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قال الشــاعر اليمين «إبراهيم أمحد احلضراين»
يف مطلع قصيدة له:
وخ َو َّ
تُ ِع ُّد النَّا َر َي إِنْ َسان َو َّ
الذرَّة
الصا ُر َ
َوتَ ْذُك ُر َم ْن َط َوتْ ُه ا َحل ْر ُب ِب َحل ْس َرِة َوال َعْبـ َرة
خلص الشــاعر إىل حد كبري مأســاة اإلنســانية ،كوهنا تُ ْضرِم
انر احلــروب ،مث تصــرخ اكت ـواء هبــا ،ولكــن ،الت حــن
منــاص! إن الدرجــة الــي بلغهــا العــامل مــن العم ـران يف هــذا
العصر ،بدت مرتبطة مبظهر واحد بكل أســف! إنه مظهر
التســلُّح العســكري الذي ُيـ َع ُّد مؤش ـرا على أن عمران العامل
ابت عالمة خرابه.
وإننا إذ ننظر بعني الرصد واالعتبار إىل حال السلم واحلرب
العامليني منذ منتصف القرن التاسع عشر وإىل اآلن ،ال جند
بــدا مــن اليقــن أبن العــامل مــن املفــرض بنــاء علــى األخطــاء
املرتاكمــة ،واحلــروب الــي أهنكتــه مــرورا حبربــن عامليتني ،من
املفروض أن يندثر ويعفو أثره هنائيا ،لوال أن رمحة هللا تعاىل
تتداركهكل حني للحيلولة دون وقوع هذا القضاء املأساوي،
وتلك الرمحة تبدو متجسدة يف رجال هللا وأوليائه..
وحرصــا مــن اجلماعــة اإلســامية األمحديــة ،وعلــى رأســها
إمامها اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود ،على نشر السالم
يف العــامل أمجــع ،فإهنــا تُ ِّ
مكر ًســا من أجل
نظــم كل عام مؤمترا َّ
هــذه الغايــة النبيلــة .إننــا ال َّندعــي أننــا وحــدان مــن ينــادي
ابلســام العاملــي ،وال حــى أول مــن اندى بــه ،لكننــا ،وال
شــك ،املتفــردون ابملنــاداة إبفشــاء الســام كجماعــة واحــدة
حتــت قيــادة واحــدة ،وألجــل غايــة واحــدة ،انطالقــا مــن
مبــدأ أن ديننــا هــو الديــن الوحيد الداعي إىل الســام بكافة
مســتوايته ،شــكال ومضمــوان ،قــوال وعمــا ،حــى أن اســم
ديننا (اإلســام) مشــتق من لفظ «الســلم» و«الســام»..
إن توفيــق هللا تعــاىل حيالــف وال شــك مســاعي إمــام الوقــت
التقوى
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ومجاعتــه مــن أجــل إحــال الســام يف هــذا العــامل ..هــذه
الفكــرة تعبــر شــخصي عــن مبــدأ طاملــا ذكره حضرة ســيدان
املســيح املوعود  يف شــى أتليفاته بتأييد من هللا ،وهذا
املبدأ مفاده أن أولياء هللا حرز لإلنسانية ،وصمام أمان هلا،
وإن كان أكثر الناس عن هذه احلقيقة الروحانية غافلني.
ويف املنتدى الوطين للسالم ،الذي ترعاه اجلماعة اإلسالمية
األمحديــة يف اململكــة املتحــدة للعــام اخلامــس عشــر علــى
الت ـوايل ،بــدت أج ـواء املنتــدى خمتلفــة نوعــا مــا عن ســابقيه،
رمبــا لفداحــة املأســاة ،أو لتوقــع قــرب وقوع البــاء ،نظرا إىل
حــال الواقــع املــردي للعــامل ،لقــد شــهد َم ْن َح َضـ َـر فعاليات
هذا املنتدى ،وكثريٌ ممن قرأوا خطاب حضرة خليفة املسيح
اخلامــس ،أبن حضرتــه أضفــى علــى أج ـواء املنتــدى خبطابــه
نوعــا مــن اجلــال مل يعهــدوه مــن قبل .لقــد خاطب حضرته
اجملتمــع الــدويل ،وعلــى رأســه ساســته وزعمــاؤه ،بلســان
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نعم ،فبمحبة الله تعاىل للعامل ،أقام
ألجل نجاته رجال من هــؤالء ،فهال
أدرك العامل قيمتــه؟! وهال اتبــع خطاه؟!

التبكيت املهيب .وكما الوالد احلاين ،الذي ال بد وأن يقسو
ملصلحــة ولــده العابــث أحيــاان ،خرجــت كلمــات حضرتــه
انطقة هبذا املنطق .ومل يتوقف خطاب حضرته على تبكيت
الساســة الدنيويني على خطيئتهم ،وإمنا أانر هلم الســبيل إىل
حتقيــق الســام املنشــود ف ـرارا مــن عاقبة ابتــت حمتومة لو أصر
العامل على ســلوك ُســبُل الضغينة والفســاد ،لقد ألقى حضرته
خطابه يف منتدى الســام هذا العام ولســان حاله يردد قول
هللا تعــاىل يف التنزيــل احلكيــمَ﴿ :يـ ُقـ ُ
ـول ْالِنْ َســا ُن َيـ ْوَمئِـ ٍذ أَيْـ َـن
الْ َم َف ُّر﴾ (القيامة ،)11 :كما لو أن حضرته (أيده هللا) يُلقي
لإلنسانية املنكوبة بطوق النجاة قبل أن تغرق ابلفعل ،ويدهلا
على املفر اآلمن من اهلول املرتقب.
إننــا نــكاد جنــزم أبمــر مــا ،وهــو أن مــن يطلــع مــن قــادة العــامل
وساســته وأرابب حربــه واقتصــاده ،علــى مضامــن خطــاب
حضــرة أمــر املؤمنــن (أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز) بشــيء

مــن لــوم النفــس علــى الســعي احلثيــث وراء املكاســب املاديــة
احملــدودة وقريبــة األجــل ،فلســوف يتمثَّــل أمــام انظريــه معــاين
مــا جــاء يف إجنيــل يوحنــا ،مــن َّأنَ :
ـب هللاُ الْ َعــالََ
«هك ـذَا أَ َحـ َّ
َحـ َّـى بَـذ َ
َل اْبـنَـ ُه الْ َو ِحي ـ َد ،لِ َكـ ْـي الَ َيـ ْهلِـ َ
ـك ُك ُّل َمـ ْـن ُيـ ْؤِمـ ُـن بِـ ِه،
بَ ْل تَ ُكو ُن لَُه َْ
اليَا ُة األَبَ ِديَُّة» ..هذه ســنة هللا أنه يقيم لنجاة
النــاس أنبيــاءه وخلفائــه .نعــم ،فبمحبــة هللا تعــاىل للعــامل ،أقام
ألجل جناته رجال من هؤالء ،فهال أدرك العامل قيمته؟! وهال
اتبع خطاه؟!
ويف أحــد حمــاور خطــاب حضرتــه ،الــي تنــاول فيهــا مســألة
اإلشــارة أبصابــع اللــوم واالهتــام إىل اإلســام ابلتطــرف
واإلرهــاب وهتديــد األمــن االجتماعــي ،بـ َّـن حضرتــه يف
ثنــااي خطابــه أن مــن الظلــم البـ ِّـن حتميــل املســلمني وحدهــم
املسؤولية كلها ،فوضع هبذا اخلطاب عن املسلمني إصرهم،
وإن مل ِ
حتمل جزء من املســؤولية
ينف حضرته اش ـراكهم يف ُّ
بتخاذهلــم وتقصريهــم يف واجبهــم املعهــود ،وســلوكهم ُســبال
سلكها من كانوا قبلهم من أقوام هلكوا بظلمهم وتظاملهم.
ويف عدد جملة التقوى هلذا الشــهر ،نبحر مع القارئ الكرمي
بني مرافئ عدة ،منها ما يتعلق ابملوضوع الرئيس هلذا العدد،
وهــو خطــاب حضــرة اخلليفــة اخلامــس يف منتــدى الســام،
فنطالع موضوعا يتناول فكرة أن هللا تعاىل يتدارك اإلنسانية
كل حــن أبانس ُك َّمــل ،فيجعلهــم ذريعــة حلفــظ اخلالئــق،
وليدق هبم نواقيس التنبيه والتحذير ،كذلك سيطلع القارئ
الكــرمي علــى ابقــة أخــرى مــن املواضيــع الشــائقة ،كأوجــه
اإلعجــاز يف عربيــة املســيح املوعــود  ،وكذلــك دحــض
الشــبهات املثــارة ضــد حضرتــه ومجاعتــه .هــذا ابإلضافــة إىل
ابقــة مــن األب ـواب الثابتــة الــي تقــدم إىل القــارئ العزيــز زادا
فكراي وروحيا شهراي ،ندعو هللا تعاىل أن يبارك يف هذا الزاد،
وجيعله سائغا للمتفكرين ..آمني.
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في رحاب القرآن

ُ �ذْ رَ ةُ ْ
تَ
�ْ
�
َ
ْ
ْ
س نَ��ا �ت
�
ح���َ
��ح��د ���ب� � ا ل
�
�
�
ا
ل
�
�
ي
و
� ِ
ِ ِ
&ÉΟŠÅ_§�9$# Ç≈sÜø‹¤±9$# zÏΒ «!$$Î/ èŒθããr
&ÉΟŠÅ_§�9$# Ç≈sÜø‹¤±9$# zÏΒ «!$$Î/ èŒθããr
∩⊇∪ ijk
∩⊇∪ ijk
          
           

            
           
          

            
     

(بين إسرائيل)

أ
�ض
�� �ة ��� زا � ����ش�� ا ��ل��د � ن ��م
���ح�م�ود � ح��م�د
من تفسري :ح� ر مر� ب ي ر ي �
املصلح املوعود 

اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

﴿انْ ُظـ ْـر َك ْيـ َ
ـف َف َّض ْلنَــا بَـ ْع َض ُهـ ْـم َع َلــى
ـض َولَ ْل ِخ َرُة أَ ْكَبـ ُر َد َر َج ٍ
ات َوأَ ْكَبـ ُر
بَـ ْعـ ٍ

تَـف ِ
ْض ًيل﴾ ()22

التفسري:
ورد يف احلديــث الش ـريف« :عــن أيب
ســعيد اخلدري أن رســول هللا  قال:
إن أهــل اجلنــة لي ـر َاءون أهـ َـل الغــرف
ـب
مــن فوقهــم كمــا ت ـر َاءون الكوكـ َ
ال ـ ُد ّر َّ
ِي الغابـ َـر مــن األفق من املشــرق أو
تفاضـ ِـل مــا بينهم» (مســلم:
املغــرب ..لِ ُ
كتــاب اجلنــة ،ابب ترائــي أهــل اجلنــة
َ
أهل الغرف).
لقد جيء هبذه اآلية تدليال على ما ذُكر
يف اآلية السالفة ،حيث قال هللا تعاىل:
انظــروا كيــف آتينــا كثــرًا مــن الكافريــن
الرقـ َّـي املــادي ،وليــس وراءه إال أعماهلــم
اليت حظيت ابلقبول لدينا .لقد كدحوا
مــن أجــل الدنيــا فآتيناهــم الدنيا .ولكن
جيــب أال ينخدعـ َّـن أحــد هبــذا ،فيظــن
أيضــا ميكــن أن حيــرزوا
أن غــر املؤمنــن ً
الرتقيات العليا احلقيقية .كال ،ألن هذه
اإلجنــازات املاديــة ليســت بشــيء إذا مــا
قورنت مبا يف اآلخرة من رقي عظيم.
ـث املؤمنــن علــى التنافــس يف
فاآليــة حتـ ّ
نعما
اخل ـرات ،مؤكــدة أن عنــد هللا ً 
عظمــى ،فعلــى املؤمــن أال يتوقــف عنــد
حد معني من احلسنات.
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﴿ل َْت َعْــل َم ـ َع َّ
َ
اللِ إَِلًــا َآ َخـ َـر َفـَتـ ْق ُع ـ َد
َم ْذ ُموًما َْم ُذو ًال﴾ ()23

 ...اإلثم ال يتولد بدون الرشك .وأرى أن كل املعايص هي يف
الحقيقة فروع لشجرة الرشك والوثنية ،إذ ال يرتكب اآلثم أي
التفسري:
إثم إال ألنه يف الواقع ال يؤمن بذات الله وصفاته إميا ًنا كامال ،وال
لقــد بـ ّـن هللا  هنــا ملــاذا ال َ
يعطــى يتوكل عليه  توكال كامال .إن عقيدة التوحيــد إمنا هي مبثابة
اإلنســان نعـ َـم اآلخــرة بــدون اإلميــان .البذرة للحســنات ،وهي املحور لألديان كلها واألخالق بأرسها...

ذلــك أن املــرء يكــون مــع من يتعلق به؛
فمــن كان ذا صلــة ابهلل تعــاىل فلــن يزال
ميشــي قُ ُد ًمــا مــع هللا تعــاىل ،ومــن كان
علــى صلــة ابآلهلــة الباطلة بــدالً من هللا
تعاىل فسيكون حيث آهلته الباطلة.
علما أن الشرك يسبب سقوط اإلنسان
ً
ُّ
وختلفــه ابســتمرار .وليــس يف التاريــخ
البشــري كلــه أمــة أحــرزت رقيًّــا بســبب
شــركها ،كال ،بل إن األمة الوثنية كلما
حققــت رقيًّــا حققتــه ضارب ـ ًة عقائدهــا
الوثنيــة عــرض احلائــط ،وليســت عامل ـ ًة
هبا.

﴿وَق َضــى َربُّـ َ
ـك أََّل تَـ ْعبُ ـ ُدوا إ َِّل إَِّي ُه
ِح َسـ ًـان إ َِّمــا يَـْبـ ُل َغ َّن ِع ْن َد َك
َوِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
هــا َفـ َـا تَـ ُقـ ْـل
هــا أَ ْو ِك َل ُ َ
الْ ِكَب ـ َـر أَ َح ُد ُ َ
هــا َوُقـ ْـل لَُ َما َقـ ْوًل
لَُ َمــا أُ ٍّف َوَل تَـْنـ َه ْرُ َ
َك ِرميًا﴾ ( )24
شرح الكلمات:
قضــى :قضــى عليــه عه ـ ًدا :أوصــاه.
األمر:
قضــى العه ـ َد :أنفذَه .قضى إليه َ

أهنــاه وأبلغــه .ويف األســاس :قضــى
وصــاه بــه وأَ َمـ َـره بــه
إليــه أمـ ًـرا وعه ـ ًداّ :
(األقرب).
وتضج ٍر (األقرب).
تكرٍه ُّ
أُ ٍّف :كلم ُة ُّ
ال تَن َه ْرمهــاَ :نـ َهـ َـر السـ َ
زجــره
ـائلَ :
(األقرب).
قو ًال كرميًا :أي سه ً
ال لّيـنًا (األقرب).
التفسري:
خيــران هللا  اآلن كيــف يســتطيع
اإلنســان محايــة نظامــه ،حيث أورد هنا
ملخص تعاليم القرآن الكرمي ،منبِّ ًها أنه
ال بــد للنــاس مــن مراعاة هذه األحكام
وااللت ـزام هبــا يف أايم إمياهنــم ،لينجوا من
االحنطاط ،وإال لن يستمر رقيه.
لقــد أمــر القــرآن الكــرمي إبقامــة التوحيد
ورِّد الشــرك أوالً وقبــل كل شــيء ،ألن
األمــم عندمــا تنــال ا ُحل ْكـ َـم والســلطان
تتســرب إليهــا األوهــام والوثنيــة بشــى

