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التقوى

كلمة التقوى

على  ظهورها  يقتصر  ال  طبيعية  ظاهرة  مثة 
اجملتمعات  على  وإمنا  الدنيوية،  املؤسسات 
معتقٍد  أتباع  أن  يف  تتلخص  أيًضا،  الدينية 
ما أيخذون مبرور الوقت يف االحنراف عن تعاليمه األصلية 
واالبتعاد عن معتقداته األساسية، ونتيجة لذلك، أييت زمان 
على اجلماعات الدينية حتتاج فيه إىل اإلحياء. وإال، فسوف 
تندثر يف النهاية أو تتحول إىل مسخ مغاير متاما ملا كانت 
عليه يف حالتها األصلية. ومجيع اجملتمعات املندثرة يف األمم 
الغابرة قد انطبقت على معظمها تلك السنة الكونية، فما 
من بلدة ُدمرت أو قرية ُأهلكت إال وفق تلك السنة آنفة 
الذكر. ولكل قضية جذور، إن مل نقل »بذور«، حبيث إننا 
ألمكننا  اجلذر  ذلك  إىل  وصوال  الفرع  تتبع  لنا  أمكن  لو 
فهم الدافع واملنشأ ألي فعل يصدر وأي قضية تطرأ. وأكثر 
القضااي إحلاحا هذه األايم هي قضية السالم العاملي، والذي 
ابت مهددا ابلزوال، وابلتايل فاإلنسانية بغيابه معرضة خلطر 
الفناء، وهذا األمر يف حد ذاته مثري للرعب، ويستحث يف 
املخلوق الطبيعي غريزة حب بقاء جنسه، بصرف النظر عن 
قضية  يف  أتمل  وقفة  املرء  يقف  وحني  نفسه.  بقاء  مسألة 
للفنت والنزاعات واحلروب  العامل تلك، واملنشأ األول  سالم 
الوراء، وحتديدا  العودة إىل  فإنه ُيضطر إىل  الدنيا،  يف هذه 
البيان اإلهلي إبعمار  األلفية األوىل، حني صدر  إىل عصر 
َخِليَفًة﴾  اأْلَْرِض  يِف  َجاِعٌل  ﴿ِإنِّ  تعاىل:  قوله  يف  األرض 
)البقرة: 31(. فُبعيد إعالن ذلك البيان مل تلبث انر الفتنة 
أن اضطرمت بني صاحب احلق وبني من يرى نفسه األحق. 
منذ ذلك التاريخ انطلقت الشرارة األوىل للحروب يف العامل 
اإلنسان، وصار األمر سجاال عرب التاريخ، فتارة يعم ضياء 
نشوب  وما  نوره،  خيفت  أخرى  واترة  األرض،  السالم 
اإلنسانية  الفطرة  أن  شك  وال  ببعيد.  عنا  العاملية  احلروب 

الطبيعية متيل إىل السالم والعيش حبرية  دون مساس حبرايت 
اآلخرين، ومن الطبيعي أن نتوق إىل حياة يسودها السالم 
والرضا وتكون خالية من مجيع أشكال الصراعات. وما من 
جمتمع من جمتمعات الدنيا إال ويتطلع أفراده إىل حتقيق غاية 
منشودة، أال وهي إرساء السالم واألمن، تلك الغاية اليت ال 
بد لتحقيقها من بناء قاعدة واسعة من الرخاء االقتصادي 
والرقي األخالقي والصحة اجلسمانية والنفسية وما إىل ذلك 
من كافة مظاهر التقدم. فالسالم إذن تعبري واسع يتضمن يف 
داخله مظاهر عديدة من التقدم على كافة األصعدة، ومن 
السذاجة اختزال مفهوم السالم يف جمرد أن يعيش الفرد أو 
اجملتمع حرا دون أن ميسه شر عدو ما، وإال فما جدوى أن 
يعيش الفرد أو اجملتمع دون عدو ظاهر، بينما ينهش جسده 
أعداء آخرون، من فقر مدقع، أو مرض عضال، أو جهل 
مطبق؟! أال نرى أن تلك املشكالت كلها أعداء كامنة؟! 
بل إهنا بعينها منشأ كثري من العداوات والتناحرات واحلروب 
التاريخ.. فباختصار، يرغب كل إنسان  الطاحنة منذ فجر 
يف أن يعيش جمتمعه يف رخاء وتعمه األلفة ويسوده السالم.. 

َسَلُم اأَلْرِض الُمَتَأْرِجُح    
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بالدهم  تنعم  أن  مواطنوه  ويريد  إال  العامل  يف  بلد  من  وما 
ابلسالم، وأن تزدهر وتتمتع بكل ما من شأنه جعل احلياة 
رغيدة. ولكن على الرغم من هذه الرغبة الفطرية آنفة الذكر 
يف السالم، إال أن الواقع يقول بنقيض ذلك، فاالنقسامات 
واالضطراابت والصراعات قد امتدت أذرعه إىل كافة بقاع 
االنقسامات  متزقها  دوٌل  هناك  املثال،  سبيل  فعلى  العامل، 
السياسية كتلك احلادثة يف ليبيا واليمن، أو تقاتل اجلماعات 
املتمردة فيها بعضها بعًضا، أو يتم فيها استهداف الدولة، 
كما حيدث متاما يف سوراي. ويف بعض البلدان البائسة ينقسم 
البلد الواحد على نفسه وتقّوض اخلصومات املريرة واألعمال 
العدائية -بني سكان خمتلف املقاطعات أو املناطق- السالم 
يف جمتمعاهتا متخذة شكل احلرب األهلية، كمثل ما جرى يف 
رواندا بني أبناء الوطن الواحد من التوتسي واهلوتو يف واحدة 
من أبشع احلروب األهلية اليت شهدها القرن العشرون على 
اإلطالق. عالوة على ذلك، ظهر مؤخرا يف بلدان املهجر، 
املهاجرين  جتاه  األصليون  املواطنون  أبداه  ْغٌض  وبـُ حقٌد 
الوافدين إليهم بدوافع سياسية كاللجوء، أو بدوافع اقتصادية 

كالبحث عن لقمة العيش، علما أبنه مهما كان الدافع وراء 
اهلجرة، فإكرام املهاجر املغرتب يعد من أرقى القيم اإلنسانية 
اليت تقر هبا الفطرة السليمة، وال يكاد يسبق اإلسالم احلقيقي 
يف هذا املضمار أيُّ تعليم أخالقي آخر.. فرتكيزا على كل ما 
سبق ذكره يف هذه االفتتاحية ُنتِحف قارئ التقوى يف شهر 
أمري  سيدان  ألقاه حضرة  خبطاب  اجلاري  آب   / أغسطس 
أايم جلسة  العزيز( يف اثن  بنصره  تعاىل  )أيده هللا  املؤمنني 
مجاعتنا السنوية يف أملانيا على حشد من الضيوف األملان، 
يف بلد يكاد يضيق ذرعا ابلوافدين إليه، مما يزعزع جانبا من 

القيم اإلنسانية النبيلة ويهدد السالم فيه.
كما ويتصفح القارئ الكرمي مادة ُتعىن بتصحيح الفكرة لدى 
الزمان،  غالبية املسلمني عن جميء املسيح املوعود يف آخر 
َمَناه قرآننا الكرمي،  عودة هبم إىل األصل الصحيح الذي فهَّ
املواد  من  ابلعديد  الكرمي  القارئ  يستمتع  أن  كذلك أنمل 
الثابتة..  األبواب  وكذلك  شعرية،  ابقة  منها  واليت  األخرى 
نرجو هللا العزيز أن تبلغ كل كلمة سطرت يف هذا العدد وكل 

عدد غايتها املنشودة، وأن تنفع القارئ ومتِْتَعه، آمني.
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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

ِشَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  زُِّل  نـَ ﴿َونـُ

اِلِمنَي  الظَّ َيزِيُد  َوَل  ِلْلُمْؤِمِننَي  َوَرمْحٌَة 

ِإلَّ َخَسارًا﴾ )اإلسراء 83(

شرح الكلمات: 
ضدُّ  بيعه:  يف  الرجُل  خِسر  خسارًا: 
رِبح؛ وخِسر الرجُل: هَلك )األقرب(.

التفسري:
ميكن  الواحد  الشيء  أن  يعين  وهذا   
أن ُيرى بصور خمتلفة من زوااي خمتلفة، 
الناظر  اإلنسان  فطرة  حبسب  وُيرى 
السمو  من  ما  بلغ كالم  ومهما  إليه. 
النجس  القلب  صاحب  فإن  والرفعة 
سوف يراه كالًما جنًسا. وإنين ُأصاب 
ابلدهشة حني أرى أن الباندت داينند 
العيوَب  إال  الكرمي  القرآن  يف  جيد  ال 
مزااي  أي  فيه  جيد  وال  فقط،  واملثالب 
وحماسن )ستهيارت بركاش طبعة أردية 
هنا  هللا  يؤكده  ما  وهذا   .)14 ابب 
الكرمي،  القرآن  يعيبون  الظاملني  أبن 

فيزدادون إمثًا على آاثمهم السابقة.
يف  اآلية  هلذه  آخر  مفهوم  وهناك   
رأيي، وهو أن املراد من »القرآن« هنا 
ذلك اجلزء اخلاص منه الذي فيه أنباء 
الكافرين.  وهالك  املؤمنني  جناح  عن 
فاهلل تعاىل خيرب هنا أنه قد آن األوان 

القرآن الكريم

 وآليات رقي اإلنسان

 

                            

                       

                     

                     

                     

 
 

﴾﴿
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لتندمَل جروح  لتحقيق هذه األخبار، 
املؤمنني وُتشَفى قلوهبم الدامية، وتتيسر 
الكافرون  وليزداد  الرقي،  أسباب  هلم 

خسارًا ودمارًا.

َأْعَرَض  اْلِْنَساِن  َعَلى  َعْمَنا  َأنـْ ﴿َوِإَذا 
رُّ َكاَن  الشَّ ُه  َمسَّ َوِإَذا  ِبَاِنِبِه  َوَنَى 

ُئوًسا﴾ )اإلسراء 84( يـَ

شرح الكلمات:
قوله  فاملراد من  ُعَد )األقرب(.  بـَ أَنَى: 
تعاىل ﴿أَنَى جبانبه﴾ أنه أبعَد جانَبه.

ُؤوًسا: اليؤوُس: الَقِنُط  )األقرب(. يـَ

التفسري: 
يقول هللا تعاىل: هناك بون شاسع بني 
املؤمن والكافر. لقد تعرض املسلمون 
ألنواع احملن والشدائد ثالث عشرة سنة 
ومع  بوا،  وُعذِّ ُضربوا  لقد  التوايل.  على 
ذلك مل يتأفَّفوا. وأما الكافرون فلن يلبثوا 
حييطهم  حني  وييأسوا  يستسلموا  أن 
العذاب وتتيسر للمؤمنني أسباب الغلبة 
يؤمن  ال  الكافر  أن  ذلك  واالزدهار. 
لدى  الذعر  عليه  فيستويل  تعاىل،  ابهلل 
أدىن ضرر يصيبه، ولكن املؤمن يتحمل 
كل أًذى بشجاعة وبسالة ابتغاَء مرضاة 

هللا تعاىل.

َشاِكَلِتِه  َعَلى  ْعَمُل  يـَ ُكلٌّ  ﴿ُقْل 

رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَْن ُهَو َأْهَدى َسِبيًل﴾  فـَ

)اإلسراء 85(

شرح الكلمات:
الناحيُة؛  الشكُل؛  الشاكلة:  شاِكلته: 
احلاجُة  املذهُب؛  الطريقُة؛  النيُة؛ 

)األقرب(.

التفسري: 
قل   : لنبيه  هنا  تعاىل  هللا  يقول 
أبسلوبه  يعمل  امرئ  إن كل  للمنكرين 
نية  وملا كانت  ونيته.  ودينه  وكفاءته 
تعاىل فال حيزن على  الفوز ابهلل  املؤمن 
ضياع دنياه، وإمنا يصمد يف وجه احملن 
الكافر  أما  وجلد.  بصرب  واالختبارات 
للمنفعة  وعامٌل  ِلُدنياه،  عابٌد  فألنه 
املادية فحسب، لذلك يصاب ابلذعر 
واهللع وينهار حني يرى دنياه تنفلت من 
يده. فاهلل تعاىل ينبه هنا أن ربكم أدرى 

اهلدى،  إىل  يؤدي  مبا  عامل  هو  مبن 
حسب  اإلنسان  يعامل    أنه  مبعىن 
نيته، فلسوف ينظر إىل العمل وكذلك 
إىل النية، مث جيزيه حبسبهما. فمن ابتغى 
سبيل  يف  وضّحى  تعاىل،  هللا  رضوان 

. دينه، لقي نصرًا وأتييًدا منه
أن  على  السالفة  اآلايت  فّسرُت  لقد 
اخلطاب فيها موجه إىل مشركي مكة، 
ولكن الواقع أهنا تنطبق على املشركني 
أيًضا  فاليهود  واحد.  آن  يف  واليهود 
بعد  وقاوموه  العداء    النيب  انصبوا 
آخر  يف  فهلكوا  املدينة،  إىل  هجرته 
العربية  اجلزيرة  صفت  حىت  املطاف، 
خيرب.  وقعة  بعد  وجودهم  من  أخريًا 
ادعاءات واسعة بكل زهو  اّدعوا  لقد 
املسلمون  هّب  ملا  ولكن  وكربايء، 
للدفاع مضطرين ألقى اليهود السالح 
التاريُخ  يف منتهى اجلنب حبيث سَيظّل 
يضرب املثَل ابجلنب اليهودي على مرَّ 
الثان  األجيال. )اتريخ اخلميس اجلزء 

ص 52( 

ــا مختلفــة،  ــرى بصــور مختلفــة مــن زواي الــيء الواحــد ميكــن أن ُي

وُيــرى بحســب فطــرة اإلنســان الناظــر إليــه. ومهــا بلــغ كالم مــا مــن 

الســمو والرفعــة فــإن صاحــب القلــب النجس ســوف يراه كالًما نجًســا. 
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الرُّوُح  ُقِل  الرُّوِح  َعِن  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك 
ِمْن َأْمِر َربِّ َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلَّ 

َقِليًل﴾ )اإلسراء 86(

التفسري: 
حوهلا  أثري  اليت  الروح  هذه  هي  ما 
يف  املفسرون  قال  لقد  هنا؟  السؤال 
منها  املراد  منها:  شىت  أقوااًل  شأهنا 
جربيل، أو القرآن الكرمي، ألن احلديث 
حول  يدور  وبعدها  اآلية  هذه  قبل 
بعضهم  وقال  احمليط(.  )البحر  القرآن 
الذي  املَلك  هنا  الروح  من  املراد  أن 
مَلٍك  أي  أو  الدنيا؛  خلق  إليه  وُّكل 

اآلخرون  وقال  ُروٌح.  مَلك  ألن كل 
تعاىل  هللا  خلقه  قد  خاص  مَلك  أنه 
بعضهم  نسب  حىت  فقط،  للتسبيح 
هذه الرواية إىل الصحابة - رضوان هللا 
عليهم أمجعني - وقالوا أن هلذا املَلك 
مائَة رأس، ويف كل رأس مائة فم، ويف 
كل فم مائة لسان، ويسّبح كلُّ لسان 

مبائة لغة. )الطربي(.
 ورمبا ظن من نقل هذه الرواية األخرية 
أن هذه هي الطريقة املثلى ألداء حق 
النيب  أمة  أن  احلق  ولكن  التسبيح! 
إن  هذا.  من  أكثر  بتسبيح  تقوم   
من  قطر  يف كل  موجودون  املسلمني 

من  آالًفا  ويتكلمون  العامل،  أقطار 
يف كل  ابلتسبيح  ويقومون  اللغات، 

لغة!
املولوي  حضرة  احملرتم  أستاذي  وكان 
نور الدين  يرى أن املراد من الروح 
الرباهني  )تصديق  اإلهلي  الوحي  هنا 
 .)332-331 ص   2 ج  األمحدية 
من  بكثري  وأفضل  أصح  املعىن  وهذا 
احلديث  ألن  أعاله،  املذكورة  املعان 
القرآن  يدور حول  بعد  ومن  قبل  من 

الكرمي.
املسيح  سيدان  األمحدية  مؤسس  أما 
اآلية  هذه  تناول  فقد    املوعود 
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ابلبحث املستفيض، موضًحا أن الروح 
اإلنسانية،  الروح  هي  هنا  املذكورة 
وقد ذكر هبذا الصدد معارف عظيمة 
املعرفة  ينبوع  أي   - معرفت  )جشمه 
- اخلزائن الروحانية، ج 23، 159(.

