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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.
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كلمة التقوى

َه َك َذا ُت َقامُ
الم ْج َت َم َع ُ
ُ
ات

خلق هللا تعاىل األسرة اإلنسانية األوىل من حال التقارب
والتآلــف بــن أفرادهــا ،أي أن نشــوء اإلنســانية مــن
ارتبــاط أولئــك البشــر البدائيــن ببعضهــم البعــض ،وقــد ختل ـوا
عــن وحشــيتهم مكونــن أول اجملتمعــات اإلنســانية البدائيــة،
ـاب ،ولعلنــا هبــذا
ومــا كان هــذا ليتــم لــوال التآلــف والتحـ ّ
﴿خلَـ َـق ِْ
النْ َســا َن
التصــور نــدرك شــيئًا مــن دقائــق قولــه تعــاىلَ :
ِمـ ْـن َعلَـ ٍـق﴾ ( .)1إهنــا حــال التعلــق ،أي عالقــة احلــب واأللفــة
الــي تنشــأ يف جــو الســام واإلميــان إبلــه واحــد .ولكــي نفهــم
هــذا األمــر االجتماعــي أكثــر ،أي كيــف تنشــأ اجملتمعــات،
مــا علينــا ســوى النظــر يف بنــاء األســرة ،فبــإدراك كيفيــة نشــوء
األســرة كن ـواة أوليــة للمجتمــع ،ميكننــا بــكل ســهولة ويســر
إدراك منشــأ اجملتمعــات ومــن مث اإلنســانية األوىل.
ومــا مــن شــك يف أن قــوى الشــر تــدرك متــام اإلدراك أن قــوة
اجملتمعــات تقــاس بقــوة أواصــر احلــب واملــودة بــن أبنائهــا ،وأن

2

التقوى
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قــوة مجاعــة املؤمنــن تكمــن يف تـر ُِ
اح ِهـ ْـم َوتـََو ِّاد ِهـ ْـم َوتـََعاطُِف ِهـ ْـم
ََ
ضــو تَ َد َاعــى
َك َمثَـ ِـل ْ
الَ َسـ ِـد الواحــد الــذي إِ َذا ا ْشــتَ َكى منــه عُ ْ
الُ َّمــى ،لــذا فــإن قــوى الشــر تلــك
لسـ َـه ِر َو ْ
لَــهُ َســائُِر اجلَ َسـ ِـد ِب َّ
ال يهــدأ هلــا ابل وال هتنــأ هلــا حــال إال إبفســاد العالقــات بــن
األقــارب واجل ـران ،س ـواء كان هــؤالء اجل ـران أف ـر ًادا أو دوالً،
وكــم مــن شــعبني يعــودان إىل قوميــة واحــدة ،ولكــن حالــت بــن
مواطنيهمــا حــدود مكهربــة وأســاك شــائكة وجــدران عاليــة
وجنــود مدججــة! ولننظــر مليًّــا إىل شــعوب األرض قاطبــة،
ســنجد هنــا وهنــاك أواصــر القــرىب تنقطــع ،فمــن الكوريتــن
إىل دول أفريقيــا ،يــرى املــرء املتأمــل انقطــاع األواصــر بوضــوح،
خصوصــا
عمومــا والعــرب منهــم
ً
َّأمــا عنــدان يف بــاد املســلمني ً
فحــدث وال حــرج ،فأصابــع الدجــال تتحكــم يف اخليــوط مبكــر
ســيئ .الغريــب يف األمــر أننــا نــدرك هــذه احلقيقــة ،وعلــى
الرغــم مــن هــذا ننصــاع لتحقيــق أمنيــة الدجــال القبيحــة بــكل
مــا أوتينــا مــن مقــدرات .والس ـؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا:
ِ
الســر اخلفــي وراء ســعي القــوى الدجاليــة الــدؤوب لقطــع
مــا ّ
أواصــر القــرىب والتفريــق بــن املــرء وزوجــه؟! ال بــد أن وراء هــذه
املشــكلة ِسـ ًّـرا أعمــق مــن جمــرد الرغبــة يف احتــكار مقــدرات
النــاس والشــعوب واألمــم .إن الســبب األعمــق واألول ذاك
هــو الرغبــة القبيحــة يف دحــض مبــدأ وحدانيــة هللا تعــاىل.
نعــم ،فــإن اجتمــاع اإلنســانية كلهــا متحــدة حتــت رايــة واحــدة
إلرســاء وحدانيــة هللا تعــاىل علــى األرض ،وهــذه الوحدانيــة
القدســية هــي مــا يزعــج خفافيــش الظــام مبنتهــى البســاطة.
وال نعــي مــن دعوتنــا إىل الوحدانيــة إنــكار االختــاف،
فشــتان بــن اختــاف ال ـرأي وامل ـزاج وبــن خــاف الكراهيــة
والبغضــاء! وكــم مــن اختــاف جيعــل كال منــا حباجــة إىل أخيــه
ليكمــل نقصــه! وجتــدر اإلشــارة إىل أن ممــن جـُّـروا علــى األمــة
املصائــب كان ـوا يدعــون إىل توحيـ ٍـد ابلتخلــص مــن كافــة َمــن

”

التعايش

فليـــس الهـــدف مـــن خلـــق االختـــاف إذكاء نـــار الفـــن
والتناحـــرات ،إمنـــا الهـــدف هـــو التكامـــل والتعايـــش الب َّنـــاء،
وهــذا مــا غــاب عــن تفكــر مشــعيل نــار الفــن يف كل العصــور.

”

رفضــا َب ًت ،حــى
خيتلــف عنهــم ،وإننــا نرفــض هــذا املســلك ً
إنــه قــد ورد يف الشــرط التاســع مــن شــروط البيعــة الــي عاهــدان
هللا تعــاىل عليهــا علــى يــد خليفــة مســيحه« :أن يظــل العبــد
مشــغوالً يف مواســاة خلــق هللا عامـةً لوجــه هللا تعــاىل خالصـةً،
ـكل مــا رزقــه هللا مــن
وأن ينفـ َـع أبنــاء جنســه قــدر املســتطاع بـ ِّ
القــوى والنِّ َعــم..
فمــا هــي الرســالة أو احلكمــة الــي نــود بياهنــا هــا هنــا؟ نعــود
فنؤكــد أننــا خملوقــون خمتلفــن بطبيعتنــا ،وليــس مــن شــأننا إلغــاء
ذلــك االختــاف بقــدر ضــرورة التعايــش معــه ،حيــث قــال
ـاس أ َُّمـةً َو ِاحـ َـد ًة َوَل يـََزالُــو َن
﴿ولَـ ْـو َشــاءَ َربـُّ َ
تعــاىلَ :
ـك َلََعـ َـل النَّـ َ
مُْتلِ ِفــن * إَِّل مــن رِحــم ربـُّ ِ ِ
ـت َكلِ َم ـةُ
ـك َول َذلـ َ
َْ َ ََ َ
ـك َخلَ َق ُهـ ْـم َوَتـَّ ْ
َ َ
()2
ـاس أ ْ ِ
الِنَّـ ِـة َوالنَّـ ِ
ـك َل َْمـ َـأ َّ
ـن﴾  .فليــس
َن َج َهنَّـ َـم ِمـ َـن ْ
َربِـّ َ
َجَعـ َ
اهلــدف مــن خلــق االختــاف إذكاء انر الفــن والتناح ـرات،
إمنــا اهلــدف هــو التكامــل والتعايــش البنَّــاء ،وهــذا مــا غــاب
عــن تفكــر مشــعلي انر الفــن
يف كل العصــور.
أيهــا القــارئ الكــرمي ،مــع
مطلــع نوفمــر /تش ـرين الثــاين
لعــام  ،2020يســر أســرة
التقــوى أن هتديــك ابقــة
هــذا الشــهر ،فــوردة العــدد
األزهــى واألهبــى تتمثــل يف

الوحدة

كلمــة حضــرة أمــر املؤمنــن (أيــده هللا) ،والــي اقتطفناهــا
مــن أرشــيف خطــاابت حضرتــه مبناســبة افتتــاح مســجد بيــت
البصــر أبملانيــا ،وهــي خطــاابت يركــز فيهــا حضرتــه غالبــا
علــى قيــم التعايــش املشــرك ،مــن منطلــق أن اإلســام ديــن
بنــاء واحتـواء وجــذب ،وأن مســاجدان هــي رمــز ٌّ
دال نصافــح
بــه أينمــا حللنــا كل النــاس مــن كل األطيــاف .كمــا ننتخــب
أيضــا مجلــة مقــاالت ترمــي إىل اهلــدف ذاتــه
لــك هــذا الشــهر ً
الــذي يرمــي إليــه حضــرة خليفــة الوقــت يف خطاابتــه يف مثــل
هــذه املناســبات عــادة ،أال وهــو هــدف التعايــش املشــرك بــن
أعضــاء اجملتمــع الواحــد ،وابلتــايل اإلنســانية ككل ،فبإحــال
قيــم التعايــش واملواطنــة تنطفــئ نـران الفــن مــن تلقائهــا ،وهــذا
يف حــد ذاتــه كفيــل جبعــل حياتنــا يف هــذا العــامل جنــة أُلفــة
وأمــن وســام.
فليكــن عــدد هــذا الشــهر مــن جملــة التقــوى دعــوة لنبــذ القطيعة
وعــودة لعالئــق احملبــة
مــع إخواننــا مــن النــاس،
فمــن هنــا يبــدأ وصالنــا
بــرب النــاس.
--( .1العلق)3 :
( .2هود)120-119 :

3

في رحاب القرآن

القول الفصل في قضية
عدد أصحاب الكهف

           

           

              
          

         

             

              
              

         

﴿إِنـَُّهـ ْـم إِ ْن يَظ َْهـ ُـروا َعلَْي ُكـ ْـم يـَْر ُجُوُكـ ْـم أ َْو يُِعي ُدوُكـ ْـم ِف ِملَّتِ ِهـ ْـم
َولَـ ْـن تـُْفلِ ُحــوا إِ ًذا أَبَـ ًدا﴾ (الكهــف )21
شرح الكلمات:
ظهــر فــان علــى
يظهــر عليــه :غلَبــهَ .
ظهــر َ
ظهــروا عليكــمَ :
إ ْن يَ َ
السـ ِّـر :اطّلــع عليــه (األقــرب).
يرجوكــم :راجــع شــرح الكلمــات لآليــة رقــم  18مــن ســورة
ُ
احلِجــر.
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حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

ِملَّتِهــم :امللّ ـةُ :الش ـريعةُ أو ال ِّديـ ُـن ،وقيــل :املل ـةُ والطريقــة س ـواء،
ِ
ـت إىل أصــول الش ـرائع
ـاب ،مث نُقلـ ْ
وهــي اســم مــن أَمليـ ُ
ـت الكتـ َ
ـي ،وقــد تُطلَــق علــى الباطــل ك ـ «الكفر ملة
ابعتبــار أهنــا ُيليهــا النـ ُّ
واحــدة» ،وال تُضــاف إىل هللا وال إىل آحــاد األمــة (األقــرب).
التفسري:
قالـوا :هــذه الشــعوب الــي تبعثــون إليهــا وفودكــم لــو اطلــع أهلهــا
علــى أس ـراركم أو انزعوكــم وحاربوكــم ،قبــل تثبيــت أقدامكــم يف
علمــا أن مــن معــاين الرجــم الطــرد
بالدهــم ،لطردوكــم منهــا ً -
أيضــا (األقــرب)  -أو أكرهوكــم علــى الدخــول يف دينهــم
ً
كســر شــوكتكم،
إذا مل يطردوكــم .ويف كلتــا احلالتــن ســوف تُ َ

حقائق تاريخية

لقــد بــن اللــه تعــاىل هنــا أن هــذه الشــعوب التــي ظلــت منعزلـ ًة عــن باقــي العــامل
ـت الدنيــا
لزمــن طويــل اتصلــت هكــذا بالعــامل الخارجــي مــرة أخــرى ،وبالتــايل علمـ ْ
أن النبــأ الــذي أدلينــا بــه عــن غلبــة الشــعوب املســيحية يف آخــر الزمــن كان نب ـأً
صاد ًقــا متا ًمــا ،وأن الســاعة املوعــودة التــي خ ّوفناكــم منهــا آتيــة دومنــا شــك.
ولــن تزدهــروا بعــد ذلــك أبـ ًـدا .وابلفعــل تــرون كيــف أن الــدول
األوروبية تســاعد املســيحية من أجل املصاحل السياســية ،وتتخذ
كل نــوع مــن التدابــر للحيلولــة دون انتشــار أفــكار الشــعوب
األخــرى بــن األوروبيــن.
َن و ْع ـ َد َِّ
ِ
ـق َوأ َّ
الل َحـ ٌّ
َن
﴿وَك َذلِـ َ
ـك أَ ْعث ـَ ْـرَن َعلَْي ِهـ ْـم ليـَْعلَ ُمــوا أ َّ َ
َ
ازعُو َن بـَيـْنـَُه ْم أ َْم َرُه ْم فـََقالُوا ابـْنُوا
َّ
ب فِ َيها إِ ْذ يـَتـَنَ َ
السـ َ
ـاعةَ َل َريْ َ
ـال الَّ ِذيـ َـن غَلَبُــوا َعلَــى أ َْم ِرِهـ ْـم
ـان َربـُُّهـ ْـم أَ ْعلَـ ُـم بِِـ ْـم قَـ َ
َعلَْي ِهـ ْـم بـُنـْيَـ ً
لَنـت ِ
َّخ ـ َذ َّن َعلَْي ِهـ ْـم َم ْسـ ِـج ًدا﴾ (الكهــف )22
َ
شرح الكلمات:
ـان علــى السـ ِّـر وغــره :أَطْلَ َعــه .وأعثـ َـر بــه عنــد
أ َْعثَـران :أعث ـَ َـر فـ ً
الســلطان :قَـ َـد َح فيــه وطلَــب توريطَــه وأن يقــع يف عاثــور .وأعثـ َـر
ـان علــى أصحابــه :دلَّــه عليهــم (األقــرب).
فـ ً
اجع شرح اآلية رقم  62من سورة النحل.
الساعة :ر ْ
الريبــة وأوصــل إليــه ِّ
أوقعــه يف ِّ
الريب ـةَ.
ريــب :رابـَـه يَريــب ريبًــاَ :
َ
ـك؛ احلاج ـةُ (األقــرب).
الريــب :ال ِظّنّ ـةُ والتهم ـةُ؛ الشـ ُّ
و َّ
نازع ـوا :اختلف ـوا؛ وتنازع ـوا يف الشــيء :ختاصم ـوا
يتنازعــون :تَ َ
(األقــرب).
األرض :بــى فيهــا
هدمــه .بــى
بنيـ ً
ـان :بنــاه يبنيــه بُنيـ ً
ـض َ
َ
ـان :نقيـ ُ
دارا وحنوهــا (األقــرب).
ً
ِ
كل
ـجد فيــه؛ و ُّ
مسـ ً
ـجد :املوضــع الــذي يُسـ َ
ـجدا :املســجد واملسـ َ
موضــع يُتعبَّــد فيــه فهــو مســجد؛ وقيــل إن املسـ ِـجد ابلكســر اسـ ٌـم

