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 ا عبـده  ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  أَن يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمع

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
تقع على أفراد اجلماعات اإلهلية نفس املسئولية اليت عهدت إىل مؤسسيها 
األنبياء، أي الدعوة إىل اهللا وتصحيح املعتقدات اليت تفسد مبرور الزمن وأن 

ربنا تاريخ الديانات أنه وخي. يدلوهم على أخطائهم وعلى الصراط الصحيح
 ذا - الذين يكونون قليلي العدد يف البداية عادة - كلما قام األنبياء وأتباعهم 

وإن فرعون زمنهم وهامان عصرهم . العمل واجهوا معارضة شرسة
لقد تكررت . وأصحاما يبذلون كل جهودهم للقضاء على األنبياء ومجاعتهم

 داموا متمسكني بدينهم احلق، فإذا كانت هذه املعاملة مع أتباع كل ديانة ما
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 أيضا نفس �هذه هي السنة اإلهلية املستمرة فمن البديهي أن يتلقى النيب 
 أحب اخللق �املعاملة القاسية من أعداء اإلسالم، ومل يكن استثناء رغم كونه 

إىل اهللا وأجلّهم وأتقاهم، فقد تعرض لالبتالءات واحملن واملشاكل واآلالم 
لدرجة ال جند هلا نظريا يف تاريخ األنبياء السابقني، لكنه كان يتحلى واحلروب 

بعلو العزمية والصرب، لذلك مر جبميع هذه احملن بكل جناح، كما ولّد يف 
أصحابه احملبني نفس هذه القوة اإلميانية والعزمية املتينة كالصخور العاتية، 

جرح أو قلة العدد والسالح والتقدم يف اإلميان واإليقان، وما كان ألي أمل أو 
أن يزعزع إميام، فقد ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي هؤالء املؤمنني حيث 

الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم �: قال يف سورة آل عمران
ظع را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر يم* اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ 

آل ( �قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ
   )١٧٤- ١٧٣ :عمران

نرى أحد مشاهد هذه القوة اإلميانية وروح التضحية ابتغاء مرضاة اهللا يف غزوة 
 عندما انقلب النصر املبني نتيجة خطأ كتيبة واحدة من جيش املسلمني أُحد

وهجوم الكفار اهلاربني فتعرض املسلمون خلسائر فادحة يف األرواح حىت إن 
 أيضا أصيب جبروح خطرية، وكسرت سنه، لكن الصحابة قاموا �النيب 

م من أمامه كاجلدار املتني والسد املنيع حبيث ال تقدر أي قوة أن تزحيه
 ويفشلونه مضحني �مكام، وكانوا يتصدون هلجوم العدو على النيب 

. بأرواحهم ونفوسهم، وهو مشهد رائع عجيب يندر له نظري يف تاريخ األديان
على كل حال، لقد بدا جيش الكفار منتصرا يف الظاهر إال أنه مل يكن انتصارا 
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ملا كان عائدا إىل يف وجهة نظر اخلرباء يف احلرب، وذلك أن جيش الكفار 
ترفعون هتافات : مكة بعد هذه احلرب طعنت فيهم بعض قبائل العرب قائلني

االنتصار، وتزعمون أنكم أخذمت ثأر قتلى بدر، ولكن أي انتصار هذا الذي مل 
تغتنموا فيها أية غنيمة ومل تأسروا أسرى؟ ومع ذلك تزعمون أنكم أخذمت ثأرا 

رون يف الطريق يف أن يعودوا إىل للهجوم فبدأ كفار مكة يفك. من املسلمني
على املسلمني اروحني واملرهقني حىت يكتمل انتصارهم، لكنهم يف هذا 

يكفي ما أحرزمت من النصر فإذا : التفكري أيضا انقسموا فريقني يقول أحدمها
رجعنا إليهم اآلن فسوف ينضم إىل جيش املسلمني من مل يشاركوا بعد يف 

 اهلجوم على املدينة سوف يقاتل املسلمون بكل قوة حرب أُحد، مث بسبب
  .وبسالة

 على مكيدة الكفار فجمع الصحابة �ومن ناحية أخرى قد اطلع رسول اهللا 
يف اليوم التايل وأمرهم باالستعداد ملالحقة الكفار، واشترط أال يشارك يف هذا 

ة تستطيعون أن تقدروا حالتهم احلرج. اجليش إال الذين شاركوا يف أحد
والصعبة، فكانوا متعبني ومرهقني بسبب احلرب وكان معظمهم جرحى أيضا، 

لقد خرج كلهم .  مسلما، وانطلق من املدينة٢٥٠فتشكل هذا اجليش من 
لقد حلّ هذا . مسرورين متحمسني وكأن جيشا منتصرا خيرج ملطاردة العدو
 �ة، وأمر النيب اجليش يف محراء األسد الواقعة على بعد مثانية أميال من املدين

فلما أشعلت هذه . الصحابة أن يشعلوا النريان يف مخسمائة موضع خمتلفة
لقد علم الكفار أيضا خبروج هذا . النريان كانت ترعب الناظرين إليها من بعد

اجليش اإلسالمي، وارتأى أبو سفيان والزعماء اآلخرون خريهم يف أن يعودوا 
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ة الكفار إىل مكة عاد هو اآلخر بعد  خرب عود�وحني تلقى النيب . إىل مكة
يوم أو يومني إىل املدينة وقال إن اهللا تعاىل هو الذي بث هذا الرعب يف 

