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        التقوى             أكتوبر  22020 

﴾﴿”

أََما َزاَلْت
 ِفيَنا َجاِهِليٌَّة؟!

كلمة التقوى

يف كتــب األدب والتاريــخ مصطلــح جامــع لــكل 
مظاهــر الضــالل والســقوط األخالقــي الــي تغذيهــا 
قابــل  مــا  القوميــة، والعــرب أطلقــت اجلهــل علــى  العصبيــة  نزعــة 
احلِْلــم، ويبــدو ابالســتقصاء أن بُنيــة لفــظ اجلاهليــة مــن مبتكــرات 
القــرآن، حيــث طــرق هــذا املصطلــح األمســاع ألول مــرة يف اآليــة 
اخلامســة واخلمســن بعــد املائــة مــن ســورة آل عمــران الــي نزلــت 
يف العــام الثــاين للهجــرة، قــال تعــاىل: ﴿... َوطَائَِفــٌة قَــْد َأَهَّتـُْهــْم 
أَنـُْفُســُهْم َيظُنُّــوَن اِبللَِّ َغيــْـَر احْلـَـقِّ ظَــنَّ اجْلَاِهِليَّــِة يـَُقولُــوَن َهــْل لَنَــا ِمــَن 
﴾ )1(، وينبغــي هنــا لفــت  اأْلَْمــِر ِمــْن َشــْيٍء قُــْل ِإنَّ اأْلَْمــَر ُكلَّــُه للَّ
األنظــار إىل أن اجلهــل يف هــذا الســياق مل تعرفــه العــرب َكَمَســبٍة

أبــًدا، بــل إن فحــول شــعرائهم تفاخــروا بــه، حــى قــال عمــرو بــن 
كلثــوم:

َأاَل اَل َيَْهلَـنَّ َأَحـٌد َعَليـْنَـا   فـََنْجَهـَل فـَْوَق َجْهِل اجلَاِهِليـْنَـا

واجلاهليــة تعبــر دقيــق عــن كافــة مظاهــر الغطرســة الــي مارســتها 
كافة جمتمعات ما قبل اإلســالم، ســواء يف بيئة شــبه اجلزيرة العربية 
أو غرهــا، فقــد شــاعت مظاهــر الغطرســة تلــك يف كل اجملتمعــات 
دون اســتثناء، فتفاخــرت قبائــل العــرب علــى بعضهــا البعــض، وعــن 
احلــروب الــي كان منشــؤها التفاخــر املذمــوم فيمــا بينهــم، فَحــدِّْث 

وال حــرج، فمــن حــرب البســوس بــن بكــر وتغلــب، إىل داحــس 
والغــراء بــن عبــس وذبيــان، إىل يــوم بعــاث بــن األوس واخلــزرج، 
دارت رحــى املعــارك لتطحــن زهــرة شــباب القــوم، وكان حمركهــا يــد 
التعصــب القبلــي. أمــا عــن موقــف أرابب التحضــر املــادي يف ذلــك 
الوقــت، فحــى هــؤالء مل يكونــوا مبنــأى مــن هــذه العصبيــة، غــر أننــا 
لــن نتطــرق إىل املزيــد مــن التفاصيــل الــي تقدمهــا إلينــا املصــادر 

التارخييــة يف هــذا اجملــال.
ويف عصــران هــذا، عصــر احلداثــة، قــد يتفاجــأ البعــض مــن قولنــا 
أن اجلاهليــة مــا زالــت متفشــية يف جنبــات األرض، نعــم.. ولكنهــا 
ابتــت ُتدعــى أبمســاء أخــرى، فتــارة ُتدعــى عنصريــة واترة ُتدعــى 
طائفيــة، إهنــا اخلمــر املعتقــة ذاهتــا، ولكــن يف قواريــر جديــدة، فســواء 
كانــت النزعــة قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة، فــإن التعصــب 

هــو ذاتــه، وعنصريــَة وطائفيــَة اليــوم كلتيهمــا جاهليــُة األمــس.
وإذا َولَّينــا وجهنــا شــطر الغــرب، فســرعان مــا ســنصطدم جباهليــة 
اليمــن املتطــرف الــي ُتشــكل هتديــًدا خطــرًا لســالم ورفاهيــة أورواب 
وأمريــكا وبقــاع أخــرى مــن العــامل، فنــرى أحــزاب اليمــن املتطــرف 
التعدديــة  جملتمعــات  حــٍد  بوضــع  تنــادي  القوميــة،  ابســم  تلــك، 
الثقافيــة املعاصــرة، وتســعى بــداًل مــن ذلــك إىل فــرض أيديولوجياهتــا 
العنصريَة واملتحيزَة على اجملتمع ككل. ومن أجل محاية ما يدعونه 
نقــاَء ِعرقهــم، يســتهدف املتعصبــون هنــاك املهاجريــن والالجئــن 
الوافديــن إىل تلــك البــالد ابتغــاء لقمــة العيــش أو املــالذ اآلمــن. كل 
هــذا حيــدث علــى مــرأى ومســمع العــامل، ويــكأْن مل تشــهد أورواب 
جرائــم النازيــة الــي كان دافعهــا الفكــرة البغيضــة القائلــة بنقــاء العــرق 

اآلري ومل تتعلــم شــيئا مــن درس األمــس!
مــن  الرغــم  وعلــى  وأمريــكا،  أورواب  تشــهده  مــا  إىل  وابإلضافــة 
وقــود  أن  نــرى  اإلنســان،  حبقــوق  واملناديــة  املتعاليــة  الصيحــات 
العنصريــة دائــم االنســكاب علــى كافــة الصراعــات الناشــبة يف ســائر 
أحنــاء العــامل بــال اســتثناء، وحــى داخــل القطــر الواحــد. فتبَّــت يــَدا 
شــيطان العنصريــة الــذي لــن يهــدأ لــه ابل حــى يوقــع بيننــا العــداوة 

الجاهلية
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                التعصب               العنصرية  

”

” والبغضــاء لُيهلكنــا عــن بكــرة أبينــا!
حُيكــى أن الشــاعر احلطيئــة حــن مل يــد مــن يهجــوه، بلغــت بــه 
أو  العنصريــة  أو  واجلاهليــة  فتلــك حالنــا  نفســه،  أن هجــا  احلــال 
الطائفيــة، أيًّ كان االســم، تعــددت األمســاء واخليبــة واحــدة. ومــا 
زال ذلــك الشــيطان القــدمي ينســج شــباكه املمتــدة مــن يــوم إعالنــه 
األول: ... َأاَن َخيـْــٌر ِمْنــُه َخَلْقتَــِي ِمــْن اَنٍر َوَخَلْقتَــُه ِمــْن ِطــٍن﴾)2(، 
ومــا زالــت اإلنســانية تقــع يف تلــك الشــباك دون أن تتعلــم، فــال 
الرغــم مــن أن  الســالم والطمأنينــة. وعلــى  انعــدام  غرابــة إذن يف 
ُجــلَّ اجملتمعــات املعاصــرة إن مل نقــل كلهــا علــى اإلطــالق، تعــاين أمل 

جــراح املاضــي، إال أهنــا تصــرُّ علــى 
أن تنــكأ جراحهــا تلــك، حــى قبــل 
أن تــرأ، حيــث أصبــح التجــرد مــن 
الصفــات اإلنســانية طابًعــا ســائًدا 
يف العالقــات الفرديــة واالجتماعيــة 
الباديــة يف احلـَـطِّ مــن كرامــة اآلخــر 
األدين  بــن  الفــروق  بدعــاوى 
واألعــراق  والقوميــات  واملذاهــب 

واألجنــاس، حــى أن ذلــك التحقــر يتخــذ يف بلــدان عــدة شــكل 
الدعابــة، وكأننــا مل نســمع قــط بتعليــم مثــل: »حِبَْســِب اْمــرٍِئ ِمــْن 

ــرِّ َأْن حَيِْقــَر َأَخــاُه اْلُمْســِلَم« )3(! الشَّ
ولطاملــا عقــدت اإلنســانية اآلمــال علــى أن ترتقــي وتتجــاوز حمــن 
املاضــي األليــم. ولطاملــا متنــت أن تنمحــي تلــك احلقبــة مــن خميلتهــا. 
فأنشــأت منظمــات وهيئــات وعقــدت مؤمتــرات وجلســات تُعــى 
ال  ابهــر  مســتقبل  إىل  متطلعــة  اإلنســان،  حقــوق  قيــم  برتســيخ 

ينتقــص مــن تلــك احلقــوق شــيئا.
عزيــزي القــارئ الكــرمي، هنــدي إليــك يف شــهر أكتوبــر مــن عــام 
2020م وعــر صفحــات التقــوى الغــرَّاء، ابقــة مــن املــواد املفيــدة، 
الــي توخينــا عنــد إعدادهــا نظــم أغلــب دررهــا خبيــط واحــد، بــدءا 
مــن واســطة العقــد، كلمــة حضــرة أمــر املؤمنــن )أيــده هللا تعــاىل 
ألقاهــا يف خطبــة اجلمعــة متابعــا فيهــا ذكــر  الــي  العزيــز(  بنصــره 
الصحابــة البدريــن الذيــن بلغــوا الغايــة يف حمــو الفــوارق القوميــة، 
فــكان العــريب أخــا احلبشــي والفارســي والرومــي، ال يُزكــي أيٌّ منهــم 
يطلــع  الــي ال  ابلتقــوى  إال  أخــاه  منهــم  أيٌّ  يفضــل  نفســه، وال 
)جــل  مجيعــا  خالقهــم  إال  عليهــا 
يف عــاله(. كمــا نعــى بتقــدمي مــواد 
احلــوض،  مقاليــة تصــب يف هــذا 
أي »العنصريــة«، لنحيــط مبكائــد 
هــذا الشــيطان علمــا، فنقــوى علــى 
تزويــدك  يفوتنــا  إفشــاهلا، كمــا ال 
املعــارف  مــن  أخــرى  غنيــة  بباقــة 

ضمــن األبــواب الثابتــة.
ندعــو هللا تعــاىل أن ينبنــا الوقــوع جمــدًدا يف حبائــل ذلــك الشــيطان 
اللعــن، وخيلصنــا ممــا علــق بنــا منهــا، ويهدينــا إىل رؤيــة اجلميــل يف 
إخوتنــا يف اخللــق، وأن يلهمنــا التحلــي ابلتقــوى، ويرزقنــا اهلــدى 

والتقــى والعفــاف والغــى، هــو ويل ذلــك والقــادر عليــه، آمــن.

