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إخــاء مســؤولية :تبــذل مجلــة التقــوى جهدهــا لضــان دقــة املعلومــات واملــواد
املنشــورة عــر منصاتهــا ،والتــي هــي نتــاج ســعي كاتبهــا إىل إبــداء وجهــة نظــره انطالقــا مــن أســس
الجامعــة اإلســامية األحمديــة التــي ال ميلــك حــق متثيلهــا ســوى ســيدنا املســيح املوعــود واإلمــام
را ،فتحظــى املــادة باملوافقــة
املهــدي (عليــه الصــاة والســام) ومــن بعــده خلفائــه األطهــار ح ـ ً
عــى النــر بقــدر مــا يوفَّــق كاتبهــا للبحــث والتمحيــص ،إال أن مجلــة التقــوى ال تقــدم أي ضــان
رصيــح أو ضمنــي حــول مــا تنــره مــن مــواد ،وإن كانــت تســعى بنفســها للتأكــد مــن دقتهــا.
لــذا فــإن أي خطــأ قــد يصــدر مــن الكاتــب فهــو عــى مســؤوليته الشــخصية ،وال ت ُ َح َّمــل الجامعــة
اإلســامية األحمديــة أو إدارة «التقــوى» تَ ِب َعاتُــه.
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حقائق وشواهد

المَ ْرأَةُ

ِم ْر ُآة ُ
الم ْج َتمَ ِع
ومَ ْدر ََس ُت ُه

يبقى موضــوع شــخصية امل ـرأة حمــل
جــدل واســع ،فبــدءا مــن
صاحــب الفضــل يف إنصــاف امل ـرأة اترخييــا،
مــرورا بواقعهــا يف القرنــن العش ـرين واحلــادي
والعشـرين ،وحــى فكــرة النســوية الــي أخــذت
يف الشــيوع مؤخ ـرا ،تــكاد كافــة النقاشــات
الدائــرة حــول القواريــر الرقيقــة تنــدرج حتــت
أحــد هــذه العناويــن الرئيســة .وال شــك يف
أن الشــيء يكتســب قيمتــه مــن قدرتــه علــى
أداء املهمة اليت من أجلها ُوِجد ،وإال جرت
عليــه ســنة االســتبدال ،وال شــك أيضــا يف أن
كل جمتمــع يكتســب شــيئا مــن صفاتــه تبعــا
للعنصــر املؤثــر فيــه ،فاجملتمعــات الذكوريــة
اآلابئيــة تعلــو قيمــة الذكــر فيهــا علــى قيمــة
األنثــى ،بــل والذكــر األكــر ســنا يســود ســائر
الذكــور ،كــون الذكــور ،يف تلــك اجملتمعــات،
حيملــون العــبء األكــر ،أو ألن دورهــم يتــم
تضخيمــه بشــكل مــا ،احلــال نفســها ابلنســبة
إىل اجملتمعــات األموميــة .قــد يثــر اســتغراب
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البعــض مصطلــح «اجملتمــع األمومــي» ال ســيما إذا مــا كان هــذا املصطلــح يطــرق
مســامعهم للوهلــة األوىل .فليكــن معلومــا أن اجملتمعــات الــي كانــت تســودها اإلانث
وتفــوق قيمتهــن فيهــا قيمــة الذكــور ظاهــرة شــائعة يف ســجل البش ـرية العــام ،قدميــا
وحديثــا ،وقــد نقــل لنــا الرحالــة الشــهري «ابــن بطوطــة» صــورا واقعيــة حنســبها أمينــة
جملتمعــات مزدهــرة تســودها اإلانث ،وقبــل أن تلتفــت الشــعوب املتحضــرة املعاصــرة
إىل فكــرة صالحيــة املـرأة للقيــادة وصنــع القـرار السياســي ،كان القــرآن اجمليــد قــد أعلــن
هذا األمر منذ أربعة عشــر قران ،حني حتدث عن ملكة ســبأ وحصافة رأيها وعظمة
ملكها وامتالكها انصية أمور رعيتها من اجلنســن .وال يكتفي القرآن العظيم بطرح
منــوذج ملكــة ســبأ الواقعــي ،بــل يضــرب املثــل للنــاس مجيعــا ،مؤمنــن وكافريــن ،أبربــع
نســاء .فضــرب للمؤمنــن املثــل ابمرأتــن مؤمنتــن ،مهــا مــرمي وآســيا (عليهمــا الســام).
وضرب املثل للكافرين ابمرأتني كذلك ومها امرأة نوح وامرأة لوط (عليهما السالم)..
ويبدو بضرب املثل للناس مجيعا أبولئك النسوة األربع أنه حيمل معىن عظيما ،وهو
أن املـرأة خليقــة أبن تكــون املدرســة األوىل للنــشء ،كذلــك فالنفــس اإلنســانية ،حــى
وإن كانــت ذكـرا ،يدخــل عنصــر األنوثــة يف تكوينهــا ،وكيــف ال واألشــياء تكتســب
صفاهتــا مــن مكوانهتــا الطبيعيــة؟! بــل لقــد ثبــت أن اإلنســان ،يدخــل يف تركيبــه
اهلرمــوين هرمــون األنوثــة (اإلســروجني) أيضــا ،وابخنفــاض منســوب ذلــك اهلرمــون
لــدى الذكــور عــن معدلــه الطبيعــي قــد يتســبب يف خلــل هرمــوين ال حتمــد عقبــاه.
ويبــدو أننــا أطلنــا احلديــث شــيئا مــا يف قضيــة ابتــت مــن مس ـلَّمات العصــر .فــاآلن
نلقــي الضــوء علــى مســاحة مضيئــة بطبيعتهــا مــن التاريــخ ،غــر أهنــا نُعتــت ابلعصــور

املظلمــة لــدى األكادمييــن الغربيــن ،وقــد نلتمــس هلــؤالء األكادمييــن العــذر ،إذ
كان أسالفهم يغطون يف نوم عميق يف ظالم دامس دام قروان تزامن مع ازدهار
احلضــارة اإلســامية مبعاملهــا وعلمائهــا علــى اجلانــب الشــرقي مــن الكوكــب.
ولنــا أن نتخيــل وضــع امل ـرأة يف الفكــر األورويب ط ـوال فــرة العصــور الوســطى،
فالصــورة الــي صدَّرهــا الكتــاب املقــدس للمـرأة كوهنــا صاحبــة اليــد األوىل والطــوىل
يف اخلطيئــة األصليــة املزعومــة لصــورة غنيــة عــن الوصــف ،فمــن املتوقــع أن تنعكــس
ـأن مــن الرجــال ،وأهنــن
هــذه القصــة علــى االعتقــاد العــام أبن النســاء أقــل شـ ً
أضعــف أخالقيًــا ومــن احملتمــل أن يقــدن الرجــال إىل اخلطيئــة .لقــد جتلــت هــذه
النظــرة يف فنــون العصــور الوســطى الــي غالبًــا مــا كان يتــم التأكيــد فيهــا علــى
دور النســاء يف هــذه «اخلطيئــة األصليــة» مــن خــال املئــات مــن اللوحــات الــي
تبــدو فيهــا حيــة ب ـرأس ام ـرأة تغــوي آدم بعصيــان هللا .ابلطبــع إننــا كمســلمني
نشــهد يقينــا أبن تلــك الصــورة املشــوهة للمـرأة مغايــرة متامــا لتعاليــم الســيد املســيح
األصليــة ،بــل وتعاليــم ُرســل هللا بوجــه عــام ،وإمنــا نذكــر تلــك الصــورة املشــوهة
لبيــان ســنة رابنيــة جاريــة يف العــامل الروحــاين وذات صلــة وثيقــة ابملـرأة ،وهــي أن
األمــم إذا ابتعــدت عــن تعاليــم النبيــن فــإن ذلــك االبتعــاد ينعكــس ســلبا علــى
قيمة اإلنســان فيها ،ذكرا كان أم أنثى ،وذلك حبســب قول البعض أبن الفئات
املهمشــة أو الــي تئــن حتــت وطــأة اإلقصــاء وشــظف العيــش تضطــر إىل نقــل
أنينهــا ذاتــه إىل فئــات أخــرى حوهلــا ،فكانــت امل ـرأة األوربيــة قدميــة ،مث الشــرقية
إىل وقــت قريــب ،عرضــة لظلــم اجتماعــي بـِّـن ،فكمــا نســعى لتربئــة ســاحة الســيد
املســيح الناصــري  مــن احلكــم اجلائــر علــى امل ـرأة الــذي أصــدره ُمنَ ِظّــرو
املســيحية املتأخــرون ،كان لزامــا علينــا كذلــك إظهــار حقيقــة اإلســام الناصعــة
الــي تطرقنــا إىل احلديــث عنهــا آنفــا ،واضعــن يف االعتبــار أن الشــجرة تعــرف
أبمثارهــا ،ومــن مســع بشــجرة اإلســام دون أن يراهــا فلعلــه تــذوق مــن مثارهــا
الناضجــة ،وال زال يتــذوق ،فالنتــاج احلضــاري اإلنســاين املنســوب إىل امل ـرأة
املســلمة منــذ بــزوغ فجــر اإلســام نتــاج يفــوق احلصــر عــددا ،ويفــوق التقديــر
قيمـةً ،فأرقــى جامعــات العــامل اليــوم تديــن ابلفضــل للشــقيقتني املســلمتني فاطمــة
الفهريــة ومــرمي الفهريــة ابنــي حممــد الفهــري القرشــي ،وحفيــديت عقبــة بــن انفــع
الفهــري القرشــي فاتــح مشــال إفريقيــا ،ومهــا اللتــان يرجــع إليهمــا فضــل إنشــاء
أوىل جامعــات العــامل (جامعــة القرويــن) ،والــي ال ت ـزال قائمــة حــى اليــوم ،وال
زالــت عاملــة إىل اآلن بــدون انقطــاع حبســب تقاريــر منظمــة اليونســكو وموســوعة

غينيــس لألرقــام القياســية ،وبشــهادة العديــد مــن
املؤرخــن مــن الشــرق والغــرب .فــإن كانــت صــورة
امل ـرأة يف اجملتمــع اإلســامي مؤخ ـرا قــد حلقهــا
بعــض التشــويه ،فهــذا أيضــا راجــع إىل الســنة
الرابنيــة اجلاريــة آنفــة الذكــر ،وتعاليــم اإلســام
احلقيقيــة منزهــة عــن هــذا التشــويه والظلــم ،بــل
وليــس يف تلــك التعاليــم الرائعــة مــا يعيــق تقــدم
أي إنســان ذك ـرا أو أنثــى ،ومــا يروجــه اإلعــام
الغــريب املعاصــر مــن قضــااي ازدراء حلجــاب
امل ـرأة املســلمة هلــو حمــض اف ـراء واضــح ،تشــهد
عليــه اخرتاعــات جيــل احلداثــة الــي أنتجتهــا
نســاء مســلمات وهــن حبجاهبــن ،األمــر الــذي
سنشــر إليــه يف مقــال مســتقل داخــل العــدد..
ويف فلــك هــذا املوضــوع الواســع تقــدم جملــة
التقــوى يف هــذا الشــهر ابقــة مــن املواضيــع ذات
الصلــة ،اخرتانهــا لكــم مواكبــة خلطــاب ســيدان
أمــر املؤمنــن (أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز)
اخلليفــة اخلامــس للمســيح املوعــود  يف مقــر
األمــم املتحــدة للثقافــة والعلــوم (اليونســكو) يف
ابريــس بفرنســا يف الثامــن مــن أكتوبــر الفائــت،
ســلط فيــه الضــوء علــى حقيقــة صــورة املـرأة الــي
قدمها اإلسالم أبلوان زاهية بديعة ،وكيف أهنا،
علــى عكــس الســائد يف عقليــة العامــة الغربيــن،
صاحبــة الفضــل حبجاهبــا علــى اإلنســانية
املعاصــرة بوجــه عــام .وإىل جانــب امل ـواد ذات
الصلــة ابمل ـرأة املســلمة هنــاك الباقــة املنوعــة
واألبـواب الثابتــة ،وكذلــك مســاحة شــعرية أنمــل
أن حتــوز إعجــاب قــارئ التقــوى العزيــز ،ونرجــو
مــن هللا تعــاىل أن حيقــق الغــرض املرجــو ممــا
يُكتــب ويُنشــر علــى هــذه الصفحــات ،آمــن.
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روحانيات

كفاءات
من يتنزّل عليه
الوحي اإللهي
          
             
              
             
            
              
             
     

aj

ـل لَـ ْـو َكا َن ِف ْال َْر ِ
ـن لَنـََّزلْنَــا
ض َم َلئِ َك ـةٌ يَْ ُ
شــو َن ُمط َْمئِنِّـ َ
﴿قُـ ْ
ـول﴾ (اإلس ـراء )96
السـ َـم ِاء َملَ ـ ًكا َر ُسـ ً
َعلَْي ِهـ ْـم ِمـ َـن َّ

التفسري:
توضح هذه اآلية أن املراد من املالئكة هنا أانس ذوو الشمائل
املالئكيــة ،والدليــل علــى ذلــك هــو أن املالئكــة بطبيعتهــا ال
ـك.
حتتــاج إىل أن يُبعــث أحــد هلدايتهــا ولــو َملَـ ٌ
ـرد هــذه اآليــة علــى أولئــك املتكربيــن الذيــن يزعمــون أهنــم
وتـ ّ
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حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

أمســى مــن أن يُ َبعــث إليهــم رســول ،ويريــدون أن
ين ــزل عليهــم الوحــي مباشــرًة .يقــول هللا تعــاىل :إمنــا
ين ــزل املــاك علــى مــن يتحلــى ابخلصــال املالئكيــة،
وليــس علــى مــن يفتقدهــا .لــو كانــت فيكــم اخلصــال
املالئكية لنـزلت عليكم املالئكة ،ولكنكم أصبحتم
شــياطني ،فكيــف تن ــزل عليكــم املالئكــة.
ردا علــى أولئــك الذيــن يــرون
كمــا متثــل هــذه اآليــة ًّ
أن النبــوة أمســى مــن أن يناهلــا البشــر ،ألهنــا تتطلــب

”

يقــول اللــه تعــاىل :إمنــا ينـــزل املــاك عــى
مــن يتحــى بالخصــال املالئكيــة ،وليــس عىل من
يفتقدهــا .لــو كانــت فيكــم الخصــال املالئكيــة
لنـــزلت عليكــم املالئكــة ،ولكنكــم أصبحتــم
شــياطني ،فكيــف تنـــزل عليكــم املالئكــة.

”

قـ ًـوى تفــوق القــوى البشـرية .لقــد رد هللا عليهــم :إمنــا يُن َقــذ
جنــس مــن األجنــاس بواســطة فــرد مــن أفـراد اجلنــس نفســه.
ذلــك أنــه ال ميكــن ألحــد أن يكــون قــدوة حســنة لآلخريــن
إال إذا كان مــن جنســهم .لــذا فــا ميكــن أن يُبعــث إىل
ـول من غري جنســهم ،ألنه لن يكون هلم قدوة.
البشــر رسـ ٌ
﴿ر ُســوال﴾ هنــا
ونظـ ًـرا إىل هــذا املعــى ،ال تُؤخــذ كلم ـةُ َ
مبعــى َمــن يتلقــى الوحــي فحســب ،بــل ستشــمل كاف ـةَ
الشــروط واملواصفــات الــي تنطبــق علــى َمــن يُ َبعــث رســوالً
مــن البشــر.
﴿قُــل َك َفــى ِب َِّ
لل َش ـ ِهي ًدا بـيـ ِـي وبـيـنَ ُكــم إِنَّــهُ َكا َن بِ ِعبـ ِ
ـاد ِه
َ
َْ َ َ ْ ْ
ْ

َخبِـ ِ
ـرا﴾ (اإلس ـراء )97
ـرا بَصـ ً
ً

التفسري:
ـرد هــذه اآليــة علــى جانــب آخــر مــن االع ـراض الــذي
تـ ّ
ســبق ذكــره ..أعــي أهنــا تــرد علــى أولئــك الذيــن يــرون أن

اإلنســان أحقــر مــن أن يتلقــى الوحــي مــن هللا تعــاىل ،أو
الذين يزعمون أن اإلنسان كامل يف حد ذاته ،وال حاجة
لــه إىل الوحــي اإلهلــي .وجييبهــم هللا تعــاىل علــى لســان نبيــه
أنــه تعــاىل أعلــم بعبــاده ،وأدرى مبــا فيهــم مــن عيــوب أو
كفــاءات .فمــا دام قــد بعثــي رســوالً فمــن حقكــم أن
تبحثـوا يف أمــري ملعرفــة صدقــي مــن كــذيب .وكدليــل علــى
صدقــي أق ـ ّدم أمامكــم شــهادة هللا الفعليــة ،فمــا دام فعلُــه
يدعــم قولَــه فكيــف حيــق لكــم تكذيــب دعـواي .إذن فــا
ميكــن أن تثــروا هذيــن االعرتاضــن إن كنتــم تعقلــون؛ ألنــه
مرسل من هللا فال مناص لكم من االعرتاف
إذا ثبت أين َ
يشرفه
أبن اإلنسان ليس ً
حقريا يف نظر هللا تعاىل حىت ال ّ
مبخاطبتــه ،ويف ذات الوقــت مل يبلــغ الكمــال حــى يســتغين
عــن وحــي هللا تعــاىل.
الل فـهــو الْم ْهتـ ِـد ومــن ي ْ ِ
ِ
ـل فـَلَـ ْـن َِتـ َد َلُ ْم
﴿وَمـ ْـن يـَْهــد َُّ َُ َ ُ َ َ َ ْ ُ
َ
ضلـ ْ
أَولِيـ ِ
شــرهم ي ــوم ال ِْقيامـ ِـة َعلَــى وج ِ
ِِ
وه ِهـ ْـم
ُُ
ـاء مـ ْـن ُدونــه َوَْن ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َْ َ
ـت ِز ْد َن ُهـ ْـم
اهـ ْـم َج َهنَّـ ُـم ُكلَّ َمــا َخبَـ ْ
ص ًّمــا َمأ َْو ُ
عُ ْميًــا َوبُ ْك ًمــا َو ُ
ِ
ريا﴾ (اإلسـراء )98
َســع ً

