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مقدمة

ّ
مقدمة
ِّ
هذا الكتاب مدخل للتعرف إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،اليت هي النشأة
الثانية املوعودة لإلسالم ،والظهور الثاين اآلخر جلماعة املسلمني امللحقة ابألولني
اليت أنبأ عنها القرآن الكرمي ،وهي تلك الفرقة الناجية املوعودة اليت أنبأ عنها النيب
 واملقدر ظهورها بعد مرحلة ال ُفرقة واالختالف والضعف والفساد الذي
سيصيب األمة ،وهي اليت نشأت هبا وفيها اخلالفة الراشدة الثانية املوعودة على
منهاج النبوة ،وهي تلك اجلماعة اليت جاءت أنباء كثيفة ومتنوعة عن قيامها
ووقت نشأهتا وظروفها وأحواهلا يف القرآن الكرمي ويف حديث النيب  .هذه
اجلماعة هي اجلماعة املنوط هبا تكميل تبليغ رسالة اإلسالم إىل العامل كله ،واليت
ويقق على يديها وعود
سيحقق هللا تعاىل هبا ظهور اإلسالم على الدين كلهُ ،
النصرة ،ويعيد هبا اإلسالم واملسلمني إىل األمن والسلم واجملد والسؤدد ،ويرسي
هبا أركان السالم العاملي.
فاجلماعة اإلسالمية األمحدية ليست حركة دينية قامت على اجتهاد نتيجة
ظرف معني ،وليست مذهبا فكراي قام ردا على مذاهب أخرى ،وليست مجاعة
سياسية بلباس ديين تطمح لتحقيق مصاحلها اإلقليمية أو العاملية ،بل هي مجاعة
املؤمنني األخرية املوعودة اليت نشأت أبمر هللا تعاىل وبدأت هبا النشأة الثانية
لإلسالم ،واليت حتمل على كاهلها عبء نشر الدعوة اإلسالمية احلقة ورسالة
9
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اإلسالم السامية ،وتبذل الغايل والنفيس يف سبيل إظهار صدق اإلسالم وصدق
النيب  وإعالء كلمة اإلسالم ون ْشر رسالته السمحة ،وتعمل على تربية املؤمنني
وتعليمهم الكتاب واحلكمة واإلسالم احلقيقي األصيل ،وتعمل على جتديد إمياهنم
برؤية آايت النصرة والتأييد اإلهلي  -بعد أن احنرف املسلمون عقداي وعمليا،
وأصبح اإلسالم جسدا بال روح ،وقشرا بال لب ،وبعد أن تفرق املسلمون واختلفوا
وفشلوا وذهبت ريهم بسبب فسادهم وفساد زعامتهم ،مما أدى إىل وقوعهم حتت
طائلة غضب هللا تعاىل وعقابه.
كذلك هي تلك اجلماعة اليت تُعد جتليًّا وجتسيدا جديدا لإلسالم احلقيقي
وللرمحة املهداة اليت جاء هبا النيب  املبعوث رمحة للعاملني .فغايتها رفع املعاانة
واآلالم عن البشرية املعذبة ،وهداية البشر كافة إىل ما فيه اخلري هلم وللعامل أمجع،
وذلك ابلتأكيد على أن األمن والسالم لن يتحقق يف العامل إال إذا رضيت البشرية
ابهلل تعاىل رًّاب ومبحمد  نبيا ورسوال ،وابلتأكيد على أن إنكار هللا تعاىل أو
اتباع اآلهلة الباطلة املتنوعة واملذاهب واألداين الفاسدة إمنا يقود البشرية إىل اهلالك
والدمار وإىل الكوارث احملققة اليت شهد العامل منوذجا هلا من قبل ،وأن العامل إذا
أعرض عن رسالة اإلسالم فإنه يقود نفسه إىل الفناء عاجال أو آجال.
ويف هذا الكتاب نستعرض النبوءات اليت حتققت؛ اليت تؤكد أن اجلماعة
حصرا ،وأدلة صدق مؤسسها  ونبذة
اإلسالمية األمحدية هي املصداق هلا ً
من سريته املطهرة ومسريته ودعواه ،مث مسات مجاعته وإجنازاهتا اليت هي مستمرة
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يف القيام بواجبها املقدس ورسالتها السامية اليت هي رسالة النيب .
كانت الفكرة من هذا الكتاب أن أيخذ القارئ صورة شاملة موجزة مركزة عن
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ومعتقداهتا ،ليسهل على القارئ بعد ذلك االطالع
على ذخرية كتبها وعلومها العظيمة اليت أعادت لإلسالم نصاعته ورونقه وهباءه
وجمده .وقد روعي أن تكون األفكار متكاملة قدر اإلمكان مع هذا اإلجياز ،رغم
صعوبة املهمة ،فنأمل من هللا تعاىل أن تتحقق الغاية اليت من أجلها وضع هذا
الكتاب.
وفق لتأليف هذا الكتاب األستاذ متيم أبو دقة ،وقام إبجنازه وإخراجه املكتب
العريب يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية .فجزاهم هللا أحسن اجلزاء وابرك فيهم
مجيعا ،آمني.
نسأل هللا تعاىل أن ينفخ روح بركة يف هذا الكتاب وجيعل أفئدة كثري من الناس
هتوي إليه ،وأن جيعله انفعا وشافيا للقراء الكرام ،وسببا هلدايتهم إىل اإلسالم احلق.
آمني
 14رمضان املبارك  1437ه
املوافق  20حزيران  2016م
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جاءت األنباء عن قيام اجلماعة اإلسالمية األمحدية وعن مؤسسها وعن ظروف
نشأهتا وواجباهتا وأعماهلا يف القرآن الكرمي ويف احلديث الشريف يف العديد من
النبوءات ،اليت ابلنظر إليها خنلُص إىل صورة متكاملة ال منلك أمامها إال اإلقرار
أبن الوقت هو الوقت ،وأن النبوءات قد حتققت حبقها جبالء ،وأهنا هي وحدها
املصداق هلذه األنباء دون منازع.
ويف هذا الفصل سنستعرض هذه النبوءات وكيفية حتققها.
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النبوءة األولى :النشأة الثانية لإلسالم  ..وآخرين
منهم ملا يلحقوا بهم
جلوسا عند رسول هللا  ،يتنعمون بصحبته ،ويتلقون
ذات مرة ،كان الصحابةُ ً
فيوض التزكية وتعليم الكتاب واحلكمة من مائدته الروحانية ،وقلوهبم فياضة ابحلمد
والثناء هلل رب العاملني ،وممتلئة ابليقني بتحقق وعود هللا تعاىل ابنتصار اإلسالم
وظهوره على الدين كله اليت بدأوا يستشعروهنا .فاشرأبت قلوهبم الستشراف
مستقبل اإلسالم ،وكيف ستستمر هذه النصرة وتتحقق إىل يوم القيامة؛ فنزلت
سورة اجلمعة 1لتذكرهم بنعمة هللا عليهم ،ولتجيب على ما تطلعت إليه أفئدهتم:
يُسب ُح لِل ما يف السماوات وما يف ْاأل ْرض الْملك الْ ُقدوس الْعزيز ا ْحلكيم *
ُهو الذي ب عث يف ْاألُميني ر ُس ًوال مْن ُه ْم ي ْت لُو علْيه ْم آايته ويُزكيه ْم ويُعل ُم ُه ُم الْكتاب
وا ْحل ْكمة وإ ْن كانُوا م ْن ق ْب ُل لفي ضالل ُمبني * وآخرين مْن ُه ْم لما ي ْلح ُقوا هب ْم وُهو
الْعز ُيز ا ْحلك ُيم( اجلمعة)4-2 :
1
وسا عْند النيب صلى الِلُ علْيه
نص احلديث :ع ْن أيب ُهريْرة رضي الِلُ عْنهُ قال ُكنا ُجلُ ً
ت م ْن ُه ْم اي
ت علْيه ُسورةُ ْ
وسلم فأُنْزل ْ
اجلُ ُمعة :وآخرين مْن ُه ْم لما ي ْلح ُقوا هب ْم قال قُ ْل ُ
ر ُسول الِل ف ل ْم يُراج ْعهُ حَّت سأل ثال ًًث وفينا سْلما ُن الْفارسي وضع ر ُسوُل الِل صلى الِلُ
علْيه وسلم يدهُ على سْلمان ُمث قال{ :ل ْو كان ْاإلميا ُن عْند الث راي لنالهُ رجا ٌل أ ْو ر ُج ٌل م ْن
ه ُؤالء} (صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن)
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ففهموا من هذه اآلايت اليت تقديرها :أن هللا الذي بعث فيهم رسوال منهم،
وهو حممد  ،الذي يتلو عليهم آايت هللا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة،
سيبعثه يف "آخرين منهم ملا يلحقوا هبم" ليقوم ابملهمة نفسها؛ أي أنه ستكون
للنيب  بعثتان! البعثة األوىل فيهم ،مث البعثة الثانية يف آخرين سيلتحقون هبم يف
املستقبل البعيد ،بعد فاصل زمين ،ولكن هؤالء اآلخرين ،رغم هذا الفاصل،
سيُعدون منهم ،وسينعمون بصحبة النيب  أيضا ،وسريون اآلايت وسيتلقون
التزكية والرتبية والتعليم منه .
بعث النيب  مرة أخرى بعد زمن طويل ،رغم
مل يتساءل الصحابة كيف سيُ ُ
غرابة هذا النبأ ،ومل يقولوا له :هل ستعيش طويال لتلتقي هبؤالء اآلخرين وتتلو
عليهم آايت هللا وتزكيهم وتعلمهم الكتاب واحلكمة كما علمتنا ،أم سيحييك هللا
تعاىل من بعد موتك ويبعثك جمددا كما بعثك فينا لتقوم هبذه املهام؟ فقد تعلموا
من النيب  أن عليهم أن يؤمنوا بوعود هللا تعاىل جمملةً وأن يفوضوا كيفيتها
وجزئياهتا إىل هللا تعاىل .وقد رأوا أن اآلايت واضحة يف التصريح بنبأ بعثته 
الثانية ،وهم يوقنون بتحققها .فكان سؤاهلم عن هؤالء السعداء اآلخرين الذين
ستكون فيهم هذه البعثة الثانية ،والذين سيحظون بصحبة النيب  جمددا،
وسيعدون منهم .فسألوا النيب { :م ْن ُه ْم اي ر ُسول الِل}؟
فكان جواب النيب  ،بعد أن وضع يده الشريفة على كتف سلمان الفارسي
:
18
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ال أ ْو ر ُج ٌل 2م ْن ه ُؤالء}
{ل ْو كان ْاإلميا ُن عْند الث راي لنالهُ رج ٌ
كان جواب النيب  مفاجئا وخالف التوقع! فسؤاهلم كان عن هؤالء اآلخرين
الذين سيُبعث فيهم النيب  ويظون بصحبته ،ولكن جواب النيب  كان عن
 2ورد يف حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم ما يلي:
ين عْند الث راي لذهب
ع ْن أيب ُهريْرة قال قال ر ُس ُ
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم {ل ْو كان الد ُ
به ر ُج ٌل م ْن فارس أ ْو قال م ْن أبْناء فارس حَّت ي ت ناولهُ} (صحيح مسلم ،كتاب فضائل
رجل من هؤالء" أن هذه
الصحابة) وهذا احلديث يؤكد أن املقصود بقوله :
ٌ
"رجال أو ٌ
اجلماعة سيؤسسها رجل يُعيد اإلميان إىل الثراي مث خيلفه رجال آخرون ،وأن هذه اجلماعة
ستبقى وستستمر.
أما الظن أبن املقصود من اجلواب هو أن الفرس سيدخلون اإلسالم -كما ذهب البعض-
وسيصبحون كالصحابة ،فهذا ال يصح ،ألن الفرس قد بدأوا ابلدخول يف اإلسالم يف زمن
اخللفاء الراشدين وال ميكن أن يشابه الصحابة يف الفضل أو يتساوى معهم يف زمنهم من آمن
بعدهم ومل يشهد النيب  ويرتىب على يده .مث لو كان هذا االفرتاض صحيحا لكان أوىل أن
يقول النيب  عندما وضع يده على كتف سلمان الفارسي " سيكون هذا وقومه" ،ألنه
خري الفرس يف ذلك الزمان ألنه صحايب ،وال ميكن أن أييت بعده يف ذلك الزمان من
بال شك ُ
هو خري منه .مث إن النيب  قد أخرب عن زمن مستقبلي بعيد يُرفع فيه اإلميان ويعيده الرجل
الفارسي ،أما يف زمن الصحابة فقد كان اإلميان يف أوجه وبقي واستمر يف حالة متقدمة يف
القرون الثالثة األوىل.
19
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حقيقة بعثته الثانية؛ فبني هلم أنه  لن يُبعث بنفسه ،بل سيقوم هبذه املهمة نيابة
عنه رجل فارسي منه  ،سيحظى بشرف متثيل النيب  وكأنه موجود بنفسه،
ويعمل على تربية مجاعته كرتبية الصحابة األوائل ،ويكون متفانيا يف حب النيب
 وطاعته حبيث يصبح وجوده الذايت معدوما؛ لذلك مل يذكره القرآن الكرمي،
بل ذكر أن الذي سيُبعث هو النيب نفسه  ،ألن هذا الرجل ليس له من نفسه
شيء ،بل سيكون مبنزلة ظل للنيب  تظهر به نبوة النيب  من جديد كما
تظهر الصورة يف املرآة ،بصفته أحد أتباعه املخلصني املتفانني ،وسريى العامل ببعثته
أيضا مشهد ظهور مجاعة اآلخرين اليت متاثل األولني من الصحابة.
فبهذا ،فهم الصحابة أن اإلسالم سيتعرض إىل فرتة من االحنطاط ،3بعد أن
يقق الغلبة يف ابدئ األمر اليت بدأوا يشهدوهنا ،وأن من املقدر له أن يصل إىل
مرحلة ابئسة من الفساد يصبح فيها جسدا بال روح ،وقشرا بال لب ،وأن اإلميان
سريفع من األرض ،ولكن هذا الرجل الفارسي سريتقي لينال هذا اإلميان ،مث ينزل
ُ
 3وردت أنباء فرتة االحنطاط والرتاجع والفساد اليت سيتعرض هلا اإلسالم ،واليت ستتلوها
هنضة اإلسالم من جديد لتستمر إىل يوم القيامة ،يف مواضع كثرية من القرآن .ويتضمن
اجلزء الثالثون "جزء عم" كثريا من السور اليت تركز على هذا النبأ العظيم؛ بل إن هذا هو
املغزى األساس الذي ركز عليه هذا اجلزء خاصة .وميكن مراجعة األجزاء الثامن والتاسع
والعاشر من التفسري الكبري حلضرة مزرا بشري الدين حممود أمحد اخلليفة الثاين للمسيح
املوعود واإلمام املهدي  ملزيد من التفاصيل.
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به إىل األرض جمددا ،لتتحقق به نشأة ًثنية لإلسالم بعد احنطاطه.
وابلنظر إىل حال األمة يف هذا الزمان ،سنجد أهنا قد وصلت إىل ذروة فسادها
حقًّا حبيث ال يُتصور مزيد ،وأن اإلميان قد ُرفع من األرض ،وأن األمة يف أردى
مراحل احنطاطها وتراجعها ،وأهنا حتتاج إىل نفحات القوة القدسية للنيب  لتحيا
من جديد .فال بد أن تكون هذه البعثة الثانية للنيب  قد حدثت ،ألن هذا هو
زماهنا.
وابلنظر إىل الدعوات القائمة يف األمة اإلسالمية ،جند أن مجاعة وحيدة فقط
هي اليت تعلن أهنا مصداق حتقق هذا النبأ ،وأن مؤسسها هو ذلك الرجل الفارسي
الذي أخرب عنه النيب  والذي خيلف النيب  يف البعثة الثانية .ووقوفها وحيدة
وإعالهنا أهنا مصداق هلذا النبأ ،بعد إدراكنا أن الوقت هو الوقت ،هو دليل كاف
قطعا .فكيف إن تفحصنا أحواهلا وأعماهلا
إلدراك أهنا هي مصداق هذه النبوءة ً
وخدماهتا؟
الواقع أن املنصف املطلع على أحواهلا ال جيد بُدًّا من االعرتاف أهنا تطابق
متاما ما كان عليه الصحابة األوائل  ،وهي تستحق أن تسمى مجاعة اآلخرين
وأن تُلحق جبماعة األولني.
فاجلماعة اإلسالمية األمحدية هي الوحيدة اليت تعمل على نشر دعوة اإلسالم
يف العامل أمجع وتبليغها للناس وبناء املساجد يف كل بقاع األرض ،وهي اليت تعمل
على نشر كتاب هللا القرآن الكرمي وتقدمي ترمجة معانيه بشَّت لغات العامل .وهي
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اليت تسعى لتعريف الناس ابلنيب  وأسوته احلسنة وتدافع عنه يف كل موطن بكل
بسالة ،وهي اليت تقف يف وجه محالت التنصري اليت استهدفت املسلمني يف البالد
النامية الفقرية يف أفريقيا ويف غريها ،وعملت على إعادهتم إىل اإلسالم ابحلجج
والرباهني ،وقامت مبساعدهتم بكل ما تستطيع يف جماالت الصحة والتعليم وتوفري
املاء النظيف والكهرابء وغريها ،على حمدودية إمكاانهتا .وهي اليت أعادت الشرف
واجملد لألمة؛ ابلتزامها اخللقي وأسوة أفرادها احلسنة وعملها الدؤوب ،الذي لو
قورن به عمل غريها من املسلمني جمتمعني فلن يبلغ عشر معشاره ،بل أدىن من
ذلك!
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النبوءة الثانية :افتراق األمة وفسادها كما حدث مع
بني إسرائيل وظهور الفرقة الناجية
أنبأ القرآن الكرمي أن األمة ستفرتق ،وسيتسلل إليها الشرك والفساد ،وسيُهجر
القرآن الكرمي ،كما يف قوله تعاىل:
ول اي رب إن ق ْومي اَّت ُذوا هذا الْ ُق ْرآن م ْه ُجوًرا( الفرقان)31 :
وقال الر ُس ُ
كما أنْزلْنا على الْ ُم ْقتسمني * الذين جعلُوا الْ ُق ْرآن عضني( احلجر-91 :
)92
كما أنبأ هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أبن األمة سيتسلل إليها الشرك وستتفرق
إىل طوائف وشيع كل حزب مبا لديهم فرحون ،كما حدث للذين من قبلهم:
وال ت ُكونُوا من الْ ُم ْشركني * من الذين ف رقُوا دين ُه ْم وكانُوا شي ًعا ُكل ح ْزب مبا
لديْه ْم فر ُحون( 4 الروم)33-32 :
كما أنبأ أيضا أن املسلمني سيُفسدون يف األرض ويقطعون أرحامهم:
ف ه ْل عسْي تُ ْم إ ْن ت ولْي تُ ْم أ ْن تُ ْفس ُدوا يف ْاأل ْرض وتُقطعُوا أ ْرحام ُك ْم( حممد:
)23
 4عندما يذر القرآن الكرمي من أمر ما فهذا يعين أنه يتنبأ أبنه سيحدث ،وإال كان التحذير
بال جدوى .لذلك فإنه يف التحذير من التفرق إشارة ونبوءة ابلتفرق.
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وجاءت أنباء هذه ال ُفرقة والفساد يف حديث النيب  ،حيث جاء فيه:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :إن بين إ ْسرائيل
ع ْن أنس بْن مالك قال قال ر ُس ُ
ت على إ ْحدى وسْبعني ف ْرقةً وإن أُميت ست ْفرت ُق على ثْن ت ْني وسْبعني ف ْرقةً ُكلها
افْرتق ْ
يف النار إال واحد ًة وهي ا ْجلماعةُ} (سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت)
وواقع احلال يبني أن هذا األمر قد حتقق ،وأن هذا وقت ذروته .فال سبيل
إلنكار أن األمة قد فسدت وتفرقت إىل فرق شَّت؛ كل حزب مبا لديهم فرحون،
يكفرون بعضهم بعضا ،بل ويتعطشون لدماء بعضهم ،وال يرقبون يف إخواهنم من
املسلمني إالً وال ذمة.
وقد أكد النيب  يف هذا احلديث أن الفرق واجلماعات والطوائف كلها
ستكون على الباطل ،وستدعو أتباعها إىل النار ،وأن فرقة واحدة فقط هي اليت
ستكون على احلق؛ وهي "اجلماعة"!
كذلك فقد أوضح النيب  حال هذه الفرق الفاسدة املتناحرة يف أحاديث
أخرى ،كما يف حديث حذيفة بن اليمان ،5حيث بني أبهنم يهدون بغري هديه
اس ي ْسألُون ر ُسول الِل صلى الِلُ علْيه
 5عن ُحذيْفة بْن الْيمان أنه كان ي ُق ُ
ول{ :كان الن ُ
ت اي ر ُسول الِل إان ُكنا يف
وسلم ع ْن ْ
ت أ ْسألُهُ ع ْن الشر َمافة أ ْن يُ ْدركين ف ُقْل ُ
اخل ْري وُكْن ُ
ت وه ْل ب ْعد
اخل ْري ف ه ْل ب ْعد هذا ْ
جاهلية وشر فجاءان الِلُ هبذا ْ
اخل ْري م ْن شر قال ن ع ْم قُ ْل ُ
ف
ت وما دخنُهُ قال ق ْوٌم ي ْه ُدون بغ ْري ه ْديي ت ْعر ُ
ذلك الشر م ْن خ ْري قال ن ع ْم وفيه دخ ٌن قُ ْل ُ
اخل ْري م ْن شر قال ن ع ْم ُدعاةٌ إىل أبْواب جهنم م ْن أجاهبُ ْم
ت ف ه ْل ب ْعد ذلك ْ
مْن ُه ْم وتُْنكُر قُ ْل ُ
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 ،وأن الواجب هو اعتزال تلك الفرق كلها ،بل خري للمؤمن من أن ينتمي إىل
أحدها أن يعض على أصل شجرة حَّت يدركه املوت .وأكد  أن الواجب
حينها هو لزوم "مجاعة املسلمني وإمامهم".
ويف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،6جاء أن األمة
ستبلغ من الفساد مبلغا عظيما وستتفرق إىل فرق تفوق السبعني ،وستكون الفرقة
َص َحاب}
الناجية هي اليت وصفها النيب  بقولهَ { :ما أ ََن َعلَْيه َوأ ْ
ومن املؤكد أن "اجلماعة" يف احلديث األول ،و"مجاعة املسلمني وإمامهم" يف
ت اي ر ُسول الِل ص ْف ُه ْم لنا ف قال ُه ْم م ْن جْلدتنا وي تكل ُمون أبلْسنتنا
إلْي ها قذفُوهُ فيها قُ ْل ُ
ت فإ ْن ملْ ي ُك ْن هلُْم
ت فما َتُْمُرين إ ْن أ ْدركين ذلك قال ت ْلزُم مجاعة الْ ُم ْسلمني وإمام ُه ْم قُ ْل ُ
قُ ْل ُ
صل شجرة حَّت يُ ْدركك
مجاعةٌ وال إم ٌام قال ف ْ
اعتزْل تْلك الْفرق ُكلها ول ْو أ ْن ت عض أب ْ
ت وأنْت على ذلك} (صحيح البخاري ،كتاب املناقب)
الْم ْو ُ
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :ليأْتني على أُميت ما
 6ع ْن عْبد الِل بْن ع ْمرو قال قال ر ُس ُ
أتى على بين إ ْسرائيل ح ْذو الن ْعل ابلن ْعل حَّت إ ْن كان مْن ُه ْم م ْن أتى أُمهُ عالنيةً لكان يف
ت على ثْن ت ْني وسْبعني ملةً وت ْفرت ُق أُميت على
صن ُع ذلك وإن بين إ ْسرائيل ت فرق ْ
أُميت م ْن ي ْ
ثالث وسْبعني ملةً ُكل ُه ْم يف النار إال ملةً واحدةً قالُوا وم ْن هي اي ر ُسول الِل قال ما أان
صحايب} (سنن الرتمذي ،كتاب اإلميان عن رسول هللا)
علْيه وأ ْ
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حديث حذيفة ،و"ما أان عليه وأصحايب" يف حديث عبد هللا بن عمرو هي كلها
إشارات واضحة إىل أن هذه الفرقة الناجية ستكون ذاهتا مجاعة اآلخرين اليت أنبأ
هبا القرآن الكرمي يف سورة اجلمعة ،اليت سيؤسسها الرجل الفارسي الذي سيكون
انئبا وخادما وممثال للنيب  ،والذي سيكون ظهوره وكأنه مبنزلة بعثة ًثنية له .
وابلنظر إىل التماثل يف الفساد وال ُفرقة الوارد يف نبأ احلديث الشريف بني األمة
اإلسالمية وبين إسرائيل ،فإننا خنلُص إىل فائدة هامة ترشدان إىل أن الفرقة الناجية
يف هذه األمة ينبغي أن تكون مماثلة أيضا للفرقة الناجية اليت قامت يف بين إسرائيل،
كما تشاهبت الفرق الضالة يف املسلمني مبثيالهتا عندهم .ومعلوم أن بين إسرائيل
قد تفرقوا إىل فرق كثرية ،حَّت أرسل هللا تعاىل إليهم املسيح عيسى بن مرمي ،
الذي أسس الفرقة الناجية ودعاهم لإلميان به .وهكذا فإن نبوءة احلديث الشريف
حصرا تلك الفرقة اليت يؤسسها مبعوث يف
تشري إىل أن الفرقة الناجية ستكون ً
األمة اإلسالمية ،ولن تقوم على اجتهاد وأهواء .7وال مفر لنا من اإلقرار أنه هو
 7جاء يف حديث معاوية بن أيب سفيان  أن النيب  قد مسى الفرق يف ذلك الزمان
ملل أهواء ،فعن معاوية بن أيب سفيان أن ر ُسول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :إن أ ْهل
الْكتاب ْني افْرتقُوا يف دينه ْم على ثْن ت ْني وسْبعني ملةً وإن هذه ْاألُمة ست ْفرت ُق على ثالث
اجلماعةُ وإنهُ سي ْخُر ُج يف أُميت أقْ و ٌام
وسْبعني ملةً ي ْعين ْاأل ْهواء ُكلها يف النار إال واحدةً وهي ْ
ب بصاحبه ال ي ْب قى مْنهُ عْر ٌق وال م ْفص ٌل إال
جتارى هب ْم تْلك ْاأل ْهواءُ كما ي تجارى الْكْل ُ
دخلهُ} (مسند أمحد ،كتاب مسند الشاميني)
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نفسه الرجل الفارسي الذي سيكون انئبا للنيب  يف بعثته الثانية ،ألنه هو املوعود
الوحيد الذي أشار إليه القرآن الكرمي .وهذا يرشدان أيضا إىل أنه سيكون مثيال
للمسيح يف هذه األمة نظرا إىل مهمته اليت متاثل مهمة املسيح عيسى بن مرمي
 يف بين إسرائيل.
وملا كان االفرتاق يف األمة قد حدث وبلغ أوجه ،وهو أمر واقع ،فال بد من أن
تكون الفرقة الناجية موجودة أيضا .وابلنظر إىل أن الفرق واجلماعات كلها ال
تتوفر فيها شروط الفرقة الناجية ،وال تعدو كوهنا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون،
وهي بنفسها ال تدعي أهنا قامت أبمر هللا تعاىل أو بوحيه ،فال مفر من اإلقرار
حصرا؛ تلك اجلماعة
أبن الفرقة الناجية املوعودة هي اجلماعة اإلسالمية األمحدية ً
اليت تعلن أهنا مجاعة اآلخرين امللحقة ابألولني اليت أنبأ هبا القرآن الكرمي ،اليت
املبعوث الذي ميثل النيب  يف بعثته الثانية ،والذي هو مثيل
أسسها أبمر من هللا
ُ
املسيح يف األمة؛ كون املسيح يف بين إسرائيل هو من أسس الفرقة الناجية.
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النبوءة الثالثة :وعد االستخالف وعودة الخالفة
الراشدة على منهاج النبوة ثانية
أنبأ القرآن الكرمي بقيام اخلالفة يف األمة اإلسالمية يف قوله تعاىل:
وعد الِلُ الذين آمنُوا مْن ُك ْم وعملُوا الصاحلات لي ْست ْخلفن ُه ْم يف ْاأل ْرض كما
است ْخلف الذين م ْن ق ْبله ْم وليُمكنن هلُْم دين ُه ُم الذي ْارتضى هلُْم وليُبدلن ُه ْم م ْن
ْ
ب ْعد خ ْوفه ْم أ ْمنًا ي ْعبُ ُدونين ال يُ ْشرُكون يب شْي ئًا وم ْن كفر ب ْعد ذلك فأُولئك ُه ُم
الْفاس ُقون( النور)56 :
إذ تضمن هذا النبأ أن املسلمني سيحظون خبالفة متاثل خالفة الذين قبلهم من
بين إسرائيل ،8وستقوم هذه اخلالفة يف الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وستكون

 8أما عن تشاهبها مع بين إسرائيل ،فقد بني النيب  فارقا ،وهو أن اخلالفة كانت يف بين
إسرائيل خالفة نبوة ،كلما هلك نيب انقضى زمنه وتبعه نيب خيلفه .أما يف هذه األمة ،فال
نيب وال رسول هلا إال حمم ٌد املصطفى  خامت النبيني ،الذي زمنه مستمر إىل يوم القيامة
ومل ينقض مبوته ؛ لذلك لن يُبعث فيها أنبياء بعده  يعلنون ببعثتهم إنقضاء زمنه
وبداية زمنهم والعياذ ابهلل ،بل سيقيم هللا تعاىل خلفاء يقومون مقام النيب  وخيلفونه.
وهذا ما جاء يف احلديث :عن أيب هريرة رضي هللا عنه ع ْن النيب صلى الِلُ علْيه وسلم قال:
وس ُه ْم ْاألنْبياءُ ُكلما هلك نيب خلفهُ نيب وإنهُ ال نيب ب ْعدي وسي ُكو ُن
{كان ْ
ت ب نُو إ ْسرائيل ت ُس ُ
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سببا لتمكني الدين واستتباب األمن من بعد اخلوف ،وستكون سببا لنشر التوحيد
ونبذ الشرك.
وابلفعل ،فقد حتقق النبأ أول مرة ،عندما قامت اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة بعد وفاة النيب  يف مجاعته مجاعة األولني؛ اليت كانت خري مجاعة مؤمنة
عاملة للصاحلات ،فمكن هللا تعاىل هبا الدين أبن تولت مجْع القرآن الكرمي
وح ْفظه ،وحافظت على سنة النيب  ومتسكت هبا ودافعت عنها ببذل الدماء،
وبدل هللا هبا اخلوف أمنا إذ نصرها نصرا عزيزا مؤزرا عندما تكالب عليها املرتدون
واملنافقون وشذاذ اآلفاق من الكافرين وأدعياء النبوة الكذبة وأرادوا القضاء عليها
ليقضوا على اإلسالم.
ولكن كان من املقدر أن ترتفع هذه اخلالفة الراشدة األوىل بعد فرتة من الزمن،
ألن مجاعة النيب  األوىل؛ مجاعة األولني ،ستصبح أقلية بعد أن يزداد عدد
الداخلني يف اإلسالم ممن مل يظوا مبصاحبة النيب  أو يرتبوا على يد الصحابة،
وألنه كان مقدرا أن يبدأ الفساد ابلتسلل من بعدها حَّت يبلغ أوجه بعد ثالثة
عشر قران .وقد أنبأ النيب  برفع اخلالفة الراشدة مث بعودهتا جمددا يف مجاعة
اآلخرين ،حيث جاء يف احلديث:
وه ْم حق ُه ْم فإن الِل سائلُ ُه ْم
ُخلفاءُ ف يكْثُ ُرون قالُوا فما َتُْمُران قال فُوا بب ْي عة ْاألول ف ْاألول أ ْعطُ ُ
اه ْم} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
اس ْرتع ُ
عما ْ
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عن ُحذيْفة بن اليمان قال قال ر ُس ُ
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :ت ُكو ُن الن بُوةُ
في ُك ْم ما شاء الِلُ أ ْن ت ُكون ُمث ي ْرف عُها إذا شاء أ ْن ي ْرف عها ُمث ت ُكو ُن خ ََلفَة على
مْن هاج الن بُوة ف ت ُكو ُن ما شاء الِلُ أ ْن ت ُكون ُمث ي ْرف عُها إذا شاء الِلُ أ ْن ي ْرف عها ُمث
ت ُكو ُن ُمْل ًكا عاضًّا ف ي ُكو ُن ما شاء الِلُ أ ْن ي ُكون ُمث ي ْرف عُها إذا شاء أ ْن ي ْرف عها ُمث
ت ُكو ُن ُمْل ًكا ج ْربيةً ف ت ُكو ُن ما شاء الِلُ أ ْن ت ُكون ُمث ي ْرف عُها إذا شاء أ ْن ي ْرف عها ُمث
ت ُكو ُن خ ََلفَة 9على مْن هاج الن بُوة ُمث سكت} (مسند أمحد ،كتاب أول مسند
الكوفيني)
وقد حتقق هذا النبأ حبذافريه؛ حيث قامت اخلالفة الراشدة أوال ،مث جاء بعدها
امللك العاض الذي ُمسي خالفةً والذي متثل يف األمويني مث العباسيني والفاطميني؛

 9نص احلديث يؤكد أن اخلالفة لن تنقطع يوما ،بل إهنا ستتسلسل وتتحول بعد أن تنشأ
أول مرة ،وهذا ما حتقق على أرض الواقع كما هو معلوم .فإشارة إىل نشأهتا أول مرة بعد
النبوة جاء نص احلديث ليقول" :مث تكون خالفةٌ على منهاج النبوة" وهنا الفعل "تكون"
هو فعل اتم فاعله "خالفةٌ" ،أما بعد ذلك فالفعل "تكون" أصبح فعال انقصا ،وامسه
عاضا" و "ملكا جربية" و"خالفةً على منهاج
املضمر هو "اخلالفةُ" وأصبح كل من "ملكا ً
النبوة" إمنا هي أخبار الفعل الناقص "تكون" املكرر .وتقدير اجلمل هو" :مث تكون اخلالفةُ
عاضا ..مث تكون اخلالفةُ مل ًكا جربيةً ..مث تكون اخلالفةُ خالفةً على منهاج النبوة".
مل ًكا ً
ويف هذا َتكيد للتسلسل الزمين بال انقطاع يف حتول اخلالفة من صورة إىل صورة ،ونفي
إمكانية وجود انقطاع زمين.
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الذين كانوا يتنازعون السلطة ويعضون عليها ويستمسكون هبا بشدة ويقتل
بعضهم بعضا من أجلها ،مث امللك اجلربي الذي ُمسي خالفة أيضا والذي متثل يف
جرباي متيز ابلقسوة
الدولة العثمانية 10اليت حكمت البالد اإلسالمية حكما ًّ
والقوانني واألحكام اجلربية ،وخاصة يف أواخر عهدها.
ووفقا هلذا احلديث ،ال مفر من التسليم أن مجاعة اآلخرين ،اليت هي الفرقة
الناجية ،ال بد أن تكون قد نشأت يف أواخر زمن خالفة امللك اجلربي الذي هو
 10هنالك من يقول إن هذا احلديث قد حتقق ،ولكننا ما زلنا يف فرتة امللك اجلربي اليت
يكم فيها حكام ظاملون مستبدون يف البالد اإلسالمية ،والذي ابنتهائه ستظهر اخلالفة
الراشدة على منهاج النبوة ،بل ومنهم من أخذ يبارك أعمال الثورة والتمرد واالنقالب على
هذه األنظمة مستبشرا وواعدا الناس بظهور هذه اخلالفة املزعومة بعد سقوطها! وهذا
القول ابطل بداهة ،ألن هؤالء احلكام ليسوا امتدادا خلالفة امللك ،وال يسمى حكمهم
ابخلالفة أصال ،وهم أبنفسهم يقرون أبن خالفة امللك سقطت بسقوط الدولة العثمانية.
والواقع أن نص احلديث ال يسفعهم يف فهمهم هذا؛ فاحلديث يتحدث عن اخلالفة حصرا
وحتوهلا من صورة إىل صورة ال عن نظم احلكم اليت ستحكم املسلمني عموما.
أما لو كان نص احلديث يقول يف آخره "مث تكون خالفةٌ على منهاج النبوة" ،كما كان يف
أوله ،لكان هنالك إمكانية للقول ابالنقطاع الزمين بني خالفة امللك اجلربي وعودة اخلالفة
الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،ولكن النص مل أيت هكذا ،وبذلك ُسدت طريق هذه
اإلمكانية.
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الدولة العثمانية ،وأنه ال بد أن تكون قد نشأت فيها اخلالفة الراشدة الثانية فورا
ودون انقطاع كما تلت خالفةُ امللك العاض اخلالفة الراشدة ،وكما تلت خالفةُ
امللك اجلربي خالفة امللك العاض.
كذلك فإن احلديث يبني أن هذه اخلالفة الثانية ستكون على منهاج النبوة،
كما كانت اخلالفة األوىل على منهاج النبوة .ومعلوم أن اخلالفة األوىل قامت بعد
وفاة النيب  يف مجاعة صحابته األولني ،حيث أقام هللا تعاىل اخلليفة األول أاب
بكر الصديق  ،مث أقام اخللفاء من بعده واحدا تلو اآلخر .فلكي تكون اخلالفة
الثانية على منهاج النبوة يف مجاعة اآلخرين كما كانت اخلالفة األوىل يف مجاعة
األولني فهذا يستلزم تلقائيا أن تقوم بعد البعثة الثانية للنيب  ،واليت سيمثله فيها
خادمه  ،ذلك الرجل الفارسي ،الذي سيكون مظهرا لبعثته الثانية .وخبالف
ذلك ال ميكن أن تقوم خالفة راشدة ،وال ُميكن أن توصف أبهنا على منهاج
النبوة.
ولقد حتقق هذا النبأ بكل وضوح وجالء يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،اليت
نشأت يف أواخر زمن الدولة العثمانية ،وقامت فيها اخلالفة الراشدة الثانية على
منهاج النبوة بعد وفاة خادم النيب  وممثله وانئبه الذي كان مظهرا للبعثة الثانية
للنيب ؛ مما جيعلها حقًّا خالفة على منهاج النبوة ،ألهنا قامت بعد البعثة الثانية
للنيب  يف مجاعة املؤمنني األخرية كما قامت اخلالفة األوىل بعد بعثته األوىل
يف مجاعة املؤمنني األوىل.
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هذه اجلماعة اليت شهد هللا تعاىل إبقامة اخلالفة فيها ابتداءً من ذلك الوقت
أهنا هي مجاعة اآلخرين الذين يشاهبون الصحابة يف اإلميان والعمل الصاحل ،وهي
اجلماعة الوحيدة اليت تعلن أبعلى صوهتا أبن اخلالفة قائمة يف األرض وأن اإلسالم
ما زال حيا وعزيزا ،وأن هللا تعاىل قد وعدها ابلنصرة كما وعد اخلالفة األوىل.
وهي اليت تقف صامدة أمام أعداء الدين من الداخل واخلارج الذين يبذلون كل
جهودهم للقضاء عليها.
مفرا من اإلقرار أبنه قد حتقق كامال
إن شيئا من التدبر يف هذا النبأ لن يرتك ًّ
يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،اليت قامت فيها اخلالفة منذ أكثر من قرن،
واستمرت ابلقيام مبهامها بكل ثبات ،وأيدها هللا بتوفيق ونصرة خارقة للعادة،
وصمدت أمام ظروف قاهرة ما كان ميكن أن تصمد أمامها لو مل يكن هللا معها
مؤيدا وانصرا .وهي اجلماعة الوحيدة اليت يق هلا أن تدعي أهنا على منهاج النبوة،
ألهنا قامت أبمر من هللا تعاىل بعد بعثة النيب  الثانية اليت خلفه فيها الرجل
الفارسي املوعود ،واليت تتجمع فيها ويف زمنها العناصر كلها املؤكدة أهنا هي
احلقة.11
 11أما الظن أبن اخلالفة الثانية ستكون خالفة حاكمة ملكية سلطانية عسكرية ،فهذه
جمرد أماين ال عالقة هلا ابلنبأ؛ إذ إن النبأ يؤكد أن خالفة امللك ستنقطع خبالفة امللك
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اجلربي مث تبدأ بعدها اخلالفة على منهاج النبوة ،ولن تكون هذه اخلالفة صورةً جديدة
خلالفة امللك .مث إن املسلمني قد عاشوا زمنا طويال حتت حكم اخلالفة السلطانية ،فما
لبثوا أن متردوا عليها بعد أن فسدوا هم كما فسد سالطينهم ،لذا فال يرجى صالح أحواهلم
بدولة خالفة عسكرية جديدة .وهللا تعاىل إمنا أراد أن تعود اخلالفة الراشدة لتعاجل هذا
الفساد وتصلح أحواهلم ولتقوم مبهام اخلالفة األوىل ،واليت هي مهام النبوة ،واليت اختصرها
هللا تعاىل يف قوله تعاىلُ  :هو الذي ب عث يف ْاألُميني ر ُس ًوال مْن ُه ْم ي ْت لُو علْيه ْم آايته ويُزكيه ْم
احلكْمة( اجلمعة.)3 :
ويُعل ُم ُه ُم الْكتاب و ْ
واليت هي تالوة آايت هللا؛ أي االهتمام ابلقرآن الكرمي ونشره يف العامل ،وكذلك تقدمي
األدلة على وجود هللا تعاىل ابحلجج العقلية واآلايت السماوية ،وتزكية املؤمنني وتطهريهم،
وتعليمهم الكتاب واحلكمة.

