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لقد استجاب هللا تعاىل لنبيه خامت النبيني  يف 
أول األمر وآخره، فأعز مجاعة اإلسالم األوىل 
اإلسالم  وأعز مجاعة   ، اخلطاب  بن  ِبُعَمَر 
الثانية بـ »فضل عمر«، ونعين به اثين خلفاء املسيح املوعود، 
بناء على نبوءة تلقاها والده اإلمام املهدي واملسيح املوعود 
حضرة مرزا غالم أمحد القادايين . وال يزال راصد الواقع 
يعدد فضائل العهد امليمون خلالفة حضرة مرزا بشري الدين 
حممود أمحد  والذي ابرك هللا تعاىل عهد خالفته ذاك 
عمرا وعمال، فامتد ذلك العهد املبارك إىل 52 عاما، أي 
ما يزيد على النصف قرن، وكانت تلك املدة حافلة جبالئل 
الفاتح  ذلك  فتح  لقد  األقوال.  بكنوز  ومزدانة  األعمال، 
العظيم بتأييد هللا تعاىل قلوب العباد، كما فتح الفاروق من 
قبل األراضي والبالد، فكان الفتحان استجابة جلية لدعاء 
النيب  وحتقيقا لنبوءته. نعم، أو مل يستجب  دعاء النيب 
إذ دعا أن يعزَّ اإلسالم أبحد العمرين؟! بلى، قد استجاب، 
وأي استجابة! بل إنه ما زال يستجيب، فسبحان من عنده 

خزائن كل شيء، فينزِّل لنا منها كنوزا ُعَمرية.
هذا  من  العشرين  ففي  املوعود،  االبن  نبوءة  ذكر  وعلى 
املوعود  املسيح  تلقَّى  1٨٨6م  عام  من  )فرباير(  الشهر 
 إهلاما طويال عن جميء ابن موعود له إىل هذه الدنيا 
يناط به شرف إعالء كلمة الدين احلنيف وإظهار اإلسالم 
على الدين كله، وقد كان، فإذا حنن َقَصرَْن احلديث على 
قبلها  مضى  عما  الطرف  غاضني  حضرته  خالفة  مدة 
قوة  ربيعا، ألدهشتنا  آنئذ 25  والبالغ  املبارك،  من عمره 
إىل  أعاد  الذي  اهلمام  الفىت  شكيمة ورابطة جأش ذلك 
األذهان فتوة الفاتح املسلم أسامة بن زيد بن حارثة رضي 
هللا عنهما. إن حداثة سن املصلح املوعود يوم حتمَّل عبء 
أمانة مجاعة املؤمنني البسا قميص اخلالفة، لدليل عظيم 

على صدق دعوى مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية. 
مؤسسها،  وفاة  مبجرد  تنفض  مجاعات  نرى  طاملا  إننا 
وهذه قاعدة راسخة ال ُتستثىن منها سوى مجاعة أسسها 
انتقال  فبعد  إن هذا ابلفعل ما حدث،  بيده،  تعاىل  هللا 
مأل  األعلى،  الرفيق  إىل    املوعود  املسيح  سيدن 
ختلصوا  أهنم  منهم  ظنا  ضجيجا،  الدنيا  اجلماعة  أعداء 
لألبد من تلك الدعوة اليت طاملا قّضت مضاجع نفوسهم 
َتهم هللا تعاىل على  األمارة، ولكن هيهات، فسرعان ما بكَّ
خطيئتهم، إذ أقام اخلليفة األول للمسيح املوعود، فنغَّص 
ملا تويف حضرته، فرح آخرون ممن  األبد فرحتهم، مث  إىل 
ًتا قاسيا لنفاقهم، ولكن مل تدم فرحتهم  رأوا يف اخلالفة ُمَبكِّ
تا  طويال، إذ سرعان ما أقام هللا تعاىل اخلليفة الثاين مبكِّ

هلؤالء املنافقني.
ودفعا لشبهة رمبا تنشأ يف قلوب البعض نتيجة سوء الظن، 
أو سوء الفهم يف أحسن األحوال، إذ يرى البعض يف احتفال 
املسلمني األمحديني بيوم املصلح املوعود يف العشرين من 
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فرباير من كل عام بدعة ال أصل هلا، وأن االحتفال مبيالد 
لتلك  دفعا  نقول  الضالالت.  من  وفاته ضرب  أو  أحد 
الشبهة أننا ال حنتفل مبيالد املصلح املوعود ، والذي 
كان يف 12 يناير 1٨٨9م وإمنا حنتفل بذكرى حتقق نبوءة 

صدق املسيح املوعود يف 20 فرباير.
ويف عدد التقوى هلذا الشهر فرباير 201٨ ال يفوتنا أن 
نلقي من خالهلا  مقاالت  العزيز  القارئ  يدي  بني  نقدم 
فقط  وهذا  بطبيعتها،  املضيئة  املناسبة  هذه  على  الضوء 
من ابب التذكري بتأييد هللا تعاىل ملسيحه املوعود إبثبات 
  املوعود  املصلح  به عن والدة حضرة  أنبأ  ما  صدق 
والذي ال زالت اجلماعة اإلسالمية األمحدية تتقلب فيما 
نزَّله هللا تعاىل على ذلك الرجل اهلمام من ِنعٍم عظام. كما 
صلة  ذات  أخرى  مقاالت  على  الكرمي  القارئ  سيطلع 
حديث  يف  نبوءات  حتقق  يتناول  ما  منها  السياق،  هبذا 
منذ  ر  بشَّ قد    أنه  وكيف  نفسه،  النبيني  حضرة خامت 
احلليم ضمن أحاديثه نزول  الغالم  14 قرن بوالدة ذلك 

رَّاء  قـُ الزمان، وهذا ما سيكتشفه  املسيح املوعود يف آخر 
فسحة اللغة يف عدد هذا الشهر. ويف فلك إثبات صدق 
مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، ومبا أن هذا هو حمور 
ارتكاز تلك اجلماعة املباركة، نقدم بني يدي القارئ أيضا 
مقاالت متعددة مبذاقات خمتلفة، منها ما هو أديب ومنها 

ما هو اترخيي، هذا إىل جانب مواد أخرى متنوعة..
ندعو هللا تعاىل يف هذه األايم أن يدمي علينا  نفحاهتا، 
لتظل    املوعود  املصلح  بركات  معني  من  ننهل  فنظل 
  تلك شعلة متوقِّدة تشهد بصدق سيدن خامت النبيني

واملسيح املوعود .. آمني.

          قد فتح ذلك الفاتح العظيم بتأييد الله تعالى 
قلوب العباد، كما فتح الفاروق من قبل األراضي 
والبالد، فكان الفتحان استجابة جلية لدعاء النبي 
عز  يستجب  أولم  نعم،  لنبوءته.  وتحقيقا   
بأحد  اإلسالم  يعزَّ  أن  دعا  إذ  النبي  دعاء  وجل 
العمرين؟! بلى، فقد استجاب، وأي استجابة! بل 
إنه ما زال يستجيب، فسبحان من عنده خزائن 

ل لنا منها كنوزا ُعمرية. كل شيء، فينزِّ

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

“

”
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 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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﴿وَُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِف ُعُنِقِه 

ْلَقاُه  يـَ اْلِقَياَمِة ِكَتاًب  ْوَم  يـَ َلُه  َوُنْرُِج 

َمْنُشورًا﴾ )14(

شرح الكلمات:
وأداَمه.  أثبَته  الشيَء:  أَْلزََم  ألزمناه: 
وألزَم فالًن املاَل والعمَل: أوجَبه عليه 

)األقرب(.
من  جناح  ذي  الطائر: كلُّ  طائَره: 
؛ رزُق اإلنسان؛ عمُله  احليوان؛ احلظُّ
أو  خري  من  عنه  وطاَر  قّلده  الذي 
شر. »هو ميمون الطائر« أي مبارك 
امليمون«  الطائر  على  »ِسْر  الطلعة. 
دعاٌء للمسافر. »هو ساكُن الطائر« 

أي حليٌم هادئ )األقرب(.
بَسطه  الكتاَب:  نَشر  منشورًا: 

)األقرب(.

التفسري: 
لقد أخربن هللا تعاىل هنا أنه قد ربط 
به  وأنه سيأيت  بعنقه،  اإلنسان  عمل 
مفتوح  صورة كتاب  يف  القيامة  يوم 
يعامل  تعاىل سوف  أنه  أمامه، مبعىن 
ذلك  يف  ورد  ما  حبسب  اإلنسان 
احلسابية  السجالت  ألن  الكتاب، 
جديد  شيء  لتسجيل  إما  ُتفَتح  إمنا 
فيها، أو إلهناء احلساب السابق كلية.
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لقد نّبهنا هللا  هنا أن كل إنسان 
جيب أن يدرك أن ال شيَء من أعماله 
يضيع أبًدا، ألن هللا تعاىل قد ألصق 
سجّل أعماله بعنقه. وإلصاق الشيء 
ابلعنق داللة على أنه لن يربحه أبًدا، 
هذا  دام  فما  دائًما،  سيالزمه  بل 
أعماله  أتثري  سيبقى  ابقًيا  السجل 

ساراًي.
)طائر(  ابستعمال كلمة    وأشار 
ويغيب  يطري  كما  الطائر  أن  إىل 
اإلنسان  ينسى  األنظار، كذلك  عن 
ينساه  بل  نظره،  عن  فيغيب  عمَله، 
طائر  ولكنه  أيًضا؛  الناس  من  غريُه 
لذا  صاحبه،  عنق  يف  حببل  مربوط 
لن تنقطع صلته به، وإن طار وغاب 
له  عن األنظار، بل ال بد أن تظهر 

عواقب أعماله يف يوم من األايم. 
كما أن هذا التعبري ينّبه إىل أمر هام 
آخر، أال وهو أن الطائر املربوطة رِجُله 
فإنه  سبيله،  ُخلِّي  إذا  طويل  خبيط 
يطري إىل أبعد حد ممكن حبسب طول 
اخليط، كذلك حال أعمال اإلنسان، 
فإهنا ال تظهر أحياًن ذات خطورة يف 
ابدي الرأي، بينما يكون أتثريها بعيد 
هنا  يوصينا  تعاىل  هللا  وكأن  املدى. 
أبخذ احلذر الشديد يف أعمالنا، ألن 
اإلنسان إذا ما قام بعمل من األعمال 
فال يبقى لـه أي خيار وال تصرف يف 

تكون  نتائجه  أن  العمل، كما  ذلك 
واسعة امَلدى؛ مث إن عمله غائب عن 
له  مالزم  احلقيقة  يف  أنه  مع  أنظاره 
دوًما، وهذا يعين أن حمو ذلك العمل 
صعب للغاية؛ لذا هناك حاجة ماسة 
ألخذ احلذر، ألن عاقبة عمله آتيٌة ال 

حمالة، عاجاًل أو آجاًل.
اإلنسان  إىل ذلك ألن    نبه  وقد 
مثل  طار  قد  عمله  أن  أحياًن  يظن 
الطائر، ولكنه يف الواقع طائر مربوط 

آخر  يف  حتًما  راجع  وهو  حببل، 
املطاف، وال مناص لصاحب العمل 
أكد  وقد  أمره.  وابل  يذوق  أن  من 
آخر  موضع  يف  ذلك  الكرمي  القرآن 
َقاَل  ِمثـْ ْعَمْل  يـَ قال ﴿َفَمْن  منه حيث 
َقاَل َذرٍَّة  ْعَمْل ِمثـْ رَُه * َوَمْن يـَ رًا يـَ َذرٍَّة َخيـْ
َشرًّا يـَرَُه﴾ )الزلزلة: ٨ و9(.. أي أن 
أو  خريًا  اإلنسان،  يعمله  عمل  كل 
أو  احلمراء  ضئيال كالنملة  ولو  شرًّا، 
بد  فال  اهلواء،  يف  تطري  اليت  الذرات 

أن يرى عاقبته.
وليس املراد من هذه اآلية أن توبة هذا 
ُتقَبل. إن توبته سُتقَبل،  اإلنسان لن 
أدىن درجة من  اإلمث سيجعله  ولكن 
اآلخرين حتًما. فمثاًل هناك شخصان 
فارتكب  احلسنات،  يف  متساواين 
فتاب  عنها،  اتب  مث  سيئًة،  أحدمها 
هللا عليه، وغفر له ذنبه؛ بينما عِمل 
اآلخُر يف هذه األثناء حسنًة، فالتائب 
ُسّلم احلسنات حيث كان،  يظل يف 
سيتقدمه  احلسنة  فعل  الذي  ولكن 
بدرجة. إذن فاهلل تعاىل سوف يغفر 
للمسيء التائب بسبب توبته، ولكن 
ال ميكن أن ُيلحقه هللا بصاحبه الذي 
سيظل  بل  السيئة،  تلك  يرتكب  مل 

هذا أفضل منه درجة. 
نتيجًة.  ُيعقب  عمل  فكل  وإًذا 
بسهولة  اآلن  املعىن  هذا  فهم  وميكن 

 يظن  اإلنسان أحيانًا أن عمله 
في  ولكنه  الطائر،  مثل  طار  قد 
الواقع طائر مربوط بحبل، وهو 
راجع حتًما في آخر المطاف، وال 
أن  من  العمل  لصاحب  مناص 

يذوق وبال أمره.

 أي أن كل عمل يعمله اإلنسان، 
ا، ولو ضئيال كالنملة  خيًرا أو شرًّ
الحمراء أو الذرات التي تطير في 
الهواء، فال بد أن يرى عاقبته.
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والتلغراف  الالسلكي  اكتشاف  بعد 
حركة  أن كل  يؤكد  الذي  والتلفون، 
- مهما كانت ضئيلة- ال تنفك هتتز 
وتنتشر يف اجلو ملسافات هائلة. فعلى 
يف  احلذر  شديد  يكون  أن  اإلنسان 
هو كالَبذرة  عمل  ألن كل  أعماله، 
يزال  وال  جديدة،  شجرًة  ُتنتج  اليت 

يزداد ويتضخم دون علم اإلنسان. 
كل  أن  الشريف  احلديث  يف  ورد 
اإلنسان،  قلب  يف  أتثريه  يرتك  عمل 
فإن عِمل حسنة صارت تلك احلسنة 
قلبه  ينّور  قلبه، حىت  نورانية يف  بقعة 
له  فُتكَتب  احلسنات،  بزايدة  كله 
النجاة. أما إذا ارتكب سيئة صارت 
قلبه،  يف  سوداء  بقعة  السيئة  تلك 
الذنوب،  حىت يسوّد قلبه كله بزايدة 

فيهلك.)1(
هذا، وقد قال البعض أن ﴿طائره﴾ 
له  ما ُكتب  أي  نصيبه وحظه،  يعين 
)القرطيب(.  األزل  منذ  القسمة  عند 
تعاىل  ألنه  غري صحيح،  هذا  ولكن 
أن  إىل  ﴿طائره﴾  بـكلمة  أشار  قد 
اإلنسان هو صانع عمله، أما لو كان 
املراد هبا ما قسم هللا له لسّماه حجرًا 

أو طوًقا، ال طائرًا.
َطاِئرَُه  ﴿أَْلزَْمَناُه  تعاىل  قوله  يعين  وقد 
يِف ُعُنِقه﴾ أن الفال - اخلري منه أو 
ولكنه  اإلنسان،  بعنق  معلَّق  الشر- 

يبحث عنه عبًثا يف األشياء األخرى.
وقد استخدم هللا تعاىل كلمة ﴿عنقه﴾ 
تنبيًها إىل أن من طبيعة اإلنسان أنه 
إذا عمل اخلري رفع رأسه عزًّة وتفاخرًا، 
وإذا ارتكب السيئة نكس رأسه خزاًي 
وهواًن. فعليه أن يقوم مبحاسبة أعماله 
بعنقه أي رأسه، مبعىن أن عليه أن يرى 
مرفوع  ما جيعله فخورا  هل يف عمله 
موضع  هم  الذين  زمالئه  بني  الرأس 
أسراره أم ال؟ فإذا كان قلبه وزمالؤه 
أن  فليعلم  العيوب  من  بريًئا  يعتربونه 
قدمه على اخلري، أما إذا المه ضمريه 
فيه  وجدوا  أسراره  أصحاب  أن  أو 
عساه  فماذا  النجاسات  أنواع  شىت 
ينتفع لو رفع رأسه بني القوم تفاخرًا.