”
شواهد قرآنية

ِ
ـجد (األقــرب).
ملوضــع العبــادة ُســج َد فيــه أم مل يُسـ َ

التفسري:
لقــد بــن هللا تعــاىل هنــا أن هــذه الشــعوب الــي ظلــت منعزل ـةً
عــن ابقــي العــامل لزمــن طويــل اتصلــت هكــذا ابلعــامل اخلارجــي مــرة
ـت الدنيــا أن النبــأ الــذي أدلينــا بــه عــن غلبــة
أخــرى ،وابلتــايل علمـ ْ
متامــا ،وأن
الشــعوب املســيحية يف آخــر الزمــن كان نب ـأً صادقًــا ً
خوفناكــم منهــا آتيــة دومنــا شــك.
الســاعة املوعــودة الــي ّ
أمــا قول ــه تعــاىل ﴿إذ يتنازعــون بينهــم ﴾...فعـ ّـرج بــه مــرة أخــرى
علــى احلالــة األوىل ألصحــاب الكهــف ،حيــث ذكــر إحــدى
عالماهتــم ،وقــال :إن مــن عادهتــم منــذ البدايــة أهنــم يبنــون
املســاجد أي املعابــد ابســم مواتهــم ..مبعــى أهنــم يبنــون الكنائــس
ـذكارا لصلحائهــم .وابلفعــل جتــدون األمــة املســيحية وحدهــا
تـ ً
تبــي الكنائــس ابســم صلحائهــا .ال يفعــل ذلــك املســلمون وال
ـود ،بينمــا يوجــد عنــد النصــارى آالف الكنائــس املبنيــة
اليهـ ُ
ابســم صلحائهــم ،بــل يدفنــون فيهــا مواتهــم .فثمــة يف سـراديب
ـذكارا ألصحــاب الكهــف األوائــل
املوتــى كنائــس كثــرة بُنيــت تـ ً
(املوســوعة الربيطانيــة طبعــة  1951كلمــة .)Catacombs
﴿س ـيـ ُقولُو َن ثََلثَـةٌ رابِعهــم َك ْلبـهــم ويـ ُقولُــو َن َخْس ـةٌ س ِ
اد ُسـ ُـه ْم
َ ُ ُ ْ ُُ ْ َ َ
ََ
َ َ
ِ
َك ْلبـُُهـ ْـم َر ْجًــا ِبلْغَْيـ ِ
ـل َرِّب
ـب َويـَُقولُــو َن َسـبـَْعةٌ َوَثمنـُُهـ ْـم َك ْلبـُُهـ ْـم قُـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
اء
ـل فَـ َـا ُتـَـا ِر في ِهـ ْـم إَِّل مـ َـر ً
أَ ْعلَـ ُـم بعدَّتـ ْـم َمــا يـَْعلَ ُم ُهـ ْـم إ َّل قَليـ ٌ
ِ ِ ِ
ِ
َحـ ًدا﴾ (الكهــف )23
ظَاهـ ًـرا َوَل تَ ْسـتـَْفت في ِهـ ْـم منـْ ُهـ ْـم أ َ
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شرح الكلمات:
رمجًــا ابلغيــب :الرجــم :أن يتكلــم ابلظــن ،يقــال «رمجًــا ابلغيــب»
أي ال يُوقَــف علــى حقيقتــه (األقــرب).
ِ
وطعــن يف قولــه
وانز َعــه َّ
جادلَــه َ
ال ُتــا ِر :مــاراه ممــاراةً ومـراءًَ :
والجــه َ
وتصغريا للقائل (األقرب).
تزيي ًفا للقول
ً
فت :صيغــة النهــي ِمــن اســتفىت فــا ٌن العــامل يف مسـ ٍ
ال تَســتَ ِ
ـألة
َ
ْ
اســتفتاءً :س ـأَله أن يُفــي فيهــا (األقــرب).
التفسري:
هبــذه اآليــة بــدأ حبــث آخــر عــن أصحــاب الكهــف األوائــل
حيــث يعلــن هللا تعــاىل أن النــاس خمتلفــون يف عددهــم ،فمنهــم
مــن يقــول إهنــم ثالثــة ،ومنهــم مــن يقــول إهنــم أربعــة ،ومنهــم مــن
يقــول إهنــم مخســة ،ومنهــم مــن يقــول إهنــم ســبعة اثمنهــم كلبهــم؛
ولكنهــا أق ـوال ظنيــة فحســب.
ومــن املفس ـرين مــن اســتنتج أبســلوب القــرآن هــذا أن عددهــم
ســبعة يف الواقــع ،حمتجــن أن كلمــة ﴿رمجًــا ابلغيــب﴾ مــا وردت
بعــد هــذا العــدد بينمــا وردت مــع األعــداد الســابقة.
ولكــن هــذا االســتنتاج غــر ســليم ،ألن هللا تعــاىل مل يُســند عــدد
الســبعة إىل نفســه ،وإمنــا نســبه إىل اآلخريــن ،مث أردفــه بقولــه
صحيحــا
﴿قُـ ْـل ريب أعلَـ ُـم بعِ ّد ِتــم﴾ .فلــو كان هــذا التقديــر
ً
ملــا أمــر هللا نبيــه  هنــا ﴿قُـ ْـل ريب أعلَـ ُـم بعِ ّد ِتــم﴾ ،بــل لقــال
إن أصحــاب ال ـرأي األخــر مصيبــون فيمــا يقولــون .فاحلــق أن
أيضــا ،ألن أصحــاب
هللا قــد أ ّكــد خطــأ أصحــاب هــذا ال ـرأي ً
الكهــف مل يكونـوا مخســة أو ســبعة ،بــل كانـوا آالفًــا ،واخت َفـوا يف
الكهــوف يف عصــور خمتلفــة .فاحلــق أن ال أحــد يعــرف عددهــم
إال هللا تعــاىل.
أمــا قول ــه تعــاىل ﴿مــا يعلَمهــم إال قليـ ٌـل﴾ فليــس معنــاه أن بعــض
النــاس يعلمــون عــدد أصحــاب الكهــف ،بــل ميكــن تفســر هــذه
اجلملــة بوجهــن :األول :أن ال أحــد يعلــم عددهــم؛ ذلــك أن
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لفــظ «قليــل» يف العربيــة يعــي النفـ َـي املطلــق مثــل كلمــة
يف اللغــة اإلجنليزيــة ،فيقــال« :قليــل مــن الرجــال يقــول ذلــك..
أي ال يقــول بــه أحــد» (األقــرب) .والوجــه الثــاين هــو :ال يعلــم
حقيقــة أصحــاب الكهــف إال قليــل؛ ذلــك أن هللا تعــاىل مل
﴿مــا يـَْعلَ ُم ُهـ ْـم
يقــل هنــا مــا يعلــم عددهــم إال قليــل» ،بــل قــال َ
إَِّل قَلِيـ ٌـل﴾ ،إذن فاملعــى أنــه ال يعلَــم حقيقتهــم إال قليــل مــن
ملمــون ابلتاريــخ الصحيــح؛ فهــم يعرفــون أن
النــاس الذيــن هــم ّ
أصحــاب الكهــف هــم املســيحيون األوائــل الذيــن كانـوا خيتفــون
يف الس ـراديب؛ وأمــا غريهــم فاخندع ـوا بشــى القصــص الشــائعة
عــن هــؤالء القــوم .وابلفعــل فقــد انكشــفت حقيقــة أصحــاب
الكهــف يف النهايــة بفضــل علــم هــؤالء القلّــة.
مث يقــول هللا ســبحانه وتعــاىل ﴿فَـ َـا ُتـَـا ِر فِي ِهــم إَِّل ِمــراء ظَ ِ
اهـ ًـرا
ْ
ًَ
ِ ِ ِ
َحـ ًـدا﴾ ..أي ال تتحــدث عنهــم إال
َوَل تَ ْس ـتـَْفت في ِهـ ْـم منـْ ُهـ ْـم أ َ
حديثًــا مبدئيًّــا دون اخلــوض يف التفاصيــل إذ ال أحــد يف الدنيــا
يعلــم مجيــع التفاصيــل .ويف ذلــك إشــارة رابنيــة إىل أن هــذا اجلــزء
مــن التاريــخ قــد اندثــر ،فــا أحــد يعــرف تفاصيــل هــذا احلــادث،
لذلــك لــو حاولتــم معرفــة التفاصيــل فســتخطئون .واألســف أنــه
برغــم هــذا النصــح القــرآين خــاض املســلمون يف التفاصيــل لدرجــة
ـود والنصــارى حــى عــن لــون كلــب
أهنــم حاول ـوا أن يســألوا اليهـ َ
أصحــاب الكهــف وطولــه ،وابلتــايل مــأوا التفاســر بــرواايت
خاطئــة ينــدب ويبكــي اإلنســان لــدى قراءهتــا.
Few

﴿وَل تـ ُقولَـ َّـن لِ َ ٍ ِ ِ
ـاء َّ
ـك غَـ ًدا* إَِّل أَ ْن يَ َ
ـل َذلِـ َ
اللُ
َ َ
شـ َ
شـ ْـيء إِّن فَاعـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب
َواذْ ُكـ ْـر َربَّـ َ
ـك إ َذا نَسـ َ
ســى أَ ْن يـَْهديَـن َرّب لقْـ َـر َ
ـيت َوقُـ ْ
ـل َع َ
ِمـ ْـن َه ـ َذا َر َش ـ ًدا﴾ (الكهــف )25-24
شرح الكلمات:
توســعوا
غـ ًـدا :الغَـ ُـد :اليــوم الــذي أييت بعــد يومــك علــى أَثَـ ٍر ،مث َّ
فيــه حــى أُطلِـ َـق علــى البعيــد املرتقَّــب (األقــرب).

 ........أصحــاب الكهــف مل يكونــوا خمســة أو ســبعة،
بــل كانــوا آال ًفــا ،واخت َفــوا يف الكهــوف يف عصــور مختلفــة.
فالحــق أن ال أحــد يعــرف عددهــم إال اللــه تعــاىل.

التفسري:
لقــد ســاق هللا تعــاىل هنــا نب ـأً آخـ َـر يتعلــق بزمــن غلبــة هــذه
الشــعوب فقــال :لــدى مواجهتهــم ال تقــل أبـ ًـدا إننــا ســنقضي
عليهــم غـ ًـدا إال أن خيــرك هللا  بوحيــه أنــه فاعــل هبــم كــذا
وكــذا.
لقــد قــال البعــض أبن اخلطــاب هنــا موجــه إىل رســول هللا 
حيث أيمره هللا تعاىل أن ال يَعِد بفعل شيء من دون أن يقول
إن شــاء هللا ،وقــد نقل ـوا هبــذا الصــدد شــى الــرواايت الســخيفة
الــي متثّــل إســاءة صرحيــة إىل الرســول الكــرمي ( ابــن كثــر،
والقرطــي) .وذلــك ابلرغــم أنــه ليــس يف كلمــات اآليــة مــا يــدل
علــى أهنــا أتمــره  بقــول إن شــاء هللا ،وإال لكانــت اآليــة
كاآليت« :وال تقولَـ ّـن لشــيء إين فاعـ ٌـل ذلــك غـ ًـدا إال أن تقــول
اللُ﴾ .كال ،بــل
إن شــاء هللا» بــدالً ِمــن ﴿ .....إَِّل أَ ْن يَ َشــاءَ َّ
الرســالة الــي حتملهــا هــذه اآليــة للمســلمني هــي أهنــم لــن يقــدروا
بقوهتــم علــى مقاومــة هــذه األمــة ،وإمنــا ســيتمكن مــن ذلــك َمــن
ســيُقيمه هللا مبشــيئته هلــذا الغــرض.
احلــق أن هــذه اآليــة إشــارة إىل مــا ســيفعله املســلمون إابن غلبــة
هــذه الشــعوب ،حيــث ختــران أنــه ســيأخذهم احلمــاس لــدى رؤيــة
غلبــة هــذه األمــة ،وســيحاولون مقاومتهــا ابلقــوة ،ولكنهــم لــن
يفلحـوا يف ذلــك أبـ ًـدا.
كمــا أن هــذه اآليــة تكشــف حالــة املســلمني يف ذلــك الزمــن
حيــث إهنــم سـ ِ
ـدل مــن العمــل اجلــاد،
ـيعقدون اآلمــال علــى الغــد بـ ً
دائمــا ســنفعل ذلــك غـ ًـدا .ســيُطلقون التهديــدات
وســيقولون ً

”

بكثــرة ،ولكــن لــن تبقــى فيهــم قــوة للعمــل .ســرددون كلمــة الغــد
دومــا ،ولكــن هــذا الغــد لــن أييت أبـ ًـدا .وابلفعــل تــرون الشــعوب
ً
اإلســامية تكشــف بعملهــا يف هــذا الزمــن صــدق النبــأ القــرآين
بــكل جــاء ،ممــا يبعــث علــى احلــرة واألســف يف وقــت واحــد.
ِ
ـيت﴾ املســلمني أنه إذا
ونصح تعاىل بقول ــه ﴿اذْ ُك ْر َربَّ َ
ك إِ َذا نَسـ َ
دفعتهــم احلميــة للتفكــر يف مقاومــة هــذه الشــعوب فعليهــم أن
يتذكــروا الوعــود اإلهليــة هبــذا الصــدد ،ألن هللا تعــاىل قــد وعدهــم
أنــه ســيُنقذهم مــن هجمــات هــذه األمــم يف يــوم مــن األايم،
وســيهيئ مــن الغيــب األســباب لنجاهتــم ،لــذا جيــب عليهــم أن
ين ُفض ـوا مــن رؤوســهم فكــرَة اختــاذ التدابــر األخــرى غــر التدبــر
اإلهلــي.
ِ
ب ِمــن هــذا
أمــا قول ــه تعــاىل ﴿وقُـ ْـل عســى أن يَهديَـ ِن ريب ألق ـْ َـر َ
أيضــا إعــان رابين أنكــم لــن تســتطيعوا بتدابريكــم
َر َشـ ًـدا﴾ فهــو ً
املاديــة التغلــب علــى هــذه الشــعوب يف مئــات الســنني ،ولكــن
ـباب املفاجئــة حلمايتكــم
هللا تعــاىل ســيهيئ بفضلــه اخلــاص األسـ َ
مــن هــذه الفــن.
مــن املؤســف أن املســلمني مل ينتفع ـوا هبــذا النصــح اإلهلــي،
فأعلن ـوا اجلهــاد ضــد الشــعوب األوروبيــة مــرة بعــد أخــرى ممــا
قلــل مــن رعــب اإلســام؛ بــل ملــا هناهــم الناصحــون عــن مثــل
هــذه التصرفــات اعتربوهــم أعــداء لإلســام ،ومل يفكــروا أن مــن
ـدوا
يدعوهــم إىل العمــل بتعليــم القــرآن ال ميكــن أن يكــون عـ ًّ
لإلســام ،إمنــا أعــداؤه الذيــن يتبعــون الطريــق اخلاطــئ رغــم هنــي
القــرآن عنــه.

7

الل « :مــن َكا َن يـؤِمــن ِب َِّ
ـول َِّ
عَ ـ ْ
لل َوالْي ـَ ْـوِم ْال ِخـ ِر فَـ َـا ي ـُْـؤِذ َجـ َـارهُ،
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ـن أَِب ُهَري ـَْـرَة قَـ َ
َْ
ُْ ُ
لل والْي ــوِم ْال ِخـ ِر فـ ْلي ْكـ ِرم ضيـ َفــه ،ومــن َكا َن يـؤِمــن ِب َِّ
ِ ِ ِ
لل َوالْي ـَ ْـوِم ْال ِخـ ِر فـَْليـَُقـ ْـل
َ ُ ْ َ ْ ُ ََ ْ
َوَمـ ْـن َكا َن يـُْؤمـ ُـن ب َّ َ َ ْ
ُْ ُ
ِ
ـت( ».صحيــح البخــاري ،كتــاب األدب)
ص ُمـ ْ
َخي ـًْـرا أ َْو ليَ ْ
ـول َِّ
الل َ عـ ْـن الْـِ ِـر و ِْ
ـن الن ـََّّـو ِ
ـر
ال ِْث فـََقـ َ
ت َر ُسـ َ
ي قَـ َ
ـال« :الْـِ ُّ
عَ ـ ِ
ـالَ :سـأَلْ ُ
اس بْـ ِن سَْ َعــا َن ْالَنْ َ
صــا ِر ِّ
َّ
َِّ
ِ
الُلُـ ِـق و ِْ
ـاس( ».صحيــح مســلم ،كتــاب
ال ْثُ َمــا َحـ َ
صـ ْد ِرَك َوَك ِرْهـ َ
ـاك ِف َ
ُح ْسـ ُـن ْ َ
ـت أَ ْن يَطلـ َـع َعلَْيــه النَّـ ُ

الــر والصلــة واآلداب)

ـول َِّ
الل « :الْ َكلِمـةُ ِْ
عَ ـ ْ
ـث َو َج َد َهــا
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ـن أَِب ُهَري ـَْـرَة قَـ َ
ضالَّـةُ الْ ُم ْؤِمـ ِن فَ َحْيـ ُ
ْمـةُ َ
َ
الك َ
ـق ِبـَـا( ».ســنن الرتمــذي ،كتــاب العلــم عــن رســول هللا)
َحـ ُّ
فـَُهـ َـو أ َ
ـول َِّ
الل « :مــا َز َال ِج ِبيــل ي ِ
وصيـ ِـي ِب ْلـَـا ِر
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
اللُ َعنـْ ُه َمــا قَـ َ
ـن ابْـ ِن عُ َمـَـر َر ِضـ َـي َّ
عَ ـ ِ
َ
ْ ُُ
سـيـَُوِّرثُهُ»( .صحيــح البخــاري ،كتــاب األدب)
َحـ َّـى ظَنـَْنـ ُ
ـت أَنـَّـهُ َ
عَ ـ ْ
ـي َ ل َْت ِقــرَّن ِمـ َـن ال َْم ْعــر ِ
ـال :قَـ َ
ـن أَِب َذ ٍّر قَـ َ
وف َشـْيـئًا َولَـ ْـو أَ ْن َتـ ْل َقــى أَ َخـ َ
ـاك بِ َو ْجـ ٍه
ـال ِ َ
ل النَّـ ِ ُّ
ُ
َ
َط ْلـ ٍـق( .صحيــح مســلم ،كتــاب الــر والصلــة واآلداب)
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�ِ َ ا ُ ُ ِ �ِ ْ َ ٍْ َ ِ � ثَّ �ْ �ِ ا �َّ ُ ِ� � قُ ِّ
� �� ��خ�ه ���ل ���َ
� ا � �
� ��� ه � �
ى ا �ل�خ�
خ�ه ا للِه
ِق
جل أِ
« ��ح�ِق �عو �و �لو �ح� ��و �س�ل ِ�

ْا�ِ ْ ّ
ى( ».ا ��ل
�
ح��د��ق ث�)
ا�م��ح ِ�د �ق

عيِّنَة من تعاليم املسيح املوعود 

قيم اجتامعية تخدم التعايش املشرتك
«تذكــروا َّ
ـب أ ْن يـَُع ِامـ َـل املــرءُ خلـ َـق
ـرا ،وحيـ ُّ
أن هللاَ ( )حيـ ُّ
ـب العمـ َـل احلسـ َـن كثـ ً
ِ
كل إنسـ ٍ
ـان ًّأي كا َن دينُه،
هللا برأفة .....فـَيَا أَيـَُّها املنتمو َن َّ
إيل ،عليكم أ ْن تُواسـوا َّ
ألن هــذا هــو تعليــم القـ ِ
وتســنوا إىل اجلميـ ِع دو َن متييــزَّ ،
ـرآن الكــرميَ ﴿ :ويُطْعِ ُمــو َن
ُْ
ُ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ـرا﴾.
الطَّ َعـ َ
ـام َعلَــى ُحبّــه م ْســكينًا َويَت ً
يمــا َوأَسـ ً
ِ
ِ
ِ ِ
ـارا .اُنظــروا
وقــد كا َن معظـ ُـم هــؤالء األســرى والســجناء (زمـ َـن رســول هللا  )كفـ ً
قيمـةَ املواسـ ِ
ظ ديـ ٌـن ابلتعليـ ِم األخالقـ ِّـي الكامـ ِـل
ـاة اإلســامية! ويف رأيــي أنـَّـهُ مل َْيـ َ
ِ
ِ
ِ
ـرا عندمــا أرى أو أمسـ ُـع َّ
ـان فعـ َـل
أن فـ ً
سـ َـوى اإلســام ......إنـَّ ِـي َلَحــز ُن كثـ ً
ـت أرى اجلماع ـةَ
وعـ ً
ـت سـ ً
كــذاَ ،
ـعيدا هبــذه األُمــورَ .مــا ِزلْـ ُ
ـان فعـ َـل كــذا .أان لسـ ُ
مرات .بـي َد أَن َِّن أ ِ
كطفل ميشــي ُخطْوتَ ِ
ٍ
ُؤم ُن َّ
أبن هللاَ (عز وجل)
ني ،ويسـ ُق ُ
بع َّ
َْ
ط أر َ
ـوف جيعلُهــا مجاعـةً ِمثَاليـةً أبتَّ ـ ِم معــى الكلمــةِ .
أيضــا
َسـ َ
ومــن أجـ ِـل ذلـ َ
ـك عليكــم ً
ِ
أ ْن تب ُذلـوا ج ْهـ ًـدا مُْلِ ً ِ
ُ
صــا وتُثابــروا علــى الدعــاء ليـُن ـَِّـزَل هللاُ فضلَــهُ ،ألنــهُ ال يتـ ُّـم شــيءٌ
ِ ِ
ِ
ِ
مجيعهــا»( .امللفوظــات ،اإلصــدار
اب َ
ـح األبـو َ
بغـر فضلــه .وعندمــا يُنعـ ُـم هللاُ بفضلــه يفتـ ُ
اجلديــد ،ج ،4ص)219-218
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خطاب

َّ
الت َس ُ
ام ُح ِّ
الدي ِن ُّي
َّ
ِفي ظ ِّل َّ
َ
اف ِّي
الت َن ُّو ِع الثق ِ
ِ
خطاب ألقاه أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده اهلل تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي 
بيوم 2019/10/26م بمناسبة افتتاح مسجد بيت البصير بألمانيا

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه،
وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.
الرحيم.
الر ْحَن َّ
بس ِم هللا َّ
ْ
أيها الضيوف الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مجيعــا عــن خالــص
أوالً وقبــل كل شــيء ّ
أود أن أعــر لكــم ً
شــكري حلضوركــم حفــل افتتــاح هــذا املســجد .مــا كنــت
أتصــور أن يســعدان حبضــور احلفــل ،هــذا العــدد يف هــذه القريــة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة «التقوى»
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الصغــرة ،ممــن هــم ليسـوا مــن اجلماعــة اإلســامية األمحديــة بــل
أيضــا .ولكــن حضوركــم يــدل علــى أنكــم ذوو
ليسـوا مســلمني ً
آفــاق واســعة وصــدور رحيبــة .واألمــر الثــاين الــذي يُســعدين
هــو أنكــم أتيتــم إىل هنــا بنــاء علــى معرفتكــم ابألمحديــن،
وأن أف ـراد اجلماعــة األمحديــة يف هــذه املنطقــة متواصلــون
معكــم برحابــة صــدر ،وأنكــم تقبلوهنــم .فــإن حضوركــم حفــل
افتتــاح مســجدان بنــاء علــى تلــك العالقــات الطيبــة املتبادلــة
احنــا
مدعــاة لســعادتنا .وإن حضوركــم هنــا ملشــاركتنا أفر َ
يُســعدان أكثــر ،ألن تواجدكــم معنــا اليــوم مؤشــر ٌّ
دال علــى أن
ٌ
املســلمني األمحديــن يهتمــون جبرياهنــم فعـاً ،ويُنشــئون معهــم
عالقــات احملبــة والــود.
وبعد اإلعراب عن شــكري لكم ،أود أن أشــارككم ما أخربين

التعايش

بــه أمــر اجلماعــة وهــو أن هــذه قريــة صغــرة وهــذا أول مســجد
بنينــاه يف منطقــة عــدد ســكاهنا قليــل .ولكــن س ـواء أكانــت
قريــة صغــرة أو مدينــة كبــرة ،فنحــن ال نعتـ ُّـد مبســألة العــدد.
معا
األصل يف املوضوع هو ُحســن أخالق ســكاهنا والتعايش ً
ابحلــب والــوائم .جيــب أن ننتبــه إىل هــذا األمــر جيـ ًـدا .واحلــق
أن أهــل القــرى الصغــرة يتحلــون ابلبســاطة واإلخــاص أكثــر.
والســكان يف املــدن الصغــرة والبلــدات والقــرى هــم أكثــر رحابــة
مــن ســكان املــدن الكبــرة .وهــذا األمــر مدعــاة لالستحســان.
لذلــك نــرى أن كثـ ًـرا مــن ســكان املــدن الكبــرة يتمنــون لــو أهنــم
يســكنون خــارج تلــك املــدن الكبــرة .أان أقطــن يف بريطانيــا،
الحــظ هــذه الظاهــرة بكثــرة ،فمــن تتيســر هلــم الفرصــة
حيــث تُ َ
يبنــون بيوهتــم يف اجلــو املكشــوف خــارج املــدن.

