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تعريف الكتاب
"النبــأ العـظيم"
َّ
يعا ﴾
ان ُير ُ
﴿ َمن َك َ
يد اْلع َّزةَ َفلله اْلع َّزةُ َجم ً
(سورة فاطر ،اآلية )10

السماوية عهداً ،ويشترك معها أساساً في الدعوة إلى
الدين البهائي هو أقرب األديان
ّ
المقدسـة ومبادئـه وأحكامـهب والبهـائيون هـم أتبـا
ولكنه دين مستق ّل لـه كتبـه ّ
التوحيدّ ،

حضـرة بهـاء اهلل ،مسســس هـذا الـدين ،ويسمنــون أن حضـرته هـو رســول مـن اهلل ُبعــث

ليلبــي احتياجــات عصــر بل ــت فيــه اإلنســانية مرحلــة النضــر ،وأنــه صــاحب ظهــور
ّ
إلهي حقّق الوعود كلها التي جاءت بها األديان السابقةب
لق ــد تع ــددت األذك ــار ف ــي الكت ــب الس ــماوية ف ــي وص ــف رجع ــة موع ــود منتظ ــر ي ــأتي
إلصــالا الــدين وتجديــد وإلصــالا العــالم ومحاربــة الشــر ،ولــيمد األرع عــد ً بعــد

أن امتدت جو اًرب يسمن البهائيون أن حضرة بهاءاهلل هو مظهر اهلل فـي زمـن تحقّقـت
م
ك
وُملـ ُ
األمـمُ َ
ُم ْشـتَهى ُكـل َ
فيه الوعود ،وهو الذي وعدت به ك ّل الكتب السـابقة إَّنـه ُ

الم ْجدُبوهو َُر ُّ
الجنودُ بالنسبة لبني إسرائيل ،وعودة ُالسيد المسيح فـي مجـد أبيـهُ
ب ُ
َ
بالنســبة للعــالم المســيحي ،وهــو ُالنبــأ العظــيمُ بالنســبة للمســلمين ،وهــو ُميت ـ ار بــوذاُ
ـوذيين ،وتَ َجسُّـد ُكريشـنا الجديـدُ بالنسـبة للهندوس ّـيين ،ومجـيء ُشـا بهـرامُ
بالنسبة للب ّ
للزردشتيينب
بالنسبة
ّ
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واس ــتجابة لالهتم ــام المت ازي ــد بالبهائي ــة والبه ــائيين ،ج ــرا تط ــوير ه ــذا الموق ــع ليق ــدم
للمهتمــين وجهــة النظــر البهائيــة عــن أســباب اعتقــاد البهــائيين بــأن النبــأ العظــيم الــذي

اختلف فيه الناس إنما هو مجيء حضرة بهاءاهللب

كاتــب هــذ المقــا ت هــو الم فــور لــه الســيد محمــد مصــطفي ســليمان ،وهــو بهــائي،
وضعها في كتابه ُالنبأ العظيمُ الذي ألفه أصالً بالل ة اإلنجليزية ب ية إعانـة إخوانـه

مــن البهــائيين مــن نيــر النــاطقين بالعربيــة ليتعرف ـوا علــى مــا ذكــر فــي القــرن الك ـريم

والحــديث الشـريف عــن هــذا اليــوم العظــيمب نقتــبس هنــا فقـرات مــن كتابــه مترجمــة إلــى
الل ــة العربيــة ،نأمــل أن يســتفيد منهــا القــارئ البهــائي والباحــث المهــتم بمعرفــة وجهــة
النظ ــر البهائي ــة ف ــي ه ــذا الموض ــو ب وف ــي الوق ــت نفس ــه ن ــدعو الق ــارئين الكـ ـرام إل ــى

ا طال على المعتقدات والسنن البهائية التي تتضـمنها اآلثـار الكتابيـة البهائيـة بكـل
وض ــوا والمدرج ــة ف ــي موق ــع “مكتب ــة الم ارج ــع البهائي ــةُ والمنش ــورة ف ــي كت ــب بل ــات

مختلفة في أنحاء العالمب

3

الفصل األول  -بشارات الكتب السماوية
الكتـ ــب اإللهيـ ــة هـ ــي مشـ ــارق الهدايـ ــة التـ ــي يسـ ــتمد منهـ ــا المسمنـ ــون القـ ــيم والش ـ ـرائع

والمعارف التي تعينهم على تنظيم مجتمعاتهم على نحو يكفل للبشر األمن والسـعادة
والتقدم الحضاري في دنياهم ،ويكلل خرتهم برضوان من اهلل وم فرةب
وجــه أتبــا كــل ديــن اهتمامـاً خاصـاً لد ارســة نصــوأ كتــابهم المقــدس وأحــاطوا
ولهـذا ّ
أن فهمهم لمعاني ياتـه جـاء مطابقـاً لمـراد اهللب
دراستها بسياج من الحيطة ليضمنوا ّ

المفسرين
الشراا و ّ
ومع هذا الحرأ وتوفر حسن القصد لبلوغ مراد اهلل لم يكن نجاا ّ
إ ّ جز ّئي ـاً؛ فقــد اختلــف فهمهــم ،وتضــاربت راسهــم ،فطمــس الخــالف والتحــزب وجــه
التعصــب للــرأي علــى اإلنصــاف والتعقــل ،فكثــرت الفــرق وتعــددت
الحقيقــة ،وط ــى
ّ
المذاهب ،واستشاط في العداء أتباعهاب

وفض ـالً عــن الفُرقــة والنفــور وا نقســام بــين أهــل الــدين الواحــد أحــال بعــع الكهنــة
والمفسـرين شـرا يـات الكتـب المقدسـة إلــى أدوات لتكـذيب َمـن بعـثهم اهلل بـالحق بعــد

رســولهمب ويشــهد التــاريخ أن أكثــر المعترضــين علــى الرســا ت اإللهيــة كــانوا كهنــة
وعلماء األمم السابقة عليها ،معتمدين في اعتراضهم على تأويل ما لديهم من يات

الكتــابب فبشــارات مجــيء الرســل الالحقــين لــم تــرد فــي أي كتــاب ســماوي صــريحة
ـالء للنــاس ،فســهّل ذلــك تحريــف
ومحــددة ،بــل جــاءت توريــة وفــي معــاريع الكــالم َبـ ً
صــرف المعــاني الجاريــة لدلفــاظ إلــى معــان بديلــة افتــرع
الكلــم عــن مواضــعه ،و ْ

المفســرون أنهــا المقصــودب وهكــذا اســتُبدلت وعــود وعالمــات مجــيء الرســل المقبلــة
بفروع وتصورات ما أنزل اهلل بها من سلطانب وتحو ّل ما أنزل في الكتب المقدسة

هدا للعباد وبشرا لهم إلى فتنة تزيد العباد حيرةً في أمرهمب فالتأويل ضرب من
من ً
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الظن ،و يعلم مراد اهلل على وجه اليقين إ ّ من أوحي إليه هذا المـراد ،وتـوفر لديـه

حسن القصدب

ولعـ ــل هـ ــذا أحـ ــد األسـ ــباب التـ ــي مـ ــن أجلهـ ــا ح ـ ـ ّذر اهلل النـ ــاس مـ ــن تأويـ ــل اآليـ ــات

المتش ــابهاتب وألنه ــم ل ــم يلتزم ــوا بالتحذيـ ــر اإلله ــي ازدادت الفُرق ــة ،وكث ــرت الش ـ ّـيع
األمة في الصـميم ،وزاد الوضـع سـوءاً
واألحزاب ،و ّ
تعددت الطّرق مما أصاب وحدة ّ

الرســل صــلوات اهلل علــيهم وهــي ليســت بشــيءب
مــا شــا مــن أحاديــث ُنســبت إلــى ّ
والش ـ ّـيع واألح ــزاب ،كبيره ــا وصـ ـ يرها ،وق ــديمها وح ــديثهاُ ،وج ََدت واس ــتَقَّرت عل ــى
حساب صفاء الفكر الديني ،وتكاثرها المستمر جعل إصـالا الحـال ضـرورة احتلـت
تفكير المصلحين ،القدامى منهم والمعاصرينب

فــدعا فريــق إلــى عمــل تفســير جديــد للقــرن الكـريم ،واشــترط فريــق خــر أن يكــون هــذا
التفسير قاص اًر على المبادئ والتعــاليم ،ونـادا فريـق خـر بفصـل الديــن عـن الدولـة،
ـر إلـى يومنـا بـدون نتيجـة
ودعا نيرهم إلى تجديد الفكر الـدينيب ومـا زال النقـاش دائ اً

عمليةب

ـالمية واعـادة
األمـة اإلس ّ
وقد ُبـذلت محـاو ت عـدة فـي القـرن العشـرين إلصـالا شـأن ّ
الوحدة إلى العالم اإلسالمي ،وكان بـد لـذلك مـن توحيـد المـذاهب وال ّشـيع المتع ّـددة

وعقــدت
أو التقريــب فيمــا بينهــا باعتبارهــا الع ــامل األول فــي إيجــاد الفُـ ـرقة وا نقســامُ ،
المستمرات والندوات للتقـريب بين المذاهب ،ولكنها انتهت بدون الوصول إلى النتيجة

المرجوة لتمسك كل فريق بما ورثو من راء عن أسالفهمب
ّ

كما ظهرت دعوات ملحة إلى تفاسير جديــدة للقـرن الكـريم ،وتجديـد للخطـاب الـديني

تجاوباً مع الشعور العام الذي يرا ضرورة إ ازلـة الشـبهات التـي وقعـت فيهـا التفاسـير

مما حدا ببعع الكتّاب والمف ّكـرين
التقليدية وتناقضها مع الثابت من العلوم الحديثةّ ،
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من نير المحترفين لشسون الدين أن يدخلوا إلى ميدان التفسير ،األمر الذي يستنكر
المتمسكون بالتفاسير التقليديةب فأضحت محاو ت اإلصالا عامالً إضافياً في زيادة
ّ
ا نقسام والجدالب
وفكـرة إيجــاد تفاســير جديــدة

تخلــو مــن مشــاكل أثــارت تســاس ت

وجــود إلجابــات

مرضية لهاب مـن ذلـك التسـاسل عـن الـذين سيتصـدون لهـذا العمـل الجليـلب فهـل مـن
معينــة أم يكــون بــاب ا جتهــاد مفتوح ـاً لكــل مــن شــاء
الحكمــة أن تســتأثر بــه جهــة ّ
الولــوج إلــى ميــدان التفســير الجديــد؟ وان انتهــى الــرأي إلــى تحديــد المتصــدين لهــذا
التفســير الجديــد فمــن  -بعــد اهلل ورســله  -يملــك حــق تعيــين المــسهلين لهــذا العمــل
مركــز القيــادة
الخطيــرب ســسا ن بـ ّـد مــن مواجهتهمــا بشــجاعة ألن الــذين يش ـ لون ا
الدينيــة ليســوا بالضــرورة مــن رّواد الفكــر الــديني أو الضــالعين فيــه ،وأكثــرهم يسيــد
إطالق الحرية للمتصدين للتفسير في اختيار المناهر والموازين التي يتبعونهاب

هنــاك مــن يبحثــون بصــدق عــن الحقيقــة التــي طمســتها الخالفــات المذهبيــة وأنل ــق
التعص ــب ف ــي وجهه ــا األبـ ـواب ،ولك ــن تـ ــتعثر خط ــاهم ف ــي الوص ــول إليه ــا تمس ــكهم
بالمفــاهيم والتقاليــد الموروثــة ،بينمــا ينــادي أئمــة الفكــر المتفــتح بــأن البحــث الجـ ّـدي

ـسدي إلــى نتــائر ُيعتــد بهــا يتوقــف علــى ا ســتقالل فــي التفكيــر ،وســالمة
الصــحيح المـ ّ
المنهر الذي يعتمد عليه الباحث في دراستهب
والمــنهر الــذي يوصــون بــه يحــتّم ُأن يتجــرد الباحــث مــن كــل شــيء كــان يعلمــه مــن
تامـاًب والنـاس جميعـاً
قبل ،وأن ّ
يتقبل موضو بحثـه خـالي الـذهن ممـا قيـل فيـه خل ّـواً ّ

يعلمون أن هذا المنهر الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر،

ـر ،وأنــه قــد جـ ّـدد العلــم والفلســفة
قــد كــان مــن أخصــب المنــاهر وأقواهــا وأحســنها أثـ اً
تجديداً ،وأنه قد نير مذاهب األدباء في أدبهم ،والفنانين في فنونهم ،وأنه هو الطابع
الــذي يمتــاز بــه هــذا العصــر الحــديثُ نعــم! يجــب حــين نســتقبل البحــث ُأن ننســى
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الدينيـة وكـل مـا يتصـل بهـا،
مشخصاتها ،وأن ننسـى عواطفنـا
مية وكل ّ
ّ
عواطفنا القو ّ
نتقيد بشيء و نـذعن
الدينية؛ يجب أ
ّ
مية و ّ
وأن ننسى ما يضاد هذ العواطف القو ّ

لشيء إ مناهر البحـث العلمـي الصـحيحب ذلـك ّأنـا إذا لـم نـنس هـذ العواطـف ومـا
فسنضطر إلى المحابـاة وارضـاء العواطـف ،وسـن ّل عقولنـا بمـا يالئمهـاب
يتصل بها
ّ
وهل فعل القدماء نير هذا؟ وهل أفسد علم القدماء شيء نير هذا؟ُ
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وهل أضـل األمـم السـابقة وأبعـدهم عـن رسـا ت اهلل عبـر التـاريخ نيـر رفضـهم قطـع
التعصـب والميـل إلـى
العاطفية بالمأثور والمألوف ،والتحرر من قيـود
الصلة الفكرّية و
ّ
ّ
ّ
التجرد منهاجاً ّإبان مراحل التجديد الديني التي جاءت بها
الموروث؟ ولو اتخذوا هذا
ّ
األنبياء والرسل ،لما أعرضوا عن هذ الرسـا ت التـي كانـت لصـالحهم وصـالحهمب
يكاد ينافسه فيه منهر بديل وهو طرا العقائـد

فللتعرف على الحقيقة سبيل واحد
ّ
المألوفة واألفكار المسـلّم بهـا والتقاليـد الموروثـة علـى بسـاط البحـث والنقـد والتحليـل،
منز عن الميول والعواطف واألحكام المسبقةب
والنظر فيها بإنصاف ّ

وجدير بنا في هذا المضمار أن نتأمل نصح حضـرة عبـد البهـاء ألحـد مكاتبيـه الـذي
سأله عن أهدا السبل إلخراج أمتنا من الوهدة التـي وقعـت فيهـا لتلحـق بركـب األمـم

ـت ّأيـدك اهلل بـالرأي
المتسابقة في ميادين المعارف والتقدم ،فتفضـل حضـرته ُوان كن َ
السديد والحـذق الشـديد تف ّكـر فـي مـا تعـود بـه هـذ الملّـة البيضـاء إلـى نشـأتها األولـى
ومسســس
ومنزلتهــا الســامية العليــا ،قســماً بعاقــد لوائهــا وشــمس ضــحاها ونــور هــداها
ّ

الرثيــث وتــنبت عرقهــا األثيــث
بنيانهــا لــيس لهــا إ ّ قـ ّـوة
ملكوتيــة ّ
ّ
إلهيــة تجـ ّـدد قميصــها ّ

 1طه حسين ،في األدب الجاهلي (القاهرة ،دار المعارف ،الطبعة السادسة) ص ٨
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وتـنقذها من حضيع سقوطها وهاء هبوطها إلى ميم مركزها وأوج معراجها ،أ هي

السالم على من اتبع الهدا ُ2ب
لها ،هي لها ،هي لها ،و ّ

وعلى ضوء هذ المقدمات يتناول الفصل األول تحليـل أسـباب ظـاهرة تكـذيب الرسـل

المتواترة ،ورفع أثر الناس لدديان الجديدة تمسكاً بشبهات وقع فيها السلفب فيبـدأ

بدرســة إجماليــة لآليــات المحكمــات واآليــات المتشــابهات ومــا يماثلهــا مــن المجــاز،
ا

ليبين ما أسفر عنه إصرار المفسرين على تأويل المتشابهات ،ويقدم أمثلـة للتنـاقع
وا ختالف الذي أوجد المفسرون في معاني الكتاب الذي وصفه تعالى بقوله َُولَ ْو
َكا َن م ْن عند َنير اهلل لَ َو َج ُدوا فيه ا ْختالَفاً َكثي اًرُ3ب

ثــم ينتقــل البحــث إلــى ســبيل ا هتــداء إلــى م ـراد اهلل مــن اآليــات التــي اســت لق فهــم

معانيها على العبـاد ،وعلّـة عسـرها علـى الفهـم مـع أن كتـاب اهلل تن ّـزل ليكـون مصـد اًر
ـر مناقشــة الصــعوبة التــي تثيرهــا معتقــدات الســلف
للهدايــةب ثــم يتنــاول البحــث أخيـ اً
بانتهاء الـوحي اإللهـي وخـتم النبـوة ،رنـم تأكيـد كتـاب اهلل بـأن س ّـنته تعـالى  -ومنهـا
تنزي ــل الكت ــب الس ــماوية  -تـ ــتبدل ،وأن كلمات ــه نف ــاد له ــا ،وأن وع ــد بمج ــيء
بد واقعب
ّ

المسيح  -وهو رسول  -من بعد محمد

 2من مكاتيب عبدالبهاء (ريو دي چانيرو ،دار النشر البهائية في البرازيل )1٩٨2 ،ص ٩2
 3سورة النساء ،آية ٨2
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تأويل المتشابهات
يذكر القرن

الكـريم

في سورة األعراف أمثلـة عديـدة لتكـذيب النـاس لرسـل اهلل ورفضـهم

األديــان الجديــدة سـواء كــان دافعهــم الجهــل أو ســوء القصــدب فَـ َذ َك َرت الـ ّـرد الــذي تلقــا
ضـالَل
سيدنا نوا لما دعا قومه إلـى عبـادة اهلل ُقَـا َل ال َمـد مـ ْن قَومـه إَّنـا لََنـ َار َ
ك فـي َ
4
ك
ُمبينُ  ،ثم ذكرت جواب قوم عاد عندما جاءهم سيدنا هود برسالة جديدة ُإَّنا لََن َار َ

ك م َن ال َكاذبي َنببب قَالُوا أَج ْئتََنا لَن ْعُب َد اهللَ َو ْح َد ُ َوَن َذ َر َما َكا َن َي ْعُب ُد
في َسفَا َهة َواَّنا لََنظَُّن َ
َبا ُسَناُ ،5وكذلك جابه أهل ثمود الدين الجديد الذي جاء به سيدنا صالح ُإَّنا بالَّذي

َم ْن ـتُ ْم ب ـه َك ـاف ُرونُ ،6وقاب ـل ق ـوم ل ـوط دعوت ـه بج ـواب مش ـابه وق ـاموا عل ـى أذا َم ـن
طهَّـ ُرو َنُ 7وعل ـى الـنمط نفس ـه كـان رف ـع
اتبعـه ُأَ ْخر ُجو ُهم مـ ْن قَـ ْرَيت ُكم إَّنهُـ ْم أَُن ـاس َيتَ َ
ك م ْن قَ ْرَيتَنا أَ ْو
ب َوالَّذي َن َمُنوا َم َع َ
أه ُل َمدَين لرسالة سيدنا شعيب ُلَُن ْخر َجَّن َ
ك َيا ُش َع ْي ُ
لَتَ ُعوُد َّن في ملَّتَنـاُ ،8وتقـأ سـورة األعـارف رفـع فرعـون لرسـالة سـيدنا موسـى ومـا
كان بينه وبين أهلهب
وتكــذيب أهــل كــل زمــان لرســولهم أمــر معــروف لكــل مــن درس تــاريخ األديــان ،و
ضرورة إلطالة الحديث فيـه ،وانمـا يهمنـا أن نسـتخلأ مـن األمثلـة الـواردة فـي سـورة

األعراف أن رفع الناس للرسا ت الجديدة ليس بالضـرورة وليـد العنـاد أو رنبـة فـي

التمسك بالراسخ في أذهان المك ّذبين بأن دين
الكفر ،بل أكثر ناتجاً عن
ّ
 4األعراف ،آية ٦٠
 5األعراف ،آية  ٦٦وآية٧٠
 ٦األعراف ،آية ٧٦
 ٧األعراف ،آية ٨2
 ٨األعراف ،آية ٨٨
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أبــائهم وم ــا شـ ّـبوا علي ــه وألفــو ه ــو الحــقب فاألع ــذار التــي يتخ ــذها المنكــرون أساسـ ـاً
لإلعـراع واإلنكـار كمـا يوجزهـا الـذكر الحكــيم َُوا َذا فَ َعلُـوْا فَاح َشـةً قَـالُوا َو َج ْـدَنا َعلَْيهَــا
9
النيــة مــع
َم َرَنــا بهَــاُ ب فــا عتراع علــى رســل اهلل قــد يكــون وليــد حســن ّ
َب َ
اءَنــا َواهللُ أ َ
الجهل وا ستهانة بالبحـث والتحقيـقب وتسكـد سـورة البقـرة أيضـاً أن أسـاس اإلعـراع

ع ــن األدي ــان الجدي ــدة ،وتك ــذيب الن ــاس لم ــن بع ــثهم اهلل ب ــالحق ه ــو نتيج ــة طبيعي ــة

التشبث باآلراء واألفكار الموروثة عن السلف بدون بحث
للتمسك بالتقليد األعمى ،و ّ
ّ
في مبادئ ونايات هذ الدعوات اإللهية الجديدة ،ودراسة الحجر واألدلة التي ُبنيت

َّ
َّ
عليها ،وهذا ما ُيفهم من قوله تعالى َُوا َذا ق َ
يل لَهُ ُم اتب ُعوا َما أَْن َز َل اهللُ قَالُوا َب ْـل َنتبـعُ
َما أَْلفَْيَنا َعلَيه َبا َءَناُ10ب

ويرتــب القــرن الك ـريم علــى هــذ الس ـوابق المت ـواترة حكم ـاً عام ـاً يصــدق علــى جميــع
َّ
ـاء ُك ْم َر ُس ــول ب َم ــا َ تَ ْه ـ َـوا
األدي ــان الجدي ــدة حي ــث ج ــاء ف ــي س ــورة البقـ ـرة ُأَفَ ُكل َم ــا َج ـ َ
اســتَ ْكَب ْرتُ ْمُ ،11أو إن شــئت يمكــن اعتبــار هــذ الس ـوابق التــي ورد ذكرهــا فــي
أ َْنفُ ُس ـ ُك ُم ْ

ســورة األعـراف المصــداق علــى سـ ّـنة إلهيــة تجعــل مــن مجــيء كــل ديــن فتنـةً واختبــا اًر
لصدق العبادب فتكـذيب الرسـل أضـحى ظـاهرة منتظمـة كمـا يسكـد قولـه تعـالى َو َمـا
تَْأتيه ْم م ْن َية م ْن َيات َرمبه ْم إ َّ َكا ُنوا َع ْنهَا ُم ْعرضي َنُ ،12وسبب هذا اإلعارع هو
مــا يتوارثــه النــاس مــن تفســير وتأويــل قــال بــه الســابقون الــذين وقعــوا فــي المحــذور
كثيرب
وأضلوا من بعدهم خلقاً اً
 ٩األعراف ،آية 2٨
 1٠سورة البقرة ،آية 1٧٠
 11سورة البقرة ،آلية ٨٧
 12سورة األنعام ،آية 4
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والبحــث فــي األســباب التــي تــسدي إلــى وقــو المفس ـرين فــي هــذ األخطــاء الجســيمة
تنتهي بنا إلى أن فهمهم لمكنون اآليات إذا كانت من المتشابه يقصر عـن إدراك مـا

يخفيــه ال يــب مــن معانيهــاب ولبيــان هــذ الحقيقــة يلزمنــا الرجــو إلــى بعــع الكتــب
المقدسة القديمة ،ألن القرن الكريم

ينفـرد وحـد بوجـود اآليـات المتشـابهاتب فإننـا

نجــد أمثلــة كثيــرة للمتشــابه فــي الكتــب الســماوية الســابقة علــى القــرن ،ويســهل علينــا

اآلن فهم تأويل القرن الكريم لها وبيان الرسول األمين لمعانيهاب

ـال َع ْي َســى ْابـ ُـن َمـ ْـرَي َم َيــا َبنــي إ ْسـ َـرائي َل إمنــي َر ُســو ُل اهلل
ولنأخــذ مــثالً قولــه تعــالى َُوا ْذ قَـ َ
13
َح َم ُـدُ
ين َي َد َّ
اس ُـمهُ أ ْ
ص مدقاً ل َما َب َ
ي م َن التَّْوَراة َو ُمَب مش اًر ب َر ُسـول َيـأْتي م ْـن َب ْعـدي ْ
إلَْي ُك ْم ُم َ
فإن من يطالع الكتاب المقدس بالل ات المختلفـة التـي تُـرجم إليهـا يجـد فيهـا بشـارة
بمجيء رسالة سيدنا محمد من بعد سيدنا عيسى على النحو الصـريح الواضـح الـذي

ُالم َع مـزيُ ،ومجـيء ُابـن
ذكر القرنب فقد تكلم سيدنا المسيح في بشاراته عـن مجـيء ُ
اإلنســانُ ،ومجــيء ُالــرواُ ولــم يــرد فيــه ذكــر للفــظ ُأحمــدُب ومــع افتــراع أن نــأ
الكتـاب المق ّـدس  -الــذي تُـرجم مـن ل ــة إلـى أخـرا أكثــر مـن م ّـرة  -قــد تـأثّر بعــع
ـر بفض ــل
الش ــيء م ــن تع ــدد ه ــذ الترجم ــات ف ــإن س ــياق الك ــالم ومض ــمونه ل ــم يت ي ـ ا
الحرأ الذي التـزم بـه المترجمـون ،فجـاءت معانيـه متوافقـة علـى كثـرة الل ـات التـي
ترجم إليهاب
وخالصــة القــول أنــه رنــم خلـ ّـو الكتــاب المقــدس مــن لفــظ ُأحمــدُ فقــد اكتفــى القــرن
بوجــود مــا يــد ّل علــى معنــا إلتمــام الحجــة علــى أهــل الكتــاب ،وهــي حجــة أقــوا فــي
الواقع مـن وجـود اللفـظ نفسـه ألنهـا حجـة علـى أهـل الكتـاب أيـاً كانـت ل ـتهم دون أن

تقتصــر ُح مجيتهــا علــى األع ـراب فقــطب والمهــم أن كــالم الســيد المســيح لــم يبلــغ هــذا
 13سورة الصف ،آية ٦
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أما بالنسبة للسابقين علـى اإلسـالم فهـو مـن
الوضوا إ ّ بعد أن أبان القرن تأويلهّ ،
المتشابه الذي ُيفهم معنا مـن لفظـه و مـن سـياق الحـديث و يعلـم تأويلـه إ ّ
اهلل والراسخون في العلمب ولو كانت البشارة لمجيء الرسول القادم صـريحة لمـا كـان
فيها امتحان لصدق إيمان العباد كما هو الحال مع مجيء كل مبعوث إلهيب
ولعــل التمييــز بــين التفســير والتأويــل يعــين فــي فهــم سـ ّـر المتشــابهاتب فــرنم أن لفــظ
فعرفـوا التفسـير
التأويل اً
كثير ما يستعمل بمعنى التفسير ،ولكن العلماء ّ
ميزوا بينهمـا ّ

أما التأويل فيشمل أيضاً ما يسّو ُل إليه األمر مستقبالًب وأنلب
بأنه اإليضاا والبيانّ ،
فسر نيرها ،مما يوحي
الجاري على ألسن الفقهاء أن تُسّو َل اآليات المتشابهات وأن ُي ّ
ـأ فـي اآليـات التـي جـاءت علـى
أن للتأويل أنو اً
ار أبعد عمقاً مـن التفسـير وهـو أخ ّ
وجه من وجو المجاز فكان لها مـدلول نيـر ظـاهر لفظهـا كمـا هـو الحـال مـثالً فـي
األمثال والكنايات وا ستعاراتب

ُه َـو الَّـذي أ َْنـ َز َل َعلَْي َ
قال تعـالى ُ
ـاب م ْنـهُ
ـك الكتَ َ
متَ َشــابهات فَأ َّ َّ
ـون
ين فــي ُقلُــوبه ْم َزْيــغ فََيتَّب ُعـ َ
َمــا الــذ َ
َ
ُ
امَّنا به ُكـل م ْـن ع ْنـد َربَمنـا
تَأْويله َو َما َي ْعلَ ُم تَأْويلَهُ إ َّ اهللُ َو َّ
ون في العْلم َيقُولُ َ
الراس ُخ َ
ون َء َ
14
َو َما َي َّذ َّك ُر إ َّ أ ُْولُوا األَْلَبابُ
ُخ ُـر
َيـات ُم ْح َك َمـات ُه َّـن أ ُُّم الكتَـاب َوأ َ
ـاء الفتَْنــة َو ْابت َــا َء
َمــا تَ َشـ َ
ـابهَ م ْنــهُ ْابت َـ َ

أن يــات القــرن الكـريم تنقســم إلــى يــات محكمــات
والواضــح مــن هــذ اآليــة المباركــة ّ
هن ّأم الكتاب ومبانيـها واضحة
أن اآليات المحكمات ّ
و يات متشابـهاتب والمسلّم به ّ

المفصــالت
ّ
الد لــة بــذاتها أو بســياقها و التبــاس فيهــا ،وهـ ّـن ّ
المبينــات لشــريعة اهلل ،و ّ
ـر وزواج
للشعائر والعبادات واألحكام من صالة وصوم وزكاة وح ّ
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وطـالق ومواريث وقصاصة إلى خر ب وتفسـير هـذ اآليـات وشـرحها همـا مـن مهـام
َمن كان على علم وقدرة من أهل الفقه والمعرفةب

ولكــن هنــاك صــعوبة فــي تحديــد مهــام الفقهــاء والعلمــاء فيمــا يتعلــق بتأويــل مــا عــداها

ورد
عرف الـبعع التأويـل علـى أنـه ُإرجـا الكـالم ّ
من يات الكتب ّ
السماوية فقد ّ
المرجوة منهُب وجاء في ُلسان العربُ عـن ابـن األثيـر ُوالمـراد بالتأويـل
إلى ال اية
ّ

نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما يحتـاج إلـى دليـل لـو مـا تُـرك ظـاهر
اللفــظُب ومعنــى ذلــك أن المــسمول يســتبدل الكــالم الــذي اســت لق فهمــه بكــالم واضــح
يــرمجح ّأنــه المقصــود مــن المتشــابهب فهــذا التعريــف يتــيح المجــال خــتالف المعنــى
بــاختالف المــسّولين ويبعــد عــن الموضــوعيةب وقيــل أيضـاً أن المحكــم مــا كــان معنــا
يحتمل إ ّ وجهاً واحداً

يقع فيه اشتبا  ،والمتشابه فيه خفاء

جلي واضح ظاهر
ّ
واشتبا يعرف معنا الراسخون في العلمب وهناك قـول مـأثور عـن جـابر بـن عبـد اهلل
أنه قال ُالمحكم ما علـم العلمـاء تأويلـه ،والمتشـابه مـا لـم يكـن للعلمـاء إلـى معرفتـه

سبيلُب وقد وصفها بعع السابقين بقولهم ُليس له ّن تصريف وتحريف وتأويلُ،15
فقد ُيدل لفظها على شيء والعقل على خالفهُ ،وُاستأثر اهلل بعلمهاُب
خاصـة
وعلى هذا يمكن القول أن المتشـابهات  -بصـفة عامـة  -يـات تختـزن أمـو اًر
ّ

هامــة تقــع مســتقبالً فــي مواقيــت حـ ّـددها اهلل تعــالى فــي ســابق علمــه ،ولــيس
وأحــداثاً ّ
ـي ال يــب ،ومحــاو تهم فــي هــذا المجــال كمــا
لدنــام وســيلة لمعرفتهــا مــا دامــت فــي طـ ّ

أما تأويلها على
صرحت اآلية ضرب من اإلرجاف ،وحدس بما لم يحيطوا به علماًب ّ
أ اآلية َ -و َما َي ْعلَ ُم تَْأويلَهُ إ َّ اهللُ َوال َّارس ُخو َن فـي
الوجه الصحيح  -وفقاً لصريح ن ّ
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العْلم16ب وما دام أن اهلل قـد اسـتأثر بعلـم تأويـل هـذ اآليـات واخـتأ بهـذا العلـم مـن
ـر يتعـ ّذر
بعـد سـبحانه وتعـالى ا
الرسـخين فـي العلـم ،فـال بـد أن يكـون هـذا التأويـل س اً

البلوغ إليـه إ ّ لمـن شـاء اهلل ،فالرسـوخ فـي العلـم معنـا  -فـي هـذ الحالـة  -امتنـا

الشبهة وهو أمر يقـارب العصـمة ولـيس مـن سـجايا البشـر المعتـادين ،كمـا أن العلـم
المقصــود فــي هــذ اآليــة لــيس العلــم المكتســب الــذي يتعلمــه النــاس ،وانمــا العلــم بمــا
يــسول إليــه الخبــر الــوارد فــي نــأ اآليــة ،أو إن شــئت العلــم بمــراد اهلل مــن كالمــهب

فالراسخون في العلم الذين ورد ذكرهم في اآلية هم أناس

تزيغ قلوبهم و ينطقون

عن الهوا بل يوحي اهلل إليهم مراد  ،وهـم المصـطفون مـن رسـله وأنبيائـه ومـن كـان

في منزلتهمب

فتأويل اآليات المتشابهات يتم إذاً بطريقين أصيلين األول أن يكشف اهلل عـن مـراد

المسيرة لمجريات األمور في عالم الشهود ،ومـا
بجنود نيبه التي تسيطر على القوا
ّ
يقع من أحـداث فيـه ،بحيـث تـأتى وفقـاً لمـا أنبـأ بـه فـي ياتـه ،ولـو أنهـا ظـاه اًر وقعـت

استجابة ألسباب منطقية أخرا ،كما نجد في قوله تعالى مخاطباً الرسول ُ َ تُ َحمر ْك
ك لتَ ْع َجـ َـل بــه إ َّن َعلَْيَنــا َج ْم َعــهُ َوقُرَء َانــهُ فَــإ َذا قَ َأرَْنــا ُ فَــاتَّبع قُْرَء َانــهُ ثُـ َّـم إ َّن َعلَْيَنــا
ـان َ
بــه ل َسـ َ

َبَي َانــهُُ17ب فمــع أن اهلل وعــد أن يجمــع القــرن فــإن جمعــه كــان مــن عمــل المســلمين،
ولكنهم ُس مخ ُروا إلنجاز ما وعد به الـرحمنب والطريـق الثـاني أن يـوحي اهلل بمـراد إلـى

ليبينـوا لســائر العبــاد م ـراد ب وخالصــة القــول أن
مــن يصــطفيهم مــن عبــاد المق ـربين ّ
ـنزلت لتكـون هدايـة للنـاس وبشـرا لهـم ،فـال يمكـن أن يبقـى
اآليات المتشابهات قد تـ ّ

سر أبدياً ،وانما يـبـين معناها ويتضح تأويلها في اليوم الموقوتب
مدلولها اً

 1٦قال بعضهم "والراسخون في العلم" كالم مستأنف ،وقال بعضهم أنه معطوف على لفظ الجاللة وهو
الصحيح.
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لمفســرون علــى تأويــل اآليــات
ومــع تص ـريح اآليــة المباركــة وتحــذيرها دأب الشـ ّـراا وا ّ
المتشــابهات بصــرف األلفــاظ عــن مــدلولها إلــى خالفهــا ،و شــك ّأنهــم بــذلوا قصــارا

جهدهم في ضـبط المعـاني التـي اسـتخرجوها مـن هـذ اآليـات ،ولكـن عنـدما تُسـتعمل
المهارة حيث

المباركةب

ينب ي ،يقع المحذور وتترتّب عليه كل اآلثار التي ّنبهـت إليهـا اآليـة

المفسرين والمعاني التـي اسـتخرجوها مـن هـذ
وكانت النتيجة أن كثرت وجهات نظر
ّ
اآليـات ممـا يجـزم أن تـأويلهم جــاء علـى سـبيل الظّـن والتخمــين ،ولـو كـان قـولهم حقـاً
لمــا تفرقــت بهــم الســبل ،ولــيس ذلــك مــن الرســوخ فــي العلــم الــذي يسهــل المــرء لتأويــل

ـأن تأويلـه هـو مـراد اهلل تعـالى ،بـل
المتشابهاتب ومن الح ّ
ـق أن أحـداً مـنهم لـم ي ّـد ب ّ
التقليديــة ُواهلل ورســوله أعلــمُ ،وهــو
دأبــوا فــي ختــام تفاســيرهم علــى اســتعمال العبــارة
ّ

اعتراف منهم بعدم بلونهم اليقين في تأويلهم ،إنما اليقين مـن مـراد اهلل  -كمـا سـبق

القــول  -يكــون إ لمــن كشــف اهلل لــه عــن مــراد  ،وهــذا اليقــين َيتَــأتّى إ ّ عــن
يحق
طريق رسله المكلّفين بإبالغ مراد تعالى إلى الناسب فإذا كان األمر كذلك أ
ّ
للمسلم أن يتساءل متى يأتي تأويل اهلل والقول الفصل باألمر اليقين؟

ولنرجــع إلــى التــاريخ لعلّنــا نجــد فيــه مــا يصــل بنــا إلــى فهــم ســليم لآليــة المباركــةب

وتفصيل الوقائع التاريخية لجمع القرن كمـا رواهـا الـدكتور طـه حسـين بدقـة الكاتـب
الذي جمع بين المعرفة األزهرية للتراث اإلسالمي وأسـاليب البحـث والتـدقيق المتقنـة

فقال

لمـا قُتــل أصــحاب رســول اهلل باليمامــة دخــل عمــر بــن الخطــاب علــى أبــي بكــر رحمــه
النــار ،واّنــي
اهلل فقــال إن أصــحاب رســول اهلل باليمام ـة تهــافتوا تهافــت الف ـراش علــى ّ
أخشى أ يشـهدوا موطنـاً إ فعلـوا ذلـك حتـى يقتلـوا وهـم حملـة القـرن فيضـيع القـرن

وينسى ،فلو جمعتَه وكتبتَهب فنفر منها أبو بكر وقال ُأفعل ما لم يفعل رسـول اهللب
ُ
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فدخلت عليه وعمر
فتراجعا في ذلكب ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابتب قال زيد
ُ
ُمحزئــل ،فقــال لــي أبــو بكــر إن هــذا قــد دعــاني إلــى أمــر فأبيــت عليــه ،وأنــت كاتــب

ـاقتأ أبـو بكـر قــول
الـوحي ،فـإن تكــن معـه اتبعتكمـا ،وان تــوافقني أفعـلب قـال فـ ّ
عمر وعمر ساكت ،فنفرت من ذلك وقلت نفعل ما لم يفعل رسول اهللب إلى أن قال
عمر كلمة وما عليكما لو فعلتما ذلك؟ قـال فـذهبنا ننظـر ،فقلنـا

شـيء واهلل ،مـا

علينــا ف ــي ذلــك ش ــيءب قــال زي ــد فــأمرني أب ــو بكــر فكتبت ــه فــي قط ــع األدم وكس ــر
فلمــا هلــك أبــو بكــر وكــان عمــر ،كتــب ذلــك فــي صــحيفة واحــدة
األكتــاف والعســبّ ،
النبيب
فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج ّ
فكانت عند ّ ،

إرمينيـة ،فلـم يـدخل بيتـه
ُثم إن حذيفة بن اليمان قـدم مـن نـزوة كـان ن ازهـا فـي فـرج
ّ
حتى أتى عثمان بن عفّان فقال يا أمير المسمنينْ ،أدرك الناسب فقال عثمان ومـا
مينية ،فحضرها أهـل العـراق وأهـل الشـام ،فـإذا أهـل الشـام
ذاك؟ قال نزوت فرج إر ّ
أبي بن كعـب فيـأتون بمـا لـم يسـمع أهـل العـراق فيكفّـرهم أهـل العـراق،
يقرأون بقراءة ّ

واذا أهل العراق يقرأون بقراءة ابـن مسـعود فيـأتون بمـا لـم يسـمع أهـل الشـام فتكفّـرهم

أهــل الشــام؛ قــال زيــد فــأمرني عثمــان بــن عفّــان أن أكتــب لــه مصــحفاً وقــال ّإنــي

إليب
مدخل معك لبيباً فصيحاً ،فما اجتمعتما عليه فاكتبا  ،وما اختلفتما فيه فارفعا ّ

فجعل معه أبان بن سعيد بن العاأُ18ب

عمليـة جمـع القـرن الكـريم ّإنمـا تمـت بعـد
أن ّ
هذ حقائق متّفـق عليهـا ،ويتّضـح منهـا ّ
يتم بعد
انتقال النبي إلى الدار اآلخرةب و َُبَي َانهُُ حسب تقرير اآلية المباركة  -عمل ّ

ُج ْم َعهُ َوقُرَء َانهُُ
َ
إ َّن َعلَْيَنـا َبَي َانـهُُ

الرشـدينب وهـذا مفهـوم ُثُ َّـم
أي في زمن نير زمن الرسول وخلفائـه ا
الترخـيب وقولــه تعـالى ُ َ تُ َح مـر ْك بــه
ألن ُثُ َّـمُ تفيــد المسـتقبل مـع ا

 1٨نقال عن طه حسين" ،في اآلدب الجاهلي" (القاهرة ،دار المعارف ،ط  )٦٠ص 1٠1-1٠٠
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ك لتَ ْع َج َل بهُ ولو أنه خطاب مو ّجه إلى الرسول إ ّ أنه ينطبق أيضاً على أمته
ل َس َان َ
فيوصيها باإلعراع عن التّعجيل في بيانـه قبـل اليـوم الموعـود ،ألن الرسـول الكـريم
ك  -مــا فــي خــزائن كتــاب اهلل مــن
الــذي ُعلّمــه شــديد القــواُ كــان يعلــم  -بــدون ش ـ ّ

معان واشارات ،ولم يكن في حاجة إلى مزيد بيانب

ـأن تأويــل المتشــابهات وبيــان
أعــود إلــى اآليتــين المتقـ ّـدمتين اللّتــين صـ ّـرا اهلل فيهمــا بـ ّ
معانيهــا مــن شــأنه تعــالىب والســسال الــذي يتبــادر إلــى األذهــان هــو كيــف يــأتي اهلل
األمــة
بالتأويــل؟ هــل ينزلــه اهلل مــن الســماء كتاب ـاً مكتوب ـاً ،أم يقذفــه فــي قلــوب أفــراد ّ

أئمة وأصحاب طرق بعدد أنفسـهم؟ لقـد جـرت س ّـنته ع ّـز وجـ ّل أن
فيصبحون جميعاً ّ
يكون بيانه للناس بواسطة من يصطفيهم من رسله ،فقد أبان سيدنا محمد مـا اشـتبه
على أهل الكتاب مما أنـزل إلـيهم مـن قبـلب كمـا أبـان السـيد المسـيح مـا اشـتبه علـى
جــدال فيــه و

اليهــود مــن كتــابهمب فهــذ هــي سـ ّـنة اهلل وبهــا يكــون البيــان فيص ـالً
ـق للنـاس
اجتهاد بعد  ،وبه يجتمع شمل األمم وتولد حضارتهم من جديدب فبيان الح ّ
واظهـار المعـاني المكنونـة فـي أصـداف اآليـات المتشـابهات فـي كتابـه العزيـز يكــون
سنة اهلل ،وفيها يجـد الباحـث جوابـاً شـافياً
بآيات يوحي بها اهلل إلى المصطفينب هذ ّ
ص ـ ـ ُحفاً
ع ّم ـ ـن ي ـ ـأتي بالتأوي ـ ـلب ف ـ ـالجواب بك ـ ـل بس ـ ـاطة ه ـ ـو ُ َر ُس ـ ـول م ـ ـ َن اهلل َي ْتلُـ ـوا ُ

طهََّرةًُ19ب
ُم َ

المقدسـة علـى اختالفهـا وجـد بـين ياتهـا الكثيـر ممـا يب ّشـر
ـدبر فـي الكتـب ّ
وكل َمـن ت ّ
الزمانب
إلهيين في وقت اتفقت الكتب السماوية على تسميته بآخر ّ
بظهور شخصين ّ

و مراء أن اآليات التي تحدثت عن ظهورهما ،وعن اليوم اآلخر ،وعالمات اآلخ َرة
كانــت مــن اآليــات المتشــابهات التــي اســتحالت معانيهــا علــى أفهــام كــل مــن تصـ ّـدا
 1٩سورة البينة ،آية 2
17

لتأويله ــا  -كم ــا س ــنرا فيم ــا بع ــد  -إل ــى أن ح ــان ي ــوم تأويله ــاب ه ــذان المظه ــران
العظيمان هما ُالمهدي وعيسىُ فـي اصـطالا األحاديـث الشـريفة ،وُعـودة المسـيح
ب الجنودُ وُإيلياُ فـي
على يمين اآلب السماويُ في اصطالا اإلنجيل ،وُظهور ر ّ
اصطالا التوراةب
لقــد دارت أكثــر يــات القــرن الكـريم حــول التشــويق والتبشــير وبــين التصـريح والتلــويح

ألم ــته ،كن ـ اًز مــن أحاديثــه الش ـريفة
بمجــيء هــذين المظه ـرين المبــاركينب وتــرك النبــي ّ
حتى يشتبه على أحد أمر هاتين الجوهرتين عند تدلئهماب وقصدت هذ البشارات
األمـة بأسـرها  -س ّـنة وشـيعة  -لليـوم الموعـود
واإلنذارات واألحاديث الشريفة إعـداد ّ
بانية ،وتـتحقق الوعود اإللهيةب وقـام األئمـة مـن
الذي تتجلّى فيه كل هذ الحقائق الر ّ
ل البيت بتـشويق المسـلمين وتــشجيعهم علـى اتّبـا المعـروف ،والبعـد عـن المنكـر،
واقامة شريعة اهلل ترقّبا ليوم اهلل الموعودب فماذا كانت عاقبة كل ذلك؟
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المهدي وعيسى
بقــي ا عتقــاد بظهــور المهــدي ونــزول عيســى محــو اًر لمعتقــدات المســلمين منــذ صــدر