النيبَّ  سأل  عمن  اآلراء  تضاربت  وقد 
يهود  هم  قوم:  فقال  الروح؟  عن   
التفسري(.  أبواب  )الرتمذي:  املدينة 
مكية؟  السورة  هذه  ولكن  فقيل: 

فأجابوا: إن بعًضا من آايهتا َمَدنية.
ولكن هذا غري صحيح كما بّينُت من 

قبل.
ه هذا السؤال  وقال اآلخرون: لقد ُوجِّ
أواًل مبكة مث ابملدينة )مسند أمحد ج 
1 ص255(. ففي رواية عبد هللا بن 
عباس أن النيب  سئل عن الروح يف 
ولكن  التفسري(.  )الرتمذي:  املدينة 
الغريب أن ابن عباس نفسه يقول إن 
ولقد  )القرطيب(.  مكية!  السورة  هذه 
قد  السؤال  أن  العلماء  عليه  أجاب 

ُأعيد يف املدينة.
سئل    النيب  أن  يرون  الذين  فأما 
عن الروح يف مكة فيزعمون أن بعض 
وقالوا  املدينة،  إىل  ذهبوا  املكيني 
اّدعى  قد  عندان  شخًصا  إن  لليهود: 
حىت  عنه  نسأله  شيًئا  أعُطوان  النبوة، 
فقالوا:  الناس كذبه؟  على  ينكشف 
الكهف  وأصحاب  الروح  عن  َسُلوه 

فاليهود أيًضا ناصبوا النبي  العداء وقاوموه بعد هجرته إىل املدينة، 

فهلكوا يف آخر املطاف، حتى صفت الجزيرة العربية أخريًا من وجودهم 

بعد وقعة خيرب. لقد اّدعوا ادعاءات واسعة بكل زهو وكربياء، ولكن ملا 

هّب املسلمون للدفاع مضطرين ألقى اليهود السالح يف منتهى الجنب 

اليهودي عىل مرَّ األجيال. بالجنب  املثَل  التاريُخ يرضب  بحيث سَيظّل 

النيب  وسألوا  فرجعوا،  القرنني.  وذي 
املعان،  )روح  اآلية.  فنـزلت   ،
ذكر  ابب  للبيهقي:  النبوة  ودالئل 

َأْسِولَِتهم رسوَل هللا  مبكة(
أول  مبكة  طرح  السؤال  أن  وعندي 
األمر، وأجيب عليه هناك. ورمبا سأله 
بل  نفسه،  السؤال  أيًضا  املدينة  يهود 
هذا هو األغلب، ألهنم الذين حّرضوا 
املكيني على أن يسألوا النيب  هذا 
  إليه  يوّجهوه  أن  بد  فال  السؤال 
هذه  أن  أرى  ال  ولكين  أبنفسهم. 
اآلية نزلت مرة اثنية عند سؤال اليهود 
قرأ  قد    النيب  يكون  بل  ابملدينة، 
عليهم هذه اآلية اليت سبق نزوهلا مبكة 
األول  الراوي  فرمبا  سؤاهلم.  على  ردًّا 
نقل هذا احلادث هكذا، ولكن أحًدا 
من الرواة الالحقني ظن أن اآلية نزلت 

ابملدينة ردًّا على اليهود.

بعد بيان حقيقة السؤال أحتدث اآلن 
عما أجاب به القرآن. يقول املفسرون 
عن  اجلواب  يف  أسهب  تعاىل  هللا  أن 
أصحاب الكهف وذي القرنني، ولكنه 
الروح  عن  اإلجابة  يف  أوجز  تعاىل 
هللا  أمر  من  الروح  إن  بقوله:  مكتفًيا 
تعاىل، ومل ُتؤَتوا عنها إال علًما انقًصا، 
فال تستطيعون إدراك حقيقتها، ولذلك 
ولدى  ابلتفصيل؛  عليكم  جنيب  ال 
مساع هذا اجلواب ُسِقط يف يد اليهود  

وصمتوا. )روح املعان(    
لقد أاثر الكّتاب اآلريون اهلندوس كثريًا 
القرآن  جواب  على  االعرتاضات  من 
هذا، وقالوا: ليس يف هذا اجلواب ما 
جيعل اليهود خيجلون، إذ مل يكن جوااًب 
مسافر  آراي  )كليات  مفحًما  معقوال 
- تكذيب الرباهني األمحدية - ج 1 

ص 331(. 
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األسوة الحسنة

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

َعــْن أَنَــس ْبــِن َمالِــٍك  َقــاَل:  َكاَن نَــيِبُّ اللَِّ َ َ ُقــوُل: اللَُّهمَّ ِإنِّ َأُعوُذ بِــَك ِمْن اْلَعْجِز وَاْلَكَســِل وَاجْلُنْبِ وَاْلُبْخِل 
َنِة اْلَمْحَيا وَاْلَمَماِت. )صحيح البخاري، كتاب الدعوات( وَاهْلَرَم  وََأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، وََأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ

ْكَمَل اإْلِميَاَن.  َقْد اْســتَ َغَض لِلَِّ وََأْعَطى لِلَِّ َوَمَنَع لِلَِّ فـَ َعْن َأِب ُأَماَمَة َعْن َرُســوِل اللَِّ َ أَنَُّه َقاَل: َمْن َأَحبَّ لِلَِّ وَأَبـْ
)سنن أب داوود، كتاب السنة(

رََة َعِن النَّيِبِّ َ َقاَل: َما ُيِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل َهمٍّ َواَل ُحْزٍن َواَل َأًذى َواَل َغمٍّ َحىتَّ  َعْنْ َأِب ُهرَيـْ
وَْكِة ُيَشاُكَها ِإالَّ َكفََّر اللَُّ هِبَا ِمْن َخَطااَيُه. )صحيح البخاري، كتاب املرضى( الشَّ

َعَثيِن اللَُّ ِبِه ِمَن اهْلَُدى وَاْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثريِ. َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَن  َعْن َأِب ُموَسى َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: َمَثُل َما بـَ
َفَع اللَُّ هِبَا النَّاَس  نـَ َها َأَجاِدُب َأْمَســَكِت اْلَماَء فـَ َتِت اْلَكأَلَ وَاْلُعْشــَب اْلَكِثرَي، وََكاَنْت ِمنـْ بـَ َها َنِقيٌَّة َقِبَلِت اْلَماَء َفَأنـْ ِمنـْ
ْنِبُت َكأَلً. َفَذِلَك َمَثُل َمْن  َا ِهَي ِقيَعاٌن اَل متِْســُك َماًء َواَل تـُ َها َطاِئَفًة ُأْخرَى، ِإمنَّ َفَشــرُِبوا َوَســَقْوا َوَزرَُعوا، وََأَصاَبْت ِمنـْ
ْقَبْل ُهَدى اللَِّ الَِّذي ُأْرِسْلُت  رَْفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوملَْ يـَ َعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن ملَْ يـَ َعَثيِن اللَُّ ِبِه فـَ َفَعُه َما بـَ ُقَه يِف ِديِن اللَِّ َونـَ فـَ

ِبِه. )صحيح البخاري، كتاب العلم(
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من كالم اإلمام المهدي

»فاملهدي الصدوق الذي اشــتّدت ضرورته هلذا الزمان، ليس رجال يتقّلد األســلحة ويعلم فنون احلرب واســتعمال 
الســيف والســنان، بــل احلــق أن هــذه العــادات تضــر الديــن يف هــذه األوقــات، وخيتلــج يف صــدور النــاس مــن أنــواع 
الشكوك والوسواس، ويزعمون أن املسلمني قوم ليس عندهم إال السيف والتخويف ابلسنان، وال يعلمون إال قتل 
اإلنســان. فاإلمــام الــذي تطلبــه يف هــذا الزمــان قلــوُب الطالبــني، وتســتقريه النفــوس كاجلائعــني، رجٌل صــاحل مهّذب 
ابألخــالق الفاضلــة، وُمّتصــٌف ابلصفــات اجلليلــة املرضيــة، مث مــع ذلــك كان من الذين ُأوتــوا احلكمة واملعرفة، وُرزقوا 
الرباهــني واألدلّــة القاطعــة، وفــاق الــكلَّ يف العلــوم اإلهليــة، وســبق األقــران يف دقائــق النواميــس ومعضــالت الشــريعة 
وكان يقــِدر علــى كالم يؤثّــر يف قلــوب اجُلــاّلس، ويتفــوّه بكلمــات يســتملحها اخلــواص وعامــة النــاس، وكان مقتضبا 
مبلفوظات حتاكي آليَل منضّدًة، وُمرجتاًل بِنكاٍت ُتضاهي قطوًفا مذلَّلة، ماراًن على حسن اجلواب، وفصل اخلطاب، 
ًتا للمنكرين  ًتا للمخالفني يف كل َمورٍد تورََّده، وُمسكِّ مستمكًنا من قوٍل هو أقرب ابألذهان، وأدخُل يف اجلنان، ُمبكِّ

يف كل كالم أورده«. )حقيقة املهدي، ابقة من بستان املهدي، ص 182-181(

»اي عباد هللا، تعلمون أن املطر إذا انقطع فرتة طويلة أخذت مياه اآلابر تغور وتغيب. فكما أن نـزول ماء السماء 
ُيؤدي إىل جيشان يف مياه األرض يف العامل املادي كذلك ُينّضر ماء السماء – أي وحي هللا – عقول أهل األرض 

يف العامل الروحان. وكان هذا الزمن أيًضا حباجة إىل املاء الروحان.
وأرى لزاًمــا علــّي أن أبــني للنــاس بصــدد دعــواي أنــين قــد ُأرســلت مــن عنــد هللا تعاىل عند احلاجــة متاًما ألن الكثريين 
يف هــذا العصــر قــد حــذوا حــذَو اليهــود، ومل يتخلــوا عــن التقوى والورع فحســب، بل أصبحوا أعداًء للحق كما كان 
اليهود يف زمن عيســى، ومن أجل ذلك قد مسان هللا املســيح إزاءهم. فال أدعو أهل هذا الزمان إيّل فحســب، بل 

إن الزمان نفسه يدعون«. )براهني أمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية اجمللد 21 ص 428(

عادات تضر الدين في هذه األوقات
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﴾﴿

يوم السبت 2019/07/06، ألقى إمام اجلماعة اإلسالمية 
مريزا  حضرة  اخلامس،  املسيح  خليفة  العاملية،  األمحدية 
مسرور أمحد، خطااًب أمام أكثر من 1000 ضيف من كبار 
الشخصيات وكان ذلك يف اليوم الثان من اجللسة السنوية 

الرابعة واألربعني للجماعة اإلسالمية األمحدية يف أملانيا.

ألقاه حضرته هبذه  الذي  العربية للخطاب  الرتمجة  فيما يلي 
املناسبة...

هللا  )أيده  املؤمنني  أمري  قال  والبسملة  والتعوذ  التشهد  بعد 
تعاىل بنصره العزيز(:

الضيوف الكرام، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بدايًة، أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر مجيع ضيوفنا الذين 

جاؤوا حلضور اجللسة السنوية.
املسلمون  فيه  جيتمع  حبت،  ديين  جتمٌع  السنوية  اجللسة 

وزايدة  وأخالقهم،  روحانياهتم  تعزيز  أجل  من  األمحديون 
معرفتهم الدينية. أصبح من عاداتنا، يف جلستنا هنا يف أملانيا، 
عقد برانمج خاص مع ضيوفنا غري املسلمني واملسلمني غري 

األمحديني، وجنتمع هنا هلذا الغرض اآلن.
هم  وابلتايل  سابًقا،  براجمنا  أحد  بعضكم  حضر  قد  رمبا 
مّطلعون ابلتايل على معتقدات اجلماعة اإلسالمية األمحدية، 
للمرة  إلينا  ينضمون  آخرين  ضيوًفا  هناك  أن  بد  ال  ولكن، 

األوىل للتعرف إىل مجاعتنا ومعتقداتنا ونشاطاتنا..

فلسفة الحياء والتجديد الروحاين
أن  مجاعتنا أتسست من  الضيوف  اآلن مثل هؤالء  يدرك 
مؤسس  لنبوءة  مصداًقا  الروحي  اإلنسانية  إصالح  أجل 

اإلسالم، الرسول الكرمي  املتعلقة آبخر الزمان. 
إهنا ظاهرة طبيعية ال يقتصر ظهورها على املؤسسات الدنيوية، 
بل على اجملتمعات الدينية أيًضا، تتلخص يف أن أتباع معتقٍد 

الوصول إلى سماواٍت أبدية من السلم

خطاب حضرة أمري املؤمنني )أيده هللا بنصره العزيز(
بتاريخ  2019/07/06
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األصلية  تعاليمه  عن  االحنراف  يف  الوقت  مبروِر  يبدؤون  ما 
واالبتعاد عن معتقداته األساسية، ونتيجة لذلك، أييت زمان 
على اجلماعات الدينية حتتاج فيه إىل اإلحياء. وإال، فسوف 
النهاية أو تتحول إىل شيء مغاير متاما ملا كانت  متوت يف 

عليه يف حالتها األصلية.

إننا نؤمن أبنه حني يتعلق األمر ابجلماعات الدينية، فإن من 
سنة هللا تعاىل أن يرسل مبعوثيه إلصالح وتوجيه الناس حنو 
معتقداهتم وممارساهتم األصلية لبقاء تعاليمها األصلية حية. 

وفيما يتعلق ابإلسالم، نؤمن أن الرسول حممًدا  هو آخر 
نيب تشريعي ُأرسل من هللا تعاىل. مث يف أواخر القرن التاسع 

حضرة مرزا مسرور أمحد  )أيده هللا بنصره العزيز(
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عشر، ومن أجل إحياء واستعادة اإلسالم الذي علَّمه ومارسه، 
اجلماعة  وتعاىل مصلًحا يف شخص مؤسس  أرسل سبحانه 
اإلسالمية األمحدية. وهكذا، فإننا نؤمن أن مؤسس مجاعتنا 
األساسي  هدفه  وكان  املهدي،  واإلمام  املوعود  املسيح  هو 

إحياء تعاليم اإلسالم احلقيقية وإعادة البشرية إىل هللا تعاىل.

