


"ُيَصّلو� عليك صلحاُ� �لعر ��بد�ُ� �لشا�،
�تصلي عليك �أل!� ��لسما�،

�+مد* �هللا عن عرشه".

 (�حي تلقا" سيدنا �ملسيح �ملوعو� ��إلما �ملهد� عليه �لسال، �لتذكر� �١٢٩)



الكِبر واالستعالء وقدر السماء   كلمة التقوى2 - 3

في ظالل دالالت “لسان عربي مبين”     في رحاب القرآن الكريم4 - 11

من نفحات أكمل خلق اهلل سيدنا محمد المصطفى      أحاديث نبوية شريفة مختارة12

13 الدعاء وفطرة اإلنسان       مقتبس من كتابات سيدنا المسيح الموعود

إقامة معايير العدل واإلنصاف    خطبة الجمعة لحضرة مرزا مسرور أحمد أيده اهلل14 - 22

حكم ونوادر23 

فلسفة اآليات اإللهية     سامح مصطفى24 - 27 

 إالمَ أهتدي   هالة عطية شحاتة28 - 30 

على منهاج النبوة  )قصيدة(   محمد الحاج عبد اهلل 31

34 - 32 سيرة المهدي ج 2 )ح 9(    مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود

 كنز المعلومات الدينية    الداعية محمد أحمد نعيم  34 - 36

رئيس التحرير
أبو محزة التونسي

هيئة التحرير
عبد املؤمن طاهر
عبد اجمليد عامر
حممد طاهر ندمي
حممد أمحد نعيم

اهليئة اإلدارية
نصري أمحد قمر

منري أمحد جاويد

عبد املاجد طاهر

اجمللد التاسع والعشرون، العدد السابع

صفر وربيع األول 1437هـ ، تشرين الثاين/ نوفمرب 2016 م

التوزيع
مظفر أمحد

ه إىل العنوان التايل: مجيع االتصاالت واملراسالت ُتوجَّ

اهلاتف والفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768الربيد االلكرتوين:

© مجيع احلقوق حمفوظة للشركة اإلسالمية الدولية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

االشرتاك السنوي 20 جنيها اسرتلينيا أو ما يعادل ذلك ابلعملة الصعبة
ASI.Ltd تكتب احلواالت املصرفية والربيدية ابسم

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عرب شبكة اإلنرتنت:

مسجد بشارة، بدرو آابد - إسبانيا

إسالمية شهرية تصدر عن المكتب العربي

 بالجماعة اإلسالمية األحمدية العالمية في لندن، بريطانيا.



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

2

التقوى

ال شك أن أهم حمطة نتوقف عندها لدى 
الكرب  حمطة  هي  الدايانت  اتريخ  دراسة 
واالستعالء. فغالبا ما ينشأ هذا الشعور بعد أن يصطفي 
هللا أمة ما حلمل رسالته، فبعد أن جتين مثرات االتباع من 
الدهر  من  حني  مرور  بعد  فيها  ينشأ  ودنيوي  ديين  جمد 
القاتل  نزعة الكرب واالستعالء. ومل ختفى خبااي هذا السم 
على  لسلطته  ممثل  أول  نبَّه  حيث  وجل  عز  املوىل  على 
تلك  زوجه  هو  يقرب  ال  أن    آدم  سيدان   األرض 
نزعة  وتدفق  األرض  إىل  اخللود  رمز  ألهنا  اخلبيثة  الشجرة 

الكرب واالستعالء.
أذهاننا  يف  ترتسم  النزعة  هذه  تداعيات  يف  تدبران  ولدى 
صورة على أهنا أول مسمار ُيدقُّ يف نعش جمد األمة وبداية 
مواكبتها  ودون  تطورها  دون  احلائل  تصبح  مث  هنايتها. 
للظروف واملتغريات اليت ال بد من مواجهتها. وحتديدا هذا 
هللا  أبناء  أنفسهم  رأوا  الذين  إسرائيل  بين  مع  حدث  ما 
وأحباءه وأهنم أفضل بين اإلنسان، وابلتايل فإن ابقي خلق 
هللا ال يساووهنم يف االحرتام والتبجيل بل ُخلقوا لكي يكونوا 
خداما هلم فحسب. وكانت نتيجتها متكن هذه النزعة منهم 
فُنزع ملكوت هللا منهم وُأعطى ألمة تعمل أمثارها، وغادرهتم 
رساالت هللا إىل األبد وأرسل هللا عليهم من يذيقهم سوء 
العذاب نتيجة استكبارهم ومكرهم السيء الذي ال حييق إال 
أبهله. ولقد ثبت اترخييا أن االستكبار يعمي األبصار وال 
يدع الناس ينظرون إىل األمور مبنظور احلق والعدل، فتفوهتم 
فرص عديدة للتطور واتباع أحسن األمور، ألهنم يعتقدون 
القول قوهُلم وأحسن األفعال فعُلهم. فتجدهم  أن أحسن 
ينغلقون على أنفسهم  ويعيشون على ذكرايت جمٍد ابَد. وال 
شك أن هذا هو حال األمة اإلسالمية بشكل عام واألمة 
العربية بشكل خاص، وها هي سنة األولني متضي فيهم. 

فالعرب يرون أن اإلسالم الذي أكرمهم هللا به هو ملك 
خاص هبم وهم أعلم الناس به. ولسان حاهلم يعلن أن النيب 
عريب والقرآن عريب فمن ذا الذي يعرف اإلسالم مثلنا؟! 
القرآن وال  ويرون أن ابقي املسلمني مساكني ال يفهمون 
أهله  وهم  العرَب  وُيعلموا  ُيفهموا  أن  هلم  فأنَّ  اإلسالم، 
وقومه، وهم من اصطفاهم هللا على ابقي الشعوب. وهكذا  
حتقق فيهم وعد املصطفى : »لََيْأِتنَيَّ َعَلى ُأمَّيِت َما أََتى 
ْعِل«. وهكذا نزع هللا من  ْعِل اِبلنـَّ َعَلى َبيِن ِإْسرَاِئيَل َحْذَو النـَّ
على  واستعالئهم  لتكربهم  دينه  خدمة  يف  الرايدة  أيديهم 
اإلسالم  ببعث  األحدية  احلضرة  من  قرار  ونزل  إخواهنم، 
من جديد يف أقصى أرض اإلسالم ليعلم العرب أن هذه 
الشمس اليت قدر هللا هلا أن تشرق من عندهم ستشرق من 
عند غريهم إذا مل حياولوا من جديد إانرهتا بزيت دماء قلوهبم 
اليت  عالها صدأ االستكبار والزهو املبين على أسس أجماد 

الكِبرُ واالستعالء
وقدر السماء
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أجدادهم الذين كانوا حيملون الدين احلق الذي مل يبق منه 
عندهم سوى امسه.

العرب  إخواهنم  عن  خيتلفون كثريا  فال  املسلمني  ابقي  أما 
حيث إهنم يعتقدون أن هداية ابقي شعوب العامل واجب 
مقدس ألهنم ابملفاسد جياهرون ويعبدون من دون هللا آهلة 
عديدة وابلتايل فإن واجبنا املقدس حيتم علينا إدخاهلم يف 
عظيم  جيش  لنا  سيكون  حيث  أو كرها  طوعا  اإلسالم 

سريغم من يرفض قبول اإلسالم على دفع اجلزية. 
وال تتوقف قائمة احلاملني إىل هذا احلد بل إن هنالك شرحية 
كبرية من املسلمني يعتقدون بنزول املسيح بن مرمي ليكسر 
اإلسالم  يظهر  وابلتايل  ويقتلها  اخلنازير  ويطارد  الصلبان 
التصورين انبع من  على سائر األداين. وال شك أن كال 
أتويل حريف لنبوءات عديدة ومن نظرة استعالئية سخيفة 
ولقد  تعميقها.  يف  الفكري  واالنغالق  االستكبار  ساهم 

السماء يف أجواء  املتدين إىل حترك قدر  الوضع  أدى هذا 
فتدخلت  املسلمني  لدى  والعقدية  الفكرية  الرتبية  فساد 
تظهر مشس  اإلنسانية وذلك أبن  األبدية إلنقاذ  سنة هللا 
اإلسالم من جديد عند أقوام لطاملا حاربوا اإلسالم عندما 
كانوا حيملون عقلية املسلمني احلالية.  وها هم اليوم بعد 
البعيدة  الشنيعة  قساوستهم  أعمال  من  األمرَّين  ذاقوا  أن 
مالحدة كارهني  أصبحوا  قد  الدين  روح  عن  البعد  كل 
له. وكما ال خيفى على اللبيب املطلع فإن األرضية الفكرية 
والعقدية يف بالد املسلمني اليوم تشبه األرض اليت ُملئت 
فكر  تبيّن  جراء  من  اخلطرية  واألشواك  الطفيلية  ابلنبااتت 
إرهايب دموي فتاك. أما الرتبة الفكرية والعقدية للمالحدة 
يف  وتتواجد  والعقدية  الفكرية  ابحلرية  تنعم  فإهنا  الغربيني 
أجواء الدميقراطية وابلتايل فإهنا ُتوفر اإلطار املثايل لظهور 
مشس اإلسالم اثنية. وال شك أن ما حيدث هبذا الصدد ما 
هو إال حتقق لنبوءة املصطفى  حول ظهور الشمس من 
املغرب لدى قيام الساعة أي ساعة ظهور دين املصطفى 

 على سائر األداين.
أرادوا احلصول على شرف خدمة  إن  املسلمني  فما على 
الدين أن يسارعوا  وينخرطوا يف هذه اجلماعة الناجية كي 
يكون هلم حظ يف إشراقة اإلسالم الثانية. وأما املعارضون 
مثل أعوان قريش وساداهتا فليعلموا أهنم لن يستطيعوا إطفاء 
نور هللا أبفواههم، وهم إذا أزالوا غطاء االستعالء واجلهل 
عن عقوهلم وعيوهنم سيبصرون هذا النور وستنار بصريهتم، 

فطوىب ملن  أدركه وانل منه.
أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  وإايكم  هللا  جعلنا 
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 
على أشرف املرسلني سيدان وموالان حممد املصطفى وعلى 

آله وصحبه أمجعني، آمني.

حرفي  تأويل  من  نابع  التصورين  كال  أن  شك  وال 
لنبوءات عديدة ومن نظرة استعالئية سخيفة ساهم 
االستكبار واالنغالق الفكري في تعميقها. ولقد أدى 
في  السماء  قدر  تحرك  إلى  المتدني  الوضع  هذا 
أجواء فساد التربية الفكرية والعقدية لدى المسلمين 
اإلنسانية... إلنقاذ  األبدية  الله  سنة  فتدخلت 



)النحل(
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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلضرة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من دروس:

في رحاب القرآن
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هللا هللَا  هللا  هللا  

واآلن أخربكــم مــن هــو الشــخص الــذي 
كان الكافــرون يقصدونــه بقوهلــم ﴿إمنــا 
يعّلمه بشٌر﴾. لقد اختلفت الرواايت يف 
امسه، ولكين أرى أن الرواية اليت تقول إن 
امســه »جــرب« هــي األقــرب إىل الصواب؛ 
ذلــك ألن العبيــد اآلخريــن الذيــن وردت 
إســالمهم،  أعلنــوا  ممــن  أمساؤهــم كانــوا 
وكانوا يقابلون النيب  جهارًا هنارًا دومنا 
انقطــاع، فــال مــربّر ألن خيتــار الكافــرون 
واحــًدا منهــم فقــط ليصّوبــوا إليــه أصابــع 
لــو أرادوا  بــل الهتموهــم مجيًعــا  االهتــام، 
الــذي  فــأرى أن هــذا الشــخص  ذلــك. 
كان منفــرًدا مــن بينهــم هــو جــرب الــذي 
أســلم متأخرًا جًدا. كان ال حيضر جملس 
النــيب ، بــل كان النــيب ميــر عليــه أحيااًن 
وهــو يقــرأ آايت مــن اإلجنيــل أثنــاء عملــه 
الســيوف، كمــا تذكــر الروايــة. ويبــدو أنه 
كان يقرأ اإلجنيل مندفًعا حبماســه الديين 
الســيوف،  لعمــل  احلديــد  يضــرب  وهــو 
فكانت لغته األجنبية جتتذب انتباه املارة، 
فكانــوا جيتمعــون حولــه متفرجــني. ويبدو 
أن الرســول  ُأعجب حبماســه الديين، 
فــكان يقــف عنــده يف بعــض األحيــان، 
ليبلغــه دعــوة اإلســالم، عســى أن يدفعــه 
محاســه الديــين للتفكــر يف مســائل الديــن 
  َّجبديــة. فأشــاع بعــض مــن رأى النــيب
عنــد الرجــل أنــه يعلّــم النــيبَّ؛ حيث تذكر 
إحدى الرواايت املذكورة أعاله أن الناس 
سألوه أو صاحَبه: هل أنت تعلِّم حممًدا؟ 

يف ظالل دالالت لسان عربي مبني
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فقال: ال، بل هو يعّلمين.
هــو  هــذا  أن  احلــوار  هــذا  مــن  ويتضــح 
الشــخص الــذي أشــار إليــه الكفــار. فرد 
الــذي  ﴿لســاُن  بقولــه  عليهــم    هللا 
ُيلحدون إليه أعجمي وهذا لســان عريب 
مبــني﴾.. أي أنــه ال يعــرف اللغــة العربية 
ا  بتــااًت، أو أن معرفتــه ابلعربيــة ضئيلــة جــدًّ
حبيــث ال ميكــن أن يقــال عنه إنه يعرفها، 
ولكــن لغــة القرآن الكــرمي عربية فصيحة، 
فيمــا  واألفــكار  اآلراء  تبــادال  فكيــف 
بينهمــا اي تُــرى؟ إن اللغــة هــي الوســيلة 
الوحيــدة الــيت كان إبمكانــه أن يعلّــم هبــا 
النــيب  لســان  ولكــن  دينــه،  تعاليــم  النــيبَّ 
عريب، ولســانه أعجمي، فكيف يســتفيد 

العريب من معلومات األعجمي؟
مــن الــذي ميكــن أن ينكــر معقوليــة هــذا 

ا.   اجلواب؟ إنه معقول جدًّ
به  ر  الذي ميكن أن تفسَّ واملعىن اآلخر 
ّتهم  هذه اآلية هو أن الشخص الذي يـُ
بتعليم النيب  لغته األم عربية، ولكنه 
قوله.  يريد  عما  التعبري  على  قادر  غري 
فإن جواب  أيًضا  املعىن  هذا  إىل  ونظرًا 
ومفحم  قوي  االعرتاض  على  القرآن 
واسع  القرآن  لسان  إن  قيل:  إذ  متاًما، 
املعاين حبيث مسِّي بكل جدارة ﴿عريب 
على كل  يرد  بنفسه  أنه  أي  مبني﴾.. 
مقنًعا؛  واضًحا  ردًّا  أبول  أواًل  اعرتاض 
قادر  غري  بليد  لشخص  ميكن  فكيف 
أن  خواطره  عن  السليم  التعبري  على 

السامية  املعارف  هذه    حممًدا  يعّلم 
اليت جاءت فيها كل الدعاوي مصحوبة 
حلواًل  القارئ  فيها  جيد  واليت  أبدلتها، 
مقنعة جلميع اإلشكاالت اليت قد تتولد 

يف ذهن اإلنسان.
وهذا اجلواب أيًضا يبلغ من القوة حبيث 

ال حيوم الشك حول صوابه ومعقوليته.
رب قائل يقول هنا: أليس من املمكن 
  أن يقص ذلك العبُد البليد على النيب
اإلجنيل،  الرديء أحداث  حىت أبسلوبه 
فيصوغها النيب ابلعربية؟ والرد على هذا 
السؤال يكُمن يف كلمة ﴿مبني﴾، ذلك 
  النيبَّ  يعّلم  لو كان  العبد  هذا  أن 
فبأي  الناقص  احلقائق يف شكلها  تلك 
َن النيب من حتويلها إىل حقائق  وسيلة متكَّ
برهااًن  بنفسها  تشّكل  اليت  أي  ُمِبينة.. 
أحد  على صدقها وحّقانيتها؟ هل من 
الكذَب  حيّول  أن  يستطيع  الدنيا  يف 
ابلرباهني  مدعومة  إىل حقيقة  اخلطأ  أو 
حبيث يتضح صدقها كالشمس يف رابعة 

النهار؟
ومن املسيحيني من يثري هذا االعرتاض 
أبسلوب آخر، ويقول: إن القرآن يّدعي 
والنصارى  اليهود  من كتب  حيكي  أنه 
أمورًا مل يكن حملمد أن يطلع عليها لكونه 
ُأّميًّا، فثبت بذلك أن هللا تعاىل هو الذي 
أن حممًدا كان  الواقع  أخربه هبا؛ ولكن 
املسيحيني  العبيد  بعض  من  يسمع 
أحداثها  بني  ربط  ال  خاطئة  رواايت 

مث يضيفها إىل القرآن، وال يتطلب هذا 
الذكاء  ذوي  ِمن  يسمعها  أن  ابلضرورة 
هذه  سرد  قد  القرآن  أن  ومبا  اخلارق. 
حممًدا  أن  فثبت  خاطًئا  سرًدا  القصص 
قد مسعها من عبد بليد كهذا. فما يقوله 
وإمنا  االعرتاض،  عنه  يدفع  ال  القرآن 

