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التقوى

كلمة التقوى

لألمة،  لرسم صورة  املوضوعي  الراصد  سعى  إذا 
أو  لفخار  حتيز  دون  احلال  واقع  تعكس  حبيث 
اللون  الصورة  فسيغلب على هذه  لعثار،  تلمٍُّس 
إن مل يكن حالكا ابلفعل. وهذا  املائل إىل احللكة، هذا  القامت 
التعبري عن واقع حال األمة ليس من قبيل التشاؤم، فالتشاؤم يف 
أبسط معانيه هو النظر إىل األمور من خلف نظارة سوداء، فماذا 
لو كان الوضع احلايل من االسوداد بطبيعته حبيث يغنينا عن سواد 
النظارة؟! ولكن يبدو أن هناك بقية ابقية من بصيص أمل، فال 
زالت مالمح الصورة األصلية ابقية، بل وسبل إعادهتا ملا كانت 
عليه أول مرة من زََهاء األلوان وجاذبية املنظر ممكنة ويف املتناول، 
أن  تنزيله  بني يف حمكم  قد    الصورة وابريها  راسم  أن  ذلك 
تعاسة أي وضع مرهونة دائما وأبدا ابلغربة عن الذات اإلهلية..
وهنا األمر سيان بني األفراد واجملتمعات والدول والشعوب واألمم، 
فالكل حتت هذا القانون سواء، وينــص ذلك القـــانون على أن: 
﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا﴾)1(. فاإلعراض 

عن هللا تعاىل هو مكمن اخللل، وهو رُأس املشكلة وأساسها. لقد 
بلغ األمر من السوء أن ابتعدت األمة مسافات طويلة عن رهبا 
سبحانه وتعاىل، وهي تظن أهنا يف حضنه . ذلك أهنا أنكرت 
العروة الوثقى والرابطة الوحيدة بني هللا تعاىل والعباد، لقد قطعت 
بفرية  بينها وبينه سبحانه وتعاىل ابلقول  املستمر  خط االتصال 
انقطاع الوحي، فحني انقطع الوحي )حبسب زعم البعض( انقطع 
معه كل أمل يف اإلصالح والنهوض واإلحياء الذي ندعوه بصيغة 
أخرى ابلتجديد، فمن املعلوم بداهة أن األقدر على جتديد شيء 
ما هو إال من اضطلع من قبل مبهمة إنشائه أول مرة، والقول بغري 
للمريض أن يشفي  ذلك هو حمض خداع، أو سوء فهم، فأىن 
نفسه بنفسه؟! ومىت كان فاقد الشيء قادرا يوما على إعطائه؟! 
هلا  يكتب  لن  رابين  مبعوث  يد  على  ابإلحياء  املوعودة  فاألمة 
اإلحياء إال على يد ذلك املبعوث، واإلعراض عن ذلك املبعوث 
هو تعبري عملي عن اإلعراض عن ذكر هللا تعاىل، ذلك اإلعراض 

الذي هو جملبة للضنك املذكور.
والقول بفرية انقطاع الوحي هتراب من االعرتاف مببعوث السماء 
أورث األمة حالة مستعصية من القنوط واليأس من البعث الثاين، 
الوسائل  جربوا كافة  التجديد  دعاة  من  وأن كثريين  سيما  ال 
والسبل للتجديد املرجو، ولكن دون أية جدوى تذكر، فلم يعد 
يف  يرغبون  ال  فإهنم  هذا  ومع  ابٍق،  وحيد  خيار  اآلن  أمامهم 
جتربته. إن من شر البلية ما يضحك أحياانـ وهناك طرفة تقول 
العلم والرباعة يف الطب مبلغا عظيما، إذ ما  أن طبيبا بلغ من 
مل  سلكه، حىت  وقد  إال  املرضى  وهالك  الفشل  إىل  سبيل  من 
يتبق أمامه سوى النجاح، هبذه الصورة الكاريكاتورية ميكننا ختيل 
يف  استقر  أن  بعد  خاصة  التجديد،  ودعاة  األمة  واقع  وضع 
املؤسسات  أو  األفراد  بيد  والنهضة  التجديد  استحالة  األذهان 
أو الفرق، وابتت األمة يف لبس من خلق جديد. فاآلن لسان 
تتعلم  مل  ما  التاريخ  بتكرار  عليها  حمكوم  األمة  أن  يردد  احلال 
قبل من  يئسوا من  اجلاهلية كانوا قد  فأهل  الدرس األول،  من 
التجديد والنهضة، إىل أن وجدوا أنفسهم مدفوعني إىل اإلقرار 
بضرورة وحي هللا تعاىل املتنزل على خري الربية، والذي صاحبه 
تغري إجيايب على األرض مبجرد قبوله واالعرتاف به، حىت إن األمة 

الغربة عن الذات اإلهلية، 
وعودة الروح
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امليتة ابألمس القريب أضحت حية بل حميية لسائر األمم األخرى 
ومستوعبة هلا يف غضون عقود قليلة. لقد قص علينا القرآن اجمليد 
قصص األمم السابقة، وسرد علينا تفاصيل الصراع الدامي بني 
اليائسني والراجني. ولن نضطر إىل الذهاب بعيدا لالطالع على 

درس مماثل ُلقِّنته قرون قبلنا.
إن التجديد، واملعرب عنه ابلبعث الثاين وهنوض الشعوب وتقدمها، 
كان شغل اإلنسانية الشاغل منذ تلقيها الوحي األول، وظل هو 
شغلها الشاغل إىل هذه اللحظة، وكذلك كانت اجلدلية املستمرة 
إًذا  فالتجديد  منه.  واليأس  البعث  البدء هي جدلية رجاء  منذ 
مصطلح عريق وقدمي قدم البشرية نفسها، إال أنه ابت ُينسب 
خطأ إىل احلداثة بغري قصد اترة، وبسوء نية اترات، وهل أدل 
على عراقته من أنه مذكور نصا يف تعاليم النبوة األوىل على لسان 
َعُث هِلَِذِه اأْلُمَِّة َعَلى  بـْ أشرف اخللق؟! حيث قال : »ِإنَّ اللََّ يـَ
َها«)2( .فمسؤولية التجديد  ُد هَلَا ِدينـَ رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن جُيَدِّ
تتطلب فهما عميقا حلقائق الدين يف ضوء مشعل الوحي اإلهلي، 
دائم  اتصال  الفهم متاحا ابلطبع إال ملن كان على  وليس هذا 
ابملصدر األول عن طريق الوحي اإلهلي بطبيعة احلال، ما عدا 
هذا لن يتعدى األمر دراسة نصوص القرآن والسنة النبوية بفكر 

َمن مضوا، الذي ال خيلو من الزلل، وهل أدل على هذا الزلل من 
نشوء الفرق كل يوم كنبت شيطاين؟! فهكذا أتكد لنا إفالس 
اإلهلي  الوحي  دور  مهشت  اليت  اإلصالحية  احملاوالت  مجيع 
ُلبَّ  اتركة  احلاضر  قضااي  على  املاضي  وقائع  إبسقاط  مكتفية 

الدين وأصله.
ورب سائل يستفسر عن تفاصيل هذا اإلحياء الذي حنن بصدد 
رسم معامله، هل سيتم مبساعي هذه الرابطة أم تلك؟! أم بعقد 
الدنيا  أن  خيربان  الدايانت  اتريخ  أوليس  ذاك؟!  أو  املؤمتر  هذا 
مل تشهد قط هنضًة وإحياًء دينيًّا مت على أيدي أيٍّ من رجال 
الكهنوت ومؤسساهتم؟! بل على النقيض من ذلك، إهنم هم من 

يتصدون ملبعوث السماء قائد النهضة الروحانية املرجوة. 
  وحلسن طالع هذه األمة املشهود هلا ابخلريية، فإن دين حممد
الثانية يف القرن املنصرم متمثلة يف تديل نبوة  ُنِفخت فيه الروح 
حممد  إىل الدنيا اثنية مصداقا لنبوءة القرآن الكرمي، بل بلغنا 
من بركاهتا أهنا أمثرت خالفة راشدة اثنية على منهاجها، فطوىب 

للتابعني.
عزيزي القارئ أنت على موعد يف هذا العدد للتعرف عن قرب إىل 
حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد  امللقب ابملصلح املوعود، 
وهو شخصية فذة يف اتريخ اإلسالم املعاصر. حيث قاد مجاعة 
الزمان أجنز خالله أعماال فذة، ومهما  املؤمنني لنصف قرن من 
لنا  حتدثنا يف مناقبه لن نوفيه حقه، فاإلرث الفكري الذي تركه 
خري شاهد على ما نقول. ولقد زخرت مؤلفاته ابلنهج املوضوعي 
األمني، وقوة البيان والتبيني، األمر الذي شهد به حىت األغيار. 
جعلنا هللا وإايكم ممن يقتدون هبذا اإلمام اهلمام ومحلة مشعل نور 
اإلسالم يف هذا العصر. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 
والصالة والسالم على سيدان وموالان حممد املصطفى وعلى من 

وااله إىل يوم الدين.

 1. )طه: 125(             2. سنن أيب داوود, كتاب املالحم

الوحـــي تهربا من  انقطـــاع  بفرية  والقـــول 
االعتـــراف بمبعوث الســـماء أورث األمة حالة 
البعث  واليـــأس من  القنوط  مســـتعصية من 
التجديد  الثاني، ال سيما وأن كثيرين من دعاة 
للتجديد  والســـبل  الوســـائل  كافـــة  جربوا 
المرجـــو، ولكـــن دون أية جـــدوي تذكر...



)النحل(
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التقوى

 حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد

 املصلح املوعود

 الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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ُتُكُم  َأْلِسنـَ َتِصُف  ِلَما  ُقوُلوا  تـَ ﴿َل 
َحرَاٌم  َوَهَذا  َحَلٌل  َهَذا  اْلَكِذَب 
ِإنَّ  اْلَكِذَب  اللَِّ  َعَلى  ُروا  ْفتـَ ِلتـَ
ُروَن َعَلى اللَِّ اْلَكِذَب َل  ْفتـَ الَِّذيَن يـَ

ْفِلُحوَن﴾ )117(  يـُ

شرح الكلمات:
وظِفر  فاَز  الرجُل:  أفَلَح  يفلحون: 
مبا طَلب. أفَلَح زيد: جَنح يف سعيه 

وأصاب يف عمله )األقرب(.

التفسري: 
قولـــه  يف  الواردة  )ما(  أن  اعلم 
تعاىل ﴿ِلما تِصف ألسنُتكم﴾ إما 
بناًء  تقولوا  ال  واملعىن:  مصدرية، 
حالل  هذا  لسانكم:  على كذب 
موصولة،  هي  وإما  حرام؛  وهذا 
اليت  األشياء  عن  تقولوا  ال  واملعىن 
تكذب عنها ألسنتكم: هذا حالل 

وهذا حرام.
واملراد من ﴿ألسنتكم﴾ هنا ألسنة 
ال  القوم  ألن كل  القوم،  زعماء 
زعماؤهم  وإمنا  الكذب،  خيتلقون 
هم الذين يكذبون فيتبعهم اجلميُع.

والالم يف قوله تعاىل ﴿لتفرَتوا على 
واملراد  للعاقبة،  هي  الكذَب﴾  هللا 
ال تقولوا هذا وإال ستكون النتيجة 

                        

                    

                      

                              

                       

                    

 

 

العرفان اإلهلي..
خشية اهلل وتقواه
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أنكم ستصبحون يف عداد املفرتين 
على هللا تعاىل، ألن هللا وحده ميلك 

حق التحليل والتحرمي.
مث قال هللا تعاىل ﴿إن الذين يفرَتون 
يفلحون﴾،  ال  الكذَب  هللا  على 
وهذه حقيقة اثبتة، ولكن املسلمني 
ال يعريون هلا اباًل. واحلق أن هذه 
هللا  من  للمبعوثني  عالمة  أكرب 

تعاىل.

َأِليم﴾  َعَذاٌب  َوَلُْم  َقِليٌل  ﴿َمَتاٌع 
)118(

التفسري: 
عذاب  من  املفرتون  ينجو  قد  أي 
ال  ولكنهم  الوقت،  لبعض  هللا 
بعد  أهنم  مبعىن  طوياًل،  يعيشون 
إعالن وحيهم الكاذب ال ميكن أن 
يعيشوا مثل الفرتة اليت عاشها النيب 

 بعد نشر وحيه.

َحرَّْمَنا  َهاُدوا  الَِّذيَن  ﴿َوَعَلى 
َوَما  ْبُل  قـَ ِمْن  َعَلْيَك  َقَصْصَنا  َما 
ُفَسُهْم  َأنـْ َكاُنوا  َوَلِكْن  َظَلْمَناُهْم 

َيْظِلُموَن﴾ )119(

شرح الكلمات: 

ا  َقصًّ يقصُّ  رَه  أثـَ قصَّ  قصصنا: 
شيء،  بعد  شيًئا  َعه  تتبـَّ وَقصًصا: 
آاثرمها  على  ﴿فارتّدا  ومنه: 
َقصًصا﴾ أي رجعا يف الطريق اليت 
سلكاها يقّصان األثَر. وقصَّ عليه 
على  هبما  حّدث  والرؤاي:  اخلرَب 
نقّص  ﴿حنن  ومنه:  وجههما، 
أي  القصص﴾..  أحسَن  عليك 
نبنّي لك أحسَن البيان )األقرب(.

التفسري: 
لقد نّبه هللا تعاىل هنا الكافرين أن 
اخلطأ  ارتكبوا  أن  سبق  قد  اليهود 
فعاقبناهم،  اليوم  ترتكبونه  الذي 
اجلزاء  نفس  منا  تلقون  فسوف 

الذي لقيه هؤالء اليهود.
لقد اختلف املفسرون كثريًا يف تعيني 

معىن قوله تعاىل ﴿ِمن قبُل﴾، فقال 
احملرمات  إىل  إشارة  إنه  بعضهم 
)تفسري  األنعام  سورة  يف  املذكورة 
خطأ،  هذا  ولكن  البيان(.  جممع 
إذ قد ورد يف سورة األنعام: ﴿قل 
ال أجد فيما ُأوحَي إيّل حمرًَّما على 
146(؛  َيطعمه﴾)األنعام:  طاعٍم 
فكلماُت ﴿فيما أوحَي إيّل﴾ تدل 
األنعام  سورة  نزول  قبل  حىت  أنه 
كانت هناك أحكام نزلت يف شأن 
﴿من  تعاىل  فقوله  إذن  التحرمي. 
قبل﴾ ال ميكن أن ُيعترب إشارًة إىل 
احملرمات املذكورة يف سورة األنعام.

وهي  أخرى  مشكلة  نواجه  وهنا 
ُذكرت  األربع  احملرمات  هذه  أن 
يف أربع سور فقط: يف سورة البقرة 
وهي مَدنية، ويف سورة املائدة وهي 
أيًضا مدنية حيث نزلت يف أواخر 
حتت  الرازي،  )انظر  املدنية  الفرتة 
تصف  ملا  تقولوا  وال  تعاىل:  قوله 
ألسنتكم...(، وهنا يف سورة النحل 
املكية اليت تقول إن هذه األحكام 
قبل، ويف سورة  قد قصصناها من 
األنعام املكية اليت أشارت إىل نزول 
السابق.  الوحي  يف  األحكام  هذه 
فال ميكن أن تكون كلٌّ من السورتني 
)أي سورَت النحل واألنعام( تشري 

لقـــد نّبـــه الله تعالـــى هنا 
قد  اليهـــود  أن  الكافريـــن 
الخطأ  ارتكبـــوا  أن  ســـبق 
اليـــوم  ترتكبونـــه  الـــذي 
فعاقبناهـــم، فســـوف تلقون 
منـــا نفـــس الجـــزاء الذي 
اليهـــود. هـــؤالء  لقيـــه 
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إىل األخرى، ألن كل واحدة منهما 
األخرى.  قبل  تكون  أن  ميكن  ال 
واملشكلة األخرى أننا ال جند هذا 
التحرمي يف أي سورة مكية أخرى.

