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التقوى

سامح مصطفى

 
طوF �النتظا, 	 صنع �ملنتظر

�مر   sفتعا� من  بد�   jملر� �د  ال  قد 
من  لديه  تبقى  ما  لبعض  حفظا  ما، 
ع�  �ملتك�ين   �يد هذ�  �لوجه.   jما
�لتا�يخ، فإe� ما حتد� �جل �� �ضعت 
�نظا�  �َصَبْت   ،Xّaمص ألمٍر  عالمة 
 µ  Ï �لعالمة،  تلك  ظهو�   E] �خللق 
 ،j�حد�} �لك� Xتظهر على �لنحو �لذ
�لعالمة   sفتعا� من  بد�   jهؤال �د  ال 
�لتا�يخ  بصدقهم.  لألتبا�  [يهاما 
يشهد غa مر% على هذ� �ألمر ح¢ �نه 

ليبد� كبديهية مسلم ֲדا.
على  `بولة  �إلنسانية  �لطبيعة   �أل
�لبحث عن حلوs للمشكال� ×ميع 
�نو�عها، �كأية طبيعة جبل �هللا �لنا� 
 E] %�لتطر� تا� E] عليها، قد جتنح
�قصى �ليمني، �تا�% [E �قصى �ليسا�، 

 E] �فقد �ضطر �نا� على مر �لعصو
 sطا بعدما  بأيديهم  �لعالمة   sفتعا�
فباتت  ظهو�ها،   �� �ألمد  عليهم 
�ملنتظر%،  شخصيتها  تصنع  فئة  كل 
�لر�هنة مبا �قق   h�باألحد �تتالعب 

غايتها.
حد   E] تصل  قد  بشرية  طبيعة  تلك 
بغية  باملقد���  تتالعب   e] �لتطر� 
تشكيل �ملقا�ير، �قد ع� لسا �لشعر 
عا8  بوجه  �لبشرية  �لطبيعة  تلك  عن 
 sفيها قا� (ألمر �ملبتغى� sطبيعة �فتعا)

:"ªقبا �لر�حل "نز��
�حلب w �أل,@ بعض من uيلنا .. 

Oعليها الخترعنا Oلو } جند
كلية  كلية �ال àتلف  نتفق  �ºن ال 
 � يهمنا  ما  �لشاعر،  نظر  مع �جهة 
�لعقلية �إلنسانية تتجه [E صنع حلمها 

قسر� [ µ يتحقق طو�عية.
��إلنسانية بكافة �قو�مها على موعد مع 
�لقد�، ��جلميع > �نتظا� من vلصه، 
�ماكنهم   <  يقبعو �جلميع   � �مبا 
 gضم �قر�] فهذ�  �ملخّلص،  منتظرين 
منهم ببؤ� �حلاs. �إلنسانية تعاª بؤ� 
�حلاs �لكنها كثa� ما تكابر، يد� > 
��صاzا �ملرx �خلبيث �تدعي �لصحة 
�نتظا�ها  يفضحها  �لكن  ��لصمو�، 

للفر4 ��ما.

�ملسيحية �لعاملية منو|جا..
تعيشها   Iل� �النتظا�  معضال�  �من 
للسيد   ªلثا�  jملجي� eلك  �إلنسانية، 
�ملسيحية  عليه  تعلق   Xلذ�� �ملسيح، 
حتقق   <  sآلما� عريض  �لصهيونية 
 .µلعا� ��ينونة   aألخ� �لزمن   ��jنبو
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Ïę łË
˛
|

ŽÖ
˛
|˙\; Žÿ\Ą̂

˛
Ü; ŽÏĘ̈ Žfi łŸ

ˇ
^;√̨Ÿ̨;ŽÖ

˛
|˙\; Žÿ\Ą̂

˛
Ü; ŽÏĘ̈ Žfi łŸ

ˇ
^;√̨Ÿ̨;



٢٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد التاسع - ربيع األول والثاني ٣٧ ١٤ هـ  كانون الثاني /يناير ٢٠١٦ م

 < �ملصطنع  �العتقا�  eلك  جنح  لقد 
مز�ا  منه  �َجَعَل   jباملا �لزيت  مز4 
�لسياسة   dضغو حتت  متجانسا 
�لسياسي  فالعر�  نعم..  ��لكر�هية، 
مكاسب  حتقيق  سبيل   < بأنه   sيقو
 يكو �عد�j �ألمس � aعاجلة ال ض