اإلســالم إلــى زمــن قريــبب فقــد أدرج الــدكتور مصــطفى نالــب فــي بحثــه عــن قــائم

ـير ُويمكننــا فــي ضــوء
القيامــة جانبـاً مــن أســانيد هــذا ا عتقــاد نقتــبس منهــا جــزءاً يسـ اً
األحادي ــث الت ــي أخرجه ــا الترم ــذي واب ــن داود والح ــاكم واب ــن ماج ــة  -وه ــي أحادي ــث
مسندة إلى اإلمام علـي بـن أبـي طالـب وابـن عبـاس وابـن عمـر وطلحـة وابـن مسـعود

وأبــي هري ـرة وأبــي ســعيد الخــدري وأم ســلمة  -أن نسكــد أن فك ـرة المنقــذ أو المخلــأ
ـتقرر كأصـل
المهدي قد شاعت لدا المسلمين عامـة ،وخاصـة أهـل الس ّـنة ،وان لـم تـ ّ
من أصول العقيدة كما هو الحال لدا الشيعةُ20ب
ويواصــل الــدكتور مصــطفى نالــب قولــه ُومــن المالحــظ أن إبــن تيميــة يسكــد هــذا
الحديث الـذي روا إبـن عمـر ويق ّـر بصـحته يخـرج فـي خـر الزمـان رجـل مـن ولـدي
اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يمد األرع عد ً كمـا ُملَئـت جـو اًر وذلـك هـو المهـديب

وقــول النبــي المهــدي مــن عترتــي مــن ولــد فاطمــةب كمــا يــرا ابــن تيميــة أن أحاديــث

المهدي صحيحة مستنداً إلى مسند أحمد وصحيح الترمذي وابن داودُ21ب

ولكن أثار في القـرن الثـامن الهجـري نفـر مـن العلمـاء الشـك حـول األحاديـث الشـريفة
المروي ــة عـ ـن ظه ــور المه ــدي ،بحي ــث ل ــم تس ــلم أوث ــق األحادي ــث س ــنداً وروايـ ـةً م ــن
ّ
أمــا عــودة المســيح عليــه الســالم فلــم يثــر حولهــا
التشــكيك فــي صــحتها أو صـراحتهاب ّ

خالف يعتد به لورود ذكرها صراحة في القرن الكريمب

 2٠مصطفى غالب ،اإلمامة وقائم القيامة (بيروت ،دار ومكتبة الهالل )1٩٨1 ،ص  2٧٦و 2٧٧
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ويمكــن إرجــا جــذور هــذا ا خــتالف فــي الفهــم إلــى زعــم كثيــر مــن المفسـرين أنــه
مكــان لظهــور رســالة أخــرا بعــد رســالة ســيدنا محمــد ،و مجــال لنــزول أحكــام جديــدة
بعد األحكام التي أتى بها القـرن الكـريمب ويتمسـك المسـلمون بهـذا الفهـم مـع وضـوا

جديد فيها فقد قال بمثلها أتبا كل األديان السابقة

لسنة اهللب وهذ أراء
مناقضته ّ
أمة من األمم السابقة في تفسير يات كتابهم على النمط
على اإلسالمب فذهبت كل ّ
نفسه وانتهوا جميعاً  -بدوافع الحب والـو ء لـدينهم  -إلـى أن شـريعة كـل مـنهم هـي

أكمـ ــل الشـ ــرائع ومنتهاهـ ــا ،وأن بمجـ ــيء رسـ ــولهم ُخت َمـ ــت الرسـ ــا ت السـ ــماوية ،ثـ ــم
اعترضوا على رسل اهلل الذين جاءوا من بعد مستندين إلى راء مطابقة لما يقول به
المس ــلمون الي ــومب س ــواء ع ــن انته ــاء الف ــيع اإلله ــي ،أو ع ــن دوام أحك ــام الش ــريعة

اإلسالمية وصالحها لكل زمان مهما ت ّيرت الظروف واألحـوالب فيرتكبـون بـذلك -
من حيث يعلمون  -الخطأ الذي وقعت فيه األمم السابقةب
ولعــل أقــرب مثــال لهــذا الت ـواتر التــاريخي فــي ا عتقــاد بنهايــة الرســا ت اإللهيــة هــو
موقــف بنــي إسـرائيل ألنــه مثــال كثــرت مواثيقــه ،وتكـ ّـرر أكثــر مــن مـ ّـرةب فمــن األوهــام
أن ديـنهم هـو خـر األديـان وأن
األمـة اإلسـرائيلية ّ
التي تمسك بهـا أهـل التفسـير فـي ّ

أحكام التوراة نهائية وكاملة ،ثم وفّقوا بـين هـذا التصـور وبـين مـا لـديهم مـن بشـارات
بمجيء السيد المسيح بقولهم أنه عندما يأتي سيحكم بالتوراةب ويكون سـلطاناً جالسـاً

يبدل من شريعة موسى شيئاًب
الملك ،و ُم َحمر اًر لهم يعيد مجدهم التليد ،و ّ
على عرش ُ

وأضحت هذ الصورة أحد التقاليد الراسخة حتى اليوم ،وما زال قادة الفكـر مـن بيـنهم

يعيدون ذكرها بكل تأكيد وفي كل مناسبة كما يقول نـاحوم جالتـزر ُسـيأتي المسـيح

ليسســس مملكــة داود فــي المكــان ذاتــه الــذي كانــت فيــه ،وداخــل
فــي الوقــت المحـ ّـدد ّ
الحدود التي كانت لها ،وسيبني المحراب ذاتـه ،ويجمـع المشـتّتين مـن أبنـاء إسـرائيل،
إن الت ــوراة
وف ــي أيام ــه س ــتعود األحك ــام إل ــى م ــا كان ــت علي ــه ف ــي زم ــان الس ــلفببب ّ
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وشـريعتها وأحكامهــا هــي لكــل زمــانب و يوجــد مــا يمكــن إضــافته إليهــا ،و فيهــا مــا

يمكن حذفه منهاُ22ب

وقــد فنــد القــرن الك ـريم َزَعـ َـم تأبيــد شــريعة ســيدنا موســى عليــه الســالم وقــول اليهــود
ـود َي ُـد اهلل َم ْ لُولَـة
اليهُ ُ
بانقطا الرسا ت اإللهية من بعـد رسـالته بقولـه تعـالى ُقَالَـت َ
اءُ23ب
ت أَيديه ْم َولُعُنوا ب َما قَالُوا َب ْل َي َدا ُ َم ْب ُسو َ
ق َك َ
طتَان ُينف ُ
ُنلَّ ْ
يف َي َش ُ

وجـاءت بعـد ذلـك شـهادة الرسـول األمـين علـى أن سـيدنا عيسـى ابـن مـريم هـو السـيد

المسيح الـذي بعثـه اهلل بـالحق وبشـر بمجيئـه بنـي إسـرائيل مـن قبـلب فلـم يعـد هنالـك
شك في خطأ التفسير الذي قال به علماء اليهود في هذا الخصوأ ،و زال جارياً

علــى ألســنة ُكهّــانهم إلــى اليــومب ولــم يكــن قــولهم بأبديــة شــريعة ســيدنا موســى عليــه
الس ــالم خط ــأهم الوحي ــد فق ــد رس ــموا لمج ــيء الس ــيد المس ــيح ص ــورة أوحاه ــا خي ــالهم
وتعظيمهم لمجيئه ،فلما أتى السيد المسـيح علـى خـالف هـذ الصـورة أنكـرو وكـ ّذبوا
بهب وقامت تفاسيرهم وتصوراتهم حائالً بينهم وبين اإليمان برسالة حقّةب

وقد تجددت هذ ا عتراضات في زمن سيدنا محمـد فـأعرع عنـه أهـل الكتـاب رنـم
َّ
َس َواق
أن اهلل قد بشرهم بمجيئه َُوقَالُوا َمال َه َذا َّ
ام َوَي ْمشي في األ ْ
الر ُسول َي ْأ ُك ُل الط َع َ
ون َم َعهُ َنذي اًرُ  24ب فبين اهلل فساد هذا الوهم بقوله تعالى َُولَ ُو
لَ ْو َ أ ُْنز َل إلَْيه َملَك فََي ُك َ

ـونُ
َج َعْلَن ــا ُ َملَكـ ـاً لَ َج َعْلَن ــا ُ َر ُجـ ـالً َوللََب ْس ـ َـنا َعلَ ـ ْـيهم َم ــا َيْلب ُس ـ َ
22
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أن أوصـ ـاف
منوهـ ـاً إل ــى ّ

Nahum N. Glatzer, ed., The Judaic Tradition (Boston: Beacon Press, 1972) pp.

488-489
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العظمـ ــة والجـ ــالل والسـ ــلطنة والجمـــال المنسـ ــوبة إلـــى رس ــل اهلل هـ ــي صـ ــفات و ثـ ــار
روحانية متجلّية على هياكلهم النوراء ،ولكن يعجز الناس عن إدراكها لكثافة الحجـب
ّ
التي خلقها خيالهم ،وأبعدهم بها عن الواقع ،فضلّوا عن المقصودب
وس ــلك المفس ــرون للق ــرن المجي ــد عل ــى نم ــط مش ــابه لدمـ ـم الت ــي س ــبقتهم سـ ـواء ف ــي
تجاسرهم وتكالبهم على تأويل المتشابهات بحيـث توهمـوا انقطـا الـوحي اإللهـي رنـم
الوعـ ــود األكيـ ــدة بإرسـ ــال المبعـ ــوثين اإللهيـ ــين كلمـ ــا اسـ ــتدعت ظـ ــروف واحتياجـ ــات

اإلنســانية الهدايــة واإلصــالا ،فــذهبوا فــي تفســير مقــام خــاتم النبيــين إلــى إنكــار بعــث
الرســل مــن بعــد ســيدنا محمــد ،رنــم صـراحة النصــوأ المباركــة علــى العكــس ،فأثــار
كــل ذلــك الشــبهات حــول نبــوءة مجــيء المهــدي ونــزول عيســىب وجــدير بنــا أن نلقــي

نظرة عاجلة على كل من هذ الشبهات بعد أن نستعرع بعع األمثلـة التـي تبـين
تعسف المفسرينب
ّ

أو ً تعسف المفسرين
من المسلّم بـه أن فهـم النصـوأ المباركـة يقتصـر علـى مـا تـد ّل عليـه ألفاظهـا أو
يـسدي إليـه سـياقها ،بــل يجـب أيضـاً أن تــأتي معانيهـا وفقـاً لمـا يتّفــق مـع العقـلب فــال
تقبله عقولهم وهو الذي أكثر من

يتصور من اهلل أن يطالب الناس بأن يسمنوا بما
ّ
لــوم الــذين يعقلــون و يفقهــونب و منــاأ مــن التســليم بــأن تفســيراآليات اإللهيــة

عمل بشري

عاصم له مـن الخطـأ ،ويتوقـف فـي جالئـه ومـدا قربـه مـن الصـواب

علــى علــم المتصــدين للتفســير ،وعلــم هــس ء يختلــف بــاختالف أشخاصــهم واخــتالف
زمانهم ،ويزداد ويرقى مع جهود العلماء ومثابرتهم على البحث والتنقيب علـى مـدا
األيامب فال وجه لإلفاضة في خلع حلل التقديس علـى هـذ الجهـود البشـرية ،خاصـة
وأن لدينا اليوم الكثير من األدلة القاطعة على خطئهاب
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ومـن األمثلــة علــى هـذا الخطــأ مــا زعمـه قــديماً نيــر قليـل مــن المفسـرين أن الســموات
الســبع هــي أجســام مصــمتة صــلبة طبقــات فــوق بعضــها الــبعع ،وزجاجيــة شــفافة

تمنع نفوذ ضوء األجرام المعلقة بها لتزينها ،وأن الشمس تدور حول األرع الساكنة
ـير آليــات القــرن التــي ورد فيهــا
ومــن حركتهــا تعاقــب الليــل والنهــارب وكــان ذلــك تفسـ اً

ف َبَن ْيَنا َها َوَزَّيَّنا َهـا َو َمـا
ذكر هذ الظواهر ،ومنها ُأَ َفلَ ْم َي ْنظُ ُروا إلَى ال َّس َماء فَوقَهُ ْم َكي َ
لَهَـ ـا مـ ـ ْن فُـ ـ ُروجُ 26وقولـ ـه تعـ ـالى ُ َوال َّشـ ـ ْم ُس تَ ْجـ ـري ل ُم ْسـ ـتَقَر لَهَـ ـاُ 27وتمسـ ـكوا بهـ ـذ
التفاس ــير م ــع أن ن ــأ ه ــذ اآلي ــات الكريم ــة وأمثاله ــا يفي ــد أن الش ــمس تج ــري م ــع
استقرارها فهي

تدور حول األرع بل تدور حول محورهاب

والــذي أوقــع المفس ـرين فــي الخطــأ أنهــم أرادوا التوفيــق بــين مــا جــاء فــي القــرن وبــين
النظريات العلمية السائدة في زمانهم مما قال به بطليموس الروماني مثالً عن دوران

ـأولوا اآلي ــات ليتف ــق معناه ــا م ــع تل ــك النظري ــات ،فق ــالوا َّ
أن
الش ــمس ح ــول األرع ،ف ـ ّ
ـر ابـن مسـعود
ُلمستقر لهاُ هي في األصل مستقر لهاب كما ذكـر ابـن كثيـر ُوق أ
واب ــن عب ــاس رض ــي اهلل ع ــنهم والش ــمس تج ــري
سكون ،بل هي سائرة ليالً ونها اًر

مس ــتقر له ــا أي

تفتر و تقفُ28ب

ق ــرار له ــا و

البينـة فـي قولـه تعـالى ُلَ ْـم
ومثال َخ َر للتعسف فـي التفسـير نجـد فـي تفسـير سـورة ّ
َّ
البيَمنـةُ َر ُسـول م ْـن
ين َكفَ ُـروا م ْـن أ ْ
ـين َحتَّـى تَـأْتَيهُ ُم َ
ين ُم ْنفَ مك َ
الم ْشـرك َ
َي ُك َن الـذ َ
َهـل الكتَـاب َو ُ
29
ـأن األحـداث التـي
ب
ـرون
المفس
ـال
ق
ـث
ي
ح
ممـةُ
ص ُحفاً ُم َ
ّ
ّ
اهلل َي ْتلُوا ُ
طهََّرةً ف ْيهَـا ُكتُـب قَي َ
 2٦سورة ق ،ية 6
 2٧سورة يس ،آية ٣٨
 2٨مختصر تفسير ابن كثير ،المجلد الثالث ،ص 1٦3
 2٩سورة البينة ،اآليات من 3-1
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وعــد القــرن الك ـريم بوقوعهــا فــي المســتقبل قــد وقعــت فــي الماضــي فــي محاولــة مــنهم
للتوفيق بين تفسيرهم لهذ اآلية مع زعمهم بانتهاء الرسا ت السماويةب
بأنهـا إشـارة إلـى
فقد ذهب أكثر
البيَمنةُُ إلى القول ّ
ُحتَّى تَأْتَيهُ ُم َ
المفسرين في تفسير َ
ّ
ظهور سيدنا محمد ،فجعلوا معنى اآلية أن أهل الكتاب والمشركين ما زالوا على ما
يبدل حالهمب و يستقيم هذا التفسير
هم عليه من ضالل حتى مجيء اإلسالم الذي ّ
مع قواعد الل ـة العربيـة ،و مـع المعنـى المسـتخلأ مـن سـياق الكـالم ،فضـال عـن
مناقضته للواقعب
فقواعــد اللّ ــة العربيــة واضــحة فــي أ َّ
ُحتَّــىُ إ ّ إذا
ـب بعــد َ
نصـ ُ
َن الفعــل المضــار ُي َ
د ّل عل ــى ح ــدث مس ــتقبل ،30وق ــد ج ــاء الفع ــل ُتَـ ـأْتَيهُ ُمُ منص ــوباً بع ــد حت ــى ،فيك ــون
َن أهل الكتاب والمشركين بـاقون علـى مـا هـم عليـه مـن
المعنى المراد في هذ اآلية أ ّ

البينة مستقبالً ،وتواصل اآليات التالية شرا حال أهـل
اختالف وتفرق إلى أن تأتيهم ّ
تفرقـوا إ ّ بعـد أن جـاءتهم ّبينـة القـرن ،وأنهـم
الكتاب في وقت التنزيل فتبـين أنهـم مـا ّ

ـحفاً
منفكــين علــى هــذا الحــال حتــى تــأتيهم ّ
صـ ُ
البينــة المقبلــة َُر ُســول مـ َـن اهلل َي ْتلُ ـوا ُ
ممةُب و يحتاج اإلنسان إلى جهد كبير لـيفهم اآليـة المباركـة فقـد
ُم َ
طهََّرةً ف ْيهَا ُكتُب قَي َ

لبينـة تنتهـي
أن بظهـور هـذ اا ّ
رتّبها اهلل تعالى بحيث تصـرا بـالمعنى ،فأشـارت إلـى ّ
حالة الشحناء بين الطوائف المختلفة ،وترتيباً على هذا نخرج بالنتائر اآلتية

إن ســيدنا محمــد لــم يكــن المقصــود فــي اآليــة المباركــة ،و الكتــاب الــذي نــزل علــى
ّ
أن اآلية المباركة تشير إلى أكثر من كتاب واحدب ولقد لمس العالّمة
سيدنا محمدب و ّ

محمد فريد وجدي هذ الحقيقة فـي تفسـير لهـذ اآليـة المباركـة بقولـه ُ يـزال الـذين
 3٠أنظر على سبيل المثال :علي رضا ،المرجع في اللغة العربية (دار الفكر العربي ،ط  )2الجزء الثالث ص
 11٧وبطرس البستاني ،محيط المحيط (بيروت ،مكتبة لبنان )1٩٨٧ ،ص 14٦
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كفــروا باإلســالم مــن أهــل الكتــاب والمشــركين مقيمــين علــى مــا هــم عليــه حتــى يــأتيهم
دليــل علــى صــدقه ،وهــذا الــدليل هــو رســول مــن اهلل يق ـ أر علــيهم صــحفاً مطهّ ـرة فيهــا
السويُب
مكتوبات مستقيمة داعية إلى الصراط ّ
أن لفظ ــة منف ّك ــين معناه ــا ال ـ ّـدوام
والخالص ــة كم ــا يق ــول العالّم ــة محم ــد فري ــد وج ــدي ّ
ـإن النـ از والجـدال لـم يتوقّـف بنـزول الرسـالة المحمديـة المباركـة ،وزوالـه
وا ستمرار ف ّ
البينــة المرتقبــة هــي
أن هــذ ّ
منــوط بظهــور ّبينــة أخــرا فــي زمــن نيــر زمــن الرســول و ّ
رسول جديد يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهب

وما هذ إ ّ أمثلة قليلة من جم كثير

نرا موجباً لإلفاضة فيه لبلوغ المقصد ،وهو أن

التفاسير التي كانت في األزمنة ال ابرة سائ ة ومقبولة في حدود ما أوتي أهل تلك األزمنة من
الحق بما أوتينا في هذا
معارف كانت في طور طفولتها ،قد تََبّي َن وثبت خطأُها وانحرافها عن
ّ
العصر من العلوم واألفكار التي تسمح لنا بفهمها على نحو خر أقرب إلى المنطق السليم،

فلم تعد النتائر التي يتوصل إليها اإلنسان بسنوحاته وخياله كافية إلشبا فضوله العلمي ،و
يرضى عقله اليوم إ ّ باكتشاف الحقائق على أساس البراهين الواضحة والحجر القاطعةب فإذا
كان ذلك حظ السلف في فهم اآليات الواضحة الد لة فما بالك في فهمهم لآليات التي احتوت
على أمثلة وكنايات واشارات ومعاريع؟
ثانياً افتراع نهاية الوحي

ســبحان اهلل ترســم ســورة هــود صــورة كاملــة عــن قصــأ األنبيــاء ومــا ورد علــيهمب
َّ
اك إ َّ َب َش اًر م ْثلََنا
ين َكفَ ُروا م ْن قَ ْومه َما َن َر َ
فسيدنا نوا قام يدعو قومه فَقَ َ
المد الذ َ
ال َ
ك اتَّبع َ َّ َّ
ضـل َبـ ْل
ي الـ َّْأري َو َمـا َنـ َرا لَ ُكـم َعلَْيَنـا مـ ْن فَ ْ
ك إ الـذي َن ُهـ ْم أَ َارذلَُنـا َبـاد َ
َو َما َن َار َ َ َ
َنظُُّن ُكم َكاذبي َنُ 31وكذلك سلك قوم عاد مع سيدنا هود ،وقوم ثمود مع سيدنا صالح،
 31سورة هود2٧ ،
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ـدي َن مـع سـيدنا شـعيب ،و ل فرعـون مـع سـيدنا
وقوم لوط مـع سـيدنا إبـراهيم ،وأهـل َم َ
موســى ،واليهــود مــع ســيدنا عيســى ،وأهــل الكتــاب وعبــدة األوثــان مــع ســيدنا محمــدب
َُوا َذا

الحق والهـدا
يتكرر كلّما جاء رسول يدعو الناس إلى
ّ
مسلك واحد وموقف ّ
اءَنــاُ،
قيـ َـل لَهُـ ْـم تَ َعــالُوا إلَــى َمــا أَْنـ َـز َل اهللُ َوالَــى َّ
الر ُســول قَــالُوا َح ْسـ ُـبَنا َمــا َو َجـ ْـدَنا َعلَيــه َب َ
ق سبحانه على هذ الجهالة المهلكـة "أولو كان آباؤهم ل يعلمون شَيئا
وجواب الح ّ
ول يهتدونُ32ب

وايضاحاً لهذ الحقيقة التاريخية ،يقول السيد علي نخجواني في ُمذ ّكراتهُ
صـ َـن ُعوا َّ
َجَيــالهم َع ْهــداً
ت فــي أ ْ
السـ ْـب َ
 -1أمــرت التــوراة اليهــود بــأن يحفظ ـوا الســبت ُلَي ْ
يل َعالَ َمــة إلَــى األََبــدُ 33ويســتد ّل اليهــود بهــذ اآليــة
ـدياًب ُهـ َـو َب ْينــي َوَبـ ْـي َن َبنــي إ ْسـ َـرائ َ
أََبـ ّ
أبديـة شـريعة التـوراة بحيـث يمكـن لهــا أن تت ّيـر أو تتع ّـدل ،وظــاهر
المباركـة علـى ّ
أن األبديـة المشـار إليهـا
مفسروهم عـن ّ
النأ صريح يسيد هذا التخريرب ولكن نفل ّ

بأجل الكون ،وهو مـا يسـتفاد مـن قولـه
أمة بني إسرائيل
َ
في اآلية محدودة َ
بأجل ّ
َجَيالهمُ عهداً أبدياًب ومع ذلك نسخ سيدنا عيسى وسيدنا محمد
ليصنعوا السبت في ُأ ْ
من بعد حكم السبت ،والناسخ والمنسوخ كالهما من عند اهللب

 -2وذكر في اإلنجيل في ثالث مواضع من رسيا يوحنا الالهوتي بأن سيدنا عيسـى

اء الب َد َايةُ َوالمنهَ َايةُُ و ّأنه أيضاً ُاأل ََّو ُل َواآلخ ُرُ ،34وجاء تأكيد قـاطع
هو ُاألَل ُ
ف َو َ
الي ُ
بأبديــة ش ـريعته فــي ثالثــة مواضــع أخــرا
َّ
ع تَـ ُـزو َن َولَكــن َكالَمــي َ
اء َواأل َْر ُ
ُالسـ َـم ُ

32
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35
وفسر القـوم هـذا الكـالم وفقـاً لظـاهر ألفاظـه بمـا يفيـد أن
المسيحب
كالم
أي
َي ُزولُ
ّ
سيدنا عيسى هو خـر الرسـل ،ولـن يبعـث اهلل مـن بعـد دينـاً خـرب ومـع ذلـك ظهـر

حق من عند اهللب
سيدنا محمد وجاء بالقرن الكريم ،وكالهما ّ

بأبديــة ش ـريعة التــوراة وانكــارهم إمكــان ظهــور ُر ُســل مــن بعــد بش ـرائع
فتمســك اليهــود ّ
م ايرة ،قد صرف نظرهم عن البشارات التـي ذكرتهـا التـوراة ،مثـل مـا جـاء فـي قولـه
َّ
ـال
ك اهللُ َبهَــا ُم ْو َســى َر ُج ـ ُل اهلل بنــي إ ْسـ َـرائي َل قَْب ـ َل َموتــه فَقَـ َ
ـار َ
ـي َ
الب َرَك ـةُ التــي َبـ َ
َُو َهــذ هـ َ
الر ُّ
ان َوأَتَـى م ْـن رْب َـوات
اء َّ
اء َوأَ ْش َـر َ
ـار َ
ب م ْن س ْـيَن َ
َج َ
ق لَهُ ْـم م ْـن َسـع َير َوتَـالَ َ م ْـن َجَبـل فَ َ
القُ ْدس َو َع ْن َيم ْينه َن ُار َشرْي َعة لَهُ ْمُ ، 36وفي هذا إشارة إلى مجيء سـيدنا موسـى ُمـن
سيناءُ ،وظهور سيدنا عيسى ُمن سعيرُ ،وبعثة سيدنا محمد ُمن فـارانُ ،وارتف ــا
نداء حضرة بهاءاهلل من مشارف ُالمسجد األقصىُ الذي بارك اهلل حولهب
ونضوا النظر عن قوله ُلَكمني
بأبدية كالم السيد المسيح
ّ
وتشبث المسيحيون أيضاً ّ
ّ
الح َّ
الم َع مـزي َولَك ْـن
ـق أل َََّنـهُ إ ْن لَ ْـم أ َْن َ
َن أ َْن َ
طل ْ
طل َ
ق إَّنـهُ َخيـر لَ ُكـم أ ْ
أَقُو ُل لَ ُكم َ
ـق َ َيـأْتي ُك ُم ُ
37
ـت أ ُْرس ـلُهُ إلَـ ْـي ُكمُ  ،وكــذلك قولــه فــي موضــع خــر َُوال َك ـالَ ُم الَّــذي تَ ْسـ َـم ُع َ
إ ْن َذ َه ْبـ ُ
ونهُ
َّ
َّ
الم َع مـزي ال ُّـرو ُا القُ ُـد ُس
لَْي َس لي َب ْل لآلب الذي أ َْر َسلَني بهَ َذا َكل ْمـتُ ُك ْم َوأََنـا ع ْن َـد ُك ْم َوأَ َّمـا ُ
َّ
ب با ْسمي فَهُ َو ُي َعلم ُم ُك ْم ُك َّل َشيء َوُي َذ مك ُرُك ْم ب ُك مل َما ُقْلتُهُ لَ ُك ْمُ ،38هذا
الذي َس ُي ْرسلُهُ اآل ُ
الم َعـ مـزي الَّــذي َسأُْرس ـلُهُ أََنــا إلَـ ْـي ُكم مـ َـن اآلب ُرو ُا
باإلضــافة إلــى قولــه َُو َمتَــى َجـ َ
ـاء ُ
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ال َح م
ق فَهُ َو َي ْشهَ ُد ليُ
ق الَّذي م ْن ع ْند اآلب َي ْنَبث ُ
الكبرا فيسولونها علـى ّأنهـا إشـارة إلـى حلـول روا القـدس علـى التالميـذ بعـد صـعود
39

ويقأر أهل اإلنجيل هذ البشاارت

السيد المسيح إلى الرفيق األعلىب

أن خطــأ عظيمـاً قــد وقــع مــن كــل األُمــم  -عفـواً أو عمــداً  -فــي تفســير
نـ از فــي ّ
كالم اهلل وفهم مراد نتيجة للتركيز على ما جاء في ية أو يتين وانفال ما جاء في
المفسـرون مـن
نيرهما ،أو تأويل ما جاء في قسـم مـن اآليـات ليطـابق مـا استخلصـه
ّ
نز أيضاً على أن اإلصرار على
يحبذونها وتوافق ميولهم الفكريةب و ا
يات أخرا ّ

يبدل س ّـنة اهلل وخطتـه ،فـرنم إصـرار علمـاء
هذا الخطأ ي ّير من الواقع شيئاً ،و ّ
اليهود علـى أبديـة شـريعة سـيدنا موسـى نعلـم علـى وجـه اليقـين أن سـيدنا عيسـى ابـن
تمسـك النصـارا إلـى
مريم قـد جـاء مـن بعـد ب ّ
ـالحق وب ّـدل شـريعته ،وعلـى الـرنم مـن ّ
اليوم بأن سيدنا عيسى هو األو ُل واآلخ ُـر نعلـم علـى وجـه اليقـين أ َّ
َن سـيدنا محمـد قـد

ـالحق وأ َّ
ـق أُنــزل مــن بعــد التــوراة واإلنجيــل ناســخاً
َن القــرن كتــاب ســماوي حـ ّ
جــاء بـ ّ
ألحكامهمـاب فلـم يمنــع التفسـير الخــاطئ ،و اإلصـرار علـى التفســير الخـاطئ تجديــد

الدين وفقاً لمشيئة اهللب
ـالمية فــي اتقــاء مواضــع الزلــل التــي وقعــت فيهــا
ولـم يــنجح
المفســرون مــن األ ُّمــة اإلسـ ّ
ّ
األمم التي سبقتهاب فظهر في تفسيرهم وتأويلهم ما يبعد معنى الكالم عـن مـراد اهلل،
يقر به أكابر هذ
لكي يصل المفسر إلى مساندة رأيه أو يناصر مذهبهب األمر الذي ّ
األمة ُفإنـه لمـا حـدثت بدعـة الف َـرق ،والتطـاحن المـذهبي ،والتشـاحن الطـائفي ،وأخـذ
أربــاب المــذاهب ،وحــاملو اريــات الفـ َـرق المختلفــة ،يتنافســون فــي العصــبيات المذهبيــة
والسياســية ،وامتــدت أيــديهم إلــى القــرن ،فأخــذوا يوجهــون العقــول فــي فهمــه ُو ُجهــات
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تتفق وما يريدون ،وبذلك تعـددت وجهـات النظـر فـي القـرن ،واختلفـت مسـالك النـاس
فـــي فهمـ ــه وتفسـ ــير  ،وظهـ ــرت فـ ــي أثنـ ــاء ذلـ ــك ظـ ــاهرة خطي ـ ـرة ،هـ ــي تفسـ ــير القـ ــرن

بالروايات ال ريبةببب ومنهم من عني بتنزيل القرن على مذهبـه أو عقيدتـه الخاصـة،
يروجــون
وبــذلك وجــدت تحكمــات الفقهــاء والمتكلمــين ونــالة المتصــوفة ونيــرهم ممــن ّ
لم ــذاهبهم ،ويس ــتبيحون ف ــي س ــبيل تأيي ــدها والدعاي ــة له ــا أن يقتحمـ ـوا حم ــى الق ــرن،

فأص ــبحنا ن ــرا م ــن ُي ـ َـسمول اآلي ــات لتواف ــق م ــذهب ف ــالن ،وم ــن يخرجه ــا ع ــن بيانه ــا
الم ُســوقَةُ لــه ،لكــي تصــلح لمــذهب فــالن ،وبهــذا أصــبح القــرن
الواضــح ،وعرضــها َ
تابعاً بعد أن كان متبوعاً ،ومحكوماً عليه بعد أن كان حاكماًُ40ب
ففـ ــي مواضـ ــع كثي ـ ـرة مـ ــن القـ ــرن الك ـ ـريم يـ ــات يمكـ ــن أن ُيسـ ــتخلأ منهـ ــا معنيـ ــان
متضادان ،وقد انقسم المسلمون في موقفهم من هذ اآليات إلى ف َرقب فذهب البعع
ّ

إلى أن فهم هذ اآليات ليس من الواجبات ألنها من المتشابهات ،وانما الواجب هو
اإليمان بها فقط ،واذا دخلنا في التفاصـيل يكـون مـن تأويلنـا نحـن البشـر ولـيس مـن
كــالم اهللب بينمــا قــال فريــق خــر ُإننــا نستمســك بآيــات التنزيــه ونشــرحها ونحللهــا،
نتعرع لديـات األخـرا مـن مثـل ا سـتواء ،والوجـه واليـدين ،ونتأولهـا تـأويالً يتفـق
و ّ
والتنزيـ ـهببب و نكتفـ ـي باإليمـ ـان ال ـ ـامع باآليـ ـات المتشـ ـابهة ،ألن العقـ ـل يقنـ ـع
بال موعُ41ب

وكذلك الحال بالنسبة لآليات التي تخبر عن معجزات األنبياءب فقد قال فريق بإمكان

المعج ــزات ُف ــالمعجزة أم ــر يظه ــر بخ ــالف الع ــادة عل ــى أي ــدي األنبي ــاء إذا تح ـ ّـداهم

قومهمببب ولرسول اهلل معجزات منها انشقاق القمر له وتسبيح الحصا في يديه ونحـو
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42
ألنها تناقع قوله تعـالى ُ َفلَ ْـن تَج َـد
ذلكُ  ،وذهب فريق خر إلى إنكار المعجزات ّ
43
اآلخـ َـر بــالكفر ،ثــم
ـق
ـ
ي
ر
ف
ـل
ـ
ك
ـى
ـ
م
ور
ل ُسـ َّـنة اهلل تَْبــديالً َولَـ ْـن تَجـ َـد ل ُسـ َّـنة اهلل تَ ْحــويالًُ
َ

انتش ــر ف ــي الدول ــة العباس ـ ّـية تنكي ــل وتع ــذيب المخ ــالفين ف ــي الـ ـرأي وق ــتلهم مم ــا ح ــدا
بــالبعع  -ومــنهم عبيــد اهلل بــن الحســن قاضــي البص ـرة  -إلــى القــول بج ـواز وقبــول

حق ،ويد ّل على ا ختالفب فالقول بالقدر
اآلراء المتعارضة ُكل ما جاء به القرن ّ
صحيح وله أصل في الكتاب ،والقول باإلجبار صحيح وله أصل في الكتاب ،ومـن
قــال بهــذا فهــو مصــيب ،ومــن قــال بهــذا فهــو مصــيب ،ألن اآليــة الواحــدة ربمــا دلّــت

على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادينُ44ب

خالصة القول أن تفسير القرن فيما عدا اآليات التي اشتملت على األحكام ،أمر
جــزم فيــه ومثــار للجــدل وا خــتالفب ومــا انتهــى إليــه المســلمون مــن إجمــا بشــأن
البحث الدقيق ،و يختلـف فـي جـوهر عـن إجمـا

الن ّبيينُ مبنا العاطفة،
ُخاتم ّ
اليهود بأبدية شريعة سيدنا موسى واجما النصارا بأولية و خرية سيدنا عيسىب وقد
سبق لكبار ال ُمعتَزلَـة اإلقـارر بـأن اإلجمـا لـيس دلـيالً علـى صـ ّحة ال ُمج َمـع عليـه45ب
مرحــل وعلــى تــدرير يناســب اســتعداد خلقــه
فــالفيع اإللهــي متصــل وان كــان علــى ا
وط ـاقتهم ُ َو ُك ـ ُّل َش ـيء ع ْن ـ َد ُ بم ْق ـدارُ 46ل ـذا قي ـل أ ّن الحقيق ـة نس ـبّية وليس ـت مطلق ـة
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فروج ،تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون (بيروت ،دار العلم للماليين )١٩٨٣ ،ص ٣٣٩
عمر ّ
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مصداقاً لقوله تعالى ُ َو َما أُ ْوت ْيتُ ْم مـ َن العْلـم إ َ َقلـيالًُ 47أ ّمـا مـا عنـد اهلل فـي خـازئن
علمه ينضب لها معين و تـدخل فـي نطـاق الحصـر ،وفيضـه تعـالى علـى خلقـه
يظهــر مكنــون الكتــاب المحفــوظ مــن ال يــب إلــى الشــهود تحقيق ـاً لل ايــة مــن الخلــق،

ـان
فكيف
يتصور أن يكون لكلماتـه نهايـة؟ ألـم يص ّـرا فـي كتابـه العزيـز ُ ُق ْـل لَ ْـو َك َ
ّ
ت َرمبــي َولَ ـ ْو ج ْئَن ـا بم ْثل ـه
الَب ْح ـ ُر م ـ َداداً ل َكل َم ـات َرمبــي لََنف ـ َد الَب ْح ـ ُر قَْبــ َل أَ ْن تَْنفَ ـ َد َكل َم ـا ُ
َم َدداًُ ،48بل وأكثر من هذا إطالقاً وتأكيداً قوله تعالى ُ َولَ ْو أََّن َمـا فـي األَْرع مـ ْن

ت اهلل إ َّن اهللَ َعزي ـز
َشـ َج َرة أَ ْقـالَم َوالَب ْح ـ ُر َي ُمـ ُّد ُ مـ ْن َب ْع ـد َسـ ْب َعةُ أَْب ُحـر َم ـا َنفـ َد ْ
ت َكل َمـا ُ
49
َحكيمُ
وكلمــات اهلل هــي وحيــه وخطابــه للبشــر ،وكــل كلمــة منهــا وحــي وكتــاب ألجــل مسـ ّـمى

المس ـ ْـي ُح
المالَئ َكــةُ َيــا َم ـ ْـرَي ُم إ َّن اهللَ ُيَب مشـ ُـرك ب َكل َمــة م ْنــهُ ْ
اسـ ُـمهُ َ
قــال تعــالى ُإ ْذ قَالَــت َ
ع ْي َسى ْاب ُن َم ْرَي َمُ 50فسيدنا عيسى عليه السالم ،مع جالل رسالته وعظمة ثار كان
نفــاذ لهــا ،وقولــه تعــالى

ـق ج ـ ّل وعــال كلمــة واحــدة مــن كلماتــه التــي
فــي نظــر الحـ ّ
صـلمي فـي الم ْح َـراب أ َّ
صـ مدقاً ب َكل َمـة
َن اهللَ ُيَب مش ُـر َ
ُفََن َ
ك بَي ْحَيـى ُم َ
المالَئ َكـةُ َو ُه َـو قَـائم ُي َ
ادتْهُ َ
م َن اهللُ  51وقد ذكر أبو عبيدة أن المراد بالكلمة هنا الكتاب أو الوحيب وكذلك كان
دم ونوا وابراهيم وموسى ومحمد وسائر الرسل أولي العـزم ،علـيهم جميعـاً صـلوات

اهلل وسالمه كل منهم كلمة تامة مباركة أحيت من على األرع ونشرت نفحات اهلل
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فـي أرجائهــاب أيمكــن بعــد كــل هـذا التصــريح ،أن نتصـ ّـور انتهــاء الرســا ت الســماوية
بأنه لن يظهر من بعد سيدنا محمد رسول خر؟ أيمكن بعد كل هذا البيان
وا عتقاد ّ
أن كلمات اهلل قد نفذت والعياذ باهلل؟
أن
نتصور ّ
ّ

مــن المسكــد أن مــن بــين الشــبهات التــي أدت بالعلمــاء والمفس ـرين أن ينح ـوا إلــى هــذا

ا تجا السلبي في تفسير القرن وجود عدد من اآليات التي استعصـي علـيهم فهمهـا

فحملوهــا علــى ظــاهر اللفــظ ،ولــو كــان ظــاهر اللفــظ كافيـاً إلظهــار مـراد اهلل لمــا كــان
هناك لزوم لذكر اختصاأ الراسخين في العلم بمعنى المتشابهاتب فاستنتر أكثرهم

انتهــاء كلمــات اهلل وتوقــف رســا ته علــى فهــم محــدود لوصــف القــرن الكــريم لســيدنا

محم ــد ف ــي أح ــد مواض ــعه بأن ــه ُخ ــاتم النبي ــينُب ول ــم يح ــاولوا تحلي ــل ه ــذا الوص ــف
والمعاني المختلفة التي يحملها بين طياتهب

32

خاتم النبيين
ورد وصف سيدنا محمد بأنه خاتم النبيين في موضع واحد من القرن الكريم في

ول اهلل َو َخاتَ َم َّ
ان
َحد م ْن ر َجال ُكم َولَك ْن َر ُس َ
ان ُم َح َّمد أََبا أ َ
مين َو َك َ
النبي َ
ُما َك َ
قوله تعالى َ
اهللُ ب ُك مل َشيء َعليماًُ 52قد حمل المفسرون هذا الوصف على أنه يعني انتهاء
الرسالت السماوية وأن سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم هو خر رسول يبعثه اهلل

إلى الناسب مع أن القول بانتهاء األديان ،وتوقف فيع الرحمن - ،كما رأينا -

لسنة اهلل منذ بدء الخليقة ،ومخالف لما جاء في يات أخرا من الكتابب
مخالف ّ
وهو على أي حال من أخطر األمور على مستقبل البشر الذين وعدهم اهلل

بهدايتهم ،ومورث للحيرة وا رتباك لمناقضته ل ير قليل من أسماء اهلل التي وصف

بها ذاته العليةب
لقد عهدنا تكرار النصح واعادة التحذير وتأكيد التنبيه في الكتب السماوية كلما تعلق
الحديث بأمر ذي أهميـة تـذكرة للنـاسبو يكـاد المـرء يتصـور أمـ اًر أخطـر فـي نتائجـه
ُخــاتَ َم َّ
ـينُ إ ّ فــي
مــن توقــف الهدايــة والرحمــة الربانيــة ومــع ذلــك لــم يــرد ذكــر َ
النبميـ َ
موضــع واحــد فــي القــرن كلــه ،ولــم يــرد مسكــداً بصــورة قاطعــة أو ســياق الحــديث عــن

رس ــا ت اهلل ،وانم ــا ورد ذك ــر مـ ـرة واح ــدة ف ــي مع ــرع الثـ ــناء عل ــى حضـ ـرة الرس ــول
أمـته ،وتركت اآليـة الكريمـة المجـال واسـعاً لفهـم كلمـة خـاتم
وتميـيز على باقي رجال ّ
 -بفتح التاء  -علـى أنهـا تعظـيم لقـدر الرسـول بـين األنبيـاء ،بمعنـى ّأنـه لـيس كأحـد

من رجال العرب فحسب بل هو أيضاً رسول من اهلل وزينة األنبياءب
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و يمكن فهـم معنـى ُ َخـاتَ َم َّ
ـينُ والمـراد مـن اآليـة علـى الوجـه الصـحيح بمعـزل
النبمي َ
عن المناسبة التي نزلت فيها ،وأخذ سياق الكالم في ا عتبار ،ولع ّل هذا هو الخطأ

أن النبـي -
الذي أشكل فهمهاب وتـتلخأ الظـروف التـي أحاطـت بنـزول هـذ اآليـة ّ
نبوتــه زيــد بــن
ولــم تكــن لــه ذرّيــة مــن الــذكور علــى قيــد الحيــاة  -كــان قــد ّ
تبنــى قبــل ّ
الحارثــة ،الــذي كــان مــن بــين أوائــل مــن دخلــوا فــي اإلســالم ،وكــان يــدعى زيــد بــن

ـأن زيــد قــد يــرث النبـ ّـوة مــن
بحبــه لرســول اهلل ،فســاور الــبعع شـ ّ
محمــد ،واشــتهر ّ
ك بـ ّ
بعــد علــى نــرار مــا جــرا بــين أنبيــاء بنــي إســرائيل وجــاء ذكــر فــي ســورة األنبيــاء،

فسيدنا إسحاق ويعقوب ونوا وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا
ويحيــى وعيســى واليــاس كلهــم أو د ســيدنا إبــراهيم أب األنبيــاءب أ يمكــن أن يكــون

ك ببيان منزلة سيدنا محمد ونفي النبوة من
مراد اهلل من هذ اآلية إذن قطع دابر الش ّ
ـان ُم َح َّمـد أََبـا
ُمـا َك َ
بعد بدون المسـاس بـدوام مجـيء رسـل اهلل؟ فنـزل قولـه تعـالى َ
أَ َحد م ْن ر َجال ُكم َولَك ْن َر ُسو َل اهلل َو َخاتَ َم الَّنبميـي َنُ 53وقـد ذكـر القـاموس اإلسـالمي فـي
المفسرين إلى أن المقصود من خاتم النبيين (بتاء
شرا خاتم األنبياء ُيذهب بعع
ّ

مكسورة) أي أن الرسول

يكون له ابن يصبح من بعد نبّياًُ54ب

وش ــعر المفس ــرون أن ذك ــر ُخ ــاتم النبي ــينُ ف ــي ه ــذا الس ــياق يكف ــي ف ــي ح ـ ّـد ذات ــه
وح َّج ـةً
ســتنباط حكــم عــام يبــدل سـ ّـنة اهلل فــي إرســال رســله ومبعوثيــه لهدايــة النــاس ُ

علــيهم ،علــى النحــو الــذي رأينــا ســابقاًب فــالزعم بتبــديل هــذ السـ ّـنة التــي قــال تعــالى
ك م ْن ُر ُسلَنا َو َ تَج ُد ل ُسَّنتَنا تَ ْحويالًُ 55يحتـاج إلـى دليـل
عنها ُ ُسَّنةَ َم ْن قَ ْد أ َْر َسْلَنا قَْبلَ َ
 53المرجع السابق
 54أحمد عطية ،القاموس اإلسالمي (القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية)1٩٦٦ ،الجزء الثاني ،ص 1٩5
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قاطع ،فاستندوا إلى ُح ّجـتين جديدتين أو هما أن اإلسـالم هـو الـدين الوحيـد المقبـول
لدا اهلل ،وثانيتهما أن الرسل هم أيضاً أنبياء ،فإذا فسرنا سيدنا محمـد خـاتم النبيـين

الح َّج ـةَ األولــى
علــى أنــه خــرهم فــذلك يعنــي أيض ـاً أنــه خــر المرســلينب وســنناقش ُ
ـأن خـاتم النبيـين
الخاصة باإلسالم فـي الفصـل التـالي ،ونكتفـي هنـا بمناقشـة ال ّـزعم ب ّ
تعني أيضـاً خـاتم المرسـلين رنـم عـدم ذكـر مـا يفيـد ذلـك فـي أي موضـع مـن القـرن

