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لو أن أحدهم سألين
آي ًة قرآنية تلخص الغاي َة
من الرسالة اإلسالمية،
لتلوت عليه َ
قول هللا َ ﴿ :وَما
أَ ْر َس ْلنَ َ
ني ﴾( ،)1أي
اك إَِّل َرْ َ
ح ًة لِْل َعالَ ِم َ
لت رمح ًة لإلنساني ِة
أنك اي حممد أُ ْر ِس َ
فتعاليمك تدعو خلدم ِة
ومنقذًا هلا،
ُ
األمن والسال ِم
اإلنساني ِة وتوطي ِد
ِ
العاملي؛ فرؤيتُك ليست إقليمي ًة أو
ِّ
رسلت من هللا الذي
قومي ًة  -إنك أُ َ
رب العاملني وليس ِ
هو ِ
رب املسلمني
رب
أو العرب فقط ،أُ َ
رسلت من ٍّ
رحي ٍم نظر إىل ِ
حال البشري ِة فوجدها
على حاف ِة اهلاوي ِة غارق ًة يف الظلمات.
لقد أمجع املؤرخون على أ ّن القرَن
ِ
الرسول
زمن بعث ِة
السادس
َ
امليالديَ -
َ
 -كان من ِّ
أحط أدوا ِر التاريخ
التقوى

السبب
الذي وصلت إليه البشرية .و ُ
ِ
الدايانت
جوهر تعالي ِم
هو أَ ّن
َ
السماوي ِة قد غاب عن مجي ِع مناحي
نسج
احلياة ،وحتولت
ُ
الدايانت إىل ٍ
بشري مبت َدٍع ،وابتت منظوم ُة القيم
ٍ
واالخالق اإلنساني ِة مهرتئ ًة ممسوخ ًة،
وسائل استثما ٍر
وحتول الدين إىل
ِ
اجتماعي ٍة وسياسي ٍة واقتصادي ٍة عند
الكهنة ورجال الدين ،وهذا ما حيدث
أيضا ،ولذلك فقدت البشري ُة
اآل َن ً
األمن اليت هي مبتغى
حال َة السال ِم و ِ
ِ
وصف حال
الرساالت السماوية .إ ّن َ
ُ
الرسول 
عب عنه
البشرية هذه ّ
فيما يَرويه عن ربه أنه قالَ « :وإ ِِّن
ْت ِعبَا ِدي ُحَنـ َف َاء ُكلَّ ُه ْم َوإَِّنـ ُه ْم
َخلَق ُ
أََتـْتـ ُه ْم َّ
َاجتَالَْتـ ُه ْم َع ْن
الشيَا ِط ُ
ني ف ْ
ْت لَُ ْم
ِم َما أَ ْحلَل ُ
ِم َو َح َّرَم ْت َعلَيْه ْ
ِدينِه ْ