يقّويه أكثر!
وجواب ذلك هو أن الدعوى اليت يعزوها 
املسيحيون هنا إىل القرآن الكرمي مل ترد 
يعلن  ال  القرآن  إن  مكان.  أي  يف  فيه 
أبًدا أبنه ما دام قد ذكر أمورًا وردت يف 
أسفار أهل الكتاب فثبت أنه من عند 
هللا تعاىل، وإمنا يربهن على صدقه بكونه 
حيوي حقائق ومعارف ال توجد حىت يف 
أعلن  قد  فمثال  الكتاب.  أهل  أسفار 
نفسها  السورة  هذه  يف  قليل  قبل  هللا 
قبِلك  ِمن  أمٍم  إىل  أرَسْلنا  لقد  ﴿اتهلِل 
َولِيُّهم  فهو  أعماهَلم  الشيطاُن  هلم  فزيَّن 
اليوَم وهلم عذاٌب أليٌم* وما أنزْلنا عليك 
َ هلم الذي اختَلفوا فيه  الكتاَب إال لُِتبنيِّ
)اآليتان:  ْؤِمنون﴾  يـُ لقوٍم  ورمحًة  وُهًدى 
أواًل  حتدثت  اآلية  فهذه  و65(.   64
مث  السالفة  األمم  يف  الرسل  بعث  عن 
تقل  مل  وإهنا  الكرمي،  القرآن  نزول  عن 
إن القرآن ما دام يذكر ما ورد يف كتب 
عند  من  أنه  فثبت  السابقني  األنبياء 
أعرضوا  الناس  إن  تقول  بل  تعاىل،  هللا 
الشيطان،  واتبعوا  السابقة  األسفار  عن 
فوقعوا يف شىت االختالفات والنـزاعات، 
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اختلفوا  فيما  ليفصل  القرآن  جاء  وقد 
فيه، وليكشف احلقائق اليت اختفت عن 

أعينهم.
 فبعد هذه الدعوى الصرحية يف القرآن 
 كان  الزعم أبن حممًدا  كيف يصح 
يؤسس صدقه على ما كان يسمعه من 

بعض العبيد من قصص كتب األولني!
تفسريها  بصدد  حنن  اليت  اآلية  إن  مث 
يكُمن  ال  القرآن  فضل  أن  تعلن  أيًضا 
ألنه  بل  األولني،  من كتب  اقتباسه  يف 
﴿مبني﴾. ذلك ألن كون الكتاب مبيًنا 
معارف  على  ذلك  حيتوي  أن  يتطلب 
ويبني كل  األعني،  عن  خفية  واسعة 
كل  على  ويرد  أدلتها،  مع  احلقائق 
ميكن  وال  مقنعة.  أبجوبة  االعرتاضات 
حىت ألذكى األذكياء أن يساعد حممًدا 
يف أتليف مثل هذا الكتاب، انهيك أن 
ُيتوقع هذا من ذلك العبد الذي يتهمونه 

ابلتعلم على يده.
قد يقول البعض هنا: من اخلطأ أن نعترب 
يكون  فقد  جاهاًل،  بليًدا  العبد  ذلك 
واحلق  آخر.  بعامل كبري  يستعني  حممد 
اعتربوا  الذين  النصارى  الُكّتاب  أن 
إمنا    للرسول  معّلًما  »سرجيوس« 
فعلوا ذلك للسبب نفسه، مما يدل على 
كوهنم أذكى من اآلخرين حيث أدركوا 
أن البيان القرآين حول القضااي املختَلف 
أمسى  الكتاب  وأهل  اإلسالم  بني  فيها 
من أن يؤلفه حىت أحد من املسيحيني 

العبد  ذلك  ْلَه  بـَ العالية،  الثقافة  ذوي 
ابسم  ومهية  شخصية  فاقرتحوا  البليد، 
راهًبا  إنه كان  قائلني:  »سرجيوس«، 

، وكان يعّلم حممًدا. نسطورايًّ
النصارى  الكّتاب  أن  من  وابلرغم 
الرأي  هذا  أبطلوا  قد  أنفسهم  اآلخرين 
ابألدلة التارخيية، إال أنين أود الرد عليه 
النصارى  أن  احلق  العقلية.  الناحية  من 
الرأي إال إىل داينتهم،  ال يسيئون هبذا 
إذ يعين ذلك أن الصورة احلقيقية ألهل 
الكتاب إمنا هي تلك اليت يرمسها القرآن 
وإن كان بعض البشر قد ساعد حممًدا 
يف رمسها! أال يعين هذا، اي ُترى، بطالن 
أهنم  هو  ما حصل  غاية  ألن  داينتهم؟ 
اعرتفوا ببطالن داينتهم وإن تعللوا أبهنم 
قد جعلوا القرآن أيًضا عرضة للشكوك 
والظنون! ولكن الظن ال يغين من احلق 
قد  القرآن  إىل  يعزونه  ما  فإن  شيًئا. 
أنه ساقط عن  أنفسهم  علماؤهم  أعلن 
االعتبار، مث إن رأيهم هذا ال ُيبقي من 
داينتهم شيًئا، ألنه مبثابة اعرتاف منهم 
أبن كل ما ورد يف القرآن من اختالف 
حبث  نتيجة  هو  إمنا  الكتاب  أهل  مع 
مستفيض قام به عالّمة حّباثة من خالل 
الفحص والتنقيب يف املكتبات اليهودية 
داينتهم  أخطاء  وكشف  واملسيحية، 
به  يعّللوا  أن  إن غاية ما ميكن  احلالية. 
أنفسهم هو أن يقولوا: ليست اليهودية 
احلالية  اليهودية  الكتب  تقدمه  ما 

القرآن،  يقدمه  ما  بل  كالتوراة وغريها، 
األانجيل،  تقدمه  ما  املسيحية  وليست 
هذا  يعين  أفال  القرآن.  يقدمه  ما  بل 

تصديقهم للقرآن اي ترى؟
ومثة أمر آخر جدير ابلذكر. رمبا يقول 
ر مجلُة ﴿لسان الذي  البعض: ملاذا تفسَّ
الشخص  أبن   ﴾ أعجميٌّ إليه  ُيلحدون 
املشار إليه ال يعرف العربية أو ال يتقنها 
ومل  هبا،  السليم  التعبري  من  ميّكنه  إتقااًن 
ال نفسرها أبن لغته األم ليست عربية؛ 
وليس مبستحيل على مثل هذا الشخص 
حد  إىل  بعد  فيما  العربية  يتعلم  أن 

اإلجادة، فيعلِّم حممًدا؟! 
ر  واجلواب أن هذه اآلية ال ميكن أن تفسَّ
هبذا املعىن، ألن القرآن الكرمي قد سجل 
منه هذا االعرتاض مع  يف موضع آخر 
الرد عليه، فثبت من ذلك أن هذه اآلية 
ال تقصد ما ذهب إليه املعرتضون، وأن 
القسيس »ويري« خمطئ يف قوله أبن رد 
القرآن على هذا االعرتاض رد اتفٌه يزيد 
ما  الكرمي  القرآن  أن  ذلك  بلًة.  الطني 
دام قد سبق أن تناول يف سورة الفرقان 
وغريه  »ويري«  يستنتجه  الذي  السؤاَل 
هنالك  عليه  وأجاب  اآلية،  هذه  من 
أن  ميكن  فكيف  ا،  جدًّ مفحًما  جوااًب 
النحل  هنا يف سورة  عليه  يعود وجييب 
»ويري«  أن  العلم  مع  رديًئا؛  جوااًب 
أسبق  الفرقان  سورة  أبن  يعرتف  نفسه 
نزواًل من سورة النحل، حيث كتب: إن 
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هي  الفرقان(  )أي  السورة  هذه  آايت 
)تفسري  حملمد  املكي  الوحي  أوائل  من 
 ،)207 ص   3 ج  »ويري«  لـِ  القرآن 
مجيع  إن  النحل:  سورة  عن  قال  بينما 
تدفعنا  واخلارجية  الداخلية  الشهادات 
السور  أواخر  من  السورة  هذه  العتبار 
املكية )املرجع السابق ص 24(. فكيف 
قد  القرآن  أن  يصّدق  أن  لعاقل  ميكن 
رّد على هذا االعرتاض نفسه يف سورة 
، ولكنه بعد حوايل ست  الفرقان ردًّا قوايًّ
ابلقوة  عليه  يرد  أن  يستطع  مل  سنوات 
أقدم  النحل  سورة  لو كانت  نفسها؟ 
نزواًل من سورة الفرقان جلاز ألحد القول 
أن حممًدا  مل يستطع فيها الرد على 
أنه وجد اجلواب  االعرتاض جيًدا، غري 
الفرقان،  سورة  يف  بعد  فيما  املناسب 
أسبق  الفرقان  سورة  أن  املشكلة  ولكن 
نزواًل من سورة النحل ابعرتاف الكّتاب 

املسيحيني أنفسهم!
وإيضاًحا لألمر أقدم اآلن مقارنًة بني ما 
ورد هبذا اخلصوص يف سورة النحل وما 
تعاىل  هللا  يقول  الفرقان.  سورة  يف  ورد 
الذين كَفروا  ﴿وقال  الفرقان:  سورة  يف 
ِإْن هذا إال ِإْفٌك افرتَاه وأعاَنه عليه قوٌم 
آَخرون فقد جاُءوا ظلًما وُزورًا * وقاُلوا 
َبها فهي متَلى عليه  تـَ َأساِطرُي األوَّلني اْكتـَ
رَّ  ُبكرًَة وَأِصيال * ُقْل أَنزََله الذي يعَلم السِّ
غفورًا  إنه كان  واألرِض  السماواِت  يف 

رحيًما﴾ )الفرقان: 5 - 7(.

االعرتاَض  صراحًة  هنا  القرآن  ذكر  قد 
من  استنتاجه  »ويري«  حياول  الذي 
اآلية اليت حنن بصدد تفسريها يف سورة 
ما  أن  جليًّا  ذلك  من  ويتضح  النحل، 
أاثره أهل مكة يف سورة النحل خمتلف 
عما أاثروه هنا يف سورة الفرقان. ذلك 
أهنم  خترب  الفرقان  سورة  ألن  )أواًل( 
أيدي  على  ابلتعلم    النيب  اهتموا 
سورة  يف  هنا  بينما  الناس،  من  مجاعة 
النحل وّجهوا أصابع االهتام إىل شخص 
مل  الفرقان  سورة  أن  و)اثنًيا(  واحد. 
 ، النيب  بتعليم  املتهمة  اجلماعة  حتدد 
إىل  أشاروا  النحل  سورة  يف  هنا  ولكن 
أن  و)اثلًثا(  معروف.  معني  شخص 
لذلك،  النحل مل حتدد أي وقت  سورة 
عملية  أن  تذكر  الفرقان  سورة  ولكن 
التعليم هذه مستمرة بكرًة وأصياًل. علًما 
جيتمعون   كانوا  النيب  أصحاب  أن 
عنده يف دار األرقم بكرًة وعشيًّا ألداء 
النبوية  )السرية  القرآن  وتعلُّم  الصلوات 
البن هشام: ذكُر َمن أسلم من الصحابة 

بدعوة أيب بكر(. فظن املكيون لغبائهم 
جيتمعون  املسيحيني  العبيد  بعض  أن 
ميلوا  أو  ليخربوهم  الصحابة  مع  هناك 
فيحفظه  كتبهم،  يف  ورد  ما  عليهم 
هلؤالء  ما كان  وعشيًّا.  بكرًة  الصحابة 
إمنا  املسلمني  أن  يفكروا  أن  اجلاهلني 
يلتقون هناك ألداء الصالة، فظنوا أهنم 

جيتمعون للتخطيط والتآمر. 
ولقد مررت شخصيًّا بتجربة مثلها، مما 
يكشف متاًما حقيقة سوء الظن كهذا. 
يقارب عشرين عاًما كنت يف  ما  فمنذ 
زايرة ملدينة الهور. فجاء ملقابليت الزعيم 
اآلري الراحل الشهري »الله رام هَبَغت« 
مع زعماء آخرين أحدهم حمرر اجلريدة 
بنجاب«.  »شري  املسماة  السيخية 
وتصادف أن كان يل حماضرة يف املساء، 
أيًضا.  احملاضرة  لسماع  عندي  فمكثوا 
طيلة  واملشاغل  اللقاءات  كثرة  ومن 
النهار مل أمتكن من حتضري آايت الذكر 
هبا  االستعانة  أود  اليت كنت  احلكيم 
اجلليل  العامل  من  فطلبُت  حماضريت.  يف 

 هل يصّدق العقل أن يؤلف هؤالء القرآن لمحمد، ثم َينذروا من أجله أرواحهم 
تحت وطأة هذه المظالم البشعة؟ ال شك أن ثورة الغضب المؤقتة أعمت أبصار 
أهل مكة، فلم يبصروا الحقيقة، ولكن أليس في العالم المسيحي اليوم عيٌن 
تبصر الواقع ولساٌن ينطق بالحق، فيرفع صوته احتجاًجا على هذا االعتراض 

الغاشم الذي طالما ردده أعداء اإلسالم؟
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املرحوم احلافظ روشن علي  - الذي 
اآلايت  استخراج  يف  الباع  طويل  كان 
املطلوبة من القرآن الكرمي بسرعة فائقة 
- أن جيلس على املنصة جبنيب حىت إذا 
أشرُت إليه أثناء اخلطاب إىل فحوى آية 
قرأها  هبا،  االستدالل  أريد  اآلايت  من 

علّي. *
أردُت  وكلما  اخلطاب،  وبدأُت 
املرحوم  على  قرأُت  آية  من  االستدالل 
اآلية  تلك  من  بصوت خافت كلماٍت 
عليَّ  يقرأ  فكان  فحواها  إىل  أشرت  أو 
وأكمل  اآلية  أقرأ  فكنت  اآلية كاملًة، 
حمرر  التايل كتب  اليوم  ويف  حديثي. 
حضرُت  لقد  فيها:  السيخية  اجلريدة 
احملاضرَة اليت ألقاها البارحة إماُم مجاعِة 
قاداين. كانت مجيلة فعاًل، غري أنين ملا 
قمُت ابلتحري والتجسس وذهبت وراء 
املنصة تبني يل أن حضرة اإلمام كان قد 
عليه  ميلي  عاملًا كبريًا كان  هناك  أخفى 

ابستمرار املوضوَع الذي خطب به.
فلم يزل اإلخوة يضحكون بسبب هذه 
حمرر  ُأخرب  وملا  كثرية.  ألايم  الطريفة 
ندًما كبريًا،  ندم  األمر  حبقيقة  اجلريدة 
وقال: اي ويلتاه! كنت أظن أن ذكائي 

قد كشف سرًّا من األسرار!!
فعله بعض أهل مكة  ما  أن هذا  يبدو 
أيًضا الذين أرادوا أن يتباَهوا بذكائهم بني 
فراغهم من  املسلمون لدى  القوم. كان 
دار  يف  اليومية حيضرون  احلياة  مشاغل 
مع  القرآن  وقراءة  الصالة  ألداء  األرقم 
النيب  بكرًة وعشيًّا، فقال الكافرون: 
هنا  جيتمعون  إهنم  السر،  عرفنا  لقد 

لتأليف القرآن ألجل حممد.
واحلق أن يف قول الكفار هذا آية ألويل 
األلباب، إذ اعرتف الكافرون أن القرآن 
والعظمة حبيث  السمو  من  يبلغ  الكرمي 
واحد،  شخص  يؤّلفه  أن  يستحيل 
جمموعة  هناك  قالوا:  ذلك  أجل  ومن 
الكواليس  وراء  يساعدونه  الناس  من 
ميّده ابألدلة  القرآن: بعضهم  يف أتليف 
يف  ورد  مبا  يزّوده  وبعضهم  العقلية، 

صحف األولني.
واآلن أفّصل لكم ما أجاب به القرآُن يف 

سورة الفرقان على هذا االعرتاض. 
أمرين:  االعتبار  هنا يف  نضع  أن  جيب 
)أواًل(: هل ميكن هلؤالء املتَهمني القياُم 
هلذا  ميكن  هل  و)اثنًيا(  به؟  رُموا  مبا 
الكالم الذي يقال أنه من أتليف هؤالء 

العبيد أن يؤلفه بشر؟
لقد رّد القرآن الكرمي على السؤال األول 
بقوله ﴿فقد جاءوا ظلًما وزورًا﴾.. أي 
عظيًما  ظلًما  ارتكبوا  قد  الطاعنني  أن 
املساكني  العبيَد  هؤالء  اهتموا  حني 

العبيد  هؤالء  أن  يرون  أفال  بذلك. 
أشد  إىل  إسالمهم  بسبب  تعرضوا  قد 
هؤالء  يعّلم  أن  ميكن  فكيف  العذاب؟ 
حممًدا  القرآن، مث يتحملوا من أجل 
هذا الكالم امللفَّق أنواع االضطهاد ليل 
هنار. فِمنهم من نذروا لإلسالم أرواحهم. 
ومنهم من اسُتخرجت حدقات عيوهنم. 
وكان بينهم زوجان قتلهما الكفار أبشَع 
ِقتلٍة حيث طعنوا الزوجة حبربة يف فرجها 
فماتت أمام عيين زوجها، وربطوا قدمي 
اجتاهني  يف  ونفرومها  ببعريين  الزوج 
قطعتني!!.  املسكني  فانقطع  معاكسني 
العذاب.  أشد  ابنهما  بوا  عذَّ كما 
وطالبهما الكفار أثناء التعذيب مرارًا أن 
يكفرا مبحمد رسول هللا  حىت خُيلوا 
املوت  آثرا  الزوجني  ولكن  سبيلهما، 
على ترك احلق. )اإلصابة حتت »مسية«، 
وتفسري الرازي(. إنه سيدان ايسر.. سيد 
وكان  عبًدا.  ُيدعى  الذي كان  األحرار 
موا  اهتُّ الذين  العبيد  بني  من  اآلخر  هو 
بتعليم النيب . هل يصّدق العقل أن 
يؤلف هؤالء القرآن حملمد، مث َينذروا من 
املظامل  هذه  وطأة  حتت  أرواحهم  أجله 
البشعة؟ ال شك أن ثورة الغضب املؤقتة 
يبصروا  فلم  مكة،  أهل  أبصار  أعمت 
احلقيقة، ولكن أليس يف العامل املسيحي 
ينطق  ولساٌن  الواقع  تبصر  عنٌي  اليوم 
على  احتجاًجا  صوته  فريفع  ابحلق، 
هذا االعرتاض الغاشم الذي طاملا ردده 

