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ــل إن  ــه، ب ــت تفاهت ــول ثب ــراع الحضــارات ق ــول ب الق

العالقــة بــن الحضــارات عالقــة تالقــح، وهــذا مــا يــرزه  

غــالف هــذا الشــهر ، مشــرا إىل أن كل حضــارة تســتفيد 

ــى  ــعل، حت ــل املش ــل حم ــابقتها، لتواص ــه س ــا خلفت م

ــك. ــذا دوالي ــة، وهك ــارة تالي ــلمه إىل حض تس
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الَحَضاَرُة

 اإِلْنَساِنيَّة

ِكَتاٌب َواِحٌد

وال

   نظرة عميقة                      تخطيط  محكم

تنقضــي  أن  إىل  وســيظل،  تغــر،  يف  العــامل  زال 
صفحتــه مــن الوجــود. وحيــل العــاُم 2020 ويف 
تُنســينا  أال  ينبغــي  ولكــن  الســعادة،  جعبتــه شــى وعــود 
هبجــة املناســبة مــا قــد كان منــا يف عــام فــات، مــن تقصــر 

إســاءات.  أو 
علينــا مراجعــة الكثــر مــن ملفاتنــا الــي مــا زالــت مفتوحــة، 
ومــا زالــت مثــار قلــق واســع لــدى شــى األطــراف، علــى 
بعــض  مييــل  والــذي  اإلنســانية،  احلضــارة  ملــف  رأســها 
األكادمييــن إىل تســميته »صــراع احلضــارات«، فــإزاء هــذه 
التســمية نتســاءل: أحقــا تتصــارع احلضــارات؟! يبــدو أن 
هذا املوضوع حباجة إىل إعادة النظر مليًّا يف هذه الفكرة 
بــن احلضــارات اإلنســانية  العالقــة  حتديــدا، ولننظــر إىل 
حقــا  صــراع  عالقــة  أهــي  األوىل،  احلضــارة  بواكــر  منــذ 
كمــا يدعــي البعــض؟! أم تراهــا عالقــة حــوار كمــا يدعــي 
البعــض اآلخــر؟! أم ال هــذا وال ذاك، وهــي عالقــة تعاقــب 
حتمــي كمــا ســنرى؟! ابلنظــر إىل النتــاج احلضــاري منــذ 

ظهــور اإلنســان العاقــل علــى هــذا الكوكــب جنــده خلــر النــاس وتيســر 
حياهتــم وتوفــر قوهتــم وحيــاة رفاهيتهــم، كل هــذا ليتفــرغ النــاس للهــدف 
أمــة  األول. وكل  املقــام  خبالقهــم يف  توطيــد عالقتهــم  وهــو  األمســى، 
اســتخلفها هللا عــز وجــل إمنــا صنعــت مــا صنعــت وأجنــزت مــا أجنــزت، 
ويف عقلهــا اجلمعــي أن مــا تصنعــه هــو لفائــدة أجياهلــا. وألن األمــم 
بــن يــدي خالقهــا كأانســي، وألن لــكل أجــل كتــااب، فلألمــم آجاهلــا 
ثــروة حضاريــة  أمــة تندثــر ختلِّــف وراءهــا  احملتومــة كمــا لألفــراد، وكل 
ضخمــة ترثهــا أمــة جديــدة تتســلم مشــعل احلضــارة وتعــدو بــه إىل أن 
يوافيهــا األجــل احملتــوم بدورهــا، فتســلم شــعلة احلضــارة إىل أمــة اتليــة، 
فتبــدأ هــذه مــن حيــث انتهــت تلــك، وهكــذا دواليــك حــى يــرث هللا 
تعــاىل األرض ومــن عليهــا، وهــو الباقــي ســبحانه، واخللــق حبضاراهتــم إىل 
فنــاء. مــن هــذا املبــدأ يتضــح جليــا أن ال صــراع يذكــر بــن احلضــارات، 
بــل إن العالقــة عالقــة تســليم وتســلم للشــعلة نفســها مبضــي الوقــت، أو 
ميكــن تشــبيه أمــر احلضــارة اإلنســانية بكتــاب واحــد تكتــب كل أمــة فيــه 
صفحــة واحــدة، وعندمــا تبلــغ كل أمــة هنايــة صفحتهــا أتيت أمــة اتليــة 
لتخــط صفحــة جديــدة. فلــو كانــت العالقــة بــن احلضــارات عالقــة 
صــراع كمــا يدعــون، لبــدأت كل حضــارة مــن نقطــة البدايــة نفســها، 
ولكــن الواقــع يقــول أبن كال يســتفيد ممــا خلفــه ســابقه، وحضــارة اليــوم 
تنطلــق مــن حيــث توقفــت حضــارة األمــس، وحضــارة الغــد ســتنطلق مــن 
حيــث تتوقــف حضــارة اليــوم، تلــك ســنة اثبتــة ليــس إىل تبديلهــا ســبيل، 
ــَد ِلُســنَِّة اللَِّ حَتِْويــاًل﴾)1(. فبعدمــا  ــَد ِلُســنَِّة اللَِّ تـَْبِديــاًل َوَلــْن تَِ ﴿فـََلــْن تَِ
اتضحــت الفكــرة ينبغــي علينــا التعامــل مــع املســألة ابلشــكل الالئــق، وأن 
يــدرك َحلــُة شــعلة احلضــارة احلديثــة اليــوم  أن حضارهتــم مــا كانــت لتقــوم 
هلــا قائمــة لــوال احلضــارة الــي خلفهــا هلــم املســلمون طــوال فــرة العصــور 
الوســطى، ومن قبلهم شــى األمم واحلضارات الشــرقية كالصينية واهلندية 
والفارســية واملصريــة وغرهــا، كذلــك حيــق ألولئــك املنتمــن ثقافيــا إىل 
حضــارات خلــت أن يعتــزوا مبــا تتمتــع بــه حضــارة عصــر احلداثــة مــن 
رفاهيــة، فلــوال صفــر اهلنــود ملــا قــدر لبورصــة »وول ســريت« مبلياراهتــا 
أن تولــد أصــال! فليــس مــن قبيــل اخلُلُــق القــومي حتقــر إجنــازات الغــر، 
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ألن هــذا يعــي حتقــران ألنفســنا ابلتبعيــة. أال يذكــران هــذا 
ــرِّ َأْن حَيِْقــَر  بقــول النــي اخلــامت : »حِبَْســِب اْمــرٍِئ ِمــَن الشَّ
َأَخــاُه اْلُمْســِلَم«!)2( أوليــس هــذا هــو عــن مــا دعــا إليــه املبــدأ 
القــرآين القائــل: ﴿َي أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكــْم ِمــْن ذََكــٍر 
َوأُنـْثَــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعواًب َوقـََبائِــَل لِتـََعاَرفُــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْنــَد 
اللَِّ أَتـَْقاُكــْم ِإنَّ اللََّ َعِليــٌم َخِبــٌر﴾)3(، فلنقــِض مــدة وجــودان 
يف هــذا العــامل متلمســن ســبل تعــارف بعضنــا لبعــض، فهــذا 
ــق الســالم املنشــود واملفتقــد اليــوم.  هــو الطريــق األمثــل خلَْل
أمــا عــن مصطلــح »حــوار احلضــارات« كمصطلــح بديــل 
يكــون  أن  إىل  أكثــر  منيــل  فإننــا  احلضــارات«  لـــ »صــراع 
حــوارا، وإن كان أي حــوار يقتضــي حضــور املتحاوَريــن، 
يتأتــى هــذا وقــد خــال أحــد الطرفــن ومل خيلــف  فكيــف 
إال منظومــة ثقافيــة وأخالقيــة اســتوعبتها احلضــارة الوارثــة؟! 
فــأدق مــن مصطلــح احلــوار أيضــا هنــاك مصطلــح التالقــح، 
نعــم، فاحلضــارات تتالقــح، وتــرك كل حضــارة خاليــة أثــرا 

وبصمــة يف احلضــارة التاليــة.. 

يرجــو  جديــد،  عــام  بدايــة  فمــع 
أن  »التقــوى«  جملــة  حتريــر  فريــق 
تعــاىل  هللا  مــن  التوفيــق  حيالفــه 
يف مواصلــة تنــاُول ملفــات أكثــر 
علــى  وطرحــا  وإحلاحــا  عصريــة 
أبرزهــا  هــذه اآلونــة،  الســاحة يف 
وكذلــك  العاملــي،  الســالم  ملــف 
فتــح ملفــات جديــدة مل يعهدهــا 
شــى  يف  قبــل  مــن  التقــوى  قــراء 
احلضــارة  كملــف  املواضيــع، 
ونتاجهــا  اترخيهــا  اإلنســانية، 
ذلــك  وراء  مــن  ســاعن  الثقــايف، 
إىل وضــع كافــة األمــور حمــل الطــرح 
والنقــاش يف نصاهبــا الصحيــح حبــول هللا تعــاىل وقوتــه وتوفيقــه وعونــه. 
ومواكبــة ملناســبة بدايــة عــام جديــد، تقــدم »التقــوى« إىل قرائهــا ابقــة 
مــن املواضيــع متفاوتــة الصلــة، بــدءا مــن كلمــة حضــرة أمــر املؤمنــن 
أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز التارخييــة الــي ألقاهــا حضرتــه يف مجــع مــن 
النخبــة األملانيــة علــى مقربــة ممــا تبقَّــى مــن ســور »برلــن« الشــهر الــذي 
طاملــا اســتدعته الذاكــرة رمــزا للفرقــة، ليحدثنــا حضــرة خليفــة املســيح 
املوعــود مــن هنــاك عــن مصطلــح صــدام احلضــارات الــذي طاملــا يــردد 
كلمــا ذُكــر اإلســالم والغــرب معــا؟! وكفريــق حتريــر »التقــوى«، ارأتينــا 
فائدة نشــر هذا اخلطاب التارخيي يف هذا التوقيت من العام اجلديد، 
مث نعــرض مــادة مقاليــة معنيــة مبراجعــة األولــويت وحتديــد االتاهــات 
كأمــر معتــاد ومتبــع لــدى كثريــن كلمــا دار الزمــان دورتــه الصغــرى مــع 
بدايــة كل عــام. هــذا إضافــة إىل األبــواب الثابتــة األخــرى. فنســأل هللا 
تعــاىل َخيــْـَر َهــَذا العــام، فـَْتَحــُه َوَنْصــَرُه َونـُـوَرُه َوبـَرََكتَــُه َوُهــَداُه، َونُعــوُذ بِــه 

عــز وجــل ِمــْن َشــرِّ َمــا ِفيــِه، اللهــم آمــن.
--

1. فاطر: 44 -  2.  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة  -   3.  احلجرات: 14
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي a j

»َحْذَو النَّْعِل ِبالنَّْعِل ..»َحْذَو النَّْعِل ِبالنَّْعِل ..
وعدان تحققا علىوعدان تحققا على

 بني إسرائيل والمسلمين بني إسرائيل والمسلمين

   شواهد قرآنية                  دالالت  روحانية

﴿ُقْل َلْو أَنـُْتْم َتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرمْحَِة َربِّ ِإًذا َلَْمَســْكُتْم َخْشــَيَة 
ْنَساُن قـَُتورًا﴾  )اإلسراء 101( نـَْفاِق وََكاَن اْلِ اْلِ

شرح الكلمات:
أمســكتم: أَمَســَك الشــيَء بيــده: قَبضــه. أَمَســَك املتــاَع علــى 
نفســه: حَبســه. أَمَســَك عن األمر: كفَّ عنه وامتنَع )األقرب(.

قَتــورًا: قـــَر علــى عيالــه: ضيَّــق عليهــم يف النفقــة. قــَر الشــيَء: 
ضــمَّ بعَضــه إىل بعــض. الَقتــور كَصبــور املضيِّــق علــى عيالــه يف 

النفقــة؛ البخيــُل )األقــرب(.

أنَفــَق مالَــه: صَرفــه  أَنَفــَق الرجــُل: افتقــَر وفــِي زاُده.  اإلنفــاق: 
)األقــرب(. وأَنَفــَده 

التفسري: 
عــاد احلديــث هنــا مــرة أخــرى إىل الــروح، حيــث أخــرب هللا تعــاىل 
أن الفــرق بــن مــن يتلقــى الوحــي اإلهلــي وبــن أولئــك الذيــن 
يســمَّون »األرواحيــن« هــو أن أصحــاب الوحــي اإلهلــي يوّزعــون 
الكنــوز الســماوية بغــر حســاب، ألن هللا تعــاىل أيمــر كل واحــد 
منهــم أن »بـَلِّــْغ، بـَلِّــْغ«؛ ولكــن »األرواحيــن« يعيشــون يف ســرية 
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هــذه  يكشــفوا  أال  تالميَذهــم  ويســتحلفون  ورمــوز،  وغمــوض 
األســراَر ألحــد؛ فكيــف ميكــن أن يصبــح هــؤالء هــداَة العــامل 

ــه.  وقادَت
لقــد تفشَّــى هــذا املــرض يف املتصوفــن أيًضــا يف هــذه األيم. 
ألقيــت ذات مــرة خطــااًب حــول »ِذكــر هللا تعــاىل«، وبّينــت فيــه 
كثــرًا مــن طُــرق الذكــر وفوائــِده. فبعــث أحــُد احلاضريــن إيل - 
وأان أخطــب - وريقــًة كتــب فيهــا: مــا هــذا الــذي تفعــل! إن 
املتصوفــن ال يبوحــون للُمريــد حــى بواحــد مــن هــذه املعــارف 
الرابنيــة إال بعــد أن خيدمهــم لعــدة ســنوات. فمــا لــك، تبــوح هبــذه 

األســرار يف جلســة واحــدة!
واحلــق أن ال ِســرِّيّة يف الديــن. إن هللا تعــاىل يريــد لعبــاده مجيًعــا 
أن ينالــوا أعلــى الدرجــات مــن قربــه. وال حاجــة لــه أن يضــع 
العوائــق أمــام رقيهــم، ألنــه تعــاىل غــر حمــدود، ودرجــات الوصــول 
إليــه أيًضــا غــر حمــدودة، فــال يبخــل بعلمــه خمافــة أن ينفــد يف يــوم 
مــن األيم فــال جيــد مــا يقّدمــه لتعليــم العبــاد، فيصبــح هــو وعبــاده 
سواســيًة. أمــا »األرواحيــون« فعلمهــم حمــدود، ومعظمــه ابطــل، 
فلــو ابحــوا أبســرارهم كلهــا مل يرغــب فيهــم أحــد. وابلفعــل نــرى 
يف كل يــوم جديــد أنــه مــا إن خيتــار أحــٌد مــن هــؤالء املتصوفــن 
الزائفــن خليفــًة لــه إال وتركــه علــى الفــور، لينهــج لنفســه طريًقــا 
خاصًّــا بــه وميــارس مــا ميارســه معلمــه مســتقاًل. ولكــن ال أحــد 
مــن تالميــذ الواصلــن ابهلل تعــاىل خيذهلــم، ألنــه يــدرك جيــًدا أن 
العلــم الــذي يتلقــاه هــذا الشــخص مــن عنــد هللا تعــاىل لــن ينفــد 
أبــًدا، وأنــه لــو انفصــل عــن أســتاذه لتوقــف رقيــه العلمــي. إًذا فــإذا 
ريديهــم عــن اســم أو نقــش إال 

ُ
وجــدان األرواحيــن ال يكشــفون مل

بعــد أن خيدمهــم عشــر ســنوات مثــاًل.. فليــس ســببه إال خوفهــم 
أهنــم مل يؤتَــوا مــن العلــم إال قليــاًل وأنــه ســوف ينفــد بســرعة. 
ولكــن املعــارف الــي يهبهــا هللا تعــاىل ألحــد ال تنفــد يف احلقيقــة، 
ألنــه تعــاىل مينحــه املزيــد منهــا كلمــا توشــك علــى النفــاد. فلذلــك 
ال ميكــن أبــًدا أن تقــوم هــذه العلــوم املكتَســبة ابلتماريــن املختلفــة 

مقــاَم الوحــي اإلهلــي حبــال مــن األحــوال. 

﴿وَلَقْد َآتـَيـَْنا ُموَســى ِتْســَع َآَيٍت بـَيَِّناٍت فَاْســَأْل َبِن ِإْســَرائِيَل 
ِإْذ َجاَءُهْم فـََقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإّنِ َلَظُنَُّك َي ُموَســى َمْســُحورًا﴾ 

)اإلسراء 102(

شرح الكلمات: 
مســحورًا: ســَحره: عِمــل لــه الســحَر وخَدعــه. ســَحره عــن األمــر: 
صَرفه. ســَحره بكالمه وأحلاظه: اســتماَله وســَلب لبَّه )األقرب(.

التفسري: 
وجاء تفصيل هذه اآليت التسع يف مواضع أخرى من القرآن:

1- الَعَصــا، يف قولــه تعــاىل ﴿فأَلَقــى عصــاه فــإذا هــي ثُعبــاٌن 
)108 )األعــراف:  مبــٌن﴾ 

2- اليــد البيضــاء، يف قولــه تعــاىل ﴿ونـــزَع يَــَده فــإذا هــي بيضــاُء 
لِلناظريــن﴾ )األعــراف: 109(

فرعــون  آَل  َأَخــْذان  ﴿ولقــد  تعــاىل  قولــه  يف  القحــط،   -3
)األعــراف:131( ــنن﴾  ابلسِّ

4- مــوت األبــكار مــن األوالد، يف قولــه تعــاىل﴿... ونـَْقــٍص ِمــن 
الّثمراِت لعّلهم يذَّكَّـرون﴾ )األعـراف: 131(، ألن ﴿الثـمرات﴾ 

هنــا تعــي أيًضــا مثــار القلــوب واألفئــدة وهــي األوالد.
5 إىل 9- الطوفان، اجلراد، الُقّمل، الضفادع والدم. وكل هذه 
األنــواع مــن العــذاب مذكــورة يف قولــه تعــاىل ﴿فَأرَســْلنا عليهــم 
َم آَيٍت مفصَّــالٍت﴾  ــَل والّضفــادَِع والــدَّ الّطوفــاَن واجلَــراَد والُقمَّ

)األعــراف: 134(.
واعلــم أن الــدم هنــا يعــي األمــراض الــي يفســد أو يضيــع فيهــا 
دُم اإلنســان مثــل الرعــاف والبثــور والدمامــل الــي تســيل فيهــا 

الدمــاء بكثــرة. 
وال  التســع  اآليت  هلــذه  غريــب  تفصيــل  التــوراة  يف  ورد  لقــد 
حاجــة بنــا ملعرفتــه وال لتصديقــه. إن مــا يهمنــا هــو أن هللا تعــاىل 
آتــى موســى  تســع آيت ظهــرت علــى فــرات، كمــا هــو 

ظاهــر مــن كلمــة ﴿مفصَّــالٍت﴾.
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بذكــر ســيدان موســى وآيتــه هنــا قــد نبّــه هللا اليهــوَد أنــه ســُريهم 
آيتِــه كمــا أراهــا فرعــوَن، ولكــن كمــا أن فرعــون مل ينتفــع هبــا لــن 
ينتفــع هبــا هــؤالء أيًضــا، وســيغرقون يف آخــر األمــر غرقًــا روحانيًّــا.