أنواعهــا ،لــذا قــرن هللا  أنبــاء الرقــي
ابلتحذيــر مــن األخطــار القادمة لنأخذ
احلذر منها.
وقــد ق ـ ّدم القــرآن األمـ َـر إبقامة التوحيد
ـض الشــرك علــى كل األحــكام
ورفـ ِ
األخــرى ألن اإلمث ال يتولــد بــدون
الشــرك .وأرى أن كل املعاصــي هــي يف
احلقيقــة فــروع لشــجرة الشــرك والوثنيــة،
إذ ال يرتكــب اآلمث أي إمث إال ألنــه
يف الواقــع ال يؤمــن بــذات هللا وصفاتــه
إميان كامال ،وال يتوكل عليه  توكال
ً
كامــا .إن عقيــدة التوحيــد إمنــا هــي
مبثابــة البــذرة للحســنات ،وهــي احملــور
لــأداين كلهــا واألخــاق أبســرها،
وإنكار التوحيد يُؤدي إىل زعزعة أسس
قانون الطبيعة وقانو ِن الش ـريعة كليهما.
وعالقــة التوحيــد بقانــون الش ـريعة غنيــة
عن البيان ،وأما عالقته بقانون الطبيعة
فاعلــم أن التقــدم العلمي والرقي املادي
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ولوال وجود نظام طبيعي واحد غ ِري قابل للتغري والتبدل لتو َّقفت كل التطورات العلمية دفعة
واحدة .ذلك أن التقدم العلمي يف شتى املجاالت واخرتاع األشــياء املختلفة إمنا أساســه وجو ُد
موحد يف الكون ال يتغري وال يتبدل أبدًا .ولو أن اإلنسان ظن أن الكون ال يخضع لنظام
نظام َّ
موحد أو أن هذا النظام يتغري ويتبدل من حني آلخر ملا اتجه أبدًا إىل معرفة أرسار الطبيعة.
كلــه مرتبــط ابلتوحيــد نفســه .ذلــك أن
االعتقاد أبكثر من إله واحد يؤدي إىل
االعتقــاد أبكثــر مــن نظــام يف الطبيعــة،
أو علــى األقــل حبــدوث تغ ـرات كثــرة
ابســتمرار يف النظــام الطبيعــي ،ولــوال
وجــود نظــا ٍم طبيعـ ٍـي واح ـ ٍد غ ـرِ قابــل
للتغــر والتبــدل لتوقَّفــت كل التطــورات
العلميــة دفعــة واحــدة .ذلــك أن التقدم
العلمــي يف شــى اجملــاالت واخ ـراع
األشياء املختلفة إمنا أساسه وجوُد نظام
موحــد يف الكــون ال يتغــر وال يتبــدل
َّ
أب ًدا .ولو أن اإلنسان ظن أن الكون ال
خيضــع لنظــام موحــد أو أن هــذا النظــام
يتغــر ويتبــدل مــن حــن آلخــر ملــا اجتــه
أب ًدا إىل معرفة أسرار الطبيعة.
وبعــد أن أم ـران هللا ابإلميــان ابلتوحيــد
أوصــاان ابإلحســان إىل الوالديــن ،ألن
يوجهنــا إىل هللا  .إهنمــا
وجودمهــا ّ
مظهــر لقانــون الطبيعــة أيخــذ بنــا إىل
قانــون الشــرع ،إذ يدلنــا علــى الــذات
اليت هي ُمب ِدئة األشياء .إن الوالدة عن
التقوى

طريــق الوالديــن دليــل على أن اإلنســان
مل ُيلق صدف ًة ،بل كان قبله أح ٌد غريه
وقبلــه أحــد آخــر وهلم جـ ًّـرا ،وهذا ميثل
برهـ ًـان علــى وجــود البــارئ  .فلــوال
نظام التناسل ملا فكر اإلنسان يف هذه
السلســة الطويلــة الــي توصلــه إىل املبــدأ
احلقيقي.
كمــا أن ظاهــرة التناســل حتــدو بنــا إىل
حقيقــة أخــرى أال وهــي أن غايــة خلق
اإلنســان غاية عظيمة حبد ذاهتا .ومن
أجــل ذلــك كلــه أمـ َـران هللا ابإلحســان
إىل الوالديــن بعــد أن أوصــاان ابإلميــان
ابلتوحيــد ،ألن الشــكر علــى نعمــة
ّ
يذكــر اإلنســان ابلشــكر علــى نعمــة
أخرى.
ِح َسـ ًـان
وقولــه تعــاىل َ وِبلْ َوالِ َديْـ ِـن إ ْ
عطف على (أَ ْن) الواردة يف قوله تعاىل
 أََّل َتـ ْعبُ ُدوا إِال إَِّي ُه ،والتقدير :و ْأن
أَ ِ
حســنوا ابلوالديــن إحسـ ًـان ،أي لقــد
أمركــم هللا أال تعبــدوا أح ـ ًدا غــره ،
إحسان.
وأن حتسنوا ابلوالدين
ً

ـف هــذا البيــا َن ومــا أرو َعــه!
مــا ألطـ َ
فحيــث إن اإلنســان ال يقــدر إطالقًــا
علــى أن جيــزي هللا علــى نعمه وأايديه،
فلذا قال لدى احلديث عن هللا تعاىل:
ما دمتم ال تســتطيعون أن حتســنوا إىل
هللا تعاىل ،فتَجنَّبوا ُظ َلم الشرك به على
األقــل؛ أمــا الوالــدان فقــال هللا عنهما:
أَ ِ
أحسنوا إليكم،
حسنوا إىل اآلابء كما َ
ذلك ألن بوســع اإلنســان أن يرد على
ما صنع به الوالدا ِن من مجيل.
وأمــا قولــه تعــاىل عنــدك فامل ـراد منــه
أن والديــك لــو كاان بكفالتــك أي
فأيضا
يسكنان يف بيتك وتنفق عليهما ً
ال َتـ ُقـ ْـل هلمــا مــا جيــرح مشــاعرمها ،فمــا
عرضا ألذاك ومها يسكنان يف
ابلك لو تَ َّ
بيت هلما مستقل.
لقــد ذكــر هللا هنــا كفالتهمــا خاصــة
ألن العيــش الدائــم م ًعــا أدعــى إىل
أيضــا ألن اإلنســان إذا
االختالفــات ،و ً
أنفق على أحد ظن أن لـه ًّ
حقا عليه.
تضج ـ ٍر وتضايُـ ٍـق،
وأُ ٍّف كلم ـ ُة ُّ
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وقولــه تعــاىل وال تَن َه ْرمهــا يعــي ال
توبهمــا ..وكأنــه تعــاىل
تزج ْرمهــا وال ِّ ْ
ُ
يقول :ال تؤِذمها ابلقول وال ابلفعل.
حث اإلسالم على خدمة الوالـدين
لقد ّ
كثــرًا ،فقــد قــال النــي َ « :مــن أَ َ
درك
أح ـ َد والديــه مث مل يُغ َفــر لــه فأَْبـ َع ـ َده هللا»
(مســند أمحــد ج  4ص  344مســند
الكوفيــن رقــم احلديــث ..)18256
أي من أضاع مثل هذه الفرصة الذهبية
ل ِفعــل اخلــر الــذي يُ ِ
كســبه غف ـران هللا
ورضوانه ،فال َ
سبيل لوصوله إىل اجلنة.
ـاح الـ ُّـذ ِّل ِمـ َـن
﴿ َو ْ
اخ ِفـ ْ
ـض لَُ َمــا َجنَـ َ
ح ُه َمــا َك َما َربـَّيَ ِان
حـِـة َوُقـ ْـل َر ّب ا ْرَ ْ
الرْ َ
َّ
َص ِغ ًريا﴾ ()25
شرح الكلمات:
ـيء ضـ ُّـد رفَعــه،
واخ ِفـ ْ
ـض :خ َفــض الشـ َ
احـ َ
ـك
ويف القــرآن َ و ْاخ ِفـ ْ
ـض َجنَ َ
اض ـ ْع هلــم .خ َفــض
للمؤمنــن أي تَو َ

صوتَه :أخفاه وغ َّ
الصوت
َضه .وخ َفض
ُ
نفسه :ال َن وس ُهل (األقرب).
ُ
الطائر؛ ي ُد
جنــاح :اجلنــاح :مــا يطري به ُ
ـب؛ َ
الكنَــف
اإلنســان؛ العض ـ ُد؛ اجلانـ ُ
(األقرب).
ن
الـ ُّـذل :االنقيــا ُد؛ الســهولة ،والل ـ ُ
والتواض ُع (األقرب).
التفسري:
هبــذا التشــبيه اللطيــف قــد أوصــى هللا
 اإلنســا َن أن يكــون يف خدمــة
والِديه دوًما.
كمــا نبــه هللا تعــاىل أن اإلنســان علــى
العمــوم ال يقــوم خبدمــة والديــه كمــا
خدمــاه يف صغــره ،ولذلــك أمــره أن
دائمــا ابلرمحــة ،حــى إذا
يدعــو هلمــا ً
تدارَكه
حصل تقصري منه يف خدمتهما َ
ابلدعاء هلما.
أيضــا ،فتعــي
والــكاف أتيت للتشــبيه ً
مجلــة َ
ـان َص ِغــرًا أن
ك َمــا َربـَّيَـ ِ

ذلك أن التقدم العلمي يف شتى املجاالت واخرتاع األشياء املختلفة
موحد يف الكون ال يتغري وال يتبدل أبدًا .ولو
إمنا أساسه وجو ُد نظام َّ
أن اإلنسان ظن أن الكون ال يخضع لنظام موحد أو أن هذا النظام
يتغري ويتبدل من حني آلخر ملا اتجه أبدًا إىل معرفة أرسار الطبيعة.

الوالديــن حيتاجــان يف الكــر إىل خدمــة
كتلك اليت حيتاجها الطفل يف صغره.
لقــد علّمنــا هللا  هذا الدعاء لســبب
أيضا ،أال وهو أن الذي هو دائم
آخر ً
الدعــاء لوالديــه ال بــد أن يهتــم أبداء
أيضا.
واجب اخلدمة جتاههما ً
﴿ َرب ُ
ُّكـ ْـم أَ ْع َلـ ُـم ِبَــا ِف نُـف ِ
ُوسـ ُـك ْم إ ِْن
ان لِ َْ
تَ ُكونُــوا َص ِ ِ
ن
ن َفإِنَّ ـ ُه َك َ
لوَّابِ ـ َ
ال ـ َ
َغفُوًرا﴾ ()26
شرح الكلمات:
أوَّابــن :مج ـ ُع أ ّواب ،وهو صيغة املبالغة
واتب
آب إىل هللا :رجَــع عــن ذنبــه َ
ِمــن َ
(األقرب).
التفسري:
أي أنــه لــو صلحــت نيــة االبــن متامــا
فســوف يســر هللا تعــاىل عيوبــه ويس ـ ّد
َّ
أي تقصري حيصل منه يف خدمة والديه.
ـث
تشــبه هــذه اآليــة يف مفهومهــا احلديـ َ
الش ـريف اآلنــف الذكــر أبن « َمن أَ َ
درك
أح ـ َد والديــه مث مل يُغ َفــر لــه فأَْبـ َع ـ َده هللا
 »ألهنــا هــي األخــرى تؤكــد أن
الصاحلــن -أي الذيــن يعملون ابلتعليم
املذكــور أعــاه -ســيعاملهم هللا تعــاىل
ابلتسامح واملغفرة.
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األسوة الحسنة
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اللِ
ـول َّ
ـول َّ
ال َرُجلٌَ :ي َر ُسـ َ
ُوماَ .فـ َق َ
ال َر ُسـ ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَنَ ٍس  قَ َ
اللِ :انْ ُص ْر أَ َخ َ
اك ظَالِ ًما أَ ْو َم ْظل ً
ـالَْ :ت ُج ُزُه أَ ْو تََْنـ ُع ُه ِم ْن ُّ
ـف أَنْ ُصـ ُـرُه؟ قَـ َ
الظ ْل ِم فَإِ َّن
ـت إِ َذا َكا َن ظَالِ ًمــا َكيْـ َ
ُومــا ،أََفـ َرأَيْـ َ
أَنْ ُصـ ُـرُه إِ َذا َكا َن َم ْظل ً
َذلِ َك نَ ْص ُرُه( .صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه)
ـس َعـ ْـن أَبِي ـ ِه َعـ ْـن َر ُسـ ِ
ـول َّ
اللِ  أَنَّـ ُه قَـ َ
َعـ ْـن ُم َعــا ِذ بْـ ِـن أَنَـ ٍ
ـك
ـال :أَْف َضـ ُـل الْ َف َضائِـ ِـل أَ ْن تَ ِصـ َـل َمـ ْـن قَ َط َعـ َ
َوُتـ ْع ِط َي َم ْن َمَنـ َع َك َوتَ ْص َف َح َع َّم ْن َشتَ َمك( .مسند أمحد ،كتاب مسند املكيني)
ـول َّ
ـاع َة .قَـ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
َعـ ْـن أَِب ُه َرْي ـ َـرَة  قَـ َ
ـف
ـالَ :كيْـ َ
ـت الَْ َمانَـ ُة فَاْنـتَ ِظـ ْـر َّ
اللِ  :إِ َذا ُضيِّ َعـ ْ
السـ َ
ـول َّ
اللِ؟ قَـ َ
اعُتـ َهــا َي َر ُسـ َ
ـاع َة( .صحيــح البخــاري،
ـال :إِ َذا أُ ْس ـنِ َد الَْ ْمـ ُـر إَِل َغـ ْـرِ أَ ْهلِ ـ ِه فَاْنـتَ ِظـ ْـر َّ
إِ َض َ
السـ َ
كتاب الرقاق)
َّب َ :صلُّوا َعلَى َص ِ
َع ْن َعبْد َّ
ت بِ َرُج ٍل لِيُ َصلِّ َي َعلَيْ ِه َفـ َق َ
احبِ ُك ْم
َّب  أُِ َ
ال الن ِ ُّ
اللِ بْ ِن أَِب َقـتَا َد َة أَ َّن الن ِ َّ
ـول َّ
اللِ ِ :بل َْوفَــا ِء .قَـ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـال أَبُــو َقـتَــا َد َةُ :هـ َـو َعلَـ َّـيَ .فـ َقـ َ
فَ ـإِ َّن َعلَيْ ـ ِه َدْيـنًــا .قَـ َ
ـالِ :بل َْوفَــا ِء ،فَ َصلَّــى
َعلَيْ ِه( .سنن الرتمذي ،كتاب اجلنائز عن رسول هللا)

التقوى
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« �ت���� �ع�ل ا ج� ��س ِ�د � او �لر�وِ�»
ح

من كتاابت �سيدان
مرزا غالم أ�محد القادايين
امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 

وإذا ســأل ســائل :مــا هــي تعاليــم القــرآن اجمليــد ألجــل إِصــاح احلــاالت الطبعيــة؟ كيــف
يرشد اإلِنسان يف شأهنا ،وإِىل أي حد يسمح ابلعمل مبقتضاها؟
فاجل ـواب ـ وفــق هدايــة الفرقــان ـ أن هنــاك روابــط شــديدة للغايــة بــن احلــاالت الطبعيــة
أيضا يف
واحلاالت األخالقية والروحانية ،حىت إن أســلوب املرء يف األكل والشــرب يؤثر ً
حاالتــه األخالقيــة والروحانيــة .ولــو اســتخدم اإلنســان أحوالــه الطبعيــة حســب تعليمات
لحا،
الش ـريعة لتحولت كل هذه األحوال أخالقًا كما تتحول األشــياء يف داخل امللح ِم ً
وألثّرت يف روحانيته أتثريًا عميقًا .ومن أجل ذلك اهتم القرآن اجمليد أشد االهتمام برعاية
الطهــارة اجلســمانية واآلداب الظاهريــة واحلــركات اجلســدية يف ســائر العبــادات ويف مجيــع
ِخضاع النفس وتزكية الباطن.
الفرائض اليت كان القصد منها إ َ
وإذا أمعنَّا النظر تبني لنا أن الفلسفة الصحيحة الصائبة للغاية هي أن لألوضاع اجلسمانية
ـوي يف الــروح ..فإننــا نــرى أن أفعالنــا الطبعية ،وإِن كانت جســمانية ،يكون هلا يف
أتثـًـرا قـ ً
ـذت يف البــكاء ولــو تصُّنـ ًعــا..
حاالتنــا الروحانيــة أثــر حمســوس يقينــا .فالعــن مثـ ًـا إِذا أخـ ْ
فــا بــد أن تنبعــث مــن الدمــوع لوعــة تســري إِىل القلبَ ،يضع هلــا ويكتئب .وكذلك لو
فرحــا وانبســا ًطا .وكذلــك نــرى أن الســجود
ضحكنــا ـ وإِن يكــن تكلُّ ًفــا ـ اكتســب الف ـؤاد ً
اجلســماين يولّد يف نفس الســاجد حالة من التضرع واخلشــوع .كما نشــاهد ابلعكس أنه
لــو مشــى اإلِنســان رافعــا رأســه مــرزا صــدره ،فمشــيته هــذه تولــد فيه كربًا وغطرســة .ومن
أثرا يف احلاالت الروحانية من دون ريب.
هذه األمثلة يتبني متاما أن لألوضاع اجلسمانية ً
(فلسفة تعاليم اإلسالم)
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الل بنصره العزيز
خطاب حضرة أمري المؤمنني أيده ّ
خالل منتدى السالم السنوي الخامس عرش،

يف بيت الفتوح ،المملكة المتحدة بتاريخ  17مارس ،آذار 2018
ملاذا حنرص على تنظيم هذا احلدث بشكل دوري؟! *
بداي ًة ،أود أن أشكر مجيع ضيوفنا النضمامهم إلينا هنا يف
ندوتنا السنوية للسالم.
لقــد ظلــت اجلماعــة اإلســامية األمحديــة علــى مــدى
السنوات اخلمس عشرة املاضية ،راعية منتدى السالم هذا
مــن أجــل تعزيــز الســام العاملي .رمبا يتســاءل بعضكم عن
جدوى تنظيم هذا احلدث كل عام ،ابلنظر إىل أن ســام
العامل ،سواء يف البلدان اإلسالمية أو يف غريها ،مل يب ُد عليه
أي حتســن كان خالل هذه الفرتة؛ بل على العكس ازداد
تدهورا ،وابت االنقســام املتزايد والكراهية والظلم املتفشــي
ً
طابعــا ســائدا ،وتكتلــت قــوى العــامل يف قطبني عســكريني،
فاندلعــت احلــروب ،مهــددة الدول ،واتســعت الفجوة بني
البلدان النامية واملتقدمة.
متاما ،ومع
وابلنظر إىل هذه احلالة ،فإن تساؤلكم يف حمله ً
ذلــك ،فــإن ديننــا حيثنــا علــى إفشــاء الســام والعــدل بــن
التقوى

