. 
والوساوس  األفكار  هذه  مثل  لعل 
لذلك  أيضا  اآلخرين  قلوب  يف  تتولد 
هذه  مثل  إن  معرفي  على  بناء  أقول 
وليست  اثنن،  لسببن  تنشأ  األفكار 
هي جديدة بل هكذا نشأت يف أذهان 
األنبياء  مجيع  زمن  يف  الناس  بعض 
واملرسلن. إذا تعمقنا يف املوضوع رأينا 
أربعة أحزاب  ينقسمون إىل  الناس  أن 
حزب  األول:  األنبياء؛  دعوة  تاه 
بصدق  يؤمنون  ال  الذين  املنكرين 
بتأثرهم  وال  بصالحهم  وال  األنبياء 
الروحاين. الثاين: حزب املنكرين الذين 
وعالقاهتم  األنبياء  مع  لقائهم  بسبب 
بصالحهم  يعرتفون  الشخصية 

إىل  الروحاين  وبتأثرهم 
حّد ما إال أهنم ال يؤمنون 
بصدقهم بناء على تشبثهم 
مبعتقداهتم التقليدية القدمية 
لذلك يظّلون منكرين هلم. 
املصدقن  حزب  الثالث: 
ينجلي  الذين  املؤمنن 
دعاوى  صدق  عليهم 
بتأثرهم  فيشعرون  األنبياء 
مراتبهم  حبسب  الروحاين 
هبذا  ويتمتعون  الروحية 
التأثر بكفاءاهتم. والرابع: 
الذين  املصدقن  حزب 
األنبياء  دعاوى  يصدقون 
من صميم قلوهبم ويعرتفون 

بصالح األنبياء وتقواهم أيضا بشكل 
مجاعة  إىل  ينضمون  وابلتايل  عام 
األنبياء عموًما إال أهنم ال يشعرون أبي 
أتثر روحاين يف أنفسهم. وألجل ذلك 
تظل الشكوك تراودهم. ويهّمنا يف هذا 
الذين  أولئك  الرابع وهم  املقام احلزب 
ويسّلمون  األنبياء  بصدق  يؤمنون 
بصالحهم ونبلهم إال أهنم ال يشعرون 
بتأثرهم الروحاين كما يريدون. فاعلموا 
أن هذه احلالة إمنا تتولد لسببن اثنن؛ 
اإلنسان  غفلة  بسب  تنغلق  أوهلما: 
اإلنسانية  الروح  أبواب  وأخطائه 
من  يبلغه  أن  ميكن  الي  ونوافذها 

خالهلا أتثر الروحاين اخلارجي وابلتايل 
يظل الفيض الروحاين موقوًفا دون أن 
إىل  الغفلة  تغلبه  وأحيااًن  إليه،  يصل 
أبوابه  أن  اإلنسان  يرى  ال  أن  درجة 
الضوء  أن  يظن  بل  مؤصدة  ونوافذه 
من  بدال  وابلتايل  مفقود،  اخلارجي 
االهتمام بصالحه هو يبدأ ابلطعن يف 
ينبغي  حن  يف  الفيض،  منبع  فيوض 
أن يهتم بنفسه ويفتح نوافذ قلبه حىت 
وضوؤها  اهلداية  مشس  نور  يدخله 
فيزيل عنه حوالكه ويطهره من شوائبه. 

  حضرة مرزا غالم أمحد القاديين
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الذي  اإلنسان  ذلك  أشقى  ما  ولكن 
ذلك  ومع  وأيقن  طالعة  الشمس  رأى 
حياته كلها  وقضى  قلبه  نوافذ  يفتح  مل 
الشمس ألنه ال  النقص يف ضوء  ظاانًّ 