الكريمب

ُخــاتَ َم َّ
ـينُ
ـنأ القــرن الكـريم ،حــائز لمقــامين “ َر ُسـ َ
ـول اهللُ و َ
النبميـ َ
فســيدنا محمــد ،بـ ّ
ولـو فرضـنا جــد ً أن خـاتم النبيــين تعنـي خـرهم  -رنــم أن هـذا الفــرع يتفـق مــع

56

ســياق الــنأ  -فإنــه بــدون شــك

يفيــد أنــه خــاتم المرســلينب ولكــن ذهــب كثيــر مــن

الناس إلـى تعميمـه ليشـمل الرسـالة أيضـاً ،والـذين يقولـون بهـذا الـرأي لـم يفطنـوا إلـى
الفصل الصريح في اآلية المباركة بين منزلة النبي ومقام الرسول ،فالرسول هو من

يبعثه اهلل بشريعة والنبي من يسوس الناس وفقاً لشريعة موجودة ،وقد ذكر القرن أن

بعع الرسل كانوا أيضاً أنبياء كقوله ُ َوا ْذ ُك ْر في الكتَاب ُم ْو َسى إَّنـهُ َكـا َن ُم ْخلصـاً
57
أ القـرن بعضـهم فقـط بهـذا
َو َكا َن َر ُسـو ً َنبيـاُ ولـو كـان كـل الرسـل أنبيـاء لمـا خـ ّ

الوصفب

فصــله
أم ــته فــي ش ـ ّ
ك مــن أمــر الفصــل بــين المقــامين ،بــل ّ
ولــم يتــرك ســيدنا محمــد ّ
ـي ،ولكـن
ـي خلفـه نب ّ
تفصيال بقوله ُكانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلّما هلـك نب ّ
نبي بعدي فسيكونون خلفاء فيكثرونُ58ب
ّ
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ـأن
أن النب ّـوة أع ّـم مـن الرسـالة ،ثـم ينتهـون إلـى القـول ب ّ
ومع ذلـك يـذهب الـبعع إلـى ّ
ـأب وكـل ذلـك تخـرير وتعقيـد ،واألمـر سـهل الرسـول
خاتم األع ّـم معنـا خـاتم األخ ّ
يـأتي بالكتـاب والشـريعة ،والنبــي

يـأتي بكتـاب و بشـريعة ،وانمــا هـو علـى شــريعة

الرســول ،بمعنــى ّأنــه يــدبر شــسون األمــة فــي ظ ـ ّل الشــريعة التــي أتــى بهــا الرســولب
األمة قد يتحقّق ب ير النبي ،قـد يتحقـق باألئمـة أو بالخلفـاء ،كمـا ورد
وتدبير شسون ّ

في الحديث الشريف ،ولكن

تأتي الرسالة والشريعة إ ّ على يد رسول ،فكيف يقال

النبوة يعني ختم الرسالة؟ لمـاذا يعقّـد البشـر األمـور
بأن النبي هو الرسول ،و ّ
ّ
أن ختم ّ
على أنفسهم ،ويريدون بها العسر واهلل تعالى يريد اليسر؟

ونحن بهذا التساسل نهيـب بالنـاس أن يح مك ُمـوا عقـولهم وحـدها ،فالعقـل قـد يخطـئ،
ولكننــا نهيــب بهــم أن يرجع ـوا أيض ـاً إلــى النصــوأ المباركــة التــي تخطــئب وقــد
ّ

اختأ اهلل تعالى رسله بالكتـاب والشـريعة ،وقَص َـر وظيفـة النبـي علـى تـدبير شـسون
ّ
األمة وتروير الدين من بعد الرسـول ،واسـتبدل سـبحانه وتعـالى فـي دورة اإلسـالم -
ّ
األعم في هذ الحالـة
باألئمة والخلفاء ،فما لنا
بمعنا الخاأ  -األنبياء
ّ
ّ
باألخأ و ّ
الواضحة الصريحة؟ المسألة في ناية البساطةب الرسول والنبـي همـا بمثابـة األصـل
ـإن األصـل بـاق،
والفر  -الرسول أصل والنبي فر  ،فإذا قال تعالى بانتهاء الفـر ف ّ
أما إذا قال تعالى بانتهاء األصل أي الرسـول ،عندئـذ فصـل الخطـاب  -فـال رسـول
ّ

النبوة ،فلماذا يقول البشر ما
و نبيب واهلل تعالى لم يقل بختم الرسالة ،بل قال بختم ّ
الحق سبحانه وتعالى وهو أعلم بمراد ؟
لم يقل به
ّ

ك م ْن َر ُسول َو َ َنبي إ َّ إ َذا تَ َمَّنىُ ،59قـال النسـفي
قال تعالى َُو َما أ َْر َسْلَنا م ْن قَْبل َ
ُوهذا دليل واضح علـى ثبـوت الت ـاير بـين الرسـول والنبـي بخـالف مـا يقولـه الـبعع
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ّأنهما واحدب وسئل النبي عن األنبياء فقال مائة ألـف وأربعـة وعشـرون ألفـا فقيـل كـم
جم نفيرُب
الرسل منهم فقال ثالثمائة وثالثة عشر ّ

النبي ــينُ عل ــى الوج ــه
يمك ــن أم ــام ه ــذ الحق ــائق أن يت ـ ّ
ـردد إنس ــان ف ــي فه ــم ُخ ــاتم ّ
الصـ ــحيح ،فحتـ ــى علـــى فـ ــرع أن خـ ــاتم النبيـ ــين تعن ــي خـ ــرهم فإنه ــا تفيـ ــد خـ ــتم

الرسا ت اإللهية على اإلطالق ،و يمكن تصور الحيـاة بـدون هـذ الرحمـة والهدايـة

اإللهيتـينب وتفريعـاً علـى هـذا يكــون القـول بعـدم ظهـور رســول مـن بعـد سـيدنا محمــد

انحرافاً عن صريح نأ كتاب اهللب

نضـ ـوا نظ ــرهم ع ــن اإلش ــارات والبش ــارات العدي ــدة
واألده ــى م ــن ذل ــك أن المفسـ ـرين ّ
سنة
المنبئة عن مجيء رسول من بعد سيدنا محمد ،وأهملوا اآليات المتكررة بتأكيد ّ

اهلل وتتابع رسله ودوام فيضه ،ليبنوا رأيهـم بانتهـاء األديـان علـى لفظـة منفـردة وردت

في موضع واحد في الكتاب و تفيد ا نتهاء على وجه القطع واليقينب ثم دأبوا على
تكرار ذلك في كل مناسبة لكي ي رسوا في أذهان الناس بالتكرار ما لم يرد به نـأ

على محمل اليقينب
ـأن رسـولها خـاتم الرسـل ،ودينهـا ختـام األديـان،
أن كـل أمـة اعتقـدت ب ّ
فقد رأينا سـابقاً ّ
أمـة اليهـود التـي أص ّـرت علـى هـذا الـزعم مـرتين بقولهـا أن اهلل أمسـك
وعلى األخأ ّ
ـرد
عــن إرســال الرســل بعــد ســيدنا موســى وبــه انقطــع الــرزق الروحــاني عــن البشــر ،فـ ّ
ســبحانه وتعــالى علــى هــذا ا فتئــات بلــومهم علــى إص ـرارهم علــى الباطــل وتكــذيبهم

البيَمنـات فَ َمـا زْلـتُم فـي
وس ُ
ـف م ْـن قَْبـ ُل ب َ
ـاء ُكم ُي ُ
للسيد المسيح ثم لسيدنا محمد ُ َولَقَ ْد َج َ
ُّ
ث اهللُ م ْـن َب ْعـد َر ُسـو ً َكـ َذل َ
اء ُكم به َحتَّى إ َذا َهلَ َ
ك ُقْلتُم لَ ْن َي ْب َع َ
َشك م َّما َج َ
ك ُيضـل اهللُ
َم ْن ُه َو ُم ْسرف ُم ْرتَابُ ،60وأعاد لومه فـي موضـع خـر بعبـارة أشـ ّد وأقسـى فـي قولـه
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ود
اليهُ ُ
تعالى ُقَالَت َ
ـاءُ،61
ـق َكيـ َ
ُينفـ ُ
ـف َي َشـ ُ

طتَان
ت أَيديه ْم َولُعُنوا ب َمـا قَـالُوا َب ْـل َي َـدا ُ َم ْب ُسـو َ
َي ُد اهلل َم ْ لُولَة ُنلَّ ْ
ـرزاق
فــالمراد هنــا لــيس بســط الــرزق المــادي الــذي يفــيع بــه الـ ّ

على المسمن ونير المسمن ولكن المراد هو الرزق الروحاني الذي يختأ به اهلل من

هو أهلهب
ث ــم يبس ــط س ــبحانه وتع ــالى س ـ ّـنته الت ــي ل ــم تتب ـ ّـدل ول ــن تت ّي ــر عل ــى ط ــول األزم ــان،
ويضعها أمام الناس كقانون أساسي واضح كل الوضوا ُثَُّم أ َْر َسْلَنا ُر ُسلََنا تَتْ َرا ُك َّل
َّ
ـاء أ َّ
ـث فَُب ْعــداً لقَــوم َ
َحاد ْيـ َ
ضــهُم َب ْعض ـاً َو َج َعْلَنـ ُ
ـاهم أ َ
ُم ـةً َر ُســولُهَا َكــذ ُبوُ فَأَتَْب ْع َنــا َب ْع َ
َمــا َجـ َ
62
ُّـون َعلَ ْـي ُكم
ونُ وكذلك قولـه تعـالى َُيـا َبنـي َد َم َّ
إمـا َيـأْتَيَّن ُكم ُر ُسـل م ْـن ُكم َيقُص َ
ُي ْسم ُن َ
ونُ63ب
َصلَ َح فَالَ َخوف َعلَْيهم َو َ ُه ْم َي ْح َزُن َ
َء َاياتي فَ َمن اتَّقَى َوأ ْ

أن فهــم البشــر آليــات اهلل لـيس بمفــازة عــن الخطــأ فــي بلــوغ مـراد اهلل
نخـرج ممــا ســبق ّ
خصوصا في تأويله لآليات التي جعل اهلل بـيانها وتأويلها من اختصاصه تعـالى فـي

يوم موعودب فـالقرن الكـريم ،وصـف سـيدنا محمـد بخـاتم األنبيـاء ،ولـم يـذكر فـي أي
موضــع مــن كتابــه العزيــز انتهــاء الــدين ،و انقطــا الــوحي ،و توقــف الرســا ت
السماوية ،بل أ ّكد تعاقبها واستمرار الهداية اإللهية ولـو أراد تعـالى أن يكـون القـرن
محملـة بالتأكيـد علـى س ّـنته فـي
الكريم ختام هدايته لما جاءت فيه يات كثيرة أخرا ّ
إرسال الرسل ،ولعن األمم السابقة لقولهم بأبدية كتابهم وانتهاء كلماته تعالى التي
تكفي بحور العالم وأشجار لكتابتهاب
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و شيء يساعد الطالب الصادق على الفهم الصحيح ،نير إنماع العين عن كـل
شــيء ســوا نــور اهلل ،وصـ ّـم األذن عــن كــل صــوت ســوا صــوت اهلل ،فهــذا كلّــه مــن
مســتلزمات التحـ ّـري عــن الحقيقــة ،حتــى يــرا كــل إنســان بعينــه ،ويســمع بأذنــه ،ويفهــم
يوجد نبأ أعظم من نبأ ظهور الموعود ،و نكبة

ألنه
بعقله ،و يتّبع المعرضينب ّ
ـق وصــفاء الطوّيــة ،وســالمة
أشــد مــن اإلعــراع عــن هــذا النبــأ العظــيمب فتحـ ّـري الحـ ّ
ـق ،والـدهن الـذي ي ـ ّذي مصـباا التقـوا ،كمـا
القلب ،هي النور الذي يهدي إلـى الح ّ
قال تعالى ُ َواتَّقُوا اهللَ َوُي ْعلم ُم ُكم اهللُُ64ب
والمتوجــه إلــى اهلل
ويسمع بأذنه

يعلّــق إيمانــه علــى رأي ال يــر ،بــل يف ّكــر بعقلــه ،وينظــر بعينــه

بأذن اآلخرين ،و يتـرك للتقاليـد أن تقـف حجـر عثـرة فـي سـبيله إلـى

اهلل ،فكم من التقاليد والعـادات القديمـة تركناهـا ،وكـم مـن نظرّيـة قديمـة أخلـت مكانهـا
فإنـه يظـل
ألخرا جديدةب وان لـم يجتهـد اإلنسـان ويفـتح ذهنـه للنـداء اإللهـي الجديـد ّ

ف ـي ظلم ـات التقلي ـد م ـردداً م ـا قال ـه األول ـون ُإَّن ـا َو َج ـ ْدَنا َبا َءَن ـا َعلَ ـى أُ َّم ـة َواَّن ـا َعلَ ـى
َءاثَارهم ُم ْهتَ ُدو َنُ65ب

تحتملها ألفاظ اآليـة

أما السبب األساسي الذي حدا بالمفسرين على استنباط معان
ّ
أن خ ــتم النب ـ ّـوة يعن ــي ض ــرورة خ ــتم
الم ــذكورة ه ــو كم ــا  -ذكرن ــا س ــابقاً  -افت ارض ــهم ّ

الرســالت اإللهيــة وانتهائهــا ،وبــذلك اســتبعدوا إمكــان ظهــور رســول َخـ َـر بعــد ســيدنا
فسـروا كـل إشـارة إلـى رسـالة إلهيـة فـي المسـتقبل علـى ّأنهـا ب ّـد أن
محمد ،ومـن ثـم ّ
تجنـب الفـروع المسـبقة واعتــنى ببيـان
أن ا جتهـاد ّ
تعني رسالة سيدنا محمـدب ولـو ّ
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لتجنبـت تفاسـيرهم المثالـب واهتـدا بهـا
الحقيقة المـذكورة فـي الكتـاب كمـا وردت فيـه ّ
قوم كثيرب
و أظهــر اليــوم مــن الحاجــة إلــى التجديــد والهدايــة واإلصــالا فــي عــالم مضــطرب
صـرفته الماديــات عـن الروحانيــاتب وهكـذا سـ ّـد هــذا التفسـير أبــواب الهدايـة فــي وجــه
لمدعي اإلصالا
المسمنين وصرفهم عن اتبا من بعثهم اهلل بالحق ،وأفسح الميدان ّ
الذين رّكزوا حركاتهم على هذ التفاسير المنحدرة في وهدة الظنون واألوهام ،وتـزعم
أن الفيع اإللهامي ،والوحي اإللهي قد انقطع إلى األبد بعد النبـي فـال يظهـر بعـد
إ ّ المصلحونب
العامـة فـي حيـاتهم التـي جفّـت
ولهذا يردد البعع أنشودة اإلصـالا التـي يطـرب لهـا ّ
أن المنـ ــادين باإلص ــالا يس ّسسـ ــون
روحانيته ــا بانتش ــار المفاســـد والش ــرورب وطالم ــا ّ

دعــوتهم علــى المعتقــدات واألفكــار والتفاســير المألوفــة عنــد النــاس فــال بـ ّـد أن يجــدوا
األم ــة مفتـ ــتة ب ــالطرق والش ــيع والم ــذاهب
الكفاي ــة م ــن المري ــدين ،وطالم ــا ّ
أن وح ــدة ّ

مد قام في
استجد و
المتعددة فلن تضيق رقعتها في وجه المزيد مهما
يستجد؟ وكل ّ
ّ
ّ
ّ
مجرد عنوان يخلب األلباب،
األمة زعم ّ
أن نايته اإلصالا ،فما هو اإلصالا؟ أهو ّ
ّ
أو أفكار عارضة توهم بت يير سطحي يجلب األتبا ؟

إن اإلصــالا الــديني هــو تخلــيأ المعتقــدات الدينيــة مــن ش ـوائب الخ ارفــات واألوهــام
التي تدخل عليها بمرور الوقتب واإلصالا هو إذكاء روا الدين التي يعتريها الفتور
َّ
طا َل َعلَيه ُم
اب م ْن قَْب ُل فَ َ
ين أُوتُوا الكتَ َ
بمرور الزمن كما قال تعالى َُو َ َي ُكوُنوا َكالذ َ
ت ُقلُوُبهُم َو َكثير م ْنهُم فَاسقُو َنُ ،66واإلصالا هو تشريع األحكام المناسبة
األَ َم ُد فَقَ َس ْ
لمعالجـ ــة مـ ــا يواجـ ــه حاجـ ــات البشـ ــر وفق ـ ـاً لظـ ــروف الحيـ ــاة ومقتضـ ــيات العصـ ــرب
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واإلصــالا هــو إخضــا الــنفس البشــرية للمبــادئ والمثــل التــي ترقــى بالناســوت إلــى
علياء الملكوتب
واإلصالا بهذا المعنى هو جوهر الرسالت اإللهية وعمل أوكله اهلل إلى رسـله الـذين
يبدأ كل منهم حلقة جديدة من حلقات خطة إلهية متدرجة لسـمو اإلنسـان إلـى معـارج
الكمــال الروحــاني ،واإلصــالا هــو النــور الــذي هــدا األنــام منــذ بــدء الخلــق ومــا زال

ـدر
يقـود اإلنسـانية قــدماً فـي الطريـق الممتــد بامتـداد الــدهرب ولـم نـر فــي التـاريخ مصـ اً

هابــة مــن ريــاع رحمــة اهلل ،رقيقــة منعشــة
لإلصــالا نيــر هــذاب فاإلصــالا نســمة ّ
تحرك عقول الناس وقلوبهم كما
شافية محيية خالّقة بقدر ما هي قوية شديدة ثائرةّ ،

تحرك الريح البحار الساكنة ،وترفع األفكار نحو فاق الرقي ،وتـدفع باأليـدي للعمـل
ّ
في مختلف الميادينب
كنا بصدد ب بعد أن رأينا فيما تقدم مدا تمسك كل أمـة بـأن شـريعتها
ونعود إلى ما ّ
هــي خــر الشــرائع وأكملهــا ،رنــم تنــاقع هــذا ا عتقــاد مــع تبشــير كتابهــا المقــدس
بمجــيء مبعــوث إلهــي مقبــلب وظهرهــذا التنــاقع علــى وجــه الخصــوأ بــين اعتقــاد

ُخاتَ َم َّ
ينُ على ّأنه يعني انتهـاء
المسلمين بنزول سيدنا المسيح وبين تفسيرهم َ
النبمي َ
النبوة والرسالة بسيدنا محمـدب ولرفـع هـذا التنـاقع ذهـب الـبعع بـأن مجـيء سـيدنا
المســيح لــن يتوافــق مــع تنزيــل شــر جديــد ،ولكــن هــذا التفســير
النبوة ،كما أنـه

يتفــق ومفهــوم خــتم

يتفـق مـع اإلصـالا الجـذري الـذي سـيقوم بـه السـيد المسـيح لنشـر

العدل واقرارالسالم وتجديد الشر  ،كما جاء في العديد من األحاديث الشريفة ،وكلها
تقتضي تشريعاً جديداً ،فيكون من الصـواب أو األكثـر صـواباً أن نفهـم خـاتم النبيـين

على نحو أكثر اتساقاً مع النصوأ المباركة وعلـى ضـوء المبـدأ الثابـت بـأن الـدين
عند اهلل واحدب
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ولنتمعن في قوله تعالى ُ َش َر َ لَ ُك ْم م َن َّ
الدين َما
ّ
َن أَق ْي ُمـوا
َو َما َوص ْ
َّيَنا بـه إ ْب َـراه ْي َم َو ُم ْو َسـى َوع ْي َسـى أ ْ

ـك
َوصَّى به ُنوحـاً َوالَّـذي أ َْو َح ْيَنـا إلَْي َ
67
أن
ن
ـي
ب
لنت
ين َو َ تَتَفََّرقُـوا ف ْيـهُ
ّ ّ
الـ مد َ

أن الــدين واحــد ،مــع أن األحكــام مت ّي ـرة وفق ـاً لمشــيئة اهلل
القــرن الك ـريم ص ـريح فــي ّ
وحكمتــه وتبعـاً لمقتضــيات الزمــان ،بــل قــد تقتضــي الحكمــة ت ييــر األحكــام حتــى فــي

زمن الرسـول نفسـه ،كمـا حـدث فـي تبـديل القبلـة ،وكمـا اقتضـى نسـخ بعـع األحكـام

بعــد تنزيلهــاب فيكــون مــن األحــرا إذاً أن تتبــدل أحكــام الشــرائع المتتاليــة رنــم ثبــات

أن إســالم العبــد وانقيــاد إلرادة اهلل  -وهــو أصــل
أصــولها وثبــوت وحــدتها ،بمعنــى ّ
أمـا األحكـام المتفرعـة عـن هـذا األصـل والتـي تحكـم
الدين  -واحد في كل األديـانّ ،
سلوك الناس فهي مختلفة من رسالة إلى أخراب فدين اإلسالم إلى اهلل الذي أمر به
سيدنا محمد المسلمين ،هو نفس اإلسالم إلى اهلل الذي أمر به سيدنا نوا ،وابراهيم،
وموســى ،وعيســى علــيهم صــلوات اهلل أجمعــين ،مــع اخــتالف شــريعة كــل مــنهم عــن
سواها في تفاصيلها وشعائرهاب

ووحدانيـ ــة الـ ــدين نتيجـ ــة طبيعيـ ــة لتسـ ــليمنا بوحدانيـ ــة اهلل ألن الـ ــدين كالمـ ــه وارادتـ ــه
تتصفان بصفتهب ووحدانية الرسا ت السماوية تستتبع اتحاد المظاهر اإللهيـة الـذين

مبشر حوارييه بمجـيء سـيدنا محمـد
يحملون هذ الرسا تب لقد قال السيد المسيح
اً

ب ثَُّم تي إلَـ ْي ُكمُ ، 68كمـا قـال لهـم فـي موضـع خـر مب ّشـ اًر بمجـيء سـيدنا
ُأََنا أَ ْذ َه ُ
69
محمد ُإ ْن لَ ْم أَْنطَل ْق َ َي ْأتي ُك ُم ال ُم َعمزيُ ثم أضـاف إلـى ذلـك ُإ َّن لـي أُ ُمـو اًر َكثيـ َرةً
الح م
ق فَهُ َو
اء َذ َ
اك ُرو ُا َ
أَْيضاً ََألََقُو َل لَ ُك ْم َ تَ ْستَط ْي ُعو َن أَ ْن تَ ْحتَملُوا َ
اآلن َوأَ َّما َمتَى َج َ
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ُي ْرش ُد ُك ْم إلَى َجميع ال َح م
قُ ، 70ومعنى هاتين العبارتين ومقصـدهما عنـد أهـل الحقيقـة
يعبـر عنهـا
والعرفان واحد ألن اختالفهما الظـاهر يرجـع إلـى ا
المرتـب المتعـددة التـي ّ

المرتــب بــين منزلــة التجريــد ومنزلــة التعيــينب
ا
المتحــدثون باســم الهويــة وتختلــف هــذ
فمثل مرتبة التجريد ما عنـا سـيدنا محمـد مـن قولـه ُأََنـا ع ْي َسـىُ ،حيـث ينعـدم فـي
هذا المقام أي فرق أو تفاوت بينهما ،و ُيرا في مهامهما تفاوت من حيث الجوهر،
ألن كالهما يعرب عن إرادة اهلل الواحد ،وكالهما يمجد ذكـر وثنـاء تعـالىب فالحقيقـة

التي ما دأبت ترددها يات الكتـب المقدسـة وكلمـات المبعـوثين بهـا هـي أن للمظـاهر
اإللهية الذين يبعثهم اهلل إلى بني اإلنسان حالتين ُحالة هم فيها في علياء التجريـد،
ومجتمعــون فــي هيكــل التفريــد ،ولــيس لهــم فــي هــذ المرتبــة ســوا وصــف واحــد واســم

األحديــة بحيــث يصــدق
واحــد ،و تحــركهم إ ّ مشــيئة واحــدة ،ويعكســون جميعـاً أنـوار
ّ
َحــد مـ ْـنهُمُ ، 71وهــو ذات
علــيهم فــي هــذا المقــام وص ـف اهلل تعــالى ُ َ ُنفَـ مـر ُ
ق بـ ْـي َن أ َ

َمــا َّ
ـون فَأََنــاُ وهــذا المقــام
الحالــة التــي أعــرب عنهــا الرســول األمــين بقولــه ُأ َّ
النبُّيـ َ
مقــدس عــن الكث ـرة وع ـوارع التعـ ّـدد ولهــذا يقــول تعــالى َُو َمــا أ َْم ُرَنــا إ َّ َواحـ َـدةُ، 72
ونني عن البيان أ ّن مظاهر األمر الواحد شأنهم واحد ونايتهم واحدةب
ّ
وللمظاهر اإللهية أيضاً حالة هم فيها على مستوا العالم المشهود حيث ينزلـون إلـى
الرتبـة البشـرية وهــو مقــام التفصــيل

التجريــد ،فيكـون لكــل مــنهم شــأن خــاأ ،وأمــر

متميــز ،وأمــر بــديع وشــر جديــد ،وهــو المقــام الــذي وص ـفه تعــالى
مقـ ّـرر ،ووصــف ّ
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َّ
الر ُســل فَ َّ
ضــهُ ْم
ـك ُّ
بقولــه ُتْلـ َ
ـع َب ْع َ
ض ـْلَنا َب ْع َ
ضــهُ ْم َعلَــى َب ْعــع مـ ْـنهُ ْم َمـ ْـن َكلـ َـم اهللُ َوَرفَـ َ
البيَمنات َوأََّي ْدَنا ُ ب ُروا القُ ُدسُ73ب
َد َر َجات َو تَْيَنا ع ْي َسى ْاب َن َم ْرَي َم َ

ونظ ـ اًر خــتالف هــذ الم ارتــب والمقامــات تظهــر بيانــات وكلمــات المظــاهر اإللهيــة
مختلف ــة تبعـ ـاً للمنزل ــة الت ــي يتح ــدثون منه ــا ،وا ّ ف ــي الحقيق ــة تعتب ــر جميعه ــا ل ــدا
العارفين بمعضالت المسائل اإللهية في حكم كلمـة واحـدةب ولكـن لعـدم معرفـة أكثـر

النــاس به ــذ المقام ــات يخ ــتلط عل ــيهم األم ــر وتس ــري إل ــى قل ــوبهم الريب ــة م ــن ج ــراء
اختالف الكلمات الصادرة من تلك الهياكل المقدسةب
ُخ ــاتَ َم َّ
ـينُ
ولع ــل م ــن أق ــوا األدل ــة عل ــى أن وص ــف َ
النبمي ـ َ
المبعوثين من اهلل مستقبالً كما جـاءوا فـي الماضـي ،الوعـود والبشـارات التـي أوردهـا

يتع ــارع م ــع مج ــيء

القرن ورددتها األحاديـث الشـريفة عـن مجـيء المهـدي وعيسـى إلصـالا العـالم بعـد
أن يستشري فيه الفساد والظلم والعدوانب
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ظهور المهدي وعيسى
يح ع ْي َسى ْاب َن َم ْرَي َم َر ُسو َل اهلل َو َما
المس َ
قال تعالى في سورة النساء َُوقَ ْوله ْم إَّنا قَتَْلَنا َ
َّ
اختَلَفُـوا فيـه لَفـي َشـك منـهُ َمـا لَهُ ْـم بـه م ْـن
ين ْ
صلَُبوُ َولَك ْـن ُشـبمهَ لَهُ ْـم َوا َّن الـذ َ
قَتَلُوُ َو َما َ
َّ
َّ
ـان اهللُ َعزيـ اًز َحكيمـاً َوان مـ ْن
عْلم إ اتمَبا َ الظ من َو َما قَتَلُوُ َيقيناً َب ْل َرفَ َعـهُ اهللُ إلَيـه َو َك َ
َّ
ون َعلَيه ْم َشهيداًُ 74والواضح أن
أْ
امة َي ُك ُ
وم القَي َ
َهل الكتَاب إ لَُي ْسمَن َّن به قَْب َل َموته َوَي َ
الحديث في هذ اآليات عن السيد المسيحب
ولكــن اختلــف المفســرون فــي معنــى ُقَْبـ َـل َموتــهُ فــذهب ال البــة إلــى أن اآليــة تبشــر
بـيوم الجمع عندما يسمن كل أهل الكتـاب بسـيدنا عيسـى قبـل موتـه  -أي المسـيح -

في مجيئه الثاني ،وذهب البعع إلى أن اآلية تعني أن كـل أهـل الكتـاب فـي لحظـة
مــوتهم يسمنــون بســيدنا عيســىب وينقــل ابــن كثيــر عــن ابــن جريــر قولــه ُوأولــى هــذ
يبقــى أحــد مــن أهــل الكتــاب بعــد نــزول

األقــوال بالصــحة القــول األول ،وهــو أنــه

عيسى عليه السالم إ ّ من به قبل موت عيسى عليه السالمُ.

ويعل ــق اب ــن كثي ــر علـ ـى ذل ــك بقول ــه ُ ش ــك أن ه ــذا ال ــذي قال ــه اب ــن جري ــر ه ــو
الصحيح ،ألنه المقصود من سياق اآلي في تقرير بطالن مـا ادعتـه اليهـود مـن قتـل

عيسى وصلبه ،وانه سينزل قبل يوم القيامة ،كما دلت عليه األحاديـث المتـواترة التـي

سنوردها إن شاء اهلل قريباً فيقتل المسيح الضاللة ،ويكسر الصليب ،ويقتل الخنزيـر،
ويضع الجزية فـأخبرت هـذ اآليـة الكريمـة أنـه يـسمن بـه جميـع أهـل الكتـاب حيئـذ و

يتخلــف عــن التصــديق بــه واحــد مــنهمُ75ب واستشــهد ابــن كثيــر بعــد ذلــك بعــدد مــن
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األحاديــث النبويــة الش ـريفة فــي عــودة الســيد المســيح ،نكتفــي بــذكر واحــد منهــا ُقــال
البخــاري رحمــه اهلل فــي كتــاب ذكــر األنبيــاء عــن أبــي هري ـرة قــال ،قــال رســول اهلل

ُوالــذي نفســي بيــد ليوشــكن أن ينــزل فــيكم ابــن مـريم حكم ـاً عــد ً ،فيكســر الصــليب،
ويقت ــل الخنزي ــر ،ويض ــع الجزي ــة ،ويف ــيع الم ــال حت ــى

يقبل ــه أح ــد ،وحت ــى تك ــون

المكيـة
السجدة خيـ اًر لـه مـن الـدنيا ومـا فيهـاُب وحـديث نبـوي خـر ورد فـي الفتوحـات
ّ

نبياً لو لم يبقى من الدنيا إ ّ يوم واحد
عن رسول اهلل ّأنه قال ُفوالذي بعثني
ّ
بالحق ّ
لطـ ّـول اهلل ذلــك اليــوم حتــى يخــرج فيــه ولــدي المهــدي ثــم ينــزل روا اهلل خلفــه ويبلــغ
سلطانه المشرق والم ربُب

ورنـم ذلـك تركـت أقـوال المشـ ّككين فـي ظهـور المهـدي أثرهـا فـي تفكيـر أهـل الس ّـنةب

فانقسموا إلى مذاهب أنكر بعضها الروايات الخاصة بظهور المهدي واعتبروها مـن
اإلسرائيليات ،بينما ذهب فريق خر إلى أن هذ أوهام تـنـتشر عـادة فـي البيئـة التـي
يسود فيها الفساد والظلـم والفاقـة فيتشـبث النـاس بأمـل الفـرج علـى يـد مبعـوث إلهـي،

وبقي فريق ثالث علـى قـديم اعتقـاد بمجـيء المهـدي وان لـم نعـد نسـمع الكثيـر عـن
أن قائم ل محمد  -أي
أما أهل الشيعة ،فقد بقي اعتقادهم راسخاً في ّ
هذا المجيءب ّ
ـأن
أن عيس ــى ب ـ ّـد أن ين ــزل ،إ ّ ّأنه ــم يعتق ــدون ب ـ ّ
المه ــدي – ب ـ ّـد أن يظه ــر ،و ّ

ألنهما سيحكمان بشريعة سيدنا محمد،
ظهورهما يعني نزول كتاب سماوي جديدّ ،
مهمــتهما أساسـاً ت ليـب اإلسـالم علـى سـائر األديـان ،وهـذا هـو الـرأي السـائد
وتكون ّ
السنة على قديم اعتقاد بظهور المهدي ونزول عيسىب
أيضاً بين من بقي من أهل ّ

خالصة القول أن مجيء المهدي ونزول عيسـى كانـت قض ّـية مسـلّم بهـا إجماعـاً فـي
سر
الماضي ،و دليل اليوم يحملنا على الريب فيهاب ولكن بقي أن نعرف هل هناك ّ
فــي حــديث

مهــدي إ ّ عيســى فنحــاول أن نســتعين بــاهلل فــي الكشــف عنــه؟ وهــذا

السسال يسوق إلى مزيد من األسئلة لماذا سيدنا عيسـى بالـذات هـو الـذي ينـزل فـي
46

أي
خر األيام؟ ولماذا يكون سيدنا محمـد أو سـيدنا موسـى أو سـيدنا إبـراهيم ،أو ّ
رسول خر من رسل اهلل ،عليهم جميعاً صلوات اهلل وسالمه؟ هل يرجع ذكـر نـزول
ميزت رسالته؟
السيد المسيح إلى خصائأ ّ

ألنهـا تسـاعد الباحـث علـى معرفـة القيمـة الحقيقيـة لقـول مـن قـالوا
نسوق هذ األسـئلة ّ
ـأن المســحاء الـذين يظهــرون مـن بعــد محمـد هــم األوليـاء ورثــة األنبيـاء ،علــى الــرنم
ب ّ

أننا أمام نصوأ واضحة صريحة في القرن الكريم وفي األحاديث الشريفة بـأن
من ّ
إن العلماء ورثة
الموعود بالنزول هو عيسى واحد فقط وليس مسحاء و أولياءب نعم ّ

األنبياء ومع ذلك فمقام العلماء شيء ،ومقام األنبياء شيء خر ،مقام األنبياء يظ ّل
مقام الفيع ومقام العلماء مقام ا ستفاضةب

ورد ف ــي الق ــرن واإلنجي ــل والت ــوراة ذك ــر عالم ــة تق ــدمت ظه ــور س ــيدنا المس ــيح من ــذ
عشرين قرناً ،أ وهي ظهور يحيى بن زكريا ،معلناً ّأنه مص ّـدق بكلمـة منـه ،ومب ّشـر
بظهور أعظم يوشك أن يكشف النقاب عن جماله وجاللهب ونادا يحيى بين النـاس
وعَنـى بملكـوت السـماوات ظهـور الحقيقـة
قائال ُتوبوا فقد اقترب ملكوت السـماواتَُ ،
باني ــة الت ــي تجلّــت فعـ ـالً م ــن بع ــد بإشـ ـراق ش ــمس جم ــال س ــيدنا
اإللهي ــة والهداي ــة الر ّ
المســيح عليــه الســالم ،ثــم قـ ّـدم يحيــى أرســه فــي النهايــة فــداء للظهــور األكــرم ،وشــهادة
منه إلى الناسب
تلــك كانــت عالمــة مجــيء ســيدنا المســيح ،إذا دقّقنــا النظــر فيهــا فلــن نخفــق فــي فهــم
ألن كليهمـا يعنــي شــيئاً
المعنـى المـراد بنـزول ســيدنا عيسـى أو بعــودة سـيدنا المســيحّ ،

األيــام يظهــر مبعــوث إلهــي عظــيم كـريم كنيتــه ُالمســيحُب
واحــداً ،وهــو ّأنــه فــي خــر ّ
فنــزول ســيدنا المســيح يعنــي شخصــه األول لحم ـاً ودم ـاً ،بــل هــو تعبيــر مجــازي
لمجيء رسالة تماثل في ظروف مجيئها رسالة سيدناعيسى ابن مـريم عليـه السـالمب
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يهيئ لمجيئـه ،مثـل يحيـى
فإن ظهور الموعود يكون مسبوقاً بمب ّشر ّ
وبعبارة أوضحّ ،
تقدم ظهور السيد المسيحب
الذي ّ
الرادفَـةُ ببب فَإَّن َمـا
الراجفَـةُ تَتَْب ُعهَـا َّ
ـف َّ
ـوم تَْر ُج ُ
والقرن الكريم يشير إلـى هـذ الحقيقـة َُي َ
76
أن الراجفــة والرادفــة همــا صــيحة
ـي َز ْجـ َـرة َواحـ َـدة ُ  ،ومعنــى الزجـرة الواحــدة هــي ّ
هـ َ

واحــدة ،تحادهمــا فــي المصــدر والجــوهر وال ايــة والــزمن ،ولهــذا فقــد أشــار حض ـرة

ُإنه مظهري األولُ.
بهاءاهلل إلى حضرة الباب الذي ب ّشر به بقوله ّ

ـأن ظهورهمـا يكـون لتجديـد
فما وظيفة هذين المظهـرين المبـاركين؟ يعتقـد المسـلمون ب ّ
بأن عودة سـيدنا المسـيح هـي لنشـر اإليمـان بالمسـيحية
اإلسالمب ويعتقد المسيحيون ّ

فــي العــالمب وينتظــر اليهــود بــدورهم ســيدنا المســيح إلعــادة مجــد داود واعــالء شــأن
التوراةب فكل هذ الملل تعتقـد فـي أن مجـيء المبعـوث إإللهـي المشـار إليـه بالمسـيح

األمة مجدها ال ابر ،وتترقّب هذ الملل
سيعيد شريعتهم إلى نقائها األول ،ويعيد إلى ّ
يوم ظهـور بابتهـال وحنـين ،ولكـن كيـف سـيتعرفون عليـه؟ ويعلـق علـى ذلـك الكاتـب
األمريكي وليم سيرز ُفما زال هناك ترقّباً شـديداً لظهـور المسـيح فـي أمـاكن عديـدة

ـير جـداً ،مـا دام ّأنـه ُمنتظـر
التعرف عليه سيكون عس اً
من العالم ،و ّ
لكني أدركت بأن ّ
ـمر
أصفر في الشرق األقصى ،وأس اً
أن يكون أبيضاً في أوروبا ،وأسوداً في إفريقيا ،و اً

أن
في الجزر ،و اً
أحمر عند هنود أمريكـاب وتضـاعفت صـعوبة مهمتـي عنـدما علمـت ّ
من المتوقع أن يكون مسيحياً فـي ال ـرب ،وهندوسـياً فـي الهنـد ،وبوذيـاً فـي الصـين،
ويهودياً في إسارئيل ،ومسلماً بين العرب ،وزردشتياً بين الفرسُ77ب
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William Sears, Thief in the Night (seventh reprint, Oxford. George Ronald, ٧٧
1990), p.32
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الصور العالقة فـي أذهـان أهـل العـالم فـي تـرقبهم لظهـور الموعـود ،وهـي
هذ هي ّ
تنسجم مع منطق اآلية المباركة ُفَإَّن َما ه َي َز ْج َرة َواح َدةُ ،فالجمع والتوحيد إنما هو
جزء من الخطة اإللهية الشاملة ،ولكن لم يكن في مقـدور المفسـرين أن يتكهنـوا بهـذ

الخطــة قبــل أن يكشــف اهلل كنههــا ويظهــر تأويلهــا ،كمــا لــم يكــن فــي مقــدورهم تصـ ّـور
أشخاصها المباركة قبل ظهورهم من مكمن قدرة اهللب فالراجفة والرادفة هما كناية عن

المظهـ ــرين المبـ ــاركين حضـ ــرة البـ ــاب وحضـ ــرة ُبهـ ــاء اهللُ المرمـ ــوز لهمـ ــا بالمهـ ــدي
والمسيح ،وهما المنفّذان لخطة اهلل بحيـث يـتم بمجيئهمـا توحيـد ديـن اهلل الـذي جـرت
سنة اهلل على توسيع فاقه بدقة وانتظام في أزمنة متواليةب
ّ

وتحقّق الوعد ،وظهر من مكمن ال يب حضرة ُالبابُ وحضرة ُبهاء اهللُ في اليوم
قيمــة ،فيهــا
الموعــود وجــاءا بتأويــل الكتــاب ،ووهبــا للعــالم صــحفاً مطهّ ـرة فيهــا كتــب ّ
فصــل الخطــاب ،وبهــا ينتهــي النـ از والجــدال وتتجلّــى الحقــائق التــي طمســتها األفهــام

المت ايرة ،وبـذلك َر َسـما طريـق الفـالا لتعـيش األمـم والشـعوب والقبائـل واألجنـاس فـي
ظ ّل خيمة ا تحاد والوفاق والسالمب وا عتراع اليوم على حضرة بهاءاهلل يعيد إلى
األذهان المأساة المتكـررة عبـر التـاريخ والتـي ورد تفصـيلها فـي سـورة هـود ،وتكـذيب
األمم لكل من بعثهم اهلل لهدايتهمب

نضيف إلى ما سبق حديثين شريفين لعلهما يساعدان على تكوين فكرة صحيحة عن
طبيعـ ــة المهـ ــام العظيمـ ــة التـ ــي بـ ـ ّـد لهـ ــذين المظه ـ ـرين المبـ ــاركين الموعـ ــودين أن
أن
يضطلعا بهـاب الحـديث األول روا الحـاكم فـي المسـتدرك األول عـن أبـي هريـرة ّ

فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضـع
ُإن روا اهلل عيسى نازل فيكم ّ
رسول اهلل قال ّ
ـدجال ،وتقــع اآلمنــة
الجزيــة ويــدعو النــاس علــى اإلســالم فيهلــك فــي زمانــه المســيح الـ ّ
علــى أهــل األرع حتــى ترعــى األســود مــع اإلبــل والنمــور مــع البقــر ،والــذئاب مــع

الحيات
ال نم ،ويلعب الصبيان مع ّ

تضرهمُ والحديث الثاني روا البخاري بسند
ّ
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ـكن
أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم قال ُوالـذي نفسـي بيـد ليوش ّ
عن أبي هريرة ّ
أن ينزل فيكم ابن مـريم ُحكمـاً عـد ً فيكسـر الصـليب ويقتـل الخنزيـر ويضـع الحـرب
ويفــيع المــال حتــى

يقبلــه أحــد حتــى تكــون الســجدة الواحــدة خيــر مــن الــدنيا ومــا

فيهاُب
ص ـرنا معناهمــا علــى ظــاهر األلفــاظ ،ألن رعــي
يمكــن فهــم هــذين الحــديثين إذا قَ َ
األسود مع اإلبل ،والنمور مع البقر ،والـذئاب مـع ال ـنم مسـتحيل فـي نظـام الطبيعـة،
فاإلبل والبقر وال نم نـذاء األسـود والنمـور والـذئاب ،و يمكـن الجمـع بيـنهم فـي وئـام
يصـدق عليـه

يتجرد أحـد الفـريقين عـن طبيعتـه وحينئـذ
إ ّ في فرضين ،األول أن ّ
وصــف األســود والنمــور والــذئاب أو وصــف اإلبــل والبقــر وال ــنم وتصــبح حيوانــات
أخـرا ،ولـيس هـذا منطـوق الحـديثين و نايتهمـاب والفـرع الثـاني أن نحمـل معنــى
الحديثين على المجاز فيكون مراد التوفيق بين األمم المتناحرة ،وتنسـيق مصـالحهم
بحيث

يكون بينهم فيما بعد كل ومأكول أو ط اة ومستضعفونب

وفي التوراة نأ قريب الشبه مما ورد في الحديثين الشريفين ،على الـرنم مـن مـرور
ألفــين مــن الســنين بــين زمــن التــوراة وزمــن ســيدنا محمــد ،فقــد ورد فــي إشــعيا قولــه
الر م
ب ُرو ُا
ُصوله َوَي ُح ُّل َعلَْيه ُرو ُا َّ
َُوَي ْخ ُرُج قَضيب م ْن ج ْذ َيسَّى َوَي ْن ُب ُ
ت ُن ْ
صن م ْن أ ُ
الر م َّ
ـون فـي َم َخافَـة
الم ْعرفَة َو َم َخافَة َّ
ب َولَذتُـهُ تَ ُك ُ
الم ُش َ
ورة َوالقُ َّوة ُرو ُا َ
الح ْك َمة َوالفَ ْهم ُرو ُا َ
الر م
الع ْـدل
َّ
ب فَالَ َي ْقضي ب َح َسب َن َ
ظر َع ْيَن ْيه َو َ َي ْح ُك ُم ب َح َسب َس ْمع أُ ُذَن ْيهب َب ْل َي ْقضي ب َ

ـت
صــاف لَبائســي األ َْرع َوَي ْ
ع بقَضـ ْـيب فَمــه َوُيم ْيـ ُ
ب األ َْر َ
ضــر ُ
لْل َم َســاكين َوَي ْح ُكـ ُـم باإل ْن َ
الج ـ ْـدي
المَن ــاف َ
ـع َ
ـع َ
الخ ـ ُـروف َوَي ـ ْـرُب ُ
ق بَن ْف َخ ــة َش ــفَتَْيه ببب فََي ْسـ ـ ُك ُن الـ ـ مذ ْئ ُ
ع المن ْم ـ ُـر َم ـ َ
ب َم ـ َ
ُ
م
البقَ َـرةُ و ُّ
ع
الدَّبـةُ تَْرَعَيـانب تَ ْـرُب ُ
الم َس َّم ُن َمعـاً َوص َـبى َ
َوالع ْج ُل َوالشْب ُل َو ُ
صـ ير َي ُسـوقُهاب َو َ َ
الرضيع َعلَى َسرب ال م م
ـيم
َس ُد َكاْلَبقَر ي ْأ ُك ُل ت ْبناًب َوَيْل َع ُ
أ َْو َ ُد ُه َما َمعاً األ َ
َ
ب َّ ُ
صل َوَي ُم ُّـد الفَط ُ
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ع
ون فــي ُكـ مـل َجَبــل قُ ْدســي أل َّن األ َْر َ
ون َو َ ُي ْفسـ ُـد َ
ـوس َ
َيـ َـد ُ َعلَــى ُج ْحــر األُ ْف ُعـ َـوان َ َي ُسـ ُ
م
الر م
الب ْح َرُ78ب
تَ ْمتَلئُ م ْن َم ْعرفَة َّ
ب َك َما تُ َطي المَيا ُ َ

