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تبلورت األزمة وبدت مالحمها البغيضة أكثر
وضوحا للمتبصرين وغاب السالم يف الشرق
والغرب .ومن منة هللا تعاىل علينا أن جعل
أوجاع األجساد تنبيها إىل ما حييق هبا من األدواء .وتكمن
خطورة األمراض اخلبيثة يف سرايهنا دون أن ينتبه املرء إليها
فيستفحل أثرها حىت يوشك عالجها أن يكون مستحيال.
وعلى هذا املنوال يُقاس سالم ال َع َال حيث إنه يتأثر أبدواء قد
ال تبدو للعيان ،مما قد يعيق عملية استعادته وترسيخه على
املدى البعيد ،ولكن رمحة هللا تعاىل ولطفه بعبادة تتداركان
األمر دوما ،فيقيم ذلك احلي القيوم (سبحانه وتعاىل) من
يشخص الداء العضال مث يصف الدواء الفعال .وعلى
مستوى حفظ أمن العامل وأمانه ال تفتأ اخلالفة الراشدة
الثانية تنبه بشكل منتظم مدروس كافة صناع القرار يف
العامل إىل خطورة املوقف ،فتقدم مناذج حللول قصرية األمد
وأخرى على املدى البعيد أيضا ألجل استعادة ذلك السالم
املفقود .ويف منتدى السالم الوطين السادس عشر املنعقد
شخص
برعاية اخلالفة الراشدة الثانية يف اململكة املتحدةّ ،
خليفة املسيح املوعود املشكلة وخلصها يف أمرين ،أوهلما
مشاعر البغض اليت يكنها شعب جتاه اآلخر ،والثاين أزمة
اهلجرة من بلدان العامل الثالث إىل الغرب ،واستياء أهل
البلدان األصليني من الوافدين عليهم ظنا منهم أن الوافدين
يقامسوهنم أرزاقهم .وما هااتن الفكراتن إال نتاج نزغ شيطان
العداوة والبغضاء بني الناس الذين نبذوا ِمن قبل أمر ابرئهم
ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب .لقد بدا اإلنسان مبنطقه
املغلوط ذاك أكثر الكائنات تناقضا وإاثرة للجدل ،فخالفا
لكافة األحياء املعروفة ابلصفة االجتماعية يف عامل احليوان،
جند أن اإلنسان وحده يسعى يف سبيل احلفاظ على نفسه
القضاء على بين جنسه ،هلذا فإنه طاملا يعدم ُخلُق املواساة،
التقوى

َس َل ٌم م َن َّ
الش ْر ِق وَ َ
الغ ْر ِب
ِ

فيمسي وحشا ابلتدريج .وطاملا جاءت الرساالت السماوية
من هللا تعاىل لتقلِّم لذلك الوحش خمالبه ،وابلفعل تنجح
يف ذلك إىل حني ،ولكن ،وحلكمة يعلمها هللا تعاىل تنمو
خمالب ذلك الوحش من جديد ،فريسل هللا تعاىل من يقلم
تلك املخالب كل مرة ،وهكذا دواليك ..وأحزاب اليمني
املتطرف يف شىت اجملتمعات يف هذا العصر منوذج صريح
لوحش العنصرية والشعوبية القذر ذي املخالب ،والذي يظن
أنه لن يتيسر له البقاء حيا إال ابفرتاس حقوق اآلخرين ..أمل
يُدرك البشر بعد أن هذا الوحش وليد بيئة شقاء الشعوب
وخيبة آماهلا يف حكوماهتا؟! أمل تلتهم النازية نصف أورواب
وتضرم يف العامل حراب عاملية بسبب ميينية هتلر املتطرفة ،واليت
ظن األملان أهنا تعيد إليهم جمدهم الغابر؟!
اآلن أصبح مطلبا حيواي إفشاء السالم احلقيقي يف عامل ابت
قاب قوسني أو أدىن من حتفه وهنايته املريعة ،ويف خضم
ما يعصف بعامل اليوم من كوارث ،وعلى الرغم مما حييق
الص ُعد ،االقتصادية والسياسية
به من نكبات على شىت ُّ
والعسكرية وغريها ،إال أن مبقدوران اجلزم أبن اإلنسانية مل
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ويف خضــم مــا يعصــف بعــامل اليــوم مــن كــوارث ،وعــى
الص ُعــد،
الرغــم مــا يحيــق بــه مــن نكبــات عــى شــتى ُّ
االقتصاديــة والسياســية والعســكرية وغريهــا ،إال أن
مبقدورنــا الجــزم بــأن اإلنســانية مل تعدم الخري فيهــا متمثال
يف أنــاس جعلهــم اللــه تعــاىل مناط أمــن الدنيــا وحفظها...

تعدم اخلري فيها متمثال يف أانس جعلهم هللا تعاىل مناط أمن
الدنيا وحفظها ،فهم كصمام أماهنا وطوق جناهتا ،وتظل
مساعي أولئك األخيار مصداق نبوءة خري الربية حني
قال« :اخلريُ ِ َّ
ف َوِف أُم َِّت إِىل يوِم ال ِقيَام ِة» ..وعلى اعتبار
أن األمة احملمدية ال تقتصر على مسلمي اليوم البالغني
السبْع من سكان املعمورة على أقصى
مبذاهبهم املتفرقة نسبة ُّ
تقدير ،كذلك فإن حال أكثر مسلمي اليوم يتناىف مع تلك
النبوءة الصادقة يقينا ،فال مناص إذًا من اإلقرار أبن خري أمة
أُخرجت للناس هي تلك اجلامعة لإلنسانية مجعاء يف هذا
الزمان على اختالف األلسن واأللوان ،بل وحىت األداين.
لقد ابت جليا أن قوى احلرب العاملية ال رادع هلا عن طيشها
املستمر إال أبن تنكوي بشيء من انر ذلك الطيش ،متاما
كصيب ِغ ٍّر ال ينتهي عن العبث ابلنار أو الكهرابء ما مل
يصبه شيء من أذامها..
حقا ،إنه ملشهد غري مألوف ،أن تشهد تلك البقعة النائية
اهلادئة يف أقصى اجلنوب الشرقي من خارطة العامل شيئا
مما يعكر صفو هدوئها كحادث إرهايب ،كالذي شهدته

نيوزيلندا يف منتصف مارس /آذار املنصرم ،فال يكاد اتريخ
تلك اجلزيرة وما حوهلا يسجل واقعة إرهابية أو خطاب
كراهية كهذا من قبل ،على الرغم من احتواء ذلك البلد
على مزيج ثقايف تعددي كالذي يوجد يف بلدان غربية
عصفت هبا ريح توجس اخليفة من اآلخر املهاجر املختلف،
ومن مث وقفت موقف العداء ضده .على أية حال ،لقد
تلقى ذلك البلد القاصي الضربة بثبات ،فسرعان ما تعاىف
حىت ليبدو أنه عاد أقوى مما كان عليه من قبل ،ال سيما
بعد املوقف النبيل الذي اختذته رئيسة وزرائه «جاسندا
أردين» ،اليت قدمت إىل نظرائها الغربيني النموذج األمثل
يف احتواء املهاجرين ومواساهتم ودجمهم ،وحتويلهم من جمرد
وافدين يُنظر إليهم بعني التوجس والريبة إىل مواطنني صلحاء
مصلحني ،فهل اي ترى سيستوعب الغرب درس جاسيندا
األخري؟! على أية حال يبدو من املفارقات اللطيفة بشأن
موضوع السالم أن هذين احلدثني البارزين ،أعين خطاب
خليفة املسيح املوعود يف منتدى السالم الوطين ،وردة فعل
جاسيندا املواسية ،قد وقعا يف شهر واحد ،مارس /آذار
املنصرم ،وكأهنا إشارةٌ وإيذا ٌن بربيع سالم مقبل قريبا متوافق
مع حلول الربيع املناخي أيضا.
عزيزي قارئ التقوى الكرمي ،نقدم إليك ضمن صفحات
هذا العدد ابقة من املواد املفيدة ،واليت توخينا عند إعدادها
ُمو َاكبة احلدث العاملي قدر املستطاع ،ارتكازا على الكلمات
عميقة األثر حلضرة أمري املؤمنني (أيده هللا تعاىل بصره العزيز)،
ال سيما فيما يتعلق ابلشأن العاملي ،كذلك مثة مقال حموره
أحداث نيوزيلندا املذكورة ،إضافة إىل ابقة متنوعة من املواد
النثرية والشعرية واألبواب الثابتة ..ندعو هللا تعاىل أن جيد
فيها كل قارئ زاده الذي يقيم أَ َوَد ُه إىل أن يصدر عدد ٍ
اتل
يف مطلع الشهر القادم إبذن هللا تعاىل ويل التوفيق.
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تجاسر اإلنسان على اللّه
في البر والبحر
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زمن
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد:من تفسري
 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي
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ِمن ِدقاق الثلج والَبـ َرِد؛ السحاب
ألنه يرمي ابلثلج والربد (األقرب).
التفسري:
يقول هللا تعاىل :أيها الناس،
تتجاسرون علينا حني تكونون على
اليابسة! أتظنون أننا غري قادرين
على أن نرسل عليكم العذاب وأنتم
قادرا على أن
يف الرب؟ أليس هللا ً
يدفنكم يف األرض ،أو يرسل عليكم
مطرا من احلجارة؟ فما هي الفائدة
ً
اليت جتنوهنا ابلتفريق بني الرب والبحر
فيما يتعلق بسلوككم؟
وعندي أن هذه اآلية حتمل النبأ
عن غزوة بدر .ففي هذه الغزوة
رمى النيب  حفنة من احلصى إىل
امن ذلك هبوب ريح
الكفار ،وتز َ
شديدة ،فبدأت احلصى تقع يف
هتب
وجوه الكفار .وكانت الريح ّ
سهامهم اليت
جتاه الكفار ففقدت
َ
ُ
يطلقوهنا إىل املسلمني السرع َة والقوَة،
بينما ازدادت سهام املسلمني سرع ًة
وقوًة بسبب الريح( .دالئل النبوة
ِ
اجلمعان)
للبيهقي ،ابب إذا التقى
كان العرب كلهم ،مسلمني ويهوًدا
ونصارى ،خيافون البحر خوفًا
شدي ًدا ،لذلك ساق هللا هنا مثال
البحر لينبه به غريَ املسلمني أهنم

حني خيرجون إىل البحر يصابون
ابهللع الشديد نتيجة طوفان
بسيط ،ظانني أنه عذاب مدمر قد
أحاط هبم جراء سيئاهتم ،ولكنهم
حني يكونون يف الرب يتجاسرون
علينا .فليعلموا ّأن نستطيع أن
أيضا.
ندمرهم يف الرب ً
ّ
حتث املسلمني
كما أن هذه اآلية ّ
على األسفار البحرية ،حيث
نصحهم هللا تعاىل :ما دام الرب
والبحر كالمها حمفوفًا ابألخطار
فال يدفعنّكم الغباء لتقبَعوا يف الرب
فقط وال خترجوا إىل البحار.

﴿أَ ْم أَ ِمْنـتُ ـ ْـم أَ ْن يُ ِعي َدُك ـ ْـم ِفيـ ـ ِه َت َرًة
أُ ْخ ـ َـرى َفـُيـ ْر ِس ـ َـل َعل َْي ُك ـ ْـم ق ِ
َاص ًف ــا

َك ــم ِبَــا َك َف ــرُْت ُثَّ
الري ـ ِـح َفـُيـ ْغ ِرق ُ ْ
ْ
ِم ـ َـن ِّ
َل َتِـ ـ ُدوا ل ُ
َك ـ ْـم َع َلْيـنَ ــا بِـ ـ ِه تَبِ ًيع ــا﴾
()70

شرح الكلمات:
قصف
اسم
ٍ
فاعل ِمن َ
قاص ًفاُ :
الشيء ِ
فقصف هو:
يقصف قَ ْص ًفا َ
َ
قصف
كسره فانكسرٌ ،
الزم متع ٍّدَ .
َ
الرع ُدَّ :
قاصف
اشتد صوتُه .رع ٌد
ٌ
يح ِ
ف أي شديدة
قاص ٌ
أي َصيِّ ٌ
ت .ر ٌ
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ِ
مر ْت به من الشجر وغريه
تكسر ما ّ
(األقرب).
التابع
الناصر؛
تبيعا :التبيع:
ُ
ً
ُ
(األقرب).
التفسري:
أرى أن قوله تعاىل ﴿أن يُعيدكم
فيه اترًة أخرى﴾ كان يتضمن نبأً
عن فتح مكة ،إذ هرب كثري من
املشركني على متون السفن إىل
اليمن أو احلبشة؛ فجاءهم الطوفان
يف البحر ،فغرق معظمهم .وكان
عكرمة بن أيب جهل من بني هؤالء
اهلاربني ،ولكنه مل جيد أي سفينة
النيب 
فتخلَّ َ
ف .فجاءت زوجتُه َّ
فلحقت
فأمن عكرم َة.
ْ
تستأمنه لهّ ،
وجاءت به( .السرية
به ابلساحل
ْ
النبوية البن هشام :أمان الرسول
لصفوان بن أمية)
ح ْلنَا ُه ْم ِف
﴿ولَق ْ
َد َك َّرْمنَا بَ ِن آ َد َم َوَ َ
َ
الْبـ ِر َوالْب ْح ِر َورَزْقـنَا ُهم ِم َن َّ
الطيِّبَ ِ
ات
َ
ْ
َّ َ
َوف َّ
َض ْلنَا ُه ْم َعلَى َكثِ ٍ
ري ِمَّ ْن َخ َل ْقنَا
تَـف ِ
ْض ًيل﴾ ()71
التفسري:
أعز الناس
يقول هللا تعاىل :إنه قد ّ
كاف ًة ،وليس شعبًا بعينه دون غريه؛
التقوى

وعندي أن هذه اآلية تحمل النبأ عن غزوة بدر .ففي هذه الغزوة
رمى النبي  حفنة من الحىص إىل الكفار ،وتز َ
امن ذلك هبوب ريح
تهب تجا َه
شديدة ،فبدأت الحىص تقع يف وجوه الكفار .وكانت الريح ّ
الكفار ففقدت سها ُمهم التي يطلقونها إىل املسلمني الرسع َة والقو َة،
بينام ازدادت سهام املسلمني رسع ًة وقو ًة بسبب الريح.