أما كون اخلالفة الراشدة األوىل حاكمة فهذا اقتضاه أن النيب  كان قد مجع له النبوة
وامللك -يف الفرتة املدنية حلكم إهلية؛ على رأسها تقدمي الشريعة الكاملة واألسوة احلسنة
يف شئون احلكم والسياسة -واخلالفة ورثته يف املنصبني .ولكن منصبه األساس هو النبوة
اليت مهماهتا تالوة آايت هللا والتزكية وتعليم الكتاب واحلكمة ،ومنصب اخلالفة األساس
هو املعين هبذه املهام أيضا .أما اخلالفة السلطانية اليت جاءت بعد اخلالفة الراشدة فلم
تكن سوى خالفة حكم ،ومل تكن تقوم مبهام اخلالفة الراشدة ،ومل تكن قادرة عليها.
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النبوءة الرابعة :املماثلة مع بني إسرائيل في الفضل
والفساد
أشار القرآن الكرمي إىل املماثلة بني األمة اإلسالمية وبين إسرائيل ،ووردت هذه
املماثلة يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي ،أبرزها ما جاء يف سورة الفاحتة ،أوىل
سور القرآن ،اليت تضمنت دعاءً جيب أن يردده كل مسلم يف صلواته راجيا أن
يكون من الذين أنعم هللا عليهم ،ال من املغضوب عليهم ،وال من الضالني.
ضوب علْيه ْم
ْ اهدان الصراط الْ ُم ْستقيم * صراط الذين أنْع ْمت علْيه ْم غ ْري الْم ْغ ُ
وال الضالني( الفاحتة)7-6 :
واملغضوب عليهم هم اليهود الذين أفرطوا يف دينهم ،وارتكبوا السيئات ابسم
هللا وابسم دينه ،فحل عليهم غضب هللا وعقابه .والضالون هم النصارى الذين
فرطوا يف دينهم واحنرفوا احنرافا كبريا أبعدهم عن التقوى والطهارة.
أما الذين هداهم هللا تعاىل صراطه املستقيم" ،وأنعم عليهم" من بين إسرائيل،
فهم من تذكرهم اآلية الكرمية:
وم ْن يُطع الِل والر ُسول فأُولئك مع الذين أنْعم الِلُ علْيه ْم من النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني وح ُسن أُولئك رفي ًقا( النساء)70 :
فالذين أنعم هللا عليهم من بين إسرائيل كانوا األنبياء والصديقني والشهداء
والصاحلني يف تلك األمة ،وهم الذين جيب أن يدعو املسلم ليكون منهم يف املرتبة
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واملكانة والفضل.
وهكذا فقد أكد القرآن الكرمي أن األمة ستنقسم إىل ثالث فرق رئيسة متاثل
الفرق الثالث اليت كانت يف بين إسرائيل؛ وهي أمثال اليهود ،وأمثال النصارى،
والذين أنعم هللا عليهم.
فأما أمثال اليهود وأمثال النصارى ،فهم الفرق الضالة اليت ستشكل أغلبية األمة
اإلسالمية عند فسادها ،اليت بتفحص أحواهلا سيتضح أهنا واقعة إما يف اإلفراط
أو يف التفريط ،وأهنا واقعة يف أخطاء عقدية وسيئات عملية متاثل ما وقع فيه بنو
إسرائيل بشقْيهم .وال شك أن هذه املماثلة يف الفساد قد بدأت ابلتسرب إىل
األمة منذ فرتة طويلة ،ولكنها تبلورت وظهرت يف صورهتا الكاملة عندما وصلت
األمة إىل القمة يف الفساد والتفرق .وإىل ذلك أشار حديث النيب :
ع ْن أيب سعيد ا ْخلُ ْدري ع ْن النيب صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :لت ْت ب عُن سنن م ْن
وه ْم قُ ْلنا اي
كان ق ْب ل ُك ْم ش ْ ًربا ش ْ ًربا وذر ًاعا بذراع حَّت ل ْو دخلُوا ُج ْحر ضب تب ْعتُ ُم ُ
ود والنصارى قال فم ْن} (صحيح البخاري ،كتاب االعتصام
ر ُسول الِل الْي ُه ُ
ابلكتاب والسنة)
أما الذين أنعم هللا عليهم ،12فاملقصود هبم تلك الفرقة الناجية ،اليت ستمتاز
 12العجيب أنه ال خالف على أن األمة سيأيت عليها ما أتى على بين إسرائيل من فساد
وفُرقة ،ولكن كثريين يغفلون عن أن األمة موعودة أيضا بوجود الفئة الثالثة اليت هي فئة
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وتربز وتظهر عندما يبلغ الفساد والتفرق ذروته ،وتكون كل الفرق على الباطل
سواها ،وهي اليت أشار هللا تعاىل إليها يف نبوءة سورة اجلمعة ،وهي مجاعة اآلخرين
امللحقة ابألولني ،اليت سيقيمها انئب النيب  وممثله يف بعثته الثانية.
وتشري اآلية السابقة إىل أن فرقة الذين أنعم هللا عليهم من هذه األمة ستحظى
مبراتب األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني ،وسينظر إليهم األنبياء
والصديقون والشهداء والصاحلون من األمم السابقة بعني الغبطة ويعتربوهنم أحسن
الرفقاء.
ولكن اآلية تبني أن شرط نوال هذه املراتب يف األمة اإلسالمية منوط بطاعة
هللا وطاعة الرسول ،وهذا فضل عظيم للنيب  خامت النبيني ،الذي بطاعته الكاملة
وااللتزام بشريعته والفناء يف حبه يرتفع املؤمنون إىل مراتب األنبياء ،بينما مل تتيسر
هذه املرتبة لألنبياء السابقني ،فلم ينل أتباعهم أكثر من مرتبة الصديقية ،حيث
يقول تعاىل:
والذين آمنُوا ابلِل وُر ُسله أُولئك ُه ُم الصدي ُقون والشهداءُ عْند رهب ْم هلُْم أ ْج ُرُه ْم
ورُه ْم( احلديد)20 :
ونُ ُ
فاألنبياء السابقون مل يكن مبقدورهم أن يرفعوا أتباعهم إىل مراتب األنبياء
الذين أنعم هللا عليهم عندما يبلغ الفساد ذروته .فكأهنم بذلك يقرون ابلفساد ويقبلونه
لألمة وال يرجون الصالح وال يتوقعونه.
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بطاعتهم هلم ،بل كان َتثريهم يقتصر على مرتبة الصديقية فما دون.13
وال شك أنه قد خال يف األمة من األولياء الصاحلني من كانوا يُعدون يف مراتب
األنبياء عند هللا تعاىل ،ممن انلوا هذه املراتب نتيجة تفانيهم يف طاعة النيب 
وحبه ،وانلوا وحيا صافيا وَتييدات إهلية وكرامات تفوق ما كان يظهر على أيدي
أنبياء بين إسرائيل أو غريهم .ولكنهم مل يُعرفوا كأنبياء ،وإن كانت مرتبتهم هي
مرتبة األنبياء عند هللا تعاىل ،ألن النبوة املستقلة اليت يناهلا أحد مباشرة من هللا
تعاىل أو اليت يوز هبا النيب سلطة على الشريعة أي ميكنه التغيري أو التبديل يف
شريعة سابقة أو األمر مبا خيالفها يف وقته قد انقطعت ببعثة خامت النبيني  ،ومل
يبق من النبوة إال املرتبة واملقام الذي شرطه الفناء الكامل يف طاعة الرسول 
وحبه.
 13املؤسف أيضا أن هناك من يقول إن أتباع النيب  لن ينالوا مقام النبوة كما كان
السابقون ،بل سينالون الصديقية فما دون ،ظنا منهم أن عقيدة ختم النبوة حتجب مقام
النبوة يف األمة! والواقع أن ختم النبوة يجب النبوة اجلديدة املستقلة اليت يصبح من يناهلا
نبيا جديدا برسالة جديدة ويُطوى هبا زمن النيب  والعياذ ابهلل ،أما درجات مقام النبوة
فإن ختم النبوة يفتحها على مصراعيها للفانني يف طاعة النيب  وحبه .واضح متاما أن
عقيدهتم هذه َمالفة متاما للقرآن الكرمي الذي يفيد عكس ذلك؛ وهو أن األنبياء السابقني
ما كانوا قادرين على إيصال أتباعهم إىل مقام النبوة بعكس النيب  الذي يع ُد هللا من
خيلص يف طاعته واتباعه والفناء فيه مبقام النبوة.
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وابلنظر إىل نبوءة مجاعة اآلخرين امللحقة ابألولني ،اليت ستشهد البعثة الثانية
للنيب  عن طريق الرجل الفارسي ،فإنه يتضح من هذه املشاهبة أنه سيكون أبرز
من سيحوز مقام النبوة يف األمة اإلسالمية اتباعا للنيب  ،وسيكون مميزا عن
غريه أبنه مبعوث ومكلف من هللا تعاىل مبهمة أشار إليها القرآن الكرمي وفصلها
النيب  يف حديثه ،وسيكون متفانيا يف النيب  إىل درجة أنه سيبدو وكأن النيب
 قد بُعث بعثة ًثنية ،ولكنه ابلطبع سيكون مبنزلة اخلادم لسيده  ،ومبنزلة
الصورة والظل لألصل .وسيكون يف مجاعة اآلخرين أيضا أمثال الصحابة من
الصديقني والشهداء والصاحلني الذين كانوا يف اجلماعة األوىل ،الذين سيكونون
مقدمني يف الفضل واملنزلة حبيث يعدون وكأهنم ملحقون ابألولني من أصحاب
النيب .
وابلنظر إىل املماثلة مع بين إسرائيل ،نرى أن القرآن الكرمي يعلن أن النيب 
كان مثيل موسى  ،لقوله تعاىل:
إان أ ْرسْلنا إلْي ُك ْم ر ُس ًوال شاه ًدا علْي ُك ْم كما أ ْرسْلنا إىل ف ْرع ْون ر ُس ًوال( املزمل:
)16
وابلنظر إىل حال األمة وما كان مياثله يف بين إسرائيل ،فال بد أن يكون هذا
الرجل الفارسي مثيل عيسى بن مرمي  ،الذي بُعث يف زمن الفرقة والفساد
واالحنطاط عند بين إسرائيل ،وأسس الفرقة الناجية فيهم.
لذا ،فليس عجيبا أن يذكر القرآن الكرمي نبوءة بعثة النيب  الثانية عن طريق
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الرجل الفارسي ،وأن يذكر احلديث نبوءة نزول املسيح يف الوقت والظروف نفسها
للقيام ابملهمة نفسها ،مما يؤكد أن النبوءتني تتعلقان بشخص واحد ومهمة
واحدة -وإن كان القرآن الكرمي قد ركز على أهنا بعثة ًثنية للنيب َ تكيدا على
أن زمنه ممتد إىل يوم القيامة ولن يكون هنالك مبعوث من بعده مستقال عنه
وينهي زمانه ،واحلديث ركز على أهنا نزول املسيح يف األمة إشارة إىل املماثلة يف
أحواله مع املسيح وأحوال األمة مع بين إسرائيل يف زمانه .وهذا ما سيتضح معنا
الحقا.
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النبوءة الخامسة :نزول املسيح وظهور املهدي
ورد يف احلديث الشريف نبأ نزول املسيح يف آخر الزمان حكما عدال ليقتل
الدجال ويكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية .ومن األحاديث اليت تذكر
نزوله ما يلي:14
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :والذي
عن أيب ُهريْرة رضي الِلُ عْنهُ قال قال ر ُس ُ
ن ْفسي بيده ليُوشكن أ ْن ي ْنزل في ُك ْم ابْ ُن م ْرمي حك ًما ع ْدًال ف ي ْكسر الصليب وي ْقتُل
ال حَّت ال ي ْقب لهُ أح ٌد} (صحيح البخاري ،كتاب
ا ْخلْنزير ويضع ا ْجل ْزية ويفيض الْم ُ
أحاديث األنبياء)
كما ورد يف مسلم:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم....{ :ف ب ْي نما
ع ْن الن واس بْن مسْعان قال قال ر ُس ُ
ُهو كذلك إ ْذ ب عث الِلُ الْمسيح ابْن م ْرمي ف ي ْنزُل عْند الْمنارة الْب ْيضاء ش ْرقي دم ْشق
ب ْني م ْه ُرودت ْني واض ًعا كفْيه على أ ْجنحة ملك ْني إذا طأْطأ رأْسهُ قطر وإذا رف عهُ
حتدر مْنهُ ُمجا ٌن كالل ْؤلُؤ فال يل لكافر جي ُد ريح ن فسه إال مات ون ف ُسهُ ي ْن تهي
ث ي ْن تهي ط ْرفُهُ ف يطْلُبُهُ حَّت يُ ْدركهُ بباب لُد ف ي ْقتُلُهُ} (صحيح مسلم ،كتاب
حْي ُ
الفنت وأشراط الساعة)
 14خرب نزول املسيح وخروج الدجال جاء يف أحاديث كثرية رواها ما يزيد على عشرين
صحابيا ،مما جيعله نبأ متواترا ،بل لعله من أوثق األنباء اليت يذكرها احلديث الشريف.
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أخبار عن ظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان أيضا يف وقت نزول
وقد وردت ٌ
املسيح؛ مما يعين أن املسلمني ينتظرون املسيح واملهدي وفقا للحديث .أما القرآن،
فكما ذكران سابقا ،فهو يذكر البعثة الثانية للنيب  يف أوائل سورة اجلمعة 15عند
افرتاق األمة وضعفها ،واليت فسرها النيب  ببعثة رجل فارسي يعيد اإلميان إىل
األرض بعد أن يرتفع إىل الثراي .وهكذا يبدو ظاهراي أن املسلمني ينتظرون ثالثة
أشخاص وفقا ألنباء القرآن واحلديث وهم :الرجل الفارسي نئب النيب  يف

بعثته الثانية ،املسيح ،واملهدي.
وفيما يتعلق ابحلديث ،فقد بني صحيح احلديث الشريف أن املسيح نفسه
سيكون اإلمام املهدي أيضا ،حيث جاء يف مسند أمحد وصفا للمسيح أبنه إمام
مهدي:
ك م ْن عاش مْن ُك ْم
ع ْن أيب ُهريْرة ع ْن النيب صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :يُوش ُ
 15هنالك إشارات قرآنية مباشرة آخرى إىل هذه البعثة منها قوله تعاىل:
اب ُموسى إم ًاما ور ْمحةً أُولئك
أفم ْن كان على ب ينة م ْن ربه َويَ ْت لُوهُ َشاهد م ْنهُ وم ْن ق ْبله كت ُ

احلق م ْن ربك
ك يف مْرية مْنهُ إنهُ ْ
يُ ْؤمنُون به وم ْن ي ْك ُفْر به من ْاأل ْحزاب فالن ُار م ْوع ُدهُ فال ت ُ
ولكن أ ْكث ر الناس ال يُ ْؤمنُون( هود  ،)18حيث تذكر هذه اآلية بوضوح أن شاهدا من
النيب  سيتلوه يف املستقبل ،وأن النار موعد من سينكر النيب  وذلك الشاهد ،وجيب
أال يكون هنالك مراء يف هذا األمر.
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أ ْن ي ْلقى عيسى ابْن م ْرمي إم ًاما م ْهد ًّاي وحك ًما ع ْدًال ف ي ْكس ُر الصليب وي ْقتُ ُل ا ْخلْنزير
ب أ ْوزارها} (مسند أمحد ،كتاب ابقي مسند املكثرين)
ويض ُع ا ْجل ْزية وتض ُع ا ْحل ْر ُ
كما جاء يف سنن ابن ماجة أنه ال مهدي إال املسيح:
س بْ ُن عْبد ْاأل ْعلى حدث نا ُحمم ُد بْ ُن إ ْدريس الشافعي حدثين ُحمم ُد بْ ُن
عن يُونُ ُ
خالد ا ْجلندي ع ْن أابن بْن صالح ع ْن ا ْحلسن ع ْن أنس بْن مالك أن ر ُسول الِل
اس
صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :ال ي ْزد ُاد ْاأل ْم ُر إال شد ًة وال الدنْيا إال إ ْداب ًرا وال الن ُ
وم الساعةُ إال على شرار الناس وال الْم ْهدي إال عيسى ابْ ُن م ْرمي}
إال ُش ًّحا وال ت ُق ُ
16
(سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت)
حصرا.17
وهذا احلديث يؤكد أن املهدي احلق سيكون هو املسيح ً
 16حاول بعض احملدثني التشكيك يف هذا احلديث ألنه خيالف عقيدهتم بظنهم أن املهدي
غري املسيح ،ولكن هذا التشكيك ال يصح ،ألنه مروي عن ثقات كما أورد أهل العلم.
وذكر السندي شارح سنن ابن ماجة ما قاله احلاكم يف أن هناك من ظن أن هذا احلديث
قد انفرد فيه الشافعي ،وهذا ليس بصحيح ،مث أورد سندا أليب يىي بن السكن عن حممد
بن خالد اجلُندي أيضا .مث قال السندي إن احلاكم قال إن اجلُندي جمهول ،وقد أخطأ يف
هذا إذ روى عنه أهل العلم أحاديث أخرى وقال عنه يىي بن معني إنه ثقة.
 17قال السندي تعليقا على هذا احلديث" :وهذا احلديث فيما يظهر ببادئ الرأي َمالف
لألحاديث يف إثبات مهدي غري عيسى بن مرمي وعند التأمل ال ينافيها ،بل يكون املراد
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أما أخبار املهدي ومعاملته مع املسيح اليت يبدو منها أهنما شخصان َمتلفان،
فهي ضعيفة ومتعارضة بشدة ظاهراي ،18وينبغي أن تؤول وتفهم على ضوء ما هو
أوثق منها من األحاديث.
أما عن زمانه ،فتؤكد األحاديث -كما رأينا يف حديث البخاري أعاله -أن
زمانه سيكون زمن افرتاق األمة وضعفها ،ألنه سيكون حكما عدال؛ حيث
سيفصل فيما اختلفت فيه الفرق اإلسالمية املتفرقة ،وهذا يعين أنه لن يكون
منتميا ألي منها ،بل سيؤسس فرقته اجلديدة ،اليت ستكون هي الفرقة الناجية.
من ذلك أن املهدي حق املهدي هو عيسى بن مرمي وال ينفي ذلك أن يكون غريه مهداي
وهللا أعلم" .ونقول أبننا إذا قبلنا هذا التأويل فهو سيؤدي إىل النتيجة نفسها ،وهي أن
شخصية املهدي احلق الكامل هي شخصية املسيح نفسها ،أما غريه ممن ميكن أن يسموا
أبئمة مهديني فهم دونه ،وهلذا فستنتفي احلاجة إىل وجود مهدي غريه يف وقته ،وتصبح
األنباء املتعلقة ابإلمام املهدي املصاحب للمسيح َّتصه هو حصرا .أما من ميكن أن
يسمى إبمام مهدي خارج ذلك الزمان جتاوزا فهو ليس اإلمام املهدي املقصود ابألحاديث
أصال.
 18كذلك جتدر اإلشارة إىل أن األحاديث يف الصحاح اليت ُحتمل على أهنا تتعلق ابملهدي
الذي يلتقي ابملسيح عند نزوله مل تذكر اإلمام املهدي بل ذكرت أمريا أو إماما دون تعريفه.
ومع ذلك ،فهي عند َتويلها تفيد يف إلقاء الضوء على جوانب َمتلفة من نبوءة نزول
املسيح.
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وقد رأينا سابقا ،أن نبوءة بعثة النيب  الثانية يف اآلخرين ،وَتسيس مجاعة
اآلخرين امللحقة ابألولني على يد انئبه الرجل الفارسي ،ستكون أيضا عند افرتاق
األمة إىل فرق ومذاهب شَّت .وهكذا يتضح أن زمان املبعوث الفارسي الذي
ذكره القرآن هو زمان نزول املسيح نفسه!

فكيف نوفق بني النبوءتني إذن؟

ليكن واضحا أن القرآن الكرمي ال يذكر سوى بعثة النيب  الثانية يف اآلخرين
عن طريق الرجل الفارسي كما أوضحنا ،ومع أن نبأ نزول املسيح يف آخر الزمان
 الذي سيكون هو بنفسه اإلمام املهدي واحلكم العدل -قد ورد يف احلديث،وهو أدىن درجة من القرآن كما هو معلوم ،إال أنه ال سبيل إىل إنكاره ،بسبب
تواتر خرب نزوله .لذلك جيب أن نقدم خرب القرآن على خرب احلديث ،وأن نبحث
عن مرتكز خلرب نزول املسيح يف القرآن .فخرب نزول املسيح ،على ما يمله من
أمهية ،ينبغي أن يكون موجودا يف القرآن تصريا أو تلميحا.
وابلنظر إىل القرآن الكرمي جند أنه مل يذكر خرب نزول املسيح عيسى بن مرمي
 بنفسه مطلقا ،وال يقبل هذا النزول على ظاهره ،وذلك ملا يلي:
أوال :أعلن القرآن الكرمي وفاة املسيح عيسى بن مرمي  آبايت قاطعة،
وأكد أيضا أنه لن يعود بنفسه يف آخر الزمان لكسر صليب النصارى الذين
اَّتذوه إهلا –خالفا خلرب احلديث ظاهراي ،-كما أنه قد تويف قبل فساد النصارى
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وَتليههم له .19فهذا احلكم القرآين وحده كاف لكي نرفض عودة املسيح عيسى
 19يعلن القرآن الكرمي وفاة املسيح عيسى بن مرمي  بصورة قاطعة يف مواضع عديدة.
وسنكتفي بتبيان أن هللا تعاىل قد وعده ابلوفاة يف قوله :إ ْذ قال الِلُ اي عيسى إين
ُمت وفيك( آل عمران ،)56 :مث ذكر القرآن الكرمي أن الوفاة قد متت ابلفعل قبل فساد
ت فيه ْم ف لما ت وف ْي تين ُكْنت أنْت
ت علْيه ْم شهي ًدا ما ُد ْم ُ
النصارى يف قوله تعاىل :وُكْن ُ
الرقيب علْيه ْم وأنْت على ُكل ش ْيء شهي ٌد( املائدة )118 :وهذا يعين أنه سيشهد أمام
هللا تعاىل يوم القيامة أنه قد بلغهم الدين احلق ،وشهد عليهم أهنم يسريون عليه ،مث فارقهم
ابلوفاة وهم على التوحيد ،مث مل يعد مرة أخرى بنفسه إلبطال عقيدهتم الشركية القائمة
على َتليهه .وقد فسر النيب  هذه اآلية ضمنيا يف حديث الردة الشهري حيث جاء فيه:
ال إنك
ول اي رب أُصْيحايب ف يُق ُ
{وإنهُ ُجياءُ برجال م ْن أُميت ف يُ ْؤخ ُذ هب ْم ذات الشمال فأقُ ُ
ت
ال ت ْدري ما أ ْحدثُوا ب ْعدك فأقُ ُ
ت علْيه ْم شه ً
يدا ما ُد ْم ُ
ول كما قال الْعْب ُد الصال ُح وُكْن ُ
فيه ْم ف لما ت وف ْي تين ُكْنت أنْت الرقيب علْيه ْم وأنْت على ُكل ش ْيء شهي ٌد} (صحيح
البخاري ،كتاب تفسري القرآن) ،وهبذا فقد أكد النيب  أنه كما فارق قومه ابلوفاة اليت
هي املوت حصرا كذلك حدث مع عيسى بن مرمي  ،وأنه كما مل يشهد ردهتم كذلك
فإن املسيح مل يشهد ردة النصارى وكفرهم وَتليههم له .فلو كان حيًا حَّت اليوم الستلزم
هذا أن النصارى مل يفسدوا وأهنم ما زالوا على التوحيد ،مث لو نزل بنفسه وأصلح فساد
النصارى فهذا يستلزم أنه سيكذب على هللا تعاىل يوم القيامة ،والعياذ ابهلل ،ألنه قد عاد
وكسر صليبهم وأبطل شركهم .فهذه اآلية وحدها يف سورة املائدة تقدم دليال كافيا من
القرآن الكرمي على وفاة املسيح وعلى استحالة نزوله بنفسه .وقد وردت أدلة أخرى عديدة
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بن مرمي  بنفسه من أساسها ،ألهنا تصطدم ابلقرآن الكرمي.
أما الظن أبن املسيح ما زال حيًا ،وأنه قد ُرفع إىل السماء ،20وأنه ما زال حيًّا
على وفاة املسيح يف القرآن الكرمي واستحالة عودته بنفسه تصريا وتلميحا ،وقد قدمها
حضرة املؤسس يف العديد من كتبه وفصلها تفصيال.
 20أما الظن أبن الرفع حيًا إىل السماء مذكور يف القرآن ،فهو أيضا فهم خاطئ ،ألن
القرآن الكرمي مل يذكر رفعا إىل السماء حيًا ،بل ذكر رفع الروح الذي يكون بعد املوت
ألرواح األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني ،حيث يظون مبراتب رفيعة وفقا لدرجاهتم،
لذلك قال تعاىل :إين ُمت وفيك وراف ُعك إيل( آل عمران ،)56 :وذكر الرفع بعد الوفاة
َتكيدا على أنه سيحدث ترتيبا بعدها .والعلة يف وعد هللا للمسيح أبن ترفع روحه هو أن
اليهود كانوا يريدون قتله على الصليب ليكون ملعوان وفقا لعقيدهتم؛ حيث ورد يف التوراة:
ت ،ف ُقتل وعل ْقتهُ على خشبة * فال تب ْ
{وإذا كان على إنْسان خطيةٌ حقها الْم ْو ُ
ت ُجث تُهُ
اخلشبة ،ب ْل ت ْدفنُهُ يف ذلك الْي ْوم ،ألن الْ ُمعلق مْل ُعو ٌن من هللا( }.الت ثْنية -22 : 21
على ْ
 ،)23فوعد هللاُ املسيح  أبهنم لن ينجحوا يف قتله على الصليب لكي ال يكون ملعوان
وفق عقيدهتم ،بل سيحظى ابلرفع واإلكرام عند هللا ،والذي هو عكس اللعنة؛ ألن اللعنة
هي الطرد من رمحة هللا تعاىل واإلبعاد منه .أما اليهود والنصارى فقد ُشبه هلم أنه قد قُتل
على الصليب ،وهبذا أثبت اليهود عليه اللعنة ،وأقرهم عليها النصارى لألسف؛ حيث
اعتقدوا أنه قد مات ملعوان ،وامتص كل اللعنات اليت يستحقها اجملرمون يف املاضي ويف
يح افْ تداان م ْن ل ْعنة الن ُاموس،
املستقبل ،بل صار لعنة متجسدة كما يقول بولس{ :الْمس ُ
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وب« :مْل ُعو ٌن ُكل م ْن ُعلق على خشبة»( }.رسالةُ بُولُس
إ ْذ صار ل ْعنةً أل ْجلنا ،ألنهُ مكْتُ ٌ
الر ُسول إىل أ ْهل غالطية  -)13 : 3والعياذ ابهلل -ليكون فداءً للبشرية! فجاء القرآن

الكرمي ليبطل عقيدة اللعنة عند اليهود والنصارى بطريقني؛ األول أن هللا تعاىل قد مكر

مكرا ليبطل حيلة اليهود بلعنه ووعد املسيح ابلنجاة من القتل على الصليب مث ابلوفاة وفاة
ً
طبيعية فيما بعد حبيث يتبع هذه الوفاة رفع روحه وإكرامه ،كما يف قوله تعاىل :ومكُروا
ومكر الِلُ والِلُ خ ْ ُري الْماكرين * إ ْذ قال الِلُ اي عيسى إين ُمت وفيك وراف ُعك إيل وُمطهُرك من
الذين كفُروا وجاع ُل الذين ات ب ُعوك ف ْوق الذين كفُروا إىل ي ْوم الْقيامة( آل عمران-55 :
 ،)56والثاين أن وعد هللا تعاىل بنجاته من الصليب قد حتقق ،وأهنم ظنوا أهنم قد قتلوه

على الصليب ولكن هذا مل يدث وفقا إلعالن القرآن :وما ق ت لُوهُ وما صلبُوهُ ولك ْن ُشبه
هلُْم( النساء ،)158 :لذا فقد اهنارت عقيدة اللعنة عند اليهود الذين أخزاهم هللا بنجاته،
واهنارت العقيدة املسيحية احملرفة القائمة على الفداء املرتبط ابللعنة املرتبطة مبوته على
الصليب إبعالن القرآن الكرمي .ولكن كان مقدرا أن تتبني تفاصيل جناته من املوت على
الصليب وتقدم األدلة اليت تثبت صدق اإلعالن القرآين بنجاته فيما بعد عندما يستعلي
الصليب ،فيخرج انئب النيب  ذلك املسيح املوعود فيكسر الصليب بتقدمي هذه األدلة
من كتبهم ومن مراجع اترخيية وعلمية.
إن اإلعالن القرآين قد جعل عقيدة جناة املسيح من املوت على الصليب عقيدة إسالمية
راسخة ال ميكن أن يقول خبالفها مسلم .ولكن َتثرا بعقيدة النزول ،ومبعتقدات النصارى
أيضا ،دخلت عند البعض عقيدة أنه قد وقع شبهه على شخص آخر ،وهو الذي صلب،
أما املسيح فقد رفع إىل السماء .وهذه العقيدة ليس هلا سند يف القرآن أو احلديث مطلقا،
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فيها ،وأنه سينزل من السماء حتقيقا لنبأ نزوله يف آخر الزمان ،فهي عقيدة دخيلة
مبتدعة يرفضها القرآن الكرمي رفضا اباتًّ ،ومل ترد يف أي حديث ،وقد نشأت َتثرا
بعقيدة النصارى الذين قالوا برفعه إىل السماء وحتوله من الناسوت إىل الالهوت
بعد صلبه ،وأسهم فيها الفهم اخلاطئ ملفهوم النزول الوارد يف األحاديث ،والظن
أنه نزول من السماء ،مع أن األحاديث مل تذكر مطلقا رفعا إىل السماء وال نزوال
من السماء.21
اثنيا :مع أن القرآن الكرمي قد صرح بوفاة املسيح عيسى بن مرمي  وبعدم
قطعا كما أوضحنا سابقا ،ومع أن هذا الدليل  -إضافة
عودته قبل يوم القيامة ً
إىل أدلة أخرى عديدة يف القرآن الكرمي  -قاطع وكاف وشاف ،فلو جتاوزان ذلك
وافرتضنا جدال أن املسيح سين زل بنفسه على كل حال ،فإن هذا النزول يعين
ويكفي إلثبات أهنا دخيلة من عقائد النصارى أن مرجعها الوحيد هو رواية ابن اسحاق
اليت رواها ابن كثري واليت جاء يف أوهلا" :حدثين رجل كان نصرانيا فأسلم!!!".
 21ورد لفظ النزول يف األحاديث دون السماء ،ومل ترد كلمة السماء إال يف حديث واحد
رواه البزار وأخطأ فيه وأدرج كلمة "من السماء" يف املنت .ومما يدل على أنه إدراج وخطأ
منه هو أن ابن حبان الذي جاء بعد البزار قد روى احلديث نفسه ابلسند نفسه دون "من
السماء" .كما كان البزار معروفا ابخلطأ واالرجتال وقد جرحه النسائي ،وقال عنه الدارقطين
وغريه من علماء احلديث إنه خيطئ يف اإلسناد واملنت ويرجتل كثريا وال يدث من كتاب
كما كانت عادة احملدثني.
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جميء نيب بعد سيدان حممد خامت النبيني  الذي ال نيب بعده ،22ويعارض القرآن
الكرمي الذي مل يذكر أن املسيح سيبُعث نبيا لألمة اإلسالمية بعد أن بُعث إىل
بين إسرائيل ،بل قد حصر القرآن بعثته ببين إسرائيل ،كما يف قوله تعاىل :ور ُس ًوال
إىل بين إ ْسرائيل( آل عمران ،)50 :وقوله تعاىل :وإ ْذ قال عيسى ابْ ُن م ْرمي اي
ول الِل إلْي ُك ْم ُمصدقًا لما ب ْني يدي من الت ْوراة وُمبشًرا بر ُسول
بين إ ْسرائيل إين ر ُس ُ
امسُهُ أ ْمح ُد( الصف )7 :ويف اآلية الثانية جيدر أن نالحظ أن
أيْيت م ْن ب ْعدي ْ
سيبعث بعده .ولو كان سينزل يف آخر الزمان بعد
املسيح  قال أبن النيب 
ُ
النيب  لكان واجبا أن يقول إنه سينزل مرة أخرى بعد أمحد!