المواطنة

والفائــدة األخــرى لبنــاء املســجد هنــا هــي أن بيئــة هــذه القريــة
تســودها البســاطة ،والفائــدة األهــم هــي أن اجلــو املكشــوف
يكــون نقيًّــا مــن كل نــوع مــن التلــوث ويتوفــر فيــه اهلـواء النقــي.
فمــن هــذا املنطلــق أرى أن هــذا املــكان مناســب جــدًّا وإن
كان قليــل الســكان ،وإن ســكانه يكونــون نشــيطني بفضــل
عيشــهم يف جـ ّـو نقـ ّـي اهلـواء .فآمــل أن تظــل قلــوب أهــل هــذه
القريــة علــى حاهلــا مــن النقــاء والبســاطة ،وأن يبق ـوا خملصــن
وعلــى عالقــة مــع خالقهــم دائمــا.
اتريخ اإلسالم ومبادرة التعايش املشرتك
لقــد ذكــر أمــر اجلماعــة اتريــخ هــذه املنطقــة إبجيــاز .واملعلــوم
أن للتاريــخ أمهيــة كبــرة ،وجيــب علــى األقـوام أن حيافظـوا علــى
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وكان هــذا األمــر يتضمــن أنــه لــو مل يتــم الــرد بالقــوة عــى املهاجمــن
الذيــن يعــادون الديــن بوجــه عــام ملــا بقيــت صومعــة وال كنيســة وال
معبــد رهبــانٍ وال مســجد .فلــو نظرنــا إىل الرتتيــب املذكــور يف اآليــة
املشــار إليهــا لوجدنــا أن املســجد مل يُذكــر يف البدايــة وإمنــا يف النهايــة.

أيضــا أن كثـ ًـرا مــن األشــياء تغيــب عــن
اترخيهــم .واملعلــوم ً
يوجــه أنظــاران إليهــا.
أعيننــا ،والتاريــخ ّ
هنــاك كثــر مــن القيــل والقــال عــن اإلســام ،وهنــاك خمــاوف
كثــرة هبــذا الشــأن ،ولكــن لــو نظ ـران إىل اتريــخ اإلســام،
نعلــم أنــه يدحــض التهمــة القائلــة بكــون املســلمني متطرفــن.
وعندمــا نطالــع فــرة فجــر اإلســام جنــد أن ســيدان حممـ ًـدا
رســول هللا  وأصحابــه واجه ـوا االضطهــاد يف مكــة مــدة
عامــا ،ف ـأُوذي الكثــرون منهــم وعُ ِّذب ـوا وقُتِل ـوا ،حــى
ً 13
فتكونــت
اضطــروا يف هنايــة املطــاف إىل اهلجــرة َ
صـ َ
ـوب املدينــة ّ
هنــاك دولــة إســامية صغــرة .ومل يســكن املســلمون فقــط يف
أيضــا
كنــف هــذه الدولــة بــل كان عــدد ال أبس بــه مــن اليهــود ً
يســكنوهنا ،فعُقــدت معهــم املواثيــق .وحبســب هــذه املواثيــق
طُبقــت ش ـريعةُ كل فريــق علــى أتباعهــا .ابإلضافــة إىل ذلــك
نـُِّفــذ قانــون آخــر للعمــل ابملبــادئ املشــركة بــن الســكان
فــكان اجلميــع يلتزمــون بــه.
هل َش َّن املسلمون احلرب لنشر الدين؟!
ْ
أيضــا تلــك القائلــة
مــن األكاذيــب الــي كثـ ًـرا مــا ي ـَُـرَّوج هلــا ً
أبن املســلمني خاض ـوا حروهبــم لنشــر دينهــم .لقــد ســبق
أن تناولــت ابلشــرح هــذا املوضــوع كثـ ًـرا ولعــل مــن يعرفــون
أيضــا ،ولكــن قــد يكــون هنــاك
اجلماعــة األمحديــة قــد ق ـرأوه ً
كثــر ممــن ليــس لديهــم إملــام هبــذا األمــر اترخييًّــا ،لــذا أقــول
مــرًة أخــرى إبجيــاز أنــه عندمــا هاجــر املســلمون إىل املدينــة
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”

حتملهــم مظــامل كثــرة وبــدأوا العيــش يف املدينــة بعــد أن
بعــد ّ
عقــدوا املواثيــق مــع املواطنــن احملليــن مبــن فيهــم أصحــاب
أداين خمتلفــة ،والقبائــل املختلفــة ،مــع ذلــك مل يرتكهــم أهــل
مكــة ليعيشـوا آمنــن ،بــل حاولـوا تعكــر صفــو أمنهــم ،فشــنوا
عليهــم هجمــة إثــر هجمــة .عندهــا أنــزل هللا تعــاىل يف القــرآن
ورد احلــرب ابحلــرب،
الكــرمي ألول مــرة أمــره بصــد العــدوان ّ
فقــال﴿ :أ ُِذ َن لِلَّ ِذيـ َـن يـَُقاتـَلُــو َن ِبَنـَُّهـ ْـم ظُلِ ُم ـوا َوإِ َّن َّاللَ َعلَــى
ِ
نَ ِ ِ
ُخ ِر ُجـوا ِمـ ْـن ِد َي ِرِهـ ْـم بِغَـ ِْـر َحـ ٍّـق إَِّل أَ ْن
ص ِرهـ ْـم لََقديـٌـر * الَّذيـ َـن أ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ض ُهـ ْـم ببـَْعـ ٍ
ـت
ـاس بـَْع َ
ـض َلُّد َمـ ْ
يـَُقولُـوا َربـُّنَــا َّاللُ َولَـ ْـوَل َدفْـ ُـع َّالل النَّـ َ
ِ
ـاج ُد ي ْذ َكــر فِيهــا اســم َِّ
ِ
الل َكثِـ ًـرا
صلَـ َـو ٌ
ص َوامـ ُـع َوبِيَـ ٌـع َو َ
َ
ات َوَم َسـ ُ ُ َ ْ ُ
ي َع ِزيـٌـز﴾ (احلــج-40 :
صـُـرهُ إِ َّن َّاللَ لََقـ ِو ٌّ
صـَـر َّن َّاللُ َمـ ْـن يـَْن ُ
َولَيـَْن ُ
 )41وكان هــذا األمــر يتضمــن أنــه لــو مل يتــم الــرد ابلقــوة
علــى املهامجــن الذيــن يعــادون الديــن بوجــه عــام ملــا بقيــت
صومعــة وال كنيســة وال معبــد رهبـ ٍ
ـان وال مســجد .فلــو نظـران
إىل الرتتيب املذكور يف اآلية املشــار إليها لوجدان أن املســجد
مل يُذكــر يف البدايــة وإمنــا يف النهايــة .إ ًذا ،فمــا قيــل هــو أن الــرد
علــى املعتديــن ضــروري حلمايــة الديــن ،ألهنــم يعادونــه .كذلــك
لــو قمنــا بتحليــل موضوعــي ألي معركــة خاضهــا املســلمون
لتبــن لنــا أهنــم كانـوا املعتــدى عليهــم ،وأن األعــداء هامجوهــم
ُ
أوالً وحاولـوا إحلــاق الضــرر هبــم ،ومــن مث فــإن املســلمني كانـوا
دفاعــا عــن
ُمضطريــن إىل القتــال ،عندئــذ خاض ـوا حروهبــم ً
أنفســهم.
علــى كل حــال إن هلــذه املعلومــات التارخييــة أمهيــة كبــرة،

أيضــا.
ونظـًـرا إىل هــذه األمهيــة بينــت شــيئًا مــن اتريــخ اإلســام ً
إذا اعــرت قلــوب أهــل بعــض البــاد الغربيــة خمــاوف مــن
املســلمني ،إذ تــورط بعضهــم يف أعمــال إرهابيــة ،إال أن هنــاك
أيضــا مــن يتورطــون يف نفــس هــذه اجلرائــم،
مــن غــر املســلمني ً
هــذا مــا أقـ َّـر بــه بعــض املتحدثــن اليــوم ،فليــس مــن تعليــم
املســلمني أن يُبــدوا التطــرف والقســوة ،بــل هــذه تصرفــات
شــخصية ال متــت إىل تعاليــم اإلســام بصلــة .ابختصــار
ســأخربكم يف هــذا اخلطــاب املوجــز أن كل مــا يصــدر مــن
املســلمني مــن أعمــال العنــف ،هــي تصرفــات شــخصية ،إذ
ال حمــل هلــا يف اتريــخ اإلســام وال جييزهــا تعليمــه ال ـوارد يف
القــرآن الكــرمي.
حق اجلرية يف اإلسالم
املتحــدث الثــاين الــذي ألقــى كلمتــه ،وهــو ضابــط يف اجليــش
قــد أحســن احلديــث ،حيــث قــال أنــه قــد اضطــرم اخلــوف
مــن املســلمني يف قلبــه قبــل  30ســنة ،وحــن اســتقر هنــا
أمحديــون وعلقـوا الفتــة «احلــب للجميــع وال كراهيــة ألحــد»
يف مناســبات عديــدة ظـ َّـن هــو وأفـر ُاد عائلتــه أن هــذا الشــعار

جمــرد ادعــاء فقــط .ومعلــوم أن األوضــاع قبــل  30ســنة
مل تكــن كمــا هــي اآلن ،ومــع ذلــك كان مثــة خــوف مــن
املســلمني ،صحيــح أنــه مل يُظهــر هــذا اخلــوف ،لكــن ظــل
يف قلبــه هــذا الشــعور .وبعــد أن عــاش مــع األمحديــن زال
خوفــه هــذا ،وذلــك ألن األمحديــن بعــد أن حلُّـوا هنــا حاولـوا
جاهديــن إظهــار التعليــم احلقيقــي لإلســام.
إن اإلسالم ركز على أداء حقوق اجلريان ،وهؤالء األمحديون
أثبتـوا كيــف أن املســلمني يهتمــون أبداء حقــوق اجلــار .لقــد
وشــبهاته .وابحلديــث
كان هــذا األمــر كفي ـاً إبزالــة خماوفــه ُ
أوضــح هنــا أن القــرآن الكــرمي قــد
عــن حــق اجلــار ُّ
أود أن ِّ
عـ َّـرف كلمــة اجلــار بوضــوح ،فالذيــن هــم يســكنون جب ـوار
بيوتكــم هــم جريانكــم ،والذيــن هــم زمــاء عملكــم هــم أيضــا
جريانكــم ،والذيــن هــم رفــاق ســفركم هــم أيضــا جريانكــم،
وهــذه القائمــة طويلــة .مث قــال القــرآن إن اح ـرام هــؤالء
اجلـران واإلحســان إليهــم واجــب عليكــم ،كمــا قــال تعــاىل:
ان َوبِ ِذي
﴿و ْاعبُ ُدوا َّ
اللَ َوَل تُ ْش ِرُكوا بِِه َشيـْئًا َوِبلْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َس ً
َ
ِ
ِ
ِ
الُنُبِ
ِ
ِ
الَار ْ
الَار ذي الْ ُق ْرَب َو ْ
الْ ُق ْرَب َوالْيـَتَ َامى َوالْ َم َســاكني َو ْ
الص ِ
ـب ِب ْلَْنـ ِ
احـ ِ
ـت أَْيَانُ ُكـ ْـم إِ َّن
َو َّ
ـب َوابْـ ِن َّ
الس ـبِ ِيل َوَمــا َملَ َكـ ْ
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وليــس مــن الــروري أن تجــدوا الحكمــة عنــد مســلم فقــط ،بــل ميكــن أن
تجدوهــا لــدى أي ديــن ،بــل وأي إنســان حتــى لــو مل يكــن يؤمــن بــأي ديــن،
فاعلمــوا أنهــا ضالّتكــم ،فخذوهــا واســعوا للعمــل بهــا .فالقيــم الســامية
توجــد عنــد الجميــع ،ويجــب أن يحرتمهــا الجميــع ويتب َّنوهــا.

ـورا﴾ (النســاء.)37 :
َّ
اللَ َل ُِيـ ُّ
ـب َمـ ْـن َكا َن مُْتَـ ًـال فَ ُخـ ً
مث إن نــي اإلســام ســيدان حممـ ًـدا رســول هللا  قــال:
ِ
ِ
ـت أَنـَّـهُ َس ـيـَُوِّرثُهُ"
"مــا َز َال ج ِْبيـ ُـل يُوصيـ ِـي ِب ْلـَـا ِر َحـ َّـى ظَنـَْنـ ُ
َ
(صحيــح البخــاري ،كتــاب األدب) ،أي كــدت أظــن أنــه
سيســتحق نصيبًــا يف اإلرث .إىل هــذه الدرجــة يــويل تعليــم
اإلســام ملعاملة اجلريان أمهية عظيمة ،وإن ســنّة ســيدان حممد
أيضــا يشــهد علــى
املصطفــى  وعمــل كل مســلم صــادق ً
أنــه يُ ْك ـ ِرم اجل ـران.
األخــاق الفاضلــة هــي القاســم املشــرك جلميــع األداين.مث
جــرى احلديــث عــن القيــم فلــكل ثقافــة وأانس مــن خلفيــات
ـكل لــه قيمــه ،وهــي حســنة يف حــد ذاهتــا،
شــى قيـ ٌـم خاصــة ،فـ ٌ
وينبغــي مراعاهتــا .واألصــل هــو أن القيــم األخالقيــة مشــركة
لــدى اجلميــع .فحــن حتافظــون علــى األخــاق الفاضلــة والقيــم
األخالقيــة الســامية ،عندهــا ســيحرتم كل امــر ٍئ العــادات
أيضــا ،فلــكل جمتمــع ثقافتــه أو تقاليــده ،وســوف
والتقاليــد ً
حيــرم كل امــرئ تلــك العــادات والتقاليــد حبســب دينــه.
فاحلفــاظ علــى القيــم اإلنســانية واألخالقيــة هــو مــا ســوف
ُينبنــا أي تناقــض وتعــارض .جيــب أن نتذكــر ونســعى حنــن
كل إنسان طيب إىل احلفاظ على القيم
املسلمني األمحديني و ُّ
أيضــا حــى لــو
األخالقيــة .يف كل جمتمــع أمــور حســنة وســيئة ً
اختلفــت الثقافــات وكان النــاس مــن خلفيــات خمتلفــة ،كمــا
ِ
أيضــا .بــل
توجــد فيهــم قيــم ســامية ينبغــي أن يقلّدهــا اآلخــرون ً
قــد قــال النــي " :الْ َكلِم ـةُ ِْ
ـث
ضالَّـةُ الْ ُم ْؤِم ـ ِن فَ َحْيـ ُ
ْم ـةُ َ
َ
الك َ
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”

َحـ ُّـق ِبـَـا" (ســنن الرتمــذي ،كتــاب العلــم عــن
َو َج َد َهــا فـَُهـ َـو أ َ
رســول هللا) ،وليــس مــن الضــروري أن جتــدوا احلكمــة عنــد
مســلم فقــط ،بــل ميكــن أن جتدوهــا لــدى أي ديــن ،بــل
وأي إنســان حــى لــو مل يكــن يؤمــن أبي ديــن ،فاعلم ـوا أهنــا
ضالّتكــم ،فخذوهــا واســعوا للعمــل هبــا .فالقيــم الســامية توجــد
عنــد اجلميــع ،وجيــب أن حيرتمهــا اجلميــع ويتبنَّوهــا.