بعضها
فال حيق لألمم أن تتفاخر ُ
على بعض.
موجه إىل
واعلم أن هذا النصح َّ
اليهود وقريش خاص ًة ،الذين كانوا
يرون أهنم أفضل من غريهم .لقد
نبّههم هللا تعاىل أنه قد أكرم كل
األقوام ،ولكن بعضها ال ينتفعون
من هذا التكرمي ،فيس ّدون يف
وجههم األبواب اليت فتحها هللا
هلم.
محلناهم يف
وأشار بقوله تعاىل ﴿و َ
الرب والبحر﴾ إىل أنه قد خلق الرب
والبحر كليهما لرقي اإلنسان ،فإذا
أراد شعب ما العزَة فعليه ابالستفادة
من كليهما على حد سواء.
يقول البعض أن القرآن من
اختالق حممد ( ستيارث بركاش
ابب  14يف حتقيق اإلسالم ص
 .)671ولكن كيف ميكن أن

خترج األمور املذكورة هنا من لسان
ُ
أُ ِّم ٍّي عريب مل يركب السفينة قط.
نسوا هذا
من املؤسف أن املسلمني ُ
النصح اإلهلي بعد بضعة قرون،
اهتموا
فذهبت رحيهم .ولو أهنم ّ
اإلسالم
أبساطيلهم البحرية مل يصب
َ
الضعف واالضمحالل.
هذا
ُ
هذا ،وقد استنتج البعض من قوله
َّ
﴿وفضلْناهم على كثريٍ ِمَّ ْن
تعاىل
َخلَ ْقنَا َتـ ْف ِضيالً﴾ أن اإلنسان أفضل
من بعض املخلوقات ،وليس كلِّها
(تفسري البغوي).
لكن هذا االستنتاج غري سليم ،ألن
هللا تعاىل يتحدث هنا عن بين آدم
ككل .وأي شك يف أن ليس كل
فرد من النوع اإلنساين أبفضل من
كل خملوق آخر؛ إذ يوجد بني الناس
من هو أسوأ حىت من البهائم؛ ومنهم
من هو متوسط ،وهو أفضل من
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البهائم؛ ومنهم من فيه اخلري الكثري
وهو أفضل من املالئكة العاديني؛
ومنهم من يبلغ درج ًة أمسى من
أيضا ،وهو أفضل من املالئكة
ذلك ً
أيضا .وابالختصار ليس
الكبار ً
كل فرد من البشر أفضل من كل
املخلوقات األخرى ،بل إن بعضهم
أفضل من مجيع املخلوقات األخرى،
أما اإلنسان كنوع أفضل من معظم
هذه املخلوقات ،ألن الشمس
والقمر والنجوم واحليواانت كالفرس
والثور واجلمل والغنم وغريها كلها
َّ
ومسخرات لكل
تعمل خلري اجلميع
البشر ،سواء الكافر منهم واملؤمن.
إ ًذا فاإلنسان كجنس أفضل من
أكثر الكائنات ،وأما كفرد كامل
مجيعا.
فإنه أفضل منها ً
﴿يَـ ْوَم نَ ْد ُعوا ُك َّل أَُن ٍس بِِ َما ِم ِه ْم
وت ِكتَابَ ُه بِيَ ِمينِ ِه َفأُولَئِ َك
َم ْن أُ َِ
فَ
ون
َم َ
ْرُء َ
ون ِكتَابَـ ُه ْم َوَل يُ ْظل ُ
يَـق َ
َفتِ ًيل﴾ ()72

التفسري:
قال املفسرون أن قوله تعاىل
﴿إبمامهم﴾ يعين بكتاهبم (البغوي).
ولكنا نقول :ما دام األئمة قد خلوا
يف كل األمم ،فيجب أن نفسر
كلمة اإلمام مبفهومها املعروف
عموما ،أي أن كل أمة
املتداول
ً
سوف تُدعى ابسم نبيها ،ويقال:
فلتتقدم اآلن أم ُة النيب الفالين.
ذلك أن كل نيب سوف يشهد أنه
قد بلّغهم رسالة هللا تعاىل .وهذا ما
ينص عليه القرآن الكرمي ،ويؤكده
أيضا( .النساء
احلديث الشريف ً
 ،42:ومسند أمحد ج  3ص 32
رواية أيب سعيد اخلدري)
يت كتابَه
أما قوله تعاىل ﴿فمن أُو َ
بيمينه﴾ فاملراد من الكتاب هنا

وأشـار بقوله تعاىل ﴿وح َملناهم
يف البر والبحـر﴾ إىل أنـه قـد
خلـق البر والبحـر كليهما لرقي
شرح الكلمات:
اإلنسـان ،فـإذا أراد شـعب
ُ
فتيالً :الفتيل:
املفتول؛ حب ٌل دقيق مـا العـز َة فعليـه باالسـتفادة
ِمن َخ َزٍم أو لِ ٍ
يف؛ َّ
السحا ُة اليت يف مـن كليهما على حـد سـواء.

ِش ِّق النواة؛ ما َفـَتـ ْلتَه بني أصابعك
الوسخ (األقرب).
من َ

ِس ُّ
جل األعمال ،كما تؤكد ذلك
وت كتابيَه
آية أخرى﴿ :اي ليتين مل أُ َ
* ومل أَ ْد ِر ما حسابيَه﴾ (احلاقَّة:
26و .)27
واعلم أن اإلسالم قد اعترب اليد
اليمىن عالمة الربكة ،واليد اليسرى
عالمة العقاب .ويف البِنية اإلنسانية
أيضا يفوق اجلانب األمين على
ً
اجلانب األيسر ألن أعضاء اجلانب
عموما.
األمين أقدر على العمل
ً
فإيتاء سجل األعمال يف ميني أحد
يعين أن حسابه يكون يسريًا مبارًكا.
وجند اجلنس البشري ُي ِمع على
كثرة استعمال اليمني .فحكم
استعمال اليمني يف شـرعنا ليس
أم ًـرا متكلَّ ًفا ،بل إن الناس من كل
شعب وملة ،مثقفني وغريهم على
حد سواء ،ما زالوا يستخدمون
اليد اليمىن يف أعماهلم على
العموم .بل كل الناس  -سواء
اآلسيويون منهم أو األوروبيون أو
األفارقة واألمريكان ،واملتحضرون
منهم وغري املتحضرين ،املتدينون
أو العلمانيون -كلهم يعملون
يضا
ابليمىن ،اللهم إال من كان مر ً
أو حتت أتثري غري طبيعي .ونعرف
ابلتجربة نفسها أن العني اليمىن يف
الغالب تكون أقوى من اليسرى.
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يفضل
يقول البعض أن اإلنسان ّ
استعمال اليمني بسبب العادة.
ولكن السؤال هنا :كيف رسخت
هذه العادة يف اإلنسان؟ ما الذي
دفعه إىل ذلك يف أول األمر؟
ال شك أنه بطبعه بدأ استعمال
اليمني يف أول األمر ،فرتسخت
هذه العادة يف نسله .إذن فلم
ال نقول :كما أن اإلنسان األول
ّ
فكر يف استعمال اليمني يف أعماله
مدفوعا بطبعه ،كذلك حصل
ً
أبجياله.
وقد أرجع بعض األطباء استعمال
اليمني إىل وجود القلب يف اجلانب
األيسر من اجلسم ،وابلتايل فإن
تدفق الدم إىل اجلانب األيسر
أكثر نسبيًا،
من املخ يكون
َ
اجلانب األيسر
األمر الذي جيعل
َ
من املخ أقوى .ومبا أن اجلانب
أعصاب
األمين من املخ يش ّغل
َ
الناحية اليسرى من اجلسم ،بينما
اجلانب األيسر من املخ
يش ّغل
ُ
 وهو اجلانب األقوى كما رأيناأعصاب الناحية اليمىن من
َ
اجلسم ،لذلك تتقوى أعصاب
الناحية اليمىن من اجلسم أكثر ،مما
يدفع اإلنسان مييل إىل استخدام
األعضاء اليمىنFoundation( .
التقوى

ومام يجدر ذكره ً
خص الي َد اليمنى ألداء
أيضا أن الرشع قد َّ
األعامل الطيبة ،واليرسى إلزالة النجس والخبث وغري ذلك .وعليه
فقد يكون املراد من إيتاء البعض كتا َبه يف اليمنى بأنه كان يعمل
الصالحات ،وأما من أويت كتابه بيده الشامل فكان يعمل الخبيثات.

of Anatomy and Physiology p.
)323

يهمنا هذا التفسري
ولكن ال ّ
الطبـي ،صو ًاب كان أو خطأً ،وإمنا
تفضل اليمني
املهم أن كل الدنيا ّ
على اليسار ،وأن استعمال اليمىن
أكثر هو األمر الطبيعي.
َ
وهناك أمر غريب آخر جدير
ابلتدبر يف هذا الصدد .إن
اإلحصائيات تدلّنا أن نسبة
العاملني ابليسرى بني أصحاء
العقل تبلغ ما بني أربعة إىل مثانية
ابملائة فحسب ،ولكن هذه النسبة
ترتفع كثريا بني اجملانني (املوسوعة
الربيطانية كلمة (.Handedness
وهذا حبد ذاته برها ٌن آخر على أن
فضل
قانون الطبيعة هو الذي قد ّ
اليد اليمىن على اليسرى.
لقد ثبت مما سبق بيانه أن اليد

اليمىن أنسب للعمل ،وهبا تعمل
األغلبي ُة يف العامل .إ ًذا فاليد اليمىن
رمزا للقوة العملية.
ميكن أن تُعترب ً
وحيثما ذكر القرآن أن الصاحلني
عطون سجل أعماهلم يف ميينهم
سيُ َ
فهو اإلشارة إىل أهنم كانوا العاملني
املضحني .وحيثما ذكر
اجملتهدين
ّ
أن البعض سيؤتَون سجل أعماهلم
يف يسارهم فاملراد منه أهنم كانوا
العاطلني الكساىل املتهربني من
التضحية .ذلك أن اليد اليسرى
ُّ
ال بكثري من اليمىن.
أقل عم ً
أيضا أن الشرع قد
ومما جيدر ذكره ً
خص الي َد اليمىن ألداء األعمال
َّ
الطيبة ،واليسرى إلزالة النجس
واخلبث وغري ذلك .وعليه فقد
يكون املراد من إيتاء البعضكتابَه يف
اليمىن أبنه كان يعمل الصاحلات،
وأما من أويت كتابه بيده الشمال
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فكان يعمل اخلبيثات.
أيضا فإن اليمني إمياءة إىل أمر
و ً
آخر .قال هللا تعاىل يف موضع
آخر من القرآن الكرمي ﴿ألَ َخ ْذان
منه ابليمني﴾ (احلاقة ،)46 :وقد
فسره املفسرون :أننا سوف نبطش
به ابلقوة والقدرة (القرطيب)؛ وعليه
يت
﴿فمن أُو َ
فقد يعين قوله تعاىل َ
كتابَه بيَمينِه﴾ أن هذا أمسك
ابخلري بكل قوة ولذلك جنَا .وأما
غريه فكأنه يقال له :حيث إنك
مل تسع كما ينبغي لالستمساك

ابخلري والتقوى ،واستخدمت يدك
اليسرى اليت هي ضعيفة ،فكان
مصريك الدمار.
أيضا
مث إن اليُمن يعين الربكة ً
(األقرب) ،كما ورد يف احلديث:
ني» أي يف
«كلتا يَ َدي ريب مي ٌ
كلتيهما بركة ،وال َ
مشال له سبحانه
وتعاىل؛ وعليه ففي إيتاء كتاهبم
يف ميينهم إشارة إىل كون مصريهم
مبارًكا.
يقرؤون
وأما قوله تعاىل ﴿فأولئك َ
كتابم﴾ فإشارة إىل فرحتهم ،ألن
َ

فورا
الذي ينال جائزة يقرأ خربها ً
من فرط الشوق والسرور ،ولكن
عقاب فال يقدر على
الذي ينال ً
قراءة قرار العقاب ،بل يفر من
قراءته قدر اإلمكان.
وأما قوله تعاىل ﴿وال يُظلَمون
فتيالً﴾ ..فاعلم أن الفتيل هو
احلبل الدقيق ،وكذلك الغطاء
الذي يكون يف ِش ّق نواة التمر،
ويُستعار للشيء القليل؛ فاملعىن:
أهنم لن يُظلَموا َ
مثقال ذرة.

حكم بالغة

* البخالء جامل عطشانة ،و املياه محمةل عىل ظهورمه.
حتس به إ�ال بعد ا ّللسع.
* رفيق السوء مثل البعوض ال ّ
* ا ِّلطي َب ُة ليست غباء ،و إ�منا يه نعمة فقدها أالغبياء.

ُ
* ليست
الفضيةل يف أ�ن تتج ّنب الرذيةل ،بل يف أ�ال ت�شهتهيا.
* أ�حسن و�سيةل للمتتع ابلسعادة يه أ�ن ترشك فهيا غريك.
* مَن ال يشعر بصمتك لن يفهم حديثك!
* املكسب احلقيقي هو التخلص من أ�حصاب املصاحل.
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ات أَ ْكمَ ِل َ
الخ ْل ِق
ِم ْن َن َفحَ ِ
َس ِّي ِد َنا ُمحَ َّم ٍد ُ
الم ْص َط َفى 
اللِ « :لَيْ َس ِمنَّا َم ْن لَْ َيـرَح ْم َص ِغريََن َوُيـ َوقِّر َكبِريََن َويَْ ُمر ِبل َْم ْعر ِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس قَ َ
َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
وف َوَيـنْ َه
ُ
ْ
ْ
ْ
َع ِن ال ُْمنْ َكرِ»( .جامع الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا )
َع ْ
ك ُّل َض ِع ٍ
ــن َحا ِرثَــة بْـ ِـن َوْهـ ٍ
النَِّة. قَالُواَ :بـلَى. قَ َ
َّب  َقَـ َ
ـال :أَالَ أُ ْخ ِبُُك ْم بَِ ْه ِل َْ
يف ُمتَ َض َّع ٍف
الُ :
ـب أَن الن ِ َّ
ال: ُك ُّل ُعتُ ٍّل َج َّو ٍ
لَـ ْـو أَْق َسـ َـم َعلَــى َّ
ـال:أَالَ أُ ْخ ِبُُكـ ْـم بَِ ْهـ ِـل النَّــا ِر. قَالُـواَ :بـلَ ـى. قَ َ
اللِ ألََب ـ َّـرُه ُ .ثَّ قَـ َ
اظ ُم ْس ـتَ ْك ِب».

(صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها)

َع ْ
ـول َّ
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ــن أَِب ُه َرْي ـ َـرَة قَـ َ
والَّ ِذي َنـ ْف ِســي بِيَ ِد ِه الَ تَ ْد ُخلُوا َْ
النََّة َحـ َّـى ُتـ ْؤِمنُوا َوالَ ُتـ ْؤِمنُوا َح َّت
اللِ َ :
الس ـا ََم َبـْيـنَ ُكــم»( .ســنن ابــن ماجــه ،كتــاب
ـوه تََاَبـْبـتُـ ْـم ،أَْف ُش ـوا َّ
تََابُّـوا .أَ َوالَ أَ ُدلُّ ُكْــم َعلَــى َشـ ْـى ٍء إِ َذا َفـ َع ْلتُ ُمـ ُ

املقدمة)

َت َبـيـَنـ ُهما َشـ َـجرةٌ أَ ْو ِج َدار أَ ْو َح َجر ُثَّ
َع ْ
ــن أَِب ُه َرْي ـ َـرَة قَـ َ
ٌ
ـال :إِ َذا لَ ِقـ َـي أَ َح ُدُكـ ْـم أَ َخ ُاه َفـلْيُ َس ـلِّ ْم َعلَيْ ِه فَإِ ْن َحال ْ ْ َ
ٌ
َ
لَ ِقيَ ُه َفـلْيُ َسلِّ ْم َعلَيْ ِه أَيْ ًضا( .سنن أيب داود ،كتاب األدب)
َّب  ال َْم ِدينَ َة أَ َّو ُل َشــي ٍء َ ِ
َع ْ
ــن َعبْــد َّ
اللِ بْــن َسـ َـا ٍم قَـ َ
س ْعتُُه تَ َكلَّ َم بِ ِه أَ ْن قَـ َ
َّاس
ـال :ل ََّمــا قَ ـ ِد َم الن ِ ُّ
ـالَ :ي أَُّيـ َها الن ُ
ْ
السـ َـا َم َوأَ ْط ِع ُم ـوا َّ
ـام تَ ْد ُخلُوا َْ
النََّة بِ َسـ َـا ٍم (ســنن ابن
أَْف ُش ـوا َّ
ـاس نِيَـ ٌ
ـام َو ِصلُ ـوا الَْ ْرَحـ َ
الط َعـ َ
ـام َو َصلُّ ـوا ِبللَّيْـ ِـل َوالنَّـ ُ

ماجه ،كتاب األطعمة)

التقوى
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الفرق بين صفات اللّه التشبيهية والتنزيهية
«إن هللا عز وجل قد ّبي يف القرآن احلكيم صفاته بطريقني لكي يتيح لعباده العاجزين إدر َ
اك معرفته الكاملة .فأوالً بيّنها
ِ
أيضا ،وله أيد
بصورة تشابه هبا صفاتُه
صفات اإلنسان على سبيل االستعارة ،فإنه كرمي ورحيم وحمسن ،ويغضب وحيب ً
وعيون وساق وأذن ......ابختصار قد خلق هللا تعاىل اإلنسان وكشف عليه صفاته التشبيهية اليت يشاركه فيها ابدئ
النظر ،ككونه خالقا ،ألن اإلنسان أيضا خالق لبعض األشياء أي ُم ِ
وج ٌد هلا يف نطاق سعته ،وكذلك ميكن القول إن
اإلنسان كرمي ألنه يتصف بصفة الكرم إىل حده احملدود ،وكذلك ميكن أن نصفه ابلرحيم ،ألن فيه صفة الرحم أيضا
إىل حده احملدود ،كما توجد فيه قوة الغضب ،كما أنه مزوَّد ابلسمع والبصر وغريمها .وملا كان من املمكن أن تثري هذه
الصفات التشبيهية شبه ًة يف نفوس البعض أبن اإلنسان يشابه هللاَ سبحانه وتعاىل يف هذه الصفات وأن هللا تعاىل يشابه
أيضا ،اليت تدل داللة
اإلنسا َن ،فلذلك ذكر هللا يف القرآن الكرمي ،إىل جانب هذه الصفات التشبيهية ،صفاتِه التنـزيهي َة ً
قاطعة على أن هللا تعاىل ال يشارك اإلنسا َن يف ذاته وال يف صفاته شيئا ،كما أن اإلنسان ال يشارك هللاَ فيها شيئًا ،فليس
َخلْقه تعاىل كخلق اإلنسان ،وليست رمحته تعاىل كرمحة اإلنسان ،وال غضبه تعاىل كغضب اإلنسان ،وال حبه تعاىل
كحب اإلنسان ،وال هو حباجة إىل مكا ٍن كمثل اإلنسان.
واختصاص هللا تعاىل هبذه الصفات دون اإلنسان قد ورد صراح ًة يف عدة آايت من القرآن احلكيم ،كقوله تعاىلَ﴿:ليْ َس
الس ِمي ُع الْبَ ِصري﴾ ،وقوله تعاىل يف موضع آخرَّ :
﴿اللُ ال إِلََه إِال ُه َو َْ
ال ُّي الْ َقيُّوُم َل تَْ ُخ ُذ ُه ِسنٌَة َوَل َنـ ْوٌم
َك ِمثْلِ ِه َش ْي ٌء َوُه َو َّ
الس َما َو ِ
ِم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُيِ ُ
ِش ْي ٍء
ات َوَما ِف األَ ْر ِ
يطو َن ب َ
لَُه َما ِف َّ
ض َم ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِعنْ َد ُه إَِّل بِِ ْذنِ ِه َيـ ْعل َُم َما َبـ ْ َ
ي أَيْ ِديه ْ
الس َما َو ِ
ض َوال َيـئُوُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َوُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َع ِظ ُيم﴾ ..أي أن الوجود احلقيقي
ات َواألَ ْر َ
ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِال ِبَا َش َاء َو ِس َع ُك ْر ِسيُُّه َّ
والبقاء احلقيقي والصفات احلقيقية كلّها هلل وحده ،ال شريك له فيها .هو احلي بذاته ،ومنه تستعري سائر الكائنات احليّة
حياتا .هو القيوم أي القائم بذاته ،ومنه تستمد سائر املوجودات بقاءها .وإنه ألرفع من املوت ،وال يطرأ عليه أتف ُه ُّ
َ
تعط ٍل
كنوم أو نعاس ،بينما سائر املخلوقات خاضعة لسلطان املوت كما هي عرضة للنوم والنعاسّ .
كل ما ترونه يف السماء
واألرض هلل وحده ،وموجود وابق بقدرته تعاىل .وليس من أحد يشفع عنده دون إذنه .إن علمه حميط ابحلاضر والغائب،
وال حييط بعلمه أحد إال بقدر ما شاء .إن سلطانه وعلمه حميطان ابلسماوات واألرض كلها .إنه حيفظ اجلميع وال أحد
حيفظه .وال أيخذه التعب من حفظ السماوات واألرض وما فيهن .وإنه ألَ َج ُّل ِمن أن يعزى إليه الضعف والعجز».
(ينبوع املعرفة  -اخلزائن الروحانية جملد  23ص )274-272
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يط ُ
َ
َّ
َ
يق ِإ َلى عَ ا َل ٍم أَ ْف َضل
ر
الط
ة
ر
خ
ِ ِ
ِ
يق ِّي العَ ا َل ِم ِّي الدَ ا ِئم وَ َ
الس َ
ام ِل
ق
م
ل
الحَ
الش ِ
ِ
ِ
ِفي َس ِب ِ
ِ
يل َ ِ
يوميا تزداد التوترات حدة بني ادلول انهيك عن التسابق يف التسلح خصوصا بني الوالايت املتحدة أالمريكية ورو�سيا،
ومؤخرا اكدت تندلع حرب بني الهند وابك�ستان .هذا إ�ىل جانب الرصاعات املتعددة أالطراف يف مجيع أ�حناء العامل.
وما اكن مجلاعة احلمك العدل أ�ن تقف مكتوفة أاليدي إ�زاء هذا الوضع املت أ�زم ،بل أ�طلت عىل العامل مبؤمتر للسالم يطمح إ�ىل
إ�طفاء لهيب حرب نووية فتاكة ميكن أ�ن تدمر البرشية مجعاء.
اكن ذكل يف التاسع من مارس  2019يف مجمع مسجد بيت الفتوح يف لندن يف منتدى السالم الوطين السادس عرش
اذلي عقدته امجلاعة ا إلسالمية أالمحدية يف اململكة املتحدة.
و إ�ليمك يف ما ييل ترمجة اخلطاب الرئيس اذلي أ�لقاه إ�مام امجلاعة ا إلسالمية أالمحدية العاملية
حضرة مرزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز)

اخلليفة اخلامس ل إلمام املهدي وامل�سيح املوعود (عليه الصالة والسالم)

بسم هللا الرمحن الرحيم
الضيوف الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
يف كل عام ،تعقد اجلماعة اإلسالمية األمحدية ندوة السالم
هذه ،واليت يتم فيها حتليل القضااي الراهنة وحالة العامل
العامة .وأسعى يف خطايب إىل تقدمي إجاابت على هذه
القضااي املعاصرة يف ضوء تعاليم اإلسالم.
توصيف األزمة أبقالم خرباء من هنا وهناك
من حيث أتثري هذا احلدث يف العامل ،قلت من قبل أنين
ال أعرف مداه ،ولكن وبغض النظر عن أتثريه ،جيب
التقوى

أال نتخلى عن جهودان يف تعزيز السالم والعدالة ،وأان
واثق أنكم مجي ًعا تشاطروننا الرغبة الشديدة يف إقامة سالم
حقيقي وطويل األمد يف العامل.
يف الواقع ،أان على يقني من أنكم مجي ًعا أتملون رؤية هناية
مؤخرا ،وأن يظهر
العديد من الصراعات الناشبة يف العامل ً
عاملٌ مساملٌ تعيش فيه مجيع الشعوب واألمم ومجيع الدول
يف وائم ،وتؤدي حقوق بعضها البعض ..ومع ذلك ،فإن
احلقيقة املأساوية واملدمرة هي أنه يف كل عام ،بدالً من
تراجع احلرب والصراع فما جيري فهو عكس ذلك؛ حيث
تزداد اخلصومات حدة ،ويتم رسم اخلطط ملعرك ٍة جديدة،
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علما أن األعمال العدائية احلالية ال تظهر سوى القليل
من عالمات الرتاجع.
ٍ
أبوقات عصيبة،
على الرغم من أننا ندرك مجي ًعا أننا منر
إال أن معظم الناس ال يدركون مدى تدهور العالقات بني
دول معينة ،وكم من املمكن أن تكون العواقب وخيمة!
مؤخرا يف «بلومربغ بيزنس
على سبيل املثال ،يف عموٍد نُشر ً
ويك» كتب الصحفي بيرت كوي ما يلي:
بقليل
«من الغرابة مبكان أن احلرب النووية ال حتظى سوى ٍ
من االهتمام إذا أخذان ابالعتبار وجود أسلحة نووية كافية
إلهناء احلضارة اإلنسانية يف سويعات! والسبب وراء لفت
االنتباه إىل ذلك هو أن احلد من التسلح ،خاصة بني
الوالايت املتحدة وروسيا ،قد اهنار ،ويبدو أن سباق
نووي جديد آخ ٌذ يف الظهور .وفيما يتعلق مبا ميكن
تسلح ٍ
ٍ
ألي شخص القيام به ،فإن احلد من التسلح إمنا يتحرك
حنو األمام استجاب ًة للضغط العام ،وذلك عندما تتحدث

البشرية بصوت أعلى من صوت جتار األسلحة وقادة العامل
املولعني ابلقتال».
أيضا من زميله املخضرم يف معهد ميدل
ويف مقاله ،اقتبس ً
بريي للدراسات الدولية ،نيكوالي سوكوف الذي حذّر
ً
قائل:
«تدل املؤشرات مجيعها على وجود سباق تسلح نووي
خطري مشرتك يف أورواب».
تسلح
بينما تؤكد بقية املقالة على نقطة مفادها أن سباق ٍ
عاملي آخر قد بدأ وأنه ينبغي أال نُقلل من شأن خطر
نشوب ٍ
حرب نووية.
يف األايم األخرية ،شهد العامل تصعي ًدا مفاجئًا وتوُّتـ ًرا بني
اهلند وابكستان ،كال البلدين قوة نووية وقد أقام كالمها
حتالفات مع دول أخرى ،سواء كان ذلك علنًا أو يف
السر ،مما يعين أن العواقب احملتملة للحرب ستكون واسعة
النطاق وبعيدة املدى.
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ذكرت يف العديد من املناسبات رأيي يف أن قادة بعض
ُ
القوى النووية مستعدون لقدح شرارة احلرب ،ويبدو أهنم
ال يق ّدرون العواقب الوخيمة احلقيقية للحرب النووية .ليس
هلذه األسلحة القدرة فقط على إابدة البلدان املستهدفة ،بل
أيضا على تدمري السالم واالستقرار يف العامل
لديها القدرة ً
أبسره .وابلتايل ،من الضروري أال تركز الدول وقادهتا على
مصاحلهم الوطنية اخلاصة فحسب ،بل عليهم التفكري يف
ما هو أفضل ابلنسبة للعامل أبسره .يُعد احلوار مع الدول
أمرا ًّ
حيوي وجيب على كل األطراف
واجملتمعات األخرى ً
ٍ
وهبدف مشرتك يتمثل يف إقامة
العمل م ًعا بروح التسامح
سالم حقيقي ودائم يف العامل.
وتصرحيات سياسيني أيضا
مؤخرا مع «شبيغل أونالين» ،حذّر
يف مقابلة أجراها
ً
وزير خارجية أملانيا السابق ،سيغمار غابرييل ،من التقليل
من املخاطر اليت ميثلها الوضع اجليوسياسي احلايل وقارن
احلالة السياسية احلالية بظروف العامل يف عامي 1945
و .1989قال وزير اخلارجية األملاين السابق:
تفرق الغرب القدمي...
«العامل يتغري بشكل كبري ...لقد ّ
إنه تغري جذري عما كنا عليه قبل سبعني عا ًما ،عندما كان
إبمكاننا االعتماد على الوالايت املتحدة كدولة رائدة .حنن
خنوض معركة من أجل السيادة األوروبية يف عاملٍ متغري
متا ًما».
وابملثل ،يف ٍ
مقال نشرته صحيفة «نيويورك اتميز» ،كتب
الرئيس السابق لالحتاد السوفيييت ،ميخائيل غورابتشوف،
أنه يف أعقاب التعليق األخري ملعاهدة الصواريخ النووية
متوسطة املدى من قِبَل الوالايت املتحدة وروسيا ،قد بدأ
تسلح نووي جديد .كتب السيد غورابتشوف:
سباق ٍ
التقوى

