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عبادة بربوش
إخــاء املســؤولية :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» ت َ ِب َعاتــه.

يف هــذا العــدد :اســتعادة العــر الذهبــي لإلســام حلــم يتحقــق
تحــت الريــادة الحكيمــة للخالفــة اإلســامية األحمديــة ،فحصــول
ابــن األحمديــة البــار الدكتــور عبــد الســام عــى جائــزة نوبــل
يف الفيزيــاء بدايــ ُة األمــل .و أول ترصيــح لــه كان :الهــدف
األســايس مــن هــذا اإلنجــاز أن يســرجع الباحــث املســلم الثقــة
يف نفســه لــدى الخــوض يف مجــال البحــث العلمــي ،كــا و يــرز
العــدد تطلعــات الخالفــة ملزيــد مــن اإلنجــازات ،ويق ـدّم بعضً ــا
مــن وصايــا إمــام ال ّزمــان ،ويســلط الضــوء عــى الخطــر الفتــاك
«االكتئــاب» الــذي يحصــد حيــاة الكثرييــن ،فــا الحــل؟!
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النهل مــن معــارف الوحــي املتنــزل علــى أنبيــاء هللا
تعــاىل وحمدَّثيــه يضعنــا أمــام اعتقــاد ،أو لنقــل
"فرضيــة" ،مفادهــا أن مــا ينتــاب الفــرد مــن أســقام نفســية
ال بــد وأن اجملتمعــات معرضــة لــه كذلــك ،ولكــن علــى
نطاق أوسع ،وهذا مكمن اخلطورة ،فعالج جمتمع كامل
ليــس بنفــس بســاطة عــاج فــرد واحــد ،كمــا أن الطهــي
إلطعــام حمفــل كبــر ليــس كالطهــي إلطعــام نفــر قليــل.
ولقــد عُنيــت كلمــات الوحــي بعــاج األســقام النفســية
علــى كال املســتويني دون متييــز بينهمــا ،ذلــك ألن الــداء
هو نفســه والدواء هو نفســه كذلك يف احلالني كلتيهما،
سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي.
والناظــر إىل واقــع األمـراض النفســية يف هــذا العصــر جيــد
االكتئــاب هــو البــاب املــؤدي إىل أغلبهــا ،لــذا كان
حضــر هلــذا الــداء
مــن تدبــر احلكيــم العليــم  أن ّ
دواءه ســل ًفا ،حــى قبــل أن تــدرك البشـرية ماهيــة املــرض
النفســي أصـاً ،بــل كان املريــض النفســي قدميـًـا يعامــل
على أنه ضحية ت ـَل ـَبُّس اجلن ،كما هو شائع يف العديد
مــن اجملتمعــات يف هــذا العصــر ،ويُ ِرجــع مؤرخــو العلــم
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بــداايت علــم النفــس التجريــي إىل أواســط القــرن التاســع
عشــر ،حيــث كانــت العلــوم النَّفسـيَّة مــن قبــل جــزءًا مــن
علــم الفلســفة قبــل أن تســتقل بذاهتــا منــذ أقــل مــن قرنــن
مــن الزمــان .نســتنتج مــن هــذا أن الوحــي اإلهلــي كان
وال زال الســباق حنــو آفــاق املعــارف اجلديــدة يف شــى
اجملــاالت ،أفــا يتضــح مــن هــذا االســتنتاج ومقدماتــه،
علــى األقــل ،شــيء مــن قيمــة الوحــي اإلهلــي ،والــذي
ينبغــي أخــذه علــى حممــل املوضوعيــة مــن قِبــل أصحــاب
النزعــة املاديــة؟! فممــا يؤســف لــه أن هــؤالء املاديــن طاملــا
يتلقفــون القطــع األدبيــة اإلنســانية ابلتقديــر والتبجيــل،
ويســارعون إىل حبثهــا ومتحيصهــا ،بينمــا نراهــم ال ينحــون
نفــس املنحــى إزاء مــا يعلــن عــن نفســه بوصفــه وحيًــا
إهليًــا؟! مــع أن كلمــات ذلــك الوحــي تعلــن يف أكثــر مــن
مناســبة اتفاقهــا والكشــوف العلميــة املتوصــل إليهــا ،علــى
آيتِنَــا ِف
﴿ســنُ ِري ِه ْم َ
ســبيل املثــال ال احلصــر قولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
الـ ُّـق أَوَل ي ْكـ ِ
ـف
ْالفَــاق َوِف أَنـُْفسـ ِه ْم َحـ َّـى يـَتـَب ـََّ َ
ـن َلـُ ْـم أَنـَّـهُ َْ َ ْ َ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد﴾ (فصلت .)54 :هذا
بَِربِّ َ
وقــد تصــدر القــرآن الكــرمي يف اآلونــة األخــرة تصنيــف
جامعــة «هارفــارد» األمريكيــة كأفضــل
كتــاب للعدالــة يف العــامل ،حيــث وضع ـوا

علــى مدخــل مكتبــة كليــة احلقــوق الرتمجــة اإلجنليزيــة
آليــة مــن ســورة النســاء:
﴿ي أَيـُّهــا الَّ ِذيــن آمنـوا ُكونـُوا قـ َّو ِامــن ِبلْ ِقسـ ِـط شــه َداء َِِّ
ل
َ َُ
َ َ
َ َ ْ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن إ ْن يَ ُكـ ْـن َغنيًّــا
َولَـ ْـو َعلَــى أَنـُْفسـ ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْـ ِن َو ْالَقـَْربِـ َ
ِ
ـاللُ أ َْوَل بِِ َمــا﴾.
ـرا فَـ َّ
أ َْو فَقـ ً
ويف هــذا املقــام نــود أن ندعــو ذوي االجتاهــات املاديــة
بشــكل خــاص إىل إعــادة النظــر يف مســألة القيــم العليــا
عمومــا.
إىل القــرآن كنقطــة انطــاق يف أحباثــه العلميــة ..إننــا ال
الــي يشــتمل عليهــا الوحــي اإلهلــي ً
وجملــة التقــوى بطريقتهــا اخلاصــة ،وبصفتهــا لســان نســعى أبـ ًـدا مــن وراء هــذا القــول إىل ترويــج مــا يدعــوه
حــال األمحديــة ،أي اإلســام احلقيقــي ،ابلعربيــة ،تُعــى البعــض مبواضيــع اإلعجــاز العلمــي ،وإن كنــا نشــهد
إبظهــار االنســجام اجلامــع بــن العلــم والوحــي ،فينتقــي حبقيقــة اإلعجــاز القــرآين ،ليــس فقــط مــن الناحيــة العلميــة
ـاب فريـ ًـدا حلضــرة إمــام الوقــت ،اخلليفــة بــل ومــن كافــة النواحــي ،إمنــا اختالفنــا مــع ظــن بعــض
فريــق حتريرهــا خطـ ً
اخلامــس للمســيح املوعــود  ،مبناســبة عقــد أول مؤمتــر دعــاة اإلعجــاز أن القــرآن كتــاب علــوم طبيعيــة يتضمــن
للجمعية اإلســامية األمحدية للبحوث ( )AMRAوالذي تفاصيلهــا وتشــعباهتا..
ـودا مــن تســع دول حــول العــامل ،وكان هــذا ويلــي كلمــة حضرتــه يف هــذا العــدد مــادةٌ مقالي ـةٌ
اســتقطب وفـ ً
ـهودا بــن فيــه حضرتــه خــال كلمتــه هتافــت تعــى إبب ـراز حقيقــة انســجام اإلســام مــع احلقائــق
حــداثً مشـ ً
كتشــف بعــد ،مــن
القــول ابلتعــارض بــن احلقائــق العلميــة والنــص القــرآين ،العلميــة ،مــا اكتُشــف منهــا ومــا مل يُ َ
ـرا إىل إق ـرار العديــد مــن العلمــاء واملؤرخــن الغربيــن منطلــق أن القــرآن قــول هللا املســطور ،والكــون فعــل هللا
مشـ ً
هبــذا الصــدد ،وداعيًــا أبنــاء مجاعتــه إىل إحيــاء منــوذج املنظــور ،وال بــد مــن اتفــاق قــول هللا تعــاىل مــع فعلــه،
الدكتــور حممــد عبــد الســام وتكـراره ،كأول مســلم علــى إذ صــدرا مــن املصــدر ذاتــه.
اإلطــاق حصــل علــى وجديــر بالذكــر أن عظمــة وجــال منــوذج نوبــل عبد الســام نســأل العليــم احلكيــم
جائــزة نوبــل يف جمــال ال يتجــى يف مجــرد نيلــه الجائــزة ،وإمنــا يف إرجاعــه الفضــل تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا،
علمــي (الفي ـزايء) ،يف نيلهــا إىل القــرآن كنقطــة انطــاق يف أبحاثــه العلميــة ..ويعلمنــا مــا ينفعنــا ،وجيعــل
وجديــر ابلذكــر أن
منــا وأبنائنــا منــاذج تظهــر
عظمــة ومجــال منــوذج نوبــل عبــد الســام ال يتجلــى يف علــى أيديهــم عظمــة اإلســام كمــا أظهرهــا ثـُلَّ ـةٌ ِمـ َـن
ِ
جمــرد نيلــه اجلائــزة ،وإمنــا يف إرجاعــه الفضــل يف نيلهــا
ـنَ ،وثـُلَّ ـةٌ ِمـ َـن ْال ِخ ِريـ َـن ،آمــن.
ْال ََّولـ َ

”

قيمة الوحي

القرآن منبع العلوم

”
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ادعوا الله باالسم
المالئم لمطلبكم

               

          

         

              

            
               
  

aj

﴿قُــل ِ
آمنُــوا بِـ ِـه أ َْو َل تـُْؤِمنُــوا إِ َّن الَّ ِذيـ َـن أُوتُــوا ال ِْع ْلـ َـم ِمـ ْـن قـَْبلِ ِه
ْ
إِ َذا يـتـلَى َعلَْي ِهم َِي ُّرو َن لِ ْلَ ْذقَ ِ
ان ُس َّج ًدا﴾ (اإلسراء )108
ُْ
ْ

شرح الكلمات:
األذقــان :مجـ ُـع َّ
جمتمــع اللَّحيَــن ِمــن أســفلِهما.
الذقَــن وهــو َ
"مثـَْقل استعا َن ب َذقَنِه" ،يُضرب ملن استعان َّ
أبذل
ويف املثلٌ ُ :
َ
منــه (األقــرب) .فقولــه تعــاىل ﴿خيـ ّـرون لألذقــان﴾ إشــارة إىل
غايــة تذلُّلهــم.
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حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

أمــام هللا تعــاىل .بينمــا جنــد بعــض األمــم ،كالنصــارى وغريهــم،
يرفعــون وجوههــم إىل األعلــى حــن ينحنــون للســجود إىل
األســفل ،فنجــد يف الصــور املســيحية أهنــم رمس ـوا ســيدان
عيســى ومــرمي عليهمــا الســام يف حالــة العبــادة وقــد رفعــا
وجههمــا إىل الســماء.
َ

املســلمني وجناحهــم.
كمــا تتضمــن كلمــة ﴿ســبحان﴾ إشــارة أخــرى وهــي
التأكيــد علــى انتصــار املســلمني وهــاك الكفــار ،ألن عــدم
انتصارهــم يــؤدي إىل الطعــن يف قُ ّدوســية هللا وســبوحيته
.

ـول﴾
﴿ويـَُقولُــو َن ُسـ ْـب َحا َن َربِّنَــا إِ ْن َكا َن َو ْع ـ ُد َربِّنَــا ل ََم ْفعُـ ً
َ
(اإلس ـراء )109

﴿وَِيـ ُّـرو َن لِ ْلَ ْذقَـ ِ
ـوعا﴾ (اإلسـراء
ـان يـَْب ُكــو َن َويَ ِزي ُد ُهـ ْـم ُخ ُ
شـ ً
َ

التفسري:
لقــد دلــت هــذه اآليــة دالل ـةً واضح ـةً علــى أن اآلايت
الســابقة تضمنــت وعــود رقــي املؤمنــن ،وأن "اإلس ـراء" مل
يكــن جمــرد خــر عــن حــادث ،بــل كان وعـ ًـدا لغلبــة النــي
 واملؤمنــن ،حيــث قــال هللا تعــاىل يف مســتهل هــذه
أيضــا قــال
الســورة ﴿ســبحان الــذي أَسـَـرى بعبــده﴾ ،وهنــا ً
تنبيهــا إىل أنــه قــد قطــع هنــا وعـ ًـدا برقـ ِّـي
﴿ســبحان ربِّنــا﴾ً ،

)110

التفسري:
ـت الســجود ،حيــث
لقــد بــن هللا هنــا حالــة قلــب املؤمــن وقـ َ
أخــر أنــه يكــون عنــد الســجود يف أمســى مقــام اإلانبــة .إنــه
ـاجدا حــى تُســيل عيونــه
ال يســجد رايء ،بــل مــا إن خيـ ّـر سـ ً
الدمــوع مــن تلقائهــا.
ـرا ،بــل
كمــا أن مــن صفــات املؤمــن أن عبادتــه ال جتعلــه متكـ ً
اضعا.
يزيده سـ ُ
ـجوده خشـ ً
ـوعا وتو ً

التفسري:
اِعلَ ْم أن املراد من ﴿الذين أُوتُوا العلم﴾ ليس أهل الكتاب،
ألن الكتابيــن هــم أول املخاطَبــن يف هــذه الســورة ،وإمنــا
املـراد منــه املســلمون الذيــن أدركـوا احلقيقــة مــن قبــل ،أي قبــل
ن ــزول هــذه اآليــة ،وأيقنـوا بصــدق اإلســام ،وعلمـوا أن رقــي
العــامل منــوط اآلن ابتبــاع القــرآن الكــرمي.
أمــا قولــه تعــاىل َِ
﴿يـ ُّـرون لألذقــان﴾ فاعلــم أن الذقــن يكــون
يف أســفل الوجــه ،فاملـراد منــه الركــوع أو الســجود.
لقد عُلِّمنا هنا الطريقةَ اإلسالمية إلظهار اخلشوع واخلضوع
5

