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التقوى

كلمة التقوى

يف سعي حثيث ال يكل وال ميل حنو غاية مثلى، 
وهــي إظهــار اإلســام علــى الديــن كلــه، ال تفتــأ 
اخلافــة الراشــدة علــى منهــاج النبــوة جتــوب العامل 
اتركــة بصمــة مضيئــة حيــث حتــل، فــا تغــادر بقعــة من بقــاع هذا 
العــامل املاضــي بتســارع حنــو تدمــر نفســه إال ويتــم وضــع األســاس 
حلياة مفعمة بقيم اإلنسانية. ويف مشهد متكرر ابستمرار يشاهد 
العــامل أبم عينيــه إىل جانــب وضــع حجــر األســاس ملســجد مــن 
مساجد اجلماعة اإلسامية 
شــجرة  غــرس  األمحديــة، 
ذات  لفتــة  يف  خضــراء، 
مدلول عميق ومغزى بعيد، 
ففائدة الشجرة من ظل ومثر 
ومجــال منظر َتَطاُل اجلميع، 
وكذلك رسالة حمبتنا موجهة 

إىل اجلميع. 
إن تعاليــم اإلســام احلنيــف بلغــت مــن الرقــي واالتســاع حبيــث 
مشلت اإلنسانية كلها على تعدد واختاف شعوهبا برداء واحد، 
  ونزلت رســالته على اإلنســان الكامل ســيدان حممد املصطفى
َثى َوَجَعْلَناُكْم  َها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُنـْ مؤكدة أْن  ﴿َي أَيـُّ
َقاُكْم﴾ )احلجرات:  َعارَُفوا ِإنَّ َأْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَتـْ َباِئَل لِتـَ ُشُعواًب َوقـَ
14(، فــكان التعــارف والتآخــي بــن مجيــع بــي آدم أولويــة مــن 
أولــويت اإلســام احلقيقــي. ولكــن عجبا!! فقد قصــر املتأخرون 
مــن أكثــر الفقهــاء معــى األخــوة علــى أتبــاع الديــن الواحــد، بــل 
وكثرا ما قصروه على أتباع املذهب الواحد، مث زاد الطن بلة أن 
قســموا العامل الرحب إىل دارين اثنتن: دار إســام، ودار حرب، 
فامنحــت شــيئا فشــيئا أواصــر األخــوة متامــا، الــي جــاء اإلســام 

ليوطدها..
ر املــوىل الرحيــم ســبحانه أن ينعــم علــى اإلنســانية بفرصــة  لقــد قــدَّ
جديدة متمثلة يف اخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والي 
 ، وضــع هللا تعــاىل بــذرة دوحتهــا بيــد حضــرة املســيح املوعود

الذي أحب مجيع بي البشر كما حتب األم الرؤوم أوالدها بل أكثر 
من ذلك، مث تبع خطاه خليفته األول موالان نور الدين الذي أحب 
اجلميع كذلك دون متييز بن أديهنم أو طبقاهتم االجتماعية، فعاجل 
أوجــاع أبــدان اهلنــدوس والســيخ واملســيحين واملســلمن علــى حــد 

سواء، وطاملا كان يعاجل احملتاجن منهم دون مقابل ُيذكر. 
قميــص  املوعــود  للمســيح  املوعــود  االبــن  تعــاىل  ألبــس هللا  وحــن 
اخلافــة، وصــار بفضلــه تعــاىل اخلليفــة الثــاين، جتلَّــت قيمــة احلــب 
يف شــخصه ، وشــهد بذلــك األابعــد قبــل األقــارب، وال زال 
الكثــرون مــن أبنــاء وأحفــاد العائــات الســيخية ممــن قطنــوا قــادين 
حيتفظــون جبميــل الذكــريت مــع ذلــك احملــب الــذي فــاض قلبــه هلــم 
حبــا فأحبــوه وكنُّــوا لــه االحــرام والتقديــر. مث ال ينقضــي نصــف قرن 
هي مدة خافة املصلح املوعود املباركة، إال وقد أُثِخَنت اإلنسانية 
جبــراح حربــن عامليتــن جــزاء ســوء األدب وجتاهــل نــداءات احملبــة 
املتكررة من جانب اخلليفة الراشد مرزا بشر الدين حممود أمحد. 

ويتــوىل اخلليفــة الثالــث حضــرة مــرزا انصــر امحــد )رمحــه هللا( قيــادة 
مجاعــة املؤمنــن، وابلتزامــن مــع عهــد خافتــه بــدأ فصــل االضطهاد 
الديــي املنظــم للجماعــة اإلســامية األمحديــة، اضطهــاد ترعــاه دول 

وحكومات يف القرن العشرين، وعلى الرغم 
مــن  كل ذلــك مل َتــُب جذوة احلب املتقدة 
بشــعار  صوتــه  فرفــع  خليفتنــا،  قلــب  يف 
ألحــد«،   كراهيــة  وال  للجميــع  »احلــب 

الخالفة اإلسالمية 
األحمدية 

و109 أعوام من الحب والسالم
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وترجــم هــذا الشــعار إىل واقــع عملــي متمثل يف مشــروعات خرية 
عابــرة للقــارات مطلقــا مشــروع »نصرت جهان« أي، نصر العامل 
كلــه ومواســاته، علــى اختــاف شــعوبه وقومياتــه وأدينــه، فعمــل 
على هنضة الشعوب األفريقية الي خرجت لتوها منهكة من حتت 
وَّهتــا، دون أن ينتظــر  ْوهتــا وقـُ وطــأة االســتعمار الــذي اســتنزف قـُ

حضرته جزاء منها وال شكورا.
وحيــن عهــد خافــة اخلليفــة الرابــع حضــرة مرزا طاهــر أمحد )رمحه 
هللا(، والــذي يديــن لــه العــرب بنعمــة إطــاق أول بــث للتلفزيــون 
اإلســامي األمحــدي، ومــن بــن براجمه برانمــج »لقاء مع العرب« 
والذي شغف خاله قلوب كثر من املشاهدين العرب حبا. إن 
ذلك احلب الصادر من قلب املشاهد جتاه ذلك الوجه النوراين ما 
كان لينبع لوال قوة حب يشعها قلب اخلليفة الرابع )رمحه هللا(.

واآلن ال تــزال ســفينة احلــب جاريــة، ويقــود دفتها اخلليفة اخلامس 
)أيده هللا( وخال مســاعيه املشــكورة ال يكاد حضرته يســتقر يف 
مــكان، فيجــوب العــامل وُيعلِّــم اإلنســانية كيف تقرب من خالقها 
 وكيف تتخلص من الساسل واألغال الي صنعتها العداوة 

والبغضاء بن بي نوع اإلنسان..
اآلن وعلى ســبيل التســاؤل، أيفي القلب الســليم أن تكون هذه 
اجلماعــة الطيبــة حمــض افــراء مفٍر أو صنيعة اســتعمار كما حياول 
أن يــروج اخلصــوم؟! وعلــى ســبيل االفــراض اجلــديل أهنــا كذلــك، 
والعياذ ابهلل، فكيف هلا أن تلتزم مبنهج واحد ال حيود عنه طوال 
تلــك املــدة الــي تقــارب قــران وعقــدا مــن الزمــان دون أن حتيد عنه 
قــدر أمنلــة، ومهمــا واتتهــا الفرصــة؟ إهنــا حقــا مجاعــة احلب، وهي 
شــجرة طيبــة أصلهــا اثبــت كمنهجهــا، وفروعهــا يف الســماء تــؤيت 

مثارها الطيبة كل حن.
ويتزامــن عــدد التقــوى هلــذا الشــهر ابحتفــال اجلماعــة اإلســامية 
األمحديــة يف شــى بقــاع املعمــورة مبــرور 109 أعــوام علــى بــدء 
اخلافــة الراشــدة الثانيــة علــى منهــاج النبوة مصداقــا لنبوءة حضرة 
مــع جهــود  العظيمــة  املناســبة  هــذه  . وتتزامــن  النبيــن  خــامت 
ونــداءات حضــرة اخلليفــة اخلامــس للمســيح املوعــود يف إحــال 

الســام العاملــي، والــي متثلــت مؤخــرا يف خطــاب حضرتــه )نصــره 
هللا( يف منتــدى الســام الوطــي الرابــع عشــر ابململكــة املتحــدة، 
واملنعقد يف مسجد بيت الفتوح يف اخلامس والعشرين من مارس/

آذار املنصرم. 

جتــد عزيــزي القــارئ داخل العدد تغطية فعاليات املنتدى وحتديدا 
َها  كلمة حضرة أمر املؤمنن التارخيية الي ندعو هللا تعاىل أن َتِعيـَ

ُأُذٌن وَاِعَيٌة.
جعلنــا هللا وإيكــم ممــن يســتمعون الكلــم فيتبعــون أحســنه، وآخــر 
دعــواان أن احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام على أشــرف 
املرســلن ســيدان ومــوالان حممــد املصطفــى خــامت النيــن وعلــى آلــه 

وصحبه أمجيعن إبحسان إىل يوم الدين.

 

انظــروا كيف للخافــة اإلســامية األحمدية 
أن تلتــزم بمنهــج واحد ال حيــود عنه طوال 
تلك المــدة التــي تقــارب قرنا وعقــدا من 
الزمــان دون أن تحيد عنه قــدر أنملة، ومهما 
واتتها الفرصة؟ إنها حقــا جماعة الحب، وهي 
شــجرة طيبة أصلها ثابت كمنهجها، وفروعها 
في الســماء تؤتــي ثمارها الطيبــة كل حين.
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التقوى

 حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد

 املصلح املوعود

 الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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التقوى واإلحسان ..
يؤديان إلى كمال االتصال باهلل تعالى

َقــْوا َوالَِّذيَن ُهْم  ﴿ِإنَّ اللََّ َمــعَ الَِّذيــنَ اتـَّ
ُمِْسُنوَن﴾ )النحل 129(

التفسري: 
إن املتقي هو من يقّوي صلته ابهلل تعاىل 
حبيــث يصبــح  ُجنّــًة وســرًا له حيفظه 
ويرعــاه. وأمــا احملســن فهــو مــن حيتمــي 
حبمــى هللا ، مث يســعى ليــأيت ابلدنيــا 
إىل هذا املاذ. إًذا فاحملسن أعلى درجة 
مــن املتقــي. ومــن النــاس من يكون على 
والتقــوى،  الصــاح  مــن  عــاٍل  مســتوى 
ولكنــه ال يهتــّم إبنقــاذ اآلخريــن، بينمــا 
هنــاك مــن يفّكــر يف إصــاح الغــر دون 
أن يصلــح نفســه. فــاهلل تعــاىل يؤكــد هنــا 
أن مــن أراد أن يبلــغ الكمــال يف وصــال 
هللا تعاىل فعليه أن يكون متقًيا، وحمسًنا 

كذلك.
علًمــا أن املتقــي ليــس مــن يعتــزل شــؤون 
احلياة اليومية، كا، بل إن القرآن الكرمي 
يعــّده جاهــًا؛ إمنــا املتقــي مــن تتجلــى 
أمــا  خشــية هللا  يف مجيــع أعمالــه. 
الــذي يبقــى عاطــًا وال يقــوم أبي عمل 
فكيــف ميكــن أن تســتويل عليــه خشــية 
هللا؟ إن كلمة »املتقي« نفسها تشر إىل 
أن هــذا خيــوض غمــار األخطــار، ولكن 
هللا تعــاىل يقيــه وحيميــه. إذن فاملتقي هو 
مــن يقــوم بواجباتــه الدنيويــة، ولكــن من 
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دون أن يتأثر بتأثرها الضار.
مــن  احملســن  ليــس  أن  أيًضــا  ــروا  وتذكَّ
ر، إذ قــال النــي : »أْن  يســِرف ويبــذِّ
تَــك أغنيــاَء خٌر مــن أن َتَدَعهم  تَــدََع َورَثـَ
أيديهــم«  يف  النــاَس  يتكففــون  عالــًة 
)البخاري: كتاب النفقات، ابب فضل 
النفقة على األهل(. فمن معاين احملسن 
الدنيــا  تزيــد  أبعمــال  يقــوم  مــن  أيًضــا 
حســًنا ومجــااًل، ولكــن الــذي خيــّرب بيته 
هــو ابلتبذيــر واإلســراف كيــف ميكن أن 
جيلــب احلســن علــى العامل. فاحملســن من 
حيمــي أهــل بيتــه أواًل مث يتفقــد أحــوال 

اآلخرين. 
يعيــش  أن  أيًضــا  يعــي  ال  هــذا  ولكــن 
اإلنســان حيــاة بــذخ ورخــاء، وحن أييت 
يتلمــس  اآلخريــن  علــى  اإلنفــاق  وقــت 

شى األعذار.
ومن معاين احملسن أيًضا من أتيت أعماله 
بنتائج جيدة. فالذي أييت إنفاقه بنتائج 
ســيئة، ســواء مــن الناحيــة األخاقيــة أو 
َعدَّ حمسًنا.  االجتماعية، فا ميكن أن يـُ
هــذا، وقــد نبّــأان هللا يف هــذه اآليــة أيًضــا 
عــن مــآل احلــرب بــن املســلمن وأهــل 
 ســيكون  فأعلــن أن هللا  الكتــاب، 
مــن كان  املســلمن؛ والبديهــي أن  مــع 
أن  يســتحيل    هللا  مبعيــة  حمظوًظــا 

يتغلب عليه أحد. 

المحســـن أعلى درجة مـــن المتقي. ومن النـــاس من يكون 
على مســـتوى عاٍل من الصاح والتقوى، ولكنـــه ال يهتّم بإنقاذ 
اآلخرين، بينما هناك من يفّكر فـــي إصاح الغير دون أن يصلح 
نفســـه. فالله تعالى يؤكد هنا أن مـــن أراد أن يبلغ الكمال في 
وصال الله تعالـــى فعليه أن يكـــون متقيًا، ومحســـنًا كذلك.

 حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد
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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى

َها  ْعَد َصــَاِة اْلَغَداِة َمْوِعَظًة َبِليَغــًة َذرََفْت ِمنـْ ْوًما بـَ َعــِن اْلِعراَْبِض ْبِن َســارَِيَة َقال:  َوَعَظَنا َرُســوُل اللَِّ  يـَ
َنا َي َرُســوَل اللَِّ؟ َقاَل:  ْعَهــُد إِلَيـْ َقــاَل رَُجــٌل: ِإنَّ َهــِذِه َمْوِعَظــُة ُمــَودٍِّع َفَمــاَذا تـَ َهــا اْلُقلُــوُب فـَ اْلُعيُــوُن َوَوِجلَــْت ِمنـْ
ُكْم  اَعِة َوِإْن َعْبٌد َحَبّشــي. َفِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم يـَرَى اْخِتَاًفا َكِثرًا، َوِإيَّ ــمِع وَالطَّ ْقَوى اللَِّ وَالسَّ ُأوِصيُكْم ِبتـَ
َعَلْيِه ِبُســنَِّي َوُســنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشــِديَن اْلَمْهِديَِّن،  َهــا َضَالَــٌة. َفَمــْن َأْدَرَك َذلِــَك ِمْنُكــْم فـَ َوحُمْــَداَثِت اأْلُُمــوِر َفِإنـَّ

َها اِبلنـَّوَاِجِذ . )سنن الرمذي، كتاب العلم عن رسول هللا( وا َعَليـْ َعضُّ

ُعَها ِإَذا َشــاَء َأْن  رْفـَ بـُوَُّة ِفيُكْم َما َشــاَء اللَُّ َأْن َتُكونَ، مُثَّ يـَ َفَة َقال: َقاَل َرُســوُل اللَِّ : َتُكوُن النـُّ َعْن ُحَذيـْ
ُعَهــا ِإَذا َشــاَء اللَُّ َأْن  رْفـَ َتُكــوُن َمــا َشــاَء اللَُّ َأْن َتُكــوَن مُثَّ يـَ ــوَِّة، فـَ بـُ َهــاِج النـُّ َعَهــا. مُثَّ َتُكــوُن ِخَاَفــٌة َعلَــى ِمنـْ رْفـَ يـَ
َعَها. مُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا  رْفـَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَ رْفـَ َيُكوُن َما َشاَء اللَُّ َأْن َيُكوَن مُثَّ يـَ ا فـَ َعَها. مُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ رْفـَ يـَ
بـُوَِّة،  َهاِج النـُّ َعَها، مُثَّ َتُكوُن ِخَاَفًة َعَلى ِمنـْ رْفـَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَ رْفـَ َتُكوُن َما َشاَء اللَُّ َأْن َتُكوَن، مُثَّ يـَ َجْبِيًَّة فـَ

مُثَّ َسَكَت. )مسند أمحد،كتاب أول مسند الكوفين(

ْلَيْصِبْ َعَلْيِه، َفِإنَُّه  ًئا َيْكرَُهُه فـَ ُهَما : َعْن النَِّيِّ  َقاَل: َمْن رََأى ِمْن َأِمرِِه َشيـْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّ َعنـْ
رًا َفَماَت ِإالَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة. )صحيح البخاري، كتاب الفنت( َمْن َفاَرَق اجْلََماَعَة ِشبـْ

ْلِبَك ِغشٌّ  َيَّ ِإْن َقَدْرَت َأْن ُتْصِبَح َومتِْسَي لَْيَس يِف قـَ َعْنْ أََنٍس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل يِل َرُسوُل اللَِّ : َي بـُ
َقْد َأَحبَِّي، َوَمْن َأَحبَِّي َكاَن َمِعي يِف  َيَّ َوَذِلَك ِمْن ُسنَِّي، َوَمْن َأْحَيا ُسنَِّي فـَ َعْل. مُثَّ َقاَل يِل: َي بـُ أِلََحٍد َفافـْ

اجْلَنَِّة.  )سنن الرمذي، كتاب العلم عن رسول هللا(
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من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتاابت 
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين 
 املسيح املوعود

   املواساة

  
»احلــق واحلــق أقــول: ال يصــح إميــان املــرء أبــًدا مــا مل يْؤثــر راحــة أخيــه على راحة 
نفســه قــدر املســتطاع. إذا كان أخ يل ينــام علــى األرض رغــم ضعفــه ومرضــه 
وأان أســتأثر ابلســرير لكــي ال يســتلقي هــو عليــه مــع أنــي أرفــل يف ثــوب العافيــة 
ا. إذا مل أهنــض ومل أقــّدم لــه ســريري بدافــع احلــب  والصحــة، فحالــي مؤســفة جــدًّ
واملؤاساة، ومل أتذ األرض سريرا يل، فحالي تبعث على الراثء. وإذا كان أخي 
مريضــا ويعــاين مــن اآلالم، وبقيــت انئًمــا نومــا هانئــا، ومل أبــذل جهــدي لتوفــر 
الراحــة والســلوان لــه، فــأان جمحف«. )شــهادة القرآن، اخلزائــن الروحانية جملد 6 