لقد أثىن اهللا تعاىل على هؤالء اجلرحى الذي سجلوا أروع . صفوف الكفار
واألمر الثاين املهم أن أبا . أمثلة التضحية، وبشر هؤالء املتقني بأجر عظيم

د عودته من أُحد متحديا املسلمني أننا سنلتقي يف ميدان سفيان قد أعلن عن
على كل .  هذا التحدي وأعلن أنه موافق�بدر يف العام القادم، وقد قَبِل النيب 

 شخصا، ١٥٠٠ يف العام الرابع من اهلجرة جيشا قوامه �حال قد أعد النيب 
ه بينما جهز أبو سفيان أيضا جيشا من ألفي شخص، وكان يف سريرة نفس

خائفا أيضا من أن هذا اجليش قليل مقابل املسلمني، ألنه قد علم بعدد 
املسلمني املشاركني يف اجليش، فقام مبكيدة حيث أرسل شخصا إىل املدينة 
لريعب أهل املدينة أن جيشا ضخما للكفار قادم إليهم وال يقدرون على 

إميانا فكان مقاومته، لكن اهللا يقول إن مكائد األعداء هذه تزيد املسلمني 
  .�حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ�جوام كما هو عادة املسلمني 

 جندي يف ميدان بدر ١٥٠٠على كل حال وصل اجليش اإلسالمي وقوامه 
بينما خرج جيش كفار إىل مسافة قصرية من مكة مث عاد إليها واحتج أم 

العام القادم سوف بسبب القحط مل يستطيعوا أن يكملوا العدة، وأم يف 
مل تنجح مكيدة الكفار الذين كانوا يريدون أن . خيرجون بعد استعداد كامل

خيوفوا املسلمني ويبثّوا فيهم الرعب بنشر خرب جيشهم الكبري لكي يرتعبوا وال 
وقد سجل اهللا شهادته عن وضع املسلمني يف القرآن الكرمي . خيرجوا للحرب

يف الكفار أما املسلمون فهي تزيدهم تؤثر قد أن األمور املخوفة من املوت 
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على كل حال خرج املسلمون إىل ميدان بدر ومكثوا هناك أياما قليلة، . إميانا
وما كان هلم أن خيافوا ويرتعبوا من مكائد الكفار بل على عكس ذلك مل 
يستطع جيش الكفار أن يتقدم للخوض يف املعركة مع املسلمني خوفا منهم، 

وإن اهلتاف املنبعث من أعماق .  من اهللا أصاب الكفاروكان ذلك رعب
يقوي املسلمني ) ١٧٤: آل عمران (�حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ�القلوب 

هذه األحداث ليست قليلة، بل إن تاريخ الصحابة . ويشجعهم باستمرار
و حافل مبثل هذه الوقائع حيث توحد األعداء وتضامنوا لتخويف الصحابة أ

ونفس هذا اجلواب السالف . املؤمنني، لكنهم مل ينجحوا قط يف حماوالم هذه
إن احملاوالت على قدم وساق اليوم . جيدر أن يعطيه املؤمن احلقيقي اليوم أيضا

يقول يف وصف  �لكن اهللا أيضا لتخويف أفراد مجاعة املسيح احملمدي، 
ديد أي مجاعة م ال خيافون منبٍ أو حزاملؤمنني أأو مجعية بل  أو منظمة 

 يضربون فهم. باستمرار بأهداب الصرب واالستقامة نيتمسكميزيدون إميانا 
عون إميام يتزعزع، ويتعرضون ون اخلسائر املادية وال يدتحمليوويصربون، 

للقتل حىت يرتد بعد رؤية هذا املشهد أقاربهم من أرامل ويتامى وآباء وأمهات 
املؤامرات املنظمة ضد املؤمنني ال ترعبهم أبدا، بل إم وإخوة، لكن كل هذه 

إم دائما ينظرون إىل اهللا . �حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ�: يردون دوما قائلني
، وكلما ازداد العدو ضجيجا وشغبا ازداد  ويعقدون األمل عليه وحده�

فإذا . نة هذا الرفيق اخلفييحتمون وراء جوهؤالء يف التفاين يف احلبيب األزيل، 
أبناء اجلماعة يواجهون اليوم معارضة شرسة يف بعض بالد العامل فهذا كان 

ينبهنا إىل الدعاء أكثر من ذي وهذا األمر . يشكل برهانا على صدق األمحدية
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 فهذه املعارضة واجتماع االثنتني والسبعني فرقة .قبل، وجيب أن يكون كذلك
د األمحديني واستنـزافهم اجلهود إلحلاق الضرر من الفرق اإلسالمية ض

 باألمحديني وال يقدرون  حقيقيباألمحديني يف باكستان، مل تلحق أي ضرر
فاخلسائر املادية الظاهرة ال قيمة هلا يف نظر املؤمن، والثروة احلقيقية . على ذلك

 بعد استشهاد كل مسلم أمحدي أتلقى من � وبفضل اهللا .هي ثروة اإلميان
ملته وأوالده اليتامى وإخوته ووالديه رسائل تعرب عن عواطف اإلخالص أر

  . والوفاء وازدياد اإلميان أكثر من ذي قبل
دت  يف هذه األيام تيار املعارضة نفسه، حيث توحةسود بعض املناطق اهلنديي

