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غالبــا مــا يربــط اإلنســان أفراحــه وأتراحــه مبناســبات

ـادا علــى أن يتناســى تلــك
معينــة ،ويعمــل جـ ً
اللحظــات املأســاوية يف حياتــه ويتفــادى إحيــاء
ذكراها .أما املناسبات السعيدة فنجده ينتظر بكل شغف
حلــول موعــد مــرور حــول عليهــا ليحييهــا ويتنعــم بذكراهــا.
وهكــذا وجــدت األعيــاد طريقهــا إىل ســجل عــادات وتقاليــد
اإلنسان.
وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى املــرء املســلم حيــث يعتــر يــوم
يومــا خيتلــف
عيــده -ويف ســياق حديثنــا عيــد الفطــرً -
عــن ابقــي األايم ألنــه يتمتــع خاللــه بثمــرة تضحياتــه وينعــم
بنفحــات دخــول الفــرح والبهجــة علــى قلبــه .وال شــك أنــه ال
قيمــة للعيــد بــدون رمحــة وتســامح ،وليــس للعيــد نفحــة بــا
وحــدة وحلمــة .فغايــة العيــد املثلــى أن نعيــش تالمحــا يف ســبيل
إشــاعة الرمحــة يف اجملتمــع حــى ننعــم بب ــركات دعــوة النــي 
الــذي أُرســل رمحــة للعاملــن.
وغالبــا مــا يُســمع مــن علــى املنابــر صــدى استنـ ـزال مطــر
االســتغاثة والرمحــة علــى األمــة ،ولكــن بــدون جــدوى حيــث
نــرى أنــه مبطلــع العيــد التــايل تــزداد حالــة األمــة ســوءا علــى
ســوء .وهــذا هــو املنــاخ الســائد لــدى أغلبيــة املســلمني.
ـرا يف آليــات اســتنزال
وبداهــة يبــدو أن هنالــك عُط ـاً كبـ ً
رمحــة هللا حيــث إن العائــق دون نزوهلــا يتمثــل يف الفســاد
املنتشــر علــى نطــاق شاســع وتبخــر الثقــة يف كمــال وفعاليــة
صفــات هللا عــز وجــل كمــا تبينــه اآليــة الكرميــة:
﴿وَل تـُْف ِسـ ُـدوا ِف ْال َْر ِ
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ـب مـ َـن الْ ُم ْحســن َ
الل قَريـ ٌ
مجاعــة املؤمنــن الذيــن عقــدوا الصلــح مــع رهبــم فلهــم نظــرة
أمشــل وأدق للعيــد حيــث إن االبتــاءات الــي ميــرون هبــا هــي
مبثابــة ليلــة القــدر الــي تســبق أفـراح العيــد .وال شــك أن هــذه
الليلــة بلغــت ذروهتــا قُبيــل بعثــة خــادم املصطفــى  .إهنــا
ليلــة ينــال فيهــا املؤمــن قبــوالً لــدى احلضــرة األحديــة ويهتــز
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هلا عرش الرمحان ،مث ال أييت بعدها عيد واحد فحسب بل
تتبعهــا سلســلة مــن األعيــاد .إن حالــة العســر الــي يشــهدها
أبنــاء مجاعتنــا يف دول عديــدة مبــا فيهــا العربيــة ،مــا كان
هلــا أن تطــول أو تــدوم إذ حتمــل بــن طياهتــا بشــائر اليُســر
والفتوحــات .فأبناؤهــا يســتعينون ابلصــر والصــاة وجيعلــون
مــن آالم االضطهــادات واالنتهــاكات الــي يتعرضــون هلــا
مدعــاة لن ــزول أفضــال هللا.
وال شــك أن أعظــم فرحــة تتطلــع هلــا مجاعــة املؤمنــن هــي
ٍِ
ح
﴿ويـَْوَمئــذ يـَْفـَـر ُ
الفرحــة بنصــر هللا كمــا بــن القــرآن الكــرميَ :
ِ
صـ ُـر َمـ ْـن يَ َشــاءُ َوُهـ َـو الْ َع ِزيـ ُـز
الْ ُم ْؤمنُــو َن * بِنَ ْ
ص ـ ِر هللا يـَْن ُ
الرِحيـ ُـم﴾( )2وقــد قُرنــت هــذه الفرحــة بنصــر هللا وذلــك
َّ
بظهور احلق على الباطل أي ظهور صدق الدين احلنيف
علــى ســائر األداين .ولقــد اتفــق معظــم علمــاء األمــة أن
التجلــي التــام والكامــل لنصــر هللا للمؤمنــن ســيتحقق لــدى
بعثــة خــادم املصطفــى  املســيح املوعــود  .ولكننــا
خنتلــف مــع أصحــاب الفكــر التقليــدي يف اجلزئيــات
واآلليــات لتحقيــق هــذا النبــأ العظيــم .فنحــن علــى يقــن اتم
أبن التعاليــم اإلســامية الــي أرجعهــا املســيح املوعــود إىل
صورهتــا األصليــة ستســود العــامل يف هنايــة املطــاف ،إال أهنــا
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 ...تعانــق فرحتنــا بالعيــد إيماننــا بتحقــق وعد
الله ورســوله ،لينقشــع بأنــوار اليقين فــي قلوبنا
كل ظــام نســجه اليــأس .... .ومــا أجمــل أن
تكــون هــذه األيــام جســر عبــور لنــا مــن عالم
العســر إلــى عالــم اليســر والفتــح المبيــن!

