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التقوى

كلمة التقوى

أو  الفردي  الصعيد  على  اإلنسانية  احلياة 
رَْعرٍُع  تـَ بني  مستمر  صراع  هي  االجتماعي 
»الدهر  العرب:  قالت  وكما  واْضِمْحالٍل، 
الناس  أعمار  فكذلك  عليك«،  ويوم  لك،  يوم  يومان، 
مقسومة بني يوم سالمة وعنفوان ويوم اعتالل ووهن، ليس 
على املستوى اجلسماين فحسب، بل لقد اتسعت مظلة هذا 
ُعد النفسية والروحية، كذلك  الوصف لتشمل أيضا كافة الصُّ
فبتنا  أيضا،  والدينية  بل  والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية 
نسمع مصطلحات من قبيل االقتصاد املريض، الثقافة اهلزيلة، 
القوة العسكرية الواهنة، األداين واللغات امليتة، إىل آخر تلك 
التعابري اليت يعج هبا قاموس احلياة العصرية بكافة ألسنة العامل 

يف هذا العصر.
قبل  من  يبلغها  مل  درجة  بلوغه  من  الرغم  على  اليوم  وعامل 
ال  اليت  احلرجة  الفرتة  بتلك  مير  أنه  إال  املادي،  التقدم  من 
خيتلف عليها اثنان، واملوصوفة ابلتدين الذي طال كافة السبل 
التقدم  مع  فبالتزامن  امللحوظ.  التقدم  ذلك  من  الرغم  على 
مؤشرات  اخنفضت كذلك  مثال،  الطيب  اجملال  يف  اإلنساين 
الصحة العامة، وعانت البشرية من أمراض مل يعرفها أسالفها. 
أن  ُيفرَتض  مبا  والطمأنينة  والراحة  الرفاهية  سبل  ازدايد  ومع 
يقلل من دواعي االقتتال بني الناس، اتسعت يف املقابل رقعة 
احلروب ونتائجها من خراب ودمار وتشريد وجماعات. ومع 
العصر  هذا  جيل  نرى  التعلم،  ووسائل  العلم  مصادر  توافر 
تفسري  ميكن  فبم  املاضية.  ابألجيال  مقارنة  األجيال  أجهل 
هذه اجلدلية؟! ملاذا ال يتحقق لنا التقدم على أي صعيد حىت 
بعد توافر مسوغاته؟! يبدو أن هناك حلقة مفقودة يف معادلة 

التقدم تلك، فما هي اي ترى؟! 
اجلدلية  لتلك  حال  جند  لعلنا  التاريخ،  سجالت  يف  فلننظر 
إىل  والساعني  التعلم  الراغبني يف  املذكورة، فمن حسن حظ 

العليم احلكيم أاتح هلم فرصة ذهبية  تدارك أخطائهم أن هللا 
دائمة من أجل تدارك أخطائهم ما داموا أحياء، وذلك ابلنظر 
يف جتارب األمم اخلالية واستلهام العربة منها. وظنت أن حبيازهتا 
ضممنت  قد  والعتاد  املال  يف  والكثرة  والعمران،  القوة  على 
بذرة  زرعت  احلقيقة  يف  أهنا  تنتبه  ومل  بقائها.  لنفسها سبب 
العليم  خراهبا وفنائها. وما من كتاب موحى من هللا اخلالق 
اليت  الرابنية  والسنة  القبيل،  هذا  من  أمثلة  على  ويطلعنا  إال 
َها  اأْلَْرُض زُْخرُفـَ َأَخَذِت  ِإَذا  رسا عليها الكون تقول: ﴿َحىتَّ 
َهارًا  َها َأاَتَها َأْمرَُن لَْياًل َأْو نـَ ُهْم َقاِدُروَن َعَليـْ َنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَنـَّ وَازَّيـَّ

ْغَن اِبأْلَْمِس﴾. َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن ملَْ تـَ
وعصرن الراهن وإن كان موسوما بعصر احلداثة على الصعيد 
املادي، إال أنه العصر األكثر تراجعا على املستوى األخالقي 
والروحاين، حبيث ابتت اإلنسانية أشبه مبن خيطو بساق واحدة 
السري  من  اجتناؤها  ميكن  بركة  فأية  واحدة،  بعني  يبصر  أو 
تلك  ستكون  قطعا  عني؟!  هبكذا  اإلبصار  أو  ساق  هبكذا 

ُم إَِلى الَوَراِء !!! الَعاَلُم َيَتَقدَّ
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من كوهنا  أكثر  صاحبها  شقاء  مدعاة  العني  وتلك  الساق 
سبب راحة له وسهولة.

أفال تنبهنا تلك الظواهر إىل ضرورة وجود عالج شاف لنقائص 
له  تعاىل ما خلق داء إال وجعل  اعتبار أن هللا  العصر على 
القرن  مطلع  منذ  ملتاحان  وحامله  الدواء  وإن  بلى،  دواء؟! 
التاسع عشر امليالدي.  الرابع عشر اهلجري ومنتصف القرن 
لقد أشار املسيح املوعود  الذي جعل هللا تعاىل الشفاء 
على  أتكيدا  العصر  ضرورة  دليل  إىل  ابتباعه،  مرهون  التام 
حقية دعوته، معلنا هبذا الدليل أنه الرجل املناسب يف املكان 
املناسب والوقت املناسب. فمجرد الظن أن إحراز التقدم ممكن 
دون سلوك الطريق املرسوم سلفا بيد احلكمة والقدرة الرابنية، 
هلو ضرب من ضروب األوهام الصبيانية، ذلك ألن اإلنسانية 
مجعاء منذ مبعث نبيها اخلامت سيدن حممد  مث مببعث خادمه 
األخلص ومسيحه املوعود  ابتت مجيع وقائعها وأحداثها 
مدار  هو  نيب  أن كل  اعتبار  على  واحد،  حمور  حول  تدور 

َرُسوهُلُْم  َجاَء  َفِإَذا  َرُسوٌل  ُأمٍَّة  ﴿َوِلُكلِّ  وشعبه  قومه  أحداث 
ُهْم اِبْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن﴾، والعينة بينة، أكان  نـَ يـْ ُقِضَي بـَ
بنو إسرائيل ُيشتتون يف األرض مع إمياهنم مبسيحهم الناصري؟ 
أوكانت فلسطني تضيع من أيدي املسلمني وُيشتت أهلها مع 
العامليتان  املوعود؟! أوكانت احلرابن  إمياهنم ابملسيح احملمدي 
املتناحرة لصوت ذلك  األوليان تنشبان مع إصغاء األطراف 
املسيح املوعود  يف مؤمتر األداين األعظم يف الهور ابهلند عام 
1896م، وصوت خليفته الثاين  يف مؤمتر األداين احلية يف 
وميبلي، لندن 1924م؟! ُقِتَل اإْلِْنَساُن، َما َأْكَفرَُه! إنه يتوق 
إىل الشفاء، مع عزوفه عن تناول الدواء، والدواء جاء مبجيء 

املسيح املوعود الذي قال عن نفسه:
رَاُت َمْرَضى َمْقَدِمي  َتَضْت زَفـْ َوَقْد اِقـْ

                                َفَحَضْرُت َحَّااًل ُكُؤوَس ِشَفاِء
فهذا العدد عزيزي القارئ، مسلما أحدايًّ كنت أو مل تكن، 
هو تذكري جديد مببعث املسيح الذي انتظره البؤساء جالبا هلم 
الشفاء من هللا الشايف ، بل وليحييهم من موت طال أمده 
قرون، فأحيا هللا احمليي  بيدي مسيحه دين اإلسالم، ولغة 
بيديه معارف ما كان لفقيه أو مفسر أو  القرآن، واستخرج 
حمدِّث أن يبلغها ولو بشق األنفس، وكيف ال وقد نزل مبتاع 
اإلميان املفقود من الثراي إىل الثرى اترة أخرى؟! ويف خطبة أمري 
املؤمنني أيده هللا تعاىل بنصره العزيز اليت ننتقيها من أرشيف 
بعثة  والعديد من دواعي  العديد  نطلع على  خطب حضرته 
الفقر  مبصائب  املثقل  هذا  احلداثة  عصر  املوعود يف  املسيح 
واجلهل واملرض واجلوع والنكبات اليت كان َأَجّلَها نكبة الناس 
من  ابقة  مثة  وجل. كذلك  عز  بباريهم  وعالقتهم  دينهم  يف 
الصدد، وكأسرة حترير، ندعو هللا  الصلة هبذا  املواضيع ذات 
املناسب،  العدد يف حملها  تعاىل أن جيعل كل كلمة يف هذا 

راجني إايه تعاىل ينفع هبا ويثيب عليها، آمني.

ملاذا ال يتحقق لنا التقدم عىل أي صعيد حتى بعد توافر 

مسوغاته؟! يبدو أن هناك حلقة مفقودة يف معادلة 

سجالت  يف  فلننظر  ترى؟!  يا  هي  فام  تلك،  التقدم 

التاريخ، لعلنا نجد حال لتلك الجدلية املذكورة، فمن 

تدارك  إىل  والساعني  التعلم  يف  الراغبني  حظ  حسن 

فرصة  لهم  أتاح  الحكيم  العليم  الله  أن  أخطائهم 

ذهبية دامئة من أجل تدارك أخطائهم ما داموا أحياء...



المجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

4

التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ  ﴿َقاَل َأرََأيـْ
ْوِم اْلِقَياَمِة َلَْحَتِنَكنَّ  ْرَتِن ِإَل يـَ َلِئْن َأخَّ

َتُه ِإلَّ َقِلياًل﴾ )اإلسراء 63( ُذرِّيـَّ

شرح الكلمات: 
مه  كرَّمَت: كرَّمه تكرميًا وَتْكرِمًة: عظَّ

ونزّهه )األقرب(.
جَعل  الَفَرَس:  احتَنَك   : أَلحتِنَكنَّ
الرسَن يف فيه. احتنَكه: استوىل عليه. 
احتنك زيًدا: أَخذ مـاَله كلَّه. احتنك 
وأتى  عليها  ما  أَكل  األرَض:  اجلراُد 

على نباهتا )األقرب(.

التفسري:
بلسان حاله  الشيطان طلب  أن  أي 
زمن  حىت  ميهله  أن  تعاىل  هللا  من 
ازدهار بين آدم، لرُييه كيف ُيلِجمهم 

ليسوقهم حيثما شاء.
)ملعرفة املزيد عن قصة آدم والشيطان 
راِجْع تفسري اآلية رقم 27 من سورة 

احلجر( 
مع العلم أن »القيامة« تعين هنا زمن 
على  القيامة  تقوم  إذ  املؤمنني،  رقي 
دمارهم،  شكل  يف  حينئذ  الكفار 

وعلى املؤمنني يف شكل رقّيهم.
قليال﴾  ﴿إال  الشيطان  قول  وأما 
فيعين أن قليال من الناس ينجون من 

﴾﴿

ْيَطاِن ِسرُّ الِعْصَمِة ِمن  َهَجَماِت الشَّ
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أعماهلم  من  قليال  أن  أو  سيطريت، 
تكون  ومعظمها  تعاىل،  هلل  ستكون 

من أجلي. 
يزعم البعض أن الشيطان قام ابدعاء 
كبري، مث حقق ما ادعى، حيث حتّدى 
وابلفعل  َته﴾؛  ُذرّيـّ ﴿أَلحَتِنَكنَّ  وقال 
الدنيا قليل، والشر  نرى أن اخلري يف 
كثري؛ ولكن هللا تعاىل مل يستطع أن 
ينجز ما أعلنه إزاء حتّدي الشيطان، 
اجلنَّ  خَلقُت  ﴿وما  قال  تعاىل  فإنه 
ذلك  ومع  ليعبدوِن﴾،  إال  واإلنَس 
نرى أن أكثر الناس ليسوا عباًدا هلل، 

بل أصبحوا عباًدا للشيطان؟
قلة  عن  نتج  االعرتاض  هذا  إن 
أقّل من  الواقع  الشّر يف  التدبر، ألن 
اخلري بكثري. خذوا مثاًل أكرب الكذابني 
به  نطق  ما  فلو مجعنا كلَّ  العامل،  يف 
لوجدن  حياته  سائر  يف  من كالم 
صدَقه أكثر من كذبه. ونفس احلال 
ابلنسبة للسيئات األخرى. فاحلق أن 
نياهتم صاحلة،  الدنيا  الناس يف  أكثر 
املستطاع،  قدر  اخلري  لفعل  ويسعون 
وإن كانت األهواء النفسانية تصرعهم 
أحياًن. فمن اخلطأ القوُل أن الشيطان 
جنح يف مرامه. إننا نرى أن أحًدا إذا 
انتشر  صغرية،  ولو  سيئة،  ارتكب 
أيًضا  وهذا  واسع؛  نطاق  على  خربه 
يشّكل برهاًن على فشل الشيطان، إذ 

يدّل على نقاوة الفطرة اإلنسانية اليت 
ال تتحمل السيئة وإن كانت صغرية. 

ُهْم  ِمنـْ َتِبَعَك  َفَمْن  اْذَهْب  ﴿َقاَل 
َمْوُفورًا﴾  َجزَاًء  َجزَاؤُُكْم  َجَهنََّم  َفِإنَّ 

)64(
 

شرح الكلمات:
التامُّ. وجزاٌء  الشيُء  املوفور:  موفورًا: 
موفور: مل ينقص منه شيء )األقرب(.

التفسري:
قوله تعاىل ﴿فإن جهّنَم جزاؤُكم جزاًء 
منهم  واحد  أن كل  يعين  موفورًا﴾ 
سينال هنالك جزاء كامال، ولكن ال 
يعين ذلك أن هللا تعاىل لن خيّفف من 
عقاهبم شيًئا، ألن الثابت من القرآن 
العقاب  الكرمي أن سنة هللا تعاىل يف 

إن  دوًما.  والعفو  الرحة  يفّضل  أن 
كلمة ﴿موفورًا﴾ إمنا تعين أن العقاب 
اإلنسان  يطلب  أن  ميكن  ال  شيء 
مزيًدا منه، وأن كل واحد يف اجلحيم 
لن  حبيث  بعقابه  مشغواًل  سيكون 

ميكنه التفكري يف شيء آخر.
ويتضح من هذه اآلية أن هذا العقاب 
واحد  كل  وأن  نفسانيًّا،  سيكون 
سيلقى العقاب حبسب حالته القلبية، 
شأن الشجرة اليت متتص الغذاء وفًقا 
حلالتها الطبيعية من األرض. لقد أتى 
البشر  من  املاليني  ماليني  الدنيا  إىل 
وسيجيئون يف املستقبل أيًضا، ولكن 
ال يوجد فيها حىت شخصان يتشابه 
قلبامها تشاهًبا كامال، بل حالة قلب 
أن  كل واحد خمتلفة، ومن مث جيب 
يكون عقاب كل إنسان أيًضا خمتلًفا 
عن اآلخر؛ وال ميكن حتقيق ذلك إال 
فيتحمل  نفسانيًّا،  العقاب  إذا كان 
كل إنسان النتائج الطبيعية ألعماله.

ُهْم  ِمنـْ اْسَتَطْعَت  َمِن  ْفِزْز  ﴿َواْستـَ

ِبَْيِلَك  َعَلْيِهْم  َوَأْجِلْب  ِبَصْوِتَك 

اْلَْمَواِل  ِف  َوَشارِْكُهْم  َوَرِجِلَك 

َيِعُدُهُم  َوَما  َوِعْدُهْم  َواْلَوَلِد 

ْيَطاُن ِإلَّ ُغُرورًا﴾  )65( الشَّ

عقاب  يكون  أن  يجب  ثم  ومن 

أيًضا مختلًفا عن اآلخر؛  إنسان  كل 

كان  إذا  إال  ذلك  تحقيق  ميكن  وال 

كل  فيتحمل  نفسانيًّا،  العقاب 

ألعامله. الطبيعية  النتائج  إنسان 
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التقوى

شرح الكلمات:
استخّفه  اخلوُف:  استفزّه  واْسَتفزِْز: 
الشيء:  من  واستفزّه  واستدعاه. 
أخرجه  فالًن:  فالن  استفّز  أخرجه. 
َله حىت  من داره وأزعجه، ويقال: َختـَ

َله )األقرب(. تـَ ألقاه يف مهلكة؛ قـَ
اختلطت  القوُم:  أجلَب  َأجِلْب: 
كل  ِمن  جتمَّعوا  وا؛  وَضجُّ أصواهتم 
وجه للحرب، ويف القرآن: ﴿وَأْجِلْب 
ِصْح  أي  ورَِجِلك﴾..  ِبيِلك  عليهم 

)األقرب(.
األفراس،  مجاعُة  اخليل:  َخيلك: 
اجملاز  على  والفرساُن  له؛  واحد  ال 
القرآن   قوُل  ومنه  اخليل،  رُّكاُب  أي 
﴿وَأْجِلْب عليهم بيِلك ورَِجِلك﴾.. 

