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كلمة التقوى

ءُ  ��ل���َع�ْم�يَ�ا ��ُي ا
َ
��ل ا ��ل��عَ�َد ا

��يُر صَ ����َ
��ل�ب  ا

ُ
�ل
� ��ل��عَ�ْد ��َوا

يف الثقافة الغربية املعاصرة عادة ما توصف 
العدالة ابلعمياء، تعبريا عن تطبيق القانون 
بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى من 
منصب أو جاه، أو غري ذلك، وعلى الرغم من تلك 
الصفة اليت تبدو محيدة يف الظاهر، إال أن البشرية مل 
تلك  غياب  منشؤها  اليت  احلروب  ويالت  من  تسلم 
إذا غريان  )العمياء(. ولكن األمر خيتلف كلية  العدالة 
زاوية النظر إليه. فمن املنظور اإلسالمي األمحدي، ندرك 
من صفات هللا تعاىل أنه احلكم العدل املقسط، وهو 
ذاته العليم اخلبري البصري، وكان املفكرون واملستشرقون 
املنصفون يتغنون بتحقيق العدل يف احلضارة اإلسالمية 
خمتلفا  ابت  الوضع  احلسىن.  الصفات  تلك  ظل  يف 
العصر  هذا  يف  ابلعمياء  العدالة  لوصف  ولعل  اآلن، 
الثورات  أشهر  فحىت  نتصور،  مما  أفدح  خفية  إشارة 
نشر  تتمكن من  مل  واملساواة  واملنادية ابلعدل  احلديثة 
عدهلا املزعوم، فكان كما يقال يف املثل الشعيب السائر: 

»حاميها حراميها«.
ومن البديهي أن البذرة إذا ابتليت آبفة، فإن الشجرة 
ووحدته  جمتمع  أي  وبذرة  نفسها،  اآلفة  تلك  حتمل 
البنائية هي األسرة، فإن غاب العدل عن التعامل بني 
أفرادها، فال نستغرب غيابه عن اجملتمع ككل، وابلتايل 
العامل أمجع. فالعدل هو اخليط الناظم حلبات عقد أي 
كيان إنساين، سواء متثل هذا الكيان يف األسرة احملدودة 
العدد من األفراد، أو يف العائلة والعشرية الكبرية، أو يف 
اجملتمعات والدول كل على حدة، أو يف العامل اإلنساين 
كله.. وغياب ذلك اخليط الناظم، واملتمثل يف العدل، 

يكون مؤداه انفراط حبات العقد وتناثرها.

ويف عدد التقوى هلذا الشهر سيلحظ القارئ الكرمي هذا 
اخليط الناظم ملواضيع العدد ومضامينه، بدءا من خطبة 
)أيده هللا  املؤمنني حضرة مرزا مسرور أمحد  أمري  سيدان 
تعاىل بنصره العزيز( اليت يبني فيها حضرته أن عالج أمراض 

والقول  الصغرية،  األسرة  من عالج  يبدأ  الكبري  العامل 
إبرساء دعائم العدل العاملي على الرغم من انعدام ذلك 

العدل على مستوى األسرة هلو حمض عبث. 
كذلك ال نربح نطالع على صفحات جملتنا هذا الشهر 
إشارات إىل العدل تلميحا أو تصرحيا يف أكثر من ابب 
من أبواهبا، ففي معرض تفسري حضرة املصلح املوعود   
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 للقرآن الكرمي وحديثه عن إفساد بين إسرائيل يف 
األرض مرتني، نكاد نرى أن هالك األمم يكون نتيجة 

للظلم، إذ يقول جل وعال يف حمكم التنزيل: ﴿َوَما ُكنَّا 

ُمْهِلِكي اْلُقرَى ِإالَّ وََأْهُلَها َظاِلُموَن﴾ )القصص: 60(. 
بذلك  أو كثريا  قليال  متعلق  مقال  ومرورا أبكثر من 
اخليط، أي خيط العدل، نطالع عناوين مثل »دعوة 
العامل املعاصر«،  األمحدية احلل السحري ملشكالت 
أنَّ  تبيان  إىل  خالله  من  الكاتب  يطمح  والذي 
بتحقيق مقتضيات العدل واإلنصاف تقدم األمحدية 

الرتايق األجنع لكافة السموم الناجتة عن انعدامه منذ 
غياب  إىل  ُتعزى  األمم  نكبات  وألن  خلت.  قرون 
قيمة العدل عن حكمها على األمور أو األشخاص، 
األنباء عن حتقق  بعنوان »تضافر  نطالع مقاال آخر 
العالمات«.. وال يفوتنا أن نروِّح عن القارئ الكرمي 
لغتنا  الرؤوم،  أمنا  رايض  رحاب  يف  الشيء  بعض 
العربية، ويف فسحة هذا الشهر نركز على معاين العدل 
املميِّز،  والفرق  املشرتكة  الداللة  ونتتبع  والقسط، 
العربية  فضل  لنبني  أخرى  لغات  إىل  ندلف  كذلك 

عليها من هذا الباب، وكل ابب.
الكامل  اإلنسان  خليفته  يوفق  أن  تعاىل  هللا  ندعو 
يف هذا الزمان إلنقاذ هذه القرية الكونية من تبعات 
العدل،  غياب  من  قرون  مدى  على  املرتاكم  الظلم 
ذلك أن دمار القرى واحلواضر منذ الِقَدم كان سببه 
أفرادها  تعامالت  عن  العدل  غياب  واألخري  األول 

فيما بينهم، ومع اآلخرين.
وفقنا هللا تعاىل لسلوك سبيل العدل والقسط، ابتباع 
وأقوام،  أمم  به  هلكت  مما  وجناان  الزمان،  هذا  إمام 

آمني مث آمني.

ندعو الله تعالى أن يوفق خليفته اإلنسان الكامل في هذا الزمان إلنقاذ هذه القرية الكونية من 
تبعات الظلم المتراكم على مدي قرون من غياب العدل، ذلك أن دمار القري والحواضر منذ 
الِقَدم كان سببه األول واألخير غياب العدل عن تعامالت أفرادها فيما بينهم، ومع اآلخرين.
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 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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َعَلْيِهْم  اْلَكرََّة  َلُكُم  َرَدْدَن  ﴿ُثَّ 

َوَبِننَي  ِبَْمَواٍل  َوَأْمَدْدَنُكْم 

َر َنِفريًا﴾ )7( َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـَ

شرح الكلمات:
فرَّ  َكرًّا:  الفارُس  كرَّ  الَكّرة: 
الَكرّة:  للقتال.  عاَد  مث  للَجَوالن 
احَلْملُة يف احلرب )األقرب(.  املَرُّة؛ 
رََدْداَن  مُثَّ  تعاىل  قوله  من  فاملراد 
أعطيناكم  أننا   َعَلْيِهْم اْلَكرََّة  َلُكُم 

من جديد قوَة اهلجوم عليهم.
َفُر ملا دون العشرة  نفريًا: النفرُي النـَّ
معك  َينِفرون  القوُم  الرجال؛  من 
هم  وقيل:  القتال؛  يف  ويتنافرون 
)انُظر  األمر  يف  يتقدمون  اجلماعة 

األقرب، واللسان(.

التفسري: 
ذلك  بعد  إننا  تعاىل  هللا  يقول 
العدو،  قبضة  من  جّنيناكم  الدمار 

وآتيناكم القوة مرة أخرى.
َمِلك  زحف  حني  حصل  وقد 
فناصره  اببل،  على  وميداي  فارس 
هلم،  نيب  من  أبمر  إسرائيل  بنو 
أسر  من  الفارسي  امللك  فحرّرهم 
سّجلُت  أن  سبق  )وقد  البابليني. 
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تفسري  يف  ال  مفصَّ احلادث  هذا 
سليمان  ذكر  لدى  البقرة  سورة 

 وهاروت وماروت(. 
وقد سبق أن نّبأ موسى  عن 
ابلكلمات  أخرى  مرة  اليهود  غلبة 

التالية: 
هذه  كلُّ  عليك  أتت  »ومىت 
اللتان  واللعنُة  الربكُة  األمور.. 
جعلُتهما ُقّداَمك.. فإْن رَددَت يف 
قلبك بني مجيع األمم الذين طردك 
إىل  ورجعَت  إليهم،  إهُلك  الربُّ 
الرب إهِلك، ومسعَت لصوته حسب 
كل ما أان أوصيك به اليوم.. أنت 
وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك.. 
ويرمحك،  َيك  َسبـْ إلـُهك  الربُّ  يردُّ 
ويعود فيجمعك من مجيع الشعوب 
إهُلك.  الربُّ  إليهم  بّددك  الذين 
أقصاء  إىل  بّددك  قد  يكن  إْن 
جيمعك  هناك  فِمن  السماوات 
أيخذك  هناك  وِمن  إهلك،  الرب 
الرب إهُلك إىل األرض  وأييت بك 
فتمتلكها،  آابؤك  امتلَكها  اليت 
من  أكثَر  ويكّثرك  إليك،  وحيسن 

آابئك.« )تثنية 30: 5-1(
  يتضح من ذلك أن موسى
قد نّبأ بعودة األمور اثنيًة إىل جمراها 
إسرائيل،  لبين  األول  الدمار  بعد 
كما تؤكد ذلك هذه اآليُة القرآنية 

اليت حنن بصدد تفسريها.
امللك  أن  العودة  هذه  وتفصيل   
ويسمى  وامسه كورش،  الفارسي- 
قام  أن  بعد   -)Cyrus(ابإلجنليزية
بغزو اببل مسح لليهود عام 445 
إىل  منفاهم  من  ابلعودة  م  ق 
له  مساعدهتم  على  جزاًء  القدس 
هذا  وليس  البابلي.  امللك  ضد 
نبيهم  معهم  أرسل  بل  فحسب، 
من  وغريها  القدس  لتعمري  حنميا 
من  اليهودية  املقدسة  األماكن 
جديد. كما أعطاهم ممتلكاهتم اليت 
البابلي  سلبها وأخذها نبوخذنصر 
 :1 )عزرا  القدس.  غزا  حني  معه 

)8-1
 وعزرا هذا هو نفس النيب الذي 
والذي  ُعزير،  ابسم  القرآن  ذكره 
 .ٌَِّر اْبُن الل قال عنه اليهود ُعزَيـْ

ُفِسُكْم  ِلَنـْ ُتْم  َأْحَسنـْ ُتْم  َأْحَسنـْ ﴿ِإْن 

َوْعُد  َجاَء  َفِإَذا  َلَها  فـَ َأَسْأُتْ  َوِإْن 

اْلَِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوا 

َمرٍَّة  َأوََّل  َدَخُلوُه  َكَما  اْلَمْسِجَد 

ْتِبريًا﴾ )8( ُوا َما َعَلْوا تـَ بِّ تـَ َوِليـُ

شرح الكلمات:
لَيُسوُءوا: ساَءه يسوءه َسوًءا: فَعل 

به ما َيكرهه أو أحزََنه )األقرب(.
الوجه  مجُع  الوجوه  وجوَهكم: 
القوم؛  سيُد  الشيء؛  نفُس  وهو: 

اجلاُه )األقرب(.
ه أهلَكه ودّمره. ترّب كلَّ  وا: تربَّ ليتبِّ
اهلالُك  التباُر  وفّتته.  شيء كَسره 

)األقرب(.

تشير هذه اآلية إلى فساد اليهود للمرة الثانية وإلى العقوبة التي 
 ،  حلت بهم حينذاك. والمراد من فسادهم هو إيذاؤهم  عيسى
وأما العـقوبة فهي ذلك الدمار الذى حل بهم على أيدى الرومان بعد 
حادث الصليب بسبعين سنة. مما يعني أنهم قد ُدمِّروا في حياة عيسى 
، إذ يتضح من األحاديث الشريفة أنه  عاش 120 عاًما...   
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 التفسري: 
تشري هذه اآلية إىل فساد اليهود 
للمرة الثانية وإىل العقوبة اليت حلت 
فسادهم  من  واملراد  حينذاك.  هبم 
إيذاؤهم  عيسى  ، وأما  هو 
الذي  الدمار  ذلك  فهي  العـقوبة 
بعد  الرومان  أيدي  على  هبم  حل 
حادث الصليب بسبعني سنة. مما 
يعين أهنم قد ُدمِّروا يف حياة عيسى 
األحاديث  من  يتضح  إذ   ،
 120 عاش    أنه  الشريفة 
عاًما، )1( وأما حادث الصلب فوقع 
 A(( .حني كان يف الـ 33 من عمره
 New Testament Commentary, P.

 62-64

أن  اخلراب  هذا  وتفصيل   
قواده  أحد  بَعث  الرومي  امللك 
لقمع   )Vespasian(»فسباسني«
وبينما  متردهم.  على  عقااًب  اليهود 
عملياته  يف  منهمك  »فسباسني« 
على  بناًء  قرّر  رؤاي  رأى  القمعية 
ما فهم منها العودَة إىل روما، ألن 
األخبار القادمة من هنالك ال تبشر 
الفنت.  ابندالع  تنذر  وإمنا  ابخلري، 
حصلت  الوطن  إىل  عودته  ولدى 
أمور دفعت الناَس ليختاروه مِلًكا. 
أمريًا   )Titus( »تيطس«  ابَنه  فعنّي 
لغزو  خرج  الذي  اجليش  على 

بغزو  »تيطس«  فقام  فلسطني. 
هبدمها.  وأَمر  70م،  يف  القدس 
وُدمِّر  املدينة  أسوار  مت  فهدِّ
معبدها، ومت القضاء على احلكومة 
اليهود  أن  غري  املتمردة.  اليهودية 
قاموا بثورة فاشلة أخرى يف 135م 
مل تكن إال مبثابة اضطراب الشعلة 
الفجر.  قبيل  الشمعة  يف  األخرية 
 ،Jews الربيطانية: كلمة  )املوسوعة 

واتريخ املؤرخني للعامل(.  
وكانت التوراة قد تنبأت عن هذا 

اخلراب الثاين ابلكلمات التالية:
وأغاظوه  ابألجانب  »أغاروه 
ليسِت  ألواثٍن  ذَبوا  ابألرجاس. 
هللَا.. آلهلٍة مل يعرِفوها، أحداٍث قد 
جاءت من قريب مل يرَهبها آابؤكم. 
الصخُر الذي َوَلَدك تركَته، ونسيَت 
هللَا الذي أبَدَأك. فرأى الربُّ ورََذَل 
وقال:  وَبناِته،  َبِنيه  الغيظ  من 
َأحُجُب وجهي عنهم، وأنُظُر ماذا 
تكون آخرهُتم. إهنم جيل متقلٌب.. 
أغاروين  هم  فيهم.  أمانة  ال  أوالٌد 
أبابطيلهم.  أغاظوين  إهًلا.  ليس  مبا 
أُبمٍة  شعًبا..  ليس  مبا  ُأِغريهم  فأان 
غبّيٍة ُأِغيُظهم. إنه قد اشتعلت انٌر 
بغضيب، فتّتقُد إىل اهلاوية السفلى، 
وحُترِق  وغّلَتها،  األرَض  وأتكل 
ُأسَس اجلبال. أمجُع عليهم شرورًا، 

وأُنِفُذ سهامي فيهم، إذ هم خاُوون 
من جوع ومنهوكون من مُحّى وداٍء 
الوحوش  أنياَب  فيهم  ُأرسُل  سامٍّ. 
مع مُحَِة زواحِف األرض. ِمن خارٍج 
السيُف ُيثِكُل، وِمن داخِل اخلدوِر 
والرضيُع  الفتاة،  مع  الفىت  الرَّْعبُة.. 
اأَلْشَيب.« )تثنية 32: 16-  مع 

)25
 لقد ورد هذا النبأ يف التوراة بعد 
األول،  اليهودي  الفساد  عن  النبأ 
بل بعد الوعد الذي قطع هللا تعاىل 
القدس  إىل  هبم  سيأيت  أبنه  معهم 
على  يدل  مما  األول،  الفساد  بعد 
أنه نبأ عن عذاب اثن غري العذاب 
يف  إليه  القرآن  أشار  وقد  األول، 
اأَلْرِض  يِف  ْفِسُدنَّ  لَتـُ تعاىل  قوله 

. ِنْي َمرَّتـَ

ْرَحَُكْم  يـَ َأْن  رَبُُّكْم  ﴿َعَسى 

َجَهنََّم  َوَجَعْلَنا  ُعْدَن  ُعْدُتْ  َوِإْن 

ِلْلَكاِفرِيَن َحِصريًا﴾  )9(

شرح الكلمات: 
حصريًا: احلصرُي: السجُن )األقرب(.