يصل إليه.
الناس  معرفة  عدم  هو  الثاين  والسبب 
الكاملة مبنهاج النبوة، فإهنم بسبب البعد 
النبوة جيهلون أحوال  الزماين عن عصر 
األنبياء وطرق هدايتهم وصور إفاضتهم، 
ومن انحية أخرى يكونون قد مسعوا أو 
وأحداث  والزهاد  لألولياء  قصًصا  قرأوا 
سرهتم الي تكون خمتلقة أصال إال أهنا 
ترسخ يف قلوهبم مستوى للوالية والزهد 
فيختربون اآلخرين على هذا  والصالح 
املستوى  هذا  حتقق  عدم  وعند  احملك، 
يتعرضون للشكوك والشبهات.  املوهوم 
حيوان  األسد  أن  أحد  مسع  لو  فمثال 
قصر  وذَنبه  طويل  وعنقه  أمحر  لونه 
وغر  أقدام،  عشرة  من  أزيد  وارتفاعه 
ظّن  حقيقًيا  أسًدا  رأى  فكلما  ذلك. 
لن  ألنه  ابألسد  ليس  أنه  أتكيد  بكل 
يف  رمسها  الي  الصورة  حبسب  جيده 
هؤالء  قلوب  يف  ترتسخ  وهكذا  ذهنه. 
صورة خاطئة للنبوة والوالية مما يعرضهم 
على  احلالة  هذه  مثل  ويف  للشبهات. 
اإلنسان أن يطالع إبمعان أحداث سرة 
والسنة  النبوة  منهاج  ويضع    النيب 
ابلقصص  يوقن  وال  النبوية يف حسبانه 

وبكر،  زيد  عن  واملشهورة  االفرتاضية 
على  االختبار  حمك  حيدد  أن  وجيب 
الضوء الذي سيناله من خالل مطالعة 
 . القرآن الكرمي وسوانح سيد الكونن
املسلم يؤمن بصدق القرآن الكرمي والنيب 
الكرمي ، فكيف ميكن له تصديق ما 
ختالف  أمور  من  وبكر  زيد  إىل  يعهد 
لقد   . الكرمي  والنيب  الكرمي  القرآن 
خيالية  قصص  املسلمن  يف  اشتهرت 
خمتلقة  وخوارق  فيها  مباَلغ  وأحداث 
مساعها  لدى  اإلنسان  يندهش  حبيث 
ألسن  على  ليست  أهنا  العجب  ومن 
الناس فحسب بل مع األسف تسرّبت 

إىل كتب املسلمن وأدبياهتم أيضا.
هذا  لنشوء  آخر  سبب  هناك  ولعل 
اجلزء  يف  كتبت  كما  وهو  االخنداع 
علم  أن  الكتاب  هذا  من  األول 
أفسد  قد  أيضا  املغناطيسي  التنومي 
لعلم  إنه  أمورًا كثرة.  املسلمن  على 
شىت  بطرق  به  االستفادة  وميكن  مفيد 
ضررًا  يلحق  اخلاطئ  استخدامه  ولكن 
يف  الروحانية  قّلت  عندما  يسر.  غر 
واملادية  الالدينية  وأخذت  املسلمن 
الصلحاء  عند  ذلك  أاثر  تغلبهم 
مل  أهنم  إال  واضطرااًب  قلًقا  واألتقياء 
هذه  إىل  قوية  الروحانية  حالتهم  جيدوا 
الدرجة ليكبحوا هبا طوفان الضاللة هذا 
الدمار  من  الناس  إلنقاذ  فاستخدموا 

ابإلجنليزية  يسمى  الذي  الطريق  هذا 
اإلحيائي  التنومي  أي   Hypnotism
بواسطة  الناس  على  االستحواذ  وأرادوا 
هذا العلم ابسم الدين، ولقد حقق هذا 
الطريق فائدة مؤقتة حبيث جنا الناس إىل 
حّد ما من االجنرار مع تيار املادية ومع 
إىل  ذلك  أّدى  ولكن  الكاذبة،  احلرية 
انحية  من  حبيث  خطرة  أضرار  إحلاق 
الصلحاء  هؤالء  رويًدا  رويًدا  نسي 
العلم-  هذا  ميارسون  كانوا  -الذين 
أخرى  انحية  ومن  العلم  هذا  حقيقة 
النشوة  هبذه  املسلمن  عامة  انتشى 
وروحانية  ديًنا  اعتربوها  حبيث  الكاذبة 
لديهم  أقاموا  وهكذا  وأتثرًا،  وجذاًب 
علم  أن  للوالية، يف حن  ا خاطًئا  حمكًّ
األخرى  كالعلوم  علٌم  اإلحيائي  التنومي 
أن  ميكن  بل  الدين  مع  له  عالقة  وال 
حيّصله كل واحد حبسب كفاءته. فكما 
أن بعض األمهات تعطي لولدها الباكي 
يعتربه  أنه  غر  ليهدأ  األفيون  من  شيًئا 
راحة  جيد  وال  رويًدا  رويًدا  له  غذاء 
وسكينة إال عند تناوله وإال يظل ابكًيا 
حال  أصبح  هكذا  ومتأملا،  وصارًخا 
النشوة  حالة  حسبوا  حبيث  املسلمن 
والسرور الناشئة من علم التنومي اإلحيائي 
غذاًء روحًيا هلم، ونسوا الغذاء األصلي 
الذي هو جزٌء لروحهم ويوجب بقاءهم، 