هذا  حبل  يهتموا  مل  إما  واملفسرون 
اللغز، وإما أهنم مل أيتوا أبدلة مقنعة. 
إشارة  هذا  أن  بعضهم  قال  فمثاًل 
إىل سورة املائدة. وهذا خطأ، ألن 

املائدة مدنية )تفسري القرطيب(. 
سورة  إن  فقال:  الرازي  اإلمام  أما 
نزل  اليت  السور  أول  هي  األنعام 
فيها هذا التحرمي، وإن آيتها ﴿وقد 
فّصل لكم ما ُحرّم عليكم﴾ إشارٌة 
بعدها  الواردة  األخرى  آيتها  إىل 
بقليل ﴿ُقْل ال أجد فيما أوحَي إيل 
حمرًَّما على طاعم يطَعمه ﴾ )انظر 

تفسري الرازي: سورة األنعام(. 
ليس  هذا  الرازي  جواب  ولكن 
يعتربها  اليت  اآلية  ألن  بصحيح، 
الرازي مشارًا إليها أيًضا تقول ﴿ال 
أجد فيما أوحي إيل﴾، مما يعين أهنا 
ليست أبول آية نزل فيها التحرمي، 
بل هناك آية أخرى هي أسبق منها 

نزواًل وفيها جاء هذا احلكم. 
فقد  الباري«  »فتح  أما صاحب   
قيمة،  ذي  غريب  عليه جبواب  رد 
آخر  حالًّ  جند  مل  لو  أننا  وعندي 

هلذه املعضلة لكان هذا الرد أنسب 
اآلية  هذه  إن  يقول:  إنه  جواب. 
سورة  إىل  تشري  األنعام  سورة  من 
»األنعام«  أن  شك  ال  املائدة. 
غري  »املائدة«،  من  نزواًل  أسبق 
هللا  علم  يف  »املائدة« كانت  أن 
أسبَق من »األنعام« من حيث 
الرتتيب النهائي للمصحف، لذلك 
قد أشار هللا تعاىل إليها وكأهنا قد 
سبق نزوهلا، وهكذا برهن على أن 
ترتيب املصحف احلايل توقيفي أي 

أبمر هللا تعاىل. 
اللطف  يف  غاية  اجلواب  هذا  إن 
على  يساعد  أن  وميكن  والشفافية 
إذ  األخرى،  الصعبة  اآلايت  حل 
السوَر األسبَق  فيه أن  مما ال شك 
املصحف  يف  ترتيًبا  واآلِخَر  نزواًل 
حتّل يف أحيان كثريٍة غوامَض السور 
اليت هي آخر نزواًل وأسبق ترتيًبا يف 
املصحف. فمثاًل إن سورة اإلسراء 
يف  املذكورة  املسائل  بعض  تفّصل 
»اإلسراء«  أن  مع  النحل،  سورة 
وآِخُر  نزواًل  »النحل«  من  أسبُق 
يشّكل  وهذا  املصحف.  يف  ترتيًبا 
برهااًن ساطًعا على اإلعجاز العلمي 

للقرآن الكرمي.    
أننا لسنا حباجة إىل مثل هذا  غري 

حنل  أن  بوسعنا  إذ  هنا،  اجلواب 
الرتتيب  مع  سائرين  املعضلة  هذه 
الطبيعي لنـزول آايت القرآن الكرمي 
من  اثبت  أنه  ذلك  وبيان  أيًضا. 
القرآن نفسه أن سورة النحل أسبق 
نزواًل من سورة األنعام، حيث جند 
إىل  تشريان  آيتني  »األنعام«  يف 
إحدامها  النحل؛  سورة  موضوع 
ما  لكم  فّصل  ﴿وقد  تعاىل  قوله 
حرّم عليكم إال ما اضُطررمت إليه﴾ 
)اآلية:120(، واثنيتهما قوله تعاىل 
﴿ُقْل ال َأِجُد يف ما ُأوِحَي إيل حُمرًَّما 
يكوَن  أن  إال  َيطَعُمه  طاعٍم  على 
َمْيتًة أو َدًما مسفوًحا أو حلَم ِخنـزيٍر 
ِلغرِي  ُأِهلَّ  ِفسـًقا  أو  رِْجـٌس  فإنه 
أن  )اآلية: 146(. كما  به﴾  اللَّ 
التاريخ أيًضا يؤكد أن سورة النحل 
أسبق نزواًل من سورة األنعام حيث 
والتحليل  التحرمي  أحكام  أن  ورد 
هذه نزلت بعد حادثة اإلسراء اليت 
ما  ترتاوح  بفرتة  اهلجرة  قبل  وقعت 
بني ستة أشهر إىل سنة )الطبقات 
الكربى البن سعد: ذكر املعراج(. 
كما تؤكد األحاديث أيًضا أن سورة 
األنعام نزلت كلها مجلًة واحدة ال 
»اإلتقان«  )تفسري  أقساط  على 
واملعجم الكبري للطرباين(. فثبت أن 
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سورة األنعام نزلت بعد سورة النحل 
»اأَلنعام«  آييت  يف  ورد  ما  وأن 
املذكورتني أعاله إمنا هو إشارة إىل 

ما ورد يف سورة النحل نفسها.
املراد من قوله  السؤال: ما هو  أما 
سهل  فجوابه  قبل﴾  ﴿ِمن  تعاىل 
إليه  ينتبه  مل  مل  ندري  وال  ا،  جدًّ
قبل﴾  ﴿ِمن  أن  الواقع  املفسرون. 
ليس إشارًة إىل أية سورة نزلت من 
إشارة  هي  وإمنا  النحل  سورة  قبل 
قليل يف سورة  قبل  آيٍة وردت  إىل 
النحل نفِسها، حيث قال هللا تعاىل 
فيها قبل هذه اآلية اليت حنن بصدد 
تفسريها آبيتني: ﴿إمنا حرَّم عليكم 
ُأِهلَّ  وما  اخلنـزيِر  وحَلَْم  والدَم  املَْيتَة 
لغري اللَّ به فَمِن اْضُطرَّ غرَي ابٍغ وال 
عاٍد فإن اللََّ غفور رحيم﴾ )اآلية: 
قبل﴾  ﴿ِمن  فقوله  إذن   .)116
إذ  السابقة،  اآلية  هذه  إىل  إشارٌة 
تعبري ﴿ ، الستخدام  ليس ضرورايًّ
من قبل﴾، أن يكون األمر املشار 
سنتني،  أو  سنة  قبل  وقع  قد  إليه 
»لقد  املؤلف  يقول  ما  بل كثريًا 
كتبت من قبل«، وال يريد به كتااًب 
آخر له، بل يقصد به أمرًا قد مّر 
ذكره يف الكتاب نفسه قبل بضعة 

أسطر.
ظَلْمناهم  ﴿وما  تعاىل  قوله  أما 
يظِلمون﴾  أنفَسهم  كانوا  ولِكْن 
فهو إشارة إىل ما ُحرِّم على اليهود 
من أشياء أخرى مثل شحوم البقر 
هذا  أن  خيرب  تعاىل  فاهلل  والغنم، 
بل   ، أبدايًّ حقيقيًّا  يكن  مل  التحرمي 
بغيهم  على  عقااًب  عليهم  ُفرض 
هذا  هللا  ذكر  وقد  وظلمهم. 
التحرمي ابلتفصيل يف سورة األنعام 
َحرَّْمنا  والَغَنِم  البَقِر  ﴿وِمَن  بقوله 
مَحلْت  ما  إال  شحوَمهما  عليهم 
َلَط  اْختـَ ما  أو  احْلَوااي  َأِو  ظهورمها 
وإاّن  ْغِيهم  ِببـَ َجزَْيناهم  ذلك  بَعْظٍم 

لصادقون﴾ )اآلية: 147(.

وَء  ﴿ُثَّ ِإنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َعِمُلوا السُّ
َذِلَك  ْعِد  بـَ ِمْن  َتُبوا  ُثَّ  ِبََهاَلٍة 
ْعِدَها  بـَ ِمْن  رَبََّك  ِإنَّ  َوَأْصَلُحوا 

َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )120(

شرح الكلمات: 
ُغمُّ اإلنساَن من األمور  السوء: ما يـَ
األحوال  من  واألخروية  الدنيوية 
النفسية والبدنية واخلارجة ِمن فواِت 
ْقِد محيٍم )املفردات(. ماٍل وجاٍه وفـَ

ضدُّ  جهالًة:  جِهله  َجهالة: 
واملعرفة  العلم  اجلهالة: ضدُّ  عِلمه. 

)األقرب(.

التفسري: 
لقد أخرب هللا من قبل أن اليهود 
ارتكبوا الظلم والعصيان فحّلْت هبم 
هنا  أما  هلم،  عقااًب  واآلالم  البالاي 
فينّبههم أهنم لو اتبوا اآلن لوجدوا 
 - السابقة  خطيئاهتم  رغم  هللا- 

غفورًا رحيًما.
ا  واحلق أن هذا القانون ليس خاصًّ
الناس  يشمل  عام  هو  بل  ابليهود 
يتأملون  اآلابء  ألن  ذلك  كافة. 
أبوالدهم  املصائب  حبلول  طبًعا 

والحق أن العرفان هو الذي ينجي المرء من اإلثم، أما الذين يرون 
الكفاية في العلم الظاهر فإنهم يقعون في المعاصي في آخر المطاف. 
. فعلى اإلنسان أن يسعى دوًما ليزداد عرفانًا أي خشيَة الله وتقواه
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فكما  مثاًل؛  أحدهم  ميرض  كأن 
الدنيا  يف  أجلهم  من  يتأذون  أهنم 
فإهنم سيتأملون يف اآلخرة أملًا شديًدا 
ورد  فقد  النار.  أوالدهم  دخل  لو 
  النيب  أن  الشريف  احلديث  يف 
سيتأمل يوم القيامة حني يرى بعَض 
يف  له  أصحااًب  الذين كانوا  الناس 
قال  حيث  النار  يدخلون  الظاهر 
أّميت  من  برجال  جُياء  »إنه   :
فأقول:  الشمال،  ذاَت  فيؤخذ هبم 
)البخاري:  ُأصيحايب«  ُأصيحايب 
املائدة(.  سورة  التفسري  كتاب 
فلكي ينجي هللا عباده احملبوبني 
من هذه اآلالم فإنه يعامل ذريَتهم 
بلطف خاص، كما صرح بذلك يف 
ُتهم  قوله ﴿والذين آَمنوا واتَّبَعْتهم ُذرّيـّ
َتهم﴾)الطور:  ُذرّيـّ هبم  َأحْلَْقنا  إِبمياٍن 
22(.. أي أنه تعاىل سوف ُيلِحق 
كان  وإن  أوالَدهم  اجلنة  يف  هبم 
إميااًن. ومن  منهم  أوالدهم أضعَف 
أجل ذلك جند القرآن َيِعُد األنبياَء 
والصاحلني مرارًا أبن هللا تعاىل سوف 
عنده،  من  خاص  بفضل  يعاملهم 
أوالَدهم  يصيب  مبا  يتأذوا  لكيال 
الكرمي  القرآن  أن  من عذاب. ومبا 
يعلن: ﴿وإْن من أمٍة إال خال فيها 

نذير﴾، فثبت أن كل قوم حيظون 
وال  اخلاص،  اإلهلي  الفضل  هبذا 

خصوصية لليهود يف ذلك.
عِملوا  ﴿للذين  تعاىل  قوله  أما 
اجلهالة  أن  فاعلم  السوَء جبهالة﴾ 
ال تعين هنا عدم العلم بل تعين عدم 
العرفان، ألن الذي يرتكب اخلطأ 
أن  فاملراد  يعاَقب.  ال  العلم  لعدم 
الذي يعمل السوء لعدم العرفان- 
العمل  ذلك  أن  يعلم  أنه  أي 
وخشية  التقوى  لقلة  ولكنه  إمث، 
يف  ويقع  نفسه  يضبط  ال  هللا 
إال  العقاب  يستوجب   - السوء 
عن  املرء  تقاُعس  يتوب، ألن  أن 
كسب التقوى رغم علمه بضرورته 

ًدا. ُيعترب إمثًا متعمَّ
الذي  هو  العرفان  أن  واحلق 
الذين  أما  اإلمث،  من  املرء  ينجي 
الظاهر  العلم  يف  الكفاية  يرون 
فإهنم يقعون يف املعاصي يف آخر 
املطاف. فعلى اإلنسان أن يسعى 
ليزداد عرفااًن أي خشيَة هللا  دوًما 

. وتقواه
أبدية  نوعان:  اجلهالة  أن  واعَلْم 
ومؤقتة. فمن كان فريسة للجهالة 
العرفان  من  حمروًما  يبقى  األبدية 

كليًة، إذ ال جيد اللذة إال يف اإلمث. 
فقد يصاب هبا  املؤقتة  اجلهالة  أما 
على  ليسوا  الذين  العارفون  حىت 
عالية، ألن مستوى عرفاهنم  درجة 
فيقعون  األحيان  بعض  يف  يهبط 
فريسة ألهواء النفس. فقد ورد يف 
الزاين  يزين  ال  الشريف:  احلديث 
حني يزين وهو مؤمن، فيخرج منه 
ـّلة .  اإلمياُن فيصري فوق رأسه كالظُّ
أي أن حالة قلب املؤمن ال تكون 
وقد  الوقت.  ذلك  يف  إميان  حالَة 
 : قال بعض الشارحني يف قوله
أن  ـّلة«  رأسه كالظُّ فوق  »فيصري 

اإلميان يشفع له عند هللا تعاىل. 
وأما قوله تعاىل ﴿مث اتبوا من بعد 
أن  فيه  فأخرب  وأصَلحوا﴾  ذلك 
أبن  يكتفي  ال  أن  اإلنسان  على 
عليه  بل  فحسب،  قلبه  يف  يتوب 
محلته  اليت  العوامل  إبزالة  يهتم  أن 
على اإلمث، حىت ال يعود ملثله أبًدا.

إذا كانت كلمة ﴿وأصلحوا﴾  أما 
أن  فاملراد  اآلخرين  إصالح  مبعىن 
اآلخرين  إبصالح  يهتم  أن  عليه 
أيًضا كّفارًة عن ذنوبه، ليثاب على 
يف  نقص  بقي  إذا  حىت  هدايتهم، 

أعماله ُسّد هبذا األجر.
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من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى

األسوة الحسنة

يَِّب.  َوِإنَّ  ْقَبُل هللا ِإالَّ الطَّ َق ِبَعْدِل متْرٍَة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب، َواَل يـَ رََة  َقاَل:َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن َتَصدَّ عَنْ َأيِب ُهرَيـْ
ُلوَُّه َحىتَّ َتُكوَن ِمْثَل اجْلََبِل. )صحيح البخاري، كتاب الزكاة( رَبِّيَها ِلَصاِحِبِه َكَما يـَُريبِّ َأَحدُُكْم فـَ ُلَها ِبَيِميِنِه مُثَّ يـُ َقبـَّ تـَ اللََّ يـَ

ْفِسِه. )صحيح  ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حُيِبَّ أِلَِخيِه. َأْو َقاَل جِلَارِِه َما حُيِبُّ لِنـَ عَنْ أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَّيِبِّ  َقاَل:  اَل يـُ
مسلم، كتاب اإلميان(

َورُِّثُه. )صحيح  ْنُت أَنَُّه َسيـُ َها َعِن النَّيِبِّ  َقاَل:  َما زَاَل ُيوِصييِن ِجرْبِيُل اِبجْلَاِر َحىتَّ َظنـَ عَنْ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّ َعنـْ
البخاري، كتاب األدب(

َا ِهَي جَمَاِلُسَنا  َقاُلوا: َما لََنا ُبدٌّ، ِإمنَّ رَُقاِت. فـَ ُكْم وَاجْلُُلوَس َعَلى الطُّ عَنْ َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  َعْن النَّيِبِّ  َقاَل: ِإايَّ
رِيِق؟ َقاَل َغضُّ اْلَبَصِر وََكفُّ  رِيَق َحقََّها. َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَّ ُتْم ِإالَّ اْلَمَجاِلَس َفَأْعُطوا الطَّ يـْ ُث ِفيَها. َقاَل: َفِإَذا أَبـَ َتَحدَّ نـَ

ْهٌي َعِن اْلُمْنَكِر. )صحيح البخاري،كتاب املظامل والغصب( اَلِم وََأْمٌر اِبْلَمْعرُوِف َونـَ اأْلََذى َورَدُّ السَّ

ُهْم.  )سنن  نـَ يـْ بـَ التَّْحرِيِش  يِف  َوَلِكْن  اْلُمَصلُّوَن  ْعُبَدُه  يـَ َأْن  َيِئَس  َقْد  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ   : النَّيِبُّ  َقاَل  عَْن َجاِبٍر َقاَل: 
) الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا
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من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتاابت 
سيدان مرزا غلم أمحد القادايين 
 املسيح املوعود

أّيها اإلخوان، إين ُأهلمُت من حضرة العزّة، وُأعطيُت ِعْلًما من علوم الوالية، مث 
ُبعثُت على رأس املائة، ألجّدد دين هذه األّمة، وألقضي كَحَكٍم فيما اخُتلَف 
فيه من العقائد املتفرقة، وألكسَر الصليب آبايت السماء، وأبّدَل األرض بقوة 
إبهلام صريح،  املوعود  واملهدي  املوعود  املسيح  مّساين  الكربايء. وهللاُ  حضرة 
ٍ صحيح، وما كنت من املخادعني. وما كنت أن أُفوه بزُوٍر، وأديلِّ  ووحٍي بنيِّ
بغرور، وتعلمون عواقب الكاذبني، بل هو كالم من رّب العاملني. ومع ذلك 
كنُت حرَّجت على نفسي أن ال أّتبع إهلاًما أو ُكرَّر* من هللا إعالما، ويواِفَق 
القرآَن واحلديَث مراًما، وينطبَق انطباقا متاما. مث كان شرٌط مين هلذا اإليعاز أن 
َله ِمن غري أن أنظر إىل األحياز، وِمن غري أن أشاهد بدائَع اإلعجاز.  ال أقبـَ
فوهللا رأيت يف إهلامي مجيع هذه األشراط، ووجدُته حديقة احلق ال كاحَلماط. 
احلنني إىل ريّب وَصَمدي،  استطارْت ُصدوع كبدي من  بعدما  مث كان هذا 
وُمتُّ ميتة العّشاق، وُأحرقُت أبنواع اإلحراق، وُصدمُت ابألهوال، وُصرَِم قليب 
من األهل والعيال، حىت متَّ فعل هللا وُشرح صدري، وُأودَِع أنوار بدري. ففزُت 
منه بسهَمني: نور اإلهلام ونور العينني. وهذا فضل هللا، ال رادَّ لفضله، وإنه 

ذو فضل مستبني.
وقد ذكرُت أن إهلامات مملوءة من أنباء الغيب، والغيُب البحت قد ُخّص 
بذات هللا من غري الشك والريب، وال ميكن أن ُيظِهر هللا على غيبه رجال 

له سلطنة يف السماء، 
وحربة من الدعاء

* لعله: أو ُيكرََّر.. أي حىت ُيكرََّر. )التقوى(
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اْمرًَأ  هللاُ  أحيّب  الدنّية.  الدنيا  وخاِطَب  الروّية،  فاِسَد 
بَسط مكيدًة ِشباَك الردى، وأضّل الناَس وما هدى، 
وأضّر املّلَة كالِعدا، وما جّلى مطلَعها بنور صدقه وما 
األذهان،  َصَدَأ  بكذبه  زاد  بل  غدا،  وما  ها  هِبَمِّ راح 
خيزي  إنه  بل  االفتنان؟ كال..  َهباَء  مبفرتايته  ونَشر 
ابمللعونني  وُيلِحقهم  الدّجالني،  دابر  ويقطع  املفرتين، 

