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التقوى

كلمة التقوى

السالم مصطلح سلس لطاملا سعى العظماء 
لتمتني  وذلك  إلقامته  العصور  مر  على 
عالقة اإلنسان أبخيه اإلنسان على املستوى  
على  والشعوب  والدول  األفراد  عالقات  ومتتني  الفردي، 
عمدا  مهشته  التاريخ  جمرايت  أن  إال  اجلماعي.  املستوى 
وتالعبت بدالالته ومفهومه وأضفت عليه صفة املزايدات 
السياسية وتفاسري دينية مشوهة. فاستغله اجلبابرة لتحقيق 
مطامعهم ومصاحلهم حبجج واهية مثل إقامة اإلمرباطورايت 

أو حتضر اإلنسانية.
منه  وجعلت  للسالم  السماوية  الدايانت  دعت  ولقد 
وأكدت  شأنه  من  وعّظمت  لعقائدها  األساسية  القاعدة 
على األمر ابلعدل واإلحسان والنهي عن الظلم والعدوان. 
إال أن مساعي متكني السالم غالبا ما تبوء ابلفشل وذلك 
على  السالم  مفاهيم  اقتصرت  حيث  عديدة  ألسباب 
اجملتمعات جبدية  حياة  تلمس  ومل  فردي  إطار  ممارسته يف 
كافية. وال شك أن هنالك أشخاصا يف هذا البلد وذاك 
يتحلون  العاملي حقيقة وجتدهم  السالم  يرغبون يف حتقيق 
اآلخرين رأاي وكياان، ولكن هذه  ابلتسامح واحملبة واحرتام 
النخبة مل تفلح يف تكوين تيار له سلطة ونفوذ يف احملافل 

الدولية.
وال شك أن مفاهيم السالم املطروحة على الساحة العاملية 
اليوم ال تتمتع أبسس سليمة حيث ُتعرض كسلع استهالكية 
ختدم طرفا واحدا فحسب، وبعبارة أخرى يتم احلصول على 
السالم من طرف واحد. وهكذا ُيدعى الطرف املستضعف 
إىل التسامح وإظهار االحرتام.. إهنا فعال قسمة ضيزى ألن 
السالم احلقيقي يفرض على الطرفني االحرتام املتبادل بكل 
هذا  واملصاحل.  املطامع  من  خاليا  ويكون  وإخالص  ثقة 
الدافع الذي يبعث الطمأنينة يف كال الطرفني حيث ميحو 

حتقيق  معادلة  يف  فتاكا  عائقا  ُتعترب  اليت  املعايري  ازدواجية 
السالم. ففي الغياب التام لإلرادة الصادقة لدى متخذي 
القرارات احلامسة على الصعيد العاملي يبقى السالم حمصورا 

يف إطار أقليات واعية وطيبة وال ينتشر يف أحناء املعمورة.
السالم من حمبة وتسامح واحرتام اآلخر  كما أن مفاهيم 
وقبوله تتوقف عند مرحلة نظرية على املستوى الفردي لدى 
بعض الساسة الذين ال حول هلم وال قوة حيث غالبا ما 
اللوبيات الشرسة. لذلك ما  التعتيم على أفكارهم يف  يتم 
أحوجنا أن يتم توظيف هذه الطاقات الصادقة يف منظومة 
فكرية ختدم كل الناس وال تقتصر على خنبة فقط. وهكذا 
النظرية  املرحلة  من  اخلروج  اليوم  املاسة  الضرورة  تستدعى 
فكر  وعرض  صالبة  أشد  مرحلة  إىل  العاطفية  اخلطابية 

يالمس املشاعر اإلنسانية عاطفيا وعقالنيا وروحيا.
األزمة  تداعيات  حلل  املقرتحة  احللول  عن  النظر  وبغض 
يبقى  السالم،  غياب  خضم  يف  اليوم  العامل  يعيشها  اليت 
البعد  حتقيق  تكفل  اليت  وأبعاده  بدالالته  غنيا  مفهومه 
احلضاري اإلنساين املنشود وذلك ابلعودة إىل مبادئ الدين 
الفتاكة  األاننية  ميحق  ثقايف  إطار  يف  السامية  واألخالق 

إطفاء فتيل اإلرهاب

اإلسالمي املزعوم
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وإنكار  الفطرية  املشاعر  إبحياء  وذلك  اإلنسانية،  لصاحل 
الذات ومصاحلها والتعامل بكل نزاهة وشفافية مع بين نوع 

اإلنسان أفرادا ومجاعات ودول.
ويبقى حتقيق السالم الكوين حلما مستحيل املنال ما مل يتم 
مدنيا  إنساان  ليكون  املستبد  الظامل  احلايل  اإلنسان  أتهيل 
يتحلى ابلقيم الروحانية. فسلطة القوانني املدنية جتعل الرادع 
خارج اإلنسان، وابلتايل لدى ضعف أو غياب هذه السلطة 
تظهر وحشية اإلنسان ومهجيته. أما القوانني املصاغة بناء 
من  انبع  داخلي  رادع  هلا  فيستجيب  دينية  عقيدة  على 
فطرة اإلنسان. تلك الفطرة اليت حتقق رادعا مزدوجا داخلًيا 
وخارجًيا، وهذا هو املطلوب واملرجو لتأهيل اإلنسان احلايل.

وإذا ما أمعنا  التفكري يف اآلليات اليت حيويها الدين احلنيف 
لتحيقيق السالم العاملي جند أنه ميتاز أو ابألحرى ينفرد عن 
السالم  من  فامسه مشتق  املضمار.  هذا  األداين يف  سائر 
جلميع  عاملية  رسالة  حيمل  أنه  عليه كما  مبنية  وتعاليمه 
بني  املسافات  لتقريب  األمثل  فإنه  وابلتايل  اإلنسان  بين 
املشرتك  الوازع  ذلك  بينهم..  واأللفة  احملبة  وزرع  الشعوب 

لتحقيق السالم.

وخلبث وإجرام عصبة قليلة تتحكم يف جمرايت األحداث يف 
العامل وختطط هلا، فقد شوهت مسعة ومعامل الدين احلنيف 
وُنسب له اإلرهاب وُوضعت يف قفص االهتام. وذلك ألهنا 
توقن يف قرارة نفسها أنه يستحيل عليها أن تتواجد جنًبا 
جلنب معه حيث ستسحقها تعاليمه سحقا. وتفاصيل هذه 
الديون  من جراء  العصبة  هذه  إفالس  تتلخص يف  اجلرمية 
املرتاكمة عرب عقود حيث ضخموا قيمة ممتلكاهتم الوطنية 
حلد غري معقول ال يساوي املوارد املالية املخزنة يف بنوكهم. 
ونتيجة هذا التضخيم الدجلي تسبب يف وضع اقتصادهم 
البلدان  وغزوا  العاملي  ابلسالم  فتاجروا  هار.  ُجُرف  على 
اآلمنة حبجة حتريرها من املستبدين ابلسلطة اترة ومن قبضة 
هدفهم  أن  واضحا  أصبح  وقد  أخرى.  اترة  اإلرهابيني 
ولتحقيق  الدول.  هذه  وموارد  ممتلكات  ابتزاز  هو  الوحيد 
مشوهة  صورة  بتصدير  وأمروهم  عمالءهم  حركوا  مآرهبم 
للدين احلنيف وصنعوا منه جمرما يف حق اإلنسانية والذي 
هذه  أن  شك  وال  هلا.  ومنج  منقذ  األمر  حقيقة  يف  هو 
املسرحية اإلجرامية ستنتهي يوما ما وسيطفئ هللا  بنوره 

فتيل اإلرهاب اإلسالمي املزعوم.
من  للمزيد  وندعوك  القدر  هبذا  نكتفي  القارئ  عزيزي 
املؤمنني  أمري  من خالل خطاب حضرة  املستنري  التحليل 
–أيده هللا- الذي ألقاه يف السابع عشر من أكتوبر 2016 
ابلربملان الكندي، والذي ستالمس من خالله  قدرة اإلسالم 
وفعاليته يف متكني السالم العاملي وذلك من خالل متكني 

القيم اإلنسانية اليت ستكون أساس عامل يسوده السالم.
هداان هللا وإايكم للسري على درب حتقيق هذا املرام وجعلنا 
أن  دعواان  وآخر  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان وموالان 
حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 

وللحصول على مآربهم حركوا عمالئهم وأمروهم 
وصنعوا  الحنيف  للدين  مشوهة  صورة  بتصدير 
في  هو  والذي  اإلنسانية  حق  في  مجرما  منه 
حقيقة األمر منقذا ومنجيا لها. وال شك أن هذه 
ما وسيطفئ  يوما  المسرحية اإلجرامية ستنتهي 
الله بنوره  فتيل اإلرهاب اإلسالمي المزعوم.



)النحل(
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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلضرة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة  قـَ َمَثًل  ﴿َوَضَرَب هللا 

ِمْن ُكلِّ  َرَغًدا  َها  ِرْزقـُ َيِْتيَها  ُمْطَمِئنًَّة 

َها  َفَأَذاقـَ اللَِّ  ُعِم  ِبَنـْ َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 

ِبَا َكاُنوا  َواْلَْوِف  اْلُوِع  ِلَباَس  هللا 

ُعوَن﴾ )113( َيْصنـَ

شرح الكلمات:
أصاَبه  بيده:  ضرَبه  مثاًل:  هللا  ضَرب 
جَلده.  ابلسوط:  ضرَبه  هبا.  وصَدمه 
وبّينه  وقاله  وَصفه  مثاًل:  له  وضَرب 

)األقرب(.
رََغًدا: رَغد عيُشه رَغًدا: طاَب واّتسع. 
طيبٌة  واسعٌة  ورََغٌد:  رَْغٌد  وِعيشٌة 

)األقرب(.
واملكروَه:  العــــذاَب  ذاَق  أذاقها: 
يذوق  ه  صريَّ أذاَقه:  فقاساه.  به  نزَل 

)األقرب(.

التفسري:
مكة،  بفتح  نبًأ  اآلية  هذه  تتضمن   
ذلك ألن هللا تعاىل قد سبق أن عقد 
وأخرب  واإلسالم  الكفر  بني  املقارنة 
مبصري الفريقني، فكان هناك احتمال 
الكفر خطًأ أن مكة  أن يفكر أهل 
ملا  املسلمني  أيدي  يف  تسقط  لن 
حيث  مساوية،  حرمة  من  به  تتمتع 
كانوا قد رأوا يف املاضي القريب كيف 

 

 

                          

                  

                    

                   

                       

                        

                    

تصنيف املأكوالت يف اإلسالم
حرام، ممنوع، حالل وطيب
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أن هللا  محى الكعبة من أصحاب 
هللا  أبطل  لقد  أبرهة.  جنوِد  الفيل 
من  الكفار  لدى  ما كان  هنا  تعاىل 
أيًضا  مكة  أن  معلًنا  زائف  اطمئنان 
بل  اجملرمني،  هؤالء  مثل  تؤوي  لن 
سوف يسلب هللا أهَلها األماَن الذي 
عذاب  عليهــــــــم  ويسّلط  به  يتمتعون 
تـــــــــصرفاهتم  ألن  واجلـــــــوع،  اخلوف 

َحرََمْتهم رمحَة هللا تعاىل.
وابلفعل فقد حل هذا العذاب بنوعيه 
فأما   . النيب  بعد هجرة  أبهل مكة 
حتمية  نتيجة  فهو  اخلوف  عذاب 
للحروب اليت خاضوها ضد املسلمني، 
وقع  ملا  فأصاهبم  اجلوع  عذاب  وأما 
أيدي  يف  التجارية  قوافلهم  من  عديد 
يف  أمواهَلم  تركوا  وحني  املسلمني، 

احلروب غنائَم للمؤمنني.
كلمـــــــة هنا  القرآن  استخــــــــــدم  وقد 

﴿لباس﴾ إمياًء إىل أن العذاب بنوعيه 
سيكون شديد الوطأة حبيث يرتك آاثره 
على أبداهنم، فتخّف أجسامهم، وتتغري 
ألواهنم، وكأن اخلوف واجلوع ملتصقان 

هبم التصاَق الثياب ابألبدان؟

ُبوُه  ُهْم َفَكذَّ ﴿َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنـْ

َظاِلُموَن﴾  َوُهْم  اْلَعَذاُب  َفَأَخَذُهُم 

)114(

التفسري:
املوضوَع  اآلية  هذه  زادت  لقد   
املشار  القرية  أن  وأكدت  وضوًحا، 
إليها هنا هي مكة. فيوضح هللا تعاىل: 
بعثنا  إذ  أهلها  على  احلجة  متت  لقد 
لتحذيرهم رسواًل من أنفُسهم، ومل نبعثه 
من اخلارج، كيال يقولوا: كيف نعرف 
على  مبطلعني  ولسنا  من كذبه  صدقه 
معرفتهم  رغم  ولكنهم  وسريته،  أحواله 
أبخالقه احلميدة وبُنصحه هلم كّذبوه، 

لذلك قرّران عقاهبم ابلعذاب.
جبرميتني:  هنا  الكفار  هللا  أدان  لقد 
أهنم  والثانية  رسوله،  أهنم كّذبوا  األوىل 
كّذبوا ما اختربوه أبنفسهم وشاهدوه أبم 
  النيب  دعوى  أنكروا  حيث  أعينهم، 
رغم علمهم أنه مل يكذب يف حياته قط. 
وقال هللا  ﴿وهم ظاملون﴾.. ليبنّي 
على  حتًما  هبم  سيحيط  العذاب  أن 
ينجو  أن  ميكن  ال  أنه  مبعىن  ظلمهم، 
فيتحمل  العقاب،  الظاملون من  هؤالء 
ال  بل  أخطائهم، كال،  تبعة  أوالدهم 
أعماهلم  جزاء  الظاملون  ينال  أن  بد 

أبنفسهم.    

َطيًِّبا  َحَلًل  هللا  َرَزَقُكُم  ِمَّا  ﴿َفُكُلوا 

ُه  ِإيَّ ُتْم  ُكنـْ ِإْن  اللَِّ  ِنْعَمَة  َواْشُكُروا 

ْعُبُدوَن﴾ )115( تـَ

التفسري:
عقاب  عن  قبل  من  القرآن  نّبأ  لقد 
يبشر  واآلن  واجلوع،  ابخلوف  الكفار 
املؤمنني براحة البال وسعة الرزق. يقول 
سوف ينـزع هللا من الكفار رزقهم، 
ويزيد يف أرزاق املسلمني؛ ولكن سيتم 
هذا مع فرق واضح: ذلك أن الكافرين 
وغري  مشروعة  بطرق  املال  يكسبون 
مشروعة، ولكن رزق املسلمني سيكون 
حالاًل طيًبا.. أي سيأتيهم رزقهم من 
انفًعا  سيكون  مشروع، كما  مصدر 
والعقل  للجسم  ومقواًي  للصحة، 

والقلب. 
علًما أن كلمة ﴿طيًبا﴾ نفٌي للخوف 
ينفع  إمنا  الطعام  ألن  املؤمنني،  عن 
اإلنسان نفًعا حقيقيًّا ما دام يف مأمن 
قوله  أن  واألخطار. كما  اهلموم  من 
أيًضا  هللا﴾  نعمت  واشكروا  تعاىل﴿ 
يشري إىل املعىن نفسه، أي أنه تعاىل قد 
البال،  وراحة  الرزق  بوافر  عليكم  مّن 
الظاهرة  النعم  هذه  على  له  فاشكروا 

والباطنة.
ومن الناس من يقول: هل هللا حباجة 
إىل الشكر من اإلنسان، حىت يشكره؟ 

واجلواب:
1- إنه اعرتاض سخيف واتفٌه أصاًل، 
تلقائيًّا  ينبع  طبيعي  تعبري  الشكر  ألن 
اعرتاًفا  شريف،  إنسان  قلب كل  من 
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بنعمة احملسن. فال يتعلق األمر مبا إذا 
كان هللا حباجة إىل شكٍر منا أم ال.
2- الشكر يقّوي إميان املرء ابلتوحيد 
كما أكدت هذه اآلية نفسها. فكما 
أن اجلسم إذا مارس عماًل من األعمال 
على التوايل والتكرار أصبح ذلك عادًة 
يتعودان  والقلب  العقل  عنده، كذلك 
اإلنسان  هبا  يقوم  اليت  األعمال  على 
ابلتكرار. فالذين يشكرون هللا على 
يف  يرتك  هذا  عملهم  فإن  دوًما  نعمه 
أبًدا،  مّيحي  ال  أثرًا  وقلوهبم  عقوهلم 
فيعتادون على االعرتاف أبن كل خري 
عطية إهلية، وهكذا يصبحون يف مأمن 

من األفكار الوثنية.

َم َوَلَْم  َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ ﴿ِإنَّ
َفَمِن  ِبِه  اللَِّ  ِلَغرْيِ  ُأِهلَّ  َوَما  اْلِْنزِيِر 
اللََّ  َفِإنَّ  َعاٍد  َوَل  َبٍغ  َر  َغيـْ اْضُطرَّ 

َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ )116(

شرح الكلمات: 
: َأَهلَّ القوُم اهِلالَل: رَفعوا أصواهَتم  ُأِهلَّ
صوته  رَفع  الصيبُّ:  أهلَّ  رؤيته.  عند 
رَفع  هللا:  بذكر  فالٌن  أهلَّ  ابلبكاء. 
شيء  رؤيِة  أو  نعمة  عند  به  صوَته 
الذبيحة  على  ابلتسمية  أهلَّ  ُيعجبه. 
ُأِهلَّ لغري هللا  أي قال بسم هللا. ﴿ما 

به﴾ أي ُنودَي عليه بغري اسم هللا عند 
ذحِبه )األقرب(.

وأجَلَأه  أحَوَجه  إليه:  اضطرّه  اضُطرَّ: 
ُأجْلَِئ  أي  اجملهول  بصيغة  هو  َفاْضُطرَّ 

)األقرب(.