___________
1. )آل عمران: 155(   2. )اأَلعراف: 13(

3. )صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واآلداب(

إنهــا الخمــر املعتقــة ذاتهــا، ولكــن يف قواريــر جديدة، فســواء كانت 

النزعــة قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة، فــإن التعصــب هــو 

هــو، وعنرصيــَة وطائفيــَة اليــوم كلتيهــا جاهليــُة األمس.
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

﴾﴿”

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئييس من إضافة أرسة »التقوى«

اْلَيِمــِن  َذاَت  َونـَُقلِّبـُُهــْم  َوُهــْم رُقُــوٌد  أَيـَْقاظًــا  ﴿َوَتَْســبـُُهْم 
لَــِو  ِبْلَوِصيــِد  ِذرَاَعْيــِه  َبِســٌط  وََكْلبـُُهــْم  ــَماِل  الشِّ َوَذاَت 
اطََّلْعــَت َعَلْيِهــْم َلَولَّْيــَت ِمنـُْهــْم ِفــَرارًا َوَلُمِلْئــَت ِمنـُْهــْم رُْعبًــا﴾ 

)19 )الكهــف 

 شرح الكلمات: 
حتسبهم: حِسبه: ظنَّه )األقرب(.

أيقاظًــا: يِقــظ الرجــُل: ضــدُّ انَم وتنبَّــَه لألمــور وحــِذر وفِطــن، 

ــٌظ ويـَْقَظــان، واجلمــع أيقــاٌظ )األقــرب(. ــٌظ ويـَُق فهــو يَِق
 : رُقــوٌد: رقَــد الرجــُل يرقُــد َرقْــًدا ورُقــاًدا ورُقــوًدا: انَم. رقَــد احلــرُّ
ســَكن. رقَــد الثــوُب: أخلــَق. رقَــد عــن األمــر: غَفــل. والراقــد: 

النائــُم واجلمــع رُقــوٌد ورُقَــٌد )األقــرب(.
لالبتيــاع:  الشــيَء  وقلّــب  وجهــه.  عــن  حوَّلــه  قلَّبــه  نقّلبهــم: 
لَِبطْــٍن:  َظْهــرًا  األمــَر  قلّــب  وابطنَــه.  داخلَــه  فــرَأى  تصّفَحــه 

)األقــرب(. صَرفهــم  القــوَم:  قلّــب  اختــرَه. 
الوصيــد: الِفنــاُء؛ الَعَتبــُة؛ بيــٌت كاحلظــرة يُتخــذ مــن احلجــارة 
للمــال أي الغنــِم وغرِهــا يف اجلبــال؛ اجلبــُل؛ النبــاُت املتقــاِرُب 

طبَــُق )األقــرب(.
ُ
األصــوِل؛ الضيّــُق وامل

من دالالت بعث
الله أصحاب الكهف
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      شواهد دينية                تحقيقات تاريخية

”

”

”

التفسري:
 أرى أن هذه اآلية ال تتحدث عن األيم األوائل ألصحاب 
الكهــف، بــل تبــن حالــة هــذه الشــعوب زمــَن نـــزول القــرآن. 
خيــر هللا تعــاىل: أنكــم تظنــون أن هــذه الشــعوب الشــمالية 
املســتقبل.  يف  وستســتيقظ  نيــام،  هــي  بــل  أيقــاٌظ، كال، 
وكأنــه تعــاىل يقــول: يــب أن تعتروهــم نياًمــا ابلنظــر إىل مــا 

ســيكونون عليــه يف املســتقبل. 
لــو كَســروا شــوكَة  أهنــم  للمســلمن  إهليًّــا  تنبيًهــا  هــذا  وكان 
هــؤالء القــوم اآلن لصــاروا يف مأمــن مــن شــرهم يف املســتقبل. 
  ولكــن األســف أن املســلمن بعــد زمــن ســيدان عثمــان
اســتمروا يف  أهنــم  ولــو  القــوم،  هلــؤالء  التصــدي  يف  هتاونــوا 
لكانــت  عليهــا  وقضــوا  البيزنطيــة  احلكومــة  علــى  زحفهــم 

خريطــة العــامل غــر الــي نراهــا اليــوم.
 علًمــا أنــه كان للمســلمن كل احلــق للهجــوم علــى تلــك 
احلكومــة ألهنــا هــي الــي بــدأت ابلعــدوان علــى املســلمن.

ــَماِل﴾  أمــا قولـــه تعــاىل ﴿َونـَُقلِّبـُُهــْم َذاَت اْلَيِمــِن َوَذاَت الشِّ
فأخــر فيــه أنــه تعــاىل سينشــرهم يف العــامل، وذلــك الوقــت 
هــو مبثابــة موعــد اســتيقاظهم؛ فليأخــذ املســلمون قبــل حلولــه 

التدابــَر الالزمــة حلمايــة أنفســهم. 
وأمــا قولــه تعــاىل ﴿وكلُبهــم ابســٌط ِذراَعيــه ابلوصيــد﴾ فهــو 

إشــارة إىل احلكومــة البيزنطيــة الــي تقــوم حبمايــة أورواب مــن 
البحــر وكأنــه كلــب  يبــدو هــذا  َمْرَمــرة، حيــث  جانــي حبــر 
ال  والشــمال.  اليمــن  إىل  ذراعيــه  ابســطًا  ابحلراســة  يقــوم 
شــك أن األتــراك قامــوا بفتــح هــذه املنطقــة، ولكنــه كان بعــد 
فــوات األوان، حيــث قويــت وقتئــذ شــوكُة القــوى الشــمالية، 
الدولــة  أن  فلــو  مقاومتهــا.  علــى  قادريــن  األتــراك  يعــد  ومل 
البغداديــة والدولــة اإلســبانية حتالفتــا وبســطتا نفوذهــا علــى 
اإلســالم  أن  لــو  إذ  ذهبيــة،  فرصــة  لكانــت  الشــمال  بــالد 
انتشــر يف تلــك البقــاع يف ذلــك الوقــت ملــا رأينــا اآلن هــذه 

احلالكــة. األيم 
وقــد يكــون قولـــه تعــاىل ﴿وََكْلبـُُهــْم اَبِســٌط ِذرَاَعْيــِه اِبْلَوِصيــِد ﴾ 
نبــًأ عــن اقتنــاء هــذه الشــعوب الــكالَب بكثــرة. وابلفعــل تــرون 
األوروبيــن يُربّــون الــكالب بكثــرة مــن أجــل احلراســة، وكل 

مــن يــزور بيوهتــم خيــاف كالَبــم أواًل وقبــل كل شــيء. 
 قــد يقــال هنــا: كيــف كان ردُّ هــذا اخلطــر ممكنًــا مــع أنــه قــدر 

مقــدور مــن هللا تعــاىل؟ 
هــذا االعــرتاض ال يدركــون حقيقــة  احلــق أن أصحــاب 
األنبــاء  إلغــاء  تعــاىل  ِمــن ســنن هللا  األنبــاء اإلهليــة، ألن 
التحذيرية. ولو أن املسلمن عملوا حبسب اإلنذار اإلهلي 
ملــا كان اإلســالم يف هــذا الضعــف واالضمحــالل الــذي 

ـــا  ـــة ألنه ـــك الحكوم ـــى تل ـــوم ع ـــق للهج ـــلمني كل الح ـــه كان للمس ـــًا أن عل

هـــي التـــي بـــدأت بالعـــدوان عـــى املســـلمني. أمـــا قولــــه تعـــاىل ﴿ونقلِّبهـــم 

ذاَت اليمـــني وذاَت الشـــال﴾ فأخـــر فيـــه أنـــه تعـــاىل ســـينرشهم يف العـــامل، 

ـــل  ـــلمون قب ـــذ املس ـــتيقاظهم؛ فليأخ ـــد اس ـــة موع ـــو مبثاب ـــت ه ـــك الوق وذل

ـــة أنفســـهم.  ـــة لحاي ـــرَ الالزم ـــه التداب حلول
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هــو فيــه اليــوم، بــل لوجــدان يف أورواب أنصــارًا يتعاطفــون 
معــه وخيففــون مــن شــدة احلملــة املســيحية علــى اإلســالم.
أمــا قولــه تعــاىل ﴿لــو اطّلعــَت عليهــم لولّيــَت منهــم فــرارًا 
ِلئــَت منهــم ُرعًبــا﴾ فهــو أيًضــا نبــأ يتعلــق بزمــن انتشــار 

ُ
ومل

هذه الشــعوب من مناطق الشــمال إىل اجلنوب. وابلفعل 
تــرون كيــف اســتوىل رعــب هــذه القــوى الشــمالية علــى 
العــامل كلــه؛ وكل دولــة، أيًّ كانــت، مرهونــة برمحــة هــذه 

الشــعوب. 
واعلــم أن اخلطــاب يف قولــه تعــاىل ﴿لَــِو اطََّلْعــَت َعَلْيِهــْم 
َلَولَّْيَت ِمنـُْهْم ِفرَارًا..﴾ ال ميكن أن يكون موجًَّها إىل الني 
ــه إىل الذيــن يعاصــرون هــذه الشــعوب  ، بــل هــو موجَّ
بعــد أن يقّلبهــم هللا تعــاىل ذات اليمــن وذات الشــمال. 
وابلفعــل رأيتــم كيــف أن الدنيــا كلهــا قــد ُملئــت رعًبــا مــن 
هــذه الشــعوب خاصــة قبــل فــرتة قليلــة، ولكــن هللا تعــاىل 
قــد خّفــف رعبهــا عــن الدنيــا خبلــق أســباب هالكهــا، أمــا 
قبــل ذلــك فــكان رعبهــا مســتولًيا علــى النــاس لدرجــة أن 
النــاس كانــوا خيافــون حــى مــن الســفر يف عــرابت الدرجتــن 
مبجــرد  األوروبيــن  ويهابــون  للقطــار)1(،  والثانيــة  األوىل 

رؤيتهــم.