«مت اإلعالن عن سباق تسلح جديد .معاهدة الصواريخ
النووية متوسطة املدى ليست الضحية األوىل لعسكرة
الشؤون العاملية ،ففي عام  2002انسحبت الوالايت
املتحدة من معاهدة الصواريخ املضادة للصواريخ،
وانسحبت هذا العام من االتفاقية النووية اإليرانية .لقد
ارتفعت النفقات العسكرية إىل مستوايت فلكية وهي
مستمرة يف االرتفاع».
ٍ
حرب نووية كتب السيد
وحمذرا من خطر نشوب
ً
غورابتشوف:
«لن يكون هناك فائز يف «حرب اجلميع ضد اجلميع»
خصوصا إن انتهت ٍ
حبرب نووية ،وهذا احتمال ال ميكن
ً
استبعاده .إن سباق التسلح املستمر والتوترات الدولية
والعداء وعدم الثقة العاملية لن يؤدي إال إىل تفاقُم اخلطر».
وابلتايل فاخلرباء من املعلقني والسياسيني قد توصلوا إىل
استنتاج مفاده أن احلرب النووية مل تعد مستبعدة ،وإمنا هي
هتدي ٌد متزايد مل يعد من املمكن جتاهله.
إذا نظران إىل عدد قليل من قضااي اليوم امللحة ،يتضح أن
العامل يسري يف اجتاه مشؤوم .وخالل العام املاضي ،زعمت
الوالايت املتحدة ،بدرج ٍة من الثقة ،أهنا كانت على وشك
التوصل إىل اتفاق سالم اترخيي مع كوراي الشمالية ،ولكن
يف األايم األخرية ،أصبح من الواضح أنه مل يتم حتقيق
أي شيء جوهري .كذلك فإن الصراع يف الشرق األوسط
مستمر يف اهليجان.
ٌ
الشرق األوسط وتصدير آاثر الصراع إىل أورواب
على مدى ما يقارب عق ًدا من الزمنُ ،د ّمرت سوراي نتيجة
إرب .يقال إن احلرب األهلية تتجه
سفك الدماء ،ومتزقت ً
اآلن حنو هنايتها ،لكن ما الذي حققه العقد املاضي غري
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حضرة مرزا مسرور أمحد (أيده هللا بنصره العزيز)

موت مئات اآلالف من األبرايء وتشريد ماليني آخرين؟! مل
يظهر أي شيء إجيايب وما يزال املستقبل ُمكَتـَنـ ًفا ابلغموض
وحمفوفًا ابملخاطر ،حيث تتصاعد التوترات بني الدول اليت
هلا مصاحلها اخلاصة املرتبطة مبستقبل سوراي.
من جهة ،تتحالف روسيا وتركيا ،بينما تتحالف على
اجلانب اآلخر الوالايت املتحدة واململكة العربية السعودية
وتزيدان الضغوط على إيران وتسعيان لفرض مزي ٍد من
العقوابت عليها .يقول اخلرباء السياسيون صراح ًة :إن
هدف هذه الدول هو السيطرة على الشرق األوسط.
ومثة نقطة أخرى ّ
تشكل أحد دواعي الصراع ،وهي
العالقات املتأزمة بني تركيا واجلماعات الكردية اليت تسعى
إىل احلكم الذايت.
وهكذا ،فإن العامل عال ٌق يف حلقة مفرغة من الصراع والصراع

املضاد ،حيث تتصاعد حدة اخلصومات والكراهية ،وال
يعلم أحد إىل أين ستقودان هذه القضااي يف النهاية أو
إىل أي مدى ستكون العواقب وخيمة .ما ذكرته هو جمرد
غيض من فيض .هناك العديد من القضااي األخرى املثرية
للقلق اليت هتدد السالم واالزدهار يف العامل.
على سبيل املثال ،يقال أن تنظيم داعش اإلرهايب على
وشك االهنيار وأن خالفته املزعومة قد انتهت .ومع
ذلك ،حيذر اخلرباء أنه على الرغم من أن داعش قد فقدت
أراضيها ،إال أن أيديولوجيتها البغيضة مازالت قائمة ،ورغم
أن من جنا من أعضائها مبعثرون اآلن إال أن إبمكاهنم يف
النهاية إعادة جتميع صفوفهم وتنفيذ هجمات يف أورواب
أو أي مكان آخر .عالوة على ذلك ،قد رفعت القومية
رأسها القبيح مرة أخرى واكتسبت األحزاب اليمينية
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املتطرفة شعبي ًة يف مجيع أحناء العامل الغريب.
رمبا مل حيصلوا على أغلبية سياسية كاملة ،لكن ما مل تَ ُسد
العدالة مجيع مستوايت اجملتمع فسوف يستمرون يف احلصول
على مزيد من الدعم .من بني األسباب األساسية اليت تكمن
وراء شعبيتهم اهلجرة واسعة النطاق ،واليت أاثرت موجة من
االستياء واالعتقاد أبن املواطنني األصليني احلاليني قد ُغبِنوا
ألجل متويل ودعم املهاجرين .لقد حتدثت عن هذه املسألة
ابستفاضة يف املاضي ،لذا ال أريد تكرار ذلك ،يكفي القول
إنه إذا مت بذل جهوٍد حقيقية لتحقيق السالم ومساعدة مجيع
البلدان على تطوير إمكانياهتا احمللية ،فإن دواعي فرار الناس
من دايرهم سوف تتالشى تلقائيًا.
كل ما يرغب به معظم الناس هو القدرة على إعالة أسرهم،
وعندما يتم حرماهنم من هذه الفرص ،فإهنم يسعون إىل
مغادرة بلداهنم حبثًا عن حياة أفضل .تب ًعا لذلك ،جيب أن
يكون احلل طويل األجل ألزمة اهلجرة هو إرساء السالم يف
البلدان اليت مزقتها احلروب ومساعدة السكان احملليني الذين
اضطروا إىل حتمل حياة البؤس واخلطر ،على العيش بسالم.
على املدى القصري ،حيث أييت الالجئون أو طالبو اللجوء
إىل الغرب بسبب الظروف السياسية أو الدينية السائدة يف
بلداهنم ،جيب معاملتهم بكرامة واحرتام .ويف الوقت ذاته،
فإن أي دعم يتم تقدميه هلم ،جيب أال يكون على حساب
املواطنني األصليني.
ينبغي تشجيع املهاجرين بشدة على الدخول يف ميدان العمل
يف أسرع وقت ممكن ،وبدالً من العيش على املساعدات
احلكومية لفرتات طويلة ،عليهم العمل جبد والسعي للوقوف
على أقدامهم واملسامهة بشكل إجيايب يف جمتمعهم اجلديد.
خالف ذلك ،إذا مت متويلهم ابستمرار من أموال دافعي
حتما إىل ارتفاع املظامل.
الضرائب ،فسيؤدي ذلك ً
التقوى

من جهة ،تتحالف روسيا وتركيا ،بينام تتحالف عىل الجانب
اآلخر الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية وتزيدان
الضغوط عىل إيران وتسعيان لفرض مزي ٍد من العقوبات
عليها .يقول الخرباء السياسيون رصاح ًة :إن هدف هذه
الدول هو السيطرة عىل الرشق األوسط.

السبب األساسي خلف ثوائر الكراهية جتاه املهاجرين
يف الواقع ،أعتقد أن السبب األساسي وراء غالبية موجات
االستياء يف اجملتمع عائ ٌد إىل اإلحباط االقتصادي واملايل.
وتستفيد جمموعات معينة من هذا القلق من خالل إلقاء
اللوم على املهاجرين أو على أتباع دين معني ويقومون
بتحريض اآلخرين على كراهيتهم.
انطباع يف أورواب أبن اآلسيويني واألفارقة والسيما
وهكذا ،نشأ ٌ
املهاجرين املسلمني يشكلون هتدي ًدا للمجتمع .يف الوالايت
املتحدة ،هناك خماوف مماثلة فيما يتعلق ابملسلمني وابهلسبان
أيضا ممن يسعون لدخول البالد عرب املكسيك .ومع ذلك،
ً
اسخا أنه إذا وضعت القوى الكربى جانبا
أعتقد اعتقا ًدا ر ً
مصاحلها اخلاصة وانضلت جبدية من أجل حتسني الظروف
االقتصادية للدول الفقرية وعاملتها مبواسا ٍة واحرتام ،فلن تنشأ
مثل هذه املشاكل أبدا.
وحدة أورواب من وجهة نظر اخلالفة اإلسالمية احلقيقية
قدر كبري من القلق
هنا يف اململكة املتحدة ،هناك حاليًا ٌ
بشأن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب وعالقة اململكة
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املنصة الرئيسية للمنتدى

أوضحت وجهة نظري اخلاصة
املتحدة املستقبلية به .لقد
ُ
هبذا الصدد خالل خطاب ألقيته يف الربملان األورويب عام
 ،2012وقلت أثناء كلميت:
«جيب أن تُبذل كافة اجلهود املمكنة للحفاظ على هذه
الوحدة من خالل احرتام حقوق بعضنا البعض ،كما جيب
إزالة خماوف مواطنيها».
أيضا:
وقلت ً
«تذكروا أن قوة أورواب تكمن يف بقاء دوهلا متحدة م ًعا .هذه
الوحدة لن تفيدكم هنا يف أورواب فحسب ،بل على املستوى
العاملي أيضا ،وستكون وسيلة هذه القارة للحفاظ على قوهتا
وأتثريها».
ركزت يف خطايب قبل سبع سنوات على أمهية إزالة خماوف
اجلمهور بشأن اهلجرة والتأكيد على فوائد الوحدة.
ومع ذلك ،مل تتم معاجلة خماوف الناس بشكل ٍ
كاف ،وهكذا
أصبح الناس يف مجيع أحناء أورواب يشككون بشكل متزايد
وضوحا هو ابلطبع
يف فوائد االحتاد األورويب .املثال األكثر
ً

خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،لكن يف العديد من
الدول األوروبية ،مثل إيطاليا وإسبانيا وحىت أملانيا ،تكتسب
األحزاب اليمينية املتطرفة أو القومية شعبية وتربح املقاعد
على الطاولة السياسية اليت تسعى من خالهلا إىل إضعاف
االحتاد األورويب ومتابعة أجندة مكافحة اهلجرة.
ومن هنا ،وحيث كنت آمل يف املزيد من الوحدة يف
أورواب ،شهدت السنوات القليلة املاضية زايدة يف االنقسام
واالضطراب .ملاذا برزت هذه اإلحباطات؟ إهنا انبعة من
الصعوابت االقتصادية وفشل احلكومات يف التصرف بنزاهة
ومحاية حقوق مواطنيها .وتبقى وجهة نظري اخلاصة أن
التعاون الدويل ميثل قوة إجيابية وموحدة من أجل اخلري.
أيضا:
وهكذا قلت يف الربملان األورويب ً
«من املنظور اإلسالمي ،جيب أن نسعى جاهدين من أجل
توحيد العامل أبسره .فمن حيث العملة ،ينبغي أن يكون
العامل موح ًدا ..وفيما يتعلق ابألعمال احلرة والتجارة ،ينبغي
أن يكون العامل موح ًدا ،ومن حيث حرية التنقل واهلجرة،
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ينبغي وضع سياسات متماسكة وعملية حىت يصبح العامل
متح ًدا».
وابلتايل ،فإن وجهة النظر اإلسالمية هي أنه ميكن حتقيق
السالم على أفضل وجه من خالل الوحدة .ومع ذلك،
لألسف ،بدالً من التوحد ،فإننا نسعى للفصل ونعطي
األولوية ملصاحلنا الفردية على املصاحل اجلماعية للعامل.
وأعتقد أن هذه السياسات ستؤدي ابلفعل إىل تقويض
السالم واألمن يف العامل.
وفقًا لإلسالم ،لكي يسود السالم ،فإن العدالة بني األمم
ٌ
شرط أساسي.
املنهج اإلسالمي يف إرساء السالم الدويل
عندما تواجه البلدان صعوابت ،جيب على الدول
األخرى أن تسعى إىل مساعدهتا إبيثار دون أن تقدم
أجنداهتا اخلاصة .على سبيل املثال ،ينص القرآن الكرمي
على أنه إذا كانت هناك حرب أو نزاع بني طرفني ،فيجب

على الدول األخرى التوسط بنزاهة والسعي إلجياد تسوية
سلمية بينهما .ولكن ،إذا استمر أحد الطرفني يف الظلم
السلم ،فيجب على الدول األخرى أن تتحد
ومل جينح حنو ِّ
م ًعا لوقف املعتدي .مبجرد أن تكف الدول أو األحزاب
املعتدية عن ارتكاب أية خمالفات ،فإن اإلسالم أيمر
بشكل قاطع أبنه ال ينبغي السعي حنو االنتقام من خالل
ٍ
فرض عقوابت ظاملة عليها أو هنب مواردها.
ومع ذلك ،رأينا مرارا وتكرارا أمثلة لبلدان تدخلت يف
الدول اليت مزقتها احلروب أو قدمت مساعدات للبلدان
احملرومة بذريعة إحالل السالم ،ولكنها ربطت خيوطا
متكنها من السيطرة على موارد البلد األضعف .فبدالً من
االكتفاء بثرواهتا ،تسعى الدول القوية إىل فرض سيطرهتا
على الدول األضعف.
كما قلت ،فإن السبب اجلذري لإلحباط والعداء الناجم
عنه ،سواء يف الشرق أو الغرب ،هو الظلم االقتصادي،
فمن الضروري تضافر اجلهود لسد الفجوة االقتصادية