أي بفرسانك وُمشاِتك )األقرب(.
رَِجلك: الرَِجل: مجُع الراِجل وهو َمن 

ليس له َظْهٌر يرَكبه )األقرب(.

التفسري:
استَطعَت  َمِن  ْفزِْز  ﴿وَاْستـَ تعاىل  قوله 
اإلنسان  أن  يبنّي  ِبصوِتك﴾  منهم 
اخلري،  مقام  يف  أمره  أول  يف  يكون 
فإذا أّثر فيه الشيطان انزلق من مقامه 
الشر. وهناك بون  األصلي إىل مقام 
شاسع بني النظرية املسيحية والنظرية 
حيث  القضية،  هذه  يف  اإلسالمية 
ترى املسيحيُة أن أصل فطرة اإلنسان 

هو الشر، وُيؤَتى ابإلنسان من مقام 
خالل  من  اخلري  مقام  إىل  الشر 
)أي  منجي«  كا  »دنيا  الكّفارة  
يعلن  بينما  العامل( ص 21(.  خملِّص 
األصلي  املقام  هو  اخلري  أن  اإلسالم 
الشيطان  ولكن  اإلنسانية،  للفطرة 

ُيزّل قدَمه من اخلري إىل الشر.
إشارة  ﴿بصوتك﴾  تعاىل  قوله  ويف 
إىل أن بعض الطبائع البشرية تبلغ من 
مبجرد  ابهللع  تصاب  حبيث  الضعف 
مساع التهديدات، أو تنتاهبا الشبهات 
متلك  ال  إهنا  االعرتاضات.  بسماع 
الشجاعَة للصمود وال اهلمَة للتحقيق.
أنواع  إىل  هنا  تعاىل  هللا  نّبهنا  لقد   
خمتلفة هلجمات الشيطان. فهناك من 
يهّدده الشيطان لينضّم إليه.. مبعىن أن 
أصحاب الطبائع الشيطانية يهّددون 
ليمنعوهم  وضعفاءهم  الناس  فقراء 
األنبياء.  مجاعة  إىل  االنضمام  من 
اخلري  من  الشيطان  مينعه  من  وهناك 
ابالستعانة مُبشاته وفرسانه.. مبعىن أن 
هؤالء األشرار يعّرضون الناس لصنوف 
األذى والتعذيب. وهناك من يدّمرهم 
الفارغة  التقاليد  طريق  عن  الشيطان 
والُصحبة الفاسدة. وهناك َمن ُيغريهم 
من  ليمنعهم  والثراء  ابملال  الشيطان 
قلوهبم  يف  الذين  ولكن  احلق.  قبول 
الشيطان  إلغراء  يذعنون  ال  اإلميان 

الذين يف  له  يذعن  وإمنا  أو هتديده، 
قلوهبم مرض.

يف  ﴿وَشارِْكهم  تعاىل  قوله  وأما 
األموال واألوالد﴾ فمعناه أن أعوان 
حيث  قوة،  جيمعون كل  الشيطان 
يتحزبون ضد األنبياء، كما جيمعون 
د  أمواهلم وأوالدهم لشّن هجوٍم موحَّ

عليهم. 
الشيطانية  املكائد  هذه  َتدّبرن  لو 
إىل  يلجأون  الكفر  أئمة  أن  لوجدن 
رسلهم.  ضد  احليل  من  أنواع  ثالثة 
سالح  الضعفاء  ضد  فيستخدمون 
هم  الذين  وأما  والتخويف.  التهديد 
لضّمهم  فيسعون  القوة  يف  ِمثُلهم 
القوم  احتاد  مبدأ  على  إىل صفوفهم 
والعشرية. وأما الذين هم أكثر منهم 
أو  ابلغنيمة  إغراءهم  فيحاولون  قوًة 
أمثلة  األنبياء  اتريخ  ويف  الزعامة. 
كثرية لتضليلهم هلذه الفئات الثالث 
ابستخدام هذه احليل الثالث، وتبلغ 
هذه األمثلة من الكثرة والتواتر حبيث 
ال داعي لكتابة املزيد يف هذا اجملال. 

َعَلْيِهـــْم  لَـــَك  َلْيـــَس  ِعبَـــاِدي  ﴿ِإنَّ 
وَِكيـــال﴾  ِبرَبِّـــَك  وََكَفـــى  ُســـْلَطاٌن 

)66(
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التفسري:
لقد صرّح هللا تعاىل هنا أن من يصبح 
عبًدا هلل حقًّا ال ميلك الشيطان أيَّ 
سلطة عليه، ألن الشيطان إمنا ُأعطَي 
املهلَة إىل يوم القيامة.. أي أن اإلنسان 
إذا  الشيطان  هلجمات  فريسة  يقع 
كان ضعيًفا يف الروحانية، ولكنه إذا 
تقّوى روحانيًّا تولدت فيه الشجاعة، 
وال  األذى  وال  للتهديد  يكرتث  فلم 

اإلغراء.
من  العصمة  سرَّ  اآلية  هذه  وُتعّلمنا 
أن  وهو  أال  الشيطان،  هجمات 
أي  تعاىل..  عبًدا هلل  اإلنسان  يصري 
ويتوكل  تعاىل،  هلل  نفَسه  ُيسلم  أن 
عليه بداًل من االعتماد على كفاءاته 
وقواه؛ ألن من أصبح هللا وكيال له ال 

يستطيع الشيطان أن يضرّه شيًئا.

ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِف  ﴿رَبُُّكُم الَِّذي يـُ
ِإنَُّه َكاَن  َفْضِلِه  ِمْن  ُغوا  تـَ بـْ ِلتـَ اْلَبْحِر 

ِبُكْم َرِحيًما﴾ )67(

شرح الكلمات:
ُيزجي: أزجاه إزجاء: مبعىن زّجاه، ومنه 
لكُم  ُيزِجي  الذي  ﴿رَبُّكُم  القرآن:  يف 
اْلُفْلَك﴾.. أي جُيريه ويسوقه )األقرب(.

التفسري: 
أي لقد خلق هللا تعاىل الِنعم احلقيقية، 
ولكن الناس ال يقدروهنا حق قدرها. 
فمثاًل إنه تعاىل مل يوّفر وسائل السفر 
واالتصال على األرض فحسب، بل 
جعل أيًضا السفن لإلحبار، وهكذا 
وّسع دائرَة االتصال بني الناس، وإال 
القارات  وسكان  اجلزر  أهل  لبقي 

جيهلون بعضهم بعًضا.
 - رأيي  يف   - املثال  هذا  ويتضمن 
اإلشارة إىل كون اإلسالم ديًنا عامليًّا، 
العامل  يف  االنتشار  له  سُيكتب  وأنه 
منوًطا  األمر  هذا  وملا كان  أمجع. 
ابلسفن اليت يستحيل بدوهنا السفر 
يف البحار، لذا ذكر هنا نعمَة البحار 
والسفن على وجه اخلصوص، إشارًة 

الروحانية،  يف  كان ضعيًفا  إذا  الشيطان  لهجامت  فريسة  يقع  اإلنسان  أن  أي 

ولكنه إذا تقّوى روحانيًّا تولدت فيه الشجاعة، فلم يكرتث للتهديد وال األذى 

وهو  أال  الشيطان،  من هجامت  العصمة  رسَّ  اآلية  هذه  وُتعّلمنا  اإلغراء.  وال 

أن يصري اإلنسان عبًدا لله تعاىل.. أي أن ُيسلم نفَسه لله تعاىل، ويتوكل عليه 

بداًل من االعتامد عىل كفاءاته وقواه؛ ألن من أصبح الله وكيال له ال يستطيع 

الشيطان أن يرّضه شيًئا.

يناهلا  سوف  النعمة  هذه  أن  إىل 
فيه  شك  ال  مما  بكثرة.  املسلمون 
اجملال  هذا  املسلمني ضعفاء يف  أن 
أتى  قد  ولكن  احلاضر،  العصر  يف 
عليهم حني من الدهر كانت سفنهم 
العامل  يف  احمليطات  عباب  متخر  فيه 
البحرية  والطرق  اخلرائط  وكل  كله. 
املسلمون.  وضعها  قد  املوجودة 
واحلق أن الرحالت البحرية األوروبية 
إىل اهلند مرهونة بفضل أحد البّحارة 
بعض  وجد  الذي  العرب  املسلمني 
السفن الربتغالية وقد ضّلت طريقها، 
حول  هبا  آخًذا  اهلند  إىل  فأوصلها 

القارة األفريقية. 
 Arabian Students, vol. 1 p.(

)86 - 93
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األسوة الحسنة

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

َعــاىَل: َأَن ِعْنــَد َظــنِّ َعْبــِدي ِب، وََأَن َمَعــُه ِإَذا َذَكــَريِن.  ُقــوُل اللَُّ تـَ ــرََة  َقــاَل: َقــاَل النَّــيِبُّ َ، يـَ َعــْن َأِب ُهرَيـْ
َقــرََّب ِإَلَّ  ُهــْم. َوِإْن تـَ ْفِســي. َوِإْن َذَكــَريِن يِف َمــإَلٍ َذَكرْتُــُه يِف َمــإَلٍ َخــرْيٍ ِمنـْ ْفِســِه َذَكرْتُــُه يِف نـَ َفــِإْن َذَكــَريِن يِف نـَ
ُتُه َهْرَوَلًة. )صحيح  يـْ َقرَّْبــُت إِلَْيــِه اَبًعــا. َوِإْن َأاَتيِن ميِْشــي أَتـَ َقــرََّب ِإَلَّ ِذرَاًعــا تـَ َقرَّْبــُت إِلَْيــِه ِذرَاًعــا، َوِإْن تـَ ِبِشــرْبٍ تـَ

البخاري، كتاب التوحيد(

رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : »ِإنَّ اللََّ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق آَدَم َعَلى ُصورَِتِه.« )مسند أحد، اجمللد  َعْن  َأِب ُهرَيـْ
الثاين(

ْعَلُم اْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد اللَِّ ِمَن اْلُعُقوَبِة َما َطِمَع ِبَنَِّتِه َأَحٌد. َوَلْو  رََة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّ َ َقاَل: »َلْو يـَ َعْن  َأِب ُهرَيـْ
ْعَلُم اْلَكاِفُر َما ِعْنَد اللَِّ ِمَن الرَّْحَِة َما َقِنَط ِمْن َجنَِّتِه َأَحٌد.« )صحيح مسلم، كتاب التوبة( يـَ

ُقوُل يِف النَّْجَوى؟ َقاَل:  َعــْن  َصْفــوَاَن ْبــِن حُمْــرٍِز، َقــاَل: َقــاَل رَُجــٌل اِلْبــِن ُعَمَر: َكْيَف مَسِْعَت َرُســوَل اللَِّ  يـَ
ُقوُل:  يـَ َقرِّرُُه ِبُذُنوِبِه، فـَ يـُ َفــُه فـَ ــْوَم اْلِقَياَمــِة ِمــْن رَبِّــِه َعــزَّ َوَجلَّ َحىتَّ َيَضَع َعَلْيِه َكنـَ ُقــوُل   » يُــْدَن اْلُمْؤِمــُن يـَ مَسِْعتُــُه يـَ
ــْومَ .   يَــا َوِإينِّ َأْغِفرَُهــا لَــَك اْليـَ نـْ َها َعَلْيــَك يِف الدُّ رْتـُ ُقــوُل: َأي َربِّ َأْعــِرُف  .  َقــاَل: َفــِإينِّ َقــْد َســتـَ يـَ ْعــِرُف؟ فـَ َهــْل تـَ
َناَدى هِبِْم َعَلى رُُءوِس اخْلَاَلِئِق َهُؤاَلِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعَلى  يـُ ْعَط َصِحيَفَة َحَسَناِتِه. وََأمَّا اْلُكفَّاُر وَاْلُمَناِفُقوَن فـَ يـُ فـَ

اللَِّ «  .  )صحيح مسلم، كتاب التوبة(
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من كالم اإلمام المهدي

اي من  ميلكون السمع .. أَنِصتوا! ماذا يريد هللا منكم؟ إمنا يريد أن تكونوا لـه وحده. ال تشركوا به أحدا.. ال 
يف السماء.. وال يف األرض. إن إهلنا هو ذلك اإلله الذي هو حيٌّ اآلن أيًضا كما كان حيًّا من قبل، ويتكلم 
اآلن أيضا كما كان يتكلم من قبل، ويسمع اآلن أيضا كما كان يسمع من قبل. إنه لَظنٌّ ابطل أنه عز وجل 
يســمع اآلن ولكنــه مل يعــد يتكلــم. كال، بــل إنــه يســمع ويتكلــم أيًضــا. إن صفاتــه كلهــا أزليــة أبدية، مل تتعطل 
منها صفة قط، ولن تتعطل أبًدا. إنه ذلك األحد الذي ال شريَك له وال ولَد وال صاحبة. وإنه ذلك الفريد 
الذي ال كفَو لـه، والذي ليس كمثله أحد متفرد يف صفاته، والذي ليس له نّد. وال شريك له يف صفاته، وال 
تتعطل قوة من قواه. إنه قريب على ُبعده، وبعيد على قربه، وإنه ميكن أن ُيظهر نفسه ألهل الكشف على 
ســبيل التمثل، إال أنه ال جســَم لـــه وال شــكَل. وإنه فوق اجلميع، ولكن ال ميكن القول إن أحًدا حتته؛ وإنه 
على العرش، ولكن ال ميكن القول إنه ليس على األرض. هو جممع الصفات الكاملة كلها، ومظهر احملامد 
احلقة كلها، ومنبع احملاســن كلها، وجامع للقوى كلها، ومبدأ للفيوض كلها، ومرجع األشــياء كلها، ومالك 
لــكل ملــك، ومتصــف بــكل كمــاٍل، ومنـــزه عــن كل عيب وضعف، وخمصــوص أبن يعبده وحده أهُل األرض 
والسماء، وال شيء مستحيل لديه. إن مجيع األرواح وما فيها من القوى، ومجيع الذرات وما فيها من القوى 
مــن خلقــه هــو، وال شــيء يظهــر بدونــه. إنــه جيلّــي نفَســه بنفســه عن طريق قواه وقدراتــه وآايته، وال نصل إليه 
إال عــن طريــق ذاتــه. ويتجلــى دائًماعلــى األبــرار بوجــوده ويريهــم قدراته، وهبا ُيعَرف هو وهبا ُتعرف ســبيله اليت 

فيها رضاه. )كتاب الوصية ص 11 و12(

"قريب على ُبعده، وبعيد على ُقربه"
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خطبة اجلمعة اليت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده

 هللا تعال بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم  23 /2018/3

أشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

الِّني، آمني.  َعْمَت َعَلْيِهْم   َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َول الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

املسيح  ليوم  التارخيية  اخللفية 
 املوعود

اليوم هو 23 من آذار/ مارس، وهذا 
اليوم ُيعرُف يف اجلماعة بيوم املسيح 
تعقد  واجلماعة   ، املوعود 
اجتماعات أيضا مبناسبة هذا اليوم، 
ومعظم فروع اجلماعة ستعقد هذه 
القادمني  اليومني  يف  االجتماعات 
واألحد،  السبت  يومي  يف  أي 
التارخيية هلذا  اخللفية  فيها  وسُيذكر 
احلدث واألمور األخرى املتعلقة به. 
من  املقتبسات  بعض  اآلن  سأقدم 
كالم املسيح املوعود  اليت ذكر 
فيها اهلدف من بعثة املسيح املوعود 
وحاجة العصر ومقام هذا املبعوث. 
بعد إعالنه  عن دعواه استنفد 
يف  جهودهم  املزعومون  العلماء 
أتليب عامة املسلمني ضد حضرته 
وسعهم  يف  ما  وبذلوا كل   
لتحقيق مرامهم وال يزالون يفعلون، 
ولكن مجاعته  بتأييد هللا تعاىل 
ال تزال ترتقى وتزدهر، وال يزال ذوو 
الفطرة الصاحلة ينتظمون يف سلك 

هذه اجلماعة. 
بعثته    املوعود  املسيح  يذكر 
أنه  ويعلن  تعاىل  وعود هللا  حبسب 
جميئه  املزمع  املوعود  املسيح  هو 

فيقول:

  َبْعَثُة الَحَكِم الَعْدِل
 ِبَحَسِب ُسَنِن اللِه
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واالعتداء  ابلظلم  هوجم  »ملا 
  النيب  وعفة  احلقيقُي  التوحيُد 
وشرفه وصدقه وكون كتاب هللا من 
أن  املفروض  من  يكن  أفلم  عنده، 
ُتنـزِل كاسر  أن  هللا  غرية  تقتضي 
الوقت؟!  هذا  يف  هذا  الصليب 
زَّْلَنا  نـَ َنُْن  ﴿ِإنَّ  وعده:  هللا  أفنسي 
َلُه حَلَاِفُظوَن﴾؟! اعلموا  الذِّْكَر َوِإنَّ 
يقينا أن وعود هللا حق متاما، فقد 
أرسل حبسب وعده نذيرا يف الدنيا، 
فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن هللا 
بصوٍل  وُيظهر صدقه  يقبله حتما، 
صوٍل.  بعد  صول  شديٍد  قويٍّ 
إين جئت  لكم:  أقول  واحلق  احلق 
هللا  وعد  حبسب  موعودا  مسيحا 
تعاىل فاقبلوين إن شئتم أو ارفضوين 
إن شئتم. إال أن رفضكم لن يغري 

شيئا، بل سيتحقق ما أراد هللا تعاىل، 
ألنه قد سبق أن قال يف »الرباهني 
األحدية«: صدق هللا ورسوُله وكان 
 /10 )احلكم،  مفعواًل.«  وعًدا 

1901/9م ص 1 - 2(
مث قال حضرته يف مناسبة أخرى:

»اخترِبوا هذه اجلماعة على منهاج 
احلُق.  حيالفه  من  انظروا  مث  النبوة 
واالقرتاحات  املزعومة  املبادئ 
املوهومة ال تفيد شيئا، وال أصّدق 
نفسي ابألمور املزعومة واملوهومة بل 
النبوة،  ادعائي على منهاج  أعرض 
إًذا ال خُيترب صدقي حبسب  فلماذا 

املبدأ نفسه؟!
يسمعون  الذين  أبن  موقن  إين 
منشرحة  بقلوب  كالمي 
الذين  ولكن  ويؤمنون  سيستفيدون 

يف قلوهبم العناد والتعنت لن ينفعهم 
مثلهم كمثل  وإن  شيئا،  كالمي 
اأَلْحَول الذي يرى الشيء شيئني، 
واحد  شيء  أنه  يقبل  يكاد  وال 
من  له  قدمتم  مهما  شيئني  وليس 
األدلة. ُيروى أنه كان ألحد الناس 
أن  سيده  له  فقال  أحول،  خادٌم 
أييت من الغرفة مبرآة، فدخل اخلادم 
مرآاتن  هناك  وقال:  وعاد  الغرفة 
قال  أحضر؟  فأيهما  الداخل،  يف 
وإمنا  مرآاتن،  هناك  ليس  السيد: 
األحول:  اخلادم  قال  واحدة.  مرآة 
أفأكذب أن؟! قال السيد: حسنا، 
تبني  فلما كسرها  إحدامها.  اكِسْر 
هؤالء  على  أرّد  فبماذا  خطؤُه.  له 

احُلْول الذين يتعرضون ل؟! 
يقّدمونه  ما  أن  نرى  ابختصار، 

السيد: ليس هناك مرآتان، وإمنا مرآة واحدة.  قال 

قال الخادم األحول: أفأكذب أنا؟! قال السيد: حسنا، 

اكرِسْ إحداهام. فلام كرسها تبني له خطُؤه. فبامذا 

أرّد عىل هؤالء الُحْول الذين يتعرضون يل؟! 
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﴾﴿

أقاويل  إمنا هو جمموعة  مرارا وتكرارا 
منها،  يقني  على  أنفسهم  هم  ليسوا 
الظن أبنفسهم  يقّدموهنا على درجة 
زمان  سيأيت  أنه  يدرون  وال  أيضا، 
حني يضحك الناس على ما عندهم 
من الغث والسمني« )أي سيضحك 
الناس على ما يتكلم به هؤالء الناس 

من أمور ال أصل هلا(.

املسيح  تكذيُب  يستلزم  كيف 
املوعود  تكذيَب النيب ؟! 

ابحث  لكل  »حيق  حضرته:  يقول 
دليال  مين  يطلب  أن  احلق  عن 
أمٌر  الدليل  )وطلُب  اّدعائي،  على 
صحيح وهو حق لكل ابحث( ولن 
إذ  األنبياء،  قّدمه  ما  إال  له  أقدم 
واحلديث  القرآن  من  نصوص  هناك 
العصر  حاجة  أي  العقلية،  واألدلة 
اليت تقتضي مصلحا، مث اآلايت اليت 
لقد  يدي.  على  تعاىل  هللا  أظهرها 
مئة  يقارب  ما  تضم  قائمة  أعددُت 
ماليني  عليها  ويشهد  آية  ومخسني 
السخيفة  األمور  تقدمي  إن  الناس. 

ليس من شيمة السعداء.
لذلك قال رسول هللا  إن املسيح 
عندما  )أي  َحَكما  سيأيت  املوعود 
سيأيت  فإنه  املوعود  املسيح  سيبعث 
يف  والذين  ُحكمه.  فاقَبلوا  حكًما( 

يريدون  وال  والشر  اخلبُث  قلوهبم 
يقدمون  ذلك  بسبب  يقبلوا  أن 
ولكن  واهية  وحججا  اعرتاضات 
تعاىل  هللا  أن  يتذكروا  أن  عليهم 
املطاف  هناية  يف  صدقي  سُيظهر 
قوية صول  حبسب وعوده بصوالت 

بعد صول.
افرتيُت ألهلكين  لو  موقن أبين  إنين 
إمنا  به  أقوم  ما  ولكن كل  فورا،  هللا 
من  جئُت  وقد  هللا  صنع  من  هو 
لذا  تكذيبه  هو  تكذييب  وإن  عنده، 
بنفسه.«  صدقي  هللا  ُيظهر  سوف 

)امللفوظات(
مث يذكر حضرته أبن تكذيب املسيح 
إىل  بكم  سيؤدي  وإنكاره  املوعود 
أيضا،    رسوله  وإنكار  إنكار هللا 

 : فيقول حضرته
فقط  عليَّ  يقتصر  ال  إنكاري  »إن 
 ألن  والرسول  إنكار هللا  هو  بل 
تكذييب  قبل  فإنه  يكذبين  الذي 
حيسب هللا كاذاب، والعياذ ابهلل، حني 
يزعم أن املفاسد الداخلية واخلارجية 
تعاىل  احلدود ولكن هللا  قد جتاوزت 
مل يفعل إلصالحها شيئا على الرغم 
الذِّْكَر  زَّْلَنا  نـَ َنُْن  ﴿ِإنَّ  وعده:  من 
 ،)10 )احلجر:  حَلَاِفُظوَن﴾  َلُه  َوِإنَّ 
هللا  أبن  ظاهراي  يؤمن  أنه  حني  يف 
االستخالف  آية   يف  وعد  تعاىل 

األمة  يف  اخللفاء  سلسلة  سيقيم  أنه 
املوسوية  األمة  مثل  أيضا  احملمدية 
والعياذ  وعده،  حيقق  مل    ولكنه 
خليفة  األمة  يف  يوجد  ال  إذ  ابهلل، 
بل  فحسب  ذلك  وليس  حاليا. 
اعتبار  أبن  أيضا  للقول  سيضطر  
القرآن الكرمي النيب َّ  مثيَل موسى 
ابهلل،  والعياذ  صحيحا،  ليس  أيضا 
املماثلة  لتحقق  ضروراي  كان  ألنه 
أن  السلسلتني  بني  التامة  واملشاهبة 
ُيبعث يف هذا القرن الرابع عشر من 
أمة  ُبعث يف  مسيٌح كما  األمة  هذا 
موسى يف القرن الرابع عشر، وكذلك 
القرآنية: اآلية  لتكذيب  سيضطر 
هِبِْم﴾  ْلَحُقوا  يـَ ا  َلمَّ ُهْم  ِمنـْ ﴿وَآَخرِيَن 
بروز  بظهور  خترب  اليت  )اجلمعة:4( 
قرآنية  آايت  هناك  أحدي؛ كذلك 
كثرية يستلزم تكذيبها. بل أقول بكل 
يضطر  اإلنسان  هذا  مثل  أبن  حتّد 
»احلمد«  من  بدءا  القرآن كله  لرتك 
تكذييب  ففّكروا هل  »والناس«.  إىل 
تلقاء  من  ذلك  أقول  ال  َهنّي؟  أمر 
أن  أقول حلفا ابهلل حقًا  بل  نفسي 
يكّذب  فإنه  ويكّذبين  يرتكين  الذي 
مل  وإن  بعمله  هللا  ويرتك  القرآن كله 
إىل  أشري  ولقد  بلسانه.  ذلك  يفعل 
»أنت  وهو:  إهلامايت  أحد  ذلك يف 
مين وأن منك«. ال شك أن تكذييب 



13

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

يستلزم تكذيب هللا، وإن إقرار صدقي 
يعين تصديق وجود هللا وتقوية اإلميان 
به . مث إن تكذييب ال يقتصر على 
تكذيب  يستلزم  بل  فقط  تكذييب 
رسول هللا . فقبل أن يتجاسر املرء 
على تكذييب وإنكاري عليه أن يفكر 
َمن  ليعلم  قلبه  ويستفيت  جيدا  أوال 

يكّذب؟.«
وبنّي  شرحا  املوضوع    زاد  مث 
النيب  يستلزم تكذيُبه تكذيَب  كيف 
هللا  رسول  تكذيب  »أما  وقال:   
على  جمدد  بعثة  وعد  فألن   ،
والعياذ  بطالنه  ثبت  قرن  رأس كل 
»إمامكم   : النيب  قال  وقد  ابهلل. 
والعياذ  أيضا،  ابطال  وكان  منكم« 
املسيح  مبجيء    بّشر  وقد  ابهلل. 
عند فتنة الصليب ولكن ذلك أيضا 
ألن  ابهلل،  والعياذ  بطالنه،  ثبت 
الفتنة ظهرت ومل أيت اإلمام املنتَظر. 
فعندما يقبل أحد هذه األمور عمليا 
َعّد مكّذب النيب  أم ال؟.« هل سيـُ
مث يقول : »فأقول بكل وضوح 
أن تكذييب ليس أبمر هنّي بل ال بد 
للمرء أن يكون كافرا بنفسه أوال قبل 
أن يكّذبين. إن مرحلة اعتباري ملحدا 
وضاال أتيت متأخرة وسيضطر مكّذب 
أوال،  إقرار ضالله وسواد وجهه  إىل 
القرآن واحلديث  وقبل تسمييت اترك 

يضطر إىل ترك القرآن واحلديث أوال. 
واحلديث  القرآن  أترك  لن  أن  )أي 
الذي  يتهمين برتكهما هو  الذي  بل 

يرتكهما(
واحلديث  القرآن  ق  ُمصدِّ أن 
أن  بل  ضاال  لست  ومصداقهما. 
مصداق:  بل  لسُت كافرا  مهدي، 
»أن أول املؤمنني«. لقد كشف هللا 
علي أن ما أقوله إمنا هو صدق وحق. 
بصدق  ويؤمن  ابهلل  يؤمن  من كان 
أن  حجة  يكفيه    والنيب  القرآن 
يسكت بعد مساع ذلك من لساين، 
وقحا  كان  ملن  عالج  ال  ولكن 

ومتجاسرا! سيفّهمه هللا بنفسه.« 
  املوعود  املسيح  شرح  لقد 
جاء  لضيف  كلها  األمور  هذه 
لزايرته، وقال يف أثناء احلديث: »ال 

تستعجلوا يف أمري بل فكروا حبسن 
مبناسبة    وقال  والتجرُّد.«  النية 

أخرى: 
»الذي يتبعين ابلصرب وصدق القلب 
ينال نصيبا من احلياة  ُيهَلك بل  لن 
اليت لن تفىن أبدا. )أي سينال العزة 
واإلكرام يف هذه الدنيا وحيظى ابلِنَعم 
فمن   ... أيضا(  األخروية  احلياة  يف 
له  أقدم  هللا  وخيشى  نقيا  قلبه  كان 
العودة،  عن    عيسى  حكم 
  املسيح  قاله  ما  هل  وليفّهمين 
جميء  -أن  اليهود  سؤال  على  رّدا 
صحيح  املسيح-  قبل  ضروري  إيليا 
يقّدمون كتاهبم  اليهود  ال؟ كان  أم 
أن ما ُذكر يف صحيفة النيب مالخي 
ُيذكر جميء مثيل  إيليا ومل  هو عودة 
الذي كان  أن  املسيح  يقول  إيليا. 
شئتم.  إن  فاقبلوه  يوحنا  هو  قادما 
واآلن قدموا هذه القضية أمام عادٍل 
مث انظروا لصاحل َمن سيحكم؟ سوف 
ولكن  حتما.  اليهود  لصاحل  حيكم 
تعاىل ويعلم  الذي يؤمن ابهلل  املؤمن 
كيفية جميء رسل هللا سيوقن أبن ما 
الصحيح  هو  به  املسيح وعمل  قاله 
يف  اآلن  حيدث  ما  هل  والصواب. 
لو  غريه؟  أم  نفسه  األمر  هو  حاليت 
هللا  خشية  من  شيء  عندهم  كان 
على  جتاسرهم  عند  قلوهبم  الرتعبت 

عىل  يقترص  ال  تكذيبي  إن  ثم 

تكذيبي فقط بل يستلزم تكذيب 

رسول الله . فقبل أن يتجارس 

املرء عىل تكذيبي وإنكاري عليه 

ويستفتي  جيدا  أوال  يفكر  أن 

قلبه ليعلم َمن يكّذب؟.«



المجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

14

التقوى

أسف  ملقام  إنه  دعواَي.  تكذيبهم 
الناس  هؤالء  ميلك  ال  إذ  وحسرة 
إميان مثلما ملكه رجل من آل فرعون 
الذي قال أبنه إذا كان كاذاب سيهلك 
َقوا بشأين الكتفوا هبذا  اتـّ لو  تلقائيا. 
نصرة  ينصرين  هل هللا  ولرتّقبوا  القول 
بعد نصرة ويؤيدين أتييدا بعد أتييد أم 

يقضي على مجاعيت؟«
من  صعد  الذي  الصوت  إن  أقول: 
قرية صغرية قد انتشر بفضل هللا تعاىل 
العامل.  بالد  من  بلدان   210 إىل 
ل دليال قاطعا على صدقه  وهذا يشكِّ
األحدية  رسالة  بلغت  ولقد   .
أن  ألحد  ما كان  نئية  مناطق  إىل 
أو  ثالثني  قبل  إليها  وصوهلا  يتصور 
أربعني عاما. ومل تصلها دعوة اجلماعة 
فقط بل قد وهب هللا تعاىل للجماعة 
أنسا أقوايء اإلميان جدا. أضرب هبذا 

الشأن مثاال واحدا فقط. 
امسه  صغري  بلد  هناك  أفريقيا  ففي 
قراه  إحدى  يف  س  ُأسِّ وقد  »بينني« 
2012م.  عام  يف  اجلماعة  فرع 
امسه  شخص  القرية  هذه  يف  وانضم 
السيد إبراهيم، وكان مسلما من قبل 
وكان عاملا أيضا. وبعد انضمامه إىل 
اإلخالص  يف  يتقدم  ظل  اجلماعة 
والوفاء أبقدام حثيثة، وشرع يف تبليغ 
فانزعج  وإخوته.  أقاربه  إىل  الدعوة 

أخوه من تبليغه الدعوة وقال أبنه يريد 
خياصمه،  وبدأ  ديننا،  عن  يرُّدن  أن 
ولكن السيد إبراهيم استمر يف تبليغه 
األحدية  أيضا دعوة  اآلخرين  وتبليغ 
هللا  وبفضل  احلقيقي.  اإلسالم  أي 
تعاىل انضمت إىل اجلماعة اإلسالمية 
نتيجة  جماورة  قرى  ثالث  األحدية 
إبراهيم  السيد  أخو  وخطط  تبليغه. 
أصدقائه  أحد  مع  ابلتواطئ  لقتله 
وعالجه  األحدية  ينشر  أنه  زاعما 
الوحيد هو قتُله. يقول السيد إبراهيم 
املذكور  أخاه  أن  املنام  يف  رأى  أنه 
وصديقه حفرا حفرة وألقا فيها شيئا. 
يتابع السيد إبراهيم قائال: بعد ثالية 
أايم من رؤييت هذه الرؤاي مرض صديُق 
بدأ  عندها  ولقي حتفه.  فجأة  أخي 
قد  األحدي  إبراهيم  أن  يشيع  أخي 
وبعد  صديقي.  على  سحره  ألقى 
فرتة وجيزة رأيُت رؤاي أخرى أن أخي 
يقيس نفسه واقفا إىل شجرة. علما أن 
هناك عادة يف تلك املنطقة أن الناس 
ليحفروا  شجرة  إىل  مواتهم  يقيسون 
قربه حبسب ذلك القياس. وقد حدث 
بعد بضعة أايم أن زوجة أخي احلامل 
مرضت وماتت يف غضون يومني من 
أيضا ميرضون  أوالده  بدأ  مرضها. مث 
ومل يتحسنوا. عندئذ بدأ أخي يشيع 
الرجل  أن هذا  إل  مرة أخرى مشريا 