الناس يف مجيع أحناء العامل ،سو ًاءا كان هؤالء الناس أغنياء
أو فقراء ،أقوايء أو مضطهدين ،متدينني أو غري متدينني.
وابلتايل فإننا ســنواصل ســعينا جلعل البش ـرية تدرك واجبها
يف احرتام القيم اإلنســانية األساســية والوفاء هبا .إن تعاليم
اإلســام األساســية هي :أداء حقوق خالقنا وأداء حقوق
إخواننا البشر.
مــع هــذه املقدمــة القصــرة ،أود اآلن أن أغتنــم الفرصــة
ألتكلــم عــن بعــض األمــور الــي أراهــا على درجــة كبرية من
اخلطورة يف هذه األوقات املضطربة.
قضية التغري املناخي فرع من هتديد السالم العاملي
يف عامل اليوم ،طاملا نرى القوى الكربى واملؤسسات الدولية
ختطــط بغيــة حتســن حيــاة النــاس يف مجيع أحنــاء العامل .ويف
اآلونة األخرية ،كانت إحدى القضااي اليت انقشها العديد
مــن السياســيني واملفكريــن مســألة تغــر املنــاخ وابلتحديــد
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«السعي إىل حامية البيئة
والعناية بكوكبنا ميثل قضية
ذات أهمية وغاية نبيلة حقا،
ومع ذلك ينبغي يف الوقت ذاته
أن يدرك العامل املتقدم ،شــعوبه
وقادته ،أن هنــاك قضايا أخرى
يجب معالجتها بنفس اإلرصار».
حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

ختفيض انبعااثت الكربون.
الســعي إىل محايــة البيئــة والعنايــة بكوكبنــا ميثــل قضيــة ذات
أمهية وغاية نبيلة حقا ،ومع ذلك ينبغي يف الوقت ذاته أن
يدرك العامل املتقدم ،شعوبه وقادته ،أن هناك قضااي أخرى
جيب معاجلتها بنفس اإلصرار.
إن ســكان الــدول الفقــرة ال تســرعي اهتمامهــم البيئــة وال
مســتوايت انبعــاث الكربــون بقــدر مــا يشــغلهم مــن الغــداة
العشي شاغل إطعام أطفاهلم .وإن حمنتهم االقتصادية
إىل
ِّ
تبعث على األسى ح ًقا ،ومستوى فقرهم ال يكاد ُيـتَ َص َّور.
فمثــا ،مثــة بلــدان تعــاين فقرا مدقعــا يف مصادر املياه النقية
والصاحلــة للشــرب ،ممــا يضطــر أهلهــا إىل اســتهالك مــاء
املســتنقعات الراكــد مبــا حيملــه مــن أوبئــة .وحــى هــذا املــاء
الراكــد ال يبلغــه هــؤالء النــاس إال بشــق األنفــس؛ حبيــث
يتوجب على النســاء واألطفال قطع األميال كل يوم دون
توقــف التماســا لش ـربة مــاء هلــم ولعائالهتــم ،فينقلنهــا إىل

بيوهتم يف أوعية كبرية حيملنوها على رؤوسهم.
جيب أال نغض الطرف عن هذه املعاانة ابعتبارها مشكلة
اآلخريــن ،بــل جيــب أن نــدرك أن هــذا الفقــر تطــال آاثره
العامل أمجع ،فتخل مبوازين السلم واألمن العامليني .وحقيقة
أن األطفــال ليــس لديهــم خيــار إال قضاء أايمهم يف جلب
املياه لعائالهتم يعين أهنم ال جيدون فرصة ساحنة يف الذهاب
إىل املدرســة ،أو حتصيــل أي شــكل مــن أشــكال التعليــم.
إهنــم عالقــون يف حلقــة مفرغــة مــن األميــة والفقــر ،يبــدو
أنــه ال هنايــة هلــا وهــي تدمــر اجملتمــع بشــكل كبــر .واليــوم،
يتفاقــم شــعورهم ابلبــؤس والعنــاء مــع وجــود أدوات التقنيــة
احلديثــة ووســائل التواصــل الــي تنقــل إليهــم مظاهــر تــرف
أهل البلدان املتقدمة .إن رؤية التفاوت الكبري يف ظروفهم
مقارنــة مــع غريهــم ،يــؤدي إىل الشــعور ابإلحبــاط ،ويغرس
بــذرة احلقــد ،فيســتغل املتطرفــون هــذه املشــاعر الســلبية،
فيتصيــدون يف املــاء العكــر ،فيمنــون الفق ـراء حبيــاة أفضــل.

المجلد الثالثون ،العدد الثاني عشر ،رجب وشعبان  143٩هـ ،نيسان /أبريل  201٨م

التقوى

12

وكما يستغل املتطرفون مشكلة الفقر ،فكذلك يفعلون مع
اجلهل،فيستهدفون الشباب غري املتعلم ،مما يفتح هلم جماال
أوســع يف حتويلهــم إىل التطــرف وغســل أدمغتهــم .ويســتغل
املتطرفــون مأســاة خــذالن حــكام تلــك البلدان لشــعوهبم يف
معظم األحيان.
الشغل الشاغل للنخب احلاكمة
ممــا يؤســف لــه أن النخبــة احلاكمــة يف البــاد احملرومــة أو
الــي مزقتهــا احلــروب ،ال يكــون أكرب مههــا إال احلفاظ على
سلطتها وقوهتا أكثر من املساعدة يف التخفيف من معاانة
شــعوهبا .فتكون النتيجة أن أولئك الذين ال ميلكون شــيئًا،
يرمقــون زعماءهــم الفاســدين ابزدراء ،ويــرون يف القــوى
الكربى يف العامل عدوا هلم .ومع األسف! حنن نرى اآلاثر
أيضــا ،وإنــه وبعــد رؤيــة
املروعــة هلــذا يف الــدول اإلســامية ً
احلالة اليائسة لبلداهنم األصلية ،فإن بعض املسلمني الذين
نشأوا يف العامل املتقدم قد وقعوا يف شراك التطرف وارتكبوا
هجمات إرهابية مروعة هنا يف الغرب!
وابلتايل فإين أعتقد اعتقادا راســخا أننا إذا كنا نرغب حقا
إرث من الفرص ملن
يف محايــة عاملنــا وضمــان أن نــرك وراءان ً
ســيخلفوننا ،فمــن الضــروري أن يتــم بــذل كل جهــد ممكــن
نظ َر إىل الدول الفقرية
لرفع مستوى العامل النامي .جيب أال يُ َ
جزءا من عائلتنا ،إخواننا
ابستخفاف ،بل جيب أن نعتربها ً
وأخواتنــا .ومبســاعدة الــدول الناميــة علــى الوقــوف علــى
قدميها ،ومن خالل منح الناس الفرص واألمل ،سنســاعد
أنفســنا يف الواقــع ،وحنافــظ علــى مســتقبل العــامل .وإال فإننــا
نــرى ابلفعــل أن جــوع العــامل النامــي يؤثــر ســلبا علــى ســائر
العامل أيضا .
عــاوة علــى ذلــك ،ومــع اهلجمــات اإلرهابيــة األخــرة
التقوى

وموجــات اهلجــرة الواســعة النطــاق إىل الغــرب ،كان هنــاك
ارتفــاع ملحــوظ يف النزعــات القوميــة يف العديــد من البلدان
الغربيــة ،نتيجــة اســتحضار خمــاوف أايم املاضــي املظلمــة.
ومما يبعث على القلق بشــكل خاص أن األحزاب اليمينية
املتطرفــة أمســت أكثــر جالفــة ،وقــد شــهدان زايدة يف
مشــاركتها يف احلكومــات وحققــت مكاســب سياســية ،هم
أيضا متطرفون ويسعون إىل تسميم اجملتمع الغريب عن طريق
حتريض اجلماهري ضد أولئك الذين خيتلفون عنهم يف اللون
أو املعتقد.
ابإلضافــة إىل ذلــك ،أصبــح خطــاب بعــض زعمــاء العــامل
النافذيــن أكثــر عنصريــة وعدائيــة ،حيــث تعهــدوا بوضــع
حقوق مواطنيهم فوق حقوق اآلخرين .ال ضري يف اهتمام
احلكومــات إبيــاء مصــاحل شــعوهبا رعايــة أكــر ابلتأكيــد،
مــا دامــت تتصــرف بعدالــة ،دون انتهــاك حلقــوق اآلخريــن،
فإن حماوالت حتسني حياة مواطنيها فضيلة عظيمة .ولكن
السياســات املتصفــة ابألاننيــة واجلشــع وعــدم التــورع عــن
مصــادرة حقــوق اآلخريــن هــي سياســات خاطئــة ووســيلة
لزرع اخلالف واالنقسام يف العامل.
أي خري يرجى من وراء هذا اخلراب؟!
أنتقل اآلن إىل قضية أخرى ،وهي جتارة األسلحة الدولية.
اليــوم يعتــر العــامل نفســه أكثــر حتضـ ًـرا ممــا كان عليــه يف أي
وقت مضى ،ولكن حيدث يف عام  2018هذا أن دوال يتم
هدمها وإابدة أهلها أبسلحة ال جند هلا وصفا أقل من أهنا
وحشية .يف دول مثل سوراي والعراق واليمن ،تقاتل القوات
احلكومية وميليشيات املتمردين واملنظمات اإلرهابية بعضها
بعضــا ،وعلــى الرغــم مــن مصاحلهــم املتعارضة ،إال أن بينهم
ً
مســا واح ـ ًدا مشــرًكا ،وهــو أن ُجـ َّـل أســلحتهم ،إن
مجيعــا قا ً
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يبدو أن العامل مل يتعلم من أخطاء املايض ،واألمر املسلم بصحته عىل نطاق واسع هو أن حرب العراق عام
 2003مل تكن عادلة وكانت قامئة عىل أساس ادعاء زائف ،كذلك سقطت ليبيا يف هوة سحيقة من الفوىض
وباتت مرت ًعا للتطرف منذ أن بدأت القوى الغربية يف اتخاذ اإلجراءات هناك قبل بضع سنوات .ورغم ذلك،
درسا من هذاُ .س ِّويت املدن والبلدات باألرض ،وتحولت آالف املباين إىل أنقاض.
مل تتعلم القوى الكربى ً

مل نقــل ُكلَّهــا ،قــد مت إنتاجهــا يف اخلــارج ،يف العــامل املتقدم.
فبــكل عالنيــة وبــكل فخــر ،تقــوم القــوى الكــرى ابالجتــار
ابألسلحة اليت تُستخدم يف قتل األبرايء وتشريد ذويهم.
وممــا يؤســف لــه أن حكومــات الــدول املتقدمــة ال يشــغلها
سوى تعزيز اقتصادها وتعظيم رأس مال بلدها دون التوقف
برهــة للتفكــر يف العواقــب .إهنــا تســعى ســعيا حثيثــا إلب ـرام
أكــر عــدد ممكــن مــن عقــود بيــع األســلحة التدمرييــة الــي

ال تفــرق عنــد إطالقهــا بــن األب ـرايء واملذنبــن .وهــم يبيعون
بفخر أسلحة ال تستثين األطفال أو النساء أو العجزة .إهنم
يبيعون بتبجح األسلحة اليت تبتلع املدن والبلدات ومتحوها
دون متييــز .إن تلــك الــدول واحلكومــات جتــي مكاســب
ماديــة قصــرة األجــل ،إال أن أيديهــا ملطخــة بدمــاء مئــات
اآلالف مــن النــاس .ويــرى عــدد ال حصــر لــه مــن األطفــال
أن آابءهــم يتعرضــون للقتــل أببشــع الصــور الــي ال متت إىل

املنصة الرئيسية للمنتدى
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اإلنسانية بِ ِصلَة ،وكل ما ميكنهم فعله هو أن يتساءلوا :ملاذا
ُح ِرم ـوا مــن أهليهــم؟! وملــاذا ترملت آالف النســوة وأهنكهن
الضعــف والعجــز؟! فــأي خــر يرجــى مــن وراء هــذا اخلراب
اي ترى؟!
التطرف وقودها النشء الربيء
انر ُّ
ال أرى ســوى جيــل مــن األطفــال املدفوعــن إىل أحضــان
أولئــك الذيــن يســعون إىل تدمــر ســام العــامل .عندما يرى
طفــل صغــر أو مراهــق أنــه ُحــرم مــن والديــه أبكثــر الطــرق
مهجيــة ،فمــن يســتطيع أن يلومــه علــى الــرد؟! لقــد ذكــرت
آن ًفــا أن املتطرفــن يســتهدفون أولئــك الذيــن يعيشــون يف
الفقــر ويســتهدفون األطفــال أو الشــباب الذيــن تعرض ـوا
لوحشــية احلرب .إهنم جيندون مثل هؤالء الصغار لعلمهم
أن عقوهلم مل تنضج بعد ،وميكن ملؤها بسهولة أبي فكر
فاســد ،يف الســعي لالنتقــام الدمــوي مــن خالل اإلرهاب.
وبــدالً مــن التحاقهــم ابملدرســة وحتصيلهــم التعليــم ليتحولوا

إىل مواطنني حمرتمني ملتزمني ابلقانون ،فإن التعليم الوحيد
الــذي حيصــل عليــه هــذا اجليــل مــن األطفــال ،هــو كيفيــة
إتقــان اســتخدام القنابــل اليدويــة أو قاذفــات الصواريــخ،
وكيفيــة القيــام هبجمــات انتحاريــة ،وكيــف يعيثون يف العامل
فسادا .وعالوة على ذلك ،فإن بعض البلدان تشرتك دون
داع يف صراعــات تقــع علــى بعــد آالف األميــال منهــا عن
ٍ
طريــق نشــر جنودهــا أو عن طريــق قصف أراضي اآلخرين
جوا.
ًّ
يف العديد من احلاالت ،يبدو أن العامل مل يتعلم من أخطاء
املاضــي .واألمــر املســلم بصحتــه علــى نطــاق واســع هــو أن
حرب العراق عام  2003مل تكن عادلة وكانت قائمة على
أســاس ادعاء زائف ،كذلك ســقطت ليبيا يف هوة ســحيقة
مــن الفوضــى وابتــت مر ًتعــا للتطــرف منــذ أن بــدأت القــوى
الغربية يف اختاذ اإلجراءات هناك قبل بضع ســنوات .ورغم
درسا من هذاُ .س ّوِيت املدن
ذلك ،مل تتعلم القوى الكربى ً
والبلدات ابألرض ،وحتولت آالف املباين إىل أنقاض.

مشهد عام لقاعة املنتدى
التقوى
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ـرت أن الرتكيــز الرئيــس للمجتمــع الدويل هو
يف البدايــة ،ذكـ ُ
تغــر املنــاخ والرغبــة يف احلفــاظ علــى اهل ـواء الــذي نتنفســه
نظي ًفــا .أهنــاك مــن يعتقــد أن القصــف العنيــف ليــس لــه
أتثــر علــى اجلــو؟! وعــاوة علــى ذلــك ،إذا ســاد الســام
يف البلــدان الــي مزقتهــا احلــروب ،فيجــب إعــادة بنائهــا مــن
الصفر ،وهذا حبد ذاته سيكون صناعة ضخمة ستؤدي إىل
زايدة االنبعــااثت الضــارة والتلــوث .وهكــذا ،فمــن انحيــة،
حنــن حنــاول إنقــاذ الكوكــب ،لكننــا من انحيــة أخرى ،نقوم
بتدمريه بال مربر .يف ضوء كل هذا ،أعتقد اعتقادا راســخا
أن القــوى العامليــة علــى أبصارهــا غشــاوات مــن قصر النظر
والرؤية الضيقة.
أحد أبرز التربيرات اليت قدمها أولئك الذين يؤيدون صناعة
األســلحة هي أن ش ـراء األســلحة هو وســيلة للردع واحلفاظ
على السالم .ولكن يتعني علينا فقط تشغيل أجهزة التلفاز
ومشــاهدة األخبــار ملــدة دقيقــة لنرى أن مثل هذه التربيرات
حمــض تضليــلُ ،
وتــايف الص ـواب بشــكل واضــح .من املؤكد
أن آالف األطفــال األب ـرايء ممــن فقــدوا ذويهــم ،أو فقــدوا
أطرافهــم ،لــن يقتنع ـوا أب ـ ًدا مبثــل هذا املنطــق ،وكذلك احلال
ابلنسبة آلالف النساء الاليت ترملن ،أو ماليني األشخاص
الذين نزحوا عن دايرهم.
ماذا يتوجب علينا للحيلولة دون دمار العامل؟!
إرث مــن األمــل ألطفالنــا ،وأن
إننــا إذا أردان أن نــرك وراءان ً
نرتك عاملًا يسود مستقبله السالم ِ َللَ ِفنَا ،فإننا وبغض النظر
عــن ديننــا أو معتقداتنــا ،حنتــاج إىل تغيري أولوايتنا على وجه
الســرعةً .
فبدل من أن نســتنفدها يف املطامع املادية والرغبة
يف الســلطة ،جيــب علــى كل دولــة ،س ـواء كانــت غنيــة أو
فقــرة ،أن تعطــي األولويــة للســام واألمــن يف العــامل أبكمله

أهناك من يعتقد أن القصف العنيف ليس له تأثري
عىل الجو؟! وعالوة عىل ذلك ،إذا ساد السالم يف
البلدان التي مزقتها الحروب ،فيجب إعادة بنائها
من الصفر ،وهذا بحد ذاته سيكون صناعة ضخمة
ستؤدي إىل زيادة االنبعاثات الضارة والتلوث.
وهكذا ،فمــن ناحية ،نحن نحاول إنقاذ الكوكب،
لكننا من ناحية أخرى ،نقوم بتدمريه بال معنى.