التفسري:
بعد أن أخرب القرآن الكرمي اليهوَد 
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ُيريهم  دمار  من  هبم  سيحّل  عما 
يقول هلم:  أمل، حيث  اآلن ابرقَة 
الدمار  فقد مشلكم  للتوراة  ابلنسبة 
أمامكم  زالت  ما  ولكن  األبدي، 
الشريعة  خارج  لالزدهار  فرصة 
لكم  هللا  أفسح  حيث  املوسوية، 
أخرى  مرة  واالزدهار  الرقي  جمال 
اإلسالم.  بشرع  عملتم  إذا  وذلك 
فانتِهزوا هذه الفرصة الذهبية، لرتِثوا 
أفضال هللا اثنيًة. أما إذا مل تغتنموها 
فسوف حتيط بكم العقوابت اإلهلية 

من جديد، وستدمَّرون هنائًيا. 
اختاره  الذي  األسلوَب  أروَع  ما 
هللا تعاىل لنصح اليهود. فقد ذّكرهم 
أواًل مبا ورد يف كتبهم من أنباء عن 
هالكهم، مبيًنا هلم أن كتبهم نفسها 
اآلن؛  هلم  مستقبل  ال  أن  تؤكد 
تقضي  نفسها  دامت كتبهم  وما 
هبالكهم، فاخلري يف أن ال يتلّمسوا 
الطريق  عن  للتخلي  األعذار 
تعاىل  هللا  أمر  قد  الذي  املهجور 
يقبلوا  أن  لـهم  ينبغي  وإمنا  برتكه، 
الروحانية  الربكات  لريِثوا  اإلسالم، 

واملادية اترة أخرى.
وهناك نبٌأ يف التوراة أيًضا عن هذا 

الطريق اجلديد حيث تقول: 
هبا  ابرك  اليت  الربكة  هي  »وهذه 
قبل  إسرائيل  بين  هللا  رجُل  موسى 

موته، فقال: جاء الربُّ من ِسيناء، 
من  وتألأَل  َسعرَي،  ِمن  هلم  وَأشرَق 
عشرة  مع  وأتى  فاران،)2(  جبل 
انُر   ميينه  وعن  ُقّدوسي،  آالف 
شريعة هلم. فَأَحبَّ الشعَب. مجيُع 
جالسون  وهم  يدك،  يف  يسيه  قِِدِّ
عند قدمك.. يتقبلون من أقوالك« 
بواسطة  أي   .)3-1  :33 )تثنية 
فاران  الذي يظهر من جبال  النيب 
الربكة  أسباب  لليهود  هللا  سيهيئ 
ازدهروا  شاءوا  فإن  جديد.  من 
من  به  جاء  ما  بقبول  أخرى  مرة 

اهلدى. علًما أن هذه النبوءة وردت 
اليهودي  الدمار  نبأ  التوراة بعد  يف 

مباشرًة ويف الباب التايل.
كما  اآلايت  هذه  أن  ولنتذكر 
مظلم  مستقبلهم  أن  اليهوَد  خترب 
حتذر  فإهنا  كتبهم،  ألنباء  وفًقا 
هبم  سيحّل  أنه  املسلمني كذلك 
أيًضا العذاب مرتني لسوء أعماهلم 
كما حصل ابليهود. وقد حل أول 
العذابني ابملسلمني حني مت  هذين 
العباسيني.  خالفة  على  القضاء 
األول  الدمار  ذلك  سبب  وكان 

الموسوية،  الشريعة  خارج  لالزدهار  فرصة  أمامكم  زالت  ما 
أخري  مرة  واالزدهار  الرقي  مجال  لكم  الله  أفسح  حيث 
الفرصة  هذه  فانتِهزوا  اإلسالم.  بشرع  عملتم  إذا  وذلك 
فسوف  تغتنموها  لم  إذا  أما  ثانيًة.  الله  أفضال  لتِرثوا  الذهبية، 
نهائيًا.  وستدمَّرون  جديد،  من  اإللهية  العقوبات  بكم  تحيط 

فقد  اليهود.  لنصح  تعالى  الله  اختاره  الذى  األسلوَب  أروَع  ما 
هالكهم....  عن  أنباء  من  كتبهم  في  ورد  بما  أواًل  ذّكرهم 
فالخير في أن ال يتلّمسوا األعذار للتخلي عن الطريق المهجور 
يقبلوا  أن  لـهم  ينبغي  وإنما  بتركه،  تعالى  الله  أمر  قد  الذى 
أخري. تارة  والمادية  الروحانية  البركات  ليِرثوا  اإلسالم، 
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هو نفس السبب الذي كان وراء 
التوراة،  بسب  اليهودي  الدمار 
فتحوا  عندما  املسلمني  أن  وهو 
اجلميالت  بفتياهتا  تزوجوا  فرغانة 
املنطقة  هذه  أهل  وكان  بكثرة، 
العقائد  فأخذت  ا،  جدًّ مشركني 
عرب  املسلمني  إىل  تتسرب  الوثنية 
غريهتم  وأخذت  النسوة،  هؤالء 
شيًئا  الضعف  يف  اإلسالمية 
فشيًئا، إىل أن زحف على بغداد 
شعب مهجي. والغريب أن هؤالء 
مهجيتهم  بسبب  كانوا،  القوم 
للبالد  ابلنسبة  غرابء  وأجنبيتهم، 
كان  مثلما  اإلسالمية  واحلضارة 
ألهل  ابلنسبة  أجانب  البابليون 
هذه  يف  ُأزهقت  وقد  فلسطني. 

بغـداد  يف  ّفـذت  نـُ اليت  اجملزرة، 
وضواحيـها، أرواُح مليون ومثانـمائة 
ألف )1800000( مسلم. لقد 
أعد هؤالء الغزاة قوائَم تضم أمساء 
أفراد األسرة امللكية العباسية كلهم، 
وقتلوه  منها  فرد  عن كل  وبثوا 
الفتاح  لعبد  العباسية  )اخلالفة 
 .)297  -296 ص  السرجناوي 
ويقال إنه مل ينج من األسرة امللكية 
إال شخص واحد، ومن نسله كان 
اهلندية. وال  حكام والية هباولبور 
واحدة  عائلة  سواهم  اليوم  يوجد 

تنتسب إىل العباسيني. )3( 
للمسلمني كان  اآلخر  والدمار 
مقدرًا يف الزمن األخري، وقد بدأت 
آاثره تلوح يف األفق اآلن. عسى 

ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عدان 
وجعلنا جهنم للكافرين حصريًا - 

والعياذ ابهلل.

)1( انْظْر كنـز العمال، فضائل أهل البيت، 
فصل يف فضلهم، فاطمة رضي هللا عنها، رقم 

احلديث 37732(

اليت  مكة،  جبال  هي  فاران  أن  علًما   )٢(
جاء النيب  لفتحها بعشرة آالف قدوسي 
الكلمات  اآلن  حرّفوا  ولقد  صحابته.  من 
احلديثة  الطبعات  بعض  يف  اخلط  حتتها  اليت 
خاصة العربية منها، ولكنها ال تزال كما هي 
األردية  ابللغتني  القدمية  الطبعات  بعض  يف 
هذا  آخر  يف  هلا  صورة  انُظْر  واإلجنليزية. 

الكتاب. )املرتجم(

)3( بعد تسجيل هذه املالحظة عِلمُت أن 
يف  تقيم  العباسية  امللكية  العائلة  فروع  بعض 
فبعضهم  أيًضا،  اهلندية  بـَرْديش«  »أُتَّر  والية 

أرسلوا إيّل شجرة نسبهم أيًضا. )املفسر(

تحذر  فإنها  كتبهم،  ألنباء  وفًقا  مظلم  مستقبلهم  أن  اليهوَد  تخبر  كما  اآليات  هذه  أن  ولنتذكر 
المسلمين كذلك أنه سيحّل بهم أيًضا العذاب مرتين لسوء أعمالهم كما حصل باليهود. وقد حل أول 
هذين العذابين بالمسلمين حين تم القضاء على خالفة العباسيين.  وكان سبب ذلك الدمار األول هو 
نفس السبب الذي كان وراء الدمار اليهودي بحسب التوراة، وهو أن المسلمين عندما فتحوا فرغانة 
الوثنية  العقائد  ا، فأخذت  المنطقة مشركين جدًّ الجميالت بكثرة، وكان أهل هذه  بفتياتها  تزوجوا 
تتسرب إلى المسلمين عبر هؤالء النسوة، وأخذت غيرتهم اإلسالمية في الضعف شيئًا فشيئًا......
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األسوة الحسنة

رََة َرِضَي اللَُّ َعْنُه َعِن النَّيِبِّ َ قاَل: اإْلِميَاُن ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة وَاحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِميَاِن.  َعْن َأِب ُهرَيـْ
)صحيح البخاري، كتاب اإلميان(

ْعُضَها َأْوَعى ِمْن بـَْعضٍ. َفِإَذا َسَأْلُتْم  َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َ َقاَل: اْلُقُلوُب َأْوِعَيٌة َوبـَ
ُتْم ُموِقُنوَن اِبإْلَِجاَبِة، َفِإنَّ هللا اَل َيْسَتِجيُب ِلَعْبٍد َدَعاُه َعْن َظْهِر  َها النَّاُس َفاْسَأُلوُه وَأَنـْ اللََّ َعزَّ َوَجلَّ أَيـُّ

ْلٍب َغاِفٍل. )مسند أمحد،كتاب مسند املكثرين من الصحابة( قـَ

َوحُيَرَُّم  يِل  حَيِلُّ  مبَا  َأْخرِبْيِن  اللَِّ  َرُسوَل  اَي  ْلُت  قـُ  : ُقوُل  يـَ اخْلَُشيِنَّ  مَسِْعُت  َقالَ:  ِمْشَكٍم  ْبن  ُمْسِلم  َعْن 
ْفُس وَاْطَمَأنَّ  َقاَل النَّيِبُّ  َ: اْلرِبُّ َما َسَكَنْت إِلَْيِه النـَّ ؟ َقاَل: َفَصعََّد النَّيِبُّ  َوَصوََّب يِفَّ النََّظَر. فـَ َعَليَّ
اْلُمْفُتوَن. )مسند  َتاَك  َأفـْ َوِإْن  اْلَقْلُب،  إِلَْيِه  َيْطَمِئنَّ  َوملَْ  ْفُس  النـَّ إِلَْيِه  َتْسُكْن  َما ملَْ  اْلَقْلُب، وَاإْلِمْثُ  إِلَْيِه 

أمحد،كتاب مسند الشاميني(

ْلِبِه َومَجََع َلُه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن َكاَنْت اآْلِخرَُة مَهَُّه َجَعَل اللَُّ ِغَناُه يِف قـَ
رََّق َعَلْيِه مَشَْلُه َوملَْ  ْيِه َوفـَ نـَ نْيَ َعيـْ ْقرَُه بـَ َيا مَهَُّه َجَعَل اللَُّ فـَ نـْ َيا َوِهَي رَاِغَمٌة. َوَمْن َكاَنت الدُّ نـْ ْتُه الدُّ مَشَْلُه وَأَتـَ

أيَِْتِه ِمْن الدُّنـَْيا ِإال َما ُقدَِّر َلُه. )سنن الرتمذي،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا(
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من كالم اإلمام المهدي

»أمساء هذا اجملدد ثالثة وذكرها يف األحاديث الصحيحة صريح: َحَكٌم ومهدي ومسيح. أما احَلَكم 
فبما ُرِوَي أنه خيرج يف زمن اختالف األّمة، فيحُكم بينهم بقوله الفصل واألدلة القاطعة. وعند زمن 
ظهوره ال توجد عقيدة إاّل وفيها أقوال، فيختار القول احلق منها ويرتك ما هو ابطل وضالل. وأّما 
املهدي فبما ُرِوي أنه ال أيخذ العلم من العلماء، وُيهدى من لدن ربه كما كان ُسّنة هللا بنبّيه حممد خري 
األنبياء، فإنه ُهِدي وُعلِّم من حضرة الكربايء، وما كان له معلِّم آخر من غري هللا ذي العزّة والعالء. 
وأّما املسيح فبما ُرِوي أنه ال يستعمل للّدين سيوفا ُمشهَّرة وال أسّنًة ُمذرَّبة. بل يكون مداره على 
مسح بركات السماء، وتكون حربته أنواع التضرّعات والدعاء«. )جنم اهلدى، اخلزائن الروحانية جملد 14 ص 92-90(

»وأما املهدي املوعود الذي هو إمام آخر الزمان، ومنتَظُر الظهور عند َهبِّ مسوم الطغيان، فاعلْم 
أن حتت لفظ املهدي إشاراٍت لطيفًة إىل زمان الضاللة لنوع اإلنسان، وكأّن هللا أشار بلفظ املهدي 
املخصوص ابهلداية إىل زمان ال تبقى فيه أنوار اإلميان، وتسقط القلوب على الدنيا الدنّية ويرتكون 
سبل الرمحن، وأتيت على الناس زمان الشرك والفسق واإلابحة واالفتتان، وال تبقى بركة يف سالسل 
اجلهل  مرض  ويزيد  واجلهالت،  االرتدادات  إىل  يتحركون  الناس  وأيخذ  واالستفادات،  اإلفادات 
والتعامي، مع شوقهم يف سري املعامي واملوامي، وُيعرضون عن الرشاد والسداد، ويركنون إىل الفسق 
والفساد، وتطري جراد الشقاوة على أشجار نوع اإلنسان، فال تبقى مثر وال لدونة األغصان. وترى 
أن الزمان من الصالح قد خال، واإلميان والعمل أجفال، وطريق الرشد ُعلِّق بثراّي السماء. فيذكر هللا 
مواعيده القدمية عند نزول الضرّاء، ويرى ضعَف الدين ظاهرًا من كل األحناء، فيتوّجه لُيطفئ انر الفتنة 
الصّماء، فيخلق رجال كخلق آدم ِبيَدي اجلالل واجلمال، وينفخ فيه روح اهلداية على وجه الكمال. 
فتارة ُيسّميه عيسى مبا خلقه كخلق ابن مرمي إلمتام احلجة على النصارى، واترة يدعوه ابسم مهدي 
أمني مبا هو ُهِدَي من ربه للمسلمني الضالني، وُأخرَج للمحجوبني منهم ليقودهم إىل رب العاملني. 

هذا هو احلق الذي فيه مترتون، وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون«. )سر اخلالفة، ص 59(

ٌ
ح
�ي� ��َو�َم���عسَ  

ٌّ
��َو�َم��ْ��َد���ي �َحَك�ٌم 

من كتاابت �سيدان
مرزا  غالم �أمحد القادايين
 امل�سيح املوعود والإمام املهدي
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ارتدوا من اإلسالم
قال حضرة املسيح املوعود يف »اخلطبة اإلهلامية« ص48 
من الطبعة العربية احلديثة: »ارتدوا من اإلسالم«  بدال 
من   »ارتدوا عن اإلسالم«، وكان قول حضرته هذا 
)عليه  حضرته  عربية  على  املعرتضني  العرتاض  مثارا 
أسلوب  إذا كان  ما  نرى  فاآلن  والسالم(..  الصالة 
حضرته بتعدية الفعل »ارتدوا« برف اجلر »من« بدال 
من »عن« أسلواب جييزه االستعمال اللغوي العرب أو أنه 

انشئ عن عجمة كما يظن املعرتضون.

العرب هذا االستعمال، وهو من ابب  اجلواب: أجاز 
احلمل على املعىن، حيث محل لفظ »ارتدوا« على معىن 

»خرجوا«، فاإلرتداد خروج من امللة بال شك.
العرب  شغف  عن  النحويني  من كبار  حتدث كثري  وقد 
ابحلمل على املعىن، منهم ابن جين يف »اخلصائص«، وقالوا 
أن احلمل على املعىن هو أن يعطى الشيء حكم ما أشبهه 
يف معناه أو يف لفظه أو فيهما، أو هو محل اللفظ على 

معىن لفظ آخر أو تركيب على معىن على معىن آخـر. 

ما قول املعاجم العربية؟
كما أن املعجم الوسيط، وهو معجم عرب من إصدار 
جممع اللغة العربية ابلقاهرة، أجاز تعدية الفعل »ارتد« 
برف اجلر »من«، فجاء فيه: »ارتّد من سفره« مبعىن 

رجع.