يقوم ابلسحر والشعوذة، وشكاه إىل 
ملك أو زعيم حملي واستنجده. طلب 
ليحسم  املال  من  مبلغا  الزعيم  منه 
املبلغ،  أخوه  له  فدفع  املوضوع،  يف 
إبراهيم  السيد  امللُك  استدعى  مث 
الغيظ  مبنتهى  له  قال  حضوره  وعند 
والغضب: ما هذا الدين اجلديد الذي 
اعتنقته؟ ارتّد عنه فورا وُتب، وإال لن 
لن  أي  الغد؛  الشمس  عليك  تطلع 
تصبح غدا حيًّا. فقال له إبراهيم: ال 
اخرتُته  مذهب  عن  االرتداد  يسعين 
بعد أن رأيته حقا، أما املوت فأؤمن 
أبن احلياة واملوت بيده هللا . فقال 
املنطقة  هذه  أما  امللك  أو  الزعيم  له 
فأن إهلها حيث أفعل ما أريد، وأنت 
تعرف ما الذي أن فاعل بك. فالذي 
أقول حبقه أنه سيموت غدا فهو ميوت 
حتما. فقال له إبراهيم: حسنا، لعلك 
تقول ذلك لعامة الناس فأن ال أقول 
لك شيئا بصوص ذلك، وإمنا أقول: 
لن أختلى عن ديين، ألن احلق أن هذا 
فاستشاط  الصحيح.  اإلسالم  هو 
غضبا وأمر رجاَله أن حيبسوه يف غرفة. 
فلما أخذوه إىل هناك قال هلم إبراهيم 
يف الطريق أن ال يتورطوا يف أمره وخيّلوا 
سبيله وال حيجزوه. فرتكوه مقابل مبلغ 
ألن هؤالء عادة يكونون طماعني. يف 
صباح اليوم التال أصيب امللك بفاجل 
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يرى  أن  له  السماح  عدم  من  بدال 
طلوع الشمس، فلم يستطع التحرك، 
وبعد يومني فارق احلياة. عندها قال 
العائلة  ألفراد  املعارض  األكرب  أخوه 
أن يصلحوا بينهما. فقال إبراهيم: أما 
أحد،  مع  خصومة  ل  تكن  فلم  أن 
هو  وهذا  مساملون،  أصال  فنحن 

التعليم الصحيح لإلسالم. 
فلظهور هذه اآلية وموت الزعيم كان 
أتثري كبري يف املنطقة وانتشر اخلرب على 
األحدية.  وتبني صدق  واسع  نطاق 
هذه  حتدث  أيضا  العصر  هذا  ففي 
األمور تصديقا لسيدن املسيح املوعود 

 : يقول حضرته ،
»أُقسم ابهلل  أنه قد جتلت آالف 
اآلايت الدالة على صدقي، وال تزال 
هذا  لو كان  تنقطع(،  )فلم  تتجلى، 
من تدبري إنسان ملا نل العون والنصرة 

أبدا.« )حقيقة الوحي( 
ينـزل  ولذا  فقط  إهلي  تدبري  فهذا 

أتييده. 

مبعوث    املوعود  املسيح 
 حبسب نواميس هللا

إىل  للحاجة  بيان    قال حضرته 
املصلح واملسيح املوعود:  

للحصاد،  موعدا  هناك  أّن  »وكما 
القضاء على  قد حان وقت  كذلك 

هذه املفاسد. )أي املفاسد والسيئات 
اليت قد انتشرت يف العامل قد آن أوان 
إهانة  بلغت  قد   .. عليها(  القضاء 
مل  منتهاها.  إليه  واإلساءة  الصادق 
والزنبور  الذابب  قدر    نبينا  ر  يقدَّ
أيضا والعياذ ابهلل. إن اإلنسان خياف 
ال  ولكنهم  أيضا،  والنمل  الزنبور 
يتورعون عن سّب نبينا ، وصاروا 
ُبوا  ﴿َكذَّ تعاىل:  هللا  لقول  مصداقا 
ما  ألسنتهم  أطالوا  لقد  ِبَاَيِتَنا﴾. 
أفواههم.  مبلء  وشتموه  استطاعوا، 
فال شك أنه قد حان أن يتدارك هللا 
أنه خيلق  تعاىل  فمن سنة هللا  األمر. 
يف مثل هذا الوضع دائما عبدا يتمتع 
وجالله.  هللا  لعظمة  شديد  حبماس 
املعونة  تسانده  اإلنسان  هذا  ومثل 
الغيبية. واحلّق أن هللا تعاىل يفعل من 
مثل  خلق  ولكن  شيء،  عنده كل 

تعاىل.  هلل  سنة  حيقق  اإلنسان  هذا 
ولن جتد لسنة هللا تبديال. لقد حان 
حبسب  فأرسلين  اآلن  الوقت  ذلك 

سنته تعاىل.
إن التدبر يف نواميس هللا يكشف أن 
السماء  يف  مّت  احلّد  جتاوز  إذا  األمر 
هي  وهذه  عليه.  للقضاء  استعداد 
العالمة على أن وقت هذا االستعداد 
قد جاء. إن أكرب عالمات النيب احلّق 
إمنا هي أن أييت يف  والرسول واجملدد 
فليحلف  ميعاده وعند احلاجة متاما. 
الناس: أمل أيِت األوان ليتم االستعداد 
الناَس  حضرته  )يسأل  السماء؟  يف 
أن يقولوا مقسمني ابهلل أمل يئن وقٌت 
حلدوث هذا االستعداد؟ هذا ما يصرح 
به الناس مرارا وتكرارا اليوم أيضا إهنم 
بل يف ابكستان  مصلح،  إىل  حباجة 
يصرح هبذا املشايخ هم أنفسهم، ومع 

يف صباح اليوم التايل أصيب امللك بفالج بدال من عدم السامح له أن 

الحياة.  فارق  يومني  وبعد  التحرك،  يستطع  فلم  الشمس،  يرى طلوع 

عندها قال أخوه األكرب املعارض ألفراد العائلة أن يصلحوا بينهام. فقال 

أنا فلم تكن يل خصومة مع أحد، فنحن أصال مساملون،  أما  إبراهيم: 

وهذا هو التعليم الصحيح لإلسالم. 
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 ) ذلك يكفرون ابملسيح املوعود
ُينجز كل  اعلموا أن هللا تعاىل بنفسه 
أبناء  ومجيع  أن  جلسُت  فلو  شيء، 
العمل  هذا  لََتمَّ  احلجرات  يف  مجاعيت 
األايم  ﴿تلك  الزواَل،  الدجال  وواجه 
يدل  إن كماله  الناس﴾،  بني  نداوهلا 
على أن زواله قريب، )حني حيرز أحد 
ملك  أنه  وحيسب  الغاية  ويبلغ  العلو 
مجيع القدرات وكل أنواع الرقي عندها 
يبدأ زواله، وكذلك قد بدأ زوال هذه 
القوى  كانت  سواء  أيضا،  القوى 
املعادية لإلسالم أو معارضي األحدية 
واملسيح املوعود ( إن ارتفاعه خُيرب 
منتهى  بلغ  )فقد  اآلن،  سينحّط  أنه 
أنه سيرتدى  االرتفاع وهذا يوحي إىل 
اآلن( وإن عمارَته عالمُة خرابه. )فهو 
يظن أنه أحرز كثريا من القوة والعمران، 
لكن ذلك نفسه سينقلب إىل دماره( 
نعم قد بدأ النسيم ابهلبوب، وإن أفعال 
هللا تعاىل تتم تدرجيا. )أي صحيح أن 
اآلية قد ظهرت، إال أن أفعال هللا تتم 

تدرجيا فسوف تتحقق إن شاء هللا(
دليل  أي  أبيدينا  يكن  مل  لو  حىت 
نظرا  املسلمني  واجب  أنه كان  إال 
يف  خيرجوا  أن  الزمن  هذا  أحوال  إىل 
األرض كاجملانني ويبحثوا ويقولوا: ملاذا 
حىت  الصليب  لكسر  املسيح  أيت  مل 
يدعوه  أن  هلم  ينبغي  أما كان  اآلن؟ 

حلل نزاعاهتم )فلو كانت عندهم غريٌة 
للدفاع  املسيح  عن  لبحثوا  لإلسالم 
ألّن  نزاعاهتم(،  حلل  ال  اإلسالم  عن 
واجبه كسر الصليب، وهذا ما يتطلبه 
قال حضرته يف  ذلك  )ومثل  العصر. 
موضع آخر: إن اإلحلاد أيضا مستشر 
ومن  أيضا(.  عليه  للقضاء  وُبعثت 
لو  املوعود.  املسيح  مسي  ذلك  أجل 
أن املشايخ أرادوا خري الناس وفالحهم 
ملا فعلوا بنا ما يفعلونه. كان ينبغي أن 
يفكروا ماذا جَنوا من إصدار الفتاوى 
 حبقه: كن،  قال هللا  ضدن، فمن 
َمن ذا الذي يقدر على أن يقول له: 
ال تكن؟ )فما الذي كسبوا من كتابة 
تتقدم  زالت  ما  اجلماعة  إذ  الفتوى، 
يقضي  وذلك ألن هللا حني  وتزدهر، 
حبق شيء أن يكون فيكون، وال مانع 
الذين  أن هؤالء  احلق  ذلك(.  من  له 
يعارضوننا إمنا هم خدامنا أيضا، ألهنم 
يبلِّغون أمرن إىل الشرق والغرب بطريق 

املعارضة  يبدون  )فالذين  بخر.«  أو 
فهم يف احلقيقة يبلِّغون رسالة األحدية 
أي اإلسالم الصحيح، ألن ابملعارضة 
وكثريون  األحدية،  إىل  الناس  يلتفت 
يتواصلون ويقولون إننا مسعنا من شيخ 
فالين كالما ضدكم أو قد مسعنا أنسا 
يتكلمون ضدكم لذا قد نشأت لدينا 
رغبة يف التعرف إليكم، فبدأن البحث 
االنضمام  نريد  احلقائق  حتري  وبعد 
فأدبيات  اآلن  أما  اجلماعة.  إىل 
اجلماعة،  موقع  على  تتوفر  اجلماعة 
املقارنة.  لعقد  تتوفر  املعلومات  وشىت 
فمعارضة املشايخ أيضا إحدى وسائل 

نشر الدعوة(

تزيد  مجاعتنا  أبن  القول  أصحيح 
اإلسالم فرقة؟!

يعرتض بعض الناس ويقولون أننا نعمل 
بتعليم اإلسالم وهناك ِفرٌَق كثرية سلًفا 
فما احلاجة إلنشاء ِفرقة جديدة؟ وما 
الداعي لالنضمام إىل مجاعتكم؟ يقول 
هذا  على  ردا    املوعود  املسيح 
أيضا  األحديني  بعض  إن  االعرتاض 
املعرتضني  أقوال  مساع  عند  يصمتون 
كهذه. ويف هذه األايم أيضا يصمت 
البعض وال يدرون ماذا جييبون. يقول 

  : حضرته
احلاجة  ما  قائلني  يعرتضون  »كثريون 

الحــق أن هؤالء الذيــن يعارضوننا 

ــم  ــا، ألنه ــا أيض ــم خدامن ــا ه إمن

الــرق  إىل  أمرنــا  يبلِّغــون 

بآخــر.« أو  بطريــق  والغــرب 
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إىل هذه اجلماعة، أال نصلي ونصوم؟ 
من  وليس  خيدعون،  بذلك  فهم 
املستبعد أن ينخدع من كالمهم بعض 
غري املطلعني، ويقولوا منضمني إليهم ما 
دمنا نصلي ونصوم ونردد بعض األوراد 
ُأّسست  )ملاذا  الُفرقة؟  هذه  فلماذا 
نصوم  أيضا  نن  جديدة،  طائفة 
فلماذا ندخل مجاعتكم؟ وما  ونصلي 
الداعي إلحداث الفتنة اجلديدة؟ قال 
حضرته : لكن اعلموا أن األمور 
املعرفة،  وانعدام  الفهم  قلة  عن  نمجة 
وإذا كان  أن،  النظام ال خيصين  فهذا 
يتسبب يف الفرقة فإمنا هللا  قد بّث 
هذه الفرقة، الذي أقام هذه اجلماعة، 
بنفسي  أُنشئ هذه اجلماعة  )ألنين مل 
بل أنشأها هللا تعاىل( ألن حال اإلميان 
انعدمت  قد  حىت  تدرجيا  ضعف  قد 
أن    هللا  ويريد  هنائيا،  اإلميان  قوة 
ينفخ روح اإلميان احلقيقي، وقد قصد 
ففي  اجلماعة،  هذه  إنشاء  من  ذلك 
هذه احلالة اعرتاض هؤالء يف غري حمله 
خياجلن  أال  جيب  فتذكروا  وسخيف، 
أبدا،  أحد  قلب  الوسوسة  هذه  أبدا 
الكامل  الفكر  ووظفتم  تدبرمت  وإذا 
فإمنا  أصال،  الوسوسة  هذه  تنشأ  فال 
حيث  التدبر  عدم  بسبب  تنشأ  هي 
يقول هؤالء نظرا إىل الوضع الظاهري 
أن اآلخرين أيضا مسلمون، فاإلنسان 

يهلك عاجال من هذه الوساوس. 
هذا  من  الرسائل  بعض  قرأُت  لقد 
النوع للذين هم من مجاعتنا يف الظاهر 
)وهم مبايعون( ويقولون إنه حني قيل 
لنا إن املسلمني اآلخرين أيضا يصلون 
ابلشهادتني  وينطقون  الظاهر  يف 
صاحلة،  أعماال  ويعملون  ويصومون، 
ويبدون صلحاء فما احلاجة إىل هذه 
رغم كوهنم  فهؤالء  اجلديدة؟  اجلماعة 
مساع  بعد  يكتبون  مجاعتنا  أبناء  من 
مل  أننا  واالعرتاضات  الوساوس  هذه 
أترحم  فأن  ذلك،  على  الرد  نستطع 
وأبدي األسف حلالتهم بعد قراءة مثل 
غايتنا  يدركوا  مل  ألهنم  الرسائل،  هذه 
املتوخاة وهدفنا فهم ينظرون فقط أن 
مثلنا  ميارسون  وتقليداي  رمسيا  هؤالء 
الفرائض  ويؤدون  اإلسالم،  شعائر 
اإلهلية، مع أن روح احلقيقة ال تكون 

أداء  يكون  أن  ينبغي  ال  )أي  فيهم، 
العبادات رمسيا وظاهراي فقط بل جيب 
والواجبات  العبادات  أداء  يكون  أن 
هذه  تعمل  لذا  إبخالص(  األخرى 
الوساوس واألمور عمل السحر، )أتيت 
هذه الوساوس وتؤثر يف الذين يقولون 
فهم  السحر(  أتثري  األشياء  هذه 
نريد  أننا  يفكرون  ال  الوضع  هذا  يف 
ينقذ  الذي  احلقيقي،  اإلميان  إنشاء 
ما  وهو  الذنوب،  موت  من  اإلنسان 
خيلو منه أتباع هذه العادات والتقاليد، 
فقط، ال إىل  الظاهر  إىل  ينظرون  هم 
مغزى  ال  قشر  أيديهم  يف  احلقيقة، 

معه.« )امللفوظات( 
ال شك أن املسلمني يعملون يف الظاهر 
ولكن ختلو أعماهلم من روح التقوى، 
يقول حضرته  إن كانت أعمال 
ال  فلماذا  صاحلة  املزعومني  املسلمني 

إننـــي ال أصـــدق أن يكـــون املـــرء مؤمنـــا متقيـــا يعمـــل الصالحـــات ثـــم يعـــادي 

أهـــل الحـــّق. أمـــا هـــؤالء فإنهـــم يســـموننا زنادقـــة وملحديـــن، وال يخافـــون 

ـــذي أرســـلني  ـــه تعـــاىل هـــو ال ـــأن الل ـــه تعـــاىل ب ـــه. لقـــد قلـــت حلفـــا بالل الل

ـــه تعـــاىل ملـــا أنكـــروا وخافـــوا  ـــم لل ـــو كان يف قلوبهـــم أدىن تعظي مأمـــورا، فل

ـــه تعـــاىل.  ـــن يســـتهينون باســـم الل ـــن الذي وا م ـــدُّ ـــه تعـــاىل خشـــية أن ُيَع الل
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تظهر هلا نتائج صاحلة؟ يقول حضرته 
 هبذا اخلصوص:

ماذا  )يعين  جيدون  ماذا  ندري  »ال 
جيد املسلمون( فينا خالَف اإلسالم! 
ونصلي  هللا  إال  إله  أال  نشهد  إننا 
الزكاة،  ونؤدي  الصيام  أايم  ونصوم 
املسلمون غري األحديني  يقول  )أي 
اإلسالم  وفق  به  نقوم  شيء  كل 
بواسطته  نفهم  شيء  مثة  وليس 
نتيجة  حقيقة اإلسالم بوجه أحسن 
شهادَتني  نشهد  ألننا  بكم  االرتباط 
ونصلي ونصوم ونعطي الزكاة، يقول 
أعماهلم  إّن  أقول  ولكين   :
وإمنا  صاحلة،  أعماال  ليست  كلها 
وإال  فيه،  لبَّ  ال  الذي  القشر  هي 
ال  فلماذا  صاحلة  أعماال  لو كانت 
وتكون  طيبة؟  نتائج  عليها  ترتتب 
من كل  خلت  إذا  صاحلة  األعمال 
فساد وشائبة، ولكنهم ليسوا كذلك. 
إنين ال أصدق أن يكون املرء مؤمنا 
يعادي  مث  الصاحلات  يعمل  متقيا 
أهل احلّق. أما هؤالء فإهنم يسموننا 
هللا.  خيافون  وال  وملحدين،  زندقة 
هللا  أبن  تعاىل  ابهلل  حلفا  قلت  لقد 
فلو  مأمورا،  أرسلين  الذي  تعاىل هو 
كان يف قلوهبم أدن تعظيم هلل تعاىل 
ملا أنكروا وخافوا هللا تعاىل خشية أن 
وا من الذين يستهينون ابسم هللا  َعدُّ يـُ

تعاىل. ولكن هذا كان ممكنا لو آمنوا 
اجلزاء  يوم  إميان حقيقيًّا وخافوا  ابهلل 
ْقُف َما  وعملوا بقول هللا تعاىل ﴿اَل تـَ
لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم﴾ )اإلسراء:37(«. 
املوعود  املسيح  بعثة  من  اهلدف  إن 
الفنت  من  اإلسالم  حاية  هو   
به  أنبأ  ما  وهذا  واخلارجية  الداخلية 
  يقول حضرته  أيضا،    النيب 

يف شرح ذلك: 
الزمن  عن    الرسول  أنبأ  »قد 
األخري أنه ستظهر عندها فتنتان يف 
اإلسالم داخلية وخارجية، أما الفتنة 
الداخلية فهي أن املسلمني لن يبقوا 
على اهلدى احلّق، بل خيضعون لتأثري 
الشيطان، )لن يعملوا أعماال صاحلة( 
يف  ابلوقوع  هللا  حدود  ويتجاوزون 
القمار والزن وشرب اخلمر وكل نوع 

مبا  يبالوا  ولن  والفجور،  الفسق  من 
هنى هللا عنه. يرتكون الصوم والصالة 
من  ويسخرون  هللا،  أوامر  وخيالفون 
الفتنة  )هذه  الكرمي.  القرآن  أحكام 
الداخلية أبن حالة املسلمني الداخلية 
على  املسلمني  وأكثرية  فسدت،  قد 
بعضا(  بعضهم  يظلم  إذ  احلالة  هذه 
أما الفتنة اخلارجية فهي أّن شخصية 
تتعرض لالفرتاء،  املباركة    الرسول 
)وهذا أيضا حيدث اليوم أكثر بكثري 
من ذي قبل( وُيسعى بكل نوع من 
اهلجمات إىل توهني اإلسالم وختريبه، 
وُتبذل كل حيلة وتدبري ليؤمن الناس 
على  ملعون  وكونه  املسيح  أبلوهية 
على  للقضاء  ابختصار،  الصليب. 
الداخلية  العظيمتني  الفتنتني  هاتني 
بشارة أبن    النيب  تلقى  واخلارجية 
فيقضي  أمته  يف  سُيبعث  شخصا 
الدين  وُيبطل  اخلارجية  الفتنة  على 
الصلييب، فيسمى املسيح بن مرمي من 
هذا املنطلق. كما يقضي على الفرقة 
الداخلية واالنرافات الداخلية ويثبت 
هذا  ومن  احلّق،  اهلدى  على  الناس 
املنطلق يسمى مهداي. وقد ُأشري إىل 
هذه البشارة يف قوله تعاىل ﴿وَآَخرِيَن 

ُهْم﴾ أيضا.« )امللفوظات(  ِمنـْ
فمن واجبنا نن الذين آمنا ابملسيح 
املوعود عليه السالم أن يكون مستوان 

عرضة  املرء  عمل  أن  اعلموا 

أولئك  هم  ومن  دامئا.  للسارقني 

السارقون؟ هم الرياء )أي أن يعمل 

)أي  والُعجب  للناس(  رياًء  املرء 

وأنواع  بعمله(  نفسه  يف  يفرح  أن 

املعايص واآلثام، مام يبطل أعامله. 



19

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

يف التعلق ابهلل وتقوى هللا أعلى من 
وجيب  اآلخرين،  املسلمني  مستوى 
أال تكون صورتنا كاليت رمسها املسيح 
أن  جيب  بل  القوم،  هلؤالء  املوعود 
منهم.  أحسن  العملية  حالتنا  تكون 
جيب أن تكون أعمالنا دائما حبسب 

رضا هللا تعاىل وصاحلة. 
السالم  عليه  املوعود  املسيح  وقال 
هبذا الشأن: »على املبايع أال يكتفي 
احلق  على  اجلماعة  هذه  أبن  إبميانه 
ال  وحده  احلقيقة  قبول  أن  )أي 
ال  هللا  إن  الربكة(  يورث  وال  يكفي 
يكن  مل  ما  فقط  ابلتصديق  يرضى 
دمتم  فما  الصاحل.  ابلعمل  مقرون 
قد دخلتم هذه اجلماعة فاسعوا ألن 
تكونوا صاحلني متقني. اجتنبوا  كل 
الدعاء،  يف  أوقاتكم  واقضوا  سيئة، 
يف  وهنارا.  ليال  هللا  إىل  وتضرعوا 
هللا  غضب  يكون  االبتالء  وقت 
الوقت  هذا  مثل  يف  فتضرعوا  اثئرا، 

ولّينوا  الصدقات،  وأخرجوا  هللا  إىل 
االستغفار،  على  وواِظبوا  ألسنتكم، 
وادعوا يف الصلوات. هناك مثل شهري 
أبن الذي يتوسل ال يهلك. اإلميان 
وحده ال ينفع اإلنسان )أي إذا كان 
أحد يؤمن مث يلقي إميانه وراء ظهره 
فال فائدة له منه، وجيب أال يشتكي 
بعده أن البيعة مل جتده نفعا( إن هللا 

ال يرضى ابلقول فقط.« 
مث يبني حضرته عليه السالم ما هو 
العمل الصاحل ويقول: »إن هللا تعاىل 
الصاحل  العمَل  اإلميان  مع  جعل  قد 
ال  ما  هو  الصاحل  والعمل  أيضا. 
اعلموا  ذرة.  مثقال  الفساد  يشوبه 
أن عمل املرء عرضة للسارقني دائما. 
ومن هم أولئك السارقون؟ هم الرايء 
للناس(  رايًء  املرء  يعمل  أن  )أي 
نفسه  يف  يفرح  أن  )أي  والُعجب 
مما  واآلاثم،  املعاصي  وأنواع  بعمله( 
يبطل أعماله. والعمل الصاحل هو أال 

خيطر ببال املرء الظلم والرايء والتكرب 
أن  وكما  اآلخرين.  حقوق  وهضم 
صاحل  بسبب  اآلخرة  يف  ينجو  املرء 
عمله كذلك ينجو به يف الدنيا )أي 
تتسبب يف  الصاحلة كما  أعماله  أن 
جناته يف اآلخرة ورضوان هللا وإنعامه 
الصاحلة  أعماله  فإن  عليه، كذلك 
واملشاكل  املصائب  أنواع  من  تنجيه 
البيت شخٌص  لو كان يف  الدنيوية( 
واحد ذو أعمال صاحلة لنجا البيت 
ال  وحده  اإلميان  أن  اعلموا  كله. 
العمل  ينفع صاحَبه ما مل يكن معه 
للمريض  يكتب  الطبيب  الصاحل. 
شرب  عليه  أن  يعين  وهذا  وصفة، 
مل  إذا  أما  فيها،  املكتوبة  األدوية 
ابلوصفة  واحتفظ  األدوية  يشرب 
اآلن،  تبتم  لقد  منها.  اجلدوى  فما 
ويريد هللا أن يرى يف املستقبل مدى 
تطهريكم أنفسكم نتيجة هذه التوبة. 
يف هذا الوقت يريد هللا تعاىل أن يفرّق 

اعلمـــوا أن اإلميـــان وحـــده ال ينفـــع صاحَبـــه مـــا مل يكـــن معـــه العمـــل الصالـــح. الطبيـــب يكتـــب للمريـــض 

وصفـــة، وهـــذا يعنـــي أن عليـــه رشب األدويـــة املكتوبـــة فيهـــا، أمـــا إذا مل يـــرب األدويـــة واحتفـــظ 

ــم  ــدى تطهريكـ ــتقبل مـ ــرى يف املسـ ــه أن يـ ــد اللـ ــم اآلن، ويريـ ــد تبتـ ــا. لقـ ــدوى منهـ ــام الجـ ــة فـ بالوصفـ

ــوى.  ــوم بالتقـ ــني القـ ــرّق بـ ــاىل أن يفـ ــه تعـ ــد اللـ ــت يريـ ــذا الوقـ ــة. يف هـ ــذه التوبـ ــة هـ ــكم نتيجـ أنفسـ
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الناس  من  ابلتقوى. كثري  القوم  بني 
يفحصون  وال  تعاىل  هللا  يشكون 
نفسها  اإلنسان  إهنا مظامل  أنفسهم. 
وإال فإن هللا رحيم وكرمي. بعض الناس 
ال  وبعُضهم  اإلمث،  حقيقة  يدركون 
يدركون ذلك، ولذلك فإّن هللا تعاىل 
قد جعل االستغفار واجًبا إلزامًيا يف 
يدوام  أن  املرء  على  األوقات.  مجيع 
على االستغفار ليكون يف حاية هللِا 
منها وما  ما ظهر  اخلطااي  من مجيع 
وسواء  واجملهولة،  واملعلومة  بطن، 
ابلرِجل  أو  ابلَيد  ذات صلة  أكانت 
أو ابألنف أو ابلعني. )أي على املرء 
أن يستغفر أبال يصدر اإلمث من أي 
شيء له أو عمل له أو من أي جزء 
تكون  لكي  فليستغفر  جسده.  من 
كل أجزاء جسده حمفوظة من اإلمث( 
يف هذه األايم جيب القيام بدعاء آدم 
ذلك  هو  وما  خاصة  السالم  عليه 
أَنُفَسَنا  َظَلْمَنا  َنا  ﴿رَبـَّ هو:  الدعاء 
ِمَن  لََنُكوَننَّ  رَْحَْنا  َوتـَ لََنا  ْغِفْر  تـَ َوِإن ملَّْ 
اخْلَاِسرِيَن﴾. لقد ُأجيب هذا الدعاء 
الذي  إن  غافلني،  تعيشوا  ال  سلفا. 
أنه  أمل كبري  هناك  غافال  يعيش  ال 
لن يقع يف بالء غري عادي )أي أن 
الذي يعيش مع خشية هللا ال يلقى 
يف مشاكل ومصائب غري عادية( ال 
اإلهلي،  اإلذن  بدون  بالء  أي  حيل 

رب  الدعاء:  هذا  إلَّ  ُأوحَي  كما 
فاحفظين  رب  خادمك،  شيء  كل 

وانصرين وارحين.« 
أن كل  نؤمن  »إننا  حضرته:  وقال 
شيء بيد هللا تعاىل سواء ابألسباب 
أن كل  )أي  األسباب.  بدون  أو 
شيء بيد هللا سواء  فعله بسبب أو 
بدون سبب( لذلك جيب ترديد هذا 

الدعاء.« 
وجيب  الدعائني  هذين  ترديد  جيب 
فعلى  وتعوه.  األمر  هبذا  هتتموا  أن 
أن  األحديني  نن  منا  واحد  كل 
آمن  قد  أنه  ويفكر  نفسه  يفحص 
فهل  السالم  عليه  املوعود  ابملسيح 
اإلميان  هذا  حبق  يفي  ذلك  بعد 
والبيعة. لقد فحصُت الناس فوجدت 
يف معظم األحيان أن كثريين منا ال 
أدائها. وليس  الصلوات حق  يؤدون 
عند بعضهم االهتمام ابلصالة مطلقا 

حقوق  وأداء  ابالستغفار  وكذلك 
حالنا  هو  هذا  إذا كان  اآلخرين. 
نعمل  إننا  القول  لنا  حيق  فكيف 
املسيح  بيعة  ونؤدي حق  الصاحلات 
اآلخرين  إن  السالم.  عليه  املوعود 
آمثني  يصبحون  يصدقوه  مل  الذين 
فنصبح  نن  أما  به،  اإلميان  بعدم 
آمثني بعدم إحداث أي تغيري طيب 
فينا بعد اإلميان وبسبب عدم الوفاء 
ابلعهد الذي قمنا به. فهناك حاجة 
منا  واحد  يفحص كل  ألن  ماسة 

نفسه بقلق واهتمام كبريين. 
أدعو هللا تعاىل أال نتفل بيوم املسيح 
نؤدي  بل  فحسب،  املوعود كتقليد 
عليه  املوعود  ابملسيح  اإلميان  حق 
السالم وأن ننجو من كل الفنت سواء 
الداخلية أو اخلارجية. حان هللا تعاىل 
بالء  من كل  وجنان  دائما  حاه  يف 

ومصيبة. 

ــد  ــود كتقليـ ــيح املوعـ ــوم املسـ ــل بيـ ــاىل أال نحتفـ ــه تعـ ــو اللـ أدعـ

فحســـب، بـــل نـــؤدي حـــق اإلميـــان باملســـيح املوعـــود عليـــه 

الســـالم وأن ننجـــو مـــن كل الفـــن ســـواء الداخليـــة أو الخارجيـــة. 

ـــة. ـــالء ومصيب ـــن كل ب ـــا م ـــا ونجان ـــامه دامئ ـــاىل يف ح ـــه تع ـــا الل حامن
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﴾﴿

املبعوث الكم وجريدته »الكم«
وهو  أيضا  سار  وخرب  إعالن  هناك 
اليت كانت تصدر  احَلَكم  أن جريدة 
استؤنف  مث  البداية،  يف  قاداين  من 
توقف  مث   ،1934 عام  صدروها 
من  صدروها  اليوم  سيبدأ  صدورها، 
اإلجنليزية.  ابللغة  هنا  من  جديد 
فإن  املوعود  املسيح  يوم  يف  اليوم 
اليت كانت أول جريدة  هذه اجلريدة 
يف زمن املسيح املوعود عليه السالم 

سُتطَبع  إصدارها.  نستأنف  سوف 
على  أيضا  متوفرة  وتكون  ورقيا، 

االنرتنت، عرب  املوقع التال: 
www.alhakam.org

وغريها  النقالة  اهلواتف  وعلى 
 ،al-hakam ابسم  التطبيقات  من 
وقراءهتا  هناك  من  تنزيلها  وميكن 
فورًا  اخلطبة  بعد هذه  بكل سهولة. 
على  متوفرا  التطبيق  هذا  سيكون 
هواتف آبل وأندرويد النقالة  لتنزيل 

اجلريدة. وهذا العدد هو عدد خاص 
وبعده  املوعود،  املسيح  يوم  مبناسبة 
جديد  عدد  مجعة  يوم  سينشر كل 
بعدد  اجلريدة  هذه  ستطبع  منها. 
هللا  نسأل  األغلب.   على  قليل 
تعاىل أن يستمر صدور هذه اجلريدة 
وألهنا  انقطاع.  بدون  املرة  هذه 
ابللغة اإلجنليزية فيجب على امللمني 
أقصى  منها  االستفادة  ابإلجنليزية 

استفادة ممكنة.

لقي ُمنّص �أعرابيا فدعاه للم�سيحية و�أخربه ب�أن الآلهة ثالثة، فقال الأعرايب: مــا �أطعنا واحدا تريدان 

�أن نطيع ثـالثة..؟!

* مرَّ رجل عاقل مبجنون يكتب رساةل ف��أهل: ملن تكتهبا؟ ف�أجابه: �أكتهبا لشخيص!!