حلفاj �ليو8 �لو "[E حني".
�لذين  �ليهو�  كانو�  �ألمس   j�عد��
�ملسيح ��قفني  �لسيد  �جرمو� > حق 
سد� �ما8 `ر� ميا} �حلدh �لتا�vي، 
 غa مسا�} � h�فلم يلبث �ر �ألحد

 .�هم ال يشعر�
 sليهو� بوجه عا8 قد طا� jفح¢ هؤال
منهم  مسيح  �نتظا�   < �ألمد  عليهم 
�لس على كرسي ����، �يدين ©يع 
لد�  �لسائد  �العتقا�  �ظل  �ألمم. 
�ليهو� مستند� [E قشر% �لفهم �حلر> 
لنبوj�� �ألنبياj، فكا هذ� سببا �ئيًسا 
 e] ،sعر�ضهم عن مسيحهم �أل�] <

µ يأ� eلك �ملسيح مبا توقعو}.
لقد �صبح هؤالj �ألعد�j حلفاj �ليو8 
�لعاملية  �ملسيحية  عليهم   sِّتعو ��لذين 
للسيد  �ملنتظر%  �لشخصية  إلنتا4 
`يئه   < يتصو���ا  كما  �ملسيح 
 سيكو  Xلذ�  jملجي� eلك   ،ªلثا�
عظيم  ��ما�  مفرطة  بدموية  مكتسًيا 
eلك  بد من �سم  فال  �ظلم شديد، 
كإ�هاصة   �آل  Xملأسا�� �لسينا�يو 

مبجيj �ملسيح �ملخلص.
�يدفعنا   ..�  < مبٍك  مضحك  �مر 
�نتظا�نا للمخلص من ظلم، � نفتعل 

بأيدينا eلك �لظلم؟﴾!! 
 < �قو�  [ال  نظرنا   < هذ�  ليس 
�جه تيا� �حد�h �لتا�يخ، فلن يلبث 
�يبلغ  مسا�}   aيغ  �  h�ألحد� تيا� 
�لقد�%  حضر%  يد  �¿ته   Xلذ� هدفه 

��لعليمية.

ـ  يـ  "�لشِّ �إلسالمية  	�ملذ�هب 
ُسنِّيَّة" �يضا

 h�لظلم ��لتالعب باألحد� sفتعا� ]
�لزمن   ��jنبو� �يا�  [ظها�  بغية 
على  مقصو��  �مر�  ليس   aألخ�
�لصهيونية  ��ليهو�ية  �لعاملية  �ملسيحية 
�ملسلمني  تقليديي   ] بل  فحسب، 
�كتسبو�  قد  ��لسنة  �لتشيع  �هل  من 
قلوֲדم،  فتشاֲדت  �يضا  �لصفة  هذ} 
�حلكيم:   Eملو�  sقو مصد�¦  فكانو� 
�ْآلََياِ�  َبيَّنَّا  َقْد  ُقُلوُبُهْم  ﴿َتَشاَبَهْت 

ِلَقْو8ٍ ُيوِقُنوَ﴾ (�لبقر% ١١٩)
�ليس ��s على ما قلنا مما نشهد} على 
�إلسالمية  �لتقليدية  �ملذ�هب  ساحة 
 "Xها لشخصية "�ملهد�تقر بانتظا Iل�
�لدموية، ��لI يعولو عليها > نشر 
�لدين كله >  �إلسال8 �[ظها�} على 
بني  �لنا�   av ¶يث   ،�لزما �خر 

�إلسال8 كرها �� �لقتل.
�لتصو�  `ر�  عند  �ألمر  يتوقف  �ال 
��سم �حللم بألو� قامتة كلو �لد8، 
 h�لتالعب باألحد� E] {-منا يتجا�]�
��فتعاs �ملظاµ تعجيال لفر4 �ملخلص 
من �لظلم، �مدعا% لظهو�} على حد 
"َال  �خلامت:   Éلن�  sلقو �حلر>  فهمهم 
اَعُة َحتَّى َتْمَتِلَئ �ْألَْ�xُ ُظْلًما  َتُقو8ُ �لسَّ
ِمْن  َ�ُجٌل  َيْخُر4ُ  ُثمَّ   sََقا َ�ُعْدَ��ًنا 
ِعْتَرِتي َ�ْ� ِمْن َ�ْهِل َبْيِتي َيْمَلُؤَها ِقْسًطا 
َ�ُعْدَ��ًنا"  ُظْلًما  ُمِلَئْت  َكَما  َ�َعْدًال 
مسند  باقي  كتا�  ��د,  (مسند 