فإان هلل وإان إليه راجعون.
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السالم؟ 
ج: 610 م؛ ففي 27 رمضان عام 
آب   19 املوافق  اهلجرة،  قبل   12
للوحي على  نزول  أول  610 م كان 

النيب  يف غار حراء. 

س: ماذا ُيقصد بعام الزن؟
ج: هو العام العاشر من البعثة الذي 
لصدمتن    الرسول  فيه  تعرَّض 
الكبر،  احلزن  له  سبب  مما  متتاليتن 
زوجته  وفاة  الصدمتن  هاتن  فُأوىل 
الفرح  يف  آزرته  الي  له  الوفيَّة  األوىل 
به  كفر  حن  به  وآمنت  والرتح 
السيدة خدجية  املؤمنن  أم  اآلخرون؛ 
رضي هللا عنها. والصدمة الثانية وفاة 

الذي  طالب،  أيب  له  املواسي  عمه 
تصدى ملعارضة شرسة من الكفار ومل 

يرتك النيب  وحيًدا. 

س: ما الفرق بني املعراج والسراء؟
)رؤاي  لطيف  كْشٌف  املعراج  ج: 
  هللا  رسول  فيها  رأى  صادقة( 
مشاهد مساوية وهو مذكور يف سورة 
النجم، أما اإلسراء فهو سفر روحاين 
مكة  من    هللا  رسول  به  قام  آخر 
سورة  يف  وذكره  املقدس،  بيت  إىل 

اإلســراء. 

الوليد  بن  خالد  أسلم  مىت  س: 
وعمرو بن العاص رضي هللا عنهما؟ 
الثامن  العام  من  صفر  شهر  يف  ج: 

اهلجري، قبل فتح مكة.

س: مىت حصلت مذحبة الرجيع؟
بنو  قتل  اهلجري  الرابع  العام  يف  ج: 
حِليان مثانية من الصحابة الكبار الذين 
قد سبق أن التمسوا من الرسول  أن 

يرسلهم إليهم ليعلِّموهم الدين. 
يف شهر صفر من العام الرابع للهجرة 
- بعد غزوة ُأحد- قِدم على رسول 
هللا  وفد من قبيلي عضل والقارة، 
والتمسوا منه أن ُيرسل إليهم بعًضا من 
أصحابه لتعليمهم أمور دينهم، فأرسل 
الصحابة،  من كبار  عشرة  إليهم   
حِليان  بنو  هلم  تعّرض  طريقهم  ويف 
مث  اثنن  وأسروا  منهم،  مثانية  وقتلوا 

ابعومها مبكة. 
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س: مىت فرضت الزكاة؟ 
بعد  اهلجـــــــري،  الثامن  العام  يف  ج: 

فتح مكة.

س: أي سنة تعرف بعام الوفود ف 
اتريح السالم؟ 

ج: يف العام التاسع اهلجري تدفق على 
اإلسالم،  العتناق  وفود كثرة  املدينة 

فمن هنا اشتهر بعام الوفود.

حامت  بن  عدي  أسلم  مىت  س: 
الطائي؟

شهر  يف  اإلسالم  بقبول  تشرف  ج: 
حمرم من العام التاسع اهلجري.

الشاعر  قبول  عن  تعرف  ماذا  س: 
ُسلمى  أيب  بن  ُزَهري  بن  كعب 

لإلسالم؟
  رسول هللا  الشاعر كان  هذا  ج: 
  رسول هللا  إليذائه  دمه  أهدر  قد 
بن  جُبر  أخوه  أسلم  هجائه حن  يف 
حىت  وثنيته  على  وبقي   ، زهر 
جبر  أخوه  إليه  فكتب  مكة،  فتحت 
  يدعوه إىل أن أييت رسول هللا 
اتئًبا. فشرح هللا صدره لإلسالم، فقدم 
 ، املدينة وجاء إىل سيدان أيب بكر
ليشفع له عند النيب ، فلما فرغ النيب 