التفسري:
قبل  من  املسلمني    هللا  نّبه  لقد 
أن  فعليهم  الرزق،  عليهم  سيوسع  أنه 
يتعلموا من اآلن أنه ال جيوز هلم إال أن 

يستعملوا ما هو حالل وطيب مًعا. 
ابملال  يتعلق  فيما  أنه  معلوًما  وليكن 
بطريقة  ُيكتسب  أن  ِحلِّه  فأساُس 
مشروعة، وأما الطعام والشراب فتناوله 
يتطلب شرًطا إضافيًّا وهو أن ال يكون 
مما قد نزل التحرمي بشأنه. وهذه اآلية 

تفّصل ما هو حالل وما هو حرام.
أن  القرآنية  الكلمات  لنا  تكشف 
ابألكل  يتعلق  فيما  األصل  هو  احِلّل 
والشرب، وأما التحرمي فهو مبثابة احلظر 
والقيد فحسب. ولكن قال البعض إن 

هو  هللا  ألن  احلرمة،  هو  األصل 
من  استعمال شيء  جيوز  وال  املالك، 
دون إذن صاحبه. وهذا القول األخري 
ليس بصحيح، ألن هللا تعاىل قد قال 
يف القرآن الكرمي صراحًة إنه خلق كل 
أجله.  من  وسّخره  لإلنسان،  شيء 
صار كل  العام  التصريح  هذا  وبعد 
شيء حالاًل لإلنسان، إال ما هنى هللا 

ا أو إشارة. عنه نصًّ
هناك اختالف بني العلماء يف تفسري 
شحُمه  به  أُيقَصد  اخِلنـزير﴾،  ﴿حلم 
هناك  أن  ال شك  )القرطيب(.  ال  أم 
يتعلق  فيما  والشحم  اللحم  بني  فرًقا 
أن  يرون  املفسرين  ولكن  ابللغة، 
اللحم.  كلمة  يف  مشمول  الشحم 
ليست  املفسرين  حجة  أن  وابلرغم 
لكوهنا  اللغويني،  حجة  مثل  بقوية 
أن  أرى  أين  إال  فقط،  ذوقية  حجة 
وحجيت  حرام.  اخِلنـزير  شحم  أكل 
هي قول النيب  حبرمة شحوم امليتة 
بيع  ابب  البيوع،  )البخاري: كتاب 

وليكن معلوًما أنه فيما يتعلق بالمال فأســـاُس ِحلِّه أن ُيكتســـب 
بطريقـــة مشـــروعة، وأما الطعام والشـــراب فتناولـــه يتطلب 
شـــرًطا إضافيًّا وهو أن ال يكون مما قد نزل التحريم بشـــأنه. 
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مذكور  وامليتة  اخِلنـزير  وحترمي  امليتة(. 
يف آية واحدة وبكلمات واحدة، فال 
واحًدا. غري  يكون حكمهما  أن  بد 
جائز،  اخِلنـزير  جلد  من  االنتفاع  أن 
ألن جلده ال يؤكل بل ُيستخدم ملنافع 
أخرى. فقد ورد يف احلديث أن شاًة 
ماتت،  عنها  هللا  رضي  سلمى  ألم 
اخلارج.  يف  ليلقوها  البعض  فحملها 
تسلخوهنا  ال  مل   : النيب  هلم  فقال 
رسول  اي  فقالوا:  جبلدها؟  وتنتفعون 
 : فقال رسول هللا  ميتة!  إهنا  هللا، 

إمنا ُحرّم أكُلها.
فثبت بذلك أن ال أبس يف االنتفاع 
من جلد احليوان الذي ُحرّم أكله. بيَد 
أن استعمال فرشاة األسنان املصنوعة 
من شعر اخِلنـزير مكروه، ألن الفرشاة 
توضع يف الفم الذي هو أداة األكل.

هناك سؤال هام: هل حمرمات األكل 
األربعة،  األشياء  هذه  يف  تنحصر 
وليس هناك أي شيء حرام سواها؟ 

لقد أجاب بعض املفسرين على ذلك 
سياِق  من  املستفاد  »احلصر  أبن 
الكالم وتصديِر اجلملة بـ )إمنا( حصٌر 
الكفار  قالت  ما  إىل  ابلنسبة  إضايف 
املظهري(..  )التفسري  بتحرميها« 
مبعىن أن الكفار قالوا بتحرمي الَبحرية 
فرد  احليواانت،  من  وغريمها  والسائبة 
وإمنا  حبرام  ليست  أهنا  عليهم  هللا 

احلرام ما نذكره هنا. واحلصر يف مثل 
العدد  لبيان  يكون  ال  احلالة  هذه 

الكلي، وإمنا لبيان النوع.
وقال اآلخرون أن هذا احلصر زماين، 
أما  أواًل،  ُحرّمت  األشياء  هذه  ألن 
ما سواها فنزل به التحرمي فيما بعد. 
كما  الواقع،  خيالف  جواب  ولكنه 
يدفعنا العتبار قول هللا تعاىل ﴿إمنا﴾ 
القرآن  أنه ال نسخ يف  منسوًخا، مع 

يف أي كلمة منه.
إن  مضطرًّا:  اآلخر  البعض  قال  وقد 
اآلية قد حصرت حمرمات األكل يف 
األربع املذكورة فقط، وال شيء حرام 

سواها )الرازي، وروح املعاين(
احلصر  أن  فيه  شك  ال  مما  وأقول: 
بعض  يف  نسبيًّا  أي  إضافيًّا  يكون 
القرآن  أن  نرى  ولكنا  األحيان، 
األكل  حمرمات  عن  حتدث  كلما 
ال  فقط  األربع  هذه  يف  قد حصرها 
غري. لقد ورد هذا التحرمي يف األماكن 
 ،174 البقرة:  سورة  التالية:  األربعة 
سورة املائدة:4، األنعام: 146، وهنا 
األنعام  النحل. ويف سورَت  يف سورة 
والنحل يكشف السياق أن الكافرين 
كانوا حيرّمون األشياء وحيّلوهنا كيفما 
واملائدة  البقرة  سورت  ولكن  شاءوا، 
وإمنا  ذكر كهذا،  أي  من  خاليتان 
القضية  هذه  البقرة  سورة  تناولت 

اخلري،  أعمال  عن  احلديث  خالل 
فذكرهتا كموضوع  املائدة  سورة  وأما 
عادة  إىل  اإلشارة  دون  من  مستقل 
وأما  والتحليل؛  التحرمي  يف  الكفار 
هذه السورة أعين »النحل« فقد فّصل 
هللاُ فيها احلالَل واحلرام مًعا. فما دام 
أيًضا يف سورَت  موجوًدا  احلصر  هذا 
البقرة واملائدة، من دون احلديث عن 
والتحليل..  التحرمي  يف  الكفار  عادة 
فالقول أبن هذا احلصر إضايف ونسيب 

ال يبدو قواًل معقواًل.
زماين  احلصر  أن  يرون  الذين  أما 
البداية،  نزل يف  التحرمي  هذا  أن  أي 
فال  أخرى..  أبشياء  التحرمي  نزل  مث 
يبدو رأيهم سليًما كذلك؛ إذ لو كان 
هذا احلكم منحصرًا يف السور املكية 
ألمكن التسليم بقوهلم، ولكن الواقع 
أنه قد نزل يف سورة البقرة أيًضا وهي 
حىت  نزوهلا  زمن  وميتد  مَدنية  سورة 
نزل  اهلجرة؛ كما  بعد  الثالثة  السنة 
أيًضا  املائدة  سورة  يف  احلكم  هذا 
وهي من أواخر السور نزواًل. فما دام 
السور  يف  مذكورًا  بعينه  احلكم  هذا 
فرتة  وهي   - اهلجرة  بعد  نزلت  اليت 
قد نزل فيها التــــــــحرمي أبشــــــــياء أخرى 
أيًضا - فثبـــــــت أن رأيهم ليـــــس برأي 

ســـــــــليم.
تنحصر  احملرمات  إن  قالوا  الذين  أما 
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يف هذه األربعة فقط فأرى أهنم على 
تفسري  يستحيل  إذ  ذلك،  يف  حق 
ابُن  وكان  املفهوم.  هبذا  إال  اآلية 
الرأي  هبذا  قالوا  الذين  من  عباس 
هذا  مذهبه  البخاري  سجل  حيث 
برواية جابر بن عبد هللا. وهو مذهب 
ُســــــئل  ابن عمر أيًضا حيث ورد أنه 
عن أكل القــنفذ، فتال ﴿ُقْل ال َأِجد 
فيما ُأوحي إيل حمرًّما  …﴾ )اآلية.( 
)أبو داود: كتاب األطعمة، ابب يف 

أكل حشرات األرض(
بسند  وغريه  حامت  أيب  ابن  وأخرج 
عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  صحيح 
ذي  أكِل كلِّ  عن  ُسئلت  أهنا حني 
الطري  من  وخملٍب  السباع  من  انٍب 
ُأوحي  فيما  أجد  ال  »قل  قالت: 
املعاين، سورة  إيل حمرًّما…«  )روح 
العظيم البن  القرآن  وتفسري  األنعام، 
أجد  ال  ُقْل  تعاىل:  قوله  حامت،  أيب 

فيما ُأوحي إيل(.
ابن عباس  ابن أيب حامت عن  وأخرج 
حرام  شيء  الدواب  من  ليس  قال: 
إال ما حرّم هللا تعاىل يف كتابه: ﴿ُقْل 
حمرًَّما…﴾  إىل  أوحي  فيما  أجد  ال 

)املرجع السابق(.
وهذا هو مذهب اإلمام مالك أيًضا.

ما  أكل كل  جيوز  هل  السؤال:  أما 
فقد  األربع؟  احملرمات  هذه  سوى 

َعم.  نـَ بـ  األئمة  بعض  عليه  أجاب 
بعض  أكل  جيوز  ال  أنه  أرى  ولكين 
األشياء، غري أننا ال ميكن أن نسّميها 
الشرعي  املصطلح  مبفهوم  حراًما 
سلمان  عن  ُروي  فقد  املعروف. 
  »ُسئل رسول هللا  قال:  الفارسي 
قال:  والِفراء؟  واجلنب  السمن  عن 
احلالل ما أحّل هللاُ يف كتابه، واحلراُم ما 
حرّم هللا يف كتابه« )ابن ماجة: كتاب 
األطعمة، ابب أكل اجلنب(. وأستدل 
بقول النيب  هذا على أنه ليس لنا 
على  إال  احلالل  مصطلح  نطلق  أن 
ما مساه هللا حالاًل، وال مصطلح 
احلراِم إال على ما مساه هللا حراًما، أما 
ما بينهما من األشياء فيكون حكمها 
اتبًعا للحالل أو احلرام، وليس كداللة 
أيًضا  املائدة  النص. وهناك يف سورة 
قال هللا  األمر حيث  هذا  إىل  إشارة 
تعاىل ﴿ُأحّلْت لكم هبيمُة األنعام إال 
أي  عليكم﴾)املائدة: 2(..  ُيتلى  ما 
إال  البهائم  من  األنعاُم  لكم  ُأحلت 

احملرمات.  قائمة  ضمن  ُذكرت  اليت 
واألنعام أنواع مثل اإلبل واملعز والشاة 

والبقر، فهذه حالل.
مث قال هللا تعاىل ﴿ُحرّمْت عليكم امليتُة 
والدُم وحلُم اخِلنـزير وما ُأهلَّ لغري هللا به 
واملنخِنقُة وامَلوقوذُة واملرتدِّيُة والنطيحُة 
ْيتم وما ُذِبَح  ُبُع إال ما َذكَّ وما أَكل السَّ
على النُُّصب﴾ )املائدة:4(.. أي أن 
ُأحّلت  اليت  إزاء هذه  هناك حمرماٍت 
ًتا  لكم وهي: األول: كل ما أصبح ميـْ
هي  اليت  احليواانت  من  وإن كان 
من  وإن كان  الدم  والثاين:  حالل، 
حلم  والثالث:  أكُله،  احلالِل  احليوان 
اخِلنـزير، والرابع كل حيوان ُذكر عليه 
اسُم غرِي هللا وإن كان من احليواانت 
والدَم  امليتَة  فّصل  مث  أكُلها.  املباُح 
واملوقوذُة  ﴿واملنَخِنقُة  فقال:  أكثَر 
ُبُع إال  واملرتدِّيُة والنَِّطيحُة وما َأَكَل السَّ
حمرمات  ليست  ألهنا  ْيتم﴾..  َذكَّ ما 
إضافية وإمنا هي أقسام امليتة والدم. 
واملنخنقِة: ما مات خنًقا، واملوقوذُة: 
الشديد،  الضرب  نتيجة  مات  ما 
فمات،  َعٍل  ِمن  ما سقط  واملرتدِّيُة: 
آخر  حيوان  نطحه  ما  والنطيحُة: 

فمات.
هللا  يقول  كله  البيــــــان  هذا  وبعد 
املسلمني إن  الكرمي  لرسوله  تعاىل 
﴿يسألونك ماذا ُأحلَّ هلم﴾)املائدة: 

هـــذه  ســـوي  مـــا  كل 
المحرمـــات األربع إذا كان 
وإال فال.  طيبًا فهو حـــالل، 
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5(. فلو كان قوله تعاىل ﴿إمنا حرّم 
جيوز  أنه  يعين  إخل﴾  املَيتَة..  عليكم 
احملرمات  هذه  سوى  ما  أكل  لكم 
األربع فلم يكن مثة داع هلذا السؤال 
بعد ذلك، ألنه سيصبح لغوًا. ولكن 
ورّد  السؤال  هذا  سجل  تعاىل  هللا 
بيان احلالل واحلرام  عليه ابلرغم من 
السابق  البيان  أن  قبل، مما يعين  من 
شيء  يكتنفه  واحلرام كان  للحالل 
من الغموض عند الصحابة فالتمسوا 
توضيح األمر أكثر. وهللا تعاىل أيًضا 
مل يرّد عليهم أبننا قد أخربانهم بكل 
أخرى،  مرة  يسألون  فلماذا  شيء، 
وأجاب  السؤال  بضرورة  سّلم  بل 
لكم  ُأِحلَّ  ﴿ُقْل  تعاىل  بقوله  عليه 
الطيباُت﴾)املائدة: 5(.. أي أن كل 
إذا  األربع  احملرمات  هذه  سوى  ما 

كان طيًبا فهو حالل، وإال فال. 
فثبت من ذلك أن ليس كل حالل 
بطيب، كما ال جيوز أكل إال ما هو 
ابلِطيب  يتصف  ال  ما  أما  طيب، 

أن  ميكن  ال  ولكن  أكله.  جيوز  فال 
  نسّميه حراًما؛ وقد أشار الرسول
أيًضا إىل هذا حيث قال: احلالل بنّيٌ 
مشتبهاٌت  أمور  وبينهما  بنّي  واحلراُم 
وإن  أال  الناس.  من  يعلمها كثري  ال 
لكل مِلٍك مِحًى، أال إن مِحَى هللا يف 
أرضه حَمارُمه، وكما أن الراعي احلذر 
حىت  احلمى  حول  غنمه  يرعى  ال 
عنها  غافل  وهو  احلمى  يف  تقع  ال 
املؤمن ال  العقاب، كذلك  فيستحق 
يرعى نفَسه حول محى احملرمات حىت 

ال يؤاَخذ.
فثبت أن هناك أشياء ما بني احلالل 
أمرها،  العامة  على  يشتبه  واحلرام 
واخلربة  ابلقياس  يكون  فيها  واحلكم 
هذه  أن  ورغم  الطبية.  واملعلومات 
ميكن  ال  ابحلرام  املتشاهبة  األشياء 
أن نسّميها حراًما، إال أنه ال بد من 

جتنبها ألجل حصول التقوى.
ما  على كل  جيري  نفسه  واحلكم 
جديدة،  أشياء  من  الناس  يصنعه 

فعلينا أن نقيسه ابحلالل البنيِّ واحلرام 
، فإن كان أشَبَه ابحلالل أكلناه،  البنيِّ
وإن كان أشبَه ابحلرام جتنبناه. ومثال 
اجلماعة  مؤسس  فإن  التبُغ؛  ذلك 
اإلمام  سيدان  األمحدية  اإلسالمية 
ملا    املوعود  واملسيح  املهدي 
اخرُتع  قد  إنه  قال:  التبغ  عن  سئل 
حديًثا، ولكن نظرًا إىل أتثريه أرى أنه 
لنهى عن    النيب  لو كان يف زمن 
ص  املوعود  املسيح  )فتاوى  تعاطيه 

.)206
صّنف  قد  اإلسالم  أن  الواقع 
حرام  هي:  درجات  املأكوالت 
ما  واحلرام  وطيب.  وحالل  وممنوع، 
منه  منع  ما  واملمنوع  القرآن،  حرّمه 
اليت وضعها  للمبادئ  وفًقا    النيب 
  النيب  بعد  ُوجد  ما  أو  القرآن، 
التحري  بعد  تناوَله  املسلمون  وَكرَِه 
يف  طيب  هو  ما  واحلالل  والتجربة. 
وضعه الطبيعي، والطيب ما هو جيد 
يف وضعه احلايل؛ مبعىن أن كل ما جيوز 

الواقع أن اإلســـالم قد صّنـــف المأكوالت درجات هي: حرام وممنوع، وحـــالل وطيب. والحرام ما 
حّرمه القـــرآن، والممنوع ما منع منه النبـــي  وفًقا للمبادئ التي وضعها القـــرآن، أو ما ُوجد بعد 
النبي  وَكِرَه المســـلمون تناولَه بعد التحري والتجربة. والحالل مـــا هو طيب في وضعه الطبيعي، 
والطيـــب ما هو جيد في وضعه الحالـــي؛ بمعنى أن كل ما يجوز أكله في أيـــة حالة فهو حالل....
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أكله يف أية حالة فهو حالل، ومثاله 
ميكن  ال  أنه  مبا  ولكن  الكبش،  حلم 
نيئ،  وهو  طيًبا  يكون  فال  نيًئا  أكله 
ولكنه يصري طيًبا بعد الطهي. وأفضل 

الطعام ما هو طيب، مث احلالل.
مث هناك أشياء تندرج حتت املمنوع وال 
الكولريا  أايم  يف  فمثاًل  أكلها،  يصح 
إذا منع الطبيب من أكل اخليار فإنه 
لن يعود حينئذ طيًبا وإن كان حالاًل 
وطيًبا يف األايم العادية. واألشياء اليت 
هي دون احلرام أي هي ممنوعة فنقول 
أن  مبعىن  أكلها..  يصح  ال  إنه  عنها 

أكلها سيضر بصحة اإلنسان.
خلق  قد  تعاىل  هللا  أن  ولنتذكر 
خمتلفة.  ألغراض  املختلفة  احليواانت 
الشكل،  مجيل  ألنه  للزينة  فبعضها 
الصوت،  حلو  ألنه  للغناء  وبعضها 
اللحم،  جيد  ألنه  لألكل  وبعضها 
شفاء  حلمه  ألن  للتداوي  وبعضها 
ال  أن  فيجب  األمراض.  من  ملرض 
حالاًل،  جملرد كونه  احليوان  حلم  يؤكل 
فقد يكون هناك حيوان ال ميّثل حلمه 
خطرًا على صحة اإلنسان، ولكن قد 
يكون فيه منافع أخرى أفضل؛ فمثال 
الديدان  احليوان أيكل  ذلك  إذا كان 
الناس،  بصحة  أو  ابلزروع  تضر  اليت 
منافعه  إىل  ابلنظر  طيًبا  يعود  فلن 
األخرى هذه، ابلرغم أن حلمه حالل 

وطيب أساًسا؛ ألن أكله سيؤدي إىل 
حرمان ابقي الناس من فوائده العامة.