صفــة الرمحانيــة فادعــوه تعــاىل ابمســه الرمحــن ،ونفــس احلــال
﴿قُـ ِـل ا ْدعُــوا َّ
الر ْحَـ َـن أ ًَّي َمــا تَ ْدعُــوا
اللَ أَ ِو ا ْدعُــوا َّ
الوهــاب؛ ألن كل
ابلنســبة لصفاتــه الرحيــم والـ ّ
ـرزاق و ّ
ـك َوَل
فـَلَــهُ ْال ْ
ص َلتِـ َ
َسَــاءُ ا ْلُ ْسـ َـى َوَل َتْ َهـ ْـر بِ َ
األمســاء احلســى هــي ل ــه  ،فادعــوه ابالســم
ـك َسـبِ ًيل﴾ (اإلسـراء
ُتَافِـ ْ
ـن َذلِـ َ
ـت ِبَــا َوابـْتَـ ِغ ب ـَ َْ
ـت بنفســي أن
ـ
ب
ر
ج
ـد
ـ
ق
و
ـم.
ـ
ك
حلاجت
ـب
ـ
س
املنا
ّ ُ
)1110
الدعــاء علــى هــذا النحــو يكــون مؤثـِّ ًـرا جــدًّا.
ردا علــى ادعــاء
ـتبعد أن تكــون هــذه اآليــة ًّ
وليــس مبسـ َ
شرح الكلمات:
اليهــود مبعرفــة "االســم األعظــم" ..حيــث نبّــه هللا  أن
ـكالم وابلــكالم:
جهــر الـ َ
ال َت َهـ ْـرَ :
حتديــد اســم معــن مــن أمســاء هللا
ٌ
أعلنَــه .جهــر الصــوت :أعــاه لكل مطلب اسم مالئم
َ
َ
علــى أنــه "االســم األعظــم" خطـأٌ.
(األ قــرب).
من أسماء الله تعالى،
فعلــى اإلنســان أن ينــادي هللا
ِ
ـت
ـت بكالمــه وخافَـ
ـتَ :خ َفـ
ال ُتافـ ْ
َ
َ
تعــاىل ابســم يناســب حاجتَــه ،وإذا
فادعوه باالسم المالئم
َسـ َّـر َمنط َقــه .خ َفــت بصوتــه:
بــه :أ َ
مل حيضــره ذلــك االســم املناســب
يرفعه (األقرب).
خ َفضه وأخفاه ومل ْ
وقــت الدعــاء فليعلــم أن مجيــع أمسائــه  عظيمــة ،فليَ ْدعُــه
أبي منهــا ،وســوف يســتجيب هللا لــه نظـ ًـرا إىل حالتــه
التفسري:
القلبيــة.
كان احلديــث يف اآلايت املاضيــة يــدور
أمــا قولــه تعــاىل ﴿وال َتهــر بصالتــك وال ُتافِ
ـت
ـ
ْ
َْ
حــول الســجود والعبــادة الــي يُتوقــع مــن
هبــا وابتـ ِغ بــن ذلــك ســبيالً﴾ فاعلــم أن الصــاة
املؤمنــن القيــام هبــا زمـ َـن رقيهــم ،أمــا هنــا فبـ ّـن
أيضــا ،ومــا دام احلديــث
ـاء
ـ
ع
الد
و
ة
ـاد
ـ
ب
الع
ـي
ـ
ع
ت
َ
ً
هللا هلــم أســلوب الدعــاء يف الســجود ،حيــث قــال هلــم :
هنــا يــدور حــول الدعــاء فالصــاة هنــا تعــي الدعــاء.
اُدعــوان كمــا نعلّمكــم يف ســجودكم مــن أجــل حتقيــق هــذه
روي أن النــي  مـّـر أبصحــاب لــه كانـوا يدعــون بصــوت
الوعــود وإصالحكــم.
عــال ،فنهاهــم عــن ذلــك وقــال :إنكــم ال تَ ْدعــون إهلـًـا
أما تفصيل هذا األمر اإلهلي فهو كما يلي:
أصـ َّـم! إنــه يســمع حــى حســيس النمــل.
لقــد ذكــر القــرآن الكــرمي واحلديــث الش ـريف
لقــد هنــى القــرآن الكــرمي عــن الدعــاء بصــوت
أدعيــة شــى مــع مناســباهتا ،ولذلــك قــال
أيضــا ،ذلــك أن هــذا الطريــق ال
ًّا
ـد
ـ
ج
ـت
ـ
ف
خا
ً
تعــاىل هنــا﴿ :فلــه األمســاء احلســى﴾ ..أي
يســاعد علــى الرتكيــز .إمنــا ينبغــي لإلنســان أن يدعــو حبيــث
لــكل مطلــب اسـ ٌـم مالئــم مــن أمســاء هللا تعــاىل ،فادعــوه
يشــعر خبــروج الكلمــات مــن اللســان ،وهــذا سيســاعده
ابالســم املالئــم ملطلبكــم .فحــن تكــون احلاجــة إلاثرة
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أيضــا.
علــى الرتكيــز ً
فأمــا النهــي عــن الدعــاء بصــوت عــال فقــد جــاء
نظـ ًـرا إىل عظمــة شــأنه  ،وأمــا النهــي عــن
الدعــاء بصــوت خافــت جــدًّا فذلــك نظـ ًـرا إىل
ضعــف اإلنســان.
﴿وقُـ ِـل ا ْلم ـ ُد َِِّ
ل الَّـ ِـذي َل يـت ِ
َّخ ـ ْذ َولَ ـ ًدا َوَلْ يَ ُكـ ْـن لَــهُ
َْ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َش ـ ِر ٌ
ـرهُ
ْم ْلــك َوَلْ يَ ُكـ ْـن لَــهُ َوِلٌّ مـ َـن الـ ُّـذ ّل َوَكـ ِّْ
يك ِف ال ُ
ِ
ـرا﴾ (اإلس ـراء )112
تَ ْكبـ ً
التفسري:
حتمــا وعـ َـده الــذي
لقــد أخــر هللا تعــاىل هنــا أنــه ســينجز ً
نشــد يف الكــون إال
قطعــه يف كشــف "اإلسـراء" ،وأنــه لــن تُ َ
أانشــيد ذلــك اإللــه الواحــد الــذي ال شـريك لــه.
لــو كان هلل ولــد  -كمــا زعــم الذيــن ينتمــون
إىل أهــل القــدس  -ملــا كان للمســلمني ويل
وال نصــر ،ولــو كان هلل ش ـريك  -كمــا زعــم
املكيــون  -فمــن الــذي كان ســيهب امللــك
ُ
للمســلمني .وكأنــه تعــاىل يقــول :إن كال مــن هاتــن األمتــن
املشــركتني عــدو للمســلمني،
ولــو كان الشــرك ًّ
حقــا ملــا أفلــح
املســلمون قــط .ولكــن مــا دام هللا
تعــاىل قــد جعلهــم  -رغــم ضعفهــم
الشــديد  -غالبــن علــى أعدائهــم
مجيعــا فثبــت أن هللا واحــد
هــؤالء ً
ال ش ـريك لــه.

مث قــال تعــاىل ﴿ومل يكــن لــه ويلٌّ مــن الـ ُّـذ ّل﴾ ،ألن
األصدقــاء نوعــان :صديــق يتخــذه اإلنســان رمحـةً
ـان إليــه ،وهللاُ تعــاىل يتخــذ أصدقــاءه
بــه وإحسـ ً
علــى هــذا املن ـوال ،إذ ال يتنــاىف ذلــك مــع
عظمتــه ؛ والنــوع اآلخــر هــو صديـ ٌـق يتخــذه
ـندا وقــت
اإلنســان عــن عــوز وحاجــة ليكــون لــه عـ ً
ـون وسـ ً
احلاجــة ،واختــاذ صديــق كهــذا ينــايف عظمــة هللا تعــاىل.
ِ
ـرا﴾ ،وكأنــه
واختتــم الســورة بقولــه تعــاىل ﴿وكـ ّـره تكبـ ً
تعــاىل أشــار بذلــك اثني ـةً إىل انتصــار املســلمني علــى
أهــل الكتــاب ،وأنــه كمــا كان انتصــار املســلمني علــى
املكيــن شــهادةً علــى زيــف أصنامهــم ،كذلــك سيش ـ ّكل
ـان علــى أن الذيــن
انتصــار املســلمني علــى الكتابيــن برهـ ً
قال ـوا ﴿املســيح ابـ ُـن هللا﴾ أو ﴿عَُزيـ ٌـر ابـ ُـن هللا﴾ هــم علــى
الباطــل؛ وأن غلبــة املســلمني ســتؤدي إىل انتشــار
توحيــد اإللــه الواحــد يف البــاد كلهــا ،وأن مجيــع
أولئــك الذيــن جعل ـوا هلل ابنًــا أو اختــذوا مــع هللا
ش ـري ًكا ســيُؤتى هبــم حتــت ســيادة حممــد رســول
هللا ،وأن هــذا العبــد الضعيــف احليلــة والقــوة 
ـان علــى
ســوف يُعطــى قــوة وعــزة وغلبــة ،ليكــون هــذا برهـ ً
أنــه تعــاىل أكــر وأعظــم مــن كل
القــوى .هــذا هــو ســبب انتهــاء
هــذه الســورة بقولــه تعــاىل ﴿وكـ ّـره
ـرا﴾.
تكبـ ً
تعال ـوا معــي منتثــل ألمــر هللا هــذا،
ونعلــن :هللا أكــر ،هللا أكــر ،هللا
أكــر!
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ال خترجوا ِمن ِربقهتم
ـول َِّ
الل  :يـهــرم ابــن آدم وتَ ِشـ ُّ ِ
ِ
الِــرص َعلَــى الْمـ ِ
عَ ـنْ أَنَـ ٍ
ـال
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ـس قَـ َ
ـب مْنــهُ اثـْنـَتَــانُ ْ ْ :
َْ َ ُ ْ ُ َ َ َ
َ
و ِْ
ص َعلَــى الْعُ ُمـ ِر( .صحيــح مســلم ،كتــاب الــزكاة)
الـ ْـر ُ
َ
ـول َِّ
عَ نْ عب ِد َِّ
ك َم ْن َكا َن
ال :إِ َّي ُك ْم َو ُّ
الل  فـََق َ
ب َر ُسـ ُ
الل بْ ِن َع ْم ٍرو قَ َ
الشـ َّ
ـح فَِإَّنَا َهلَ َ
َْ
الَ :خطَ َ
ِ
ِ
ِ
ـح .أ ََمَرُهـ ْـم ِبلْبُ ْخـ ِـل فـَبَخلُـوا َوأ ََمَرُهـ ْـم ِبلْ َقط َيعــة فـََقطَعُـوا َوأ ََمَرُهـ ْـم ِبلْ ُف ُجــوِر فـََف َجـ ُـروا.
قـَبـْلَ ُكـ ْـم ِب ُّ
لشـ ِّ
(ســنن أيب داوود ،كتــاب الــزكاة)
ـول َِّ
الل  :مــن نـ َّفــس َعــن م ْؤِمـ ٍن ُكربـةً ِمــن ُكــر ِ
ب ُّ
ـس
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
عَ ـنْ أَِب ُهَري ـَْـرةَ قَـ َ
َْ َ َ ْ ُ
َْ ْ َ
الدنـْيَــا نـََّفـ َ
الل َعْنــهُ ُكربـةً ِمــن ُكــر ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه ِف ُّ
الدنـْيَــا َو ْال ِخـَـرِة.
ب ي ـَ ْـوِم الْ ِقيَ َامـ ِـةَ .وَمـ ْـن يَ َّسـَـر َعلَــى ُم ْع ِسـ ٍر يَ َّسـَـر َّ
َُّ
َْ ْ َ
اللُ ِف ُّ
اللُ ِف َعـ ْـو ِن الْ َعْبـ ِـد َمــا َكا َن الْ َعْبـ ُـد ِف َعـ ْـو ِن
الدنـْيَــا َو ْال ِخـ َـرِةَ .و َّ
َوَمـ ْـن َس ـتـََر ُم ْســلِ ًما َس ـتـََرهُ َّ
أِ
َخيـ ِـه( .صحيــح مســلم،كتاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار)
ـال :لَ َّمــا قَـ ِـدم النَّـِـي  الْم ِدينـةَ أ ََته الْمه ِ
ـول َِّ
عَ ـنْ أَنَـ ٍ
الل َمــا َرأَيـْنَــا قـَْوًمــا
ـس قَـ َ
اجـ ُـرو َن فـََقالُـوا َي َر ُسـ َ
َ ُّ
َ َ ُ َُ
أَبـ َذ َل ِمــن َكثِـ ٍر وَل أَحســن مو ِ ِ ِ ٍ
ـن أَظْ ُه ِرِهـ ْـم ،لََقـ ْد َك َفـ ْـو َن الْ ُم ْؤنَـةَ
اســاةً مـ ْـن قَليـ ٍـل مـ ْـن ق ـَ ْـوم نـََزلْنَــا ب ـَ ْ َ
ْ
ْ
َ ْ َ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ـي َ :ل َمــا َد َعـ ْـوُْت
َج ـ ِر ُكلّــه .فـََقـ َ
َوأَ ْشـ َـرُك َ
ـال النَّـ ِ ُّ
ون ِف الْ َم ْهنَــأ َحـ َّـى لََق ـ ْد خ ْفنَــا أَ ْن يَ ْذ َهبُـوا ِبْل ْ
اللَ َلـُ ْـم َوأَثـْنـَيـْتُـ ْـم َعلَْي ِهـ ْـم( .ســنن الرتمــذي ،كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول هللا)
َّ

واعلمــوا أنكــم إن كنتــم صاحلــن ألصلـ َـح امللــوك لكــم ،وكذلــك جــرت ُســنّة هللا لقــوم يتّقــون .وانتهـوا
مــن إط ـراء ملــوك اإلســام واســتغِفروا هلــم إن كنتــم تنصحــون .وال تتق ّدم ـوا إليهــم مبوائــد فيهــا سـ ٌّـم
مســهم ضـ ٌّـر فكيــف
فيأكلــون وميوتــون .وأنتــم تعيشــون معهــم يف رخــاء وتغرتفــون مــن فُضالتهــم ،فــإ ْن َّ
عصمــون؟ وإهنــم ملك ـوا رقابكــم وأعراضكــم وأموالكــم ،فانصح ـوا للذيــن ميلكــون .وقــد جعلهــم هللا
تُ َ
كمعِـ ّدات ،وجعلكــم هلــم كآالت ،فتعاونـوا علــى الــر والتقــوى إن كنتــم ختلصــون .ونـَبِّهوهــم علــى
لكــم ُ
ســيئاهتم ،وأَعثِروهــم علــى هفواهتــم ،إن كنتــم ال تنافقــون.
ِ
يتعهــدون .وتعرفونــه
ووهللا إهنــم قــوم ال يـ ّ
ـؤدون حقــوق عبــاد أ ُّمــروا عليهــم وال حيافظــون الفرائــض وال ّ
بوجــه أكسـ ِ
وزي أوحــش مــن حاهلــم ،كأن بواطنهــم مســخت ،وكأهنــم أ ِ
ُنشــئوا يف مــا ال
َ َ
َ
ُ
ـف مــن ابهلــم ٍّ
يعلمــون .واتهلل إ ّن نــرى أن قلوهبــم قاســية بــل أشـ ّد قســوًة مــن أحجــار اجلبــال ،وإ ّن طبائعهــم متوقــدة
ِ
يتضرعــون .فثبــت مــن هــذه األفعــال واألعمــال ،أهنــم
وال كالنمــور وأفاعــي الدحــال ،وإهنــم قــوم ال ّ
أســخطوا رهبــم واختــاروا طــرق الضــال ،وأكلـوا مسًّــا زعافًــا مث أشــركوا فيــه رعاايهــم فلهــم سـ ِ
ـهمان مــن
ُْ
الــوابل :ي ـ ِرُدون جهنــم ويـُـوِردون .وكل مــا نــزل علــى اإلســام فهــو نــزل ِمــن ســوء أعماهلــم وفســاد
فهمهــم نتائــج هــذه اخلصــال ،أيهــا املتكلّمــون؟ فإهنــم قــوم ضيّعـوا دينهــم
األفعــال .فهــل فيكــم رجــل يُ ِّ
ـول يف مجيــع األح ـوال ،بــل أراهــم عُ ْميًــا ال يبصــرون.
لأله ـواء واألعمــال ،وصــاروا كأحـ َ
وال أقــول لكــم أن خترجـوا ِمــن ِربقتهــم وتقصــدوا ســبيل البغــاوة والقتــال ،بــل اطلبـوا صالحهــم مــن هللا
الدجــال ،أو يقيم ـوا
ذي اجلــال لعلهــم ينتهــون .وال تتوقّع ـوا منهــم أن يُصلح ـوا مــا أفســدت أيــدي ّ
ـكل موطـ ٍن رجــال كمــا تعلمــون ،وهــل يُرجــى إحيــاء
امللّــة بعــد هتافُتهــا وبعــد مــا ظهــر مــن االختــال ،ولـ ّ
النــاس مــن امليّــت أو اهلدايــة مــن الضــال ،أو املطــر مــن اجلَهــام ،أو الولــوج يف َسـ ّـم اخليــاط مــن اجلِمــال؟
فكيــف منهــم تتوقعــون؟ (اهلــدى والتبصــرة ملــن يــرى)33 - 31 ،

حقائق تاريخية

إعجازات قرآنية

ون َ
ون ُ
األ ْحمَ ِد ُّيونَ
الم ْس ِل ُم َ
َاح ُث َ
الب ِ
وَ ْ
اس ِتعَ ادَ ُة
العَ ْصر َّ
الذ َه ِب ِّي ِل ْ ِل ْس َل ِم
ِ
يــوم الســبت املوافــق  ،2019/12/14عُقــد أول مؤمتــر
للجمعيــة اإلســامية األمحديــة للبحــوث ( )AMRAوالــذي
نظمه جملس خدام األمحدية يف اململكة املتحدة ،وذلك يف
قاعــة مســرور يف إســام أابد ،يف تلفــورد ابململكــة املتحــدة.
ـخصا منهــم 60
حضــر هــذا احلــدث أكثــر مــن  250شـ ً
ابحثًــا مــن  9دول حــول العــامل.
وقــد تشــرفت اجللســة اخلتاميــة للحــدث ابخلطــاب اخلتامــي
الــذي ألقــاه ،حضــرة مــرزا مســرور أمحــد ،إمــام اجلماعــة
اإلســامية األمحديــة العامليــة ،اخلليفــة اخلامــس (أيــده هللا
تعــاىل بنصــره العزيــز) وفيمــا يلــي ترمجــة خطــاب حضرتــه
الــذي ألقــاه هبــذه املناســبة.
بعد التشهد والتعوذ والبسملة ،قال حضرته:

نقله إىل العربية قسم الرتجمة باملجلة
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هللا تعاىل يعطينا مفاتيح البحث العلمي يف القرآن
ض واختِ َل ِ
﴿إِ َّن ِف خ ْل ِق َّ ِ
ف اللَّْي ِل َوالنـََّها ِر
السـ َـم َاوات َو ْال َْر ِ َ ْ
َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ُول ْالَلْبـ ِ
ـودا
ـاب * الَّذيـ َـن يَ ْذ ُكـ ُـرو َن َّ
اللَ قيَ ًامــا َوقـُعُـ ً
َل َيت ل ِ َ
الســماو ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ات َو ْال َْر ِ
ض َربـَّنَــا
َو َعلَــى ُجنُوبـ ْـم َويـَتـََفكـ ُـرو َن ف َخ ْلــق َّ َ َ
مــا خلَ ْقــت هـ َذا ب ِطـ ًـا ســبحانَ ِ
اب النَّــا ِر﴾ (آل
ُْ َ َ
ك فَقنَــا َعـ َذ َ
َ َ َ َ َ
عمـران..)192-191 :
اليــوم بفضــل هللا تعــاىل ،نعقــد أول مؤمتــر دويل للجمعيــة
اإلســامية األمحديــة للبحــوث ،فآمــل وأدعــو هللا أن يكــون
ـدرا للتعلــم جلميــع املشــاركني.
هــذا احلــدث مفيـ ًـدا ومصـ ً
يف العديــد مــن اآلايت القرآنيــة ،مبــا يف ذلــك اآليتــان اللتــان
تلوهتمــا للتــو ،ذكــر هللا تعــاىل خلــق الســماوات واألرض
وأم ـران ابلتفكــر يف الغــرض احلقيقــي مــن اخللــق.
لقــد شــجعنا علــى اســتخدام عقولنــا والتفكــر يف خليقتــه
والبحــث عــن جمــاالت جديــدة مــن التقــدم البشــري
واالبتــكار مــن خــال البحــث والتفكــر .والواقــع أن هللا
تعــاىل قــد َعـ َّـد البشــر أفضــل املخلوقــات بســبب حقيقــة أننــا
منتلــك الــذكاء والفهــم ،فقــد ُمنحنــا القــدرة علــى التمييــز بــن
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الص ـواب واخلطــأ ،وأُعطينــا القــدرة علــى التفكــر والفهــم.
وجعلنــا متميزيــن مــن بــن مجيــع اخلالئــق .لقــد أعطــى هللا
تعــاىل البشــر البصــرة لتقديــر أن كل مــا خلقــه إمنــا هــو
ملصلحتنــا بشــرط أن نســتخدمه ابلطريقــة الصحيحــة.
مــن املؤكــد أنــه مــن بــن مجيــع الكتــب الســماوية ،يعــد
القــرآن الكــرمي فريـ ًـدا مــن حيــث الكــم اهلائــل مــن املعــارف
الــي قدمهــا عــن الكــون وبدايــة نشــأته ،وكيــف شــجع علــى
البحــث العلمــي والســعي وراء املعرفــة.
يف هــذا الصــدد ،ذكــر املســيح املوعــود  أنــه "عندمــا
يــدرس املؤمنــون ،ويتأملــون األج ـرام الســماوية والكــون
أبســره ،فــإن هــذا يســاهم يف انفتــاح عقلوهلــم وتنويرهــا".
فتكــون النتيجــة أهنــم يتوصلــون إىل إميـ ٍ
ـان راســخ بوجــود هللا
ســبحانه وتعــاىل ،حيــث يــرون آايت وجــود هللا يف كل مــا
حوهلــم.

القصــور احلاصــل يف العلــوم املاديــة هــذه األايم ،والســبيل
إىل تالفيــه
مــن انحيــة أخــرى ،فــإن اهتمــام األحبــاث الدنيويــة وغــر
الدينيــة حمــدود وضيــق .عندمــا يدرســون شــيئًا مــا يقومــون
بتقييمــه بطريقــة حمــدودة .بينمــا ال يرضــى الشــخص الصــاحل
مبجــرد حتديــد أبعــاد العــامل أو شــكله املــادي ،أو حســاب
قــوى اجلاذبيــة ،وال يطمئــن جملــرد حتديــد اخلصائــص الرئيســية
للشــمس والقمــر والنجــوم .بــل يســعى املؤمــن احلقيقــي
ابســتمرار ،وجياهــد ويناضــل مــن أجــل مراقبــة وفهــم
االنســجام التــام للطبيعــة يف العــامل مــن حولنــا .ويكــون لديــه
تعطــش كبــر لتحديــد اخلصائــص أو اإلمــكاانت اخلفيــة
للعــامل املــادي ،وعندمــا يــدرك أتلقــه وكمالــه ،ســينجذب
حتمــا حنــو خالقــه فيتعـ ّـزز إميانــه بوجــود هللا تعــاىل .وابلتــايل
ً
عندمــا يتأمــل أولــو األلبــاب بعنايــة يف الســماوات واألرض
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أيضــا
ـول الليــل والنهــار يف حالــة مــن التغــر
والكــون وملــاذا يبقــى طـ ُ
حنــو آخــر التطــورات العلميــة ،بــل ســيتم تزويــده ً
أبســلحة يثبــت للعــامل مــن خالهلــا وجــود هــذا اإللــه الوحيــد
الدائم ،فإن هذا جيعلهم يتعرفون على هللا ســبحانه وتعاىل،
الــذي هــو خالــق اخللــق كلــه .هــذا هــو مثــال املؤمــن
ويدركــون كمــال خلقــه.
احلقيقــي ووســائل جناحــه وطريقــه للوصــول إىل الشــرف
عندمــا يــرون هللا ســبحانه وتعــاىل هبــذه الطريقــة ،ويدركــون
واهليبــة احلقيقيــة يف العــامل .وهبــذه الطريقــة ،أمضــى الدكتــور
عظمتــه وجاللــه ،ينيبــون إليــه مبزيــد مــن احلماســة
عبــد الســام حياتــه متفكـ ًـرا يف الكــون ،واســتخدم كل
والعاطفــة ،وجي ـ ّدون يف طلــب عونــه ونعمــه أثنــاء ســعيهم
مــا اكتســبه مــن رؤيــة إلثبــات وجــود هللا .وابلتــايل ،علــى
لـزايدة فهــم ألغــاز الكــون وف ِّكهــا .ومــن أجــل نيــل بركاتــه
مجيــع الباحثــن أو األكادمييــن األمحديــن أن يضع ـوا يف
متامــا كمــا
قيامــا وقعـ ً
ـودا وعلــى جنوهبــمً .
وعونــه ،يذكرونــه ً
اعتبارهــم وحدانيــة هللا تعــاىل ،قبــل وأثنــاء وبعــد إجـراء أي
ُوصفــت حالــة املؤمــن الصــاحل يف اآليتــن الكرميتــن اللتــن
حبــث أو دراســة.
تلوهتمــا للتــو .عندمــا يدعــون هللا مــن أجــل اهلدايــة ،فإنــه
ينبغــي أن يســعوا إىل القيــام أبحباثهــم بنيــة حازمــة
وضوحــا يف الفكــر وينــر عقوهلــم ويزيــل عنهــم
مينحهــم
ً
الســتنباط األدلــة الــي ســتمكنهم مــن إثبــات وجــود إلــه
غشــاوة عــدم الفهــم الــي كانــت قائمــة ســاب ًقا ،ومينحهــم
واحــد للمتشــككني والكافريــن بوجــوده ،وللــرد علــى
فهمــا للكــون والكواكــب فيدركــون علــى وجــه اليقــن أن
ً
مثــل هــذا النظــام الطبيعــي عندمــا يتأمــل أولــو األلبــاب بعنايــة يف الســاوات الذيــن ي ّدعــون أن العلــم
ـول الليــل والنهــار يف والديــن أم ـران متضــادان.
املثــايل والدقيــق ال ميكــن واألرض والكــون وملــاذا يبقــى طـ ُ
أن يتحقــق ابلصدفــة أو حالــة مــن التغــر الدائــم ،فــإن هــذا يجعلهــم يتعرفــون عندمــا يبحثــون هبــذه
الطريقــة ويلتمســون العــون
مبفــرده .بــل هــو اســتبصار عــى اللــه ســبحانه وتعــاىل ،ويدركــون كــال خلقــه.
مــن هللا تعــاىل ،يف كل
ومؤشــر علــى وجــود خالــق
خطــوة بــا شــك ،فإنــه تعــاىل سيســاعدهم عنــد كل
عظيــم .يف الواقــع ،إهنــا شــهادة علــى وجــود خالــق للكــون
ِ
املوجــه.
كلــه.
مفــرق وســيكون نورهــم ّ
كمــا قلــت آن ًفــا ،فــإن البحــث الــذي يقــوم بــه األشــخاص
هــؤالء النــاس الذيــن تتفتــح عقوهلــم هبــذه الطريقــة ،خيــرون
الدنيويــون ،يقــوم علــى اعتبــا ٍر دنيــوي حبت ،ويســتخدمون
علــى عتبــات خالقهــم ويدعونــه أن جينبهــم غضبــه وأن
فكرهــم مــن أجــل التقــدم املــادي.
يوجههــم حنــو الرخــاء وحنــو فه ـ ٍم أعمــق خللقــه.
ميكــن أن تــؤدي جهودهــم إىل التقــدم العلمــي ،لكــن
وبطريقــة مماثلــة ،ذكــر املســيح املوعــود  أن الدراســة
حبــث املؤمنــن لــه أتثــر كامــن أكــر بكثــر .وأحباثهــم
دائمــا
املســتمرة للفي ـزايء وعلــم الفلــك والعلــوم ســتقود ً
لــن تــؤدي فقــط إىل التقــدم العلمــي ،وتطويــر التقنيــات
اإلنســان الصــاحل حنــو هللا تعــاىل .وكلمــا تعلــم عــن خلــق
أيضــا علــى تقــدمي إثبــات لوجــود
هللا وعــن العــامل مــن حولــه ،زاد تقديــره جلمــال هللا مــن
احلديثــة ،وإمنــا ســتعمل ً
هللا عــز وجــل .لذلــك ،ال ينبغــي للباحثــن املســلمني
خــال عجائــب الكــون .وحاملــا يكتســب املؤمــن هــذه
األمحديــن ،وخاصــة أولئــك الذيــن يتابعــون العلــوم ،أن
املعرفــة والبصــرة ،فلــن يتمكــن فقــط مــن إرشــاد اآلخريــن
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أمــى الدكتــور عبــد الســام حياتــه متفكــ ًرا يف الكــون ،واســتخدم
كل مــا اكتســبه مــن رؤيــة إلثبــات وجــود اللــه .وبالتــايل ،عــى جميــع
الباحثــن أو األكادمييــن األحمديــن أن يضعــوا يف اعتبارهــم وحدانيــة
اللــه تعــاىل ،قبــل وأثنــاء وبعــد إج ـراء أي بحــث أو دراســة.
تكــون لديهــم نيــة لتعزيــز فهمهــم يف اجملــال
الــذي اختــاروه فحســب ،بــل جيــب أن
أيضــا علــى
يكــون لديهــم تصميــم دائــم ً
إجيــاد أدلــة علــى وجــود هللا .وكمــا قلــت،
هكــذا أدار الدكتــور عبــد الســام عملــه
جناحــا هائ ـاً نتيجــة لذلــك.
وحقــق ً
تذكــروا أن املســيح املوعــود  قــد قــال
"األذكيــاء والعقــاء حبــق هــم أولئــك الذيــن ال ينســون هللا
دائمــا"
عــز وجــل ،ويتذكرونــه ً
وابلتــايل ،حيــث يســعى علمــاؤان وابحثــوان حنــو التفــوق
دائمــا محايــة دينهــم،
يف مســاعيهم األكادمييــة ،عليهــم ً
والوفــاء حبقــوق هللا ســبحانه وتعــاىل ،والوفــاء ابملتطلبــات
املفروضــة عليهــم للبحــث عــن أدلــة إضافيــة تثبــت وجــود
دائمــا متييــز
إلــه قــادر .ومــن مث جيــب أن يكــون هنــاك ً
واضــح بــن العلمــاء والباحثــن األمحديــن وغريهــم ممــن
يتبعــون جمــاالت دراســية مماثلــة .وجيــب أن يكــون الفــرق
هــو أن ســعي األمحــدي وراء املعرفــة جيــب أن يقــوم علــى
التقــوى .الواقــع لقــد قــال الرســول الكــرمي " اتقـوا فراســة
املؤمــن فإنــه ينظــر بنــور هللا".
ابختصــار ،جيــب أن يكــون حــب هللا تعــاىل وجاللــه
مطبوعــن إىل األبــد يف قلوبكــم وعقولكــم .إذا قمتــم
ابلبحــث وســعيتم لتطويــر عملكــم هبــذه الطريقــة ،فــإن هللا
ـرا إن شــاء هللا.
تعــاىل ســيمنحكم ً
جناحــا كبـ ً
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حقيقــة التناقــض املزعــوم بــن العلــم
والد يــن
قــد يكــون بعضكــم علــى درايــة أنــه ذات
مــرة ســافر الباحــث الغــريب املعــروف
الربوفســور كليمنــت ريــغ إىل قــاداين للقــاء
املســيح املوعــود  ،وأثنــاء حديثهمــا،
أوضــح املســيح املوعــود  أن هللا عــز
وجــل قــد خلــق الشــمس والقمــر والنجــوم والكواكــب
خلدمــة البشــر ولنفــع اجلنــس البشــري.
يف ضــوء ذلــك ،عندمــا تقومــون إبج ـراء حبــث لإلجابــة
علــى أســئلة ال ت ـزال دون حــل ،جيــب علــى الباحــث
األمحــدي أن يضــع نصــب عينيــه أبن كل مــا خلقــه هللا
ســبحانه وتعــاىل هــو لنفــع البش ـرية .ينبغــي أن يكــون
هدفهــم هــو الكشــف عــن هــذه الفوائــد واســتخالصها،
وضمــان االســتفادة مــن أي تقــدم علمــي واســتخدامه
ابلطريقــة الصحيحــة لنفــع اجلنــس البشــري.
يف حديثــه مــع الربوفســور ريــغ ،أكــد املســيح املوعــود 
علــى عــدم وجــود تناقــض بــن العلــم والديــن ،وبغــض النظــر
عــن مــدى تقــدم العلــم ،فإنــه لــن يثبــت أبـ ًـدا أن حرفًــا أو
كلمــة واحــدة مــن القــرآن الكــرمي أو تعاليــم اإلســام غــر
صحيحة .بل كل اكتشــاف أو تطور من شــأنه أن يكون
ـات إضافيًــا لصــدق تعاليــم القــرآن الكــرمي ووجــود اإللــه
إثبـ ً
الواحــد.
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ميكنكــم حتقيــق أشــياء رائعــة وإحيــاء املكانــة املميــزة الــي
ابلتأكيــد ال خيجــل القــرآن الكــرمي مــن العلــم وال يثــي
كان يتمتع هبا ذات يوم العلماء واألكادمييون املسلمون.
متامــا ،لقــد أمــر القــرآن
أتباعــه عــن الدراســة .علــى العكــس ً
بفضــل هللا تعــاىل ،خــال العصــور الوســطى ،تــرك عــدد ال
الكــرمي املؤمنــن ابالستكشــاف والتحقيــق واالســتفادة مــن
حيصى من العلماء والفالســفة واملفكرين املســلمني بصمة
ملكاهتــم وقدراهتــم الــي حباهــم هللا هبــا.
ال متحــى يف اإلنســانية مــن خــال هنوضهــم بقضيــة املعرفــة
يف الواقــع ،ســينال الذيــن يســعون جاهديــن لتطويــر
واإلدراك اإلنســاين .وأدت جهودهــم الرائــدة إىل ثــورة
املعرفــة اإلنســانية لصــاحل البش ـرية ث ـواب هللا تعــاىل علــى
ابرزة يف العــامل ومــا زالــت
جهودهــم .ولكــن القــرآن
ينبغــي أن يســعوا إىل القيــام بأبحاثهــم بنيــة حازمــة
أحباثهــم واكتشــافاهتم
الكــرمي قــد ح ـ ّذر البشــر
الســتنباط األدلــة التــي ســتمكنهم مــن إثبــات وجــود
أساســا
تشــكل
أيضــا مــن التدخــل يف
ً
ً
إلــه واحــد للمتشــككني والكافريــن بوجــوده ،وللــرد عــى
والعلــوم
للرايضيــات
قوانــن الطبيعــة ،أو مــن
الذيــن يدّ عــون أن العلــم والديــن أمــران متضــادان.
احلديثــة .لقــد اســتخدموا
الســعي لتغيــر أو تعديــل
املواهــب وامللــكات الــي حباهــم هللا هبــا مســتعينني يف
خلــق هللا مــن خــال الوســائل غــر الطبيعيــة .علــى ســبيل
الوقــت ذاتــه ابهلل تعــاىل ومتفكريــن يف خلقــه .ونتيجــة
املثــال يف الســنوات األخــرة ،آتكلــت تدرجييًــا حــدود
لذلــك ،مت االع ـراف هبــم عــر التاريــخ ،وال ي ـزال يُعــرف
األخالقيــات العلميــة ،حيــث كانــت هنــاك حمــاوالت
هبــم اليــوم وال يزالــون حيظــون ابالح ـرام.
للتوجــه حنــو ممارســات غــر أخالقيــة وخطــرة مثــل اهلندســة
علــى ســبيل املثــال ،عـ ّـرف مقــال نش ـرته جملــة «انشــيوانل
الوراثيــة واستنســاخ املخلوقــات احليــة.
جيوغرافيــك» عــام  2016حتــت عن ـوان "كيــف طــورت
إن نتائج مثل هذه املهام حيث يتجاوز اإلنسان حدوده
العلــوم اإلســامية األوىل الطــب؟" مبســامهة العلمــاء
ويســعى إىل "لعــب دور هللا" ،ســتكون ابلتأكيــد كارثيــة
املســلمني يف فــرة اإلســام األوىل.
وســتكون وســيلة لدفــع اجلنــس البشــري حنــو الدمــار،
يقــول املقــال« :إن أطبــاء الــدول اإلســامية خــال
ولــن تقــود أنصارهــا حنــو اجلحيــم يف اآلخــرة فحســب،
أواخــر العصــور الوســطى ،قــد حظـوا ابحـر ٍام كبــر وكانـوا
أيضــا مســؤولني عــن خلــق جحيــم مشــتعلة
بــل ســيكونون ً
يســتحقون هــذه املكانــة جبــدارة ،فقــد كان العلمــاء
علــى األرض .هــذا شــيء جيــب علــى كل ابحــث وعــامل
رواد دراســة وممارســة الطــب يف مجيــع أحنــاء
أمحــدي احلــذر منــه .عليكــم فقــط اتبــاع تلــك الســبل الــي
املســلمون ّ
أراضيهــم الشاســعة الــي امتــدت مــن مــا نســميه اليــوم
تعــود ابلنفــع علــى اإلنســانية والــي تتوافــق مــع احلــدود الــي
جنــوب إســبانيا إىل إي ـران».
فرضهــا هللا تعــاىل.
ـادا
مث قــال املقــال ً
أيضــا" :حبلــول عــام  900واعتمـ ً
علــى جمموعــة كبــرة مــن األعمــال اليواننيــة والفارســية
تقدم املسلمني العلمي انطالقًا من القرآن
والسنســكريتية املرتمجــة إىل العربيــة ،ســرعان مــا أصبــح
دائمــا أن البقــاء داخــل حــدود القــرآن الكــرمي هــو
تذكــروا ً
ـورا يف العــامل .ونظــر
الســمة املميــزة للمؤمــن .إذا قمتــم بعملكــم هبــذه الطريقــة،
الطــب اإلســامي هــو األكثــر تطـ ً
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مشهد لقاعة الندوة