قبــل أي شــيء آخــر .وبـ ً
ـدل مــن االخنراط يف ســباق تســلح
يؤدي إىل املوت والدمار ،جيب أن نتنافس يف إنقاذ البشرية
ومحايتهــا ،وبـ ً
ـدل مــن إغــاق احلــدود واملوانــئ يف البلــدان
املتحاربــة ممــا يتســبب يف تــرك األطفــال األب ـرايء يتضــورون
جوعــا وحمرومــن مــن العــاج الطــي ،جيــب أن نفتــح قلوبنــا
ً
بعضا وهندم اجلدران اليت تفرق بيننا ،ونطعم اجلياع
لبعضنا ً
ونساعد الذين يقاسون املعاانة.
وفيمــا يتعلــق ابلتنافــس السياســي ،ال ي ـزال الن ـزاع بــن
الوالايت املتحدة وكوراي الشــمالية يهدد ســام العامل ،وأي
صراع بني االثنني من شأنه أن يؤثر بشدة على بلدان مثل
كوراي اجلنوبية والصني والياابن .وبينما قيل يف األايم القليلة
املاضية إنه كان هناك انفراج -ألن رئيس الوالايت املتحدة
قد أشار فجأة إىل استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمايل
 ومع ذلك ،ال توجد ضماانت أبن يسود السالم .ليسمن الواضح حىت حتت أي ظروف سوف جيتمعان ،أو أين
ومىت سيُعقد هذا االجتماع .وحىت لو ُعقد اتفاق ،ال يعلم
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ـدرا
أحــد ســوى هللا املــدة الــي ســيطوهلا ،حيــث إن هنــاك قـ ً
كبــرًا مــن الكراهيــة املرتســخة لــدى كال املتخاصمــن جتــاه
اآلخــر .واالتفــاق النــووي اإلي ـراين الــذي ُعقــد قبــل بضــع
ســنوات مثــا ٌل علــى ذلــك ،حيــث مت التوصــل إىل اتفــاق
تفاوضي بني إيران والغرب ،ولكن اآلن ،بعد بضع سنوات
فقط ،مت تعليق الصفقة خبيط رفيع.
ومــن مث ،هنــاك العديــد مــن القضــااي الــي تبــدو كنــار حتــت
الرمــاد ،وميكــن أن تضطــرم جذوهتــا يف أي وقــت ،حبيــث
ال ميكــن تَ َصـ ُّـور عواقبهــا .ولكــن ،يعلّمنــا اإلســام أنــه ال
ميكــن حتقيــق الســام إال عندمــا يتــم إزالــة كل آاثر ســوء
النيــة واحلقــد مــن قلوب الناس واســتبداهلا ابلتواد والتعاطف
والرتاحم بينهم.
العامل يفيق أخريا من وهم اإلرهاب اإلسالمي
تلصــق ابإلســام هتمــة التطــرف والتحريــض علــى
غالبًــا مــا َ
أيضــا أن أعــدا ًدا كبــرة مــن املســلمني غــر
العنــف ،ويقــال ً
موالــن لبلداهنــم ،أو يســعون إىل زعزعــة اســتقرار اجملتمــع.
ولكــي أرى أن هــذه االدعــاءات كاذبــة وغري منصفة .على
الرغم من أن اإلرهابيني املســلمني املزعومني ي ّدعون العمل
ابســم اإلســام ،إال أنــي ال أعتقــد أننــا نشــهد حـ ًـرب دينية.
وإمنــا احلــروب الــي ُتــاض والفظائــع املرتكبــة هــي فقــط من
املدعويــن
أجــل املكاســب اجليوسياســية .إن اإلرهابيــن
ِّ
ابجلهاديني ،ورجال الدين املتطرفني ،ال يقومون إال بتشويه
اسم اإلسالم وتقويض جهود الغالبية العظمى من املسلمني
الذين هم مواطنون مساملون ملتزمون ابلقانون .وبال شك،
منذ البداية ،رفض اإلسالم مجيع أشكال التطرف ،وآايت
اضحا على
القرآن الكرمي املَْتـل َُّوة هذه األمسية ،تقدم دلي ً
ال و ً
ذلك .ختربان هذه اآلايت أن احلروب اإلسالمية املبكرة قد
التقوى

خيضت من أجل محاية مجيع األداين واحلفاظ على املبدأ
املقدس حلرية املعتقد .وتذكر هذه اآلايت بشكل قاطع أنه
جيب محاية الكنائس والبِيَع واملعابد واملساجد.
مت هذه النقطة مر ًارا وتكر ًارا ،وأؤكد من جديد ،أن كل
ق ّد ُ
من ينتهك القيم العاملية حلرية املعتقد وحرية الضمري ،بعيد
كل البعــد عــن اإلســام .حــى يف وســائل اإلعــام الغربية،
هنــاك منشــورات تقبــل هــذا ،وأان أثــي عليهــا لدفاعهــا
عــن احلــق والعدالــة .علــى ســبيل املثــال ،مت نشــر عمــود يف
مؤخرا قال فيه الكاتب:
الغارداين ً
«اإلرهاب اإلسالمي مل يكن أب ًدا من أجل تعزيز اإلسالم
دائمــا حــول حقــوق
وأجــزم أنــه ال ي ـزال كذلــك .لقــد كان ً
األرض وســرقة امل ـوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة والسياســات
النقديــة العامليــة الــي تركــت جمتمعــات ســكانية أبكملها يف
البلدان اإلسالمية تعيش يف حالة من احلرمان والعوز».
هــذه الكلمــات تصــور بدقــة واقــع اإلرهــاب الــذي يقــوم
بــه بعــض مــن يُدعــون ابملســلمني .عــاوة علــى ذلــك ،يف
عمــود نشــر يف صحيفــة حمليــة ،قــدم الصحفــي بيــر أوبورن
أدلــة دامغــة علــى أن عــد ًدا كبــرًا من املســلمني قــد أصبحوا
متطرفــن ،علــى األقــل إىل حــد مــا ،نتيجــة تدخــل بعــض
وكاالت االســتخبارات الغربيــة .ويف هــذا الصــدد ،اقتبــس
الصحفي شيئا من كالم ضابط استخبارات بريطاين سابق
جاء فيه:
«ليــس مــن الص ـواب أن تقــوم ق ـوات الشــرطة احملليــة ببــذل
كل جهدها حلماية جمتمعاتنا مبواجهة اإلرهاب من انحية،
بينمــا ،مــن انحيــة أخــرى ،تقــوم عناصــر يف أجهزتنا األمنية
واألمريكيــة ،بتســليح وتدريــب هؤالء اجلهاديني والتورط يف
اإلرهاب».
عــاوة علــى ذلــك ،يف مقــال نش ـرته ،The Boston Globe
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يقــول الربوفيســور جيفــري ســاكس ،مديــر مركــز التنميــة
املستدامة يف جامعة كولومبيا:
«أطاحــت وكالــة املخاب ـرات املركزيــة األمريكية ابحلكومات
يف الشرق األوسط يف مناسبات ال تعد وال حتصى .إال أنه
مثــة نــزوع إعالمــي إىل جتاهل فكــرة َتـ َوُّرط الوالايت املتحدة
يف حالة عدم االستقرار تلك».
وعــن أتييــده احللــول الســلمية متعــددة األط ـراف للص ـراع،
كتب الربوفيسور ساكس:
ـورا يف
«جيــب علــى الــوالايت املتحــدة أن تنهــي قتاهلــا فـ ً
الشــرق األوســط وأن تتحــول إىل دبلوماســية مقرهــا األمــم
املتحدة من أجل ٍ
حلول وأمن حقيقيني».
هناك العديد من األعمدة الصحفية اليت نشــرت يف اآلونة
األخــرة مــن قبــل غــر املســلمني والــي تثبــت حقيقــة أن
اجلماعــات اإلرهابيــة مثــل داعــش ما كان هلا أن تنشــأ دون
دعم خارجي .أان ال أنفي ضرورة التدخل ،لكن كل إجراء
جيــب أن يكــون عــادالً ومتناســبًا وجيــب تنحيــة املصلحــة
اخلاصة جانبًا.
تقول اآلية  10من سورة احلجرات من القرآن الكرمي:
ني اْقـَتـَتـلُوا فَأَ ْصلِ ُحوا َبـْيـَنـ ُه َما فَإِن
﴿وإِن طَائِ َفتَا ِن ِم َن ال ُْم ْؤِمنِ َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
يء
ـت إِ ْح َد ُ َ
َبـ َغـ ْ
اهــا َعلَــى األ ْخ َرى َفـ َقاتلُ ـوا ال ِت َتـبْغي َح َّت تَف َ
إَِل أَ ْم ـ ِر َّ
ـاء ْت فَأَ ْصلِ ُح ـوا َبـْيـَنـ ُه َما ِبل َْع ْد ِل َوأَْق ِسـ ُـطوا
اللِ فَـِـإن فَـ َ
إِ َّن َّ
ني﴾ أي أن اهلــدف مــن كل تدخــل
اللَ ُيــب ال ُْم ْق ِسِــط َ
دائما إقامة ســام طويل األمد ،وهي أتمر
جيب أن يكون ً
املســلمني ابلعــدل والقســط حــى مــع خصومهــم .وحيثمــا
أذن اإلســام ،كمــاذ أخــر ،للمســلمني األوائــل خبــوض
حـ ٍ
ـرب دفاعيــة ،فقــد أمرهــم أيضا ابلوفــاء مبقتضيات العدل
وأن ال يتأثروا أبدا ابملصاحل الشخصية وأن ال يعتدوا حبجة
إقامة السالم.

طوال حياته ،سعى نبي اإلســام  إىل جمع
الناس م ًعا يف سالم ،وكان عىل استعداد
للتخــي عن حقوقه الخاصة لصالح اآلخرين.
كثــر من الكتّاب واألكادمييني غري املســلمني،
ممن درسوا اإلسالم بعناية ،يشهدون عىل
حقيقة أن النبي محمد  قد ســعى إىل
توحيد املجتمعات ودافع عن حريــة املعتقد.

نيب اإلســام ُ يســد النموذج األمثل إلفشاء السالم
يف العامل
من املؤكد أن هذا املبدأ العميق مفي ٌد اليوم ،س ـواء ابلنســبة
إىل املســلمني أو غريهــم علــى حــد س ـواء ،فحيثمــا يتطلــب
األمــر قــوة لكــف املعتــدي عــن األذى ،جيب أن تظل تلك
القوة مناسبة لكف املعتدي عن أذاه ،وال تتطور إىل وسيلة
لالنتقام أو هنب ثروة املهزوم .ومبجرد أن جينح املعتدي إىل
السلم ،ال جيوز حرمانه من حقوقه أو استغالله أبي شكل
من األشكال.
لقــد ســعى نــي اإلســام  ط ـوال حياتــه إىل مجــع النــاس
معــا يف ســام ،وكان علــى اســتعداد للتخلــي عــن حقوقــه
ً
الشخصية لصاحل اآلخرين .كثري من الكتّاب واألكادمييني
غري املســلمني ،ممن درس ـوا اإلســام بعناية ،يشــهدون على
حقيقــة أن النــي حممــد  قــد ســعى إىل توحيــد اجملتمعات
ودافــع عــن حريــة املعتقــد .علــى ســبيل املثــال ،ذكــر بيــر
فرانكوابن ،وهو ابحث زميل خمضرم يف جامعة أكسفورد،
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النــي األكــرم  يف كتابــه «طــرق احلريــر» ،وشــرح املؤلــف املسلمني ليسوا وحدهم املسؤولني عن املشاكل يف العامل.
أيضا ألن يويل القادة
كيــف ســعى النــي حممــد  إىل االنســجام واحل ـوار بــن عــاوة علــى مــا تقـ َّـدم ،حــان الوقت ً
األداين ،وكيف عمل بشــكل وثيق مع الطوائف املســيحية اهتماما ابلسالم والرخاء املستقبليني لإلنسانية  ،بدالً من
بدال من وضع تقدم أحزاهبم السياسية أو حكوماهتم على
واليهودية يف ذلك الوقت.
مث حتدث عن «األرضية املشرتكة» بني الطوائف الدينية يف س ـلَّم أولوايهتم ،هذا هو ســبيل حتقيق الســام احلقيقي يف
تلك احلقبة وكيف أن رسالة النيب األكرم  كانت رسالة العامل.
«صلح» .ويف مقطع من حديثه ،أشار املؤلف إىل الفرتة علــى املســتوى الــدويل األوســع ،جيــب أن نعــرف حبقيقــة
اليت مت فيها تعيني نيب اإلسالم  كقائد إداري للمدينة ،أن القــوة قلَّمــا جتلــب أيــة فائــدة علــى املــدى الطويــل.
وهكــذا ،عنــد التعامــل مــع
كتــب:
حيــث
أيضا ألن يويل القادة اهتامما بالسالم والرخاء كــوراي الشــمالية أو إي ـران
«تعهــد يهود املدينة حان الوقت ً
أو أي بلــد آخــر ،ينبغــي
بدعــم حممــد مقابــل
املســتقبليني لإلنسانية ،بد ًال من بدال من وضع تقدم
علــى القــوى الكــرى أن
ضمــاانت للدفــاع
َّ
املشــرك ،وقد وضع أحزابهم السياسية أو حكوماتهم عىل سلم أولوياتهم ،تتوخــى احلــذر واحلكمــة
هــذا يف وثيقــة رمسية هذا هو سبيل تحقيق السالم الحقيقي يف العامل .وتســعى لرعايــة مصــاحل
مجيع األطراف واالســتماع
فيهــا تعهــد ابح ـرام
لصوهتا .وكما قيل يف أحد
دينهــم وممتلكاهتــم
األعمــدة الــي ذكرهتــا ،فــإن علــى القوى العامليــة أن تنتهج
اخلاصة اآلن ويف املستقبل من قبل املسلمني».
مث كتــب« :ذهــب حممــد وأتباعــه إىل أبعــد مــدى لتهدئــة الدبلوماســية وتعطــي األولويــة لتهدئــة التوت ـرات ،عليهــم
خماوف اليهود واملسيحيني مع توسع السيطرة اإلسالمية» .أن يســعوا للتفــاوض علــى صفقــات واتفاقــات ســام غــر
دائما معارضا متحيــزة لصــاحل جانــب واحــد وإمنــا تراعــي مصــاحل مجيــع
وهكذا ،فإن احلقيقة هي أن اإلســام كان ً
متامــا ألي شــكل مــن أشــكال اإلرهــاب أو التطــرف .األطراف .عالوة على ذلك ،فبمجرد أن يتحقق السالم،
ً
عــاوة علــى ذلــك ،ويف حــن أقبــل أن األعمــال الش ـريرة جيــب أن نــرك أيــة أحقــاد قدميــة ،ومنشــي قدمــا بــروح
لبعض املسلمني قد أضرت كثريا ابجملتمع ،فأان ال أقبل أن االهتمام واالحرتام املتبادل.
املســلمني هــم فقــط يُشــار إليهــم أبصابع اللــوم يف تقلبات ابلتأكيــد ،إن قناعــي واعتقــادي الراسـ َـخني أبن املثــال
عامل اليوم .يقول العديد من املعلقني واخلرباء اآلن بشكل األعظم الوحيد على الغفران واإلحســان والرمحة يف اتريخ
علــي أن ألط ـراف غــر مســلمة ي ـ ًدا يف تقويــض الســام البش ـرية هــو املثــال املبــارك ملؤســس اإلســام ،النــي حممــد
 ،فلمــدة ثالثــة عشــر عامــا ،تعــرض وأتباعــه الضطها ٍد
والتماسك االجتماعي.
اضط ُّروا
مــا ُذ ِكــر يبــدو كافيــا للقول أبن اإلنســانية بدأت تُدرك أن وحشــي ال ميكــن ختيلــه ومت طردهــم مــن منازهلــم ،و ُ
التقوى
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إىل اهلجــرة مــن مكــة .وخــال تلك الفرتة ،مت إعمال القتل
ـدي ونفســيًا وتعرض ـوا
وعذب ـوا جسـ ً
يف املســلمني بوحشــيةُ ،
ألقســى أن ـواع الظلــم االجتماعــي .ومنهــم مــن أُلقــي علــى
اجلمــر امللتهــب لف ـرات طويلــة ،ومــن النســاء املســلمات
مــن ربطــن مــن أقدامهــن جبملَــن فيُ َسـ َّـر كل مجــل يف اجتــا ٍه
معاكس لآلخر فتنفرق أجســادهن ِشـ َّـق ِ
ني منفصلني .ومع
ذلــك ،عندمــا عــاد الرســول حممــد  إىل مكــة منتصـ ًـرا ،مل
يرق قطرة د ٍم واحدة انتقاما .وبدال من ذلك ،ووفقا ألمر
هللا ســبحانه وتعــاىل ،أعلــن العفــو العــام مباشــرة عــن كل
مــن عذبــوه وعــن كل مــن عارض اإلســام ابلعنف ،وأعلن
أن يف ظــل احلكــم اإلســامي ســيكون كل النــاس أح ـر ًارا
يف ممارســة دينهــم ومعتقداهتــم ،دون أي تدخــل أو ســبب
للخــوف ،وكان شــرطه الوحيــد أن يلتــزم كل شــخص يف
اجملتمــع ابلســام ،وأعلــن أن مــن حق اجلميع ،بغض النظر
عــن طائفتهــم أو عقيدهتــم أو لوهنــم ،أن يتمتع ـوا حبقوقهــم * العناوين اجلانبية من إضافة أسرة «التقوى»

عاملوا ابحرتام يف مجيع األوقات.
وأن يُ َ
كان هذا هو املثال اخلالد والرائع الذي ضربه نيب اإلسالم
 ،وهذه هي روح الرمحة واملواســاة اليت حيتاج املســلمون
وغــر املســلمني إىل التحلــي هبــا يف العــامل اليــوم .هــذه هــي
روح املغفرة واإلحســان اليت حتتاج كل األمم إىل إظهارها،
س ـواء كانــت كبــرة أو صغــرة ،غنيــة أو فقــرة .عندئذ فقط
ميكن حتقيق السالم على املدى الطويل.
من كل قليب ،أدعو أن يدرك الناس واجباهتم جتاه بعضهم
البعــض ،حبيــث يتذك ـران الذيــن خيلفوننــا بفخــر وامتنــان.
دعــوان نتطلــع إىل الغــد وال َنـ ْق ِصــر نظ ـران علــى اليــوم فقــط،
دعوان ننقذ أجيالنا املستقبلية .أدعو هللا أن يرزقنا احلكمة.
أشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا هنا هذا املساء.
شكرا جزيال».