ْوَم اْلِقَياَمِة  أما قوله تعاىل ﴿َوُنْرُِج َلُه يـَ
ِكَتااًب﴾ فاملراد من الكتاب هو اجلزاء، 
أي  عليه كذا  يقولون: كَتب  حيث 

قضى به عليه.

ْلَقـــاُه  ﴿يـَ تـــــــعاىل  قوله  من  واملراد   
سيبدأ  أعماله  جزاء  أن  َمنــــُْشورًا﴾  
يبقى خمفيًّا  ولن  هنالك،  الظهور  يف 
كالشجرة  سينتشر  بل  كالبذر، 

انتشارًا، وأييت بثماره. 

ْوَم  اْليـَ ْفِسَك  ِبنـَ رَْأ ِكَتاَبَك َكَفى  ﴿اقـْ

َعَلْيَك َحِسيًبا﴾ )15(

َمن  واحملاسُب:  احلسيب  حسيًبا: 
حياسبك )املفردات(.

التفسري: 
يعين:  ِكَتاَبَك﴾  رَْأ  ﴿اقـْ تعاىل  قوله 
يف  واستِمرَّ  عقاَبك،  اآلن  ْل  حَتمَّ

مذاكرة هذا الدرس. 
ْوَم  ْفِسَك اْليـَ أما قوله تعاىل ﴿َكَفى ِبنـَ
َعَلْيَك َحِسيًبا﴾ فيبنّي أن العقاب لن 
أييت من اخلارج، بل سينبع من داخل 
اإلنسان. فكل ما جيد يف اجلحيم إمنا 
هو سيئاته اليت ستتمثل له صنوًفا من 
إمنا  اجلنة  يف  جيد  ما  وكل  العذاب، 
ألواًن  له  سترتاءى  اليت  حسناته  هو 
من النعم. فكأن هللا تعاىل لن يعاقب 
اإلنساَن، كما لن يعاقبه كائن آخر، 
بل إن اإلنسان بنفسه سيجزي نفَسه 

أو يعاقبها. 

فعلى اإلنسان أن يكون شديد 
كل  ألن  أعماله،  في  الحذر 
ُتنتج  التي  كالَبذرة  هو  عمل 
يزال يزداد  شجرًة جديدة، وال 

ويتضخم دون علم اإلنسان. 
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ْفِسِه  ِلنـَ ْهَتِدي  يـَ َا  َفِإنَّ اْهَتَدى  ﴿َمِن 
َها َوَل َتِزُر  َا َيِضلُّ َعَليـْ َوَمْن َضلَّ َفِإنَّ
ِبنَي  ُمَعذِّ َوَما ُكنَّا  ُأْخَرى  ِوْزَر  َواِزرٌَة 

َعَث َرُسوًل﴾ )16( بـْ َحتَّ نـَ

شرح الكلمات:
ويف  مَحله،  ِوْزرًا:  َيزِرُه  َوَزرَه  َتِزُر: 
من  ظهرَه  ُيثقل  ما  مَحل  اللسان: 
األشياء املثِقلة. والِوزر: اإلمُث؛ الثِّقُل؛ 
احِلمُل  حامله؛  على  لثقله  السالُح 

الثقيل )األقرب(.

التفسري: 
حيث  السالفة  لآلية  شرح  اآلية  هذه 
حسنات  أن  فيها  تعاىل  هللا  صرح 
اإلنسان ال تنفع إال إايه، وأن سيئاته ال 
تضر إال به. فما يفعله من شر أو خري 
ال  فالقاتُل  لغريه.  ال  لنفسه  يفعله  إمنا 
يزهق غريه بل نفسه، والظامل ال يعتدي 
والسارق  نفسه،  على  بل  غريه  على 
وابملثل  ماله.  بل  غريه  مال  يسرق  ال 
فإن املتصدق ال ينفق إال على نفسه، 
والواعظ ال يعظ إال نفسه، والناصح ال 

ينصح وال يهدي إال نفسه.
ِوْزَر  وَاِزرٌَة  َتزُِر  ﴿َوال  تعاىل  هللا  قال  مث 
ُأْخرَى﴾.. أي ال ميكن أن حيمل أحد 

محَل غريه.

يفرح املسيحيون بقراءة هذه اآلية زاعمني 
أهنا تؤيد عقيدة الكّفارة املسيحية حيث 
ال  اآلمث  أن  نقول  أيًضا  حنن  يقولون: 
وإمنا  آخر،  آمث  عبَء  حيمل  أن  ميكن 
الشخص الصاحل الذي ميكنه أن حيمل 
عبَء اآلمث؛ ومبا أن املسيح كان صاحًلا 
فتمّكن من محل أعباء اآلمثني اآلخرين، 
سوى  آخر  صاحل  مثة  يكن  مل  أنه  ومبا 
املسيح فلم يستطع أحٌد غريُه محَل أعباء 

اآلمثني اآلخرين!!
إذا كان  فيما  اخلوض  هنا  أريد  ال  أن 
العقيدة  حبسب  ال  أم  صاحًلا  املسيح 
فيما  اخلوض  أود  ال  املسيحية، كما 
املسيح  غري  آخر  هناك صاحل  إذا كان 
اإلسالمية، ألنه ال  العقيدة  وفق  أم ال 
يصلح هذا اجملال ملثل هذا النقاش، غري 
أنين أقول ردًّا عليهم: إن هذه اآلية إمنا 
تعلن أن أعمال اإلنسان - سواء كانت 
حسنة أو سيئة - إمنا هي لـه أو عليه، 
غريه..  عواقبها  حيمل  أن  ويستحيل 

مبعىن أن الثواب أو العقاب ليس بشيء 
أعمال  مثرة  هو  وإمنا  اخلارج،  من  أييت 
اإلنسان نفسها. والظاهر أن البذر إمنا 
ينبت ويثمر يف املكان الذي ُيبذر فيه، 
ال يف أي مكان آخر. فمثال إن شجرة 
لن  الهور  مدينة  يف  املزروعة  املاجنو 
دام  فما  أبًدا.  أمرتسار  مدينة  يف  تثمر 
الثواب أو العقاب ال ينبع إال من داخل 
يشاطره  أن  فيستحيل  العمل  صاحب 
عن  مسؤوال  نفسه  يعترب  أو  غريه،  فيه 
عمل غريه. فاحلق أن هذه اآلية ترفض 
أبًدا،  تدعمها  وال  املسيحية  الكفارة 
ألن الكفارة إمنا تتأسس على فكرة أن 
من  اإلنسان  على  ُيلَقى  العقوبة عبٌء 
اخلارج، وميكن أن حيمله غريه نيابًة عنه. 
وفرارًا من هذا االعرتاض قال املسيحيون 
 Catechism of( بكون جهنم مادّيًة. 

)Christian Doctrine, vol. 2 p 599

وقوهلم هذا يدل على محقهم وغبائهم، 
اجلنة  تكون  أن  املعقول  غري  من  إذ 

فيبّين أن العقاب لن يأتي من الخارج، بل سينبع من داخل اإلنسان. 
فكل ما يجد في الجحيم إنما هو سيئاته التي ستتمثل له صنوًفا من 
العذاب، وكل ما يجد في الجنة إنما هو حسناته التي ستتراءى له 
ألوانًا من النعم. فكأن الله تعالى لن يعاقب اإلنساَن، كما لن يعاقبه 

كائن آخر، بل إن اإلنسان بنفسه سيجزي نفَسه أو يعاقبها. 
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مادية.  جهنم  تكون  بينما  روحانية، 
ماديتني  كلتامها  تكون  أن  فإما 
جهنم  كانت  وإذا  روحانيتني.  أو 
يتحمل  أن  فال ميكن  روحانية كاجلنة 
من  إذ  غريه،  عن  نيابة  عذاهبا  أحد 
غريه  مع  يتقاسم  أن  املستحيل ألحد 
إىل  وما  وغضبه  وحزنه  وجشعه  ندمه 
يتقامسها  أن  يستطيع  ال  إنه  ذلك. 
داخل  من  تنبع  أشياء  ألهنا  غريه  مع 
عن  مسؤولة  نفُسه  وتكون  اإلنسان، 
إمنا  العقوبة  هذه  ومثل  حدوثها. 
تنمحي فقط إذا فِنيت النفُس حقيقًة 
نتيجة  تطهرْت  إذا  أي  جمازًا..  أو 
ميكن  وال  واخلجل.  ابلندامة  شعورها 
هذا  فنائه  يف  غريه  يشاطر  أن  ألحد 
من  أنه  أعىن  األشكال..  من  بشكل 
املستحيل ألي شخص عاقل أن يقول 
فأن  ُترهق نفسك ابخلجل،  لغريه: ال 
ذلك  قال  ومن  عنك.  نيابة  َأخَجل 
فال شك أنه خمبول جمنون. فما هلؤالء 
املسيح  إىل  يسيئون  الذين  املسيحيني 
عْبِد هللا املختار حيث يعزون إليه مثل 

هذه الفكرة السخيفة؟!
ِبنَي َحىتَّ  أما قوله تعاىل ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
القرآن  فّصله  فقد  رسوال﴾  َعَث  بـْ نـَ

الكرمي يف أماكن أخرى منها:
ُز ِمَن اْلَغْيِظ  1- قوله تعاىل ﴿َتَكاُد َتَيـَّ
َها  تـُ َخزَنـَ َسَأهَلُْم  وٌْج  فـَ ِفيَها  أُْلِقَي  ُكلََّما 

َجاءن  َقْد  َلى  بـَ َقاُلوا  َنِذيٌر*  أَيِْتُكْم  َأملَْ 
َنذيٌر﴾ )املُلك: 9 و10(

2- وقوله تعاىل ﴿َأملَْ أَيِْتُكْم رُُسٌل ِمْنُكْم 
ْنِذُروَنُكْم  ُلوَن َعَلْيُكْم آاَيِت رَبُِّكْم َويـُ تـْ يـَ

ْوِمُكْم َهَذا﴾ )الزمر: 72( ِلَقاَء يـَ
َما  رُْكْم  َعمِّ نـُ ﴿َأَوملَْ  تعاىل  وقوله   -3
َر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر﴾  ُر ِفيِه َمْن َتَذكَّ َتَذكَّ يـَ

)فاطر: 3٨(
رَبَُّك  َكاَن  ﴿َوَما  تعاىل  وقوله   -4
ُأمِّها  يف  َعَث  بـْ يـَ َحىتَّ  اْلُقرَى  ُمْهِلَك 

رسوال﴾ )القصص: 60(
ُهْم ُمِصيَبٌة  5- وقوله ﴿َوَلْوال َأْن ُتِصيبـَ
َلْوال  َنا  رَبـَّ ُقوُلوا  يـَ فـَ أَْيِديِهْم  َمْت  َقدَّ مبَا 
آاَيِتَك  تَِّبَع  نـَ فـَ َرُسوال  َنا  إِلَيـْ َأْرَسْلَت 
)القصص:  اْلُمْؤِمِننَي﴾  ِمَن  َوَنُكوَن 
معقول  عذر  هذا  أن  مبا  أي   ..)4٨
ومل  دائًما،  الرسل  إليهم  بعثنا  لذلك 
عليهم  احلجة  إقامة  بعد  إال  نعذهبم 

وبعد أن كفروا برسلهم.
كل هذه اآلايت تبنّي أن من سنة هللا 
تعاىل أن ال ُينـزل العذاب على أي قوم 

دون أن يبعث إليهم رسوال، مبعىن أن 
املنطقة اليت تكون رسالُة رسول ذلك 
تتعرض  ال  أهلها  إىل  هًة  موجَّ العصر 
للعذاب ما مل يظهر بينهم رسول آخر 
- وإن كان اتبًعا للنيب السابق - وما 

مل يقم إبنذارهم.
القوم  ابل  فما  أحد:  هنا  يسأل  وقد 
تقم  ومل  العذاب  هذا  يذوقون  الذين 
عليهم احلجة؟ لقد جاء اجلواب على 
ذلك يف حديث ورد يف مسند أمحد 
هريرة  أيب  عن  واملروي  حنبل  بن   )2(

النيب  قال: أربعة حيتّجون   أن 
يوم القيامة: رجٌل َأَصمُّ ال يسمع شيًئا، 
ورجل أمحُق، ورجل َهرٌِم، ورجل مات 
، لقد  يف فرتة. فأما األصم فيقول: َربِّ
وأما  شيًئا؛  أمسع  وما  اإلسالم  جاء 
األمحق فيقول: جاء اإلسالم والصبياُن 
فيقول:  الـَهرِم  وأما  ْعر؛  ابلبـَ حَيِذفوين 
رّب، لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيًئا؛ 
 ، وأما الذي مات يف الفرتة فيقول: َربِّ
سبحانه  فيأخذ  رسول؟  لك  أاتين  ما 

وإنما هو ثمرة  الخارج،  يأتي من  العقاب ليس بشيء  أو  الثواب   
في  ويثمر  ينبت  إنما  البذر  أن  والظاهر  نفسها.  اإلنسان  أعمال 

المكان الذي ُيبذر فيه، ال في أي مكان آخر.
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مواثيَقهم لَُيطيُعنَّه، فريسل إليهم رسواًل 
دخلها كانت  فمن  النار.  ادُخلوا  َأِن 
يدخلها  مل  ومن  وسالًما،  برًدا  عليه 
ُسحب إليها« )روح املعاين(.. أي أن 
هللا  سوف خيترب هؤالء يوم القيامة 
على  فطرهتم  فتنكشف  الطريق،  هبذا 

حقيقتها، وجُيَزون حبسبها.

)1( ورد يف احلديث: عن أيب هريرة أن رسول 
هللا  قال: إن املؤمن إذا أذنَب كانت نكتٌة 
سوداء يف قلبه، فإن اتب ونـزَع واستغفَر ُصِقَل 
قلُبه، فإن زاد زادت؛ فذلك الراُن الذي ذكره 
َما  ُلوهِبِْم  قـُ َعَلى  رَاَن  َبْل  هللا يف كتابه ﴿َكال 
الزهد،  )ابن ماجة: كتاب  َيْكِسُبون﴾  َكاُنوا 

ابب ذكر الذنوب(.
سريع  بن  األسود  »عن  احلديث:  ونصُّ   )2(
القيامة: رجل  يوم  أربعة  قال:    نيب هللا  أن 
أصمُّ ال يسمع شيئا، ورجل أمحُق، ورجل َهرٌِم، 
 ، ورجل مات يف فرتة. فأما األصم فيقول: ربِّ
لقد جاء اإلسالم وما أمسع شيئا، وأما األمحق 
والصبيان  اإلسالم  جاء  لقد   ، ربِّ فيقول: 
لقد  ريب  فيقول:  اهلرم  وأما  ْعر،  ابلبـَ حيِذفوين 
جاء اإلسالم وما أعِقل شيئا، وأما الذي مات 
رسول؟  لك  أاتين  ما   ، ربِّ فيقول:  الفرتة  يف 
َأِن  إليهم  فريسل  لَُيِطيُعّنه،  مواثيَقهم  فيأخذ 
النار. قال: فوالذي نفُس حممد بيده،  ادُخلوا 
رًْدا وسالًما.... عن  لو دخلوها لكانت عليهم بـَ
أيب رافع عن أيب هريرة مثَل هذا، غري أنه قال يف 
برًدا وسالًما،  فَمن دخلها كانت عليه  آخره: 
وَمن مل يدخلها ُيسحب إليها« )مسند أمحد: 

مسند املدنيني رقم احلديث 15712(

قليال  توقفنا  ليتنا  فيا  غرين.  خلف  يركضون  أنس  خلف  نركض   *
فندرك حمبة من هم خلفنا يركضون.

* أحد الوالة يف عهد عمر بن عبد العزيز كتب إليه: إن أنسا من 
العمال قد اقتطعوين ماال ولست أقدر على استخراجه من أيديهم إال 

أن أمسهم بشيء من العذاب، فإن أذنت يل أفعل.
فكتب إليه عمر: إين أعجب من استئذانك إايي يف عذاب بشر كأين 
لك حصن من عذاب هللا، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط 
هللا. فانظر من قامت عليه بيِّنة فخذه مبا قامت به عليه، ومن أقر لك 
بشيء فخذه مبا أقر به، ومن أنكر فاستحلفه وخل سبيله. وأمي هللا 
ألن يلقوا هللا خبيانهتم أحب إيلَّ من أن ألقى هللا بدمائهم، والسالم.