اثلثا :إن نزول املسيح عيسى بن مرمي  بنفسه سيؤدي إىل كسر خامتية
النيب  23الذي هو أفضل األنبياء وأكملهم وأعالهم منزلة وآخرهم شريعة وزماان.
 22قد يقول قائل إن عيسى  كان نبيا من قبل ،ونزوله ال يعين جميء نيب جديد ،ألنه
نيب سابق .إن هذا القول جيانب الصواب؛ ألن النيب  هو خامت النبيني ،ومن أهم معاين
نيب قدمي أو
ختم نبوة النيب  هو أن زمانه ممتد إىل يوم القيامة ،وأنه لن أييت من بعده ٌ
جديد .أما نزول املسيح واالعتقاد ببقائه حيا يف السماء إمنا جيعل زمن املسيح هو املمتد،
حمتوى فيه ،وسيكون املسيح آخر األنبياء عهدا ابألمة بال مراء،
ويصبح زمن النيب 
ً
حاش هلل!
 23العجيب أن البعض يركزون على أن معىن خامت النبيني أنه  آخر األنبياء فحسب
وينسون أن أبرز معاين اخلامتية هي األفضلية والكمال املطلق على سائر النبيني وليس جمرد
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فختم النبوة مينع بعثة أي نيب مستقل قدميا كان أم حديثا أو جميئه أو نزوله أبي
طريقة .24ولو كان املسيح عيسى بن مرمي  سينزل بنفسه فهذا يعين أنه هو
من سيكون آخر األنبياء زماان وعهدا ،25بل إن زمانه سيصبح طويال وممتدا
اآلخرية فحسب ،علما أن اآلخرية اقتضاها كمال النيب  وأفضليته املطلقة ،ألنه ليس
بعد الكمال كمال .مث هم مع تركيزهم وحتديدهم معىن اخلامتية ابآلخرية فقط ينقضوهنا
أبنفسهم ابعتقادهم أن عيسى بن مرمي  سينزل بنفسه وسيكون نبيا من بعده !
 24حاول البعض حل هذا اإلشكال ابلقول إن عيسى بن مرمي  عندما سين زل لن
ين زل نبيا ،بل سينزل للقيام ابملهام اليت ذكرها احلديث فحسب ،ولن يكون له عمل مع
األمة اإلسالمية خبالف ذلك ،بل سيتبع أئمة املسلمني وسيصلي خلفهم! والواقع أن هذه
الفكرة مسيئة جدا للمسيح عيسى بن مرمي  ألهنا تفرتض أن نبوته ستنزع منه؛ والنبوة
مقام كرمي يُنال بفضل هللا تعاىل ومن انله فال يُنزع منه .كذلك فقد ورد يف حديث النيب
 يف صحيح مسلم أن املسيح النازل سيكون نبيا حتما حينها ،وتكرر وصفه ابلنيب أربع
ب
مرات ،يف حديث واحد الذي جاء فيه ...{ :وُْيصُر نيب الِل عيسى وأ ْ
صحابُهُ  ...ف ْريغ ُ
صحابُهُ}
نيب الِل عيسى ُ ...مث ي ْهب ُ
ب نيب الِل عيسى وأ ْ
ط نيب الِل عيسى وأ ْ
صحابُهُ  ....ف ْريغ ُ
(صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة)
 25هنالك من يقول إن اآلية الكرمية وإ ْن م ْن أ ْهل الْكتاب إال ليُ ْؤمنن به ق ْبل م ْوته وي ْوم
يدا( النساء  )160تفيد أن املسيح عيسى بن مرمي  سينزل
الْقيامة ي ُكو ُن علْيه ْم شه ً
بنفسه من السماء وعند نزوله سيؤمن به أهل الكتاب عن بكرة أبيهم! وهذا الفهم خاطئ
رغم أنه منقوض من جوانب عديدة كما أوضحنا أعاله إال أن هذه الفائدة املزعومة ليست
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ليتضمن زمان النيب  مث يستمر بعده ،حاش هلل .بل إن هذا االعتقاد الفاسد
أيضا ل ما كان سيبعث إلصالح أمته.
سيثبت أفضلية للمسيح على النيب ً 
وبذلك فإن اخلامتية مبعانيها مجيعا ستسقط أمام هذا االعتقاد وتُكسر ،والعياذ
ابهلل.
رابعا :إن االعتقاد بنزول نيب سابق من أمة أخرى أو بعثه من موته أو جميئه

صحيحة حبال؛ ألن القرآن الكرمي يؤكد أن اليهود والنصارى سيبقون إىل يوم القيامة ولن
يندثروا ،كما جاء يف قوله تعاىل :وجاع ُل الذين ات ب ُعوك ف ْوق الذين كفُروا إىل ي ْوم الْقيامة
(آل عمران  )56وقوله تعاىل :فأ ْغريْنا ب ْي ن ُه ُم الْعداوة والْب ْغضاء إىل ي ْوم الْقيامة( املائدة
 .)15فلن أييت يوم يؤمن فيه كل يهودي وكل نصراين ابإلسالم.
والصحيح أن معىن هذه اآلية هو أن هللا تعاىل يقول أبن اليهود عن بكرة أبيهم والنصارى
عن بكرة أبيهم يؤمنون "به" أي بقتل املسيح وصلبه رغم أنه ليس يف أيديهم إال الظن ومل
يستيقنوا من هذا األمر .فضمري اهلاء يف "به" يعود على القتل والصلب وليس على املسيح
اخت ل ُفوا فيه لفي
عيسى بن مرمي  ،ويصدق ذلك قوله تعاىل من قبل وإن الذين ْ
شك مْنهُ ما هلُْم به م ْن عْلم إال اتباع الظن( النساء  ،)158أما صيغة املضارع مع الم
التوكيد ونون التوكيد الثقيلة فهي ال تفيد املستقبل فحسب بل تفيد االستمرار التجددي؛
أي أن هذا ما كان يف احلال وما سيكون يف املستقبل أيضا .واألمثلة يف القرآن الكرمي
كثرية على هذا االستعمال منها قوله تعاىل :م ْن عمل صاحلًا م ْن ذكر أ ْو أُنْثى وُهو
ُم ْؤم ٌن ف لنُ ْحيي نهُ حياةً طيبةً ( النحل .)98
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أبي وسيلة ليصلح حال األمة اإلسالمية إمنا يتضمن إساءة ابلغة إىل النيب - 
الذي كان من األوىل أن أييت هو بنفسه أو من ينوب عنه من أمته – وإساءة
لألمة اإلسالمية اليت قضى هللا تعاىل أهنا خري أمة أخرجت للناسُ  :كْن تُ ْم خ ْري
ت للناس( آل عمران .)111 :فاألمة اليت قُدر هلا أن حتمل اخلري
ُخرج ْ
أُمة أ ْ
للناس ،هل من املعقول أهنا ال حتمل اخلري لنفسها ،وأهنا ال تستطيع إصالح
فسادها من داخلها؟!
لذا ،فللتوفيق بني نبأ القرآن الكرمي ونبأ احلديث الشريف جند أنه ليس أمامنا
خيار سوى اإلقرار أن عقيدة نزول املسيح ال تعين أن عيسى بن مرمي  سينزل
26
بنفسه؛ لت عذر ذلك واستحالته أبدلة قرآنية قاطعة ،وإمنا املقصود هبا ظهور
 26إذا حدثت شبهة يف لفظ النزول وقيل إن األحاديث تتحدث عن نزول املسيح فكيف
يصبح النزول بعثة وظهورا؟ فنقول إن األحاديث مل تذكر نزوال من السماء قط ،بل ذكرت
النزول الذي معناه البعثة واحللول وذكرت البعثة قبل النزول أحياان .هذا فضال عن أن
النزول من السماء يقتضي أن املسيح قد ُرفع إىل السماء حيًا وأنه ما زال حيًا يف السماء
ومل ميت ،وأنه سيلتقي بقومه الذين فسدوا ويكسر صليبهم ،وكل هذه العقائد ينفيها القرآن
متاما؛ حيث أكد القرآن الكرمي أنه تويف مث رفعت روحه بعد املوت أي مل ميت ملعوان ،ومل
يذكر له نزوال وال عودة بنفسه أبي وسيلة ،بل أكد أنه لن يعود إلصالح قومه وكسر
صليبهم وإبطال َتليههم له ،وسيشهد أمام هللا تعاىل بذلك يوم القيامة .وقد ذكر القرآن
الكرمي أن النيب  قد نزل أيضا الذين آمنُوا ق ْد أنْزل الِلُ إلْي ُك ْم ذ ْكًرا* ر ُس ًوال ي ْت لُو علْي ُك ْم
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شخص من األمة اإلسالمية يكون مثيال للمسيح ،ويسمى مسيحا نظرا إىل تشابه
أحواله معه ،وال يكون نبيا جديدا مستقال ،بل ينال مقام النبوة بطاعته الكاملة
وفنائه يف النيب  ،وهذا الشخص ينبغي أن يكون هو ذاته الرجل الفارسي الذي
ذكره النيب  يف نبوءة بعثته الثانية ،والذي سيكون انئبا وممثال وخليفة له ،
ألنه هو املبعوث املوعود الوحيد الذي يذكره القرآن .كذلك يتحقق ببعثة هذا
املوعود الذي ينوب عن النيب  يف بعثته الثانية ما يليق مبقام النيب  الذي
ستعمل قوته القدسية عملها يف إصالح أمته يف آخرها كما أصلحتها يف أوهلا
وكأنه حاضر بنفسه ،ال أن أييت نيب من أمة أخرى ليصلح أمته .

آايت الِل ُمب ينات ليُ ْخرج الذين آمنُوا وعملُوا الصاحلات من الظلُمات إىل النور( الطالق:
 )12-11مع أنه قد ولد كما هو معلوم ومل ينزل من السماء ،كما ذكر القرآن أيضا نزول
احلديد واألنعام واللباس وكلها قد خرجت من األرض وفيها.
ومع أن نزول املسيح يتضمن معاين التشريف ،إال أن النزول أييت مبعىن احللول اجملرد مبكان
كما ينزل املسافر أو الضيف .وقد وردت لفظة النزول حبق الدجال يف احلديث يف صحيح
مسلم (الفنت وأشراط الساعة ،قصة اجلساسة) ويف مسند أمحد (مسند املكثرين من
الصحابة ،مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب) ،حيث ورد أنه ينزل ابلسبخة قرب املدينة،
فهل ميكن أن يقول قائل إن نزوله سيكون من السماء؟ فتأمل!
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وهبذا سنجد أن نبوءة نزول املسيح يف حقيقتها ليست إال صورة أخرى لبعثة
النيب  الثانية عن طريق الرجل الفارسي ،وأن هذا الرجل الفارسي هو من
سيكون املسيح املوعود يف هذه األمة.

ومن األدلة اإلضافية على ذلك ما يلي:
أوال :القرآن الكرمي ،على ذكره أحوال املسيح عيسى بن مرمي  بتفصيل
من والدة وبعثة وجناة من الصليب مث التأكيد على وفاته قبل فساد قومه – خيلومتاما من ذكر خرب نزول املسيح ،بل قد نفى عودته أبي صورة بنزول أو غريه كما
رأينا سابقا .فهذا يؤكد أن مسيح القرآن الذي هو عيسى بن مرمي  هو حتما
غري مسيح األحاديث النازل ،بل شخص آخر مثيل له.
ونظرا إىل أننا ال جند يف القرآن الكرمي سوى نبأ بعثة النيب  الثانية ،فهذا
يقودان حتما إىل أن خرب نزول املسيح يف األحاديث إمنا يتعلق هبذه البعثة اليت ال
بعثة سواها ،وهدفه إلقاء الضوء على أن ممثل النيب  يف بعثته الثانية ستكون
إحدى صفاته أنه مسيح يف األمة مثيال للمسيح يف بين إسرائيل ال أكثر.
اثنيا :جند أن القرآن الكرمي يؤكد يف آية االستخالف أن االستخالف يف هذه
األمة هو منها وفيها ،ومياثل ما كان يف األمم السابقة ،حيث مل أيت هللا خبليفة
ألمة من أمة أخرى؛ إذ يقول تعاىل:
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وعد الِلُ الذين آمنُوا مْن ُك ْم وعملُوا الصاحلات لي ْست ْخلفن ُه ْم يف ْاأل ْرض كما
است ْخلف الذين م ْن ق ْبله ْم( النور)56 :
ْ
وهبذا ميتنع أن يبعث هللا مسيحا من أمة أخرى ليكون مستخلفا على األمة
اإلسالمية.

اثلثا :كذلك جند أن أحاديث نزول املسيح قد تضمنت أن املسيح النازل
سيكون من األمة ،ولن يكون من خارجها ،حيث جاء يف احلديث:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :كْيف أنْتُ ْم إذا ن زل
عن أيب ُهريْرة قال قال ر ُس ُ

ابْ ُن م ْرمي في ُك ْم َوإ َم ُام ُك ْم م ْن ُك ْم} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
وقد ورد احلديث نفسه ابلسند نفسه أيضا يف مسلم بنص:
{عن أيب ُهريْرة أن ر ُسول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم قال كْيف أنْتُ ْم إذا ن زل

في ُك ْم ابْ ُن م ْرمي فَأ ََّم ُك ْم م ْن ُك ْم} (صحيح مسلم ،كتاب اإلميان)
إمامكم وهو منكم" ،ويعاضده النص الثاين
وتقدير النص األول هو" :وهو ُ
للحديث الذي يقول أنه هو بنفسه سيؤمكم وسيكون منكم .ولن يكون املسيح
من األمة إال إذا كان مسيحا آخر مثيال للمسيح عيسى بن مرمي  وليس هو
نفسه.27
 27العجيب أن املتمسكني بفهمهم احلريف ،الذين يصرون على أن املسيح النازل ال بد أن
يكون عيسى بن مرمي  بنفسه -متجاهلني معارضته الصرية للقرآن الكرمي وما يتويه
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رابعا :هنالك دليل صريح يف احلديث على أن املسيح املوعود النازل يف آخر

الزمان لن يكون املسيح عيسى بن مرمي  نفسه ،بل سيكون شخصا آخر.
فقد جاء يف صحيح البخاري يف أحاديث متتابعة يف كتاب واحد وابب واحد
وصفان متناقضان للمسيح؛ وكان األول هو وصف للمسيح عيسى بن مرمي 
الذي رآه النيب  يف ليلة املعراج مع األنبياء اآلخرين الذين خلوا من قبل؛ إذ

من إشكاالت وتناقضات -يصرون أيضا على جتاهل البيان الصريح يف القرآن واحلديث
أن االستخالف واإلمامة يف هذه األمة ستكون منها وليس من خارجها ،وأن املسيح
النازل سيكون منها حتما .واألعجب أن اليهود الذين مردوا على التحريف كانوا أكثر
غريًة على أمتهم من هؤالء؛ فسعوا بكل ما يف وسعهم لتجاهل ما حتتويه نبوءة بعثة النيب
 يف التوراة ،الذي هو مثيل موسى ،من أنه لن يكون منهم {أُق ُيم هلُْم نبيًّا م ْن وسط
إ ْخوهت ْم مثْ لك} (الت ثْنية  )18 : 18بل من إخوهتم؛ أي بين إمساعيل ،وأصروا على حتريف
املعىن ابلقول إن "إخوهتم" إمنا تعين هم وليس غريهم؛ أي من بين إسرائيل .وكذلك نرى
املسيحيني من بعدهم أيضا يصرون على ذلك ويفسروهنا كما يفسرها اليهود ،مع أن
ول ل ُك ْم :إن مل ُكوت
املسيح عيسى بن مرمي  بنفسه قد فسرها هلم بقوله{ :لذلك أقُ ُ
يل مَّت  !)43 : 21فاليهود والنصارى
هللا يُْن ز ُ
ع مْن ُك ْم ويُ ْعطى ألُمة ت ْعم ُل أ ْْثارهُ( }.إ ْجن ُ
دفعتهم غريهتم إىل التمسك بفضل أمتهم خبالف ما قرره هللا تعاىل ،أما بعض احلرفيني من
املسلمني فيصرون على نزع الفضل من أمتهم وإعطائه ألمة أخرى! فتأمل!
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وصفه أنه ربْعة عريض الصدر جعد الشعر أمحر كأنه خارج من احلمام .28وكان
الثاين هو املسيح الذي الذي مل يكن قد ُخلق بعد وسيكون يف وقت الدجال
والذي وصفه النيب  أبنه آدم؛ أي أمسر ،رجل الشعر؛ أي أملسه.29
وما ذلك املسيح املوعود الذي نزل صاحب هذه األوصاف  -الذي هو ذاته
املهدي املعهود -إال ذلك الرجل الفارسي انئب النيب  الذي ميثله يف بعثته
الثانية ،والذي هو مؤسس الفرقة الناجية اليت هي مجاعة اآلخرين امللحقة ابألولني.
ُسري به
 28ع ْن أيب ُهريْرة رضي الِلُ عْنهُ قال قال ر ُس ُ
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :لْي لة أ ْ
ب رج ُل الرأْس كأنهُ م ْن رجال شنُوءة
يت ُموسى قال ف ن عتهُ فإذا ر ُج ٌل حسْب تُهُ قال ُم ْ
لق ُ
ضطر ٌ
يت عيسى ف ن عتهُ النيب صلى الِلُ علْيه وسلم ف قال ربْعةٌ أ ْمحُر كأمنا خرج م ْن دمياس
قال ولق ُ
احلمام} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء) وجاء أيضا :ع ْن ابْن ُعمر رضي
ي ْعين ْ
وموسى وإبْراهيم فأما عيسى
الِلُ عْن ُهما قال قال النيب صلى الِلُ علْيه وسلم{ :رأيْ ُ
ت عيسى ُ
ط كأنهُ م ْن رجال الزط} (صحيح
يض الص ْدر وأما ُموسى فآد ُم جس ٌيم سْب ٌ
فأ ْمحُر ج ْع ٌد عر ُ
البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
{ 29وأراين اللْي لة عْند الْك ْعبة يف الْمنام فإذا ر ُج ٌل آد ُم كأ ْحسن ما يُرى م ْن أ ُْدم الرجال
ب لمتُهُ ب ْني مْنكب ْيه رج ُل الشعر ي ْقطُُر رأْ ُسهُ ماءً واض ًعا يديْه على مْنك ْيب ر ُجل ْني وُهو
تْ
ضر ُ
ت ر ُج ًال وراءهُ ج ْع ًدا
يطُ ُ
يح ابْ ُن م ْرمي ُمث رأيْ ُ
وف ابلْب ْيت ف ُقْل ُ
ت م ْن هذا ف قالُوا هذا الْمس ُ
وف
ت اببْن قطن واض ًعا يديْه على مْنك ْيب ر ُجل يطُ ُ
قططًا أ ْعور الْع ْني الْيُ ْمىن كأ ْشبه م ْن رأيْ ُ
ال} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
يح الدج ُ
ابلْب ْيت ف ُقْل ُ
ت م ْن هذا قالُوا الْمس ُ
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ذلك املبعوث الذي انل مقام النبوة غري املستقلة يف األمة لفنائه يف النيب  ومل
يكن نبيا مستقال أو من خارج األمة ومل تؤد بعثته إىل كسر ختم النبوة -والعياذ
ابهلل -بل كان مصداقا هلا ،وهو الذي بدأت بعده سلسلة اخلالفة الراشدة حتقيقا
لنبأ عودهتا الثانية.
هذا الذي تضافرت حوله النبوءات وانطبقت عليه وعلى زمانه بصورة كاملة
متكاملة ،وأعلن أنه مصداق هلا ،وانفرد إبعالنه أنه هو املسيح املوعود واملهدي
املعهود معا30؛ ذلك هو مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،اإلمام املهدي
واملسيح املوعود ،مرزا غَلم أمحد القادايين .

 30سبق أن ادعى البعض املهدوية ،وما زالت تربز بني فرتة وأخرى دعوات مهدوية ،ولكن
مل يسبق أن ادعى أحد أنه جيمع بني منصيب املهدي واملسيح قبل مؤسس اجلماعة اإلسالمية
األمحدية  ،بل معظم أدعياء املهدوية يؤمنون مبسيح حي يف السماء من املفرتض أن
ينزل ملساندهتم.
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ما الحكمة من التنوع في النبوءات مع أنها تتحدث عن
ش يء واحد؟
وابلنظر إىل هذه النبوءات ،اليت يف الواقع تشري إىل بعثة واحدة وَتسيس مجاعة
واحدة ،يطرأ سؤال وهو :ملاذا جاء هذا النبأ على صورة نبوءات متعددة ،وملاذا مل
يطرحه القرآن الكرمي واحلديث الشريف على صورة واحدة؟
واجلواب هو أن هللا تعاىل أراد من ذلك أن يكشف جوانب متعددة هلذه البعثة،
وأراد أن يكشف املهام املختلفة هلذا املبعوث ،وجوانب من الظروف احمليطة ،يف
كل مرة يتم فيها طرح النبوءة .وهبذا فإن هللا تعاىل يصرف اآلايت ويقرهبا لفهم
الناس وجيعل فيها جوانب جتذب اهتمام فئات َمتلفة من الناس وتناسب أفهامهم.
فبذكره نبوءة البعثة الثانية للنيب  يف سورة اجلمعة أراد هللا تعاىل أن يوضح
أن اإلسالم سيشهد مرحلة من االحنطاط تتلوها نشأة جديدة ومرحلة من االرتقاء
الذي سيستمر إىل يوم القيامة ،وأن هذا االرتقاء سيكون مهمة النيب  نفسه،
ولن يدث بيد أحد غريه أو من خارج أمته ،وإن كان الذي سيخلفه وسينوب
عنه سيكون رجال فارسيا من أمته .وهذا الشخص لن يكون نبيا مستقال 31كما
 31النيب املستقل هو النيب الذي ينال النبوة مباشرة من هللا تعاىل ،دون شرط الفناء يف اتباع
نيب سابق وطاعته ،وبغض النظر عن كونه اتبعا لشريعة نيب سابق أم ال ،وتكون له سلطة
على الشريعة؛ أي ميكن أن أييت بشريعة جديدة ويصبح نبيًّا تشريعيا ،أو ميكن أن يكون
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كان يدث من قبل يف األمم السابقة؛ حيث كان هللا تعاىل يرسل فيهم نبيا بعد
أن يُتوّف النيب الذي قبله ،ولكن نبوة النيب  هي نبوة زمنها دائم مستمر ال
يقتصر على فرتة حياته  ،فال أييت بعده نيب مستقل ،وال خيلفه إال خلفاء هم
32
يف مراتب األنبياء ودرجاهتم عند هللا تعاىل.
مأمورا إبجراء تعديالت على الشريعة  -وإن كانت طفيفة  -إن كان اتبعا لشريعة سابقة،
ويكون هذا من صالحيته .هذا النوع من النبوة؛ أي النبوة املستقلة ،وهي اليت كان عليها
مجيع األنبياء قبل اإلسالم ،قد انقطعت إىل األبد بفعل خامتية النيب  ،وهذا هو معىن
اآلخرية يف اخلامتية اليت ال تقبل أن أييت عيسى بن مرمي  بنفسه من بعده  مطلقا
أو أن أييت أحد من بعده  بدعوى نبوة مطلقا .أما املقام والدرجة فلم ُحترم منه األمة،
بل فُتحت على مصراعيها وإىل أقصاها بربكة خامتية النيب .
 32بلوغ املسيح املوعود واإلمام املهدي  مقام النبوة غري املستقلة يف األمة بفضل
خامتية النيب  ليس هو املربر أو املرتكز لبعثته ولدعواه ،بل املرتكز هو نبوءات النيب 
اليت جاءت عن بعثة رجل فارسي سيكون مسيحا ومهداي وسينشئ مجاعة اآلخرين اليت هي
الفرقة الناجية اليت ستنشأ فيها اخلالفة الراشدة الثانية وتستمر إىل يوم القيامة والذي جاء
مصداقا هلا .أما مقام النبوة يف األمة فهو مقام كان وال يزال وسيستمر ،وهو يعين نوال
كثريا من األنبياء السابقني ،بربكة
األولياء يف األمة مراتب األنبياء عند هللا ،بل مراتب تفوق ً
التفاين يف حب النيب  وطاعته ،ولكن هؤالء ال يسمون أنبياء على احلقيقة ألن النبوة
تقتضي تلقائيا التكليف والرسالة لقوله تعاىل :عاملُ الْغْيب فال يُظْهُر على غْيبه أح ًدا * إال
من ْارتضى م ْن ر ُسول( اجلن .)28-27 :فهم يف مقامات األنبياء عند هللا تعاىل وال
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يسمون أنبياء إال جمازا ،وال جيوز أن نسميهم حنن أنبياء ابجتهادان ،بل نؤمن بوجود هذا
املقام إمياان إمجاليا .وهذا ألن النيب هو )1( :الذي يسميه هللا نبيا ( )2ويكون رسوال مبعوًث
مكلفا مبهمة ( )3ويظهره هللا تعاىل على الغيب؛ مبعىن أن النبوءات السابقة تنبئ عنه ويكون
ظاهرا بناء عليها ،كما أنه سيكون ظاهرا على الغيب بتقدمي أنباء غزيرة تتضمن البشرى
واإلنذار .فلم تكن هنالك بعثة قبل بعثة املسيح املوعود كما لن تكون بعثة هبذه الصورة بعده
مبربر أن شخصا قد يدعي أن بلغ هذه الدرجة! فلم يذكر النيب  إال مبعوًث واحدا مكلفا
فقط يُظهر نبوة النيب  جمددا وكأنه بُعث ًثنية ،وقد ُمسي هذا املبعوث نبيا يف وحي هللا
وحديث النيب  ،وحتققت فيه شروط النبوة ،ولذلك ُعرف أبنه نيب .علما أبنه رغم تسميته
ابلنيب من أول وقت تكليفه ومأموريته من هللا تعاىل ،ورغم أن النيب  قد مسى املسيح
املوعود نبيا يف حديثه ،فإنه كان مييل دوما إىل َتويلها على أهنا ليست سوى تسمية لغوية
أو جماز أو نبوة جزئية ،ألنه كان يرى أن النبوة ال تكون نبوة وال ميكن أن تُسمى نبوة إال إن
كانت مستقلة ،إىل أن أوضح له هللا تعاىل له وأمره إبعالن أنه نيب على احلقيقة يف النهاية،
وأن حقيقة النبوة يف أصلها ال يلزمها االستقالل الذي هو خصيصةٌ وليست شرطًا للنبوة،
وإن كان االستقالل مالزما للنبوة يف املاضي وغري منفك عنه .فهذا التدريج يف الفهم ومن
مث التوضيح واإلعالن الذي أراده هللا تعاىل يؤكد على أنه مل يقدم نفسه نبيًّا ويطلب اإلميان
به وفقا هلذا ،بل هو املسيح املوعود واإلمام املهدي املعهود الذي جاء وف ًقا لألنباء ،أما
إدراك حقيقة مقامه النبوي منذ البداية فال عالقة هلا بدعواه ووجوب قبوله واإلميان به.
أما إذا قيل ما الذي مينع من ظهور نبوة غري مستقلة جديدة يف األمة؟ فالرد على ذلك
هو أنه فضال عن أن النبوءات أخربت مببعوث واحد فحسب يف األمة ،كما بينا سابقا،
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تفرق األمة إىل فرق متعددة وظهور الفرقة الناجية أراد من
وبذكره نبوءة ّ
ذلك تسليط الضوء على أن األمة عندما ستفسد ستتفرق ويبلغ الفساد والفرقة
ذروته ،فإن احلق لن يكون إال مع فرقة واحدة ،واليت ستسمى اجلماعة ،واليت هي
مجاعة املسلمني اليت هلا إمام أقامه هللا تعاىل ،واليت ستكون مستها أهنا على ما كان
عليه النيب  وأصحابه .ويف هذا إشارة إىل أهنا هي مجاعة اآلخرين امللحقني
ابألولني اليت سيؤسسها الرجل الفارسي نيابة عن النيب  ،كما سيكون فيها أبرز
ما كان يف مجاعة النيب  وأصحابه ،وعلى رأسه وجود اخلالفة والتزام اجلماعة
بطاعتها.
أما نبوءة قيام اخلَلفة الراشدة على منهاج النبوة اثنية بعد أن تنشأ أول مرة
فهي أيضا تقرر أبنه بعد بعثة هذا املبعوث ستنشأ اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ًثنية
وستستمر إىل يوم القيامة ،وهذا ما مت بفضل هللا .وال جتتمع دعوى نبوة مع اخلالفة ،ألن
اخلالفة هي وارثة النبوة والقائمة مبهامها .ومبا أن األمة موعودة خبالفة على منهاج النبوة
دائمة إىل يوم القيامة وفقا لنبأ النيب  فهذا يقيد تلقائيا أي بعثة نبوية مزعومة ،ألن أي
بعثة مفرتضة ستعين إهناء اخلالفة وإبطال نبوءة قيامها مث استمرارها إىل يوم القيامة.
لذلك ،فمن انحية الدعوى ووجوب االتباع ،فقد أُمرت األمة ابإلميان ابملسيح املوعود
واإلمام املهدي وتصديقه واتباعه ،وأمرت بلزوم اخلالفة الراشدة واتباعها من بعده ،وسيكون
اخللفاء هم أبنفسهم مظاهر ألية نبوءة جزئية حلضرته أو قد أشار إليها النيب  خبالف
ذلك ،ويكون االدعاء ابلنبوة أو أبية دعوى خارج نطاق اخلالفة لغوا ابطال وكذاب.
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مث تتحول إىل ملك عاض مث ملك جربي ،فقد أُريد منها أن تنبئ مبستقبل اخلالفة
بصورة مذهلة واضحة جلية ،وتضع إشارة واضحة للوقت الذي جيب أن نتوقع
قيام اخلالفة الراشدة الثانية فيه ،والذي سيكون بعد زوال خالفة امللك اجلربي.
كذلك أُريد هبذه النبوءة أن ترتبط بنبوءة الفرقة الناجية ،وأن ترتبط تلقائيا بنبوءة
بعثة النيب  الثانية عن طريق الرجل الفارسي؛ لكي يتضح أن اخلالفة ستقوم
بعد هذه البعثة ،على منهاج النبوة ،كما كانت اخلالفة األوىل من قبل قد قامت
على منهاج النبوة بعد وفاة النيب .
أما نبوءة التماثل بني حال األمة وحال بين إسرائيل يف الفضل والفساد
فهي تسهم يف ربط النبوءات ببعضها وفهمها على أكمل وجه ،ويف معرفة أحوال
املسلمني وما سيؤولون إليه من فساد ،ويف معرفة كيف سيتم إصالحهم .فالنيب
 كان مبنزلة موسى  يف قومه ،مع أنه أرفع درجة ومنزلة منه .وكانت اخلالفة
يف بين إسرائيل خالفة نبوة ،كلما هلك نيب بعث هللا نبيا آخر ،أما يف األمة
اإلسالمية ،فبسبب أن النيب  هو خامت النبيني وال نيب بعده ،فإن الذين خيلفونه
هم خلفاء ،وإن كان مقامهم مرفوعا عند هللا تعاىل وهم يف مراتب األنبياء عند
هللا ،وهم يقومون مبهام كان يقوم هبا األنبياء يف األمم السابقة ،ولكنهم ال يُسمون
أنبياء ،ألن النبوة الكاملة قد ظهرت يف النيب  ،وألهنم قد انلوا هذه املراتب
بكمال االتباع للنيب  ،فيحصلون بذلك على مقام النبوة ،ولكنهم ال ينالون
النبوة املستقلة اليت ليس فيها شرط االتباع الكامل والفناء يف نيب سابق .لذلك ال
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عجب أن خيلف النيب  أحد هؤالء اخللفاء الذي يُظهر نبوة النيب  وكأنه قد
بُعث ًثنية .وهذه هي البعثة اليت أُشري إليها يف نبوءة الرجل الفارسي .وال عجب
أن يُدعى هذا املبعوث بعيسى بن مرمي ،ألنه مثيل عيسى يف األمة احملمدية.