تعليم اإلسالم عن املرأة ،والطريق إىل اجلنة
مث إن اإلســام أقــام حقــوق امل ـرأة ،حيــث منحهــا احلـ َّـق يف
التعلُّــم ،مث أمــر النــي  الرجــل أن يعاشــر زوجتــه ابملعــروف،
اشــروه َّن ِبلْمعــر ِ
ِ
وف﴾ (النســاء:
وورد يف القــرآن الكــرميَ :
﴿و َع ُ ُ َ ْ ُ
 ، )20مث شــرع هلــا اإلســام ًّ
حقــا يف اإلرث .فهــذا هــو تعليــم
«هـ ْـل
كأم ،قــال النــي  لرجــلَ :
اإلســام .وعــن معاملــة املـرأة ّ
ـت
ـال« :فَالَْزْم َهــا فَـِإ َّن ْ
ـال :نـََعـ ْـم .قَـ َ
ـك ِمـ ْـن أٍُّم؟» قَـ َ
لَـ َ
الَنَّ ـةَ َْتـ َ
األم أو
ِر ْجلَيـَْهــا» (ســنن النســائي ،كتــاب اجلهــاد) ،أي أن ُّ
عمومــا تســتطيع أن تُدخــل ذريتَهــا اجلن ـةَ نتيجــة تربيتهــا
امل ـرأة ً
الصاحلــة هلــا ،وهــي جتعــل مــن البلــد واجملتمــع الــذي تعيــش
فيــه جنــة.
فقــد أعطــى اإلســام امل ـرأة االح ـرام والكرامــة ،واملكانــة الــي
مهمــا يف بنــاء األمــة،
دورا ًّ
أعطاهــا هلــا هــي أن امل ـرأة تــؤدي ً
واملـرأة الصاحلــة واملتخلقــة واملتعلمــة تســتطيع أن تــريب أوالدهــا
ـدام الوطــن واألمــة .فمــن هــذا
تربيــة حســنة ليصبح ـوا خـ َ
ـام امل ـرأة مكانــة مرموقــة.
املنطلــق ً
أيضــا أعطــى اإلسـ ُ

ال معىن للتسامح ما مل يكن مثة اختالف!
لقــد حتدثــت ممثلــة الكنيســة عــن التســامح الديــي ،فهــذا
ـت مــن قبــل أنــه ينبغــي احـرام أفــكار
جيــد وضــروري ،وقــد قُلـ ُ
ومعتقــدات األداين األخــرى وتقاليدهــم ،فعندهــا يســود جــو
التسامح الديين .لقد قال هللا  يف أوىل ُسور القرآن الكرمي
ب املســيحيني ورب املســلمني ورب
أبنــه رب العاملــن .فهــو َر ُّ
اليهــود ورب اهلنــدوس ورب أتبــاع كل ديــن ،وليــس ذلــك
فحســب ،بــل هــو رب مــن ال يؤمنــون بــه ،ونؤمــن أبن كل مــا
رب ويرزق اجلميع.
نستفيد به يف هذا العامل هو من هللا ،ألنه ٌّ
فهــذه األشــياء كلُّهــا مهيــأة منــه  ،فهــو يــريب كل إنســان
ـض النظــر عــن انتمائــه الديــي .فحــن قــال إنــه رب العاملــن
بغـ ّ
أيضــا إنــه رمحــن ورحيــم  ،فهــو يعطــي دون سـؤال ،ويرحــم
قــال ً
النــاس كلهــم .أمــا الذيــن يســألونه فيعطيهــم أكثــر مــن ذلــك.
ابختصــار إن رمحانيــة هللا  تقتضــي أن يَرحــم كل واحــد
ويس ّد حاجته سواء كان يعبده أم ال ،أو كان يؤمن به أم ال.
أمــا الذيــن يطلبــون منــه فهــو يرزقهــم أكثــر مــن منطلــق رحيميتــه.
مث قالــت الســيدة احملرتمــة :صحيــح أن بيننــا وبينكــم اختالفــات
يف التعليــم عــن امل ـرأة أو يف بعــض األمــور األخــرى .فأقــول
تعليما،
صحيح أن هناك اختالفات ،وكما قلت إن لكل دين ً
وهــو خيتلــف عــن تعليــم ديــن آخــر .لكــن األصــل أن نعــرف مــا
املـراد مــن هــذا التعليــم .إذا كان اإلســام هنــى املـرأة عــن بعــض

األمــور فليــس لتقليــل احرتامهــا ،واحلــط مــن شــأهنا ،بــل كان
قصــد تعليــم اإلســام أن يُعلـ َـي مكانــة امل ـرأة واحرت َامهــا .وكمــا
قلــت قبــل قليــل ،مــا أعظـ َـم مــا قــال النــي  مــن أن اجلنــة حتــت
أقــدام األمهــات ،ومل يقــل إهنــا حتــت أقــدام اآلابء .فإمنــا أعطاهــا
هــذه املكانــة ألهنــا تــريب أوالدهــا وجتعلهــم أمــة ،إمنــا امل ـرأة هــي
أوالد حيرتمــون قانــون البلــد
ُّ
األم الصاحلــة الــي يــرىب يف حضنهــا ٌ
عندمــا يكــرون ،ويتخلقــون أبخــاق ســامية .إهنــم وال شــك
ســيتحلّون ابحللــم والصــر والتســامح الديــي وسيواســي بعضهــم
بعضــا ،فاألصــل يف كل شــيء هــو النيــة ،أرى أنــه إذا كانــت
ً
النيــة صاحلــة فــا أبس فيمــا لــو ســلك كل واحــد مســلكه،
ألن تعليــم كل ديــن خمتلــف عــن اآلخــر بطبيعــة احلــال ،وإلزالــة
االختــاف يف الدنيــا جيــب أن ننظــر إىل األمــور املشــركة فيمــا
بيننــا وال ننظــر إىل الفــروق .وعــن األمــور املشــركة قــال لنــا
القــرآن الكــرمي﴿ :قُــل ي أ َْهــل الْ ِكتَـ ِ
ـاب تـََعالَـ ْـوا إِ َل َكلِ َمـ ٍـة َسـ َـو ٍاء
َْ َ
ِ
ِ
بـَيـْنـَنَــا َوبـَيـْنَ ُكـ ْـم أََّل نـَْعبُـ َـد إَِّل َّاللَ َوَل نُ ْش ـ ِرَك بِــه َش ـيـْئًا َوَل يـَتَّخ ـ َذ
ون َِّ
ضــا أَربب ِمــن د ِ
الل فَـِإ ْن تـََولَّـ ْـوا فـَُقولُـوا ا ْشـ َـه ُدوا
بـَْع ُ
ضنَــا بـَْع ً ْ َ ً ْ ُ
ِب ََّن ُم ْســلِ ُمو َن﴾ (آل عم ـران ،)65 :أي :قــل ألهــل الكتــاب
وألهــل األداين األخــرى ولليهــود والنصــارى تعالـوا نتحــاور بنــاء
علــى القيــم املشــركة بيننــا وال نرتكــز علــى األمــور الفرعيــة يف
تعاليمنــا ،فاألمــور املشــركة بيننــا وبينكــم هــي أن هللا واحــد
وال نعبــد إال إايه ،وال نؤمــن إال بــه ،وهــو رب اجلميــع ،وهــذا
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إسالمنا يدعوان إىل حفظ اجلميل
وقــد حتــدث عضــو الربملــان عــن حــق احلريــة وهــي أمــور
مجيلــة .مل أنت ونندمــج يف هــذا اجملتمــع ألجــل حتقيــق مطامــع
شــخصية ،بــل أتــى هنــا معظـ ُـم األمحديــن مــن البــاد املختلفــة
ألهنــم كان ـوا يُضطهــدون يف بالدهــم ،وكانــت املظــامل تنصــب
عليهــم ومل يكون ـوا ينعمــون ابحلريــة الدينيــة ،وكانــت تُغتصــب
كثــر مــن حقوقهــم.
ال نندمــج يف اجملتمــع هنــا فقــط ألننــا قــد حصلنــا علــى املرافــق
والتســهيالت وقــد حنــرم منهــا إذا مل نعــر عــن شــكران! ال
شــك أن الشــكر علــى ذلــك ضــروري ،ألن نبينــا  قــال:
ـاس َلْ يَ ْشـ ُك ْر َّاللَ» (ســنن الرتمــذي ،كتــاب
َ
«مـ ْـن َلْ يَ ْشـ ُك ْر النَّـ َ
الــر والصلــة عــن رســول هللا) ،وهكــذا يصبــح مــن واجبنــا
الديــي أن نشــكر هــذه الدولــة وهــذا الشــعب حيــث مسح ـوا
لنــا ابإلقامــة يف هــذا البلــد وابالندمــاج معهــم ،ولذلــك منحــوان
شــى احلـرايت مبــا فيهــا احلريــة الدينيــة .ال شــك أن هــذا أحــد
األســباب ،ولكـ ْـن هنــاك ســبب آخــر أنــه حــن نعيــش يف هــذا
البلــد؛ يكــون االلتـزام بقانونــه واحـرام شــعبه جــزءًا مــن إمياننــا،
ألنــه ممــا علمنــاه نبينــا  أن حــب الوطــن مــن اإلميــان.
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الشــيء مشــرك بــن مجيــع األداين ،وإذا فهمنــا ذلــك وعبــدان
هللا تعــاىل وحــده و ّأدينــا حــق عبادتــه وإذا فهمنــا أنــه هــو خالــق
كل شــيء واجلميــع َخل ُقــه ل ـزال كل نــوع مــن االختالفــات
سـواء كانــت اختالفــات دينيــة أو ثقافيــة أو اختالفــات فرعيــة
أخــرى .قــد حتدثــت الســيدة العمــدةُ عــن القيــم اإلنســانية وقــد
أيضــا .واآلن ال يقتصــر
ـت عــن هــذا املوضــوع يف الســابق ً
حتدثـ ُ
األمــر علــى هــذه املدينــة بــل قــد أصبــح العــامل كلــه قريــة عامليــة
ومــن الضــروري إلقامــة األمــن يف العــامل أن ننشــئ يف أنفســنا
التحمــل والصــر واح ـرام األداين األخــرى ،وهكــذا نســتطيع
أن نعيــش مــع بعضنــا ابألمــن والســام واحلــب والــوائم.

فمــن مقتــى إمياننا أن نخدم هذا البلــد الذي نعيش فيه،
بغــض النظــر عــن أديــان اآلخريــن ،وال بــد لنــا مــن احرتام
القانــون أيضــا .وخدمــة البلــد واجــب كل مســلم صــادق.

فالبلــد الــذي هاج ـران إليــه والــذي مســح لنــا أهلــه ابالندمــاج
فيهــم ،وابإلقامــة فيــه ،ويعيــش فيــه اآلن جيلنــا الثــاين ،بــل
أيضــا يف بعــض األماكــن ،صــار وطنًــا لنــا ،فأملانيــا
الثالــث ً
وطننــا ،قــد أصبــح اآلن ِمــن واجبنــا الوفــاءُ ألملانيــا ومراعــاةُ
قوانينهــا ،ومعامل ـةُ كل مواطــن فيهــا ابحلســى متحلــن
ابألخــاق الســامية والتســامح الديــي والصــر ،ذلــك لكــي
يســود الســام هــذه البــاد .واحلفــاظ علــى ســام البلــد وأمنــه
جــزء مــن إمياننــا ،ألن هــذا مــا يســاعد علــى رقــي املعيشــة
واســتقرار البلــد.
فمــن مقتضــى إمياننــا أن خنــدم هــذا البلــد الــذي نعيــش فيــه،
بغــض النظــر عــن أداين اآلخريــن ،وال بــد لنــا مــن اح ـرام
أيضــا .وخدمــة البلــد واجــب كل مســلم صــادق.
القانــون ً
حفظ السالم انطالقا من رعاية احلرية الدينية
هنــاك أمــر آخــر ،وهــو أنــه قــد تطــرق احلديــث هنــا عــن احلريــة
الدينيــة ،وأقــول مــرة تلــو األخــرى إننــا إذا حافظنــا علــى احلريــة
الدينيــة عندهــا ســوف حنافــظ علــى الســام واألمــن يف البلــد
أيضــا .أمــا إذا تدخلنــا يف أداين اآلخريــن ،فلــن نتمكــن مــن
ً
احلفــاظ علــى الســام واألمــن ،بــل ســيؤدي ذلــك إىل القلــق
واالضط ـراب .لــذا مــن الضــروري جــدًّا أن نســعى لذلــك
دائمــا .ومــن واجــب كل واحــد منــا ،سـواء أكان مســيحيًّا أو
ً
ـلما أو هندوس ـيًّا أو ســيخيًّا أو منتميًــا إىل أيــة
ـ
س
م
أو
ـودي
يهـ ًّ
ً
داينــة ،أن حيــرم ديــن اآلخريــن واختيارهــم .لقــد قــال القــرآن

الكــرمي إن الديــن أمـ ٌـر يتعلــق ابلقلــب ،وال إك ـراه يف الديــن،
ومــا دام الديــن ال إك ـراه فيــه ،ومــا دام الديــن خيــص قلــب
املــرء ،فمــن حــق اجلميــع أن ميارسـوا هــذه احلريــة .فمــن أراد أن
ـودي فلــه ذلــك ،ومــن أراد أن يصبــح مســيحيًّا فمــن
يصبــح يهـ ًّ
ـلما فمــن
حقــه أن يصبــح مســيحيًّا ،ومــن أراد أن يصبــح مسـ ً
ـلما .فأوالً جيب أال يكون هناك أي نوع
حقه أن يصبح مسـ ً
مــن الكراهيــة ،واثنيًــا إن هــذه البــاد الغربيــة تتمتــع ابحلريــة
الدينيــة ،وسيســود الســام هــذه البــاد وســتزدهر ابســتمرار،
مــا دامــت احلريــة الدينيــة ســائدة فيهــا.
دور املسجد يف إفشاء السالم
أيضــا وقــال إن املســجد عالمــة
لقــد حتــدث عضــو الربملــان ً
الســام ،ويبــدو مــن بنــاء املســجد أن املســلمني يريــدون
االندمــاج يف اجملتمــع .ونِ ْعـ َـم مــا قــال أبن املســجد عالمــة
الســام! ال شــك أن بنــاء املســجد مدعــاة ســرور لنــا ،كمــا
أنــه تعبــر ضمــي منــا علــى أننــا جــزء مــن هــذا البلــد ونريــد أن
نســهم مــع اآلخريــن يف رقيــه ،ونــود أن نبــذل مــع املواطنــن
اآلخريــن كل جهــد ممكــن خلــر هــذا البلــد ،عابديــن حبســب

أحــكام ديننــا وعاملــن بتقاليــده .وهــذه هــي أمهيــة املســاجد،
ألن هللا تعاىل قد قال يف القرآن الكرمي بكل صراحة ووضوح
إذا مل ترعـوا اليتامــى ومل حتافظـوا علــى القيــم اإلنســانية ،وآذيتــم
اآلخريــن ،فــا فائــدة مــن صلواتكــم أو مــن حضوركــم املســاجد
أو تشــييدكم إايهــا.
فتشــييد املســجد ينبّهنــا إىل أن علينــا أن هنتـ َّـم بعبــادة هللا
أيضــا أبن علينــا مراعــاة مشــاعر اآلخريــن،
تعــاىل ،كمــا يذ ّكـران ً
ًّأي كان دينهــم وحــى لــو كان ـوا ال دينيــن ،وأن علينــا إب ـراز
األمــور املشــركة بــدالً مــن إب ـراز االختالفــات الدينيــة ،لكــي
نســتطيع العمــل متحديــن يف ســبيل مصلحــة البلــد والشــعب.
وأود أن ألفــت انتبــاه األمحديــن املقيمــن يف هــذه املنطقــة
أن مســؤوليتهم قــد تضاعفــت بعــد بنــاء هــذا املســجد،
لــذا جيــب أن تعــروا عمليًّــا أكثـ َـر مــن ذي قبــل عــن أنكــم
أوفيــاء للبلــد والشــعب ،وحتافظـوا علــى املثــل اخلُلقيــة العليــا،
ُ
وتتحل ـوا هبــا .كمــا جيــب أن يؤكــد كل أمحــدي بعملــه
أننــا نســعى اآلن خللـ ِـق جــو مــن احلــب والــوائم والصلــح
ـكرا.
والتســامح أكثــر مــن ذي قبــل .وفقهــم هللا لذلــك .شـ ً
معــا.
تعال ـوا نــدعُ اآلن ً
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يق ُة المَ ِدي َن ِة ُ
وَ ِث َ
الم َن َّور َِة

يس َّي ُة ِل ْل ُم ْج َتمَ ع َّ
الم َذ ِّكر َُة َّ
التعَ ُّد ِد ِّي َ
ُ
األ َّو ِل
الت ْأ ِس ِ
ِ

ما مــن بلــد يف العــامل إال ويريــد مواطنــوه أن تنعــم بالدهــم
ابلســام ،وأن تزدهــر وتتمتــع بــكل مــا مــن شــأنه
جعــل احليــاة ســعيدة .ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الرغبــة
الفطريــة يف الســام ،إال أن الواقــع يقــول بنقيــض ذلــك،
فاالنقســامات واالضط ـراابت والصراعــات قــد امتــدت
أذرعهــا إىل كافــة بقــاع العــامل.
يلخــص اخلليفــة اخلامــس حضــرة مــرزا مســرور أمحــد نصــره
هللا ،إبجياز املســألة بقوله:
«احلالــة الــي يرثــى هلــا يف عــامل اليــوم هــي أن النــاس،

أحمد وائل  -مصر
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مــن جهــة ،يتحدثــون عــن إحــال الســام ،بينمــا هــم،
مــن جهــة أخــرى ،غارقــون يف أاننيتهــم يلفهــم غطــاء مــن
الفخــر والغطرســة .ومــن أجــل إثبــات تفوقهــا وقوهتــا ،فــإن
كل حكومــة قويــة مســتعدة لبــذل كل اجلهــود املمكنــة»..
الرســالة واضحــة – وهكــذا يبقــى إعــان الســام جمــرد
صيحــة خاليــة مــن اجلديــة وال يُرجــى حتققهــا..
حبثًا عن الرايدة
والغالبيــة الســاحقة مــن رواد الســام عــر التاريــخ ،وعلــى
قلتهــم ،كانــت لديهــم دوافــع إمــا شــخصية أو قوميــة إلحــال
الســام الــذي نشــدوه ،وقليــل مــا هــم ،بــل اندرون أولئــك
الذيــن أرسـوا دعائــم الســام فقــط بدافــع مواســاة اإلنســانية.
وال شــك أن فالســفة كثــر قــد ثبتــت دعواهــم إىل بســط
مظلــة الســام علــى العــامل ككل ،ومل تتجــاوز أطروحاهتــم
العــامل النظــري ومل يكتــب هلــا التطبيــق .فنحــن إذن مضطــرون

العدل

ُحصــل قيمتهــا الحقيقيــة مــا مل
املبــادرة جديــرة بالثنــاء ،لكنهــا لــن ت ّ
يُصــغ لــكالم حرضتــه نــره اللــه« :إذا مل تــوىف متطلبات العــدل ،فمهام
شــكلنا مــن منظــات مــن أجــل الســام ســتظل جهودهــا عقيمــة».