السابقني.
مث اعلموا أين قد كنت ُأهلمُت من أمد طويل، وعلمُت 
اخَللق  عن  استرتُت  ولكين  جليل،  ربٍّ  من  علمُت  ما 
حيًنا، ال يعرفون يل َعرينا، وما اخرتُت منهم جنّيا وقرينا. 
فلما ُأمرُت لإلظهار، وُقطعْت سلسلة االعتذار، فلّبيُت 
ثني،  الصائَت كطائعني. وقد بلغكم األحاديُث من احملدِّ
ومسعتم أن املسيح املوعود واملهدي املوعود خيرج عند غلبة 
والتخريب،  اإلضالل  من  سَلف  ما  ويتالىف  الصليب، 
والنفس  احلمّية  منعْتهم  والذين  مهتدين.  قوًما  ويهدي 
األبّية من القبول، فيصريون حَبرْبة اإلفحام كاملقتول. وأما 
الفقراء،  أنه رجل من  نزوله إىل األعداء فُأشرَي فيه إىل 
ال يكون له دروع وأسلحة، وال عساكر وال مملكة، وال 
تنربي له ملحمة، بل تكون له سلطنة يف السماء، وحربة 
من الدعاء. فقد رأيتم أبعينكم أن دين الصليب قد عال، 
وكل أحد من القسوس طَعن يف ديننا وما َأال، وسبَّ نبيَّنا 
وشتم وقذف وَقال. وجتدوهنم يف عقيدهتم متصلبني، ومن 
التعصب ملتهبني، وعلى جهالهتم متفقني. وقد صّنفوا 
يف أقرب مّدة كتًبا زُهاَء مائة ألف نسخة، وما جتدون 
فيها إال توهني اإلسالم وهبتاان وهتمة، وُملئْت كلها ِمن 
َعِذرة ال نستطيع أن ننظر إليها نظرة. وترون أن أكثرهم 
أانس مكائدهم كاهلوجاء الشديدة جارية، وقلوهبم ِمن 
كسوة احلياء عارية. وتشاهدون أهنم على رؤوس العامة 

الناس كغثاء  زَُمُع  إليهم  وُتدَفع  والويل،  الثبور  كداعي 
السيل. وما أقول إهنم ُينَصرون من السلطنة أو ُيواَسون 
من أايدي الدولة، بل الدولة الربطانية سّوْت رعاايها يف 
احلرّية، وما غادرت دقيقة من دقائق النََّصفة، وكلُّ فرقة 
املّلة، وما ُضيَِّق على أحد  انلت غاية رجائها يف أمور 
كأاّيم »اخلالصة«، واسرتحنا ُمْذ عِلقنا أبهداهبا، فندعو 
هلا وألركاهنا وألرابهبا. وأما القسوس فال أيتيهم من هذه 
ُيعتّد به من مال اإلمدادات، بل اجتمع  الدولة شيء 
وا  الِت ونصُّ مشلهم مبا أهنم قبضوا من قومهم كثريا من الصِّ
اإلحاالِت، وما برحوا جيمعون القناطري املقنطرة من عني 
اإلعاانت، وأموال الصدقات من النقود والغاّلت. فكل 
من دخل دينهم رّتبوا له وظائف وِصالاًت، وزّودوه بتااًت، 
ومجعوا له شتااًت. وكذلك قوَّى أمَر قسيسني ماهُلم، وزاد 
منه احتياهلم. استحضروا كل آالت االصطياد واإِلسار، 
إىل  وُأهِنَض  والكبار.  الصغار  اجملانيق  من  واستعملوا 
وسكنوا  ًعا  ِبيـَ فعمروا  املتنّصرين،  من  مجاعٌة  بلدٍة  كل 
فيها كالقاطنني، وجَروا كالسيول يف سكك املسلمني. 
وجعلوا خيادعون أهلها أبنواع االفرتاء، مث إبرسال النساء 
إىل بيوت الشرفاء. فالغرض أهنم زرعوا املكائد من مجيع 
األكناف واألرجاء،  وانتشروا كاجلراد يف هذه  األحناء، 
دار  بالدان  وجعلوا  اهلدى،  معامل  أحيا  َمن  َلوا كلَّ  وقـَ
دايران  جمالس  أحرقْت  الباطلة  ومّلُتهم  والرََّدى.  البالء 
وأكلتها، وما بقي دار إال دخلتها، ومل جيد أهُلها العوامُّ 
مصائب  فُصّبت  حيلة،  للفرار  وال  استطاعًة،  للدفاع 
فنراه  األايم.  سابق  يف  مثلها  مضى  ما  اإلسالم  على 
كبلدة خاوية على العروش، وفالة مملوءة من الوحوش. 
مشلها،  وتشّتَت  أهلها،  انزعج  بالد  اآلن  بالدان  وإن 
ْبِك عليها من كان من الباكني )جنم اهلدى، ص 27-23( فليـَ

 .
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اجلماعة  معروف يف  فرباير  يوم 20  إن 
عن  النبوءة  مبناسبة  األمحدية  اإلسالمية 
عظيمة  النبوءة  فهذه  املوعود،  املصلح 
املسيح  سيدان  فيها  ر  ُبشِّ حيث  جدا. 
له،  عظيم  ابن  املوعود  بوالدة 
منها  له،  صفات كثرية  فيها  وُذكرْت 
اليت  اجلماعة  وأن  طويال،  سيعيش  أنه 
املوعود  ستحرز  املسيح  أسسها 
املصلح  زمن  يف  عادي  غري  تقدما 
املوعود. إن اتريخ األمحدية شاهد على 
حتققت  النبوءة  هذه  جزئيات  مجيع  أن 
الدين  حرفيا يف عهد حضرة مرزا بشري 
املمتد  املوعود  املصلح  أمحد  حممود 
وحدها  النبوءة  وهذه  سنة.   52 على 
املسيح  صدق  إلثبات  دليال  تكفي 
عني  وذي  منصف  املوعود  ألي 

روحانية.
ثالثة  بعد  ستصادف  املناسبة  هذه 
سأقدم  واليوم  فرباير،   20 يف  أايم 
املصلح  كالم  من  املقتبسات  بعض 
هذه  من  انطالقا  املوعود  نفسه 
على حتقق  الضوء  تسلط  النبوءة، وهي 
ما ورد يف النبوءة حبقه أنه »قد أوَت روًحا 

مقدسة«.
هللا  املصـــــــــــــــــلَح  شـــــــــــــــــــرَّف  لقـــــــــد 
املوعود  مبنصب اخلالفة يف 1914. 
األمحديون  أيضا كان  العصر  ذلك  ويف 
وعلماء اجلماعة يرون فيه حتقَُّق مجيع ما 

ترمجة: املكتب العريب 

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

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

يوم  2017/2/17
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

حميي الدين ومعني الدين
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ورد يف النبوءة عن املصلح املوعود وكانت 
غالبية أبناء اجلماعة تظن أنه هو املصلح 
املوعود. لكن حضرته شخصيا مل يعلن 
ذلك. وحني جاء عام 1944 أي مضت 
على خالفته 30 سنة أعلن حضرته بناء 
على رؤاي أنه هو املصلح املوعود، وقال 
أيضا: إنين أستثقل هذا اإلعالن وذكَر 
يف  قال  قد  ابلتفصيل.  بل  الرؤاي  هذه 
مناسبات عدة أنه بطبعه يرتدد يف بيان 
ُيضطر  ذلك  مع  أنه  إال  وإهلاماته  رؤاه 
لبياهنا ملقتضى الظروف. ابختصار كان 
أفراُد اجلماعة وعلماؤها يقولون حلضرته 
املوعود وكان  املصلح  يعلن أبنه هو  أن 
يقول: ال داعي هلذا اإلعالن. إذا كنت 
هذه  يفَّ  وتتحقق  املوعود  املصلح  أان 
النبوءة فحسٌن، وال حاجة ألي إعالن. 

وقال مرة ردًّا على كالم الناس: كم من 
األمة  يف  اجملددين  قائمة  من  اجملددين 
املسلمة- اليت ُنشرت بعد عرضها على 
حضرته - أعلنوا دعواهم؟ مث قال 
من  شخصًيا  مسعت  قد  إين  حضرته: 
لسان سيدان املسيح املوعود : إنين 
أرى امللك املغويل أورنغ زيب أيضا جمدًدا 
يف عصره. فهل أعلن دعواه؟ يقال: إن 
جمددا  أيضا كان  العزيز  عبد  بن  عمر 

فهل كان قد ادَّعى؟
غري  على  واجبا  ليس  حضرته:  يقول 
على  إمنا جيب  دعواه.  يعلن  أن  املأمور 
النبوءاُت  املأمورين الذين سبقت حبقهم 
املأمور  غري  أما  دعواهم.  يعلنوا  أن 
فيجب النظر إىل أعماله وإجنازاته، فإذا 
رأيتم أنه قد أجنز فما احلاجة إىل أن يعلن 

دعواه. ويف هذه احلالة سنقول إنه حصرًا 
مصداق النبوءة حىت لو ظل ينكر ذلك. 
العزيز كوَنه  عبد  بن  عمر  أنكر  فلو 
إنه كان جمددا  نقول  أن  جمدًدا نستطيع 
واجبا  ليس  اإلعالن  ألن  عصره،  يف 
على  واجبة  الدعوى  إمنا  اجملدد.  على 
أما  أيضا.  مأمورون  الذين هم  اجملددين 
غري املأمور الذي حُييي اإلسالم املوشك 
االنقراض يف زمنه ومينع هجمات  على 
األعداء، فيمكن أن نقول حبقه إنه جمدد 
حىت لو مل يكن يعرف بنفسه أنه جمدد. 
إال أن اجملدد املأمور هو من يعلن دعواه 

. كما فعل سيدان املسيح املوعود
أي دعوى  مثة حاجة لصدور  ليس  إذا 
مين أبين أان املصلح املوعود، كما ليس 
مثة حاجة للقلق من كالم املعارضني  يف 

جميع  أن  على  شاهد  األحمدية  تاريخ  وإن 
جزئيات هذه النبوءة تحققت حرفيا في عهد 
حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد المصلح 
الموعود الممتد على 52 سنة. وهذه النبوءة 
المسيح  صدق  إلثبات  دليال  تكفي  وحدها 
الموعود  ألي منصف وذي عين روحانية.
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هذا اخلصوص، فليسْت فيه أي إساءة، 
هللا  من  املرء  يناهلا  ما  احلقيقية  العزة  إمنا 
الدنيا.  أهل  نظر  يف  مهاان  ُعدَّ  لو  حىت 
فلو سلك يف سبيل هللا فهو حتًما معزز 
مفرتاًي  شخص  أي  وإذا كان  هللا.  عند 
وأثبت دعواه الباطلة كذاب وزورا فال يسعه 
احلصول على العزة عند هللا حىت لو انل 
الغلبة يف الناس بشطارته ودهائه. فالذي مل 
حيَظ ابلعزة عند هللا فقد خسر ومل يكسب 
شيئا، حىت لو ُعد من األشراف املكرمني 
واهلوان  الذلة  يواجه  الظاهر. وسوف  يف 
فقال  املطاف.  هناية  يف  األايم  من  يوما 
حضرته: إذن جيب أن تتمسكوا ابلصدق 
دوًما يف األمور الدينية والدنيوية، فالذي 
يف  الرابح  هلل  فهو  اخلسارة  يتحمل 
احلقيقة. إذن قد بنيَّ أمرًا مبدئيا يف هذا 
اخلصوص أن الذي يعدُّه هللا صادقا يؤيده 
للعيان،  صدقه  فيظهر  الفعلية  بشهادته 
حبقه  ُيصدر  أن  الضروري  من  وليس 
إذا  تعاىل  أن هللا  دعوى. غري  أو  إعالاًن 
أراد أن يصدر إعالنه فُيصدر. فإذا كنتم 
أعمال  ينجز  هل  أحد  فْحص  تريدون 
الدين حبسب مشيئة هللا  أو هو من 
انطالقا  تفحصوه  أن  فعليكم  ال،  أم  هللا 

من التأييد اإلهلي له.
على كل حال كما قلت سابقا حني أمرَه 
أيضا  أعلن  فقد  دعواه  يعلن  هللا  أن 
اآلن  علي  إن هللا  قد كشف  فقال: 

واآلن ُأعلن أنين أان حصرا مصداق النبوءة 
هذا  صدور  فعند  املوعود.  املصلح  عن 
يفرحون  اجلماعة  أبناء  إذا كان  اإلعالن 
املبايعني  غري  بدأ  نفسه  الوقت  ففي 
يعرتضون. فقد قال حضرته يف اليوم الثاين 
للجلسة السنوية لعام 1945 أي يف 27 
املولوي حممد  من كالم  انطالقا  ديسمرب 
علي بشكل خاص: منذ أعلنُت أنين أان 
املصلح املوعود قد بدأ املولوي حممد علي 
ثناء هللا  املولوي  يعرتض كما كان  احملرتم 
يعرتض. إنين أسرد رؤاي أو إهلاًما من هللا 
املولوي  أما  إعالم هللا،  على  بناء  وُأعلن 
حممد علي احملرتم فال يذكر مقابل ذلك 
أي رؤاي أو إهلام وهو ال يقدر على ذلك 
إذ قد استطاع ابستنـزاف اجلهود  أصال، 
اترخيه  يعود  فقط  له  واحد  إهلام  تقدمَي 
فما  الوقائع.  بته  وكذَّ سنة،  ثالثني  إىل 
دام مل يتلقَّ أي إهلام فكيف يقدمه؟ فال 
ميلك سوى االعرتاضات. وإن مل يعرتض 
إبراهيم  سيدان  أعداء  إن  يواجه.  فكيف 
وموسى وعيسى عليهم السالم مل يكونوا 
يستطيعون إنكار تلقي اإلهلام وذلك ألن 
األنبياء قبلهم كانوا يتلقون اإلهلام، وكانوا 
هؤالء  منكرو  لذا كان  بذلك،  يؤمنون 
األنبياء ال يرفضون وجوَد اإلهلام بل كانوا 
ومواجهِة  موقفهم  إلثبات صحة  يقولون 
األنبياء أبن إهلامات هؤالء األنبياء افرتاء 
منهم. وهذا ما قاله أعداء النيب  أيًضا 

أنه افرتى اإلهلام من عنده. فإذا كان قول 
النصارى واليهود هذا صحيًحا أن وحي 
والعياذ  عنده  من  خمرتعا  النيب  كان 
أن  هللا  تقتضي  غريُة  فكانت  ابهلل، 
النيب  لكي  ُينـزل عليهم اإلهلام مقابل 
ولكن  أمرهم.  ويتبني  املفرتون  يفتضح 
يدل  اإلهلام  من  إايهم  تعاىل  حرمان هللا 
على أن الرسول  كان على احلق، وكان 
أعداؤه من اليهود والنصارى على الباطل. 
كذلك يقول اليوم املولوي حممد علي إن 
يكرمه هللا  ال  ملاذا  ولكن  إهلامات كاذبة 
تعاىل إبهلامات صادقة مقابلي لكي يتبني 
على الدنيا أن املولوي )حممد علي( على 
احلق وأان على غري احلق. يقول : من 
ليل  الغريب أن شخصا ُيضّلل خلق هللا 
هنار وجير الناس إىل الطريق اخلاطئ مبكره 
وخداعه وال تثور غرية هللا تعاىل، وإن مل 
ْر غرية هللا فليس سبب ذلك إال أن هللا  تثـُ
تعاىل يعلم أبن املولوي بعيد جدا عن قربه 
، لذا مل يوِح إليه، فالصدق ُيكفر به 
منذ  السلسلة مستمرة  البداية، هذه  منذ 
املعرتضون  البداية وستبقى مستمرة، ظّل 
يقّدمون شيئا  يعرتضون دوما ولكنهم ال 
مقابل احلق وال يقدرون على ذلك. إننا 
الكشوف  أو  الرؤى  أو  إهلاماتنا  نقدم 
يستطيعون  ال  ولكنهم  ابهلل  حالفني 
ذلك  فعلوا  لو  أهنم  يعرفون  ألهنم  ذلك 

سيعاَقبون. 
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املصلح  إهلامات  بعض  سأقّدم  واآلن 
بّينها  اليت  ورؤاه  وكشوفه    املوعود 
املوعود.  املصلح  هو  أنه  إعالنه  مبناسبة 
يقول : أول ما يشري إىل هذا املنصب 
املسيح  تلقيته يف حياة  الذي  إهلامي  هو 
املسيَح  بذلك  وأخربت    املوعود 
املوعود  املسيح  وسّجله   ، املوعود 
أخربُت  وقد  إهلاماته،  دفرت  يف   
أحسبه  مرارا، كنُت  اإلهلام  بذلك  الناس 
انتقل  اآلن  ولكن  فقط  ابخلالفة  متعلًقا 
إىل  يشري  اإلهلام كان  هذا  أن  إىل  ذهين 
منصيب هذا الذي كان سيكرمين هللا تعاىل 
ُعوَك  بـَ اتـَّ به. كان ذلك اإلهلام: إنَّ الَِّذيَن 
ْوِم اْلِقَياَمِة. يقول  ْوَق الَِّذيَن َكَفرُوا ِإىَل يـَ فـَ
ترتيب  على  تدل  لطيفة  إشارة  فيه   :
حتقق النبوءة وهو اإلهلام نفسه الذي جاء 
القرآن   وقد ذكره  الناصري  املسيَح 
﴿َوَجاِعُل  هي:  وكلماته  أيضا،  الكرمي 
ْوِم  يـَ ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا  ْوَق  فـَ ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن 
اْلِقَياَمِة﴾ )آل عمران: 56( وهنا جاءين 
الَِّذيَن  ْوَق  فـَ ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن  »إنَّ  إهلام: 
ْوِم اْلِقَياَمِة«. وسبب ذلك هو  َكَفرُوا ِإىَل يـَ
أن دعوى املسيح الناصري كان أنه آخر 
هذه  مثل  ويف  املوسوية،  السلسلة  أنبياء 
الدعوى ال بد أن يعارضه الناُس أوال، مث 
بعد مدة طويلة يؤمنون به، ولكن مبا أن 
هللا تعاىل كان يريد ملصداق النبوءة املتعلقة 
ابملصلح املوعود أن جيعله خليفة، واخلليفة 