والخالصــة ّأنــه فــي اليــوم الموعــود المعــروف بــاليوم اآلخــر ُيكســر الصــليب ،وتُطهّــر
ـتب األم ـ ــن ،وتُبط ـ ــل الجزي ـ ــة ،وتتحقّ ـ ــق العدال ـ ــة
األرع ،وتُبط ـ ــل الح ـ ــروب ،ويستـ ـ ـ ّ

ويتأســس الســالم العــامب فــالمراد مــن لفظــة كســر الصــليب الــواردة علــى
ا جتماعيــة،
ّ
سبيل المجاز هو القضاء على الظلم والقسوة والتعذيب ،وحلول عهد جديد تزول فيه
الهمجية والظلم ،وتح ّل العدالة ويقوا سلطان القـانون وتسـود حقـوق اإلنسـانب وقـس
ّ
مجاز على حياة القَ َذ َارة التي يسدي إليهـا فقـدان
فإنه أُطلق
اً
على هذا النمط الخنزيرّ ،
فإنهـا ترمـز إلـى اإلنسـان الـذي
األخالق والحرمان من الهدايةب وكذلك لفظـة القـردةّ ،
يل ي عقله ،و يحكم على األشياء بنفسه ،ويرضى بالتقليد األعمىب

المقدسة ،واألحاديث الشريفة بهذا الشأن ،يشير
وبا ختصار ،كل ما جاء في الكتب ّ
إلى ت ييـر جـذري فـي حيـاة اإلنسـان ظـاه اًر وباطنـاً ،فإ ازلـة أسـباب المفاسـد والشـرور،
واصــالا المجتمــع واقامــة العــدل ،واحت ـرام حقــوق اإلنســان ،واســتتباب الســالم ،هــي

نت ــائر اإلص ــالا ال ــديني وثم ارت ــه ،ول ــو ك ــان مـ ـراد ه ــذ اآلي ــات واألحادي ــث معانيه ــا

الظاهرة لما احتاج األمر إلرسال الرسل لكسر الصليب وقتل الخنازير ،فالبشر كفيل
ـدبر فــي الحــديثين
بــذلك ،و هــي أعمــال تليــق بســمو مقــامهم وجــالل مهــامهمب والمتـ ّ
أن حضـرة البـاب وحضـرة بهـاءاهلل
المبـاركين يخـرج بـثالث حقـائق جوهرّيـة األولـى ّ :

أن
المشار إليهما بالمهدي والمسيح ،يكسران الصليب ويقتالن الخنزيرب ومعنى هذا ّ
الهمجيـة وا نحطـاط الخلقـي موكـول إلـى المسـتقبل
زمن القضاء المبرم على الظلـم و
ّ

أن حضرة الباب وحضرة بهاءاهلل
وموقوت بظهور المهدي وعيسىب والحقيقة الثانية ّ
 ٧٨أشعياء ،اإلصحاح الحادي عشر٩-1 ،
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ســيأتيان بنظ ــام يزي ــل أخط ــار الح ــرب ،وُيبطــل الجزي ــة ،أي بش ــر جدي ــدب والحقيق ــة
التقليديـة مـن بـين الملـل،
الثالثة ّأنهما ُي َوفَّقان بين األمم المتعادية ،ويـزيالن العـداوة
ّ
ـيعم التعـاون
ويسكبان من روحهما الخالّق ما يطفئ نيران
ّ
التعصب بكافة أشـكاله ،ف ّ
والتآزر والسالمب
ما أردنا بهذا البحث الموجز إ ّ لفت األنظـار إلـى مـا أحدثـه تفسـير المتشـابهات مـن

لدم ــة ،وأض ــعف الطاق ــة
اض ــطراب ف ــي الفك ــر ال ــديني بحي ــث م ـ ّـزق الوح ــدة الفكري ــة ّ
ـث والنفــيس ،أو ب ــين مــراد اهلل وأوه ــام البش ــر
الروحيــة والق ــدرة علــى التميي ــز بــين ال ـ ّ
ّ
وظنــون المفس ـرينب وكلّمــا حــاول المصــلحون إخــراج الفكــر الــديني مــن جمــود ازداد

انقســامه بظهــور المزيــد مــن المــذاهب والفــرق علــى نقــيع الكلمــة اإللهيــة الجامعــة
ألشتات الملل والموحـدة لدفكـار
حانيـاً
المتفرقـة ،وقـدرتها علـى جمـع الكـل فكرّيـاً ورو ّ
ّ
أمة وطيدة األركانب
في ّ
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الفصل الثاني ُ -س ُرج نورها واحد
تحتــل قضــية التوحيــد مكانـاً بــار اًز بــين الموضــوعات التــي يتباحــث فيهــا أهــل األديــان

المختلفـ ــة ،و خـ ــالف بيـ ــنهم بخصـ ــوأ وحدانيـ ــة اهلل ،ولكـ ــن يـ ــدور النقـ ــاش حـ ــول
مفهومهاب فكل من اليهود والنصـارا والمسـلمين يسكـدون اعتقـادهم بوحدانيـة اهلل مـع
بعع التفاوت فيما يعنونب وحتى األمم القديمة  -مثل البراهمة والصابئة والوثنيين
 -س ـلّمت هــي األخــرا بوجــود إلــه واحــدب ولــم تكــن عبــادتهم لدوثــان لــذاتها ولكــن

بوصــفها وســائط لالستفاضــة مــن الفيوضــات اإللهيــة ووســيلة للتقــرب والتوســل إلــى

فــاطر البريــةب وحقيقــة األوثــان أنهــا صــور ورســوم ألشــخاأ قــاموا بخــدمات جليلــة
ألقـ ــوامهم ،وكـ ــانوا أداة لتقـ ــدمهم فوضـ ــعت تمـ ــاثيلهم وصـ ــورهم فـ ــي المعابـ ــد إجـ ــال ً

كرم ـاً لــذكراهمب وبمــرور الــزمن تحــول اإلجــالل
لخــدماتهم ،وتعظيم ـاً ألشخاصــهم ،وا ا
الكرمــات وخــوارق العــادات،
واإلكــرام بــين العــوام إلــى تكبيــر وتقــديس فنســبوا إلــيهم ا

تلمسوا منهم البركة وقضاء الحاجات ،وتشفعوا وتقربوا بهم إلى اهللب فتو ُّجه الوثنيين
و ّ
إلى أوثان متعددة يناقع اعتقادهم بإله واحد ،كما أن تقديس بني إسرائيل ألنبياء
متعددة لم يزعز إيمانهم بإله واحد ،و نفت األقانيم عنـد المسـيحيين واألوليـاء عنـد
المسلمين وحدانية اهللب
ومن المتفق عليه بين أهل األديان أن الذات اإللهية نيـب

تدركـه العقـول و يبلـغ

إلى حما المنيع فكر البشر ،وكل ما يتصور اإلنسان في هذا المجـال هـو مـن قبيـل
الوهم والخيالب و سبيل لإلنسان أن يعرف عن اهلل

صفاته و مراد إ ّ بواسطة

مــن اصــطفاهم اهلل لهــذا ال ــرع واختــارهم وســطاء يحــدثون عــن صــفاته ويبلّ ــون

مش ــيئته ويع ـ ّـددون أفض ــاله وي ــذ ّكرون َخلقَ ــهُ بواج ــب ثنائ ــه ول ــزوم التس ــليم ألوام ــر ،
وينبئونهم بما ستسول إليه خرتهمب فأهل األديان والمسمنون بهس ء الصفوة يعبدون
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هس ء المرسلين ،واحترامهم وتقديسهم وتعظيمهم لهس ء األنبياء والمرسلين مو ّجه في
الحقيقة لمن بعثهم فهم مظاهر وحملة نور والحاكي عن صفاته والمعرب عن إرادته
والمتحــدث باســمه وقــد فنــت ذواتهــم وانمحــت إرادتهــم بحيــث ُيــرا فــيهم ســوا مــا
أفــاع اهلل علــيهم ،فأصــبح اإليمــان بهــم عــين اإليمــان بــاهلل ،وطــاعتهم طاعــة هلل،

والخشو لهـم خشـو هلل ،وح ّـبهم حـب اهلل ومـع ذلـك فـذواتهم نيـر ذات اهلل ،والعبـادة
ليست لهم بل هلل الذي يوصف بأوصاف البشر ،وتعالى سبحانه عن مماثلة َخلقه
أو مشابهة الموجوداتب

فالتوحيــد بكــل بســاطة يعنــي أن يكــون توجــه المــسمنين  -أي ـاً كــان ديــنهم  -إلــى اهلل،

وأن تكــون عبــادتهم  -مهمــا اختلفــت مناســكها  -هلل مــن دون رســله وأنبيائــه وأوليائــه
وقديســيهب وفــي هــذ القبلَــة عنــد أعتــاب الــذات اإللهيــة يلتقــي جميــع البشــر بحــبهم
ّ
وابتهالهم ومناجاتهم وتتجلّى وحدة مبدئهم ومقصدهم ومآبهمب

ومباحـث الفصــل الثـاني تتنــاول مواضــيع تـدور حــول وحدانيـة اهلل فتحــاول أن توضــح
أن المظاهر اإللهية  -التي اعتـدنا أن نسـميها رسـل اهلل  -أهـل لكـل إجـالل واحتـرام
ـب ،ولكــن بــدون أن تصــرف العبــاد عــن ذات الحــق الــذي حــدثوا عنــه،
وتعظــيم وحـ ّ
وجــاءوا بــأمر ودعـوا إلــى طاعتــه والعبوديــة لــه ،فهــذا هــو القصــد الــدائم مــن وراء كــل
مبعوثيه وكتبه وشرائعهب فإرادة الحق ذاتـه  -أينمـا وكيفمـا تظهـر  -يجـب أن تكـون
هي بسرة ا نتبا  ،والتسـليم وا نقيـاد لهـا ينب ـي أن يكـون منتهـى أمنيـة المـسمنب ألن

في ذلك وحد وسيلة البقاء في رحاب رضوانه تعالىب
فتتفر المناقشة من هذا األصل إلى ثالثة مباحث

 أو ً وحدانية اهلل ووحدة مظاهر ورسله األكرمين
 ثانياً شهادة كل رسول لمن سبقه وتبشير بمن يتبعه
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 ثالثاً حقيقة اإلسالم الذي

يقبل اهلل عنه بديالً

55

التوحيد في كتاب اهلل
أتينـا فيمـا تق ّـدم علـى مقتطفـات فـي بيـان معنـى التوحيـدب وأبـرز اهلل تعـالى فـي كتابــه
العزي ــز رك ــن التوحي ــد ف ــي ص ــورة واض ــحة خالي ــة م ــن ك ــل ش ــبهة أو تعقي ــد ،ومنه ــا
يستشرف الطالب الحقائق الثالثة اآلتية
أن رسله وأنبياء يكتسبون هذ الصفة،
أن اهلل تعالى يتصف
ّ
بالوحدانية ،و ّ
الحقيقة األولى ّ

حيز الوجود عين ما استفاضوا به من وحي اهللب وينبني على ذلك أيضاً
ألنهم يعكسون على ّ

امَّنا باهلل
أن الدين واحد ّ
ّ
ألنه نور واحد وكلمة صدق واحدة مصداقاً لقوله تعالى ُقُولُوا َء َ
ب َواألَ ْسَباط َو َما أُوت َي
َو َما أُْنز َل إلَْيَنا َو َما أُْنز َل إلَى إ ْب َراه ْي َم َوا ْس َماعْي َل وا ْس َح َ
اق َوَي ْعقُو َ
ُم ْو َسى َوع ْي َسى َو َما أُوت َي الَّنبُّيو َن م ْن َرمبهم َ ُنفَمر ُ
ق ب ْي َن أَ َحد م ْنهُم َوَن ْح ُن لَهُ
ُم ْسل ُمو َنُ79ب

أن الشـ ـرائع الت ــي نزل ــت م ــن عن ــد اهلل عل ــى رس ــل متع ــددين ،وألم ــم
الحقيق ــة الثاني ــة ّ
مختلفة ،وفي ظروف ودورات مختلفة ،كانت و ازلـت واحـدة فـي مصـدرها وأهـدافها،

فهــي تعبيــر لــإلرادة اإللهيــة ،ونايتهــا تنظــيم عــالم مت ّيــر علــى وجــه الــدوام ،ومواجهــة
متطورةب
إنسانية
متطلبات
ّ
ّ
أن العمــل الموكــول إلــى رســل اهلل فــي مختلــف العصــور ،يصــل بــين
الحقيقــة الثالثــة ّ
ـانية الممتــدب فكــل مــنهم يشــهد للرســول
هــذ الرســا ت الســماوية لبنــاء صــرا اإلنسـ ّ

السابق عليه ،وفـي الوقـت نفسـه يب ّشـر بالرسـول الـذي يـأتي بعـد ب وعلـى هـذا النحـو
حداني ــة اهلل وفردانيت ــه م ــع تع ـ ّـدد مظ ــاهر أم ــر ومط ــالع أس ــمائه ،وتف ــاوت
تتجل ــى و ّ
تعددت اآلفاق التـي تطلـع
ألنهم جميعاً مشارق شمس حقيقة واحدة مهما ّ
عصورهمّ ،
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منها أو كثرت المرايا الصافية التي تعكس نورها ،فـالنور الـذي أشـرق بـاألمس علـى
العالم بالهداية هو نفسه النور المشرق اليوم ،وهو بذاته النور المشرق نداًب
فلكـ ــل رسـ ــول إلهـ ــي ثـ ــالث وظـ ــائف َُيـ ــا أَُّيهَـ ــا َّ
اك َشـ ــاهداً َو ُمَب مش ـ ـ اًر
النبـ ـ ُّ
ـي إَّنـ ــا أ َْر َس ـ ـْلَن َ
َوَن ــذي اًرُ80ب ه ــذ الوظ ــائف الثالث ــة تك ـ ّـون ف ــي مجموعه ــا التوحي ــد ال ــذي ج ــاءت ك ــل
الرس ــا ت اإللهي ــة لبيان ــه للن ــاس ف ــي صـ ـراحة وبس ــاطة وق ــوة تم ّك ــنهم  -م ــع تف ــاوت
ا ستعدادات  -من فهم مبدأ وحدانية اهلل تعالى ،ووحدة رسله وأنبيائه ،ووحدة دينهب

تفرقـت األمــم إلــى فــرق
ولـو فهــم النــاس التوحيـد حـ ّ
ـق فهمــه لمــا تعـددت األديــان ولمــا ّ
ـان َّ
ـاس أُ َّم ـةً َواحـ َـدةُ
ومــذاهبب وقــد حـ ّـدث القــرن الكــريم عــن هــذا الب ــي بقولــه ُ َكـ َ
النـ ُ

الح م
ق لَي ْح ُك َم ب ْي َن َّ
ث اهللُ َّ
الناس ف ْي َما
فََب َع َ
اب ب َ
ين َوأَْن َز َل َم َعهُ ُم الكتَ َ
ين َو ُم ْنذر َ
ين ُمَب مشر َ
النبمي َ
َّ َّ
ين أُوتُـوُ م ْـن َب ْعـد أَ ْن
ثم تستمر اآلية المباركة َُو َما ْ
ْ
اختَلَ َ
ف ف ْيـه إ الـذ َ
اختَلَفُوا ف ْيهُ ّ
َّ
الح م
ين َمُنوا ل َما ْ
البميَن ُ
اختَلَفُوا ف ْيه م َن َ
اءتْهُ ُم َ
ات َب ْ يا َب ْيَنهُم فَهَ َدا اهللُ الذ َ
َج َ
ق بإ ْذنه َواهللُ
َي ْهدي َم ْن َي َشا ُء إلَى صارط ُم ْستَقيمُ81ب

دب
والنــاس متحــدون مــا دام الــدين يحكمهــم ،فــإذا انحرف ـوا عــن ص ـراط اهلل المســتقيم ّ
الخــالف بالضــرورة بيــنهم ،وانقســموا علــى أنفســهم في فلــون فــي ضوضــاء المجــاد ت
والمنازعــات والمهــاترات عــن جــوهر الــدين ،ويقبلــون عل ـى األهــواء ويتركــون العــروة

الــوثقى ،فيبعــث اهلل إلــيهم رســو ً جديــداً رحمــة منــه تعــالى ليزيــل مــن بيــنهم الخــالف،

أي بالرســول الجديــد  -إلــى الصـراط
ويحكــم بـ ّ
ـالحق ،ويهــدي اهلل الــذين يسمنــون بــه ّ -
المستقيمب

 ٨٠سورة األحزاب ،آية 45
 ٨1سورة البقرة ،آية 213
57

تنبــه اآليــة المباركــة إلــى وحــدة الفــيع اإللهــي ،فبينمــا يقــول تعــالى
وفــي هــذا المقــام ّ
ـث اهللُ َّ
ـابُ بصــي ة
ُفََب َعـ َ
ـينُ بصــي ة الجمــع ،يقــول تعــالى َُوأ َْنـ َـز َل َم َعهُـ ُـم الكتَـ َ
النبميـ َ
المفردب فالكتاب عند اهلل واحد نير متعددب فالقرن واإلنجيل والزبور والتوراة ،وسائر
الكتب اإللهية كلّها كتاب واحد ،وتنزيل من مصدر واحد ،واألسماء المتعددة ،عبارة

عن صحائفه المباركة الجامعةب كل صحيفة منها رسالة كاملة لدورة كاملةب فالناظر

ـر واحـداًب و يوجـد كتـاب ب يـر
إلى الصحائف يراها متعددة ،والناظر إلى الكتاب ي ا
صــحائف ،كمــا

توجــد صــحائف ذات معنــى متصــل إ ّ وهــي كتــاب ،وهــذ إحــدا

ثار التوحيد المتجلّية في اإليمان الجامع واإلبدا الكاملب

ولكن الناس ينظـرون دائمـاً مـن زاويـة التعـدد ويحتجبـون عـن التوحيـدب ينظـرون إلـى

دين اهلل الواحد من جهة تعدد األسماء

من جهة التوحيد ،ولذلك يختلفـون ويكـ ّذب

حدانيــة اهلل،
بعضــهم بعض ـاًب ولــو ســألنا أهــل األديــان المختلفــة عــن مبلــغ إيمــانهم بو ّ
ألجاب الجميـع وبكـل تأكيـد أنهـم يسمنـون بإلـه واحـد شـريك لـه ،ولكـن تحـتفظ كـل
أمــة بتصـ ّـور معــين لهــذ الوحدانيــة ،وتعتبــر كــل تصـ ّـور مخــالف لتصـ ّـورهم بــاطالً
ّ
وضاللةب
فتصـ ّـور اليه ــود للتوحي ــد م ــثالً ه ــو اإليم ــان بإل ــه واح ــد وبموس ــى علي ــه الس ــالم ال ــذي
اختــتمت بــه الرســا ت ،حيــث أنهــم يعتبــرون شـريعته  -كمــا رأينــا ســابقاً  -أبديــة وأن

تصور التوحيد
المسيح الموعود به سيأتي ليحكم بها من جديد ويعيد مجدهم التليدب و ّ
عند المسيحيين هو ا عتقاد بوحدانية اهلل ،اآلب السماوي ،ويسو المسيح المخلّأ

الوحيد الذي بفدائه خلّأ البشر من معصية دم ،وهو األول واآلخر الذي انقطعت

تصور أهل اإلسالم للتوحيـد هـو اإليمـان بوحدانيـة
من بعد نسائم الرحمة اإللهيةب و ّ
اهلل ،وبنــزول الــوحي علــى ســيدنا محمــد رســوله وخــاتم النبيــين الــذي بشــريعته انتهــت
األديانب
58

وهكــذا التقــت األمــم الــثالث عنــد اإليمــان بوحدانيــة اهلل ،واختلف ـوا بتمســك كــل مــنهم
برسولهم الخـاأ واعتبـرو خـر مبعـوث إلهـي فينتهـي هـذا ا عتقـاد بهـم إلـى تكـذيب

المبعوث اإللهي الذي يأتيهم من بعد واإلعراع عن دعوتهب

والخالص ــة أن التوحي ــد المتجلّ ــي ف ــي ش ــهادة ُ َ إلَ ــهَ إ َّ اهللُ يثب ــت ويتحق ــق عن ــد
ظهور كل رسولب فمن يسمن به ّإنه مـن أهـل التوحيـد ،ومـن يحتجـب عنـه بإشـارات

فإنــه لــيس مــن أهــل التوحيــدّ ،إنــه ممــن يعبــد اهلل علــى حــرف ،فلمــا ت ّيــر
األســماءّ ،
يضر نكوصه اهلل شيئاب
الحرف نكأ على عقبيه ،ولن ّ
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شاهد ومبشر ونذير
أن كل رسـول حـق يـأتي
من بين ُسنن اهلل التي أقام عليها عهد وميثاقه مع البشر ّ
مص ّـدقاً بالسـابق عليـه ،ويشـهد بصـدق كتابـه ،ولـم تختلـف هـذ الس ّـنة الثابتـة بالنسـبة

ـالح م
صـ مدقاً
إلى رسالة سيدنا محمد إذ يخاطبه تعالى بقولـه َُوأ َْن َزْلَنـا إلَْي َ
ـاب ب َ
ـك الكتَ َ
ق ُم َ
ل َما َب ْي َن َي َد ْيه م َن الكتَابُ ، 82وكذلك كان سيدنا عيسى عليه السالم ُ َوقَفَّْيَنا َعلَـى
ـدا
صـ مدقاً ل َمـا َب ْـي َن َي َد ْيـه م َـن التَّ ْـوَراة َو َءاتَْيَنـا ُ اإل ْنجْيـ َل ف ْيـه ُه ً
ثَاره ْم بع ْي َسى ْابن َم ْرَي َم ُم َ
ـينُ ، 83والسـسال الــذي
ـدا َو َم ْوع َ
ظـةً لْل ُمتَّقـ َ
صـ مدقاً ل َمــا َبـ ْـي َن َي َد ْيــه مـ َـن التَّـ ْـوَراة َو ُهـ ً
َوُنــور َو ُم َ
يثور في ذهن الباحث هو ما جدوا التصديق بالرسـالة السـابقة فـي حـين أن الرسـالة
الجديدة تنسخ أحكامها؟

أن صدق الرسالة يظل معتمداً علـى قـول
واحدا اإلجابات الممكنة على هذا السسال ّ
الرسول وحد إلى أن يشـهد لـه رسـول حـق ،فتقطـع شـهادته بصـدق الـدعوة السـابقة
وبذلك يحكم بين الذين اختلفوا فيه ،كما شهد سيدنا عيسى ابـن مـريم لسـيدنا موسـى،
وكما شهد سيدنا محمد لكل من سيدنا عيسى وسيدنا موسى ،ومع هذ الشهادة يعيـد
الرســول الالحــق تأكيــد الحقــائق والتعــاليم الت ــي جــاء بهــا المبعــوث اإللهــي الس ــابق،

ويوسـع مـن دائـرة المـسمنين بــه وع ّـدتهمب واضــافة إلـى ذلــك يزيـد الرســول الجديـد فهــم

المبادئ التي جاءت في الرسالة السابقة عمقاً ،ويعيـد جـالء معانيهـا بفضـل التعـاليم
واألحكام الجديدة التي يأتي بها مصداقاً لقوله تعـالى ُ َمـا َن ْن َسـ ْخ مـ ْن َءاَيـة أَ ْو َن ْنسـهَا
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َن ْأت ب َخير م ْنهَا أَ ْو م ْثلهَاُ ، 84كما أن الرسالة الجديدة تثّبت التعاليم اإللهية التي هي
اإلنسانيةب
في حقيقتها األساس الذي يقوم عليه نظام الحياة
ّ
وهـــذا التصـــديق والتـــذكير بالمبـــادئ هـــو إع ــداد زم لتجديـــد واحك ــام اإليم ــان به ــا،
واعمالهــا مــن جديــد فــي إطــار تش ـريع يضــمن الحفــاظ علــى روحهــا وتحقيــق ناياتهــا
بالكيفيــة المناســبة لتطــور العص ــر ،وفــي أســلوب يتمشــى م ــع التقـ ّـدم الــذي جـ ّـد من ــذ
ّ
مجيء الرسالة السابقةب
فسيدنا موسى كان حقاً من عند اهلل ومع ذلك بقيت أكثر البشرّية بعيدة عـن المبـادئ
والتعاليم التي أتى بها حتى جاء سيدنا عيسى الذي شـهد لـه وللتـوراة ،فاتسـعت رقعـة

المسمنين بتعاليمه اإللهيةب ثم أصبح الناس أمام طائفتين  -اليهود والنصارا  -كل

اليهُوُد لَْي َست َّ
ص َارا َعلَى َشيء
منهما تجادل األخرا وترميها بالبطالن َُوقَالَت َ
الن َ
ك قَ ـا َل الَّـذي َن َ
ب َك ـ َذل َ
ص ـا َرا لَْي َس ـت الَيهُـوُد َعلَ ـى َش ـيء َو ُه ـم َي ْتلُـو َن الكتَـا َ
َوقَالَـت الَّن َ
85
َي ْعلَ ُمو َن مثَ َل قَ ْولهمُ  ،فكـان مجـيء سـيدنا محمـد مصـ ّدقا بموسـى وعيسـى وشـاهداً
ـر ،وازداد فهــم
لهمــا وللتــوراة واإلنجيــل ،فــزادت دائــرة المــسمنين بتعاليمــه اتســاعاً كبيـ اً

التعاليم التي جاءا بها من عند اهلل عمقاً ،وان لم يتم القضاء على ا نقسام والخالف
السائد بين اتبا الرسا ت السابقة ،لعلل سنعود إليها فيما بعدب وقياساً على سوابق
منطقيــاً أن نتوق ــع مج ــيء ش ــاهد م ــن عن ــد اهلل
هــذ الس ـ ّـنة اإللهي ــة المنتظم ــة يك ــون
ّ
ليشهد لسيدنا محمد وللقرن الكريم بمثل ما شهد به سيدنا محمد للسابقينب
هــذا عــن مهمــة الرســل األولــى وهــي التصــديق والشــهادة لمــن ســبقهم ،وكــذلك األمــر
بالنســبة لمهمــتهم الثانيــة وهــي التبشــير بمــن يليــه وانــذار مك ّذبيــهب فجميــع أنبيــاء اهلل
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ورسله كانوا مب ّشرين ومنذرينب كما في قوله تعالى ُ َو َما ُن ْرس ُل ال ُم ْر َسلي َن إ َّ ُمَب مشري َن
َو ُم ْنذري َنُ 86ب

أن الشــهادة والتبشــير واإلنــذار هــي وظــائف كــل رســول بـال اســتثناء،
ويتبــين مــن هــذا ّ
ويتعين على كل من ابت ى اإليمان الكامل أن يحاول فهم هذ الوظائف علـى الوجـه

الصحيح ،والتأمل في حكمة كونها وظائف أساسية لدنبياء والمرسلينب فال ُيعقل أن
يكون المقصود بالتبشير واإلنذار مجرد تذكير األنام بالجنـة والنـار وأحـداث اآلخـرةب
إن عبارة القرن صريحة على أن للتبشير معنى أبعد من هذا المعنـى الضـيق فقولـه
ّ
87
ضـح المـارد بالتبشـير،
تعـالى ُ َو ُمَب مشـ اًر ب َر ُسـول َيـ ْأتي مـ ْن َب ْعـدي ا ْسـ ُمهُ أَ ْح َمـ ُدُ يو ّ

ونجد التوراة واإلنجيل والقرن متفقة على مجيء رسل اهلل في تعاقب مستمرب فسيدنا

إبــراهيم عليــه الســالم ب ّشــر اهلل بإســماعيل واســحاق و ّأنــه ســيباركهما وُيخــرج مــن كــل
أمة عظيمةب
منهما ّ

ثم جاء سيدنا موسى ليبشر بظهور ثالثة مظاهر إلهية مباركة من بعد ُجاء ُّ
الرب

ان َوأَتَـى م ْـن رْب َـوات القُ ْـدس َو َع ْـن
اء َوأَ ْش َر َ
ق لَهُ ْم م ْن َسع َير َوتَدَألَ م ْن َجَبل فَ َار َ
م ْن س ْيَن َ
ـار َشــرْي َعة لَهُ ْـمُ ، 88وقــام ســيدنا عيسـى ليب ّشــر بظهــور رسـول كـريم مــن بعــد
َيم ْينـه َنـ ُ

اسمه أحمد بجانب اثنين خرين فـي خـر الزمـانب وبعـث سـيدنا محمـد ليب ّشـر بـدور
إلهيــين عظيمــين يمــآلن
فــي القــرن الكــريم واألحاديــث الشــريفة  -بظهــور مظهــرين ّ

العالم من بعد نو اًر وعد ًب والسبيل إلى فهم المقصود بلفظ التبشير في هذا المجال
هو الرجو إلى المواضع التي ُذكر فيها خاصة من كتاب اهلل العزيز الـذي
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يأتيـه

ـك َد َعـا َزَكرَّيـا َرَّبـهُ قَـا َل
ُهَنال َ
الباطل من بين يديه و من خلفه  -فمثالً قال تعالى ُ
ك َسميعُ ُّ
َر م
صلمي
ك ُذمرَّيةً طَميَبةً إَّن َ
ب لي م ْن لَ ُد ْن َ
الد َعاء فََن َ
ب َه ْ
المالَئ َكةُ َو ُه َو قَائم ُي َ
ادتْهُ َ
صـو اًر َوَنبّيـاً مـ َن
في الم ْح َارب إ َّن اهللَ ُيَب مش ُر َ
ص مدقاً ب َكل َمـة مـ َن اهلل َو َسـميداً َو َح ُ
ك بَي ْحَيى ُم َ
صالحي َنُ ،89كما قال تعالى
ال َّ

ا ْس ُمهُ ال َمسي ُح ع ْي َسى ا ْب ُن َم ْرَي َم

ت ال َمالَئ َكةُ َيا َمـ ْرَي ُم إ َّن اهللَ ُيَب مشـ ُرك ب َكل َمـة م ْنـه
ُإ ْذ قَالَ ْ
َوج ْيهاً في ال ُّد ْنَيا َواآلخ َرة َوم َن ال َمقََّربي َنُ90ب

ونق ـ أر البشــارات نفســها فــي التــوراة واإلنجيــل ،فلمــاذا كانــت مجـ ّـرد و دة ســيدنا يحيــى
نبيـاً وسـيدنا
ألن سـيدنا يحيـى ق ّـدر لـه أن يكـون ّ
وعيـسى بشـارة مـن اهلل للنـاس؟ ألـيس ّ
عيسى أن يكون كلمة اهلل؟ ولننظـر إلـى سـيدنا يعقـوب ،فقـد كــان لـه اثنـا عشـر ولـداً،

ألنــه كــان
ولــم يكــن مــن بــين هــس ء اإلثنــي عشــر بشــارة نيــر ســيدنا يوســف وحــد ّ ،
أن المراد بالبشارة في هذ المواضع
ّ
المقدر أن يكون ّ
نبياًب إذا انتبهنا إلى ذلك أدركنا ّ
هو التنبس بظهور رسول أو نبي جديدب

أن من وظائفه المباركة التبشير بمن يظهر
فكون سيدنا محمد ُمبش اًرُ يكون معنا ّ
من بعد الذي ُوصف في عـدد مـن األحاديـث الشـريفة بأنـه المهـدي أو عيسـى روا
اهللب وكمــا جعــل اهلل تعــالى ظهــور الرســل واألنبيــاء بشــارة بفضــله علــى خلقــه كــذلك

جعل اإلعراع عنهم ،وا عتراع عليهم ،موضوعاً لإلنذار ،والتحذير الشديد تجنباً
للدمار والبوار الذي يصيب المعرضينب

والرسول الجديد يأتي ضرورة برسـالة جديـدة ،والرسـالة الجديـدة

بـد أن تهـب النـاس

شريعة جديدة ،وأحكاماً جديدة ،وهو بذلك يعيد تنظـيم وتـدبير شـسون العبـاد بمـا يتفـق
مع ضرورات الت يير الذي ط أر منذ الرسالة السابقةب فالصالة والصوم والحر ونيرها
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لكنها
مـن المناسك ،وكذلك القوانين المنظّمة للمجتمع موجودة في جميع الرسا ت ،و ّ
َّ
ـب َعلَـ ْـي ُكم
ين َمُنـوا ُكتـ َ
تختلـف فــي الشـكل والرســم مصــداقاً لقولـه تعــالى َُيـا أَُّيهَــا الــذ َ
ب َعلَـى الَّـذي َن مـ ْن قَـْبل ُكم لَ َعلَّ ُكـم تَتَّقُـو َنُ ، 91فالصـوم فريضـة فـي كـل
ال م
صـَيا ُم َك َمـا ُكتـ َ
الشرائع ولكـن صـورته تختلـف مـن شـريعة إلـى أخـراب فالصـوم عنـد المسـلمين نيـر

عمـا عنـد اليهـود ،ولكـن ال ايـة هـي هـي،
عند النصارا ،وما عند النصارا يختلـف ّ
والمعنى واحد ،وانما الشكل والرسم هو الذي يت ّير باختالف الظروف واألحوالب
ولمــا كــان ال ارســخ فــي األذهــان عــن الــدين هــو مجمــو المناســك والشــعائر دون انتبــا
فإن الناس يميلون أكثر للبقاء على ما هم عليه ،ومن ثم يندفعون كلّما
إلى الجوهرّ ،
رويــة أو تع ّقــل وتفكيــرب فكــل مــا
جــاءهم رســول جديــد بــأمر جديــد إلــى تكذيبــه بــدون ّ
أن الرسول الجديد يدعوهم إلى شـريعة جديـدة تخـالف مـا عنـدهم ،ولـو تف ّكـروا
يرونه ّ
وأمعنــوا النظــر قل ــيالً لوجــدوا أن حقيق ــة األمــر الجديــد ناي ــة مــا كان ــت تصــبو إلي ــه
شريعتهمب

فعــدم ا نتبــا إلــى وحــدة الــدين مــن حيــث النظــر إلــى حقيقتــه وجــوهر جعــل النــاس
يتوقّفــون عنــد حـ ّـد ا ســم والرســم ،ويحرمــون أنفســهم مــن الفــوز بنصــيب مــن المواهــب
الجديـدةب مــع أن ا ختالفــات الظاهرّيــة بــين الشـرائع واألديــان هــي تعــديالت متتابعــة

ُما َن ْن َس ْخ م ْن
لدين إلهي واحد ،لتجعلها موافقةً لمقتضيات الزمان ،كما قال تعالى َ
َية أَ ْو َن ْنسهَا َن ْأت ب َخير م ْنهَا أَ ْو م ْثلهَاُ92ب

ونتيجــة لهــذ ال فلــة ،وكــأثر مباشــر لالنح ـراف عــن حقيقــة الــدين وجــوهر  ،إذا ســألت

بأنـه
فإنـه يجيبـك علـى الفـور ّ
اليهـودي مـثالً عـن سـيدنا المسـيح ّ
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يـسمن بـه ،ولمـاذا؟

ألنه نقع حكم السبت وخالف شريعة التـوراة ببب إنـه جـاء بشـر جديـدب واذا سـألت
ـيحياً عــن ســيدنا محمــد قــال كيــف تريــدني أن أومــن بــه وهــو لــم يحكــم بشــريعة
مسـ ّ
نيــر أحكــام اهلل التــي علّمنــا يســو المســيحب وقــس علــى ذلــك ســائر
اإلنجيــل ببب ّإنــه ّ
المللب

وم ــن أج ــل ه ــذ ال فل ــة ج ــرت اإلن ــذارات والتح ــذيرات عل ــى ألسنـ ــة رس ــل اهلل وأنبيائ ــه

ألنه لو لـم يكـن مـن مسـتلزمات الهدايـة اإللهيـة إحـداث ت ييـر
جميعاً بدون استثناءب ّ
وتعــديل فــي الشــرائع اإللهيــة وفق ـاً خــتالف األزمنــة ،لمــا كــان هنــاك مبـ ّـرر لإلنــذار

ألنـه جـاء يـدعوهم إلـى مكـارم
والتحذيرب والنـاس يعترضـون علـى الرسـول الجديـد ّ
األخالق ،والى العدالة ا جتماعية أو نيرهما من المناقب اإلنسانية العالية ،و ألنه

جاء يدعـوهم إلى اهلل ولو اقتصـر نـداس علـى ذلـك لمـا وجـدوا صـعوبة فـي تصـديقه،
وانما أساس اعتراع الناس عليه أنـه جـاءهم بشـريعة جديـدة فيهـا فـرائع وعبـادات

بأن الرسول الجديد لو
وأحكام ونظم ت اير ما لديهم منهاب والمف ّكر المنصف يعترف ّ
مبرر لمجيئهب
أتى بالشر القديم ،وبدون أحكام ومبادئ جديدة ،لما كان هناك ّ

فالرحم ــة اإللهي ــة تتجلّ ــى ف ــي رس ــا ته ،ورس ــا ته تحم ــل شـ ـرائعه ،والرحم ــة اإللهي ــة

أمـا س ّـنة البشـر،
وسعت كل شيء ،والفيع اإللهـي دائـم ينقطـع ،وهـذ س ّـنة اهللب ّ
فه ــي اإلع ــراع ع ــن الرحم ــة ،وا عت ــراع عل ــى مه ــابط ال ــوحي واإلله ــام ومش ــارق
الفضـل واإلحسـان ،واإلصـرار علــى اتّبـا األوهـام ،ثـم يكـ ّذبونب والـى هـذا يشــير اهلل
َّ
تعــالى بقولــه ُثُـ َّـم أَرسـْلَنا رسـلََنا تَتْـ ا َّ
ضــهُ ْم
ـاء أُ َّمـةً َر ُســولُهَا َكــذُبوُ فَأَتَْب ْعَنــا َب ْع َ
ـر ُكــل َمــا َجـ َ
َْ ُُ
َ
ث فَُب ْعداً لقُوم َ ُي ْسم ُنو َنُ93ب
َب ْعضاً َو َج َعْلَنا ُهم أَ َحاد ْي َ
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معنى اإلسالم
ينـافي وحـدة الـدين

تعدد رسل اهلل واختالف األحكام التي جاءوا بها
أن ّ
ّ
تقدم القول ّ
بمعنــى الرابطــة الوثيقــة بــين الخــالق والمخلــوقب وكــل كلمــة مــن اهلل هــي نــور بــدون

اعتبار لزمانها ومكانها أو األفق الذي أشرقت منه فالزبور والتوراة واإلنجيل والقرن
كلهــا كلماتــه ونــور ورباطــه الوثيــق وعهــد المصــون ،كمــا قــال تعــالى ُمـ ْـن أَ ْهــل
الكتَاب أُ َّمة قَائ َمة ي ْتلُو َن َيات اهلل َنا َء اللَّْيل َو ُه ْم َي ْس ُج ُدو َنُ ، 94فال شـك أن اآليـات
التي يتلوها أهل الكتاب هي يات اإلنجيل والتوراة ،وليست يات القرن الكريمب

ُما َن ْن َس ْخ م ْن َء َاية أ َْو َن ْنسهَا َنأْت ب َخير م ْنهَا أ َْو م ْثلهَاُ بيـان واضـح
وفي قوله تعالى َ
يسكد الوحـدة التـي تـربط جميـع ياتـه  -بـدون تخصـيأ أو تحديـد  -والعـروة الوثيقـة
التي توحد الرسا ت اإللهية المتعاقبـةب والمسـتفاد مـن لفـظ َُن ْن َس ْـخُ أن بـين يـات اهلل
وحدة تنفصم بطول الزمن بين رسالة وأخرا ،فاآليـة الالحقـة إن تعـارع حكمهـا

أو مفهومها مع يات سابقة حلّت محلّها واعتبرت تعديالً لها ،ألنه

يتصور وجود

تنـاقع فـي كـالم اهلل وتفـاوت فـي األحكـام التــي يطلـب مـن عبـاد اتباعهـا فـي زمــن

إمــا تماثــل المنســوخة أو هــي خيــر
معــينب واآليــة المــذكورة تجــزم بــأن اآليــة الناســخة ّ
منهاب
و يفهم من لفظ ُخير منهاُ في هذا الموضع معنى المفاضلة بين اآليات سواء مـن

حيث صـوابها أو دقـة إحكامهـا ،فـذلك منـاف للكمـال اإللهـي ودوامـه علـى حـال واحـد
أحســن فيهــا و أس ـوأب فليســت المفاضــلة هــي المــراد مــن قولــه ُب َخيــر م ْنهَاُواّنمــا
يبدل ياته وأحكامه بما يناسب مدارك اإلنسان المتنامية ،وظـروف
المقصود أن اهلل ّ
 ٩4سورة آل عمران ،آية 113

66

ـر وتبــديالً لتصــحيح أو تحســين الكــالم،
نشــأته المت ّيــرةب وواقــع الحــال أنــه لــيس ت ييـ اً
ولكنه استبدال اقتضا التدرج في تربية اإلنسان وتهذيب فكر وتنظـيم حياتـه ،فآيـات

اهلل نظم مكنون في كتاب محفوظ يكشف عنه رسله تعالى بقدر طاقة أهل اإلمكـان
ووفقاً لمدا تقدمهم وقابلياتهمب وليس من شأن العبد أن يقارن أو يفاضل بين أجزاء
هذا النظم ،واّنما واجبه التسليم واإليمان بما فيه ُ ُكل م ْن ع ْند َرمبَناُ95ب

أن اإلســالم والمســيحية واليهوديــة والبوذيــة والزردشــتية وســائر الــديانات
مــن هنــا نــرا ّ
ـماوية كلّهــا مــن حيــث أصــولها وناياتهــا فــيع إلهــي واحــد ،وهــي تختلــف بطبيعــة
السـ ّ

الحال من حيث زمانها وأسلوبها وتعاليمها ولكنها متحـدة فـي سـعيها لعـالج مـا اختـل

من شسون المجتمع البشري بما يتفق مع درجة بلونه ورشد  ،واعداد لمتابعـة السـير
التطور الروحاني نير المتناهيةب
في مراحل
ّ

ـت
ـت لَ ُكـ ْـم ديـ َـن ُك ْم َوأَتْ َم ْمـ ُ
ـوم أَ ْك َمْلـ ُ
وفــي هــذا الســياق العــام يمكــن فهــم قولــه تعــالى ُاليـ ُ
96
موجــه بنــو
ت لَ ُكـ ُـم اإل ْس ـالَ َم دين ـاًُ
فهــذا الخطــاب الرحمــاني ّ
َعلَـ ْـي ُك ْم ن ْع َمتــي َوَرضـ ْـي ُ

أمة سـيدنا محمـد ويحتمـل أن تكـون اإلشـارة فيـه إلـى رسـالتهب ولكـن
الخصوأ إلى ّ
ت لَ ُكـ ُـم اإل ْسـالَ َم د ْينـاًُ تفيــد أكثــر مــن معنــىب
كلمــةُاإلســالمُ فــي قولــه تعــالى َُوَرضـ ْـي ُ

فلكلمــة اإلســالم لُ َ ـةً معــان عــدةب ومــن معانيهــا الخضــو وا نقيــاد لكــل مــا يــأتي مــن
عنــد اهلل ،واســالم الوجــه إلــى اهلل ،وتفــويع األمــر إليــهب كمــا أن مــن معانيهــا أيض ـاً
اتّبا شريعة محمد رسول اهللب

المفسـرين ،فقـد
وهذا المعنى األخير الخاأ للفظة ُاإلسالمُ هو الذي اعتبر أكثر
ّ
جــاء فــي مختصــر تفســير ابــن كثيــر لهــذ اآليــة ُهــذ أكبــر نعــم اهلل تعــالى علــى هــذ
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األ ُّمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ،فال يحتاجون إلى دين نير ُ 97ويعود ابـن كثيـر
ـت لَ ُك ْـم د ْي َـن ُك ْمُ
فيقول في الصـفحة نفسـها تفس اً
ُاليـوُم أَ ْك َمْل ُ
ـير لهـذ اآليـة ُلمـا نزلـت َ

كنا في
وذلك يوم الحر األكبر بكى عمر ،فقال له النبي ما يبكيك؟ فقال أبكاني ّأنا ّ
فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إ ّ نقأ ،فقال ُصدقتُ ،ويشـهد
زيادة من دينناّ ،
لهذا المعنى الحديث الثابت ُإن اإلسالم بدأ نريباً وسيعود نريباً فطوبى لل رباءُ

98

لمفسـرين إذا عظّمـوا ديـنهم ورفعـوا قـدر ومـدحو مـع مالحظـة
و تـثريب علـى عامـة ا ّ
عدم اإلسراف في ذلك ،وا ّ وقعوا في الخطأ الـذي وقعـت فيـه األمـم السـابقة فض ّـيقوا

وخصصـوا فيهــا بــدون دليــل ،وأوجــدوا التعصــب األعمــى وأضـلّوا
المعــاني المبســوطة،
ّ

الكثير من الناسب وقد رأينـا  -فيمـا سـبق  -أن اليهـود اعتبـروا كتـابهم كـامالً حاويـاً

كل شيء ،وما زالوا يرّددون أن شريعته شريعة أبدية تت ّير وليسوا في حاجة إلى
نيرهاب وقد كان هذا الفهم صحيحاً في زمان شريعة سيدنا موسى كمـا ص ّـدق بـذلك
ـاب تَ َمام ـاً َعلَــى الَّــذي أَ ْح َسـ َـن
القــرن الكــريم فــي قولــه تعــالى ُثُـ َّـم تَْيَنــا ُم ْو َســى الكتَـ َ
َوتَ ْفص ـيالً ل ُك ـ مل َش ـيء َو ُه ـ ًدا َوَر ْح َم ـةً لَ َعلَّهُ ـم بلقَ ـاء َرمبه ـم ُي ْسمُن ـو َنُ ، 99فكت ـاب س ـيدنا
موسى عليه السالم كتاب تام ،وفيه تفصـيل كـل شـيء ،ولكـن إطـالق هـذا الوصـف
علـ ـى نحـ ـو يسـ ـد بـ ـاب الهـ ـدا مـ ـن بعـ ـد  ،وينهـ ـي رسـ ـا ت اهلل ،ويـ ـزعم أن َُيـ ـ ْد اهلل
َم ْ لُولَةًَُ 100تضييق للمعنى وخطأ أ ّدا بهم إلـى تكـذيب رسـل اهلل الـذين بعـثهم اهلل
بالحق من بعد سيدنا موسىب
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يتفــق وســياق الكــالم ،وينحــرف