ص 396-395( 

»تذّكروا أّن هللا أيمر أبمرين: أوال، أاّل تشركوا به أحًدا، ال يف ذاته وال يف صفاته 
وال يف عبادته، واثنًيا، أن تواسوا الناس. اإلحسان ال يعي أن يكون موّجًها إىل 
إخوانكم وأقرابئكم ومعارفكم فحســب، بل إىل كلِّ إنســان، بل إىل كّل خملوق 
مــن خملوقــات هللا تعــاىل. ال يهمّنكــم مــا إذا كان الــذي حتســنون إليــه هندوســًيا 
أو مســيحًيا. احلــّق واحلــّق أقــول لكــم إّن هللا قــد قــرر أن أيخــذ أثركم بنفســه؛ وال 
ُيريدكــم أن أتخــذوه أبنفســكم. فكّلمــا ازداد التزامكــم ابلرمحــة والرأفــة وازددمت 
تواضعا ازداد رضا هللا عنكم. إّن يوم القيامة قريب. ال تقلقوا مبا َيصّب عليكم 
اخلصــوم مــن مصائــب. وأرى أنكــم ســتعانون على أيديهم أكثر«. )امللفوظات، 

جملد 9، ص 164 - 165(
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بسم هللا الرمحن الرحيم
الضيــوف الكرام، الســام عليكم ورمحة 

هللا وبركاته. 
مجيــع  األحــزان  أشــاطر  البــدء  يف 
املتضرريــن مــن اهلجــوم اإلرهــايب الــذي 
وقع يوم األربعاء يف وستمنسر، وقلوبنا 
لنــدن يف هــذا  تلهــج ابلدعــاء لشــعب 

الوقت العصيب.
ونيابة عن اجلماعة اإلسامية األمحدية، 
أود أن أؤكــد أتكيــدا قاطعــا أننــا ُنديــن 
عــن  ونعــرب  اإلرهــاب،  أعمــال  كافــة 
تعاطفنا القلي مع ضحاي هذه الفظائع 

الوحشية.
يف كافــة أحنــاء العــامل، تســعى اجلماعــة 

أن هذيــن اهلدفــن مهــا األســاس الوطيــد 
يف  والدائــم  احلقيقــي  الســام  إلقامــة 

العامل. 
وحنــن كمســلمن ســعداء، ألن القــرآن 
مــن  األســاس  الغــرض  أن  أخــبان  قــد 
خلقنــا هــو عبــادة هللا ســبحانه وتعــاىل، 
ويفضــل أن يتــم ذلــك اهلــدف بصــورة 
مجاعيــة يف املســاجد. وممــا يؤســف لــه، 
ويف انتهاك اتم هلذه األهداف السلمية، 
أن بعــض األفــراد أو الفــرق اإلســامية 
حتيد مبســاجدها ومدارســها عن اهلدف 
األساس الذي ُأسست من أجله، حبيث 
والكراهيــة  للتطــرف  بــؤر  إىل  حيولوهنــا 
والتحريض ضد املســلمن من الطوائف 

النزاعات العاملية
واحلاجة إىل العدالة

خطاب أمير المؤمنين  حضرة مرزا مسرور  أحمد   )أيده هللا تعالى بنصره العزيز(

غــراس  غــرس  اإلســامية األمحديــة إىل 
الســام، ووفقــا لتعاليــم اإلســام، ترفــع 
صوهتا ضد هذه الوحشية. وإن منتدى 
الســام الســنوي هــذا ضــروري أيضا يف 
هذا املســعى. وأود أن أشــكر مجيع من 
لبــوا نــداءان مــن الضيــوف الكــرام علــى 

االنضمام إلينا هنا الليلة.
لقــد قــال مؤســس اجلماعــة اإلســامية 
األمحديــة أن هللا تعــاىل قــد بعثــه يف هــذا 
 ، العصــر خادًمــا لنــي اإلســام حممد
يف سبيل حتقيق اهلدفن البارزين للتعاليم 
اإلســامية، ومهــا تقريــب اإلنســانية مــن 
انتباههــا  ولفــت  وتعــاىل،  ســبحانه  هللا 
حنــو أداء اإلنســان حــق أخيــه. وأعتقــد 

مسجد بيت الفتوح في لندن يوم 2017/03/25

منـــتدى السالم الوطني الرابع عشر في المملكة المتحدة 
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األخرى وغر املسلمن أيضا على حد 
ســواء. فــا غــرو أن ُيســبب هــذا األمــر 
توفــا واســع النطــاق مــن املســاجد يف 
العــامل الغــريب، وانطباعا ســيئا عنها أبهنا 

مصدٌر للصراع والفوضى.
هنالــك دعــوات حتريضية تطلقها بعض 
األحــزاب واجلماعــات يف الغــرب حلظر 
املســاجد أو علــى األقــل فــرض بعــض 
ســبيل  علــى  املســلمن.  علــى  القيــود 
املثــال، هنــاك دعــوات حلظــر احلجــاب 
أو املــآذن والرمــوز اإلســامية األخــرى. 
املســلمن  بعــض  أاتح  ولألســف! 
الفرصــة لآلخريــن لكيــل االعراضــات 

ضد تعاليم اإلسام.

املســلم ليــس ملزمــا أبداء صلواته فقط، 
بــل عليــه رعايــة األيتــام وإطعــام الفقــراء 
أيضا؛ وإال فصلواتنا حمض عبث. وقد 
القــرآن  يف  قاطــع  بشــكل  ذلــك  ذكــر 
الكرمي يف اآليت 3 و4 و5 من سورة 
املاعــون: ﴿َفَذلِــَك الَـّـِذي يَــدُعُّ اْلَيِتيــَم * 
َوْيٌل  َوال حَيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِن * فـَ

لِّْلُمَصلَِّن.......﴾.
تقــوم  التعاليــم،  هــذه  إىل  واســتناًدا 
بفضــل  األمحديــة  اإلســامية  اجلماعــة 
هللا بتشــغيل خمتلف املشــاريع اإلنســانية 
مواســاة للمحرومــن، بغــض النظــر عن 
وقــد  لوهنــم.  أو  عرقهــم  أو  عقيدهتــم، 
أنشــأان املستشــفيات واملدارس واملعاهد 

والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  توفــر  الــي 
لبعض أكثر املناطق فقرا وأنًي يف العامل. 
وكل هــذا لوجــه هللا ال نبتغــي عليــه مــن 
اخللــق جــزاًء وال شــكورا. فَهّمنا الوحيد 
هــو إعانــة هــؤالء النــاس علــى الوقــوف 
علــى أقدامهــم حــى يتمكنوا من حتقيق 
آماهلــم وتطلعاهتــم ومــن مث العيــش بثقــة 
وكرامة وحرية. وهبذه الطريقة، بدال من 
أن يصيبهــم اإلحبــاط ويصبحــوا عرضــة 
للتطــرف، ســيكبون ليكونــوا مواطنــن 

مسؤولن وخملصن لدوهلم.
الشــخصي  تقدمهــم  خــال  ومــن 
سيســاعدون أيضــا دوهلــم علــى التقــدم 
حســنة  أســوة  بدورهــم  ويكونــون 

لآلخرين.
اإلســامية  التعاليــم  فــإن  كذلــك 
األساسية هي أن على املسلمن العيش 
بســام مــع مجيع أبنــاء اجملتمع اآلخرين 
وأال يتســببوا هلــم يف أي حــرج. وعلــى 
ْقرِن الكثرون اإلسام  الرغم من هذا، يـُ
ابلعنف واحلرب، رغم أنه ال شيء أبعد 
عــن احلقيقــة مــن هــذا. وبغــض النظــر 
عمــا ميكــن أن يّدعيــه اإلرهابيــون كــذاب 
وزورا، ال ميكــن أبــًدا يف أي ظــرف مــن 
الظــروف تبيــر اهلجمــات أو عمليــات 

القتل العشوائية.
احليــاة  قدســية  اإلســام  حفــظ  لقــد 
توجيهــه  حبســب  وذلــك  اإلنســانية، 

حضرة مرزا مسرور أمحد )أيده هللا(
 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود 
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تعاىل يف سورة املائدة:
ْفــٍس َأْو َفَســاٍد  ْفًســا ِبَغــْرِ نـَ تَــَل نـَ ﴿َمــْن قـَ
مَجِيًعــا  النَّــاَس  تَــَل  قـَ َــا  َفَكَأمنَّ اأْلَْرِض  يِف 
َا َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا﴾  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
)املائــدة: 33(، يلــه مــن بيــان واضــح 
ملــاذا  النــاس:  تســاءل  وطاملــا  وقاطــع! 
جــرت احلــروب يف بــدايت اإلســام؟! 
وكذلك يتســاءلون عن ســبب ارتكاب 
أجــل  مــن  اإلســام.  ابســم  اإلرهــاب 
أذكــر  الســؤال،  هــذا  علــى  اإلجابــة 
دائما آيتن من ســورة احلج من القرآن 
اإلذن ابحلــرب  حيــث صــدر  الكــرمي، 
الدفاعية ألول مرة للمسلمن األوائل. 

قال هللا تعاىل يف سورة احلج:
ُظِلُمــوا  ُهــْم  أِبَنـَّ لُــوَن  َقاتـَ يـُ لِلَِّذيــَن  ﴿ُأِذَن 
َوِإنَّ اللََّ َعلَــى َنْصرِِهــمْ َلَقِديــٌر﴾ )احلج: 
40( ويف اآليــة الاحقــة، يبــن القــرآن 
  األسباب الي من أجلها ُأِذَن للني
ابالخنــراط يف احلــرب الدفاعيــة. حيــث 

يقول تعاىل:
﴿الَِّذيــَن ُأْخرُِجــوا ِمــْن ِدَيرِِهــْم ِبَغْرِ َحقٍّ 
نَــا اللَُّ َولَــْواَل َدْفــُع اللَِّ  ُقولُــوا رَبـُّ ِإالَّ َأْن يـَ
َمْت َصوَاِمُع  ْعــٍض هَلُدِّ ْعَضُهــْم ِببـَ النَّــاَس بـَ
َوِبيَــٌع َوَصلَــوَاٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر ِفيَهــا 
ْنُصرُُه  ْنُصــرَنَّ اللَُّ َمــْن يـَ ا َولَيـَ اْســُم اللَِّ َكثِــرً
ِإنَّ اللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾ )احلج: 41( ماذا 
عســاها تبن تلك اآليت؟! ابلتأكيد، 
إهنــا قطعــا ال متنــح املســلمن الرخصــة 

الســعي  أو  ابآلخريــن  الضــرر  إبحلــاق 
لقتلهــم. بــل إهنــا ُتبُِز واجب املســلمن 
يف محاية األدين األخرى وضمان حق 
مجيــع النــاس يف اإلميــان مبــا يشــاؤون، 
دون أي إكــراه يف الديــن أبيــة صــورة 

كانت.
وابلتــايل فــإن اإلســام هــو الدين الذي 
احلــريت  مبــادئ  األبــد  إىل  حفــظ 
وحريــة  الديــن  حريــة  مــن  العامليــة، 
الضمــر وحريــة االعتقــاد. لذلــك، إذا 
كان مثــة اليــوم مــا يســمى ابجلماعــات 
تقتــل  الــي  اإلســامية  الطوائــف  أو 
النــاس، فــا بــد مــن شــجبها وزجرهــا 
أعماهلــم  إن  العبــارات صرامــة.  أبشــد 
اهلمجيــة تشــكل انتهــاكا صارخــا لــكل 
أن  واضحــا  فليكــن  اإلســام.  تعاليــم 
هؤالء الناس ال معرفة هلم ابلدين الذي 

يّدعون اتباعه.
فعلى ســبيل املثال، ذكر الســيد سيفن 
اإلرهابيــن  ألحــد  حمــاٍم  وهــو  مــاري، 
املشاركن يف هجمات بروكسل وابريس 
صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  اإلرهابيــة، 
فرنســية أن موكلــه ليــس لديــه أيــة معرفة 
حقيقيــة ابإلســام. ويف الواقــع، عندمــا 
ُسئل موكله عما إذا كان قد قرأ القرآن 
يف حياته، اعرف بسهولة أنه مل يقرأه، 

وإمنا قرأ تفسره على اإلنرنت فقط.
وعاوة على ذلك، خلصت ورقة حبثية 

نشرها املعهد امللكي للعاقات الدولية 
يف آذار/ مــارس عــام 2016 إىل أن 
اإلرهابين الذين يعرّفون أنفسهم على 
القليــل  إال  يعرفــون  أهنــم مســلمون ال 
أو ال يعرفــون شــيًئا مطلقــا عــن تعاليــم 
اإلسام. وفيما يتعلق مبلفات الشباب 
وارتكبــوا  تطرفــوا  الذيــن  املســلمن 

اهلجمات يف الغرب، يذكر التقرير:
»إن معرفتهــم ابلفكــر الديــي هــي بــا 
ســابقيهم،  مــن  ضحالــة  أكثــر  شــك 
وكذلك معرفتهم ابلسياسة الدولية ... 
لقــد كان الظلــم غالبــا نقطــة اإلنطاق 
التطــرف  حنــو  أســافهم  رحلــة  يف 
هــذا  علــى  طغــى  وقــد  واإلرهــاب. 
اآلن إىل حــد كبــر الغضــب والدوافــع 
الشــخصية ابعتبارهــا احملركات الرئيســة 

لرحلتهم.
مقــال  يف  ورد  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
قــول  بوســت  واشــنطن  يف  صحفــي 
املســؤول البلجيكي ملكافحة اإلرهاب 

آالن غريغنارد:
تتجلــى  اجملتمــع  علــى  ثورهتــم  »إن 
الصغــرة.  مــن خــال اجلرائــم واجلنــح 
عصــاابت  مــن  جــزء  منهــم  فكثــرون 
الشــوارع. إن مــا جلبــه تنظيــم الدولــة 
مــن  جديــدا  نوًعــا  كان  اإلســامية 
اإلســام الذي شــرع هنجه املتطرف«. 
وهكذا، يقبل اخلباء غر املسلمن أن 
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اإلرهابيــن قــد افــروا »نوًعــا جديــًدا« 
مــن اإلســام ال ميكــن وصفــه إال أبنــه 

تشويه مشن للتعاليم اإلسامية.
إن الذيــن تبنــوا هــذا الصنــف اجلديــد 
ويقتلون با رمحة ويشوهون ويغتصبون 
الكــرمي  القــرآن  حبســب  هــم  األبــريء، 

مدانون بقتل اإلنسانية مجعاء.
ومــن انحيــة أخــرى، مــن الواضح أيضا 
أن من غر املســلمن من ُيشــعل نران 
بعــض  أنفــد  فقــد  والبغضــاء،  العــداوة 
األفــراد أو اجملموعــات بعينهم جهودهم 
والتعريــض  اإلســام  تعاليــم  تشــويه  يف 

بسمعته دون وجه حق. 
ُنشــر  مقــال  يف  املثــال،  ســبيل  علــى 

فوريــن  جملــة  يف  املاضــي  األســبوع 
بوليســيForeign Policy، كتبــت 
شــبكة  عــن  ألــن،  بيثــاين  الصحفيــة 
متطورة وممولة متويا جيدا يف الواليت 
املتحدة، أن هدفها الوحيد هو إشاعة 
اإلســاموفوبيا ووقــف مجيــع حمــاوالت 
نشــر التعاليــم الســلمية لإلســام. جــاء 

يف املقال الوارد يف فورين بوليسي:
»إن شــبكة ممولــة متويــا جيــدا حتــاول 
جتريد املســلمن األمريكين من حقهم 
يف التعبــر وتنشــر سياســة اخلــوف... 
وقــد محــل اليمــن املتطــرف األمريكــي 
املناهــض للمســلمن علــى عاتقه نشــر 
نفــس التفســرات امللتوية عن اإلســام 

الــي ينشــرها تنظيــم الدولــة اإلســامية 
)داعش(.« 

املســلمن  أن  أيضــا  الكاتبــة  وأردفــت 
هــم  املتحــدة  الــواليت  يف  املســاملن 
ضحاي تلك السياسة، حيث كتبت:

متزايــدة  اإلســاموفوبيا  صناعــة   ...«
القــوة حبيــث حتــد مــن مســاحة احلــوار 
املســلمن  وُتقصــي  واملفتــوح،  املتــوازن 
الذيــن يقومــون مبــا يف وســعهم لتعزيــز 
التفسرات السلمية القومية لإلسام«. 