  املؤلف  حضرة   أن  العلم  مع   
بدون  ارجتاال  واحملاضرات  اخلطب  يلقي  كان 

االستعانة أبية مواد مكتوبة. )املرتجم( 
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أعداء اإلسالم؟
هل  هو:  السؤال  من  اآلخر  واجلانب 
ميكن أن يكون هذا الكالم من أتليف 
أن  القرآن  عليه  رد  وقد  العبيد؟  هؤالء 
ما تسّمونه أساطري كتب األولني فهي 
أدىل هبا  أنباء  بل هي  ليست قصًصا، 
أي  واألرض..  السماوات  غيب  عامل 
فيها أخبار تتعلق ابملستقبل. والبديهي 
أن اإلنسان ال يستطيع أن يعلم أخبار 
املستقبل وال أن خيرب عنها. وأي شك 

ا. يف أن هذا الرد واضح وقوي جدًّ
إذن فإن سورة الفرقان هي وحدها اليت 
تتحدث عن طعن الكفار أبن جمموعة 
ردت  وقد   ، حممًدا  يعّلمون  البشر 
إنسان  إن كل  عليه ردًّا مفحًما حبيث 
مرة  االعرتاض  هذا  يردد  لن  شريف 

أخرى.
نفس  تعيد  فال  النحل  سورة  وأما 
اهتام  عن  تتحدث  وإمنا  االعرتاض، 
الكفار عبًدا معيًنا معروًفا بتعليم حممد 
. واحلق أن ذلك العبد كان جاهال 
هو  األمر  يف  ما  وكل  العربية،  ابللغة 
رمبا  اإلجنيل  من  فقرات  يردد  أنه كان 
عمل  يف  منهمك  وهو  اليواننية  ابللغة 
محاسه    النيب  رأى  وملا  السيوف؛ 
الديين أخذ يقف عنده لتبليغ رسالة هللا 
ترشده   كلمًة  منه  يسمع  أن  عسى 
أن  جند  ذلك  أجل  ومن  احلق.  إىل 
الكفار ملا سألوه: هل أنت تعّلم حممًدا؟ 

قال: ال، بل هو يعّلمين. ولذلك يقول 
هللا تعاىل إن ذلك العبد الذي يوجهون 
إليه أصابع االهتام أعجمي أي ال يعرف 
من العربية ما يستطيع به بيان موضوع 
علمي، بل غاية ما ميكن أن يساعد به 
النيبَّ  هو أن حيّفظه عباراٍت إجنيلية 
الصورة  هذه  ويف  اليواننية،  أو  ابلعربية 
يواننية  عبارات  وجود  من  بد  ال  كان 
وعربية يف القرآن، ولكن القرآن الكرمي 
كله ابلعربية. وحيث إن ذلك العبد مل 
يكن قادرًا على ترمجة العبارات اإلجنيلية 
إىل العربية، وما دمنا ال جند يف القرآن 
أية عبارات عربية أو يواننية.. فمن هو 

املعّلم ومن هو املتعلم إذن؟ 
مقنًعا؟ هل  القرآين ردًّا  الرد  أليس هذا 
هناك أي رد هو أقوى من هذا؟ احلق 
أنه لن يقول بتفاهته إال من هو غيب أو 

من قد أعماه التعصب والعناد؟
ومما جيدر ابالنتباه أن الرواية اليت أراها 
لكنين  عبدين،  تذكر  هنا  انطباًقا  أكثر 
قد حتدثُت هنا عن عبد واحد هو جرب؛ 

وذلك لسبنب: أّوهلما أنه يتضح من هذه 
اآلية القرآنية أهنم كانوا يوجهون أصابع 
االهتام إىل شخص واحد؛ واثنيهما أن 
واحًدا،  عبًدا  تذكر  أخرى  رواية  هناك 
ملا  الكافرين  أن  فيها  ورد  اليت  وهي 
سألوه: هل أنت تعّلم حممًدا؟ قال: ال، 
هو  فيه  شّكوا  فالذي  يعّلمين.  هو  بل 
عبد واحد، وإن كان يشتغل معه هناك 

عبد آخر يف عمل السيوف.
أن  وميكن  األمهية  ابلغ  آخر  أمر  ومثة 
أكانت  وهو:  الصواب  إىل  يرشدان 
التوراة واإلجنيل قد ُترمجا إىل العربية إىل 
هذه  وهل كانت  ال؟  أم  الوقت  ذلك 
يتسىن  حبيث  متداولة  العربية  الرتمجة 
عملهم؛  أثناء  قراءهُتا  العاديني  للعبيد 
أولئك  إبمكان  ملا كان  ذلك  لوال  إذ 
العبيد أن يستفيدوا من عبارات الكتب 
مل  العربية، كما  أو  اليواننية  لغتها  اليت 
يكن النيب  ليستفيد منها، إذ خيربان 
أحد  املسلمني  بني  يكن  مل  أنه  التاريخ 
يعرف اللغة العربية إال عبد هللا بن سالم 

حتى  العربية  إلى  ُترجما  قد  واإلنجيل  التوراة  تكن  لم  أنه  يؤكد  بحثي  إن   
ذلك الزمن. وما دامت ترجمة التوراة واإلنجيل أيًضا غير موجودة فما بالك 
ر ترجمة الكتب الهامشية مثل كتاب التلمود وغيره التي تذكر الرواياِت  بتيسُّ

اليهوديَة. وإليكم األدلة المؤيدة لموقفي:   ......
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)مسلم: احلدود(، وأما اللغة اليواننية فلم 
ا  أن أحًدا منهم كان ملمًّ التاريخ  يذكر 

هبا، حبسب معلومايت.
حبثي  فإن  األول  ابألمر  يتعلق  وفيما 
قد  واإلجنيل  التوراة  تكن  مل  أنه  يؤكد 
الزمن. وما  العربية حىت ذلك  ُترمجا إىل 
غري  أيًضا  واإلجنيل  التوراة  ترمجة  دامت 
ر ترمجة الكتب  موجودة فما ابلك بتيسُّ
اليت  التلمود وغريه  اهلامشية مثل كتاب 
األدلة  وإليكم  اليهوديَة.  الرواايِت  تذكر 

املؤيدة ملوقفي:
عادٌة  الكتاب  أهل  لدى  يكن  مل   -1
ذلك  حىت  املقدس«  »الكتاب  لرتمجة 
القرن  ترمجته يف  إىل  اجتهوا  وإمنا  الوقت، 
جند  ولذلك  اهلجري؛  عشر  الثالث 
الذين حّصلوا كل  املسلمني -  املفسرين 
هبا يف  ليستعينوا  املعروفة  العلوم  من  علم 
عند  ذكروا  قد   - الكرمي  القرآن  تفسري 
احلديث عما ورد يف أسفار أهل الكتاب 
التوراة  يف  هلا  أثر  ال  خرافيًة  رواايٍت 
واإلجنيل. ذلك ألنه مل تتيسر هلم ترمجتهما 
العربية. إذ لو كانت ترمجتهما متيسرة فال 
واستوعبت  اليت درست  األمة  من  يتوقَّع 

فلسفة اليوانن ومنطقهم أن ال تقرأها؟
2- كما يتضح من الرواايت اإلسالمية 
متوفرين  يكوان  مل  واإلجنيل  التوراة  أن 
عندئذ إال ابليواننية أو العربية؛ فقد ورد 
يف صحيح البخاري عن ورقة بن نوفل: 
يكتب  وكان  اجلاهلية،  يف  َر  تنصَّ »قد 

اإلجنيل  من  فيكتب  العرباين،  الكتاَب 
يكتب«  أن  هللا  شاء  ما  ابلعربانية 
ابب كيف  الوحي،  )البخاري: كتاب 

كان بدء الوحي(. 
ال شك أن هناك رواايت أخرى تذكر 
ابلعربية،  اإلجنيل  من  يكتب  أنه كان 
هذه  ترجيح  ِمن  لنا  مناص  ال  ولكن 
واإلجنيل  التوراة  لو كانت  ألنه  الرواية، 
رَين ابلعربية لُوجد بني العرب، إىل  متوفـّ
آخرون  نوفل، كثريون  بن  ورقة  جانب 
أن هنالك  بل أرى  يقرءوهنما ابلعربية. 
احتمااًل كبريًا أن يكون الراوي قد أخطأ 
مل  إذ  العربية،  مكاَن  »العربانية«  وذَكر 
تتوفر حينئذ إال الرتمجة اليواننية، وكانت 

الرتمجة العربية شبه منعدمة.
3- مل تكن حىت لدى القبائل اليهودية 
عربية  ترمجة  أية  حينئذ  ابملدينة  املقيمة 
 كلما  النيب  أن  جند  لذلك  للتوراة، 
التوراة  من  أمر  فحص  إىل  احتاج 
سالم  بن  هللا  عبد  ابلصحايب  استعان 
الذي كان عاملًا ابلعربية )مسلم: كتاب 

احلدود، ابب رجم اليهود(.
أن  الشريفة  األحاديث  لنا  تؤكد   -4
العربية  تعلُّم  بدأ   كان  عمر  سيدان 
واإلجنيل  التوراة  قراءة  يستطيع  لكي 

)املشكاة: اإلميان(.
املسيحيني  الكّتاب  أحد  وشهادة   -5
اإلسكندر  د.  يقول  موقفي.  تؤيد 

سوتر:

“Arabic versions:  These come 
partly directly from Greek partly 
through syriac and partly through 
Coptic. Mohammad himself 
knew the gospel story only orally. 
The oldest manuscript goes no 
further back than 8th century…. 
Two versions of the Arabic are 
reported to have taken place at 
Alexandria in the 13th century”.
(The text and cannon of  the new 

testament، p. 74، Add. 1925)

»الرتاجم  عنوان  حتت  يكتب  فهو 
من  مّتت  بعضها  أن  لإلجنيل«  العربية 
من  وبعضها  مباشرة،  اليوانين  النص 
الرتمجة السراينية، وبعضها من القبطية. 
ابألانجيل  حممد  معرفة  أساس  وكانت 
أقدم  الشفوية فقط. إن  املعلومات  هو 
ترمجة عربية لإلجنيل ال تعود إىل أبعد من 
النيب  أن  علًما  امليالدي-  الثامن  القرن 
 ُولد يف القرن السادس امليالدي- مثة 
ترمجتان يقال أهنما متتا ابإلسكندرية يف 

القرن الثالث عشر.
لقد اتضح من هذه الرباهني أن اإلجنيل 
 ، مل يكن قد ُترجم حىت عصر النيب
قراءته كانوا  يريدون  الذين كانوا  وأن 
إًذا  العربية.  أو  اليواننية  النسخ  يقرؤون 
فال ميكن القول أن ذلك العبد املسمى 
واإلجنيل  التوراَة  يقرأ  كان  »جرب«  بـ 
ابلعربية، وخيرب النيبَّ مبحتوامها. الواقع أنه 
كان يردد ما حفظه من عبارات إجنيلية 
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ابليواننية أو العربية، فغاية ما ميكن أن 
يفعله النيب  هو أن حيفظ بعض ما 
يتفوه به ذلك العبد من كلمات عربية 
أو يواننية، ولكن ماذا سيجنيه من ذلك 

القدر اي ُترى؟
وأخريًا أود هنا إبراز إشارة قرآنية لطيفة 

تؤكد أن ذلك العبد هو »جرب«. 
املرتدين،  عن  التالية  اآلايت  تتحدث 
وهناك يف حياة »جرب« حادث هام ذو 
أن »جرب«  املرتدين. ذلك  صلة أبحد 
جيهر  مل  ولكنه  قلبه،  يف  مسلًما  كان 
إبسالمه. وملا هاجر النيب  إىل املدينة 
من  بني  سرح  أيب  بن  هللا  عبَد  اختار 
اختاره ِمن َكَتبِة الوحي، ولكنه شك مرة 
يف وحي القرآن وارتد عن اإلسالم. وملا 
حِلق ابلكفار مبكة أخربهم أن »جرب« 
هذا  »جرب«  فأذاقوا  الواقع،  يف  مسلم 
صنوف األذى لسنوات طويلة )اإلصابة 
حتت »جرب«(. ولقد ذكر هللا تعاىل بعد 
هذه اآلية مباشرًة املرتدين، ليشري إشارة 
بتعليم  َهم  املتـّ العبد  هذا  أن  إىل  لطيفة 
الكفار  ملظامل  يتعرض  سوف    النيب 

بسبب أحد املرتدين.
هذا، ومثة أمور هامة أخرى هبذا الصدد 

أخّلصها فيما يلي للمنفعة العامة.
مع  خيتلف  مل  الكرمي  القرآن  إن   -1
داينة واحدة فحسب، بل اختلف مع 
داينة كان  أية  فِمن  الدايانت كلها. 
وهل كان  »املعلِّم«؟  الشخص  ذلك 

يعّلم النيبَّ  ضد دينه هو؟
2- لقد صحح القرآن أخطاء ارتكبتها 
فمثاًل  التاريخ.  التوراة يف سرد أحداث 
أعلن أن هارون مل يشرتك يف عبادة 
برأ ساحة داود وسليمان  العجل، كما 
ونوح من الكفر. وهي أمور قد اضطر 
 13 مرور  بعد   - اليوم  الغرب  كّتاب 
قراًن على نزول القرآن - لتأييد موقف 
التوراة.  موقف  رافضني  فيها،  القرآن 
العبيد  من  عبد  ابستطاعة  فهل كان 
األخطاء  هذه  على    النيب  يدل  أن 

التوراتية؟
التوراة  سردهتا  اليت  األحداث  إن   -3
قد ذكر القرآن حوهلا معلومات جديدة 

مع  يختلف  لم  الكريم  القرآن  إن 
ديانة واحدة فحسب، بل اختلف مع 
أية ديانة كان  الديانات كلها. فِمن 
وهل  »المعلِّم«؟  الشخص  ذلك 

كان يعلّم النبيَّ  ضد دينه هو؟

لم  جديدة  معلومات  حولها  القرآن  ذكر  قد  التوراة  سردتها  التي  األحداث 
يعلمها أي طائفة من اليهود أو النصارى، ويتأكد صدقها بالبحوث العصرية كل 
يوم، ومثاله إخبار القرآن أن جثة فرعون محفوظة، وأنه سيتم العثور عليها.

أو  اليهود  من  طائفة  أي  يعلمها  مل 
ابلبحوث  صدقها  ويتأكد  النصارى، 
القرآن  إخبار  ومثاله  يوم،  العصرية كل 
سيتم  وأنه  حمفوظة،  فرعون  جثة  أن 

العثور عليها.
وقوف  حادث  أن  الرواايت  تؤكد   -4
الرسول  لدى هذا العبد وقع يف السنة 
 ، الرابعة أو اخلامسة بعد إعالن دعواه
عنده  يقف   كان  أنه  فيها  ورد  فقد 
يف زمن املقاطعة االجتماعية اليت فرضها 
عليه الكفار. ولكن هناك سور من القرآن 
أسبق  أهنا  مع  املسيحية،  عن  تتحدث 
نزواًل من حادث املقاطعة هذا مثل سور 
واألنبياء  وطه  ومرمي  والكهف  اإلسراء 
ابن  الصحايب  يقول  وغريها.  والفرقان 
مسعود  - وكان من أوائل املسلمني 
الِعتاق  من  »إهنن  السور:  هذه  عن   -
)البخاري:  ِتالدي«  من  وهن  اأُلَول، 
كتاب التفسري واألنبياء(.. أي أهنا من 
البعثة  أوائل  نزلت  اليت  القدمية  السور 
واليت هي مبثابة ماٍل تليٍد يل، إذ حفظُتها 
منذ فرتة طويلة. وهذه السور كلها تذكر 

وقائع اليهود والنصارى بكثرة.
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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى

ُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم  رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ َ: َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَااًن َأْحَسنـُ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا. )سنن الرتمذي، كتاب الرضاع(

َها  َأنَّ َرُسوَل اللَِّ َكاَن ِإَذا أََتى َمرِيًضا َأْو ُأيِتَ ِبِه َقاَل: َأْذِهِب اْلَباَس  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّ َعنـْ
َغاِدُر َسَقًما . )صحيح البخاري،  ايِف، اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل يـُ َربَّ النَّاِس، اْشِف وَأَْنَت الشَّ

كتاب املرضى(

يِق  أَنَُّه قال: َقاَل لِلنَّيِبِّ : َعلِّْميِن ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه يِف َصاَليِت. َقاَل: ُقْل:  دِّ َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ
ْغِفُر الذُنوَب ِإالَّ أَْنَت، َفاْغِفْر يِل َمْغِفرًَة ِمْن ِعْنِدَك وَاْرمَحْيِن  ْفِسي ُظْلًما َكِثريًا َواَل يـَ اللَُّهمَّ ِإينِّ َظَلْمُت نـَ

إِنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم. )صحيح البخاري، كتاب الدعوات(

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

أَْيِدَيُكْم. )مسند أمحد، كتاب ابقي مسند األنصار(
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من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتاابت 
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين 
 املسيح املوعود