َوأَ َم َرْتـ ُه ْم أَ ْن يُ ْش ِرُكوا ِب َما لَْ أُنْز ِْل بِ ِه
ْط ًان َوإ َّ
ِن َّ
ُسل َ
ض
اللَ نَ َظ َر إ َِل أَ ْه ِل الَْ ْر ِ
َاي ِم ْن
َم َقَتـ ُه ْم َعرَبـ ُه ْم َو َع َج َم ُه ْم إَِّل َبـق َ
فَ
()2
أَ ْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب»
وصلت إليها
إن هذه احلال َة اليت
ْ
ِ
ِ
ومغاربا،
األرض
مشارق
البشري ُة يف
ِ
استدعت َ
تدخل العناي ِة اإلهلي ِة إلِعاد ِة
ْ
ِ
أساسات احلضارِة االنساني ِة
بنا ِء
النهائي
لكن بشكلِها
ومقوماهتا و ْ
ِّ
واألخري على يد ذلك اإلنسا ِن
الكامل مظه ِر الرمح ِة والرحيمي ِة اإلهلي ِة
ِ
ح َل هذه
حمم ٍد املصطفى  الذي ُ ِّ
األمان َة الثقيل َة وأُ ِّه َل هلا ،تلك األمان َة
األرض و ُ
اجلبال
ات و ُ
اليت أبت السماو ُ
أن حتملَها ومحلها اإلنسا ُن أي حمم ٌد
نفسه وأجهدها من
 الذي ظلم َ
أجل سعاد ِة اإلنسانية.
ِ
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ُ
الضوء على
سأسلط
يف هذا املقال
َ
حماور أساسي ٍة كانت ور َاء قيا ِم
ثالث ِة َ
احلضارِة اإلسالمية .وإذا ما أردان
استعاد َة دوِر اإلسال ِم احلضاري
اإلنساين يف الوقت احلايل فال ب ّد من
ِ
اإلنطالق من هذه احملاوِر األساسي ِة،
العمل على إحيائِها من جديد
و ِ
 ...وأعتقد أن اجلماع َة اإلسالمي َة
املهدي
األمحدي َة اليت أسسها اإلما ُم
ُ
املسيح املوعوُد عليه السالم تسعى
و ُ
لتحقيق ذلك؛ بل َمهمتُها هي
إحياء اإلسال ِم وإعاد ُة دورِه يف احليا ِة
ُ
ِ
خالل إحيا ِء وجتدي ِد
اإلنساني ِة من
ِ
األساسات الثالثة.
هذه احملاوِر و
احملور األول :هو اإلميان ...
القاعدة اليت تتأسس عليها احلضارُة
اإلنساني ُة هي َّ
أن اإلميان واحلب
ِ
اخلالق هو
اخلالص الصادق هلذا
القاعد ُة املتين ُة اليت تُبىن عليها منظوم ُة
ِ
األخالق والقيم .واذا ض ُعفت قاعد ُة
أمست
اإلميا ِن احلقيقي ض ُعف املبىن و ْ
ِ
األخالق يف حال ِة
منظوم ُة القي ِم و
يبق منها إال بَري ٌق
واالحتضارِ؛ ومل َ
ين
املاء الروحا ُ
زائف .إن االميا َن هو ُ
ِ
األخالق؛ وإذا
الذي تُروى به شجرُة
ِ
األخالق
املاء ذبُلت شجرُة
ّ
جف هذا ُ
وأُ ِجيحت من اإلهانَُّ .
أي حضارٍة ال

وكيف أستطيع أال ُأبغِض إنسانا كافرا فاسقا معتديا؟ إنما فقط ُأبغِض
الش َّر الذي فيه ،ثم أسعى جاهدا الصالحِ ه بدافع
االيمان والمحبةِ
ِ
وق َوا ْلع ِْص َيان﴾ ولم
ُس َ
لله عز وجل القائلَ ﴿:و َك َّر َه إِل َْي ُك ُم ال ُْكفْ َر َوا ْلف ُ
الكافر والفاسق والعاصي .كيف يحدث هذا كلُّه دون
يقل ك َّره إليكم
َ
فتتوحد األجسا ُد من جديد؟!
نفخ ٍة روحاني ٍة تحيى موتى القلوب
َ