جيد مجاعة جاهزة سلفا، لذا مل تكن هنا 
فالذي  الَِّذيَن«،  »َوَجاِعُل  لقول  حاجة 
أنه انل منصب  الناس دعواه  أمام  يقّدم 
املسيح يبدأ الناس تكذيبه إال الذي ميلك 
طبيعة أيب بكر فآمن به فهذا شيء آخر، 
العامل  يكّذبه  نبوته  النيب  يعلن  وإال حني 
كله، كذلك آمن ابلرسول الكرمي  يف 
ابختصار  فقط.  أشخاص  ثالثة  البداية 
ُعوَك  بـَ أشار هللا تعاىل بقوله »إنَّ الَِّذيَن اتـَّ
إىل  اْلِقَياَمِة«  ْوِم  يـَ ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا  ْوَق  فـَ
أن هللا تعاىل سيعطيك يوما مجاعة جاهزة 
حىت  بك  عالقتها  يوّطد  يظل  مث  سلفا 
وسيكون  ظليا،  مجاعَتك  يوما  ُتسّمى 
هللا  ولكن  معارضيك  من  الناس  بعض 
تعاىل سيهب مبايِعْيك غلبة على منكريك 
الغلبة منذ  القيامة، وستبدأ هذه  إىل يوم 
أن تصبح إماما، ولن تكون هناك حاجة 
ُعوَك« حىت تنتظر  بـَ للجزء »َجاِعُل الَِّذيَن اتـَّ
معظم  خيالف  أو  بك  الناس  يؤمن  مىت 
ويستهزؤوا  ضدك  فتوى  ويصدروا  الناس 
ويكيدوا  وحتقريك  إلذاللك  ويسعوا  بك 
حملوك وتدمريك ويثور طوفان املعارضة من 
هللا  سيسّلم  بل  آخرها،  إىل  الدنيا  أول 
  املوعود  املسيح  إليك مجاعة  تعاىل 
اجلاهزة )أي سيسلمها للمصلح املوعود( 
ويوم ُتسلَّم هذه اجلماعة إليك ستبدأ غلبة 
 : يقول  منكريك.  على  بك  املؤمنني 
فانظروا، هذا ما حدث، أحرزت مجاعة 

مئة  ثالث  بعد  الغلبة  الناصري  املسيح 
سنة ولكن هنا منذ أن أقامين هللا تعاىل 
على منصب اخلالفة بدأ هللا تعاىل يعطيين 
وأصحايب الغلبة على الذين وقفوا مقابلي 
البيغاميني،  أي  ملنصيب،  منكرين  وكانوا 
وهذه الغلبة يف تزايد مستمر يوما بعد يوم 

بفضل هللا تعاىل. 
يقول البيغاميون اليوم أبنين اعتمدُت على 
رؤاي فقط، أي الرؤاي اليت بناًء عليها اّدعى 
حضرته  أنه هو املصلح املوعود، يقول 
: مع أهنا ليست جمرد رؤاي ألن فيها 
ذكرته  الذي  اإلهلام  هذا  ولكن  كلمات 
عاما،  أبربعني  أقدم  وهو  إهلام  هو  آنفا 
سوف  أنين  تعاىل  هللا  أخربين  حيث 
أكون إمام مجاعة وسيعارضين جزء منها 
يتبعوين )أي  يتبعونين، والذين  ومعظمهم 
تعاىل  هللا  سيجعلهم  ابخلالفة(  يرتبطون 
غالبني على اآلخرين. وقوله تعاىل: »إنَّ 
ْوِم  يـَ ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا  ْوَق  فـَ ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن 
سوف  تعاىل  هللا  أن  إىل  يشري  اْلِقَياَمِة« 
واملسيَح  الناصري  املسيَح  يوما  يسّميين 
اخلليفة  مجاعة  ألن  ظّليا،  احملمدي 
تكون يف حياته، أما األنبياء أو أظالهلم 
و  وفاهتم،  بعد  حىت  تستمر  فجماعتهم 
تشري كلمة »كفروا« إىل أنين بعد اخلالفة 
ظال  تكون  أخرى  مرتبة  على  حاصٌل 
لبعض األنبياء، سبحان هللا ال ُيسأل عما 

يفعل. 
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يف  كشفا  رأيُت  اثنيا   : يقول  مث 
دالٌّ  أيضا  وهو  املوعود،  املسيح  حياة 
أخرج  أنين  رأيُت  املنصب.  هذا  على 
املوعود  املسيح  كان  اليت  الغرفة  من 
ساحة  يف  وخرجُت  فيها  يقيم   
  املوعود  املسيح  حيث كان  الدار 
وأعطاين  حينها جاءين شخص  جالسا، 
للمسيح  وبعضه  لك  بعضه  قائال:  طردا 
الكشف حني  حالة  ويف   . املوعود 
الطرد  على  املكتوب  العنوان  إىل  نظرُت 
أيضا،  امسان  عليه  مكتوب  أنه  يل  تبنّي 
وكان العنوان املسجل كالتايل: ليصل إىل 
حميي الدين ومعني الدين. يقول : ويف 
الكشف فهمُت أن أحد هذين االمسني 
للمسيح املوعود  واآلخر يل. وألنين 
قد مسعت  وما كنُت  حينها كنُت طفال 
اسم حميي الدين بن العريب. كنُت أعرف 
امسه كان  أن  فقط  زيب«  »أورنغ  عن 
حميي الدين لذا فهمُت وقتئذ أن املراد من 
حميي الدين هو أان. وملا كان معني الدين 
لذا  اهلند  معروفا يف  جشيت رجال صاحلا 
املوعود  املسيح  منه هو  املراد  أن  فهمت 
، ولكن علمُت فيما بعد أن حميي 
الدين ابن العريب أيضا كان رجال صاحلا 
كبريا، ففهمت عندها أن املراد من حميي 
الذي    املوعود  املسيح  هو  الدين 
الدين هو  الدين، واملراد من معني  أحىي 
أان الذي أعنُت الديَن. فمحيي الدين هو 

الدين  انصر  وأان    املوعود  املسيح 
واملرضع  الولد  تلد  األّم  أن  ومعينه، كما 

ُترضعه. 
مث قال املصلح املوعود  يف بيان اثلث 
ما مفاده: لقد تلقيُت اإلهلام الثالث على 
املنوال نفسه ولكنه كان بعد وفاة املسيح 
داود  آل  »اعملوا  ونصه:    املوعود 
أبوامر  اعملوا  داود  آل  اي  أي  شكرا«، 
هللا تعاىل شاكرين إايه. وبقوله »اعملوا« 
أنظاران إىل أن  تعاىل  اإلهلام وّجه هللا  يف 
نعمل مبشيئة هللا تعاىل متاما. وبقوله »آل 
 . داود« شبهين هللا تعاىل بسليمان
بعد  خليفة  سليمان كان  أن  املعلوم  من 

داود عليهما السالم وكان ابنه أيضا. 
أنه  أتذكر   : املوعود  املصلح  يتابع 
لدرجة  بقوة  اإلهلام  هذا  إيل  ُأهلم  قد 
فرتة  إىل  نزوله  أتثري كيفية  حتت  ظللت 
حبيث  الوضوح  من  اإلهلام  وكان  طويلة. 
حدث ذات مرة أنين كنت أذكره لبعض 
معاصرّي يف أثناء النـزهة بعد وفاة املسيح 
املوعود  ولكن فكرة وفاته زالت من 
ذهين بغتة ونشأ يف نفسي محاس شديد 
ألذهب إليه راكضا وأذكر له هذا اإلهلام 

مع أنه  كان قد تويّف. 
يتابع املصلح املوعود  ويقول: الشهادة 
الرابعة اليت تصّدق هذه الرؤاي هي كشفي 
الذي رأيتين فيه جالسا يف بيت الدعاء- 
املوعود  املسيح  فيه  يدعو  كان  الذي 

- وأدعو هللا تعاىل وُكشف يل بغتة 
إبراهيم.   كان  املوعود  املسيح  أن 
مث كشف هللا تعاىل يل أنه كان يف هذه 
ُأخربُت  فمثال  إبراهيم.  من  أكثر  األمة 
إبراهيم  أيضا  أنه    األول  اخلليفة  عن 
أدهم«.  »إبراهيم  هو  امسه  أن  وُأخربُت 
علما أن أدهم كان َمِلكا مث ترك الـُملك 
وتوجه إىل التصوف. وُأخربُت أن اخلليفة 
األول هو »إبراهيم أدهم« مث ُأخربت عن 

نفسي أنين أيضا إبراهيم. 
اخلامسة:  الشهادة  بيان  يف    قال  مث 
هللا  من  تلقيُتها  اليت  اخلامسة  الشهادة 
تعاىل هبذا الشأن عند قرب وفاة املسيح 
مرة  ذات  رأيت  أنين  هي    املوعود 
يف الرؤاي أن جرسا رّن وصدر منه صوت 
حناسية  قصعة  من  يصدر  صوات  يشبه 
اجلرس  من  فصدر  بشيء.  ُضربت  إذا 
متاما، ولكنه كان صوات  مثله  رنة  صوت 
رخيما ولطيفا وكأنه ملئ أبحلان املوسيقا 
املوجودة يف العامل كله. وظل هذا الصوت 
يزداد رويدا رويدا حىت مأل اجلو كله وأخذ 
شكل برواز. مث رأيت صورة برزت يف هذا 
اإلطار وكانت الصورة لكيان مجيل ووسيم 
جدا. بدأت الصورة هتتز مث قفز منها شيء 
فجأة وجاء أمامي، وذهب وهلي إىل أنه 
سورة  أعلِّمك  تعاَل  يل:  فقال  َمَلك. 
الفاحتة. فبدأ يعّلمنيها واستمر يف ذلك، 
وحني وصل إىل تفسري ﴿إايك نعبد وإايك 
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نستعني﴾ قال: املفسرون الذين خلوا إىل 
يومـــــــــــــــــنا هذا كتبوا التفســـــــري إىل ﴿مالك 
هذه  بعد  أعّلمك  ولكنين  الدين﴾  يوم 
الفاحتة  تفسري سورة  فعّلمين  أيضا.  اآلية 
أذكر  كنت  استيقظُت  عندما  كلها. 
بعض ما عّلمنيه املالك يف الرؤاي ولكنين 
ويف  بعد.  فيما  نسيتها  مث  أسجلها  مل 
الصباح عندما ذكرُت هذا األمر للخليفة 
األول  وقلت له أيضا أبن ما عّلمين 
عند  بعضه  أذكر  املنام كنت  يف  املَلك 
بعد  نسيته  ولكن  النوم  من  االستيقاظ 
ذلك. فقال اخلليفة األول  ساخطا: 
أن  عليك  علما كثريا، كان  أضعَت  لقد 
يتابع  ويقول: لقد ظل هللا  تسجله. 
َقطا متجددة لسورة الفاحتة  تعاىل يعّلمين نـُ
ومثال  هذا.  يومنا  وإىل  اليوم  ذلك  منذ 
الرؤاي  تلك  بعد  فكرُت  عندما  أنه  ذلك 
اجلماعة  واضح إلصالح  نظام  يف وضع 
وإلثبات أفضلية النظام اإلسالمي عّلمين 
الفاحتة نظاما  هللا تعاىل من خالل سورة 
عليه  السلوك  يضمن  وكامال  واضحا 
يف  العدو  يرتك  حبيث  اإلسالم  م  تقدُّ
االعرتاف  إال  يسعه  وال  أمره،  من  حرية 
أبفضلية التحضر اإلسالمي. والعمل هبذا 
األخطاء كلها  إصالح  يضمن  الربانمج 
 يف  النيب  بعد  املسلمون  ارتكبها  اليت 
فهم نظام اإلسالم ونظامه التمدين. وقد 
فّهمين هللا تعاىل كل ذلك بواسطة سورة 

للرؤاي  احلقيقي  التفسري  وكان  الفاحتة. 
ُأودعت علم سورة  الباطنية قد  قواَي  أن 
بوجه  القرآن  وفهم  خاص  بوجه  الفاحتة 
بواسطة  يظهر  العلم  هذا  وسيظل  عام، 
حبسب  وآخر  حني  بني  الباطين  اإلهلام 

مقتضى األمر. 
حدث  عندما   : حضرته  قال  مث 
تعاىل  هللا  أوحى  اجلماعة  يف  اخلالف 
مجاعة  تركوا  الذين  »لنمزّقّنهم«.  إيّل: 
يزعمون  حينذاك كانوا  للخالفة  املبايعني 
اجلماعة  يشّكلون 95 % من عدد  أهنم 
اإلمجايل، ولكن إالم آلت حالتهم اآلن؟ 
لقد مزّقهم هللا كل ممزق يف احلقيقة كما 
جاء يف النبوءة. لقد كتب اخلواجة كمال 
نشره  الذي  اإلهلام  أن  وفاته  قبل  الدين 
مرزا حممود أمحد حبقنا قد حتقق متاما وقد 

ُمزِّقنا كل ممزَّق. 
هللا  أن  الكالم  ملخص   : يقول  مث 
تعاىل أظهر علّي غيبه مرارا وبذلك حقق 

بروح  سُيكرَم  املوعود  املصلح  أن  النبوءة 
مقدسة. هذه هي آايت هللا اليت أظهرها 

بواسطيت. 
  املوعود  املصلح  قاله  ما  هذا  إًذا، 

بنفسه. 
هذا وهناك تفاصيل أخرى طويلة للنبوءة. 
يف  جلسات  سُتعقد  املقبلة  األايم  ويف 
مضمون  حول  املختلفة  اجلماعة  فروع 
هذه النبوءة. وهناك برامج ُتبّث على امي 
اجلماعة  أفراد  فعلى  الشأن،  هبذا  ايه  ت 
أن يبذلوا قصارى جهودهم لالشرتاك يف 
هذه اجللسات واالستماع إىل برامج قناتنا 
النبوءة بعمق.  الفضائية حىت يعلموا عن 
يبلغ  كثرية،  عالمات  تتضمن  النبوءة 
عددها مخسني أو مخسة ومخسني بل قد 
استخرج البعض منها ستني عالمة ُذكرت 
للمصلح املوعود . وقد حتققت كلها 
املصلح  شخص  يف  وجالء  قوة  بكل 

 . املوعود

للمسيح  وبعضه  لك  بعضه  قائال:  طردا  وأعطاني  شخص  جاءني 
المكتوب  العنوان  إلى  . وفي حالة الكشف حين نظرُت  الموعود 
العنوان  وكان  أيضا،  اسمان  عليه  مكتوب  أنه  لي  تبّين  الطرد  على 
الدين.... ومعين  الدين  محيي  إلى  ليصل  كالتالي:  المسجل 
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إن كل اختالل يف نظام 
يقابله  الروحاين  الكون 
والزمن  الشدة  يف  مثله 
املادي،  الكون  يف  ملموس  اختالل 
والعكس صحيح أيضا، مبعىن أن كل 
عامل  يف  صورته  ترتاءى  مادي  فساد 
الروح كذلك، وهذا التقابل العجيب 
من منطلق أن الروح واجلسد يؤثران 
ويتأثران ببعضهما البعض )1(، حبيث 
التأثري  مقاساة  من خالل  املرء  يتنبه 
إىل  العامَلني  من  أي  لفساِد  السيئ 
العامل  يف  له  املقابل  الفساد  وجود 
اآلخر املناِظر. ويبدو بيان هذا األمر 
بوصفه  اجمليد أبعظم جتلٍّ  القرآن  يف 
سنة كونية فطر هللا تعاىل عليها اخلليقة 
أبسرها، حبيث أوجد لإلنسانية مؤشرا 
على مدى رقيها أو احنطاطها، متاما 

املريض إىل  يتنبه  إذ  حكمة ابلغة، 
معلوم  هو  متاما كما  اخللل،  أصل 
لكل  أن  من  الطبية  العلوم  يف 
عليه  يستدل  اليت  أعراضه  مرض 
يتوجه  من  فيخطئ  ظهورها،  من 
املرض  مغفال  األعراض  إىل عالج 

األصلي املسبب هلا.
يف هذا املقال نتوجه إىل بيان ارتباط 
مآٍس عاملية دامية أبحداث روحية 
مت جتاهلها، حبيث اقتضى جتاهلها 
من  اإلفاقة،  ألجل  صدمة كهربية 

هنا كان بعد املأساة.

مبا  واإلنسانية  الطبيعية  الكوارث 
كسبت أيدي الناس

مبالغا  الفقرة  عنوان هذه  يبدو  قد 
سيما  ال  البعض،  نظر  يف  فيه 

الطيب،  الرتمومرت  يف  احلرارة  كمؤشر 
إىل  مؤخرا  اإلنسان  توصل  لعل  بل 
ابتكار أساليب القياس على تعددها 
واختالفها يرسخ يف أذهاننا فكرة أن 
اخلالق العظيم سبحانه ما كان ليرتك 
خليقته دون أن خيلق فيها مؤشرات 
أصداء  نستقرئ  وحني  تلك.  احلالة 
تلك السنة الكونية جندها مبثوثة يف 
منها  مواضع،  عدة  يف  اجمليد  القرآن 
قوله  احلصر  ال  املثال  سبيل  على 

تعاىل:
مبَا  وَاْلَبْحِر  رِّ  اْلبـَ يِف  اْلَفَساُد  ﴿َظَهَر 
َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض 
يـَرِْجُعوَن﴾)2(،  َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  الَِّذي 
والفساد املذكور هنا يشمل كل أنواع 
اخللل املتصورة وغري املتصورة، وِلَطْفِو 
احلياة  سطح  على  الفساد  ذلك 

سامح مصطفى

رجال الله
 والمساعي المشكورة
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األمور  كل  يقيسون  الذين  أولئك 
يف  يثقون  وال  حبت،  مادي  مبقياس 
ال  وابلتايل  الواقعية،  التجارب  غري 
يتمكنون من رؤية العالقة اخلفية بني 
املادي  والفساد  األخالقي   الفساد 
أم  كانت  طبيعية  مظاهره  بكافة 
أمامهم  ذكرت  لو  أنه  حىت  بشرية، 
أو  ما  زلزال  أو  ما  وابء  عالقة 
فيضان ما بفساد يف أخالق أولئك 
لعدوا ذلك ضراب  املنكوبني ابلكارثة 
هؤالء  مثل  إن  واخلرافة.  اجلنون  من 
العالقة  يبصرون  ال  معذورون كوهنم 
الرغم  على  وذلك  املذكورة،  اخلفية 
يؤكدها.  العقلي  االستنتاج  أن  من 
نعم، كل كارثة مهما كان شكلها أو 
خللل  طبيعي  انعكاس  هي  حجمها 
على  سواء  ما،  أخالقي  أو  روحاين 
مستوى الفرد أو اجملتمع أو اإلنسانية 
يكون  أن  يكاد   أمر  وهذا  مجعاء، 
متفقا عليه بني أتباع األداين مجيعا، 
أما أصحاب النظرة املادية فإقناعهم 
يكون بسلوك مسلك علمي، فمثال 
ال خيفى اآلن على أحد أن كثريا من 
نفسي،  منشؤها  العضوية  األمراض 
والعكس صحيح، فكثريون يصابون 
مرض  نتيجة  نفسية  ابضطراابت 
عضوي ما، األمر الذي حدا ابلطب 
التأهيل  فكرة  أيخذ  أن  احلديث 

النفسي قبل وبعد العمليات اجلراحية 
يف احلسبان.