"سألَت عن الدعاء، وقلَت: ملَ ندعو ملا هو مقدَّر من قبل؟ فاعلم أن قانون هللا القدمي 
يف كل مقّدر هو أنه تعاىل قد جعل طرًقا معيَّنة لنيل اإلنسان ما هو مقسوم له، وإْن 
ر أن يناله. وهذا القانون اإلهلي جاٍر وساٍر يف كل شيء، فمثاًل َمن أراد  كان من املقدَّ
إزالة عطشه لزمه شرب املاء، وَمن حبث عن النور لزمه أن ال يبقى قابًعا يف غرفة مظلمة، 
بل عليه أن خيرج إىل الشمس. وابملثل قد جعل هللا الدعاء والصدقة واحلسنات وكل 
املقدر  من  فكما كان  بغيته.  اإلنسان على  األخرى شرًطا حلصول  الصاحلة  األعمال 
سلًفا أن ينال شيًئا معينا، كذلك كان من املقدر أيًضا أن يناله بقيامه ابلدعاء أو إخراج 
الصدقة وغريمها. فإذا كان من القدر املربم أن ينال بغيته، فهناك قدر مربم آخر أبن يدعو 
لذلك أيًضا، ومن احملال أن ميتنع عن الدعاء، بل سيتحقق هذا القدر الثاين ابلتأكيد 

وال مفر له من الدعاء أيًضا.
 وال يلزم يف الدعاء أن يدعو بلسانه فقط، بل الدعاء اسم لطلب ينبع من قلب العبد 
املتواضع عند توجهه إىل هللا القوي القادر يف قلق واضطراب، راجًيا منه رفع البالء الذي 
عجز عن رفعه. فالدعاء يف احلقيقة أمر طبيعي ُأودِع يف فطرة اإلنسان. واحلق أن حالة 

الطفل الرضيع الذي يبكي من شدة اجلوع ُتدعى دعاء.
إنه داخل   ابختصار، إن االستعانة ابهلل الكرمي ابلدعاء ليست أمرًا غري طبيعي، بل 
والقبولية  االستجابة  للدعاء تكون  ُيوفَّق  املقررة. ومن  احملددة  القوانني  الفطرة ومن  يف 
مقدرتني له. بيد أنه ليس ضروراًي أن ُيستجاب دعاؤه كما دعا، إذ من املمكن أن خيطئ 
اإلنسان يف طلبه كالطفل الذي يريد أن ميسك حبّية، فتعطيه أمه احلنون عوًضا عنها، 

لعبة مجيلة لِعلمها أن يف إمساكه ابحلّية هالكه. 
املقّدرات األزلية، بل هو ضمنها، ولذلك مييل  الدعاء ليس ضد  القول، إن  خالصة 
اإلنسان إىل الدعاء عند حلول املصائب. ولدى العارفني جتربة شخصية أن من يسأل 
ُيعطى. لقد أزال هللا تعاىل يف كل عصر وزمان مشاكل املقربني ومّتعهم أبفضاله بطرق 

عجيبة نتيجة الدعاء".  )مكتوابت أمحدية، جملد 1، الرسالة رقم 34(

الدعاء وفطرة اإلنسان
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ترمجة: املكتب العريب 

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

الِّني﴾. )آمني( َوال الضَّ

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

يوم  2016/11/25
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

وَّاِمـــنَي  َهـــا الَِّذيـــَن َآَمنُـــوا ُكونُـــوا قـَ ﴿اَي أَيـُّ

ُفِسُكْم  اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـْ

رَبِـــنَي ِإْن َيُكـــْن َغِنيًّـــا  َأِو اْلوَاِلَدْيـــِن وَاأْلَقـْ

تَِّبُعـــوا  َأْو َفِقـــرًيا َفـــاللَُّ َأْوىَل هِبَِمـــا َفـــال تـَ

ْعِرُضوا  ْلُووا َأْو تـُ ْعِدُلوا َوِإْن تـَ اهْلََوى َأْن تـَ

ْعَملُـــوَن َخبِـــرًيا﴾  َفـــِإنَّ اللََّ َكاَن مبَـــا تـَ

)النساء: 136(
العامل  مشاكل  حل  إن  للعامل  نقول 
اإلسالم،  بتعليم  العمل  يف  يكمن 
ولذا نقدم لكم تعليم القرآن الكرمي. 
جوليت  خالل  صحفيٌّ  سألين  فقد 
الذي تقدمونه  يف كندا ما هو احلل 
املعاصرة؟  واألزمات  اليوم  ملشاكل 
فقلت له: لقد بذلتم أنتم أهُل الدنيا 
جهودكم  قصارى  الكربى  والقوى 
حلل املشاكل والقضاء على التطرف 
حبد زعمكم ومع ذلك تبقى املشاكل 
يف  مخدت  إذا  فهي  حاهلا.  على 
موضع  يف  برأسها  أطلت  موضع 
على  للسيطرة  تسعون  وحني  آخر، 
إىل  املشاكل  تعود  هناك  الوضع 
مجيع  ُبذلْت  فقد  األول.  املوضع 
هذا  على  للقضاء  املادية  اجلهود 
الفساد وهذه املشاكل. وبقيْت حماولة 
واحدة فقط وهي حماولة العثور على 
اإلسالم.  تعليم  ضوء  يف  احلل  هذا 

﴾ ﴿

إقامة معايري 
العدل واإلنصاف
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يسكتون.  ذلك  هلم  أبني  فحني 
املسلمني  أن  نرى  أن  جيب  لكننا 
يدَّعون االنتماء إىل اإلسالم، لكنهم 
الذي  ابلتعليم  يعملون  ال  لشقاوهتم 
منهم  يريده  هللا  وما  أعطاهم 
م النيب  أسوة له،  اإلسالُم وما قدَّ
وال يسعون لذلك. ونتيجة لذلك إن 
هي  الفنت  هلذه  تعرًُّضا  البالد  أكثر 
البالد اإلسالمية حصرا، فأي مأساة 
أي  أن  صحيح  ذلك؟  من  أكرب 
صحفي حىت اآلن مل يقل يل مباشرة 
أيُّ  األحكام  هلذه  كانت  إذا  أنه 
حقيقة عملية فعلى البالد اإلسالمية 
من  أنه  إال  أوال.  نفسها  ُتصلح  أن 
يف  األسئلة  هذه  تنشأ  أن  احملتمل 
قلوهبم، ولعلها تنشأ فعال. لذا فإنين 

أذكر هلم عادة يف خطاابيت اليت ألقيها 
املسلمني  أوضاَع  املسلمني  أمام غري 
يف العصر الراهن أوال مث أوجه أنظار 
هذه القوى إىل تصرفاهتا وأكشف هلا 
أخطاءها. وأتكلم مع الصحفيني ويف 
املسلمني  ختلِّي  أن  املقابالت،  شىت 
دليل صدق  هو  اإلسالم  تعليم  عن 
النيب  ألنه  وصـــــــــــدق  اإلســــــالم 
أنه سيأيت  بوضوح  تنبأ  قد   كان 
على املسلمني زمٌن ينسون فيه حقيقة 
أهواءهم  لون  ويفضِّ اإلسالم،  تعليم 
الشخصية.  ومصاحلهم  النفسانية 
وعندما يتحقق ذلك سُيبعث خادُمه 
القرآُن  ذلك  ذكر  وقد  املخلص. 
بعثته.  زمن  عالمات  وبنيَّ  الكرمي 
يالحظ  حني  األمحدي  فاملسلم  لذا 

يقلق  أن  من  فبدال  األوضاع  هذه 
ويطمئن  انحية  من  يفرح  أن  عليه 
أوضاع  النيب  عن  نبوءة  أن 
العلماء  وخاصة  الفاسدة  املسلمني 
منهم قد حتققت وكنا على ذلك من 
الشاهدين. وهذا ما ُيفصح به اآلن 
املسلمون غري األمحديني أيضا وبدأوا 
يتكلمون عن علمائهم، وصحيح أن 
هذه األصوات خافتة إال أهنا بدأت 
تصدر. لكننا حنن املسلمني األمحديني 
نفرح من انحية أخرى أيضا هي أننا 
لنبوءة  أيضا  الثاين  اجلانب  حقَّقنا 
املؤمنني  إىل  ابنضمامنا   ، النيب
للنيب  املسيِح  املخلص  ابحملب 
املوعود واملهدي املعهود املبعوث من 
هللا،  الذي بواسطته بدأ عهد النشأة 

وهي  فقـــط  واحـــدة  محاولـــة  بقيـــْت 
محاولـــة العثـــور علـــى هـــذا الحل في 
ضوء تعليم اإلســـالم. فقـــد ُبذلْت جميع 
الجهـــود الماديـــة للقضـــاء علـــى هذا 
الفســـاد وهذه المشـــاكل. وبقيْت محاولة 
واحـــدة فقط وهـــي محاولـــة العثور على 
هـــذا الحل في ضـــوء تعليم اإلســـالم. 
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التساؤل  ينشأ  هنا  لإلسالم.  الثانية 
ننا من  هل جمرد هذا االنضمام سيمكِّ
نيل هدفنا؟ وعلى كل واحد منا أن 

يتدبر يف هذا السؤال.
لقد تناولت هذه اآلية اليت تلوهُتا قبل 
وحماضرايت  خطيب  من  يف كثري  قليل 
املسلمني.  غري  أمام  ألقيتها  اليت 
وأخربهتم أن معايري العدل واإلنصاف 
مذكورة  إبقامتها  اإلسالم  أمران  اليت 
يف هذه اآلية. وغالبية هؤالء يتأثرون 
يف  بذلك  ويصرِّحون  كثريا،  بذلك 
انطباعاهتم. لكن هدفنا ال ينحصر يف 
التأثري يف اآلخرين علميا، بل ملواصلة 
مهمة سيدان املسيح املوعود  مثة 
حاجة إلظهار األمثلة لتنفيذ أحكام 
عندان  ليست  عمليا.  الكرمي  القرآن 
أي حكومة حىت نتمكن من إظهار 
على  األوامر  هبذه  العمل  مناذج 
سيأيت  وعندما  احلكومة،  مستوى 
النماذج  هذه  سُنظهر  الوقت  ذلك 
على مستوايت رفيعة إن شاء هللا. أما 
اآلن فعلينا أن نقيم هذه النماذج على 
أن  ميكن  واجملتمع.  اجلماعة  مستوى 
أنكم  صحيح  الدنيا:  أهل  لنا  يقول 
لكنكم  الدنيوية،  السلطة  متلكون  ال 
مجاعٌة  إنكم  اجلماعة،  نظام  متلكون 
إشارة  على  والقيام  اجللوس  وتدَّعون 
يد واحدة. إنكم تواجهون معامالت 

بينكم،  فيما  واجتماعية  اقتصادية 
هل تراعون معيار العدل واألمانة يف 
هللا  استخدم  لقد  املعامالت؟  هذه 
عز وجل يف مستهل هذه اآلية كلمة 
»القسط« واستخدم يف موضع آخر 
املساواة  يعين  الذي  »العدل«  كلمة 
معايري  أرفع  وإقامة  التام  واإلنصاف 
عن  الكاملة  والنـزاهة  األخالق، 
االحنياز إىل أي جانب، والعمل دون 
امليل إىل أي جانب أو التأثر به. اآلن 
كل واحد منا أبمسِّ احلاجة إىل أن 
يرى هل نراعي هذه األمور كلها عند 
إبرام معامالتنا، هل إلقامة هذا املعيار 
هل  أنفسنا؟  على  لنشهد  نستعد 
إلقامة هذا املعيار نستعد لنشهد على 
والدينا؟ هل إلقامة هذا املعيار نستعد 
لنشهد على أقاربنا األعزة؟ املراد من 
غريهم.  قبل  األوالد  هنا  »األقربني« 
فهل منلك قدرة لكبح أمانينا إلقامة 

على  نقدر  وهل  املستوايت،  هذه 
إظهار ذلك عمليا. فكل هذه األمور 
املخلص  احملب  ولكن  عادية  ليست 
هذا  يف  مناذجها  لنا   قّدم    للنيب 
حني كان  مرة  حدث  العصر. لقد 
فبدأت  قاداين،  ملنطقة  رئيسا  والده 
يف احملكمة قضية بني عائلته واملزارعني 
القضية  تلك  يف  حضرته  وشهد 
شهادة احلق لصاحل املزارعني ومل يباِل 
خبسارة عائلته املادية بل إن املزارعني 
الفقراء مع علمهم أن حضرته مالك 
األراضي،  هذه  ملك  يف  وشريك 
طلبوا من القاضي أن حيكم بناًء على 
يعلمون  شهادة حضرته، ألهنم كانوا 
ابلصدق  متحّليا  دوما  يشهد  أنه 
والعدالة، فشهد  شهادة احلق. 
وكان  يريد أن يرى هذا املستوى 
ينشئ  أن  يريد  ألنه  أيضا  أتباعه  يف 
الكرمي  القرآن  أبحكام  تعمل  مجاعة 

 إن المزارعيـــن الفقراء مع علمهم أن حضرته مالك وشـــريك 
في ملك هـــذه األراضـــي، قالوا فـــي المحكمة لُيحَكـــم بناًء 
علـــى شـــهادة حضرته، ألنهـــم كانـــوا يعلمون أنه يشـــهد 
دوما متحلّيـــا بالصدق والعدالة، فشـــهد  شـــهادة الحق.
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وتكون مستوايت حسناهتم عالية لذا 
أننا  البيعة  عهد  يف  العهد  منا  أخذ 
القرآن  لسلطة  أنفسنا كليا  سنخضع 

الكرمي. 
ورد يف القرآن الكرمي يف مكان آخر 
َأالَّ  َعَلى  ْوٍم  قـَ َشَنآُن  جَيْرَِمنَُّكْم  ﴿َواَل 
لِلتـَّْقَوى﴾  َرُب  َأقـْ ُهَو  اْعِدُلوا  ْعِدُلوا،  تـَ
املوعود  املسيح  يقول  )املائدة:9( 
جَيْرَِمنَُّكْم  َواَل  اخلصوص:  هبذا   
ْعِدُلْوا اْعِدُلْوا ُهَو  ْوٍم َعَلى َأالَّ تـَ َشَنآُن قـَ
وحقا  صدقا  أقول  ْقَوى...  لِلتـَّ َرُب  َأقـْ
أبن املعاملة ابملروءة مع العدو سهلة، 
ولكن احلفاظ على حقوقهم وعدم ترك 
العدل واإلنصاف يف القضااي صعب 
جدا بل هو عمل األبطال فقط. إن 
ُيظهرون احلب جتاه  الناس  من  كثريا 
معسول  بكالم  ويكلموهنم  أعدائهم 
ولكن يغصبون حقوقهم. األخ حيب 
حقوقه  ويغصب  خيدعه  ولكنه  أخاه 
)نور  احلب.  غطاء  حتت  متنكرا 

القرآن رقم2، ص22-21( 
كان  يتوقع من أفراد مجاعته أن 
تكون مستوايهتم عالية جدا وأن تكون 
القرآن  تعاليم  مع  متطابقة  أعماهلم 
الكرمي وال يكونوا من الذين يغصبون 
احلقوق وال يعدلون، وإذا ُأعطوا سلطة 
حكمهم  يكون  أن  فيجب  القضاء 
ذلك  وإن كان  أمسى من كل عالقة 

احلكم يتسبب يف اخلسارة لنفسه أو 
لوالديه أو ألوالده وألقرابئه، ولكن ال 
بد من ضرب أمثلة عليا لإلنصاف، 
بيننا  فيما  النماذج  هذه  نقيم  فحني 
عندها نستطيع أن نقول للدنيا أيضا 
أبن اليوم حنن الذين قد أحدثوا التغيري 
يف أنفسهم ويعملون بتعاليم اإلسالم 
مع  حىت  يعدلوا  أن  على  ويقدرون 
شهادة  ويشهدون  ويعدلون،  العدو 
احلق ولو كانت على أنفسهم أو على 
على  أو  أوالدهم  على  أو  والَدْيهم 
أقرابئهم اآلخرين. ونقيم هذه النماذج 
ستكون  العامل  قيادة  مسئولية  ألن 
هذه  نقم  مل  وإن  املستقبل،  يف  علينا 
ابتعدان عن أحكام هللا وكنا  النماذج 

من الذين خيونون عهدهم. 
وأخص  أمحدي  لكل  هنا  فأقول 
املسئولني إنه جيب أن ينظروا إىل أهنم 
األماانت  حق  يؤدون  مدى  أي  إىل 
العدل  مستوى  على  ويقومون 
هلم  قرار  يكون كل  واإلنصاف حىت 
العدالة،  مستوايت  أعلى  على  مبنيا 
وحني ذهبت إىل كندا اشتكى الناس 
ليس  الذين  أو  املسئولني  بعض  أن 
ُسّلموا  ولكنهم  منصب  أي  لديهم 
يعدلون،  ال  أهنم  اخلدمات  بعض 
ومييلون إىل بعض أقارهبم عند قراراهتم 
أن  صحيح  حقهم،  يف  يقرّرون  أو 

أن يكون يف حق أحد  بد  القرار ال 
الفريقني وضد اآلخر، ولكن جيب أن 
يطمئن كال الفريقني أنه قد مُسع هلما 
وقد استنتج القاضي بعد السماع هلما 