املســيحيون واليهــود واهلنــدوس والعلمــاء مــن أتبــاع العديــد
من األداين األخرى إىل اللغة العربية ٍ
كلغة علمية .وعمل
معــا علــى مناقشــة ودراســة
األطبــاء مــن خمتلــف الــدايانت ً
اللغــة العربيــة كلغــة مشــركة".
ويواصــل املقــال القــول" :بــا شــك كان النجــم األملــع يف
مســاء بغــداد ابــن ســينااالســتثنائي .الــذي صــار طبيبًــا يف
ســن الثامنــة عشــرة ،وأصبــح كتابــه الشــهري "القانــون يف
الطــب" ،أحــد أشــهر األعمــال الطبيــة علــى مــر العصــور.
إن حماولــة ابــن ســيناللتوفيــق بــن املمارســة الطبيــة للمفكــر
اليــوانين غالينــوس وبــن فلســفة أرســطو ،كشــفت عــن
الطبيعــة املتعــددة َّ
للديــن الــذي نديــن بــه للمعرفة اإلســامية
والــي مل تقــم فقــط إبحيــاء املؤلفــن اليواننيــن بــل حفــزت
أيضــا أمناطًــا جديــدة مــن التفكــر لعــدة قــرون قادمــة.
ً
التوفيــق بــن العلــم العملــي والفكــر والديــن أتكــد مــن
خــال "القانــون يف الطــب" الــذي قــد متــت دراســته مــن
قبــل األطبــاء األوروبيــن حــى القــرن الثامــن عشــر".
عــاوة علــى ذلــك ،فقــد وصفــت مقالــة انشــيوانل
جيوغرافيــك فــرة حكــم املســلمني يف إســبانيا أبهنــا "فــرة
التطــور العلمــي" ووصفــت قرطبــة يف القــرن العاشــر أبهنــا

عظيما للدراسة
"املدينة األكثر ثقافة يف أورواب" ،و"مر ً
كزا ً
واالستكشــاف"
ويف مقـ ٍ
ـال آخــر نش ـرته صحيفــة نيويــورك اتميــز بعن ـوان
"كيــف فــاز اإلســام الـرايدة يف العلــوم وخســرها؟" ،متــت
اإلشــادة علنًــا مبســامهة العلمــاء املســلمني األوائــل.
كتب املؤلف:
أيضــا التعلــم
"ال تتصــادم احلضــارات فقــط ،بــل ميكنهــا ً
بعضــا ،واإلســام مثــال جيــد علــى ذلــك .كان
مــن بعضهــا ً
اللقــاء الفكــري بــن العــرب واليــوانن واحـ ًـدا مــن أعظــم
األحــداث يف التاريــخ .فحجمــه ونتائجــه هائلــة ،ليــس
فقــط ابلنســبة لإلســام وإمنــا ابلنســبة ألورواب والعــامل".
أيضــا إىل أن العديــد مــن املســامهات
لكــن املقــال أشــار ً
الــي قدمهــا املســلمون األوائــل مل يتــم حفظهــا ،ويف هــذا
الصــدد يقــول:
"يقــول املؤرخــون إهنــم يعرفــون القليــل عــن هــذا العصــر
الذهــي .وقــد متــت ترمجــة القليــل مــن األعمــال العلميــة مــن
تلــك احلقبــة مــن اللغــة العربيــة ،وآالف املخطوطــات مل
تُق ـرأ حــى مــن قبــل علمــاء العصــر احلديــث"
ومــن هنــا فــا جــدال يف مســامهة العلمــاء املســلمني
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التارخيية .لكن املؤسف أن احلالة الثقافية احلالية يف العامل
اإلســامي اليــوم يرثــى هلــا .مبــرور الوقــت ،عندمــا ابتعــد
املســلمون عــن هللا تعــاىل ،وتراجعــت الصفــات املرتبطــة
ابملؤمــن بســرعة بينهــم ،انتقــل املســلمون الذيــن قــادوا
ســاب ًقا العــامل يف جمــال العلــم والبحــث ،تدرجييًّــا إىل عصــر
مــن اجلهــل الفكــري اســتمر حــى يومنــا هــذا.
بدالً من االســتمرار بقيادة االبتكار واالكتشــاف ،انتهت
فرتة التنوير األكادميي اإلسالمي ،واعتمد املسلمون على
االكتشــافات والتقنيات احلديثة اليت صنعها اآلخرون.
تقدم املسلمني العلمي انطالقًا من القرآن
فبــدالً مــن أن يكونـوا املســلمون مــن الذيــن يعطــون العــامل
أصبح ـوا مــن الذيــن أيخــذون فقــط .ونتيجــة لذلــك،
وحيــث يعــرف العــامل ابملســامهة التارخييــة البــارزة للمســلمني
يف العلــوم والتعلــم ،فإنــه يعتــر الوضــع الفكــري للعــامل
ابئســا يرثى له .واحلقيقة هي أن العامل
اإلســامي املعاصر ً
عمومــا ،قــد فقــد محاســه حنــو التعليــم ،وحنــو
اإلســاميً ،
دفــع حــدود املعرفــة اإلنســانية.
أصبحت الدول اإلســامية منغمســة يف الرفاهية وبوســائل
الراحــة يف العــامل ،وابلتــايل مل يعــد لديهــم الدافــع أو احلافــز
للكــد ســعيًا وراء املعرفــة ،أو للتفكــر يف الكــون.
انقــش زميــل ابحــث يف مركــز كليمنتــس لألمــن القومــي
يف الــوالايت املتحــدة ،فشــل العــامل اإلســامي املعاصــر
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يف التفــوق يف العلــوم والتعلــم ،وذلــك يف مقــال بعن ـوان
"ملــاذا ابتعــد العــامل العــريب عــن العلــم؟" ،وفيــه يصــف
كيــف انتقــل املســلمون مــن قيــادة العــامل يف العلــوم وتطــور
احلضــارة اإلنســانية إىل حالــة تتــم فيهــا الســخرية اآلن مــن
مســامهاهتم بــن األوســاط األكادمييــة.
يوجــد يف أورواب
وقــال إنــه "حــى حـوايل عــام  ،1600مل َ
شــيء ميكــن مقارنتــه ابلتقــدم الفكــري الــذي حققــه
العلمــاء املســلمون" .وعــاوة علــى ذلــك ذكــر كــم مــن
املصطلحــات العلميــة والرايضيــة مثــل اجلــر واخلوارزميــات
والكيميــاء والقلــوايت ،مشــتقة مــن اللغــة العربيــة وتعكــس
مســامهة اإلســام يف العامل .لكنه مع ذلك مضى يف رســم
صــورة اليــوم املعاصــر للعلــم يف العــامل اإلســامي ،وهــو مــا
متامــا ماضيــه الالمــع.
خيالــف ً
علــى ســبيل املثــال ،ذكــر أنــه ال يوجــد ســوى عالِمــن مــن
الــدول اإلســامية فــازا جبائــزة نوبــل علــى الرغــم مــن وجــود
حـوايل  1.6مليــار مســلم يف العــامل.
وقدم إحصائية صادمة أخرى وهي أن  46دولة إسالمية
قد سامهت جمتمعة بنسبة  ٪1فقط من املؤلفات العلمية
يف العامل.
وعلــى نفــس املن ـوال ،ذكــر أنــه يف عــام  1989نشــرت
ـرا
الــوالايت املتحــدة أكثــر مــن  10000حبــث علمــي كثـ ً
مــا مت االستشــهاد هبــا .بينمــا يف العــامل العــريب أبســره ،مل
يتــم نشــر ســوى أربــع ورقــات مت االستشــهاد هبــا يف نفــس

”

إن أطبــاء الــدول اإلســامية خــال أواخــر العصــور الوســطى ،قــد حظــوا
ـرام كبــر وكانــوا يســتحقون هــذه املكانــة بجــدارة ،فقــد كان العلــاء
باحـ ٍ
املســلمون ر ّواد دراســة ومامرســة الطــب يف جميــع أنحــاء أراضيهــم
الشاســعة والتــي امتــدت مــن مــا نســميه اليــوم جنــوب إســبانيا إىل إيـران.

الفــرة .كمــا الحــظ أنــه بــن عامــي  1980و،2000
البهيــة الــي زيّنهــا العلمــاء واملخرتعــون املســلمون الكبــار يف
دولــة واحــدة فقــط هــي كــوراي اجلنوبيــة ،قــد ُمنحــت أكثــر
العصــور الوســطى.
مــن  16000ب ـراءة اخ ـراع فكريــة .يف حــن أن 9
مــن تقاليــد مجاعتنــا منــح امليداليــات الذهبيــة علــى اإلجنــاز
دول عربيــة مــن بينهــا :مصــر واململكــة العربيــة الســعودية
العلمــي املتميــز يف خمتلــف اجملــاالت يف كل عــام .ولكــن،
واإلمــارات العربيــة املتحــدة قــد ُمنحــت جممتعــة 370
عندمــا بــدأ حضــرة خليفــة املســيح الثالــث رمحــه هللا هــذا
ب ـراءة اخ ـراع فقــط.
املخطــط ،أصــدر تعليماتــه أبن املنــح الدراســية وامليداليــات
أيضــا عــن عــامل الفي ـزايء احلائــز علــى جائــزة
الذهبيــة ســتُقلّد علــى وجــه التحديــد للمتفوقــن يف العلــوم.
وينقــل املقــال ً
نوبــل ســتيفن وينــرغ ،متحــد ًث عــن نــدرة امل ـواد العلميــة
لقــد بــدأ هــذا املخطــط ،بعــد فــرة وجيــزة مــن فــوز الدكتــور
الصــادرة مــن الــدول اإلســامية.
عبــد الســام جبائــزة نوبــل ،وكانــت رغبتــه العارمــة هــي أن
يقــول الربوفيســور وينــرغ" :علــى الرغــم مــن وجــود علمــاء
يتبــع مــا ال يقــل عــن  100مســلم أمحــدي خطــى الدكتــور
موهوبــن مــن أصــول إســامية يعملــون بشـ ٍ
ـكل مثمــر يف
عبــد الســام ويصبح ـوا علمــاء مرموقــن حبلــول وقــت
الغــرب ،إال أنــي مل أر ورقــة واحــدة لفيزايئــي أو فلكــي
دخــول مجاعتنــا قرهنــا الثــاين .لقــد مــرت ثالثــة عقــود مــن
يعمــل يف بلــد مســلم كانــت تســتحق الق ـراءة".
القــرن الثــاين لألمحديــة ومــع األســف ال أعتقــد أننــا أنتجنــا
ِ
وهكــذا ابملصطلــح العلمــي والثقــايف ،لقــد تغــر حــال
ـهورا عامليًّــا يف هــذا الوقــت.
حــى عال ًمــا واحـ ًـدا مشـ ً
املســلمني والــدول اإلســامية مــن قيــادة العــامل إىل مــن تتــم
ابإلضافــة إىل ذلــك ،ففــي الثالثــة عشــر أو األربعــة عشــر
معاملتهــم ابالزدراء والســخرية.
عامــا املاضيــة ،قمــت بتوجيــه الطلبــة األمحديــن ،إمــا
ً
بشــكل مباشــر ،أو مــن خــال جملــس خــدام األمحديــة
واجــب اجلماعــة اإلســامية األمحديــة حيــال الواقــع
لدخــول اجملــال األكادميــي والبحثــي وللســعي للوصــول
املؤســف
إىل أعلــى املســتوايت
«بحلــول عــام  900واعتــا ًدا عــى مجموعــة كبــرة مــن األعــال
يف هــذا الوقــت مــن
يف جماالهتــم .ومــع
اجلهــل الفكــري يف اليونانيــة والفارســية والسنســكريتية املرتجمــة إىل العربيــة ،رسعــان مــا ذلــك ،حــى اآلن
العــامل اإلســامي ،أصبــح الطــب اإلســامي األكــر تطــو ًرا يف العــامل .ونظــر املســيحيون ال ميكــن القــول إن
فــإن التحــدي الكبــر واليهــود والهنــدوس والعلــاء مــن أتبــاع العديــد مــن األديــان األخــرى النتائــج كانــت يف
الــذي يواجــه العلمــاء إىل اللغــة العربيــة كلغــ ٍة علميــة .وعمــل األطبــاء مــن مختلــف أي مــكان قريبــة ممــا
والباحثــن املســلمني الديانــات م ًعــا عــى مناقشــة ودراســة اللغــة العربيــة كلغــة مشــركة ».كنــت آمــل .علــى
األمحديــن هــو إحيــاء
حــد علمــي ،ابلــكاد
شــرف وكرامــة اإلســام يف الســاحة األكادمييــة العامليــة .يف
لعب أي أمحدي دورا ابرزا أو استثنائيًّا يف التطور العلمي
الواقــع جيــب أن يكــون طموحكــم أن ترتــدوا عبــاءة التنويــر
والفكــري يف العــامل.