أرى أن هــذه اآليــة تتضمــن أيًضــا اإلشــارَة إىل أنــه سينـــزل ابليهــود 
املعاصريــن للرســول  العــذاُب أو اآليت مــن الصنــوف التســعة 
املذكــورة، بيــد أنــه مل تُتــح يل الفرصــة لفحــص التاريــخ مــن هــذه 

الزاويــة.

﴿قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنـَْزَل َهُؤَلِء ِإلَّ َربُّ السََّماَواِت َواْلَْرِض 

َبَصائَِر َوِإّنِ َلَظُنَُّك َي ِفْرَعْوُن َمثـُْبورًا﴾ )اإلسراء 103(

شرح الكلمات:
بصائــر: مجــُع بصــرة وهــي: العقــُل؛ الفطنــُة؛ مــا ُيســتَدّل بــه؛ 

)األقــرب(. الشــاهُد  العِــربُة؛  احلّجــُة؛ 
مثبــورًا: ثـــرَبه: خيَّبــه؛ لَعنــه؛ طــَرده. ثـــرَبه عــن األمــر: مَنعــه وصَرفــه. 

ثـــرَب هللاُ زيــًدا: أهَلَكــه إهــالًكا دائًمــا ال ينتعــش بعــَده )األقــرب(.

التفسري: 
قــرارة  يف  فرعــون  ي  تعلــم  إنــك  لفرعــون:    موســى  قــال 
نفســك أن رب الســماوات واألرض هــو الــذي قــد أنـــزل هــذه 
اآليت تبصــرًا للنــاس، وإنــي علــى يقــن أنــك هالــٌك ال حمالــة. 
أو أنه أراد بقوله ﴿إين ألظنك ي فرعون مثبورًا﴾ أنك تسّميي 
﴿مســحورًا﴾ لكــي ُتشــهر يب وُتضعــف قــويت، ولكــن هللا تعــاىل 
لــن َيَدَعــك تظفــر ببغيتــك، بــل ســرّدك خائبًــا خاســرًا؛ ذلــك أن 

مــن معــاين الثبــور خيبــَة األمــل أيًضــا.
واملقصــود مــن هــذا حتذيــُر اليهــود مــن املصــر الــذي ينتظرهــم، 
حيــث يقــول هللا تعــاىل هلــم: تــرون اآليــَة تلــو اآليــة ومــع ذلــك 
مبوســى  فرعــون  فعــل  وهكــذا  مــّكارًا،  خّداًعــا  نبينــا  تســمُّون 

قبَلكــم. ولكــن هــل تعرفــون كيــف كان مصــره؟

يًعا﴾  ﴿فَــَأرَاَد َأْن َيْســَتِفزَُّهْم ِمــَن اْلَْرِض فََأْغَرقـْنَــاُه َوَمــْن َمَعــُه جَِ
)اإلسراء 104(

التفسري:
 أي كان فرعــون يريــد أن يطردهــم مــن األرض أذالَء صاغريــن، 

ولكنــه غــرق بنفســه. 
  إن أهــل الكتــاب أيًضــا آتمــروا مــع الكفــار ضــد الرســول
حــن جعلــوه خيــرج حملاربــة جيــوش قيصــر، ولكــن هللا تعــاىل خيّــب 
كيدهــم بفضلــه، حيــث رجــع النــي  مــن تبــوك معــاًف معــزَّزًا 

)اتريــخ اخلميــس: اجلــزء الثــاين، غــزوة تبــوك(.

ــِن ِإْســَرائِيَل اْســُكُنوا اْلَْرَض َفــِإَذا َجــاَء  ــِدِه لَِب ــا ِمــْن بـَْع ﴿َوقـُْلَن

ــا﴾ )اإلســراء 105( ــا ِبُكــْم َلِفيًف َوْعــُد اْلَِخــَرِة ِجئـَْن

شرح الكلمات: 
ــه إليــه  ــه ومَجعــه. لــفَّ الشــيَء ابلشــيء: ضمَّ لفيًفــا: َلفَّــه: ضمَّ
ووَصلــه بــه. لــفَّ الكتيبتَــن: خلَــط بينهمــا يف احلــرب. اللفيــف: 

اجملمــوُع؛ مــا اجتمــع مــن النــاس مــن قبائــل شــىَّ )األقــرب(.

التفسري: 
اعلــم أن »األرض« يف قولــه تعــاىل ﴿اســُكنوا األرَض﴾ ال تعــي 
بــالَد مصــر، ألن بــي إســرائيل مل يقيمــوا بعــد ذلــك يف مصــر، 
وإمنــا املــراد منهــا األرض املعهــودة يف ذهنهــم.. أي بــالد كنعــان 

الــي ُوعــدوا هبــا.
إن للنــي  فضــاًل علــى موســى  مــن هــذه الناحيــة أيًضــا، 
ذلــك أن األرض الــي انهلــا موســى مل تكــن ملــك مصــر نفســها، 
وإمنــا أرًضــا بديلــة عنهــا؛ ولكــن الرســول  قــد انل األرض الــي 

هــي وطنــه، إضافــًة إىل بــالد األعــداء.
أمــا قولــه تعــاىل ﴿فــإذا جــاء وعــُد اآلِخــرِة جئنــا بكــم َلِفيًفــا﴾ 
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فيعــي اذهبــوا اآلن إىل كنعــان، ولكنكــم ســتضطّرون للخــروج 
منهــا بعــد فــرة مــن الزمــن، مث يعيدكــم هللا  إليهــا بعــد حــن 
اترًة أخــرى، ولكنكــم ســتعصون هللا اثنيــًة ليحــّل بكــم العــذاب 
زمــُن  حيــن  أن  إىل  املنفــى  يف  ســتبقون  وعندهــا  أخــرى،  اترة 
حتقُّــِق نبــِأ الدمــار الثــاين لألمــة احملمديــة الــي ُجعلــْت مثيلــًة لألمــة 
األرض  إىل  البــالد  شــى  مــن  سُتحَشــرون  وعندهــا  اليهوديــة، 

املقدســة. 
تؤكــد هــذه اآليــة أنــه كمــا ورد يف مســتهّل هــذه الســورة النبــأُ 
مماثــل  نبــأ  هنــاك  إســرائيل، كذلــك  ببــي  حيــالن  دماَريــن  عــن 
يتعلــق ابألمــة املســلمة الــي ُجعلــت مثيلــة لألمــة اإلســرائيلية، 
كمــا ُجعــل الرســول  مثيــاًل ملوســى )املزمــل: 16(. والدليــل 
علــى ذلــك هــو أن هــذه الســورة حتدثــت يف بدايتهــا عــن وعديــِن 
لبــي إســرائيل، وكالمهــا عــن العــذاب، وقــد حتّقــق أحدمهــا علــى 
يــد امللــك البابلــي نبوخذنصــر، واثنيهمــا علــى يــد امللــك الرومــي 
تيطــس Titus  )رَاِجــْع تفســر أوائــل هــذه الســورة(. وليــس يف 
هذيــن الوعديــن أيُّ ذكــر عــن مجــع اإلســرائيلين مــرة أخــرى، 
وإمنــا ينبِّئــان عــن تشــريدهم. ولكــن هــذه اآليــة تنبــئ أنــه لــدى 
حتقق الوعد اآلخر ســيؤتى هبم إىل األرض املقدســة مرة أخرى؛ 
ممــا يعــي أن الوعــد اآلخــر هــذا هــو غــر الوعــد املذكــور مــن قبل- 
واملســمى أيضــا بـــ ﴿َوْعــد اآلخــرة﴾ - وأن معــه وعــًدا آخــر هــو 
الوعــد األول. ولــو أمعنّــا النظــر يف القــرآن الكــرمي مل جنــد فيــه 
هذيــن الوعديــن إال علــى النحــو التــايل: إن ســيدان حممــًدا رســوَل 
هللا  مثيــٌل ملوســى ، وأن ســورة الفاحتــة تتضمــن نبــًأ أن 

فريًقــا مــن األمــة املســلمة ســوف يّتبعــون ُســنن أهــل الكتــاب؛ 
وابلربــط بــن هذيــن األمريــن نســتنتج أن هنــاك وعديــن لعــذاب 
املســلمن أيًضــا مرتــن كمــا كان مثــة وعــدان لعــذاب بــي إســرائيل 
مرتــن، وأن الوعــد املشــار إليــه يف قولــه تعــاىل ﴿وعــُد اآلخــرة﴾ 
يعــي العــذاب الثــاين للمســلمن، حيــث أخــرب هللا تعــاىل اليهــوَد 
أنــه ملــا حيــن موعــد العــذاب الثــاين للمســلمن وختــرج األرض 
املقدســة مــن أيديهــم لفــرة مــن الزمــن ســوف أييت هللا بكــم إىل 

هــذه البــالد مــرة أخــرى.
وابلفعــل هــذا مــا حــدث. فكمــا أن األرض املقدســة خرجــت 
مــرة، كذلــك  ألول  نبوخذنصــر  زمــن  يف  اليهــود  أيــدي  مــن 
الصليبيــة  احلــروب  إاّبَن  املســلمن  أيــدي  مــن  أيًضــا  خرجــْت 
)راِجــْع اتريــخ القــدس لعــارف ابشــا، ابب: القــدس وحــالت 
بعــد  املقدســة  مــن األرض  اليهــود  نفــي  الصليبيــن(. وكمــا مت 
ثالثــة عشــر قــراًن مــن زمــن موســى .. أعــي بعــد حــادث 
صلــب املســيح  الــذي مــات عندهــا يف الظاهــر ابلنســبة 
ألهــل هــذه البــالد، كذلــك متاًمــا - بعــد انقضــاء نفــس الفــرة 
الزمنيــة علــى وفــاة النــي  - ُقضــي يف عصــران هــذا علــى حكــم 
املســلمن يف األرض املقدســة مــرة أخــرى. وحبســب نبــِأ القــرآن 
الكــرمي، فــإن دمــار املســلمن الثــاين كان ســبًبا يف عــودة اليهــود 

إىل األرض املقدســة اترًة أخــرى.
ورد يف فتــح البيــان يف تفســر هــذه اآليــة: »وقيــل: أراد بـــ ﴿وعــد 
اآلخرة﴾ نـــزوَل عيســى من الســماء.« )فتح البيان، والقرطي(. 

وهــذا القــول أيًضــا يؤيــد رأيــي.

        ســورة الفاتحــة تتضمــن نبــأً أن فريًقــا مــن األمــة املســلمة ســوف يّتبعــون ُســنن أهــل الكتــاب؛ وبالربــط بــن هذيــن األمريــن 

نســتنتج أن هنــاك وعديــن لعــذاب املســلمن أيًضــا مرتــن كــا كان مثــة وعــدان لعــذاب بنــي إرسائيــل مرتــن.... ملــا يحــن موعــد 

العــذاب الثــاين للمســلمن وتخــرج األرض املقدســة مــن أيديهــم لفــرة مــن الزمــن ســوف يــأيت اللــه بكــم إىل هــذه البــاد مــرة أخــرى.

”



ــا،  ــنََة تَْمُحهَ ئََة الَْح�سَ ِّ ــي ِ َحْيثَُمــا ُكْنــَت َو�أتِْبــْع ال�َّ َّــِق اللَّ ِ : »ات َعــْن �أِب َذّرٍ قَــاَل: قَــاَل ِل َرُســوُل اللَّ

لُــٍق َحَ�ــٍن« )ســن الرتمــذي، كتــاب الــر والصــة عــن رســول هللا( َوَخاِلــِق النَّــاَس ِبُ

ــاٍت  َم ــَك َكِ ُِّم يّنِ �أعَل
إ
ــَاُم ا ــاَل: »َي غُ ــا فََق ِ  يَْوًم ــوِل اللَّ ــَف َرُس ــُت َخلْ ــاَل: ُكْن ــاٍس قَ ــِن َعبَّ ــْن اْب َع

 . ِ َذا اسْســَتَعْنَت فَاسْســَتِعْن ِبللَّ
إ
، َوا َ َذا َســ�ألَْت فَاْســ�أْل اللَّ

إ
ــْدُه جَتاَهــَك. ا َ جَتِ َفْظــَك اْحَفــظْ اللَّ َ َيْ اْحَفــظْ اللَّ

، َولـَـْو  ُ َلَ ٍء قَــْد َكَتَبــُه اللَّ لَّ ِبــَيْ
إ
ٍء لـَـْم يَْنَفُعــوَك ا ــَة لـَـْو اْجتََمَعــْت عَــَى �أْن يَْنَفُعــوَك ِبــَيْ َواْعــَمْ �أنَّ اْلأمَّ

ُ عَلَْيــَك، ُرِفَعــت اْلأْقــَاُم َوَجفَّــت  ٍء قـَـْد َكَتَبــُه اللَّ لَّ ِبــَيْ
إ
وَك ا ٍء لـَـْم يـَـرُضُّ وَك ِبــَيْ اْجتََمُعــوا عـَـَى �أْن يـَـرُضُّ

ُحــُف« )ســن الرتمــذي، كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول هللا( الصُّ

َّــُه  ُ َعْنـَـا َعــْن النَّــِيِّ  قـَـاَل: »َمــا َزاَل يُوِصيــِي ِجْرِيــُل ِبلَْجــاِر َحــىَّ َظنَنـْـُت �أن َعــْن عَائَِشــَة َرِضَ اللَّ

ثُُه« )حصيــح البخــاري، كتــاب الأدب( سسـَـُيَوّرِ

ــذي،  «. )ســن الرتم َ ــُكِر اللَّ ــاَس َل يَْش ــُكِر النَّ ــْن َل يَْش ِ  َم ــوُل اللَّ ــاَل َرُس ــاَل: »قَ ــَرَة قَ ــْن �أِب ُهَرْي َع

كتــاب الــر والصــة عــن رســول هللا(

ــَدُه  َ ــَل ي ــاٍء فَ�أْدَخ ــاٌم ِف ِوعَ ــَدُه َطَع ــٍل ِعْن ــاِت َرُج نََب ــرَّ ِبَ ِ  َم ــوَل اللَّ ــُت َرُس ــاَل: َر�أيْ ــْن �أِب َداُوَد قَ َع

َّــا. )ســن ابــن ماجــه، كتــاب التجــارات( ــَس ِمن َّــنَا فَلَيْ َ غََشْشــَت، َمــْن غَشس ــاَل: لََعــكَّ ِفيــِه، فََق



ــه �أشــار  لي ، واإ َ ــمَّ ــّم وتع ــن ع ــبة َم ــه كن�س ــي وبين ــبُة بي ــا ، والن�س ــًة هــو نبيّن ــاِن حقيق آخــِر الزم آدَم � وإّن �

آَخرِيــَن﴾. و�أنــزل هللا عــيَّ فيــض هــذا  ــْم﴾، فَفكِّــْر ف قــوهل ﴿� ــا يَلَْحُقــوا ِبِ آَخرِيــَن ِمْنـُـْم لَمَّ سســبحانه ف قــوهل ﴿َو�

ــن دخــل ف جامعــي  ــوَده، حــى صــار وجــودي وجــوَده، مَف ــه وُج لَّ لطف َّــه و�أمكــَه، وجــَذب اإ الرســول ف�أمت
ــْم﴾ كــام ل خيفــى عــى املتدبّريــن.  ــَن ِمْنُ آَخرِي دخــل ف حصابــة سســيدي خــر املرســلني. وهــذا هــو معــى ﴿َو�
آدَم خامتــِة ادلنيــا ومنهتــ�ى الأيم،  ــا  اكن � ن نبيّن وَمــن فــّرق بيــي وبــني املصطفــى، مفــا عرفــي ومــا ر�أى. واإ
وُخِلــق كآدم بعدمــا ُخلــق عــى الأرض لّك نــوع مــن ادلواب ولّك صنــف مــن ال�ســباع والأنعــام، وملـّـا خلـَـق هللا 
هــذه اخلليقــة مــن �أنــواع النََّعــم وال�ســباع وادلود عــى الأرضــني؛ �أعــي لكَّ حــزب مــن الفاجريــن والاكفريــن، 
ــتعّدة  ــق ف ال�ــامء جنوهمــا و�أمقارهــا ومشوســها.. �أعــي النفــوس امل�س ــن، وخلَ ــا عــى ادلي ــروا ادلني آث ــن � واذلي
آدَم و�أتقــى و�أســعُد،  آدَم اذلي امســه محمــد و�أمحــد، وهــو سســيُد ودْلِ � مــن الطاهريــن املنّوريــن، خلـَـق بعــد هــذا �
ــًة﴾. وبعــزة  ــٌل ف الأْرِض َخِليَف يّنِ َجاِع

إ
ــِة ا ُّــَك ِللَْمائَِك ــاَل َرب ْذ قَ

إ
ليــه �أشــار هللا ف قــوهل ﴿ا مــاُم اخلليقــة.. واإ واإ

ــباقها  ــة وسس ــياق الآي ــه سس ــدل علي ــة عــى هــذا املقصــود، وي ــدلةل قطعي ــدّل ب ْذ﴾ ي
إ
ّن لفــظ ﴿ا هللا وجــاهل اإ

ليــه �أشــار  آخــِر الزمــان، والأّمــُة اكذُلّريــة لهــذا النــي احملمــود، واإ آدُم � ن كنــَت ل�ــت اكلهيــود، فــا شــك �أنــه � اإ
لهاميــة( ــْر، ول تكــن مــن الغافلــني. )كتــاب اخلطبــة الإ ــاَك اْلَكْوثَــَر﴾. ف�أمِعــْن فيــه وتَفكّ نَّ �أْعَطْينَ

إ
ف قــوهل ﴿ا
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أََحّقا  َتَتَصاَرُع 
الَحَضاَراُت؟!