حبسب فهمه. 
أحد املكاتب اليت تتعامل مع الناس 
يف  تقضي  وهي  القضاء،  دار  هو 
مكتب  هناك  مث  الناس،  خالفات 
الصلة  أيضا بعض  العامة وله  األمور 
هبذه األمور، مث هناك مكتب الرتبية، 
هبذا  تقوم  أيضا  اإلصالحية  واللجنة 
الشيء، مث ُتنشأ جلان حتقيقية يف بعض 
القضااي وهي أيضا تقوم هبذا الشيء 
تستمع  حبيث  األحيان  بعض  يف 
على  جيب  ابختصار،  الفريقني.  إىل 
كل قسم أن يتفكر ويتدبر يف األمر 
عند احلكم فيه بكل كفاءاته وقدراته 
فيها  وينظر  أمامه كل صغرية  ويضع 
بدقة مث يقرر وحيكم، وادعو هللا تعاىل 
للقرار  التوفيق  أجل  به من  واستعينوا 
الصائب، وال بد من الدعاء قبل كل 
قرار، ويقول البعض إهنم ال حيكمون 
ما مل يؤدوا بعض النوافل قبل احلكم، 
بدون  الذين حيكمون  البعض  وهناك 
دقة يف بعض األحيان وحيكمون حتت 
أتثري ميوهلم الشخصية. وكذلك هناك 
العام الذي يتعامل  مكتب السكرتري 
مع الناس ومع قضاايهم، فمن واجب 
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السكرتري العام وكل عامل يف مكتبه 
وال  وكرامة،  بعزّة  اجلميع  يعامل  أن 
ينبغي أن حيدث أبن يكون سلوككم 
جيدا  وأصدقائكم  أحبائكم  مع 
والذين ال تعرفوهنم أو الذين عالقتكم 
ليست جيدة معهم فيكون سلوككم 
سيئا معهم، وهذا ما جيب أن يراقبه 
اليت  أيضا  األخرى  املكاتب  مسئولو 
إذا كان كل  ما  الناس  مع  تتعامل 
حيقق  هلم  معاون  وكل  معهم  عامل 

مقتضيات العدالة أم ال؟ 
عند  أماانت  هي  املسئوليات  وهذه 
ُسّلمت  ممن  ُأخذ  وسواء  املسئولني، 
يؤخذ  مل  أم  العهد  هذا  خدمة  إليه 
قدراته  جبميع  واجباته  سيؤدي  أبنه 
العدالة،  مقتضيات  حمققا  وكفاءاته 
عهدا  يصبح  خدمة  أية  قبوله  فإن 
أنه سيعمل حمققا مقتضيات العدالة، 
املرء  يقبلها  أن  جيب  أمانة  وهي 
مؤمن  تعاىل، عموما كل  خالصة هلل 
وعهده  أمانته  على  ابحلفاظ  ملزَم 
وأبداء حقهما، كما قال هللا تعاىل يف 
القرآن الكرمي: ﴿وَالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم 
 ،)9 )املؤمنون:  رَاُعوَن﴾  َوَعْهِدِهْم 
ولكن الذين يعملون خالصة هلل تعاىل 
أو يقولون إهنم يعملون لوجه هللا فقط 
جيب  حذرين!  يكونوا  أن  جيب  كم 
أن يكون املسئولون بوجه خاص أكثر 

حيطة وحذرا من املؤمن العادي. 
أخاطب  أنين  تظنوا  هنا؛ ال  ألوضح 
الرؤساء  بل  فقط  املركز  املسئولني يف 
وأعضاء هيئاهتم أيضا ضمن املخاَطبني 
الذين جيب أن يستعرضوا أنفسهم ما 
إذا كانوا حيققون مقتضيات العدالة أم 
ال؟ وال أتيت هذه الشكاوى من كندا 
فقط بل من أملانيا ومن هنا ومن بعض 
حاجة  فثمة  أيضا،  األخرى  البلدان 
مكان  يف كل  سلوككم  إصالح  إىل 
وإال بعدم حتقيقكم مقتضيات العدالة 
وعهودكم  أمانتكم  على  حتافظون  ال 
اخليانة  ترتكبون  بل  فقط  وليس هذا 
إنه ال حيب  تعاىل  ويقول هللا  أيضا، 
ثواب  تنالوا  أن  من  فبدال  اخلائنني، 
اخلدمة تكسبون سخط هللا بظلمكم 
كانت  فحيثما  املتكرب،  وبسلوككم 
واهية  أعذار  من خلق  فبدال  أخطاء 
إصالح  ينبغي  األخطاء  تلك  لسرت 

فعلى  هللا،  مستغفرين  أنفسكم 
أنفسهم  يستعرضوا  أن  املسئولني 
العدالة  مستوايت  حيققون  هم  هل 
تعاىل،  هللا  بينها  اليت  املبادئ  وفق 
وينصفون  أيضا،  بعملهم  وينصفون 
الذين يتعاملون معهم؟ ال قيمة لكون 
وال  أمريا  أو  سكرتريا  أو  رئيسا  املرء 
له  املغفرة  املسئوليات  هذه  تسبب 
كما هي ليست منة على هللا تعاىل أو 
على اجلماعة. إذا كانوا ال يؤدون حق 
أماانهتم وعهودهم كما يريد هللا تعاىل 
وال يؤّدوهنا إبخالص فال فائدة منها، 
يعمل  أن  مسئول  على كل  فيجب 
لوجه هللا تعاىل فقط خالصة له وحيقق 
وإذا  قرار،  العدالة يف كل  مقتضيات 
صدر  قد  قضية  أية  أمامكم  جاءت 
فيها حكم خاطئ من قبل فعليكم أن 
وأصلحوا  خبطئكم  معرتفني  تصلحوه 
حكم  أيضا  وتذكروا  أيضا  أخالقكم 

فثمة حاجة إلـــى إصالح ســـلوككم في كل مـــكان وإال بعدم 
تحقيقكـــم مقتضيـــات العدالـــة ال تحافظون علـــى أمانتكم 
وعهودكم وليس هـــذا فقط بل ترتكبون الخيانـــة أيضا، ويقول 
اللـــه تعالى إنه ال يحـــب الخائنين، فبدال مـــن أن تنالوا ثواب 
الخدمة تكســـبون سخط الله بظلمكم وبســـلوككم المتكبر،...
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ُحْسًنا﴾،  لِلنَّاِس  ﴿َوُقوُلوا  تعاىل:  هللا 
عالية،  أبخالق  الناس  مع  فتحدثوا 
وكما قلُت جيب على مجيع املسئولني 
يف كل بلد أن حياسبوا أنفسهم، وإذا 
كنت ضربُت مثال كندا وخطر ببايل 
ألن  فذلك  بسببهم  املوضوع  هذا 
اجلماعة هنا معروفة أكثر من غريها.  
ولقد انتشر اسم اجلماعة على نطاق 
واسع بعد جوليت األخرية وأخذ الناس 
إقامة مناذج  لنا من  بد  يراقبوننا، فال 
وينبغي  األصعدة.  مجيع  على  عليا 
خصوًصا  منا  مسئول  يكون كل  أن 
وقدوة  أسوة  عموًما  أمحدي  وكل 
يف  ترتاءى  أن  وينبغي  العامل.  أمام 
اجلماعة مناذج العدل وأتدية احلقوق 
مقابل مناذج الفنت والفساد والفوضى 
العامل.  يف  املنتشرة  احلقوق  وغصب 
سيتعرف  النماذج  هذه  خالل  ومن 
الناس على اجلماعة وسيعرفون أن كل 
قدوة  إىل  حتول  قد  أفرادها  من  فرد 
أن  ومنوذج. وجيب على كل أمحدي 
يتذكر أهنا ليست مسئولية املسئولني 
أمحدي،  مسئولية كل  هي  بل  فقط 
أمثلة  يضربوا  أن  األمحديني  فعلى 
وحيققوا  عالقاهتم  يف  املثلى  للنماذج 
أخالقهم  ويوصلوا  العدل  مقتضيات 
ينـزّهوا  وأن  املستوايت،  أعلى  إىل 
معني  إىل طرف  اجلنوح  من  أنفسهم 

خالل تعاملهم وقضاايهم اليومية، بل 
جيب أن ال مييلوا حنو أحد.

 وجيب أن يضرب بشهادة األمحدي 
والصدق  العدل  يف  املثل  وتصرحيه 
حىت يقول العامل أبنه إذا كان الشاهد 
حول  النقاش  ميكن  فال  أمحدايًّ 
شهادته ألنه ال بد أن تكون شهادته 
قد بلغت ذروة العدل. إذا فعلنا ذلك 
ويف  خطاابتنا  يف  صادقني  فسنكون 
أقوالنا ويف تبليغنا، وإال فنحن وغريان 

سواسية.
أبنه  أمحدي  يتذكر كل  أن  ينبغي 
مجيع  بتجنب  بيعته  عهد  يف  تعهد 
السيئات؛ فإن عدم الرتكيز على هذا 
العمل  عن  اإلعراض  وتعّمد  العهد 
املؤمن  آية    النيب  ذكر  خيانة.  به 
اإِلميَاُن  جَيَْتِمُع  ال  فقال:  احلقيقي 
جَيَْتِمُع  َوال  اْمرٍِئ،  ْلِب  قـَ يِف  وَاْلُكْفُر 
ْلِب  قـَ يِف  مَجِيًعا  وَاْلَكِذُب  ْدُق  الصِّ
وَاأَلَماَنُة  اخْلَِياَنُة  جَتَْتِمُع  َوال  ُمْؤِمٍن، 
مَجِيًعا. وقال يف حديث آخر، وهو ما 
ينبغي أن يضعه املسئولون بل ينبغي 
عينيه،  نصب  أمحدي  يضعه كل  أن 
قال : ثالث ال ُيِغلُّ عليهن قلب 
والنصح  العمل هلل،  إخالص  مسلم: 

ألئمة املسلمني، ولزوم مجاعتهم.
املسئوليات  أداء  أن  ذكرت  فكما 
وحتقيَق  هللا،  دين  يفرضه  فرض 

النية  إبخالص  العدل  مقتضيات 
األمانة.  حق  ألداء  أمثل  طريق  هلو 
إضافة إىل ذلك ال بد من أن يؤدي 
صار  إذا  اآلخر.  حق  واحد  كل 
أدى  غريه  حقوق  مؤداًي  واحد  كل 
تلقائيا إىل إهناء تسابق أخِذ احلقوق 
من اآلخرين، ألنه يف هذا الوضع لن 
يطالب أحد اآلخرين حّقه بل يؤدي 
إليهم حقوقهم، وهذه هي آية املسلم 
 . النيب  عنها  أخبـَران  اليت  احلقيقي 
أن  أمحدي  يتذكر كل  أن  ينبغي  مث 
مسلًما  جيعله  املسلمني  مجاعة  لزوم 

حقيقيا. 
األمحدية هي  اإلسالمية  اجلماعة  إن 
هبذا  ُتعرف  اليت  العامل  يف  الوحيدة 
اليت  الوحيدة  اجلماعة  وهي  االسم، 
كله،  العامل  يف  واحد  ابسم  ُتعرف 
أخرى  عاملية  مجاعة  مثة  وليست 
العامل كله،  يف  موّحد  ابسم  ُتعرف 
نظامها  إىل  واالنضمام  لزومها  فإن 
جيعل املرء مسلًما حقيقًيا حبسب قول 
النيب . وهذه سعادة لكل أمحدي 
ولن يستطيع أداء حق الشكر عليها 
هو  احلقيقي  والشكر  شكر.  مهما 
اجلماعة  هذه  لنظام  الكاملة  الطاعة 
تعاىل كل  هللا  وفق  اخلالفة.  وطاعة 
أمحدي هلذا الشكر كما جيب، ووفق 
كل أمحدي ليكون حمقًقا مقتضيات 
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يف  اخليانة  لتجنب  ووفقهم  العدل؛ 
أداؤها.  منهم  ُطِلب  شهاداهتم كلما 
يدرك  أن  مسئول  كل  على  وجيب 
لعهوده  مراعًيا  يكون  وأن  مسئولياته، 
وأماانته ومؤّداي هلا بشكل كامل، وأن 
مجيع  وحيقق  مسئولياته  مجيع  يؤدي 
تعاىل  هللا  وندعو  العدل.  مقتضيات 
أن يستمر هذا التعليم الرائع يف ذرارينا 
لذلك حىت  نسعى  أن  وينبغي  أيضا، 
الوقت  حيني  عندما  جاهزين  نكون 
أقامه  الذي  احلقيقي  العدل  إلقامة 
النيب  والذي أرى خادمه الصادق 
مناذجه يف هذا العصر والذي توقعه من 
أتباعه. وفقنا هللا تعاىل لذلك، آمني.

بعض  على  الغائب  صالة  سأصلي 
املتوفني بعد صالة اجلمعة. 

اجلنازة األوىل هي للسيد عدانن حممد 
بسوراي.  الذي كان من حلب  كرديه 
اجلماعات  إحدى  اختطفته  لقد 

اإلرهابية يف سوراي وقتلته الحًقا.

يف   1971 يف  عدانن  السيد  ولد 
السيدة  من  وتزوج  بسوراي.  حلب 
ايسني  السيد  محوه  ابيع  لقد  متاضر. 
الشريف يف عام 2007 وبتبليغه اقتنع 
أيضا،  متاضر  ابنته  فيهم  مبن  أوالده 
عن  أحاديث  بيته  يف  بدأت  وهكذا 
أميًّا،  عدانن  الشهيد  األمحدية. كان 
وكان يتبع املشايخ دوًما. فلما ابيعت 
بعد  هلا  قال   زوجته يف عام 2010 
شاهدت  إن  املشايخ:  من  حتريض 
عن  حتدثت  أو  البيت  يف  أيه  يت  أمي 
له  شرح  وملا  فسأطلقك.  األمحدية 
محوه ايسني الشريف من خالل القرآن 
والسنة سكت إال أنه كان ينساه فور 

رجوعه إىل املشايخ. 
 2011 عام  يف  الشهيد:  محو  يقول 
ابنيت  مع  القرآن  أقرأ  بيته  يف  كنت 
هذه  ويف  عدانن(  السيد  زوجة  )أي 
األثناء عاد الشهيد عدانن من العمل 
ودخل البيت، ورآان نقرأ القرآن وقال: 

استمروا يف التالوة ألين أريد أن أمسع 
سورة  يف  نتلو  حينها  تفسريكم. كنا 
ِإْن  اِلُموَن  الظَّ ُقوُل  يـَ ﴿ِإْذ  اإلسراء: 
تَِّبُعوَن ِإالَّ رَُجاًل َمْسُحورًا﴾ )اإلسراء:  تـَ
السيد عدانن أبين  يقول محو   .)48
الذين  إن  يقول  القرآن  أبن  له  قلُت 
التهمة  يوجهون إىل الرسول  هذه 
والعياذ  مسحورا-  أبنه كان  ويقولون 
املسلمني  ولكن  ظاملون  هم  ابهلل- 
بينما  مسحورا   كان  أبنه  يقولون 
تقول اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن 
هذا خطأ متاما وال ميكن قبول أية رواية 
تفيد هذا املعىن. فرفع عدانن اهلاتف 
فور مساعه هذا الكالم واتصل بشيخه 
فعال؟    النيبُّ  ُسحر  هل  وسأله: 
فقال الشيخ: نعم لقد ُسحر  فعال، 
البخاري.  صحيح  يف  مذكور  وهذا 
قال عدانن للشيخ: أان إنسان بسيط 
وخمطئ، وأعرف أن بعضا من أقاريب 
ولكن  ليسحروين  حياولون  األقربني 

على مسئولينا أن يستعرضوا أنفسهم هل هم يحققون مستويات العدالة وفق المبادئ التي بينها الله 
تعالى، وينصفون بعملهم أيضا، وينصفون الذين يتعاملون معهم؟ ال قيمة لكون المرء رئيسا أو سكرتيرا 
أو أميرا وال تسبب هذه المسئوليات المغفرة له كما هي ليست منة على الله تعالى أو على الجماعة. 
إذا كانوا ال يؤدون حق أماناتهم وعهودهم كما يريد الله تعالى وال يؤّدونها بإخالص فال فائدة منها...
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سحرهم مل ينطِل علّي. وأعلم أن النيب 
تعاىل  إىل هللا  املقربني  أقرب   كان 
وأحب الرسل إليه فكيف يل أن أقبل 
إطالق  يف  جنحوا  الناس  بعض  أن 
عدانن  قال  ؟  النيب  على  السحر 

ذلك وأغلق اهلاتف. 
تقول أرملة الشهيد: بعد هذا احلادث 
ظل زوجي يتأمل ويفكر إىل بضعة أايم 
مث قال يل يوما: كنت أمتىن أن تكون 
وأعمال  فاضلة  أخالق  ذات  زوجيت 
صاحلة، وقد رأيُت أن تغرّيا طيبا كبريا 
قد حدث فيك منذ أن انضممت إىل 
أوالدي  تعاملني  وبدأِت  األمحدية، 
وأقاريب ابحلسىن، وأرى أن هذا التغريُّ 
أان  أنضم  أن  أريد  لذا  تعاىل  هللا  من 
أيضا إىل هذه اجلماعة املباركة، فبايع. 
تتابع أرملته وتقول: كان هناك بعض 
يتكلمون  إرهابية  منظمة  أعضاء  من 
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  ضد 
أأتمل كثريا  وكنت  جدا  سيئ  بكالم 
أخربُت  وكلما  كالمهم،  لسماع 
عدانن بكالمهم قال: اُتركيهم وشأهنم 
أن  إال  علينا  وما  أبدا،  جتادليهم  وال 
2013/6/20م  ويف  هلم.  ندعو 
خطفه أعضاء تلك املنظمة اإلرهابية 
بعد  عليه  الرصاص  إبطالق  وقتلوه 
راجعون.  إليه  وإان  هلل  إان  شهرين. 
بني  ما  االستشهاد  عند  عمره  كان 

رؤى  أتلقى  عاما. كنت  و 43   42
عن شهادته ولكن مل يصلين خرب يقني 
يوم  ذات  يل  قال  مث  املوضوع.  هبذا 
منطقتنا:  يف  املعارضني  من  شخص 
لن  ولكنه  زوجك  تنتظرين  زلِت  ما 
يرجع ألنه ُقتل. لقد نصحناه كثريا أن 
يرتك األمحدية ولكنه أصر على أنه لن 

يرتكها ولو ُقطع ُعنقه. 
قدمي  استشهاده  حادث  إن  أقول: 
لذا  به ذووه إال مؤخرا  يعلم  ولكن مل 
اآلن.  اجلنازة  صالة  عليه  سنصلي 
تتابع أرملة الشهيد قائلة: كان إنساان 
وكان  ابلصالة،  وملتزما  وورعا  صاحلا 
دائما.  وضوء  على  يكون  أن  يسعى 
رؤوفا،  وأاب  ولطيفا  ودودا  زوجا  كان 
األوالد  برتبية  واالهتمام  التفكري  دائم 
بعواطف  عامرا  قلبه  كان  الدينية. 
صالت  وتوطيد  اآلخرين  مساعدة 
ابنتظام  التربعات  يدفع  الرحم، كان 

بل يسعى أن يسابق اآلخرين. 