كما قد كتبت:
» الــواليت املتحــدة تتفــاىن يف محايــة 
حريــة التعبــر واحلرية الدينية ... ولكن 
هــذه الشــبكة تســعى اآلن إىل حرمــان 

حضرة أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( يلقي الكلمة الرئيسية يف املنتدى الوطين للسالم
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تتصــرف  احلريــة، كمــا  مــن  املســلمن 
سياســية  أيديولوجيــة  اإلســام  معتــبة 
خطــرة ال دينــا وإســكات وتشــويه مسعــة 

أي مسلم يعارض خمططها.«
وتعطــي املقالــة مثااًل .. شــخٌص مســامل 
اعتنــق اإلســام يف الــواليت املتحــدة، 
جامعيــة  حماضــرة  ألقــى  أن  وبعــد 
اإلســام  تعاليــم  علــى  الضــوء  تســلط 
قــوي  تكتــل  ضــده  تشــكل  احلقيقيــة، 
القتــل  عــن  تصويــره كمدافــع  وحاولــوا 
أســرته  وتعرضــت  واالغتصــاب،  والــرق 
للتهديــد ابلقتــل واالغتصــاب، وُأغرِقت 
اجلامعــة الــي كان يعمــل فيهــا ابلرســائل 
اإللكرونيــة املطالبــة بطرده فورا. وهكذا 
فــإن مثــل هــذه احلاالت تثبت أن هناك 
جهودا متضافرة للتأثر على الرأي العام 
احلقيقيــة  تعاليمــه  ومنــع  اإلســام  ضــد 
مــن الوصــول إىل الغالبيــة العظمــى مــن 

الناس.
واســتنادا إىل أحباثهــا، خلصــت املؤلفــة 

إىل القول:
»وعلــى هــذا النهــج، هــم ينكــرون علــى 
الــي  اإلســام نفــس احلقــوق الوظيفيــة 
تتمتــع هبــا املســيحية، ويكممــون أفــواه 
بــن  للتوفيــق  اســتعدادا  النــاس  أكثــر 
احلديثــة،  األمريكيــة  واحليــاة  اإلســام 

والي قد تكون النقطة األهم« 
نســمع  مــا  أننــا كثــرا  لــه  يؤســف  وممــا 

الساسة والقادة يدلون ببياانٍت حتريضية 
ال داعــي هلــا وال تــدم احلقيقــة، وإمنــا 
اخلاصــة.  السياســية  مصاحلهــم  تــدم 
على سبيل املثال، يف كلمة ألقاها أثناء 
سباقه للرائسة العام املاضي الدكتور بن 
كارســون، الــذي يشــغل حاليــا منصــب 
اإلدارة  يف  الــوزراء  جملــس  يف  عضــو 
اإلســام  وصــف  اجلديــدة،  األمريكيــة 
أبنــه »نظــاٌم للحيــاة« وليــس »دينــا«، 
وعاوة على ذلك قال الدكتور كارسون 

: متحداًث عن مؤسس اإلسام
خيصــص  أن  هــو  اقراحــه  أود  »مــا 
اجلميــع هنــا بضــع ســاعات للقــراءة عن 
اقــرأوا  عــن حممــد...  اقــرأوا  اإلســام.. 
كيف بدأ يف مكة واقرأوا  كيف مل ينظر 
الرضــا....  بعــن  مكــة  النــاس يف  إليــه 
وكيــف كان عمــه ذا نفــوذ وكيــف قــام 
حممــد  اضُطــر  تــويف  وعندمــا  حبمايتــه، 
إىل الفــرار، فذهــب مشاال إىل املدينة... 
حيث حشــد جيوشــه الي بدأت بذبح 

أي شخص ال يؤمن مبا يؤمنون به«.
أان أتفق مع الدكتور كارسون يف اقراحه 
الوقــت  النــاس  خيصــص  أن  بضــرورة 
 ، للنــي  احلقيقيــة  الشــخصية  لقــراءة 
فــإذا درســوا النصــوص حبياديــة، ســرون 
أبنفســهم أن الني  مل يشــارك أبدا يف 
»مذحبــة« لغــر املســلمن وأن مثل هذه 
االدعاءات هَلي تشويه متعمد للتاريخ.

لســنن  نتيجــة  أنــه  هــي  احلقيقــة  بينمــا 
عديدة من االضطهاد املتواصل واملرير، 
ُاْضُطــرَّ وأتباعــه إىل اخلــروج مــن مســقط 
املدينــة  إىل  مهاجريــن  مكــة  يف  رأســه 
حيث عاشــوا بســام إىل جانب اليهود 
احملليــن والقبائــل األخــرى. ومــع ذلــك، 
فــإن كفــار مكــة مل يســمحوا للمســلمن 
بــل حلقــوا هبــم علــى  اهلــادئ،  ابلعيــش 
رأس قوة إىل املدينة وشنوا عليهم احلرب 
سعيا لتدمر اإلسام دفعة واحدة وإىل 

األبد.
اتريــخ  يف  حامًســا  منعطًفــا  ذلــك  كان 

أنا أتفـــق مع الدكتور كارســـون فـــي اقتراحه بضـــرورة أن 
للنبي  الحقيقية  الشـــخصية  لقـــراءة  الوقت  النـــاس  يخصص 
، فـــإذا درســـوا النصوص بحيادية، ســـيرون بأنفســـهم أن 
النبـــي  لم يشـــارك أبدا فـــي »مذبحة« لغير المســـلمين 
وأن مثـــل هـــذه االدعـــاءات لَهـــي إهانـــة تامـــة للتاريخ.
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اإلسام، حيث أذن هللا سبحانه وتعاىل 
للمســلمن خبــوض حــرب دفاعية. وقد 
صــدر هــذا اإلذن، كمــا ورد يف آيت 
القرآن املذكورة سابقا، من أجل إرساء 
املبــدأ العاملــي حلريــة املعتقــد. ومن هنا، 
فإن االدعاء أبن الني الكرمي   كان 
قائــدا حمــاراب أو حمرًضــا علــى احلرب هلو 
ظلٌم وقســوة عظيمــة، وهذه االفراءات 
ال ميكــن إال أن ُتدمــي قلــوب املايــن 
مــن املســلمن املســاملن يف مجيــع أحنــاء 
العــامل. ويشــهد التاريــخ على حقيقة أن 
الني  ســعى بكل ذرة من كيانه إىل 

حتقيق السام واملصاحلة.
مضطريــن  لســتم  الصــدد،  هــذا  ويف 
اســتمعوا  لكــن  بكامــي؛  األخــذ  إىل 
وهــي  مــا كتبتــه روث كرانســتون،  إىل 
يف  العشــرين،  القــرن  يف  ابرزة  كاتبــة 

كتــاب ألفتــه عام 1949 بعنوان »دين 
العــامل«، فمقابــل احلــروب الدفاعيــة الي 
ُفرضــت علــى النــي حممــد ، ذكــرت 
الــي  النوويــة  األســلحة  »كرانســتون« 
املتحــدة خــال  الــواليت  اســتخدمتها 

احلرب العاملية الثانية، فكتبت:
وإراقــة  القتــال  علــى  حيــرض حممــد  »مل 

خاضهــا  معركــة  فــكل  قــّط،  الدمــاء 
كانــت دفاعيــة. لقــد قاتــل مــن أجــل 
البقــاء علــى قيــد احليــاة ... وأبســلحة 
وأســلوب زمنــه ... ابلتأكيــد ال ميكــن 
ألمــة مســيحية مؤلفــة مــن 140 مليون 
شــخص وجُتْهــز اليــوم على 120000 
مــدين عاجــز بقنبلــة واحــدة، أن تنظــر 
بريبــة إىل زعيــم قتــل أبســوأ التقديــرات 

جمرد مخسائة أو ستمائة«
احلمد هلل، ففي مناخ ابت العرف فيه أن 
اإلسام ديٌن للتطرف والعنف، ال يزال 
هنــاك بعــض الصحفيــن غر املســلمن 
الذيــن يكتبــون بنزاهــة وإنصــاف. هلذا، 
أثــي عليهــم للســباحة ضد تيــار الباطل 
والظلــم الســائد. كمــا أود أن أثــي كثرًا 
علــى الســيدة رئيســة الــوزراء البيطانيــة 
القــرآن  مــن  اآليت  بعــض  القتباســها 

الحمــد للــه، ففي منــاخ بات 
العــرف فيه أن اإلســام ديٌن 
هناك  يزال  والعنف، ال  للتطرف 
بعض الصحفيين غير المسلمين 
الذين يكتبون بنزاهة وإنصاف. 
لهذا، أثني عليهم للسباحة ضد 

تيار الباطل والظلم السائد.

منظر عام للحضور يف املنتدى الوطين للسالم، واملنعقد يف إحدى القاعات امللحقة مبسجد بيت الفتوح



المجلد الثالثون، العدد األول، شعبان ورمضان 1438 هـ،  أيار / مايو  2017 م

14

التقوى

﴾ ﴿

وخطبهــا  بعــض كلماهتــا  يف  الكــرمي 
ُمدينــًة االهتامــات املوجهــة إىل التعاليــم 

اإلسامية.
وهنــا أود أن أشــيد أيضــا مبقالــة جلوليــا 
إيــوف، الــي نشــرت يف جملــة »فوريــن 
فيهــا اتريــخ  بوليســي«، وقــد درســت 
خمتلــف الــديانت، مبــا فيهــا اإلســام. 

وخلصت فيها إىل القول:
»ال يوجــد ديــن عنيــف بطبيعتــه، وال 
يوجد دين ســلمي بطبيعته.. الدين - 
أي ديــن - عبــارة عــن مســألة تفســر، 
وغالبــا مــا نــرى يف هــذا التفســر إمــا 

اجلمال أو القبح«.
احملايــد.  االســتنتاج  هــذا  أقــدر  وإنــي 
غــر  األوقــات  هبــذه  منــر  إننــا  وحيــث 
املســتقرة واملضطربة، فإن لديَّ اعتقادا 
راسخا أبن انتقاد بعضنا بعًضا ال خيدم 
أي غــرض وال ميكــن إال أن يؤجــج انر 
العــداوة والبغضــاء. وبــدال مــن ذلــك، 
فــإن حاجــة الوقــت تدعــوان إىل إزالــة 
حواجــز اخلــوف الــي تفرقنا. وبدال من 
إقامة اجلدران الي تفصلنا عن بعضنا، 

علينا أن نبي جسورا تقربنا.
ومــن املفجــع أنــه مــا مــن يــوم ميــر دون 
أخبــار املزيــد مــن الفظائــع واهلجمــات 
اإلرهابية! ومما ال شك فيه أن العامل قد 
ابتــت األخطــار حتــدق فيــه ابملســلمن 
وغــر املســلمن علــى حــد ســواء، ممــا 

حُيتِّم علينا أن نقف ضد مجيع أشكال 
مجيــع  ونســتخدم  والكراهيــة  القمــع 
قدراتنــا لتعزيــز الســام يف العــامل. وإذا 
كنــا حقــا نريــد الســام، فيتعــن علــى 
اإلعــام  السياســين والقــادة ووســائل 
واألحزاب يف العامل أن يتصرفوا حبكمة 

واستقامة. 
وقــد ُنشــرت العديــد مــن التقاريــر الــي 
تشــر إىل أن عــددا كبــرا مــن الشــباب 
شــعروا  ألهنــم  تطرفــوا  قــد  املســلمن 
ابلضيم جرَّاَء تعرُِّض معتقداهتم للهجوم 
والســخرية يف الــدول الغربيــة. هــذا ال 
يعطيهم أبي شــكل من األشــكال أي 
مســؤولن  ويبقيهــم  ُمَســوِّغ،  أو  عــذر 
عن تصرفاهتم. ومع ذلك، ميلي احلس 
الســليم أنــه ال ينبغــي أن نصــب الزيــت 
علــى النــار، بــل جيــب أن نســعى إىل 
معتقــدات  واحــرام  املتبــادل  التفاهــم 
اآلخرين وحماولة إجياد أرضية مشركة.
القــرآن  قــد وضــع  الصــدد،  هــذا  يف   
الكــرمي مبــدًأ يتســم ابحلكمــة العظيمــة 

حن يقول:
َنُكْم﴾  يـْ َنا َوبـَ نـَ يـْ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسوَاٍء بـَ ﴿تـَ

)آل عمران: 65( 
وهنا وضع القرآن مبدًأ ذهبيا يف قضية 
السام، يقول أن على الناس أن يركزوا 
علــى نقــاط االتفــاق والوحــدة. وعلــى 
د األول هو  الصعيــد الديــي، فإن املُوحِّ

هللا ســبحانه وتعاىل نفســه، ولكن هذا 
ال يعــي أن الشــخص املتديــن ال ميكن 
أن يكــون لــه شــيء مشــرك مــع غــر 
املتدينن. وهكذا، علمنا القرآن كيفية 
بنــاء جمتمع ســلمي ومتعــدد الثقافات، 
يســتطيع فيــه النــاس مــن مجيــع األدين 
واملعتقــدات العيــش جنبــا إىل جنــب، 
أبواصــر االحــرام املتبــادل والتســامح. 
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن القــرآن الكــرمي 
يف موضــع آخــر قــد أمــر املســلمن أن 
اآلخريــن  معبــودات  ضــد  يتكلمــوا  ال 
ومقدســاهتم، ألهنــم ابملقابــل سيســبون 
هللا مما ســينتج عنه دوران كا الفريقن 

يف حلقة مفرغة من التظامل الدائم.
وكمــا تعلمــون، فإن موضوع هذه الليلة 
هــو »الصراعــات العامليــة واحلاجــة إىل 
ســنوات  مــن  قلــت  ولقــد   العدالــة«، 
عديــدة أن انعــدام العدالــة قــد أصــاب 
انر  وأضــرم  اجملتمــع  شــرائح  كافــة 
الفوضى. وياَحظ أيضا انعدام العدالة 
يف األمــم املتحــدة، حــى يشــهد أولئــك 
ابألمــم  وثيقــا  ارتباطــا  يرتبطــون  الذيــن 
املتحــدة  علنًــا   علــى أوجــه القصور فيها 
وعدم قيامها بتحقيق هدفها األساسي 
واألمــن  م  ل ـ السـ صــون  يف  املتمثــل 
الدوليــن. علــى ســبيل املثــال، يف مقال 
ب  ـ ـ نيويــورك اتميــز، كت نشــرته صحيفــة 
م  ـ لألمـ الســابق  املســاعد  العــام  األمــن 
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املتحدة، أنتوين ابنبوري:
»أحب األمم املتحدة، ولكنها تفشــل 
علــى الرغــم ممــا أكنــه مــن حــب جتــاه 
األمم املتحدة، إال أني ال ميكني غض 
الطــرف عــن فشــلها، هنــاك الكثر من 
البروقراطيــة والقليــل مــن النتائــج. لقــد 
اُتــذت قــرارات كثــرة بدوافــع سياســية 
األمــم  وأهــداف  قيــم  اتبــاع  بدافــع  ال 
املتحــدة أو احلقائــق الواقعيــة... لكــي 
تســتمر األمــم املتحــدة وتزدهــر، حتتــاج 
هــذا  يتأتــى  ولــن  اتم،  إصــاٍح  إىل 
اإلصــاح إال بفريــق خارجــي يفحــص 

النظام ويوصي ابلتغيرات«. 
معينــة  حكومــات  اتــذت  وابملثــل، 
قــرارات  األخــرة  الســنوات  خــال 
حكيمــة  وغــر  عادلــة  غــر  سياســية 
كان هلــا أثــر ســلي جــدا علــى الســام 
كتــب  كمــا  العــامل.  يف  واالســتقرار 

الصحفي الشهر بول كروغمان مؤخرا 
يف صحيفــة نيويــورك اتميــز عــن حــرب 

العراق عام 2003:
خطــأ  تكــن  مل  العــراق  حــرب  »إن 
بــه  القيــام  بــل هــي مشــروع مت  بريئــا، 
اســتخباراتية  معلومــات  أســاس  علــى 
تبــن خطؤهــا... املــبرات العامة للغزو 

ليست سوى ذرائع بل ذرائع كاذبة.
األمثلــة  هلــذه  تقدميــي  وراء  الســبب 
االدعــاء  اخلطــأ  مــن  أنــه  توضيــح  هــو 
الوحيــد  الســبب  هــم  املســلمن  أبن 
يشــهدها  الــي  املتزايــدة  للصراعــات 
العــامل. ويف حــن أنــه ال ميكــن إنــكار 
أن بعض البلدان اإلســامية هي مركز 
حــروب وصراعــات اليــوم، إال أنــه ال 
مّتحــد  العــامل  بقيــة  إن  القــول  ميكــن 

ومصون من الفوضى.
تقاريــر  هنالــك  املثــال،  ســبيل  فعلــى 

تصاعــد  إىل  تشــر  عديــدة  وبيــاانت 
التوتــر بــن الــواليت املتحــدة والصن، 
بــل وإمكانيــة نشــوب حــرب بينهمــا. 
نطــاق  علــى  مؤخــرا  ذاع  الواقــع،  ويف 
واســع أن مستشــارا مقــراًب مــن الرئيــس 
ترامــب قــد قــال أْن ليــس هنــاك شــك 
يف أن حــراب أمريكيــة صينيــة ستنشــب 
العشــر  أو  اخلمــس  الســنوات  خــال 
صحيفــة  نقلــت  وابملثــل،  القادمــة. 
»تشــاينا مورنينــغ بوســت« يف كانــون 
عســكري  مســؤول  عــن  ينايــر  الثــاين/ 
صيي كبر قوال مماثا مفاده أنَّ احلرب 
األمريكية الصينية مل تعد جمرَّد »شعار« 
فحسب، بل ابتت »حقيقة واقعية«.

وابملثــل، ال تــزال التوتــرات بــن روســيا 
وهتــدد  االزديد،  يف  آخــذة  والغــرب 
ابلتصعيــد يف أي وقــت. ومع اســتمرار 
اخلارجيــة  وزيــر  أخــذ  التوتــرات،  هــذه 

جانب من احلضور أثناء إلقاء حضرة أمري املؤمنني )نصره هللا( كلمته.
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األملــاين الســابق فرانــك فالــر شــتاينماير 
املنــاورات  التحــدث ضــد  عاتقــه  علــى 
العســكرية الــي شــنها حلــف األطلســي 
)الناتــو( ابلقــرب مــن احلــدود الروســية. 

فقد قال يف يونيو املاضي: 
أن  ينبغــي  ال  الــذي  الوحيــد  »الشــيء 
نفعلــه هــو إشــعال الوضــع بصــوٍت عــاٍل 
مــن  للحــرب... كل  وداٍع  وصاخــب 
يفكــر يف أن موكــب الــدابابت الرمــزي 
للتحالف على احلدود الشرقية سيجلب 
األمــن فهــو خمطــئ. وننصح بشــدة بعدم 

تقدمي ذريعة لتجديد مواجهة قدمية«.
أان أتفــق مــع بيــان وزير اخلارجية الســابق 
أن  للــدول  ينبغــي  ال  إنــه  حيــث  مــن 
تســتفز بعضهــا بعًضــا أو أن تســعى إىل 
فــرض ســيطرهتا، بــل عليهــا أن تشــارك 
بدبلوماســية وحتــاول حل اخلافات ودي 
ودون هتديٍد ال داعي له لبعضها البعض. 
ولألســف، ومــع مــرور الوقــت، يبدو أننا 
نفقــد قدرتنــا علــى االســتماع والتســامح 
مــع اآلراء ووجهــات النظــر املخالفــة. إن 
فتــح قنــوات االتصال وتيســر احلوار أمر 
ضروري، وإال فإن القلق العاملي سيزداد.