هبم الوفاء  دام  ما  ابلناس  الناس 
رجل الورى  بني  ما  الناس  وأكرَُم 
أحد عن  املعروف  يد  َتقطعن  ال 
واشكر صنيعة فضل هللا إذا جعلت
قد مات قوم وما ماتت فضائلهم

وأوقاُت ساعات  واليسر  والعسر 
حاجاُت للناس  يده  على  ُتقَضي 
اتراُت فاألايم  تقدر  كنت  إن 
إليك ال لك عند الناس حاجاُت
أمواُت الناس  يف  وهم  قوم  وعاش 

اإلمام الشافعي )رمحه هللا(

ُ
�ر َد �وَا

��َو��َز �َحَك�مٌ  
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ّ
����َس�ي

األسوة الحسنة

ُقوُل: اللَُّهمَّ َأْصِلْح يِل ِدييِن الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمرِي، وََأْصِلْح  رََة َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّ  يـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
َياَي الَّيِت ِفيَها َمَعاِشي، وََأْصِلْح يِل آِخَريِت الَّيِت ِفيَها َمَعاِدي، وَاْجَعْل احْلََياَة زاَِيَدًة يِل يِف ُكلِّ َخرْيٍ  يِل ُدنـْ

وَاْجَعْل اْلَمْوَت رَاَحًة يِل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ. )صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(

ْلُيْكِثْر  َداِئِد وَاْلَكْرِب فـَ رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن َسرَُّه َأْن َيْسَتِجيَب اللَُّ َلُه ِعْنَد الشَّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
َعاَء يِف الرََّخاِء. )سنن الرتمذي، كتاب الدعوات عن رسول هللا( الدُّ

ُفِسُكْم َأْضَمْن َلُكْم اجْلَنََّة. اْصُدُقوا  اِمِت َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل: اْضَمُنوا يِل ِستًّا ِمْن أَنـْ َعْن  ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
وا أَْبَصارَُكْم وَُكفُّوا أَْيِدَيُكْم.  رُوَجُكْم َوُغضُّ ُتْم، وَاْحَفُظوا فـُ ُتْم، وََأْوُفوا ِإَذا َوَعْدمُتْ، وََأدُّوا ِإَذا اْؤُتِنـْ ثـْ ِإَذا َحدَّ

)مسند أمحد، كتاب ابقي مسند األنصار(

ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن، َوِإنَّ  َقُل يِف ِميزَاِن اْلُمْؤِمِن يـَ رَْداِء َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل: َما َشْيٌء أَثـْ َعْن َأيِب الدَّ
ْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء. )سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا( اللََّ لَيـُ
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؟« رُ��و�ز �زْب���َ
�ل�� ��ُت

ُك�ْم �
َ
»���زسَع�َم�ا ���

من كتاابت �سيدان
مرزا غالم �أمحد القادايين
 امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من كالم اإلمام المهدي

فحاصل الكالم يف هذا املقام أن الفاحتة قد بّينْت أن هذه األّمة أّمٌة وسٌط مستعّدٌة ألن ترتّقى، فيكون 
بعضهم كنيبٍّ من األنبياء، ومستعّدة ألن تتنـزّل فيكون بعضهم يهودا ملعونني كِقردة البيداء، أو يدخلون 
يف الضالني ويتنّصرون. وكفاك هذا الدعاُء الذي تقرأه يف صلواتك اخلمس إن كنَت من الذين يطلبون 
احلق وإليه حيِفدون. وقد ثبت منه أنه ستكون املغضوب عليهم منكم، وسيكون الضالون منكم 
َعْمَت  رهم، فكيف ميكن أن ال يكون املسيح املوعود منكم الذي ُأشري إليه وإىل مجاعته يف قوله أَنـْ بتنصُّ
َعَلْيِهْم؟ فال ُتفرّقوا يف الِفرَق الثالث الذين أنتم هلم وارثون. ال أيتيكم يهودي من بين إسرائيل، وال نيب من 
السماء، إْن هي إال أمساُء هذه األّمة إن كنتم تعرفون. أتعجبون أن يسّمي هللا بعضكم يهوداي وبعضكم 
روا فيما أومى، وانظروا حق النظر أيها املخطئون.  نصرانيا وبعضكم عيسى؟ فال تكّذبوا كالم هللا وَفكِّ
أم يقولون إن ال نرى ضرورة مسيح وال مهدي، وكفان القرآن وإن مهتدون. ويعلمون أن القرآن كتاٌب ال 
َي ِمن أيدي هللا، وُأدِخَل يف الذين يبصرون. َوحْيَكم!  ر زُكِّ مَيّسه إال املطهَّرون. فاشتّدت احلاجة إىل مفسِّ
كيف تكّذبون كتاب هللا وتكفرون بنبِئه؟ أأيمركم إميانكم أن تكفروا أبنباء هللا إن كنتم تؤمنون؟ وقد خلت 
قوم من قبلكم ظنوا كظنكم يف رسلهم، فبّلغوا التكذيب واإلهانة منتهاها وكانوا يعتدون، فأقبَل املأمورون 
على رهبم واستفتحوا، فخاب الذين كانوا يُصّدون عن سبيل هللا وال ينتهون. فاّتقوا ُسَنَن هللا وغضبه أيها 
اجملرتئون! إنكم تركتم هللا فرتَككم، وفعلتم فعل اليهود واّتبعتم آراءهم، وقد أذاق هللا اليهود جزاءهم، فتوبوا 
إىل ابرئكم وتعالوا إىل ما أقول لكم كما بدأكم تعودون. وبلِّغوا األمر إىل ملوككم إن استطعتم، وكونوا 
أنصار هللا لعلكم ُترمحون. وما من قضية أصّر عليها أهل األرض إال ُقضيْت يف آخر األمر يف السماء، 
وتلك ُسّنٌة ال تبديل هلا أيها الظاملون. وما كان هللا ليرتك احلق وأهله حىت مييز اخلبيث من الطيب، فما لكم 
ال تبصرون؟ وإْن َأُك كاذاب فعلّي كذيب، وإن َأُك صادًقا فأخاف أن ميّسكم َنَصٌب من هللا، وإنه ال يفلح 
املعتدون. ُتوبوا توبوا فإن البالء على اببكم، وسارِعوا إىل توّابكم، وَأمِهلوا بعض هذا التدلل، واحُضروا 
هللا من التذلل، أليس املوت بقريب، ونكال اآلخرة أمٌر مهيب، وال إصالح بعد املوت وال ترجعون.

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

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«

خطبة اجلمعة اليت 
��حسع�م�د

إ
ا �م���ر��و� ا ��ز�ا ���ع��ز �د � ��س�ي �����ي�ا
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يوم 2017/2/17
مبسجد بيت الفتوح - لندن
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أصل احتفالنا يف 20 فرباير من كل عام
أوساط  بني  عليه  املتعارف  من  ابت 
مجاعتنا أن يوم 20 فرباير هو يوم مشهود 
مبا  املوعود،  املصلح  عن  النبوءة  مبناسبة 
ر فيها  هلذه النبوءة من عظمة. حيث ُبشِّ
ابن  املوعود  بوالدة  املسيح  سيدان 
عظيم له، وتضمَّنت كذلك مناقَب عظيمة 
له، منها أنه سيعمَّر طويال، وأن اجلماعة 
اليت أسسها املسيح املوعود  ستحرز 
زمن  أي  زمنه،  يف  مسبوق  غري  تقدما 
األمحدية  اتريخ  وإن  املوعود.  املصلح 
هذه  تفاصيل  مجيع  حتقق  على  َلَشاهد 
مرزا  النبوءة حتقًقا حرفيا يف عهد حضرة 
املوعود  املصلح  أمحد  الدين حممود  بشري 
املمتد على 52 سنة، أي أكثر من نصف 
دليال  تكفي  وحدها  النبوءة  وهذه  قرن. 
إلثبات صدق املسيح املوعود  ألي 

منصف ذي بصرية.
هذه املناسبة ستحلُّ بعد ثالثة أايم يف 20 
فرباير، واليوم سأقدم بعض املقتبسات من 
انطالقا  املوعود  نفسه  املصلح  كالم 
النبوءة، مبا سيلقي الضوء على  من هذه 
حتقق ما ورد ففيها حبقه من أنه »قد أويَت 

روًحا مقدسة«.

املأمور ال ُيزكي نفسه إال إذا ُأِمَر
 املصلَح  املوعود  لقد شرَّف هللا

مبنصب اخلالفة يف 1914. وقَتئٍذ أيضا 
كان األمحديون وعلماء اجلماعة يرون فيه 
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حتقَُّق مجيع ما ورد يف النبوءة عن املصلح 
املوعود، وكانت غالبية أبناء اجلماعة ترى 
حضرته  لكن  املوعود.  املصلح  هو  أنه 
عام  ذلك. وحني جاء  يعلن  مل  شخصيا 
1944 أي بعد ُمِضيِّ ثالثني عاما على 
خالفته، أعلن حضرته بناء على رؤاي أنه 
إنين  أيضا:  وقال  املوعود،  املصلح  هو 
الرؤاي  هذه  وذكَر  اإلعالن  هذا  أستثقل 
ابلتفصيل.  بل قد قال يف مناسبات عدة 
أنه بطبعه يرتدد يف َسرِْد رؤاه وإهلاماته، إال 
ملقتضى  إىل سردها  ُيضطر  ذلك  مع  أنه 
اجلماعة  أفراُد  كان  الظروف. ابختصار 
عن  يعلن  أن  يسألون حضرته  وعلماؤها 
كونه املصلح املوعود، وكان يقول: ليس 
إذا كنت أان  مثَّة ما يدعو هلذا اإلعالن. 
النبوءة  هذه  يفَّ  وتتحقق  املوعود  املصلح 
فحسٌن، وال حاجة إىل أي إعالن. وقال 

مصداق النبوءة حىت لو ظل ينكر ذلك. 
فحىت لو أنكر عمر بن عبد العزيز كوَنه 
جمدد  أنه كان  نقول  أن  جمدًدا، نستطيع 
على  واجبا  ليس  اإلعالن  ألن  عصره، 
اجملدد، إمنا هو واجب على اجملددين الذين 
هم مأمورون أيضا. أما غري املأمور الذي 
ُييي اإلسالم املوشك على االنقراض يف 
زمنه ومينع هجمات األعداء، فيمكن أن 
نقول حبقه أنه جمدد حىت لو مل يكن يعرف 
هو نفسه أنه كذلك. إال أن اجملدد املأمور 
سيدان  فعل  دعواه كما  يعلن  من  هو 

. املسيح املوعود
أي  إعالن  إىل  حاجة  مثة  ليس  إذن 
دعوى مين أبين أان املصلح املوعود، كما 
من كالم  القلق  إىل  حاجة  مثة  ليس  أنه 
املعارضني هبذا الصدد، فليسْت فيه أدىن 
املرء  يناهلا  ما  احلقيقية  العزة  إمنا  إساءة، 

مرة ردًّا على كالم الناس: كم من اجملددين 
اإلسالم  أمة  يف  اجملددين  قائمة  من 
حضرته  على  عرضها  بعد  ُنشرت  -اليت 
- أعلنوا دعواهم؟! مث قال حضرته: 
املسيح  سيدان  من  شخصيًّا  مسعت  لقد 
املوعود  أنه يرى امللك املغويل أورنغ 
أعلن  فهل  عصره،  يف  جمدًدا  أيضا  زيب 
ذلك امللك دعواه؟! كذلك يقال أن عمر 
بن عبد العزيز أيضا كان جمددا، فهل كان 

قد ادَّعى بذلك؟!
يقول حضرته: ليس من الواجب على غري 
على  جيب  إمنا  دعواه.  يعلن  أن  املأمور 
النبوءاُت  حبقهم  سبقت  الذين  املأمورين 
أن يعلنوا دعواهم. أما غري املأمور، فعلينا 
النظر إىل أعماله وإجنازاته، فإذا رأيتم أنه 
قد أجنز اخلدمات، فأي حاجة إىل إعالن 
دعواه. ويف هذه احلال سنقول إنه حصرًا 

تحقق  على  لََشاهد  األحمدية  تاريخ  وإن 
حرفيا  تحقًقا  النبوءة  هذه  تفاصيل  جميع 
في عهد حضرة مرزا بشير الدين محمود 
 52 على  الممتد  الموعود  المصلح  أحمد 
سنة، أي أكثر من نصف قرن. وهذه النبوءة 
وحدها تكفي دليال إلثبات صدق المسيح 

الموعود  ألي منصف ذي بصيرة.
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أهل  نظر  مهاان يف  ُعدَّ  لو  من هللا حىت 
الدنيا. فلو سلك يف سبيل هللا فهو حتًما 
شخص  أي  وإذا كان  هللا.  عند  معزز 
وزورا  الباطلة كذاب  دعواه  وأثبت  مفرتًي 
فليس مبقدوره نيل أية عزة عند هللا حىت 
ودهائه.  حبيلته  الناس  يف  الغلبة  انل  لو 
َنل العزة عند هللا فقد خسر ومل  فالذي مل يـَ
يكسب شيئا، حىت لو ُعد من األشراف 
الذلة  الظاهر. وسوف يلقى  املكرمني يف 
واهلوان يوما من األيم يف هناية املطاف. 
وا الصدق  قال حضرته: إذن جيب أن تتوخَّ
دوًما يف األمور الدينية والدنيوية، فالذي 
م التضحية لوجه هللا  فهو الرابح  يتجشَّ
يف  مبدئيا  أمرًا  بنيَّ  قد  إذن  احلقيقة.  يف 
هذا اخلصوص، ومفاده أن من يعدُّه هللا 
صادقا يؤيده بشهادته الفعلية حبيث يظهر 
أن  الضروري  من  وليس  للعيان،  صدقه 
يصدر حبقه إعالان أو دعوى. غري أن هللا 
تعاىل إذا أراد أن يصدر إعالنه فُيصدر. 
فإذا كنتم تريدون فْحص أحد هل ينجز 
هللا  أو  مشيئة  حبسب  الدين  أعمال 
تتلمَّسوا  أن  فعليكم  ال،  أم  هللا  من  هو 

أتييد هللا له.

ُتْم َصاِدِقنَي ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ ُقْل َهاُتوا بـُ
حني  سابقا  قلت  حال كما  على كل 
أعلن  فقد  دعواه  يعلن  هللا  أن  أمرَه 
أيضا: إن هللا  قد كشف علي اآلن، 
مصداق  حصرا  أان  أنين  ُأعلن  واآلن 

فإذا كان  املوعود.  املصلح  عن  النبوءة 
هذا  صدور  عند  فرحني  اجلماعة  أبناء 
غري  أخذ  نفسه  الوقت  ففي  اإلعالن 
قال حضرته يف  فقد  يعرتضون.  املبايعني 
اثين أايم اجللسة السنوية لعام 1945 أي 
يف 27 ديسمرب انطالقا من كالم املولوي 
أعلنُت  منذ  خاص:  بشكل  علي  حممد 
أنين أان املصلح املوعود قد أخذ املولوي 
حممد علي احملرتم يلقي اعرتاضات كاليت 
أسرد  إنين  ثناء هللا.  املولوي  يلقيها  كان 
على  بناء  وُأعلن  هللا  من  إهلاًما  أو  رؤاي 
إعالم هللا، أما املولوي حممد علي احملرتم 
إهلام  أو  مقابل ذلك أي رؤاي  يذكر  فال 
قد  إذ  أصال،  ذلك  على  يقدر  ال  وهو 
إهلام  تقدمَي  اجلهود  ابستنـزاف  استطاع 
ثالثني  إىل  اترخيه  يعود  فقط  له  واحد 
بته الوقائع. فما دام مل يتلقَّ أي  سنة، وكذَّ
إهلام فكيف ُيديل مبا مل يتلقَّه؟! وليس يف 
جرابه سوى االعرتاضات. فإن مل يعرتض 
فكيف يواجه؟! إن أعداء سيدان إبراهيم 
يكن  مل  السالم  عليهم  وعيسى  وموسى 
مبقدورهم 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  هؤالء  إهلامات  أن  األنبياء 
أعداء  قاله  ما  وهذا  منهم.  افرتاء  حمض 
النيب  أيًضا، إذ زعموا أنه افرتى اإلهلام 