يقول محو الشهيد: لقد حتلى عدانن 
إىل  انضمامه  بعد  عجيب  إبخالص 
سيارته  لقد كّرس  األمحدية.  اجلماعة 
اجلماعة فكان  أفراد  امليكرو ملساعدة 
حيملهم يوم اجلمعة من أماكن خمتلفة 
ويوصلهم إىل مركز الصالة، مث يعيدهم 
كان  كما  الصالة.  بعد  بيوهتم  إىل 
إىل  النساء  إليصال  خدماته  يقّدم 
لالشرتاك  هللا  إماء  جلنة  رئيسة  بيت 
يف اجتماعهن مث يوصلهن إىل بيوهتن. 
وإذا قّدم له أحد من األمحديني أجرة 
النقل مل أيخذها قط. وإذا أصر أحد 
كثريا مل أيخذ منه إال ما يساوي سعر 
التربعات  يدفع  كان  فقط.  الوقود 
بسخاء وكان كثريا ما يقول: لقد ابرك 
التربعات،  نتيجة  عملي كثريا  يف  هللا 
اشرتى  أنه  مثال  ذلك  على  ويضرب 
امليكرو مبشاركة شخص وكان يسوقه 
فتملكه   تعاىل  هللا  وفقه  مث  بنفسه. 

وانفصل عن شريكه. 

 فيجب على كل مسئول أن يعمل لوجه الله تعالى فقط خالصة 
له ويحقق مقتضيات العدالة في كل قرار، وإذا جاءت أمامكم أية 
تصلحوه  أن  فعليكم  قبل  من  خاطئ  حكم  فيها  صدر  قد  قضية 
معترفين بخطئكم وأصلحوا أخالقكم أيضا وتذكروا حكم الله تعالى
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تقول إحدى قريبات الشهيد: كانت 
صلة الرحم من صفاته البارزة. عندما 
منطقتنا  يف  االضطراابت  تفاقمت 
وحتّول الوضع إىل حالة حرب وتعذر 
عليه  ُعثر  وإذا  اخلبز،  احلصول على 
احلالة  هذه  ففي  جدا.  غاٍل  فبثمن 
األقارب  خلدمة  نفسه  عدانُن  نذر 
من  اخلبز  لنا  جيلب  فكان  مجيعا 

مناطق انئية. 
لقد ترك الشهيد وراءه أرملة ومخسة 
زوجته  من  ابنتان  بينهم  من  أوالد، 
الزوجة  من  وابنان  وابنة  األوىل، 
الثانية. لقد وصلت العائلة كلها إىل 

كندا بفضل هللا تعاىل. 
اجلنازة الثانية هي للسيدة بشري بيغم 
زوجة شودهري منظور أحد ِجيَمة من 
دراويش قاداين، وقد توفيت بتاريخ 
2016/11/7م عن عمر يناهز 93 
عاما بعد مرض دام فرتة وجيزة. إان 
هلل وإان إليه راجعون. ُولدت املرحومة 
يف منطقة كانت ضمن دولة اهلند يف 
بينما تقع تلك املنطقة  تلك األايم، 
ابكستان  دولة  يف  األايم  هذه  يف 
انقسام اهلند. تزوجت املرحومة  بعد 
من شودهري منظور أمحد ِجيمة يف 
منظور  السيد  نذر  1944م.  عام 
إىل  وجاء  املركز  حلراسة  حياته  أمحد 
قاداين يف عام 1947م فالتحقت به 

املرحومة يف عام 1952م وبدأت 
قاداين.  كدراويش  معه  حياهتا 
قاداين كثريا وقضت  كانت حتب 
عاما   36 على  ممتدة  طويلة  مدة 
وشاكرة  صابره  زوجها  وفاة  بعد 
هلل. كانت بفضل هللا تعاىل سيدة 
تقية وورعة جدا ومواسية خللق هللا 
ترّد سائال جاء إىل ابهبا  تعاىل ال 
صفر اليدين. ظّلت تصوم رمضان 
من  أكثر  وتكمل  ابنتظام،  كله 
وذلك  الكرمي  القرآن  لتالوة  دورة 
وفاهتا. كانت  قبل  واحد  عام  إىل 
اباللتزام  أوالدها  دائما  تنصح 
القرآن  وبتالوة  مجاعة  ابلصلوات 
ونظام  اخلليفة  وبطاعة  الكرمي 
تركت  كاملة...  طاعة  اجلماعة 
بنني.  ومخسة  بنات  ثالث  وراءها 
حياهتم  نذروا  أبنائها  من  ثالثة 
خلدمة اجلماعة، أحدهم امسه طاهر 
أمحد جيمه وهو أستاذ يف اجلامعة 
امسه  والثاين  قاداين،  يف  األمحدية 
يعمل مسئوال  مبارك أمحد جيمه، 
وهو  العليا،  الوكالة  مكتب  عن 
يف  أيضا  الشورى  جمللس  سكرتريا 
يرفع  أن  تعاىل  هللا  ندعوا  اهلند. 

درجات املرحومة. 
راان  للسيد  هي  الثالثة  اجلنازة 
مبارك أمحد الذي كان من الهور 

وقد  هنا.  إىل  انتقل  مث  بباكستان، 
عمر  عن  يف 2016/11/5م  تويف 
إليه  وإان  هلل  إان  عاما.   78 يناهز 

راجعون.
يف  صغره  منذ  راان  السيد  كان 
حيظى  وكان  اجلماعة،  خدام  طليعة 
بعالقة اإلخالص والوفاء مع اخلالفة 

واجلماعة منذ البداية.
 كان لني الكالم كثري الدعاء مواضًبا 
خملًصا  وكان  التربعات؛  دفع  على 
حيب اخلالفة حبًّا عميًقا. كان يكتب 
بعض املقاالت يف جريدة »الفضل« 
وكانت مقاالته ممتعة. وكان أول من 
يطلعين على كل ما استجد من ظرف 
ابكستان  يف  مكوثه  طول  وضع  أو 
مِرض  إْن  يطلعين  كان  إنه  حىت 
الدعاء  يطلب  ما كان  وكثريا  أحد. 
لآلخرين. لقد ترك خلفه إضافة إىل 
من  وكثريا  أوالد  وثالثة  بنًتا  زوجته 
يعيشون  وكلهم  واحلفيدات  األحفاد 
هنا. رفع هللا تعاىل درجات املرحوم، 
ورفع درجات الشهيد )عدانن( أيضا 
وحفظ أوالده. إهنم وصلوا من سوراي 
أن  تعاىل  ندعو هللا  اآلن،  إىل كندا 
حوهلم  اجملتمع  سيئات  من  حيميهم 
املقاصد  تلك  حتقيق  من  وميّكنهم 
اليت انضم الشهيد إىل األمحدية من 

أجلها.
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للجاهل ست خصال:
الغضب من غري سبب، العطية يف غري موضعها، الثقة 
الكالم من غري نفع وعدم  السر،  بكل أحدـ، إفشاء 

معرفة الصديق من العدو.

* ال تتكلم إال بعد التفكري وال تعمل إال بعد التدبري.

* أِحبَّ ألخيك ما حتب لنفسك.

* الوحدة خري من جليس السوء.

* املرء على دين خليله، فلينظر أحدُكم َمن يـُخالُل.

* الصمت حكمة وقليٌل فاعله.

* إن ت العقل نقص الكالم.

* أصِلْح نفسَك َيصُلْح لك الناس.

والثالث  االستماع،  والثاين  الصمت،  العلم  أول   *
احلفظ، والرابع العمل به، واخلامس نشره.

* ُحسن االستماع إمهال املتكلم حىت يقضي حديثه، 
وقلُة التلفت خالل اجلواب، واإلقبال ابلوجه، والنظُر 

إىل املتكلم، والوعُي مبا يقول.

وأوجعه  جوااب  أوسعه  فقد  جاهل  عن  من سكت   *
عتااب.

* عدو ذو ضمري خري من صديق ال ضمري له.

اليوم هو الغد الذي كنت قلقا منه ابألمس، فهل   *
يستحق كل هذا القلق؟

* األغنياء البخالء مبنزلة البغال واحلمري، حتمل الذهب 
والفضة وتعلف الِتنب والشعري.

فإنـــه الــِمــــــــــزَاَح  إيــــــــــــــــــــــــــــــــاك  فإيـــــــــــــــــاك 
وُيذهـــــــــــــــــــــــب مـــاء الوجـــه بـــــــــــــــــــــــــعد هبائه

النَـــْذال والرَُجـــَل  الطفـــَل  عليـــــــــــــــــــك  جُيـــرِّي 

ُذال صـــــــــــــــــــــاحَبه  العـــز  بعـــد  ويُـــــــــــــــــــــــــورث 

ِحَكٌم ونواِدُر

ابقة من الرتاث
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اآلايت واملعجزات واإلشكالية اللغوية  
أحد  املفاهيم  اختالط  يعد 
مل  إن  اللبس،  إىل  املؤدية  األسباب 
اجملاالت،  خمتلف  أبرزها، يف  يكن 
وبطبيعة  السياسية والفلسفية واللغوية، 
احلال املذاهب الدينية أيضا. ومن بني 
بينها  اليت وقع  العديدة،  املفاهيم  تلك 
اخللط، مفهوما اآلية واملعجزة، واللذان 
العظمى من  الغالبية  وإن كاان يف نظر 
أن  إال  الوظيفة،  نفس  يؤداين  الناس 
اثنيهما )املعجزة( قد اكتسب على مر 
على  األسبقية  مرتبة  وحاز  قوة  القرون 
املفهوم األول )اآلية(، حبيث ترسخت 
السؤال  عادة  لألمة  اجلمعي  العقل  يف 
ادعاء  لصدق  املعجزات كإثبات  عن 
املبعوثني، وإمهال النظر يف اآلايت اليت 
عند  من  هلم  أتييد  دالئل  نفسها  هي 
هللا تعاىل إثباات لصدقهم. إننا جند لفظة 

»اآلية« أوىل وأجدر ابلقبول، ال سيما 
وأهنا كانت األنسب يف التعبري القرآين 
يستغرب  فقد  »معجزة«،  لفظة  دون 
املرء من حقيقة أن لفظة »معجزة« ليس 
هلا وجود يف القرآن اجمليد، بينما ترتاءى 
ملفتة  بكثرة  و»آايت«  »آية«  لفظة 
اإلفراد  بصيغة  وردت  فقد  لألنظار. 
والتعريف  والتجرد  واإلضافة  واجلمع 
والتنكري إمجاال أربعمائة وأربع عشرة مرة 
أغلب  وتشري  اجمليد،  القرآن  دفيت  بني 
تلك املرات إىل معىن »العالمة الظاهرة 
الدالة على أمر أو وجود خفي«، وهلذا 
بـ  اجمليد  القرآن  وعبارات  مُجُل  مسيت 
مجلة  منطلق كون كل  من  »اآلايت« 
تدركه  ال  الذي  ذلك  إىل  تشري  منها 
سبحانه  اخلبري  اللطيف  وهو  األبصار 

وتعاىل.  
إننا إذ نعرض إىل التمييز بني مفهومي 

نفي  اآلايت واملعجزات ال هندف إىل 
أوليائه  أيدي  على  تعاىل  أجراه هللا  ما 
تبدو  وأمور  من كرامات  ألجلهم  أو 
من  هندف  ولكننا  للعادة،  خارقة 
أمر  وضع كل  إىل  التمييز  هذا  وراء 
اختزال كل  فإن  الصحيح،  نصابه  يف 
يف  تعاىل  من هللا  املؤيدة  أفعال النبيني 
تلقائيا  العقل  يبعد  »معجزات«  لفظ 
لفت  أن  فكرة  عن  الوقت  ومبرور 
األول،  السبب  هللا كونه  إىل  األنظار 
وهلذا كان السؤال عن اآلية هو األجدر 
واألكثر اتفاقا مع املنطق، وما مصطلح 
املصطلحات  مجلة  من  إال  »معجزة« 
الدخيلة على فهم األمة الصحيح، وهو 
ذلك  أدخلت  اليت  جناايته  له  ماكان 

الفهم يف دهاليز اخلرافة.
املتخصصة  املعاجم  بعض  يف  جاء 
الظاهرة،  عن معىن اآلية أهنا »العالمة 

فلسفة اآليات اإللهية

سامح مصطفى
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مالزم  هو  ظاهر  شيء  وحقيقته كل 
أدرك  فمىت  ظهوره  يظهر  ال  لشيء 
أدرك  أنه  علم  منهما  الظاهر  مدرك 
إذ كان  بذاته  يدركه  مل  الذي  اآلخر 
يف  ظاهر  ذلك  واحدا،  حكمهما 
احملسوس واملعقول« )التوقيف على مهمات 

التعاريف للمناوي(  

أحد  تفضيل  بصدد  لسنا  قلنا،  كما 
ما  إذا  ولكن  اآلخر،  على  املفهومني 
املصطلح  يستخدمه  أحدمها  وجدان 
يعين  هذا  فإن  اآلخر،  دون  القرآين 
على  املستخدم  اللفظ  اشتمال  ضمنا 
معان وأبعاد ال يتضمنها اللفظ اآلخر.  

  
وجناية  اجمليد،  القرآن  يف  املعجزة 

املصطلح الدخيل  
إن موضوع حبثنا يف هذه األسطر القليلة 
األلفاظ،  بني  املفاضلة  فكرة  يتعدى 
وإمنا سنتوصل يف أثناء املطالعة إىل ما 
جناه استخدام لفظ غري مناسب على 
العقل اجلمعي لألمم. كذلك سنحاول 
استكناه فلسفة اآلايت اإلهلية ودواعي 

ظهورها.  
   لقد شاع استخدام لفظة »املعجزة« 
فحىت  النبوة،  عصر  بعد  قرون  طوال 
النيب اخلات  مل يؤثر عنه التلفظ به، 
على األقل فيما بني أيدينا من الصحاح 
يف  املصطلح  هذا  فلم ُيذكر  الستة. 

يف  النيب، وال  حديث  يف  وال  القرآن 
وكانت  والتابعني،  الصحابة  كالم  
تستعمل كلمة »آية« مكان »املعجزة« 
املصطلح  هذا  نشأ  مث  و»اإلعجاز«، 
بيئة  الثالث اهلجري يف  القرن  يف هناية 
كانوا  الذين  البالغيني  مث  املتكلمني 
ويردون  الكرمي  القرآن  عن  يدافعون 
وأهل  والزاندقة  املالحدة  أابطيل 
استعمل  من  وأول  واألهواء.  الزيغ 
يزيد  بن  مصطلح اإلعجاز كان حممد 
بعد  هذا  وكان  الواسطي املعتزيل، 
فهو  اهلجري؛  الثالث  القرن  منتصف 
ُفِقد  وقد  اإلعجاز،  يف  ألف  من  أول 
فقد من كتب  ما  أتليفه هذا يف مجلة 
أتليفات  من  به  علمنا  وإمنا  الرتاث 
 306 سنة  الواسطي  وتويف  معاصريه، 
مصطلح  ظل  احلني  ذلك  هـ.  منذ 

»املعجزة« قيد االستعمال، مث بدأ ذلك 
املصطلح يف إزاحة مفهوم »اآلية« حىت 
املتأخرة قبل  القرون  حل حمله متاما يف 
مبعث املسيح املوعود حضرة مرزا غالم 
أمحد القادايين   على رأس القرن 

الرابع عشر اهلجري.  
  

ملاذا تظهر آايت هللا؟!      
الوجود  عناصر  فإن كل  احلال  بطبيعة 
سبحانه جل  األول  املوجود  إىل  تشري 
يف عاله، وابلتايل وبناء على ما تقدم 
فإن اخلليقة يف حد ذاهتا آايت مشرية 
إىل احلق املطلق )هللا سبحانه وتعاىل(، 
وذلك على اعتبار أن اآلية هي العالمة 
يظهر  ال  لشيء  واملالزمة  الظاهرة 
الظاهر  املرء  أدرك  فمىت  كظهورها، 
اآلخر  إدراك  إىل  بذهنه  انتقل  منهما 

اخلفي الذي مل يدركه بذاته.  
إًذا، فعناصر الوجود مجيعا من خملوقات 
وظواهر كونية ووعي وأحاسيس نفسية، 
كل ذلك ُيعد آايت هلل سبحانه وتعاىل، 
وهي تكفي لفطني، فمن آايته سبحانه 

على سبيل املثال فقط ال احلصر:  
1. ﴿َوِمْن آاَيِتهِِ َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب 
)الروم:  َتِشرُوَن﴾  نـْ تـَ َبَشٌر  ُتْم  أَنـْ ِإَذا  مُثَّ 

  )21
ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  آاَيِتِه  2. ﴿َوِمْن 
َوَجَعَل  َها  إِلَيـْ لَِتْسُكُنوا  َأْزوَاًجا  ُفِسُكْم  أَنـْ

واألكثـــر اتفاقا مـــع المنطق، 
»معجزة«  مصطلـــح  ومـــا 
إال مـــن جملـــة المصطلحات 
الدخيلـــة علـــى فهـــم األمة 
له  مـــاكان  وهو  الصحيـــح، 
جناياتـــه التـــي أدخلت ذلك 
الفهـــم في دهاليـــز الخرافة.