تُروى هبذا املاء الزالل ال ميكن هلا
أن تدوَم وإن حققت منجز ٍ
ات مادي ًة
هائل ًة ،وال ميكن هلا أن تكون مؤهل ًة
ِ
وحتقيق
لقياد ِة اإلنساني ِة حنو السعاد ِة
ِ
العاملي ،ألهنا
األمن والسال ِم
العدل و ِ
ِّ
ِ
لتحقيق مصا ِحلها
يف النهاي ِة ستسعى
الذاتي ِة وسعاد ِة ِ
شعوبا على حساب
الشعوب الضعيفة الفقرية؛ بل إن
هذه احلضار ِ
ات املادي َة اجلشع َة رمبا
ستقود البشري َة إىل الكارث ِة والدما ِر
ِ
وحروب اإلابدة.
إن القاعد َة األساسي َة اليت تقوُم عليها
حب
غرس ِّ
الرسال ُة اإلسالمي ُة هي ُ
ذلك اخلالق واإلميا ِن به يف القلوب.
لذا كان  خيتلي حببيبه حىت تتورم
ذابت
قدماه...ذلك العاب ُد الذي
ْ
روحه يف حب هللا ،وَذبَ َح َنـ ْف َس ُه
ُ
ِضى
النفس األمارَة لِر َ
َوُقـ َوا ُه ،وذبح َ
َر ِّب َْ
َت
اللِي َق ِةَ ،وذ َّ
َب الَْ َوى َح َّت َتـ َهاف َ
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اخَتـ َفى،
َاب َو ْ
َاب َوغ َ
َْحىَ ،وذ َ
َوان َ
َوَهبَّ ْت َعلَيْ ِه َع َو ِ
ف الْ َفنَا ِءَ ،و َس َف ْت
اص ُ
َراتِ ِه َش َدائِ ُد ه ِذ ِه الَْ ْو َجا ِء فكانت
ذ َّ
عبودي ُة هذا العب ِد املتفاين يف هللا ال
ٍ
لذنب َفـ َعله وال طمعاً يف جزا ٍء من
حبيبه ،بل كانت شكرا وامتناان لذلك
ِ
احلبيب الذي سكن قلبَه ،فسكن
حب البشري ِة واإلنساني ِة ومو ُ
اساتا
ُّ
ِ
التحسر
إصالحها و
والتفاين من أجل
ُ
على حالتِها والتضرُع إىل هللا  من
أجل هدايتها وإخراجها من مستنق ِع
احلب
ختل ِفها واحنطا ِطها .سكن هذا ُ
للبشري ِة يف فؤا ِده  .فقال له هللا 
ِم
مواسيا﴿ :ف ََل تَ ْذ َه ْب َنـ ْف ُس َك َعلَيْه ْ
َح َس َر ٍ
احلب
ات﴾ ( ...)3إن هذا َّ
البشري هو عالم ُة اإلميا ِن
للجنس
ِ
ِّ
ِ
املؤمن
احلقيقي
ِ
الصادق الذي جيعل َ
ال يسعى لتحقيق العدال ِة واملواسا ِة
أكثر من
ِ
للناس مجي ًعا فحسب بل َ
التقوى
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ِ
كاألقارب،
الناس له
ذلك ،أن يكو َن ُ
فيسعى خلدمتِهم ومعونتِهم بعاطف ٍة
ورغب ٍة فطري ٍة طبيعي ٍة وتلك أعلى
مر ِ
اتب اإلميان.
تغرس
إن هذه العالق َة ابهلل عزوجل ُ
وتنوُِر
النفوس
وتطهر
التقوى
َ
ّ
ُ
َ
َ
فتنال األم ُة املأمورُة رقيًا
العقول،
روحانيا يؤهلُها لقياد ِة اإلنساني ِة
ِ
وسعادتا .إننا نتساءل:
وخدمتِها
كيف يتحقق فينا وصف هللا :
ني الْ َغيْ َظ﴾( )4وكيف
﴿ َوالْ َكا ِظ ِم َ
ِ
التعصب
تُطفأُ فينا جذوُة االنتقا ِم و
والكراهي ِة واألانني ِة؟ وكيف ُترق
ُ
وجذابتا؟ وكيف تسود
النفس
أهو ُاء ِ
األوس واخلزرِج واملؤاخا ُة
األُلف ُة بني
ِ
بني املهاجرين واألنصار؟ وكيف
يكون من بينك وبينه عداوةٌ كأنه
ٌّ
ويل محيم؟ وكيف أستطيع أال أُب ِغض
إنساان كافرا فاسقا معتداي؟ إمنا فقط
الشر الذي فيه ،مث أسعى
أُب ِغض َّ
ِ
الصالحه بدافع االميا ِن واحملب ِة
جاهدا
هلل  القائلَ ﴿ :وَك َّرَه إِلَيْ ُك ُم الْ ُك ْف َر
كره
َوالْ ُف ُس َ
وق َوالْ ِع ْصيَا َن﴾( )5ومل يقل َّ
الكافر والفاسق والعاصي.
إليكم
َ
كيف حيدث هذا كلُّه دون نفخ ٍة
روحاني ٍة حتىي موتى القلوب فتتوح َد
ف
األجسا ُد من جديد؟! لن تؤلِّ َ
ال ِ
اللغ ُة وال الثقاف ُة وال أمو ُ
النفط وال
التقوى

َ � أَ
� ُ ُّ �� �ْ َ َ � اََ
�َ
�ة �
�
َ
ح ِل��ل
«ا ل
�
�
�
��جِ�مي�� �و �ل� كرا ِ�ه��ي� �ل� ��ح ٍ�د»
ب� � ِ
ع