لقد ُعلِّمُت هذا الدرس منذ الصغر. 
بببغاء  البيت  إىل  رجعُت  مرة  فذات 
قمُت بصيدها، فلما رآها أيب سيدان 
اإلمام املهدي  قال يل: حممود، 
حلمها ليس حبرام، ولكن هللا تعاىل مل 
فقد جعل  لألكل.  خيلق كل حيوان 
الشكل  مجيل  احليواانت  بعَض   
وخلق  برؤيته،  العيون  تتمتع  لكي 
بعضها عذب الصوت لتتلذذ اآلذان 

أبحلانه املطربة. 
إذن فقد جعل هللا تعاىل لكل حاسة 
املتعة  من حواس اإلنسان نصيًبا من 
املوجودة يف هذه النعم احليوانية، فال 
احلواسَّ  يسلب  أن  لإلنسان  ينبغي 
األخرى ما خيّصها من املتعة ويعطيها 
إىل  نظرت  هال  فحسب.  للسان 
غصن  على  جالسة  وهي  الببغاء 

الشجر؟ أليست هي مجيلة حقًّا!
إذن فالطّيب هو ما ال يضر بصحة 
آكله، كما ال يؤدي أكله إىل سلب 
حقوق  أو  األخرى  حواسه  حقوق 
غريه من الناس أو احليواانت؛ بل من 
الضروري أن ال يؤدي أكله إىل جتريح 
 : مشاعر اآلخرين، فقد قال النيب
حراٌم«  فهو  العرُب  ْته  ثـَ استخبـَ »ما 
)روح املعاين: سورة األنعام(. وال يعين 
احلرام هنا أن آكله سيصبح آمثًا عند 
هللا تعاىل، وإمنا املراد أنه جيب أن ال 
أيكله أماَم العرب، ألن هذا سيؤدي 

إىل توتر العالقات.
هذا  حتت  يندرج  أيًضا  البقر  وحلم 
فعلى  ابهلند،  األايم  هذه  يف  البند 
واحلذر  احليطة  أيخذوا  أن  املسلمني 
يف أكل حلم البقر أمام اهلندوس، وال 
يتحدثوا حىت عن أكله عندهم، ألن 

هذا يؤذي مشاعرهم. 

إذن فالطّيـــب هـــو مـــا ال يضر بصحـــة آكله، كمـــا ال يؤدي 
أو حقوق  إلـــى ســـلب حقـــوق حواســـه األخـــرى  أكلـــه 
غيـــره مـــن النـــاس أو الحيوانـــات؛ بـــل مـــن الضروري 
اآلخريـــن مشـــاعر  تجريـــح  إلـــى  أكلـــه  يـــؤدي  ال  أن 
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من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى

األسوة الحسنة

اِمِت َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: َمْن َأَحبَّ ِلَقاَء اللَِّ َأَحبَّ اللَُّ ِلَقاَءُه، َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء اللَِّ َكرَِه هللا  عَنْ ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ْعُض َأْزوَاِجهِ: ِإانَّ لََنْكرَُه اْلَمْوَت، َقاَل: لَْيَس َذاِك َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َحَضرَُه اْلَمْوُت  ِلَقاَءُه. َقاَلْت َعاِئَشُة َأْو بـَ
َلْيَس َشْيٌء َأَحبَّ إِلَْيِه مِمَّا َأَماَمُه، َفَأَحبَّ ِلَقاَء اللَِّ وََأَحبَّ هللا ِلَقاَءُه. َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا  َر ِبِرْضوَاِن اللَِّ وََكرَاَمِتِه. فـَ ُبشِّ
َلْيَس َشْيٌء َأْكرََه إِلَْيِه مِمَّا َأَماَمُه، َكرَِه ِلَقاَء اللَِّ وََكرَِه اللَُّ ِلَقاَءُه. )صحيح البخاري،  َر ِبَعَذاِب اللَِّ َوُعُقوَبِتِه فـَ ُحِضَر ُبشِّ

كتاب الرقاق، ابب من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه(

اَلِم َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس  عَن أيب هريرة  َقال:  َقاَل َرُسوُل اللَِّ َ: َخٌْس جَتُِب لِْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه: رَدُّ السَّ
ْعوَِة َوِعَياَدُة اْلَمرِيِض وَاتَِّباُع اجْلََناِئز.ِ )صحيح مسلم، كتاب السالم، ابب من حق املسلم للمسلم رد السالم( َوِإَجاَبُة الدَّ

اُم  َقاَلْت َعاِئَشُة: السَّ اُم َعَلْيَك. َقال: َوَعَلْيُكْم. فـَ َقاُلوا: السَّ ْوا النَّيِبَّ  فـَ ُهوَد أَتـَ َها َأنَّ اْليـَ عَن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّ َعنـْ
ِك وَاْلُعْنَف َأْو  َقاَل َرُسوُل اللَِّ َ: َمْهاًل اَي َعاِئَشُة، َعَلْيِك اِبلرِّْفِق َوِإايَّ َعَلْيُكْم َوَلَعَنُكْم اللَُّ َوَغِضَب َعَلْيُكْم. فـَ
ُيْسَتَجاُب يِل ِفيِهْم َواَل  ْلُت؟ رََدْدُت َعَلْيِهْم، فـَ اْلُفْحَش. َقاَلْت: َأَوملَْ َتْسَمْع َما َقاُلوا؟ َقاَل: َأَوملَْ َتْسَمِعي َما قـُ

ُيْسَتَجاُب هَلُْم يِفَّ. )صحيح البخاري، كتاب الدعوات(

َقاَل: َأَحيٌّ  فـَ اجْلَِهاد  َفاْسَتْأَذَنُه يِف    ِّالنَّيِب ِإىَل  َجاَء رَُجٌل  َقال:  ُهَما  َعنـْ َعْمٍرو َرِضَي اللَُّ  ْبِن  َعْبَد اللَِّ  عَن 
َعمْ. َقاَل: َفِفيِهَما َفَجاِهْد. )صحيح البخاري، كتاب اجلهاد و السري( وَاِلَداَك؟ َقاَل: نـَ
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﴾ ﴿

من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتابت 
سيدان مرزا غلم أمحد القاديين 
 املسيح املوعود

 ، هللا  ورسوِل  األحكم  هللا  كتاب  تعليم  أن  فالغرض 
الوحوش  جيعل  أن  األول..  أقسام:  ثالثة  على  منقسما  كان 
وحواّسا،  مدارك  هلم  ويهب  اإلنسانية  آداب  ويعّلمهم  أانسا، 
حماسن  يف  الناس  أكمل  اإلنسانية  بعد  جيعلهم  أن  والثاين.. 
ُذرى  إىل  مقام األخالق  يرفعهم من  أن  والثالث..  األخالق، 
واملَِعّية  والرضاء  القرب  منـزل  إىل  ويوصل  اخلاّلق،  مرتبِة ُحبِّ 
والفناء والذوابن واحملوّية، أعين إىل مقام ينعدم فيه أثُر الوجود 
واالختيار، ويبقى هللا وحده كما هو يبقى بعد فناء هذا العامل 
بذاته القّهار. فهذه آخر املقامات للسالكني والسالكات، وإليه 
تنتهي مطااي الرايضات، وفيه خيتتم سلوك الوالايت، وهو املراد 
من االستقامة يف دعاء سورة الفاحتة. وكلُّ ما يتضرّم ِمن أهواء 
اجلربوت  ذي  حُبكم هللا  املقام  هذا  فتذوب يف  األّمارة  النفس 
األهواء،  لعامة  الضوضاة  تبقى  وال  البلدة كلها  فُتفتح  والعزّة، 
مرتبة  وأما  والكربايء.  اجملد  ذي  هلِل  اليوم..  املُْلُك  ِلمِن  وُيقال 
األخالق الفاضلة واخلصال احلسنة احملمودة، فال أْمَن فيها من 
األعداء عند الغفلة، فإن ألهل األخالق تبقى حصون يتعّذر 
عليهم فتُحها، وخُياف عليهم صوُل األّمارة إذا َضرَِم لَْتُحها، وال 
تصفو أايم أهلها من النقع الثائر، وال يؤمَّنون من السهم العائر.

فاحلاصل أن هذه تعاليم الفرقان، وهبا استدارت دائرة تكميل 
نوع اإلنسان، وإهنا ملعارُف ما كَفلها كتاب من الكتب السابقة، 

مقام انعدام الوجود واالختيار



13

التقوىالمجلد التاسع والعشرون،  العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1438 هـ،  كانون الثاني / يناير  2017 م

إعجاُز  فهذا  املتقدمة.  الصحف  من  احتوهتا صحيفة  وما 
الفرقان  ومعجزُة  والعملية،  الِعلمية  الصورة  حيث  من  نبّينا 
الكرمي لكاّفة الربّية. ولقد انقضْت وانعدمت خوارق النبيني 
الذين كانوا يف األزمنة السابقة، ويبقى هذا إىل يوم القيامة. 
القرآن معجزة ِعلمية وعملية.. فليس هذا  قلنا إن  وأما ما 
وبراهني  قاطعة،  أدّلة  عندان  عليه  بل  واهية،  كحكاايت 
نة. فاعلم أن إعجازه العلمي اثبت كالبديهيات،  شافية مسكِّ
وتعليم  جامع  ألنه كالم  الشبهات،  من  غبار  عليه  وليس 
وما  الرمحن،  وسبيل  اإلنسان  مجيع ضرورات  أحاط  كامل 
غادر شيئا من دالئل احلق وإبطال الباطل ودقائق العرفان، 
وهذا  البيان،  وحسِن  مستعَذبة  وعبارات  رائعة  بالغة  مع 
أمر ليس يف قدرة اإلنسان. وأما قولنا إهنا معجزة عملية.. 
إنكار  فيها  يسع  وال  بديهية،  واقعٌة  األوىل  فهي كُشْعبِتها 
بتأثرياهتا  العقالء  حرّيت  قد  القرآن  تعاليم  فإن  وخصومة. 
العجيبة، وتبديالهتا الغريبة، وتنويراته اليت هي خارقة للعادة 
وُمزيلة للملكات الردّية الراسخة، وقد تسورْت أسواَر الطبائع 
الشديدة الزائغة، ودخلْت بيوَت القلوب القاسية كالصخرة، 
العميقة  اخلنادق  وراء  يسكنون  الذين كانوا  إىل  ووصلْت 
الشديد  الرذيلة، وأالن هللا هبا  ْفلية  السِّ القرائح  املمتنعة من 
وأدىن البعيد، وأخرج الصدور من القبض إىل االنشراح، ومن 
الضيق إىل السعة، ورَفع احلجاب وأرى احلق والصواب، حىت 
أوصل املؤمنني إىل اإلهلامات الصرحية، والكشوف الصادقة 
الدائمة يف قاع  الكرامات املستمرة  الصحيحة، وذرَع َحبَّ 
صدور اأُلّمة، فألجل ذلك ال نفّر عند طلِب كرامٍة إىل زمن 
ا  املُنِكر ما حضر غضًّ مضى، بل نرسو على مقامنا وُنري 
القصص  إال  ِعداان  أيدي  يف  وليس  املوىل.  آِي  ِمن  طرايًّ 
وال  تنقطع  ال  أبنوار  بل  بقصص،  ديٌن  يثُبت  وال  األوىل، 

تبلى.

مث اعلم أن هذه معجزة عُظمْت ُشعبتاه، وضاعت راّيه، وقد 
مجعْت لتصديقها طوائف األانم، كما جُيَمعون حَلّجِة اإلسالم. 
تقومي  إىل  توّجه  إْن  احلكماء  أجّل  من  أحًدا  أن  نرى  وإان 
الفسق  يف  أسري  فاسق  إانبِة  إىل  أو  السفهاء،  من  سفيه  َأَوِد 
ْلُع عادته، وال ميكن له تبديل خياالته،  والفحشاء، فيشّق عليه قـَ
فما شأُن رجل أصلَح يف زمان يسري ألوًفا من العباد، ونَقلهم 
إىل الصالح من الفساد، حىت احنّل تركيب الكفر واجتمع مشل 
الصدق والسداد. وتألألْت يف نفوسهم أنوار التقى، وملعت يف 
أساريرهم سرائُر حّب املوىل. وعلْت مهمهم للخدمات الدينية، 
املّلة  للدعوة اإلسالمية، وأمينوا وأشَأموا إلشاعة  فشرّقوا وغرّبوا 
أحالمهم  ودّقْت  اإلهلية،  العلوم  يف  عقوهلم  وأانرت  احملمدية، 
لفهم األسرار الراّبنية، وُحّبب إليهم الصاحلات، وُكرّه املعاصي 
والسيئات. وأُنزلوا يف خيام الرشد والسعادة بعدما كانوا يعكفون 
ِجدَّهم  تركوا  وما  آلوا يف جهدهم  وما  للعبادة،  األصنام  على 
لإلسالم، حىت بّلغوا دين هللا إىل فارس والصني والروم والشام. 
رُك  ووصلوا إىل ُكلِّ ما بسط الكفُر جناحه، وواَفوا كلَّما شَهر الشِّ
أتّخروا  وما  الرَدى،  مواجهة  عن  وجوههم  رّدوا  وما  سالَحه. 
شربًا وإن ُقّطعوا ابمُلدى. وكانوا عند احلرب ملواضعهم مالزمون، 
وإىل املوت هلل حافدون. إهنم قوم ما ختّلفوا يف مواطن املباراة، 
وبدروا ضاربني يف األرض إىل منتهى العمارات، وقد ُعِجَم ُعوُد 
فراستهم، وُبِلَي عصا سياستهم، فُوجدوا يف كل أمر فائقني، ويف 
العلم والعمل سابقني. وإْن هذا إال معجزة خامت النبيني، وإنه 
فَأُروين  وإن كنتم يف شك  مبني.  لدليل  اإلسالم  على حقيقة 
كمثلهم أحدا من أصحاب موسى أو من أنصار عيسى أو من 
ُصْحبة رسل آخرين، وقد جاءتكم أنباؤهم، ومسعتم ما قال فيهم 
فإهنم نطقوا  ألسنهم وما كانوا كاذبني،  أنبياؤهم، وما أرجفْت 

إبنطاق الروح وما تكّلموا كاملغضبني.
                                           )جنم اهلدى، ص 17-13(
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بسم هللا الرمحن الرحيم
عليكم  السالم  الكرام،  الضيوف 

ورمحة هللا وبركاته.
الفرصة  هذه  أستغل  أن  أود  بداية، 
وأخص  يل  دعوتكم  على  ألشكركم 
ساغرو«  »جودي  اليدة  ابلشكر 
صداقة  عالقة  جبماعتنا  تربطها  اليت 

وطيدة.
لتنظيم  زعيما  وال  سياسيا،  لسُت 
اجلماعة  إمام  أان  إمنا  سياسي، 
اإلسالمية األمحدية، اليت هي مجاعة 

دينية وروحية.
وبغض النظر عن االختالفات الدينية 
اليوم  التقينا  قد  أننا  فأرى  والفكرية، 
وهي  مشرتكة،  واحدة  أرضية  على 
اإلنسانية، لذا علينا أن نتحد مجيعا. 
أن  واملنظمات  الشعوب  وعلى مجيع 

بيننا أكثر من أي وقت مضى حبيث 
تشكل  تعد  مل  اجلغرافية  العوائق  إن 
حائال دون تواصلنا، إال أننا يف واقع 

احلال نزداد تباعدا يوما بعد يوم. 
ل  وا أسفاه على هذا العامل! لقد فضَّ
والقسوة  الكراهية  نشر  طريق  سلوك 
والظلم على أن يسلك سبيل الوحدة 
نتج  وقد  سكانه.  بني  احلب  ونشر 
سلوك  يف  لفشلهم  الناس  تنكر  عن 
ذلك السبيل عدم استعدادهم لتحمل 
وهكذا  الفشل،  ذلك  مسؤولية 
بينهم  فيما  واالهتام  اللوم  ارؤون  يدَّ
تلك  مسؤولية  بعضا  بعضهم  ل  وحُيمِّ
األخطاء. ونتيجة لذلك، فإن لسان 
حال العامل ينطق بعدم اليقني، وليس 
لدى أحد فكرة واضحة عما ستؤول 
إليه عواقب أفعالنا سواء على املدى 

تسعى جمتمعة لرفع قواعد بيت القيم 
اإلنسانية، والسعي جلعل العامل الذي 
نعيش فيه مكاان أفضل وأكثر آتلفا. 
وبناًء على ذلك، إذا وقع التفريط يف 
منطقة  أو  بلد  يف  اإلنسانية  احلقوق 
ما، فسيكون هلذا عواقب وخيمة على 
بقاع أخرى من العامل، وميكن ملثل هذه 
ألبعد  تنتشر  أن  اخلاطئة  السلوكيات 
إذا كفلت  العكس  من ذلك. وعلى 
بقعة  يف  وازدهرت  اإلنسانية  احلقوق 
ما من العامل فسيكون لذلك مردوده 
والشعوب  اجملتمعات  على  اإلجيايب 
األخرى. ونتيجة لتنوع وسائل النقل 
اآلن  مجيعا  فنحن  احلديثة  واالتصال 
أكثر قراب من بعضنا البعض، ولكن اي 
للمفارقة العجيبة! فعلى الرغم من أننا 
أصبحنا أكثر قدرًة على التواصل فيما 

يف السابع عشر أكتوبر 2016  ألقى حضرة مرزا مسرور أمحد –أيده هللا بنصره العزيز-  خطاب اترخييا يف 
الربملان الكندي خلل حفل استقبال وترحيب ُأقيم على شرف حضرته.  وقد أكد خلل كلمته على ضمان 

الكومات للحرية الدينية لميع مواطنيها والاجة لتمكني السلم والستقرار يف العامل.