حال العامل الراهنة
بعد هذه املقدمة املوجزة عن مجاعتنا، أود اآلن التحدث عن 
حال العامل الراهنة. إن من الطبيعة اإلنسانية أن يرغب املرء 
يف العيش حبرية واستقالل وراحة. ومن الطبيعي أن نتوق إىل 
حياة يسودها السالم والرضا وتكون خالية من مجيع أشكال 
الصراعات. يتطلع اجلميع إىل العيش يف مكان يسوده السالم 
واألمن.. ويرغب كل إنسان يف أن تكون قريته أو بلدته أو 
مدينته متآلفة وآمنة.. يريد اجلميع أن تنعم بالدهم ابلسالم، 

وأن تزدهر وتتمتع بكل ما من شأنه جعل احلياة رغيدة.
ابختصار، يرغب الناس بطبيعتهم يف أن يكون العامل أبكمله 
يف  الفطرية  الرغبة  هذه  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع  آمًنا، 
فاالنقسام  ذلك،  بنقيض  يقول  الواقع  أن  إال  السالم، 
العامل. على سبيل  امتد إىل كافة بقاع  واالضطراب والصراع 
املثال، هناك دوٌل متزقها احلروب األهلية، وتقاتل اجلماعات 
املتمردة فيها بعضها بعًضا، أو يتم فيها استهداف الدولة. ويف 
العدائية  واألعمال  املريرة  اخلصومات  تقّوض  البلدان،  بعض 
يف  السالَم  املناطق-  أو  املقاطعات  خمتلف  سكان  -بني 
جمتمعاهتا. عالوة على ذلك، ظهر مؤخرا يف بلدان املهجر، 

ْغٌض أبداه املواطنون األصليون جتاه املهاجرين. حقٌد وبـُ
لقد ابتت اجملتمعات املمزقة أكثر متزقا، وهي تنحدر بسرعة 
حنو ُهوَّة االهنيار، حيث هتدد القالقل ابالنفجار يف أي وقت. 
بعضها  مع  الدول  خمتلف  تتنافس  الدويل،  املستوى  وعلى 

البعض يف حماولة لبسط النفوذ والسيطرة. ومن أجل نيل القوة 
االقتصادية أو اجلغرافية أو السياسية، أو من أجل إجبار من 
لديهم قيم أو معتقدات خمتلفة على االنصياع إلرادهتم، تقع 

احلروب اجلائرة.
االقتصادية والتجارية من  املثال، بدأت احلروب  على سبيل 
أجل أتكيد اهليمنة وإعاقة منو الدول املتنافسة. وعالوة على 
ذلك، فإن العامل ملطخ بوصمة عار جرَّاء احلرب التقليدية اليت 
األمم  لسحق  املدمرة  الشامل  الدمار  أسلحة  فيها  تستخدم 

وللقضاء على أمل األجيال القادمة يف املستقبل.
آفاق  هوادة  بال  ُتدمر  والسلطة،  للثروة  األانن  سعيهم  يف 
شباب اليوم من خالل تيار ال ينتهي من الظلم الدائم والقسوة 

الوحشية.
ما نشهده اليوم هو حالة من الشعور ابخلطر امُلكتنفة ابليأس، 
وهذا اخلطر ابت ملموسا جًدا وهو ما يهدد يف أي حلظة 
الوخيمة  عواقبها  تفوق  حقيقية  عاملية  إىل كارثة  ابلتحول 

تصوراتنا بكثري. 
ميكن  العامل  من  بقعة  أي  حتديد  الصعب  من  ابختصار، 
يف  واخلالف.  الشقاق  عن  ومبنأى  آمنة  أهنا  على  تصنيفها 
كثري من األحيان، تستخدم بعض القوى الكربى قوهتا وثروهتا 
إلجبار الدول األضعف على االمتثال إلرادهتا. حىت إن بعض 
الدول األقل قوة، تقوم مدعومة من حلفاٍء أقوايء، ابستخدام 
وسائل جمحفة ضد البلدان اجملاورة هلا من أجل أتكيد هيمنتها 

اإلقليمية.
ممارسة  اإلرهابية  اجلماعات  تواصل  ذلك،  إىل  ابإلضافة 
العنف وسفك الدماء من أجل حتقيق مصاحلها اخلاصة. كما 
لتربير  الدين  اسم  املنظمات »الدينية« زورًا  تستخدم بعض 

تطرفها، بينما يكون هدفها احلقيقي حيازة الثروة والسلطة.
شيطان العنصرية ما زال يسكن بيننا
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خطريًا  هتديًدا  املتطرف  اليمني  يشكل  رِد،  مطَّ حنٍو  وعلى 
وشنيًعا لسالم ورفاهية أورواب وبقاع أخرى من العامل. تنادي 
أحزاب اليمني املتطرف، ابسم القومية، بوضع حٍد جملتمعات 
التعددية الثقافية املعاصرة، وتسعى بداًل من ذلك إىل فرض 

أيديولوجياهتا العنصرية واملتحيزة على اجملتمع.
ومن أجل محاية ما يعتربونه نقاَء عرقهم، يستهدف املتعصبون 
بشراسة ووحشية املهاجرين الذين عاش الكثريون منهم بسالم 
جناحها كمواطنني  يف  وسامهوا  لعقود،  اجلديدة  بلداهنم  يف 

مثاليني.
األساسية  املبادئ  عن  النظر  وبغض  ذلك،  إىل  ابإلضافة 
لألخالق والعدالة، ال تدخر بعض الدول أو اجملموعات جهًدا 
يف سعيها للسيطرة على األسواق املالية واملصاحل التجارية يف 

العامل من أجل ثرائها الشخصي على حساب اآلخرين.
ابختصار، كما قلت آنًفا، فإن الصراع متفٍش يف مجيع أحناء 
مستوايت  من  مستوى  يف كل  للعيان  ظاهٌر  وهو  العامل، 
اجملتمع. وابلتايل، وعلى الرغم من رغبتنا الفطرية يف أن يسود 

السالم، إال أننا نرى عكس ذلك.

وشهد شاهد من أهلها
لقد أعربت عن قلقي بشأن احلالة املتدهورة يف العامل منذ عدة 
َناٍم أصواهتم معربين  سنوات، واآلن، يرفع آخرون على حنو ُمتـَ
عن خماوفهم بشأن افتقار العامل إىل السالم واألمن. وسأذكر 
السياسيني  اخلرباء  بعض  هبا  أدىل  حديثة  تصرحياٍت  اآلن 

تواصـــل الجاعـــات اإلرهابيـــة مارســـة العنـــف 

ــا  ــق مصالحهـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــاء مـ ــفك الدمـ وسـ

املنظـــات  بعـــض  تســـتخدم  كـــا  الخاصـــة. 

»الدينيـــة« زوًرا اســـم الديـــن لتربيـــر تطرفهـــا، بينـــا 

يكـــون هدفهـــا الحقيقـــي حيـــازة الـــروة والســـلطة.

مشهد عام للخيمة الُتقط من املنصة الشرفية
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إىل  ويدعون  خماوفهم  علًنا  يؤكدون  الذين  واحملللني  والساسة 
أجل  من  العاجلة  اإلصالحية  التدابري  واختاذ  النفس  ضبط 

محاية السالم واألمن يف العامل.
نيويورك  املثال، يف مقال نشرته حديًثا صحيفة   على سبيل 
فرانسوا  املتحدة،  األمم  لدى  الفرنسي  السفري  اتميز، كتب 

ديالتر، ما يلي:
املتحدة خالل  لألمم  التابع  األمن  »قادتين جتربيت يف جملس 
السنوات اخلمس املاضية إىل رؤية حقيقة ُمرّة مفادها أن العامل 
التنبؤ  ابت يف وضع أكثر خطورة ويصعب مع مرور الوقت 
أقدامنا،  تتزلزل حتت  األرض  أن  فيه، ويف حني  مبا سيجري 
فإننا  الصني،  وهنوض  التقنية  الثورة  من  بتأثري كل  مدفوعة 
نشهد أيًضا عودة التسابق الالهث بني القوى الكربى، حنن 

اآلن يف اضطراب عاملي جديد«.
احلفاظ  أجل  من  التصرف  حُتسن  أهنا  الكربى  القوى  تدعي 
على الوضع الراهن أو إقامة نظام عاملي جديد وحمّسن، ولكن 
يشهد  أهلها،  من  غرب كبري كشاهد  دبلوماسي  يشهد  هنا 
على األعمال الداخلية للعالقات والسياسة الدولية، ويعرتف 
عالنية مبا يناقض ما يظهرونه، وأن كل ما يقومون به هو قيادة 

العامل حنو »اضطراب عاملي جديد«.
وقال السفري الفرنسي أيًضا:

»ميكن لكل أزمة دولية حادة أن خترج عن نطاق السيطرة، 
وهذا ما رأيناه حيدث يف سوراي وما نريد احليلولة دون حدوثه 

يف إيران وكوراي الشمالية، وحبر الصني اجلنوب«.
بينما صحيح أن سوراي وإيران دولتان مسلمتان، فليس لكوراي 
أية  نزاع حبر الصني اجلنوب  املتورطة يف  البلدان  الشمالية وال 
العامل  القول أبن اضطراب  صلة ابإلسالم، وابلتايل ال ميكن 
قائم فقط حول املسلمني أو الدول اإلسالمية، كما ُينظر إىل 

األمر غالبا. 

الدور األوروب يف حفظ السلم يف عامل متعدد األقطاب
يف املقال املذكور، حتدث السفري الفرنسي أيًضا عن دور أورواب 

احلاسم يف احلفاظ على سالم العامل، وقال أيًضا:
والوسائل  التارخيية  املسؤولية  تتحمل  أورواب  أن  هي  »قناعيت 
الالزمة لتصبح واحدة من مراكز العمل والتأثري الرئيسية يف عامل 
متعدد األقطاب، من واجب أورواب أن تعمل كحلقة وصل، 

وكقوة موازنة للعامل«..
أنشأهتا  منظمة  يف  يعمل  أملان  بسياسي  فرتة  قبل  التقيت 
احلكومة األملانية ملّد اجلسور بني املهاجرين الوافدين والشعب 
ليس  املطروحة  القضااي  حل  أبن  ونصحته  احمللي،  األملان 
مسؤولية أملانيا وحدها أو أية دولة أخرى وحدها، بل يتعني 
على مجيع الدول األوروبية العمل مًعا وبروح الوحدة إذا أرادوا 

حتقيق السالم الدائم.
ويف مقاٍل كتبه مؤخرًا األستاذ نورييل روبيين، الذي كان كبري 

ال أحد يستطيع االدعاء بجدية ما إن كانت الحرب 

حرب  هي  وإيران  املتحدة  الواليات  بني  املحتملة 

دينية. عىل النقيض متاما، إنها منوذج واضح للتلويح 

بالقوة غري املسؤولة والعداء غري املربر، والذي يعرّض 

حياة ماليني البرش للخطر.

حول  فقط  قائم  العامل  اضطراب  بأن  القول  ميكن  ال 

املسلمني أو الدول اإلسالمية، كا ُينظر إىل األمر غالبا. 
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أثناء  األبيض  البيت  يف  الدولية  الشؤون  يف  االقتصاد  خرباء 
إدارة كلينتون، عن العالقة بني الوالايت املتحدة والصني. قال 

الربوفيسور روبيين:
»إن العواقب العاملية للحرب الباردة الصينية األمريكية ستكون 
أشد من عواقب احلرب الباردة بني الوالايت املتحدة واالحتاد 

السوفييت«.
ويقول األستاذ روبيين كذلك:

»وابلتايل، ميكن أن تؤدي احلرب الباردة الواسعة النطاق إىل 
أو  املهاجرين،  والوافدين  العوملة  مناهضة  من  جديدة  مرحلة 
على األقل إىل تقسيم االقتصاد العاملي إىل كتلتني اقتصاديتني 
غري متوافقتني. ويف كلتا احلالتني، سُتمىن عملية جتارة السلع 
واخلدمات وتداول رأس املال والعمالة والتكنولوجيا والبياانت 

بقيود صارمة«
يقدم هذا املقال نظرة فاحصة على بعض اآلاثر غري املرغوب 
يف  العظمى  القوى  بني  واالقتصادية  التجارية  للحرب  فيها 
العامل.  وعلى الرغم من أن اتفاًقا مت التوصل إليه مؤخرًا بني 

مدى  أي  إىل  نرى  دعوان  لكن  املتحدة،  والوالايت  الصني 
يكون ذلك مثمرًا!

أيهما أدعى للقلق أكثر، احلرب النووية، أم التغري املناخي؟!
ويف حني أن مثل هذه احلروب التجارية متهورة وغري عقالنية، 
فإن قلقي األكرب هو من أن احتمال اندالع حرب نووية يظل 
احتماال قائما. إن العواقب الوخيمة واملوجعة هلذه احلرب ال 
ميكن تصورها وستمتد ابلتأكيد إىل األجيال القادمة. يسلط 
اخلطر.  هذا  فأكثر على  أكثر  الضوء  اآلن  أيضا  اآلخرون 
ففي مقال يف بلومبريغ، كتب الربوفيسور اتيلر كاوين، أستاذ 

االقتصاد جبامعة جورج ميسون:
»واحدة من أكثر احلقائق إاثرة للدهشة يف عامل اليوم هي أن 
ْبُدون قلقني كثرياً بشأن احلرب النووية. وشاغلهم  الشباب ال يـَ
األكرب هو تغري املناخ، يف حني ُينظر إىل احلرب النووية على 
أهنا هتديٌد من املاضي... وعلى النقيض من ذلك، أان أميل إىل 
االعتقاد أبن خطر احلرب النووية ما زال ميثل املشكلة األوىل 

يف العامل، حىت لو مل يبُد هذا اخلطر وشيًكا يف يوم معني«

مشهد عام للحضور
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حازت  قد  األصغر  الدول  بعض  أبن  القول  إىل  مضى  مث 
أسلحة نووية، بينما تسعى دول أخرى حليازهتا وابلتايل فإن 
خطر احلرب النووية يف تصاعد مستمر. وذكر جبدية أن األمر 
يتطلب فقط أن تطلق دولة أو جمموعة واحدة صاروًخا نوواًي 

ليتغري العامل إىل األبد.
إىل  فيله  دويتشه  نشرهتا  حديثة  استقصائية  دراسة  توصلت 
تغري  هي  غريها  من  أكثر  األملان  هبا  يهتم  اليت  القضية  أن 
املناخ، لكنين شخصًيا أتفق مع رأي األكادميي املذكور آنًفا 
أبن خطر احلرب، وخاصة احلرب النووية، هو القضية األكثر 

إحلاًحا يف عصران.
ويف وقت سابق من هذا العام، أعرب وزير اخلارجية األملان 
السابق، سيغمار غابرييل، عن قلقه من انتشار األسلحة 
النووية، وذكر أن كال من الوالايت املتحدة وروسيا والصني 
وأن  جديد  حمموم  نووي  تسلح  سباق  يف  اآلن  متورطة 
من احملتمل أن تتمركز الصواريخ النووية يف أورواب من قبل 
الوالايت املتحدة وروسيا وأنه يف مثل هذا السيناريو، سُينظر 
جمرد  أنه  على  األوروبية  ابلدول  يلحق  الذي  الضرر  إىل 
 »أضرار جانبية« يف سعي حثيث لتحقيق التفوق النووي. 