احلروب منوذجا
ال شك أن نشوب خصومة ما بني 
روحي  فساد  منشؤها  يكون  اثنني 
فأحد  حال،  أية  على  وأخالقي 
املتخاصمني أو كالمها يكون خمطئا، 
خمطئا  منهما  أي  يكن  مل  حىت  وإن 
الفهم ومن مث سوء  فال بد أن سوء 
أيضا  وهذا  بينهما،  تسلل  قد  الظن 
فكافة  روحي،  فساد  ذاته  حد  يف 
أنواع الصراعات بال استثناء مرجعها 
واألخالق،  الروح  فساد  األساسي 
وال يشذ عن هذه القاعدة أي صراع 
أو  أفراد  بني  أم كبريا،  صغريا كان 
أو تكتالت دولية. فما نشب  دول 
وينشب من حروب منذ فجر التاريخ 

ليس استثناء من تلك القاعدة.
اإلنسانية  مساعي  من  الرغم  وعلى 
احلروب  صفحات  لطي  احلثيثة 
لفظة  إلغاء  وحىت  بل  مجيعها، 
»حرب« من قاموسها لو تستطيع، 
إال أهنا مل تسلك بشكل عام مسلكا 
صائبا، وانتهجت العديد والعديد من 
احللول، عدا احلل الوحيد الصحيح، 
فقد تعاملت اإلنسانية يف سبيل كبح 
مجاح احلروب أبسلوب مادي حبت، 

فحيث كان اهلدف الظاهري لنشوب 
حرب ما اقتصاداي مثال، كان إيقاف 
تلك احلرب مرهوان برخاء اقتصادي، 
السبب  إىل  ُينَظر  فكان  وهكذا، 
السبب  ابعتباره  للحرب  الظاهري 
الوحيد، وابلتايل فانتفاء السبب يعين 

انتفاء النتيجة.
ثبت  تلك  النظر  وجهة  أن  غري 
خطؤها عرب الزمن، وُمِنَيت اإلنسانية 
نشوب  جراء  فشلها  صور  أبفدح 
حروب طاحنة أودت حبياة ما يتعذر 
إحصاؤه من بين نوع اإلنسان. فعلى 
ما يبدو أن اإلنسانية كانت تسلك 
دون  احليلولة  يف  اخلاطئ  املسلك 
املسلك  تراه  فماذا  احلرب،  نشوب 

الصحيح إذا؟!
ليرتكهم  خلقه  تعاىل  هللا  خيلق  مل 
ال  اليت  والكوارث  للمصائب  عرضة 
دخل هلم فيها، ولكن كل سيئة ميىن 
هبا الفرد أو اجملتمع يكون هو نفسه 
مباشر  بشكل  لنفسه  فيها  املتسبب 
أو غري مباشر، حبيث يتجلى هاهنا 
َأَصاَبَك  ﴿َما  تعاىل:  قوله  مضمون 
ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن 

ْفِسَك﴾)3( َسيَِّئٍة َفِمْن نـَ
ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم  ﴿َوَما  وأيضا: 
َعْن  ْعــــُفو  َويـَ أَْيِديُكْم  َكَسَبْت  َفِبَما 

َكِثرٍي﴾)4(
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هللا  أقدار  فإن  ذلك،  عدا 
بكل  اجململ  يف  خري  تعاىل 
بوقوع  وحىت  املقاييس، 
الفرد  أفعال  نتيجة  الشر 
سبحانه  فإنه  اجملتمع  أو 
وتعاىل بقيوميته يتدارك تلك 
األخطاء ابإلصالح بواسطة 
بعث النبيني وإقامة اخللفاء. 
وتشهد القرون األخرية بدءا 
من القرن التاسع عشر على 
بورك  قد  العصر  هذا  أن 
غري مرة بتحقق هذه السنَّة 
يف  مرة  من  أكثر  الثابتة 
ومفارقات  قياسية  ظروف 

عجيبة. 
َلقَُّنها  تـُ اليت  القاسية  الدروس  من 

اإلنسانية منذ نشأهتا احلروب املدمرة، 
ومن ال يتعلم الدرس من املرة األوىل 
مرارا  قسوته  يتحمل  أن  عليه  حق 
احلال  وهكذا  ذهنه،  يف  يرسخ  حىت 
متاما مع اإلنسانية وحروهبا. وبطبيعة 
احلال ما من حرب اتسعت دائرهتا أم 
من  فما  ما،  جذور  وهلا  إال  ضاقت 
اإلنسان  ألن  فجأة،  نشبت  حرب 
ميال بفطرته إىل السلم. ويف اللحظة 
اليت تبدأ األحداث تتخذ فيها وضع 
فإن  حرب،  أية  نشوب  حنو  التوجه 
قيومية هللا تعاىل تتحرك يف سبيل خري 

اإلنسان أبن حتول دون نشوب تلك 
بنفسه  اإلنسان  يصر  مل  ما  احلرب، 
عليها، وذلك بناء على منطوق السنة 
)النساء:  آييت  يف  الواضحة  الكونية 
أمثلة  ومن   .)31 و)الشورى:   )80
سارت  لو  اليت  اإلهلية  التدابري  تلك 
اإلنسانية مبقتضاها لكانت يف مأمن 
بعث  احلروب..  مجيع  ويالت  من 
فالتاريخ  قبل.  من  ذكران  النبيني كما 
أقيم  عام 1896م  أنه يف  لنا  حيكي 
مؤمتر كبري لألداين يف الهور دعي إليه 

مندوبو األداين املختلفة يف 
اشرتك  وقد  آنذاك،  اهلند 
يف  املوعود  املسيح  حضرة 
املعنون  خبطابه  املؤمتر  هذا 
تعاليم  بـ »فلسفة  بعد  فيما 
اإلسالم« والذي  كان من 
دون  حيول كلية  أن  شأنه 
وقوع أية حرب لو ُوضعت 
تعاليمه يف احلسبان، ولكن 
التقريظ  من  الرغم  وعلى 
لقيه  الذي  النطاق  واسع 
أن  حىت  اجلليل،  اخلطاب 
القارات  عربت  أصداءه 
العاملية،  الصحف  وتلقفتها 
غري أنه مل يتم التطبيق العملي 
فيه،  جاء  ملا  العامل  ِقبل  من 
فماذا اي ترى كانت النتيجة؟! النتيجة 
طاحنة  عاملية  حرب  هلا  املأسوف 
فقدت  سنوات  بضع  رحاها  دارت 

  حضرة مرزا غلم أمحد القادايين



21

التقوىالمجلد التاسع والعشرون، العدد العاشر، جمادى األولى والثانية 1438 هـ،  شباط / فبراير  2017 م

شباهبا  زهرة  خالهلا  اإلنسانية 
عما  انهيك  ثرواهتا  وذخرية 
إنسانية  مآس  من  خلفته 
وأحقاد  ضغائن  من  عديدة 
تعد وقودا ُمدَّخرا حلروب اتلية 

خمبوءة يف طي املستقبل. 
بلظى  اإلنسانية  انكوت  لقد 
اليت  األوىل  العاملية  احلرب 
اشتعلت شرارهتا سنة 1914م 
مبعوث  مع  أدهبا  سوء  جراء 

هذا  األدب  سوء  تعاىل،  هللا 
ما كانت  أمور  جتاهل  يف  متثل 
لتنشب  األوىل  العاملية  احلرب 

أعينها.  اإلنسانية نصب  لو وضعتها 
جملرد  يتكلمون  ال  عموما  فاملبعوثون 
شهوة  تغريهم  وال  الكالم،  يف  الرغبة 
ينطقون  وال  الصيت،  وذيوع  الشهرة 

إال إبنطاق هللا تعاىل فلنا أن ندرك 
أهنم لن يقولوا إال حقا ولن يتفوهوا 
ضرب  ما  فإذا  مثينة.  بقيمة  إال 
بكالمهم عرض احلائط فذلك هو 
التارخيية  اخلسران املبني. واملالحظة 

تشهد.
بعد  من  الرغم  على  أنه  والعجيب 
بنريان احلرب  العامل  املأساة وانكواء 
العاملية األوىل، إال أنه مل يتعلم من 
أن  على  وأصر  السابقة،  أخطائه 

جمددا،  السماء  رساالت  يتجاهل 

القرن  من  األول  الربع  يف  املرة  وهذه 
العشرين، وحتديدا عام 1924 والذي 
األداين  مؤمتر  بعقد  تعاىل  هللا  ابركه 

العاملي يف ضاحية وميبلي بلندن.

الفرصة الثانية: مؤمتر لندن 
لألداين 1924م

يف سفره التارخيي عام 1924 
املوعود  املصلح  حضرة  زار 
مرزا بشري الدين حممود أمحد 
لندن بغية املشاركة يف مؤمتر 
واملنعقد  العاملي،  األداين 
الشهرية.  وميبلي  ضاحية  يف 
املصلح  خطاب  يكن  مل 
املوعود يف مؤمتر األداين ذاك 
حماسن  بيان  جمرد  إىل  يهدف 
سائر  على  وأفضليته  اإلسالم 
هذا  وإن كان  احلية،  األداين 
اهلدف قد حتقق ابلفعل على مدى 
األايم اليت ألقى فيها حضرته خطابه 
بـ »األمحدية، أي اإلسالم  املوسوم 

صورة تذكارية الُتِقطت حلضرة املصلح املوعود والوفد املرافق له ُقبيل سفرهم إىل لندن 
حلضور  مؤمتر وميبلي لألداين سنة 1924

غلف عن ملف واثئقي للحرب العاملية األوىل نشرته  
جملة »انشيوانل جيوراغيك« يف نسختها العربية
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حضرته  بني  لقد  نعم،  احلقيقي«، 
اإلسالم كدين  حماسن  بيان  أبجلى 
حي، ومل يكن بيانه هذا جمرد ادعاء 
وحقيته  صدقه  ثبت  وإمنا  أجوف، 

وتفوقه على سائر أداين العامل.
يثبتان   وتفوقه  دين  أي  أفضلية  إن 
من خالل تقدميه حلوال للمشكالت 
من  ثبت  فقد  عليه  وبناء  املعاصرة، 
  املوعود  املصلح  خطاب حضرة 
يدع جماال  مبا ال  لندن 1924م  يف 
الدين احلي  للشك أن اإلسالم هو 
احلائز على التأييد اإلهلي وأنه الدين 
انجعة  حلوال  يقدم  حيث  احلق، 
اليت  اإلنسانية  املشكالت  جلميع 
بدت مستعصية لوقت طويل، األمر 

الذي مل يتسنَّ لألداين األخرى. 
إلقاء  يف  املوعود  املصلح  شرع  لقد 
خطابه وكل كلمة من كلماته تشري 
إىل واقع اإلنسانية املعاش، وقد ركز 
غاية  يف  أمرين  على  فيه  حضرته 

األمهية، ومها:
األمر األول: صلة اإلنسانية خبالقها 
من  ذلك  يستتبع  وما  وعال(  )جل 
األعمال  وطبيعة  الدعاء،  استجابة 
املكاملة  أو  الوحي  وطبيعة  الصاحلة، 

اإلهلية.
اإلنسانية  العالقات  الثاين:  األمر 
أو  أفراد  بني  عالقات  سواء كانت 

مؤسسات،  أو  ودول  جمتمعات 
اإلنسانية  العالقات  تلك  أن  وكيف 
عالقة  يف  آبخر  أو  بشكل  تصب 
اإلنسانية كلها برهبا سبحانه وتعاىل.

اخلطاب  هذا  شأن  من  لقد كان 
القيِّم أن حيول دون نشوب أية حرب 
لو  فقط  وذيوع خربه،  إلقائه  مبجرد 
أصغى العامل ملا تضمنه وما أشران إليه 
سالفيت  النقطتني  يف  استحياء  على 

الذكر.

املفارقة العجيبة
لألداين  مؤمترين  ذكر  أوردان  لقد 
كان كل منهما مبثابة انقوس خطر 
ببضع  تعقبه  حرب  من  حمذرا  ُيدقُّ 
عشرة سنة، فمعلوم أن مؤمتر الهور 
لألداين يف زمن املسيح املوعود عقد 

املولوي  وألقى خالله  عام 1896م 
عبد الكرمي السيالكوت مقال املسيح 
اإلسالم«،  تعاليم  »فلسفة  املوعود 
فلما كان من العامل ما كان، نشبت 
يوليو   28 يف  األوىل  العاملية  احلرب 
1914م، أي بعد بضع عشرة سنة 
وحتديدا  اجلليل،  اخلطاب  إلقاء  من 

17 سنة.
خلطاب  ابلنسبة  تكرر  ذاته  األمر 
وميبلي  مؤمتر  يف  املوعود  املصلح 
لألداين احلية بلندن عام 1924م، 
احلرب  نشبت  ما  سرعان  والذي 
بضعة  خالل  بعده  الثانية  العاملية 
 15 وحتديدا  كذلك،  سنة  عشر 

سنة. 
إىل  العجيبة  املفارقة  تلك  تشري  أال 
أولئك  لكالم  العامل  التفات  ضرورة 
احلياد؟!  سبيل  على  ولو  األطهار، 
الناس  إليها  ُدعي  اليت  األمور  إن 
املوعود  للمسيح  اخلطابني  يف كال 
املوعود( ال  )املصلح  الثاين  وخليفته 
اثنان،  على مجاهلا وجدواها  خيتلف 
أو  اإلسالم  أعداء  ألد  من  حىت 
فما  األمحدية،  اإلسالمية  اجلماعة 
والنتيجة  األكثرين جتاهلوها؟!   ابل 
اخلسارة  البشرية  تكبُّد  كانت 
على  الثالثة  وتبدو  مرتني،  الفادحة 

األبواب.

صورة غلف كتاب
األمحدية أي اإلسلم احلقيقي
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مل  والعامل  الثالثة،  العاملية  احلرب 
يتعلم

عاملية  أعتاب حرب  على  اإلنسانية 
اثلثة، إن مل نقل أهنا أوغلت ابلفعل 
تنشب  مرة  ويف كل  جحيمها،  يف 
يراجع  فيها  املتسبب  جند  ما  حرب 
لو  متمنيا  الندم  حلظات  يف  نفسه 
أنه مل يقدم عليها، ولكن بعد فوات 
وتظل  مناص.  حني  والت  األوان، 
حروب  ويالت  تقاسي  اإلنسانية 
طاحنة نتيجة أهنا مل تتعلم من ماضي 
محاقتها، فباألمس القريب طوى العامل 
سجل حرب عاملية اثنية، وإن مل يطِو 
بعد سجل تبعاهتا وآاثرها الوخيمة. 
وعلى الرغم من هذا يبدو أن العامل 
مل يستِق بعد العربة من تلك احلرب 
الثالثة كما  الثانية، فبات يؤجج انر 

نشاهد اليوم ونسمع.
ويف خضم احلروب الناشبة ال ينفك 

العامل يتساءل بلسان حاله عن سبب 
شرارهتا  مكمن  وعن  املآسي  تلك 
األوىل، لعله يتجنب وقوعها جمددا. 
غري أن اإلنسان طاملا ختدعه األعراض 
نفسه  هو  العرض  أن  خطأ  فيظن 
املرض، فيحاول عبثا مقاومة العرض 
يعيث  املرض  يظل  بينما  وحموه، 
فكذلك  جسده،  سائر  يف  فسادا 
التحاليل  على  االطالع  عند  احلال 
العسكرية  للصراعات  السياسية 
تقارير  ومنها  عام،  بشكل  الدولية 
والثانية،  األوىل  العامليتني،  احلربني 
أسبااب  أن  عنهما  ُأشيع  طاملا  اللتني 
احملرك  كانت  واقتصادية  توسعية 
األساسي هلما ابلدرجة األوىل. ففي 
املكتبات  أرفف  يف  البحث  خضم 
اإللكرتونية  والصفحات  التارخيية 
على الشبكة العنكبوتية عن الدوافع 
هاتني  الندالع  املنطقية  واألسباب 

احلربني العامليتني، جند أن املعلومات 
تكاد  ال  الباحثني  لدى  املتجمعة 
ما  أو  املادية  األسباب  عن  خترج 
يدع  ال  مبا  اتضح  وقد  هبا.  يتعلق 
ما  األسباب  تلك  أن  للشك  جماال 
هي جمرد أعراض، إن مل تكن أسبااب 
أن  عن  انهيك  عمد،  عن  مضللة 
الرئيس  والدافع  السبب  هي  تكون 
بينما  العاملية،  احلروب  اندالع  وراء 
املصائب  تلك  وراء  الرئيس  السبب 
مل  ما  هللا،  لرجال  العامل  جتاهل  هو 
يكن العمل ضدهم وحماولة التخلص 
فاآلن  األحيان.  من  يف كثري  منهم 
حبيث  وضوحا،  أكثر  األمر  ابت 
السبب  أن  فينا  مبلء  القول  ميكننا 
الرئيس الندالع احلروب العاملية كافة 
يكمـــــن يف سنة قررهتا اآلية الكــــــــرمية: 
َقيِّْض  ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّمْحَِن نـُ ﴿َوَمْن يـَ