فقال هل الرجل: وماذا كتبت فهيا؟ ف�أجابه: اي جمنون �أىنَّ يل �أن �أخربك فالرساةل مل تصلين بعد !!!

* القايض: هل دليك ما تدافع به عن نف�ك؟

اللص: ل، لقد �أخذ مين هذا الرشطي ال�كنَي والعصا !!

جلس �أشعب وهو صيب مع قوم ي�ألكون.. فبىك، ف��ألوه عن سبب باكئه. فقال: الطعام ساخن. 

فقالوا: متهل عليه حىت يربد. فقال: ولكنمك لن تدعوه !! 

ية
يه

رف
ة ت

ط
مح
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يف  سابقا  بينَّا  قد  كنا 
املقاالت  من  العديد 
بعثة  مهام  من  أنه كان 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
إحياء اللغة يف عصر كانت قد بدأت 
أهلها، بل  فيه تذوي ويهجرها  اللغة 
من  املتغرِّبني  من  امللحدين  بعض  إن 
أواخر  يف  العرب  واألدابء  الكتاب 
القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن 
وقطع  اللغة  تسطيح  أرادوا  العشرين 
وأصالتها  وجذورها  برتاثها  صلتها 
وجتريدها من مجالياهتا اليت ازدانت هبا 
على مدى عصورها. هؤالء مل يكونوا 
اللغة األمسى  العربية هي  يؤمنون أبن 
لغة  بكوهنا  متتاز  اليت  بل  واألعظم 
لها على  إهلامية اختارها هللا تعاىل وفضَّ
سائر اللغات، وكانوا يرون أن القضاء 

على  القضاء  يتطلب  اإلسالم  على 
العربية  على  القضاء  أن  العربية كما 
اإلسالم  ظهر  قصم  إىل  سيؤدي 
بعث  الزمن  انداثره. ويف هذا  وبداية 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  هللا 
إىل  ويعيدها  اللغة  ليحيي  والسالم 
جمدها لتكون كما كانت دوما عنصرا 

مهما يف هنضة اإلسالم وتقدمه.
املوعود  املسيح  أن  السابق  يف  بينَّا 
)عليه الصالة والسالم( كان قد تعلَّم 
أربعني ألفا من اللغات العربية يف ليلة 
اجلذور  تعين  اللغات  وهذه  واحدة، 
والنحو والصرف والرتاث  واألساليب 
وكذلك  والشعر  العرب  واألدب 
القدمية  العربية  اللهجات  خمتلف 
معىن  يتضمنه  ما  وهذا  األصيلة، 
كلمة »لغات« اليت كانت تستخدم 

هبذه املعاين يف كتب الرتاث. وقد بينَّا 
ظهر  والرتاث  لألساليب  تعلُّمه  أن 
والنثرية  الشعرية  ومعارضته  ه  تناصِّ يف 
احلريري  ومقامات  اجلاهلي  للشعر 
ابلنصوص  ارتقى  أنه  وغريها، وكيف 
اليت كانت  أغراضها  من  وأخرجها 
الفسق  إىل  تدعو  أو  واتفهة  بسيطة 
اإلسالم  أغراض خدمة  إىل  والفجور 
السامية،  وقيمه  وأخالقياته  وتعاليمه 

منا األمثلة على ذلك. وقدَّ
استحي  قد     أبنه  بينَّا  كذلك 
أيلفها  يعد  مل  اليت  املهجورة  اجلذور 
يف  وأدخلها  املعاصر،  العرب  القارئ 
نصوصه، وكان من أهم مظاهر ذلك 
كتابه »سرية األبدال«، إضافة إىل ما 

ورد يف الكتب األخرى.
أما اجلانب اآلخر من استحياء اللغة 

تــميم  أبو دقة

المسيح الموعود وإحياء  القواعد واألساليب
العربية التي ال يألفها المعاصرون
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واألساليب  القواعد  استحياء  فهو 
العرب  للقارئ  العربية  املألوفة يف  غري 
املعاصر، واليت هي من صميم العربية، 
وهذا لكي يردُّ حضرته القارئ العرب 
األساليب  هذه  ويعيد  الرتاث  إىل 
أن  بعد  احلياة  إىل  القواعد  وهذه 
وكرهها  عموما  املعاصرون  هجرها 
وعافها التسطيحيون امللحدون أعداء 
الكتب  ندقق  كنا  وعندما  اللغة. 
العربية حلضرته فقد لفت نظرن عدد 
اليت كانت  والقواعد  األساليب  من 
تبدو غري مألوفة، ولكن بعد البحث 
وقررن  بل  أبهنا صحيحة كلها،  تبنيَّ 
البحث عن أمثلتها يف القرآن الكرمي 
أوال مث احلديث الشريف مث غري ذلك 
من كتب األدب والرتاث، وقد وفقنا 
وقد  أمثلتها.  على  للعثور  تعاىل  هللا 
الطبعات  مقدمات  يف  ذلك  أثبتنا 
احلديثة من كتب حضرته العربية اليت 
بدأن إبصدارها يف بداية القرن احلال. 
التبليغ  من كتاب  منوذجا  هنا  وأنقل 
وضعناها  اليت  التنبيهات  هذه  من 
ذيله  ويف  العرب  القارئ  انتباه  للفت 
بعض النقاط اليت وردت يف مقدمات 

أخرى:
مهاًل أيها القارئ العزيز!

الكتاب كلماٌت  هذا  لقد وردت يف 
غريبًة  وهلة  ألول  تبدو  قد  وتعابري 

من  ولكنها  املعاصر،  العربية  لقارئ 
الحًقا  سيتضح  العربية، كما  صميم 
من خالل الشواهد اليت سقناها من 
وكتب  الشريفة  والسنة  الكرمي  القرآن 
املوعود  املسيح  ولرمبا كان  الرتاث. 
بعض  لُيظهر  استخدمها  قد   
اللغة  هذه  من كنوز  به  حباه هللا  ما 
الذين  للمشايخ  إفحاًما  املقدسة، 
نعتوه ابجلهل التام هبذه اللغة املباركة. 
على  واألساليب  التعابري  هذه  ومن 

سبيل املثال ال احلصر: 
على  وحُله  اللفظ  ظاهر  ترُك  أول: 

: املعىن، وهو كثري، كقوله
بيت  وجرياَن  النبوة  أرض  أهل  اي   -
الكعبة  أي   )33 )ص  العظمى  هللا 

العظمى.
- أجد قليب مائال إىل القرآن ودقائقها 
القرآن  )ص 103( أي إىل صحيفة 

ودقائقها.
القرآن  يف  ذلك كثرية  على  واألمثلة 

الكرمي منها قول هللا تعاىل:
ا َظَلُموا﴾  ﴿ِتْلَك اْلُقرَى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ

)الكهف:60(
ويقول الثعاليب: »من سنن العرب ترُك 
حكِم ظاهِر اللفظ وحُله على معناه 
والنفس  أنفس،  ثالثة  يقولون:  كما 
مؤنثة، وإمنا حلوه على معىن اإلنسان 
   أو معىن الشخص.... وقال هللا
ِبِه﴾ فذّكر السماَء  َفِطٌر  ُمنـْ َماُء  ﴿السَّ
على  الكالم  حل  ألنه  مؤنثة،  وهي 
العربية  وأسرار  اللغة  )فقه  السقف«. 
ص 368 و369، املطبعة العصرية، 

بريوت 1999(
ابن  خصائص  عن  السيوطي  ونقل 
َغوٌر من  النوع  أن هذا  جين: »اعلْم 
فسيح،  نزح  ومذهب  بعيد،  العربية 

هؤالء مل يكونوا يؤمنون بأن العربية هي اللغة األسمى واألعظم بل التي 

اللغات،  سائر  عىل  لها  وفضَّ تعاىل  الله  اختارها  إلهامية  لغة  بكونها  متتاز 

أن  كام  العربية  القضاء عىل  يتطلب  اإلسالم  القضاء عىل  أن  يرون  وكانوا 

القضاء عىل العربية سيؤدي إىل قصم ظهر اإلسالم وبداية اندثاره. ويف هذا 

الزمن بعث الله املسيح املوعود عليه الصالة والسالم ليحيي اللغة ويعيدها 

إىل مجدها لتكون كام كانت دوما عنرصا مهام يف نهضة اإلسالم وتقدمه.
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الكالم  وفصيح  القرآن  به  ورد  وقد 
املذكر  كتأنيث  منظوًما،  أو  منثورًا 
وتذكري املؤنث وتصوُّر معىن الواحد يف 
فمن  الواحد.  يف  واجلماعِة  اجلماعة، 
رََأى  ا  َلمَّ ﴿فـَ   قوله  املؤنث  تذكري 
﴾.. أي  َهَذا َربِّ َقاَل  اَبزَِغًة  ْمَس  الشَّ
)األشباه  اجِلرم(«  )أو  الشخص  هذا 
اجلزء  للسيوطي،  النحو،  يف  والنظائر 
األوىل،  الطبعة   102 ص  الثاين، 

بريوت  الرسالة  مؤسسة 
.)1985

اهلمزة  ختفيف  اثنًيا:  
ا،  جدًّ كثري  وهو  وقلُبها، 

: كقوله
برّيون منها )ص  - فنحن 
مجُع  بريئون  أي   )14

بريٍء.
يف  يصيبون  الذين   -
وال  املسالك  استقراء 
ال  أي   )88 )ص  خُيطون 

خيطئون.
أشكال  وقلبها  اهلمزة  ولتخفيف 
)انظر جامع  العربية  وقواعد كثرية يف 
مصطفى  للشيخ  العربية  الدروس 
الغالييين، اجمللد الثاين ص 121 طبعة 

)1994
اثلًثا:  ورود األفعال النادرة االستعمال، 

 : ومثاله قوله

الذي  الكرمي  الرب  ربكم  - »إن هللا 
وأمأل  األرض  نوادر  أعطاكم من كل 

بيوتكم منها...« )ص 65(
ومثاله يف الرتاث:

عن سيف بن عمرية قال: حدثين من 
مسع أاب عبد هللا يقول: من كظم غيظا 
هللا  أمأل  أمضاه  ميضيه  أن  شاء  ولو 
قلبه يوم القيامة رضاه. )الكايف، لثقة 
الثاين، كتاب  الكليين، اجلزء  اإلسالم 

اإلميان والكفر ابب كظم الغيظ. دار 
الطبعة  طهران،  اإلسالمية  الكتب 

الرابعة، 1365 هش(
الَعلم،  على  »ال«  دخول  رابًعا:  

: ومثاله قوله
سراة  دماُء  له  ُسفك  الذي  أهذا   -
العرب وعظائِم القريش ببدٍر )صفحة 

.)118

ومن نظائره يف الرتاث: 
أن صفوان    فبلغ رسوَل هللا   ...«
أمية وعكرمة بن أب جهل وعبد  بن 
قد  عمرو  بن  وسهيل  زمعة  بن  هللا 
واألحابيش  القريش  من  مجعوا مجاعة 
 »... ليقاتلوا رسول هللا  ابخلندمة، 
دخوله   ،8 سنة  حيان،  ابن  )ثقات 
مكة، الطبعة األوىل 1395هـ مطبعة 
جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر 
الثاين  اجلزء  اهلند،   آابد 

صفحة 49(
بن  الزبري  »وأما  وأيًضا: 
أبو  فكنيته  املطلب  عبد 
القريش  أجّلة  ِمن  الطاهر، 
)املرجع  وفرساهنا...« 
السابق، السنة العاشرة: أوالد 

عبد املطلب صفحة 135(
التذكري  جواز  خامًسا: 
اجملازي  املؤنث  يف  والتأنيث 

: كقوله
واي  جلسارهتم؟  تنشق  ال  مل  مساء!  اي 
)ص  جلرميتهم؟  تتزلزل  ال  مل  أرض! 

)65
ونظريه يف القرآن الكرمي:

َهَذا  َقاَل  اَبزَِغًة  ْمَس  الشَّ رََأى  ا  َلمَّ ﴿فـَ
﴾ )األنعام: 79( َربِّ

﴿السماء منفطر به﴾ )املزمل: 19(
وقال الشاعر: 

﴾﴿
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﴾﴿

َها   َفال ُمزَْنٌة َوَدَقْت َوْدقـَ
َقاهَلا َقَل إِبـْ                 َوال َأْرَض أَبـْ

ص  ج2  جين،  البن  )اخلصائص 
املعىن،  على  احلمل  يف  فصل   411

عامل الكتب بريوت(«
ليست سوى مناذج من كتابني  وهذه 
إىل  الرجوع  للقارئ  وميكن  ثالثة،  أو 
هذه  ومراجعة  العربية  حضرته  كتب 
من كل  أمثلة  أوردت  اليت  املقدمات 
القرآن  يف  ومثيلها  وقواعدها  كتاب 

الكرمي أو احلديث أو كتب الرتاث.
يعرفها  ال  األمور  هذه  فإن  وابلطبع، 
إال املتعمقون يف اللغة العربية الذين قد 
خالل  من  ولكن  اآلن،  قلَّة  أصبحوا 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  كتاابت 
األساليب  هذه  ستصبح  والسالم 
مستخدمًة  املألوفة  غري  القواعد  وهذه 
الثورة  تلك  إىل  وستؤدي  جديد  من 

وهكـــذا، فقد يرى التســـطيحيون امللحدون لجهلهم أن هذه األســـاليب املخالفة للأملـــوف؛ كالتذكري والتأنيث، 

وتـــرك ظاهر اللفظ وحمله عـــىل املعنى، وتلزيـــم املتعدي وتعدية الـــالزم يف األفعال، وقطـــع النعت لتقوية 

املعنـــى، ومخالفـــة املألـــوف يف قواعـــد العدد، وجـــواز رفع اســـم إن، وجواز إثبـــات حرف العلة يف االســـم 

املنقـــوص عنـــد الرفـــع والجر، قـــد يرونها أخطـــاء ويرفعـــون عقريتهم معرتضـــني، ولكن هذا إمنـــا يدل عىل 

جهلهـــم من ناحية وعىل رغبتهـــم يف وأد اللغة وقطعها من تراثها الذي ســـجلته أمهـــات الكتب واحتفظت به.

بعناصرها  املستهدفة  اإلحيائية 
املختلفة.

التسطيحيون  يرى  فقد  وهكذا، 
األساليب  هذه  أن  جلهلهم  امللحدون 
املخالفة للمألوف؛ كالتذكري والتأنيث، 
املعىن،  اللفظ وحله على  وترك ظاهر 
يف  الالزم  وتعدية  املتعدي  وتلزمي 
املعىن،  لتقوية  النعت  وقطع  األفعال، 
العدد،  قواعد  يف  املألوف  وخمالفة 
إثبات  وجواز  إن،  اسم  رفع  وجواز 
عند  املنقوص  االسم  يف  العلة  حرف 

اللغات العربية  إن استحياء هذه األساليب والقواعد هو جانب من تلك 

التي علِّمها حرضته من األربعني ألفا، وكان واجبا أن تظهر، وقد ظهرت يف 

هذا الجانب أيضا كام ظهرت يف الجوانب األخرى من قبل لتدمغ املنكرين. 

الرفع واجلر، قد يروهنا أخطاء ويرفعون 
عقريهتم معرتضني، ولكن هذا إمنا يدل 
على جهلهم من نحية وعلى رغبتهم 
اللغة وقطعها من تراثها الذي  يف وأد 
سجلته أمهات الكتب واحتفظت به.
إن استحياء هذه األساليب والقواعد 
هو جانب من تلك اللغات العربية اليت 
علِّمها حضرته من األربعني ألفا، وكان 
واجبا أن تظهر، وقد ظهرت يف هذا 
اجلانب أيضا كما ظهرت يف اجلوانب 

األخرى من قبل لتدمغ املنكرين. 
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أمسك بيد من حتب
حيكــي أن طفلــة صغــرية كانت مســافرة مع والدها عرب 
الغابــة الواســعة. وبينمــا كان األب وابنتــه الصغرية فوق 
أحــد اجلســور، خــاف األب احلنــون علــى ابنتــه مــن 
الســقوط فالتفــت هلــا وقــال: اي ابنــيت احلبيبة، أمســكي 
يــدي جيــداً حــيت ال تقعــي يف النهــر، حينهــا نظرت له 
الطفلــة وقالــت دون تــردد: ال اي أب مــن األفضــل أن 

متسك أنت بيدي.
تعجب األب من إجابة ابنته وسأهلا: وهل هناك فرق 
بــني أن أمســك أن بيــدك أو متســكي أنــت بيــدي؟ 
فجاء جواب الفتاة سريع : نعم اي أب هناك فرق، فلو 
أمســكت أن بيدك قد ال أســتطيع التماســك وتنفلت 
أنــت  النهــر، ولكــن إن أمســكت  يــدي فأســقط يف 

بيدي فلن تدعها تنفلت منك أبدا.