املوعود:  املسيح  حضرة  قول  وراء  الكامنة  احلكمة 
»ارتدوا من اإلسالم«:

حضرة املسيح املوعود يف املوضع املذكور يتحدث عن 
طائفة ممن ولدوا يف األصل مسلمني، لذا كان األنسب 
القول أهنم ارتدوا من اإلسالم.. أما التعبري بـ »ارتدوا عن 
...« فينفع لوصف من رجعوا عن اإلسالم بعدما دخلوا 
يتحدث  املوضع  هذا  يف  املوعود  املسيح  حضرة  فيه.. 
عن كارثة عظيمة أملت بدين اإلسالم ومتثلت يف خروج 
أن  ولو  أصال،  مسلمني  ولدوا  ممن  منه  املسلمني  أبناء 
هؤالء املرتدين كانوا ممن اعتنق اإلسالم كدين اثن لكان 
فاملصاب  بنوه،  اإلسالَم  َعقَّ  يـَ أن  أما  هينا،  املصاب 

أفدح. أليس كذلك؟!
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﴾ ﴿

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

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«

خطبة اجلمعة اليت 
��حعع�م�د

أ
ا �م���ر��و� ا ��ب�ا ��صع��ب �د � ��سسي �����ي�ا

أ
ا

�يرب
��ل�عرب ����� �لب�ب���ر� ا لل� �لي���ا � ا ��ي�د

أ
 ا

�م ��ل��س�ل�ا �ا�م���د���ي �ع��ل�ي�� ا �م ا �م�ا أ
�ل��
� ��وا �ا�م�و�ع�ود   ا

ح
�م��� ��ل��ل�م��سس�ي� ��ل��ب�ا ��ل��ب��ل�ي��ب��ي ا ا

يوم 2017/11/10
مبسجد بيت الفتوح - لندن

وَّاِمنَي  قـَ آَمُنوا ُكوُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيـُّ اَي 

ُفِسُكْم  اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـْ

رَِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو  َأِو اْلوَاِلَدْيِن وَاأْلَقـْ

تَِّبُعوا اهْلََوى  َفِقريًا َفاللَُّ َأْوىَل هِبَِما َفاَل تـَ

َفِإنَّ  ْعِرُضوا  تـُ َأْو  ْلُووا  تـَ َوِإْن  ْعِدُلوا  تـَ َأْن 

َها  ْعَمُلوَن َخِبريًا .اَي أَيـُّ اللََّ َكاَن مبَا تـَ

ُشَهَداَء  وَّاِمنَي لِلَِّ  قـَ َآَمُنوا ُكوُنوا  الَِّذيَن 

ْوٍم َعَلى  اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَ

ْقَوى  لِلتـَّ َرُب  َأقـْ ُهَو  اْعِدُلوا  ْعِدُلوا  تـَ َأالَّ 

 .ْعَمُلوَن ُقوا اللََّ ِإنَّ اللََّ َخِبرٌي مبَا تـَ وَاتـَّ

َوِبِه  ْهُدوَن اِبحْلَقِّ  يـَ ُأمٌَّة  َومِمَّْن َخَلْقَنا 

  .ْعِدُلوَن يـَ

مستواين للعدل قد تغفلون عنهما
إبقامة  املسلمني    هللا  وصى  لقد 
معايري العدل مبا ال جنده يف كتاب أي 
دين آخر. لكن من شقاوة املسلمني 
مبختلف  أنفِسهم،  املعاصرين 
أو  كانوا  وحكاما  قادًة  شرائحهم، 
ال  أانس  أكثرهم  أن  الدين،  علماء 
واإلنصاف.  العدل  مبقتضى  يفون 
أكثر  بيوت  يف  نالحظ  ال  وكذلك 
املسلمني وال يف شؤوهنم العامة إقامة 
اليت  تلك  واإلنصاف  العدل  معايري 
من  حتقيُقها  وُيتوقع    هللا  فرضها 

 َ
�ب ��عَ�ا

َأ
�مُ ا �َم�ا ععَ ���� 

ُ
�ل
� ��ل��عَ�ْد ا

�َم
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ْ�يعَع�َم� ��ُم��ب ��وَا   ،َ
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مستشر يف كل مكان. 
ال  العدل  وغياب  اإلجحاف  وهذا 
يربح يولد السيئات يف اجملتمع، مث إن 
احلكام ال يراعون معايري العدل على 
الصعيد الوطين. فهم ال يعدلون بني 
العاملي  الصعيد  على  وحىت  رعيتهم، 
العالقات  العدل يف  معايري  حُتقَّق  ال 
املتبادلة بني البالد أيضا. أما املشايخ 
لنيل  وسيلة  الدين  اختذوا  فقد 
مصاحلهم الشخصية. اجلدير ابالنتباه 
أمة،  خري  أهنم  يدَّعون  املسلمني  أن 
وأن اإلسالم وحده يقدم احلل األمثل 
ألزمات العامل. وال شك أن املسلمني 
هم خري أمة، إذا استجابوا ألوامر هللا 

الكرمي،  القرآن  بتعاليم  وعملوا   
قادر  وحده  اإلسالم  أن  املؤكد  ومن 
على حلِّ مجيع أزمات العامل، بشرط 
بسب  واإلنصاف  احلق  يقام  أن 

تعليمه. 
َلوهُتا قبل قليل هي من  اآلايت اليت تـَ
واملائدة  النساء  سور عدة، فهي من 
من  وهي  األوىل  فاآلية  واألعراف. 
فيها:  تعاىل  هللا  يقول  النساء  سورة 
وَّاِمنَي  قـَ آَمُنوا ُكوُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيـُّ اَي 
ُفِسُكْم  اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنـْ
رَِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو  َأِو اْلوَاِلَدْيِن وَاأْلَقـْ
تَِّبُعوا اهْلََوى  َفِقريًا َفاللَُّ َأْوىَل هِبَِما َفاَل تـَ
َفِإنَّ  ْعِرُضوا  تـُ َأْو  ْلُووا  تـَ َوِإْن  ْعِدُلوا  تـَ َأْن 

ِقَبل املؤمن. ففي اخلصومات العائلية 
قبل  من  احملاكم  يف  ترفع  البيت  يف 
مبنية  قضااي  أيضا  والنساء  الرجال 
خالهلا  وُيدىل  ابطلة.  أحداث  على 
حقوق  لسلب  الزور،  بشهادات 
وغصبها  والزور،  ابلكذب  اآلخرين 
ابختصار  مشروعة.  غري  بسبل 
ال  ممن  املسلمني  من  الكثري  هناك 
حقوقهم  لنيل  ابلصدق  يتمسكون 
اآلخرين،  حقوق  ويغصبون  املزعومة 
احملاكم  خبداع  لغصبها  يكذبون  أو 
القضاة  أن  املالحظ  ومن  أيضا. 
ابطال  حكما  أحيااًن  حيكمون  أيضا 
بغية مصاحل شخصية. فكأن الفساد 

ال  ممن  المسلمين  من  الكثير  هناك 
حقوقهم  لنيل  بالصدق  يتمسكون 
اآلخرين،  ويغصبون حقوق  المزعومة 
المحاكم  بخداع  لغصبها  يكذبون  أو 
القضاة  أن  المالحظ  ومن  أيضا. 
باطال  حكما  أحيانًا  يحكمون  أيضا 
الفساد  فكأن  مصالح شخصية.  بغية 

مستشر في كل مكان. 
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 .ْعَمُلوَن َخِبريًا اللََّ َكاَن مبَا تـَ
يف   العدل  إبقامة  األمر  هو  فهذا 
خمتلف قضااي وشئون األسرة واجملتمع. 
أي عليكم ابلتمسك أبهداب العدل 
واإلنصاف يف كل حال مهما كانت 
الظروف. فقد ُأمر املؤمنون أبن تكون 
شهادهتم هلل وبسب أوامره ، وهذا 
ابهلل  اإلميان  إذا كان  إال  يتحقق  ال 
املستوى.  ورفيع  قواي  وكان  كامال، 
مهما  بقوة  ابلعدل  التمسك  جيب 
واجه املرء وعاىن. وهذه القوة ال تنشأ 
أو ال تتجلى أوضح جتلٍّ إال إذا كان 
ا للشهادة على نفسه  اإلنسان مستعدًّ
والَديه  على  وحىت  وأوالده  وزوجته 
األمر.  اقتضى  إذا  األقارب  وعلى 
فقال   أن اتباع اهلوى يصرف عن 
العدل، فإذا اتبعتم أهواءكم فستبتعدون 
مشاكل  إن  واإلنصاف،  العدل  عن 
الراهن  العصر  يف  اجملتمع  يف  كثرية 
ليسا  واإلنصاف  العدل  أن  منشؤها 
  هللا  وصاان  والذي  الالزم  ابلقدر 
الكالم  يف  واملراوغة  التحايل  إن  به. 
املؤسف  ومن  شائعا،  سلوكا  ابت 
أن البعض مّنا أيًضا يقومون بتصرف 
من هذا القبيل مدلني ابلشهادة على 
أبهل  متأثرين  أحياان  احلقائق  عكس 
للمسيح  بيعتهم  رغم  واجملتمع  الدنيا 
املوعود . بينما يقول هللا : ال 

تراوغوا يف الكالم، وينبغي أن ال ينشأ 
عن  تعرضون  أنكم  عنكم  االنطباع 
احلقائق حماولني اجتناب شهادة احلق، 
حىت لو تعرضتم شخصيا أو والداكم  
خلسارة. فنحن نالحظ يف املعامالت 
الزوجني، كما  بني  والقضااي  اليومية 
ُترفع يف دار القضاء قضااي كثرية هُتمل 
فيها احلقائق. ويالَحظ إخفاء احلقائق 
ويقوم  وشراء،  بيع  من  املعامالت  يف 
أصحاب  بعض  التصرف  هذا  مبثل 
والنشيطون يف خدمته يف  الدين  علم 
ظاهر األمر. وهذه التصرفات تصيب 
إذ كيف  واضطراب،  بقلق  اإلنسان 
ملثل هذه األفعال أن تبدر ممن يعّدون 
من العلماء الكبار وأهل العلم ولدى 
الناس عنهم انطباع جيد. بينما يوصي 
هللا  نفسه بعدم مواراة احلق يف أي 
حال، حىت لو كان ضد أنفسكم أو 
الناس  فهؤالء  األقارب.  أو  الوالدين 

احلديث  يف  يراوغون  أو  احلق  خُيفون 
أو يعرضون عن اإلدالء بشهادة احلق 
وهم  فقط،  الصداقة  لعالقات  مراعاة 
موقفهم  لتأييد  استعدوا  قد  يكونون 
حالة  يف  عنهم  للدفاع  األدلة  ومجعوا 
الدوام  على  روا  تذكَّ لكن  االعرتاض. 
أن هللا  يقول أنه عليم مبا تعملون. 
قد  أنكم  ويقول  خداعه،  ويستحيل 
  تكسبون منافع هذه الدنيا، لكنه
لو  حىت  اآلخر  العامل  يف  سيؤاخذكم 
جنومت من البطش هنا يف هذه الدنيا. 

املسيح املوعود شاهًدا ابلقسط على 
آابئه

إن هللا العليم بكل أعمالنا وتصرفاتنا، 
سيضع أمامكم سجل أعمالكم كلها، 
الذي ُحفظ فيه كل شيء. أما اإلمام 
الذي آمّنا به فقد أقام مستجيبا ألوامر 
ت حىت األغيار. يروى  القرآن أمثلة حريَّ

وهذا اإلجحاف وغياب العدل ال يبرح يولد السيئات في المجتمع، 
ثم إن الحكام ال يراعون معايير العدل على الصعيد الوطني. فهم 
ال يعدلون بين رعيتهم، وحتى على الصعيد العالمي ال ُتحقَّق معايير 
فقد  المشايخ  أما  أيضا.  البالد  بين  المتبادلة  العالقات  في  العدل 

اتخذوا الدين وسيلة لنيل مصالحهم الشخصية.
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أنه  الصالة والسالم(  من سريته )عليه 
أي  دعواه،  إعالن  من  مدة  قبل  مُثل 
أايَم الشباب، أماَم احملكمة كشاهد يف 
قضية كان والُده قد رفعها ضد املزارعني، 
وتكلَّم وأدىل بشهادته مبا يقتضيه العدل، 
األمر الذي كان يف مصلحة املزارعني، 
وخسر والده القضية. وكان احملامي قد 
مل يشهد كما  إذا  إنه  قبل  له من  قال 
يقول له هو فسوف خيسر القضية، لكنه 
قال: إمنا سأقول احلق فقط. مث حكم 
املزارعني،  لصاحل  شهادته  إثر  القاضي 
لكنه كان فرحا مسرورا حىت ظن الذين 
فرحا  احملكمة  من  عائدا  حضرته  رأوا 
بشوشا، بعد صدور احلكم ضد والده، 

كأن احلكم صدر لصاحله.  
فهذا هو منوذج اخلادم الصادق للرسول 
إىل  حاجة  ومثة  به،  آمنا  الذي   
حماسبة أنفسنا يف أمر شهاداتنا واضعني 
هذا النموذج ُنصَب أعيننا.  فال تكونوا 
إن  مجاعتكم.  جبني  يف  عار  وصمة 
الغربية  البالد  هذه  قاطين  من  كثريا 
خُيفون دخلهم عن احلكومات، متهربني 
لنيل  ساعني  أو  الضرائب  أداء  من 
ولكن  احلكومات،  من  مساعدات 
املادية  العامل  أحوال  تدهورت  إذ  اآلن 
أيضا  املتطورة  البالد  حكومات  ابتت 
وحيثما  بدقة،  األمور  هذه  تفحص 
يساورهم شكٌّ حيققون بسرعة، لذا على 

األمحديني أن يتحملوا اخلسارة الدنيوية 
ويلتزموا ابلصدق دوما حلماية أنفسهم 
واجلماعِة من سوء السمعة، وفضال عن 
ذلك لنيل رضوان هللا تعاىل. إن كانت 
نيتكم حسنة ومتسكتم أبهداب العدل 
شهاداتكم  وجعلتم  هلل  شهداء  بقوة 
الذي  فاهلل  السديد،  القول  مبنية على 
هو الرب والرزاق سيهيئ لكم األسباب 
بنفسه ويبارك يف رزقكم من عنده، فعلينا 
أن حناسب أنفسنا دوما، وإن مل نسَع 
إلقامة معايري االعدل بشهادة احلق فال 
ميكن أن يستقر أمن البيوت وسكينتها، 
نسكن  اليت  واملنطقة  اجملتمع  أمن  وال 
فيها، والتخلي عن العدل سيؤدي إىل 
والتنافر  أيضا  اجلماعة  أفراد  بني  الفرقة 

فيما بينهم. 
من الغريب أن بعض الناس يْبلغون يف 
عظيما، حىت  مبلغا  والظلم  الزور  قول 
أهنم  إيلَّ  اشتكوا  قد  اآلابء  بعض  إن 

يتصل  املطلقة  ابنتهم  ُخطبت  كلما 
خطيبها  أبهل  السابق  زوجها  أهل 
ليشوهوا مسعة ابنتهم كذاب وزورا. وكذلك 
أيتيين بعض األصهار الذين يسيء هلم 
أمحاؤهم ويشهدون زورا ضد أصهارهم 
ويسعون لفسخ زواجهم وإلحداث خلل 
يف ذلك. إنه شيء خطري للغاية ومدّمٌر 
ألمن اجملتمع وقاطٌع لعهد البيعة وينم عن 
االبتعاد عن أحكام هللا تعاىل. إن هللا 
تعاىل أحسَن إلينا إذ وّفقنا لإلميان إبمام 
الزمان  وجعلنا إخوة لبعضنا ولكننا 
نسعى لالنتقام من بعضنا البعض من 
أجل بعض مصاحلنا أو إلشباع أاننيتنا 
أو بسبب ما نكّنه من البغض والعناد 
يف قلوبنا، ونْبلغ يف االنتقام درجة حىت 
نُـخرَج خوف هللا تعاىل من قلوبنا. وإذا 
البّت  فبعد  زعمه  بسب  أحٌد  ُظلم 
واالنفصال جيب أن تبتعدوا عن الظامل 
وال تتعّقبوه واتركوا األمر هلل تعاىل الذي 

فرحا  لكنه كان  المزارعين،  لصالح  إثر شهادته  القاضي  ثم حكم   
مسرورا حتى ظن الذين رأوا حضرته عائدا من المحكمة فرحا بشوشا، 

بعد صدور الحكم ضد والده، أن الحكم صدر لصالحه.  
فهذا هو نموذج الخادم الصادق للرسول  الذى آمنا به، وثمة حاجة إلى 

محاسبة أنفسنا في أمر شهاداتنا واضعين هذا النموذج ُنصَب أعيننا. 
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هو خبري بكل أمر، فمن سعادة املؤمن 
أن يتوكل على هللا تعاىل. 

بعلى  العدل  أمٍة  خري  تطبق  كيف 
مستوايته؟!

العدل  إقامة  بعد  تعاىل  هللا  وصاان  مث 
واإلنصاف والصدق يف جمتمعنا أبن من 
مسؤوليتنا - إضافة إىل أموران الشخصية 
واإلجتماعية والقومية- إقامة العدل على 
الصعيد العاملي، وذلك إبراءة مناذج علي 
للعدل مع األقوام األخرى، فإن مل تقيموا 
األعداء  مع  واإلنصاف  العدل  ميزان 
فسوف حُتسبون ممن ال يسلكون سبيل 
من  رقم 9  اآلية  التقوى. كما ورد يف 
يقول هللا  تلوهتا،  قد  اليت  املائدة  سورة 
ُكوُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيـُّ اَي  تعاىل: 
ِ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط واََل جَيْرَِمنَُّكْم  وَّاِمنَي لِلَّ قـَ
ُهَو  اْعِدُلوا  ْعِدُلوا  تـَ َأالَّ  َعَلى  ْوٍم  قـَ َشَنآُن 
َخِبرٌي   َ اللَّ ِإنَّ   َ اللَّ ُقوا  وَاتـَّ ْقَوى  لِلتـَّ َرُب  أَقـْ
ْعَمُلوَن. أحياان يعتدي أصحاب  مبَا تـَ
الدايانت األخرى على املسلمني بسبب 
االختالف الديين. ففي هذا الوضع ال 
جيوز للمؤمن أن يرد االعتداء مبثله انبًذا 

مقتضيات العدل واإلنصاف.