حضرة أمري املؤمنني يؤم احلضور يف دعاء صامت
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أ�لّف ا إلمام املهدي وامل�سيح املوعود زهاء  22كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة ،ق َّدم فهيا مبادئ ا إلسالم احلقة وتعالميه السامية،
َّ
ومضهنا �آالف أالبيات من أالشعار الرائعة يف العرفان ا إلله�ي ومدح النيب  و إ�ظهار مزاايه العظمية ومدح ا إلسالم والقر�آن الكرمي.
لقد جتلت يف هذه الكتاابت �آية عظمية؛ ويه ُّ
التعل ا إلجعازي حلرضته ألربعني أ�لفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة ،إ�ذ َّعلمه هللا تعاىل
اجلذور والنحو والرصف و أالساليب والرتاث والشعر و أالدب و أالمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة .ولقد ظهر
التعل يف قوة لغته اليت حتدى اخلصوم مرارا ل إلتيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل ،كام َّ
هذا ُّ
جتل يف تطعمي كتاابته و أ�شعاره ابلرتاث
العريب وم َُل ِحه ،بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا ،بل ويف إ�نشاء حركة للحفاظ عىل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها
معاكسا بذكل تيارا اكن قد ساد يف العامل العريب وسعى إ�ىل تسطيح اللغة بل و إ�هاملها والتخيل عهنا ،بل تق َّدم درجة إبعالن أ�ن هللا
تعاىل قد َّعلمه ب أ�ن العربية يه أ� ُّم أالل�سنة و أ�عظم لغات العامل بال منازع ،وق َّدم أالدةل العديدة عىل ذكل وحتدى هبا.
سي ُّد تلقائيا عىل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعىل ر أ�سها
ويف املقاالت التالية سيتضح جانب من أ�عامل حرضته ومظاهرها ،كام ُ َ
االهتام ابلرسقة من ُكتب أالدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

شــهد األدب العــريب يف
اجلاهليــة ،مث ابتــداء مــن
العصــر األمــوي خاصــة،
بــروز فـ ِّـن املعارضــات والنقائــض يف
الشــعر؛ وهــو أن ينظــم شــاعر قصيــدة
علــى نفــس الــوزن والقافيــة الــي نظــم
عليهــا شــاعر قبلــه معاصــر أو ســابق،
ويســتخدم تعابــره وصــوره الشــعرية إىل
حــد كبــر ليُظهــر براعتــه .والفــرق بــن
التقوى

املعارضــات والنقائــض أن املعارضــات
تكــون يف نفــس املوضــوع وال حيــاول
الثــاين نقــض األفــكار اليت لدى األول،
أما النقائض فتحتوي على نقض األول
أو على األقل تتناول موضوعا آخر.
وقــد عــرف األدب العــريب معارضــات
كثــرة ،وأشــهرها قصيــدة الــردة
للبوصــري الــي عارضهــا عــدد مــن
الشعراء ومنهم أمحد شوقي أخريا ،الذي

أيضــا كتــب معارضــة لســينية البحــري.
أما النقائض فأشــهرها نقائض الفرزدق
وجريــر .ومــن أشــهر أبيــات النقائــض
املعروفــة بينهمــا مــا قالــه الفــرزدق:
َّإن الذي َ
السماء بىن لَنَا......
مسك
َ
دعائم ُه أَ َع ُّز وأَ ْط َو ُل
بيتًا ُ
فرد عليه جرير:
ماء مَُ ِ
أخزى الذي َ
اش ًعا......
مسك َّ
الس َ
يض األَ ْس َف ِل
وبىن بِنَ َاء َك يف ا َحل ِض ِ
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ليقــوم مــن اســتطاع مبــا قــام بــه حضرته
وقــد حتــدى املســيح املوعــود 
ونقائضهما خالدة يف األدب العريب.
وأييت مبضامــن ومعــا ٍن كالــي أتــى هبا،
معارضيــه ليأت ـوا مبثــل مــا أتــى ،وأن
وقــد كان االهتمــام منصبــا إىل حــد
ولكــن مل يســتطع أحــد مــن معارضيــه
يضمن ـوا أدهبــم هــذا الفـ َّـن ،ولكنهــم
كبــر علــى الشــعر ألنــه كان أهــم
ِّ
الذيــن عاصــروه وإىل اليــوم أن أيت ـوا
وقف ـوا عاجزيــن ،وفـ ُّـروا مــن خزيهــم
صنــوف األدب العــريب ،يتلــوه إىل ح ـ ٍّد
بشــيء مــن هــذا أو حــى أن حياول ـوا،
لعــدم قدرهتــم علــى جماراتــه ابالدعــاء
مــا فــن اخلطابــة املرجتلــة الــذي شــهد
وبذلــك ثبــت طــول ابعــه وعلـ ُّـو كعبــه،
أن هــذا الفــن الــذي اســتخدمت فيــه
شــيئا شــبيها ابملعارضــات ،ولكــن مل
وثبت صدقه أيضا؛ إذ إن هذه القدرة
تعابري ومفردات وردت يف أدب سابق
يكــن األمــر ظاهــرًة كمــا كانــت ظاهــرة
اإلعجازية إمنا هي آية رابنية من آايته
على أنه «ســرقة»! وبذلك فقد أعلنوا
املعارضات والنقائض.
الكثرية اليت أعطاه هللا تعاىل إايها.
عجزهــم وحاول ـوا التغطيــة علــى هــذا
أمــا املعارضــة النثريــة ،فلــم يشــهدها
واليــوم ،مــا زال بعض الســفهاء جيرتُّون
العجــز إباثرة هــذه التهمــة الســخيفة،
األدب العــريب مــن قبــل ،وكان املســيح
أسلوب ال ُف َّرار املهزومني الذين ُّفروا من
مــع أن هــذا الفـ َّـن ليــس إال فرعــا للفــن
املوعــود  حبــق رائدهــا وجمددهــا
وجه حضرتهَّ ،
ويدعون بكل
ضمــن
بــا منــازع .فقــد َّ
كتبــه العربيــة تعابــر مــن هذه االبتكارات التي َّ
سيطلع عليها الباحثون ســخف وبــذاءة أبن حضرته
احلريــري واهلمــذاين ،املنصفون يوما وتصبح فروعا من األدب العريب تد َّرس قــد ســرق مــن احلريــري أو
واســتطاع بــكل اقتــدار يف الجامعات ،وســيعرتف العامل بهذا التجديد اللغوي اهلمذاين أو الشعر اجلاهلي،
أن يو ِّظفهــا توظيفــا رائعا العظيم الذي مل يخطر ببال أحد من العرب من قبل .وهــم عاجــزون عــن أن أيت ـوا
بســطر واحــد يضاهــي مــا
لتقــدمي املعــاين واملعــارف
األصلــي الــذي هــو فـ ُّـن املعارضــات
قدمه حضرته  .وبذلك فإن هؤالء
الدينيــة العميقــة ،وأخرجهــا من إطارها
صح نسبة هذا
والنقائض الشعرية ،ولو َّ
يق ِّدمــون خبزيهــم واهنزامهــم وعجزهم -
العابــث الالهــي الــذي وضعــت مــن
الفن إىل السرقة لكان أوىل أن توصف
مــع رفــع عقريهتم ابالهتامات الســخيفة
أجلــه .وهــذا الفــن حبــق يســتحق أن
بــه املعارضــات والنقائــض ،وهــذا ما ال
 صــورة متجــددة هلذه اآلية ،ويلفتونيُــدرس دراســة مســتوفية مــن الباحثــن
االنتبــاه دون قصــد أو وعــي منهــم إىل
يقول به عاقل .علما أن حضرته 
ليصبــح منوذجــا حيتــذى ،علمــا أنــه
هــذه اإلبداعــات واالبتــكارات الــي
قد مارس فن النقائض مع بعض شعر
ليــس فنًّــا ســهال وال يقــدر عليه إال من
أتــى هبــا حضرتــه؛ هــذه االبتــكارات
احلريــري ومــارس املعارضــة وخاصــة مع
أعطي بسطة يف علم العربية وأساليبها
اليت سـ َّ
ـيطلع عليها الباحثون املنصفون
اخلليفــة األول نــور الديــن القرشــي يف
ومفرداهتــا وتعابريهــا وصورهــا ،وهذا ما
يومــا وتصبــح فروعــا مــن األدب العريب
قصيــدة يف كتــاب كرامــات الصادقــن
تيســر للمســيح املوعــود  الــذي
ـدرس يف اجلامعات ،وســيعرتف العامل
وأثبت براعته يف هذا الفن أيضا.
تـ َّ
علَّمــه هللا تعــاىل أربعــن ألفــا مــن هــذه
هبــذا التجديــد اللغــوي العظيــم الذي مل
واليوم ،ما زالت أعماله يف كتبه العربية
اجلوانــب يف العربيــة والــي تُسـ َّـمى
خيطر ببال أحد من العرب من قبل.
معروضة والتحدي الذي فيها مطروحا
اصطالحا بـ «لغات».
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هللا يدير عجلة التاريخ
تت ـواىل األحــداث يومــا بعــد يــوم مشــرة
إىل مــدى بــؤس الوضــع الــذي بلغتــه
أمــة يُفــرض هبــا أهنــا خــر أمــة أخرجــت
للنــاس يف هــذا الزمــان ،وكان آخــر
هــذه املؤش ـرات مــا انبعــث مــن الرئيــس
األمريكــي «دوانلــد ترامــب» من إعالنه
نقــل ســفارة بــاده إىل القــدس الشــرقية،
ابعتبارهــا عاصمــة أبديــة لدولــة الكيــان
الصهيــوين علــى حــد ادعائــه .إن موقف
ترامــب هــذا ال يدعــوان إىل االســتغراب
بتــاات ،فإنــه ليــس األول مــن نوعــه ،بــل
إنــه يبــدو تك ـرارا النبعــاث ســابق منــذ
مائــة ســنة ابلتمــام والكمــال ،حــن قــدم
«بلفــور» وعــده املشــؤوم بتقــدمي أرض
فلســطني لتكــون دولــة جتمــع أشــتات
اليهــود مــن كافة أرجاء العامل .إن إعالن
التقوى

ترامــب 2017م ال خيتلــف حبــال عــن
وعــد بلفــور 1917م ،فكالمهــا كان
منوذجــا حرفيــا لعطــاء مــن ال ميلــك ملــن
ال يســتحق ،ولكــن ،أت ـراان حنــن بــدوران
نســتحق؟! وإن كنــا ال نســتحق ،فلِـ َـم؟!
وبَِ يكون االستحقاق؟! هذا ما سندور
يف فلكه عرب السطور القليلة اآلتية.
كمــا ذك ـران ،فإعــان ترامــب ،املشــؤوم
كسلفه ،ليس يف حد ذاته أمرا مستغراب،
وال حيــق لنــا اعتبــاره صفعــة ابغتتنــا على
حــن غــرة ،ال ســيما وأن حمــور الص ـراع
اجلغ ـرايف كان
حول االستحواذ
علــى مدينــة
القــدس منــذ
اتريــخ النكبــة يف
1948م ،فهــذه
أرثر بلفور

سامح مصطفى – مصر

إذًا النتيجة الطبيعة لسلسلة التخاذالت
املســتمرة اليت مرت هبا األمة ،وما زالت
متــر ،ويبــدو أهنــا لــن تربحهــا إىل حــن.
الشــيء املســتغرب والــذي ينبغــي علينــا
التوقــف عنــده مليًّــا هــو املناســبة الزمنيــة
بــن احلدثــن ،فالفــرة الزمنيــة بينهمــا
واحملــدودة بقــرن اتم ،أال تدعوان حبق إىل
شيء من التأمل؟!
وكمــا أن هللا تعــاىل يبعــث على رأس كل
مائــة ســنة مــن جيــدد لألمــة أمــر دينهــا،
فيبــدو أيضــا أحيــاان أنــه حيــرك عجلــة
األحداث كل مائة ســنة بشــكل خمتلف
يثــر يف اإلنســان الطبيعــي ال ـوازع لقبــول
ذلــك اجملــدد والــذي رمبا يكــون قد قوبل
بشــيء مــن التجاهــل ،انهيك عن ســوء
األدب ،األمــر الــذي اســتدعى التنبيــه.
إن ترافق األحداث للفت أنظار العقالء
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مشــهد طاملــا تكــرر ورصــده الكثــرون،
نذكــر مثــا أن مــا بــن وفــاة املســيح
املوعــود 1908 م ونكبــة فلســطني
1948م أربعــون عامــا ،وهــي نفــس
املدة بني مغادرة املســيح الناصري 
أورشــليم 33م وحرقهــا علــى يــد تيتــوس
الرومــاين 73م ..هــذا التماثــل حــى يف
املــدد الزمنيــة بــن األحــداث املتماثلــة
ينبغــي أال منــر بــه مرور الكرام ،ففيه تنبيه
خطــر .وهللا تعــاىل هــو احملــرك األول
لعجلة التاريخ ،ومن سنته القدمية تكرار
األحــداث املفصليــة فيمــا ابت يعرفــه
علمــاء التاريــخ بـ ـ «احلتميــة التارخييــة»،
وكلمــا أتخر اســتيعاب الــدرس التارخيي،
اشــتدت معــه قســوة التك ـرار ،وقــد جاوز
الغبــاء الروحــي املدى لدى غالبية األمة،
حبيــث تطلــب األمــر التك ـرار والتذكــر
أكثر من مرة.
فلسطني واملؤشر الروحاين
من نِ َعم هللا تعاىل على املؤمنني أن علمهم
سننه الثابتة اتركا هلم اخليار ما بني السري
عليهــا أو إمهاهلــا ،ومــن مث عليهــم حتمــل
النتائــج ،ومــن ضمــن ســننه تلــك َج ْعلُ ـ ُه
تلــك األرض املقدســة مؤش ـرا فعــاال يبــن
مســتوى األمــة الروحــاين .واألمــر ليــس
مقصــورا علــى هذه األمة اخلامتة ،بل مشل
كل األمــم الــي تواجــدت يف تلــك البقعــة

خــال زمــان خــا ،فقــد قــرر عــز وجــل:
الزبُــوِر ِمـ ْـن َبـ ْع ـ ِد ال ِّذْك ـ ِر
﴿ َولَ َق ـ ْد َكَتـْبـنَــا ِف َّ
الص ِ ُ
الــو َن﴾
أَ َّن الَْ ْر َض يَ ِرُثـ َهــا ِعبَــا ِد َي َّ
(األنبيــاء  ،)106كمــا قــرر ســبحانه
وتعاىل على لسان نبيه موسى :
﴿إ َِّن الَْ ْر َض ِلَِّ يُوِرُثـ َهــا َْمــن يَ َشـ ُـاء ِمـ ْـن
ن﴾ (األَع ـراف
ِعبَــا ِد ِه َوالْ َعاقِبَـ ُة لِل ُْمتَّ ِق ـ َ
 .)129فــأرض فلســطني إذًا كانــت
منــذ القــدم وســتظل ،إىل أن يشــاء هللا
تعاىل ،مؤش ـرا على مســتوى صالح األمة
املعنيــة ،أفــا يدعوان هذا األمر إىل البكاء
والعويــل؟! إن واقــع احلــال شــاهد عيــان
علــى فســاد أغلــب املســلمني وإفســادهم
يف األرض ،هلــذا ،وهلــذا فقــطُ ،ســلبت
منهــم تلــك األرض اليت ُج ِعلت للصاحلني
حصرا .إننا ال نعين من هذا القول صالح
الطــرف الغاصــب ،معــاذ هللا ،وإن كنــا
نرجــو للطرفــن الصــاح واإلصالح ،وإمنا
ُس ســيئني ،فالغلبة
نقــول أنــه يف حــال تناف ِ
تكون ألحسن السيئني ،وأحلى املَُّرين.
وعــر اتريــخ أمــة النــي اخلــامت  مل تكــن
هذه املرة األوىل اليت تُسلب فيها األرض
املقدســة ،ولكنهــا ســلبت أول مــرة عــام
1099م ،ومل تُ ْس ـَتـ َع ْد إال بعد مرور قرابة
القــرن ،علــى يــد صــاح الديــن األيــويب،
حينهــا يبــدو أن األمــة أخــذت تســتعيد
شــيئا مــن عافيتهــا الروحانيــة ،مبــا أهلهــا
حليازة األرض املقدسة جمددا.