﴿وََكَذلِــَك بـََعثـَْناُهــْم لِيـََتَســاَءُلوا بـَيـْنـَُهــْم قَــاَل قَائِــٌل ِمنـُْهــْم 
َكــْم لَِبثـْتُــْم قَالُــوا لَِبثـْنَــا يـَْوًمــا َأْو بـَْعــَض يـَــْوٍم قَالُــوا رَبُُّكــْم 
َأْعلَــُم ِبَــا لَِبثـْتُــْم فَابـَْعثُــوا َأَحدَُكــْم ِبَورِِقُكــْم َهــِذِه ِإَل اْلَمِدينَــِة 
فـَْليـَْنظُــْر أَيُـَّهــا َأزَْكــى َطَعاًمــا فـَْلَيْأِتُكــْم بِــِرْزٍق ِمْنــُه َوْليـَتـََلطَّــْف 

َوَل ُيْشــِعَرنَّ ِبُكــْم َأَحــًدا﴾ )الكهــف 20(

شرح الكلمات:
َوَرق: الَوَرق: الدراهم املضروبة )األقرب(.

ــل  أَزْكــى: زكاه يزكــى زًَكا ألــف درهــٍم: نَقــده إيه أو عجَّ
الشــيُء  إيه. وزكا  فــالاًن حقَّــه: قضــاه  نـَْقَدهــا. وزكا  لـــه 
وتنعَّــَم وكان  الرجــل: صلُــح  منــا. وزكا  وزَْكــًوا:  زَكاًء  يزكــو 
يف ِخْصــٍب )األقــرب(. والــزكاُة: الطهــارُة والنمــاُء والركــة 

)التــاج(.
طعاًمــا: الطعــام: اســٌم ملــا يــؤكل، وقــد غَلــب الطعــام علــى 

البــُـرِّ، ورمبــا أُطلــق علــى احلبــوب كلهــا )األقــرب(.
رزق: الــرزق: مــا يُنتفــع بــه؛ مــا خُيــرَج للجنــدي رأَس كل 

شــهر )األقــرب(.
ــَع.  ولَيتلطَـّـْف: تلطَـّـَف األمــَر ويف األمــر: ترفَـّـَق فيــه؛ ختشَّ
أســراره  علــى  اطلــع  حــى  لـــه  احتــال  بفــالن:  وتلطَـّـَف 

)األقــرب(.
ال ُيشِعرنَّ: أشعَر فالاًن األمَر أو به: أعلَمه )األقرب(.

التفسري:
 ال تتحدث هذه اآلية عن أولئك الذين كانوا خيتفون يف 
الكهــوف يف الزمــن القــدمي، بــل تتحــدث عــن الزمــن الــذي 
اليمــن وذات  فيــه ذات  الشــعوب  هــذه    يقلّــب هللا 
الشــمال. كمــا أن قولــه تعــاىل ﴿بـََعْثناهــم﴾ أيًضــا يشــر 
إىل التقــدم الــذي ســُتحرزه يف املســتقبل شــعوُب الشــمال 
الــي تكــون قــد تنصــرت حينــذاك. علًمــا أن مــن أســاليب 
القــرآن أن يســتخدم صيغــة املاضــي بكثــرة لــإدالء ابألنبــاء 
املســتقبلية، ألن صيغــة املاضــي هــي مبثابــة التأكيــد علــى 
وقــوع تلــك األنبــاء حتًمــا؛ ومثالــه قولــه تعــاىل ﴿أتــى أمــُر 
هللا فال تســتعِجلوه﴾ )النحل: 2(. ولقد اتبع القرآن هذا 

األســلوب هنــا أيًضــا فقــال ﴿وكذلــك بـََعْثناهــم﴾. )1( ذلك أن األوروبين كانوا يسافرون عموًما يف هاتن الدرجتن من القطار. )التقوى(
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إًذا فــاهلل تعــاىل قــد أخــر هنــا أنــه ســيوقظ هــذه األمــم الــي 
هــي كقــوم انئمــن حاليًّــا، فيتســاءلون فيمــا بينهــم: كــم لبثنــا 
يف حالــة النــوم؟ مبعــى أنــه يــب علينــا أن نســتيقظ اآلن. 
وابلفعــل أفاقــت هــذه الشــعوب مــن ســباهتا زمــن احلــروب 
الصليبيــة، فتحالفــت ضــد اإلســالم للهجــوم علــى البــالد 

اإلســالمية.
أمــا قوهلــم ﴿لِبثنــا يوًمــا أو بعــض يــوم﴾ فليــس املــراد بــه أهنــم 
كانــوا يف شــك فيمــا لــو كانــوا انئمــن يوًمــا أو بعــض يــوم، 
بــل هــذا أســلوب يعــرَّ بــه عــن فــرتة طويلــة غــر حمــددة؛ 
يــوم  للكفــار  تعــاىل  هللا  قــول  الكــرمي  القــرآن  يف  ومثالــه 
القيامــة ﴿كــم لِبثتــم يف األرض عــدَد ســنن﴾، فيقولــون 
﴿لِبثنــا يوًمــا أو بعــَض يــوم َفْســَئِل العاّديــن﴾ )املؤمنــون: 
الســؤال  هــذا  أســلوب  مــن  والواضــح   .)114-113
واجلــواب أن الكفــار يعنــون أهنــم مكثــوا فــرتة غــر معينــة. 
وهــذا هــو املــراد مــن قــول هــذه الشــعوب، إهنــم ظلــوا نياًمــا 
لفــرتة غــر حمــددة. وقــد ذكــر القــرآن يف موضــع آخــر أن 
فــرتة مكــوث هــذه الشــعوب هــي ألــف ســنة، حيــث يقــول 
هللا تعــاىل ﴿يــوَم يُنَفــخ يف الصــور وحنُشــر اجملرمــن يومئــذ 
ُزْرقًــا يتخافتــون بينهــم إن لِبثتــم إال َعْشــرًا﴾ )طــه: 103-

104(. أي حــن يُنَفــخ يف الصــور فســوف هنيّــج ونبعــث 
اجملرمــن الــروم ذوي العيــون الزرقــاء، فيقولــون فيمــا بينهــم 
قــرون  بصــوت خافــض: مل منكــث إال عشــرًا أي عشــرة 

وهــي ألــف ســنة. 
علًمــا أنــي قــد فّســرُت كلمــة »ُزْرقًــا« مبعــى ذوي العيــون 
الزرقــاء الــي هــي صفــة الشــعوب األوروبيــة لبيــاض لوهنــم. 
ذلــك أن العــرب كانــوا يطلقــون هــذه التســمية علــى الــروم 
القامــوس  بينهــم. فقــد ورد يف  الشــديدة  العــداوة  لوجــود 
العــداوِة ألن  الشــديُد  كلمــة »األزرق«: »وقيــل: معنــاه 

ُزْرقــة العيــون غالبــٌة يف الــروم والديلــم وبينهــم وبــن العــرب 
عــداوة شــديدة، مث ملــا كثُــر ذكُرهــم إيهــم بــذه الصفــة مســي 
كل عــدو بذلــك وإن مل يكــن أزرَق العــن« )األقــرب(.

لبثــوا يف  املــراد أهنــم كانــوا يف شــك أهنــم رمبــا  فليــس  إًذا 
حالــة الغفلــة قليــاًل، بــل املعــى أهنــم لبثــوا يف تلــك احلالــة 
لفــرتة طويلــة غــر حمــددة. وقــد أخــرْت ســورة طــه أن طــول 
هــذه الفــرتة ألــف ســنة، كمــا بّينــُت. وإذا مجعنــا ألــف ســنة 
إىل الســنة الــي أعلــن فيهــا النــي  دعــواه كان اجملمــوع 
 570 عــام  يف  الشــريف  مولــده  حيــث كان   :1611
امليــالدي حبســب مــا يــراه الســر وليــم ميــور )حيــاة حممــد 
ص 5(؛ وقــد أعلــن  دعــواه وهــو يف ســن األربعــن أي 
يف عــام 611 امليــالدي، وإذا مجعنــا إليــه ألــف ســنة كان 
اجملمــوع 1611 أو 1612 أي العــام 1611 امليــالدي. 
وهــو نفــس العــام الــذي ثبّــت فيــه اإلجنليــز أقدامهــم يف اهلند 
حيــث مســح هلــم امللــوُك املغــول ابهلنــد ابلعمــل يف خليــج 
إلنشــاء  الرخصــة  هلــم  منحــوا  مث   ،1611 عــام  البنغــال 

مصنــع يف »ســورت« عــام 1612.