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

26

التقوى

َنُكْم َمَودًَّة َورمَْحًَة ِإنَّ يِف َذِلَك آَلاَيٍت  يـْ بـَ
رُوَن ﴾ )الروم: 22(   َفكَّ تـَ ِلَقْوٍم يـَ

َماوَاِت  السَّ َخْلُق  آاَيِتِه  3. ﴿َوِمْن 
وَأَْلوَاِنُكْم  أَْلِسَنِتُكْم  وَاْخِتاَلُف  وَاأْلَْرِض 
ِإنَّ يِف َذِلَك آَلاَيٍت لِْلَعاِلِمنَي ﴾ )الروم: 

  )23
َهاِر  4. ﴿َوِمْن آاَيِتِه َمَناُمُكْم اِبللَّْيِل وَالنـَّ
وَاْبِتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ يِف َذِلَك آَلاَيٍت 

ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن ﴾ )الروم: 24(  
َخْوًفا  ْرَق  اْلبـَ ُيرِيُكُم  آاَيِتِه  5. ﴿َوِمْن 
ُيْحِيي  َماِء َماًء فـَ زُِّل ِمَن السَّ نـَ َوَطَمًعا َويـُ
ْعَد َمْوهِتَا ِإنَّ يِف َذِلَك آَلاَيٍت  ِبِه اأْلَْرَض بـَ

ْعِقُلوَن ﴾ )الروم: 25(   ِلَقْوٍم يـَ
َماُء  السَّ ُقوَم  تـَ َأْن  آاَيِتِه  6. ﴿َوِمْن 
وَاأْلَْرُض أِبَْمرِِه مُثَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعوًَة ِمَن 
ُتْم خَتْرُُجوَن﴾ )الروم: 26(   اأْلَْرِض ِإَذا أَنـْ

الراَِّيَح  ْرِسَل  يـُ َأْن  آاَيِتِه  7. ﴿َوِمْن 
رَاٍت َولُِيِذيَقُكْم ِمْن رمَْحَِتِه َولَِتْجرَِي  ُمَبشِّ
ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم  تـَ بـْ اْلُفْلُك أِبَْمرِِه َولِتـَ

َتْشُكرُوَن ﴾ )الروم: 47(  
  فتلك اآلايت السبع املتعاقبة من سورة 
الروم تكفي اللتفات العاقل إىل ذلك 
الواجد واملتحكم اخلفي األعظم، ولذا 
رأينا على مر التاريخ مناذج حلاالت إميان 
متت بدون تقدمي آية إجلائية ودافعة إىل 
اإلميان، نعرف مجيعا قصة إميان حضرة 
نور  احلكيم  بكر وحضرة  أيب  الصديق 
الدين )رضي هللا تعاىل عنهما(، إهنما 

إثباات  آيٍة  تقدمي  سيديهما  يسأال  مل 
هذين  من  اكتفى كل  لقد  للصدق، 
يف  الكامل كآية  يقني ابإلنسان  الصدِّ

حد ذاته.  
مراتبهم  يف  متفاوتون  الناس    وألنَّ 
بديهتهم،  العقلية وإدراكهم وسرعة 
يف سرعة  متفاوتون  هم  فكذلك 
استجابتهم  لآلايت، وكما أن منهم من 
يكتفي مبا يقدمه هللا تعاىل بيده إليهم 
املشهود،  الوجود  مبثوثة يف  من آايت 
فأيضا هناك من هم أدن مرتبة، وأقل 
إعادة  إىل  وحيتاجون  وفهما،  إدراكا 
آية  إليهم  تعاىل  هللا  فيقدم  التفهيم، 
أيدي  املرة على  تناسبهم، ولكن هذه 
أوليائه ومبعوثيه )عليهم السالم(، حىت 
إذا ما ثبت هلؤالء القوم صدق املرسلني 
انتبهوا إىل حقيقة املرِسل الذي أرسلهم 
احلال  هذه  يف  إذا  فاآلايت  سبحانه. 
تظهر للناس العاديني الذين مل يستوعبوا 
يقدمه  الذي  الطبيعي  الوجود  درس 

لذا استدعى  املريب األعظم عز وجل، 
رحم ذلك املريب عليهم أن يعاد الدرس 
هلؤالء الناس على يد معلم مرسل من 

ذلك املريب األعظم.  
فحىت  احلال،  واقع  يشهد  وكما 
املعاندة  من  مبنأى  يكونون  ال  الرسل 
والتكذيب بطبيعة احلال، فهنا أييت دور 
اآلايت من هللا تعاىل كنوع من اإلجلاء، 
أوليائه  على  وتعاىل  سبحانه  منه  غرية 
يكفروهم  أن  الناس  يلبث  ال  الذين 
إًذا  فاآلايت  دعواهم.  فور  ويكذبوهم 
ال تظهر هكذا اعتباطا أو كيفما اتفق، 
وإمنا هي تتبع قانوان وشروطا ال تظهر 
إال بتحققها. ويف املقتبس اآليت يقدم 
حضرة املسيح املوعود  جانبا من 
قانون هللا تعاىل يف إظهار اآلايت على 

أيدي املبعوثني، فيقول:  
تظهر  هللا  آايت  أن  جدا   فواضح 
لُيعرفوا،  ومبعوثيه  لرسله  تصديقا 
فيه  يواجهون  وقت  يف  تظهر  وهي 

ولكن  اآلخر،   على  المفهومين  أحد  تفضيل  بصدد  لسنا 
القرآني  المصطلح  يستخدمه  أحدهما  وجدنا  ما  إذا 
اللفظ  اشتمال  ضمنا  يعني  هذا  فإن  اآلخر،  دون 
اآلخر.   اللفظ  يتضمنها  ال  وأبعاد  معان  على  المستخدم 
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املفرتين  من  يعدون  إذ  التكذيب  أشد 
والكفار والفساق، فتهيج هلم غرية هللا 
فرييد أن يظهر آبايته صدق الصادق، 
دوما  السماوية  اآلايت  إن  ابختصار، 
بون  يكذِّ الذين  وإن  حمفز.  إىل  حباجة 
ذلك  ميثلون  الذين  هم  وتكرارا  مرارا 
اآلايت«  فلسفة  هي  فهذه  احملفز، 

)التحفة الغولروية ص109(

تنزه هللا عن العبث 
وظواهره،  الوجود  عناصر  ككل 
اآلايت اإلهلية يف أتييد املبعوثني تكون 
املقتبس  يف  بيناه  وهو ما  وفق قانون، 
املوعود  املسيح  حلضرة  الذكر  آنف 
اخلاص  القانون  ذكر  وعلى   .
لظهور اآلايت على أيدي املبعوثني، أو 
آية  أن تظهر  العقل  يستبعد  ألجلهم، 
هكذا اعتباطا دون وجود احملفز الداعي 

إىل ظهورها.  
إميان  سبيل  يف  الكامنة  العوائق  من 
الكثريين شعورهم برتاخي الزمان، وأنه 
ما زال لديهم متسع من الوقت، وابلتايل 
فكلما جاءهم مبعوث من هللا يف وقته 
وأوانه ردوه قائلني )بلسان حاهلم(: إنه 
فسحة  هناك  زالت  وما  أوانك،  ليس 
إنَّ حال  أنت..  الزمان حىت أتيت  من 
يف  السادر  حال  نفسها  هي  هؤالء 
حلظة  انسيا  وماله  غيِّه زاهيا بصحته 

انقضاء األجل، بل ومستبعدا هلا..  
َقاَل  ْفِسِه  لِنـَ َظاملٌ  َوُهَو  َتُه  َجنـَّ ﴿َوَدَخَل 
َما َأُظنُّ َأْن َتِبيَد َهِذِه أََبًدا * َوَما َأُظنُّ 
َريبِّ  ِإىَل  رُِدْدُت  َولَِئْن  َقاِئَمًة  اَعَة  السَّ
َقَلًبا ﴾ )الكهف:  َها ُمنـْ رًا ِمنـْ أَلَِجَدنَّ َخيـْ

 )37-36
هذه  الزمان  برتاخي  الشعور   ومسألة 
إنكار  يف  الرئيس  السبب  كانت 
املنكرين لآلايت وللمرسلني، فبما أن 
كل شيء أبوان، حىت أن هذا القول 
املثل  جمرى  الناس  بني  جاراي  صار 
وجمدد  مصلح  إنكار  فكان  السائر، 
الوقت غري ممكن إال إبحدى طريقتني: 

1. إما أن ينكروا املبعوث نفسه قائلني 
له أنه منتحل، وهذا يكون متعذرا يف 
األغلب، إذ ال يكون مثة مدعني غري 

ذلك املبعوث. 
وابلتايل  نفسه،  الوقت  إنكار  أو   .2
هو  فليس  وقته  غري  يف  جاء  فمن 
أييت  املناسب  الرجل  ألن  املقصود، 

دائما يف الوقت املناسب. 
وال يلبث املنكرون أن يتخذوا من الطريقة 
هللا  من  املبعوث  إلنكار  مرتكزا  الثانية 
يفضح  تعاىل  هللا  نرى  لذا  وجل،  عز 
على  جيريها  اليت  آبايته  هؤالء  كذب 
أيدي النبيني، ولتقريب املسألة ننظر يف 
واقع األمة وكم ترقبت بزوغ القرن الرابع 
مهديها  لظهور  موعدا  اهلجري  عشر 

قرائن،  عدة  على  بناء  وذلك  املسيح! 
حديث الدارقطين من  يف  ورد  ما  منها 
أن ادعاء املهدي املنتظر سيعقبه وقوع 
يف  للشمس  فكسوف  للقمر  خسوف 
ما  فهذا  رمضان،  من  الشهر  نفس 
من  طائفة  أن  غري  ابلضبط،  حدث 
السوء  وعلماء  مشايخ  من  املكذبني 
اخلسوف  آييت  أن  بفكرة  العوام  أضلوا 
هذا  ولكن  ابلفعل،  والكسوف حدثتا 
هو  أمحد  غالم  مرزا  أن  معناه  ليس 
املهدي فعال، بل إن املهدي احلقيقي مل 
أيِت بعد، فارقبوه الحقا، رمبا يف القرن 
اخلامس عشر، ولكن ليس اآلن، وليس 

هذا الرجل. 
دحضا    املوعود  املسيح  ويقول 

ملثل هذا االعرتاض السخيف: 
اآلية  أظهر  قد  إذ  تسرع هللا  »وملاذا 
ملدٍَّع،  أثر  أي  فيه  يوجد  ال  زمن  يف 
بل مل يكن ألبيه وجده أي أثر؟.....

مث ملا مل تظهر إىل اآلن أمارات ظهور 
األمر إىل  وأتجل  القادم  املهدي 
فائدة  فأي  األقل،  على  عام  مائة 
والكسوف  اخلسوف  آية  من  ترجى 
الباطلة هذه؟.....ابختصار؛ لو ُفصل 
بني املهدي وآيته فهذا تشاؤم كريه، مما 
يريد  ال  أصال  تعاىل  هللا  منه أن  ُيفهم 
أبدا أن ُيثِبت آبايت مساوية دعواه أبنه 

املهدي« )التحفة الغولروية ص110 (
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أبن  التاريخ  يشهد 
قد  اإلسالمية  األمة 
اهلزائم  عليها  توالت 
عليها  وتداعت  واملظامل 
ومل  املهدي  يظهر  مل  فلماذا  األمم، 

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

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

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

وبعد  قبل  للمسلمني  وصف  وخري 
الصليبيني  أيدي  يف  السقوط  هذا 

قول الشاعر:
كنا ُعظامًا فأصبحنا ِعظامًا

         وكنا نقوت فأصبحنا قوت!
وكنا مشوس مساء العال

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

لماذا لم يظهر المهدي ولم ينزل المسيح!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وميأل جيوهبم ابلعمالت الورقية!
فمن املخجل حقًا أن يرفعوا أكفهم 

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

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

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

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

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

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

من السماء إليقاظهم. 
 

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

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

الموعود وقد جاء ولم ُيشعل الحروب، ولم يمأل الجيوب!
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األركاِن اثبـــُت  َمهيـــٌب   َصـــرٌح 
الِوجـــداِن  صـــادِق  ِبَعـــزٍم   فاســـَعوا 
اإلتيـــاِن  َســـهلُة  امَلســـاعي   ِنعـــَم 
ِبَتفــــاِن  ها  ُســــمِّ زَعــــاِئَف   بثَّـــت 
ِخشـــفاِن علـــى  َحبــــواً  لَـــو  َو   بيـــٌع 

الُبنيــــاِن  َمرفوعــــُة   وضـّاحــــٌة 
الّشـــجعاِن َصولـــة  وصالـــوا   ســـادوا 

الربَّــــاين  الطيِّـــِب  الســـالِم   هنـــُج 
ِن الـــدايَّ َحضـــرَِة  ِمـــن   مبَِِعيـــٍة 
املنَّـــاِن  املُنعـــِم  اإللـــِه   َحبـــُل 
َويـــداِن  رَأِســـه  ِبُقبلَـــِة   وكـــذا 
أغـــراين والضيـــا  الَفراشـــُة   وأان 
ُهـــًدى وبيـــاِن ِمـــن  َمـــداً   وَطَلبـــُت 
الَعـــدانِن َنِبيّـــِه  ِلَســـاِن   وعلـــى 
وِجنـــاِن  روضـــٍة  يف  ـــٍر   َوُمَطهَّ
الِغلمـــاِن  أشـــَرُف  غـــالٌم   مـــريزا 
روحـــاين َعســـَكٍر  ِمـــن  إايُدُه   و 
 هَنـــِج الرســـوِل وِمـــن لَـــُدن رمحـــن

جِبَنـــاين  وارَتقـــى  فـــؤادي   أحيـــا 
ومُجــــاِن  ُحلَّــــٍة  أِبهبـــى   ريبِّ 
األعيَـــاِن وُصحبـــة  احِليـــاِض   ِعنـــَد 

ــــاِن  الشَّ هـــذا  دوَن  شــــاٍن   وأيُّ 
وآِن للزَّمـــاِن  ِحـــنٍي  ُكلِّ   يف 

 حممد احلاج عبدهللا 

 على مِنهاِج النبوة  

خاّلنـــي يــــا  قــــاَم  الخــــالفِة   بيـــُت 
َنزيلُـــُه  ُيضـــاُم  ال  َحصيـــٌن   ِحصـــٌن 
إنَّهـــا  رِكــــابًا  أو  رِجــــااًل   ُهبُّـــوا 
التـــي  َجاِجلـــِة  للدَّ رِيــــاءاً   وَذَروا 
محمـــد  بقــــوِل  يأمــــرُنا   اللـــه 
َلَجِليَّــــٌة  فــــإنها  ُأَخـــيَّ   أبـْـــِصر 
َدرِبهـــا  َمشـــاِرِف  علـــى  الِكـــراَم  ـــَر  تـَ  فـَ
إنَّمـــا ِحـــراٍب  أو  سـِـــالٍح   وبِـــال 
وُمَشـــرٌَّف خاِمـــٌس  أحمـــَد   َمســـروُر 
 ِبُعـــًرى تبـــدَّى فـــي ِوثَـــاِق َنســـيِجها
ِبحــــرارٍة ـــُه  َضمَّ َنفســـي   َتشتــــاُق 
َجبينـــِه رَِحـــاِب  فـــي  تَـــألأل   نـــوٌر 

بِـــِه الئِـــذاً  الُمرَتجـــى  بَـــاَب  َقَصـــدُت   فـَ
ـــالُم عليكـــُم السَّ الجــــواُب أِن   َفأتـــى 
َطاهـــٍر َبشـــيٍر  ِمـــن  الِبَشـــارَُة   َفهـــَي 
أتـــى حقـــًا  َمســـيَحنا  بـِـــأنَّ   ُبشـــرى 
أساَســـُه للصليـــِب  َيكِســـُر  َجـــاَء   َقـــد 
علـــى قاَمـــت  ِخالَفـــًة  َعرَفـــُت أنَّ   فـَ
 ورَميـــُت نفســـي فـــي لهيـــِب محبـــٍة
أحـَـــاَطُه ليـــل  الجَّ َبالبيـــِع  فــــاز   َمـــن 
وِجـــوارَُه الُمجتبـــى  قُـــرب  حـــاَز   َقـــد 
أرَتجـــي َذلــــك  َبعـــَد  ُجـــوٍد   فـَـــأيُّ 
َصلَّـــى اإِللُه على النَّبيِّ الُمصطفى
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تعريب الداعية: حممد طاهر ندمي

اجلزء الثاين )ح 9(

املهــدي  ســرية  مؤلــف  القوســني كالم  بــني  مــا 

مرزا بشري أمحد . )املرتجم(

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -347
أخربين احلافظ نور حممد من سكان 
له  رسالة  قرية »فيض هللا جك« يف 
بلقاء  تشرفت  إذ  شاابًّ  وقال: كنت 
وتفصيله   ، املوعود  املسيح 
علي  حامد  احلافظ  أصيب  كاآليت: 
منطقة »هتـ غالم نيب«  -من سكان 
اجملاورة لقريتنا- إبسهال شديد واشتد 
مث  للعالج  قاداين  إىل  فجاء  املرض، 
منه  علمُت  وقد  فيها،  يسكن  أخذ 
املوعود(  املسيح  )أي  حضرته  أن 

