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األحمدية ميزان الرجال
تــميم أبو دقة

من أمجل ما مسعت عن
املرحوم األستاذ منري
احلصين ،أمري اجلماعة
األول يف سوراي ،أنه كان يقول إن
األمحدية ميزان الرجال ،مبعىن أنك
إذا أردت أن تعرف الرجل وتزن عقله
وفكره وحالته القلبية فاعرض عليه
األمحدية ،وعندها سرتى حقيقته
وستعرفه جيدا.
والواقع أن هذا األمر له أصل ،إذ أن
القرآن الكرمي يبني أن دعوة األنبياء إمنا
هي كالشمس اليت بسطوعها تكشف
ما على األرض من حسن وسيئ.
فالطيبون يربهنون على طيبتهم وعلى
نقاء سرائرهم بقبول املبعوث السماوي،
فيعرفهم الناس بعد أن كانوا كالكنز
املخفي ،أما األشرار فال يصبحون
التقوى

أشرارا بسبب معارضتهم لدعوة األنبياء،
وإمنا معارضتهم لدعوة األنبياء هي اليت
شرهم وخبث طويتهم الذي
تكشف َّ
يكون خافيا على الناس أحياان كثرية.
والواقع أنه بغري بعثة األنبياء واملبعوثني
السماويني يتعذر معرفة اخلبيث من
الطيب .وقد أوضح القرآن الكرمي
أن بعثة األنبياء وحدها هي اليت متيز
اخلبيث من الطيب ،إذ يقول تعاىل﴿ :
ني َعلَى َما أَْنـتُ ْم
َر الْ ُم ْؤِمنِ َ
َما َكا َن هللا لِيَذ َ
ِيث ِم َن َّ
َعلَيْ ِه َح َّت َيِي َز َْ
الطيّ ِ
ِب َوَما
الب َ
َكا َن هللا لِيُ ْطلِ َع ُك ْم َعلَى الْ َغيْ ِب َولَ ِك َّن
َّ
اللَ َْيتَِب ِم ْن ُر ُسلِ ِه َم ْن يَ َش ُاء﴾ (آل
عمران )180
فهذه هي العملية األزلية لتمييز اخلبيث
من الطيب ،وهي اليت مازت إبليس
وأخرجته من صفوف املالئكة منذ

بدء اخلليقة ،إذ مل يتبني ما فيه من
شر وسوء وكرب إال مبعارضة آدم بعد
بعثته .فانطلق بعد أن كان منسجما
مع املالئكة ويفعل فعلهم إىل أن جيعل
حياته مكرسة إلضالل الناس وحرفهم
عن الصراط املستقيم.
و ُّ
احلق أن ما مييز دعوة األنبياء أهنا
تضع صراطا مستقيما واضحا مبنيا
على أسس قوية وراسخة ،بينما ليس
يف يد املعارضني إال الشبهات اليت
تريد أن تعيق سري املؤمنني على هذا
الصراط املستقيم وتريد حرفهم عنه
ليس إال ،وليس عند املعارضني منهج
وال سبيل وال مسلك ،بل يريدون أن
يهيم الناس على وجوههم وتتفرق
هبم السبل بعيدا .فدينهم ليس سوى
معارضة األنبياء واملبعوثني ،وليس
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لديهم هدف سوى أن يبعدوا الناس
بعيدا عنهم أبي طريقة ،وابلطبع ال
يتورعون عن الكذب واخلداع والتدليس
والكذب لتحقيق بغيتهم .مث سرعان ما
سيكتشف الناس أن أفعاهلم وسريهتم
ليست سرية أتقياء بل سرية شياطني
مفسدين.
ومن أمثله ذلك ما رأينا مؤخرا كيف
أن أحد املعارضني املرتدين بعد ارتداده
عن اجلماعة تراه يقول إن كل معت َق ٍد
مقبو ٌل ،مهما كان ،املهم أن تك ِّذب
اجلماعة وترتكها! وإن أول األولوايت
وأوجب الواجبات هو أن تشهد بكذب
مؤسس هذه اجلماعة وتقتنع أبن هذه
اجلماعة هي أسوأ اجلماعات يف التاريخ،
مث اعتقد ما تشاء وافعل ما تشاء!
فسواء كان املسيح حيا يف السماء ونزل
منها ،أو كان ميتا يف األرض وأحياه
هللا ،أو جاء مثيل له يف األمة ،أو أي
احتمال آخر ،فال أبس! فمضمون
دعوته ْأن آمنوا مبا تشاءون ،واعتقدوا
مبا حتبون ،ولكن اكفروا هبذا املبعوث
الرابين هتتدوا! لذلك ليس عجيبا أن
جتده متحالفا مع أانس ختتلف أطيافهم
بشدة ،بل إن فيهم بعض غري املسلمني
حىت ،املهم أهنم مجيعا عنده مهتدون ما
داموا يعارضون هذه اجلماعة ويشهدون
أهنا الشر بعينه!