عمــن ســنحت لــه فرصــة
إىل البحــث يف ســجالت التاريــخ َّ
التنظــر والتطبيــق ألســس إفشــاء الســام يف العــامل ككل،
والتطبيــق الفعلــي لذلــك التنظــر ،والنجــاح املشــهود لذلــك
التطبيــق ،مث بعــد ذلــك نبحــث يف الدافــع األبــرز وراء نــزوع
تلــك الشــخصية احملوريــة إىل الســام ،ومــدى إمكانيــة تكـرار
منوذجهــا.
تشخيص أسباب فشل إحالل السالم
ويف إطار حبثنا عن النموذج املنشــود لتطبيق وإفشــاء الســام
العاملــي علينــا إجيــاد العقيــدة املقـَّـرة ابملســتقبل املشــرك ،مهمــا
كانــت االختالفــات بيننــا يف احلاضــر .املبــادرة جديــرة ابلثناء،
صــل قيمتهــا احلقيقيــة مــا مل نُصـ ِغ لــكالم حضرتــه
لكنهــا لــن ُت ّ
نصــره هللا« :إذا مل تـ ِ
ـوف متطلبــات العــدل ،فمهمــا شــكلنا
مــن منظمــات مــن أجــل الســام ســتظل جهودهــا عقيمــة».
وإذا تفحصنــا التاريــخ ،فلــن يســتغرق األمــر وقتًــا طوي ـاً
لنجــد مثــاالً معتـ ًـرا ليــس فقــط علــى إحــال ســام متعــدد
أيضــا ،جيمــع
األط ـراف بــل وســام علــى مجيــع املســتوايت ً
بــن العديــد مــن القبائــل واألمــم يف وقــت واحــد ،بنجــاح
كبــر .إنــه مثــال انقضــى مــن  1500ســنة تقريبًــا ،ولكنــه
مــا زال خالـ ًـدا .إنــه مثــال رجــل أنبــأ بــه الكتــاب املقــدس ك ـ
«رئيــس الســام»

”

أساس المجتمع

حدث اهلجرة إىل الوطن اجلديد
ـش املســلمني يف م ّكــة ،وأصبحــت
بعــد أن اضطهــدت قريـ ٌ
اهلجــرة أمـًـرا ال بــد منــه وال بديــل عنــه ،هيَّــأ املدبــر احلكيــم
ســبحانه الظــروف لتكــون يثــرب (املدينــة املنــورة الح ًقــا)
املــأوى اآلمــن والرتبــة اخلصبــة الــي ُشــرفت بغــرس بــذرة
اجملتمــع اإلميــاين األول فيهــا.
وقبل اخلوض يف تفاصيل الدور النبوي يف إحالل السالم
الدائــم والشــامل ،مــن املهــم جــدًّا اســتعراض واقــع جمتمــع
املدينــة قبــل اهلجــرة ،فلتقييــم الــدور احملمــدي ينبغــي أوال
دراســة احلــال قبلــه .الواقــع التارخيـ ّـي واالجتماعــي ليثــرب
قبــل اهلجــرة يقــول أبن التوزيــع الدميوغـرايف هلــا انقســم إىل
ثالثــة أقســام :األوس ،واخلــزرج ،واليهــود ،إضاف ـةً إىل
البــدو الذيــن وفــدوا إىل املدينــة وســكنوها بشــكل مؤقــت
ألغ ـر ٍ
اض اجتماعيـ ٍـة أو جتاريـ ٍـة.
أمــا اليهــود فهــم أقــدم مــن اســتوطن املدينــة ،ويبــدأ اترخيهــم
فيهــا بعــد خروجهــم مــن بــاد الشــام عقــب االضطهــاد
الرومــاين ،حيــث ظلّـوا يبحثــون عــن ٍ
أرض مناســبة ،حــى
ـتقر هبــم املقــام يف يثــرب ،واســتطاعوا أتســيس جمتمعهــم
اسـ ّ
مــن الناحيــة الفكريـّـة واالقتصاديـّـة واالجتماعيّــة .ويتكـ ّـون
اجملتمــع اليهــودي مــن ثــاث قبائــل هــي :بنــو قينقــاع،
الذيــن ســكنوا داخــل املدينــة بعــد خالفــات وقعــت بينهــم

19

الجميــل يف املوضــوع أن النبــي  مل يجعــل لعنــر األغلبيــة واألقليــة العدديــة
دورا يف تحديــد حقــوق أي طــرف ،باختصــار ،مل ينظــر حرضتــه  إىل أي مــن
مواطنيــه باعتبارهــم مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة ،األمر الذي متارســه
بــكل بــرود وجحــود كــرى حكومــات العــامل التــي نصفهــا بالرقــي والتحــر اآلن..

ادي خارج
وبني بقيّة اليهود ،وبنو النضري وقد اســتوطنوا و ً
املدينــة ،وبنــو قريظــة ،وكانـوا يســكنون جنــوب املدينــة علــى
بعــد أميــال منهــا .ومــع ذلــك فقــد أشــار القــرآن الكــرمي إىل
وجــود عــداوات بــن هــذه القبائــل الثالثــة ،األمــر الــذي مل
تفرقهــم
مي ّكنهــم مــن التعايــش فيمــا بينهــم ،وكانــت ســببًا يف ّ
يف نواحــي املدينــة ،وجلــوء كل قبيلــة إىل مــن جاورهــا مــن
العــرب حبثًــا عــن النصــرة واحلمايــة .أمــا األوس واخلــزرج،
فــإن أصوهلمــا ترجــع إىل قبائــل األزد الــي هاجــرت مــن
اليمــن بعــد خـراب سـ ّد مــأرب ،وقــد اختــار األوس شــرق
فضــل اخلــزرج البقــاء يف
وجنــوب املدينــة لإلقامــة ،بينمــا ّ
وســطها .وقــد نشــأت بــن بــي هاشــم ،وبــن بــي عــدي
بــن النجــار  -مــن اخلــزرج  -عالقــة رحــم ومصاهــرة،
ـزوج هاشــم إبحــدى نســائهم فولــدت لــه عبــد
حيــث تـ ّ
املطلــب ،وبذلــك يكــون بنــو عــدي أخ ـواالً للنــي ،
نوعــا مــن التقــارب بــن
وقــد أوجــدت هــذه املصاهــرة ً
أهــل املدينــة وبينــه عليــه الصــاة والســام .أمــا بصــدد
العالقــة بــن األوس واخلــزرج ،فلــم تكــن حاهلمــا أبفضــل
مــن حــال اليهــود ،فتاريــخ األوس واخلــزرج ملــيء ابحلــروب
ـان طوي ـاً ،وال تــكاد هتــدأ
الــي ظلّــت قائم ـةً بينهــم زمـ ً
ابرز يف إبقــاء
دور ٌ
حــى تعــود مـ ّـرة أخــرى ،وكان لليهــود ٌ
انر العــداوات مشــتعلةً بــن الفريقــن ،مــن أجــل ضمــان
الســيطرة على جمرايت األمور يف املدينة .وكان آخر تلك
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احلــروب «يــوم بُعــاث» ،الــذي انتصــر فيــه األوس علــى
ـدد مــن زعمــاء الفريقــن ممــن
أيضــا عـ ٌ
اخلــزرج ،وقُتــل فيــه ً
طُبع ـوا علــى معــاين الكــر واالســتعالء ،وبقيــت القيــادات
الشــابّة اجلديــدة الــي كان لديهــا االســتعداد لتل ّقــي احلــق
وقبولــه ،فــكان يــوم «بُعــاث» هتيئ ـةً لقبــول أهــل املدينــة
دعــوة الرســول  .وبوصــول مهاجــري مكــة ومــا حوهلــا
إىل املدينــة تغــر التوزيــع الدميوغ ـرايف ،إذ وفــد عنصــر
ـددي يضــم قوميــات
جديــد ،لتصبــح املدينــة
جمتمعــا تعـ ًّ
ً
أداين واجتاهــات سياســية خمتلفــة ،فمــن الناحيــة الدينيــة
و ً
اشــتملت املدينــة علــى املســلمني واليهــود والوثنيــن ،ومــن
الناحيــة القوميــة اشــتملت علــى العــرب واليهــود وبعــض
األعاجــم مــن الفــرس والــروم وأهــل احلبشــة ..لقــد نشــأت
أيضــا داخــل ذلــك اجملتمــع التعــددي،
طائفــة جديــدة ً
متثلــت يف املنافقــن الذيــن هــم مــن أصحــاب الــرؤى
السياســية مــن أهــل املدينــة والذيــن مل تتوافــق رؤاهــم مــع
جمــيء اإلســام ،فقبلـوا االخنـراط فيــه علــى مضــض ،وعلــى
أيــة حــال علينــا قبــول تلــك الفئــة كشـريك يف ذلــك اجملتمــع
الناشــئ .كتــب حضــرة مــرزا بشــر أمحــد  يف كتابــه
ســرة خــامت النبيــن« :كان شــخص النــي الكــرمي املبــارك
مثــل املطــر الســماوي الــذي ينبــت بفضلــه مجيــع أن ـواع
الــزرع ،جيـ ًـدا كان أم ســيئًا» .وســيثبت لنــا الح ًقــا أن
املنافقــن يف القانــون اإلهلــي عنصــر قــوة إذا عومــل كمــا

ينبغــي.
هــذا مــا كان عليــه املشــهد يف املدينــة املنــورة عنــد وصــول
ـكل
النــي الكــرمي حممــد  ،أربــع فئــات دينيــة خمتلفــة ،لـ ّ
تعقيداهتــا اخلاصــة .وأيتيهــا زعيــم مل يســبق لــه أن تـرأس أي
متامــا فيهــا
حكــم دنيــوي ،ومهمتــه دخــول مدينــة جديــدة ً
أربــع مجاعــات متعارضــة أيديولوجيًّــا ،بــل وقفــت بعضهــا
موقــف معارضــة صرحيــة لإلســام مش ـ ِّكلة بذلــك هتديـ ًـدا
عظيمــا ًّ
حقــا.
حقيقيًّــا .لقــد كان التحــدي ً
ميثاق االزدهار اجملتمعي
يف العام األول للهجرة وضع األساس للمجتمع التعددي
الــذي ُوجــد ليزدهــر ،ومتثــل ذلــك األســاس يف وثيقــة املدينــة
الــي وضعهــا النــي ( )معلنًــا فيهــا املكــوانت الدميوغرافيــة
للمجتمع املدين ،وحقوق وواجبات كل مكون ..اجلميل
يف املوضــوع أن النــي  مل جيعــل لعنصــر األغلبيــة واألقليــة
دورا يف حتديــد حقــوق أي طــرف ،ابختصــار ،مل
العدديــة ً
ينظــر حضرتــه  إىل أي مــن مواطنيــه ابعتبارهــم مواطنــن
مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة ،األمــر الــذي متارســه بــكل
بــرود وجحــود كــرى حكومــات العــامل الــي نصفهــا ابلرقــي
والتحضــر اآلن..
وجاء فيما نقله لنا ابن إسحاق يف السرية النبوية :وكتب
ـاب بــن املهاجريــن واألنصــار ،وواعــد فيــه
رســول هللا  كتـ ً
اليهــود وعاهدهــم ،وأقرهــم علــى دينهــم وأمواهلــم ،وشــرط
هلــم واشــرط عليهــم:
«بســم هللا الرمحــن الرحيــم هــذا كتــاب مــن حممــد النــي 
بــن املؤمنــن واملســلمني مــن قريــش ويثــرب ومــن تبعهــم
فلحــق هبــم وجاهــد معهــم ،أهنــم أمــة واحــدة مــن دون
النــاس ،املهاجــرون مــن قريــش علــى ربعتهــم يتعاقلــون
بينهــم ،وهــم يفــدون عانيهــم ابملعــروف والقســط بــن

صورة ُمتَ َخيَّلة بريشة فنان لوثيقة املدينة

املؤمنــن ،وبنــو عــوف علــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم
األوىل ،وكل طائفــة تفــدي عانيهــا ابملعــروف والقســط
بــن املؤمنــن .وذكــر كذلــك يف بــي ســاعدة ،وبــي جشــم،
وبــي النجــار ،وبــي عمــرو بــن عــوف ،وبــي النبيــت ،وبــي
فرجــا بينهــم أن يعطــوه
األوس ،وأن املؤمنــن ال يرتكــون ُم ً
ابملعروف يف فداء أو عقل ،وال حيالف مؤمن موىل مؤمن
دونــه ،وأن املؤمنــن املتقــن علــى مــن بغــى منهــم أو ابتغــى
َد ِســيعة ظلــم أو إمث أو عــدوان أو فســاد بــن املؤمنــن،
مجيعــا ولــو كان ولــد أحدهــم ،وال يقتــل
وإن أيديهــم عليــه ً
مؤمــن يف كافــر ،وال ينصــر كافــر علــى مؤمــن ،وإن ذمــة
هللا واحــدة ،جيــر عليهــم أدانهــم ،وأن املؤمنــن بعضهــم
مـوايل بعــض دون النــاس ،وإنــه مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن لــه
النصــر واألســوة غــر مظلومــن وال متناصــر عليهــم ،وإن
ِسـ ْلم املؤمنــن واحــدة ،ال يســامل مؤمــن مــن دون مؤمــن يف
قتــال يف ســبيل هللا إال علــى س ـواء أو عــدل بينهــم ،وإن
بعضــا ،وإن املؤمنــن
كل غازيــة غــزت معنــا يعقــب بعضهــا ً
يـ ُـيء بعضهــم عــن بعــض مبــا انل دماءهــم يف ســبيل هللا،
وإن املؤمنــن املتقــن علــى أحســن هــدي وأقومــه ،وإنــه ال
نفســا ،وال حيــول دونــه علــى
جيــر مشـ ٌ
ـرك مـ ًـال لقريــش وال ً
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ومل تكــن هــذه املعاهــدة قامئــة عــى مصالــح مجموعــة واحــدة أو أمــة واحــدة بــل
ســعت إىل حاميــة كل مــن يســكن يف املدينــة املنــورة ،بغــض النظــر عــن آرائــه أو
معتقداتــه ،وإحــال الســام بــن الجميــع .وهكــذا نجــح النبــي الكريــم محمــد  يف
إرســاء الســام بــن جميــع األط ـراف يف أول عمــل لــه كحاكــم يف املدينــة املنــورة.

”

مؤمــن ،وإنــه مــن اعتبــط مؤمنـاً قتـاً عــن بينــة فإنــه قــود بــه
إال أن يرضــى ويل املقتــول ،وإن املؤمنــن عليــه كافــة ،وال
حيــل هلــم إال قيــام عليــه ،وإنــه ال حيــل ملؤمــن أقــر مبــا يف
هــذه الصحيفــة وآمــن ابهلل واليــوم اآلخــر أن ينصــر ُمـ ِـد ًث
وال يؤويــه ،وإن مــن نصــره أو آواه فــإن عليــه لعنــة هللا
ـرف
وغضبــه يــوم القيامــة ،وال يؤخــذ منــه صـ ٌ
وال عــدل ،وإنكــم مهمــا اختلفتــم
فيــه مــن شــيء فــإن مــرده إىل
هللا وإىل حممــد ،وإن اليهــود
يتفقــون مــع املؤمنــن
مادام ـوا حماربــن ،وإن
يهــود بــي عــوف أمــة
مــع املؤمنــن ،لليهــود دينهــم
وللمســلمني دينهــم ،بــي
النجــار مثــل مواليهــم وأنفســهم
إال مــن ظلــم أو أمث ،فإنــه ال
ُيوقع إال نفسه وأهل بيته .وذكر مثل ذلك
ليهــود بــي النجــار ،وبــي احلــارث ،وبــي ســاعدة ،وبــي
جشم ،وبين األوس ،وبين ثعلبة ،وبين الشطبة ،وإن جفنة
بطــن مــن ثعلبــة ،وإن بطانــة يهــود كأنفســهم ،وإن الــر
دون اإلمث ،وإن موايل ثعلبة كأنفسهم ،وإنه ال خيرج منهم
22
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”

أحــد إال إبذن حممــد ،وإنــه ال ينحجــز عــن أثر جــرح ،وإنــه
ـك فبنفســه إال مــن ظلــم ،وإن هللا علــى أبــر هــذا،
مــن فتَـ َ
وإن علــى اليهــود نفقتهــم ،وعلــى املســلمني نفقتهــم ،وإن
بينهــم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة ،وإن
بينهــم النصــح والنصيحــة والــر دون اإلمث ،وإنــه لــن أيمث
امــرؤ حبليفــه ،وإن النصــر للمظلــوم ،وإن يثــرب
حـرام جوفهــا ألهــل هــذه الصحيفــة،
وإن اجلــار كالنفــس غــر مضــار وال
آمث ،وإنه ال ُتار ُح ْرمة إال إبذن
أهلهــا ،وأنــه مــا كان بــن أهل
هــذه الصحيفــة مــن حــدث
أو اشــتجار خيــاف فســاده
فــإن مــرده إىل هللا وإىل حممــد
 ،وإن هللا علــى أتقــى مــا يف
هــذه الصحيفــة وأبـّـره ،وإنــه ال جتــار
قريــش وال مــن نصرهــا ،وأن بينهــم
النصــر علــى مــن دهــم يثــرب ،وإذا دع ـوا إىل
صلــح يصاحلونــه ويلبســونه فإنــه يصاحلونــه ويلبســونه ،وأهنــم
إذا دع ـوا إىل مثــل ذلــك فإنــه هلــم علــى املؤمنــن إال مــن
حــارب يف الديــن علــى كل إنســان حصتهــم مــن جانبهــم
الــذي قبلهــم ،وإن يهــود األوس ومواليهــم وأنفســهم علــى

وهـــي كلهـــا أســـاء وضعـــت للتعبـــر عـــن كونهـــا أول دســـتور مـــدين
متكامـــل يف التاريـــخ اإلســـامي ،ورمبـــا اإلنســـاين ،يـــريس قواعـــد املواطنـــة
ويثبـــت أركان العـــدل بـــن مكونـــات املجتمـــع وطوائفـــه ،ونظـــم العالقـــات
بينهـــم لـــي يســـود التســـامح واملحبـــة ويدخـــل النـــاس يف الســـلم كافـــة.