�ملكثرين – حديث ١٠٨٨٧)
تقليديينا  بني  تشابه  من  �عجبه  فما 

!jهؤال�
�لكن، µ �لعجب؟! ﴿َ�ُكفَّاُ�ُكْم َخْيٌر 
�لزُُّبِر﴾  ِفي   %ٌjَ�َبَر َلُكْم   8ْ�َ ُ��لَِئُكْم  ِمْن 

(�لقمر ٤٤)

�حلر� يقتل
عرضت   Iل� �ملشكال�  �ك�  من 
 sأل�� فجرها  �نبال4  منذ  لإلنسانية 
مبا  �إلzي  �لوحي  مع  �لتعامل  مشكلة 
فالنو�  �لغيب،   ��jنبو من  تضمنه 
�تلقيه  �ملستمر  ترقيه   sخال  ªإلنسا�
من [نعاما� �لربوبية µ يفا�¦ حاالته 
بشرية  شر�ئح  ظلت  بل  كلية،  �لدنيا 
�لطبيعة   ��j�لند تستجيب  عديد% 
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مع  يتعامل  فأمسى  �zمجية،  �لد�نية 
تكتفي   ���� تعامل  �إلzي  �لوحي 
تنا�له  ��قتصر  �للبا�،   �� بالقشر 
 لذلك �لوحي على قشر% �لظاهر ��
 Úلب �ملعرفة �حلقة، مستحبا �لوضع �أل�
��لعيشة �لدنيا ��لفهم �ملتدª من كل 
شيj، ��مسى �ألفق �لضيق منط حياته 
 aتعب من   كا فما  �جو�}،   �عنو�
�بلغ > �صف تلك �لد�بة �لبشرية من 
�ْلَحَياَ%   َيْسَتِحبُّوَ تعاE: ﴿�لَِّذيَن  قوله 
 َعْن َسِبيِل َ� ْنَيا َعَلى �ْآلَِخَرِ% َ�َيُصدُّ �لدُّ
 sٍَضَال ِفي  ُ��لَِئَك  ِعَوًجا  َ�َيْبُغوَنَها  �هللاَِّ 

َبِعيٍد﴾ ([بر�هيم ٤).
من  �لدنيا  �لد�جة  مستحبو  صنع  لقد 
�ملا�%  لبنا�  من  صرحا   jشي كل 
�لفهم  عند  بتوقفهم  �لكثيفة  �لطينية 
فحرمو�  �لر�حانية،  لألمو�  �حلر> 
 jما نعمة  �حيانا  ��آلخرين  �نفسهم 
 jملا� eلك   َّ] ح¢   ،Xلسما�� �لوحي 
 �� �لزالs ظل ينهمر على مر �لزما
﴿َكَمَثِل  مثلهم   فكا يستسيغو}،   �
�ْلِحَماِ� َيْحِمُل َ�ْسَفاً��﴾ (�جلمعة ٦)..

�كانو�..
كالعيس w �لبيد�Q يقتلها �لظمأ ... 

Fظهو,ها �مو �	�ملاQ فو

ُمَخيَِّبة   $�Qلنبو�" كونية:  سنة 
للتوقعا$"

ينبئ  �لسطحية ¶يث  ليس ֲדذ}  �ألمر 
�لعليم �حلكيم عن �مر ما فيتحقق بعد 
حني ¶رفيته. [ هذ� �لتصو� �لطفو^ 
 %jلنبو� صاحب   E] ��ال   jمسي
 jمسي  Ï �جل،  عز  �هللا  �هو   sأل��
لألمر   Xلقشر� �لتصو�  �صحا�   E]
 Ú��  E] �لتصو�  eلك  ֲדم  يهبط   e]
��جا� سلم �لرقي �لعقلي ��لذ�قي.