”
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أيضــا أن أقـ ّدر اجلهــود الــي بذهلــا فــرع الــوالايت
وأود هنــا ً
املتحــدة األمريكيــة جلمعيــة العلمــاء األمحديــن الذيــن
يتســمون ابلنشــاط ويعقــدون اجتماعــات دوريــة حــول
العلــوم والقــرآن.
ومــع ذلــك ،ال ميكننــا القــول إهنــم حققـوا العالمــة الفارقــة
املتوقعــة منهــم .وابلتــايل ،بعــد أن اجتمعتــم هنــا ،وعقــدمت
هــذا املؤمتــر ،جيــب أن تفكــروا مجيعكــم يف مهمتكــم
لتحقيــق التميــز يف اجملــاالت الــي اخرتمتوهــا .جيــب أن
تغــادروا هــذا املؤمتــر عاقديــن العــزم والتصميــم القــوي يف
قلوبكــم علــى الســر علــى خطــى الدكتــور عبــد الســام
وخطــى أولئــك العلمــاء والباحثــن املســلمني البارزيــن
الذيــن تركـوا وراءهــم إرًث غنيًّــا ابملعرفــة قبــل قــرون عديــدة.
عليكــم التفكــر يف تطويــر فه ـ ٍم أكــر للعــامل وتطويــر
تقنيـ ٍ
ـات أو أنظمــة جديــدة ميكــن للبش ـرية االســتفادة
منهــا .كعلمــاء وابحثــن ،األمــر عائــد لكــم يف اســتخدام

عقولكــم ومواهبكــم للبحــث عــن طــرق وأســاليب إلجنــاز
أعمــال فــذة يف املعرفــة.
بعضــا وخباصــة
جيــب أن تظلـوا علــى تواصــل مــع بعضكــم ً
مــع الذيــن يعملــون يف جمــاالت حبــث مماثلــة وأن يتعلــم
بعضكــم مــن بعــض.
مــن خــال املناقشــة والتنســيق املتبادلــن ،قــد تتمكنــون
مــن حتقيــق نتائــج أفضــل .اعمل ـوا جبــد ومحــاس واســعوا
ابستمرار لنيل عون هللا تعاىل يف كل خطوة من خطوات
رحلتكــم األكادمييــة وضعـوا نصــب أعينكــم جاللــه تعــاىل
دائمــا.
ً
هبــذه الكلمــات أدعــو هللا عــز وجــل أن يوفقكــم لالزدهــار
وحلصــد النجــاح الكبــر يف جمــاالت خرباتكــم ،وأدعــوه
تعــاىل أن نشــهد قريبًــا فجــر عصـ ٍر ذهــي إســامي جديــد
مــن التقــدم الفكــري بقيــادة املســلمني األمحديــن حــول
العــامل .آمــن.

حضرة أمري املؤمنني أيده هللا بنصره العزيز يؤم احلضور يف الدعاء

باقة من بستان األدباء

أدب جمالس العلم:
إذا حضــرت جملــس عل ـ ٍم فــا يكــن حضــورك إال حضــور
علمــا وأجـًـرا ال حضــور مســتغ ٍن مبــا عنــدك طالــب
مســتزيد ً
عثــرة تشــنعها أو غريبــة تشــيعها ،فهــذه أفعــال األراذل
الذيــن ال يفلحــون يف العلــم أبـ ًـدا.
ـرت جملســا فالتــزم أحــد ثالثــة أوجــه ال رابــع
فــإذا َحضـ َ
اجلهــال فتحصــل
هلــا ،وهــي :إمــا أن تســكت ســكوت ّ
علــى أجــر النيّــة يف املشــاهدة وعلــى الثنــاء عليــك بقلــة
الفضــول ،وعلــى كــرم اجملالســة ومــودة مــن جتالــس ،فــإن
مل تفعــل فاســأل سـؤال املتعلــم فتحصــل علــى هــذه األربــع
حماســن وعلــى خامســة ،وهــي اســتزادة العلــم( .ابــن حــزم
األخــاق والســر)

صفة سؤال املتعلّم:
عمــا ال يــدري ،فــإن
صفــة س ـؤال املتعلّــم هــو أن يســأل ّ
مجع وإعداد:
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عمــا تدريــه ُســخف وقلــة عقــل وشــغل لكالمــك
الس ـؤال ّ
وقطــع لزمالئــك مبــا ال فائــدة فيــه ال لــك وال لغــرك ،ورمبــا
أدى إىل اكتســاب العــداوات ،وهــو يُعـ ّد عــن الفضــول...
فــإن أجابــك الــذي ســألت مبــا فيــه كفايــة لــك فاقطــع
الــكالم ،فــإن مل جيبــك مبــا فيــه كفايــة أو أجابــك مبــا مل
ـان
تفهــم فقــل لــه“ :مل أفهــم” واســتزده ،فــإن مل يــزدك بيـ ً
وسكت ،أو أعاد عليك الكالم األول وال مزيد فامسك
عنــه ،وإال حصلــت علــى الشــر والعــداوة ،ومل حتصــل علــى
مــا تريــده مــن ال ـزايدة.
والوجــه الثالــث أن تراجــع مراجعــة العــامل ،وصفــة ذلــك أن
نقضــا بيـّنًــا ،فــإن مل يكــن ذلــك
تعــارض جوابــه مبــا ينقضــه ً
عنــدك ومل يكــن عنــدك إال تكـرار قولــك أو املعارضــة مبــا
ال ي ـراه خصمــك معارضــة ،فأمســك ألنــك ال حتصــل
بتك ـرار ذلــك علــى أجــر زائــد وال تعلــم  ،بــل الغيــظ لــك
وخلصمــك والعــداوة الــي رمبــا أدت إىل املضـ ّـرات.
وإايك وس ـؤال ال ــمتعنَّت ومراجعــة املكابــر الــذي يطلــب
الغلبــة بغــر علــم ،فهمــا ُخلُقــا ســوء دليــان علــى قلــة
الديــن وكثــرة الفضــول وضعــف العقــل وقــوة الســخف.
(ابن حزم ،األخالق والسري)
19

دور الوحي

ابلكلمــات ،ولــو أمكــن لرتاشــقوا ابحلجــارة والرصــاص! وهنــا
يتســاءل املــرء بطبيعــة احلــال أمــام مــا يـراه ويســمعه ،مــن حـوار
الطرشــان ذاك ،عــن ســر عجــز كال الطرفــن املتشاكســن عــن
إيصــال وجهــة نظــره إىل اآلخــر بشــيء مــن الرفــق واالعتــدال!
ألن املعــارف الروحانيــة ختــرج عــن حــدود العقــل حقــا كمــا
يقــول املتدينــون التقليديــون؟! أم أن امللحديــن حمقــون يف
انتقاصهــم مــن كالم األداين ووحيهــا؟! أم تــرى هنــاك مكرمــة
خفيــة بــن هاتــن املنقصتــن؟! فلنـ َـر!

ُ
َ
وميغا 3
األ ِ
عَ َلى َقا ِئمَ ِة
َ
ام الروحَ ا ِن ِّي
الط
عَ
ِ
على سبيل التمهيد
غــي عــن القــول أن الغالبيــة املتأخــرة مــن أتبــاع كل ديــن
هــم أكثــر عرضــة مــن أســافهم املتقدمــن للوقــوع يف َشـ َـرك
احلرفيــة* ،فالفهــم احلــريف لألمــور الدقيقــة فــخ بغيــض ،وال
يــكاد يســلم منــه كليــة املؤمنــون يف كل عصــر ،بصــرف النظــر
عــن ماهيــة الديــن الــذي يعتنقونــه ،بــل حــى امللحــدون يقعــون
ضحيــة هــذا الفــخ الشــيطاين املنصــوب ،وبوقوعهــم فيــه ينبذون
فكــرة الديــن كليــة ،علــى الرغــم مــن أن الديــن والفهــم احلــريف
علــى طــريف نقيــض.
وألن األمــور الدقيقــة واللطائــف العاليــة أمــور معقــدة كل

* َشَرك ،بفتح الشني والراء ،مبعىن فخ.

سامح مصطفى  -مصر
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التعقيــد ،لــزم تقدميهــا إىل مــن جيهلهــا أبلفــاظ معقــدة ،وإال زاد
املوقــف ســوءًا ،ولنفــر منهــا اجلميــع ،فــأن اخلالــق احلكيــم يعلــم
أن هــذه األمــور تفــوق إدراكنــا احملــدود! لــذا رأى عــز وجــل
متامــا
بعــن ربوبيتــه أن يقــدم لنــا تلــك املفاهيــم بلغــة نفهمهــاً ،
كمــا نعــر ألطفالنــا الصغــار عــن مــدى حبنــا هلــم ،وألن احلــب
قيمــة جمــردة ال ميكــن قياســها ابألرقــام ،فإننــا دون تــردد نعــر
عنهــا أبن نفتــح ذراعينــا مشـرين إىل أننــا حنبهــم هبــذا القــدر.
إننــا نقــرب إىل عقلهــم الطفــويل فكــرة روحانيــة جمــردة يف قالــب
مــادي حــريف أيلفونــه ،ولــو قدمنــا إليهــم احلقائــق اجملــردة تلــك
كمــا هــي لــكان هــذا التصــرف هــو العتــه بعينــه.
حكاية واقع مؤسف
مــن يلــج أحــد املنتــدايت أو الصفحــات اإلحلاديــة املهتمــة
ابنتقــاد األداين ،الــي تعــج هبــا مواقــع التواصــل االجتماعــي،
يصيبه عظيم االندهاش إزاء ذلك القدر الكبري من السخرية
يضــا وتصرحيًــا  -مــن نصــوص مقدســة لــدى أتبــاع شــى
 تعر ًاألداين ،حىت ليستحيل النقاش يف تلك املنتدايت إىل تراشق

قائمة طعام فاخر يف العامل اآلخر
مــا حنــاول تقدميــه هاهنــا هــو نظريــة جامعــة لتفســر املـراد مــن
ذكــر كثــر مــن املطعومــات واملشــروابت بــن ثنــااي الوحــي
اإلهلــي أينمــا وجــد ،وهــذا املبــدأ يتلخــص يف أن الوحــي اإلهلــي
ال يذكــر األشــياء بشــكل عــام لذواهتــا ،وإمنــا لصفاهتــا .ويف
مقــاالت ســابقة ســعينا إىل إرســاء هــذا املبــدأ ،حاذيــن حــذو
املســيح املوعــود (عليــه الصــاة والســام) حــن أمجــل يف كتابــه
الفريد "فلسفة تعاليم اإلسالم" سر ورود ذكر شرايب الكافور
والزجنبيــل املمزوجــن بش ـراب األب ـرار ،يف آيتــن اثنتــن :يف
ِ
ِ
ِ
اج َهــا
قولــه تعــاىل﴿ :إ َّن ْالَب ـْ َـر َار يَ ْشـ َـربُو َن مـ ْـن َكأْ ٍس َكا َن مَز ُ
()1
﴿ويُ ْسـ َق ْو َن فِ َيهــا َكأْ ًســا َكا َن
َكافُـ ً
ـورا﴾  ،مث يف قولــه تعــاىلَ :
ِ
اج َهــا َزْنَبِيـ ًـا﴾( .)2لقــد شــرح املســيح املوعــود  هــذه
مَز ُ
ملخصــا
القضيــة أبســلوب جــذاب أيخــذ ابأللبــاب ،نقدمــه
ً
أبن املقصــود مــن ذكــر الكافــور والزجنبيــل هــو ابلضبــط ذكــر

”
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أتثرياهتمــا الروحانيــة ،حــى لــو مل يكــن هلمــا وجــود مــادي يف
األســاس يف عــامل روحــاين بــكل املقاييــس ،أو علــى األقــل عــامل
ينشــأ فيمــا ال علــم لنــا بــه أصــا .فيذكــر حضرتــه يف معــرض
تفســره ملعــى الكافــور والزجنبيــل مــا تعريبــه" :وقــد أراد هللا مــن
ذكــر هاتــن اآليتــن املتقابلتــن يف املعــى ،إذ ذكــر يف األُوىل
ـور ويف الثانيــة الزجنبيــل ،أن يبـ ّـن لعبــاده أن اإلنســان
الكافـ َ
إذا حتــرك حنــو الصــاح ُمقلِ ًعــا عــن شــهوات النفــس ..بــدت
ات نفســه
فيــه أوال حال ـةٌ ُتمــد م ـواده الســامة ،وأتخــذ شــهو ُ
يف النقصــان ..كمــا يُ َس ـ ِّكن الكافــور حــدةَ الســموم ،فهــو
احلمــى التيفيَّــة .ومــى زالــت عــن
لذلــك ينفــع يف الكول ـرا و َّ
متامــا ،واســتعاد الصحــة مــع ضعــف
املريــض شــدة الســموم ً
شــديد ..بــدأت مرحلـةٌ اثنيــة يتقــوى فيهــا املريــض الناقِــهُ مــن
شـراب الزجنبيــل .وشـراب الزجنبيــل يف الروحانيــة هــو جتلــي هللا
جبمالــه وجاللــه علــى عبــده ،ذلــك التجلــي الــذي هــو مبن ـزلة
الغــذاء للــروح .فــإذا تقــوى اإلنســان ابلتجلــي الـرابين اســتطاع
ـال العاليــة الشــاهقة ،وينجــز األعمــال الشــاقة
أن يصعــد اجلبـ َ
احملــرة الــي ال يقــدر أحــد علــى إجنازهــا أبـ ًـدا مــا مل يكــن قلبــه
مفع ًمــا حب ـرارِة حــب كهــذه .ولبيــان هاتــن احلالتــن اســتخدم
َ
هللا كلمتــن عربيتــن :إحدامهــا "الكافــور" ومعناهــا امل َســكن
ُ
املغطــي ،والثانيــة "الزجنبيــل" ومعناهــا صاعــد اجلبــل .وهكــذا
جيتــاز الســالكون هاتــن املرحلتــن يف ســلوكهم الروحــاين"(..)3
وعلــى هــذا املن ـوال ،نــرى مــن املفيــد ،بــل الســبيل الصائــب
الوحيــد ،أن نفهــم مدلــوالت كافــة املطعومــات ال ـواردة يف

وعــى هــذا املنــوال ،نــرى مــن املفيــد ،بــل الســبيل الصائــب الوحيــد،
أن نفهــم مدلــوالت كافــة املطعومــات الــواردة يف ســياق الحديــث
عــن النعيــم األخــروي بنفــس األســلوب ،حينهــا ،وحينهــا فقــط ،تنحــل
أحجيــة طاملــا فشــل الحرفيــون مــن متدينــن وملحديــن يف حلهــا.
وفيــا يــي مــن ســطور ،ســنعرض إىل ذكــر بعــض تلــك املطعومــات ..