احلكمة من القصة: أحياًن من كثرة ثقتنا فيمن نب، 
نطمئن على أنفسنا وعلى حياتنا بني أيديهم أكثر من 

إطمئناننا لو كانت حياتنا بني أيدينا نن..

ابئع الحذية
أرســل أحــد رجــال األعمــال ابئــع أحذيــة ىف مهمــة 
تســتغرق أســبوعني يف إحــدى الــدول الناميــة ليبحــث 
إمكانية إنشاء مصنع لألحذية هنالك. وسافر الرجل 
وبعــد أســبوعني عــاد ليخــرب رئيســه أنــه ال توجــد أي 
فرصــة إلنشــاء مصنــع أحذيــة يف هــذه الدولــة، ألن 

سكاهنا ال يلبسون أى أحذية على اإلطالق!
فكر رجل األعمال قلياًل وكان ذكيًا وملاحًا وقرر أن 
يرســل ابئعــا آخــر لألحذيــة إىل تلــك الدولــة للمهمــة 
نفســها. وبعــد أســبوعني عــاد ممتلئًــا ابحلمــاس املفرط 
األحذيــة  لبيــع  جــًدا  رائعــة  فرصـــــــة  »لدينــا  وقــال: 
يف هــــــذه الدولــة، فــال يـــــــــوجد أحــد يلبســــها هنــاك 

بـــــــــعد!«

احلكمــة مــن القصــة: النــاس يرون األشــياء مــن وجهات 
نظــر خمتلفــة، ووجهــة نظــرك هي أهــم خطوة يف جناحك 
أو فشــلك، وإداركك يعتمد بدرجة كبرية على توجهك 

الفكري. 

إعداد: نفيس أمحد قمر - لندن

ة ِعْبَرة ِلُكلِّ ِقصَّ
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أنه  تعاىل  هللا  سنة  من 
يف  وأنبياءه  رسله  يبعث 
الضالل..  تفشي  أوان 
الرسل  النبيني وأفضل  لذا بعث خامت 
هللا  صراط  إىل  العاملني  فهدى   
املستقيم.. وبعد وفاته  وانقضاء خري 
القرون بدأت أنوار اهلدى تضمحل يف 
النفوس، وصار حال اإلسالم  كحال 
ُغصبت  ومقاتل  أمواله،  هنبت  رجل 
أوزاره.. وحني كانت األرض من احلق 
الناس  علي  اإلسالم  وعظمة  ختّلت، 
تشوشت وُغمت. وملا بلغ الليل غايته، 
وذروته،  منتهاه  إىل  الظالم  ووصل 
ورفعت  قاداين  مساء  من  الفجر  بزَغ 
  املوعود  املسيح  فُبعث  رايته. 
إلبراز مكانة االسالم وفقا لنبوءة خري 

قلب حضرة مٔوسس اجلماعة اإلسالمية 
نفسه  على  ومسيطرا   ، األحدية 
إن  مثيل..  له  ليس  بشكل  وروحه 
سيدن أحد  مل خيربن عن ٔاحكام 
بنيَّ  قد  بل  فحسب  الظاهرية  القرآن 
لنا أيضا حقائَق القرآن الكرمي ومعارَفه 
تعاىل  هللا  بتعليم  ومتكن  العميقَة، 
الدقيقة  املعارف  استخراج  من  حلضرته 
االستعارات  ومعاين  النكات  وروائع 
ابلآلل  جعبتهم  للطالبني  َمأَل  وهكذا 
األقاويل  يكثرون  الناس  والدرر. كان 
يف ذلك الوقت فلما فسر  القرآن 
ٔاَتى بلباب تعاليم القرآن وحقائقه، ومل 
املسيح   به  جاء  مما  أبفضل  أحد  ايت 
ما  وأروع  أمجل  ومن   . املوعود 
له  مفردا    املوعود  املسيح  كتب 

األنم.. فاستبشر القلب بنيل أمنيته، 
واخَضّل روض األمل بعد ذبوله، وبزغ 
الغيث  فتنزّل  أفوله.  بعد  الكوكب 
املاحلة،  اجلدبة  األرض  على  اإلهلي 
شباهبا..  عليها  ورّد  مواتها،  فأحيا 
اليستقيم  أبنه  عال  بصوت  فنادي 
إسالم املرء بدون اتباع أحكام القرآن 
ومن دخل يف فنائه، وشرب من إنءه 
فقد فاز يف هذه الدنيا و بعث اثٍن.. 
يقول حضرته  مبينا مقصد بعثته:

»صحيح أن معظم املسلمني قد تركوا 
القرآن مهجورا، ولكن رغم ذلك فإن 
حّية  وأتثرياته  وبركاته  القرآن  أنوار 
وتتجدد دوما، ولقد ُبعثُت أن إلثبات 

هذا األمر.« )1(
إن حب القرآن الكرمي كان متغلغال يف 

أويس أمحد نصري ، ابكستان

مكانة القرآن عند مسيح آخر الزمان
عليه الصالة والسالم
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الفاحتة،  سورة  تفسري    - بعض كتبه 
املعاين  وفيها مواعظ وتفاصيل وعذراء 

ودقائق التأويل.
إذ  علينا  تعال  هللا  من  لفضل  إنه 
لإلميان  ووفقنا  العصر  هذا  يف  خلقنا 
لنا  هئا  وبذلك    املوعود  ابملسيح 
فرصة االطالع علي جوانب خفية من 
املسيح  بواسطة  ومعارفه  القرآن  عظمة 
العلم  كنوز  لنا  قدم  الذي  املوعود 
بعض  ٔاقدم  الفريدة.  القرآنية  واملعارف 
املقتبسات من كالم املسيح املوعود عن 
القرآن الكرمي واليت تبني لنا ٔامهية القرآن 
ٔايضا  خالهلا  من  وسنعرف  ومكانته.. 
القرآن الكرمي،  ما هي مسؤولياتنا جتاه 
وكيف جيب ٔان نٔوديها، يقول حضرته 

 :
»ٔاصل كل شيء هو ما عّلمه هللا تعال 
املسلمني  ٔان  وهو  الكرمي  القرآن  يف 
يتبعوا  مل  ما  رقي  ٔاي  إحراز  ميكنهم  ال 
ويتمسكوا  اتباعا كامال  الكرمي  القرآن 
القرآن  عن  يبتعدون  كلما  بتعاليمه، 
الرقي  مدارج  عن  يبتعدون  الكرمي 
وسبله. إن العمل ابلقرآن الكرمي وحده 

يضمن التقدم واهلداية«. )2( 
ويقول يف موضع آخر:

ٔايديكم  يف  القرآن  حربة  »خذوا 
وستنالون الفتح حتما، ولن تقوم ظلمة 

ٔامام هذا النور.« )3( 

حظرية القدس تسقى مباء القرآن...
كان املسيح املوعود  مولعا ابلقرآن 
الكرمي، بل كان قلبه مفعما حبب ندر 
للقرآن حىت أن تعظيمه للقرآن مل يكن 
ودقائقه  للقرآن  فهمه  وكان  مثيل،  له 
إبيراد  هنا  ونكتفي  معجزا.  حمريا  أمرا 
الضوء  تسلط  اليت  املقتبسات  بعض 
على حب املسيح املوعود للقرآن  يقول 

:
»ووهللا إنه ُدرٌّة يتيمة. ظاهره نوٌر، وابطُنه 
ويف كل  نوٌر،  وحتته  نوٌر،  وفوقه  نوٌر، 
لفظه وكلمِته نوٌر. جّنٌة روحانية، ُذلَّلت 
ُقُطوُفها َتذلياًل، وجتري من حَتِتِه األهَناُر. 
َبٍس  ُكل مثرَِة الّسعاَدِة ُتوَجد فيه، وكّل قـَ
الَقَتاِد.  َخْرُط  ُدونه  ومن  منه،  ْقتَبُس  يـُ
للشاربني.  َفُطوىب  سائغٌة،  َفيضه  َموَارُد 
وقد ُقِذَف يف قليب أنواٌر منه ما كان ل 

أن أستحصَلها بطريق آخَر. ووهللا لْوال 
القرآن ما كان ل ُلطُف حيايت. رأيُت 
يوسَف،  ألِف  مائة  من  أزَْيَد  ُحسَنه 
فِملُت إليه َأَشدَّ َمْيلي، وُأْشِرَب هو يف 
وله  اجلننُي،  يـَُرىب  ين كما  رابَّ هو  قليب. 
ُيراودين  وُحسُنه  عجيٌب،  ٌر  أثـَ قليب  يف 
عن نفسي. وإين أدركُت ابلكشف أن 
حظرية القدس ُتسَقى مباء القرآن، وهو 
حبٌر َموّاٌج من ماء احلياِة، من شرب منه 

فهو حييا بل يكون من احمليني«.  )4(
عن    املؤسس  حضرة  تكلم  لقد 
أخاذ.  رائع  أبسلوب  الكرمي  القرآن 
املوعود  املسيح  سرية  نتتبع  وحيثما 
سنجد أّنه ال يكاد مير عليه يوم دون أن 
يلهج لسانه بتالوة القرآن.. ومن تصفح 
احلقائق  حبب  تفيض  وجدها  كتاابته 
   القرآنية. لقد دعا املسيح املوعود
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مجاعته ال إتباع أحكام القرآن واملواظبة 
على تالوته  يقول حضرته:

»ال ترتكوا القرآن مهجورًا، ألن فيه وحَده 
القرآن  ُيعّظمون  الذين  إن  حياَتكم. 
أال  السماء..  اإلكرام يف  يلقون  سوف 
ال كتاب على األرض لبين اإلنسان إال 

القرآن«. )5( 

آداب تالوة القرآن الكرمي...
ويعلمنا حضرته سبل التأدب مع القرآن 
علينا  ينبغي  آداٌب  للتالوة  إذ  الكرمي.. 
مراعاهتا حني نقرأ القرآن.. فيجب علينا 
أن نتدبر يف أوامره ونواهيه فنلتزم مبا أمرن 
به ومنتنع عما هُنينا عنه - سأل حضرَته 
تالوة  تكون  أن  جيب  - كيف  سائل 
يتعلق بداب تالوة  فيما  فقال  القرآن؟ 

القرآن ما يلي:
»اتلوا القرآن الكرمي بتدبر وتفكر وإمعان 
الشريف: »ُربَّ  احلديث  نظر. ورد يف 
قارئ يلعنه القرآن«.. أي هناك من يقرأ 
الذي  يلعنه. فعال  القرآن  القرآن ولكن 
يقرأ القرآن وال يعمل به هو الذي يلعنه 
القرآن. فإذا مّر املرء أثناء تالوة القرآن 
بية رحة فعليه أن يسأل هللا من رحته، 
على  عذاب  نزول  تذكر  بية  مّر  وإذا 
يستعيذ ابهلل من عذابه.  أن  فعليه  قوم 
واإلمعان،  ابلتدبر  القرآن  تالوة  وينبغي 

كما جيب العمل به«. )6( 

فهذا هو األدب الذي عّلمنا إايه سيدن 
القرآن  لتالوة    املوعود  املسيح 
هبذا  املتحلي  أن  نرى  وإننا  الكرمي. 
األدب واملتدبر للقرآن العامل أبحكامه 
يرتاءى خمتلفا عن غريه، وتكون حالته 
أن  واحلق  غريه..  من  أعلى  الروحانية 
تقدمنا املادي والروحاين مرتبط ابلتدبر 
أبحكامه  والعمل  القرآں  يف  والتفكر 

واخلضوع حلكومته يف كل شؤوننا.
أنظارن    املوعود  املسيح  وّجه  لذا 
إىل التدبر والتفكر يف القرآن الكرمي كما 
ْقرؤون ويتدبَّرون،  كان صحابُة النيبِّ  يـَ
ويتأثرون، فإن التدبر هو الغاية الكربى 
تعاىل ﴿ِكَتاٌب  قال  القرآن..  إنزال  من 
َر  َتَذكَّ بـَّرُوا آاَيِتِه َولِيـَ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ أَنـْ

ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾)7( 
تالوته  الكرمي  القرآن  تالوة  آداب  ومن 
حممود  أمر  وهو  مجيل،  عذب  بصوت 
تبليغ االسالم، ألن  والغرض من ذلك 
فإنه  مجيل  بصوت  ألقي  لو  اخلطاب 

يقول  النفوس..  يف  أثرا  يرتك  شك  ال 
: حضرة املسيح املوعود

»إن اخلطاب اجلميل إذا ألقي أبسلوب 
مجيل كان له أثر، ولكن نفس اخلطاب 
َقَد   فـَ مـُِمّل  رديء  ابسلوب  القي  لو 

التأثري.«  )8(  

ل نسخ ف القرآن الكرمي...
ىف  واملنسوخ  الناسخ  قضية  كانت 
املسلمني  بني  شائعة  الكرمي  القرآن 
على اختالف طوائفهم يف زمن ااملسيح 
املوعود : حيث كانت لديهم فكرة 
خاطئة حول معىن قول هللا تعاىل ﴿َما 
َهٓا  ُننِسَها َنِْت بريمِّنـْ َأْو  َننَسْخ ِمْن آَيٍة 
ْعَلْم َأنَّ ٱللََّ َعَلٰى ُكلِّ َشْىءٍۢ  َأْو ِمْثِلَهٓا َأملَْ تـَ
على  هبا  يستدلون  فكانوا  َقِديٌر﴾)9( 
وجود النسخ يف القرآن الكرمي، وتعطيل 
أحكام عدد من اآلايت القرآنية ابدعاء 

نسخها بايت أخرى.
وقد حكم املسيح املوعود  يف هذه 
فأوضح  العدل  احلكم  ابعتباره  القضية 
القرآن،  يف  نسخ  ال  أنه  جالء  بكل 
آخره  إىل  أوله  من  القرآن  أن  وأعلن 
حرف  ُينسخ  ومل  به  ومعمول  حمكم 
من حروفه.. فيقول يف هذا السياق ما 

تعريبه:
»إن رَقبيت هي حتت ِنري القرآن الكرمي، 
أو  نقطة  حىت  ينسخ  أن  ألحد  وليس 

املـادي  تقدمنـا  أن  والحـق 

والروحـاين مرتبـط بالتدبـر والتفكـر 

بأحكامـه  والعمـل  القـرآں  يف 

والخضـوع لحكومته يف كل شـؤوننا.
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حركة من القرآن الكرمي.« )10(

»اخلري كله ف القرآن«
  وكما بني املسيح املوعود
يف  بكثرة  الكرمي  القرآن  ٔامهية 
وجمالسه،  وملفوظاته  كتبه 

يرجوه  ما  حضرته  ٔايضا  بني  فقد 
جتاه  ٔاحدي  كل  من  ويتوقعه 

الكلمات  هذه  ويف  الكرمي..  القرآن 
ينصح حضرته مجاعته فيقول:

خطوة  ختُطوا  وال  حذرين  »فكونوا 
وهدي  هللا  تعليم  خالف  واحدة 
إنه  لكم  ٔاقول  واحلق  ٔاقول  القرآن. 
ٔاوامر  من  ٔامر  ٔاصغر  عن  ُيعرض  من 
القرآن السبع مائة فإنه بيده يسّد على 
نفسه ابب النجاة. إن القرآن قد فتح 
سبل النجاة احلقيقية والكاملة، ٔاما ما 
سواه فليس إاّل ظالله. لذلك فاقرؤوا 
القرآن ابلتدبر، ؤاِحّبوه حّبا مّجا، حّبا 
ما ٔاحببتموه ٔاحدا، ألن هللا قد خاطبين 
وإن  القرآن«  يف  »اخلري كله  قائال: 
هذا هلو احلق،  فو أسفا على الذين 
غريه.  الكرمي  القرآن  علي  يقدمون 
يف  وجناتكم كله  فالِحكم  مصدر  إّن 

القرآن. )11( 
إن هذه الكلمات تعد  تعليما واضحا 
وهي  اجلماعة..  أفراد  لكل  وجليا 
وإال  هبا..  للعمل  عبئا كبريا  حتملنا 

مقام  هو  الوصية  هذه  يف  فالتفريط 
خوف عظيم، لذا جيب علينا أن جنعل 
القرآن الكرمي نصب أعيننا قبل القيام 
بكل عمل وقبل أن خنطو كل خطوة. 
وهذا ما يتوقعه سيدن اإلمام املهدي 
واملسيح املوعود  من كل ٔاحدي.
بتعاليم  للعمل  الدؤوب  سعينا  إن 
سيهدينا  الذي  هو  الكرمي  القرآن 
واحد  فعلي كل  النجاة.  سبل  إىل 
بلوعة  لذلك  جاهدا  يسعی  ٔان  منا 
اإلمام  سيدن  سعي  لقد  وحرقة. 
لريسخ  العصر  هذا  يف    املهدي 

فينا هذا األمر ألنه كان من 
الزمن  يف  بعثته  أهداف  ٔاهم 
فيه  املسلمون  اختذ  الذي 
ٔان  فعلينا  مهجورا..  القرآن 
على كل  الكرمي  القرآن  نٔوثر 
نكرمه  ؤان  العامل،  يف  شيء 
الدنيا.  يف  شيء  يضاهيه  ال  حبيث 
والدرر  ابجلواهر  االستفادة  وعلينا 
ٔاطلعنا  الذي  املخفي  الكنز  هذا  من 
وفقنا هللا   . املوعود  املسيح  عليه 
تعاىل لفهم هذه الرسالة والعمل بتعاليم 

القرآن الكرمي ، آمني.