شرح الكلمات:
يتوجــه إليــه
وجوههــم :الوجــوه مجــع الوجــه وهــو :مــا ّ
اإلنســان مــن عمـ ٍـل وغ ـ ِره؛ القصـ ُـد والنيــة (األقــرب).
ِ
ِ
ـدت
نت ومخَـ ْ
ـرب واحل ـ ّدةُ :س ـ َك ْ
َخبَـ ْ
ـار واحلـ ُ
ـتَ :خبَــت النـ ُ
ِ
ـت (األقــرب).
وطُفئـ ْ
سعريا :السعري :النار وَلَبُها (األقرب).
ً
ويل وهو النصري.
أولياءُ :
مجع ّ
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التفسري:
كان احل ـوار املذكــور يف اآلايت الســابقة يــدل علــى أن
الكفــار جيادلــون بغــر حــق ..لذلــك قــال هللا  ع ـزاءً
ذرعــا ،ألن القـرار هبــدي أحــد
للمســلمني أال يضيقـوا هبــذا ً
أو ضالله مرتوك يف يده  .فمن استحق اهلدى اهتدى
يف هنايــة األمــر رغــم كثــرة العوائــق ،ومــن مل يســتحق اهلــدى
بقــي علــى ضاللــه ،أو ضــل الطريــق يف آخــر املطــاف
ـرص هدايتــه يف ابدئ األمــر .فــا ينبغــي
مهمــا كثــرت فـ ُ
للمســلمني أن ييأس ـوا مــن ظاهــر األح ـوال ،ألنــه حــى
أشـ ُّـد املعاديــن اجملادلــن بغــر حــق يف ظاهــر األمــر يؤمنــون
أروع أمثلــة لإلخــاص
يف هنايــة املطــاف أحيـ ً
ـان ،ويضربــون َ
والفــداء .فلينظــر اإلنســان إىل خواتيــم األمــور ،ألن اخلطــر
إمنــا هــو علــى مــن تكــون عاقبتــه ســيئة.
أمــا قولــه تعــاىل ﴿وَنشــرهم ي ــوم الْ ِقيامـ ِـة علَــى وج ِ
وه ِهــم﴾ فقد
َ ْ ُ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ
ـرحه يف موضــع آخــر مــن القــرآن الكــرمي حيــث قــال
جــاء شـ ُ
ـحبون يف النــا ِر علــى ُو ُجوههــم﴾ (القمــر..)49 :
﴿يـ َ
ـوم يُسـ َ
فاملـراد أهنــم ســوف ُيَـُّـرون يف النــار مكبّــن علــى وجوههــم.
ورد يف احلديــث عــن أنــس أن رســول هللا  قــال« :إن
الــذي أمشــاهم علــى ِ
ـادر علــى أن ُيشــيهم علــى
أرجلهــم قـ ٌ
ُ
وجوههــم( ».مســند أمحــد :ابقــي مســند املكثريــن ،وروح
املعــاين).
«ي َشــر النــاس يــوم القيامــة ثالث ـةَ أصنــاف:
ويف روايــةُ :
وصنف على وجوههم».
وصنف ُرْكبا ٌن،
«صنف ُمشاةٌ،
ٌ
ٌ
ٌ
(املرجــع الســابق).
«تَـ ّـرون علــى وجوهكــم( ».الرتمــذي :صفــة
ويف روايــةُ :
القيامــة ،وروح املعــاين)
يبــدو أن الركبــان هنــا هــم األنبيــاء ،واملشــاة هــم املؤمنــون،
ـل النــار.
أمــا الذيــن ُيَـّـرون علــى وجوههــم فهــم الكفــار أهـ ُ
ِ
ـل
اعلــم أن كل عمــل يف الدنيــا ســيكون لــه انعــكاس ومتثُّـ ٌ
6
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يف اآلخــرة .فأعمــال الكفــار الــي مل ينظــروا لــدى القيــام هبــا
ِ
الســفلية
إىل هللا تعــاىل ،بــل عملوهــا ابلنظــر إىل األغـراض ّ
الدنيّة ..ســوف تتمثل هلم على هذا النحو حيث ميشــون
علــى وجوههــم.
ويقــال :مـَّـر القــوم علــى وجوههــم أي أســرعوا ،وعليــه فتعــي
هــذه اجلملــة أننــا سنحشــرهم وهــم جيـ ُـرون مســتعجلني.
ِ
﴿مهطعــن مقنعــي
ويدعــم هــذا املعــى قولُــه تعــاىل:
رؤوســهم﴾ (إبراهيــم .)44 :واملقصــود أهنــم ســيكونون يف
فــزع كبــر.
يتوجــه إليــه اإلنســان مــن عمــل
ومــن معــاين الوجــه« :مــا ّ
وغــره؛ والقصـ ُـد والنيــة» ،وعليــه فتعــي هــذه اجلملــة أننــا
سنحشــرهم حســب نواايهــم ومقاصدهــم .فــإذا كان
قصدهــم يف الدنيــا عــداء اجلماعــة الرابنيــة فســيكونون يف
مبعديــن عــن املــوىل .
اآلخــرة ً
أيضــا مــع أعــداء هللاَ ،
وكأنــه تعــاىل يعلــن هنــا أن كل إنســان ســيُجزى وفــق
نيتــه.
ومبــا أن الكفــار ليــس هلــم أي رغبــة وال هــدف يف اآلخــرة
ْمــا
فأخــر هللا تعــاىل أهنــم سيُحشــرون هنالــك عُ ْميًــا وبُك ً
وص ًّمــا.
ُ
ـعريا﴾ فــا يعــي
أمــا قولــه تعــاىل ﴿كلمــا َخبَـ ْ
ـت زدانهــم سـ ً
أن تلك النار ستنطفئ مث تُشعل مرة أخرى ،بل لـه معىن
آخــر .ذلــك أن اإلنســان إذا طالــت حمنتــه مــات إحساســه
بوطأهتــا ،فــاهلل تعــاىل يقــول :حينمــا يضعــف إحساســهم
أبمل العــذاب ســن ِ
رهف إحساســهم بــه اثنيـةً .وقــد أكــد هــذا
ُ
ِ
جلودهــم
املعــى يف مــكان آخــر بقولــه ﴿ ُكلّمــا نَضجـ ْ
ـت ُ
ِ
َّ
ـذاب﴾ (النســاء.)57 :
بدلْناهــم ُجلـ ً
غريهــا ليذوقـوا العـ َ
ـودا َ
فخبـُُّو النار إشــارةٌ إىل ضعف إحســاس الكفار ابلعذاب،
ُ
وال يعــي انطفــاءَ النــار أو زايدهتــا ،كقوهلــم :النهــر جيــري،
مــع أن الــذي جيــري هــو املــاء ،ال النهــر.

ـك َج َزا ُؤ ُهـ ْـم ِبَنـَُّهـ ْـم َك َفـ ُـروا ِب َيتِنَــا َوقَالُــوا أَئِـ َذا ُكنَّــا
﴿ َذلِـ َ

ِعظَامــا ورفَـ ً ِ
َمبـْعُوثُــو َن َخ ْل ًقــا َج ِدي ًدا﴾ (اإلسـراء
ً َُ
ـات أَئنَّــا ل َ
)99
التفسري:
يقــول هللا تعــاىل :إن العــذاب ســيحل هبــم بســبب إنكارهــم
لوحــي هللا تعــاىل ،وأن هــذا اإلنــكار إمنــا ســببه عــدم إمياهنــم
ابحليــاة بعــد املــوت.
ـرا علــى هــذا املعــى وقــال إن الســبب
لقــد رّكــز القــرآن كثـ ً
احلقيقــي إلنــكار الديــن أو الســخرية منــه هــو إنــكار
عظيمــا للواعظــن
احليــاة بعــد املــوت .وإن يف هــذا ً
لدرســا ً
يرســخوا يف أذهــان
واملعلّمــن واألئمــة واملربـّـن .عليهــم أن ّ
ـن علــى البعــث بعــد
األطفــال منــذ نعومــة أظفارهــم الرباهـ َ
علمــا أن
املــوت ،وإال لــن تتــم تربيتهــم أبـ ًـدا علــى مــا يـرامً .
أيضــا ،ألن أكثرهــم كانـوا
هــذه اآلايت تنطبــق علــى اليهــود ً
ـث.
ينكــرون البعـ َ

إن الكفــار لــن يوقنـوا بذلــك أبـ ًـدا ،بــل ســرفضونه بشــدة،
ولكنــا نقــول هلــم :إن القــرآن الكــرمي الــذي خيربكــم أنكــم
أيضا ،اي أعداء اإلســام ،أن
تُبعثون بعد املوت ،حيذركم ً
هللا تعــاىل ســوف ين ــزع منكــم احلُكــم وســيهبه للمســلمني؛
فــإذا حتقــق النبــأ الثــاين وذهــب هللا بســلطانكم وحكمكــم،
فكونـوا علــى يقــن أبن النبــأ األول ..أي نبــأ البعــث بعــد
املــوت ..ســيتحقق ال حمالــة ،ألن كال النبأَيْـ ِن مــن هللا
تعــاىل الــذي يعلــم الغيــب وميلــك القــدرة.
أروع مــا َّ
حتقـ َـق بــه نبـأُ ســلطان املســلمني! إذ مل تســتطع
مــا َ
اجلزيــرة العربيــة وال حكومــات فــارس والــروم ومصــر
ـود أمــام زحــف املســلمني ،وخضعــت هلــم واحــدةٌ
الصمـ َ
تلــو األخــرى خــال بضــع ســنوات؛ وصــار هــؤالء الذيــن
كانـوا يعيشــون كالعمــال الكادحــن يف فقــر وفاقــة ملــوًكا
للعــامل .أليــس الــذي أحــدث هــذا احلشــر بقــادر علــى
أن أييت ابحلشــر اآلخــر؟ أمل يكــن الذيــن يــرون البعــث
بعــد املـ ـ ـ ــوت حمــاالً يســتغربون مــن نبـ ــأ حـ ـ ــكم املسلـ ـ ــمني
ـضا؟
أيـ ـ ـ ـ ـ ً

ات و ْالَرض قَـ ِ
﴿أ ََوَلْ ي ـَ َـرْوا أ َّ
َن َّ
ـاد ٌر
اللَ الَّـ ِـذي َخلَـ َـق َّ
السـ َـم َاو ِ َ ْ َ
ِ
ـب فِيـ ِـه فَـأ ََب
ـل َلـُ ْـم أ َ
َجـ ًـا َل َريْـ َ
َعلَــى أَ ْن َيْلُـ َـق مثـْلَ ُهـ ْـم َو َج َعـ َ
ِ
ـورا﴾ (اإلس ـراء )100
الظَّال ُمــو َن إَِّل ُك ُفـ ً
التفسري:
ـرد هللا علــى س ـؤاهلم :نعــم ،إننــا قــادرون علــى أن
مل يـ ّ
خنلقكــم مــرة أخــرى ،ألن مثــل هــذا الـ ّ
ـرد ســيكون ادعــاءً
غـ ٍ
وجــه إليهــم سـؤاالً :هــل توقنــون أننــا قــادرون
ـر جمــد ،بــل ّ
َ
علــى أن هنلككــم ونن ــزع منكــم عزكــم وســلطانكم ومننحــه
قومــا آخريــن؟ مث أجــاب  بنفســه علــى السـؤال وقــال:
ً
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ـول َِّ
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ٍ
ِ ِِ
ِ
ـس بـ ِن مالِـ ٍ
ْ
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ك ْارفُ ْق ِبلْ َق َوا ِري ِر( .مســند أمحد ،كتاب ابقي مســند املكثرين)
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جخـِـاري ،كتــاب اجلهــاد والســر)
اهـ ْد( ».صحيــح ِ�الب
ـال :نـََعـ ْـم .قَـ َ
قَـ َ
َ َ

الل  فـ ُق ْلــت :ي رسـ َ ِ
ـال« :أَتـيــت رسـ َ ِ
الل إِِن ُكْنــت أَرْدت ِْ
ـن معا ِويـةَ بـ ِن ج ِاهـةَ ُّ ِ
ـاد
ال َهـ َ
عَ ـ ْ ُ َ َ ْ َ َ
ـول َّ ّ ُ َ ُ
ـول َّ َ ُ َ َ ُ
السـلَم ِّي قَـ َ َْ ُ َ ُ
ِ
ِ
ـالْ :ارِجـ ْـع فـَبـََّرَهــاُ ،ثَّ ُ
ـك؟ قـُْلــت :نـََعـ ْـم .قَـ َ
َّار ْال ِخـَـرَة .قَـ َ
َحيَّـةٌ أ ُُّمـ َ
ـالَ :وْيَـ َ
ـك أَبـْتَغِــي بِ َذلـ َ
َم َعـ َ
ـك أ َ
ـك َو ْجــهَ َّالل َوالــد َ
ِ
ِ
ـب ْالخـ ِر فـ ُق ْلــت :ي رسـ َ ِ
الل إِِن ُكْنــت أَرْدت ِْ
أَتـيـتُــه ِمــن ْ ِ
َّار
ـك أَبـْتَغِــي بِ َذلـ َ
ـاد َم َعـ َ
ال َهـ َ
ـول َّ ّ ُ َ ُ
َْ ُ ْ
الَانـ ِ َ َ ُ َ َ ُ
ـك َو ْجــهَ َّالل َوالــد َ
ِ
ـال :فَارِجــع إِلَيـهــا فـبـَّرهــاُ .ثَّ أَتـيـتُــه ِمــن أَم ِامــهِ
ـت :نـََعـ ْـم َي َر ُسـ َ
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ـالَ :وْيَـ َ
ـك؟ قـُْلـ ُ
ـول َّالل .قَـ َ ْ ْ َْ َ َ َ
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الخطاب الذي ألقاه أمير المؤمنين
حضرة مرزا مسرور أحمد (أيده الله تعالى بنصره العزيز)
في مقر األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يوم 2019/10/08
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نهضة اإلسالم الفكرية

حقائق وشواهد

اإل ْس ُ
الم
ِ
اض ُع أَ
اس
س
َ
وَ ِ
ِ
المَ دَ ِن َّي ِة الحَ ِد َ
يث ِة
بسم هللا الرمحن الرحيم
الضيوف الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بداي ـةً ،أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر إدارة «اليونســكو»
علــى إاتحتهــا الكرميــة لنــا عقــد هــذا احلــدث اليــوم ،كمــا أود أن
أعــر عــن خالــص امتنــاين جلميــع الضيــوف الذيــن قبل ـوا دعوتنــا
وجــاؤوا لالســتماع لرجــل ليــس سياســيًا وال قائـ ًـدا سياســيًا وال
عالِ ًـمـا وإمنا إمام مجاعة دينية ،إهنا اجلماعة اإلسالمية األمحدية.
«اليونسكو» واإلسالم ،ووحدة اهلدف
إن أهــداف «اليونســكو» التأسيســية ألهــداف حممــودة وجديــرة
ابلثناء ،فمن بني أهدافها اليت أعرفها :تعزيز السالم واالحرتام،
والعمــل علــى ســيادة القانــون ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان وحــق
التعليــم يف العــامل كلــه .كمــا تدافــع «اليونســكو» عــن حريــة
الصحافــة وتســعى حلمايــة الثقافــات املختلفــة وال ـراث.
ومــن أهدافهــا األخــرى :مكافحــة الفقــر والعمــل علــى تعزيــز
التنميــة العامليــة املســتدامة وضمــان أن تــرك األجيــال املتقدمــة
انفعــا تســتفيد منــه األجيــال الالحقــة.
خلفهــا إرًث ً
رمبــا ستندهشــون مــن معرفــة أن تعاليــم اإلســام حتــض املســلمني
علــى العمــل مــن أجــل حتقيــق نفــس هــذه األهــداف ،وأن يســعوا
ابســتمرار مــن أجــل تقــدم البشـرية.
وهــذه اخلدمــة نتيجــة ملــا جــاء يف أول ســورة مــن القــرآن الكــرمي
والــي يقــول هللا تعــاىل فيهــا أنــه رب العاملــن ،فهــذه اآليــة هــي
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حمــور العقيــدة اإلســامية حيــث عُلّــم املســلمون أن هللا تعــاىل
ليــس رهبــم ورازقهــم فقــط بــل ّرزاق مجيــع البشــر ،وهــو الرمحــن
الرحيــم .لــذا وبغــض النظــر عــن الطبقــة االجتماعيــة أو العقيــدة
أو اللــون ،فــإن هللا تعــاىل يلــي حاجــات مجيــع خلقــه.
ـخا
ونظـ ًـرا إىل هــذا ،فــإن املســلمني احلقيقيــن يؤمنــون إميـ ً
ـان راسـ ً
أبن مجيــع النــاس قــد ولــدوا متســاوين وأنــه وبغــض النظــر عــن
اختالفاهتــم الدينيــة ،فــإن قيــم االحـرام والتســامح املتبــادل جيــب
أن ترتســخ بقــوة يف اجملتمــع.
مثــة مبــدأ إســامي مجيــل ورد يف القــرآن الكــرمي يقــولِ :
﴿صبـْغَـةَ
الل ومن أَحسن ِمن َِّ
ِ
الل ِصبـْغَةً﴾ (البقرة ،)139 :أي أن على
َّ َ َ ْ ْ َ ُ َ
املســلمني الســعي التبــاع ســبل هللا تعــاىل والتخلــق أبخالقــه.
وكمــا ذكــرت ،فــإن نعــم هللا تشــمل اجلميــع وهــو َرزااق ومعيــل
مجيــع النــاس مبــن فيهــم أولئــك الذيــن ينكــرون وجــوده .وتتنــزل
دائمــا أو
نعمــه ورمحتــه حــى علــى أولئــك الذيــن يذكرونــه بســوء ً
الذيــن يقومــون أبعمـ ٍ
ـال وحشــية يف العــامل.
يف اإلســام ،فلســفة العقوبــة الــي وضعهــا هللا ســبحانه وتعــاىل
تؤجــل أكثــر إىل اآلخــرة ،بينمــا يف هــذه احليــاة ،يواصــل هللا عــز
وجــل إســداء نعمــه ورمحتــه للعــامل.
ومــن خــال توجيــه املســلمني لســلوك ســبله ،أمرهــم هللا تعــاىل
إببــداء التعاطــف واملواســاة إلخواهنــم البشــر .وعلــى ضــوء ذلــك،
فــإن مــن واجــب املســلمني تلبيــة احتياجــات اآلخريــن بغــض
النظــر عــن دينهــم أو ثقافتهــم أو عرقهــم ،وأن يواســوهم ويهتمـوا
مبشــاعرهم واحتياجاهتــم.
عــاوة علــى ذلــك ،قــد أعلــن القــرآن الكــرمي أن هللا تعــاىل قــد
مظهرا
بعث نيب اإلســام  إحسـ ً
ـان ورمحةً للعاملني ،وقد كان ً
عمليًــا لتعاليــم اإلســام الســمحة.
السنة النبوية تؤصل قيم املواطنة وحقوق اإلنسان
وبعــد أن جــاء ابإلســام ،تعــرض النــي األكــرم حممــد  وأتباعــه
ملعاملــة مهجيــة ووحشــية مــن قبــل غــر املســلمني يف مكــة ،وقــد

”

 ...رمبــا ستندهشــون مــن معرفــة
أن تعاليــم اإلســام تحــض املســلمني
ـق نفــس
عــى العمــل مــن أجــل تحقيـ ِ
هــذه األهــداف ،وأن يســعوا باســتمرار
مــن أجــل تقــدم البرشيــة.