نشر يف
جاللَه َ
ويري قدرتَه ولكي يَ َ
النصوح
حب هللا تعاىل والتوب َة
الدنيا َّ
َ
والطهارَة و ِ
من
َّ
احلقيقي واألَ َ
البَ
()7
ومؤاسا َة البشر»
احملور الثاين :هو
األثر والتغريُ
ُ
الفكري الذي
األخالقي والروحا ُ
ين و ُ
ُ
أحدثه  يف املؤمنني به حىت وصفه
املعارضون ابلساحر لقوة أتثريه يف َمن
السبب الذي حدا
آمنوا به .وهذا
ُ
ابملفكر الغريب «مايكل هارت» أن

حضرة مرزا انصر أمحد (رمحه هللا)

ُ
يف وال املصا ُ
حل املشرتك ُة
االتصال اجلغرا ُ
ِ
املشرتك ،بل
وال حىت وجوُد العد ِّو
ْت َما ِف
كما قال ﴿ :لَ ْو أَْنـ َفق َ
ض َِ
ي ُقـلُوبِِ ْم
الَْ ْر ِ
جي ًعا َما أَلَّ ْف َت َبـ ْ َ
()6
َولَ ِك َّن َّ
ف َبـْيـَنـ ُه ْم﴾
اللَ أَلَّ َ
أطلق حضرة اخلليفة الثالث مرزا
لقد َ
انصر أمحد (رمحه هللا) عبارًة تُكتب
ِ
تلخص هذه القاعد َة
الذهب،
مبا ِء
ُ
اليت تُبىن عليها احلضارُة اإلنساني ُة
ْج ِمي ِع
العاملي ُة حيث قال «ال ُـح ُّب لِل َ
َوالَ َك َرا ِهي َة ألَ َح ٍد» يقول مؤسس
مجاعتنا :
خيلق هذه
«لقد شاء هللا تعاىل أن َ
ظهر
اجلماع َة مث َيـ َهبَها تقدما ليُ َ

«مايكل هارت»

المجلد الثالثون ،العدد الخامس ،ذو الحجة ومحرم  1438هـ ،أيلول /سبتمبر  2017م

21

َ
أس املائ ِة
يضع
رسول هللا  على ر ِ
ائل العظما ِء الذين ظهروا عرب
األو ِ
األثر انب ٌع
التاريخ اإلنساين ،إن هذا َ
من القوِة القدسي ِة واهلال ِة الروحي ِة
وا ُخلل ِ
ُق العظي ِم الذي كان يتفرُد به
 ،فلقد كان مظهرا وجتليا لصفة هللا
الرحيمية أي أصبح رحيما كما قال هللا
ني
ِيص َعلَيْ ُك ْم ِبلْ ُم ْؤِمنِ َ
﴿حر ٌ
 عنهَ :
َرُء ٌ
وف َرِح ٌيم﴾(...)8لقد اختُِب ْت
أخالقُه  يف الشدة والرخاء ،فقد
َ
ُرآ َن»( ،)9أي كان
«كا َن ُخلُ ُق ُه الْق ْ
منوجا عمليا لكل التعاليم اليت نزلت
عليه من هللا  ،فإذا ما أردان أن حنيي
التعاليم اإلسالمية فلنتمثلها عمليا يف
حياتنا ...فإنه  مل يثأر لنفسه قط
كما هي طبيعة النخوة العربية واحلميَّة
اجلاهلية إزاء االعتداء .مل يثأر من
قريش ومل يثأر من أهل الطائف رغم
أنه كان ابمكانه أخ ُذ ح ِقه ،ومل يكن
ضعيفا كما يُزَعم ،بل عرض عليه
َك ِ
مل ُ
يطبق علهيم اجلبلني،
اجلبال أن َ
يدع حىت هلالكهم بسبب سوء
ومل ُ
أعماهلم واعتدائهم وكفرهم ،بل دعا
هللا  حبرق ٍة وأملٍ وشفق ٍة من أجل
ِ
إصالحهم ،بل عفا عنهم.
مظهرا لصفة هللا الرمحانية
لقد كان ً 
تفاصيل حياته...
والرحيمية يف كل
ِ
ِ
أبخالق
نتخلق مثله
حنن حباج ٍة إىل أن َ