على أية حال، لقد ذكرُت تقارير خمتلفة 
تشر إىل أننا نتجه حنو مزيد من احلروب 
علــى  تضــاراًب  ونشــهد  الدمــاء.  وإراقــة 
الصعيديــن الــدويل والوطــي، وتصلبــا يف 
املواقف. وبدال من توجيه أصابع االهتام 

وإلقاء اللوم على الطرف اآلخر، قد آَن 
أوان التماس احللول. يف رأيي هناك حل 
واحد متاح ميكن أن يكون له أثر فوري 
يف بــدء عمليــة شــفاء العــامل. وأشــر هنــا 
إىل االجتــار الــدويل يف األســلحة، والذي 

أعتقد أنه جيب تقليصه وتقييده.
أنــه مــن أجــل تغذيــة  حنــن نعلــم مجيعــا 
ببيــع  الغربيــة  الــدول  تقــوم  اقتصادهــا، 
ذلــك  يف  مبــا  اخلــارج،  إىل  األســلحة 
الــدول املتورطــة يف احلــروب والصراعــات 
املســلحة. على ســبيل املثال، قبل بضعة 
أســابيع فقط، ذاع على نطاق واســع أن 
اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة توقــع صفقــة 
أسلحة جديدة لبيع تكنولوجيا صاروخية 
متطــورة ودقيقــة التوجيــه للمملكة العربية 
الســعودية. وعاوة على ذلك، تبن من 
تقرير أصدرته األمم املتحدة العام املاضي 
أنه عندما يتعلق األمر ببيع األسلحة، ال 
ُتطبــق قواعــد القانــون العادية. وخلصت 
إىل أن جمموعــة مــن الشــركات واألفــراد 
والبلــدان كانــت منــذ زمــن طويــل تنتهك 
حظــرا دوليــا علــى توريــد األســلحة إىل 
ليبيــا إلمــداد خمتلــف الفصائــل املتناحــرة 

هناك.
القواعــد  بعــض  ُتطبــق  وابلتــايل، عندمــا 
بشــكل  تنفيذهــا  جيــري  ال  احملــدودة، 
صحيح. ويف حن أن املصلحة األساسية 
لــكل أمــة ينبغــي أن تكــون رفــاه البشــرية 

وحتقيــق الســام، فــإن احلقيقــة املؤســفة 
هــي أن املصــاحل التجاريــة والســعي إىل 
الثروة حيتان دائما االهتمام األول على 
ســلم األولــويت. وحــول هــذه املصــاحل 
الشخصية الضيقة، قال مذيع معروف 
يف الســي إن إن مؤخــرا أنَّ تقييــد جتــارة 
الساح قد يؤدي اىل فقدان الوظائف 
يف شــركات الدفــاع األمــي األمركيــة. 

وخال مقابلة مباشرة قال:
علــى  الوظائــف  مــن  الكثــر  »هنــاك 
توقــف  إذا  أنــه  املؤكــد  ومــن  احملــك. 
األمــي  الدفــاع  مقــاويل  مــن  الكثــرون 
الطائــرات احلربيــة واملعــدات  بيــع  عــن 
العربيــة  للمملكــة  املتطــورة  األخــرى 
فادحــة  خبســارة  فســُنمى  الســعودية 
يف  هنــا  واإليــرادات  العمــل  فــرص  يف 

الواليت املتحدة.« 
وعــاوة علــى ذلــك، يقــال أحيــاان أن 
علــى  »يشــجع«  قــد  األســلحة  بيــع 
الســام فعا، ألن األســلحة ميكن أن 
تكــون »رادعــا«. يف رأيــي هــذا القــول 
ال معــى لــه وال يشــجع إال علــى زيدة 
جــًدا.  اخلطــرة  األســلحة  وبيــع  إنتــاج 
يف الواقــع، إن هــذه املــبرات هــي الــي 
جعلــت العــامل يتــورط يف ســباق تســلٍح 
ال ينتهي. ومن أجل مصلحة البشرية، 
تتجاهــل  أن  ينبغــي علــى احلكومــات 
املخــاوف حــول أن اقتصادهــا ســيعاين 
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إذا ما مت تقييد جتارة األســلحة. وعوضا 
عــن ذلــك، ينبغــي أن يفكــروا يف شــكل 
العــامل الــذي يرغبــون يف تركــه لألجيــال 

الاحقة.
يف  املســتخدمة  األســلحة  مــن  العديــد 
قبــل  مــن  وحــى  اإلســامية،  البلــدان 
اجلماعــات اإلرهابيــة مثــل داعــش، قــد 
ُصنعت يف الغرب أو يف أورواب الشرقية، 
لفــرض  الوقــت  حــان  فقــد  وابلتــايل 
عقــوابت رادعــة تنّفــذ علــى حنــو فعــال. 
وإذا مت اتــاذ هــذه اخلطــوة، أعتقد يقيًنا 
أنــه ميكــن أن يكــون هلــا أثــر إجيايب جدا 
فــإن  وإال  الزمــن.  مــن  قصــرة  فــرة  يف 
البديل ال ميكن تصوره، ولســت حباجة 
إىل تفصيلــه، ألن املقــاالت الــي ذكرهتــا 
حــرب  إىل  وتشــر  بنفســها  تتحــدث 
وال  النطــاق.  وواســعة  موشــكة  أخــرى 
ينبغــي ألي بلــد أو جمموعــة أن تتوهــم 
احلــروب  تبــدأ  آمنــة، ألنــه عندمــا  أهنــا 
فهــي غالبًــا مــا تتطــور بســرعة وبشــكٍل 

غر متوقع.

وإذا نظــران إىل الــوراء إىل احلــرب العاملية 
الثانيــة،  نــرى انــه كانــت هنالــك دوٌل 
عازمة على لزوم موقف احلياد، ولكنها 
ُجــّرت إىل احلــرب يف النهايــة، ويف حن 
يف  والتكتــات  التحالفــات  تســتمر 
التحول والتغر. متتلك اليوم العديد من 
البلــدان أســلحة نوويــة، وإذا اســتخدم 
ســاح واحد فقط من هذه األســلحة، 
فــا ميكــن تصــور العواقــب الــي ســتدوم 
لفــرة طويلــة بعــد رحيلنــا. وبــدال من أن 
نــرك وراءان إراث مــن االزدهــار ألجيالنــا 
القادمــة، ســنكون مذنبــن ألننــا خلفنــا 

وراءان احلزن واليأس.
هديتنا للعامل ستكون جيًا من األطفال 
املعاقــن، واملولوديــن بعيــوب وإعاقــات 
إذا كان  مــا  نعلــم  ال  والذيــن  عقليــة، 
آابؤهــم ســيبقون حــى علــى قيــد احليــاة 

لرعايتهم واالهتمام هبم أم ال.
أنَّ  دائمــا  نتذكــر  أن  جيــب  وابلتــايل 
الســعي لتحقيــق مصاحلنــا اخلاصــة فقط 
حقــوق  علــى  التعــدي  ابلضــرورة  يعــي 

اآلخريــن، وهــذا ال ميكــن إال أن يــؤدي 
علينــا  والبــؤس.  واحلــروب  الصــراع  إىل 
الكارثــة  نفهــم ونــدرك مغبّــة  مجيعــا أن 
الــي نقــف شــفى حفرهتا. كما علينا أن 

ندرك الغاية من خلقنا.
مؤســس  فــإن  البدايــة،  يف  قلــت  وكمــا 
اجلماعــة اإلســامية األمحديــة قــد جــاء 
لتوطيــد العاقــة بــن اإلنســان وخالقــه 
أعمــاق  ومــن  اإلنســان،  نــوع  وتوحيــد 
قلــي، أدعــو أن يثــوب العــامل إىل رشــده 
قبــل فــوات األوان، ورســالي إىل العــامل 
اليــوم  إىل  ال  الغــد  إىل  ينظــر  أن  هــي 
فقــط، دعــوان نرك وراءان إراث من األمل 
إحراقهــم  مــن  بــدال  ألبنائنــا  والفرصــة 

بعواقب خطايان املروعة.
مينــح  أن  هللا  أدعــو  الكلمــات  وهبــذه 
تنقشــع  حبيــث  الرشــد  العــامل  شــعوب 
الغيــوم الكثيفــة الــي تلبّــُد يف األفــق عــن 

مستقبل مشرق ومزدهر.
أدعو هللا أن يرحم البشرية، آمن. شكرا 

جلميع الضيوف، شكرا جزيا لكم.

فإن  السام،  وتحقيق  البشرية  رفاه  تكون  أن  ينبغي  أمة  لكل  األساسية  المصلحة  أن  حين  وفي 
الثروة يحتان دائما االهتمام األول على  إلى  التجارية والسعي  المصالح  المؤسفة هي أن  الحقيقة 
سلم األولويات. وحول هذه المصالح الشخصية الضيقة، قال مذيع معروف في السي إن إن مؤخرا 
األميركية.... األمني  الدفاع  شركات  في  الوظائف  فقدان  الى  يؤدي  قد  الساح  تجارة  تقييد  أنَّ 
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فــإن كل  اثبتــة،  كُســنٍَّة 
مــا ال حيقــق اهلــدف مــن 
عدمــه  يصبــح  وجــوده 
أوىل، فمــا ابلنــا لــو ابت وجــود شــيء 
مــا ال يتوقــف فحســب عنــد عدم حتقق 
إىل  يتعــداه  بــل  منــه،  املرجــوة  الغايــة 
إحــداث نتائــج عكســية غــر حممودة؟! 
ال شــك أن العمــل علــى نقــض ذلــك 
الشــيء وإعدامــه يصبــح أولويــة يف حــد 
ذاتــه، متامــا كالعضــو املريــض والفاســد 
ــَورَّع  تـَ يف جســد اإلنســان، والــذي ال يـُ
عــن بــره لــو خيــف علــى ســائر اجلســد 
مــن تفشــي الفســاد، وهــذه ُســنَّة اثبتــة 
قد أرســاها احلكيم اخلبر وأجرى عليها 
أمــور  وكل  والروحــاين،  املــادي  الكــون 
اخلائــق تســر وفــق هــذه الســنة، حــى 

أبســرها  اإلنســاين  التاريــخ  حركــة  إن 
تنتظــم عليهــا، فكــم مــن ممالــك ودول 
انشــئة ُكتــب هلــا البقــاء واالزدهــار على 
فرطــت  عظيمــة  إمباطــوريت  أنقــاض 
يف اهلــدف مــن وجودهــا! فانــداثر أمــم 
مرجعــه  أخــرى كان  أمــم  فجــر  وبــزوغ 
ِإْذ  ﴿وَاْذُكــرُوا  الرابنيــة  الســنة  تلــك 
وََّأُكــْم  ْعــِد َعــاٍد َوبـَ َجَعَلُكــْم ُخَلَفــاَء ِمــْن بـَ
وهِلَا ُقُصورًا  تَِّخُذوَن ِمْن ُســهُ يِف اأْلَْرِض تـَ
ُيواًت َفاْذُكرُوا آاَلَء اللَِّ  ْنِحتُــوَن اجْلِبَــاَل بـُ َوتـَ
ُمْفِســِديَن﴾)1(،  اأْلَْرِض  يِف  ــْوا  ْعثـَ تـَ َواَل 
ُيضــَرب  أن  األمــر  هــذا  اســتحق  وقــد 
مثا لضرورته، فيقول تعاىل: ﴿َكَذِلَك 
َفَأمَّــا الزَّبَــُد  َيْضــِرُب اللَُّ احلــق وَاْلَباِطــَل 
النَّــاَس  َفــُع  نـْ يـَ َمــا  َيْذَهــُب ُجَفــاًء وََأمَّــا  فـَ
وكذلــك  اأْلَْرِض﴾)2(،  يِف  َيْمُكــُث  فـَ

وردت إشارة مشاهبة على لسان السيد 
املســيح الناصري  حن قال: »ِإنَّ 
ْعَطــى أُلمَّــٍة  ــزَُع ِمْنُكــْم َويـُ نـْ َمَلُكــوَت هللِا يـُ
ْعَمــُل َأمْثَــارَُه«)3(. فلتكــن تلــك الســنة  تـَ
الثابتــة نصــب بصائــران يف أثنــاء قــراءة 
هذه السطور، كي نتمكن من مشاهدة 

الصورة كاملة من منظور أوسع.

واملساجد أيضا
املساجد وهي خر بقاع األرض ملا ورد 
عــن حضــرة خــامت النبيــن قولــه: »خــر 
البقاع املساجد«)4( فإمنا اكتسبت صفة 
اخلرية تلك من اهلدف الذي وضعت 
من أجله، إذ ُيذكر فيها اسم هللا كثرا، 
بكل ما يعنيه ذلك االسم األعظم من 
صفــات حســى، ومبــا يتجلــى يف ذلــك 

سامح مصطفى

الخالفة واملسجد
ورسالة السالم العاملية
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االســم من قيم الربوبية والرمحة والســام. 
فإذا ما فرطت املساجد يوما ما يف تلك 
القيم العليا، فســتنتفي عنها صفة »خر 
البقــاع«، ولــن تكــون اســتثناء من الســنة 
ســتهب  مــا  وســرعان  املذكــورة،  الثابتــة 
الدعــوات مــن القريــب والبعيــد لنقضهــا، 

بذريعة أهنا أمست »مساجد ضرار«.
ر يف علــم هللا تعــاىل أن تنحــرف  لقــد ُقــدِّ
هدفهــا  عــن  واألشــياء  األمــور  بعــض 
اإلنســان  ينحــرف  متامــا كمــا  وغايتهــا، 
أحيــاان عــن غايتــه الي مــن أجلها خلق، 
نفســه  األمــر  أحيــاان  حيــدث  فكذلــك 
ابلنســبة للمســاجد، فــا تــؤدي الغــرض 
الذي ُوِضعت أصا من أجله، بل تكون 
معاكســة لذلــك اهلــدف ومعرقلــة لســبل 
املســجد  أوليــس  ال؟!  وكيــف  حتقيقــه، 
يف حــد ذاتــه صــورة رمزيــة لإلنســان يف 
تكــون  أن  مــن  فبــدال  األمــر؟!  حقيقــة 
تلك املســاجد بيئة لنشــر احملبة والســام 
الكراهيــة  لبــث  بــؤرة  يف حميطهــا كانــت 
واحلقــد وزعزعــة األمــن واالســتقرار حــى 
االســم  ذلــك  جــدارة  عــن  اكتســبت 
املقيــت )مســجد ضــرار(، الــذي ورد يف 
الذكر احلكيم اإلشــارة بشــأنه: ﴿وَالَِّذيَن 
ْفرِيًقــا  َوتـَ وَُكْفــرًا  ِضــرَارًا  َمْســِجًدا  وا  اتََّــذُ
ــْنَ اْلُمْؤِمنِــَن َوِإْرَصــاًدا ِلَمــْن َحــاَرَب اللََّ  بـَ
ْبــُل َولََيْحِلُفــنَّ ِإْن َأرَْداَن ِإالَّ  َوَرُســوَلُه ِمــْن قـَ
ُهْم َلَكاِذُبون﴾)5(.  احْلُْســىَ وَاللَُّ َيْشَهُد إِنـَّ

إن مسجد الضرار هذا، وإن كان ُيدعى 
مسجدا على سبيل العادة واالصطاح، 
إال أنــه ليــس مســجدا علــى احلقيقــة، إذ 
مل يؤســس أصــا علــى الطــراز الروحــاين 
ُيســتغَرب  ال  لــذا  للمســجد،  املعــروف 
ُقــْم  التعليــم اإلهلــي بشــأنه، وهــو: ﴿اَل تـَ
ْقــَوى  ــَس َعلَــى التـَّ ِفيــِه أَبَــًدا َلَمْســِجٌد ُأسِّ

أين كنــت أجــوب املســاجد، فــا أدخــل 
مســجدا وأســتمع إىل مــا يلقــى فيــه مــن 
خطــب إال وأخــرج منــه مشــحوان ابلكــره 
والرغبــة يف االنتقــام مــن كل مــن خيالفــي 
الرأي أو العقيدة، ال أجد تشبيها أنسب 
من أين كنت أخرج من مساجد الضرار 
تلــك بعقليــة مفخخــة، مل يكــن ينقصــي 

النواتج األبرز ملساجد »الضرار« هي )العقول املفخخة(
 واملتمثلة يف خطاابت الكراهية ضد اآلخر

ِفيــِه  ِفيــِه  ُقــوَم  تـَ َأْن  َأَحــقُّ  ــْوٍم  يـَ َأوَِّل  ِمــْن 
حُيِــبُّ  وَاللَُّ  ــرُوا  َتَطهَّ يـَ َأْن  حُيِبُّــوَن  رَِجــاٌل 
املســلم  املــرء  أن  أي  رِيــَن﴾)6(،  هِّ اْلُمطَّ
مأمور من هللا تعاىل بتجنب كل مسجد 
يؤصل خلطاب الكراهية والشــقاق وبث 
الفرقــة وزعزعــة األمــن. ولكــن، مــاذا عن 
الطــراز الروحــاين الــذي ينبغــي أن تكــون 

عليه املساجد مجيعها؟!
أذكــر مــن ماضــيَّ الغابــر قبــل أن يهديي 
هللا تعــاىل إىل بيعــة إمــام الوقــت، أذكــر 

ســوى حزام انســف ألترجم تلك العقلية 
إىل واقــع ملمــوس، فهكــذا اليــوم أغلــب 
املساجد للمسلمن من غر األمحدين، 
إال مــن رحــم ريب، وإان هلل علــى مصائب 

اإلسام.

األوىل،  احلضــارة  األول،  البيــت 
الطراز األول

أي  هنــا  هــا  املقصــود  ليــس  بدايــة، 
طــراز معمــاري أو شــكلي، وإمنــا املــراد 
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هــو الطــراز الروحــاين الــذي ُأســس عليــه 
احلــرام،  هللا  بيــت  أي  األول،  البيــت 
أعــي القيــم النبيلــة للبيــت، والــي جتعــل 
منــه بيتــا ابلفعــل، بــل ولوالهــا ال يكــون 
اإلطــاق،  علــى  بيتــا  اإلنســاين  البيــت 
وتلــك القيــم ميكــن اختزاهلــا يف كلمــات 
ثــاث: األمــن، واحلــب، واحلريــة.. تلك 
القيم الي على أساسها يتسى للفرد أن 
يعيــش آمنــا مطمئنــا علــى نفســه مهمــا 
لســائر  خمالفــة  اختيــاره  نتيجــة  كانــت 
األعضــاء، بــل ال يتوقــف األمــر عنــد أن 
يعيــش املــرء آمنــا داخــل جــدران البيــت 
بل حيظى كذلك ابحلب، فيعيش حمبواب 
علــى اختافــه. تلك هي قيم البيت الي 
بيــت  ألول  الروحــاين  الطــراز  شــكلت 

وضع للناس يف األرض.
لَلَّــِذي  لِلنَّــاِس  ُوِضــَع  ْيــٍت  بـَ َأوََّل  ﴿ِإنَّ 
َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمَن﴾)7(، وكان  ِبَبكَّ
البيــت احلــرام هو النموذج األوحد الذي 
أقيمــت وتقــام على منوذجه وهديه مجيع 
البيوت إىل وقتنا هذا )َوُهًدى لِْلَعاَلِمَن(، 
ســواء كانــت تلــك البيــوت مســاكن أو 
مســاجد، فإن مجيعها مؤســس على قيم 
األمــن واحلــب واحلريــة، كذلــك بــدايت 
احلضــارة علــى حــد تعبــر البعــض »متتــد 
جذورهــا يف التعــاون واالتصال«)8(، وما 
كان لتلــك احلضــارة أن تنشــأ لــوال القيم 

الي وفرها ذلك البيت األول.