من عنده. فإذا كان قول النصارى واليهود 
النيب  كان  هذا صحيًحا، وأن وحي 
فكانت  ابهلل،  والعياذ  عنده  من  ُمنَتَحال 
عليهم  ُينـزل  أن  هللا  تقتضي  غريُة 
يفتضح  النيب  لكي  مقابل  اإلهلام 
حرمان  ولكن  أمرهم.  ويتبني  املفرتون 
هللا تعاىل إايهم من اإلهلام يدل على أن 
الرسول  كان على احلق، وكان أعداؤه 
من اليهود والنصارى على الباطل. كذلك 
يدَّعي اليوم املولوي حممد علي أن إهلامايت 
تعاىل  هللا  يكرمه  ال  ملاذا  ولكن  كاذبة، 
يتبني  لكي  مقابلي  صادقة  إبهلامات 
للناس أن املولوي )حممد علي( على احلق 
وأان على الباطل؟! يقول : من الغريب 
أن شخصا ُيضّل خلق هللا ليل هنار وجير 
الناس إىل الطريق اخلاطئ مبكره وخداعه، 
وعلى الرغم من كل هذا ال تثور غرية هللا 
ْر غرية هللا فليس سبب  تثـُ تعاىل، وإن مل 
املولوي  أن  يعلم  تعاىل  هللا  أن  إال  ذلك 
بعيد جدا عن قربه ، لذا مل يوِح إليه، 
هذه  البداية،  منذ  به  ُيكفر  فالصدق 
وستبقى  البداية  منذ  مستمرة  السلسلة 
دوما  يعرتضون  املعرتضون  ظّل  مستمرة، 
احلق  مقابل  شيئا  يقّدمون  ال  ولكنهم 
يف  ذلك  وليس  عليه،  يعرتضون  الذي 
أو  إهلاماتنا  نقدم  إننا  أصال.  وسعهم 
الرؤى أو الكشوف حالفني ابهلل ولكنهم 
ال يقدرون على ذلك ألهنم يعرفون أهنم 

لو فعلوا ذلك سيعاَقبون. 
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الثاين  إهلامات اخلليفة  غيض من فيض 
 تبياان حلقيقة كونه املصلح املوعود

واآلن سأقّدم بعض إهلامات اخلليفة الثاين 
مبناسبة  بّينها  اليت  ورؤاه  وكشوفه   
 : إعالنه أنه هو املصلح املوعود. يقول
إهلامي  هو  املقام  هذا  إىل  يشري  ما  أول 
  الذي تلقيته يف حياة املسيح املوعود
وأخربت حضرته بذلك، فسّجله يف دفرت 
إهلاماته، وقد أخربُت الناس بذلك اإلهلام 
مرارا، كنُت أحسبه متعلقا ابخلالفة فقط 
ولكن اآلن انتقل ذهين إىل أن هذا اإلهلام 
الذي كان  هذا  مقامي  إىل  يشري  كان 
سيكرمين هللا تعاىل به. كان ذلك اإلهلام: 
ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا  ْوَق  فـَ ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن  إنَّ 
ْوِم اْلِقَياَمِة. يقول : فيه إشارة لطيفة  يـَ
وهو  النبوءة،  حتقق  ترتيب  على  تدل 
اإلهلام نفسه الذي تلقَّاُه  املسيَح الناصري 
أيضا،  الكرمي  القرآن  ذكره  وقد   
ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن  َوَجاِعُل  هي:  وكلماهتا 
اْلِقَياَمِة )آل  ْوِم  يـَ ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا  ْوَق  فـَ
»إنَّ  إهلام:  جاءين  وهنا   )56 عمران: 
ْوِم  يـَ ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا  ْوَق  فـَ ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن 
دعوى  أن  هو  ذلك  وسبب  اْلِقَياَمِة«. 
أنبياء  آخر  أنه  كان  الناصري  املسيح 
السلسلة املوسوية، ويف مثل هذه الدعوى 
ال بد أن يعارضه الناُس أوال، مث بعد مدة 
طويلة يؤمنون بذلك النيب، 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 
منصب  نل  أنه  دعواه  الناس  أمام  يقّدم 
الذي  إال  يكّذبونه  الناس  يبدأ  املسيح 
ميلك طبيعة أيب بكر فآمن به فهذا شيء 
يكّذبه  نبوته  النيب  يعلن  آخر، وإال حني 
  العامل كله، كذلك آمن ابلرسول الكرمي
يف البداية ثالثة أشخاص فقط، ابختصار 
ُعوَك  بـَ اتـَّ أشار هللا تعاىل بقوله »إنَّ الَِّذيَن 
ْوِم اْلِقَياَمِة« إىل أن  ْوَق الَِّذيَن َكَفرُوا ِإىَل يـَ فـَ
جاهزة  يوما مجاعة  يل  سيهُب  تعاىل  هللا 
حىت  يب  عالقتها  يوّطد  يظل  مث  سلفا 
ُتسّمى يوما مجاعيت ظليا، وسيكون بعض 
تعاىل  هللا  ولكن   ، معارضيَّ من  الناس 
إىل  منكرييَّ  على  غلبة  ملبايِعيَّ  سيهب 
أن  منذ  الغلبة  هذه  وستبدأ  القيامة،  يوم 
أصبح إماما، ولن تكون هناك حاجة إىل 
ُعوَك« حىت أنتظر  بـَ اجلزء »َجاِعُل الَِّذيَن اتـَّ
معظمهم  أو خيالف  الناس يب  يؤمن  مىت 
يب  ويستهزؤوا  ضدي  فتوى  ويصدروا 
حملوي  ويكيدوا  وحتقريي  إلذاليل  ويسعوا 
أول  املعارضة من  وتدمريي ويثور طوفان 
تعاىل  هللا  سيسّلم  بل  آخرها،  إىل  الدنيا 
اجلاهزة    املوعود  املسيح  مجاعة  إيلَّ 
)أي سيسلمها إىل املصلح املوعود( ويوم 
ُتسلَّم هذه اجلماعة إيلَّ تبدأ غلبة املؤمنني 
فانظروا،   : يقول  املنكرين.  على  يب 
املسيح  مجاعة  أحرزت  حدث،  ما  هذا 
سنة،  مائة  ثالث  بعد  الغلبة  الناصري 

ولكن هنا منذ أقامين هللا تعاىل يف مقام 
وأصحايب  يعطيين  تعاىل  هللا  بدأ  اخلالفة 
وكانوا  مقابلي  وقفوا  الذين  على  الغلبة 
منكرين ملقامي هذا، أي البيغاميني )نسبة 
املوعود  إىل جريدة كان معارضوا املصلح 
»بيغام  ابسم  الهور  يف  يصدروهنا   
مستمر  تزايد  يف  الغلبة  وهذه  صلح«(، 

يوما بعد يوم بفضل هللا تعاىل. 
يقول البيغاميون اليوم أنين اعتمدُت على 
رؤاي فقط، إلثبات كوين املصلح املوعود، 
مع أهنا ليست جمرد رؤاي، الشتماهلا على 
كلمات، ولكن ما ذكرته آنفا هو إهلام، 
بل إنه أقدم أبربعني عاما، حيث أخربين 
مجاعة  إمام  أكون  سوف  أنين  تعاىل  هللا 
معظمهم  لكن  منها  جزء  وسيعارضين 
يتبعونين، والذين يتبعوين مرتبطني ابخلالفة 
سيجعلهم هللا تعاىل غالبني على اآلخرين. 
ْوَق  فـَ ُعوَك  بـَ اتـَّ الَِّذيَن  »إنَّ  تعاىل:  وقوله 
إىل  يشري  اْلِقَياَمِة«  ْوِم  يـَ ِإىَل  الَِّذيَن َكَفرُوا 
أن هللا تعاىل سوف يسّميين يوما املسيَح 
ألن  ظّليا،  احملمدي  واملسيَح  الناصري 
مجاعة اخلليفة تكون يف حياته، أما األنبياء 
بعد  تستمر حىت  فجماعتهم  أظالهلم  أو 
أنين  وفاهتم، و تشري كلمة »كفروا« إىل 
أخرى  مرتبة  على  حاصٌل  اخلالفة  بعد 
تكون ظال لبعض األنبياء، سبحان هللا ال 

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

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

عليهما السالم وكان ابنه أيضا. 
أنين  أذكر   : املوعود  املصلح  يتابع 
ظللت  حبيث  بقوة  اإلهلام  هذا  تلقَّيت 
طويلة.  فرتة  إىل  نزوله  أتثري كيفية  حتت 
حدث  حبيث  الوضوح  من  اإلهلام  وكان 
لبعض  أذكره  كنت  أنين  مرة  ذات 
معاصرّي يف أثناء النـزهة بعد وفاة املسيح 
امنحت  وفاته  فكرة  ولكن    املوعود 
محاس  نفسي  يف  ونشأ  بغتة  ذهين  من 
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 
أن املسيح املوعود  كان إبراهيم. مث 
هذه  يف  أنه كان  يل  تعاىل  هللا  كشف 

ُ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. 
هللا  من  تلقيُتها  اليت  اخلامسة  الشهادة 
تعاىل هبذا الشأن عند قرب وفاة املسيح 
ذات  رأيت  أنين  هي    املوعود 
فأصدر  ُدقَّ  جرسا  أن  الرؤاي  يف  مرة 
قصعة  من  يصدر  ابلذي  شبيها  صوات 
ولكنه كان  بشيء،  ُضربت  إذا  حناسية 
ملئ أبحلان  وكأنه  ولطيفا  رخيما  صوات 
وظل  العامل كله.  يف  املوجودة  املوسيقا 
هذا الصوت يزداد رويدا رويدا حىت مأل 
فيه  إطار توضع  اجلو كله وأخذ شكل 
هذا  يف  برزت  صورة  رأيت  مث  الصور. 
مجيل  لكيان  الصورة  وكانت  اإلطار 
مث  هتتز  الصورة  بدأت  جدا.  ووسيم 
قفز منها شيء ما فجأة وجاء أمامي، 
فقال  َمَلك.  أنه  إىل  وهلي  وذهب 
فبدأ  الفاحتة.  سورة  أعلِّمك  تعاَل  يل: 
يعّلمنيها واستمر يف ذلك، وحني َشرََع 
 إايك نعبد وإايك نستعني يف تفسري
قال: املفسرون الذين خلوا إىل يومنا هذا 
 مالك يوم الدين كتبوا التفسري إىل
أيضا.  اآلية  هذه  بعد  أعّلمك  ولكين 
فعّلمين تفسري سورة الفاحتة كلها. عندما  * هو أحد امللوك املغول. )التقوى(
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استيقظُت كنت أذكر بعض ما عّلمنيه 
املالك يف الرؤاي، ولكنين مل أسجلها مث 
عندما  الصباح  ويف  بعد.  فيما  نسيتها 
  األول  للخليفة  األمر  هذا  ذكرُت 
وقلت له أيضا أبن ما عّلمين املَلك يف 
املنام كنت أذكر بعضه عند االستيقاظ 
من النوم ولكن نسيته بعد ذلك. فقال 
اخلليفة األول  ساخطا: لقد أضعَت 
تسجله.  أن  عليك  علما كثريا، كان 
تعاىل  هللا  ظل  لقد  ويقول:    يتابع 
الفاحتة  لسورة  متجددة  نكااًت  يعّلمين 
منذ ذلك اليوم وإىل يومنا هذا. ومثال 
ذلك أنين حني فكرُت بعد تلك الرؤاي 
يف وضع نظام واضح إلصالح اجلماعة 
اإلسالمي  النظام  أفضلية  وإلثبات 
سورة  خالل  من  تعاىل  هللا  عّلمين 
يضمن  وكامال  واضحا  نظاما  الفاحتة 
م اإلسالم حبيث يرتك  السلوُك عليه تقدُّ
العدو يف حرية من أمره، وال يسعه إال 
االعرتاف أبفضلية احلضارة اإلسالمية. 
إصالح  يضمن  الربنمج  هبذا  والعمل 

املسلمون  ارتكبها  اليت  األخطاء كلها 
اإلسالم  نظام  فهم  يف    النيب  بعد 
ونظامه التمدين. وقد فّهمين هللا تعاىل 
كل ذلك بواسطة سورة الفاحتة. وكان 
التفسري احلقيقي للرؤاي أن قواَي الباطنية 
بوجه  الفاحتة  سورة  علم  ُأودعت  قد 
خاص وفهم القرآن بوجه عام، وسيظل 
هذا العلم يظهر بواسطة اإلهلام الباطين 
بني حني وآخر حبسب مقتضى احلال. 
حدث  عندما   : حضرته  قال  مث 
تعاىل  هللا  أوحى  اجلماعة  يف  اخلالف 
مجاعة  تركوا  الذين  »لنمزّقّنهم«.  إيّل: 
املبايعني للخالفة حينذاك كانوا يزعمون 
أهنم يشّكلون 95 % من عدد اجلماعة 
اإلمجايل، ولكن إالم آلت حاهلم اآلن؟ 
لقد مزّقهم هللا كل ممزق يف احلقيقة كما 
اخلواجة  لقد كتب  النبوءة.  يف  جاء 
كمال الدين قبل وفاته أن اإلهلام الذي 
نشره مرزا حممود أمحد حبقنا قد حتقق 

تاما وقد ُمزِّقنا كل ممزَّق. 
أن هللا  الكالم  ملخص   : يقول  مث 

وبذلك  مرارا  غيبه  على  أظهرين  تعاىل 
حقق نبوءة أن املصلح املوعود سُيكرَم 
بروح مقدسة. هذه هي آايت هللا اليت 

أظهرها بواسطيت. 
  املوعود  املصلح  قاله  ما  هذا  إًذا، 

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

 . شخص املصلح املوعود

حين فكرُت بعد تلك الرؤيا في وضع نظام واضح إلصالح الجماعة وإلثبات أفضلية النظام اإلسالمي 
م اإلسالم بحيث  علّمني الله تعالى من خالل سورة الفاتحة نظاما واضحا وكامال يضمن السلوُك عليه تقدُّ
يترك العدو في حيرة من أمره، وال يسعه إال االعتراف بأفضلية التحضر اإلسالمي. والعمل بهذا البرنامج 
يضمن إصالح األخطاء كلها التي ارتكبها المسلمون بعد النبي  في فهم نظام اإلسالم ونظامه التمدني. 
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منهجنا ف هذا املقال
مدى صالح شخص  على  للحكم 
نظرة  إلقاء  يكفي  وإصالحه،  ما  
هذا  ووفق  وإجنازاته،  صفاته  على 
السبب   إىل  التوصل  ميكننا  املنهج 
ُدعي  أجلها  من  اليت  األسباب  أو 
املوعود.  ابملصلح  الثاين  اخلليفة 
األمحديون  املسلمون  اطلع  وطاملا 
وغريهم على نبوءات تشري إىل هذه 
احلقيقة يف أدبيات اجلماعة املتعددة. 
ُتْدَرُك  ال  ذاهتا  حد  يف  والنبوءات 
عيان  شاهد  تقدمي  بعد  إال  قيمتها 
على حتققها، وشاهد العيان ذاك هو 
الواقع املُعاش. فمقال اليوم هو جولة 
ما  الزمنية  الفرتة  لواقع  متأنية  قراءة 
بني 1914م-1965م، وهي عهد 
خالفة حضرته امليمون، والذي امتدَّ 

العامة، أي  تلك املصلحة اإلنسانية 
يكون  أن  ينبغي  الشخص  هذا  أن 
على قدم نيب، وليس أي نيب، وإمنا 
املوعود،  ومسيحه    اخلامت  النيب 
مجعاء. البشرية  ألجل  ُبعثا  اللذان 

هو فضل عمر، ونظريه 
إن هللا تعاىل حيدثنا ابألنباء لنعقلها، 
يف  بتحققها  نصوصها  نربط  أي 
الواقع، لقد ثبت مبضي الزمان أن هذا 
األسلوب هو األجنع يف ربط األجيال 
العربة  واستلهام  ببعض،  بعضها 
واخلربة من األجيال اخلالية، بغري هذا 
أن  لإلنسانية  ما كان  رمبا  األسلوب 
قدراهتا  بلغت  مهما  حضاراي  ترتقي 
الكائنات  من  ونعلم كثريا  اجلسدية، 
اليت تفوق اإلنسان جسداي، ولكنها 

إىل أكثر من نصف قرن حافل جبالئل 
األعمال. وهذا الكالم امُلجمل جدير 
أبن ُتأل به صفحات عديدة، لكننا 
سنتناوله على سبيل اإلشارة واإلجياز. 
على  التساؤل  هذا  طرحنا  أننا  لو 
أنفسنا: »مباذا استحق اخلليفة الثاين 
إن  موعوًدا؟!«،  مصلًحا  ُيدَعى  أن 
هذا اللقب الفريد ال ميكن أن يطلق 
جملرد  شخص  على  ببساطة  هكذا 
على  إجيابية  إجنازات  صاحب  أنه 
مستوى أتباعه ومجاعته فحسب، وال 
حىت على مستوى أبناء دينه أو وطنه 
إلطالق  ينبغي  بل  حصرا،  مجيعهم 
لقب كهذا على شخص ما أن تغطي 
إجنازاته مصاحل اإلنسانية مجعاء، وهذا 
لن يتسىن إال إذا كان ذلك الشخص 
مدعوما بقوة قدسية مضطلعة برعاية 

سامح مصطفى - مصر
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مل توفَّق إلنشاء حضارة  الفتقارها إىل 
)مسة  املميزة  اإلنسانية  السمة  تلك 
العقل، أي الربط، ربط األنباء مبظاهر 
أبشباهها(،  األشياء  وربط  حتققها، 
احلث  طالعنا  طاملا  هذا  ألجل 
وغريه.. ْعِقُلوَن﴾  يـَ ﴿َأَفاَل  القرآين: 
أي  العقل،  إىل  دعوة  أمام  اآلن حنن 
نبوءة وردت  أقصد ربط نص  الربط، 
  املوعود  املسيح  إهلامات  ضمن 
حضرته،  أبناء  من  موعود  ابن  حبق 
والذي سيتبني فيما بعد أنه الصاحبزاده 
 ..   مرزا بشري الدين حممود أمحد
إهلامات  ضمن  متصل  سياق  ويف 
إىل  ُأشري   ، املوعود  املسيح 
ذلك االبن املوعود بـ »فضل عمر«.