خطاب  سيدنا مرزا مسرور أحمد )أيده الله تعالى بنصره العزيز( 

ألقاه في 2019/10/22  بفندق  »أدلون كمبنسكي« 

الواقع بمقربة من جدار برلين )ألمانيا( المنهار



        التقوى              يناير  122020 

االندماج الحضاري                                   حقائق وشواهد

االنقســام  رمــز  هــدم  علــى  عقــود  ثالثــة  مضــي   
الشــهر، جــدار برلــن، حــث حضــرة اخلليفــة قــادة 
وحكومــات اليــوم علــى هــدم جــدران الكراهيــة الــي ابتليت 

هبــا جمتمعــات العصــر احلديــث.
مــن كبــار   80 مــن  أكثــر  مــن  مجهــور  إىل  متحــداًث 
يف  أعضــاء  ذلــك  يف  مبــا  والضيــوف،  الشــخصيات 
البوندســتاغ )الربملــان األملــاين( وعــدد مــن الدبلوماســين 
اإلعــالم،  واألكادمييــن وزعمــاء األدين وممثلــي وســائل 
بوابــة  مــن  األمتــار  مــن  مئــات  بضــع  بعــد  علــى  وواقًفــا 
انقــش  »أدلــون كمبنســكي«،  فنــدق  يف  »براندنبــورغ« 
الزعــم  حــول  الشــائعة  االعراضــات  مــن  عــدًدا  حضرتــه 
أبن وجــود اإلســالم واملســلمن يشــكل هتديــدا للحضــارة 

الغربيــة. والثقافــة 
هــذا وقبــل اخلطــاب الرئيــس، أعــرب عــدد مــن الضيــوف 
إعجاهبــم  عــن  كلمــات،  مــن  ألقــوه  مــا  خــالل  مــن 
ابجلماعــة اإلســالمية األحديــة وجهودهــا يف نشــر رســالة 
اإلســالم الســلمية يف مجيــع أحنــاء العــامل، والتزامهــا خبدمــة 
أمــر اجلماعــة  اإلنســانية، وهــم: عبــد هللا فاغيســهاوزر، 

اإلســالمية األحديــة يف أملانيــا الــذي رحَّــب ابلضيــوف، 
وعضــو الربملــان »فرانــك هاينريــش« )عــن حــزب االحتــاد 
الدميقراطــي املســيحي(، وعضــو الربملــان »أوميــد نوريبــور« 
الدولــة يف  الربملــان ووزيــر  )عــن حــزب اخلضــر(، وعضــو 
.)SPD وزارة اخلارجيــة االحتاديــة نيلــز أنــن )عــن حــزب

وفيمــا يلــي الرمجــة العربيــة خلطــاب أمــر املؤمنــن حضــرة 
مــرزا مســرور أحــد )أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز( والــذي 

ألقــاه يف هــذه املناســبة:

بسم هللا الرمحن الرحيم
الضيوف الكرام، السالم عليكم ورحة هللا وبركاته

ألشــكر مجيع ضيوفنا  الفرصــة  أغتنم هــذه  أن  أود  بدايــة، 
الذيــن لبَّــوا دعوتنــا وانضمــوا إلينــا هــذا املســاء. 

خطأ اخللط بني مفهومي احلضارة والثقافة
مَثَّــَة قــدر هائــل مــن اجلــدل احملتــدم يف عــامل اليــوم، خاصــة يف 
اجملتمــع الغــريب عمومــا والــدول املتقدمــة خصوصــا، حــول 
قضيــة اهلجــرة وأتثرهــا علــى تلــك اجملتمعــات، ويدور هــذا 
طفــت  أن  بعــد  ســيما  ال  املســلمن،  اجلدل غالًبا حــول 
علــى الســطح وجهــة النظــر القائلــة بوجــود فجــوة ال ميكــن 
ردمهــا بــن املســلمن وغرهــم مــن أبنــاء تلــك اجملتمعــات، مــا 
جعــل بعــض األفــراد بــل واحلكومــات يُعربــون عــن قلقهــم ممــا 
أمســوه »صــراع احلضــارات«، زاعمــن أن املســلمن يهــددون 
جمتمعاهتــم، وأهنــم ال ميكنهــم االندمــاج يف اجملتمــع الغــريب.

وقبل أن أحسم هذا اجلدل، أرى من الضرورة مبكان أن أُقدِّم 
تعريًفــا ملصطلح »احلضــارة« قدمــه اخلليفــة الثــاين للجماعــة 
اإلســالمية األحديــة وأتفــق معــه عليــه متــام االتفاق. يُعــرِّف 

أََحّقا َتَتَصاَرُع الَحَضاَراُت؟!

ــامية  ــة اإلس ــام الجاع ــاه إم ــذي ألق ــاب ال الخط

ــد  ــرور أحم ــرزا م ــرة م ــة، ح ــة العاملي األحمدي

)أيــده اللــه تعــاىل بنــره العزيــز( يف فنــدق أدلــون 

كمبنســي يف برلــن يف أملانيــا يف 2019/10/22

بعد
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حضرتــه »احلضــارة« علــى أهنــا املظاهــر املاديــة لتقــدم وتطــور 
احلضارة تشــمل  على ازدهــار  الدالــة  واملظاهــر  اجملتمــع. 
وتطــور  ومســتوى االبتكار التقي،  االقتصــادي،  التقــدم 
وســائل النقــل واالتصاالت، والتقــدم الفكــري للمجتمــع. 
علــى ســبيل املثــال، تعــد وســائل االتصــال والنقــل احلديثــة 
مظهــرا مــن مظاهــر احلضــارة، وكذلــك النظــام املــايل لذلــك 
وصناعتــه  وتارتــه  وتنظيمــه  وقانونــه  واقتصــاده  اجملتمــع 
ومعايــر البحــث العلمــي واألكادميــي فيــه ومعايــره التعليميــة 

الشــاملة.
عــالوة علــى ذلــك، فــإن جهود أمــة مــا يف رعايــة الســالم 
طريق تطبيق القانون والكفــاءة  ســواء عن  واالســتقرار، 
األخــرى   الوســائل  خــالل  مــن  أو  العســكرية 

احلضــاري.  املســتوى  هي أيًضا مقياس الرتفــاع 
أما مصطلــح الثقافــة فلــه مفهــوم آخــر خمتلــف عــن مفهــوم 
احلضارة، فالثقافة مظهر آلراء الناس وعاداهتم ومواقفهم من 
القضاي االجتماعيــة، وبينمــا تُعتــرب احلضــارة كافــة املظاهــر 
الثقافة تكون متجــذرة يف  فــإن  األمــة،  لتقــدم  املاديــة 
احلضــارة  فــإن  لــذا،  ويف قيمها الدينية وعاداهتــا.  أخالقهــا 
والتكنولوجي والفكري للمجتمــع،  املــادي  التطــور  تشــمل 
واألخالق وعلــى  الديــن  علــى  الثقافــة  ترتكــز  بينمــا 
بــن  فهم الفــرق  اجملتمــع. ميكــن  لذلــك  الفلســفية  الركيبــة 
الــوراء،  ابلنظــر إىل  بســهولة إذا رجعنا  والثقافــة  احلضــارة 
وحتديدا إىل احلقبة املبكــرة مــن املســيحية. يف ذلــك الوقــت، 
وهي حــى  قوهتــا  أوج  يف  الرومانيــة  اإلمرباطوريــة  كانــت 
اتريــخ  يف  احلضــارات  أعــرق  مــن  واحــدة  تعتــرب  اآلن 
أقاليمهــا،  حكــم  وطريقــة  العامل. وبســبب تقدمها املادي 
ا. إال أن تقدمهــم  جدًّ متحضريــن  الرومــان  اعتُــرب  فقــد 
مل يكن مضاهيا ألعلى املعايــر األخالقيــة، إىل أن دخلــت 
احلضــاري  التقــدم  املســيحية فأخذ  مــن  األوىل  احلقبــة 

لإلمرباطوريــة الرومانيــة ينصهــر مع الرقــي الثقــايف للمســيحية، 
الديــن  التوجيهية املبنية علــى  املبــادئ  املســيحية  فأعطــت 
املاديــة.  القوانــن واحلــدود  الرومــان  بينمــا ســن  واألخــالق 
هيئــة  الرومان وتطورهم قد ظهــر يف  تقــدم  فــإن  لذلــك 
النــاس  إىل  املســيحية  قدمــت  بينمــا  العظيمــة  حضارهتــم 
ثقافة جديــرة ابلثنــاء. ومــع مرور الزمــن، أصبحــت املســيحية 
وهكذا فقــد  الرومانيــة،  اإلمرباطوريــة  الدين الرئيــس يف 
حضــارٌة  أسستها »املســيحية«  الــي  تبنت الثقافــة 
وضــع  أتثرمها القوي قــد  مًعا فــإن  عظيمة. وابحتادمهــا 
قائمة حــى  تــزال  مــا  الــي  والتقاليــد  حجر األســاس للقيم 
اليــوم يف الغــرب. وبينمــا يبتعــد النــاس يف الغــرب عــن الديــن، 
تبقــى القيــم األخالقيــة األساســية الــي يقــوم عليهــا اجملتمــع 
خيــص  وفيمــا  املســيحية.  قدمتهــا  الــي  تلــك  هــي  الغــريب 
تغــرت  فقــد  األخــرة،  العقــود  يف  اهلجــرة  حــول  النقــاش 
الركيبة الســكانية لعــدة دول غربيــة وطأهتــا أقــدام املهاجريــن 
املســلمن هو  املهاجريــن  تدفــق  أن  دول، غــر  عــدة  مــن 
وســبب الذعر األكرب. فقطاع  املضاجــع  قــضَّ  مــا 
مــن  عــن خشــيتهم  الســكان األصلين أعربوا  مــن  عريــض 
اإلســالمية حضارهتم  اجلماعية من الــدول  هتديد اهلجــرة 
قــرون.  عــدة  منــذ  وثقافتهم وقيمهم القائمــة 
أهنــا  علــى  احلضــارة  نُعــرِّف  فإننــا  وكما ذكرُت آنًفــا، 
الواقــع  وتطوره، وشــهادة  اجملتمــع  املظهر املادي لتقــدم 
تقــول أبن الــدول الناميــة ال تســعى أبــدا لرفــض أو معارضــة 
أو إنــكار النمــو والتقــدم الغــريب بقــدر مــا تســعى حملاكاتــه، 
وبــدال مــن نبــذ احلضــارة الغربيــة فــإن شــهادة الواقــع تقــول 
بعكــس ذلــك. لقــد أســهمت وســائل االتصــال احلديثــة، 
والســيما اإلنرنــت يف تعــارف الشــعوب، فلــم يعــد هنــاك 
اليــوم شــيء ميكــن إخفــاؤه، حبيــث يــرى أهــل البلــدان الفقــرة 
كيــف يعيــش مواطنــو الــدول الغنيــة. لقــد ابت أتثــر الــدول 



        التقوى              يناير  142020 

الناميــة ابحلضــارة الغربيــة ويرغبــون يف بلوغ نفس املســتوى 
املــادي مــن التقــدم واالبتــكار أمــرا مؤكــًدا. وهلــذا فإن اجلــزم 
بســبب وجود  األوربية مهــددة  أو  الغربيــة  احلضــارة  أبن 
الغربيــة  الثقافــة  بتااًت. بــل إن  منطقــي  املســلمن أمٌر غر 
تؤثــر يف بقــاع أخــرى مــن العــامل، مبــا فيهــا العــامل اإلســالمي. 

السبب احلقيقي وراء خوف الغرب من السالم
التقاليــد  مــن  وهي مســتقاة  قــرون  الغربيــة  إن عمر القيــم 
الدينيــة وابألخــص إرثهــا املســيحي واليهودي. ولكــن هــذه 
القيــم الدينيــة والقواعــد الثقافيــة ابتــت حمــل هجــوم أولئــك 
الذين يعارضــون أي شــكل من أشــكال الدين أو املعتقــد. 
وعلــى صعيــد آخــر يبــدو القلــق مــن أتثُـّـر الديــن والثقافــة 
األخالقيــة للغــرب فيمــا لــو انتشــر اإلســالم يف أورواب قلًقــا 

أكثــر منطقيــة، وســأتطرق إىل  هــذه النقطــة اآلن.
بدايــة ال يســع أحــًدا إنــكاُر واقــع ابتعــاد النــاس عــن الديــن، 
ويبــدو هــذا االبتعــاد يف أوضــح صــوره يف الغــرب، وطاملــا 
أن  النتائــج  ُتظهــر  حيــث  الرمسيــة،  اإلحصائيــات  أثبتتــه 
الناس قــد صاروا أقل ميــاًل إىل الديــن أو إىل اإلميــان ابهلل. 
وابلنظــر إىل هــذا الواقــع أعتقــد أن التزايــد املتســارع لإلحلــاد 
هــو أخطــر بكثــر علــى الثقافــة الغربيــة مــن اإلســالم. إن 
ــٌم مســتقاة  جــذور القيــم الغربيــة ضاربــة يف الِقــَدم، وهــي ِقَي
مــن التقاليــد الدينيــة وابألخــص إرثهــا املســيحي واليهــودي. 
ولكــن هــذه القيــم الدينيــة والقواعــد الثقافيــة ابتــت حمــل 
هجــوم أولئــك الذيــن يعارضــون أي شــكل مــن أشــكال 
الدين أو املعتقد. لذا، فإني كإمام مسلم أعتقد أن عليكم 
على إيقــاف  طاقاتكــم  بركيــز  وثقافتكــم  حاية إرثكــم 
واإلميان، ســواء  الديــن  إىل  الراجع الديي وإعادة النــاس 
أكان ذلــك الديــن هــو املســيحية أو اليهوديــة أو أي ديــٍن 
آخــر. وجيــب أال هُتَجر فجأة، ابســم التقــدم، تلك القيــُم 

الــي شــكلت جزًءا مــن اجملتمــع علــى مــدى  واألخــالق 
عــدة قــرون خلــت. كمــا أرى أيًضــا أن الراجــع الديــي يف 
الغرب هو السبب الرئيس وراء خوف الناس من اإلسالم 
عام، متمســكون  املسلمن، بشــكل  أن  يعرفــون،  ألهنــم 

بدينهــم.
ويف ضوء هذا، أود أن أوضح أنه على الرغم مما مسعتم أو 
قــرأمت يف وســائل اإلعــالم، فليــس هنــاك أي داٍع للخــوف 

من اإلسالم. 

إمياننا الذي منه تتوجسون خيفة!
يؤمن املسلمون أبن القرآن الكرمي هو آخر وأكمل تعليم 
ديــي وبســبب حمبتنا وطاعتنا للقــرآن الكــرمي فإننــا نؤمــن 
لــكل إنســان،  يقينًــا أبن الديــن مســألة قلبية وشــخصية 
يف  ِإْكــرَاَه  قاطــع: ﴿اَل  الكرمي ينص بشــكل  والقــرآن 

الدِّيــِن﴾ )البقــرة: 257(
أن حيــاول  املســلمن من  غــر  داعي خلــوف  لذلــك، ال 
املسلمون نشــر معتقداهتــم ابلقوة أو أن يفرضوا أفكارهــم 
البغيضــة  إن األيديولوجيــة  العــامل.  مــن  اجلــزء  يف هــذا 
من املســلمن، ليس  أهنــا  قليلة متطرفة تزعــم  لشــرذمة 
لقــد  الواقــع،  الكــرمي. يف  القــرآن  بتعاليــم  أيــة عالقــة  هلــا 
املعنيــة أن  والســلطات  أن على احلكومــات  قلت مــرارًا 
تتعامــل حبــزٍم كبر مع املتطرفن ســواًء كانوا مســلمن أو 

مســلمن. غــر 
وفيما خيص اجلماعة اإلســالمية األحدية، فنحن نؤمن 
أبنــه ال ميكــن حتــت أي ظرف مــن الظروف أن يســمح 
اإلســالم ابســتعمال القــوة للقيــام أبي نــوع مــن اإلكــراه 
مــن  الداعي للخــوف  فمــا  نشــر الدين.  ســبيل  يف 
أو  حضارهتــم  أن  النــاس  يظــن  ملــاذا  اإلســالم إذن؟! 

من ِقَبل املســلمن؟!  للخطــر  ثقافتهم عرضــة 
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غيض من فيض تعاليم السالم اجلوهرية
مــن  والثقافــة  احلضــارة  بــن  بينت الفــرق  بعــد أن  اآلن، 
وجهة النظــر اإلســالمية، أود أن أقــدم لكــم بعض التعاليــم 

لإلســالم. اجلوهريــة 
اإلســالم  حــول  الفهــم  راجت شى الشائعات وســوء  قــد 
ومؤسســه ، وحيــث ال ميكنــي أن أغطي مجيع جوانــب 
التعاليــم اإلســالمية يف هــذا الوقــت القصــر املتــاح، فــأود أن 

أذكــر بعًضــا مــن حقــوق اإلنســان الي أرساها اإلســالم.
كــربى  أمهيــة  الكــرمي ذات  هناك آية يف القــرآن 
تنادي حبقــوق اإلنســان، وهي اآلية 37 من ســورة النســاء 
والي تقــول: ﴿َواْعبُــُدوا اللََّ َواَل ُتْشــرُِكوا بِــِه َشــيـًْئا َواِبْلَواِلَديْــِن 
ِذي  َواجْلَــاِر  َواْلَمَســاِكِن  َواْليـََتاَمــى  اْلُقــْرَب  َوبِــِذي  ِإْحَســااًن 
ــِبيِل  السَّ َوابْــِن  اِبجْلَْنــِب  َوالصَّاِحــِب  اجْلُنُــِب  َواجْلَــاِر  اْلُقــْرَب 
اآليــة،  هــذه  يف  )النســاء: 37(،  أمَْيَاُنُكــْم﴾  َمَلَكــْت  َوَمــا 
قد أمــر هللا تعــاىل املســلمن أن يعبدوه مــن انحية، وأمرهــم 
أيًضــا أن يعاملوا آابءهم ابحملبــة والرحــة. فكيــف ميكــن هلــذا 
وإكرام الوالديــن أن  أيمر املســلمن مبحبة  الــذي  التعليــم 
هــذا  ملثــل  أو دولــة؟! كيــف ميكــن  ديــن  يتعارض مــع أي 
أتمــر  الغــريب؟! كمــا  اجملتمــع  دعائــم  يقــوض  أن  التعليــم 

مبحبــة  وأحبائهــم  أقارهبــم  مبعاملــة  هذه اآلية املســلمن 
اجملتمــع  بدعــم ومواســاة أفراد  أيًضــا  واحــرام، كما أتمرهــم 

وحرمااًن كاأليتــام. األكثر ضعًفــا 
الرئيســية  أن أحد الطــرق  الصــدد  هــذا  نــرى يف 
أبناء اجملتمــع  الفقراء هو التعليم. فإذا حصــل  ملســاعدة 
ابلفقر علــى  أو منكوبــة  القادمن من عائالت مفككــة 
العــوز،  من حتطيم أغــالل  ســيمكنهم  ذلــك  فــإن  التعليــم، 
وســتتاح هلم الفرص، ممــا ســيحررهم من اإلحبــاط واالســتياء 
وســيكرب هؤالء الصغار ليصبحوا أفــراًدا منتجــن يف اجملتمــع 
ُهــوَّة اجلرميــة أو ثقافة العصــاابت.  بــداًل مــن أن يقعــوا يف 
كبــرًا  األحدية اهتماًمــا  اإلســالمية  وهلذا تويل اجلماعــة 
شــى  مــدراَس يف  احملــدودة،  مبــواردان  شــيدان  للتعليم، وقــد 

الغــرب  الدينــي يف  أن الراجــع  أيًضــا  كــا أرى   

ــاس مــن اإلســام ألنهــم  هو الســبب الرئيس وراء خــوف الن

يعرفــون، أن املسلمن، بشــكل عام، متمســكون بدينهــم.