األوُل  املسيِح  خليفُة  قال  مرة   ذات 
 يف درس القرآن أن اآلريني يف هذه 
األايم يسعون دائما وراء طرد املسلمني 

فليس  ذلك  فعلوا  فإذا  وظائفهم،  من 
هذه  يف  ألنه  منهم،  ينتقم  أن  ملسلم 
احلالة سيكون ممن ال يعملون بسب 
هذا احلكم اإلهلي. ال جيوز ملؤمن أبدا 
أال يعدل، بل عليه أن يعدل ويّتقي هللا 
ويرتك أمره على هللا تعاىل اخلبري بكل 
شيء، ومن واجب املؤمن احلقيقي أن 
يعتصم أبحكام هللا تعاىل ويثُبت عليها 
وال يغفل عنها مثقال ذرة، ومن واجب 
املؤمن أن ُيرَي منوذج املسلم احلقيقي، 
بيث يكون كل عمل له وكل فعل له 
لوجه هللا تعاىل فقط، فتلك مسة املؤمن 
احلقيقي. وإمنا املراد »الُشَهَداَء اِبْلِقْسِط« 
هو امللتزمون بتعاليم اإلسالم والعاملون 
منوذجا  عملكم  يصبح كل  بيث  هبا 
حيتذى به ومثاال يقتديه الناس من أهل 

األمم والدايانت األخرى يف اجملتمع. 
على  احلديث  ذاع  الغرب،  اجملتمع  يف 
مستوى واسع عن تظامل املسلمني فيما 
إىل  يفتقرون  ملن  فيقال كيف  بينهم، 

ميزان  يقيموا  أن  دينهم  أهل  إنصاف 
أخرى؟!  أقوام  مع  واإلنصاف  العدل 
هذه مأساة فادحة، فاملسلمون أنفسهم 
بسبب  اإلسالم  مسعة  إىل  يسيؤون 
حقوق  احلكام  يغتصب  تصرفاهتم. 
حكامهم،  حياربون  والرعااي  رعاايهم، 
وتتعرض املساكن والعمران للدمار نتيجة 
املزعومة  اإلسالمية  واألحزاب  املظامل، 
يقتلون شعبهم ويقومون بتصرفات ظاملة 
ظلمهم  ويربّرون  أيضا  أخرى  بالد  يف 
أهلنا،  يقتلون  الغرب  أهل  إن  بقوهلم: 
أن  ومع  وننتقم،  نثأر  أن  حقنا  فمن 
املسلمني  يقتلون  الذين  هم  املسلمني 
إال أهنم يستعينون بغري املسلمني. لقد 
حلزب  جديدة  خطة  مؤخرا  ظهرت 
املتطرفني، الذين يشنون هنا هجمات 
يف خمتلف املدن والبالد، أهنم سيهامجون 
األطفال وسيقتلون األوالد أمام آابئهم 
بطائراهتم  الغرب  أهل  أن  بدعواهم 
وقتلوا  بالدان  قصفوا  للقنابل  القاذفة 

تظالم  الحديث على مستوي واسع عن  ذاع  الغربي،  المجتمع  في 
المسلمين فيما بينهم، فيقال كيف لمن يفتقرون إلى إنصاف أهل دينهم 
أن يقيموا ميزان العدل واإلنصاف مع أقوام أخري؟! هذه مأساة فادحة، 
فالمسلمون أنفسهم يسيؤون إلى سمعة اإلسالم بسبب تصرفاتهم. 
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مع  عمراننا،  ودّمروا  وأوالدان  رجالنا 
القصف كله كان بطلب من  أن هذا 
احلكام املسلمني. ابختصار، هذا العداء 
يوّلد مزيدا من العداء وال تنقطع هذه 
السلسلة أبدا، لذا قال هللا تعاىل: ال 
 ،ْعِدُلوا ْوٍم َعَلى َأالَّ تـَ جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَ
بل ال بد أن تعدلوا يف كل حال. وإمنا 
ال  العدل  متطلبات  ألن  الظلم  يزداد 
ألن  يعارضوننا  املسلمني  وغري  حُتقَّق، 
تعاليم  تناقض  العملية  املسلمني  مناذج 
اإلسالم، مع أنه كان يكفي أن يبّشر 
مناذجهم  ُمبدين  ابإلسالم  املسلمون 
اإلسالم  بتعاليم  العامل  وخُمربين  العملية 
اجلميلة، ولكن الواقع عكس ذلك وال 

ُيرى يف البالد اإلسالمية إال الظلم. 
فاإلدالء ابلشهادة يف حق اإلسالم ويف 
حق هللا تعاىل ال ميكن إال ببيان مجال 
التعليم اإلسالمي. وما أمجل ما أمر به 
ْوٍم  القرآن الكرمي: ال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَ
ْعِدُلوا! مل يرد هذا األمر يف  َعَلى َأالَّ تـَ
أّي كتاب ديين آخر. وال جيوز التمييز 
بني الناس من حيث إقامة العدل، بل 
كل شخص سواء أكان مسلما أو غريه 
بل جيب  ابلعدل.  ُيعاَمل  أن  يستحق 
التصرف ابلعدل حىت عند التعامل مع 
ذلك  إىل  االنتباه  جيب  بل  األعداء، 
التعليم!  هذا  أمجل  فما  خاص.  بوجه 
تصرفات  أن  حقا  املؤسف  من  ولكن 

الرغم من وجود  على  املسلمني  بعض 
التعليم قد شوّهت مسعة اإلسالم  هذا 
يف أعني غري املسلمني. وهذا ما يقوم 
به عامة املسلمني ومشاخيهم وحكامهم 
أيضا. ولكن تصرفاهتم هذه يضع علينا 
ِوزرًا ثقيال، أال وهو أن نثبت للعامل بعملنا 
كم هو تعليم اإلسالم مبين على العدل 
واإلنصاف! وهذا التعليم وحده يضمن 
اهتم  العامل. كيف  يف  والسالم  األمن 
رسول هللا  بدقة متناهية أن يعمل 
واإلنصاف؟!  ابلعدل    أصحابه 

أضرب لكم بعض األمثلة على ذلك.
 

أسوتنا احلسنة.. ال تظلموا ظامليكم
ذات مرة أرسل النيب  بعَض الصحابة 
إىل مكة لالستطالع، وذلك حني كانت 
اخلطر حمدقا ابملسلمني وكان هناك قلق 
دائم من هجوم األعداء وإحلاق الضرر 

الصحابة يف  ابملسلمني. عندما ذهب 
سرية استطالعية وجدوا بعضا من قوم 
ببال  فدار  احلرم،  حدود  يف  األعداء 
املسلمني أن األعداء آذوهم كثريا فيما 
سيوصلون  وشأهنم  تركوهم  وإذا  سبق، 
هذا اخلرب إىل أهل مكة سياهجموهنم 
ويقتلوهنم. فبناء على هذه الفكرة هاجم 
الصحابة املستطلعون الكفاَر وقتلوا اثنني 
منهم. عندما وصل الصحابة إىل املدينة 
للنيب  وقالوا  مكة  أهل  مندوبو  حِلَقهم 
اثنني من رجالنا  قتلوا   إن رجالكم 
داخل حدود احلرم. مل يقل النيب  هلم 
بعد مساع كالمهم إنكم أيضا ظلمتموان 
كثريا، وإذا حدث ذلك معكم فلماذا 
فورا  ينبغي  مبا    قام  بل  تصرخون؟ 
وقال ما مفاده: إن ما حدث ال يصح 
أبي حال وينايف العدل. )من املمكن 
الكفار بسبب وجودهم يف حدود  أن 

 لم يرد هذا األمر في أّى كتاب ديني آخر. وال يجوز التمييز بين الناس 
من حيث إقامة العدل، بل كل شخص سواء أكان مسلما أو غيره يستحق 
أن ُيعاَمل بالعدل. بل يجب التصرف بالعدل حتى عند التعامل مع 
األعداء، بل يجب االنتباه إلى ذلك بوجه خاص. فما أجمل هذا التعليم! 
ولكن من المؤسف حقا أن تصرفات بعض المسلمين على الرغم من 
وجود هذا التعليم قد شّوهت سمعة اإلسالم في أعين غير المسلمين.
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أنفسهم  عن  الدفاع  حياولوا  مل  احلرم 
سندفع  أننا    وقال  يرام(.  ما  على 
الدية بسب عادة العرب. مث دفع النيب 
 الدية فعال، وإىل جانب ذلك زجر 
الصحابة على قيامهم مبا ال ُمَسوَِّغ له. 
كذلك ُيروى أن الصحابة قتلوا خطأ 
املعارك، وعندما علم  إحدى  امرأة يف 
النيب  بذلك سخط على الصحابة 
مل  أنه  الرواايت  إحدى  وتذكر  بشدة. 
تالَحظ على وجهه عالمات الُسخط 
مثلها من قبل. قال الصحابة أهنا ُقتلْت 
خطأ، ولكن النيب  أتذى كثريا من 

هذا اخلطأ والعدول عن العدل. 
مث انظروا كيف حكم النيب  ابلعدل 
يف قضية بني يهودي ومسلم. لقد جاء 
َعُة َدرَاِهَم  ُهوِديٍّ َعَلْيِه َأرْبـَ يف رواية: َكاَن لِيـَ
ُد ِإنَّ يِل  َقاَل اَي حُمَمَّ فـَ َعَلْيِه  ْعَدى  َفاْستـَ
َها  َعَة َدرَاِهَم َوَقْد َغَلَبيِن َعَليـْ َعَلى َهَذا َأرْبـَ
َعَثَك  بـَ وَالَِّذي  َقاَل  َحقَُّه  َأْعِطِه  َقاَل  فـَ
َها َقاَل َأْعِطِه َحقَُّه  اِبحْلَقِّ َما أَْقِدُر َعَليـْ
َها  ْفِسي ِبَيِدِه َما أَْقِدُر َعَليـْ َقاَل وَالَِّذي نـَ
َر َفَأرُْجو  بـَ َنا ِإىَل َخيـْ َعثـُ بـْ رُْتُه أَنََّك تـَ َقْد َأْخبـَ
َقاَل  َفَأْقِضيِه  َفَأرِْجُع  ًئا  َشيـْ ْغِنَمَنا  تـُ َأْن 
اللَُّ  َصلَّى  النَّيِبُّ  وََكاَن  َقاَل  َحقَُّه  َأْعِطِه 
رَاَجْع َفَخرََج  َعَلْيِه َوَسلََّم إَِذا َقاَل َثاَلاًث ملْ يـُ
وِق َوَعَلى رَْأِسِه  ِبِه اْبُن َأِب َحْدرٍَد ِإىَل السُّ
اْلِعَماَمَة  زََع  نـَ فـَ رٍْد  ِببـُ ُمتَّزٌِر  َوُهَو  ِعَصاَبٌة 
َقاَل  فـَ رَْدَة  اْلبـُ زََع  َونـَ هِبَا  زََر  َفاتـَّ رَْأِسِه  َعْن 

َعِة  َباَعَها ِمْنُه أِبَرْبـَ رَْدَة فـَ اْشرَتِ ِمينِّ َهِذِه اْلبـُ
الدَّرَاِهِم... وسّدد َدينه.

اليت  العدل احلسنة  فهذه هي أسوة 
ضرب هبا النيب  مناذج العدل املثلى، 
مل يقل لليهودي أن الدائن يطلب مهلة 
فأمِهْله، بل قال للصحاب أن يسدد َدينه 
فورا. فاضطر الصحاب إىل بيع ثيابه. 
إًذا، هذا هو معيار العدل واإلنصاف 
الذي لو احتفظنا به على كافة األصعدة 
ابملسيح  احلقيقيني  املؤمنني  من  لكنا 
حتقيق  من  وسنتمّكن   ، املوعود 
ُبعث  لقد   . بعثته  من  اهلدف 
املسيح املوعود  لنشر تعليم النيب 
 وإبداء حماسنه للناس ليجتمع الناس 
أكثر فأكثر حتت لوائه . ولكن هذا 
العامل  أرشدان  إذا  إال  ال ميكن حتقيقه 
العدل  ابحلق وإىل جانب ذلك أقمنا 
واإلنصاف عاملني بتعليمه . فاآلية 
اليت تلوهُتا يف مستهل اخلطبة من سورة 
األعراف يقول هللا تعاىل فيها: َومِمَّْن 
 ْعِدُلوَن ْهُدوَن اِبحْلَقِّ وَِبِه يـَ َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَ
)اأَلعراف: 182(. الذين كانوا يهدون 
ابحلق دائما هم الذين ُيْدلون بشهادة 
يكن  مل  فما  العدل.  ويقيمون  احلق 
اإلنسان قائما على اهلداية بنفسه، أىّن 
يكن  مل  وما  اآلخرين؟!  يهدي  أن  له 
اثبتا بنفسه على العدل كيف يعدل مع 
اآلخرين؟ فإذا أردان أن نفي بعهد بيعتنا 

للمسيح املوعود ، وننجز مهمته 
ونبّلغ دعوة اإلسالم إىل العامل، ونؤدي 
التحلي  من  لنا  بد  فال  التبليغ،  حق 
ابألخالق الفاضلة بسب املبدأ الذي 
بينه تعليم اإلسالم، وما قاله رسول هللا 
 مث أمران املسيح املوعود  ابلعمل 
بسبه. فما مل تكن شهاداتنا ابحلق، 
وما مل تكن عالقاتنا يف البيوت واجملتمع 
مبنية على أوامر النيب ، وما مل تكن 
قلوبنا خالية من الُبغض والشحناء جتاه 
أعدائنا، فلن يكون تبليغنا الدعوة مدعاة 
للهداية احلقيقية. وسيقول الناس نظرا 
إىل أعمالنا ومعايري عدلنا أن عليكم أن 
ْهُدوا أنفسكم أوال، وقوموا ابلعدل يف  تـَ
جمتمعكم أوال مث ميكنكم أن ترشدوان 
إليه. فهذه مسؤولية كبرية تقع على كل 
أمحدي، أي أن عليه أن يفتح أبواب 
تبليغ الدعوة بعمله. وأبواب التبليغ اليت 
سوف تفتح بواسطة أعمالنا وأفعالنا، 
والذين سيتعرفون على اإلسالم ابلنظر 
االعرتاف  إال  يسعهم  لن  أعمالنا  إىل 

مبحاسن اإلسالم ومزاايه. 
وفقنا هللا تعاىل للعمل أبوامر هللا تعاىل 
وتغيري احلياة بسبها ولتحقيق عهد 
بيعة املسيح املوعود عليه السالم كما 
هو حقها، ووفقنا هللا تعاىل لنكون 
لآلخرين.  والعدل  اهلداية  منوذج 

آمني.
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مقدمة
اليت  للمعاانة  سريعة  خاطفٍة  بنظرة 
إىل  أقصاه  من  العامل كله،  يعانيها 
من  فقرائه،  إىل  أغنيائه  من  أقصاه، 
قادته إىل املقودين فيه، من ِجنِّه إىل 
إنِسه، سوف خنرج بنتيجة واحدة ال 
لبس فيها وال غموض، وال شك فيها 
وال ِمرية، أال وهي أن مشكالت العامل 
مضجعه،  وتقض  نوَمه،  تؤرق  اليت 
مرجعها  بنيانه،  وهتدم  أمنه،  وهتدد 

إىل حمورين: 
1 ـ اإلرهاب واضطهاد األقليات مما 
يهدد األمن الداخلّي ،والقالقل اليت 
التعامل  مت  دينية  نصوٌص  تؤججها 

معها خطأ.

 ملاذا كنا خري أمة؟
األمحدية ترى أن املسلمني خري أمة 
ُأخرجت للناس، لكْن ليس ألن إهلنا 
العاملني،  رقاب  فوق  جيعلنا  عنصريٌّ 
إمنا  ذلك،  أراد  أنه  غري  لشيء  ال 
بفضائل اتبعوها، وبروحانية حازوها، 
ما  وبتقييد  إليها،  رُفعوا  ومبقامات 
قيدته اآلايت نفسها، وهو: أهنم خري 
أمة ما داموا أيمرون ابملعروف وينهون 
عن املنكر، أما إذا أمروا ابملنكر وهنوا 
عن املعروف، فلن يكونوا خري أمة، 

إمنا كانوا أرذل األمم.
وتشجع  علم،  حتيي كل  األمحدية 
كل عقل، وتنشر كل فضيلة، وتدعو 
على كل  وتقضي  حكمة،  إىل كل 

2ـ انعدام السالم اخلارجي بني الدول 
بعض  بسبب مطامع  البعض  بعضها 
الشعوب يف مقدَّرات شعوب أخرى، 
السابق ما شاء  العدد  وقد قدمنا يف 
عليه  اطلع  فمن  نقدم،  أن  لنا  هللا 
فلينفعه هللا وينفعنا معه مبا علم، وهذه 
تتمة األمر وبقية املقال للقارئني، وقد 
وفقنا هللا تعاىل يف البيان السابق إىل 
األمحدية  الدعوة  أن  على  التدليل 
عالج أمراض العامل اليت يعانيها، وأن 
املسيح املوعود  ودعوته عالجها 
أسقامها  كل  من  الشايف  الناجع 
املعاجلني،  على  املستعصية  وأمراضها 
البيــــان  الدواء ونتم  بقيــــة  واآلن نقدم 

للمنتـــصحني. 