”
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ســياق احلديــث عــن النعيــم األخــروي بنفــس األســلوب،
حينهــا ،وحينهــا فقــط ،تنحــل أحجيــة طاملــا فشــل احلرفيــون
مــن متدينــن وملحديــن يف حلهــا .وفيمــا يلــي مــن ســطور،
ســنعرض إىل ذكــر بعــض تلــك املطعومــات ..
طعام الرتحيب ..وكبد احلوت
ملــا بـلَــغ عبـ ُـد َِّ
الل بْـ َـن َسـ َـاٍم ،وكان يومئــذ أحــد أكابــر أحبــار
َ َ َْ
ـول َِّ
اليهــود ،خــر م ْقـ َـدم رسـ ِ
صلَّــى َّ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم الْ َم ِدينَـةَ
الل َ
َ َُ
ِ
َّ
ـي،
فَـأ ََتهُ ســائالً إايه َ عـ ْـن ثَـ َـاث أشــياء َل يـَْعلَ ُم ُهـ َّـن إل نَـِ ٌّ
وكان مــن ضمــن هــذه األســئلة سـؤال عــن أ ََّول طَ َعـ ٍـام َيْ ُكلُــهُ
أَهــل ْ ِ
"وأ ََّمــا أ ََّو ُل طَ َعـ ٍـام َيْ ُكلُــهُ
الَنَّــة ،فــكان جـواب النــي َ :
ُْ
ٍ ()4
الَنَّـ ِـة فَـ ِزَي َدةُ َكبِـ ِـد ُحــوت"  ..ابلنظــر أوالً يف تفاصيــل
أ َْهـ ُـل ْ
الروايــة ،يبــدو لنــا أن أســئلة عبــد هللا بــن ســام وأجوبتهــا الــي
أثبتــت لــه صــدق النــي  كان قــد كوهنــا مــن خلفيتــه الدينيــة
الســابقة قبــل أن يُســلم علــى يــد النــي 
علــى إثــر هــذا املوقــف مباشــرة ،ويكفــي
لنأخــذ هــذه األســئلة وأجوبتهــا علــى
حممــل اجلــد أن نعلــم أن األجوبــة
النبويــة مل تلــق أيــة معارضــة أو تســفيه
مــن أحبــار اليهــود املتقدمــن املتواجديــن آنئــذ يف املدينــة ،وال
من املتأخرين املنتشرين يف أصقاع األرض ،فسكوهتم موافقة
ضمنيــة تدعــوان إىل النظــر مليًّــا يف احلكمــة الكامنــة يف كالم
النــي  الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى.
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كبــد احلــوت ال شــك أنــه مصــدر للعديــد مــن الفوائــد
ـائعا ،ال ســيما يف
طعامــا شـ ً
الغذائيــة والصحيــة ،ولكنــه ليــس ً
هــذا العصــر الــذي ابتــت فيــه احليتــان مــن األحيــاء املهــددة
ابالنق ـراض ،فيخضــع مــا تبقــى منهــا للمراقبــة وقوانــن حظــر
الصيــد علــى املســتوى الــدويل .فاملالحظــة املطروحــة هاهنــا
هــي أن مــن بــن كل األطعمــة الفاخــرة يُتحــف أهــل اجلنــة
ابحلــوت ،وليــس ســائره ،وإمنــا كبــده ،بــل الزائــدة املتدليــة مــن
كبــده ،فــأي دقــة يف التحديــد هــذه! ومــاذا ختبــئ لنــا هــذه
الدقــة مــن حكمــة؟! دعــوان ننهــج هنــج ســيدان املســيح املوعــود
 حــن ترجــم حقيقــة شـرايب الكافــور والزجنبيــل الروحانيــة
بتأثرياهتمــا املاديــة ،وهنــا نتســاءل :تــرى مــا التأثــر املــادي
لزائــدة كبــد احلــوت ،الــذي يعكــس أتث ـرا روحانيــا مناظ ـرا؟!
بديهيات طبية عصرية ..ما يقول اخلرباء؟!
املكمــات الغذائيــة منافــع
حتمــل الفيتامينــات و ّ
الصحــة اجلســدية
عديــدة ال تتوقّــف عنــد ّ
فقــط بــل تطــال أيضــا الصحــة النفســية
واحلالــة املزاجيــة ،وحــن يُطــرح علــى مائــدة
احلديــث مناقشــة موضــوع الفيتامينــات ،ال
ـض الطــرف عــن فيتامــن "د" ،الــذي يُعتــر زيــت كبــد
ميكــن غـ ّ
ومكمالتــه مــن أغــى مصــادره .وابت
احلــوت أو الســمك ّ
مــن املتعــارف عليــه طبيًــا أن تنــاول األمســاك وخاصــة األمســاك
فعال
الدهنية الغنية ابلدهون املشبّعة ،بشكل منتظم له دور َّ

وبالعــودة إىل نــص روايــة الحديــث النبــوي ،التــي وردت فيهــا اإلشــارة إىل
التأثــر املزاجــي الــذي تحدثــه الدهــون املشــبعة (األوميغــا  )3واملتمثــل يف
الســعادة والبهجــة ،األمــر املرتبــط مبناســبة دخــول األب ـرار الجنــة مبــا يحملــه
املوقــف مــن م ـرات ال يــكاد يصفهــا قامــوس لغاتنــا الحيــة ،فأشــارت إليــه
كلــات الوحــي والتأييــد اإللهــي للنبيــن بألفــاظ تستســيغها عقولنــا الطفوليــة.
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يف حتســن احلالــة املزاجيــة والتخلّــص مــن القلــق والتوتّــر بفضــل
فعاليــة الدهــون املشــبّعة الــي علــى رأس قائمتهــا األوميجــا ،3
والــي ثبتــت فاعليتهــا يف زايدة نســبة إفـراز الســروتونني ،وهــو
اهلرمــون املســؤول عــن الســعادة وامل ـزاج اجليّــد.
وتفصي ـاً للقــول يف مــدى وكيفيــة أتثــر الســروتونني يف
اجلســم ،ال جنــد بـ ًـدا مــن قصــد املختصــن وسـؤاهلم عــن هــذا
ـطورا مــن صفحــة الشــبكة
األمــر ،وهبــذا الصــدد ننقــل سـ ً
الطبيــة املتخصصــة جــاء فيهــا عــن "الســروتونني" مــا نصــه:
"يف الواقع ال يقتصر أتثري الســروتونني على جســمك فقط،
أيضــا علــى عواطفــك وعلــى مهاراتــك احلركيــة،
بــل يؤثــر ً
حيــث يؤثــر علــى :االكتئاب ،القلــق ،شــفاء اجلــروح ،حتفيــز
الغثيــان ،صحــة العظــام وغريهــا ...يعتقــد أن الســروتونني
كناقــل عصــي ينظــم القلــق والســعادة واحلالــة املزاجيــة العامــة،
بينمــا يرتبــط اخنفاضه ابالكتئــاب ،وأمــا ارتفاعــه فيبــدو أنــه
يســاهم يف زايدة الشــعور ابإلاثرة واحلمــاس"( ،)5الفكــرة الــي
تُــحيلنا إىل نــص روايــة احلديــث النبــوي ،والــي وردت فيهــا
اإلشــارة إىل التأثــر املزاجــي الــذي حتدثــه الدهــون املشــبعة
(األوميغــا  )3املتمثــل يف الســعادة والبهجــة ،األمــر املرتبــط
مبناســبة دخــول األبـرار اجلنــة مبــا حيملــه املوقــف مــن مسـرات
ال يــكاد يصفهــا قامــوس لغاتنــا احليــة ،فأشــارت إليــه كلمــات

الوحــي والتأييــد اإلهلــي للنبيــن أبلفــاظ تستســيغها عقولنــا
الطفوليــة.
وختاما ..كالم عام عن الوحي
ً
الــكالم املوحــى مــن هللا تعــاىل بشــكل عــام ،والقــرآن الكــرمي
علــى حنــو خــاص مــن مكامــن عظمتــه اشــتماله علــى دقائــق
أيضــا مبــا قــد يفــوق التصــور،
املعــارف الروحانيــة ،بــل واملاديــة ً
وإن مل تــرز املعــارف املاديــة منهــا للعيــان إال بعــد ظهورهــا
فعليًــا علــى أيــدي مستكشــفني أو خمرتعــن قــد ال يكونــون
ذوي صلــة ابلديــن مــن األســاس ،فالكــون جبميــع عناصــره مــن
خصوصا ،فقول
فعل هللا تعاىل ،أما الوحي ،والوحي القرآين
ً
معــا،
هللا تعــاىل ،ومــن الطبيعــي تطابــق فعــل هللا تعــاىل وقولــه ً
ذلــك ألن تطابقهمــا فيــه داللــة قويــة علــى وحــدة مصدرمهــا.
اهلوامش:

( .1ا ِإلنْسان)6 :
( .2ا ِإلنْسان)18 :
( .3فلسفة تعاليم اإلسالم ص)74-72
( .4صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
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تهديدات ومخاطر

االكتئاب

ويف هــذا املقــام يفــرض ســؤال جــاد نفســه :هــل ميكــن أن
يقودنــا عــر الحداثــة إىل حيــاة الكهــوف مجــددا؟!

ال ُع ْز َل َة
اإل ْس َل ِم
ِفي ِ

جَ ب ََل هللاُ تعــاىل اإلنســا َن علــى الطبيعــة االجتماعيــة
النابعــة مــن فطرتــه املفعمــة ابألنــس واإلينــاس
الــي منحتــه تســمية "اإلنســان" ابســتحقاق .ولقــد
ســامهت هــذه الســمة يف نقــل اجلنــس البشــري مــن حقبــة
اهلمجية والســكن يف الكهوف إىل عمران ظاهر األرض
وتشــييد القــرى .وهكــذا مت وضــع حجــر أســاس احلضــارة
اإلنســانية.

عبادة بربوش
المملكة المتحدة
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املقــال بيــان املظهــر الســليب للعزلــة ،وأثرهــا علــى األفـراد مــن
خمتلــف األعمــار ،وابلتــايل علــى اجملتمــع ككل .ويف هــذا
املقــام يفــرض س ـؤال جــاد نفســه :هــل ميكــن أن يقــودان
عصــر احلداثــة إىل حيــاة الكهــوف جمــددا؟! والكهــف
املقصــود هــا هنــا هــو كهــف افرتاضــي يرمســه حــال العزلــة
واالنف ـراد ،الــي فرضتهــا طبيعــة عصــر احلداثــة علينــا،
حيــث مل يعــد أف ـراد اجملتمــع الواحــد مييلــون إىل التفاعــل
االجتماعــي الطبيعــي كمــا كان ـوا يف ِ
القــدم.

وال شــك أن حقبــة ســكىن الكهــوف اصطبــغ فيهــا طابــع
احليــاة ابهلمجيــة بــكل مــا تعنيــه مــن معــاين الوحشــة والعزلــة
واالنف ـراد .ومــع بــزوغ فجــر الوحــي اإلهلــي بــدأ الطبــع
اهلمجي يف التفكك ووعى اإلنســان أن يف العيش مجاعة
ي ـُـمنح فرصــة أكــر يف احلمايــة مــن األخطــار اخلارجيــة
وتوفــر الغــذاء لألف ـراد الضعفــاء ،األمــر الــذي ظهــرت
معــه أوىل بـوادر التكافــل االجتماعــي .كل هــذا مت بفضــل
الوحــي اإلهلــي املتنـ ِّـزل علــى قلــب املأمــور اإلهلــي يف تلــك
احلقبــة الزمنيــة.
وأود أن أشــر إىل أننــا يف معــرض حديثنــا عــن العزلــة
واالجتمــاع ،ال نعــي مطلقــا تشــويه فكــرة الوحــدة أو خلــوة
املــرء مــع نفســه أحيــاان ،إذ رمبــا تكــون تلــك اخللــوة أكثــر
بركــة مــن ألــف اجتمــاع الغ ،وقدميــا قيــل" :الوحــدة خــر
مــن جليــس الســوء" ،إمنــا مــا نصبــو إليــه مــن خــال هــذا

إحصائيات خميفة ،وتقارير صحية تدق انقوس اخلطر
العزلــة خطــر كبــر يواجــه عــامل اليــوم .فهنــاك مــا يقــارب
 %7.2مــن مواطــي االحتــاد األورويب (أكثــر مــن 30
مليــون شــخص) منعزلــون اجتماعيــا ( .)1وهــذا يعــي أهنــم
ال يلتقون أبداً أبي من أقارهبم أو أصدقائهم .وتوصلت
دراســة أجرهتــا مؤسســة ( )Age UKيف اململكــة املتحــدة،
وهــي مؤسســة خرييــة هتــدف إىل رعايــة املســنني إىل أن
نصــف مليــون شــخص ممــن جتــاوزوا ســن ال  60يقضــون
()2
يومهــم مبفردهــم ،دون أي تفاعــل مــع اآلخريــن.
قــد ال تبــدو لنــا هــذه احلقيقــة صادمــة الفرتاضنــا أن كبــار
الســن مييلــون أحيــاان إىل العزلــة أكثــر مــن الفئــات العمريــة
األخــرى .إال أن دراســة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
أجرهتــا شــركة "ســيجنا"  Cignaالعاملــة يف جمــال التأمــن
الصحــي ،مشلــت عش ـرين ألــف شــخص ،توصلــت إىل
أن لــدى نصــف األمريكيــن انطباعــا عــن أنفســهم أهنــم
وحيــدون .وذكــرت الدراســة أن نســبة ال يســتهان هبــا مــن

”

األمريكيــن ممــن هــم حتــت ســن البلــوغ أيضــا يعانــون مــن
وطــأة الوحــدة .أمــا اجليــل األخــر املولــود خــال الفــرة مــا
بــن منتصــف التســعينيات مــن القــرن املاضــي وبدايــة القــرن
()3
ـعورا ابلوحــدة.
احلــادي والعش ـرين – فهــو األكثــر شـ ً
ووفقــا لصحيفــة "ســاينس ديلــي"  ،Science dailyفــإن
العزلــة االجتماعيــة والشــعور ابلوحــدة قــد يشــكالن خطـًـرا
أكــر علــى الصحــة العامــة يتمثــل غالبــا يف الســمنة،
ويظهــر البحــث أن العزلــة االجتماعيــة والشــعور ابلوحــدة
يف تزايــد مســتمر )4(.وجتــدر اإلشــارة إىل أن مــن األســباب
األخــرى للعزلــة االجتماعيــة االعتمــاد الكبــر علــى وســائل
التكنولوجيــا ،وأتث ـرات وســائل التواصــل االجتماعــي،
وتراجــع الشــعور ابملســؤولية يف رعايــة الوالديــن عنــد
بلوغهمــا ِ
الكـ َـر ..وحــدث وال حــرج عــن األســباب
العديــدة الــي جتعــل النــاس يشــعرون ابلعزلــة.
مفهوم عمره  14قران يفيدان اليوم
إميــاان منــا ابشــتمال التعليــم اإلهلــي مــن خــال تطبيقــه يف
الســنة النبويــة الش ـريفة علــى العــاج الفعــال لــكل آفــة
يعــاين منهــا اإلنســان أو اإلنســانية ككل ،فــإن الســطور
التاليــة تُعــد دعــوة للتنقيــب عــن ذلــك العــاج الناجــع
آلفــة العزلــة الــي تنخــر عظــام اجملتمــع .وطاملــا يقــدم إمــام
اجلماعــة اإلســامية األمحديــة العامليــة ،حضــرة مــرزا مســرور
أمحــد (أيــده هللا بنصــره العزيــز) املنظــور األوضــح للســعادة
واحلزن واملبين على تعاليم اإلسالم يف القرآن الكرمي الذي
أُنــزل منــذ  1400ســنة ،وقــد أضحــى هــذا املنظــور اليــوم
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مدعومــا بسلســلة مــن الدراســات النفســية احلديثــة ،حيــث
بـ َّـن حضرتــه وجهــة نظــر اإلســام هــذه يف غــر خطبــة
مــن خطــب املناســبات الســارة كالعيديــن ،موضحــا أن
تالقــي النــاس والتفاعــل االجتماعــي فيمــا بينهــم يُعــد جالبــا
قــواي للســعادة .بينمــا يلقــي املــرء بنفســه يف ســجن احلــزن
واألســى عندمــا يلجــأ إىل العزلــة والوحــدة ،قاطعــا صلتــه
ـاما
ابآلخريــن لف ـرات قــد تطــول ،ال لشــيء إال استسـ ً
للحــزن ،ممــا يــؤدي يف النهايــة إىل االكتئــاب الــذي ال
ُتمــد عقبــاه ،والــذي طاملــا أنفقــت يف ســبيل الفــكاك منــه
األمـوال الطائلــة .فالتواجــد بصحبــة األصدقــاء ،ال ســيما
األخيــار منهــم ،وبــث احلــزن إليهــم ميكــن أن يقلــل مــن
شــعور املــرء ابحلــزن أو االكتئــاب .كمــا أوضــح حضرتــه أن
اإلســام ،كديــن قائــم علــى رعايــة الطبيعــة اإلنســانية ،يوفــر