لقد  املسجد.  عمران  بدأ  قد  يكن 
لكوين  القرآن  بقراءة  حضرته  أمرين 
حافًظا له عن ظهر الغيب، وُسّر كثريًا 
يومني  لديه  فمكثت  مين،  بسماعه 
حضرته:  يل  قال  رجعت.  مث  تقريًبا 
أن  ينبغي  لذلك  للحياة  ضمان  ال 

الوحي  ويتلقى  الصاحلني  كبار  من 
زمن  إىل  يرجع  احلديث  وهذا  أيضا. 
وصل فيه القطار إىل »بتهانكوت«. 
فلما مسعت قول احلافظ حامد علي 
فاستأذنت  حضرته  ملالقاة  تشوقت 
قائال:  سرور  بكل  يل  فأِذن  والدي 
إن مرزا صاحب رجل صاحل وميكنك 
فجئت  سرور،  بكل  إليه  الذهاب 
األايم كان  تلك  ويف  حضرته،  إىل 
قد وضع أساًسا للمسجد املبارك ومل 
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اللقاء. وبعد ذلك  املرء يف  يستعجل 
بدأت أزوره بعد كل أسبوع أو عشرة 
أايم. ولقد الحظت يف تلك األايم أن 
حضرته كان ُيكثر من ترديد كلمات: 

سبحان هللا وسبحان هللا وحبمده.
وقد قال يل حضرته ذات مرة: القناعة 

جملبة للفرح والسرور لإلنسان.
الزمن  ذلك  يف  حضرته  مع  يكن  مل 
ذلك  وبعد  ثالثة.  أو  خادمان  إال 
األربعة  أو  الرجالن  إليه  يفد  أخذ 
يرافقين  األايم كان  تلك  أحيااًن. ويف 
إىل قاداين أحد أصدقائي احلافظ نيب 
خبش الذي كان عمره آنذاك ما بني 
الليل كان  10 إىل 12 عاما. وعند 
حضرته يسألنا: أين تريدان أن تناما؟ 
ابلقرب  ننام  أن  نريد  له:  نقول  وكنا 
معه  سنفيق  أننا  نريد  وكنا  منك، 
ولكنه  هو،  يستيقظ  عندما  للتهجد 
انئمني.  ونظل  التهجد  يصلي  كان 
االستيقاظ  عند  السراج  يشعل  كان 
كان  عندما  يطفئه  وكان  للتهجد، 
يستلقي بعد التهجد، وأحيااًن عندما 
لعدم  خنجل  السراج  يطفئ  نراه  كنا 
للتنـزه  خيرج  حضرته  استيقاظنا. كان 
وكان  األايم،  تلك  يف  العصر  بعد 
ثالثة،  أو  ميلني  مسافة  إىل  يسري 
خارًجا  املغرب  يصلي  وأحيااًن كان 
هو  ويصبح  الصالة  إمام  ويتخذين 

أية انحية  إىل  يوًما:  املقتدي. سألين 
منطقة  هنر  إىل  قلت:  للنـزهة؟  نسري 
»تتليه«، فتبسم حضرته وقال: سأل 
1+1؟  يساوي  كم  جائًعا:  أحٌد 
فأجاب: رغيفني اثنني. وهذا ما يعنيه 
ميان نور حممد أيضا حيث يريد أن 

خيرج من هناك إىل قريته.
أمحدي  حممد  نور  احلافظ  إن  أقول: 
هللا  »فيض  قريته  تقع  وخملص،  قدمي 
الغربية  الشمالية  الناحية  يف  تشك« 
أميال،   5 أو   4 بعد  على  لقاداين 
أما منطقة »تتليه« املذكوره يف الرواية 
فتبعد عن قاداين حوايل ميلني وتقع 
هللا  »فيض  إىل  املؤدية  الطريق  يف 
يف  قدوم  زمن  أن  يبدو  تشك«. 
قاداين  إىل  األول  حممد  نور  احلافظ 

كان 1884 تقريًبا. وهللا أعلم.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -348
حدثين احلافظ نور حممد وقال: لقد 
بيت  يف    املوعود  املسيح  أقام 
هوشياربور  زعيم  علي  مهر  شيخ 
عندما سافر إليها ومتت هناك مناظرته 
مهر  شيخ  كان  »مرليدهر«.  مع 
أدب  بكل  مع حضرته  يتعامل  علي 
رأى  نفسها  األايم  تلك  واحرتام. يف 
حضرته يف الرؤاي أن حريًقا نشب يف 
فرشه  وتعرض  علي  مهر  شيخ  بيت 

به  وأطفأ  املاء  حضرته  فأخذ  للنار، 
شيخ  أبن  حضرته  وفّسرها  احلريق. 
فلما  ما.  لبالء  سيتعرض  علي  مهر 
أطلع شيخ  قاداين  إىل  رجع حضرته 
مهر علي بواسطة رسالة أنه رأى مثل 
من  يكثر  أبن  وأوصاه  الرؤاي،  هذه 

التوبة واالستغفار. 
وبعد ذلك رفعت ضد شيخ مهر علي 
أبنه  فيها  اهتُِّم  خطرية  جنائية  قضية 
املسئول عن االشتباكات احلاصلة يف 
هوشيار بور بني املسلمني واهلندوس، 
حضران  وكلما  اجلريرة.  هبذه  فأعُتِقل 
أمران  األايم  تلك  يف  حضرته  عند 
ابلدعاء لشيخ مهر علي، وأوصاان أنه 
إذا رأى أحد منا رؤاي فليخربه، مث كان 
يسأل صباًحا إذا كان أحد رأى رؤاي 
أم ال؟ وكان يقول أبن النيب  كان 

يسأل صحابته على هذا النحو. 
فأوصاان  مرة  ذات  إليه  ذهبنا  وقد 
ابلدعاء له قبل النوم. قال احلافظ نيب 
نور  املتواضع  العبد  )أي  هذا  خبش: 
حممد( كثريًا ما يقرأ األوراد والوظائف. 
قلت: ال أقرأ أي ورد أو وظيفة، إمنا 
وقال:  حضرته  فتبسم  القرآن،  أقرأ 
مثلك كمثل الذي تكلم عن أحد أنه 
هذا  عليه  فرّد  فاخرًا،  طعاًما  يتناول 
فاخرًا،  طعاًما  أتناول  ال  الشخص: 
إمنا آكل »بالؤ«، مث قال: أية وظيفة 
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القرآن؟!  من  أفـــضل  يكون  ورٍد  أو 
والورد  الفـــــضلى  الوظيفة  هـــــــو  بل 

األعــــلى.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -349
وقال:  حممد  نور  احلافظ  حدثين 
مرة  ذات  نيب خبش  واحلافظ  ذهبت 
بعد  حضرته  فقال  حضرته،  للقاء 
نيب  للحافظ  مبتسًما  العشاء  صالة 
خبش: »أين ستنام اي ميان نيب خبش؟ 
فإن ميان نور حممد يتدرب على النوم 

يف اللحد )القرب(«.
وكان السبب وراء قوله عليه السالم 
الذي  املكان  جبنب  أنه كان  هذا 
كنت مستلقًيا فيه، وفيه عود قصبة 
بطول قامة الرجل، وذلك ألن املعتاد 
امليت  طول  ُيقاس  أنه  جمتمعنا  يف 
وفق  القرب  حلَد  وحيفر  القصبة  بعود 
هذا القياس. فقد قال حضرته مزاًحا 

عندما وقع نظره على عود القصبة.
  املوعود  املسيح  كان  أقول: 
فكان  املزاح،  حيب  بطبع  يتحلى 
صحابته  مع  أحيااًن  يتكلم  حضرته 
واحلقيقة  أيضا.  املزاح  سبيل  على 
أن املزاح املقيد ضمن حد االعتدال 
عالمة البشاشة القلبية والنشاط وقد 
أيضا    النيب  أن  احلديث  يف  ورد 
يف  ورد  فقد  أصحابه،  ميازح  كان 

ذات  جلس    النيب  أن  رواية 
يوم أيكل مترًا مع اإلمام علي بن 
وبعض  وجهه  هللا  طالب كرم  أيب 
خطر  وهنا  اآلخرين،  الصحابة 
أكل  فكلما  عليًّا  ميازح  أن  بباله 
 ، علي  أمام  نواهتا  وضع  مترة 
وبعد ذلك قال فجأة: انظروا من 
أكل التمر أكثر من اجلميع؟ ألنه 
من    علي  أمام  النَّوى  قد كثر 
أمامه  النَّوى    النيب  وضع  جراء 
أيضا  الصحابة  بعض  وضع  كما 
انتبه  فلما   . علي  أمام  نواهم 
ألنه  أواًل  خجل  ذلك  إىل  علي 
قد ثبت أنه َبطني، ولكنه كان يف 
عّز شبابه وكان ميلك ذكاًء متّقًدا 
فقد رّد من فوره قائال: احلقيقة أنين 
أكلت التمر فحسب ألجل ذلك 
اآلخرون  أما  أمامي،  نواه  جتدون 
ُترى  فال  بنواها  التموَر  أكلوا  فقد 
النيب  مسع  فلما  نواة.  أي  أمامهم 

 ذلك ضحك كثريا.
كذلك سألْت النيب  عجوز: اي 
رسول هللا! ادع هللا يل أن يدخلين 
يدخلها  ال  اجلنَة  إّن  قال:  اجلنة، 
شديًدا،  قلًقا  فقلقْت  عجوٌز. 
فعاجل  برّده الشايف هلا أن هللا 
تعاىل سيجعل العجائز شبااًب عند 

إدخاهلم اجلنة.

ابختصار، فإن املزاح اجلائز واملناسب 
ال ينايف مقام النبوة بل هو دليل على 

ظرافة الطبع وطيب املعشر.
إمساعيل  حممد  مري  الدكتور  وأخربين 
أن املسيح املوعود  كان يتحلى 
وأحيااًن  املزاح،  حيب  ظريف  بطبع 

كان يبدأ ابملزاح يف كالمه.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -350
قروية  خادمة  هناك  كانت  أقول: 
تعمل يف بيتنا يف حياة املسيح املوعود 
 وامسها »مهرو«. مل تكن تفهم 
يف  ُتستخدم  اليت  الكلمات  وتتذكر 
اجملتمع املتحضر نسبًيا. ففي إحدى 
املرات قال هلا حضرته أن حتضر عود 
تنظيف األسنان، فذهبت وأحضرت 
حجرًا صلًبا يستعمل لسحق األدوية، 
فضحك حضرته كثريًا وقال لوالدتنا: 
األسنان  تنظيف  عود  منها  طلبت 

ولكن انظري مباذا جاءت. 
غالم  ميان  الباب  طرق  مرة  وذات 
فلما  أمرتسر،  من  الكاتب  حممد 
هلا:  قال  الباب  املرأة  هذه  فتحت 
قويل حلضرته  أبن الكاتب )أي 
إىل  فذهبت  الباب.  على  الناسخ( 
سيدي،  له:  وقالت    حضرته 
يناديك. ضحك  الباب  القاتل على 

ا عند مساع ذلك.  حضرته جدًّ
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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]› łÊ⁄̌ǐ łÕÑ̨]…̨
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األوالد  من    أجنب  كم  س: 
الذكور؟ 

ج: لقد أجنب أربعة أبناء ثالثة منهم 
هللا  رضي  خدجية  املؤمنني؛  أم  من 

عنها وهم:
يكىن    ولذا كان  القاسم  االول: 
أاب القاسم، وقد هنى عن هذه الكنية 

حيث قال:
»مّسوا ابمسي، وال تكنوا بكنييت«

الثاين: الطاهر
بعض  يف  ويسمى  الطيب  الثالث: 

الرواايت عبد هللا،
الرابع: إبراهيم. وهو من أم املؤمنني؛ 

مارية القبطية رضي هللا عنهما والذي 
قال عنه  حني أنزله إىل القرب »لو 

عاش لكان صديقا نبيا.« 

س: هل بلغ أحد منهم سن النضج؟
يستحق  سنًّا  منهم  أيٌّ  يبلغ  مل  ج: 
مبوجبه صفة الرجل كما قال هللا تعاىل 
يف وصفه  ﴿َما َكاَن حممٌد أاَب َأَحٍد 
َوَخاَتَ  هللِا  رَُّسوَل  َولِكْن  رَِّجاِلُكْم  مِّْن 

النَِّبيِّنْيَ﴾ )األحزاب: 41(

س: كم كان له  من البنات؟ 
ج: كان له أربع بنات؛ ومجيعهن من 

عنها،  هللا  رضي  خدجية  املؤمنني  أم 
وهّن:

األوىل: السيدة زينب رضي هللا عنها؛ 
عشر  قبل  وُولدت  أكربهن،  وهي 
أبيب    زوَّجها  البعثة.  من  سنوات 
العاص بن الربيع ، الذي كان ابن 
شقيقة خدجية رضي هللا عنها، والذي 
رسول  فأطلق  بدر،  أسارى  يف  جاء 
هللا  سراحه بشرط أن يرسل ابنته 
زينب إىل املدينة أبمان، فرجع وأجنز ما 
وعد. وقبل أن يطلق سراحه، أرسلت 
زوجته زينب رضي هللا عنها من مكة 
عقدا هلا لُيفتدى به، وهذا العقد كان 

 أوالد النيب
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خدجية  املؤمنني  أم  إايه  أعطْتها  قد 
عرسها  جهاز  يف  عنها  هللا  رضي 
هللا  رسول  نظر  فحني  الزواج،  عند 
خدجية  يذكر  بدأ  العقد  إىل   
شوقا  عيناه  واغرورقت  ويفتقدها، 
هلا وقال للصحابة: إذا شئتم، ميكن 

هلا  تعيدوا  أن 
خدجية،  تذكاَر 
مث  إليها.  فُأعيد 
ضمن  مرة  جاء 
سرية  أسارى 
حارثة،  بن  زيد 
السيدة  فأجارته 

جوارها    هللا  رسول  وأقّر  زينب، 
تالقيه  أن  دون  إبكرامه  ونصحها 
مث  املدينة  يف  أايما  فأقام  اخللوة،  يف 
رجع إىل مكة، وجاء بعد أايم ليعلن 
  هللا  رسول  إليه  فأعاد  إسالمه، 
القران.  عقد  جيدد  أن  دون  زينَب 
اهلجري  الثامن  العام  يف  توفيت 
 . وصلى عليها اجلنازة رسول هللا
ابنا يسمى عليًّا وبنتا تدعى  وتركت 
أمامَة رضي هللا عنهما. وتويف زوجها 
الثاين  العام  - يف  العاص  أبو   -

عشر اهلجري.
الثانية: السيدة رَُقـيِّة رضي هللا عنها. 
زوَّجها رسول هللا  قبل البعثة بُعتبَة 
أنه    أعلن  وحني  هلب.  أيب  بن 

أبو هلب من  رسول من هللا، أصبح 
الرسول،  عمَّ  على كونه  أعدائه  ألد 
رقية.  السيدة  عتبة  طّلق  منه  فبأمٍر 
 ، بعد ذلك تزوجها سيدان عثمان
إىل  اهلجرة  يف  زوجها  رفيقة  وكانت 
ابنا  له  ولدت  احلبشة  ويف  احلبشة. 

واحدا يسمى عبَد هللا، وقد تويف وهو 
السيدة  أما  عمره،  من  السادسة  يف 
تعاىل  هللا  رمحة  إىل  فانتقلت  رقية، 
ودفنت  اهلجرة  من  الثاين  العام  يف 
أن    يستطع  ومل  البقيع،  جنة  يف 
يف  النشغاله  اجلنازة  عليها  يصلي 

معركة بدر. 
هللا  رضي  أم كلثوم  السيدة  الثالثة: 
عنها، وامسها »آمنة«. تزوجها سيدان 
العام  من  األول  ربيع  يف    عثمان 
الثالث اهلجري بعد وفاة أختها رقية. 
وقد ولدت له ابنا وحيدا عاش عامني 
فقط. وأما هي فتوفيت يف شعبان من 
عليها  وصّلى  اهلجري.  التاسع  العام 

. اجلنازة رسول هللا

الرابعة: السيدة فاطمة رضي هللا عنها، 
وقد ولدت قبل سنة واحدة فقط من 
البعثة، وهكذا كانت أصغر أخواهتا. 
كانت تكىن أم حممد. تزّوجها سيدان 
علّي  يف رمضان املبارك من العام 
يومذاك  عمرها  وكان  اهلجري،  الثاين 
عاما  عشر  مخسة 
وستة أشهر. تعنّي 
مهرها 48 درمها. 
  كان رسول هللا
حيبها كثريا ويزورها 
ولدت  بيتها.  يف 
بنتني مها: السيدة 
زينب رضي هللا عنها اليت تزّوجها عبد 
هللا بن جعفر ، والسيدة أم كلثوم 
سيدان  تزّوجها  اليت  عنها  هللا  رضي 
مها:  ابنني  ولدت  كما   . عمر 
وسيدان   ، احلسن  اإلمام  سيدان 
اإلمام احلسني  الذي استشهد يف 
ميدان كربالء - يف العاشر من احملرم 
سنة 61 هـ- ومل يبايع يزيد الذي عيَّنه 
السيدة  توفِّيت  خليفًة.  معاوية  أبوه 
فاطمة رضي هللا عنها يف رمضان عام 
11 من اهلجرة، وصلى عليها اجلنازة 
جنة  يف  وُدِفنت   ، علّي  سيدان 
النيب  أوالد  أحبَّ  لقد كانت  البقيع. 
 إليه. كان عمرها وقت الوفاة تسعا 

وعشرين سنة. 

 أوالد النيب
القاسم  -  الطاهر  -  الطيب  -  إبراهيم

السيدة زينب -  السيدة ُرَقـيِّة -  السيدة أم كلثوم -   السيدة فاطمة
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