وهم عن دينهممجيع أحزاب املشايخ ويسعون إليذاء األمحديني اجلدد لريد .
تكرر كلما سنحت تاع نفسها كانت سائدة يف بنغالديش وكما أن األوض

للمشايخ فرصةٌ، وتد الظروف املماثلة يف بعض البالد العربية أيضا حيث شاه
يتلقى األمحديون رسائل ديد من املؤسسات احلكومية سواء أكان ذلك يف 

 يواجهها األمحديون هذه االضطهاداتسورية أو مصر أو يف بلد آخر، ونفس 
لغاريا لريتد األمحديون عن األمحدية، إن املفيت احلكومي ميارس الضغط يف ب

على األمحديني عن طريق الشرطة، ونفس هذه األوضاع تالحظ يف بعض 
الواليات الروسية اإلسالمية حيث إن املفيت املركزي ميارس ضغوطًا على 

طريق الدعاة املسلمني األمحديني وأبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية عن 
 باختصار إن معارضة مجاعة املسيح احملمدي يف شىت بالد العامل .املخابرات

الذين يفهمون معاين صفة اهللا احلسيب يردون لكن . تثبت أا مجاعة عاملية
كان عددكم ومجعكم فإن مهما دا وهو أنه ا موحرديف كل مكان عليهم 
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مناه من سيدنا  هذا ما تعلَّ.�كيلُحسبنا اُهللا ونِعم الْو�: هوجوابنا دائما 
فيجب أن يستمر األمحديون يف حتمل .  وأصحابه�وموالنا حممد املصطفى 

وا إميام وجيب أن يقو هذه اآلالم واألذى بالصرب واجلَلد دون أي خوف،
  . باستمرار وانتظام

: حيث قالعلى النحو التايل  هذا األمر �لقد وضح سيدنا املسيح املوعود 
 اآلية تفهمنا أن أصل الشجاعة احلقيقية هو الصرب والثبات، وكل عاطفة هذه"

إنسانية أو بالء يهاجِم كاألعداء، فمقاومته والتصدي له وعدم اهلروب 
  " كاجلبناء هي الشجاعة

 على العدو  أن هناك عدوا آخر عالوةً�فهنا بين سيدنا املسيح املوعود 
نفس وهي أيضا بالء يهاجم كالعدو فال بد الظاهري، وهو عبارة عن أهواء ال

  وهذا ما يليق باملؤمن إذ لن تتولد فيكم القدرةُ. بثباتلكم أن تقاوموها أيضا
على مقاومة العدو الظاهري ما مل تتصدوا ألهواء النفس، ولن نتقدم يف اإلميان 

نا الفكرةُ بأن كل ما لنا فإمنا هللا إال إذا الزمتتصدر  وأن كل أعمالنا� قلوب 
 واجنرفنا مع تيار الزمن فلن تبقى هاأطماعو تأثرنا بالدنياأما إذا . �من أجله 
 اخلسائر يف لِ أحزاب املعارضني والصرب على حتم على مقاومةلنا القدرةُ

. ه فال بد للمؤمن من االنتصار على العدو النفساين ومقاومت.األرواح واألموال
  هتافهالظاهري أيضا ويتصاعد من قلب من التصدي للعدو نمكّّتذا سيو
 حىت يصل إىل العرش، وعندئذ سنرى لكون اهللا �حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ�

  .  حسيبا مشاهد مل يدركها التفكري اإلنساين، وال خيطر على قلب بشر
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انضممتم إىل هذه اجلماعة قد إذا كنتم : �يقول سيدنا املسيح املوعود 
 لقد ؟الثوابله تعرض لآلالم فأىن يمل إذا  ألن املرءتعاليمها،  حبسبفاعملوا 

 تستطيعون تقدير وال -  عاما ١٣ لألذى يف مكة ملدة �تعرض رسول اهللا 
م أصحابه الصرب فقط، فكانت  علَّ� لكنه -تلك اآلالم ومل تتعرضوا هلا 

ظون تالح والزمن وشيك حني .النتيجة أن األعداء كلهم قد هلكوا يف النهاية
أن ينشر يف العامل هذه اجلماعة  � لقد أراد اهللا .واختفقد اهؤالء األشرار أن 

لقلة عددكم لكن هذه اجلماعة يف العصر احلاضر الناس يؤذونكم إن  .الطاهرة
فلو شاء اهللا ملا آذى هؤالء وملا . عندما تكثر فسوف يسكتون كلهم تلقائيا

يعلِّمكم الصرب بسببهم، فسوف  يريد أن �ولد هؤالء املؤذُون، لكن اهللا 
فكل من يؤذي وجيرح . ترون بعد الصرب ملدة قصرية أنه مل تبق هلم من باقية

كنا نسب : فإما يتوب وإما يفىن، وإنين أستلم رسائل كثرية يقول أصحاا
يف العصر احلاضر أيضا (. ونشتم وكنا نعتربه ثوابا لكننا نتوب اآلن ونبايع

 الصرب أيضا من العبادة، يقول اهللا :) هذا القبيل، مث قالتصلين رسائل كثرية من
تعاىل إن الصابرين سينالون أجرا بغري حساب، أي سوف ينعمون بال حساب، 