حضرة مرزا مسرور أمحد
(أيده هللا تعاىل بنصره العزيز)

حتملوهــا بصـ ٍر وثبــات .ويف النهايــة ،وبعــد معــاانة ســنو ٍ
ات مــن
االضطهــاد املســتمر ،هاجــروا إىل املدينــة حيــث أبــرم الرســول
حممــد  معاهــدة ســام بــن املســلمني املهاجريــن ،واليهــود
وبقيــة أف ـراد اجملتمــع.
وحبســب شــروط هــذه املعاهــدة ،تعاهــدت اجلماعــات املختلفــة
بعضــا وتعزيــز
معــا بســام وأداء حقــوق بعضهــم ً
علــى العيــش ً
روح املواســاة والتســامح والتعــاون املتبــادل.
لقــد مت انتخــاب الرســول الكــرمي حممــد  رئيســا للدولــة .وحتــت
ـاق مثــايل حلقــوق اإلنســان
قيادتــه ،أثبتــت هــذه املعاهــدة أهنــا ميثـ ٌ
وأســلوب احلُكــم ،كمــا كفلــت الســام بــن اجلماعــات املختلفــة.
لقــد أنشــأ نــي االســام  هيئــة قضائيــة حياديــة للنظــر
يف حــل النزاعــات ،وأوضــح أنــه ليــس هنــاك قانــون لألغنيــاء
واألقــوايء وآخــر للفق ـراء والضعفــاء .بــل ســتتم معاملــة اجلميــع
ابلتســاوي مبوجــب قانــون الدولــة .علــى ســبيل املثــال ،يف إحــدى
املناســبات ،ارتكبــت ســيدة جرميــة ،وكانــت مــن عائلــة ش ـريفة،
فأشــار عليــه بعــض النــاس أنــه ابلنظــر إىل مكانتهــا الرفيعــة يف
اجملتمــع مــن األفضــل غــض الطــرف عــن جرميتهــا ،لكــن رســول
هللا حممد  رفض نصيحتهم قائال« :إَِّنَا أَهلَ َّ ِ
ين قـَبـْلَ ُك ْم
ْ َ
ك الذ َ

”

يف تـََرُكــوهُ َوإِ َذا َسـ َـر َق فِي ِهـ ْـم
أَنـَُّهـ ْـم َكانُـوا إِ َذا َسـ َـر َق فِي ِهـ ْـم َّ
الش ـ ِر ُ
ِ
ِ
الل لَــو أ َّ ِ
ـت ُمَ َّمـ ٍـد
ـف أَقَ ُام ـوا َعلَْيـ ِـه ْ
الضَّعيـ ُ
َن فَاط َم ـةَ بِْنـ َ
الـَ َّـد َو ْايُ َّ ْ
ـت يَ َد َهــا» (صحيــح البخــاري ،كتــاب أحاديــث
َسـ َـرقَ ْ
ت لََقطَ ْعـ ُ
أيضــا
األنبيــاء) .فبـ َّـن أنــه حــى لــو أن ابنتــه ارتكبــت جرميــة ،فإهنــا ً
ســتخضع للقانــون ولــن يكــون هنــاك أي احنيــاز.
اإلسالم والدعوة إىل التعلُّم والتعليم
نظامــا تعليميًــا ممتـ ًـازا
ابإلضافــة إىل ذلــك ،أنشــأ نــي اإلســام ً 
مت مــن خاللــه النهــوض ابملعايــر الفكريــة لذلــك اجملتمــع.
ووضعــت تدابــرٌ خاصــة لتوفــر
وأُمــر املتعلمــون بتعليــم األميــنُ ،
التعليــم لأليتــام وغريهــم مــن الضعفــاء مــن أفـراد اجملتمــع .وقــد مت
كل ذلــك حــى يتمكــن الضعفــاء والعاجــزون مــن الوقــوف علــى
أقدامهــم والتقــدم.
االقتصاد اإلسالمي ومبدأ التكافل
أيضــا إنشــاء نظــام ضريب ــي فُرضــت مبوجبــه الضرائــب
ومت ً
علــى األث ـرايء مــن أبنــاء اجملتمــع ،واســتُخدمت عائداتــه لتوفــر
املســاعدات املاليــة للمحرومــن مــن أبنــاء اجملتمــع.
13

ووف ًقــا لتعاليــم القــرآن الكــرمي ،أســس نــي اإلســام  قواعــد
عمــل وآداب ماليــة لضمــان أن تكــون التجــارة عادلــة ونزيهــة.
حممد  حمرر ِ
األول
العبيد ُ
ُ
ويف عص ـ ٍر كانــت فيــه العبوديــة مستش ـرية؛ حيــث عامــل األســياد
عبيدهــم بــا أدىن رمحــة ،ســعى نــي اإلســام  إلحــداث ثــورة
يف اجملتمــع ،وأُمــر مالكــو العبيــد مبعاملــة عبيدهــم برمحــة واح ـرام،
وحضهــم الرســول  م ـر ًارا علــى ِعتقهــم.
ّ
اإلسالم والبيئة الصحية
وكذلــك ،حتــت قيــادة النــي حممــد  ،مت تطويــر نظــام للصــرف
الصحــي العــام ،ومت تنفيــذ برانمــج لتنظيــف املدينــة وتثقيــف
النــاس حــول أمهيــة النظافــة الشــخصية والصحــة البدنيــة ،كمــا
مت توســيع طــرق املدينــة وحتســينها ،وأجريــت إحصائيــة جلمــع
البيــاانت وحتديــد احتياجــات املواطنــن.
وهكــذا ،خــال القــرن الســابع امليــادي وحتــت احلكومــة الــي
ـدم مذهــل يف املدينــة يف جمــال
قادهــا نــي اإلســام  ،حصــل تقـ ٌ
احلقــوق الفرديــة واالجتماعيــة .يف الواقــع ،أتســس ألول مــرة بــن
العــرب جمتمـ ٌـع منظــم ومتمــدن .وقــد كان مــن عــدة ن ـو ٍاح جمتمعــا
منوذجيــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة واخلدمــات ،واألهــم ،مــن حيــث
الوحــدة والتســامح الــي ظهــرت يف جمتمــع متعــدد الثقافــات.
اإلسالم وترسيخ مبدأ االحرتام املتبادل
كان املســلمون مهاجريــن ،لكنهــم اندجم ـوا بسالســة يف اجملتمــع
احمللــي وســامهوا يف حتقيــق النجــاح والتقــدم.
مث ،مــن حيــث تعاليــم اإلســام ،فــإن ممــا يســبب احلــزن العميــق
هــو أنــه يف عــامل اليــوم ،يســاء إىل شــخصية نــي اإلســام الكــرمي
 ،فلقــد ُوصــف أبنــه زعيـ ٌـم حمــارب بينمــا ال يوجــد مــا هــو أبعــد
عــن احلقيقــة مــن ذلــك.
احلقيقــة هــي أن نــي اإلســام  قــد أمضــى كل حلظــة مــن
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حياتــه يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان .ومــن خــال تعاليــم
اإلســام ،وضــع ميثاقًــا خالـ ًـدا منقطــع النظــر هلــذه احلقــوق.
علــى ســبيل املثــال ،علمنــا أن علــى النــاس اح ـرام معتقــدات
ومشــاعر بعضهــم البعــض ،وأن عليهــم عــدم انتقــاد مقدســات
اآلخريــن.
يهودي إليه واشتكى من سلوك أحد الصحابة،
ذات مرة جاء
ٌ
فاســتدعاه النــي  وســأله عمــا حــدث ،فقــال أن اليهــودي
ّادعــى أن موســى ( )أعلــى مكان ـةً مــن نــي اإلســام 
فلــم أســتطع حتمــل ذلــك وقمــت بتفنيــده بشــدة وقــال إن نــي
اإلســام  أعلــى منزلــة .وعنــد مســاع ذلــك ،أعــرب النــي 
عــن اســتيائه مــن أقــرب املقربــن إليــه ،وقــال لــه إنــه كان عليــه أال
جيــادل اليهــودي وأن حيــرم مشــاعره الدينيــة.
كانــت هــذه هــي تعاليمــه املنقطعــة النظــر ،ومــن وجهــة نظــري،
مــن دواعــي األســف أن عــامل اليــوم قــد فـ َّـرط يف قيــم االح ـرام
املتبــادل -الــذي هــو وســيلة إلقامــة احملبــة والوحــدة  -ابســم مــا
يســمى ابحلريــة أو حــى ابســم التســلية .ومل يســلم حــى مؤسســو
األداين مــن الســخرية واالزدراء ،علــى الرغــم مــن أن االســتهزاء
هبــم جيــرح مشــاعر املاليــن مــن أتباعهــم يف مجيــع أحنــاء العــامل.
ومــن انحيــة أخــرى ،ذهــب القــرآن الكــرمي إىل حــد القــول أبنــه ال
ينبغــي للمســلمني أن يتكلمـوا بســوء حــى علــى أصنــام اآلخريــن
ألن هــذا ســيوغر صدورهــم وقــد يســيئون الــرد علــى ذلــك
بســب هللا تعــاىل ،ممــا سيتســبب يف زعزعــة الســام والوحــدة يف
اجملتمع.
تعزيز قيمة اإلنسان
ومــن حيــث الوفــاء حبقــوق الضعفــاء والفق ـراء ،فقــد وضــع
الرســول الكــرمي  خططــا وأنشــأ مشــاريع خمتلفــة لرفــع
مســتوايت معيشــتهم ولضمــان حفــظ كرامتهــم ،وقــال إنــه بينمــا
يعطــي معظــم النــاس مكانــة أعلــى لألثـرايء واألقــوايء ،فــإن الفقــر
مقامــا بكثــر مــن الغــي
اخللــوق واملراعــي ملشــاعر اآلخريــن أعلــى ً

الــذي ال يهتــم مبشــاعر اآلخريــن
وال يبــايل إال بنفســه.
حــى يف األمــور الصغــرة ،أوىل نــي
ـرا ملراعــاة
اإلســام 
ً
اهتمامــا كبـ ً
مشــاعر املعوزيــن .علــى ســبيل
املثــال ،قــد أمــر املســلمني بدعــوة
دائمــا ملــآدب
الفق ـراء واحملتاجــن ً
العشاء أو املناسبات االجتماعية.
وإذا وقــع ظلــم علــى الفق ـراء مــن
قبــل األث ـرايء واألقــوايء ،كان نــي
اإلســام  أيمــر أتباعــه مبســاعدة
الطــرف األضعــف علــى حتقيــق
العدالــة.
دائمــا إىل القضــاء علــى العبوديــة.
كمــا ســعى النــي األكــرم ً 
ويف هــذا الصــدد ،دعــا  م ـر ًارا إىل عتــق الرقــاب ،وأوعــز إىل
أتباعــه أنــه إذا مل ميكــن ذلــك ممكنــا علــى الفــور فيجــب علــى
األقــل أن يطعموهــم ممــا أيكلــون ويلبســوهم ممــا يلبســون.
تعزيز قيمة اإلنسان ،واإلسالم املنادي األول حبقوق املرأة
ـرا حــول حقــوق امل ـرأة ،وغالبًــا مــا
هنــاك مســألة أخــرى تثــار كثـ ً
يُزعــم أن اإلســام ينكــر حقــوق امل ـرأة ،لكــن ال يوجــد قــول
جمانــب للحــق واحلقيقــة أكثــر مــن هــذا .فلقــد حــاز اإلســام
قصــب الســبق يف الدعــوة حلقــوق النســاء والفتيــات يف وقـ ٍ
ـت
كانــت معاملتهــن تتصــف ابلتمييــز اجملحــف وطاملــا كان ينظــر
ث بـنَـ ٍ
ـات
إليهــن ابزدراء .لقــد قــال بوضــوحَ :
«مـ ْـن َكا َن لَــهُ ثَـ َـا ُ َ
ـاه َّن ِمـ ْـن ِج َدتـِ ِـه ُكـ َّـن
اه َّن َوَك َسـ ُ
صب ـَ َـر َعلَْي ِهـ َّـن َوأَطْ َع َم ُهـ َّـن َو َس ـ َق ُ
فَ َ
ِ
ـاب ِمـ َـن النَّــا ِر ي ـَ ْـوَم الْ ِقيَ َامـ ِـة» (ســنن ابــن ماجــه ،كتــاب
لَــهُ ح َجـ ً
األدب).
وهكــذا أقــام اإلســام حقــوق النســاء والفتيــات ألول مــرة ،يف
وقـ ٍ
ـت كان يتــم فيــه التمييــز ضــد النســاء والفتيــات وغالبــا مــا كان

مشهد ملنصة احلدث
ينظــر إليهــن ابحتقــار .فأمــر نــي اإلســام الكــرمي  أتباعــه
بتعليــم الفتيــات وضمــان احرتامهــن.
األمحدية االنعكاس األمثل للتعاليم احملمدية
فعلــى النقيــض ممــا يدعيــه املتطرفــون أبن اجلهــاد العنيــف ،وقتــل
غــر املســلمني يوجــب لصاحبــه اجلنــة ،قــد علمنــا نــي اإلســام
 أن الطريــق إىل اجلنــة يكــون عــن طريــق تربيــة البنــات وغــرس
القيــم األخالقيــة فيهــن.
بنــاءً علــى هــذه التعاليــم ،فــإن املســلمات األمحــدايت يف مجيــع
أحنــاء العــامل متعلمــات ومتفوقــات يف خمتلــف اجملــاالت .فرتاهــن
طبيبــات ومعلمــات ومهندســات معمــارايت وغريهــا مــن املهــن
األخــرى الــي ميكــن هلــن مــن خالهلــا خدمــة اإلنســانية.
حنــن نضمــن حصــول البنــات علــى التعليــم علــى قــدم املســاواة
مــع البنــن ،وابلتــايل فــإن نســبة املســلمات األمحــدايت
املثقفــات يف البلــدان الناميــة تبلــغ  %99علــى أقــل تقديــر.
وإضافــة إىل التعليــم ،فاإلســام هــو أول مــن منــح امل ـرأة احلــق يف
املـراث ،واحلــق يف الطــاق والعديــد مــن حقــوق اإلنســان األخــرى.
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وهكــذا ،خــال القــرن الســابع امليــادي وتحــت الحكومــة التــي قادهــا نبــي اإلســام  ،حصــل
تقــد ٌم مذهــل يف املدينــة يف مجــال الحقــوق الفرديــة واالجتامعيــة .يف الواقــع ،تأســس ألول مــرة بــن
العــرب مجتمـ ٌـع منظــم ومتمــدن .وقــد كان مــن عــدة نــواحٍ مجتمعــا منوذجيــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة
والخدمــات ،واألهــم ،مــن حيــث الوحــدة والتســامح التــي ظهــرت يف مجتمــع متعــدد الثقافــات.

”

اهتمام اإلسالم ابألسرى والسجناء
«مــا
لقــد أكــد النــي الكــرمي  علــى حقــوق اجل ـران ،وقــالَ :
ِ
ِ
ـت أَنـَّـهُ َسـيـَُوِّرثُهُ» (صحيــح
َز َال ج ِْبيـ ُـل يُوصيـ ِـي ِب ْلـَـا ِر َحـ َّـى ظَنـَْنـ ُ
البخــاري ،كتــاب األدب).
وهكــذا ،أعلــن النــي  حقــوق اإلنســان العامليــة ،وجعلهــا
حقــا متاحــا للجميــع بغــض النظــر عــن معتقداهتــم أو وضعهــم
االجتماعــي أو عرقهــم.
ـرا علــى
لقــد حتدثــت آنفــا عــن كيــف رَّكــز نــي اإلســام  كثـ ً
أمهيــة التعليــم ،وقــد ظهــر ذلــك عقــب أول معركــة يف اتريــخ
اإلســام.
فعلــى الرغــم مــن أن جيــش األعــداء كان جمهـ ًـزا أحســن جتهيــز،
إال أن املســلمني قد متكنوا من هزمية ذلك اجليش املكي القوي
بعــون هللا تعــاىل.
مث أعلــن النــي الكــرمي  مبــادرة إطــاق س ـراح أســرى احلــرب
الذيــن كان ـوا يعرفــون الق ـراءة والكتابــة ،بشــرط أن يُعلم ـوا أوالً

األميــن يف اجملتمــع الق ـراءة والكتابــة.
وهبــذه الطريقــة أنشــأ نــي اإلســام  ،قبــل عــدة قــرون،
انجحــا جــدًّا لتأهيــل الســجناء ودجمهــم يف اجملتمــع،
منوذجــا
ً
ً
األمــر الــذى عــاد ابلفائــدة علــى اجملتمــع ككل.
احلرب يف شريعة اإلسالم
كثريا ما يُزعم أبن اإلسالم دين العنف واحلرب ،ولكن احلقيقة
ً
املذكــورة يف القــرآن الكــرمي هــي أن اإلذن ابلقتــال قــد صــدر مــن
أجــل أتســيس مبــادئ حريــة العقيــدة وحريــة الضمــر لإلنســانية
مجعــاء واحلفــاظ عليهــا .يقــول القــرآن﴿ :ولَــوَل دفْــع َِّ
ـاس
َْ َ ُ
الل النَّـ َ
ِ
ـض َل ِّدمــت ِ
ات َوَم َســاج ُد يُ ْذ َكـُـر
بـَْع َ
صلَـ َـو ٌ
ص َوامـ ُـع َوبِيَـ ٌـع َو َ
ض ُهـ ْـم بِبـَْعـ ٍ ُ َ ْ َ
فِيها اسم َِّ ِ
ي َع ِز ٌيز﴾
صُرهُ إِ َّن َّ
صَر َّن َّ
اللَ لََق ِو ٌّ
اللُ َم ْن يـَْن ُ
الل َكث ًريا َولَيـَْن ُ
َ ُْ
(احلــج ،)41 :إذ إنــه لــو مل يدافــع املســلمون عــن أنفســهم ضــد
اجليــش املكــي ،ملــا بقيــت كنيســة ،وال كنيــس ،وال معبــد ،وال
مســجد وال أي مــكان عبــادة آخــر آمنًــا ،ألن أعــداء اإلســام