القيم اإلنسانية أساس عامل يسوده السالم
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القصري أو على املدى الطويل. يف هذا 
العصر، الذي يتزايد فيه التََّخوُّف من 
اإلسالم يف كثري من بلدان العامل، أود 
طمأنتكم مجيعا أن اإلسالم ليس ما 
ترونه عادة أو تسمعون عنه يف وسائل 
ابإلسالم  معرفيت  وحبسب  اإلعالم. 
فإين أعرف فقط ذلك اإلسالم الذي 

ْعَرف تعاليمه من امسه. تـُ

هو  »اإلسالم«  لكلمة  احلريف  املعىن 
جّل  وتقوم  والوائم،  واحملبة  السالم 
النبيلة.  القيم  هذه  على  تعاليمه 
ولكن، ولألسف، ال ميكننا أن ننكر 
أن هنالك بعض اجلماعات اإلسالمية 
اليت معتقداهتا وسلوكها على النقيض 
التام من هذا.  فإهنم ابسم اإلسالم 
العنف  أعمال  أفظع  يرتكبون 

للتعاليم  سافر  انتهاك  يف  واإلرهاب 
نفسه. ويف ضوء  لإلسالم  األساسية 
كل هذا، أود اآلن أن أطلعكم على 
لإلسالم.  احلقيقية  السلمية  التعاليم 
تكرمتم  الذي  احملرتم  املنرب  هذا  إن 
ورمبا  دينًيا،  منربًا  ليس  إليه،  بدعوت 
كثرٌي منكم ال يعريون الدين اهتماما 
جمال  ففي  ذلك،  ومع  شخصيا. 

حضرة مرزا مسرور أمحد )أيده هللا بنصره العزيز(
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أحياان  ُتضطرون  عملكم كمشرِّعني  
إىل التعامل مع املسائل املتعلقة أبتباع 

الدايانت املختلفة.
يف هذا السياق، يقول القرآن الكرمي 
من    257 اآلية  يف  قاطع  بشكل 
يِن﴾. سورة البقرة، ﴿اَل ِإْكرَاَه يِف الدِّ

اي له من بيان واضح وشامل ال لبس 
فيه، يؤصل حلرية الفكر، وحرية الدين 
أؤمن  فإين  مَثَّ،  ومن  الضمري.  وحرية 
أي  يف  إنسان،  لكل  الشرعي  ابحلق 
مكان كان، يف اختيار دينه وعقيدته. 
عند  اإلسالم  يف  األمر  يتوقف  وال   
احلق يف حرية االختيار، بل يتعداه إىل 
عقيدته  ونشر  التبليغ  حرية  يف  احلق 
كذلك بشكل سلمي. هذه احلرايت 
أساسية  إنسانية  كحقوق  مكفولة 
وابلتايل فال حَيُسن ابجملالس التشريعية 
أو احلكومات أن تقحم نفسها على 
حنو غري مالئم يف مثل هذه األمور، 
الغري  التدخل  هذا  يتسبب  أن  خمافة 
املربر يف استياء وإحباط البعض، ومن 

مث استفزازهم. 
لألسف، يف عامل اليوم نرى كيف أن 
احلكومات املسلمة نفسها تتدخل يف 
وهذا  الشخصية،  األمور  هذه  مثل 
هو السبب الرئيس يف عدم االستقرار 
البلدان.  تلك  يف  والصراعات 
املتطرفون  هم  الوحيدون  املستفيدون 

الذين  واملتشددين  املشايخ  من 
إحباط  الستغالل  الفرصة  يتحينون 
اهلمجي  العنف  بتشجيع  الناس 

والصراع الذي ال مسوغ له.
ومع ذلك، فليس بوسعي القول أبن 
دوما  ترفع  -اليت  الغربية  احلكومات 
من  متاما  بريئة  الدميقراطية-  شعار 
أيضا  نرى  الغرب،  ففي  املسؤولية. 
املسنونة  القوانني  بعض  أن  أحيااًن 
الغربية  الدول  ادعاءات  مع  تتعارض 
العاملية  الدينية  للحرية  منارة  أبهنا 
أحيااًن  القوانني  ُتسن  والتسامح. 
بصورة تتعارض مع الرأي القائل أبن 
الغريب حر يف  العامل  كل شخص يف 
اإلميان مبا يشاء وله احلرية يف العيش 

بسالم حبسب معتقداته الدينية.
ليس من احلكمة أن تضع احلكومات 
أو الربملاانت القيود على ممارسات أو 
األساسية.  الدينية  الناس  معتقدات 
على  ينبغي  املثال،  سبيل  على 

احلكومات أن ال تشغل نفسها أبي 
ارتداءها.  املرأة  ختتار  املالبس  أنواع 
تصدر  ال  أن  عليها  ينبغي  كما 
املراسيم حول الشكل الذي جيب أن 
ي  تكون عليه أماكن العبادة. إن تعدِّ
وسيلة  ميثل  الطريقة  هبذه  احلدود 
بني  اإلحباط  وتزايد  القلق  إلحداث 

شعوهبا.
سوف تستمر هذه املظامل يف التفاقم 
يف  هتدد  وسوف  تداركها،  يتم  مل  ما 
اجملتمع.  يف  السالم  املطاف  هناية 
ابلطبع أان ال أدعو إىل التساهل مع 
السكوت  أو  التطرف  أفكار  مَحََلة 
عنهم حبيث يكونوا أحرارًا يف ممارسة 

معتقداهتم.
أينما ومىت استخدم شخٌص ما دينه 
اغتصاب  أو  والظلم  القسوة  لتربير 
حقوق اآلخرين أو التحرك ضد الدولة 
أو هتديد أمن البالد، فمن املؤكد أن 
والسلطات  احلكومة  مسؤولية  من 

المعتقدات  في  داٍع  بال  الدولة  تتدخل  أن  هو  رأيي،  في  الخطأ، 
والممارسات الدينية التي تقام بشكل سلمي. اإلسالم الذي نعرفه 
ونمارسه يعلمنا أن حب الوطن جزء أساسي من إيمان المسلم. 
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هبذه  يقومون  من  يد  على  أن أتخذ 
املمارسات الشريرة.

املربر  من  الظروف،  هذه  مثل  يف 
الربملان  وأعضاء  للحكومة  واملناسب 
أن  الصلة  ذات  األخرى  والسلطات 
الناس  مثل هؤالء  اقتالع  من  تتأكد 
لقانون  وفقا  ومعاقبتهم  من جذورهم 

البالد.
ومع ذلك فاخلطأ، يف رأيي، هو أن 
تتدخل الدولة بال داٍع يف املعتقدات 
الدينية اليت تقام بشكل  واملمارسات 
سلمي. اإلسالم الذي نعرفه ومنارسه 
يعلمنا أن حب الوطن جزء أساسي 

من إميان املسلم. 
هي  املرء  بالد  فإن  لإلسالم،  ووفقا 
من  ويستفيد  فيها  يعيش  اليت  تلك 
هذا  مثل  يرتسخ  عندما  خرياهتا. 
املسلمني،  وعقول  قلوب  يف  التعليم 
سيستحيل عليهم أن يفكروا بسوء أو 
ضرر  أي  يف  التسبب  يف  يرغبوا  أن 

لبالدهم.
اإلسالم  يعلمنا  ذلك،  على  وعالوة 
فقط   الدولة  واجب  من  ليس  أنه 
معاقبة أي شخص يعمل ضد بالده 
فحسب، بل خيربان أيضا أن مثل هؤالء 
ُلون ابلتأكيد أمام حمكمة  الناس سَيْمثـُ
هللا سبحانه وتعاىل الذي سيحاسبهم 
على آاثمهم وعدم والئهم. وابلتايل، 

من  اخلوف  إىل  هناك حاجة  ليست 
هناك  وليس  احلقيقيني،  املسلمني 
حاجة لدى احلكومة إىل سن القوانني 
واملمارسات  القضااي  تنتهك  اليت 
الدينية الصغرية نسبيا واليت ال تسبب 
اجلمهور  أفراد  على  خطرا  وال  ضررا 
التشريع يف مثل هذه  إن  للدولة.  أو 
أنه  سوى  وصفه  ميكن  ال  القضااي 
تدخل غري مربر واعتداء على احلرايت 
اليت يدعي الغرب مناصرهتا، واليت هي 
حق كل شخص يف أن يعيش حبرية 
واستقالل شخصي. مما ال شك فيه 
ال  الظاملة  التدخالت  هذه  مثل  أن 
إجيايب  أتثري  أي  هلا  يكون  أن  ميكن 
وال ميكن أن تؤدي إال إىل اإلحباط 
إن مهمة احلكومة  والشقاق.  والقلق 

على  أوصياء  بوصفهم  والربملانيني، 
دوهلم، إصدار التشريعات اليت تكفل 

حقوق املواطنني ال سلبها.
فورا  هذا  تطبيق  يتم  أن  ينبغي  كما 
دون متييز، حبيث تكون حقوق مجيع 
أو  املسلمني  من  سواء كانوا  الناس، 
اهلندوس  أو  اليهود  أو  املسيحيني 
أتباع أي معتقد آخر،  أو السيخ أو 
الذين ال يؤمنون  أولئك  مبا يف ذلك 
أبي دين، مصانة ومكفولة يف مجيع 

األوقات.
أنه  جًدا  احملزن  من  آنًفا،  قلت  كما 
يف  وكذلك  اإلسالمي،  العامل  يف 
بعض الدول املتقدمة غري اإلسالمية، 
اليت  السياسات  بعض  اُنُتِهجت  قد 
مبا  األساسية  احلرايت  هذه  تقّوض 

مشهد جانيب للمنصة الشرفية
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شرائح  بني  املظامل  إشاعة  يف  يتسبب 
اجلمهور. لذلك، وبدال من السعي حنو 
األمور السطحية، ينبغي أن يهتموا مبا 
هو أوىل، وهو إحالل السالم يف دوهلم 
بلدهم والعامل األوسع قد  أن  وضمان 
أصبح موحدا ويزدهر على حنو متزايد. 
ولكن ولألسف، بدال من إلقاء نظرة 
القادة  معظم  أن  يبدو  املدى،  بعيدة 
أو احلكومات قد اخنرطوا متكالبني يف 
صراع خطري على السلطة كلٌّ يسعى 
لفرض هيمنته على اآلخرين. ونتيجة 
متزايد  استعداد  على  هم  لذلك، 
للتدخل يف املسائل الشخصية والدينية 
ملواطنيهم بسبب هذا التعطش للتفوق 

والسيطرة.
إىل  تفتقر  السياسات  هذه  إن   
إىل  يفضي  طريق  هي  بل  احلكمة، 
السيما  العامل،  يف  االستقرار  زعزعة 
من  العديد  ابلفعل  نواجه  وأننا 
هتدد  اليت  املختلفة  والقضااي  املشاكل 
سبيل  على  منها  اجملتمع،  يف  السالم 

يشكل  ابت  الذي  املناخ  تغري  املثال 
هتديدا كبريا للوجود اإلنساين. كذلك 
منه  تعاين  الذي  املتدهور  االقتصاد 
األهم  والقضية  العامل.  دول  من  كثري 
السالم  تالشي  مسألة  هي  واألعم 
املعمورة. كل  أحناء  واألمن من معظم 
للسياسات  نتيجة  هي  العواقب  هذه 
الظاملة وعدم املساواة وغياب التوازن. 
نرى  املناخ  تغري  قضية  يف  فكران  وإذا 
أن السبب الرئيسي لظاهرة االحتباس 
احلراري كان الثورة الصناعية يف الغرب 
ألشجار  اجلائر  القطع  إىل  ابإلضافة 
بلدان  بلغت  أن  الغاابت. اآلن وبعد 
الغرب تلك الدرجة من التقدم صارت 
انبعااثت  من  للحد  حبماس  تدعو 
الكربون اترة ابللني واترة بفرض القيود 
القوى  على  واالقتصادية  الصناعية 
الناشئة كاهلند والصني يف حماولة للحد 
الدول  هذه  فإن  وابلتايل  منوها.  من 
هذه  مثل  إىل  تنظر  صارت  الناشئة 
القيود بعني االزدراء واحلنق علما منها 

البلدان  تفرضها  مل  القيود  تلك  أبن 
التقدم  من  ملنعهم  حماولة  إال  املتقدمة 

ومن حتدي النظام العاملي.
وهكذا فإن مسألة تغري املناخ يف الواقع 
ليست جمرد قضية بيئية، بل هي أحد 
مما  العامل  يف  السالم  تراُجع  عوامل 
يؤجج انر االستياء بني األمم. واألمر 
املالية  األزمة  إىل  ننظر  حني  مماثل 
العاملية، فقد اعرتف العديد من اخلرباء 
أن احلكومات قد سلكت مناهج غري 
حكيمة حىت وصل الوضع االقتصادي 
اآلن إىل مستوى يهدد السالم العاملي. 
هناك أيضا العديد من العوامل األخرى 
اليت تساهم يف تراجع السالم يف العامل، 
ابملصاحل  منها  يرتبط كثري  ولألسف 
الظاملة  والسياسات  واألاننية  الذاتية 
اليت مت انتهاجها من قبل بعض الدول. 
النهائية  النتيجة  فإن  حال،  أية  على 
العاملية  والتهديدات  املخاطر  ملختلف 
هي أن العامل ينحدر بسرعة حنو كارثة 

ال ميكن تصورها.