)The March Of Man, Comparative Time Chart Of 
Universal History From 1451 to 1675, Section 4, 
Under; "British Colonies And Dominions Overseas"(



        التقوى             أكتوبر  82020 

هيّــأت  الــي  هــي  اخلطــوة  هــذه  أن  الدنيــا كلهــا  وتعــرف 
األســاس لرقــي أهــل أورواب وانتشــارهم يف العــامل كلــه، حيــث 
ازدهــر األوروبيــون ابتبــاع خطــوات اإلجنليــز هــذه واالعتمــاد 
عليهم. ذلك أن تقدُّم اإلجنليز راجع إىل دخوهلم يف اهلند، 
حيــث مل يتمكنــوا مــن االســتيالء علــى األقطــار األخــرى مــن 
آســيا وأفريقيــا إال بعــد أن ثّبتــوا أقدامهــم يف اهلنــد. مث إن 
اســتيالء اإلجنليــز علــى زمــام البــالد املختلفــة ســاعد علــى 

تقــدم الشــعوب األوروبيــة األخــرى.
ورب قائــل يقــول هنــا: القــرآن يتحــدث هنــا عــن الــروم، 
فمــا عالقــة اإلجنليــز بــذا املوضــوع؟ واجلــواب أن احلضــارة 
أن  واحلــق  الرومانيــة،  احلضــارة  نتــاج  هــي  إمنــا  األوروبيــة 

أورواب كلهــا هــي مبثابــة تلميــذ للرومــان وتــذكار للحضــارة 
الرومانيــة؛ مث إن املســيحية مل تنتشــر يف أورواب إال بواســطة 
الرومــان. ومــن أجــل ذلــك كلــه ذكــر القــرآن األصــَل الــذي 

خرجــت منــه هــذه الفــروع.
أمــا قولــه تعــاىل ﴿أيهــا أزكــى طعاًمــا﴾ فيعــى: أيُّ األطعمــة 
أصلَــُح وأطيــُب. واحلــق أن أكــر ســبب النتشــار الشــعوب 
الغربيــة يف العــامل هــو أن بالدهــا مل تكــن تنتــج مــن الغــالل 
والتوابــل  الغــالل  يســتوردون  فكانــوا  الكفايــة،  فيــه  مــا 
ويشــرتوهنا مــن آســيا بواســطة العــرب، ولكنهــم ملــا اطلعــوا 
علــى الطريــق البحــري املــؤدي إىل اهلنــد أخــذوا جتــارة هــذه 
الســلع أبيديهــم مباشــرة، مث اســتولوا ابلتدريــج علــى جتــارة 

م اإلنجليـــز راجـــع إىل دخولهـــم يف الهنـــد، حيـــث مل  ذلـــك أن تقـــدُّ

يتمكنـــوا مـــن االســـتيالء عـــى األقطـــار األخـــرى مـــن آســـيا وأفريقيـــا إال 

بعـــد أن ثّبتـــوا أقدامهـــم يف الهنـــد. ثـــم إن اســـتيالء اإلنجليـــز عـــى زمـــام 

البـــالد املختلفـــة ســـاعد عـــى تقـــدم الشـــعوب األوروبيـــة األخـــرى.

””

”

العاصمة الربيطانية - لندن
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ورب قائــل يقــول هنــا: القــرآن يتحــدث هنــا عــن الــروم، فــا عالقــة اإلنجليــز 

ــاج الحضــارة  ــة إمنــا هــي نت بهــذا املوضــوع؟ والجــواب أن الحضــارة األوروبي

الرومانيــة، والحــق أن أوروبــا كلهــا هــي مبثابــة تلميــذ للرومــان وتــذكار 

للحضــارة الرومانيــة؛ ثــم إن املســيحية مل تنتــرش يف أوروبا إال بواســطة الرومان.

األشــياء األخــرى.
علًمــا أن »طعاًمــا« ال يعــي هنــا الطبيــخ، ألنــه يُطلَــق يف 
اللغــة العربيــة علــى كل مــا يــؤكل، وخاصــة علــى القمــح. 
والواقــع أنــه مــا زالــت اهلنــد تســّد حاجــة أورواب إىل القمــح 
قبــل  القمــح حمليًّــا  لقرنــن، إىل أن حاولــت أمريــكا زرع 

زمــن قريــب.  
إًذا فقوهلم ﴿فلينظُْر أيها أزكى طعاًما﴾ يعي أن أصحاب 
الكهــف قالــوا لزميلهــم أن يبحــث عــن أفضــل الغــالل، ألن 

عليهم أن يدخروه ملدة طويلة.
صفــة  هــي  هــذه  أن  فاعلــم  ﴿َوْليتلطَـّـْف﴾  قوهلــم  أمــا 
الشــعوب الغربية، حيث أيمرون املســؤولن الذين يبعثوهنم 
إىل اخلــارج خاصــة أن يتحدثــوا دائًمــا بلطــف ورفــق. كمــا 
أن جّتارهــم أيًضــا يتكلمــون أبســلوب لــّن معســول حــى ال 

يثــور الزابئــن عليهــم.
وأما قوهلم »فابَعثوا أحدَكم ... إىل قوهلم وال ُيشِعرنَّ بكم 
أحــًدا« فاعلــم أنــه ابلرغــم مــن قوهلــم ﴿َأَحدَكــم﴾ وابلرغــم 
مــن ورود ضمائــر املفــرد بعــد ذلــك، أرى أن هــذا ال يعــي 
ابلضرورة أهنم بعثوا شــخًصا واحًدا فقط للطعام. والدليل 
علــى ذلــك أن القــرآن الكــرمي ذَكــر يف ســياق قصــة آدم 
 إبليــَس أحيــااًن بضمــر املفــرد فقــط ممــا يوحــي وكأن 
كل الــكالم موجــه إىل إبليــس وحــده، مــع أنــه، يف أماكــن 

”

إبليــَس ” أخــرى ويف ســياق قصــة آدم نفســها، ذَكــر مــع 
مجاعتــه أيًضــا فقــال ﴿بعُضكــم لبعــض عــدو﴾، كمــا ذكــر 
مــع إبليــس ذريتــه أيًضــا يف أحيــان أخــرى. كذلــك األمــر 
هنــا، فمــع أهنــم قالــوا هنــا: ﴿فابَعثــوا َأَحدَكــم﴾ إال أن املــراد 
أن ابـَْعثوا بعًضا منكم لشراء هذه احلاجيات. وعندي أن 
كلمــة ﴿أحدكــم﴾ قــد اســُتخدمت هنــا إشــارًة إىل النظــام 
الواحــد.. أي فليذهــب هــؤالء البعــض مجيًعــا حتــت نظــام 
واحــد حبيــث يكــون الشــخص الواحــد منهــم مســؤواًل عمــن 

معــه.
أن  فيعــي يــب  أحــًدا﴾  بكــم  ُيشــِعرنَّ  أمــا قوهلــم ﴿وال 
أنكــم  أحــد  يــدرك  وال  حيــس  ال  حبيــث  هنالــك  تعملــوا 
تريدون بّث نفوذكم يف تلك البالد، بل ينبغي أن تعاملوا 

أهلهــا حبيــث يبقــون غافلــن عــن أهدافكــم احلقيقيــة. 
عليهــم  واملشــار  املشــرين  هلــؤالء  القــرآن  اســتخدم  لقــد 
صيــَغ اجلمــع، وعنــدي أن يف ذلــك إشــارة إىل أن هــذا 
الوفــد التجــاري ســيُبَعث ِمــن ِقبــل شــركة مؤلفــة مــن أانس 
كثريــن ال ِمــن ِقبــل َملِــٍك واحــد. وابلفعــل جنــد أن الوفــود 
اهلنــد  إىل  الــي جــاءت  الفرنســية  أو  اإلجنليزيــة  التجاريــة 
هلــذا الغــرض قــد بعثتهــا الشــركات التجاريــة، ال َمِلــٌك مــن 
امللــوك )كمبــي كــي حكومــت )أي حكومــُة الشــركِة( ص 

.)56  -55

”



        التقوى             أكتوبر  102020 

﴾﴿

ْعـــُت النَّـــِيَّ َ يـَُقـــوُل: َأاَل ُأْخِرُُكْم أِبَْهـــِل اجْلَنَِّة..  َعـــْن  َحارِثََة بْـــِن َوْهـــٍب اخْلُزَاِعِي قَـــاَل: مسَِ
ُكلُّ َضِعيـــٍف ُمَتَضّعِـــٍف لَـــْو أَْقَســـَم َعلَـــى اللَِّ أَلَبـَـــرَُّه. َأاَل ُأْخِرُُكـــْم أِبَْهـــِل النَّـــاِر ُكلُّ ُعتُـــلٍّ َجـــوَّاٍظ 

ُمْســـَتْكِر. )صحيـــح البخـــاري، كتـــاب تفســـر القرآن(

َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُســـوُل اللَِّ :  لَْيَس ِمنَّا َمـــْن ملَْ يـَْرَحْم َصِغراََن َويـَُوقِّْر َكِبراََن َوأَيُْمْر 
) اِبْلَمْعُروِف َويـَْنَه َعِن اْلُمْنَكِر. )جامع الرتمذي، كتاب الر والصلة عن رسول هللا

:َكْيـــَف يل َأْن َأْعَلَم ِإَذا  ، قَاَل أَتَـــى النَِّيَّ  َرُجـــٌل فـََقـــاَل َي َرُســـوَل اللَِّ َعْن ُكْلثُـــوٍم اخْلُزَاِعـــيِّ
َأْحَســـْنُت َأيّنِ قَـــْد َأْحَســـْنُت؟ َوِإَذا َأَســـْأُت َأيّنِ قَـــْد َأَســـْأُت؟ فـََقـــاَل َرُســـوُل اللَِّ ـ:   ِإَذا قَـــاَل 
ِجرَاُنَك ِإنََّك َقْد َأْحَســـْنَت فـََقْد َأْحَســـْنَت، َوِإَذا قَاُلوا ِإنََّك َقْد َأَســـْأَت فـََقْد َأَســـْأتَ .  )ســـنن 

بـــن ماجة، كتـــاب الزهد(

ْســـاَلِم فـََقَبَض يَـــَدُه َوقَاَل:  َعْن َجرِيٍر قَـــاَل: أَتـَْيُت َرُســـوَل اللَِّ  فـَُقْلـــُت: أاَُبِيُعـــَك َعَلى اإْلِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ.  النُّْصـــُح لِـــُكلِّ ُمْســـِلٍم. مُثَّ قَـــاَل َرُســـوُل اللَِّ : ِإنَـّــُه َمـــْن ملَْ يـَْرَحْم النَّاَس ملَْ يـَْرمَحْـــُه اللَّ

)مســـند أمحد،كتـــاب أول مســـند الكوفين(
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 سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز
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        التقوى             أكتوبر  122020 

أشــهد أن ل إلــه إل هللا وحــده ل شــريك لـــه، 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  حممــًدا  أن  وأشــهد 
بْســِم هللا  الرجيــم.  الشــيطان  مــن  بهلل  فأعــوذ 
 * اْلَعاَلمــَن  َربِّ  اْلَْمــُد هلل   * الرَّحيــم  الرَّمْحَــن 
َك نـَْعبُــُد  يــن * إيَّ الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يــَـْوم الدِّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعُن * اْهــداَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

َعَلْيِهــْم َول الضَّالِّــن. آمــن. 

التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده اهلل تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي

بتاريخ 2020/9/18م  في مسجد مبارك، إسالم آباد تلفورد بريطانيا

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

* ننـــر يف هذا العـــدد الخطبة الثانيـــة من سلســـلة الخطب الثالث 
التي ألقاهـــا حرضة أمـــر املؤمنني حول ســـيدنا بالل. 

ُدَنا ِباَلٌل الَحَبِشيُّ  َسيِّ

اِريُخ! َوأَْجَمُل اْنِتَقاٍم َعَرَفُه التَّ

 مؤذن الرسول
 ، كنــت يف اخلطبــة املاضيــة أحتــدث عــن ســيدان بــالل
وبقــي جــزء مــن وقائــع حياتــه والــذي ســوف أتناولــه اليــوم إن 

شــاء هللا. 
َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  ِحــَن قـََفــَل ِمــْن َغــْزَوِة َخيـْبــَـَر 
َفَســاَر لَيـَْلــُه َحــىَّ ِإَذا أَْدرََكــُه اْلَكــَرى َعــرََّس َوقَــاَل لِِبــاَلٍل: اْكأَلْ 
لَنَــا اللَّْيــَل )أي أخــران عنــد وقــت الصــالة وأيقظنــا عنــد موعــد 
اللَِّ  َرُســوُل  َواَنَم  لَــُه  قُــدَِّر  َمــا  بِــاَلٌل  َفَصلَّــى  الفجــر(  صــالة 
ــا تـََقــاَرَب اْلَفْجــُر اْســتـََنَد بِــاَلٌل ِإىَل رَاِحَلتِــِه   َوَأْصَحابـُـُه. فـََلمَّ
ــِه  ــاُه َوُهــَو ُمْســَتِنٌد ِإىَل رَاِحَلِت ــاَلاًل َعيـَْن ــْت ِب ُمَواِجــَه اْلَفْجــِر فـََغَلَب
فـَلَــْم َيْســتـَْيِقْظ بِــاَلٌل َواَل َأَحــٌد ِمــْن َأْصَحابِــِه َحــىَّ َضَربـَتـُْهــْم 
ــْمُس َفــَكاَن َرُســوُل اللَِّ  أَوَّهَلـُـْم اْســِتيَقاظًا فـََفــزََع َرُســوُل  الشَّ
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                               تضحيات الصحابة                  ومكانتهم

اللَِّ  فـََقــاَل: َأْي بِــاَلُل؟ فـََقــاَل بِــاَلٌل: َأَخــَذ بِنـَْفِســي الَّــِذي 
ــاُدوا  ــاَل: اقـَْت . َق ــي َي َرُســوَل اللَِّ ــَت َوأُمِّ َأَخــَذ بِنـَْفِســَك أبَِيب أَْن
ــَأ َرُســوُل اللَِّ  َوأََمــَر بِــاَلاًل  ــاُدوا َرَواِحَلُهــْم َشــيـًْئا مُثَّ تـََوضَّ فَاقـَْت
  ُّالنَّــِي َقَضــى  ــا  فـََلمَّ الصُّْبــَح.  ِبِــْم  َفَصلَّــى  الصَّــاَلَة  فَأَقَــاَم 
الصَّــاَلَة قَــاَل: َمــْن َنِســَي َصــاَلًة فـَْلُيَصلَِّهــا ِإَذا ذََكَرَهــا فَــِإنَّ اللََّ 

ــاَلَة ِلذِْكــرِي﴾ ــْم الصَّ ــاَل: ﴿َوأَِق َعــزَّ َوَجــلَّ َق
بــالل  يــوم فتــح مكــة كان  النــي  الكعبــة  عندمــا دخــل 
 معــه. حيــث ورد َعــِن ابْــِن ُعَمــَر قولــه: قَــِدَم َرُســوُل اللَِّ 
 يــَـْوَم اْلَفْتــِح، فـَنــَـَزَل ِبِفَنــاِء اْلَكْعَبــِة، َوأَْرَســَل ِإىَل ُعْثَمــاَن بْــِن 
طَْلَحــَة، َفَجــاَء اِبْلِمْفَتــِح، فـََفَتــَح اْلَبــاَب، قَــاَل: مُثَّ َدَخــَل النَّــِيُّ 
َوأََمــَر  طَْلَحــَة،  بْــُن  َوُعْثَمــاُن  َزيْــٍد،  بْــُن  َوُأَســاَمُة  َوبِــاَلٌل،   
اِبْلَبــاِب فَُأْغِلــَق، فـََلِبثُــوا ِفيــِه َمِليًّــا، مُثَّ فـََتــَح اْلَبــاَب، فـََقــاَل َعْبــُد 

ــاَلٌل  ــا َوِب ــُت َرُســوَل اللَِّ  َخارًِج ــاَدْرُت النَّــاَس فـَتـََلقَّْي : فـََب اللَِّ
َعلَــى ِإثْــرِِه، فـَُقْلــُت لِبِــاَلٍل: َهــْل َصلَّــى ِفيــِه َرُســوُل اللَِّ ؟ 
قَــاَل: نـََعــْم، قـُْلــُت: أَيْــَن؟ قَــاَل: بــَـْنَ اْلَعُموَديْــِن تِْلَقــاَء َوْجِهــِه، 
قَاَل: َوَنِســيُت َأْن َأْســأََلُه: َكْم َصلَّى؟ فكان بالل خُير الناس 

فيمــا بعــد أيــن صلّــى رســول هللا  يف الكعبــة. 
وعــن ابــن أيب مليكــة أن النــي  أن النــي  أمــر بــالال أن 

يــؤذن يــوم الفتــح علــى ظهــر الكعبــة، ففعــل. 

نصب لواء بالل يوم الفتح
يقــول ســيدان اخلليفــة الثــاين  يف ذكــر بــالل  يــوم فتــح 
مكة: أحضر العباُس  أاب سفيان إىل رسول هللا ، فرآه 
النــي  وقــال: وحيــكَ ي أاب ســفياَن أمل أيِن لــك أن تشــهَد 
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أن ال إله إال هللاُ قال أبيب أنت وأمي فما أحلَمَك وأكرَمَك 
وأوصَلــَك أمــا وهللِا لقــد كاد يقــُع يف نفســي أن لــو كان مــع 
هللِا غــرُه لقــد أغــى شــيًئا بعــُد، وقــال: ويلــَك ي أاب ســفياَن أمل 
ــي مــا  أْيِن لــَك أن تشــهَد أين رســوُل هللِا؟ قــال: أبيب أنــت وأُمِّ
أحلَمــك وأكرَمــك وأوصلَــَك أمــا وهللِا هــذه فــإنَّ يف النفــِس 
ويلَــَك  قلــُت:   ، العبــاُس  قــال  شــيًئا.  اآلن  حــى  منهــا 
أســِلْم وأشــهد أن ال إلــه إال هللاُ وأنَّ حممــًدا رســوُل هللِا قبــل 
أن ُيضــَرَب ُعنـُُقــَك. قــال: فشــهد شــهادَة احلــقِّ وأســَلم. لقــد 
ابيــع حينئــذ هكــذا، ولكــن حُســن إســالمه فيمــا بعــد. عندمــا 
ابيــع أبــو ســفيان طلــب العفــو لقومــه وإال فســينتهي أمرهــم 

إىل األبــد. كان املهاجــرون 
إذ  حينــذاك،  خائفــن 
مكــة،  أهــل  مــن  كانــوا 
إذا  أنــه  يظنــون  وكانــوا 
ُهتكــت حرمــة مكــة مــرة، 
اســتعادهتا.  الســتحال 
يتــم  ألن  يْدعــون  وكانــوا 
وإن  حــال،  أبيــة  الصلــح 

كان مشركو مكة فيما مضى قد صبوا عليهم مظامل شديدة 
وقاســية ينــدى هلــا اجلبــن. أمــا األنصــار فكانــوا متحمســن 
جــدا للنيــل مــن مشــركي مكــة مقارنــة إبخواهنــم املهاجريــن. 
وكان أبــو ســفياَن رجــٌل حيــبُّ الفخــَر، فســأل العبــاُس النــيَّ 
 أن يعــل لــه شــيًئا. قــال: نعــم، َمــن دخــل داَر أيب ســفياَن 
فهــو آِمــٌن، ومــن أغلــق اببَــه فهــو آِمــٌن، ومــن دخــل املســجَد 
فهــو آِمــٌن. قالــوا : ويلــك ومــا تُغــي داُرك؟! قــال: ومــن أغلــق 
اببَــه ؛ فهــو آِمــٌن، ومــن دخــل املســجَد ؛ فهــو آِمــٌن. فتفــرَّق 
النــاُس إىل ُدورهــم، وإىل املســجِد. وكان أبــو ســفيان خيشــى 
أال يشــمل عفــو النــي  أحــًدا ممــن يف أزقــة مكــة وطرقاهتــا، 
فســأل النــي  مزيــًدا مــن العفــو، فأجــاب  أبن أعلــن أن 

 ، مــن يدخــل حتــت لــواء بــالل فهــو آمــن، وكان حضرتــه
حــن آخــى بــن األنصــار واملهاجريــن، قــد آخــى بــن بــالل 
وأيب روحيــة ، ولعــل بــالال مل يكــن موجــوًدا إذَّاك ســاعة 
الفتــح، أو قــد يكــون هنــاك حكمــة أخــرى- فأعطــى النــي 
 لــواء بــالل أليب روحيــة وقــال لــه: هــذه رايــة بــالل، فأمــره 
أن يقــوم بــه يف عــارض الطريــق، ويُعلــن أن مــن يدخــل حتــت 

لــواء بــالل فهــو أيضــا آمــن.
لقــد وضــع الزعيــم الســالَح بنفســه ومل يُعــد هنــاك داع للســؤال 
عــن وصــول اخلــر أو عــدم وصولــه. دخــل أبــو ســفيان مكــة 
مذعــورا وهــو يُنــِذر قومــه أن اغلقــوا أبــواب بيوتكــم وضعــوا 
هللا،  بيــت  إىل  واذهبــوا  أســلحتكم، 
فاجتمعــوا  بــالل  رايــة  ُنصبــت  وقــد 
يغلقــون  النــاس  فأخــذ  حتتهــا. 
األبــواب، وحيتشــدون لــدى الكعبــة، 
وألقــوا األســلحة خــارج بيوهتــم، ويف 
هــذه األثنــاء دخــل جيــش املســلمن 
لــواء  حتــت  النــاس  واجتمــع  مكــة، 

بــالل. 