 j�لد� ֲדذ�  ��مم  قر�  هلكت  �طاملا 
 µ� �حلر>)،  ��لفهم  �لقشرية   j��)
 ��jلنبو�  � يتصو���   � �هلها  يقد� 
�لبشرية،  للتوقعا�  �يبة   Ûتأ �إلzية 
فهي كØ �في �فظه �لر� �حلفيظ ملن 
 يستحقه، �لو �تى بعد حني. فلو كا
��حد،  لكل   sملتنا��  <  Øلك� eلك 
بذ��ئع ش¢،  �لنصو|  لصو|  لنهبه 
ليتامى   jشي Øلك� بقي من eلك  �ملا 

.aلزمن �ألخ�
�هنا يطر� تساe] :sÌ� كا �ألمر ֲדذ} 
 جتا�- �حلرفية � xلبساطة (على فر�
شيj يسa) فلم ال يفعلها �عد�j �لنبيني 
�من zم مصلحة > تكذيب نبوj�ִדم، 
 Ï �من  �لظاهر،  قشر%   فيتجا�-�
�كØها،   %jلنبو� لب  على   يسطو

 �يبدلو..؟!�aفيغ
ֲדذ}  ليس  فاألمر  قبل،  من  قلنا  كما 
يتجا�-   �  jللمر  � ُقدِّ فلو  �لسذ�جة. 
 < hحلد ،%jحاجز �لفهم �حلر> للنبو

قر��% نفسه تغa جذ�X طيب، �لبلغ 
سيبد�  �ألمر  عنه.  �غما  �لتطهر  مقا8 
قو%   aتأث حتت  تتحر�  مبركبة  �شبه 
 � �لقصو� �لذ�Û بسرعة قصو� ��

يكو مبقد�� �لسائق كبحها.
�ملغرية  �حلرفية  حاجز  فبتجا�-  نعم، 
خاليا  �ملضما�  يصبح  لألبصا�، 
ما  بأقصى  لتنطلق  �لبصائر  خيل  �ما8 

ميكنها.
 Mجلــو��

كل ما سبق ميكن �عتبا�} جو�با على 
�لشق �أل�s من �لسؤ�s، �لسؤ�s عن 
عريضة  بشرية  قطاعا�  تطلع  سبب 
 [E �لقضاj على خصومها، �عرفنا �
�لدموية هو "خيبة  �لفكر%  سبب تلك 
 فكا  ،sآلما� حتقق   �� �النتظا�" 
 Ûليأ �لفوضـى   sفتعا� من  بد  ال 

�ملـخّلص.
�قد ثبت بالتجربة �ملستمر% خطأ هذ} 
�لفكر%، ��ستنفد ��لئك �لبشر طاقاִדم 
��حتماالִדم �لـ ٩٩ > تصو� �تصنيع 
 ،aيو �لزمن �ألخ�% �لنهائية لسينا�لصو�

�µ يتبق [ال �حتماs ��حد.
 ٪١ �لـ   sحتما�  < نفكر  فدعونا 
�لشخصية   بأ  sيقو  Xلذ�� �ملتبقي، 
 µُيَعلَُّق عليها خال| �لعا Iملنتظر% ��ل�
 µ [مسلحة بسال من �لظلم، ستكو
يتو�فر لد� �عا% �حلر� ��عاִדا، بل 
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وطاملـا هلكت قـرى وأمم بهـذا الداء (داء القشـرية 
والفهـم احلـر;)، وo يقـدر أهلها أن يتصـوروا أن 
النبوءات اإلKية تأ� �يبة للتوقعات البشـرية، فهي 
كنــز �في �فظه الـرب احلفيظ ملن يسـتحقه، 
ولو أتـى بعد حني. فلو كان ذلـك الكنـز ; املتناول 
لكل واحد، لنهبـه لصوص النصوص بذرائع شـ�، 
.zوملا بقي من ذلك الكنـز شـيء ليتامى الزمن األخ

v µطر ح¢ على باs �لشياطني، �هذ� 
�لسال] ملن ال يعر�، �خطر من �خطر 
�ملـعر�فة،  �لشامل  �لدما�  �سـلحة 
على  ��ملجـربة  بل  �ملتوقعة  �قد�ته 

�إلفنـاj عجيـبة.. [نه...