حلمي مرمر -  مصر
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وأسطورة،  جهل، وحتارب كل خرافٍة 
وتتصدى لكل رذيلة، وتنهى عن كل 

احنراف وعصيان.
 

الحدية واحلروب 
انتصار  من  يقني  على  األمحدّي   
أعداء  ـ  أعدائه  على  ابلقضاء  دعوته 
يف  عنهم  هللا  قال  الذين  ـ  الدين 
ِقَبَل  )ال  رسوله  لسان  وعلى  كتابه، 
جيدون  عندما  وذلك  بقتاهلم(  ألحد 
وبراهينه،  أبدلته  مسيحهم  نَفس  ريح 
وليس  مساوية،  بربة  ميوتون  فإهنم 
بربٍة من عمل يده، فال يشغل نفسه 
حيميه  جيشًا  يطلب  وال  مبواجهتهم، 
أعدائه،  على  ويقضي  دعوته  وينشر 
موقنًا  وطاعته  هللا  ببل  يتمسك  إمنا 
يف  احلقيقّي  النصر  وأن  نصره،  يف 
التوحيد وتنزيه هللا تعاىل عن الشريك، 
بالدهم  يرفع  الذي  العمل  مهَّهم  وأن 
والتعمري  والبناء  الرفعة،  مواطن  إىل 
ومواساة اخللق، فال يكون بينهم عاٍر 
وهم ُكساة، وال جائع وهم ِبطان، وال 
من يفرتش األرض ويلتحف السماء، 
وحتيطهم  القصور،  يسكنون  وهم 

احُلور.
مثلما  القرآن،  حاهلم  قوم  األمحديون 
لكتبهم  عملية  مناذج  األنبياء  كان 
وتشريعاهتم، وليس القرآن وآايته جمرد 

أقوال ترتدد على ألسنتهم، وتتمتم هبا 
شفاههم.

األمحدية تفهم نصوص القرآن والسنة 
هذا  من  تستقطعها  وال  سياقها،  يف 
حتقيق  من  خبيثة  غاية  لبلوغ  السياق 
النفس  ومطامع  الشخصية،  املآرب 
)ال  طريقة  على  الدين  ابسم  األمارة 

تقربوا الصالة( 

الحدية ومفهوم اخلالفة
ال  األمحدية  منظور  يف  اخلالفة  إن 
ُيسعى إلقامتها، وال ُتبذل اجلهود وال 
املؤامرات،  حُتاك  وال  التدابري،  ُتتخذ 
ألخذ  رية  السِّ اجللسات  ُتعقد  وال 
وال  أجلها،  من  الالزمة  االحتياطات 
ُتبعثر املكائد وسوء النوااي يف كل ركن 
من أجل بلوغها غايتها، وإمنا يقيمها 
هللا الذي نسب كل استخالف إليه، 
ب آدم أوَّل خليفة يف  فهو الذي نصَّ
األرض، وهو الذي جعل داود خليفة، 
منكم  آمنوا  الذين  وعد  الذي  وهو 
وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم، فهو 

إمنا  خالفته،  يقيم  ملن  باجة  ليس 
الذي  بنفسه، وهو  يقيمها  الذي  هو 
يف  يشاء  وقتما  يشاء  من  يستخلف 

أي أرض يشاء.
الراشدة  اخلالفة  تعاىل  هللا  أقام  وقد   
وعلى   ، حممد  نبوة  منهاج  على 
 ، هْدي مؤسسها املسيح املوعود
الذي يقول إنه ينبغي على األمحدّي 
حلَّ  حيثما  والسالم  األمن  ينشر  أن 
أو رحل، ويقول أيضًا إن الذي يدَّعي 
مجال  يتجلى  أن  بد  فال  مسلم  أبنه 
إسالمه.. ال بد أن يؤمن بقوة ويدرك 
حقيقة اإلسالم، فاإلميان أن يسلم املرء 
نفسه هلل كلّيا، ويستجيب ألوامره، أما 
اإلسالم فهو أن حيمي نفسه من كل 
شر ويسعى لنشر السالم من حوله، 
لغريه  السالم  لتحقيق  إشعاعه  أي 
أيضًا، واضعًا يف البال أوامر هللا، فهذا 

هو ملخص اإلميان واإلسالم. 
العامل اإلسالمي هذا األمر  أدرك  فلو 
نشر  مشاهُد  العامل  تظهر يف  فسوف 
األمن والسالم الدائم اليت جتعل العامل 

فضيلة،  كل  وتنشر  عقل،  كل  وتشجع  علم،  كل  تحيي  األحمدية 
وتدعو إلى كل حكمة، وتقضي على كل جهل، وتحارب كل خرافٍة 

وأسطورة، وتتصدى لكل رذيلة، وتنهى عن كل انحراف وعصيان.



المجلد الثالثون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني 143٩ هـ،  كانون األول/ ديسمبر 2017 م

22

التقوى

قطعة من اجلنة. 
لواء  حتت  األمحدية  انتشرت  وقد   
العامل،  دول  يف كافة  اخلالفة  تلك 
وأتمر  والسالم،  واحملبة  املودة  تنشر 
ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، 
وتنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، 
حيثما  معها  واألمن  السالم  وحيل 
حلَّت وذهبت، وألنه بضدها ُتعرف 
تطل  أن  تعاىل  هللا  شاء  األشياء، 
نتاج  مزعومة، كانت  خالفة  برأسها 
القرون،  عرب  السائد  الدييّن  اخلطاب 
عندما  البشرية  على  خريها  جتلَّى 
رت  وهجَّ وأحرقت  وهدمت  أغارت 
الدجاج،  ذبح  وذبت  وقتلت 
وأسالت دماء الناس بقْدر ما سالت 
اإلسالم  مقتبل  من  األضاحي  دماء 
العامل  مت  وقسَّ األايم،  هذه  حىت 
من  أساٍس  على  الناس  بني  وميَّزت 
للعنصرية  ُأسسًا  ووضعت  الدين، 
وحكمت  والنازية،  الفاشية  وأحيت 

بغري كل ما أنزل هللا ونسبْته إىل هللا، 
فتمثل وجه خالفة قبيح دميم مشؤوم، 
)اخلالفة(  كلمة  ذكر  أصبح  حىت 
يصيب البعض ابلصرَع واهلسترياي ِلما 
يتمثَّل له من قسوٍة وإجراٍم ووحشية.

اإلسالم  الحدية  تفسر  كيف 
والعالقة مع هللا؟ 

األمحدّي يفهم اإلسالم الذي مل ُينزِّل 
هللا تعاىل دينًا غريه يف ضوء الصفات 

الفاحتة،  يف  الواردة  األربعة  التشبيهية 
عالقته  تكون  أن  حياول  منهم  فكلٌّ 
الرمحن  العاملني  اإلنسان كربِّ  أبخيه 
مهه  وهذا  الدين،  يوم  مالك  الرحيم 

كله. 
تربية  أعمال هللا كلها  يرى  األمحدّي 
ورمحة، من أجل الرتقي ابإلنسان إىل 
أقصى ما يطيق من درجات الرتقي إىل 
قربه وحمبته، فريى ظاهر رمحته رمحة، 
رمحة  وقسوته  وعذابه  عقابه  وظاهر 
أيضًا، فال ينسب إىل هللا أي فظاظٍة 
الذين ال  إليه  ينسب  ِغلظة كما  وال 
يعقلون، وألنه ال يرى ربه قاسيًا، بل 
ويرى  واحملبوبني،  احملبني  أحبَّ  يراه 
يرتبط  فال  وِسعت كل شيء،  رمحته 
احملبة  بروابط  إال  حوله  من  ابلعامل 

واملودة والسالم 
األمحدية تنشر األمن والسالم حيثما 
احلرية  إىل  وتدعو  وذهبت،  حلَّت 
وال  دين،  ويَل  دينكم  فلكم  الدينية 

األحمديون قوم حالهم القرآن، 
مثلما كان األنبياء نماذج عملية 
وليس  وتشريعاتهم،  لكتبهم 
أقوال  مجرد  وآياته  القرآن 
وتتمتم  ألسنتهم،  على  تتردد 

بها شفاههم.

وال  التدابير،  ُتتخذ  وال  الجهود  ُتبذل  وال  إلقامتها،  ُيسعى  ال  األحمدية  منظور  في  الخالفة  إن 
ُتبعثر  وال  أجلها،  من  الالزمة  االحتياطات  ألخذ  رية  السِّ الجلسات  ُتعقد  وال  المؤامرات،  ُتحاك 
كل  نسب  الذى  الله  يقيمها  وإنما  غايتها،  بلوغها  أجل  من  ركن  كل  في  النوايا  وسوء  المكائد 
ب آدم أوَّل خليفة في األرض، وهو الذى جعل داود خليفة، وهو الذى  إليه، فهو الذى نصَّ استخالف 
خالفته...  يقيم  لمن  بحاجة  ليس  فهو  ليستخلفنهم،  الصالحات  وعملوا  منكم  آمنوا  الذين  وعد 
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تفتش يف قلوب الناس لتنظر هل هم 
مؤمنون أم غري مؤمنني، ألن اإلميان 
يدعي  الذي  ذا  ومن  القلب،  حمله 
معرفته بذات القلوب ؟! ومتقت أن 
واخلوَف،  العدواَن  الناُس  يستشعر 
ألهنم يعبدون رب هذا البيت الذي 
َكاَن  َدَخَلُه  َوَمْن  حقه  يف  قال 
ُهْم  َآِمًنا  وَأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع وََآَمنـَ

ِمْن َخْوٍف
والوائم  األمن  تكفل  األمحدية 
وخدمة  والكدَّ  والعمَل  والتعايش، 
أجل  من  والسعي  اجملتمعات، 
مائيت  يف  ولكم  ورفعتها،  استقرارها 
خري  يزيد،  بل  العامل،  حول  دولة 
األمحديني  أن  على  ودليل  شاهد 
الدرجة  من  املواَطنة  درجة  بلغوا  قد 
األوىل، وانلوا أومسة الشرف اليت رمبا 
مل ينْلها السكان األصليون يف تلك 

البالد.  
 

وكيف  الليم،  الواقع  مع  وقفة 
نتخلص من آالمه 

الراهنة،  أحوالنا  يف  ننظر  أن  ولنا 
اليت  العميقة،  مشكالتنا  ونبحث 
جتعلنا يف صراٍع دائم ال يكاد ينتهي، 
حياتنا،  تؤرق  قالقٍل  وسط  وحنيا 
وهتدم بنياننا، وتقتلع زروعنا، وحترق 
غاللنا، وتقتل أطفالنا يف مهدهم، 

وتقطع كل عالقة لنا ابآلخر، وحتكم 
علينا ابنعزالية مدمِّرة، وما جعَلنا هللا 
شعواًب وقبائل إال للتعارف والتقارب 
والتعاون والتآزر، ال للتنازع واالنعزال 
إىل  وننظر  واهلمجية،  والتصارع 
تعاليم األمحدية اليت يسعى أفرادها 
جاهدين لتحقيقها، فلسوف نتيقن 
السحرّي  احلل  ابلفعل  هي  أهنا 
وُيغلق  معاانتنا،  ُينهي كل  الذي 
كل ابب للرجعية والنكسة، ويفتح 
والتعاون  والتقدم  للرتقِّي  ابٍب  كل 

والسالم.
تكون  الذي  اجملتمع  أن  شك  فال 
واملؤاخاة  املواساة  من  تلك،  حالته 
ونشر السالم والدعوة إليه، واحلفاظ 
على وطنه وسالمة أراضيه، ومحايته 
والدفاع عنه، واالنتماء إليه وتنميته، 
الفنت كل حني  نريان  إشعال  وعدم 
وبعض  بعضهم  اجملتمع  أفراد  بني 

وبني حكامهم، ال شك أن جمتمعا 
إليه  يطمح  مثايلٌّ  جمتمع  هو  كهذا 
كل نظام، ويسعى إليه كل حاكم، 

ويصبو إليه كل فرد.
وشعوبنا  العربية،  أمتنا  فياليت 
أول  الدواء  هلذا  تكون  اإلسالمية، 
من  الذين  أول  لتكون  الشاربني، 
أمراضهم وعوامل ختلفهم يتخلصون، 
األمم  وبني  يربؤون،  أوجاعهم  ومن 
وسبق حيوزون،  فوز  يتقدمون، وكل 
أيخذون،  بيمينهم  رهبم  وكتاب 
ووصية  يؤمنون،  املوعود  ومبسيحه 
السالم  ومنه  وعليه  ينفذون،  رسوله 

يقرؤون.
ويف العدد القادم سوف نتم البيان 
إن شاء هللا لنا أن نكون من الذين 
دنيا  يف  هلم  تكون  أن  هللا  شاء 
الناس بقية حياة، واحلمد هلل رب 

العاملني. 

وخدمة  والكدَّ  والعمَل  والتعايش،  والوئام  األمن  تكفل  األحمدية 
المجتمعات، والسعي من أجل استقرارها ورفعتها، ولكم في مائتي 
دولة حول العالم، بل يزيد، خير شاهد ودليل على أن األحمديين 
أوسمة  ونالوا  األولى،  الدرجة  من  المواَطنة  درجة  بلغوا  قد 
البالد.   تلك  في  األصليون  السكان  ينْلها  لم  ربما  التي  الشرف 
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اإلسالمية  لآلاثر  طبًقا 
بكل  نقول  أن  نستطيع 
ثقة أبن كل سليم القوى 
العقلية الذي َتقوَّل على هللا وادعى أنه 
اإلسالمي  التاريخ  عرب  املهدي  اإلمام 
غيه  دعواه ومتادى يف  يرتاجع عن  ومل 
كان من الكذابني املفرتين، وقد ُقضَي 
عليه سريًعا. كما وصلنا أيضا أن بعًضا 
العقلية  القوى  سليمي  املسيحيني  من 
مرمي  ابن  املسيح  أهنم  أيًضا  ادعوا  قد 
ليدين  الزمان  آخر  يف  ينزل  الذي 
وقد  كذابون،  كذلك  فهم  األمم.. 
انقضوا وانقضى فكرهم وابد وابدوا.. 
وابلتايل فقد اتضح أن كل من قال أنه 
املهدي فحسب فهو كاذب، وكل من 
هو كاذب  فحسب  املسيح  أنه  قال 
كذلك؛ فقط الوحيد الصادق من بني 

كل هؤالء هو الذي ادعى أنه املسيح 
واملهدي مًعا.

ترابط الاثر
شخصًيا، فدائًما ما أبدأ بديث ابن 
األمر  لتبيني  الشأن،  هذا  يف  ماجة 
الناس  لعموم  وجلّي  واضح  بشكل 
حيث ذكر قول رسول هللا : »اَل 
ِإالَّ  َيا  نـْ الدُّ َواَل  ًة  ِشدَّ ِإالَّ  اأْلَْمُر  زَْداُد  يـَ
ُقوُم  تـَ َواَل  ا  ُشحًّ ِإالَّ  النَّاُس  َواَل  ِإْداَبرًا 
َواَل  النَّاِس  ِشرَاِر  َعَلى  ِإالَّ  اَعُة  السَّ
َمْرمَيَ«)1(  اْبُن  ِعيَسى  ِإالَّ  اْلَمْهِديُّ 
تقصي  بعد  املخالفني  قوم  يَل  فُيسرع 
سطحي قائلني بضعف هذا احلديث، 
لكنهم ويف الواقع ال يعلمون من أي 
وجٍه هو ضعيف، يقولون )علمنا أنه 
ضعيف والسالم( هكذا يقولون.. وال 

هناك  أن  العامة  من  يعلمون كوهنم 
ضعف منت وضعف سند ومها خيتلفان 
يؤخذ  وضعيف  جُيرب،  ضعف  وهناك 
به.. إخل ولكنهم وألهنم سطحيون ال 
يعلمون كثري من ذلك العلم ظانني أن 
تلك  بسبب  ُجزاًفا  ضعيف  احلديث 
إال  املهدي  »وال  حصرًا  فيه  املقولة 
فيه كالم  أن  رغم  مرمي«  ابن  عيسى 
آخر يرضون به ويصدقونه إذ عاينوه، 
إال هذه ال يرضون هبا خاصة، بسبب 
ما رسخ يف أدمغتهم من كالم اخلاصة 
اجتاه،  من كل  السواء  على  والعامة 
منفصل  شخص  املهدي  أن  قيل  إذ 
عن شخص مسيح آخر الزمان.. بل 
سيصلي املسيح النيب مأموًما وراء هذا 

)املهدي(.
فال يسعين بعد ذلك الرفض والتضعيف 

 حممد مصطفى - مصر
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اجلزايف من العامة، إال إسكاهتم مبا ال 
يقوون على النبس جتاهه ببنت شفة؛ 
الصحيح،  صاحب  مسلم،  اإلمام 
َرُسوَل  »َأنَّ  رمحه هللا:  فيذكر حضرته 
زََل ِفيُكْم  ِإَذا نـَ ُتْم  أَنـْ اللَِّ  َقاَل َكْيَف 
أن  مبعىن  ِمْنُكْم«)2(  َفَأمَُّكْم  َمْرمَيَ  اْبُن 
اإلمامة ستكون لعيسى ابن مرمي، وهذا 
ما يتضح من كلمة »فأمكم« يعين قام 
إبمامتكم. فلم يقل )وأمكم( ليفسرها 
  البعض على هواه أبهنا متيز بينُه
وبني اإلمام الذي سيؤم )أي املهدي(. 
صحيحه  يف  مسلم  اإلمام  ذكر  وقد 
أيًضا عقب نفس هذا احلديث فقال: 
».. َوِإَماُمُكْم ِمْنُكْم َقاَل اْبُن َأِب ِذْئٍب 
خُتْرِبيُِن.  ْلُت  قـُ ِمْنُكْم؟  َأمَُّكْم  َما  َتْدِري 
َعاىَل  َباَرَك َوتـَ َقاَل َفَأمَُّكْم ِبِكَتاِب رَبُِّكْم تـَ
تثبت  َنِبيُِّكْم « وهذه إضافة  َوُسنَِّة 
هو  املسلمني  سيؤم  الذي  اإلمام  أن 
. املسيح وأنه سيؤمهم بشرع حممد

اإلمام مسلم  إذن حديث ذكره  فهذا 
منكم«  فأمكم  مرمي  ابن  فيكم  »نزل 
»وال  ماجة  ابن  ذكره  حديث  يثبت 
املهدي إال عيسى ابن مرمي« أي ليس 
عنه(  تبحثون  الذي  )املهدي  اإلمام 
وضوح  بكل  مرمي  ابن  عيسى  »إال« 
تضعيف  أراد  فمن  تعقلون،  لو كنتم 
فلُيضعف  ماجة  ابن  ذكره  حديًثا 
مسلم  اإلمام  ذكره  حديث  ابلتبعية 

وليسرتح.