الزايدة  معانيه  العربية من  والفضل يف 
ابملثل، َقاَل َرُسوُل اللَِّ : »َمْن َكاَن 
ُعْد ِبِه َعَلى َمْن اَل  ْليـَ َمَعُه َفْضُل َظْهٍر فـَ
زَاٍد  ِمْن  َفْضٌل  َلُه  َوَمْن َكاَن  َلُه،  َظْهَر 
ُعْد ِبِه َعَلى َمْن اَل زَاَد َلُه« )صحيح  ْليـَ فـَ
أي  ففضل  اللقطة(،  مسلم، كتاب 
هبذا  اآلخر.  وِمثله  زايدته  هو  شيء 
أن  علينا  جناح  وال  ميكننا  املنطق 
نفهم معىن اإلهلام »فضل عمر« هو 
ابلضبط )ُعمر اآلخر، أو عمر يف جتلٍّ 
الغري  نظر  يف  نبدو  اآلن  إىل  آخر(. 
مربرة،  غري  زائدة  حبماسة  مدفوعني 
فعلينا إًذا تقدمي »معقوالت« أي أمور 

واقعية تؤكد حتقق إهلام »فضل عمر« 
الدين  الصاحبزاده مرزا بشري  يف حق 
. وسيحيلنا هذا إىل  حممود أمحد 
 ، الفاروق  عمر  حضرة  شخصية 
أحد  أنه  عنه  اجلميع  يعرف  والذي 
أعظم الصحابة وأحد اخللفاء الراشدين 
من  بباقة  ذكره  التاريخ  خلَّد  الذي 
ُعرف  وقد  املسبوقة،  غري  اإلجنازات 
الفاروق،  بلقب  اخلطاب  بن  عمر 
وهو اللقب الذي أطلقه عليه الرسول 
احلق  بني  للتفريق  مظهرا  لكونه    
والباطل. فحال املسلمني بعد إسالم 
قبل  كان  عما  جليا  اختلف  عمر 
ابستالم  احلال  إسالمه. كذلك كان 
اجلماعة  خالفة  مهام  الثاين  اخلليفة 
أن  فاستحق  األمحدية،  اإلسالمية 
»...وليجيء  لعبارة  مصداقا  يكون 
احلق مبجيئه، ويزهق الباطل بظهوره« 

لدينا.  الشهرية  النبوءة  يف  الواردة 
على  شاهدة    أتليفاته  تنطق  أمل 
للعرب  يكفي  ودينه؟!  علمه  عظمة 
الذي  الكبري«  »التفسري  مثال كتابه 
الحقا  وترمجته  ابألردية  كتابته  رغم 
من  يتضمن  أنه  إال  العربية،  إىل 
األمر  والكثري،  الكثري  العربية  آللئ 
أنفسهم،  العربية  أبناء  به  أقر  الذي 
مبايعني أو غري مبايعني من املنصفني.
وكما وصف النيب اخلامت  عمر بن 
اخلطاب ابلفطنة وحدة الذكاء، كذلك 
ورد يف نبوءة املسيح املوعود عن فضل 
عمر أنه »... َفِهيٌم َوَذِهنٌي َوَحِسنٌي«.
واملناقب  السمات  صعيد  على  إننا 
ال نكاد نطلع على منقبة من مناقب 
حضرة الفاروق األول عمر بن اخلطاب 
شخص  يف  مثيلتها  وجند  إال   
حممود  الدين  بشري  عمر«  »فضل 
أمحد . فهل ترى األمر ذاته على 
وكيف؟! العملية؟!  اإلجنازات  صعيد 
بلغت مجاعة املؤمنني األوىل يف عهد 
مبلغا    اخلطاب  بن  عمر  خالفة 
من الرقي نتيجة قيام حضرته مبجموعة 
من اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية، 
إنشاء  يف  إىل حضرته  الفضل  فريجع 
اتريخ  يف  مرة  ألول  الدواوين  نظام 
اإلسالم، فأنشأ حضرته ديوان اخلراج، 
اجلند، كما  وديوان  الرواتب،  وديوان 

زيادته  هو  شيء  أي  ففضل 
المنطق  بهذا  اآلخر.  وِمثله 
أن  علينا  جناح  وال  يمكننا 
»فضل  اإللهام  معنى  نفهم 
)ُعمر  بالضبط  هو  عمر« 
اآلخر، أو عمر في تجلٍّ آخر(. 
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للمسلمني،  مال  بيت  أول  أسس 
إلدارة  إسالمية  مؤسسة  أول  ليكون 
نظاما حمكما  العام، كما وضع  املال 

للقضاء. ابختصار، كان حلضرته 
دولة  مالمح  إظهار  يف  الفضل 
اخلالفة اإلسالمية األوىل بشكل 
يضاهي،  تنظيما  أكثر  مؤسسي 
إن مل نقل يفوق، أفضل األنظمة 
العظمى  الدول  لدى  اإلدارية 
والروم.  الفرس  أي  آنذاك، 
مجاعة  إىل  ابلنظر  وابالنتقال 
إىل  وحتديدا  الثانية،  املؤمنني 
خالفة اخلليفة الثاين  جند أن 

حضرته قام إبصالحات مشاهبة دعت 
خالفته،  يف  اجلماعة  حاجة  إليها 

حضرة  أنشأ  فكما 
الدواوين،  نظام  عمر 
سيدن  استحدث 
عام  املوعود  املصلح 
شىت  دوائر   1919
“صدر  مؤسسة  يف 
وكل  أمحدية”  أجنمن 
ختتص  منها  دائرة 

وتسمى  اجلماعة،  مهام  من  مبهمة 
ونظارة  التبليغ،  كنظارة  »نظارة« 
ونظارة  املال،  ونظارة  التبشري، 
التصنيف، وغريها. كما عنَي حضرته 
املولوَي »شري علي« نظرا أعلى فيها.

اإلسالمية  الفتوحات  صعيد  وعلى 
عمر  عهد  يف  نطاقها  اتسع  اليت 
الفاروق، ففاضت بركات اإلسالم يف 

العربية  اجلزيرة  شبه  من  بدًءا  خالفته 
بفتح  والروم،  الفرس  أهل  لتسقي 

العراق والشام ومصر، فكذلك حدث 
اتسع  إذ  الثاين،  عمر  خبالفة  تاما 
نطاق التبليغ بدعوة اإلسالم احلقيقي 
فتم  املوعود،  يف عهد خالفة املصلح 
إىل  مرة  ألول  اجلماعة  دعاة  إرسال 

فوصل  اهلندية،  القارة  شبه  خارج 
وغان،  وأمريكا،  لندن،  إىل  دعاتنا 
وخبارى،  وموريشيوس،  وسرياليون، 
من  وكثري  )اجملر(،  وهنغاراي 
أول  أن  حىت  األخرى،  البلدان 
بفضل  قائم  بريطانيا  يف  مسجد 
هللا حىت اآلن هو املسجد الذي 
أساسه،  حجر  بنفسه  وضع 
فضل«  »مسجد  امسه  والذي 
املسجد  هبذا  هذا  تسمية  ولعل 
عن  بعيد  أمر  ابلذات  االسم 
إىل  جلية  إشارة  وهو  املصادفة، 
يف  عمر«  »فضل  نبوءة  حتقق 
»فضل«  مسجد  مؤسس  شخص 
اآلخر«. »عمر  حبق  هو  الذي 
خالفة  عهد  كان  وإذا 
اخلطاب  بن  عمر  سيدن 
وتعمري،  عمران  عهد 
مدن  إنشاء  شهد  حيث 
يف  كالكوفة  جديدة 
يف  والفسطاط  العراق، 
عهد  فكذلك كان  مصر، 
للمصلح  امليمون  اخلالفة 
»ربوة«  حضرته  أنشأ  إذ  املوعود، 
ذي  غري  قفر  موضع  يف  ابلباكستان 
دغيان«،  بـ »جك  يسمى  زرع كان 
الـ  ربوة  سكان  عدد  يقارب  واآلن 
املسلمون  ويشكل  نسمة،  ألف   70

نطلع  نكاد  ال  والمناقب  السمات  صعيد  على  إننا 
األول عمر  الفاروق  مناقب حضرة  منقبة من  على 
في  المناظرة  مثيلتها  ونجد  إال    الخطاب  بن 
شخص »فضل عمر« بشير الدين محمود أحمد

اإلنجازات  صعيد  على  ذاته  األمر  ترى  فهل   ،
العملية؟! وكيف؟!
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منهم.  %95 نسبة  األمحديون 
بن  عمر  حضرة  إجنازات  ومن 
يف  نلمسها  نزال  ال  اليت  اخلطاب 
التقومي  استحداثه  اليومية  حياتنا 
اهلجري لتأريخ األحداث على التقومي 
القمري، وهو إجناز حضاري مشهود 
اإلجناز  هلذا  وجند  ونفعه،  بضرورته 
اإلسالمية  اجلماعة  يف  نظريا  الفريد 
يناير   26 يف  حدث  إذ  األمحدية، 
املصلح  حضرة  ابتكر  أن   1940
الشمسي،  اهلجري  التقومي  املوعود 
هجرة  من  يبدأ  مشسي  تقومي  وهو 
املسيح  ميالد  من  بداًل    الرسول 
أمساء    حضرته  بىن  وقد   .
األشهر على أحداث ابرزة يف سرية 
فجعل كل حدث   ، اخلامت  النيب 
مميز يف سريته  امًسا للشهر الذي 
وقع فيه احلدث. وهذه األشهر هي: 
الصلح )إشارة إىل صلح احلديبية(، 
إىل  النيب  رسائل  إىل  )إشارة  التبليغ 
خطبة  إىل  )إشارة  األمان  امللوك(، 
)إشارة  الشهادة  الوداع(،  حجة 
إىل استشهاد 77 صحابيا غدرًا يف 
)إشارة  اهلجرة  معونة(،  وبئر  الرجيع 
إىل اهلجرة النبوية(، اإلحسان )إشارة 
إىل إطالق سراح قبيلة طيء تقديرا 
الوفاء  الطائي(،  حامت  لذكرى كرم 
يف  للنيب  الصحابة  وفاء  إىل  )إشارة 

عمران  عهد  الخطاب  بن  عمر  سيدنا  خالفة  عهد  كان  وإذا 
العراق،  في  كالكوفة  جديدة  مدن  إنشاء  شهد  حيث  وتعمير، 
الميمون  الخالفة  عهد  كان  فكذلك  مصر،  في  والفسطاط 
في  بباكستان  »ربوة«  حضرته  أنشأ  إذ  الموعود،  للمصلح 
دغيان«.... »جك  بـ  يسمى  كان  زرع  ذي  غير  قفر  موضع 

الظهور  الرقاع(،  ذات 
معركة  إىل  )إشارة 
كانت  اليت  مؤتة 
بدء  على  أوىل  عالمة 
اإلسالم(،  ظهور 
تبوك )إشارة إىل غزوة 
تبوك(، اإلخاء )إشارة 
بني  املؤاخاة  إىل 
واألنصار(،  املهاجرين 
إىل  )إشارة  النبوة 
الفتح  النبوية(،  البعثة 
)إشارة إىل فتح مكة(. 
احلاجة  دعت  وقد 
مثل  إىل  املسلمني 

العصر  يف  التقومي  هذا 
احلايل نظرا إىل تسكهم 

يسريون  بينما  اهلجري  ابلتقومي 
التقومي  وفق  احلياتية  أمورهم  كل 
يدمج  أن  حضرته  فرأى  امليالدي، 
التقومي اهلجري مع النظام الشمسي 

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

وهبذا  امليالدي،  التقومي  يف  املتبع 
التقومي  ازدواجية  إشكالية  حتل 
اليوم. املسلمون  منها  يعاين  اليت 
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م فهيا مبادئ الإ�الم احلقة وتعالميه ال�امية،  �ألّف الإمام املهدي وامل�سيح املوعود زهاء 22 كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكرمي. آلف الأبيات من الأشعار الرائعة يف العرفان الإله�ي ومدح النيب   واإظهار مزاايه العظمية ومدح الإ�الم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه التعلُّ الإجعازي حلرضته لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأ�اليب والرتاث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة. ولقد ظهر 
تيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل، كام جتلَّ يف تطعمي كتاابته و�أشعاره ابلرتاث  هذا التعلُّ يف قوة لغته اليت حتدى اخلصوم مرارا لالإ
العريب وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها 
م درجة ابإعالن �أن هللا  معاك�ا بذكل تيارا اكن قد �اد يف العامل العريب و�عى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

م الأدةل العديدة عل ذكل وحتدى هبا. تعاىل قد علَّمه ب�أن العربية يه �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العامل بال منازع، وقدَّ
ويف املقالت التالية �يتضح جانب من �أعامل حرضته ومظاهرها، كام �ُيَدُّ تلقائيا عل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعل ر�أ�ها 

الهتام ابلرسقة من ُكتب الأدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

تــميم  أبو دقة
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ُ
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التناّص مصطلح أديب نقدي يعين أن 
يتأثر  يتشابه نصٌّ أديب بنص آخر أو 
بعض  يف  تطابق  هنالك  ويكون  به، 
ثالثة  على  وهو  واألساليب،  األلفاظ 
بني  التطابق  وهي:  أساسية؛  أنواع 
أو  واملضمون،  الشكل  يف  ني  النصَّ
االنفصال بني النصني، أو موت النص 

األول يف النصِّ الثاين.
التناصِّ  بني  بوضوح  النقاد  ومييز 

والسرقة األدبية اليت تسمى »التالص« 
عمل  أديب  أيخذ  أن  تعين  واليت 
بعض  إبجراء  لنفسه،  وينسبه  غريه 
وجوهر  أحيان.  البسيطة  التعديالت 
التالص متعلق ابملضمون أساسا، ألن 
ال  األسلوبية  التعديالت  بعض  إجراء 

يؤثر على املضمون املتالصِّ كثريا.
نقيض  وعلى   ، التناصِّ إىل  وابلعودة 
التالص، فإنه عمل ال يقدر عليه إال 

من  والشعراء  والكتاب  األدابء  كبار 
أبناء اللغة واللسان، ممن لديهم اطالع 
واسع ومعرفة عميقة ابللغة واألساليب 
واألدب والثقافة وانسجام كامل معها، 
ف الكاتب بعض األساليب  حبيث يوظِّ
يف  واألمثال  والتعابري  واملصطلحات 
ويضفي  جديدة،  معاين  م  ليقدِّ ه  نصِّ
الرتاث  النصِّ عراقة وتواصال مع  على 
واألدب والثقافة، ويلفت االنتباه أيضا 



23

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد العاشر، جمادى األولى والثانية 143٩ هـ،  شباط/ فبراير  201٨ م

إىل بعض املعاين اليت قد خيتزهلا أيضا 
يف لفظ أو لفظني يشريان أحيان إىل 
قصة طويلة أو عربة يعرفها أهل اللغة 
هذين  يسمعوا  أن  مبجرد  والثقافة 

اللفظني.
عليه  املوعود  املسيح  إىل  وابلعودة 
الصالة والسالم، وتعلُّمه أربعني ألفا 
من اللغات العربية يف ليلة واحدة كما 
اجلذور  إهنا تشمل  قلنا  واليت  أخرب، 
والنكات  واألمثال  واألساليب 
واألحاديث واآلداب العربية املتنوعة، 
ه  تناصِّ بوضوح يف  برز  قد  هذا  فإن 
الشعر  يف  وردت  لتعابري  واختياره 
العرب  اجلاهلي وأشعار كبار شعراء 
األدبية  النصوص  وكذلك  الحقا 
اللغوية  املقدرة  اليت صيغت إلظهار 
مقامات  كمثل  هبا  القراء  وإلمتاع 

رائعا  ه  تناصُّ وكان  واحلريري.  اهلمذاين 
جدا، حبيث إنه استخدم هذه التعابري 
اسُتخدمت  قد  األصل  اليت كانت يف 
املقدرة  واستعراض  املتعة  ألغراض 
هلا  قيمة  ال  اتفهة  قصص  يف  األدبية 
واملعارف  ابحِلَكم  مليئا  ا  نصًّ م  ليقدِّ
هللا  أن  نفسه  الوقت  يف  ويري  نية  اللدُّ
شعر  الباطن  عقله  يف  خزَّن  قد  تعاىل 
إذ  إعجازية،  بصورة  وآداهبم  العرب 
أصبح بعد هضمها قادرا على توظيفها 
كابن اللغة والرتاث الذي عاش يف بالد 
العرب وعايشهم، بل وكأنه قد عاش يف 
عصور عديدة مما مل يتوفر ألي أديب 
عريب من قبل. والقارئ اخلبري املنصف 
يقرَّ  أن  إال  لنصوص حضرته ال ميلك 
اللغة  بذلك وخيرَّ ساجدا جلمال هذه 

وهذه املضامني.