ُهَو َلُه َقرِيٌن ﴾ )5(. َلُه َشْيَطااًن فـَ

املراجع
تعاليم  »فلسفة  كتاب  إىل  ُيرجع   .1
املسيح  أمحد  غالم  مرزا  حلضرة  اإلسالم« 
العربية،  الرتمجة  املهدي،  واإلمام  املوعود 
حتت  ص16،  1997م،  الثانية  الطبعة 

عنوان »تفاعل الروح واجلسد«.
2.   الروم: 42
3.  النساء: 80

4.   الشورى: 31
5.  الزخرف: 37

صورة تذكارية للمصلح املوعود والوفد املرافق له وبعض الضيوف 
من أجواء مؤمتر لندن لألداين 1924
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تــميم  أبو دقة

القرآن  أن  تعاىل  هللا  يبني 
الكرمي، الذي هو كالم هللا 
النقي غري املختلط بكالم 
البشر، فيه آايت حمكمات واضحات 
آايت  وفيه  الكتاب،  أم  مبنزلة  هن 
نوع  فيها  أهنا  أي  متشاهبات؛  أخرى 
من الغموض، الذي بردِّه إىل احملكمات 
مساها  وقد  ويزول.  يتضح  هبا  وربطه 
القرآن الكرمي ابملتشاهبات إشارة إىل أهنا 
يف حقيقتها ال ختتلف عن احملكمات، 
بل هي صور هلا وتشبهها، واحملكمات 
للمتشاهبات،  األمهات  مبنزلة  إمنا هي 
واملتشاهبات مبنزلة بناهتا. ولكن التوفيق 
بسهولة،  ينكشف  ال  الشبه  وإدراك 
إهليا. وتفهيما  جهدا  حيتاج  وإمنا 

جتعل  اليت  هي  امليزة  هذه  أن  والواقع 
إذ  عجائبه،  تنقضي  ال  الكرمي  القرآن 
حني  يف كل  املتشاهبات  من  يتولد 

علما  تزيدان  اليت  املعاين  من  كثري 
يتوافق  مبا  وختاطبنا  وإدراكا،  ومعرفة 
هذه  ويف  زمن.  كل  يف  واقعنا  مع 
إىل  إشارة  اجلميلة  البالغية  الصورة 
الولود،  كاألم  حية  هللا  كلمات  أن 
وتتجدد.  دوما  املعاين  منه  تتولد 
ولنتأمل قوله تعاىل يف وصف القرآن الكرمي:

اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  زََل  أَنـْ الَِّذي  ﴿ُهَو 
اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  حُمَْكَماٌت  آاَيٌت  ِمْنُه 
ُلوهِبِْم  وَُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يِف قـُ
اْبِتَغاَء  ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  تَِّبُعوَن  يـَ فـَ زَْيٌغ 
أَتِْويَلُه  ْعَلُم  يـَ َوَما  أَتِْويِلِه  وَاْبِتَغاَء  َنِة  اْلِفتـْ
ُقوُلوَن  يـَ اْلِعْلِم  يِف  وَالرَّاِسُخوَن  اللَُّ  ِإالَّ 
ُر  َيذَّكَّ َوَما  رَبَِّنا  ِعْنِد  ِمْن  ِبِه ُكلٌّ  آَمنَّا 
)8 عمران  )آل  اأْلَْلَباِب﴾  ُأوُلو  ِإالَّ 

أن  بعد  تعاىل،  هللا  أن  نرى  وهكذا 
احملكم  فيه  الذي  طبيعة كالمه  بنيَّ 
من  فئتني  هنالك  أن  بنيَّ  واملتشابه، 

هذه  مع  التصرف  يسيئون  ممن  الناس 
الفتنة  يبتغون  من  ومها  املتشاهبات، 
من انقصي  وآخرون  النية،  سيئي  من 
العلم الذين يظنون أن كالم هللا جيب 
ويسعون  املتشاهبات،  هذه  حيتوي  أال 
وعلمهم  اجلاف  مبنطقهم  لتأويله 
هنالك  أن  ينكرون  وكأهنم  الناقص، 
أسرارا وأمورا ال بد أن تنكشف وتتولد 
يف وقتها وزماهنا. ولكن مسلكهم هذا 
يف  زيغ  عن  انبع  أصال  وهو  خاطئ، 
الذين  الشياطني  مثلهم كمثل  قلوهبم 
على  الواجب  وكان  الفتنة.  يبتغون 
هذه الفئة أن يفوضوا ما مل يفهموه أو 
يدركوا كل جوانبه من هذه املتشاهبات 
ويرتقبوا أتويله، ألن هللا تعاىل هو الذي 
تعاىل: يقول  إذ  التأويل،  هبذا  سيأت 

ْوَم أَيِْت أَتِْويُلُه  ْنُظرُوَن ِإالَّ أَتِْويَلُه يـَ ﴿َهْل يـَ
ْبُل َقْد َجاَءْت  ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَ يـَ

تمسكوا بالمحكمات
وفوضوا المتشابهات
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ُشَفَعاَء  ِمْن  لََنا  َهْل  فـَ اِبحْلَقِّ  رَبَِّنا  رُُسُل 
َر الَِّذي ُكنَّا  ْعَمَل َغيـْ نـَ َيْشَفُعوا لََنا َأْو نـُرَدُّ فـَ فـَ
ُهْم  ُفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ ْعَمُل َقْد َخِسرُوا أَنـْ نـَ
)54 )اأَلعراف  ْفتـَرُوَن﴾  يـَ َكاُنوا  َما 

هذا  جميء  عند  أنه  تعاىل  هللا  ويبني 
التأويل سيندم الذين ضلوا بسبب هذه 
الزمان  أن  لو  ويتمنون  املتشاهبات، 
يعود هبم ليعملوا غري الذي عملوه، إما 
افرتاء  أو  تصرف  سوء  أو  إنكار  من 
برأيهم. واعتدادهم  تعسفهم   بسبب 

يؤمنون  فإهنم  العلم  يف  الراسخون  أما 
ومتشاهِبه،  حمكِمه  كله،  ابلكتاب 
هذه  وأن  تعاىل،  من هللا  أنه  ويؤمنون 
بل  نقصا،  وال  عيبا  ليست  الطبيعة 
يفتح  الذي  احلي،  ميزة كالم هللا  هي 
املعاين  إلدراك  األلباب  ألويل  اجملال 
من كالم  العديدة  واجلوانب  املتنوعة 
يف كالم  فالتشابه  حني.  يف كل  هللا 
نعمة  العلم  يف  الراسخون  يراه  هللا 
وإمياهنم. علمهم  لزايدة  واسعا  وجماال 

الكالم  يف  الطبيعة  هذه  أن  والواقع 
للحرية  سببا  تكون  أال  جيب  اإلهلي 
ما  احملكمات  يف  ألن  الضالل،  أو 
القلب  ويطمئن  الصدور  يشفي 
والعقل، والنظر يف املتشاهبات وإدراك 
احملكمات  من  وتفرعها  توافقها  مدى 
فهذه  وإمياان.  علما  املؤمن  يزيد  إمنا 
الطريق إمنا هي طريق للتقدم والرتقي، 

والتخاذل.  للرتاجع  طريقا  وليست 
وال بد هنا من التنويه أن الراسخني يف 
العلم هنا ال تعين كبار العلماء الرابنيني 
العلم  أدركوا  من  تعين  وإمنا  فحسب، 
مل  لو  حىت  فيه،  ورسخوا  الصحيح 
يكونوا من ذوي العلم، ولكنهم تلمسوا 
املتشاهبات  أن  وأدركوا  احلقيقة  هذه 
وأتويلها  حقيقتها  يعرفوا  مل  وإن 
ورسوخهم  إمياهنم  يف  تؤثر  ال  فهي 
مهما  الرابنيني  العلماء  فكبار  شيئا. 
حييطوا  لن  فهم  العلوم  يف  تبحروا 
عالقتها  ويدركوا  املتشاهبات  بكل 
عامة  مع  يشرتكون  وهم  ابحملكمات، 
 املؤمنني الراسخني يف التفويض أيضا.

أن  ميكن  ال  اإلنسان  أن  والواقع 
يرسخ يف العلم ويكون حمصنا من فتنة 
املتشاهبات إال مبعونة هللا، والذين يغرقون 
يف املتشاهبات والشبهات ويتأثرون هبا 
يكون مصريهم الزيغ واالحنراف والكفر 
إىل  تعاىل  ه هللا  لذلك وجَّ النهاية،  يف 
ضرورة الدعاء هبذا اخلصوص، إذ قال:

َنا  تـَ َهَديـْ ِإْذ  ْعَد  بـَ َنا  ُلوبـَ قـُ ُتزِْغ  اَل  َنا  ﴿رَبـَّ
إِنََّك  رمَْحًَة  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َوَهْب 
)9 عمران  )آل  اْلَوهَّاُب﴾  أَْنَت 
اإلمام  بدعوة  يتعلق  وفيما  وهكذا، 
فهي   ، املوعود  واملسيح  املهدي 
قائمة على أسس قرآنية راسخة وتؤيدها 
الواقع  ويؤكدها  املتواترة  النبوية  السنة 

الذي هو مبنزلة التأويل للنبأ عندما كان 
متشاهبا، كما يثبتها صدق األنباء اليت 
اإلهلي  والتأييد    جاء هبا حضرته 
مع مجاعته.  يزال  وال  معه  الذي كان 
متشاهبة  أمورا  هنالك  أن  شك  وال 
فرعية ال تتضح حقيقتها على كثري من 
الناس، ولكنها يف الواقع متوافقة توافقا 
املتشاهبات  اتما مع احملكمات. وهذه 
مادة  هي  ابلشبهات  تسمى  ما  أو 
ولكنها  واإلميان،  العلم  لزايدة  عظيمة 
قلوهبم  يف  الذين  لضالل  وسيلة  أيضا 
بيد  أيضا  وأداة  العلم  زيغ من انقصي 
الشياطني الذين يريدون الفتنة. ولكل 
أن يعمل على شاكلته ويعمل ما يوافق 
يف  الراسخون  ميتاز  وبذلك  طبيعته، 
اإلميان  يف  املتقدمون  املطمئنون  العلم 
يف  ومتادوا  زيغ  قلوهبم  يف  الذين  من 
غيهم والذين يردُّ هللا عليهم أبْن يضلهم 
وجيعلهم صم بكم عمي فهم ال يرجعون.

أن  املؤمنني  على  فالواجب  لذلك 
العلم،  يف  الراسخني  فئة  إىل  ينحازوا 
يف  ويتدبروا  ابحملكمات،  ويتمسكوا 
يفهموا  مل  ما  ويفوضوا  املتشاهبات، 
أما  أتويله.  ويرتقبوا  يدركوا  مل  وما 
فلن  الضاللة  عليهم  حقت  الذين 
يضروا  ولن  شيئا،  هللا  من  هلم  منلــك 
املؤمــــــــنني  ومجاعة  ورســــــله  هللا 
يظلمـــون. أنفسهم  ولكنهم  شيئا 
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ال نقبل
 إال بالروبية كاملة

ال خيلو كالم املقربني وفعلهم من حكمة ابلغة 
وعربة عظيمة، فجدهم جد وهزهلم جد، وهم 
يف  إمعاان  املزيَّة،  هذه  يف  يشرتكون  مجيعهم 
يف  يصدقون  أهنم  حىت  وصفائهم،  صدقهم  على  التدليل 
ملا  اجلديل،  االفرتاض  سبيل  على  فيها،  لو َكِذبوا  مواقف 
كانوا مورد لوم أحد، فال لوم على مازح وممازح كما جرى 
الُعرف. وال يتوقف األمر حال مزاح عباد هللا املقربني عند 
حد أهنم ال يكذبون، بل يتعداه إىل كون مزاحهم ذا مغزى 
مفطورة  طبيعة  ذوو  املقربني  أولئك  إن  بعيد.  وعمق  فريد 
ْيٍت  على منوذج اإلنسان الكامل  الذي قال: »َأاَن زَِعيٌم ِببـَ

رََك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا«. )1( يِف َوَسِط اجْلَنَِّة ِلَمْن تـَ
ويف حياة حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد  من هذه 
املواقف اللطيفة الكثري، وقد وقع اختياران على أحدها لنقدم 
للقراء جانبا من شخصية املصلح املوعود رمبا مل خَيرُبوه من 

قبل، وهو مثري لإلعجاب حبق.
يروي حضرة اخلليفة الثاين  أنه أثناء رحلته الرتوحيية، اليت 
قام هبا إىل معامل دهلي اإلسالمية، التقى برجل من قومية 
»البتهان« له من األشقاء ثالثة، فذكر له ذلك الرجل، ومل 
يكن أمحداي إىل ذلك احلني، أن له أخوين أمحديني، وأخا 
اثلثا غري أمحدي، فسأله حضرته عن سبب عدم إقدامه 
على قرار البيعة على الرغم من أن األمحدية دخلت بيته، 
عدلت  قد  هكذا  قائال:  حضرته  ممازحا  الرجل  فأجاب 
أسرت وأنصفت، إذ قدمت إىل اجلماعة اثنني من أبنائها، 
روبية  نصف  إليكم  دفعت  فكأمنا  ابآلخرَين،  واحتفظت 
واحتفظت ابلنصف الباقي. هنا رد حضرة املصلح املوعود، 
الروبية  بقبض  إال  نقبل  ال  ولكننا  بقوله:  ممازحا كذلك، 
البيعة،  إىل  الرجل  انتباه  لفت  حضرته  عىن  لقد  كاملة. 
مث استطرد سائال إايه: أمل تقرأ شيئا من كتبنا؟! فما كان 

من الرجل إال أن اعتذر بضيق الوقت وضعف الرغبة يف 
القراءة. وانتهت وقائع هذا اللقاء القصري، ومضى الرجل 
إىل حال سبيله، مث بعد بضعة أشهر تلقى حضرته رسالة 
بيعة من لندن، اتضح بعد قراءهتا أهنا ختصُّ ذلك الرجل 
البتهاين الذي التقى حبضرته يف دهلي، واعتذر فيها عن أنه 
ربعها  يرسل  ولكنه  الروبية،  نصف  إرسال  من  يتمكن  مل 
فكأمنا  األربعة،  األبناء  أحد  بيعته، وهو  إىل  مومئا  اآلن، 
تساوي بيعته ربع الروبية، يف إشارة منه إىل احلديث الذي 

دار مع حضرة املصلح املوعود  يف اللقاء املذكور.
الذي  السبب  عن  تفاصيل  الرجل  حكي  الرسالة  ويف 
دفعه الختاذ قرار البيعة، فقال أن أحد شقيقيه األمحديني 
اجلماعة،  السفر جمموعة من كتب  قبل  أودع حقيبته  قد 
وأوصاه بقراءهتا أثناء سفره، فقبلها على مضض ألنه حيب 
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شقيقه ذاك كثريا، ولكنه مل يلتفت إىل تلك 
الكتب إال مؤخرا، فحني وطئت قدماه أرض 
أورواب أدرك أن غلبة اإلسالم على تلك األقوام 
أمر بعيد املنال، إن مل يكن ضراب من اخليال، 
اإلسالم على  ليس يف كفة  احلق  فإن  وعليه 
ما يبدو، وإال فبم نفسر اهنزامه أمام احلضارة 
يف  مطلقا  أمل  ال  حىت  املسيحية  األوروبية 

هنوضه اثنية؟!
 لقد تسلل اليأس والشك إىل قليب مع ذلك 
التساؤل، حينها تذكرت الكتب اليت أودعها 
شقيقي حقيبيت قبل السفر، فقلت لعّل فيها 
شيئا حول هذا املوضوع، فأخرجت كتااب لكم 
أن  فيها  َذكرمت  احلق«،  إىل  »الدعوة  عنوانه 
رسول هللا  أنبأ ابحنطاط اإلسالم وقال أن 
جتارهتم  على  ُيقضى  حبيث  خُيَزون  املسلمني 
من كان  تقدمهم.  مظاهر  مجيع  وتتالشى 
يستطيع القول قبل 1300 عام أن هذا ما 
أن  شك  ال  املسلمني؟!  حالة  إليه  ستؤول 

الزمن  ذلك  منذ  األمور  هذه  مبثل  التنبؤ  على  جيرؤ  من 
البعيد هلو مؤيد من هللا تعاىل. مث واصلت القراءة فوجدتكم 
نبأ رسول هللا  فيه  تذكرون  للمسلمني  عاما  نداء  تطلقون 
الذي كان  األمر  وهو  اإلسالم،  احنطاط  عن  األول   
حتققه حماال يف الظاهر، فِلَم ال تستيقنون حبتمية حتقق نبئه 
الثاين الذي أسرده لكم اآلن، وهو بعث اإلسالم وعودته 
إىل احلياة من جديد؟! مث كتبُتم بعض النبوءات اليت تتعلق 
م اإلسالم قائلني أبن على املسلمني أن يستيقنوا نظرا  بتقدُّ
إليها أبن اإلسالم سوف يتقدم مرة اثنية حتما. واستطرد 
صاحب الرسالة قائال: عندما قرأت هذا اطمأن قليب إىل 

أن ما أراه على صعيد الواقع حيدث كما قلُتم متاما من أن 
رسول هللا  قد أنبأ بذلك من قبل، وحني حتقق ذلك مع 
أنه كان يبدو مستحيال فال بد أن يتحقق نبأه الثاين أيضا، 
وفهمت أن الذي جاء إىل الدنيا وأرشدان إىل هذا األمر ال 
جيوز االبتعاد عنه قط. فبايع هذا األخ وانضم إىل اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية. هذا وقد قبضت اجلماعة ببيعة ذلك 
األخ ربع الروبية الثالث، وأنمل أن يكون الربع الرابع أيضا 

قد مت سداده.
1.  )سنن أيب داوود, كتاب األدب – حديث 4167(

  حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد    
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النبوءة كنز مخفي

النبوءات رصيد حمفوظ، 
عالم  تعاىل  هللا  يودعه 
حساب  يف  الغيوب 
حبيث  األخيار،  املصطفني  عباده 
حني  بصدقهم  النبوءات  تلك  تنطق 
وقد  التكذيب.  ألسن  عليهم  ُتْشَهُر 
ُينبئ سلفا  أنه  تعاىل  جرت سنة هللا 
عن عباده املصطفني بوجه عام على 
جند  فكما  قبلهم،  مضى  من  لسان 
السماوية  الكتب  يف    النيب  ذكر 
حىت لو حّرف بعض كالمها، كذلك 
  جند ذكر جميء املسيح املوعود
يف الصحف السابقة، كما أخرب عن 
 ، جميئه النيب الكرمي سيد املرسلني
ومن مث كثرٌي من صلحاء األمة، وجند 
املسيح  ذكر  النبوءات  تلك  ذكر  يف 
ابنه  ذكر  وكذلك    املوعود 

املوعود أيضا.