 مثل هذا الوعد للذين يقومون �فهذا األجر للصابرين فقط، فلم يعد اهللا 
إذا كان أحد يعيش يف محاية إنسان آخر، مث إذا تعرض . بعبادات أخرى

ذى فإن غرية احلامي املؤيد ال بد أن تثور فيهلك املؤذي، كذلك فإن لأل
. مجاعتنا يف محاية اهللا، وبتحمل األذى يتقوى اإلميان وأما الصرب فال مثيل له

  )٤ملفوظات جملد (
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كنت قد اخترت خلطبة اليوم مواضيع أخرى للحديث عن صفة اهللا احلسيب 
قد بينته آنفا وهو يرسم صورة إميان إال أن كلها كانت متشاة، فأحدها ما 

املؤمنني ويفيد بأن معارضة املؤمنني الصابرين والثابتني متكِّنهم من قرب اهللا 
واآلية الثانية اليت أود أن أقرأها . �حسبنا اُهللا�تعاىل، وتكسبهم إدراك مفاهيم 

بلِّغوا بل إما آيتان، فهما تتحدثان عن هدف األنبياء ومجاعام، وهو أن ي
العالَم الرسالة النازلة على النيب، فهذه هي مسؤوليتهم، مث هل يؤمن الناس أم 

 إن مل يؤمنوا، فحساب ذلك على اهللا، وهو سريع �ال، وكيف يعاملهم اهللا 
: �فهذا املوضوع ورد يف هاتني اآليتني من سورة الرعد يقول اهللا . احلساب

 نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبالغُ وعلَينا وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذي�
 ابسال *الْح كُمحاُهللا يا وهافأَطْر نا مهقُصنن ضي اَألرأْتا نا أَنوري لَمأَو 

    )٤٢- ٤١ :الرعد(�معقِّب لحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ
 استمرار ملضمون اآلية اليت تسبقها وهو أن هللا طريقًا خاصا اآلية األوىل 

إنه املالك فهو وحده يعرف مىت وبأي طريقة يعاقب . إلنزال العقاب
املعارضني، وإنه عامل الغيب فهو وحده يعلم مىت وملن تقتضي احلاجة أن 

اىل أن ينفذ اهللا تع- بعد هذا القول الشامل - ليس ضروريا . ينـزل العذاب
 -  الذي يظهر آيةً منه - كل هذه العقوبات فورا، بل القصد من وراء العقاب 

هو اإلصالح، واهللا تعاىل أعلم بأولئك املعارضني الذين سريتدعون عن 
معارضة نبيه وينصلحون وبالتايل سينجون من العقاب، كما يعلم أيضا أولئك 

سهم، وهو يعلم الذين سيمسهم شيء من العقاب فينتبهون إىل إصالح أنف
أولئك الذين لن يرتدعوا حبال من األحوال عن أعماهلم الشريرة بل يزدادون 
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لذلك قال اهللا تعاىل لنبيه إن الوعود . معارضة وشرا، فيحل م العقاب حتما
اإلنذارية اليت أعطيناها بواسطتك هلؤالء املعارضني سنري بعضها يف حياتك 

الحظوا ماذا . ها ستتحقق بعد وفاتكبسبب أعماهلم الشريرة، ولكن بعض
 صحابته عن مصارع بعض رؤساء �حصل يف موقعة بدر حيث أخرب النيب 

كان اهللا يعلم أن هؤالء لن يؤمنوا ألبتة لذلك فقد قُتل هؤالء حبسب . قريش
وكان يف علم اهللا تعاىل أيضا أن كثريا .  ومل يتأخر وقت موم�نبوءة النيب 

فرغم مشاركتهم . اية أمثال أيب سفيان وعكرمة وغريمهامنهم سيؤمنون يف النه
يف الغزوات ضد املسلمني مل يتعرضوا للقتل بل جنوا يف كل مرة حىت آمنوا يف 

  . اية املطاف، مث اشتركوا يف احلروب من أجل اإلسالم أيضا
فيقول اهللا تعاىل أن املهمة األساسية للنيب وأتباعه هي التبليغ وحتويل الناس            

فال بد أن  . ين هللا الواحد وليس اهلدف احلقيقي هو عقاب قوم من األقوام          عابد
تتحقق بعض النبوءات املنذرة حبق املتجاوزين كل احلدود، كما أن بعضهم قد        
يمهلون إىل حني أيضا، ولكن األمر األساسي الذي جيب تذكّره دوما هو أنه             

 الشريرة اليت مت اإلنذار بسببها إذا بقي هؤالء املعارضون يرتكبون تلك األعمال
ومل ينصلحوا َألخذهم اهللا تعاىل بعقابه سواء كان ذلك يف حياة النيب أم بعـد               

واهللا تعاىل أعلم كيف سيكون أخذُه هلم، وهو أعلم هل سيعاقبهم يف             . وفاته
هذه الدنيا أم يف اآلخرة، وما هو العقاب املناسب حلالتهم، وهل سـيعاقبهم             

 فإذا كان   �وعلَينا الْحساب �فيقول اهللا تعاىل    . هم إىل مدة معينة   فورا أم ميهل  
املعترضون يقولون إن هذه النبوءة أو تلك مل تتحق فيجب أن يعرفوا أن هذا              

واالعتراض نفسه يكـرره    . سيتضح هلم عندما ميثُلون أمام اهللا تعاىل للحساب       
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هم باجلواب نفـسه،     اليوم أيضا ونرد علي    �املعترضون ضد املسيح املوعود     
 بشكل واضح أن بعض نبوءات النيب تتحقق بعد         �بل قال املسيح املوعود     