مشهد عام للقاعة
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عا َل اليوم مدين لنهضة اإلسالم الفكرية
هناك اعرتاض آخر يوجه ضد اإلسالم من قبل بعض املنتقدين
وهــو أنــه ديــن متخلــف وقــدمي ،أو ديــن ال يشــجع علــى التقــدم
الفكري .وهذه الصورة النمطية تستند إىل اخليال ال إىل الواقع،
اض ال أســاس لــه ،فالقــرآن الكــرمي نفســه قــد أكــد علــى
وهــو اعـر ٌ
علمــا».
أمهيــة التعلُّــم عــن طريــق تعليمنــا دعــاء ّ
«رب زدين ً
وحيــث إن هــذا الدعــاء مصــدر دعــم كبــر للمســلمني ،فإنــه
أيضــا علــى التعلُّــم وعلــى التقــدم يف املعرفــة اإلنســانية.
يشــجعنا ً
احلقيقــة هــي أن القــرآن الكــرمي وتعاليــم النــي األكــرم  قــد
أهلمــت أجيـ ًـال مــن املثقفــن املســلمني والفالســفة واملخرتعــن يف
العصــور الوســطى .يف الواقــع ،إذا رجعنــا ابلزمــن أكثــر مــن ألــف
ســنة إىل الــوراء ،ســنرى كيــف أن العلمــاء واملخرتعــن املســلمني

”

كانـوا عازمــن علــى القضــاء علــى كافــة أشــكال الديــن.
يف الواقــع ،إن مجيــع احلــروب الــي شــارك فيهــا املســلمون األوائــل
كانــت دفاعيــة دائمــا وقــد خيضــت مــن أجــل إقامــة سـ ٍ
ـام طويــل
األمــد ومحايــة حــق مجيــع النــاس يف العيــش حبريــة .فــإذا كان هنــاك
مســلمون اليــوم قــد تبن ـوا طرقًــا متطرفــة أو خطــاابت الكراهيــة
والعنــف ،فذلــك ألهنــم قــد ختل ـوا عــن تعاليــم اإلســام أو ألهنــم
جيهلوهنــا متامــا.
عندمــا يقــوم أف ـر ٌاد أو مجاعــات ابألعمــال اإلرهابيــة ،فهــذا
ليحصل ـوا علــى الســلطة أو الثــروة .وابملثــل ،عندمــا تتبــى بعــض
البلــدان سياسـ ٍ
ـات غــر عادلــة ومتطرفــة ،فــإن أهدافهــا ترتبــط
دائمــا ابملكاســب اجليوسياســية وأتكيــد ســيطرهتا علــى اآلخريــن.
ً
وال عالقــة لســلوكها ابإلســام.
﴿ل إِ ْكـ َـر َاه ِف ال ِّدي ـ ِن﴾
ينــص القــرآن الكــرمي بوضــوح علــى أنــه َ
(البقرة )257 :وينهى اإلســام املســلمني عن العدوان ،وابلتايل
فإن نيب اإلســام  وخلفاءه األربعة الراشــدين مل يســعوا مطل ًقا
إىل احلــرب أو العنــف ،بــل ســعوا يف مجيــع األوقــات إىل الســام
واملصاحلــة ،وقدمـوا تضحيـ ٍ
ـات ال حصــر هلــا يف ســبيل ذلــك.

قــد لعب ـوا دورا أساســيا يف تطويــر املعرفــة والتقنيــات الــي غــرت
العــامل ومــا زالــت تســتخدم حــى اليــوم.
علــى ســبيل املثــال ،وضــع ابــن اهليثــم األســاس ألول كامـرا علــى
اإلطــاق ،واعرتفــت «اليونســكو» بعملــه الثــوري عندمــا أُعلــن
امســه علــى أنــه رائــد البصـرايت احلديثــة.
أيضــا مالحظــة أن كلمــة الكامـرا مشــتقة
ومــن املثــر لالهتمــام ً
مــن الكلمــة العربيــة «قُ ْمــرة».
يف القــرن الثــاين عشــر ،أنتــج رســام خرائــط مســلم اخلريطــة
األكثر مشولية ودقة للعامل يف العصور الوســطى واليت اســتخدمها
املســافرون لقــرون.
عــاوة علــى ذلــك ،ففــي جمــال الطــب ،قــام العديــد مــن
األطبــاء والعلمــاء املســلمني ابكتشــافات عظيمــة وكان ـوا وراء
العديــد مــن االخرتاعــات الــي ال ت ـزال تســتخدم حــى اليــوم.
لقــد اخرتعــت العديــد مــن األدوات اجلراحيــة مــن قبــل الطبيــب
املســلم «الزهراوي» يف القرن العاشــر ،ويف القرن الســابع عشــر،
قــام الطبيــب اإلجنليــزي وليــام هــاريف ببحثــه الشــهري الــذي اعتُــر
حبثًــا رائـ ًـدا فيمــا يتعلــق ابلــدورة الدمويــة ووظيفــة القلــب ،ولكــن
اكتُشــف الح ًقــا أنــه قبــل أكثــر مــن  400عــام مــن حبــث هــاريف،
قــام ابــن النفيــس وهــو طبيــب عــريب ،بتفصيــل أساســيات الــدورة
الدمويــة الرئويــة يف كتـ ٍ
ـاب ابللغــة العربيــة.
ويف القــرن التاســع ،أحــدث جابــر بــن حيــان ثــورة يف جمــال
الكيمياء .فقد ابتكر العديد من العمليات واألجهزة األساسية

وكانت العربية لغة التعلم والعلوم ملدة 500
را ذهب ًيــا تديــن بــه الجامعــات
عــام .لقــد كان عـ ً
الحديثــة لجامعــات الســلف» ،وهكــذا ،منــذ
البدايــة ،شــدد اإلســام عــى القيمة الهائلــة للتعلم
وقام بتوسيع حدود املعرفة اإلنسانية.

”
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انظروا صورة اإلسالم احلقيقي يف مرآة األمحدية
دأبــت اجلماعــة اإلســامية األمحديــة منــذ أتسيســها يف عــام
 1889علــى ترويــج التعليــم بــن أبنائهــا .وبفضــل هللا ﷻ،
ـدي ،هــو
ـلما أمحـ ً
كان أول مســلم حيصــل علــى جائــزة نوبــل مسـ ً
األســتاذ الدكتــور عبــد الســام ،وهــو عــامل فيزايئــي ابرز فــاز جبائــزة
نوبــل يف الفي ـزايء عــام  .1979وط ـوال حياتــه ،حتــدث األســتاذ
عبــد الســام عــن كيــف أن اإلســام ،والقــرآن الكــرمي علــى وجــه
اخلصــوص ،كان مصــدر إهلــام ونــور هدايــة بــن يــدي عملــه.
يف الواقــع ،كثـ ًـرا مــا كان يقــول إن هنــاك ح ـوايل  750آيــة يف
القــرآن الكــرمي ترتبــط ارتباطًــا مباشـًـرا ابلعلــم ،وتعــزز فهمنــا للطبيعــة
والكــون.
إضافــة إىل ذلــك ،كان اخلليفــة الثالــث جلماعتنــا يرغــب يف بــزوغ
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”

الــي ال ت ـزال تســتخدم حــى اليــوم.
ومت ميــاد علــم اجلــر ألول مــرة علــى يــد مســلم ،كمــا قــدم ذلــك
العــامل الكثــر يف جمــال علــم حســاب املثلثــات ،وتعــد اخلوارزميــات
أساســا لتقنيــة احلوســبة احلديثــة وقــد كان
يف العــامل احلديــثً ،
أيضــا أول مــن طورهــا ،وال ت ـزال مســامهات املســلمني
املســلمون ً
معرتفًــا هبــا.
يف التنويــر الفكــري َ
علــى ســبيل املثــال ،ذكــر مقــال يف صحيفــة نيويــورك اتميــز نشــره
مراســلهم عــن قســم العلــوم ،دينيــس أوبرايــن ،دور العــامل املســلم
الفــذ «الطوســي».
قــال الكاتــب« :نشــر الطوســي العديــد مــن األعمــال العظيمــة
يف علــم الفلــك واألخــاق والرايضيــات والفلســفة ،ممــا جيعلــه
أيضــا« :أنشــأ املســلمون
أحــد أعظــم املفكريــن يف عصــره ».وقــال ً
جمتمعــا ،كان هــو عاصمــة العــامل الثقافيــة.
يف العصــور الوســطى ً
وكانــت العربيــة لغــة التعلــم والعلــوم ملــدة  500عــام .لقــد كان
عصـ ًـرا ذهبيًــا تديــن بــه اجلامعــات احلديثــة جلامعــات الســلف»،
وهكــذا ،منــذ البدايــة ،شــدد اإلســام علــى القيمــة اهلائلــة للتعلــم
وقام بتوسيع حدود املعرفة اإلنسانية.

 ...فإن نسبة املسلامت األحمديات املثقفات
يف البلــدان الناميــة تبلــغ  %99عــى اقــل تقديــر.
وإضافــة إىل التعليــم ،فاإلســام هــو أول مــن
منــح املــرأة الحــق يف املـراث ،والحــق يف الطــاق
والعديــد مــن حقــوق اإلنســان األخــرى.

”

فج ٍر جديد من العلماء األكادمييني املســلمني  ،فبدأ يف مجاعتنا
عــادة منــح امليداليــات الذهبيــة
للتميــز األكادميــي .وكل عــام يُقلّــد املئــات مــن الشــاابت والشــبان
األمحديــن املتميزيــن املتفوقــن يف الدرااســة ميداليــات ذهبيــة .حنــن
نؤمــن بــا شــك أبن الوصــول إىل التعليــم هــو مفتــاح كســر حلقــة
الفقــر الــذي ابتليــت بــه البلــدان الضعيفــة اقتصــاداي لعــدة أجيــال،
ولقــد تعلمنــا هــذا مــن نــي اإلســام الكــرمي  الــذي حــث
املســلمني علــى متويــل تعليــم أف ـراد اجملتمــع الضعفــاء كاأليتــام،
ـري خبدمــة اإلنســانية.
وعلمنــا أن التقــدم الروحــي مرتبــط جوهـ ً
وهكــذا ال ميكــن للمســلم أن حيظــى مبحبــة هللا تعــاىل مــن خــال
العبــادة والصــاة فقــط ،بــل يتطلــب حــب هللا ســبحانه وتعــاىل مــن
أيضــا.
املســلمني خدمــة اإلنســانية ً
ـام ِف ي ـَ ْـوٍم ِذي
وهكــذا ،فقــد جــاء يف القــرآن الكــرمي﴿ :أ َْو إِطْ َعـ ٌ
مســغَب ٍة * يتِيمــا َذا م ْقربـ ٍـة * أَو ِمسـ ِ
ـكينًا َذا َمتـَْربـَ ٍـة﴾ (البلــد:
َ ََ
ْ ْ
َْ َ َ ً
 ،)17-15توجيهــا للمســلمني إىل العمــل للقضــاء علــى اجلــوع
والفقــر ،ولتلبيــة احتياجــات األيتــام وتعليــم األطفــال الضعفــاء
والفق ـراء حــى تتــاح هلــم الفــرص للرتقِّــي.
يف مجيــع أحنــاء العــامل ،تعمــل اجلماعــة اإلســامية األمحديــة علــى
هــذه التعاليــم النبيلــة أبفضــل مــا لدينــا مــن قــدرات.
حنــن نؤمــن أبن اإلســام ديــن احملبــة والرمحــة ،وابلتــايل ،فإننــا خنــدم
اإلنســانية دون النظر إىل دين أو عرق من نقوم مبســاعدهتم .لذا

”

وبفضــل اللــه ﷻ ،كان أول مســلم يحصــل
ـلم أحمديًــا ،هــو األســتاذ
عــى جائــزة نوبــل مسـ ً
الدكتــور عبــد الســام ،وهــو عــامل فيزيــايئ بــارز
فــاز بجائــزة نوبــل يف الفيزيــاء عــام  .1979وطــوال
حياتــه ،تحــدث األســتاذ ســام عــن كيــف أن
اإلســام ،والقــرآن الكريــم عــى وجــه الخصــوص،
كان مصــدر إلهــام ونــور هدايــة بــن يــدي عملــه.

الدكتور عبد السالم (رمحه هللا تعاىل)
أنشــأان يف املناطــق النائيــة والفقــرة مــن إفريقيــا املــدارس االبتدائيــة
والثانويــة وفتحنــا أيضــا املستشــفيات والعيــادات .وحنــن نوفــر املــاء
املعــن النظيــف يف القــرى النائيــة ،ممــا يعــي أن إبمــكان األطفــال
الذهــاب إىل املدرســة بــدالً مــن قضــاء وقتهــم يف قطــع األميــال مــن
أجــل التــزود مبيــاه الــرك لالســتخدام املنــزيل لعائالهتــم .وأسســنا
أيضــا مشــروعا لبنــاء القــرى النموذجيــة الــي تشــمل القاعــات
العامــة ،والوصــول إىل امليــاه النظيفــة ،والبنيــة التحتيــة للطاقــة
الشمســية وغريهــا مــن املرافــق املختلفــة .ويتــم تقــدمي كل هــذه
اخلدمــات إىل الســكان احملليــن ،بغــض النظــر عــن خلفيتهــم أو
معتقداهتــم ،وديننــا هــو حمف ـزان الوحيــد وراء ذلــك.
وحيث نســعى ،بدافع املواســاة اإلنســانية ،للقضاء على الفقر
والعــوز ،فإننــا نعتــر ذلــك أيضــا مفتــاح تطويــر الســام الدائــم
يف العــامل.

”

فــإذا كان لــدى النــاس طعــام لــأكل ،وميــاه للشــرب ،ومــأوى،
وتعليــم ألطفاهلــم ،ورعايــة صحيــة فعندهــا فقــط ســيكونون قادريــن
علــى العيــش بســام وســينجون مــن براثــن اإلحبــاط واالســتياء
القاتلــة ومهــا مــا يــؤداين ابلنــاس إىل التطــرف .وهــذه مجيعهــا
ـاما حقيقيًــا
حقــوق اإلنســان األساســية .وابلتــايل فلــن نــرى سـ ً
يف العــامل ،حــى نتمكــن مــن مســاعدة النــاس علــى القضــاء علــى
الفقــر والعــوز.
يف اخلتــام ،أدعــو هللا مــن كل قلــي أن هتجــر البش ـرية اجلشــع،
وتكــف عــن الســعي وراء املصــاحل الشــخصية الضيقــة وأن تركــز
بــدال مــن ذلــك علــى ختفيــف أمل ومعــاانة أولئــك الذيــن يعانــون
يف العــامل.
هبــذه الكلمــات ،أود مــرة أخــرى أن أشــكركم علــى انضمامكــم
ـكرا جزيــا.
لنــا هــذا املســاء ،شـ ً
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إكرام المرأة

َّ
الن َس ِو َّي ُة َل ْي َس ْت حالّ،
المَ ْرأَ ُة َل ْي َس ْت
وَ ْحدَ َها المَ ْظ ُلومَ ة

على سبيل التمهيد
يف مقــاالت ذات صلــة مبوضــوع امل ـرأة ،أبقــام خنبــة مــن
الكتــاب ،نُشــرت فيمــا مضــى علــى صفحــات جملــة التقــوى
مقــاالت عُنيــت بشــأن إثبــات كــون اإلســام هــو عصــر
املـرأة الذهــي ،وأهنــا ،أي املـرأة ،أخــذت شــيئا فشــيئا تنــال
التقديــر الالئــق هبــا والــذي تســتحقه مــع انبــاج فجــر
اإلســام يف القــرن الســادس امليــادي .ويف هــذه الســطور
نســعى للتمعــن يف األســباب العميقــة وراء الظلــم الواقــع
علــى املـرأة منــذ عصــور ،وملــاذا مل تتمكــن مــن إماطــة ذلــك

سامح مصطفى  -مصر
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الظلــم عــن نفســها دفعــة واحــدة؟! وهــل ظاهــرة النســوية
ميكــن أن تكــون ذات أثــر إجيــايب هبــذا الشــأن؟!
وعلــى الرغــم مــن أن امل ـرأة بشــكل عــام أثبتــت جناحهــا
اترخييــا بعــرض منــاذج مشــرفة يف التاريــخ اإلنســاين متثلــت
يف نســاء ملكــن زمــام األمــور وُكـ َّـن منوذجــا حيتــذي بــه
اجلميــع ،حــى مــن الرجــال ،إال أن الســاحة ال تعــدم بــن
الفينــة والفينــة مــن حيــاول عمــدا أو بســوء فهــم طمــس تلــك
احلقيقــة لغــرض مــا يف نفســه ،وهــو غــرض خبيــث علــى أيــة
حــال كمــا ســيتبني.
األواين املستطرقة تفسر سرا من أسرار هتميش املرأة
كثري من الظواهر االجتماعية الســالبة واملدمرة ،تنشــأ عادة
مــن اليــأس الناجــم بــدوره عــن الفاقــة واحلاجــة وكبــت األمــل،
مث يضــاف إىل ذلــك الظلــم االجتماعــي واســتئثار فئــة
حمــدودة مــن اجملتمــع بــكل الســلطة أو الثــروة ،علــى قلتهــا يف
البلــدان الفقــرة .ولذلــك فــإن الفئــات املهمشــة أو الــي تئــن