الوالايت  بني  التوتر  حدة  تتصاعد  ذلك،  على  عالوة 
نشوب  ابحتمالية  قوية  تكهنات  وهناك  وإيران  املتحدة 
حرب بينهما. ال أحد يستطيع االدعاء جبدية ما إن كانت 
حرب  هي  وإيران  املتحدة  الوالايت  بني  احملتملة  احلرب 
دينية. على النقيض متاما، إهنا منوذج واضح للتلويح ابلقوة 
غري املسؤولة والعداء غري املربر، والذي يعّرض حياة ماليني 

البشر للخطر.
الحظ احملللون السياسيون أنه إذا نشبت حرب بني الوالايت 
املتحدة وإيران، فلن يقتصر أتثريها على البلدين، بل سيمتد 
ذلك التأثري ليطال بقاًعا أبعد من ذلك بكثري. ابلتأكيد، 

سوف تتأثر أملانيا ودول أوروبية أخرى ابلتداعيات املدمرة 
والدول  أملانيا  على حكومة  وابلتايل، جيب  احلرب.  هلذه 
على  احلث  يف  املبادرة  بزمام  أتخذ  أن  األخرى  األوروبية 

ضبط النفس ووقف التصعيد.
عالوة على ذلك، وبعد عقٍد من األزمة املالية العاملية، ينبغي 
على الدول األوروبية أال تعتقد أن اقتصاداهتا الوطنية آمنة 
أو أن النظام الرأمسايل يزدهر، فحىت اخلرباء واالقتصاديون 

الغربيون يقرُّون أبوجه القصور يف نظامهم املايل.
بول  الشهري  االقتصادي  اخلبري  املثال، كتب  سبيل  على 
كرينز يف مقال ُنشر مؤخرًا يف جملة »إيكونوميا«، ما يلي:

»لقد استفدان مجيًعا من الرأمسالية، لكنه نظام جيب إعادة 
تصميمه اآلن لشفاء نفسه. جيب أن يكون مدفوًعا بشكل 

صريح ابلقيم اجملتمعية وليس ابلربح«
ببطء،  مكانته  فقدان  يف  آخٌذ  الرأمسايل  فالنظام  وابلتايل 
ويدرك الناس أن هناك خماطر وظلًما متأصاًل فيه. جيب أال 
تفرتض الدول األوروبية والقوى الكربى األخرى أن نظامها 
االقتصادي سيظل حمتاًل مكانة ابرزة إىل األبد، بل عليها 

العمل على دعم العدالة واملساواة النظام املايل العاملي.

ببطء،  مكانته  فقدان  يف  آخٌذ  الرأسايل  النظام 

الناس أن هناك مخاطر وظلم متأصل فيه.  ويدرك 

الكربى  والقوى  األوروبية  الدول  تفرتض  أال  يجب 

مكانة  محتاًل  سيظل  االقتصادي  نظامها  أن  األخرى 

بارزة إىل األبد، بل عليها العمل عىل ضان أن تدعم 

العدالة واملساواة النظام املايل العاملي.



17

التقوىالمجلد الثاني والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 1440 هـ، آب/ أغسطس 2019 م

الربيكسيت على قائمة األزمات
وهناك أمر آخر ُيسِهم يف جو االرتياب الذي يسود أورواب، 
وهو خروج بريطانيا من االحتاد األوروب وما قد يرتتب على 

ذلك اخلروج من تداعيات حمتملة.
يف اآلونة األخرية، استشهدت »دويتشه فيله« بدراسة توضح 
ما قد يعانيه االحتاد األوروب كله من آاثر ضارة تنجم عن 
أزمة الربيكسيت. ذكر التقرير أن أملانيا سوف تتأثر بشكل 
خاص جراء »خروج بريطانيا من االحتاد األوروب املستقر« 
النطاق  واسعة  أضرار  يف  ببساطة  هذا  يتسبب  أن  وميكن 
تطال صناعات السيارات والتكنولوجيا يف أملانيا وأنه يف أملانيا 

وحدها، من احملتمل فقدان 100000 وظيفة.

قضية اهلجرة والتوصيف املناسب
هناك مشكلة أخرى كانت سبب اإلحباط ومت استخدامها 
مرارًا وتكرارًا للتحريض على الفتنة يف العديد من أحناء العامل، 
مبا يف ذلك هنا يف أملانيا، وهي اهلجرة. على الرغم من كوهنا 
قضية خالفية، فإن احلقيقة هي أن اهلجرة يف الواقع ضرورة ال 

غىن عنها لالقتصادات املزدهرة.

مؤسسة  أجرهتا  حديثة  دراسة  وجدت  املثال،  سبيل   على 
برتلسمان أنه من أجل تلبية الطلب األساسي على العمالة 
أملانيا، كان هناك حاجة إىل 260000 مهاجر سنواًي  يف 

لالنتقال إىل هذا البلد للحيلولة دون تقلُّص حجم العمالة.
من  شرحية كبرية  بلوغ  بسبب  إنه  ابلقول  التقرير  ويستطرد 
السكان سن الشيخوخة، من املرجح أن تتقلص قوة العمل 
يف أملانيا مبقدار الثلث، أو 16 مليون شخص، وذلك حبلول 
املناهض  احلايل  املوقف  تبين  حال  يف  هذا   ،2060 عام 
للهجرة. وابلتايل، فإن إلقاء اللوم يف مجيع مشاكل البلد على 
املهاجرين أمٌر جماٍف لإلنصاف متاما، واحلقيقة هي أن العديد 
الغنية ستتعرض ألزمة كبرية دون اهلجرة.  الغربية  الدول  من 
واحلقيقة هي أن مجيع الدول تعتمد على بعضها البعض وأننا 
نعيش اآلن يف عامل تزداد عرى الرتابط فيه وثوقا بفضل العوملة. 
فبداًل من السعي لبناء احلواجز أو عزل أنفسنا، من الضروري 
يعملوا  الشعوب والدول من شىت اخللفيات وأن  تتعاون  أن 
من أجل الصاحل العام، وينبغي للحكومات أن تضع خطًطا 
مناسبة لضمان العمل املتناغم للدول مع بعضها البعض، وأن 

يتم على املستوى احمللي مساعدة املهاجرين على االندماج.

منصة الشرف
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صفقة القرن، أهي صفقة حقا؟! 
متقلًبا  األوسط  الشرق  يف  الوضع  عقود، كان  مدى  على 
ومهيًجا. لقد ابءت ابلفشل خطط السالم اليت ال حصر 
هلا واليت تسعى إىل تسوية تفاوضية بني إسرائيل وفلسطني. 
خبطة  عديدة  تكهنات  هناك  األخرية، كانت  اآلونة  يف 
سالم جديدة يقال إهنا ُوضعت من قبل الوالايت املتحدة 
وحلفائها. ومع ذلك، وحىت قبل الكشف عنها رمسًيا، يقول 
الظلم  يف  متجذرة  اجلديدة  اخلطة  إن  واخلرباء  السياسيون 
وابلتايل لن حتقق أية نتائج إجيابية. يف الواقع، قبل تقاعده 
األخري كسفري فرنسي لدى الوالايت املتحدة، صرح جريارد 

آراور أن اخلطة »حمكوٌم عليها ابلفشل«.
وابلتايل، فإن صرح السالم العاملي يتم تقويضه بتأثري عوامل 
شىت، كالسياسات العوراء للساسة واحلكومات اليت تعطي 
األولوية ملصاحلها الشخصية والقومية، وتقدمها على العدالة 
إىل  حبال  يؤدي  أن  ميكن  ال  الظلم  هذا  مثل  واإلنصاف. 

السالم واالزدهار.
توضح  عنها  نقلُت  اليت  املختلفة  واملقاالت  الدراسات  إن 
ال  واألمن  السالم  إىل  العامل  افتقار  على  اللوم  أصابع  أن 
ميكن رفعها يف وجه أي دين، سواء كان اإلسالم أو غريه، 
بل هناك عدد ال حيصى من القضااي االقتصادية واجلغرافية 
والسياسية واالجتماعية واليت ُتسهم مجيعها يف تقويض سالم 

العامل.

سبيُل اخللِص الوحيُد
يف هذه اللحظة احلرجة من التاريخ، أؤمن إمياان راسخا بطريق 
واحد فقط لوضع حٍد للتحدايت الكربى يف عصران. هذا 
الطريق الوحيد يقودان إىل اخلالص وينجينا من عامل احلرب 

والصراع، إنه طريق هللا تعاىل.

التعلُّق  بل يف  الثروة،  أو  السلطة  يف  يكمن السالم  ال 
أبهداب هللا عز وجل، وابلتايل فإن ضرورة الوقت تكمن يف 
تعلُّق اإلنسان بربه عز وجل، إن هللا تعاىل يريد من عباده، 
حقوق  ويؤدوا  بسالم  يعيشوا  أن  خلقه،  أفضل  هم  الذين 

بعضهم البعض.
املقدس  املسلمني  كتاب  هو  الذي  الكرمي،  القرآن  إن 
تعاىل،  أنزله هللا  الذي  اإلسالمية،  للشريعة  األول  واملصدر 
حسب معتقداتنا، على النيب حممد ، وحنن نعتربه الشريعة 
األخرية اليت ستدوم حىت يوم القيامة. فيه يقول هللا عز وجل 
إنه عندما يعم االنقسام واالضطراب مجيع أحناء العامل، فإن 

السبب اجلذري هو البعد املتزايد بني البشر  وخالقهم.
 يف مثل هذه األوقات، عندما يتجه العامل حنو حافة اهلاوية، 
إلعادة  ومأموريه  مرسليه  يرسل  ورمحته،  بفضله  هللا  فإن 

البشرية إىل الدين.
يف العصور القدمية، ُبعث األنبياء يف بقاع خمتلفة من العامل 
لتوجيه وهداية أقوامهم. مث أرسل هللا سبحانه وتعاىل، وفًقا 
إلمياننا، النيب حممد  بتعليٍم شامٍل ودائم من أجل اإلصالح 

الروحي واألخالقي للبشرية مجعاء.
 كما ذكرت يف البداية، حنن املسلمني األمحديني نؤمن أنه 
يف هذه احلقبة، أرسل هللا سبحانه وتعاىل مؤسس اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية كمصلح لتوجيه البشرية وإللقاء الضوء 
اليت مت حتريفها وإغفاهلا مدة  احلقيقية  تعاليم اإلسالم  على 
طويلة. لقد ُأرسل لُيظهر للمسلمني وغري املسلمني على حد 
سواء أن اإلسالم دين السالم واملصاحلة واإلخاء والصداقة 
وأن هللا عز وجل حيب أن يعيش الناس يف سالم وأن يفوا 

حبق خالقهم وحقوقهم جتاه بعضهم لبعض.
 شدد املسيح املوعود  مرارًا وتكرارًا، على أنه ال ميكن 
أداء حق هللا دون أداء حقوق خلقه. يف الواقع، فإن القرآن 
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الكرمي يذهب إىل حد القول إن صلوات وعبادة أولئك 
الذين ال يوفون حبقوق خلق هللا ال قيمة هلا وسوف يردها 

هللا تعاىل.
البحث عن ملجأ  إىل  البشر    املوعود  املسيح   دعا 
احلرب  أشكال  من كافة  ينجو  لكي  تعاىل،  يف ظل هللا 
البشرية  فشلت  إذا  أنه  من  أيًضا  حذر  ولكنه  واخلطر. 
يف  ستكون  فإهنا  خالقها،  معرفة  يف  واجباهتا  أداء  يف 
خطر كبري. وقال: لن تكون أورواب وأمريكا يف مأمن من 
الدمار، وكذلك آسيا أو أسرتاليا أو اجلزر أو أي جزء آخر 

من العامل، مهما بلغت من القوة والثروة.
يف ضوء ذلك، فإن أدعييت القلبية هي أن تعرف البشرية 
خالقها وتتجه حنوه، بداًل من حتديق النظر إىل هذا العامل 
املادي وملذاته ووسائل الراحة على أهنا الغاية من الوجود.

 فإنين آمل وأدعو هللا أن تتفهم شعوب العامل واجباهتا جتاه 
العامل مالًذا  البشر حىت يصبح  خالقها وحنو إخواهنا من 

للسالم الذي نتوق إليه مجيًعا ونرغب فيه بفطرتنا.
الذين سيأتون  أسوة حسنة ألولئك  نكون  أن  أدعو هللا 
بعدان، حىت تسعى األجيال القادمة للعيش بسالم، بداًل 
من العمل على إشعال املزيد من فتيل الصراع واالنقسام 
الرخاء  إىل  املؤدية  الطرق  مجيع  بوجهه  ُأغلقت  الذي 

والنجاح.
أدعو هللا أن تنقشع غيوم احلرب والعداوة السوداء املظلمة 
اليت ختيم فوق رؤوسنا وأن يتم استبداهلا بسماء زرقاء أبدية 
من السالم واالزدهار يف مجيع أحناء العامل. أدعو هللا أن 
يوفق البشرية إلنقاذ نفسها من الكارثة الوشيكة ابإلانبة 

إىل هللا تعاىل قبل فوات األوان، آمني. 
 يف اخلتام، أود أن أشكركم مرة أخرى على انضمامكم 

إلينا هذا املساء، شكرًا جزياًل لكم. 