. وفاته، وذلك ألن اهللا تعاىل يريد أن تتحقق بعضها على يد مجاعة هذا الـنيب             
واألمحديون خري شاهد على ذلك حيث نرى حتقق كثري من نبوءات املـسيح             

  . �املسيح املوعود ، وكل يوم جديد يطلع مظهِرا صدق �املوعود 
مث يقول اهللا تعاىل يف اآلية التالية إن املعارضني يعترضون أن النبوءة الفالنية  

فيقول اهللا تعاىل أَوالَ يرى هؤالء املعارضـون       . مل تتحقق واألمر الفالين مل يتم     
 �إن كل يوم جديد من حياة النيب        . كيف نأيت األرض ننقصها من أطرافها     

اإلسالم قد انتشر فيها بسرعة هائلـة وكانـت األرض          خلري شاهد على أن     
تتناقص من حتت أقدام املعارضني، وكان الناس من خمتلف املـدن والقـرى             

مث فُتحت مكـة يف     . يدخلون اإلسالم أفواجا وبذلك حيتمون حبزام آمن هلم       
 وبدأ اإلسالم ينتشر يف البالد ااورة أيضا، مث يف عهد اخلالفـة  �حياة النيب  

شدة وبعدها ظل اإلسالم ينتشر بسرعة هائلة، وأنزل اهللا تعاىل عقابه على            الرا
فهذا هو قرار اهللا تعاىل الذي ال بد أن يتم تنفيـذه فإمـا أن       . من قرر معاقبته  

أرض القُوى املعارضة لإلسالم سوف تتناقص بسبب إميان كثرة الناس وإما أن         
خالل إنزالـه اآلفـات     اهللا تعاىل سوف يضيق عليهم األرض مبا رحبت من          

ال معقب حلكم اهللا تعاىل فإنه كان يظهر سنته هذه يف           . والزالزل والكوارث 
ومبا أنه ال معقـب     . املاضي ويظهرها اآلن أيضا وسيظهرها يف املستقبل أيضا       

. حلكم اهللا تعاىل، فإذا كان اهللا تعاىل مع رسوله فهل من أحد حيول دون رقيه              
 قد طمأَنَ اهللا تعاىل املؤمنني أم إذا كانوا عبادا          �كْمهال معقِّب لح  �وبقوله  
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حقيقيني هللا تعاىل فال داعي للخوف مطلقًا، إن مهمتكم هي التبليغ فيجب أن             
 أنـه إذا أراد    �وهو سرِيع الْحسابِ  �: وقال يف اية اآلية   . تستمروا يف أدائها  

 ليس كاإلنسان الذي يتعسر     أن حياسب أحدا فال يتأخر بل حياسبه فورا، ألنه        
أي هذا العمل مث أتوجه : عليه القيام بعملَني يف وقت واحد حىت يضطر للقول

  . إىل عمل آخر بل إن أقداره كلها تعمل يف كل حني وآن، وال مانع حلكمه
 يف  �أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافهـا      �لقد ذكر اهللا تعاىل مضمون        

بلْ متعنا هؤلَاِء وَآباَءهم حتى طَالَ علَـيهِم        �: ألنبياء أيضا حيث قال   سورة ا 
األنبيـاء  (�الْعمر أَفَلَا يرونَ أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ          

وبالتايل أصـيبوا   فإذا طال عمر قوم من األقوام، أو طالت فترة قوم           . )٤٥
بالزهو والتكرب فال يعىن أن حالتهم هذه أصبحت دائمة ال تزول، بل يقول اهللا              
تعاىل إننا قد متعناهم وآباءهم ملدة طويلة، فقد كانوا وال يزالون ميلكون أمواال    
وأمتعة كثرية وال ينفكّون جيمعون ثروات هائلة، ولكن جيـب أن يتـذكروا             

ا أن األقوام السابقة كانـت قويـة جـدا إال أن            وينتبهوا إىل هذا األمر أيض    
وحنن . أراضيهم ظلت تتناقص من أطرافها يوما بعد يوم حىت هلكت وبادت          

نرى يف املاضي القريب أن بعض احلكومات األوروبية قد بسطت سلطاا إىل            
            ا إىل بالد وأراضـيا ممتدبالد واسعة، واحلكومة الربيطانية أيضا كان سطا

لكنها بدأت تتناقص من حدودها وأطرافها حيث استقل كثري مـن      شاسعة، و 
كذلك كانت روسيا قد اتسعت رقعتها كثريا ولكن استقلت كـثري           . البلدان

من والياا اآلن، والقدر نفسه سوف يتكرر مع الواليات املتحدة األمريكيـة     
ب فإذا كانت البالد الكبرية ليست يف مأمن من عقـا         . أيضا يف يوم من األيام    
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اهللا تعاىل فبأي شيء تتشبث البالد الصغرية؟ وإىل أية قوة تـركن برملاناـا              
. وجتلس مطمئنة؟ بل احلق أنه ال حقيقة هلا أيضا ولسوف تنتهي هـي أيـضا       

 أن  �وعلى جانب آخر هناك بشارة لإلسالم وللمؤمنني باملسيح املوعـود           
مدي، وهو ينتشر   اإلسالم سوف ينتشر إىل أكناف العامل بعد بعثة املسيح احمل         