ملاذا سيدان بالل بلذات؟!
األمــر العظيــم يف هــذا احلــادث كلــه هــو لــواء بــالل، إذ قــد 
رفعــه رســول هللا  وقــال: مــن جــاء حتــت رايــة  بــالل فهــو 
آمــن. مــن املعلــوم أن رســول هللا  كان هــو الســيد والزعيــم، 
ولكنه مل ينصب لواء لنفســه. وأكر املضّحن بعده  كان 
أبــو بكــر  ولكــن مل يُنصــب لــواؤه أيضــا. والزعيــم الــذي 
  آمــن بعــده كان عمــر ومل يُنصــب لــواؤه، مث كان عثمــان
حيظــى بشــعبية كبــرة وكان صهــره  ومل يُنصــب لــواؤه. مث  

علــّي الــذي كان أخــوه  وصهــره ومل يُنصــب لــواؤه. 
النــي  عنــه  الــذي قــال  بــن عــوف  مث كان عبــد الرمحــن 
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” أبنــه لــن يتطــرق اخلــالف إىل األمــة املســلمة مــا بقــي هــو حيًّــا، 
مــع ذلــك مل يُنصــب لــواؤه، مث كان العبــاس ، وكان عمــه 
 وإذا تكلــم أحيــاان أمــام النــي  مبــا يظهــر منافيًــا األدب 
فمــا كان  يغضــب عليــه، ولكنــه  مل أيمــر بنصــب لوائــه 
أيضــا، إضافــة إىل ذلــك كان الزعمــاء الكبــار كلهــم موجوديــن 
مبــن فيهــم خالــد بــن الوليــد الــذي كان ابــن زعيــم وكان هــو 
نفســه رجــال عظيــم الشــأن، كمــا كان عمــرو بــن العــاص أيضــا 
ابــن زعيــم، وكذلــك كان هنــاك أوالد زعمــاء كبــار ولكــن مل 
يُنصــب لــواء أيٍّ منهــم، وإمنــا ُنصــب لــواء بــالل  وحــده، 

مــا هــو الســبب يف ذلــك ي تُــرى؟! 
كان الســرُّ وراء ذلــك أنــه عندمــا كان اهلجــوم سُيشــّن علــى 
مكــة، كان أبــو بكــر  يــرى أن الذيــن ســُيقتلون هــم إخوتــه 
وأقاربــه، حــى إنــه ســأل رســول هللا : ي رســول هللا هــل 
ســتقتل أقاربــك؟ فــكان قــد نســي مظاملهــم واضعــا نصــب 
عينيــه أهنــم إخوتــه. ومــع أن عمــر  قــال أبن يُقتــل الكفــار 
ولكــن عندمــا قــرر النــي  العفــو عنهــم فــال بــد أن عمــر كان 
ســعيدا مــن األعمــاق، إذ قــد ُعفــي عــن أقاربــه، ولعــل عثمــان 
وعليــا أيضــا يقــوالن أبنــه قــد عفــي عــن إخوهتمــا، حــى وإن 
كانــوا مجيعــا قــد عوملــوا ابلقســوة مــن قبــل. ومــن املمكــن أن 
ــر عنــد العفــو عنهــم أن فيهــم عّمــه  النــي  كان أيضــا يُفكِّ
وإخوتــه وصهــره وغرهــم مــن األقــارب، ولــو عفــا عنهــم لنعــم 

مــا فعلــه، إذ قــد عفــا عــن أقاربــه. 

ولكــن كان هنــاك شــخص واحــد فقــط مل يكــن لديــه أقــارب 
يف مكــة ومل يكــن ميلــك أيــة قــوة يف مكــة ومــا كان لــه صديــق 
فيهــا، فــكان هــذا املســكن يُظلــم مبــا مل يُظلــم بــه أبــو بكــر 
وال عمــر وال عثمــان وال علــي بــل ُعــذِّب مبــا مل يُعــذَّب مبثلــه 
رســول هللا  أيضــا. )ولقــد وضحــت مــن خــالل روايــة يف 
األســبوع املاضــي فذكــرت أن النــي  وأاب بكــر  قــد ُوقيــا 
مــن الظلــم نوعــا مــا بســبب قرابتهمــا، وشــرحت األمــر، ولكــن 
بــالل تعــرض لظلــم مل يتعــرض ملثلــه النــي  وال أبــو بكــر 
. ومل ينكــر املصلــح املوعــود  أيضــا هنــا وقــوع الظلــم 
بمــا بــل قــال أبن مــا وقــع مــن الظلــم ببــالل مل يتعــرض ملثلــه 
أحــد آخــر. مث ذكــر حضرتــه تفصيــل هــذا الظلــم ومــن أي 

نــوع كان فقــال:
كان بــالل وحــده يُطــرح عــاري علــى الرمــال احلارقــة. تــرون 
أنكــم ال تســتطيعون أن متشــوا حفــاًة يف شــهر مايــو أو يونيــو 
ولكنــه كان يُطــرح علــى الرمــل احلــارق وكان الشــباب يقفــزون 
احلديديــة،  املســامر  ذات  األحذيــة  منتعلــن  صــدره  علــى 
آهلــة ســوى هللا وأن حممــدا  هنــاك  يقــول أبن  أن  وأيمرونــه 

)رســول هللا( كاذب.

أمجل انتقام عرفه التاريخ
بلهجتــه  يقــول  بــالل  بشــدة كان  يضربونــه  وعندمــا كانــوا 
احلبشــية: »أســهد أال إلــه إال هللا، أســهد أال إلــه إال هللا«. 

وعندمــا كانــوا يرضبونــه بشــدة كان بــالل يقــول بلهجتــه الحبشــية: »أســهد أال إلــه 

إال اللــه، أســهد أال إلــه إال اللــه«. وكان يــرد عليهــم قائــال: ميكنكــم أن تظلمــوين كــا 

تشــاءون، ولكــن مــا دمــُت قــد رأيــت أن اللــه واحــد فــأّن يل أن أقــول إن هنــاك أكــر 

به؟! مــن إلــه؟! ومــا دمــت أعلــم جيــدا أن محمدا رســول اللــه صــادق فــأّن يل أن أكذِّ
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وكان يــرد عليهــم قائــال: ميكنكــم أن تظلمــوين كمــا تشــاءون، 
ولكــن مــا دمــُت قــد رأيــت أن هللا واحــد فــأّن يل أن أقــول 
إن هنــاك أكثــر مــن إلــه؟! ومــا دمــت أعلــم جيــدا أن حممــدا 
رســول هللا صــادق فــأّن يل أن أكذِّبــه؟! فكانــوا يعــودون إىل 
طــوال شــهور  املنــوال  علــى ذات  احلــال  واســتمرت  ضربــه، 
قدميــه  يف  احلبــل  يربطــون  فكانــوا  الشــتاء  يف  أمــا  القيــظ. 
مث  ِجلــده.  فُيجــرح  مكــة  أزقــة  يف  احلجــارة  علــى  ويرونــه 
أيمرونــه أثنــاء اجلــّر أن ُيكــّذب حممــدا رســول هللا ويعــرتف 
آبهلــة ســوى هللا فــكان  يقــول: »أســهد أال إلــه إال هللا، 
أســهد أال إلــه إال هللا«. فلمــا دخــل مكــة جيــش املســلمن 
املؤلــف مــن عشــرة آالف فــال بــد أن يكــون قــد خطــر ببــال 
بــالل  أنــه ســيُنتقم اليــوم مــن أصحــاب تلــك النعــال الــي 
كانــت تطــأ صــدره، وال بــد أنــه ســيُنتقم لتلــك املظــامل الــي 
كانــت ُتصــّب عليــه بطريقــة وحشــية. ولكــن ملــا أصــدر النــي 
 قــرار العفــو العــام حبــق أهــل مكــة، فــال بــد أن يكــون قــد 
خطــر ببــال بــالل أنــه قــد ُعفــي عــن إخوهتــم وأقاربــم، وهــو 
أمــٌر جيــد بــال شــك، ولكــن مل يُنتَقــم يل. فــرأى النــي  أن 
هنــاك شــخًصا واحــًدا فقــط ميكــن أن يتــأذى بعفــوه ، وهــو 
بــالل، ألن الذيــن ُعفــي عنهــم ليســوا إخوتــه، وأن اإليــذاء 
الــذي عــان منــه هــو مل يذقــه غــره. فقــرر الرســول أن ينتقــم 
لبــالل أبســلوب ال يتنــاىف ومقــام النبــوة ويُثلِــج صــدر بــالل 

أيًضــا، فدعــا بلــواء بــالل أن يُنصــب، ليدخــل حتتــه زعمــاء 
مكــة  الذيــن كانــوا يطــأون صــدره منتعلــن األحذيــة، وكانــوا 
يرونــه بشــد احلبــل يف قدميــه ويطرحونــه علــى رمــال حارقــة.
فكأمنــا قــال هلــم رســول هللا )( أْن إذا كنتــم تطلبــون األمــان 