الضيوف خلل الدعاء اجلماعي

أثناء مغادرة أمري املؤمنني

الضيوف يلتقطون صورا تذكارية
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حلمي مرمر -  مصر

الوجود الدوري لبين آدم
أنه  القرآن،  شهادة  يف كتاب    املوعود  املسيح  يقول 
دورّي(،  وجود  آدم  بين  وجود  أن  الفالسفة  عند  )اثبت 
يتصل  اليت  الدائرة  مثل  األرض  يف  اآلدمية  احلياة  أن  مبعىن 
أوهلا آبخرها، فال ُيعَرف من أي نقطة بدايتها، وال إىل أي 
أن  فيه  نقطة  الدائرة كله تصلح كل  تنتهي، فمحيط  نقطة 
النقطة نفسها أن تكون  بداية، كذلك تصلح  نقطة  تكون 
الثالثة من  اآلية  الكرمي يف  القرآن  قال  وبذلك  هناية،  نقطة 
ُلو  تـْ ُهْم يـَ َعَث يِف اأْلُمِّيِّنَي َرُسواًل ِمنـْ سورة اجلمعة ﴿ُهَو الَِّذي بـَ
َوِإْن َكاُنوا  وَاحْلِْكَمَة  اْلِكَتاَب  َعلُِّمُهُم  َويـُ يِهْم  َويـُزَكِّ آاَيِتِه  َعَلْيِهْم 
ْلَحُقوا هِبِْم  ا يـَ ُهْم َلمَّ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي * وَآَخرِيَن ِمنـْ ِمْن قـَ
احْلَِكيُم﴾)1( وال خيتلف علماء األمة اختالفات  اْلَعزِيُز  َوُهَو 
بعثة  فيها  املذكورين  واآلخرين  اآلية،  من  املقصود  أن  بينة 
الذين  وخلفاؤه   ، حممد  هو كأنه  الذي  املهدّي  اإلمام 
فيه  يؤكد    للرسول  حديث  ويف  الكرام.  كأهنم صحابته 
أن أمته كالغيث، وأنه ال ُيدَرى أيهما خري، أوهلا أم آخرها، 
فاآلخرون فيها أشَبُه ابألولني، فال نستطيع أن جنزم على وجه 

الدقة أيهما أخري من اآلخر.
الشبه  من  »خيلق  يقول  األلسنة  على  دارج  مثل  وهناك   
أربعني« وذلك يعين أن الناس متشاهبون إىل حد كبري رغم 
الفروق الدقيقة اجلوهرية بينهم واليت ال يعلمها وال يقدر على 
مثال  احلقيقة  منا هو يف  واحد  فكل  إال هللا،  فيها  الفصل 
ألصل قدمي، ومنوذج حلقيقة سابقة، وخلف لسلف مضى. 
وتلك الصورة متحققة يف عامل اليوم، حيث تعلن املؤسسات 
الفنية من وقت آلخر عن حاجتها لشبيه )عبد احلليم حافظ( 
الوهاب( أو غريهم  الناصر( أو )حممد عبد  أو )مجال عبد 
من الشخصيات العامة، عندما يكونون يف حاجة ملن ميثل 
أدوارهم يف أعمال فنية، لتتحقق املصداقية، ويكون للشبيه 
التأثري املطلوب على املتلقي، ويتقدم هلذه املسابقات القائمة 

على دقة الشبه مئات من األشباه.

واقعية األشباه والنظائر
كذلك دار يف وقت من األوقات أن الزعيم الفالّن الذي 
ُقتل من ِقَبل األعداء أو ُأعدم مل يكن هو الذي رآه الناس، 

اأَلْشَباُه َوالنََّظاِئُر
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إمنا كان شبيهًا له، وأن الشخصية احلقيقية ال تزال حية ُترزق 
ويصدقه  ذلك  نصدق  وكنا  سبيل،  من  إليه  لألعداء  ليس 
الناس من منطلق أن األشباه والنظائر أمر واقع، وتشهد عليه 
احلواس، وتصدقه التجارب.  وكم منا من يكون شبيهًا جلده 
ألبيه، أو جلده ألمه، أو جلدٍّ أكرب ال يعرفه إال الطاعنون يف 
السن، ومنا من يكون شبيه أبيه أو شبيه أمه أو عمه أو خاله 
أو غريهم من سائر الناس، وال يرى أحٌد غضاضة يف إطالق 
أو  لوجود صفة  املاضي،  األصل  على  احلاضر  الشبيه  اسم 
أكثر مشرتَكة بينهما، ومن أجل ذلك ساد تقليد تتفق عليه 
أبمساء  أبناءهم  يسمون  أهنم  وهو  ختتلف،  وال  مجيعًا  األمم 
قرون  منذ  الرتاب  وواراهم  القبور  سكنوا  ممن  هلم  أسالف 
خلت، وهم يعلمون متام العلم أهنم يقصدون ابستعارة أمساء 
السابقني لالحقني التيمن هبم، ولعل أبناءهم يبلغون مبلغهم، 
أو يسريون سريهتم، أو حيققون بطوالهتم، أو تكون هلم نفس 
أن  أبداً  أذهاهنم  يف  يكن  مل  وأهنم  صيتهم،  وذيوع  شهرهتم 
تعاود أرواح الغابرين وحتل يف أجساد أبنائهم، أو يقصدون 
الناس من  احلياة مرًة أخرى. فمن  أمواهتم إىل  بذلك عودة 
وموسى  وإبراهيم  وإدريس،  ونوحًا،  آدم،  أبنائه  من  يسمي 
وعيسى وحممداً تيمنًا أن حيوز أبناؤهم شيئًا من بركات هؤالء 
املقدسني، أو يكون هلم نصيب من فضائل أمسائهم. فتلك 
قضية ال خالف عليها، ويعلمها اجلميع ويتفقون على أهنا 
واقعية وصحيحة، ذلك ألن الواقع يشهد على صدقها، وما 

يشهد الواقع  على صدقه ال يكّذبه مكّذب.
بقي للناس أن يعلموا أن هللا تعاىل مل خيلق عاملا واحداً فقط 
وهو العامل املادّي، رغم أنه أخرب مراراً يف القرآن الكرمي أنه 
ليس راًب لعاملٍ واحد فقط، وإمنا هو رب العاملني، أي أنه رب 
العامل املادي، ورب العامل الروحاّن، ورب عامل احلياة الدنيا، 
ورب عامل احلياة اآلخرة، ورغم ذلك فإهنم يعتربون أن هذا 

العامل هو العامل احلقيقّي وليس من عامل سواه، وأن جناهتم من 
املهالك منوطٌة بنجاهتم من األحداث اليومية اليت ميرون هبا 
من مشكالت العمل وفنت القوم احلاقدين عليهم والكارهني 
لنجاحهم. كذلك يظنون أن فالحهم احلقيقّي منوط بكثرة 
ما حيوزون من أموال وميلكون من أراٍض ويبنون من عمارات، 
وينسون متامًا أن هناك عاملًا آخر هو عامل الروح، قد داسوه 
وملء  الكنوز  وكنز  لألرابح  جنيهم  رحلة  يف  وأمهلوه  متامًا 
اخلزائن، وأن عامل املادة هذا الذي أغرقوا أنفسهم فيه وغابوا 
يف أعماقه ليس عاملًا حقيقيًا، إمنا هو عامل مزّيف، جعله هللا 
تعاىل عالمة - ليس إال عالمًة - على العامل احلقيقّي وهو 

العامل الروحاّن الذي أسقطوه متامًا من حساابهتم.

العامل الروحاين هو األصل والغاية
ولكي نزيد األمر وضوحًا فإننا نؤكد أن العامل احلقيقّي هو عامل 
الروح، وقد جعل هللا تعاىل عامل املادة عليه دلياًل، والشمس 
احلقيقية هي حممد ، وقد جعل هللا الشمس )النجم الذي 
يظهر يف السماء هناراً وخيتفي لياًل( عليه دلياًل، وأن النجوم 

تختلف،  وال  جميعاً  األمم  عليه  تتفق  تقليد  ساد 

وهو أنهم يسمون أبناءهم بأساء أسالف لهم ممن 

سكنوا القبور وواراهم الرتاب منذ قرون خلت، وهم 

يعلمون متام العلم أنهم يقصدون باستعارة أساء 

السابقني لالحقني التيمن بهم، ولعل أبناءهم يبلغون 

مبلغهم، أو يسريون سريتهم، أو يحققون بطوالتهم، 

أو تكون لهم نفس شهرتهم وذيوع صيتهم...
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من  وأحبابه  وأصحابه    هللا  رسول  هي صحابة  احلقيقية 
بعده، وقد جعل هللا جنوم السماء عليهم دلياًل، وأن القمر 
يف  يدور  الشمس  لتلك  مالزمًا  يكون  الذي  هو  احلقيقّي 
الناس  أرض  على  يعكسه  مث  نورها،  من  ويقتبس  فلكها، 
حينما حيل عليهم ليل الشرك، ويغمرهم ظالم الكفر واإلحلاد 
والوساوس والشكوك، وقد جعل هللا القمر )الكوكب( عليه 
دلياًل، وأن النهار والنور احلقيقيني مها اإلميان وهْدي السماء، 
وقد جعل هللا ضوء الشمس ونور النهار عليهما دلياًل، وأن 
الكفر هو الظالم املهلك الذي يورث الضالل والتيه واهلالك، 
وقد جعل هللا غياب الشمس وظالم الليل عليه دلياًل، وقد 
وأرض  الدنيا  ومساوات  الدنيا  وجبال  الدنيا  أهنار  هللا  جعل 
الدنيا وسائر نعم الدنيا على نعم اآلخرة دلياًل ، كما أنه جعل 
احلرمان والقهر والنار والعذاب واألوجاع واآلالم على جهنم 
دلياًل، وجعل ملوك الدنيا على مالك يوم الدين دلياًل، وجعل 
دلياًل.  املالئكة  على  هللا  خللق  املواسني  الطاهرين  الطيبني 
والعصاة  والبغاة  والسفاحني  والقتلة  الطرق  وُقطاع  رّاق  والسُّ
املادة مل  على الشياطني واألابلسة دلياًل ، وكل ما يف حياة 
تكن الغاية من خلقه أن يكون غايًة يف حد ذاته، إمنا الغاية 
منه إال أن يكون على عامل الروح دليال، وأن يكون وسيلة 

ظاهرًة لفهم وإدراك الغاية الباطنة، وأن يكون عكازاً 
وسنداً لألعرج والكسيح، وأن يكون قائداً لألعشى 
واألعمى، وأن يكون عواًن ويقينًا للبصري على زيف 

عامل املادة وحقيقة عامل الروح. 
وليس أدل على ذلك من أن هللا تعاىل خلق اإلنسان 
ذا طبيعتني، مادية وروحية، فله جسد وله روح، وكل 
أيخذ  به،  ويتأثر  فيه  ويؤثر  ابآلخر  يتكامل  منهما 
منه ويعطيه، يضعفه ويقويه، وميرضه ويشفيه، وليس 
كل ما للجسد إال دلياًل على ما للروح، فللجسد 

عني وهلا، وللجسد أذن وقلب وأنف وهلا، وللجسد جتليات 
يف حمبة وبغضاء، ومدٍّ وجذر وجذٍب وصٍد وهلا مثل ذلك، 
حىت األمراض الباطنة اليت تصيب األجهزة الداخلية لإلنسان 
وليس له سبيل ملعرفتها، جعل هللا األعراض اخلارجية عليها 
يف  بشاشة  الفؤاد  يغلف  الذي  للحب  دلياًل، كذلك كان 
الوجه، وكان لألسى الذي يستبد به تقطيب وعبوس شاهد 

عليه.
 فإذا حصل عندان يقني أن لنا أشباهًا ونظائر يف عامل املادة 
يف الوجوه واأللوان والطول والِقصر والصوت والفكر وأسلوب 
احلياة، حىت يف اإلنسان الواحد نفسه توجد الطبيعتان، وقد 
ْبِصرُوَن﴾)2( أال يكون لنا من  ُفِسُكْم َأَفاَل تـُ قال تعاىل ﴿َويِف أَنـْ
األشباه يف عامل السمو الروحاّن، والتطابق النفساّن، ونوال 
القرب الرابّن بعد اتباع أسلوب العبادة نفسه الذي اتبعه أحد 

من الصاحلني السابقني؟
أال يستحق من وصل إىل النقطة النفسية واملكانة الروحانية 
وأهلك نفسه وذبح األّمارة من قلبه، فكان األكثر قراًب من 
هللا، وكان صادقًا معه، ممتثاًل ألمره، متوكاًل غاية التوكل عليه، 
مضحيًا اببنه وحيده الذي أوتَيه على ِكرَبٍ اتالًّ رأسه للجبني 
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فكان  موسى  درجة  انل  ومن  إبراهيم؟  هللا  عند  ُيسّمى  أن 
وحيداً طريداً مستعَبداً هو وقومه وِمْن ورائه جبار يقول للناس 
أان ربكم األعلى، ويقول ما علمت لكم من إلٍه غريي، مث 
عند  ُيسّمى  أن  بنصرته  ويقنٍي يف هللا  وثقٍة  يواجهه يف حتدٍّ 
واملذلة،  اهلوان  َقِبَل  فـَ عيسى،  درجة  انل  ومن  موسى؟  هللا 
وزَهَد يف دنيا الناس، ولبس الرقاع وساح يف األرض يداوي 
أمراض الناس، فيهب العمَي بصارة يبصرون هبا، والصم آذااًن 
نقيًا  يسمعون هبا، والبكم ألُسنًا ينطقون هبا، والرُبَص جلداً 
سليمًا، وعقيدًة متكاملًة مطهَّرًة أن ُيسّمى عند هللا عيسى؟ 
وإبراهيَم  ونوٍح  وإدريَس  آدَم  مناذج  أن  على  خنتلف  ال  قد 
وموسى وعيسى وحممٍد صلوات رب وسالمه عليهم أمجعني 
من حيث الشكل والطول والِقصر ولون البشرة ونربة الصوت 
ولون العينني قد تكون متكررة يف هذه احلياة مرات ومرات، 
القديسني  هؤالء  يَر  مل  منا  أحداً  ألن  ذلك  أحٌد  يدرك  ومل 
بعينيه، وليس عنده يقني كامل بصورهم ومالحمهم احلقيقية، 
حىت يدرك على وجه اليقني أنه قد رأى هلم أشباهًا أو نظائر، 
ويستعذب  الدليل  يفقد  مناكف  أال  ينكره  ال  أمٌر  وهذا 
املعارضة ال لشيء إال للمعارضة فحسب، فما لنا ننكر تكرار 
نفس النماذج النبوية والصديقية بني بين البشر ونرفضها متامًا 
وكأن يف تكرار مناذجهم النفسانية تقليٌل من شأهنم أو حطٌّ 

مستحيلة  متفردة  مناذج  اعتبارهم  يف  أليس  مكانتهم؟  من 
ابهلل،  شرٍك  شبهُة  النظري  ومنقطعة  املثال،  وعدمية  التكرار، 

ألننا أشركناهم يف صفات هي من شأن هللا وحده؟
أليس يف ادعاءاتنا تلك أتليٌه هلم مع هللا، ألنه ما الفرق بني 
منقطع  املثال،  أنه سبحانه عدمي  إال  املخلوقات  وسائر  هللا 
النظري، واحد أحد فرد صمد متفرد يف صفاته اليت ال ينبغي 

أن يشرتك معه فيها أحد؟ 

من سنة هللا تعاىل
فإذا كان من ُسنة هللا يف اخللق أن يكون للناس أشباٌه ونظائر 
يف املادايت، أال يكون ذلك دلياًل على وجود أشباٍه ونظائَر 
هلم يف الروحانيات؟ وإذا مل نكن نستبعد وجود أشباه ونظائر 
اخللقة  حيث  من  والصاحلني  والشهداء  والصديقني  لألنبياء 
أشباٍه  بوجود  يقول  من  نستبعد  أن  لنا  جيوز  فهل  املادية، 
الروحانية  والعالقة  النفسية  النقطة  حيث  من  هلم  ونظائَر 

والقرب اإلهلّي؟
سلفوا  قوم  أبمساء  قومًا  يسمي  الكرمي  القرآن  وجدان  وإذا 
يف  بينهم  تشابه  لوجود  السنني  آبالف  زماهنم  قبل  وقضوا 
أحواهلم ومدى قرهبم من هللا أو بعدهم عنه، فرتاه يف آايت 
عدة من الفرقان العظيم يقول ﴿اَي َبيِن ِإْسرَاِئيَل اْذُكرُوا ِنْعَميِتَ 

ــوان والطــول والِقــر  ــر يف عــامل املــادة يف الوجــوه واألل ــا أشــباهاً ونظائ ــا يقــني أن لن ــإذا حصــل عندن  ف

