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  مقدمة الناشر

لقد عقدت اجلماعة اإلسالمية األمحدية أول جلسة سنوية يف عهد سيدنا 
. واخلطب اليت ألقاها ١٩١٤يف ديسمرب/كانون األول عام  �اخلليفة الثاين  

، يف أيامها الثالثة �فيها سيدنا فضل عمر، اخلليفة الثاين للمسيح املوعود 
يف  �قد نشرت يف صورة كتاب بعنوان بركات اخلالفة. فقد ذكر حضرته 

  ديسمرب/كانون األول فتنة انشقاق وحدة اجلماعة فقال:  ٢٦
خرب املسيح املوعود عن هذه الفتنة قبل حدوثها. قد أ �كان اهللا "

ما الذي سيحدث اآلن؟ هل سوف تتالشى  :ضعاف القلوب يقولونو
 تبىن،بسبب هذه الفتنة بل  تنهار اجلماعة األمحدية؟ لكنين أقول إن اجلماعة ال

  "وطوىب ملن فهم هذه النقطة.
من  ورؤاه ومقتبسات �لقد قدم عدة من إهلامات املسيح املوعود 

كتبه، ووضح جبالء أن اندالع هذه الفتنة كان مقدرا، وأن اجلماعة بسببها 
كانت ستحرز تقدما غري عادي. بعد ذلك تناول مسألة هل جيب أن يكون 

خليفة أم ال؟ وأثبت أن اخلالفة كانت مقدرة  �لسيدنا املسيح املوعود 
  مساوية. وقدم على ذلك تسع شهادات �بعد وفاة سيدنا املسيح املوعود 
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أسدى ألبناء اجلماعة نصائح  ٢٧/١٢/١٩١٤يف اخلطاب الذي ألقاه يف 
قيمة، ولفت انتباههم إىل اجتناب بعض األمور، منها مثال مساوئ االخنراط 
يف السياسية املادية، ومسألة تزويج البنت األمحدية من شاب غري أمحدي 

 سوانح واحتفاظ ومسألة تكافؤ العروسني، وأمهية الصالة مجاعة، والزكاة،
  وغريها. فقد قال عن أمور السياسة:  �سيدنا املسيح املوعود 

يف خنراط الصيت والشهرة يف العامل عاجال جدا باال ونيكسب ما دام الناس
ة العاجلة. أما يف هذا العصر ملنفعالدين من أجل هذه ا ونالسياسة، لذا يترك

جذبت السياسة الناس إليها مهما فجذب الدنيا أكثر من ذي قبل،  كثر فقد
ممن عددا قليال ولو أن يفقد  �املسيح املوعود  ما أحب. لذا قليل.هو ف

اخلسائر  هلم بالتورط يف السياسة. فلو قال أحد إنا تكبدنا بالسماحمعه 
بسبب ترك السياسة إذ مل نفز مبراتب رؤساء املديريات واملناصب احلكومية 

 قربب وباختيارهاتركها يفوز بقرب اهللا املرموقة األخرى، فليعلم أن املرء ب
  .الدنيا، فإن كنتم حتبون اهللا فاتركوا السياسة

فتناول فيه تفسريا لطيفا آلية  ٢٨/١٢/١٩١٤أما اخلطاب الذي ألقاه يف  
  الكرسي، حيث بني عظمة اهللا من صفاته، وبني سبعة مدارج روحانية.

قد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي حممد أمحد ل
نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب 
الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر السيد خالد عزام، 

مي مرمر واألستاذ حلوالدكتور علي خالد الرباقي، والدكتور وسام الرباقي 
تقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن ن .احملترمني

  م. آمنيجيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنا
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لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترمجة أقرب إىل النص األردي، ومع ذلك 
ال نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لبذل جهد أكرب 

 يف الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 
نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله 

  ة الباحثني عن صراط ااهللا املستقيم، آمنيسببا هلداي
  

Š‘bäÛaŠ‘bäÛaŠ‘bäÛaŠ‘bäÛa@@@@@@@@
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
� �

 --   ث -- 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
� �

 --١ -- 
 

 ������ �	��� 
� ���             ����� ����� ��� ����� ����  

  

òÏý¨a@pb×Ši  
  

  

 ����حضرة فضل عمر  ألقاه ابخط
    ����الموعود مسيح لخليفة الثاني لال 


ن�א�ول�������� �����د�����
  بمناسبة الجلسة السنوية 

 
وأشهد أن حممدا عبده وحده ال شريك له أشهد أن ال إله إال اهللا 

بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .ورسوله
الدينِ * إِياك نعبد الْحمد للَّه رب الْعالَمني * الرحمنِ الرحيمِ * مالك يومِ  *

وإِياك نستعني * اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ 
الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغآمني �الْم.  
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ال خيـص   وأحـدها يف رأيـي   ؛أود أن أقول لكم بعض األمور املهمة
والذي بدونه ال  ،وحيدة إلقامة اإلسالمالوسيلة ال هوبل  فحسب،األمحدية 

 ،وال يكون أي مسلم مسلما حقيقيـا  ،�أحد يستطيع الوصول إىل اهللا 
من اهللا. وهناك بعـض   حتصيله دون فضل ورمحةال يقدر أي إنسان  ولكن

أقل منه أمهيـة. فقـد    لكنها األمور املهمة األخرى أيضا إىل جانب ذلك
فسوف أتناول غدا إن  ،وأسعفتين رمحةٌ منه فضل اهللاساندين ذا قررت أنه إ

شاء اهللا األمر البالغ يف األمهية والذي كنت متلهفا لبيانـه. اليـوم أود أن   
أوصل إليكم األمور اليت هي أقل أمهية وإن كان إيصاهلا أيضا ضروريا. وإن 

ل بسهولة وال هديف من تأجيل ذلك األمر املهم إىل الغد أن النعمة اليت تنا
. فالذين يبقون هنا للغـد  ليست بذات قدريتطلب الفوز ا جهودا كثرية 

ـ السعال، من أعاين  وملا كنتلالستماع إليه هم الذين يستحقونه.  إن مل ف
 ،يصلْ صويت إىل اجلميع فليجلس اجلميع بصرب، ألم سينالون الثواب حتما

تتنـاهى إىل اآلذان وال   حىت لو مل يصل الصوت إليهم. فهناك أمور كثرية
ر فيـه، فمعلـوم أن   تؤثر يف السامع. لكن املكان الذي جيلس فيه املرء يؤثّ

ى اجلميع؟ كال، فقد ثبت أنه لكن هل يتزكّ ،أغلبية الناس يسمعون الكالم
ليس من الضروري أن يهتدي السامع إىل األمور احلسنة، مث من املالحظ أن 

ام إىل مكان مقدس دون أن يسـمعوا  بعض الناس ينالون اهلدى رد ذه
أي دليل. فإن مل يـ اجومع ذلك ظلّوا ل الصوت إىل بعض الناس ص ني، لس

  فسوف يهديهم اهللا بسبب اإلخالص دون أن يسمعوا كالمي.
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أود أن أبني بعض األمور اليت تشيع  أدخل صلب املوضوعواآلن قبل أن 
  يف هذه األيام وهي مهمة جدا. 

  األمر األول

اين باألمسإىل هنا  اعندما كنت آتيوا يل فالحني -  بعض الناس حيالذين بد
يعرفون ما قائلني: "السالم عليكم يا رسول اهللا". مما تبني يل أم ال  - قرويني

الرسول. وليس من دأيب أن أخرب أحدا خبطئه بشكل خاص، فاحلقيقة هو مقام 
طئه، وثانيا أخجـل أنـا   من خ املخطئ ال خيجل حىتأين أستحيي من ناحية 

شخصيا من أن ألوم أحدا أو أنتقده، لذا أذكر خطأ أحد بشـكل عـام دون   
، فأخربهم علـى انفـراد.   من تربطين م عالقة خاصةإال  ،أحد التنويه السم

فاعلموا جيدا أن الرسول هو وحده رسول وال يكون كل إنسان رسوال. إال 
وا درجة الرسول لرسـل اهللا  ، فأعطرسولهقد منحنا شرف خدمة  �أن اهللا 

فقط، وال تشركوا أحدا يف درجتهم. إن أمساء رسل اهللا مذكورة يف القـرآن  
يف هذا الزمن تعرفون امسه أيضا، أمـا   �الكرمي، وإن الرسول الذي بعثه اهللا 

قد أقام نظام اخلالفة الزدهـار اجلماعـة    �اآلخرون فهم إخوة. إال أن اهللا 
هـو يف   من أجل ذلك أي اخلليفةواإلنسان الذي انتخب  ،اإلسالمية األمحدية

  ، فال جيوز وصفُه برسول أبدا. فحسب أخوكم احلقيقة
  األمر الثاني

صحيح أم ال يقومون بذلك بنيـة   .بعض الناس يلمسون ركبيت أو قدمي
إال أن مثل هـذه   ،الشرك، وإمنا يقومون بذلك بعاطفة احلب املفرط والتعظيم
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حتما إىل الشرك. فعندما يقومون ذه األمور فليس بـدافع  التصرفات تؤدي 
الشرك لكن نتيجتها حتما هي الشرك. فقد ورد يف البخاري عن ابن عبـاس  

إن أمساء أصنام قوم نوح املذكورة يف القرآن الكرمي كانـت يف احلقيقـة    قوله
أمساء صاحلني من قومه، وعند وفام أراد من خلفهم أن جيعلوا تذكارا هلـم  

 التايلهلم. وحني رأى اجليل  لكي يتذكروا صفام بالنظر إليهم، فصنعوا متاثيل
ا يوتـدرجي  ،بدأوا يبالغون يف تعظيمها أن آباءهم كانوا حيترمون هذه التماثيل

 مكانتـها ازداد هذا التعظيم، وآل األمر إىل أن بدأوا يسجدون هلا، ونسـوا  
األصلية وجعلوها شريكة هللا. فبعض األمور تبدو يف البداية صغرية وبسـيطة  
وغري ضارة، لكنها يف النهاية تؤدي إىل نتيجة خطرية يستحيل تداركُها. أما أنا 
فكنت أكره شخصيا تقبيل األيدي، لكن الناس كانوا يقبلون يـد املسـيح   

دون  ذلك جائزاومن مث كنت أرى  ،مينعهم من ذلك ومل يكن �املوعود 
أن يكون معي دليل على ذلك. مث بعد وفاته كان الناس يقبلون يـد خليفـة   

القلـب،   لضرباتيتبعه اتباع النبض  إنهحبقه  �الذي قال حضرته  املسيح
وكان أستاذي أيضا. فكنت أعد تصرفه أيضا حجة، إال أن القناعة التامة اليت 

 �ابة كانوا يقبلون يد النيب حتصل باألدلة حصلت يل عندما رأيت أن الصح
لكين أخجل مـن   ،ال أى هؤالء الذين يقبلون يديف، لذا ويلمسوا بأيديهم

ألم يقومون بذلك رد حبهم وتعظـيمهم   ،تصرفهم وال أمنعهم من ذلك
 تبالغوا يف هذه األعمال لئال تؤدي إىل الشرك.  ألّاللخليفة. لكن جيب 
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Þëþa@áè½a@Šßþa@ @
اآلن أبدأ بيان األمر األول وهو يتعلق باخلالفة، ولعل أحدكم يقـول قـد   
مسعنا نزاعات كثرية عن اخلالفة وهنا أيضا نسمع عنها منذ األمس وقبله أيضا، 

 مسعتموهأم ال. فاحلقيقة أن ما مسعتم عن اخلالفة سلفا فإمنا  تحسمفهل سوف 
 فإنهأن الذي يعود أي مريض حادث ظهر أمامه. معلوم  ن أين يبيثل مم من

أما احلال الذي يبينه املريض نفسـه، فهـو    ،يذكر حالة مرضه حبسب أسلوبه
حبسب عقوهلم ورشدهم، أمـا مـا    فهو لكم اآلخرون ما قالهمتميز. كذلك 

سأقوله لكم فهو يف ضوء ما جربته أنا شخصيا وليس ما جربه العامل. ميكن أن 
ا يشعر مباناته بالتفصيل ومع ذلك ال يشعر يبني أحد صداع أي مريض أو مع

به املريض نفسه. لذا فإن ما أصابين أو ما تعرضت له إمنا أنا وحدي أسـتطيع  
احلكم على مجاعة يقـدر   ولِّيتبيانه جيدا. فلعل الناظرين خيطر بباهلم أين قد 

؟ فهل جعلكم بشيءأفرادها مبئات اآلالف، لكن تدبروا هل تأثرت حريتكم 
وسني والرقيق واألسرى؟ ءعبيدا له أو هل يتعامل معكم على شاكلة املر أحد

فهل هناك فرق بينكم وبني الذين انشقوا عن اخلالفة؟ كال لـيس هنـاك أي   
أن شخصا يتأمل مـن   وهو ؛فرق. لكن يف الوقت نفسه هناك فرق كبري أيضا

هللا أجلكم وحيبكم ويعد آالمكم آالمه ويعد معانـاتكم معاناتـه ويـدعو ا   
يقلق عليكم ويتقلب أمام  وهولكن ال أحد هلم. و ويتضرع إليه من أجلكم،

أما هم فال أحد يفعل ذلك من أجلهم. معلوم أنه إذا  ،عتبات ربه من أجلكم
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فهل ميكن أن تقدروا حالة  ،كان قريب أحد مريضا فال يهدأ له بال وال يرتاح
فحريتكم مل تتأثر قط، غـري   ؟بل مئات اآلالف ،قلب إنسان مرِض له اآلالف

  اجلسيمة.  املسؤولياتأن حرا مثلكم قد وقعت عليه 
ولذا أخذت البيعة مـن   ،مسعت أن البعض يقولون إين كنت أتطلع للحكم

فحني متـت البيعـة    ؛الناس ببثّ الفرقة فيهم، لذا أبني لكم حاليت وقت البيعة
هنـاك   إن كانيل على نفسي، فخطر ببا حبمل ثقيلاهتزت قدماي وشعرت 

طريق للتراجع، ففكرت كثريا وتدبرت كثريا فلم ختطر ببايل أي طريق. وبعد 
 ،يف الرؤيا أين أمشي على جبل �ذلك أيضا بقيت أفكر يف ذلك فأخربين اهللا 

إىل  التفـت فاضطربت برؤية الطريق الوعر الصعب فأردت أن أعود، فحني 
ل إىل جدار، وال طريـق للعـودة.   الوراء للعودة رأيت اجلبل ورائي قد حتو

  أن أتقدم فحسب.  قد أخربين أنه ال طريق للعودة وإمنا علي �فعلمت أن اهللا 
  معرفةنقطة 

لقد تدبرت ملاذا ينال النيب النبوة بعد بلوغه أربعني سنة من العمر، فعرفت 
أن عمر اإلنسان يبقى قصريا بعد أربعني عاما، فيستطيع أن يتحمل املشاكل، 

صعب عليه جـدا  لأما إذا منح النبوة يف الشباب لواجه مشاكل مجة عنيفة، و
  ألن هذا العمل ليس سهال هينا.  ،قضاء السنني الطويلة من احلياة

  أهمية الخالفة

ولكن ال يعرف حقيقتها غري الذي  ،تبدو يف الظاهر مجيلة املنظر اجلذوةإن 
ميسكها. وكذلك اخلالفة تبدو مجيلة جدا لآلخرين، والنـاظرون السـفهاء   
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يظنون أن اخلليفة يتمتع كثريا، لكن من أدراهم أن الشيء الذي يبدو من بعيد 
وسع أحد أن حيمله دون فضل من  يفمجيال هو يف احلقيقة محل ثقيل. وليس 

 �من خيلف من قبله، والذي خيلفه اخلليفة قد قـال اهللا   اهللا ورمحته. فاخلليفة
فحـني   )،٤- ٣الشرح: ( �ووضعنا عنك وِزرك * الَّذي أَنقَض ظَهرك�عنه: 

كاد ينقصم من هذا الوزر فمن ذا الذي ميكن  �إن ظهر النيب  �يقول اهللا 
ووفَّق  �زر النيب ف وِ؟ إال أن اهللا الذي خفَّالثقلهذا  حتملأن يبقى ساملا بعد 

لنشر دينه هو الـذي يشـد أزر    احلملل هذا مشخصا يف هذا الزمن أيضا حلَ
أما بعد ذلك  أصال،ناشري الدين بعد نبيه. كانت صحيت متوعكة يف املاضي 

ما ذقت سالمة الصـحة إال  و ،اصحيح أكون نادرا ما اليوم فقد الحظتم أين
فكان جيـب أن   ؛قليلة. إذا كنت مسرورا بنيل اخلالفة، وكنت أتوقعها أياما

أستعيد صحيت منذ ذلك اليوم وأمتتع بصحة جيدة وأمسن. إذا كنت حبسـب  
كان جيب فزعم منكري اخلالفة أسعى جاهدا لنيلها يف األعوام الستة املاضية، 

لقلق على لكن ذلك مل حيدث. كانت والديت حني تبدي ا ،أن أمسن بعد نيلها
يقول هلا إنه سيسمن عند نيـل   �صحيت يف طفوليت كان املسيح املوعود 

 ،ا قبل امتحان احملاماةأنه كان حنيفًه األفراح، وكان يذكر مثاال األستاذ اخلواج
يف  احلكموحني مسع أنه جنح يف االمتحان مسن خالل أيام. فإذا كنت قد نلت 

ب أن أمسن وأستعيد صـحيت،  كان جيف ،صورة اخلالفة وبذلك حتققت رغبيت
يعرفون كم من األيـام العصـيبة    ال الذين جيالسونين ويعايشونين حىت لكنو

 وإمنا أنا وحدي أعرف معانايت. ،تأتيين
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  مسـألة الخالفة

 ١٢/٤/١٩١٤مسألة اخلالفة ليست معقّدة، فاخلطاب الذي ألقيتـه يف  
انطالقا من آية قرآنية (وهو منشور باسم "منصب اخلالفة") قد شرحت فيه 

ما هي أعمال اخلليفة، فاخلليفة من خيلف أحدا ويواصل مهماته، فلمعرفـة  
 �كان عمله. لقـد بـني اهللا    أي ماذا ،خليفة أحد جيب معرفة من خلَفه

 �يتلُو علَيهِم َآياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ�أنه  �أعمال النيب 
) ٣) ويـزكيهم ( ٢يتلو آيات اهللا على الناس، ( )١( ، أي)١٦٥آل عمران: (

) واحلكمة. وكنت شرحت يف ذلك اخلطاب أنه ليس ٤ويعلمهم الكتاب (
أن تقوم بكل هذه األعمال األربعة،  -داريةاإليئة اهلأي - "أجنمن" الـبوسع 

بعد النيب ويسمى خليفةً. ولن أكرر هنـا   �وإمنا ينجزها من يقام من اهللا 
وإمنا سأتناول بعض االعتراضات البارزة املشـهورة وأرد   كلها تلك األمور

  عليها، وأخربكم ملاذا مل أختلَّ عن البسالة والصرب وبقيت أمتسك مبوقفي.
أريد  بعض الناس يقولون حبقي ملاذا مل يبد رحابة الصدر ومل يقل: ال

قائل هذا القول يظن أن اخلالفة شيء مريح وممتع جدا، ف ؟أكون خليفة أن
بأي راحة جسدية ومادية.  اخلليفة ال يتمتعذلك األمحق ال يعرف أن لكن 

وما الذي جعلـين   ،اآلن أخربكم ملاذا تلقيت هذا الوزر مة وشجاعةو
أمتسك مبوقفي حىت بعد مالحظة انشقاق القوم، وأي يد أبقتين أثبت يف 

زمن انضم  هناك لكن كان، اآلن هناك أناس من اجلهات األربعمكاين. ف
من اجلماعة إىل البيعة، فالسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا مل  األقلّفيه اجلزء 
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أترك موقفي من أجل ملّ مشل اجلماعة ذاك اليوم واحملافظة على الوحـدة.  
ذلك بعض سأبني اليوم هذا األمر الذي ثبتين وقواين، لكنين أبني لكم قبل 

  األمور األخرى.  
  االعتراض األول والرد عليه

من االعتراضات اليت تثار عادة أن اخلليفة يكون ملكا أو مأمورا، فيقال يل 
هل أنت ملك؟ أقول ال، فيقال إذن هل أنت مأمور؟ فأقول ال، فيقال فكيف 
تكون خليفة إذن؟ إذ يشترط على اخلليفة أن يكون ملكا أو مأمورا. لكـن  

أدىن تفكري. فمثَلـهم   "اخلليفة"كلمة  أصحاب هذا االعتراض مل يفكروا يف
ن ذهب إىل حمل اخليـ   اط ورأى ولدا كمثل م "اخلليفة خياطـب معلمـه بـ

"اخلليفة يقال للخياط فقط،  :احملترم"، وعندما ينصرف من هناك يقول للناس
إذا ذهب  والذي ال يشتغل بعمل اخلياطة ال ميكن أن يكون خليفة". وكذلك

: "اخلليفة" عريفهمشخص إىل املدرسة ورأى هناك أن طالب الصف يقولون ل
يف الصـف   زمالئـه  ملشـرف علـى   لطالب األنه يف القدمي كان يقال ل(

ويقول عند العودة من هناك: إن اخلليفة من يشرف على طالب  )"اخلليفة".
   الصف، فالذي ال يتحقق فيه هذا الشرط ال ميكن أن يكون خليفة.

جعل آدم خليفـة وأمـر املالئكـة أن     �كذلك إذا رأى أحد أن اهللا 
  يسجدوا له، وقال إمنا اخلليفة من أمر اهللا املالئكة أن يسجدوا له.

كانوا يتمتعون بالسلطة  �وكذلك إذا رأى شخص آخر أن خلفاء النيب 
ال ميكن أن يكون خليفـة،   باحلُكمواحلكومة أيضا، وقال إن الذي ال يتمتع 
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ال يعرفون معـىن   كلها هذه األقوال وقائلف سلطة شرط أساسي للخليفة.فال
اخلياط جيب  ن يقوم بأعمال من خلَفه، فخليفةُفاخلليفة تعين م ؛كلمة اخلليفة

وإذا كان أي طالب يقوم بأعمال األستاذ يف غيابه فهـو   ،اأن يكون خياطً
  خليفة األستاذ. 

ا فهو خليفته، وإذا كان اهللا وكذلك الذي خيلف نبي� قد منح ذلك النيب 
وسوف يعطيه اهللا  ،فيجب أن يتمتع خليفته أيضا بامللك واحلكم واحلُكمك امللْ

فمن أين سيأيت خليفته  احلكمعلى  مل حيزا. أما إذا كان النيب نفسه حتم احلُكم
أي احلكومـة   األمـرين؛ كال  �قد وهب للنيب  �. فلما كان اهللا باحلكم

الروحانية واملادية أيضا، لذا كان خلفاؤه أيضا يتمتعون بكليهما. أما اآلن فلما 
فكيف جيوز خلليفته أن حيارب  ،احلكم �للمسيح املوعود  �مل يهب اهللا 

لنيل احلكم؟ فأصحاب هذا االعتراض مل يتدبروا كلمة اخلليفة. فمثل ذلك إذا 
 ،عمائم والطرابيش ونوعا معينا من اللباسرأى أحد أن اجلالسني هنا يلبسون ال

مث بعد االنصراف من هنا مل جيد أحدا يف هذا اللباس املعني وقال إنـه لـيس   
   إنسانا، وإمنا اإلنسان من يلبس عمامة ونوعا معينا من اللباس، فهـل سـيعد
عاقال؟ كذلك إذا قال أحد نظرا إىل خلفاء بعض النبيني إن اخللفاء جيـب أن  

متعني بصفام حصرا، وغريهم ال يكون خليفة. فهل سيكون قوله يكونوا مت
كال ال ميكن. فيجب التدبر يف كلمة اخلليفـة.   ؟عند أي عاقلجديرا بالقبول 

  فالناس خيطئون يف حتديد معىن اخلليفة لعدم معرفتهم باللغة العربية. 
  ، عن أحدن ينوب م أوال هو فاخلليفة
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  ينوبه أحد، وثانيا من 
  ذها. صدر األوامر والنواهي وينفِّيوثالثا من 

أحدمها من خيلفون بعد وفاة األصل، والثاين خيلفه يف  ؛مث للخلفاء نوعان
نائـب  ولو قال أحد إن  ،" هو خليفة امللكنائب امللكحياته أيضا. فمثال "

فهذا خطأه الفادح. ألن  ،ال علم له بالدين لذا ال ميكن أن يكون خليفة امللك
خيلفه  نائب امللكلذا فإن  ،فقطصاحب حكمٍ مادي  ينوب عنهالذي  لكامل

يف احلكم والسلطة فقط ال يف الدين. فهذا أمر عادي مل يدركه بعض الناس 
  أو ال يريدون أن يفهموا. 

  االعتراض الثاني والرد عليه

كان مثيل املسيح اإلسرائيلي، لـذا   �مث يقول هؤالء إن املسيح املوعود 
جيب أن يكون خلفاؤه أيضا كمثل خلفاء املسيح اإلسرائيلي. لكن ملا مل تثبـت  
اخلالفةُ بعد املسيح اإلسرائيلي لذا جيب أال يكون خليفةٌ بعد سـيدنا املسـيح   

أيضا. فهذا األمر من ناحية عجيب جدا، ألننا نعتقد أن املسـيح   �املوعود 
وعاش بعد حادث الصليب مثانني حوال تقريبـا.   ،الصليبمل ميت على  �

لكن اإلجنيل الذي ال تثبت منه خالفته إمنا هو تاريخ حياته إىل حادث الصـلب  
فقط. فكيف ميكن أن نعثر فيه على ذكر خالفته؟ فمثل هذا القول كمثل مـن  

ومل يـذكر فيـه أي    ،قال إن اخلالفة غري مذكورة يف كتاب الرباهني األمحدية
أي خليفـة. فكيـف ميكـن     �خليفة أيضا، لذا ليس بعد املسيح املوعود 

إىل حياته املمتدة  االطالع على خليفة املسيح الناصري من اإلجنيل، إذ يضم بيان
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وعشرين  مئةعاش  �أن املسيح  احلديثعاما فقط، مع أننا نقرأ يف  ٣٣ سن
فكيف  ، اإلجنيلعاما املذكورة يف ٣٣ الـ، فلما كان املسيح قد عاش بعد سنة

ميكن العثور على ذكر خلفائه يف اإلجنيل. وإن قال أحد إننا ال جنـد ذكـر أي   
، فنحن نقول: إذا أحضـرمت لنـا   سنة ١٢٠خليفة له حىت بعد موته عن عمر 

ذكر اخللفـاء أيضـا.    لكمعاما فسوف خنرج  ٣٠أحداث حياة املسيح بعد 
فإن النقاش حول   موجود،غري تاريخ حياة املسيح بعد حادث الصلبإنّ  ثفحي

. فإن قال أحد إن تعليقه على الصليب ومغادرة البالد أيضا وسخفخالفته لغو 
"وهذا مـا   :يف كتيب الوصية �املوت كما كتب سيدنا املسيح املوعود هلو 

أيضا" أي كانت اخلالفة بعده. لذا أرونا أي خليفـة.   �عيسى  معحدث 
ض يثبت حتما أن هؤالء مل يتدبروا اإلجنيـل  ن هذا االعترافلنقبل قوهلم، لكن م

اليت ذكرهـا املسـيح    نفسها كرت يف اإلجنيل بالضبط األوضاعأيضا، فقد ذُ
 قـد ورد ف ،يف "الوصية"، فكما ذكر يف الوصية اخلليفة واألجنمن �املوعود 

إىل احلواريني بعـد   �جاء املسيح  وذلك حنييف اإلجنيل أيضا  ذكر اخلالفة
كمـا  رر اهلجرة إىل كشمري، فهذا مذكور يف إجنيل يوحنـا  حادث الصلب وق

ياسمعانُ بن يونا، أَتحبنِـي  «: {فَبعد ما تغدوا قَالَ يسوع لِسمعانَ بطْرس: يلي
ارع «قَالَ لَـه:  ». نعم يارب أَنت تعلَم أَني أُحبك« قَالَ لَه:» أَكْثَر من هؤالَِء؟

نعـم  « قَالَ لَه:» يا سمعانُ بن يونا، أَتحبنِي؟« قَالَ لَه أَيضا ثَانِيةً:١٦». خرافي
كبي أُحأَن لَمعت تأَن ،باري .«:ي« قَالَ لَهمغَن عثَـةً: قَا١٧». ارثَال ـا  « لَ لَهي

فَحزِنَ بطْرس َألنه قَالَ لَه ثَالثَةً: أَتحبنِي؟ فَقَالَ لَـه:  » سمعانُ بن يونا، أَتحبنِي؟
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»كبي أُحأَن رِفعت تٍء. أَنيكُلَّ ش لَمعت تأَن ،باري .« :ـوعسي قَالَ لَه » عار
  ) ١٧- ١٥: ٢١وحنا (ي».} غَنمي

بطرس خليفة بعده، أما يف إجنيل لوقا فقد ورد فيه  �فقد أقام املسيح 
عن املسيح {ودعا تالَميذَه االثْني عشر، وأَعطَاهم قُوةً وسلْطَانا علَى جميعِ 
الشياطنيِ وشفَاِء أَمراضٍ، وأَرسـلَهم ليكْـرِزوا بِملَكُـوت اِهللا ويشـفُوا     

) ... {فَلَما خرجوا كَانوا يجتازونَ في كُلِّ قَرية ٢-١: ٩قَا الْمرضى.} (لُو
  )٦: ٩يبشرونَ ويشفُونَ في كُلِّ موضعٍ.} (لُوقَا 

إال  ،فقد ثبت من هذه اآليات أن املسيح عهد إىل حوارييه مهمة التبليـغ 
». ارع خرافي«وإمنا طلب من بطرس أن جمموعة، اعته ألي مجأنه مل يسلِّم 

  ». ارع غَنمي«و

وأَرسـلَهم  {بينما عند األمر باإلدخال يف مجاعته قال جلميع احلـواريني  
 لَكُوتوا بِمكْرِزيىلضرفُوا الْمشياِهللا و .{ 

ذكـر   فحني "،الوصية"يف  �كتب سيدنا املسيح املوعود ومثل ذلك 
  : كتباخلليفةَ 

زال يبدي  اجلارية، ومنذ أن خلق اإلنسان يف األرض ماهذه هي سنة اهللا "
ينصر أنبياءه ومرسليه ويكتب هلم الغلبة. كمـا   بأنه هذه السنة دون انقطاع

واملراد من الغلبة هو )، ٢٢اادلة:  ( �كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي�يقول: 
هللا على األرض حبيـث ال  أنه كما أن الرسل واألنبياء يريدون أن تتم حجة ا

يقدر أحد على مقاومتها، فإن اهللا تعاىل يظهر صدقهم بالبينـات، ويـزرع   



 
� �

 --١٤-- 
 

بأيديهم بذرة احلق الذي يريدون نشره يف الدنيا، غري أنه ال يكملـه علـى   
أيديهم. بل يتوفاهم يف وقت يصحبه اخلوف من الفشل بادي الرأي، فيفسح 

ويستهزئوا ويطعنوا ويشـنعوا. وحينمـا    بذلك االَ للمعارضني ليسخروا
يظهر اهللا تعاىل يكونون قد أخرجوا كل ما يف جعبتهم من سخرية واستهزاء 

يد القدرة الثانية، ويهيئ من األسباب ما تكتمل به األهداف اليت كانـت  

  إىل ذلك احلني غري مكتلمة حلد ما.
فاحلاصل أنه تعاىل يري قسمني من قدرته: أوالً، يري يد قدرتـه علـى   
أيدي األنبياء أنفسهم، وثانيا، يري يد قدرته بعد وفاة النيب حني تواجه احملن 
ويتقوى األعداء ويظنون أن األمر اآلن قد اختل، ويوقنون أن هذه اجلماعـة  

، ة والتـردد حىت إن أعضاءها أنفسهم يقعـون يف احلـري  سوف تنمحي، 
 ، عندها يظهر اهللا تعـاىل بل ويرتد العديد من األشقياءوتنقصم ظهورهم، 

. فالذي يبقى صامدا صابرا حىت ويساند اجلماعة املنهارةثانيةً  قدرته القوية
اللحظة األخرية يرى هذه املعجزة اإلهلية، كما حصل يف عهد سيدنا أيب بكر 

قد سبقت أوانها، وارتد كثري  �سول ، حيث ظُن أن وفاة الر�الصديق 
عندها أقام من جهال األعراب، وأصبح الصحابة من شدة احلزن كاانني، 

، ، وأظهر منوذجا لقدرته مرة أخـرى ����اهللا تعاىل سيدنا أبا بكر الصديق 
ومحى اإلسالم من االنقراض الوشيك. وهكذا أمت عز وجل وعده الذي قال 

 �دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناولَيمكِّنن هلم �فيه: 
أي أنه تعاىل سوف يثبت أقدامهم بعد اخلوف. وهذا ما حدث )، ٥٦(النور:
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حني اختطفته يد املنون وهو يف الطريق  � ىبالضبط يف زمن سيدنا موس
ما بني مصر وأرض كنعان قبل أن يوصل بين إسرائيل إىل غايتهم املنشـودة  

لوعد. فقام مبوته مأمت كبري بني بين إسرائيل. وكما ورد يف التوراة أن حسب ا
بين إسرائيل ظلوا يبكون وينوحون إىل أربعني يوما جـراء صـدمة موتـه    

أيضا حيث تشتت احلواريون  �املفاجئ. وهذا ما حدث يف زمن عيسى 
 ٧-٦صفحة  الوصية. (كلهم عند حادث الصلب وارتد واحد منهم أيضا"

  )٣٠٥-٣٠٤صفحة  ٢٠ن الروحانية جملد اخلزائ
ـ  لتماسك اجلماعة املنهارة �فقد علَّم املسيح املوعود   هاألسلوب نفس

  .اخللفاء ظهورأي  ،وموسى وعيسى عليهما السالم �الذي ظهر بعد النيب 
وينبغي لصـلحاء  بالتبليغ فقد كتب:  �أما حيث أمر املسيح املوعود  

. يأخذوا البيعة من الناس بامسي من بعدياجلماعة ذوي النفوس الطاهرة أن 
ذوي الفطرة الصاحلة من خمتلف  أرواحفاهللا يريد أن جيذب إىل التوحيد مجيع 

أقطار املعمورة، سواء كانوا من أوروبا أو آسيا، وأن جيمع عباده على ديـن  
من أجلها إىل الدنيا. لـذلك   واحد. هذه هي غاية اهللا عز وجل اليت أُرسلت

 اجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم، ولكن باللطف وحسن اخللق وكثرة الدعاء.
  )٣٠٧- ٣٠٦صفحة  ٢٠اخلزائن الروحانية جملد  ٩- ٨صفحة  الوصية(

عن مجاعته فقد كتب مثله متاما املسيح  �فإن ما كتبه املسيح املوعود  
يديه) لبطرس بذكر امسه، وملـا  إال أنه كان قد سلَّم خرافه (مر ،أيضا �

كان إميان املسيح احملمدي أقوى منه فلم يصرح باسم أحد، وإمنا فوض األمر 
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من يريده. ويف الطرف اآلخر أمر اجلماعة بأن يأخذوا  أنه سيقيمأي إىل اهللا 
البيعة. حنن نقول: إن من واجب األمحديني كلِّهم أن يقوموا بذلك، فكمـا  

مجاعته أن  �لبطرس كذلك أمر املسيح املوعود  مجاعته �سلَّم عيسى 
أمر حوارييه بالتبليغ فقد أمر  �ختضع لشخص واحد، وكما كان عيسى 

  أبناء مجاعته أن يأخذوا البيعة بامسه.  �سيدنا املسيح املوعود 
 ،فالذين جيلسون هنا فليستمعوا باهتمـام  ؛اآلن أقدم لكم بعض األحداث

ليسوا هنا. حني تفاقم مرض حضرة اخلليفـة األول للمسـيح    وليبلِّغوا الذين
كثريا، وحني الحظت أن جزءا من اجلماعة  فكرت يف اختاليف �املوعود 

خيالفنا يف املعتقدات قلت يف نفسي إن هؤالء لن يستجيبوا لنـا فلنقبـل مـا    
يقولون. وبعد تفكري طويل قررت يف نفسي أنه إذا حدث شجار أو خصـام  

ن هم معي، وبذلك ميكن احملافظة علـى  نا أوال ومن مث سيبايعه مفسأبايع فال
والوئام يف اجلماعة. مث لقيين ذلك الرجل يف مساء يوم وفـاة خليفـة    الوحدة

، وقال يل: ينبغي أال نـتكلم عـن اخلالفـة اآلن    لنمشياملسيح وخرج معي 
ن وعندما يصل الناس من اخلارج سنحكم يف هذه القضية. قلت له إم يصلو

خالل يومني وعندئذ ميكن أن نبت يف األمر. فقال: ال بل ستستمر األوضاع 
هكذا ملدة سبعة أو مثانية أشهر مث ميكن أن نفكر ما الذي جيب فعلُه، فال داعي 
لالستعجال. فقلت له: إذا سألتين فسأقول إن مسألة اخلالفة مهمة جدا وجيب 

 هل ميكن أن ختربين عن مهمة أن ينتخب اخلليفة بأسرع ما ميكن. مث قلت له:
ونظرا إىل ذلك مت  ،يف زمن اخلليفة األول لو مل ينتخب كانت ستتأخر خاصة
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انتخاب اخلليفة فورا؟ فإذا كانت احلاجة إليه ماسة رغم عدم وجود أي مهمة 
 معينة تقتضيه، فاحلاجة نفسها ثابتة دوما. فواجب اخلليفة أنه إذا حدث خلـل 

فـإذا حصـل يف   وهو ليس ماكينة تشتغل على الدوام. يف اجلماعة أن يزيله، 
مـن   مث قلت له لن حيـدث  اجلماعة نزاع فما أدراك من ميكن أن حيكم فيه؟

وهناك  ،اخلالفة، رشح اسم أي شخص فأنا جاهز ملبايعته نزاع حولأي  طرفنا
أناس حيبونين وهم أيضا سيبايعونه، وهناك أناس هلم عالقات بك هـم أيضـا   

يناقش األمر هـل   أال، وبذلك سيسوى النـزاع. مث قلت له: جيب سيبايعونه
يكون خليفة أم ال؟ بل جيب أن يكون حمور النقاش مـن ميكـن أن يكـون    
اخلليفة. مث طلبت منه مكررا أن يرشح أحدا فأنا مستعد لبيعته. أما الفكرة بأنه 

ـ  ن فكـرة  ال حاجة للخليفة فلست مستعدا أبدا لقبوهلا. فلو ختلى األغلبية ع
انتخاب اخلليفة وبقي عدد قليل من الناس يركزون على انتخـاب اخلليفـة   
فسوف جنعل أحدا منهم خليفة وسنبايعه. فال يسعنا قبـولُ أنـه ال داعـي    

أفكار هذا الرجل وسواء كفَّر غري األمحديني أم  تكنالنتخاب اخلليفة. فمهما 
أنشأ  يجِز، وسواء أم مل أجاز الصالة خلف إمام غري أمحدي يكفِّر، وسواء مل

؛ نا أن يكون هناك خليفـةٌ إمنا يهم ،نافهذا ال يهم  ينشئ،العالقات م أم مل
ـَ وذلك م مشل اجلماعة، وحنن جاهزون لبيعتـه. لكـن هـذا    لكي يتحقق ل

احلديث مل يؤد إىل أي نتيجة، وتقرر أن نفكر أكثر ونناقش املوضـوع مـرة   
ا إىل النقاش. يف اليوم التايل جاء مخسة أو سـبعة  أخرى، ويضم اآلخرون أيض

أشخاص للمشورة وجرى احلوار حول جواز اخلالفة وعدمه. وبعـد حـوار   
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هـو أن  وساخن طويل حني ضاق الوقت قلت لقد بقي هناك طريق وحيـد  
فلينتخبوا أحدا خليفة ويبايعوه. وحنن  ،جيب أن يكون خليفة بأنه الذين يقولون

ترون انتخاب اخلليفـة غـري    يا منن ونستشريهم، وأنتم جنمع هؤالء يف مكا
يف إىل هناك، لئال حيدث أي نزاع. وبعد ذلك أتينا إىل هنـا (  تذهبواجائز ال 

مسجد نور) وهم أيضا حلقوا بنا. مث حدث ما كان مقدرا عند اهللا، فالـذين  
كانوا جيلسون معي يف ذلك الوقت يعرفون حاليت آنذاك جيدا، فإن كنت قد 

أن أحفظ كلمات البيعة سلفا، لكن  مثال فكان جيب لشيء ما، خططت سلفا
  وبذلك متت البيعة.  ،أحدا أملى علي كلمات البيعة ورددا

  هل هذا يكون حال املخطِّط؟ف

  االعتراض الثالث والرد عليه

مث يقولون إن شخصا قام إللقاء اخلطاب فقيل له أن جيلس، فهذه إسـاءة  
 يف ضربهيف ذلك الوقت ملا كان  ذلك الشخص أقول: لو ضربفأنا أما إليه. 