حماولة إظهار تناقض
املوعود  املسيح  حضرة  عن  ورد  وقد 
البشرى:  محامة  رسالة  يف  قوله 
»والعجب اآلخر أهنم ينتظرون املهدي 
مع أهنم يقرأون يف صحيح ابن ماجة 
إال  مهدي  »ال  حديث:  وامُلستدرك 
الصحيحني  أن  ويعلمون  عيسى«، 
قد تركا ِذكره لضعف أحاديث مُسعت 
يف أمره، ويعلمون أن أحاديث ظهور 
بل  وجمروحة،  ضعيفة  كلها  املهدي 
بعضها موضوعة، ما ثبت منها شيء، 
ليسوا  كأهنم  جميئه  على  ُيصرون  مث 
البعض  حياول  هنا  ومن  بعاملني«)3( 
حديث  ضعف  إثبات  الطوية  خببث 
اإلمام ابن ماجة بكالم حضرة املسيح 
يفحصوا  مل  لكنهم ولألسف  املوعود، 
القول جيًدا. إذ ُيالحظ مبدئًيا هنا أن 

حضرة املسيح املوعود قال: »والعجب 
أهنم ينتظرون املهدي« واملقصود أنك 
املهدي  تنتظر  ال  أن  عليك  جيب 
هي:  أسباب  لثالثة  ملاذا؟!  مستقاًل! 
املسيح  هو  قدومه  املنتظر  أن  أواًل 
  النيب  عن  ورد  إذ  مهداًي،  وصفته 
أنه قال: »ُيوِشُك َمْن َعاَش ِمْنُكْم َأْن 
َمْهِدايًّ  ِإَماًما  َمْرمَيَ  اْبَن  ِعيَسى  ْلَقى  يـَ
ْقُتُل  ِليَب َويـَ َيْكِسُر الصَّ َوَحَكًما َعْداًل فـَ
احْلَْرُب  َوَتَضُع  اجْلِزَْيَة  َوَيَضُع  اخْلِْنزِيَر 
َأْوزَارََها«)4(، اثنًيا أن أحاديث املهدي 
مستقاًل قد تركها كبار الصحاح، اثلًثا 
عن  فقط  وثَّقوا  الكبار  احملدثني  أن 

جميء املسيح.
مث جند أن حضرة املسيح املوعود يقول 
أيًضا: »مع أهنم يقرأون يف »صحيح« 
»ال  حديث:  واملستدرك  ماجة  ابن 
مل  فحضرته  عيسى«  إال  مهدي 
ُيضعف حديث ابن ماجة كما يتوهم 
املخالفون بناء على هذا النص، بل قد 
الصحيح  أنه موجود يف  ذكر حضرته 
ذكر  له  وأضاف كداعم  ماجة  البن 
الصحيحني  على  املستدرك  يف  آخر 

للحاكم النيسابوري)5(.

بيان ابتفاق أئمة احلديث
أنيت اآلن على املهم، إذ يذكر حضرته 
عيسى«  إال  مهدي  »ال  احلديث 

المهدى  أنه  قال  من  فكل 
فحسب فهو كاذب، وكل من قال 
كاذب  هو  فحسب  المسيح  أنه 
كذلك؛ فقط الوحيد الصادق من 
ادعى  الذى  هو  هؤالء  كل  بين 

أنه المسيح والمهدى مًعا.



المجلد الثالثون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني 143٩ هـ،  كانون األول/ ديسمبر 2017 م

26

التقوى

تركا  قد  الصحيحني  »أن  ويقول: 
يف  مسعت  أحاديث  لضعف  ذكره 
أمره« الحظ قوله »لضعف أحاديث 
ابلقول:  وُيعقب  أمره«  يف  ذكرت 
املهدي كلها  أحاديث  أن  »ويعلمون 
ضعيفة« فحضرته يف الواقع ال ُيَضعِّف 
حديث ابن ماجة واملستدرك بل ُيثبته، 
البخاري ومسلم، كما تركا  لكن تركه 
أحاديث املهدي عموًما، لذا فلم يذكرا 
بكل  اهتموا  لكنهم  احلديث،  هذا 
إماًما  ابعتباره  املسيح  قدوم  أحاديث 
ظل  فمن  إذن  وبداهة،  ضمًنا  مهداًي 
ينتظر املهدي طوال حياته فيجب أن 
يعلم بناء على تضافر تلك األنباء أن 

ال مهدي إال املسيح. 
فكأن ابن ماجة مهس يف أذنك هبذا 
قوله  بذات  يقول  بعده  ومن  احلديث 
أيها  أنت  املوعود؛  املسيح  حضرة 
املعرتض: إنه »ال مهدي إال عيسى«. 
ظهور  تنتظر  الذي  االنسان  أيها  فيا 
املهدي بفارغ الصرب، اعلم جيًدا أنه ال 
مهدي إال عيسى، وليس هناك مهدٌي 
واهم.  اي  تتوهم  مستقل كما  منفصل 
البخاري  احملدثني،  أن كبار  والدليل 
ومسلم قد تركا أحاديث املهدي ووثقوا 
فقط أحاديث املسيح. وأشرت أبنه لن 
يكون إال املسيح، فإذا وجدت املسيح 
فاعلم أنه هو هو املهدي الذي تنتظر.

مسألة اتبعة
أيًضا  ذكره  حديث  عن  ماذا  ولكن 
العظيم،  والبخاري  بل  مسلم  اإلمام 
إذ  بوضوح  شخصني  عن  فيه  يتكلم 
ِإَذا  ُتْم  أَنـْ  َكْيَف  َرُسوُل  َقاَل  ذكرا: 
زََل اْبُن َمْرمَيَ ِفيُكْم َوِإَماُمُكْم ِمْنُكْم. )6(  نـَ
علماء  قول  ذات  هللا  هداان  مبا  نقول 
ننقص،  وال  عنه  نزيد  وال  املسلمني 
احلديث  أن يف  ادعاء  أن  لنثبت  فقط 
شخصني متمايزين إمنا هو قول العامة 
فقد  واحملققني.  العلماء  ال  السطحيني 
أمحد  امُلحدث  العالمة  ورد يف حاشية 
تعليًقا  هللا  رمحه   )7( السهارنفوري  علي 
نًصا:  قوله  البخاري  صحيح  على 
»وإمامكم منكم: حيكم بينكم ابلقرآن 
معكم  ُيصلي  أنه  أو  ابإلجنيل،  ال 
أو  األمة،  هذه  من  واإلمام  ابجلماعة 
وضع املظهر موضع امُلضمر تعظيًما له، 

يعين هو منكم، والغرض أنه خليفتكم 
أي  الطييب:  قال  دينكم.  على  وهو 
يف  حال كونه    عيسى  يؤمكم 
حيتاج  وال  واضح  والقول  دينكم«)8( 
شرًحا إضافًيا. ولكن إذا أردان تسليط 
لوجدانه  التعليق،  هذا  على  ضوء 
سيكون  أنه  املسيح  ويصف  يقول 
»خليفتكم« أي خليفة املسلمني يعين 
اإلمام وليس جمرد إماًما يف الصالة. مث 
من  يعين  دينكم«  على  »وهو  يقول: 
أمة حممد ، ال من أمة بين إسرائيل.

اخلالصة: فإن احلديث الوارد يف سنن 
عيسى  إال  املهدي  »وال  ماجة  ابن 
ابن مرمي« يشابه حديثي: األول ذكره 
اإلمام مسلم »كيف أنتم إذا نزل ابن 
مرمي فيكم فأمكم منكم« والثاين ذكره 
كل من البخاري ومسلم وأمحد »كيف 
وإمامكم  فيكم  مرمي  ابن  نزل  إذا  أنتم 

فكأن ابن ماجة يقول لك في أذنك بهذا الحديث ومن بعده يقول 
بذات قوله حضرة المسيح الموعود؛ أنت أيها المعترض: إنه »ال 
مهدى إال عيسى«. فيا أيها االنسان الذى تنتظر ظهور المهدى بفارغ 
الصبر، اعلم جيًدا أنه ال مهدى إال عيسى، وليس هناك مهدىٌّ منفصل 
مستقل كما تتوهم يا واهم. والدليل أن كبار المحدثين، البخارى 
المسيح. أحاديث  فقط  ووثقوا  المهدى  أحاديث  تركا  قد  ومسلم 



27

التقوىالمجلد الثالثون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني 143٩ هـ،  كانون األول/ ديسمبر 2017 م

يقولون  فجميعهم  إذن  منكم« 
واملسيح  املهدي  أن  عقيدة  ويدعمون 
شخصني كما  ال  واحد  شخص  هو 

توهم العامة من املسلمني منذ فرتة.

توافق العالمات وترابط النبوءات
هذا  وخالف  ادعى  من  فكل  ولذلك 
واملهمتني  الصفتني  مْحل  أي  الشرط 
»العيسوية واملهدوية مًعا« فهو كاذٌب 
والوحيد  النبوءات.  خالف  إذ  حتًما، 
املوعود  املسيح  هو  أنه  قال  الذي 
واملهدي املعهود كصفتني فيه مًعا فهو 
وافق  ألنه  أواًل  بينهم.  من  األصدق 
شرط النبوءات يف هذه الصفة، واثنًيا 
أن كل ما تعلق مع ظهوره من آايت 
حدث معه »كالكسوف املزدوج« وإن 
مت يف أزمان ُمدعّي مهدوية َكَذبة مرات 
عديدة، إال أنه حصل بسب النبوءة 
فقط مع من ادعى أنه املسيح واملهدي 
مًعا، فصارت العالمة السماوية متصلة 
وصار  وثيق،  بوصال  الرابنية  ابلصفة 
أبْن  امُلدعي  لصدق  إهلي  دليل  ذلك 
كذابني  مدعني  بني  من  هللا  استّله 
مواعيد  فعرفوا  احلساابت  حسبوا 
ادعائهم  يف  فانطلقوا  الكسوفات 
الدارقطين  بديث  مفتونني  ضالني، 
»إن ملهدينا آيتني مل تكوان منذ خلق 
القمر  ينكسف  واألرض،  السماوات 

وتنكسف  رمضان،  من  ليلة  ألول 
تكوان  ومل  منه،  النصف  يف  الشمس 
واألرض«)9( ومل  السماوات  خلق  منذ 
احلديث  هذا  بعالقة  انتباًها  يلتفتوا 
حُمِدد العالمة »الكسوف«، أبحاديث 
مهداًي«  »مسيًحا  الصفة  حُمِددات 
رب  أفشلهم  أو  الفاشلني  من  فكانوا 
بعدما  مبعوثه  صدق  وأثبت  العاملني 

استله كالشعرة من وسط العجني.

عالمة الكسوف
حنن  إذا كنا  قائل،  يقول  رمبا  لكن 
الكاذبني  املهدوية  مدعّي  أبن  أقرران 
مواعيد  فعرفوا  احلساابت  حسبوا  قد 
ابدعائهم  فانطلقوا  الكسوفات 
نقرر  أن  نستطيع  فكيف  ضالني.. 
واملسيح  املهدي  أنه  املدِعي  أبن 
احلساابت  أيًضا  هو  حيسب  مل  مًعا 
قلناه  العالمات؟! ونقول ما  ليستطلع 

املرة،  هذه  معكوًسا  وإن كان  سلًفا، 
قد  الصفتني  مدعي  إذا كان  فمبدئًيا 
وخص  الدارقطين  ذكره  حديث  فتنه 
لديه  الداعي  فما  املهدي،  ذكر  فيه 
أيًضا بعد ذلك إال  املسيح  أنه  ليذكر 
حضرة  أن  واجلدير  مأمورًا،  إذا كان 
املسيح  هو  أنه  أعلن  أمحد  مرزا غالم 
املوعود -طبًقا للصحاح- قبل حدوث 
الكسوف بفرتة كبرية. مث أنه فوق ذلك 
أنبأ وأكد على قدوم القدرة الثانية، أي 
األوىل،  القدرة  ذهاب  بعد  اخلالفة، 
املهدوية  ادعوا  فهل ممن  أي حضرته، 
ادعاءاهتم كسوفات  ووافقت  منفردة 
خالفة؟؟  تبعتهم  مزدوجة  رمضانية 
رمبا قد يكون قد أوصى البعض منهم 
املوت كالبشر  ينتظرون  الذين كانوا 
هي  املسلمني  عموم  عقيدة  أن  ─إذ 
القيامة  قبيل  إال  ميوت  ال  املهدي  أن 
مباشرة─ أوصى بلزوم استمرار دعوته 

والجدير أن حضرة مرزا غالم أحمد أعلن أنه هو المسيح الموعود 
-طبًقا للصحاح- قبل انبالج الكسوف بفترة كبيرة. ثم أنه فوق 
ذلك أنبأ وأكد على قدوم القدرة الثانية، أى الخالفة، بعد ذهاب 
منفردة  المهدوية  ادعوا  ممن  فهل  حضرته،  أى  األولى،  القدرة 
ووافقت ادعاءاتهم كسوفات رمضانية مزدوجة تبعتهم خالفة؟؟ 
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حيدث،  مل  ذلك  أن  غري  خلفه،  من 
فقد  منهم  قضوا  حني  أهنم  واحلاصل 
عند  خربهم  وانتهى  أمرهم  ُقِضيَّ 
احلديث  دور  أييت  وهنا  احلد.  ذلك 
وتبعتها خالفة« يف  إال  نبوة  من  »ما 
الكاذب.  من  الصادق  امُلدعي  تبيان 
املوعود:  املسيح  حضرة  يقول  فعندما 
يف  واخلسوف  الكسوف  حيدث  »مل 
رمضان زمن أي مدعي املهدوية«)10( 
العبارة  قائل  أبن  نفطن  أن  فيجب 
وهو  نفسه،  املوعود  املسيح  هو  هنا 
يتكلم عن حديث مؤيد لصفة املهدي 
الذي هو املسيح الذي تكلم عنه ابن 
ماجة وغريه أبنه لن يكون إال املسيح 
خمالف،  لكل  اآلن  فالسؤال  املوعود. 
أي من مدعي املهدوية حدثت معهم 
خسوفات وكسوفات رمضانية مزدوجة 
وأن  خاصة  أيًضا؟؟  مسيًحا  كان 
عالمات  عن  يتكلم  مل    حضرته 
يكون  أن  إال  أبًدا  منفصلة  املهدي 
هو املسيح أيًضا، ولعل هذا هو عني 
السالف  الدارقطين  حديث  مقصود 
السماوات  خلق  منذ  تكوان  »ومل 

واألرض«.
اخلسوف  حدثي  عالقة  فإن  هبذا 
هبذا  رمضان  يف  املزدوج  والكسوف 
حدثت  من  كل  أن  هو  احلديث، 
كعقرب  معها  كانوا  الظاهرة  معه 

يكتمل  لثالث كي  مفتقدين  الساعة 
الساعة  فعقارب  مصداقيتهم،  ِنصاب 
فال  ثوان(  دقائق،  )ساعات،  ثالثة 
الثالثة  العقارب  جتتمع  أن  ميكن 
الوقت  يكون  وال  عشرة  الثانية  على 
الليل  منتصف  أو  للمبصرين  الظهرية 
للمنتظرين. وهذا ما حدث مع حضرة 
مرزا غالم أمحد املسيح املوعود واإلمام 
املهدي ابجتماع كافة األنباء فيه 
أن هذه  للقول  حصرًا. لكن ال معىن 
احلوادث والعالمات حتققت بذافريها 
عقربني  ابجتماع  الوقت  جاء  وقد 

فحسب بينما الثالث ليس معهما!