جـراء اإلقصــاء وشــظف العيــش تضطــر إىل نقــل أنينهــا ذاتــه
إىل فئــات أخــرى حوهلــا ،فتجــد الفئــة الــي كانــت مســتقرة
نفســها مضطــرة إىل دفــع شــيء مــن فاتــورة الظلــم الواقــع
علــى فئــة أخــرى .وبنفــس الكيفيــة عندمــا يعــاين شــخص
مــا ظلمــا بيِّنــا بدرجــة ال يعــود مبقــدوره حتملــه ،فإنــه مييــل
تلقائيــا إىل صــب شــيء مــن ذلــك الظلــم علــى مــن حولــه،
ال ســيما أولئــك الذيــن يف دائــرة قوامتــه .هــذه الظاهــرة وإن
كانــت اجتماعيــة إال أهنــا تســر ابلتـوازي والظاهــرة الفيزايئيــة
املعروفــة ب ـ «األواين املســتطرقة» ،والــي توصــف أبهنــا ارتفــاع
السـوائل بنفــس املنســوب يف األواين املتصلــة مهمــا تفاوتــت
أحجامهــا ..التشــبيه هنــا علــى اعتبــار منظومــة األواين متاثــل
اجملتمــع ككل ،واألواين علــى اختــاف أحجامهــا هــي
أف ـراد اجملتمــع ،والســائل املرتفــع هــو الظلــم املنصــب علــى
فئــة مــا .وبنــاء علــى تلــك الظاهــرة الثابتــة فــإن كل ظلــم
اجتماعــي يقــع علــى املـرأة يف أي عصــر ســببه وقــوع الرجــل
نفســه حتــت وطــأة ظلــم اجتماعــي مــا ،ممــا يدفعــه إىل صــب
شــيء مــن الظلــم الواقــع عليــه علــى مــن هــم يف كنفــه ،مــن
الزوجــة واألوالد ..ويف املقابــل القــت امل ـرأة يف اجملتمعــات
الــي تــويل الرجــل كإنســان قيمــة تقدي ـرا خاصــا ،فمثــا ،يف

مدينــة إســرطة اليواننيــة كان وضــع امل ـرأة اإلســرطية أفضــل
بكثــر مــن أخواهتــا يف ســائر املــدن اليواننيــة ،حــى أفضــل
مــن امل ـرأة األثينيــة نفســها ،علــى الرغــم مــن أن اجملتمــع
اإلســرطي مل يكــن ذا اهتمــام ملحــوظ أبمــور الفكــر أو
السفســطة .يُ ِرجــع البعــض ســبب تفــوق املـرأة اإلســرطية إىل
غيــاب الــدور األســري للرجــال نظـرا إىل انشــغاهلم ابحلــروب
والقتــال ،ولكــن هــذا ال ـرأي مــردود عليــه بش ـواهد مماثلــة،
ففــي اجملتمعــات القبليــة املنهمكــة يف التقاتــل فيمــا بينهــا،
كمجتمــع قبائــل شــبه اجلزيــرة العربيــة قبــل البعثــة احملمديــة،
مل تلــق امل ـرأة تقدي ـرا مماثــا علــى الرغــم مــن غيــاب الــدور
األســري للرجــل ،النشــغاله إمــا يف التجــارة أو احلــرب .فممــا
ســبق يثبــت س ـراين القانــون الفيزايئــي املذكــور ابلت ـوازي يف
بعــد اجتماعــي أيضــا ،ووحــدة القانــون هــذه مؤشــر قــوي
علــى وحــدة مــن اســتنه ،هللا عــز وجــل.
قوارير الفضة
يومــا فيومــا تتســع زاويــة نظ ـران إىل الوحــي اإلهلــي بشــكل
عــام والقــرآين منــه علــى وجــه اخلصــوص ،مــا يتمخــض عنــه
اقرتابنــا شــيئا فشــيئا مــن إدراك الغايــة مــن خلقنــا .خطــر يف
ابيل أن أقــول هــذه العبــارة كنــوع مــن االمتنــان هلل
العليــم احلكيــم (جــل وعــا شــأنه) بعــد تفكــر يف
بعــض آايت القــرآن ذات الصلــة مبوضــوع امل ـرأة
ـاف
﴿ويُطَـ ُ
ومكانتهــا ..فحــن تــاوة قولــه تعــاىلَ :
ِ ِِ ٍ ِ ِ
ضـ ٍـة وأَ ْكــو ٍ
ـت قـََوا ِريـ َـرا *
اب َكانَـ ْ
َعلَْيهـ ْـم بنيَــة مـ ْـن ف َّ َ َ
()1
قـوا ِريــرا ِمــن فِ َّ ٍ
وهــا تـَْق ِديـ ًـرا﴾
َّر َ
ََ َ ْ
ضــة قَد ُ
بــدأ األمــر بتســاؤل عــن ســر كــون أحــد مظاهــر نعيــم
اجلنــة «القواريــر مــن فضــة» ،فلــم الفضــة حتديــدا
وليــس الذهــب؟! علمــا أن الذهــب أقيــم وأمثــن!
كمــا أن مــن آنيــة اجلنــة مــا هــو مــن الذهــب أيضــا!
21

بدايــة ينبغــي علينــا اإلق ـرار مببــدأ عــام مفــاده أن كل مــا
أنبــأان بــه الوحــي القــرآين مــن نعمــاء اآلخــرة إمنــا هــو علــى
ســبيل التشــبيه ،وأن واقــع ذلــك النعيــم أعلــى مــن أن
نتصــوره ،لــذا فــإن هللا عــز وجــل حبكمتــه البالغــة أخــران بــه
مبفــردات مــن قاموســنا اللغــوي تقريبــا للفهــم ،والتشــابه بــن
صــور النعيــم األخرويــة والدنيويــة ليــس يف املــادة والشــكل،
وإمنــا يف الطبيعــة واخل ـواص ..وقبــل اخلــوض يف احلديــث
عــن خـواص الفضــة الــي منهــا قواريــر أهــل اجلنــة ،لنتســاءل
أوال عــن ماهيــة تلــك القواريــر ،وذلــك اللفــظ يف حــد
ذاتــه يســتدعي إىل األذهــان قــول ســيدان خــامت النبيــن
«ارفُـ ْـق ِبلْ َق َوا ِريـ ِر»( ،)2وقــد أمجــع شـراح احلديــث علــى
ْ 
أن إطــاق النــي  لفــظ «القواريــر» هــو علــى ســبيل
االســتعارة ،ويـراد منــه «النســاء» ..وابلعــودة إىل اخلـواص
الفيزايئيــة للفضــة ،والــي جعلــت منهــا أنســب مــادة تكــون
منهــا قواريــر اجلنــةُ ،وجــد أن مــن أهــم مراحــل تعبئــة امليــاه،
مرحلــة التنقيــة ،ويف هــذه املرحلــة ابلــذات يــرز دور معــدن
الفضــة نظـرا إىل اتصــاف معــدن الفضــة خبصائــص ُمضــادة
للميكــروابت ،وهــذه اخلصائــص وضعــت هــذا العنصــر يف
wounds international
أيــدي األطبــاء ،ووف ًقــا ملوقــع
اســتُخدمت الفضــة يف منــع حــدوث التهــاابت اجلــروح
()3
ملئــات الســنني.
لــن نســهب يف احلديــث عــن اخلصائــص الفيزايئيــة ملعــدن
الفضــة ،مــا يُهمنــا هــو العثــور علــى وجــه الشــبه الــذي أومــأ
إليــه القــرآن يف اســتعارته تعبــر القواريــر الفضيــة لإلشــارة
إىل املـرأة ..ســرعان مــا ســتلوح لنــا ابرقــة فهــم إذا مــا قمنــا
جبمــع القرائــن العلميــة املذكــورة مــع مالحظــة أن امل ـرأة
كذلــك تلعــب دورا فعــاال يف تنقيــة اجملتمــع مــن امللــواثت
العقليــة والروحيــة ،كوهنــا املدرســة األوىل ألوالدهــا الذيــن
يُنشــؤون ليكون ـوا أعضــاء جمتمــع انجــح ،وكمــا عــر عــن
22
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هــذه الفكــرة شــاعر النيــل فقــال:
دتا
َعد َ
در َسةٌ إِذا أ َ
األ ُُّم َم َ
ِ
ب األَعر ِاق
		
أ َ
َعد َ
دت َشعبًا طَيّ َ
وض إِن تـََع َّه َدهُ احلَيا
األ ُُّم َر ٌ
ِ
َور َق أَيَّا إير ِاق!
ب َلر ِّ
يأَ
األ ُُّم أُستاذُ األَساتِ َذ ِة األُىل
ِ ()4
َشغَلَت َمآثُِرُهم َمدى اآلفاق
خالصــة مــا قيــل أن احليــاة الفردوســية يوضــع أساســها يف
هــذا العــامل ،وال تـُتَوقــع عيشــة راضيــة لإلنســانية مــا مل يشــارك
شــقا اجملتمــع فيهــا ،أعــي املـرأة والرجــل جنبــا إىل جنــب.
ما حقيقة اهتام اإلسالم بظلم املرأة؟!
ظلــم امل ـرأة اترخييــا حقيقــة واقعــة ال ميكــن جتاهلهــا ،وكمــا
انصــب الظلــم علــى امل ـرأة ،ومــا زال ،فقــد انصــب كذلــك
علــى مــن اندى حبقهــا عــر التاريــخ ،حبيــث ص ـران نــرى
ونســمع اهتامــات وقحــة يرمــي هبــا اجملــرم مــن يدافــع عــن
الضحيــة ،وهــو مــا يعرفــه علمــاء النفــس ابالســتبطان،
وفح ـواه أن يتهــم الشــخص غــره مبــا هــو فيــه ،فالكــذاب
مثــا طاملــا يتحــدث عــن كراهيتــه للكــذب والكذابــن،
والفجــار يتحدثــون مليــا عــن الشــرف ويذمــون العهــر،
واللــص يطيــل احلديــث عــن عصاميتــه ويــذم ســائر
اللصــوص ..واتفــق أن كان ســيدان خــامت النبيــن ودينــه
القــومي والقــرآن العظيــم دريئــة لذلــك االســتبطان البغيــض،
فعلــى الرغــم مــن اجلهــاد احملمــوم الــذي بــدأ مــع نــزول وحــي
القــرآن يف ســبيل حتريــر الفئــات املســتضعفة اترخييــا ،ومنهــا
امل ـرأة ،انل اإلســام احلــظ الوافــر مــن االهتامــات الباطلــة
أبنــه حجــر علــى حقــوق النســاء ،وحرمهــن مــن فرصتهــن
يف التعلّــم وحيــازة الثــروة ،وحــق اختــاذ الق ـرار يف الــزواج

”

والطــاق ومــا إىل ذلــك مــن القائمــة الطويلــة مــن االهتــام
ابلباطــل .وعلــى الرغــم مــن أن ش ـريعة القــرآن تعاملــت
مببــدأ القســط الواضــح بــن الرجــل واملـرأة ،والقســط مطلــب
أرقــى بكثــر مــن جمــرد املســاواة املنــادى هبــا مؤخ ـرا ،فعلــى
حــن تُعــرف املســاواة أبهنــا تقــدمي نفــس امل ـزااي إىل كافــة
األط ـراف ،أييت القســط ليعــر بــه عــن منــح كل طــرف مــا
حيتــاج إليــه ليبقــى ويــؤدي وظيفتــه املثلــى ،وعلــى الرغــم مــن
أن امل ـرأة وفــق تعاليــم الكتــاب املقــدس مــن العديــد مــن
حقوقهــا األصليــة ،وهــل أدل علــى ذلــك ممــا نقلــه العهــد
ِ
ـت نِ َســا ُؤُك ْم ِف الْ َكنَائـِ ِ
ـس،
ص ُمـ ْ
اجلديــد مــن قــول بولــس« :لتَ ْ
ول
ض ْعـ َـن َك َمــا يـَُق ُ
ـس َمـأْذُ ً
ون َلـُ َّـن أَ ْن يـَتَ َكلَّ ْمـ َـن ،بَـ ْـل َيْ َ
ألَنـَّـهُ لَْيـ َ
النَّامــوس أَيضــا .و ِ
لكـ ْـن إِ ْن ُكـ َّـن يُـ ِرْد َن أَ ْن يـَتـََعلَّ ْمـ َـن َش ـيـْئًا،
ُ ُ ًْ َ
ـت ،ألَنـَّـه قَبِيــح ِبلنِسـ ِ
فـ ْليسـأَلْن ِرجا َلـ َّـن ِف الْبـيـ ِ
ـاء أَ ْن تـَتَ َكلَّـ َـم
ََ ْ َ َ ُ
َْ
ُ ٌ َّ
()5
ِ ِ
يسـ ٍـة . ».لســنا بصــدد نقــد أي مــن املعتقــدات
ف َكن َ
يف الوقــت الراهــن بقــدر مــا هنــدف إىل بيــان قيمــة امل ـرأة
يف نظــر مــن أيخــذ هكــذا التعليــم علــى حممــل اجلــد ،وننــزه
الســيد املســيح  مــن هــذه األمــور .علــى أيــة حــال
قــد جــاءت ش ـريعة القــرآن ويف طياهتــا رد لكافــة املظــامل،
فكانــت تعاليــم القــرآن وتطبيقهــا املتمثــل يف الســنة احملمديــة
علــى نفــس النســق يف إك ـرام امل ـرأة ،بــل وخطــت ش ـريعة
عوضــت املـرأة وجعلتهــا مثــا
اإلســام خطــوة أوســع أبن َّ
مضــرواب لإلنســانية ككل ،مؤمنهــا وكافرهــا ،قــال تعــاىل:
َِّ ِ
ـوح وامــرأََة لُـ ٍ
ـوط
ب َّ
َ
﴿ضـ َـر َ
اللُ َمثَـ ًـا للذيـ َـن َك َفـ ُـروا ْامـ َـرأََة نـُ ٍ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالـَ ْ ِ
اهَــا فـَلَـ ْـم
ـن فَ َخانـَتَ ُ
َكانـَتَــا َْتـ َ
ـت َعْب َديْـ ِن مـ ْـن عبَــاد َن َ
ِِ
ِ
يـ ْغنِيا عنـهما ِمن َِّ
ني
َّار َم َع الدَّاخل َ
يل ْاد ُخ َل الن َ
ُ َ َ ُْ َ َ
الل َشـيـْئًا َوق َ
ِ
ِ
ِ
بِ
ِ
َّ
ب َّ
* َو َ
آمنُوا ْامَرأَةَ ف ْر َع ْو َن إ ْذ قَالَ ْ
ت َر ّ
ضَر َ
ين َ
اللُ َمثَ ًل للذ َ
الَن َِّة َوَِنِّن ِم ْن فِْر َع ْو َن َو َع َملِ ِه َوَِنِّن
ابْ ِن ِل ِعْن َد َك بـَيـْتًا ِف ْ
ِمــن الْ َقــوِم الظَّالِ ِمــن * ومــرَي ابـنَـ ِ
ـت
صنَـ ْ
َ ََ ْ َ ْ َ
ـت ع ْمـ َـرا َن الَّـ ِـي أ ْ
َح َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت ب َكل َمــات َرّبـَـا
ص َّدقَـ ْ
فـَْر َج َهــا فـَنـََف ْخنَــا فيــه مـ ْـن ُروحنَــا َو َ

فكانــت تعاليــم القــرآن وتطبيقهــا املتمثــل
يف الســنة املحمديــة عــى نفــس النســق يف إك ـرام
املــرأة ،بــل وخطــت رشيعــة اإلســام خطــوة
أوســع بــأن ع ِّوضــت املــرأة وجعلهــا مثــا مرضوبــا
لإلنســانية ككل ،مؤمنهــا وكافرهــا.....،

”

ِِ
وُكتُبِـ ِـه وَكانَـ ِ
ـن﴾ ( ..)6واحلديــث يطــول عــن
َ َ ْ
ـت مـ َـن الْ َقانتـ َ
الديــن املســتحق الــذي اســتخلصه اإلســام للم ـرأة مــن
آكليــه ،حبيــث صــار اإلســام وحضــرة خــامت النبيــن 
يف حــد ذاتــه موضــع اهتــام ملــن أكل ـوا حقــوق امل ـرأة مــن
قبــل ،حــى كانــت تلــك االهتامــات الباطلــة مصــداق قولــه
ت َِّ
تعــاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذيــن ي ْك ُفــرو َن ِبي ِ
ـن
الل َويـَْقتـُلُــو َن النَّبِيِّـ َ
ََ ُ َ
ِ
ِ
ِ
بِغَـ ِْـر َحـ ٍّـق َويـَْقتـُلُــو َن الَّ ِذيـ َـن َيْ ُمـ ُـرو َن ِبلْق ْســط مـ َـن النَّـ ِ
ـاس
اب أَلِيـ ٍم * أُولَئِـ ِ
فـب ِّشــرُهم بِعـ َذ ٍ
ـت أ َْع َما ُلـُ ْـم ِف
َ
ـك الَّذيـ َـن َحبِطَـ ْ
ََ ْ ْ َ
()7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
الدنـْيَــا َو ْالخـ َـرة َوَمــا َلـُ ْـم مـ ْـن َنصريـ َـن﴾  ،فأمــر الشـريعة
القرآنيــة ابلقســط فيمــا يتعلــق بقضــااي امل ـرأة أدى إىل أن
يُتهــم املدافــع عنهــا ،ولســان حــال اجملــرم احلقيقــي يقــول:
امل ـرأة ليســت وحدهــا ،فصديــق عــدوي عــدوي أيضــا.
وعلــى أيــة حــال مل تعــدم ســاحة الفكــر الســليم وجــود
مفكريــن ومستشــرقني دافع ـوا عــن حقيقــة نصــرة اإلســام
لقضــااي امل ـرأة ،وملــاذا نذهــب بعيــدا؟! فتاريــخ احلضــارة
اإلنســانية حيتفــظ بنمــاذج عديــدة لنســاء عشــن يف بيئــات
مســلمة وأنتجــن إجنــازات ال ت ـزال مثــار إعجــاب العــامل إىل
اليــوم ،فهنــاك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر منــاذج مشــرفة
مثــل :فاطمــة الفهريــة ،مؤسســة أول جامعــة يف العــامل
(جامعــة القرويــن) ومــرمي األســطرالبية ،واخلاتــون فاطمــة

23

ســت الشــام راعية العلم وابنية املدارس ،ويف جمال األدب
والفنــون حــدث وال حــرج!
النسوية ليست حال
النســوية  Feminismهــي خليــط مــن النظـرايت االجتماعيــة
واألخالقيــة ،وكذلــك احلــركات السياســية ،الــي حتركهــا
ويمع دعاة النســوية على أن
دوافع متعلقة بقضااي املرأةُ .
غايتهــم هــي القضــاء علــى كافــة مظاهــر الظلــم االجتماعــي
القائــم علــى أســاس النــوع ،لتتــاح الفرصــة لكافــة أف ـراد
اجملتمــع نســاءً ورجــاال يف الرتقــي .ومعظــم النســويني
مهتمــون بشــكل خــاص بقضــااي عــدم املســاواة السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة بــن النســاء والرجــال .وخيتلــف
النســويون حــول الســبب يف انعــدام املســاواة ،لــذا ال توجــد
صيغــة عامليــة موحــدة للنســوية يتفــق عليهــا كافــة دعاهتــا.
ونشــاطات النســوية السياســية تكــون غالبــا محــات يف
قضــااي مثــل احلقــوق اإلجنابيــة الــي تتضمــن احلــق يف اختيــار
إجهــاض آمــن وقانــوين ،ووســائل منــع احلمــل ،ونوعيــة
الرعايــة الصحيــة املتوفــرة لألمهــات ،كذلــك تشــمل قضــااي
النســوية مكافحــة العنــف يف العالقــات األسـرية ،وإســقاط
احلمــل ،وقضــااي التحــرش ،واالغتصــاب ،والتمييــز ،وعــدم
املســاواة يف األجــور بــن اجلنســن.