�ألمة  	�ا$  	�لتآلف  �أللفة 
�خلامتـة

 ªملكا��  ªلزما� �لتقا��  عصر   <
�لبشر  بني  �لتآلف  �صبح   ،Xلفكر��
 µ بشكل  مميز%  ¿ة  �ختالفهم  على 
لقد  �خلالية.  �ألمم   <  {aنظ ُيشهد 
 ��jنبو على  �ملجيد   �لقر� �نطو� 
تشE] a حالة �لتآلف �لI تربط �ألقو�8 
مثل   ،aألخ� �لزمن  ببعض >  بعضهم 
�لعاملية،  �التصاال�  ثو�%  عن   %jلنبو�
 :aخلب� �لعليم   sقو [ليها   aيش  Iل��
(�لتكوير:   ﴾ ُ-�َِّجْت  �لنُُّفوُ�   �eَ]ِ�َ﴿

.(٨
�لنفو�  تز�يج  عن   %jلنبو� حتقق   ]
على  يصاحبه   �� يسبقه   �� بد  ال 
�ألقل نبذ للنظر% �لد�نية [E �لشعو� 
�ألخر�، ح¢ �[ كنا نعتقد > قر��% 
للنا�،  �خرجت  �مة   aخ �ننا  �نفسنا 
 :Eتعا قوله   < �حلكيم  �لتوجيه   jفجا
َقْو8ٌ  َيْسَخْر  َال  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ِمْن َقْو8ٍ َعَسى َ�ْ َيُكوُنو� َخْيًر� ِمْنُهْم﴾ 

(�حلجر��: ١٢) 

�لرغم  على  باحلسنة  �لسيئة  مقابلة   Ï
من �متال� �لقد�% على �النتقا8، كما 
 Xشدنا �لتوجيه �حلكيم: ﴿َ�َال َتْسَتِو��
ِهَي  ِبالَِّتي  �ْ�َفْع  يَِّئُة  �لسَّ َ�َال  �ْلَحَسَنُة 
َعَد�َ�ٌ%  َ�َبْيَنُه  َبْيَنَك   Xلَِّذ�  �eََفِإ َ�ْحَسُن 

َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم﴾ (فصلت: ٣٥)  
 gينب  Xلذ� ��لسال8  للمحبة   jفشا]  Ï
فكريا،  �تقا�ֲדم  �لنا�  �جتما�  عليه 
بشكل فعَّاs، كما �خ� حضر% سيدنا 
+مد �ملصطفى �: "َ�َ�َال َ�ُ�لُُّكْم َعَلى 
َال8َ  َشْيeَ]ِ jٍ� َفَعْلُتُموُ} َتَحاَبْبُتْم َ�ْفُشو� �لسَّ

( َبْيَنُكْم". (صحيح مسلم، كتا� �إلميا

�ألجنع،  	�لتسلُّح  �لتسلح،   �سبا
فرضية مطر	حة

�ملحمو8  �لعاملي  �لسبا¦  ِخَضمِّ   <
�جلماعة  تسبق   ،Xلدمو� �لتسلح  ºو 

�خر،  مضما�   < �أل�دية  �إلسالمية 
�[ظها�  �ملساجد   jبنا مضما�  [نه 
�طـلـق  �ِخلَضمِّ  eلك   <� �لدين، 
�خلليـفة �لثـالث للمسيـح �ملوعو� 
حجر  �ضع  عند  شعـاً��   �
[سبانيا   < "�لبشا�%"  ملسجد  �ألسا� 
عا8 ١٩٨٠، يعلن � "�حلب للجميع 
�ال كر�هية ألحد" �معنا}: �ننا ºـب 
©يع �لـنـا� مهما كا �يـنـهم 
�حـد�  نكر}  �ال  �لغتهم،  �لـو�م 
 .معنا > �X شيj كا ألX خال� 
لقد كا هذ� �لشعا� > حد e�ته هو 
�ألسا� �لذX �قيم عليه بناj �ملسجد، 
"بشا�%"  ¶ق  �لشعا�  هذ�   �كا
لإلنسانية ببز�ã عصر ُيهز8 فيه �صل 
 Éلن��  �لقر�  %jنبو لتتحقق  �لعد��%، 

�خلامت.