 

”

خطاب  حضرة مرزا مسرور أمحد
)أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( 
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األحنــاء مــن الــدول اإلفريقيــة وقدمنــا املنــح الدراســية للطالب 
التعليم العايل. كمــا  تكاليــف  القادرين على حتمــل  غــر 
الغنية مســاعدة الدول  أبن على الــدول  أيًضــا  نؤمــن 
األضعــف يف العامل علــى إنشــاء بنيتهــا التحتية املتينة. فــإذا 

متكنــت الــدول األفقر مــن بنــاء اقتصاداهتــا وبنيتهــا التحتيــة، 
فســتتاح لشــعوهبا الفــرص يف بلداهنم، وقّلمــا ينشــأ لديهــم 
الدافــع إىل اهلجــرة حنــو اخلارج. فــإذا كانت بلداهنم مســتقرة 
املنطقــة  علــى  ســيعود تلقائًيا ابلنفع  هــذا  ومزدهرة، فــإن 
والعامل األوســع. يف اآليــة القرآنية اآلنفــة الذكــر، ذُكر علــى 
وجــه اخلصــوص واجــب أداء حقــوق اجلــران، ســواء أكانــوا 
مســلمن أو غــر مســلمن، وقد بينــْت هــذه اآليــة أن نطــاق 
اجلران واســع جــًدا. ولقــد قــال نــي اإلســالم : »َمــا زَاَل 
يُوِصيــِي ِجرْبِيــُل اِبجْلـَـاِر َحــىَّ ظَنـَْنــُت أَنَّــُه َســيـَُورِّثُُه« )صحيــح 

البخــاري، كتــاب األدب(.
ال  اإلســالم  اجلــران يف  مفهــوم  فــإن  ذلــك،  علــى  عــالوة 
قريــب  مــكان  يف  يعيشــون  الذيــن  أولئــك  علــى  يقتصــر 
منــك، وإمنــا يشــمل أيًضــا أولئــك الذيــن يعيشــون يف أماكــن 
أبعــد، إضافــة إىل رفــاق الســفر، وزمــالء العمــل، واملرؤوســن 
وغرهــم. يف الواقــع، لقــد جعــل هللا ســبحانه وتعــاىل أمــر 
علــى  اجملتمــع، واجبًــا أخالقيًــا  أفــراد  الوفــاء حبقــوق مجيــع 
أن    اإلســالم  كذلك، علمنا مؤســس  املســلمن. 
مبــدأ  مــن  هللا«، فيا لَــه  يشكر الناس ال يشــكر  »مــن ال 

املســلم، إضافة  يقــوم  أن  مبــكان  الضــرورة  لذا مــن  مجيــل! 
البشــر. ومرة  أبداء حقــوق  تعــاىل،  هللا  عبــادة  إىل 
تشــكل  أن  التعاليــم  أخرى أتســاءل كيف ميكن هلذه 

احلضارة الغربيــة؟! علــى  خطــرًا 

املفهوم احلقيقي للجهاد، ضائع بني إساءَت فهم
إن هــذه التعاليــم اإلســالمية اآلنفــة الذكــر وســيلٌة لتحقيــق 
الســالم واالســتقرار يف اجملتمــع ومــن شــأهنا أن تســهم يف 
لذلــك  االجتماعيــة.  والتنميــة  االقتصــادي  الناتــج  دفــع 
أو  الغرب: »إن اإلســالم  يف  أن قول النــاس  ففي رأيــي 
العــامل«  مــن  البقعــة  هــذه  يف  مــكان  هلــم  ليــس  املســلمن 
أتوا إىل هنــا  قــد  املســلمن  أن  ثبــت  قوٌل ُمَتهاِفت. فــإذا 
ســاعن إىل االندماج وإىل أداء حقــوق جراهنم، وســاعن 
أتكيد أمــٌر  اجملتمع، فهذا بــكل  خــر  وإىل  الســالم  إىل 

واالنتقــاد. اإلدانــة  ال  الثنــاء  يســتوجب 
املســلمن  يعتقــدون أن  أو  النــاس   جيادل بعــض 
مأمورون ابجلهاد، لــذا خُيَشــى من أهنــم ســيأتون إىل الغــرب 
مؤدين فريضة جهادهم ، ابملفهوم التقليدي اخلاطئ، سعًيا 
والثقافــة اإلسالمية وتقويض ســالم  احلضــارة  منهم لفــرض 
ســوء  منشــؤها  الفكــرة  وهــذه  واســتقراره.  اجملتمــع 
الفهم الواضــح ملاهية اجلهاد وأسباب شــن احلروب الدينيــة 
يف الفرة اإلســالمية األوىل، فاإلســالم ليس ديــن عنــف أو 

أن أحد الطـرق الرئيسـية ملسـاعدة الفقراء هو التعليم. فإذا حصل أبناء املجتمـع القادمن من عائات مفككة أو منكوبة 

بالفقر عـى التعليـم، فـإن ذلـك سـيمكنهم من تحطيم أغـال العـوز، وسـتتاح لهم الفرص، مـا سـيحررهم من اإلحباط 

ة الجرمية أو ثقافة العصابات.  واالستياء وسيكرب هؤالء الصغار ليصبحوا أفراًدا منتجن يف املجتمع بدالً من أن يقعوا يف ُهوَّ
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تعطــش للدمــاء. 
خــالل بواكــر اإلســالم األوىل، ُوِضــَع املســلمون يف موقــف 
االضطرار إىل الدفاع عن أنفسهم بعدما لوحقوا يف جمتمعهم 
اجلديــد هبــدف إابدهتــم، ويُــروى أن رجــال َجــاَء ِإىَل النَّــِيِّ 
  فَاْســَتْأَذنَُه يف اجلَِْهــاِد فـََقــاَل  »َأَحــيٌّ َوالِــَداَك؟ قَــاَل: 
نـََعــْم. قَــاَل: َفِفيِهَمــا َفَجاِهــْد« )صحيــح البخــاري، كتــاب 
اجلهــاد والســر(. فلــو كان اجلهــاد بدعــوى الغزو وســفك 
الدمــاء وســلب غنائــم احلــرب، لقبل النــي  طلبه بــكل 
أن  وجيــب  اإلســالمي.  اجليــش  أتكيد، ولســعى إىل تعزيز 
أوضــح أنــه علــى الرغــم مــن أن اجليــش اإلســالمي قــد خــاض 
بعــض احلــروب الدينيــة يف الفــرة األوىل مــن اإلســالم، إال 
اهلــدف مل يكن الســيطرة، أو ظلم النــاس أو إكراههــم  أن 
احلروب حلمايــة  تلــك  قامــت  اإلســالم. لقد  قبــول  علــى 
الدينية. فبحســب  احلريــة  مبــدأ  ودعــم  الديــن  مؤسســة 
النــص القــرآين:﴿أُِذَن لِلَِّذيــَن يـَُقاتـَلُــوَن أِبَنَـُّهــْم ظُِلُمــوا َوِإنَّ اللََّ 
ِبغَــْرِ  ِدَيرِِهــْم  ِمــْن  ُأْخرُِجــوا  الَِّذيــَن   * َلَقِديــٌر  َنْصرِِهــْم  َعلَــى 
ُ َولَــْواَل َدفْــُع اللَِّ النَّــاَس بـَْعَضُهــْم  َحــقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقولُــوا َربُـّنَــا اللَّ
يُْذَكــُر  َوَمَســاِجُد  َوَصلَــَواٌت  َوبِيَــٌع  َصَواِمــُع  هَلُدَِّمــْت  بِبـَْعــٍض 
ُ َمــْن يـَْنُصــرُُه ِإنَّ اللََّ َلَقــِويٌّ  ِفيَهــا اْســُم اللَِّ َكِثــرًا َولَيـَْنُصــَرنَّ اللَّ
أنــه  َعزِيــٌز﴾ )احلــج 40-41(، يُفهــُم منــه بشــكل قاطــع 
لــو مل يتــم إيقــاف املعتدين، لباتــت كافــة دور العبــادة مــن 
الكنائــس والكنس واملعابــد واملســاجد وســائر دور العبــادة 

األخــرى عرضة خلطر حمــدق، ألن نواي كفــار مكة اخلفيــة 
وجــه  علــى  مــن  للديــن  كل أثــر  علــى  كانت القضــاء 
البســيطة. وهذا يثبــت أن اإلســالم حيمــي مجيــع األدين. 
مث فيمــا يتعلــق بربيــة أوالدان، ينــص القــرآن الكــرمي: ﴿َواَل 
التعليــم  152(، هــذا  )األَنعــام:  أَْواَلدَُكــْم﴾  تـَْقتـُلُــوا 
مفعــم  جــو  يف  تربية أوالدهــم  املســلمن إىل  يدعــو 
بتوجيههم أخالقيًــا،  والعطف، وأن يقومــوا  ابحلــب 
ذوي كفــاءات  أفــراًدا  ليصبحــوا  يكــربوا  وتعليمهم حبيــث 

ووطنهــم.  خر جملتمعهــم  عالية ومصــدر  وأخــالق 
املســلمن حبماية حقوق الضعفاء  وابملثل، أمر اإلســالم 
مــن أبنــاء اجملتمــع، فعلــى ســبيل املثــال أفــرد القــرآن الكــرمي 
آيــة تُعــى بصيانــة حقــوق وأمــوال اليتامــى حــى يبلغــوا ســن 
الرشــد حبيــث تكــون هلــم القوامــة علــى أمواهلــم تلــك، فيقــول 
تعاىل: ﴿َوابـْتـَلُــوا اْليـََتاَمــى َحــىَّ ِإَذا بـََلغُــوا النِّــَكاَح فَــِإْن آَنْســُتْم 
ِمنـُْهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم َواَل أَتُْكُلوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا 

َأْن َيْكبــَـُروا﴾ )النســاء: 7(.
يف العــامل  شــائعة  أخــرى  ذلك، مثة هتمــة  علــى  عــالوة 
املــرأة وال يقيمــون  املســلمن ال حيرمــون  الغريب، وهــي أن 
حلقوقهــا وزاًن. بدايــًة جيــب االنتبــاه إىل أن اإلســالم هو أول 
الطــالق،  يف  واحلــق  املــراث،  يف  احلــق  دين مينح املــرأة 
اإلســالم  يؤكــد  ذلــك  إىل  إضافــة  وحقوقًا أخرى متنوعــة. 
علــى األمهيــة القصــوى لتعليــم البنــات وإعطائهــن الفرصــة 
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لالزدهــار والتقــدم الشــخصي. 
ينبغــي أال حُتْــَرَم أبــًدا أيَّــُة فتــاة أو امــرأة مــن التعليــم أو يُفضَّــل 

عليهــا الذَكــر يف أي جمــال مــن جمــاالت الرقــي اإلنســاين.
فيمــا خــال مــن الزمــان كان مــن املعتــاد اجتماعيــا تاهــل 
حقــوق النســاء والفتيــات، بــل وهضــم تلــك احلقــوق، وكان 
حــى  الذكــور،  مــن  درجــة  أدىن  أهنــن  علــى  إليهــن  ينظــر 
أحــدث نــي اإلســالم  انقــالاب يف جمــال حقــوق املــرأة، 
وأمــر املســلمن أبن يولــوا لبناهتــم الرعايــة والتقديــر الالئقــن، 
فــال ينظــروا إليهــن أبــًدا علــى أهنــن أقــل شــأاًن مــن أبنائهــم 

الذكــور.
 : الكــرمي  شــهر للني  قــول  هنالــك  كذلــك، 
... ُتظهر هــذه  األمََّهــات«  أَقْــَداِم  حَتْــَت  »اجْلَنَّــُة 
اجملتمــع  النســاء يف  الدور األبرز الذي تلعبــه  الكلمــات 
ومكانتهن الفريــدة واملميــزة فيــه. ويف املقــام األول، يتمثــل 
دور األمهــات يف رعايــة أطفاهلــن خــالل ســنوات منوهــم، 
وابلتــايل فهــن يلعــن دورًا رائــًدا يف توفــر ضمــان أن يصبــح 
وممــن  أخالقيًــا  متميزيــن  مواطنــن  القادمــة  األجيــال  أبنــاء 
القــوة  فاألمهات ميتلكــن  جمتمعاهتــم.  بنــاء  يف  يســهمون 
والقدرة علــى حتويل حالة بلداهنــن إىل جنــة علــى األرض، 

األبدية ألوالدهــن. اجلنــة  أبــواب  وإبمكاهنن فتــح 
وعــالوة علــى مــا تقــدم، يقــول القــرآن الكــرمي: ﴿َوَعاِشــُروُهنَّ 
اِبْلَمْعُروِف﴾ )النساء: 20(، أي أن على املسلمن معاملة 
زوجاهتم ابحملبــة واالحــرام املتبــادل. يف اجملتمعــات الغربيــة، 
اضطــرار  عــن  تقريــر   هنــاك  يكــون  أن  دون  يــوم  ميــر  ال 
الشــرطة أو احملكمــة إىل التدخــل ملعاجلــة حــاالت مريعــة مــن 

العنــف األســري.
 2018 عــام  - كتقريــر  وتقاريــر كثــرة  دراســات  هنــاك 
الصــادر عــن »اهليئــة الوطنيــة لإلحصــاء يف  اململكــة املتحــدة 
- تربهــن علــى أنــه ال عالقــة ملثــل هــذه  اجلرائــم أبي ديــن.

ويظهــر تقريــر حديــث آخر أن هــذا الوضع شــائع يف أملانيا 
أيًضــا. لذا فمــن اإلجحــاف متاًما اهتام اإلســالم أبنــه ديــن 

يكــره النســاء.
كمــا أوضحــُت آنًفــا، إن اإلســالم ديــن مينــح املــرأة الشــرف 
مذنبًــا  يكــون  بقســوة  املــرأة  يعامــل  رجــل  وأي  والكرامــة، 

النتهــاك تعاليــم اإلســالم.

السالم يرحب ابلتعددية الثقافية
اإلسالم أتباعه ابحرام مشــاعر اآلخرين  أيمــر  كذلــك 
عمليًــا  ميثاق املدينة مثــااًل  الدينية، لقــد كان  ومعتقداهتــم 
احرام التوراة واالعــراف  حيــث مت  التعاليــم  على هــذه 

لليهــود.  هبا ككتاب شــريعة 
كما أرسى اإلسالم حقوق حى األعداء واخلصوم، فتقول 
الكــرمي: ﴿َواَل  من القــرآن  البقــرة  ســورة  مــن   191 اآليــة 
تـَْعتَــُدوا ِإنَّ اللََّ اَل حيُِــبُّ اْلُمْعَتِديــَن﴾ أي ال جيــوز االعتــداء 

أو الظلــم ابلعــدو حــى يف خضــم القتــال.
أكثــر  بكونــه  يفتخــر  اليوم الــذي  عــامل  يف  أســف،  بــكل 
األفــراد  مضت. يتجاهــل  حقبــة  أيــة  مــن  وتقدًمــا  حتضــرًا 
والدول حقــوق أعدائهــم كمســألة طبيعيــة ويرتكبــون مظــامل 

لالنتقــام. منتهزين أية فرصــة  فظيعــة 
َشــَنآُن  جَيْرَِمنَُّكــْم  املائــدة: ﴿َواَل  ســورة  9 مــن  اآليــة  ويف 
أال  أنه جيــب  أعلــن هللا  تـَْعِدُلوا﴾، قــد  َأالَّ  َعلَــى  قـَــْوٍم 
تدفع عــداوة أمــة أو شــعب املرء أبــًدا إىل التضحيــة مببــدأ 
يف  علينــا،  أن  اإلســالم  يعلمنــا  واملســاواة، بل  العدالــة 
التحديت، الثبات دوًمــا  كانــت  كافة الظروف ومهمــا 
الرغبــة  ننجّر أبــًدا وراء  العــدل والنزاهــة وأال  مبــادئ  علــى 

يف االنتقــام. 
ونتيجــة هلــذا التعليــم العظيــم، نــرى منوذجــا منقطــع النظــر 
  يف اإلحســان واملواســاة والرحة قدمه النــي األكرم حممــد
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يوم دخل مكة فاحتا منتصرا. فالتاريخ يشــهد أبن املســلمن 
قــد هُنبــوا ، وُعذبــوا وقـُتِّلــوا يف مكــة، مث طُــردوا مــن ديرهــم 
وُهّجروا، إال أهنم عندما عادوا منتصرين إىل مكة الي دانت 
بكاملهــا لــه ، كان أول بيــان أصدره أنــه ال ينبغــي الثــأر 
مــن أولئــك الذيــن اضطهــدوا املســلمن بوحشــية. يف تلــك 
اللحظــة مــن االنتصــار، أظهــر النــي حممــد  أعلــى درجــات 
اإلســالم، ال  وأعلن أنه مبوجب تعاليــم  والصــرب،  التواضــع 
تثريــب علــى أحــد من الذيــن عذبــوا املســلمن ولن يُتعرَّض 
ألحد منهــم دون وجــه حــق، بغــض النظر عمــا إذا كان قــد 

قَِبَل اإلسالم أم ال. 