أي حرج، وذلك ألنه كان يرفض ضرورة اخلليفة. فقد شاهد أن نور الدين 
حني أغمض عينيه تعرض للـهوان  و ،شرفَه حيفظخليفة املسيح نفسه كان 

وهذا يثبت أن ضرورة اخلليفة فورية، ال بعد سبعة أشـهر أو مثانيـة.    اً.فور
 أكن أعلم عن ذلك شيئا، أي من الذي قام إللقاء اخلطاب، ومـن  لكنين مل

الذي منعه. فقد أخربين أحد بعد اخلروج من هذا املسجد أن شخصا يقول: 
إن قاديان مستشفى حقا وأن مجيع سكاا مرضى. فسألته ملاذا قال ذلـك؟  
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ذلك، مما قام ليتكلم ومل يسمح له ب "حممد علي"فقال إنه يقول: إن املولوي 
. عندها علمت بذلك. فلو علمت يف تلك الساعة ملـا  اإلساءة إليهأدى إىل 

كان يل حق يف منع أحد، مث أي عالقة كانت للنـاس يب حـىت يسـتعدوا    
  مبوجبها لقبول كالمي، ألنه مل يكن أحد قد عني إماما للجماعة.  

  حادث آخر

علـي   بعد ذلك حدث حادث آخر وهو أين مسعت أن املولوي حممـد 
فكتبت إليه أين مسعت أنك تريد أن خترج من هنـا،   ،يستعد ملغادرة قاديان

هـذه   وأرسـلت  .إذا كانت عندك أي مشكلة فاكتبها يل ؟ملاذا تريد ذلك
لئال يقول املولوي إين أسأت  احملترم خليفة رشيد الدينالرسالة بيد الدكتور 

للدكتور أيضا  موظف أو غريه. لقد قلت ؛بيد شخص آخر أرسلتها إذإليه 
مسؤولقاديان؟ فإذا كان يعاين شيئا فأنا  يريد مغادرةملاذا  أن يسأل املولوي 

أنت تعلم  ؟عنه، فرد علي بالقول: هل ميكن أن أترك قاديان إىل مكان آخر
ب اسبمن أ :أيضا جوابه أخرج ألقضيها. وكتب يف ايةسأين على إجازة و

لذا قـررت أن  الطباع يف هذه األيام ثائرة وجياشة، كانت  ه ملاأن يخروج
أحد األفغان  ، إذ أخشى أن يهامجينهذه الثورة أقيم يف اخلارج فترة حىت دأ

  . املتحمسني
يف هذه الرسالة كان على أنه كيف ميكن أن يغادر قاديان،  هإال أن تركيز

للقائـه وكـان   . بعد ذلك ذهبت إىل بيته فقط يخرج لقضاء اإلجازةسإمنا 
أيضا يف هذه الزيارة، فحني جلسنا عنده بدأ احلديث من  يرافقين نواب احملترم
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عن ترمجة القرآن الكرمي أيضا، مث قال النواب  شيئا ما هنا وهناك، فقد تكلم
جاء إىل بيتك إثـر تلقـي    قد إن ميان احملترم نفسه :لب القضية للدخول يف

أنه يريد  إيل املولوي بتصرف أوحى كالمه حىت قام ينهيرسالتك، ومل يكد 
 ذلك. يف ذلك كان جيبقصد ي من احملتمل أنه ملو يصرفنا عن املوضوع أن

إماما.  بايعينأنه صحيح أنه ال يؤمن يب إال أن جزءا من اجلماعة قد أن يفكر 
له تعال يا ميـان   وقاللقد رأى أمام املرتل شخصا يسمى "بغا" فناداه فورا 

من الهور؟ وبدأ يتكلم معه حول هذه األمور، فانصرفنا من  مىت أتيت ،بغا
عنده عند مالحظة ذلك، وتوصلنا من تصرفه هذا أنه رمبا ال يريد التحـدث  

يريـد ذلـك أم ال، إال أن    كانحول هذا املوضوع أصال، واهللا أعلم. هل 
  أصحايب أيضا فكروا يف ذلك، لذا قد انصرفنا. 

  محاولة االتحاد

مقترحات أخرى للم مشل اجلماعة واحملافظـة   ذلك قدمتوباإلضافة إىل 
على وحدا، فحني تفاقمت حالة سيدنا خليفة املسيح وعرفـت أن بعـض   
الناس يسمونين فتانا، قررت أن أخرج من قاديان، ألعود بعد البت يف القضية. 

من مرتل النواب الذي كان يستلقي فيه خليفة املسيح علـيال،   فجئت إىل بييت
يرفعين مـن  أن  �فتحت باب غرفة الضيوف وقمت للصالة، ودعوت اهللا و

الدنيا إذا كنت أنا باعث الفتنة، أو يوفقين للخروج من قاديان لبضعة أيـام.  
وبعد الدعاء أتيت مرة أخرى إىل مرتل النواب، إال أن اهللا ألقى يف روعي أنه 

ذا وأُقسم اآلن سيتوىل األمر وجيب أال أخرج من قاديان. لقد أقسمت قبل ه



 
� �

 --٢١-- 
 

والذي هو صاحب هذا البيت (املسجد) وأقول  بيده مرة أخرى بالذي نفسي
 ،مقسما حباكم السماء واألرض، والذي يؤدي احللف الكاذب بامسه إىل اللعنة

أين مل أقل قط ألحد أن يبـذل   ؛والذي ال يسع أي كاذب أن يتخلص منها
ا اختارين اهللا هلذه تخلفين، فلمهللا أن يساقط  أدعاجلهود ُألنتخب خليفة. ومل 

يل أن أكرهها؟ إذا أعطـاكم أي صـديق هديـة     فأنىاملهمة بنفسه وبفضله 
ريضى ويسر؟ وهل سيكون سفهل  سلة املهمالتوألقيتموها بعد استالمها يف 

نعمة فمن بعلى أحد  ����إذا أنعم اهللا  ؛تصرفكم صائبا؟ كال لن يكون. إذن
. ما دام اإلنسان ال يرد هـدايا األصـدقاء   منهاذا الذي يقدر على حرمانه 

بل ينظر إليها بعني اإلجالل واإلكرام فأىن يل أن أرد هـذه النعمـة    ،املاديني
قد ذهـب   ؛وخيمة جدا. انظروا �اإلهلية! ألن عاقبة الذين يردون نعم اهللا 
 قد قال هلم: تعالوا نكلِّمكم. فحني �قوم موسى معه إىل الطور إذ كان اهللا 

حدث هناك زلزال فزعوا وقالوا ال نريد أن نسمع كالم اهللا وعادوا، فعاقبهم 
بل سوف  ،اهللا لكفرام ذه النعمة قائال: لن يبعث اآلن فيكم أي نيب مشرع

يبعث من إخوتكم. وحني الحظت هذه العاقبة للذين يكفرون نعم اهللا فمـىت  
الذي اختارين هلذا العمل سيثبتين كان يل أن أرد نعمة اهللا. كنت موقنا بأن اهللا 

هو نفسه، ويهب يل االستقامة والثبات. فلو مل يقبلين خليفةً من قبلـوا اآلن  
 وملكلُّهم ومل يقبلين أحد من الناس وكان العامل كله عدوا يل وظامئا لـدمي،  

ت على هذا األمر وملا خطر ببايل قـط أن أرد  بلثَ ؛يكن يف وسعه إال أن يقتلين
  ألن هذا اخلطأ يؤدي إىل عواقب وخيمة جدا.  ،�عمة اهللا ن
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  � الحسنحادثة اإلمام 

مما أدى إىل نتيجة خطرية  ،�سن احلهذا هو اخلطأ الذي ارتكبه اإلمام 
وصحيح أن هذا اخلطأ صدر منه بناء على معتقد معني وهو أن االبـن   ،جدا

أعتقد كذلك ، يعتقد ذلك �ال يكون خليفة األب. فكما كان سيدنا عمر 
عن انتخاب اخلليفة بعده أن ابنه  �. وهلذا السبب قال سيدنا عمر أنا أيضا

ن سيدنا علي سينتخب، بينما عيابنه  �ستشار يف انتخاب اخلليفة لكنه لن ي
وكانت نيته صاحلة إذ مل جيد بعده أحدا أهال للخالفة. ويبـدو   ،خليفة بعده
 أي ال يكون االبن ،�لة سيدنا عمر ر على شاكسن أيضا فكَّاحلأن اإلمام 

مما أدى إىل استشهاد اإلمـام   �مع معاوية  بعد األب، فأبرم الصلح خليفةً
فقال اهللا هلم حسـنا، إذا   ،عن النعمة اإلهليةمرة وعائلته كلها. ختلَّوا  احلسني

كنتم ال تقبلون هذه النعمة فلن يعطاها أحد منكم يف املستقبل. فنالحظ أن 
احلقيقيـة وال   باململكةا، فلم يفز السادات أحدا من السادات مل يصبح ملكً

، أسـفر  نعمة اهللا �سن احلاإلمام  ردبعض الدويالت. حني يف اخلالفة إال 
  رة جدا، فرد نعمة اهللا ليس أمرا هينا.األمر عن نتيجة م هذا

بنصيب من املعرفة اإلهلية  زفالذي يطلب مين التخلي عن اخلالفة مل يفُ
هذا الغيب النتيجة الوخيمة  ما يدري. وليست له أهلية إلدراك احلكَم اإلهلية

على شـاكلة   �اهللا ألبسنيه هلذا األمر. فأنا اآلخر لن أخلع القميص الذي 
حىت لو تصدى يل العامل كله ليسلبه مين. فأنا اآلن سأقطع أشواط  �عثمان 

أن االبتالءات سـوف   �التقدم سواء رافقين أحد أم ال، ولقد أخربين اهللا 
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بالتصدي  من أراد أن يتأكدن ذلك إال أن العاقبة حممودة، فليتأكد م ينتعترض
فأنا ال أبايل مببـارزة أحـد    ،كان املبارز أياإن شاء اهللا  املنتصرفسأكون  يل

  بفضل من اهللا.
كم هو ثقيـل  من ذا الذي يعلم هناك أمور ال يقدر على بياا غريي. ف

أين لن  فيها بعض األيام أظن تأيت علي! حيث الوزر الذي وضع على عاتقي
أبقى حيا إىل املساء. عندها أقول: سأعمل ما دمت حيا، وعنـدما أمـوت   

من  ر هلذا العمل. أنا مهتم ذه املهمة اليت عهدت إيلَّاهللا شخصا آخ سيقيم
 �أبايل مبا حيدث بعد وفايت. فقد أقـام اهللا   الوأنا  ،ما دمت حيا �اهللا 

  . شؤواهذه اجلماعة وهو الذي سيظل يدبر 
  وراثيةهل الخالفة أصبحت 

مقسما باهللا إين ال أرى  له، أقول ورثةيقول إن اخلالفة صارت  منسفيه 
جائزا أن يكون االبن خليفة بعد أبيه، إال أن اهللا إذا أمر أحدا بذلك فهذا أمر 

معتقَدي أنا أيضا أن االبن ال يكون خليفةً  �آخر، وعلى سنة سيدنا عمر 
  بعد أبيه.

 ١؟مث يقال: انظروا إىل ما ورد يف الوصية. فال قيمة للعمل لست سنوات
طـول  لعمل لقيمة  أال تكوننقبل  ! إمناست سنوات نك: دع عحنن نقول

فـنحن   .سنة أيضا ١٢٠٠أي  �إىل املسيح املوعود  �الزمن بعد النيب 
إال أننـا  سنوات. الست  ودونكنستعد للتضحية بالعمل يف هذا العصر كله 

                                                           
 . (املترجم)�للمسيح املوعود عهد اخلليفة األول هي السنوات الست  ١
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مجاعة أي نيب أمجعت على أن تكون أي  ؛ال نرى هذه األسوة يف أي مكان
على وفاته يوم  ميضيفلم يكد  �أما املسيح املوعود  .الضالل فور وفاته

أمجعت اجلماعة على اخلالفة، فهل كان ذلك اإلمجـاع علـى   و إالواحد 
  ضالل والعياذ باهللا؟ كال مل يكن كذلك قط. ال

إال أن  ،؟" ونقول: ال نسمي اجلميع منـافقني هل حنن منافقونيقال لنا "
ح بعمله بأنه منافق نسـميه  الذي ليس يف قلبه شيء من الصدق والذي صر

من أبناء اجلماعة  املئةمنافقًا. إمنا نقول قد سلَّمنا حبسب قوهلم بأن عشرين يف 
 �بايعوا اآلن، لكن اجلماعة يف ذلك الوقت أي عند وفاة املسيح املوعود 

 يف قد بايعت كلُها على يد اخلليفة. هم ميكن أن يقولوا إن اجلماعة كانـت 
. كان فيما سلف كم لن جتدوا لذلك نظريال، إال أنذلك الوقت على الضال

فَلَما �: آيةيقدم أكرب دليل على وفاة املسيح الناصري  �املسيح املوعود 
هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيووالدليل األكرب الثاين كان  )،١١٨املائدة: ( �ت

يقداليوم يقال إن إمجاع اجلماعة الذي حصل بعـد  ون إمجاع الصحابة، م م
والذي استمر لست سنوات كان على الضـالل.   �وفاة املسيح املوعود 

وا بعد الذين ءلكننا نقول إنه من احملتمل أن يجمع على مسألة خاطئة من جا
فيوض صحبته، لكنه من املسـتحيل أن  وكسبوا  �رأوا املسيح املوعود 

لو فعلوا ذلك ملا كانت هناك فائدة  ألمالضالل. يكون إمجاع صحابته على 
. ال شك أن فينا بعض الضعاف أيضا. لكـنين  �من بعثة املسيح املوعود 

"رضي اهللا  اآلن ؟ ملاذا ال يقالأيضا �أمل يكن املنافقون يف زمن النيب  :أسأل
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 بـأم مـن  ال يقال ، بل حبق بعض الذين كانوا من زمرة الصحابة عنهم"
 �ذلك أم كانوا منافقني. فكانوا يؤمنون بـالنيب  جواب و ؟يضاالصحابة أ

باللسان ومل تؤمن قلوم. وكذلك نقول اآلن: إن الذين استجابوا ألوامـر  
 �سنعدهم من صحابة املسيح املوعود  ،وال يزالون �املسيح املوعود 

هم من الصحابة. أمل يكن عبد اهللا بن أيبأما الذين ال يستجيبون هلا فلن نعد 
؟ لكنه ال يعد من �مل يكن من صحابة النيب  ؟ أو�بن سلول يرافق النيب 

الصحابة لكونه منافقًا. وكذلك لو تعثَّر أحد من الذين عاشوا مع املسـيح  
ال تنقذه مـن   �د املوعوللمسيح ه صحبتو ،فهذا ذنبه هو �املوعود 

  ضرر هذه العثرة. 
إن هذا ليس رأينا حنن فقط بأن اجلماعة كلها مل تتعثر بعد  أقول مكررا

بل على عكس ذلك كان سيدنا املسيح املوعود  ،�وفاة املسيح املوعود 
  تلقَّى من اهللا إهلاما: �
"���� � �� 	 
�� �  ��         � �

�
� ��� �� �� � � �  ��"  

  لقد سلّمت لك جلَّ ما عندي، فأنت األدرى مبا قدمت وما أخرت.أي: 
ففي هذا البيت سلَّم املسيح املوعود ثروته هللا لكي حيميها اهللا، وكـان اهللا  

� اآلن إذا سلَّمنا بقـول  وأن يسلِّم مجاعته له لكي حيفظها.  هقد قال له نفس
املسيح املوعود إذ قد وفَّقها لعقـد  منكري اخلالفة فما أمجل محايةَ اهللا جلماعة 

قـد سـلَّم    ����كان املسيح املوعود  !أول إمجاع بعد وفاته على الضالل
. وهذا ما يقال عنه أنـه  "نور الدينـ "سلمها ل وهو بدوره ����اجلماعة هللا 
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 "نور الدين"من  ، أمل يكن اهللا قادرا على ختليصها- والعياذ باهللا-  كان ضالال
مما  ؛إال أنه مل يفعل ذلك ،بل كان قادرا على ذلك ،كاللينقذها من الضالل؟ 

  . �يثبت أن إمجاع اجلماعة مل يكن على خطأ، بل كان حبسب مشيئة اهللا 
وال أقول  ،أكثر من ذلك هناكبل  ،مل تثبتين على موقفي هذه األمور فقط

 ،بل قد فهمته يف ضوء األمـور اليقينيـة   ،ذلك بناء على أفكاري وقياسي
بـل   ،وبسبب ذلك ال أستطيع أن أختلى عنها. وتلك الشهادة ليست أرضية

بل هي شهادة إهلية، فأىن يل  ،هي مساوية، هي ليست شهادة اثنني من الناس
 ،أنتم كاذبون مفلو قال يل العامل كلُّه إن هذا األمر خطأ لقلت هل ؟أن أتركها

  اهللا أصدق الصادقني.ف ؛هو احلق �وإن ما يقوله اهللا 
  يتحقق الصلحيمكن أن كيف 

جيب أن يتحقق الصلح، فهل هؤالء الذين يعتقدون  بأنه بعض الناس يقولون
أنه ال داعي وال حاجة للخليفة سيتخلّون عن هذه الفكرة؟ أم هل ميكـن أن  
نتخلى حنن الذين نصر على وجود اخلليفة عن فكرة ضرورة اخلليفـة؟ وإن مل  

حيث يعتقـد  - املتناقضة يتخلَّ أحدنا فهل سيؤدي اجتماع أصحاب األفكار 
إىل اختالف أكثـر أم إىل   - أفكار خصمه مضرة جدا للجماعة أن منهمكل 

وأنا ابن ذلك اإلنسان الذي مسـي أمـري    ،أما أنا فمستعد للصلحالسالم؟ 
. إال أن الصلح الذي يؤدي إىل دمار الدين ال يسعين قبولُه، أما الصلح الصلح

 جدا أحب إينالذي ال يفرض ترك الصدق فال أحد أكثر مين استعدادا لقبوله. 
إِنسانٌ كَانَ لَه « : {وقَالَ:١٥الوارد يف إجنيل لوقا إصحاح  �مثال املسيح 
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 .اننـالِ.  ١٢ابالْم ننِي ميبصي يالَّذ مسنِي الْقطا أَبِي أَعي :ا َألبِيهمهرغفَقَالَ أَص
 .هتيشعا مملَه م١٣فَقَسبِكَث تسامٍ لَيأَي دعبٍء ويكُلَّ ش رغاَألص ناالب عمج ةري

 .رِفسشٍ ميبِع الَهم ذَّرب اكنهو ،ةيدعب ةإِلَى كُور افَرسكُـلَّ   ١٤و فَـقا أَنفَلَم
 .اجتحأَ يدتفَاب ،ةالْكُور لْكي تف يددش وعثَ جدٍء، حي١٥ش قصالْتى وضفَم

داحبِو   .ـازِيرنى خعريل هقُولإِلَى ح لَهسفَأَر ،ةالْكُور لْكلِ تأَه نكَـانَ  ١٦مو
  ـهطعي فَلَم ،أْكُلُهت ازِيرنالْخ تي كَانوبِ الَّذنرالْخ نم هطْنَأل بمهِي أَنْ يتشي

 .دأ١٧َأَح نم قَالَ: كَمو فِْسهإِلَى ن عجفَر كلا أَهأَنو زبالْخ هنلُ عفْضجِريٍ َألبِي ي
أَقُوم وأَذْهب إِلَى أَبِي وأَقُولُ لَه: يا أَبِي، أَخطَـأْت إِلَـى السـماِء    ١٨جوعا! 

 ،كامقُد١٩و  .اكـرأَج دلْنِي كَأَحعجا. اناب ى لَكعأَنْ أُد دعا بقحتسم تلَسو
٢٠ قَعوو كَضرو ننحفَت ،وهأَب آها ريدعلْ بزي إِذْ كَانَ لَمو .اَء إِلَى أَبِيهجو فَقَام

 .لَهقَبو هقنلَى ع٢١ع:ناالب فَقَالَ لَه    ،كامقُـداِء وـمإِلَى الس طَأْتا أَبِي، أَخي
عأَنْ أُد دعا بقحتسم تلَسا. وناب لَّـةَ  ٢٢ى لَكوا الْحرِجأَخ :هبِيدعل فَقَالَ اَألب

 ،هلَيي رِجذَاًء فحو ،هدي يا فماتلُوا خعاجو ،وهأَلْبِسلَ ٢٣اُألولَى وجوا الْعمقَدو
 ،حفْرنأْكُلَ وفَن وهحاذْبو نمس٢٤الْمينِي هذَا كَانَ مَألنَّ اب االكَانَ ضو ،اشا فَعت

وكَانَ ابنه اَألكْبر في الْحقْلِ. فَلَما جاَء وقَرب من ٢٥فَوجِد. فَابتدأُوا يفْرحونَ. 
فَدعا واحدا من الْغلْمان وسأَلَه: ٢٦الْبيت، سمع صوت آالَت طَربٍ ورقْصا. 

فَقَالَ لَه: أَخوك جاَء فَذَبح أَبوك الْعجلَ الْمسـمن،  ٢٧ونَ هذَا؟ ما عسى أَنْ يكُ
فَغضب ولَم يرِد أَنْ يدخلَ. فَخرج أَبـوه يطْلُـب إِلَيـه.    ٢٨َألنه قَبِلَه سالما. 

٢٩ددهذَا ع نِنيس كمدا أَخا أَنه :قَالَ َألبِيهو ابفَأَج   زـاوجأَت قَطُّ لَـما، وه
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ولكن لَما جاَء ابنـك  ٣٠وصيتك، وجديا لَم تعطنِي قَطُّ َألفْرح مع أَصدقَائي. 
 !نمسلَ الْمجالْع لَه تحانِي، ذَبوالز عم كتيشعي أَكَلَ ما ٣١هذَا الَّذي :فَقَالَ لَه

تأَن ينب  .لَك وي فَها لكُلُّ منيٍ، وي كُلِّ حي فعـي أَنْ  ٣٢مغبنكَانَ ي نلكو
جِدالُا فَوكَانَ ضو ،اشا فَعتيهذَا كَانَ م اكَألنَّ أَخ ،رسنو حفْرجِيـلُ  ».} نإِن)

  )٣٢- ١١: ١٥لُوقَا 
فرح مبجيئه فسوف أنادما  همفأنا أمتتع بصدر رحب جدا، إذا جاء أحد

وهذا كان قد ضلَّ، هم مل ، ألم مل يضلوا أكثر من الذين بايعوا أول يوم
رفقدوا وهذا كان قد فُقد، يثا. من الطبيعي أن الوالد يفرح  وععليه أخري

الذي كان مريضا فاستعاد الصحة فال  بابنه أما فرحة الوالد ،برؤية أوالده
، أما الذي يتقـدم للصـلح   توصف، أنا ال أحب أبدا الصلح بدافع النفاق

  تاركا خطأه فأتقدم إليه بسرعة أكرب.
  أمر مهم

اآلن أخربكم عن أمر آخر وهو أن الذين حيبون عقد الصلح بدافع النفـاق  
ألن ما حدث يف األيام األخرية فإمنا مبشـيئة اهللا،   ،فليتذكروا أن ذلك لن يتأتى

ون إلينا وسيعطَون املرتبة والدرجة اليت كانت هلـم فيمـا   فسيظل الناس ينضم
مضى. وإن الذي كان مقدرا قد حدث وال أحد يقدر على منعه من احلدوث، 

قد أخرب املسيح املوعود عن هذه الفتنة قبل حـدوثها. فضـعاف    �فكان اهللا 
ما الذي سيحدث اآلن؟ هل سوف تتالشى اجلماعة األمحدية؟  :وب يقولونالقل

وطوىب ملن فهـم   تشاد،بل  ،بسبب هذه الفتنة تنهار لكنين أقول إن اجلماعة ال
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حني يصيب أحباءه جبرح فهم يتقـدمون ويزدهـرون    �هذه النقطة. إن اهللا 
فهو حني يشذب أي شجرة ويقطـع بعـض    ؛أكثر، أمل تشاهدوا أي بستاين

بعض أغصان هـذه   �األغصان تظهر مكاا أغصان جديدة، فحني قطع اهللا 
فال تظنوا أن الناس بسبب  بل لتزدهر وتثمر أكثر. ،الشجرة فليس لتيبس وتذبل

 ،بل هذه الفتنة تظهر صـدقها  !كال ،هذه الفتنة سيزعمون أن اجلماعة كاذبة
مرِض أي نيب وفرِح أعداؤه  . فإنْ�سيح املوعود وبذلك حتققت نبوءات امل
لكنه أخرج هلم إهلاما أن اهللا كان قد أوحى إليـه  و ،بأنه سيموت عن قريب

صم صـدق  وفبسبب ذلك املرض ال ي ؛فهو دليل صدقه ،بأنه سيمرضسلفاً 
 األخبار حبدوث هذه الفتنة مع أنبل يثبت صدقه أكثر. وكذلك  ،ذلك النيب

بل بواسـطة هـذه    ،تستطيع أن متنع رقينا لكنها الن قبل، موجودة م كانت
  بسيوف األدلة والرباهني لكي نقتل ا غري املؤمنني.  �الفتنة قد زودنا اهللا 

  كان حدوث الفتنة ضروريا

  رؤياه التالية: ٧/١٢/١٨٩٢يف  �قد بين املسيح املوعود  ؛) انظروا١(
كـرم اهللا  - قد صرت عليـا  أين ؛رؤيا أخرى ٧/١٢/١٨٩٢رأيت يف 

أي شعرت يف املنام كأين هو. ومن عجائب الرؤيا أن الرائي يشعر  -وجهه
أحيانا أنه شخص آخر، كذلك شعرت حينها كأين علي املرتضى، وكـأن  
طائفة من اخلوارج تعارض خالفيت، أي حتاول تلك الفئة إعاقة أمر خالفـيت  

  قريب مين ويقول يل شفقةً وتوددا: � وإثارة الفتنة. عندها رأيت أن النيب
  )٢٠٩(التذكرة: ص ."يا علي دعهم وأنصارهم وزراعتهم"
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يأمرين بالصرب يف وقت الفتنـة هـذه ويوصـيين     �... ووجدت أن النيب 
باإلعراض، ويقول: إنك أنت على احلق، ولكن األفضل ترك خماطبـة هـؤالء   

  الناس.
أن النـاس سـينكرون    �يف هذه الرؤيا كشف على املسيح املوعـود  

خالفته، ويثريون الفنت فعليه بالصرب. وقد بني حضرته معىن هـذه الرؤيـا أن   
لكالم اهللا  الناس سريفضون خالفته، لكنكما كان سيدنا املسيح  ،كثرية معان

استشـهد   " معىن آخر، وعنـدما ذحبانت شاتانبين إلهلامه " قد �املوعود 
 املعنـيني وكال  طبقه عليهما،سيد عبد اللطيف واملولوي عبد الرمحن الحضرة 

صحيح. فمن معاين هذه الرؤيا أن الناس سينكرون سيدنا املسـيح املوعـود   
لكنه يتبني من كلماته أن اخلالفة اليت تقوم بعد وفاته سترفضها مجاعـةٌ   ،�

  اخلالفةَ ملا حتققت هذه الرؤيا.  من الناس وتثري الفتنة. فلو مل ترفض مجاعةٌ
) يقول الناس إن منكري اخلالفة كبار الناس، وحنن أيضا نوافقهم يف ٢(

  قد كتب عن الكبار أنفسهم: �ذلك، لكن املسيح املوعود 
"فأقول صدقا وحقا بأن الذي ال يبيع حياته وماله وشرفه يف احلقيقـة يف  

أرى أن هناك كثريا ممـن بـايعوا   هذا السبيل ال يدخل البيعة عند اهللا. بل 
ولكن مل تكتمل فيهم عاطفة حسن الظن، فيتعثّرون كطفل ضعيف  ،ظاهريا

وهناك بعض من سيئي احلظ الذين يتأثرون بكالم األشرار عند كل ابتالء. 
ويسعون إىل سوء الظن سعي الكلب إىل اجليفة. فأنى يل أن أقول بأم  فورا

ولكن ال  ،ين أُعطى بني حني وآخر علما ؤالءداخلون يف البيعة حقيقةً؟ إن
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يؤذَن يل أن أخربهم بذلك. كم من احملتقَرين سيعظَّمون، وكم من العظماء 
، اخلزائن اجلزء اخلامس ،الرباهني األمحدية( سيحقَّرون! فهذا مقام خوف وعربة."

      )١١٤ص ٢١الروحانية جملد 
 �ولو مل يتحقق اآلن هذا األمر املقدر من األزل وكان املسيح املوعود 

ومل يصغر الكبار ومل تربز  ،يطلَع على ذلك بني حني وآخر، على هذا النحو
  اجلماعة اليت كانت تخفى، ملا ظهر صدقُه هكذا. 

) مث لو مل تنقسم اجلماعة إىل فريقني فكيف كان ميكن أن يتحقق إهلام ٣(
��""  �املوعـود   املسيح �� �� �  ! " �# $ %&' ( � 
" أي: سيكون اهللا تعاىل مع أحد فريقَي املسلمني. فهـذه  ۔- ,+ $ *(

  ) ٧١٥التذكرة الطبعة الرابعة ص ١٩٠٧إبريل/نيسان  ١٧" (نتيجة الفُرقة.
أي ستنقسم اجلماعة إىل فريقني وسيكون اهللا مع أحدمها حصرا. وإن قال 

سيكون  �أحدهم أن املراد منه األمحديون وغري األمحديني وأن اهللا خيرب بأنه 
قلنا له: لو كان املراد كذلك لكانت العبارة "إن  ،مع األمحديني يف االختالف

"إين معـك   � هاهللا مع أحدمها" ال "سيكون مع أحدمها" ألن من إهلامات
التذكرة الطبعة  ١٩٠٥ يونيو/حزيران، ٩( ومع أهلك ومع كل من أحبك"

.. أي مع مجيع الذين حيبونك اآلن أو يف املستقبل. أي أن )٥٥٤الرابعة ص
محديني، إال أن كلمة "سيكون" يف اإلهلام املذكور تثبـت أن  اهللا اآلن مع األ

اهللا يف املستقبل سيكون مع أحدمها، مما يثبت أنه إشارة إىل انقسام األمحديني 
  إىل فريقني، فلو مل تظهر الفتنة احلالية ملا حتقق هذا اإلهلام. 
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وأحباؤه الكبـار. وحنـن    �) مث يقولون: إنا حنن أصحاب حضرته ٤(
صحيح، كنتم كذلك يف زمن ما، فهل نسيتم إهلام املسيح املوعود الذي  :نقول

اهللا الدعاء منـه، وقـال إين    رمحتأخرب عنه حضرته صباحا عند طلب شيخ 
مايو/أيـار   ٢٦(كنت دعوت لك، وتلقيت إهلاما "شر الذين أنعمت عليهم" 

فلو مل يشارك اليوم يف الفتنة بعـض  ) ٥٥٠التذكرة الطبعة الرابعة ص ١٩٠٥
ينعم عليهم، فكيف كان ميكن حتقـق هـذا    �أولئك الذين كان حضرته 

  هذا اإلهلام خماطبا إياه.  �اإلهلام؟ وخاصة ذلك الرجل الذي قرأ حضرته 
نفسه تـويف   مارس/آذار ١٣ويف  ١٣/٣/١٩٠٧) هناك إهلام تلقّاه يف ٥(

. الهـور من  نشرةٌ نفسه صدرت آذارمارس/ ١٣ويف  ،سيدنا اخلليفة األول
اإلهلام  فلو مل تصدر هذه النشرة فكيف كان ميكن حتقق"�&. ! �# / 

 ٤٠٧. (التـذكرة ص ءأي: هناك يف الهور شخص عدمي احليا" '- �0
  الطبعة الرابعة) 

) يقولون: يف السابق كان يقال لنا الصلحاء فلمـاذا نوصـف اآلن   ٦( 
بالسيئني؟ فنقول: إن حالة اإلنسان تتغري حيث يصري الصاحل طاحلا ويصـبح  
الطاحل صاحلا، وطوىب ملن كانت عاقبته حسنة، فلو مل يشارك يف هذه الفتنة 

فكيف  ،بعض الذين كنا نعدهم من الصلحاء والذين كانت هلم نوايا حسنة
الذي قال فيه للمولـوي   �كان ميكن أن يتحقق كشف املسيح املوعود 

 2: 96 �8 ����+ 7 ��� 6 45 3 12"حممد علـي يف الرؤيـا:   
;�< => ? :@' "  
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 ؛١٩٠٤يونيـو  (. أي: كنت أيضا صاحلًا وحسن النية، تعال اجلس معنا
   ١)٢٩، عدد ٣بدر جملد 

بالهور ليأخـذ   م١٩٠٩أحد قد مجع مجاعة الهور يف ) لو مل يكن ٧(
خلليفـة   يطلب منهم تواقيع على أنه ال سـلطةَ  ولو ملمنهم بصمات اإلام 

وإمنا األجنمن هي اخلليفة، فكيف كان ميكن أن تتحق رؤيا املسـيح   املسيح
حيث رأى أن عرشا وضع على سطح املسجد الصغري وأنـا   �املوعود 

لوي نور الدين احملترم أيضا جيلس معي، وأراد شخص جالس عليه، وأن املو
(ال داعي لذكر امسه) أن يهامجنا جبنون، فقلت ألحد أن ميسك به وخيرجـه  

مث أنزل حتت األدراج فانصرف ركضا، واعلموا أن املراد مـن   ،من املسجد
  املسجد هو اجلماعة. 

يف  �) مث أقول: إنه لو مل يشن اهلجوم على أفراد عائلة املسيح املوعود ٨(
فكيف كان ميكن أن يتحقق اإلهلـام   ههذه الفتنة ومل يسلَّط اللسان ضد أهل بيت

";� A; �B� C D�� E 0 " FG H�' "   ،أي: يا أهـل بـييت
  الطبعة الرابعة) ٧٠٠التذكرة ص ١٩٠٧مارس/آذار  ٢( .حفظكم اهللا من الشر

"إمنا يريـد اهللا  ) مث لو مل يشن اهلجوم على سلوكهم ملا حتقق الوحي: ٩(
 ١٩٠٧مارس/آذار  ٢( ."ليذهب عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهريا

  الطبعة الرابعة) ٧٠٠التذكرة ص
                                                           

، عـدد  ٣در جملد ب؛ ونشر يف ١٩٠٤يونيو أي قد تلقى حضرته هذا اإلهلام يف  ١
  . (املترجم)١/٨/١٩٠٤، بتاريخ ٢٩
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 ،املكائـد للخالفـة   ) لو مل يقل البعض إن أم املؤمنني ظلت تنسج١٠(
وأا تركت مشيئة اهللا من أجل مشيئتها، فكيف ، يف النساءتنشرها وظلت 

حيث  ١٩/٣/١٩٠٧يف  �كان ميكن أن تتحقق الرؤيا اليت رآها حضرته 
�� I !"رأيت يف املنام أن زوجيت تقـول يل:  قال:  J KL M N 

O� KL �PQR -عن رضاي ابتغاَء مرضاة اهللا.  "۔ أي: ختليت  
أي: وهذا مـا   "''''S� " T U V W -XYZ"فقلت هلا يف اجلواب: 
  الطبعة الرابعة) ٧٠٧(التذكرة ص أضفى عليك هذا اجلمال.

) نعم لو مل تشن اهلجمات على إخويت الصغار الذين مل يدخلوا امليدان ١١(
ملا حتققت رؤيـا حضـرته الـيت قصـها يف      ،العملي بعد وما زالوا يدرسون

رأيت البارحةَ أن هناك زنابري كثرية قد مألت وجه حيث قال:  ٢١/٨/١٩٠٦
األرض، وهي أكثر عددا من أسراب اجلراد. هي كثرية حبيث إا قد غطّـت  
األرض تقريبا، وبعضها طائر ويريد أن يلسع، ولكنها فشلت يف ذلك. وأقـول  

هذه اآلية القرآنية، وانفخا ا بدنيكما، فلن تضركما.  اقرآالبين شريف وبشري: 
  الطبعة الرابعة) ٦٦٩(التذكرة ص �وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين�واآلية هي: 

) لو مل تشن اهلجمات على سكان قاديان فما كان هللا حاجة ليقول: ١٢(
أصحاب الصفّة، ترى  وال تسأَم من الناس. أصحاب الصفّة، وما أدراك ما"

  الطبعة الرابعة) ٥٢(التذكرة ص" أعينهم تفيض من الدمع.
ختاذ الهور مدينة املسيح بدال من قاديان السعي  هناك ) لو مل يكن١٣(

سنة من اليوم أن اسم قاديـان   ٣٠قبل  �ري املسيح املوعود ملا أُ ،مقدرا
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أي مكة ، املقدسة ثالثة ري أن املدنمكتوب يف وسط القرآن الكرمي، وملا أُ
��"مذكورة يف القرآن الكرمي، وملا نـزل اإلهلـام "   وأاواملدينة وقاديان،  

�[\�نوفمرب/تشرين الثاين  ٧( أي: سينـزل اهللا يف قاديان. "&% _^[ ! 
  الطبعة الرابعة)   ٧٦-٧٥، التذكرة ص١١ص ٢العدد  ١البدر جملد  ١٩٠٢

قاديـان   تملا ذُكـر  ،عل الهور مقابل قاديانجل سعي هناك ولو مل يكن
  بشكل خاص على هذا النحو. 