إن مساعينا وجهودنا ال تساوي شيئا بل اهللا تعاىل بنفسه قد           . إىل أكنافه حاليا  
قرر أن يكون اإلسالم غالبا ومنتصرا بإذنه، لذلك فسوف يتحقق يف يوم من             

هـذه هـي    . األيام، وما علينا إال تبليغ هذه الرسالة باحلب والوداد واألدعية         
ا كيف يعمل قدر اهللا تعاىل لتحقيق ذلك، فنـرى          املهمة اليت عهدت إلينا، أم    

بعض مشاهده يوميا من خالل اآلفات الـسماوية والـزالزل واألعاصـري            
والكوارث اليت حتدث حبسب قدر اهللا تعاىل، وهو أن الغلبة األخرية كُتبـت             

، فيا ليت   �لإلسالم فقط وسيتمها اهللا تعاىل اآلن بواسطة املسيح املوعود          
األمحديني أيضا يدركون هذا األمر فينضموا مجاعته ويـصبحوا         املسلمني غري   

إن اآلفات اليت تظهر يف هذا العصر . من أنصاره تاركني كل نوع من املعارضة
يتساءل بعض الناس أن رؤساء هـذه       . �إمنا تظهر تأييدا للمسيح املوعود      

حية املعارضة هم أئمة الكفر أو كبار القوم، ولكن ما احلكمة يف أن يذهب ض             
 على هذا السؤال، �هذه اآلفات الفقراء من الناس؟ فقد رد املسيح املوعود 

  :وأقدم رد حضرته بكلماته حيث قال
ملخص الكالم أن سنة اهللا أن حتل بالدنيا أنواع الباليا واآلفات عنـدما             "

    صادقٍ أو إيذاؤه احلدود هذا ما تصرح به الكتـب اإلهليـة   . يتجاوز تكذيب
به القرآن الكرمي أيضا، فقد نزلت أنواع اآلفات مبصر بـسبب           كلها ويقول   
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، إذ أُرسلت القملُ والضفادع والدم وااعة العامة مع         �تكذيبهم موسى   
 �أن السكان يف مناطق نائية من مصر ما كانوا يعلمون عن بعثة موسـى               

ومل يقتصر األمر على ذلك فقط بـل        . شيئا، ومل يكن هلم أي ذنب يف ذلك       
لقد ظل فرعون حمفوظا من اآلفات إىل مدة من         .  أبكار أهل مصر كلهم    هلك

 فالـذين   �أما يف زمن عيسى     . الزمن، والذين مل يعرفوا شيئا هلكوا أوال      
ولكن . أرادوا قتله على الصليب مل يصابوا بأذى وظلوا يعيشون يف أمن وسالم

ن اليهـود   بعد أربعني عاما حني كان القرن على وشك االنتهاء قُتل ألوف م           
ويتبني من القرآن الكرمي أن     . على يد طيطوس الروماين، وانتشر الطاعون أيضا      

  . فقط�هذا العذاب كان بسبب عيسى 
، ومعظم اهلـالكني    �كذلك ضربت ااعة إىل سبع سنني يف زمن النيب          

فيها كانوا من الفقراء، أما رؤوس الفتنة وكبار املؤذيني فقد ظلوا حمفوظني من             
  . ىل مدة من الزمنالعذاب إ

فزبدة الكالم أن سنة اهللا جارية على هذا النحو حبيث كلما أتى مبعوث             
من اهللا وواجه تكذيبا نزلت أنواع اآلفات من السماء، وال تكون ملعظم الذين             

مث يبطَش بأئمة الكفر رويدا رويدا،      . يبطش م فيها أية عالقة بذلك التكذيب      
: وإىل هذا األمر يشري اهللا تعاىل يف اآلية. ر األشرارويف اية األمر يأيت دور كبا

  .  أي نأيت األرض رويدا رويدا�أَنا نأْتي اَألرض ننقُصها من أَطْرافها�
ويف كالمي هذا رد أيضا على بعض السذج الذين يقولون كان املشايخ            

. فقراء من الناسهم الذين ارتكبوا التكذيب ولكن الذين ماتوا بالطاعون هم ال    
، "اغـسوا "وجبـال   " كانكره"كذلك مات مئات الناس بسبب الزلزال يف        
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فماذا كان ذنبهم وأي تكذيب ارتكبوه؟ فليكن معلوما أنه عنـدما يكـذَّب             
مرسلٌ سواء من قبل قوم معني أو يف منطقة معينة من األرض تنـزل غرية اهللا               

وحيـدث يف كـثري مـن       . امعذابا عاما، وتنـزل من السماء باليا بشكل ع       
األحيان أن يبطش باألشرار الذين هم مصدر الفساد يف األخري، فما حدث يف             
زمن موسى هو أن فرعون مل يتضرر شيئا من اآليات القاهرة اليت أظهرها لـه         

 بل هلك ا البسطاء من الناس، ويف اية املطـاف أغـرق اهللا              �موسى  
. كارها ملن كان عنده إملام باملوضوع     فهذه سنة ال ميكن إن    . فرعون مع جنوده  

  )١٦٧-١٦٥ ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية ج(
حدث زالزال قوي يف تشيلي يف األيام املاضية كما وقع مثله يف هـاييت              