تلقاها  اليت  العديدة  النبوءات  ويف 
 ومن خلوا من  املوعود  املسيح 

الصلحاء عن والدة االبن املوعود. 

نبوءات عابرة لألمم
الروحاين يقول  العامل  هناك قانون يف 
أمة  ينبئ صلحاء كل  تعاىل  أبن هللا 
منهم  واملبعوثني  قومهم  مستقبل  عن 
ساراي  القانون  هذا  وقد ظل  وفيهم، 
خامت  حضرة  مبعث  إىل  البدء  منذ 
تعاىل  هللا  أرسله  الذي   )( النبيني 
الطبيعي  من  فكان  كافة،  للعاملني 
وحبسب القانون املذكور أن يرد ذكره 
يف نبوءات من خلوا حىت من األمم 
السابقة، واليت أضحت مببعث ذلك 
النيب اخلامت أمة واحدة عظيمة متعددة 
الروافد. وكما انطبق األمر على حضرة 
ابملثل  انطبق  فقد    النبيني  خامت 

الصادق ومسيحه  متاما على خادمه 
املؤيدين  خلفائه  وكذلك  املوعود 
نطالع  أن  فاعتدان  تعاىل،  هللا  من 
نبوءات عن مبعث سيدان حممد وحمبه 
الصادق سيدان غالم أمحد يف التوراة 
واإلجنيل وما بينهما من أسفار أنبياء 
بين إسرائيل )عليهم السالم(. اجلديد 
يف األمر أن نطالع نبوءات من هذا 
النوع تكون يف حق رجل على مقام 
حدث  ما  ابلضبط  وهذا  اخلالفة، 
وثبت عرب األايم، فقد كشف الزمان 
اخلليفة  حق  يف  نبوءات  عن  اللثام 
النبوءة كنز  املوعود،  للمسيح  الثاين 
الغيب  عامل  تعاىل  هللا  حيفظه  خمفي، 
املعارضون  يفتأ  ال  الذي  ملستحقه 
التكذيب  مبعاول  أرضه  يضربون  له 
حىت تربز النبوءة الدفينة معلنة جبالء 
صدق وحقِّيَّة ذلك املكذَّب املختار، 

الداعية مسعود أمحد
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ذلك  أن  قلنا  لو  نبالغ  ال  إننا  حىت 
حد  يف  املعارضة  وتلك  التكذيب 
ذاهتما من دالئل صدق املختار املُْنبأ 
ترد يف  لنبوءة  أمهية  حبقه، وإال، فال 
أصال.  الناس  يصدقه  شخص  حق 

أليس كذلك؟!

خلفية النبوءة عن البن املوعود
لشجرة  هم  واملقدسون  األطهار 
التقوى مثار اينعة حتمل بدورها بذور 
النسل  ذلك  بقاء  وتضمن  التقوى 
العاَلمون،  به  يتبارك  الذي  الطاهر 
كذلك االبن املوعود )اخلليفة الثاين 
  فيما بعد( كان مثرة تقوى والده
بشكل عام، والذي ترفع عن إفحام 
العوام  إرضاء  جملرد  البطالوي  الشيخ 
الذين  من األحناف من أهل بطالة 
انصبوا الشيخ حممد حسني البطالوي 
العداء جملرد كونه من أهل احلديث، 
جتاه  الفريقني  يكنه كال  ما  ومعلوم 
اآلخر، فحني تبني املسيح املوعود من 
البطالوي عما كان ُيظن أنه موضوع 
املناظرة،  تلك  عن  عدل  خالف، 
ملرضاة  يكون  لن  أن خوضها  ورأى 
بطالة  أهل  من  األحناف  وأن  هللا، 
ليشبعوا  جنازة  يروا  أن  إال  يريدوا  مل 
لطما. وهنا تلقى املسيح املوعود من 
وسريرته  فعله  على  املطلع  تعاىل  هللا 

إهلاما جاء فيه ما تعريبه: »لقد رضي 
رّبك بفعلك هذا، وسيباركك بركاٍت 
سيتربكون  امللوك  إن  حىت  كثريًة 
هذا  حضرته  ونشر   ،)1( بثيابك« 
اإلعالن، فأعقب نشره هليب الطعن 
اهلندوس  جانب  من  اإلسالم  على 
مثل ليكهرام واملنشي إندر من مراد 
آابدي، اللذين سأال املسيح املوعود 
أن يريهم آية على صدق اإلســــــالم.

البن  عن  النبوءات  من  مناذج 
املوعود

التلمود وهو كتاب  لقد ورد يف   .1
اليهود من كتبهم التشريعية األساسية 

ما تعريبه:
ميوت  أبنه  املسيح(  )أي  عنه  يقال 

وحيرز سلطنته ابنه وحفيده )2( 
“It is also said that the (The 
Massiah) shall die and his 

kingdom descend to his son and 
grndson”

2. جند ذكره فيما كتبه ساسان األول 
وهو من مؤسسي الداينة الزرداشتية 
املسيح  من  عام  ألف  قبل  ومر 
الناصري  فهذه النبوءة يف اللغة 

َعرهبا من الفارسية: البهلوية ونـُ
العريب ألف عام  »فيمر على الشرع 
العديدة  الفرق  بسبب  الدين  فيصري 
هلا أبنه لو ُعرض الدين على الشارع 
ويظهر  يعرفه...  أن  يستطيع  فلن 
بينهم  فيما  واالنشقاق  اخلالف 
ويزيدون يوما إثر يوم انشقاقًا وعداوة 
فيما بينهم .... عندما حيصل ذلك 
فطوىب لكم أين أبعث منكم )أي من 
فارسي األصل( شخصا يعيد شرفكم 
الضائع ويقيمه من جديد ولن أرفع 
  )3( ساللتك.«  من  واهلداية  النبوة 
و  النبوة  أرفع  »ولن  األخرية  اجلملة 

الجديد في األمر أن نطالع نبوءات من هذا النوع تكون في حق رجل 
على مقام الخالفة، وهذا بالضبط ما حدث وثبت عبر األيام، فقد كشف 
الزمان اللثام عن نبوءات في حق الخليفة الثاني للمسيح الموعود، 
النبوءة كنز مخفي، يحفظه الله تعالى عالم الغيب لمستحقه الذي 
ال يفتأ المعارضون له يضربون أرضه بمعاول التكذيب حتى تبرز 
ب المختار.... يَّة ذلك المكذَّ النبوءة الدفينة معلنة بجالء صدق وحقِّ
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أنه  إىل  تشري  من ساللتك«  اهلداية 
ملا حيني وقت املوعود األخري فيكون 

اخلليفة من صلبه.
3. عن عبد هللا ابن عمر  قال: 
قال رسول هللا : »ينزل عيسى ابن 
مرمي إىل األرض يتزوج ويولد له« )4(

يف    املوعود  املسيح  ويقول 
شرح هذا احلديث النبوي الشريف: 
»قد أخرب رسول هللا  أن املسيح 
هذا  ففي  له  ويولد  يتزوج  املوعود 
إشارة إىل أن هللا يعطيه ولًدا صاحًلا 
يشابه أابه وال أيابه ويكون من عباد 

هللا املكرمني« )5(
نعمت  الشاه  حضرة  وخيربان   .4
املشهورة  قصيدته  يف  احملرتم  ويل  هللا 
للمسيح  الثاين  اجمليء  عالمات  عن 

ويذكر فيها عن ابنه أيضا فيقول:
دور ُاو چوں شود متام بکام

                 پسرش ايدگار می بينم
ينتهي دوره ابلنجاح  الرتمجة: عندما 
تــــــــــذكارا  منوذجــــــه  على  ابنه  فأرى 

لــــه. )6(

كان  النبوءات  هذه  وجود  بسبب 
املصلح املوعود  يقول عن نفسه 
واخلليفة ألنه  املأمور  بني  مرتبته  أبن 
يف  عنه  أُنبئ  مضى  خليفة  من  ما 
هذا  يف  السر  ولعل  النبوءات.)7( 

اليت كان  الضجة  حجم  إىل  مرجعه 
ضده  ستثار  أهنا  تعاىل  هللا  علم  يف 
، فكما ذكران آنفا، ال ترد النبوءة 
جملرد الكشف عن حدث مستقبلي، 
على  آية  األمر  وإمنا هي يف حقيقة 

صدق املُنبأ هبا يف حقه.

العقبات  برغم  سعيدة  ولدة 
العديدة

أمحد  حممود  الدين  بشري  املرزا  ُولد 
يف 12 يناير/ كانون الثاين 1889م 
ويف سين رضاعته أرضعته امرأة دون 
مصابة  وكانت  أحد  من  استئذان 
تويف  وقد  مستعصية  مزمنة  أبمراض 
أو  صباهم  يف  أوالدها  من  تسعة 
ابلسل  مصابني  قليال  شبوا  عندما 
هذا  أصيب  أن  فحدث  والدق، 
وحني  والدق  السل  مبرض  الرضيع 
بلغ العامني من عمره دامهه السعال 
والسل  ابلدق  مصااب  وظل  الشديد 
سنوات عديدة حىت إذا ما بلغ الثالثة 
عشر من عمره حتول مرضه إىل شكل 
آخر إذ كان يصاب ابحلمى سبعة أو 
عيناه  متتالية، فضعفت  أشهر  مثانية 
يرى  أن  يستطيع  يكن  مل  إنه  حىت 
اللوح يف املدرسة، وابلتايل عجز عن 
مدرسو  واشتكى  شيئا،  يدرس  أن 
يهتم   أبنه ال  أبيه  إىل  املدرسة 

املوعود  املسيح  فأجاهبم  ابلدراسة، 
 أبنه مريض، فال جتربوه كثريا، 
ومبا أن املدرسة كانت ملكا للجماعة 
فعلى الرغم من رسوبه كل عام كان 
رسب  التايل حىت  الصف  إىل  ينقل 
يف فحوص الصف الثامن اليت كانت 
رسب  الدولة، كما  تقيمها  مركزية 
الثانوية أيضا، طلب منه املسيح  يف 
الكرمي  القرآن  يدرس  أن  املوعود 
نور  احلكيم  موالان  من  والبخاري 
الدين  فكان يذهب إليه ومبا أن 
احلكيم  فكان  مصابتني  عيناه كانتا 
له  عليه ويشرح  يقرأ    الدين  نور 
بعضا من األمور وكان ذلك جل ما 

درسه  يف صباه.
يف  النبوءة  حتققت  نرى كيف  اآلن 
حممود  الدين  بشري  سيدان  شخص 
حتمل  النبوءة  أن  علما   ، أمحد 
اثنتني ومخسني عالمة، أي ما يساوي 
عدد سين خالفته ، وتلك آية يف 

حد ذاهتا.
نفسه  عن    املوعود  املصلح  قال 

يف إحدى خطبه:
»أعلن اليوم بكل حتّد بل قد أعلنت 
أيت  أبن  سنة  وعشرين  مخس  منذ 
من  أي  أو  الفالسفة،  من  أي  إيل 
الربوفيسورات، أو أاي من محلة شهادة 
املاجستري حىت لو كان قد درس يف 
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علِم  أي  يف  عاملا  وكان  اخلارج، 
أو منطق  فلسفة  أكان عامل  سواء 
األرض  علوم  أو  النفس  علم  أو 
برز  لو  علمه  جمال  فمهما كان 
أمامي معرتضا على القرآن الكرمي 
اعرتاضه  على  أرد  فلن  واإلسالم 
فحسب بل سأفحمه أيضا بفضل 
الدنيا  علوم  من  فما  تعاىل،  هللا 
إال وهبين هللا منها علما صحيحا 
القوم  هلداية  أو  العيش  لسالمة 

وحظيُت بتلك العلوم«.)8( 
ُيقدم  ال  بتحدٍّ  ادعاء  من  له  اي 
عليه إال اثنان، إما متبجح كذاب 
سرعان ما ُيفتضح كذبه، أو صادق 
مؤيد من هللا واثقا فيه، نستخلص 
من ذلك أنه على الرغم من عدم 
الدراسة بسبب اعتالل  متكنه من 
صحته إال أن هللا هو الذي علمه 
وحتققت  شيء.  كل  عنده  من 
كلمات النبوءة اليت تقول »سوف 

ميأل ابلعلوم الظاهرة والباطنة«. )9(

جيعل الثلثة أربعة 
هناك مجلة يف كلمات النبوءة يقول 
يفهم  مل  أنه    املوعود  املسيح 
معناها وهي إنه »سيجعل الثالثة 
أربعة« فهذه اجلملة، علما أن مثل 
قد  أوجه،  محالة  هي  اجلمل  هذه 

شخص  يف  مرة  من  أكثر  حتققت 
كما  وذلك   ، املوعود  املصلح 

يلي:
عام  يف  النبوءة  كلمات  هللا  أهلم 
هذا  ومن  األول  العام  وهو   1886
العام إىل 1889 يكون أربعة أعوام 
فُولد املصلح املوعود  يف السنة 

الرابعة من ذلك اإلهلام.
  املوعود  املسيح  هللا  رزق  لقد 
الثاين  اخلليفة  والدة  بعد  أبناء  ثالثة 
وهم املريزا مبارك أمحد واملريزا شريف 
أمحد واملريزا بشري أمحد فبذلك جعل 

الثالثة أربعة.
املسيح  صدق  على  ابيع  قد  كان 
  ثالثة من أوالده  املوعود
وهم سيدان املريزا بشري الدين حممود 
أمحد واملريزا شريف أمحد واملريزا بشري 
االبن  ابيع  خالفته  زمن  ويف  أمحد 
يد  على  املوعود  للمسيح  األكرب 
املصلح املوعود وجعل الثالثة أربعة.

ثالث  األرض  صفحة  على  كان 
مكة  وهي  للمسلمني  مقدسة  مدن 
وقاداين  املنورة  واملدينة  املعظمة 
لكن املصلح املوعود  أنشأ ربوة 
اهلند  انقسام  بعد  اجلمــاعة  كمركز 
واهلند،  ابكســـــــتان  أي  دولتــــــني  إىل 
فجعــــــــل هبـــــذا الثالث مدن املقـــــدسة 

أربـــــعا.

املراجع
1. التوثيــق تلقيــت يف عــام 1868م أو 1869م إهلاًمــا 
عجيبًــا ابألرديــة... وكان ذلــك أن املولــوي أاب ســعيد حممد 
حسني البطالوي - الذي كان زميلي يف املدرسة- ملا رجع 
إىل »بطالــه« بعــد خترّجــه بشــهادة املولــوي، شــّقت أفــكاره 
على أهل »بطاله«، فأحّل علّي شــخٌص إحلاًحا شــديًدا أن 
أانقش البطالوي يف قضية خالفية، ونزواًل عند رغبته رافقته 
إىل بيت الشيخ املذكور يف مساء يوم، ووجدُته مع أبيه يف 
املســجد. ابختصــار، أدركــت بســماع بيــان الشــيخ املذكور 
أنــه ليــس يف كالمــه مــا يصــح االعــرتاض عليــه، فانســحبت 
مــن النقــاش ابتغــاء مرضــاة هللا فقط. فخاطبين هللا تعاىل يف 
اإلهلام ابلليل مشريًا إىل انسحايب من النقاش وقال ما تعريبه:

»لقد رضي رّبك بفعلك هذا، وسيباركك بركاٍت كثريًة 
حىت إن امللوك سيتربكون بثيابك«.