ُذلُّ العبودية بني المس واليوم، وحمرر العبيد الول
بــه  الذي أتــى  األخالقــي  على التغيــر  آخــر  مثة مثــال 
علــى  اجملتمع فقضــى  أفــراد  أضعــف  لصــاحل  اإلســالم 
العبودية الــي كانــت متفشــية جــًدا وتعترب جزًءا طبيعًيا مــن 
اجملتمع، فبأمٍر من هللا تعاىل، ســعى ني اإلســالم  لوضع 
تدابــر تكفــل تدرجييــا القضــاء علــى هــذا األمــر فجــاء يف 
َمَلَكــْت  ممَـّـا  اْلِكتَــاَب  يـَبـْتـَغُــوَن  الكرمي: ﴿َوالَِّذيــَن  القــرآن 

ــاِل  ــْن َم ــْم ِم ْــرًا َوآتُوُه ــْم َخيـ ــْم ِفيِه ــْم ِإْن َعِلْمُت أمَْيَاُنُكــْم َفَكاتُِبوُه
اللَِّ الَـّـِذي آاَتُكــْم﴾ )النــور: 34(، أي أنــه إذا ســعى عبٌد 
بعــض  فرضت عليــه  فيجب حتريــره، وإذا  لنيل احلريــة 
ُتدفع علــى  معقولــة وأن  تكــون  أن  املالية فيجــب  الرســوم 
يتم التنــازل  أن  أو  اســتطاعته،  حــدود  أقســاط صغرة يف 
عنها كلية. وكمــا قلــت، كانــت العبوديــة يف ذلــك الوقــت 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن اجملتمــع، وهكــذا عــن طريــق الدعــوة إىل 
حتريــر العبيــد، أحــدث نــي اإلســالم  تغيــرًا جــذريًّ يف 

الســلوكيات.
ولكــن  التقليدية موجــودة،  تعد العبوديــة  مل  اليــوم  عــامل  يف 
واإلخضاُع االقتصــادين،  العبوديــُة  حملهــا  حلَّــت  قــد 
الدول القوية والــدول  بــن  العالقــة  أصبحــت  حيــث 
املثــال،  ســبيل  علــى  والعبــد.  الســيد  الضعيفــة كعالقــة 
مســاعدة  صورة عمليــات  يف  القروض وتقدميهــا  يتم متويــه 
وابحملصلــة ال  الدول الفقــرة،  إىل  الغنيــة  تقدمها الــدول 
ديوهنا مــن  ســداد  عــن  تتخلــف  الــي  أمام الدولــة  يكــون 
خيــار ســوى الرضوخ إلرادة البالد املســيطرة. إن مثــل هــذه 

أخالقي بتــااًت. العبودية أمٌر غــر 
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السالم يصون مشاعر الخر
يف  املســلمن  غــر  اإلســالم حقوق  البداية، أرســى  منــذ 
اجملتمع، وأمــر املســلمن بضبــط النفــس مــن أجــل احلفــاظ 
علــى ســالم ووحــدة اجملتمــع، علــى ســبيل املثــال يف اآليــة 
َيْدُعــوَن  الَِّذيــَن  َتُســبُّوا  األنعــام: ﴿َواَل  ســورة  109 مــن 
)األَنعــام:  ِعْلــٍم﴾  ِبغَــْرِ  َعــْدًوا  اللََّ  فـََيُســبُّوا  اللَِّ  ُدوِن  ِمــْن 
أال  الكرمي أن على املســلمن  أعلن القــرآن   )109
قــد يســتفزهم  يذكروا بسوء حى أواثن املشــركن ألن هــذا 

عزَّ وجــل. لإلســاءة هلل 
وابلتــايل، لضمــان عــدم نشــوب التوتــرات وحلمايــة اجملتمــع 
والعــداء، مت  الكراهيــة  مــن  الــدوران يف حلقــة مفرغــة  مــن 
توجيــه املســلمن إىل التحلــي ابلصــرب يف مجيــع األوقــات.

فقــط  النقــاط  بعــض  املتاح، ذكــرُت  القليــل  الوقــت  يف 
اإلســالم.  أرســاها  الــي  اإلنســان  توضح حقــوق  الــي 
آمل أن يكون مــا قلتــه قــد طمأنكــم إىل أن اإلســالم ليس 
هتديــًدا للحضــارة الغربيــة أو ثقافتهــا. وإذا كان هنــاك أي 
مســلم يهضم حقوق غر املســلمن فهذا فقط بســبب نبذِه 
تعاليــم اإلســالم أو جلهلــه التــام هبــا، وأمثالــه يهينــون اإلســالم 

وال يقومــون إال بتشــويه امســه النقــي.
أخرًا، مــن الواضــح أننــا نعيــش يف عامل عصيــب، وأخشــى 
أن يتصاعــد يف أي وقــت عــدم االســتقرار الــذي نواجهــه. 

اجلمال يف التنوع
تكــون  قــد  الكلمــات  يدركــوا أن  أن  النــاس  علــى 
التحــدث  مــن  لذا بــداًل  هلا عواقب بعيدة املــدى، 
خمتلــف  التوتر بــن  أو تصعيــد  احلضــارات  صــدام  عــن 
الفئــات دون داٍع، عليهــم أن ينأوا أبنفســهم عن مهامجــة 
الســعي  مــن  وبــدال  لبعضهم بعًضــا.  الدينيــة  التعاليــم 
لفــرض القيــود على حرية التعبــر الديــي جيــب أن نــدرك 
أننا مجيًعا بنــو جنــس واحــد متصــل األعــراق اآلن أكثــر 
ونركــز  بتنوعنــا  نعتــز  أن  جيــب  مضــى،  وقــت  أي  مــن 
من إحــداث  حبيث نتمكــن  الوحــدة  ُعــَرى  توثيــق  علــى 
سالم طويل األمد يف العامل، إال أننا يف الوقت الراهن نرى 
العكــس متاًما. فالــدول اإلســالمية وغــر اإلســالمية على 
مصاحلها اخلاصة فوق مصلحــة  ســواء تضع  حــد 
واألخــالق  العــدل  العامل األوســع ويتجاوزون كل حــدود 
يف ســبيل حتقيق أهدافهم ممــا يذكــران أبيم ســوداء  خلــت،
حيث تشــكلت التكتالت املتعارضــة والتحالفات، ويبــدو 
كمــا لــو أن العــامل قــد عقد العزم على جلب الدمــار علــى 

نفسه!
الدول الي متتلك القنابــل  هنالك جمموعة مــن  اليــوم 
الشــامل  الدمــار  من أســلحة  غرهــا  أو  النوويــة 
يســتطيع  نعرفها. مــن  احلضارة الــي  الي إبمكاهنا تدمــر 

ــث  ــان، حي ــة واإلخضاع االقتصادي ــا العبودي ــت محله ــن حلَّ ــودة، ولك ــة التقليدية موج ــوم مل تعد العبودي ــامل الي يف ع

أصبحــت العاقــة بــن الدول القوية والــدول الضعيفــة كعاقــة الســيد والعبــد. عــى ســبيل املثــال، يتم متويــه 

يكــون  وباملحصلــة ال  الدول الفقــرة،  إىل  الغنيــة  تقدمها الــدول  مســاعدة  صورة عمليــات  يف  القروض وتقدميهــا 

أمام الدولــة التــي تتخلــف عــن ســداد ديونها مــن خيــار ســوى الرضوخ إلرادة الباد املســيطرة. إن مثــل هــذه 

أخاقي بتاتًــا. العبودية أمٌر غــر 

”
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أو  اســتخدامها أبًدا  لن يتــم  األســلحة  إبن هــذه  القــول 
مــا  اخلاطئــة؟! كل  األيــدي  يف  املطــاف  هبــا  لن ينتهــي 
زلــة عدائيــة  أو  واحــد  تقديــر خاطــئ  هــو  األمــر  يتطلبــه 
مثــل هــذه  مــا ال ميكــن تصــوره، فعواقــب  واحــدة إلاثرة 
احلــرب ال ميكــن ختيلهــا، لكــن ميكننــا أن نقــول جازمــن إن 

أخــرى. مــرة  نفســه  هــو  يكــون  لــن  العــامل 
وحــدان  فلن نتحمــل  النوويــة  األســلحة  اســتعمال  مت  لــو 
املســتقبلية وابل  بــل ســيتحمل أوالدان واألجيــال  العواقــب، 
األطفال بعاهاٍت جســدية  مــن  أجيــال  وســتولد  خطــايان 
وذهنية، وستتحطم أحالمهم وآماهلم دون أي ذنب اقرفوه. 

أهــذا هــو اإلرث الــذي نريــد تركــه للذيــن ســيأتون بعــدان؟! 
كال!

الكراهيــة،  هليــب  أتجيــج  مــن  وبــدال  لــذا 
الدينيــة  االختالفــات  أســاس  ســواًء أكان ذلك على 
أم العرقيــة أو ألهــداف سياســية، جيــب أن نعــي األخطــار 
األوان. فــوات  من توجهاتنا قبــل  نغــر  وأن  املنــذرة، 
نتحــد  اختالفاتنــا،  عــن  النظــر  بغــض  مجيًعــا،  دعــوان 
واملواســاة  االحرام والتســامح  بــروح  مًعا ونعمــل 
املتبادلة من أجــل ســالم العــامل ولنقــم بتعزيز حريــة املعتقد. 
أدعــو هللا تعــاىل أن يهــب العقــل واحلكمــة ألولئــك الذيــن 
الســالم  يعــم  الديــن، وأدعــو هللا أن  النــزاع ابســم  يثــرون 

والعــدل، آمــن.
مرة أخرى علــى  أشــكركم  أن  الكلمــات أود  هبــذه 
لكــم. جزيــال  شــكرا  املســاء،  هــذا  إلينــا  انضمامكــم 

مشهد الدعاء اجلماعي لدى اختتام الندوة
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عبد الحق كومبير  - هولندا

َكْيَف َتَناَسى الغرب   ُتَراَثه اإِلْسالِمي؟!َكْيَف َتَناَسى الغرب   ُتَراَثه اإِلْسالِمي؟!

الدجل على املستوى العايل
التزويــر والدجــل ظاهــرة قدميــة قــدم الوجــود اإلنســاين علــى هــذه 
األرض، وهــو غــر مقتصــر علــى احلــاالت الفرديــة، كان يطلــق 
شــخص هتمــة ابطلــة كــذاب وتزويــرا علــى شــخص آخــر بــريء، بــل 
إن للتزويــر والدجــل مظهــرًا أعظــم وأخطــر، يتمثــل يف ممارســات 
الــدول واحلكومــات ضــد دول وحكومــات وشــعوب أخــرى، وال 
يكــون ضحيــة ذلــك التزويــر شــعوب الــدول األخــرى فحســب، بــل 
إن شــعوب األنظمــة الدجليــة تكــون ضحيــة أيضــا، كونــه يتغــذى 

غــذاء فاســدا. 

ملاذا جيد البعض أنفسهم مضطرين إىل إنكار اجلميل؟!
مــن  حاهلــا  وإبــدال  أوراب  إىل  اإلســالمية  احلضــارة  انتقــال  إّن 
الظلمــات إىل النّــور بربكــة اإلســالم وبـَْعــث احليــاة فيهــا جعــل هــذا 
الفضــل ثقيــاًل علــى أوراب، حبيــث رأت أهنــا لــو اعرفــت بــه ضــاع 

بــه  االعــراف  علــى  اإلقــدام  مــن  مينعهــا  فغرورهــا  وجههــا،  مــاء 
واالمتثــال لتعاليــم ديننــا الســمحة،  فــارأتت أّن اإلنــكار وتاهــل 
ذلــك الفضــل العظيــم أجنــى هلــا مــن مــأزق اترخيــي قــد يذهــب 
مبكانتهــا ومكانــة دينتهــا فــال يبقــي هلــا ِذكــرًا.. وابإلضافــة إىل 
والتميّــز  الفضــل  لنســبة  ســعت  للحقيقــة كذلــك  أوراب  تزييــف 
لنفســها. فأنكــرت الفضــل، وتناســت اإلرث العظيــم الــذي ورثتــه 
جــذور  حلقيقــة  إخفائهــا  تعّمــد  ومــع  اإلســالمية  احلضــارة  عــن 
علومهــا ومعارفهــا املســتقاة مــن تلــك احلضــارة. تناقلــت األجيــال 
معلومــات اترخييــة مزيّفــة مّت دّســها يف التعليــم التقليــدي يف أوراب 
لرتشــفها األجيــال وتعتــاد عليهــا، فقــد حاولــوا طمــس حقيقــة 
أتثــر الثقافــة اإلســالمية عليهــم وأرجعــوا الفضــل يف تبــّدل حاهلــم 
اّدعائهــم  عليهــا حبســب  العثــور  الــي مت  اليواننيــة  النصــوص  إىل 
عــام ألــف ومخســمائة فكانــت الّدافــع الــذي أطلــق العنــان حلقبــة 
ولكــّن  أوراب،  بنهضــة  املعــروف  واحلضــاري  العلمــي  التقــدم  مــن 
هــذا االّدعــاء جعــل أوراب بــن مطرقــة جحــود الفضــل وســندان 

تزييفهــا.  انكشــاف 

العصامي احلرامي!
الّتقــّدم  أّن  هــي  التاريــخ  علــى  املطّلــع  أمــام  تــربز  الــي  احلقيقــة 
احلــادي  القــرن  يف  الواقــع  يف  بــدأ  قــد  األورويب كان  احلضــاري 
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إىل  اإلســالمية  احلضــارة  نُقلــت  أن  بعــد  عشــر،  والثــاين  عشــر 
أوراب، وابلتــايل فــإّن مــا اّدعتــه عــن هنضتهــا الــي بــدأت يف القــرن 
الســادس عشــر إمّنــا كان حماوالهتــا احلثيثــة لتشــكيل هويـّـة شــخصية 
عــن  متّيزهــا  والعلــوم ذات مالمــح  األدب  مســيحّية يف جمــاالت 
املــوروث اإلســالمي فاعتمــدت اللغــة الالتينيــة القدميــة لغــة مشــركة 

أوائــل. القدامــى كمؤسســن  اليواننيــن  واملؤلفــن 
حضاريّــة  مالمــَح  لتبــي  طريقهــا  تشــّق  أوراب  أخــذت  وهكــذا 
ختّصهــا، وتربزهــا مبظهــر الّرجــل العصامــي الــذي مل يعتمــد علــى 
أحــد، بيــَد أّن فكــرة العصاميّــة ضــرٌب مــن اخليــال ؛ فــال شــيء 
ينمــو ويزهــر دون أصــٍل وســنٍد يّتكــُئ عليــه ليمضــي ُقدًمــا، وهــذا 
ــة مبظهــر االبــن العــاّق  مــا يــربزه الواقــع إذ ظهــرت احلضــارة األوربّي
الــذي مل يعــرف بفضــِل والــده عليــه، ونســب الفضــَل مــرًة لنفســه 
ومــرًة لآلخريــن. .مبتعــًدا عــن احلقيقــة الّصارخــة أال وهــي حــّق 

والــده الثابــت املنســّي. 
علــى خشــبة  املبتدعــة  مســرحيتها  أوراب يف  اندجمــت   وقــد 
القدميــة  ابلثقافــة  لالحتفــال  األمــر  وصــل  حــى  الّتاريــخ 
هلــا. وتقــول أحــداث  الكامــل  الفضــل  )اليواننيــة( وإرجــاع 
يف  الغارقــة  الوســطى  العصــور  أورواب  أّن  املزيّفــة  املســرحية 
مــن  عــدد  علــى  غــرة  حــن  علــى  وقعــت  واألميــة  اجلهــل 
اســرجاع  إىل  أّدت  القدميــة  ابليواننيــة  املكتوبــة  النصــوص 
ذاكــرة أورواب املفقــودة أال وهــي ماضيهــا اليــوانين والرومــاين 
الفالســفة  وبفضــل  تزدهــر  واآلداب  العلــوم  فبــدأت  اجمليــد 
مــن  التخلّــص  النائمــة  أورواب  اســتطاعت  البارعــن  اليــوانن 
جهــل العصــور الوســطى وفتــح أبــواب العلــم واحلضــارة. ومُســي 
ذلــك ابلــوالدة اجلديــدة للحضــارة الكالســيكية يف أورواب، 
أي النهضــة بينمــا كان أتثــر العــرب املســلمن يُلغــى عمــدا 
مــن املصــادر العلميــة، وظــل االعتقــاد الســائد يؤكــد علــى 
مــرارًا  )الكالســيكيات(  القدميــة  األعمــال  إحيــاء  موضــوع 
وتكرارًا حى راح الراث اإلســالمي يف أورواب طّي النســيان، 
لكــن ذلــك االدعــاء ليــس إال حمــض خرافــة تفتقــد إىل ســند 

اترخيي. 

ول زال هناك منصفون
مســلم  بعــامل  االستشــهاد  علــى  ذلــك  بعــد  العلمــاء  تــرأ  قلمــا 
لدعــم تطوراهتــم الثوريــة، ولكــن كانــت هنــاك وال تــزال، قلــة قليلــة 
اثبتــة علــى احلــق، وتُعتــرب الكاتبــة األملانيّــة زيغريــد هونكه إحــدى 
هــؤالء القلّــة القليلــة مــن األوربيــن الذيــن انبــَـَروا للدفــاع عــن فضــل 
حضارتنــا اإلســالمية وتشــجعوا علــى تدويــن استشــهادات لعلمــاء 
عــرب ومســلمن يف كتبهــم، واالعــراف ابحلــق الضائــع رغــم البعــد 
الزمــي بــن تلــك احلقبــة وعصــر الكاتبــة زيغريــد حيــث تقــول يف 

كتاهبــا مشــس العــرب تســطع علــى الغــرب: 
»هذا الكتاب يرغب يف أن يفي للعرب ديًنا مســتحقًّا منذ زمٍن 
بعيــد. .إّن عالقــة الغــرب ابلعــرب منــذ ظهــور اإلســالم حــى هــذا 
اليــوم هلــي مثــال تقليــدي عــن مــدى أتثــر املشــاعر والعواطــف يف 
كتــاابت التاريــخ وكان هــذا وضًعــا لــه مربراتــه يف عصــر اعتُــرب فيــه 
أتثــر معتنقــي ديــن آخــر أمــرًا غــر مرغــوب فيــه خلطــره الومهــي. إن 
نظــرة القــرون الوســطى هــذه مــا متــت بعــد إذ انّــه مازالــت حــى 
يومنــا هــذا مجاعــة حمــدودة اآلفــاق بعيــدة عــن الّتســامح الّديــي 
تبــي احلواجــز يف وجــه النّــور ولــو بطريقــة ال شــعورية انبعــة مــن 
تصــّرف غائــص متشــّعب اجلــذور يف أنفســهم. ..مل يكــن هلــذا 
اخلــالف أن حيصــل لــو أّن حكًمــا عــاداًل قــد أخــذ جمــراه«. )1( فــال 
بــد مــن تصحيــح املــواد التعليميــة املنحــازة لُتقــّدم لشــبابنا الصــورة 

احلقيقيــة للتاريــخ. 