والواقع أن اهلدف من هذه امليوعة
والزئبقية الفكرية ليس سوى أن يرضي
هذا الشخص وأمثاله مجيع الناس
من كل األطياف ليتحالفوا معه يف
معارضته اليت ليست انبعة إال من
اهلوى واألحقاد الدفينة .لذلك جتد
يفرِون
من هم على هذه الشاكلة دوما ّ
من أن يعلنوا معتقداهتم؛ ألن اختاذهم
موقفا ما من قضية معينة يعين أهنم
سيخسرون تلقائيا من يقول خبالفها.
والواقع أن هؤالء ال دين هلم ،وال قيمة
عندهم ألي معتقدات.
ورغم هذه الزئبقية وامليوعة الفكرية
عموما إال أنك جتد الثابت الوحيد
الذي لديهم هو تكفريهم للجماعة
ورفضهم بنسبتها إىل اإلسالم أبي
طريقة ،وإن مل يصرحوا بذلك .وعدم
تصرحيهم بكفر اجلماعة ليس إال
من ابب امليوعة أيضا ،ألن التكفري
الصريح سيفتح عليهم أبوااب جتعلهم
خيسرون قطاعا من الناس ،كما أن
فتحه عالنية سيؤدي إىل انزالقهم
فيه واضطرارهم لتطبيقه على آخرين،
مما سيشغلهم وسيحرفهم عن هدفهم
الوحيد الذي هو مجع كل من هب
ودب ملعارضة اجلماعة ،بل والتحريض
عليها بكل وسيلة.
أما الشبهات اليت يثريوهنا ،فهي

الشبهات اليت أثريت ضد األنبياء
ابستمرار ،واليت أثريت ضد اإلسالم
والنيب  وما زال يثريها أعداء اإلسالم
حىت يومنا هذا .ومل تكن هذه الشبهات
لتضر اإلسالم يف شيء ،كما لن تضر
اجلماعة يف شيء ،بل هي يف الواقع
مصيدة يقع فيها الذين يف قلوهبم مرض
ممن يعلم هللا ما يف قلوهبم ،فيطردهم هبا
من مجاعة املؤمنني ،وهي مناسبة ليطلع
املؤمنون على درر خفية كامنة حتت
الشبهات تزيدهم إمياان وثباات ويقينا.
ابختصار ،حال املعارضني هو حال
إبليس اللعني الذي قال﴿ :ق َ
َال فَب َِما
ْوْيـتَِن لََْقـ ُع َد َّن لَُ ْم ِص َرا َط َك الْ ُم ْستَ ِق َيم
أَغ َ
* ُثَّ َلتَِيـَّنـ ُه ْم ِم ْن َبـ ْ ِ
ِم َوِم ْن
ي أَيْ ِديه ْ
ِم َو َع ْن أَيَْانِِ ْم َو َع ْن ََ
ِم
شائِلِه ْ
َخ ْل ِفه ْ
ِين﴾ (األَعراف
َوَل َتِ ُد أَ ْكَثـ َرُه ْم َش ِاكر َ
)18-17
ولكن ،صدق هللا تعاىل إذ قال يف
وصف املهتدين الذين يسريون على
صراط مستقيم والضالني الذين ميشون
مكبني على وجوههم﴿ :أَف ََم ْن يَْ ِشي
َّن يَْ ِشي َسوًِّي
ُم ِكبًّا َعلَى َو ْج ِه ِه أَ ْه َدى أَم ْ
َعلَى ِص َر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم﴾ (امللك )23
فطوىب ملن ثقلت موازينه ورجحت
كفته يف ميزان األمحدية ،واخليبة
واخلسران ملن خفت موازينه وهوى يف
قعر اجلحيم.
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التقوى