 من صالة الفجر جاء به وهو ملثَّم بعمامته، فقال: اي رسول هللا! هذا رجل 
جاء يبايعك على اإلسالم، فبسط النيب  يده، فحسر كعب عن وجهه، وقال: 
هذا مقام العائذ بك اي رسول هللا! أان كعب بن زهر. فتجهمت األنصار وغّلظت 
 ، وأحبت له املهاِجرة أن يسلم ويؤمِّـنه النيب ، له، لذكره قبل ذلك رسول هللا
فأمَّنه رسول هللا . وأنشد قصيدته املشهورة اخلالدة »ابنت سعاد« كما تشتهر 
ابسم قصيدة الربدة ألن النيب  كساه بردة حن انتهى من القصيدة إعجااًب هبا. 

س: هل ميكن أن تذكر بعض األبيات من هذه القصيدة اليت انلت إعجاب 
النيب ؟ 

ج: مطلع قصيدته البيت التايل:
   ابنت سعاد فقليب اليوم متبول            متيَّم إثرها مل ُيفَد مكبول

فاستهلها ابلغزل وفق األسلوب اجلاهلي، مث انتقل إىل وصف انقته  وما زال 
: ينعتها حىت قال وهو يصّور خوفه وفزعه من رسول هللا

   كل ابن أنثى وإن طالت سالمتــه              يوما على آلة حدابء حمـــــــــــمول
   أنـــــــــــــــــــبئت أن رسـول هللا أوعـــــــــدين             والعفو عند رســـــــــول هللا مأمول
   مهال هداك الذي أعطاك انفلة الـ              قرآن فيها مواعيٌظ وتفــــــــــــــــصـيل
   ال أتخـــــــــــذينِّ أبقوال الوشــــــــــــــــاة ومل             أذنب ولو كثرت عين األقاويــــل
   إن الرسول لسيف يستـــــــــــــضـاء به              مهنَّـد من سيوف هللا مســـــلول

س: من اشتى تلك الربدة وبكم من الدراهم؟
ج: لقد اشرتاها »معاوية« من أبناء كعب بعشرين ألف درهم، وكان اخللفاء بعد 

معاوية يلبسوهنا يف العيدين. 

س: مبناسبة أي فتح رجع املهاجرون من البشة؟
ج: مبناسبة فتح خيرب عاد املهاجرون من احلبشة فقال رسول هللا : ما أدري 
أبيهما أفرُح، بفتح خيرب أم بقدوم جعفر.  )ابن كثر، البداية والنهاية ج 4 ص 

)206
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بين  الكهف  أصحاب  قصة 

المسيح الموعود وخصومه

ال شك أن ُجلَّ اعرتاضات 
املعرتضن، إن مل تكن كلها، 
األهوج  التسرع  منشؤها 
املدفوع بسوء الظن. إن سوء 
به  الظن هذا جيعل املصاب 
يتهم من حوله ابلكذب دون 
يبحث  ذلك  بعد  مث  متييز، 
لتكذيبهم.  تصلح  علة  عن 
واحلال كهذه  نتوقع  أن  لنا 
العلة  تلك  ضحالة  مدى 
وسخف االعرتاض. وحديثنا 
واحدة  فيه  سنتناول  اليوم 
اخلصوم  اعرتاض  علل  من 
املوعود  املسيح  صدق  على 
ومجاعته، ال على سبيل 
وإمنا  فحسب،  الشبهة  دفع 
لعالج  منشئها  يف  للبحث 

ال  كطبيب  الداء،  أصل 
وإمنا  الَعَرض،  إبزالة  يكتفي 

يتوجه ملداواة أصل املرض.
لدحض  الطرق  أبسط  إن 
حجة متبوع ما هو أن ينشأ 
األتباع  قلوب  يف  الريب 
أساليب  وأبسط  تاهها، 
القلوب هو  الريب يف  توليد 
التناقض،  بوجود  اإليهام 
جند  أن  الطبيعي  فمن  ولذا 
بن الفينة والفينة من اخلصوم 
ابلقول  علينا  يطلع  من 
بن  فيما  ما  تناقض  بوجود 
نفسه  املوعود  املسيح  أقوال 
حضرته  أقوال  وبن  اترة، 