لـــم يعد العالم قـــادرا على تحديـــد أولوياته. أعليه التركيـــز أوال على ارتفاع درجـــات الحرارة 
وتغيـــر المناخ العالمي أم معالجـــة األزمة المالية أم أن األولوية هـــي لمكافحة اإلرهاب والحروب 
والتطـــرف؟ أم التركيـــز على آخر التطورات في ســـوريا، حيث تتعارض روســـيا مـــع الواليات 
المتحدة علنـــا؟ أم على الصراع المباشـــر بين الواليـــات المتحدة واليمن الـــذي حصل مؤخًرا؟
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فإن  احلايل،  االستقرار  لعدم  ونتيجة 
احلكومات والشعوب على حد سواء 
تؤرقهم وتقض مضجعهم قضااي كثرية 
يعد  مل  واخلوف.  القلق  لديهم  وتثري 
العامل قادرا على حتديد أولوايته. أعليه 
الرتكيز أوال على ارتفاع درجات احلرارة 
األزمة  معاجلة  أم  العاملي  املناخ  وتغري 
ملكافحة  هي  األولوية  أن  أم  املالية 
أم  والتطرف؟  واحلروب  اإلرهاب 
الرتكيز على آخر التطورات يف سوراي، 
الوالايت  مع  روسيا  تتعارض  حيث 
املتحدة علنا؟ أم على الصراع املباشر 
الذي  واليمن  املتحدة  الوالايت  بني 

حصل مؤخرًا؟
اليت  املسائل  أكثر  أن  شخصيا  أرى 

انعدام  هي  وإحلاحا  أمهية  تواجهنا 
الشديد  ولألسف  العامل،  يف  السالم 
لعدم  بؤرة  متثل  اإلسالمية  الدول  فإن 
الرغم  االستقرار والفوضى هذه، على 
منقطعة  تعاليم  يقدم  اإلسالم  أن  من 
النظري عن كيفية نشر السالم واحلفاظ 
اآلية  تقول  املثال  سبيل  على  عليه، 
املسلمني  عن  املؤمنون  سورة  من   9
أِلََمـااَنهِتِْم  ُهْم  ﴿وَالَِّذيَن  احلقيقيـــــني 

َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن﴾.
أمانة  احلكومة  إىل  املفاتيح  تسليم  إن 
الدولة  رؤساء  نرى  فطاملا  لذا  كبرية، 
يتعهدون خبدمة شعوهبم أبمانة وعدالة 
مطلقة. لألسف، يف كثري من احلاالت 
جمرد  الشريفة  التعهدات  هذه  تكون 

كلمات جوفاء ال يتم العمل هبا، يف 
التعليم القرآين،  اُتبع هذا  حني أنه لو 
بني  صراع  أو  انقسام  أي  نرى  فلن 
على  وعالوة  وحكوماهتا.  الشعوب 
املائدة  اآلية 9 من سورة  تنص  ذلك 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا  من القرآن الكرمي ﴿اَي أَيـُّ
وَّاِمنَي لِلَِّ ُشَهَداء اِبْلِقْسِط َواَل  ُكوُنوْا قـَ
ْعِدُلوْا  تـَ َأالَّ  َعَلى  ْوٍم  قـَ َشَنآُن  جَيْرَِمنَُّكْم 
أي  لِلتـَّْقَوى﴾،  َرُب  َأقـْ ُهَو  اْعِدُلوْا 
عداوة  أمة  أو  لشخص  لو كان  حىت 
فيجب  أخرى،  أمة  أو  شخص  مع 
االستمرار يف معاملتهم ابلقسط متاما 
ما  هذا  ألن  الظروف،  مهما كانت 
ومع  وتعاىل.  سبحانه  هللا  به  أيمر 
نشهد  العدالة،  من  بدال  فاليوم  ذلك 

مشهد عام للمنصة
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الظلم على كل مستوى من مستوايت 
اجملتمع بني الشعوب والدول على حد 
سواء. إن هذا انعدام املساواة وإمهال 
العدالة يسهم بشكل مباشر يف تراجع 

األمن يف العامل.
احلجـــرات  ســـورة  مـــن  اآليـــة 10  ويف 
تعـــاىل: يقـــول  الكـــرمي،  القـــرآن  مـــن 

ُلوا  تـَ تـَ اقـْ اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  َطاِئَفَتاِن  ﴿َوِإن 
ِإْحَدامُهَا  َغْت  بـَ َفِإن  ُهَما  نـَ يـْ بـَ َفَأْصِلُحوا 
َحىتَّ  ْبِغي  تـَ الَّيِت  َقاِتُلوا  فـَ اأُلْخرَى  َعَلى 
َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اللَِّ َفِإن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا 
ُهَما اِبْلَعْدِل وََأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّ حُيِبُّ  نـَ يـْ بـَ
اْلُمْقِسِطنَي﴾. فإذا كان حتقيق السالم 
متعذرا من خالل احلوار، فعلى الدول 
األخرى أن تتحد ضد  الطرف الظامل، 
جينح  وملا  ملنعه.  القوة  تستخدم  وأن 

أو  ُيهان،  أال  ينبغي  للسالم  املعتدي 
بل  اجلائرة.  العقوابت  عليه  ُتفرض 
السالم  أجل  ومن  العدالة،  مبقتضى 
ابملضي  له  ُيسمح  أن  جيب  الدائم، 
قدما كمجتمع حر. إذا قّيمنا الصراع 
احلايل يف العامل اإلسالمي، نرى جليًّا 
يسعى  من  ضد  االحتاد  مبدأ  أن 
لتقويض السالم قد مت نبذه. لو سعت 
دول اجلوار إىل التوسط حبيادية منحية 
من  لكان  جانبا،  اخلاصة  مصاحلها 
املمكن احتواء املوقف منذ فرتة طويلة. 
ومع ذلك، فإن هذا ليس فقط خطأ 
العامل اإلسالمي بل هنالك دول أخرى 
سامهت  هذه  العاملية  قريتنا  يف  تعيش 
أيضا يف هذا االضطراب. لو تصرفت 
يف  وإخالص  بعدٍل  الكربى  القوى 

مجيع األوقات، ملا شهدان هذه الفتنة 
اجلماعات  أو  داعش  رأينا ظهور  وملا 
املتطرفة واملتمردين يف دول مثل سوراي 
بعض  تلعب  مل  لألسف،  وإيران. 
القوى الكربى دورها يف إرساء السالم 
سياسات  ذلك  من  بدال  وانتهجت 
على  اخلاصة.  ملصاحلها  خدمة  ظاملة 
الغربية  الدول  لبعض  املثال،  سبيل 
العربية،  النفطية  الثروة  يف  مطامع 
سياسات  املطامع  تلك  شكلت  وقد 
الدول على مدى وقت طويل.  تلك 
الكثري  وعالوة على ذلك، قد ابعت 
دون  اإلسالمية  للدول  األسلحة  من 
أقوله  ما  احملتملة.  العواقب  يف  النظر 
هو  بل  خمفًيا  أو  جديًدا  شيئا  ليس 
موثق توثيًقا جيدا. على سبيل املثال، 

مشهد عام للقاعة
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يقول الباحث يف جمال مراقبة األسلحة 
منظمة  تقرير  يف  ويلكينز«  »ابتريك 
العفو الدولية الذي ُنشر يف ديسمرب/
»إن   :2015 عام  األول  كانون 
عقوًدا من جتارة األسلحة املتطورة قد 
تسلكه  الذي  اإلرهاب  يف  سامهت 
األسلحة  غالبية  أن  وذكر  داعش« 
يف  ُصنعت  داعش  يستخدمها  اليت 
املتحدة وروسيا.  الوالايت  األصل يف 
»إن  قائال:  التقرير  ويلكينز  اختتم  مث 
األسلحة املتنوعة وذات املدى الواسع 
التأثري اليت بيد داعش هلي دليل قطعي 
على تورُّط جتارة األسلحة املتطورة يف 
واسع«.  نطاق  على  الفظائع  إشعال 
البلدان االسالمية  أن  الذكر  غين عن 
من  متكنها  أسلحة  مصانع  متلك  ال 
إنتاج ذلك النوع من السالح املتطور 
األوسط،  الشرق  يف  ُيستخدم  الذي 
وابلتايل فالغالبية العظمى من األسلحة 
الثقيلة املستخدمة يف العامل اإلسالمي 

يتم استريادها من اخلارج.
جتارة  الكربى  القوى  أوقفت  إذا 
إمداداهتا  قطع  وضمنت  األسلحة 
واملتمردين  املتحاربة  احلكومات  عن 
هذه  مثل  لوصلت  واإلرهابيني 
الصراعات إىل هناية سريعة. على سبيل 
املثال، من املعروف أن اململكة العربية 
السعودية حتارب اليمن أبسلحة اشرتهتا 

املدنيني  ُيقتل هبا آالف  فـَ الغرب،  من 
واألطفال،  النساء  فيهم  مبن  األبرايء، 
ماذا  الدمار.  من  الكثري  عن  وتسفر 
هذه  ملثل  النهائية  النتيجة  ستكون 
التجارة ابألسلحة؟ لن يتحمل الشعب 
اليمين، الذي أتكل انر الكراهية حياته 
لالنتقام من  ومستقبله كما وسيسعى 
لن  كما  السعودية،  العربية  اململكة 
موردي  جتاه  الكراهية  أيضا  يتحمل 
السالح للسعودية وجتاه الغرب بشكل 
يف  أمل  ابرقة  وجود  عدم  ومع  عام. 
الفظائع  شهدوا  أن  وبعد  األفق، 
فريسة  شباهبم  سيسقط  الوحشية، 
مفرغة  حلقة  تنشأ  وهنا  للتطرف، 
مثل  أتستحق  اإلرهاب.  من  جديدة 
مليارات  بضعة  املدمرة  العواقب  هذه 
الدوالرات؟ وهكذا مل يعد اخلطر  من 
مقصورًا على البالد اإلسالمية اليت هي 
بؤرة صراعات اليوم فيد التهديد طالت 
أبعد من ذلك بكثري كما شهدان ذلك 
ابلفعل مع اهلجمات اإلرهابية األخرية 
يف ابريس وبروكسل والوالايت املتحدة. 
إرهابية  حوادث  هنالك  كان  كما 
هنا يف كندا على مدى  أقل مستوى 
العامني املاضيني واليت تعرفوهنا مجيعكم 
جيدا. وعالوة على ذلك وعلى الرغم 
من أن كندا تبعد ماليني األميال عن 
العامل العريب، إال أننا ما زلنا جند شبااب 

البالد  هذه  من  يسافرون  مسلمني 
يف  املتطرفة  اجلماعات  إىل  لالنضمام 
القلق  دواعي  ومن  والعراق.  سوراي 
الكبري حقيقة أنه وحبسب إحصاءات 
 ٪20 فإن  اخلاصة  الكندية  احلكومة 
سوراي  إىل  ذهبوا  الذين  أولئك  من 
يعين  وهذا  النساء  من  والعراق كانوا 
أهنن مل يتطرفن وحدهن فقط ولكنهن 
أطفاهلن  يف  العقائد  هذه  سريسخن 
ويغسلن أدمغتهم. فمن أجل التصدي 
للتطرف واإلرهاب علينا حتديد أسبابه 
املسلمني  معظم  لألسف،  وأعراضه. 
الغرب  يف  يعيشون  الذين  املتطرفني 
معرفة  من  األدىن  احلد  إىل  يفتقرون 
تطرفهم  فإن  وهكذا  اإلسالم.  تعاليم 
هو نتيجة إلحباطهم الشخصي وليس 
بسبب أية قناعات فكرية أو معتقدات 
دعوات  عن  النظر  وبصرف  دينية. 
خطاب  أو  اإلنرتنت  عرب  التطرف 
الكراهية يف املساجد أو انتشار األدب 
األسباب  أحد  أن  أعتقد  املتطرف، 
املسلمني  الشباب  لتطرف  الرئيسية 
األزمة  الغرب كان  يعيشون يف  الذين 
تثبت  تقارير  االقتصادية، وقد نشرت 
صحة ذلك. هناك العديد من الشباب 
إال  املؤهالت  أصحاب  من  املسلمني 
أهنم على الرغم من تعّلمهم مل حيصلوا 
على عمل مناسب، فأصبحوا ابلتايل 
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الصــــــــعوابت  وبسبب  مهمشـــــــــــــــــني. 
للمشايخ  االقتصادية ابتوا هنبة سهلة 
املتطرفني وجمنِّدي اإلرهابيني، فلإلبقاء 
منح  ينبغي  البالد  وأمان  أمن  على 
لتحسني  عمل  فرص  الشباب  هؤالء 
مستوى معيشتهم. إذا تصرفت القوى 
الدولية، كاألمم  واملؤسسات  الكربى 
التأسيسية  مبادئها  حبسب  املتحدة، 
ظروف،  أية  حتت  شهدان،  ملا  فعاًل، 
الذي  الفتاك  الطاعون  اإلرهاب 
رأينا  وملا  العامل،  بقاع  شىت  يصيب 
ُتقَطع  العامل  يف  واألمن  السالم  ُسُبل 
مرارا وتكرارا. وملا آلت أزمة الالجئني 
املستعصية إىل ما آلت إليه من إرابك 
وقض مضاجع أهل أورواب وغريها من 

الدول املتقدمة.

املدنيني  من  اآلالف  مئات  فر  لقد 
أتوا  قد  واآلالف  أورواب،  إىل  األبرايء 
اإلرهابيني  من  فرارا  كندا  إىل  هنا 
الذين أحرقوا دوهلم. وعلى الرغم من 
أن معظم النازحني الجئون حقيقيون 
حادثني  أو  حاداًث  أن  إال  وشرفاء 
املاضي  العام  يف  رأينا  سلبيني كما 
كاان كافيني للتسبب يف الذعر الذي 

أطل برأسه يف أورواب وإىل حد ما هنا 
حنن  وابلتايل  الشمالية.  أمريكا  يف 
العامل  يصبح  أعيننا كيف  أبم  نشهد 
غامًضا وكيف أن الكراهية والقلق قد 
دول  من  الكثري  واجتاحتا  استهلكتا 
احلقيقي  السبب  إن  وأكرر،  العامل. 
وراء ذلك يبقى الظلم وعدم املساواة.

يف هناية املطاف، فإن عدم اإلنصاف 
ل ابالهنيار املايل العام ويف اتساع  عجَّ
خالل  والفقراء  األغنياء  بني  الفجوة 
هذا  أقول  املاضية.  القليلة  السنوات 
ابلنظر إىل واقع الدول املتقدمة والغنية، 
يف  االستثمار  تقرر  حني  إهنا  حيث 
مصلحتها  تضع  فإهنا  الفقرية،  البالد 
فوق  وحىت  األولوايت،  سلَّم  قمة  يف 
تيسري التطور احمللي يف تلك البلدان. 

عدم اإلنصاف عجل باالنهيار 
المالي العام وفي اتساع الفجوة 
خالل  والفقراء  األغنياء  بين 
الماضية.  القليلة  السنوات 

مشهد عام للقاعة
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كان  واجلشع،  االستغالل  من  بدال 
ترعى حقوق  أن  املتقدمة  الدول  على 
لتقدمها،  وتسعى  الضعيفة  الشعوب 
كان عليها أن تسعى بصدق ملساعدة 
شعوب تلك الدول الفقرية حىت تقف 
ومع  وشرف.  بكرامة  أقدامها  على 
وببساطة  الشديد،  ولألسف  ذلك، 
هذا ما مل حيدث. أتمران اآلية 132 من 
سورة طه من القرآن الكرمي: ﴿َوال متَُدَّنَّ 
ُهْم  مِّنـْ َأْزوَاًجا  ِبِه  ْعَنا  َمتـَّ َما  ِإىَل  ْيَك  نـَ َعيـْ
َوِرْزُق  ِفيِه  ُهْم  ْفِتنـَ لِنـَ َيا  نـْ الدُّ احْلََياِة  زَْهرََة 
العامل  عمل  لو  َقى﴾.  وَأَبـْ ٌر  َخيـْ رَبَِّك 
لكان  وحده،  املبدأ  هذا  وفق  أبكمله 
وعادال.  منصفا  العامل  يف  املايل  النظام 
عادلة  بصورة  املال  رأس  توزيع  ولتم 

وجلنت الدول من أفضال هللا تعاىل.
على  قائمة  الدولية  املعامالت  ولرأينا 
اإلنسان  حبقوق  الوفاء  يف  الرغبة 
الضاري  الصراع  من  بدال  لآلخرين، 
املصاحل  وخدمة  والثروة  السلطة  على 
ومن  وسيلة كانت.  أبي  الشخصية 
السياسة  يف  املستشري  الظلم  مناذج 
الطرف  العصر غض  هذا  الدولية يف 
األنظمة  عن  الكربى  القوى  ِقَبل  من 
املستبدة  واحلكومات  الديكتاتورية 
وممارساهتا الوحشية يف بعض البلدان، 
وذلك ألن تلك احلكومات املستبدة 
مصاحلها.  حتقيق  هلا  وتيسر  تدعمها 

فيها  ينحين  ال  اليت  البلدان  يف  بينما 
القوى  ألهواء  احلكومات  أو  القادة 
يف  تتواىن  ال  األخرية  فإن  الكربى، 
بتغيري  املطالبة  أو  املتمردة  العناصر 
فرق  هناك  ليس  احلقيقة،  النظام. يف 
هذه  هبا  تتعامل  اليت  الطريقة  يف 
املادي  الفرق  احلكومات مع شعبها. 
هو فقط أنه يف بعض احلاالت تتعاون 
بينما  الكربى،  القوى  مع  احلكومات 
بذلك.  تقوم  ال  أخرى  حاالت  يف 
فالسياسات  األخرية،  للفئة  ابلنسبة 
لتقويض  تقررت  قد  الغربية  العسكرية 
يف  احلال  هو  احلكومات كما  هذه 
مثل  بذلت  وابملثل  وليبيا،  العراق 
مدى  على  سوراي  يف  احملاوالت  هذه 
أثبت  وقد  املاضية.  القليلة  السنوات 
الوقت أن قرار كندا يف عدم املشاركة 
يف احلرب يف العراق قراٌر صائب. كما 
بشأن  قرار حكومتكم  مع  أتفق  أنين 
إىل  سوراي  يف  اجلوية  الغارات  وقف 

ومن نماذج الظلم المستشري في السياسة الدولية في هذا العصر 
الديكتاتورية  األنظمة  عن  الكبرى  القوى  ِقَبل  من  الطرف  غض 
والحكومات المستبدة وممارساتها الوحشية في بعض البلدان، وذلك 
ألن تلك الحكومات المستبدة تدعمها وتيسر لها تحقيق مصالحها. 