”

ـر احملــض مــن أهــل هــذه
مثــل مــا ألهــل الصحيفــة مــع الـ ّ
ـر دون اإلمث ،ال يكتســب كاســب إال
الصحيفــة ،وإن الـ ّ
علــى نفســه ،وإن هللا علــى أصــدق مــا يف هــذه الصحيفــة
وأبـّـره ،وإنــه ال حيــول هــذا الكتــاب دون ظــامل وال آمث ،وإن
مــن خــرج آمــن ،ومــن قعــد آمــن ابملدينــة إال مــن ظلــم أو
أمثَّ ،
وإن هللا جــار ملــن بـ ّـر
()1
واتقى وحممد رسول هللا ».
لقــد أرســى الرســول الكــرمي  الســام هبــذه البنــود بــن
القبائــل واألمــم الــي كانــت يف معــرك ص ـراع ٍ
دام مــع
بعضهــا البعــض ألطــول فــرة ميكــن تذكرهــا؛ مبــا يف ذلــك
َّدوه هــو وشــعبه علنًــا .وعلــى الرغــم مــن
أولئــك الذيــن هــد ُ
يومــا بعــد يــوم ،فإنــه مل ينتهــج منهجيــة
تزايــد عــدد أتباعــه ً
التطهــر العرقــي ضــد خمالفيــه ،ولــو فعــل ذلــك ،وحاشــاه،
فقــد كانــت هــذه األفاعيــل ديــدن تلــك العصــور ،ولكــن
هللا تعــاىل شــاء ببعثــة ذلــك النــي الكــرمي أن يعــدل املوازيــن.
ومل تكــن هــذه املعاهــدة قائمــة علــى مصــاحل جمموعــة واحــدة
أو أمــة واحــدة بــل ســعت إىل محايــة كل مــن يســكن يف

”

املدينــة املنــورة ،بغــض النظــر عــن آرائــه أو معتقداتــه،
وإحــال الســام بــن اجلميــع .وهكــذا جنــح النــي الكــرمي
حممــد  يف إرســاء الســام بــن مجيــع األط ـراف يف أول
عمــل لــه كحاكــم يف املدينــة املنــورة.
فصلــة ومبينــة
شــكلت صحيفــة املدينــة أول وثيقــة حقوقيــة ُم َّ
لبعــض مــا تناولــه القــرآن الكــرمي ُمم ـاً حيتــاج لبيــان أو
مطل ًقــا حيتــاج إىل مقيــد .وابلنظــر ألمهيتهــا فقــد مساهــا
البعــض دســتور املدينــة أو كتــاب النــي ( ،)أو العهــد
النبــوي ،وهــي كلهــا أمســاء وضعــت للتعبــر عــن كوهنــا
أول دســتور مــدين متكامــل يف التاريــخ اإلســامي ،ورمبــا
اإلنســاين ،يرســي قواعــد املواطنــة ويثبــت أركان العــدل بــن
مكــوانت اجملتمــع وطوائفــه ،ونظــم العالقــات بينهــم لكــي
يســود التســامح واحملبــة ويدخــل النــاس يف الســلم كافــة.

 .1حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ،السرية النبوية
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قراءات

في التاريخ

العالمة ابن خلدون
أَ ُبو ِع ْلم ا ِال ْ
اع الب ََش ِر ِّي
ت
ج
مَ
ِ
ِ
ِ
جامعة الزيتونة  -تونس العاصمة

ال زلنــا يف فــرة العصــر الذهــي اإلســامي ،أو العصــور
املظلمــة األوربيــة ،حيــث نستكشــف عالمــات
مضيئــة علــى طريــق احلضــارة ،وهــذه املــرة نســرجع ذكــرى
ميــاد مولــود جديــد يف بيــت العلــوم اإلنســانية ،إنــه «علــم
االجتمــاع» أو مــا مســاه أبــوه ب ـ «علــم العمـران» ..إننــا بصــدد
احلديــث عــن عــامل عالمــة عــريب مســلم ،يرجــع الفضــل إليــه

ضحى أحمد  -سوريا
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يف أتســيس علــم االجتمــاع ،وكذلــك هــو مطــور علــم التاريــخ
كمــا ســيأيت ذكــره ،إنــه صاحــب «املقدمــة» الــي هــي أوىل
ســبعة أجـزاء هــي ِســفره العظيــم «العِـ َـر وديـوان املبتــدأ واخلــر
يف ذكــر أخبــار العــرب والعجــم والرببــر ومــن عاصرهــم مــن
ذوي الســلطان األكــر».
هــو أبــو زيــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خلــدون احلضرمــي.
مؤرخــا وعال ـ ًـما اترخيـ ـيًّا ،وهــو رائ ـ ٌد يف التخصصــات
كان ً
احلديثــة لعلــم االجتمــاع والدميوغرافيــا .اشــتهر بشـ ٍ
ـكل كب ـ ٍر
بســبب كتابــه «مقدمــة ابــن خلــدون» الــذي أثـّـر يف املؤرخــن
العثمانيــن يف القــرن الســابع عشــر مثــل كاتــب شــليب وأمحــد
ســيفدت ابشــا ومصطفــى نعيمــة ،الذيــن اســتخدموا نظـرايت

واعــرف العلــاء األوروبيــون يف القــرن التاســع عــر أيضً ــا بأهميــة
الكتــاب «مقدمــة ابــن خلــدون» ،واعتُــر ابــن خلــدون واحــ ًدا مــن
أعظــم الفالســفة يف العصــور الوســطى .كــا يعــد مــن العلــاء القدامــة
القالئــل الذيــن وثقــت ســرتهم توثي ًقــا جي ـ ًدا نســب ًّيا ،حيــث إنــه كتبهــا
بنفســه وعنونهــا بـــ «التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه غربًــا ورشقًــا».

مــن الكتــاب لتحليــل منــو وتراجــع اإلمرباطوريــة العثمانيــة.
أيضــا
واعــرف العلمــاء األوروبيــون يف القــرن التاســع عشــر ً
أبمهيــة الكتــاب ،واعتُــر ابــن خلــدون واحـ ًـدا مــن أعظــم
الفالســفة يف العصــور الوســطى .كمــا يعــد مــن العلمــاء
القدامــى القالئــل الذيــن وثقــت ســرهتم توثي ًقــا جيـ ًـدا نســبيًّا،
حيــث إنــه كتبهــا بنفســه وعنوهنــا ب ـ «التعريــف اببــن خلــدون
ـرب وشــرقًا».
ورحلتــه غـ ً
اجلذور
وتعــود أصــول ابــن خلــدون إىل عــرب اليمــن،
ـداده حضرمــوت متّجهــن حنــو
حيــث غــادر أجـ ُ
إشــبيليّة ضمــن سلســلة اهلج ـرات العربيــة إىل
بــاد األندلــس منــذ بــداايت الفتــح اإلســامي
لشــبه جزيــرة أيبــراي ،وقــد جــاءت تســميته
اببــن خلــدون نســبةً جلـ ّده األكــر خالــد الــذي
صغّــر
عُــرف بعظمــة شــأنه يف إشــبيليّة ،وقــد ُ
امســه علــى طريقــة أهــل إشــبيليّة ليصــر خلــدون
ومنــه محلــت العائلــة هــذا االســم .شــهد أجــداد
ابــن خلــدون حقبـةَ تبـ ّدل موازيــن القــوى وتبـ ّدل
السياســيّة فهاجــروا ،وحطّــت
األحـوال ،واالضطـراابت ّ
حممل ـةً بذك ـرايت جمـ ٍـد عريــق زائــل،
عائلتــه رحاهلــا يف تونــس ّ

”

وهناك ولد ابن خلدون عام 732ه ـ 1322م ٍ
ألب شــهرته
ُ
ٍ
السياســة ،كان
طائــرة وعائلــة هلــا ابع طويــل يف العلــم والفكــر و ّ
أجــداد ابــن خلــدون رجــال سياســة ودولــة وكان ـوا يتن ّقلــون
بــن البــاد ابلتـوازي مــع الظــروف والتقلّبــات الــي حلّــت هبــم
ـتقر جـ ّده األدىن
فجابـوا البــاد حــى وصلـوا تونــس حيــث اسـ ّ
فيهــا ،وعــدل عــن مســار العائلــة وشـ ّـق طريقــه يف طلــب العلــم
واملعرفــة وآثــر جمالســة األدابء ومدارســة العلــم وت ـُّـوج ســعيه أبن
انل حظًّــا وافـًـرا مــن العلــوم ،فعُــرف بــن النّــاس واعتُــر مــن زمــرة
العلمــاء يف منطقتــه ،وكانــت تونــس حينهــا يف ذروة جمدهــا
اإلســامي ،حيث نشــأ ابن خلدون وترعرع فيها.
النشأة
كســرة أغلــب العظمــاء واملؤثريــن يف
التاريــخ بــرز نبــوغ ابــن خلــدون ومتيّــزه
عــن أقرانــه منــذ صغــره ،وكان لوالــده
الشــغف
الـ ّدور الكبــر يف توجيــه هــذا ّ
العلمــي وصقلــه ،فاهتـ ّـم بتل ّقيــه العلــم
الشــيوخ ،وختـ ّـرج مــن
علــى يــد كبــار العلمــاء و ّ
الزيتونــة بتونــس العاصمــة ،وتتلمــذ علــى
جامعــة ّ
يــد كبــار علمــاء الثقافــة اإلســامية ومنهــم العــامل
اجلليــل أيب عبــد هللا حممــد بــن إبراهيــم اآلبلــي .غــر أ ّن تقلّبــات
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 ....لكـ ّن ابــن خلــدون رفــض إذ مل يكــن مشــغوفًا باملــال وزينــة الدّ نيــا .وكان ديدنــه
ّ
تبــدل األحــوال وكان يهاجــر يف أرض اللــه الواســعة ســاعة الضّ يــق
الرتحــال فــور
السياسـ ّية وبســبب الظــروف املتقلبــة واســتالم املســتبدّ ين إذ كان البــد
مــن أوضاعهــا ّ
لشــخص مثــل ابــن خلــدون أن ال يحتمــل البقــاء فآثــر كــال النفــس ولذة الـ ّروح عىل
حيــاة الرفاهيــة واالســتقرار ،ورغــم ذلــك مل يكــن َي ْســلم مــن املؤامـرات والدســائس ...

الزمــان ال يؤمــن جانبهــا وال تثبــت علــى حــال فقــد اجتــاح
ّ
الــوابء األســود يف زمنــه البــاد فأتــى علــى الكثرييــن وقضــى
علــى عائلتــه ،وبقــي ابــن خلــدون وكأ ّن جناتــه مــن هــذا الــوابء
ويدونــه حبرقــة
جعلتــه شـ ً
ـاهدا علــى أحــداث مــا جــرى ليتأملــه ّ
وم ـرارة .لقــد اعتكــف بعــد هــذه احلادثــة مــدة ثــاث ســنني
أفــرغ فيهــا أحزانــه ابلق ـراءة.
يف معرتك احلياة املهنية
عندمــا حـ ّـل ربيــع عمــره ووصــل سـ ّـن العشـرين دخــل معــرك
السياســة خطّاطًــا لــدى الســلطان أيب إســحاق حيــث كان
ط البســملة يف املخاطبــات واملراســيم حيــث عُــرف عنــه
خي ـ ّ
فصاحــة اللغــة وروعــة األســلوب ،وكان هــذا أول عمــل لــه
السياســيّة .مث أرســل الســلطان املريــي ( )1الثــاين
يف احليــاة ّ
عشــر أبــو عنــان فــارس بــن علــي بطلــب ابــن خلــدون
وضمــه إىل جملســه
كاتبًــا
ً
ومؤرخــا لألحــداث الواقعــة آنــذاك ّ
ط اترخيــه بيــده بنظــرة
ـاهدا علــى عصـ ٍر خيـ ّ
العلمــي ،فــكان شـ ً
مؤرخ .مث إ ّن تقلبات الزمان ووصول احلال به إىل الســجن
ّ
بوشــاية احلاســدين جعلــه يوقــن أ ّن إقبــال ال ّدولــة ســرعان مــا
إدابرا ،وشـ ّكلت مـرارة املِحــن الــي عايشــها جوهــرة
ينقلــب ً
فريــدة مــن نوعهــا صلَــت بنرياهنــا الشـوائب ونفثتهــا وأبقــت
األصالــة يف قلبــه .ويف ســجنه حتركــت عواطفــه ومشــاعره
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ـعرا يســتعطف بــه الســلطان ،الــذي مــا
وســالت أوجاعــه شـ ً
لكن املنااي
كان منه إال أن الن قلبه ووعد ابإلفراج قريبًا ،و ّ
ال تطيــش ســهامها وكانــت أســبق لقبــض روح الســلطان
منــه إىل تنفيــذ وعــده .وبعــد ذلــك مت إطــاق س ـراحه،
فتن ّقــل بعدهــا بــن غرانطــة وإشــبيليّة وتواتــرت األحــداث
ـول وجهــه
وتقلّبــت علــى ابــن خلــدون حـ ّـى آثــر الرحيــل فـ ّ
شــطر األندلــس وافـ ًـدا علــى الســلطان ابــن األمحــر بغرانطــة
الــذي احتفــى بقدومــه وأنزلــه منـ ًـزل حســنًا ،وقلّــده منصــب
الســفري إىل ملــك اســبانيا ،وقــد عــرف األخــر قيمتــه
وأُعجــب بكمالــه ومقدرتــه ودعــاه لإلقامــة عنــده وبتعويضــه
عمــا فقــده وأجــداده ،لكـ ّـن ابــن خلــدون رفــض إذ مل يكــن
ّ
مشــغوفًا ابملــال وزينــة ال ّدنيــا .وكان ديدنــه الرتحــال فــور
ـدل األح ـوال ،وكان يهاجــر يف أرض هللا الواســعة
تبـ ّ
السياســيّة وبســبب الظــروف
ســاعة ّ
الضيــق مــن أوضاعهــا ّ
املتقلبــة واســتالم املســتب ّدين ،إذ كان البــد لشــخص مثــل
ابــن خلــدون أن ال حيتمــل البقــاء فآثــر كمــال النفــس
ولــذة الـ ّـروح علــى حيــاة الرفاهيــة واالســتقرار ،ورغــم ذلــك
كل
مل يكــن يســلم مــن املؤامـرات والدســائس ،وكان مبـوازاة ّ
تقـ ّـرب مــن الســاطني تتأجــج يف قلــوب الناقصــن ن ـران
الصداقــة بــن ابــن خلــدون
حســده ،وطفق ـوا يزلزلــون ركــن ّ
ورجــال ال ّدولــة املقربــن ،منــه وتغيـُّرهــم عليــه جعــل وجــه

عابســا،
البــاد يف عينــه
ً
فهــل هنــاك أشـ ّد وطــأة مــن
ـود؟!
تن ّكــر األصدقــاء للـ ّ
وهــذا مــا دعــا ابــن خلــدون
للرحيــل حــى حطــت ركابــه
يف مدينــة جبايــة اجلزائريــة
مــرة أخــرى وســط حفــاوة
اجتمع له فيها إقبال الدولة
األمــة ،فالمــس
وعطــف ّ
ورد عنــه حــزن املاضــي .وبعــد ســر ســفينته
قلبــه صدقهــا ّ
يف حبــر احليــاة فــرًة ،كان البـ ّد مــن تالطــم األمـواج وتع ّكــر
صفــو األج ـواء ،ومــا كان منــه بعــد تب ـ ّدل احلــال وحلــول
الفــن ومشاكســة املنافســن ووفــاة الســلطان واســتالم غــره
متامــا عــن التعلّــق أبهــداب السياســة.
إال أن انصــرف قلبــه ً
ـارئ
وبعــد معــاانة طويلــة اعتكــف وانقطــع إىل العلــم قـ ً
عامــا مــن الرتحــال الــي عاشــها
ـدو ًن حصــاد عش ـرين ً
ومـ ّ
وفســر
بعقــل العــامل .وكتــب مقدمــة خــال أربــع ســنوات ّ
فيهــا القوانــن الــي تتحكــم يف التاريــخ والعوامــل املؤثــرة فيــه
وكل مــا هــو يتعلــق بتفســر التاريــخ ،وأضــاف إىل كتابــه
يف أخ ـرايت حياتــه ســرة ذاتيــة ،وأصبــح الكتــاب ســبع

جملــدات والســرة الذاتيــة ابإلضافــة إىل املقدمــة الــي تكـ ّـون
اجلــزء األول مــن الكتــاب الضخــم .وقــد قــام ابستنســاخ
نُســخ كاملــة بعــد ذلــك أهداهــا مللــوك وأمـراء فــاس واملغــرب
ومصــر ،كالنســخة الظاهريــة ،نســبة إىل الســلطان الظاهــر
برقــوق وهــي مــن أربعــة عشــر جــزءًا ومازالــت حمفوظــة خبــط
يــد ابــن خلــدون يف املكتبــة الســليمانيّة يف اســطنبول.
األب الثاين للتاريخ
وحــن نتحــدث عــن التاريــخ ،فإننــا تلقائيًــا نتوجــه صــوب
املؤرخ اليوانين «هريودوت» والذي يوصف أبنه أبو التاريخ
لــدى أكادمييــي هــذا الفــرع مــن فــروع العلــوم اإلنســانية.
وابلفعــل فــإن «هــرودوت» يســتحق هــذا اللقــب جبــدارة
مــن وجهــة نظ ـران ،إذ كان التاريــخ قبلــه مجلــة حـ ٍ
ـكاايت
ـردا ألســاطري
ال ختلــو مــن اخلرافــة ،وكان بــكل بســاطة سـ ً
األولــن مــع ملســة الســارد اخلياليــة الشــخصية ،فبمجــيء
علمــا وصفيًّــا ،حيــث دونــت
«هــرودوت» أصبــح التاريــخ ً
األحــداث كمــا شــوهدت ،مث تبــع هــرودوت آخــرون مثــل
ـان يف
«مانيتــون» املصــري ،و«يوســيفوس» اليهــودي ،فإمعـ ً
الدقــة نقــول أبن «هــرودوت» أبــو التاريــخ الوصفــي .مث
انتقــل علــم التاريــخ مــن جمــرد الوصفيــة إىل التحليليــة ،بذكــر
األســباب والنتائــج ومــا يتحكــم فيهمــا مــن ســنن اثبتــة ،وهــذا
مــا ندعــوه بتحليــل التاريــخ ،ومت هــذا أول مــرة علــى يــد ابــن
خلــدون يف القــرن 8م ،قبــل أن ينحــو «جيوفــاين ابتيســتا
فيكــو» نفــس املنحــى بعــد ذلــك بعــدة قــرون ،وحتديـ ًـدا يف
القــرن 17م ،فنتوصــل مــن هــذا أن ابــن خلــدون هــو واضــع
أســس علــم التاريــخ التحليلــي قبــل «جيوفــاين ابتيســتا فيكــو»
ـري فـ ًّـذا يف
وقبــل كل فالســفة التاريــخ الغربيــن .لقــد كان عبقـ ًّ
تشــبيهه حضــارات األمــم ابألفـراد ،فلهــا أعمــار مثــل البشــر
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يوصــف منهــج ابــن خلــدون وأســلوبه يف الدراســات االجتامع ّيــة بالشــمول ّية مــن
ُ
حيــث تناولــه جوانــب اجتامعيــة عديــدة وواســعة النطــاق ،وباملوضوع ّيــة :فأمثلتــه
مــن الواقــع ،مــع االعتــاد عــى املبــادئ النفسـ ّية ،وتكلّــم عــن الفكــر اإلنســا ّين ،وأنّ
ـي،
الحــوادث الواقع ّيــة تحــدث بنــا ًء عــى الفكــر ،وأشــار أيضً ــا إىل العقــل التجريبـ ّ
وطريقــة حدوثــه ،وكذلــك يتصــف منهجــه بالنظــرة التكا ُمل ّيــة :فاملجتمــع عنــد ابــن
ـكل أجزائــه وحيث ّياتــه.
خلــدون مرتابــط بكا ّفــة أجزائــه ،التأثــر املتبــادل يف املجتمــع بـ ّ

”

”

حيــث تولــد احلضــارات ومتـ ّـر بتطــورات عديــدة حــى تصــل
إىل أوج عظمتهــا مث تبــدأ يف االحنــدار وتصــل إىل الســقوط
ويقــول ابــن خلــدون أن تلــك ســنة هللا اجلاريــة يف عبــاده ألن
ـاب.
لــكل أجــل كتـ ً

الفرنســي الــذي ينســبون إليــه أتســيس علــم االجتمــاع يف
العــامل الغــريب والعــامل كلــه ،وهنــاك الكثــر مــن الدالئــل تشــر
إىل أ ّن «أوغســت» اســتند إىل كتــاب ابــن خلــدون وق ـرأه
برتمجــات فرنســية.