أما نبوءة نزول املسيح فهي ترتبط تلقائيا بنبوءة التماثل بني األمة اإلسالمية
وبين إسرائيل يف الفضل والفساد؛ حيث توضح أن املبعوث سيكون مثيال للمسيح
حتما ،وسيأيت يف ظروف ووقت مماثل للوقت الذي جاء فيه عيسى بن مرمي 
يف بين إسرائيل .فبما أن عيسى بن مرمي قد جاء بعد  1300من بعثة موسى،
كذلك فإن هذا هو الوقت الذي سيظهر فيه مثيله يف األمة اإلسالمية ،وكما أن
عيسى قد جاء عند فساد اليهود وفُرقتهم ،كذلك سيكون حال مثيله يف األمة
اإلسالمية ،وكما أن اليهود كانوا قد فقدوا سلطاهنم ودولتهم ووقعوا حتت حكم
إمرباطورية الروم ،كذلك سيكون املسلمون يف وقت قد ضاع فيه سلطاهنم
وأصبحوا حتت احتالل القوى االستعمارية املسيحية اليت هي حفيدة اإلمرباطورية
الرومانية ،وكما كان اليهود ال يفكرون إال يف استعادة سلطاهنم وإقامة دولتهم وال
يلتفتون إىل إصالح دينهم لتصلح شئوهنم كلها ويظنون أن األنباء عن ظهور
املسيح عندهم متعلقة بظهور ملك لليهود يعيد هلم سلطاهنم ،كذلك سيكون
حال املسلمني الذين ينتظرون مسيحا قاتال ومهداي ملكا سفاكا يقتل الكفار بال
هوادة .وكما كان اليهود ينتظرون نزول إلياس  قبل ظهور مسيحهم من
السماء لظنهم أنه قد ُرفع إىل السماء ورفضوا َتويل املسيح عيسى بن مرمي 
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أبن املقصود بنزول إلياس هو ظهور يىي  وسخروا منه وكذبوه ،كذلك هو
حال املسلمني الذين ينتظرون نزول عيسى بن مرمي  بنفسه من السماء
لظنهم أنه قد ُرفع إىل السماء وال يقبلون أن املقصود هو ظهور مثيله .فهذه كلها
فوائد جندها ابلنظر إىل املماثلة اليت تكشف لنا جوانب عظيمة لوقت النبوءة
وظروفها واألعمال اليت سيقوم هبا املبعوث.
أما نبوءة نزول املسيح حكما عدال وإماما مهداي بصورة منفصلة أيضا مبعزل
عن نبوءة التماثل ،وكذلك ذكر مهام حمددة سيقوم هبا ،فهو يزيد األمر جالءً
ووضوحا .فاألحاديث تذكر أن أعمال املسيح هي :كسر الصليب ،وقتل اخلنزير،
ووضع اجلزية ،وقتل الدجال .فأما كسر الصليب فهذا يعين أن الصليب سيكون
مستعليا يف ذلك الوقت ،وسيكون الوقت هو وقت غلبة النصارى ،وأن املسيحية
ستشن عدواان ماداي ومعنواي على اإلسالم ،وأن هللا تعاىل سيوفق هذا املبعوث
هلزمية املسيحية إببطال عقيدهتم القائمة على موت املسيح على الصليب وفدائه
للبشرية بتقدمي األدلة الدامغة على أنه مل ميت على الصليب ،وسيعيد االعتبار
لعيسى بن مرمي  وخيلصه من اللعنة اليت ألصقوها به ظلما وعدواان .وأما قتل
اخلنزير فإمنا يعين أن اإلابحة ستكون منتشرة ومروجة على يد املسيحية ،وأن هذا
املبعوث سيقضي عليها وسيعيد الناس إىل حياة الطهارة .كذلك فإن الفساد
سيكون مستشراي على كل الصعد بسبب الفساد األخالقي والطمع واجلشع،
وهذا ألن من صفات اخلن زير أنه مفسد وَمرب للزروع أيضا ،وهلذا سيوفق هللا
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تعاىل هذا املبعوث لرد الناس إىل األخالق الكرمية الفاضلة وسينشر النزاهة والعدل
بعد الفساد والظلم .وأما وضع اجلزية فهذا يعين أن الوقت لن يكون وقت احلروب
الدينية ،وأنه هو بنفسه لن يكون سلطاان مقاتال  -ألن اجلزية أيخذها سلطان
مسلم ياربه أعداؤه من أهل الكتاب ابسم الدين ويريدون فرضها عليه،33
 33اجلزية هي حكم عقايب فرضها هللا تعاىل على أهل الكتاب الذين يعتدون على املسلمني
عدواان دينيا بقصد ردهم عن دينهم أو فتنتهم واضطهادهم فيه ،وشرطها أن يكون العدوان
عدواان دينيا ال جمرد حرب بني مسلمني وغري مسلمني ألي سبب آخر .والعلة يف ذلك
هي أن اجلزية يف أصلها حكم تورايت ،وهي مرتبطة أبحكام أخرى قائمة على العدوان
والقتل بال هوادة واالسرتقاق ،وقد وردت يف الكتاب املقدس  31مرة 22 ،يف العهد
القدمي و 9يف العهد اجلديد ،وكان أهل الكتاب يف حرهبم للمسلمني يريدون تطبيقها على
املسلمني فيما لو انتصروا عليهم .أما اإلسالم فال عدوان فيه وال اسرتقاق لقوله تعاىل:
وقاتلُوا يف سبيل الِل الذين يُقاتلُون ُك ْم وال ت ْعت ُدوا إن الِل ال ُيب الْ ُم ْعتدين( البقرة
 ،)191وال أيمر اإلسالم ابالسرتقاق ،بل يقضي أبن مصري أسرى احلرب املن أو الفداء
وه ْم
فحسب؛ حيث قال تعاىل :فإذا لقيتُ ُم الذين كفُروا فضْرب الرقاب حَّت إذا أثْخْن تُ ُم ُ
ب أ ْوزارها( حممد  .)5وقد أدان
ف ُشدوا الْوًثق فإما منًّا ب ْع ُد وإما فداءً حَّت تضع ْ
احلْر ُ
وفرض اجلزية اليت هي من أحكام الكتاب املقدس
القرآن الكرمي هذه العدوان واالسرتقاق ْ
واليت كان يطبقها اليهود والنصارى يف حروهبم ،وأابح للمسلمني أن يقوموا إبجراءات
عقابية تشمل معاقبتهم مبعاملة أسراهم معاملة الرقيق ،دون أن يتحولوا إىل رقيق فعال ،ما
داموا هم ميارسون هذه املمارسات حبق املسلمني بقوله تعاىل :وإ ْن عاق ْب تُ ْم ف عاقبُوا مبثْل
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ما ُعوقْب تُ ْم به ولئ ْن ص ْربُْمت هلُو خ ٌْري للصابرين( النحل - )127مع مراعاة الصرب وعدم
الرد ابملثل إذا كان هذا هو األنسب -وكما أابح معاقبة الذين وضعوا أحكاما كالعدوان
والقتل بال هوادة واالسرتقاق وفرض جزيتهم اليت مل أيمر هبا هللا أصال ونسبوها إليه ظلما
وعدواان ،واليت حرمها هللا ورسوله يف القرآن الكرمي ،أبن يرد املسلمون العدوان وأن يفرضوا
اجلزية على هؤالء الظاملني الذين يريدون فرضها عليهم فيما لو انتصروا ،وذلك عقوبة هلم
وردعا لعلهم ينتهون عنها ،حيث قال تعاىل :قاتلُوا الذين ال يُ ْؤمنُون ابلِل وال ابلْي ْوم ْاآلخر
احلق من الذين أُوتُوا الْكتاب حَّت يُ ْعطُوا
وال ُيرُمون ما حرم الِلُ ور ُسولُهُ وال يدينُون دين ْ
اجلْزية ع ْن يد وُه ْم صاغُرون( التوبة  )29وهذا هو سياق اآلية املعنوي اليت تتحدث عن
ْ
حالة خاصة وهي العدوان الديين املوجه بتعاليم ظاملة ليست من دين هللا احلق وحرمها هللا
تعاىل ورسوله .فاإلسالم إمنا قام هبذه اإلجراءات العقابية اليت منها اجلزية ردعا هلؤالء
اجملرمني الظاملني الذين كانوا يشرعون هلذه الفضائع ويرتكبوهنا ،وما كان ذلك إال بقصد
اجتثاثها .وقد جنح القرآن الكرمي يف اجتثاث هذه األحكام اهلمجية إىل حد كبري من
األعراف الدولية بعد أن أظهر املسلمون منوذج العدل والرمحة واإلنسانية والعفو يف حروهبم،
وذلك إثر تطبيقهم لتعاليم اإلسالم على فرتة طويلة كانوا فيها أرحم الفاحتني وضربوا أمثلة
عظيمة يف العدل واإلحسان إىل الشعوب اليت يكموهنا .أما املسلمون اليوم فقد وقعوا يف
خطأ فادح واحنراف عن الشريعة اإلسالمية بظنهم أن اإلسالم يوجب قتال الكافرين بعلة
كفرهم وليس لرد عدواهنم -وليس هذا إال العدوان عينه -وأنه مباح هلم أن يسرتقوهم
ويسبوا نساءهم ،وإن مل يكونوا هم يقومون بذلك اليوم ويطبقونه ،وأن من واجبهم فرض
اجلزية على املهزومني وإن مل يكونوا هم يطبقوهنا ،بل جتاوزوا ذلك إىل ظنهم أن من واجبهم
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فيأخذها منهم عقوبة هلم بعد انتصاره عليهم -ويف هذا إشارة إىل أنه سيكون
مثيال للمسيح األول الذي مل يكن سلطاان مقاتال أيضا بل جاء نبيا مصلحا.
وهذا يشري أيضا إىل أن اخلالفة اليت ستقوم بعده لن تكون خالفة عسكرية،
خبالف ما يطمح إليه ويتمناه املسلمون يف ذلك الوقت.
وأما الدجال 34الذي سيتصدى له فهو األمة املسيحية –وابألخص القساوسة
فرض اجلزية على مواطنيهم من أهل الكتاب يف بالدهم ،وأسرفوا يف خياالهتم بظنهم أن
املسيح واملهدي القادم لن يقبل أبحكام اجلزية واالسرتقاق املخففة حسب ظنهم بل
سينسخها ولن يقبل من الناس إال اإلسالم وإال فمصريهم القتل دون هوادة ،وبذلك طابقوا
أيضا تصور اليهود والنصارى الذين ينتظرون َملصا يُهلك كل من سواهم! والواقع أهنم
بفهمهم اخلاطئ وبعدهم هذه األحكام أحكاما أصيلة يف اإلسالم -وليست أحكاما
عقابية تفرض يف ظرف معني عقااب على إجرام اجملرمني ،وضمن حدود معينة ،ردعا ومن
ابب املعاملة ابملثل -قد طبقوا شريعة الكتاب املقدس ال شريعة القرآن ،واتبعوا سنة اليهود
والنصارى ال سنة النيب  ،وهبذا تنطبق عليهم نبوءة املماثلة واتباع سنن اليهود والنصارى
يف هذا ،وخباصة فيما يتعلق ابملسيح املوعود وأحواله وأعماله املفرتضة .فتأمل!
 34من العجيب أن هللا تعاىل قد جعل يف تسمية الفتنة وتسمية املوعود ما يكشف جبالء
سرمها؛ فالفتنة ُمسيت بفتنة املسيح الدجال لتشري إىل أهنا فتنة املسيحية احملرفة الدجالية اليت
ستخرج يف آخر الزمان وستسعى للرتويج هلا ابلدجل والكذب ،كما مسى املبعوث املوعود
الذي سيتصدى هلا ابملسيح يف إشارة إىل أنه سيكون املسيح احلق مقابل مسيح الضاللة!
72

الجماعة اإلسالمية األحمدية؛ نبوءات تحققت

ومع ذلك نرى أن البعض مع األسف يتمسكون بفهم حريف خرايف ألحاديث الدجال،
ويظنون أنه رجل ،على ما يف هذا الفهم من تناقضات كبرية ،مع أن النيب  قد عد فتنته
أشد فتنة على اإلطالق منذ خلق آدم إىل قيام الساعة{ :ما ب ْني خْلق آدم إىل أ ْن ت ُقوم
الساعةُ فْت نةٌ أ ْك ُرب م ْن فْت نة الدجال} (مسند أمحد ،كتاب أول مسند املدنيني رضي هللا
عنهم أمجعني) ومع أنه كان يستعيذ من فتنته يف كل صالة :ع ْن أيب ُهريْرة رضي الِلُ عْنهُ
ول{ :الل ُهم إين أ ُعوذُ بك م ْن عذاب
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم ي ْد ُعو وي ُق ُ
قال كان ر ُس ُ
الْق ْرب وم ْن عذاب النار وم ْن فْت نة الْم ْحيا والْممات وم ْن فْت نة الْمسيح الدجال} (صحيح
البخاري ،كتاب اجلنائز) .أما ادعاء البعض أن إقرار النيب  أبن ابن صياد كان الدجال
دليل على أنه رجل فهذا ال يمل على هذا احململ ،بل املقصود أن ابن صياد نفسه كان
دجاال – مع أنه قد اتب الحقا وأسلم -ولكنه مل يكن الدجال املعهود الذي تذكره
األحاديث األخرى ،كما أن هذا ال يفيد أن الدجال املعهود رجل آخر .وقد جاء يف
حديث النيب  إشارات إىل أن الدجال قوم وأهنم سيخرجون بعد فتح الروم ومنها:
{ت ْغُزون جزيرة الْعرب ف ي ْفت ُحها الِلُ ُمث فارس ف ي ْفت ُحها الِلُ ُمث ت ْغُزون الروم ف ي ْفت ُحها الِلُ ُمث
وم}
ت ْغُزون الدجال ف ي ْفت ُحهُ الِلُ قال ف قال انف ٌع اي جابُر ال ن رى الدجال خيُْر ُج حَّت تُ ْفتح الر ُ
(صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة) ،وجاء يف حديث انفع نفسه يف سنن ابن
{مث تُقاتلُون الدجال ف ي ْفت ُحها الِلُ} (سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت) َتكيدا
ماجه لفظ ُ
على أن الدجال قوم كما كان العرب والفرس والروم .وقد فُتحت الروم بسقوط
القسطنيطينة عام 1453م ،وبعدها بدأ الغرب املسيحي حبركة االستكشاف اجلغرايف
واالستعمار ،وبعدها بفرتة وجيزة طُرد املسلمون من األندلس واكتُشفت أمريكا يف عام
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والفالسفة واملفكرون املتعصبون  -اليت ستسعى لرتويج املسيحية احملرفة املزورة،
وهي اليت ستحمل عقيدة الصليب الفاسدة ،وسرتوج للخنزيرية واإلابحية ،وهي
اليت ستشن عدواان على اإلسالم ابلشبهات واحلجج املزورة واليت يريدون هبا إبطال
اإلسالم واإلساءة إىل النيب  .وهذه األمة ستعمل على الدجل والتحريف
والتزوير وطمس احلقائق ،وحماولة إظهار املسيحية احملرفة وكأهنا هي احلق رغم ما
حتتويه من فساد وتناقضات ،35وحماولة إظهار اإلسالم وكأنه الشر بعينه .وأما ما
1492م ،مث انتقل الغرب الحتالل البالد اإلسالمية حَّت بلغ االستعمار أوجه يف هناية
عصر اخلالفة العثمانية .كذلك نرى أن النيب  قد وجه يف احلديث إىل فواتح وخوامت
سورة الكهف لالستعاذة من الدجال ،وجند أن فواتح سورة الكهف حتوي إنذارا للقوم
الذين قالوا اَّتذ هللا ولدا ويُْنذر الذين قالُوا اَّتذ الِلُ ول ًدا( الكهف )5 :وخوامتها تنبئنا
احلياة
عن القوم األخسرين أعماال والذين يقول هللا تعاىل عنهم :الذين ضل س ْعيُ ُه ْم يف ْ
صْن ًعا( الكهف .)105 :فيثبت من كل ما سبق بوضوح
الدنْيا وُه ْم ْيسبُون أهنُ ْم ُْيسنُون ُ
أن الدجال هم قوم ،بل ويتبني من القرآن الكرمي واحلديث الشريف من هم ووقت خروجهم.
 35ال يقتصر عمل الدجال على ترويج املسيحية احملرفة فحسب ،بل يسعى أيضا ابخلبث
والدجل والتزوير لرتويج الفكر اإلحلادي فرارا من التناقضات ونقاط الضعف يف العقيدة
املسيحية .ومن معاين أنه مسيح دجال أنه يبطن املسيحية أحياان دجال ويظهر بثوب
امللحد العلماين النافر من األداين كلها والكافر ابإلله ،وما يهمه هو حماربة اإلسالم واإلله
احلق .لذلك فالفكر اإلحلادي هو داخل يف نبأ املسيح الدجال أيضا.
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جاء من أوصاف الدجال 36وخروج أيجوج ومأجوج 37معه ودابته وقدراته وأعماله
 36ورد يف األحاديث تفاصيل كثرية عن املسيح الدجال ،وجاء فيه أنه رجل أعور العني
اليمىن أو ممسوحها – وأحياان أعور العني اليسرى -وعينه اليسرى كأهنا عنبة طافية أو
كأهنا كوكب دري أو كأهنا زجاجة خضراء ،وأنه مكتوب على جبينه كافر يتبينه املؤمن
القارئ وغري القارئ ،وأنه أيمر السماء فتمطر وأيمر األرض فتنبت ،وأنه أيمر خريات
األرض فتتبعه كيعاسيب النحل ،وأنه يشق الرجل نصفني مث يعيده مرة أخرى ،وأن معه
كمثل اجلنة والنار ،كما ورد أنه سيأيت على محار هائل يسبق الشمس إىل مغرهبا وال يعرف
قبله من دبره .كما ذكر النيب  حديث متيم الداري  الذي رآه يف رؤاي يف جزيرة موثوقا
يف كنيسة .ابلنظر يف هذه األحاديث وَتويلها على ضوء أن الدجال سيكون تلك األمم
املسيحية اليت ستحمل املسيحية احملرفة واإلحلاد ،فسيتم اكتشاف جوانب عديدة ونبوءات
تفصيلية مبهرة تؤكد صدق النيب .
 37كذلك نشأت خرافات كثرية حول قوم أيجوج ومأجوج ،والواقع أهنم ليسوا سوى األقوام
األساسية اليت ستشكل الكياانت السياسية والقوى العسكرية للمسيح الدجال ،والذين
كانوا من قبل أقواما مهجيني يعيشون على السلب والنهب ،مث بىن ذو القرنني الذي هو
قورش الفارسي سدا يف املضيق اجلبلي (مضيق دربند) الذي كانوا يتسللون منه للسلب
والنهب يف مشال آسيا ،فاضطروا إىل الذهاب بعد ذلك إىل مشال أورواب وغرهبا .وكان
مقدرا أن يعودوا إىل سلبهم وهنبهم بعد قرون طويلة حاملني املسيحية احملرفة ،وسيكونون
وج وُه ْم م ْن
يومها على قمم التقدم يف العلوم واملهارات :حَّت إذا فُتح ْ
وج ومأْ ُج ُ
ت أيْ ُج ُ
ُكل حدب ي ْنسلُون( األنبياء )97 :بعد أن َّتلصوا من اهلمجية ظاهراي وحتضروا وتقدموا
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ومسريته ومكثه فإمنا هي نبوءات تفصيلية عما سيحوزه من تقدم علمي ،وما
سيصنعه من وسائل مواصالت ،وعن حتركاته وأبرز األماكن اليت سيقوم فيها
أبعمال هلا وقعها ،والزمان واألماكن اليت سيلقى فيها اهلزمية.
وصف املسيح املوعود أبنه حكم عدل وأنه هو اإلمام املهدي ،فهذا يعين
وأما ْ
أنه سيأيت عند فساد األمة وفُرقتها ،وسيحكم فيما اختلفت فيه األمة ،وينشئ
الفرقة الناجية ،وأنه هو الوحيد الذي سيكون مهداي من هللا يف زمنه من بني زعماء
املسلمني وأئمتهم؛ أي يكون مكلفا من هللا وموجها بوحيه.38
وبدأوا ميارسون مهجيتهم بصورة أخرى .واألوروبيون يقرون أبهنم من ساللة هؤالء األقوام.
وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف التفسري الكبري للخليفة الثاين مرزا بشري الدين
حممود أمحد  يف تفسري سورة الكهف .وقد ذكر القرآن الكرمي أيجوج ومأجوج ومل
يصرح بذكر الدجال توجيها إىل أن الدجال الذي ذكرته األحاديث هو قوم وليس رجال
واحد؛ وهم هؤالء القوم .لذلك جاء توجيه النيب  إىل قراءة خوامت سورة الكهف اليت
جاءت مباشرة بعد ذكر قصة أيجوج ومأجوج لربط احلديث ابلقرآن الكرمي.
38
وصف القرآن الكرمي األنبياء أبهنم أئمة مهديون ،كما يف قوله تعاىل :ووهْب نا لهُ
اه ْم أئمةً ي ْه ُدون أب ْمران( األنبياء:
إ ْسحاق وي ْع ُقوب انفلةً وُك ًّال جعْلنا صاحلني * وجعْلن ُ
 )74-73ولق ْد آت ْي نا ُموسى الْكتاب فال ت ُك ْن يف مْرية م ْن لقائه وجعْلناهُ ُه ًدى لبين
إ ْسرائيل * وجعْلنا مْن ُه ْم أئمةً ي ْه ُدون أب ْمران لما ص ُربوا وكانُوا آبايتنا يُوقنُون( السجدة:
 )25-24وهلذا فإن وصف املبعوث يف األمة أبنه إمام مهدي إمنا يدل على أنه يوز مقام
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وأخريا جند أن هذه النبوءات قد رمست لنا صورة واضحة عن وقت املبعوث

السماوي الذي سيكون ممثال وانئبا وخليفة للنيب  يف بعثته الثانية ،وعن مقامه
العظيم بسبب فنائه واتباعه للنيب  اتباعا كامال ،وعن صفته أبنه سيكون املسيح
املوعود لكونه مثيل املسيح يف األمة اإلسالمية ،وأنه سيكون اإلمام املهدي واحلكم
والعدل الذي سيؤسس الفرقة الناجية اليت ستكون مثيلة جلماعة الصحابة وملحقة
هبا واليت ستنشأ فيها اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة وتستمر إىل األبد .وكذلك
عن وقت هذه البعثة وظروفها وأحواهلا بصورة متكاملة.
وابلنظر إىل كل ما سبق ،فإننا لن جند بُدًّا من اإلقرار أبن الوقت هو وقت
املبعوث والظروف هي تلك الظروف اليت أنبأت هبا النبوءات ،وأنه ال بد أبن
يكون املبعوث قد جاء ،وقد قام هبذه املهمات كلها ،وأنه ال جمال للتسويف
والظن أبن املبعوث سيأيت فيما بعد ،فهذا إنكار لألمر الواقع الذي ال جمال
إلنكاره.
النبوة ،ويكون مكلفا من هللا ومهداي بوحيه -وإن مل يلقب ابلنيب بل لُقب ابملسيح املوعود
واإلمام املهدي ،وهذا ألن خامت النبيني  هو النيب الكامل الذي تعد النبوات كلها مقابله
جمازية ،وأن نبوة املسيح املوعود واإلمام املهدي يف الواقع هي إظهار وبروز لنبوة النيب 
وليست نبوة جديدة.
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وابلنظر بعني التدبر ،مستعينني ابهلل تعاىل ،لن منلك سوى اإلقرار أبن هذه
النبوءات قد حتققت يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية وحدها ،ولن جند ما مياثلها
يف هذا التطابق املذهل من قريب أو بعيد ،تلك اجلماعة اليت أسسها الرجل
الفارسي انئب النيب  يف بعثته الثانية حضرة مرزا غالم أمحد القادايين املسيح
املوعود واإلمام املهدي  ،والذي جاء وفقا للوقت والظروف اليت رمستها
النبوءات ،والذي قام ابملهام اليت ذكرهتا تلك النبوءات ،والذي قامت يف مجاعته
اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وقامت وال تزال تقوم ابألعمال واملهام اليت
كان يقوم هبا صحابة النيب  حتت اخلالفة الراشدة.
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يف الوقت الذي كان اإلسالم يتعرض فيه إىل أشد اهلجمات يف اهلند ،وأخذ
املسيح الدجال ،متمثال يف القساوسة النصارى ،على عاتقه مهمة القضاء على
اإلسالم يف تلك البالد اليت يوجد فيها أكرب عدد من املسلمني  -بعد أن دخلها
االستعمار الغريب الذي انتهى بسيطرة االستعمار الربيطاين على شبه القارة اهلندية
كلها بعد سقوط الدولة املغولية واملمالك الصغرية اليت كانت حتكم البالد -وبعد
أن وصلت مكايد املسيحيني ذروهتا ،ومجعوا عمل املستشرقني الذين عكفوا على
دراسة اإلسالم بنية نقضه منذ قرون؛ أخرج هللا هلم بطل اإلسالم ،ذلك الرجل
الفارسي املوعود ،انئب النيب  يف بعثته الثانية ،اإلمام املهدي واملسيح املوعود
 الذي تصدى هلم ،وأفشل خطتهم فشال ذريعا ،بل وطاردهم وما زالت
مجاعته تطاردهم يف كل مكان يف العامل ،إلثبات صدق اإلسالم والنيب  ،وتفنيد
شبهاهتم الواهية ،وتبيان فساد عقيدهتم.
وقد جاء طبقا للنبوءات ومصداقا هلا ،وقام بكل املهام واألعمال اليت حددهتا
النبوءات خري قيام ،ووضع هللا تعاىل ببعثته األساس النتصار اإلسالم املوعود يف
آخر الزمان ،الذي سيبلغ أوجه ،حَّت يظهر اإلسالم على الدين كله وفقا لوعد
هللا تعاىلُ  :هو الذي أ ْرسل ر ُسولهُ اب ْهلُدى ودين ا ْحلق ليُظْهرهُ على الدين ُكله
وكفى ابلِل شه ًيدا( الفتح .)29 :وهذا ما بدأت بشائره هتل وتظهر يوما بعد
يوم بفضل هللا تعاىل ورمحته.
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مولده
ولد  يف قرية قاداين يف إقليم البنجاب يوم اجلمعة  13شباط 1835م
املوافق ل  15شوال 1250ه ألسرة شريفة من أصول فارسية كانت حتكم مقاطعة
تضم قرية قاداين وأكثر من ْثانني قرية أخرى حتت حكم اإلمرباطورية املغولية.
كان أحد أجداده ،وامسه مريزا هادي بيك ،قد هاجر يف أواخر القرن السادس
عشر امليالدي ألسباب جمهولة من مسرقند واستقر يف تلك املنطقة من اهلند ومعه
عشرات من أقاربه وحاشيته ،وأسس قرية يف تلك املنطقة أمساها "إسالم بور"
(أي مدينة اإلسالم) ،وكان شخصا حاذقا وحكيما فعُني قاضيا من قبل احلكومة
املركزية املغولية يف دهلي ،وبعد ذلك أصبحت قريته تدعى قرية القاضي (قاضي
إسالم بور) ،مث جرت على األلسنة ابسم قاداين للسهولة ،مث أصبح هذا امسها.
كان مرزا هادي بيك يكم هذا اإلقليم الذي تبلغ مساحته ما يقارب 100
كم 2وتقع ضمنه قرية قاداين ،وكان هذا اإلقليم منيعا إىل فرتة من الزمن حتت
حكم ساللة مرزا هادي بيك من بعده ،حَّت تعرض بعد ذلك لعدوان السيخ
الذين سلبوا معظم اإلقليم وجنحوا أخريا يف اجتياح قاداين نفسها يف زمن جد
والد املسيح املوعود واإلمام املهدي  ،وقد تعرض املسلمون يف اإلقليم يف
ذلك الوقت إىل ابتالء شديد ،حيث قتلوا بال هوادة وحتولت مساجدهم إىل
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اصطبالت للخيول ومنعوا من رفع األذان.
وبقي احلال صعبا إىل أن دخل املنطقة االستعمار الربيطاين ،الذي أاتح
احلرايت الدينية -اليت حتت نطاقها كان القساوسة يعملون -وعاد املسلمون لرفع
األذان وإقامة الصلوات حبرية ،وأصبح متاحا للجميع أن يناقشوا مبادئ أدايهنم
وعقائدهم ويدعوا اآلخرين إليها.

نشأته ومسيرته ودعواه
كان  منذ صغره معروفا حبسن اخللق وابلصدق واألمانة ،مياال إىل العزلة،
وكان مواظبا على الصلوات يف املسجد معلقا قلبه به .اهتم والده بتعليمه أبن هيأ
له معلمني ليعلموه مبادئ اللغة العربية والفارسية ،ودرس أيضا بعض كتب احلديث
على يد معلميه ،ودرس أيضا بعض الكتب الطبية التقليدية على يد والده الذي
كان طبيبا حاذقا.
كان يقضي معظم أوقاته يف قراءة القرآن الكرمي وكتب احلديث وغريها من الكتب
الدينية ،وكان منقطعا لدراستها إىل درجة أن كثريا من الناس من أقاربه ومن أهل القرية
مل يكونوا يعرفونه ومل يروه إال اندرا .وإضافة إىل هذه الكتب فقد درس الكتاب املقدس
دراسة تفصيلية ليكون قادرا على الرد على املسيحيني الذين يهامجون اإلسالم ويثريون
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الشبهات حوله .ودرس أيضا كتب الدايانت األخرى كاهلندوسية ،اليت بدأت فرق
منها مبهامجة اإلسالم َتثرا ابهلجمة املسيحية ،وأرادت أن تعمل على إعادة املسلمني
إىل دين أجدادهم ،حسب زعمهم.
كان  يرى احلال اليت آل إليها اإلسالم ،ويشعر ابألسى واللوعة ،ويقضي
لياليه ابكيا يف الدعاء واالبتهال إىل هللا تعاىل كي يعيد اإلسالم إىل جمده ،خاصة
وأن أعداء اإلسالم قد تقاطروا من كل حدب وصوب للهجوم عليه وإعالن موته.
وكان قلبه عامرا ابإلميان بصدق اإلسالم وصدق سيده ومطاعه النيب  ،وكان
حب النيب  يرتشح من كل ذرة من كيانه.
كان له أخ كبري امسه "مرزا غالم قادر" كان منهمكا مع والده يف مشاغل
األسرة وأمالكها ،أما هو ،فبسبب انصرافه عن هذه األعمال ،كثريا ما كان والده
يبدي القلق على مستقبله ،ألنه ال يهتم ابلدنيا وال بشئوهنا .فأراد والده أن يدفعه
دفعا ،فكلفه مبتابعة قضاايه اليت كان يرفعها أمال يف اسرتداد أمالك األسرة .قام
 مبتابعة هذه القضااي طاعة لوالده ،ولكنه مل يكن راغبا يف هذا العمل .حَّت
إنه ذات مرة كان قد خرج من احملكمة مسرورا ،فسأله من رأوه ،هل كسبت
القضية؟ قال :ال ،ولكين مسرور أين قد انتهيت منها واآلن سأتفرغ للعبادة! ويف
مرة من املرات طلب خصوم والده شهادته يف قضية رفعها والده ،وكان هو يتابعها
بنفسه ،وهذا لعلمهم بصدقه وأمانته ،فسأله القاضي إن كان يرى أن احلق مع
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والده أم مع خصومه من املزارعني ،فقال إنه يرى أن احلق معهم! فحكم القاضي
ضد والده .وملا علم والده ابألمر غضب منه وطرده من البيت ،ولكنه بعد فرتة
استدعاه ورضي عنه وقدر أنه مل يرتك الصدق واألمانة مع أهنا كانت سببا يف
خسارة القضية.
ويف سعيه احلثيث لدفعه لالخنراط يف شئون الدنيا ،استطاع والده أن يؤمن له
وظيفة كاتب يف احملكمة يف سيالكوت ،فالتحق  هبذا العمل ارضاء لوالده
وطاعة له .وكان عمله فرصة للقاء بفئات َمتلفة من الناس ،ورأى جشع الناس
وانكباهبم على الدنيا ،كما التقى بعدد من املسيحيني من القساوسة واملبشرين
وتناقش معهم .وقد أدى نقاشه معهم إىل إدراكهم ما كان يتمتع به من فهم واسع
لإلسالم ومن اطالع على دينهم ومقدرته على تفنيد حججهم من كتبهم ،مما
خلق يف قلوهبم احرتاما وتقديرا له رغم معارضتهم له.
كان يقضي بقية يومه وليلته بعد عمله يف بيته عاكفا على العبادة والدراسة.
وذات مرة حاول البعض التجسس عليه لرؤية ما الذي يفعله ،بعد أن مسعوا
صوت بكائه يف غرفته ،فرأوه ممسكا ابلقرآن الكرمي ويبتهل إىل هللا تعاىل ويقول
مبا معناه :اللهم أليس هذا كتابك؟ أليس هذا كالمك؟ اللهم أفهمنيه فإنه ال
سبيل لفهمه إال بتفهيمك .اللهم أظهر صدقه وصدق نبيك وانصر اإلسالم
بفضلك وبرمحتك!
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وبعد أن قضى ما يقارب أربع سنوات يف سيالكوت طلب منه والده أن
يستقيل ويعود إىل قاداين ،فعاد مسرورا ،واستمر يف االنقطاع للدراسة والعبادة
والدعاء.
مع أن والده كان قلقا عليه ألنه مل يكن مهتما بشئون املعاش ،إال أنه كان
يعلم يف قرارة قلبه أنه كان يقوم ابلشيء الصحيح ،وكان يعرب عن ذلك أحياان،
ويقول أبن الدنيا مبا فيها زائلة ،وأن االنقطاع للعبادة وللعلم هو العمل الصحيح
الذي يكسب اإلنسان الفالح والنجاح .فكان يسعى ليؤمن له كل ما يلزمه
من شئون معاشه.
كانت أمارات التقوى والصالح قد بدأت تظهر عليه بصورة جلية؛ فكان
منذ نعومة أظفاره مستجاب الدعاء ،ويرى الرؤى الصادقة والكشوف اليت يُطلع
فيها على أنباء غيبية ،وقد شهد على تقواه وصالحه واستجابة دعائه وإخباره
عن أنباء الغيب من كانوا حوله من األقارب ومن أهل القرية ومن غري املسلمني
كاهلندوس والسيخ ،وكان يظى بسبب ذلك حبب واحرتام وتقدير .وقد سجل
 يف بعض كتبه الحقا 39هذه عددا كبريا من هذه التجارب بذكر الشهود
 39من هذه الكتب اليت تذكر هذه الشهادات "حقيقة الوحي"" ،نزول املسيح" ،و "ترايق
القلوب"
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الذين كانوا أحياء يف حينه ،وذلك للتأكيد على أنه يتلقى الوحي من هللا تعاىل،
وأن هللا كان وال يزال يكلم أولياءه وحمبيه ،وأن هذا الينبوع من الوحي منقطع
من كل األداين سوى اإلسالم.
ويف اليوم األخري من حياة والده ،تلقى حضرته وحيا من هللا نصه :والسماء

والطارق .فعلم أن املقصود أن والده سيتوّف بعد الغروب ،فشعر بشيء من
القلق ألن والده هو الذي كان متكفال مبعاشه ،وبوفاته ستنقطع ظاهراي سبل
العيش عليه .فما أن طرأت هذه الفكرة على ذهنه حَّت تلقى وحيا آخر يقول:
أليس هللا بكاف عبده؟ فشعر أبن هللا تعاىل يطمئنه أبسلوب العتاب بسبب
هذه الفكرة اليت طرأت له ،ويعده أبنه سيتكفل بشئونه .وابلفعل تويف والده يف
تلك الليلة ،وكان قلبه عامرا ابإلميان والطمأنينة بتحقق وعد هللا معه ،فأرسل
الحقا أحد اهلندوس ليصنع له خامتا منقوشا عليه هذا الوحي ،الذي يطابق آية
كرمية ،ليكون تذكارا له أبن هللا تعاىل معه ولن يرتكه ،وليكون هذا اهلندوسي
شاهدا عليه أيضا.
وبعد وفاة والده آلت شئون األسرة إىل أخيه الكبري ،ومع أنه كان حنوان عليه
أيضا ،إال أنه كان يقضي معظم أوقاته خارج القرية ،وكان كثري االنشغال وحاز
على منصب حكومي رفيع ،وقد وكل زوجته أن هتتم بشئونه وتؤمن له ما يتاج
إليه .ومع أنه كان وارًث لنصف األمالك ،وكان ميكن أن يطالب هبا ،إال أنه قال
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ألخيه إنه ال يريدها اآلن ،وكل ما يريده هو َتمني طعامه ومصروفاته البسيطة
ولباسا واحدا يف الشتاء وآخر يف الصيف.
كانت زوجة أخيه ال هتتم ابحتياجاته مبا فيه الكفاية ،وكانت ترسل له فضلة
الطعام الذي كان من طعام أسرهتا ،ولكن حضرته مل يكن يهتم بذلك .وقد
ذكر هذا األمر ذات مرة يف بيت شعر له يذكر فيه أفضال هللا تعاىل:
وصرت اليوم مطعام األهايل
لفاظات املوائد كان أُكلي
ُ
واستمر به احلال على هذه الشاكلة ،وبدأ يف ظل هذه الظروف الصعبة
مسريته يف الدفاع عن اإلسالم.
الدفاع عن اإلسالم وكتاب الرباهني األمحدية