نبوية ملا كتب املسيح املوعود العائلة ال) لو مل يكن أحد يعترض على ١٤(
يف كتيب الوصية: "ولقد استثناين اهللا تعاىل أنا وأهلي وعيايل من دون  �

الشروط، رجال الناس. والواجب على كل واحد غرينا أن يتقيد جبميع هذه 
   ١كان أم امرأة. ومن اعترض كان منافقًا."

وأىن كان ألحد أن مينعها ما دام اهللا قد  ،يمنع هذه الفتنةلفلم يكن أحد 
 مـرضٍ مـا  يد أحد يف  فكان ذلك مقدرا فحدث، لكن كما تشلّ ،قدرها

 قد سلموإمنا يفرح بأن بقية جسمه  ،فيضطر لقطعها إال أنه ال يفرح بقطعها
ونفرح معا  ،. كذلك حنن نتأمل على أن جزءا من اجلماعة انشق.ة قطعهانتيج

  ألن سائر أفراد اجلماعة جنوا من تأثريه الضار. 
، وصـحيح أين  يف هذا االاآلن أقدم تلك الشهادات اليت أعطانيها اهللا 

ـ لكن كيف كان  ،كنت أمتىن من صميم الفؤاد أال تظهر هذه الفتنة يظهر س
عن هذه الفتنـة   �صدق اإلهلامات والرؤى اليت أراها اهللا املسيح املوعود 

                                                           
 ٣٢٧ص ٢٠اخلزائن الروحانية جملد  ٢٩الوصية ص ١
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قبل األوان. أما أنا فكانت تلك اإلهلامات وحدها تنري يل الطريق يف هـذه  
إال أن ريب أراد أن خيربين شخصيا. وهذه منته الـيت مهمـا    ،االضطرابات

ـ  وإينشكرته عليها ال أيف بالشكر،  ذه الشـهادات للـذين   أريد أن أبني ه
اليت أظهرها اهللا يل خبصوص مجيع الفنت اليت  وهي يستعدون لقبول الصدق،

 بأن طمأنت قليب وهيأت السكينة لهو ،�ظهرت بعد وفاة املسيح املوعود 
كما أخربين بعض األخبار عـن   ،حصرا الصواب الطريق الذي اخترته هو

  املستقبل اليت بتحققها ازداد إمياين. 
  دة السماوية عن النـزاع حول الخالفةالشها

هل  :هيو ،إن أساس مجيع النـزاعات حول اخلالفة مسألة واحدة حصرا
فإذا حسم ذلـك   ؟أم ال �ينبغي أن يكون هناك خليفةٌ للمسيح املوعود 

بت يف مجيع املباحث األصولية، ويبقى ستار الشخصية فقط. فأقدم قبل كل 
  ال أعتقد أن سعيدا سريفض اخلالفة بعدها. شيء الشهادة السماوية اليت 

إنـه   همأحد عنهدفترا لإلهلامات فقال  ٨/٣/١٩٠٧أُريت يف الرؤيا ليلة 
عسى أن تكرهوا شيئًا وقد كتب فيه خبط بارز " �دفتر إهلامات حضرته 

"، وبعد ذلك تغري املشهد ورأيت أن هناك مسجدا أثار الناس وهو خري لكم
وأنا أتكلم مع أحد مثريي الشغب، وأثناء احلديث ختليـت   قيمه،شغبا ضد 

إليكم فسوف يسخط علي األمري.  عنه راكضا، وقلت: إذا انضممت  
مث جاء شخص أبيض اللون وقال يل إن الذين هلم عالقة باملسـجد هلـم   

إحداها من يصلّون فقط فهم أيضا جيدون، والثانيـة مـن    :ثالث درجات
  .القيموالثالثة  ،رية للمسجدينضمون إىل اهليئة اإلدا
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  ومعها رأيت رؤيا أخرى أيضا لكن ال داعي لسردها هنا.
كان قد أخـربين   �فسيتبني عليه أن اهللا  إذا تدبر أحد هاتني الرؤياوين

عن هذه الفتنة عن اخلالفة حىت قبل وفاة املسيح املوعود بسنة وبضعة أشهر. 
ألة اخلالفة، ومل يكن نظام زمن مل يكن ليخطر ببال أحد مس يف وكان ذلك

مضـت علـى    قـد  رسخ بعد، حيث كانت مدة قصرية جدا قد األجنمن
جنمن حديث الوالدة سيدعي األتأسيسها ومل يكن أحد حىت يتصور أن هذا 

بل كان زمن مل يكن ليخطر ببال  ،يوما من األيام أنه خليفة املسيح املوعود
 بل رمبا كان كل شخص يفكر ،سيتوفَّى �األمحديني أن املسيح املوعود 

أن ذلك سيحدث بعد وفاته. وأي شك يف أن العاشق  -رغم نشر الوصية-
ال خيطر بباله قط موت املعشوق. وكذلك كان حال اجلماعـة اإلسـالمية   
األمحدية. فاإلخبار عن اخلالفة يف ذلك الوقت ذا الوضوح مث حتقُّق ذلـك  

ي تقي أن ينكر اخلالفة. فهل ميكـن  اخلرب حرفيا آيةٌ جليلة ال ميكن بعدها أل
يف أوضـاع ال   ،قبل سنتني من حدوثه يتعلق بقوم ألحد أن خيرب عن حادث

   .مث يتحقق بعد سنتني حرفيا ،توجد فيها آثار لتحقُّقه
أن حادثا سيحدث ويبدو خطريا  فانظروا كيف يثبت من هاتني الرؤياوين

الذي ظهـر عـن اخلالفـة يف    . فالنـزاع منهإال أن النتائج اجليدة ستظهر 
أن  وهـي  كان يبدو خطرا جدا، إال أنه ترتبت عليه فائدةٌ عظيمة م١٩٠٩

حقيقة اخلالفة جتلت على اجلماعة مستقبال. وأن خليفة املسيح اطَّلع على أن 
 من هو �بعض الناس ينكرون اخلالفة، فظل يركز طول حياته على أن اهللا 
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نشاء اجلماعة. وصحيح أن مؤسسـي  وأن اخلالفة ضرورية إل ،جيعل خليفة
لكن عدد الذين استفادوا من تلك  ،الفتنة مل يستفيدوا من هذه النصائح شيئا

املواعظ يقدر اآلن باملئات، واآلن قد جنوا من العثار ألم كانوا قد مسعوا من 
  اخلليفة األول كثريا عن املسائل املختلَف فيها. 

اك مسجدا قد أثار بعض الناس الشـغب  مث يتبني من الرؤيا الثانية أن هن
، فاملراد من املسجد يف الرؤيا هو اجلماعة. فتبني من هذه الرؤيـا  قيمهعلى 

 باملعىن نفسـه) وأن  ناتي كلم(فاخلليفة واملتولّ متولٍّأن مجاعة سيكون هلا 
بعض الناس سيتمردون عليه وأن أحدهم سيسعى إلغوائي أنا أيضا. إال أنين 

، وسأقول هلم صراحة إين إذا انضممت إليكم فسيسـخط  لن أقع يف فخه
جند أنه مسي "غـالم   �علي األمري. فحني نقرأ إهلامات املسيح املوعود 

شهزاده" أيضا، أي غالم األمري. فاملعىن أن الذين هم يرافقون املتمـردين  
(أي سيكون عملُهم ذلك ضد تعلـيم   �سيعتب عليهم املسيح املوعود 

). فهذه هي كيفية الفتنة اليت كانـت  عليه الصالة والسالماملسيح املوعود 
أن مدلول اجلملة  وهو ؛من هو صاحب هذه الفتنة أيضالكنه أخرب  ،مقدرة

سيكون علـى  املتويل أن  ،األمري سيسخط على املتمردين على املتويل" إن"
 الفـريقَني  بني باإلخبار بأن من- ن على باطل. وبعده أفاد يحق، واملتمرد

) أي عامة املصلني وأصحاب األجنمن( ين الذين هلما عالقة باملسجداآلخر
أن هذه الفتنة لن تكون مـن عامـة أبنـاء     - املصلني أفضلَ عامةُسيكون 

فتعني أنه هو املتمرد. إال أنه أفاد  ،جنمناألاجلماعة، فبقي فريق واحد وهو 
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يف  بانفصايل أين سأبقى بعيدا عن مثريي الفتنة هؤالء مع كـوين عضـوا  
  األجنمن. 

هذه الرؤيا واضحة ونقية لدرجة تتبني منها عظمةُ اهللا وصدق اخلالفـة  
  جبالء قدر ما نتدبرها، قد ال ينكرها غري شقي. 

  شاهد هذه الرؤيا

أحدهم: صحيح أن هذه الرؤيا واضحة جدا لكن مـا هـو    قد يقول
الرؤيا  اإلثبات أنك فعال رأيت هذه الرؤيا وما مل يثبت ذلك ال تبقى هلذه

م املسيح املوعود أي مرتلة أو درجة؟ فهو حمق يف هذا الشك، لذا أقد� 
نفسه شاهدا على صدق رؤياي هذه، وقد يتعجب البعض من قويل هذا أن 
املسيح املوعود قد تويف وكيف ميكن أن يعود إىل هذا العامل ليشهد علـى  

ن أنـه  قد تويف إال أنكم سترو �صحيح أنه  :صدق رؤياي. فأقول هلم
أين قصصت هـذه   وهو ٨/٣/١٩٠٧شهد على أين رأيت هذه الرؤيا يف 
، فأبدى قلقا إثر مساعها وقال إن احملترمالرؤيا صباح اليوم التايل على والدي 

املراد من املسجد اجلماعةُ، فقد يعارضين بعض أفراد مجاعيت فأمـلِ علـي   
تب أوال التاريخ مث حيث ك ؛يف دفتر اإلهلاماتوكتبها الرؤيا، فأمليتها عليه 

كتب "رؤيا حممود"، مث كتب الرؤى الثالث. فاإلهلامات يف هذا الدفتر قبل 
 (أُري الناس حينها الدفتر) .�مسجلة بيد حضرته  ،هذه الرؤى وبعدها

زال حمفوظا عندي، وميكن أن يراه كل طالب حق. فالذين  وهذا الدفتر ما
هذا  ما ورد يف أنبيشهدوا ميكنهم أن  �يعرفون توقيع املسيح املوعود 
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نفسه، وأن اإلهلامات لسـنني كـثرية    �حضرته  هبيد إمنا كُتبالدفتر 
، فهذه الشـهادة  �مسجلة فيه، ورؤياي هذه أيضا قد كُتبت فيه بيده 

قوية لدرجة ال يسع أي أمحدي إنكارها. ألن من أنكر مثل هذه اآلية البينة 
  فلن جيد بدا من إنكار كل حقيقة. 

إنسان أن يدرك ملاذا أنا متأكد  ميكن لكل ،فبعد االطالع على هذه الرؤيا
ومطمئن مبسألة اخلالفة هلذه الدرجة، وملاذا ظللت أثري موضـوع اخلالفـة   

  وأؤيدها يف أيام الفتنة غري مبال بكل مقاومة. 
هذه الرؤيا شـيطانية أود أن أزيل أيضا شبهة أنه ملاذا ال ت املسـيح  ف ؟عد

إليها بإجالل وسجلها يف دفتر إهلاماته، مث حتققت حرفيـا   نظر �املوعود 
بعد سنتني. فالرؤيا اليت تتحقق ذا الشأن ال ميكن أن تكون شيطانية، ألنـه  

يف ويبقى أي فرق بني الرؤى الرمحانية والشـيطانية.   نلفإذا عدت شيطانية 
  هذه احلالة ميكن أن يعد الناس كل إهلام شيطانيا.

  مسألة الخالفة علىسماوية الثانية الشهادة ال

علم بأي نزاع عن اخلالفة، قال يل أحد مل يكن يل أي  حيث م١٩٠٩يف 
بعد انتخاب اخلليفة األول: ميان صاحب، اآلن تقريبا يف اليوم اخلامس عشر 

جيب إمعان النظر يف صالحيات اخلليفة، فقلت له ردا على قوله: كان ذلك 
قد أقيمت بعد، أما اآلن أي بعـد البيعـة فـأىن     حني مل تكن اخلالفةممكنا 

حنـدد   أن للخدام أن حيددوا صالحيات املخدوم. إذ كيـف ميكـن لنـا   
صالحيات من بايعناه، وبعد ذلك مل يتكلم معي حول هذا املوضوع وكنت 
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رؤيا أن هناك بيتـا عظيمـا    ١٩٠٩ /كانون الثايننسيته، مث رأيت يف يناير
ضعت أعوادو اإلكمال؛ور يف طإال أن السقف  ،جاهزخشبية علـى   قد و

بعد. وهناك بعض األعشاب موضوعة على األلواح اجلدران ومل توضع عليها 
نثار أمحـد  ومرزا بشري أمحد، وخشبية. مث رأيت مري حممد إسحاق،  أعواد

) واقفني بالقرب الذي كان جنل السيد بري افتخار أمحد اللدهيانوياملرحوم (
وهـو  يت يف يد السيد مري حممد إسحاق علبة كربيت من ذلك املكان. ورأ

يخرج منها عودا ليحرق تلك األعشاب، فأقول: إن هذه األعشاب سـوف  
فال حترقها اآلن حـىت ال   ،ولكن مل حين الوقت لذلك بعد ،تحرق ال حمالة

اخلشبية أيضا. فامتنع من إرادته. فمشيت إىل جانـب   حتترق معها األعواد
إليها وإذا بالسيد مري  إال قليال حىت مسعت ضجة، فالتفتّآخر. وما مشيت 

حممد إسحاق خيرج عودا تلو عود من علبة الكربيـت ويشـعلها ليحـرق    
األعشاب. ويفعل ذلك بسرعة هائلة خشية أال أعود إليه فأمنعه. ولكن أعواد 

إليـه   عدتالكربيت ال تزال تنطفئ بسبب السرعة. وعند رؤية هذا املشهد 
يف أشـعل النـار   قد كان ولكن قبل وصويل إليه  ،منعه من ذلكمسرعا أل

األعشاب. فقفزت يف النار وأطفأا، ولكن قبل أن أجنح يف إطفائها كاملـة  
   بعض األعواد اخلشبية. رءوساحترقت 

حكيت هذه الرؤيا للسيد حممد سرور شاه ظهرا يف اليوم نفسه فقال يل 
مث حكى أن مري حممـد   ،ققتمبتسما: مبارك لك، فإن هذه الرؤيا قد حت

إسحاق احملترم قد أرسل بضعة أسئلة إىل سيدنا اخلليفة األول مما أثار ضجة. 
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. وبعد قراءا قـال قـد   �مث كتبت هذه الرؤيا إىل سيدنا اخلليفة األول 
 ،بالتفصيل على ورقة وقال يل أن أقرأهـا  حادثةًحتققت الرؤيا. مث كتب 

 وحني أيت قراءا أخذها مين ومزقها. إن املولوي سيد سرور شاه شاهد
فقد حتققت هذه الرؤيا حرفيا. ويف الرد  سأل،وميكن أن ي ،هذه الرؤيا على

وكانت نار خطرية تكاد تندلع إال أن  ،على تلك األسئلة تبني نفاق البعض
حترقت فظلـت  بعض األعواد قد ا رءوساهللا بفضله أطفأها آنذاك، إال أن 

 يف هذه الرؤيا أيضا أن األعشاب سـت حرق النار تشتعل داخلها، وقد أُخرب
  وهذا ما حدث فعال. ،أخريا

  الشهادة السماوية الثالثة عن مسألة الخالفة

كانت الفتنة قد ظهرت إال أن اقتراح عقد اجللسة مل يكن قد صـدر إذ  
 خطابا حولاملسيح  رأيت يف الرؤيا أن هناك جلسة يلقي فيها حضرة خليفة

، مث من معارضيهبعض احلضور اجلالسني أمامه كان و، موضوع اخلالفة قائما
على ميينه وقلت له: يا سيدي، ال تقلق فلن يصل شخص إليك ووقفت أتيت 

فنحن خدامك. فقصصت هذه الرؤيا على حضـرته، مث   دونك إال أن لك
رج أيضـا لتقـدمي   عندما صدر اقتراح لعقد اجللسة وحضر الناس من اخلا

مسألة اخلالفة، وقام حضرة اخلليفة األول يف فناء املسجد الصغري  يفاملشورة 
فأمرين باجللوس على ميينه بناء علـى   ،إللقاء اخلطاب، وجلست على يساره

وبعد خطابه طلب مين أيضا أن أقول شيئا، وبينـت موضـوعا    ،هذه الرؤيا
  معناه إمنا حنن مطيعوك متاما. 
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  السماوية الرابعة على مسألة الخالفةالشهادة 

حني بدأ نزاع اخلالفة وصحيح أين كنت قد رأيت تلك الرؤيـا الـيت   
رأيت الرؤيـا  قد كما كنت ، �أخربتكم أا مكتوبة بيد املسيح املوعود 

بعض املنافقني بأسئلة مـري حممـد    رءوسفيها اشتعال  تاألخرى اليت ذكر
وكنت أريد  ،لى طبعي نوع من الثقلمع ذلك كان علكن و ،إسحاق احملترم

مرارا أن يدلين على  �فدعوت ريب ر بوضوح أكثر عن هذه املسألة. أن أخب
ال يهمين االنتماء إىل  إذق، احلاحلق ويكشف علي احلقيقة، وأن خيربين ما هو 

فظللت أدعو اهللا بضراعة وابتـهال   .أي حزب أو فريق، وإمنا يهمين رضوانه
قبل اجللسة حيـث   الليلةسة، ومل أخبر شيئا، حىت جاءت يف األيام قبل اجلل

كانت تطرح هذه األسئلة، فازداد اضطرايب وبدأ قليب خيفق بسرعة هائلـة،  
كثريا يف تلك الليلة وقلت يـا   هللا فتضرعت ،أفعله اآلن مما جيب أنوقلقت 

ين إىل مـن أحنـاز  ف ،عرض هذه القضيةإهلي، صباح غد ستوإين أرى ،أخرب 
 ،إال أين أريد رضوانك وال أصر على معتقدي ،اخلالفة على احلق حىت اآلن

ولذا أريد أن حتل هذه املسألة ليطمئن قليب، فجرى على لسـاين صـباحا   
 وبعـدها  )،٧٨الفرقـان:  ( �قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُم� :كلمات

تدل على  �قُلْ�فظة ألن ل ،على حق إين :انشرح صدري وقلت يف نفسي
أن أقرأ على الناس احلكم اإلهلي. فلو كان  مرتولذا أُ ،أن فكريت صحيحة

أمسعـت   قد كنتو"ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُم"  :معتقدي خاطئا لقيل
  وال أتذكر اآلن أمساءهم.  ،هذه الكلمات لعدد من الناس
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  مسألة الخالفةالشهادة السماوية الخامسة على 

 ،قبل ثالث سنوات من وفاة سيدنا خليفة املسـيح  رؤياكنت قد رأيت 
نواب احملترم أيضا، فبعد ثالث سنوات اللوصيته عالقة ب ه ستكونوتأويلُها أن

  . ةعظيم كانتأثبت اهللا بتحقيق هذه الرؤيا كم 
  الشهادة السماوية السادسة على مسألة الخالفة

وحني انطلقت من  ،ذهبت إىل "مشلة" لبضعة أيام ١٩١٣ /أيلوليف سبتمرب
لكن بعد وصـويل إىل هنـاك    ،هنا كانت صحة سيدنا خليفة املسيح جيدة

 وأينالساعة الثانية ليال كان يقارب  رأيت يف الليلة األوىل أو الثانية أن الوقت
مـن سـكان   ( ،إذ جاءين مرزا عبد الغفـور  )؛يف قاديان(جالس يف غرفيت 

وناداين من حتت فلما ضت وسألته ما األمر، قال إن حضـرة   )""كالنور
ا بسبب احلمدرجة. وقـال   ١٠٢ وصلت إىلى اليت خليفة املسيح يتأمل كثري

يف  تقرأهاا قد نشرنا وصيتنا"، فيمكن أن "أن ألخربكإن حضرته أرسلين  :يل
دت فلما رأيت هذه الرؤيا قلقت جدا، وأر /آذار.جريدة بدر يف شهر مارس

أن أعود. مث رأيت من املناسب أن أستفسر أوال، هل حضرته فعال مـريض،  
حال حضرته، فكتب حضـرته يف   عنفأرسلت من هناك برقية سألت فيها 

الرد أنه جيد. كنت قد سردت هذه الرؤيا يومذاك على نواب حممد علـي  
خان زعيم مالري كوتله واملولوي سيد سرور شاه احملترم، ورمبا مسعها أحـد  

رمبا وميان عبد اهللا خان احملترم و ،ميان عبد الرمحن خان احملترمونواب، الأبناء 
  ميان عبد الرحيم خان احملترم، ألين كنت قصصتها يف جملس هناك. أيضا 
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ظ كيف أن اهللا أخربين عن وفاة حضرته قبل الوقت اآلن ينبغي أن يالح
فكريه وختمينه. أربعة أمور ال يقدر على اكتشافها أحد بت وكشف علي  

  أوال: أن وفاة حضرته ستكون باحلمى 
  وثانيا: أنه سينشر الوصية قبل الوفاة 

  /آذاروثالثا: أن تلك الوصية ستنشر يف شهر مارس
  ورابعا: ستكون لتلك الوصية عالقة ببدر 

وإذا أضفت إىل هذه األمور األربعة خامسا فلن يكون غري مناسب، وهو 
لتلك الوصية عالقة يب أيضا، ألنه إذا مل  ه ستكونأن أنه يتبني من هذه الرؤيا

تكن كذلك ملا كان إلخباري بإرسال رجل أي معىن، وهذا ما ال يسـتطيع  
 فبدىحقيقتها  علىأحد أن يفهمه قبل الوقت، لكن األحداث حني ظهرت 

جليا أن هذه الرؤيا تشري إىل خالفيت أيضا، لكن ملا كان هذا األمر مل يكـن  
  لذا فحني أريت هذه الرؤيا، مل يكن ليخطر بالبال.  وتومهي،ليت خيطر يف خمي

منـها   ، أربـع آنفاالنتائج اخلمس املستنبطة من هذه الرؤيا املذكورة إن 
أي وفاته باحلمى وهو ما حدث فعال، كمـا أن الوصـية أيضـا     ؛واضحة

 /آذارواضحة ألنه قد نشر الوصية قبل الوفاة، كما أن نشر الوصية يف مارس
األمر  فيه.ونشرت أيضا  /آذارألنه قد كتب الوصية يف مارس أيضا، ضحوا

أي كانت للوصية عالقة ما يب كما حدث. أما األمر  ؛اخلامس أيضا واضح
نشرت يف  قدفبحاجة إىل شرح، ألن وصيته ؛ بدرقراءا يف أي ميكن  ،الرابع

كانـت  مل تنشر يف جريدة بدر، ألـا  وجرائد "الفضل" و"احلكم" و"نور" 
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يف بدر؟ فلفهمه جيـب أن نتـذكر أن الـرؤى     قراءامنقطعة، فما معىن 
والكشوف تتحقق أحيانا حرفيا وأحيانا يكون هلا تأويلٌ، وأحيانـا يتحقـق   
جزء منها حرفيا وجزء حيتاج إىل التأويل، وهذه الرؤيا أيضا من هذا القبيل، 

كان ، ققت جبالءفكما أن األمور األربعة من هذه الرؤيا واضحة وجلية، وحت
جزء منها حباجة إىل تأويل أيضا. إال أن األمور األربعة صدقت الرؤيا، أمـا  

عشر، فقد مسـى اهللا   رابعالقمر ليلة ال هو "بدر"أن  تأويل هذا األمر الرابع
ليخفي نوعا مـا.  وذلك بدر ببدرا ملشاته  /آذاراليوم الرابع عشر من مارس

أي - الرابع عشر، فالوصية نشرت رمسيـا وبني أن هذا احلادث سيظهر يف 
حصرا،  /آذاريف الرابع عشر من مارس -قرأها أمينها نواب حممد علي خان

  ويف التاريخ نفسه تقرر انتخاب اخلليفة.
  الشهادة السماوية السابعة على مسألة الخالفة

رأيت  أنلقد حدث قبل ما يقارب ثالث سنوات أو أربع أو أقل بقليل 
فأخربين أحد يف الطريق بوفاة  ،أين راكب يف سيارة وهي متوجهة إىل بييت

فقلت للسائق أن يسرع ألصل بسـرعة. وكنـت    ،سيدنا خليفة املسيح
قصصت هذه الرؤيا أيضا على عدد من اإلخوة قبـل وفـاة حضـرته،    

نواب حممد علي خان واملولوي سرور شاه  :وهم ،(وأتذكر أمساء بعضهم
حممد  وب علي عرفاين واحلافظ روشن علي، ورمبا كان ماستروشيخ يعق

حمامي احملكمة العليا من الهور أيضا) مث طرأت علي احلاجة  ،شريف يب ايه
يف السفر إىل الهور ألمر مهم يف أيام مرض حضرته. فلما كانت صحته 
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متأزمة رأيت من املناسب أن ال أذهب، فاستشرت اإلخوة ما الذي ميكن 
رأيتين يف الرؤيا أين مسافر  لـما ألين ؛أخربتهم أين أخاف السفرفعلُه، و

وصلين اخلرب بـأن حضرته قد تويف. وأخاف أن حيدث ذلك  ،يف سيارة
يف احلقيقة، فاقترحت أن يرسل شخص آخر لسد احلاجة. لكن مـن ذا  
الذي ميكن أن مينع مشيئة اهللا من الظهور، فلما كان حضرته يقيم يف مرتل 

ومن هناك كنت آيت لصالة اجلمعة  ،حملترم، وكنت أيضا أقيم معهنواب ا
يف قاديان، ففي اليوم الذي تويف فيه حضرته أتيت كاملعتاد إىل قاديان ألؤم 

جتهزت للعودة بعد الصالة من الطريـق   ،صالة اجلمعة وكما هي عاديت
الذي مير من السوق، إذ تلقيت رسالة من نواب احملترم أنه ينتظـرين يف  

ألنه يريد أن يتحدث معي يف أمر، فلما وصلت  ،احلارة األمحدية ويدعوين
فجلسنا فيها كالنا ورافقَنا الدكتور خليفـة   ،إليه كانت سيارته جاهزة

املساعد. فانطلقت السيارة إىل مرتل النواب، فلمـا   ، اجلراحرشيد الدين
أت عد يف ميدان مدرسة تعليم اإلسالم وبـد وصلت إىل الشارع الذي أُ

فقمـت  تسري عليه، جاءنا أحد خدامه ركضا وقال: لقد تويف حضرته، 
 ،أن يزيد سرعته لنصـل بسـرعة  تلقائيا على الفور وطلبت من السائق 

  قد حتققت الرؤيا.  :فتذكر نواب احملترم تلك الرؤيا، فقال يل
ال ينكرها غري الشقي لدرجة  �هذه الرؤيا دليل عظيم على وجود اهللا 

الرشد املتناهي واهلدى حملـب  جالبة ض قبول الصدق أصال، فهي الذي يرف
احلق، ويتبني منها أن اإلنسان مهما سعى جاهدا لتفادي القرار اإلهلي آالف 
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ألغيت السفر إىل  قد فاألمر الذي كنت ،املرات ال بد أن يتحقق القدر اإلهلي
  . متاماقد حدث يف قاديان  خوفاً منه؛ الهور

  وخالفتي ���� الثامنة على وفاة حضرته الشهادة السماوية

قبل ما يقارب ثالث سنوات أو أربع قد رأيت يف الرؤيا أين جالس مـع  
ويبدو أن احلكومة الربيطانية قـد عينـتين    ما، احلافظ روشن علي يف مكان

وقد عينت على هذا املنصب بعد الرئيس السـابق "السـري    ،رئيس اجليوش
فقلت عنـد   ،يسلم يل تفاصيل املنصب"، واحلافظ روشن علي أومور كري

 هـذا  تسلُّمي املنصب: إن هناك نقصا يف كذا من األشياء، فكيف أسـتلم 
فظهر (وكنا على السطح)  السقفكالمي إذ انشق أُي فلم أكد  ؟!املنصب

وخيل إيل أنه هـو رئـيس    ،�منه سيدنا اخلليفة األول للمسيح املوعود 
أفواج بريطانيا يف اهلند "السري أومور كري" فقال يل: ليس يل ذنب يف ذلك 

  لورد كتشنر". الفإين قد استلمت هذا الشيء هكذا من "
وكنت  ،معناها وما ميكن أن يكونكنت أستغرب دوما من هذه الرؤيا 

عظم قدرةَ اهللا إذ أبدي احلرية بعد سردها على اإلخوة، إالم تشري؟ لكن ما أ
تبني عند حدوث األحداث أن هذه الرؤيا شهادة عظيمة جـدا علـى أن   

حبسب مشيئة اهللا  إمنا كانالقرار الذي حصل بعد وفاة سيدنا خليفة املسيح 
ورضوانه. فعند وفاة حضرة املولوي احملترم مال طبعي إىل أن هذه الرؤيـا  

ه بعد وفاة املولوي ستعهد رت فيها أنخبِوكنت قد أُ ،كانت نبوءة عظيمة
وهلذا السبب أُريت حضرة خليفة املسيح يف لبـاس "السـري    ،اخلالفة إيل
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أومور" وكان املراد من قيادة اجليش إمامةَ اجلماعة. ألن مجاعات األنبيـاء  
بناء على الرؤيـا   بواسطتها يهب اهللا الغلبة للدين. وهناك أملٌ جيوشأيضا 
تحقق إن شاء اهللا بواسطة اجلماعة اإلسـالمية  أن مهمة التبليغ ست يف أيضا

األمحدية ال بواسطة غري املبايعني إال ما شاء اهللا. فالربكة ستكون حصرا يف 
  أعمال املبايعني. 

تبدو شهادة قوية، وبقدر ما نتدبرها تتجلى  فإاهذه الرؤيا  نتدبرعندما 
بـ"اللورد  �عود يف هذه الرؤيا وصف املسيح املو إذ ؛منها العظمة اإلهلية

كتشنر" وسيدنا اخلليفة األول باسم "السري أومور"، وعندما ننظر إىل منصيب 
 يف نفس العام الـذي ، يتبني لنا أن اللورد كتشنر غادر اهلند املسؤولينهذين 

، وعني "السري أومور" رئيس القوات مكانـه.  �املسيح املوعود  تويف فيه
غادر يف  " قدأومور كرييب أن "السري لكن هذا ما حدث يف املاضي، فالغر

يف كـان ذلـك   سيدنا اخلليفة األول، و تويف فيه نفس العام والشهر الذي
على هذه املهمة. فهل ميكن أن يصـف   �وأقامين اهللا  ١٩١٤ /آذارمارس

شيطانية، أو هل ميكن ألي إنسان أن خيترع  بأا أي سعيد الفطرة هذه الرؤيا
أمرا قبل سنتني أو ثالث من حدوثه، هل كان ممكنا أن أخترع من عنـدي  

وأُمسعها الناس قبل سنتني أو ثالث سنوات، مث تتحقق؟  كلها هذه األحداث
، ويف عام /آذارذا الذي أخربين أن خليفة املسيح سيتوىف يف شهر مارس فمن

نتخب خليفة بعده. فهل أحد غري اهللا أيضا يقدر على وأين سوف أُ م١٩١٤
  بيان ذلك؟ كال ال ميكن. 
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إن ما أُري يف هذه الرؤيا أن هناك نقصا يف األشياء اليت تسـلَّم يل، وأين  
أرفض تلقّيها يف هذه احلالة فكان إشارة إىل بعض األشخاص الذين أثـاروا  

سيح من هذا االعتـراض الـذي   الفتنة اآلن، وإن اهللا قد برأ سيدنا خليفة امل
يلصقه البعض به، أن حضرته لو أطلع الناس على سرائر هؤالء يف عهده علنا 

ملا ظهرت الفتنة اليوم. فـاهللا   ،ومل يكتف باإلشارات أو طردهم من اجلماعة
من ق بل املولوي احملترم قبل األوان أن هذا العيب ليس من عهدهتعاىل قد رد، 

 �ن هؤالء كانوا قد فسدوا يف زمن املسيح املوعـود  بل من ذي قبل، وأ
  نفسه، وأنه ال دخل له يف فسادهم، فهم كانوا فاسدين قبله. 

فقد يعترض أحد أن هذا التأويل اختلق اآلن، لكن جيب أن يتذكر أن علم 
التأويل حيدث بعد حدوث أي حادث، فهذه الرؤيا واضحة وليس فيها أي 

أن التأويل الذي بينتـه ال  بن يتوصل إىل النتيجة تعقيد. فكل واحد يستطيع أ
كنت قد قصصت هذه الرؤيا على احلافظ روشن علي قبل  .منه أفضليوجد 

  األوان وعلى اإلخوة اآلخرين إال أنين ال أذكر أمساءهم. 
  الشهادة السماوية التاسعة على الخالفة

اخلالفة ووفـاة سـيدنا    علىقد أخربين عن النـزاع  �كما كان اهللا 
كذلك قد أخربت أيضـا مـن    ،خليفة املسيح ووصيته وخالفيت قبل الوقت

  ويثري الفتنة الشديدة وأنه سيخيب.  سيتصدي يلالذي 
يف  �فقد رأيت قبل ما يقارب سبع سنوات يف حياة املسيح املوعـود  

يف أين يف غرفـة   ١٩٠٢عام  /تشرين الثاينأو نوفمرب /تشرين األولأكتوبر
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وجيلس  ريليجنـز" أوفالسكن الداخلي للمدرسة أو يف مكتب جملة "ريفيو 
هناك املولوي حممد علي على صندوق كبري وأنا واقف على بعد، مث دخـل  

اهللا التاجر احملترم من الباب وبعد رؤيته لنا قال: ميان صاحب،  رمحتشيخ 
أطول، بينما قلت أنا:  أأنت أطول أم املولوي احملترم؟ فقال املولوي احملترم: أنا

أنا أطول. فقال شيخ احملترم تعالوا نقس كليكما، فأراد املولوي احملتـرم أن  
 عـن األوالد  ، فرتل ولكن بصعوبة، كصعوبة نـزول الصندوق عنينـزل 

السرير العايل، لكن عندما أقامين شيخ احملترم معه قال فجأة: كنت أظن أن 
ن أنك أطول. فقلت: نعم أنـا أطـول.   املولوي احملترم أطول، لكن تبني اآل

مث رفعـه وأراد   .إذن أرفع املولوي احملترم ليكون مبحاذاة كتفيك :عندها قال
أن جيعله مبحاذاة كتفي إال أنين كنت أرتفع بقدر ما كان يرفعه، لكنه جنـح  

عنـد مسـتوى   فكانت قدماه  ،أخريا يف جعله مبحاذاة كتفي بصعوبة بالغة
ب جدا. فهذه الرؤيا من الزمن الذي مل يكن هناك وهم ، فاستغرركبيت تقريبا

وتصور حبدوث الرتاع واخلصومة. فليس من قدرة اإلنسان أن خيـرب عـن   
األحداث اليت ستحدث بعد سبع سنني. كنت قد قصصت هذه الرؤيـا يف  

املقـيم   الزمن نفسه على املولوي سرور شاه احملترم وسيد ويل اهللا شاه احملترم
وسيد حبيب اهللا شاه احملترم الذي يدرس يف السـنة   (الشام) تحاليا يف بريو

األخرية يف كلية الطب. وميكن أن تؤخذ منهم الشهادة. وآمل أم يتذكرون 
على بعض اإلخوة اآلخرين أيضا، إال أنين  قصصتهاهذه الرؤيا، ورمبا كنت 

مل حيث  امات،قياس الق مما ميكن أن يعنيه ال أتذكر أمساءهم. كنا نستغرب
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حيا. ومن ذا  �وكان املسيح املوعود  ،تكن قضية اخلالفة وال بيعة اخلالفة
الذي كان يفهم أن األوضاع سوف تتغري وتظهر يف صورة أخرى، لكـن  
كالم اهللا يأىب إال أن يتحقق. فقد أقام أصدقاء املولوي احملترم إياه مقـابلي  

انه، فقدر مـا بـذل   وأفشله اهللا فشال ذريعا، حىت أنه اعترف شخصيا و
من األمحـديني   باملئة ٩٧أصدقاؤه املساعي الكثرية لريفعوه حطَّه اهللا وجعل 

  أتباعي. ورفعين بلم مشل اجلماعة بواسطيت. 
اآلن أقول أخريا جلميع حميب الصدق إم إذا مل يستطيعوا حىت اآلن اختاذ 

اآلن. ألن هذا األمر حصل من اهللا وليس  فليتخذوهالقرار خبصوص اخلالفة، 
ألي إنسان دخل يف ذلك، فإذا رفضتم هذا الصدق اآلن فستضطرون لرفض 

أيضا. فتقبلوا احلق وال ختلقوا الفرقة يف اجلماعة.  �سيدنا املسيح املوعود 
من أنا وما مكانيت؟ إمنا أنا خادم اجلماعة الذي أراد اهللا أن يلم بواسطته مشْل 

اآلن،  وال من قبل، ماعة، فالعمل كله هللا، مل تكن يل أي رغبة يف اخلالفةاجل
حني أقامين على هذا العمل قمت، وليس يل أي دخل فيـه.   �إال أن اهللا 

روا بعد االستماع إىل هذه األمور أن اهللا إذا كان قد أطلعين قبل ميكن أن تقد
 وفاة اخلليفـة األول  عاماخلالفة وصدقِ اخلليفة و علىالوقت على النـزاع 

فهل  ؛وأوضاعِ مرضه كلها ،خرب وفاته يف السيارة يوتلقّ ،ه، ووصيتهاشهرو
الرؤى األخرى بتحققها  كان ميكن أن يتردد قليب ولو حلظة؟ مث حني كَشفت

أراد أن أكون أنا اخلليفة الثاين، وأن أتلقى املعارضـة   �يف موعدها أن اهللا 
هل كان ميكن يل أن أستمع إىل مشورة هؤالء عن ف ؛أيضا، ومع ذلك أجنح
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الذين كانوا يشريون علي أن أختلى عن هذه املهمـة؟ فهـل    ، وهماخلالفة
محاين اهللا  .قرار اهللال رافضايسعين العمل ضد مشيئة اهللا؟ فإن فعلت فسأكون 

ومل يتحقق ما أراده الناس.  �اهللا حتققت إرادة من مثل هذا التصرف. لقد 
ن قبِل احلكم اإلهلي ومل يتمسك بالعناد والتعنت بعد مشاهدة هذه فطوىب مل

  الشهادات السماوية.
  