”
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أقصــى قــدر مــن الفــرص للمســلمني للتجمــع والتواصــل
االجتماعــي كجــزء مــن عقيدهتــم وشــعائرهم وأعيادهــم.
وهــذا بــدوره يزيــد مــن ســعادة النــاس.
علــى ســبيل املثــال ،أيمــر اإلســام املســلمني مــن خمتلــف
املناطــق ابلتجمــع يف مناســبة العيــد .يف حــن أن العزلــة
هــي املفضلــة يف أوقــات الشــدة ،وال شــك أن التجمعــات
تعــزز الســعادة .وتعــد حـوادث فقــد األعـزاء أبــرز أســباب
دخــول النــاس يف جــو العزلــة إذ قــد يعــزل البعــض أنفســهم
عنــد معــاانة األمل العاطفــي الناشــئ عــن صدمــة فقــد عزيــز،
فيفضلــون االبتعــاد عــن اآلخريــن خــال حلظــات حزهنــم
ويفضلــون البــكاء منفرديــن .ونظـرا إىل بــروز هــذا الســبب
حتديــدا ،فقــد أولــت لــه تعاليــم اإلســام اهتمامــا خاصــا،
فذكــرت أن مــن ضمــن حقــوق املســلم علــى املســلم

مــن األســباب األخــرى للعزلــة االجتامعيــة االعتــاد الكبــر عىل وســائل
التكنولوجيــا ،وتأثـرات وســائل التواصــل االجتامعــي ،وتراجــع الشــعور
ــر ..وحــدث وال
باملســؤولية يف رعايــة الوالديــن عنــد بلوغهــا ال ِك َ
حــرج عــن األســباب العديــدة التــي تجعــل النــاس يشــعرون بالعزلــة.
ابريل 2020
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مشــاركته يف أمــور يبــدو فيهــا وحيــدا هــو أو ذووه ،حبســب
"حـ ُّـق الْ ُم ْســلِِم َعلَــى الْ ُم ْســلِِم
مــا ذكــر التعليــم النبــويَ :
ِ
ـادةُ الْ َم ِريـ ِ
ـض َواتِّبَــاعُ ْ
ـس َرُّد َّ
الَنَائِـ ِز َوإِ َجابَـةُ
السـ َـاِم َوعيَـ َ
َخْـ ٌ
()5
َّعــوِة وتَ ْشـ ِـميت الْع ِ
اطـ ِ
ـس".
ُ َ
الد ْ َ َ
ويف مقابلــة صحفيــة أجرهتــا مــع حضرتــه جملــة "مقارنــة
األداين" ُســئل حضــرة مــرزا مســرور أمحــد أيــده هللا بنصــره
العزيــز عــن العزلــة ،ومــا إذا أُخــذت كــردة فعــل علــى
مــوت شــخص مــا علــى ســبيل املثــال ،فــرد حضرتــه أبن
هــذه جتربــة نفســية ميــر هبــا اجلميــع .يريــد النــاس أن يقللـوا
مــن حزهنــم وعليهــم أن يتعامل ـوا معهــا بشــكل صحيــح
عــن طريــق عــزل أنفســهم والبــكاء علــى هــذه اخلســارة.
فعندمــا ميــوت مث ـاً أحــد أقاربنــا ،فقــد يــؤدي ذلــك إىل
عــدم نومنــا يف الليــل ،وحــزن شــديد ويصبــح املــرء منغل ًقــا
إىل حــد االستســام لالكتئــاب .ينصــح األطبــاء غالبــا أن
يبكــي الشــخص عنــد احلــزن علــى فقــدان شــخص مــا ،وال
غضاضــة يف بــث احلــزن والبــكاء حبيــث ال يصــل األمــر إىل
حــد اجلــزع ،فالبــكاء يف مثــل هــذه األحـوال حالــة إنســانية
فطريــة جعلهــا هللا تعــاىل يف طبيعتنــا بغــرض التنفيــس عمــا
بداخلنــا مــن حــزن رمبــا يؤذينــا لــو تراكــم .ويعلمنــا النــي 
حــن فُجــع بوفــاة ولــده إبراهيــم ،فذرفــت عينــاه فقــال" :إِ َّن
ضــى َربـُّنَــا
ـب َْيـ َـز ُن َوَل نـَُقـ ُ
ـول إَِّل َمــا يـَْر َ
الْ َعـ ْ َ
ـن تَ ْد َمـ ُـع َوالْ َق ْلـ َ
ِ ِ
ـك َي إِبـَْر ِاهيـ ُـم لَ َم ْح ُزونـُـو َن" ( .)6هــذا مــن جانــب،
َوإِ َّن بِفَراقـ َ
ومــن جانــب آخــر يدعــوان هللا تعــاىل إىل أن نبكــي أمامــه
مش ـرا إىل أن هــذا البــكاء يف حــد ذاتــه ســبب مــؤد إىل
االطمئنــان ﴿أََل بِ ِذ ْكـ ِر َِّ ِ
ـوب﴾ ( .)7لذلــك،
الل تَطْ َمئـ ُّـن الْ ُقلُـ ُ
ينبغــي علــى املــرء أن يعــر عــن كل شــيء داخلــه ويبــث
شــكواه أمــام هللا ،هــذا مــا سيكســبه الرضــا والراحــة .لقــد
أدركــت كافــة األداين هــذه احلقيقــة علــى مــا يبــدو ،غــر
أهنا تشوهت لدى الكثريين فيما عرف بطقس االعرتاف
يف الكنائــس ،نعــم ،االعـراف مبــا يف داخــل النفــس وبــث

الشــكوى واألمل أمر حممود يف حد ذاته ،ولكن أي شــيء
أروع وأمجــل مــن أن نبــث شــكواان بــن يــدي مــن ميكنــه
حلهــا وتطييــب خواط ـران؟!
كان النــاس يف املاضــي ،ومــا زالـوا يتجشــمون غالبًــا عنــاء
كتــم حزهنــم فيمســكون عــن البــكاء ،األمــر الــذي يكــون
لــه أتثــر ســليب عليهــم .لذلــك ننصحهــم ابلبــكاء لتفريــج
حزهنــم بعــض الشــيء .إذا قمعــت مشــاعرك عندمــا تكــون
حزينًــا وتعــاين بصمــت مــن خــال عــدم التعبــر أو التنفيــس
عنهــا ،فســيؤثر ذلــك علــى قلبــك .لذلــك ،جيــب أن تبكــي
وتعــر عــن حزنــك ،فاحلــزن طاقــة عاطفيــة كالغضــب،
الحــظ أنــه عندمــا يكــون الشــخص غاضبًــا وميتنــع عــن
اإلفصــاح عــن رأيــه ،سيشــعر وكأن عقلــه ســينفجر
ألنــه أبقــى كل شــيء يف داخلــه (يف نفســه) ،وقــد ُيَــن
الشــخص بفعــل ذلــك .فهــو يوجــه هــذا الغضــب جتــاه
شــخص آخــر ،أو يعــر عنــه لصديــق أو يبكــي ويشــكو
حــى يشــعر ببعــض االنف ـراج .مــا أقصــده هــو أنــه مــن
طبيعتنــا كبشــر أن نبكــي إذا مــا أصابنــا احلــزن.
نــرى أنــه عندمــا يعــاين شــخص مــا مــن خســارة أو تصيبــه
مصيبــة ،أييت النــاس للتخفيــف عنــه فيعانقونــه ويشــاركونه
البــكاء .هنــا عندمــا حتــدث مأســاة ،ســتالحظ وجــود
أشــخاص يضعــون الزهــور ،كمــا ســرى يف كثــر مــن
بعضــا،
ـخاصا يبكــون ويعانقــون بعضهــم ً
األحيــان أشـ ً
بينمــا يتحمــل اآلخــرون معاانهتــم دون البــكاء .بعــض
النــاس لديهــم القــدرة علــى حتمــل مشــاعرهم ،فبكاؤهــم
ملــدة مخــس دقائــق فقــط يكفــي ليشــعروا وكأهنــم ختلص ـوا
()8
مــن كل أحزاهنــم وبــدوا حيــاة جديــدة.
أتثري احلال الروحية يف حال اجلسد
حــن ُســئل حضرتــه عــن احلكمــة مــن حتديــد ثالثــة أايم
فقــط للحــداد علــى املتــوىف ،مهمــا كان احلــزن عميقــا لوفــاة
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عزيــز .أجــاب حضرتــه
أبن الصدمــة النامجــة عــن
الفجيعــة الــي يعيشــها املــرء
ال تنتهــي ببســاطة بعــد فــرة
احلــداد الــي تســتمر ثالثــة
أايم .يؤثــر احلــزن علــى عقل
الفــرد وعواطفــه ويكــون لــه
أتثــر دائــم حــى بعــد انتهــاء
فــرة احلــداد .ومــع ذلــك،
فــإن التعبــر اخلارجــي عــن
هــذا احلــزن هــو الــذي جيــب أن ينتهــي بعــد هــذه الفــرة
الزمنيــة .ففــرة األايم الثالثــة للحــداد هــي الفــرة الــي يُســمح
فيهــا إببــداء التعبــر الظاهــري عــن احلــزن .الســبب الكامــن
وراء هــذا هــو أن حالتنــا املاديــة هلــا أتثــر علــى حالتنــا
الروحيــة .هــذا ال يعــي أنــك جيــب أن ال حتــزن ،ألن األمل
ال ينتهــي بعــد فــرة احلــداد هــذه .لــن ينســى الشــخص
أبـ ًـدا مــن فـََقدهــم .قــد تتغلــب الزوجــة علــى بعــض مــن
حزهنــا يف املســتقبل مــن خــال زواجهــا مــن شــخص آخــر،
ولكــن عندمــا يفقــد شــخص مــا طفلــه ،فلــن حيــل حملــه
دائمــا ،لذلــك ،قيــل لنــا أال نُبقــى
أحــد ويالزمــه احلــزن ً
أنفســنا يف حــال احلــداد اخلارجيــة .يف الواقــع ،احلــداد يف
قلــب الشــخص هــو شــعور لــن يتضــاءل أبـ ًـدا .هلــذا ،جيــب
علــى املــرء أن يدعــو ربــه يف الســجود للتعبــر عــن حزنــه
ومعاانتــه هلل ســبحانه وتعــاىل اســتلهاما للتعزيــة واملواســاة.
ومــع ذلــك ،جيــب االعتنــاء مبظهـران اخلارجــي واحلفــاظ علــى
()9
نظافــة بدننــا ابالســتحمام.
اإلســام إذن مل حيظــر احلــزن والبــكاء علــى إطالقهمــا،
إمنــا حظــر مظاهــر اجلــزع الــي ينســى املــرء لشــقاوته معهــا
وجــود هللا تعــاىل املتصــرف يف هــذا الكــون ،ويتالشــى إميانــه
بقضــاء هللا تعــاىل وقــدره.
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العزلــة واالكتئــاب ..دعــوان
نتحــاور
ابت معروفــا لــدى اجلميــع
مــن العامــة انهيــك عــن
املتخصصــن أتثــر بعــض
الســلوكيات والتعامــات
اليوميــة علــى الصحــة بشــكل
عــام .ويــرى اخلـراء النفســيون
أن العــزوف عــن الــزواج مثــا
وامليــل إىل الوحــدة يــؤداين إىل
مشــكالت نفســية خطرية أبرزها االكتئاب وأمراض القلب.
وال يؤثــر االكتئــاب فقــط علــى الفــرد .فبالنســبة لــأم ،فإنــه
يؤثــر علــى منــو طفلهــا ومنائــه .ويؤثــر االكتئــاب علــى قــدرة
الشــخص علــى العمــل ،ممــا حيــد مــن قــدرة ذلــك الشــخص
علــى اإلنتــاج .وهــو ال يؤثــر علــى معيشــة األســر فحســب
بــل علــى االقتصــاد برمتــه .وقــد وضعــت جمموعــة مــن خـراء
منوذجــا للتكلفــة اإلمجاليــة لالكتئــاب
االقتصــاد مؤخ ـرا
ً
للمنتــدى االقتصــادي العاملــي وخلصــت إىل تقديـرات تصــل
إىل تريليــوانت الــدوالرات .وابإلضافــة إىل ذلــك ،دعــوان ال
ننســى االنتحــار .فعلــى الرغــم مــن تصنيفــه ابعتبــاره نتيجــة
صحيــة يف حــد ذاتــه وليــس كنتيجــة ملشــكلة صحيــة نفســية،
فــإن الكثــر ممــن حياولــون االنتحــار يعانــون مــن االكتئــاب...
أمــا ابلنســبة لعــدد كبــر مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
أعـراض اكتئــاب الــي تـراوح مــا بــن الطفيفــة واملعتدلــة ،فــإن
الرعايــة الذاتيــة والرعايــة املنخفضــة الكثافــة الــي يقدمهــا أفـراد
اجملتمــع تكــون بنفــس فعاليــة التدخــات الس ـريرية األكثــر
()10
تنظيمــا مثــل العــاج النفســي.
ويف األول من أغسطس يتم االحتفال بيوم الصحة العاملي،
ويف عــام  2017مت تكريــس هــذا اليــوم للدعــوة إىل عــاج
االكتئــاب ،حتــت عن ـوان "االكتئــاب ..دعــوان نتحــاور" يف

إشــارة الفتــة إىل أن األمــل يف عــاج االكتئــاب معقــود علــى
اخن ـراط املكتئــب يف اجملتمــع مــن حولــه ،فــإن أعلــن عكــس
هــذا ينبغــي أال يـُـرك وشــأنه ،وإال
اســتفحلت مشــكلته أكثــر.
ويف هــذا الصــدد نذكــر تقري ـرا نش ـرته
جملــة الصحــة النفســية الربيطانيــة عــن
دراســة أجريــت علــى حنــو  6آالف شــخص،
ووجــدت أن املتزوجــن ومــن يعيشــون ضمــن عائلــة ،هــم
األكثــر صحــة وإجيابيــة .وذكــرت الدراســة أن مــن بــن أكثــر
األمــور تســببا ملشــكالت نفســية صحيــة أيضــا ،هــي اجللــوس
يف املنــزل طـوال اليــوم وعــدم اخلــروج منــه ،إضافــة إىل تنــاول
الشــخص طعامــه وحيــدا .وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن
عــدم املشــاركة يف أي نشــاط أو فعاليــة جمتمعيــة يؤثــر ســلبا
يف الصحــة النفســية لإلنســان ،مــا ينعكــس علــى صحتــه
اجلســدية أيضــا.
واحلديــث عــن الشــخص املكتئــب يطــول ،يكــون عــادة يف
أمــس احلاجــة إىل مزيــد مــن الشـراكة واملزيــد مــن األصدقــاء،
حىت وإن ادعى نقيض ذلك كما تقدم ذكره ،ابإلضافة إىل
حاجتــه إىل العــاج النفســي أكثــر منــه الدوائــي ،حيــث يقــوم
الطبيــب النفســي إبعطــاء نصائــح حمــددة لــك ،وإرشــادات
نفســية لكيفيــة التعامــل مــع مــا يرهقــك ويــؤرق عليــك
احليــاة ،وكيفيــة التغلــب علــى هــذه األع ـراض االكتئابيــة،
وزايدة الثقــة يف النفــس مــن خــال مهــارات يتــم اكتســاهبا
مــن خــال اجللســات النفســية .ومــن أكثــر االعتقــادات
دائمــا مــا يريــد أن يــرك
املنتشــرة أن الشــخص املكتئــب ً

وحــده ،وذلــك ألنــه يفهــم كــم هــو صعــب إخفــاء مشــاعره
متامــا أنــه ميكــن أن جيلــب
وأفــكاره عــن اآلخريــن ،وهــو يــدرك ً
لآلخريــن الشــعور ابحلــزن ،وابلتــايل يفضــل
االنســحاب بعيـ ًـدا كيــا يؤثــر ســلبًا علــى
أي شــخص ،لكــن االستســام للوحــدة
والعزلــة يزيــد طــن مشــكلته بلــة ،وهكــذا
يدمــن علــى أدويــة مضــادات االكتئــاب الــي
قــد يــزول مفعوهلــا تدرجييــا وابلتــايل ال يــرى حاجــة وال هدفًــا
مــن وجــوده ،فيتلبســه شــيطان االنتحــار ويرديــه قتيــا.
واي حسـراته علــى الذيــن لقـوا حتفهــم ابلرغــم مــن أن الــدواء
الناجــع بــن ظهرانيهــم:
﴿أ ََل بِ ِذ ْك ِر َِّ ِ
وب﴾
الل تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
اهلوامش:
1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
_php/Archive:Social_participation_statistics#Social
isolation
https://www.theguardian.com/society/2017/jan/06/

2.

half-a-million-older-people-spend-every-day-alonepoll-shows
3.https://fortune.com/201801/05//americans-lonelycigna-study/
4. https://www.sciencedaily.com/
releases/2017170805165319/08/.htm

( .5صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز)
( .6صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز)
( .7الرعد)29 :
 8مقابلة صحفية أجرهتا جملة مقارنة األداين ،منشورة يف عدد أغسطس 2019
 .9املرجع السابق
 .10صفحة منظمة الصحة العاملية
https://www.who.int/bulletin/volumes/95030317-17/3//ar/
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 -467األنبياء بسبب كماهلم الروحاين
ليسوا كعامة الناس
بســم هللا الرمحــن الرحيــم .أخــرين خطيًّــا احلافــظ نــور
حممــد القاطــن يف قريــة "فيــض هللا" وقــال :لقــد مسعــت
أن املولــوي عبــد الكــرمي ســأل حضرتــه مــرة :هــل أصــاب
حضرتــه رايء مــرة؟ قــال حضرتــه :إذا وقفــت بــن األنعــام
فهل سيخطر ببالك الرايء؟ مث قال :ال يصيب الرايء إال
إذا كان مــع أحــد مــن جنســه .واملـراد أن األنبيــاء بســبب
كماهلــم الروحــاين ليسـوا كعامــة النــاس؛ إذ ينقطعــون عــن
الدنيــا ويصلــون إىل الســماء ،فــا يشــعرون ابل ـرايء طيلــة
مكوثهــم يف أهــل الدنيــا.