النســوية إ ًذا هــي رد فعــل علــى الظلــم الــذي قاســته امل ـرأة
مرتاكمــا عــر عصــور ،ولكــن أتــرى رد الفعــل هــذا موفقــا؟!
ِح آنفــا مــن حديــث عــن
إذا مــا اســرجعنا ســواي مــا طُـر َ
نظريــة األواين املســتطرقة وبعدهــا االجتماعــي ،فــإن ظاهــرة
النســوية لــن تكــون ســوى حــل مؤقــت مــع آاثر جانبيــة
ســلبية ،ولــن يرتفــع الظلــم عــن كاهــل امل ـرأة إال ابلت ـوازي
مــع رفعــه عــن كاهــل الرجــل أيضــا.

ـ ـ ـ ـ اهلوامش ـ ـ ـ ـ
( .1ا ِإلنْسان .2 )17-16 :مسند أمحد ،كتاب ابقي مسند املكثرين
 - 3مقــال بعنـوان «معلومــات وحقائــق عــن عنصــر الفضــة» ،مــن صفحــة
«أان أصــدق العلــم» علــى شــبكة اإلنرتنــت
https://ibelieveinsci.com/?p=63267
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 .4ديوان شاعر النيل «حافظ إبراهيم»
الرسـ ِ
ـول األ َ ِ
ِ
ِ
ـوس )35-34 : 14
ـس َّ ُ
ُول إ َل أ َْهـ ِـل ُكورنـْثـُ َ
( .5ر َســالَةُ بُولُـ َ
( .6التحــرمي)13-11 :
( .7آل عمران)23-22 :

روائع األدب

إبداعات

ِح َك ٌم وَ َنوَ ِاد ُر

* احــذر ِمـّـن ينقــل إليــك حديــث غــرك ،فإنــه ســينقل إىل
غــرك حديثــك.
* ال تســتقيم أمانة الرجل حىت يســتقيم لســانه ،وال يســتقيم
حــى يســتقيم قلبــه.
* ليــس اإلميــان ابحلُلــم وال ابلتمــي ولكــن مــا وقــر يف الصــدر
وصدقتــه األعمال.
* عظ الناس بفعلك وال تعظهم بقولك.
* ال تكــن ممــن جيمــع علــم العلمــاء ِ
وحكــم احلكمــاء ،وجيــري
يف جمرى الســفهاء.
* مــن خــاف هللا أخــاف هللا منــه كل شــيء .ومــن خــاف
النــاس أخافــه هللا مــن كل شــيء.

* لوال احنناء ظهور اآلابء ملا استقامت ظهور األبناء.
* العــامل يعــرف اجلاهــل ألنــه كان يومــا مــا جاه ـاً مثلــه،
واجلاهــل ال يعــرف العــامل ألنــه مل يكــن عامل ـاً يومــا.
نفسه يف تعب والناس منه يف راحة .واألمحق
* العاقل من ُ
من نفسه يف راحة والناس منه يف تعب.
* إحســانك إىل احلـ ِّـر حيثــه علــى املكافــأة ،وإحســانك إىل
اخلســيس يبعثــه علــى معــاودة املســألة.
* حضــر أع ـرايب مأدبــة أعدهــا هشــام بــن عبــد امللــك،
فبينمــا هــو أيكل إذ تعلقــت شــعرة بلقمــة األع ـرايب ،فقــال
ـح الشــعرة عــن لقمتــك .قــال :وإنــك تالحظــي
لــه هشــام :ن ـ ِّ
ـت
مالحظــة مــن يــرى الشــعرة يف اللقمــة؟ وهللا ال أكلـ ُ
ـدك أبــداً .وخــرج وهــو يقــول:
عنـ َ
للموت خريٌ من زايرِة ٍ
ابخل
و ُ

يالحظ أطراف األكيل على ِ
عمد

مجع وإعداد
احلافظ عبد احلي هبيت

* قــال ابــن القيــم رمحــه هللا :مــن مل يـَـر نعمــة هللا عليــه إال يف
مأكلــه ومش ـربه وعافيــة بدنــه فليــس لــه نصيــب مــن العقــل
البتــة ،فنعمــة هللا ابإلســام واإلميــان ،وجــذب عبــده إىل
اإلقبــال عليــه ،والتلــذذ بطاعتــه هــي أعظــم النعــم ،وهــذا إمنــا
يـُـدرك بنــور العقــل ،وهدايــة التوفيــق.
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الحضارة اإلنسانية

عبقرية اإلسالم

ْ ُ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ
ْ
َ
الم َلحَ ِة الحَ ِد َ
ُّ
يث ِة
ة
ظ
ن
أ
م
مَ ريَم األس ِطرل ِبية ،أ
ِ مَ ِ ِ

سواء كان هاتفــك اللوحــي يعمــل بنظــام أندرويــد أو
ماكنتــوش ،فحتمــا لديــك برانمــج حتديــد املواقــع،
فاعلــم أن لعلمــاء املســلمني الفضــل يف وضــع األســاس لنظــام
 GPSالعاملــي الــذي حبوزتــك اآلن!! كيــف كان هــذا؟!
كل وســائِ ِل
ال شــك أننــا ُولــدان يف زم ـ ٍن قُ ِّدمــت إلينــا فيــه ُّ
ضـ ٍـة حبيــث اعتــدان اســتخدامها متامــا،
الرفاهيـ ِـة علــى طَبـ ٍـق ِمــن فِ َّ
ّ
ِ
الن
ـى
ـ
ل
ع
ـذا
ـ
ه
ـادان
ـ
ي
اعت
و
الرفاهيــة،
ـة
ـ
م
ت
ـن
ـ
م
ـوع
ـ
ن
ب
ـا
ـ
ن
أصاب
ـد
ـ
ق
ـم
ـ
ع
ّ
ُ ّ
الس ـؤ َال عــن
وهــي حالــة مــن أعراضهــا أن نْن َســى أو نتَجاهــل ُّ
أصـ ِـل هــذه النّعــم ،مــن أيـ َـن َجــاءت؟ وكيــف متّ تَصميمهــا؟
ْ
اخ َرت َعهــا؟ مهــا ،فالرجــوع ابلنظــر يف البحــث
ومــن ّأول َمــن ْ
َ
عــن اإلنســان مكتشــف االخ ـراع إمنــا يقــودان شــيئا فشــيئا إىل
للموجــد األول ســبحانه عــز وجــل ،والشــكر الــذي
االمتنــان ُ
نكنــه للمستكشــف يكــون موصــوال هلل الكاشــف ،فمــن مل
يشــكر النــاس مل يشــكر هللا.
ضحى أمحد  -سورية
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اجملهول يصبح أكثر إمتاعا
ال شــك أن املــرء حــن يشــرع يف الرحلــة يف طريــق جيهلــه
يصيبــه شــيء مــن اهلــم ،كان هــذا إىل عهــد قريــب ،قبــل
ظهــور برامــج املالحــة ابســتخدام األقمــار الصناعيــة ،مث
أصبــح األمــر أكثــر يسـرا مــع ظهــور تطبيقــات  GPSاملتاحــة

اآلن ضمــن ابقــة الربامــج يف أي هاتــف
حممــول ،فــاآلن مــا أن نســتقل ســيّاراتنا
مولِّــن وجوهنــا حنَــو وجهــة َجديــدة،
فــأو ُل مــا نقـ ِ
ط برانمــج GPS
ـوم بــه َ
ُ
ضب ـ ُ َ
ّ
ِ
ـعور
للوصــول إىل هدفنــا ..وكــم يكتنفنــا ُّ
الشـ ُ
ِ
ِ
املوجــه
وصولنــا ونُطْـ ِـق ّ
ابالمتنــان حلظ ـةَ ُ
ِ
ـك إىل اليَمــن»!
جهتُـ َ
عبَــارَة « ِو َ
ٍ
الزمــن
فلننطلــق يف ِرحلَــة اترخييــة َعب ـْ َـر ّ
لنستشــعِر هــذه النّعمــة أكثــر ،وانطالقنــا
ْ
يبــدأ بتســاؤل مفــاده« :مــا هــو نظــام GPS
ومــا جــذوره»؟!
العامل ــي
التموض ــع
نظ ــام
ف ــإن
بداي ــة
 Global Positioning Systemsويرمــز لــه اختصــارا ب ـ GPS
هــو نظــام مالحــة بواســطة األقمــار الصناعيــة يقــوم بتوفــر
معلومــات عــن املوقــع والتوقيــت يف مجيــع األحـوال اجلويــة يف
أي مكان على سطح األرض أو ابلقرب منه ،حيث يقوم
هــذا النظــام بتحديــد إحداثيــات أي نقطــة علــى األرض
ابالســتعانة ابلبيــاانت الــي توفرهــا شــبكة أقمــار صناعيــة
يبلــغ عددهــا  24قم ـرا حتــوم حــول األرض علــى ارتفــاع
 20200كيلومــر .وقــد اصبــح هــذا النظــام اآلن غنيــا عــن
التعريف ،حبكم انتشــاره وشــيوع اســتخدامه ،غري أن أكثران
جيهــل جــذوره األوىل.
البانمــج جنــد أ ّن لــهُ ُجــذورا َتتـ ُّـد َعب ـْ َـر
عنـ َـد تتبعنــا هلــذا َ
ٍ
ٍ ٍ
ِ
َّصفــت
التَّاريـ ِـخ لتُوصلنــا إىل ســيدة ُم ْســلمة َعاملــة وعاملــة ات َ
ِ
بصمتَهــا شــاهدةً هلــا علــى َجبــن
ابلعبقريــة والطّمــوح وتركـ ْ
ـت ْ
ْ
عندهــا
التَّاريــخ .لقــد اســتحقَّت هــذه املـرأة العبقريــة الوقـ َ
ـوف َ
ِ ِ
الدهــا يف
عو ُ
مبــا قَ ّدمتــه مــن خدمــة للحضــارِة اإلنْ َســانية ،بَــر َ
ِعلــم ِّ
ـداول احلســابيَّةَ والقوانــن
الرايضيّــات وال َفلــك ،وقَـ ّدم اجلـ َ

لدراسـ ِـة حركـ ِـة الكواكِــب ،وجــاءَت لتكمــل مــا خطّــه هلــا
ـث قامــت بتطويـ ِر
والدهــا فــكأ ّن نبوغهــا وراثـةً عــن أبيهــا ،حيـ ُ
ِ
العهـ ِـد
بذورهــا األوىل يف ْ
آلــة األســطرالب الــي ُوجــدت ُ
ـث عــن األســطرالب يف إحــدى
ورد حديـ ٌ
اليــوانين فقــد َ
الرســائِل اإلغريقيــة يف القـ ِ
فقامــت
ـرن َّ
َّ
الرابــع ْقبــل امليــادَ ،
أبخـ ِـذ هــذه البــذور واســتنبتتها
العامل ـةُ مــرميُ األســطرالبية ْ
ِ ِ
ِ
ـب
صبــة فنَمـ ْ
ـت وتَ َ
يف تُربــة ع ْقلهــا اخلَ ْ
رعرعــت لتـُثْمــر أطيـ َ
الثّمــار ،ومل تكــن َغــر مكرتثــة مبــا ت ـراه مــن خ ـر ٍ
ات حوهلــا
ُ
الصــر حــى أمثـْـرت إذ
الســعي و ّ
بــل اســتثمرهتا وســقتها مبــاء ّ
مل يكــن األســطرالب هبـ ِ
وصــل إليهــا يف زمـ ِن
ـذه ُّ
الصــورة الــي َ
َ
هــذه امل ـرأة العبقريــة.
اعرتاف معاصريها بفضلها
هــذا االخـراع الــذي خــدم املســلمني كثــرا يف جمـ ٍ
ـاالت شـ ّـى
َ
ً
ِ
ِ
ـث
ممــا َجعــل الدول ـةَ آنــذاك تعـ ُ
ـرف ْ
بفضلهــا ونبوغهــا حيـ ُ
متّ تقريبهــا مــن بــاط ســيف الدولــة احلمــداين مؤســس
فصــار امسُهــا مــرمي
إمــارة حلــب ..وعُرفــت مــرمي ابخرتاعهــا َ
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األســطرالبية..
ّإنــا مــرمي األســطرالبية ابنــة العــامل كوشــيار اجليلــي ِمـ ْـن َإمــارِة
اشــت العصــر العباســي الثــاين ،حتديــدا
َحلــب يف ســوراي َع َ
يف زمـ ِن الدولــة احلمدانيــة ،وعاصــرت أمريهــا ســيف َّ
الدولـ ِـة
ـرن الع ِ
ِ
اش ـ ِر امليــادي ،غــر أنــه ممــا يؤســف
احلَمــداين يف القـ َ
لــه أهنــا مل تنــل حظــا مــن الذكــر يف ســاحة األدب عرفــاان
جبميــل صنيعهــا ،إذ مل يُعثــر علــى مــدح أو تقريــظ أو حــى
إشــارة تلميــح إىل هــذه العاملــة بــن ثنــااي دواويــن شــعراء
تلــك الفــرة كالشــاعر الكبــر أيب الطيــب املتنــي ،والشــاعر
املقاتــل أســامة بــن منقــذ ،ابــن عــم ســيف الدولــة احلمــداين.
إذا ،فرجــال األدب مل يوفـوا عاملتنــا اجلليلــة حقهــا ،وإن كان
كرموهــا.
أرابب الدولــة قــد َّ
األســطرالب ،وشــيء مــن خدمــات املســلمني يف جمــال
الفلــك
للسـ ِ
ـماء وهبــا تُرصــد
هــو آلـةٌ ُمعقــدةٌ تُشـ ّكل خارطـةً ُمســتديرًة َّ
ِ
ؤشـ ٌـر يُشــرُ إىل اجلـُ ْـزء
الســماوية ،وفيهــا ُم ِّ
َحرك ـةُ النُّجــوم ّ
الســماوية  .كمــا ُرمســت َخريط ـةُ العــا َل
املْنظــور ِمــن ال ُقبّــة َّ
وقامــت هــذه املـرأة النابغــة بتطويــره
علــى َسـطْ ِح األســطرالبَ ،
ِ
كتحديــد جهــة القبلــة
َ
فخد َمــت املســلمني بــه مــن عــدة أوجــهْ ،
مــن خــال ِ
الشــمس أو اجتاههــا إىل الكــرِة األرضيــة ،
شكل ّ
فاجلُزء الظَّاهر يشــرُ إىل اجتاه َّ
الشــمس .فكانت هذه ِخدمةً
ِ
وســعت ُرقـَْعتُهــا وفتوحهــا حـ ّـى
اإلســامية الــي تَ َّ
جليلـةً للدولــة ْ
األرض ومغارهبــا يف كثــر مــن بـ ِ
ـاد العــامل
ـارق
طَالــت َمشـ َ
ِ َ
األمــر الــذي حداهــم إىل حتديـ ِـد القبلـ ِـة نظــرا إىل دخـ ِ
ـول
َ ُ
ً
ِ
الصــاة،
الشــعائر
اإلســام وإلقامــة َ
وخاص ـةً ّ
ّ
الكثرييـ َـن يف ْ
فمــن خــال األســطرالب يتــم توقــع وقــت الشــروق واملغيــب.
ِ
الشــهور
ـت دخــول ّ
وكذلــك ُيــدد املناســبات املختلفــة ومواقيـ َ
الشــهور
الســنني و ّ
كمــا ويُســاعد األســطرالب علــى حتديــد ّ
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واألايم ومــا يَتعلـ ُـق بذلــك مــن مواعيــد فَريضــة احلـَـج وإخ ـراج
الــزكاة ،إذ إ ّن هــذه الشــعائر حتتــاج إىل معرفــة مواقيــت األهلّــة
واملناســبات الدينية فكان األســطرالب مفيدا جدا يف ذلك.
كمــا بــرز دور هــذه اآللــة يف خدمــة املالحــة البحريــة ِ
فمــن
خــال مؤشــر األســطرالب يتــم حتديــد اجتـ ِ
الشــمس ابلنســبة
ـاه َّ
للكــرة األرضيــة وابلتّــايل حتديـ ُـد جهــة الـرايح الــي ختْدمهــم يف
ـاعد علــى َك ْشـ ِ
ـف
املالحــة البحريــة .واألســطرالب ال ّدقيــق يسـ ُ
ِ
َموقِــع اإلنْ َســان علــى
ـاع
وم ْعرفــة ارتفـ ِ
ومسـ ِـح األراضــي َ
األرض ْ
األبنيـ ِـة .ومل يعجــز املســلمون قدميـًـا عــن حتديــد حميــط الكــرة
األرضيــة ،فقــد قامــت بعثـةٌ انطل َقــت مــن بَغــداد تقريبًــا حيــث
اســتخدموا آلة األســطرالب البدائية الحتســاب درجة عرض
واحــدة بــن نقطتــن علــى األرض ،وبعــد احتســاب املســافة
ضربــت يف  360درجــة .املبهــر يف األمــر أن أجــدادان حـ ّددوا
ُ
حميــط األرض بنتيجــة أقــل بثمامنائــة وأربـ ٍع وثالثــن كيلــو مــر
فقــط مــن حميــط األرض الفعلــي.
وليست مرمي وحدها
بعــد انقضــاء زمــن علــى هــذا االخ ـراع جــاء الكثــر مــن
العلمــاء الذيــن أكمل ـوا مســرة النابغــة مــرمي األســطرالبية
فبــدأوا مــن حيــث انتهــت ،ومنهــم ابــن َنَبَــة األســطراليب
املتــوىف عــام  405هجــري وكذلــك ابــن النّــدمي حبيــب بــن
حممــد األســطراليب ،فهــذان العاملــان أكمــا مســرة مــرمي
وأضافــا حتســينات علــى اخرتاعهــا (األســطرالب) ،حيــث
دعاهــم اختــاف منظــر الســماء عنــد النظــر إليهــا مــن مواقــع
متعــددة إىل تصميــم تســع لوحــات لألســطرالب قابلــة
للتبديــل فــكان لــكل دائــرة عــرض لوحتهــا اخلاصــة هبــا إىل أن
ظهــر يف القــرن 12م يف مدينــة طليطلــة ابألندلــس إبراهيــم
بــن حيــى الزرقــايل وضـ َّـم اللوحــات التســع يف لوحــة واحــدة
قابلــة للعمــل مــن أي دائــرة عــرض علــى ســطح الكوكــب.