�����  
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم  

òànm@lbĐ�@ @
@@ïãbrÛa@òÐîÜ¨a@ñŠšy����@ @

ــي      ــر فـــ ــر والعصـــ ــالتي الظهـــ ــد صـــ ــي بعـــ ــاه فـــ ــذي ألقـــ  ٢٧(الـــ
  بمناسبة الجلسة السنوية في قاديان) ١٩١٤ /كانون األولديسمبر

  
وأشـهد أن حممـدا عبـده    وحده ال شريك له أشهد أن ال إله إال اهللا 

بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ � أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .ورسوله
مالك يومِ الدينِ * إِياك نعبد الْحمد للَّه رب الْعالَمني * الرحمنِ الرحيمِ *  *

وإِياك نستعني * اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ 
الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغآمني �الْم  

اده إذ ال ميكن على املسلمني وما أعظم فضلَه على عب �ما أعظم منةَ اهللا 
أن خيجل أي مسلم يف العامل أمام أحد يف أي قضية، فالتعصب غري الشرعي 

يف  �والعناد والتعنت أمور سيئة وكريهة جدا، أما املسلم فقد أقامـه اهللا  
مكانة رفيعة حبيث ال يصل إليها أي إنسان آخر يف العـامل. كنـت أبـني    

وهو  ؛ءيت الفاحتةَ، وأبينه اآلنموضوعا آخر، لكنين تذكرت أمرا آخر أثناء قرا
 ؛أن اإلنسان يواجه عثرات كثرية يف اختاذ أي قرار ألن عقله حمدود. فانظروا

. مث قال الفالسـفة:  خمتلفة تشكِّلها معادنأن السماوات  يف زمنكان يظن 
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بل إن السموات هي منتهى النظر وليست شيئًا ماديا، وال نعرف مـا   ،كال
فالعلوم اليت كانت  ؛وهذا هو حال مجيع العلوم .الذي حيدث غدا أو بعد غد
أخذت مكاا. كان يقـال يف   علوم أخرىبل  ،قبل مائة عام ال توجد اآلن

تبني أن  ا. لكن اآلن هلا السابق: هناك مشس فقط وسائر الكواكب ال عالقة
 ومـا تقع على بعد شاسع جدا وحجمها هائل جدا النجوم هناك كثريا من 

 .وهي أكرب من الشمس بأضعاف كثريةإال يف هذا الزمن، وصل نورها إلينا 
كان يظن يف زمن واملثل مشهور، أن إبرة البوصلة تتجه دوما إىل الشـمال،  

وبعد  إىل الغرب، تنحرف يف ظروف خاصةإال أن التجارب أثبتت أن إبرا 
حيدث التغري يف العلوم لدرجة  ؛وصوهلا إىل نقطة معينة تبدأ بالعودة. باختصار

. صحيح أن اهللا قد رزق اإلنسان العقـل  سيتغري مستقبالما يوجد اليوم  أن
والفهم لكنه مل يرزقه عقال ال يتغري قراره، ولذا علَّم اهللا املسلمني أن يـدعوا  

ينبغي أن يـدعو اهللا   ؛ فاليتعثر كثريا يف أمور كثرية دوما. وملا كان اإلنسان
يتحقق العمل الفالين، بل جيـب أن يـدعو اهللا   أن ، أو حمدداأن يعطيه شيئا 

قائال: يا إهلي، أرجو أن حتقق يل ما هو خري يل يف نظرك، وأن أنال ما هـو  
ا وصحيحا كان اهللا ال خيطئ فالقرار الذي يتخذه يكون صوابا. خري يل. فلم

العامل للتوصـل إىل   شؤونفهذا طريق سهل ورائع جدا لكل إنسان يف كل 
قرار. وهذا كان سهال لنا حنن أيضا. كان جيب على كل من مل يفهم مسألة 

: يا إهلي، إذا كانـت مسـألة   �اخلالفة أن يدعو اهللا ويستخريه ويقول هللا 
منيها، وإال فأرِين الطريق القومي وامحين من االحنراف عن اخلالفة صحيحة ففه
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الصراط املستقيم. لكن املؤسف أن الكثريين ال يهتمون ذا. فقد اقترحـت  
إمـا يف الرؤيـا أو    ؛فحني عملوا به نالوا اهلداية ،ذلك على كثري من األحبة

يعتريه أو طمأم اهللا وأقنعهم بوسيلة أخرى. فإذا كان أحد ما زال  ،اإلهلام
  سوف يهديه اهللا حتما.فليفعل ذلك، فل الشك والتردد

وهناك أربعةَ عشر أمرا آخـر أود   ،لقد بينت يف اخلطاب األول أمرا واحدا
أن أتناوهلا، وأربعة منها ستأخذ الوقت املماثل لألول لكنين ال أجد اآلن قـوةً  

تـدرجييا   أتعاىفوال وقتا لبياا. وهناك أمر مهم آخر سأتناوله غدا، احلمد هللا 
، لذا أود أن أتناول بقية األمـور  يؤملينإال أن صدري  ،السعال بفضل اهللا من

إذا  املسـتقبل بشيء من االختصار، فسوف أبينها بالتفصيل يف وقت مـا يف  
  وفَّقين اهللا لذلك. 

ò�bî�Ûa@ @
فقد اخندعت منه مجاعتنا  ؛األمر الثاين الذي أود أن أتناوله هو السياسة

ألي مدى ميكن  والسؤال هو:ب ابتالء كبريا، كثريا، وهذا األمر أيضا سب
وإذا كانت سـيئة   ؟جيد أم ال أمرالسياسة  وهل ؟أن نشارك يف السياسة

 .فألي حد، وإذا كانت جيدة فألي حد؟ فهناك اختالف كبري يف ذلـك 
واضعا هذه الوسوسـة يف البـال    �حني أتدبر تعليم املسيح املوعود 

قد  � هال يستطيعون القول إن أجدهم ،وأسأل الذين رافقوه وعايشوه
قط إىل السياسة أو لفت انتباههم إليها، لكن يف هذه احلالة يثار  وجههم

  :اعتراض ال من املثقفني ثقافة حديثة فقط بل من الناس القدامى أيضا، أنه
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  ؟لماذا تمنع الجماعة اإلسالمية األحمدية من السياسة

نع متملا كانت السياسة لغوا لذا ميكن أن يقول أي غيب قليل العقل أنه 
التاريخ لن يقول وإال أن املطّلع على أوضاع األمم املاضية  ،اجلماعةُعنها 

ذلك أبدا، ذلك ألن مدار احلكومات والسلطنات املادية يتوقف علـى  
السياسة فقط، مث إن اهللا قد بين بعض القواعد للسياسة يف القرآن الكرمي. 

القرآن  قدمهافعل ذلك ألا كانت جيدة، ولو مل تكن حسنةً ملا  وإمنا
نال الكرمي. ويف الطرف اآلخر نرى أن اإلضرابات تؤدي إىل الفوائد وت

احلقوق، كما أن احلكومات أيضا ال تكره بعض اإلضرابات الشرعية، ا 
وعود السياسة؟ وملاذا ى عنها املسيح امل فلماذا متنع اجلماعة األمحدية من

  ؟ �
اعتقـادي  وإمنا الفرق بني  على اإلطالق،أن السياسة غري جمدية  ال أعتقد

الفوائد اليت يذكروا، ومبا  عن ختتلف، اآلخرين أن الفوائد اليت أراها واعتقاد
على األمحديني االبتالء بسبب ذلك، أود أن أبني لكـم احلقيقـة    أنه يخشى

 بأسـلوب نا القرآن الكرمي علَّم لقدراد اهللا. األصلية ليبت يف األمر لألبد إذا أ
. فوائده وأضرارهسهل أنه إذا أردنا التأكد من فائدة أي شيء فينبغي أن نتدبر 

يسأَلُونك عـنِ الْخمـرِ   �عن اخلمر وامليسر يف القرآن الكرمي:  �يقول اهللا 
 عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمِسرِ قُلْ فيالْماوهِمفْعن نم را أَكْبمهإِثْماسِ ولنالبقـرة:  ( �ل

أي يسألك الناس عن اخلمر أهي حالل أم حرام، كما يسألونك عـن   )٢٢٠
امليسر، فقل هلم: (وما أطيب دين اإلسالم الذي ال ينكر إجيابيات أي شـيء،  
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مـا  فما أروع اجلواب وما أطيبه) أن فيهما بعض األضرار ويف الوقت نفسه هل
  بعض املنافع أيضا، إال أن أضرارمها تفوق منافعهما.   

إذ مل يقل هلم ردا على سؤاهلم: ال تشربوا اخلمر وال  !جواب لطفه منما أف
الكـثرية. فعلـيكم أن    فيهما بعض املنافع واألضرار إن بل قال ،تلعبوا القمار

 لنا املبدأ أن يف تقرروا بأنفسكم ما الذي جيب عليكم؟ ففي هذه اآلية بين اهللا
وإذا كان النفع يف أي شيء أكرب من ضرره فعلينا أن  ،كل شيء نفعا وضررا

وإذا كان ضرره أكرب من نفعه فلنمتنع عنه. فنظام العامل كله يسري على  ،خنتاره
هذا املبدأ. فكل إنسان حني يرى يف أي شيء نفعا أكرب خيتاره ويترك ما جيد 
فيه ضررا أكرب. فبحسب هذا املبدأ جيب أن تنظروا إىل السياسة، فالسياسـة  

كون حالال يف وقت ويكون سيئًا حبد ذاا لكننا نقول: إن شيئًا ي أمراليست 
يتقرب به العبد إىل اهللا  عملالشيء نفسه حراما يف وقت آخر. فالصالة مثال 

طلوع الشمس أو غروا فهو بدال مـن أن   لكنه إذا صلى الصالة نفسها عند
ا أنـا  حبق الصائم: إمن �ينال القرب اإلهلي يعد شيطانا. وكذلك يقول اهللا 

يقول: إن الذي يصوم يوم العيد فهـو شـيطان،    �لكن النيب  .أجره(اهللا) 
وصفه عمال شيطانيا إذا  �فصحيح أن الصيام من أفضل احلسنات لكن النيب 

قام به أحد يوم العيد. ومن هنا تبني أن أمرا يكون جيدا حسـنا يف وقـت   
هر أحد يؤمله فقال ألحد أن ويكون نفسه سيئا يف وقت آخر. فمثال إذا كان ظَ

يزهلكنـه إذا كـان   ، فهذا أمر حسـن ى ظهره وسوف مينحه جائزةعل ك .
شخص يتحدث جالسا يف جملس وجاء خادمه من اخللف وبدأ يكز ظهـره  ال
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ألنه عمل ليس يف حملـه،   ؛عاقَبيسمن احملتم أنه فهل تعرفون كيف سيعامل؟ 
      . فلكل عمل حمل

   ١.ولبيان كل نقطة مناسبة ،إن لكل حديث موعدا
السـبب  فلكنه يصبح جيدا يف وقت آخر.  الشيء سيئا يف وقتفيكون 

ليس هلا حمل. وهـي   أامجاعته من السياسة،  �وراء منع املسيح املوعود 
: إن �ال جتوز حىت لو كانت احلكومة تسمح ا. يقول املسيح املوعـود  

احلكومة حلد ما تسمح بالنشاط يف األمور السياسية، لكنين أرى أن عاقبتها 
  ئة، لذا ال أمسح جلماعيت ا.سي

كبري يف الوالية للقائه، ومعلوم  مسؤولإىل  �ذات يوم ذهب حضرته 
لكنه ذهب إليه باعتباره ضيفًا لـه، كانـت    ،أن حضرته مل يكن يزور أحدا

احلكومة ترى يف تلك األيام أن الرابطة اإلسالمية ستفيد احلكومةَ، فسـأل  
رابطة اإلسالمية، فقـال حضـرته: ال   حضرته عن رأيه يف ال املسؤولذلك 

ها فبين أوضـاعها  فيكمال الدين عضوا  جهأعرفها. فلما كان األستاذ اخلوا
: أنا ال أحب أن يتورط الناس يف �بأسلوب غريب جدا. فقال حضرته 

: أيها املريزا احملترم، ليسـت الرابطـة   املسؤول حلضرتهالسياسة. فقال ذلك 
بل هي مفيدة جدا. فقال: كيف ال تكون سيئة، سيأيت  ،اإلسالمية شيئًا سيئًا
: يا سيادة املريزا، املسؤولويتفاقم. فقال له  فيها السوء عليها زمن يستفحل

لكن الرابطة ليست على شاكلة الكوجنرس.  ،لعلك تقيسها على الكوجنرس
                                                           

 ترمجه مثل فارسي. (املترجم) ١
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ألن نتيجة كل شيء حبسب أساسه، وملا كان أساس الكوجنرس سيئًا فقـد  
دت القواعد للرابطة حبيث ال ميكن أن حيدث فيهـا  دبينما ح .أنه ضارثبت 

اليوم لكنك سترى بعد أيام  تفكريك هذا: �البغي والتمرد. فقال حضرته 
. مث أثبتت األحداث أن اليوم الكوجنرس ينجزهاأن الرابطة أيضا تقوم بأعمال 

ا  يطالبالرابطة اإلسالمية أيضا متيل إىل احلصول على السلطة الذاتية اليت 
فذلك مـن حيـث   الكوجنرس منذ مدة وإن كان هناك فرق يف الكلمات. 

الكبري يف الوالية ركز كـثريا علـى أن    املسؤولمع أن  ؛. باختصارالظاهر
إال أن حضرته أجاب أا لن تـؤدي   الرابطة اإلسالمية لن تكون هلا أضرار،

إىل نتائج جيدة. فهذا ما حدث على أرض الواقع يف اية املطاف. فتذكروا 
 ،حني ى مجاعته عن النشاط السياسي حىت حلد جائز �جيدا أن حضرته 

أن التورط فيها يف العصـر   السببفليس ألن السياسة حبد ذاا سيئة، وإمنا 
  ال من املنافع. لذا أشرح املوضوع أكثر. الراهن مدعاة لألضرار بد

 .ستكُونُ أَثَرةٌ وأُمور تنكرونهـا  :قَالَ �عن النبِي "لقد ورد يف حديث 
وتسـأَلُونَ   ،تؤدونَ الْحق الَّذي علَيكُم :قَالَ ؟يا رسولَ اللَّه فَما تأْمرنا :قَالُوا

.ي لَكُمباب عالمات النبوة يف اإلسالم كتاب املناقب ،البخاري( "اَهللا الَّذ(  
 ،أي سيأيت زمن يريد احلكام فيه خريا ألنفسهم ولن يهتموا براحتكم

ماذا نفعل يف ذلك الزمن؟ هل  :وستظهر أمور تكرهوا. فسأل الصحابة
أدوا حقوق احلكام عليكم، أما حقوقكم  :نقاوم احلكام ونصلحهم؟ فقال

عليهم فال تطلبوها بأنفسكم، بل فوضوا األمر إىل اهللا. ويف املقابل قد ورد يف 
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 �من قُتل دون عرضه وماله فهو شهيد. فمن ناحية وصف ا: احلديث أيض
املقتولَ دون عرضه وماله بالشهيد ومن ناحية أخرى أمر بالصرب وعدم 

وكِّلوا  :، حىت ى عن طلب احلقوق. بل قالمهما بلغ ظلم احلكام مقاومة
 . فبدمج هذين احلديثني يتبني أن هذين األمرين لزمنني خمتلفني. إىل اهللاأمركم 

مر بقبول ما يمنح، ويف زمن آخر أَبإصرار، مر بطلب احلقوق ففي زمنٍ أَ
ناهيك عن املقاومة. وسبب ذلك أنه يأيت على املطالبة باحلقوق وعدم 

إذا متكنت من استعادة حالتها  حلكومات زمن تكون فيها ضعيفةً لدرجةا
 ،األحسنبسيط حىت لو كان إىل  إذا حدث يف حالتها تغرياألوىل فجيد وإال 

 للحكومةي الشعب . فتصدفهو يؤدي إىل اهلالك، ذلك ألنه قد جتلى ضعفُها
  يف هذه األوضاع يؤدي إىل الدمار املؤكد.

حىت ال  املطالبة حبقوقهماملسلمني حىت عن  �ففي هذه احلالة ى النيب  
احلقوق. لكنه يف غري هذه ب ةلباطامليؤدي ذلك إىل دمار حكومتهم يف أثناء 

ضمن حدود معينة، فأمر املسيح املوعود  املطالبة باحلقوقاألوضاع قد أجاز 
  . يف حدود معينة أيضا بالنظر إىل املصاحل �

  السياسةما هي 

ورأى ما  هكان هناك جدار كل من تسلق إنه صصالقيقول أحد كتاب 
كـل  أنّ يف احلقيقة و اجدار أنّ هناك وقصةُوراءه قفز إليه مبتسما ومل يعد. 

لكـن إذا تـأملتم يف    ،؛ هي قصة كاذبةدومل يع إليهقفز  رأى ما وراءهمن 
السياسة جتدون مثلَها كمثل اجلدار نفسه. فلما كان طبع اإلنسـان حيـب   



 
� �

 --٦٢-- 
 

العاجلة، وهو حيب ما تتحقق له فائدته عاجال، وال حيب التأجيل. لذا ينشغل 
الناس يف أمور تترتب عليها الفوائد العاجلة. والسياسة أيضا من هذه األمور، 

نـال  بالتورط يف السياسة ت هيالحظ الناس أناليت تنال فوائدها سريعا، فحني 
إن األسد حني  :يندفعون إليها. وكما يقال ،الثروة واحلكومة واملرتبة عاجال

يتذوق دم اإلنسان مرة يترقب صيده دوما، فإذا كان يف املاضـي يهـرب   
ال يكاد يبايل بأربعني رجـال، بـل يهـامجهم     ، فهو اآلنخوفا من رجلني

حني يتورط فيها اإلنسان ال يقـدر علـى   ف ؛ياسةليفترسهم. وكذلك الس
  التخلي عنها، بل يتورط فيها أكثر فأكثر باستمرار.

رة األولى للتورط في السياسةالنتيجة الخط  

حىت ال يبايل  ،فلما كانت السياسة من ناحية شيئا ينسي كل شيء
اإلنسان السياسي حبياته وهو ينجذب إىل السياسة، ومن ناحية أخرى إن 

فإن لذا  .الوقت العصيب احلساس الذي حل باإلسالم اآلن، مل يسبق له نظري
السواعد املشمرة للعمل يف جمال الدعوة إىل اإلسالم قليلة، واجلنود الذين 

فانشغال املسلمني اليوم يف  لذاحيمون جبهته ويذودون عنه قليلون أيضا، 
السياسة سم ال ميكن أن يعيشوا بعد تناوله. ذلك ألن السياسة تتطلب 

، بل يغرق اهتماما وانتباها كبريين، فالذي يتورط يف السياسة ينغمس فيها
كل حكومة  ئتدور احلرب يف أوروبا ي عندما . يف العصر الراهنكليا

تعلَّم النساء والبنات والشباب أيضا قواعد اجلنود جليشها قدر ما تستطيع، و
احلرب للمساعدة يف القتال، ألن هذه احلرب شديدة جدا لدرجة ال يكفيها 
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العدد القليل من اجلنود. أما احلرب اليت يواجهها اإلسالم فهي أشد خطرا 
والعدو  ،بكثري من احلرب األوروبية، إذ يتصدى اإلسالم وحده للعامل كله

يستطيع تأمني ألف جندي جليشه مقابل جندي مسلم  هأن قوي لدرجة
وهم مسلمون باالسم فقط، ويف  ،واحد. فاملسلمون يتربأون من اإلسالم

فال ميكن للعدد القليل أن اآلخرين عنه.  بعداإلسالم  عناحلقيقة هم بعيدون 
مرأة أن يتصدى هلا. ايف هذه احلرب، بل جيب على كل شاب وطفل ويفلح 

يف بيت أحد فال يقال ادعوا السقّاء ليحضر املاء  حريق يشبني فمعلوم أنه ح
على النار ألنه يتلقى راتبا على هذا العمل، وإن مل يأت اليوم فما  ويصبه

، حىت إن ليطفئها الناربل يندفع كل إنسان ليصب املاء على  ،فائدته؟ كال
أشعل األوالد الصغار والنساء أيضا يساعدون يف ذلك. وكذلك اآلن قد 

العدو النار يف بيت اإلسالم، واألمحق من ينتظر وصول السقاء إلطفاء هذا 
احلريق، فالنار اخلطرية اليت حتيط ببيت اإلسالم من كل النواحي ليس بوسع 
رجل أو رجلني إطفاؤها. بل من واجب كل إنسان فيه رمق من اإلميان أن 

منكم سواء كان  واحدإىل إطفاء هذا احلريق، ومن الواجب على كل  يسعى
شابة، أن يندفع إلطفاء هذا  وأشابا  وأشيخا  وأطفال  وأرجال أو امرأة 

احلريق. فالذي يتغافل يف مثل هذا الوضع فليس له أي عالقة باإلسالم، ففي 
قد  �العصر احلاضر الذي تأزم فيه وضع اإلسالم، لو كان املسيح املوعود 

مسح للناس بالتورط يف السياسة النصرف جزء كبري من اجلماعة إليها، وابتعد 
 عدد  إذ إناجة إليه، احلعن الدفاع عن اإلسالم، مع أن اإلسالم بأمس
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جزءا من جيشه يف عمل آخر؟  جنوده سلفا قليل جدا، وأىن له أن يشغل
 السياسة، لع على هذا الوضع احلساس لإلسالم مث ينصرف إىلفالسفيه من يطّ

الصيت والشهرة يف  ونيكسب ما دام الناسفمىت جيد فرصة خلدمة الدين؟ 
الدين من أجل هذه  ونيف السياسة، لذا يتركخنراط العامل عاجال جدا باال

الدنيا أكثر من ذي  إىل باذصار االجن ة العاجلة. أما يف هذا العصر فقدملنفعا
  مهما جذبت السياسة الناس إليها قليل.فقبل، 
معه ممن قليال ولو أن يفقد عددا  �لذا مل حيب املسيح املوعود  

بسماحه هلم بالتورط يف السياسة. فلو قال أحد إنا تكبدنا اخلسائر بسبب 
ترك السياسة إذ مل نفز مبراتب رؤساء املديريات واملناصب احلكومية املرموقة 

الدنيا، فإن  قرب وباختيارهااألخرى، فليعلم أن املرء بتركها يفوز بقرب اهللا 
 -أي الدنيا- كنتم حتبون اهللا فاتركوا السياسة، أما إذا أحببتم الفرحة العاجلة

فهذا شأنكم، فافعلوا ما حيلو لكم، فليس لنا أي سيطرة عليكم حىت 
  نكرهكم على تركها. 

رة الثانية للتورط في السياسةالعاقبة الخط  

 ،الناس احلكومةَ بشيء، فحني يطالب بعض كثرة عدديةالسياسة تتطلب 
فإذا  ؛تحقق احلكومة طلبهم، لكنها تراعي الكثرة خبصوص حتقيق كل طلب

عددهم أكـرب.  هم طلب الناس من احلكومة شيئا فسوف تستجيب للذين 
حىت تنجحوا بالضغط  كثرةلكن تأملوا اآلن يف وضعكم، فليست لديكم أي 

أنه حني يؤذينا أي عدو بواسطتها يف استصدار قرار حبقكم، فوضعنا احلايل 
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. ففي السياسة ال وينقذوننا حيمونناويسبب لنا املشاكل فإن جنود احلكومة 
، فلو أضرب بعض طالب املدرسـة وكـان   بكثرة العددينجح أي قوم إال 

يف  ألنهفاإلضراب يفشل،  .عددهم أقل من الذين ال يشاركون يف اإلضراب
ضربني. أما إذا شـارك أغلبيـة   الطالب امل املسؤولونمثل هذه احلالة يطرد 

فهنـاك أمـل يف جناحـه، وإال     ،الطالب يف اإلضراب أو كلُّهم باستمرار
  عندكم؟  كثرة عدديةأي  :سيواجهون فشال ذريعا. اآلن أخربوين أنتم

  في السياسة يندمج القوم الصغير في الكبير

سياسة من األمور الثابتة بالتجارب أن اجلماعات الصغرية اليت تتوجه إىل ال
وسع أي قوم النجاح يف  يف، ألنه كما أخربتكم ليس تكتلحتتاج إىل تشكيل 

االحتكـاك  بهـي تبـدأ   ف، لـذا  كثرة عدد أعضائهااألمور السياسية دون 
فبدال من أن تضم اآلخـرين إليهـا    ،صغرية. ولكوا واالختالط باآلخرين

ابت مجاعتنـا  إن اخلسارة اليت أص :غريها فتفىن. فانظروا معتندمج بنفسها 
ففي البداية انشغل عدد مـن أفـراد    ؛بسبب هذه السياسةهي اليوم، فإمنا 

اضـطُروا   التكتل،اجلماعة يف السياسة لكن ملا كانت السياسة تتطلب دوما 
لالنضمام إىل اآلخرين. فالنتيجة أن الذين كانوا يقولـون يف البـدء إـم    

ا ينضمون هم أنفسهم إىل اآلخـرين،  يسيجذبون اآلخرين إليهم بدأوا تدرجي
مث حني زاد شغفهم بالسياسة  "محايت إسالمحبيث انضموا أوال إىل "أجنمن 

مث حني رأوا أم لن ينجحوا هناك بسـبب   ،انضموا إىل الرابطة اإلسالمية
ا يضحون مبعتقدام إلرضاء اجلماعـة الكـبرية   ياخلالف الديين بدأوا تدرجي
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رفون ملاذا احتاجوا إىل ذلك؟ ذلك لكي يشكِّلوا وطمعا يف الشرف. هل تع
علـى الـدنيا.    للحصوللكنهم يف احلقيقة أضاعوا الدين يف السعي  تكتال،

 ،كانوا يف البداية يتدخلون عادة يف األمور الدينية فقط ؛فالحظوا اآلريني مثال
مـالوا   ،لكنه حني وجههم نور التعليم احلديث إىل احلقول اخلضراء للسياسة

هل "آريا" دين أو مجاعة سياسـية   :ش. فاليوم يناقَفيهاإليها فاندمج الدين 
أوضاعهم احلالية أم مجاعة سياسية فقط، وال يهمهم هل يتبني من و ؟فقط

تالشت خصائصهم كلها، بينما يف املاضي إذا كـان أي   لقد ؟الدين مطلقا
إمنـا  آري يدعى هندوسيا انزعج جدا، وكان يقول حنن لسـنا هندوسـا و  

بعد تورطهم يف السياسة آريون. وكانوا يكرهون اسم اهلندوس، لكن اليوم 
 وذلك لكي يضموا إخوم اآلخـرين  يسمون أنفسهم هندوسا بكل سرور

لينجحوا  جتمعهمإىل (الذين كانوا يسمون هندوسا وكانت هلم أفكار قدمية 
هندوسي؟  . فلو سئل أحدهم هل أنت آري أمتكتاللوا ويشكِّ )يف السياسة

لرد بشدة قائال: ال فرق بني اآلري واهلندوسي فكلنا هنـدوس. فـاآلريون   
يضمون إليهم اهلندوس الذين كانوا يكرهوم سابقا، ويرحبون م لكـي  

 تؤدي إىل جبهة. لكن ضمهم اآلخرين إليهم من أجل تشكيل تكتاليشكلوا 
دون هويتهم يومـا  أي يفق ؛�اليت تنبأ ا املسيح املوعود  نفسها النتيجة

قد انصـرفوا   ألن أتباعهاملذهب اآلري ائيا  فيه وسيأيت يوم يندثر ،يوم بعد
إىل السياسة، وال دين لرجال السياسة، فستبقى سياستهم وينـدثر الـدين.   

بـدمج   جبهة، لكنه إذا تشكَّلت التكتلال تستقيم السياسة دون  ؛باختصار
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 يتخلونعن اخلصائص الشخصية، فالقوم الذين  من التخلياآلخرين فال بد 
  عن مزاياهم اخلاصة فال بد أن يواجهوا الدمار واهلالك. 

حيث أثار بعض األشـرار   م١٩٠٧حني ظهرت آثار الفتنة الشديدة يف 
ثورة ضد احلكومة، لوحظ أن كبار احملامني أقاموا دعوة للمسلمني وأكلـوا  

فلم حدث  العنصرية والتقاليد، اتمجيعا على مائدة واحدة، وتركوا كل عاد
. فالذين انصرفوا إىل السياسـة كـثريا إذا   التكتلذلك؟ إمنا لتوسيع نطاق 

بعد ذلك هنـدوس أو   ،سألتموهم عن الدين فسيقولون حصرا إنا هنود أوال
مسلمون. لكن هل ميكن أن يسمح بذلك اإلسالم؟ كال ال ميكن. فاإلسالم 

  بعده.  حمض شيءبل شيء آخر، ه وبعد ،يعلِّم أنكم مسلمون أوال
 ،قد يعترض أحد ويقول: من املالحظ أن البعض يتورطون يف السياسة

ويف الوقت نفسه ينشطون يف الدين أيضا، بل يبذلون وقتا كثريا يف خدمة 
الدين، مما يتبني أن اإلنسان ميكن أن خيدم الدين مع تورطه يف السياسة. 

أن ينشطوا دينيا أيضا مع نشاطهم يف لكنين كما بينت سابقا أقول: ميكن 
 ،والتحزب التكتل طلبتت تم أن السياسة ملا كانتمن احملإال أنه  ،السياسة

 إما يستخدمون الدين لكسب عواطف العامة والذين يتورطون يف السياسة
وبدال من أن يزدهر الـدين   ،وبذلك تتالشى الغاية األصلية من الدين- 

 ،لبيةاؤالء التعديل يف معتقدام من أجل الغجري هوإما ي - يتضرر كثريا
وبذلك يعادون الدين من وراء قناع الصداقة. الفقراء البسطاء ينخدعون 

معتقـدام القـذرة   عدون ما نشره هؤالء من من علمهم ووجاهتهم في
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يضـيع مغـزى الـدين.     وبذلكهي العقائد األصلية الصحيحة  البذيئةو
بالدين أيضا مع نشاطهم السياسي، إال فصحيح أن بعض الناس يهتمون 

 فإن هؤالء يلحقون بالـدين  ،أن الصدق ملا كان ضعيفا يف العصر الراهن
  أضرارا فادحة. 

  يجب أن يكون لإلحسان جزاء

هناك شيء يف العامل يسمى إحسانا، فقد كتب سـيدنا املسـيح   : مث نقول
ارة واجلفاء الذي املر كل يف ظل احلكومة الربيطانية لقد نسينا: "�املوعود 

حتملناه يف زمن السيخ" مث كتب حضرته: من الذي جاء إلنقاذنا يـوم كـان   
بل كـان اإلجنليـز.    ،األتراك لنجدتنا؟ كال جاءالسيخ ميارسون املظامل، فهل 

كان الناس خيفون دينهم يف زمن السيخ ومع ذلك كانوا خيافون، أمـا اليـوم   
ناها من أجل الدين يف السابق ال داعـي  فنعلن ديننا علنا، فاملشاكل اليت واجه

لذكرها، إذ كان ذكر اهللا يعد جرمية حىت يف البيت دع عنـك العبـادة يف   
املساجد. أما احلكومة اإلجنليزية فقد منحت احلرية حبيث مسحـت لـبعض   

املساجد على أراضٍ حكوميـة،   ببناءاملوظفني املسلمني يف املكاتب واحملطات 
الفرصة، وبإثارة سؤال يف غري هذه ألسف قد أضاعوا وإن كان املسلمون مع ا

أم ال قد دفعوا احلكومة إىل أن حترمهم  اأرض املساجد وقفً فيما إذا كانتحمله 
لكي حتمي مكاتبها وحمطاا من أن تكون  ، وذلكيف املستقبل من هذه النعمة

الدينية. فلو مل يثر املسلمون ضجة عبثًا، لكان هناك أمـل يف   مراكز للرتاعات
وتتطور يف املستقبل، ومل يكن بعيدا ذلك اليوم الذي  التسهيالتأن تزداد هذه 
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املسلمون أن ينالوا ثوابا عظيما للصالة مجاعة بكل سهولة يف كل  فيه يستطيع
نعيش بكل  ا إذ حننإن للحكومة الربيطانية مننا عظيمةً علين ؛مكتب. باختصار

ولتحقيق هذا اهلدف  ،إن هدفنا األكرب هو نشر الدين طمأنينة وحنقق أهدافنا.
حنن نتمتع حبرية مطلقة، فنستطيع أن نبلغ اإلسالم يف أي بقعة من البلد، وإذا 

ذلـك.   يفأردنا اخلروج إىل بالد أخرى لنشر الدعوة فاحلكومـة تسـاعدنا   
أن  - ال أعتقد به شخصيا وإن كنت- جدال  حىت لو سلمنا ،ومقابل هذه املنن

فمع ذلك ينبغي أن نفهـم أن األشـياء    ،احلكومة قد هضمت بعض حقوقنا
الصغرية يضا من أجل املقاصد العظيمة. فإذا كنا نتمت ىذه احلقـوق  ح ع

فبعض احلقوق اليت كان جيب أن نعطاها  ،العظيمة والراحة عن طريق احلكومة
نعطَها حىت اآلن، فال ضري. فقبل جميء اإلجنليز كان املسـلمون   ومل، يف رأْينا

ضوهم من الوضـع  يضطهدون بشدة يف معظم مناطق اهلند، فجاء اإلجنليز فأ
املنحط املتردي. واآلن إذا كانوا قد نالوا بعض الفوائد فليفهم املسلمون أـم  

استعادة بعض  فجاء اإلجنليز فتسببوا يف ،يف السابق كانوا قد فقدوا كل شيء
لـه   فقدم ،العثور عليه يفكمثل من فقد املال مث ساعده أحد فمثلهم احلقوق، 

شيئا من ذلك املال جائزة عن طيب خاطر. فحرية املسلمني أيضـا كانـت   
احلقوق أو جعلوا  ببعضمفقودة فأعادها اإلجنليز إليهم. فإذا كانوا قد استأثروا 

ضي اإلحسان أن نقاومهم على ذلـك  فال يقت ،بعض املناصب خاصة باإلجنليز
بل من مقتضى النبل والنجابة أن نذكر مننهم ونساعدهم،  ،ونثري ضجة. كال

وحىت لو كانوا مل يعطوا املسلمني بعض احلقوق فليصربوا على ذلك ويشكروا 
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على أم استعادوا بعض ما فقدوا بفضل اهللا بواسطة اإلجنليز، إذ كانوا  �اهللا 
الدنيا أيضا، وكانوا قد فقدوا كال النوعني مـن احلريـة   قد أضاعوا الدين و

 فقد منحوهم ،واحلقوق، فاإلجنليز منحوهم احلرية املطلقة يف الدين. أما الدنيا
ال أن يكونوا ممتنني هلـم  أيضا، فكان جيب على املسلمني أن  فيهاحرية كبرية 

إلجنليز اهلنود ينتقدوهم. إن الذين يدركون أمهية الدين ففي رأيهم لو مل يعط ا
حىت الوظيفة البسيطة جدا بعد منحهم احلرية الدينية، ملا كان من حقهـم أن  

  .  أحسنوا إلينايشتكوا، ألن احملسن يستحق الشكر يف كل حال، واإلجنليز 
  الفكرة الخاطئة

بعض الناس يقولون إن احلكومة مضطرة ملنح احلقوق واحلرية اليت نتمتع 
ا، ألن يف تقدم البلد فائدة احلكومة، فليست هلا أي منة علينا. فـأقول إن  

 أقامـا مثل هذا القول كمثل من قال ليست لوالدي أي منة علي، إذ قـد  
ل سيكون قوله هـذا  مما أدى إىل والديت. فه رغبتهماالعالقة بينهما إلشباع 

صحيحا؟ كال ال ميكن أن يكون صحيحا، فال نستطيع أن ننكر أن فائـدة  
لكننا ال نستطيع أن نرفض منتها،  ،احلكومة تكمن يف أن حتافظ على السالم

فلما كنا قد متتعنا بالراحة والسكينة بواسطة هذه احلكومة، لذا حنن مدينون 
  ملنتها على كل حال. 

  اإللهي طريق الفوز بالقرب

فاعلموا جيدا أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية لن تتقدم بالتورط يف السياسة 
واالهتمام ا والنشاط فيها. فالذي ينشط منا يف السياسـة باالنضـمام إىل   
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اآلخرين لن ينجح، ألن الذي يرغب عن اهللا إىل الدنيا لن يناهلا أبدا، فإذا كنتم 
 ا يف طلب الدنيا. بل يف طلب اهللا. فقـد  تريدون سبل قرب اهللا فلن تفوزوا

السالم والذي قد  �لنا أبواب فضله، واإلنسان الذي بلَّغه النيب  �فتح اهللا 
فينا، مث وفَّقنا لإلميان بـه مث   �خال كبار الصلحاء منتظرين لقاءه قد بعثه اهللا 

وابكام لعتبات اهللا، فليست لكـم   وفقنا خلدمة مجاعته أيضا. فأنتم نأي وح
لذا  ؛�خادم النيب  �حاجة إىل أي منصب دنيوي. فخادم املسيح املوعود 

قد كُتبت أمساؤكم يف خدام اهللا، فأي فخر وشرف يناله اإلنسان أكرب مـن  
قد أمرين بأن أحفِّظك الفاحتـة،   �هذا. لقد قال النيب ألحد الصحابة إن اهللا 

: نعم �فسأله قائال: هل قد أمرك يا رسول اهللا بذلك بذكر امسي؟ فقال النيب 
ذلك الصحايب جيهش بالبكاء قـائال:   بدأقد صرح بامسك. ففور مساع ذلك 

هل أمتتع ذه العظمة حىت ذكرين اهللا بامسي؟ فكم من منن إهلية علينا وكم من 
مسـؤولٌ  ا إذ قد ذكرنا. معلوم يف العامل املادي أنه إذا نادى نعمٍ أنعمها علين

كثريا، لكن األسف أشد األسف على الـذي   بذلك فهو يفتخرأحداً بسيط 
واعلمـوا أن ملـوك العـامل     ،�ر نداءه. لقد ناداكم اهللا يناديه اهللا وال يقد

بني نداءه ال يقدرون على أن يعطوكم ما يعطيه اهللا، لذا اندفعوا مل واملسؤولني
مسرعني وشاكرين. ففي جمال املتاع الدنيوي والنعم املادية يفوقكم اآلخرون 
كثريا، أما خزائن الدين فأنتم تتمتعون ا وال ميلكها غريكـم، فمـا الـذي    

ودعـوا  فيهـا،   مشـغولني أكثر من متتعكم خبدمة دين اهللا، فظلوا  هتريدون
    بوا ضد الشيطان.رِدنيا، أما أنتم فأضلديدان الاإلضرابات واملظاهرات الدنيوية 
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  مع رئيس تحرير إحدى الجرائد مكالمة

مرة ذهبت إىل الهور للمشاركة يف حفل عرس، فكـان مـن ضـمن    
الضيوف رئيس حترير جريدة مشهور يف الهور. ويف تلك األيام كان هنـاك  

منتجات نزاع بني تركيا والنمسا، فكانت املقاالت تنشر يف اجلرائد ملقاطعة 
النمسا، وكنت قد كتبت مقاال قاسيا ضد رئيس التحرير ذلك، وردا علـى  
مقاله السخيف. وحني لقيين رئيس التحرير ذلك سألين عن عمري، فقلـت  

هل هذا هو سنك فقط؟ ورمبا كان قـد   :عاما. فتعجب كثريا وقال ١٩له: 
ليت احتلت تذكر مقايل، مث قال: كيف جيب أن نتعامل يف رأيك مع النمسا ا

واليتني تركيتني؟ فقلت له: قد عهدت إلينا مهمة عظيمة وال نسـتطيع أن  
جيب أن نقاطع منتجـات النمسـا، وال    :بعمل آخر. مث قالاهتماما نبذل 

نشتري منها أي شيء. كنت يف ذلك الوقـت البسـا طربوشـا إيطاليـا     
 النمسا. باملصادفة، فأضاف قائال: ينبغي أال نستخدم الطرابيش املصنوعة يف

فقلت له: ال أتفق معك يف هذه الفكرة، وإن طربوشي هذا من صنع إيطاليا. 
مل يكن حيب  �لكن املسيح املوعود  ،يف تلك األيام كنت ألبس الطربوش

فحـني رآين   ،الطربوش، وأتذكر جيدا أين ذات يوم عيد لبست طربوشـا 
يـوم   يف الطربوش حـىت  أتلبس !حضرته قال يل باستغراب: ما الذي أرى؟

فاندفعت إىل البيت واستبدلت الطربوش بالعمامة فورا، (وبعده بفترة  !العيد؟
الطربوش ائيا) فقال رئيس التحرير: كال جيب أن نقـاطع   لبسقد تركت 

عندما نفـرغ مـن    :منتجات مجيع البالد املعارضة لتركيا حتما. فقلت له
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فقلت: الشيطانَ، فهو  من الذي تقاطعونه؟ :. فقالغريهنقاطع  واحدمقاطَعة 
حيكم مجيع البلدان، فهو يهضم حقوقنا كل يوم ويعمل على إضـعافنا، أال  

غريه، أما اليوم فاإلسالم  ننظر يف أمرتعنيك مقاطعته؟ أما حنن فعندما زمه 
لست قلقا علـى  لكنك قد حلت به أيام صعبة جدا، إذ يضعفه الشيطان، و

ت النمسا. فعندما مسع قويل هذا لـزم  ذلك وإمنا تنشغل يف مقاطعة مصنوعا
لسياسـة، وليقـاطع   افمن أراد الدنيا فلينشـغل يف   ؛الصمت خجال. فعالً

منتجات البالد، أما الذي حيب اإلسالم فال يهمه غري مقاطعة الشيطان، فلو 
تقدم اإلسالم وازدهر نتيجة تضحيتنا بأزواجنا وأوالدنا وأصدقائنا ومعارفنا 

أال  ،فقد حتققت لنا غايتنا املتوخاة ؛بل ضحينا بكل شيءوأموالنا وراحتنا، 
هذه اجلماعة اإلسالمية األمحدية مقابل  فإن عدد أفرادوهي سعادتنا القلبية. 