هللا وأن نكو َن مظهرا لصفاته .
خيتار
ما الذي رآه زي ُد ُ
بن حارث َة حىت َ
العيش معه  خاد ًما له بدال من
َ
العيش مع والديه حرا؟ ما الذي
رأته زوجتُه خدجي ُة  حىت وهبته
النفس واملال؟ ما الذي رأته عائشة
َ
 حىت قالت عنه« :كان خلقُه
العرب منه حىت
القرآن»؟ ما الذي رآه ُ
دعوه ابلصادق األمني؟ ما الذي رآه
الصحابة منه  حىت فدوه أبنفسهم
دايرهم وأهلَهم و َ
أوطانم من
وتركوا َ
فاق حبُّهم له حبَّهم لعياهلم
أجله؟ بل َ
وأبنائهم.
أحبابم وتَبا َع ُدوا
وفارقُوا َ
«قَد آثروك َ
ِ ()10
ِمن َحلْقة اإلخوان»
ما الذي رآه ُّ
ألد خصوِمه ومن ارتكبوا
وحق أهلِه وصحابتِه حىت
ائم حبقه ِّ
اجلر َ
يشعروا ابلثق ِة واألما ِن والطم ِع يف عفوِه
فيقولوا له :أخ كرمي وابن أخ كرمي؟...
اليهودي حىت َ
يقبل
ما الذي رآه منه
ُ
حبكمه بينه وبني املسلم؟ ما الذي
رآه ُ
أهل املدينة حىت نصبوه حاكما
عليهم؟ ما الذي رآه من تربوا على
العادات والتقاليد اجلاهلية وانغمسوا
فيها طو َال حياهتم حىت انسلوا منها
وانسلخوا عنها بني ليلة وضحاها
طوعا منهم وحبا له؟
األثر
إخواين ،إنه اإلميان ،إنه هذا ُ

حو َل
القدسي للرسول  هو من َّ
ُّ
الوحشي إىل إنسا ٍن
اهلمجي
البشر
َ
َ
متحض ٍر متمدن .كان على استعدا ٍد
أن يق ِّد َم أغلى ما ُ
ميلك رغم فقره من
التعاليم اإلنساني َة،
ينشر هذه
َ
أجل أن َ
وكان مقدرا هلذه التعاليم أن تشي َد
حضارًة إنساني ًة عظيمة..
أَ
� تَ �أ � ا تَ ا �� �ل ق ن �َ �ْ ة
�
«� ح ي�ي��� م�و � �
��ر�و ِ� بِ ��ج� �لو�ٍ
ذُ ث َ ذ �
ن
()11
�م�ا � اي��م�ا �ِ��ل�ك �ب��ه�� ا ا �ل ����ش�ا ِ�؟!»