وديانهتــم، ومل ال؟! أومل يقــل رب 
َجَعْلنَــا  ﴿َوِإْذ  ســبحانه:  البيــت 

ْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس وََأْمًنا﴾)9(؟! اْلبـَ
لقــد بــدا املســجد بصــورة مصغــرة 
يف حيــاة خــامت النبيــن، بــدا مثابــة 
اختــاف  علــى  مجيعهــم  للنــاس 
ديانهتــم، ففيــه ُكِتبــت وثيقة املدينة 
كأول وثيقــة حقوقيــة مدنيــة تعلــن 
بــن  الســلمي  التعايــش  وتؤصــل 
ديانت ثاث )اإلســام واليهودية 
والوثنيــة( يف موطــن واحــد. كذلــك 
وفــد  النــي  اســتقبل  ذاتــه  املســجد  يف 
نصــارى جنــران، بــل ومســح هلــم أبرحييــة 
شــعائر  يقيمــوا  أن  نفــس  طيــب  وعــن 
صاهتــم فيــه مفرشــا هلــم رداءه الطاهــر. 
ــس  مؤسَّ   مســجده  ألن  هــذا  كل 
علــى الطــراز الروحــاين للمســجد احلــرام، 
فانطبــق عليــه الوصــف احلكيــم: ﴿َوَمــْن 

َدَخَلُه َكاَن آِمًنا﴾)10(.  

مثابة للناس وأمنا
هكــذا كان البيــت األول، والــذي ُبنيــت 
وفق منوذجه كل البيوت من بعد. وي له 
مــن تعبــر مجيــل يعطــي احلــق يف دخــول 
البيــت للجميــع دون متييــز! اجلميع على 
اختــاف قومياهتــم وأجناســهم وألواهنــم 

بيت هللا احلرام

املسجد النبوي
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مسجد بيت الفتوح

ــُس العامل ســبل  َلمُّ اخلالفــة الراشــدة وتـَ
السالم

لقد جعل هللا تعاىل عامة املسجد احلق 
أن يكون مؤسسا على قيم البيت األول

كمــا أســلفنا، وتلــك القيــم أمجلتهــا آي 
الذكــر احلكيــم يف لفــظ »التقوى« فيقول 
ْقــَوى  ــَس َعلَــى التـَّ تعــاىل: ﴿َلَمْســِجٌد ُأسِّ
ِفيــِه  ِفيــِه  ُقــوَم  تـَ َأْن  َأَحــقُّ  ــْوٍم  يـَ َأوَِّل  ِمــْن 
َتَطهَّرُوا﴾ )11(. واملســلم  رَِجاٌل حُيِبُّوَن َأْن يـَ
ويف  إال  املســجد  يدخــل  ال  األمحــدي 
صميــم نيتــه التطهــر مــن كل مــا يدنــس 
لبــاس تقــواه، مــن كراهيــة وحســد وغــل 
وحقــد وبغــض ألي مــن خلــق هللا تعاىل، 
ويف ســبيل تلــك الغايــة احلميــدة خيفــض 
جناحه خللق هللا مجيعا مواساة وحبا، فا 
عجــب مــن أن تلقــى مســاجد اجلماعــة 
اإلســامية األمحدية ترحيًبا يف األوســاط 
الغربيــة نتيجــة لســعيها احلثيــث لرســيخ 
قيــم احلــب واحلريــة والســام الــي أســس 

عليها البيت األول. 
الراشــدة  اخلافــة  دور  يــبز  هنــا  مــن 
الثانيــة علــى منهــاج النبوة يف هذا الوقت 
احلــادي  القــرن  مــن  ابلــذات  العصيــب 
والعشــرين، حيــث ابتــت صــورة اإلســام 
أكثــر  لــدى  ابإلرهــاب  موحيــة  ككل 
النــاس يف العــامل الغريب، ولعلهم معذورون 
يف هــذا، ال ســيما وأهنــم كســائر النــاس 
واقعــون حتــت أتثــر الصــورة املتحيــزة ضد 

اإلســام والــي تروجهــا اآللــة اإلعاميــة 
العاملية. 

ولكــن، ومبــا أن العــامل ابت يبحــث عــن 
ســامه بلهفــة، فــإن حبثــه هــذا وضعــه يف 
يــروج  الــذي  اإلســام  اســتكناه  موقــف 
صورته اإلعام الغريب املضاد، وسر كونه 
يؤصــل لإلرهــاب العاملــي، ولكــن يفاجــأ 
العــامل أبن مــا يــروَّج عــن اإلســام إعاميا 
مصلحــة  ألجــل  افــراء  حمــض  إال  ليــس 
هنــاك صــورة  وأن  ســيما  مــا، ال  طــرف 
مشــرقة لإلســام آخــذة يف االنتشــار يف 
شــى بقــاع العــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه، 
وتتمثــل يف مجاعــة املؤمنــن األخــرة الــي 
تدعــو ليــل هنــار إىل احلــب للجميــع، وال 
كراهيــة ألحــد، بــل وترجــم دعوهتــا تلك 

ســواء كان عشــوائيا أو منظمــا، تواجهــه 
ابالنتشــار الســلمي، ففــي الوقــت الــذي 
أعلــن فيــه األحراريــون عــن عزمهــم علــى 
تدمــر قــادين دار األمــان، أعلــن اخلليفة 
الثــاين  عــن إطــاق مشــروع التحريك 
اجلديــد ليخــرج بدعــوة اإلســام احلقيقــي 
مــن شــبه القــارة اهلنديــة إىل كافــة أرجــاء 

العامل. 
خطــاابن  هنــاك  أن  احلديــث  خاصــة 
كل  ويعلــن  مســجدين،  مــن  خيرجــان 
منهما أنه الناطق الرمسي ابســم اإلســام، 
وال تتواىن اآللة اإلعامية غر اإلســامية 
يف الرويــج للخطــاب املســيء لإلســام 
علــى  حيــض  ديــن  اإلســام  أن  بدعــوى 
مشــرقة  صــورة  هنــاك  بينمــا  الكراهيــة، 
خطــاب  يف  متمثلــة  لإلســام 
والــي  الراشــدة،  األمحديــة  اخلافــة 
يبــدد إشــراقها ظلمــة الصــورة الزائفة 
واملفتعلة، حبيث تثبت تلك الصورة 
ِبنُــوِر  اأْلَْرُض  ﴿وََأْشــرََقِت  مشــهد 

رهبَِّا﴾)12( على وجه احلقيقة.

1 )اأَلعراف: 75(    2 )الرعد: 18(
3  )ِإجْنِيُل َمىَّ 21 :43(   4 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة 

املصابيح، كتاب الصاة، ابب املساجد ومواضع الصاة
5 )التوبة: 107(    6 )التوبة: 108( 

 7 )آل عمــران: 97(    8 املتاعبــون ابلعقــول، هربــرت 
الكتــاب  املعرفــة،  عــامل  سلســلة  العربيــة(  )الرمجــة  شــيللر، 
243، ص41     9 )البقــرة: 126(  10 )آل عمــران: 

98(    11 )التوبة: 108(      12 )الزمر: 70(

ترمجــة عمليــة منــذ 128 عامــا هــو عمــر 
تلــك اجلماعــة منــذ أتسيســها أول مــرة. 
الغريــب يف أمــر تلــك اجلماعــة أهنــا منــذ 
نشــأهتا تواجــه االضطهــاد بــكل أشــكاله 
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َفِتيَّــــــــــْة مبَِْســــــــــــــــرُوٍر  ِخــاَفتــــــــــــُـــَنا 

قَـــــــــــْوٍم خِبَـــْرِ  اأُلاَنِس  ـــَر  َخيـْ يَـــا  فـَ

قَــــــــــــْرٍن  ْعـــَد  بـَ ُعيُــــوٌن  ـــرَّْت  قـَ ِبُكـــم 

َمْعـــــــَك  وِت  ـــرُ اجَلبـَ َذا  هللا  أِبَنَّ 

ُوِهْبنـــــــَـــا َقـــْد  ُروٍح  َمـــاِل  َخزَائِـــُن 

َمْعـــُه املَـــاُل  َيِفْيـــُض  َفَمْهِدْيُكـــْم 

ُكــــــــرُوٍب  ِمـــْن  َفـــرِّْج  يـُ هللا  َعــــَسى 

َنْظـــٍر  ِبَعـــْنِ  َأُجــــوُل  ابيِل  َفَمـــا 

الَبِيَّـــْه ـــْنَ  بـَ َهـــــــــــا  َشأنـُ َعِظيْـــــــــــــــٌم 

َســـِنيَّْْه َأْفَضـــااًل  ِفيْــــــــــــــَك  نَـــــــــــــا  ُرزِقـْ
َجِليَّـــْه)1( ِلَمْهِديـــــــــــــَنا  ِإَشـــــــــــــــارَاٌت 

َمِعيَّـــْه!)2(  ِمـــْن  أَْنِعـــْم  هللا،  حِبَْمـــِد 

َوِصيَّـــْه َأمْسَـــــى  ـــٍد  حُمَمَّ وقَـــــــــــــوُل 
َســـِويَّْه)3( ُتْم  ِشـــئـْ َمـــا  ِمْنـــُه  َفُحـــوزوا 

األْســـــــــــــَبِقيَّْه ِصـــرَاَط  َوَيهــــــــــــــــِديْــــــــُكْم 
مَسِيَّـــا؟!)4( أَْبِغـــي  رَاِشـــٍد  مبَـــاٍض 

 سيدي مسرور ..                        

نوح الزمان
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1.  جديــر ابلذكــر أن اخلافــة الراشــدة الثانيــة علــى منهــاج النبــوة قــد أمتــت قرهنا األول يف عهد حضرة مرزا مســرور أمحد 
نصره هللا و أيد.

2.  إشارة إىل اإلهلام املبارك الوارد يف كتاابت املسيح املوعود  و الذي نصه : »إين معك ي مسرور«.

3.  إشارة إىل قول خامت النبين سيدي حممد  أن يف عهد املهدي يفيض املال حى ال يقبله أحد.

 4.  قصدت ابملاضي الراشد هنا اخلافة الراشدة األوىل.

 5.  أصبحت من املسلَّمات لدي أن لكل من خلفاء املسيح املوعود نظرًا يف اخلافة الراشدة األوىل على منهاج نبوة 
الرســول اخلــامت ، بيــد أن حضــرة مــرزا مســرور ليــس لــه نظــر يف اخلافــة األوىل، فــكأن هللا أراد بــه أن يبــدأ عصرا جديدا مل 

خيتبه السابقون و ال جتربَة له يتعلم منها الاحقون، و هلذا جاء الوحي املبارك »إين معك ي مسرور«.

6.  أفهم السفينة املذكورة يف القرآن اجمليد على أهنا إشارة إىل اخلافة، و من يستقلها انج، وغارق من يعتزهلا حى و إن 
كان من املصدقن، و لعل هذا ما تشر إليه مجيع وصاي اخلافة بضرورة البيعة و عدم االكتفاء مبجرد التصديق القلي.

  شعر وفكرة: سامح مصطفى

اأَلوَّلِيَّـــْه)5( الُقـــرُوِن  يف  ُمَضـــاٍه 

اجَلاِهــــــــــــــــــــــــــِليَّْه جُيِْيـــُح  ِبطـــــــوفَـــــــــــــــاٍن 
زَِكيَّـــــــــــــْه)6( قَــــــــــــــٌة  ُمَصدِّ وََأْفئِـــَدٌة 

لِـــــــــــــــــــــْلَبِّيْه جَنَـــــــــــــاٌة  َوُفــــْلـــُكــــُكـــــــُم 

َقِصيَّـــْه َكَمــــــــــــــاالٍت  رُْجـــــــــــــــــــو  نـَ بِـــِه 

ْعــــــــــــــــــُلو َقِويَّـــْه خِبَاِمــــــــــــــــِس ِإْصـــــــــــــــــــَبٍع تـَ

َوِنيَّـــْه َقــــــــــــــــِطٍع  ُمنـْ َغيـــــــــــــــــــــــــْـــُر  رََجـــاٌء 

َمثِـــــــــــــــْيـــــًا  َوَلُكـــْم  َســـيِِّدي  مَسِيًّـــا 

َأَذاٌن  منَـــــا  اأُلاَنِس  مَسْـــِع  ِإىَل 

لُــــــبٍّ ُكلُّ  ِفيْـــــــــــــــــــــــــَنِة  لِلسَّ َفَســـارََع 

َمـــوٍْج  َهْوَجـــاِء  يِف  أَْنـــَت  نُـــوٌح  فـَ

َكَمـــااًل  َلَغـــْت  بـَ ِبُكـــْم  نَـــا  تـُ ِخافـَ

أَيْــــــــٍد ِمْثــــُل  متَـــــاٌم  َكَمـــــاُلكم 

ِفْيُكـــْم  اخُلَلفـَـــاِء  َخاِمـــَس  َي  َأاَل 
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الخالفة في اإلسالم

حلمي مرمر

تعــاىل  هللا  خيلــق  مل 
ليســتخلَفه،  إال  اإلنســاَن 
فــكل إنســان حيــوي بــذرة 
اخلافة، وهو قادر عليها، مصبوغ هبا، 
لكــن مــن األرض مــا هــو قيعــان، ومنها 
ما هو أجارد، ومنها ما هي طيبة حتفظ 
املــاء وتنبــت العشــب واملرَعــى،  وتلــك 
هــي األرض الــي خيتارهــا ســبحانه إذا 
وشــريعَته  وحيــه  مــاء  يســتودع  أن  أراد 
ظــلُّ  مجاعتــه  يف  فاخلليفــة  خلقــه،  يف 
هللا يف خلقــه، والســلطان يف ســلطنته،  
واملرشــد يف جوقتــه ومريديــه،  والشــيخ 
امليــزان  رمانــة  هــو  علمــه   طــاب  يف 
الــي ال يســتقيم بدونــه وزن،  وال ينبــت 
مــن غــره نْبــٌت،  وال ُيقبَــل مــن دونــه 
، وال  ُحكٌم،  وال ُيهَدى من دونه ضالٌّ
ُيعلَّــم مــن دونــه درس،  وعامــة صدقــه 

فــاح مســعاه،  وجنــاح مبتغــاه،  وحتقــق 
وعوده،  وتبعيُة نواميس الكون ألدعيته  
وانشــغاهُلا مجيعــا يف اتســاق وتناغــم مــن 
أجــل إجنــاح خططــه وتصديــق نبوءاتــه، 
وإعاء كلمته كأهنا مجيعا تنطق بلسان 

تصديقه وأتييده كأهنا جوارحه. 
ســاٍع،  ســْعي  مثــرة  ليســت  واخلافــة 
وال نتيجــة اجتهــاد جمتهــد،  وإمنــا هــي 
ســبحانه  للمــوىل  تشــهد  رابنيــة  ِهبــٌة 
بصــدق الوعــد، ألنــه هــو الــذي وعــد 
ابالستخاف  وهللا إذا وعد وىف، وهو 
القائل يف كتابه العزيز: ﴿َوِإْذ َقاَل رَبَُّك 
لِْلَمَاِئَكــِة ِإينِّ َجاِعــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة 
﴾)1(، فلــم تكــن خافــة آدم  مــن 
مثــرات مســاعيه  ونتائــج ِحَيلِــه، كذلــك 
قال تعاىل لنبيه داود : ﴿َي َداُوُد ِإانَّ 
َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف اأْلَْرِض﴾)2(، كذلك 

وعد كل من كان من الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلــات أن جيعلهــم خلفــاء األرض، 
وأن جيعلهــم أئمــًة وجيعلهــم الوارثن ألهنم 
تنــوَّروا بنــوره واهتــدوا هبديه، فقال تعاىل: 
﴿َوَعــَد اللَُّ الَِّذيــنَ آَمنُــوا ِمْنُكــْم َوَعِملُــوا 
اأْلَْرِض  يِف  ُهْم  لََيْســَتْخِلَفنـَّ احِلَــاِت  الصَّ
ْبِلِهــْم﴾)3(،   َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
فهــو الــذي يســتخلف ويصطفــي وجيتــي 
أقــرب  األنبيــاء ألهنــم  اصطفــى  وخيتــار، 
البشر إىل مثاله وأمسائه وصفاته، واجتىب 
اخللفــاء ألهنــم أقرهبــم إىل مثــال األنبيــاء، 
واختــار األوليــاء لقرهبــم إىل اخللفــاء، مث 
إذا شــاء صــرَّ الــويلَّ خليفــة، وإذا شــاء 
صــرَّ اخلليفــة نبيــا، وإذا شــاء صــرَّ النــيَّ 
خامتــا  للنبيــن مبــا حــاز مجيع  كماالهتم، 
ومبا صار للمؤمنن أاب  وأزواجه  أمهاهتم 

، وصاروا هم له مجيعا أبناًء .
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منــذ أن كلَّــم هللا تعــاىل اإلنســان األول 
وهو أيىب إال أن يتم نوره،  ومتام نوره يف 

استمرار وحيه ونبواته وخافته. 
وجــوده  دوام  األرض  يف  اخلافــة  بقــاء 
ودوام  وحمبتــه،  بــه  التعلــق  ودوام   
االستمساك بشرعه، ودوام عبادته وقبول 

نقشه والتشبه بصفاته ودميومة أمسائه.
ســراج  علــى  اجلهــل  ريح  هبــت  كلمــا 
أراد  نــوره   تطفــئ  أن  تريــد  خافــة هللا 
عســاكره  فرســل  مشــيئته،   نفــاذ  هللا 
الفســاد،   ذلــك  دون  لتحــول  الروحانيــة 
وميدهــا ســبحانه مبــدد مــن زيــت شــجرته 
ويســطع  ذابلتــه  تضــيء  حــى  املباركــة، 
نــوره  فرتعــب الضــواري اجملرمــون،  ويفــر 
وينقلــب  أثيــم،  جبــان  امليــدان كل  مــن 
الســحر علــى الســاحر، فــا يفلح حيث 
أتــى،  ويكيــدون كيــدا،  ويكيــد كيــدا،  
وهــذا أوان ينتهــي إليــه إمهــال الكافريــن، 
وتشتعل جذوة سراج هللا فيُسر الناظرين، 
ويضــيء  طريــق الســالكن، ويهــدي بــه 

الضالن.
أجســاد  ماتــت  وإن  اخلافــة  متــوت  ال 
احليــاَة  فــارق  وإن  متــوت  وال  النبيــن، 
علــى  خفــَي  وإن  متــوت  وال  اخللفــاُء، 
يف  فاألوليــاء كامنــون  األوليــاء،  النــاس 
اخللــق كمــون النــار يف الزنــد، ال يعرِّفهــم 
هللا إال ملن يشاء، ذرية أرواٍح بعضها من 

بعض وهللا مسيع عليم.