لقد كان هذا التناص من أهم مظاهر 
معجزة تعلُّم حضرته اللغة العربية يف ليلة 
واحدة، ألن هذا الَقْدر من املقدرة ال 
ميكن أن يتيسر لشخص كمثله عاش يف 
عصره ويف بالد بعيدة عن بالد العرب. 
ومعرفة  لديه خربة  من  به  يقرُّ  ما  هذا 
دقيقة هبذه األمور ويراه معجزة عظيمة. 
إىل  تعصبهم  دفعهم  الذين  اجلهلة  أما 
االعرتاض األجوف فال يستطيعون رؤية 
هذا وال يستطيعون التمييز بني الزجاج 
واألملاس، بل قد يلتقطون زجاجة برَّاقة 
الثمن  ابهظة  أملاسة  على  ويفضلوهنا 
جلهلهم بقيمتها. لذلك ورد على لسان 
ْعُطوا اْلُقْدَس  املسيح يف اإلجنيل: “اَل تـُ
اَم  ُقدَّ ُدَررَُكْم  َتْطرَُحوا  َواَل  لِْلِكاَلب، 
ْلَتِفَت  اخْلََنازِيِر، لَِئالَّ َتُدوَسَها أِبَرُْجِلَها َوتـَ

ُتَمزَِّقُكْم” )ِإجْنِيُل َمىتَّ 7 : 6(  فـَ

والكتاب  إال كبار األدباء  فإنه عمل ال يقدر عليه  التالص،  ، وعلى نقيض  التناصِّ إلى  وبالعودة 
اللغة واللسان، ممن لديهم اطالع واسع ومعرفة عميقة باللغة واألساليب  والشعراء من أبناء 
والمصطلحات  األساليب  بعض  الكاتب  ف  يوظِّ بحيث  معها،  كامل  وانسجام  والثقافة  واألدب 
م معاني جديدة، ويضفي على النصِّ عراقة وتواصال مع التراث  ه ليقدِّ والتعابير واألمثال في نصِّ
واألدب والثقافة، ويلفت االنتباه أيضا إلى بعض المعاني التي قد يختزلها أيضا في لفظ أو لفظين 
يشيران أحيانا إلى قصة طويلة أو عبرة يعرفها أهل اللغة والثقافة بمجرد أن يسمعوا هذين اللفظين.
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من عام إىل عام ومن قرن إىل قرن
بل  القدمية  األزمنة  يف  الناس  كان 
وحىت يف عصرن هذا يتصورون قيام 
اهنيار  يف  يتصوروهنا  القيامة، كما 
قرن  أو  ألفية  تشارف  حني  العامل، 
واقرتاب  االنتهاء  على  الزمان  من 
الرتقب  هلذا  يكون  ال  بينما  آخر، 
أي أثر يف حال االنتقال من عام إىل 
عام. فرتى الناس يعودون ويتذكرون 
القرن  انتهاء  اقرتاب  احلق يف حال 
بينما تذهل أنفسهم عن كل ذكرى 
مع تتابع السنني واألشهر واألايم.. 
األزمنة  يف  هذا  حيدث  وكما كان 
خالل  يف  حدث كذلك  القدمية، 

العقل  نشاط  ممطران..   عارض  هذا 
البشري خالل القرن التاسع عشر

سجل  أن  منذ  البشرية  دخلت  لقد 
الُصلب  تصنيع  اكتشافه  بسمر  هنري 
بدون  احلديد  »تصنيع  بـ  مساه  فيما 
من  جديدة  مرحلة  دخلت  قيود« 
من  تكنت  فقد  بعقلها،  االعتزاز 
جعل  بشكل  الثقيلة  األسلحة  صنع 
يف  )فظاعة(  و  سهولة  أكثر  احلروب 
الزمنية، ظهر اخرتاع  الفرتة  نفس تلك 
يد  الديناميت ألول مرة 1٨67 على 
النمساوي ألفريد نوبل، والذي قيل أنه 
اخرتعه وطوره أساًسا ملهمات التعدين. 
قام إبنشاء  قد  نفسه  نوبل  أن  والواقع 

وحني  عشر  التاسع  القرن  سنوات 
انتهائه دخوال يف القرن العشرين.

ومن  املدارس،  يف  تلقيننا  مت  لقد 
خالل قراءاتنا يف الكتب املختلفة أن 
لكل حدٍث أسبابه. ومن األسباب 
هو  ما  ومنها  ظاهر،  معَلن  هو  ما 
حقيقي مسترت، والقسم الثاين عادة 
ما يقوم على أطماع اقتصادية تدخل 
فيها نوااي وتوجهات ضيقة وطموح 
غري  السياسية.  للقيادات  شخصي 
املأل كي  إعالهنا على  أنه ال ميكن 
ودفع  قيادة  املنتفعني  على  يسهل 

العامة خبالفها.

حممد مصطفى - مصر
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وشراء عدد كبري من مصانع األسلحة 
ودشنها مبكتشفه هذا قبل وفاته)1(

احلديد  دائرة  اكتملت  بذلك  فكأمنا 
والنار، تلك النار اليت عززهتا خمرتعات 
نقوال تسال، فنضدهتا وأججتها الكهرابء 
املكتشفات  سابقة  مع  جتسدت  اليت 
األسلحة  صناعة  يف  الذكر  سالفة 
احلربية وغريها من التطويرات التسليحية 
املُفعلة كهرابئًيا فكان هلا عظيم األثر يف 
ابع  وقد  وأكثر.  أكثر  احلرب  أتجيج 
تسال بدوره براءات اخرتاعاته الكهربية 
القوى  أهم  إىل  ابلتسلح  العالقة  ذات 
معاصر  وصراع  نزاع  ألي  املؤججة 

)الوالايت املتحدة األمريكية()2( 

لقد كان الظن العام آنئذ حول تلك 
أهنا  امُلطورة  وامُلكتشفات  امُلخرتاعات 
منافع خالصة للعامل، فلم َيُدر يف خلد 
الناس أن فيها أيًضا عذااب أليما، لكن 
اإلنساين عن حقيقة  الُبعد  مع ذلك 
ليست  النعم  تلك  أن  وهو  األمر، 
نتاج قرحية العقل اجملرد، إمنا يف وجود 
منعم أعلى هو هللا، أنعم أواًل ابلعقل، 
واالكتشاف،  والتفكري  العلم  رزقه  مث 
لكن  واهبه.  أمام  يتضع  أن  عسى 
ذلك مل حيدث، وصار العامل على شفا 
جرف، وما كان من هللا الرب الرمحن 
لإلنقاذ  رمحته  جتلت  أن  إال  حينها 
مُمثلة يف مبعوث منه جاءت أنباؤه من 
والنصوص  السجالت  مجيع  يف  قبل 
هذا  يف  النجاة  سفينة  ليقود  الدينية 

الزمان. فمن 
جنا  به  حلق 
ومن أىب فال 
إال  يلومن 
اليت  نفسه 

أمحد  غالم  مرزا  لقد كان  ظلمها. 
الوحيد  الصادع  هو  وقتها  القادايين 
بصوت النذير على املستوى العاملي، 
ولقد أىب معظم اخللق وصّموا آذاهنم 
التطور  دفق  واستمر  نداءاته،  عن 
فلقد  العمياء.  القوى  بني  التسليحي 
وامُلكتشفات  املخرتعات  تلك  رافق 

صناعات  أوردن،  اليت  الرئيسية 
منبثقة  أخرى  جديدة  جهنمية 
الرشاش 1٨٨3  عنها، فكان املدفع 
والغواصة 1٨91، وصوال إىل الداببة 

..1914
تلك  كل  كانت  لقد  ابلطبع، 
واملكتشفات  احلديثة  االخرتاعات 
أن  لوال  إجيابية،  ِنَعم  فيها  امُلَطورة 
سلكوا  مستخدميها  أو  أصحاهبا 
والطمع  االستحواذ  مسالك  يف  هبا 
واجلشع والعدوان وقطع الُسبل، سواء 
العام.  أو  الشخصي  املستوى  على 
احلرب  غليان  ِخضم  يف  أهنم  حىت 
األساس  يف  الداببة  صنع  ذاهتا كان 
من  مقدار  أكرب  لقضم  كمحاولة 

أرض اخلصم..

واحلق أنه ما من سبيل لدى اإلنسان 
لتجنب سلوكه امُلدمر لذاته ومُلحيطه 

إذا اكتفى ابلعقل فحسب.   

ف  مادي  ونظري  والوحي،  العقل 
الطبيعة يدحض إحلاد العقل

يكون  حولنا  من  األشياء  ثبات 
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نتيجة وجود اهلواء يف كل نواحيها 
وجهاهتا، ولو فرَّغنا اهلواء وما حيدثه 
من  نحية  من  جوي  ضغط  من 
الهنارت  البناايت  إحدى  نواحي 
احلادثة  اخللخلة  نتيجة  احلال  يف 
)الريح(،  احمليط، كذلك  اجلو  يف 
يف  إليها  اإلشارة  وردت  فحيثما 
القرآن هكذا بصيغة اإلفراد كانت 
على  دالة  العطب،  وفيها  ُمدمرة، 
بصيغة  )هكذا  الرايح  أما  الشر، 
ريح  أتيت  أن  فمعناها  اجلمع( 

فتأتيك  هنا  من  وريح  هنا  من 
وحتمل  أينما كان  ابألكسجني 
الكون،  يف  العطور  عبري  إليك 

ابلفائدة«)3(  أتتيك  إًذا  فهي 
مل  لو  العقل،  مع  الوحي  فكذلك 
يتخذه العقل ُمرشًدا لدّمر وخّرب. 
أمحد  غالم  مرزا  حضرة  أتى  وهنا 
ُمنبها  النار  اندالع  قبل  القادايين 
هللا  من  إبهلام  آنذاك  تنبيه  أميا 
احلي، حني اشتد عود العقل وظن 
شيء،  القادرعلى كل  أنه  صاحبه 
هللا  خلق  »فكما  حضرته:  قال 
أزواًجا، كذلك  شيء  تعاىل كل 
زوجني.  والعقل  اإلهلام  جعل 
وكذلك إن قانون هللا احلكيم القدير 
الشيء  دام  ما  أنه  هو  الطبيعة  يف 
مزاايه  بقيت  زوجه  عن  منفصاًل 

يرتاءى  األحيان  معظم  ويف  خافية، 
للعيان ضرره بداًل من نفعه. واحلال 
نفسها فيما يتعلق ابلعقل، مبعىن أن 
يقرتن  حني  تظهر..  الطيبة  نتائجه 
فبدون  وإال  اإلهلام.  أي  زوجه  به 

االقرتان بزوجه يظهر كغول يريد أن 
جيعل  أن  وينوي  البيت كله،  يلتهم 

املدينة كلها خرااًب يبااب«)4( 
ولألسف، هذا ما حصل، إذ حدث 
يكتفوا  مل  الزمان  ذلك  أنس  أن 

الشيء  دام  ما  أنه  هو  الطبيعة  في  القدير  الحكيم  الله  قانون  إن 
األحيان  معظم  وفي  خافية،  مزاياه  بقيت  زوجه  عن  منفصاًل 
يتعلق  فيما  نفسها  والحال  نفعه.  من  بداًل  ضرره  للعيان  يتراءى 
زوجه  به  يقترن  حين  تظهر..  الطيبة  نتائجه  أن  بمعنى  بالعقل، 
يريد  كغول  يظهر  بزوجه  االقتران  فبدون  وإال  اإللهام.  أي 
يبابا خرابًا  كلها  المدينة  يجعل  أن  وينوي  كله،  البيت  يلتهم  أن 

سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
عليه السالم
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أناس ذلك الزمان لم يكتفوا بقطع الصلة بين العقل واإللهام، 
بل إنهم أنكروا داعي الله الُمنبه لهم على ذلك الشأن الخطير، 

إذ رآهم مندفعين بكل قوة العقل المغتر إلى نار الهاوية.

واإلهلام،  العقل  بني  الصلة  بقطع 
بل إهنم أنكروا داعي هللا املُنبه هلم 
على ذلك الشأن اخلطري، إذ رآهم 
مندفعني بكل قوة العقل املغرت إىل 

نر اهلاوية.

البالغ والتنبيهات املتكررة
ومسيحه  هللا  داعي  أيل  مل  لكن 
أمحد  غالم  مرزا  حضرة  املوعود 
القادايين -الذي أتى وفًقا للتصور 
البشري احملض يف أحداث االنتقال 
بني قرنني ووفًقا لوعود هللا- مل أيل 
للغافلني  التنبيه  استمرار  يف  جهًدا 
وظرف  وقت  بكل  واملعاندين 
تنبيهاته  أشاع  فكما  ومناسبة، 
السابقة يف الرباهني ملنكري قيومية 
املسيح  إعالنه كونه  قبل  هللا حىت 
املوعود، صرّح كذلك يف خطاٍب 
بزعماء  حافل  مؤتر  يف  جليل 
أنه  إعالنه  بعد  املختلفة  األداين 
يتعظون..  لعلهم  املوعود،  املسيح 
الذات  عن  البحث  بضرورة  فنّبه 
ولزوم  شيء  لكل  الواهبة  العليا 
االلتصاق هبا. فإن ذلك من طبع 
اخللق  نبذ  وإذا  الطبيعي،  اإلنسان 
وضع  فهم يف  اجلبّلي  الطبع  ذلك 
أن  ويكاد  خاطئ  واجتاه  فاسد 

يودوا بذواهتم وحميطهم)5(. كما قام 
حضرته إبسداء غزير النصح لكافة 
زعماء القوى واألمم إلرساء السلم 
والسالمة مُمثلة يف تعليم اإلسالم، 
زعماء  امُلسجل  ابلربيد  راسل  أبن 
الطوائف ومرشديهم واألمراء ووالة 
البالد مبا يزيد عن 12000 رسالة 
ما  نعلم  ال  لكننا  وتنبيه)6(  نصح 
كان رد فعلهم، وال نعلم إال قول 
اللَِّ  َداِعَي  َأِجيُبوا  ْوَمَنا  قـَ ﴿اَي  هللا: 
ُذُنوِبُكْم  ِمْن  َلُكْم  ْغِفْر  يـَ ِبِه  وَآِمُنوا 

َوجُيِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم﴾ )7( 
هللا  داعي  إجابة  أن  يبدو  لكن 
األدىن  املستوى  حىت  تصل  مل 
إذ  أنفسهم،  إلنقاذ  املقبول 
وراء  التحذيري  التنبيه  نبذوا 
فاندلعت  مستنكرين،  ظهورهم 
-1914[ األوىل  العاملية  احلرب 

مبا  وفظائعها  أبهواهلا   ،]191٨

فارتسم  قبل،  البشر من  مل يشهده 
القرآين  اإلعالن  أبرزه  احلدث كما 
سلًفا وقال: ﴿َوَمْن اَل جُيِْب َداِعَي 
َلْيَس مبُِْعِجٍز يِف اأْلَْرِض َولَْيَس  اللَِّ فـَ
َلُه ِمْن ُدوِنِه َأْولَِياُء ُأولَِئَك يِف َضاَلٍل 

ُمِبنٍي﴾)٨(

------
)1(. السرية الشخصية لنوبل عن املوقع 

nobelpeaceprize.org/ النروجيي جلائزته
History/Alfred-Nobel

 P. W. أتليف Wanted For War(.)2(
)Singer

)3(. )تفسري الشعراوي آلية »هللا الذي 
يرسل الرايح فتثري سحااًب..«(

)4(. )الرباهني األمحدية، احلاشية 11 
ص213ـ 214 الطبعة احلديثة(

)5(.)فلسفة تعاليم اإلسالم ص7٨ 
ط.ح2011(

)6(.)جملد 3 اخلزائن الروحانية، إزالة 
األوهام، حاشية 4٨ ص160(

)7(.)سورة األحقاف: 32(
)٨(. )سورة اأَلحقاف: 33(
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اجلزء الثاين )ح 24(
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هيئة حضرته وصفة غضه البصر
407.بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
  حضرته  أن  علي  شري  املولوي 
بعض  مع  صورة  له  ُتلَتقَط  أن  أراد  ملَّا 
سيدي،  املصوِّر:  له  قال  أصحابه 
أرجوك أن تظل فاحًتا عينيك قليال، وإال 
لن تكون الصورة جيدة، ففتح حضرته 
عينيه جاهًدا أكثر من املعتاد ولكنهما 
سرعان ما عادات لتكون شبه مغمضتني 

كما كانتا من قبل.