الصراع  هذا  مالبسات  تتضح  حني 
على  وضوحا.  أكثر  حله  ويصبح 
األمم  على  جيب  األوسع  املستوى 
إرساء  يف  دورها  تلعب  أن  املتحدة 
تعيقها  أن  دون  العامل،  يف  السالم 

السياسة أو الظلم أو احملاابة.
يهدي  أن  وجل  عز  هللا  وأدعو  آمل 
إىل  العامل  وحكومات  املتحدة  األمم 
ميكن  حبيث  الطريقة  هبذه  التصرف 
فالبديل  ودائم.  حقيقي  سالم  إقامة 
العامل  استمر  فلو  التفكري،  حيتمل  ال 
على ما هو عليه فسيتجه جبنون حنو 
كارثة ضخمة يف شكل حرب عاملية 
احلكمة  يهب  أن  هللا  أدعو  أخرى. 
لقادة العامل وساسته حىت يعم السالم 
وراءان  نرتكه  الذي  العامل  واالزدهار 
ألبنائنا واألجيال القادمة وأن ال ُيبتلى 
أبناؤان ابقتصاد متعثِّر وأطفال معاقني. 
يف اخلتام أود أن أشكركم مرة أخرى 

على دعوتكم يل هنا.
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من أمجل ما مسعت عن 
منري  األستاذ  املرحوم 
اجلماعة  أمري  احلصين، 
إن  يقول  أنه كان  سوراي،  يف  األول 
أنك  مبعىن  الرجال،  ميزان  األمحدية 
إذا أردت أن تعرف الرجل وتزن عقله 
عليه  فاعرض  القلبية  وحالته  وفكره 
حقيقته  سرتى  وعندها  األمحدية، 

وستعرفه جيدا.
إذ أن  له أصل،  والواقع أن هذا األمر 
القرآن الكرمي يبني أن دعوة األنبياء إمنا 
هي كالشمس اليت بسطوعها تكشف 
وسيئ.  حسن  من  األرض  على  ما 
وعلى  طيبتهم  على  يربهنون  فالطيبون 
نقاء سرائرهم بقبول  املبعوث السماوي، 
أن كانوا كالكنز  بعد  الناس  فيعرفهم 
يصبحون  فال  األشرار  أما  املخفي، 

أشرارا بسبب معارضتهم لدعوة األنبياء، 
وإمنا معارضتهم لدعوة األنبياء هي اليت 
الذي  طويتهم  وخبث  شرَّهم  تكشف 
الناس أحياان كثرية.  يكون خافيا على 
والواقع أنه بغري بعثة األنبياء واملبعوثني 
من  اخلبيث  معرفة  يتعذر  السماويني 
الكرمي  القرآن  أوضح  وقد  الطيب. 
متيز  اليت  هي  وحدها  األنبياء  بعثة  أن 
اخلبيث من الطيب، إذ يقول تعاىل: ﴿

ُتْم  َما َكاَن هللا لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنـْ
يِِّب َوَما  َعَلْيِه َحىتَّ ميِيَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّ
َوَلِكنَّ  اْلَغْيِب  َعَلى  لُِيْطِلَعُكْم  هللا  َكاَن 
)آل  َيَشاُء﴾  َمْن  رُُسِلِه  ِمْن  جَيَْتيِب  اللََّ 

عمران 180(
فهذه هي العملية األزلية لتمييز اخلبيث 
إبليس  مازت  اليت  وهي  الطيب،  من 
منذ  املالئكة  صفوف  من  وأخرجته 

من  فيه  ما  يتبني  مل  إذ  اخلليقة،  بدء 
بعد  آدم  مبعارضة  إال  شر وسوء وكرب 
منسجما  أن كان  بعد  فانطلق  بعثته. 
مع املالئكة ويفعل فعلهم إىل أن جيعل 
حياته مكرسة إلضالل الناس وحرفهم 

عن الصراط املستقيم.
أهنا  األنبياء  دعوة  مييز  ما  أن  واحلقُّ 
مبنيا  واضحا  مستقيما  صراطا  تضع 
على أسس قوية وراسخة، بينما ليس 
اليت  الشبهات  إال  املعارضني  يد  يف 
هذا  على  املؤمنني  تعيق سري  أن  تريد 
عنه  حرفهم  وتريد  املستقيم  الصراط 
ليس إال، وليس عند املعارضني منهج 
وال سبيل وال مسلك، بل يريدون أن 
وتتفرق  وجوههم  على  الناس  يهيم 
ليس سوى  فدينهم  بعيدا.  السبل  هبم 
وليس  واملبعوثني،  األنبياء  معارضة 

تــميم  أبو دقة

األحمدية ميزان الرجال
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الناس  يبعدوا  أن  هدف سوى  لديهم 
ال  وابلطبع  طريقة،  أبي  عنهم  بعيدا 
يتورعون عن الكذب واخلداع والتدليس 
والكذب لتحقيق بغيتهم. مث سرعان ما 
وسريهتم  أفعاهلم  أن  الناس  سيكتشف 
شياطني  بل سرية  أتقياء  ليست سرية 

مفسدين.
مؤخرا كيف  رأينا  ما  ذلك  أمثله  ومن 
أن أحد املعارضني املرتدين بعد ارتداده 
معتَقٍد  إن كل  يقول  تراه  اجلماعة  عن 
تكذِّب  أن  املهم  مهما كان،  مقبوٌل، 
األولوايت  أول  وإن  وترتكها!  اجلماعة 
وأوجب الواجبات هو أن تشهد بكذب 
مؤسس هذه اجلماعة وتقتنع أبن هذه 
اجلماعة هي أسوأ اجلماعات يف التاريخ، 
تشاء!  ما  وافعل  تشاء  ما  اعتقد  مث 
فسواء كان املسيح حيا يف السماء ونزل 
وأحياه  األرض  يف  ميتا  أو كان  منها، 
هللا، أو جاء مثيل له يف األمة، أو أي 
فمضمون  أبس!  فال  آخر،  احتمال 
واعتقدوا  تشاءون،  مبا  آمنوا  أْن  دعوته 
املبعوث  هبذا  اكفروا  ولكن  حتبون،  مبا 
أن  عجيبا  ليس  لذلك  هتتدوا!  الرابين 
جتده متحالفا مع أانس ختتلف أطيافهم 
بشدة، بل إن فيهم بعض غري املسلمني 
حىت، املهم أهنم مجيعا عنده مهتدون ما 
داموا يعارضون هذه اجلماعة ويشهدون 

أهنا الشر بعينه!

امليوعة  هذه  من  اهلدف  أن  والواقع 
والزئبقية الفكرية ليس سوى أن يرضي 
الناس  مجيع  وأمثاله  الشخص  هذا 
يف  معه  ليتحالفوا  األطياف  من كل 
من  إال  انبعة  ليست  اليت  معارضته 
جتد  لذلك  الدفينة.  واألحقاد  اهلوى 
من هم على هذه الشاكلة دوما يفرِّون 
من أن يعلنوا معتقداهتم؛ ألن اختاذهم 
أهنم  يعين  معينة  قضية  من  ما  موقفا 
سيخسرون تلقائيا من يقول خبالفها. 
والواقع أن هؤالء ال دين هلم، وال قيمة 

عندهم ألي معتقدات.
الفكرية  وامليوعة  الزئبقية  هذه  ورغم 
الوحيد  الثابت  جتد  أنك  إال  عموما 
للجماعة  تكفريهم  هو  لديهم  الذي 
أبي  اإلسالم  إىل  بنسبتها  ورفضهم 
طريقة، وإن مل يصرحوا بذلك. وعدم 
إال  ليس  اجلماعة  بكفر  تصرحيهم 
التكفري  ألن  أيضا،  امليوعة  ابب  من 
جتعلهم  أبوااب  عليهم  سيفتح  الصريح 
أن  الناس، كما  من  قطاعا  خيسرون 
انزالقهم  إىل  سيؤدي  عالنية  فتحه 
آخرين،  على  لتطبيقه  واضطرارهم  فيه 
مما  سيشغلهم وسيحرفهم عن هدفهم 
هب  من  مجع كل  هو  الذي  الوحيد 
ودب ملعارضة اجلماعة، بل والتحريض 

عليها بكل وسيلة.
فهي  يثريوهنا،  اليت  الشبهات  أما 

األنبياء  ضد  أثريت  اليت  الشبهات 
اإلسالم  ضد  أثريت  واليت  ابستمرار، 
والنيب  وما زال يثريها أعداء اإلسالم 
حىت يومنا هذا. ومل تكن هذه الشبهات 
لتضر اإلسالم يف شيء، كما لن تضر 
الواقع  يف  هي  بل  اجلماعة يف شيء، 
مصيدة يقع فيها الذين يف قلوهبم مرض 
ممن يعلم هللا ما يف قلوهبم، فيطردهم هبا 
من مجاعة املؤمنني، وهي مناسبة ليطلع 
حتت  خفية كامنة  درر  على  املؤمنون 

الشبهات تزيدهم إمياان وثباات ويقينا.
حال  هو  املعارضني  حال  ابختصار، 
َفِبَما  قال: ﴿َقاَل  الذي  اللعني  إبليس 
ُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم  َتيِن أَلَقـْ َأْغَويـْ
َوِمْن  أَْيِديِهْم  نْيِ  بـَ ِمْن  ُهْم  نـَّ آَلِتيـَ مُثَّ   *
مَشَاِئِلِهْم  َوَعْن  َأمْيَاهِنِْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم 
رَُهْم َشاِكرِيَن﴾ )اأَلعراف  َأْكثـَ جَتُِد  َواَل 

)18-17
يف  قال  إذ  تعاىل  هللا  صدق  ولكن، 
على  يسريون  الذين  املهتدين  وصف 
الذين ميشون  والضالني  صراط مستقيم 
ميِْشي  ﴿َأَفَمْن  وجوههم:  على  مكبني 
ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّْن ميِْشي َسِوايًّ 

َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ )امللك 23(
ورجحت  موازينه  ثقلت  ملن  فطوىب 
واخليبة  األمحدية،  ميزان  يف  كفته 
واخلسران ملن خفت موازينه وهوى يف 

قعر اجلحيم.
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مــــــواقع  على  ينتشــــــر 
االجتماعي  التواصـــــــل 
إىل  الدعوة  ظاهــــــــرة 
اجلدال  طريق  عن  واألداين  األفكار 
واحلجج  املوضوعية  فيه  ينعدم  الذي 
الفكرية  الفوضى  فيه  وتعم  املنطقية، 
وال يتحقق بسببه إال املزيد من التنافر 

والسيطرة للروح العدائية!
وحديثي هنا عن هذا النوع الشائع من 
اجلدل والذي يفتقر إىل احلجة واألدب، 
وليس عن اجلدال ابليت هى أحسن.. 
ذلك النوع النادر اهلادف الذي يتحلى 
فيه اجملادل ابحلكمة والفطنة والذكاء ما 
جيعله حياور ابحملكمات وال خيوض يف 
املتشاهبات، فضاًل عن جترده وإخالصه 
للحق،  يذعن  وإمنا  يكابر  فال  النية 
الذي لفطنته وإخالصه مل يستنزف يف 
سبيل الوصول إليه الكثري من الوقت!

فال  املذموم  الشائع  اجلدل  هذا  أما 
وإن  والفنت،  الضغائن  إال  عنه  يتولد 
حاول اجملادل تصنُّع االحرتام فال يكون 
ما  سرعان  وزائًفا،  مفتعاًل  احرتاًما  إال 
ينكشف زيفه من خالل ما يبدو من 
ابملقدسات  واستهزاء  ابأللقاب  تنابز 
وإفالس،  جهل  عن  ينم  واستعالء 
وحدث وال حرج عن تنطع فيه إسراف 
يف الكالم وفيه ظنون وأوهام من عقول 
افتنت هبا أصحاهبا إىل حد اهليام.. هذا 
فضاًل عن اخلوض يف متشاهبات وأمور 
العلم هبا ال ينفع واجلهل هبا ال يضر، 
وعن تعنت اجملادل الذي يعترب أن رأيه 
اخلطأ، ورأي اآلخر  صواب ال حيتمل 

خطأ ال حيتمل الصواب!
وعلى العكس متامًا من اجلدل اهلادف 
احملمود، فإن الثالثي املتمثل يف التعصب 
والتصيد والتنطع هم أبطال على ساحة 

عن  الغائب  أما  املذموم،  اجلدل  هذا 
الساحة فهو ذلك املتمثل يف اإلخالص 
والتجرد واالستماع، فال يكون إال أشبه 
رشان الذي ال يسمع فيه أحد  حبوار الطُّ
إىل أحد، ذلك ألن ما يهم اجملادل هو 
استعراض ما يف رأسه فقط لظنه أبنه قد 

أبصر مبا مل يبصر به اآلخرون!
من  وجه  الواقع  يف  هو  اجلدل  وهذا 
الشيطان  يزينها  اليت  الشهوات  وجوه 
اجملادل  أن  حيث  الناس..  أعني  يف 
بلوغ  حىت  اجلدل  يشتهي  حق  بغري 
نشوة االنتصار لرأيه ولو على حساب 
احلق، كما جيد فيه الكثريون لذة ومتعة 
ولكنهم حيسبون أهنم حيسنون صنًعا، إذ 
ُيلبس عليهم إبليس ليجعلهم يتصورون 
عن  يبحثون  اآلخرين  جدال  يف  أبهنم 
احلق، أو أهنم قد وجدوه ابلفعل ويريدون 
تعريفه للناس، ولكن صدق هللا العظيم 

هــلـــك المـــتـــنــــطعـــــون!

هالة شحاتة عطية
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لَُيوُحوَن  َياِطنَي  الشَّ يقول:﴿َوِإنَّ  حيث 
ِإىَل َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم﴾!

وألن النفس جتد يف ترك اجلدال مشقة 
وكراهة، وتلح على صاحبها لالستمرار 
إهدار  تركه  يف  أبن  إليه  وتوحي  فيه 
يقول:    هللا  رسول  للكرامة،  فإن 
»أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك 
املراء وإن كان حمقًا«، فال يكون جزاء 
اجلنة  إال  اجلدال  يعين  الذي  املراء  ترك 
النار  عن  والبعد  ابملكاره،  حفت  اليت 

اليت حفت ابلشهوات!
احلق،  عن  بصدق  الباحث  أن  واحلق 
يف  وحده  وينهمك  بنفسه  يبحث 
البحث وال سيما يف هذا العصر الذي 
تواجدت فيه املصادر لكل فكر.. وقد 
ولكنه  والسؤال  االستفسار  إىل  يلجأ 
أيىب أن يضيع وقته وأوقات اآلخرين يف 
  مهاترات اجلدال، وصدق ابن عمر
حيث يقول: »لن يصيب رجل حقيقة 
أنه  يعلم  وهو  املراء  يرتك  حىت  اإلميان 
فكان  أنس  بن  مالك  أما  صادق«، 
أولئك  األهواء،  أهل  بعض  جاءه  إذا 
واملتشاهبات  ابلظنون  جيادلون  الذين 
من  بينة  فعلى  أان  »أما  يقول:  فكان 
ريب وديين، وأما أنت فشاك فاذهب إىل 

شاكٍّ فخاصمه«!
يف  الكثريون  يسقط  أن  املؤسف  فمن 
اجلدل  شهوة  ابتباعهم  الشيطان  براثن 

عنه  يتمخض  ال  الذي  العقيم،  هذا 
مستقيم..  إىل صراط  يهدي  إقناع وال 
التهمها  أوقات وصلوات  وكم ضاعت 
الوقت الذي انقضى يف اجلدل واملراء، 
 ﴿ يقول:  حيث  العظيم  هللا  وصدق 
َأَضاُعوا  َخْلٌف  ْعِدِهْم  بـَ ِمن  َفَخَلَف 

َهوَاِت﴾.. ُعوا الشَّ بـَ اَلَة وَاتـَّ الصَّ
وكم أوقع هذا اجلدل املذموم عشاًقا له، 
يف  وسقطوا  ثبوهتا  بعد  أقدامهم  فزلت 
وعقوهلم  أهوائهم  واتبعوا  اهلالك،  هوة 
احلق  جادة  عن  هنائيًا  واحنرفوا  القاصرة 
والصواب! وصدق رسول هللا  حيث 
يقول: »هلك املتنطعون«..  فما أشقى 
الذين جيادلون يف احلق بعدما تبني كأمنا 

يساقون إىل املوت وهم ينظرون!  
اجلدل  أن  اآلن  أحد  على  خيفى  وال 
العقيم أصبح من مسات األمة يف كل آن 
ومكان، فكما تعج به وسائل التواصل 
وسائل  مجيع  على  فإنه  االجتماعي 
يف  رائجة  وبضاعة  راحبة  جتارة  اإلعالم 
سوق كثر زابئنه من أدعياء البصرية يف 
كل صغرية وكبرية، فما على اإلعالمي 
إال أن يفتش عن أكثر املوضوعات إاثرة 
للفنت لطرحها على الرأي العام لينشغل 
ابجلدل، ويديل كل بدلوه والذي غالبًا 
وكلما كان  عكر..  ماء  يف  يكون  ما 
الطرح أكثر إاثرة زادت العكارة وكانت 

األرابح هائلة!  
على  الرتحم  إال  يسعين  اخلتام..ال  ويف 
أراد  »إذا  قال:  الذي  األوزاعي  اإلمام 
ومنعهم  اجلدل  ألزمهم  شرًا  بقوم  هللا 
البشر،  املختار خري  أمة  فيا  العمل«.. 
ما أكثر اجلدل فيك وما أقل العمل، فِلَم 
العجب أن تكوين عالة ويف ذيل األمم!