وأقوال خلفائه اترة أخرى.
ويف شبهة اليوم جند املعرتضن 
يقولون أوال بتمسك املسيح 
التقليدي  ابلتفسر  املوعود 
على  الكهف  أهل  لقصة 

مث  عجيب،  حادث  أهنا 
القول  يف  املعرتضون  ميعن 
بوقوع اخلالف، فيشرون إىل 
أقوال اخلليفتن األول والثاين 
)رضي هللا عنهما( الي نفت 
القصة،  تلك  عن  العجب 
ابلتفسر  قط  يقبال  فلم 
هللا  لسنن  ملنافاته  التقليدي 
الطبيعة،  يف  السائدة  تعاىل 
إذ ال يعقل أن ينام شخص 
ال  املدة، كما  هذه  طوال 
شخص  يصمد  أن  ميكن 
كذلك  وماء  غذاء  دون 
ما  على  بناء  ذاهتا،  املدة 
تيسر هلما من دالئل عقلية 
قدماها  عديدة  واتريية 
ابختصار،  حدة.  على  كل 
األول  اخلليفتن  موقف  فإن 
والثاين يناقض موقف املسيح 
املوعود من التفسر التقليدي 

للقصة حبسب زعم اخلصوم.
منشأ  أن  إىل  ونظرا 
أغلبها  االعرتاضات 
بعباد  الظن  سوء  يكون 
سوء  فإن  األطهار،  هللا 
املعرتضن  أعمى  هذا  الظن 
وأصمهم عن حقيقة مفادها 
يف  به  املوحى  الكالم  أن 
كل العصور يتسم ابإلمجال 
أمدا  يبقى  حبيث  والرتكيز، 
رحيل  بعد  حىت  طويال 
هذا  عن  الكامل  اإلنسان 
العامل الفاين.  من هذا املبدأ 
منصف  كل  على  ينبغي 
به  املوحى  الكالم  النظر إىل 
واضعا يف احلسبان أنه حيوي 
حقائق جمملة، وهذا اإلمجال 
يشبه إىل حد كبر ما ذكره 
هذه  يف  املوعود  املسيح 
على  علق  حيث  القصة، 

المساعي المشكورة
هذه الزاوية فضاء مفتوح نرحب فيه باألقالم الواعدة

من داخل البيت األحمدي وخارجه.
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التقوى

األكثر انتشارا ومبيعا إلقبال 
هذا  كل  عليها،  اجلمهور 
القائلة  النظر  وجهة  يدعم 
عجيب  شيء  اخلرافة  أبن 

ابلفعل.. 
اآلخر،  اجلانب  على  ولكن 
تعاىل مجيعها  أفعال هللا  فإن 
أعجب وأكثر إدهاشا وحتيرا 
الي  تلك  سيما  ال  للعقول، 
العادة  خرق  جمال  تدخل 
على  منوذج  وخر  البشرية، 
املُْعِجبات  من  النوع  هذا 
»القرآن الكرمي« فإنه يف حد 
الرغم من  ذاته عجيب على 
السائد  والقانون  التام  توافقه 
هذا  وعلى  الطبيعة،  يف 
األساس جاء عنه على لسان 
رْآاًن  قـُ مَسِْعَنا  ِإانَّ   ...﴿ اجلن: 

َعَجًبا﴾4 
فاألمور العجيبة إًذا قسمان: 
خرافة  كونه  عجيب  قسم 
وال  قبوهلا  الواقع  يسع  ال 
وقسم  تصديقها،  العقل 
مألوف  غر  كونه  عجيب 
أية حال..  ولكنه حق على 
القرآن اجمليد واملسيح املوعود 
القصة  عن  ينفون  وخلفاؤه 
النوع  من  العجب  ذلك 
عن  الناشئ  )العجب  األول 
خرافة املوضوع ومنافاة السنن 
يعرتفون  الكونية(، وإن كانوا 

النبين  خامت  حضرة  حديث 
الذي أوصى فيه بقراءة فواتح 
تعوذا  الدجال  على  الكهف 
حضرة  فعلق   ،1 فتنته  من 
قائال: »ففي  املوعود  املسيح 
ذلك اشارة إىل أن على املرء 
أن يصمد قدر اإلمكان مثل 
أصحاب الكهف، ألن تلك 
اآلايت تتناول ذكر صمودهم 
اختفوا  حيث  واستقامتهم، 
ملك  من  خوفا  الكهف  يف 
أحبائي،  »فيا  مشرك.  غاشم 
اآلايت،  هذه  بقراءة  عليكم 
كثرين  دجالن  هناك  فإن 

