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

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

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