وال يخفى على أحد اآلن أن الجدل العقيم أصبح من سمات 
األمة في كل آن ومكان، فكما تعج به وسائل التواصل االجتماعي 
رائجة  رابحة وبضاعة  فإنه على جميع وسائل اإلعالم تجارة 
في سوق كثر زبائنه من أدعياء البصيرة في كل صغيرة وكبيرة،

»إذا أراد اللـــه بقوم شـــًرا 
الجدل  ألزمهـــم 
ومنعهم العمل«.
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لقد ضرب هللا تعاىل لنا 
وسلوكه  النحل  يف  مثاًل 
فقد  به،  للتفكر  ودعاان 
بقدرة هائلة على  خص هللا هذه احلشرة 
التنظيم وتعدد املهام كجمع الرحيق وإنتاج 
يف  اإلسهام  وابلتايل  الطلع  ومجع  العسل 
التأبري، ويصب كل ذلك يف هناية املطاف 

يف خدمة اإلنسان وتوازن النظام البيئي.
الشرقيني  الباحثني  من  الكثري  أبدى   
من  دهشتهم  النحل  سلوك  املتعمقني يف 
دقة وعظمة التنظيم الداخلي خللية النحل 
مثل توزيع املهام واالنسجام التام يف آلية 
عمل خلية النحل، مما دعاهم للطلب من 
اجلمعيات واألنظمة واحلكومات االقتداء 
وآلية  عملهم  يف  املعجز  النحل  بسلوك 
احلري  من  طبعًا  الناس.  شئون  إدارهتم 
بنا كمسلمني أن نكون من السباقني يف 
دراسة سلوك النحل وفهم تفاصيله وأسراره 

بعدها. 
أنه  اإلنسان  ظن  فمع  األمر،  حقيقة  يف 
السحاب  يناطح  وصار  وازدهر  تقدم 
والصناعية  العلمية  وإجنازاته  مببتكراته 
واكتشافاته، إال أن املتأمل جيد أن مبتكراته 
ليست إال تقليدا وحماكاة ملا خلقه هللا من 
كائنات ودواب على سطح األرض. فقد 
تعلم اإلنسان صناعة الطائرات وتصميمها 
وبيولوجيا  مورفولوجيا  دراسة  خالل  من 
احلشرات والطيور، بل استخدم ريش هذه 
الطيور وصوف األنعام وشعرها ومنتجاهتا 
ليسخرها يف خدمته يف جماالت شىت من 
أن  وغذائه. كما  بيوته  إىل  صنع كسائه 
من سلوكات  دروسا كثرية  تعلم  اإلنسان 
الكائنات احلية اليت أوجدها هللا يف األرض 
املعلوم  البشرية.  حلاجاته  له وسداً  خدمة 
أنه يوجد حىت عند احليواانت نظام خاص 
هبا فيما خيص »العمل اجلماعي« أو من 

ألن هللا اخلالق العليم قد فتح لنا أبصاران 
وشد أذهاننا للتفكر بسلوك هذه احلشرة 
منذ ما يزيد على 14 قراًن عندما مل يكن 

ُيعرف عن النحل إال القليل. 
سهال،  الفردي  ابلعمل  القيام  يكون  قد 
الباكر  الصباح  منذ  يوميًا  املرء  فيذهب 
يف  ويسعى  عليه  هللا  فضل  يبتغي  لعمله 
سبيل كسب رزقه. أما يف العمل اجلماعي، 
األمر  يتطلب  منتجًا  وليكون  فلنجاحه 
يفوق كثريا  واحلرفية  التنسيق  من  مستوًى 
ما هو مطلوٌب يف العمل الفردي. فبالعمل 
اجلماعي تنهض األمم واجملتمعات، وتبىن 
يف  األرض.  وتعمر  العباد  ويرتقى  البالد 
أاننية  توضع على احملك  اجلماعي  العمل 
والتضحيات  واإليثار،  البشرية،  النفس 
وكثري من سلوكات الفرد األخرى اليت إما 
اهلالك  وجتنبه  واجملتمع  ابألمة  تنهض  أن 
أو أن هتوي به يف حفرة سحيقة ال قيام 

د.حممد علي الرباقي

سلوك نحل العسل 
والشورى في اإلسالم
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اجلماعي«  »السلوك  تسميته  األنسب 
احليوانية  ابجملموعات  منوطا  ليس  ألنه 
مبستوى  متتعها  لعدم  ما  عماًل  تنجز  أن 
اإلدراك املطلوب هلذا األمر والذي خيتص 
هدف  يكون  ورمبا  فقط.  اإلنسان  به 
السلوك اجلماعي عند احليواانت احلفاظ 
السليب  البيئة  أثر  بتخفيف  بقائها  على 

على أفراد جمموعاهتا. 
أما عند النحل، فاملوضوع يبدو استثنائيًا 
النحل  فسلوك  احليوانية،  اململكة  يف 
لدرجة  جداً  متقدٌم  الداخلي  ونظامه 
االجتماعي  التنظيم  يف  الدقة  مدهشة 
مثيله.  أداء  عن  اإلنسان  يعجز  العايل، 
النحل  من هنا البد أن نتفكر يف سورة 
احلشرة  هذه  إىل  هللا  أوحى  ملَ  ونتمعن 
عساًل  لنا  تصنع  ألهنا  هل  الصغرية؟ 
املقام  هبذا  فخصها  فقط؟  الطعم  لذيذ 
هبذا  وأخربان  مهامها  علمها  إذ  العظيم، 
الوحي يف القرآن الكرمي طالبًا منا التفكر 
تعاىل  هللا  يوح  مل  ومنتجاته.  النحل  يف 
للنحل فقط بل أوحى وأعطى كل شيء 
للنحلة  الوحي  ولكن  هدى،  مث  خلقه 
يف  وفاعليتها  أبدائها  يظهر  جدا  خاص 
ومذهل  معجٌز  النحل  سلوك  إن  احلياة، 
ودراسته ممتعة إىل أبعد احلدود، ليس هذا 
فحسب بل ينتج النحل خس منتجات 
أخرى هي الطلع والعكرب والشمع والغذاء 

امللكي وسم النحل. 

واحدا  سلوكا  سنناقش  املقالة  هذه  يف 
أفراد  بني  القرار  اختاذ  وهو  النحل  عند 
لقرار  التوصل  يتم  وكيف  الواحدة  اخللية 
مشرتك بني أفراد يفوق عددهم عشرات 
اآلالف عادة. من ينظر نظرة فاحصة جيد 
الكثري  يضبط  الذي  الداخلي  النظام  أن 
قريب  جدُّ  هلو  النحل،  سلوكات  من 
يف  الشورى  لنظام  متعددة  جوانب  من 

اإلسالم ومشابه له. 
تتألف خلية النحل من ملكة واحدة اليت 
من  اآلالف  وعشرات  الطائفة،  أم  تعد 
الشغاالت وكذلك مئات من الذكور اليت 
التكاثر  موسم  يف  بكثرة  تصادف  غالبًا 
والشغاالت  امللكة  من  لكل  والتطريد. 
والذكور دور ومهام ووظائف خاصة بكل 

منها.  
استجابة  أعماله  اخللية  يف  النحل  ينفذ   
املتحَكم  الفيزيولوجي  التطور  ملقتضيات 

وكذلك  ملخالفته،  جمال  وال  وراثيا  به 
ملقتضيات حاجة اخللية وضروراهتا، علما 
وسريع  هائل  بشكل  قادر  النحل  أن 
على التعلم. من انحية أخرى، قد بينت 
دراسات حديثة أن بعض القرارات املهمة 
تتخذ مجاعيا وعلى مبدأ دميوقراطي. لقد 
القرارات  بعض  يف  أنه  الدراسات  بينت 
املصريية اليت قد تودي حبياة اخللية، يقوم 
متليه  ما  حسب  ابلتصويت كٌل  النحل 
املطلوب  أو  املستطلع  لألمر  رؤيته  عليه 
األغلبية.  برأي  يؤخذ  مث  عليه  التصويت 
ولكن جيب أن يكون معلومًا أن النحل 
ال يصوت على كل صغرية وكبرية داخل 
اخللية، فالناظم األساسي للعمل اجلماعي 
خللية النحل هو انظم حتكمه الغريزة اليت 
يتم  لينجز مهامه. كيف  فيه  أودعها هللا 
هذا التشاور؟ وكيف يتخذ القرار؟ وعلى 
املطاف؟  يتم امجاع يف هناية  ماذا؟ وهل 
التشاور  نتائج  النحالت  تقبل كل  هل 
وتطيع القرار اجلماعي الذي اختذ؟ أم أن 
بعضها قد يعبث ابلنظام الداخلي ويتمرد 
على اإلمجاع ويثري الشغب، ضاراًب بعرض 
برأيه  معتداً  اجلماعة،  مصلحة  احلائط 
قال  أقرانه كالذي  بني  وعلو كعبه  فقط 
خلقتين من انر وخلقته من طني؟ وينادي 
يف  حاصل  هو  والفوضى كما  ابلثورات 
األسئلة  هذه  اليوم؟ كل  البلدان  بعض 
البحوث  ضوء  يف  اآلن  عليها  سنجيب 

مـــن ينظـــر نظـــرة فاحصة 
الداخلي  النظـــام  أن  يجـــد 
الـــذي يضبـــط الكثيـــر من 
لهـــو  النحـــل،  ســـلوكات 
مـــن جوانب  جـــدُّ قريـــب 
متعـــددة لنظـــام الشـــوري 
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العلمية احلديثة وما توصلت إليه يف هذا 
املضمار. 

قبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد من 
مقدمة صغرية للتعريف ببعض األساسيات 
عن النحل. عندما تزداد أعداد الشغاالت 
فضاء  ويضيق  ابلعسل  ومتتلئ  اخللية  يف 
اخللية بساكنيها تلجأ اخللية ملا يسمى يف 
والطرد هو جمموعة  ابلتطريد  النحل  علم 
من آالف النحالت مع ملكتهم، يرتكون 
العراء  يف  مؤقتًا  ويستقرون  األم  خليتهم 
على  األشجار(  أغصان  على  )غالبًا 
مع  مرتاصني  عثكول  أو  عنقود  شكل 
العنقود  هذا  بداخل  وملكتهم  بعضهم 
ريثما جيدوا مسكنًا دائمًا هلم. طبعا يبقى 
قسم من النحل يف اخللية األم ويقدر عادة 
بنصف عدد أفراد اخللية الكلي. من تلك 
مئات  بضع  تتطوع  الفور  على  اللحظة 
من النحالت اخلبريات األكرب سنًا عادة 
والبحث  احمليط  اكتشاف  بعملية  للبدء 
اهلش  للطرد  ومناسب  دائم  مسكن  عن 
مأوي  دون  ابلعراء  املوجود  والضعيف 
اهلواء  يف  املخاطر  من  للكثري  واملعرض 
املفرتسات  وهجوم  واملطر  الطلق كالربد 
مئات  تنطلق  وغريها.  والطيور  كالدببة 
من الشغاالت يف عملية حبث تستكشف 
أنسب بيت ممكن ككهف مثاًل أو حفرة 
عميقة يف جذع شجرة أو بيوت مهجورة، 
وقد يبلغ هذا البحث مسافة نصف قطر 

دائرة قدرها بضعة كيلومرتات عن مكان 
وجود الطرد. تعود بعدها الشغالة للطرد 
وتقوم أبداء رقصة حنلية خاصة على هذا 
الطرد )أي فوق ظهور أخواهتا( مشرية إىل 
املوقع الذي وجدته وحتدد من خالل هذه 

الرقصة مكان املوقع ابلضبط. 
أخرايت  تقوم حنالت  نفسه  الوقت   يف 
مناسبة  مساكن  وإجياد  ابلبحث  أيضًا 
أخرى وأتت ابخلرب للطرد وتبدأ ابإلعالن 
عظمة  تتجلى  هنا  للموقع.  والرتويج 
اخلالق، ونرى بداية مثار عمل مجاعي ال 
يضاهيه مثيل. فهذه النحالت اليت ال يبلغ 
حجم دماغها املليغرام الواحد تنجز عمال 
التعقيد،  استثنائيا وعلى درجة عالية من 
مالءمة  وتدرس  مسكن  عن  تبحث  إذ 
املسكن اجلديد للطرد، وتعود لتنقل رسالة 
معقدة عن موقع املسكن وصفاته وتنتظر 
بعدها القرار اجلماعي من الطرد. النحلة 

تنتظر القرار اجلماعي هنا، فهي ال تصرخ 
هو  موقعها  أن  وتظن  غضبًا  وتستشيط 
األفضل وال ُيعلى عليه، بل تؤدي رسالتها 
ومهمتها وتنتظر قلياًل لرتى عسى أن أتت 
حنالت أخرايت مبا هو أفضل مما جاءت 
أخرايت  حنالت  تزور  أن  حيدث  به. 
املوقع نفسه وكلما زادت قناعة عدد أكرب 
هذه  ففي  له  الزائرات  عدد  تزداد  مبوقع 
الرتويج  احلالة ستعود عدة حنالت وتبدأ 
متميزا،  موقعا  وإن كان  نفسه،  للموقع 
شديدة  ستكون  النحالت  رقصات  فإن 
ما  وكثريا  األخرايت،  انتباه  فتثري  احلدة 
املمتاز  املوقع  لتخترب  األخرايت  تطري 
على  برأيها  لتديل  وتعود  بنفسها  هذا 
الطرد مرة أخرى. غالبًا ال تعري النحالت 
يروج  الذي  للمكان  االهتمام  من  كثرياً 
العائدات  النحالت  قبل  من  بفتور  له 
الرتويج  فيتناقص  االستكشاف،  من 
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له تدرجييًا حىت خيتفي متامًا خيار هذا 
املوقع ويذهب طي النسيان على حساب 
مواقع أكثر مالءمة للطرد. وتستمر هذه 
العملية عادة بضع ساعات، وقد تطول 
ألايم ويف هناية املطاف ينتهي األمر أبن 
خالل  بعضه  عن  منفكا  الطرد  يقلع 
دقيقة وحيوم حول املوقع وتطري النحالت 
العدد  أصبحت كثرية  اليت  املستكشفة 
واليت استكشفت وقنعت أبفضل املواقع 

وتقود سرب النحل ابجتاهه. 
اليت مل  النحالت  بدقة سلوك  لقد ُدرس 
يؤخذ مبوقعها املقرتح ومل خيرت بل استبعد 
الباحثني  من  حبًا  مطلقًا،  املنافسة  من 
النحالت  تلك  إن كانت  ابستكشاف 
قد أصيبت خبيبة أمل وبدأت تفكر بشق 
الصفوف أو إحداث فوضى داخل الطرد 
مثال، أو أن يكون هناك مثال حق النقد 
أو ما يسمى »الفيتو« الذي يعطل قرار 
األكثرية ومينع توصلهم لقرار ابالمجاع يف 
مصلحة اجملموعة. لقد بني الباحثون أن 
تلك النحالت كانت تستمر يف الرقص 
برهة وعندما  املستكشف  تعريفا مبوقعها 
أبعداد  زكيت  قد  أفضل  مواقع  أن  ترى 
موقعها، كانت  من  أكرب  وبنشاط  أكرب 
بصورة  له  والرتويج  الرقص  عن  تتوقف 
فقد  ذلك  بعد  سلوكها  أما  مفاجئة، 
إما أن تبقى صامتة وتستقر  وجدوا أهنا 
األخرى  األحداث  تتابع  الطرد  على 

األحيان كانت  بعض  يف  أو  املتالحقة 
أماكن  الستكشاف  وتطري  الكرة  تعاود 
أن  هي  العامة  القاعدة  أخرى.  جديدة 
املطاف  هناية  يف  وحيدا  هنائيا  موقعا 
سيحصل على الرتويج الساحق من غالبية 
النحالت املستكشفات حىت يضج الطرد 
أبكمله أبزيز النحل الذي يشري إلستقرار 
الفالين  املوقع  على  اجلماعي  الرأي 
يعرف  ال  هنا  النهائي.  القرار  واعتماد 
الباحثون بدقة ماذا حيدث بعدها وكيف 
يتخذ قرار اإلقالع للموقع اجلديد. لكن 
النحالت  لوحظ أن بضعة عشرات من 
يبدأن بشكل مفاجئ برقصة خاصة على 
اإلشارة  رقصة  عن  متامًا  ختتلف  الطرد 
النحلة  الرقصة متشي  للمواقع، ويف هذه 
بضعة  مستقيم  خبط  الطرد  على  بسرعة 
وتتكور على  تتوقف  سنتمرتات ومن مث 
بضرابت  أجنحتها  حمركة  بشدة  نفسها 
الكرة.  تعيد  ثواٍن، مث  لبضع  كثرية جدا 
خاص  طنني  صوت  الرقصة  هذه  يرافق 
ليكّون  الراقصة  الشغاالت  تلك  تصدره 

اإليعاز ابإلقالع. 
حال  وتعاىل  تبارك  هللا  وصف  لقد 
وكان  بينهم،  شورى  أمرهم  أبن  املؤمنني 
رضي هللا  أصحابه  يستشري    الرسول 
عنهم يف كثري من شئون األمة، يف احلرب 
والسلم، وكان أصحاب املشورة يقدمون 
ويطرحون  وإخالص  أبمانة  آراءهم 

هللا  رسول  يدي  بني  جتربتهم  عصارة 
، مث إن بت ابألمر واختذ القرار طار 
هوادة  دون  لتنفيذه  واحد  ابجتاه  اجلميع 
ال  وتالشت.  األخرى  اآلراء  وسقطت 
يشرتك  مجاعي  قرار  عن  ينتج  أن  ميكن 
به عدد كبري من العقول املتزنة قراراً قزمًا 
مسخًا غري انضج، بل مثل هذه القرارات 
املتفردة، ضيقة  القرارات  تنتج عادة عن 
املنفعة أو اليت تتخذها طغمة صغرية من 
يتبني  وهنا  اجلماعة،  مع  يد هللا  الناس. 
لنا أن القرار اجلماعي املبين على خربات 
يوصل  بينهم  والشورى  اجملموعة  أبناء 
وأفضل  املتأنية  القرارات  ألفضل  اجملتمع 
اخليارات املتاحة اليت تعود ابلفائدة على 
أفراد اجملموعة كاملة وابلتايل على اجملتمع 
ككل. فاملعرفة والعلم الذي توصلنا إليه 
اليوم، ليس نتاج فرد أو فردين، عقل أو 
هو  إمنا  بعينه،  بلد  نتاج  وليس  عقلني، 
عقول  وجتارب  خربات  تراكم  خالصة 
البشرية مجعاء منذ أن خلق هللا اإلنسان 

على هذه األرض. 
إن كان هذا حال قرار مجاعي يف أمور 
دنيوية عادية كان حمرك أصحابه حسن 
الناس  النية والعزمية على حتقيق مصلحة 
وخربهتم  ومعرفتهم  علمهم  قدر  على 
هو  واملوجه  احملفز  إن كان  ابلك  فما 
هللا سبحانه وتعاىل نفسه بوحيه ورعايته 

ووعده؟ 
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املسيح  أعلن  عندما  أقول:  الرحيم  الرمحن  هللا  بسم   -357
املوعود عليه السالم كونه مسيًحا موعوًدا ومهداًي معهوًدا أحدث 
ذلك ضّجة كبرية يف العامل اإلسالمي، ظل هذا الطوفان يف ازدايد 
مستمر لعدة سنوات وأخذت انر املعارضة تزداد اشتعاال وضرامة، 
حيث احتد املسلمون ضده بل شاركهم اآلراي واملسيحيون أيضا، 
وقام اجلميع مبعارضته، وأخذوا يبثون ضده مسوًما ويشتمونه شتائم 
ال مزيد عليها، وسلكوا إليذائه ُطرًقا شنيعة، واهّتموه ابهتامات 
والدجال  واملرتد  ابلكافر  ونعتوه  به؛  الظّن  الناس  ليسيء  شىت 
والالديين وامللحد وعدو اإلسالم وعدو الرسول واملخادع والتاجر 
وغريها من األمساء. وأذكر فيما يلي تلك الكلمات اليت دعا هبا 
رّبه منعزال وانجاه هبا يف هذه الظروف. إهنا قصيدة جرت أبياهتا 
القلبية حلضرته، يقول  على لسانه وهي تقدم صورة عن احلالة 

حضرته ابللغة الفارسية ما معناه:
اللطيف  الرحيم  أيها  واي  والسماء  األرض  خالق  القادر  »أيها 
اهلادي، اي من هو مطلع على ما يف القلوب، واي من ال خيفى 

عليه شيء 
وإذا كنت وجدتين سيئ  والشر،  ابلفسق  مليًئا  تراين  إذا كنت 

الطوية
فمزِّقين أان السيَئ كل ممزق، وأفرْح زمرة املعارضني وأرِْح قلوهبم

وأنزل على قلوهبم غيث رمحتك، وحقق مجيع أمانيهم بفضلك 
وإذا كنُت كما يصفونين فأمطر انَر غضبك على جدراين وأبوايب، 

وكن يل عدوا وَدمِّر كل أعمايل
أما إذا كنت تراين اي موالي مطيعا وابرًّا لك ووجدَتين اختذُت 

عتباتك قبلًة يل   
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ورأيت يف قليب حبَّا أخفيت ِسرَّه عن العامل 
فعامْلين حبب، واكشف يل شيئا من هذه األسرار

لوعِة كل  على  مطلع  واي  إىل كل ابحث  بنفسك  من أتت  اي 
ملتاع يف حّبك

أتوسل إليك بعالقيت بك، وابحلب الذي زرعَته يف قليب   
أن هتّب لتربئة ساحيت، وتنربي لتربئيت من هذه االهتامات، فأنت 

كهفي وملجئي ومأواي
إن انر احلب اليت أضرمتها يف قليب واليت أحرقَت بلهيبها حبَّ 

كّل من سواك
ل ليليت احلالكة  بضوء هذه النار نفسها نوِّر وجهي أيضا، وبدِّ

هذه هنارا مضيئا.   
أقول: إن كالم اإلنسان أحيااًن ميثل شهادة يقينية على صدق 

دعواه.