مشهد جانيب للمنتدى

التقوى
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نوحد جهودان
بني الشعوب .عالوة على ذلك ،جيب أن ِّ
إلهناء مجيع أشكال التطرف والضغائن ،سواء كانت دينية
أو عنصرية أو من أي نوع آخر.
وحيث إنه من الواضح أن الشعوب تعاين وأن زعماءها ال
حيمون حقوقها ،فإن تلك املنظمات الدولية اليت أتسست
من أجل احلفاظ على سالم العامل ،السيما األمم املتحدة،
جيب أن متارس ضغوطا قانونية مالئمة من أجل الدفاع عن
حقوق املواطنني امللتزمني ابلقانون ودفع عجلة العدالة.
أما مبدأ إحالل السالم العاملي بني اإلسالم احلقيقي
ومسلمي اليوم ابلنسبة لإلسالم ،فقد تتساءلون عما ميكن
أن يعلِّمنا عن إحالل السالم يف العامل ،بينما يتمركز عدم
االستقرار والصراعات يف السنوات األخرية يف البلدان
اإلسالمية؟! إال أن احلال املؤسفة لتلك الدول َم ِ
رجعها
إىل أهنا ابتعدت عن التعاليم احلقيقية لإلسالم.
للحصول على صورة دقيقة للحكم اإلسالمي والقيادة
اإلسالمية ،جيب أن ننظر إىل عصر مؤسس اإلسالم،
الرسول األكرم حممد  .بعد أن هاجر النيب الكرمي 
إىل املدينة املنورة ،عقد معاهدة مع اليهود ،كان على
املواطنني املسلمني واليهود مبوجبها أن يعيشوا م ًعا بسالم
وبروح من املواساة املتبادلة والتسامح واملساواة.
أثبتت هذه املعاهدة أهنا ميثاق رائع حلقوق اإلنسان
واحلكم وضمان السالم بني اجلماعات املختلفة اليت تعيش
يف املدينة املنورة .وفقًا لشروطها ،فإن مجيع الناس ،بغض
النظر عن عقيدهتم أو عرقهم ،ملزمون ابحرتام حقوق
بعضهم البعض ،وتعد حرية املعتقد وحرية الضمري حجر
الزاوية يف تلك املعاهدة.
لقد شكلت الوحدة اجلزء األساسي من هذه االتفاقية،
حبيث إذا مت مهامجة املدينة أو هتديدها ،فإن املسلمني

وبالتايل ،فإن وجهة النظر اإلسالمية هي أنه ميكن
تحقيق السالم عىل أفضل وجه من خالل الوحدة.
ومع ذلك ،لألسف ،بد ًال من التوحد ،فإننا نسعى
للفصل ونعطي األولوية ملصالحنا الفردية عىل
املصالح الجامعية للعامل .وأعتقد أن هذه السياسات
ستؤدي بالفعل إىل تقويض السالم واألمن يف العامل.

واليهود سيجتمعون م ًعا للدفاع عنها سوية ككيان واحد.
عالوة على ذلك ،كان لكل مجاعة احلق يف حل مشاكلها
الداخلية وفقًا ملعتقداهتا وعاداهتا .ويشهد التاريخ على
حقيقة أن رسول اإلسالم  قد دعم كل جانب من
جوانب هذا االتفاق.
كمهاجرين ،سعى املسلمون خلدمة جمتمعهم اجلديد
واحرتام حقوق مجيع مواطين املدينة املنورة ،لقد كان هذا
ومظهرا جملتم ٍع مسامل
مثاالً ابرًزا على االندماج الناجح
ً
ومتسامح ومتعدد الثقافات .استندت معاهدة املدينة إىل
تعاليم القرآن الكرمي بصورة مباشرة ،على سبيل املثال تقول
اآلية  91من سورة النحل من القرآن الكرمي:
﴿إ َّ
ِن َّ
ُرَب﴾
اللَ يَْ ُم ُر ِبلْ َع ْد ِل َواإل ْ
ِح َسا ِن َوإِيتَاء ِذي الْق ْ
وهكذا ،حدد القرآن الكرمي ثالثة مستوايت من التعامل
مع اآلخرين ومع اجملتمعات األخرى .املستوى األول
واألدىن هو العدالة ،حيث يدعو القرآن الكرمي إىل ضرورة
معاملة اجلميع إبنصاف وعدالة ،ومت حتديد معايري العدالة
اليت يتطلبها اإلسالم يف اآلية  136من سورة النساء من

المجلد الحادي والثالثون ،العدد الثاني عشر ،رجب وشعبان  1440هـ ،نيسان /ابريل  2019م

التقوى

20

القرآن الكرمي ،واليت تنص على:
ني ِبلْ ِق ْس ِط ُش َه َداء ِلَِّ َولَ ْو
َ
ين آ َمنُواْ ُكونُواْ َقـ َّوا ِم َ
﴿ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
ني إِن يَ ُك ْن َغنِيًّا أَ ْو فَ ِقريًا
َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْ َوالِ َديْ ِن َواألَْقـ َربِ َ
ف َّ
َاللُ أَ ْوَل بِِ َما فَ َ
ال َتـتَّبِ ُعواْ الَْ َوى أَن َتـ ْع ِدلُواْ َوإِن َتـل ُْوواْ أَ ْو
ِضواْ فَإ َّ
ِن َّ
اللَ َكا َن ِبَا َتـ ْع َملُو َن َخبِريًا﴾
ُتـ ْعر ُ
وابلتايل ،فوفقًا للقرآن ،تتطلب العدالة من املرء أن يكون
مستع ًدا لإلدالء بشهادته حىت ضد نفسه وأحبائه من
أجل محاية احلقيقة وإظهارها .املستوى الثاين من التعامل
الذي يدعو إليه القرآن الكرمي هو أن اإلنسان ال جيب
أن يكون ً
عادل فحسب ،بل جيب أن يتجاوز ذلك إىل
«اإلحسان إىل اآلخرين» من خالل إظهار الكرم واملغفرة.
كما ذكرت سابقًا ،يعلمنا القرآن الكرمي أنه مبجرد أن
كف أمة معتدية عن إحلاق املزيد من الضرر،
تنجح يف ِّ
جيب أال تسعى لالنتقام منها أو فرض التضييقات عليها،
بل ،جيب أن تسعى ملساعدهتا على بناء اقتصادها وبنيتها
التحتية .وحيث إن ذلك سيساعدها فإنه سيساعدكم
أيضا على املدى الطويل .إذا مت متكني تلك البلدان ،اليت
ً
اقتصادي،
كانت مرك ًزا للحرب أو االنقسام ،من االزدهار
ً
فستتوقف عن إضمار مشاعر اإلحباط أو الكراهية جتاه
البلدان األخرى ولن يضطر شعبها إىل اهلجرة.

هذه هي احلكمة اليت تقوم عليها التعاليم اإلسالمية
املتمثلة يف الذهاب إىل ما هو أبعد من العدالة األولية
وإظهار املواساة والرمحة .فاملستوى الثالث من التعامل يف
القرآن الكرمي إمنا هو معاملة اآلخرين ابلطريقة نفسها اليت
تعامل هبا األم طفلها ،وهو أعلى شكل من أشكال احلب
ٍ
توقعات للجزاء أو
اخلالص ،حيث يُعطى احلب دون أي
املكافأة .ليس من السهل التعامل مع اآلخرين هبذه الروح
احملسنة ،لكن هذا ما ينبغي أن يكون عليه طموحنا الدائم.
يف هناية املطاف ،لتحقيق السالم ،سواء يف الدول
اإلسالمية أو على املستوى الدويل األوسع ،من الضروري،
على أقل تقدير ،تلبية متطلبات العدالة من قِبَل احلكومات
حىت يتم منح مجيع الناس حقوقهم املستحقة ،وحىت تفسح
املصاحل الشخصية األاننية اجملال ملا هو عادل وصائب.
عالوة على ذلك ،جيب على املؤسسات الدولية ،مثل
األمم املتحدة ،أن تعامل مجيع الدول على قدم املساواة،
بدالً من اخلضوع إلرادة بعض القوى .هذه هي وسيلة
السالم ،وهذه هي خريطة الطريق إىل عامل أفضل.
هذه هي الطريقة الوحيدة اليت ميكننا من خالهلا
احليلولة دون انزالق البشرية حنو اخلطر اجلسيم.
هبذه الكلمات القليلة ،أدعو هللا عز وجل من أعماق

سواء يف الدول اإلسالمية أو عىل املستوى الدويل األوسع ،من الرضوري ،عىل أقل تقدير ،تلبية متطلبات
العدالة من ِق َبل الحكومات حتى يتم منح جميع الناس حقوقهم املستحقة ،وحتى تفسح املصالح الشخصية
األنانية املجال ملا هو عادل وصائب .عالوة عىل ذلك ،يجب عىل املؤسسات الدولية ،مثل األمم املتحدة ،أن
تعامل جميع الدول عىل قدم املساواة ،بد ًال من الخضوع إلرادة بعض القوى .هذه هي وسيلة السالم ،وهذه
هي خريطة الطريق إىل عامل أفضل.
التقوى
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مشهد عام للمنتدى

قليب أن ميكن السالم احلقيقي من االنبثاق ،وأن َّ
حتل
مساء
حمل ظالل احلرب والصراع الطويلة اليت حتوم فوقناٌ ،
زرقاء من السالم واالزدهار .أدعو هللا أن ينتهي اإلحباط
واحلرمان الذي أصاب حياة عد ٍد ال حيصى من الناس
وأذكى احلروب واملظامل املدمرة يف مجيع أحناء العامل.
مث ،بدالً من السعي للسيطرة على اآلخرين وهنب حقوقهم
اخلاصة ،أدعو هللا أن ترى األمم وقادهتا فائدة أداء
حقوقهم جتاه بعضهم البعض بدالً من إلقاء اللوم حول
مشاكل العامل على أداين معينة أو أشخاص ينتمون إىل
عرقيات معينة .أدعو هللا أن نُظهر التسامح جتاه معتقدات
وعادات بعضنا البعض ونق ّدر التنوع داخل جمتمعاتنا.
أدعو هللا أن نتكاتف لرؤية األفضل يف اإلنسانية وأن
نستخدم نقاط قوة ومهارات بعضنا لبناء عامل أفضل
ألطفالنا ولتحقيق السالم الدائم يف اجملتمع .ابلتأكيد،
البدائل ال حتتمل التفكري .نقلت آن ًفا عن العديد من
اخلرباء الذين حذروا من احلرب النووية وسباق التسلح
العاملي املتصاعد .إن هذه املقاالت ،وغريها الكثري ،تعطي
أمهية لالعتقاد أبن العامل يتجه حنو كارثة فادحة ،مل َير

البشر مثلها من قبل ،واليت من احملال احتواؤها.
وفقًا لبعض التقديرات ،فإن آاثر احلرب النووية ميكن أن
تصل إىل  ٪ 90من العامل .عالوة على ذلك ،إذا كانت
هناك حرب نووية ،فلن ندمر عامل اليوم فحسب ،بل
دائما من الدمار والبؤس ألجيالنا
أيضا ً
سنرتك وراءان ً
درب ً
املقبلة .وابلتايل ،جيب أن نتوقف ونتأمل يف عواقب أفعالنا.
جيب أال نعترب أي مشكلة أو نزاع ،سواء داخل البلد أو
على املستوى الدويل ،غري ذي أمهية ،سواء كنا نتعامل مع
القضااي االقتصادية ،أو اهلجرة أو أية أزمة أخرى ،جيب
أن نظهر التسامح ونسعى لكسر احلواجز اليت تفرقنا.
جيب أن نستخدم كل طاقاتنا وإمكاانتنا لتحقيق السالم
من خالل السعي إلهناء كافة الصراعات وِّديًّ  ،من خالل
احلوار واحلل الوسط املتبادل والوفاء حبقوق بعضنا البعض.
أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكننا من القيام بذلك،
آمني.
هبذه الكلمات ،أود أن أشكر مجيع ضيوفنا على االنضمام
إلينا هنا هذا املساء .شكرا جزيال.
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أَ ْز َه ُار ال َّربيع َت َت َف َّ
ُ
ُ
وزي َل ْندَ ا
ي
ن
ي
ف
ح
ت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
عبادة بربوش ،اململكة املتحدة

من أقوال الساسة وأفعاهلم ما قد يثري إعجاب
احمليطني فيخطف األضواء وميلك القلوب،
من هنا تنشأ الكاريزما ويُولد األبطال،
فالبطل يف التاريخ اإلنساين الطويل هو ابن موقف إجيايب
مشهود.
«ج ِ
اسندا أردرن»
وقد خطفت رئيسة وزراء نيوزيلندا َ
األضواء ابلفعل على مسرح السياسة العاملية مؤخرا ،وذلك
من خالل ردة فعلها بعد اهلجوم الغاشم الذي قام به
مسلح يتبىن فكرة تفوق العرق األبيض على املصلني أثناء
أتديتهم صالة اجلمعة يف مدينة «كرايست تشرش» أي
كنيسة املسيح ،ذلك احلادث الذي استُشهد فيه مخسون
وجرح أربعون آخرون .وقد سجلت تلك املرأة،
شخصا ُ
اليت وصفها بعض املعجبني ابملرأة احلديدية ،حضورا مؤثرا
مباشرة عقب االعتداء حيث أبدت تعاطفا شديدا جتاه
الضحااي وذويهم وظهرت على الشاشة يف مناسبتني
مرتدية احلجاب اإلسالمي .كما نشرت وسائل اإلعالم
العاملية صورها وهي ُتـ َربِّت على أكتاف البعض وتعانقهم
معزية إايهم لفقدان أقارهبم خالل اجملزرة العنيفة.
التقوى

اي الئمي ،مهال!
قبل االستفاضة واالسرتسال ،وتصحيحا ملا قد ينشأ يف
صدور البعض من تساؤل واستنكار إلفراد مقال يراه متجيدا
المرأة غري مسلمة رمبا مل تفعل ما فعلت إال لدواع سياسية
طارئة ،وهبذا ال تستحق اإلشادة إال من ابب احلنكة
السياسية والقيادية ال أكثر! ينبغي إدراك أمر بديهي ،وهو
أن صاحب املعروف ال أيسر مبعروفه إال قلب احلر ذي
الفطرة السعيدة ،ومن هذا املنطلق وصاان هللا تعاىل يف
مناسبات شىت بشكر صاحب الصنيع اجلميل ،وأعلن عز
ِح َسا ُن﴾ ،هذا
ِح َسا ِن إَِّل ْال ْ
وجل مبيناَ ﴿ :ه ْل َج َز ُاء ْال ْ
من حيث املبدأ .وهلذا رأينا النيب اخلامت  مل يتوا َن عن
شكر صنيع النجاشي حىت وقت كان على النصرانية ،فقال
 حبقه« :لو خرجتم إىل أرض احلبشة ،فإن هبا ملكا ال
يظلم عنده أحد» ..وأرسى حضرته  بذلك مبدأً إنسانيا
عاما ملخصه أن من ال يشكر الناس ال يشكر هللا ،ومن
ال يوطن نفسه على االعرتاف جبميل أخيه ،أىن له أن
يشكر على اآلالء خالقه وابرئه؟! فهذا مثل ذاك ،فقف
أيها الالئم عند منتهاك.
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وتصحيحا ملا قد ينشأ يف صدور البعض من تساؤل واستنكار
إلفراد مقال يراه متجيدا المرأة غري مسلمة رمبا مل تفعل
ما فعلت إال لدواع سياسية طارئة ....ينبغي إدراك أمر
بديهي ،وهو أن صاحب املعروف ال يأرس مبعروفه إال قلب
الحر ذي الفطرة السعيدة ،ومن هذا املنطلق وصانا الله
تعاىل يف مناسبات شتى بشكر صاحب الصنيع الجميل..