مريــم األســطرالبية
فقا َمــت العاملــ ُة
ُ
بأخْــ ِذ هــذه البــذور واســتنبتتها
مــت
يف تُربــ ِة ع ْقلِهــا الخ َْصبــة ف َن ْ
ـب ال ّثــار ،ومل
وتَرعر َعــت ل ُت ْث ِمــر أطيـ َ
تكــن َغــر ُمكرتثــة مبــا ت ـراه مــن خ ـر ٍ
ات حولهــا بــل اســتثمرتها
والصــر حتــى أمثْــرت إذ مل يَكــن األســطرالب
الســعي ّ
وســقتها مبــاء ّ
ـن هــذه املــرأة العبقريــة.
وصــل إليهــا يف زمـ ِ
الصــورة التــي َ
بهــذ ِه ُّ

أحفاد األسطرالب يف عامل اليوم
لقــد بُنيــت علــى اخ ـراع األســطرالب آليــة عمــل البوصلــة
واألقمــار الصناعيــة ،بــل إن تطبيقــات برامــج  GPSوالربامــج
املشــاهبة تقــوم علــى نفــس أســاس عمــل األســطرالب ،وإن
اختلفــت األدوات ،إال أن الفكــرة واحــدة.
ص ّمــم
وكان األســطرالب حالــه كحــال أجهــزة اليــوم فبعضــه ُ
أبحجــام صغــرة وســهلة احلمــل وبعضهــا ضخــم يصــل قطــره
إىل عــدة أمتــار ،وقــد كان األســطرالب يُســتخدم كســاعات
جيــب لــدى علمــاء الفلــك يف القــرون الوســطى .وكان هــذا
االخ ـراع رمـ ًـزا للــذكاء والعلــم مثــل احلاســب اآليل يف زمننــا
بتنوع اســتخداماته.
تنوع شــكله ّ
هذا حيث ّ
أورواب تقتين األسطرالب أخريا
لقد متّ إدخال األسطرالب إىل أورواب الالتينية عرب إسبانيا
يف القــرن الثــاين عشــر فــكان أداة مالحيــة هامــة جــدًّا حــن
أحبــرت الســفن األوربيــة يف احمليطــات لغــزو العــامل ،فيمــا

ُِسّــي ب ـ «حركــة الكشــوف اجلغرافيــة»
لقــد بــدأت مــرمي األســطرالبية عملهــا اجلليــل بتطويــر
وتعديــل األســطرالب وخدمــت بــه احلضــارة اإلنســانية يف
عصرهــا وكانــت مبثابــة املنــارة يف جماهلــا ملــن أتــى بعدهــا
واســتقى مــن نــور خدماهتــا وأكمــل املســر.
من املؤسف أ ّن سرية هذه املرأة النابغة جمهولة ومل يصلنا
عنهــا إال القليــل ،فرج ـ ـ ــاالت األدب (إعالميــو ذلــك
العصــر) مل يكونـوا مشــغولني برتويــج الع ـ ـ ـ ـ ــلوم النافعــة بقــدر
ما شغلـ ـ ـ ــهم مدح امللـ ـ ـ ــوك واألمراء اسـ ـ ـ ــتدرارا لعطاايهـ ـ ــم.
ولكــن مبــا أن هللا تعــاىل قـ َـدر يف قــدمي ســننه أن مــا ينفــع النــاس
ميكــث يف األرض ،فقــد ُكتــب الســم تلــك العاملــة واخرتاعهــا
البقاء ،وظل صدى امسها يرتدد يف آفاق الزمان .أفال تستحق
هــذه املـرأة أن تكــون قــدوة للنســاء ،بــل وللرجــال كذلــك ،يف
عاملنــا اليــوم الــذي فقــد النمــاذج الصاحلــة لالقتــداء ،ومل تبعدهــا
واجباهتــا كامـرأة عــن تقــدمي خدمــات جليلــة جملتمعهــا وألمتهــا
اإلســامية بــل للحضــارة اإلنســانية ككل.
29

الحريات المدنية

حقوق اإلنسان

َ َ ُّ ٌ
ْ
تشبث ِبالمَ قعَ ِد،
أَ ْم بالحَ ِّ
َاة؟!
ق ِفي الحَ ي ِ
ِ
األول مــن ديســمرب مــن عــام  ،1955اتريــخ ال يــكاد ُيحــى
مــن ذاكــرة العــامل ،حــن اســتقلت الســيدة األمريكيــة
ذات األصــول اإلفريقيــة« ،روزا ابركــس»  ،Roza Parksاحلافلــة
كعادهتــا يف طريــق عودهتــا مــن العمــل يف اخلياطــة للمنــزل،
لتســتقل املقعــد الوحيــد الشــاغر حينهــا ،قبــل أن يصعــد أحــد
الــركاب مــن ذوي البشــرة البيضــاء ،وأيمرهــا بــرك الكرســي لــه،
وذلــك مبوجــب القانــون األمريكــي يف اخلمســينيات الــذي يلــزم
الســود ابلتخلــي عــن مقاعدهــم للبيــض يف األماكــن العامــة.
وينــص قانــون واليــة أالابمــا علــى أنــه يف حــال َشــغل كافــة
املقاعــد يف أيــة حافلــة ابلــركاب ،يتوجــب علــى ذوي البشــرة
الســمراء إخــاء مقاعدهــم للــركاب البيــض ..كانــت روزا ،إىل
جانــب عملهــا يف اخلياطــة انشــطة مثــل زوجهــا تنــادي حبقــوق
دعــم امللونــن (كمــا يُشــار إليهــم يف أمريــكا آنــذاك) ،لقــد
رأت تصــرف الراكــب األبيــض تصرفــا عنص ـراي واضحــا ،لــذا
مل تســتجب لنــداءات الــركاب وســائق احلافلــة ،لتدفــع الثمــن
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إبلقائهــا يف الســجن بتهمــة عصيــان قانــون الواليــة .ومل تعلــم
حينها أن صنيعها هذا قد فقع ُدمل الظلم والتمييز العنصري
املتغلــل يف صلــب القانــون األمريكــي.
وعلــى إثــر هــذا احلــادث امتنــع الســود عــن ركــوب احلافــات مــدة
 381يومــا حــى صــدر ق ـرار احملكمــة العليــا يف واشــنطن عــام
1956م الــذي حــرم التمييــز العنصــري يف احلافــات ،مث تــاه
قانــون احل ـرايت املدنيــة عــام 1964م الــذي حــرم التمييــز علــى
أســاس العــرق.
يــرى البعــض أن موقــف روزا بعصياهنــا بنــدا مــن القانــون ،وإن
كان ظاملــا ،حيــط مــن نُبــل قضيتهــا ،قــد يكــون هــذا املوقــف
صائبــا ،ولكــن ليــس إىل درجــة احلــط مــن نُبــل هــذه القضيــة
اإلنســانية.
بنفــس درجــة اإلهلــام الــي أحدثهــا موقــف روزا الشــجاع ،الــذي
أصبــح اترخييــا فيمــا بعــد ،جــاء رد الفعــل مــن جانــب الســود
والبيــض املناهضــن للعنصريــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة،
حيــث قاطــع اآلالف حافــات النقــل لعــام كامــل ،واعتصــم
احلقوقيــون ج ـراء تلــك احلادثــة ،ويف مقدمتهــم الناشــط الشــهري
يف جمــال حقــوق اإلنســان« ،مارتــن لوثــر كينــج» .بعــض مــن

”

كتب ـوا وحتدث ـوا عــن احلادثــة
يصفــون ذلــك االمتنــاع العــام
إض ـرااب ،وليــس مــن العــدل
دعوتــه كذلــك ،ألن امتنــاع
املــرء عــن أن تطــأ قدمــاه
مــكاان يُهــان فيــه ليــس إضـرااب حبــال ،إمنــا هــو مــن قبيــل االســتغناء
عــن املض ـرات.
علــى أيــة حــال ،يبــدو أن ردود الفعــل اإلجيابيــة علــى حادثــة روزا
أجــدت نفعــا ،فقــد أفرجــت الســلطات مــع الضغــوط احمليطــة،
عــن روزا ،ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد ،بــل تغــرت القوانــن
بســبب موقفهــا املثــايل ،ففــي هنايــة عــام  ،1956أي بعــد مضــي
عــام علــى حادثــة روزا ،ألغــت احملكمــة الدســتورية األمريكيــة،
مبــدأ التفرقــة الســائد يف وســائل النقــل العامــة.
مل متــر الســنوات التاليــة يف ســام علــى روزا ،حيــث تعرضــت
لتهديــدات عــدة ابالغتيــال ،إال أن ذلــك مل حيــل دون مواصلتهــا
مســعاها النبيــل يف الدفــاع عــن حقــوق امللونــن ،منحهــا جوائــز
تقديريــة عــدة يف الكثــر مــن الــدول ،إضافــة إىل لقــب «أم حركــة
احلقــوق املدنيــة» ،الــذي اعتــزت بــه للغايــة ،حــى وافتهــا املنيــة يف
عــام  ،2005عــن عمــر يناهــز ال ـ  92عامــا ،لتــرك العــامل ولــو
أفضــل قليــا عمــا كان عليــه ،والســر يعــود لرفضهــا التخلــي عــن
مبادئهــا ،مهمــا كانــت الظــروف.
إن ممــا يؤســف لــه أن حــادث روزا كان قــد وقــع عــام ،1955
أي بعــد مضــي ســبع ســنني علــى األقــل مــن صــدور اإلعــان

يــرى البعــض أن موقــف روزا بعصيانهــا بنــدا
مــن القانــون ،وإن كان ظاملــا ،يحــط مــن نُبــل قضيتهــا،
قــد يكــون هــذا املوقــف صائبــا ،ولكــن ليــس إىل درجــة
الحــط مــن نُبــل هــذه القضيــة اإلنســانية.

”

العاملــي حلقــوق اإلنســان عــام  ،1948والــذي تنــص مادتــه
مجيعــا س ـواءٌ أمــام القانــون ،وهــم
الســابعة علــى أن « النــاس ً
يتســاوون يف حـ ِّـق التمتُّــع حبمايــة القانــون دومنــا متييــز ،كمــا
ي متييــز ينتهــك هــذا
يتســاوون يف حـ ِّـق التمتُّــع ابحلمايــة مــن أ ِّ
ي حتريــض علــى مثــل هــذا التمييــز» ،يعــي
اإلعــا َن ومــن أ ِّ
ابلضــرورة أن املواطنــن الســود األمريكيــن ظلـوا إىل وقــت قريــب
يُنظــر إليهــم علــى أهنــم ليس ـوا بش ـرا أصــا ،حبيــث مل يســتحقوا
التمتــع بذلــك اإلعــان.

”

إن مــا يؤســف لــه أن حــادث روزا كان قــد وقــع عــام  ،1955أي بعــد مــي ســبع ســنني عــى األقــل
مــن صــدور اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــام  ،1948الــذي تنــص مادتــه الســابعة عــى أن « النــاس
جمي ًعــا ســوا ٌء أمــام القانــون ،وهــم يتســاوون يف حـ ِّـق التم ُّتــع بحاميــة القانــون دومنــا متييــز...

”
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روايات عن سوانح وأخالق سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني
اإلمام المهدي والمسيح الموعود عليه السالم،
جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب «سيرة المهدي»
تعريب الداعية محمد طاهر نديم
* العناوين الجانبية من إضافة أسرة "التقوى»

 -453إهلام «ينجيك من الغم» ومناسبته
بســم هللا الرمحــن الرحيــم .أنبــأين املولــوي رحيــم خبــش القاطــن
فــی قریــة «تلونــدي جهنغــان» خطّيًــا ،فقــال :كنــت يف
قــاداين عنــد املســيح املوعــود  إذ قــال يل حضرتــه:
توجــه حضرتــه َعب ـْ َـر الســوق الكبــر
تعـ َ
ـال نتن ــزه قليــا .فقــد ّ
إىل املنطقــة الــي تقــع فيهــا اآلن اثنويــة «تعليــم اإلســام».
فلما رجع إىل املدينة بعد التنـزه قال :تلقيت الوحي التايل:
«ينجيــك مــن الغــم ،وكان ربــك قدي ـرا».
وقــال  :ليــس عنــدان هـ ّـم وال غـ ّـم بفضــل هللا تعــاىل،
ولعلــه يصيبنــا يف املســتقبل.
وملا وصل  إىل بيته جاء شــخص من «أمرتســر» خيربه
ـص خامتــه الــذي بعــث بــه إىل حكيــم حممــد ش ـريف
أن فـ ّ
أبمرتســر لينقــش عليــه «أليــس هللا بــكاف عبــده» قــد فُِقـ َـد.
كمــا جــاء هــذا الشــخص بورقــة مــن أوراق كتــاب «الرباهــن
األمحديــة» ،وكانــت طباعتهــا رديئــة وغــر مقــروءة .فلمــا علِم
 بذلــك أصابــه غـ ّـم شــديد ،وقــال :إن حكيــم حممــد
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شـريف مــن أصدقائنــا وهــو مصــاب بــداء يف القلــب ،فلرمبــا
أصابــه القلــق الكثــر جـراء فقــدان هــذا الفــص ،وأخشــى أن
يــؤدي ذلــك إىل تفاقــم مرضــه .وقــال عــن أوراق الرباهــن
األمحديــة :إهنــا طباعــة رديئــة ،وهــذا يعــي أن طباعــة الكتــاب
ســيئة جــدًّا ولــن حيفــل النــاس بقراءتــه علــى هــذا الشــكل،
وليــس لدينــا نقــود لنطلــب طباعتــه مــرة اثنيــة .ابختصــار،
توجــه حضرتــه إىل «بطالــه» مشــيًا علــى األقــدام ،فرافقتــه
أان وشــخصان آخ ـران موجــودان هنــاك .فلمــا وصلنــا إىل
تكيــة «ديواني ـوال» أمــر حضرتــه إبقامــة الصــاة ،وقــال يل
حضرتــه :صـ ّـل بنــا اي رحيــم خبــش! فصليــت إمامــا هلــم صــاة
فارقـَنَــا الشــخصان اللــذان
الظهــر والعصــر ً
مجعــا ،وبعــد ذلــك َ
رافقــاان أمــا حضرتــه وأان فركبنــا القطــار مــن «بطالــة» ووصلنــا
إىل «أمرتســر» .فلمــا وصلنــا إىل بيــت الســيد حكيــم قــال
ـرورا :كان فــص خامتــك قــد ضــاع ،ولكــي وجدتُــه
ف ِر ًحــا مسـ ً
للتـ ّـو .مث ملــا ذهــب  إىل املطبعــة ورأى الكتــاب وجــد
بشـَـران هللا تعــاىل ســل ًفا
أنــه يُطبَــع طباعــة جيــدة ،فقــال :لقــد ّ

أبنــه ســينجينا مــن الغــم ،فهــذا هــو ذلــك الغــم.
مث قــال يل حضرتــه :تعــال اي رحيــم خبــش نذهــب للن ــزهة يف
حديقــة «رام ابغ» .فســألته أثنــاء الن ــزهة خــارج املدينــة :هــل
يقــوم أوليــاء هللا أيضــا ابلتن ــزه يف احلدائــق؟ أفــا يقضــون ليلهــم
وهنارهــم يف العبــادة؟ قــال حضرتــه :نزهــة احلديقــة ليســت
ممنوعــة .مث ســرد يل حكايــة أحــد الصلحــاء أبنــه ظــل منشــغال
يف العبــادة طـوال حياتــه ،فلمــا بلــغ آخــر عمــره خطــر ببالــه أن
يــرك أعمــاال حســنة وراءه فعــزم علــى أتليــف كتــاب .ولكنــه ملــا
جلــس لتأليفــه مل يســتطع أن يضــرب مثــاال للحســنة والســيئة
واجل ـزاء والعقــاب وغريهــا لتفهيــم النــاس ألنــه مل يــر مــن الدنيــا
شــيئًا ،فاضطـّـر إىل التجـوال يف الدنيــا والنظــر فيهــا ،وقــد حضــر
املهرجــاانت الدنيويــة أيضــا .مث قــال مبتسـ ًـما :اي ســيد رحيــم
خبــش! لقــد ضربــت أان أيضــا َمثَـ َـل الــوردة يف الرباهــن األمحديــة.
أقــول :يبــدو أن هــذا احلــدث مــن عــام  1882أو  1883أو
 ،1884ألن هــذا هــو زمــن طباعــة الرباهــن األمحديــة .ولكــن
مــا يدهشــي هــو أن هــذه الروايــة تقــول أنــه وقــع يف زمــن إعــداد
فــص خــامت «أليــس هللا بــكاف عبــده» أيضــا ،يف حــن أنــه
موضحــا
يتضــح مــن كتــاابت حضرتــه ( وإن مل يكــن األمــر
ً
بصراحــة اتمــة) أنــه وقــع ملــا تــويف ج ـ ّدان؛ إذ قبــل وفاتــه تلقــى
حضرتــه هــذا الوحــي وطلــب حضرتــه يف ذلــك الوقــت نفســه
إعــداد هــذا اخلــامت .فإمــا أن مــا يتعلــق إبعــداد فــص اخلــامت يف
هــذه الروايــة هــو حــدث منفصــل ،أو رمبــا طلــب حضرتــه إعــداد
هــذا الفــص مرتــن ،أو قــد يكــون اإلعــداد األول هلــذا الفــص
قــد متّ يف زمــن طباعــة الرباهــن األمحديــة .أي أنــه كان قــد تلقــى
هــذا الوحــي يف  1876عنــد وفــاة جــدان إال أنــه طلــب صنــع
هــذا اخلــامت بعــد بضــع ســنوات .وإذا سـلّمنا بصحــة هــذه الروايــة
فــإن الصــورة األخــرة تبــدو أصــوب ،وهللا أعلــم.