فتخصــيأ معنــى ُاإل ْسـالَ َمُ علــى وجــه اإلطــالق
ت لَ ُك ُم اإل ْسـالَ َم دينـاًُ فـي
عن المرادب وحصر معنى ُاإل ْسالَ َمُ في قوله َُوَرض ْي ُ
اإلشــارة إلــى شــريعة ســيدنا محمــد مبــرر لــه و دليــل عليــه ،فاآليــة تحتمــل أيض ـاً

المعنــى العــام للفظــة ُاإل ْس ـالَ َمُ أي تســليم الوجــه إلــى اهلل واإلذعــان ألوامــر تعــالى
وهذا هو جوهر الدين وحقيقتهب وبهذا المعنى وصف اهلل األمم السابقة باإلسالم كما

ت لـ َر م
ب
قال في معرع الحديث عن سيدنا إبارهيم ُإ ْذ قَا َل لَهُ َرُّبهُ أَ ْسـل ْم قَـا َل أَ ْسـلَ ْم ُ
101
ك َومـ ْن
ال َعالَميي َنُ  ،أو دعاء سيدنا إبارهيم واسماعيل ُ َرَّبَنا َوا ْج َعْلَنا ُم ْسـلمي َن لَـ َ
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َ ْ
103
ال ـ مدي َن فَ ـالَ تَ ُم ـوتُ َّن إ َّ َوأَْن ـتُم ُم ْس ـل ُمو َنُ  ،كم ـا ك ـان حواري ـوا س ـيدنا عيس ـى أيض ـاً
الح َوارُّيــو َن
مســلمين ُ َفلَ َّمــا أَ َحـ َّ
صــاري إلَــى اهلل قَـ َ
ـس ع ْي َســى مـ ْـنهُم ال ُك ْفـ َـر قَـ َ
ـال َ
ـال َمـ ْـن أَْن َ
صا ُر اهلل َمَّنا باهلل َوا ْشهَ ْد بأََّنا ُم ْسل ُمو َنُ104ب
َن ْح ُن أَْن َ

فواضح من اآليات السابقة أن اإلسالم بمعنا العام هو طاعة اهلل واسالم الوجه إليـه

تعــالى وهــو أســاس العبوديــة للّــه و يتصـ ّـور إيمــان المــرء بــدين ســماوي إ ّ إذا كــان
مقرونـاً بتســليمه ألمــر اهلل ظــاه اًر وباطنـاًب وبهــذا المعنــى جــاءت اآليــة المباركــة ُإ َّن

ال مدي َن عن َد اهلل اإل ْسالَ ُمُ105ب ومـن الواضـح أن صـرف د لـة كلمـة اإلسـالم  -معرفـة
باأللف والـالم  -فـي هـذ اآليـة إلـى رسـالة سـيدنا محمـد وحـدها ينفـي وصـف الـدين
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عــن رســالة كــل مــن ســيدنا موســى وســيدنا عيســى ،وهــو مــا ينــاقع يــات القــرن
الصــريحة بــأن مــا جــاء بــه ســيدنا موســى وســيدنا عيســى كــان حق ـاً مــن عنــد اهللب
ينُ  -معرفــة بــاأللف والـالّم  -وبــدون تخصــيأ تعنــي
والمعلــوم ل ــة أن كلمــة ُالـ مد َ
معينة بل تشملها جميعاًب
أو ً الرابطة بين العباد وخالقهم و تقتصر على رسالة ّ

المعدلـة
كما تعني ثانياً أن هذ الرابطـة واحـدة علـى مم ّـر الـزمن ،وأن تتـابع الشـرائع
ّ
ألحكــام هــذا الــدين الواحــد هــي سـ ّـر دوام حيويــة هــذ الرابطــة وصــالحها مــع ت ّيــر

الظروف واألحوالب

تبين بوضوا المعنى المـراد إذ جـاء
ين ع ْن َد اهلل اإل ْسالَ ُمُ ّ
واآلية الواردة بعد ُإ َّن ال مد َ
القــول فيهــا موجهــا إلــى ســيدنا محمــد ُفَــإ ْن َحـ ُّ
ت َو ْجهــي هللُب وبهــذا
ـاج َ
َسـلَ ْم ُ
وك فَ ُقـ ْـل أ ْ

أوضح اهلل تعالى أهميـة إسـالم العبـاد لتعاليمـه وأحكامـه بحيـث صـار اإلسـالم وصـفاً
بأنــه
شـامالً وشـرطاً لكـل الرســا ت اإللهيـة ،فسـيدنا نـوا جــاء بـدين وصـفه اهلل تعـالى ّ

ينُ ، 106وســيدنا يعقــوب عليــه الســالم جــاء
اإلســالم َُوأُمـ ْـر ُ
ت أْ
الم ْســلم َ
َن أَ ُكـ َ
ـون مـ َـن ُ
ون
الم ُ
ض َـر َي ْعقُ َ
اء إ ْذ َح َ
ـوت إ ْذ قَـا َل لَبن ْيـه َمـا تَ ْعُب ُـد َ
أيضاً باإلسالم ُأ َْم ُك ْنتُ ْم ُشـهَ َد َ
ـوب َ
اق إلَهـاً َواحـداً َوَن ْح ُـن
ك َوالَـهَ َء َابآئ َ
م ْن َب ْعدي قَالُوا َن ْع ُب ُـد إلَهَـ َ
ـك إ ْب َـراه ْي َم َوا ْس َـماعْي َل َوا ْس َـح َ
لَــه مســلمونُ ، 107وكــذلك ســيدنا موســى عليــه الســالم ُومــا تَــنقم مَّنــا إ َّ
َن َمَّنــا
أ
ْ
ُ ُْ ُ َ
ََ
ُ

ينُ ، 108وســيدنا عيســى
اءتَْنــا َرَّبَنــا أَ ْفــر ْ
صـ ْـب اًر َوتََوفََّنــا ُم ْســلم َ
غ َعلَْيَنــا َ
ب َآيــات َربَمنــا لَــَّما َج َ
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َن م ُنـوا بـي َوب َر ُسـولي قَـالُوا
عليه السالم جاء باإلسالم َُوا ْذ أ َْو َح ْي ُ
ين أ ْ
ت إلَـى َ
الح َواريـم َ
ونُ109ب
َمَّنا َوا ْشهَ ْد بأََّنَنا ُمسل ُم َ

أن ُلإلسالمُ أكثر من معنى فهو في موضع يعني استجابة العبـاد
وخالصة ما ّ
تقدم ّ
إل ــى أوام ــر اهلل وانقي ــادهم لمش ــيئته ،وف ــي موض ــع خ ــر اس ــم رس ــالة م ــن الرس ــا ت
السماويةب
ّأمــا قولــه تعــالى َُو َمـ ْـن َي ْبتَــغ َنيـ َـر اإل ْس ـالَم دين ـاً َفلَـ ْـن ُي ْقَب ـ َل منــهُُ 110فــيمكن حمــل كلمــة
"اإلسَََام" فــي هــذ اآليــة علــى معناهــا العــام بنــاء علــى ســياق الحــديث فــي اآليــة

اق
امَّنــا بــاهلل َو َمــا أ ُْنــز َل إلَْيَنــا َو َمــا أ ُْنــز َل إلَــى إ ْبـ َـراه ْي َم َوا ْسـ َـماعْي َل وا ْسـ َـح َ
الســابقة ُقُولُ ـوا َء َ
َسَباط َو َما أُوتي ُم ْو َسى َوع ْي َسى َو َما أُوتي َّ
ق ب ْـي َن
ون م ْـن َربمهـم َ ُنفَ مـر ُ
َوَي ْعقُ َ
النبُّي َ
وب َواأل ْ
َ
َ

ونُب فاإلس ــالم بمعن ــا الع ــام  -كم ــا رأين ــا  -ش ــرط زم
أَ
َح ــد مـ ـ ْنهُم َوَن ْح ـ ُـن لَ ــهُ ُم ْس ــل ُم َ
ـردد مــن عبــاد إزاء قبــول
ومشــترك لكــل الش ـرائع ،ويعنــي رفــع اهلل أدنــى تحفّــظ أو تـ ّ
شرائعه وأوامر قبو ً نير مجـ أز ونيـر مشـروط ،و يقبـل مـنهم إ ّ تسـليمهم التـام لكـل

ما جاء فيهاب

وبعبـ ــارة أخـ ــرا ،إن الرسـ ــا ت اإللهيـ ــة المتتابعـ ــة

تب ـ ــى اقتسـ ــام العبـ ــاد ،و تريـ ــد

تكمــل كــل منهــا
التفرقــة ،و تمــس بوحــدة الــدين ،وانمــا هــي  -كبنيــان مرصــوأ ّ -
الرس ــالة الس ــابقة عليه ــا ،فتب ـ ّـدل بعضـ ـاً م ــن أحك ــام الشـ ـريعة الس ــابقة بأحك ــام تحق ــق

ال ايــات نفســها ،كمــا بـ ّـدلت ش ـريعة ســيدنا موســى شــر ســيدنا إب ـراهيم ،وكمــا نســخت
ش ـريعة الســيد المســيح شــر ســيدنا موســى ،وكمــا نســخت ش ـريعة ســيدنا محمــد شــر
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سيدنا المسـيح وهل ّـم ج ّـرا ،وهكـذا تتصـل كـل رسـالة بـاألخرا وتك ّـون حـبالً واحـداً أمـر
اهلل الناس أن يعتصموا به ،وذلك هو عهد اهلل مع عباد ب
ـدبر فــي كتـاب اهلل يتبــين أن هلل مـع البشــر عهـدين عهــد عـام مــع النـاس جميعـاً
والمت ّ
أن يسمنـوا برســا ته ويتّبعـوا أوامــر ويسـلّموا لــه بحكــم الفطـرة التــي فطــر النــاس عليهــا

ُأَلَ ْم
َه َذا

َن َ تَ ْع ُب ُـدوا َّ
اعُب ُـدوني
الش ْـي َ
َن ْ
أْ
ان إَّنـهُ لَ ُكـم َع ُـدو ُمبـين َوأ ْ
َعهَ ْـد إلَ ْـي ُك ْم َيـا َبنـي َد َم أ ْ
ط َ
صـ َراط ُم ْسـتَقيمُ ، 111وعهـد خـاأ يوثّــقه اهلل مـع المـسمنين فـي كـل رسـالة مـن

رسا ته وهذا مفهـوم مـن لومـه تعـالى لبنـي إسـرائيل لحنـثهم بعهـد الـذي أوثــقه سـيدنا
ـت َعلَــي ُكم َوأ َْوفُ ـوا ب َع ْه ــدي أ ُْوف
موســى َُيــا َبنــي إ ْسـ َـرائ َ
يل ا ْذ ُكـ ُـروا ن ْع َمت ــي الَّتــي أ َْن َع ْمـ ُ
ونُ ، 112وجـاء فـي تفسـير الشـيخ محمـد عبـد ُعهـد اهلل تعـالى
ـارَه ُب َ
ب َع ْهد ُكم َواَّي َ
اي فَ ْ
إلــيهم ُيعــرف مــن الكتــاب الــذي ّنزلــه إلــيهم ،فقــد عهــد إلــيهم أن يعبــدو و يشــركوا بــه
شــيئاً ،وأن يسمن ـوا برســله متــى قامــت األدلــة علــى صــدقهم ،وأن يخضــعوا ألحكامــه

113
موجه إلى بني إسرائيل و يصـدق علـى
وشرائعهُ ب و يجوز القول بأن الخطاب ّ
تعـم العـالمين
نيرهم ،ألن العدل اإللهي
يخأ قوماً بما يأبا على نيرهم فرحمته ّ
ّ

أمـة تعـرع عـن
ونور يهدي كل البشر ،ولومه بني إسرائيل يصـدق أيضـاً علـى كـل ّ
رســا ته وتتخــذ منهــا موقف ـاً ممــاثالً لموقــف بنــي إس ـرائيلب ومضــمون العهــد اإللهــي

المشــار إليــه فــي اآليــة المــذكورة صــريح فــي قولــه تعــالى مو ّجه ـاً إلــى بنــي اإلنســان
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صلَ َح
عامة
إما َي ْأتَيَّن ُكم ُر ُسل م ْن ُكم َيقُ ُّ
َُيا َبني َد َم َّ
صو َن َعلَْي ُكم َء َاياتي فَ َمن اتَّقَى َوأَ ْ
ّ
114
فَالَ َخوف َعلَْيهم َو َ ُه ْم َي ْح َزُنو َنُ ب

وحقيقة أخرا تسكدها هذ اآلية المباركة أ وهي وحدة ديـن اهلل التـي تتع ّـدد بكثـرة
وتعدد شرائعهم على مدا الزمن ،ومن ثـم مـن يـسمن برسـالة و يـسمن بـأخرا،
رسله ّ

بالتعدد عـن وحدانيتـه تعـالىب وتبعـاً لـذلك َمـن
ألنه قد احتجب
ّ
كأنه حنث بعهد اهللّ ،
يـسمن برسول دون رسول يكون قد نفل عن حقيقة التوحيدب وهذا قولـه تعـالى ُإ َّن
َّ
ين َي ْكفُُرو َن باهلل َوُر ُسـله َوُيرْي ُـدو َن أَ ْن ُيفَمرقُـوا َب ْـي َن اهلل َوُر ُسـله َوَيقُولُـو َن ُن ْـسم ُن ب َـب ْعع
الذ َ
اعتَ ْـدَنا
ـك َسـبيالُ أُولَئ َ
َوَن ْكفُُر بَب ْعع َوُيرْي ُـدو َن أَ ْن َيتَّخـ ُذوا َب ْـي َن َذل َ
ـك ُه ُـم ال َكـاف ُرو َن َحقّـاً َو ْ
َّ
ف
امُنوا باهلل َوُر ُسله َولَ ْم ُيفَمرقُوا َب ْي َن أَ َحد م ْنهُم أُولَئ َ
ك َس ْو َ
ين َع َذاباً ُمهيناً َوالذ َ
لْل َكافر َ
ين َء َ
ُي ْست ْيهم أُ ُجوَرُهم َو َكا َن اهللُ َنفُو اًر َرحيماًُ115ب

العامــة الــذين يعتبــرون الكفــر عــدم
هــذا هــو الكفـر بــأدق معانيــه ،ويختلــف عمــا ّ
تظنــه ّ
ا عتـراف بوجــود البــاري جـ ّل وعــالب وهــذا تصـ ّـور نيــر صــحيح ،فمــا مــن إنســان إ ّ

الطبيعيــين  -علــى الــرنم مــن
ـدبر لشــسون الكــون ،حتــى
ّ
ويعتــرف بوجــود إلَــه واحــد مـ ّ
خفيـة مس ّـيرة للكـون وان كـانوا
عدم استعمالهم لفظ الجاللة  -يعتقدون بوجـود ق ّـوة ّ
يدركون كنهها و يعرفونها ب ير هذا التعريفب فـالكفرالحقيقي  -كمـا صـرحت اآليـة

المباركــة  -هــو التفريــق بــين رســل اهلل ،والتفريــق بيــنهم وبــين اهلل عـ ّـز وج ـ ّل ،وقبــول
أي زمن مـن األزمـان
أي رسول إلهي في ّ
واحد ورفع اآلخر ،فالذي يعترع على ّ
يكون في الحقيقة قد قطع ما أمـر اهلل بـه أن يوصـلب وقـد ذ ّكـر حضـرة بهـاءاهلل هـذ

الحقيقة في تأكيد قاطع بقوله المنيع

ـأن الـذي أعـرع
ُواّنك أنت أيقن فـي ذاتـك ب ّ
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الرسل من قبل ثم استكبر على اهلل في أزل اآلزال
عن هذا الجمال فقد أعرع عن ّ
إلى أبد اآلبدين" 116ب
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الفصل الثالث  -التمثيل والتشبيه في الكتب السماوية
رأينــا فيم ــا س ــبق أن اإلســالم بمعنــى التس ــليم وا نقيــاد ألوامــر اهلل هــو جــوهر ال ــدين
بص ــفة عام ــة ف ــي ك ــل الرس ــا ت الديني ــة المتعاقب ــة ورن ــم أن لك ــل رس ــالة -منه ــا-
خصائصــها ومظاهرهــا و ثارهــا وشـريعتها ،إ ّ أن اإلســالم بقــي صــفة مشــتركة بينهــاب

والمقصــود بالتســليم أو اإلســالم هلل أن يتحــرر المــرء مــن التقليــد واألوهــام فــال يكــون

الباعث على طاعته ألحكام الدين مراعاة العادات والطقوس السـائدة فـي مجتمعـه أو
تفادي اللوم لخروجه عن المألوف ،واّنما يكون رائد سلوكه هو الحرأ على ا نقيـاد
إلرادة اهلل وحــد ب فــال يخضــع فــي عقيدتــه ل يــر مــا يــسمن أنــه مــراد اهللب وســبيله إلــى
النيـةب واإلسـالم بهـذا المعنـى هــو
ذلـك البحـث والتأمـل مـع صـفاء الوجــدان وخلـوأ ّ
الحقب
لباب الرابطة الروحانية بين الخلق و ّ
أمــا مــا ذهــب إليــه بعــع المفس ـرين مــن اعتبــار كلمــة ُاإلســالمُ فــي كــل المواضــع
ّ
أدا إلــى الخطــأ فــي فهــم حقيقــة العهــد اإلله ــيب ألن
مســاوياً لرســالة ســيدنا محمــد ّ

التضييق فـي معنـى ُاإلسـالمُ انتهـى بهـم إلـى القـول بتوقـف الفـيع اإللهـي وانتهـاء
الرســا

ت الســماوية برســالة ســيدنا محمــدب واســتخرجوا هــذا الظـ ّـن مــن قولــه تعــالى
َي ْبتَــغ َنيـ َـر اإل ْسـالَم دينـاً َفلَــن ُي َقبـ َـل منــهُُب وهــو خطــأ مشــابه لمــا نــتر عــن ســوء

َُو َمـ ْـن
تفسير ُخاتم النبيينُ على النحو الذي رأينا في الصفحات السابقةب

والخطأ في تفسير لفظ اإلسالم مناقع لكثير من يات الكتـاب فيمـا يتعلـق ببشـارتها
بمجــيء عيســى ومــا روتــه األحاديــث الشـريفة عــن مجــيء المهــديب ولعــل مــن نافلــة

المفسرين في الشـبهات
القول أن نعيد إلى األذهان أن من أهم العوامل التي أوقعت
ّ
هــي تصــديهم لتفســير الكــالم الــوارد علــى ســبيل المجــاز فــي الكتــب الســماوية أخــذاً
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بظــاهر لفظــه ،وتســليماً للــوهم بأبديــة رســالة ســماوية يكنــون لهــا الــو ء ويــرون فيهــا

الكمالب

ويتناول الفصل الثالث عرضاً مختص اًر لصـور مـن هـذا المجـاز ،وعلـة اسـتعماله فـي
الخطاب اإللهي ،وبيان معانيه التي التبست علـى المفسـرين فـأوقعتهم فـي أقـوال هـي

أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقةب وأكثر صور المجاز الواردة في الكتب السماوية

َّ
ـى ،ونايتهم ــا تمثي ــل
التش ــبيه واألمث ــالب ولف ــظ َ
ُالم ََثَ ــلُ يس ــاوي ُالش ـ َـبهُ وزنـ ـاً ومعن ـ ً
المعاني المعقولة بصور تدركها الحواس ،وذلك على أساس وجود نسبة بين المعقول
والمحسوس تجعل إدراك المفاهيم المجـردة وتصـورها أيسـر علـى اإلنسـانب وقـد كثـر

استعمالهما في الكتب المقدسة ستحالة تقريب أسرار ال يب إلى أذهان الناس بدون
اســتدعاء مــا يقاربهــا ممــا عرفــو وألفــو وخبــرو بحواســهمب وبــدون ذلــك التمثيــل يكــاد
يكون من المحال تصور شسون عالم الملكوتب
وليس بس ّـر أن كثيـ اًر مـن بيـان السـيد المسـيح الـوارد فـي الكتـاب المقـدس يجـري علـى
نهر األمثلة والتشبيهاتب وعندما سأله الحواريون عن سبب حديثه باألمثال أجاب

ُأل َََّنهُ قَ ْد أُ ْعط َي لَ ُكم أَ ْن تَ ْعرفُوا أَ ْسـ َارَر َملَ ُكـوت السمـ َم َواتُ117ب ومقصـد الكـالم أّنـه
يمكن لإلنسان معرفة شسون عالم ال يب إ ّ بمقارنتها بما يقاربها فـي عـالم الشـهودب

ت
ويوضح السيد المسيح مفهوم الملكوت بمثال يقربه إلى األفهام فيقول ُُي ْشبهُ َملَ ُكو ُ
َّ
البـ ُذورب
َّ
صـ َ ُر َجميــع ُ
ـي أَ ْ
السـ َـم َوات َحبـةَ َخـ ْـرَدل أَ َخـ َذ َها إ ْن َســان َوَزَرَعهَــا فــي َح ْقلــهب َوهـ َ
ت فَه َي أَ ْكَب ُر ال ُبقُول َوتَصي ُر َش َج َرةً َحتَّى إ َّن طُُيوَر ال َّس َماء تَْأتي َوتَتَآ َوا
َولَك ْن َمتَى َن َم ْ

صـانهَاُ118ب ومـارد حضـرته أن الملكـوت هـو التعـاليم الروحانيـة التـي يسـتهين
في أَ ْن َ
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بهــا اإلنســان وتبــدو ضــئيلة الفائــدة بالقيــاس إلــى نيرهــا مــن المنــافع الماديــة والــنعم
الدنيوية ،ولكـن مـآل هـذ المبـادئ وم انمهـا الروحانيـة لمـن يهـتم بهـا ،وحـرأ علـى
ممارستها أكبر وأعظم من كل ما عداها من ألوان النعم الماديةب

َّ
ونُ ،119وقوله
ب اهللَ األ َْمثَ َ
وكما جاء في القرن الكريم َُي ْ
ضر ُ
ال لْلَّناس لَ َعلهُ ْم َيتَ َذ َّك ُر َ
َّ
ونُ120ب وقــد زخــر القــرن الك ـريم
أيض ـاً ُتْلـ َ
ـك األ َْمثَــا ُل َن ْ
ضــرُبهَا لْلَّنــاس لَ َعلهُــم َيتَفَ َّكـ ُـر َ
السـ َم َوات َواأل َْرع َمثَـ ُل ُنــور َكم ْشـ َكاة ف ْيهَــا
ـور َّ
باألمثــال مــن ذلــك قولــه تعــالى ُاهللُ ُنـ ُ
اجــة ُّ
اج ـةُ َكأََّنهَــا َك ْو َكــب ُدمري ُي ْوقَـ ُـد مـ ْـن َشـ َـج َرة ُمَب َارَكــة
الز َج َ
اا فــي ُز َج َ
صـ َـب ُ
صـ َـباا الم ْ
م ْ
ـيء َولَــو لَـ ْـم تَ ْم َس ْســهُ َنــارُ ،نــور َعلَــى ُنــور
ونــة َ َشـ ْـرقَّية َو َ َن ْربَّيــة َي َكـ ُ
َزْيتُ َ
ـاد َزْيتُهَــا ُيضـ ُ
ال لْلَّناس َواهللُ ب ُك مل َشيء َعليمُ121ب
ب اهللُ األ َْمثَ َ
اء َوَي ْ
ضر ُ
َي ْهدي اهللُ ل ُنور َم ْن َي َش ُ

وأساس هذا المنهر فـي تقريـب المعـاني المجـردة هـو وجـود صـفات مشـتركة أو نسـبة

بــين المعقــول الم ـراد بيانــه والمحســوس الــذي يماثل ـه ولــو علــى وجــه التقريــبب وهــذا

يبينه
يقتضي أن يكون ضارب المثل واقفاً على حقيقة األمر المعقول الذي يريد أن ّ

حتى يتسنى له أن يأتي بمثيله المحسوس الذي يطابقه أو يقاربهب و يلزم أن تكون
تامـة ،وينـدر أن يكـون الحـال كـذلك ،بـل يكفـي أن
بين المعقول والمحسوس مطابقة ّ
تكون بينهما مشابهة ولو على وجه التقريب يتسنى معرفتها من سـياق الكـالمب وفـي
شرا لهذ النقاط قال ال زالي ُفاعلم أن العالم الملكـوتي عـالم نيـب ،إذ هـو نائـب
الحسي َمرقاة إلى
الحسي عالم شهادة إذ يشهد الكافّةب والعالم
عن األكثرينب والعالم
ّ
ّ
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نسد طريق الترقّي إليهب ولو تع ّذر ذلك
العقليب فلو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة
ّ
لتع ّذر السفر إلى حضرة الربوبية والقرب من اهلل تعالىُب
لما كان عالم الشهادة مرقاة إلى عالم الملكوت ،وكان سلوك الصراط المسـتقيم عبـارة
عبر عنه بالدين وبمنـازل الهـدا  -فلـو لـم يكـن بينهمـا مناسـبة
عن هذا الترقي؛ وقد ُي ّ
واتصــال لمــا تصــور الترقــي مــن أحــدهما إلــى اآلخــر  -جعلــت الرحمــة اإللهيــة عــالم
الشــهادة علــى موازنــة عــالم الملكــوت ُفمــا مــن شــيء مــن هــذا العــالم إ ّ وهــو مثــال
لشيء من ذلـك العـالمب وربمـا كـان الشـيء الواحـد مثـا ً ألشـياء مـن عـالم الملكـوتب

وربمــا كــان للشــيء الواحــد مــن الملكــوت أمثلــة كثيــرة مــن عــالم الشــهادةب وانمــا يكــون

مثا ً إذا ماثله نوعاً من المماثلة ،وطابقه نوعاً من المطابقةُ122ب

وس ــيتناول ه ــذا الفص ــل مناقش ــة بع ــع أم ــور م ــن ع ــالم الملك ــوت الت ــي وردت ف ــي
تقربها إلى أذهان البشر
الخطاب اإللهي بعبارات مناسبة لعالم الشهود وصور ّ
حسّية ّ
وفهمهــمب وكــل هــذ األمــور ســبق أن تعــرع لهــا فــي الماضــي الكثيــر مــن المفسـرين
والمفك ـرين دون أن يقـ ّـدموا مــا يشــفي نليــل الباحــث المتشـ ّـوق إلــى معرفــة أس ـرار هــذا
الملك ــوت ألنه ــم اعتم ــدوا ف ــي تفس ــيرها عل ــى حرفي ــة ال ــنأ أو عل ــى م ــا اس ــتقو م ــن

الفالس ــفة الق ــدماء  -بع ــد أن ترجم ــت كت ــبهم إل ــى العربي ــة  -ث ــم التزمـ ـوا ف ــي فهمه ــا
حددته المذاهب التي كـانوا ينتمـون إليهـا ،فكـانوا ينتقـون مـن كتـاب اهلل
بالنطاق الذي ّ
ما يوافق مـذهبهم ويتركـوا نيـر نفـالً ،بـد مـن أن يطرحـوا الكـل علـى بسـاط البحـث

الطليق مـن القيـود والفـروع المسـبقةب فأتـت مسلفـاتهم مناصـرة لمـذاهبهم أكثـر منهـا
شروحاً مستقلّة لكالم اهللب
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فقال المعتزلة مثال أن عذاب القبر ليس حس ّـياً وانمـا هـو عـذاب بـآ م نفس ّـيةب وكـان
هذا النظر متفقاً مع مذهبهم في تفسير القرن الكريم بإعمال العقـل وحمـل كـالم اهلل

حسي واقع على جسد هامد
على ما يقبله العقل فلم يتصوروا أن يكون هناك عذاب
ّ
حسية اعتمـاداً علـى
أما أهل ّ
السنة فقالوا بأن عذاب القبر يكون بآ م ّ
فارقته الرواب ّ
فيــة الــنأ والمنقــول عــن الســلف ،وذلــك أيضـاً وفقـاً لمــذهبهم فــي تفســير
أخــذهم بحر ّ
القرن اعتماداً على ظاهر اللفظب

كمــا قــال أهــل السـ ّـنة بوجــود مــادي للص ـراط المســتقيم وهــو ُجســر ممــدود علــى مــتن
جه ــنم أدق م ــن الش ــعرة وأح ـ ّـد م ــن الس ــيفُ ،بينم ــا أنك ــر المعتزل ــة الصـ ـراط ب ــالمعنى
الحق ،ومال إلى هذا الرأي أبو حامـد ال ازلـي مـع
المادي وقالوا إنه عبارة عن طريق
ّ
أنـه أشـعري وصـوفي فقــال ُإن عبـور الصـراط المسـتقيم عبــارة عـن التّرقـي مـن عــالم
123

ف ــأعطى

عبـ ـر عن ــه بال ــدين وبمن ــازل اله ــداُ
الش ــهادة إل ــى ع ــالم الملك ــوت وق ــد ُي ّ
الوصف المادي ُأدق من الشعرة وأحد من السيفُ معنـى مجازيـاً يتمثـل فيمـا يتطلبـه
عبور ظلمات العالم المشهود إلـى أنـوار الملكـوت مـن يقظـة واحتـراز وخشـيةب وكـان

المتصوفين أي الكشف اإللهي والنور الذي يقذفه
اعتماد في التفسير على مذهب
ّ
اهلل في قلب المسمنين الساعين في سبله والمتسابقين إلى جوار ب وعلى المنوال نفسه
اختلفت أقوال المفسرين في فهم المراد من الميزان ،والجن ،والمالئكة ،والجنة والنار
إلى خر .
الحر البعيـد عـن التعصـب والمذهبيـة،
ولعل في طرا هذ األمور على بساط البحث ّ
وبعد أن ثبت اتسا هوة األخطاء التي وقع فيها السابقون ،ضرورة لبلـوغ الحقيقـة أو
علــى األقــل لفهمهــا علــى ضــوء مــا تهــدينا إليــه عقولنــا فــي عصــر بل ــت فيــه مقــدرتنا
 123أبو حامد الغزالي ،مشكاة األنوار (القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنشر)1٩٦4 ،
79

على عمق التحليل ،ودقة التحقيق ،وبعد النظر شأواً بعيداً لم يتـوفر للسـابقينب وفـي

ذلك ما يجدد وهر جذوة اإليمان ويبعث الروا الديني من الخمول والخمودب

والبحث األول في هذا الفصل يدور حول المراد بلفظة ُالحياةُ في الخطـاب اإللهـي،
تليه مباحث عن عدد من أمور اآلخرة من بعث وحساب وصراط وميزان وجنـة ونـار
 -وكلها أمور في حاجة إلى فهم صحيح يبعدنا عن الخرافات واألوهام التـي

الح َّ
ق َو ُه َو َي ْهدي السَّبي َلُ124ب
نفعاً لمن أراد وجه اهللَُ ،واهللُ َيقُو ُل َ
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تقـدم

الموت والحياة
المقص ــد م ــن ض ــرب األمث ــال ف ــي كت ــب اهلل  -كم ــا أشـ ـرنا س ــابقاً  -تقري ــب الحق ــائق

الروحانيــة والمعــاني نيــر المحسوســة إلــى أفهــام البشــرب وعلــى الــرنم مــن أن حقيقــة
ّ
اإلنســان وجــوهر روحــاني إ ّ أنــه يخضــع لســلطان المــادة وتســيطر علــى جانــب مــن

وجود أحكام المادة وقوانين الطبيعة َمثَلُهُ في ذلك َمثَ ُل الحيوانب وان اقتصر اهتمام
اإلنسان في الحياة على هذا الجانب فإن وجود ومآله ينحصران في مملكة الطبيعة
تأصـلت فيـه القـيم الروحانيـة فإنـه يتحـرر مـن
وعالمها المشهودب أما إذا قويت ذاته و ّ
أسر الطبيعة ويسمو وجود ومآله إلى المراتب الملكوتية وهي نيب مجهول بالنسبة
الحسية ،ولكن لها مقابل ومثيل في عـوالم الطبيعـة ،ومـن ثـم أكثـرت الكتـب
لمداركه
ّ
المقدسة من ضرب األمثال واستعمال أساليب التشبيه لجلب القيم المعنوية المعقولة
من مكامن ال يب وتقريبها إلـى المـدارك العقليـة لبنـي اإلنسـان حتـى تتـيح لـه فرصـة
الخيار-والربط -بين الجانبين المادي والروحانيب

وفــي هــذا تنحصــر الفرصــة الفريــدة التــي تهيئهــا ســنوات الحيــاة المعــدودة علــى وجــه
األرعب فـإن احتجـب وجـدان اإلنسـان عـن إدراك القـيم الروحانيـة بمـا زّينتـه أهــواس ،
وتَلَهّى عن إنمـاء المواهـب الملكوتيـة الكامنـة فـي ذاتـه ،أضـا مـن يـد النعمـة التـي
وعد بها اهلل في الحياة الحاضـرة ومـن بعـدها فـي الحيـاة اآلخـرةب ومـا أتـى رسـل اهلل

حث وتنبيه هـذا المخلـوق  -الـذي أراد اهلل تكريمـه  -علـى نحـو يجعلـه
إ ّ من أجل ّ
بمميزتــه اإلنســانية وعلــى أرســها
ا
علــى بصــيرة مــن أمــر  ،ومعاونتــه علــى ا حتفــاظ
وجود الروحاني الـذي يفـيع علـى عـالم الشـهود بـأنوار الفضـائل والكمـا تب وكمـا

َّ
أن الشــمس هــي نــور الحيــاة الماديــة فــإن اإليمــان بــاهلل واســالم الوجــه إليــه هــو نــور
حيــةب وقــد أشــار ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه العزيــز إلــى هــذ الحقيقــة فــي
الحيــاة الرو ّ
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ـان َم ْيتـاً فَأَ ْحَي ْيَنـا ُ َو َج َعْلَنـا لَـهُ ُنـو اًر
مجال المقارنة بين الكفـر واإليمـان فقـال ُأَ َو َم ْـن َك َ
َي ْمشي به في الَّناس َك َم ْن َمثَلُهُ في الظُّلُ َمات لَْي َس ب َخارج م ْنهَاُ125ب

ويفهــم مــن ظــاهر
والمقارنــة فــي هــذ اآليــة هــي بــين عـ ّـم الرســول حمـزة ،وأبــي جهــلُ ،
دبت
فلما من ّ
ألفاظ اآلية أن سيدنا حمزة ،كان ميتاً قبل إيمانه برسالة سيدنا محمدّ ،

فيــه الحيــاة وأضــحى يســعى بنــور إيمانــه بــين النــاسب وهكــذا شـ ّـبه اهلل تعــالى إيمــان
َّ
ين َي ْد ُعو َن م ْن ُد ْون اهلل
اإلنسان بالحياة ،واعتبر الكفر عين الموت فقال تعالى َُوالذ َ
َ َي ْخلُقُو َن َش ْيئاً َو ُه ْم ُي ْخلَقُو َن أَ ْم َوات َن ْي ُر أَ ْحَياء َو َما َي ْش ُع ُرو َن أََّيا َن ُي ْب َعثُو َنُ126ب

فهذ هي الحيـاة فـي نصـوأ الكتـب اإللهيـة الحيـاة بمعناهـا الروحـاني ،وهـذا أيضـاً

هو الموت في مـتن الكتـب السـماوية المـوت الروحـاني ،و أد ّل علـى ذلـك مـن نفيـه
َّ
ين
تعالى الموت عن الذين بذلوا أرواحهم في سبيله تعالى في قوله َُو َ تَ ْح َس َـب َّن الـذ َ
الروحانيـة
ـونُ127ب فهـذ الحيـاة
قُتلُوا في َسبيل اهلل أ َْم َواتاً َب ْـل أ ْ
ّ
َحَيـاء ع ْن َـد َربمهـم ُي ْرَزقُ َ

تقتصر على الزمن القصير الذي يقضيه اإلنسـان فـي الـدنيا ولكنهـا تبقـى وتـدوم بعـد

خمود جسد  ،ألن مـا يتعلّـق بـالروا أبـدي بطبيعتـه ،و يعتريـه الت ييـر الـذي يصـدق

على المادياتب

وما دام أن هذا هو معنى الحياة ،فإذا أشارت النصوأ اإللهية بعد ذلك إلى البعث
فإنما تشير إلى بعث الحياة في الروا

الجسـدب وقـد أشـار السـيد المسـيح إلـى هـذا

المعنى نفسه بقوله ُأََنا ُه َو القَيا َمةُ َوال َحَياةُُ128ب أي أّنه أتى إلى خاصته  -اليهود
 125سورة األنعام ،آية 122
 12٦سورة النحل ،آية  2٠و 21
 12٧سورة آل عمران ،آية 1٦٩
 12٨إنجيل يوحنا ،اإلصحاح 25:11
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 -وكانوا أمواتاً في أجساد تتحـرك ،فـأراد أن يحيـيهم مـن جديـد ،ويبعـث فـيهم الحيـاة

األبديةب فالبعـث المقصـود فـي كتـب اهلل هـو البعـث الروحـاني ولـيس الجسـمانيب و
ّ
أد ّل على ذلك من قوله تعالى َُوا ْذ ُقْلتُ ْم َيا ُم ْو َسى لَ ْن ُن ْسم َن لَ َ
ك َحتَّى َن َرا اهللَ َج ْه َرةً
صاعقَةُ َوأَْنتُم تَْنظُ ُرو َن ثَُّم َب َعثَْنا ُك ْم م ْن َب ْعد َم ْوت ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َنُ129ب وهذا
فَأَ َخ َذتْ ُكم ال َّ
أمــة
الخطـاب المبـارك مو ّجـه إلـى اليهـودب فهـل حـدثنا التـاريخ ّ
أن اليهـود ،كشـعب أو ّ
ماتوا بأجسادهم الموت الطبيعي ،ثم بعث اهلل الحيـاة فـي أجسـادهم مـن بعـد مـوتهم؟
ولو ذكر التاريخ ذلك عتبرنا من أساطير األولينب
الروحيــة
ـق ســبحانه وتعــالى ،مقصــود بهمــا الحيــاة
فالحيــاة والمــوت فــي خطــاب الحـ ّ
ّ
والموت الروحانيب وكذلك مـا ورد ذكـر فـي الكتـب اإللهيـة مـن بصـر وعمـى ،ونـور
وظلمــة ّإنمــا هــي اســتعارات ُيــراد بهــا تقريــب المعــاني الملكو ّتيــة إلــى أفهــام أُنــاس لــم
المقدسـة
يشهدوها ،ولم يعرفوها فكـان بـد مـن التشـبيهب فـإذا قـارن تعـالى فـي كتبـه ّ

فإنما يقصد الحي باإليمـان ،والميـت الـذي
بين الحي والميت أو بين النور والظالمّ ،
البص ْي ُر َو َ
بقي في كفن الضاللة والخسرانب كما قال تعالى َُو َما َي ْستَوي األَ ْع َمى َو َ
ُّ
م
تُ130ب
ت َو َ الُّنوُر َو َ الظ ُّل َو َ ال َح ُروُر َو َما َي ْستَوي األَ ْحَيا ُء َو َ األَ ْم َوا ُ
الظلُ َما ُ

و تقتصـر هــذ المقارنــة علــى مجـ ّـرد التّنبيــه إلــى المقــام الرفيــع الــذي يرتقــي إليــه كــل
ـأن ال ــذي
مقبــل إل ــى اهلل وكــل س ــالك فــي ن ــور هدايــة اهلل ،واّنم ــا هــي تش ــعر أيضــاً ب ـ ّ

ـت
ـاء َو َمــا أ َْنـ َ
يعــرع عــن نــور اهلل هــو فــي عــداد األم ـوات ُإ َّن اهللَ ُي ْســمعُ َمـ ْـن َي َشـ ُ
ـت إ َ َن ــذيرُ131ب ف ــال ش ــك أن اهلل ل ــم يبع ــث رس ــله
ب ُم ْس ــمع َم ـ ْـن ف ــي القُُبـ ـور إ ْن أ َْن ـ َ
 12٩سورة البقرة ،آية  55و 5٦
 13٠سورة فاطر ،اآليات من  1٩إلى 22
 131سورة فاطر ،آية  22و 23
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ليخــاطبوا المــوتى بأجســادهم أو ينــذروا مــن فــي القبــور تحــت التـراب ،وانمــا المـراد أن
روحانيـاً وذواتهــم مدفونــة فــي قبــور أجســادهم
المعرضــين عــن رســا ت اهلل هــم مــوتى
ّ
المتحركةب
أن الـ ــذين يحرمـ ــون أنفسـ ــهم مـ ــن نعمـ ــة اإليمـ ــان
والحقيقـ ــة التـ ــي شـ ــك فيهـ ــا هـ ــي ّ
بالرسا ت اإللهية هم أسوأ حا ً من الموتى جسدياً ،ألن من وارا أجسادهم التراب،
لــم يكــن لهــم خيــار حيــال المــوت ولكــن المعــرع عــن رســالة إلهيــة ّإنمــا يحكــم علــى
نفس ــه ب ــالموت األب ــدي بإرادتـ ــه الحـ ـرة واختي ــار ب هـ ــذا باإلض ــافة إل ــى أن مـ ــن وارا

ـدبون علــى
أمــا أمــوات الــروا الــذين يـ ّ
أجســادهم التــراب قــد انقطــع شـ ّـرهم عــن النــاس ّ
ـيطانية فـإن شـرهم متواصـلب
األرع ،وينشرون الفساد ويضلّون العباد بأعمـالهم الش ّ

حقـاً إن المــوتى فــي قبــورهم

يتقــاتلون ،و ينقضــون نــواميس الشــرف واألخــالق ،و

أما أموات الروا ،فيحيلـون المعمـور مطمـو اًر ،وينشـرون
يعتدون على حقوق الناسب ّ
في األرع لهيباً من نار التعصب والب ضاءب
يشهد التـاريخ أن اإلنسـان لـم يـنجح فـي إصـالا أحوالـه معتمـداً علـى قـوا منفـرداً فـي

أن رســل اهلل هــم الــذين عــاونوا
أي يــوم مــن األيــام ،والثابــت علــى وجــه القطــع واليقــين ّ
البشر على السير في مراحل اإلصالا ،وتحملوا فـي هـذا السـبيل كـل ُج ُحـود ونـرور

واستكبارب والناس َيـروو َن قصـأ األنبيـاء السـابقين وهـم فـي نفلـة عـن سـوء حـالهم
في الوقت الحاضرب واذا قيل لهم أفيقوا من سبات ال فلة وانهضوا من رقاد الكسـالة
الذي نلب عليكم ،وأقبلوا إلى مطلع النور اإللهـي الـذي أراد إخـراجكم مـن الظلمـات

إلى النور ،أجابوا ما نرانا بحاجة لمن يهديناب مثلهم كالمريع الذي يتوهم في سكرة

صحةً وعافيةً ،ثم يرفع يد الطبيب الممـدودة إليـه
الموت ّأنه على أحسن ما يكون ّ
في عطف وحنانب
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هذا هو حـال عـالم اليـوم عنيـد يـرفع الهـدا واإلصـالا ،فصـدق عليـه قولـه تعـالى

132
ـانوا ل ُي ْسم ُنـواُ  ،وقولـه تعـالى َُوا َذا قْيـ َل لَهُـم َ
البيَمنـات َو َمـا َك ُ
اءتْهُ ْم ُر ُسـلُهُ ْم ب َ
َُو َج َ
ون َولَكـ ـ ْـن َ
الم ْفسـ ـ ُـد َ
صـ ــل ُح َ
تُْفسـ ـ ُـدوا فـ ــي األ َْرع قَـ ــالُوا إَّن َمـ ــا َن ْحـ ـ ُـن ُم ْ
ون أَ َ أََّنهُـ ــم ُهـ ــم ُ
133
تفض ــل حضــرة بهـ ـاءاهلل بوص ــف ه ــذا العنــاد ف ــي خطاب ــه إل ــى
ـذا
ـ
ه
ول
ب
ونُ
ّ
َي ْشـ ُـع ُر َ

الملكــة فكتوريــا ُإذا قيــل لهــم أتــى مصــلح العــالم قــالوا قــد تحقّــق ّأنــه مــن المفســدين
ـق يقطعـون أعضـادهم و يشـعرون ،يمنعـون الخيـر
أولئك من أجهـل الخلـق لـدا الح ّ

الصبيان يعرفون المفسـد مـن المصـلح والشـ ّر
من أنفسهم و يعرفون ،مثلهم كمثل ّ
م ــن الخي ــر ق ــد نـ ـراهم الي ــوم ف ــي حج ــاب مب ــينُ ،134فالعن ــاد ال ــذي يرتف ــع م ــن جان ــب

مجســمة للــدور الجليــل الــذي يضــطلع بــه
المعرضــين يقـ ّـدم ،مــن ناحيــة أخــرا ،صــورة
ّ
ـق بقولـه تعـالى ُإ َّن
رسل اهلل في سبيل بعث مثـل هـس ء النفـوس الـذين وصـفهم الح ّ
135
َّ
إن شـ َّـر الـ َّـد َو م
اب ع ْنـ َـد اهلل
َشـ َّـر الـ َّـد َواب ع ْنـ َـد اهلل ُّ
ـونُ  ،وُ ّ
ين َ َي ْعقلُـ َ
الصـ ُّـم الـ ُـب ْك ُم الــذ َ
َّ
ونُ136ب
ين َكفَ ُروا فَهُم َ ُي ْسم ُن َ
الذ َ

فعــدم اإليمــان ،أو رفــع اإليمــان هــو حرمــان لصــاحبه مــن فيوضــات اهلل التــي بهــا