نكبة القدس األخرية مل تبدأ اليوم
مجيــع املشــكالت صحيــة كانــت أو
سياســية أو اقتصاديــة أو غريهــا ،تبــدأ
يف الوقــوع حبــدوث أســباهبا ،وابلنظــر
إىل نكبــة فلســطني الــي اعتــاد املســلمون
ســلبها منهــم قطعــة تلــو قطعــة ،حــى بلغ
الوضع من ســوئه أن ســلب القلب أيضا
مؤخرا ،وعلى الرغم من أن مدينة القدس
عمليــا هــي حتــت الســيطرة الصهيونيــة يف
الواقــع ،حــى لــو مل ينعــق الناعــق إبعالنــه
يف الكوجنــرس ،غــر أن ذلــك النعيق أرى
األمة ما بلغته من ذلة ،وأمام تلك الذلة
آن لنــا أن ننظــر إىل اخللــف ،لنعــرف فيــم
فرطنا حىت نعاقب هبذه العقوبة القاسية!
إن هكذا بالء ال ينزل إال عقااب على إمث
مت اقرتافــه ،وعلــى قــدر ِع َظ ـ ِم اإلمث يكــون
ِع َظـ ُـم البــاء ،وقــد أرســل هللا تعــاىل إىل
األمــة موعودهــا فأعرضــت عنــه ،فــكان
بعــض الوجــع الزمــا لعيــادة الطبيــب..
قــد أرســل هللا تعــاىل مســيحه املوعــود،
فــأدى األمانــة كمــا هــو حقها ،حىت لقي
رفيقــه األعلــى يف مايــو  /آاير 1908م،
ولكيــا يظــن الظانــون أن بوفــاة املبكــت
على اخلطيئة ينقضي وقت التبكيت ،ما
زالــت األمــة تتجــرع م ـرارة إعراضهــا عــن
املســيح املوعــود حــى بعــد وفــاة حضرتــه
 ،وقــد كانــت أقــذع جرعــات امل ـرارة
تلــك يــوم إعــان ق ـرار التقســيم الغاشــم
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عــام 1948م ،والــذي كان بكل أســف
مبباركــة بعــض احملســوبني علــى األمــة
اإلسالمية..
تزامن آخر عجيب
مــن الثابــت اترخييــا أن أوىل موجــات
اهلج ـرات اليهوديــة إىل فلســطني بــدأت
عــام 1882م ،وال يغيــن عــن الذهــن

أنــه نفــس العــام الــذي خــرج فيــه كتــاب
«الرباهــن األمحديــة» إىل النــور ،أال
يقــودان هــذا التزامــن بــن احلدثــن إىل
شــيء مــن االقتنــاع ابلفكــرة؟! بلــى ،فما
بني 1882م – 1891م كتب املســيح
املوعــود تنبيهــا لألمــة كتابــن اثنــن:
الرباهــن األمحديــة ،وإزالــة األوهــام ،ويف
الكتــاب األول مهــد هللا تعــاىل الطريــق
ملبعوثــه وفتــح لــه القلــوب وأقــام احلجــة
على املســلمني املعاصرين ومشــاخيهم يف
شــبه القــارة اهلنديــة ،ويف الكتــاب الثــاين
أعلــن حضرتــه كونــه مبعواث من هللا تعاىل
إلصــاح اخللــق ،فمــا كان مــن أكثــر
املســلمني إال أن كان ـوا أول املعرضــن،
التقوى

العالقة جد وثيقة بني رسائل املسيح املوعود  إىل مشايخ العرب
وتجاهلهــم إياها من جانب ،وبني حالة الذل العام والتي انتهت بنكبة
فلسطني ثم توابعها من جانب آخر ،فهل من عاقل يعي هذا الدرس؟!

فأخذهــم هللا تعــاىل أبوىل حلقــات
العــذاب ،وهــي اكتمــال وصــول أول
موجــة هجــرة يهوديــة إىل فلســطني عــام
1903م وقد اشتملت على 25,000
مهاجر يهودي.
قــد يتســاءل متســائل« :مــا ذنبنــا حنــن
العــرب وقــد كان املعرضــون عــن مســيح
الزمان من مســلمي شــبه القارة اهلندية؟!
أيعقــل أن يؤاخــذ هللا تعــاىل بعضنــا
بذنــب بعــض؟!» .األمــر ابلطبــع ليــس
هكــذا ،فمبعــث املســيح املوعــود 
لألمــة كافــة ،وخطابــه للمســلمني مجيعا،
عرهبــم وعجمهــم ،هلــذا نــرى أن حضرتــه
 كتــب سلســلة مــن الكتــب العربيــة
املتعاقبــة خــال تلــك الفــرة علــى وجــه
الدقــة ،وكأنــه يــدق للعرب انقوس اخلطر
لريكب ـوا ســفينته فينج ـوا ..لقــد كتــب
حضرته عام1893م رسالته إىل العرب،
واملوســومة بـ ـ «محامــة البشــرى» ،وأتبعها
عــام 1894م بكتابــه «نــور احلــق» ،مث
عام 1896م كتب للعرب كذلك كتابه

«مكتوب أمحد» ،وكان رد الفعل العام
مــن مشــايخ العــرب منذ ذلــك احلني أن
تلق ـوا خــر املســيح املوعــود  أبُ ُذ ٍن
مــن طــن وأخــرى مــن عجــن ،فحــق
علــى تلــك اآلذان أن يُضــرب عليهــا يف
الكهف سنني عددا من اخلزي واهلوان.
العالقــة جــد وثيقــة بــن رســائل املســيح
املوعــود  إىل مشــايخ العــرب
وجتاهلهــم إايهــا مــن جانب ،وبني حالة
الذل العام واليت انتهت بنكبة فلســطني
مث توابعهــا مــن جانــب آخــر ،فهــل مــن
عاقل يعي هذا الدرس؟!
والقائمــة طويلــة ،ولــو أننــا أنفــدان
بعــض الوقــت ننظــر يف تواريــخ كتابــة
املســيح املوعــود  كتبــه ورســائله،
واملوجهــة إىل املســلمني العــرب علــى
وجــه اخلصــوص ،لرأينــا مبــا ال يــدع جماال
للشــك أن تلــك التأليفــات املؤيــدة مــن
هللا تعــاىل جــاءت للوقايــة مــن نكبــات
وقعت مؤخرا ،ورمبا تزامنت معها ،فهل
يف القوم رجل رشيد؟!
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* ملحوظة :األبيات أعاله جمتزأة من كامل القصيدة ،من ديوان «يف ظالل ال ّزيزفون» الّذي صدر حديثًا.
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ا ��بَْ َ �ة
ل�ي����ع�ِ
حلمي مرمر  -مصر

البيعــة أســاس الديــن،
وهــدف كل رســالة ،فمــا
أرسل هللا رسوال إال ليبايعه
الناس ﴿ َوَما أَ ْر َس ْلنَا ِم ْن َر ُس ٍ
ول إَِّل لِيُ َط َاع
بِِ ْذ ِن اللَِّ﴾ (النســاء ،)65 :ومــا أنــزل
كتــااب إال أن يكــون هــذا الكتاب حمتواي
على بنود تلك البيعة ،وما حياة الرســل
أمجعــن إال منــوذج َيتــذي بــه املبايعــون
إن أرادوا أن تكــون بيعتهــم حقيقيــة قلبا
وقالبــا ،وهــذا هــو املعــى احلقيقــي لقولــه
ـول اللَِّ
تعــاىل ﴿لَ َق ـ ْد َكا َن لَ ُكـ ْـم ِف َر ُسـ ِ
أُ ْسـ َـوٌة َح َس ـنٌَة لِ َم ْن َكا َن َيـ ْرُجو َّ
اللَ َوالَْيـ ْوَم
ْال ِخـ َـر َوذ ََكـ َـر َّ
اللَ َكثِــرًا﴾ (األح ـزاب
 ،)22فمن َّ
صدق الرســول وآمن بنبوته
وصــدق رســالته فــا بــد لــه أن يــدرك
التقوى

مثاليــة أقوالــه وأفعالــه فيتمثلهــا ،وال حييد
عنهــا ،ويكــون اقتــداؤه بــه يف احلقيقــة
هــو منتهــى الطاعــة هلل ،فإنــه وإن أطــاع
الرســول ،إال أنــه يف احلقيقــة يطيــع هللا
الر ُسـ َ
ـول َفـ َق ْد
الــذي أرســلهَ ﴿ ،مـ ْـن يُ ِط ـ ِع َّ
أَ َط َاع َّ
اللَ َوَم ْن َتـ َوَّل ف ََما أَ ْر َس ْلنَ َ
ِم
اك َعلَيْه ْ
َح ِف ً
يظا﴾ (النساء  )81ألن مجيع أقواله
وأفعالــه منــه وقــال تعــاىل ـ أيضــا خماطبــا
خــامت النبيــن ﴿ إ َِّن الَّ ِذيـ َـن ُيـبَايِ ُعونَـ َـك
إَِّنَــا ُيـبَايِ ُعــو َن َّ
اللَ يَـ ُد اللَِّ َف ـ ْـو َق أَيْ ِدي ِهـ ْـم
ـث َعلَــى َنـ ْف ِس ـ ِه
ـث فَإَِّنَــا َيـنْ ُكـ ُ
ف ََمـ ْـن نَ َكـ َ
َوَمـ ْـن أَ ْوَف ِبَــا َعا َه ـ َد َعلَيْ ـ ُه َّ
َس ـُيـ ْؤتِي ِه
اللَ ف َ
أَ ْجـ ًـرا َع ِظ ًيمــا﴾ (الفتــح  )11فالنُّكــث
ابلعهــد متوقَّــع ،فليــس كل مــن عاهــد
أوىف ،فهناك من إذا عاهد غدر.

معىن البيعة
البيعة أن تبيع نفسك هلل مقابل بعض
ترمحاتــه وتفضالتــه ،وليــس مجيعهــا،
ألن نعم هللا ال تُع ّد ،وآالءه ال ُتصى،
وقــال تعــاىل يف كتابــه العزيــز ﴿إ َّ
ِن َّ
اللَ
ني أَْنـ ُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوالَُ ْم
ْاشَتـ َرى ِم َن الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِبَ َّن َلُـُـم َْ
النَّـَـة﴾ (التوبــة  )111فقــد
ابعوها هلل مقابل جن ِة طاعته ورضاه،
فللمؤمــن جنتــان ،إحدامهــا يف الدنيا،
واألخــرى يف اآلخــرة ،فأمــا الــي يف
الدنيــا فــأن تشــمله الســكينة ،وحتفــه
الرمحــة ،وتنــزل عليــه املالئكــة ،ويذكره
هللا فيمــن عنــده ،وأمــا الــي يف اآلخــرة
فيتجلــى عليــه رب العاملــن جتليــه
األعظم ،ويربيه الرتبية املثلى ،فريى ما
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مل يكــن يــرى ،ينعــم مبــا مل يكن
حيلــم ،وحيــى وكأنه مل يكن قبل
مــن األحيــاء ،مث تتجلــى عليــه
رحيميتــه يف مث ـرات أعمالــه
ـار
الصاحلــة فــإذا هبــا﴿ :أَْنـ َهـ ٌ
ِمـ ْـن َمــا ٍء َغـ ْـرِ ِ
ار ِم ْن
آسـ ٍـن َوأَْنـ َه ٌ
لَ َ ٍ
ار ِم ْن
ب لَْ َيـَتـ َغَّيـ ْر َط ْع ُم ُه َوأَْنـ َه ٌ
خ ـ ٍر لَـ َّـذ ٍة لِ َّ
ار ِم ْن
َْ
لشــا ِربِ َ
ني َوأَْنـ َه ٌ
َع َس ٍل ُم َص ًّفى﴾ (حممد ،)16
مث مالكيتــه الــي يصــل هبــا إىل
عــن احلقيقــة اإلهليــة ،ومنتهــى
صــور املالكيــة ،حيــث يوصــل
هللا إليه نعمه بيده.
وألن اإلنسان كلَّه ٌ
ملك هلل ،فعليه أن
يبيــع نفســه لــه ،ويهبَهــا إايه ســبحانه،
فهــي منــه وإليــه ،ومــن فضــل هللا أن
جعــل هلــا مثنــا ،وهو اجلنة ،رغم أهنا يف
األصل ملك له ،وهب ٌة منه ،فســبحان
الذي ميلك الســلعة ،مث يدع اإلنســان
يقبض هلا مثناً!
فقــد ابيــع كل نــي ربــه علــى الطاعــة
واالتبــاع املطلــق ،واختــذ كتابــه الــذي
أوحــاه هللا إليــه نرباســا لــه ومنهجــا،
وطبــق شــروط البيعــة وفــق الكتــاب
املوحــى إليــه ،واتبعــه علــى ذلــك مــن
اتبعــه مــن املؤمنــن ،ولكــن املصابيــح
ال تظــل مضيئــة دومــا ،فــإذا قــل زيتهــا
خفتــت ،وإذا نفــد انطفــأت ،ولكــن

مشهد من البيعة العاملية ابململكة املتحدةسنة 2016
على يد حضرة مرزا مسرور أمحد -أيده هللا بنصره العزيز

رمحــة هللا أتىب أن ينقطــع نــوره مــن
العــامل ،فســرعان مــا تتــدارك رمحتُــه اليت
وســعت كل شــيء عبــاده ،الصــا َ
حل
منهــم والطــاحل ،فريســل املبعوثــن
املأموريــن ،وحيــدث َّ
احملدثــن ،ويلهــم

أولياءه الصاحلني ،كل ذلك ال لشيء
إال ليبايعهــم النــاس ويقتف ـوا أثرهــم،
ويكون ـوا كأهنــم هــم ،رمح ًة منه وفضالً،
وألن سيدان إبراهيم  دعا دعوته
ـث فِي ِهـ ْـم َر ُسـ ً
ـول
﴿رَّبـنَــا َواْبـ َعـ ْ
الشــهرية َ