امللح يف العجني. مث إذا انشغل بعضـنا  من نسبة  أقلاإلسالم  ما يقتضيه حال
فاتركوا الذين ينشـغلون يف   ؟يف السياسة فمن ذا الذي يأيت وخيدم اإلسالم

  يف خدمة اإلسالم.  مشغولنيالسياسة وشأم وظلوا أنتم 
  سر النجاح

ولَقَد آتينـاك  �يف القرآن الكرمي سرا لنجاحكم وهو:  �لقد ذكر اهللا 
نعتا مإِلَى م كينينَّ عدملَا ت * يمظآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نا معبـا  ساجوأَز ا بِه

نِنيمؤلْمل كاحنج ضفاخو هِملَينْ عزحلَا تو مهنومعىن  )٨٩-٨٨احلجر: ( �م
أن يا أيها الرسول قد آتيناك سورة تتضمن  �هذه اآلية حبسب وضع النيب 

، (وذكر الصفة الثانية هلا أا) قرآن عظيم، أو بتكراروهي تقرأ  ،سبع آيات
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 :�للنيب  �يقول اهللا مث قد آتيناك سورة الفاحتة والقرآن العظيم.  معناها:
لذا تتمىن من  ؛ملا كنت قد فزت ذه النعمة وأنت لست خبيال، بل كرمي جدا

أعماق الفؤاد أن يناهلا اآلخرون أيضا، لكن أولئك احلمقـى جالسـون يف   
البيوت، وال يسعون لنيلها، وأنت حتزن على تصرفهم هذا وتنظـر إلـيهم   
حبسرة أم ملاذا ال يتلقون نصيبا منها. لكن جيب عليك أال تنظر إليهم بـل  

وهبناها لك، أمـا هـؤالء    ينبغي أن تنصرف إىل تربية اجلماعة الطاهرة اليت
: �يف آية آخرى عـن الـنيب    �الكفار فنحن نتوىل أمرهم. فقد قال اهللا 

�نِنيمؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن عاخب لَّككان يريد  �. فالنيب )٤الشعراء: ( �لَع
، وكان يتمىن أن يقبلها العـامل  كلهالنعمة اليت أعطيها على العامل  أن يوزع
يقول اهللا له: إذا كان الناس يضلون فلماذا حتزن عليهم؟ بل جيـب  فبأسره. 

عليك أن توصل ما عندك إىل املؤمنني، فسوف يأيت زمن على هؤالء الكفار 
. أمـا حنـن   �حيث جيدون جزاء ما عملوا، فهذا املعىن حبسب شأن النيب 

ـ أن يا  املسلمني فبحسب مكانتنا يكون معىن هذه اآلية د أيها املسلمون، لق
أنعمنا عليكم نعما عظيمة كثرية، فإذا رأيتم املال والثروة عند أحد يف الدنيا 
فال تسعوا للحصول عليها، وينبغي أال تنظر عيونكم إليها بعظمة وحرية، بل 
ما أنزل عليكم ربكم هلو إنعام عظيم، فعدوه فضال إهليا. وال تنظروا إىل ما 

إىل أعتابه، فال  �ها، إذ قد ناداكم اهللا وجده أهل الدنيا، فاتركوا الدنيا ألهل
ل بكم الذهاب إىل مكان آخر. إال أنه ميكن أن تكسبوا يف الـدنيا مـا   جيم

 إىلقد أمر بذلك، أما بقية أوقاتكم فاصـرفوها   �يكفي العيش، ألن اهللا 
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وال تنشغلوا يف  ،احتكاككم م ميحو مزاياكم عمنخدمة الدين، وابتعدوا 
التغيري يف معتقداتكم. إن ما بينت آنفـا هـو حبسـب     أمور تفرض عليكم

فقط، أما  دينيةحاجات اجلماعة اإلسالمية األمحدية وانطالقا من وجهة نظر 
 علىإذا مل يترتب أي حرج  أو ،السؤال: أي موقف جيب أن يتخذه اآلخرون

فألي حد وحبسب أي القواعد ميكـن أن ننشـط يف    ،النشاط يف السياسة
فهذا موضوع آخر. وال داعي لتناولـه هنـا اآلن. اآلن    السياسية؟ الشؤون

يكفي القول: إن حاجات اإلسالم املعاصرة تتطلب أن تبتعد مجاعتنـا عـن   
بل جيب عليها  ،األمور السياسية، حىت عن احلد املسموح به من قبل احلكومة

أن تقضي كل وقتها لتحقيق املهمة اليت وكلت ـا، وال تـدع انتباههـا    
  مزاياها بالنشاط يف السياسة.  وتضيعينصرف 

xaë‹@@òÛd�ßë@òí†»c@�Ìi@ð†»þaûÐ0ØÛa@ @
املسألة املهمة الثالثة اليت أود أن أتكلم حوهلا اليوم، هـي الـزواج بـني    

وتنشأ معها مسألة التكافؤ أيضا، فاملشـاكل الـيت   ة، األمحدي وغري األمحدي
 شـهر األإال أنين خالل مـدة   يعانيها أفراد اجلماعة كانت يف علمي سلفا،

هذه قد اطلعت على هذه املشاكل والعوائق الكثرية، ويتـبني مـن    التسعة
رسائل الناس أن أفراد اجلماعة يعانون كثريا بسبب هذه املسألة. كان املسيح 

قد اقترح خبصوص ذلك أن تسجل أمساء الفتيات األمحـديات   �املوعود 
د فتح هذا السجل استجابة لطلـب  والشباب األمحديني يف سجل، وكان ق
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فنحن  ،غري األمحديني معشخص قال له: يا سيدي، إنك تنهى عن التزاوج 
ل أن يسج ح، فماذا نفعل؟ واقترموزعةبسبب ذلك نعاين كثريا، ألن مجاعتنا 

يف سجل أمساء مجيع اآلنسات األمحديات والشباب األمحديني، لكي يسـهل  
ريس، إذ عندما يبدي أحد رغبة يف الزواج ميكـن  العثور على العروس أو الع

أن تم له امسا من هذه األمساء، ألنه لن يرفض أمحدي قولك. قد  
 ،شخصـي خفـي   لغـرض احلقيقة أن بعض الناس يقترحون أمرا نظرا 

أراد الزواج فيواجهون يف اية املطاف ابتالء حتما، ففي تلك األيام نفسها 
أمحدي فـاقترح   ،لصاحب هذا االقتراح املذكور ابنـةٌ وكان  ،خملص وبار

لكنـه   ،على املخلص املذكور أن خيطب ابنته، فخطبها �املسيح املوعود 
رفض حبجة واهية وزوج ابنته من شاب غري أمحدي. فلما عـرف املسـيح   

الشؤون الشخصية املتعلقة قال: من اليوم لن أتدخل يف بذلك  �املوعود 
االقتراح، لكنه لو نفِّذ يف ذلك الوقت ملا عاىن األمحديون لغي هذا فأُ ،بالزواج

   اليوم ما يعانون.
  الزواج واجب

مه من الضروري أن يتزوجوا، كما أمر اهللا لبقاء كل شعب يف العامل وتقد
أيضا أمر املسلمني بالزواج. فقال: من مات  �مث إن النيب  .أيضا بالزواج �

إال أن األمحديني يواجهون عوائق كثرية لقطع هذه من أراذل الناس. عازبا فهو 
املرحلة املهمة. وذلك ألن غري األمحديني ساخطون عليهم فال يعطوم البنات. 

يزوجون بنام من شباب القرية نفسها حىت لو  مامث من املعلوم أن سكان قرية 
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كـل  كانوا فقراء، ألن البنت ستبقى يف البيت. أما األمحديون فهم ليسوا يف 
م مـن   قرية، وحىت لو وج األمحديون بنـاجدوا فعددهم قليل جدا، فلو زو

يف أمـاكن بعيـدة    أحيانا فهم يضطرون لتزوجيهم ،الشباب األمحديني حصرا
أوضاع السكان بعيدا وتقاليدهم جيدا. فأهـل   لتحريجدا، وهم مضطرون 

م، وأهل العريس ينظرون أنه لو كانت البنت كذا وكذا فسوف يزوجون ابنه
العروس يقولون ما دمنا نزوج البنت بعيدا عن البيت فيجب أن يكون الشاب 
حائزا على مكانة جيدة، فبسبب هذا وذاك تتأخر الزجيات. مث إذا مل يـزوج  

يخشى عليها الفاحشة، ألن الزمن حساس جـدا، مث  ف لفترة طويلة،أحد ابنته 
ية كبرية هلذا األمر، ذلـك ألن  أمه فنويلميكن أال يهتم ذا اآلخرون. أما حنن 

إن األمحديني يواجهون مشاكل  ؛من واجبنا إزالة سيئات العامل كله. باختصار
 اإلميـان كثرية خبصوص الزواج، ونظرا إىل هذه املشاكل يزوج بعض ضعاف 

بنام من غري األمحديني. فأنا قلق على ذلك كثريا، ألن أضرارا بالغة تترتـب  
الـزواج غـري   هذا كون إىل  إضافةًب غري أمحدي، على تزويج البنت من شا

ملا كانت البنات ضعيفات الطبع وال تكون تربيتهن جيدة، لذا يتخذن جائز؛ 
أفكار العائلة اليت يزوجن فيها، وبذلك يدمرن دينهن. أمـا إذا بقـني علـى    

ألن اختالف العقائد يـدمر احلـب    ،معتقدان فيستمر الصراع بني الزوجني
أن يكون بني الزوجني. وبذلك تتالشى الراحة والسـكينة مـن    الذي ينبغي
يشـيعون   ،�توجيه املسيح املوعود ل وتنفيذابعض األمحديني إن القلوب. 

حبق ن يريدون أن يعطوه ابنتهم أنه مقتنع بأفكار اجلماعة وإمنا بقيت البيعـة م، 
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يرسل إىل قاديان. وبعضهم يضغطون على اخلاطب أن  يأيتعندما أنه سيبايع و
رسالة البيعة أيضا، أو يأيت إىل قاديان ويبايع، أو بعض الشباب خيدعون أهـل  

فاآلن زوجوين البنـت،   ،العروس حبيث يقولون هلم ها قد أرسلنا رسالة البيعة
لكن هذه الزجيات أيضا ال تتمتع بالسكينة وراحة البال أبدا، ألن النية تكـون  

ل الزواج فحسب، فليس هللا حاجـة  إىل اجلماعة من أج فاسدة. فالذي ينضم
إىل بيعته وال هو يقدر على التمسك ببيعته، وال يصلح سلوكه. وحىت لو بقي 

أحداث مـن  أمحديني آخرين، فقد ظهرت عدة  يف ابتالءيتسبب  فهو أمحديا
ناحية الدنيا، من إما من ناحية الدين أو  ،النتائج دوما سيئة وكانت، هذا النوع

 الـزواج غالبية أمثال هؤالء الشباب يزعجون زوجام بعـد  إال ما شاء اهللا. ف
وبعضهم مينعنون حىت من الصـالة   ،ويضطرون إىل التخلي عن معتقدان

وقراءة القرآن الكرمي أيضا. لقد مسعت قبل بضعة أعوام أن شخصا زوج ابنته 
من شاب كان قد بايع من أجل الزواج فقط، فحني انتقلت البنت إىل بيـت  

ية بدأوا يضايقوا جدا حبيث عندما كانت تصلي كانوا يقولون هلا إا الزوج
تقرأ التمائم عليهم وعندما تقرأ القرآن الكرمي يقولون إا تسحرهم. ويف هذه 
احلالة ال تستطيع تلك املسكينة أن تصلي وال أن تقرأ القرآن الكرمي، فكـان  

إذ كان يواجـه   ؟!يساعدهماذا يفعل؟ لكن من الذي ميكن أن ف ،أبوها يبكي
عقوبة عمله. وكتب أحد آخر وقال: كنت قد زوجت ابنيت من شاب غـري  

وهكذا سأظل  ،واآلن يقول صهري: إين لن أطلقها ولن أبقيها عندي ،أمحدي
إن الذين يزوجون بنام شبابا غري أمحديني ال يرتـاحون   ؛أضايقك. باختصار
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حتمـا.   أيضـا  وبال ذلكاجهون سيووهم يفسدون دين بنام أيضا، و ،أبدا
وسيظلون حيترقون أملا وكمدا، فكل متدين يزوج ابنته من أهل الدنيا، ال ميكن 
أن يعيش مرتاحا، وال ترتاح ابنته أيضا. ومقابل ذلك إن الذي يزوج ابنته من 

ا على األقل، كما من الواجب علـى  شاب أمحدي فقري جدا فلن يضيع إميا
أن ال وهـو   �املسيح املوعود  عظيم من أوامرلأن يستجيب كل أمحدي 

 يزوج أي أمحدي ابنته من غري أمحدي. فيجـب أن ينفـذ االقتـراح األول   
فعلى األمحديني إذا وجدوا شابا متدينا وتقيا  ؛حباجة إىل إيثار عظيمفاجلماعة 

ابنتهم حىت لو كان فقريا نوعا ما. أال يزوج األغنياء بنـام مـن    أن يزوجوه
ن أقرب إىل أمحدي مـن أمحـدي   فأنا أقول: م يفعلون. بلى،راء؟ أقارب فق

اسعوا جاهدين وفهذه القرابة أقوى القرابات، فانبذوا التقاليد القدمية،  ؟!آخر
صاحل وسعيد حىت لو تطلب ذلك التضـحية   أمحدي لتزويج بناتكم من شاب

  منكم.  

  مشكلة العائلة

إنين أؤمن بالتكافؤ،  .العائلةمن العوائق الكربى اليت تعترض الزجيات عائق 
أيضا يركز على ذلك، لكن لكل شيء حدود،  �كما كان املسيح املوعود 

وكل أمر يفيد ضمن احلدود. فمعىن الكفء أن يكون اإلنسان املقابـل مـن   
الوضع نفسه واللون نفسه والطراز نفسه وأن يكون نبيال وتقيا، فمثال إذا كان 

فهذه الزجية مـن   ،لفقري يكسب العيش جبهد اإلنسان غنيا جدا، وأعطى ابنته
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ناحية دينية صحيحة وجائزة، لكن الفتاة اليت ترعرعت يف بيت غين عنـدما  
املعاناة والعتاب، ألا سـتعاين  وستنتقل إىل بيت الزوجية سيظهر عليها احلزن 

 كـلٌّ مـنكم  اعتادت عليه من النفقات. لذا من الضروري أن خيتار  ملاكثريا 
عريسا البنته نظرا إىل وضعه االجتماعي واالقتصادي لئال يسـتمر اجلـدال   

الزوجني بعد الزواج، أو على أقل تقدير ال تبقى الفتاة حتسـب   بنيوالنـزاع 
يصر كل  لدرجة أنْنفسها مظلومة. لكن جيب أال يكون يف هذا األمر إفراط 

ك يسـتحيل الـزواج   أن تتزوج ابنته يف عائلة ثرية فقط. ألنه بذل على إنسان
على الفقراء، بل ينبغي أن يقارن كل إنسان وضعه بوضع الفريق اآلخر حلـد  

، ألن املشاكل تظهر حيث هما، مث إذا كان هناك فارق بسيط فيجب أن يهمل
زوجت ابنة ثري من شاب فقري ال يقـدر   لويكون الفارق كبريا جدا. كما 
 حيدث أبدا أن يكون الرجل ينبغي أالوكذلك على إطعامها وجبتني بسهولة. 

فقريا جدا ويسعى أن يزوج ابنته من شاب حائز على منصب مرمـوق، بـل   
ينبغي أن يزوجها من شاب صاحل من الطبقة االجتماعية نفسها. يف مجاعتنـا  

فقد قال أحدهم لسيدنا اخلليفة األول أن يبحث البنته أو  ؛يوجد أمثال هؤالء
 :فقال ،اقترح عليه حضرته بعض األمساء، فعن عريس )ال أتذكر جيدا( أخته

 مديريةهؤالء ال يستحقون الزواج من ابنيت، بل جيب أن يكون خاطبها رئيس 
من هذا القبيل. مع أنه شخصيا كان مـن   اكبري مسؤوالأو  مفوضا إضافياأو 

الطبقة البسيطة جدا. فالفقراء الذين يتخذون هذا الطريق يخشى عليهم ابتالء 
محدي ال يعطي ابنته ألمحدي إال حني جيده أغىن منه بكثري، ألنـه  كبري. فغري أ
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إذا مل تكن هناك فائدة دنيوية فما الذي أصابه حىت يعطي ابنته ألمحدي؟ إال ما 
شاء اهللا. فاألمحديون الفقراء من املستحيل أن يتزوجوا يف غري األمحديني، أما 

ف يتعرض جزء من أفراد فسو املتعاليةاألمحديون فلو كانت هلم هذه األفكار 
حتما. أنا ال أقول إنه إذا عرض على أحد أن يزوج ابنته مـن   اجلماعة البتالٍء

شاب غين فلريفض ويصبل إذا  ،على أن يزوجها حتما من شاب فقري. كال ر
املـرء   يستبقيإال أنين أستاء من أن  كان اهللا يريد أن يكرم أحدا فليقبل فضله.

ميسـور  خطب ابنـتكم   بل إذا ،. كالغين يف أن خيطبهن بناته يف البيت أمالً
احلال وهو حيب الدين فزوجوها، أما إذا مل خيطبها أحد مـن هـذا القبيـل    
وخطبها شخص من الطبقة االجتماعية العادية مثلكم، أو أقل بقليل، وليس فيه 

 مئةأحد راتب أي نقص ديين، فال ترفضوا طلبه بناء على عدم غناه. فإذا كان 
فهذا األمـر   ،روبية وكان يبحث عن عريس البنته من عائلة غنية وثرية جدا

يؤدي أحيانا إىل فتنة. ألن الباحثني من هذا النوع حني ال جيدون مبتغاهم يف 
األمحديني يزوجون بنام يف غري األمحديني. لكن جيب على كل أمحـدي أن  

بذ هذا الطريق السخيف وين ،للزواج إنسانا من الطبقة االجتماعية نفسها خيتار
البذيء املذكور آنفا، لئال تعاين البنت وال تذهب إىل عائلة غري أمحدية. كان 
بعض األشراف والنبالء يف األزمنة املاضية يزوجون بنام من شـاب صـاحل   
وتقي حىت لو كان فقريا وكانوا يدبرون هلما العيش. فلو عمل أحد ذا اليوم 

 االجتماعيـة بنته من الطبقـة  ا العريس فليخترتطع أيضا فهو رائع. وإن مل يس
كما قلت سابقا، وكمـا   التكافؤنفسها. إنين أعد الوضع املادي أيضا ضمن 
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قلت قبل قليل أرى ذلك أيضا ضروريا حلد ما، والطبع يفرض علينا ذلـك.  
فمثال إذا زوج أي إنسان من عائلة عريقة ونبيلة ابنته من كناس قـد أسـلم   

وبذلك سيستمر الصراع بينهما وميوت  الزوجةُ زوجها وحتتقره،فسوف تكره 
الغرض من الزواج. أو إذا كان هناك عيب آخر حيتقر الزوج بسببه الزوجةَ أو 
العكس فلن تكون النتيجة من هذا الزواج جيدة. لذا جيب أن يراعى دوما عند 

الزوجني من ناحية األخالق والتقاليـد   بنيالتزويج أن ال يكون الفرق كبريا 
والتعليم والتربية والتمدن، ما يؤدي إىل الشجار الدائم. إن اختالف الشعوب 

إذا أعطى أحد ابنته ه ال ضري السبب فقط، إال أن نتيجة هذاأيضا قد نشأ وبدأ 
الشعوب النبيلة اليت تشتغل يف أعمال حمترمة. انظروا كيف مل يزوج ألحد من 

ابنته يف املغول، كما مل يتزوج أحد منا يف املغول، حـىت   �املوعود  املسيح
أن زوجيت الثانية أيضا ليست من املغول. إذن أقول: جيب أن تنظروا إىل النبل 

وإن فإذا اجتمع النبل والدين يف عائلة فهي األكرم، أما إذا كان أحد  ؛والنجابة
نبيال وشريفا. ما أروع ما من السادات وهو ليس متدينا، فهو اآلخر ليس كان 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى  �القرآن الكرمي عن العائالت:  هقال
   ـيملإِنَّ اَهللا ع قَـاكُماِهللا أَت دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجو

بِري١٤ احلجرات:( �خ( 

فلو اعترب املـراد   وامرأة. يقول اهللا تعاىل: أيها الناس قد خلقناكم من رجل
املرأة والرجـل  أبناء فسيكون املعىن أنه إذا كنتم ؛ حواءأمنا منهما سيدنا آدم و

على غريه. أو يكون املعىن: ما دمتم تولَدون مجيعا  ألحدفال فضيلةَ  ،هماينفس
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ولد ذاك أيضا، أو كما ولد أحد من نطفة رجل ، فكما ولد هذا امرأةمن بطن 
ولد غريه أيضا من نطفة رجل. فكيف يكون الفضل ألحد على غريه؟ ففـي  

إنكـم   :حيـث قـال   ؛هذا اجلزء من اآلية قد ذكر اهللا الفضيلة غري اجلائزة
وجعلْناكُم شعوبا وقَبائـلَ  �فأين الفضل ألحد على غريه. مث قال:  .سواسية

تفُوالارأي ما قيمة الشعوب والقبائل؟ إمنا هي للتعارف. أي ليس الغرض �ع ،
ليحتقروا بعضهم ويتفاخروا. وإمنا اهلـدف  شعوب وقبائل من توزيع الناس يف 

من ذلك أن يتعارفوا. فكما أن احلكومات توزع اجلنود يف أقسـام خمتلفـة،   
ولسـد   جزئياته. تدبري ملعرفة هناك فالشيء الذي يكون بكثرة جيب أن يكون

اهللا هو اآلخر يوجه الناس والشعوب والقبائل. االنقسام إىل  ظهرهذه احلاجة 
تقسـمه يف   فاحلكومـة  كبرياملا كان عدد اجليش  ؛إىل هذه احلكمة. انظروا

تسميها بأمساء خمتلفـة، مث توزعهـا إىل أقسـام أخـرى      لتمييزها مث أقسام،
لتوزيع والتقسيم يكـون للتيسـري   سرايا، وكل هذا االفصائل والو كالكتائب

فال يعرف أين  ،والتسهيل. فمثال إذا قيل إن فالنا جندي يف اجليش احلكومي
ييف الكتيبـة الفالنيـة   ن، وغري ذلك. أما إذا قيل إنه ينتمـي إىل  يقيم وأين ع
إليه فورا، وكذلك أمساء الشعوب. مث قال:  يتعرف السامع ، فإنمعسكر كذا

درجة واحدة إذ بعضهم أكثر نبال وبعضهم أقـل   علىلهم إن الناس ليسوا ك
فهذا الفرق موجود حتما. لكن الكرمي من كان عند  ،وبعضهم أقل منهم أيضا
خياف اهللا أكثر  فالذي، �إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم�اهللا كرميا وتقيا، فقال 

عرفنا أن بعض الناس كرام وبعضهم ليسـوا   هذاهو األصلح واألكرم. ومن 
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كذلك، والكرمي من هو عند اهللا صاحل وتقي. ومن هذا املنطلق ال جيوز تزويج 
الزانِي لَا ينكح إِلَّـا زانِيـةً أَو   � �الشاب الكرمي فتاة وضيعةً. كما قال اهللا 
م أَو انا إِلَّا زهحكنةُ لَا يانِيالزرِكَةً وشم  نِنيمـؤلَـى الْمع كذَل مرحو رِكش� 

يقول سيدنا اخلليفة األول: إن شخصا كان يتوجـه إىل مـومس   )، ٤النور: (
تاركا زوجته، فذات يوم دعت زوجته تلك املومس وسألتها: ملـاذا يرغـب   

ونتـدلل  ومنـازحهم  الرجال تاركني الزوجات؟ فقالت: حنن ندلّعهم  إليكن
ا جيالسوننا نركلهم ومنازحهم ونداعبهم وبـذلك يتمتـع   فهم عندم عليهم،

الرجال اخلبيثون، فريغبون فينا أكثر. فحني عرفت ذلك بدأت تسب زوجها 
، خمتلفـا  فور دخوله البيت، مث عندما اقترب منها تصرفت بيدها أيضا تصرفا

حدث. كانت زوجيت مطيعة وبارة جدا ومل تكـن تـتكلم    فيمافاحتار جدا 
والمتـه   ،الذي حدث بني ليلة وضحاها، لكنه فهم القضية سريعاأمامي، فما 

زوجته كثريا قائلة: إنك حتب ذلك اخلبث والقذارة وال ترغـب يف زوجـة   
وحتـب   ،إن املؤكّد واملسلَّم به أن اخلبيث حيب اخلبيثة ؛مطيعة بارة. باختصار

بـان  اخلبيثة رجال خبيثا. وكذلك حيب الرجل الطيب املرأة الطيبة، ومهـا حي 
العالقة، ألنه ال تنشأ العالقة بني شيئني ما مل  ينشئانالطيبات، وبناء على ذلك 

 غرابـا ومحامـة  لقد رأيـت  بن عريب: ة. يقول حميي الدين عالقتكن بينهما 
جالسني يف مكان واحد، فاستغربت جدا إذ ال عالقة بينهما، فبدأت أترقبهما 

قليل حني انصرفا وجدت أن كليهما  وبعد بينهما،للعثور على القاسم املشترك 
أعرج، فعرفت أما بسبب ذلك اجتمعا يف مكان واحد. فال بد من وجـود  
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الزوجني. كما يقول املثل: إن الطيور على أشكاهلا تقع،  كالة معينة بني عالق
فلو قُرن الكرمي بوضيع لتضرر الكرمي كثريا. ومثل ذلك إذا زوجت ابنة أمحدية 

دينيـة  الشعائر ال عالقة له بالدين إذ ال يصلي وال ميارس مسكينة من شاب ال
هل ميكن أن تعيش بطمأنينة وراحة البال؟ فقد ورد يف  خرى، فكم ستعاين؟األ

زل عليها ـفاللعنة تن ،احلديث أن الرجل إذا دعا زوجته ليال للجماع ورفضت
 ،أُمرت بطاعة الزوج هلذه الدرجة قد فإذا كانت املرأة من ناحية .١طول الليل

ومن ناحية أخرى إذا كان االختالف بالغا هلذا احلد، فكم ستواجه املرأة مـن  
  ؟املشاكل، وكيف يسود األمن والسالم يف مثل هذا البيت

  عن النسب  �قرار النبي 

مجيال جدا وكل من كان له طبع سليم كان  �كان أسلوب كالم النيب 
كانت للنسب والقبيلة أمهية كبرية، لذا سأل الصـحابة  فداء له. ففي العرب 

؟ (وكانوا يتوقعون أنه سيذكر أمساء بعـض  من أَكْرم الناسِ: �رسول اهللا 
فَـأَكْرم   :قَالَ ،لَيس عن هذَا نسأَلُك :قَالُوا .قَالَ أَتقَاهم للَّه القبائل فتكرم)

اللَّه بِين فوساسِ يالن، اللَّه بِين ناب، اللَّه بِينِ ناب، يلِ اللَّهلنِ خقَالُوا .اب:  سلَي
أَلُكسذَا نه نأَلُونِي :قَالَ ،عسبِ ترالْع نادعم ننُ؟ فَعادعم اسالن،  مهاريخ

بـاب يف   البخاري، كتاب األنبياء(إِذَا فَقُهوا.  ،في الْجاهلية خيارهم في الْإِسلَامِ
  قول اهللا تعاىل لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني) 

                                                           
: إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت، �قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة  ١

  . (املترجم)(البخاري، ومسلم) .حىت تصبحها املالئكة عليها، لعنت فبات غضبانَ
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لكنكم إذا  ،سؤال الصحابة ثالث مرات �يف هذه املكاملة أجاب النيب 
جواب واحد يف احلقيقة. وصـحيح   أاتأملتم يف األجوبة الثالثة فستجدون 

وى كل جواب كان نفسه. لكن فح ،أنه غير أجوبته حبسب رغبة الصحابة
ويف اجلواب الثـاين وصـف    ،ففي اجلواب األول قال: إن التقي هو األكرم

نيب، وبتعبري آخر كان تقيـا   نيب وحفيد نبيا وابنلكونه كرميا  �يوسف 
وابن تقي وحفيد تقي. ففي هذا اجلواب ربط الكرامة بالتقوى. ويف اجلواب 

حيث قال: إن الذين كانوا يعدون كرامـا يف   نفسه الثالث أيضا راعى األمر
اجلاهلية فسوف يعدون كراما يف املسلمني أيضا بشرط أن يتفقهوا يف الدين. 

والتفقُّ فتعلُّما، والتفقه يف الدين أمر عظيم جد ؛ه فيه أمر آخر متاماالدين أمر 
شرط أشار فاملراد من فقه الدين أن يطلع املرء على مغزى الدين ولبه، وذا ال

مرة أخرى إىل أن الكرمي هو املتدين واملتقي واملطلع على مغزى الدين. ففي 
الثالثة قد وضح للمسلمني لب القضية بأسلوب رائع، لئال يفتخروا  األجوبة

بكرامة النسب فقط، بل جيب أن يهتموا بالتقرب إىل اهللا أيضا. ومن هـذه  
كرميا من أي قبيلة كـان.   صاحل ال ميكن أن يكونغري العرفنا أن  األجوبة

  فللكرامة ال بد من الصالح والتقوى.
 معيار العائلة العريقة

قد ذُكر معيار العائلة النبيلة  آنفايف اآلية الكرمية واحلديث النبوي املذكورين 
 ،عد يف املسلمني أشرف العائالتفالحظوا أن عائلة السادات ت ،والعريقة أيضا

  . �إىل أتقى الناس يف العامل، أي النيب وسبب ذلك واضح أا تنتمي 
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طبقة الربمهن أمسى وأعلى؟ إمنا السبب أـم   يعدونأما اهلندوس فلماذا 
يعملون بوصايا الدين هم شخصيا أيضا، فنالت  يعلِّمون الناس الدين وكانوا

. ويف �عليم خـبِري إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه �الكرامة مبوجب 
عدون أراذل لعالقتهم بأشـياء  درجة ي أدىن أعماالاملقابل إن الذين ميارسون 

دنيئة، وهي تؤثر يف أخالقهم وعادام أيضا. ونظرا إىل ذلك صنف النـاس  
يف زمن مضـى مل  ووالقبائل أعلى وأدىن. فاإلسكاف مثال عائلة،  العائالت

عالقة هؤالء بسبب عملهم بأناس مـن   وكانت ،تكن أي أمهية هلذا العمل
طبقات دنيا، إذ مل يكن الكبار يتوجهون إىل حمالم، كما مل تكن لـديهم  

 فأصـبحوا  ،بل كانت هلم حمالت صغرية ،ثروة ليستثمروا يف أعمال كبرية
يعون من األراذل. وذلك ألن النتيجة احلتمية لعالقتهم الدائمة بأناس مـن  د

ثر أخالقهم، فصناع األحذية يف بريطانيا يسـتثمرون يف  أن تتأ هي طبقة دنيا
ـم، ذلـك ألن   شركات ومصانع كبرية، في نشئ كبار األشراف العالقة

ألن ما كان خيشى عليهم  ،عدون من الكباري أصبحوا وهم ،تغري وضعهم قد
من تأثر أخالقهم سلبيا قد زال بسبب تغري األوضاع. ومثل ذلـك هنـاك   

سلبيا يف قلب اإلنسان  مثال تؤثر ىاملوسيقحرفة ها سلبيا. فأعمال تؤثر بنفس
عد أصحاب هذه احلرفة ، لذا ياليت تنشأ عنها دون العالقات السيئةحبد ذاا 

الشريفة الكرمية أيضا كان يف األصل علـى   العائالتفأساس  من األراذل.
لعالقتـها   نظرا قبيلةٌ كبريةً التقوى واحلسنة واألخالق النبيلة، إذ قد صارت

بإنسان صاحل، وأخرى لعالقتها بشجاع، وثالثة لعالقتـها بكـرمي ورابعـة    
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لعالقتها بفاتح وهلم جرا. فإذا أمعنا النظر يف أصل الشعوب والقبائل فسنجد 
يف األخالق احلسنة فقط، فلما كانت  ، كانأساس نبلهم وشرفهم يف زمن ما

الكرميـة   العائالتتم إكرام العالقات تؤثر حتما يف أخالق اإلنسان، لذا يتح
العادات واألخالق السيئة واحلسنة  أيضا حلد ما. ومن الضروري للتعرف إىل

لكي  ينظر فيهاأن ينظر إىل القبائل، لكي ال ينشأ االنزعاج الحقا. فاألخالق 
- أخالقه وعاداته تقدم إىل أحدكم شاب ترضونإذا ف ؛تظهر النتائج اجليدة
اليوم وضـيعا   عدأن يزوجه ابنته، فالذي ي فعليه -وقبيلتهمهما كانت عائلته 

 من فإذا كان شخص قد أسلم من عائلة دنيا أي .ميكن أن يصبح غدا كرميا
بل أستطيع  ،الكناسني مثال، فأنا سوف آكل معه الطعام على املائدة نفسها

وكذلك هو ميكن أن يأكل ما فضل  ،أن آكل من صحنه ومن طعامه املتبقي
ألنه حني نطق بأن "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" مل يبق أي فرق بيين عين. 

وبينه، فاحلقوق اليت يل يف اإلسالم له أيضا نفسها، فليس فيها أدىن فرق. يف 
قدم أحد  تجاءه ملك قد أسلم، ويف أثناء الطواف وقع �زمن سيدنا عمر 

فقال له أحـد  فلطمه على ذلك.  ،الصحابة مصادفة على ثوبه فسقط الثوب
منك، فقال هل سوف يأخذ القصاص مين أنا  يقتص لهإن سيدنا عمر سوف 

ألن يتركين أنا أيضا؟ فقال الصحايب: كال  !ملك غسان من أجل هذا املفلس
لن يتركك. فلما كرب عنده الشك يف االنتقام توجه إىل سيدنا عمر وسـأله:  

 :من أجله؟ فسأله عمرإذا ضرب أي كبري إنسانا رذيال فهل سوف تنتقم منه 
يا جبلة، هل ضربت أحدا؟ إذا كنت قد ضربت أحدا فواهللا سوف أنـتقم  
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منك من أجله حتما. فلما مسع ذلك هرب ليال، وتنصر قومه كلهم. فقـال  
ال نبايل بذلك. فجميع املسلمني من ناحية احلقوق سواسية. لكـن   �عمر 

انسـجام يف   هل هنـاك يف الزواج ال يراعى ذلك فقط بل جيب أن يراعى 
أخالق بعض الشعوب ف .يعقدان قرانا طول احلياةإذ أخالق الفتاة والشاب 

فال بد من اجتناا لئال حيدث نزاع وشجار دوما، فال بد من  ،تكون منحطة
ة. لكين كما قلت نحلد ما لكي يعيش الزوجان براحة وطمأني الكفؤمراعاة 

إِنَّ أَكْرمكُم عند �يف قوله:  � فقد أخربنا اهللا ؛قبل قليل: لكل شيء حدود
قَاكُمأَت أن أصل الفضيلة والكرامة يكمن يف التقوى. فال تتجاسـروا   �اللَّه

. ميكن أن جتتنبوا مزاوجة بعض القبائل دينءعلى القول بأن الشعب الفالين 
 ذاك لكن ال تقولوا بأن ،والشعوب بسبب االختالف يف األخالق والعادات

يكـون وضـيعا غـدا بـتغري      قد الفالن وضيع. ألن الذي هو كرمي اليوم
عاداته وأخالقه نبيلـة فهـو    والذي ،األوضاع، فالناس يف نظر اهللا سواسية

األفضل. فإذا كانت أخالق الشاب وأفكاره تعارض أفكار وعادات الفتـاة  
ة من عائلة اخلطيبتكون اليت يريد خطبتها فينبغي أال يتزوجها. أما الشرط بأن 

حتما وغري  "برالسوليس ذلك فحسب بل جيب أن تكون من فرع " املغول
، مث للرب والتقوى. ففي أمور الزواج جيب أن تعطوا األولوية جيوزفال ، ذلك

يف األخالق والعادات، وتـذكروا جيـدا أن أداء    التكافؤميكن أن تراعوا 
ميكـن أن   الشاب األمحديفريضتكم يتطلب تضحيات كثرية. صحيح أن 

 فتيات مـن  يتزوج فتاة غري أمحدية، لكن حاجاتنا اليوم تقتضي منا أال نأخذ
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قـد قـال يف    �محديني وال نعطيهم فتياتنا. فكان املسيح املوعود األغري 
مث مسح لألمحـديني   ،اإلعالن عن الزجيات أن يتزوج األمحديون فيما بينهم

رض علينا من جديد أال . لكن األوضاع اآلن تفاألمحدياتبالزواج من غري 
ملـدة  ونعطي بناتنا لغري األمحديني وال نأخذ منهم بنام إال الضطرار شديد 

تعاين أن األمحديني يتزوجون  واجلماعة ،ألن عدد أفراد اجلماعة قليل ؛معينة
بالزواج من غري  هلنبنات غري أمحديات، أما الفتيات األمحديات فال يسمح 

ة يف العثور على شباب أمحديني للزواج، فبسـبب  محديني، فيعانني املشكلاأل
ذلك يتعرض بعض ضعاف اإلميان البتالء، فيعطون بنام لغري األمحـديني.  
فكثريون يكتبون إيل أن البنت قد بلغت سن الزواج فدبر هلا الزواج، وحني 

على شباب أمحديني أجدهم قد تزوجوا بنات غـري أمحـديات.    نظرةألقي 
ـ الشباب األمحديون من بنات غري أمحديات فأين  إذا تزوج :وأقول  بذهت

 ؟البنات األمحديات؟ فهل حتبون أن يتزوجن غري أمحديني فيواجهن االبـتالء 
فنظرا إىل ذلـك ال تأخـذوا    ؛تراعي مجيع أفرادها اجلماعة اليت إال فال تبقى

  بنات الغري واحفظوا أحبابكم من االبتالء، لكي تقوى مجاعتكم. 