رَِجاِلُكــْم  ِمــْن  َأَحــٍد  َأاَب  ــٌد  حُمَمَّ َمــا َكاَن 
النَِّبيِّــَن، وأاب  َوَخــامَتَ  َرُســوَل اللَِّ  َوَلِكــْن 
الصاحلــن،  ومرشــد األوليــاء النورانين، 
وحتسســوا  برشــده،   اسرشــدوا  فلمــا 
ســبيله وأســوته،  وأوقــدوا  مصابيحهــم 
مــن ســراجه،  صــار ابــُن أيب قحافــة أاب 
بكــر،  وصــار ُرَويــع مكــة ُعمــراً، وصــار 

رعاة الشاء أمراء العاملن.
عندمــا فــارق رســول هللا  الدنيــا  مل 
يفارقهــا إال وقــد اســتودع أاب بكــر روحه 
الطاهرة فحلت فيه طهارُته،  واستولت 
علــى كيانــه كله، وجردته من كل كدورة 
بقيــت،  وكل ذرة يف ركــن ركــن كانــت 
قد انزوت،  فصار طهراً كلُّه، واستخلفه 
علــى صــاة النــاس،  فاســتخلفه علــى 
روح دينهــم،  واســتخلفه عــن نفســه ملــا 
أدرك أنــه صــار كأنــه هــو، وأدرك أبــو 

بكر ذلك ووعاه. 
 وملا تقدم الناَس يف الصاة قد أدركها،  
وملا أصرَّ رسوُل هللا على أال يصلي هبم 

غــره أدرَكهــا، وقــد أدركهــا عمــر عندمــا 
قال له  ملا اســتعَر اخلاف يف الســقيفة: 
»امــدد يــدك أابيْعــك«. وقــد أدركهــا هو 
عندمــا أعلــن علــى النــاس وفــاة الرســول 
وال حمالــة،  وقــد أدركهــا عندمــا اعتلــى 
أحــد  يْعتلِــه  مل  الــذي  رســول هللا،  منــب 
قبله  خطيبا يف الناس، وقد أدركها أكثر 
مــدى  اختبــار  القبائــل  حاولــت  عندمــا 
إدراكــه هلــا فامتنعــوا عــن أداء الــزكاة لــه، 
وألنــه كان يدركهــا ويــدرك أن رســول هللا  
مل يفارق أمته ما دام هو فيها، ومل يفارق 
منــبه مــا دام هــو يعتليــه،  ومــا زال يقيــم 
شرع هللا ما دام هو قائما عليه،  أدركها 
فقــال قولتــه الشــهرة الــي تنبئ عن عمق 
إدراكــه هلــا: »وهللا لــو منعوين عقال بعر 
كانوا يؤدونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه«.  
لنا أن ننظر إصراره على حتقيق إرادة نبيه 
علــى مقاتلتهــم إال  . مل يكــن مصــراً 
ألهنــم خالفــوا أمــر حممــد  الــذي كان 
ُمصــراً علــى أن ُيشــعرهم حقيقــة حياتِــه،  

ال تمــوت الخافــة وإن ماتت أجســاد النبييــن، وال تموت وإن 
فــارق الحياَة الخلفــاُء، وال تموت وإن خفَي علــى الناس األولياء، 
فهم الله  فاألولياء كامنون في الخلق كمــون النار في الزند، ال يعرِّ
إال لمن يشــاء، ذرية أرواٍح بعضها من بعض والله ســميع عليم.



المجلد الثالثون، العدد األول، شعبان ورمضان 1438 هـ،  أيار / مايو  2017 م

26

التقوى

مل  زال حيًّــا،   مــا     أنــه  هلــم  ويؤكــد 
ــْرط إدراك اســتمرار  يقــل قولتــه إال مــن فـَ
حممــد  وحيــاة  خافتــه،  يف  حممــٍد  نبــوة 
يف حياتــه، وملــا قــرر مقاتلتهــم كان قــراره 
انبعــا مــن روٍح حممديــٍة حتيــا هبــا روُحــه، 
مل يكــن حريصــا علــى املــال بقدر حرصه 
على االســتماتة  يف  ســبيل إثبات حياة 
حممــٍد، ونفــِي أي خاطــرة تطــر يف قلٍب  
توســوس بتمــام انقطاعــه، ولســاُن حالــه 
يقــول: إنَّ حممــًدا  مل ميــت مــا دمــُت حيا 
مل أُمت، فمحمٌد حيٌّ حبيايت،  فمن أراد 

أن مييته َأَمتُّه. 
مل يكــن عمــر يدركهــا كمــا كان يدركهــا 

هــو،  لكنــه هــو عمــر الــذي قــال: »مــا 
ســابقت إىل مكرمٍة إال ســبقي إليها أبو 
بكــر«، لذلــك اســتحق إمامــة النــاس يف 
الصاة،  واستحق أن يقف حيث يقف 
رسول هللا ،  واستحق أال يسبقه أحد 
إىل اعتــاء منــبه،  واســتحق أن يكــون 

هو خليفَته من بعده.
أصــر علــى حــرب املتمرديــن علــى غــر 
رغبــة مــن أكابــر الصحابــة،  وقــد جنــح،  
وأصر على حرب مانعي الزكاة على غر 
رغبــة مــن الصحابــة،  وقــد جنــح، وأثبــت 
انضمــام مانعــي الــزكاة إىل مــن خيططــون 
ملهامجــة املدينــة صــدَق حــدِس أيب بكــر،  

ولــو كانــت كل مشــكلتهم مــع اخلليفــة 
تتمثــل يف  االختــاف علــى  مــن جيــب 
أداء الــزكاة لــه،  ففيــَم كانــت حاجتهــم 
ذلــك؟!   ســبيل  يف  حــرب  خــوض  إىل 
الكــذاب  مســيلمة  حــرب  علــى  وأصــر 
واخلــروج إليــه جبيشــه بعدمــا كان قــد عزم 
علــى حماصــرة املدينــة وشــنِّ احلرب عليها 
وإسقاط اخلافة والقضاء على اإلسام،  
وقــد جنــح الصديــق يف ذلــك ونصــره هللا 

نصرا مؤزَّرا.
وملا وقع االختاف حول إرســال جيش 
أســامة الــذي كان الرســول  قــد أمــر 
مل  هللا  قــَدَر  لكــنَّ  وفاتــه،  قبــل  إبرســاله 

النصب التذكاري للخالفة الراشدة الثانية بقاداين )املكان الذي انُتخب فيه اخلليفة األول للمسيح املوعود(
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أمضــاه  بنفســه،   قــراره  إلمضــاء  ميهلــه 
أبوبكــر الــذي أصــرَّ أال يكون إال ما أراد 
حممــد أن يكــون،  ذلــك ألنــه أدرك أنــه 
كأنــه هــو، كان ينتهــز كل فرصــة ليقــول 
للنــاس أن اخلافــة قبــس مــن نــور النبــوة،  
وأهنــا حضــور للنــّي بقــَدر، وأهنــا اكتمال 
ــد زيــت ســراجه،   حــروف كلمتــه،  وتعهُّ
وحماربــة آفــات زرعــه، ومواالتــه ابلعنايــة 

حى يغلظ ويستوي على سوقه. 
إنــه قــد أصــر علــى إرســال جيــش أســامة 
إنفــاذاً ألمــر رســول هللا الــذي رآه واجب 
الرســول كان  أن  يــدرك  النفــاذ،  كان 
بعينيــه جنــاح خطــة جيــش أســامة  يــرى 
فأصر على إنفاذها،  وقد جنح،  كانت 
مــن  مؤيَّــد  أنــه  يــوم  تؤكــد كل  جناحاتــه 
وعــد  مــن  األنبيــاء  انل  مــا  ينــال  هللا،  
اخلــوف  وإبــدال  والنصــرة  االســتخاف 
أمنــا، ولــو مل يكــن مــن هللا ـ كمــا يزعــم 
الشــيعة ـ  مــا أجنــح هللا مســاعيه،  وملــا 

كتب له النصر واجملد والعاء. 
 ، كانــت جناحاتــه جناحــا  لرســول هللا
وإجناحــًا خلططــه وأتكيــداً علــى صــدق 
بكــر  أيب  إصــرارات  كانــت  نبوءاتــه، 
تؤكــد كمــال  املســتميتة كلهــا  املتتابعــة 

حممد  ليس إال. 
إن أاب بكر الذي تشجع على  أن يعلن 
يف النــاس بقولــه أن  حممــداً قــد مــات،  
هــو ذاتــه الــذي أعلــن أبفعالــه أن حممــداً 

ر بالصحبة إذ عزم الرسول  ر باإليمان إذ علم،  وبكَّ إنه أبو بكر الذي بكَّ
ر بخافته عندما  ر بإعان وفاته إذ ذهل اآلخرون،  وبكَّ الهجرة، وبكَّ
أدرك عمر مقامه، ومد يده لمبايعته  ومن َثمَّ بايعه الناس،  إنه أبو  بكر 
ر بإعان أن نور االستخاف باٍق بقاء السماوات واألرض.  الذي بكَّ

مل ميــت،  ومــا كان ينبغــي لــه أن ميــوت 
ما دام قد ترك من بعده أمثاله وأشباهه 
وُنظــراءه. وإذا كان الكتــاب ال ينــزل إال 
على األنبياء،  لكنه رمبا أسند أمر مجعه 

وحفاظته إبذن هللا للخلفاء..
ر ابإلميان إذ علم،   إنه أبو بكر الذي بكَّ
ر ابلصحبة إذ عزم الرســول اهلجرة،  وبكَّ
ــر إبعــان وفاتــه إذ ذهــل اآلخرون،   وبكَّ
ــر خبافتــه عندما أدرك عمر مقامه،  وبكَّ
ومــد يــده ملبايعتــه  ومــن مَثَّ ابيعــه الناس،  
ــر إبعــان أن  إنــه أبــو  بكــر الــذي بكَّ
نــور االســتخاف ابٍق بقــاء الســماوات 

واألرض. 
وملــا انتقــل أبوبكــر إىل ربــه وجــوار حبيبه 
ورفيــق دربــه ،  أدرك عمــر مــا مل يكن 
يــدرك، ووعــى مــا مل يكــن يعــي،  وعمل 
بكــر، ومــن مث  أاب   يكــون  أن  جاهــداً 
بعــد  ليِّنــا  فاســتحال   حممــدا،  يكــون  
شــدة،  رفيقــا بعــد جفــوة، وســها بعــد 
ــس ســبيَله   ُحزونــة،  فانتهــج هنَجــه  وتلمَّ
واقتفى أثره، موقنا أنه بذلك يقتفي آاثر 

هللا ورســوله، ألن أاب  بكــر مل يكــن إال 
حيث كان هللا ورسوله.

تلــك هــي خافــة هللا يف األرض، الــي 
شــاء هلا أن تســتمر وتقوى كلما اعتصم 
أهلهــا حببلهــا، وتنضــو وتنحل كلما ردم 
الراب عيون مائهم،  أو فقدوا  ِحباهلم 
وِدالءهم،  ومل يعد فيهم مائح وال ماتح.

لكن هللا كان قد وعد أن يستخلف يف 
األرض الذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات 
كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم،  إذا 
أعماهلــم،  وصلحــت  إمياهنــم،  صــدق 
خيلــف  ال  هللا  وإن  أمثاهَلــم،  وكانــوا 
وعــده،  فأرســل مســيحه املوعــود يتلــو 
آيته،  ويزكي عباده،  ويعلمهم الكتاب 
واحلكمــة،  فجــدد هللا وعــده،  وبعــث 
عبــده،  وأحيــا خافتــه ، وأانر ســبيله 

للسالكن، فاحلمد هلل رب العاملن.

1. )البقرة 31(
2. )ص 27(

3. )النور 56(
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كامــا  جنــد  مــا  كثــرًا 
مطــوال عــن ضــرورة إحيــاء 
زمــن  إلعــادة  اخلافــة، 
واملســلوب..  التليــد  اإلســامي  اجملــد 
يف  يتمنــون  املتكلمــون  هــؤالء  فتــئ  ومــا 
يف  وينمقــون  متنياهتــم  األحــام  هــذه 
تلــك األوهــام كتاابهتــم.. حــى أوصلتهــم 
مبالغاهتم يف أحامهم إىل حب الُســبات 
العميــق، فأخذهتــم غفــوة بعــد غفــوة رغــم 
تنبيــه مــن بعــد تنبيه أبن الصبح قد جتلى، 
غــر أهنــم وألهنــم كســاىل رفضــوا القيــام، 
وآثــروا هــذا املقــام فقط يف األحام! حى 
آذاهنــم  ســدوا  التنبيهــات،  أزعجتهــم  إذا 
علــى  نشــيطن  أغطيتهــم،  واستغشــوا 
صهوة جيادهم يف أحامهم انئمن. وإذا 
استيقظوا مضطرين ممتعضن، ووجدوا أن 
أحاًمــا يروهنــا نياًمــا، قــد حتققــت عيــااًن، 
قائلــن:  فردوهــا  العاملــن،  رب  إبرادة 
»ليس ذا شرط ما رأينا، إمنا اخلافة تقوم 

النبــوة، أم املهــدي مــن يكتــب لــه الظهور 
أوال؟! 

هــذا  علــى  األجوبــة  مجيــع  وقــد كانــت 
صــدرت  أو  ابلريبــة  مــألى  إمــا  الســؤال 
التقليديــن  معتقــدات  عجيبــة كعجــب 
علــى  عشــواء  خبــط  تبــط  أو  الغابــرة، 
غــر ُهــدى؛ فمــن مجلتهــا قــال املشــاركون 
يف حماولــة الــرد علــى هــذا الســؤال: »لــو 
املهــدي،  نصــوص  يف  أخــي  الحظــت 
فكأنــك تستشــف منهــا أن األمــر ليــس 
مستقرا وقت خروجه..« وأصدر أحدهم 
فتــوى جــاء فيهــا »فالظاهر -وهللا أعلم- 
أننــا اآلن يف املُلــك اجلــبي، ويــدل علــى 
ذلــك مــا رواه الطــباين عن الني  قال: 
ســيكون بعدي خلفاء، ومن بعد اخللفاء 
أمــراء، ومــن بعــد األمــراء ملوك، ومن بعد 
امللــوك جبابــرة، مث خيــرج رجــل مــن أهــل 
بيي، ميأل األرض عداًل كما ملئت جورًا، 
مث يؤمــر بعــده القحطــاين. فوالــذي بعثــي 

أبيدينــا، بتوفيــق مــن رب العاملن«! فقيل 
هلــم: إن مــا اعتبمتــوه ليــس شــرًطا إمنــا هو 
إال  الشــرط  جــواب  يكــون  وال  الشــرط، 
بتحقــق الشــرط، فــا يكــون توفيــق الــرب 
إال ابلتوفيق لقبول شرطه تعاىل، فا معى 
لإلتيــان جبــواب دون ســابقة ســؤال، فــإن 

ُوفِّقنا لفهم السؤال ُهدينا إىل جوابه. 
ولكــن ظــل احلاملون يف أحامهم اتئهن، 
اترة خيــرج منهــم مــن خيتلــق مــن عنده أمرًا 
فيسميه خافة، فتذيقهم مراراٍت وبلوى، 
واترة ينزعون إىل أتييد حاكم ما فينصبونه 
خليفة فيذيقهم ما ذاقوه مما اخرعوه! وما 

هم خبارجن من النار..

أسئلة احليارى املنتظرين
سأل سائل يف أحد امللتقيات اإللكرونية 
عــب شــبكة اإلنرنــت ســؤااًل عمــا يكــون 
أوال، أقيــام اخلافــة املرجــوة الــي وصفهــا 
منهــاج  علــى  ســتكون  أهنــا  اخلــامت  النــي 

ممد مصطفى

عالمٌة للخالفة الحّقة
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املهــدي  ففيــه أن  هــو بدونــه.  مــا  ابحلــق 
خيــرج بعــد اجلبابــرة، فخافتــه هــي اخلافة 
األخرى الي هي على منهاج النبوة، لكن 

احلديث ضعفه األلباين، يف السلسلة«.
لقد ورد عن رسول هللا  يف هذا الشأن 
)شــأن اخلافــة( أمــر قطعــي هــام إلثبــات 
شــرط قيام اخلافة فقال: »ما كانت نبوة 

قط إال تبعتها خافة..«  )1(

إشارات اهُلدى
وعلى أساس هذا احلديث اهلام جًدا، إذا 
كانت النبوة حتًما تتبعها خافة، فبالتايل 
يكــون ابلتبعيــة أن )قبــل كل خافــة حتًما 
يكــون هنــاك نبــوة(. ومــن ذلــك -وعلــى 
منيــز  أن  نســتطيع  احلديــث-  هــذا  ضــوء 
أي  وبــن  بينهــا  ونفــرق  احلّقــة،  اخلافــة 
واســتبداًدا.  وزورًا  ُمّدعــاة كــذاًب  خافــة 
كما يضعنا هذا احلديث على طريق قومي 
لإلجابة على سؤال السائل »أيهما يكون 
أواًل، خافــة علــى منهــاج النبــوة أم ظهــور 

املهدي؟«
فهــذا احلديــث مبدئيًــا يكون شــاهدا على 
األمحديــة،  اإلســامية  اخلافــة  صــدق 
واعتبارهــا -حصــرًا- هي اخلافة الصادقة 
النبــوة«  منهــاج  بكوهنــا »علــى  املوصوفــة 
دون ســواها مــن ادعــاءات خمتلفــة يف هــذا 
الزمــان. وهــي الــي أتكد هبا صدق اإلمام 
املهدي واملسيح املوعود حضرة مرزا غام 
أمحد  كمرحلة تصديق الحقة، فهي 

-أي اخلافة- تثبت كونه  نبًيا بعثه 
هللا إلصاح هذه األمة وإعادهتا على هنج 

 . القرآن اجمليد ومنهج سيدان حممد
إذن؛ فــإن أي ادعــاء خلافــة بــدون نبــوة 
تســبقها يكون ابلتايل ادعاء كذب وزيف 
ُيقــال  أن  ميكــن  وأخــّف وصــف  حمــض، 
فيــه جتنبًــا للتكفــر والتخويــن هــو أنــه جمــرد 
متــنٍّ ال أســاس لــه وال منطلــق ســواء أكان 
شــرعًيا أو منطقًيا دنيوًي. فإن أي افراض 
لوجــود خافــة بــدون نبــوة تســبقها فهــو 
بــا أســاس شــرعي. فمــن الــذي ســيخلفه 
اخلليفة األول من سلسلة اخللفاء املزعومة 
إذا ما حصلت مثًا؟! فإنه إذا مل يكن ني 
فهــو ابلضــرورة شــخص دنيــوي، وابلتــايل 
تسقط املنهجية النبوية من األساس األول 
لتكويــن نــواة اخلافــة، ســيقول قائل: »إن 
حديــث »علــى منهــاج النبــوة« ُيفهــم منــه 
الصــاح عموًمــا، أي أن تكــون سلســلة 
خلفــاء متصبغــة بصبغــة الصاح امُلســتمد 
مــن نــور النبــوة احملمديــة، فــا ُيشــرط فيــه 
نــي«  اخللفــاء  يســبق  أن  منــه  ُيفهــم  وال 

ولذلك أكثر من رد منه مثًا أنه ملا كانت 
اخلافــة الراشــدة األوىل علــى منهاج النبوة 
تلك النبوة الي رُفعت مبشيئة هللا، وانتهت 
عضــوض  ملــك  وتبعهــا  اخلافــة  تلــك 
املنهجيــة  لتعــود  بــد  فــا  جــبي  فحكــم 
النبوية احملمدية أن يوجد من يكون مؤهًا 
ليستقبل ما رُفع ويعود به فيمكث ما شاء 

هللا له أن ميكث مث تتبعه خافة.
مث أن كلمــة »النبــوة« يف حــد ذاهتــا وعلــى 
أهنــا  إال  ُمعرفــة،  وردت  أهنــا  مــن  الرغــم 
ظهرت ُمطلقة وكأهنا ترادف احلديث »ما 
كانــت نبــوة قــط إال تبعتها خافة«، فلما 
انقطعت سلسلة اخللفاء الراشدين ابنتهاء 
خافة سيدان علي ، وجب لنشوء أي 
خافة راشدة أخرى -كسلسلة متصلة- 
إهلــي  مبعــوث  نــزول  حتًمــا  يســبقها  أن 

ُمكلف هبداية البشرية.

