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التقوى

أبن  التاريخ  يشهد 
قد  اإلسالمية  األمة 
اهلزائم  عليها  توالت 
عليها  وتداعت  واملظامل 
ومل  املهدي  يظهر  مل  فلماذا  األمم، 

ينزل املسيح؟!
السؤال  هذا  على  أجيب  أن  قبل 
نفسه  على  يطرحه  أن  البد  الذي 
كل من ينتظر ظهور املهدي املسلح 
ونزول املسيح بن مرمي عليه السالم، 
أود أواًل أن أشري يف عجالة إىل ما 
الصليبيون يف األندلس عندما  فعله 
أن  بعد  فيها  اإلسالم  إابدة  أرادوا 
كانت حتت سيادة املسلمني حوايل 

مثانية قرون! 
مدينة  آخر  غرانطة  فحني سقطت 
إسبانية يف أيدي الصليبيني،  قاموا 
ميدان  أعلى  فوق  الصليب  برفع 

فيها، وأعلن القساوسة أبن مهمتهم 
املسيح  السيد  إرضاء  اآلن هى  من 
عن طريق تنصري مجيع املسلمني يف 
األندلس! فتم إصدار املراسيم إبيعاز 
املساجد  بتحويل  األساقفة  من 
املكتبات  وإبحراق  كنائس،  إىل 
املسلمون  فغضب  واملصاحف.. 
فبدأت  لدينهم،  واثروا  البدء  يف 
لرفضهم  تعقبهم  يف  التفتيش  حماكم 
وتعذيبهم  املسيحية،  يف  الدخول 
ابسم الصليب تعذيبًا مل تشهد مثله 
والوحشية،  اإلرهاب  يف  البشرية 
التعذيب  هذا  صنوف  من  وكان 
أحياء، ونزع  احملارق وهم  رميهم يف 
جلودهم وأظفارهم وسحق عظامهم 
للكالب،  قواًت  وتقدميه  مع حلومهم 
إعالن  إىل  أكثرهم  اضطر  حىت 
تنصرهم لإلفالت من هذا العذاب. 

وبعد  قبل  للمسلمني  وصف  وخري 
الصليبيني  أيدي  يف  السقوط  هذا 

قول الشاعر:
كنا ُعظامًا فأصبحنا ِعظامًا

         وكنا نقوت فأصبحنا قوت!
وكنا مشوس مساء العال

         غربنا فناحت علينا البيوت!
فإما  ابلقوة،  التنصري  وهكذا كان 
التعذيب  أو  املسيحية  يف  الدخول 
مبنتهى الوحشية، فلم يشهد التاريخ 
الصليب  ابسم  للمسلمني  تعذيبًا 
التفتيش  حماكم  على  شهد  كما 
األندلس  سقوط  وكان  اإلسبانية، 
اهلزمية  ورمبا  النكراء  األمة  هزائم  من 
توالت  مث  اإلطالق..  على  األقسى 
وال  األمة  على  واملصائب  اهلزائم 
عن  فغين  لتعدادها،  هنا  حاجة 
البيان بيان تداعي األمم عليها كما 

لماذا لم يظهر المهدي ولم ينزل المسيح!

هالة شحاتة عطية



29

التقوىالمجلد التاسع والعشرون،   العدد السابع، صفر وربيع األول1438 هـ  تشرين الثاني / نوفمبر  2016 م

تتداعى األكلة على قصعتها!
ولكن مع هذا البيان الواضح للعيان 
ليسألوا  والعامة  العلماء  يتوقف  مل 
مل  مصيبة:  ملاذا  عند كل  أنفسهم 
ينزل املسيح بن مرمي ليكسر صليب 
املهدي  يظهر  مل  وملاذا  الصليبيني؟! 
أيدي  من  القدس  لتحرير  املسلح 
يظهر  مل  وملاذا  الغاصبني؟!  اليهود 
لتمتلئ  املسيح  ينزل  ومل  املهدي 
األرض قسطا وعداًل بعد أن امتألت 
أكثر مما  وظلمًا؟! فهل هناك  جوراً 
وقع على األمة والزال يقع ويستلزم 