احلزم واإلنسانية ،ومواقف جاللية ومجالية
املرأة احلديدية ،كما ابت يلقبها البعض ،مل تتوقف يف مسريهتا
اإلنسانية عند هذا احلد بل أدانت حبزم يف تصرحياهتا األفكار
العنصرية اليت تروج ملا اندى به مرتكب اجلرمية من تفوق العرق
األبيض .وصرحت أن منفذ اهلجوم ليس منا وتربأت منه
عرضت «جاسندا»
ومن عمله الشنيع .ويف إشارة أدبية بليغة َّ
ابجملرم مرتفعة عن البوح ابمسه مشرية إىل أنه سعى إىل نيل
مآرب يف نفسه ابرتكابه هذه الفعلة اإلرهابية بل وأدانته
انعتة إايه ابجملرم واملتطرف واإلرهايب ،والذي سيظل نكرة
صرِح ابمسه) .ويرى املراقبون أهنا هبذه
يف كلمتها (أي لن تُ ّ
اللفتة احلكيمة حالت دون َّ
السفاح وأهدافه الشريرة اليت
منها اكتساب الشهرة والرتويج ألعمال إرهابية مشاهبة على
نطاق واسع .كما أهنا مل تدخر وسعا ومل تضيع وقتا ومببادرة
مشكورة منها يف الربملان شهدت قوانني البالد تدابري جديدة
خبصوص حيازة األسلحة النارية حيث مت حضر األسلحة
النصف اآللية والبنادق .وأكدت أن احلكومة ستقدم الدعم
املايل لألسر اليت فقدت من يعوهلا إىل جانب تقدمي تسهيالت
أخرى .هبذا قامت تلك الزعيمة مبا يتوجب عليها فعله من

موقعها كرئيسة للوزراء ،فقد مارست سلطتها واستخدمت
بتصرف جاليل.
صالحياهتا كأفضل ما يكونُّ ،
أما عن املستوى اجلمايل فقد بدا جليا من خالل سرعتها
الفائقة يف التعامل مع احلدث وإبداء تعاطفها مع أسر الضحااي
حنكتها يف مواساة مواطنيها املسلمني الذين يشكلون أقلية
بنسبة  %1من السكان .وهذه النسبة الصغرية غالبا ال حتظى
هبذه التغطية اإلعالمية وهبذا االهتمام يف بقاع أخرى .ويف
لفتة خاصة منها واحرتاما للمشاعر اإلسالمية فقد ظهرت
يف مناسبتني مرتدية احلجاب وذلك خالل أتديتها للتعازي
وخالل مراسم تشييع الضحااي حيث قرأت يف كلمتها
حديث املصطفى وذكرت بلسان عريب ذي لكنة نيوزيلندية
الصالة على النيب الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) وقرأت ترمجة
ني ِف َتـ َوا ِّد ِه ْم َوَتـ َر ُ ِ
ِم
احلديث النبوي الشريفَ « :مثَ ُل الْ ُم ْؤِمنِ َ
احه ْ
ِم َمثَ ُل َْ
ال َس ِد إِذَا ْاشتَ َكى ِمنْ ُه ُع ْض ٌو تَ َدا َعى لَُه َسائِ ُر
َوَتـ َعا ُط ِفه ْ
لس َه ِر َو ُْ
َْ
ال َّمى» ..مث صرحت قائلة« :إن نيوزيلندا
ال َس ِد ِب َّ
تشارككم أحزانكم ،حنن معكم ،حنن أمة واحدة».
ألن الرعية على دين ملوكهم
املواقف اليت اختذهتا «جاسندا» تركت آاثرها الطيبة يف نفوس
مواطين بلدها رجاال ونساءا صغارا وكبارا ،وجتلَّت تلك اآلاثر
الزهور ..أرق لغة عربت عن التضامن واملؤاساة
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الطيبة يف صور شىت ،حيث ظهرت بعض النسوة الاليت
رافقنها يف جولتها يف مدن نيوزيلندية وهن مرتدايت احلجاب
احرتاما للمشاعر الدينية اإلسالمية اليت أبدهتا زعيمتهم يف
مشهد تضامين جد مؤثر .ومل يتوقف صدى أتثريها على أبناء
شعبها عند هذا احلد ،بل إن الشارع النيوزيلندي بشكل عام
تضامن مع املسلمني واصطف املواطنون من غري املسلمني أمام
املساجد ممثلني دروعا بشرية حلماية املسلمني أثناء أتديتهم
للصالة .وقام أبناء القبائل األصيلة يف البالد مبراسم شعبية
تقليدية معربين عن تضامنهم وتعاطفهم مع املسلمني .ومل
يتوقف األثر اإلجيايب عند هذا احلد بل أتثر بلمستها اإلنسانية
زعماء العصاابت وقدموا تعازيهم وتضامنهم للمسلمنب.
ومل تتوقف مواقف قيادهتا احلكيمة عند هذا احلد بل وبتوجيه
منها بُث أذان صالة اجلمعة عرب التلفزيون احمللي ألول مرة
يف اتريخ البالد .وقد أاثرت بصنيعها اإلنساين املنقطع النظري
غضب اليمني املتطرف إىل درجة أهنا ُهددت ابلقتل عرب
تغريدات خمتلفة يف مواقع التواصل االجتماعي من قبيل:
«أنت التالية» أي أتى دورك ،اآلن قد تُقتَلني ..ولكنها مل
تكرتث لذلك ،وأصرت على إبراز اللحمة والتماسك بني
أفراد اجملتمع وحمق العنصرية والتطرف حمقا ابات.
رايح «جاسندا» وسفن اإلعالم الغريب
بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء منفذ وتنفيذ اجلرمية،
إال أن من املالحظ أن رايح ردود األفعال أتت مبا ال
تشتهي سفن اآللة اإلعالمية الغربية وأساطيلها ..ففي اليوم
التايل للحادث أدلت «جاسندا» بتصرحياهتا للصحفيني
قائلة أنه ابت من الواضح أن يوصف اهلجوم أبنه إرهايب،
وكان هذا التصريح مبثابة الصفعة على وجه اإلعالم الغريب
الذي يكيل مبكيالني ،والذي أشار إىل منفذ اجلرمية داعيا
التقوى

بــات مــن الواضــح أن يوصــف الهجــوم بأنــه إرهــايب ،وكان
هــذا الترصيــح مبثابــة الصفعــة عــى وجــه اإلعــام الغــريب
الــذي يكيــل مبكيالــن ....فبترصيحهــا املذكــور لقنت وســائل
اإلعــام الغربية درســا قاســيا عــن املصداقية يف تأديــة األمانة
الصحفيــة وتغطيــة الحــدث بعــن عادلة ومبشــاعر إنســانية.

إايه اترة ابلطفل املالئكي الذي حتول إىل متطرف مييين،
واترة أخرى ابلرجل اجملنون ،يف إشارة خبيثة إىل عبثية
التوقف عند احلادث وأن اجملرم غري مسؤول عن أفعاله.
فبتصرحيها املذكور لقنت وسائل اإلعالم الغربية درسا قاسيا
عن املصداقية يف أتدية األمانة الصحفية وتغطية احلدث
بعني عادلة ومبشاعر إنسانية.
ويف الوقت الذي تعصف فيه ابلعامل موجات العداء جتاه
كل ما هو إسالمي برعاية اآللة اإلعالمية الغربية ،فيما
ابت يعرف بـ «اإلسالموفوبيا» أي اخلوف املرضي من
اإلسالم واملسلمني ،والذي تعدى جمرد كونه خوفا مرضيا
ختوف عدائي ،واختذ صورا شىت تعرب كلها عن ذلك
إىل ُّ
العداء ،كان من أبرزها حظر ارتداء احلجاب اإلسالمي
على النساء املسلمات املقيمات يف دول الغرب ،نرى
«ج ِسندا» للحجاب
مفارقة عجيبة متثلت يف ارتداء َ
اإلسالمي نفسه احملظور على املستوى احلكومي يف كثري
من دول الغرب .أهل السياسة الغربيون تقض مضاجعهم
معضلة دمج املهاجرين من الشرق عموما واملسلمني
خصوصا يف اجملتمعات الغربية ،وبني احلني واحلني متارس
بعض احلكومات أساليب تعسفية يف سبيل الدمج املرجتى،
ولكن هيهات!
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أفال يتعلم الغرب من نيوزيلندا كيف يدمج املهاجرين؟!
وما كان حلدث عاملي أن مير مرور الكرام حتت أنظار القيادة
الروحية احلكيمة جلماعة املؤمنني حيث أثىن حضرة أمري
املؤمنني مرزا مسرور أمحد (أيده هللا بنصره العزيز) على رئيسة
الوزراء يف خطبة اجلمعة التالية للحدث وقال:
«قد أمرت بنَشر بيان صحفي من قِبل اجلماعة األمحدية
الستنكار هذا احلدث البشع ،الذي ذهب ضحيته كثري من
تغمدهم هللا بواسع رمحته ،وأهلم ذويهم
األبرايء ،واستُشهدواَّ ،
الصرب.
قبيل شهر الربيع
فاألخالق السامية ًّ
جدا اليت ْ
أبدتا احلكومة النيوزيلندية من املفارقات أن اجلرمية اإلرهابية املذكورة وقعت يف أواخر
وخاصة رئيسة الوزراء اليت أدت
شهر مارس ،ليغلق الشهر سجله
حق أتدية الواجبات ،فهي
على مأساة دامية .وكما حيل الربيع
عدمية املثال .وليت احلكومات
بعد أشهر الشتاء القارس ،كذلك
اإلسالمية أيضا تتعلم منها
حل أول أشهر الربيع املناخي يف
الدرس ،وتؤدي دورا يف القضاء
نصف الكرة األرضية الواقع مشال
الشعب
خط االستواء ..اي هلا من مفارقة
على العداء الديين .و ُ
هناك أيضا أيَّد احلكومة ،وأعلنت
لطيفة! نعم ،إهنا قد ال تعدو جمرد
ُ
«ج ِ
اسندا أردرن» تواسي وتعزي أسر الضحااي
َ
اإلذاعة والتلفزة أهنا ستبث األذان
انطباع حامل ،ولكن القلب يطمئن هلا
يوم اجلمعة إلظهار املواساة مع املسلمني .كما أعلنت وحيدوه األمل يف أن تكون مأساة نيوزيلندا ابعثا على يقظة
السيدات املسيحيات أهنن سيغطني رؤسهن إظهارا للتضامن العامل من سباته الشتوي ،ال سيما الغرب بساسته وإعالمه.
مع املسلمات .نسأل هللا تعاىل أن يتقبل منهم هذه احلسنات وأخريا وليس آخرا نود أن نشكر نيوزلندا لتعليمها العامل معىن
ويوفقهم ملعرفة الصدق واحلق أيضا ،فالذين استُشهدوا يف احلب واحرتام كرامة االنسان بغض النظر عن االنتماء الديين
املسجد قد جا ُدوا حبياهتم هلدف نبيل وإحرازا للحسنة حيث والعرقي واللوين .ونود ذكر موقف نبيل آخر هلذه املرأة املثالية
قُتلوا خالل مساعدهتم لآلخرين ،رمحهم هللا تعاىل .وأبدى حني طلب إليها شاب مسلم أن تعتنق اإلسالم فردت قائلة:
أقاربم أيضا صربا غري عادي ،فقد نُشرت مقابل ٌة لسيدة قد
ُ
Islam teaches Humanity and I think I have it.
زوجها وابنُها البالغ من العمر  21سنة وأبدت صربا « اإلسالم يعلم خدمة اإلنسانية وأرى أنين أعمل مبقتضى
استُشهد ُ
غري عادي .ابختصار كان احلدث بشعا ومؤسفا جدا ،وأظهر تعليمه» اي هلا من إجابة حكيمة .أ َومل يعلمنا املصطفى 
املسلمون هناك صربا عظيما .وهذا ما يُتوقع من املسلم ،ذلك حني قال« :الدين املعاملة»؟!