يف البداية كان  ينشر مقاالته يف اجلرائد ،ولكنه ملا رأى أن أعداء اإلسالم
هجوما على اإلسالم ،وأن املسلمني يندحرون أمام هجماهتم ،فارت يف
يزدادون ً
مأمورا بوحي هللا تعاىل على َتليف كتاب يوي
قلبه الغرية على اإلسالم ،وعزم ً
أصول صدق اإلسالم اليت تُعجز املعارضني فال جيرؤون على حتدي اإلسالم ،وإن
مل يرتدعوا وحتدوا اإلسالم بعدها فسيكون إبمكان كل مسلم أن يرد على هجماهتم
بتلك األصول .فبهذه النية والعزمية بدأ يؤلف ذلك الكتاب العظيم الذي عُرف
ابلرباهني األمحدية ،وكان امسه "الرباهني األمحدية على حقية كتاب هللا القرآن
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والنبوة احملمدية" .فلما اكتمل اجلزء األول منه طلب من املسلمني يف البالد
املساعدة يف نشره ،فنشر اجلزء األول منه -الذي كان إعالان لنشر هذا الكتاب-
بواسطة اإلعانة املالية لبعض املسلمني الذين كانوا قد اعرتفوا جبدارته الطالعهم
على مقاالته.
فلما نشر هذا اجلزء من الكتاب أثريت ضجة يف البالد كلها .ومع أنه كان
إعالان عن الكتاب ،إال أنه أيضا قد حوى ذ ْكر بعض األصول الرائعة إلثبات
صدق اإلسالم حبيث ترسخت توقعات عظمة الكتاب لدى كل من اطلع على
اتبع أي دين من األداين أن
هذا اإلعالن .ولقد ذكر فيه  أنه لو استطاع ُ
يقدم من دينه مثل مزااي اإلسالم اليت سيقدمها حضرته أو نصفها أو ربعها
فسيسلم له كل عقاراته اليت كان ْثنها يف ذلك الوقت يبلغ عشرة آالف روبية
تقريبا( .وهذه هي املناسبة الوحيدة اليت استفاد فيها من مرياثه وجل عقاراته وكانت
يف سبيل إثبات مزااي اإلسالم ،حيث وعد بتقدميها جائزًة حَّت يتحفز أتباع
األداين األخرى للخروج إىل ميدان النزال فيثبت يف النهاية انتصار اإلسالم).
نُشر اجلزء األول من هذا الكتاب يف  ،1880مث نُشر اجلزء الثاين يف 1881
والثالث يف  1882والرابع يف 1884م.
بعد نشر هذا الكتاب اضطر أصدقاؤه وأعداؤه إىل االعرتاف جبدارته وكفاءته
ورعب أعداء اإلسالم إىل درجة أنه مل يستطع أحد منهم الرد عليه .أما
العلميةُ ،
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املسلمون فقد فرحوا إىل درجة أهنم ابتوا يعدون مؤلفه جمد ًدا ،كما اعرتف العلماء
الكبار يف عصره بعلمه وفضله؛ فكتب الشيخ حممد حسني البطالوي الذي كان
زعيم فرقة أهل احلديث ،أي الوهابيني ،مقاال طويال تقريظًا هلذا الكتاب وأيده
كتاب مثله خالل القرون الثالثة
أميا َتييد ،وقال أبنه مل يُؤل ْ
ف يف َتييد اإلسالم ٌ
عشر املاضية ،وقد كان هذا الشيخ يتل بني العلماء مكانة كبرية ،وكان يف األصل
صديق طفولة له ،وقد أبدى يف شهادته عنه عند صدور الرباهني األمحدية أنه
صدوق تقي ملتزم بتعاليم اإلسالم منذ نعومة أظفاره.
كان َتليف هذا الكتاب بتوجيه من هللا تعاىل ،وهذا ما أعلنه حضرته يف
بدايته؛ مث بني أثناءه أنه مأمور من هللا تعاىل ،وأن هللا قد كلفه مبهمة الدفاع عن
اإلسالم وأنه هو مثيل املسيح ،وأن األعمال اليت جاءت األنباء عنها يف األحاديث
الشريفة َّتصه هو -مع أنه مل يكن إىل وقتها قد أوحي إليه أن املسيح عيسى بن
مرمي  قد تويف ،وأنه ليس حيًّا يف السماء؛ حيث كان هذا ما يعتقده 
بسبب رواج هذه العقيدة ،ال بسبب أنه قد تبناها بعد فحص ومتحيص .وكان
هذا منهجه أبنه ال يقول بشيء جديد إال مبا يوحي له به هللا ،وال يتكلم إال إبذن
هللا ،وهذا كان دأْبه كما كان دأب األنبياء واملبعوثني دوما.
مل يستطع أحد من أتباع األداين األخرى الرد على احلجج القوية اليت يف هذا
الكتاب ،وأدى هذا الكتاب إىل ذيوع صيته يف اهلند كلها بل خارجها .وجاءه
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املريدون وطلبوا منه أن يبايعوه إماما ومرشدا ،ولكنه رفض أخذ البيعة ،وقال أبن
هللا تعاىل مل أيمره أبخذ بيعة أو َتسيس مجاعة بعد .كان من الذين جاءوا يطلبون
البيعة منه أحد كبار علماء املسلمني يف اهلند الشيخ الطبيب نور الدين القرشي،40
 40من اجلدير ذكره أيضا ،أن أكرب عامل يف أفغانستان الذي كان يتمتع مبكانة مرموقة يف
البالد كلها ولدى البالط امللكي ،وهو الصاحبزاده عبد اللطيف ،قد مسع عن حضرته
الحقا ،وقرأ بعض كتبه ،مث أرسل أحد طالبه لتقصي األمور يف قاداين ،فجاء ومكث
وابيع حضرته  وعاد إىل أستاذه ليخربه مبا رأى ومسع ،فقرر الشيخ عبد اللطيف أن
يذهب بنفسه للقاء حضرته  ،وزاره ابلفعل ،وصدقه وابيعه ،مث تلقى الشيخ عبد
اللطيف وحيا أخربه أبنه سيقدم رأسه يف سبيل إميانه ،ولكنه عاد إىل أفغانستان بعد أن
ودعه حضرته  .وواجه هناك أشد العذاب واإلهانة لينكر إميانه وتصديقه للمسيح
املوعود واإلمام املهدي  رغم ما كان يتمتع به من مكانة مرموقة واحرتام ،ولكنه مل
يبال ،وانتهى األمر إبعدامه رمجا بعد أن ثبت ومل يرتاجع قيد شعره ،وكان تلميذه قد أعدم
من قبل يف السجن أيضا ،وهبذا كاان الشهيدين األوليني يف اجلماعة ،وقد ذكر حضرته
تفاصيل استشهادمها يف كتابه "تذكره الشهادتني" .إن إميان أكرب عاملني يف اهلند وأفغانستان
إمنا هو شهادة على أن العلماء الرابنيني احلقيقيني مل ميلكوا إال أن يقروا بصدقه بعد نصاعة
األدلة والرباهني .وقد آمن حبضرته أيضا عدد ال أبس به من العلماء الرابنيني ذوي الشهرة
يف اهلند وأصبحوا من أصحابه املخلصني.
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الذي كان عاملا كبريا وعابدا تقيا يرجع نسبه إىل عمر بن اخلطاب  ،وقد
عمل طبيبا ملهراجا كشمري ،وكان ذائع الصيت والشهرة يف اهلند كلها .وبعد
قراءته لكتاب الرباهني األمحدية أدرك علو كعبه  وأنه بال شك مأمور
ومكلف من هللا تعاىل وجاءه طالبا البيعة ،فلما أخربه أبنه مل يؤمر بعد أبخذها
قال له إنه سيرتكه على أن يعده أن يكون أول مبايع حني أيمره هللا تعاىل بذلك،
فأعطاه هذا الوعد ،وهذا ما كان.
أخْذ البيعة وتأسيس اجلماعة

تلقى حضرته أمرا من هللا تعاىل أبخذ البيعة ،بعد فرتة اعتكاف قضاها يف
مدينة هوشياربور ،مث أخذ البيعة األوىل يف منطقة لدهيانة ،يف  23آذار ،1889
وقد ابيعه يومها أربعون من مريديه ،كان أوهلم الشيخ الطبيب نور الدين القرشي.
وبذلك َتسست رمسيا اجلماعة اإلسالمية األمحدية .وبذلك فقد حتققت النبوءة
األوىل اليت ذكرها القرآن الكرمي يف سورة اجلمعة؛ وهي َتسيس مجاعة اآلخرين
على يد الرجل الفارسي الذي سيعيد اإلميان من الثراي بعد أن يكون قد ارتفع من
األرض.
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إعالم اهلل تعاىل له بوفاة املسيح وأنه هو املسيح املوعود نزوله

يف أواخر عام  1890أخربه هللا تعاىل أبن املسيح عيسى بن مرمي  قد
تويف ،وأن عقيدة حياته يف السماء عقيدة فاسدة غري صحيحة ،وأنه هو املسيح
املوعود نزوله يف األحاديث .فأعلن هذا اإلعالن ،فكان هلذا اإلعالن وق ٌع كبريٌ
على كل من املسلمني واملسيحيني ،وبدأت مرحلة عظيمة من املعارضة الشديدة.
ويف عام  1891بدأ حضرته سلسلة َتليف الكتب من جديد وكان أوهلا كتاب
"فتح اإلسالم" مث "توضيح املرام" مث "إزالة األوهام" ،واليت نُشرت يف جملد واحد
الحقا ،بني فيها حقيقة وفاة املسيح عيسى بن مرمي  وأدلتها وفند فيها
األفهام الباطلة والعقائد الفاسدة ،وبني حقيقة دعواه وخطته للنهوض ابإلسالم.
مث سافر حضرته يف ذلك احلني إىل العديد من املدن والبلدات سعيا للتبليغ وإمتام
احلجة ،ودعا املشايخ والعلماء للمباحثة والنقاش واملناظرة حول وفاة املسيح عيسى
بن مرمي  ودعواه أبنه هو املسيح املوعود يف إعالانت ورسائل ،فتهربوا من
مواجهته وابدروا ابلتعذر والفرار أبساليب متنوعة إلدراكهم قوة حجته وأدلته .وقد
اضطر البعض لقبول املناظرة مع حماولتهم التالعب لتشتيتها عن موضوعها،
وجرت بعض املناظرات املكتوبة املسجلة كمناظرة لدهيانة ومناظرة دهلي املنشورتني
يف كتب حضرته ،وظهر فيهما قوة أدلة حضرته وعجز خصومه ،واليت سنأيت على
ذكر موجز ملضموهنما يف أدلة صدق حضرته.
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وإكماال لقصة املسيح عيسى بن مرمي  كتب حضرته كتااب خاصا الحقا
بعنوان املسيح الناصري يف اهلند 41ضمنه أدلة كثرية من القرآن الكرمي واحلديث
الشريف واألانجيل وكتب الطب وكتب التاريخ تفيد بنجاة املسيح من حادثة
الصلب مث هجرته إىل البالد الشرقية للقاء بين إسرائيل يف أفغانستان وكشمري
وغريها ،مث وفاته ودفنه يف كشمري يف القرب الذي هو هناك ،والذي كان يُدعى
"ضريح يوزآسف" ،حيث بني أبن "يوز" إمنا هي حتريف لكلمة يسوع أو عيسى،
و"آسف" تعين احلزين ،مع أهنا أيضا تعين اجملمع ابللغة احمللية.
وأوضح من خالل كتبه أنه هو الرجل الفارسي الذي ذكره النيب  يف نبوءة
بعثته الثانية يف سورة اجلمعة ،وأنه هو املسيح املوعود واملهدي املعهود ،وأنه هو
احلكم العدل الذي سيحكم يف اختالفات املسلمني وينشئ الفرقة الناجية ،وأن
النبوءات كلها تنطبق عليه انطباقا اتما .42وكنا قد بينا يف الفصل األول أن
 41ميكن الرجوع إىل هذا الكتاب ملزيد من التفاصيل
 42إضافة إىل النبوءات يف اإلسالم عن املوعود املنتظر ،فإن عقيدة املصلح املنتظر الذي
سينصر الدين عند بعثته يف آخر الزمان هي عقيدة موجودة يف كل األداين بصورة عجيبة.
والعجيب أن الوقت املوعود يف تلك األداين متقارب جدا أيضا .وقد أوضح حضرته بوحي
من هللا تعاىل أن هذه النبوءات مجيعها إمنا تشري إىل مبعوث واحد يف دين واحد وهو
اإلسالم ،وهي تشري إىل حضرته  وتنطبق عليه ،وقدم حضرته هذه اإلشارات
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النبوءات إمنا تشري إىل بعثة واحدة وشخص واحد ومجاعة واحدة ينشئها ،وأهنا
قد وردت يف صور َمتلفة لتبيان اجلوانب والظروف املختلفة للبعثة ،وأن الوقت
هو الوقت دون أدىن شك .فإذا اجتمع الوقت مع تفرد حضرته ابإلعالن أنه
املصداق هلذه النبوءات كلها ،43وإبدراك أنه قد أجنز ما كان مطلواب منه وفقا
لألنباء ،فهذا وحده يعترب دليال شامال كافيا على صدقه.

والنبوءات وكيفية انطباقها عليه -وخاصة يف الكتاب املقدس املتعلقة ابملسيا أو املسيح
عند اليهود وعودة املسيح عند النصارى -يف عدد من كتبه ،كما أوحى له هللا تعاىل أنه
كرشنا املوعود للهندوس ،وهو بوذا القادم للبوذيني ،واملوعود عند الزرادشتيني وغريها من
األداين .إن وجود هذه األنباء يف األداين كلها إمنا يؤكد منطقيا أمرين؛ األول هو أنه ال
بد أن يكون هذا النبأ صحيحا ،والثاين هو أنه يستحيل أن يكون لكل دين موعود
منفصل ،بل ال بد أن يكون املوعود واحدا لكل هذه األداين .والواقع أن هذه هي اخلطة
اإلهلية احلكيمة لنصرة اإلسالم وانتشاره يف العامل أمجع ،فقد أودع هللا تعاىل هذه األنباء يف
األداين وحافظ عليها لكي تسهل على أتباع األداين قبول اإلسالم والدخول فيه عند
نشأة اإلسالم الثانية املوعودة.
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مؤلفاته
إضافة إىل ما ذكران فقد كتب  العديد من الكتب وصل عددها إىل ما
يربو على ْثانني 44كتااب ضمنها دعوته ،وردوده على أعداء اإلسالم ،واملسيحية
خاصةً ،وتفنيدا لعقائدهم ،وبني فيها مبادئ اإلسالم احلقة ،وطهر الفكر
اإلسالمي من الشوائب واألفكار الوحشية اليت أدت إىل الفساد األخالقي
واهلمجية ،كفكرة اجلهاد العدواين 45اليت احنرفت وأصبحت ال متت إىل اإلسالم
 44جمموعة حتت اسم "اخلزائن الروحانية" تتضمن زهاء  22كتااب ابللغة العربية ،والباقي
أشعارا ابلعربية والفارسية واألردية.
ابألردية ،وتتضمن ً

 45كتب  كثريا يف توضيح مفهوم اجلهاد احلقيقي وتفنيد فكرة اجلهاد العدواين القائم
على قتال الناس بعلة كفرهم لنشر اإلسالم ،ويف التأكيد على احلرية الدينية اليت كفلها
اإلسالم للناس كافة ،بل مل يفرض القتال إال دفاعا عنها .وقد بني أنه قد حدث خطأ يف
فهم اجلهاد اترخييا؛ والذي معناه احلقيقي بذل كل جهد يف سبيل إقامة اإلميان والتقوى
والصالح ،والذي هدفه أن يصبح املسلم مسلما حقيقيا وأن يبذل كل جهد يف نشر
حصره مبحاربة الكفار املعتدين وإحراز الغلبة
اإلسالم وتبليغه بكل قوته .ولكن لألسف مت ْ
عليهم ،وملا حتققت هذه الغلبة يف وقت من األوقات ،ومل يكن األعداء قادرين على العدوان
على املسلمني أو راغبني فيه ،وملا أصبح املسلمون يكمون بالدا شاسعة ،جلسوا
مطمئنني ،ومل يلتفتوا إىل اجلهاد احلقيقي الذي يعين أن من واجبهم تبليغ اإلسالم ونشره
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بصلة ،وبني أيضا سبل القرب والعرفان اإلهلي ،وأكد أن الطريق إىل هللا تعاىل
حتتاج إىل الفهم الصحيح وتقومي اإلميان والتزكية اليت ال بد أن يناهلا اإلنسان
اباللتزام إبمام زمانه ،وأن مصاحبته وااللتزام به وجبماعته تورث اإلنسان القرب

يف رعااي البالد اليت يكموهنا ويف العامل ،مما أدى إىل بقاء الكفر ،مث تقوى أعداء اإلسالم
وحققوا الغلبة السياسية على املسلمني .وبني حضرته أنه لو التفت املسلمون إىل اجلهاد
احلقيقي لكانت غالبية العامل اآلن مسلمة ،وملا حدثت هذه النكسة السياسية اليت أصابت
املسلمني .وبني حضرته أن اجلهاد وإن كان يتضمن القتال دفاعا مقابل العدوان ولرفع
الظلم عن املظلومني ،إال أنه يتضمن أيضا إصالح النفس والتبليغ ونشر الدعوة والدفاع
عن اإلسالم ابحلجج والرباهني مقابل أكاذيب املعارضني وشبهاهتم وبذل املال والوقت يف
سبيل هللا ،ولكل نوع من اجلهاد مناسبة .وبني حضرته أن فكرة اجلهاد قد تشوهت بشدة
يف هذا الزمان وانتشرت فكرة مسيئة للجهاد تقوم على أن من واجب املسلمني حماربة غري
املسلمني بعلة كفرهم ال بعلة عدواهنم ،وأن من واجبهم بسط سلطاهنم ونفوذهم على العامل
وإقامة دولتهم اإلسالمية املزعومة ،بل تطورت هذه الفكرة املسيئة للجهاد ليشمل أعمال
الثورة والتخريب والتمرد والعصيان واالنقالب على احلكومات حبجة أهنا غري مسلمة،
والرتبص واالعتداء على اآلمنني وقتلهم واغتياهلم .وعندما طرح  الفكرة الصحيحة
عن اجلهاد يف ذلك الوقت القى معارضة شديدة من كثري من املسلمني ،ولكن اآلن
أصبحت الغالبية العظمى من املسلمني تتبىن توضيحه وتقول مبا قاله متاما.
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والعرفان اإلهلي ،ويصل هبا اإلنسان إىل اليقني املنشود الذي هو غاية اإلسالم.46
وقد تضمنت كتب حضرته ذخرية ْثينة من احلجج والرباهني القوية القاطعة
اليت تثبت صدق اإلسالم وتفوق تعاليمه ومطابقتها للفطرة اإلنسانية وقدرهتا على
إحداث تغيري كبري يف سلوك البشر ورفعهم إىل أعلى درجات الرقي والتقدم
اإلنساين ،كما تضمنت مجلة من الردود على األداين األخرى ،وخباصة املسيحية،
وتفنيدا للشبهات اليت يثريوهنا ،وإبطاال لعقيدهتم بدالئل متعددة ومن كتبهم وتبيان
تناقضها.
كذلك تضمنت كتبه  مجلة من املفاهيم العظيمة اليت يتويها اإلسالم.
ومن أهم املفاهيم اليت بينها حضرته هو املقام السامي العظيم للنيب  الذي هو
خامت النبيني وسيد األولني واآلخرين ،وبني أبن هذا املقام يعين أن النيب  قد
انل الكمال البشري مبا ال يُزاد عليه ،وأن كل فضائل األنبياء السابقني إمنا وجدت
فيه  يف أهبى صورة وأكملها ،وأن األنبياء السابقني كانوا مبنزلة أظالل لصفاته،
وأن قوته  القدسية ممتدة ومستمرة وقادرة على إحياء املوتى الروحانيني ،وأنه
 46سئل الشيخ الطبيب نور الدين القرشي  عما استفاده من بيعته املسيح املوعود 
وهو كان عاملا كبريا ووليا مقراب فقال :كنت قبل بيعته ألتقي النيب  عليه وسلم يف املنام،
واآلن ألقاه يف اليقظة!
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 يرفع املؤمنني به املتفانني يف حبه وطاعته إىل درجات األنبياء والصديقني
والشهداء والصاحلني وفقا ملا يؤكده القرآن الكرمي ،كما جاء يف قوله تعاىل:
وم ْن يُطع الِل والر ُسول فأُولئك مع الذين أنْعم الِلُ علْيه ْم من النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني وح ُسن أُولئك رفي ًقا( النساء)70 :
ومع أنه ال نبوة مستقلة بعده  ،وال دين وال كتاب وال رسالة إال رسالة
اإلسالم ،إال أن هذا املقام العظيم كان وال يزال يف أمته ،وأنه  قد انل هذا
املقام بربكة اتباعه للنيب  .ومع أن دعواه ال تتعلق بتوضيح هذا املفهوم وال
ترتكز عليه -ألن دعواه قائمة على أنه هو املسيح املوعود واملهدي املعهود والرجل
الفارسي الذي ينوب عن النيب  يف بعثته الثانية -ولكن توضيحه هلذا املفهوم
كان هبدف تبيان املقام احملمود املرموق الذي عليه النيب  الذي تفيض خامتيته
وتصبغ أتباعه بصبغة األنبياء وتعطيهم منازهلم ودرجاهتم ووحيهم ومعجزاهتم بل ما
هو فوق ذلك ،ألهنم أتباع خامت النبيني ومظاهر لفيض نبوته .
وقد ركز حضرته على أن اإلسالم هو الدين احلي ،الذي يوصل أتباعه إىل هللا
تعاىل فينشئون عالقة به تعاىل ،ويظون ابملخاطبة واملكاملة اإلهلية وابلكرامات
واآلايت اليت تدل على َتييد هللا تعاىل هلم ورضاه ،وأن األداين األخرى إمنا هي
أداين ميتة ،ال تقوم إال على القصص الواهية ،وليس فيها ْثرات اينعة للعالقة مع
هللا تعاىل اليت يتفرد هبا اإلسالم وحده.
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وقد بني حضرته يف أحد كتبه ،والذي كان خطااب أعده ملؤمتر األداين العظمى
يف الهور عام  ،1896ونُشر الحقا يف كتاب ُمسي "فلسفة تعاليم اإلسالم"،47
أن تعاليم اإلسالم ترفع اإلنسان من احلالة اهلمجية إىل احلالة اإلنسانية ،مث من
احلالة اإلنسانية إىل احلالة األخالقية ،مث من احلالة األخالقية إىل الرابنية ،وقدم
فيه األدلة الدامغة على نصاعة تعاليم اإلسالم وقدرته على َّتليص البشر من
احلياة اآلْثة وحتويلهم إىل رابنيني يظون حبياة طاهرة ويتنعمون بنعيم اجلنة يف الدنيا
واآلخرة ،وبني الغاية من خلق اإلنسان وكيفية حتقيقها ،وحقيقة اجلنة واجلحيم،
وعالقتها ابحلالة األخالقية ،وأسرار احلياة بعد املوت وعامل الربزخ وعامل البعث،
وغري ذلك من املعارف العظيمة .وقد حظي اخلطاب أوال مث الكتاب فيما بعد
ابهتمام كبري وال زال ،وكان  قد أُنبئ ابلوحي قبل إلقائه يف املؤمتر أبنه سيفوق
عظيم مبهر ،وهذا ما كان.
اخلطاابت كلها وسيكون له أثر ٌ
ومن املفاهيم اليت أوضحها حضرته يف كتبه هو أن اإلسالم إمنا يعين التفاين
واإلخالص يف العبودية هلل تعاىل من انحية ،وكذلك يف اإلحسان إىل خلقه
وخدمتهم من انحية أخرى ،لقوله تعاىل :ب لى م ْن أ ْسلم و ْجههُ لِل وُهو ُْحمس ٌن
ف علْيه ْم وال ُه ْم ْيزنُون( البقرة ،)113 :وأن الواجب
ف لهُ أ ْج ُرهُ عْند ربه وال خ ْو ٌ
 47ميكن الرجوع إىل هذا الكتاب العظيم ملزيد من التفصيل
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على املسلم أن يفىن يف حب هللا تعاىل وطاعته وعبوديته ،واليت ال تشمل أداء
العبادات فحسب ،بل تعين أن يعكس صفات هللا احلسىن على خلقه أبن يتمثلها
فيكون مظهرا لرمحة هللا تعاىل وكرمه وإحسانه وغري ذلك من صفاته ،وأن يُسخر
كل ما أويت من قوى ونعم يف خدمة بين البشر ونفعهم.
ومن املفاهيم العظيمة األخرى اليت بينها حضرته هو أن تعاليم اإلسالم يلخصها
القرآن الكرمي يف قوله تعاىل :إن الِل أيُْم ُر ابلْع ْدل و ْاإل ْحسان وإيتاء ذي الْ ُق ْرىب
وي ْن هى عن الْف ْحشاء والْ ُمْنكر والْب ْغي يعظُ ُك ْم لعل ُك ْم تذك ُرون( النحل.)91 :
وهذا يعين أن ما أيمر به اإلسالم هو حتقيق العدل أوال؛ والذي يعين أن نعطي
كل ذي حق حقه وال نظلم أحدا ،وأن نرد اإلحسان ابإلحسان إىل كل من
أحسن إلينا؛ وردان عليه سيكون من ابب العدل ألنه أحسن إلينا أوال .مث بني
حضرته أننا جيب أال نتوقف عند العدل فحسب ،بل جيب أن نسارع إىل
اإلحسان الذي هو املبادرة ابلقيام ابحلسنات جتاه اآلخرين دون أن يكونوا قد
أدوا إلينا إحساان ،وهذا يشمل أيضا أن نتجاوز عن سيئاهتم إحساان إليهم .ومبا
أن اإلحسان قد يورث الكرب والعُجب يف النفوس ،فاإلسالم أيمران أن نتقدم يف
اإلحسان إىل درجة إيتاء ذي القرىب ،واليت تعين أن نعامل الناس ابإلحسان بعاطفة
فطرية تلقائية كما حتسن األم إىل أوالدها ،وهذه هي املرتبة العليا من احلسنة اليت
يريدها اإلسالم واليت مل يقدمها أي دين آخر من قبل.
105

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

وبني حضرته أن اإلسالم مل يكتف فقط ابحلض على احلسنة ،بل عمل على
اجتثاث السيئة من أدانها إىل أعالها .فالفحشاء عموما هي السيئة اليت يرتكبها
اإلنسان وقد ال يطلع عليها أحد ،وقد يظن البعض أهنا حرية شخصية ،ولكن
القرآن الكرمي يبني أنه من الواجب اجتثاث الفاحشة ألهنا ستتطور إىل أن تصبح
منكرا يراه الناس ويستنكرونه ،مث ستتطور إىل البغي الذي يعين السيئة اليت فيها
اعتداء على حقوق اآلخرين وإيذاؤهم .فالواجب اجتثاث السيئات من الفاحشة
إىل املنكر إىل البغي ،والواجب التقدم يف احلسنات من العدل إىل اإلحسان إىل
إيتاء ذي القرىب ،لكي يكون اإلنسان حمسنا حقيقيا .وبني حضرته أن العدل هو
أساس األمن والسالم ،وأن األمن والسالم لن يقوم ولن يستقر إال إذا ابدر الناس
إىل اإلحسان ،وأن اإلحسان الذي يتطلبه استقرار األمن والسالم لن يصبح
إحساان حقيقيا إال إذا تطور إىل إيتاء ذي القرىب ،وعندها سيكون مطهرا من كل
شائبة ومصلحة أو رغبة يف جزاء أو شكر ،وهذا ما يريده اإلسالم ،وهذا ما
جاءت تعاليم اإلسالم لتحقيقه.
وقد تضمنت كتب حضرته كثريا من املفاهيم العظيمة واإلصالحات واإلجنازات
الفكرية اليت هنضت ابلفكر اإلسالمي وعاجلت اخللل واإلشكاالت فيها بصورة
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رائعة .48تلك املفاهيم اليت محلها أصحابه ومجاعته من بعده ،فأدت إىل تقدمهم
يف كل جمال من جماالت احلياة كما يشهد هلم العدو قبل الصديق ،واليت تثري
اإلعجاب ملن يطلع عليها ،واليت ترتك انطباعا يقينيا أبن هذه اجلماعة هي اليت
ستنهض ابإلسالم وتُظهره على الدين كله ،وستنقذ العامل من الدمار ،وستحقق
األمن والسالم املنشود ،إبذنه تعاىل وفضله ورمحته.

أدلة صدقه 
الدليل األول :حتقق النبوءات وانطباقها عليه وإعالنه أنه مصداق
هلا

كنا قد بينا سابقا يف الفصل األول أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية إمنا هي
حتقيق لنبوءات عظمى جاءت يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف ،وتضمنت
الوقت والظروف واألحداث املصاحبة ،وتضافرت لتكشف جوانب عديدة جدا
ومواصفات للمبعوث وجلماعته .وبتفحص هذه النبوءات جند أن الزمان هو زماهنا
قطعا ،وأهنا انطبقت متاما على حضرته  وعلى اجلماعة .ومل يقتصر األمر
 48يرجى مراجعة كتاب "إجنازات املسيح املوعود" للخليفة الثاين مرزا بشري الدين حممود
أمحد  والذي يتضمن اإلجنازات واإلصالحات املتنوعة اليت جاء هبا حضرته .
107

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

على ذلك ،بل أعلن  بنفسه أنه حتقيق هلذه النبوءات جمتمعة ،ومل يدع أحد
غريه ذلك حَّت اآلن .وهذا الدليل وحده يكفي إلدراك صدقه.
الدليل الثاني :شهادات كونية يف السماء واألرض

إضافة إىل النبوءات العديدة اليت ذكرها القرآن الكرمي واحلديث الشريف عن
مجاعة املؤمنني األخرية اليت سيؤسسها املبعوث السماوي انئب النيب  يف بعثته
الثانية املوعودة ،الذي هو املسيح املوعود واملهدي املعهود ،فقد قدم القرآن الكرمي
واحلديث الشريف شهادات كونيةً ستظهر عند بعثة هذا املبعوث لتدل على أن
الوقت هو الوقت وأنه قد بُعث .وهذا من فضل هللا تعاىل الذي هيأ األدلة املتنوعة
ملعرفة هذه اجلماعة وهذا املبعوث.
وقد جاء يف القرآن الكرمي نبأٌ ُوصف أبنه النبأ العظيم ،وركز عليه القرآن الكرمي
تركيزا كبريا خاصة يف جزء عم الذي يتضمن سورا كثرية تتحدث عن هذا النبأ
وتغطيه من كل اجلوانب .والنبأ العظيم يف الواقع هو ثالثة أنباء مرتابطة؛ وهي
صدق القرآن الكرمي ،وانتصار اإلسالم ،والبعث بعد املوت.49
فقد بعث هللا تعاىل النيب  ليعرف الناس برهبم الذي خلقهم ،والذي مآهلم
 49ميكن مراجعة األجزاء الثالثة األخرية من التفسري الكبري للخليفة الثاين مرزا بشري الدين
حممود أمحد ؛ ملزيد من التفاصيل.
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ومرجعهم إليه ،والذي سيبعثهم من بعد املوت ،والذي ينبغي أن يعبدوه ويصطبغوا
بصبغته لينالوا النجاة والفالح يف الدنيا واآلخرة .فنبأ البعث بعد املوت مرتبط
ارتباطا وثيقا ابإلميان ابهلل تعاىل ومعرفته وطاعته ،ولكي يقدم هللا تعاىل أدلة على
هذا النبأ ،فقد جعله مرتبطا بنبأْين آخرين هامني أيضا؛ ومها صدق القرآن الكرمي
وانتصار اإلسالم .ففيما يتعلق بصدق القرآن ،فإن تقدمي القرآن الكرمي أنباء
مستقبلية وحتققها ،واليت منها ما هو قريب جدا ومنها ما هو يف املستقبل القريب
مث األبعد ،يقدم دليال على أن النبأ األعظم الذي سيأيت بعد وقت طويل جدا،
وهو البعث بعد املوت ،سيتحقق أيضا ،ما دامت األنباء األخرى قد حتققت.
كذلك فإن هذه األنباء املتنوعة اليت يقدمها القرآن الكرمي إمنا تتعلق يف غالبيتها
العظمى بنبأ انتصار اإلسالم وحتقيقه الغلبة ،والذي هو يف حقيقته صورة من صور
البعث؛ حيث أحيا هللا أانسا كانوا يعانون من موت روحاين وقومي يف ظل ظروف
تبدو مستحيلة ،فإذا حتقق انتصار اإلسالم وغلبته ،فهذا سيقدم دليال على أن
نبأ البعث من املوت هو حق أيضا.
وقد أنبأ القرآن الكرمي أن اإلسالم سينتصر يف أول عهده ،مث سيبدأ ابحنطاط
تدرجيي بعد ثالثة قرون مث يستمر هذا االحنطاط التدرجيي على مدى ألف عام
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يشهد يف هنايتها فسادا كبريا وموات ظاهراي لإلسالم ،50ولكن هللا تعاىل يف ذلك
 50جاءت إشارات حول هذه األنباء يف مواضع كثرية منها :والْف ْجر * وليال ع ْشر *
والش ْفع والْوتْر( الفجر ،)4-2 :يُدبُر ْاأل ْمر من السماء إىل ْاأل ْرض ُمث ي ْعُر ُج إلْيه يف
ي ْوم كان م ْقد ُارهُ ألْف سنة مما ت عُدون( السجدة)6 :

وجاء يف احلديث الشريف أن القرون الثالثة األوىل ستكون قرون خري ،أما بعدها فيبدأ
ول الِل  خ ْ ُري أُميت ق ْرين
الفساد .فعن ع ْمران بْن ُحص ْني رضي الِلُ عْن ُهما قال{:قال ر ُس ُ
ُمث الذين ي لُوهنُْم ُمث الذين ي لُوهنُْم ،قال ع ْمرا ُن فال أ ْدري أذكر ب ْعد ق ْرنه ق ْرن ْني أ ْو ثال ًًثُ ،مث
إن ب ْعد ُك ْم ق ْوًما ي ْشه ُدون وال يُ ْست ْشه ُدون ،وخيُونُون وال يُ ْؤمتنُون ،وي ْن ُذ ُرون وال ي ُفون ،ويظْهُر
فيه ْم السم ُن} (صحيح البخاري ،كتاب املناقب).
وجاء أيضا أن أول األمة خري وآخرها خري وبينهما فيج أعوج تربأ منه النيب  ،فع ْن أنس
بْن مالك ع ْن ر ُسول الِل  قال إن مثل أُميت مث ُل الْمطر ال يُ ْدرى أولُهُ خ ٌْري أ ْو آخُرهُ}
(مسند أمحد ،كتاب ابقي مسند املكثرين)

وقد ورد تفصيل هلذا احلديث برواية عن جعفر الصادق بسلسلة ذهبية متصلة عن أبيه عن
جده إذ جاء فيه :عن جعفر الصادق عن حممد الباقر عن علي زين العابدين بن احلسني
بن علي رضي هللا عنه قال ،قال رسول هللا { :أبشروا وأبشروا ! إمنا مثل أميت مثل
الغيث ،ال يدري آخره خري أم أوله ،أو كحديقة أطعم منها فوج عاما ،مث أطعم منها فوجا
عاما ،لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها عرضا ،وأعمقها عمقا ،وأحسنها حسنا ،كيف
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الوقت سيبعثه من جديد بقوة عظيمة ،وذلك ببعث النيب  بعثة ًثنية من خالل
الرجل الفارسي الذي تنبئ عنه سورة اجلمعة ،والذي هو املسيح املوعود واملهدي
املعهود ،وهبذا ستكون هذه البعثة  -اليت سينتصر فيها اإلسالم من جديد ،واليت
هي مرحلة من النبوءة الشاملة عن انتصار اإلسالم  -شهادة على صدق القرآن
وعلى حتقق أنبائه كلها ،واليت أعظمها وأمهها هو أن للكون إهلا خالقا ومدبرا
سيبعث الناس بعد موهتم وسيحييهم حياهتم اآلخرة.
ولذلك ،فقد أخرب القرآن الكرمي عن هذه البعثة الثانية لإلسالم وأعطى
عالمات وآايت لوقتها بصورة كثيفة ،واليت عندما ستتحقق سيعرفون هبا املبعوث
فيؤمنون به ويزدادون إمياان ابهلل وابلنيب  .ومن هذه العالمات واآلايت ما يلي:
هتلك أمة أان أوهلا ،واملهدي وسطها ،واملسيح آخرها .ولكن بني ذلك فيج أعوج ،ليسوا
مين ،وال أان منهم} (مشكاة املصابيح ،كتاب الفضائل والشمائل ،الفصل الثالث).
ونبأ أن اخلري سيكون يف أول األمة ويف آخرها قد جاء أصال يف القرآن الكرمي؛ إذ قد أشار
القرآن الكرمي إىل ذلك وبني أبن اخلري سيكون يف ثلة من األولني مث يف ثلة من اآلخرين،
ويقل جدًّا يف املرحلة بينهما اليت وصفها النيب  ابلفيج األعوج .فقال تعاىل:
ثُلةٌ من ْاألولني * وثُلةٌ من ْاآلخرين( الواقعة )41-40
111