 مث ُأريــُت يف الكشــف هــؤالء امللــوك أيضــا وكانــوا ميتطــون 
لوجــه  والتذلــل  التواضــع  آثــرت  فألنــين  اجليــاد.  صهــوات 
هللا ورســوله، فلــم يــرد ذلــك احملســن املطلــق اإلحســاِن أن 
الرابــع،  اجلــزء  األمحديــة،  )الرباهــني  أجــٍر.  بــدون  يرتكــين 
اخلزائــن الروحانيــة، جملــد 1، ص 621-622، احلاشــية 

يف احلاشية 3(
2.  )التلمود املرتب بركلى، ص 37 -  الباب اخلامس 

نشر من لندن عام 1878م(
3.  سفرنغ دساتري رقم الصفحة 189 اتريخ الطبع 

1280 اهلجرية(
) 4.  )املشكاة ابب نزول عيسى

5.  )مرآة كماالت اإلسالم الصفحة 578(
6. أربعني يف أحوال املهديني لـــ سيد امسعيل الشهيد 

رمحه هللا الصفحة 47
7.  »أان لســت خليفــة ألن أعضــاء اجلماعــة االمحديــة 
اتفقــوا علــى خالفــيت يف اليــوم الثاين من وفــاة اخلليفة األول 
للمســيح املوعــود  فحســب بــل إنــين خليفــة ألن هللا 
–قبل خالفة اخلليفة األول- نطق بلســان املســيح املوعود 
خليفــة  لســت  فــأان  خليفــة،  ســأكون  أنــين  إهلامــا   
فحســب بــل أان خليفــة موعــود بــه، أان لســت مأمــورا لكــن 
أنبــأ عــين بواســطة  تعــاىل ألن هللا  صــوت هــو صــوت هللا 
املســيح املوعــود ، فــكأن مرتبــة خالفــيت هــذه مــا بــني 
اخلالفــة والنبــوة« )تقريــر جملــس الشــورى 1936 الصفحــة 

)17،18
8. أنوار العلوم جملد 15 ص149

9.)إعالن 1886/2/20، وجمموعة اإلعالانت، جملد 
أول، ص 102-100(
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اجلزء الثاين )ح  12(

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

€ÁÅ›;Ö·]ö;Å⁄•;ÏË¡\Å÷’;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\;∞b;„iµÖh;ÃÖå;◊ëtÂ

359- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين احلافظ روشن 
علي وقال: لقد طلب املسيح املوعود  مرًة لضرورة 
دينية من املولوي نور الدين أن يعلن أبنه حنفي املذهب 
يف حني أنه كان يعرف أن املولوي نور الدين كان من 
أهل احلديث، فكتب املولوي نور الدين ردًّا عليه على 
احلريف  معناه  ابلفارسية  الشعر  من  بيًتا  فيها  ورقة كتب 
فافعل  ابخلمر  مصاّلك  تصبغ  أن  املرشد  أمرك  إذا  هو: 
ذلك ألن املرشد ال جيهل آداب السلوك يف سبل احلب 

وتقاليدها.
عندما  ذلك  بعد  مث  احلنفي«.  الدين  »نور  حتته  وكتب 

حضر املولوي نور الدين إىل حضرته سأله حضرته: ما 
هي أصول املذهب احلنفي؟ قال املولوي نور الدين: هي 
أن القرآن مقدم على كل شيء، وإن مل يعثر على حكم 
  ملسألة ما يف القرآن الكرمي فينبغي النظر إىل قول النيب
اختاذ  ينبغي  النبوي، وبعدمها  احلديث  املذكور يف  وفعِله 
حضرته:  قال  أيضا.  والقياس  اإلمجاع  يف  ابلنظر  القرار 
نور  املولوي  قال  إذن اي مولوي صاحب؟  فما مذهبك 
الدين: سيدي هذا هو مذهيب أيضا. فأخرج حضرته من 
جيبه تلك الورقة اليت بعثها املولوي نور الدين وقّدمها له 
مبتسًما وقال: فما معىن هذا الكالم؟ ندم املولوي نور 
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الدين والتزم الصمت.
الدين  نور  املولوي  الذي كتبه  البيت  من  املراد  أقول: 
هو: إنين برأيي من أهل احلديث ولكن مرشدي يقول 
لرأيه  برأيي  أضحي  لذلك  حنفيًّا  نفسي  أمّسي  أن  يل 

وأمّسي نفسي حنفيًّا.
احلديث  أهل  األمحدية كان  انتشار  قبل  أنه  وأضيف 
أكثر شهرة يف أرجاء اهلند وكان هناك عداء بني أهل 
وبني  العامة(  عند  الوهابيني  يسّمون  )الذين  احلديث 
األحناف وكانت بينهم مناظرات ومساجالت وحتولت 
فتاوى  هناك  وكانت  لدودتني،  عدّوتني  إىل  الفرقتان 
املسيح  يكن  مل  اآلخر.  ضد  طرف  من كل  معادية 
انتماء  ينتمي إىل أي منهما  قبل دعواه    املوعود 
نفسه  يظهر  أنه  إال  التحزب  أو  التعصب  إىل  يدعو 
حنفًيا من انحية األصول ومل خيرت لنفسه يف عصر من 
العصور أنه من أهل احلديث، يف حني أنه من انحية 
املعتقدات والعمل كان أقرب إىل أهل احلديث منه إىل 

األحناف. 

360- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين املولوي شري 
علي وقال: جاء مرة أحد الشيوخ إىل املسيح املوعود 
 وأبدى رغبته يف لقائه، وعند اللقاء ذكر له عدة 
مرات أنه حنفي وحيب التقليد وغري ذلك من األمور. 
قال له حضرته: تذكر يل مرة بعد أخرى أنك حنفي 
األئمة  أعترب  بل  لألحناف  معارضني  لسنا  أننا  فاعلم 
األربعة كاجلدران األربعة للبيت، وقد ُحفظ املسلمون 
أبنه  حضرته  قال  مث  والضياع،  االنتشار  من  بسببهم 
ليس اجلميع مؤهَّلني لالجتهاد يف الدين، فلوال هؤالء 

األئمة األربعة الخرتع كل من هبَّ ودبَّ طريًقا خاًصا له 
حبرية وكان سيؤدي ذلك إىل إحداث اختالف عظيم يف 
األمة احملمدية. ولكن هؤالء األئمة األربعة بسبب علمهم 
ومعرفتهم وتقواهم وطهارهتم وبسبب كفاءهتم لالجتهاد 
االختالف  من  املسلمني  تعاىل  هللا  بفضل  عَصموا  قد 
والضياع فظل هؤالء األئمة حيفظون املسلمني كما حتفظ 
اجلدراُن األربعُة الداَر، لذلك نقّدر هلم عملهم ونعرتف 

بعظمتهم وإحساهنم. 
جلميع  احرتاًما  يكّن    املوعود  املسيح  أقول: كان 
أكثرهم علًما  أاب حنيفة  اإلمام  يرى  أنه كان  إال  األئمة 
ومعرفة وكان ميدح ما يتحلى به من قدرة على االستدالل 

واالستنتاج.

361- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين املولوي شري علي 
وقال: كان املسيح املوعود  يشدد على قراءة الفاحتة 
خلف اإلمام إال أنه كان يقول أيضا: مع أنين أعترب قراءة 
ببطالن  أقول  ال  أنين  إال  اإلمام ضرورية  خلف  الفاحتة 
صالة َمن ال يقرأها، وذلك ألنه قد مضى صلحاء وأولياء 
كثريون ما كانوا يرون ضرورة قراءة الفاحتة خلف اإلمام 

فال يسعين أن أعترب صلواهتم ضائعة.
أقول: يعتقد األحناف أنه ينبغي على املقتدي أن يقف 
يقرأ  أن  دون  تالوته  إىل  ويستمع  اإلمام  خلف  صامًتا 
شيئا، أما أهل احلديث فريون أنه ال بد من قراءة الفاحتة 
خلف اإلمام، وكان حضرته  يؤّيد أهل احلديث يف 
هذه املسألة، ولكنه مع اعتقاده هذا مل يكن مثل غالة 
الفاحتة  يقرأ  الذي ال  ببطالن صالة  يفيت  احلديث  أهل 

خلف اإلمام.
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بعض األدعية املسنونة
س: ما هو دعاء بدء الطعام، وماذا نقرأ عندما ننتهي منه؟

ج: بسم هللا، على بركة هللا. وعندما نفرغ من الطعام نقول 
»احلمد هلل الذي أْطَعَمنا وسقاان وَجَعـَلنا مسلمني«.

املياه  دورة  يدخل  عندما  يقرأ    هللا  رسول  ماذا كان  س: 
وعندما خيرج منها؟

ج: كان  عندما يدخل دورة املياه يستعيذ ابهلل قائال »اللهم 
إين أعوذ بك من اخُلْبث واخلبائِث« وعندما كان خيرج منها 
حيمد هللَا قائال »غفراَنك احلمد هلل الذي َأْذَهَب عيّن اأَلذى 

وعافاين.«
س: ماذا نقرأ عندما ننتهي من الوضوء؟

ج: اللهم اْجَعـْلين من التوّاِبني واْجَعـْلين من املُتطهِّرين. 
س: هل تعرف الدعاء بعد األذان؟

آت  القائمة،  والصالة  التامة،  الدعوة  هذه  »اللهم رب  ج: 
حممدا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابَعـْثه مقاما حممودا 
الذي وَعدتَّه وارزُْقنا شفاعَته يوم القيامة إنك ال خُتلف امليعاد.«

س: هل تعرف دعاء دخول املسجد واخلروج منه؟
ج: عند الدخول نقرأ »بسم هللا، الصالة والسالم على رسول 

وعند  رمحتك«،  أبواب  يل  وافتح  ذنويب  يل  اغفر  اللهم  هللا، 
هللا،  رسول  على  والسالم  الصالة  هللا،  »بسم  نقول  اخلروج 

اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك.« 
س: ماذا كان رسول هللا  يقرأ عند اخلروج من البيت؟

ج: كان  يقرأ »اللهم إين أعوذ بك من أن َأِضّل أو ُأَضلّّ أو 
. أزِلَّ أو ُأزَلَّ أو أظِلَم أو ُأظَلَم أو َأْجَهَل أو جُيَْهَل َعَليَّ

س: ما هو الدعاء الذي نقرأه قبل النوم وعند االستيقاظ؟ 
وبعد  وأحيا«  أموت  ابمسك  »اللهم  نقول  النوم  قبل  ج: 
بعدما  أحَيااَن  الذي  هلل  »احلمد  قائلني  هللَا  حنمد  االستيقاظ 

أماتَـنا وإليه النشور.
س: ما هو الدعاء الذي كان يدعو به رسول هللا  يف أول 

النهار وبدء الليل ثالث مرات كل يوم؟ 
ج: »بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف 

السماء وهو السميع العليم«
س: هل تعرف دعاء اجلنازة، وكيفية أداء صالة اجلنازة؟

ج: يف صالة اجلنازة يوضع امليت أمام اإلمام ووراءه صفوف 
بني  ويقرأ  تكبريات  أربع  اإلمام  يكرب  الصالة  ويف  املصلني، 
التكبرية األوىل والثانية الفاحتَة وبني الثانية والثالثة يصلي على 
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النيب )الصالة اإلبراهيمية( أما بني الثالثة والرابعة يقرأ الدعاء 
التايل »اللهم اغفر حِليِّـنا وميِّـِتنا وشاهِدان وغائِبنا وصغريان وكبريان 
وَذَكران وأُْنثاان، اللهم من أحييَته ِمّنا فَأْحِيه على اإلسالم، ومن 
َوفَّه على اإلميان، اللهم ال حَتْرِْمـنا َأجرَه وال تَـْفـتِـّنا  تـَ ْيـَته ِمنا فـَ َوفـَّ تـَ
بعَده« وبعد قراءة هذا الدعاء يكرب اإلمام تكبرية رابعة ويسلم 
بعدها مباشرة. يف صالة اجلنازة ال ركوَع وال سجود، وال أذان 
وال إقامة قبل الصالة، وخالف صالة العيد ال نرفع األيدي 

إىل اآلذان عند كل تكبرية. 
س: ما هو دعاء السفر؟

َر لنا هذا وما كنا له ُمـْقرِِننَي وإان إىل  ج: »سبحاَن الذي سخَّ
َقِلُبوَن«  ربِّـنا َلُمنـْ

س: ما هو »سيد االستغفار«؟
العبد:  أنه قال: سيد االستغفار أن يقول    النيب ج: عن 
»اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأان عبدك، وأان على 
عْهِدك وَوْعِدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
فإنه ال يغفر  بنعمتك علّي وأبوء بذنيب فاغفر يل،  أبوء لك 

الذنوب إال أنت.« 
س: اذكر يل أي دعاء كان رسول هللا  ُيكثر منه؟ 

بك  أعوذ  إين  »اللهم  يقرأ  ما   كثريا  هللا  رسول  ج: كان 
ْين  من اهلم واحلزن والَعجز والَكَسل والبخل واجلنب وَضـَلِع الدَّ

وَغـَلَبِة الرِّجال.« 
س: ماذا جيب أن يدعو اإلنسان إذا أدرك ليلة القدر؟ 

ج: جيب أن خياطب هللَا قائال: »اللهم إنك َعـُفٌو حتب الَعْفَو 
فاْعُف َعيّن.«

ابلغة  احلفظ  يسرية  القصرية  األدعية  بعض  تذكر  هل  س: 
األمهية.

ج:  سبحاَن هللِا وحبمده سبحاَن هللاِ العظيم.
اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن. 

اللهم اغفر يل وَأْذِهْب غيظ قليب وَأِجْرين من موبقات الشيطان. 
بِّْت قليب على دينك. اي مقلَِّب القلوب ثـَ

اللهم حاِسْبين حسااب يسريا.
اللهم اكفين حباللك عن حرامك وَأْغِنين بفضلك عمن سواك.

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة.
س: ماذا يقصد من مصطلح التابعني وهل ميكن أن تذكر يل 

اثنني منهم؟
ج: التابعون هم الذين عاصروا الصحابَة، وظفروا بصحبتهم 
واالستماِع إىل حديثهم، ومنهم احلسن البصري، وأويس القرين 

رمحهما هللا. 
س: هل تعرف اسم شاعرة مسلمة؟

ج: اخلنساء رضي هللا عنها؛ وامسها متاضر بنت عمرو الُسَلمية 
وهي صحابية، وهي ُتعرف يف األدب العريب أبشعر الشواعر، 
تتبعها درجة ليلى األْخَيليَّة. قِدمت على النيب  مع قومها 
من بين سليم - قبيل فتح مكة- فأسلمت معهم، وُذكر أن 

رسول هللا  كان يستنشدها ويعجب بشعرها.
حَضرت اخلنساء حرب القادسية - سنة 14 هـ- ومعها أوالدها 
األربعة، وقامت حبضهم على القتال وعدم الفرار، واسُتشهدوا 
كلهم، فقالت: احلمد هلل الذي شرفين ابستشهادهم، وأرجو 

من ريب أن جيمعين هبم يف مستقر رمحته. 
املذاهب-  أصحاب   - اإلسالمي  الفقه  أئمة  هم  من  س: 

األربعة؟ 
مالك  واإلمام  هـ(   150-80( أبو حنيفة رمحه هللا  اإلمام  ج: 
إدريس  بن  حممد  واإلمام  )95-179هـ(  هللا  رمحه  أنس  بن 
الشافعي رمحه هللا )105-204 هـ( واإلمام أمحد بن حنبل رمحه 
  املوعود  املسيـــح  )164-241هـ(. وقد وصف سيدان  هللا 
حلـــــــــــظرية  األربعــــــــة  اجلدران  يشــــــــّكلون  أبهنم  األئمـــــــــَة  هؤالء 

اإلســــالم.
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�ل�ه و��ًي��ا  ��ه� �����كو��ر  ا و��ُج 
�هج �ف�َ ���ج ��ي  ��مج ��ج�ف�ا

�لم���ح�م�د���ي �ن ا �ا �يي���ن
��ل��ن ا

��لم�و�ع�ود  لم�م�����ق��ل���ح ا ر�ي ا
�ي��ي �ح���ن ��ل�عر��ن �م�هل� ��نل� ����حن ��ي    ��ن ر���ن

لّل�ه ��ع�ن��ه  ا

و���م�ه��ا ��ج
�ج��ج �ه��ا 

ُ
����م�ط�����ح ءَ  ��ا ��ج �َك 

ْ
��ل �فَ �ل���هج ك�ا

�ج�ع���مو��م�ه��ا م���ف��م�د  �ي�ُج  د  
َّ
���

ُ
�م ��ج ��ي�ف�د 

و��م�ه��ا ��ي�ف�د ���ف���ج�د  ���ف�ر  �ل�د ا �م  �ف�لا طج �ل��ي  ا رج

��ُ����مو��م�ه��ا �ج���ك�ل  �ي��مي�ج��ا  وا
��ج ��ج��ْي  �ف�ا

��ج

��لو��م�ه��ا �ج���ج ��مً��ا  ����فَ  
ُ ج
�ر�� أ

�
ل ا ��ي��ي  ��ج��ا ��ي�ف�د 

و��م�ه��ا
و�ج�ف��هج ��ج��ج�ف��هي��ل��ه��ا  �ل��ي�م�هود  ا َ�َج 

��ي
ُ
��ج�ف

و���م�ه��ا
ُ
و�جر ْر��س�ه��ا 

�ج����ُج د  �ل��ج�ف�لا ا ����ف��ج 
ُ

�ف� ��ج

�ج���هُي�����و���م�ه��ا �����ف���ج�ه  ع�هيُ  �ج���ف�ا �ْي  رج ��ج�ف�ا

��يو��م�ه�ف�ا
��ج َء  ���ف�ا ل���ف��لم 

� ا ءُ  ������م��ا ����ف��مجّ��ْي 

�ج���ك�رو��م�ه��ا ��جّ�هيُ 
َ

�ف� �ل��ج ا �ل��ي�ف�ه  ا� �ْي 
َ
�د

َ
و���ف

�ج�ُف�ُه �����ا �ف��ج�يّ 
�ل��ج ا  َ �ف�ه و��ج َّ�رَ 

و
�ج ك�م 

�ي�ُف�ه ���ف��ل�يما
�ي  َ

��ي�ج
َ
��ل �هي�قَ

َّ
�ل����ق� ا ع 

��ي��ج�ف��هج ك�م 

و���ف�َه �ج���هي�د ر��ج�ج��ا  �ي�ف�هيُ  ا ���ق�د �ظ�ه�ه�ر�ْي  طج

�م��ج��ا ��ه�هي��ا �ي�ف�ل  ُمرج  ً
ي

� ر�ي�ا
�ج��ي ء  �ا �ج

�ل��ج���صرَه ء  �ل������م�ا ا �����ك�هي  �م�لا �ل��ْي  �ج�ه�رج

�جُ�ُه �����ف�ا ا  ك��جورًج ج 
�ر�� أ

�
ل ا ���ف��لى   

َّ
د َ
�ر

ع�هًي ر��ج��ا لمو��م��ج�ق��ي�ج  ا ��ج�يو�ُي  ��ج�ف����ف���ْي  ُ
ر

ً
و�ي�ّف�هي ��ير �ر

��  �ج�عج ً
�د و��َج ���فَ

�هج �ه��ل��ْي ����ف�ُ ��ج د

��ير����ا و�ل��ج ����ا  َ
��ير

���عج �ل�ع��لو�مَ  ا ��جَ���حَ  ���ق�ُ

�ل�ه و��ًي��ا  ��ه� �����كو��ر  ا و��ُج 
�هج �ف�َ ���ج ��ي  ��مج ��ج�ف�ا

�لم���ح�م�د���ي �ن ا �ا �يي���ن
��ل��ن ا

��لم�و�ع�ود  لم�م�����ق��ل���ح ا ر�ي ا
�ي��ي �ح���ن ��ل�عر��ن �م�هل� ��نل� ����حن ��ي    ��ن ر���ن

لّل�ه ��ع�ن��ه  ا



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