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»

 -468االســتغناء عــن غــر هللا ،والتــوكل عليــه 

 -466إق ـرار حضرتــه بعظمــة ســيدان حممــد  حــى
إن خادمــه صــار مســيح الزمــان ،وتفســر قولــه تعــاىل:
ـك
ـك َوَمــا أُنْـ ِز َل ِمـ ْـن قـَْبلِـ َ
﴿والَّ ِذيـ َـن يـُْؤِمنُــو َن ِبَــا أُنْـ ِز َل إِل َْيـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َوِب ْلخـ َـرة ُهـ ْـم يُوقنُــو َن﴾
بســم هللا الرمحــن الرحيــم .حدثــي الدكتــور مــر حممــد
إمساعيــل فقــال :إن حضرتــه أعطــاين مــرة َمَافِظَــه القدميــة
للبحــث عــن ورقــة معينــة فلــم أَعثُــر عليهــا إال أنــي وجــدت
بعــض الرســائل القدميــة للســيد اللــه مــاوا مــل الــي كتبهــا
إىل حضرتــه أثنــاء فــرة دراســته وســأل فيهــا عــن بعــض
املســائل الدينيــة ،ووجــدت يف بعــض األوراق وحيًــا تلقــاه
حضرتــه وكتبــه خبــط يــده وهــو:
رب رت امگن و ومہ ےس ادمح یک اشن ےہ
�ک م یس�
سج اک الغم د یھ�و ح و زامن ےہ
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أي :لقــد فاقــت التصــور واخليــال عظمــة ســيدان أمحــد
خادمــه مســيح الزمــان ،فانظــروا.
 الــذي صــار ُ
ولكــن العجــب أن املنشــور يف كتــاب "در مثــن" يف هــذه
األايم هــو:
اس اك بــدل مــن سج اك

(واملعىن واحد لكليهما -من املرتجم).
كذلــك وجــدت يف إحــدى هــذه امل َحافِــظ ورقــة ُكتــب
َ
﴿والَّ ِذيـ َـن
ـن
ـ
م
اد
ر
ـ
فيهــا التــايل بتوقيــع مــن حضرتــه :امل
َ
ِ
ـك َوِبْل ِخـ َـرِة
يـُْؤِمنُــو َن ِبـَـا أُنْـ ِزَل إِلَْيـ َ
ـك َوَمــا أُنْـ ِزَل ِمـ ْـن قـَْبلـ َ
ُهـ ْـم يُوقِنُــو َن﴾ (البقــرة )5 :هــم أولئــك الذيــن يؤمنــون
ابلوحــي النــازل عليــك وابلوحــي الــذي نــزل قبلــك كمــا
أهنــم يوقنــون ابلوحــي الــذي سين ــزل علــى املســيح املوعــود
يف آخــر األزمــان.

متيمــة انجعــة لنيــل النجــاح والفــاح
بســم هللا الرمحــن الرحيــم .أخــرين خطيًّــا احلافــظ نــور
حممــد وقــال :مسعــت احلافــظ حامــد علــي
يقــول :قــال حضرتــه :إذا كان علــى أحــد
املثول يف احملكمة ملتابعة قضية ما أو عليه
املثــول أمــام احلاكــم فينبغــي أن يقـرأ ســورة
الفاحتــة ســبع مـرات ،مث ينبغــي أن يكتــب
علــى جبهتــه "اي عزيــز" إبصبعــه ســبع
مـرات ،يهــب لــه هللا تعــاىل النجــاح والفــاح.
أقــول :لعــل هــذا الطريــق يبعــث علــى نشــوء حالــة
االســتغناء عــن غــر هللا أو حالــة التــوكل علــى هللا.

 -469املســيح املوعــود  يتأســى بســيده خــامت
النبيــن  يف حســن الظــن
بســم هللا الرمحن الرحيم .أخربين خطيًّا احلافظ نور حممد

القاطــن يف قريــة "فيــض هللا" وقــال :قــال املســيح املوعــود
ـل فِ َيهــا
 مــرة :قــال املالئكــة عنــد خلــق آدم﴿ :أ َْ
َت َعـ ُ
ِ
ِ
ك ال ِّد َمــاءَ﴾ (البقــرة  )31ولكــن
َمـ ْـن يـُْف ِسـ ُـد ف َيهــا َويَ ْســف ُ
مل يصــدر مــن آدم تصــرف كهــذا ،وعلــى مــا يبــدو أن
نظــرة املالئكــة وقعــت علــى مســتقبل آدم أي أهنــا علمــت
حبــدوث مثــل هــذه األمــور يف ذريــة آدم يف املســتقبل،
ـان أن مــا يقولــه بعــض معارضينــا
وعليــه فيخطــر ببالنــا أحيـ ً
ـذب منهــم
أهنــم يتلقــون وحيًــا ضــدان فقــد ال يكــون ذلــك كـ ً
أيضــا تتعــرض لبعــض املفاســد الــي تظهــر
ولعــل مجاعتنــا ً
عمومــا يف القــوم بعــد زمــن طويــل.
ً
أقــول :إن قضيــة صــدق وحــي املعارضــن أو كذبــه شــيء
آخــر ولكــن انظــروا إىل حيطــة حضرتــه وحســن ظنــه
البالــغ ذروتــه وال ميكــن أن يكــون حســن ظــن أبلــغ منــه.
مث انظــروا إىل املعارضــن مــن جهــة أهنــم بعــد رؤيتهــم ألوفًــا
مــن اآلايت وبعــد اطالعهــم علــى مئــات األدلــة
والرباهــن ال يفتــؤون يقولــون أبنــه كــذاب
ومفــر ،ومــن انحيــة اثنيــة انظــروا إىل املســيح
املوعــود  أنــه رغــم يقينــه الكامــل
أبنــه علــى احلــق وأن معارضيــه
علــى الباطــل  ،كان حيســن الظــن
ابملعارضــن ويتجنــب اهتامهــم
ابلكــب متأســيًا ابلرســول  نشــاهد مثــل
أيضــا .إن ابــن صيــاد
هــذا املشــهد يف حيــاة النــي ً 
الــذي أيقــن بعــض الصحابــة أنــه الدجــال ،ملــا مثــل هــذا
وجــه سـؤاله إىل النــي  قائـاً :أال
الرجــل أمــام النــي ّ 
تؤمــن يب رســوالً؟ مل يقــل النــي  يف الــرد عليــه :إنــك
كــذاب ،بــل قــال :آمنــت ابهلل وبرســله .هللا هللا! هللا هللا!
مــا أروعــه مــن أســوة آســرة!
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الدوَ اوين في الخ َل َفة ال َّراشدَ ة َّ
َ
الثا ِني َِة
ِ ِ
ِ
ِ
«ف ْض ُل ُعمَ ر» ،وَ إِ ْن َشا ُء َّ ِ ِ ِ

مشــروع التحريــك اجلديــد وإنشــاء دواويــن اجلماعــة
اإلســامية األمحديــة
كمــا كان إنشــاء حضــرة الفــاروق  الدواويــن نتيجــة
توســع رقعــة الدولــة اإلســامية آنــذاك بعــد االنتصــارات
املتواليــة علــى الفــرس والــروم ،كذلــك أســفرت املواجهــات
مــع خصــوم مجاعــة املؤمنــن الثانيــة عــن قـرار حضــرة اخلليفــة
الثاين فضل عمر  ابلتوسع واالنتشار خارج حدود شبه
القــارة اهلنديــة ،إذ أعلــن أعــداء اجلماعــة اإلســامية األمحديــة
مــن "حــزب األحـرار" أهنــم ســيدمرون قــاداين ويدكوهنــا د ّكا
وســوف ميحــون اســم اجلماعــة اإلســامية األمحديــة مــن
ـردا علــى مســاعيهم الش ـريرة ،أســس
صفحــة الوجــود ،فـ ًّ
ســيدان املصلــح املوعــود  مشــروع التحريــك اجلديــد
عــام 1934م ،هبــدف نشــر رســالة ســيدان املســيح املوعــود
 يف أرجــاء العــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه ،ممــا كان لــه
أبلــغ األثــر يف فتــح املراكــز اجلديــدة وتشــييد املســاجد خــارج
شــبه القــارة اهلنديــة ،وإرســال املبش ـرين .لقــد كان مشــروع
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التحريــك اجلديــد ،وال زال ،هــو املشــروع الــذي أُنشــئت
حتــت مظلتــه كافــة مؤسســات اجلماعــة املاليــة واإلداريــة
والتبشــرية.
نواة مشروع التحريك اجلديد
ككل شــجرة عظيمــة ال بــد أن تكــون بذرهتــا ســليمة ،كانــت
بــذرة هــذا املشــروع إىل جانــب رأس املــال ،تقــوى القلــوب،
فقــد بــدأ مشــروع التحريــك اجلديــد إبنشــاء صنــدوق مببلــغ
مليونــن ومخســمائة ألــف روبيــة ،ودعــا حضرتــه  أف ـراد
‘جناحا للمشــروع ،إىل االلتزام
اجلماعة اإلســامية األمحديةً ،
ب ـ  19أمـ ًـرا ،مث أضــاف إليهــا فيمــا بعــد  8أخــرى تســمى
متطلبــات التحريــك اجلديــد ،ومنهــا :اختــاذ احليــاة البســيطة،
وتقدمي التربعات لصندوق املشــروع ،واالقتصاد يف اإلنفاق،
ونــذر األوالد ووقــف احليــاة خلدمــة الديــن ،حــى أن حضرتــه
نفســه  نــذر مجيــع أبنائــه الثالثــة عشــر خلدمــة اجلماعــة
اإلســامية األمحديــة ،كمــا ّزوج مجيــع بناتــه للواقفــن.

مثرات التحريك اجلديد ومؤسساته
اجلديــر ابلذكــر أن مؤسســة التحريــك اجلديــد معنيـةٌ جبميــع
أنشــطة اجلماعــة اإلســامية األمحديــة خــارج شــبه القــارة
اهلنديــة ،وهلــا علــى شــاكلة "صــدر أجنمــن أمحديــة" دوائــر
خمتلفــة تســمى "الــوكاالت" ،ميكــن تشــبيهها علــى حــد
مــا ابلدواويــن الــي أنشــأها حضــرة عمــر الفــاروق ،
ويســمى رئيــس كل دائــرة "الوكيــل" .أمــا رئيــس الــوكالء
فيســمى "الوكيــل األعلــى" .وكل دائــرة مســتقلة حبــد ذاهتــا،
وهلــا أعمــال وفرائــض حمــددة مــن قبــل خليفــة املســيح ،ويُعـ َّـن
الوكيــل مــن قبلــه ،ويكــون الوكيــل مســؤوالً أمــام الوكيــل
األعلــى ،أمــا الوكيــل األعلــى فيتلقــى التوجيهــات مباشــرًة
مــن ســيدان خليفــة املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي .
وفيمــا يلــي تعريــف موجــز ابلــوكاالت املختلفــة:
 -1الوكالــة العليــا :مجيــع الــوكاالت مســؤولة أمــام الوكالــة
العليا وأتخذ منها التوجيهات وتقدم هلا تقارير شــهرية عن
أعماهلــا؛ فهــي متثــل الســلطة األخــرة يف التحريــك اجلديــد،
والوكيل األعلى مســؤول أمام ســيدان خليفة املســيح املوعود
واإلمــام املهــدي .
 .2وكالــة الديــوان :هــذه الوكالــة تعمــل كأمانــة سـ ٍّـر
للتحريــك اجلديــد ،وهــي املســؤولة عــن عقــد اجتماعــات
التحريــك اجلديــد وســجل أعماهلــا .ويتــم مــن خــال هــذه
الوكالــة توظيــف أي شــخص يف أي دائــرة مــن دوائــر
التحريــك اجلديــد أو تســرحيه أو تقاعــده ومــا إىل ذلــك مــن
األمــور ،كمــا أنــه مــن أعماهلــا إعــداد قوائــم مرتبــات املوظفــن
يف الدوائــر التابعــة للتحريــك اجلديــد ودفعهــا هلــم ،وقبــول
الطلبــات للتســجيل يف اجلامعــة األمحديــة ومتابعتهــا.
 .3وكالــة التبشــر :إن مجيــع الشــوون الرتبويــة والتبش ـرية
للجماعــة اإلســامية األمحديــة خــارج ابكســتان تتــم مــن
املبش ـرين
خــال هــذه الوكالــة ،وهــي تعــاجل مجيــع قضــااي ِّ

والدعــاة وشــؤوهنم خــارج ابكســتان ،وذلــك مــن حيــث
جتهيــز التأش ـرات وحجــز املقاعــد واالتصــال املنتظــم
أبوالدهــم وذويهــم واالعتنــاء هبــم ومــا إىل ذلــك مــن األمــور.
 -4وكالــة املــال األوىل :هــذه الوكالــة املعنيــة جبمــع
التربعــات لصنــدوق التحريــك اجلديــد داخــل ابكســتان
حصـ ًـرا .فمســاعدو الوكيــل يتجولــون يف البــاد وأيخــذون
الوعــود مــن أف ـراد اجلماعــة اإلســامية األمحديــة ،أي َمــن
يتــرع وب َكــم روبيــة للســنة يف صنــدوق التحريــك اجلديــد
وتوجــد يف مكتــب هــذه الوكالــة ســجالت جلميــع مراكــز
اجلماعــة يف ابكســتان ،وتبــدأ الســنة املاليــة للتحريــك اجلديــد
مــن أول تش ـرين الثــاين /نوفمــر يف كل عــام .عنــد إعــان
ـود مــن
تؤخــذ الوعـ ُ
اخلليفــة يف أول يــوم مجعــة مــن نوفمــر َ
أفـراد اجلماعــة ،فهــم خــال ســنة يدفعــون النقــود ابألقســاط
أو دفعــة واحــدة.
 .5وكالــة املــال الثانيــة :هــذه الوكالــة ينحصــر نطــاق
أعماهلــا خــارج ابكســتان ،فهــي مســئولة عــن مجيــع األمــور
املاليــة خــارج ابكســتان.
 .6وكالــة املــال الثالثــة :وهــي تعــى بتســجيل مجيــع
عقــارات التحريــك اجلديــد وممتلكاهتــا ،كمــا َّأنــا مســؤولة
عــن بيــع ممتلكاهتــا وشـراء األشــياء اجلديــدة حبســب احلاجــة،
أيضــا تنــدرج يف أعماهلــا.
وأعمــال البنــاء والتوســع ً
 .7وكالــة التصنيــف :مهمتهــا إعــداد الكتــب واملنشــورات
يف اللغــات املختلفــة ونشــرها خــارج شــبه القــارة اهلنديــة
حبســب مــا تقتضــي احلاجــة ،وأتمــن املـواد العلميــة يف البــاد
األجنبيــة ،والعمــل علــى ترمجــات القــرآن الكــرمي وكتــب
اجلماعــة إىل خمتلــف اللغــات العامليــة.
 .8وكالة الصناعة والتجارة.
 .9وكالة الزراعة.
 .10وكالة وقف نو (مشروع نذر األوالد قبل الوالدة خلدمة اإلسالم).
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