علي  الرحيم. حدثين شودري حاكم  الرمحن  بسم هللا   -358
وقال: عندما حدث زلزال كبري يف أبريل 1905 وأقام املسيح 
املوعود  يف بستانه وانتقل إليه معظم اإلخوة أيضا، كنت 
انتقال  فبعد  عائليت،  مع  األايم  تلك  يف  قاداين  إىل  قد جئت 
حضرته إىل البستان انتشر الطاعون يف قاداين. قلت حلضرته: 
لقد انتقلت إىل هذا البستان، وانتقل معظم اإلخوة أيضا؛ ودّبر 
أما أان فليس عندي خيمة وال  اجلميع هنا مكان اإلقامة هلم، 
ثوب أو رداء أستظل به وال يسعين أتمني أية حاجة أخرى. قال 
حضرته: انتقلنا إىل هنا بسبب الزلزال، ولكن اآلن قد قد تفشى 
الطاعون يف البلدة، ومبا أن هللا تعاىل قد جاء بنا إىل هنا قبل 
هذه احلالة لذلك نرى أهنا مشيئة هللا لسبب ما أن نظل ههنا يف 
الوقت احلايل، وإال فليس يف ابيل شيء آخر. ميكنك أن تذهب 
إىل داران يف البلدة إذ ال يوجد مكاٌن أكثر أمًنا منه. فجئت إىل 

دار حضرته وأقمت هناك.
أقول: هذا حكم شرعي أنه ينبغي عدم التوجه إىل مكان يتفشى 

أال  املنطقة  هذه  ألهل  وينبغي  آخر  وابء  أي  أو  الطاعون  فيه 
خيرجوا منها وينتقلوا إىل قرية أخرى ألن ذلك يؤدي إىل نشر هذا 
الوابء أكثر، وهذا ال يعين عدم اخلروج من بؤرة الوابء واإلقامة 
السهول  يف  اإلقامة  ألن  وذلك  حوهلا،  الفسيحة  السهول  يف 
الوابء كما  نشر  إىل  يؤدي  ال  املؤبوءة  املنطقة  حول  الفسيحة 
يؤدي إليه االنتقال إىل األماكن املأهولة األخرى، بل هو مفيد 
ا إىل حد كبري لوضع حّد دون انتشار املرض. فلقد منعت  جدًّ
أخرى  مأهولة  منطقة  إىل  املوبوءة  املنطقة  من  اخلروج  الشريعة 
الفارغة  السهول  إىل  االنتقال  استحسنت  ذلك  جانب  وإىل 
اجملاورة للمنطقة املوبوءة. أما املسيح املوعود  فكانت حالته 
استثنائية إذ أطلعه هللا تعاىل أبنه لن ميوت أحد يف داره )املادية 
والروحانية( ابلطاعون، ألن مثل هؤالء سيكونون يف حفظ هللا 
اخلاص. وهذا ما حصل على صعيد الواقع، إذ انتشر الطاعون 
وأحيااًن كانت    املوعود  املسيح  حياة  يف  قاداين  يف  مرارًا 
هجمته قوية أيضا، إال أنه مل ميت يف داره هبذا الوابء إنسان وال 
حىت فأر، مع أن أتثري الطاعون كان قد وصل إىل ما حول بيته 
حىت أن حاالت إصابة ابلطاعون قد حصلت يف البيوت املتصلة 
ببيت حضرته إال أن بيته بفضل هللا تعاىل بقي يف مأمن حبسب 
وعد هللا تعاىل. كذلك يعلم هللا تعاىل حقيقًة من يدخل يف داره 
الروحانية، وال ميكن االستدالل يقيًنا ابلبيعة واحلالة الظاهرية على 
عموًما  املخلصون  خدامه  بقي  ذلك  مع كل  الروحانية،  احلالة 
حمفوظني بصورة ابرزة من أثر هذا املرض، وصار مرض الطاعون 
حبسب وعد هللا تعاىل ذريعة لنشر اجلماعة األمحدية وازدهارها 
اجلماعة  ازدهار  اتريخ  على  اطلعنا  فإذا  للعادة.  خارقة  بطريقة 
التضح جليا أن االزدهار الذي حققته اجلماعة يف أايم الطاعون 
مل حيصل مثله إىل اآلن يف أية حقبة زمنية أخرى ال قبل حدوث 
الطاعون وال بعده. كان اخلليفة الثاين يقول: يف األايم اليت كان 
الطاعون فيها على أشده يف البنجاب كانت تصل إىل حضرته 
خسمئة رسالة للبيعة يومًيا. وقد حدث كل ذلك حبسب النبوءة 
اإلهلية اليت ُنشرْت من ِقبل املسيح املوعود  قبل هذا الوقت.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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]› łÊ⁄̌ǐ łÕÑ̨]…̨

ÏÜ{õ
^{}

غزوات الن� �

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—

@NNN›Ž”@@@@@
NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@

س: هل تعرف اسم صحابية جليلة تَعدُّ رائدًة يف فن التمريض، 
شاركت يف غزوة بدر وغريها، وأسعفت املرضى واعتنت هبم؟

 ج: نعم هي »أم عمارة« نسيبة بنت كعب املازنية رضي هللا 
عنها. فقد قاتلت دون رسول هللا  يف ُأحد حىت جرحت اثين 
عشر جرحًا بني طعنة برمح أو ضربة بسيف، وهي تدافع عن 
رسول هللا ، فناداها رسول هللا  قائاًل: وَمْن ُيطيُق ما ُتطيقني 
اي أم ُعمارة؟  مث قال ألصحابه: »ما التفتُّ ميينًا وال مِشااًل إاّل 
وأان أراها تقاتل دوين »فسألتُه أم ُعمارة: ادع  هللا  أن نرافقك 
يف اجلنة، قال: اللهمَّ اْجَعْلُهْم رُفقائي يف اجلنَِّة، فقالت: ما ُأابيل 

ما أصابين من الدنيا.  
والدة  ، وهي  احلديث عن رسول هللا  قد روت  وأم عمارة؛ 
عبد هللا بن زيد الذي صار من كبار العلماء. هي والدة حبيب 
بن زيد الذي قّطعه مسيلمة الكذاب إراًب وهو يشهد أبن حممًدا 
رسول هللا ، ويرفض أن يشهد أبن مسيلمة رسول هللا. وقد 
مسيلمة،  حلرب  هـ-   11 سنة  آخر   – اليمامة  يوم  خرجت 
وكانت قد أقسمت أن تثأر لولدها، وقد بر هللا   قسمها، 

فشهدت مقتل مسيلمة، وقد ُقطعت يدها يف ذلك اليوم. 

مسيلمة  أسره  الذي  اجلليل  الصحايب  اسم  تعرف  هل  س:   
أبن  يشهد  أبن  يعرتف  أن  منه  فطلب  اليمامة،  يف  الكذاب 
مسيلمة رسول هللا، لكنه شهد أبن حممدا  هو رسول هللا وأن 
مسيلمة كذاب، فقطع أعضاءه عضوا عضوا، لكنه ثبت كاجلبل 

الراسخ أمامه. 
 . ج: هو حبيب بن زيد
س: مىت حجَّ رسول هللا ؟ 

ج: يف السنة العاشرة من اهلجرة.
س: هل تعرف اسم سيد التابعني وسيد الفقهاء؟

ج: سعيد بن امُلَسّيب.
الشتاء والصيف،  س: إىل أي اجلهات كانت رحلتا قريش يف 

املذكوراتن يف سورة قريش؟
ج: إىل اليمن يف الشتاء، وإىل الشام يف الصيف. 

س: ألي صحايب قال رسول هللا : أهال ابملهاجر الراكب؟
. ج: ِعكرِمة بن أيب جهل

س: َمن وضع نظام الربيد يف اإلسالم؟ 
. ج: معاوية
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س: أي خليفة إسالمي صكَّ أول عملة إسالمية؟
ج: عبد امللك بن مروان. 

س: على أي مسألة حصل أول إمجاع للصحابة رضي هللا عنهم؟
ج: حني ُنعي للصحابة رسوُل هللا  مل يطيقوا مساع هذا اخلرب 
لشدة حبهم له ، وأنكروا اخلرب ، ومل يقاوموا صدمة فراقه 
حىت سل سيدان عمر  سيفه، وأعلن يف املسجد النبوي أنه 

من قال أبن رسول هللا  قد مات فسوف يقتله. 
وحني جاء سيدان أبو بكر الصديق ، َكَشَف َعْن َوْجِه َرُسوِل 
َلُه َوَقاَل: »أِبَيِب أَْنَت وَُأمِّي ِطْبَت َحيًّا َوَميًِّتا وَالَِّذي  َقبـَّ هللِا  فـَ
وكان   - خرج  مث  أََبًدا«  نْيِ  تـَ اْلَمْوتـَ هللاُ  ُيِذيُقَك  اَل  ِبَيِدِه  ْفِسي  نـَ
حينها عمر  حيلف أبنه سيقتل من يقول مبوت رسول هللا 
َبْكٍر  أَُبو  هللَا  َفَحِمَد  ِرْسِلَك«  َعَلى  احْلَاِلُف  َها  »أَيـُّ وقال:   -
َوَقاَل فلّما تكلم أبو بكر، جلس عمر. فحمد هللا  َعَلْيِه  ىَن  وَأَثـْ
ًدا  َفِإنَّ  ْعُبُد حُمَمَّ أبو بكٍر وأثىن عليه مث قال: »َأال َمْن َكاَن يـَ
ْعُبُد هللَا، َفِإنَّ هللَا َحيٌّ ال ميَُوُت« مث  ًدا َقْد َماَت، َوَمْن َكاَن يـَ حُمَمَّ
ٌد ِإال  ُهْم َميُِّتوَن﴾ وأضاف قائاًل ﴿َوَما حُمَمَّ قال: ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِنـَّ
ُتْم َعَلى  َقَلبـْ ْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انـْ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ
ًئا َوَسَيْجزِي  َلْن َيُضرَّ هللَا َشيـْ ْيِه فـَ َقِلْب َعَلى َعِقبـَ نـْ َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَ
اِكرِيَن﴾. فاعرتف مجيع الصحابة أن حممدا  قد مات  هللاُ الشَّ
كسائر األنبياء، ومل يقل أحد منهم: إذا كان عيسى  حيا 
يف السماء، وأنه سينـزل؛ فكيف مات رسولنا العظيم  وهو 
أفضل منه شأان وأعظم درجة؟ بل التزم اجلميع الصمت. وقال 
اللحظة.  سيدان عمر  أبنه شعر وكأن اآلية نزلت يف تلك 
قد  األنبياء  مجيع  أن  على  األمة  يف  إمجاع  أول  فهكذا حصل 

ماتوا. 
س: ما هي جنة البقيع؟ 

ج: جنة البقيع؛ مقربة مشهورة يف املدينة، ُدفن هبا كبار الصحابة 
. وأفراد عائلة النيب

س: مىت جاء إىل النيّب  نفٌر من اجلن؟
ج: يف السنة الثالثة قبل اهلجرة، أثناء عودته  من الطائف يف 

»بطن خنل« وهو موضع بني مكة والطائف. 
س: وكم كان عددهم ومن أين جاءوا؟

من  جاءوا  وقد  الرجال،  من  تسعة-  وقيل   - سبعة  ج: كانوا 
أرض نصيبني ابليمن.

س: ماذا كان رسول هللا  يفعل عند جميئهم إليه ؟
ج: كان يقرأ القرآن الكرمي. 
س: ماذا كانت ردة فعلهم؟

ج: أسلموا، وحني عادوا إىل قومهم بشروهم به أيضا، وتفصيل 
ذلك مذكور يف سورة اجلن.

س: ما اسم الصحايب الذي صاح يف املعسكر اإلسالمي بعد 
اندحار املسلمني يف الريموك - سنة 13 هـ - قائال: من يبايعين 

على املوت؟ وهذه الصيحة تسببت يف نصر املسلمني. 
. ج: ِعكرِمة بن أيب جهل

س: أي صحايب يدعى »غسيل املالئكة«؟
ج: حنظلة بن أيب عامر األوسي . ومسي بذلك ألنه استشهد 
تغسله  إن صاحبكم   : رسول هللا  فقال  ُجُنب،  وهو  أُبحد 

املالئكة. 
قد  الرمحن  أن عرش    قال رسول هللا  أي صحايب  س: عن 

اهتز ملوته؟ 
ج: هو سعد بن معاذ ، وقد تويف يف املدينة - سنة 5 هـ - 
بسبب جرح أصيب به يف غزوة اخلندق. كان سعد سيد األوس، 
وقد أسلم قبل اهلجرة بسنة، وكان له دور عظيم يف إسالم املدينة 
ويف هجرة النيب ، وقد تويف  بعد أن كتب هللا على يده شفاء 
املدينة من طاعون املكر اليهودي الذي انتهى بغزوة بين قريظة. 
وقيل أبن رسول هللا  قال يوم مات سعد: لقد نزل سبعون ألف 

ملك شهدوا جنازة سعد ما وطئوا األرض قبل يومئذ؟
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ِحَكٌم ونواِدُر

حسن  يزن  مل  إن  وطوهلا  اجلسوم  حسن  يف  خري  ال   *
اجلسوم عقول.

دينه. دنيا ملن مل حيي  اإلميان ضاع فال حياة وال  إذا   * 
الوجود  ترى  مجيال  داء،كن  بك  وما  الشاكي  هذا  *أاي 

مجيال.

* ما ندمت على سكوت مرة ولكم ندمت على الكالم 
مرارا.

* احذْر عدوك مرة واحَذْر صديقك ألف مرَّة.. 
             فلرمبا انقلب الصديق فكان أعلم ابملضرة 

*اصبـِْر على كيد احلسود فإن صربك قاِتُله
              فالنار أتكل بعضها إن مل جتد ما أتكله 

 * ال جتادل بليغًا وال سفيهًا .. فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك.
! هكذا هي  استمتعنا ابحللوى  ملا  القهوة،  مرارة  لوال   *
استمتعنا حبالوة طعم  ملا  الصعوابت  فلوال مرارة  احلياة.. 

االنتصار.

* ال تنظر إىل صغر اخلطيئة .. ولكن انظر إىل عظم من 
عصيت.

*من جار على صباه.. جاَرْت عليه شيخوخته.

ال  أن  عليك  ولكن  الناس،  إسعاد كل  عليك  ليس   *
تؤذي أحداً.

* ال تقرأ لتعارض وتفند ، وال لتؤمن وتسلم، وال لتجد ما 
تتحدث عنه، بل لتزن وتفكر.

* يبدأ الغضب ابحلماقة وينتهي ابلندم.

فللصمت  الرد؛  على  القدرة  َعدم  يعين  ال  الَصمت   *
غايتان، التغاضي عن الَتفاهات املطروحة، واآلخر حينما 

ال ترى جدوى من احلديث.

* إذا أردت أن تعيش سعيدا يف العامل فال حتاول تغيري كل العامل 
 بل أعمل التغيري يف نفسك، ومن مث حاول تغيري العامل أبسره.

* جيء أبعرايّب إىل أحد الوالة حملاكمته على جرمية أهُتَِم 
ابرتكاهبا، فلما دخل على الوايل يف جملسه، أخرج كتااًب 
 ضّمنه قصته، وقدمه له وهو يقول: هاؤم اقرأوا كتابيه.. 

فقال الوايل: إمنا يقال هذا يوم القيامة. 

فقال: هذا وهللا شرٌّ من يوم القيامة، ففي يوم القيامة ُيؤتى 
 حبسنات وسيئات، أما أنتم فقد جئتم بسيئات وتركتم حسنات!! 



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