وأخريًا
نرى أن نبني ما ميكن أن يكون عثرة 
  لباحث خملص فيما ورد عن النيب
أن الشمس والقمر آيتان خموفتان من 
وإهنما ال  عباده  حُيذر هبما  آايت هللا 
وال  الناس  من  أحٍد  ملوت  ينكسفان 
فصلوا  شيًئا  منها  رأيتم  فإذا  حلياته 
بكم.  ما  ينكشف  حىت  هللا  وادعوا 
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  وحنن 
نقول  ال  املوعود-  املسيح  ─مجاعة 
أبًدا خبالف هذا احلديث، كما يروج  
بقول  نقر  بل  خُببٍث،  املعارضون  عنا 
رسول هللا . فاخلسوف والكسوف 
كآيتني  رمضان  يف  حصال  اللذان 

مل  املهدي  واإلمام  املوعود  للمسيح 
وإمنا    لظهوره  كآايت  تكوان 
كانتا آية خموفة ومنذرة يف حق املسيح 
املوعود على من خالفوه جراء موجات 
اليت  العدوانية  واملعارضة  التكذيب 
حصلت مقابل دعوة حضرته السماوية 
ملهدينا  »إنَّ  قيل:  فلما  اإلصالحية. 
آيتني..« أشار إىل عالمة أنه سُيقابل 
جراء  ابملكذبني  فيحيق  ابلتكذيب، 
ليست  إذن  فهي  عذاب..  تكذيبهم 
آية  وإمنا كانت    لظهوره  عالمة 
إنذاٍر ملن كذبوه وكّفروه فلّما طالبوه هبا 
الوعيد  آايت  على  يصرون  املكذبني 

وقع عليهم القول ولعلهم يرجعون.

1. )سنن ابن ماجه، كتاب الفنت 4039(
2. )صحيح مسلم،كتاب اإلميان 246(

3. )مرزا غالم أمحد، محامة البشرى ص85، 86(
4. )مسند أمحد،كتاب ابقي مسند املكثرين 9242 

صحيح(
5. )املستدرك على الصحيحني، كتاب الفنت واملالحم 

)8363
6. )البخاري3448، مسلم244. وأمحد بلفظ »كيف 

بكم« 8412(
7. ]1225- 1297هـ )1810- 1879م([
8. )صحيح البخاري ص1589، ط البشرى ـ 

ابكستان. كما يشري العالمة السهارنفوري بورود ذلك 
يف )الكواكب الدراري واخلري اجلاري(

9. )سنن الدارقطين، كتاب العيدين، ابب صفة صالة 
اخلسوف والكسوف وهيئتهما(

01. )التحفة الغولروية ص85(
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خاطرة: حمسن حلفاوي - تونس

ِة الَبيَضاء.  ِمن ُتونس اخلْضرَاء، إىل احملجَّ
ليُلك َكنهاِرك..

اي مَجاعَة هللا األِخرية..
َماء..  طابْت لِك أرُضِك، وطابْت لِك السَّ
إين إلْيك ُمسافٌر لَيل هَنار، َصباحا وَمساء.. 

فأحطُّ َقدِمي، وأرِيق ِدمي على َعتباِتك اي مَجاعة النعَماء..
أان أْهِوى األمحدية، اي ُفَضالء.. 

وَأانِشُد ريب أْن أحطَّ رَحِلي يف بِقاعَها املَبارَكة.. 

ء.. �َم�ا ��ل����سَّ ��ي ا
ْ
 ��و�ه

�ي ��ي�َد جَ�َد ��ل��� ُ� ا
���ْ
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�����يَج��ل�ك
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خاطرة: سلمى ودعة – األردن

مثة ليٌل خمتلف تتوهج فيه طاقة لتنري املخيلة.. 
 ترسم لنا واقعا مجيال، لرمبا حيدث هذا الحقا أو أشعر أنه مكرر.

بكل نبضٍة صغرية نعيشها،، هناك مشٌس دافئة.. 
قمٌر يف ليٍل هادئ، وأيضًا جنوم تزين لنا عتمة الليل 

لنقتبس منها أمسى معاين اجلمال 
وندرك أن ليست كل ظلمة حتمل لنا أثقاال و أمحاال من 

احلزن الداكن.. 
 فما ازدايد الليل حلكة إال بشارة بقرب طلوع الفجر

هنا يف هكذا لوحة تنبع أحاسيس تعّم األرجاء 
ُنغمض العينني دقيقة لتتأمل تفتح أزهار احلياة أبمٍل من 

هللا وبسمات انعمة رقيقة.
يصبح اخلريف ربيعًا و كأن كل يوم أييت إبشراٍق جديد 
وآماٌل نشعر وكأهنا متحققة على الرغم من أهنا حمض 

 ختيالت..  ولكن من يعطينا هذا الشعور! 
الصوت اخلفي يقول أن هللا يشع بقلبك نورا ليعطيك 

دافعا ليوم غد، وقوة لنيل ما تسعى إليه وتستحقه.
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َ
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اجلزء الثاين )ح 22(
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يف  الطفال   من ضرب  نفور حضرته 
التعليم.

398 - بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
املوعود  املسيح  أن  علي  شري  املولوي 
ضرب  فكرة  ا  جدًّ يعارض   كان 
أن  عرف  وإذا  ومعاقبتهم.  األطفال 
مدرسة  يف  طالًبا  ضرب  املعلمني  أحد 
وكان  عليه كثريًا،  سخط  اإلسالم  تعليم 
يقول: إذا جلأ املعلم يف تعليم الطالب إىل 
ضرهبم دل ذلك على عدم كفاءته هو. 
اجلاهل  املعلم  يريد  يقول:  وكان حضرته 
والفاشل أن يدرك ابلضرب والعقاب ما 
يدركه املعلم احلكيم ابحلكمة. ضرب مرة 

أحد  املعلمني طالًبا يف املدرسة األمحدية، 
حىت  حضرته،  غضب  األمر  هذا  فأاثر 
األمر  تكرر  إذا  بصرامة:  قال    انه 
فسنفصل هذا املعلم عن املدرسة. مع أن 
ا يف األمور  املعلم املذكور كان خملًصا جدًّ

األخرى وكان حضرته حيّبه.
املعلمني  إن  أحيااًن:  يقول  كان حضرته 
بثورة  مدفوعني  عموًما  الطالب  يضربون 

غضبهم.
أقول: ضرب الطالب ممنوع منًعا اباتًّ وفق 
احلكومية  التنظيمية  الالئحة  يف  جاء  ما 
ملدير  إال  احلق  هذا  يعط  ومل  للتعليم، 
مناسبة  بدنية  معاقبة  يعاقب  أن  املدرسة 

عند احلاجة القصوى لذلك.
بعدم  حضرته  قول  يعين  ال  وأضيف: 
غري  البدنية  املعاقبة  أن  األطفال،  معاقبة 
جائزة هنائًيا، وال جتوز بال من األحوال، 
بشكل  احلد  وضع  منه  اهلدف  بل كان 
الذين كانوا  األساتذة  بعض  دون  صارم 
البدنية  العقوبة  إيقاع  عن  يتورعون  ال 
أال  اهلدف  األمور، كما كان  أتفه  على 
يسمح هبا إال يف ظروف خاصة ومبراعاة 
أيضا  فالشريعة  وإال  خاصة،  شروط 
أّكدت على العقوابت اجلسدية يف قسم 
  املوعود  املسيح  وإن  التعزيرات، 
بدنية،  عقوبة  األطفال  عاقب  بنفسه 
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ولكن ما كرهه املسيح املوعود  هو 
ضرهبم حتت أتثري الغضب، أو على كل 
صغرية وكبرية مرة بعد أخرى، أو ضرهبم 
ولكن  ذلك،  وغري  ا  جدًّ شديًدا  ضراًب 
أن معظم  رأيت أبم عيين  لقد  لألسف! 
األساتذة يعاقبون مندفعني بثورة الغضب 
تتولد  يعين  ال،  أم  بذلك  أشعروا  سواء 
الشديد  الغضب  من  حالة  األساتذة  يف 
من  خطأ  أو  تقصري  أي  صدور  حاَل 
احلالة،  هبذه  مدفوعني  ويعاقبون  الطفل 
إبصالحهم،  االهتمام  بذلك  ويتالشى 
ويتخذون ضرهبم ذريعة النتقامهم وإلفراغ 
أكثر  يضّر  األمر  وهذا  غضبهم.  شحنة 
مما ينفع. ولعل األصل املناسب إلصالح 
هذا العيب أال يلجأ أي من األساتذة إىل 
العقاب، بل إذا شعر بضرورة معاقبة أحد 
الطالب فلريسله إىل مدير املدرسة، مث إذا 
رأى املدير مناسًبا معاقبته فعل، وإال فال. 
فباإلضافة إىل كون مدير املدرسة عموًما 
وأفهمهم  وأجدرهم  وخربًة  حنكًة  أكثر 
ضغينة  أية  الطالب  وبني  بينه  تكون  لن 
ستكون  عقوبته  فإن  لذلك  شخصية، 
بغية اإلصالح فحسب، ولن خُتلِّف آاثرًا 
املدرسة  مدير  قرر  إذا  أما  ضارة.  سلبية 
أن  )دون  الطالب  أحد  معاقبة  بنفسه 
يكون مرسال من أي من األساتذة( فأرى 
أن  به وهو  يتقيد  هناك شرط  يكون  أن 
تكون هناك فرتة معقولة بني إصداره قراره 
إيقاعها بقه، وذلك ألنه  ابلعقوبة وبني 

ضغينة  عن  انبًعا  العقاب  قرار  إذا كان 
خفية غري ملحوظة أو حتت أتثري الغضب 
الفرتة  تلك  خالل  قراره  فيغري  الغيظ  أو 
بعد أن يسكت عنه الغضب. وهللا أعلم.

عن ضرورة االهتمام ابلدعاء
الرحيم. حدثين  الرمحن  399- بسم هللا 
املوعود  املسيح  أن  علي  شري  املولوي 
أحيااًن  يلتمس  يقول:  كان   
طالب من مجاعتنا الدعاء لنجاحهم يف 
إال  عادي،  أمر  أنه  فمع  االمتحاانت، 
أنين أدعو هلم بكل تركيز أن ينشأ لديهم 

حب الدعاء ويهتموا به.

عن عكوف حضرته على التأليف حىت 
يف أقسى الظروف

الرحيم. حدثين  الرمحن  400- بسم هللا 
أقبل  قد  أنه  إمساعيل  حممد  مري  الدكتور 
  املوعود  املسيح  إىل  اإلخوة  بعض 
يف  وكان  القيظ،  شديد  يوم  ظهرية  يف 
ومل  الكتب،  أتليف  على  عاكفا  غرفته 
تكن فيها مثة أية مروحة، فاقرتح أحدهم 
تركيب مروحة هناك لرياتح حضرته قليال 
ينعس  املرء  أن  النتيجة  ستكون  فقال: 
إننا  إجناز أي عمل.  وينام ولن يستطيع 
نريد أن نعمل حىت يف مكان يتصبب فيه 
الناس عرقا من شدة احلر. ولقد مسعت 
هذا الكالم من الذين كانوا موجودين يف 

جملس حضرته يف ذلك الوقت.

  املوعود  املسيح  يف  أقول: كانت 
يقوم  أن  يستطيع  إذ كان  املزية،  هذه 
الشديد  احلر  يف  حىت  التأليف  أبعمال 
أن  مع  مروحة،  أية  إىل  حاجة  وبدون 
ا يف هذا الوضع مواصلة  من الصعب جدًّ
أتليف الكتب. أما من يتعرقون كثريًا يف 
احلر تتحول أعمال التأليف ابلنسبة إليهم 
يف احلّر إىل معاانة وال سيما إن مل تكن 
من  شخصيا  وأعاين  مروحة.  أية  هناك 

هذه احلالة نفسها. 
أخرى،  حقيقة  هناك  ذلك،  إىل  إضافة 
مفادها  ومًها،  اجلهال  بعض  ظنها  وإن 
عصر  يف  هللا  من  خاصٌّ  فضل  أنه كان 
املسيح املوعود ، إذ كلما اشتد احلر 
لبعض األايم نزلت األمطار ملطفة اجلو. 
املتفّهمني  اإلخوة  من  عرّب يل كثري  ولقد 
عدد  رأي  أن  أرى  وال  األمر،  هذا  عن 
مبين  واملتفهمني  العقالء  من  به  أبس  ال 
يستبعد  الَوْهِم كما  على  الصدد  هذا  يف 
مما  وإنه  الكذب.  على  اتفاقهم  العقل 
إذ ثبت  ال خيالف أصول علم اجلغرافيا، 
األمطار  أن وقت هطول  املالحظة   من 
بعض  بتأثري  يتغري  الباردة  الرايح  وهبوب 
األمور، بيث  هذه  تستقر  وال  العوامل، 
فليس  واحد.  منٍط  على  سنواًي  حتدث 
عجيًبا لو هتيأت يف زمن املسيح املوعود 
 مبشيئة هللا تعاىل أسباب أدت إىل 
الباردة  الرايح  وهبوب  األمطار  هطول 

عموًما.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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 4. املفيت حممد صادق
التابعة  هبرية  بلدة  يف  ولد  األوائل،    املوعود  املسيح  سيدان  صحابة  أجّلة  من  هو 
حملافظة سرغودا يف ابكستان حاليا. منذ بداية شبابه وهب حياته لإلسالم وخدمِة املسيح 
املوعود ، وابإلضافة إىل خدماته اجلليلة يف ميدان التبشري يف اهلند، فقد أرسل يف 
1917/3/10م للتبشري ابإلسالم يف اململكة املتحدة، ومن هناك أرسل يف 26 يناير/ 

كانون الثاين 1920م إىل الوالايت املتحدة األمريكية كأول مبشر إسالمي هناك. 
كان سيدان املسيح املوعود  حيبه كثريا؛ فقد كتب  عنه يف جريدة »بدر« 
الصادرة يف 1905/4/6م ما يلي: »هناك شاب صاحل من أفراد مجاعيت، متمكن يف 
الدين، وهو جمُّ الصفات النبيلة، ويعجز لساين عن بيان خصاله احلميدة؛ أعين حممد 

صادق البهريوي احملرتم«.
اللغة اإلجنليزية، وكان مكلفا بقراءة ما يتلقى سيدان املسيح املوعود  كان  يتقن 
 من الرسائل ابللغة اإلجنليزية وعرِضها عليه بعد الرتمجة، مث يرتجم ما ميلي عليه 

املسيح املوعود  من ردٍّ، كما كان يقوم برتمجة فورية لكالم سيدان أمحد  يف أثناء احلوار مع األجانب، وقد تعّلم العربية أيضا 
. أبمر من سيده

كان أسلوبه يف التبشري بسيًطا فذا ومؤثرا يف النفوس على اختالف مستوايهتا، فذات مرة كان  مدعوًا مع بعض األشراف لشرب 
الشاي عند أحد القساوسة يف إجنلرتا، ويف أثناء احلديث قال هلم: حنن املسلمني ال ندق جرًسا وال نستخدم انقوًسا لنداء الناس 
للصالة، وإمنا نرفع األذان. فقال احلضور متسائلني: ما هو األذان؟ فقال: اآلن سوف أرفع لكم األذان. فوافق اجلميع، وبدأ برفع 
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األذان، وكان املشهد رائًعا ال يوصف؛ إذ كان  يؤذِّن بني اإلجنليز املسيحيني يف بريطانيا ويف بيت قسيس، وكلهم مشدودون إليه 
ويستمعون إىل كلمات األذان بشوق، فلما أهنى األذان قال احلاضرون ما معناه: حنن مل نفهم الكلمات العربية. فرتجَم هلم كلمات 

األذان بشرح موجز، فتأثر اجلميع، وهكذا قد رفع أول أذان يف إجنلرتا، ويف بيت قسيس. 
ذات يوم كان  ميشي يف أسواق لندن برفقة زميل له، فوقع نظره على مكتبة الثالوث -حيث تباع الكتب عن املسيحية- فتوجها 
إليها، وسأل زميله صاحب املكتبة: ماذا تقصدون من الثالوث؟ فقال القسيس )صاحب املكتبة( : الثالوث هو األب واالبن وروح 
القدس؛ وهؤالء الثالثة يشّكلون إهًلا واحًدا، ويف الوقت نفسه كل واحد منهم إلٌه مستقل يتصف جبميع قدرات األلوهية، وكون الثالثة 
واحدا والواحد ثالثة، إمنا هو سرٌّ روحي. عندئذ قال له: إن هذا التفسري خيالف العقل. وبينما هو خياطب القسيس، إذ وقع نظره 
على كتاب بسعر ثالثة بنساٍت، فأخرج  من جيبه بنًسا واحدا - طالًبا شراء هذا الكتاب- وقدمه له متبسمًا، فقال له القسيس 
بكل أدب: اي أستاذ، سعر الكتاب ثالثة بنسات وليس بنسا واحدا، فقال  لقد مسعُت وفهمت جيدا، لكنين قدمت بنسا 
واحدا بسب تفسريك، فالثالثة واحد، والواحد ثالثة يف رأيك، فخِذ الواحد بدل الثالثة. عندئذ أدرك القسيس انتقاده  للعقيدة 

املسيحية، فقال ضاحكا »اي أستاذ، إن األمور التجارية ختتلف عن األمور الدينية، هذا شيء وذاك شيء آخر«. 