لقد بعث هللا  يف هذا العص ِر
مؤسس اجلماع ِة اإلسالمي ِة األمحدي ِة
َ
ليكو َن خاد ًما لتعالي ِم حبيبِه حمم ٍد 
الروحي
األثر
ليحيي من جدي ٍد ذلك َ
َ
و َ
الفكري يف املنضمني
و
األخالقي و َ
َ
معلمه
األثر الذي تركه ُ
جلماعته ،ذلك َ
ُ
األول  يف صحابته .
احملور الثالث :طبيع ُة التعالي ِم اليت
امتازت هبا الرسال ُة احملمدي ُة ،وهي
حتقق الوحد َة والسعاد َة
تعاليم
ُ
ٌ
لإلنسانية .إن املتأمل يف هذه التعالي ِم
جيِد أ ّن اإلسال َم مل يس َع إلقام ِة نظا ٍم
سياسي أو ِّ
أرض
ميك َن له على بقع ِة ٍ
ٍ
لتكو َن منطلقا هلدي العامل ابلقوِة
البعض وكما
واإلجبا ِر كما يظن
ُ
يفعلون ،أو ينتظرون ،نتيجة تصوراهتم
حول شخصية املهدي املنتظر،
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هذه الشخصية األسطورية الدموية
اليت ستضع العامل أمام خيارين :إما
اإلسالم أو القتل ألن اخليار الثالث
(اجلزية) غري مقبول يف زمن املهدي،
نعوذ ابهلل من هذه األفكار الشريرة.
التعاليم اإلسالمية احملمدية ِّ
تشك ُل
إن
َ
دستورا إلقام ِة الدول ِة اإلنساني ِة العاملي ِة.
ً
إن مهم َة مجاع ِة املؤمنني هي عومل ُة هذه
ِ
ابملبادئ والقي ِم الروحي ِة
التعالي ِم الزاخرِة
واألخالقي ِة واالجتماعي ِة النبيل ِة اليت
تؤدي يف النهاي ِة إىل قيا ِم هذا الكيا ِن
العاملي .يف هذا الكيا ِن
ين
اإلنسا ِ
ِ
أبمن وسال ٍم وسعادة.
اطن ٍ
ُ
يعيش املو ُ
ين تكو ُن جنسي ُة
يف هذا الكيا ِن اإلنسا ِّ
اطن هي «إنساين» ،يف هذا
املو ِ
خيتلف ُّ
اطن يف
كل مو ٍ
ين ُ
الكيا ِن اإلنسا ِ
عرقِه ِ
وجنسه ودينِه وثقافتِه ،فاجلميع
له هذه اخلصوصي ُة ،لكنهم متحدون
ِ
ِ
التحدايت
املشكالت و
يف مواجهة
واملخاط ِر الطبيعي ِة والبشري ِة اليت هتدد
هذا الكيان اإلنساين العاملي ،حيث
الدور األكربُ واملسؤولي ُة الكربى
يقع ُ
على عاتق القوى الكربى اليت ُ
متتلك
ِ
اخلرب ِ
اإلمكاانت يف هذا الكيان
ات و
اإلنساين. ..يف هذا الكيان ننظر إىل
األمن
حتقيق أمن اإلنسان العاملي ،ال َ
ين
العرقي أو الدي َ
القومي أو الوط َ
ين أو َ
َ
فقط.
التقوى

ِ
ين الذي
للرسول  يف املدين ِة إلقامة هذا
لقد سنحت الفرصة
النموذج املد ِ
ِ
دستوره ً
النظم احلديث ُة أُسس الدول ِة املدني ِة احلديثة.
ال يزال
ُ
حمفوظا تستمد منه ُ
ويف الدولة اإلنسانية اليت نسعى لتشيدها ،هناك مبادئ أساسية:
حتب ِ
لنفسك* .فإذا الذي بينك وبينه عدواةٌ كأنه
حتب ألخيك ما ُ
* أن َ
وٌ
يل محيم* .وتعاونوا على الرب والتقوى* .ال إكراه يف الدين* .ال ينهاكم
يسر هللا عليه
يسر على معسر َّ
هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين* .ومن َّ
يف الدنيا واآلخرة* .ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على على
*أح ُّب الناس إىل هللا أنفعهم للناس.
عريب يف هذه الدنياَ .
جوهر الرسال ِة احملمدية ومبتغاها ،لذلك ُ
كل من درسوا سريتَه 
هذا هو
ُ
ٍ
إبنصاف وموضوعي ٍة انعكست يف
كتاابهتم هذه احلقيقة الناصعة.
يقول جورج برانردشو:
أن يس ّمى حممد منق َذ
«جيب ْ
البشرية ،ويف رأيي أنّه لو ّ
تول أمر
العامل اليوم لَوّفق  .....لو توىل
العالََ
َّ
األورويب ٌ
رجل مثل حممد
لشفاه من علله كافة».
أما الفيلسوف الروسي
«ليو تولستوي» فيقول:
«إن حممداً كان من عظماء الرجال،
فقد قدم ببعثته خدم ًة كبريًة
فخر وهدى للناس،
للبشري ِة ،فهي ٌ
دعائم الصلح
وهي اليت أرست
َ
يق
واالستقرا ِر والرخا ِء ،وفتحت طر َ
والرقي لألجيال».
احلضارة
ِّ
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إن َّ
أي فه ٍم سقيم أو رواية مهرتئة تناقض
جوهر تعالي ِم الرسال ِة اإلسالمي ِة اليت
َ
جسم
هي رسالة الرمح ِة واالنساني ِة َل َي ٌ
يب ودخي ٌل ستلف ُظه ُّ
كل فطرٍة طاهرٍة
غر ٌ
وعقل سليم .أقول وبكل أسف أن
ٍ
كثريا ممن درسوا سريَة الرسول  أَغفلوا
اجلانب اإلنساين لشخصي ِة الرسول
َ
األعظم  والرسال َة اليت جاء هبا مقارن ًة
مع ما ُكتب حول غزواتِه  والطريقة
اليت فسروها هبا ،حىت أصبحت الثقاف ُة
السائد ُة ثقافة الرواايت املسيئ ِة ،كرواية
«جئتكم ابلذبح» ،أو فكرِة «انتشار
االسالم ابلسيف» ،أو فكرِة قتل
املرتد ،أو فكرِة ختطيط الرسول لقيام
كيان سياسي من أجل السيطرة على
الكياانت األخرى ،وغريها من ال ِف َك ِر
اليت تتناىف مع ُخلُقه اإلنسان الكامل
 الذي هو منقذ اإلنسانية وخادمها
احملوري
اجلانب
واحملسن إليها .إن هذا
َ
َ
اجلوهري يف شخصي ِة الرسول  يكاد
َ
يكون ابهتا يف ثقافتنا أو يف تصوراتنا عن