لكــم و ألوالدكــم فتحــت لــواء بــالل.
أرى أن الدنيــا منــذ ُخلقــت ومنــذ أن أُعطــي اإلنســان قــوة 
علــى الثــأر مــن غــره مل تشــهد مثــل هــذا االنتقــام العظيــم، 
عندمــا ُنصــب لــواء بــالل يف امليــدان أمــام الكعبــة وكان زعمــاء 
العــرب الذيــن كانــوا يدوســونه ابألقــدام وأيمرونــه أن ُيكــذب 
حممــدا رســول هللا - أيتــون أبهليهــم وأوالدهــم حتــت لوائــه 
  طلبًــا لألمــان، ميكنكــم أن تتصــوروا كــم كان قلــب بــالل
يقــول  بــالال كان  أن  بــد  . ال  فــداء رســول هللا  وروحــه 
عندئــذ يف نفســه: ال أدري مــا إذا كنــُت سأســتطيع أن أنتقــم 
مــن هــؤالء الكفــار أم ال؟ ولكــن هــا قــد انُتقــم يل نيابــة عــي 
حبيــث ُجعــل كل شــخص كانــت أحذيتــه تطــأ صــدري خيضــع 

أمامــي.
كان هــذا االنتقــام أفضــل وأعلــى ممــا كان مــن املمكــن أن 
ينتقــم بــه يوســف مــن إخوتــه، ألن يوســف عندمــا عفــا عــن 
النــي  أبيــه، ولكــن  قــد عفــا عنهــم مــن أجــل  إخوتــه، كان 
الــذي  أعمامــه وإخوتــه جلــر خاطــر خادمــه  عــن   عفــا 
كان ُيضــرب ابلنعــال. فليــس هنــاك وجــه مقارنــة بــن انتقــام 

ــره  ــن غ ــأر م ــى الث ــوة ع ــان ق ــي اإلنس ــذ أن أُعط ــت ومن ــذ ُخلق ــا من أرى أن الدني

ــام  ــدان أم ــالل يف املي ــواء ب ــب ل ــا نُص ــم، عندم ــام العظي ــذا االنتق ــل ه ــهد مث مل تش

ــذب  ــه أن يُك ــدام ويأمرون ــونه باألق ــوا يدوس ــن كان ــرب الذي ــاء الع ــة وكان زع الكعب

لوائــه طلًبــا لألمــان،  تحــت  بأهليهــم وأوالدهــم  يأتــون   - اللــه  محمــدا رســول 

. اللــه  فــداء رســول   وروحــه  بــالل  ميكنكــم أن تتصــوروا كــم كان قلــب 

”

”
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يوســف مقابــل هــذا االنتقــام.
هــذه الواقعــة وردت يف كتــاب الســياحة الروحانيــة، وذكــرت 
الواقعــة نفســها يف مقدمــة تفســر القــرآن الكــرمي أيضــا ولكــن 
بشــكل خمتصــر، وأذكــر ذلــك هنــا ألن بعــض النــاس يكتبــون 
أبن الواقعــة الفالنيــة قــد وردت يف مــكان آخــر وابختــالف 
كــذا، ولكنــي أقــول عــن هــذه الواقعــة املذكــورة يف موضعــن 
أال فــرق بينهمــا ســوى يف التفصيــل واالختصــار. ويســتخرج 
بعــض اإلخــوة نــكااًت لتوضيــح الفــروق بــن الواقعــة نفســها يف 
موضعــن. أمــا الواقعــة احلاليــة فقــد ذُكــرت يف ِكال املوضعــن 
انحيــة  ومــن  احلــادث  تفاصيــل  انحيــة  مــن  واحــدة  بصــورة 
النتيجــة أيضــا. أمــا مــا ذكــر هنــا يف مقدمــة تفســر القــرآن 

فهــو كالتــايل:
ســأل أبــو ســفيان رســوَل هللا  عمــا إذا كان أهــل مكــة يف 
 ابإليــاب،  الرســول  الســالح. وأجابــه  ألقــوا  إذا  مأمــن 
مبينــا أن مــن أغلــق عليــه اببــه فهــو آمــن. وهنــا تدخــل العبــاس 
قائــاًل: »ي رســول هللا. إن أاب ســفيان رجــل حيــب الفخــر، 
فاجعــل لــه شــيًئا«. قــال: »نعــم. مــن دخــل دار أيب ســفيان 
فهــو آمــن، ومــن دخــل املســجد احلــرام فهــو آمــن، ومــن ألقــى 
ســالحه فهــو آمــن، ومــن أغلــق عليــه اببــه فهــو آمــن، ومــن 

دخــل دار حكيــم بــن حــزام فهــو آمــن«.
وبعــد ذلــك اندى الرســول  أاب روحيــة الــذي كان قــد آخــى 
 بينــه وبــن العبــد احلبشــي بــالل وقــال اآلن أســلِّم رايــي 
فهــو  أيب روحيــة  رايــة  قــام حتــت  وأُعلــن »مــن  أليب روحيــة، 
آمن«. ويف نفس الوقت أمر بالال أن ميضى أمام أيب روحية 
منــادًي: »مــن قــام حتــت رايــة أيب روحيــة فهــو آمــن«. )هــذا 
أمــر إضــايف يف هــذا املقتبــس(. فيــا هلــا مــن حكمــة لطيفــة 
ينطــوي عليهــا أمــُر النــي  يف هــذا املقــام! فقــد كان أهــل 
مكــة يربطــون قدَمــي بــالل ابحلبــال ويرُّونــه يف أزقــة مكــة، 
فأزقــة مكــة مل تكــن آمنــة لبــالل بــل كانــت حمــل التعذيــب 

واالســتهزاء واإلهانــة. ختيَّــل النــي  مــدى رغبــة االنتقــام 
املتوقدة يف قلب بالل ذلك اليوم، وخطر بباله أن ال بد أن 
مُيكنــه رفيقــه الــويف مــن االنتقــام، ولكــن يف إطــار احلــد الــذي 
حدده اإلسالم. فلم ينتقم  لبالل بسلِّ السيوف وضْرب 
أعنــاق الذيــن اضطهــدوه، ولكنــه بــداًل مــن ذلــك، أعطــى 
اللــواء ألخــي بــالل، وكلــف بــالاًل مبهمــة عــرض الســالم علــى 
معذِّبيــه الســابقن حتــت اللــواء الــذي يرفعــه أخــوه. فمــا أروَع 
ذلــك االنتقــاَم! ومــا أمجلَــه! ولنتخيّــل صــورة بــالل وهــو ميشــي 
بــن يــدي أخيــه منــادًي بصــوت عــال: ي أهــل مكــة تعالــوا 
ثوائــر  فكانــت   الســالم،  فتنالــوا  أخــي  رايــة  حتــت  لتقومــوا 
االنتقــام ختمــد تلقائيــا يف قلبــه، وكان قــد أحــس أن االنتقــام 
الــذي حكــم لــه النــيُّ  بــه يســتحيل أن يكــون انتقــاٌم أروع 

وأمجــل منــه. 
مث يقــول ســيدان اخلليفــة الثــاين  عــن صــر ســيدان بــالل 
ومركــزه يــوم فتــح مكــة: هــذه املظــامل قــد ُصبَّــت علــى بــالل. 
فاالضطهــاد الــذي كان يتعــرض لــه بــالل يف مكــة قــد مــر 
بيانــه ســابقا أيضــا، وهــل تعرفــون كيــف أكــرم النــي  يــوم 
الــذي كان كبــار  احلبشــي  العبــد  ذلــك  بــالال،  مكــة  فتــح 
زعمــاء مكــة يرتاقصــون علــى صــدره! وكيــف انتقــم لــه مــن 
الكفــار! فقــد ســلَّم إىل بــالل لــواًء وأعلــن ألهــل مكــةأن إذا 
كانــوا يؤثــرون الســالمة مــن اهلــالك فليأتــوا حتــت لــواء بــالل، 
فــكأن بــالال اآلن أصبــح الطريــق الوحيــد الــذي يــب علــى 

”

ال بــد أن بــالال كان يقــول عندئــذ يف نفســه: ال أدري مــا 

ــار أم  ــؤالء الكف ــن ه ــم م ــتطيع أن أنتق ــُت سأس إذا كن

ــة عنــي بحيــث ُجعــل  ال؟ ولكــن هــا قــد انُتقــم يل نياب

كل شــخص كانــت أحذيتــه تطــأ صــدري يخضــع أمامــي.

”
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زعمــاء مكــة أن يســلكوه طلبــا للعفــو والنجــاة، فعليهــم أن 
خيضعــوا لســيادة بــالل مــع أن بــالال كان عبــدا،  أمــا هــم 

فكانــوا أســيادا.
يــد  إىل  الرايــة    النــي  نفســها ســواء ســلَّم  هــي  فالنتيجــة 
بــالل شــخصيا أو نصبهــا ابمســه أو ســلَّمها إىل أخيــه وأرفَقــه 
بــالال، فاحلــدث هــو نفســه مــع اختــالف بســيط يف بعــض 

التفاصيــل، وُتســتخرج النتيجــة نفُســها أيضــا. 
عــن ســيدان َعْبــُد اللَِّ بْــُن ُعَمــَر قَــاَل: »َكانَــِت اْلَعنــَـَزُة )الرمــح( 
حُتَْمــُل بـَــْنَ يَــَدْي َرُســوِل اللَِّ  يـَــْوَم اْلِعيــِد، حَيِْمُلَهــا بِــاَلٌل 
ــد بْــن ُعَمــَر قَــاَل: »َكاَن بِــاَلٌل حَيِْمــُل  اْلُمــَؤذُِّن«. وعــن حُمَمَّ
َــْوَم اْلِعيــِد َوااِلْسِتْســَقاِء«  َــْنَ يَــَدْي َرُســوِل اللَِّ  يـ َــَزَة بـ اْلَعنـ