لكن املصابيح ال تظل مضيئة دوما ،فإذا قل زيتها خفتت ،وإذا نفد
انطفأت ،ولكن رحمة الله تأىب أن ينقطع نوره من العامل ،فرسعان ما
الصالح منهم والطالح،
تتدارك رحمتُه التي وسعت كل يشء عباده،
َ
فريسل املبعوثني املأمورين ،ويحدث املحدَّثني ،ويلهم أولياءه
الصالحني ،كل ذلك ال ليشء إال ليبايعهم الناس ويقتفوا أثرهم،
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ِمْنـ ُهـ ْـم َيـْتـلُــو َعلَيْ ِهـ ْـم َآيتِـ َ
ـك َوُيـ َعلِّ ُم ُهـ ُـم
ـاب َو ِْ
ال ْك َم ـ َة َوُيـ َزِّكي ِهـ ْـم إِنَّـ َ
ـت
ـك أَنْـ َ
الْ ِكتَـ َ
الْ َعزِي ُز َْ
ال ِك ُيم﴾ (البقرة  )130فالتزكية
ال تكــون إال علــى يــد مأمــور مــن هللا
ومبعــوث منــه ،ونذكــر قــول رســول هللا
 ملن سأله عن كيفية النجاة من فنت
جا َع َة
آخر الزمان ،إذ قال له« :فَالْ َزْم ََ
ني َوإِ َما َم ُهـ ْـم» (ســنن
الْ ُم ْس ـلِ ِم َ
ً
ابن ماجه،كتاب الفنت) ،فها تلك البيعة إعالن رصيح للناس جميعا أن املبايع
هي مجاعة املسلمني ،اجلماعة باع الدنيا واشرتى اآلخرة ،باع الناس واشرتى بيعــة املــرء عقــد أمــان
َ
اإلســامية األمحديــة ،وهــا هو رب النــاس ،ولن يعرف أهميــة البيعة
ويقطف وسالم مع العامل
ـدي واملســيح مثارها إال املبايعون ،فمن مل يذق العســل يف ال تقــدر الكلمــات مهما
إمامهــم املهـ ّ
املوعــود  ،وخليفة الوقت حياته ،كيف له أن يصف حالوته لغريه؟! كانــت بليغــة منتقــا ًة أن
تعــر عــن مــدى الســام
(أيــده هللا) الــذي أيخــذ مــن
اجلم ،والســعاد ِة
النــاس البيعــة ابمســه املبــارك ،فــإن كنتم تلــك البيعــة الــي أخــر عنهــا يف كتابــه النفســي ،واالطمئنا ِن ّ
ترجــون طاعــة هللا ،وترغبــون حقيق ـ ًة الكــرمي قائــا ﴿إ َّ
ِن َّ
ـب
اللَ ْ
اش ـَتـ َرى ِمـ َـن الروحيــة ،والرضــا والقناعــة ،وحـ ِّ
ن أَْنـ ُف َس ـ ُه ْم َوأَ ْم َو َالُـ ْـم ِبَ َّن َلُـ ُـم النــاس مجيعــا علــى ِعالهتــم ،علــى مــا
يف أن تتعلم ـوا آايتــه ،وتعرف ـوا املعــى الْ ُم ْؤِمنِ ـ َ
احلقيقـ َّـي للكتــاب واحلكمــة ،وتتــوق َْ
النَّـَـة﴾ (التوبــة  )111فقــد ابع هــم عليــه ،الذي حيظــى به املبايع بعد
أرواحكــم إىل التزِّكــي الــذي يوصلكــم املؤمنون أنفســهم هلل ،وليس هلم جز ٌاء البيعــة ،ألنــه قــد علــم أن هللا يرحــم
إىل ابرئكــم ،فبايعــوه ولــو بعتــم العــامل إال اجلنةِّ ،
ويذكرهم هللا بتلك البيعة من النــاس مجيعــا ،فلِ ـ ِم ال يرمحهــم هــو؟!
كله ،فأنتم الراحبون ،فقد فزمت بتجارة حــن إىل حــن ،كلمــا يبعــث مبعــواث ،وألنــه علــم أن هللا حيبهــم مجيعــا ،وال
تنجيكــم مــن عذاب أليــم ،وتبلغ بكم وألنــه تعــاىل يعلــم أن البيعــة يف هــذا يكرههــم ،فلمــاذا يكرههم هو؟! فمن
معارج الرتقيات إىل الرب الكرمي.
الزمن سوف تكون شاقة كل املشقة ،أجــل ذلــك يشــفق عليهــم ويصافيهــم
ويظــل األمــر علــى ذلــك ،فكلمــا خبا لِمــا يتحمــل أصحاهبــا يف ســبيلها مــن ويوادعهــم أســوًة ابلرســول  الــذي
َمـ ْـن أَ ْد َر َك َذلِـ َ
ـك مل يوافــق علــى العــرض الــذي قدمــه له
ـور مصاعــب ،فقــال «ف َ
نــور أدركــه نــور ،لذلــك كان هللا نـ َ
﴿ي مَُ َّم ُد
ْج ».ملك اجلبال عندما قال له َ
السماوات واألرض ،فمنهكل النبينيِ ،منْ ُك ْم َفـلْيَْأتِِ ْم َولَ ْو َحْبـ ًوا َعلَى الَّثـل ِ
ـائر الكتب ،ويف زمننا هذا ُك ِّورت (ســنن ابــن ماجه،كتــاب الفــن) أي َفـ َقـ َ
ـال َذلِـ َ
يمــا ِش ـئْ َت إ ِْن ِش ـئْ َت
ـك فِ َ
وسـ ُ
ي َفـ َقـ َ
الشــمس احملمديــة فلــم تعــد ســاطعة ابيعــوه وال تبال ـوا ابألخطــار ،ابيعــوه أَ ْن أُ ْطبِـ َـق َعلَيْ ِهـ ْـم الَْ ْخ َش ـَبـ ْ ِ
ـال
كمــا كانــت ،ومل تعــد ُســنته يتخذهــا
النــاس منهــج حيــاة ،وحيــاول الدجـ ُ
ـال
أن حيجــب ضوءهــا الباهـ َـر مبكائــده،
ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،فأرسل
هللا مســيحه املوعــود حســب الوقــت
املعلــوم ،وحســب إرشــاد النــي اخلــامت
للناس بقوله« :فإن رأيتموه فبايعوه»،

التقوى

واقتحم ـوا العقبــة ،ابيعــوه لتنعم ـوا
ابلطمأنينــة والســام مــع النفــس ومــع
سائر العاملني ،ابيعوه لتفوزوا ابلدارين،
وت ـ ـ ــكونوا مــن الذيــن قــال هللا فـيهـ ــم
﴿ َولِ َمـ ْـن َخـ َ
ـاف َم َقــا َم َربِّـ ِه َجَّنـتَــا ِن﴾
(الرمحــن  )47جنــة يف الدنيــا ،وجنــة
يف اآلخرة ،لن حييامها على حقيقتهما
إال من ابيع حبق.
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وأذكر يف ذلك الشأن قوال للخليفة األول موالنا نور الدين  ،عندما اعرتض عليه أحدهم قائال :ما التي
أضافته إليك بيعتك للمرزا وقد كنت ترى رسول الله  يف املنام ،فقال له :أما وإن كنت أرى رسول
الله يف املنام قبل البيعة ،وقد أصبحت بعد البيعة أراه يف اليقظة ،فإن كان هذا هو شأن الصالحني من
أمثال خليفتنا األول ،الذي كان له باع طويل يف العلوم القرآنية والحديثيةٌ ،
وصلة بالله قلام يشاركه
فيها أحد من أهل زمانه ،فام بالك بنا نحن العوام والجاهلني واآلمثني! فام أحوجنا إىل تلك البيعة!

الِنَّـُّـي  بَـ ْـل أَ ْرُجــو أَ ْن ُ ْي ـرَِج َّ
اللُ ِمـ ْـن
أَ ْص َلبِِ ْم َم ْن َيـ ْعبُ ُد َّ
اللَ َو ْح َد ُه َل يُ ْشر ُِك
بِ ِه َش ـْيـئًا﴾ (صحيح البخاري،كتاب
بدء اخللق)
تلك البيعة إعالن صريح للناس مجيعاً
أن املبايع ابع الدنيا واشرتى اآلخرة،
ابع النــاس واشــرى رب النــاس ،ولن
ويقطف مثارها إال
يعرف أمهية البيعة
َ
املبايعــون ،فمــن مل يــذق العســل يف
حياتــه ،كيــف لــه أن يصــف حالوتــه
لغريه؟!
دعوة ونداء إىل منتظري النازل من
السماء
وأذكــر يف ذلــك الشــأن قــوال للخليفة
األول مــوالان نــور الديــن  ،عندمــا
اعــرض عليــه أحدهــم قائــا :مــا اليت
أضافته إليك بيعتك للمرزا وقد كنت
تــرى رســول هللا  يف املنــام ،فقــال

لــه :أمــا وإن كنــت أرى رســول هللا
يف املنــام قبــل البيعــة ،وقــد أصبحــت
بعــد البيعــة أراه يف اليقظــة ،فــإن كان
هــذا هــو شــأن الصاحلــن مــن أمثــال
خليفتنــا األول ،الــذي كان لــه ابع
طويــل يف العلــوم القرآنيــة واحلديثيــة،
وصل ـ ٌة ابهلل قلمــا يشــاركه فيهــا أحــد
مــن أهــل زمانــه ،فمــا ابلــك بنــا حنــن
الع ـوام واجلاهلــن واآلمثــن! فمــا
أحوجنا إىل تلك البيعة! لتنالوا آايت
الرمحــن خلــف مــن أرســله ،فيزكينــا،
ويطه ـران ،ويعلمنــا الكتاب واحلكمة،
كمــا وعــد هللا بذلــك وأنفــذ وع ـ ــده
ني َر ُسـ ً
ـول
﴿ ُهـ َـو الَّـ ِذي َبـ َعـ َ
ـث ِف الُْ ِّميِّ َ
ِمْنـ ُهـ ْـم َيـْتـلُــو َعلَيْ ِهـ ْـم َآيتِ ـ ِه َوُيـ َزِّكي ِهـ ْـم
ـاب َو ِْ
ال ْك َم ـ َة َوإ ِْن
َوُيـ َعلِّ ُم ُهـ ُـم الْ ِكتَـ َ
َكانُـوا ِمـ ْـن َقـبْـ ُـل لَ ِفــي َضـ َـا ٍل ُمبِ ـ ٍ
ن*
ْح ُق ـوا ِبِـ ْـم َوُهـ َـو
َو َ
آخ ِريـ َـن ِمْنـ ُهـ ْـم لَ َّمــا َيـل َ
الْ َع ِزي ـ ُز َْ
ال ِكيـ ُـم﴾ (اجلمعــة )4-3
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وحنن اآلخرون املوعودون ،وقد بعث
هللا تعــاىل حممــدا  بعثتــه الثانيــة،
يف صــورة املســيح املوعــود ،واملهــدي
املعهــود ،الــذي هــو مــن بــي فاطمــة
أُم ـاً ،ومــن بــي فــارس أابً ،بعدمــا
ارتفــع اإلميــان عنــد الث ـراي ،فأتــى بــه،
فيــا مــن كنتم تنتظرون عيســى النازل
مــن الســماء ،فهلم ـوا إليــه فقد نزل،
واي مــن تؤملــون أنفســكم ابنتظــار
ـدي ،ليأتيكــم بنصــر بعد
اإلمــام املهـ ّ
هزائــم ،وعــز بعــد مــذالت ،ورفعــة
بعــد هتــاوٍ ،فقــد أتــى ،فبايعــوه ولــو
حب ـواً علــى الثلــج ،ليتســى آلمالكــم
أن تتحقــق ،وأحالمكــم أن تكــون
واقع ـاً حي ـاً ،وأعمالكم أن يُكتب هلا
القبــول عنــد رب العاملني ،وســاعتها
فســوف تــرون هللا وقــد رضــي عنكــم
وأرضاكم ،ومن كل فنت الدجال قد
عصمكم وجناكم.
التقوى
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كثري من األمور تنكشف على أولياء هللا
ابملكاشفات
 -417بســم هللا الرمحــن الرحيــم .لقــد
كتــب بــر س ـراج احلــق يف كتابــه «تذكــرة
املهــدي» ج 2أن عــددا مــن اإلخــوة أقبل ـوا
مــن خــارج قــاداين مــرة وكان إخــوة آخــرون
أيضــا موجوديــن لــدى حضرتــه ومنهــم:
حضــرة اخلليفــة األول ،ومنشــي حممد أرورا،
واملولــوي عبــد القــادر ،واخلواجــه كمــال
الديــن ،واملولــوي حممــد علــي ،وشــيخ غــام
أمحــد ،والدكتــور مرزا يعقوب بيك وغريهم؛
وقــد ُذكــر يف هــذا اجمللــس أن كث ـرا مــن
األمــور تنكشــف علــى أوليــاء هللا من خالل
املكاشــفات .فألقــى حضرتــه كلمــة حــول
هــذا املوضــوع مث قــال :لقــد أُريــت اليــوم أن
التقوى
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بعضــا مــن احلاضريــن واجلالســن هنــا اآلن،
ً
مولّــن عنــا الدبــر ،وإهنم معرضــون عنا .لقد
خاف اجلميع عند مساع هذا القول وأخذوا
يســتغفرون ،فلمــا قــام ودخــل بيتــه وقــف
ســيد فضــل شــاه قل ًقــا ومضطـ ًـرب جـ ًّـدا ،وقد
شحب وجهه ،فذهب وقرع ابب حضرته.
فتــح حضرتــه البــاب وســأله مبتسـ ًـما :مــا
األمر اي شاه صاحب؟ قال :ال أستطيع أن
أحلّفك ابليمني ألنه خالف لألدب ،فإنين
ال أســأل عن حال اآلخرين بل أرجوكم أن
ـت مــن أولئــك
ختــروين عــن حــايل ،إذا كنـ ُ
املنحرفــن أم ال؟ ضحــك حضرتــه كث ـرا مث
قــال :كال ،اي شــاه صاحــب! لســت منهــم.
مث أغلــق البــاب وهــو يضحــك ،وكأمنا ُردَّت
إىل شاه صاحب روحه.

املُنــاخ اللطيــف والطقــس احلــار ،وصــاة
االستسقاء يف عهد املسيح املوعود 
 - .418بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي
املولــوي شــر علــي فقــال :أخربتين زوجيت أن
صــاة االستســقاء قــد أقيمــت يف قــاداين
أايم املســيح املوعــود  ،ويف املــكان
ذاتــه املخصــص ألداء صــاة العيــد ،وبعــد
جتمعــت الغيــوم قبيل مســاء ذلك اليوم
ذلــك ّ
نفسه .قال املولوي شري علي :ال أذكر هذه
الصالة ،إمنا أذكر أنه يف زمن املسيح املوعود
 ســاد شــعور بلطــف املُنــاخ ،وأن احلــر
مل يكــن يــدوم طويــا ،بــل كان اجلـ ُّـو لطي ًفــا
عموًمــا هلطــول األمطــار وهبــوب ال ـرايح
الباردة يف وقتها املناسب ،بل أذكر أن املُناخ
اللطيــف كان مثــار حديــث النــاس عمومــا
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آنــذاك ،وأن القيــظ مــا كان يســتمر أايمــا إال
الناس رمح ُة هللا مبا يُل ِّطف اجلو.
وتداركت َ
أقــول :أخــرين إخــوة آخــرون أن صــاة
االستســقاء مل ُتـ َقـ ْـم يف عهــد املســيح املوعــود
 ،ولكــن حــى لــو كانــت أقيمــت ،فــا
تعــارض بــن األمريــن ،إذ مــن املمكــن أن
يكون املُناخ اللطيف هو السائد زمن املسيح
املوعــود  ،ولكــن تتخلــل ذلــك املُنــاخ
اللطيف بعض الفرتات يكون احلر فيها أشد
من املعتاد ،ولعل األمطار قد ُحبســت لفرتة
أطول ،مما أدى إىل الشعور ابحلاجة إىل أداء
صالة االستسقاء.
فــا تعــارض بــن لُطــف املُنــاخ عموًمــا وأداء
صالة االستسقاء مرة خالل تلك الفرتة.
وجديــر ابلذكــر أنــه يف الفــرة الــي كان
املُنــاخ لطي ًفــا فيهــا عموًمــا أخــذ النــاس مــع
تغي الطقس يشــكون شــدة احلر ،ولو كان
ُّ
يس ـرا ،العتيادهــم املنــاخ اللطيــف ،فالتغــر
الطفيــف أيضــا يؤذيهم .فإن أقيمت صالة
االستســقاء علــى عهــد املســيح املوعــود
 فــا ب ـ ّد أهنــا أقيمــت نتيجــة ملثــل هذا
الشــعور العارض ابحلر ،أي بســبب اعتياد
النــاس مناخــا لطي ًفــا شــعر بعضهــم ،عنــد
ارتفــاع احل ـرارة قليــا ،ابحلاجــة إىل إقامــة
صالة االستسقاء.
إضافة إىل ما قيل ،ينبغي األخذ يف االعتبار
أن لطف املناخ كان الشــعور الســائد ،وإن
ختللــت ذلــك املنــاخ ف ـرات يــدوم الطقــس
احلــار فيهــا بضعــة أايم ،فســرعان مــا يعــود

إىل طبيعتــه؛ فإنــه أمــر نســي ،وال يعــي
أن نظــام الكــون قــد تغــر يف زمــن املســيح
املوعود  وحتول الصيف إىل شتاء ،بل
املراد منه أن فضل هللا اخلاص كان يتدارك
الناس ،حبيث مل يدم الطقس احلار طويال،
وكان اجلو يتلطف هبطول األمطار وهبوب
النســيم العليــل يف الوقــت املناســب ،فــكان
فصــل الصيــف هــو هــو ،وفصــل الشــتاء
هــو هــو .وهــذا األمــر متســق متامــا وقوانــن
ـت مــن علــم اجلغرافيــا
الطبيعــة العامــة ،وَيـْثـبُـ ُ
ومــن التجربــة واملشــاهدة أن تغُّي ـ ًـرا مــا يط ـرأ
أحيـ ًـان يف موســم هطــول األمطــار وهبــوب
ال ـرايح البــاردة ،وال يكــون هــذا التغـ ُّـر على
نفــس املن ـوال يف كل عصــر وزمــان ،بــل
أحيان تقل األمطار والرايح الباردة فتشــتد
ً
أحيان أخرى جتتمع الغيوم وتن ــزل
احلرارة ،و ً
األمطــار وهتــب ال ـرايح يف وقتهــا مما خيفف
من شــدة القيظ .وتشــهد بذلك ســجالت
األرصاد اجلوية احلكومية.
فــا عجــب إن اجتمعــت يف عصر املســيح
املوعــود  مثــل هــذه األســباب الــي
تــؤدي إىل تلطيــف اجلــو عموًما ،وال عالقة
لذلك أبمر خارق للعادة .وهللا أعلم.
احلقيقــة أن هللا تعــاىل يُعــن عبــاده األطهار
علــى طريقــن .أحدمهــا :أنــه يعينهــم بِ َق ـ َد ِرِه
أسباب
العام ،أي جيمع هلم وفق قدره العام ً
توجــب أتييدهــم وإعانتهــم .ومــن كان
هلــم حـ ّـظ أوفــر مــن البصــرة يــرى يف مثــل
هــذه األمــور أيضــا جتلِّـ َـي قــدرة هللا تعــاىل،