النهضة الوربية مطلع القرن الثان عشر
وإلماطــة اللثــام عــن وجــه احلقيقــة كامــاًل نؤّكــد أّن بــدايت النهضــة 
والتقدم يف احلضارة األوروبية بدأ يف القرنن احلادي عشر والثاين 
عشــر، ومل يكــن لــه أصــل يــوانين أو رومــاين. ففــي عــام 1060 
احتــل النورمــان صقليــة. والنورمــان شــعوب نشــأت مــن اتصــال 
الفرجنــة األصليــن ابلرومــان والفايكينــج، وُعرفــوا بنشــاطهم وقوهتــم 
العســكرية حيــث كانــوا يغــرون علــى مشــال فرنســا وغرهــا، ويف 
وقــت الحــق مــن عــام 1085، مت اســتيالء النورمــان كذلــك علــى 
مدينــة توليــدو )طليطلــة(. فأصبحــت كل مــن صقليــة وتوليــدو 
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والتعلــم  وعلومهــا  اإلســالمية  الثقافــة  تدفــق  منهمــا  بــدأ  مركزيــن 
اإلســالمية  النورمانديــة  العالقــات  تعتــرب  إذ  أورواب..  يف  تنتشــر 
ــم الكونـــت روجــر، صفحــة خاصــة يف  ــاء حكـ جبزيــرة صقليــة، أثنـ
التاريــخ األوريب الوســيط. وتعــود خصوصيــة هــذه الـــصفحة، إىل 
كــون هــذه العالقــة جــرت يف حقبــة كان احلكــم اإلســالمي هبــذه 
اجلزيــرة قــد وىّل وأدبــر وانتقــل زمــام امللــك إىل أســياد جــدد وهــم 
ألرجــاء  حــكام  مــن  ذلــك،  جــراء  املســلمون  وحتــول  النورمــان. 
اجلزيــرة إىل حمكومــن خاضعــن هلــؤالء الـــشمالين فـــي ظــل نظــام 
جلبــوه معهــم، اشــتهر بقســاوته وتعقيداتــه وهــو املعــروف ابلنظــام 
اإلقطاعــي. إالّ أن هــذه الوضعيــة مل حتــل دون اســتمرار الطــرف 
اإلســالمي يف إدارة شـــؤون صـــقلية ابعتبــاره، يف نظــر النورمــان، 
عامــالً حامســا يف تثبيـــت وأتكيـــد احلكـــم النورمانـــدي ابجلزيــرة. 
وشــّكل هــذا االعتقــاد لــدى النورمــان مــربرا موضوعيــا لبنــاء عالقــة 
قويــة مـــع مســلمي صقليــة وحضارهتــم، ُشــِهَد هلــا ابلتأثــر الفعــال 

وامللحــوظ علــى واقــع اجلزيــرة احلضــاري بشــكل عــام.
وتتجلى دائًما احلكمة اإلهلية من تدافع الشــعوب وما ينشــأ عنها 
مــن تالقــح الثقافــات وروعــة نتاجاهتــا وأتثّرهــا ابألقــوى واألفضــل 
فيذهــُب الزّبــُد جفــاًء وميكــث يف األرض مــا ينفــع الناس، وهــذا مــا 
كان ابلفعــل. فقــد تــال تقــّدم النورمــان حنــو فرنســا هــدوء واســتقرار 
أّدى إىل امتدادهــم واتصاهلــم إبســبانيا لقرهبــا جغرافيًــا مــن فرنســا 
وابلتــايل كان البــد مــن اســتقائهم مــن نــور اإلســالم الســاطع علــى 
أرض األندلــس آنــذاك، فأرســلوا الشــباب للدراســة يف جامعاهتــا 
ولنقــل العلــوم إىل أرضهــم عــرب حركــة الّرمجــة، وكذلــك تعلمهــم 
للغــة العربيــة الــي عرفــوا حينئــذ قيمتهــا وكوهنــا مــدار العلــوم ومركــز 
بــن املســيحين  التعلــم  قــدح شــرارة  العلمــي واألديب ممــا  التقــّدم 
األوروبيــن. وحســب مــا قالــه العــامل واملستشــرق الربيطــاين »إريــك 

جــون هوليمــارد«:

»خــالل القرنــن الثــاين والثالــث عشــر كانــت هنــاك هنضــة علميــة يف 
أورواب، حيــث ســافر علمــاء مــن البلــدان املســيحية إىل اجلامعــات 
أجــل  مــن  املغــرب  وحــى  وســورية  ومصــر  إســبانيا  يف  اإلســالمية 
اكتســاب املعرفــة مــن خصومهــم يف الديــن وأصدقائهــم يف التعلــم«.)2(

وأيضــاً يشــرح لنــا »العــامل األول« يف إجنلــرا إدالرد ابث مــا تعّلمــه 
مــن أســاتذته العــرب هبــذه الكلمــات: »لقــد تعلمــت مــن األســاتذة 
العــرب شــيًئا واحــًدا، إدارة العقــل بينمــا يتــم االســتيالء عليــك مــن 

خــالل صــورة الســلطة واالنقيــاد للجــام اآلخــر« )3( 
وهنــاك علمــاء آخــرون مــن القــرن الثــاين عشــر »عصــر النهضــة« 
وألربتــوس  و»ويتيلــو  بيكــون«  »روجــر  وهــم:  للعــرب  مدينــون 
ماغنــوس« و»آدم مــارش« و »أرنولــد دي فيلنــوف« و »بيــر 

مــوريل«. أابنــو« و »دانييــل أوف  أوف 
 

التطورات الساسية يف انتقال احلضارة السالمّية إىل أوراب
وهنــاك ثــالث تطــورات هاّمــة كانــت مبثابــة مراحــل مــّر هبــا االنتقــال 

احلضاري اإلسالمي إىل أورواب وهي:
إيطاليــا  يف  العمالقــة  الرمجــة  يف حركــة  املتمثــل  الول  التطــور 
وإســبانيا يف القــرن الثــاين عشــر، حيــث متــت ترمجــة مئــات الكتــب 

العربيــة إىل الالتينيــة. 
التطــور الثــان وظهــر يف تبــي قيــم األدب العربيــة، ابملقــام األول 
يف صقليــة واألندلــس، والــي عرفــت يف أورواب بـــ »اإلنســانية«. مل 
تكــن هــذه النزعــة اإلنســانية فلســفة إحلاديّــة مبفهــوم اليــوم، لكنهــا 
تضمنــت جمموعــة مــن اجملــاالت مثــل القــدرة علــى الــكالم والكتابــة 
ومعرفــة قواعــد اللغــة، والشــعر وســعة االطــالع واملنــح الدراســية 
اجملــاالت  هــذه  أصبحــت  لقــد  الدينيــة.  النصــوص  والبحــث يف 
اإلنســانية القــوة الدافعــَة األساســية للحضــارة األوروبيــة الناشــئة. 
بــرارك  هــم  املعروفــن  األوائــل  اإلنســاين  املذهــب  أتبــاع  إن   )4(
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 )1375-1313( بوكاتشــيو  جيوفــاين   ،)1374-1304(
إىل  ســريعة  وبنظــرٍة   ،)1406-1331( ســالواتيت  وكولوتشــيو 
تواريــخ ميالدهــم ووفاهتــم نــدرك أهنــم كانــوا تالميــذ مباشــرين للثقافــة 
اإلســالمية الــي كانــت رائجــة يف أورواب وقتئــذ. ومــن مث يتضــح 

حــى  أتثــر  لــه  اإلســالم كان  أن 
للبشــر  اإلنســاين  املنظــور  علــى 
الشــهر  الكتــاب  خــالل  مــن 
جيوفــاين  اإليطــايل  للفيلســوف 
 )1486( مرانــدوال  ديــال  بيكــو 
والــذي عنوانــه »خطــاب يف كرامــة 

اإلنســان« والــذي أطلــق عليــه فيمــا بعــد »بيــان النهضــة« ويبــدأ 
الكتــاب ابقتبــاس مــن املفكــر اإلنســاين العــريب الشــهر عبــد هللا بــن 

قتيبــة )الــذي تــويف يف 889(:
»أيهــا األفاضــل احملرمــون، لقــد قــرأت يف الكتــاابت القدميــة للعرب 
أنه عندما ُســئل عبد هللا »السراســن« املســلم/العريب عن أعجب 
شــيء، يف هــذه املرحلــة أو يف هــذا العــامل، أجــاب أنه ليــس مثــة 

أروع مــن اإلنســان« )5(
اقتــداًء  األوروبيــة  اجلامعــات  أتســيس  هــو  الثالــث:  التطــور 
األوىل  األوروبيــة  فاجلامعــات   .)6( اإلســالمية.  ابجلامعــات 
كانــت جامعــة بولونيــا )1088(، ابريــس )1150(، أكســفورد 
وانبــويل   ،)1222( ابدوفــا   ،)1209( )1167(، كامربيــدج 

.)1224(
هبــذه  مــارًّا  أوراب  إىل  اإلســالمية  احلضــارة  انتقــال  تــدرّج  وهكــذا 

النهائــي.  شــكله  أخــذ  حــى  التطــورات 
وختاًمــا نقــول: يــربز بــن الَفينــة واألخــرى عقليــات منصفــة بشــكل 
يدعــو إىل األمــل، فهــا هــي الكاتبــة زيغريــد هونكــه تُناشــد العــامل 

قائلة: 

»أمــا آن لنــا أخــرًا أن نســعى ابحثــن وراء مــا قــد جيمعنــا متخطّــن 
مــا ســبق أن فّرقنــا؟!

إّن بســاط احلضــارة بســاط نســجته وتنســجه أيــٍد كثــرة وكّلهــا هتبــه 
طاقتهــا وكلهــا تســتحق الثنــاء والتقديــر«)7(.

فهــل هنــاك أروع مــن تعاليــم ديننــا 
ألبيــه  االبــن  بنســبة  أيمــر  الــذي 
وإرجــاع احلــق إىل أهلــه وتكاتــف 
الّشــعوب لبنــاء إرث إنســاين قائــم 
مؤّمنًــا  والتقــّدم  التســامح  علــى 
حمبّــٍة  ُفســحَة  القادمــة  لألجيــال 
وســكينٍة يبنــون فيهــا األرض علــى أســٍس صلبــة وصادقــٍة بعيــًدا 

الكاذبــة؟! ومتثيلياتــه  املاضــي  صراعــات  عــن 

- اهلوامش  -
1 - زيغريد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب

2 - أعمــال جابــر بــن حيــان، ترمجــة ريتشــارد روســل، طبعــة جديــدة مــع 
مقدمــة مــن هوليمــارد،  صــادرة عــن دار دوتــون للنشــر عــام 1928.

الوســطى 265 - 6،  العصــور  العــرب وأورواب يف  3 - نورمــان دانيــال، 
عــام 1974. إدنــربة  مطبعــة جامعــة 

4 - جــورج مقدســي. صعــود اإلنســانية يف اإلســالم الكالســيكي والغــرب 
املســيحي. أدنــربة: مطبعــة جامعــة إدنــربة عــام 1991.

5 - بيكو ِدّلة مراندولة، خطاب حول كرامة اإلنسان   
http://web.mnstate.edu/gracyk/courses/web%20   

publishing/pico_oration.htm

اطلع أيضاً على مقدسي، هنضة اإلنسانية ص307.
مؤسســات  الكليــات:  هنضــة  مقدســي،  جــورج   -  6

.1981 إدنــربة.  جامعــة  مطبعــة  إدنــربة:  والغــرب.  اإلســالم  يف  التعليــم 
7- زيغريد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب

ــاك  ــث عـــر كانـــت هنـ ــاين والثالـ ــن الثـ ــال القرنـ  »خـ

نهضـــة علميـــة يف أوروبـــا، حيـــث ســـافر علـــاء مـــن البلـــدان 

ــر  ــبانيا ومـ ــامية يف إسـ ــات اإلسـ ــيحية إىل الجامعـ املسـ

ــة  وســـوريا وحتـــى املغـــرب مـــن أجـــل اكتســـاب املعرفـ
ــم«. )2( ــم يف التعلـ ــن وأصدقائهـ ــم يف الديـ ــن خصومهـ مـ

”
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» قصيـــدة لألســـتاذ متيم أبو دقة مبناســـبة إضـــراب املعلمني يف األردن يف تشـــرين األول 2019، 
والـــذي اســـتمر شـــهرا كامـــا، يعـــارض فيها أمري الشـــعراء أمحد شـــوقي يف قصيدته الشـــهرية

ه التبجيا«، ويبيِّن من هو املعلم الذي يستحق أن يقال عنه إنه يكاد أن يكون رسوال، 
ِّ
»قم للمعلم وف

ويعاتـــب املعلمني علـــى الضرر الفادح الذي حلق بالطاب وبالعمليـــة التعليمية وبأولياء األمور.«
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كاملسـتجري مـن الرمضـاء بالنـار.. حيـاول البعـض تغيـري واقعهـم السـيئ بتدبـري أسـوأ، ودعـوى 
اإلضـراب عـن العمـل مـن أسـوأ التدابـري املتخـذة للتصحيـح، ال سـيما إذا كان القائـم باإلضـراب 
ق عليـه األمـل يف احليـاة، كاملعلـم أو الطبيـب. أيُعقـل أن ُتضـرب األم يومـا عـن رعايـة  إنسـان يُعلَـّ
فلـذات كبدهـا؟! أوليـس املعلـم كأحـد الوالديـن؟! فمـا بـال املواسـاة التـي تاشـت؟! لـو أن 
الداعـني إىل اإلضـراب واملشـركني فيـه تواصـوا مبعاملـة تاميذهـم معاملـة ذوي قرباهـم ملا أضرب 
معلـم عـن أداء رسـالته يومـا. األدهـى واألمـر يف أمـر اإلضـراب أنـه جتاهـل لوجـود اهلل تعـاىل 
وقيوميتـه، وأنـه عـز وجـل املتصـرف يف األمـور، فيـا أخـي مـن تتبـع هذا السـبيل املشـؤوم، يؤسـفين 
إخبارك أنك ضللت الطريق القويم يف نيل مطالبك، فإن كانت مطالبك مشـروعة، فنيلها لن يتأتى 
لـك إال بدعـاء مـن ال تنفـد خزائنـه، فأصلـح نفسـك تنصلـح لـك األمـور مـن حولـك.  »التقـوى«
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الدكتور:

أسوة من سرية الصحابة 
التوفيــق  مغزاهــا  بقصــٍص  مــألى    اخلــامت  نبينــا  ســر صحابــة 
الختــاذ قــرارات صحيحــة، ومنهــا ســرة الصحــايب اجلليــل عبــد هللا 
بــن جبــر  ، الــي تعكــس لنــا جنــاح ذلــك البطــل يف ترتيبــه 
لألولــويت. حدثــت تلــك القصــة بعــد 13 ســنة مــن إعــالن نبــوة 
رســول هللا  وقــت كان االضطهــاد يف مكــة علــى أشــده وكان 
النــي  مهــددا ابلقتــل، ال ســيما بعــد وفــاة زوجتــه أم املؤمنــن 
خدجيــة )رضــي هللا عنهــا( مث وفــاة عمــه أيب طالــب. ســافر ســبعون 
رجــال مــن املدينــة اىل مكــة للقــاء الرســول ، كان ذلــك اللقــاء 
العظيــم مغلفــا ابلســرية نظــرا إىل خطــورة الوضــع. لقــد كان مقــدرا 

ــُه اْلَعبَّــاُس  هلــؤالء الســبعن االلتقــاء برســول هللا  َوَمَعــُه يـَْوَمئِــٍذ َعمُّ
ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ، َوُهَو يـَْوَمِئٍذ َعَلى ِديِن قـَْوِمِه، ِإالَّ أَنَُّه َأَحبَّ 
َأْن حَيُْضــَر أَْمــَر ابْــِن َأِخيــِه، َويـَتـََوثَـّـُق لَــُه -وكان ذلــك قبــل اهلجــرة 
ــا َجلَــس النــاس َكاَن اْلَعبَّــاُس  بشــهور تقريبًــا ســنة 622م-، فـََلمَّ
بْــُن َعْبــِد اْلُمطَّلِــِب أَوََّل ُمَتَكلِّــٍم، فـََقــاَل: َي َمْعَشــَر اخْلَــْزرَِج، -قَــاَل: 
وََكانَــْت اْلَعــَرُب ممَّــا ُيَســمُّوَن َهــَذا احْلـَـيَّ ِمــَن اأْلَْنَصــاِر اخْلـَـْزرََج أَْوَســَها 
ــًدا ِمنَّــا َحْيــُث قَــْد َعِلْمتُــْم، َوقَــْد َمنـَْعنَــاُه ِمــْن  َوَخْزَرَجَهــا- ِإنَّ حُمَمَّ
قـَْوِمنَــا ممَّــْن ُهــَو َعلَــى ِمثْــِل رَأْيِنَــا ِفيــِه، َوُهــَو يف ِعــزٍّ ِمــْن قـَْوِمــِه، َوَمنـََعــٍة 
يف بـَلَــِدِه.)1( أي إذا هاجــر الرســول اىل املدينــة فيتوجــب عليكــم 
أن تعلــوه خياركــم األول. عليكــم ابلســمع والطاعــة لــه وعليكــم 
أن تعلــوا كل صداقاتكــم وأي شــيء آخــر يف الدرجــة التاليــة بعــد 
بيعتكــم رســول هللا. كان عبــد هللا بــن جبــر ممــن حضــر هــذا اللقــاء 
املشــهود. كان اجلميــع يفكــر فيمــا ســيتخذه مــن القــرارات الــي 
ســتغر وجــه العــامل فيمــا بعــد، وبعــد أن فكــر اجلميــع مليــا، ســألوا 
الرســول  ســؤاال خلــده التاريــخ، قالــوا: ي رســول هللا، ماهــي 
مكافأتنــا إن جعلنــاك علــى رأس أولويتنــا؟ مــا هــي الفائــدة الــي 

ُسلَُّم

 أَْوَلِويَّاِت 

الُعَظَماِء

فهيم يونس  القرشي
الواليات المتحدة األمريكية 
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سنجنيها من هذا؟ هذا ما نسألك إيه قبل ان نتخذ القرار. إنه 
مــن طبيعــة االنســان أن يســأل عــن النتيجــة مــن أي عمــل يعملــه. 
قــال هلــم رســول هللا : ســتكون مكافأتكــم اجلنــة. خــالل أيم، 
املدينــة وخــالل 3 ســنوات وقعــت غــزوة  هاجــر رســول هللا إىل 
أحــد. لقــد هاجــم ثالثــة آالف رجــل مــن مكــة املســلمن الذيــن 
كان عددهــم مــا يــزال قليــال، عندهــا كان النــي هــو مــن اختــذ 
القــرار. كان رســول هللا يضــع اخلطــة الدفاعيــة للمعركــة وكان مــن 

بــن الرجــال رجــل يعــرف أبنــه أمهــر رمــاة املدينــة.
ذلــك الرجــل هــو عبــد هللا بــن جبــر. عيَّنــه رســول هللا أمــرًا علــى 
خــالل  تســلقها  ميكــن  صغــرة  تلــة  ابعتــالء  وأمرهــم  راميــا   50
دقائــق، وتقــع قبالــة جبــل أحــد، وتدعــى اليــوم جببــل الرمــاة. لقــد 
أصــدر هلــم رســول هللا تعليمــات واضحــة أال يركــوا ذلــك املــكان. 
أْوصــى رســول هللا  الرُّمــاَة بعــدَّة وصــاي، وذلــك أتكيــًدا عليهــم 
أبال يُغــادروا أماكَنهــم، فقــال لقائــد الرُّمــاة: »انضــح عنَّــا اخليــل 
ابلنبــل، ال أيتوننــا ِمــن خلفنــا، إن كانــت لنــا أو علينــا، فاثبــت 
مكانَــك ال نؤتــن ِمــن ِقَبلــك«، وقــال للرُّمــاة: »احــوا ظهــوَران، 
فــإن رأيتمــوان نقتــل، فــال تنصــروان، وإن رأيتمــوان قــد غنمنــا، فــال 
تربحــوا  فــال  الطــر،  رأيتمــوان ختطََّفنــا  وقــال: »إن  تشــركوان«)2(  
القــوم  َهزْمنــا  رأيتمــوان  إليكــم، وإن  أرســل  هــذا، حــى  مكاَنكــم 