وحدها يبصر ويسـمع ويعقـل ويحيـيب واإلعـراع عـن النـور والهدايـة الجديـدة يهـبط

بصاحبه إلى مستوا العمى والموتب وقد وصف سيدنا المسـيح عليـه السـالم أمثـال

ه ـ ـس ء بالكيفي ـ ـة نفس ـ ـها ُألَّنهُ ـ ـ ْم ُم ْبص ـ ـري َن َ ُي ْبص ـ ـ ُرو َن َو َس ـ ـامعي َن َ َي ْس ـ ـ َم ُعو َن َو َ
 132سورة يونس ،آية 13
 133سورة البقرة ،آية  11و 12
 134آثار قلم أعلى ،خطاب بملوك ورؤساي أرض (طهران ،مؤسسه ملّي مطبوعات أمري) ص 13٧-13٦
 135سورة األنفال ،آية 22
 13٦سورة األنفال ،آية 55
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َي ْفهَ ُمــو َنُ137ب أ ّمــا خطابــه للحــواريين فكــان علــى النق ـيع م ـن ذل ـك ُ َولَك ـ ْن طُ ـ ْوَبى
ل ُعُيـ ـون ُكم ألَّنهَـ ـا تُْبصـ ـ ُر َوآل َذان ُكـ ـم ألَّنهَـ ـا تَ ْسـ ـ َمعُُ138ب نسـ ـأل اهلل أن يزيـ ـل ال شـ ـاوة عـ ـن
الوقَ َر عن اآلذانب
العيون والحجب عن األفئدة ،و َ

 13٧إنجيل متى ،اإلصحاح14:13 ،
 13٨إنجيل متى ،اإلصحاح1٦:1 ،
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القيامة والساعة
بأن أتبا كل رسالة دينية قد ورثـوا ا عتقـاد بـأن رسـالتهم خـر الرسـا ت
ّ
تقدم القول ّ
اإللهيــة ،وبهــا انقطــع الــوحي ،فهــم يتوقعــون أي رســا ت إلهيــة مــن بعــد رســولهم،
وكثير منهم  -تحت تأثير هذا ا عتقاد  -يقرأون النبوءات التي تخبر بظهور رسالة

جديــدة قـ ـراءة س ــطحية ،عمادهــا تفس ــير اآلي ــات الت ــي تحــوي رم ــو اًز ومج ــا اًز عل ــى َّ
أن

معانيها عين ما تد ّل عليه ألفاظها مع استبعاد ا حتمال أن يكون لها معـان أخـراب
من ذلك ما ورد في الكتب السماوية واألحاديـث النبويـة عـن خـر الزمـان والنبـوءات
الصور ،والصيحة ،وما ماثلهـاب والقليـل مـن
التي تخبر عن القيامة ،والساعة ،ونفخ ُّ

الناس  -بل وأقل من القليل  -هم الذين يتفكرون في المقصود من نفخ الصور ،أو
ما هي تلـك الصـيحة التـي تصـل إلـى أسـما العـالم بأسـر  ،أو كيـف يتـزامن مجـيء
المه ــدي ون ــزول عيس ــى م ــع انش ــقاق الس ــماء ،وتك ـ ّـور الش ــمس ،وانطف ــاء ش ــعاعها،
وتساقط النجوم على األرع ،وتزلزل األرع ،ونسف الجبال نسفاًب
المتأمـل لفهـم معانيهـا،
و شك أن في هـذ اآليـات مـا يـدعو إلـى المزيـد مـن التفكيـر
ّ
ألن ف ــي تك ـ ّـور الش ــمس وانش ــقاق الس ــماء وس ــقوط النج ــوم عل ــى األرع م ــثال نهاي ــة
محققــة للحيــاة علــى وجــه األرع ،بــل فنــاء األرع ذاتهــاب بينمــا هــذ اآليــات نفســها
تجزم في الوقت نفسه بمجيء مبعوثين من اهلل فـي ذلـك الوقـت ،وبعـث المـوتى إلـى

الحياة ،ونشر العـدل ،والقضـاء علـى الظلـم ،واعمـار األرع واصـالحها مـن جديـد،
واشراق األرع بنور ربهاب

ولعــل مــن الجــدير بــالمرء أن يتســاءل  -لــو أخــذنا معــاني هــذ اآليــات علــى ظــاهر

يدمر اهلل العمار الذي أقامه على هذا القدر من التنظيم واإلبـدا ؟ أ
لفظها  -لماذا ّ
يمكــن حســاب النــاس علــى مــا كســبت أيــديهم بــدون هــذ الكـوارث التــي عالقــة لهــا
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بالحســاب؟ ولــيس المقصــد مــن إثــارة هــذ التســاس ت التشــكيك فيمــا جــاء فــي الكتــب
الســماوية ،بــل التأمــل فيهــا ب يــة اســتخالأ م ـراد اهلل منهــاب فكــل هــذ األيــات التــي

المفســرين محكمــات وواضــحة الد لــة ،هــي فــي الواقــع
اعتبرهــا الجانــب األكبــر مــن
ّ
ألنها في الظاهر متناقضة ،ونير مقبولة عقالً،
متشابهات أشكل فهمها على الناس ّ

فال بد من أن تكون لها معان أعمق مما ذهب إليها المفسرون في السابقب

فالناس جميعـا يتحـدثون عـن يـوم موعـود ،عـن السـاعة ،عـن القيامـة ،ويتحـدثون عـن
ويالتهــا وأهواله ــا ،وكــل ه ــذ أوص ــاف وردت لهــا فعـ ـالً ،ولك ــن مــا معناه ــا؟ الص ــور

المقدسة  -وخاصـة القـرن واإلنجيـل  -تبعـث الحيـرة إذا
المتعددة التي تذكرها الكتب ّ
ّ
أخذت معانيها على ظاهر ألفاظها ،وأُنفل ما تنطوي عليه من مدلو ت ،ففي صـورة
يأخذنا الهلع من المصـير المفـز الـذي ترسـمه وفـي صـورة أخـرا نـرا مصـي اًر متألقـاً

بأنوار الرحمة الكبراب

والقرن الكريم يعرع صو اًر متباينة ألحـداث القيامـة علـى نحـو ملحـوظ بحيـث تحتـل

الصور المصير المفز الرهيب الذي
مكاناً هاماً من انتبا القارئب وترسم إحدا هذ
ّ
َّ 139
ت ال َّس ـ َما ُء فَه ـ َي
تُ َ ُ ،وا ْن َش ـقَّ ْ
ينتظ ـر الن ـاس ف ـي الي ـوم الموع ـود ُإ َذا ال َّس ـ َما ُء ا ْن َش ـق ْ
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ع زْل َازلَهَـا
ـاء ُم ْنَبثـاُ  ،وُإ َذا ُزْلزلَـت األ َْر ُ
األ َْر ُ
ع َرجا َوُبسَّت الجَبا ُل َبسا فَ َك َانـت َهَب ً
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88

143

ونيــر ذلــك مــن أوصــاف مــن قبيــل يــوم العــذاب ،ويــوم

ع أَثْقَالَهَــا
َوأ ْ
َخ َر َجــت األ َْر ُ
الحسـرة ،ويــوم الحســاب ،ويــوم العقــاب ،ويــوم الخــزي ،ويــوم التّ ــابنب ويصــف القــرن
اعة َشيء َعظيم َيوَم تََرْوَنهَا
الكريم حالة الناس في ذلك اليوم الرهيب ُإ َّن َزْل َزلَةَ َّ
الس َ
ضعُ ُك ُّل َذات َحمـل َح ْملَهَـا َوتَ َـرا
ض َع ْ
ت َوتَ َ
تَ ْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْرض َعة َع َّما أَ ْر َ
صا َّخةُ َيـوَم
ب اهلل َشديدُُ 144فَإذا َجآ َءت ال َّ
َو َما ُهم ب ُس َكا َرا َولَك َّن َع َذا َ
صاحَبته َوَبن ْيهُ145ب
أَخ ْيه َوأُ ممه َوأَب ْيه و َ

َّ
ـاس ُسـ َك َارا
الن َ
َيفـ ُّر ال َمـ ْرُء مـ ْن

صورة ثانية للقيامة تفيع بالرحمة وتشرق بالبشارة الكبـرا وت ّـرد علـى
ويرسم القرن ّ
المالَئ َكـةُ
ـوم ال ُّـرو ُا َو َ
ـوم َيقُ ُ
أفنانها ورقاء السماء بأناشيد البهجة والمصير المشـرق َُي َ
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ـي األ َْمـ ـ ُـر َوالَـ ــى اهلل تُْر َجـ ــعُ األ ُ
َو َ
المالَئ َك ـ ـةُ وقُضـ ـ َ
149
ع بُنور َربمهَاُ150ب
َّم َو ُ
الواحد القَهَّارُ َُ ،وأَ ْش َرقَت األ َْر ُ
األ َْرع َوالس َ
ات َوَب َرُزوا هلل َ
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فإذا قصرنا فهمنا على مدلول ألفاظ هـذ اآليـات ومعانيهـا الظـاهرة انتهينـا إلـى نتـائر
الكلية المذكورة لو حدثت لـن تتـرك فرصـة إلنسـان حتـى
يقبلها العقل ،فا نقالبات ّ
عمــا أرضــعت ،و لإلنســان أن يكــون
أمــه وأبيــه ،و للمرضــع لتــذهل ّ
يفـ ّـر مــن أخيــه و ّ

س ــكراناً وم ــا ه ــو بس ــكرانب فم ــاذا يك ــون ح ــال اإلنس ــان إذا الس ــماء انشـ ـقّت ،واألرع
ـجرت إلــى
ُرّجــت ،والجبــال ُنســفت ،والشــمس ُكـ ّـورت ،والكواكــب انكــدرت ،والبحــور ُسـ ّ
حي بعد حصول هذ ا نقالبات؟
خر ؟ هل يمكن ّ
تصور بقاء كائن ّ

يتــرك مجــا ً للشــك فــي اســتمرار وجــود النــاس علــى قيــد

ـأ كتــاب اهلل
ومــع ذلــك نـ ّ
الحي ــاة رن ــم ورود ك ــل ه ــذ ا نقالب ــات الخطيـ ـرةب إذاً فم ــن المعق ــول أن تك ــون ه ــذ

األوصــاف قــد وردت علــى ســبيل التمثيــل والتشــبيه مشــيرة إلــى أمــر عظــيم بظهــور
تحدث كل تلك ا نقالبات بصورة معنويةب وهـل هنـاك أمـر أعظـم مـن الوعـد بـورود
اهلل ،ولقاء العباد به تعالى؟
ولكن علّمنا رسل اهلل أنه سبحانه من ّـز عـن خصـائأ األجسـام وصـفاتها وأنـه أعظـم
حيــز أو مكــانب ّإنــه نيــب منيــع يصــفه حضــرة بهــاءاهلل بقولــه عـ ّـز
مــن أن يحـ ّـد ذاتَــه ّ
مقدسـاً عـن البـروز والظهـور والصـعود
ُإن نيب الهُوّيـة وذات
بيانه
األحديـة كـان ّ
ّ
ّ
والنزول والدخول والخروج ،ومتعاليـاً عـن وصـف كـل واصـف وادراك كـل مـدرك ،لـم
يــزل كــان نني ـاً بذاتــه ،و يــزال يكــون مســتو اًر عــن األبصــار واألنظــار بكينونتــه،

تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبيرُ151ب

أ يكفي هذا لالقتنا بأن معاني هذ اآليات نير ما يد ّل عليه ظـاهر لفظهـا؟ وهـل
هناك طريق خر نير المجاز لفهم هذ اآليات المباركـة علـى نحـو يقبلـه العقـل؟ أ

يمكــن أن نقبــل معنــى مجــيء اهلل علــى أنــه مجــيء مبعــوث مــن اهلل فــي يــوم موعــود
 151بهاء اهلل ،كتاب اإليقان (ريو دي جانيرو ،دار النشر البهائية في البرازيل ،ط  )3ص ٧٦-٧5
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المقدس العزيز المنيع؟ أ تتحقق بواسطة هس ء المبعوثين معرفة
موسوم بهذا ا سم ّ
اهلل والقرب منه ولقاس  ،وبدونهم يكون الطريق مسدوداً والطلب مردوداً؟
ـق مفتاحـاً
وهناك صـورة أخـرا يعرضـها القـرن الكـريم عـن القيامـة والسـاعة تعتبـر بح ّ
لمــا أنلــق فهمــه علــى األذهــان ،وتعــين المتأمــل فيهــا علــى إدراك معــان أبعــد وأعمــق
ممـا يقـول بـه القـانع بظــاهر لفظهـا ،وهـي بـذاتها تكفـي لإلقنــا بـأن معانيهـا  -مـا لــم

تسخذ على المجاز -

سبيل إلى فهمها إ ّ بقدر ما يفقه الطفل من أسرار الحياةب

َّـاعةُ َب ْ تَـةً َو ُه ْـم َ
تَـأْتَيهُ ُم الس َ
ألََر اَََُر وهََم فََْر لَ
ْ

َن تَأْتَيهُم َناشَية مـن َعـ َذاب اهلل أ َْو
قال تعالى ُأَفَأَم ُنوا أ ْ
ونُ ،152وقــال تعــالى "وأنَ ْرههم يََوم الرةََر ْْ ُِْ
َي ْشـ ُـع ُر َ
153
ضـ ُكم
ي
الق
ـوم
ُي
ا
ـ
ض
أي
ـال
ق
و
وهم ل يؤ ُْنَون"
ً
ضـ ُكم ب َـب ْعع َوَيْل َع ُـن َب ْع ُ
امـة َي ْكفُ ُـر َب ْع ُ
َ
َ
َ
َ
َب ْعضـاً َو َمـأ َْوا ُك ُم َّ
ينُ154ب والسـسال كيـف يمكــن أن يحــدث فــي
ـار َو َمــا لَ ُكـم مـ ْـن َناصــر َ
النـ ُ
يــوم القيامــة انشــقاق الســماء ،وتكــور الشــمس ،وســقوط النجــوم ،مــع نفلــة النــاس عــن

وقوعها وعدم شعورهم بهذ األحداث المهولة؟

وه ــل م ــن المعق ــول أن ُي َكفم ـ َـر الن ــاس بعض ــهم ال ــبعع ويلع ــن بعض ــهم بعض ــا بينم ــا
ذرات وجودهم؟ وهل يمكن أن يوجد
األرع تتزلزل وأحداث الساعة ّ
ذرة من ّ
تهز كل ّ

مجــال  -وســط تلــك األحــداث الهائلــة  -ســتمرار الســب واللعــن؟ ولنتف ّكــر فــي قولــه
ـون
ـاعة َكـ َذل َ
ك َك ُ
ون َما لَبثُـوا َن ْي َـر َس َ
وم الس َ
ـانوا ُي ْسفَ ُك َ
الم ْجرُم َ
َّاعةُ ُي ْقس ُم ُ
تعالى َُوَي ْوَم تَقُ ُ
وقَـ َ َّ
الب ْعــث فَهَ ـ َذا َيـ ْـوُم
ـان لَقَـ ْـد لَبثْــتُ ْم فــي كتَــاب اهلل إلَــى َيـ ْـوم َ
ين أُوتُـوا العْلـ َـم َواإل ْي َمـ َ
ـال الــذ َ
َ

 152سورة يوسف ،آية 1٠٧
 153سورة مريم ،آية 3٩
 154سورة العنكبوت ،آية 25
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ونُ155ب فهـل يمكـن عقـالً أن يقـع انشـقاق السـماء ،وتكـور
َ
الب ْعث َولَكَّن ُكم ُك ْنتُم َ تَ ْعلَ ُم َ
الش ــمس ،وس ــقوط النج ــوم ،بمعانيه ــا الحقيقي ــة والن ــاس ف ــي نفل ــة م ــن ه ــذ األم ــور

المهولـة؟ فـال منـاأ إذاً مـن حمـل هــذ األلفـاظ علـى معـان معنويـة وروحانيـة تســمح
الرجفة والناس عنها في نفلة وعلى نير علمب
بوقو الزلزلة و ّ

وهن ــاك ص ــورة أخ ــرا لي ــوم القيام ــةب فق ــد رأين ــا للقيام ــة ص ــورة فيه ــا تنش ــق الس ــماء،

واألرع ت ـرتر وتتزلــزل ،والجبــال تُنســف وتُقلــع ،والشــمس تتكـ ّـور وتظلــم ،والكواكــب
ب ومالئكتـه ،وورود اهلل ،وتبـديل
تـنـتثر وتسقطب وصورة ثانية فيها جـالل مجـيء الـر ّ

ـز بـين
األرع والسموات ،واشراق األرع بنور رّبهـاب وصـورة ثالثـة فيهـا جـدال ون ا
الناس حتى ُيكفّر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاًب

تقدم لنا القيامة فـي نفختـين متتـابعتين  -نفخـة تُصـعق كـل مـن
وها هي صورة رابعة ّ
ف ــي الس ــموات واألرع إ ّ م ــن يش ــاء اهلل ،وتتبعه ــا نفخ ــة يق ــوم به ــا الن ــاس وتش ــرق

األرع بنور رّبها ويجري الحساب ويتم الثواب والعقاب على هـذ األرع ،كمـا قـال
صع َ
َّموات َو َم ْن في األ َْرع إ َ َم ْن َش َ
تعالى َُوُنف َخ في الصُّور فَ ُ
ـاء اهللُ
ق َم ْن في الس َ
ـاب
ثَُّم ُنف َـخ ف ْيـه أ ْ
ـع الكتَ ُ
ون َوأَ ْش َـرقَت األ َْر ُ
ُخ َـرا فَـإ َذا ُه ْـم قَيـام َي ْنظُ ُـر َ
ع بُنـور َربمهَـا َوَوض َ
مين و ُّ
الح م
اء ب َّ
ونُ156ب
ق َو ُه ْم َ ُي ْ
الشهَ َداء َوقُض َي َب ْيَنهُ ْم ب َ
ظلَ ُم َ
َوج َ
النبي َ َ

بأن الكتاب المقصود هو
فاآلية تشير إلى كتاب وقضاء بين الناس
ّ
بالحقب فإذا قيل ّ
ـإن القــرن الكــريم واإلنجيــل والتــوراة كانــت موجــودة وقــت نــزول هــذ
القــرن الكــريم ،فـ ّ
اآلية الكريمة ،ولكنها مع ذلك تشير إلى كتـاب يـأتي بعـد الـنفخ فـي الصُّـور مـرتين،
وبعد انصـعاق مـن فـي السـموات واألرع وقيـامهم مـرة أخـرا ،وبعـد إشـراق األرع
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بنــور ربهــاب فــال بــد أن يكــون الكتــاب المشــار إليــه كتــاب خــر نيــر القــرن وا نجيــل
والتوراةب
أن الخلـود فـي الجنـة
ويشير سبحانه وتعـالى فـي موضـع خـر مـن كتابـه العزيـز إلـى ّ
والنــار خلــود دائــم بــدوام الســموات واألرع ،ممــا يسكــد أن الســموات واألرع باقيتــان
بعد الحسابب فقد قال تعالى عن يـوم القيامـة َُيـوَم َيـ ْأت َ تَ َك َّـل ََ ُم َن ْفـس إ َّ بإ ْذنـه
َّ
ين َشقُوا فَفي َّ
ين فَْيهَا َما
النار لَهُم ف ْيهَا َزفير َو َشهيق َخالد َ
فَم ْنهُم َشقي َو َسعيد فَأَ َّما الذ َ
َّ
َّ
ين ُسـع ُدوا
امت َّ
ـك إ َّن َرَّب َ
اء َرُّب َ
ـك فَ َّعـال ل َمـا ُيري ُـد َوأَ َّمـا الـذ َ
الس َموات َواألَْرع إ َما َش َ
َد َ
ك َعطَـا ًء َن ْيـ َر
فَفـي ال َجَّنـة َخالـدي َن ف ْيهَـا َمـا َدا َمـت ال َّسـ َموات َواألَْرع إ َّ َمـا َشـا َء َرُّبـ َ
َم ْج ُذوذُ157ب وهذا تأكيد بدوام األرع والسماء أثناء قيام الساعة وبعدها ،األمر الذي
ك الجبال إذا حملنا هـذ
تكور الشمس ،وانشقاق السماء ،وزلزلة األرع ،ود ّ
يناقع ّ
األلفاظ على معانيها الظاهرةب

والخالصة أن هذ اآليات المباركة وكثيـر نيرهـا ،هـي يـات متشـابهات ظلّـت طـوال

ـع ختمهــا
األجيــال الماضــية مختومــة بخــاتم المســك حتــى جــاء حض ـرة بهــاءاهلل وفـ ّ
بإصبع إرادة اهلل ،وكانت من قَبله نامضةب وزادهـا نموضـاً مـا جـرت بـه أقـالم القـوم

الصوُر الذي نفخ روا الحيـاة مـن
من شروا وتعليقاتب فظهور حضرة بهاءاهلل كان ُّ
جديد في هيكل الوجود كما سيأتي تفصيالً فيما بعد عند الحديث عن رسالة حضرة
بهاءاهللب

ولنحاول اآلن فهم هذ اآليات على نحو مختلفب فقد قدمت سورة يونس أحد مفاتيح
سر القيامة َقلَّما انصـرف إليـه انتبـا النـاس ،وذلـك فـي قولـه تعـالى َُوَيقُولُـو َن َمتَـى
ّ
َّ
ـاء اهللُ ل ُكـ مل
ض ّاً
ين ُق ْـل َ أَ ْملـ ُ
ك لَن ْفسـي َ
صـادق َ
ـر َو َ َنفَعـاً إ َمـا َش َ
الو ْع ُـد إ ْن ُك ْنـتُ ْم َ
َهـ َذا َ
 15٧سورة هود ،آية 1٠٨-1٠5
93

أُ َّمة أَ َجل إ َذا َجا َء أَ َجلُهُم فَالَ َي ْستَْئخ ُرو َن َسا َعةً َو َ َي ْستَ ْقد ُمو َنُ ،158وهذا نـأ صـريح
ُيقرُن قيام الساعة والبعث بانتهاء أجل األُ ّمـة ،ويحـدد لكـل أمـة أجـالً إذا حـان أجلهـا

حان أيضاً حسابهاب فكأن لدمـم جـا ً كمـا أن لدفـراد جـا ً ،وكـذلك لدمـم حسـاب
كمــا أن لدفــراد حســاباًب فــاألمم جمــو مــن األفــرادب وحســاب كــل أُ ّمــة يحــين بحلــول
أجلهــاب ويــروي القــرن الكــريم أمثلــة لحســاب األمــم الســابقة عنــدما حانــت جالهــا وتــم

ملي ـاً فــي المــراد مــن عالمــات
حســابها ،ولهــذا يجــب علينــا أن ا
نرجــع أنفســنا ونتف ّكــر ّ
الساعةب وعلينا في خالل هذا البحث أن نستلهم الجـواب ونعتمـد فـي فهـم هـذا اليـوم
على نور نصوأ كتاب اهلل،

من سلطانب

على ما ورثنا من روايات وأقاويل ما أنزل اهلل بها

1ب حدث ــتنا ســورة هــود عــن رســالة نــوا والطوفــان الــذي ح ـ ّل بقومــه ج ـزاء إع ارضــهم
واســتكبارهم ،ولــم يــنر مــنهم إ ّ الــذين صـ ّـدقوا برســالته ،وأطــاعوا أمــر اهلل واعتصــموا
ك إ َّ
ك اتََّب َعـ َ
اك إ َّ َب َش اًر م ْثلََنا َو َما َن َار َ
ذين َكفَ ُروا م ْن قَومه َما َن َر َ
برحمته ُفَقَ َ
المدُ الّ َ
ال َ
159
َّ
بينُ
ي الـ َّأ
ـرْي َو َمــا َنـ َـرا لَ ُكــم َعلَْيَنــا مـ ْـن فَ ْ
ضــل َبـ ْـل َنظُـُّن ُكم َكــاذ َ
الــذ َ
ين ُهـ ْـم أَراذلَُنــا بــاد َ
احم ْـل
ـور ُقْلَنـا ْ
واستمر القوم في نرورهم واسـتكبارهم َ
ُحتَّـى إ َذا َج َ
ـار التَُّّن ُ
ـاء أ َْم ُرَنـا َوفَ َ
َهلَ َ
ـك إ َّ َم ْـن َس َـب َ
ف ْيهَا م ْن ُك مل َزْو َجين اثَْنـين َوأ ْ
ق َعلَْيـه القَـو ُل َو َم ْـن َمـ َن َو َمـا َم َـن َم َعـهُ
إ َّ
اها إ َّ
ـي تَ ْجـري
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بهم في َموج َكالجَبالُ160ب
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َّ
ام ُن ـوا َم َعــهُ
ـاء أ َْم ُرَنــا َن َّج ْيَنــا ُهــوداً َوالــذ َ
2ب وحدث ــتنا أيض ـاً عــن قــوم هــود َُولَ َّمــا َجـ َ
ين َء َ
اهم م ْن َع َذاب َنليظ ُ161ب
ب َر ْح َمة مَّنا َوَن َّج ْيَن ُ

َّ
ين
صــالحاً َوالــذ َ
ـاء أَ ْم ُرَنــا َن َّج ْيَنــا َ
3ب وحدث ــتنا الســورة نفســها عــن قــوم صــالح ُ َفلَ َّمــا َجـ َ
َّ
ين ظَلَ ُموا
ك ُه َو القَو ُّ
امُنوا َم َعهُ ب َر ْح َمة مَّنا َوم ْن خ ْزا َي ْومئذ إ َّن َرَّب َ
العز ُيز َوأَ َخ َذ الذ َ
ي َ
َء َ

صَب ُحوا في دَياره ْم َجاثمي َنُ162ب
ال َّ
ص ْي َحةُ فَأَ ْ

ك َواَّنهُ ْم َءات ْيه ْم َع َذاب َن ْي ُر
4ب كما حدثـتنا أيضاً عن قوم إبارهيم ُإَّنهُ قَ ْد َجا َء أَ ْم ُر َرمب َ
َم ْرُدودُ163ب

5ب وحدثـ ـتنا ع ـن ق ـوم ل ـوط ُ َفلَ َّم ـا َج ـا َء أَ ْم ُرَن ـا َج َعْلَن ـا َعال ْيهَ ـا َس ـافلَهَا َوأَ ْمطَ ْرَن ـا َعلَْيهَ ـا
ضودُ164ب
ح َجا َرةً م ْن َس مجْيل َم ْن ُ

َّ
امُنوا َم َعهُ ب َر ْح َمة
اء أَ ْم ُرَنا َن َّج ْيَنا ُش َع ْيباً َوالذ َ
6ب وحدثـتنا عن قوم شعيب َُولَ َّما َج َ
ين َء َ
صَب ُحوا في دَياره ْم َجاثمي َنُ165ب
مَّنا َوأَ َخ َذت الَّذي َن ظَلَ ُموا ال َّ
ص ْي َحةُ فَأَ ْ
ت
7ب ثـ ـم حدث ـ ـتنا عـ ـن قـ ـوم ثمـ ـود ُ َكـ ـأَ ْن لَـ ـ ْم َي ْ َنـ ـوا ف ْيهَـ ـا أَ َ ُب ْعـ ـ ًدا ل َمـ ـ ْدَي َن َك َمـ ـا َبعـ ـ َد ْ
ثَ ُموُدُ166ب
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ت ثَ ُموُد َو َعاد بالقَارَعة فَأَ َّما ثَ ُمـوُد فَـأُ ْهل ُكوا بالطَّانَيـة
8ب وجاء في سورة الحاقة ُ َك َّذَب ْ
صر َعاتَية َس َّخ َرَها َعلَْيهم َس ْب َع لََيـال َوثَ َمانَيـةَ أََّيـام ُح ُسـوماً
ص ْر َ
َوأَ َّما َعاد فَأُ ْهل ُكوا بريح َ

ص ْرَعى َكأََّنهُم أَ ْع َجا ُز َن ْخل َخاوَية فَهَ ْل تََرا لَهُم م ْن َباقَيةُ167ب
فَتََرا القَوَم ف ْيهَا َ

ومــا نستخلصــه مــن هــذ األخبــار أ َّ
َن مــن نتــائر الحســاب فنــاء المســتكبرين المكــذبين

بحيث ُ َ تََرا لَهُ ْم م ْن َباقَيـةُ ،واسـتمرار الحيـاة بـالمسمنين ودوامهـا بـدوام أسـماء اهلل
استمرت الحياة ودامت بعد انقضاء األمم ال ابرةب
وصفاته العليا ،كما
ّ
ـاخة ويــوم الحشــر
ونســتخلأ مــن جهــة أخــرا ،أن القارعــة والحاقّــة والص ـيحة والصـ ّ
عامـة ،وهـي التفاعـل
ونيرها ،جميعها مترادفات ذات مدلول واحـد عـام ،و ثـار واحـدة ّ

الحتمي الذي يحدث عند دعوة كل رسول إلهي مع األ ُّمة أو األمم التي ُبعث إليهاب
فالدعوة في ذاتها صيحة هائلة ترّج األفكار رّجـاً ،وتهتـز مـن شـدتها الشـرائع القائمـة
از ،وتتزل ــزل م ــن وقعه ــا األوض ــا الس ــائدة زلزل ــة ش ــديدة ،فت ــورد المعارض ــين
اهت ــز اً
ـق القــول علــى المكـ ّذبين المتمــادين فــي
والمســتكبرين المهالــك ،وتقــر المبطلــين ،ويحـ ّ
نيهم وأهوائهمب ثم تخلق خلقاً جديداً ليسعى في هدا النور الجديدب
ّ

بتعدد األسماء ،فالمعنى واحد بين القارعة والحاقّة والصـيحة
والحقيقة واحدة
تتعدد ّ
ّ
إن كــل
والصــاخة والقيامــة والنبــأ العظــيم وأمثالهــا ،وبــين ُأمــر اهللُ و "الحســابُب إذ ّ

هــذ التعبيـرات تصــدق فــي اليــوم الــذي يرتفــع فيــه نــداء الرســول اإللهــي ّأيــا كــان ذلــك
اليومب ويخاطب اهلل العالم في شخأ األمة اإلسالمية ليبلّ هم أن الحساب قريب

ريـب فيــه ،رنــم انصــراف النـاس عنــه وعــدم تقــديرهم لنتائجـه الحاســمة ،فكــل مــا عــدا
ُمـا
خيـر فيـه و دوام لـهب فقـال تعـالى َ

النداء اإللهـي فـي نظـر اهلل لعـب وعبـث

 1٦٧سورة الحاقة ،آية ٨-4
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َيـ ْأت ْيهم مـ ْن ذ ْك ـر مـ ْن َرمبهـم ُم ْح ـ َدث إ َ ا ْسـتَ َم ُعوُ َو ُهـم َيْل َعُب ـو َنُ ،168والـ ّذكر هنـا معن ـا
الكتابب فقوله تعالى ُذ ْكر م ْن َرمبهـم ُّم ْح َـدثُ يعنـي كتـاب مـن اهلل جديـد ،ومج ّـدد
أمـة ونهايـة دور وبدايـة خـر
لشريعتهب ومعنى نزول الكتاب الجديد هو انتهـاء أجـل ّ

ظال َم ـةً َوأَْن َش ـ ْأَنا َب ْع ـ َد َها قَومــاً
ت َ
ص ـ ْمَنا مــ ْن قَ ْرَي ـة َكاَن ـ ْ
مص ـداقاً لقول ـه تع ـالى ُ َو َك ـ ْم قَ َ
َءا َخري َنُ169ب

فصلته سـورة
والخالصة ّ
أن هالك األمم السابقة جزاء إعراضهم واستكبارهم  -الذي ّ
هود  -أمر ثابت في الكتابب واألمة اإلسالمية ك يرها من األمم تجري عليهـا س ّـنة

اهلل كما جرت على األمم السابقة ،فهي عند ظهـور المهـدي ونـزول عيسـى روا اهلل
ستواجه ا متحان نفسه الذي ابتليت به األمم السابقةب ثم تنقضي نشـأة ،وتبـدأ نشـأة

أمـته أَ َّن َمثَلَها َمثَ ُل نيرها من
أخرا ،ويأتي اهلل بخلق جديدب وقد ّنبه الرسول األمين ّ
األمــم الســابقة ،تخضــع لسـ ّـنة اهلل التــي تت ّيــر و تتبـ ّـدل فقــال ُلَتَسـلُ َك َّن ُسـُـب َل َمــن

ـب لـ ــدخلتمو ب قـ ــالوا
ذرع ـ ـاً بـ ـ ا
ـبر بشـ ــبر و ا
قـ ــبلكم شـ ـ اً
ـذر حتـ ــى إذا دخلـ ــوا جحـ ــر ضـ ـ ّ
ُوالنص ـارا واليه ـود ي ـا رس ـول اهلل؟ ق ـال و َم ـن؟ُ 170ومن ـه نفه ـم أن الحس ـاب ال ـذي
قدمته األمم السابقة
ّ

بد واقع أيضاً لدمة اإلسالميةب

 1٦٨سورة األنبياء ،آية 2
 1٦٩سورة األنبياء ،آية 11
 1٧٠رواه البخاري
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الميزان
المي ـزان ل ـةً هــو األداة التــي تُعــرف بهــا أثقــال وأوزان األجســام ،ويعنــي مجــا اًز تقــدير
المعـاني واألعمــال بنســبتها إلـى قــيم أخالقيــة وروحانيــة متعـارف عليهــاب ويعنــي أهــل
المةَ التي تتبين بها األشياء والمعاني فيتيسر الحكم عليها ،وفي
الفلسفة بالميزان َ
الع َ
ـين العبـاد علـى تقـدير سـلوكهم بمقارنتهـا
اصطالا الكتب ّ
المقدسة الميزان هو مـا ُيع ُ
لتتبين مـدا مطابقتهمـا ُب َيـةَ تقـويم سـلوكهمب وبعبـارة أخـرا الميـزان
باألوامر اإللهية ّ
ألهل األديان هو سبيل لمعرفة مـدا مناسـبة تص ّـرفات اإلنسـان وسـلوكه للقبـول فـي
الحق ،فهو القسطاس الذي يوزن به وفاء المرء بعهد اهلل وميثاقه ،وبه يتح ّـدد
ساحة
ّ

قي في معارج الكمالب
صدق النوايا ،كالصراط المسدي إلى النجاة والفالا والر ّ

ـاب
البيَمنــات َوأ َْن َزْلَنــا َم َعهُـ ُـم الكتَـ َ
وهــذا مــا ُيســتفاد مــن قولــه تعــالى ُلَقَـ ْـد أ َْر َس ـْلَنا ُر ُس ـلََنا ب َ
ـوم َّ
ـاس بالقســطُ ،171وفــي هــذا المعنــى نفســه يقــول حض ـرة بهــاء اهلل
َوالميـ َـز َ
النـ ُ
ان لَيقُـ َ
رب اآلخ َـرة
السدرة عليكم من يات اهلل ّإنها لَق
سطاس الهُـدا مـن اهلل ّ
ُاسمعوا ما تتلو ّ
ُ
واألُولــىُ ،172وف ـي موض ـع خ ـر يح ـ ّذر حض ـرة به ـاء اهلل م ـن الخل ـط ب ـين مي ـازن اهلل
تزنـوا كتـاب اهلل

وموازين البشر فيتفضل بقوله ع ّـز بيانـه ُقـل يـا معشـر العلمـاء
الحق بين الخلق قد يوزن ما عند األمم
بما عندكم من القواعد والعلوم ّإنه لقسطاس
ّ
173

بهذا القسطاس األعظم واّنه بنفسه لو انتم تعلمونُب

 1٧1سورة الحديد ،آية 25
 1٧2الكتاب األقدس  ،فقرة 14٨
 1٧3الكتاب األقدس  ،فقرة ٩٩
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فبظهور المظهر اإللهي الجديـد ينـبع عـالم الشـهود بحيـاة جديـدة وروا جديـد ،وفـي
ـانية المنبعثـة
ظل أحكامـه الجديـدة تصـبح األعمـال مـرة تعكـس أنـوار الفضـائل اإلنس ّ
مــن الهدايــة الربانيــة الجديــدةب وفــي ظــل أنــوار وهــدا الرســول الجديــد يســود الوفــاق
ـين
اء فَأَلَّ َ
ف َب َ
وا تحاد رحمة من اهلل كما قال َُوا ْذ ُك ُروا ن ْع َمة اهلل َعلَْي ُك ْم إ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َد ً
صَب ْحتُ ْم بن ْع َمتـه إ ْخ َو َانـا َو ُك ْنـتُ ْم َعلَـى َشـفَا ُح ْف َـرة م َـن َّ
ك
النـار فَأَْنقَـ َذ ُك ْم م ْنهَـا َكـ َذل َ
ُقلُوب ُكم فَأَ ْ
ُيَبـ ـمي ُن اهللُ لَ ُكـ ـ ْم َياتـ ـه لَ َعلَّ ُكـ ـ ْم تَ ْهتَـ ـ ُدو َنُ 174فـ ـالميازن بهـ ـذا المعنـ ـى عـ ـون للمـ ـسمن فـ ـي
المفرق بين النـور والظلمـة ،وبـين الخطـأ
محاسبة النفس ومراقبتها وهو الحكم المبرم ُ
ـر
والصوابب والميزان بهذا المعنـى يسـتوي مفعولـه فـي الـدنيا واآلخـرة ،ولـو كـان قص اً

على اآلخرة لما أنزله اهلل والكتاب على رسله في الحياة الدنياب وجاء ذكر ذلك سابقاً

في تفصيل معنى القيامة والساعةب

أمــا نفــع الميـزان فــي الحيــاة الــدنيا فــيمكن فهمــه مــن نصــح حضـرة بهــاء اهلل للمــسمنين
ّ
تحاســب ألن المــوت
بــالتف ّكر فــي ســلوكهم ُحاســب نفســك فــي كــل يــوم مــن قبــل أن
َ
175

يأتيــك َب تَ ـةً وتقــوم علــى الحســاب فــي نفســكُ
مسئولية شخصية وفردية ،وبها يصارا المرء نفسه في ُخ َلوة مع ضمير ويواجه بعزم
وحزم جنوحه وميوله ،ويكشف لنفسه عن حقيقة بواعثه ،ويعترف بافتقار ب وفي ذلك

مواجهــة العبــد لنفســه بالحقــائق العاريــة

فمســئولية العبــد فــي هــذا الحســاب

بــدافع اللــوم والتبكيــت أو اســتثارة الشــعور

بالذنب أو الحطّ من قدر نفسه ،ولكن ُب َيةَ اإلصـالا ،وكـبح الجمـاا ،والتح ّـرر مـن
ـمو ،ومناشـدة للع ّـزة ،وأمـالً فـي الحريـة،
اإلثم ،والخالأ من الهـوا ،وسـعياً إلـى الس ّ
التقرب إلى اهلل تعالى بمشابهة صفاته وا متثال إلى وصايا ونواهيهب
و ّ
 1٧4سورة آل عمران ،آية 1٠3
 1٧5الكلمات المكنونة
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وكم ــا أن للميـ ـزان كفّت ــين فك ــذلك له ــذا الحس ــاب جانب ــان األول اإلنس ــان بنقائص ــه
َو َهوانه وشهواته ،وهي ميراثه من العالم المـادي الـذي انبثـق منـه جسـد  ،والـذي ينشـد

الخالأ من ربقهب والثاني السعادة الحقة والنعيم األبـدي والهـدا الربـاني المتدلـئ
في األحكام اإللهية ،والرحمة الكبرا المتشعشعة من مواعظه تعالى وكلماتهب ولكـن
ليتسنى للمرء إحكام الزمام في حسـاب الـنفس ينب ـي عليـه أن يتـوفّر علـى عـدد مـن
الوســائل يســتعين بهــا علــى الفــوز فــي هــذا ا متحــان الملــيء بــالعثراتب فعــالوة علــى
مواظبته على مراقبة أقوالـه وأفعالـه بدقّـة يجـب أن ُيـدرك المعـاني السـامية والصـفات
العالية التي يريد بلونها والتي يتخذ منها معايير ألحكامهب وان لم يكـن هنـا موضـع
للتوسع في هذا الموضو تفصيالً ،إ ّ أن ما

يقال كله

يترك كله ،فال أقل من

الوقوف لحظة على شاطئ هذا البحر المتالطم األمواج نير المحدودب
فعلــى الطالــب أو ً أن يتأمــل فــي ال ايــة مــن خلقــه ،مسمنـاً أن وجــود لــم يكــن عبث ـاً،

ـي مـن قـدرات ومواهـب كـان لهـدفب ومـا
وعليه أن يسمن بأن خلق اإلنسان ،وما أُوت َ
ـب النظــر فــي مشــاهد هــذا الكــون نيــر المتنــاهي ،لكــي يصــل إلــى
عليــه إ ّ أن ُي َقلمـ َ

اليقين بأن لكل موجود فيه مهما كانت رفعتـه أو دناءتـه وظيفـة يتوقـف عليهـا وجـود
خر ،وأن مراتب الوجود مرتبطة برباط وثيق ،ويتوقـف وجـود كـل منهـا وبقـاس علـى

وظيفــة ووجــود كائنــات أخــرا ،فــأجزاء هــذا الكــون الفســيح كلــه تفتقــر إلــى بعضــها
البعع ،ويتوقف بقاسها ونماسها وكمالها على ما تسّديه األجزاء األخرا بدون أدنـى
استثناء ،و يوجد في الخلق مست ن أو مستقل عن نيـر ب فخاصـية الوجـود المـادي
الترابط والتبـادل لمقومـات الوجـود والرقـي فـي مراتبـهب وعلـى العبـد أن يعلـم أن تقـويم
نفســه هــو ســهم فــي تقــويم المجتمــع واصــالا العــالم ،وبقــدر محاســبته لنفســه يكــون

سهمه في عمران العالم.
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فصل حضرة بهاء اهلل ال اية من خلق اإلنسان في الصالة التي يسديهـا البهـائي
ولقد ّ
وق ــت ال ــزوال ُأش ــهد ي ــا إله ــي بأن ــك خلقتن ــي لعرفان ــك وعبادت ــكُب ول ــيس المقص ــود
المنزهـــة عـ ــن اإلدراك ،ولكـــن عرفـ ــان مظ ــاهر اهلل وعرفـ ــان
بالعرفـــان عرفـــان ال ـ ـ ّذات ّ
الصفات المنسوبة إلى اهلل وهي على قدر بعدها عن النسبة إلـى الكمـال اإللهـي هـي
منتهي ما يصـل إليـه إدراك البشـر ،والتحلـي بهـا هـو نايـة مـا يسـتطيعه اإلنسـان فـي

تمسـك المـرء بالصـدق
حياته الدنيا علـى األقـلب علـى أن المهـم فـي هـذا الجهـاد هـو ّ
الصرف مع نفسه فال يلتمس المعاذير عـن هفواتـه ،و ُيخفـي حقيقـة البواعـث علـى
تصرفاتهب

فهذا معنى الميزان ،والحساب الذي يأتي مع كل رسولب وهما نور تتجلّى في ضوئه حقائق
دا للسابقين ،يشرق
األشياءب وكما كان سيدنا محمد والسيد المسيح من قبله في زمانهما ُه ً
اليوم النور نفسه من كلمات حضرة بهاء اهلل لينيرالسبيل ألهل العالمب
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الشمس والكواكب
ولنتنـ ــاول اآلن باختصـ ــار تفصـ ــيل ولـ ــو جانـ ــب مـ ــن ا سـ ــتعارات البديعـ ــة الخاصـ ــة

أن مــن
بالشــمس والكواكــب وبيــان مــدلو تها الروحانيــة ،خاصــة لمــا شــا بــين النــاس ّ
ـجر
عالمــات القيامــة تكـ ّـور الشــمس وتنــاثر النجــوم ،واخــتالط الــدواب والوحــوش ،وتسـ ّ

البحار وما إلى ذلك من انقالب في طبيعة الكونب والمتأمل النبيـه فـي هـذ الصـورة

حرهـا ونورهـا ،يسـتحيل وجـود أي صـورة مـن
يرا أن بمجرد أن يذهب عـن الشـمس ّ
صور الحياة في المجموعة الشمسية بأسرها بما في ذلك الجنة والنارب ألن اهلل جعل

إشــعا الشــمس هــو مصــدر الحيــاة كمــا نعرفهــاب حتــى الكائنــات التــي تعــيش تحــت
األرع و ترا نور الشمس يتوقف وجودها على إشعا الشمسب

وقد ورد في يات الكتاب ذكر لبعع ا ستعارات التـي ا َنبَنـت عليهـا هـذ المعتقـدات
فال يمكن تجاهل ورودها ،ولكـن يلـزم فهـم هـذ الرمـوز علـى ضـوء مـا جـاء ذكـر فـي
مواضع أخرا من كتاب اهلل حتى

يشوب ياته شييء من التناقع أو ا ختالف،

تسجر البحـار -
فتكور الشمس وسقوط النجوم و ّ
وهو الكتاب الذي يأتيه الباطلب ّ
الحرفّية  -يستتبع انعدام كل صورة من صور الحياة ،فضالً
لو أُخذت على معانيها َ
لسنة اهلل التي ذكر سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه
عن تبديل عظيم ّ
العزيز أنها تتب ّدل عما عهـدناها عليـه ،و تتحـ ّول عـن مسـارها ُ َو َ تَجـ ُد ل ُسـَّنتَنا
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تَحويالًُ ،176وقوله أيضاً ُ َولَ ْن تَج َد ل ُسَّنة اهلل تَبديالًُ ،177وتأكيد المك ّرر فـي سـورة
فاطر ُ َفلَ ْن تَج َد ل ُسَّنة اهلل تَْبديالً َولَ ْن تَج َد ل ُسَّنة اهلل تَحويالًُ178ب

فإن قيل أن الحياة اآلخـرة يمكـن أن تكـون علـى صـورة أخـرا ومـن طبيعـة لـم يعرفهـا
اإلنســان فــال يكــون نبــات الجنــة مثــل مــا عرفنــا و تكــون أنهارهــا كــالتي تجــري فــي
األرع ،و حيواناته ــا مث ــل حيواناتن ــا ،و فواكهه ــا مم ــا نأك ــل ،فنق ــول أن ف ــي ه ــذ