ستســود ابحلــب والرأفــة وليــس بفــرض اهليمنــة والســلطان
وبقتــل األب ـرايء وســفك الدمــاء وإرهــاب النــاس ،وليــس
ابلســيطرة علــى مناصــب احلكــم وال ابلتآمــر والتحالــف،
بــل ابإلخــاص ســنقيم ملكــوت هللا تعــاىل .وســيتحقق
هــذا األمــر بغــزو القلــوب الطاهــرة وإرشــادها لســبيل الفـرار
إىل هللا ..تلــك القلــوب هــي مملكتنــا وهــي حكومتنــا .إن
هدفنــا أن هنــدي لــكل بلــد مواطنــن مســاملني خملصــن
حمبــن لبلدهــم ولدينهــم ،وال نطمــح وال نطمــع يف احلصــول
علــى مناصــب أو ألقــاب .فهــذا هــو هدفنــا وهــذا هــو
مبتغــاان وهــذا هــو عيــدان ،ويف هــذا املنــاخ ستنتشــر دعــوة
احلــق ويف ظلــه ســيظهر الديــن علــى ســائر األداين.
عزيــزي القــارئ ،مــا أحوجنــا وحنــن نســتقبل العيــد أن نبــث
روح األمــل يف النفــوس! وخصوصــا الشــباب املســلم التائــه
الفاقــد األمــل الــذي خبــا يف قلبــه اليقــن بوجــود هللا وابلتــايل
ارتفعــت لديــه نســبة االنتحــارات .ومــا أمجــل أن تعانــق
فرحتنــا ابلعيــد إمياننــا بتحقــق وعــد هللا ورس ـوله! لينقشــع
أبنـوار اليقــن يف قلوبنــا كل ظــام نســجه اليــأس .ومــا أروع
أن نتذكــر بفرحتنــا ابلعيــد فرحتنــا بعــز الديــن وظهــوره علــى
ســائر األداين! ومــا أمجــل أن جنعــل مــن كل تضحياتنــا بــكل

غــال ونفيــس ينبوعــا يســقي شــجرة اإلســام! ومــا أمجــل أن
تكــون هــذه األايم جســر عبــور لنــا مــن عــامل العســر إىل عــامل
اليســر والفتــح املبــن! وجديــر بنــا أن نتذكــر يف هــذا املقــام
أن أعظــم شــهادة مــن ســيدان حممــد املصطفــى  تصديقــا
خلادمــه ســيدان أمحــد  ظهــرت يف حياتــه قُبيــل العيــد
وحتديدا يف شــهر رمضان حيث انكســفت الشــمس والقمر
يف نفــس الشــهر فكانتــا عالمــة علــى اق ـراب ســاعة ظهــور
ديــن حممــد  علــى ســائر األداين ومــا أروع مــا نظمــه
ســيدان مــرزا غــام أمحــد هبــذا اخلصــوص:
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فعامــة املســلمني حيتفلــون بعيــد واحــد بعــد شــهر الصيــام أمــا
حنــن فنحتفــل بعيديــن كمــا ال خيفــى علــى املتبصريــن .ففــي
كل عــام نســتقبل عيــد الفطــر نســتقبل يف نفــس الوقــت
ســجال جديــدا مــن الفتوحــات واإلنعامــات .ومــا كان لنــا أن
حنظــى هبــذا الشــرف العظيــم بــدون التضحيــات الــي يقدمهــا
أبنــاء اجلماعــة وأعظمهــا دمــاء أبنائهــا الشــهداء الذيــن
﴿ربـُّنَــا هللا﴾ (.)3
يُقتلــون فقــط بســبب إعالهنــم َ
واحلــق واحلــق نقــول إن للعيــد يف اجلماعــة اإلســامية
ـادا مل يشــهدها إال صحابــة النــي الكــرمي 
األمحديــة أبعـ ً
ومــن بعــده خلفــاؤه الكـرام ومــن اتبعوهــم إبحســان .وهكــذا
ِ
ـك
تقــرر يف قــدر هللا أن يُعيــد اآلخــرون ســرة األولــنَ ﴿ .ذلـ َ
()4
ضـ ُـل هللا يـُْؤتِيـ ِـه َمـ ْـن يَ َشــاءُ َوهللا َو ِاسـ ٌـع َعلِيـ ٌـم﴾
فَ ْ
هــداان هللا وإايكــم ملــا حيبــه ويرضــاه وجعلنــا مــن اخلــدام
املخلصــن لدينــه احلنيــف ،وآخــر دع ـواان أن احلمــد هلل رب
العاملــن والصــاة والســام علــى أشــرف املرســلني ســيدان
حممــد وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
 .1األعراف 56

 .2الروم  5و6
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