وأوطأانهــم، فــال تربحــوا حــى أرســل إليكــم« . )3(

سلم الولويت ومنزلق الغراءات
نعــرف مجيعــا مــا حصــل بعــد ذلــك، إهنــا قصــة معروفــة. وبســرعة 
شــديدة، كانــت الكــرَّة للمســلمن وشــعر اجلميــع أبن املعركــة قــد 
انتهــت. ظــن املســلمون أهنــم انتصــروا، ورأى الرمــاة مــن مكاهنــم 
املرتفــع اجلميــع حيصــدون الغنائــم فقالــوا: ميكننــا أن نذهــب وجنمــع 
غنائــم احلــرب اآلن. عندهــا قــال عبــد هللا بــن جبــر: ال تذهبــوا، 
أم نســيتم التعليمــات الــي أصدرهــا رســول هللا  ؟ فقالــوا: لقــد  
وضعــت احلــرب أوزارهــا، فــال بــد لنــا مــن الذهــاب لنيــل شــيء مــن 
الغنائــم. لقــد انســاق أربعــون مــن أصــل مخســن صحابيــا علــى 
التلــة، انســاقوا ابإلغــراء فذهبــوا. الحقــا غفــر هلــم هللا تعــاىل يف 
بــن جبــر مــع عشــرة مــن  لقــد صمــد عبــد هللا  الكــرمي.  القــرآن 

الصحابــة تقريبــا، واحلــق أن صمــوده يف مواجهــة ســيوف الكافريــن 
ال يســاوي شــيئا إذا مــا قــورن بصمــوده أمــام شــيطان اإلغــراءات 
املاديــة. إن اإلغــراءات الدنيويــة للشــيطان مبعــى الكلمــة، شــيطان 

يدفعنــا إىل اختــاذ قــرارات خاطئــة.
ابلتأمــل يف اخلطــأ الــذي وقــع فيــه الرمــاة األربعــون الذيــن نزلــوا مــن 
اجلبــل، نــرى أن زلَّتهــم كانــت قــرارا خاطئــا اختــذوه دفعــة واحــدة. 
أمــا القــرارات الصائبــة فيتــم اختاذهــا علــى مراحــل منظمــة، فدائمــا 
مــا تكــون هنــاك خطــوات نقــوم هبــا يف البدايــة، عــادة مــا تكــون 
تلــك اخلطــوات ال شــعورية وال تكــون مبثابــة اختــاذ قــرار. فعلــى 
ســبيل املثــال، إننــا نتجــرع يوميــا مــن ســتة اىل ســبعة أكــواب مــاء 
طبيعــي، وقــد نشــرب أيضــا مياهــا غازيــة. فلنتخيــل أننــا جعلنــا مــن 
املشــروب الغــازي خيــاران األول فشــربنا مثانيــة أكــواب منــه يوميــا 
كبديــل عــن امليــاه الطبيعيــة. مــاذا ميكــن أن حيصــل ألجســامنا؟ 
خــالل أســابيع، ســيدمر احلمــض الــذي يدخــل يف تركيــب امليــاه 
الغازيــة مينــاء أســناننا وســتتلف. وخــالل أســابيع أو رمبــا أشــهر، 
سنســتهلك مــن مخســة إىل ســتة آالف ســعرة حراريــة. ســنصبح 
أكثــر بدانــة، وســنصاب مبــرض الســكري وضغــط الــدم وأمــراض 
القلــب. ســتمتلئ معدتنــا ابلســوائل بينمــا حيــرق العطــش خــاليان، 
هــذا  الغازيــة.  امليــاه  مــن  املزيــد  أجســامنا  ســتطلب  ذلــك  ومــع 
ابلضبــط مــا حيــدث حلالنــا الروحانيــة حــن نتخــذ قــرارات خاطئــة 
بنــاء علــى ترتيــب ســيئ ألولويتنــا.. تــرى هــل حيصــل هــذا نظــرا إىل 
عــدم متكننــا مــن رؤيــة أتثــر القــرارات اخلاطئــة علينــا؟! يف حياتنــا 
عنهــا  ينجــم  ومــا  اإلغــراءات  معظــم  أن  يبــدو  املعاصــرة  اليوميــة 
مــن القــرارات اخلاطئــة الــي نتخذهــا أتيت مــن اهلاتــف احملمــول. 
إين أحــب اهلاتــف احملمــول، لكــن يقــال أن ذلــك اهلاتــف هــو 
خــادم ممتــاز بيــد ســيد ســيئ. تســرق تلــك اهلواتــف أوقاتنــا الــي 
مــن  وبــدال  األذان،  نســمع  عندمــا  لذكــر هللا.  األصــل  هــي يف 
ذكــر هللا، نكــون منهمكــن ابلنقــر علــى شاشــات هواتفنــا وعندمــا 
تقــام الصــالة، نكــون نعمــل علــى هواتفنــا، وحــى عندمــا نصلــي، 
نســلِّم وتنقضــي  الــي وصلتنــا. وحاملــا  البضــع رســائل  نفكــر يف 
أجراهــا  تظهــر دراســات  مــن جيوبنــا.  اهلواتــف  الصــالة، أنخــذ 
خمتصــون أننــا نفحــص هواتفنــا حــوايل مخســن مــرة يف اليــوم، تــرى 
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أنتصــل ابهلل تعــاىل مســتغفرين مخســن مــرة يف اليــوم يف املقابــل؟! 
علــى كل  لكــن  تقييــم اآلخريــن،  إىل  التســاؤل  هــذا  يهــدف  ال 
ــَك  َــْوَم َعَلْي واحــد منــا أن يقيِّــم نفســه بنفســه ﴿َكَفــى بِنـَْفِســَك اْليـ
َحِسيًبا﴾ . فلنفكر، ماذا يقرح علينا موقع  YouTube  عندما 
نَِلُجــه؟ وعندمــا تدخــل اىل مواقــع Netflix  أو Facebook أو 
Instagram، مــاذا يظهــر لنــا علــى الشاشــة مــن اقراحــات؟ أتقــرح 

لنــا تلــك املواقــع حلقــات برانمــج األســئلة واألجوبــة للخليفــة الرابــع 
رحــه هللا، أم تقــرح لنــا شــيئا آخــر؟ مواقــع االنرنــت تعرفنــا جيــدا 

وتعــرف مــا نريــد.
ْنَســاُن َعلَــى نـَْفِســِه  يقــول هللا تعــاىل: ﴿بَــِل اإْلِ

َبِصــرٌَة * َولَــْو أَْلَقــى َمَعاِذيــَرُه﴾.  )4(

حنن صرعى أعذاران
ســهولة،  بــكل  األعــذار  تقــدمي  ميكننــا 

لكننــا مجيعــا نعــرف احلقيقــة بداخلنــا. مل يقــدم الصحــايب 
عبد هللا بن جبر أي عذر. مل يقل أن أربعن فارسا قد ختلوا عن 
مواقعهــم وهــم يشــكلون مثانــن يف املائــة مــن ســريته، مل يتحجــج 
عــرف  ســهامه حــن  بــل مجــع كل  الدفــاع.  عــن  وميتنــع  بذلــك 
أن خالــد بــن الوليــد قــد اكتشــف نقطــة الضعــف الــي اعــرت 
تلــك املنطقــة بعــد ختلــي معظــم الرمــاة املســلمن عنهــا. لقــد أعــاد 
املشــركون تنظيــم صفوفهــم بعــد أن كانــوا علــى شــفا هزميــة نكــراء. 
لقــد اجتمــع خالــد بــن الوليــد وعكرمــة وعمــرو بــن العــاص وحــدث 

مــا مل حُتمــد عقبــاه.
لقــد وقعــوا فيمــا كان رســول هللا  يتخــوف مــن الوقــوع فيــه. لقــد 
هامجــوا املســلمن مــن اخللــف، مــن املنطقــة الــي كان يتوجــب علــى 
الرمــاة حايتهــا. رمــى عبــد هللا بــن جبــر كل ســهم كان يف كنانتــه 
بينمــا كان العــدو يتســلق اجلبــل ابتاهــه. وعندمــا نفــدت ســهامه، 
تنــاول رحمــا وحــاول حايــة رســول هللا بــه، بينمــا يتقــدم العــدو أكثــر 
فأكثــر. اســتل ســيفا وأخــذ يبــارز، لكــن العــدو قــد فاقــه عــددا. 
تقول كتب التاريخ أن من قتله كان عكرمة. مل يقتل عبد هللا بن 
جبــر فحســب، بــل قطعــت جثتــه وُمثِّــل هبــا. لقــد قطعــوا ذراعيــه 
ورجليــه ورأســه واخرجــوا أحشــاءه. دفنــه أخــوه َخــوَّات بــن جبــر، 
الــذي كان برفقتــه علــى اجلبــل. لقــد ظــن املشــركون أهنــم ختلصــوا 

هنائيــا مــن عبــد هللا بــن جبــر، لكــن منــوذج عبــد هللا وأســوته ال 
ميــوت، بــل يرتفــع ويرتفــع، وابلفعــل قــد ارتفــع. وعلــى اجلانــب 
اآلخــر، ميــوت اجملتمــع املــادي كل يــوم أمــام أعيننــا. فعلــى الرغــم 
مــن تواصلنــا االفراضــي مــع بعضنــا البعــض، يشــعر مخســون ابملائــة 
مــن األمريكيــن ابلوحــدة. وعلــى الرغــم مــن مســتوى العلــم والثقافــة 
الــذي وصلنــا اليــه، تــزداد اإلصــاابت ابألمــراض اجلنســية يف أمريــكا 
كل عــام ابملقارنــة مــع مــرض الســرطان. وعلــى الرغــم مــن متابعتنــا 
برامــج وأفــالم ومسلســالت علــى Netflix بشــكل غــر حمــدود 
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع ســوق البورصــة، يعــاين عشــرون ابملائــة مــن 
األمريكيــن مــن اضطــراابت نفســية مبــا يشــكل 
نســبة 1 من كل 5 أشــخاص. وعلى الرغم 
مــن كوننــا بلــد حتــت املراقبــة، يقــع كل يــوم 
عــدد مهــول مــن جرائــم القتــل، كذلــك فــاق 
عــدد حــاالت االنتحــار عــدد جرائــم القتــل، 
فأيــة كامــرا مراقبــة ميكنهــا احليلولــة دون إقــدام أحدهــم 

علــى االنتحــار؟!

خيارات وعواقب
هنــاك  ســيكون  امليــاه،  مــن  بــدال  الكــوال  شــرب  خنتــار  فعندمــا 
عواقــب. وعندمــا نقــدم الدنيــا واملــادة علــى اخلالــق، ســتكون هنــاك 
عواقــب وخيمــة علــى أرواحنــا. لقــد حــذران هللا تعــاىل مــن تلــك 

العواقــب بقولــه:
﴿َواَل َتُكونُــوا َكالَِّذيــَن َنُســوا اللََّ فَأَْنَســاُهْم أَنـُْفَســُهْم﴾)5(. ســيدمن 
ويســتمتع شــاربو الكــوال مبشــروهبم، ال ميكننــا أن نتجاهــل تلــك 

احلقيقــة جملــرد أننــا ولــدان بعــد 1400 ســنة مــن غــزوة أحــد.
لــكل عصــر ُأُحــُده، ولــكل وقــت إغراءاتــه، وأيضــا يف كل زمــان 
يوجــد أمثــال عبــد هللا بــن جبــر الذيــن ســيقفون بوجــه األكثريــة 

ويقولــون: لــن نــرك ذلــك اجلبــل.
ُأُحــًدا آخــر  مل يــدرك عكرمــة وهــو يقتــل عبــد هللا بــن جبــر أن 
ينتظــره بعــد أحــد عشــر عامــا. فبعــد بضعــة أعــوام مــن ُأحــد، دخــل 
عكرمــة وخالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص اإلســالم. ويف معركــة 
الرمــوك، قاتــل عكرمــة ببســالة، دفاعــا عــن اإلســالم وليــس ضــده، 
ويف النهايــة فاقــه البيزنطيــون عــددا وظــن النــاس أن املســلمن قــد 
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اهنزمــوا. استشــهد عكرمــة يف ذلــك اليــوم وانتصــر املســلمون. لقــد 
ارتفع منوذج عبد هللا بن جبر مرة أخرى وســطعت أســوته جمددا.

ل رهبانية يف السالم 
حمنــه  زمــان  لــكل  أن    املوعــود  املســيح  حضــرة  يعلمنــا 
يف  موضحــة  إهنــا  أال  الزمــان؟  هــذا  حمنــة  هــي  فمــا  وصعوابتــه. 
الشــرط الثامن من شــروط البيعة »أن يكوَن الديُن وعزُّه ومواســاُة 
اإلســالم أعــزَّ عليــه مــن نفســه ومالــه وأوالده وِمــن كل مــا هــو 

الرمــاة ســنتحصل  فــوق جبــل  فببقائنــا  عزيــز عليــه«. 
علــى غنائــم احلــرب. إن مكوثنــا علــى اجلبــل ال 
يعــي أن نكــون رهبــاان، فــال رهبانيــة يف االســالم. 
يقول املســيح املوعود : »ال يدعو اإلســالم 
إمنــا  يقــول  بــل  الدنيــا كليــة،  املــرء  يــرك  أن  إىل 

عليكــم أن تكســبوا تلــك الدنيــا. اعملــوا جبــد ولكــن 
عندمــا يكــون هنــاك تعــارض بــن الدنيــا واآلخــرة، عليكــم 

اختيــار اآلخــرة« . ليســت املشــكلة يف أن بعــض النــاس ســيئون، 
هــذه مجاعــة املســيح املوعــود ، واخلــر متحقــق فينــا ال حمالــة، 
وكل واحــد فيكــم هــو ممــن قــال هللا تعــاىل عنهــم: ﴿ُكنـْتُــْم َخيـْــَر 
ــٍة ُأْخرَِجــْت لِلنَّــاِس﴾)6(، إمنــا تكمــن املشــكلة يف كوننــا نعاصــر  أُمَّ
زمــن الدجــال، حيــث املغــريت القويــة جــدا، تلــك هــي املشــكلة.

رتِّب أولويتك، املاء مث الكول
هنــاك الكثــرون ممــن نــرى فيهــم صــورة عبــد هللا بــن جبــر يف هــذا 
الوقــت. منهــم نســاء ورجــال وبعضهــم مــن أفــراد عائالتنــا. تــرى 
مــاذا يفعــل هــؤالء؟! ومبــاذا يفــوزون يف املقابــل؟! إن اختــذ هــؤالء 
واإلجــراء  األول،  خيارهــم  تعــاىل  جبعــل هللا  قرارهــم  األشــخاص 

بســيط جــدا، وإليكــم حزمــة مــن النصائــح:
القــرآن وعلــم أوالدك  اقــرأ  قبــل تشــغيل حاســبك.  الصــالة  أقــم 
قــراءة كتــب املســيح املوعــود  قبــل أن يقــرؤوا كتــب املــدارس 
واجلامعــات. ادفــع تربعــك أوال،  وليــس آخــرا. كــن أول مــن يدفــع 
مــا هلل قبــل أن تدفــع مصاريفــك األخــرى. اســتثمر يف آخرتــك 
أوال. انضــم إىل نظــام الوصيــة، مث اســتثمر يف عقــارات الدنيــا إن 
شــئت. التــزم حبيائــك قبــل التزامــك جبامعتــك. قــم بتعليــم أوالدك، 

لوقــت  هللا  وتُبقــي  الدنيــا  بشــؤون  هتتــم  ال  للعمــل.  اذهــب  مث 
الفــراغ.. كل مــا ســبق مــن نصائــح موجــه إىل الرجــال والنســاء 

علــى حــد ســواء.

الرجل الذي على اجلبل
لقــد تغلغــل فينــا حــب الدنيــا بشــكل كبــر مــن حيــث ال نشــعر. 
إهنــا اإلغــراءات. واحلــرب بيننــا وبــن شــيطان اإلغــراءات املاديــة 
املســيح  ســيدان  يقــول  احلــرب.  هبــذه  الفــوز  وعلينــا  ِســجال، 
االخــرة«..  هللا  مجاعــة  »إنكــم   : املوعــود 
علــى  رجــال  اليــوم  لنــا  تعــاىل  هللا  أقــام  لقــد 
اجلبــل، إنــه خليفــة املســيح املوعــود، الــذي 
وهــب لــه هللا تعــاىل نظــرة اثقبــة وبعيــدة ال 
نتذكــر  أن  فقــط  علينــا  منــا.  أليٍّ  تتيســر 
مــرارا يف  لنــا  الــذي يصفــه  ســلم األولــويت 
هــذه  اســتثمار  علينــا  ولقاءاتــه،  ودروســه  خطبــه 
الفرصــة الثمينــة ابالســتماع لــكل خطبــه. حيضــرين هنــا ذكــر 
خطبــة يــوم اجلمعــة املوافــق للثــاين مــن نوفمــرب/ تشــرين الثــاين لعــام 
اجلبــال  عــن  اخلطبــة  تلــك  حتــدث حضرتــه يف  2018، حيــث 
الــي هنبــط عنهــا. يف تلــك اخلطبــة درس مثــن نقتطفــه مــن ســر 
شــهداء معركــة الرمــوك عندمــا ارتقــى عكرمــة كمــا ارتقــى عبــد 
هللا بــن جبــر. كان املســلمون علــى وشــك اهلزميــة، وكان جنــود 
املســلمن يتقهقــرون، عندهــا قامــت نســاء املســلمن أبخــذ أعمــدة 
اخليــام وَجاهبْــَن هبــا رجاهلــن وأجربهنــم علــى العــودة إىل القتــال. 
ويف هــذا التصــرف درس لنســائنا حــن يريننــا هنبــط مــن اجلبــل 
حيــث يريــدان خليفــة املســيح، فــال تُثنــَن علينــا، ال تثنــن علينــا 
املــاَل إذا كنــا اتركــن للصــالة. أرجعننــا إىل املعركــة إذا  لكســبنا 
رأيتمــوان مشــغولن حبواســيبنا وقــت الصــالة. ال تثنــن علينــا حــال 
انســحابنا. إن أتثركــن فينــا ابلــغ. تقــول اإلحصائيــات إن %83 
مــن خياراتنــا الشــرائية تكــون بتأثــر النســاء. تعلمَّــن مــدى أتثركــن 
جيــدا. اســتخِدْمن ذلــك التأثــر احملمــود كــي ترجعننــا إىل اجلبــل.