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

 .1شهادة يف السماء:
آية اخلسوف والكسوف يف شهر رمضان

جاء يف حديث النيب  أنه سيكون لظهور املهدي آيتان ،ومها اخلسوف
والكسوف يف شهر رمضان ،حيث روي عنه :
ف
{إن لم ْهدينا آي ت ْني ملْ ت ُكوان ُمْن ُذ خلق الِلُ السماوات واأل ْرض  ،ي ْنخس ُ
صف مْنهُ ،وملْ ت ُكوان ُمْن ُذ
الْقم ُر ألول لْي لة م ْن رمضان ،وت ْنكس ُ
س يف الن ْ
ف الش ْم ُ
خلق الِلُ السماوات واأل ْرض} (سنن الدارقطين ،كتاب العيدين ،ابب صفة صالة
اخلسوف والكسوف وهيئتهما)
وهذا يعين أن القمر سينخسف يف أول ليلة من ليايل اخلسوف يف شهر
رمضان؛ وهي الليلة الثالثة عشرة ،وأن الشمس ستنكسف يف نصف أايم
الكسوف من الشهر نفسه وهو اليوم الثامن والعشرون.51
 51قد يقول قائل إن نص احلديث خيرب عن خسوف للقمر يف أول الشهر وكسوف
للشمس يف نصفه .ولكن هذا الفهم غري صحيح ،ألن القمر يف أول الشهر يكون هالال،
واخلسوف ال يدث إال عندما يكون القمر بدرا ،وتكون األرض بني الشمس والقمر،
ويقع ظل األرض على القمر .وكذلك فإن كسوف الشمس ال يدث إال يف أايم الكسوف
اليت يكون القمر فيها بني الشمس واألرض فيغطى القمر قرص الشمس .ويف قوله 
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وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه اآلية أيضا يف قوله تعاىل:
س والْقم ُر( 52القيامة )10
فإذا برق الْبص ُر * وخسف الْقم ُر * و ُمجع الش ْم ُ
وهذه اآلايت الكرمية تتحدث بوضوح عن خسوف للقمر ،وعن اجتماع
"ينخسف القمر ألول ليلة "..إمنا أشار إىل أنه سينخسف يف أول ليلة يكون فيها قمرا
مكتمال أو بدرا .فاحلديث تقديره "ينخسف القمر ألول ليلة من ليايل خسوفه ،وتنكسف
الشمس يف نصف أايم كسوفها" ،ومن الطبيعي أن أييت نص احلديث هبذه الصورة ،ألن
النيب  أويت جوامع الكلم ،ال يقول كالما حشوا مفروغا منه.
 52قد يقول قائل إن هذه العالمات تتعلق بيوم القيامة اليت تتدمر فيه األكوان .ولكن اآلية
تتحدث عن خسوف للقمر ،مث اجتماع للشمس والقمر يف هذه الظاهرة ،وهذا يتعلق
ابلنظام الطبيعي الذي جيري عليه الكون .أما ورود قوله تعاىل قبل هذه اآلايت :ي ْسأ ُل
أاين ي ْوُم الْقيامة( القيامة )7 :فإمنا يشري إىل أن هذا احلدث ال بد أن يدث قبل يوم
القيامة؛ أي لن تقوم القيامة حَّت يبعث هللا تعاىل النيب  يف بعثته الثانية من خالل الرجل
الفارسي املسيح املوعود واإلمام املهدي ،وسيقيم هللا تعاىل يف ذلك الوقت احلجة على
ول ْاإلنْسا ُن ي ْومئذ أيْن الْمفر( القيامة )11 :حبيث ال جيد العاقل سليم القلب
البشر ي ُق ُ
مفرا سوى أن يؤمن .أما عندما يتدمر الكون فسيكون البشر قد فنوا ،ولن يشهدوا من
هذا الدمار اهلائل إال شيئا من أوائل ما سيصيب األرض ،ألن مبجرد اختالل نظام العيش
من غالف جوي وهواء ودرجة حرارة مالئمة على الكرة األرضية لن يستطيع البشر العيش
بعدها للحظة.
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للشمس والقمر يف ظاهرة اخلسوف والكسوف معا ،وقد جاء احلديث تفصيال
هلا.
وعندما أعلن مؤسس اجلماعة  أنه هو املسيح املوعود واملهدي املعهود
أبرز له بعض معارضيه هذا احلديث ،وقالوا له إن كنت أنت هو املهدي املعهود
فأين هااتن اآليتان؟ فتوجه إىل هللا تعاىل فأخربه أهنا ستظهر حتما عما قريب
لتقوية إميان املؤمنني وتبكيت املعارضني املكذبني ،فأعلن هذا اإلعالن ليكون
حجة على املنكرين فيما بعد.
وما هي إال سنوات قليلة حَّت وقعت هذه اآلية حبرفيتها ،بفضل هللا تعاىل،
حيث شهدت ليلة اخلميس املوافق  21آذار  1894املوافقة لليلة الثالثة عشرة
من رمضان عام 1311ه خسوفا للقمر ،مث حدث كسوف الشمس يف اليوم
احملدد يف النبوءة وهو الثامن والعشرين من شهر رمضان الذي وافق  6نيسان
وذلك يف القسم الشرقي من الكرة األرضية .مث يف السنة اليت تليها حدثت الظاهرة
نفسها يف األوقات نفسها أيضا يف القسم الغريب من الكرة األرضية ،ليقام هبا
احلجة على أهل األرض كلهم.53
وجيدر االنتباه إىل أنه  قد ُسئل عن هذه اآلية وطُلبت منه،كما ذكران
 53ميكن التحقق من هذه التواريخ من املواقع املتخصصة على الشبكة العاملية (االنرتنت).
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سابقا ،فأخرب أن هللا تعاىل أخربه أهنا ستحدث ،فكان وقوعها حتقيقا لنبوءة
احلديث الشريف وحتقيقا أيضا لنبوءة له  أبهنا ستحدث قريبا .وقد وقعت
هذه اآلية بعد سنوات من إعالنه أبنه هو املسيح املوعود واملهدي املعهود كما
هو معلوم ،ومل يكن يف وقته أحد ادعى دعواه أو قال إهنا قد جاءت تصديقا له،
وهلذا فال جمال إلنكار أهنا قد جاءت لتصديقه هو  حتما.
وبعد أن ظهرت هذه اآلية البينة ،حاول البعض إلنكارها القول إن احلديث
ضعيف! ومعلوم أن التصحيح والتضعيف مسألة نسبية ظنية ،واحلديث إذا تضمن
الغيب
نبأً غيبيا مث حتقق هذا النبأ فهذا جيعله صحيحا حتما ،ألن النبأ ٌ
غيب ،و ُ
هلل ،فال ميكن أن يطلع أح ٌد على خرب غييب مل يُطْلعه هللا تعاىل عليه مث خيرب عنه
ب ف ُه ْم ي ْكتُبُون
فيتحقق! وهذا ما استنكره هللا تعاىل يف قوله :أ ْم عْند ُه ُم الْغْي ُ
(الطور ،42 :القلم .)48 :فتحقق نبأ هبذه الصورة وهبذه األمهية ال ميكن أن
يكون من ابب التخريص والتخمني ،بل حتققه جيعل خربه خربا يقينيا ،وال يقدم
الظن على اليقني.
مث إن النبأ هو نبأ قرآين يف أصله ،وما احلديث إال تفصيل له.
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 .2شهادات يف األرض
أ .تعطيل اإلبل وظهور وسائل مواصالت حديثة بديلة

جاء هذا النبأ يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:
ت( التكوير)5 :
وإذا الْعش ُار عُطل ْ
وقد ورد هذا النبأ أيضا يف احلديث الشريف مرتبطا بنبأ نزول املسيح كما يلي:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :والِل لي ْنزلن ابْ ُن
ع ْن أيب ُهريْرة أنهُ قال قال ر ُس ُ
م ْرمي حك ًما عادًال ف لي ْكسرن الصليب ولي ْقتُلن ا ْخلْنزير وليضعن ا ْجل ْزية ولتُْرتكن
ص 54فال يُ ْسعى علْي ها} (صحيح مسلم ،كتاب اإلميان)
الْقال ُ
وهكذا نرى أن احلديث الشريف قد ربط هذه اآلية القرآنية السابقة مع حدث
نزول املسيح َتكيدا على أن هذه العالمة -مع العالمات األخرى اليت ذُكرت
معها يف اآلايت القرآنية األخرى يف السورة نفسها  -إمنا تتعلق ابلنبأ الكلي املتعلق
ابلبعثة الثانية للنيب  ،واليت نزول املسيح يشكل إحدى صورها ،كما أوضحنا
سابقا.55
 54القالص هي اإلبل السريعة
 55عالوة على أن احلديث قد أكد بوضوح أن هذا احلدث مرتبط بنزول املسيح ،فإن
االعتقاد ابن هذا احلدث هو من أحداث يوم القيامة إمنا هو إساءة للقرآن الكرمي! فإذا
كان يوم القيامة هو يوم دمار األكوان وهالك البشر ،فما أمهية أن يذكر هللا تعاىل اإلبل
116

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

ومعلوم أن وسائل املواصالت قد بدأت ابلظهور يف هناية القرن التاسع عشر،
وهو الوقت الذي بُعث فيه مؤسس اجلماعة  ،مث بدأت ابلتطور اهلائل من
وقتها إىل يومنا هذا ،ومل ت عُد اإلبل هي الوسيلة اليت يتنقل هبا الناس يف اجلزيرة
العربية ،وخاصة يف احلج.
ب .انتشار الطباعة والنشر وثورة املعلومات ووسائل اإلعالم

جاء يف عالمات هذا الوقت قوله تعاىل:
ت( التكوير)11 :
ف نُشر ْ
وإذا الص ُح ُ
ومعلوم أن الطباعة والنشر والصحافة قد تطورت كثريا يف أواخر القرن التاسع
عشر ،مث أصبحت متطورة تطورا هائال يف عصران هذا بظهور الصحافة املسموعة
واملرئية وثورة املعلوماتية والشبكة العاملية (االنرتنت) اليت تتيح لإلنسان أن يطلع
على ما يشاء من أخبار وعلوم وكتب ،بل والبحث فيها عما يريده حتديدا بسهولة
ابلغة ،بعد أن كان العثور على املراجع والبحث فيها أمرا مضنيا يتطلب جهدا
ووقتا كبريين.
يف هذا السياق اليت ستهلك أيضا هي وكل املخلوقات األخرى يومها؟ مث إن القرآن الكرمي
قد أخرب أن اإلبل ستتعطل ومل يقل إهنا ستهلك حينها ،ونرى أن احلديث قد بني معىن
التعطيل الذي هو أهنا لن تعود الوسيلة للتنقل والسفر .فليس هنالك بيان أوضح من هذا!
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ت .عالمات أخرى متعددة

إىل جانب العالمتني اللتني ذكرانمها سابقا ،فقد وردت عالمات متعددة أيضا
عن هذا الزمان الذي سيشهد البعثة الثانية للنيب  املتمثلة يف بعثة اإلمام املهدي
واملسيح املوعود  واليت منها ما جاء يف قوله تعاىل:
ت * وإذا
وإذا ا ْجلب ُ
وش ُحشر ْ
ال ُسري ْ
ت * وإذا الْعش ُار عُطل ْ
ت * وإذا الْ ُو ُح ُ
ت
الْبح ُار ُسجر ْ
ت * أبي ذنْب قُتل ْ
ت * وإذا الْم ْوءُودةُ ُسئل ْ
وس ُزوج ْ
ت * وإذا الن ُف ُ
ت( التكوير)11-4 :
ف نُشر ْ
* وإذا الص ُح ُ
حيث ذكر هللا تعاىل تسيري اجلبال والذي يعين أنه ستقام مشاريع كبرية يتم فيها
إزالة اجلبال وحتريكها من أماكنها ،كما أن جباال من البضائع سيتم نقلها وتسيريها
بوسائل املواصالت احلديثة املبتكرة .وذكر هللا تعاىل حشر الوحوش الذي من
معانيه أن الناس سيأمنون من هجوم احليواانت الضارية وستصبح حمشورة يف
حمميات طبيعية خوفا عليها من القتل اجلائر بيد البشر ال خوفا منها عليهم ،كما
ستحشر يف حدائق احليوان .وذكر أيضا تسجري البحار والذي من معانيه أن
البحار ستمتلئ ابملراكب والسفن احململة ابلبضائع ،وكذلك ابلسفن احلربية اليت
حتمل األسلحة النارية اهلائلة .وذكر تزويج النفوس الذي من معانيه أن الناس
سيلتقون بكثرة وستنشأ بينهم عالقات بسبب تطور وسائل االتصال واملواصالت.
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وسريفع
وذكر أيضا أن املرأة اليت كانت موءودة مظلومة يف العامل ستنال حقوقها ُ
عنها االضطهاد بل وسيعلو صوهتا وسيكون مؤثرا .وهنالك آايت كثرية يف سور
أخرى تشري إىل الوقت نفسه وتذكر عالمات أخرى ال حاجة لذكرها خشية
اإلطالة.
الدليل الثالث :النصرة والتأييد اإلهلي

عندما أعلن حضرته دعواه يف قرية قاداين ،تلك القرية النائية يف اهلند ،واليت يف
ذلك الوقت كانت تبعد عن أقرب حمطة قطار ما يقارب 17كم ،ومل يكن من
السهل الوصول إليها ،كان هذا اإلعالن غريبا وعجيبا .فكيف لرجل يف ظل هذه
الظروف أن يُعلن أنه هو املسيح املوعود واإلمام املهدي وهو ذلك الرجل الفارسي
الذي أنبأ هللا تعاىل عنه يف سورة اجلمعة الذي سيكون انئبا للنيب  يف بعثته
الثانية ،ويعلن أن هللا تعاىل قد وعده ابلنصرة والتأييد وأنه سيبلغ دعوته إىل أقصى
أطراف األرض ،وسينشر مجاعته يف العامل كله لتعمل على نشر اإلسالم وإظهاره
على الدين كله؟! كان هذا اإلعالن يف ذلك الوقت يبدو ضراب من اخليال ومثريا
للسخرية ،ولكن شهادة هللا الفعلية أثبتت أن الذي أرسله ووعده ابلنصرة قد
حقق وعده معه بكل جالء.
وكان  قد أعلن يف مرحلة مبكرة ،يف كتابه الرباهني األمحدية ،وحيا يشري
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إىل تلك البعثة املقدرة له ،واليت مل يكن يعلم حقيقتها بعد ،وكان هذا الوحي:
"جاء نذير يف الدنيا ،فأنكروه أهلها وما قبلوه ،ولكن هللا يقبله ،ويُظهر صدقه
بصول قوي شديد صول بعد صول( ".التذكرة ،ص )104
وهنا قد أنبأه هللا تعاىل أنه سيبعثه نذيرا إىل الدنيا ،وأبنه سيواجه معارضة
شديدة مرة تلو أخرى ،ولكن هللا سينصره يف كل مرة ويظهر صدقه.
وواقع احلال يبني أبن ما كان مثارا للسخرية يف وقت إعالنه النبأ قد أصبح
اآلن حقيقة واقعة ال مفر من اإلقرار هبا ،بل أصبحت شغال شاغال للمعارضني
تقض مضاجعهم وتؤلب حسدهم.
الدليل الرابع :اآليات واملعجزات واألنباء الغيبية

أيد هللا تعاىل حضرته ابلعديد من اآلايت اليت تظهر صدقه وَتييد هللا تعاىل
له .فمن أهم هذه اآلايت ما يلي:
 .1آية الطاعون

بعد ظهور آية اخلسوف والكسوف ،أنبأ  أبن اخلسوف والكسوف اللذين
أنبأ النيب  عنهما كعالمة لظهور اإلمام املهدي تشتمالن أيضا على إنذار من
عذاب أو بالء سيقع ،ألن اخلسوف والكسوف مها آايت إنذارية يف أصلهما،
ولذلك أمر النيب  بصالة اخلسوف والكسوف تضرعا إىل هللا كي مينع عذااب
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أو بالءً جاءت هذه الظواهر لتنذر منه.
وبني حضرته  أن العذاب أو البالء املرتقب هو الطاعون ،الذي بدأ
ابالنتشار يف أحناء من القارة اهلندية يف عام  .1897مث يف عام  1898أعلن
 أن الطاعون سينتشر يف البنجاب أيضا ،اليت مل يكن قد انتشر فيها إىل
ذلك احلني ،وكان ذلك مستبعدا ،وذلك خالل سنة أو سنتني؛ حيث أعلن
أنه رأى مالئكة تغرس غراسا كريهة املنظر يف أرجاء البنجاب ،فسأهلا عنها،
فقالت إنه الطاعون.
وابلفعل ظهر الطاعون فجأة يف البنجاب وفقا ملا أنبأ حضرته ،وبدأ ابالنتشار
السريع وحصد أرواح الناس بكثرة .فسعت احلكومة الربيطانية للقيام حبملة تطعيم
للوقاية من املرض .فعندما مسع حضرته هبذا أثىن على موقف احلكومة ،ولكنه قال
إنه لن يتطعم هو وأفراد مجاعته ،ألن هللا تعاىل قد وعده أبنه سيكون حمفوظا هو
ومجاعته من الطاعون ،وأن هذه احلفاظة ستكون آية أيضا على صدقه ،وأن
الطاعون يف الواقع هو آية قد أشار إليها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل :وإذا وقع
الْق ْو ُل علْيه ْم أ ْخر ْجنا هلُْم دابةً من ْاأل ْرض تُكل ُم ُه ْم أن الناس كانُوا آبايتنا ال
يُوقنُون( النمل)83 :
ومعلوم أن جرثومة الطاعون تنشأ يف األرض وتنقلها الرباغيث والفئران ،وهي
املقصودة بدابة األرض يف هذا السياق .واآلية الكرمية إمنا تشري إىل أنه يف وقت
121

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

من األوقات ستخرج دابة األرض هذه وستفرق بني املؤمن والكافر كما ورد يف
اآلًثر ،حيث لن تصيب املؤمنني وستفتك بغريهم ،وستكون سببا لإلميان ولإليقان
آبايت هللا.
وقد جوهبت دعوته جلماعته بعدم التطعيم ،اليت كانت هبدف عدم التباس
اآلية ،ابالعرتاض الشديد والسخرية والقذف أبهنا َّتاريف وشعوذة ودعوة لرتك
األسباب ،فأوضح حضرته أن من واجب املؤمن أن أيخذ ابألسباب دوما عموما،
فهي من قدر هللا ،ولكن يف هذه احلالة فقط حنن لن نلجأ للتطعيم ،ألن هللا تعاىل
يريد أن يظهر قدرته ويؤكد أنه هو مالك األسباب.
والواقع أن التطعيم مل جيد نفعا ،وقررت احلكومة الربيطانية التوقف عنه ألنه تبني
أنه يضر أكثر مما ينفع .وألف حضرته كتااب مساه "سفينة نوح" بني فيه أن هللا
تعاىل قد أوحى إليه أنه سيحفظ كل من يف داره ،وبني أن الدار ليست داره املادية
فحسب ،بل املقصود هبا مجاعته ،وأن من يلتزم جبماعته من أفرادها سيكون حمميا
وحمفوظا ،كما سيحمي قريته قاداين من الطاعون اجلارف.
وابلفعل عاث الطاعون ميينا ومشاال ،ووصل إىل قاداين ومل يفتك إال بعدد قليل
من خارج اجلماعة ليكون شهادة على أنه قريب جدا ولكنه لن يفتك ابملؤمنني،
وأيضا محى هللا أفراد اجلماعة خارج القرية.
وهذه اآلية كانت سببا إلميان عشرات اآلالف به  ،وكانت آية بينة
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ومعجزة إهلية جلية.
 .2األنباء الغيبية

ال شك أن االطالع على الغيب هو عالمة قرب هللا تعاىل وعالمة مرسليه
ومبعوثيه املقربني ،حيث يقول تعاىل:
عاملُ الْغْيب فال يُظْه ُر على غْيبه أح ًدا * إال من ْارتضى م ْن ر ُسول( اجلن:
)28-27
كان هللا تعاىل يطلع حضرته  بكثرة على األنباء الغيبية املتعلقة به
وابحمليطني به بل وأبحداث حملية وعاملية .وكان  يطلع الناس على النبأ
ويشهدهم عليه -وكان من الشهود من هم من غري مجاعته بل ومن غري املسلمني
56
أحياان -ليكونوا شهداء عند حتققها ،مث نشر هذه النبوءات يف العديد من كتبه
يف حياة هؤالء الشهود ،ومل يتقدم أحد وينف ما نسبه  إليه .وهذه األنباء
الغيبية اليت سجل منها العشرات كنموذج ،واليت شهد على إعالهنا مث حتققها
57
املئات ،تشكل دليال إضافيا ساطعا على صدقه.
 56أورد  عددا كبريا من هذه اآلايت يف كتب عديدة منها :حقيقة الوحي ،نزول
املسيح ،وترايق القلوب ،وغريها من الكتب ،وميكن الرجوع إليها للتفاصيل.
 57بني حضرته  أيضا أنه قد متيز عن األولياء واألقطاب واألبدال واألولياء الذين يف
األمة بكثرة اإلنباء ،وهذا كانت غايته حتقيق نبوءة النيب  عن نزول املسيح يف األمة
123

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

الذي سيكون نبيا (رغم أن نبوته غري مستقلة وانهلا بكمال الطاعة واحلب والفناء يف النيب
 ،)والذي سيحق له متثيل النيب  يف بعثته الثانية ،فقال :
"وليتضح اآلن أن هناك نبوءة يف األحاديث النبوية الشريفة أنه سيكون يف أمة النيب 
شخص يُسمى عيسى بن مرمي ونبيا ،أي سيُشرف بكثرة املكاملة واملخاطبة اإلهلية وتُكشف
عليه األمور الغيبية بكثرة ال تُكشف إال على نيب كما يقول هللا تعاىل :فال يُظْهُر على
غْيبه أح ًدا * إال من ْارتضى م ْن ر ُسول والثابت املتحقق أنه مل يُعط غريي خالل ال 1300
سنة املكاملة واملخاطبة اليت شرفين هللا هبا واألمور الغيبية اليت كشفها علي ،وإذا أنكر ذلك
أحد فإن مسئولية اإلثبات تقع عليه.
فمجمل القول إنين أان الفرد الوحيد الذي ُخص من بني األمة هبذه الكثرة من الوحي
اإلهلي واألمور الغيبية ،وكل من خال قبلي من األولياء واألبدال واألقطاب يف األمة مل يعطوا
هذا النصيب الوفري من هذه النعمة ،ومن أجل ذلك أان الوحيد الذي ُخص ابسم "النيب"،
مجيعا ،ألن كثرة الوحي وكثرة األمور الغيبية شرط لذلك ،وهذا
بينما مل يستحقه هؤالء ً
الشرط غري متوفر فيهم .وكان ال بد من أن يدث ذلك لكي تتحقق نبوءة النيب  جبالء
ألن الصلحاء اآلخرين الذين خلوا من قبلي لو حظُوا ابلقدر نفسه من املكاملة واملخاطبة
اإلهلية واالطالع على األمور الغيبية واستحقوا أن يسموا أنبياء لوقعت شبهة يف نبوءته
 .لذا فقد منعت احلكمة اإلهلية هؤالء الصلحاء من نيل هذه النعمة كاملة؛ فقد ورد
يف األحاديث أن شخصا واحدا فقط سينال هذه املرتبة ،وبذلك ستتحقق النبوءة( ".حقيقة
الوحي ،ص )442
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 -3استجابة الدعاء

بني حضرته أن من أهم عالمات املقربني هي استجابة الدعاء .وقد حتدى
معارضيه وطالبهم أبن يبارزوه يف استجابة الدعاء ،ليثبُت من الذي على احلق.
ففي مناظراته مع املسيحيني دعاهم مرارا إىل أن خيتاروا عددا من املرضى امليئوس
من شفائهم ،وأن يتم قسمتهم ابلقرعة بينه وبينهم ،وأن يبتهل كل فريق إىل هللا
تعاىل أن يشفيهم ،وسريون أن الغالبية العظمى من الذين سيدعو هو هلم
سيشفون ،بينما لن يشفى من جانبهم إال ما شذ وندر ،وهذا ألن هنالك قضاء
مربما يتعلق ببعض األشخاص لن ينفع معه الدعاء .فخاف املسيحيون من هذه
املبارزة ومل يتقدموا هلا.
كذلك فقد ظهرت آايت استجابة دعائه  يف كثري من املواقف املسجلة
يف كتبه ،ضمن اآلايت واملعجزات ،وميكن الرجوع إىل تفاصيلها.
 -4التحديات واملناظرات واملباهالت

بدأ حضرته دعواه مدافعا عن اإلسالم بكل قوة وبسالة مقابل خصوم اإلسالم
وخباصة املسيحيني ،ورد على شبهاهتم وفند عقائدهم ودعاواهم ،ودعاهم
للمناظرات اليت أكد أهنا جيب أال تقتصر على تقدمي احلجج ،وإمنا ينبغي أن
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يكون كل فريق قادرا على إراءة آية عملية تثبت أن دينه هو الدين احلق وتشهد
على صدقه ،وأنه مستعد دوما أن يُظهر آية على صدق اإلسالم ،وأن اآلخرين
لن يستطيعوا أن يُظهروا آية على صدق أدايهنم مقابله ،ولو استطاع أحد إراءة
آية مقابل آيته فإنه سيشهد على نفسه أنه ليس من هللا.
ومن التحدايت اليت أعلنها حضرته كان حتديه للهندوسي ليكرام ،الذي كان
زعيما هندوسيا كتب كتااب هاجم فيه اإلسالم بشدة وأساء إىل النيب  ،فدعاه
 للتحدي إلراءة آية ،فاستمر يف إساءته وسالطة لسانه ،فأعلن  أنه
سيموت خالل ست سنوات بسيف النيب  الذي أطال لسانه عليه ،وأنه
سيموت يف وقت عيد ،بل ورأى يف الكشف مالكا على هيئة رجل ضخم حممر
العينني يبحث عن ليكرام ليقتله .وكان ليكرام هذا يتصف ابحلمق ،فأعلن نبوءة
مقابل نبوءة املسيح املوعود  وقال أبنه  سيموت ابلكولريا خالل ثالث
سنوات ،مث شدد احلراسة على نفسه .مث يف الفرتة احملددة ،وطبقا للنبوءة ،كان
ليكرام يف الطابق العلوي من بيته يف غرفته ،ويف الغرفة اجملاورة كانت أمة وزوجته،
وكان الطابق األرضي حمروسا جيدا ،فسمعت زوجته وأمه صراخه ،فذهبتا إليه
فوجدات أحشاءه ممزقة ،وخرج رجل ضخم حممر العينني من الغرفة مث اختفى ،ومل
ينزل إىل الطابق األرضي ،ومل يكن هنالك منفذ ليفر منه .فادعى اهلندوس أن
حضرته  أرسل رجال ليقتله ،وتوجهوا إىل السلطات يشتكون ،فأعلن 
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أنه لو ثبت أنه قد أرسل القاتل فهو مستعد ألي عقاب ،ولكن ليكرام مات بيد
إهلية ،وأن الذي سيصر من املعارضني ويقسم أن حضرته قد أرسل لقتله حتما
فهو أيضا سيموت خالل عام .فكانت هذه اآلية آية عظيمة على صدق اإلسالم
مقابل اهلندوس.
ومن التحدايت اليت قام هبا  كان حتديه للقسيس املتنصر عبد هللا آهتم،
الذي كان يف األصل شيخا مث تنصر ،وقد كتب كتااب مسيئا جدا للنيب  .وقد
جرت مناظرة بينه وبني املسيح املوعود  أطلق عليها املسيحيون اسم "احلرب
املقدسة"  ،فند فيها  حجج املسيحيني وبكتهم ،واستمرت املناظرة خلمسة
عشر يوما ،أعلن حضرته يف هنايتها أن آية صدق اإلسالم اليت سيظهرها يف هناية
هذه املناظرة هي أن عبد هللا آهتم الذي وصف النيب  يف كتابه أبنه دجال
سيموت خالل مخسة عشر شهرا ،حبيث يقابل كل يوم من املناظرة شهرا من
املدة ،إذا مل يتُب ويرجع إىل احلق .ف ُذهل القسيس وشعر ابلذعر الشديد ،ونفى
يف حينها أن يكون قد وصف النيب  ابلدجال ،مث بقي خلمسة عشر شهرا
منعزال يف خوف شديد ،مل يكتب خالهلا شيئا ضد اإلسالم ،وكان يعاين من
اهلواجس واملخاوف .وبعد انقضاء مدة اخلمسة عشر شهرا ،وإذ مل ميت فيها
آهتم ،أًثر املسيحيون وبعض من انصرهم من املشايخ أن النبوءة مل تتحقق ،فبني
 أن النبوءة كانت تشرتط أن يتوب ،وهو أبدى اخلوف من اللحظة األوىل،
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مث بقي خائفا مذعورا يف املدة كلها ،فهذا نوع من الرتاجع والتوبة اجلزئية ،لذلك
أوقف هللا تعاىل وعيده عنه مؤقتا ،وهذه سنة هللا تعاىل يف الوعيد ،كما حدث مع
قوم يونس .58فإذا أنكر أنه كان خائفا ومذعورا من هيبة النبوءة اإلسالمية فعليه
أن يُقسم ،فإن أقسم مث مل ميت خالل عام بعد القسم فإنه  سيعلن انتصار
القسيس وهزميته وأنه ليس من هللا تعاىل .فلم جيرؤ القسيس على القسم ،وشجعه
املسيحيون على املراوغة ،فأعلن  أنه سيعطيه مبلغا كبريا من املال جعله يف
 58أنباء اإلنذار ابلعذاب من هللا تعاىل هي أنباء وعيد ،وهللا تعاىل إمنا ينبئ هبا لريتدع
الناس عن سيئاهتم .فإن اتبوا وارتدعوا ُخفف العذاب عنهم أو ُرفع .وقصة يونس 
خري مثال على ذلك ،فقد أنبأ هللا يونس  أنه سينزل العذاب على قومه بعد أربعني
يوما بسبب كفرهم وتكذيبهم له ،فأخربهم هبذا اخلرب وانصرف من قريتهم لريتقب العذاب
من خارجها ،فلما رأوه خارجا أدركوا أن العذاب انزل هبم ال حمالة ،فتابوا مجيعا وتضرعوا
إىل هللا فصرف هللا عنهم العذاب ،فلما علم يونس بتوبتهم ورأى أن العذاب مل ينزل هبم
شعر ابحلرج ألن النبأ أصبح يبدو وكأنه كاذب ،فذهب مغاضبا ،مث حدثت معه حادثة
احلوت ،مث عاد إليهم بعد جناته بعد أن أوضح هللا تعاىل له أن الوعيد ابلعذاب ينصرف
ابلتوبة وعدم نزوله ليس من الكذب أو البطالن للنبوءة .ومع أن نبأ عذاب قوم يونس
 مل يتضمن تصريا بشرط التوبة ،إال أن شرط التوبة هو دائما يصاحب الوعيد
ابلعذاب .ويف قصة آهتم قد صرح الوحي بشرط التوبة ،ولذلك أُجل عنه العذاب مث حل
به بعد أن راوغ وأبدى تراجعا عن توبته وحاول إخفاء الشهادة.
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البداية ألف روبية تشجيعا له لكي يقسم ،ولكنه مل يفعل ،فأخذ حضرته 
يرفع املبلغ يف إعالانت متتالية إىل ألفني مث ثالثة مث أربعة مفندا يف كل إعالن
حججه الواهية يف اإلحجام عن القسم وحجج املناصرين له من النصارى واملشايخ
الضالني الذين أعماهم التعصب  -والذين مل يبالوا أبن التحدي كان بني اإلسالم
واملسيحية وال عالقة له بدعوى املسيح املوعود  - ومبينا أن بقاءه على قيد
احلياة مع خوفه مث خوفه من القسم واملراوغة بعد انقضاء امليعاد هو مطابق متاما
للنبوءة بل دليال على عظمتها اليت كانت ميكن أن تلتبس لو مل يبد خوفا ومات
يف امليعاد؛ ألن املسيحيني كانوا يقولون سلفا إن آهتم مريض وكان الطبيب قد
توقع أال يعيش أكثر من ستة أشهر ،فلو مات فلن يكون ذلك بفعل النبوءة.
مث يف النهاية ،عندما أصدر املسيح املوعود  إعالنه األخري برفع املبلغ إىل
أربعة آالف روبية أعلن فيه أنه سيموت حتما خالل سنة من هذا اإلعالن األخري
أقسم أم مل يقسم ،ألنه قرر أن خيفي احلقيقة متعمدا .وابلفعل مات عبد هللا آهتم
بعد ستة أشهر من هذا اإلعالن.59
وهذا اخلزي الذي أصاب املسيحيني نتيجة هزميتهم يف املناظرة ونتيجة موت
 59وردت تفاصيل قصة آهتم واإلعالانت املتعلقة به يف كتايب "أنوار اإلسالم" و"ضياء
احلق" حلضرته  ،كما وردت القصة يف العديد من الكتب األخرى.
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آهتم وفقا للنبوءة ،دفعهم ليحيكوا مكيدة ليوقعوا حبضرته ،فقاموا جبلب شاب
متشرد وطلبوا منه أن يدعي أن حضرته  أرسله لقتل القسيس األكرب مارتن
كالرك الذي كان رئيس فريق املسيحيني يف املناظرة .وليس واضحا مدى تورط
مارتن كالرك بنفسه يف هذه املؤامرة إال أنه قد رفع قضية ضد حضرته  يف
احملكمة .ولكن هللا تعاىل كان قد أنبأ حضرته  من قبل أبهنم سيفرتون عليه
هبذه التهمة ،وأنه تعاىل سينقذه .فهيأ هللا الظروف أبن جعل القاضي الشاب
اإلجنليزي الذي كان امسه "الكابنت دوغالس" ينتبه إىل أن يف األمر مؤامرة ما،
ونتيجة للضغط اعرتف الشاب أن املسيحيني هم من أعدوه وحرضوه على هذا
االهتام ،وأن حضرته  مل يُرسله .فباء املسيحيون خبزي على خزي ،وقال
القاضي حلضرته  إنه إبمكانه أن يرفع قضية بسبب هذه الدعوى املزورة على
كالرك وزمرته ،ولكنه  رفض ذلك ،وقال إن قضيتنا مرفوعة يف السماء وهللا
تعاىل سيتوالها.60
ومن حتدايته املميزة أيضا حتديه لقسيس شهري ظهر يف أمريكا كان امسه
ألكسندر دوئي ،الذي ادعى حينها أنه رسول املسيح ،وأن املسيح قد أرسله
 60وردت قصة هذه القضية يف عدد من كتب املسيح املوعود  ،إال أن تفاصيلها
ومالبساهتا قد جاءت يف كتاب "الربية" ،الذي تضمن أيضا تفنيدا للعقائد املسيحية.
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للقضاء على اإلسالم واملسلمني ،وأنه لن ميضي وقت طويل حَّت ينمحي اإلسالم
من الوجود .وكان هذا القسيس حائزا على شهرة كبرية ،وله أنصار ُكثُر ،وأنشأ
مدينة أمساها "صهيون" يف والية إلينوي ليجتمع فيها أنصاره .فعندما علم 
أبمره أرسل إليه وقال له ما معناه :إنك تعلن أنك رسول املسيح ،وأن املسيح قد
أرسلك لتقضي على اإلسالم ،وأان أقول لك إنين رجل مسلم اتبع وخادم للنيب
 ،وقد أرسلين هللا مثيال للمسيح إلرغام أنوفكم ولرييكم أن مقام املسيح احلقيقي
هو أن يكون خادما حتت أقدام النيب  ال أن يكون إهلا أو ابن إله ،وإنين مرسل
من هللا تعاىل إله اإلسالم اإلله احلق ،فإن كنت تظن نفسك على احلق فإنين
أدعوك إىل املباهلة ليتبني الناس من يتبع اإلله احلق وما هو الدين احلق.
وقد وصلت أخبار هذه املراسالت إىل الصحف األمريكية ونشرهتا بكثرة،
وكان موقف ألكسندر دوئي أمامها الصمت ،حَّت توجه إليه الناس والصحف
وقالوا له ملاذا ال ترد على هذا املدعي من اهلند؟ فقال أخريا ما معناه :إنين ال أراه
وال أرى اإلسالم واملسلمني جديرين ابالهتمام وال أراهم إال كذابب سأترك هلم
جماال لكي يعيشوا بعيدا عين ،وإال فإنين لو حركت قدمي لسحقتهم! فبعد هذا
اإلعالن راسله  وقال إنك مل تقبل ابملباهلة ،ولكن كربايءك وصلفك عُد
عند هللا قبوال ،وستموت خالل عام ابخلزي والعار ،وهذا كالم هللا احلق الذي لن
يزول! وابلفعل بدأت املصائب تنهال على رأس ألكسندر دوئي من كل حدب
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وصوب ،وا ُهتم ابلسرقة ومعاقرة اخلمر وبتصرفات غري أخالقية من أتباعه ،وهامجته
األمراض وهدت قواه ،رغم أنه كان يف اخلمسينات وكان يظى بصحة جيدة كثريا
وشلت
ما كان يتفاخر هبا ويعتربها هبة خاصة من إهله ،وأصابه الشلل النصفي ُ
قدمه اليت قال إنه لو حركها لسحق هبا حضرته  واملسلمني مجيعا ،مث مات
يف املدة املقررة خارج مدينته .61وكانت الصحف األمريكية اليت تتابع احلدث قد
أبدت تعجبا كبريا من دقة أنباء حضرته  ،حَّت إن إحداها وهي صحيفة
بوسطن كتبت يف صدر صفحتها خبط عريض :عظيم هو مرزا غَلم أمحد،

املسيح.
ومقابل معارضيه من املشايخ ،الذين مل يلتفتوا إىل جهاده ودفاعه عن اإلسالم
ومل يقدروه ،وبدال من معاونته وَتييده والسرور به ،سعوا إىل تكفريه وتكذيبه بل
وللتحالف مع خصومه من املسيحيني واهلندوس وغريهم ،أعلن حضرته أن هللا
تعاىل قد أيده حبجة ابلغة وبعلم القرآن الكرمي ،وأن هذا العلم إمنا هو آية على
صدقه .وعندما اهتمه بعض املشايخ املتكربين أبنه قليل العلم ،وأنه ال يعلم العربية