@òÇbà¦bi@ñý–Ûa@ @
بعض النقائص تبدو  ؛بعد ذلك هناك عيب آخر أود أن ألفت انتباهكم إليه

صغرية لكنها تتعاظم الحقا، وتترتب عليها أضرار فادحة. ففي مجاعتنا نقص 
نوعا ما، لكنين أقول: جيب أن يكون كل أمحـدي   االضطراروأرى أن سببه 
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النقص فخالل مدة قصرية سوف  حذرا جدا، وإن مل تنتبه مجاعتنا إلزالة هذا
يصبح هذا النقص خطريا وجيلب دمارا كبريا، وذلك النقص هو التـهاون يف  

صحيح أن األمحديني يواجهون املشكلة يف أداء الصالة مجاعةً . الصالة مجاعةً
ويف بعض األماكن يقيم  ،وهي أم ال يستطيعون الصالة خلف غري األمحديني

له الصالة مجاعة، فلما كانت الصالة مجاعـة  أمحدي وحيد فقط، فال تسنح 
فحني ال جيد املرء الصالة مجاعة مييل إىل التـهاون   ،تتطلب التمسك باملوعد

مجاعة فيمكن أن أصلي يف أي وقـت   أصليمبا أنين ال  :والكسل، فهو يفكر
، أو وقتهاأريد، فبذلك ال يتمسك باملواعيد، ويترك العادة بأداء الصالة يف أول 

على اجلمع بني الصالتني، ويتغافل عن الصالة مجاعةً ائيا. حبيـث إذا  يعتاد 
سنحت له فرصة أداء الصالة مجاعة يف موضع ما فيهملها. صحيح أنه اعتـاد  

، لكن جيب أال يتهاون األمحديون يف ذلك أبدا، فحيثما يبدأ مضطراًعلى ذلك 
فالقرية اليت يقـيم   .)نعوذ باهللا من ذلك( ههذا التهاون يبدأ هالك اجلماعة مع

فيها أمحدي واحد فليسع ليكون له ثان، فأنا آمل أنه إذا فعل ذلك فسـوف  
يومني أو ثالثة إىل  اهللا له صاحبا حتما. أما إذا مل جيد الثاين فليذهب بعد ئيهي

قرية جماورة يقيم فيها أمحدي آخر مرة ليصلي مجاعةً، فال تتكاسـلوا، فـإذا   
  لن تتمكنوا من االزدهار والتقدم أبدا.  نسيتم هذا فاعلموا أنكم 

الـذهاب إىل  صعب عليهم الذين يالكبرية األمحديون املقيمون يف املدن 
 ىيتعذر عليهم االجتماع عند كل صالة يف مكان معني، فعلوبيوت بعضهم 

وأحيانـا   يصلوا مجاعة،ل -يف مكان ما-جيتمعوا  يف كل حارة أن نياألمحدي
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فيصلوا مجاعة. فيجب أال  ما املدينة كلهم يف مكانينبغي أن جيتمع أمحديو 
 يكون اون يف ذلك أبدا، فهو أمر خطري جدا يؤدي إىل نتائج وخيمة جدا

، فقد علمت من القرآن الكرمي حصرا أن الذي تسنت له الصالة مجاعة أيضا
  ومل يصل فال صالة له. فهذا هو مذهب ابن عباس أيضا. 

ومتمسكا بالصالة مجاعة لدرجة ال يوصف ا جدا رحذ �لقد كان النيب 
كان بيته بعيدا عن املسجد ويعاين كـثريا يف  -فريوى أن رجالً أعمى  ؛بياا

فَقَالَ: يا رسولَ اللّه إِنه . � أَتى النبِي -الوصول إىل املسجد من أجل الصالة
دي قَائل سلَي جِدسنِي إِلَى الْمقُودولَ .يسأَلَ رفَس  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

هتيي بف لِّيصفَي لَه صخرأَنْ ي، لَه صخفَقَالَ .فَر اهعلَّى دا وفَلَم:  عمسلْ ته
لَاةاَء بِالصدفقَالَ: ؟الن معقَالَ .ن: .١فَأَجِب   

يتخلفون عن عمن  قال أنْ على الصالة مجاعةً لدرجة �بل قد ركز النيب 
م الناس،ي الفجر والعشاء يف املسجدصالتأن آمر رجال يؤ مث آخذ  : مهمت

وأجتول يف املدينة ألعرف رجاال  رءوسهم،احلطب على  حيملونمعي رجاال 
  .فأُحرق عليهم بيومال حيضرون الصالة 

إن  � الـرءوف فالحظوا كيف يقول اإلنسان الشفيق العطوف الرحيم 
صالة اجلماعة أود أن أشعل النار يف بيوم وهم فيهـا،   حيضرونال  نالذي

  فهذا احلديث يسلط الضوء الكايف على أمهية الصالة مجاعةً. 
                                                           

 . (املترجم)كتاب الْمساجِد ومواضعِ الصلَاة مسلم ١
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ففـي العشـاء    ؛فقد ذكر الفجر والعشاء خصيصا ألن موعدمها صعب
وعنـد الفجـر يصـعب     ،عليهم الناس بسبب غلبة النعاس بعض يتكاسل

قد أبدى هذا االهتمام الكـبري هلـاتني    �فإذا كان االستيقاظ من النوم، 
الصالتني فيمكن تقدير أمهية الصلوات األخرى مجاعة، فاحلق أن اجلماعة ال 
تستقيم بدون الصالة مجاعة، فإن مل جتدوا أحدا للصالة مجاعة فعلـيكم أن  
تقيموا خلفكم أوالدكم وزوجتكم يف البيت فصلُّوا مجاعة. فبذلك ستعتادون 

مجاعـة   اهللا تعاىل بعد ذلك سيعطيكموصالة مجاعة على أقل تقدير، على ال
  ، وفقكم اهللا لذلك. بفضله أيضا

ñb×ŒÛa@ @
فقد أمر  ،مث هناك مسألة مهمة جدا هي الزكاة، لكن الناس مل يفهموها

إنـه سـيعامل    �اهللا ا بعد الصالة، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق 
ويسـيب  مع الكفار، حيث يستعبد رجاهلم  �مانعي الزكاة معاملة النيب 

ظهر ابتالء عظيم إذ ارتد العرب كلهم ما عدا  �بعد وفاة النيب  نساءهم؟
علـى أيب   �هي مكة واملدينة ومدينة أخرى. فاقترح عمر  مدن ثالثة؛

ألن الفنت منتشـرة يف   ،إىل الشام يرجئ اجليش املراد إرسالهأن  �بكر 
 �الذي أمر النيب  اجليشأجابه أن  �يق البلد كله، لكن أبا بكر الصد

أن يتصاحل مع مـانعي   �بإرساله ال أستطيع أن أؤخره. مث قال له عمر 
واألفضل أن حيـارب   ،ايصلحوا الحقا تدرجينالزكاة، إذ من املأمول أن ي
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املتنبئني الكذبة، و املرتدين املرتدين اآلخرين أوال، فاألولوية للقضاء على
كانوا  - قاالأو ع-  ناقالو منعوين عواهللا  :ل أبو بكرألن فتنتهم أشد، فقا

ت ، وإذا تركتموين وانضـم عليهلرسول اهللا من الزكاة لقاتلتهم  يؤدوا
  سباع الغابة إىل املرتدين للهجوم فسوف أقاتلهم وحدي.  

قد أوىل سيدنا أبو بكر الصديق مسألة الزكاة أمهيـة قصـوى    ؛باختصار 
سيعامل مانعي الزكاة معاملة الكفار، لكن اليوم عدد قليل أنه  أعلن أنْ لدرجة

ذا، فقد قد أن مجيع األمحديني لو دفعوا الزكاة جدا من املسلمني يهتمون رت
ألف روبية تقريبا، ألن شيئا من الذهب موجود عند  مئةلبلغ مبلغ الزكاة فقط 

قد أفـىت املسـيح   الناس، إال أن املقتنيات اليت تأخذ احلكومة الضريبة عليها ف
أنه ملا كانت احلكومة تأخذ الضريبة عليها فال زكاة وال عشـر   �املوعود 

عليها. أما أنا فأرى أن الضريبة اليت تأخذها احلكومة على األراضي الزراعيـة  
أن  الضريبةعلى من جتب عليه هي أقل من العشر الشرعي، لذا أرى أنه جيب 

احلكومة تأخذ مخس روبيات علـى قطعـة   بقية املبلغ. فمثال إذا كانت  يدفع
أرض معينة وكان مبلغ العشر عليها عشر روبيات فعلى صـاحبها أن يـدفع   

أجنمن " للجماعة. وهلذا النظام جيب على سكرتري - مخس روبيات أي- البقية 
يسجل فيه الذهب واألشـياء   سجالص يف كل قرية ومدينة أن خيص "أمحدية

ة، وتؤخذ الزكاة بشكل منظم. فقد قال املسيح عليها الزكا جتب األخرى اليت
على الذهب الذي يلبس، لكنـه  مفروضة  إنه ليست هناك زكاة �املوعود 

أما احللي من الذهب اليت ال تلبس فال بـد  فذلك أفضل زكاته م أحدإذا قد .
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تسـجل  من دفع الزكاة عليها، لقد أوصيت بتأليف كتيب مفصل عن الزكاة 
  وينبغي العمل حبسبها.  ،لتوجيهات عن الزكاةالقواعد وا فيه

  فوائد الزكاة

إن األمر بالزكاة عدمي النظري وهو من حماسن اإلسالم اليت ال حصر هلـا،  
فبواسطتها ميكن إقامة احلجة على مجاعات كثرية بأن اإلسالم أفضل. ففـي  

حيثما يكسب أحد مـن   :أحدمها يقول ،أوروبا مثال فريقان يف هذه األيام
إن  :املال الكثري فدعوه يكسب ويأخذ مثرة جهوده. والفريق الثـاين يقـول  

نأخـذ  ونتيجة أعماهلم حتدث الثروة، لذا ينبغي أن  ،مجيع املواطنني يعملون
على الفقراء لكي ال ميوتوا جوعـا، وال   ونوزعهامن األثرياء الكبار  أمواال

فند فكرة كليهمـا وبـين أمـرا     � حيدث خلل يف نظام البلد. لكن اهللا
إذ قد اختذ اإلسالم أمرا صائبا تاركا اإلفراط والتفريط. أنا مـوقن   ؛صحيحا

بأنه لو شرحت ألوروبا مسألة الزكاة فقط لن يقدر أحد على إنكار صدقها 
وروعتها. بعض الناس حيسبون الزكاة غرامة، لكن الزكاة ليست غرامـة،  

م أمرا بسيطا. معلـوم أن احلكومـة تأخـذ    ولشرح هذا املوضوع أبني لك
 ،ومن الضرائب تعد اجليش والشرطة حلماية املواطنني ،الضرائب من الشعب

املستشـفيات واملرافـق   إنشاء الشوارع و يف شق وتعبيد منها تستفيدكما 
املتنوعة األخرى. فلما كانت احلكومة تأخذ الضرائب لراحـة املـواطنني   

لضرائب غرامة، ومثل ذلك ليست الزكـاة  أنفسهم فال أحد حيسب هذه ا
أيضا غرامة وإمنا تؤخذ ملصلحة املواطنني أنفسهم. فكما أن احلكومة تأخـذ  
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الضرائب ملصلحة املواطنني فقد حدد اهللا أيضا الزكاة، ووعد مقابل ذلك أن 
ستبارك، وحتفظ من كل أنواع اخلسارة والبوار، كمـا قـال:    هذه األموال

لهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَـيهِم إِنَّ صـلَاتك   خذْ من أَموا�
ملَه كَنرهم )١٠٣التوبة: ( �سمن  أي خذ من أمواهلم الصدقات وبذلك طه

ألن دعاءك راحـة وسـكينة هلـم.     ؛وادع هلم ،النقائص املادية والروحانية
الرمحـة والطهـارة   بقد وعد مقابلـها  إن الزكاة ضريبة من اهللا  ؛باختصار

الظاهرية والباطنية، لكن منذ ترك املسلمون دفـع الزكـاة تقـل أمـواهلم     
باستمرار، فكانوا يف زمن مضى ملوك العامل، أما اليوم فيواجهـون الـذل   
واهلوان. أما الذين يدفعون الزكاة فقد وعدهم اهللا بالفوز والطهارة مثلما تعد 

خذ الضرائب. لكن األسف أن الناس يصـدقون وعـد   احلكومة باحلماية بأ
احلكومة ويقدمون الضرائب بكل سرور وال يعـدون وعـد اهللا صـادقا،    

 ،دفع الزكاة. فبالزكاة ينجو اإلنسان من أحزان وآالم كـثرية  عنوميتنعون 
  أبدا.                               يخلَفألن وعد اهللا ال 
فيةلطيفة تصو  

الزكاة فائدة عظيمة ميكن أن يستفيد منها أصـحاب الـذوق   من فوائد 
فمهما كان حذرا وحمتاطا أال  ،وهي أن اإلنسان حني يكسب املال ؛الصويف

 حراممن احملتمل جدا أن خيتلط شيء من مال  إال أنه ،خيتلط مباله مالٌ حرام
 فهو يبيع القماش دون أن يعرف أن ،بأمواله خطأً، فمثال هناك تاجر القماش

 ،ويسـتلم الـثمن   ه للمشتريفهو يبيع ،القماش مثقوب وهو عدمي الفائدة
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مثنـا   استلمهوصحيح أن ذلك حصل خطأ منه ودون علمه لكن املال الذي 
وعندما يأكله  ،فهو ليس ملكًا له يف احلقيقة فيه؛ال جيوز له وليس له حق  ،له

ة بعد سـنة  ال حتدث أي بركة يف طعامه وجسده. أما إذا كان يخرج الزكا
بأمر من اهللا فسيتطهر مالُه بانتظام، وإذا كان من ماله جزء غري طيب فلـن  

أي اهللا، ويبقى ماله طيبـا،   ،بل سيعود إىل املالك احلقيقي ،على نفسه هينفق
  وبأكل املال احلالل واستعماله ستحدث بركةٌ يف كل شيء له. 

@…ìÇì½a@|î�½a@bã†î�@|ãaì��@@ @

هناك أمر آخر يتطلب االهتمام من مجاعتنا وهو تسجيل أحداث حيـاة  
. ففي زمننا كل األدوات هلذا العمل مهيأة مثل القلم �املسيح املوعود 

وإذا مل ننجز هذه املهمـة فكـم    ا،وغريهة والدواة واحلرب والورق واملطبع
هم ليس بوسعف األجيال القادمة؟ نظر إلينات؟ بأي نظرة سامؤسفيكون ذلك 

. فقبل تتوفر هلم وسيلة لذلكما مل  �االطالع على سرية املسيح املوعود 
هل  أحدا من الناس:سأال مث بضعة أيام جاء إىل هنا مسيحيان وتكلما معي، 

؟ تسأالنينفأجام جوابا رائعا حيث قال ملاذا  ؟كان املريزا احملترم أيضا مثله
يعد نفسه خادما للمسـيح   ماذا يقول، فهو وتسأالهإليه  تتوجهاينبغي أن 
. فمن عظيم �كيف كان حضرته  تقدرافبذلك ميكن أن  ،�املوعود 

وسـريته   �واجباتنا أن حنفظ ونسجل أحداث حياة املسيح املوعـود  
ألسوة (حملبه املخلص) حضرة املسـيح  واحلسنة  �للقادمني، فألسوة النيب 
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قصوى يف قلوبنا. لذا فإن تدوين سرية املسـيح   أمهيةٌ احلسنة �املوعود 
منكم يتذكر أي حادث يتعلق حبضـرته   ضروري جدا، فأي �املوعود 
إيل خطيا، فهذه مهمة جليلة قد عهدت إلينـا وعلينـا أن    فلريسله �

هذه األحـداث مـن النـاس     ننجزها، ولقد عينت شخصا الستكشاف
كر أي حادث فلْيكتبه يل، لكي ، وأنتم أيضا إذا كان أحدكم يتذوتسجيلها

تجمع األحداث كلها وننشرها يف صورة كتاب لكي تكون حمفوظة لألبد. 
وكسـبوا   �جالَسوا حضرة املسيح املوعود  يوجد الكثريون ممناليوم 

 حنيومنهم ميكن أن حنصل على أحداث كثرية، لكن  ،الفيوض من صحبته
لذا جيـب   ،� يقل عددهم سيصعب العثور على أحداث حياة حضرته

  قدر اإلمكان.  بسرعة إجناز هذه املهمة
  الحكم في النـزاعات والخصومات

 بيـنكم هناك أمر مهم آخر أود أن ألفت أنظاركم إليه وهو أنه إذا حصل 
-  بل ،شخصيا فيهللحكم  يسعوا أي اختالف أو نزاع فعلى أفراد اجلماعة أال

 بينكم جيب عليكم إذا حصل أي نزاع - توحدمت وانتظمتم يف سلك واحدإذ 
 ،اخلصـومات بيـنكم والشـجارات    إيل وترسلوا وتتحاكمواأن تكتبوه إيل 

  . �فسوف نبحث فيها وندرسها ونصدر احلكم بتوفيق من اهللا 
  المدارس االبتدائية

هناك أمر آخر أود أن ألفت انتباهكم إليه هو أين قد اقترحـت لتقـدم   
فقد بدأت العمـل   ،رس ابتدائية يف كل مكاناجلماعة العلمي أن نفتح مدا
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 "أجنمنـات  ، وإىل اآلن قد فتحت قرابة عشر مدارس، فعلـى مجيـع  بذلك
أمحدية" يف كل مكان أن تسعى لفتح مدرسة يف منطقتها، حىت إذا كانـت  

القـرآن   ألن ،هناك مدرسة موجودة سلفا فثمة حاجة لفتح مدرسة أمحدية
ألخرى. لذا جيب أن نفتح مدرسـتنا، فاسـعوا   يف املدارس ا الكرمي ال يعلَّم

 جاهدين لفتح املدارس، لذا قد شكّلت جلنة تابعة لـ "أجنمن ترقي اإلسالم"
  . كلها املدارس، فبمراسلتها ميكن إجناز هذه األعمال تعمل على فتح

  الحاجة إلى الدعاة

هناك حاجة أنّ من حاجات مجاعتنا احلاجة إىل الدعاة أيضا، وخاصة 
 ،ألن يكون الدعاة يف كبار املدن، كل ما منلكه هو القرآن الكـرمي ماسة 

أن نبدأ دروس القرآن الكرمي يف شىت  فأنوي !؟وأي شيء ميكن أن يفوقه
املدن الكبرية، وأن يعين يف كل حمافظة داعية واحد على أقل تقدير، لكن 

شكَّلنا الذين حيققون هذه املهمة قليلون يف مجاعتنا، ولعلكم تعرفون أننا 
ـ ، ال أعرف باألمسمجاعة الدعاة، وشابان منها قد ألقيا الوعظ هنا  اذا مب

أشخاص ميكن أن نعينهم يف  تكلموا لكنين أريد أن يتهيأ لنا عاجال بضعةُ
عشرة أشخاص  اجلماعة دعست دراسيا األماكن املهمة، فقد أعددت مقررا

خالل سنة، ومن املأمول  القرآن الكرمي دروسيتمكنون بقراءته من إلقاء 
نسـتطيع أن  نـا  أن يتأهل هؤالء الشباب إلجناز العمل عاجال، وأتوقع أن

/ كانون حىت ديسمرب ،جنمنات، إن شاء اهللاأداعية واحدا لعشرة  خنصص
  القادم.  األول
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  قراءة ترجمة القرآن الكريم

ترمجة القرآن  وإناثًاا عندي رغبة عارمة أن يتعلم مجيع أفراد اجلماعة ذكور
بـل   فحسب، أي ال يكونون قادرين على قراءة نص القرآن الكرمي ؛الكرمي

فما  ،ألنه إذا كان املرء ال يعرف ترمجة القرآن الكرمي ؛عانيهمبيكونون عارفني 
لذا جيـب أن   ؟!الذي يتمتع به بقراءة كلمات القرآن الكرمي مرارا وتكرارا

ا يتطلب أن تتوفر ترمجة القرآن الكرمي وهذ ،يعرف الناس ترمجة القرآن الكرمي
زهة من مجيع األخطاء اليت توجـد يف  نـينبغي أن تكون مو ،باللغة األردية

  التراجم إىل اآلن. 
كتـب عنـها   ثانيا إن آيات القرآن الكرمي اليت أسيء فهمهـا جيـب أن ت  و

اإلسالم على سـائر األديـان    فضيلةُفتتحقق ، ذلك مالحظات تزيل سوء الفهم
. اإلشكاالت لُّعلى االعتراضات اليت تثار ضد القرآن الكرمي وتحويرد خرى، األ

لقد بدأ  رجاال ونساء وشبابا، األمحديني،جيب أن يكون القرآن الكرمي عند كل 
بل قد انتهى العمل على اجلزء األول واملالحظـات،   ،العمل على هذه الترمجة

حيث يكون كل  ؛أنشره على أجزاءأود أن وخالل شهر.  سينشروإن شاء اهللا 
 بأنـه أنـزل   �. يقول اهللا تباعا جزء على حدة، لكي تصل الترمجة إىل الناس

ومثل ذلك سننشر الترمجة أيضا  ،القرآن الكرمي تدرجييا وببطء لكي حيفظه الناس
كما متت ترمجة اجلزء  ،لكي يقرأها الناس وحيفظوها، فقد وصلت بعض النسخ

سالم" وجيب على كل واحد أن إما، وتنشرها "أجنمن ترقي  إىل حدالثاين أيضا 
   ألوالده. نسخةكذلك و ،لزوجته أخرى ونسخة له، يشتري نسخة خاصة
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  المراسلةبمدرسة ال

ألن هناك أناسا ال  ،املراسلةبلتقدم اجلماعة العلمي ينبغي أن تفتح مدرسة 
يقدرون على أن يأتوا إىل هنا يف قاديان لتعلُّم القرآن الكرمي، فألمثال هؤالء 

وحني حيفظـون تلـك    ،ايترسل إليهم تدرجيوجيب أن تعد بعض الدروس 
حل املشاكل  باملراسلة الدروس ترسل إليهم دروس أخرى، وينبغي أن يطلبوا

  فة ما جالسني يف بيوم. معر رزونحاليت يتعرضون هلا. وبذلك سي
  �امتحان كتب المسيح الموعود 

مولعا جدا بأن يعد منهاج لكتبه يقـرأه   �كان سيدنا املسيح املوعود 
ويف مناسبة اجللسة السنوية حيدد يوم يتقدمون فيه لالمتحان يف ذلك،  ،الناس

 يفحان وأحب أال ختيب أمنيته هذه أيضا، وينبغي بدء العمل ا، ونبدأ االمت
 حفَظ هذا العام كتابجبزأَيـه   "إزالة األوهـام "السنة القادمة، وينبغي أن ي

املتعلـق بـاآلريني،    ة"عيون اآلريلكحل "الوكتاب  ،املتعلق بغري األمحديني
أبقاهم  يف اجللسة القادمة من وليحضر ،فليشترك يف هذا من يريد من اإلخوة

الكتـابني   ـذين ومن وفَّقهم اهللا لالمتحـان  . اهللا أحياًء إىل ذلك املوعد
  فيلتقدموا له، لكي نطلعهم على األخطاء. 

  حل المسائل المختلَف فيها

بعـض  لتعـيني  أنوي أن أحل املسائل املختلف فيها يف اجلماعة، وأسعى 
العمل، لكي يكتبوا معتقدات األمحديني مـن كتـب    للقيام ذااألشخاص 

 ى أي نزاع يف املستقبل، فكم من الغريـب أن لئال يبق �املسيح املوعود 
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نبيا  �املسيح املوعود  اليوم وبعد ثالثني عاما نزاع كَون يف اجلماعةيظهر 
مل يقرأوا كتـب املسـيح    الذين أثاروه! فإمنا سبب هذا الرتاع أن من عدمه
قرأوا واضعني يف البال أن حضرته مل يكن  وعندما قرأوا فإمنا ،�املوعود 
 ما أن املسيحيني يقرأون القرآن الكرمي كله وال جيدون أي أمر حسننبيا، فك

كذلك قد حدث معهم، اآلن أود أن أعين بعض األشـخاص، لكـي    فيه،
  يكتبوا كتيبا شامال حول هذا املوضوع. 

  حاجات الجماعة

هو منارة املسيح، فقد  �من زمن املسيح املوعود عظيم  هناك شيء
أنـا مل   .عنها: عندما تكتمل سترتل بركات اهللا الكثرية �قال حضرته 

 أطلب التربعات هلذا العمل، وإمنا قلت عندما نبدأ أعمال البناء سـتطلب 
سـوف  ، أي أن الناس عندما ينظرون إليها ؛بنفسها مجع التربعات املنارة

روبية هلذا  ٥٠٠يتربعون هلا تلقائيا، إن اجلماعة يف قاديان قد مجعت قرابة 
عن طيـب  و بأنفسهمغرض. أنا مل أعلن أي طلب وإمنا مجعوا التربعات ال

ـ خاطر، والنفقات عليها تقدر بألفي روبية، وعليكم أن تموا بتوفري   الـ
  . املتبقية روبية ١٥٠٠

 فقـد باإلضافة إىل ذلك إن األعمال اليت جتري هنا لن يتربع هلا غريكم، 
ا قد فارقونا تاركني، لذا عليكم أن ختلينا عن األغيار، وبعض الذين كانوا من

فهناك  ؛أعماال خمتلفة تديرتعتنوا أنتم بإجناز هذه املهمات، فـ"صدر أجنمن" 
هناك دار أن يدرس فيهما أوالدكم أنتم، كما  مدرسة أمحدية، وثانوية واحدة
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هناك أعمال أخـرى   الضيافة حيث يقدم الطعام للضيوف، وباإلضافة إليها
شر الدعوة الزدهار اإلسالم تقدر للسنة القادمـة بــ   كثرية. إن نفقات ن

اإلجنليزية  إىل اللغةروبية، وتفصيل ذلك أننا نترجم القرآن الكرمي  ٢٤٠٠٠
خمتلفة جتارب طباعية ، وقد وصلت إلينا نشر الترمجة، وقد بدأ األهل بريطاني

ـ  ،لترمجة سورة الفاحتة  اكما قد متت ترمجة اجلزء األول أيضا، وحنتاج مبلغ
 ٦٠٠ويف سبيل ذلك حنتـاج إىل   ،لنشره. مث يف بريطانيا بدأنا التبليغ أيضا

روبية شهريا ألنين أنوي إرسال شخص آخر أيضا إىل هناك، حيث تنشـر  
قـرب  موريشـيوس  النشرات والكتيبات باللغة اإلجنليزية. مث هناك جزيرة 

م، وسنرسل أفريقيا حيث تستعد عدد من العائالت اإلجنليزية العتناق اإلسال
  داعية إىل هناك أيضا، وجتري املراسلة خبصوص ذلك.

لقد نشرنا كتيبا يف البنغال قبل عدة أشـهر،   .مث هناك سلسلة الكتيبات
، وعلينا أن ةوإىل اآلن نتلقى الرسائل عنه، مث إن "صدر أجنمن أمحدية" مدين

يف املستقبل أيضا حباجة إىل املال، فكل هذه احتياجـات   وهي، ديوانسد 
بـذل املسـاعي    يفتتقاعسوا  أالاجلماعة وجيب عليكم أن تسدوها. وآمل 

حبسب سعتكم، واآلن أقرأ عليكم ما ورد يف القرآن الكرمي عن خدمة الدين. 
أيها املسلمون، حذار أن تتهاونوا يف مهماتكم، وال خيطرن  :يقول اهللا تعاىل

إِنْ �الكم املشاكل اليت تعترض سبيل إجناز األعمال الدينية، ذلـك ألنـه   بب
 �تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما لَا يرجـونَ 

  ، فتذكروا أنتم هذا املبدأ جيدا.)١٠٥النساء: (
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تطلب كل يوم، لكن تذكروا أن ال شك أنكم تتأملون من التربعات اليت 
أعداء اإلسالم أيضا يضحون بأرواحهم وأمواهلم من أجل القضـاء علـى   
اإلسالم، فأنتم وهم سيان يف املعاناة وحتمل املشاكل، إال أن اإلنعامات اليت 
تأملوا هم ال يأملوا. فكم سيكون من املؤسف إذا اونتم وتعبتم رغـم  

عدو جهوده رغم كل أنواع اليأس، بـل يواصـل   هذه اآلمال، وال يترك ال
 �أعماله، ويتكبد كل نوع من األمل لنشر الكذب. إن باب إنعامـات اهللا  

مفتوح لكم فاكسبوها قدر ما تستطيعون، اآلن هناك حاجة للمبلغ، لكن اهللا 
يسير أعماله بنفسه وهو غين عن كل عون، إال أنه قد هيـأ جلماعتنـا    �

فضل منه. وإال فإن أعماله لن تنقطع، إذ رغم انشقاق فرصة للخدمة، وهذا 
يف إجناز مهمات اهللا يعد من  يسهمالبعض أيضا جتري األعمال، لكن الذي 

  أنصار اهللا، فانشغلوا يف العمل دوما جهد املستطيع وقدر ما يف وسعكم.
ستة آالف أو سبعة يف السنة بلقد تربعت اجلماعة يف غورداسبور مبا يقدر 

، وأتوقع أم سيقدمون ألفَي روبية أو ثالثة آالف روبية إضافية هذا املاضية
العام أيضا إىل جانب التربعات الشهرية، إن شاء اهللا تعاىل. ولبقيـة املبلـغ   

  اسعوا أنتم. 
اجلماعة اإلسالمية  توفقكم اهللا إلجناز هذا العمل الذي من أجله قد أسس

  األمحدية. آمني
  

�����  
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي   بسم اهللا الرمحن الرحيم   

ŠàÇ@ÝšÏ@bã†î�Û@ïãbrÛa@lbĐ¨a@����@ @
  بمناسبة الجلسة السنوية) ٢٨/١٢/١٩١٤(الذي ألقاه في 

  
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشـهد أن حممـدا عبـده     

  .رمحن الرحيمن الرجيم بسم اهللا الورسوله، أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطا
� اتاومي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه

وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيـديهِم ومـا   
يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء وسع كُرسيه السـماوات  خلْفَهم ولَا 

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَر٢٥٦ البقرة:( �و(   
إين سوف أتكلم غدا عن موضوع مهم جـدا ال   باألمسلقد قلت لكم 

  يسعين بيان أمهيته وال أقدر على ذلك. 
سأحتدث اآلن قليال عن الغاية الوحيدة لكل إنسان وعن الوسيلة الوحيدة 

وعن اإلثبات الوحيد لتسمية اإلنسـان   ،لتقدم أي مجاعة أو فرقة أو شعب
 أمس فتمكنت بفضله من لذلك. لقد حالفين فضل اهللا اهللا إنسانا، إذا وفقين

إال أنه بسبب  ،إلقاء اخلطاب الذي دام ثالث ساعات ونصف دون أن أتأمل
ذلك أعاين اليوم نوعا ما، لذا لن أمتكن من بيان واف للموضوع، وسـوف  

  أتناول هذا املوضوع يف املستقبل إذا وفقين اهللا لذلك. 
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ما هو األمر املهم جدا هلذه الدرجة حىت مت  :وقد تنشأ شبهة يف قلب أحد
ال تقدر أي مجاعة على التقدم دونه، وبدونه ال  أنه التركيز الشديد عليه لدرجة

ميكن لإلنسان أن يسمى إنسانا، وال تتحقق بدونه الغايةُ من خلْق اإلنسان؟ مث 
سيح إذا كان هناك أمر قد بلغ هذا القدر من األمهية، فكيف ميكن أال يكون امل

فأقول لكل من يفكر يف ذلك  ؟قد تناوله وال اخلليفة األول أيضا �املوعود 
إن عظمة أي أمر ال تقل نتيجة االستماع إليه مرارا وتكرارا، فليس عندي أي 
أمر ال يعرفه العامل من قبل. فاألمر نفسه قد مسعتموه مرارا قبل بياين أيضـا،  

احلاجة إىل بيانه.  تنفدمل يتحقق جيدا ال لكنه ما مل ينفَّذ أي أمر تنفيذا كامال و
يفيد احلمى ويتناوله مئات املرضى يوميا، إال أنه مـا   "كينالـ "فالحظوا أن ا
نستغين عن الكينا، وكذلك املاء مهم جدا  فاليف العامل  موجودة دامت احلمى

لكل حي، فلو سأل أحد عن األمور املهمة جدا للحياة فسوف يذكر له املاء 
! كيف هـو مهـم  ف ،إننا نشربه كل يوم :مساع اسم املاء عندأيضا، فلو قال 

مهم ا فسيكون قوله هذا باطال. ألنه ما دامت احلياة تتوقف على املاء فهو يعد
، عدة مرات يوميـا  على شرب اإلنسان له تنشأ أي شبهة يف أمهيته الفجدا، 

وهـذا  يدخل يف جسمنا بالتنفس تلقائيا،  إذكما أننا ال ندفع أي مثن للهواء و
فهو اليوم أيضا مفيد ومهم كما  ؛أمهيته فذلك ال ينتقص من، من نظام الطبيعة

يوم لكم، إال أننـا  كان يف املاضي. وصحيح أنكم قد مسعتم مرارا ما سأقوله ال
سنستمر يف بيانه واحلديث عنه ما مل يترسخ يف العامل ومل يعمل بـه النـاس   

  كلُّهم، وسيبقى على عظمته نفِسها.  
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ويستفيد منه من مل  حيفظهأحدكم لكي  ، فليكتبهاآلن أبني لكم ذلك األمر
به، فهو أمـر   على عدم االستخفافحيضر اليوم هنا، لكنين أؤكد مرة أخرى 

يهلكون ألم ال يعريون أمهية لألمور الضرورية، وبذلك  وكثريونيم جدا، عظ
يهلكون أنفسهم، لكن اللبيب من يفكر يف كل أمر ويتأمل يف نتيجة كل أمر 

  ولبيان أمهيته أقدم لكم مثاال.  .إىل أصله وينظرمهما بدا له عاديا وبسيطا، 
"لَـدو" أعده وى حليقال إن شخصا قال ألبناء إخوته، سأقدم لكم غدا 

فاستغربوا جدا من مساع هذا القول، وفكـروا أن   ،مئات األلوف من الناس
ضخما جـدا، ويف   سيكونذلك اللدو الذي أعده مئات األلوف من الناس 

اليوم التايل عندما جلسوا على املائدة تناول كل واحد منهم لقمتني أو ثالث 
وبالتايل حىت ال يشبعوا من أطعمة خمتلفة، مث أمسكوا عن الطعام  فحسبلُقَم 
الطعام قالوا له: يا عمي، قـد   فلما فرغوا من اللدو جيدا. بذلكيتمتعوا ال 

لدو قد أعده مئات األلوف من الناس، فأجنز اآلن وعـدك.   ناوعدتنا بإطعام
فاستيأسوا  ،فقال هلم أنا أتذكر الوعد، وجاءهم بلدو عادي يباع يف السوق

لقد وعدتنا بأنك ستحضر لدو قد أعده مئات األلـوف   :ا وقالوا لهمنه كثري
من الناس، واآلن قدمت لنا لدو عاديا جدا، فما األمر؟ فقال هلم العم: خذوا 

وسأثبت لكم أن مئـات   ،كم شخصا ساهم يف إعدادهواستملوا مين القلم 
وقد اشترى  ،احللواينقد صنعه  ؛انظروا :األلوف من الناس أعدوه، مث قال هلم

مكوناته من أشخاص عدة، مث كل واحد من تلك املكونات قد أعده األلوف 
 ؟من الناس، فخذوا السكر مثال، وفكِّروا كم من الناس سامهوا يف إعـداده 
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فبعضهم عصروا القصب وبعضهم أحضروا القصب من احلقل إىل املعصرة مث 
حرثـوا األرض   السكر، فبعضهم قصبجيهز عمل الكثريون يف احلقل حىت 

وبعضهم سقَوها، مث إن الذين حرثوا األرض استخدموا احملراث الذي صنعه 
مث الذين استخرجوا احلديد مـن املنـاجم    حدادين وجنارين،الكثريون من 

هناك من قطَع اخلشب أن وجعلوه صاحلا الستخدامه لصناعة احملراث، كما 
أن  ولكـم  . ذلـك إىل النجار ليصنع منه احملراث وما إىل وأحضرهره شون

تقدروا كم من أناس شاركوا يف هذا العمل. مث باإلضافة إىل السكر يستخدم 
فيه الطحني أيضا وقدروا يف إعداد الطحني أيضا بالتفصيل نفسه، فستجدون 

  . فسلموا بذلك .مئات األلوف قد شاركوا يف إعداد هذا اللدو
قدر حبجمه أو طوله، مثل ذلك تذكّروا أنتم أيضا أن أمهية أي شيء ال ت

فوائده وعاقبته، فاألمر الذي أتناوله اآلن مهم جدا، فال يسـتخفن بـه   ببل 
أحد، وال يكونن يائسا على شاكلة هؤالء األوالد فورا، وال يقولن إنه أمـر  

عظيم حىت لو بدا له يف بادي الرأي عاديا جدا،  بل هوعادي وبسيط جدا. 
يكرمه يف الدين بأن  من يعمل به �هللا وإذا تعلمتموه وعملتم به فقد وعد ا

والدنيا، وإين واثق ذا الوعد لدرجة أين أستطيع أن أقسم علـى أنكـم إذا   
  عملتم ذا األمر فسوف يتحقق الوعد حبقكم حتما.

  وسيلة الفوز بالقرب اإللهي

يسأل الناس ما هي الوسيلة للفوز بالقرب اإلهلي؟ فتـذكروا أنكـم إذا   
عملتم ذا األمر فسوف تفوزون بالقرب اإلهلي يف هذا العامل أيضا وليس يف 
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بل سيكلِّمكم يف هذه  ،العامل اآلخر فقط، ولن يكلِّمكم اهللا بعد املوت فقط
أن النـاس   وهي دةعادة سائأعلم أن هناك  ؛الدنيا أيضا. لكن تدبروا كثريا

نا كثريا وكان اخلطـاب  عقد متت :يقولون ،حني يستمعون إىل حماضرة رائعة
ا، لكنهم ال يشعرون باللوعة اليت تكون وراء كالم احملاضر، فينبغـي أن  رائع

تكون نتيجة مساع احملاضرة على هذا املنوال، إذ قد أزهق احملاضر نفسـه يف  
قد متتعنا كـثريا.   :ضاعها املستمعون يف القولأبينما إعداد احملاضرة وإلقائها 

كاهي، وإذا كـان  فُ فلم تأتوا إىل هنا للتمتع فقط وال لالستماع إىل خطابٍ
املبلغ الذي صرفه على  تبذيره سأل عنالغرض فسوف ي هلذاأحدكم قد جاء 

فاستمعوا إىل كل حماضرة باهتمام وبـآذان صـاغية، مث    .السفر ذهابا وإيابا
  جيدا واعملوا به. مسعتم تذكروا ما 

حىت لو كنت  آخر كالميأن يوفقين ألن يكون هذا األمر  �أسأل اهللا 
فكل شيء يف العامل مقابلـه   وأن يكون عليه مدار حيايت،على فراش املوت، 

م ال قيمة هلا واألموال عدمية اجلدوى والراحة والرفاهية ال عفالن ؛عدمي القيمة
  حقيقة هلا أيضا. 