لكن يف الوقت نفسه أعلنت بعض اجلماعات املتطرفة أهنا
َ
مستنكر ًّ
جدا ،إذ سيؤدي إىل استمرار
ستنتقم ،وهذا أمر
العداوات .نسأل هللا تعاىل أن تنقرض اجلماعات املتطرفة يف
املسلمني ،وينتشر يف العامل التعليم احلقيقي اجلميل لإلسالم،
وأن يوفق هللا غالبية املسلمني بل كلَّهم لإلميان إبمام الزمان،
لكي يتمكنوا من نشر التعليم احلقيقي اجلميل لإلسالم يف
العامل متحدين».
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هل قال المسيح الموعود عليه السالم
بوجود كائنات على سطح الشمس والقمر؟
تــميم أبو دقة

ما قاله حضرته هو أن البحوث العلمية
احلديثة تقول بذلك – وهي تقول بذلك
ابلفعل كما سنرى – وقال هذا يف رٍّد
تفصيلي على االعرتاض من قبل أحد اهلندوس على أن
معجزة انشقاق القمر اليت ذكرها القرآن الكرمي ال أصل
هلا وهي تناقض العلم وقوانني الطبيعةَّ .
فبي أن وجود هذه
الكائنات اليت يقول هبا العلم يؤكد حدوث نوع أدىن من
االنشقاق واالتصال حيدث ابستمرار على سطح الشمس
والقمر ،وهذا االنشقاق حيدث بنشوء هذه الكائنات
وانفصاهلا عن ا ِ
جلرم مث بعد ذلك موهتا واتصاهلا به من
جديد .فإن كان األمر كذلك ،فما الذي مينع أن يظهر
انشقاق أعظم يكون مشهودا بصورة أكرب ،بناء على
ٌ
ذلك ،من الناحية املادية.
العقيدة اهلندوسية
ترى أن االنشقاق العظيم للقمر ينبغي أن يكون واجبا
التقوى

عندهم ومشهودا؛ ألهنم يعتقدون أبن الشمس والقمر
هي من ذوات األرواح ،وهذه األرواح يف التناسخ تنقسم
إىل ما هو أدىن ويظهر ذلك عند اتصاهلا جبسد أدىن،
مث قد ترتقى وتتصل جبسد أعلى بعد ذلك .فإذا كان
األمر كذلك ،فإن من الواجب على اهلندوس اإلميان
ابالنشقاق الدائم للشمس والقمر ألن روحهما ال بد
أن تتعرض للتناسخ وفق اعتقادهم! فهكذا يتفق العلم
ومعتقداهتم – رغم بطالهنا -مع هذه املعجزة ،ويصبح
االعرتاض عليها عبثا.
ففيما يتعلق ابجلانب العلمي ،فإن حضرته قد َّ
قدم مسألة
كائنات الشمس والقمر كنظرية هلا وزهنا كانت وال زالت
قائمة بل أصبحت أكثر قوة يف وقتنا احلايل .أما فيما
يتعلق ابملعتقدات فإن اهلندوس خاصة ينبغي أال يعرتضوا
على االنشقاق وفقا ملعتقدهم ،رغم بطالنه ،ولكن من
ابب إلزامهم مبا يؤمنون .فهذان األمران أوجبا أن يطرح
حضرته هذه املسألة ردا عليهم.
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أمــا األدلــة القاطعــة عــى حــدوث االنشــقاق فقــد ســاقها حرضتــه يف كتابــه الــذي طــرح فيــه هــذه املســألة
هــو “كحــل لعيــون اآلريــا” ،ومنهــا التواتــر وعــدم اعـراض الصحابــة واملعرتضــن عــى حـ ٍّد ســواء يف حينــه
عندمــا ســجلها القــرآن الكريــم ....وعــى رأس هــذه األدلــة عــى بطــان اعرتاضهــم عــى حــدوث االنشــقاق
هــو أن ادعــاء اإلحاطــة بقوانــن الطبيعــة ليــس إال عبثــا غــر علمــي بــل هــو مذهــب الجهلــة والحمقــى.

التواتر وعدم االعرتاض
وفيما يتعلق ابلنظرية العلمية لوجود كائنات على الشمس
والقمر ،فسواء ثبتت أم مل تثبت ،فقد قدمها حضرته
كدليل يف الرد على االدعاء أبن العلم ال يقبل ابالنشقاق
مث االتصال وفق قوهلم .ومل يكن هذا هو دليله الوحيد أو
القاطع على حقّية حدوث االنشقاق ،بل هذا كان دليال
مساندا وردًّا فقط على القول أبنه حادثة ال يقبلها العلم
وختالف قوانني الطبيعة.
أما األدلة القاطعة على حدوث االنشقاق فقد ساقها
حضرته يف كتابه الذي طرح فيه هذه املسألة هو “كحل
لعيون اآلراي” ،ومنها التواتر وعدم اعرتاض الصحابة
واملعرتضني على ح ٍّد سواء يف حينه عندما سجلها القرآن
الكرمي .ومنها أن بعض الشعوب مبا فيهم اهلنود يذكرون
يف اترخيهم أبن حادثة كهذه قد حدثت ورأوها يف ذلك
التاريخ .ومنها أن القانون الطبيعي يتضمن أيضا حدوث
التغيريات واحلركات على سطح األرض وأي كوكب آخر
أيضا كالزالزل واالنشقاقات النامجة عنها واليت تؤثر أحياان
بشدة على اليابسة ولكنها ال ُت ِّل ابلقانون الطبيعي بل هي
جزء منه .وعلى رأس هذه األدلة على بطالن اعرتاضهم على
حدوث االنشقاق هو أن ادعاء اإلحاطة بقوانني الطبيعة

ليس إال عبثا غري علمي بل هو مذهب اجلهلة واحلمقى.
فمما قاله حضرته يف هذا السياق:
“وابإلضافة إىل ذلك ميكن أن يفهم القراء بقراءة ما كتبناه
يف املقدمة -عن البحث يف قانون الطبيعة -أن انشقاق
القمر ليس مستبعدا يف احلقيقة عقليا كما يظنه أشباه
احلكماء؛ فإىل اآلن مل يتمكن أح ٌد من اإلحاطة خبواص
الشمس والقمر ،ومل يثبت أن هللا تعاىل قد ختلّى عن هذه
األشياء هنائيا بعد خلقها .وأن هذه األشياء تتمرد عليه
اآلن .كال بل إن يدي هللا سبحانه وتعاىل مبسوطتان على
الدوام للمحو واإلثبات ،وهو يفعل ما يشاء بقدراته غري
املنتهية اليت ال حصر هلا .والواضح أن عدم العلم بشيء
ال يستلزم عدم وجوده .فما دامت الكرة األرضية تتصف
خباصية الزالزل واالنشقاق واالتصال؛ إذ قد انقلبت
األرض يف األزمنة الغابرة على مسافة مئات األميال نتيجة
يالحظ ظهور مثل هذه األحداث اآلن
االنشقاق ،كما َ
أيضا ،وهذه األحداث ال تؤثر يف دوراهنا أميا أتثري ،فلماذا
ً
يثار التعجب يف أحداث القمر؟ أليس من احملتمل أن يكون
ميزت االنشقاق واالتصال كلتيهما؟
هللا احلكيم قد أودعه َ
ويكون ظهورمها مرتبطا مبوعد معني .ويكون ذلك املوعد يف
()1
اإلرادة األزلية وقتًا ُطلبت فيه من النيب هذه املعجزة؟”

المجلد الحادي والثالثون ،العدد الثاني عشر ،رجب وشعبان  1440هـ ،نيسان /ابريل  2019م

التقوى

28

طرح آخر
مث يقول حضرته أن األمر أيضا ميكن أن يكون من قبيل
الكشف ،ومل يكن انشقاقا ماداي ،رغم أنه ليس هنالك
ما مينع من ذلك:
“كما من املمكن أن تكون القوة القدسية للنيب  قد
َوهبت للمشاهدين عيوان كشفية حبيث أُحضر أمامهم
مشه ُد االنشقاق الذي سيحدث قرب القيامة .ألنه
من الثابث املتحقق أن قوى املقربني الكشفية ،تؤثِّر
أيضا .واألمثلة على
بسبب قوهتا الكبرية يف اآلخرين ً
ذلك موجودة بكثرة عند أصحاب املكاشفات .فبعض
األكابر أظهروا وجودهم يف بلدان خمتلفة وأماكن خمتلفة
()2
يف آن واحد إبذن هللا”.
التسمية العلمية للكائنات احلية وحيدة اخللية
أما ما يتعلق ابلنظرية العلمية لوجود خملوقات من نبااتت
وحيواانت على سطح القمر والشمس فقد استخدمها
حضرته كما قلنا سابقا للتدليل على إمكانية االنشقاق
األدىن علميا نظرا إىل أن هذه املخلوقات حتيا ومتوت،
وحياهتا مبنزلة انشقاق وموهتا مبنزلة االتصال من جديد،
إذ قال:
أيضا إن البحوث العلمية املعاصرة تشهد
“وهنا نقول ً
على أن انشقاق القمر مل حيدث مرة واحدة فقط ،بل
إن االتصال واالنشقاق جاراين يف الشمس والقمر
ابستمرار ،ألن العلوم املعاصرة تبدي رأيها احملكم أبن
الشمس والقمر عامراتن ابحليواانت والنبااتت أبنواع
خمتلفة من احلياة كما هي األرض.
وهذا األمر يُثبت االنشقاق واالتصال للقمر ،ألن من
الواضح ًّ
جدا أن احليواانت والنبااتت وغريها تتخذ
التقوى

جسمها من مادة الكوكب نفسه الذي تكون عليه ،وليس
املركبات
صحيحا أن تلك املادة تنقل إليها ابلعجالت و ْ
من كوكب آخر .اآلن حني مل جند ًّ
بدا من اإلقرار أبنه
قدر ما يوجد يف القمر من حيواانت وهي تتحرك إبرادهتا
وتتولد ابنتظام ،فإن مادة جسمها هي نفس اليت كانت
تتصل جبِ ْرم القمر؛ فهذا يستلزم اإلقرار أبن جرم القمر
يلزمه االنشقاق دوًما .مث مبوت هذه احليواانت يلزم
أيضا .فالواضح من هذا التحقيق أن االنشقاق
االتصال ً
واالتصال موجودان يف القمر كل حني وآن بل يف الشمس
أيضا .وإن مثاال عظيما هلذا االنشقاق واالتصال يكمن
ً
يف حادثة انشقاق القمر املذكور يف القرآن الكرمي .فما دام
العلماء يُقرون أبنفسهم بنموذج أصغر فما الذي يدفعهم
إىل إنكار العظيم؟ فاألمر احلقيقي اثبت حبسب طريق
أيضا أن االنشقاق واالتصال حيداثن ابنتظام يف
العلماء ً
ِجرَمي الشمس والقمر؛ فبناء على ذلك قد ُسلِّم بكون
هاتني الكرتني عامرتني ابحلياة” ( )3ومن العجيب أن
حضرته عليه الصالة والسالم كان مطلعا على آخر ما
توصل إليه العلم يف ذلك الوقت ،بل وعلى أدق تفاصيله،
عندما كان االطالع على هذه التفاصيل شبه مستحيل
لقلة انتشار اجملالت العلمية واملراجع يف حينه .ولكن
كتاابته تُبني أنه كان دائما مواكبا بصورة مذهلة آلخر ما
توصل إليه العلم .والعجيب أيضا أن نظرية وجود كائنات
حية على سطح القمر والشمس كانت جمرد رأي له كثري
من املعارضني يف ذلك الوقت ،بينما اكتسب اآلن قوة
كبرية ومالت إليه البحوث العلمية احلديثة بشدة وهذا ما
أوردته املصادر املتنوعة والبحوث احلديثة.
وقول حضرته بوجود حيواانت إمنا يعين كائنات حية وحيدة
اخللية أو ما هو أعقد منها بقليل ،وتسميتها الصحيحة هي
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وق ــول حرضت ــه بوج ــود حيوان ــات إمن ــا يعن ــي كائن ــات حي ــة وحي ــدة الخلي ــة أو م ــا ه ــو أعق ــد منه ــا
بقليــل ،وتســميتها الصحيحــة هــي الحيوانــات وفقــا للغــة وبخاصــة اللغــة العلميــة ،كــا تســمى مثــا
الحيوانــات املنويــة بالحيوانــات .أمــا النباتــات فالبكترييــا تص َّنــف علميــا عــى أنهــا نباتــات ،وهــذا ألنهــا
ال تحتــوي عــى نــواة كــا هــي الكائنــات وحيــدة الخليــة األخــرى التــي تص َّنــف بالحيوانــات .فتمييــز
هــذه الكائنــات مــن قبــل حرضتــه ووصفهــا بالحيوانــات والنباتــات يــدل عــى مــدى ســعة معلوماتــه.

احليواانت وفقا للغة وخباصة اللغة العلمية ،كما تسمى مثال
احليواانت املنوية ابحليواانت .أما النبااتت فالبكترياي تصنَّف
علميا على أهنا نبااتت ،وهذا ألهنا ال حتتوي على نواة كما
هي الكائنات وحيدة اخللية األخرى اليت تصنَّف ابحليواانت.
فتمييز هذه الكائنات من قبل حضرته ووصفها ابحليواانت
والنبااتت يدل على مدى سعة معلوماته.
أما ما الذي يقوله العلم حيال ذلك؟
تقليداي كان يعتقد أبن وجود احلياة مرتبط بوجود املاء
يف أي ِجرم أو كوكب ،مث إذا كانت احلياة أكثر تعقيدا
فال بد من وجود الغالف اجلوي واألكسجني .لذلك
كان تركيز العلماء على العثور على املاء ليبدأوا بعد ذلك
اختبار احلياة ونوعيتها ومدى تطورها على أي ِجرم أو
كوكب.
ومؤخرا ،فقد مت أتكيد وجود اجلليد على القمر ،بل
وكميات كبرية منه وخاصة يف القطب الشمايل منه ،كما
تؤكد الصور الفضائية .وهناك تفاصيل حول ذلك على
الرابط التايل ،إذ تؤكد وكالة الفضاء األمريكية (انسا)
ذلك دون أدىن جمال للشك:

اﺿﻐﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﻗﻊ

امسح للوصول إىل املوقع
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ووجود اجلليد يعين أنه ال بد أن يكون هنالك نوع من
احلياة هناك ،وإن مل تكن معلومة .فقد تبني أن هنالك
أنواع من البكترياي تتواجد يف اجلليد ودرجات التجمد
العالية ،وهي اليت تعمل على إفساد األطعمة ،وإن كانت
جممدة ،وذلك عندما ختزن لفرتة طويلة.
َّ
تغيت الفكرة
أما فيما يتعلق ابحلياة على الشمس ،فقد َّ
التقليدية عن ارتباط احلياة ابملياه واجلليد واألكسجني فقط
لتجزم بوجود احلياة ،وأثبتت الدراسات أن أصل احلياة بدأ
يف الرباكني امللتهبة مث بعد ذلك كان دور املاء والطني،
وعثر العلماء أيضا على جرثومة مسيت “لوقا” تتواجد
قرب الرباكني ويف املياه احلارةَّ .
وحتدث العلماء أيضا عن
إمكانية وجود كائنات يف الشمس أيضا ،وهذا رابط لوكالة
الفضاء األمريكية (انسا) والذي هو عدد جمللة انسا عدد
 14نوفمرب  ،2013وهو ليس املصدر الوحيد بل هناك
عديد من املقاالت وأوراق البحث والنقاش.
اﺿﻐﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﻗﻊ

وعرث العلامء أيضا عىل جرثومة سميت “لوقا”
تتواجد قرب الرباكني ويف املياه الحارة .وتحدَّ ث
العلامء أيضا عن إمكانية وجود كائنات يف الشمس
أيضا ،وهذا رابط لوكالة الفضاء األمريكية (ناسا)

وهكذا فقد ثبت حديثا أن هنالك أشكاال من احلياة تنشأ
يف ظروف ال ماء فيها وال أكسجني ،بل إن أصل احلياة
على األرض إمنا نشأت يف بيئة كهذه البيئة ،حيث إن
بداية تشكل اخللْق كان يف الرباكني امللتهبة .وهذا ما أشار
إليه القرآن الكرمي بقوله تعاىل:
ْص ٍ
حإٍ َم ْسنُو ٍن *
ال ِم ْن ََ
﴿ َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْالِنْ َسا َن ِم ْن َصل َ
ال َّ
َو َْ
الس ُموم﴾ ( )4أي أن بداية
ان َخلَ ْقنَا ُه ِم ْن َقـبْ ُل ِم ْن َن ِر َّ
اخللق كانت للجا ِّن اليت تعين هنا الكائنات الدقيقة اليت
ال ترى ابلعني اجملردة ،واليت خلقها هللا تعاىل من النار ،مث
بعد ذلك بدأت عملية تطوير خلق اإلنسان يف الطني بعد
تشكيل هذه اخلالاي والكائنات األولية.
وابختصار ،فإن حضرته عندما حتدث عن حيواانت
ونبااتت مل يقصد أبدا أن على الشمس أشجارا وحيواانت
تسري على أربع كمثل احليواانت والنبااتت ذات البنية
املعقدة املتواجدة على األرض ،وكان كالمه علميا دقيقا،
َّ
ووظفه يف الدفاع عن اإلسالم ويف التأكيد على صدق
معجزاته وحقيتها.
 2 ،1و ( 3كحل لعيون اآلراي)

امسح للوصول إىل املوقع
التقوى

( .4احلجر )28-27
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اجلزء الثاين (ح )38
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«ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء»
 -443بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين احلافظ نور أمحد
اللدهيانوي أنه مل يكن املسيح املوعود  قد أعلن عن
أي من دعاويه ،ومل أكن قد مسعت امسه ،حني أُريت يف
ٍّ
الرؤاي النيب  وكان معه مجاعة من الصحابة الكبار ،وكان
يف هذه اجلماعة شخص كانت هيئة مالبسه خمتلفة عن
هيئة مالبس النيب  وصحابته ،سألت رسول هللا :
من هذا الرجل اي رسول هللا؟ فقال :هذا عيسى .وقال:
هو يسكن يف قاداين ،وعليك اإلميان به .وبعد ذلك
استيقظت ،وطفقت أحبث عن قاداين فأتيت إىل قرية
قاداين الواقعة يف حمافظة لدهيانه إال أنين مل أعثر على
هذا الرجل .فلما قدم املسيح املوعود  إىل لدهيانه،
التقوى

فورا أنه
مسعت امسه وحضرت إليه وما أن رأيته حىت عرفت ً
ذلك الرجل الذي أراين هللا تعاىل إايه يف املنام مع النيب 
والذي قال  عنه :إنه عيسى ،وعليك اإلميان به .مل يكن
مسيحا موعوًدا
حضرته إىل ذلك احلني قد أعلن عن كونه ً
ومل يبدأ أخذ البيعة أيضا .على أية حال ،انضممت إىل
صف املؤمنني به منذ ذلك الوقت ،مث ابيعته ملا كانت
البيعة األوىل يف لدهيانه ،كانت بيعيت يف اليوم الثاين وكان
رقمي  .64وأول من ابيع حضرته املولوي نور الدين ولعل
الثاين مري عباس علي.
أقول :احلافظ نور أمحد من األمحديني القدامى ولقد انتقل
إىل قاداين يف هذه األايم وإنه متقدم يف السن اآلن.
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الطاعة والتفاين يف اخلدمة
 -444بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين احلافظ نور أمحد
اللدهيانوي وقال :مرة أتيت إىل
قاداين فقال يل حضرته :
أريد بعض األشياء من أمرتسر
علي
فاذهب وأحضرها .وعرض َّ
أن أمتطي حصانه وأسافر إىل
بطالة إال أنين اعتذرت قائال:
علي االعتناء به هنالك
سيصعب ّ
فمن املستحسن أن أذهب مشيا
على األقدام .فنصحين حضرته
قائال :ميكنك أن ترتكه يف بيت
ميان عبد الرحيم يف بطالة
وأتخذه عند عودتك من هناك.
قلت :سيدي ،من السهل علي
أن أذهب مشيا على األقدام،
وتوكلت على هللا ولَ َدى مروري
مبحطة القطار راودتين فكرة
اإلسراع يف إحضار األغراض
حلضرته فركبت القطار وأحضرهتا
بسرعة.
قال احلافظ نور أمحد :ميان عبد
الرحيم املذكور هو والد املولوي
حممد حسني البطالوي ،وكان
يرتبط حبضرته أبواصر طيبة.
وأضاف السيد احلافظ :كان
املسيح املوعود  حيسن

حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 

الفروسية ،ولقد رأيته يف أوائل عهده ممتطيًا صهوة احلصان ،مع أن يده اليمىن
كانت ضعيفة نو ًعا ما بسبب تعرضها حلادث .كان حضرته حيسن الفروسية
ويف أوائل عهد حضرته كان حصان ما يتوفر يف بيته دوًما.
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إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

س :هل تعرف أمساء بعض أعداء املسيح املوعود
 الذين تنبأ مبوهتم ،فهلكوا حتقيقا لنبوأته؟
ج :هؤالء األشقياء كثريون ،ومنهم على سبيل املثال:
 .1البانديت اهلندوسي ليكهرام البشاوري
كان سليط اللسان وأل ّد أعداء اإلسالم ،وقد جتاوزكل حدود
العداوة والبغض ،وكان بذيئا سبّااب للنيب  ،وألّف كتاب
تكذيب الرباهني األمحدية ،فلما بلغ أقصى حد للعداء ،نشر
املسيح املوعود  ضده نبوءة -إبذن منه ومبوافقته -أنه
سيقتل يف مدة ست سنني اتلية -ويف اليوم الذي يلي العيد،
ومما يبني صدق النبوءة ويقوي إميان املرء ،أن ليكهرام أيضا
قد تنبأ مقابل هذه النبوءة أبن إهله أخربه أبن املرزا غالم أمحد
القادايين سيموت يف ثالث سنني قادمة -مث حتققت نبوءة
املسيح املوعود  بكل عظمة وجالل وقُتل ليكهرام يف
العام اخلامس من يوم إعالن النبوءة يف 1897/3/6م وذلك
التقوى
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يف اليوم الذي تال عيد الفطر ،ومل يُعثر على قاتله .وكان
حينها يف بيته الواقع يف الطابق الثاين ،وكان الطابق السفلي
مزدمحا ألنه كان فيه عرس .مث بدأ التحقيق يف القضية،
وجاءت الشرطة ،ويف أثناء التحقيق ُفـتِّ َش منـزل سيدان املسيح
املوعود  حبثا عن القاتل بطلب من اهلندوس ،ومل جيدوا
شيئا ،ومن الطريف أن الذي قتله كان قد جاءه من أايم
ليحوِله ليكهرام إىل اهلندوسية ،وكان اهلندوس حيذرونه منه
ّ
وخيوفونه ،لكنه كان يثق به ومل يُعر أي اهتمام للتحذيرات،
ّ
ومما يقوي اإلميان أن السعداء هنأوا املسيح املوعود ،
بل األعداء أيضا تقدموا إليه ابلتهاين ألن النبوءة حتققت
مبنتهى اجلالء واجلالل( .راجع للتفصيل كتب املسيح املوعود
 :ترايق القلوب ،والسراج املنري ،وبركات الدعاء)
 – 2القسيس عبد هللا آهتم:
تنصر،
كان إمام مسجد ،ولكنه من سوء حظه وشقاوته َّ
وأصبح قسيسا متحمسا وداعية مسيحيا نشيطا ،وكانت
مجيع أنشطته مرّكزة ضد اإلسالم ،إذ كان شغله الشاغل
إلقاء احملاضرات ضد اإلسالم والدعوة إىل املسيحية؛
ففي إحدى احملاضرات وصف سيدان رسول هللا  أبنه
الدجال-والعياذ ابهلل -فتصدى له سيدان املسيح املوعود
 ،فخاض معه يف 1893م مبدينة أمرتسر مناظرة كتاب ًة
ومشافه ًة ،حيث أثبت فيها سيدان املسيح املوعود 
صدق اإلسالم بكل قوة ،ودحض مجيع شبهاته ،لكنه بقي
متمسكا ابملسيحية ،ويدعو إليها حبماس ،واستمر هذا
النقاش مخس َة عشر يوما ،ويف آخر هذه األايم أعلن سيدان
املسيح املوعود  أن هللا تعاىل أنبأه الليل َة الفائتة أن الفريق
الذي يتمسك ابلكذب قص ًدا ويتخذ إنساان عاجزا ضعيفا
إهلا اترًكا اإلل َه احلق ،سيُلقى به يف اهلاوية يف مدة ال تتجاوز

مخسة عشر شهرا إذا مل ي ُعد إىل احلق ،وعند مساع هذه
النبوءة ف َق َد آهتم لبه وطار صوابُه ،فارتعب منها لدرجة مل
حتمله رِجاله؛ إذ أهنضه رفاقه ومحلوه إىل خارج ذلك اجمللس،
قلما
وبعد ذلك انقطع هنائيا عن اهلجوم على اإلسالم ً
لسان ،وبدأ رعب النبوءة أيكله من الداخل ،عندها أوحى
و ً
هللا تعاىل إىل سيدان املسيح املوعود َّ 
«اطلع هللا على
وغمه» ..مما يعين أن هللا قد الحظ منه اخلوف والقلق
مهّه ّ
االمتناع عن اهلجوم على اإلسالم ،فأنقذه من اهلالك ،فلما
و َ
مل ْ
يهلك خالل املدة املذكورة يف النبوءة ،أاثر القساوسة
واملشايخ اعرتاضا أبن النبوءة مل تتحقق ،وأن آهتم مل يُصبْه
ُّ
أي مكروٍه ..عندئذ طلب منه املسيح املوعود  أن ينشر
تصرحيا أبنه مل خيَ ْف ومل يرتعب من النبوءة ،وأعلن  أنه
إذا أقدم على ذلك فسوف يُهلكه هللا قريبا ،وأغراه 
جبائزة أيضا ،لكنه مل يتجرأ على ذلك ،فلما مل ينشر تصرحيًا
بذلك ومل يعرتف ،وِمن َث كتم احلق ،أخرب هللا املسيح املوعود
 أنه سيَهلك يف غضون سنة فمات بعد ستة أشهر
 – 3الدكتور الكسندر دوئي:
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كان قسيسا مشهورا ،جاء
إىل الوالايت املتحدة األمريكية
مهاجرا من أسرتاليا ،وأسس
مدينة مساها صهيون ،وأعلن أن
املسيح سينـزل هناك ،فذاع صيته
وازدهرت مدينته ازدهارا ملحوظا.
كان أعدى أعداء اإلسالم،
فناداه سيدان املسيح املوعود 
للمباهلة؛ وذلك ألنه هو اآلخر
قد سبق أن أعلن أنه هو املسيح
املوعود واإلمام املهدي ليحكم بني اإلسالم واملسيحية،
فأحجم عن القبول ومل يُ ِعر لذاك التحدي أي اهتمام،
فلما طالبه الناس ابخلوض يف املباهلة وسألوه عن سبب
اإلحجام عن قبول التحدي ،كتب يف جريدته بكل وقاحة
«هناك يف اهلند مسيح حممدي يكتب إ ّ
يل مرارا أبن قرب
يسوع املسيح يف كشمري ،والناس يقولون يلِ :لَ ال ترّد على
هذا الرجل؟ فهل تتصورون أن أرد على الرباغيث والذابب؟
وضعت قدمي عليها لسحقتُها فأهلكتُها مجيعا».
لو
ُ
عندئذ كرر  حتديه للمباهلة ،وكتب :إن دوئي وإن
كان شااب ال يتجاوز عمره مخسني سنة وأان ابن سبعني
عاما ،لكن قضااي مثل هذه ال حتسم ابلنظر إىل األعمار،
وإمنا حيكم فيها أحكم احلاكمني ،مث كتب« :اآلن إذا
هترب دوئي من املباهلة ،فاعلموا يقينا أن كارثة ستحل
ّ
عما قريب» (اإلعالن1903/8/23 ،م)
على صهيون ّ
قهر هللا مبقتضى النبوءة اإلهلية؛ إذ
مث حل على دوئي ُ
خطاب يف اجتماع كبري
تعرض للفاجل يف أثناء إلقائه
ً
فانعقد لسانه السليط الذي كان يستخدمه إلطالق
الشتائم البذيئة على رسول هللا  ،وليس ذلك فحسب،
التقوى

جريدة الساندي هلرد  23 -يونيو 1907
بوسنت ،الوالايت املتحدة األمريكية

بل تعرض خللل يف دماغه وأمراض أخرى كثرية .و ُّاتم
ابختالس األموال ،واهنارت مدينته صهيون ،ومل يهجره
مريدوه الذين كانوا يُع ّدون ابآلالف فحسب ،بل خذله
أهله وبنُوه أيضا ،ولقد صرح بنفسه يف إعالن منشور أنه
ولد غري شرعي ألبيه وأخريا ارحتل وهو يقاسي آالف
األنواع من اخلزي واهلوان يف األسبوع األول من آذار
1907م يف حياة سيدان أمحد  ،وقد ُعثر يف بيته على
عبوات من اخلمر ورسائل غرامية من عذراوات شاابت.
وعند موته أعلنت اجلرائد األمريكية أبن مرزا غالم
أمحد هو املنتصر يف هذه املباهلة ،وأن النبوءة قد
حتققت بوضوح ساطع .وكتبوا ابللغة اإلجنليزية
مقاالت طويلة قرظوا هبا سيدان أمحد عليه الصالة
والسالم وأشادوا بعظمته ،فقد كتبت إحدى اجلرائد
Great is Mirza Gulam Ahmad The Messiah

أي :عظيم هو مرزا غالم أمحد ،املسيح
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