الفطرة اإلنسانية نقية بطبيعتها
408-بسم هللا الرمحن الرحيم.حدثين 
املوعود  املسيح  أن  علي  شري  املولوي 

كان يقول:

اإلنسان  فطرة  تعاىل  هللا  أودع  »لقد 
فمهما كان  الذنوب،  هبا  ليغلب  مادة 
فإنه  السيئة  خ أبعماله  َتلطَّ اإلنسان قد 
كلما أراد امليل حنو احلسنة غلبت فطرُته 
ُيفهمنا    وكان  ذنوَبه.  الصاحلُة 
املاء  أن  فكما  املاء  مثال  ذلك بضرب 
يتصف بطبيعة إطفاء النار، ومهما كان 
املاء ساخًنا، حىت لو كان حارًّا كحرارة 
النار، مع ذلك تظل طبيعة إطفائه النار 

موجودة فيه. 
ولعدم  ا،  جدًّ لطيفة  نقطة  إهنا  أقول: 
املسيحية  الداينتان  تعرضت  فهمها 
واهلندوسية للدمار وبسبب عدم فهمها 
املسلمني  من  األلوف  مئات  أصاب 

أيضا اليأس والقنوط.

كان  بلغة  حكما  متضمنة  عبارات 
حضرته حيب ترديدها

409- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
املوعود  املسيح  أن  علي  شري  املولوي 
 كان يكثر من ترديد بعض اجلمل، 
مثال كان كثريا ما يذكر يف كالمه القول 

الفارسي:
أي:  در كار ودل اب اير«  * »دست 

اليد يف العمل والقلب مع احلبيب.
* »خدا داري چه غم داري« أي: ملَ 

احلزن إذا كان هللا معك؟!
* األعمال ابلنيات.

* أن عند ظن عبدي يب.
مناند«  آئينه  زدند  صيقل  »آنچنان   *
أي: لقد صقلوا املرآة حبيث مل يبَق منها 
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*  ال ميكن أن تكون هذه العبارة عامة، لعلها موجهة إىل علماء اجلماعة الذين يردون على االعرتاضات فال بد أن 
يكونوا ملّمني جيدا مبا كتبه املسيح املوعود  بنفسه، ومن يعرض عن ذلك ويريد أن يقدم ما جيود به ذكاؤه فال 
بد أن به نوًعا من الكرب حبيث ال يلتفت إىل ما جاء به اإلمام نفسه ويفضل أفكاره على ما كتبه متبوعه. ودليل 
آخر على صحة ما قلناه أنه مل يكن قد نشر مجيع كتب حضرته ملا قال هذا الكالم، كما أن عدًدا من املؤمنني 
يف ذلك الوقت مل يكونوا يعرفون القراءة والكتابة فال يعين أن هؤالء األميني متكربون. هذا ولقد كتب حضرته يف 
مكان آخر. جيب على األحباء كلهم أن يقرأوا كتيب مرة على األقل ألن العلم قوًة، والقوة ختلق الشجاعة، والذي 
ليس له علم حيتار عند السؤال. )امللفوظات ج 4 ص 361(. فليس يف ا ألمر إاّل حّث أفراد اجلماعة على قراءة 

كتب املسيح املوعود  مرة بعد أخرى ليضطلعوا ابألدلة ويستوعبوا تفاصيلها. )املرتجم(

شيء.
زنديقي«  نه كين  مراتب  »گرحفظ   *
أي: إن مل تراِع درجات الناس ومراتبهم 

فإنك زنديق وال دين لك.
ما ال ُيدَرك كلُّه ال ُيرتَك كّله *

* الطريقة كلها أدب
* ادب اتجيست از لطف اهلي بنه بر 

سربرو هر جا كه خواهي
فضعه  اإلهلي  للطف  اتج  األدب  إن 
على رأسك مث اذهب إىل حيث شئت.

من ُيِعْد قراءة كتب حضرته يكتشف 
اجلديد كل مرة

410- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
املولوي شري علي أن حضرته كان يقول: 
من ال يقرأ كتبنا ثالث مرات على األقل 

فيه نوع من الكرب *.

ليس من ُخُلق املقربني إيذاء أزواجهم، 
ولو بلصوت

411-بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
طفال  أن  إمساعيل  حممد  مري  الدكتور 

املسيح  البيت يف عهد  قتل سحلية يف 
على  ممازًحا  هبا  رمى  مث    املوعود 
الصغرى،  الكرمي  عبد  املولوي  زوجة 
صوت  تناهى  حىت  َفزَِعًة  فصرخت 
من  لقربه  أيضا  املسجد  إىل  صراخها 
الكرمي  عبد  املولوي  جاء  فلما  البيت، 
معها  فتكلم  الغرية  أخذْته  البيت  إىل 
بشيء من القسوة بصوت عال حىت أن 
املسيح املوعود  يف بيته يف الطابق 
األرضي قد مسع صوته املفيض غضًبا، 
وتلقى  وحًيا من هللا تعاىل عن هذا 

األمر يف تلك الليلة ابألردية معناه:
عنه  ْنَه  َفليـُ جيدا،  ليس  التصرف  هذا 

زعيم املسلمني عبُد الكرمي. 
والعجيب أنه عند الصباح كان املولوي 
أن  إال  فعله،  على  ندًما  الكرمي  عبد 
إذ مّساه هللا تعاىل  الناس كانوا يهنئونه، 

يف الوحي زعيم املسلمني.

دعاء املريض مستجاب
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -412
سافر  وقال:  علي  املولوي شري  حدثين 

بشهادة  لإلدالء    املوعود  املسيح 
يف  نزل  السفر  وخالل  »ملتان«،  يف 
الهور. فلما علم هناك أن مفيت حممد 
صادق مريض قصد بيته لعيادته. وحني 
دخل عليه بكلمات واردة يف احلديث 
هللا.  شاء  إن  طهورًا  أبس،  ال  النبوي: 
وكان يعين أْن ال داعي للقلق، فسيتعاىف 
إبذن هللا. مث قال حضرته للمفيت حممد 
صادق: ودعاء املريض مستجاب، فادع 

لنا أيضا.
السفر يف  قام حضرته هبذا  لقد  أقول: 

1٨97م.

أن  حني كاد  حضرته،  ِصبا  من  حملة 
متعاوان  حضرته  وكيف كان  يغرق.. 

حت منذ صباه.
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -413
أعرف  يقول:  حضرته  كان  أقول: 
ذات  يقول:  وكان  جيًدا،  السباحة 
مرة يف حداثة سين، وأثناء السباحة، 
أْن أدركين َشيٌخ  كدت أغرق ، لوال 
هذا  قبل  من  ال  قط،  أره  مل  غريب 

احلادث وال بعده.
وأضيف: إن أطفال البيت قد مجعوا 
قاراًب  جهلم  من  هبا  واشرتوا  النقود 
لإلحبار يف الرِبكة الكبرية املتكوِّنة من 
اجتماع مياه األمطار بقاداين، ولقد 
من  مببلغ  أيضا  حضرته  فيه  ساهم 

املال.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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8- حضرة املولوي سّيد َسْرَور شاه 
 )1885-1947م(

هو من أجلَّة علماء اجلماعة؛ إذ كان أول 
من تقلد منصب املفيت للجماعة اإلسالمية 
األمحدية، مث عميد اجلامعة األمحدية أيضا، 
له تفسري خمتصر للقرآن الكرمي يعرف ابسم 
تفسري َسْرَوري، كان يتقاضى راتبا شهراي - 
كبريا نسبيًّا- قدره 1٨0 روبية، وذلك يف 
كلية ِاْدَورد يف مدينة بيشاور ابهلند، لكنه 
 ، فّضل أرض سيدن املسيح املوعود
وهاجر إىل قاداين، حيث توظف خبمس 
، وعند التقاعد - بعد  عشرة روبية شهرايًّ
37 عاًما- كان راتبه قد ارتفع إىل 150 
روبية شهراي، وحصل على 47 روبية راتبا 

تقاعداّي شهراي.
يدل  ومما  املسجد،  يف  الصالة  إمام  كان 

على اهتمامه أبداء الصالة مع اجلماعة أنه 
إىل  العودة  يف  املصلني  استأذن  يوم  ذات 

بعد  مستعجال  البيت 
أداء الصالة، ألنه ترك 
وتلفظ  حُتتضر  ابنته 
األخرية،  أنفاسها 
لقد  للمصلني:  فقال 
حتتضر،  ابنيت  تركُت 
قد  أهنا  ظين  وأغلب 
وعلي  احلياَة،  فارَقت 
الكفن  هلا  أدّبر  أن 

والدفن.
الصالة؛  كان كثري االهنماك واخلشوع يف 
حىت أنه ذات يوم أتخر عن صالة الفجر، 
ومل يستطع أداء ركعيت السنة قبل الصالة، 
أطاهلما  الركعتني  هاتني  يصلي  بدأ  وحني 

األشخاص  أحد  له  قال  أمٍد  وبعد  جدا، 
أبن الشمس قد طلعت، فقال: ومن يدري 
أن الشمس قد طلعت، فلو 
كنت هنا - يف هذا العامل- 
مل  لكنين  ذلك،  ألدركُت 

أكن هنا.
حاز  على شرِف تعيينه 
املسيح  سيدن  قبل  من 
يف  له  ممثاًل    املوعود 
هللا  ثناء  الشيخ  مع  احلوار 
ُعقد  الذي  األمرتسري 
أمرتسار،  أبرض قرية »ُمّد« شرقي مدينة 
الدوام  تبقى على  اجلميلة؛  األبيات  وهذه 
يقول  له، حيث  الدعاء  القراء على  حتث 
حضرة  وصف  يف  العربية  ابللغة   

: املولوي حممد سرور شاه
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 وكان ثناء هللا مقبـول قومِه
   ومنا تصّدى للتخاُصم َســْرَوُر

كأّن مقام البحث كان كأمجٍة 
به الذئب يعـوي والغضنفر يزأُر  

9-  حضرة مولان غالم رسول 
الراجيكي  )1877-1963م(

هو من كبار صحابة سيدن املسيح املوعود 
املستجاب هلم،  األولياء  ويعد من   ،

إذ كان أفراد اجلماعة كلما 
أملَّْت أبحدهم مشكلٌة ُهرِع 
الدعاء،  منه  يطلب  إليه 
أايم  الطالب  كان  كما 
وبعدها  االمتحانت 
منه  طالبني  إليه  يتوجهون 
  للنجاح، وكان الدعاء 
أكف  يرفع  كثرية  أحيان 
الرءوف  لربه  الضراعة 

إىل  يزّف  ما  كثريا  وكان  فورا،  للدعاء 
اخللفاء  حىت كان  بشارة،  الدعاء  طالب 
األمور  يف  الدعاء  منه  يطلبون  أحيان 
معجزات  يديه  على  ظهرت  وقد  املهمة. 
تنبأ كثريا وحتققت  ولقد  وخوارق عديدة، 
أبن  ابلتبشري  شغوفا  تواقا  نبوءاته، كان 
قد    املهدي  واإلمام  املوعود  املسيح 
جاء ونْشر رسالته، دون أن يقيم أي وزن 
يلقاها يف سبيل ذلك،  قد  اليت  لألخطار 
فقد تعرض مرة حملاولة قتل، لكن هللا جّناه 
ألعدائه؛  وخيمة  بعواقب  بشارة  وأعطاه 

رسالة  أهَلها  وبّلغ  قرية  دخل  مرة  فذات 
مث    املهدي  واإلمام  املوعود  املسيح 
قفل راجعا، وحني علم بذلك خمتاُر القرية 
أرسل أشخاصا ملالحقته، لكنه كان سريع 
أبن  تنبأ  أنه  إال  هللا،  بفضل  فَنجا  املشي 
املختار سيكون يف القرب يف اليوم احلادي 
عشر بعد ذلك اليوم، وحقق هللا ما تنبأ به 
- رغم  كون املختار يتمتع بصحة جيدة- 
ولفظ  العاشر،  اليوم  املختار يف  مِرض  إذ 
احلادي  اليوم  يف  أنفاسه 
عشر تاما ودخل القرب كما 

ورد يف النبوءة.
املسيح  سيدن  ابيع  لقد 
عام  يف    املوعود 
قراءة كتابه  بعد  1٨97م 
كماالت  »مرآة  اجلليل 
يضم  الذي  اإلسالم« 
قصائد تطفح بعشق سيدن 
ابللغة    املصطفى  لسيده    أمحد 
العربية والفارسية. ومنها القصيدة املشهورة 
إليك  يسعى  والعرفان  فيض هللا  »اي عني 

اخللق كالظمآن«.
احلب  من  وطيدة  عالقات  تربطه  كانت 
 ، املوعود  املسيح  املتبادل مع سيدن 
واألردية  العربية  ابللغة  شاعرا  وكان 
الذاتية وأورد  والبنجابية، وقد كتب سريته 
ظهرت  اليت  واآلايت  حياته  أحوال  فيها 

على يديه أتييدا من هللا.
كان الربوفيسور الدكتور حممد عبد السالم 

- العامل الفيزايئي الشهري احلائز على جائزة 
نوبل للفيزايء وأحد أبناء اجلماعة األمحدية 
صغره،  يف  الكالم  يف  بطيئا   - األبرار 
فخاف عليه والُده املرَض، فأحضره ذات 
يوم إليه  وقال: اي شيخ، إن ابين هذا ال 
يتكلم. فوّجه  اخلطاب إىل الولد وقال 
للوالد:  قال  مث  تتكلم؟  ال  ملَ  ولد!  اي  له: 
ال داعي للقلق واهَلّم فسيتكلم ويستمع له 
العامل. وال خيفى على أحد كيف حتققت 

هذه النبوءة! 

 10- حضرة احلافظ روشن علي
)1883-1929م(

ابيع  يف عام 1900م على يد اإلمام 
املهدي ، وتعّلم القرآن من سيدن نور 
الدين - اخلليفة األول - وكان زميال 
لسيدن املصلح املوعود . ومن تالمذته 
؛  عني ر لبا ا
موالن األستاذ 
الدين  جالل 
واألستاذ  شم، 
العطاء  أبو 
هري  لند جلا ا
هللا،  رمحهما 
ولكليهما خدمات جليلة يف ميدان التبشري 

يف البالد العربية.
دّون  الفقَه اإلسالمي األمحدي، وعند 
وفاته لقبه سيدن املصلح املوعود  بعبد 

الكرمي الثاين.
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العرتاض
مجاعة  إىل  املوجهة  االعرتاضات  مجلة  من 
تتناول  اليت  تلك  عصر،  كل  يف  املؤمنني 

 الوحي املقدس الذي تلقاه مؤسسها. 
شعرة،  قيد  يتغري  مل  حاله  على  ابق  الوضع  هذا 
درب  على  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  فخصوم 
أسالفهم ماضون، فنراهم يقولون مثال: إن مؤسس 
مثل  وإننا ال جند  بـ »يالش«،  ربه  دعا  مجاعتكم 
هذا األمر ال يف حديث النيب، وال أقوال الصحابة، 
أو ما تناقلته ألسنة العرب. فأىن له أن يبتدع هذا 
اللفظ؟! أوليست كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف 

النار؟!