الحالــة تكــون جميــع األوصــاف التــي وردت فــي القــرن الك ـريم عــن اآلخ ـرة والقيامــة
وأحــداثها ليســت وصــفاً حقيقيـاً ،بــل جــاءت علــى وجــه المجــاز وعلــى ســبيل التشــبيه،

تقريبـاً إلــى األذهــان ،ويكــون المــراد منهــا هــو تصــوير العالقــات الضــرورية فيمــا بــين

هذ األشياء ال يبية التي تماثل العالقات بين األشياء التي عرفناهاب فكما رأينا سابقاً
بد أن يكون بين الحقيقة والمجاز نسبة وا ّ لما استقام للكالم معنىب

وقد ذكر أبو حامد ال زالي شيئا من هـذا القبيـل  -وان لـم يكـن بهـذا التفصـيل  -فـي
كتاب ــه مش ــكاة األنـ ـوار ُواعل ــم أن الش ــهادة باإلض ــافة إل ــى ع ــالم الملك ــوت كالقش ــر

اللب ،وكالصورة والقالب باإلضافة إلى الروا ،والظلمـة باإلضـافة إلـى
باإلضافة إلى ّ
العلـ ّـو ،ولــذلك يســمى عــالم الملكــوت العــالم العلــوي
النــور ،و َك ّ
الس ــفل باإلضــافة إلــى ُ
والعالم الروحاني والعالم النورانيب وفي مقابلته السفلي والجسماني والظلمانيُب

ـق عـالم الشـهادة
ُو تظن ّأنا نعني بالعالم العلـوي السـموات ،فإنهـا علـو وفـوق فـي ح ّ
والحس ،ويشارك في إدراكه البهائمب وأما العبد فال يفتح له باب الملكوت و يصـير
ملكوتياً إ ّ ويبدل في حقه األرع نير األرع والسموات ،فيصير كل داخل تحت
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الحس والخيال أرضه ومن جملة السموات ،وكل ما ارتفع عن الحس فسـماس  ،وهـذا
هو المعارج األول لكل سالك ابتدأ سفر إلى قرب الحضرة الربوبيةُ179ب

وقــد أبــان حضـرة بهــاء اهلل فــي كتــاب اإليقــان المعــاني الجليلــة المســتورة فــي أصــداف
هــذا المجــاز ،و يســعنا إ ّ أن نــورد قبس ـاً مــن بيانــه األحلــى رنــم ضــيق المجــال فــي

بأن المـراد بـالنور النـور الروحـاني
هذ الورقاتب والذي أ
يقر كتاب اإليقان يخرج منه ّ
الذي هو نظير النور المادي يهدي سواء السبيلب ولَ ّمـا كـان مركـز النـور فـي العـالم
المشهود هو الشمس ،فكذلك مركز النور لعالم الروا هو الرسول أو الكتاب اإللهـي
الــذي هــو أصــل الهــدا ،وبمثابــة الشــمس الســاطعة ينيــر أفــاق اإلمكــان بالفضــائل

:ض ــعف س ــلطان

والعل ــومب ف ــالمراد م ــن تك ـ ّـور الش ــمس واظالمه ــا ،أم ــران األول
الرسا ت اإللهية بمرور الزمن وسيطرتها على قلوب البشر ،وبضعف نفوذها تنتشر
الضاللة المشابهة للظالم ،والثاني إشراق الشمس الروحانيـة فـي يومهـا التـالي بدرجـة

أقوا مما كانت عليه سابقاً ،بحيث يكون النور السابق بمثابة الظلمة إذا قيس بشدة
سطوعها الالحق ،وذلك تم ّشياً مع التدرج في ارتقاء البشرية وتهذيبهاب

أما المقصود بالسماء فهو كل ما يعلو فكر اإلنسان ،والمقصود باألرع كـل مـا هـو

وسموها ،وهي طبقـات بعضـها فـوق بعـع،
قيها
دان ،والمعقو ت على درجات في ر ّ
ّ
ولكنها جميعاً أدنى من الدين الذي يسمو عليها جميعاً ،فهو الذي يصدق عليه اسم

السماء بوجه اإلطالقب ومن هذ السماء العالية تطلع شمس الظهور اإللهي ويشرق
أن شمس الدنيا دائمة اإلشراق على الرنم من سحب قـد
نور الرسالة الربانيةب وكما ّ
تحجــب نورهــا حينـاً مــن الوقــت بعــد صــعود بخارهــا مــن األرع ،كــذلك أنــوار العــالم

الخرفــات التــي
الروحــاني فيضــها دائــم علــى الــدوام علــى الــرنم مــن ســحب األوهــام و ا
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ب بفعـل
ُّـح ُ
تحجبها من وقت إلى خرب فإن أظلم العالم فـإلى حـين ،حتـى تنقشـع الس ُ
قوتهاب
شمس الحقيقة و ّ

وكذلك بيان المقصود من النجوم ،فهي ترمـز إلـى األئمـة الروحـانيين الـذين يظهـرون
في سماء الدين بعد تمام كل رسالة ورحيل مبعوثها عن عالم الفناءب وتساقط النجوم

وانتثارهــا كنايــة عــن حــالتين األولــى ســقوط مقــام األئمــة الــذين كــانوا يومــا مــا نجــوم

ضــاء تدلــس هــذ النجــوم
الهــدا ،والثانيــة طلــو الشــمس مــن جديــد لتُخفــي بنورهــا الو ّ
مهما عظم شأنهاب
وعلى ضـوء مـا تقـدم يسـتطيع اإلنسـان أن يوفّـق بـين معـاني القيامـة وأحـداثها الهائلـة
من انشـقاق السـماء ،وزلزلـة األرع ،وتك ّـور الشـمس ،وتسـاقط النجـوم ،وبـين مـا ورد

فــي الكتــاب عــن إش ـراق األرع بنــور رّبهــا ،ومي ـراث األرع للمتّقــين يتبـ ّـوءون مــن
فإننــا
الجنــة حيــث يشــاءونب أمــا إذا أخــذنا معــاني هــذ اآليــات علــى ظــاهر ألفاظهــا ّ
نباعد بين نأ الكتاب والحقـائق المشـهودة بحيـث يسـتحيل فهـم المعـاني المقصـودة

واستيعابها.
الصــور األولــى المتبوعــة بالنفخــة
وتلخيصـاً لكــل مــا تقــدم فــي هــذا البــاب ،فـ ّ
ـإن نفخــة ّ
الثانية هي إشارة إلى ظهـور مظهـرين إلهيـين عظيمـين ،أي رسـالتين إلهيتـين ،واحـدة
تُ َلو األُخرا مباشرة ،وذلك في يوم أُطلق عليه اسم ُيوم القيامةُب

وكما سنرا فيما بعد ،قد تحقّقت النفختان بظهور حضرة الباب المب ّشر أو ً ،وظهـور
الصـور هـم الـذين
حضرة بهاءاهلل موعود األمم ثانياً ،والذين حفظهـم اهلل مـن صـعقة ّ
أوصـ ــلوا حلقـ ــات اإليمـ ــان بـ ــدون إنقطـ ــا  ،وبـ ــادروا إلـ ــى مناصـ ــرة هـ ــذين المظهـ ــرين
الحق في يوم اهللب
المباركين ،وكانوا شهود
ّ

105

ـدبر مـ ّـرة أخــرا فــي قولــه تعــالى ُفَــإ َذا ُنقـ َـر فــي َّ
ك َي ْو َمئــذ َيــوم َعســير
النــاقُور فَـ َذل َ
ولنتـ ّ
ـين
ـت َوحيــداً َو َج َعْلـ ُ
ين َن ْيـ ُـر َيســير ذ ْرنــي َو َمـ ْـن َخلَ ْقـ ُ
ـت لَــهُ َمــا ً َم ْمـ ُـدوداً َوَبنـ َ
َعلَــى ال َكــافر َ

ت لَهُ تَ ْمهيداً ثَُّم َي ْ
ك َمـا َسـقَ ُر َ
ُصـليه َسـقَ َر َو َمـا أ َْد َار َ
ُشهُوداً َو َمهَّ ْد ُ
ط َمعُ أ ْ
َن أَزي َـد ببب َسأ ْ
اب َّ
النــار إ َّ َمالَئ َكـةً
َصـ َـح َ
تُْبقــي َو َ تَـ َذ ُر لَ َّو َ
احــة لْلَب َشــر َعلَْيهَــا ت ْسـ َـعةَ َع َشـ َـر َو َمــا َج َعْلَنــا أ ْ
َّ
َّ
ـاب َوَيـ ْـزَد َاد الَّــذي َن
ين أُوتُ ـوا الكتَـ َ
ين َكفَـ ُـروا لَي ْســتَْيق َن الــذ َ
َو َمــا َج َعْلَنــا عـ َّـدتَهُ ْم إ َ فتَْن ـةً للــذ َ
ءامُنوا إ ْيماناً و َ يرتَاب الَّذين أُوتُوا الكتَاب والمسم ُنون وليقُ َ َّ
ين في ُقلُوبه ْم َم َـرع
َ َ ُْ َ َ َ
َ َ َْ َ
ول الذ َ
َ
ََ
والكافرون َما َذا أ ََر َاد اهللُ بهَ َذا َمثَالًُ180ب
الصــورة التــي رســمتها ســورة المــدثر نحــن أمــام
ولنــا اآلن أن نحــاول مع ـاً فهــم هــذ
ّ
نــاقور نقــر فيــه ،ونــار تسـ ّـعرتب فهــل أمــام مثــل هــذا األمــر الواقــع يكــون هنــاك مجــال

لفتنة بعد أن مضى وقتها؟ ها هي الجنة ،وها هي النار ،وقُض َي األمـر أهـل الجنـة
للجنــة وأهــل النــار للنــار ،فمــن أيــن تــأتي الفتنــة؟ وهــل يكــون أمــام هــذا األمــر المبــرم

مجال لمرضى القلوب ليقولوا ماذا أراد اهلل بهذا مثالً؟ أيظ ّل األمر مثالً حتى بعد أن

أزلفت الجنة و ُس ّع َر الجحيم؟

ســبحان اهلل ،كيــف يســتطيع العقــل أن يقبــل هــذ الصــورة علــى معناهــا الظــاهري؟ إ َّن

تأويلها قد تحقّق كامالً بوجوهه المتع ّـددة فهـس ء التسـعة عشـر كـانوا أصـحاب الجنـة
النار بالنسبة ل َمرضـى القلـوب  -فسـلوكهم وصـبرهم
بالنسبة للمتّقين ،وكانوا أصحاب ّ

على الشدائد والباليا التي أحاطـت بهـم وهـم ينشـرون نفحـات اهلل ،كـان العامـل األول
في تقوية وتشجيع كل مقبل ،واطمئنان كل متوجه إلى مو ب وكان أيضا العامل في

إثـارة المعانــدين ،وانطـالق مرضــى القلـوب فــي إثــارة الضـجير والفتنــة مـن حــول هــذ

بالحق وأهله قائلين ُماذا
استهز الذين من قبلهم -
أ
الزمرة القليلة ،مستهزئين  -كما
ّ
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ُّ
ـاء
أراد اهلل بهــذا مــثالُ ،واهلل تعــالى َيـ ُـرُّد بقولــه جــل شــأنه ُ َك ـ َذل َ
ك ُيضــل اهللُ َمـ ْـن َي َشـ ُ
ك إ َّ ُه َو َو َما ه َي إ َّ ذ ْك َرا للَب َشرُ181ب
َوَي ْهدي َم ْن َي َشا ُء َو َما َي ْعلَ ُم ُج ُنوَد َرمب َ

صــل فــي إيجــاز واعجــاز الحالــة التــي كــان عليهــا النــاس عنــدما
فالســورة المباركــة تف ّ
ظهر حضرة البابب فمن الناس من شرا اهلل صدر ودخل فـي دعوتـه وازداد إيمانـه
قو على الثبات في وجه الفتنة
واطمئنانه ،واستعذب البالء في سبيله ،ومنهم من لم َي َ
ـالحق وأهلــه ،ثــم هــي فــي
ـخروا بـ ّ
الشــديدةب ومــنهم مرضــى القلــوب الــذين اســتهزأوا َوسـ ُ
البداية ذكرا للبشر ،وفي النهاية ُح ّجة عليهمب

 1٨1سورة المدثر ،آية 31
107

الفصل الرابع  -دواعي التجديد
رأينــا فــي الصــفحات الســابقة أ َّ
كليــة واحــدة
َن كــل الش ـرائع واألديــان تعبيــر عــن إرادة ّ
الرقي والعرفانب والنظر إلى الرسـا ت
أرادت تربية اإلنسان وهدايته إلى سبل التقدم و ّ
الدينيــة المتعاقبــة علــى أنهــا حلقــات متتابعــة لــدين واحــد جــوهر إســالم العبــد إلــى اهلل

الحقب والـدين بهـذا المعنـى يسـمو علـى الشـكليات
واذعانه للكلمة اإللهية هو التوحيد
ّ
والفرعيــات التــي اختلفــت مــن ش ـريعة إلــى أخــرا تم ّشــياً مــع اخــتالف ظــروف الحيــاة

وضروراتها في األزمنة التي بعثت فيها ،فضالً عن تفاوت الـوعي الروحـاني فـي كـل
من األقوام التي بعثت إليها األديان.

وبعبــارة أخــرا كانــت الرســا ت الدينيــة المتعاقبــة بمثابــة تجديــد للرابطــة الوثيقــة بــين
اإلنســان وبارئــه ،ونــوث الرحمــة اإللهيــة الــدافع لإلنســانية نحــو فــاق التجديــد والتقــدم
يتوقـف حتـى أ َّ
َن

الرقي بنوعيهما الروحاني والمادي ،وكالهما في تطور متواصـل
و ّ
الفهم القديم للدين على أنـه مجموعـة مـن الشـعائر واألحكـام لـم تعـد تتفـق مـع وجـدان
اإلنسـان فــي العصــر الحـديثب لقــد اتســع مفهـوم الــدين ليشــمل ا سـتقالل فــي التفكيــر

الشخص ــي ،والرقاب ــة الذاتي ــة عل ــى المش ــاعر والس ــلوك ،والحك ــم عل ــى األش ــياء وفقـ ـاً

تتوخى الموضوعية واإلنصاف واحترام راء وحقوق ال ير.
لمبادئ ّ

أبديـة ،أو
بأن ّأيـاً مـن هـذ الرسـا ت الدينيـة المتسلسـلة الحلقـات ّ
تصور أو زعم ّ
ّ
فأي ّ
القول بتوقّف هذ الرسا ت وانتهائهـا بالنسـبة للمسـتقبل هـو فهـم مرفـوع ،و يسـتند
على الحقائق التاريخية و على نصوأ الكتب السـماوية ،واّنمـا هـو قـول يسـت ل
العامــة
نمــوع الكــالم الـوارد فــي الكتــب المقدســة علــى ســبيل المجــاز ليفــرع علــى ّ

فك اًر يعوز الدليل ويك ّذبه الواقعبفدوام الدورات الدينية وتجددها ضرورة يتطلبها الواقـع

اإلنســاني ،وكــان لكــل منهــا أجــل معــين قــادت فــي أثنائــه األمــم إلــى حضــارة مزده ـرة
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بالمعـارف والفضـائل التـي أفلــت عنـدما حـان أجلهـا ،وقــل نفوذهـا علـى وجـدان النــاس
عنــدما عجــزت عــن تنظــيم العالقــات البشـرية المت يـرة ،والحفــاظ علــى متابعــة اإلبــدا

الفكــريب وبــذلك ضــاقت فــاق الفكــر ،وتوقــف اإلنتــاج العلمــي ،وانقلــب التفكيــر مــن
التطلّـع إلــى المســتقبل واإلعــداد لــه إلــى النظــر إلــى الماضــي والتمســك بــه ،وا كتفــاء
بالموروث عن السلف في العصور ال ابرة.

وقد رأينا أيضاً أن مهام المرسـلين فـي الماضـي شـملت التصـديق بمـا سـبق ،والبشـارة

بما لحق والتحذير من التورط في أخطاء األمم السابقة ،فـإلى أي مـدا نفـع نصـحهم

وها هي أممهم نارقة فـي هاويـة الخالفـات ،وا قتتـال ،والتعصـب ،والتح ّـزب ،وانكـار
الرسا ت اإللهية الجديدة؟
المتأمل الفطن الذي يرا التخلف ُيحكم قبضته علـى ناصـية أمتنـا ،ويشـاهد الجمـود
و ّ
الفك ــري ض ــارباً أطناب ــه ف ــي قلوبن ــا وعقولن ــا ،وي ــدرك تش ــتت مالن ــا ،وانفـ ـراط نظمن ــا،

وانحالل أخالقنا ،لن يفوته عرفان العلة األولى لهذ العللب و ريب أن الخيار الـذي
بقي أمامنا

يخـرج عـن أمـرين إمـا أن نلحـق بـاألمم التـي فنـت وانعـدم ذكرهـا ،وامـا

أن نسر إلى مسيرة التقدم الحضاري ونلحـق بركـب اإلصـالا والتجديـدب ومـا نقصـد

هــو ذاك اإلصــالا ال ــذي تلــد الرس ــا ت الســماوية ،ويقتضــيه الط ــور الجديــد ال ــذي
تدخلــه البش ـرية ،ذاك الس ـراج الوهــاج الكفيــل بــإخراج األمــم مــن الظــالم الــديجور إلــى
أنوار صبح الهدا.
والسطور التالية تعرع قََبساً من المبادئ األساسية لهذا اإلصالا والتجديد الذي مـا
زلنا في شك من أمر بينما تهافتت عليـه أمـم أخـرا عرفـت فيـه الوعـد الصـادق بعلـو
قــدر اإلنســان ،وقربــه إلــى أعتــاب تقدســت عــن مــدارك البشــر ،أمــم وجــدت فيــه األمــل

الوطيد بسكينة يفيع بها عالم تحققت فيه سبل العدل والسالم والوفـاقب فهـل تضـيع
من أيدينا الفرصة السانحة بسبب ما توهمه السلف في عصور نابرة؟
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رسالة حضرة بهاء اهلل
في أوائل القرن التاسع عشر قوي ا قتنا في عدد من المذاهب الدينية بقرب تحقّـق
نبــوءات خــر الزمــان ،المس ّكــدة لرجــو المســيح ،أو ظهــور اإلمــام ال ائــب ،ومجــيء

المهدي المنتظر ،ولكن لـم يشـمل ا قتنـا جميـع النـاس حيـث أنكـر الـبعع إحتمـال

ـيخية التــي
مجــيء مبعــوث إلهــي خــرب وفــي وســط هــذ التكهّنــات ،ظهــرت فرقــة الشـ ّ
أسســها الشــيخ أحمــد بــن زيــن الــدين بــن ابـراهيم األحســائي ،المولــود فــي شــبه الجزيـرة
ّ

العربية عام 1743مب

ـتم الشــيخ األحســائي بإصــالا معتقــدات الشــيعة فقــال بــأن اإلمــام الموعــود لــن
واهـ ّ
يخــرج مــن الخف ــاء أو ينــزل علــى الس ــحاب ،واّنمــا ســيولد وفقـ ـاً لسـ ّـنة اهلل فــي ص ــورة
بالعنصــر الت اربــي،

ـاد يكــون بــالجوهر
المعـ َ
شــخأ مــن أشــخاأ هــذا العــالم ،وأن َ
بالروا وهو من الجواهر التـي
فالجسد يبلى بعد الموت ،أما الحشر والنشر فيكون ّ

المنورة182ب
يعتريها الفناءب وتوفّى الشيخ أحمد سنة 1826م ودفن بالبقيع ،بالمدينة ّ

الرشــتي ،وواصــل رسا شــيخه
وتــابع أعمــال األحســائي مـن بعــد تلميــذ الشــيخ كــاظم ّ
أن
في ظهور ُالموعـودُ ،وع ّـدد لتالميـذ أوصـافه وعالماتـه ،وأعلـن فـي أواخـر ّأيامـه ّ
ـيخية قــد اســتوفت نرضــها فــي التهيئــة لمجــيء الموعــود ،وأوصــى تالميــذ
تعــاليم الشـ ّ
بالتشتّت في األرع بحثاً عنهب وما أن توفّا اهلل حتـى هـاموا فـي أرجـاء إيـران بحثـاً

عن صاحب الزمانب
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في نضون عام من انتشارهم بحثاً عن ُالقائمُ ،التقى أحد أئمتهم ،وهو المالّ حسين

بشــروئي ،بالســيد علــي محمــد الشــيرازي ،أحــد أشـراف مدينــة شــيراز ،الــذي دعــا إلــى

منزلهب وسرعان ما انبهر المالّ حسين بشخأ مضيفه ،إذ وجد ف ّذاً في رقّتـه ووقـار
شخصــيته ،فريــداً فــي وداعتــه وصــفاء س ـريرته ،ج ـ ّذاباً فــي حديثــه ،قوي ـاً فــي منطقــه،
يأسر مستمعيه بسحر بيانهب وفي الهزيع األول من تلك الليلة الخامسة مـن جمـادي

األولــى 0621ه الموافقــة لليلــة  22مــايو ( يــار) 4481م كشــف الســيد علــي محمــد
صرا له بأنه هو ُالباب -وهو لقب يفصح عن
لضيفه ّ
النقاب عن حقيقة كينونته ،و ّ
مقدمــة لمجــيء ُمــن ُيظهـ ُـرُ اهللُ ،وهــو ُالظهــورُ ذاتــه الــذي ب ّشــر بقــرب مجيئــه
ّأنــه ّ
الشــيخان أحمــد األحســائي وكــاظم الرشــتي ،وجــاء ذكــر فــي كتــب الــديانات الســابقة
بأسماء وأوصاف متفارقة في ظاهرها ،متوافقة في جوهرها وحقيقتهاب
استولت الحيـرة فـي أول األمـر علـى قلـب المـالّ حسـين لشـدة المفاجـأة ،ولكـن سـرعان
ـأ تالمــذة الســيد كــاظم ،وأكثــرهم إلمام ـاً بأحاديثــه عــن
مــا اســتجمع ثقتــه بوصــفه أخـ ّ
الموعـ ــود وأوصـ ــافه وعالماتـ ــه ،وباعتبـ ــار الباحـ ــث الـ ــذي أعـ ـ ّـد نفسـ ــه للتعـ ـ ّـرف علـ ــى

قيـوم
ُالموعودُ ،فطلب من محدثه الدليل تلـو الـدليل ،حتـى نزلـت فـي حضـور سـورة ُ ّ
األسماءُ ،فرأا المالّ حسين في الهيمنة ،وا قتدار ،واإللهـام ،المتجلّـي أمـام ناظريـه،

اليقــين القــاطع ،والبرهــان الســاطع علــى نــزول الــوحي اإللهــي ،فــأذعن إلــى نــداء اهلل؛

صدق بدعوة حضرة الباب الذي لُقّب أيضا بُالنقطة األولىُ وُحضـرة
وكان أول من ّ
األعلىُب
وتـوالى بعــد ذلــك تالمـذة الشــيخين أحمــد األحسـائي وكــاظم الرشــتي فـي التعــرف علــى

ولمــا بلــغ عــدد المصـ ّـدقين بــدعوة حض ـرة البــاب
شــخأ الموعــود ،واعتنــاق دعوتــهّ ،
الجديدة ثمانية عشر ،اجتمع بهم حضرة الباب ،وأمرهم با نتشار في األرع إلبالغ
بأنهم حملة لواء اهلل في هذا اليـوم العظـيمب
الناس بتحقّق الوعد اإللهي ،مذ ّك اًر ّإياهم ّ
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المقدس ــين ع ــن اله ــوا ،فيكون ــوا ف ــي أق ــوالهم وأعم ــالهم
وأم ــرهم أن يتحلّ ــوا بص ــفات ّ
مصداقاً لتقوا اهلل ،واسالم الوجه إليه ،وا عتصام بأوامر ب وأن يشهد حلّهم وترحالهم
ديـتهمب
على نبل مقصدهم ،وكمال فضائلهم ،وصدق إيمانهم ،وخلوأ عبو ّ

حاجاً إلى بيت اهلل الحرام ،وبعـد أن أعلـن دعوتـه إلـى
وخرج حضرة األعلى بعد ذلك ّ
المكرمة ،عاد إلى مدينته ،شيراز ،ليواجه معارضة علمائها المسـتكبرين،
شريف م ّكة
ّ

األرضـي الحجازيـة الفرصـة
وشر حاكمها العاتي ،بعـد أن أتـاا نيـاب حضـرته فـي ا
ّ
ـر علـى تهدئـة
للم رضين لينشـروا األكاذيـب عـن دعوتـهب فعمـل بعـد عودتـه مـن الح ّ

خــواطر النــاس ،وعنــدما اجتمــع علمــاء المدينــة ليوجهــوا إليــه الكثيــر مــن ا تهامــات

الكاذبة ،رأا حضرته ا كتفاء بإنكار األباطيل المنسوبة إليه ،دون الدخول في شرا
تعاليم بعثـته ،فأشا مناوُئو ّأنه رجع عـن دعوتـه ،بينمـا يتضـح للمتفكـر فـي كالمـه
يتطرق إلى إنكار الدعوة التي أمر اهلل بالنداء
ّأنه قصد ّأ
التبر من مفترياتهم ،دون أن ّ
بها بين الناسب
إزاء ا هتمام المتزايد في الداخل والخارج بدعوة حضرة البـاب أرسـل شـا إيـران أوثـق
علمائــه وأقــدرهم لتحـ ّـري حقيقــة األمــر ،فحضــر الســيد يحيــى الــدارابي لمباحثــة حضـرة
األعلــى ،وانتهــى  -بعــد البحــث والمناقشــة لعــدة أيــام  -بالتصــديق بالــدعوة الجديــدة،
وانخــرط فــي زمـرة أتبــا حض ـرة البــاب ،فاتهمــه عــدد مــن العلمــاء بــالجنون ،مــع ّأنهــم

ـس أرســخهم علم ـاً ،ويعترفــون بأنــه أقــدرهم علــى تمحــيأ
كــانوا يعتبرونــه حتــى األَمـ َ
دعوة حضرة البابب
المالّ محمد علي الزنجـاني  -وهـو مـن كبـار مجتهـدي الشـيعة فـي زمانـه
وحمل ذلك ُ
خاصـته لبحث حقيقة أمـر حضـرة البـاب ،ومـا أن عـاد رسـوله بالنبـأ
 أن يرسل أحدّ
المـالّ محمـد مجلـس تدريسـه مص ّـرحاً بكلمتـه ال ّشـهيرة ُطلـب العلـم
اليقين حتى أنهـى ُ
بعد الوصول إلى المعلوم مذمومُب
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وقرر النفعيون من علماء شـيراز ضـرورة الـتخلّأ مـن الـداعي الجديـد لوقـف انتشـار
ّ
دعوتــه ،ولكــن فــي ذات الليلــة التــي قُــبع فيهــا عليــه ،ظهــر وبــاء الكــولي ار بــين أهــل

المدينة ،وشـا بـين النـاس أنـه انتقـام إلهـي علـى إهانـة حضـرة البـاب والقـبع عليـه،

فأمر حاكم مدينة شـيراز بـإطالق سـراا حضـرته ،راجيـاً منـه م ـادرة المدينـةب فقصـد

حضرة األعلى مدينة إصفهان ،ففز علماسهـا وأفتـوا علـى الفـور بكفـر ب ولمـا دعـاهم

حاكمها لمباحثة حضرة الباب في أمر  ،رفضوا ذلك متعلّلين بأن المناظرة تجوز فيما
أمــا خــروج حضــرة البــاب علــى الشــر فواضــح كالشــمس فــي رائعــة النهــارب
أُشــك َلّ ،
الملك ،فصدر األمر بإقصاء حضرة الباب إلى قلعة ما
وأوصلوا شكواهم إلى ساحة َ

كو ومنها بعد فترة وجيزة إلى قلعة چهريق بإقليم أَذربايجانب

وكــان اختيــار الــوزير الشـ ّـرير أقاســي قلعــة مــا كــو ثــم قلعــة چهريــق مــن بعــدها مكانـاً
لســجن حض ـرة البــاب ،وكلتاهمــا بــأرع نائيــة فــي أذربايجــان ،أم ـالً فــي عــدم اهتمــام

السنة بهذ الدعوة المنتشرة بـين الشـيعة ،ولكـن مـا أن
س ّكان تلك الجهات من األكراد ّ
حضــر إليهــا حضــرة البــاب حتــى انبهــر أهلهــا بدماثــة أخالقــه ،ورقّــة طباعــه ،وقـ ّـوة
ورحبوا بكل من قصد لزيارته ،وأضـحى سـجنه
إيمانه ،وخوارق أعماله؛ فالتفّوا حولهّ ،
البابيــة انتشــا اًر ،وزاد
الحجــاج ،بعيــدا عــن مكائــد علمــاء الشــيعة؛ ف ـزادت ّ
يس ّمــه ّ
مكانــا ُ
هم العلماء وزاد تباعاً الض ط على الحكومة للتخلّأ من حضرتهب
بذلك ّ

ولمــا
خلــف فــي هــذ األثنــاء األميــر ناصــر الــدين شــا أبــا محمــد شــا علــى العــرش ّ
يتجاوز السادسة عشرة من عمر  ،وتولّى مير از تقي خان الو ازرة طليـق اليـد فـي أمـور

ـابيين كفي ــل بوق ــف انتش ــار دع ــوتهم ،وكس ــبه تأيي ــد
الدول ــة ،ومتص ـ ّـو اًر أن إره ــاب الب ـ ّ
الدينية
العلماء لسياسته ومآزرتهم في دعم سلطتهب فأقحم السلطة
المدنية مع السلطة ّ
ّ

البابي ــةب ول ــم تح ـ ّـرك س ــلطات الدول ــة س ــاكناً عن ــدما أن ــار ال ون ــاء -
ف ــي محارب ــة ّ
أرقـوا دمـاءهم ،وانتهكـوا
البابيين؛ فانتصبوا أمـوالهم ،و ا
بتحريع من العلماء  -على ّ
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المعتَ َدا عليهم دفع ال ّشر عن أنفسهم ،اتّهموا
حرماتهم ،ون ّكلوا بذويهم ،وحيثما حاول ُ
بإثارة الفتن وا ضطراباتب
جمــع حضـرة البــاب نــذاك أو ارقــه وأرســلها مــع قلمــه وخاتمــه إلــى حضـرة حضـرة بهــاء
مهمـتهب وبالفعل ُنقل بعد ذلك بقليل ،مع أربعة
اهلل في طهران إشارة إلى وشك انتهاء ّ
من أتباعه إلى تبريـز ،حيـث أع ّـدت الع ّـدة لقتلـهب وفـي اليـوم التـالي لوصـوله ،أصـدر
علماء تبريز فتواهم بإعدامـه بـدون مواجهتـه ،و ُكلّـف الضـابط سـام خـان رئـيس فرقـة
الجنـود األرمــن ،بتنفيــذ اإلعــدام فــأوق حضــرة البـاب ورفيــق لــه فــي مواجهــة ثلّــة مــن
الجنود اصطفّوا فـي ثـالث صـفوف علـى مـرأا ومسـمع الجمـو ال فيـرة التـي ُدعَيـت
ـيع فيمــا بعــد أخبارهــا بــين الجمــاهيرب ثــم صــدر األمــر
لمشــاهدة هــذ المذبحــة لتُشـ َ
ب ــإطالق الب ــارود؛ وع ــال دخ ــان كثي ــف تع ــذرت مع ــه الرسي ــةب وبع ــد انقش ــا س ــحب

تمزقــت
الــدخان ،انصــعق المشــاهدون لرسيــة رفيــق حضــرة البــاب قائم ـاً بمفــرد  ،وقــد ّ
الحبال التي قُّيد بها ،دون أن يصاب هو بأذا ،و أثر للباب نفسهب

كان حضرة الباب سالماً وجالساً داخل ال رفة التي اقتيد منها منذ لحظات ،يتابع فـي
هدوء إبالغ خر وصايا ألتباعهب وبعد انتهائه من الحـديث ،قـال للحـارس المشـدو

أن وقت شهادته قد حان ،ولكن رفـع الحـارس اصـطحابه مـرة أخـرا،
بباب ال رفة ّ
وكــذلك رفــع رئيســه ســام خــان بعــد هــذ الحادثــة أن يكــون لــه يــد فــي قتــل حضــرة
الباب ،وأمر سام خان جنود با نسحاب من المكانب
لــم يكــن ُبــد أمــام العلمــاء وقــادة الجــيش مــن إتمــام الم ـسامرة علــى حيــاة حض ـرة البــاب
خوفـا مـن زيــادة انتشـار ال ّـدين الجديــد إن ذاعـت تفاصـيل هــذا الحـادثب فأُ َُحضــرت
علــى الفــور فرقــة أخــرا مــن الجنــود ،واقتيــد حضــرة البــاب إلــى المكــان ذاتــه ،وأُطلــق

الرصاأ؛ فتحقّقت بشهادته نبوءة خطّها يراعه في مسته ّل دعوته
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سيدي األكبر * ما أنا بشيء إ وقد أقامتني قدرتك على األمر * ما اتّكلت في
ُيا ّ
بقيـة اهلل قـد فـديت بكلّـي لـك
شيء إ ّ عليك * وما اعتصمت في أمر إ ّ إليك * يا ّ

ـي
ـب فــي ســبيلك ومــا ّ
تمنيــت إ ّ القتــل فــي ّ
ورضــيت السـ ّ
محبتــك * وكفــى بــاهلل العلـ ّ
معتصماً قديماً وكفى باهلل شاهداً ووكيالُ184ب
العقليــة ألحــد الــذين قــاموا علــى
أثّــرت واقعــة قتــل حض ـرة البــاب المذهلــة علــى القــوا
ّ
أن واجـب الوفـاء لسـيد
خدمته وتعلّقوا بشخصه إلى ّ
حد بعيد ،فتص ّـور هـذا المخبـول ّ
يفــرع عليــه ا نتقــام لــه ،وعــزم علــى قتــل الشــا ب ولكنــه  -وهــذا مــن د ئــل ضــعف

عقلــه  -اســتخدم أداة

تميــت؛ فأصــاب الشــا بجــروا طفيفــةب ولكــن وجــد أعــداء

بالبابيين من جديد ونهب ما تبقى من أموالهم،
البابية في هذا ا عتداء فرصة للفتك
ّ
ّ
مقر ال ّشهادة كما
فاتُّهم ّ
البابييون جميعا بالتآمر على حياة الشا ؛ واقتيدوا أفواجاً إلى ّ
امتدت السجون بمن بقي منهم على قيد الحياة.

قض ــت موج ــة الفت ــك والتنكي ــل والس ــلب والنه ــب عل ــى

ف األبري ــاء ،ولك ــن مض ــت

دعـوتهم قُ ُـدماً وامتـ ّـد نفوذهـا إلــى خـارج إيـران وبل ـت شــرق األرع ونربهـا ،وتُرجمــت
كتبهــا إلــى ل ــات مختلفــة ،وأضــحى مرقــد حضـرة البــاب َم َح ّجـاً تَ ُس ّمــهُ الماليــين ،بينمــا

خوت قصور الملوك والوزراء الذين حاربو  ،واند ّكت عروشهم د ّكاً ،وأضحت قبورهم
هشيماً تذرو الريااب

هيـأت لـه دعـوة حضـرة البـابب وأحـداثهما
أما الدين البهائي فهو النـور اإللهـي الـذي ّ
ّ
أن
أن حضرة بهاءاهلل أوضح ّ
التاريخية مرتبطة ،يتع ّذر تحديد خط فاصل بينهما ،إ ّ ّ

بعثـته بدأت أيام سجنه في سـيا چـال بطهـرانب وبهـاءاهلل هـو اللقـب الـذي ُعـرف بـه
عب ــاس
مي ــر از حس ــين عل ــي الن ــوري ،وه ــو س ــليل مج ــد وش ــرف ،إذ ك ــان أب ــو مي ــر از ّ
 1٨4نسائم الرحمن (المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بشمال غرب أفريقيا )1٩٩3 ،الطبعة الرابعة ،ص٧
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المقربين إلى بالط الملك فتح علي شا  ،وحاكماً
المشهور بمير از بزرگ ،أحد النبالء ّ
على منطقة بروجرد ولُرستانب
وتميــز بحـ ّـدة
واتّصـف حضـرة بهـاءاهلل منــذ طفولتــه بحميـد الخــالل ،وجميــل الخصـالّ ،
الــذكاء ،ورجاحــة العقــل ،والشــجاعة واإلقــدام ،وأبــدا منــذ بك ـرة صــبا كفــاءة ومهــارة
فائقتين في ح ّل أعقد المشاكل ،وأظهر معرفة وعلماً لَ ُدنّياً أدهشا َمن حولـه مـن كبـار
رجــال الدولــةب ورنــم كثــرة مــا ُعــرع عليــه مــن المناصــب الرفيعــة فــي الدولــة ،أبــى

حضــرته قبولهــا وانصــرف ك ّل َّّيــة إلــى أعمــال البـ ّـر ،ورعايــة المســاكين ،منفق ـاً مالــه
الخاأ على الفقراء والمعوزينب

وبعـد محاولــة ا عتـداء علــى حيـاة الشــا  ،قضــى حضـرة بهــاءاهلل أربعـة شــهور ســجيناً

أي تحقيـق
في طهران ،بوصفه أحد أقطاب البابية ،وبات ينتظـر دور لإلعـدام بـدون ّ
أو محاكمــةب فتصـ ّـدا بعــع أصــدقاء عائلتــه الكريمــة للــدفا عنــه ونجحـوا فــي إقنــا

ك بإجراء التحقيق في حقيقة التهم الموجهة إلى هس ء األبرياءب وفعالً ثبتت براءة
المل َ
َ
ق سـراحه ،ولكـن  -تفاديـاً
حضرة بهاءاهلل مـن التـورط فـي ا عتـداء علـى الشـا  ،فـأُطل َ
لزيــادة انتشــار البابيــة  -أمــرت الســلطات اإليرانيــة بإبعــاد مــن أ ارضــيها ،وصــادرت
أمواله ،فقصد إلى العراقب

وبعد إقامة قصيرة في ب داد قرر حضرته ا عتزال في جبال السليمانية حيـث انقطـع
متعبدا في خلوة دامت عامين ،لم يكن أحد يعلم خاللها مكانهب وعندما ُعرف مكانه
ّ
انهالت عليه التوسالت للعودة لجمع شمل البابيين ،وتنظيم صفوفهم من جديدب
ـتم حض ـرة بهــاءاهلل أثنــاء مقامــه فــي ب ــداد بشــرا وبيــان تعــاليم حض ـرة البــاب علــى
ا هـ ّ
إلهيـاًب ومـن بـين مـآثر هـذ الفتـرة رسـالتان علـى
نحو يمكـن أن يكـون إ ّ َّ إلهامـاً ّ

األهمية ،وهما الكلمـات المكنونـة ،وكتـاب اإليقـان تتعـدا الرسـالة
جانب عظيم من
ّ
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ـمو
األولــى حــدود
ّ
التصــوير ،بالنــة اللفــظ ،ورقّــة التعبيــر ،إلــى عمــق المعنــى ،وسـ ّ
الفكــرة ،مــع شــدة ا ختصــار وســحر البيــان ،وهــي مــوجز للفضــائل واإللهيــات التــي

قدم لها حضرة بهاءاهلل نفسه
جاءت بها األديان سابقاً ،أو كما ّ

النبيـين مـن قَبـل ،واّنـا أخـذنا
ُهذا ما ُن ّزل من جبروت الع ّـزة بلسـان القُـدرة والق ّـوة علـى ّ
ـسدوا
ج ـواهر وأقمصــنا قمــيأ ا ختصــار فض ـالً علــى األحبــار ،ليوف ـوا بعهــد اهلل ويـ ّ
الروا من الفائزينُب
أماناته في أنفسهم،
ّ
وليكونن بجوهر التُّقى في أرع ّ

وفي الرسالة الثانيـة يفـيع بيانـه األحلـى بتفسـير يـات الكتـب المقدسـة السـابقة علـى

أبدي ــة األدي ــان ،وع ــدم
ويلف ــت األنظ ــار إل ــى ّ
نح ــو ُيب ــرز وح ــدة معانيه ــا ومقاص ــدهاُ ،
حيز زمانيب وخلت الرسـالتان
محدودية رسالتها الروحانية رنم انحصار أحكامها في ّ

أي إشــارة إلــى أمــر الجديــد ،ولكــن فــتح كتــاب اإليقــان فاقــا فســيحة أمــام الفكــر
مــن ّ
مهيئاً األذهان إلعالن دعوته المباركةب
الديني لكل
المهتمين بالروحانياتّ ،
ّ

بق ــي حضـ ـرة به ــاءاهلل ف ــي ب ــداد ق ارب ــة عش ــر س ــنوات ،عل ــت أثناءه ــا ش ــكوا ال ــبالط

ـر إليهــا الشــيعة مــن أهــل إيـران،
الفارســي مــن ازديــاد نفــوذ فــي تلــك المنطقــة التــي يحـ ّ
وزادت مخاوف البالط اإليراني من ازدياد نفوذها بعد زيارة عدد من أفراد هذا الـبالط
الملكي نفسه لحضرة بهاء اهلل في منزله المتواضع بب دادب وأبل ت الحكومـة اإليرانيـة

مخاوفهــا وشــكواها إلــى عاصــمة الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تتبعهــا الع ـراق نــذاك،
يتأهب
فأمر السلطان عبد العزيز بحضور حضرة بهاءاهلل إلى إستنبولب وبينما كان ّ

بأنـه
ركبه للرحيل عن ب داد في ربيع عام 3681م ،أعلن حضرة بهاءاهلل ألصحابه ّ
الموعــود الــذي ب ّشــر بظهــور حضــرة البــاب ،والــذي بظهــور ت ــتحقق نبــوءات ووعــود
األديان السابقةب
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وبعــد وصــول حض ـرة بهــاءاهلل وصــحبه إلــى مدينــة إســتنبول فــي منتصــف أنســطس
( ب) 1863م ،بعــد رحلــة دامــت ثالثــة شــهور ونصــف علــى ظهــور الــدواب ،خــالل
جبال وعرة ،نما إلى علمهم قرار إبعادهم إلى أدرنة ،التـي وصـلوها يـوم  21ديسـمبر

(كــانون أول) مــن نفــس الســنةب وهنــاك قــام حضــرة بهــاءاهلل بعــد اســتقرار فــي هــذ
المدينة ،وطيلة السنوات الخمس التي دام بقاس فيها ،بتفصيل أصول دعوته ،وشرا

النبوءات والوعود اإللهية الخاصة بمجيئه ،وتهذيب وتقويم أخالق أصحابه وأتباعه،
منذر بانتشار الفساد وازدياد الخالفات بين أمم العالم نتيجـة نصـراف النـاس عـن
و اً

التعاليم اإللهية ،وا ستهانة بشأن الدين ،واإلعراع عن النداء اإللهي الجديدب

ووضــع حضـرة بهــاءاهلل فــي تلــك األيــام هيكــل نظــام عــالمي جديــد كفيــل بحفــظ األمــن
بالحد من التسلّح ،ونصح
في العالم ،وارساء السالم على قواعد العدل والتآزر ،فأمر
ّ
ـلميةب وضــمن المبــادئ التـي يقــوم عليهــا نظامــه
ـع المنازعــات الدوليــة بـالطرق السـ ّ
بف ّ
العالمي رسائله إلى من بيدهم زمام الحكم في العالم مـن ملـوك ورسسـاء وسـالطين،

داعيـاً إيــاهم ليعيــدوا تنظــيم المجتمــع اإلنســاني علــى األســس الجديــدة التــي وضــعها،

ـر َ -م َ ّب ـةَ رفــع هــذ الــدعوة اإللهيــة ،ومسكــداً لهــم أنــه
ـذر إيــاهم  -جمع ـاً ووتـ اً
منـ اً
ـوي ،وانمــا ينــادي بــأمر إلهــي
يطمــع فــي جــا أو شــهرة ،و يســعى إلــى كســب دنيـ ّ

عدد لكل منهم ما ينتظر إن هو ألقى بكلمة اهلل عن ورائه
يملك حياله إ ّ الطاعةب و ّ
مادي ومعنوي
واستص ر
الحقب وقد حاق فعالً بكل منهم ما أنذر من َم َذلَّة وخسران ّ
ّ
الرسـالة السـماوّية رنـم مـا كـانوا عليـه مـن ع ّـز
نتيجة استكبارهم وعدم مبا تهم بهـذ ّ
مبينب وبعد إقامة دامت خمس سنوات في أدرنة صدر فرمان السلطان عبـد العزيـز
بنفــي حضــرة بهــاءاهلل و لــه وصــحبه إلــى مدينــة ع ّكــا ،المعتبــرة نــذاك مــآل المجــرمين

الع ّليةب
العتاة ،والم ضوب عليهم في الدولة َ
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المرويـة
أعاد سجن حضـرة بهـاءاهلل فـي ع ّكـا إلـى األذهـان األحاديـث النبويـة الشـريفة
ّ
عــن منزلتهــا والتــي لــم يعــرف الســابقون م ـ اًز لهــا فــي تــاريخ تلــك البقعــة الخربــة مــن

لمـا ورد حضـرة بهـاءاهلل إليهـا يـوم  31أنسـطس 1868م لـم يخـرج
العالمب ومـع ذلـك ّ
قدسيـتها ،ولكن اجتمعوا ليسخروا بمن وصفه
مرحبين بمن أفاع على مدينتهم ّ
أهلها ّ

ُلوهية ،الذي ُحكـم عليـه وأفـراد عائلتـه  -بـدون محاكمـة -
فرمان السلطان ّ
بمدعي األ ّ
بالس ــجن م ــدا الحيـ ــاةب وزاد الفرم ــان تحـ ــذير أله ــالي عكـ ــا وم ــا حولهـ ــا م ــن َم َ ّبـــة