وهو أن الناس يهدفون من مساع  ؛كبري يف العصر الراهن عيب لقد ظهر
احملاضرات نيل املتعة فقط، لكنكم يا أعزائي، مل تأتوا إىل هنا ببذل األموال 

يئكم إىل هنا غايةٌ أخرى متاما، وحنـن  بقصد التمت ع والتفرج، بل كانت
الغرض  أيضا استهدفنا من دعوتكم إىل هنا أمرا آخر، ومن مل يدرك ذلك

والغاية فلم يأت من أجلنا وإمنا جاء إلرضاء نفسه فحسب. فالذي جـاء  
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كان يفكر يف ذلـك فليتـب    ومنليتمتع ويتفرج فقد ارتكب إمثا كبريا، 
وليستغفر. فاإلنسان الذي يتوجه إىل مكان آخر تاركا مدينته وأهل بيته من 

 عن كـل  الوقت واملال فسوف يسأل عند اهللا وإضاعةأجل التفرج فقط 
فاسـربوا  أضـاع نعمـة اهللا،    وفيماقرش أنفقه وعن كل حلظة صرفها، 

صدوركم وأحدثوا التغيري فيكم، وال تستمعوا إىل احملاضرات مـن أجـل   
املتعة. فاحملاضرة تتضمن كل نوع من األمور ومنها ما ميتع ومنها ما يـثري  

أن تتضـمن   املزاح والفكاهة، وجيب أال دفوا أبدا من مساع أي حماضرة
 ،احملاضرة املزاح فقط لتتمتعوا ا. فال تنظروا هل اخلطاب يضحك أو يبكي

وإمنا جيب أن تركزوا على ما يقوله احملاضر. إذا وجدمت أمرا مرا تـدبروه،  
حلوا فاعملوا به، فال جتلسوا يف أي جملس لسماع الفكاهة.  وجدمتوه وإذا

 احملاضرة، وهو أن كل مسـتمع  وهناك عيب آخر يالحظ يف املستمعني إىل
موجه إىل إمنا هو لقى الوعظ الذي ي وأن ،يقرر يف نفسه أنه طيب ومطهر

وال  ،. وهذه الفكرة تؤدي إىل حرمان اجلميعإليهمن حوله من الناس وليس 
فليعلم كل واحد منكم أنه أول خماطَب لوعظي،  منهم.يفيد الوعظ أحدا 

 بني احلُضـور موجه إليه حصرا. فإذا كان  هو وليتأكد أن كل ما قيل إمنا
وإذا كان أحد من أسفل السافلني أيضا فخطـايب   ،ويلٌّ فهو أيضا خماطيب

موجه إليه هو اآلخر. فالذين يفكرون أم ليسوا خماطَبني يبقون حمرومني. 
الختبار طاعتهم -  فقد ورد عن أحد امللوك أنه أمر رجال حاشيته واخلدام

كل واحد منهم إبريق ماء يف بركة معينة  يفرغأن  - صهموسرب غور إخال
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ليال، فحني ذهبوا إىل البيوت فكر كل واحد منهم كيف حيمل إبريق مـاء  
يف الربكة، فالوزراء واألمراء الذين كان يصعب عليهم محل املنديل  ليفرغه

كيف كان ميكن أن حيملوا إبريق املاء، فظن كل واحد منـهم أنـه إذا مل   
 ،فقط من ماء إبريقهالربكة لن متتلئ  إنإذ  ذلك؛ يق ماء فلن يؤثرإبر يفرغ

. يفرغ معهـم فلن يعرف أنه مل  همأباريق فرغوا ماءإذا أ فإن ألوف الناس
إبريق ماء.  يهرقومل  بيتهعلى هذا املنوال وجلس يف كل واحد منهم فكر ف

الم فظلت الربكة خالية كما كانت، ففي الصباح حني رأى امللك الربكة 
لكنـهم   ؟!رجال احلاشية قائال: أهكذا تكون الطاعة واالستجابة لألوامر
عدم إفـراغ  بدال من اخلجل والندم بدأ كل واحد منهم يلوم صاحبه على 

هو  يفرغ، وإن مل سيفعلونظنا منه بأن اآلخرين كلهم  يفعلمل  فهو. إبريق
والـذل.  م وفأنت بكسلك واونك قد عرضتين أيضا لل :وحده فال بأس

وهكذا أراد كل واحد أن يلقي كسله على غريه. فلو فعل ذلـك كـل   
بل  ،مستمع إىل املواعظ وقرر يف قرارة نفسه أن اخلطاب ليس موجها إليه

إىل اآلخرين، فستكون النتيجة أن اجلميع يبقون حمرومني. أما إذا فكر كل 
الواردة يف واحد أنه هو املخاطَب فقط وإمنا عليه وحده تنفيذ هذه األمور 

 شـيء فسوف ينتفع اجلميع. مث إذا كان أحد منهم مل يفهـم أي   ،الوعظ
فسوف يستره اهللا حبسب "ال يشقى جليسهم" ألنه بسبب صالح اآلخرين 

أيضا. فلو كان رجال احلاشية مـثال يف احلـادث    فاءوورعهم يستر الضع
ذلـك.  ملا عرف  ذلكأباريقهم ومل يقدر بضعة منهم على  أفرغوااملذكور 
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فكل ما يقال موجه إىل كل واحد صغريا كان أو كبريا، وال يزعمن أحد 
  عندئذ ترجى الفائدة. فأن املخاطَب صاحبه، 

  جماال األكثر األمر العظيم

النقطة الـيت أود   وعن ،األمر العظيم الذي أدعوكم إليه عناآلن أخربكم 
  إليها.  ألفت انتباهكمأن 

واحدة وليست أكثر من كلمة واحدة فقط وهي فاستمعوا، إمنا هي كلمة 
وإليه أدعوكم مجيعا ونفسي أيضا، وإليه وحده أدعو وللدعوة إليـه   ."اهللا"

  من هداه اهللا.  وليتقبلأنفخ يف الصور، فليأت من وفَّقه اهللا 
ـ   ،ق اهللايف العامل أشياء مجيلة جدا وخالبة لكن أمجل شيء يف العامل هو خلْ

أحد ميكن أن يبلغ مجالـه   ولكن ما من، مجاال وروعةزقه رهو الذي  �فاهللا 
أهل الدنيا  ، لكنواألكثر خريا وبركةهو األمجل واألروع  �، ومع أن اهللا �

وأمـام عظمتـه    ،احلقريين ينظرون إليه باحتقار واستخفاف. هو رب العاملني
منفِّرة لدنيا ا أهلُ ا يعاملهوهيبته كل شيء عدمي القيمة، ومع ذلك فاملعاملة اليت 

حيث رأى يف  ،يذكر رؤيا أحد أساتذته �االمشئزاز. كان اخلليفة األول وتثري 
ووجد هناك جمـذوما   ،الرؤيا يف مدينة وبال أنه واقف عند جسر خارج املدينة

وهو يعاين جدا، فسألته: من  وجيتمع عليه كثري من الذباب،تأكل جسمه ديدانٌ 
أنت؟ فقال: أنا اهللا ربكم. فقال له: لقد قرأنا مدحا كثريا يف القرآن الكـرمي أن  
اهللا بديع ومجيل وليس كمثله شيء، أما أنت فحالتك يرثى هلا. فقـال لـه: إن   

  املالمح اليت تراها يل ليست حقيقية وإمنا هي صوريت يف نظر أهل وبال.  
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قلوبكم وأعمالكم وأقوالكم وكالمكم وتصرفاتكم  يف يضاأنتم أ فانظروا
مقابل األشياء املادية اليت تنال  �وحركاتكم وسكناتكم ما هي صورة اهللا 

لكن تذكّروا أن اهللا مقدس ومنـزه  ما يشبهه؟إعجابكم. أهو إله وبال أو 
  من مجيع القبائح والسيئات واملساوئ.

  �قصة آدم 

مني حني يقرأون قصة آدم يف القرآن الكرمي يقولون مما يثري البكاء أن املسل
مما أدى إىل خروجه من اجلنة اخلالدة، مثرة، ملاذا استجاب للشيطان طمعا يف 

قط. فهم ال يفكرون أن الشيطان مل يخرِج  للشيطانفلو كنا مكانه ملا امتثلنا 
يف  يسـتاءون بل قد أخرجنا حنن أيضا. هؤالء املسلمون  ،من اجلنة آدم فقط

نفوسهم من اخنداع آدم، وال يشعرون أن الشيطان خيدعهم كل يوم، وهـم  
ع آدم، وال يعرفون أن الشيطان ااخند سببيتأبطونه. هم يسعون الكتشاف 

جيلس جبانبنا ويدفعنا إىل ارتكاب السيئات. كان جيب علـيهم أن يبـدوا   
آدم  األسف على أنفسهم بدال من إبداء األسف على آدم. فمىت كان بوسع

فكل إنسان خيرج من اجلنة بسبب أعمالـه   ،أن يخرج الناس من اجلنة �
. يقول النصارى: لقد �الشخصية، فال أحد أُخرج من اجلنة بسبب آدم 

يف  �ورثنا اخلطيئة من آدم وبسببها قد أُخرجنا من اجلنة، بينما يقـول اهللا  
، فلما كان )٥التني: ( �سنِ تقْوِميٍلَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَح�القرآن الكرمي: 

يخرج من اجلنـة   أن قد خلق اإلنسان يف أحسن تقومي فكيف ميكن �اهللا 
 لكنه ،عقابا على ذنب أحد غريه. كل مولود حني يولد يكون بيته يف اجلنة
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يف جهنم. فال تظنوا أن آدم الـذي كـان    بيتهيهدم بيته يف اجلنة ويبين  بيده
 يالحقكـم بل أنـتم الـذين    ،كال ،كان شخصا آخر الشيطان قد أخرجه

الشيطان ويخرج الكثريين منكم من اجلنة. فإذا كان أحد قد وقع يف بـراثن  
منه أيضا جيب أن حيذرا جدا كـل حـني وآن،    سلمالشيطان فهو والذي 

وعندها تستفيدون. فلو كان الناس جالسني يف مكان وجاء شخص وقال إن 
قي كل واحد منهم يف املكان نفسه ظنا منه بأن غريه أحدهم سيشنق، مث إذا ب

، فكلهم يتخلَّصـون أما إذا هرب اجلميع  ،سيشنق حتما أحدهمسيشنق فإن 
   .فمن يعرف من الذي كان سيشنق

  رـذيـتح

 �إنين أخربكم بكل صرامة وقوة أن الناس يف العامل قد غفلوا عـن اهللا  
فأحبوا اهللا وإذا حبا، فإذا أحببتم  مع أنه ليس هناك أحد أمجل منه وأكثر منه

 برضاهفاعشقوه وحده، وإياه وحده خافوا، وإياه اخشوا. فإذا فزمت  عشقتم
يعرقل سـبيلكم، فـأذيبوا    شيءفلن تبقى لكم حاجة إىل أحد سواه، وال 
اقرأوا عن ذلك  !وكم هو مجيل ،نفوسكم، وأحدثوا فيها تغيريا. فمن هو اهللا

متكنتم من مالحظة جتلّي مجاله فهو سوف يغنيكم عن  يف سورة الفاحتة، فإذا
لكـن   حباً، يشغف به قد كل مجال. إن اإلنسان حني ينظر إىل شيء مجيل

ن صنعه؟ فلرؤية جتلـي  أن يفكر يف نفسه كم ميكن أن يكون مجيال م عليه
حاجة للتوجه إىل مكان آخر، فاهللا يتجلى يف قلب كل إنسان،  الحسن اهللا 

أمكنه الوصول إليه عاجال جدا، فكل شيء يف العامل وكل ذرة  هذا روإذا تدب
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وليس هناك شيء ال يشهد صارخا على وجود خالق  ،تشهد على وجود اهللا
الكون وهذا العامل. فالقرطاس والقلم والطاولة والكرسـي واألرض الـيت   

أيد وأرجل وأنوف جتلسون عليها والثياب اليت تلبسوا، وأعضاء بدنكم من 
 عـادةً  . فاإلنسان�كل هذه األشياء تشهد على وجود إله واحد  وآذان..

حيب املالبس الفاخرة واملرأة اجلميلة والطعام الشهي اللذيذ واملال والثـروة،  
 فلماذا إذن !فما أمجلَه ؛تأملوا قليال فيمن خلق كل هذه األشياء :لكننا نقول

الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما فـي   اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو� !حتبونه؟ ال
   نـيـا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومالس

إِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي  هـيسكُر عساَء وا ش
هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس يمظالْع يلالْع وها ومفْظُه٢٥٦البقـرة: ( �ح.( 

يقرأها ثالث  �النيب كان عظيمة جدا، وفيها تعليم جليل جدا، ف اآليةهذه 
ا على بدنه، فيجب على كل مسـلم أن يقتـدي    مرات قبل النوم وينفخ

سنته. فاألمر األول الذي وجه إليه اإلنسان، هو اهللا ال إله إال هو. أي أيها ب
فهو وحده إهلك، وليس أحد غريه. ومعلوم أن قيمة  ؛اإلنسان، انظر إىل اهللا

لكن  ،أي شيء يف العامل تقدر نظرا لقلته أو كثرته، فاملاء مثال شيء مهم جدا
 اهلواء، وهومثل ذلك وحاجتهم إليه،  الناس ال حيفظونه لعلمهم أنه يتوفر عند

ألنه يعرف أن اهلـواء  ، ، لكن ال أحد حيتفظ به باهتماماألكثر أمهية للحياة
عند حاجة اجلسم إليه يدخل تلقائيا يف جسم اإلنسان عن طريـق األنـف   
 والفم. لكن املاء نفسه الذي ال يقدره اإلنسان عادة يصبح غاليا جدا يف غابة
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اء. فإذا كان عند أحد كأس من املاء يف مثل هذه الغابة فـال  ال يتوفر فيها امل
يرضى ببيعها مقابل املاليني من الروبيات. فثمن كل شيء يـنقص ويـزداد   

عندما تكون الغلة كثرية تكون رخيصة وعندما  ؛حبسب احلاجة إليه. فانظروا
 نألمكن اإلنسـا تقل تصبح غالية. ومثل ذلك لو كانت يف العامل آهلةٌ كثرية 

  مل جيد أحدها سيتوجه إىل غريه.  إنأن يقول إنه 
وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه  

ـ إله واحد فإذا قال أحدهم أنه إذا حرم من  .إن اهللا وحيد فريد يمكن أن ف
حد، وليس هناك إهلان أو هو إله وا �ألن اهللا  فال يسعه ذلك ،يبحث عن غريه

 . فإذا كان وحيدا فريدا فأين تذهبونومالينيألوف ثالثة آهلة أو أربعة منهم أو 
حباجة إليه كل حني وآن. إن الناس يف العامل يتحملون أحيانا  إياه؟ فأنتم نيتارك

فيمكنـهم أن  سخط امللوك ألم يعرفون أنه إذا سخط عليهم ملك أحد البالد 
ن إذ ميكـن أ  ،ملك الصني ظاملا فال ضري مثال إىل بلد آخر، فإذا كان يهاجروا

وإذا كان هو اآلخر ظاملا فيمكن اللجـوء إىل إجنلتـرا. لكـن    إيران، نلجأ إىل 
 ،هللا اهناك أي أرض ليست ملك فليست ؟اهلارب من اهللا إىل أين ميكن أن يلجأ

. وليس هناك أي إله ثان حـىت  �وليست هناك حكومة ال ختضع لسيطرة اهللا 
 تتشـاجر هلة كثرية وهي يستنجد به اإلنسان. أما اهلندوس فيعتقدون أن هناك آ

لكن القتيـل   ،فيما بينها أيضا، فقد ورد أن اإلله "شف" سخط على أحد فأماته
كان حبيب اإلله "برمها" فأحياه، فأماته شف مرة أخرى وأحياه برمهـا مـن   

النـزاع، فهذه هي أفكار اهلندوس. أما حنن فليس  بينهماجديد. وهكذا استمر 
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القتيلَ إله آخر، وأنه إذا سخط إله علـى املـرء    وحيييعندنا آهلة مييت أحدها 
عملـه   منإن أحد اخلدام ميكن أن يستقيل  :رضي به غريه من اآلهلة. فانظروا

عند غـريه، لكننـا ال    عمالوذلك ألنه سيجد  ،ويقول لسيده لن أعمل عندك
  ألنه رب وحيد لنا، وليس معه أحد آخر.   �نستطيع أن نقول ذلك هللا 

 يالْحومالْقَي  

مث هناك من األرباب من ميوت، أما ربنا فال يأتيه املوت، فهو احلي فلـن  
يل اآلن ربا آخر، إذ ميكن أن يقول أحد إن  ؛مث هو القيوم معه.تنقطع العالقة 

يف املاضي عند فالن، فأنا مدين له أيضا وال بد أن أكرمه.  وقد كنت أعمل
 ،بل أنا ربكم منـذ األزل  ،يقول: إين مل أصبح إهلكم وربكم اليوم �فاهللا 

وليست عليكم منة أي إله غريي. فأنا اإلله القائم منذ األزل وأقيمكم أنـتم  
  أيضا، فأنتم مدينون يل وحدي. 

  .) الذي يقيم اجلميع٢) القائم بذاته منذ األزل (١للقيوم معنيان، (
لَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا تمو  

وميكن أن يقول أحد: آمنا بأن اهللا وحيد وال إله إال هو، وهو احلي وهـو  
الذي كان موالنا وربنا يف املاضي وهو نفسه اآلن ربنا، لكن مـن احملتمـل أن   

رجال بالطه، لذا ينبغي أن نفرحهم أيضا يقوم عنه وأثناء نومه  ،يصيبه نوم فينام
سنة وال نوم، فـال   تصيبهيقول: إن إهلكم ال  �ومندحهم ونتملقهم. لكن اهللا 

حتسبوه مثل امللوك واحلكام الدنيويني حىت تضطروا ملدح رجال حاشيته. فربكم 
ال ينعس وال ينام، فهو يقظ دوما ويراقب كل شيء بنفسه. وما ألطف األمـر  
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يقتضي أن تذكر . إن ترتيب الكالم �لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم� قوله الذي بينه يف
ومن خالف هذا الترتيب فهو خمطـئ  ، الكبريةأوال، مث تذكر  األمور الصغرية

بل مل يكن مريضـا   ،يفسد. فمثال يقال إن مرض فالن مل يكن خطرياه وعمل
بل مل يكـن   ،فلو قيل على عكس ذلك إن فالنا مل يكن مرضه بسيطا .أصال

هنا ال تأخذه سنة  �ل اهللا مرضه خطريا أيضا، فهذا القول خاطئ. بينما يقو
انتفى النوم تلقائيا، ومل تكن هنـاك حاجـة    الِسنةوال نوم مع أنه حني نفيت 

 ففي ذلك حكمةٌ لغو فيه؛ال  �لبيان أنه ال يأخذه نوم أيضا، لكن كالم اهللا 
ومعـروف أن   ،النعسعيناه لشدة  قد تغمضتعين أن اإلنسان  الِسنةوهي أن 

 تعاىل إنه النوم ينعس، وعندما ال يشتد النوم ال ينعس، فقال غلبةاإلنسان عند 
يشـتد عليـه    نةٌ بسبب التعب الناجم عن كثرة األعمال، إذ ملس ال تأخذ اَهللا

   وال يأخذه نوم عادي. ،عيناه تلقائيا تغمضحىت  النوم

 اتاومي السا فم ي ....لَهذَا الَّذ نإِلَّا بِ م هدنع فَعشيإِذْنِه  

أخربوين اآلن إذا كان ربكم مالكًا ملا يف السماوات وما يف  �يقول اهللا 
ربا لكم مقابله. مث يقول الناس إم ال  فكيف ميكن أن جتعلوا أحدا ،األرض

اهللا لكنهم يقدمون النذور باسم غري اهللا ويطلبون منـهم   يعبدون أحدا غري
حتقيق الغايات لكوم مقربني إىل اهللا، وأم سيشفعون هلم عند اهللا. فـاهللا  
يقول: ال أحد يستطيع أن يشفع دون إذن من اهللا. فأي إنسان أكرب وأعظم 
 من املسيح املوعود يف هذا العصر، لكن حضرته أيضا حني دعا لعبد الرحيم

خان ابن نواب احملترم يف مرضه الشديد، تلقّى إهلاما إنه لن يسلم. فخطر بباله 
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أن حضرة النواب قد هاجر إىل قاديان تاركا كل شيء فإذا مات ابنه فقـد  
: يا إهلي، أنا أشفع لصحة هذا الولد، فـأوحى  �يتعرض البتالء. فقال هللا 

أنت حىت تشـفع دون   اهللا إليه "من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه؟" أي من
إذين؟ فانظروا كم كان املسيح املوعود عظيما، إذ كان العامل كله ينتظره منذ 

له: من أنت حـىت   �ثالثة عشر قرنا، لكنه حني شفع عند اهللا ألحد قال 
: عندما تلقيت هذا اإلهلام سقطت �تشفع لدي دون إذين؟ يقول حضرته 

زهق، لكن اهللا قال يل: اشفع على األرض وأصابتين رعشة، وكادت نفسي ت
، �إنك أنت ااز. فشفع فشفي عبد الرحيم وما زال حيا يرزق بفضل اهللا 

  كان ذلك فضال من اهللا.
قد قال إلنسان عظـيم مثـل    �واجلدير باملالحظة هنا أنه إذا كان اهللا 

" فما مكانة هؤالء ؟"من أنت حىت تشفع دون إذن مين �املسيح املوعود 
م كبار وعظام حىت يشفعوا ألحد. نقرأ يف األحاديـث أن  الذين يدعون أ

سوف يؤذَن له يوم القيامة فيشفع، فكم من الغباء أن يزعم أحد أن  �النيب 
  فالنا سيشفع له. 

ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي  

 مث ميكن أن يقول أحد: صحيح أن ال شفاعة إال باإلذن، لكنه كما يكون
وبواسطتهم ميكن الوصول إىل امللك، وينتفـع ـم    ،للملك رجال حاشية

يقول  �الناس، ومثل ذلك ينبغي أن يكون هللا أيضا رجال حاشية. لكن اهللا 
ردا على هذه الشبهة أن هؤالء احلمقى ال يعرفون أن امللوك يعينون رجـال  
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لبلد واألوضـاع  احلاشية واألنصار لكي يطَّلعوا بواسطتهم على ما جيري يف ا
والظروف، ألن امللك شخصيا ال يعرف أوضاع البالد. فكيف ميكن مللكنا 
املقيم يف بريطانيا االطالع على األوضاع يف اهلند. فللحصول على مثل هذه 
األخبار قد عين نائبه يف اهلند، مث هذا النائب ال يسعه االطالع على ما جيري 

له املفوضني على مستوى  وعني ؛ الوالياتيف البلد كله، فعين له احلكام يف
على  املسؤولنيبعض  مستوى أدىن وأدىننون على يعي بدورهم احملافظة، وهم

مستوى املديريات واملدن والقرى، وبذلك تصل أخبار البلد كله إىل امللك. 
فلو مل يكن هذا النظام وكلُّ هؤالء الرجال ملا استطاع امللك شخصـيا أن  

إنه ال حاجة لـه لتعـيني رجـال     �يطَّلع على مجيع األوضاع. يقول اهللا 
"يعلم ما بـني   ولإن الق ألنه يعلم ما بني أيديكم وما خلفكم كله. حاشية،

) اهللا يعلم ما سوف حيدث يف املستقبل، ١أيديكم وما خلفكم" له معنيان، (
) اهللا يعلم ما أجنزمت من األعمال وما مل تنجزوا ٢وما قد عملتم يف املاضي. (

فأي حاجة له إىل تعيني رجال  ؛عليكم كانت واجبةمن األعمال احلسنة اليت 
  حاشية؟ 

ييطُونَ بِشحلَا ياءَوا شإِلَّا بِم هلْمع نءٍ م  

إذ ال أحد يقدر جبهده الشخصي على اكتشاف  ،وأىن ألحد أن يبلغ علمه
  بقدر ما أراد. و ،من أراد � ، إال أن يطْلع هو� حقيقته

ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو  

  وإن علمه حييط جبميع السماوات واألرض.
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  هماولَا يئُوده حفْظُ

مث ميكن أن يقول أحد: إن اهللا مستغن عن تعيني رجال احلاشية بسـبب   
األعوان واملساعدين  بعضعلمه الواسع والشامل. إال أنه من احملتمل أن يعين 

نون رجال اجليش والشرطة حلماية البالد إلجناز املهمات، ألن ملوك العامل يعي
يقول: إنه مستغن حىت عن ذلك أيضا، فهو  �وإقامة األمن يف البالد. لكنه 

ال شيء خارج عن  أنْ ينجز مجيع األعمال بنفسه، وإن قدرته شاملة لدرجة
  سيطرته، وال يتعبه تسيري النظام ومحايته.      

يمظالْع يلالْع وهو  

اآلن بقي اعتراض وحيد هو أنه صحيح أن اهللا ليس حباجـة إىل أنصـار   
ت واملساعدة، فلعله قد عين بعض رجال احلاشية إلظهـار  وأعوان للمعلوما

، أي ال أحد �وهو الْعلي الْعظيم�عظمته وهيبته، فدحض هذه الشبهة بقوله 
يستطيع أن يزيده عظمة وعلوا، بل كل من سيقترن به يزداد هـو عظمـةً   

شأنه أيضا وليس اُهللا. فالفكرة بأن اهللا رمبا عني بعض رجال احلاشية لتعظيم 
  باطلة، فهو غالب على كل شيء، فال أحد يستطيع إنكار طاعته. 

فهذا اإلله إله حقيقي، وليس كمثله أحد، فكم من املؤسف أن يتوجـه  
جدا ورغـب عنـه إىل    لذيذااإلنسان إىل غريه، فإذا وجد اإلنسان طعاما 

 جناسة، ومثل ذلك إذا هيئ ألحد لباس فاخر وتركه ومال إىل إزار وسـخ 
بل العاقل من اختار األفضل، فـال أحـد    !، فهل ستعدونه عاقال؟ كالبالٍ

وحده جيب أن يكون  �. فأنا ألفت انتباهكم إىل أن اهللا �أفضل من اهللا 
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نصب أعينكم كل حني وآن، ألن كل شيء يف العامل عدمي القيمة مقابلـه،  
ميكن أن لكن هل  ،وال شيء ينافسه. فانظروا كيف ينري القمر ويبدو مجيال

ضـوء  ل هن هذه مفخرة ذاتية للقمر. كال إمنا القمر يفتخر بعكسأيزعم أحد 
هل للشمس ضوء ذايت، كال بل هي األخرى هنا ينشأ السؤال  .الشمس فقط

اهللا، فإذا كان القمر ينري وكانت الشـمس تشـرق،    بفضلالضوء  تكسب
وكالمها يعجباننا ونرامها مفيدين، فإن مجاهلما ونفعهما يف احلقيقـة يلفـت   
أنظارنا إىل مجال اهللا وكونه رحيما وكرميا. ومثل ذلك مجيع األشياء اجلميلة 

لكنها قد اكتسبت اجلمال واحلسـن مـن اهللا    ،مجيلة بأا نصفها ؛يف العامل
صرا، فهو صاحب كل نوع من اجلمال، ولذلك قال اهللا يف سورة الفاحتة ح
�نيالَمالْع بر للّه دمأي مجيع املدائح هللا وحده ال لغريه، وذلك ألنه  �الْح
رب العاملني. فهو خالق الكل ومريب اجلميع، فإذا كان هو الذي يـريب   �

 ،أن الوالدين يربيان الولدكل شيء فلماذا ال تتحقق له مجيع املدائح. صحيح 
لكن هل تعرفون من الذي ألقى يف قلبيهما حبه، إمنا اهللا وحده ألقاه. ومثل 

لكن اهللا  ،عمال حسناعمل ذلك إذا كان أحد يدفع للسائل قرشا نقول إنه 
هو الذي أهلمه هذا العمل، ورغَّبه فيه. ومثل ذلك كل عمل  يف احلقيقة �

إىل اهللا وحده. لذا فاملستحق احلقيقي للحمـد  ينجزه أي إنسان فإمنا ينسب 
هو اهللا وحده، ومثال ذلك أن السيد إذا طلب من خادمه أن يوزع كذا من 

لكنـه ينسـب يف    ،فعمليا يقوم ذا العمل ذلك اخلادم ،على الفقراء املال
يقـوم  احلقيقة إىل سيده الذي أمره به. فاإلنسان الذي حيسن إىل أحد فإمنا 
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اهللا أو بترغيبه على شاكلة توزيع مال السيد، ألنه ال شـيء   نيابة عنبذلك 
ملْك له وإمنا اهللا مالك كل شيء. فقدر ما يتصف املرء بإحسان ومـروءة  

ألن العامل كله خادمه وال رب وسيد إال هـو. إن   ،وحسن ومجال فهو هللا
الناس يواجهون مشاكل كثرية يف الدين بسبب الوالدين والزوجـة واألوالد  

اهللا والعبد هـو العبـد.    هو ملال والثروة واألقارب، لكن تذكروا أن اهللاوا
مشيئة اهللا، وإذا عرفتم مشيئة اهللا فضعوها نصب  هيفتحروا يف كل أمر ما 

  أعينكم على الدوام حىت لو تطلَّب ذلك أي تضحية. 
  اجتنبوا الشرك

وفوق ذلك أود أن أخربكم أنه جيب على اإلنسان أن ال يشـرك بـاهللا   
أحدا، فاهللا أحد، وأنا موقن بأن أي أمحدي ال يشـرك، فقـد وفّقهـم اهللا    

يسـعى   أنليكونوا موحدين. فال أخاف أن يسجد أي أمحدي لألوثان أو 
ماعة أما أنتم فج ،. فاآلخرون قد تركوا الدين�بغري اهللا، تاركا إياه  لعالقة

ادعيتم أنكم ستؤثرون الدين على الدنيا، مث إن اهللا قد وعد هذه اجلماعة أنه 
أم من املمكـن أن  فهي مجاعة الصاحلني، لذا فال جمال للشك يف  ،سريبيهم
يف الشرك الصريح، لكنين أنبهكم أن كثريا من الدين يتحـول إىل   يتورطوا

وإمنا أدعوكم إىل دين منلةأ قيد ب اإلنسان إىل اهللالدنيا، وهذا الدين ال يقر ،
إذا تقدم اإلنسان إليه تقدم إىل اهللا. فحني تصلّون اليوم وتدعونه سـتجاب  
أدعيتكم آالف املرات أكثر بااللتفات إىل هذا. وسترون نتائج أعمالكم بأم 
أعينكم، إنكم بفضل اهللا تسريون على الصراط املستقيم، ومع ذلك متسـكم  
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الشديد والتنبه، ألن الشيطان خيدع اإلنسان طـورا عـن    احلاجة إىل احلذر
 ألفت انتباهكمطريق الدنيا وتارة عن طريق الدين. لذا فاألمر الذي أود أن 

إليه هو أن تكون النية وراء عبادتكم نيلَ رضوان اهللا، وينبغـي أال تكـون   
هـل أنـتم    :نيتكم سوى هذا. وعندما تقومون للصالة فكِّروا يف أنفسكم

لون على هذا العمل ابتغاء مرضاة اهللا أم لغرض آخر، مثل ذلك عنـدما  قبت
تدفعون التربعات فيجب أن تفكروا كم مرة دفعتم من أجـل رضـوان اهللا   

عن التربعات وطلب  املسؤولوكم مرة مل تكن لكم أي نية يف التربع وجاء 
كنكم ل ،منكم ودفعتم له. فالذين يطلبون التربعات ال يعرفون بأي نية دفعتم

تعرفون جيدا نيتكم عند الدفع، جيب أن تدركوا أنكم دفعتم من أجل الدين 
نصب أعيـنكم   �ونيل رضوان اهللا، وعلى هذا املنوال جيب أن يكون اهللا 

اكتسـاب   هي عمل، وجيب أن تكون نيتكم وراء كل عمل القيام بأيعند 
تـائج  مرضاة اهللا، وعندما تكون نيتكم هذه وراء كل عمل، فسوف تتغري ن

عبادتكم غدا وبعد غد وبعده، وحترزون تقدما مستمرا. فاعلموا أن عمال ما 
لكن العمل نفسـه إذا   .تترتب عليه نتيجة معينة ، سوفة معينةإذا كان بني

ـا  أجنز بنيا أو عقربة أخرى تكون له نتائج خمتلفة. فمثال إذا رأى أحد زنبور
العقرب فسوف يكسب مدحه  وأبقوة ليقتل الزنبور  فضربهعلى جسم أحد 

 أحد وشكره وامتنانه لعلمه أنه لو ضربه بلطف ملا مات الزنبور. أما إذا لطم
إنسانا بنية اإليذاء فسوف يعاقَب. فالعمل الواحد بتغري النيـات يـؤدي إىل   

عادةً وتقليدا، بل بدافع نية  نتائج خمتلفة. فال تنجزوا أي عمل صاحل أو عبادة
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بون مجع التربعات من أجل الشعب ويطلبون أن يعملـوا  معينة. كثريون يطل
بل تربعوا مـن   ؟ما معىن الشعب :لكنين أقول ،كذا وكذا من أجل الشعب

أجل اهللا وحده ال للشعب، فال جترين هذه الكلمات املسيئة على ألسنتكم، 
أفلم تكن قبلكم شعوب؟ أمل يكن لكم أعزاء وأقارب؟ وإذا كانوا موجودين 

شعبا؟ تذكروا  تصفوانت إلنشاء هذه اجلماعة اجلديدة اليت فأي حاجة كا
وإمنا اهللا هو كل شيء، إذن جيب أن تصدر مـنكم   ،أن الشعب ال قيمة له

مجيع األعمال من أجل رضوان اهللا فقط. جيب أن يكون كل تصرف لكـم  
وجتوال ونوم ويقظة من أجل اهللا فقط، وإذا فعلتم  وض وجلوس ومشيمن 

  نتائج أعمالكم أفضل فأفضل حتما. ذلك فسترون 
  ستيعابهبعد إ شيءاعملوا كل 

الـدافع وراء ذلـك، فهـم     يعلمواكثريون يعملون عمال معينا دون أن 
لذا ال يؤدي عملهم إىل نتيجة. فاملسلم مثال ال  ،يعملون ذلك اتباعا للتقليد

قد أمـره   �وذلك ألن النيب  ،بل يستخدم اليد اليمىن ،يأكل باليد اليسرى
بذلك، لكن أخربوين كم مرة خطر ببالكم عند تناول الطعام أنكم تقومون 

، فكروا يف سنة أو سنتني ماضيتني يف حيـاتكم  �بذلك استجابة ألمر النيب 
كم مرة خطر ببالكم أنكم تقومون بذلك ذه النية؟ فستجدون الكـثريين  

ملاذا يأكلون باليد  ؛الذين ال يكون قد خطر بباهلم وال مرة واحدة يف حيام
 اعلموا أن تناول الطعام باليد اليمىن عملٌ ؟اليمىن، وملاذا ال يأكلون باليسرى

، أما الذي ال يأكل �يستجيب ألمر النيب  إمنا ألن الذي يقوم به يثاب عليه
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قد أمر بذلك وإمنا ألنه اعتاد منذ الطفولة على ذلك فأي  �بيمينه ألن النيب 
ستحق أي أجر أو ثواب. فاملالحظ أن األوالد الصـغار  أجر يستحقه؟ فال ي

على شاكلة مـن  فيجثون إىل التبول ليال أثناء النوم  باحلاجةعندما يشعرون 
وذلك ألم ال يسجدون وإمنا  !يسجد، فهل ينالون أي أجر على ذلك؟ كال

التبول، فاإلنسان ينجز أعماال كثرية  اخلوف من بسبب الوضعيةاختذوا هذه 
اتباعا للتقليد والعادة، وهو عيب يضر كثريا، فكأنه صـدأ يصـيب قلـب    
اإلنسان. ولذلك ال تكون األعمال اليت ينجزها اإلنسان عادة وتقليدا مؤثرة 
كما تؤثر األعمال اليت ينجزها بنية معينة. إن اإلسالم يتمتع مبحاسن كـثرية  

عتق لدرجةد أن ينكرها أحد إذا عرض عليه، فلقد فكرت كثريا يف أنه إذا ال ي
كان اإلسالم ميلك هذه امليزة فلماذا ال يعتنقه الناس كلُّهم، وتوصلت إىل أن 
سبب ذلك أنه ملا كانت أمور أخرى تقع على مسامع غري املسـلمني منـذ   

هم اإلسالم، فحني يعرض علي ما يعارض الطفولة، وهم يسمعون على التوايل
احلـائز علـى   - اإلسالم ينكرونه. وإال ما السبب وراء عدم فهم املسيحي

حملاسن اإلسالم، بينما يقول أجهل إنسان ولد يف بيـت   -شهادة ماجستري
املسلمني، إن اإلسالم دين صادق وسائر األديان باطلة، فهذا يقول ذلك ألن 

أما ذلـك   والديه مسلمان، فظل يسمع منذ الطفولة أن اإلسالم على حق.
 ،ألنه مسع منذ الطفولة أمورا أخـرى  ذلك احلائز على املاجستري فال يدرك

لقد تكلمت مـع   .واآلن ال يستطيع أن يسمع خالف ذلك ،وهي تؤثر فيه
 .أرجو أن تتكلم عنـها  ،: لقد حبثت كثريا يف مسألة الكفارةفقالمسيحي 
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لكفارة تعارض وخالل مدة قصرية، اعترف بأن ا ،فبدأت الكالم عن الكفارة
وإمنا يؤمن ا اآلن ألنه ولد يف بيت مسيحي. فاألعمال  ،العقل والطبيعة فعال

عادة  األحنافالدينية الكثرية تنجز اتباعا للعادة والتقليد فحسب. فاملسلمون 
على  �فإن كانوا يشكرون اهللا  ،يقرأون شيئا برفع اليدين بعد تناول الطعام

كثريين منهم ال يعرفون ملاذا يقومون بـذلك.  نعمه فهذا جيد جدا، لكن ال
فهل هؤالء ينالون الثواب الذي يناله الشاكرون على نعـم اهللا؟ كـال. ألن   
الثواب يترتب على القول بـ "احلمد هللا" بصدق القلب فقط. الناس عـادة  
يشتكون أم يصلون ويصومون ويدفعون الزكاة، وحيجون البيـت، فـال   

أقول هلم إنكم تقومون بـذلك كلـه اتباعـا    يستفيدون من ذلك شيئا، ف
  ، فأي حاجة هللا أن يفيدكم.لعاداتكم

 وضـعت قـد   قطعة احللوىفال خيطرن ببالكم إثر مساع هذه األمور أن 
فهمتم هذه  فإذا ،، ألن نتائج عمل واحد تتغري بتغري النيات واإلرادةأمامكم