والصــوت والفكــر وأســلوب الحيــاة، حتــى يف اإلنســان الواحــد نفســه توجــد الطبيعتــان، وقــد قــال تعــاىل 

وَن﴾)2( أال يكــون لنــا مــن األشــباه يف عــامل الســمو الروحــايّن، والتطابــق النفســايّن،  ﴿َويِف أَْنُفِســُكْم أََفــاَل ُتْبــِرُ

ــايّن بعــد اتبــاع أســلوب العبــادة نفســه الــذي اتبعــه أحــد مــن الصالحــني الســابقني؟ ونــوال القــرب الرب
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اْلَعاَلِمنَي﴾ َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ َعَلْيُكْم﴾)3(، ﴿وََأنِّ  َعْمُت  أَنـْ الَّيِت 
ِفرَْعْوَن  آَل  َنا  وََأْغرَقـْ َناُكْم  َفَأجْنَيـْ اْلَبْحَر  ِبُكُم  َنا  رَقـْ فـَ ﴿َوِإْذ   ،)4(

َناُكْم ِمْن آِل ِفرَْعْوَن َيُسوُموَنُكْم  ْنُظرُوَن﴾)5(، ﴿َوِإْذ َأجْنَيـْ ُتْم تـَ وَأَنـْ
َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم﴾)6(، فهل  َقتُِّلوَن أَبـْ ُسوَء اْلَعَذاِب يـُ
عندما  النعم  هبذه  عليهم  أنعم هللا  الذين  إسرائيل  بنو  كان 
حىت    النيّب  عهد  يف  ُيرزقون  أحياًء  موسى  رفقاء  كانوا 
أن  لنا  جمّوزاً  ذلك  يكون  أفال  اخلطاب؟   هذا  إليهم  يوّجه 
الصادقني  املخلصني  عباده  أحَد  يسمي  عندما  هللَا  نصدق 
ويناديه )اي عيسى( كما  بن مرمي،  الطاهرين عيسى  األمناء 
بين  )اي  النبيني  خامت  عهد  يف  متامًا  يشبهوهنم  الذين  اندى 
إسرائيل( ألنه وجده حائزاً لصفاته، متمتعًا بكماالته، متخلقًا 
أبخالقه، ظرُفه كظرفه، وأحواُل أمته كأحوال أمته، وأمراُضهم 
وذات  األدوية  بنفس  مرضاهم  يعاجلان  كأمراضهم، كذلك 

األسلوب؟ فيناديه قائاًل له: )إاّن جعلناك املسيح بن مرمي(؟
مرمي  بن  عيسى  املسيح  جعل  الذي  تعاىل  هللا  هو  أليس 
الناصرّي مسيحًا ، فمسحه من بركته وأيده بروح منه؟ أليس 
للوساوس  ابب  أغلق كل  عندما  مرمي  ابن  جعله  من  هو 
والشرور والذنوب واآلاثم عن نفسه وأحصن كل فروجه عن 
الشيطان فسدَّ عليه كل منفذ ينفذ إليه منه، وأغلق عليه كل 

ابب يصل إليه من خالله، فأفلح؟
 أليس هللا من قال ملرمي ﴿ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإنَّ اللََّ 

رُِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه امْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ﴾ )7(  أال  َبشِّ يـُ
تعلن هذه اآلية بصراحة ملحة على األفهام كي تفهم أن هللا 
هو الذي جيعل املسيح مسيحًا، ويسميه مسيحًا، أليس لنا 
يف املسيح الناصرّي دلياًل على أن هللا وحده هو الذي جيعل 
من يشاء مسيحًا، فيخلع عليه خلعته ويسميه ابمسه لفرط 

التشابه والتناظر بينهما؟
لو أن مرمي الصديقة رضي هللا عنها هي اليت مست وليدها: 
عيسى بن مرمي، رمبا كان إطالق هللا تعاىل على مرزا غالم 
إمنا  نوعه،  من  فريداً  حداًث  مرمي(  بن  )عيسى   : أمحد 
وضع هللا تعاىل لنا يف كتابه العزيز ما يدل أنه هو تعاىل من 
يسمي العيسويني واملسحاء واملرمييني، ليشري لنا إبصبع رابنية 
أنه هو الذي يسمي مسيحه بن مرمي هبذا االسم، ولن يطلقه 
  الناصرّي  للمسيح  املثال  يثبت  هنا  والداه، ومن  عليه 
من شىت جوانبه، فينكسر ادعاء ألوهيته، ويندحر تفرده مبا 
ليس لغريه، وينكسر الصليب، وتتهاوى النصرانية من حياة 
  الناس وقلوهبم، ويعلو دين هللا اإلسالم، ويتقلد نبيُّه حممد
أومسته ونياشينه، ويرتبع على عرش ختم النبوة بال منازع وال 
شريك، وتكون ُسنة هللا يف اخللق ساريًة مل خيرج عنها أحد، 
حيث قال سبحانه: ﴿َوَخَلْقَناُكْم َأْزوَاًجا﴾ )8(، ليس من بين 
لتستقيم حياته،  إليه  ونظري حيتاج  يشبهه،  مثيل  له  إال  آدم 

وتتجلى صفاته.

أليس يف اعتبارهم مناذج متفردة مستحيلة التكرار، وعدمية املثال، ومنقطعة النظري شبهُة رشٍك بالله، ألننا أرشكناهم يف 

صفات هي من شأن الله وحده؟ أليس يف ادعاءاتنا تلك تأليٌه لهم مع الله، ألنه ما الفرق بني الله وسائر املخلوقات 

إال أنه سبحانه عديم املثال، منقطع النظري، واحد أحد فرد صمد متفرد يف صفاته التي ال ينبغي أن يشرتك معه فيها أحد؟ 
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وألن األشياء تتميز بضدها، ومن أجل أن ُيظهر هللا سبحانه 
نْقَص املخلوقات وافتقار مظاهر الطبيعة مجيعًا بعضها  إىل 
نفسها  أسباب خلق  إمكانية حيازهتا على  بعض، وينسف 
امللحدون، فقد جعلها يف حالة حاجٍة  بنفسها كما يدَّعي 
بعض  خص   فقد  وجودها،  ليستقيم  لغريها  ودائمٍة  ماّسٍة 
لتتجلى  األخرى،  املخلوقات  من  نزعه  قد  مبا كان  خملوقاته 
فيما  والتكامل  املخلوقات،  بني  املزاوجة  من  احلكمة  روعة 
بينها، وال تستقيم احلياة ابنفصال كل منها عن غريه، واكتفائه 
احلياة  صالح  وإمنا كان  ضده،  إىل  حاجته  وعدم  بنفسه، 
ودوامها يتوقف على التكامل والتناغم بني مظاهر احلياة اليت 
متضافرة،  متكاملة  احلقيقة  يف  لكنها  متنافرة،  للناظر  تبدو 
واملاء  والنهار،  والليل  واألرض،  والسماء  واألنثى،  كالذكر 
فكيف  وإال  والتعاسة،  والسعادة  والبغضاء،  واحلب  والنار، 
يعرف الناس للنور فضاًل لو مل يكونوا قد سبق هلم أن اتهوا 
يف جماهل الظلمات؟ وكيف حيبون الصدق لو مل يكتووا بنار 
الكذب؟ وكيف يتمسكون مبنهج هللا لو مل جيربوا أن يسلكوا 
ومفاسدها؟ وكيف  خبَثها  أبعينهم  ويروا  الشياطني  مسالك 
أايم  املهالك  يف  هتاووا  قد  يكونوا  مل  لو  ابإلميان  يعتصمون 

تعلقهم حببال الكفر واإلحلاد؟ 
إن هلل تعاىل أساليب متنوعًة يف تفهيم حكمته للناس، فتارًة 

يفهمهم أبسلوب املزاوجة بني األشباه والنظائر، واترًة أخرى 
فال  ضده،  إىل  ضد  حباجة كل  التكامل  أبسلوب  يفهمهم 
تتجلى الصفات غاية التجلي إال ابملقارنة بني األبيض الذي 
حيوي داخله كل األلوان، واألسود الذي ليس فيه أي لون، 
فقد  النسق،  هذا  ذات  األلوان مجيعًا. وعلى  إىل  يفتقر  بل 
فهََّمنا هللا تعاىل كيف كان املسيح األول وكيف كانت آايته 
وسريته يف قومه أبن أرسل لنا املسيح الثان ليكون عليه دلياًل، 
وإهالك  فطرته،  املوعود،ونقاء  املسيح  ُحسَن  فهََّمنا  كذلك 
إليه  حاجتنا  وشدَة  روَحه،  ابذاًل  اإلصالح  ليحقق  نفسه 
وضرورَة نزوله يف هذا الزمان، من ُقبح وجه الدجال، وفساد 
منه  ينُج  مل  الذي  األرض  وإفساده يف  طبعه، وسوء طويته، 

دواب األرض وطيور السماء.
فيا أيها الناس إن هللا تعاىل يقدم لكم األدلة والرباهني والتعليم 
رق واألساليب فالتزِموا هدَيه، واتبعوا ُسنَنه،  والتفهيم بشىت الطُّ

َله، وال تكونوا من املمرتين املكذبني اهلالكني . واسلكوا ُسبـُ

________
اهلوامش:

1. اجلمعة 3-4    2. الذارايت 22    3. البقرة 41     4. البقرة 48      

5. البقرة 51       6. اأَلعراف 142  7. آل عمران 46    8. النبأ 9

لو أن مريم الصديقة ريض الله عنها هي التي سمت وليدها: عيىس بن مريم، رمبا كان إطالق الله تعاىل عىل 

مرزا غالم أحمد : )عيىس بن مريم( حدثاً فريداً من نوعه، إمنا وضع الله تعاىل لنا يف كتابه العزيز ما يدل 

أنه هو تعاىل من يسمي العيسويني واملسحاء واملرمييني، ليشري لنا بإصبع ربانية أنه هو الذي يسمي مسيحه بن 

مريم بهذا االسم... فينكرس ادعاء ألوهيته، ويندحر تفرده مبا ليس لغريه، وينكرس الصليب... ويعلو دين الله 

اإلسالم، ويتقلد نبيُّه محمد  أوسمته ونياشينه، ويرتبع عىل عرش ختم النبوة بال منازع وال رشيك....
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الفهم العقلين لُبشرى عودة املسيح حبسب العهد اجلديد
َطرحت إحدى صفحات التنصري املسيحية عرب أحد مواقع 
املسيح  السيد  تبشرياًي عن عودة  التواصل االجتماعي سؤااًل 
إىل الدنيا اثنية وصاغته هكذا: »هل تعلم أن يسوع املسيح 
سيأيت اثنيًة؟« وكان ذلك رمبا لتكون اإلجابة تقريرية بـ »نعم« 
حبسب  ابإلجياب  التقرير  فينتشر  املتوارث  اإلميان  على  بناء 
اإلجابة  لتكون  أو  سواه؛  ما  على  ويسود  املسيحي  املعتقد 
استفهامية تعجبية ب »كيف؟!« انطالقا من غرابة املوضوع 
وعدم منطقيته يف عصٍر أصبح كل ما هو ديين ُمقدس خيالف 
العقل صراحًة وليس له سبيل إىل التربير املنطقي وصار ال يعول 
عليه. فال بد واحلال هكذا أن يكون اجلواب ُمتحلًيا بسمات 
العقيدة اإلسالمية السوية واملنزهة عن اخلرافة، ويكون مدعوما 
مع ذلك بنصوص كتاب املسيحيني املقدس، فكان كالتايل: 
نعم، أعلم أن املسيح أييت اثنيًة؛ ولكن جميئه هذا يكون مُمثاًل 
الذي  املعروف  الناصري  املسيح  ذلك  يف شخص آخر غري 
َنْت نصوص الكتاب املقدس  ُأرسل يف بين إسرائيل. ولقد بيـّ
ابألدلة الواضحة املباشرة واملُركبة على ذلك، مبا ال يدع جمااًل 

للشك حوله.

)مبصطلح  املسيح   يف  جتسد  قد  سبحانه  هللا  فإذا كان 
قد  الذي  املسيح،  يسوع  جتلى يف شخص  أي  املسيحيني( 
مات يف اجلسد ولكنه حي ابلروح، كما صرّح بذلك القديس 
املسيح  السيد  تالمذة  أهم  وهو  رسائله،  إحدى  يف  بطرس 
أجل  من  واحدة  مرة  أتمل  أيًضا  املسيح  »فإن  قال:  حيث 
البار من أجل األمثِة، لكي يقربنا إىل هللا، مُمااًت يف  اخلطااي، 
اجلسد ولكن حُمًي يف الروح«)1(، فهذا يعين أن هللا عز وجل 
حني أييت يف الزمن األخري ليدين العامل فسوف يصطفي جسًدا 
ُمقدًسا آخر غري جسد السيد املسيح يسوع الناصري الذي 
مات سلًفا؛ ألنه، حبسب بولس يف رسالته إىل العربانيني، كان 
على الناس أن ميوتوا مرة واحدة فحسب! حيث قال: »وكما 
وضع للناس أن ميوتوا مرة مث بعد ذلك الدينونة )أي القيامة 
لكي  م  ُقدِّ بعدما  أيًضا،  املسيح  هكذا  املسلمني(،  مبصطلح 
حيمل خطااي كثريين، سيظهر اثنية )يعين يف شخص آخر( 

بال خطية للخالص للذين ينتظرونه«)2(. 

إضاءات على النبوءة السابقة
ومن هذا الكالم السابق والواضح واملباشر فإذا أردان أن ُنثبت 

حممد مصطفى - مصر

الَمِجيُء الثَّاِني ِلْلَمِسيِح

ِرَكِة الِتي َغيََّرت الَعاَلَم َزاُمِن َمَع الشَّ ِبالتَّ
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فشل ادعاءات التجسد هلل سبحانه وتعاىل، والتأله املنسوب 
إىل املسيح، لوجدان ما ينفي ذلك، فإن اجلسد امُلمات الذي 
العهد  يعود )حبسب نصوص  أن  له  اثنية وال حيق  يعود  لن 
وإذا  ألوهًيا،  تسميته جسًدا  ميكن  ال  الذكر(  سالفة  اجلديد 
كان املسيحيون يتغنون دائًما بضرورة موت ابن هللا املتجسد 
لتتحقق بناء عليه الكفارة ويتم الفداء، فإن استحالة العودة 
تنفي عنه األلوهة متاًما  امُلمات  إليها هنا هلذا اجلسد  املشار 
وتضعه يف مصاف امُلصطفني األخيار الذين جتلت وانعكست 

يف صفاهتم صفات هللا خالقهم كما تتجلى على آخرين.
البشري  املوت  وبناء على ذلك 
واحملال العودة ألحٍد بعده، فكان 
على هللا الصادق واملوِف بوعده 
عودة  أي  به،  َبّشر  ما  ُيتم  أن 
حيدث  ال  هذا  ولكن  املسيح، 
جل  هللا  أقره  ما  مع  ابملخالفة 
ألصبح  وإال  قليل،  منذ  شأنه 
واألفعال  األقوال  متضارب 

سبحانه.. إمنا حيدث ذلك حبسب سنة هللا القدمية والسارية 
يف اخللق، أي ببعث األنبياء املعصومني الذين ال يتفوهون إال 
مبا أمر هللا به وال يفعلون إال ما يرضيه عز وجل وعلى أيديهم 

يكون اإلصالح.
وكونه  األخري  الزمن  يف  ومبجيئه  املوعود  املسيح  حالة  ويف 
ألن  أيًضا  مسيح  فهو  الناصري،  املسيح  غري  آخر  شخًصا 
لتنفيذ مقاصده  هللا مسحه أي أعطاه اإلذن واختاره وأقامه 
من القوم)3(. وألن هللا وعد بعودة املسيح فال بد يف اآليت أن 
يكون مسيًحا بنفس املواصفات اإلصالحية اليت كان يتحلى 
هبا املبعوث األول أي الناصري الذي أتى عليه املوت، ذلك 

إيفاًء للوعد اإلهلي مبا ال جيعل للخرافة حمال.