ا ختالط بهس ء األشرار أو معاشرتهمب

واقع األمر أ َّ
العزلَةَ التي فُرضت على حضرة بهاءاهلل في سـجن ع ّكـا كانـت دعامـة
َن ُ
ننية بتـنزيل اآليات واأللواا ،وواصل حضرته من
لهذا الظهور المبارك ،فبدأت فترة ّ
وفصــل معــالم الــنظم العــالمي الــذي
الســجن إبــالغ دعوتــه إلــى ملــوك ورسســاء العــالمّ ،
أبدعـ ــه ،وأنـ ــزل فـ ــي كتـ ــاب األقـ ــدس أحكـ ــام الش ـ ـريعة الجديـ ــدة ،وأجـ ــاب علـ ــى أسـ ــئلة

وحدد الهيئات والقيادات المستقبلة إلدارة أمر
وحرر كتاب عهد وميثاقهّ ،
مستفسريهّ ،
دين ــه ،وب ـ ّـين وظيف ــة وس ــلطة ك ــل منه ــا ،وع ــين ابن ــه البك ــر ليت ــولّى إدارة ش ــسون أم ــر

وتفسير تعاليمه من بعد ب وبقي سجيناً في َم ْرج ع ّكا حتى صعدت روحه إلى الرفيق
األعلى في فجر يوم  29مايو (أيار) سنة 2981ميالديةب

119

المبادئ التي أعلنها حضرة بهاء اهلل
يمك ــن التعري ــف بالمب ــادئ والتع ــاليم واألحك ــام الت ــي أم ــر به ــا حضـ ـرة به ــاءاهلل ف ــي

العجالة التي يفرضها الحيز المحدود لهذ الصفحات ،ولكن يكفـي أن يتع ّـرف القـارئ
ُ
 مسقت ـاً  -علــى بعــع الــدعائم األساســية التــي يقــوم عليهــا الــدين البهــائي وتتنــاولتفصيلها تعاليمه وأحكامـه ،حتـى يتس ّـنى لـه أن يلمـس بنفسـه مـدا قـدرتها علـى إبـراء
العالم من علله المميتة ،ويرا بعينه النور اإللهي المتشعشع من ثناياهـا ،فتتـاا لمـن
التحري أن يواصل جهود في هذا السبيلب
يريد المزيد من البحث و ّ

وأول ما يسترعي ا نتبا في المبادئ التي أعلنهـا حضـرة بهـاءاهلل طبيعتهـا الروحانيـة

البحتة ،فهـي تأكيـد بـأن الـدين لـيس مجـرد نعمـة سـماوية فحسـب ،بـل هـو ضـرورة

قيــه ماديـاً وروحانيـاًب
ننــى عنهــا طمئنــان المجتمــع اإلنســاني واتحــاد وهمــا عمــاد ُر ّ
وفــي ذلــك يتفضــل حضــرة بهــاءاهلل ُإن الــدين هــو النــور المبــين والحصــن المتــين

لحف ـظ أه ـل الع ـالم وارح ـتهم ،إذ أن خش ـية اهلل ت ـأمر الن ـاس ب ـالمعروف وتنه ـاهم ع ـن
المنكرُ
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كما يتفضل أيضـاً فـي موضـع خـر ُلـم يـزل الـدين اإللهـي والشـريعة

بانيــة الســبب األعظــم والوســيلة الكبــرا لظهــور ّنيــر ا تحــاد واشــراقهب ونمـ ّـو العــالم
الر ّ
وتربيـ ـة األمـ ـم ،واطمئنـ ـان العبـ ـاد وارحـ ـة مـ ـن فـ ـي الـ ـبالد منـ ـوط باألصـ ـول واألحكـ ـام
اإللهيةُ186ب

ولكن القدرة والحيوية واإللهام التي يفـيع بهـا الـدين علـى البشـر

يـدوم تأثيرهـا فـي

قلوبهم إلى نيـر نهايـة ،ألن القلـوب البشـرية بحكـم نشـأتها خاضـعة لنـاموس الطبيعـة
 1٨5بهاءاهلل ،اإلشراق األول ،ألواح حضرة بهاءاهلل (بروكسل ،دار النشر البهائية في بلجيكا )1٩٨٠ ،ص 23
 1٨٦بهاءاهلل ،اإلشراق التاسع ،المرجع السابق ص 2٨
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الــذي

يعــرف الــدوام بــدون ت ييــرب وقــد ذكــر ســبحانه وتعــالى فــي مواضــع عــدة مــن

القــرن الك ـريم قســوة قلــوب العبــاد مــن بعــد لينهــا لكلماتــه كمــا جــاء فــي ســورة الحديــد
َّ
الحـ م
ونـوا
ق َو َ َي ُك ُ
ين َم ُنوا أ ْ
ـوبهُ ْم لـذ ْكر اهلل َو َمـا َن َـز َل م َـن َ
َن تَ ْخ َش َع ُقلُ ُ
مثالً ُأَلَ ْم َيأْن للذ َ
َّ
ـوبهُم َو َكثيـ ــر مـ ـ ْـنهُم
ـاب مـ ـ ْـن قَْب ـ ـ ُل فَ َ
طـ ـ َ
ـال َعلَـ ــيه ُم األ ََمـ ـ ُـد فَقَ َسـ ـ ْ
ـت ُقلُـ ـ ُ
ين أُوتُـ ـوا الكتَـ ـ َ
َكالـ ــذ َ
ونُ187ب
فَاسقُ َ
ـدار النــاس إلــى ا ســتجابة ألوامــر اهلل محـ ّـدد بأمــد معـ ّـين ،تقس ـوا قلــوبهم مــن بعــد
فَبـ ُ
ـتحجر فتضــعف اســتجابتها لكلمــة اهلل وبالتــالي إلســالم الوجــه إليــه ،فينتشــر الفســاد
وتـ ّ

ـب األديــان لــيس مجــرد ظــاهرة م ـطّ َّردة فحســب ،بــل هــي
إيــذاناً بحــين ال َكـ َّـرةب فَتَعاقُـ ُ
متكرر للرباط المقدس بين اإلنسـان وبارئـه ،وتجديـد للقـوا التـي عليهـا يتوقـف
تجديد ّ
تقدمه ،وتجديد لل ّـنهر الـذي يضـمن بلونـه ال ايـة مـن خلقـه ،فهـو بمثابـة الربيـع الـذي
ّ
ـق
يجـ ّـدد عــود المنــتظم نض ـرة الكائنــات ،ولــذا يصــدق عليــه اســم البعــث الــذي ُيطلـ ُ

حانيــة الالزمــة لنمــاء المواهــب الكامنــة فــي الوجــود اإلنســانيب وفــي هــذا
الطاقــة الرو ّ
المعنى يتفضل حضرة بهاءاهلل ُهذا دين اهلل من قبل ومن بعد َمن أراد فليقبل و َمن
لم يرد فإن اهلل ل ن ّي عن العالمينُ
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ب

فتجدي ــد ال ــدين إذاًُ ،س ـ ّـنة متـ ـواترة بانتظ ــام من ــذ ب ــدء النش ــأة األول ــى ،وه ــو تجدي ــد ألن
أصـول الرسـا ت السـماوية ثابتـة وواحـدة ،وكـذلك ناياتهـا ومصـدرها ،ولكـن أحكامهـا
ه ــي العنص ــر المت ّي ــر وفقـ ـاً لمقتض ــى الحاج ــة ف ــي العص ــر ال ــذي تظه ــر في ــه ،ألن
مشــاكل المجتمعــات اإلنســانية تت يــر ،ومــدارك البش ـرية تنمــو وتتبــدل ،و بــد مــن أن
يواجه الدين هذا الت يير والتبديل فيحل مشاكل المجتمع ويخاطب البشر بحسب نمو
 1٨٧سورة الحديد ،آية 1٦
 1٨٨بهاءاهلل ،منتخباتي من آثار حضرة بهاءاهلل (آنكنهاين ،لجنة نشر اآلثار األمرية ،الطبعة األولى) فقرة
٧٠
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بالضـرورة
َّر عن تحقيق مهامهب فما جـاء بـه األنبيـاء والرسـل كـان
ّ
مداركهم ،وا ّ قَص َ
علــى قــدر طاقــة النــاس فــي زمــانهم وفــي حــدود قــدرة اســتيعابهم ،وا ّ لمــا صــلح كــأداة
لتنظيم معيشتهم ،والنهوع بمداركهم في التقدم المتواصل نحو ما قَ َّدرُ اهلل لهمب

تعصـب يـرا فـي تعاليمهـا السـامية خطـة
والمتأمل في دراسة األديان المتتابعـة بـدون
ّ
إلهيـة تتضـح معالمهـا علـى وجـه التـدرير ،نايتهـا توحيـد البشـرب فالواضـح فـي تعــاليم
األدي ــان المختلف ــة س ــعيها المتواص ــل لتق ــارب البش ــر وتوحي ــد ص ــفوفهم عل ــى م ارح ــل

متدرجة وفقاً لإلمكانيات المتوفرة في عصورهمب ولهذا فإن المحـور الـذي تـدور حولـه
جمي ــع تع ــاليم ال ــدين البه ــائي ه ــو وح ــدة الج ــنس البش ــري قاطب ــة؛ اتح ــاد

يفص ــمه

تعصــب
تعصــب طبقــي أو
تعصــب طــائفي أو
تعصــب دينــي أو
تعصــب جنســي أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قــومي ،وهــذا فــي نظــر التعــاليم البهائيــة أســمى تعبيــر للحــب اإللهــي ،وهــو فــي الواقــع
أكثر ما يحتاجه العالم في الوقت الحاضر.
ولكــن

يمكــن تحقيــق هــذا الــركن الــركين لســالم البش ـرية ورخائهــا وهنائهــا إ ّ بقــوة

ومـ َـدد مــن المــد األعلــى ُم َّ
سيــد بشــديد القــوا ،ألنــه هــدف يخــالف المصــالح
ملكوتيــةَ ،
الماديــة التــي يهواهــا اإلنســان ويســعى إليهــا بحكــم طبيعتــه ،وكلّهــا مصــالح متباينــة

ومسديــة إلــى ا خــتالف وا نقســامب وقــد ّنبــه حضـرة عبــد البهــاء إلــى التـزام
ومتضــاربة
ّ
البهــائيين بهــذا المبــدأ بقولــه ُإن البهــائي ينكــر أي ديــن ،وانمــا يــسمن بالحقيق ــة
الكامنة فيها جميعاً ،ويفدي نفسه للتمسـك بهـا ،والبهـائي يحـب النـاس جميعـاً كأخوتـه
تبعيـ ــتهم ،ومهمــا كانــت عقائــدهم وأل ـوانهم سـ ـواء
مهم ــا كانــت طبقــتهم أو جنســهم أو ّ
أكانوا فقراء أم أننياء ،صالحين أم طالحينُب

ق لنا أن هذا الهدف لـم
ولو أعدنا قراءة التاريخ وتفسير أحداثه بمعايير روحانية لتَ َحقَّ َ
يهملــه الرســل الســابقون ،وانمــا اقتضــت ظــروف أزمنــتهم تحقيــق أهــداف كانــت حاجــة
البش ـرية لهــا أكبــر فــي عصــورهم ،وا كتفــاء بالتمهيــد للوحــدة اإلنســانية انتظــا اًر لحــين
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ت ــوفر الوس ــائل المادي ــة والمعنوي ــة لتحقيقه ــاب وق ــد َو ّح ــدت تع ــاليم الس ــيد المس ــيح ب ــين
المصريين واألشوريين وبين الرومان واإلنريق بعد طول انقسـام وعديـد مـن الحـروب

المهلكــةب كمــا َو ّحــدت تعــاليم اإلســالم بــين قبائ ـل اتخــذت مــن القتــال وســيلة للكســب،
وجمعت أقواماً متباينة مآربها ،مختلفة حضاراتها ،متنوعة ثقافاتها ،متعـددة أجناسـها؛
مــن عــرب وفــرس وقــبط وبربــر وأشــوريين وس ـريان وتــرك وأك ـراد وهنــود ونيرهــا مــن

األجناس واألقوام.

مد التعـاليم البهائيـة ا تّحـاد الكامـل
وهكذا تهيأت بالتدرير الوسائل والظـروف لكـي تُشـي َ
ي بأســر فــي هــذا العصــر الــذي يستعصــي فيــه التوفيــق بــين
الشــامل للجــنس البشــر ّ
ثقافات وحضارات الشرق وال رب ،ويقـدم توحيـدهما تح ّـدياً أعظـم مـن التحـديات التـي
اعترضت سبيل توحيد األمم في العصور السالفة.
أ يــذكرنا التوافــق بــين ظهــور رســالة حض ـرة بهــاءاهلل والت ييــر الــذي شــمل أوضــا

الجذرَية التي حقّقتها الرسا ت اإللهية السـابقة فـي حيـاة البشـر؟ أ
العالم بالت ييرات َ
يــدعونا هــذا التوافــق إلــى التفكيــر فــي الربــاط الوثيــق بــين اآلفــاق الجديــدة التــي جــاءت
ف ــي رس ــالة حضـ ـرة به ــاءاهلل وب ــين التف ــتّح الفك ــري والتق ــدم العلم ــي والت ييـ ـر السياس ــي
جد على العالم منذ إعالن دعوته؟
وا جتماعي الذي ّ
ومهما بدت شدة العقبات وكثرتها فقد حان يوم الجمع بعـد أن أعلـن حضـرة بهـاءاهلل

يحب أن يـرا َمـن فـي األكـوان كـنفس واحـدةُ ،189ويتميـز المجتمـع
ُإن رّبكم الرحمن ّ
البهائي العالمي اليوم بالوحـدة التـي تشـهد لهـذا األمـر والتـي جمعـت نمـاذج مـن كافـة
األجناس واأللـوان والعقائـد واألديـان والقوميـات والثقافـات وأخرجـت منهـا خلقـاً جديـداً،

إيذاناً بقرب اتحاد البشرية وحلول السالم والصلح األعظـم ،إنهـا المحبـة اإللهيـة التـي
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تجمع شتات البشر فينظر كل منهم إلى باقي أفرادها على أنهم عباد إلله واحـد وهـم
إن فط ـرة اإلنســان التــي فطــر اهلل عليهــا هــي المحبــة والــوداد ،واألخــوة
لــه مســلمونب ّ
اإلنسانية منبعثة من الخصائأ المشتركة بين أفـراد البشـر ،فاإلنسـانية بأسـرها خلـق
إرادة واحـدة ،وقــد خرجــت مــن أصــل واحــد ،وتســير إلــى مــآل واحــد ،و وجــود ألشـرار
بطبيعـ ــتهم أو عصـ ــاة بطـ ــبعهم ،ولكـ ــن هنـ ــاك جهل ــة ينب ـ ــي تعلـ ــيمهم ،وأشـ ــقياء يلـ ــزم
تهذيبهم ،ومرضى يجب عالجهمب حينئذ تنتشر في األرع أنوار الملكـوت ،ويمدهـا

اإللهي الموعود.
العدل
ّ

كــان ا تحــاد دائم ـاً هــدفاً نبــيالً فــي حـ ّـد ذاتــه ،ولكنــه أضــحى اليــوم ضــرورة تســتلزمها
تهدد مستقبل البشرّية مثل حماية البيئـة
المصالح
الحيوية لإلنسانب فالمشاكل التي ّ
ّ

الطبيعية في العالم على نحو عادل ،والحاجة
من التلوث المتزايد ،واست الل الموارد
ّ
جتماعيـة فـي الـدول المتخلّفـة ،وابعـاد
ـادية وا
ّ
الماسة إلى مشروعات التنميـة ا قتص ّ
شبح الحرب النووّية عن األجيال القادمة ،ومواجهة العنف والتطـرف اللـذين يهـددان
بالقضاء على الحرّيات والحياة اآلمنة ،وعديد من المشاكل األخرا ،يتع ّذر عالجهـا

فعــال إ ّ مــن خــالل تعــاون وثيــق مخلــأ يقــوم علــى أســس مــن الوفــاق
علــى نحــو ّ
وا تحــاد علــى الصــعيد العــالمي ،وهــذا مــا أوجبــه حضــرة بهــاءاهلل ُيجــب علــى أهــل
الريحان ألن المعاشـرة لـم تـزل
الصفاء والوفاء أن يعاشروا جميع أهل العالم َّ
بالروا و ّ
و تــزال ســبب ا تحــاد وا تفــاق وهمــا ســببا نظــام العــالم وحيــاة األمــمب طــوبى للــذين
تم ّسكوا بحبل الشفقة والأرفة وخلت نفوسهم وتح ّررت من الض ينة والب ضاءُ190ب

علّمنــا التــاريخ ،ومــا ازلــت تعلّمنــا أحــداث الحاضــر المريــرةّ ،أنــه

ســبيل لنــز زسان

الخصومة والض ينة والب ضاء وبذر بـذور الوئـام بـين األنـام ،و سـبيل لمنـع القتـال
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ونــز الســالا ونشــر لــواء الصــلح والصــالا ،و ســبيل للحـ ّـد مــن األطمــا والســيطرة
وا ست الل ،إ با عتصام بتعاليم إلهية وتشريع سماوي تهدف أحكامه إلى تحقيـق

هذ ال ايات ،ومن خالل نظام عالمي بديع يرتكز على إرساء قواعد الوحدة الشـاملة
لبني اإلنسان وتوجيه جهود إلى المنافع التي تخدم المصالح الكلية لإلنسانية.
وف ــي الحقيق ــة والواق ــع أ َّ
َن حس ـ َـن التفكي ــر والت ــدبير مس ــاهمان وشـ ـريكان للهداي ــة الت ــي
تقدمـهب فـإلى جانـب
يكتسبها اإلنسان من الدين في تحقيق مصالح المجتمع وضـمان ّ

التحضر،
التسليم بأن اإللهام والفيع اإللهي مصدر وأساس للمعارف و
ّ

يجـوز أن

ـبخس حقّــه فــي الكشــف عــن أسـرار الطبيعــة وتســخيرها
ُن فــل دور عقــل اإلنســان أو ُنـ ّ
لتحســين أوجــه الحيــاة علــى ســطح األرع ،فهــو مــن هــذا المنظــور المصــدر الثــاني

التعمــق فــي فهــم حقــائق العــالم
للمعـارف الالزمــة لمســيرة البشـرية علــى نهــر التمـ ّـدن ،و ّ
المشهود.
وقد تعاون العلم والدين في خلق الحضارات وح ّل مشاكل ومعضالت الحياة ،وبهمـا

حاني ـاًب فهمــا لإلنســان
مع ـاً تجتمــع لإلنســان وســائل ا
مادي ـاً ورو ّ
الرحــة والرخــاء والرقــي ّ
العلى ،وعلى توازنهما يقوم
بمثابة جناحي الطير ،على تعادلهما يتوقّف عروجه إلى ُ
اطّراد فالحهب أما إذا مـال اإلنسـان إلـى الـدين وأهمـل العلـم ينتهـي أمـر إلـى األوهـام
الخرفـات ،وعلــى العكـس إذا نحـا نحــو العلـم وابتعــد عـن الــدين،
ا
وتسـيطر علـى فكــر

ماديــة مفرطــة ،ويضــعف وجدانــه ،مــع مــا يجـ ّـر الحــا ن
تســيطر علــى عقلــه وتفكيــر ّ
على اإلنسانية من إسفاف واهمال للقيم الحقيقية للحياةب ولع ّل البينونة التي ضاربت

أطنابها بين الفكر الـديني والتفكيـر العلمـي هـي المسـسول الـرئيس عـن عجـز كليهمـا
عن حسن تدبير شسون المجتمع في الوقت الحاضرب

لقــد وهــب اهلل العقــل لإلنســان لكــي يحكــم بــه علــى مــا يصــادفه فــي الحيــاة فهــو ميـزان
للحكم على الواقع ،وواجب اإلنسان أن يوقن بصـدق مـا يقبلـه عقلـه فقـط ،ويعتبـر مـا
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يرفضه عقله وهماً كالسراب يحسبه الناظر ماء ولكن

نصيب لـه مـن الحقيقـةب أمـا

يمجــه العقــل فمــا عســاها تكــون فائــدة هــذ المنحـة
إذا دام اإلصـرار علــى تصــديق مــا ّ
وميز بهـا عـن الحيـوانب فكمـا أن اإلنسـان
من اهلل بها على اإلنسان ّ
العظمى التي ّ
يكـ ّذب مــا ي ـ ار بعينيــه أو مــا يســمعه بأذنيــه فكــذلك يســعه إ ّ أن يصـ ّـدق بمــا يعيــه
ـق أن العق ــل يف ــوق م ــا ع ــدا م ــن وس ــائل اإلدراك فك ــل الحـ ـواس
ويقبل ــه عقل ــهب والح ـ ّ

محدودة في قدراتها بالنسـبة للعقـل الـذي تكـاد تح ّـد قد ارتـه حـدود ،فهـو يـدرك مـا
يقع تحت الحـواس ويـرا مـا تـ ار العـين وينصـت لمـا تصـله إلـى سـمعه اآلذان،
ويخرق حـدود الزمـان والمكـان فيصـل إلـى اكتشـاف مـا وقـع فـي نـابر األزمـان ويبلـغ

إلى حقائق الكون ونشأته والناموس الذي يحكم حركتـهب ومـن الحـق أن كـل مـا عرفـه
اإلنســان مــن علــوم وفنــون واكتشــافات و داب هــي مــن بــد هــذا العقــل ونتاجــهب أفــال
يكفــي عــذ اًر إذن لمــن ينكــرون الــدين فــي هــذ األيــام أن كثيـ اًر مــن اآلراء الدينيــة التــي

ق ــال به ــا المفس ــرون الق ــدماء مرفوض ــة عقـ ـالً ،ومناقض ــة للقـ ـوانين العلمي ــة والقواع ــد
المنطقية التي توصل إليها العقل؟

والمبدأ المرادف للمبدأ السابق هـو مسـئولية اإلنسـان فـي البحـث عـن الحقيقـة مسـتقالً
عــن راء وقناعــات نيــر  ،وب ــع النظــر عــن التقاليــد الموروثــة واآلراء المتوارثــة عــن
الســلف والقــدماء مهمــا بلــغ تقــدير لمن ـزلتهم ومهمــا كانــت مشــاعر بالنســبة آلرائهــمب
وبعبــارة أخــرا يســعى ألن تكــون أحكامــه علــى األفكــار واألحــداث صــادرة عــن نظــر

موضوعي نتيجة لتقدير ورأيه تبعاً لما ي ار فيها من حقائقب إن ا عتماد على أحكـام

ب فــي اإلض ـرار بــالفكر الــديني والتفكيــر العلمــي وملكــة اإلبــدا فــي
و راء ال يــر تَسـ ّـب َ
كثيــر مــن األمــم ،فإحبــاط روا البحــث والتجديــد التــي نعــاني منهــا اليــوم كانــت نتيجــة
التقليــد األعمــى واتبــا مــا قالــه الســلف والتمســك بــالموروث بــدون تــدقيق فــي مــدا
صحته أو نصيبه من الحقيقة أو اختبار أوجه نفعه.
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فواجبنــا اليــوم أن نتحـ ّـرا الحقيقــة ونتــرك الخ ارفــات واألوهــام التــي تشــوب كثي ـ اًر مــن
تصــورات ومفــاهيم وتفاســير الســلف فــي مختلــف الميــادين وعلــى األخــأ فيمــا يتعلــق
الدينيةب لقد خلق اهلل العقل في اإلنسان لكي يطلع على حقائق
بالمعتقدات والتفاسير
ّ
ـي البصــر يعتمــد
األشــياء ليقلــد بــاء وأجــداد تقليــداً أعمــىب وكمــا أن كــل مــن أُوتـ َ

ـي الس ــمع يعتم ــد علي ــه ف ــي التميي ــز ب ــين
علي ــه ف ــي تب ـ ّـين األش ــياء ،وأن ك ــل م ــن أُوت ـ َ
ـي عقـ ـالً أن يعتم ــد علي ــه ف ــي تق ــدير لدم ــور
األصـ ـوات ،فك ــذلك واج ــب ك ــل م ــن أُوت ـ َ
ومســاعيه لتحــري الحقيقــة واتباعهــاب وذلــك هــو النصــح والتوجيــه اإللهــي حيــث قــال

ـان َع ْنـه
ص َـر َوالفُ َـس َاد ُك ُّـل أ ُْولَئـ َ
ف َما لَْي َس لَ َ
تعالى َُو َ تَ ْق ُ
َّـم َع َو َ
ك َك َ
الب َ
ك بـه عْلـم إ َّن الس َ
َم ْس ُئو ًُ191ب
واهمال المرء ا ستقالل في بحثه وأحكامه يورث الندامةب فقـد رفـع اليهـود كـالّ مـن

رســالة ســيدنا المســيح ورســالة ســيدنامحمد نتيجــة إلحجــامهم عــن البحــث المســتق ّل عــن
الحقيقــة واتبــا التقاليــد واألفكــار الموروثــة ،مــن ذلــك نبــوءات مجــيء سيدناالمســيح -
التي وفقاً للتفاسير الحرفية التي قال بها السـلف  -أنـه سـيأتي َملَكـاً ومـن مكـان نيـر
معلوم بينما ُبعث سيدنا المسيح فقي اًر وجاءهم من بلدة الناصرة ،وبذلك أضلّتهم أوهـام

السلف عن رسية الحقيقة الماثلة أمام أنظارهم ومنعتهم عن إدراك المعـاني الروحانيـة

أدا التشــبث بمفــاهيم الســلف إلــى بــث الكراهيــة
المرمــوز إليهــا فــي تلــك النبـوءاتب ثــم ّ
والعداوة بينهم وبين أمم أخرا دامت إلـى يومنـا هـذاب ومـا ذلـك إ ّ بسـبب ا نصـراف
عن إعمال العقل وا ستقالل في التعرف على الحقيقة.

ومــن مبــادئ الــدين البهــائي التحـ ّـرر مــن جميــع أل ـوان التعصــبب فالتعصــبات أحكــام
ومعتقدات نسلّم بصحتها بدون مزيد بحث أو تحر لحقيقتها ،ونتخذها أساساً لتحديد
 1٩1سورة اإلسراء ،آية 3٦
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ـي ،وأكثــر مــا
مواقفنـا ،وعلــى هــذا تكــون التعصـبات جهالــة مــن مخلّفــات التفكيـر القبلـ ّ
يعتمد عليه التعصب هو التمسك بالمألوف وتجنب الجديد ،لمجرد أن قبوله يتطلّـب
تعـديال فـي القــيم والمعـايير التـي نبنــي عليهـا أحكامنـاب فالتعصــب نـو مـن الهــروب،

ورفع لمواجهة الواقعب
بهذا المعنى ،التعصب ّأياً كـان ،جنسـياً أو عنصـرياً أو سياسـياً أو عرقيـاً أو مـذهبياً،
الحق ويفسد المعرفة ،بقـدر مـا يـدعم قـوا الظلـم ويزيـد سـيطرة
يقوع أركان
ّ
هو شر ّ

تعصــب يضــيق نطــاق تفكيــر وتنعــدم حرّيــته فــي الحكــم
الجهــلب وبقــدر مــا للمــرء مــن
ّ
ـر م ــن الح ــروب
لتجن ــب الن ــاس ف ــي الماض ــي كثي ـ اً
الص ــحيحب ول ــو ه ــذ التعص ــبات ّ
وا ضــطهادات والمظــالم وا نقســاماتب و زال هــذا الــداء ينخــر فــي هيكــل المجتمــع

المحبـة
يسبب الحـزازات واألحقـاد التـي تفصـم ُع َـرا
ّ
اإلنساني ،و ّ
إنمــا
ّ
البهائيــة بإصــرارها علــى ضــرورة القضــاء علــى التعصــبّ ،

إن الرسـالة
والـودادب ّ
تحـ ّـرر اإلنســان مــن

أهميــة التمســك بخصــال العــدل
نقيصــة مســتحكمة ،وتبــرز دور فــي إحقــاق الحـ ّ
ـق و ّ
والنزاهة واإلنصاف في كل األمورب

ومن مبادئ الـدين البهـائي مبـدأ التضـامن والتـآزر بـين أفـراد المجتمـع اإلنسـاني ُب َيـةَ
السعادة البشرّية ويحرم
فالع َوز قد كان وما زال داء ّ
يهدد ّ
القضاء على الفقر المدقعب َ
الفقراء من الضـروريات ويسـلبهم الحيـاة الكريمـة ،كمـا يزعـز الفقـر أركـان ا سـتقرار
واألمــن فــي المجتمــعب وقــد اقتصــرت محــاو ت الماضــي فــي معظــم األحيــان علــى

الصدقات الخيرية فردية أكانت أم جماعية ،ولم يصل العزم على القضاء على الفقر
ّ
في أي وقت سابق إلى درجة الوجـوب واإللـزام علـى المجتمـعب ولـذا طـال أمـد الفقـر
واستشــرا خطــر فــي وقتنــا الحاضــر ،وأصــبح أقــوا عامــل يعـ ّـوق جهــود اإلصــالا
امتدت شرور إلـى العالقـات بـين ال ّـدول والجماعـات
والتنمية في أكثر المجتمعات ،و ّ
حادة وأخطار عظيمةب
لتجعل منه سبباً ألزمات ّ
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و يعني ذلك أن المسـاواة المطلقـة بـين النـاس فـي النـواحي الماديـة للحيـاة ممكنـة أو
أن من ورائها جدوا ما دامت كفاءات البشر نير متساويةب إ ّ أن من المس ّكد أيضاً

أن لتكديس الثروات في أيدي األننياء مخاطر ونكسات ُيستهان بهماب ففي تف ّشي
ّ
الفقــر المــدقع إلــى جــوار ال نــى الفــاحش مضــار محقّقــة تهـ ّـدد الســكينة التــي ينشــدها
الجميـع ،واجحــاف يتنـافى مــع العـدل ومــع مشـاعر األخـ ّـوة التـي يجــب أن تسـود بــين
الناس ،ولذلك ينب ي إعادة تنظيم وتنسيق النظريات ا قتصادية على أسس روحانية
صـ َـدقَةًب
َ

ـق
حتــى يحصــل كــل فــرد علــى نصــيب مــن ضــرورات الحيــاة الكريمــة كحـ ّ
ـر
أمر
فإن في ا عتدال والتوازن ما يحقّق كثي اً
فإن كان تفاوت الثروات اً
مفر منهّ ،
ّ
من القيم والمنافع ،ويتـيح لكـل فـرد حظّـاً مـن نعـم الحيـاةب لقـد أرسـى حضـرة بهـاءاهلل
هــذا المبــدأ علــى أســاس دينــي ووجــداني ،كمــا أوصــى بوضــع تشــريع يكفــل المواســاة

كحق للفقراءب وأوصى حضرته بالفقراء في مواضع كثيرة
والمسازرة بين بني اإلنسان،
ّ
عما أتاكم اهلل من فضله وانه يجزي المنفقين ضعف
من وصايا ُ تحرموا الفقراء ّ
عمـن يشـاء
ما أنفقوا إنه ما من إله إ ّ هو له الخلق واألمر يعطي من يشاء ويمنـع ّ
وانه لهو المعطي الباذل العزيز الكريمُ192ب

ومــن واجبــات البهــائي الســعي إلــى اكتســاب الصــفات الملكوتيــة والتخلّــق بالفضــائل

للخْلــق مــن لــدا
األمــر الــذي أكــد عليــه حض ـرة بهــاءاهلل
ُالخلُــق إنــه أحســن ط ـراز َ
ُ
الحق ،زّين اهلل به هياكل أوليائه ،لعمري نور يفوق نـور الشـمس واشـراقهاب َمـن فـاز
ّ

ب ـه فه ـو م ـن ص ـفوة ال َخْل ـق ،وع ـ ّزة الع ـالم ورفعت ـه منوط ـة ب ـهُ ،193فم ـن ب ـين ال اي ـات
الرئيســة للــدين تعلــيم اإلنســان وتهذيبــهب ومــا مــن رســول إ وأ ّكــد علــى هــذا الهــدف
 1٩2بهاءاهلل ،منتخباتي من آثار حضرة بهاءاهلل ،فقرة 12٨
 1٩3بهاءاهلل ،مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل ،ص 52
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الجليــل الــذي ينشــد تطــوير اإلنســان مــن كــائن يريــد الحيــاة لــذاتها ،إلــى مخلــوق يريــد
الحيـاة لمـا هـو أسـمى منهـا ،ويسـعى فيهــا لمـا هـو أع ّـز مـن متاعهـا وأبقـى ،أ وهــو
تقربـاً إلـى اهلل ُإن أوامـر هـي
اإلنسانية والتخلّـق بالصـفات
اكتساب الفضائل
ّ
ّ
اإللهيـة ّ
الحصن األعظم لحفظ العالم وصيانة األممب نو اًر لمن أقـ ّر واعتـرف ونـا اًر لمـن أدبـر
وأنكرُ194ب
أمــر حض ـرة بهــاءاهلل فــي الكتــاب األقــدس ُزّينــوا رسوســكم بإكليــل األمانــة والوفــاء،
وقلوبكم برداء التقوا ،وألسنكم بالصدق الخالأ ،وهيـاكلكم بطـراز اآلداب ،كـل ذلـك
تمسكوا بحبل العبودية هلل
سجية اإلنسان لو أنتم من
من ّ
المتبصرينب يا أهل البهاء ّ
ّ
ق به ـ ـا تظه ـ ـر مقام ـ ـاتكم وتثب ـ ـت أس ـ ـماسكم وترتف ـ ـع م ـ ـارتبكم وأذك ـ ـاركم ف ـ ـي ل ـ ـوا
الح ـ ـ ّ

حفـيظُ195ب فـالقرب إليـه تعـالى لـيس قربـاً مادّيـاً ،ولكـن قـرب مشـابهة وتَ َحـ ّل بصـفاته
السـعي للتع ّـرف علـى التعـاليم
بقدر كفـاءة اإلنسـانب وهـذا يفـرع علـى البهـائي أو ً ّ

واألحكام الجليلة التي أظهرها مشرق وحيه ومطلع إلهامه ،وثانياً اتّباعها في حركته
ُإن الجنـود المنصـورة فـي هـذا الظهـور هـي األعمـال
وسكونه ،وفي ظاهر وباطنـه ّ

واألخالق المرضية ،وا ّن قائد هذ الجنود تقوا اهللُ196ب فالعمل بما أنزل اهلل هو فر
التصور الذهني لمعانيها ،واّنما
من عرفانه ،وليس المقصود بعرفان الصفات اإللهية
ّ
ـنز تعـالى عـن
ديـة الحقّـة هلل ،تـ ّ
ا قتداء بها فـي القـول والعمـل وفـي ذلـك تتمثّـل العبو ّ
كل وصف وشبه ومثـالب وقـد أوجـز حضـرة بهـاءاهلل هـذ الحقيقـة فـي قولـه ُقـل إن

 1٩4بهاءاهلل ،مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل ،ص ٦٨
 1٩5الكتاب األقدس ،فقرة 12٠
 1٩٦بهاءاهلل ،مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل ،ص 25
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اإلنسان يرتفـع بأمانتـه وعفّتـه وعقلـه وأخالقـه ،ويهـبط بخيانتـه وكذبـه وجهلـه ونفاقـهب
لعمري يسمو اإلنسان بالزينة والثروة بل باآلداب والمعرفةُ197ب
وينهــي الــدين البهــائي عــن ارتكــاب الفـواحش ومــا

يليــق بمرتبــة اإلنســان مــن القتــل

والض ــرب والش ــجاج ،والسـ ـرقة والخيان ــة ،وال ــش والخ ــدا  ،والس ــلب والنه ــب وح ــرق
الزن ــا واللـ ـواط والخم ــر والمخ ــدرات ،والقم ــار والميس ــر ،ويح ــذر م ــن
البي ــوت ،ويح ـ ّـرم ّ
الكــذب والنفــاق وال يبــة والنميمــة والجــدال والن ـ از ب كمــا تنفــرد تعــاليم الــدين البهــائي
التسول وتعذيب الحيوان وتقبيل األيدي والرياضات الشاقة ،فضـالً عـن
بتحريم ّ
الرق و ّ
الرهبنــة والكهنــوت وا عتــراف بالخطايــا طلب ـاً لل ف ـرانب وتــأمر بالصــوم
رفــع أحكــام ّ

والصالة ،وتالوة اآليات في كل صباا ومساء ،والتأمل في معاني الكلمات اإللهية،
وتقوا اهلل ،واسالم الوجه إليه في كل األمور ،والعفّة والطهارة ،والعـدل واإلنصـاف،
والعفو والتسامح والصبر وسعة الصدر ،وتحصيل العلـوم والفنـون النافعـةب وتوصـي
بإكرام الوالدين ورعاية حقهما ،وبتربية األو د وتعليمهم بنيناً وبناتاً ،وبالتزام المجتمع
بتعليم األو د عند عدم مقدرة األبوين.

ومن مبادئ الدين البهائي المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجـال والنسـاءب ألن

العقلية
حانية وكفاءتها لعبودية ساحة األحدية فضالً على قواها
ّ
ملكات المرأة الرو ّ
عمــا أوتــي الرجــل منهــا ،وهــذ هــي جــوهر اإلنســان وحقيقتــه ،فــالمرأة والرجــل
تفتــرق ّ

ـق اإلنســان
ـانية ،وقــد أ ّكــد ســبحانه وتعــالى مــر اً
ار أَ َّن َخْلـ َ
متســاويان فــي الصــفات اإلنسـ ّ
جاء على صورة ومثال الخالق ،فرق في ذلك بين الـذكر واألنثـىب ولـيس التماثـل
الكامل بين الجنسين في وظائفهما العضوّية شرطاً لتكافئهما طالما أن علّة المساواة
إن تقــديم الرجــل
هــي اشــتراكهما فــي الخصــائأ الجوهرّيــة ،الصــفات العرضـ ّـيةب ّ
 1٩٧بهاءاهلل ،مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل (بروكسل ،دار النشر البهائية في بلجيكا )1٩٨٠ ،ص ٧5
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بيئية لم يعد لهما وجـود فـي
على المرأة في السابق كان ألسباب
اجتماعية وظروف ّ
ّ
يفرق بين الرجل والمرأة من حيـث اإلخـالأ
الحياة الحاضرةب و دليل على أن اهلل ّ

ديــته وا متثــال ألوامــر والتحلّــي بــاألخالق المثاليــة؛ فــإذا كانــا متســاويين فــي
فــي عبو ّ
ثواب وعقاب اآلخرة ،فل َم يتساويان في الحقوق والواجبات إزاء أمور الحياة الدنيا؟

عدم اشتراك المرأة في الحياة العامة في الماضي اشتراكاً متكافئاً مع الرجـل ،لـم يكـن

أم ـ اًر أملتــه طبيعتهــا بقــدر مــا بـ ّـرر نقــأ تعليمهــا وقلّــة مرانهــا ،وثقــل أعب ـاء عائلتهــا،
أما وقد فُتحت اليوم أبواب التعليم أمام المرأة ،وأتيح لها
وعزوفها عن النزال والقتالب ّ
تهيــأت الوس ــائل إلعانتهــا ف ــي رعايــة أس ــرتها،
مجــال الخبــرة بمس ــاواة مــع الرج ــل ،و ّ
وأضــحى الســالم بــين الــدول والشــعوب ضــرورة تقتضــيها المحافظــة علــى المصــالح

إن تحقيق
الحيوّية للجنس البشري ،لم يعد هناك لزوم للحيلولة بينها وبين المساواةب ّ
المس ــاواة ب ــين عض ــوي المجتم ــع البش ــري يت ــيح ا س ــتفادة التام ــة م ــن خصائص ــهما
المتكاملــة ،ويســر بالتقــدم ا جتمــاعي وا قتصــادي والعلمــي والسياســي ،ويضــاعف
فرأ الجنس البشري لبلوغ السعادة والرفاهية وا ستقرارب
ومن مبادئ الـدين البهـائي إيجـاد نظـام تتحقّـق فيـه الشـروط الضـرورّية تحـاد البشـر
القوة ،وتقوم على
وضمان دوامهب وبناء هذا ا تحاد يقتضي دعامة سندها العدل
ّ

التعاون التنافس ،ونايتها تحقيق المصـالح الجوهرّيـة لعمـوم البشـر ،حتـى تحظـى
فصـل
البشرية بعصر يجمـع بـين الرخـاء والنبـوغ علـى نحـو لـم يسـبق لـه مثيـلب وقـد ّ

حضرة بهاءاهلل أسس هذا النظام البديع في رسائله إلى ملوك ورسساء دول العالم في
ّإبان وجود في سجن ع ّكا ،وكان من بينهم ناپليون الثالث ،والملكة ڤكتوريا ،وناصر
الــدين شــا  ،ونيقــو األول ،وبســمارك ،وقداســة البابــا بيــوس التاســع ،والســلطان عبــد
العزيز ،ودعاهم للعمل متعاضدين على تخليأ البشرّية من لعنة الحروب وتجنيبها
نكبات المنازعات العقيمةب
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ولكن قوبل نداس هذا نذاك با ستنكار والرفع لمخالفتـه لكـل مـا كـان متعارفـاً عليـه

في العالقات بين الدولب لكن وجدت هذ التعاليم طريقها إلى تفكير المسئولين عـن

تــدبير شــئون البشــرّية ،وفرضــت نفســها علــى مجريــات األحــداث الدو ّليــة ،ووجــد جــزء
منها طريقه للتطبيق بالتـدرير حتـي أضـحت اليـوم مبـادئ هـذا النظـام الـدولي  -فـي
يرهــا المف ّكــرون فــي
نظــر أهــل الخبــرة والتــدبير  -الحـ ّل األمثــل للمشــاكل العالميــة ،و ا
زماننا من مسلّمات أي نظام عالمي جاد في إعادة تنظيم العالقات بين المجموعات
البشرّية على نمط يحقّق األمن والرفاهية والعـدل فـي العـالمب ومـن أركـان هـذا الـنظم
الذي أعلنه حضرة بهاءاهلل حوالي سنة 8681م

نبــذ الحــروب كوســيلة لح ـ ّل المشــاكل والمنازعــات بــين األمــم ،بمــا يســتلزمه ذلــك مــن

للتوصــل إلــى
دوليــة للنظــر فيمــا يط ـ أر مــن منازعــات ،واعانــة أطرافهــا
تكــوين محكمــة ّ
ّ
سلمية عادلةب
حلول ّ
الحيويـة للبشـر
 تأسيس مجلس تشريعي علـى النطـاق الـدولي لحمايـة المصـالح
ّ
وسن القوانين الالزمة لصون السالم في العالمب
ّ
 تنظــيم إش ـراف دولــي يمنــع تكــديس الســالا علــى نحــو يزيــد عــن حاجــة الدولــة
لحفظ األمن والنظام داخل حدودهاب

أمة عـن اسـتعمال الق ّـوة
قوة ّ
دولية دائمة لفرع احترام القانون ورد أي ّ
 إنشاء ّ
المسلحة لتنفيذ مآربهاب
القوميــة
ثانويــة تأخــذ مكانهــا إلــى جانــب الل ــات
 إيجــاد أو اختيــار ل ــة
ّ
عالميــة ّ
ّ
تســهيال لتبــادل اآلراء ،ونش ـ ار للثقافــة والمعرف ــة ،وزيــادة للتفــاهم والتقــارب ب ــين
الشعوبب
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صح حضرة بهاءاهلل
وخير ما تُختم به هذ المقتطفات من المبادئ والتعاليم البهائية ُن ْ
ألوليائه المخلصين
ُإنــا ننصــح العبــاد فــي هــذ األيــام التــي فيهــا ت ّبــر وجــه العــدل وأنــارت وجنــة الجهــل
ّ
وهتــك ســتر العقــل ،وناضــت ال ارحــة والوفــاء وفاضــت المحنــة والــبالء ،وفيهــا ُنقضــت
ُ
ونكثت العقود،
العهود ُ

يدري نفس ما يبصر ويعميه وما يضلّه ويهديهب

قــل يــا قــوم دع ـوا الرذائــل وخــذوا الفضــائل ،كون ـوا قــدوة حســنة بــين النــاس وصــحيفة
يتــذ ّكر بهــا األنــاس ،مــن قــام لخدمــة األمــر لــه أن يصــد بالحكمــة ويســعى فــي إ ازلــة

الجهـل عــن بــين البرّيــة ،قــل أن اتحــدوا فـي كلمــتكم واتفقـوا فــي رأيكــم واجعلـوا إشـراقكم
عشيكم ،وندكم أحسن من أمسكمب فضل اإلنسان في الخدمة والكمال
أفضل من ّ

منزهـة
في الزينة والثـروة والمـال ،اجعلـوا أقـوالكم ّ
الزيـغ والهـوا وأعمـالكم ّ
مقدسـة عـن ّ
عن الريب والرياءب قل تصرفوا نقود أعماركم النفيسـة فـي المشـتهيات النفس ّـية و

إن بعد
تقتصروا األمور على منافعكم
ّ
الشخصية ،أنفقوا إذا وجدتم واصبروا إذا فقدتم ّ
تمسكوا بما ينتفع به
كل ّ
شدة رخاء ومع كل كدر صفاء ،اجتنبوا التكاهل والتكاسل و ّ
األرمـل ،قـل ّإيـاكم أن تزرعـوا زسان الخصـومة
العالم من الص ير والكبيـر والشـيوخ و ا
بين البرّية وشوك الشكوك في القلوب الصافية المنيرة.

المحبــة وينقطــع بــه عــرف
أحبــاء اهلل تعملـوا مــا يتكـ ّـدر بــه صــافي سلســبيل
ّ
قــل يــا ّ
ـودة ،لعمــري قــد خلقــتم للــوداد للضـ ينة والعنــاد ،لــيس الفخــر لحـ ّـبكم أنفســكم بــل
المـ ّ

يحب العالمب كونوا فـي
يحب الوطن بل لمن ّ
لحب أبناء جنسكم ،وليس الفضل لمن ّ
ّ
الطّ َّرف عفيفاً ،وفي اليد أميناً ،وفي اللسان صادقاً ،وفي القلب متذ ّك اًر ،تسـقطوا
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منزلة العلماء في البهاء و تص ّروا قدر من يعدل بينكم من األمراء ،اجعلوا جندكم
العدل وسالحكم العقل وشيمكم العفو والفضل وما تفرا به أفئدة المق ّربينُ198ب
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