ظاهرة النحت
هناك ظاهرة لغوية اشتهرت يف كالم العرب، وعرفت 
ابسم »ظاهرة النحت«، ومعناها تشكيل لفظة واحدة 
الكلمات،  متعددة  طويلة  مجلة  عن  للتعبري  خمتصرة 
حنو: لفظ »احلمدلة« املنحوت من مجلة »احلمد هلل«، 
املنحوت من »ال حول وال قوة إال  ولفظ »احلوقلة« 
هللا  »بسم  من  املنحوت  »البسملة«  ولفظ   ابهلل«، 
»سبحان  تعين  اليت  و»السبحلة«  الرحيم«،  الرمحن 
هللا«،  إال  إله  »ال  من  منحوتة  و»اهليللة«  هللا«، 
و»احليعلة« أي »حي على الصالة حي على الفالح«، 
و»الطلبقة« اليت تعين »أطال هللا بقاءك«، و»الدمعزة« 
أي »أدام هللا عزك«، و»اجلعفدة« مبعىن »جعلين هللا 
عليه  تعارف  مما  الكثري  األمثلة  تلك  وغري  فداءك«، 
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ْهٍم،  َهاِت اخُلُصوم املُْلَقاِة ِبُسوِء ِنيٍَّة َأو ُسوِء فـَ ْعَن ِبَطْرِح ُشبـُ زَاِوَيٌة تـُ
ْرَهاِن، ِف ِإَطاِر امَلَحبَِّة احَلِقيِقيَِّة َوُمَواَساِة اخَلْلِق. ِة َوالبـُ َها ِبحُلجَّ َوالرَِّد َعَليـْ

س. م دويدار



33

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد العاشر، جمادى األولى والثانية 143٩ هـ،  شباط/ فبراير  201٨ م

العرب. فلفظ »يالش« املذكور يف كالم املسيح املوعود 
  منحوت من مجلة »اي من ال شريك له« اليت هي 

د.    إحدى صفات هللا احلسىن واليت ال ينكرها موحِّ

ف أمهات املعاجم العربية
الفعل تالشى  من األفعال املستعملة للداللة على الفناء 
واالختفاء، وهو فعل ندر يف معامجنا القدمية. واجلذر 
وإن كان  مادته،  يف  جدا  فقري  لوش،  الش،  اللغوي 
تداولته  املعاجم، كما  يف  املذكورة  ابشتقاقاته  موجودا 

األلسنة وما زالت. 
جاء يف اللسان البن منظور يف معرض حديثه عن لفظة 
»ماش«: »املاُش هو القماش ال قيمة له. ومنه قوهلم: 
املاش خري من »الَش«، أي القماش البايل املهرتئ خري 

من ال شيء«. 
الَش  »إذن  احمليط:  القاموس  يف  الفريوزآابدي  وقال 
والفعل تالشى منحوت من ال  خمتصر من ال شيء، 
شيء، مثل »بسمَل« املنحوت من بسم هللا، و»مَحْدَل« 

املنحوت من احلمد هلل«.
وتالشى  مالشاًة،  الشاه  الفعل  اليوم  ولدينا 
جممع  أصدره  الذي  الوسيط  املعجم  ويف  تالشيًا. 
الفعل  شرح  يف  جاء  ابلقاهرة،  العربية  اللغة 

 »اضمحل«: »احنل شيئا فشيئا حىت تالشى«. 
رمبا ميكننا التماس العذر للخصوم هذه املرة حني يثريون 
ويضلُّون  املوضـــــــــــــــوع  أصل  جيهلون  إذ  اعرتاضا كهذا، 
يف مفــــــاوز اللغة العـــــــــــــــــربية اليت ال حييط أبســـــــــــــرارها إال 
نيب، وليس على اجلـــــــــــــــــــاهل يف أغلب األحـــــــــــــــيان حرج. 

امُلحدَّث ُمَعلَّم
أن    املوعود  املسيح  إىل  تعاىل  هللا  أوحى  لقد 
»يالش« هو اسم من أمسائه تعاىل ويعرب عن صفة من 
صفاته عز وجل، ويعين »اي من ال شريك له«. وقد 
 : أخرج أمحد يف مسنده عن عبد هللا قال رسول هللا
إين  اللهم  فقال:  أحدا قط هم وال حزن  »ما أصاب 
عبدك ابن عبدك وابن امتك نصييت بيدك. ماٍض يفَّ 
حكمك، عدٌل يفَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك 
مسيت به نفسك أو عّلمته أحًدا من خلقك أو أنزلته يف 
كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل 
وذهاب  حزين  وجالَء  صدري  ونوَر  قليب  ربيَع  القرآن 

مهي، إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا«.
ألحد  هللا  علمه  مما  هو  )يالش(  االسم  فهذا   

 . من خلقه وهو حضرة مرزا غالم أمحد 

المرة  هذه  للخصوم  العذر  التماس  يمكننا  ربما 
أصل  يجهلون  إذ  كهذا،  اعتراضا  يثيرون  حين 
الموضوع ويضلُّون في مفاوز اللغة العربية التي ال 
يحيط بأسرارها إال نبي، وليس على الجاهل في 

أغلب األحيان حرج. 

فهذا االسم )يالش( هو مما علمه الله ألحد من 
 خلقه وهو حضرة مرزا غالم أحمد
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نبوءة يف حديث
خامت  حضرة  حديث  تضمنها  اليت  املستقبلية  النبوءات 
غالة  لدى  لت  شكَّ طاملا  الزمان،  آخر  عن    النبيني 
مضاجع  تقض  كبرية  ومعضلة  كؤوًدا،  عقبة  احلرفية 
الرواايت عند  ما جاء يف  النبوءات  تلك  ثيهم، ومن  حمدِّ
التقاء النيب  بوفد ُجذام، إذ قال: »مرحبا بقوم شعيب 
وأصهار موسى، وال تقوم الساعة حىت يتزوّج فيكم املسيح 
ويولد له«)1(.. وموقف التقليديني غالة احلرفية من حديث 
كهذا معروف، ونرى أن ُجلَّهم، إن مل يكونوا ُكلُّهم قد 
أدىن أتمل  دون  املوضوعة،  األحاديث  عداد  وضعوه يف 
يف متنه، جملرد أهنم استشكل عليهم الوقوف على سنده.

تساؤلن يطرقان األذهان
ابدئ ذي بدء، لو أننا نظرن يف عمق احلديث مطلقني 
لتساؤالتنا العنان، فال بد من أن خيطر يف ابلنا تساؤالن 
اثنان على أقل تقدير، أوهلما: أحقًّا سيتزوج املسيح النازل 
آخر الزمان من العرب وهو الغري عريب؟! واثنيهما: ما 
الغرابة يف أن يتزوج نيب وتكون له ذرية؟! أوليست هذه 
﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  حبسب  مجيعا  النبيني  يف  هللا  سنة 
ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم َأْزوَاًجا َوُذرِّيًَّة﴾ )2(؟!  َأْرَسْلَنا رُُساًل ِمْن قـَ
فما الداعي ألن يذكر حضرة خامت النبيني هذا األمر كما 

لو أنه أمر خارق للعادة؟! 

ْعٌد آخر معن »الزوج« بـُ
يف  »زوج«  للفظة  نقر  العرب،  حنن  أننا،  احلظ  حلسن 
أنثى  فقط على  تقتصر  مبعان عديدة ال  اليومية  حياتنا 
املرء املصاحبة له يف إطار العالقة الشرعية املعروفة، وإمنا 
اكتسب الزوجان تلك الصفة من فكرة أن كال منهما ُيعد 
مثيال مكمال لآلخر، حىت أن من املفسرين من أهل اللغة 
كالشيخ متويل الشعراوي، عرَّف الزوج فقال: »البعض 
يظن الزوج يعين االثنني، إمنا الزوج كلمة مفردة تدل على 
واحد معه مثله من جنسه« )3(. ومن الضروري الرتكيز 
على فكرة أن الزوج يعين واحًدا معه مثيله املكمل، هلذا 
القرآين يضع لفظة »زوج«  السبب جند أن االستعمال 
الروحاين  والتقارب  االنسجام  مواضع  يف  ومشتقاهتا 
والفكري، والتكامل النفسي، بل وحىت اجلسدي، ننتقي 
زكراي  حضرة  عن  تعاىل  قوله  مثال  الكثرية  اآلايت  من 
َنا َلُه حَيَْي وََأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه  َنا َلُه َوَوَهبـْ : ﴿َفاْسَتَجبـْ
َورََهًبا  رََغًبا  َنا  َوَيْدُعونـَ رَاِت  اخْلَيـْ يِف  ُيَسارُِعوَن  ُهْم َكاُنوا  إِنـَّ
تعاىل  هللا  وصف  فقد  نعم،   ،)4( َخاِشِعنَي﴾  لََنا  وََكاُنوا 
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قرينة زكراي بـ »زوجه« فقط حني اكتملت العالقة بينهما 
وساد االنسجام بعد احلمل املبارك بيحي ، بينما 
كان االستعمال القرآين من قبل ذلك احلمل يصفها بـ 

»امرأته«.

»امرأة فالن« ليست بلضرورة زوجه
إن حضرة زكراي وصف قرينته بـ»امرأيت«، وذلك قبل أن 
حتمل له بيحي، قال تعاىل حكاية عنه: ﴿َقاَل َربِّ َأىنَّ 
ُر وَاْمرََأيِت َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك  َلَغيِنَ اْلِكبـَ َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَقْد بـَ
ْون الشاسع بني  ْفَعُل َما َيَشاُء﴾)5(، مما يؤكد على البـَ اللَُّ يـَ
مدلويل اللفظني »زوج« و»امرأة«. وبناء على هذا الفهم 
الدقيق فرَّق العرب بني الزوج واملرأة والصاحبة، حبيث إننا 
جند يف القرآن اجمليد هذين اللفظني يف سياقني خمتلفني. 
يف  ورد  »امرأة«  للفظة  القرآين  االستعمال  أن  فنجد 
املواضع اليت تفيد وجود عالقة جسدية بني الذكر واألنثى 
ولكن دون حتقق االنسجام الروحي أو الفكري، فذكر 
فرعون، حيث كانت  يقل زوج  فرعون ومل  امرأة  القرآن 
مؤمنة وزوجها كافر، وذكر امرأة نوح، وامرأة لوط، ومل 
يقل زوجتيهما، حيث كانتا كافرتني وزوجامها مؤمنان، 
أي أن فكرة االنسجام الروحي بني الذكر واألنثى كانت 
معدومة، هلذا وصف هللا تعاىل األنثى بـ »امرأة فالن«.

َزوُِّج املسيح تعرجيا على تـَ
بناء  اليت  العربية،  يف  الزوج  لفظ  داللة  لنا  تبينت  ملا 
أبرزها  القضااي،  من  لكثري  رؤيتنا  تصحيح  مت  عليها 
تعاىل:  قوله  اجلنة كما ورد يف  املؤمنني يف  أزواج  معىن 
﴿ُهْم وََأْزوَاُجُهْم يِف ِظاَلٍل َعَلى اأْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن﴾ )6(، 
﴿َكَذِلَك  تعاىل:  قوله  يف  العني  احلور  ماهية  وكذلك 

َوَزوَّْجَناُهْم حِبُوٍر ِعنٍي﴾ )7(.. فارتقت أفهامنا لندرك أن 
زوج املرء هو مثيله املكمل، ومجاعته اليت تقتفي أثره، 
تعاىل:  وقوله  املخلصون،  وأتباعه  مجاعته  النيب  فأزواج 
أي   )٨( اجْلَنََّة﴾  َوَزْوُجَك  أَْنَت  اْسُكْن  آَدُم  اَي  ْلَنا  ﴿َوقـُ
تعين  فالزوج  بك،  املؤمنني  ومجاعة  أنت  اجلنة  ادخل 
فيما تعين اجلماعة أيضا، إذا ما حتققت فكرة االنسجام 
الروحي بني اإلمام واملأمومني. فبالعودة إىل النبوءة عن 
َزوُِّج املسيح املزمع  املسيح )يتزوج ويولد له( ميكننا فهم تـَ
نزوله آخر الزمان على أنه ستكون له مجاعة، وسيسكن 
هو ومجاعته تلك اجلنة اليت ُوعد هبا يف ثالثة إهلامات 

متوالية يف سياق متصل، وهي:

 »اي آدُم اسكْن أنت وزوُجك اجلّنَة. 
اي مرمُي اسكْن  أنت وزوجك اجلّنة. 

اي أمحد اسكْن أنت وزوجك اجلّنة«)9(، 

نفسه    املوعود  املسيح  شرح  نقل  األنسب  ومن 
موضوع  ابلنبوءة  املعين  نفسه  هو  إنه  إذ  الوحي،  هلذا 
مرمي  هنا  مرمي  من  املراد  »ليس  حضرته:  قال  املقال، 
ُأّم عيسى، وال يعين آدم هنا آدم أاب البشر، وال يعين 
أمحد هنا سيدن خامت النبيني، وال يراد ِمن أمساء النبيني 
هذه  يف  الواردة  وغريهم  وداود  وعيسى  موسى  مثل 
من  املراد  أن  بل  أبعياهنم،  النبيني  أولئك  اإلهلامات، 
كل هذه األمساء. وحيث إن اسم مرمي هنا ال يشري إىل 
أية أنثى، بل يشري إىل املذّكر، فكان لزاًما أن ُتستعمل 
يقال: »اي  أن  أعين  القواعد،  املذكر حبسب  له صيغة 
يرْد هنا  أيًضا مل  الزوج فهو  أما لفظ  مرمي اسكْن«... 
مبعناه املعروف وإمنا يعين الرفقاء واألقارب، وكال املعنيني 

موجود يف القواميس«)10(.
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وماذا عن الولدة؟!
ماذا كان يقصد النيب من ذكر هذه الوالدة اي ترى؟! ال 
شك أن كل من يتزوج يولد له، إال من جعله هللا عقيما، 
َأوََكاَن كل ما عناه النيب هو لفت انتباهنا لعدم عقم املسيح 
احملمدي الذي ال زال التقليديون قابعني ابنتظاره؟! السبيل 
الذي سلكناه يف إدراكنا داللة لفظ »يتزوج« يف احلديث، 
لفظ  لفهم داللة  ذاته  السياق  التزام  إىل  جيعلنا مضطرين 
مؤمنة  مجاعة  تكوين  يعين  التزوج  فإذا كان  له«،  »يولد 
متجانسة ومنسجمة روحانيا مع إمامها ومؤسسها، فال بد 

أن الوالدة تشري إىل أمر يف سياق متصل أيضا. 
وفيما  معه  ومنسجمة  كبرية  مجاعة  املرء  يؤسس  قد 
السياسية  واألحزاب  الثقافية  كاملدارس  أعضائها،  بني 
تلك  تتشتت  ما  سرعان  ولكن  االقتصادية،  والتكتالت 
توجهاهتا كلية يف  تتغري  أو  برحيل مؤسسها،  التجمعات 
أحسن األحوال مع تغري قيادهتا، فتتحول تلقائيا إىل مجاعة 
املؤمنني  جديدة. ولكن ال يسري األمر هكذا مع مجاعة 
اليت يزرع هللا تعاىل بذرهتا بيده كجماعة املسيح املوعود، 
هو  املوعود  املسيح  حياة  يف  اجلماعة  تلك  تكوين  إن 

)يتزوج(، وقيام اخلالفة  النبوءة  األول من  الشق  مصداق 
نفس  من  الثاين  الشق  مصداق  هو  املوعود  املسيح  بعد 
وطاملا  ألبيه،  امتداد  الولد  إن  حيث  له(،  )يولد  النبوءة 
جيري القول السائر على األلسنة يف كل بالد العرب: »من 
خلَّف ما مات« فتعبري »يولد له« يعين يكون له َخَلٌف، 
أي خالفة. فاحلمد هلل أوال على حتقق النبوءة، واثنيا على 

نعمة اجلماعة واخلالفة.
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