وثيقة ميالد علم االجتماع
لقد توصل ابن خلدون إىل علم العمران البشري واالجتماع
أتمالتــه وحتليالتــه وربــط التطــورات بتطــورات
اإلنســاين مــن ّ
اإلنســان الــذي انطــوى العــامل فيــه ،فيقــول واص ًفــا علمــه
الناشــئ بقولــه« :أعثــرين هللا علــى علــم جعلــي سـ َّـن بكــره
وجهينــة خــره» ،ففــي مقدمتــه الشــهرية ،أورد ابــن خلــدون
ُ
تكون اجملتمعات وعوامل نشــوئها
األســس األوىل لنظريته يف ّ
وتطورهــا واهنيارهــا ،وبـ ّـن ان الـ ّـردي يف اجملتمعــات ســببه
الرئيســي العصبيّــة ورأى أن اجملتمعــات كلهــا تقــوم علــى
نفــس األســس والتطــورات وأنـّـه ميكــن التنبــؤ مبســتقبلها وفــق
دراســة حتليليــة قائمــة علــى قواعــد علميــة معيّنــة ،ومــن األمــور
املهمــة الــي لفــت النظــر إليهــا أ ّن «علــم العم ـران» ال يتأثــر
ابحل ـوادث الفرديــة وإمنــا يتأثــر ابجملتمعــات ككل ،وهبــذا
يكــون ابــن خلــدون هــو مــن وضــع األســس احلقيقيــة لعلــم
االجتمــاع .هبــذا قــد ســبق ابــن خلــدون «أوغســت» العــامل

العلمي
االجتماعي واملنهج
رائد البحث
ّ
ّ
يُصنَّــف ابــن خلــدون مــن ّرواد العاملــن يف جمــال املنهــج
العلمـ ّـي ،وحتديـ ًـدا يف جمــال العلــوم اإلنســانيّة ،ومل يكتــف
بدراســة املســائل االجتماعيّــة وإدراكهــا بــل اهتـ ّـم ابلبحــث
االجتماعـ ّـي ،واملنهــج العلمـ ّـي اللذيــن جتــري الــدول
ـف منهــج ابــن
املتقدمــة أحباثهــا علــى أساســهما .ويوصـ ُ
خلــدون وأســلوبه يف الدراســات االجتماعيّــة ابلشــموليّة
مــن حيــث تناولــه جوانــب اجتماعيــة عديــدة وواســعة
النطــاق ،وابملوضوعيّــة :فأمثلتــه مــن الواقــع ،مــع االعتمــاد
علــى املبــادئ النفســيّة ،وتكلّــم عــن الفكــر اإلنســاينّ ،وأ ّن
أيضــا إىل
احلـوادث الواقعيّــة حتــدث بنــاءً علــى الفكــر ،وأشــار ً
ـي ،وطريقــة حدوثــه ،وكذلــك يتصــف منهجــه
العقــل التجريـ ّ
التكامليّــة :فاجملتمــع عنــد ابــن خلــدون مرتابــط بكافّــة
ابلنظــرة ُ
أجزائــه ،حيــث حيــدث أتثــر متبــادل يف كل حيثيــات اجملتمــع
وأجزائــه.
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ُمقدمة ابن خلدون
تُعــد أحــد أهـ ّـم أعمــال ابــن خلــدون ،وجوهــر حكمتــه
السياســيّة املباشــرة أبهــل
وجتربتــه ،إذ اســتخدم فيهــا خلفيتــه ّ
املغــرب ،لصياغــة أفــكاره املختلفــة ،وممـّـا تُناقشــه املق ّدم ـةُ
الضروريـّـة للتمييــز بــن احلقيقــة التارخييــة واخلطــأ،
املعايــر ّ
واجملتمعــات القبليّــة ،ويُعـ ُّـد هــذا اجلانــب أكثــر اجلوانــب
الضــوء فيــه علــى املمالــك واحلضــارات
إاثرة فيهــا ،لتســليطه ّ
صــا ألفــكاره يف
يف العــامل .وهكــذا أصبحــت املق ّدمــة ُم ّ
لخ ً
شـ ّـى جماالتــه املعرفيّــة ،فــا عجــب أن تســتغرق كتابتهــا مــا
املقدمــة علــى أج ـزاء ســتّة
يُقــارب مخســة أشــهر ،وتشــتمل ّ
()2
ـري ،اإلثنولوجيــا
ترتتــب علــى النّحــو التّــايل :اجملتمــع البشـ ّ
()3
الريفيــة .أشــكال احلُكــم
واألنثروبولوجيــا  .احلضــارات ّ
وأشــكال املؤسســاتُ .متمــع احلضــارة احلضريـّـة .احلقائــق
االقتصاديـّـة .العِلــم واإلنســانيّة.
وخنتم أبقوال مأثورة عن العالَّمة ابن خلدون:
ويقوم بفعله.
* يوزن املرء بقولهّ ،

* الظلم مؤذن خبراب العمران.

* املغلوب مولع دائماً بتقليد الغالب.
* النوع اإلنساين ال يتم وجوده إال ابلتّعاون.
* شعور اإلنسان جبهله ضرب من ضروب املعرفة.
* إن التاريــخ يف ظاهــره ال يزيــد عــن اإلخبــار ،ولكــن يف
ابطنــه نظــر وحتقيــق.
* يقلــب احلاكــم توجســه وغريتــه مــن شــعبه إىل خــوف علــى
ملكــه ،فيأخذهــم ابلقتــل واإلهانــة.
* الفــن الــي تتخفــى وراء قنــاع الديــن جتــارة رائجــة جــدًّا يف

عصــور الرتاجــع الفكــري للمجتمعــات.
* إن اللغــة أحــد وجهــي الفكــر ،فــإذا مل تكــن لنــا لغــة اتمــة
صحيحــة ،فليــس يكــون لنــا فكــر اتم صحيــح.
* إذا أردت أن تعرف اإلنسان فانظر من يصاحب فال ِطّبَاع
يَســرق بعضهــا مــن بعــض فــرى أننــا أنخــذ مــن طبــاع بعضنــا
دون أن نشعر.
* عندمــا تنهــار الــدول يكثــر املنجمــون واألفاقــون واملتفقهــون
واالنتهازيــون وتعــم االشــاعة وتطــول املناظ ـرات وتقصــر
البصــرة ويتشــوش الفكــر.
* أهــل البــدو أقــرب إىل الشــجاعة مــن أهــل احلضــر والســبب
يف ذلــك أن أهــل احلضــر ألق ـوا جنوهبــم علــى مهــاد الراحــة
والدعــة وانغمسـوا يف النعيــم والــرف ووكلـوا أمرهــم يف املدافعــة
عــن أمواهلــم وأنفســهم إىل واليهــم.
-----

املراجع
 .1املرينيــون :بنــو مريــن أو بنــو عبــد احلــق هــي
ســالة أمازيغيــة حكمــت بــاد املغــرب األقصــى
مــن القــرن الثالــث عشــر إىل القــرن اخلامــس
عشــر ميــادي.

 .2علــم دراســة االنســان ككائــن ثقــايف وتُعــرف
أبهنــا الدراســة املقارنــة للثقافــة.
 .3علم اإلنسان الذي يتفرع إىل أربعة أجزاء:
(أ) علــم اإلنســان االجتماعي الــذي يــدرس تصرفــات البشــر
املعاصريــن (ب) علــم اإلنســان الثقــايف الــذي يــدرس بنــاء الثقافــات البشـرية
وأداءهــا وظائفهــا يف كل زمــان ومــكان( .ت) علــم االنثروبولوجيــا اللغــوي
الــذي يــدرس أتثــر اللغــة علــى احليــاة االجتماعيــة( .ث) علــم اإلنســان
احليــوي الــذي يــدرس تطــور اإلنســان بيولوجيًّــا.
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قاهر األهواء

أعظم الرجال

ُمحَ َّمد ُ
الم ْص َط َفى ﷺ
ِفي أَ ْع ُي ِن َغ ْي ِر ُ
الم ْس ِل ِم َ
ين
ُصور ٌَة وَ ِسير ٌَة َب ْي َن ِو ْجهَ َتي َن َظ ٍر

في هــذه األايم مــن شــهر ربيــع األول مــن كل عــام،
تشــيع يف العــامل اإلســامي كلــه مظاهــر االحتفــال
مبولــد النــي  .وال شــك أن بعثــة ذلــك النــي األكــرم هــي
مدونــة ســلوك وقانــون عــام يســهل علــى اإلنســانية تطبيقــه،
وهــي تتويــج للتعاليــم والقيــم األساســية واجلوهريــة الــي جــاء
هبــا مجيــع األنبيــاء يف خمتلــف األمكنــة واألزمــان .إن أق ـوال
نــي اإلســام احلكيمــة وأفعالــه ومواقفــه هــي داللــة أبديــة
للبش ـرية علــى الفضيلــة والصــاح .إنــه النمــوذج األعلــى يف

سامح مصطفى  -مصر
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كل جانــب مــن جوانــب حيــاة أولئــك األطهــار الذيــن خل ـوا
ـك الَّ ِذيـ َـن َهـ َـدى
مــن قبــل حبيــث يقــول هللا تعــاىل فيــه﴿ :أُولَئِـ َ
()1
ِ
ـي
﴿ي أَيـَُّهــا النَّـ ِ ُّ
َّاللُ فَبِ ُه َد ُاهـ ُـم اقـْتَــد ْه﴾  .ويقــول هللا تعــاىلَ :
إِ َّن أَرس ـ ْلن َ ِ
ـاه ًدا ومب ِّشــرا ونَ ِذيــرا * ود ِاعيــا إِ َل َِّ
الل بِِ ْذنِـ ِـه
َْ َ
اك َشـ َ َُ ً َ ً َ َ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضـ ًـا َكبِـ ًـرا
ـن ِب ََّن َلـُ ْـم مـ َـن َّالل فَ ْ
اجا ُمنـ ًـرا * َوبَ ّشـ ِر الْ ُم ْؤمنـ َ
َوسـ َـر ً
* وَل تُ ِط ـ ِع الْ َكافِ ِريــن والْمنافِ ِقــن ودع أَ َذاهــم وت ــوَّكل علَــى َِّ
الل
َ َ َُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ
َ
()2
ِ
ِ
ِ
َوَك َفــى ب َّلل َوكيـ ًـا﴾  ..بق ـراءة ســرة حضــرة خــامت النبيــن
 يف ضــوء اآلايت آنفــة الذكــر مــن ســورة األح ـزاب ،نــدرك
أن النــي بعثــه هللا تعــاىل أبســلوب حيــاة شــامل ،وبــى أمــة،
ـون أخالقيًّــا ،وأطلــق إصالحــات اجتماعيــة وسياســية
وسـ َّـن قانـ ً
ـوي ملمارســة ومتثيــل
جمتمعــا ديناميكيًــا وقـ ًّ
ال حصــر هلــا ،وأســس ً
التعاليــم اإلســامية ،وأحــدث طفــرة يف ع ـوامل الفكــر والعمــل
البشري ال زلنا جنين بركاهتا إىل اآلن وسنظل إىل ما شاء هللا.

لقـــد ُولِـــدت طائفـــة مـــن املفكريـــن والعلـــاء البارزيـــن يف مجاالتهـــم،
وتقصـــت
أبـــت أن تأخـــذ مـــا يقولـــه املُغرضـــون عـــى عالتـــه ،فبحثـــت َّ
األم ــر .ق ــام العدي ــد م ــن العل ــاء البارزي ــن م ــن غ ــر املس ــلمني بتقدي ــر
النبـــي محمـــد  يف املرتبـــة األوىل وقدمـــوا التقديـــر الواجـــب لعظمتـــه.

ال يسلم األطهار من متفاحش
ضجيجــا
وعلــى مــر القــرون ،بــن الفينــة والفينــة ،كنــا نســمع
ً
خبيثًــا للنيــل مــن شــرف ذلــك النــي ومسعتــه الطَّاهــرة ،علــى
حنــو مــا كان جيــري يف شــبه القــارة اهلنديــة إابن القــرن
التاســع عشــر امليــادي ،مــن خمطــط إعالمــي واســع النطــاق
الش ـريف اترة ،ويف
لإلســاءة إىل حضرتــه  يف شــخصه َّ
أزواجــه املطهـرات اترة أخــرى ،ويف تعاليمــه اترة اثلثــة ،إىل
غــر ذلــك ممــا يتعلــق بنبينــا مــن قريــب أو بعيــد ،حــى تنصــر
عــدد ضخــم مــن مســلمي اهلنــد يقــدر ابملاليــن ،وذلــك
خــال بضعــة عقــود فقــط .لقــد تزعــم حركــة التنصــر تلــك
اإلرســاليات القادمــة مــع جحافــل املســتعمرين ،فاســتفادت
مــن جــو احل ـرايت الدينيــة واالجتماعيــة الــذي أاتحتــه
حكومــة املســتعمر .لقــد هيــأ هللا تعــاىل الظــروف إلراءة
عظمــة نبيــه اخلــامت  فجعــل أكاذيــب املنصريــن املغرضــة
وفحــش لســاهنم املســلول علــى شــرف نبينــا الكــرمي مبثابــة
در
انر ينتشــر بســببها عبــق البخــور حــال نشــوهبا فيــه ،وهلل ُّ
شــاعران أيب متــام حــن قــال:

َ
َوإِذا أرا َد اهلل نَش َر َفضيلَةٍ

َ
ُطوِيَت أتا َح َلا لِسا َن َحسودِ
لَوال اشتِ ُ
عال النا ِر فيما جا َو َرت
()3
رف العودِ
ما كا َن يُع َر ُف ُ
طيب َع ِ
إان كفيناك املستهزئني!

”

يف مقابــل تلــك اجلهــود الدجاليــة املضنيــة واملســتميتة يف
ســبيل طمــس نــور ذلــك اإلنســان الكامــل وتشــويه س ـرته
ومسعتــه يف نظــر أتباعــه ،انهيــك عــن املنتمــن إىل دايانت
أخــرى ،أخــذت تلــوح للمطلعــن وجهــات نظــر معاكســة ملــا
توقعــه قساوســة اإلرســاليات واملستشــرقون املبغِضــون ،لقــد
ُولِــدت طائفــة مــن املفكريــن والعلمــاء البارزيــن يف جماالهتــم،
أبــت أن أتخــذ مــا يقولــه املغرضــون علــى عالتــه ،فبحثــت
وتقصــت األمــر .قــام العديــد مــن العلمــاء البارزيــن مــن غــر
َّ
املســلمني جبعــل النــي حممــد  يف املرتبــة األوىل وقدم ـوا
االحـرام الواجــب لعظمتــه .فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر،
يقــول «جــورج برانردشــو» :George Bernard Shaw
«جيــب أ ْن يسـ ّـمى حممــد منق ـ َذ البش ـرية ،ويف رأيــي أنـّـه
ـول أمــر العــامل اليــوم لَوفّــق
لــو تـ ّ
األورويب
َّ
… ..لــو تــوىل العــا َلَ
ـل مثــل حممــد لشــفاه
رجـ ٌ
مــن عللــه كافــة ....إذا كان
رجــل مثلــه علــى قيــد احليــاة
اليــوم لــكان قــد جنــح يف حــل
مشــاكله بطريقــة جتلــب لــه
الســام والســعادة الــي تشــتد
احلاجــة إليهــا :أكاد أتنبــأ مبســتقبل ديــن حممــد ،وأنــه
سينتشــر يف أورواب مســتقبالً ،بــل أراه بــدأ يف االنتشــار
اليــوم.)4( ».
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أمــا الفيلســوف الروســي األعظــم «ليــو تولســتوي»
 Tolstoyفيقــول« :إن حممـ ًـدا كان مــن عظمــاء الرجــال،
فقــد قــدم ببعثتــه خدم ـةً كبــرًة
للبش ـر ِية ،فهــي فخـ ٌـر وهــدى
دعائم
للناس ،وهي اليت أرست َ
الصلــح واالســتقرا ِر والرخـ ِ
ـاء،
وفتحــت طريـ َـق احلضــارة والرقـ ِّـي
لألجيــال الالحقــة» (.)5
Leo