ظهور  املهدي ونزول املسيح؟!
احلق إن رساالت السماء تتواىل على 
املسلمني لعلهم يتفكرون يف حقيقة 
األمور، ولكنهم بداًل من أن يتفكروا 
املهدي  لظهور  احلقيقي  املفهوم  يف 
على  يبقون  فإهنم  املسيح،  ونزول 
يف  ما  لتحقيق  انتظارهم  يف  حاهلم 
أذهاهنم من فهم مغلوط، ولو تفكروا 

حقًا ملا وقعوا فيما وقع فيه اليهود!
من  للنزول  احلريف  ابملعىن  فالتشبث 
السماء قد جعلهم يتشبهون ابليهود 
النزول،  حلقيقة  اخلاطئ  فهمهم  يف 
لينزل  ينتظرون املسيح بن مرمي  فهم 
من السماء واحلق أنه قد نزل ابلفعل 
ببعثة مريزا غالم أمحد عليه السالم، 
فكان هذا االنتظار  كانتظار اليهود 

نزول إيليا رغم أنه قد نزل ابلفعل يف 
بعثة يوحنا املعمدان!

كما أهنم مل يتفكروا يف قول الرسول 
»ال  والسالم  الصالة  عليه  األكرم 
أن  ليعرفوا  عيسى«،  إال  املهدي 
واحد  واملسيح هو شخص  املهدي 
وإن  للناس،  أخرجت  أمة  من خري 
أوان بعثته ليس حني ُيقتل املسلمون 
ولكن  ابلسالح،  الدين  وحُياَرب 
حني حُياَرب الدين ابلشبهات وُتقتل 
يف  إبغراقهم  املسلمني  يف  الروحانية 
يظهر  مل  فلماذا  وإال  الشهوات.. 
وينزل عندما بلغت احلرب املسلحة 

أشدها على اإلسالم!
مدار  على  املسلمون  به  مر  ما  إن 
املهدي  أن  ببيان  لكفيل  التاريخ 
الذي ينتظرون ظهوره لن أييت قائداً 
الذي  واملسيح  مسلحة،  لقوات 
ليكسر  ينزل  لن  نزوله  ينتظرون 
صلبان معلقة ويقتل خنازير معلفة، 

وإمنا سيأيت ليكون قائداً لعسكر من 
الروحانيني وليكسر ابحلجة والدليل 
الوضاعة  ويقتل  املنّصرين،  شبهات 
نفوس  يف  الدجال  يزرعها  اليت 

املسلمني..
هذا ولن أييت ليفيض املال والعمالت 
النقدية، وإمنا لتفيض الكنوز والعلوم 
الرابنية! ولن أييت ليقتص للمظلومني 
من الظاملني كما يفعل حكام وقضاة 
احملاكم الدنيوية، وإمنا ليمأل األرض 
أن  بعد  لإلسالم  ابلقصاص  عداًل 
ابلشبهات  برميه  ظلمًا  امتألت 

وابتعد اإلميان عند الثراي.. 
ومن هنا كان لزامًا أن ُيبعث املهدي 
واملسيح املوعود يف الوقت املناسب 
أنسب  وليس  املناسب،  واملكان 
لتلك البعثة من القرن التاسع عشر 
امليالدي، حيث امتألت األرض يف 
هذا الزمان ابلعقائد الفاسدة، وخرج 
بالدهم  الستعمار  من  املستعمرون 