يواجهونكم(«2 
وقعوا  املعرتضن  أن  ويبدو 
فهموا  إذ  فهم كبر،  يف سوء 
املوعود  املسيح  استعمال  من 
الكهف  يف  االختفاء  لتعبر 
التفسر  يتفق مع  أن حضرته 
التقليدي للقصة، والذي حنن 

يف غىن عن ذكره. 
املسيح  اتفاق  يف  شك  ال 
بل  خلفائه،  ومجيع  املوعود 
على  املعرتضن  أولئك  وحىت 
حقية  على    صدقه 
واحلديث  القرآين،  النص 
على  نتفق  فجميعنا  النبوي، 
يستنبط  ولكن  نفسه،  النص 
كل منا معىن يتلف حبسب 
ما  هذا  املتَبعة.  العقيدة 

الفريقن  تناول  يف  حدث 
الكهف،  أصحاب  لقصة 
التقليديون  منها  يرج  فبينما 
نوما  الفتية انموا  ابلقول أبن 
جند  سنة،   300 الـ  تاوز 
يف  يذكرها  املوعود  املسيح 
ظن  حبيث  اإلمجال  ثوب 
وقول  يتفق  أنه  املكذبون 
التقليدين.. إن ما أشار إليه 
املسيح املوعود جممال هو أن 
أصحاب الكهف ظلوا حىت 
على  حمافظن  سنة   300
دينهم صامدين عليه، ومل يقل 
الشائع.  اخلرايف  ابملعىن  بتاات 
حضرته إًذا يؤمن أبن القصة 
كوهنا  عجب  على  منطوية 

بتدبر هللا تعاىل.
منافاة  فإن  حال،  أية  على 
يدعو  ملما  كذلك  احلقيقة 
فقد  وهلذا  أحياان،  للعجب 
اخلاطئ  املكذبن  فهم  صور 
هلم أن دعوات النبين منافية 
مدعاة  فهي  وابلتايل  للواقع، 
القرآن  فحكى  للعجب، 
اآْلهِلََة  ﴿َأَجَعَل  قوهلم:  عنهم 
َلَشْيٌء  َهَذا  ِإنَّ  وَاِحًدا  ِإهَلًا 
شيء  واخلرافة  ُعَجاٌب﴾3، 
وطاملا  شك،  بال  عجيب 
ليلة  ألف  أقاصيص  تعجب 
وليلة حىت الكبار، كما ابتت 
اخليالية  السينيمائية  األعمال 

عجيبة  القصة  أبن  مجيعا 
ليس  حمكم  اتريي  كحدث 
هبذه  حبكه  خملوق  مبقدور 
هللا  فعل  هو  وإمنا  الصورة، 

تعاىل احلي القيوم.
أن  يبدو  لنا  تبن  بعدما 
ينقلب  املعرتضن  اعرتض 
حنن  نتساءل  إذ  عليهم، 
أن  للمعارض  بدوران: كيف 
يفهم معىن »العجب« يف آية 
تراه  هل  10(؟!  )الكهف: 
نوعا  العجب  ذلك  حيسب 
هللا  لسنة  املنافية  اخلرافة  من 
تعاىل يف الكون، وذلك على 
القرآن غر  الرغم من تصريح 
يف  تعاىل  هللا  سنن  أبن  مرة 
تتبدل  أن  هلا  ما كان  الكون 

أو تتحول؟!
بدا  جند  ال  ُذكر،  ما  بعد 
قوله  قراءة  من  املقام  هذا  يف 
َعَجٌب  ْعَجْب فـَ تعاىل: ﴿َوِإْن تـَ

ْوهُلُْم...﴾5. قـَ

1. حديث حضرة خامت النبين عن الدجال: 
وَاِتَح ُسورَِة  ْقرَْأ َعَلْيِه فـَ ْليـَ »َفَمْن َأْدرََكُه ِمْنُكْم فـَ
الفنت  مسلم،كتاب  )صحيح  اْلَكْهِف« 

وأشراط الساعة، رقم 5228(
2  إزالة أوهام، ص221

3  )ص: 6(
4  )اجلن: 2(
5  )الرعد: 6(

مســــــــــــــــاهـــــــــــــــــمة الصــــــــــــــــديق
ماهر املديين 



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