بعض
هذا االنسان الكامل  ،بل إن َ
الفرق اإلسالمي ِة أو أحزاب اإلسالم
السياسي قدمت وبكل أسف صورًة
مغايرًة متاما هلذه احلقيقة من خالل
ِ
اعتداءاتا
ممارساهتا الإلنسانية املتمثلة يف
ِ
املقدسات وإاثرِة
املتكررة على األبراي ِء و
النعر ِ
ات الطائفي ِة والفوضى والف ِ
نت
ِ
االنقالابت والثورات،
الداخلي ِة وتشريع
حيث حتولت هذه الفرق واألحزاب إىل
ٍ
أدو ٍ
أجندات سياسي ٍة متصارع ٍة
ات ختد ُم
متسرتٍة بعباء ِة الدين.
وأغرب الغرائب أن يُوض َع من كان مثاال
قفص االهتا ِم طعنا
فريدا لإلنسانية يف ِ
يف إنسانيته ،واجملرمون يتحدثون اب ِ
مسه
تعاليم اإلسال ِم
وبكل أسف ،حىت بدت ُ
ِ
الرسول  يف
غريب ًة وحتققت نبوء ُة
ِس َل َم بَ َدأَ َغرِيبًا
الزمن االخري« :إ َِّن ْال ْ
َو َسَيـ ُعوُد َغرِيبًا َك َما بَ َدأَ» ( )12لكن هناك
نبوءة أخرى حتمل بشارة مفادها أنه يف
زمن الغرب ِة والظال ِم األخريِ سيبعث هللا
 جمددا خادما للرسال ِة احملمدية يُعي ُد

ّ ه َ ُّ َ ـَ�ا َ�ا َ �ْ�عَ�ا �لَ
لُِلِ� د ر�ك �ي� �إِ ��م �م ا �ل� ��ِم
أ ْ ُ � ْ � َّ َ ْ َ �ة تَ
ن ظ
َ
ح�ن�ُّن
�َ
�
�
� ��ــ���ــر ِ�إ ل�ي� �ِ���برح��م�ٍ �و ٍ�

اإلميا َن الضائ َع (احملور االول) وحيدث
األثر واالنقالب الروحاين واألخالقي
والفكري يف النفوس الطهارة الصادقة
َ
ظهر َ
وجالل
مجال
(احملور الثاين) ويُ ُ
تعالي ِم اإلسال ِم احلقيقي ِة اليت تشكل
مبادئ قيام الكيان اإلنساين (احملور
الثالث) ...لقد ُس ِّخر هذا احملامي
املتفاين  ومجاعتُه املتفاني ُة يف هذا
العصر لنش ِر تعالي ِم اإلسالم الصحيح ِة
بعد أن متَّ ْت إعاد ُة قراء ِة هذه التعالي ِم
من جديد ولكن يف ضوء الوحي اإلهلي.
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