وكلمــا اقرتبنــا مــن هــذا العصــر أخــذت تــزداد وتــرة إعجــاب
فالســفة العــامل ومفكريــه مــن غــر املســلمني مبحمــد املصطفــى
 ،ومــن اهلنــد نســمع صــوت «ســاروجيين انيــدو» Sarojini
 Naiduشــاعرة اهلنــد الشــهرية تقــول يف معــرض حديثهــا عــن
الديــن الــذي جــاء بــه ســيدان حممــد
« :لقــد كانــت أول داينــة
تبشــر ابملســاواة ومتارســها .ألنــه،
يف املســجد ،عندمــا يُرفــع األذان
معــا ،تتجســد
وجيتمــع املصلــون ً
دميقراطيــة اإلســام مخــس مـرات يف اليــوم ،عندمــا يركــع الفــاح
وامللــك جنبًــا إىل جنــب ويعلــن كالمهــا« :هللا أكــر» .طاملــا
انبهــرت هبــذه الوحــدة اإلســامية غــر القابلــة للتجزئــة ،تلــك
أخــا ابلفطــرة» (.)6
الوحــدة الــي جتعــل اإلنســان ً
وعــن حجــم التأثــر الــذي أحدثــه ســيدان حممــد  يف
العــامل ،يتحــدث «مايــكل
هــارت» ،Michael Hart
وهــو فلكــي ورايضــي ومــؤرخ
أمريكــي يف كتابــه الشــهري "املائــة
األوائــل" ..يذكــر فيــه ترتيــب أكثــر
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ـرا يف التاريــخ:
الشــخصيات أتثـ ً
"إن اختيــاري حملمــد ليــأيت يف املرتبــة األوىل ضمــن قائمــة أكثــر
شــخصيات العــامل أتثـ ًـرا يف البش ـرية ،ممــا قــد يدهــش بعــض
القـراء ،وقــد يعــرض عليــه البعــض اآلخــر ،ولكنــه (أي حممــد)
ابرزا علــى
جناحــا ً
كان الرجــل الوحيــد يف التاريــخ الــذي حقــق ً
()7
كل مــن املســتويني الديــي والدنيــوي".
لقــد مثلــت شــخصية ســيدان حممــد املصطفــى  وســرته
لكبــار املفكريــن املعاصريــن لغـ ًـزا وقف ـوا عاجزيــن دون
اســتيعاهبا ،ليعرتفـوا بعجزهــم هــذا بعظمــة ذلــك النــي .لقــد
عجــزوا عــن اســتيعاب كيــف لرجــل واحــد ضعيــف وغــر
ذي مــال أو جــاه أن جيمــع القبائــل املتفرقــة ويوحــد جزيــرة
العــرب ،ويؤســس قبــل وفاتــه دولــة مرتاميــة األط ـراف يف
غضــون عقديــن مــن بــدء إعــان دعوتــه!
وهــا هــو الفرنســي الشــهري «ألفونــس المارتــن»
 Alphonse de Lamartineصاحب كتاب «اتريخ تركيا»
جيعــل اجلــزء األول منــه بعن ـوان «حيــاة حممــد» ويكرســه
للحديــث عــن نــي اإلســام وعــن الســرة النبويــة وســرة
الصحابــة ،هبــدف التعريــف ابألصــول الدينيــة والفكريــة
لإلمرباطوريــة العثمانيــة الــي تعــرض لدراســة اترخيهــا ،ومــن
أجــل هــدف أعــم وهــو تقريــب الديــن اإلســامي إىل
أذهــان الفرنســيني .لقــد كان مــا كتبــه المارتــن يعــر عــن
وجهة نظر األوريب الذي ينظر إىل اإلســام عن بعد ،يف
وقــت كانــت تعــوزه مصــادر املعرفــة والتوثيــق ،فــا أبس إن
مل تتَّصــف كتاابتــه ابلدقــة مائــة ابملائــة ،مــا دام حســن النيــة
والظــن متوفريــن ..علــى أيــة حــال ،أصــدر المارتــن كتابــه
«حيــاة حممــد» ،وطبعــا كانــت النتيجــة أنــه تعــرض النتقــاد
الذع يف األوســاط األوربيــة الــي أشــاعت عنــه أنــه ابع

نفســه للمســلمني ،ومل يكــن رد فعــل العــامل اإلســامي
أبفضــل مــن األوريب مــع األســف ،حيــث اهتــم املســلمون
َّجــي وســوء
المارتــن ابلت َ
الفهــم ،فــكان موضــع انتقــاد
حاد من طريف النقيض .ومما
أورده «ألفونــس المارتــن»
يف كتابــه حيــاة حممــد:
الضوابــط الــي
«إذا كانــت َّ
نقيــس هبــا عبقريــة اإلنســان هــي مســو الغايــة والنتائــج
املذهلــة لذلــك رغــم ضآلــة الوســيلة ،فمــن ذا الــذي جيــرؤ
أي مــن عظمــاء التاريــخ احلديــث ابلنــي
علــى مقارنــة ٍّ
حممد يف عبقريته؟! فهؤالء املشــاهري قد صنعوا األســلحة
وســنوا القوانــن وأقام ـوا اإلمرباطــورايت ،فلــم جين ـوا إال
ـادا ابليــة مل تلبــث أن حتطمــت بــن ظهرانيهــم ،لكــن
أجمـ ً
هــذا الرجــل مل يقــد اجليــوش ومل يســن التش ـريعات
ومل يقــم اإلمرباطــورايت ومل حيكــم الشــعوب ومل
يــروض احلــكام فقــط ،وإمنــا قــاد املاليــن مــن
النــاس فيمــا كان يعــد ثلــث العــامل حينئــذ.
ليــس هــذا فقــط ،بــل إنــه قضــى علــى
األنصــاب واألزالم واألداين
واألفــكار واملعتقــدات الباطلــة،
لقــد صــر وجتلــد حــى انل
النصــر .....هــذا هــو حممــد
 الفيلســوف ،اخلطيــب،
النــي ،املشــرع ،احملــارب ،قاهــر
األه ـواء ..ابلنظــر إىل كل مقاييــس
العظمــة البش ـرية ،أود أن أتســاءل :هــل ميكــن أن
()8
يكــون هنــاك مــن هــو أعظــم منــه؟!»
ال شــك أننا كمســلمني حني نطلع على ما خطه وذكره

أولئــك املفكــرون املنصفــون ينتابنــا مــن الزهــو واالعت ـزاز
بذلــك النــي العظيــم الشــيء الكثــر ،وهــذا أمــر طبيعــي
تقبلــه الفطــرة الســوية ،غــر أن أم ـرا آخــر علينــا االنتبــاه
إليــه حــق االنتبــاه ،وشــكر هللا تعــاىل عليــه حــق الشــكر،
أال وهــو أن فيمــا قالتــه األص ـوات املنصفــة مــن غــر
املســلمني لطمــة قويــة علــى وجــوه املســيئني واملشــوهني
الذيــن حياولــون عبثــا أن يطفئـوا وهــج الشــمس أبفواههــم،
فتســطع عليهــم الشــمس اترة بضيائهــا الطبيعــي ،واترة
ابنعــكاس نورهــا فيمــا يقــول املنصفــون العقــاء ،وليتحقــق
ض َع ـ ِن
ع ِبـَـا تـُْؤَمـ ُـر َوأ ْ
اصـ َـد ْ
َع ـ ِر ْ
وعــد هللا تعــاىل لنبيــه﴿ :فَ ْ
ِ
ِ
ني * الَّ ِذيـ َـن َْي َعلُــو َن
ني * إِ َّن َك َفيـْنَـ َ
ـاك الْ ُم ْس ـتـَْه ِزئ َ
الْ ُم ْش ـ ِرك َ
مــع َِّ
ـك
آخـ َـر فَ َسـ ْـو َ
ف يـَْعلَ ُمــو َن * َولََق ـ ْد نـَْعلَـ ُـم أَنـَّ َ
الل إِ َلـًـا َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َوُكـ ْـن مـ َـن
صـ ْد ُرَك بـَـا يـَُقولُــو َن * فَ َســبّ ْح بَ ْمــد َربـّ َ
يَضيـ ُـق َ
ِ
َّ ِ ِ
ـن﴾ (.)9
ـك َحـ َّـى َيْتِيَـ َ
اعبُـ ْد َربـَّ َ
ين * َو ْ
ـك الْيَقـ ُ
الســاجد َ
املراجع

( 1األَنعام)91 :
( .2األحزاب)49-46 :
 .3ديوان أيب متام
 .4جــورج برانردشــو ،اإلســام احلقيقــي
أو عظمــة اإلســام ،اجمللــد  ،1العــدد
8

 .5ليو تولستويِ ،ح َكم النيب حممد

 .6ســاروجيين انيــدو« ،مثاليــات
اإلســام» ،ص  ،169مــدراس 1918
 .7املائــة األوائــل ..ترتيــب أكثــر الشــخصيات
ـرا يف التاريــخ" "مايــكل هــارت"
أتثـ ً
 .8المارتني ،اتريخ تركيا ،اجلزء األول (حياة حممد)
( .9احلجر)100-95 :
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الكوليسترول..

ُ
حديث طبٍّ
أم شائعات؟

تنتشر كثــر مــن املعلومــات اخلاطئــة بــن النــاس فيحملــون
مــا يســمعون وينشــرونه دون إدر ٍاك حـ ٍـق ملاهيتــه مث
ُ ٍ
طب أو طبيب!!
تصبح تلك األقاويل املنقولة وكأهنا
حديث ّ
ـرا مــا نســمع أن الكوليســرول هــو ســبب اجللطــات
كثـ ً
القلبيــة والســكتات الدماغيــة فمــا صحــة هــذه األق ـوال؟
معــا علــى الكوليســرول ومــا دوره احلقيقــي يف
فلنتعــرف ً
اجلســم ومــا هــي املفاتيــح األربعــة لضبــط ارتفاعــه؟
ما هو الكوليسرتول؟
الكوليســرول مــادة دهنيــة ال تــذوب يف املــاء ضروريــة لعمــل
اجلســم بصورة ســليمة ،وهو موجود يف الدماغ ،واألعصاب
والكبــد والــدم والعصــارة الصفراويــة ويف مجيــع خــااي اجلســم.

الدكتورة :

نور البراقي  -سوريا
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يصنــع اجلســم الكثــر مــن الكوليســرول؛ حنــو  3غرامــات
يوميًّــا ،وهــذا يســاوي مقــدار مــا هــو موجــود يف  14بيضــة
أو يف 453غ مــن الزبــدة .
ما مصدر الكوليسرتول يف اجلسم؟
أييت الكوليسرتول من طريقني رئيسني مها:
املصــدر الداخلــي مــن الكبــد الــذي يعتــر املعمــل األساســي
ويصنــع حنــو  %80مــن نســبة الكوليســرول الكلــي.
املصــدر اخلارجــي هــو الـوارد الغذائــي أي مــا ندخلــه جلســمنا
عــن طريــق الغــذاء وتشــكل هــذه النســبة  % 20مــن إمجــايل
الكوليســرول املوجــود يف اجلســم.
فوائد الكوليسرتول يف اجلسم؟
 .1يوفــر الكوليســرول املــادة اخلــام لألغشــية اخللويــة الــي
تســمح بدخــول وخــروج العناصــر الغذائيــة والفيتامينــات
واملعــادن والســكر وجزيئــات أخــرى.
 .2يؤلــف الكوليســرول نصــف اخلليــة! فخــااي اجلســم

مجيعهــا مصنوعــة منــه ويبلــغ عــدد اخلــااي  100تريليــون
خليــة يف اجلســم ،هلــذا حيتــاج اجلســم لصنــع هــذه الكميــة
الكبــرة مــن الكوليســرول.
 .3يتمتع الكوليسرتول خبواص مضادة لألكسدة وخواص
أيضا.
مضادة لاللتهاب ً
 .4يعد الكوليسرتول لبِنة البناء األساسية لفيتامني (د).
 .5يســهم الكوليســرول يف إنتــاج العصــارة الصفراوية-الــي
تســاعد يف تفكيــك الدهــون واســتخراج الفيتامينــات املنحلــة
فيهــا.
 .6يؤلف الكوليسرتول  % 20من الدماغ.
 .7يدخــل الكوليســرول يف إنتــاج هرمــون التوتــر –
الكورتيــزول -املهــم للحيــاة.
 .8يدخــل الكوليســرول يف إنتــاج اهلرمــوانت اجلنســية
كالتستوســرون واإلســروجني والربوجســتريون.
هل الكوليســرول مســؤول عن أمراض القلب وســكتات
الدماغ؟
جيــب عــدم تصــور الكوليســرول بتلــك الصــورة
الســيئة! فمــا هــو إال عبــد مأمــور يذهــب
ملــكان اإلصــاابت لعالجهــا فعنــد حــدوث
أي خــدش أو ضــرر يف الطبقــة الداخليــة
للوعــاء الدمــوي (بســبب االلتهــاابت أو
امليكــروابت أو غريهــا) يقــوم اجلســم إبرســال
مـواد عديــدة ومــن ضمنهــا الكوليســرول إىل تلــك
املنطقــة للمعاجلــة وذلــك بتشــكيل ضمــاد معــاجل يســمى
ابللوحية...فالقصــد مــن تلــك العمليــة هــو معاجلــة الضــرر
وليــس األذيــة .ولكــن مــع مــرور الوقــت وتراكــم املـواد ،يثخــن
اجلــدار الداخلــي للوعــاء الدمــوي فتضيــق القنــاة داخــل
الش ـراين ،ممــا يقلــل مــن تدفــق الــدم وهــذا يقلــل مــن كميــة
األكســجني واملـواد املغذيــة األخــرى الــي تصــل إىل اجلســم.

فبحســب مــكان تكـ ّـون تلــك اللوحيــات حيــدث الضــرر
وخيتلــف مــن شــخص آلخــر فيمكــن أن تســبب أزمــة قلبيــة
أو ســكتة دماغيــة أو ذحبــة صدريــة أو حــى فشــل كلــوي.
إبلقــاء نظــرة علــى مكــوانت تلــك اللوحيــة تكــون املفاجــأة
العظيمــة:
تشــكل األليــاف (الكوالجــن) نســبة  %68مــن اللوحيــة ،مــع
ابلســيِّيء! بــل ونبتاعــه
ذلــك ال حنــارب الكوالجــن وال ننعتــه َّ
ملعاجلة شــيخوختنا وتقصف شــعران!
أمــا نســبة  %16مــن اللوحيــة فهــي الدهــون (ومنهــا
الكوليســرول) ،واألعظــم أم ـراً أن نســبة  %74منهــا (أي
مــن النســبة  )%16مكـ ّـون مــن دهــون غــر مشــبعة ،أي
ليســت حــى كوليســرول! ومــا نقــوم بــه حنــن هــو حماولــة
خفــض نســبته يف اجلســم بتنــاول الــدواء مباشــرة ..بصفتــه
الســيِّيء!» دون النظــر لنظــام غذائنــا أو
« الكوليســرول َّ
أســلوب حياتنــا أو حــى حاالتنــا الوراثيــة.
إذن فالقــول أبن الكوليســرول هــو املســبب النســداد
الش ـرايني وغريهــا  ..مــا هــو إال اهتــام ابطــل!
فهــو ليــس كوليســروال ســيئًا وإمنــا هــو
النوع الذي يرتاءى يف ساحة اجلرمية!
ملَ يظهــر يف نتيجــة التحليــل ارتفــاع
يف مؤشــر ( LDLالنمط *)B؟
 .1استهالك السكر :إن السكرايت
تســبب االلتهــاابت وتدمــر اخلــااي هلــذا
يعــاين مرضــى الســكري مــن تضــرر األعصــاب
وااللتهــاابت ومشــاكل الرؤيــة ومــرض القلــب التاجــي.
فالســكرايت والكربوهيــدرات املكــررة (كاألرز املقشــور
والدقيــق األبيــض واملعكرونــة واملعجنــات )..ســيئة للغايــة.
(النمط  Bهو الكوليسرتول الذي يرسل إىل أماكن اإلصاابت يف الشرايني وغريها)
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ومن اجلدير ابلذكر أن من األســباب األوىل ألذية جدران
الشـرايني الداخلية هو اإلفراط يف تناول الســكر!
 .2قصور الغدة الدرقية.
 .3ارتفاع هرمون الكورتيزول الناتج عن التوتر.
 .4اســتهالك الزيــوت النباتيــة (الصــواي والــذرة والكانــوال)..
فهــي زيــوت معدلــة وراثيًّــا ومليئــة أبمحــاض األوميغــا 6-
الدهنيــة والــي تعمــل علــى زايدة االلتهــاابت يف اجلســم.
وكذلــك اســتهالك الدهــون املهدرجــة كليًّــا أو جزئيًّــا.
 .5اخنفاض معدل فيتامني . C
 .6ظاهــرة االرتبــاط املباشــر للســكر مــع الربوتــن (ارتبــاط
غــر أنزميــي) ومــن األمثلــة يف غذائنــا مــا حيــدث عنــد وضــع
صلصــة الش ـواء (الــي حتــوي الســكر) علــى اللحــم وطهيهــا
علــى درجــة عاليــة مــن
احل ـرارة؛ فاملــادة املتكونــة
مــن ذلــك مضــرة وتســبب
إنتــاج النــوع  Bمــن
الكوليســرول .كذلــك مــن
األمثلــة  ..البطاطــا املقليــة
الــي تــرش ابلســكر أوالً مث
تقلــى جيـ ًـدا ( كالبطاطــا
أيضــا الكعــك احمللّــى املقلــي (كالدوانتــس).
الفرنســية  )..و ً
 .7العمليــات اجلراحيــة حتفــز إنتــاج الكوليســرول(نوع )B
ألن وظيفتــه املعاجلــة وحماولــة املســاعدة علــى الشــفاء.
 .8الدهون احلشوية حتفز إنتاج الكوليسرتول(نوع )B
املفاتيح األربعة لضبط ارتفاع الكوليسرتول يف اجلسم
 .1االلت ـزام حبميــة غذائيــة صحيــة وذلــك خبفــض نســبة
الســكرايت والكربوهيــدرات املكــررة والزيــوت املهدرجــة
 ..وخفــض نســبة الدهــون املشــبعة ابإلقــال مــن تنــاول
اللحــوم احلمـراء واألطعمــة املقليــة ومنتجــات األلبــان عاليــة
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الدســم واإلكثــار مــن تنــاول الفواكــه واخلضــار واألمســاك
وكذلــك احلبــوب الكاملــة الــي حتــوي نســبة عاليــة مــن
األليــاف.
 .2ممارســة رايضــة خفيفــة كالســباحة أو ركــوب الدراجــة
أو حــى املشــي يوميًّــا.
 .3إنقــاص الــوزن :إن انقــاص  % 10مــن وزنــك كايف
خلفــض خطــر اإلصابــة ابرتفــاع الكوليســرول.
 .4إذا كنــت مدخنًــا جيــب التخلــص مــن هــذه العــادة
الســيئة! فــإذا كنــت تعــاين مــن ارتفــاع الكوليســرول مــع
كونــك مدخنًــا ســرتفع خطــر إصابتــك أبم ـراض القلــب
والش ـرايني وغريهــا ..مقارنــة مــع الشــخص غــر املدخــن.
هنــاك أشــخاص يعانــون مــن فــرط كوليســرول الــدم رغــم
التزامهــم بنمــط غذائــي
ســليم إذ يكــون ســبب
هــذا االرتفــاع حالــة
تســمى" :فــرط كوليســرول
الــدم العائلــي" وهــي مــرض
وراثــي .هــؤالء هــم مــن
حيتاجــون لــدواء خافــض
للكوليســرول.
تذ ّكر :إن إجراء تغيريات متواضعة اآلن ميكن أن يســاعد
يف منــع حــدوث حتــدايت طبيــة كبــرة الح ًقــا .افعــل كل
مــا بوســعك لتقليــل خطــر اإلصابــة ابلعواقــب الوخيمــة
لألزمــات القلبيــة والســكتة الدماغيــة وغريهــا.
وخري ما خنتتم به املقال قول هللا تعاىل:
﴿كلُـوا ِمــن طَيِبـ ِ
ـون َولَ ِكـ ْـن َكانـُوا
ـات َمــا َرَزقـْنَا ُكـ ْـم َوَمــا ظَلَ ُمـ َ
ْ َّ
أَنـُْف َسـ ُـه ْم يَظْلِ ُمــو َْن﴾ (البقــرة)58 :
تنويــه :نؤكــد علــى مشــاورتك لطبيبــك عنــد شــروعك ابتبــاع أي محيـ ٍـة
غذائيــة .قــد ال تتوافــق حالتــك الصحيــة مــع إحــدى التوصيــات الســابقة.
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