إال أن زالزال تشيلي كان أقوى بأربعة وستني ضعفا مـن           . أيضا قبل شهرين  
. املسيح املوعود عليه الـسالم   وحتدث كل هذه األمور يف تأييد       . زالزال هاييت 

ولكن قبل ذلك أقول ملاذا حتدث هذه الكوارث؟ هناك مقتبس آخر من كالم             
  : وأقرأه أيضا على مسامعكم، يقول حضرته�املسيح املوعود 

يعترض البعض بالنسبة إىل الطاعون أن الفقراء قد راحوا ضـحيته أمـا             "
فاعلموا أن من سـنة اهللا      . ماناألغنياء واملعارضون الكبار ال زالوا يتمتعون بأ      

فلقد ظل فرعون حمفوظًا إىل حني من . تعاىل أن أئمة الكفر يؤخذون يف النهاية      
: وقد ورد يف القرآن الكرمي    . �مجيع أنواع العذاب النازلة يف زمن موسى        

، أي أن البداية تكون مـن       )٤٢الرعد  ( �نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها    �
الناس مث يبطش باخلواص أيضا، وهناك حكمة كامنة يف بقاء بعضهم يف            عامة  
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 ٣امللفوظـات ج  ." (مأمن ألم يف النهاية قد يتوبون أو يسلم بعض أوالدهم         
  )٢٧٠-٢٦٩ص 

فكنت أذكر أن زلزال تشيلي كان أقوى بأربعة وستني ضعفا من زالزال            
 نـصف  هاييت، حيث تضرر مليون ونصف مليون بيت بشكل عام وتعـرض       

قـوى  أ من   ديعلقد قيل عن هذا الزلزال أنه       . مليون بيت منها ألضرار فادحة    
ن للـزالزل، كمـا أن هنـاك         رض عرب التاريخ   زالزل ضربت األ   سبعةاملدو 

باتت أيام األرض أقصر مبا     : معلومات أخرى أخرب ا العلماء على سبيل املثال       
 تعرضت هلا األرض، وحيدث      ميكروثانية بسبب اهلزة العنيفة اليت     ١,٢٦يعادل  

مث يقول العلماء أن مركز ثقَـل       . مثل هذا التغيري يف كثري من الزالزل الكبرية       
 بوصات، وهو ليس احملور الذي تدور األرض حوله  ٣األرض قد انزاح حبوايل     

بل هو ذلك احملور الذي ترتكز إليه األرض للحفاظ علـى توازـا، وعنـد               
ذا احملور شيئا فشيئا، وكأن هـذه صـورة         حدوث كل زلزال عنيف يتغري ه     
مث يتنبأ العلماء أن ذوبـان ثلـوج األرض         . أخرى لنقص األرض من أطرافها    

  .سيؤدي إىل غرقها يف املياه، وهذه آفة أخرى أصبحت تقلق العامل كله
 وقوع الزالزل آية على صـدقه، فقـد         � لقد اعترب املسيح املوعود     

وعنـدما  .  يف تشيلي يف ذلك الوقت     حدثت بعضها يف حياته ومنها ما حدث      
والعجيب يف األمر أنه منذ     . وصل إليه خرب هذا الزلزال اعتربه آية على صدقه        

 الذي هو عام مـيالد      ١٨٣٥ وحىت   ١٥٧٠التاريخ املدون للزالزل أي عام      
 كانت قد وقعت يف تشيلي مخسة زالزل فقط، مث حدثت �املسيح املوعود 

 � وذلك بعد إعالنـه      ١٩٠٦زال يف عام     مث وقع فيها زل    ١٨٦٨زلزلة يف   
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 آية على صدقه، ومنذ ذلك الوقت �عن دعواه، وقد اعتربه املسيح املوعود 
 زلـزاال خميفـا،     ١٨إىل اآلن خالل مئة سنة من الزمن قد حدثت يف تشيلي            

يقول سيدنا املسيح املوعـود     . ناهيك عن الزالزل الصغرية اليت حتدث كثريا      
  :  لي متحدثًا عن زلزال تشي�

"              يف اجلرائد أكثر من مرة أن زالزل كبرية ستحدث حىت تقلـب لقد نشرت
" فارموسا"و" سان فرانسسكو"فالزالزل اليت ضربت . األرض رأسا على عقب

أما الزلزال القوي الذي ضرب أمريكا      . وغريمها حسب نبوءيت يعرفها اجلميع    
 يكن أقـل    م فلم ١٩٠٦أغسطس  / آب ١٦اجلنوبية أي منطقة تشيلي بتاريخ      

وذُكر عن هذا الزلزال أنه مل تستطع املدن ااورة أن حترك      (دمارا من سابقيه،    
 قرية ومدينة   ١٥وقد دمرت بسببه    :) يقول حضرته . ساكنا لثالثة أيام متتالية   

صغرية وكبرية، ووقعت اخلسائر يف األرواح باآلالف، وال يزال مليون شخص    
  .مشردا إىل اآلن

كيف يعد هذا الزلزال آية يف حـني أنـه مل يقـع يف              : ونلعل اجلهالء يقول  
. البنجاب؟ إم ال يعرفون أن اهللا تعاىل إله العامل كله وليس إله البنجاب فقط             

فمن الـشقاوة   . وقد أنبأ ذه األنباء عن العامل كله وليس عن البنجاب فقط          
عـان،  اإلعراض عن نبوءات إهلية دون وجه حق، وعدم دراسة كالم اهللا بإم           