 -454هيبة املسيح املوعود وحفاظة هللا تعاىل حلضرته
بســم هللا الرمحــن الرحيــم .روى القاضــي حممــد يوســف
البيشــاوري خطيًّــا قــال :مسعــت اخلواجــه كمــال الديــن
يقــول :لقــد ســافر حضرتــه  مــرة إىل غورداســبور
َعب ـْ َـر بطالــة خــال متابعتــه لقضيــة مرفوعــة مــن قبــل
املولــوي كــرم ديــن هبــن ،وكان اخلواجــه كمــال الديــن
واملولــوي حممــد أحســن يركبــان معــه عربتــه ،أمــا اآلخرون
فكان ـوا خلفــه يف الع ـرابت األخــرى .اتفــق أن أتخــرت
العـرابت األخــرى وبقيــت عربــة حضرتــه وحيــدة ،وكان
خميمــا علــى
الوقــت ليــا والســماء غائم ـةً والظــام ً
املــكان .فلمــا تقدمــت العربــة مــن منطقــة «ودالــه»
إىل انحيــة «بطالــه» اعرتضهــا يف الطريــق بعــض قطــاع
الطرق وهم مســلحون ابلسـواطري والســكاكني وأحاطوا
بعربــة حضرتــه ،مث أخــذ كل واحــد حيــرض اآلخــر علــى
املبــادرة بشــن اهلجمــة دون أن يتقــدم أحدهــم .لقــد
مضــى وقــت يســر يف كالمهــم هــذا ،مث خــال ذلــك
وصلــت الع ـرابت الــي كانــت قــد ختلفــت ،فخــاف
قطــاع الطــرق والذوا ابلف ـرار.
يقــول القاضــي :كان اخلواجــه كمــال الديــن يقــول:
خاصــا خيــرج
ـعاعا ًّ
عندمــا جــاء قطــاع الطــرق رأيــت شـ ً
مــن جبهــة حضرتــه فيجعــل وجهــه منـ ّـوًرا.
أقــول :كث ـرا مــا كانــت تقــع ح ـوادث الســرقة والنهــب
يف الطريــق مــا بــن قــاداين وبطالــه .ولكــن كان هــذا
تصــرف خــاص مــن هللا تعــاىل حيــث ُرعــب قطــاع
ـرؤ أحــد علــى التقــدم.
الطــرق فلــم جيـ ْ
يقــول القاضــي :لقــد مسعــت هــذا مــن اخلواجــه كمــال
الديــن يف تلــك األايم يف بيشــاور.
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نواصل مــا مل نتمكــن مــن تغطيتــه يف العــدد الســابق حــول
تفاصيــل انتخــاب حضــرة نــور الديــن القرشــي كخليفــة أول
للمســيح املوعــود واإلمــام املهــدي عليــه الســام« .التقــوى»

اإلعالن من قبل «صدر أجنمن أمحدية»
بعــد ذلــك نشــر اخلواجــة كمــال الديــن ،بصفتــه ســكرتريا ل ـ
«صــدر أجنمــن أمحديــة» إعــاان ابســم مجيــع أعضــاء األجنمــن
جــاء فيــه:
«قبل أداء صالة اجلنازة على املســيح املوعود  بقاداين،
املسجلة يف كتيب «الوصية» ،ووف ًقا
وبناءً على وصاايه َّ 
القـراح أعضــاء مؤسســة «صــدر أجنمــن أمحديــة» املوجوديــن
أيضــا طب ًقــا ملشــورة أقــارب ســيدان املســيح
يف قــاداين ،و ً
املوعــود ٍ ،
وإبذن مــن الســيدة أم املؤمنــن ،فــإن كل القــوم
املوجوديــن بقــاداين ،البالــغ عددهــم حينئــذ  1200شــخصا،
ـاج احلرمــن الشـريفني احلكيــم
قــد أمجعـوا علــى قبــول ســيدان حـ ّ
نــور الديــن  -ســلمه هللا تعــاىل  -انئبًــا وخليف ـةً للمســيح
املوعــود  ،وابيع ـوا علــى يــده .وقــد حضــر هــذه املناســبة
مــن أعضــاء مؤسســة صــدر أجنمــن ،الســادةُ األفاضــل :الســيد
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املولــوي حممــد أحســن احملــرم ،الصاحبـزاده مــرزا بشــر الديــن
حممــود أمحــد احملــرم ،جنــاب النـواب حممــد علــي خــان احملــرم،
د .املــرزا يعقــوب بــك احملــرم ،د .ســيد حممــد حســن شــاه
احملــرم ،الســيد خليفــة رشــيد الديــن( .العبــد املتواضــع اخلواجــة
كمــال الديــن)».
«مــع أن حــادث وفــاة املســيح املوعــود  قــد وقــع فجــأة،
وأن الوقــت إلطــاع اإلخــوة علــى ذلــك كان ضيقــا جــدا،
ولكــن مــع ذلــك توافــد اإلخــوة مــن خمتلــف املــدن مبــا فيهــا:
انبالــه ،جالندهــر ،كفورهتلــة ،أمرتســار ،الهــور ،غوجرانوالــه،
وزيــر آابد ،جامــون ،غج ـرات ،بطالــه ،غورداســبور وغريهــا،
وصلّــت أعــداد كبــرة علــى املســيح املوعــود  صــاة اجلنــازة
ـجل عددهــم
يف الهــور وقــاداين .وكل هــؤالء احلضــور املسـ َّ
أعــاه قــد أمجع ـوا علــى قبوهلــم (نــور الديــن) احملــرم خليف ـةً
للمســيح املوعــود .ونبعــث هــذه الرســالة بغيــة إطــاع مجيــع
أفـراد اجلماعــة ،وأنــه يتحتــم عليهــم بعــد قراءهتــا أن يبايعـوا علــى
ـيح واملهــدي؛
الفــور علــى يــد ســيدان حكيـ ِم األمــة خليفـ ِـة املسـ ِ
إمــا ابملثــول أمــام حضرتــه شــخصيا ،أو عــن طريــق املراســلة».
كلمات البيعة:

لقــد أرفِقــت مــع اإلعــان أعــاه الكلمــات الــي أخــذ هبــا
ســيدان اخلليفــة األول  البيعــة ،وكانــت كمــا يلــي:
«أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله (ثالث مرات)
أابيــع اليــوم علــى يــد نــور الديــن علــى مجيــع الشــروط الــي
كان ســيدان املســيح املوعــود واملهــدي املعهــود أيخــذ البيعــة
عليهــا .وأقِـ ّـر أيضــا أنــي ســأحاول قصــارى جهــدي لتعلّــم
القــرآن الكــرمي وتعليمــه والعمــل بــه ،وكذلــك األحاديــث
الصحيحــة .وأكــون جاه ـزا قــدر االســتطاعة لنشــر اإلســام
ابملــال والنفــس .وســوف أواظــب علــى الــزكاة بــكل دقــة
وحــذر .وسأســعى إلنشــاء عالقــة احلــب بــن اإلخــوة.
أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه
ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب
رب إين
ُ
ِّ
فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.
ومبناســبة اجللســة عــام 1910م أضــاف  إىل كلمــات
البيعــة مــا يلــي:
«لــن أرتكــب الشــرك ،ولــن أســرق ،ولــن أقــرب الســيئات،
ولــن أهتــم أحــدا ،وســأهتم ابألوالد الصغــار .وســأواظب علــى
الصل ـوات وســأكون مســتعدا ألداء الــزكاة واحلــج حبســب
قــدرايت».
وقــال أبين كنــت أريــد أن أضيــف أيضــا« :ســوف ننشــر احملبــة
بيننــا» ،ولكنــي أرى أن النــاس يف بعــض األحيــان يتشــاجرون
فيما بينهم ،فخشيت أن خيالفوا العهد بعد إبرامه ،وإخالف
العهــد يــؤدي إىل النفــاق».

حضرة احلافط املولوي احلكيم
نور الدين البهريوي 
إمجاع اجلماعة على خالفته 

ذكران أن اجلماعة املوجودة يف قاداين البالغ عددهم 1200
شــخص قــد ابيع ـوا ســيدان اخلليفــة األول  ابإلمجــاع،
وإلطــاع األمحديــن يف اخلــارج ،نُشــر إعــان يف اجلرائــد
مثــل جريــدة «بــدر» وجريــدة «احلكــم» طُلــب فيــه أن يبايــع
اإلخــوة مجيعــا؛ إمــا ابحلضــور شــخصيا أو عــن طريــق املراســلة.
فلــم يلبــث وصــول هــذا اإلعــان إىل األمحديــن حيثمــا كانـوا
حــى ابيعــت اجلماعــة كلهــا ســيدان اخلليفــة األول  بــدون
اســتثناء .وهكــذا فقــد اجتمعــت اجلماعــة مــن جديــد يف مــدة
قصــرة جــدا حتــت رايــة واحــدة ،وخابــت آمــال املعانديــن
واملعارضــن الذيــن ظنـوا أن حيــاة اجلماعــة منوطــة حبيــاة ســيدان
املســيح املوعــود  فحســب ،وال يوجــد بعــده شــخص
ميكــن أن يوحدهــا علــى يــد واحــدة.
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ـور حبرفيتهــا ،ممــا يُوقعهــم
الســلف ،أيخــذو َن األمـ َ
يف أخطــاء فادحـ ٍـة ،وال َيــدو َن ِ
ألنفســهم َمــاذاً إال التأويــل،
َ
لكنهــم ال أيخــذو َن بـ ِـه ،بـ ْـل يتمســكو َن ابحلــرف ،ليَقع ـوا
ـول ابحلرفيـ ِـة والتأويــل يف آن واحـ ٍـد،
يف التَناقــض ،وهـ َـو القـ ُ
فيقولــو َن هــو يف السـ ِ
ـماء املاديــة ،مث تدرُكهــم فطرهتــم قائل ـةً هلــم
َ
«مــا هــذا الــكالم البائــس؟» فيقولــون :الســماءُ مــن الســمو.
واحلــق أ ّن هللا يف السـ ِ
ـماء ،ويف األرض ،وفيمــا بينهمــا ،لكــن
ُ
َ
األرض ومــا بينهمــا
ليســت (يف) الظرفيــة ،مبعــى أ ّن الســماءَ و َ
ِ
ـى أهنــا ال حتويــه ،ألهنــا َملوقاتُــه ،وهـ َـو
ـت (ظروف ـاً) هلل ،مبعـ ٰ
ليسـ ْ
ِ
ـف للمخلــوق أ ْن حيــوي اخلالـ َـق،
أكــرُ منهــا وأعظـ ُـم وأجـ ّـل ،فكيـ َ
وكيــف للمحــدود أ ْن حيتــوي علــى الـ ِ
ـذات العليــة غــر احملــدودة؟،
ٰ
َ
ِ
ـى العــرش
ـى الكرسـ ّـي العلــم كمــا قــال ابـ ُـن َعبــاس ،ومعـ ٰ
وإمنــا َمعـ ٰ
ـى كونـ ِـه يف
أمســاؤهُ وصفاتــهُ الــي يَتجلـ ٰـى هبــا علـ ٰـى الكائنــات ،ومعـ ٰ
ِ
الســماء واألرض ومــا بَينهمــا أ ّن َمــن أر َاد أ ْن يَبحـ َ
ـث عنــهُ َوجــدهُ
َ
ـود يف بَديــع خلقـ ِـه ،الــذي
ـ
ج
مو
ـو
ـ
ه
ف
ـات،
ـ
ق
املخلو
ـك
ـ
ل
ت
يف
ا
ـ
ي
تجل
ُم ً
َ
ٌ
يتفـ ِ
ـدل عليـ ِـه ،وأل ّن
وعواملــهُ تـ ُ
ُ
ـرد بــه َوحـ َـدهُ ،وال ينازعــهُ فيــه غــرهَُ ،
ِ
ِ
ِ
ـب
ـب الفطــرة الســليمة البـ َّـد أ ْن يـُـدرَك أنــهُ هـ َـو وحــدهُ صاحـ ُ
صاحـ َ
ـوم
ومدبـ ُـر شــؤوهنا ،وأهنــا مجيعـاً َملوقاتــه ،خاضعـةً لــه ،تقـ ُ
أم ِرهــاُ ،
وييطهــا علمــه وخربتــه وهيمنتــه ،وهـ َـو احلاكـ ُـم الواحـ ُـد
بقيوميتـ ِـهُ ،
أصوهلــا يف كل
هلــا ،وال تُقطـ ُـع مــن لينـ ٍـة وال تـُ ُ
ـرك قائم ـةً علـ ٰـى ُ
)1
ِ
ِ
﴿وُهـ َـو َم َع ُكـ ْـم أَيْـ َـن َمــا ُكنـْتُـ ْـم﴾
تلـ َ
ـك العـوامل إال أبمــره ومشــيئته َ :
()2
ب إِلَْيـ ِـه ِمـ ْـن َحْبـ ِـل الْ َوِريـ ِـد﴾
﴿وُهـ َـو الَّـ ِـذي ِف
﴿وَْنـ ُـن أَق ـْ َـر ُ
َ
َ
()3
السـ َـم ِاء إِلَــهٌ َوِف ْال َْر ِ
ض إِلَــهٌ﴾
َّ
اخلطــأ الــذي وقــع فيــه اجملســمة واملعطلــة علــى حــد س ـواء أهنــم
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ـس
أرادوا أن يقيسـوا ذات هللا علــى ذواهتــم ،ونسـوا قولــهَ تعــا ٰىل ﴿لَْيـ َ
َك ِمثْلِـ ِـه َشـ ْـيءٌ﴾ ( .)4أمــا مــا يســمونهُ (عقيــدةُ أهــل السـ ِـنة واجلماعـ ِـة،
أو عقيــدة السـ ِ
ـت إجتهاداهتــم الــي بلَغتهــا قدراهتــم
ـلف) فتلـ َ
ـك كانـ ْ
ـتقام هلـ ُـم إمياهنــم ،وقويــت عالقاهتـ ُـم برهبــم مبــا
يف أزماهنــم ،وقــد اسـ َ
َوصل ـوا إليـ ِـه ِمــن أفهــام وشــروحات ،وهـ ْـم مأجــورو َن عليهــا ،لكنهــا
ـت يف
ـت هــي الديــن ،لكنهــا حمـ ٌ
ـاوالت لفهــم الديــنُ ،رمبــا أصابـ ْ
ليسـ ْ
ـت حجـةً علـ ٰـى
ـام ليسـ ْ
شــيء ،ورمبــا أخطــأت يف أشــياء ،وتلــك األفهـ ُ
ـى آخ ـ ِر الدهــر ،وكأ ّن هللاَ ملْ َيلـ ْـق لفه ـ ِم دينـ ِـه إال
النــاس َجيع ـاً حـ ٰ
ـام
لســكان العــامل ِمــن بعدهــم عقـ ٌ
ـول تعــي ،وأفهـ ٌ
ـس ُ
َمـ ْـن َســلف ،وليـ َ
تـُـدرك ،وكأنــه ال مالبســات زمانيــة وال مكانيــة تقتضــي التجديـ َـد
ملراعـ ِ
ـاة مقتضـ ٰـى احلــال ،إذاً خللــق النــاس مجيعـاً بعــد أهــل السـ ِ
ـلف بــا
َ َ
عقــول أصـاً ،ألهنــم لــن يكونـوا يف حاجــة إليهــا ،فقــد قيــل يف الديــن
ـس عليهــم إال االتبــاع األعمــى األصــم األبكــم؟؟!
كل شــيء ،وليـ َ
يقول لكل و ٍ
احد:
ال يز ُال القرآ ُن الكرمي ُ
()5
يسران القرآن للذكر فهل من ُم ّدكر﴾
﴿ولقد ّ
()6
ـى الَتذكــر
وال يـز ُال يقـ ُ
ـول ﴿أفَـ َـا يـَتَ َدب ـَُّـرو َن الْ ُقـ ْـرآ َن﴾ واإل ّدكار ،مبعـ ٰ
ِ ِ
ِ ِ
ـى
ـور مــن ائتُمـَـر بــه حـ ٰ
والتّدبـُـر يف كتــاب هللا مــا ز َال أمـراً قرآنيـاً مأجـ ٌ
ِ
ِ
ـبب الــذي دفـ َـع ابإلمــام الشــافعي بكتابـ ِـة
قيــام الســاعة ،وإال فمــا السـ ُ
ِ ِ
ـس
مذهبـ ِـه الفقهــي مــرةً أخـ ٰ
ـرى بعـ َـد هجرتــه مــن العـراق إىل مصــر ،وليـ َ
الفــرق بــن مذهبــه األول ومذهبـ ِـه الثــاين إال كيلومـر ٍ
ات وبضــع ســنني
ـدة يف حيـ ِ
ـدة وطبــاع شــبه واحـ ٍ
يف وطــن واحــد ولغـ ٍـة واحـ ٍ
ـاة شــخص
واحــد؟! إ ّن يف ذلــك لعــرة!
ـول ابنتهـ ِ
ـى القـ ِ
ـاء ُكل قَــول لقائــل بعـ َـد مــا قيــل إفــاس القــرآن
ومعـ ٰ
وانقضـ ِ
ـاء معانيــه علـ ٰـى يــد َمــن َســبقوان أبلــف عــام ،وهــذا خطــأ قاتـ ٌـل،
ِ
ِ
ـب
إمنــا مــن َعظمــة القــرآن الكــرمي أنــه تتجـ ُ
ـدد فيوضــهُ وعطاءاتــهُ حسـ َ
ِ ٍ
ُمقتضـ ٰـى ُكل زمــان ومــكان ،ومــن عظمــة ُم ّمــد أ ّن يكــو َن لــه خلفــاءُ
وأتبــاع أعظـ َـم مــن أنبيــاء بــي إس ـرائيل أيض ـاً ،ألنــه هــو كا َن وحــدهُ
أكملهــم ،فالبـ ّد خللفائـ ِـه أ ْن يكونـوا أعظـ َـم
أعظمهــم و ُ
َخــامتَ النبيــن ،و َ
ِ
ِ
ـيح
أكملهــم ،ومــن أجــل ذلــك كا َن اإلمـ ُ
ـدي واملَسـ ُ
اخللفــاء و َ
ـام الَمهـ ُ
ٍ
ِ
املوعـ ُ
ـود مــن املُسـ َ
ـلمني ،ال مــن غريهــم ،بربكــة اتّبــاع حممــد خــامتَ
النبيــن عليــه ألــف صـ ٍ
ـاة وحتيـ ٍـةُ ،هدينــا وإايكــم إىل صـراط مســتقيم.
ُ
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