 5. املولوي شري علي
شهادة  انل  ابكستان،  يف  سرغودا  حملافظة  التابعة  إْدرمحان  قرية  مواليد  من  هو 
الكرمي  للقرآن  ترمجته  إجنازاته  أبرز  ومن  اإلجنليزية،  اللغة  يتقن  وكان  البكالوريوس، 
إىل اللغة اإلجنليزية، وقد أقام هبذا اخلصوص ثالث سنوات يف لندن. يقول صاحبه 
األستاذ ملك غالم فريد أمحد: إن املولوي كان ينشغل يف ترمجة القرآن وتفسريه طول 
اليوم، وكان قد بلغ من العمر 72 عاما. وكلما استيقظُت ليال وجدته يناجي ربه يف 
املسجد ساجدا وقائما، وكان يطيل الصالة لدرجة أنه يظل يعبد ربه وحده حىت بعد 
أن يفرغ املسجد من املصلني. كان بسيط امللبس، ويرتدي يف الشتاء بطانية مسيكة، 
ومن أخالقه املتميزة مبادرته يف إلقاء السالم على اآلخرين، حىت إذا لقي طفال كان 
يسبقه يف إلقاء السالم، ومن عشقه لسيده وسيدان املسيح املوعود  أنه دخل 
املسجد ذات يوم متأخرًا، فجلس عند األحذية، فوقع نظره على حذاء املسيح املوعود 

قريبا منه، فقام مبسحه بذيل عمامته الناصعة البياض. 
كان املولوي شري علي  صاحلا عابدا ورعا متواضعا خيشى هللا ويواسي الفقراء ويساعد الطالب يف الدراسة، وكان الناس يعّدونه 
من أولياء هللا ويلقبونه ابملََلك، حىت إن أحد األمحديني اإلجنليز القدامى يف لندن قد وصفه ابملَلك؛ ومن عالمات ورعه أنه تلقى ذات 
يوم رسالة عليها طابع غري خمتوم من مكتب الربيد، فقال له أحد اجلالسني حوله: إن هذا الطابع غري خمتوم، وميكن استخدامه من 

جديد. فمزّقه قائال »لقد أّدى مهمته«. 
لقد تشرف بتدريس سيدان املصلح املوعود  يف الصغر، وحني أصبح خليفة، أمَّره على قاداين يف غيابه عشرات املرات، وحني خرج 

 إىل لندن يف عام 1924م، أمَّره على اجلماعة يف اهلند أبسرها. 
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إمعاان يف تفصيل مبدأ قرآين أصيل، نكرر عبارة طاملا ذكرانها يف 
التنويع  جملرد  ليس  القرآن  يف  الرتادف  أن  وهي  سابقة،  مقاالت 
اللفظي، وإمنا له غاية سامية، بيث ال يغين لفظ عن مرادفه يف 
الذكر احلكيم، وكيف ال ومن صفات ذلك  أي موضع من آي 

الوحي أنه حكيم وحمكم؟!

اخلامس  اخلليفة  جوالت  اإلعجاب  دواعي  من  الفكرة:  منشأ 
املتواترة هنا وهناك، ولقاءاته املتواصلة بصناع القرار، ورسائله إىل 
ويف كل كلمات  العاملي،  السالم  ترسيخ  بغية  والزعماء،  القادة 
أن  فكرة  على  املوعود  املسيح  خليفة  يركز  احلكيمة  حضرته 
الدولية هلو  التعامالت  أجواء  والقسط عن  العدل  مبدأي  غياب 

عن  يغيبان  ال  والقسط  العدل  فإن  العامل..  لسالم  األول  املهدد 
ه العكسي حنو هاوية  كيان اجتماعي إال عمه الفساد، وبدأ عدَّ
والقسط  العدل  عن  هاهنا  نتحدث  ملاذا  وقفة،  وهنا  االهنيار.. 
بصيغة املثىن؟! أوليس كال اللفظني مرادفا لآلخر، بيث ميكن له 
أن حيل حمله يف أي تعبري؟! هذا ما سنتناوله ابلطرح ضمن فسحتنا 

يف رايض لغتنا العربية هلذا الشهر.

العدل يف القرآن: وردت مادة »ع – د - ل«  ومشتقاهتا اللفظية 
يف القرآن اجمليد يف بضعة وعشرين موضعا يف سياقات تناولت مبدأ 
املعاملة اإلجتماعية ابملثل، سواء على صعيد التعامل الثنائي بني 
فردين، أو على الصعيد األسري أو االجتماعي، أو حىت الصعيد 
العاملي على مستوى التعامالت بني الدول. فاملعاملة ابلعدل بني 
طرفني تتمثل يف معاملة كل منهما اآلخر مبا حيب أن يلقاه منه، 
يعين أن تسود املساواة جو العالقة بينهما. والعدل بني طرفني وأن 
يقف طرف اثلث موقف احلياد بينهما، فيلتزم ابملسافة نفسها بينه 
ننتقي  القرآنية  املواضع  الطرفني املختصمني. ومن مجلة  وبني كال 
شيئا على سبيل االختصار لضيق املقام، فعلى سبيل املثال يقول 

تعاىل:
نْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل﴾  )1( ﴿َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَ

﴿ِإنَّ اللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل وَاإْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب﴾ )2(
وَاِحَدًة...﴾  )3( ْعِدُلوا فـَ ﴿...َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَ

نْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم﴾ )4( ْعِدُلوا بـَ ﴿َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَ
مما سبق نلحظ قامسا مشرتكا بني اآلايت اليت وردت فيها مادة »ع 
– د – ل« أبي من مشتقاهتا اللفظية، فالعدل فيه إشارة صرحية 
إىل املساواة، سواء بني فردين أو فريقني يعدل كل منهما اآلخر، 
أي يعادله ويساويه، أو فردين أو فريقني خمتصمني حيتكمان إىل 
طرف اثلث حيكم بينهما، فيجب على ذلك الطرف احلاكم أن 
إليه.  احملتكمني  املختصمني  من كال  نفسها  املسافة  على  يقف 
التساوي  فكرة  يتضمن  القرآنية  السياقات  يف كافة  إذا  العدل 

سامح مصطفى -مصر
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واملساواة. وهللا تعاىل أيمران ابلعدل، مبعىن أنه أيمران ابحلكم على 
أنفسنا بنفس املعيار الذي حنكم به على اآلخرين، وأن نعاملهم 

بنفس املعاملة اليت حنب أن نلقاها منهم.

القسط يف القرآن: كذلك القسط يف القرآن وردت مادته اللغوية 
ولكن يف  أيضا،  موضعا  بضعة وعشرين  »ق – س – ط« يف 
سياقات بعيدة نوعا ما عن مبدأ املساواة، ننتقي منها كذلك على 

سبيل االختصار لإلملام ابلفكرة اآلايت اآلتية:
﴿َشِهَد اللَُّ أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو وَاْلَماَلِئَكُة وَُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما اِبْلِقْسِط 

اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم﴾ )5(
ُلوَن  ْقتـُ ِ وَيـَْقتـُُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ َويـَ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفرُوَن آِباَيِت اللَّ

رُْهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم﴾  )6( َبشِّ الَِّذيَن أَيُْمرُوَن اِبْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فـَ
َتاَمى اِبْلِقْسِط﴾  )7( ُقوُموا لِْليـَ ﴿وََأْن تـَ

﴿وََأِقيُموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َواَل خُتِْسرُوا اْلِميزَاَن﴾  )8(
والقسط يف أبسط معانيه هو النصيب احملدد، وننقل من املعاجم 
من  واحد  َأخذ كل  يقال:  والنَِّصيُب.  ُة  احِلصَّ »الــِقْسُط:  مثال: 
َته« )9(، ومن البديهي أن ختتلف مقادير  الشركاء ِقْسَطــه، َأي ِحصَّ
حظ  مثل  فللذكر  مثال،  املواريث  يف  واألنصبة، كما  احلصص 
الذكر  من  أكثر  احلياة  على  املقبلة  ولألنثى  عام،  بوجه  األنثيني 
املدبر، كما يف حالة توزيع املرياث بني االبنة واجلد. فاحلاصل أن 
وإال كانت  املساواة،  مبدأ  ابلضرورة  تتضمن  ال  ابلقسط  املعاملة 
منطوية على جور كبري. ويف بالد ما ابت يسمى ابلعامل الثالث، 
من سوء  امتعاض  نوابت  اجملتمع  من  واسعة  تنتاب شرائح  طاملا 
يؤدي  مما  نفسه،  اجملتمع  يف  أخرى  بشرائح  مقارنة  العام  الوضع 
أعيننا  أبم  رأينا  فئوية.  ومطالبات  ثورات  إىل  املطاف  هناية  يف 
إضراابت عديدة قامت يف بلدان اخلريف العرب، مطالبة ابملساواة 
التفاوت يف األعباء أو اخلربات،  الطرف عن  يف األجور، غاضة 
فكان مآهلا إىل االهنيار يف النهاية، وما زالت تلك اجملتمعات تعاين 
تبعات مثل تلك اإلضراابت الفئوية املطالبة بصص متعادلة من 

لقد  خباٍف.  عنا  الشيوعية  الثورات  جمتمعات  مآل  وما  األجور. 
وقفت هذه الثورات اجلاحمة عند جمرد املطالبة ابلعدل بغض النظر 
عن القسط. ال جند جمتمعا يتساوى فيه الناس من حيث مقدار 
لن يكون  نفسه، حيث  تلقاء  اجملتمع من  وينهار هذا  إال  املوارد 
أي من أفراده باجة إىل اآلخر. فاملعاملة ابلقسط بني الناس ال 
ما  ُيعطى كلٌّ  ولكن  نفسه،  النصيب  منهم  ْعَطى كل  يـُ أن  تعين 
يستحق وإن كان أبكثر مما يعطاه الطرف اآلخر. ال يسوغ العقل 
مثال أن تتساوى رواتب املوظفني على الرغم من اختالف األعباء 
واخلربات، فالتعامل ابلعدل هنا يف هذا املوقف هو الظلم بعينه، فال 

مناص من التعامل ابلقسط يف مثل هذه املواقف.

من  األكثرية  وقعت  طاملا  الدقيقة:  والشعرة  والقسط،  العدل 
الناطقني ابلعربية يف خطأ غري مقصود، متثل يف اخللط بني العدل 
والقسط من حيث املعىن، ال سيما إن كانوا من أنصار الرتادف 
جملرد التنويع والتنميق. أما مصنفو املعاجم من أهل اللغة واملتبحرين 
فيها فال جيرؤ على االنتقاص من مقامهم وجهودهم إال جاحد، 
وإن مل تشِف كثري من تصانيف املعاجم غليل كثريين، ال لتقصري 
املصنفني، ولكن رمبا لقصور فهم كثري من املتأخرين أمثالنا. فمثال، 
ورد يف معجم الفروق اللغوية ألب هالل العسكري فيما جاء يف 
أن  والعدل:  القسط  بني  الفرق   « والقسط:  العدل  بني  التمييز 
القسط هو العدل البني الظاهر ومنه مسي املكيال قسطا وامليزان 
قسطا؛ ألنه يصور لك العدل يف الوزن حىت تراه ظاهرا، وقد يكون 
من العدل ما خيفى وهلذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بّينت 
وجوهه. وتقسط القوم الشيء تقامسوا ابلقسط. )10( فالظاهر مما 
بتطابق  القول  يف  حرجا  يرى  ال  أنه  العسكري  هالل  أبو  ذكره 
الظهور  على  التمييز  والقسط، وقصر  العدل  مفهومي  بني  املعىن 
واخلفاء، فالقسط عنده عدل ظاهر، والعدل كذلك عنده قسط 
خفي. ولكن برجوعنا إىل سرد اآلايت القرآنية اليت تناولت ماديت 
»ع – د - ل« و »ق – س – ط« نرى أن املسألة أعمق وأغىن.
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كما أسلفنا، فإن احلكم ابلعدل يتضمن معاملة الطرفني احملتكمني 
معاملة متساوية، والوقوف منهما على نفس املسافة، وكما ُنسب 
لفاطمة الزهراء )رضي هللا عنها( قوهلا: »اَي َرُسوَل اللَِّ ِإنَّ َأْزوَاَجَك 
أي   ،)11( ُقَحاَفَة«  َأِب  َنِة  ابـْ يِف  اْلَعْدَل  َيْسَأْلَنَك  إِلَْيَك  َأْرَسْلَنيِن 
يسألنك املعاملة ابلتساوي، بغض النظر عن اختالف الظروف، 
ولكن النيب اخلامت  عامل أزواجه )رضي هللا عنهن( ابلقسط، 
والذي يراعي فيه املقسط مقتضى احلال، بيث إن معاملة تتطلبها 
البكر الشابة ختتلف عن تلك اليت تتطلبها الثيب العجوز، والقول 
بوجوب التساوي يف املعاملة يف موقف كهذا يشبه القول بوضع 
مجيع التالميذ مهما اختلفت أعمارهم أو ميوهلم أمام اختبار واحد 
دون مراعاة للفروق الفردية فيما بينهم. إن املعاملة ابلقسط تتجلى 
حىت بني األم وأوالدها، حيث ُتبدي أي أم قدرا أكرب من االهتمام 
لولدها الصغري أو املريض، دون أن نصف فعلها هذا ابلظامل، ذلك 
أهنا توصف ابلقسط يف هذا املقام. الفيصل هنا هو أن املقسط 

يراعي مقتضى احلال. 

خالصة القول يف الفرق بني العدل والقسط، أن العدل يتضمن 
القسط حيمل يف طياته شيئا  بينما  املساواة بني مجيع األطراف، 
من املواساة وفق ما يقتضيه احلال. وبلغة العصر نقول أن العدل 
هو تطبيق نص القانون، بينما القسط يعين تطبيق روح القانون، 
فالفرق بني العدل والقسط ميكن إمجاله يف عبارة تقول أن »ما بني 

العدل والقسط مثلما بني املساواة واملواساة«.

عودة إىل الم الوىل: إذا كان ُجلُّ الناطقني ابلعربية قد غفلوا 
العربية يف  الدقيق بني مفرديت »عدل« و«قسط« يف  الفرق  عن 
الناطقني  اللوم على غري  إلقاء  لنا  االستعمال العصري، فال حيق 
ابلعربية حني يغفلون أو حىت يتغافلوا عن أصل اللفظة املرادفة ملعىن 

العدل  أو القسط يف لغاهتم.. 
إذا ما ألقينا نظرة غري متخصصة على ألفاظ اللغة اإلنكليزية الدالة 

على العدل بشكل عام، واملتداولة يف هذا العصر، جند لفظة
وبني  بينها  الكبري  التشابه  إدراك  علينا  يتعذر  فــال    »justice«

»ِقْسط« العربية، ولكن أشهر املعاجم اإلنكليزية اليت تبحث يف 
أصول األلفاظ جندها تتهرب من هذه احلقيقة، عمدا أو سهوا، ال 
ميكننا البت اآلن، ولكن على أية حال، فإن هذه املعاجم ُترجع 
املفردة »justice« إىل األصل الالتيين »justus«.. غري أن الفقر 
القول  إىل  دفعا  يدفعنا  بفروعها  والالتينية  لإلنكليزية  االشتقاقي 
أبن »justice« اإلنكليزية ال ميكن إال أن تكون ابنة أو حفيدة 
اإلنكليزية  املــفــردة  معاين  راجعنا  إذا  سيما  ال  العربية،  »ِقــْســط« 

)12(  »just« املتداولة

1.  )النساء: 95(   2.)النحل: 19(  3.)النساء: 4( 
 4. )النساء: 031(   5. )آل عمران: 91(  6. )آل عمران: 22(  

7.)النساء: 821(  8. )الرمحن: 01( 
9.لسان العرب، البن منظور، مادة »ق – س – ط«

10. معجم الفروق اللغوية ألب هالل العسكري، » القسط والعدل«.
11. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ابب يف فضل عائشة رضي 

هللا تعاىل عنها.
١٢ Oxford Complex Dictionary, The Origin of the word “justice”.

واليت يذكر قاموس أكسفورد أهنا أحد أسالف مفردتنا »justice«. سنرى 
أن »just« نفسها تفيد معىن التقدير والضبط الذي تتضمنه معاين »ِقْسط« 
العظمى بني  املرتبة  العربية واستحقاقها  العربية. هذا جانب من علو كعب 
اللغات احلية وغري احلية، حىت أهنا اللغة الوحيدة املؤهلة يف تقدير املقسط 
سبحانه وتعاىل ألن حتمل الوحي الكامل، ألهنا لغة يتكلم هبا العامل أمجع يف 

هذا العصر، أدرك هذه احلقيقة أم غفل عنها.

القسط           غري           العدل
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