عودة يف هيئة جللية 
وملواجهة هذه التصاريح الكتابية ألانس مقدسني لدى إخوتنا 
من  إايها  قبوهلم  بدايًة  معظمهم  من  ُينتظر  فال  املسيحيني 
متيل  عموًما  البشرية  النفس  فطبيعة  وضوحها،  رغم  فورهم، 
سفر  إىل  احلال  هذه  مثل  يف  ُيهرعون  لذا  االعرتاض..  إىل 
الكتاب  الذي كتبه يوحنا الالهويت، وهو آخر أسفار  الرؤاي 
املقدس، للخروج من مثل هذا املأزق املذكور يف منت العهد 
اجلديد بتصريح من أكابر التالميذ، أي القديس بطرس؛ وأهم 
التاريخ املسيحي فيما بعد وأعالهم درجة عند  شخصية يف 
اآلخر  اجمليء  يصورون  فنراهم  بولس.  أي  اآلن  املسيحيني 
للمسيح أبنه سيكون يف شكله األلوهي اجلاليل حبسب ما 
الصوت  ألنظر  »فالتفتُّ  الرائي  يذكر  إذ  الرؤاي  سفر  قّدمه 
مناير من ذهب،  رأيت سبع  التفتُّ  وملا  تكلم معي.  الذي 
بثوب  متسرباًل  إنسان،  ابن  شبه  املناير  السبع  وسط  ويف 
وأما  ذهب.  من  مبنطقة  ثدييه  عند  ومتمنطًقا  الرجلني،  إىل 
وعيناه  األبيض كالثلج،  فأبيضان كالصوف  وشعره  رأسه 
كلهيب انر. ورجاله شبه النحاس النقي، كأهنما حمميتان يف 
أتون. وصوته كصوت مياه كثرية. ومعه يف يده اليمىن سبعة 
ووجهه  فمه،  من  خيرج  حدين  ذو  ماٍض  وسيف  كواكب، 
عند  سقطت  رأيته  فلما  قوهتا.  يف  تضيء  وهي  كالشمس 
رجليه كميت، فوضع يده اليمىن عليَّ قائاًل يل: »الختف، أان 
هو األول واآلخر، واحلي. وكنت ميًتا، وها أان حي إىل أبد 
اآلبدين«)4(، وهذا كما هو واضح كالم راٍء يف رؤاي منامية، 
يؤول  بل  حبرفيته  يؤخذ كذلك  ال  أنه  إال  ُنكّذبه  ال  وحنن 
وُيفسر، ففي املسيحية الرؤاي ضرب من ضروب احللم ُتفسر 
اخلرايف  التصور  بعيًدا عن  الواقع،  الواعي يف  العقل  يقبله  مبا 
-الذي قد ُترى به- يف حتققها. واحللم والرؤاي يف املسيحية مها 
وسيلة لتبليغ رسالة من هللا وإعالن كلمته ومشيئته لعبيده.)5( 
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﴾﴿

فمهما كانت صورة الرؤاي، سواء كانت متحركة كرؤية يعقوب 
ومالئكة  السماء  ميس  ورأسه  األرض  على  املنصوب  للسلم 
لسلة  أو ساكنة كرؤية عاموس  عليه.)6(،  هللا صاعدة وانزلة 
لتبليغ رسالة من  القطاف.)7( فإهنا يف مجيع احلاالت كانت 
هللا )8(، وكما رؤاي يوسف للكواكب والشمس والقمر فأّوهلا 

يعقوب أبيه مبا يناسب الفهم الطبيعي للبشر ومل يشطط.
ومع وجوب أتويل ما ُيرى من األحالم والرؤى مبا ال يناقض 
املنطق والتصورات املقبولة، فعلى املسيحيني أن ال يغفلوا عن 
قاعدة كتابية هامة تفيد استحالة رؤية البشر هلل متاًما كما قيل 
عنه تعاىل أتكيًدا: »ساكًنا يف نور ال ُيدىن منه، الذي مل يره 

أحد من الناس وال يقدر أن يراه«)9(.
وبذلك نكون أمام متالزمة وجوب جميء املسيح يف شخص 
أبًدا؛  ُيرى  ال  الذي  هللا  من  وأبمر  سلًفا  مات  للذي  مثيل 
املواعيد  الظروف وحلول  لزاًما علينا خاصة مع حتقق  فصار 
والعالمات املؤذنه مبجيء املسيح أن نبحث، إذ قد حدث 
التينة  أغصان  أورقت  وقد  وأنذر،  املسيح  عنه  أخرب  ما  كل 
أفال من  املسكونة كما سنرى،  الصيف وأحرق  وحل فصل 

خُمّلص؟!

مواعيد زمنية وعلمات جغرافية
مل يرتك السيد املسيح الناصري اتباعه دون أن حُيدد هلم عالمة 
اآلن  أصبحت جلية  نبوءات  الثان ومكانه عرب  اجمليء  زمن 
بعد وقوعها وحتققها. فقد ذكر  فيما ذكر من عالمات 
حول ذلك أمرعظيم الشأن إذ قال: »ها أان أنذركم. فإن قالوا 
لكم: ها هو يف الربية! فال خترجوا إىل هناك، أو ها هو يف 
ابن اإلنسان يكون  البيوت! فال تصدقوا، ألن جميء  داخل 
مثل الربق الذي يلمع من املشرق ويضيء يف املغرب. وحيث 
جغرايف  حتديد  من  فياله  النسور«)10(.  جتتمع  اجليفة  تكون 

وزمين ممتاز للمتفحصني!
لقد بني السيد املسيح الناصري أن جميء مسيح آخر الزمان 
»املوعود« سيكون كربوز ليس له نظري يف وقته، يلمع كالربق، 
ويظهر يف أرض الشرق، وميتد أثر نوره حىت أقاصي األرض 
من اجلهة األخرى منها، فإذا كان قائل هذا الكالم هو املسيح 
»من  قوله:  ُيفهم  أن  ُبد  فال  فلسطني،  وطنه  ويف  الناصري 
املشرق ويضيء يف املغرب« أبنه سيظهر ابرزًا المًعا كالربق يف 
الناحية الشرقية من خريطة العامل، وُيسمع ويرى أثره يف الغرب 
النطاق اجلغرايف  الناصري  منها. فها قد حدد السيد املسيح 
العام جمليئ املسيح املوعود، مث جنده ضيََّق هذا النطاق أكثر 
بذكر عالمة فيها ما يليب ذلك الغرض فقال: »وحيث تكون 
اجليفة جتتمع النسور« وهي عالمة عظيمة الشأن جتمع بني 

حتديد الزمان وأتكيد املكان أيًضا.
وبيانه كالتايل:

حركة الكشوف اجلغرافية وشركات اهلند الشرقية األوربية
لقد عرف التاريخ احلديث أول شكل من أشكال االستغالل 
الرمسي املُنظم منذ أن بدأ ما ُيسمى حبركة الكشوف اجلغرافية 
استعماراًي  تتسابق  األوربية  الدول  نشطت  خالهلا  من  واليت 
يف استغالل األراضي وما عليها من بشر وموارد يف اجلنوب 
العامل مث التحول غراًب، وقد بدا هذا االستغالل  والشرق من 
العابرة للقارات  يف شكله التجاري أواًل مبا ُعرف ابلشركات 
فصارت مسة العصر؛ فهي نتاج الكشوف اجلغرافية املذكورة، 
فربزت النسور التجارية املتحينة لكل فرصة لالنقضاض على 
أي فريسة مكسورة أو جيفة هزيلة ملقاة لقنصها وهنشها.)11( 
الشرقية  اهلند  التجارية ممثلة يف شركات  النسور  وكانت هذه 
متعددة اجلنسيات كاهلولندية والدمناركية والربتغالية والفرنسية 
والسويدية وأبرزها اإلجنليزية اليت تفوقت وهيمنت على الكل. 
وال يغينب عن الذهن أن اهلند هي أقدم املستعمرات وأمهها 
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من  خيضت  اليت  الصراعات  جراء  فكانت  اإلطالق؛  على 
أجلها والشركات اليت أقيمت حوهلا مصداًقا للنبوءة »حيثما 

تكون اجلثة جتتمع النسور«.

جميء املوعود وحتقق الوعود
فلما كان ذلك التوافق الزمان واملكان بناء على النبوءة، أصبح 
لزاًما على املهتمني أن يبحثوا، وعلى املتلهفني أن يشخصوا، 
وينصتوا لصوٍت برز المًعا يف عني ذلك املكان، ويف خواتيم 
الغرب  مقاله يف  مُسع  ويصدح حىت  يقول  وأخذ  الزمان  هذا 
إىل  امسك  »سأذيع  أرسله  عمن  أخرب  وقد  األرض.  أقصى 
أطراف األرضني بعزة، وأرفع ذكرك، وألقي حمبتك يف القلوب. 
»جعلناك املسيح ابن مرمي«)12(، وقد وضح علة تطابق املسمى 
حضرة مرزا غالم أمحد بينه وبني املسيح الناصري فقال: »وكل 
الزمن  من  األخري  اجلزء  يف  الدنيا  يف  ستنتشر  املفاسد  هذه 
األخري بواسطة الداينة املسيحية. عندها هتيج روحانية املسيح 
املثيل  بصورة  فتنزل  ابجلالل.  نزوهلا  وتقتضي  متناهية  بشدة 
اجلاليل وينتهي ذلك الزمن«. )13(، كما ُأخرب إبهلام ممن أرسله 
يف هذه احللة أيًضا »وما كان هللا ليرتكك حىت مييز اخلبيث من 
الطيب. ُكنُت كنزًا خمفًيا فأردُت أن ُأعرف. أنت الواسطة بيين 
وبني اخللق، نفخت فيك روحي. ُنصرت، والت حني مناص. 
ابحلق نزلت وحتققت بك أنباء األنبياء«.)14(، فلو أتملنا يف 
الوارد يف  للكالم  منطقًيا  مفسرًا  لوجدانه  األخري  اإلهلام  هذا 
رؤاي يوحنا الالهويت القائل: »الختف، أان هو األول واآلخر، 
واحلي. وكنت ميًتا، وها أان حي إىل أبد اآلبدين! آمني« فهذا 
هو املسيح املوعود الذي بّشر بقدومه املسيح الناصري وحدد 
للمنتظرين مواعيده والعالمات -هذه بعضها- فتطابقت يف 
للسمع  أذانن  لديه  من كان  والنبوءات..  اآلايت  شخصه 

فليسمع، وليخضع.

اهلوامش:
1. رسالة القديس بطرس األوىل 3/ 19-18

2.  الرسالة إىل العربانيني 9/ 28-27
3. دائرة املعارف الكتابية ص130 جملد7 حتت كلمة »مسيح«

4. رؤاي يوحنا الالهويت 1/ 10ـ18
5.  دائرة املعارف الكتابية، حتت كلمة حلم ج3، ص155 وحتت كلمة 

رؤية ج4، ص19، 20
6. تكوين 28: 18

7. عاموس 8: 1
8.  املرجع السابق ص20

9. رسالة بولس إىل تيمواثوس 6/ 16
10.  إجنيل مىت24/ 25-28 الرتمجة العربية املشرتكة »األخبار السارة«

11.  كتاب »الشركة اليت غريت العامل«،  نك روبينز، ترمجة كمال املصري
12. إهلام تلقاه حضرة مرزا غالم أمحد اإلمام املهدي واملسيح املوعود عام 

1891 وسّجله يف كتاب إزالة األوهام
13. مرآة كماالت اإلسالم الطبعة احلديثة ص220،221

14. إهلام تلقاه حضرة مرزا غالم أمحد اإلمام املهدي واملسيح املوعود عام 1897

ورقة نفدية من شركات اهلند الشرقية ويبدو فيها صورة النسر

...فكانـــت جـــراء الراعـــات التـــي خيضـــت مـــن 

أجلهـــا والـــرشكات التـــي أقيمـــت حولهـــا مصداًقـــا 

ـــور«. ـــع النس ـــة تجتم ـــون الجث ـــا تك ـــوءة »حيث للنب
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حضرة مرزا مسرور أمحد
�أيده هللا بنرصه العزيز

اخلليفة اخلامس ل�سيدان امل�سيح املوعود عليه ال�الم
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اجلزء الثاين )ح 42(

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih
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;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

€ÁÅ›;Ö·]ö;Å⁄•;ÏË¡\Å÷’;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\;∞b;„iµÖh;ÃÖå;◊ëtÂونال شرف ترجمته إلى اللغة العربية الداعية طاهر نديم

 مقدار طعامه
لقد ورد يف القرآن الكرمي عن الكفار: ﴿أَيُْكُلوَن َكَما أَتُْكُل 
َعاُم﴾ )حممد 13( وورد يف احلديث الشريف: »اْلُمْؤِمُن  اأْلَنـْ
َأْمَعاٍء.«  َعِة  َسبـْ يِف  أَيُْكُل  وَاْلَكاِفُر  وَاِحٍد  ِمًعى  يِف  أَيُْكُل 

)البخاري، كتاب األطعمة(
واملراد من ذلك أن املؤمن أيكل الطيب وأيكل أقل بكثري 
من أهل الدنيا أو من الكافر. فإذا كانت هذه حالة املؤمن 
يتوفر  يكن  مل  السالم.  عليهم  واملرسلني  األنبياء  ابل  فما 
بل كان  فحسب  واحد  طبيخ  إال    النيب  مائدة  على 
السويق أو التمر أو قدح من احلليب هو غذاؤه. وعمال 
ا  جدًّ األكل  قليل  أيضا    حضرته  السنة كان  هبذه 
لدرجة يندهش َمن يرى كمية الطعام الذي كان حضرته 
يتناوله ابملقارنة مع العمل والسعي الذي كان يقوم هبما ليل 
هنار، وال بد أن يقول عفواًي كيف ميكن له البقاء على قيد 

احلياة هبذا القدر القليل من الطعام. مل يكن حضرته أيكل 
الطعام ملء بطنه مهما كان الطعام لذيًذا وشهيًّا، ومهما 
اشتد جوعه. كان عموًما يتناول وجبتني يومًيا، وإذا كان 
معتل الصحة فكان يكتفي بوجبة واحدة فقط يف النهار 
بكوٍب  يفطر صباًحا  أحيااًن  ذلك كان  إىل  إضافة  كله. 
يكن حضرته مشغوًفا  مل  الشاي. وحبسب مشاهديت  من 

ابألطعمة اللذيذة والشهية.