ولكن احلق ال يكتم ذا النوع من . والسعي لكتمان احلق بشكل من األشكال
  . التكذيب

اعلموا يقينا  ، ف بشكل عام زالزل  الوقوع  بأخربين  قد  ن اهللا   ليكن معلوما أ  
، أمريكا حبسب النبوءة فأوروبا معنية أيضا وستضرب      أنه كما هزت الزالزل     
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 للقيامة،  منوذجاك، وسيكون بعضها    آسيا كذل مناطق خمتلفة من    سوف ز   ول
 األار من الدماء، بل إن طيور السماء        ري حىت جت   بكثرة وسوف يهلك الناس  

دمار  رضيط باأل سوف حي  و .املوتهذا   لن تنجو من      أيضا وحيوانات األرض 
كثري من املناطق رأسـا      ولسوف تنقلب . ا منذ خلْق اإلنسان   حلّ  شديد ما   

وسيكون كل هذا مصحوبا بكوارث     . هولة قط تكن مأ  مل   أاكعلى عقب و  
    هذه األمـور غـري      كلتبدو  زل من السماء، حىت     مرعبة تأيت من األرض وتن 

أيـضا علـى     ةوالفلسفعادية يف نظر كل عاقل، ولن تقدر كتب علم اهليئة           
تطرأ على الناس حالة من االضـطراب       سوف  عندها  .  الكوارث تلك وصف

، ولكن الكـثريين  ون سينجو الكثري!دث أن حي عسىاذا  م: فيقولون مذعورين 
 يـرى  حني   على األبواب،  أرى أا  بل   ،إن األيام قريبة  . سوف يهلكون أيضا  

 ستحل مصائب فظيعة    بل  فحسب  الزالزل ولن تقع .  يشبه القيامة  العامل منظرا 
 كل هـذا ألن   وحيدث  . بعضها من السماء وبعضها من األرض     أخرى أيضا،   

 م وكـل جهـده  مالدنيا بكل قلبهوافتوا على    ،رمعبادة  قد تركوا    البشر
 تلك املـصائب    حلول لكان من املمكن أن يتأخر       لو مل آت  . أفكارهموكل  

 الـيت   غضب اهللا تعاىل  ل التدابري اخلفية    ظهرتبعض الوقت، ولكن بعد جميئي      ل
وما كُنا معذِّبِني حتـى     �: يقول تعاىل كما   كانت خافية منذ أحقاب طويلة،    

بوالًنسثَ رالتائبون )واملسيح احملمدي قد جاء للعامل كله). (١٦: اإلسراء (�ع 
أتظنون أنكم   . والذين خيافون قبل البالء سوف يرمحون      ،ناسوف ينالون األم  

     بل ستبطل حينها  ،نقذون أنفسكم حبيلكم؟ كال ستأمنون من هذه الزالزل أو ت
بلدكم أن  وغريها وأمريكا ضربت ال تظنوا أن الزالزل. املكائد اإلنسانية كلها
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وبعده ذلك (. تواجهون مصيبة أشد منهاسوف  إنين أرى أنكم    . يف مأمن منها  
  :) الذي يقرأ كثريا حيث قال�املقتبس الشهري من كالم حضرته 

لستم يف مأمن، ويا سكان آسيا لستم أيضا يف أمان، ويا           ! يا أهل أوروبا  ف
تهدم وأجد  تإنين أرى املدن    . كمإسعافلى   ع ه باطلٌ  لن يقدر إل   ،رزسكان اجلُ 

ـ إن ذلك اإلله األحد ظل صامتا إىل مـدة، وقـد ارتك           . خرابا عمرانال بت 
ـ     ، أمام عينه ولكنه ظل ساكتا     هاتواملكر ري اآلن وجهـه     غري أنه سوف ي

لقد .  ذلك الوقت ليس ببعيد    نَّه أذن واعية أَ   ـ من كانت ل    فليسمع .باجلالل
أن أمجع اجلميع حتت أمان اهللا تعاىل، ولكن ال بد أن             قصارى جهدي  حاولت 

أيضا قـد    هذه البالد    دورن  بأإنين أقول صدقا وحقا     . مقدرايتحقق ما كان    
 أمام أعينكم، ولسوف تشاهدون �سوف ترون زمن نوح  .أوشك أو كاد

ولكـن اهللا تعـاىل بطـيء    . �بأم أعينكم أحداثا وقعت على أرض لوط      
 والذي ،إنسانبليس و دودةٌ �لذي يهجر اهللا وإن ا . مواح توبوا لتر  .الغضب

  )٢٦٩-٢٦٧ ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية ج(. يحبليس وميت  ال خيشى اهللا

ندعو اهللا  . كان هذا اإلنذار موجها بشكل خاص إىل شبه القارة اهلندية         
ق املبعوث اإلهلي تعاىل أن يهب العامل كله العقل والفهم لكي يتعرف على صد

وأن ال  . وينجوا من عقاب اهللا تعاىل، ويوفقنا لتبليغ رسالة اإلسالم احلقيقـة          
تؤدي بنا أي مصيبة أو أمل يف هذا السبيل إىل اخلوف أو التوقف عن مواصلة               

  . مهامنا بل تزيدنا إميانا وثباتا، آمني
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