 61مل يبق اآلن أثر أللكسندر دوئي وأتباعه يف مدينة صهيون هذه ،بل يوجد فيها اآلن
بفضل هللا مركز نشط للجماعة اإلسالمية األمحدية.
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جيدا ،أعلن أن هللا تعاىل قد علمه اللغة العربية تعليما إعجازاي ،62وكتب عددا
من الكتب العربية املليئة ابملعارف العميقة بلغة عربية فصيحة إعجازية ال يستطيع
العرب اإلتيان مبثلها ،ودعا معارضية مجيعا من العرب وغريهم ألن أيتوا مبثلها يف
فصاحتها وبالغتها ومعارفها .بل قد جادت قريته بعدد من القصائد العربية
الرائعة يف مدح النيب  والقرآن الكرمي 63ويف ذكر أحواله ودعواه وعاطفته جتاه
األمة اإلسالمية ومواساته هلا .ويف مرة أمره هللا تعاىل أبن يلقي خطبة عيد األضحى
ابللغة العربية ارجتاال ،فكانت اخلطبة خطبة إهلامية بليغة ُسجلت يف كتاب له،64
 62أعلن أن هللا تعاىل علمه أربعني ألفا من اللغات العربية يف ليلة واحدة ،وهذه اللغات
إمنا تعين اجلذور واألساليب والنحو والصرف والرتاث واألمثال واألدب والشعر وأحاديث
العرب وهلجاهتم الفصحى األصلية وغريها من فروع العربية ،وقد برز ذلك يف كتاابته اليت
أثبتت هذا التعليم اإلعجازي ،الحتوائها على درر الرتاث العريب وعراقته وأصالته.
 63من األمور اللطيفة يف شعر حضرته هو أنه قد حاز األسبقية املطلقة يف مدح القرآن
الكرمي بقصائد رائعة .فمع أن املدائح النبوية كانت كثرية وابتدأت منذ زمن النيب  إال
أن أحدا من السابقني مل يلتفت إىل غرض مدح القرآن الكرمي .وحَّت يومنا هذا مل يتطرق
شاعر له وزن هلذا سوى بعض احملاوالت اهلزيلة .وهذا إمنا يدل على تقديره العظيم للقرآن
الكرمي الذي بينه مفصال أيضا يف نصوص نثرية عديدة.
 64هذه اخلطبة منشورة يف كتابه " اخلطبة اإلهلامية".
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وكانت درةً يف البيان واملعارف العظيمة.
حتداي للخصوم أبن أيتوا مبثلها،
ويف معظم كتبه ،وخاصة العربية ،65كان يقدم ًّ
 65الواقع أن حضرته يف كتبه وأشعاره العربية قد قدم خدمة عظيمة للعربية اليت كان قد بدأ
تيار جارف يف العرب أنفسهم يف ذلك الوقت يدعو إىل إمهاهلا واستبداهلا ابللغات
األجنبية ،وكان هذا التيار يقوده امللحدون من الكتاب واألدابء العرب ومن شايعهم من
هواة التغريب املعجبون ابلغرب الذين فقدوا الثقة برتاثهم ودينهم ،وكان هدف تيارهم
تسطيح العربية وقطعها عن تراثها وترك مجالياهتا التقليدية ألهنم كانوا يروهنا تكلفا وصعوبة
ال طائل منها ،ودعوا إىل عدم اعتمادها يف العلوم والتدريس مدعني أهنا غري صاحلة لذلك،
وقال بعضهم أيضا بتحويل اللهجات العربية السائدة إىل لغات .فكانت كتاابت حضرته
وأشعاره مبنزلة تيار مضاد أعاد استحياء العربية وربطها برتاثها .وكان من مظاهر ذلك ما
ورد يف كتاابته من توارد وتشابه مع األدب العريب العريق والشعر اجلاهلي وغريه ،فأعاد إىل
األدب فن املعارضات الشعرية يف بعض قصائده بل وابتكر فن ما ميكن تسميته ابملعارضة
النثرية ابستعارته لبعض التعابري والرتاكيب األدبية يف كتب كاحلريري واهلمذاين ،وارتقى
ابلتعابري واأللفاظ اليت كانت تستخدم يف األدب والشعر ألغراض اتفهة بل ماجنة أحياان
لتقدم معارف القرآن واإلسالم وتعاليمه وحكمه وأخالقياته ،وحقق ذلك بصورة مذهلة
رائعة بربطه للماضي ابحلاضر ،وأظهرت حبق ذلك التعليم اإلهلي املعجز .وستكون كتاابت
حضرته سببا للنهوض جمددا ابلعربية بني العرب وقراء العربية ،وسيعرتف املنصفون بدورها
يف ذلك يوما .وَتكيدا على ذلك أيضا فقد أعلن أن هللا تعاىل أفهمه أن العربية هي أم
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وأن يُعرض كتابه وكتب اخلصوم أمام جلنة حمايدة لتحكم يف األمر ،وأنه مستعد
للتنازل عن دعواه وإحراق كتبه لو استطاع أحد الرد على حتدايته أو اإلتيان مبثل
ما جاء به ،ولكن مل يستطع أحد الرد على هذه التحدايت.
إضافة إىل ذلك ،فقد دعا خصومه الذين يصرون على تكذيبه وتكفريه
للمباهلة ،بعد أن أطلعهم على حقيقة دعواه يف كتبه ومراسالته وأمت احلجة عليهم،
وكان يعلن يف كل مرة نبأ معينا أو أنباء تتعلق ابخلصم؛ كأن ميوت الكاذب يف
حياة الصادق خالل سنة أو مدة معينة ،أو أن أمرا ما سيصيب اخلصم نتيجة
كذبه وافرتائه ومتاديه .وقد وردت تفاصيل ملباهالته مع خصومه ومصريهم يف
العديد من كتبه.66
اللغات كلها ،وقدم األدلة على ذلك وخاصة يف كتابه "منن الرمحن" ،وأكد أن املسلمني
جيب أن يعيدوا االهتمام هبا بل واعتمادها لغة موحدة للشعوب اإلسالمية ،ألهنا ستكون
عامال على توحيدهم .وهكذا فقد كانت كتاابته العربية ودعوته لالهتمام ابلعربية يف الواقع
بذرة هنضة ستكون مرتبطة بنهضة إحياء اإلسالم من جديد يف نشأته الثانية الذي بُعث
حضرته من أجلها.
 66أذكر هنا بعض املعارضني الذين هلكوا نتيجة املباهالت والتحدايت مع حضرته :
املولوي نذير حسني الدهلوي :أجج انر تكفري حضرته  ولكنه بعد املباهلة شهد
صدمة موت ابنه مث رحل هو نفسه أيضا من هذه الدنيا.
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واملولوي غالم دستغري القصوري -الذي جلب فتوى تكفري حضرته  من مكة -أعلن
املباهلة من جانبه وهلك نتيجة ذلك.
ورشيد أمحد الكنكوهي :نتيجة مباهلة حضرته  عمي بصره أوال مث مات بل ْدغة حية.
وشاه دين اللدهيانوي :مات نتيجة املباهلة بداء الكلب.
واملولوي عبد العزيز واملولوي حممد واملولوي عبد هللا الغزنويون :كانوا من أشد املعارضني يف
لدهيانه وهلكوا نتيجة املباهلة.
وحميي الدين اللكهوكي :نشر إهلاما عن حضرته  أنه سينزل عليه العذاب ولكنه بنفسه
مات بعذاب الطاعون.
ونور أمحد من "هبري تشته" حمافظة حافظ آابد :قال يوما أبن الطاعون لن ميسنا أبدا وإمنا
جاء هلالك املريزا ،فبعد قوله هذا أبسبوع فقط هلك هذا الشخص من الطاعون.
واملولوي زين العابدين من قلعة وايل ابهل املولوي حممد علي السيالكويت األمحدي يف سوق
الكشمريي واقفا يف حمل ،فبعد بضعة أايم من ذلك هلك هو وزوجته وزوج ابنته وسبعة
عشر شخصا ابلطاعون.
واملولوي حممد حسني هبني واال :لعن املسيح املوعود  وهلك خالل سنة واحدة.
ومنشي سعد هللا اللدهيانوي الذي كان يبتغي دمار املسيح املوعود  دمره هللا تعاىل
وأهلكه مبوت الذل.
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وحممد جان املعروف ابملولوي حممد أبو احلسن من بسرور حمافظة سيالكوت :دعا على
املسيح املوعود  يف كتابه "الصاعقة السماوية" وأنزل هللا عليه صاعقة الطاعون.
واملولوي تشراغ دين اجلموين :نشر أن هللا تعاىل يهلك الكاذب منا فأثبت هللا كونه كاذاب
هبالكه هو مع ابنيه ابلطاعون.
وفقري مرزا الدومليايل :قال إن مرزا شخص مفرت وسوف ميوت حَّت رمضان القادم يف حيايت
ولكن ملا جاء رمضان مات هو بنفسه ابلطاعون.
ومنشي إهلي خبش احملاسب :أنبأ مبوت املسيح املوعود  ولكنه بنفسه رحل هذه الدنيا.
واملولوي عبد اجمليد الدهلوي :فارق احلياة ابلكولريا نتيجة املباهلة.
واملولوي غالم رسول املعروف رسل اباب األمرتسري :هلك ابلطاعون يف أمرتسر.
وإمساعيل من عليغره :دعا أن الكاذب ميوت فمات هو بنفسه.
مرزا أمحد بيك من هوشياربور :كان من أقارب حضرته  ،وهلك وفق نبوءة املسيح
املوعود  ألنه كان ملحدا يسيء إىل اإلسالم بشدة ،وبدأت املصائب حتيق بعائلته
وفقا للنبأ بعد رفضهم ابب الرمحة والقربة اليت عرضها عليهم حضرته أبمر من هللا تعاىل.
فبموته استوىل الرعب على العائلة وتراجعوا عن عدائهم لإلسالم ومهامجتهم له وانتهوا عنه،
فرفع هللا عنهم العذاب ،مث انضم عدد من أفراد عائلتهم إىل اجلماعة بعد أن أظهروا إخالصا
ووفاء وتصديقا حلضرته .وكان على رأسهم صهر مرزا أمحد بيك املدعو مرزا سلطان حممد
الذي أظهر إخالصا وتوبة منقطعة النظري مل ينقضها إىل هناية حياته رغم أنه عاش طويال
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ومن املناظرات اليت أجراها مع خصومه مناظرة لدهيانة مع الشيخ حممد حسني
البطالوي ،اليت مت االتفاق أن جتري حول أدلة وفاة املسيح عيسى بن مرمي .
فبدال من أن يقدم البطالوي أدلته املزعومة على حياة املسيح يف السماء أخذ
يراوغ ويسأل عن منهجه  يف احلديث ،فأثبت له حضرته أن للحديث عنده
مكانة أمسى وأرفع من املكانة اليت يدعيها البطالوي الذي كان من أهل احلديث
"السلفية" ،وأنه يقبل ابحلديث الذي ال يعارض القرآن معارضة صرية ،وأن
الواجب هو فهم األحاديث بصورة ال تتناقض فيها مع القرآن ،ألن أصل كالم
النيب  ال ميكن أن يعارض القرآن .أما املعارضة احلقيقية إن وجدت فهذا يدل
على أن احلديث ليس من النيب  أصال ،ولكن جيب عدم االستعجال يف رد
بعد املسيح املوعود  ورغم اإلغراءات من خصوم اإلسالم من اهلندوس واملسيحيني -
وهذا ألن النبوءة كانت تتضمن أنه لو مل يتب فسيموت هو بعد محيه مرزا أمحد بيك مث
يتزوج املسيح املوعود  بزوجته املدعوة حممدي بيغم ابنة أمحد بيك؛ مما يعين أن إميان
األسرة حبضرته  قدر حمتوم سواء اتب أم مل يتب .فاستغلوا وفاة حضرته ليدفعوه
للرتاجع عن التوبة ليثبتوا بطالن النبوءة ألنه سيصبح مستحيال زواجها اآلن من حضرته
لو مات مرزا سلطان حممد– فأثبت مبوقفه صدق هذه النبوءة.
احلافظ سلطان السيالكويت :كان معارضا شديدا ،وكان يريد أن يلقي الرماد على حضرته
 أثناء مرور موكبه  من سيالكوت فمات هو وعشرة من عائلته ابلطاعون.
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األحاديث ،ألن هناك أخطاء دخلت على الرواايت ،وجيب العمل على َتويلها
ما أمكن .ورغم أن املناظرة مل حتقق الغاية اليت وضعت من أجلها ،إال أهنا كانت
مفيدة جدا يف تبيان املنهج الرائع الرصني للمسيح املوعود  يف احلديث.67
بعد ذلك تقدم أحد املشايخ وامسه الشيخ حممد بشري البهوابيل ملناظرة حضرته
يف مسألة وفاة املسيح ،رغم عدم تشجيع البطالوي له هو وشيخهم األكرب الذي
كان امسه نذير حسني الدهلوي ،فعُقدت بينه وبني حضرته مناظرة يف دهلي.
فادعى الشيخ البهوابيل أن هناك آية قطعية تؤكد حياة املسيح عيسى بن مرمي
 يف السماء وعودته يف آخر الزمان ،وهي قوله تعاىل :وإ ْن م ْن أ ْهل الْكتاب
إال ليُ ْؤمنن به ق ْبل م ْوته وي ْوم الْقيامة ي ُكو ُن علْيه ْم شه ًيدا( النساء،)160 :
وادعى أن املسيح سينزل يف آخر الزمان مث سيؤمن به أهل الكتاب كلهم قبل أن
ميوت! فبني حضرته أهنا ال تفيد مطلقا ما ذهب إليه ،وأن القيامة ستقوم وسيكون
هناك يهود ونصارى بنص القرآن ،كما جاء يف قوله تعاىل :فأ ْغريْنا ب ْي ن ُه ُم الْعداوة
والْب ْغضاء إىل ي ْوم الْقيامة( املائدة )15 :ويف قوله تعاىل للمسيح خاصة:
وجاع ُل الذين ات ب عُوك ف ْوق الذين كف ُروا إىل ي ْوم الْقيامة( آل عمران،)56 :
أي أنه سيبقى هناك من يتبعك ومن يكفر بك إىل يوم القيامة ،مث قدم حضرته
 67تفاصيل هذه املناظرة يف كتابه " مناظرة لدهيانة"
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األدلة العديدة ،اليت تربو على ثالثني آية من القرآن الكرمي ،واليت تثبت أن املسيح
قد تويف وأنه لن يعود.68
ومبراجعة تفاصيل هذه املناظرات يتضح جليا مدى قوة حجة املسيح املوعود
 وصدق أدلته.
الدليل اخلامس :عصمته من القتل وازدهار دعواه وإنبائه املسبق
عن ذلك خالفا لدليل هالك املتقول على اهلل واندثار دعواه

ينبئ هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنه سيهلك املتقول عليه وميحق دعواه ،حيث
قال تعاىل :ول ْو ت قول علْي نا ب ْعض ْاألقاويل * ألخ ْذان مْنهُ ابلْيمني * ُمث لقط ْعنا
مْنهُ الْوتني * فما مْن ُك ْم م ْن أحد عْنهُ حاجزين * وإنهُ لت ْذكرةٌ لْل ُمتقني * وإان لن ْعل ُم
أن مْن ُك ْم ُمكذبني * وإنهُ حل ْسرةٌ على الْكافرين * وإنهُ حلق الْيقني * فسب ْح اب ْسم
ربك الْعظيم( احلاقة)53-45 :
إذ يؤكد هللا تعاىل أبن الذي يدعي أنه مبعوث من هللا ،مث يعلن للناس وحيا
يدعي أن هللا تعاىل أوحاه إليه ،فإن هللا تعاىل سيأخذ منه ابليمني؛ أي سيمنعه
بنفسه من هذا العمل ،مث سيبطش به سيقطع وتينه؛ أي سيقطع عنه سبل احلياة
 68تفاصيل هذه املناظرة يف كتابه " مناظرة دهلي"
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والبقاء ،أي سيهلكه إما أبسباب منه أو أبيدي أعدائه ،وأنه لن يستطيع أحد أن
يول دون مشيئته تعاىل فيحجز عنه عذاب هللا وهالكه.69
 69يقول املسيح املوعود  توضيحا هلذه اآلية وهذا الدليل:
عموما
هذه اآلية نزلت يف النيب  ولكنها تعطي معىن عاما .فمن أسلوب القرآن الكرمي ً
أنه خياطب النيب  يف معظم األوامر والنواهي ،وهي موجهة إىل اآلخرين أيضا ،أو تكون
موجهة إىل غريه فقط ،مثل قوله تعاىل :فال ت ُق ْل هلُما أُف وال ت ْن هْرُمها وقُ ْل هلُما ق ْوال
كرميًا؛ فاخلطاب يف هذه اآلية موجه إىل النيب  ولكن مقصده احلقيقي هي األمة ألن
سرا ،وهو أن كل عاقل يستطيع أن
والدي النيب  قد ماات يف صغره .واحلق أن يف ذلك ًّ
يفهم من اآلية أنه إذا كان النيب  قد أُمر أن يُكرم والديه ويقول هلما قوال كرميا ،فكم
ابحلري ابآلخرين أن يكرموا آابءهم! وإىل هذا األمر تشري آية أخرى وهي :وقضى ربك
اان ،ففي هذه اآلية قد ُوضح لعبدة األوًثن أن األوًثن
أال ت ْعبُ ُدوا إال إايهُ وابلْوالديْن إ ْحس ً
ليست شيئا وال منة هلا عليكم إذ مل َّتلقكم ومل تكفلكم يف صغركم .ولو أجاز هللاُ أن يُعبد
معه أحد ألمر أن تعبدوا آابءكم ألهنم أرابب لكم بصورة جمازية ،أي هم الذين ربوكم .ومن
الطبيعي أن كل شخص يمي أوالده من الضياع يف الصغر ،حَّت الدواب والطيور تفعل
ذلك ،وهكذا فإهنا تقوم ابلربوبية نوعا ما بعد ربوبية هللا رب األرابب .وإن احلماس للربوبية
أيضا أييت من هللا تعاىل.
بعد هذه الفقرة االعرتاضية أعود إىل صلب الكالم وأقول أبن ما قاله تعاىل عن النيب 
أبنه لو تقول علينا ألهلكناه ،فهذا ال يعين أن هللا تعاىل يُبدي غريته على هذا النحو يف
141

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

حالة النيب  فقط ،مبعىن أنه لو كان مفرتاي ألهلكه ،وال تثور غرية هللا على اآلخرين مهما
افرتوا ومهما لفقوا إهلامات كاذبة ونسبوها إىل هللا تعاىل .هذه الفكرة كما هي سخيفة
للغاية كذلك تتناّف مع كتب هللا .وال زالت الفقرة اليت تقول إن الذي يفرتي على هللا أو
يدعي النبوة كذاب سيهلك حتما موجودة يف التوراة .إضافة إىل ذلك لقد ظل علماء
اإلسالم يقدمون منذ القدم آية :ول ْو ت قول علْي نا أمام اليهود والنصارى دليال على
عموما ال ميكن تقدميه دليال .وأي دليل
صدق النيب  .واملعلوم أنه ما مل يفد
ُ
املوضوع ً
يف القول إنه لو افرتى النيب  ألهلك وفسد كل عمله ،أما إذا افرتى غريه فال يغضب
هللا عليه بل يبه وُميهله أكثر من النيب  وينصره ويؤيده .هذا ال ميكن أن يسمى دليال،
بل إمنا هو ادعاء فقط يتاج إىل دليل يف حد ذاته( ".حقيقة الوحي ص،206-204
الطبعة األوىل ،اخلزائن الروحانية ج 22ص)215-213
ويقول  يف موضع آخر عن هذه اآلية وتفنيدا لالدعاء أبهنا َّتص النيب  فقط وال
تصلح دليال لغريه:
بعت بضاعةً رديئة أو
خنت يف التجارة شيئا أو ُ
"فمثل ذلك كمثل قول صاحب حمل :لو ُ
خبست ألصابْتين الصاعقةُ فورا! فاطمئنوا مبعامليت وال تشكوا أبدا أين ميكن أن
كذبت أو
ُ
ُ
أعطيكم شيئا رديئا أو أخبسكم أشياءكم أو أكذب ،بل ينبغي أن تشرتوا من حملي بعني
مغمضة دون أن تفحصوا شيئا .فهل سوف يقتنع الناس من هذا القول السخيف ويعتربونه
مثل هذا القول دليال على صدق
دليال على صدقه؟ كال ،والعياذ ابهلل ال ميكن أن يُعترب ُ
اعتباره صوااب يف
صاحب احملل ذلك ،بل إنه نوع من خداع الناس واستغفاهلم .وإمنا ميكن ُ
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حالتني :أوالمها ( )1أن يكون قد حدث بضع مرات أمام الناس أنه قد كذب يف مبيعاته
أو خبس الناس أشياءهم أو قام خبيانة أخرى فأخذتْه الصاعقةُ فورا وجعلْته شبه ميت،
وقوع الصاعقة ،حَّت
وتكرر
ُ
حادث الكذب أو البخس أو اخليانة عدة مرات ،وتكرر ُ
القلوب قد أيقنت أنه يتعرض حلادثة حلول الصاعقة عند اخليانة والكذب .ففي
تكون
ُ
االستدالل هبذا القول؛ ألن كثريا من الناس شهدوا نزول الصاعقة عليه
هذه احلالة ميكن
ُ
عند الكذب )2( .والثاين أن تكون هذه الظاهرةُ شائعةً يف عامة الناس حيث يكون معروفا
أي صاحب حمل خبصوص مبيعاته أو خبس الناس أو قام خبيانة
يف الناس أنه كلما كذب ُ
من نوع آخر أو ابع شيئا رديئا أخذتْه الصاعقة .ففي ضوء هذا املثال ال جيد كل منصف
بدا من اإلميان أبن صدور كلمة ول ْو ت قول من فم هللا العليم احلكيم أيضا ال يصح وال
يُستخدم كربهان ساطع إال إذا حتقق فيه أمران:

( )1أوال أن يكون النيب  قد كذب والعياذ ابهلل وعاقبه هللا تعاىل على ذلك ،حبيث
يكون مشهورا ومعروفا يف الناس كاألشياء املادية احملسوسة أنه إذا افرتى على هللا فسوف
يتعرض لعقوبة كما تعرض يف املناسبات املختلفة يف املاضي ،لكن هذا االستدالل مستحيل
كفر )2( .واحلالة
حبق النيب املقدس  ،بل حَّت التصور والتفكري يف مثل هذا االحتمال ٌ
الثانية لالستدالل أن يكون من سنة هللا املعروفة أنه كلما افرتى أحد عليه كذاب مل ُميهْله
طويال بل قد أهلكه عاجال ،فهذا االستدالل األخري يصح هنا حصرا ،وإال فإن مجلة
ول ْو ت قول علْي نا تُعترب جمرد خداع على شاكلة تصريح صاحب احملل السخيف عند
املعرتض والعياذ ابهلل .وإن الذين يُكرمون كالم هللا لن يقبل ضمريهم أبدا أن تكون مجلة
143

مؤسس الجماعة اإلسالمية األحمدية مرزا غالم أحمد القادياني 

ول ْو ت قول علْي نا سخيفة ومهملة وال تشكل دليال .والبديهي أن قول هللا سبحانه وتعاىل
هذا للمعارضني الذين ال يؤمنون ابلنيب  وال يعتربون القرآن الكرمي كالم هللا ،سيعد جمرد
سخف وأقل من تعليل األطفال ،فمَّت وكيف ميكن أن يقتنع املنكرون واملعاندون هبذا
قول املرء :إذا
القول؟ بل سيعتربونه ادعاءً بال ثبوت؛ وهذا بني وجلي .فكم من السخف ُ
هلكت حَّت لو كان املاليني من الناس ال يهلكون على ارتكاهبم الذنب
تكبت ذنبا فالنيا
ُ
ار ُ
نفسه يوميا ،وما أسخفه من عذر قوله :إن هللا يعفو عن سائر املذنبني واملفرتين وإمنا هذا
العقاب خيصين! ومما يثري العجب أكثر أن هذا القائل ال يستشهد على قوله بتجربته
السابقة املعروفة يف الناس أنه كلما ارتكب هذا الذنب عاقبه هللا حتما.
ابختصار إن اعتبار كالم هللا  -احلكيم النازل يف الدنيا إلمتام احلجة  -سخيفا هلذا احلد
إساءةٌ إىل كالم هللا القدوس واستهزاءٌ به ،فستجدون يف مئات اآلايت القرآنية أن هللا
سبحانه وتعاىل ال يرتك املفرتي على هللا سليما معاّف أبدا ،بل يعاقبه يف هذه الدنيا حصرا
ويُهلكه .انظروا كيف يقول هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي وق ْد خاب من افْرتى
ويقول يف آية آخرى :وم ْن أظْل ُم ممن افْرتى على هللا كذ ًاب أ ْو كذب آبايته والواضح أن
الذين كذبوا كالم هللا عند بعثة األنبياء مل يرتكهم سبحانه وتعاىل أحياء بل قد أهلكهم
أبسوأ العذاب .انظروا كيف كانت عاقبة قوم نوح وعاد وْثود وقوم لوط وفرعون وأعداء
نبينا  من أهل مكة .فإذا كان املكذبون انلوا عقاهبم يف هذه الدنيا ،فأىن للمفرتي على
هللا أن يسلم وينجو وقد ذُكر يف اآلية قبل املكذب ،فهل ميكن أن تكون معاملةُ هللا جتاه
الصادقني والكاذبني على سواء ،أفلم يبني هللا أن املفرتي على هللا يواجه العقاب يف هذا
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ونرى ابلفعل أن كل متقول أو مدعي نبوة كاذب قد اجتثه هللا تعاىل وأهلكه
ومل يبق لدعوته أثر.
وقد وضع هللا تعاىل هذا الدليل لكي يبدد أي شبهة حول املدعي الصادق،
وليكون تذكرة للمتقني وسببا لإلميان ،وليكون حسرة على الكافرين.
ومع أان هذا الدليل قد حتقق حبق حضرته بكل جالء  -إذ مل يهلك بعذاب
رابين ومل هتلك مجاعته كما مل يتمكن أعداؤه من قتله وتبديد مجاعته من بعده -
إال أنه تعزز بدليل إضايف مرتبط به ُيكم دائرته وجيعله دليال قاطعا انصعا ال لبس
فيه؛ إذ قد أنبأه هللا تعاىل مسبقا أيضا أبن هذا الدليل سيتحقق يف حقه وأبنه
العامل؟ ما ل ُك ْم كْيف ْحت ُك ُمون .مث يقول هللا  يف آية أخرى وإ ْن ي ُ
ك كاذ ًاب ف علْيه كذبُهُ
اب أي
ض الذي يع ُد ُك ْم إن هللا ال ي ْهدي م ْن ُهو ُم ْسر ٌ
وإ ْن ي ُ
ف كذ ٌ
ك صادقًا يُصْب ُك ْم ب ْع ُ
أن املعتدين لن ينالوا النصر اإلهلي سواء أكانوا مفرتين أو مكذبني؛ فهل ميكن التصريح
أبكثر من هذا؟ (أربعني ،اخلزائن الروحانية اجمللد  ،17ص)435-431 :
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سيعصم من القتل على يدي أعدائه وسيُتوّف وفاة طبيعية ولن يتمكن أعداؤه من
قتله وال من القضاء على مجاعته مهما بذلوا من اجلهود ،وأعلن هذا يف مناسبات
َمتلفة بكل ثقة وجالل.70
 70من املواضع اليت جاء فيها النبأ ما يلي:
أوال :ما جاء ذكره يف األجزاء األوىل من الرباهني األمحدية وأعلن معناه يف القطعي
اجلزء اخلامس من الرباهني األمحدية .فمن العجيب أن هذا النبأ كان قد جاء يف وحي
نزل قبل وفاته مبا يقارب الثالثني عاما ،مث كان اإلعالن القطعي أبن معناه إمنا هو النجاة
من القتل وحتمية املوت الطبيعي قبل وفاته بثالثة أعوام! فهل ميكن أن جيرؤ على هذا إال
من كان من هللا تعاىل حقا؟
يسى إ ّين
فقد قال حضرته يف اجلزء اخلامس من الرباهني األمحدية تعليقا على وحي " َاي ع َ
َل" الذي كان قد نزل عليه قبل مدة طويلة ،وهو يطابق اآلية الكرمية
ك إ ََّ
يك َوَرافعُ َ
ُمتَ َوفّ َ
اي عيسى إين ُمت وفيك وراف ُعك إيل( آل عمران  ،)56وكان قد أورده يف األجزاء األوىل
من الرباهني أي من الفرتة 1884- 1880م:
"هنا جيب فهم نقطة أخرى أيضا أن اآلية :اي عيسى إين ُمت وفيك وراف ُعك إيل جاءت
يف القرآن الكرمي حبق عيسى  ولكنها أُنزلت يف أجزاء الرباهني األمحدية السابقة حبقي
أان ...أما قوله تعاىل إين ُمت وفيك ففيه تكمن نبوءة أخرى وهي أن "التويف" يف العربية
يعين اإلماتة الطبيعية وليس القتل أو الصلب .كما قال العالمة الزَمشري يف تفسريه
أي
"الكشاف" حتت تفسري اآلية :اي عيسى إين ُمت وفيك" ،إين مميتك حتف أنفك"ْ ،
أميتك موات طبيعيا .فلما كان يف علم هللا أنه ستُحاك املكايد لقتلي وصليب على غرار ما
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يك" .ويف ذلك إشارة
يسى إ ّين ُمتَ َوفّ َ
حيك ضد عيسى خاطبين  وقال كنبوءةَ ":اي ع َ
إىل أنين سأُنقذك من القتل والصلب( ".الرباهني األمحدية – اجلزء اخلامس)
ويتابع حضرته فيقول:
"واملعلوم أن حماوالت كثرية قد متت لقتلي وصليب ،وأفَّت علماء القوم بقتلي ،وقد ُرفعت
علي قضية زائفة ألشنق ،كان املدعي فيها هو القسيس الدكتور مارتن كالرك ،وكان الشيخ
أبو سعيد حممد حسني من مجلة الشهود ...فكان قول هللا  حبقي" :اي عيسى إين
ُمت وفيك وراف ُعك إيل" نبوءة أُشري فيها أن مكايد ستُنسج لقتلي أيضا كما حيكت لقتل
عيسى ،وسيفشل األعداء يف تلك املكايد( ".الرباهني األمحدية – اجلزء اخلامس)
اثنيا :ما جاء يف كتاب "تذكرة الشهادتني" املنشور عام  1903إذ يقول حضرته:
"ليكن معلوما أنه قد وردت يف الصفحتني  510و 511من كتاب "الرباهني األمحدية"
النبوءات التالية:
"وإن مل يعصمك الناس ،يعصمك هللا من عنده .يعصمك هللا من عنده وإن مل يعصمك
الناس ،شااتن تُذحبان .وكل من عليها ٍ
فان .وال هتنوا وال حتزنوا .أليس هللا بكاف عبده.
َ
أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير .وجئنا بك على هؤالء شهيدا .وّف هللا أجرك.
ويرضى عنك ربك .وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم .وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري
لكم .وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون".
أي أن هللا تعاىل سيحفظك من القتل وإن مل يفظك الناس .ليحفظنك هللا من القتل وإن
مل يفظك الناس .ففي ذلك إشارة إىل أن الناس سيسعون ليقتلوك سواء أبنفسهم أو خبداع
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احلكومة ،ولكن هللا تعاىل سيخيبهم يف مجيع مكايدهم ،ولقد قدر هللا ذلك ،فمن سنته
أن هناك نوعني من الرسل ال يُقتلون ،وإن كان القتل يُنيل املؤمن مرتبة الشهادة:

( )1األنبياء الذين أيتون يف بداية السلسلة ،كمجيء موسى  يف بداية السلسلة
املوسوية ،وسيدان وموالان حممد املصطفى  يف بداية السلسلة احملمدية.
( )2األنبياء واملبعوثون الذين أيتون يف هناية السلسلة ،مثل جميء عيسى  وجميئي أان.
والسر يف ذلك  -وإذ وردت يف القرآن الكرمي بشارة عن النيب  بقوله{ :وهللاُ ي ْعص ُمك}،
كذلك وردت يف وحي هللا الذي نزل علي بشارة يل بقوله" :يعصمك هللا" -أن عصمة
املرسل يف بداية هذه السلسلة وهنايتها كانت من مقتضى حكمة هللا تعاىل ،ألنه لو
استُشهد املرسل يف بداية السلسلة لوقع الناس يف شبهات كثرية ،وذلك ألنه يكون مبنزلة
أساس السلسلة يف مهده لكان االبتالء فوق احتمال
لبنة أوىل لتلك السلسلة .فلو أُبيد ُ
الناس ،ولوقعوا يف الشبهات حتما ،والعتربوا املؤسس مفرتاي ،والعياذ ابهلل؛ فمثال لو قُتل
موسى يف نفس اليوم الذي مثُل فيه أمام فرعون ،أو استُشهد النيب  على يد الكفار يف
نفس اليوم الذي حاصروا فيه بيته لقْتله يف مكة ،ل ُقضي على الشريعة واإلسالم يف احلني،
ولما آمن بعد ذلك أحد .فبناء على هذه احلكمة مل يُستشهد موسى  وال نبينا 
رغم آالف األعداء العطاشى لدمهما .ولو استُشهد املرسل يف هناية السلسلة لكان ذلك
وصمة خيبة وخسران يف نظر الناس .يف حني يريد هللا تعاىل أن تكون هناية السلسلة على
الفتح واالنتصار ،ألن األمور خبواتيمها .ومل يرد هللا قط أن يفرح العدو امللعون عند هناية
السلسلة ،كما مل يرد أن تُكسر اللبنةُ األوىل ألساس السلسلة فيقفز العدو امللعون فرحا.
لذا فقد أنقذت احلكمة اإلهلية عيسى  املبعوث يف هناية السلسلة املوسوية من املوت
على الصليب .ولقد متت احملاوالت هلذا الغرض يف هناية السلسلة احملمدية حني ُرفعت
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ومعلوم أن هذه اإلعالانت كانت مبنزلة حتريض ألعدائه ليسعوا لقتله آملني يف
إثبات كذب هذه النبوءة ،وقد تبني أهنم بذلوا جهودا حثيثة لذلك ،ولكن هللا
أفشلهم وحقق وعده بكل قوة وجالل.
وَتكيدا على صدق حضرته فقد ارتبط هذا الدليل بتحقق نبوءة عظيمة أخرى
للنيب  إال وهي نبوءة عودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة يف مجاعته اليت
كما رأينا سابقا ،واليت استمرت من بعده خبطى ًثبتة واثقة بفضل هللا وقامت
وتقوم بواجباهتا يف نشر اإلسالم وتبليغه ونصرته ،وصمدت أمام صعوابت
ومعارضة شديدة وال تزال ،ويبارك هللا يف أعماهلا ويوسعها يوما بعد يوم .فكان
استمرار دعواه وازدهار مجاعته حتقيقا أيضا لنبأ عودة اخلالفة الراشدة من جديد
ضدي قضية زائفة بتهمة القتل كي أُعلق على الصليب .ولكن رمحة هللا تعاىل جتلت على
هذا املسيح بوضوح أكثر من املسيح األول ،وأنقذته من عقوبة اإلعدام ،بل من كل عقوبة
أخرى.
فباختصار ،إن املرسل ْني يف بداية السلسلة وهنايتها يكوانن مبنزلة اجلدارين أو السدين ،لذا
فقد جرت عادة هللا أن يفظهما من القتل .مع أن األشرار واخلبثاء يبذلون كل ما يف
وسعهم لقتلهما ،ولكن يد هللا تعاىل تكون معهما( ".تذكرة الشهادتني)
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ونشأة اإلسالم الثانية املوعودة اليت وعد هللا تعاىل هبا إلظهار اإلسالم على الدين
كله.
ومع الفارق الكبري بني دعوى حضرته ودعاوى بعض املدعني اآلخرين ،وابلنظر
إىل من ادعوا دعوات مهدوية يف وقت حضرته وقبلها وبعدها ،فنجد أن دعاواهم
اليت كانت حمدودة ومنحصرة يف دعوى املهدي يف أصلها -قد تبددت وزالت،ومل يبق هلا أثر يُذكر ،وحقق هللا وعده فيها ابجتثاث الكذب والكاذبني.
وهذا الدليل الدامغ يُعد شهادة فعلية ابرزة عظيمة من هللا تعاىل على صدق
املسيح املوعود .
ونكتفي هبذا القدر من أدلة صدقه ،علما أن أدلة صدقه عديدة جدا ومتنوعة،
وقد ذكر حضرته تفاصيلها يف كتبه.
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وفاته
بعد أن أدى املسيح املوعود  رسالته املباركة ،وقام مبهامه املوكولة إليه خري
قيام ،ودافع عن اإلسالم دفاعا عظيما مقابل أعدائه ومعارضيه ،أخربه هللا تعاىل
بقرب وفاته ،فحثه هذا اخلرب على مضاعفة جهوده اليت استمر فيها إىل آخر
حلظات حياته ،إىل أن وافاه األجل احملتوم يف مدينة الهور بتاريخ  26أاير
 ،1908مث نُقل جثمانه إىل قاداين يف اليوم التايل .ومع أن وفاته كانت حدًث
حزينا ،إال أن هللا تعاىل أعقبها خبرب سار لألمة مبجملها ،إذ أقام هللا تعاىل اخلالفة
الراشدة على منهاج النبوة الثانية املوعودة قبيل دفنه  ،وانتخبت اجلماعة
اخلليفة األول احلكيم نور الدين القرشي  ،وحتقق نبأ النيب  بعودة اخلالفة
ودفن  يف مقربة هبشيت (مقربة
من جديد واليت ستستمر إىل يوم القيامةُ .
اجلنة) اليت أقامها قبل وفاته بتوجيه من هللا تعاىل ليدفن فيها هو وأبناء مجاعته
املخلصني ،والتحق ابلرفيق األعلى عند سيده ومطاعه النيب  ،الذي قضى
حياته متفانيا يف حبه وطاعته.
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تأسيسها:
َتسست اجلماعة اإلسالمية األمحدية أبمر من هللا تعاىل بتاريخ  23آذار
1889م ،كما رأينا سابقا .وبذلك حتقق النبأ الذي أنبأ به القرآن الكرمي يف سورة
اجلمعة ،والتحق اآلخرون ابألولني ،وبدأ عهد النشأة الثانية املوعودة لإلسالم،
وكان هذا التاريخ البداية املباركة هلذه اجلماعة اليت قُدر هلا أن حتمل على عاتقها
رسالة اإلسالم وتبليغه إىل العامل أمجع ،واليت سيتحقق هبا وعد هللا تعاىل بظهور
اإلسالم على الدين كله الذي جاء يف قوله تعاىل:
ُ هو الذي أ ْرسل ر ُسولهُ اب ْهلُدى ودين ا ْحلق ليُظْهرهُ على الدين ُكله وكفى ابلِل
شه ًيدا( الفتح)29 :
مساتها ومماثلتها للنشأة الثانية يف بين إسرائيل وفقا لألنباء