العناية اإلهلية ابآلايت
لقــد جعــل هللا هبــذا احلديــث »مــا كانــت 
نبــوة قــط إال تبعتهــا خافــة« أمــر اخلافــة 

ولكــن ظل الحالمون في أحامهم تائهيــن، تارة يخرج منهم من 
يختلق من عنده أمًرا فيســميه خافة، فتذيقهــم مراراٍت وبلوى، 
وتــارة ينزعون إلــى تأييد حاكم مــا فينصبونه خليفــة فيذيقهم 
ذات الــذي ذاقــوه مما اخترعــوه! وما هم بخارجين مــن النار..
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يضمــان  جانبــن، كالقوســن  مــن  حمميًــا 
اجلملة ومييزاهنا عن تدخل ما سواها فيها، 
فكان اجلانب األول هو وجوب ارتباطها 
بنبــوة، إذ ُجعــل هــذا االرتبــاط درًعــا واقيًــا 
ممــن متنــوا اخلافــة وأرادوا إقامتها أبنفســهم 
وأبيديهم! انســن أو متناســن أهنا تكون 
مــن هللا وبشــروطه ، فهــي فضــل هللا 
يؤتيــه مــن يشــاء، وليســت حبســاابت وال 
هلــا  مفتاًحــا  البشــر. فجعــل هللا  ترتيبــات 
بعــث نــي قبلهــا، فــكان الذيــن عششــت 
يف أدمغتهــم التفســرات العقيمــة واجلامدة 
ملســيح هللا  رفضهــم  رغــم  الكــرمي  للقــرآن 
احملمــدي تراهــم ســاعن ومناديــن إلقامــة 
اخلافــة ونصــرة الديــن، لكــن هيهات! إال 
ألمــر  وينصاعــوا  مبعــوث هللا،  يقبلــوا  أن 
هللا وقــدره، ويؤمنــوا برســله مجيًعــا عليهــم 

السام.
-أي  تصديقهــا  هــو  الثــاين،  واجلانــب 
اخلافــة- لوعــد النبــوة، ففــي ذات ذلــك 
التصديق محاية ألمر اخلافة نفسها، فمن 
انحيــة هــي حتقيــق لنبــوءة نــي، ويف ذلــك 
إثبــات مصداقيــة، ومــن انحيــة  التحقيــق 
ابلتــايل  ُتضفــي  النبــوة  فمصداقيــة  أخــرى 
مصداقيــة علــى اخلافــة أو مــا نعــب عنــه بـــ 

»الشرعية«.
صحــة  علــى  عامــة  احلديــث  فهــذا  إًذا 
منزوعــة  اخلافــة  أراد  فمــن  مــا.  خافــة 
عــن النبــوة فقــد أدخــل نفســه يف متاهــات 
أنــزل هللا هبــا مــن  ودهاليــز وشــبهات مــا 

َفَمــن  لــذا  منهــا،  ر  وحــذَّ بــل  ســلطان، 
قيــام  يف  األمنيــة  وأخلــص  النيــة   صــدق 
اخلافــة، فعليــه أن يؤمــن ابلنبــوة الســابقة 
هلا، أو ُيوِجَد بنفسه هلا نبًيا ُيضفي عليها 
شــرعيتها لتقــوم أصــًا. فــإن مل حُيــب واتبع 
هــواه ورغــم ذلــك متــادى يف إرادة اخلافة، 
فعليــه أن ينبــذ فكــرة اخلافة ابلكلية، وإال 
فإن هذه الصورة البراء من اخلافة، والي 
تظهر للوجود دون غرس نبوي قبلها، هي 
كمثــل الولــد اللقيــط الــذي ال يعــرف مــن 

أبوه.

دحض قول القائلني بضعف احلديث
علــى الرغــم مــن أن حديــث »مــا كانــت 
نبــوة قــط إال تبعتهــا خافــة..«)3(  مل يــرد 
ذكــره يف الصحــاح، إال أننــا نــراه مدعوًمــا 
بعديد من الشواهد الي جتعله موثوًقا فيه، 
فالقــرآن يشــهد لــه مــن خــال آيــة هامــة 

جــًدا، وذات صلــة وثيقــة هبــذا املوضــوع، 
أال وهــي آيــة االســتخاف، إذ يقــول هللا 
ِمْنُكــْم  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  اللَُّ  ﴿َوَعــَد  تعــاىل: 
يِف  ُهْم  لََيْســَتْخِلَفنـَّ احِلَــاِت  الصَّ َوَعِملُــوا 
ْبِلِهــْم  اأْلَْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
ْعــَد َذلِــَك َفُأولَِئَك  .......... َوَمــْن َكَفــَر بـَ
ُهــُم اْلَفاِســُقوَن﴾)2(، وهــي تدعــم بشــكل 
جلــي احلديثــن: »مــا كانــت نبــوة قــط إال 
تبعتهــا خافــة« املذكــور آنفــا،  وحديــث 
ــوَِّة«،  بـُ َهــاِج النـُّ »مُثَّ َتُكــوُن ِخَاَفــًة َعلَــى ِمنـْ
فاآليــة الكرميــة تنفــي ضمنــا مــا قــد ينشــأ 
مــن ســوء الفهــم مــن أن اإلميــان والصاح 
قد ينشآِن من تلقائهما دون أن يغرسهما 
هللا بيده بواسطة النبوة. وآية النور نفسها 
الــذي  أوال  اإلميــان  ضــرورة  إىل  تشــر 
يصدقــه العمــل الصــاحل اثنيــا ليتحقق وعد 
ذلــك  تــرى مب يكــون  فيــا  االســتخاف، 

اإلميان املذكور إن مل يكن بنبوة ما؟!
فالنبــوة الــي تســبق أي خافــٍة حتًمــا هلــي 
ضمانــُة صــدق وحقيــة هــذه اخلافــة، فإن 
مل تكن خافة تلي النبوة؛ أصبحت تلك 
النبــوة جمــرد ادعــاء فــارغ ثبــت كذبه ســريًعا 
لتعرضهــا للبــر مبجــرد مــوت ُمّدعيها. وإن 
مل تكــن نبــوة تســبق اخلافــة؛ صارت تلك 
الي يسموهنا خافة ما هي إال طموحات 
هــوى  وراء  جيــري  وهــم  وجمــرد  وأمــاين 
االســتحواذ علــى الســلطة واحلكــم، وليس 
هلا أي صلة ابلروحانية وال ابلدين وتكون 

. كاللقيط الدعيِّ

إذن؛ فإن أي ادعاء لخافة بدون 
نبوة تسبقها يكون بالتالي ادعاء 
كذب وزيف محض، وأّخّف وصف 
يمكن أن ُيقال فيه تجنبًا للتكفير 
والتخوين هو أنــه مجرد تمني 
ال أســاس له وال منطلق سواء 
أكان شــرعيًا أو منطقيًا دنيوًيا.
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هــب  مــن  بوســع كل  يكــون  ال  فلكــي 
ودب أن يُنشــئ مــن عنــد نفســه خافــة 
اختاًقا، وضع هللا هذا الشــرط من عنده 
تعاىل، فمن آمن فاز ابلظل الظليل حتت 
اســتغى  مــن  أمــا  اجلليــل.  اخلافــة  نظــام 
عــن الشــرط، وكفــر ابلســبب، ورغم ذلك 
طلــب النتيجــة دون دون ســلوك الســبيل 
متمثــل يف  وطغيانــه  طغــى،  فقــد  إليهــا، 
فــرض شــروطه علــى أحــكام هللا تعــاىل، 

َر للُعسرى؟! َيسَّ فأىّن له إال أن يـُ

األمر منطٍو على فتنة
إن الوعــد اإلهلــي هنــا متحقــق فقــط يف 
األمــة،  مــن  والصاحلــن  آمنــوا«  »الذيــن 
أولئــك  هــم  مــن  هــو:  اآلن  والســؤال 
الذيــن آمنــوا؟! ألنــه قــد يتبــادر إىل ذهــن 
البعــض أن جمــرد أصحــاب اإلميــان العــام 
أي املســلمن عموًما -ابعتبار كل مســلم 
لنفســه- يندرجــون حتــت مســتحقي هــذا 
فاإلميــان  ابلتبعيــة! كا،  والوعــد  اللقــب 

املُــراد هنــا هــو اإلميــان املتجــدد وامُلصــاغ 
بــه كلمــات مــن رب  أبروع مــا صيغــت 
﴿َأَحِســَب  يقــول:  الــذي  الكائنــات 
َوُهــْم  آَمنَّــا  ُقولُــوا  يـَ َأْن  رَُكــوا  تـْ يـُ َأْن  النَّــاُس 
نُــوَن﴾)4(، فــا يكفــي جمــرد اعتبــار  ْفتـَ اَل يـُ
نفســك ، فإمنــا أنــت مســلم فحســب وملــا 
يدخل اإلميان يف قلبك ابالمتحان الذي 

حُيدد ذلك.

الضرر والضرورة
مل يعــد خافيًــا علــى أحــد، كبــرًا كان أم 
يف  فقــرًا،  أو  غنيًــا كان  واعيًــا،  صغــرًا 
مناطــق  يف  أو  الناميــة  البلــدان  مناطــق 
ُعرفــت ابلرفاهيــة املعيشــية، عاملًــا كان أو 
جاهــًا، أن هــوة الفســاد صــارت تتســع 
وتتعمق، وما كان اتســاعها ذاك وعمقها 
الشــكل اخلطــر إال أبفاعيلنــا حنــن  هبــذا 
البشر، وبرغم علمنا الكامل مبا سيقع من 
عواقــب وخيمــة جراء اقراف أمور معينة، 
إال أننــا جتاهلنــا مــا ســيكون، واســتبعدان 

وقوع العواقب يف حياتنا، واستسغنا اللذة 
الوقتيــة الــي هــي يف مقدار زمن الكون ال 
تعــدو حليظــات، ســرعان ما متــر مث يتبعها 

الندم العام واألمل.
وال يغيــن عــن انظــٍر أن هــذا الفســاد قــد 
طــال كل صــورة مــن صــور احليــاة املُعاشــة  
تقريًبا، حى أن التغرات املُناخية املُتطرفة 
أمســت نتيجــة واضحــة جــًدا مــن نواجتــه 
موضوًعــا  خصصنــا  إذا  وإّننــا  املباشــرة، 
هلــذه النتائــج املباشــرة منهــا وغــر املباشــرة 
ملــا وســعتنا دفاتــر عديــدة لتســجيلها، لذا 
فلنركــز علــى موضعنــا احلــايل اآلن، وهــو 
كيفيــة مواجهــة هــذه األزمــات عموًمــا؛ 
ذلك بعد أن اســتفحلت اســتفحااًل يبدو 
معــه أن ال حلــول جمديــة هلــا، ويُــرى يف 
خضــم عــدم اجلــدوى تلــك أن أي تقــدمي 
حلــل غــر مألــوف هــو مــن قبيــل امُلحــال 
عمليًــا، وضــرب مــن اجلنــون فعلًيا! ولكن 
لنــَر، فكمــا ُيقــال يف القــول الســائر: »إن 
هللا يضع سره يف أضعف خلقه« واملفهوم 

فالنبوة التي تســبق أي خافــٍة حتًما لهي ضمانُة صــدق وحقية هذه الخافــة، فإن لم تكن 
خافــة تلي النبــوة؛ أصبحت تلــك النبوة مجــرد ادعاء فارغ ثبــت كذبه ســريًعا لتعرضها 
للبتــر بمجرد مــوت ُمّدعيها. وإن لم تكن نبوة تســبق الخافة؛ صارت تلك التي يســمونها 
خافــة مــا هــي إال طموحــات وأماني ومجــرد وهم يجــري وراء هــوى االســتحواذ على 
. الســلطة والحكــم، وليس لهــا أي صلــة بالروحانيــة وال الدين وتكــون كاللقيــط الدعيِّ
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مــن الضعــف هنــا الضعــف املــادي الــذي 
أعــن  وتزدريــه  البشــري  العقــل  يســتهينه 

الناس..
الكــرمي  القــرآن  تعــاىل يف  لقــد صــور هللا 
موجــزة  آيــة  يف  عنــه  نتكلــم  الــذي  هــذا 
مثاليــة  معادلــة  ُتعــد  وهــي  تشــخيصية، 
للضبط يف حال فقد االتزان، وهذه اآلية : 
رِّ وَاْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت  ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلبـَ
ْعَض الَِّذي َعِمُلوا  أَْيــِدي النَّــاِس لُِيِذيَقُهْم بـَ
رِْجُعوَن﴾)5(، فالفســاد البادي لنا  َلَعلَُّهــْم يـَ
اآلن ومنــذ زمــان، هــو يف احلقيقــة انتــج 
يف األســاس مــن فعــل النــاس. ويَــرُِد علــى 
اخلاطر تقريًبا لذلك األمر قول سائر آخر 
يقول: »طاهي الطعام أول من يتذوقه«، 
فــإذا كان ســيئا طهيــه فســيئ مذاقــه، لــذا 
فإن على الفرد أو األمة، حن ُيفسد أمرًا 
مــا قــد عملــه، مراجعــة الوصفــة أو دليــل 
االســتخدام، الســتدراك اخلطــأ والفســاد 
احلاصل.. لكن كيف احلال إن مل تنصلح 
األحــوال!؟ وذلــك رغــم كل مــا مت اتــاذه 

من استعدادات واستدراكات؟!
إنــه ابلنظــر إىل العالمــات الــي ذكرانهــا 
يف بداية موضوعنا هذا ندرك أن هللا رب 
كل شــيء ملــا رأى أن الفســاد قــد طغــى 
وَهــب مــن لدنــه رمحــة وهيــأ هلــا احلمايــة 
بلــوغ  حــى  الســتمرارها  والازمــة  التامــة 
الغايــة منهــا، ولكــن هــذه الرمحة مع كوهنا 
خاضعــة لصفــة الرمحانيــة أي أهنــا موهوبــة 
مــن هللا تعــاىل دون ســابق عمــل، إال أهنــا 

تضع لصفة الرحيمية يف النهاية فيستفيد 
هبا أكب اســتفادة من جيتهد ليناهلا. فمن 
عليــه  الشــمس  تشــرق  مــن  مثــًا  النــاس 
فيمقــت ذلــك وُيفضــل املكــوث دوًمــا يف 
األقبيــة الرطبــة الضــارة ابجلســم والعظــام. 
فيقول هللا ضمن آية االستخاف أيًضا: 
ُهــُم الَـّـِذي ارَْتَضى هَلُْم  نَــنَّ هَلُــْم ِدينـَ ﴿َولَُيَمكِّ
ْعُبُدوَنِي  ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَ ُهْم ِمْن بـَ لَنـَّ َبدِّ َولَيـُ
فالتمكــن  ًئا﴾)6(،  َشــيـْ يِب  ُيْشــرُِكوَن  اَل 
واألمــن بعــد اخلــوف مرهــون ابللجــوء إىل 
هللا تعــاىل وحــده، وهــو ســبحانه قد وضع 
مرجًعــا لذلــك عامــات لنهجــه املوصــل 
اتبعهــا  فمــن  الفســاد،  مــن  واملنقــذ  إليــه 
وصــل وأمــن ومتكــن، أما مــن رفضها فأىن 

له ما سبق؟!
فمــن الطبيعــي وفــق ســنن هللا أن يكــون 
مصر الرافضن آليت هللا )أي عاماته( 
الــي أبداهــا لألخــذ بيــد البشــرية يف طريق 
ملــن  الطبيعــي  مــن  والــي كان  اإلنقــاذ، 
يهملها ويعرض عنها أن يضل يف صحراء 
الفســاد بــكل مــا تعنيــه كلمــة الفســاد من 
معى، مادي كان أو روحانيا، وتلك سنة 
اثبتــة وجاريــة فينــا كمــا كانــت جاريــة يف 
األمــم مــن قبــل، يقــول تعاىل:﴿َوَمــْن َكَفَر 
ْعــَد َذلِــَك َفُأولَئِــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن﴾)7(،  بـَ
ِبَيِتنَــا  الَِّذيــَن َكَفــرُوا  أيضــا:﴿ِإنَّ  ويقــول 
َنِضَجــْت  ُكلََّمــا  اَنرًا  ُنْصِليِهــْم  َســْوَف 
رََهــا لَِيُذوُقــوا  ْلَناُهــْم ُجلُــوًدا َغيـْ ُجُلوُدُهــْم َبدَّ
ا َحِكيًمــا﴾)8(،  اْلَعــَذاَب ِإنَّ اللََّ َكاَن َعزِيــزً