وقت تناوله الطعام
كان حضرته يتناول الوجبة الصباحية عموًما ما بني الساعة 
صالة  بعد  من  العشاء  ووجبة  الظهر،  أذان  إىل  العاشرة 
املغرب وحىت قبل وقت النوم. واندرًا ما تناول حضرته غداًءا 
بعد الظهر. مل يعتد  على تناول الوجبة املسائية قبل 
املغرب عموًما إال أنه أحيااًن اندرة كان يتناوهلا قبل املغرب 
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أيضا. كان يعتاد على تناول العشاء يف موعدين خمتلفني؛ 
كان يتعشى يف بيته بعد صالة العشاء يف األايم اليت كان 
يظل خارج البيت إىل ما بعد صالة املغرب والعشاء، وإال 

فكان يتعشى عموًما بني املغرب والعشاء.
الضيوف  مع  الطعام  يتناول  طويلة  مدة  إىل  ظل حضرته 
على مائدة تقام يف الغرفة املستديرة أو يف املسجد املبارك 
حيث كان اخلواص من الضيوف جيلسون معه على تلك 
املائدة، وهم أولئك الذين كان حضرته حيدد أمساءهم. كان 
إىل  العشرة  بني  يرتواح  املائدة  تلك  على  الضيوف  عدد 

عشرين أو مخسة وعشرين تقريًبا. 
الطعام  يتناول  فأحيااًن كان  البيت  يف  أكل حضرته  وإذا 
لوحده إال أنه يف معظم األحيان كان أيكل مع أم املؤمنني 
أو أحد األطفال أو كلهم. وكنت أان أيضا أحظى بشرف 
اجللوس على هذه املائدة العائلية عند وجودي يف قاداين.

كان  يتناول السحور يف البيت دوًما لوحده أو مع 
خارج  أكل  إذا  إال  البيت  يف  موجودين  رجلني  أو  رجل 
البيت فلم يكن أيكل مع أحد يف إانء واحد. مل يكن هذا 
ما أمر به حضرته ولكن اخلدام كانوا يقدمون له الطعام يف 
أوان منفصلة احرتاًما له، والضيوف اآلخرون أيضا أيكلون 
يف أوان منفصلة عموًما ما عدا بعض املناسبات اخلاصة.

كيف كان  يتناول الطعام؟
إذا كان حضرته  يف اجمللس فعند إقامة املائدة أو وضع 
الطعام على السفرة أمامه كان يسأل قائال: هل نبدأ؟ وكان 
يتخلف  مل  وأنه  اجلميع  السؤال عن وصول  بذلك  يقصد 
أمام  ُوضع  قد  الطعام  أن  أو  الطعام،  مائدة  أحدهم عن 
اجلميع أم ال؟ وبعد تلقي اجلواب كان يبدأ تناوله بتمهل 
يتكلم  أحيااًن  الطعام كان  تناوله  وأثناء  وبتمضيغ.  وبطء 

أيضا حول مواضيع شىت. كان حضرته  يتناول كمية 
ما  مأدبة  يف  أمامه  ُوضع  وإن  الطبيخ.  من  ا  جدًّ ضئيلة 
طبختان أو ثالثة أخذ واحدًة منها فحسب، وكان يظهر 
من  انتهائه  بعد  أمامه  من  يؤخذ  الذي  الطبيخ  إانء  من 
الطعام وكأنه مل ميسسه ومل أيكل منه شيًئا. مل يكن حضرته 
معتاًدا على أكل اللحم الكثري أو اخلضار الكثرية بل يف 

* تنويه: كنا قد نشران يف عدد الشهر املاضي يوليو 2019 هذه الصورة لسيدان 
املسيح املوعود  ، ويبدو فيها إىل جوار حضرته أحد أجناله، ذكران خطأ أنه 
حضرة املصلح املوعود ، بينما هو حضرة مرزا شــريف أمحد . فها حنن يف 
هــذا اإلصــدار نتــدارك اهلفــوة يف التعليــق علــى الصــورة.. فنتوجــه ابلشــكر إىل مجيع 

اإلخوة األفاضل الذين لفتوا انتباهنا إىل هذا األمر.

* وعلى ميني حضرته جنله مرزا شريف أمحد   سيدان املسيح املوعود
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﴾﴿

معظم األحيان ميس اخلبز ابحلساء وأيكله. 
كان أيخذ لقمة صغرية، بل كان يقطع اخلبز قطًعا صغرية 
املائدة  من  قيامه  عند  فكان  عليه-  يعتاد  ما كان  -وهو 
يرتك عليها فتات اخلبز الكثرية وكان الناس أيخذوهنا تربًكا 

وأيكلوهنا.
ا حبيث كان يقّدم له الطعام بقدر   كان قليل األكل جدًّ
ما كان يقّدم للضيوف اآلخرين إال أن املكان الذي يظل 

الطعام موجوًدا فيه أكثر من اجلميع هو مكانه.
لوحظ أحيااًن أنه كان يضع يف فمه لقمة من اخلبز اجلاف 
به لسانه من أجل  مث يرطب رأس إصبعه ابلشوربة وميس 

متليح اللقمة.
ويف األايم اليت كان  يتناول الوجبة الصباحية يف بيته، 
كان حيب أكل اخلبز من دقيق الذرة مع طبيخ »ساغ«*، 

من  كأس  مع  أو 
من  شيء  أو  العريان 
وأحيااًن كان  السمن، 
أيكل اخلبز بشيء من 

املخلل فقط.
  يكن حضرته  مل 
أيكل من أجل التمتع 
إمنا كان  الطعام  بلذة 
على  ليتقوى  أيكل 

كان  ما  وكثريا  عمله. 
يقول بعد تناول الطعام: مل أذكر بعد األكل ما الذي ُطبخ 

وما الذي أكلته؟
الطعام  من  العظام  امتصاص  على  يعتاد  يكن حضرته  مل 

وأخذ اللقمة الكبرية وإصدار الصوت أثناء مضغ الطعام أو 
التجشع أو لعق أوان الطبيخ أو الكالم الكثري عن الطعام، 
بل مل يكن معتاًدا على مدح الطعام وذّمه وعلى ذكر ملذاته 

بل كان أيكل كل ما كان يطبخ. 
ابليد  الشاي  من  أو كواًب  املاء  يتناول كأس  أحيااًن  كان 
اليسرى ويشرب وكان يقول: لقد أصيبت يدي اليمىن يف 
الصغر بصدمة لدرجة فإهنا ال تقوى على محل أشياء ثقيلة.
مل يكن أيكل جالًسا القرفصاء بل كان يرتبع يف جلوسه أو 

ُيثين رجله الُيسري ويقيم اليمين.

ماذا كان أيكل؟
وكما ُذكر أنه كان قصده من تناوله الطعام هو كسب القوة 
للعمل وليس التلذذ والتمتع به، لذلك كان أيكل ما كان 
يوافق طبعه وما يساعد 
على  احملافظة  على 
وذلك  الذهنية  القوة 
حرج  أي  يقع  ال  حىت 
يف أعماله. ولكنه كان 
أيكل كل  عام  بشكل 
حبكم  أنه  إال  الطيبات 
تعرضه لبعض األمراض 
لالمتناع  يضطر  كان 
عن أكل بعض األطعمة، 
ال شك أنه كان ُيسأل يومًيا عما يريد أكله ولكن احلق أنه 

كان أيكل بقدر حاجته أايًّ كان نوع الطعام. 
لذيذ.  غري  الطعام  إذا كان  قّط  ُيظهر حضرته سخَطه  مل 
أبداه من أجل  فإمنا  ما  لطبيٍخ  إعجابه  أبدى عدم  وكّلما 

الضيوف قائال: لعل الضيوف مل يعجبوا هبذا الطعام.

بيت سيدان أمحد عليه السلم

* وهو أقرب إىل امللوخية من الطبخات العربية. »التقوى«
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

كان السيد املفيت حممد صادق - رئيس حترير جريدة »بدر« 
  املوعود  املسيح  وفاة  يوم  قاداين- موجودا  الصادرة يف 
  املوعود  املسيح  يف الهور، وأفاد خبصوص حادثة وفاة 
مبا  قاداين  إىل  من الهور  الطاهر  جثمانه  وإحضار  وتكفينه 
يلي: لقد وافْته املنية يف الساعة العاشرة تقريبا يف منـزل الدكتور 
حممد حسني شاه - من سادة الهور- وقد فرغنا من غسله 
الثالثة  الساعة  ويف  تقريبا،  عشرة  الثانية  الساعة  يف  وتكفينه 
األمحديون  وظل  اجلماعة،  أفراد  من  عدد كبري  عليه  صّلى 
وغريهم يتوافدون على املنـزل إللقاء نظرة أخرية على إمامهم 
جنازَته  مجاعة كبرية  مَحلْت  مّث  الرابعة،  الساعة  حىت  املفدى 
إىل حمطة القطار، فُوضع جثمانه يف القطار الذي ينطلق يف 
الساعة السادسة إال الربع من الهور إىل مدينة بطالة، حيث 
توجد أقرب حمطة قطار إىل قاداين، كما ركب فيه أهل بيت 
هناك،  املوجودين  اجلماعة  أفراد  ومجيع    املوعود  املسيح 
ويف الطريق انضم إىل هذا الركب عدد من أفراد اجلماعة من 
مدينة أمرتسار. لقد وصل القطار إىل بطالة يف الساعة العاشرة 
ليال، ويف الساعة الثانية صباحا، محل العشاق جثمانه على 
أكتافهم وقطعوا مسافة 12 ميال - يف ست ساعات- مشيا 

على األقدام، إذ وصلوا إىل قاداين يف الساعة الثامنة صباحا، 
  وهكذا حتقق ذلك الوحي الذي نزَل على املسيح املوعود

يف 1907/3/7م ونشر يف اجلرائد املختلفة سابقا، وتعريبه:
»جاءوا جبثمانه ملفوفا يف الكفن«.

ويف قاداين ُوضع جثمانه يف البستان اجملاور لـ »هبشيت مقربة«، 
وأتيحت للناس فرصة إللقاء نظرة أخرية على سيدهم احلبيب. 
ويف ظل هذه الظروف نشأ السؤال عن اخلالفة، ومن سيكون 
البيت  أهل  قلوب  اإلهلية؛ كانت  املشيئة  وحبسب  اخلليفة؟ 
 ، وكبار اجلماعة والعامة منهم ميالة إىل سيدان نور الدين
ألن قلوب اجلميع كانت حتت أتثري عميق من اإلانبة إىل هللا 
تعاىل بسبب وفاة سيدان املسيح املوعود ، فاستولت على 
اجلميع حالة من الروحانية. فبعد وفاة سيدان املسيح املوعود 
له  حول  ال  الذي  اليتيم  مثل  نفسه  أمحدي  وَجد كل   
  وال قوة، وخّر على عتبة هللا سائال ومتضرعا يف حضرته
لريشد اجلماعة وينصرها ويؤيدها من الغيب. ومع أن اجلميع 
كانوا يرون سيدان نور الدين  وحده مؤهال هلذا املنصب 
 كلهم  املوعود  املسيح  سيدان  أصحاب  ولكّن  اجلليل، 
كانوا يشعرون بوطأة ال تطاق من األمل واحلزن الشديدين ما 
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مل يتم االنتخاب. ومن جانب آخر كانوا عاكفني على األدعية 
العرش  أركان  هزت  تضرعاهتم  أن  ، حىت  إىل هللا  والتضرع 
اإلهلي. ال شك يف أن قلب كل شخص يف ذلك اليوم كان يف 
احلقيقة مليئا خبشية هللا تعاىل. ومع كل احملاوالت لضبط النفس 
كانت أتوهات الناس تتصاعد إىل السماء بصورة عفوية، وقد 
ال توجد يف العامل أمٌّ تكون قد اضطربت وأتوهت إىل هذا احلد 
على وفاة وحيدها. وهلذا السبب كانت القلوب خالية متاما من 
رغبات النفس، وكل واحد كان يتطلع إىل أن جتتمع اجلماعة 
على الفور على يد شخص مقدس وطاهر ومؤيد من هللا تعاىل، 

وتنخرط جمددا يف سلك الوحدة واالحتاد. 
نور  سيدان  إن  القدامى:    املوعود  املسيح  صحابة  يقول 
الدين  شعر بصدمة وحزن شديد على وفاة سيدان املسيح 
املوعود  أكثر من غريه، فقد كان كثريا ما يقول وبصورة 
تبدو    املوعود  املسيح  وفاة سيدان  بعد  الدنيا  إن  عفوية: 

كجسم بال روح. 
يقول السيد حممد َسْرَور شاه احملرتم:  »بتاريخ 1908/5/27م 
حني جاء شيخ رمحة هللا، والدكتور مرزا يعقوب بيك، والدكتور 
سيد حممد حسني وغريهم إىل قاداين، كان الفصل صيًفا وحارا 
جدا. فاجتمعوا يف حديقة السيد مرزا سلطان أمحد القريبة من 
قاداين، وكلِّفُت أان خبدمتهم واالهتمام بشئون ضيافتهم، فجئت 
هبم مجيعا من احلديقة إىل املدينة. ودّبرت هلم مكاان للجلوس يف 
ابحة الطابق األسفل من بيت نواب حممد علي خان وقدمت 

هلم الضيافة حبسب مقتضى الظروف. 
قام اخلواجة كمال الدين خطيًبا بني الناس، وألقى كلمًة مثريًة 
للعواطف ملّخصها: »... جاء شخص مناداًي من هللا تعاىل، 
فنادى الناَس ابسم هللا، فلّبينا نداءه، واجتمعنا حوله، ولكنه قد 
غادران اآلن وحلق ربه. والسؤال الذي ينشأ اآلن هو: ماذا جيب 

علينا فعُله يف هذا الوقت؟

القلب،  ورقة  ابحلزن  مليئا  خطابه كان  وأسلوب  إن كلمته 
فساَد اجمللَس كله صمٌت ووجوٌم. حىت خرق الشيخ رمحة هللا 
الصمت يف هناية املطاف فقام وقال بلهجة بنجابية صرفة ما 

فحواه: 
»لقد قلُت مرارًا أثناء سفري إىل قاداين، وأقول مرة أخرى: 
الدين  نور  احلكيم  )املولوي  العجوَز  هذا  موا  تقدِّ أن  عليكم 
( حلمل هذا العبء، وإال لن تبقى هلذه اجلماعة ابقية«.

ولدى مساع هذا الرأي من السيد شيخ رمحة هللا، لزم مجيع 
قال، ومل  مبا  الصمت، وهكذا صّدقوا ورضوا  اجلماعة  كبار 

ينكره أحد ومل يعرتض«. 

*  مرقد سيدان مرزا غلم أمحد القادايين

* تنويه: كان قد ُنشر يف عدد الشهر املاضي يوليو 2019 صورة مرقد 
اخلليفة األول سيدان نور الدين القرشي  على أنه مرقد سيدان املسيح 

املوعود ،  وقد مت تدارك اخلطأ يف النسخة اإللكرتونية على موقعنا، 

وها حنن يف هذا اإلصدار ننشر الصورة الصحيحة.. فنتوجه ابلشكر إىل 
مجيع اإلخوة األفاضل الذين لفتوا انتبهاان إىل هذا األمر.
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