 17 احلكم،جملد9،عدد40،يوم  جريدة   .1
نوفمرب 1905 ص7

2. امللفوظات جملد8 ص 29،30
 17 37يوم  عدد  جملد4  احلكم  جريده   .3

اكتوبر 1900ص5
4. اخلزائن الروحانية ج 5 كتاب مرآة كماالت 

اإلسالم ص 545 و546
سفينة  19کتاب:  جملد  الروحانية  اخلزائن   .5

نوح، ص 13
6.  جريده احلكم جملد11 عدد 8يوم 10مارس 

1907ص15 
 7. سورة ص االية 30

8. ملفوظات جملد8ص208
9.  البقرة107

10. جريدة »أخبار عام« الصادرة من الهور 
يوم 26 مايو 1908

11. سفينة نوح جملد19ص26،27 

»إن الخطـــاب الجميـــل اذا القي 

أثر،  لـــه  كان  بأســـلوب جميـــل 

القي  لـــو  الخطاب  نفـــس  ولكن 

َفَقـــَد   ممّلـــل  رديء  باســـلوب 

قاداين.. دار المان
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اجلزء الثاين )ح 37(
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من فتاوى حضرته  ف الراب والنظر إل النساء
ميان غالم  أعطاين  لقد  أقول:  الرحيم.  الرحن  442- بسم هللا 
نيب سيتهي -الذي كان يتجر يف راولبندي وانتقل إىل قاداين يف 
هذه األايم- رسالَة املسيح املوعود  اليت كتبها حضرته بيده 
وأرسلها إليه يف أبريل عام 1898. لقد ورد يف هذه الرسالة قرار 

أساسي حلضرته بصوص الراب لذلك أنقلها فيما يلي:

»بسم هللا الرحن الرحيم
نمده ونصلي على رسوله الكرمي

حميب وعزيزي شيخ غالم نيب سلمه هللا
                     السالم عليكم ورحة هللا وبركاته

استلمت رسالتك يف بريد األمس. آمل أن هللا تعاىل -لنيتك 

الطيبة وخشيتك له- سيجعل لك خمرًجا، وإىل ذلك احلني 
ينبغي االلتزام ابلصرب والدوام على االستغفار. أرى أن هناك 
ُتنِفق يف جتارتك ما أيتيك من  مصرًفا أحسن للراب وهو أال 
أداء  إىل  اضطررت  وإن  منفصال،  اّدخره  بل  الربوية  الفوائد 
الفوائد الربوية املرتتبة عليك فلتؤّدها من هذه الفوائد الربوية 
الواردة إليك. وإن رأيت أنه بقي عندك فائض من هذه األموال 
الربوية فال ضري يف أن تنفقها على مهمة دينية على أال تكون 
ألحد ما مصلحة شخصية فيها، بل هتدف إىل نشر الدين. 
ولقد أفتيُت جلماعيت من قبل أيضا ابلفتوى نفسها، أي أن 
الراب احملرّم من هللا هو ما ينفقه اإلنسان على نفسه، فمن احملرّم 
على اإلنسان أن يدير أبموال الراب معيشَته وينفقها على عياله 
أو يف مأكله وملبسه ومبانيه أو يعطيه إىل غريه بنية أن أيكل 
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أو يلبس منه. ولكن ال حيرم إنفاق أموال الراب بطريقة تـُرَدُّ فيها 
إىل هللا تعاىل دون أن ينتفع هبا أحد، أي ُتنفق يف نشر الدين.

القرآن الكرمي أن هللا تعاىل مالك كل شيء. وكل  ثبت من 
فيها  إذا كانت  إال  اللهم  طاهرًا،  يصبح  هللا  إىل  يصل  ما 
أمواٌل ُأِخذْت من الناس دون رضاهم، كالسرقة وقطع الطريق 
والنهب، فإن هذه األموال ال تليق أبن ُتنَفق يف سبيل هللا وال 
يف سبيل الدين. ولكن ما ُأخذ برضى الناس من أمواٍل أمكن 
إنفاقها يف سبيل نشر دين هللا تعاىل. ينبغي أن نعرف مدى 
حاجتنا اآلن إىل مال ملواجهة املعارضني الذين ينشرون للرّد 
على ديننا. فكأن هناك حراًب خنوضها ضدهم. فال ضري إْن 
أُنفقت مثل هذه األموال للمساعدة يف مثل هذه احلرب. هذه 

هي فتواي يف الوضع املذكور.
االلتزام  فيكفي  األجنبيات،  النساء  بتجّنب  يتعلق  فيما  أما 
املفتوحة،  ابألعني  عليهن  النظرة  إلقاء  وعدم  الطرف  بغض 

إضافة إىل ذلك ينبغي املدوامة على الدعاء إىل هللا.
وشكرًا هلل أنك تساعد على الدوام أبموالك من أجل أتييد 
هذه السلسلة الدينية، ويف هذا الوقت.. وقت الضرورة أرى 
أن هذا العمل أقرب طريق إلرضاء هللا تعاىل، فينبغي أن تشكر 
هللا تعاىل على أنه وفقك هلذا، وأرى أنك نشيط وسباق دائًما 
يف هذا السبيل. إن هللا تعاىل يرى هذه األعمال وسيجزيك 
ابلدعاء  اإلنسان  ينشغل  أن  ينبغي  ذلك  إىل  إضافة  عليها. 

واالستغفار أيضا. 
اجلميع هنا بري وسالمة حبمد هلل. والسالم عليكم ورحة هللا 

وبركاته

العبد املتواضع
مرزا غالم أحد من قاداين

24 أبريل 1898

ال أقصد من بذل أموال الراب يف نشر الدين أن يتعمد 
بل  الربوية،  التجارية  املعامالت  يف  الدخول  اإلنسان 
الربوية  األموال  حيازة  إىل  أحد  اضطر  إذا  أنه  أقصد 
أمواال  أحد  ورث  أْن  اتُِّفق  إن  أو  له-  تعرضت  -كما 
ربوية، فيمكن أن ُتنفق ابلطريق الذي بينته، وسيستحق 

صاحبها الثواب أيضا. غ«  )هنا تنتهي الرسالة - التقوى(
اليت   هذه  املوعود  املسيح  أقول: ابلنظر يف رسالة 

أعرفها جيًدا أهنا منه، نستنتج األمور اآلتية:
ميكن للمرء إنفاق الفوائد الربوية الواردة يف دفع الفوائد 
الربوية املستحقة عليه. بل إذا اضطر اإلنسان إىل دفع 
الفوائد الربوية املرتتبة عليه فأحسُن مصرف لألموال الربوية 
أن تنفق يف دفع تلك الفوائد املرتتبة. وميكن اللجوء إىل 
هذا التدبري للتجار املسلمني الذين ال يستطيعون جتنب 

الراب بسبب الظروف السائدة يف حميطنا.
ختتلط  ال  حىت  حدة  على  الربوية  الفوائد  مجع  ينبغي 
منفصال  أيضا  مصرفها  يكون  وأن  األخرى،  ابألموال 

ومعروًفا.
املصاريف  على  الراب  أموال  من  شيء  ينفق  أال  ينبغي 
مصاريفه  على  لينفقها  ألحد  تعطى  وأال  الشخصية، 

الشخصية.
ينشئها  مل  دينية  مهمة  يف  الربوية  الفوائد  إنفاق  ميكن 
أحد بصفة خاصة مثال يف طباعة الكتب ونشرها، ويف 

مصارف الربيد وغري ذلك.
ميكن أن تستخدم يف سبيل هللا تلك األموال اليت حُيظر 
ُأِخذت  قد  تكون  أال  شريطة  استخدامها  الناس  على 
عليها  احلصول  يكون  أال  أي،  اآلخرين،  لرضى  خالًفا 
مشواب  أبية شائبة من اجلرب واخلداع كما تكون يف السرقة 

والنهب واخليانة وغريها.
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﴾﴿

الفتوى.  هذه  تؤّيد  املزرية  واملسلمني  اإلسالم  إن حالة 
يف  الدخول  فيتعمد  أحد  يستغلها  أال  ينبغي  ولكن 
على حال  تنطبق  املذكورة  الفتوى  بل  الربوي،  التعامل 
واحدة فحسب وهي حال االضطرار إىل حيازة األموال 
الربوية بسبب األوضاع السائدة، أو إذا اتُِّفق أن ورث 

أحد أمواال ربوية.
إن الراب الذي اختذ طريقه يف التجارة وغريها يف العصر 
الراهن، والذي ال ميكن القيام أبي عمل جتاري كبري دون 
الدخول فيه، سيعد اضطرارًا بسبب الظروف السائدة، 
املذكورة،  الشروط  وفق  جائزًا  معه  التعامل  وسيكون 
وذلك ألن حضرته قد عّد اضطراَر السيد سيتهي السيد 
-الذي كان اتجرًا وكان يواجه مثل هذه الظروف- من 

نوع االضطرار الذي تنطبق عليه هذه الفتوى. 
مع  التعامل  أحد هبدف  يتجر  أال  مراد حضرته  فكأن 
األموال الربوية ولكن إذا اضطر بسبب الظروف السائدة 
حوله إىل التعامل الربوي فال ضري يف العمل هبذه الفتوى 
وكان  خاصة.  األوضاع  هذه  إىل  نظرًا  ُأصدرت  اليت 
حضرته يرى أال يرتك املسلمون التجارة خوًفا من دخوهلم 
يف الراب، وأال تقتصر جتاراهتم على احملالت الصغرية اليت 
ال يتعرض فيها اإلنسان للراب عموًما، وأال يدّمروا هكذا 

اقتصادهم إبزاء األقوام املعارضة هلم.
بناء  املسلمني  لصاحل  بنوك  فتح  العصر  هذا  يف  ميكن 
على هذه الفتوى، وإن دعت احلاجة، نظرًا إىل الظروف 
السائدة، إىل أن يكون التعامل فيها ابلراب فال حرج يف 

أن يكون ذلك وفق الشروط املذكوره أعاله.
 من يتحصل األموال الربوية وفق هذه الفتوى مث ينفقها 
هذا  على  هللا  من  ثوااًب  يستحق  فإنه  الدين  سبيل  يف 

اإلنفاق.
بصوص  الرسالة  هذه  يف  آخر  أساسي  أمر  ورد  لقد   
التعامل مع النساء غري احملجبات يف العصر الراهن وهو 
أنه قد كثرت النساء السافرات املتجوالت هنا وهناك يف 
عليهن،  الوقوع  النظر من  إنقاذ  تقريًبا  اخلارج ويستحيل 
ويضطر اإلنسان أحياًن إىل لقاء هؤالء النساء السافرات، 
فلم يقل حضرته  بعدم الربوز أمامهن بل أمر أبخِذ 
احليطة عند مواجهة مثل هؤالء النساء من غري احملارم أبال 
ينظر إليهن بفتح عينيه على اتساعهما بل جيب أن ُيبقي 
عينيه شبه مغلقتني، وهو أيضا نوع من االضطرار بسبب 
الظروف السائدة، ولكن على اإلنسان أن يدعو هللا تعاىل 

دائًما أن ينقذه من كل نوع من الفتنة. 
أقول: كنت أرى يف الصغر أن املسيح املوعود  كلما 
أراد التحدث إىل أية امرأة من غري حمارمه يف البيت، وإن 
مغلقتني  شبه  عينيه  من حضرته، جعل  كانت حتتجب 
وأتساءل:  نفسي  أتعجب يف  أنين كنت  وأتذكر  تقريًبا، 
عندما كربت  وأدركت  هكذا،  عينيه  يغلق  حضرته  ملاذا 

احلكمة الكامنة وراء هذا األمر.
 ويظهر من هذه الرسالة أمر آخر أيضا وهو أن اإلسالم 
وأفضل  الراهن،  الوقت  يف  هلا  يرثى  حال  واملسلمني يف 
ونصرته،  اإلسالم  خدمة  هو  الوضع  هذا  يف  األعمال 
من  إىل هللا  للوصول  وأجنع  أسرع  وسيلة  هناك  وليست 

هذه اخلدمة والنصرة.
أن  وهو  الرسالة  هذه  ُذكر يف  آخر  أمر عجيب  وهناك 
حضرته قد كتب يف هناية هذه الرسالة حرف »غ« بدال 
اليت  اإلنكليزية  الطريقة  على  ابمسه  الكامل  التوقيع  من 

ُيكَتفى فيها بكتابة احلرف األول من االسم.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

4- ربِّ ال ُتبِق ل من امُلخزايت ذكرًا.
5- رب إن مغلوب فانتصر. 
6- رب إين مظلوم فانتصْر.

7- رب اغفر وارحم من السماء.
8- رب أصلح أمة حممد. 

9- رب توفين مسلما وأحلقين ابلصاحلني.
10- رب اجعلين غالبا على غريي.

11- رب أذهب عين الرجس وطهِّرين تطهريا
12- رب أرين آية من السماء.

13- رب أرين أنوارك الكلية.   
 

س: مىت ظهرت آيتا كسوف الشمس وخسوف القمر 
تصديًقا لإلمام املهدي ؟ 

ج: لقد تنبأ رسول هللا  أن الشمس والقمر سينكسفان 

  املوعود  املسيح  إىل  ُأوِحي  دعاًء  تعرف  هل  س: 
ووّصى أفراد اجلماعة برتديده كثريًا؟

الدعاء هو »ربِّ كل شيء خادمك ربِّ فاحفظين  ج: 
وقد  األعظم.  ابالسم    ووصفه  وارحين«،  وانصرين 

رخص  برتديده بصيغة اجلمع أيضا. 

إل  أوِحيت  مهمة  أخرى  أدعية  من  تعرف  ماذا  س: 
املسيح املوعود ؟

اللهم  العظيم،  ج: 1- سبحان هللا وحبمده سبحان هللا 
صل على حممد وآل حممد.

 2- ربِّ َأِرين حقائق األشياء. 
  املوعود  للمسيح  الرابع  اخلليفة  سيدن  نصح  وقد 

الطالب برتديد هذا الدعاء أايم االمتحانت. 
3- ربِّ علِّْمين ما هو خري عندك.
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التقوى

اخلسوفني  اجتماع  وسيكون  املهدي  لإلمام  تصديًقا 
قال  فقد  املبارك؛  واحد شهر رمضان  هذا يف شهر 
: »إن ملهدينا آيتني مل تكون منذ خلق السماوات 
رمضان،  من  ليلة  ألول  القمر  ينكسف  واألرض؛ 
وتنكسف الشمس يف النصف منه.« )رواه الدارقطين 

 ) عن اإلمام حممد الباقر
فلما أعلن سيدن مرزا غالم أحد القادايين  أنه 
العلماء  طالبه  املنتظر،  واملسيح  املهدي  اإلمام  هو 
واملشايخ هبذه النبوءة اليت عّدها رسول هللا  داللة 
  وملّا كان  املهدي،  اإلمام  دعوى  صدق  على 
مصداقًا هلذه النبوءة، فما كان له إال اللجوء إىل هللا 

ليحق احلق ويزهق الباطل؛ فقام - يف شباط 1894م- 
دعاًء  هللا  إىل  فيه  رفع  احلق«  »نور  بعنوان  بنشر كتاب 
لنصرته، وبعد ذلك بشهٍر تقريبا، استجاب هللا دعائه؛ فقد 
حتققت هذه النبوءة العظيمة - اليت ال يقدر أي إنسان 
على حتقيقها لصاحله، مهما تكْن وسائله وإمكانياته- إذ 
يف  1894م  عام  يف  رمضان  يف  اخلسوفان  هذان  ظهر 
أيًضا؛  التال، ويف رمضان  العام  اهلندية. ويف  القارة  شبه 
تكرر الكسوفان يف الوالايت املتحدة األمريكية، وقد كتب 
سيدن أحد  كثريا عن ذلك وفنَّد االعرتاضات الواردة 
وخاصة كتاب  الكتب،  من  عدد  يف  النبوءة  هذه  على 

»نور احلق« ابللغة العربية.
ومما قاله  شعرًا بعد حتقق هذه النبوءة:
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