هذا ولن يأتي ليفيض المال والعمالت النقدية، وإنما لتفيض الكنوز 
والعلوم الربانية! ولن يأتي ليقتص للمظلومين من الظالمين كما يفعل 
حكام وقضاة المحاكم الدنيوية، وإنما ليمأل األرض عداًل بالقصاص 
لإلسالم بعد أن امتألت ظلماً برميه بالشبهات وابتعد اإليمان عند الثريا.. 
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املنصرون  وظهر  اهلندية  القارة  شبه 
حضرة  ُبعث  املقابل  ويف  بينهم،  من 
املهدي  اإلمام  أمحد  غالم  مريزا 
وبنّي  السالم  عليه  املوعود  واملسيح 
الذين يدعون  الدجال هم هؤالء  أن 
ضل  والذين  ولداً،  هلل  أبن  لإلميان 
سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون 
الدجال  فهم  صنعًا..  حيسنون  أهنم 
وأمران  األكرم  الرسول  به  تنبأ  الذي 
ابالستعاذة من فتنته بقراءة فواتح أو 
إىل  وأرشدان  الكهف،  سورة  خواتيم 
أن حماربته ستكون ابحلجة ولن تكون 
خيرج  »إن  قوله  يف  وذلك  ابلسيف، 
ولست فيكم فامرٌؤ حجيُج نفسه.«!
 ولقد أيد هللا مبعوثه ابألدلة والرباهني 
اليت كسرت صليب املنصرين، وأرشد 
يعين  اخلنزير  قتل  أن  إىل  املسلمني 
أجلها  اليت جاء من  التمسك ابلقيم 
الدين.. هذا ولقد فاض علمه الرابين 
الذي ال يضاهيه كنوز والذي مل يقبله 
والقلوب  النرية  العقول  أصحاب  إال 
العقول  أصحاب  أما  الطاهرة، 
احلاقدة  والقلوب  الفارغة  السطحية 
والذين استحبوا الدنيا على اآلخرة فلم 
الروحانية،  الرابين ودعوته  يقبلوا كنزه 
ابلدماء  األرض  ميأل  فيمن  لرغبتهم 

وميأل جيوهبم ابلعمالت الورقية!
فمن املخجل حقًا أن يرفعوا أكفهم 

إىل هللا ابلدعاء يف مساجدهم العامرة 
لرفع  اهلدى  من  واخلراب  ابلناس 
الغمة عن األمة وهم يكذبون اإلمام 
ويقولون  املوعود  واملسيح  املهدي 
جاء  وقد  املوعود  هو  يكون  كيف 
ومل ُيشعل احلروب، ومل ميأل اجليوب!

رفضوا  وقد  هلم  ُيستجاب  فأّن 
املفاهيم  هلم  أصلح  مبن  االعرتاف 
تنبأ  اليت  الساعة  وفك رموز أشراط 

هبا خات النبيني وسيد املرسلني.. 
مل  وهم  الفنت  من  الوقاية  وكيف 
يضعوا أيديهم ابملعرفة على الصليب 
لكسره، وال على اخلنزير لقتله، وال 

على الدجال حملاربته!
كيف الوقاية من الفنت وهم يتوكلون 
السماء  من  هلم  ينزل  مسيح  على 
ويقتل  اخلشبية  الصلبان  ليكسر 
إىل  حربه  ويصّوب  الربّية،  اخلنازير 

رجل أعور!
املسيح  املسيح ..جاء  جاء  لقد 
يهتزوا  أن  املسلمني  على  إن  واحلق 

هلذا اخلرب!
فلينفضوا الغبار عن عقوهلم ويستفيقوا 
فوراً من سباهتم، فلن يظهر مهدي 
ليقرع طبول احلرب ولن ينزل مسيح 

من السماء إليقاظهم. 
 

 ولقـــد أيد اللـــه مبعوثـــه باألدلـــة والبراهين التي كســـرت 
صليب المنصرين، وأرشـــد المســـلمين إلى أن قتـــل الخنزير 
يعني التمســـك بالقيـــم التي جاء مـــن أجلها الديـــن.. هذا 
ولقد فـــاض علمـــه الرباني الـــذي ال يضاهيه كنـــوز والذي 
لـــم يقبله إال أصحـــاب العقول النيـــرة والقلـــوب الطاهرة ... 

فمن المخجل حقًا أن يرفعوا أكفهم إلى الله بالدعاء في مساجدهم 
وهم  األمة  عن  الغمة  لرفع  الهدى  من  والخراب  بالناس  العامرة 
يكذبون اإلمام المهدي والمسيح الموعود ويقولون كيف يكون هو 

الموعود وقد جاء ولم ُيشعل الحروب، ولم يمأل الجيوب!