كمــا نقــرأ يف املزامر قوال مشــاهبا: »ُهَوَذا 
اإِلْنَســاُن الَـّـِذي ملَْ جَيَْعــِل هللَا ِحْصنَــُه، بَــِل 
زَّ ِبَفَساِدِه«)9(. رَِة ِغَناُه وَاْعتـَ اتََّكَل َعَلى َكثـْ

ولكــن علــى الرغــم مــن كل مــا ســبق، ال 
تــزال صفــة رمحــة هللا تعــاىل ابقيــة، فرســل 
إبصــاح كل  يضطلــع  مــن  رمحتــه  مــن 
حبيــث  وهدايتهــم،  املســتخدمن  أخطــاء 
يكون »وال املهدي إال عيسى ابن مرمي« 
هــذا الــذي جــاء بعــد اشــتداد الظلمة نورًا 
ويكــون دليــًا خلافــة مــن بعــده لتكــون 
نــورا علــى نــور، فمــن شــاء اهتــدى وكان 
مكتــواًب لــه اهلــدى، ولنتذكــر جيــدا كيــف 
ربــط حضــرة خــامت النبيــن بــن انصــاح 
احلــال املرديــة ولــزوم املهــدي الــذي هــو 
نفسه عيسى ابن مرمي حصرا، فقال: »اَل 
َيا ِإالَّ ِإْداَبرًا  نـْ ًة َواَل الدُّ زَْداُد اأْلَْمُر ِإالَّ ِشــدَّ يـَ
ــاَعُة ِإالَّ  ُقوُم السَّ ا َواَل تـَ َواَل النَّاُس ِإالَّ ُشــحًّ
َعَلى ِشرَاِر النَّاِس َواَل اْلَمْهِديُّ ِإالَّ ِعيَسى 

اْبُن َمْرمَيَ«. )10(

1. )التاريخ الكبر للبخاري(
2. )النور: 56(

3. )مسند أمحد،كتاب أول مسند الكوفين(
4. )العْنكبوت: 3(

5. )الروم: 42(
6.  )النور: 56(
7.  )النور: 56(

8.  )النساء: 57(
9.  )اَْلَمزَاِمُر 1 : 6(

10. )سنن ابن ماجه، كتاب الفنت(
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الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -374
فقــال:  علــي  شــر  املولــوي  حدثــي 
حممــد  شــر  شــودري  عمــي  حدثــي 
املوعــود  املســيح  زيرة  خــال  قائــا: 
وبــن  بينــه  مناظــرة  ُعقــدْت  لدهلــي 
املســجد  يف  حســن  نذيــر  املولــوي 
اجلامــع هنــاك. كنــت إْذ ذاك بصحبــة 
علــى  املعارضــة  وملــا كانــت  حضرتــه، 
أشــدها يف املدينــة وكان أهــل حضرتــه 
معــه يف هــذا الســفر، لــذا فقــد كلَّفــي 
حبراسة البيت حال توجهه إىل موضع 

املناظــرة، فبقيــت قائمــا علــى احلراســة 
قــد عزمــت يف  حــى عودتــه، وكنــت 
التضحيــة بروحــي  قــرارة نفســي علــى 
هــذا  بدخــول  ألحــد  الســماح  قبــل 
البيت. يقول املولوي شــر علي: كان 
عمي ذاك رجا قويًّ مشدود العضد، 
وهو أول من ابيع املســيح املوعود من 

عائلتنا.

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -375
حدثــي املولــوي شــر علــي قــال: كان 

عمــي شــودري شــر حممــد يقــول: يف 
نــور  املولــوي  وعندمــا كان  املاضــي 
الدين يلقي درس القرآن، كان املسيح 
أحيــااًن  يذهــب  أيضــا    املوعــود 
لاســتماع لدرســه، وكان ُيعلِّق بشــيء 
وبينمــا  مــرة،  فــذات  أحيــااًن.  أيضــا 
املولــوي نــور الديــن يفّســر اآليت الي 
تتنــاول ذكــر نــزول املائكــة يف غــزوة 
بــدر، أوََّل نــزوَل املائكــة ابلقــول أن 
املــراد منــه تثبيت القلب روحانيا، فلما 
مسع املســيح املوعود  ذلك قال: 



المجلد الثالثون، العدد األول، شعبان ورمضان 1438 هـ،  أيار / مايو  2017 م

34

التقوى

تــراءت  بــل  التأويــل،  إىل  حاجــة  ال 
للمســلمن املائكــة وقتــذاك، وهــو ما 
ميكــن أن حيــدث يف حالــة الكشــف 
حبيــث يشــرك يف هــذه احلالــة إضافــة 
إىل صاحــب الكشــف أانس آخــرون 
أيضــا، ففــي هذا املوطن قد أشــرك هللا 
تعــاىل الصحابــة أيضــا يف هذا املشــهد 
لكــي  وذلــك   ، للنــي  الكشــفي 

ثـَبَّت قلوهبم. تـُ
َن املسيح املوعود عليه  أقول: لقد ضمَّ
الســام بعــض كتبــه حبــواًث مفصلــة عن 
حقيقــة نــزول املائكــة الســيما ُكتُــب 
توضيــح املــرام، وإزالــة األوهــام، ومــرآة 

كماالت اإلسام.
اخلليفــة األول  وأقــول: كان  وأضيــف 
مبايعتــه  قبــل  الديــن  نــور  املولــوي 
للمسيح املوعود  مييل إىل أفكار 
ُســُبل  وإىل  خــان  أمحــد  ســيد  الســر 
االســتدالل الي انتهجها، لذلك كان 
والتصرفــات  املعجــزات  يــؤّول  أحيــااًن 
الروحانيــة املشــاهبة هلــا. ونــرى حملة ملثل 
هــذا امليــل يف تفســره الــذي قــام به يف 
بعــد  ولكــن  األمحديــة.  قبولــه  بواكــر 
ذلك أخذ هذا األثر يزول رويًدا رويًدا 
يف صحبــة املســيح املوعــود  حى 

تصبَّغ طبعه ُكليًة ابلنبوة.

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -376
حدثــي الدكتــور حممد إمساعيل وقال: 
حــدث مــرة يف األيم القريبــة للمناظــرة 
مــع »آهتــم«، أنَّ خادمــا لدى املســيح 
املوعــود ، وكان امســه »جــراغ«، 
ســيدتن  هنــاك  أن  حضرتــه  أخــب 
اخلــارج. كان  يف  تدعوانــه  إجنليزيتــن 
حضرته يتمشى يف ُطرقة الطابق الثاين 
للبيــت، فســأل عــن الغــرض من جميء 
هاتن الســيدتن؟ فما كان من اخلادم 
إال أن أجــاب اجتهــاًدا منــه: جــاءات 
للنقــاش معكــم. نــزل حضرتــه مرتــدًي 
قاصــدا  بيــده  عصــاه  وأخــذ  عباءتــه 
أبصــراته  فلمــا   ،)1( األمحديــة  ُدوَّار 
قالتــا: حضــرة املرزا، نقصد قرية كذا.. 
ونرجوكــم أن متــدُّوان براحلــة نبلــغ هبــا 
الــي  العربــة  هنــا  ســنرك  إذ  مبتغــاان، 
أتينــا هبــا. كلَّــف حضرتــه أحــد اخلــدام 
بتجهيــز املطلــوب مث قفــل راجعــا إىل 

البيت.
أقــول: إهنمــا إذ ســألتا حضرتــه املعونــة 
لكونــه مــن أعيــان البلــدة، كذلك كان 
حضرتــه مشــتهرا بعقــد املناظــرات مــع 
املســيحين، ممــا حــدا بـــ »جــراغ« أن 
هاتــن  جمــيء  أن  إىل  وهلــه  يذهــب 

السيدتن أيضا كان للغرض نفسه.

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -377
حدثــي الدكتــور مــر حممــد إمساعيــل 
وقال: يف أواخر حياة املســيح املوعود 
تقــدمي  اإلخــوة  أكثــر  اعتــاد   ،
قميص جديد ِخيَط خصيصا حلضرته 
كهدية، وأن يخذوا يف مقابله قميصا 
أرســل  مــرة  فــذات  بــه.  تــبًكا  قدميــا 
أحدهــم معــي قميًصــا جديــًدا وســألي 
حضرتــه،  خيــص  مســتعما  قميًصــا 
ولكــن اتُِّفــَق بعــد تفتيــش البيــت أنــه 
ال يوجــد قميــص خلعــه حضرتــه إال 
وقــد ُغِســَل، فأمــر حضرتــه أن يعطــى 
ــار. قلت:  لــه قميــص قــد غســله القصَّ
هــذا القميــص مغســول، بينمــا ســأل 
ذلك الشــخص قميًصا مســتعما قبل 
الغسيل. تبسم حضرته وقال: أية بركة 
تلــك الــي تــزول ابلَغســل؟! فُأعطي له 

ذلك القميص املغسول أخرا. 
أقــول: لعــل ذلــك الشــخص كان يعلم 
أن البكة ال تزول ابلغسل، إال أن املرء 
بطبيعــة احلــال حيــب أحيــااًن أن يتلقــى 
ثواًب استعمله حبيبه املقدس ومن دون 
هلــذه  فاحراًمــا  مغســوال،  يكــون  أن 
الرغبة الطبيعية جرى البحث أوال عن 
ــْر  ثــوب مل ُيغَســْل بعــد، وحــن مل ُيعثـَ

عليه، ُأعِطي قميًصا مغسوال.

1.   وهو تقاطع الطرق خارج دار املسيح. )املرجم(
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

  عهد سيدنا مرزا غام أحمد القادياني

المسيح الموعود والمهدى المعهود

كنز املعلومات الدينية

اإلســالمية  اجلمــــــــاعة  حتتفــل  س: 
األمحدية  يف العشرين من شهر فرباير/

شــباط من كل ســنة بشــكل خاص، إذ 
تكون يف مكاتب اجلماعة عطلة رمسية 
يف ربــوة وتقــام االحتفــاالت والندوات 
عــن  النبــوءة  عــن  احملاضــرات  وتلقــى 
املصلــح املوعــود؟ فمــاذا تعــرف عــن 

هذه النبوءة؟
نشــر  1885م  عــام  مســتهل  يف  ج: 
سيدان املسيح املوعود  إعااًن على 
نطــاق واســع وأرســله إىل الكثريــن مــن 
الدينيــن يف  والــوزراء والزعمــاء  الرؤســاء 
العامل، وإىل الشخصيات البارزة الناشطة 

يف كل الديانت، وقد صرّح فيه أنه على 
اســتعداد اتم إلظهــار آيت خارقــة على 
صــدق اإلســام، وإذا كان أحــد يشــكُّ 
يف صــدق اإلســام فليــأِت إىل قــادين 
وميكــث عنــده مــدة ســنة كاملــة، وإذا مل 
يســتطع  إراءة آيــة فســوف يقــدم 
لــه مائــي روبيــة شــهري تعويضــا ماليــا، 
لكنه إذا اقتنع بية، فا يطلب منه غر 

اعتناق اإلسام فقط. 
م إليــه بعــض مــن اهلنــدوس  عندئــذ تقــدَّ
وقالــوا: حنن نســكن جبــوارك، وحنن أحقُّ 
م لنــا آية على صدق اإلســام.  أبن تقــدِّ
مــن  شــخص  مــوت  عــن  نبــوءة  فتلّقــى 

عائلــة مــرزا إمــام الديــن خــال 31 شــهرًا، 
علًمــا أن مــرزا إمــام الديــن يف تلــك الفــرة 
قد  انضّم إىل اهلندوس وأن النبوءة حتققت 
يف الشــهر ال31 حيــث ماتــت ابنتــه اتركــة 
  خلفهــا رضيعهــا.  بعــد ذلــك عــزم
بــور«  »ســوجان  مدينــة  إىل  الســفر  علــى 
لينكّب فيها على الصاة والدعاء والتضرع 
إليــه  هلل  لُيظهــر آيــة لكــن هللا أوحــى 
قائا »ستنحّل عقدتك يف مدينة هوشيار 
بــور«، فكتــب إىل الشــيخ ِمْهــر علــي أن 
ــَكن يف مدينة هوشــيار بور يف  يؤمِّن له السَّ
بيــت منعــزل ملــدة شــهرين حبيــث ال يزعجه 
أحــد، فهــو يريــد االعتــكاف ملــدة أربعــن 
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يومــا، وســوف يصلــي وحــده، وينبغــي علــى مــن أييت لــه ابلوجبات 
الغذائيــة اليوميــة أن ال ينتظــر حــى يفــرغ من األكل ليأخذ األواين، 
بــل عليــه أن أيخذهــا عنــد إحضــاره الوجبــة التاليــة، كمــا جيــب أن 
ال حَيضــر أحــد للقائــه وال يقيــم أحــٌد وليمــة لــه وال يكلِّمــه أحد وال 
يستفســر منــه أحــد عــن أي شــيء، فهــو يريد أن يعبــد ربَّه ويتضرَّع 
إليه ليسأله آية متميزة تدل على صدق اإلسام كما طلبها أعداء 
اإلسام. وخال هذا االعتكاف وعده هللا  أبنه سرزقه خال 
مدة معينة ولًدا يتصف بصفات عديدة معيَّنة. مث نشر هذه النبوءة 

يف 1886/2/20م. 
وحتققــت هــذه النبــوءة يف شــخص ســيدان مــرزا بشــر الديــن حممــود 
 - اخلليفة الثاين للمسيح املوعود واإلمام املهدي -  أمحد
الــذي ُولــد يف 1889/1/12م، وقــد أعلــن بنفســه عــام 1944م 

ر به يف هذه النبوءة.  أنه هو املصلح املوعود الذي ُبشِّ
 بينمــا نشــر ألــد أعــداء اإلســام »ليكهــرام« اهلندوســي؛ أن إهلــه 
أوحــى إليــه أن مــرزا غــام أمحــد القــاديين ســوف يهلــك وتنقــرض 
مجاعته خال ثاث سنوات.. لكنه هو الذي صار فريسة لنبوءة 
أخرى لسيدان املسيح املوعود  وهلك قتًا، بينما ُولد سيدان 
حممــود وعــاش طويــا، وحتقــق يف شــخصه كل مــا ذكــر يف النبــوءة، 
وقــد طــال عهــد خافتــه إىل اثنــن ومخســن عاًمــا بنجــاح ابهــر. 
لــذا حتتفــل اجلماعــة اإلســامية األمحديــة بيــوم املصلــح املوعــود يف 
العشــرين مــن شــهر شــباط مــن كل عــام إحيــاًء لذكــرى هــذا النبــأ 
الــذي نشــر يف هــذا اليــوم، وذلــك إلبــداء الســرور وإظهــار الشــكر 
َعّد آية على  لــرب العاملــن علــى حتقــق هــذه النبــوءة العظيمة، الــي تـُ

. صدق اإلسام وصدق دعوى املسيح املوعود

س: ما هو نّص النبوءة؟ 
ج: إنــه: »إن هللا الرحيــم الكــرمي الكبــر املتعــاِل القديــر علــى كل 
شــيء قــد خاطبــي يف إهلامــه وقــال: مسعــُت تضرعاتــك ودعواتك، 

وإين معطيــك مــا ســألت مــي وأنــت مــن املنعمــن. ومــا أدراك مــا 
أعطيــك؟ آيــة رمحــٍة وفضــٍل وقربٍة وفتٍح وَظَفٍر. فســام عليك أنت 
من املظفَّرين. إان نبشرك بغام امسه عنموايل وبشر. أنيق الشكل 
دقيق العقل ومن املقربن. أييت من السماء، والفضل ينـزل بنـزوله. 
وهــو نــور ومبــارك وطيب ومن املطهرين. ُيفشــي البكات، ويغذي 
اخَللق من الطيبات، وينصر الدين. ويســمو ويعرج ويرقى، ويعاجل 
كل عليــل ومريــض، وكان أبنفاســه مــن الشــافن. وإنــه آيــة مــن 
بفضلــي  معــك  أين  الذيــن كذبــوا  ليعلــم  لتأييــدايت،  وَعلَــمٌ  آييت، 
املبــن، وليجــيء احلــق مبجيئــه، ويزهــق الباطــل بظهــوره، ولتتجلــى 
قــدريت وتظهــر عظمــي، ويعلــو الديــن وتلمــع الباهــن، ولينجــو 
طــاب احليــاة مــن أكــف مــوت اإلميــان والنــور، وليبعث أصحاب 
القبــور مــن القبــور، وليعلــم الذيــن كفــروا ابهلل ورســوله وكتابــه أهنــم 
كانــوا علــى خطــأ ولتســتبن ســبيل اجملرمــن. فســيعطى لــك غــام 
ذكــي مــن صلبــك وذريتك ونســلك ويكون مــن عبادان الوجيهن. 
ضيــف مجيــل أيتيــك مــن لــدان. نقــي مــن كل َدرٍَن وَشــٍن وَشــنار 
وشرارة، وعيب وعار وعرارة، ومن الطيبن. وهو كلمة هللا. ُخلق 
مــن كلمــات متجيديــٍة. وهــو فهيــم وذهــن وحســن. قــد ملــئ قلبــه 
علًمــا، وابطنــه حلًمــا، وصــدره ســلًما، وأعطــي له نَفٌس مســيحي، 
وبــورك ابلــروح األمــن. يــوم االثنــن. فواًهــا لــك ي يــوم االثنــن، 
أييت فيــك أرواح املباركــن. ولــد صــاحل كــرمي ذكــي مبــارك. مظهــر 
األول واآلخــر. مظهــر احلــق والَعــاء، كأن هللا نــزل مــن الســماء. 
بعطــر  نــور ممســوح  أيتيــك  العاملــن.  بظهــوره جــال رب  يظهــر 
الرمحن، القائم حتت ظل هللا املنان. يفّك رقاب األســارى وينجي 
املسجونن. يعظم شأنه، وُيرفع امسه وبرهانه، وُينَشر ذكره ورحيانه 
إىل أقصى األرضن. إمام مُهاٌم، يباَرك منه أقوام، وأييت معه شفاء 
وال يبقــى َســقام، وينتفــع بــه أانم. ينمــو ســريًعا ســريًعا كأنــه ِعردام، 
مث يرفــع إىل نقطتــه النفســية الــي هــي لــه مقــام. وكان أمــرًا مقضيًــا، 

قــّدره قــادر عــام. فتبارك هللا خر املقدرين. )التبليغ( 
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