ما فتظهر له نتائج األمهية وأدركتم أن اإلنسان عندما يعمل عمال معينا بنية 
قـد   أنهغري اليت تظهر للعمل نفسه بنية أخرى، فسوف تنجحون. فانظروا 

كما كان اآلخرون  ،�مهاجرون من أجل اهللا  �جاء إىل املدينة مع النيب 
 !أي أجر؟ كال هل سينالونفأيضا يأتون إليها من اخلارج من أجل التجارة، 

فقط، ألن جمرد ايء  �أجل اهللا وإمنا استحق الثواب أولئك الذين أتوا من 
إىل املدينة للسكن فيها ال أمهية له، وإمنا يترتب األجر على النية فقط، كمـا  
ينال املرء ثواب الصالة أيضا ألنه يصلي ابتغاء مرضاة اهللا فقط وطاعةً لـه،  
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كما أن الصيام أيضا يقوم به املرء استجابة ألوامر اهللا فحسـب، والغـرض   
واحلج أيضا، أما إذا كان الناس قد اختذوا هذه األعمال عادة يف نفسه للزكاة 

   !العصر الراهن، فأىن هلم الثواب؟
بعض الناس معتادون على حتريك األيدي أو األكتاف، كما يردد الـبعض  
"احلمد هللا وسبحان اهللا" عادةً فقط، دون أن يدركوا ملاذا يقولون احلمد اهللا أو 

يصبح  ،إذا ردده اإلنسان بنية وقصد نفسه "د هللاحلمقول "سبحان اهللا. لكن 
بنية وقصد يتقرب بـه   ردد"سبحان اهللا" نفسه لو قول مالكا يف يوم واحد. و

إذ -  كلمتان خفيفتان على اللسان: �املرء إىل اهللا يف يوم واحد. يقول النيب 
اهللا أي عندما يضعهما  - لكنهما ثقيلتان يف امليزان - يرددمها اإلنسان يف حلظة

حبيبتان إىل -  أي سيصبح ميزان األعمال راجحافستكونان ثقيلتني؛ يف امليزان 
ومها "سبحان اهللا وحبمده  - أي حيبهما اهللا كثريا ويعجب ما كثريا-  الرمحن

لكن املالحظ أن الكثريين يرددوما ويبقى ميزام كما  .سبحان اهللا العظيم"
صري ثقيال. لكن هنا يبقى امليزان علـى  أنه بسببهما ي �هو، بينما يقول النيب 

حاله رغم ترديدمها آالف املرات، وسبب ذلك غياب النية، فهـم يـرددون   
بباهلم قط، وهم ال يشكرونه علـى   � باللسان أن اهللا قدوس إال أنه ال خيطر
اإلنسـان كـثريا    يفسد أي عمل فاعتيادنعمه، وإمنا حيفظون الكلمات فقط، 

، فمن املالحظ أن اإلنسان حني يعتاد على أمـر  صاحلا يف حد ذاته كان مهما
سنة. فالـذين  احل العاداتدع عنك  ،وخطري أيضا يتالشى ضرره حتما ئسي

مقدار عشرة غرامـات مـن السـم     وم ال يضرهم تناولأكل السم اعتادوا
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احلسـنة   متييزا بنيالزعاف. بينما إذا أكله غريهم هلك فورا، فالعادة ال تبقي 
كُلَّما نضجت جلُودهم بـدلْناهم  �يف القرآن الكرمي:  �ة. يقول اهللا والسيئ

ذَابذُوقُوا الْعيا لهرا غَيلُودأن  �، ففي هذه اآلية أخربنا اهللا )٥٧النساء: ( �ج
األمر الذي يعتاده اإلنسان ال يشعر به وال يبقى مفيدا وال ضـارا كسـابق   

أمله.  عهده، فالصداع ألـم جدا لكن اإلنسان إذا اعتاده خف شاق  
  حادث واحد

املشاعر واألحاسيس نتيجة العـادة يف حكايـة    أحدهم كيف تقللقد بين 
قال للناس إنكم تقولون إن مصابكم أكرب من غريكم  �لطيفة، فكتب أن اهللا 

فتعالوا استبدلوا آالمكم ومعاناتكم اليت تروا أكرب وأشد بغريها، فنبذوا آالمهم 
، فالذي كان يتأمل بالصداع ختلى عن ذلـك  واستبدلوا ا آالما أخرىوعيوم 

ن يستبدل الصمم ، والثاين كان أصم أراد أقدما غليظة ثقيلة احلركةالرأس وأخذ 
غريه الذي كان يراه أقل منه. فلمـا   أملأمله ب، وهكذا كل واحد استبدل بالعمى

الثقيلـة مل   الغليظـة فالذي كان قد اختار القدم  ؛أرادوا أن ينصرفوا إىل بيوم
عندما مل أكـن   :قال بالعمى فقديستطع أن حيملها، أما الذي استبدل الصمم 

 .أما اآلن فال أعرف أين أتوجه ،ول حيثما أريدأمسع شيئا كنت أستطيع أن أجت
. فاألمر الـذي يعتـاده   ةالسابقومعانام فأبدوا الرغبة يف أن يستعيدوا آالمهم 

عندما ستنضج جلود أهل النار  :�، ومثل ذلك يقول اهللا فيه اإلنسان خيف أمله
دة فـال  احلسنات اتباعا للعـا  يكسبونستبدل بغريها ليذوقوا العذاب. فالذين 

حني يعتاد خيف أمله، فكأن العادة ضـماد   ،فالذي يعذَّب ؛يستحقون أي أجر
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ا. فتذكروا دوما أن الذي يصلي اتباعـا  ثًيغطي أي جرح مع أن يف داخله خب
ومثل ذلك ال زكاة ملن يدفع الزكاة اتباعا للعـادة، وال   ،للعادة فال صالة له

. أمل يكن الناس يصلون قبـل  معتاداوال حج ملن حج  اعتيادا،صيام ملن صام 
أو مل يكونـوا   ،أو مل يكونوا يـدفعون الزكـاة   ،�بعثة املسيح املوعود 

إال أن  ،بل كانوا ميارسون هذه األعمال ،أو مل يكونوا حيجون؟ كال ،يصومون
نيتهم وراء ذلك كانت الرياء، فلم يكن ينفعهم شيئا. أما أنـتم فيجـب أن   

يكون اهللا نظون تغريا ب أعينكم يف مجيصذا فستالح ع أعمالكم، فإذا عملتم
   بل بنية معينة. ،فال تعملوا أي عمل بدافع العادة ؛فوريا يف الروحانية

  ما الذي يريده اإلسالم؟ 

العادة، وهذه هي مهمته البارزة، إن اإلسالم  ميحوإمنا يقصد اإلسالم أن 
يعادي العادة، ألنه بسبب العادة ال تبقى أي حسنة. يقول اإلسـالم  حسنة: 

إن على املرء أن ينجز كل عمل ابتغاء مرضاة اهللا فقط. فعندئذ سينال مـا  
كُلا نمد هؤلَاِء وهؤلَاِء من عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء �: �يريد، يقول اهللا 

ـ  ؛، أي حنن نساعد اجلميع)٢١اإلسراء: ( �ربك محظُورا ل فالذي يسعى لني
والذي يسعى للفوز بالقرب اإلهلي يناله، وهذا عطاء مـن اهللا.   ،الدنيا يناهلا

  فاسعوا للفوز برضوان اهللا أو جاهدوا يف اهللا فستجدونه حتما. 
  روحانيامدارج تقدم اإلنسان 

مدارج، فالتفـاوت الـذي    ةلتقدم الروح اإلنسانية سبع �لقد حدد اهللا 
يف القـرآن   �حيدث يف هذه املدارج يكون نتيجة عادة اإلنسان، يقول اهللا 
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 �لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ�الكرمي عن الصالة: 
، فالسكر ال يعين حصرا أن يسكر أحد نتيجة شرب اخلمر، ألن )٤٤النساء: (
رب اخلمر كان حراما قبل نزول هذه اآلية وهو حرام إىل اآلن. فهنا ينشـأ  ش

 ؟إن اخلمر إذا كانت حراما فما معىن عدم جميء الشارب إىل املسجد :التساؤل
أنه إذا أراد أن يشـرب فـال   بفصحيح أن هذا األمر موجه إىل الشارب أيضا 

األب ابنـه   بـه  ومثل هذا األمر كمثل ما يأمر .حيضر مسجدنا بعد الشرب
بيته. لكن هناك معـىن   عن عادته الفالنية فال يدخلنّ يتخلَّالعاصي أنه ما مل 

آخر للسكر وهو أنه كما ال يعرف الشارب السكران ماذا يفعل وماذا يقـرأ،  
إذ جيب أال تكون صالتكم تقليدا لآلخرين  ؛أو إدمانا يقول اهللا ال تصلوا عادةً

وتقليـدا دون   راك ووعي، فممارسة عمل عادةًبل ينبغي أن تصلّوا بإد ،فقط
 ما معرفة الغاية املنشودة منه أيضا نوع من السكر. فاملعىن احلقيقي للسكر هو

يصيب اإلنسان بعد شرب اخلمر من النشوة، لكن لكالم اهللا بطونٌ كـثرية،  
الصالة، ومن ناحية ثانية تفيـد   فمن ناحية تنهى هذه اآلية الشارب من قرب

غافلني عن اهلدف احلقيقي هلا. ألنه كمـا ال   الصالة عادةً أال تصلوا ه جيببأن
وسخ وقذر جدا أو هو جـالس   مستنقعأنه قد وقع يف  شارب اخلمريعرف 

أعتاب  علىعلى سجادة فاخرة، كذلك ال يعرف املصلي بدافع العادة أنه يقوم 
  عن الصالة يف هذه احلالة.  �يف غابة، ولذلك ى اهللا  تائهالذات العظيمة أو 

فهذه املراتـب   ؛اآلن أخربكم كيف بين اهللا لنا املراتب السبعة للروحانية
تفيد كيف يتردى اإلنسان يف هوة االحنطاط عندما يتخلى عنـها، وكيـف   
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يقطع أشواط التقدم والرفعة بالفوز ا، وبقدر ما يدرك ويعي جيد النتـائج  
  احلسنة وجزاء أعماله. 

  األولى للروحانية الدرجة

وهي أسوأ الدرجات، فالناس يف  ،الدرجة األوىل لإلنسان تشبه اجلمادات
، فمهما أثار أحـد  ئهذه الدرجة ال يقدرون على التمييز بني احلسن والسي

ألم ال ميلكون القدرة على التقدم. وأمثال هؤالء  ،ضجة أمامهم ال يتأثرون
ثُم قَست قُلُوبكُم من �م أشري يف اآلية: ال يتلقون رؤيا أو إهلاما أيضا، وإليه

  ـهنم رفَجتا يلَم ةارجالْح نإِنَّ مةً ووقَس دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعب
ها يا لَمهنإِنَّ ماُء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن  ةـيشخ نبِطُ م

 . أي قد فسد هؤالء لدرجـة )٧٥البقرة: ( �اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
األحجار ومل تبق فيهم أي قدرة على التقدم، بينما البـذرة   مع تشاوا أم

تنمو حىت تصبح شجرة كبرية.  ، فهيالصغرية حني تبذر يف األرض وتسقى
 فال فائـدة؛  لتنميتها،أما احلجارة فمهما سقاها أحد وبذل اجلهود اجلبارة 

بأي علـم وإحسـاس.    هي عدم التمتعفأدىن درجة من روحانية اإلنسانية 
فاإلسالم يريد أن يولد يف الناس الوعي واإلدراك حىت يعلموا ما يفعلـون،  

فهم يستجيبون لتقلبـات  تمتع بأي فهم. لكن اإلنسان يف هذه الدرجة ال ي
فحني يشعرون جبوع يلقون يف بطوم شيئا، وحني يشعرون  أوضاع العامل؛

ينامون، وحني تثور عندهم الشـهوة يشـبعوا، فهـم بـذلك ال      بالنعس
  يستحقون أي أجر عند اهللا. 
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  الدرجة الثانية للروحانية

جسم اإلنسان يضم كـل  والدرجة التالية تشبه النباتات، واحلقيقة أن 
تشبه النباتات وأُخرى إذ بعض أجزاء جسم اإلنسان تشبه اجلمادات  ؛شيء

فالغذاء الصحيح لإلنسان يتكون من هذه األشياء  .تشبه احليوانات وأخرى
ر يف حياتـه  يـؤثِّ  فهووملا كان جسم اإلنسان يتكون من الغذاء،  .الثالثة

ويصبح اإلنسان ية احليوانحتجبها األفكار لكن األفكار الروحانية  .وأعماله
وأحيانا تندفن املشاعر احليوانية حتت القوى النباتيـة، ويتـردى    .كالبهائم

اجلمادات ويتصبغ اإلنسان بصبغة اجلمـاد،  صفة أكثر، مث فوق ذلك تغلبه 
ويصبح قاسي القلب. فكما يدحرج اإلنسان حجرا، تدحرجـه أحـداثُ   

اإلنسان  خيطوإلنسان ال يتأثر. ومثل ذلك حني العامل وحوادثه، لكن هذا ا
خطوة إىل األمام ويتخلى عن حالة اجلماد، تنشأ فيه قوة تشبه النباتـات.  

حيث ال يوجد فيهم إحساس، وبعضـهم  األحجار فبعض الناس يشبهون 
تتمتع بإحساس، فقد ثبت بعد جتارب كـثرية أن   يكونون كالنباتات اليت

من روح اإلنسان،  بكثري وإن كانت أقل درجةالنباتات أيضا متلك روحا. 
أي ميموزة املسـتحية   ذلك شجرية "الجونيت" وما يثبتإال أا موجودة، 

من نوع النباتات اليت  هي حني تمس أوراقها تنكمش. فهذه الشجرةاليت 
من درجة احليوان، ومن هنا نعرف أن األشـجار  ت ارتقت يف منوها فاقترب

وإن كان متفاوتا. ومثل ذلـك بعـض النباتـات     ا تتمتع باإلحساسأيض
يتغذى على احليوانات، وبعضهم  فاالسفنج مثالاألخرى تشبه احليوانات، 



 
� �

 --١٣٤ -- 
 

شجرة راقية، اقتربت جـدا مـن    وهو يف احلقيقةيعدونه من احليوانات، 
احليوانات. باختصار يبدو من هذه النظائر، أن النباتـات أيضـا تتمتـع    

تتمتـع  النباتـات  النباتات واحليوانات هو أن باإلحساس، إمنا الفرق بني 
باإلحساس إال أا مع ذلك ال تقدر على الدفاع عـن نفسـها ضـد أي    

تنكمش باللمس لكنـها ال   "الجونيت"صدمة. فصحيح أن أوراق شجرة 
تقدر على اهلروب لتنقذ نفسها. ومثل ذلك من الناس من يتمتع بشيء من 

ه من أي هجوم، ألن حسه الروحاين الروحانية لكنه ال يستطيع محاية نفس
وإِنْ �يكون خفيفا جدا، فقد أشار القرآن الكرمي إىل هـؤالء يف قولـه:   

 �تدعوهم إِلَى الْهدى لَا يسمعوا وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لَا يبصـرونَ 
ال  ، أي أنك تدعو هؤالء املعارضني إىل اهلـدى لكنـهم  )١٩٩اَألعراف: (

وتراهم ينظرون لكنهم يف احلقيقة ال يبصرون شيئا. فصحيح أن  ،يسمعون
لكن الغرض احلقيقي من السمع هو اإلميان، ولـذا   ،السمع يعين السماع

أم ال يقدرون على اإلميـان. فهـؤالء يتمتعـون     �لَا يسمعوا�فمعىن 
ون باإلحساس لكنهم ال يقدرون على االحتماء، كما هم يتمتعون بـالعي 

  لكنهم ال ينتفعون منها. 
  الدرجة الثالثة

فوق ذلك هناك درجة تشبه الدرجة احليوانية، حيث يكون اإلنسـان فيهـا   
كاحليوان أي يكون إحساسه أقوى من النباتات، ففي هذه احلالة إذا أمسعتمـوه  

وإذا آملتموه فسوف يهرب لكنه لن يقدر علـى   ،شيئا فيسمع ولن يفهم املعىن
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مثل اإلنسان الذي حني جيد أي شيء  ؛حتميه من هذا اخلوف لألبدإجياد وسائل 
ضارا يفكر على الدوام يف وسائل التخلص منه، لكن احليوان ال يتمتع بـالتطور  

لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها �: �واالختراع. فعن هذا النوع من الناس يقول اهللا 
ا وونَ بِهرصبلَا ي نيأَع ملَهو  ـملْ هامِ بعكَالْأَن كا أُولَئونَ بِهعمسآذَانٌ لَا ي ملَه

، أي هلـم قلـوب لكنـهم ال    )١٨٠اَألعـراف:   ( �أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ
فوا، كـل  يستفيدون منها، وهلم أعني ال ينتفعون ا، وهلم آذان لكنهم ال يوظّ

بل عندهم عقل حيواين.  ،العقل اإلنساينهذه األعضاء عندهم لكنهم ال ميلكون 
فهم يهربون من اخلوف وال يقدرون على إجياد وسائل النجاة يف املستقبل، أي 
هم يتضرعون إىل اهللا يف اخلوف والفزع فينجون من اخلطر، لكنهم ال يكونون 

  بل عندما تصيبهم مصيبة يتوجهون إىل اهللا.   ،حمفوظني لألبد
  الدرجة الرابعة

يقوى اإلحساس أكثر يرتفع اإلنسان درجة أخرى، وهذه الدرجة عندما 
متوسطة إذ حتتها ثالث درجات وتفوقها ثالث درجات، ويف هذه الدرجـة  

فهو ينجز األعمال بفهـم ووعـي، إال أن    ،ينشأ لدى اإلنسان إحساس ما
احلسـنةُ.   جتذبه الشيطان يغلبه أحيانا، أي أحيانا جتذبه السيئة إليها وأحيانا

وعـن هـذه    ،نجح هجمة السيئة عليه قليال، ألنه حيدث له إدراك السيئةوت
إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشـيطَان  �: �احلالة للمرء يقول اهللا 

، أي أحيانا جيـذب الشـيطان   )٢٠٢اَألعراف: ( �تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ
نبهون فورا. فالنسيان يالزم اإلنسان يف هذه الدرجـة،  أمثال هؤالء لكنهم يت
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إن  �وبتعبري آخر ميكن أن نسميها النفس اللوامة، وعن هؤالء يقـول اهللا  
  الشيطان حني يهامجهم يلجأون إىل اهللا فورا، وهذا ما يليق باملتقني. 

  الدرجة الخامسة

على الـدوام   يكون يقظًا إذا ملَكًا يمث يتقدم اإلنسان أكثر ويصبح تدرجي
 أنْ الشيطان أبدا، وتتطور معرفته اإلهليـة، لدرجـة   عندها لدرجة ال يغلبه

 �يفْعلُونَ مـا يـؤمرونَ  �. وكما أن املالئكة �يستجيب جلميع أوامر اهللا 
يستجيب هو اآلخر جلميع أحكام اهللا وال يصيبه أبدا نوم الغفلة، وعن هـذا  

يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى أَفَمن �يقول اهللا تعاىل: 
   * يثَـاقـونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينابِ * الَّذأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمإِن

شخيلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَملُونَ مصي ينالَّذـوَء   وـافُونَ سخيو مهبنَ رو
الْحسابِ * والَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُـوا ممـا   
رزقْناهم سرا وعلَانِيةً ويدرُءونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبـى الـدارِ *   

نكَةُ جلَائالْمو هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب نم لَحص نما وهلُونخدي ندع ات
. �يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ * سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ

  )٢٥-٢٠الرعد: (
أي أن درجتهم عظيمة لدرجة  �من آبائهِم ومن صلَح� إن قوله تعاىل:

بل إن أقارم الذين يكونون قـد   ،لن يمنحوا هم وحدهم هذه الدرجات
أحرزوا حسنات أقل سترفع درجام أيضا بسبب هؤالء، وسوف يوصـل  
أقارم إليهم، وذلك ألم سعوا جلعل الناس صاحلني وظلـوا يسـعون ألن   
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املستقيم. فسوف يرفع اهللا درجات أقارم أيضـا  يهتدي الناس إىل الصراط 
وفاطمة أيضا سيكونان حيث أكون  ا: إن علي�إكراما هلم. لقد قال النيب 

سـأنفع   ،: كما ظل هؤالء يعتنون خبلقنا وينصحون هلـم �أنا. يقول اهللا 
 وهو بعد ذلك؛ �أقارم جزاء على ذلك. وما ألطف الكالم الذي قاله اهللا 

يدخلون اجلنة سيندفع املالئكة إليهم. وذلك ألنه ملا كـان   أن هؤالء عندما
هؤالء يتمتعون بصفات املالئكة كان ال بد أن حيبهم املالئكـة، فسـوف   

، وهنا أخرب اهللا �سلَام علَيكُم بِما صبرتم�يندفعون إىل أمثال هؤالء، قائلني:
  أن هؤالء الناس سريتقون إىل درجة املالئكة. 

  السادسةالدرجة 

وعندما يقوى إحساسه أكثر يرتفع أكثر، ويف  ،مث يتطور اإلنسان أكثر
بل يوقن أنه ال شـيء،  فحسب،  هذه الدرجة ال ينقذ نفسه من السيئات

ويسلِّم نفسه هللا. وعن هذه احلالة كتب الصوفية أن الصفات اإلهلية تظهر 
هه للَّه وهـو  بلَى من أَسلَم وج�يف هذا اخلصوص:  �فيه. يقول اهللا 

البقـرة:  ( �محِسن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
نبيا فقد نال هذه الدرجة. فعنه يقول  �فلما كان سيدنا إبراهيم  )١١٣
البقـرة:  ( �الْعـالَمني إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب �: �اهللا 

يف درجة املالئكة يظن أنه أيضا ميكن أن يفعل شيئًا  . كان اإلنسان)١٣٢
إنـين ال   :�هللا  مروين أفعلْ. أما يف هذه احلالة فيقول اإلنسان :ويقول

واآلن عندما يسيره اهللا فكل ما يصدر عنه يعد  .كما تريد شيء، فسيرين
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فسيكتب القلم ما يريد صـاحبه وينسـب   من اهللا. ألن الذي بيده قلم 
املكتوب إليه. وقد ورد يف الكتب أن جنديا كان يستخدم السيف بقـوة  
لدرجة كان يقطع األرجل األربعة للحصان بضربة واحدة، وحني رآه ابن 

 ذلـك لكن امللك ضغط عليه فسـلَّمه   ،امللك طلب منه السيف فاعتذر
. عندها قال اجلندي: هلذا األمري مل حيدث شيء استخدمهالسيف، وحني 

كان السيف ميزة خاصة، وإمنا  هذايف  ه ال توجدألن ،اعتذرت قد كنت
 آخـر بيدي. وإذا أعطيتموين سيفا  لكونهالقوائم األربعة للحصان  يقطع

أنا. فهـذا   لكفاءيتوإمنا  ،السيف فذلك ليس لميزة يفأيضا،  بهفسأقطع 
تعد مجيع أعماله أعمـالَ اهللا.   ،�يسلِّم نفسه هللا  فحني ؛هو حال العبد

وهلذا السبب حني ال يفقه احلمقى هذا السر يعرقلـون هـذه األعمـال    
فيبادون، حبيث ال يبقى هلم أي أثر. ويف هذه الدرجة ال يبقى اإلنسـان  

أن  �حباجة حىت إىل واسطة املالئكة أيضا. فقد ورد عن سيدنا إبراهيم 
إذا كانت  :. فقال لهليسدهاحاجة  جربيل جاءه يسأله إذا كانت عنده أي

منك، عندها قال لـه   أطلبهامن اهللا مباشرة دون أن  فسأطلبهايل حاجة 
: العارف حبايل غـين عـن   �ادع اهللا إذن. فقال له إبراهيم  :جربيل

سؤايل. باختصار يتقدم اإلنسان تدرجييا حىت يفوق املالئكةَ درجةً، حبيث 
نفسه كسالح يف يد اهللا يتحرك بتحريكه  تظهر فيه الصفات اإلهلية، وجيعل

. فمواجهة مثل هذا اإلنسان تعد مواجهـةَ اهللا، وهـذا   بإعمالهويعمل 
اإلنسان يفوض كل عمل له لرضوان اهللا تعاىل. وعن هذا املقام قال النيب 
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، إن اإلنسان يتقرب إىل اهللا حىت يكون اهللا عينه وأذنه ويده وقدمـه  :�
 �ويوايل من وااله. وحبسب هذه الدرجة قال اهللا  ويعادي اهللا من عاداه،

للمسيح املوعود: إن الذي ال يتوجه إليك ال يتوجه إيل، ألنـك مظهـر   
لصفايت، لذا فإنكارك إنكاري. ويف هذه الدرجة يصبح اإلنسان يف يد اهللا 

  كامال، وفوق ذلك درجة واحدة فقط. 
  الدرجة السابعة

). ما الذي ١٥املؤمنون: ( �أَنشأْناه خلْقًا آخرثُم �يقول:  �وهي أن اهللا 
تعاد ويبدل اإلنسان يف خلق آخر، إذ  .احلالة ال توصف تسألون عنه؟! إن تلك
وإذا كان يف الدرجة السابقة يتكلم بإنطاق اهللا ففـي   .إليه قدراته مرة أخرى

 األوامـر  هذه الدرجة تمنح له مكانة وتنشأ يف نفسه طهارةٌ، حىت يصدر اهللا
فهذه درجة احملبوبية. فكثري من كالم أصحاب هذه  ،حبسب ما يقول هذا العبد

قُـلْ إِنْ  �وإىل ذلك تشري اآلية:  ،الدرجة الذي يقولونه باجتهادهم حيققه اهللا
اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متكُن يمحر غَفُور� 

، أي أيها الرسول، قل هلم إين حبيب اهللا وإن كنتم تريـدون  )٣٢آل عمران: (
أحباءه فأحبوين. يف هذه احلالة ال يكون اإلنسان مظهـر   أيضا أن تكونوا أنتم

ال تبقى له أي عالقة بكل  أنه صفات اهللا فحسب، بل تتقدم روحانيته لدرجة
  الوصول إىل اهللا مباشرة دون واسطته.  من سواه، وال يستطيع اإلنسان

يف  � قـد بينـها اهللا  وهذه هي درجات ارتقاء اإلحساس،  ؛باختصار
فكان قـد   �ما يتقدم اإلنسان فيها يرتفع، أما النيب  فبقدرالقرآن الكرمي. 
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كتـاب   ،البخـاري ( : "تنام عيين وال ينام قليب"�قد قال  أنه ارتقى لدرجة
أحيانا ينـام مث   �، فكان النيب )تنام عينه وال ينام قلبه �، باب كان النيب املناقب
، فكان قد وهب جالء القلب حبيث مل تكن ١ويصلي دون أن يتوضأ ظيستيق

كيف تصلي بال وضوء بعـد   � أحاسيسه تبطل حىت يف النوم. فمرة سئل
 �فقال "تنام عيين وال ينام قليب". فكان الـنيب  ؟ النوم مع أنك كنت تشخر

لع على حالة املصلني خلفه يف حالة الكشف كما هو وارد يف األحاديث يطّ
الصحيحة. باختصار ال تطرأ الغفلة يف هذه الدرجة، وقد ذكـر اهللا هـذه   

النجم: ( �وما ينطق عنِ الْهوى * إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى�الدرجة يف قوله: 
  ، فهذه الدرجة لكمال اإلنسانية. )٥-٤

إذا كنتم تريدون التقدم واالرتقاء فاسعوا لتوليد هـذا   ،أرشدكم وإين
اإلحساس فيكم، فالذنب ينشأ نتيجة فقـدان اإلحسـاس. فـانظروا إن    

ألـن ال   !املومسات أيضا يتصدقن ويتربعن، فهل جيدن الثواب؟ كـال 
صرف عنـهن، فلـو   لزعمهن أن العذاب ي يتصدقن ابتغاء مرضاة اهللا وإمنا

عن أيب  �كانت صدقان ابتغاء مرضاة اهللا ملا ارتكنب الزنا. لقد قال النيب 
وإمنا بسبب مـا يف   ،: إنه مل يصبح كبريا بسبب صلواته�بكر الصديق 

قلبه. أما الصلوات فكان يؤديها اآلخرون أيضا، واآلن أيضا يصلي غـري  
درجة الصحابة أو حىت درجـة مـؤمن    بذلك بلغوا هل ولكناألمحديني. 

حذاء أي مؤمن، بل رباط عادي؟ كال بل هم ليسوا أهال لنيل شرف حل 
                                                           

 . (املترجم)البخاري كتاب الوضوء ١
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أكثرهم قذرون وسيئون وخبيثون. فما السبب أم ال يصـلحون. إمنـا   
السبب أنه ليس فيهم إحساس، فولِّدوا فيكم اإلحساس. وينبغي أال يكون 

تقليد فقط، بل جيب أن تصدر أعمالكم كلها أي عمل لكم بدافع العادة وال
لكـن   املمكنة لذلك،عن التدابري  عليكم، تسهيالمن أجل اهللا. وأخربكم 

  قبل ذلك أود أن أخربكم أن كثريا من الناس ينخدعون. 

  سوء الفهم

فلو  ؟البيعة يسألون ملاذا ال يرون اهللاتلو وذلك االخنداع وسوء الفهم أم 
عاما على أقل تقدير. فأقول  ١٦شهادة ماجستري لقالوا  سئلوا كم يستغرق نيل
عاما لنيل الشهادة يف العلم املادي فلماذا تطرحـون   ١٦هلم: إذا كنتم تبذلون 

فمـن أراد أن   ؟!�مثل هذه األسئلة ببذل يوم واحد يف طلب العلم عن اهللا 
ينال شهادة ماجستري يف أول يوم من ذهابه إىل املدرسة فلن تتحقق أمنيته أبدا. 
فأمثال هؤالء يصلّون عددا من األيام مث يقولون ملاذا ال يؤيـدنا اهللا وملـاذا ال   

مثري للتعجب والغرابـة أـم يتمنـون     هوخييب أعداءنا ويهينهم؟ لكن كم 
عدة أشهر من أجل هم ينتظرون  سرعة هائلة.بحدوث الكمال يف الروحانية 

 واملولـود عاما لنيل شهادة ماجستري،  ١٦يبذلون و حصاد احملاصيل الزراعية،
يولد بعد تسعة أشهر. فأي شيء ميكن احلصول عليـه دون بـذل اجلهـود    

روا تـذكّ  ؛واملساعي والوقت؟ فبعض األحزان واملعاناة تالزم كل نعمة عظيمة
املادية، يعمل املبدأ  الشؤونيف  وبءوالسعي الد اجلهدل أنه كما ال بد من بذ
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هنا ميكن  .أكثر مثاراما جيتهد اإلنسان أكثر ينال  فبقدرنفسه يف الدين أيضا. 
فما الفرق إذن بني  ،أحد: ما دام النجاح متوقفا على جهود اإلنسان يسألأن 

نسان الـذي  اإل كالتايل: إناإلسالم واألديان األخرى؟ فنحن نبني له الفرق 
إذا سار على الطريق املؤدي إىل بطاله فسوف يصل  ،يريد الوصول إىل "بطاله"

أخريا حىت لو استغرق وقتا طويال وواجه إرهاقا. أما الذي سار على الطريـق  
املعاكس فلن يصل إىل بطاله حىت لو سلك عليه طول احلياة. فأنتم أيضـا إذا  

سـوف تصـلون إىل حمطـتكم    سلكتم الطريق املستقيم الذي شرحته لكم ف
دون النية، أما الذي عقد النية فسـوف  تنالوا قرب اهللا األخرية. وإال فال، فلن 

والَّـذين  �يف القـرآن الكـرمي:    �رويدا رويدا، يقول اهللا ينال قربه تعاىل 
، أي أن الذين يبقون دومـا يف  )٧٠العنكبوت: ( �جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا

راع وعراك مع النفس وحياربون السيئة ليصلوا إلينا فسوف دي هؤالء إىل ص
ويف آية أخرى  �سبلَنا�سبلنا. هنا نقطة جديرة بالذكر وهي أن اهللا قال هنا 

، أي يصل إليـه صـراط   )١٥٤اَألنعام: ( �وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما�قال: 
ا�ن أن السبل الكثرية زائفة، إال أن مستقيم وحيد. ومن هنا تبيلَنبأيضـا   �س

 إنه بالقول هاتني اآليتنيبني تفيد أن للوصول إىل اهللا أيضا سبال كثرية، فنوفق 
وهذه السـبل ليسـت   يظهر صراطٌ تلو اآلخر، وبذلك تكون سبال كثرية. 

يظهر تلو اآلخر فإن قطع هذه الطرق  صراط. فلما كان متخالفة أو متعاكسة
ضا يتطلب جهدا شاقا، وعندئذ تصلون إىل الغاية املنشودة. فأنتم حباجة إىل أي

  واآلن أبني لكم الطرق اليت بينها القرآن الكرمي.  .هذا اجلهاد حصرا
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 بصدق النية فقط، الصالة، فإذا أدى املرء الصالة مخس مرات يوميا  )١(
  فهي حتدث يف حياته انقالبا عظيما. 

 امتثاال ألمرالزكاة، فالذي يخرج من ماله شيئا مرة واحدة يف السنة   )٢(
 اهللا يتولد فيه إحساس بأنه يستطيع أن يضحي مباله من أجل اهللا. 

)٣(  ر رضوان اهللا بتحمل املشقة. الصيام، فبه يتعلم املرء كيف يؤث 

احلج، فهو يولد يف اإلنسان إحساسا أنه إذا اقتضت منه مشيئة اهللا   )٤(
 أن يفارق أعزاءه وأقاربه وبلده وعقاره وممتلكاته لألبد فيكون جاهزا لذلك. 

وباإلضافة إىل ذلك قد بني اهللا عالجا آخر أيضا وهو أن القرآن الكرمي 
 يكـون الغفلة والكسل  حدوث يخرج الناس من الظلمات، واملالحظ أن

ارا. وبقـراءة   بالنعاسأكثر يف الظالم، وهلذا السبب قلما يشعر اإلنسان 
القرآن الكرمي يتنشط اإلنسان وينتعش، إال أن قراءته تتطلب تدبرا كبريا، 
لكي ال يتعثر اإلنسان يف الترمجة، فراعوا األمور التالية أثناء ترمجة القـرآن  

الف اآليات األخرى، فاآليـات  ) ال تفسروا أي آية تفسريا خي١الكرمي، (
) ال تفسـروا أي آيـة   ٢املتشاات جيب أن تفسر يف ضوء احملكمات. (

موا ألي آية ) جيب أال تقد٣هلا. ( �تفسريا يعارض املعىن الذي بينه النيب 
) كمـا جيـب أال   ٤معنى خيالف املعاين الواردة يف القواميس العربيـة. ( 

أي حاجـة   :غة العربية. بعض الناس يقولونتفسروا تفسريا ينايف قواعد الل
لكن هـؤالء ال   ؟فليس عليه االلتزام بقواعد الناس ؟الصرفو يف النحوهللا 

لكننا حنن البشر  ،يفهمون أنه صحيح أن اهللا ليس حمتاجا إىل هذه القواعد
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فما فائدته؟ فتفسـري   ،كنا ال نستطيع أن نفهم كالم اهللا ؛ فإذاحنتاج إليها
) أنه ينبغي أن تترك هؤالء بعد أن ٩٢(اَألنعام:  �اُهللا ثُم ذَرهمقُلِ �اآلية: 

يقروا بوجود اهللا، فقد بين هذا التفسري هلذه اآلية أمري منكـري اخلالفـة   
املولوي حممد علي احملترم بسبب عدم متكُّنه من علوم الصـرف والنحـو   

. اهلاء بضم ورد أنه" يف هذه اآلية ورد بفتح اهلاء، مع اهللافقط، إذ ظن أن "
بعثه الذي  �) جيب أال يكون تفسرينا خمالفا لتفسري املسيح املوعود ٥(

) ال تقدموا تفسريا ال تصـدقه آيـة   ٦حكما وعدال يف هذا الزمن. ( اهللا
معارضا للعقل أيضا، أما إذا دل عليه نص صـريح فـال    أو كانأخرى، 

) ال ٧لكم معقـوال. ( غري أنه جيب أن يكون استدال ،تقحموا فيه العقل
  تقدموا أي معىن يترتب عليه فرق بني قول اهللا وفعله. 

 أبـني فيـه  هذا املوضوع خطابا مفصال،  حولكنت أحب أن ألقي 
كيف ميكن أن نفسر القرآن الكرمي تفسريا صحيحا، لكن اآلن ال يسمح 

فسأتناول هـذا املوضـوع يف    ،، ألنه يؤملينأيضا قييل الوقت وال حلْ
 تقبل إذا وفَّقين اهللا له. املس

أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْـرا كَـثريا *   يا � �مث قد أمر اهللا 
 نم كُمرِجخيل هكَتلَائمو كُملَيلِّي عصي يالَّذ ويلًا * هأَصةً وكْرب وهحبسو

   )٤٤-٤٢األحزاب: . (�بِالْمؤمنِني رحيماالظُّلُمات إِلَى النورِ وكَانَ 
منـها: "سـبحانَ اللَّـه     أذكارا استجابة هلذا األمر �ولقد بين النيب 

هدمبِحو، كفِْسي إِلَين تلَمأَس ميمِ" و"اللَّهظالْع انَ اللَّهحبس،   ـتهجوو
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كهِي إِلَيجرِي إِلَ، وأَم تضفَووكةً إِلَيبهرةً وغْبر ...كلَـا    ،يـأَ ولْجلَا م
كإِلَّا إِلَي كنا مجنم، لْتزي أَنالَّذ ابِكتبِك تنآم، ."لْتسي أَرالَّذ كبِيبِنو 

إنـه   �فقد قال النيب  )كتاب الدعوات، باب النوم على الشق األمين البخاري(
  مث ال يتكلم.  ،مؤمن أن يقرأ هذا الدعاء قبل النوم كل جيب على

اآلن أبني لكـم  وفعليكم أن ترددوا هذا الدعاء حتما إلحراز التقدم، 
وأسـلم لـك حـىت     ،معناه، يقول العبد: يا إهلي، أُسلم لك كل ما يل

روحي. إنين أنام اآلن وال أعرف هل سأستيقظ حيا أم ال، لذا أفـوض  
ين أعلم أين أجد إنعاما منك فقـط، وإذا عملـت   ، ألأموريإليك كل 

فال ملجـأ وال   ،خالف ذلك فسأعاقَب. وال يسعين اهلروب من عقابك
. فاشهد يا إهلي، أين عقابكمأوى يل إال أن أخر على أعتابك بعد تلقّي 

  مؤمن بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. 
ا القبيل، لكن اهتمام أذكارا كثرية من هذ �قد بين النيب  ؛باختصار

مجاعتنا ا قليل جدا، لكن كل ما تقدمون عليه جيب أن يكـون بنيـة   
وإرادة وابتغاء مرضاة اهللا فقط، وأسأل اهللا أن يوفق مجيع أفراد مجاعتنـا  

ويتمكن الناس  ،للتحلي بالصالح والتقوى، وأن تتالشى الغفلة من العامل
رآه أحد اسـتحال أن   من جديد من رؤية وجه ذلك احلبيب الذي إذا

  يرغب عنه إىل غريه. آمني. 
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