كلمة التقوى

2

لقد استجاب هللا تعاىل لنبيه خامت النبيني  يف
أول األمر وآخره ،فأعز مجاعة اإلسالم األوىل
بِ ُع َم َر بن اخلطاب  ،وأعز مجاعة اإلسالم
الثانية بـ «فضل عمر» ،ونعين به اثين خلفاء املسيح املوعود،
بناء على نبوءة تلقاها والده اإلمام املهدي واملسيح املوعود
حضرة مرزا غالم أمحد القادايين  .وال يزال راصد الواقع
يعدد فضائل العهد امليمون خلالفة حضرة مرزا بشري الدين
حممود أمحد  والذي ابرك هللا تعاىل عهد خالفته ذاك
عمرا وعمال ،فامتد ذلك العهد املبارك إىل  52عاما ،أي
ما يزيد على النصف قرن ،وكانت تلك املدة حافلة جبالئل
األعمال ،ومزدانة بكنوز األقوال .لقد فتح ذلك الفاتح
العظيم بتأييد هللا تعاىل قلوب العباد ،كما فتح الفاروق من
قبل األراضي والبالد ،فكان الفتحان استجابة جلية لدعاء
النيب  وحتقيقا لنبوءته .نعم ،أو مل يستجب  دعاء النيب
يعز اإلسالم أبحد العمرين؟! بلى ،قد استجاب،
إذ دعا أن َّ
وأي استجابة! بل إنه ما زال يستجيب ،فسبحان من عنده
خزائن كل شيء ،فين ّزِل لنا منها كنوزا ُع َمرية.
وعلى ذكر نبوءة االبن املوعود ،ففي العشرين من هذا
الشهر (فرباير) من عام 1٨86م َّ
تلقى املسيح املوعود
 إهلاما طويال عن جميء ابن موعود له إىل هذه الدنيا
يناط به شرف إعالء كلمة الدين احلنيف وإظهار اإلسالم
َص ْرَن احلديث على
على الدين كله ،وقد كان ،فإذا حنن ق َ
مدة خالفة حضرته غاضني الطرف عما مضى قبلها
من عمره املبارك ،والبالغ آنئذ  25ربيعا ،ألدهشتنا قوة
شكيمة ورابطة جأش ذلك الفىت اهلمام الذي أعاد إىل
األذهان فتوة الفاتح املسلم أسامة بن زيد بن حارثة رضي
حتمل عبء
هللا عنهما .إن حداثة سن املصلح املوعود يوم َّ
أمانة مجاعة املؤمنني البسا قميص اخلالفة ،لدليل عظيم
التقوى
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على صدق دعوى مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية.
إننا طاملا نرى مجاعات تنفض مبجرد وفاة مؤسسها،
وهذه قاعدة راسخة ال تُستثىن منها سوى مجاعة أسسها
هللا تعاىل بيده ،إن هذا ابلفعل ما حدث ،فبعد انتقال
سيدان املسيح املوعود  إىل الرفيق األعلى ،مأل
أعداء اجلماعة الدنيا ضجيجا ،ظنا منهم أهنم ختلصوا
قضت مضاجع نفوسهم
لألبد من تلك الدعوة اليت طاملا ّ
األمارة ،ولكن هيهات ،فسرعان ما َّ
بكتَهم هللا تعاىل على
خطيئتهم ،إذ أقام اخلليفة األول للمسيح املوعودَّ ،
فنغص
إىل األبد فرحتهم ،مث ملا تويف حضرته ،فرح آخرون ممن
رأوا يف اخلالفة ُمبَ ِّكتًا قاسيا لنفاقهم ،ولكن مل تدم فرحتهم
طويال ،إذ سرعان ما أقام هللا تعاىل اخلليفة الثاين ِّ
مبكتا
هلؤالء املنافقني.
ودفعا لشبهة رمبا تنشأ يف قلوب البعض نتيجة سوء الظن،
أو سوء الفهم يف أحسن األحوال ،إذ يرى البعض يف احتفال
املسلمني األمحديني بيوم املصلح املوعود يف العشرين من
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“

قد فتح ذلك الفاتح العظيم بتأييد الله تعالى
قلوب العباد ،كما فتح الفاروق من قبل األراضي
والبالد ،فكان الفتحان استجابة جلية لدعاء النبي
 وتحقيقا لنبوءته .نعم ،أولم يستجب عز
وجل دعاء النبي إذ دعا أن يع َّز اإلسالم بأحد
العمرين؟! بلى ،فقد استجاب ،وأي استجابة! بل
إنه ما زال يستجيب ،فسبحان من عنده خزائن
كل شيء ،فينزِّل لنا منها كنوزا ُعمرية.

”

فرباير من كل عام بدعة ال أصل هلا ،وأن االحتفال مبيالد
أحد أو وفاته ضرب من الضالالت .نقول دفعا لتلك
الشبهة أننا ال حنتفل مبيالد املصلح املوعود  ،والذي
كان يف  12يناير 1889م وإمنا حنتفل بذكرى حتقق نبوءة
صدق املسيح املوعود يف  20فرباير.
ويف عدد التقوى هلذا الشهر فرباير  2018ال يفوتنا أن
نقدم بني يدي القارئ العزيز مقاالت نلقي من خالهلا
الضوء على هذه املناسبة املضيئة بطبيعتها ،وهذا فقط
من ابب التذكري بتأييد هللا تعاىل ملسيحه املوعود إبثبات
صدق ما أنبأ به عن والدة حضرة املصلح املوعود 
والذي ال زالت اجلماعة اإلسالمية األمحدية تتقلب فيما
َّنزله هللا تعاىل على ذلك الرجل اهلمام من نِع ٍم عظام .كما
سيطلع القارئ الكرمي على مقاالت أخرى ذات صلة
هبذا السياق ،منها ما يتناول حتقق نبوءات يف حديث
حضرة خامت النبيني نفسه ،وكيف أنه  قد َّ
بشر منذ
 14قران بوالدة ذلك الغالم احلليم ضمن أحاديثه نزول

حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 
املسيح املوعود يف آخر الزمان ،وهذا ما سيكتشفه ُقـ َّراء
فسحة اللغة يف عدد هذا الشهر .ويف فلك إثبات صدق
مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،ومبا أن هذا هو حمور
ارتكاز تلك اجلماعة املباركة ،نقدم بني يدي القارئ أيضا
مقاالت متعددة مبذاقات خمتلفة ،منها ما هو أديب ومنها
ما هو اترخيي ،هذا إىل جانب مواد أخرى متنوعة..
ندعو هللا تعاىل يف هذه األايم أن يدمي علينا  نفحاهتا،
فنظل ننهل من معني بركات املصلح املوعود  لتظل
تلك شعلة متوقِّدة تشهد بصدق سيدان خامت النبيني 
واملسيح املوعود  ..آمني.
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