نشأت اجلماعة اإلسالمية األمحدية مبا يطابق متاما األنباء والسمات اليت قررهتا
النبوءات القرآنية املتنوعة ووفقا للتصور القرآين للنشأة الثانية لإلسالم دون أدىن
شك ،وانفردت يف هذا التصور الذي غاب عن أذهان غالبية املسلمني.
فكما هو معلوم ،فقد جاء التأكيد على املماثلة بني األمة وبين إسرائيل يف
العديد من املواضع من القرآن الكرمي واحلديث الشريف ،كما رأينا سابقا .وقد
أبرز القرآن الكرمي هذه املماثلة؛ حيث أكد أبن النشأة األوىل ستكون كالعهد
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التورايت املوسوي يف بين إسرائيل ،والنشأة الثانية ستكون كالعهد اإلجنيلي العيسوي
 مع فارق وهو أن العهد املسيحي يف بين إسرائيل قد انفصل عن اليهودية وأنشأدينا جديدا بُين على الشرك ،بينما سيكون عهد النشأة الثانية يف اإلسالم هو
بعثة ًثنية للنيب  وكأنه عاد بنفسه ،ومسيحه الذي ميثله يف هذه البعثة لن يكون
سوى خادم متفان فيه جيمع الناس ويشرهم عند إقدامه  من جديد.
وكما هو معلوم ،فقد كان عهد موسى  جالليا ،حيث قاتل وانتصر على
أعدائه ونشأت من بعده دولة لبين إسرائيل متتعت ابلقوة واملنعة إىل فرتة من الزمن،
بينما بُعث عيسى  بعد موسى بثالثة عشر قران يف زمن ضعف بين إسرائيل
وفسادهم وتشتتهم وتفرقهم ووقوعهم حتت حكم إمرباطورية وثنية عظيمة ،مث
انتشرت املسيحية يف أرجاء هذه االمرباطورية من خالل التبشري واجنذاب الناس
إىل مجال تعاليم املسيح وشخصيته حَّت أصبحت دين هذه االمرباطورية .فلم
تنتشر املسيحية نتيجة اجلالل وإمنا انتشرت نتيجة اجلمال وبصورة تدرجيية ،ولكنها
استحكمت ومتكنت رغم ما تسرب إليها من شرك وعقائد فاسدة.
كذلك فإن عهد النشأة األوىل لإلسالم قد كان عهد اجلالل بصورة عامة كما
كان العهد املوسوي ،وإن كان قد ظهر فيه مجال النيب  وتعاليم اإلسالم أيضا،
خاصة يف العهد املكي ،وقد انتشر اإلسالم بقوة هذا اجلالل واجلمال احملمدي
وترسخ يف األرض يف سنوات معدودات ،مما أذهل العامل حينها وال زال .ولكن،
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كما هو معلوم ،فقد تسرب الفساد والوهن إىل األمة إىل أن بلغ أوجه ،وبدأت
تفقد عزهتا ومنعتها ومتكن منها الضعف واالحنطاط ،وأصبحت كالقصعة اليت
يتداعى عليها أكلتُها ،وتسرب إليها الفساد الفكري الذي شوه مجال تعاليم
اإلسالم أيضا ،إىل أن وصلت إىل حال مرتدية ظن أعداؤها أنه زمان إعالن موت
اإلسالم وانقراضه وغروب مشسه .ففي ذلك الوقت ،وبعد  1300عام من بزوغ
مشس اإلسالم ،وعندما ظُن أهنا أوشكت على الغروب ،طلعت الشمس من
مغرهبا ،وعاد فجر اإلسالم من جديد بقوة مجال تعاليم اإلسالم من خالل النشأة
الثانية املوعودة اليت كان مقدرا أن متاثل النشأة اإلجنيلية العيسوية ،واليت ستحيط
ابلعامل ويتحقق هبا الوعد اإلهلي بظهور اإلسالم على الدين كله.
وقد أنبأ القرآن الكرمي عن النشأتني وعن املماثلة يف العهدين ،بعد َتكيده
تعاىل وشهادته ووعده حبتمية ظهور اإلسالم  ،حيث قال تعاىل:
ول الِل والذين معهُ أشداءُ على الْ ُكفار ُرمحاءُ ب ْي ن ُه ْم ت ر ُاه ْم ُرك ًعا
ُ حمم ٌد ر ُس ُ
اه ْم يف ُو ُجوهه ْم م ْن أثر الس ُجود ذلك
ُسج ًدا ي ْب ت غُون ف ْ
ض ًال من الِل ور ْ
ضو ًاان سيم ُ
است وى
است ْغلظ ف ْ
مث لُ ُه ْم يف الت ْوراة ومث لُ ُه ْم يف ْاإل ْجنيل كزْرع أ ْخرج شطْأهُ فآزرهُ ف ْ
ب الزراع ليغيظ هب ُم الْ ُكفار وعد الِلُ الذين آمنُوا وعملُوا الصاحلات
على ُسوقه يُ ْعج ُ
مْن ُه ْم م ْغفرًة وأ ْجًرا عظ ًيما( الفتح)30 :
فكما كان عهد النشأة األوىل قد َتسس به الدين وبرزت فيه الشدة على
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الكفار مماثال لعهد التوراة ،فإن عهد النشأة الثانية إمنا هو مماثل لعهد اإلجنيل
الذي مثاله كمثال الزرع الذي يبدأ ضعيفا ،مث بعد ذلك ميتد ويشتد ساقه
ويستغلظ ويستوي حبيث يصبح عظيما وهائال ومغطيا لوجه األرض وغائظا
للكافرين.
وهلذا نشأت اجلماعة اإلسالمية األمحدية على هذه الصورة ويف هذا الوقت،
وكانت وحدها اليت طابقت أنباء القرآن الكرمي وتصوره ،بينما التصورات اليت تقوم
على أن هنضة اإلسالم وعزته منوطة إبنشاء كيان سياسي عسكري يقهر العامل
وينشر الدين ابإلكراه إمنا هي أماين وتصورات ما أنزل هللا هبا من سلطان ،فضال
عما حتتويه من مفاسد فكرية وإساءات ابلغة شوهت الدين أميا تشويه.
وهذا ال يعين أن اإلسالم يف نشأته الثانية سيكون ضعيفا خاضعا للقوى الكربى
وال ميلك من أمره شيئا ،بل كما أن املسيحية قد انتشرت بقوة اجلمال مث خضعت
هلا املمالك القوية والشعوب فإن النشأة الثانية لإلسالم اليت قدرها هللا تعاىل إبقامة
هذه اجلماعة ستجذب بقوة اجلمال النظم واألمم والشعوب اليت ستخضع هلذا
اجلمال وتتعشقه ،وسينال اإلسالم جمده املنشود وسيحيط ابلعامل أمجع بعد أن
يستويل على القلوب وتدخله األفواج واألمم طائعني ،دون أن يكون هنالك أدىن
شبهة حول انتشاره ابلقوة أو اجلرب أو اإلكراه  -وهو ما أُلصق بنشأته األوىل ظلما
وعدواان ،وساهم يف ترسيخه الفكر الفاسد والسلوك للمسلمني يف هذا العصر-
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وسيتحقق بذلك الوعد اإلهلي بظهور اإلسالم على الدين كله دون منازع ،وتظهر
حقيقة تعاليمه انصعة بينة وال يستطيع حاقد أن يشوهها مهما بذل من اجلهود،
وسينال اإلسالم جمدا أكرب بكثري من املسيحية احملرفة اليت من أهداف َتسيس
هذه اجلماعة اليت قررها هللا تعاىل هو القضاء على شركها وما أشاعته يف العامل من
فساد عقدي وعملي إلعادة التوحيد إىل األرض بكل قوة.
الغرض منها

ويف توضيحه للغرض من إقامة اجلماعة ونظام البيعة ،الذي أقيم أبمر هللا تعاىل
كان إيذاان ببدء عصر النشأة الثانية لإلسالم ،قال مؤسسها اإلمام املهدي
واملسيح املوعود  ما تعريبه:
"إن نظام البيعة ال يهدف إال إىل تكوين مجاعة من املتقني ،لكي ترتك هذه
اجلماعة املتألفة من املتقني على الدنيا َتثريها احلسن .ولكي يكون اجتماعهم
مدعاة للخري والربكة والعواقب احلسنة لإلسالم .ولكي يُستخدموا ألداء اخلدمات
النبيلة لإلسالم بربكة إمجاعهم على كلمة واحدة .ولكي ال يكونوا مسلمني كساىل
وخبالء ال فائدة منهم ،وال مثل هؤالء اجلهال الذين أحلقوا ابإلسالم أضرارا فادحة
بسبب فُرقتهم وتشتتهم ،ووصموا وجهه اجلميل بسبب تصرفاهتم الفاسقة .وال
مثل النُساك الغافلني واملْنطوين على أنفسهم الذين ال يعرفون شيئا عن حاجات
ُ
اإلسالم ،وال يهتمون مبواساة إخواهنم شيئا ،وال جيدون يف أنفسهم أدىن محاس
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إليصال اخلري إىل الناس .بل جيب عليهم أن يكونوا متعاطفني لألمة حَّت يصبحوا
مالذا للفقراء ،ولليتامى كاآلابء ،ويظلوا جاهزين للتضحية يف سبيل خدمة اإلسالم
مثل العاشق املشغوف ،ويبذلوا قصارى جهودهم أن تنتشر بركا ُهتم العميمةُ يف
الدنيا وينفجر الينبوعُ الطاهر حلب هللا ومواساة عباده من كل قلب ،مث يتم ْركز يف
مكان واحد ويرتاءى مثل البحر الزاخر...
صل ابلضْبط للذين يرتقبون ابلصرب واملثابرة
وإنين على ثقة أبن هذا ما سوف ي ُ
بعد انْضمامهم إىل هذه اجلماعة .ألن هللا تعاىل قد أراد أن خيلق هذه اجلماعة مث
يهبها تقد ًما ليُظهر جالله ويُري قدرته لك ْي ينشر يف الدنيا حب هللا تعاىل والتوبة
النصوح والطهارة واحلسنة احلقيقية واألمن والصالح ومواساة البشر .فهذه اجلماعة
ستكون مجاعته املختارة اليت سوف يهبها القوة بروحه اخلاصة ويُطهرهم من احلياة
ث تغيريا طيبًا يف حياهتم .وكما أنه  قد وعد يف أنبائه
القذرة ،وسوف ُْيد ُ
املقدسة فإنه سوف جيعل هذه اجلماعة تزده ُر ،ويُدخل فيها ألوفًا من الصلحاء.
إنه تعاىل سوف ي ْرويها بنفسه ويهب هلا االزدهار حَّت إن كثرهتا وبركتها سوف
املع ُمورة مثل املصباح
تبدو غريبةً لألعني .وسوف ينشرون ضوءهم إىل مجيع أرجاء ْ
املوضوع يف املكان املرت فع ،وسيكونون منُوذ ًجا للربكات اإلسالمية .إنه عز وجل
سوف يهب لألتباع الكاملني هلذه اجلماعة ،غلبةً على الفئات األخرى كلها يف
أانس إىل يوم القيامة الذين
كل نوع من الربكات .ولسوف يكون يف هذه اجلماعة ٌ
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قادر فعال
سوف يوهب هلم ُ
اجلليل .إنه ل ٌ
القبول والنصرةُ .هذا ما أراد هللاُ الرب ُ
وآخرا وظاهرا وابطنا.
ملا يريد .له القوةُ كلها وله القدرةُ كلها .فاحلمد هلل أوال ً
أسل ْمنا له ،هو موالان يف الدنيا واآلخرة ،ن ْعم املوىل ونعم النصري( ".إزالة أوهام،
اخلزائن الروحانية ،ج  ،3ص )563-561
شروط االنضمام إليها

ولالنضمام إليها وضع اإلمام املهدي واملسيح املوعود  الشروط التالية:

أوال :أن يعاهد املبايع بصدق القلب على أن يتجنب الشرك حَّت املمات.

اثنيا :أن جيتنب قول الزور ،وال يقرب الزىن وخيانة األعني ،ويتنكب مجيع طرق
الفسق والفجور والظلم واخليانة والبغي والفساد؛ وأال يدع الثوائر النفسانية تغلبه
وهاما.
قواي ًّ
مهما كان الداعي إليها ًّ
تبعا ألوامر هللا
اثلثا :أن يواظب على إقامة الصلوات اخلمس بال انقطاع ً
ورسوله ،وأن يداوم جهد املستطاع على أداء صالة التهجد ،والصالة على النيب
 ،واالستغفار وطلب العفو من ربه على ذنوبه كل يوم؛ وأن يذ ُكر نعم هللا ومن نه
ردا له.
خبلوص القلب كل يوم ،مث يتخذ من محده وشكره عليها و ً
صوصا من
رابعا :أال يؤذي ،بغري حقً ،
عموما واملسلمني خ ً
أحدا من خلق هللا ً
جراء ثوائر الن ْفس ،ال بيده وال بلسانه وال أبي طريق آخر.
خامسا :أن يكون وفيًّا هلل تعاىل وراضيًا بقضائه يف مجيع األحوال :حالة الرتح
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والفرح ،والعسر واليسر ،والضنك والنعم؛ وأن يكون مستعدًّا لقبول كل ذلة وأذى
يف سبيله تعاىل ،وأال يُعرض عنه سبحانه وتعاىل عند حلول مصيبة ،بل ميشي إليه
قُ ُد ًما.

سادسا :أن ي ُكف عن اتباع التقاليد الفارغة واألهواء النفسانية واألماين
الكاذبة ،ويقبل حكومة القرآن اجمليد على نفسه بكل معىن الكلمة ،ويتخذ قول
دستورا لعمله يف مجيع مناهج حياته.
هللا وقول الرسول ً
سابعا :أن يُطلق الكرب والزهو طالقًا اباتًّ ،ويقضي أايم حياته ابلتواضع
واالنكسار ودماثة األخالق واحللم والرفق.

ين وعزه ومواساةُ اإلسالم أعز عليه من نفسه وماله وأوالده
اثمنا :أن يكون الد ُ
ومن كل ما هو عزيز عليه.

اتسعا :أن يظل مشغوالً يف مواساة خْلق هللا عامةً لوجه هللا تعاىل خالصةً ،وأن
ينفع أبناء جنسه قدر املستطاع بكل ما رزقه هللا من القوى والنعم.
خالصا لوجه هللا على أن يطيعين
عاشرا :أن يعقد مع هذا العبد عهد األخوة ً
يف كل ما آمره به من املعروف ،مث ال ييد عنه وال ين ُكثه حَّت املمات ،ويكون
العالقات الدنيوية ..سواء كانت عالقات قرابة أو
يف هذا العقد بصورة ال تعدهلا
ُ
صداقة أو خدمة( .إعالن "تكميل التبليغ" ،املنشور يف كانون الثاين -1889
جمموعة اإلعالانت ،ج  ،1ص )190-189
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ونالحظ أن هذه الشروط ليست إال اختصارا لتطبيق أحكام اإلسالم على
أكمل وجه والتقدم يف العبادات واحلسنات ،واليت لو التزم هبا املبايع فإنه سيصبح
مسلما حقيقا مفلحا يف الدنيا واآلخرة.
قيام اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة فيها جمددا حتقيقا للنبأ

قبل وفاة اإلمام املهدي واملسيح املوعود  أخرب مجاعته أن هللا تعاىل قد
كتااب أمساه "الوصية" أوصى به مجاعته
أوحى إليه أن أجله قد اقرتب .فكتب ً
وبشرها بقيام اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة من بعده ،ومما قاله:
" ...إنه تعاىل يُري نوعني من قدرته :أوالً ،يُري يد قدرته على أيدي األنبياء
أنفسهم ،وًثنيًا ،يُري يد قدرته العظيمة بعد وفاة النيب عند حلول احملن ،حيث
يتقوى األعداء ويظنون أن األمر اآلن قد اختل ،ويوقنون أن هناية هذه اجلماعة
قد دنت ،حَّت إن أعضاءها أنفسهم يقعون يف احلرية والرتدد ،وتُقصم ظهورهم،
بل ويرتد العديد من األشقياء منهم ،وعندها يُظهر هللا تعاىل قدرته القوية ًثنيةً،
صابرا حَّت اللحظة األخرية يرى
ويُساند اجلماعة املنهارة .فالذي يبقى ً
صامدا ً
هذه املعجزة اإلهلية ،كما حصل يف عهد سيدان أيب بكر الصديق  ،حيث
ظنوا أن وفاة الرسول  قد سبقت أواهنا ،وارتد كثري من جهال األعراب،
وأصبح الصحابة لشدة احلزن كاجملانني ،فعندها أقام هللا تعاىل سيدان أاب بكر
منوذجا لقدرته الثانية ،ومحى اإلسالم من االنقراض
الصديق  ،وأظهر
ً
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الوشيك ،وهكذا أمت وعده الذي قال فيه وليُمكنن هلم دينهم الذي ارتضى
هلم وليُبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا...
فيا أحبائي ،ما دام من سنة هللا القدمية أنه تعاىل يُري قدرتني ،لكي يطم
بذلك فرحتني لألعداء كاذبتني ،فمن املستحيل أن يغري هللا تعاىل اآلن سنته
األزلية .لذلك فال حتزنوا ملا أخربتكم به وال تقلقوا ،إذ ال بد لكم من أن تروا
أيضا ،وإن جميئها خري لكم ،ألهنا دائمة ولن تنقطع إىل يوم القيامة.
القدرة الثانية ً
وإن تلك القدرة الثانية ال ميكن أن َتتيكم ما مل أغادر ،ولكن عندما أرحل
سوف يرسل هللا لكم القدرة الثانية ،اليت سوف تبقى معكم على مدى األايم،
كما وعد يف "الرباهني األمحدية" ،وإن ذلك الوعد ال يتعلق يب بل يتعلق بكم
جاعل هذه اجلماعة الذين اتبعوك فوق غريهم
أنتم .كما يقول هللا تعاىل :إين
ُ
إىل يوم القيامة.
يوم فراقي ليأيت بعده ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد
فمن الضروري أن أيتيكم ُ
الدائم .إن إل هنا إل هٌ صادق الوعد ،ويف وصدوق ،وسيُحقق لكم كل ما وعدكم
به...
عثت من هللا تعاىل كمظهر لقدرته  ،فأان قدرة متجسدة .وسيأيت من
لقد بُ ُ
بعدي آخرون ،سيكونون مظاهر قدرة هللا الثانية .لذلك كونوا منتظرين لقدرة
هللا الثانية داعني جمليئها جمتمعني .ولتجتمع كل مجاعة من الصاحلني يف كل قطر
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وليدعوا حَّت تن زل القدرة الثانية من السماء وتُريكم أن إهلكم إله قادر هلذه
الدرجة...
وينبغي لصلحاء اجلماعة ذوي النفوس الطاهرة أن أيخذوا البيعة من الناس
ابمسي من بعدي .فاهلل يريد أن جيذب إىل التوحيد مجيع األرواح ذوي الفطرة
الصاحلة من َمتلف أقطار املعمورة ،سواء كانوا من أورواب أو آسيا ،وأن جيمع
لت من أجلها إىل
عباده على دين واحد .هذه هي غاية هللا تعاىل اليت أُرس ُ
الدنيا .لذلك اجعلوا هذا املقصد نصب أعينكم ،ولكن ابللطف وحسن اخللق
وكثرة الدعاء( " .الوصية ،اخلزائن الروحانية ،ج  ،20ص )307 -306
وحبسب هذه الوصية والبشارة قام يف اجلماعة نظام اخلالفة بفضل هللا تعاىل
ليرتأس نظامها اإلداري ،حيث خلف مؤسس اجلماعة  خليفتُه األول
احلافظ احلكيم نور الدين القرشي  ،)1914-1908( مث اخلليفة الثاين مرزا
بشري الدين حممود أمحد  ،)1965-1914( مث تاله اخلليفة الثالث احلافظ
مرزا انصر أمحد رمحه هللا تعاىل ( ،)1982-1965مث اخلليفة الرابع مرزا طاهر
أمحد رمحه هللا تعاىل ( ،)2003-1982وحنن اآلن يف عهد اخلليفة اخلامس
مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز.
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إنجـازات الجمـاعــة
تشييد املساجد

لقد شيدت اجلماعة اإلسالمية األمحدية آالف املساجد لنشر الدعوة
اإلسالمية ومتكينها يف َمتلف ربوع األرض ،وكانت سباقة يف هذا العمل بفضل
هللا .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،فقد بنت اجلماعة أول مسجد يف لندن عام
1924م وامسه "مسجد الفضل" ،وقد حتملت سيدات اجلماعة وحدهن تكاليف
بنائه حيث تربعن حبُليهن لتحقيق هذا الواجب الديين .ويف أسبانيا بنت اجلماعة
مسجد "البشارة" يف قرطبة وكان أول مسجد جديد عرفته أسبانيا منذ  500عام
بعد خروج املسلمني وانتهاء حكمهم يف األندلس .وتوجد آالف املساجد يف
أفريقيا وأورواب وأسرتاليا وآسيا وأمريكا ،وهي حبمد هللا يف تزايد مستمر إلرساء
دعائم التوحيد والدين احلنيف.
مراكز الدعوة والتبليغ

وإىل جانب بناء بيوت هللا فقد نشرت اجلماعة يف معظم أحناء العامل شبكةً
ملراكز الدعوة اإلسالمية واسعة النطاق والتأثري ،وقد جتاوز عدد هذه املراكز املئات
اآلن ،كما َتسست اجلماعة حَّت اليوم يف أكثر من  200بلد .واملسلمون
األمحديون معروفون يف كل مكان حبسن أخالقهم وصاحل أعماهلم من أجل الدين
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واإلنسانية ،ويشار إليهم ابلبنان بسبب سلوكهم اإلسالمي الرزين.
نشر القرآن الكريم وترمجة معانيه

قامت اجلماعة اإلسالمية األمحدية مبشروع نشر القرآن الكرمي وترمجة معانيه
مبا يزيد على  70لغة عاملية إىل اليوم .وحتديثًا بنعمة هللا تعاىل فإن هذه اإلجنازات
معا يف
اجلليلة فاقت ًّ
كما وكي ًفا كل ما قامت به الفرق والدول اإلسالمية وهيئاهتا ً
هذا اجملال ،إذ مل تتجاوز ترامجها ملعاين القرآن عدد أصابع اليدين .وهذا إن دل
على شيء ،فإمنا يدل على اهتمام اخلالفة اإلسالمية األمحدية إبشاعة رسالة
إمياان منها بعاملية الرسالة احملمدية ،وعمالً منها
القرآن الكرمي يف العامل أمجعً ،
ابلتوجيهات املباركة الزكية اليت أرشد إليها اإلمام املهدي واملسيح املوعود 
أبمر من هللا سبحانه وتعاىل.
لقد اعرتف املنصفون أبن تراجم اجلماعة األمحدية ملعاين القرآن الكرمي هي
أفضل الرتاجم وأدقها وأصحها اليت صدرت حَّت اآلن.
نشر الكتب واملطبوعات اإلسالمية

تصدر اجلماعة آالف الكتب بلغات عاملية وحملية يف الفكر اإلسالمي والعقيدة
اإلسالمية ومفاهيمها الصحيحة ودالئل إعجاز اإلسالم أمام التحدايت املعاصرة
واملعارف العلمية احلديثة ،ابإلضافة إىل عشرات اجلرائد واجملالت والدورايت اليت
تصدرها مبختلف اللغات من شَّت البالد .والغالبية العظمى من هذه الكتب
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واملنشورات والدورايت منشورة على مواقع اجلماعة على الشبكة العاملية
(االنرتنت).
احملطة الفضائية اإلسالمية األوىل

لقد مت بفضل هللا وتوفيقه إنشاء أول حمطة فضائية إسالمية ( MTA

 )Internationalيف لندن من قبل اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،حيث
تبث هذه القناة براجمها مبختلف اللغات العاملية كل يوم على مدار الساعة ،ويغطي
إرساهلا كل القارات عرب األقمار الصناعية .وتتوخى هذه القناة من خالل براجمها
املتنوعة األلسن إحياء املفاهيم اإلسالمية احلقيقية.
وقد ابتدأت بثها بقناة واحدة ،مث افتُتحت قناة ًثنية ،مث افتُتحت القناة الثالثة
العربية اليت تبث براجمها ابللغة العربية على مدار الساعة منذ عام  2007يف ذكرى
َتسيس اجلماعة .وقد أحدثت القناة الثالثة العربية ثورة يف العامل العريب ،والقت
قبوال وإعجااب من قطاع واسع من املشاهدين العرب ،وأدت بفضل هللا تعاىل إىل
انضمام اآلالف من العرب إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية.
كما تسعى اجلماعة إىل زايدة عدد القنوات لكي تتناسب مع احتياجات
املشاهدين وأوقاهتم .إن مجيع براجمها يعدها املتطوعون يف َمتلف أحناء العامل .كما
أن طاقم العمل يف هذه احملطة يف غالبيته العظمى هو من املتطوعني والواقفني
أنفسهم خلدمة الدين.
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خدمات صحّية وتعليمية

ابلرغم من امليزانية احملدودة للجماعة فإهنا مل تتوان قط يف مد يد املساعدة عرب
خدماهتا اجملانية يف جماالت الصحة والتعليم والتنمية يف البلدان الفقرية واملناطق
املنكوبة وخاصة يف أفريقيا .وقد شيدت فيها عشرات املدارس والكليات
واملستشفيات .ابإلضافة إىل مئات املستوصفات يف َمتلف البالد اليت يعاجل فيها
ائما بتقدمي
املرضى مبا يسمى العالج ابملثل (اهلوميوابثي) .كما هتتم اجلماعة د ً
املساعدات اإلنسانية ألهل املناطق املنكوبة يف العامل بغض النظر عن فوارق العرق
والدين .وهذا انطالقا من مفهوم اإلسالم الصحيح الذي ينبغي أن تكون خدمة
اخللق وتقدمي يد املساعدة هلم أاي كانوا جزءًا ال يتجزأ من اإلسالم.
وقامت اجلماعة مؤخرا بتقدمي يد املساعدة يف البالد العربية واإلسالمية اليت
تواجه حرواب وظروفا قاسية كما يف فلسطني ولالجئني السوريني يف البالد اجملاورة
والعامل بعد اندالع احلرب يف سورية عام .2011
نظام تأهيل الدعاة

تتبع اجلماعة نظام َتهيل الدعاة نظرا إىل احلاجة املاسة للدعوة واإلرشاد يف
مجيع بقاع العامل .فأنشأت اجلامعات األمحدية واملعاهد الدينية لتأهيل الدعاة يف
كثري من بلدان العامل ،حيث يتخرج سنواي عشرات الدعاة ويقومون بنشر اإلسالم
إىل أقاصي األرض.
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مشروعا
وإضافة إىل هذا فقد قدم اخلليفة الرابع مريزا طاهر أمحد  -رمحه هللا -
ً
أمام أفراد اجلماعة لينذروا أطفاهلم قبل والدهتم خلدمة اإلسالم .وقد كانت
استجابة أفراد اجلماعة مذهلة حيث اشرتك يف هذا املشروع إىل اآلن أكثر من
ستني ألف طفل ،وعددهم يف ازدايد مستمر ،واحلمد هلل .وقد بلغ أوائل املنذورين
اآلن سنًّا اخنرطوا فيه يف خدمة اجلماعة من دعوة وتبليغ وقطاعات أخرى مساندة،
وهم خيدمون اجلماعة بكل نشاط وتفان.
حتقيق الوحدة والتآلف؛ أهم إجناز للجماعة

وإن أهم ما أجنزته اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو حتقيق الوحدة والتآلف بني
أفراد اجلماعة رغم انتمائهم إىل جنسيات َمتلفة ،ودول َمتلفة ،ولغات َمتلفة،
وثقافات َمتلفة ،وحتوهلم من دايانت َمتلفة ،ولكنهم احتدوا مجيعا على كلمة
واحدة ،وحتت قيادة واحدة؛ هي اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فألف هللا
تعاىل بني قلوهبم ،ووحد كلمتهم ،ومجع مشلهم؛ وهو األمر الذي تقف األمة
اإلسالمية كلها اليوم يف أمس احلاجة إليه .وهبذا فقد ثبت أن هذه اجلماعة هي
ابلفعل مجاعة اآلخرين امللتحقة ابألولني ،والذين قال هللا تعاىل عنهم :وألف
ب ْني قُلُوهب ْم ل ْو أنْف ْقت ما يف ْاأل ْرض مج ًيعا ما أل ْفت ب ْني قُلُوهب ْم ولكن الِل ألف
ب ْي ن ُه ْم إنهُ عز ٌيز حك ٌيم( األنْفال)64 :
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مستقبل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

أما عن مستقبل اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،فقد قال مؤسسها املسيح املوعود
 ما تعريبه:
هبت فطرُهتم نصيبًا من ذلك
"الدنيا لن تقبلين ألين لست منها ،ولكن الذين ُو ْ
العامل هم يقبلونين ،وسوف يقبلونين .والذي يهجرين إمنا يهجر من بعثين ،والذي
اجا ،فمن
يوطد الصلة يب إمنا يوطدها ابلذي ُ
جئت من عنده .إن يف يدي سر ً
أاتين انل من هذا النور نصيبًا ،ولكن الذي يفر عين من جراء الشك وسوء الظن
فسوف يُلقى يف الظلمات .أان احلصن احلصني هلذا العصر ،من حتصن يب فقد
وقى نفسه من اللصوص وقُطاع الطريق والوحوش الضارية .وأما الذي يفضل
بعيدا عن أسواري ،فسيواجه املوت من كل طرف وصوب فلن تسلم حَّت
البقاء ً
جثته" (فتح اإلسالم ،اخلزائن الروحانية ،ج ،3ص )34
وقال  أيضاً" :إن هللا تعاىل قد أخربين مر ًارا وتكر ًارا أنه سريزقين العظمة
اخلارقة ،ويرسخ حيب يف القلوب ،وينشر مجاعيت يف األرض كلها ،وجيعلها غالبة
على مجيع الفرق ،وسينال أبناء مجاعيت كماال يف العلم واملعرفة لدرجة يُفحمون
اجلميع بقوة نور صدقهم والرباهني واآلايت .وكل قوم سريتوي من هذا الينبوع.
إن هذه اجلماعة سوف تنمو وتزدهر بقوة خارقة حَّت حتيط ابلعامل كله .ستكون
هناك كثري من العراقيل والبالاي ،ولكن هللا سوف يزيلها مجيعا من الطريق وسوف
يُتم وعده .ولقد قال هللا َماطبًا إايي :سوف أابركك بركة تلو بركة حَّت إن امللوك
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سيتربكون بثيابك .فأيها املستمعون امسعوا وعوا واحتفظوا هبذه األنباء يف
يوما"( .التجليات اإلهلية ،اخلزائن
صناديقكم ألنه كالم هللا الذي سوف يتحقق ً
الروحانية ،ج  ،20ص )410-409
الق
وقال  أيضاً" :امسعوا ً
مجيعا! إنه ملما أنبأ به خ ُ
جيدا أيها الناس ً
السماوات واألرض أنه سوف ينشر مجاعته هذه يف البالد كلها ،وجيعلهم غالبني
على اجلميع ابحلجة والربهان .ولسوف َتيت أايم ،وهي قريبة ،تكون فيها هذه
اجلماعة هي الوحيدة اليت تُذكر يف العامل ابلعز والشرف .إن هللا سوف يبارك يف
هذه اجلماعة والدعوة بركات كربى خارقة للعادة ،وخييب كل من يفكر يف القضاء
عليها ،وسوف تستمر هذه الغلبة إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها( .".تذكرة
الشهادتني ،اخلزائن الروحانية ،ج ،20ص )66
وقال  أيضاً" :الدنيا ال تعرفين ،ولكن يعرفين من بعثين .إهنم بسبب
خطئهم وشقاوهتم الشديدة يريدون إابديت .إنين ذلك الغراس الذي غرسه املالك
احلقيقي بيده...
أيها الناس ،كونوا على يقني أن معي ًيدا لن تزال وفيةً معي إىل آخر األمر.
ولئن اجتمع رجالكم ونساؤكم ،وشبابكم وشيوخكم ،وصغاركم وكباركم كلهم،
وابت هلُوا إىل هللا تعاىل ودعوا هلالكي يف اضطرار وحرارة حَّت تتآكل أنوفهم وتشل
أيديهم ،فلن يستجيب هللا هلم ،ولن يربح حَّت يُتم ما أراد ...فال تظلموا أنفسكم.
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إن للكاذبني وجوهاً غري وجوه الصادقني .إن هللا تعاىل ال يرتك أمراً دون أن
يسمه ...فكما أن هللا قد حكم بني أنبيائه ومكذبيهم يف املاضي ،فإنه تعاىل
أيضا .إن جمليء أنبياء هللا مومساً ولرحيلهم مومساً كذلك .فتأكدوا
سيحكم اآلن ً
أنين مل آت بدون موسم ،ولن أذهب بدون موسم .فال َّتتصموا مع هللا ،فلن
تستطيعوا إابديت"( .ضميمة التحفة الغولروية ،اخلزائن الروحانية ،ج  ،17ص
)50-49
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ال شك أن الدالئل والبينات على حقية هذه اجلماعة ،اليت حتقق إبقامتها نبأ
النشأة الثانية املوعودة لإلسالم ،وصدق مؤسسها  ،واضحة جلية ،وال ميلك
من حتلى حبسن الظن وبقلب سليم ونظر نزيه إال أن يسلم بذلك بعد أن يطلع
عليها ،وسيجد أن هللا تعاىل سريشده إىل احلق ويقذف يف قلبه اإلميان بفضله
وبرمحته ،وسيفرح بفضل هللا تعاىل عليه إذ وجدها وآمن ابملبعوث املوعود الذي
أنبأ به النيب  وأمر ابإلميان به ومبايعته ،وأمر إبيصال سالمه  له.
أما الذي ال جيد الطمأنينة رغم نصاعة األدلة والبينات ،ويبقى يف دوامة تتجاذبه
الشكوك ،وال يثق أن لديه القدرة على حسم املسألة ابلنظر يف األدلة واحلكم
عليها وخيشى أن يضل ،فإن السبيل اليت جيب أن يسلكها هي التوجه إىل هللا
بكل إخالص وتفان وتواضع ،وأن يسأله يف أمر هذه اجلماعة ويف مؤسسها
 .وال شك أن الذي يُقدم على ذلك إبخالص ال بد أن يكشف هللا تعاىل
عليه احلق وييسر له اتباعه والثبات عليه.
ونقتبس كلمات اإلمام املهدي واملسيح املوعود  اليت ضمنها كتابه "حتفة
بغداد" ،الذي رد فيه على الشيخ البغدادي الذي تسرع يف التكذيب دون أن
يتحقق ويتثبت ،داعيا إايه إىل االستخارة وسؤال هللا يف أمره  وأمر مجاعته،
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بعد أن قدم له األدلة والبينات ،حيث قال :

وصل
"أخر ْج ّأوال من صدرك َّ
كل ما دخل فيه من سوء الظن ،مث قُ ْم وتو ّ
ضأْ ّ
اضطجع مستقبَل على
استغفر استغفار التائبني ،مث
ْ
وصل وسلّ ْم و ْ
ركعتنيّ ،
وَتَ َّل مبُناجاة موالك ،واسأل هللا الستكشاف حاَل ،وحقيقية مقاَل،
ُمصَلكَ ،
أخربين يف أمر أمحد بن غَُلم مرتضى القادايين ،أهو مردود
مث ََْن قائَل :اي خبري ْ

عندك أو مقبول؟ أهو ملعون عندك أو مقرون؟ إنك تعلم ما يف قلوب عبادك،

وال َُتطئ عينك ،وأنت خري الشاهدين .ربنا آتنا من لدنك علما جاذًب إىل

احلق ،ونظرا حافظا من نقل اخلطوات إىل خطط اخلطيّات ،وأدخلْنا يف
نتصرف يف سرائر عبادك ،ربنا
املوفَّقني .ما كان لنا أن نُق ّدم بني يديك ،أو ّ

اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرن ،وافتح عيوننا ،وال جتعلنا من الذين يُعادون
أولياءك ،أو حيبّون املفسدين .آمني مث آمني.
ٍ
هتج َدك هبذه الركعتني"
ب ُّ
واستخ ْر اي أخي من مجعة إىل مجعة أُخرى ،وع ّق ْ
(حتفة بغداد ،اخلزائن الروحانية)
نسأل هللا تعاىل أن يهدي عباده إىل احلق ،وينري بصريهتم ،ويفتح قلوهبم،
ويدخلهم يف عباده املقبولني ،ويكتبهم يف اآلخرين امللحقني ابألولني ،آمني.
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