- اهلوامش -
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روايات عن سوانح وأخالق سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني 

اإلمام المهدي والمسيح الموعود عليه السالم، 

جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب »سيرة المهدي«

تعريب الداعية محمد طاهر نديم

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة » "التقوى"

455- جانــب مــن أرحييــة املســيح املوعــود يبــدو يف اســتالمه 
رســائل يعلــم أهنــا ل حتتــوي إل علــى ســبه وشــتمه

 بســم هللا الرحــن الرحيــم. أخــربين مــر شــفيع، احملقــق الدهلــوي 
عــن طريــق الرســالة وقــال:  ملــا ســافر املســيح املوعــود  للمــرة 
األخــرة إىل الهــور وأقــام هنــاك كنــت أعمــل عنــد اخلواجــه كمــال 
الديــن. فكنــت أســتلم بريــد حضرتــه وأوصلــه إليــه، وكان بريــده 
أنــي كنــت  إال  الطوابــع  دون  ثالثــة  أو  رســالتن  علــى  حيتــوي 
وكان  حضرتــه،  إىل  وأوصلهــا  الطوابــع  قيمــة  بدفــع  أســتلمها 
حضرتــه يعطيــي النقــود املدفوعــة هلــا. لقــد اســتلمت يوًمــا مثــل 
هــذه الرســائل بــال طوابــع أمــام اخلواجــه كمــال الديــن فمنعــي مــن 
ذلك. قلت: أســتلمها يومًيا وأوصلها إىل حضرته ومل مينعي من 
ذلــك قــط، غــر أن اخلواجــه احملــرم منعــي بشــدة مــن اســتالمها 
مســتقبال. فلمــا ذهبــت إىل حضرتــه مــن أجــل إيصــال الربيــد 
قلــت: ســيدي، لقــد منعــي اخلواجــه احملــرم اليــوم مــن اســتالم 
رســائل بــال طوابــع، فــإن أمرمتــوين هرولــت وأخذهتــا مــن ســاعي 
ــم حضرتــه وقــال: ال حتتــوي هــذه الرســائل إال علــى  الربيــد. فتبسَّ
الشــتائم، وإهنــا أرســلت بــدون اســم املرِســل أيضــا. فلــو بــنَّ لنــا 
هــؤالء عناوينهــم ألمكــن لنــا إفهامهــم غــر أهنــم رمبــا خيافــون مــن 

ــا، يف حــن أننــا لــن نرفــع أيــة قضيــة.  ومنــذ  أن نقاضيهــم قانونًي
ذلــك اليــوم تركــت اســتالم تلــك الرســائل بــال طوابــع.

456- التأثري املبارك وامللحوظ لدعاء حضرته لصحابه
عــن  الدهلــوي  شــفيع  مــر  أخــربين  الرحيــم.  الرحــن  بســم هللا   
طريــق الرســالة وقــال: مسعــت مــن اخلواجــه كمــال الديــن أنــه يف 
األيم الــي كان املولــوي كــرم ديــن قــد رفــع فيهــا يف غورداســبور 
قضيــة ضــد حضرتــه وكان اخلواجــه كمــال الديــن واملولــوي حممــد 
علــي يتابعــان القضيــة نيابــة عــن حضرتــه، يف تلــك األيم نفســها 
ســافر اخلواجــه كمــال الديــن لبعــض األيم إىل عائلتــه يف بيشــاور 
حيــث كان ميــارس احملامــاة يف ذلــك العصــر، فاســتأذن املولــوي 
عبــد الكــرمي حضرتــه  فرافقــه لــزيرة مدينــة بيشــاور. قــال 
اخلواجــه كمــال الديــن: لــدى وصــويل إىل بيشــاور وجــدت األهــل 
واألوالد يف حالــة يرثــى هلــا إذ مل يبــق عندهــم أي نقــود، وكانــوا 
يــن. فبعــت  قــد اســتدانوا ومنــذ أيم وهــم ينفقــون مــن هــذا الدَّ
أســورة زوجــي بثــالث مائــة روبيــة وهكــذا وفّــرت نقــوًدا للمعيشــة 
اليوميــة. لقــد علــم املولــوي عبــد الكــرمي هبــذه احلــال، فلمــا عــاد 
إىل غورداســبور ذكــر ذلــك حلضرتــه . لقــد أتمل حضرتــه كثــرًا 
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بعــد مساعــه مــا حــدث فقــال: ســندعو لــه إن شــاء هللا تعــاىل. 
وبعــد قليــل أرســل حضرتــه 300 روبيــة مــع ميــان حممــود أحــد 
)اخلليفــة الثــاين( إىل املولــوي عبــد الكــرمي إليصاهلــا إىل اخلواجــه 
كمــال الديــن. فأرســل املولــوي عبــد الكــرمي ميــان حممــود أحــد 
إيّل. فلمــا اســتلمت هــذا املبلــغ أتيــت بــه إىل املولــوي عبــد الكــرمي 
وســألته عنــه. قــال املولــوي احملــرم: لقــد ذكــرت حالــك حلضرتــه 
وهــا قــد أرســل حضرتــه هــذا املبلــغ لــك. قلــت: مــا هــذا الــذي 
فعلتــه يب. قــال املولــوي احملــرم: إن مل نذكــر حلضرتــه فلمــن إذن؟ 
فإنــه ال يوجــد لنــا بعــد هللا تعــاىل إال حضرتــه. فينبغــي أن أتخــذ 
املبلــغ دون أن تنبــس ببنــت شــفه، واشــكر هللا تعــاىل فــإن هــذا 
ا، ولقــد وعــد حضرتــه ابلدعــاء لــك أيضــا. لقــد  املبلــغ مبــارك جــدًّ
احتفظــت هبــذا املبلــغ مث بعــد ذلــك الحظــت أنــه قــد تدفقــت 
علَــيَّ القضــاي يف غورداســبور وأصبــح أيتيــي عــدد مــن الزابئــن 
دعــاء  أتثــر  الحظــت  فقــد  وهكــذا  احملامــاة،  خلدمــات  يوميًــا 

حضرتــه بســرعة كبــرة. 
أقــول: لقــد مسعــت هــذه الواقعــة علــى لســان حضــرة اخلليفــة الثــاين 

أيضا بشيء من االختالف ولكني ال أذكر اآلن تفاصيلها.

ــه مبجــرد  ــه يف تغيــري املــرء امســه وهيئت 457- قــول حضرت
ــاق الســالم اعتن

بسم هللا الرحن الرحيم. أخربين مر شفيع أحد الدهلوي عن 
طريــق الرســالة وقــال: التقــى أحــد األحديــن الكبــار بقريــب 
للســر برتــول تشــندر تشــرجي البنغــايل فبّلغــه دعــوة األحديــة 
فتأثــر هبــا حــى إنــه رافقــه إىل قــادين حيــث أســلم. فلمــا ذكــر 
أحــد حلضرتــه أن يغــّر امســه قــال : امســه األصلــي جيــد 
آخــر.  تغيــر  إىل  إليــه »أحــد«، وال حاجــة  أضيفــوا  أيضــا، 
لقــد أخــذه النــاس إىل احلــالق وقّصــوا شــعره مــن أجــل تغيــر 
منــط الشــعر البنغــايل. فلمــا رآه حضرتــه قــال: ملــاذا قصصــت 
شــعرك؟ كان شــعرك جيــًدا قبــل هــذا أيضــا، بــل أصبــح أســوأ 

اآلن.
أقــول: يبــدو أن أحــًدا طلــب قــص شــعره علــى أن يكــون رأســه 
أقــرب إىل احمللــوق، ومل يكــن حضرتــه حيــب مثــل هــذه احلالقــة 

بــل كان يقــول عــن حلــق الــرأس متامــا أبنــه طريــق اخلــوارج. 
أضيــف وأقــول: ليــس ضــرورًي تغيــر االســم عنــد إســالم أحــد، 
اللهم إال إذا كان االســم يدل على الشــرك فال بد من تغيره.

دار املسيح، قادين - اهلند



1. املرحومة عصمت؛ ولدت يف أير 1886م وتوفيت يف متوز 1891م.
2. بشري الول؛ ولد يف 1887/8/7م وتويف يف 1888/11/4م.

تعرف على أوالد المسيح الموعود  الذين بشره الله بوالدتهم.

4. املرحومة شوكت؛ ولدت عام 1891م وتوفيت عام 1892م.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

  )3. حضرة مريزا بشري الدين حممود أمحد )املصلح املوعود
12-1-1889م  -   1965/11/8م.

حتققــت يف شــخصه الكــرمي نبــوءة الرســول الكــرمي حممــد املصطفــى  عندمــا أخــرب 
عــن املهــدي: “يتــزوج ويولــد لــه” وهــذا يعــي أن املســيح املوعــود واملهــدي املعهــود 
ســيكون لــه زواج ذو طبيعــة خاصــة ومــن خاللــه ســيهبه هللا أوالدا يكونــون لــه أعــوااًن 

وأنصــارًا يف حــل تلــك املهمــة املكلــف هبــا.
وقــد تلقــى حضــرة املســيح املوعــود نبــوءات عديــدة تشــر إىل القــدرات واملواهــب 
الــي  وهبــه هللا إيه والــي ســتجعل مــن حضرتــه شــخصية إســالمية فــذة . وقــد تلــت 
أفضــال هللا بصفــة غــر عاديــة ملــا انتخــب خليفــة اثنيــا للمســيح املوعــود وهــو يف ســن 

اخلامســة والعشــرين فقــط.
حقــق إجنــازات منقطعــة النظــر تزخــر هبــا أدبيــات اجلماعــة ممــا جعــل حضرتــه مــن أعظــم الشــخصيات اإلســالمية يف اتريــخ 

اإلســالم املعاصــر.



6. حضرة مرزا شريف أمحد  )1895/5/24- 1961/12/26(م
عنــد والدة حضــرة مــرزا شــريف أحــد ، رأى املســيح املوعــود يف كشــف أن روبيــة 

الطاهــرة. يــده  الســماء وُوضعــت يف  مــن  ســقطت 
ويف مناســبة أخــرى ، قــال املســيح املوعــود  أن هللا أخــربين يف كشــف خبصــوص هــذا 

الفــى: »اجلــس اآلن يف مــكاين فقــد حــان رحيلــي.«
كما أخرب حضرته  أنه رآه يف الرؤي مرتدي عمامة  وجبواره رجلن. أشار إليه أحدمها 

قائــال: هــا قــد وصــل امللــك وعلّــق اآلخــر ليــس بعــد، عليــه أن يصبــح قاضيــا أوال.
تتلمذ على يد اخلليفة األول  يف علوم الدين.

خــدم اجلماعــة بــكل تفــان وإخــالص يف مناصــب خمتلفــة. متتــع حضرتــه بشــخصية ذات أمهيــة قصــوى وقــد زاد صيتــه بعــد 
. انتخــاب حفيــده حضــرة مــرزا مســرور أحــد )أيــده هللا( كخليفــة خامــس للمســيح املوعــود

7. السيدة نواب مباركة بيغم رضي هللا عنها )1897/3/2 – 1977/5/23(م 
8. السيد مرزا مبارك أمحد  )1899/6/14 - 1907/9/16(م 

9. السيدة أمة النصري رضي هللا عنها )1903/1/28 - 1907/12/3(م
10. السيدة أمة احلفيظ بيغم رضي هللا عنها )1904/6/25-1987/5/6(م 
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5. حضرة  مرزا بشــري أمحد 1893/4/20 - 1965/9/2 وهو أصغر من ســيدان 
املصلــح املوعــود رضــي هللا عنهمــا. وقــد لقبــه هللا عــز وجــل يف وحــي إىل ســيدان املســيح 
املوعــود بـــ »قمــر األنبيــاء«. أصيــب يف طفولتــه ابلرمــد واألمل يف عينيــه فــكان خُيشــى 
عليــه مــن العمــى لكــن ســيدان املســيح املوعــود  دعــا لــه، فأهلمــه هللا  ابللغــة العربيــة 
»بــّرق طفلــي بشــر«، فبــدأ يســتعيد صحتــه بســرعة هائلــة ومل ينــّور هللا عينيــه فحســب 
ــن مــن  بــل وهــب لــه بصــرة عظيمــة وعلومــا غزيــرة أيضــا، وبَتينــك العينــن والبصــرة متكَّ
الدراســات العليــا وتــرك مناصــب دنيويــة مرموقــة وخــدم اجلماعــة اإلســالمية األحديــة علــى 
املناصــب اجلليلــة املختلفــة. ومــن ورعــه وأمانتــه أنــه ذات يــوم وجــد يف املكتــب دبوســا ملقــى 
علــى األرض فالتقطــه وقــال لرجــال املكتــب: إن هــذا الدبــوس أمانــة للجماعــة اإلســالمية األحديــة عنــدان، فهــو ِملــك للجماعــة 

وجيــب أن حنافــظ علــى أمــالك اجلماعــة.
كان  حائــزا علــى شــهادة املاجســتر وكان متمكنــا مــن العلــوم الدينيــة خاصــة وقــد تــرك لنــا كتبــا قيِّمــة علــى مواضيــع قيمــة 

أساســية نذكــر منهــا: 
أ. ربُـّــنا  ب- ســرة خــامت النبيــن  ج- ســرة املهــدي   د- تبليــغ اهلدايــة  هـــ- سلســلة أحديــة )أي اجلماعــة 

األحديــة( اإلســالمية 
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منّــا ال يرغــب يف تطويــر نفســه واكتســاب القــدرات واملعــارف 
العميقــة والّشــاملة؟! فحّى ال تبقــى جمــّرد أمنيــة، لنســتفيد مــن 

كالم إمــام الزمــان  يف »الرباهــن األحديــة«، حيــث قــال: 
أيهــا اإلنســان، »مهمــا بذلــت مــن املســاعي فكّلهــا غــري جمديــة مــا 

مل يفتــح فضــُل هللا أمامــك الســبيَل«.
ي هلــا مــن كلمــات قليلــة موجــزة وعميقــة األثــر يف النفــس فتقــّدم أيّهــا 
اإلنســان واعقــد صلحــك مــع ربــك وتذّكــر أنّــه »ل حجــاب علــى 

وجــه احلبيــب فارفــع عنــك حجــاب الاننيــة«.
نعــم، األاننيــة.. فــكّل مــن يتجاهــل حقيقــة أنّــه فريــٌد مــن 

دوره كمــا  يــؤدي  وال  حكيــم،  ابرئ  وصنعــة  نوعــه 
جيــب فهــو أانين جــدًّا، ونســي أنّــه لبنــة هامــة يف 
جمتمــع اإلنســانية، وأنّــه بتقصــره حُيــِدث خلــال يف 
زاويتــه ومهمتــه امللقــاة علــى عاتقــه يف هــذا الكــون 
الّرحــب، خلــال مياثــل ذلــك الــذي حيدثــه عطــب 

أصغــر تــرس يف ماكنــة ضخمــة، فيــؤدي إىل عطلهــا 
كليــة، إذ يؤثــر علــى مــن حولــه ويكــون كاملــرض العضــال 

الــذي اســتمراره علــى حالــه مصيبــة واجتثاثــه رحــة.
ي أخــي اإلنســان، اهنــض وتفّكــر فيمــا تبقَّــى لــك مــن وقــت وتذّكــر 
»أن معرفــة احلــق ل تُنــال ابلاننيــة بــل الاننيــة تزيــد ابلاننيــة أكثــر 

فأكثــر«.
اهنــض وأزل عنــك حجــب اجلهــل، »فلــم يُــزْل جهــل أحــد يف الليلــة 

الليــالء مــا مل ُيشــعل مصبــاح مــن الغيــب«
أوراق  ترتيــب  وأِعــْد  تْســَلْم،  وأســِلم جوارحــك هلل  واقــرب،  اســُجد 
بتعــس  ويبدلــك  من نعمائــه،  عليــك  ليســبغ  تعــاىل؛  بقربــه  حياتــك 
حالــك حــاال أحســن، »فــال ميكــن الطّــريان يف هــذا املقــام مــا مل 
ــه، فالضعــف هــو القــّوة يف هــذا اجملــال فاخلــق  يســقط ريشــك كّل

هــذه القــّوة«.
وتذّكــر جيــدا أنــه »مــا مل ختضــع رأســك تواضًعــا فلــن تــزول حجــب 

نفســك«.

وكــن مــن خــواص هللا وأوليائــه، وامتثــل ألمــره ســبحانه وتعــاىل الــذي 
بّينــه علــى لســان نبيــه الكــرمي عليــه الصــالة والســالم: »قــل ريب هللا مث 
اســتقم«. فاضمــم إىل اعرافــك بوحدانيتــه تعــاىل وربوبّيتــه لــك أفعــااًل 

تعــل منــك خلًقــا آخــر.
وكــن مــن أهــل القــرآن، فأهــل القــرآن هــم أهــل هللا وخاصتــه، واعلــم 
أنــه ال عــالج للقلــب إال بــكالم هللا املوصــوف ســلفا أبنــه شــفاء ملــا يف 

الصــدور، ولــن يــروي غليلــك إال مــاؤه الــزالل .
أظِهــْر قدراتــك وتقــّدْم خبطــى واســعة واســتقم واجعــْل لكتــاب هللا يف 

قلبــك مــكااًن عظيًمــا عســى أن يبعثــك هللا بفضلــه مقاًمــا عليًّــا..
وكــن خــر خلــف خلــر ســلٍف صدقــوا مــع هللا ومــع أنفســهم ومــع 
اإلنســانية وأرادوا اخلــر للجميــع؛ فواصلــوا حلكــة الليــل ببيــاض الّنهــار 
ورأوا أن القــدر اصطفاهــم وانتخبهــم لكــي يقّدمــوا شــيًئا لإلنســانية، 
فواصلوا فجرهم أبعماهلم احلســنة حّى تفجرت ينابيع 
العلــوم مــن بــن أيديهم وقــدروا هللا حــق قــدره؛ 
معــن،  خــَر  هلــم  وتعــاىل  ســبحانه  فــكان 
وعلومــه،  الكــون  أســرار  علــى  وأطلعهــم 
فكتبــوا وجــادوا مبصّنفــات ال تقتصــر علــى 
ابب علــم واحــد فقــر بــل أمّدهــم ســبحانه 
العلــوم وأهلمهــم معــارف ال زال ســنا  بشــّى 

برقهــا يبهــر أبصــار العاملــن إىل يومنــا هــذا .
وهلل در ابــن اجلــوزي حــن قــال: »أوِقــدوا األذهــان يف 
ليــل الفكــر، صابِــروا ســي اجلــدِب لعــام اخلصــب َتعصــروا، فمــن أدجل 
يف غياهــب ليــل العلــى صّبــح منــزل الســرور يف الّســر، ومــن انم علــى 
فــراش الكســل ســال بــه ســيل التمــادي إىل وادي األســف، اجلــّد كلّــه 

حركــة والكســل كّلــه ســكون« 
فاعلــم أّن »َمــن خلــَق العــني هــو الــذي يهــب النّــور، وواهــب القلــب 

هــو الــذي يهــب الفرح والّســرور«.
فكفــاك ي أخــي هلــااث وراء الّســراب وعــدِّل بوصلتــك وتقــّدم، وادُن؛ 

لتقطــف مــن جــى اجلنتــن فقطوفهمــا دانيــة ملــن يشــاء.

ْل َبْوَصَلَتَك،  َتِصْل ِوْجَهَتَك َعدِّ

ضحى أحمد - سوريا

َمْن

* العبارات املعروضة خبط داكن مقتبسة من الرباهن األحدية
 لسيدان اإلمام املهدي واملسيح املوعود )عليه الصالة والسالم(.
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