أمــا العامــة فــا يــرون أمـ ًـرا خارقًــا للعــادة يف
مثــل هــذه األح ـوال ،ألنــه ميكن شــرح هذه
األمــور مــن خــال القانــون املعــروف لِ َق ـ َد ِر
هللا تعاىل.
واثنيهمــا :أنــه يعينهــم بقــدره اخلــاص الذي
ال دخل للقدر العام املعروف فيه ،وهو ما
يســمى عموًمــا ابملعجــزة ،أو خــرق العــادة،
أيضــا إىل ح ـ ّد مــا
وإن كان يف طــور اخلفــاء ً
وفــق ســنة هللا تعــاىل ،ولكــن كل عاقــل مل
خاصا
ُيـ ْع ِم ـ ِه التعصــب يــرى يف ذلــك جتليًّــا ًّ
لقدرة هللا تعاىل .فإذا كان هللا تعاىل قد هيأ
يف عصــر املســيح املوعــود  وفــق قَ ـ َد ِرِه
ـباب تؤدي عموًما إىل لُطف املُناخ
العام أسـ ً
حبيــث هتطــل األمطار وهتب ال ـرايح الباردة
عند الضرورة ،مبا حيول دون حلول الطقس
احلــار ،فــا عجــب يف ذلــك .فــإذا كان هللا
تعــاىل مــن انحيــة قــد هيــأ وفــق قــدره العــام
مرافــق الربيــد والربقيــات والقطــار والباخــرة
واملطبعــة وغريهــا مــن أجــل تســهيل مهمــة
املســيح املوعــود  ،ومــن انحيــة أخــرى
قــد أظهــر آالف اآلايت اخلارقــة للعــادة،
فكذلــك إذا هيــأ بقــدره العــام ظروفًــا أدت
إىل عــدم ارتفــاع ح ـرارة اجلــو ،نظـ ًـرا إىل مــا
ســيقوم به حضرته بوجه خاص من أعمال
جوا لطي ًفا ،فال يدعو
التأليف اليت تقتضي ًّ
ذلــك إىل أي اع ـراض لــدى أي مؤمــن
عاقل .أما إقامة صالة االستسقاء يف عهد
املسيح املوعود  فهنالك تعارض بينها
وبني ما قلنا وفق ما تق ّدم بيانه .وهللا أعلم.
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َ ن�ْ�زُ �َ�ْ �ُ ْ َ ا ت � � � َ �ة
� ا �ل�ِد �ي�ِ�ني��ِ
ك� ا�لم��ع� �لو�م� ِ
إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

س :ماذا تعرف عن القصيدة اإلعجازية
اليت نظمها املسيح املوعود ؟
جُ :عقــدت مــا بــن 29
و1902/10/30م يف قريــة « ُم ـ ّد»
– شــرقي مدينة أمرتســار -مناظرة بني
املســيح املوعــود  وخصومــه حــول
مــوت املســيح الناصــري  ونزولــه،
وقــد مثّــل حضرتــه يف هــذه املناظــرة
املولــوي ســيّد َسـ ْـرَور شــاه  ،ويف
هــذه املناظــرة أاثر اخلصــوم  -وعلــى
رأســهم الشــيخ ثنــاء هللا األمرتســري-
الكثــر مــن األكاذيــب واالف ـراءات
واالهتامــات واالعرتاضــات ...ويقــول
 أبنــه -يف 1902/11/6م-
قــد ألقــي يف روعــه أبن ينظــم قصيــدة
ابللغة العربية عن هذه املناظرة ،فتضرع
إىل هللا كــي يؤيــده بــروح القــدس لنظــم
التقوى

قصيــدة بســيطة تتنــاول أحداث مناظرة
« ُم ـ ّد» وأن تكــون هــذه القصيــدة آي ـ ًة،
فاستجاب هللا لدعائه .ويقول  ما
تعريبــه «فدعــوت هللا تعاىل أن وفِّقْين اي
ريب القديــر لنظــم هــذه القصيــدة آي ـ ًة.
عطيت قوة خارقة
فاس ـتُجيب دعائي وأُ ُ
مــن روح القــدس وأهنيت نظم القصيدة
يف مخســة أايم .ولــو مل يشــغلين شــغل
آخر ألهنيتها يف يوم واحد»
وهــذه القصيــدة اإلعجازية تتكون من
 533بيتًا من الشعر ،مطلعها:
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وقد أهنى  هذه القصيدة بقوله:

�ت
نّ ق
ّ
�و � او لله إ� � ���
�ص��د ��ي� �م ن� �م��ؤ �ي��د �ي�
ي
ِ
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لى ربٍّ
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�� ��ّ ا ق تُ
� � ا �نْ��ُ ُ
�� �ِي��د �وِ��كم�ل ك��ل �م� ���ل و
�صر

هذا وقد أرسل  هذه القصيدة إىل
خصومــه معلنًــا عن جائزة قدرها عشــرة
آالف روبيــة ملــن أييت بنظريهــا خــال
عشرين يوًما تبدأ يف 1902/11/20م
وتنتهي مساء 1902/12/10م...
فأخــزى هللا املكذبــن ،وجعــل هــذه
القصيدة آية ملن يعترب.
وهذه القصيدة موجودة يف كتابه 
«إعجــاز أمحــدي» الــذي جعلــه 
ضميمــة لكتابــه «نزول املســيح» الذي
ألفــه ابللغــة األرديــة ،وقــد تُرجــم هــذا
الكتــاب أيضــا إىل العربية ،وهو موجود
اآلن يف موقــع اجلماعــة علــى شــبكة
اإلنرتنت.
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س :اذكر أمساء بعض كتب املســيح
املوعود  ابللغة العربية ،مع نبذة
عن كل منها؟
ج -1 :التبليغ
هــذا الكتــاب أول مــا كتبــه  ابللغــة
العربيــة ،وهــو يف احلقيقــة رســالة وجههــا
إىل املشــايخ العرب بقصد أن ينصحهم
فيهــا إبصــاح نفوســهم ،وكان 
ينــوي أن يكتبهــا ابللغــة األرديــة ،لكــن
حضــرة املولــوي عبــد الكرمي الســيالكويت
 أشار عليه أن تكون ابللغة العربية،
فكتبهــا ابللغــة العربيــة ،وسـ ّـجل فيهــا
الرباهــن علــى صــدق دع ـواه .وأحلقهــا
بكتــاب «مــرآة كمــاالت اإلســام»
الــذي كتبــه  ابألرديــة ،وقــد ُطبــع
ســنة 1893م ،وهــذه الرســالة تضـ ّـم
القصيــدة الرائعــة يف مــدح النــي  الــي
تبدأ بـ:
اي عني فيض هللا والعرفان
يسعى إليك اخللق كالظمآن

 -2محامة البشرى
كان أحــد اإلخــوة العــرب األفاضــل
وامســه حممــد بــن أمحــد املكي ،قد اطلع
أايم ســياحته يف اهلنــد علــى دعــوى
ســيدان املســيح املوعــود  ،فشـ َّـده
ـوق زايرة إمــام الزمــان إىل قــاداين
شـ ُ
دار األمــان -وأقــام هنــاك بضعة أايميســتمع إىل كالم اإلمــام ،ويشــاهد
آايت وخ ـوارق تظهــر علــى يــد ســيدان
أمحــد  .تشـ َّـرف ببيعتــه يــدا بيــد،
وملــا رجــع إىل بــاده ،بــدأ ينشــر دعــوة
اإلمام املهدي يف تلك البالد الطاهرة،
مث أرســل إىل ســيده أمحــد  يف
1893/8/4م رســالة أبلغــه فيهــا
ـاف،
عــن وصولــه إىل بــاده آمنــا معـ ً
َ
وذكــر أنــه قــد بشــر النــاس ابملســيح
املوعــود وســجل مالحظــات بعضهــم
وضمنها بشــارة
وانطباعاهتــم املختلفــةّ ،
أنــه حــن ذكــر لصديقــه التاجــر الســيد
علــي طائــع  -املعــدود ضمــن زعمــاء
شعب عامر -دعواه  ابلتفصيل،
أبدى األخري سروره البالغ ،وطلب منه
أن يلتمــس مــن املســيح املوعــود 
إرســال كتبــه علــى عنوانــه ،ليوّزعهــا
بــدوره علــى العلمــاء وأعيــان القــوم
يف مكــة املشــرفة ،فاســتجاب ًة لرغبتــه
الطيبــة ألَّــف  عنــد وصــول هــذه
الرســالة إليه هذا الكتاب ابللغة العربية
الفصيحة السلسة ،وع ّده أتييدا مساواي

مساه «محامة البشــرى»،
لتبليــغ احلــق ،و ّ
وكتب شعراً عربياً فصيحاً على صفحة
الغالف البيتني التاليني:
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ح�م�ا �مت���ا �� ��ط�ي�ر �بري� ش��� �� �و��
ُ
� ���ف �منْ���قَ�ا �ه�ا ت�َ�ف � َّ ا
ح� ا �ل��س�ل� �ِم
و ي� ِ ِر
ّ
�� َ � ن ا ��ن حَ َ
� ب�ِي�� ب� ر �ب��ي� 		
إ� ل�ى �و ��ط� ل��ب�ي�
ّ ُ
�خَ � �أنَ
��
�س��د ر��س��ل�ه �ي��ـر ا �ل� ��ا �ِم
و يـِ
		

لقــد كتــب  هــذا الكتــاب يف
أواخــر ســنة 1893م ونُشــر يف فربايــر/
شــباط عام 1894م وقد أودعه 
دع ـواه أنــه هــو املســيح املوعــود املنتظر،
مقرونــة ابلرباهــن والش ـواهد املفصلــة
علــى صدقــه ،وانقــش فيه حبوث خروج
األعور الدجال ووفاة املســيح الناصري
ونزولــه ،وفنّــد االعرتاضــات املثــارة مــن
قِبــل املشــايخ علــى دع ـواه ومعتقداتــه
إبسهاب.

المجلد الثالثون ،العدد الثاني عشر ،رجب وشعبان  143٩هـ ،نيسان /أبريل  201٨م

التقوى

34

أَ �ْ
عَ َ ا َ
�ص� ك ..
�� � ..لِق� � ��
َ �تَ ْ َ ف ُ َ ا َ�أْ ف ُ
� نَ
فَ
�
�
�
� �إ�ِ �ذَا ِ �هي� �� �ل���ق�� �م� �ي� ِ���كو�
َ
�ُ ُ �ُ�ْ�قَ ا ة ُ ن َّ�ة أَ ُ
زَا � �َ��ةٌ ��تُ�ْع ن�َ ��َ ���ط ْ� �ش��ُ ُهَ�ا ت ��خ
�س ِء �فَ�ْه�مَ� ،ا ��ل َّد َ�ع��لْ�هَ�ا
�
�صو�ما�لم� �ل � ِ� بِ� �
� ا �ل � �
��سوِء ِ��ي��ٍ � �و� و � ٍ و رِ ي �
ح �ب � ِ
� ِوي �ى بِ َ رِ
َ
�ُّ�ة �ُ ْ هَ ا ن �ف طَ � ا ال�حََّ�ة �� َق ق َّ�ة َ ُ سَ ا ة �خَ ْ
� ا ��ل
ل
�
م
ح�ي ���ي��ِ �و� �مَا �� � ِ� ا �ل
�
ح
ا
�
�
�
�
�
�
َا
�
�
�
�
�
�
�
��� �لِق�.
،
�
�
�
ل
�
و
بِ� ج ِ و ب ر ِ� ِي� إِ ِر ب ِ ِ ِ

حممد مصطفى  -مصر

االعرتاض:
اتريخ وفاة بولس حسب أغلب املراجع وحسب املؤرخ ويل ديورانت يف كتابه
قصة احلضارة هو  64أو 67م .ويقول املريزا أن املسيح تويف بعد عمر 120
عــام يعــي 120م إذن فقــد تــويف بولــس قبــل املســيح حب ـوايل  53ســنة .يذكــر
املــرزا احملــرم يف كتــاب «عاقبــة آهتــم» حــول آيــة «فلما توفيتــي» أن النصارى
فسدوا بعد وفاة املسيح ال يف حياته يف حني يقول يف «ينبوع املسيحية» أن
كل املفاســد والعيــوب تطرقــت إىل هــذا الديــن بواســطة بولــس وأنــه هو الذي
زرع بذرة الثالوث.
خالصــة اع ـراض املعــرض هــو :مؤســس مجاعتكــم يقــول أن بولس هو الذي
جعل املسيح الناصري إهلا .فكيف حدث هذا وقد تويف قبله ب  53عاما؟!
التقوى

الرد:
أصول املسيحية
نعلــم مجيعــا أن الســلطة العليــا يف أمــور
الديــن عنــد مســيحيي اجليــل األول
كانــت تتمثــل يف مرجعــن اثنــن؛ أوهلمــا
العهــد القــدمي والــذي كان يُطلــق عليــه
«الش ـريعة واآلنبيــاء» واثنيهمــا مــا كان
يُســمى «الــرب» أي املُعلــم .وهــذا التعليم
هــو التعليــم الذي ألقاه املســيح الناصري.
وكان العهــد القــدمي هــو فقــط املكتــوب،
وأمــا أق ـوال املســيح ومــا كان يُبشــر بــه
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التالميــذ احلواريــون فقــد تناقلتها ألســنة
ا ُحلفــاظ طويـ ًـا .ومل يشــعر املســيحيون
األوائــل إال بعــد وفــاة آخــر التالميــذ
95م بضــرورة تدويــن أهــم مــا عملــه
التالميذ وحفظ ما كتبوه وإن كان هذا
التعليم الشفهي حيظى مبكانة كبرية.
توقيت ظهور رسائل بولس
إىل مــا يقــارب ســنة 150م اســتدرج
املســيحيون يف القــرن الثــاين امليــادي،
مــن حيــث مل يشــعروا ،إىل الشــروع يف
إنشــاء جمموعــة جديــدة مــن األســفار
املُقدســة ،وأغلــب الظــن أهنــم مجعوا يف
بــدء أمرهــم رســائل بولــس واســتعملوها
يف حياهتــم الكنســية .ومل تكــن غايتهــم
قــط أن يؤلف ـوا ضميمــة أو ُملح ًقــا
للكتــاب املقــدس «الش ـريعة واألنبيــاء»
بــل ترك ـوا األحــداث توجههــم ،فقــد
كانــت رســائل بولــس مكتوبــة يف حني

أن التقليد اإلجنيليكان ال يزال معظمه
متناقل على ألسنة ا ُحل ّفاظً ،
ً
فضل عن
أن بولس نفســه كان قد أوصى بتالوة
رسائله وتداوهلا يف الكنائس املتفرقة.
أيضــا أنــه رغــم
وجيــب أن يُعلــم يقينًــا ً
شــهرة رســائل بولــس فليــس هنــاك قبل
القــرن الثــاين امليــادي 200م أي
شهادة تثبت أن هذه النصوص كانت
ـفارا مقدســة هلــا من الشــأن ما
تُعــد أسـ ً
للكتاب املقدس.

نّ �َ نَ ا � ن
�َ�ا �ذ � ٌ
� ��َ
�ف�ا �ئ�ِه
�
� �و � �
� �ب� صَ
�ج
�ج�� �ي�
ب
إ
َ
فَ
�
�
�
ُ
� ت
� ا � ا �لن �ف �م ن ��ق �ة ا �ل�ُ
ح��ر� �ِ
�جب�� ل ����س ِ � �و �ع��ل�ى
ُ
أ � �� تُ
� �ع�بً�ا �ع ن��د صَ� ْ��م��ت �م ن ا ��ل��س��م�ا
ط� ر
� �و ع�ي
ي� �

لكــن مــاذا كان يفعــل بولــس أثنــاء
حياته؟!
يذكر املؤرخ الكبري ول ديورانت أن بولس
إمالء ،فخرجت كما
كان ُيلي رسائله ً
هي عليه من أســلوب خطايب جذاب،
وإن مل ُ
ختل من األخطاء .وكان يروجها
يف األمــم مــن غــر اليهــود املُهتدين (أي
املسيحيني) الذين رفضوا بدورهم عمله
هــذا واملخالــف لتعليــم الســيد املســيح،
الــذي قــال هــو نفســه« :إىل طريــق أمــم
متنفسا طوال
ال متضوا» فلم جيد بولس ً
حيــاة التالميــذ وحياة املســيح نفســه إال
يف أوســاط األمم والوثنيني لرتويج فكره
املخالــف متا ًمــا لتعليــم املســيح .بينمــا
رســائله الــي بذرهــا منــذ البدايــة مل تنــل
أي اعتمــاد رمســي يف أوســاط اليهــود
املهتديــن إال بعــد فــرة كبــرة مــن وفــاة
املسيح .ذلك كما ذكران آن ًفا ً
نقل عن
مصدر مسيحي.
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*إذا مل تُفلح يف تَرك أثر مجيل على القلوب فال تزرع فيها *مــن أســباب اهليبــة قِلــة الــكالم ،ومــن أســباب اجلمــال
كثرة االبتسامةُ .
فكن مجيال ذا هيــبة.
أل ًـما ال يُنسى.

*إحرص جيدا على ُسعتك ألهنا ستعيش طويال بعدك* .االعتذار صفة اندرة ال جتدها إال يف العظماء.

*أمجل ما يف الفقر أنه ال جيلب لك أصدقاء املصلحة.

*ال يتأمل إال الذي كان وفيا أكثر من الالزم.
كل َمن لبس احلرير أمري .وليس َّ
* ليس َّ
كل من انم بدون *علمتين احلياة أن ال أثق يف من حيدثين عن الناس ألنه
َ
س ـرير فقــر .فكــم مــن حقــر َّ
ختفــى حتت احلريــر .وكم من سيحدث الناس عين!!
قدير.
*ال يُعاب املرء على فقره وال قُبح شكله ..فليس له يف
فقريٍ بدون سرير ٌ

*إذا أردت أن تعرف ُخلق الرجل ،فانظر إىل كيفية تعامله ذلك حول وال قوة ..وإان يُعاب علي قُبح لسانه ورداءة
مع من هم أقل منه مكانة وليس تعاملة مع رؤسائه!
أخالقه !!

* اختصر لنا أبو العتاهيه الدنيا ىف ستة أبيات شعرية مجيلة. :
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