  َِّوجاء يف روايٍة َأنَّ النََّجاِشيَّ احْلََبِشيَّ بـََعَث ِإىَل َرُسوِل الل
ثَــاَلَث َعنــَـزَاٍت، فََأْمَســَك النَّــِيُّ   َواِحــَدًة لِنـَْفِســِه، َوَأْعطَــى 
بْــَن اخلَْطَـّـاِب  ُعَمــَر  َوَأْعطَــى  َواِحــَدًة،  بْــَن َأيب طَالِــٍب  َعلِــيَّ 
َواِحَدًة، َفَكاَن ِباَلٌل مَيِْشــي بِِتْلَك اْلَعنـََزِة الَِّي أَْمَســَكَها َرُســوُل 
اللَِّ  لِنـَْفِســِه بـَــْنَ يَــَدْي َرُســوِل اللَِّ  يف اْلِعيَديْــِن: يـَــْوَم 
بـَــْنَ  فـَيـَرُْكُزَهــا  اْلُمَصلَّــى  أَيِْتَ  َحــىَّ  اأْلَْضَحــى،  َويـَــْوَم  اْلِفطْــِر 
َيَديْــِه، فـَُيَصلِّــي ِإلَيـَْهــا، مُثَّ َكاَن مَيِْشــي ِبَــا بــَـْنَ يَــَدْي َأيب َبْكــٍر 
بـَْعــَد َرُســوِل اللَِّ َكَذلِــَك وتذكــر الــروايت أن ســيدان بــالال 
كان قــد قصــد الشــام جماهــًدا بعــد وفــاة النــي . ويف روايــة 
 ، ،جــاء بــالل إىل أيب بكــر  أنــه بعــد وفــاة رســول هللا
  إين مسعــت رســول هللا ، فقــال: ي خليفــة رســول هللا
يقــول: »أفضــل عمــل املؤمــن اجلهــاُد يف ســبيل هللا« )فســأله 
ســيدان أبــو بكــر  عمــا يقصــده بكالمــه، فأعــرب بــالل 
عــن رغبتــه يف أن يرابــط يف ســبيل هللا حــى ميــوت، فناشــده 
أبــو بكــر البقــاء يف املدينــة، ال ســيما وأنــه تقــدم يف الســن 
واقــرتَب أجلــه، فأقــام بــالل مــع أيب بكــر حــى تــويف أبــو بكــر. 
فلمــا تــويف جــاء بــالل إىل عمــر  فقــال لــه كمــا قــال أليب 
بكــر، فــردَّ عليــه كمــا رد أبــو بكــر، فــأىب، وأصــرَّ علــى اخلــروج 

للجهــاد. فقــال لــه عمــر، إىل مــن أعهــد برفــع األذان بعــدك؟ 
فأمــر   ، النــي  أذَّن يف حيــاة  قــد  فقــال إىل ســعد. ألنــه 
ســيدان عمــر  ســعًدا أن يــؤذن وأوالَده بعــده، وأِذن لبــالل 

ابخلــروج للجهــاد إثــر إصــراره.    
وجنــد يف روايــة أخــرى حــوارًا بــن ســيدان بــالل وســيدان أيب 
بكــر رضــي هللا عنهمــا خبصــوص األذان كالتــايل: عــن موســى 
بــن حممــد عــن أبيــه أنــه ملــا مــات رســول هللا  كان بــالل 
يــؤذِّن، فــإذا قــال »أشــهد أن حممــداً رســول هللا » انتحــب 
النــاس يف املســجد، فلمــا ُدفــن رســول الّل  قــال لــه أبــو 
بكــر: أذِّْن. فقــال لــه: إن كنــت َأعتقَتــي ألن أكــون معــك، 
فلــك ذلــك، وإن كنــت أعتقتَــي لّل فخلِّــي ومــن أعتقتَــي لــه. 
. قــال: فــإين ال أؤذِّن ألحــد بعــد  فقــال: مــا أعتقتُــك إال للِّ
رســول الّل . قــال: فــذاك إليــك. قــال: فأقــام يف املدينــة 
 ، عمــر  ســيدان  عهــد  يف  الشــام  بعــوث  خرجــت  حــى 

فســار معهــم.
وحبســب الروايــة الــواردة يف ُأســد الغابــة قــال بــالل أليب بكــر 
وإن كنــت  فاحبســي،  لنفســك  أعتقتــي  إن كنــت   :
أعتقتــي هلل  فــذرين أذهــب إىل هللا  فقــال: اذهــب، 
فذهــب إىل الشــام، فــكان بــا حــى مــات. )معظــم الــروايت 
تقــول أبنــه مل يذهــب يف عهــد أيب بكــر  بــل ذهــب يف 
عهــد عمــر ( وقيــل: إنــه أّذن أليب بكــر  بعــد النــي 

. )أســد الغابــة(

"أما آن لك أن تزوران"
جــاء يف روايــة أن بــالاًل مــرة رأى النــي  يف منامــه وهــو 
يقــول: »مــا هــذه اجلفــوة ي بــالل؟! أمــا آن لــك أن تــزوران« 
ــا، فركــب إىل املدينــة )ألنــه كان يقيــم يف الشــام(  فانتبــه حزيًن
فأتــى قــر النــي  وجعــل يبكــي عنــده ويتمــرغ عليــه، فأقبــل 
لــه:  فقــاال  يقبلهمــا ويضمهمــا،  فجعــل  احلســن واحلســن، 
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ــَحر، فَعــال ســطح املســجد، فلمــا  نشــتهي أن تــؤذن يف السَّ
قــال:  فلمــا  املدينــة،  ارجتــت  أكــر«  أكــر، هللا  قــال: »هللا 
»أشهد أن ال إله إال هللا« زادت رجتها، فلما قال: »أشهد 
أن حممــًدا رســول هللا« خــرج النســاء مــن خدورهــن، فمــا رُئــي 
يــوم أكثــر ابكًيــا وابكيــة مــن ذلــك اليــوم. لقــد تذّكــر النــاس 

زمــن النــي  بــذا األذان فاضطربــوا.  
يف عهــد عمــر  حــن اســتأذنه بــالل  للجهــاد قــال 
لــه عمــر : مــا مينعــك أن تــؤذن؟! فقــال بــالل: إين أذَّنــت 
لرســول هللا  حــى قبــض، وأذنــت أليب بكــر حــى قبــض 
ألنــه كان ويل نعمــي وقــد مسعــت رســول هللا  يقــول: »ي 
بــالل، ليــس شــيٌء أفضــل مــن اجلهــاد يف ســبيل هللا«، فخــرج 
إىل الشــام جماهــًدا. وإنــه أذن لعمــر بــن اخلطــاب ملــا دخــل 
الشــام مــرة واحــدة، قــال الــراوي: فلــم يــر ابكيًــا أكثــر مــن 

ذلــك اليــوم. 
يذكــر  وهــو   -- املوعــود للمســيح  الثــاين  اخلليفــة  قــال 
األيم األخــرة مــن حيــاة بــالل : ذهــب بــالل  يف 
آخــر عمــره إىل الشــام )وذكــر املصلــح املوعــود  هنــا أن 
النــاس مــا كانــوا يزوجونــه، ولكــن كمــا ذكــرُت مــن قبــل أن 
بــالال تــزوج زوجــات ُكثــر، رمبــا كانــوا ال يزوجونــه لذهابــه إىل 
الشــام أو مل يكــن يــد زوجــة يف الشــام، ولكــن هنــاك روايــة 
تقــول أنــه تــزوج عــدة زوجــات يف حيــاة الرســول (. فنــزل 
وأخــوه بيتــا يف الشــام فقــال هلــم: قــد أتيناكــم خاطبــن، وقــد 

كنــا كافريــن، فهــداان هللا، وكنــا مملوكــن فاعتقنــا هللا، وكنــا 
فقريــن فأغنــاان هللا، فــإن تـَُزوِّجــوان فاحلمــد هلل، وإن تــردوان فــال 
حــول وال قــوة إال ابهلل، فزوجوهــا. كان قــد تــزوج مــن قبــل 
أيضــا، وميكــن أن تكــون الزوجــات الســابقات قــد توفّــن، أو 
مل توافــق إحداهــن علــى الذهــاب معــه إىل الشــام أو ميكــن أن 
يكــون بــالل أراد الــزواج يف الشــام، ولكــن رأيــُت مناســبا أن 
أوّضــح هنــا أنــه كان قــد تــزوج مــن قبــل، وإن كان املصلــح 
أن  أخــرى  روايت  تقــول  هنــا وكذلــك   كتــب  املوعــود 
النــاس مــا كانــوا يزّوجونــه، وهللا أعلــم ملــاذا كتــب ذلــك، علــى 

كلٍّ فإنــه طلــب الــزواج فزوجــوه وأقــام يف الشــام.
إن عمــر  يف عهــد خالفتــه ملــا دون الديــوان ابلشــام كان 
بــالل قــد خــرج إىل هنــاك، فأقــام بــا جماهــًدا، فقــال عمــر 
مــع أيب روحيــة، ال  قــال:  مــن جتعــل ديوانــك؟  لبــالل: إىل 
أفارقــه أبــًدا لألخــوة الــي كان النــي  عقــد بيــي وبينــه. 

نبذة عن نزاهة بالل وصدقه
بــن  عمــرو  قــال  وصدقــه،  بــالل  نزاهــة  عــن  روايــة  وهنــاك 
ميمــون: حدثــي أيب أن أخــا لبــالل كان ينتمــي إىل العــرب 
ويزعــم أنــه منهــم فخطــب امــرأة مــن العــرب فقالــوا إن حضــر 
بــالل زّوجنــاك، قــال فحضــر بــالل فقــال: أان بــالل بــن رابح 
وهــذا أخــي، وهــو امــرؤ ســوء ســيئ اخللــق والديــن، فــإن شــئتم 
أن تزوجــوه فزوجــوه وإن شــئتم أن تَدعــوه فَدُعــوه. فقالــوا: َمــن 

ــهد  ــال: »أشـ ــا قـ ــة، فلـ ــت املدينـ ــر« ارتجـ ــه أكـ ــر، اللـ ــه أكـ ــال: »اللـ ــا قـ فلـ

أن ال إلـــه إال اللـــه« زادت رجتهـــا، فلـــا قـــال: »أشـــهد أن محمـــًدا رســـول 

اللـــه« خـــرج النســـاء مـــن خدورهـــن، فـــا ُريئ يـــوم أكـــر باكًيـــا وباكيـــة مـــن 

ذلـــك اليـــوم. لقـــد تذكّـــر النـــاس زمـــن النبـــي  بهـــذا األذان فاضطربـــوا.  

”

”



        التقوى             أكتوبر  202020 

تكــن أخــاه نزّوجــه، فزوجــوه. )الســنن الكــرى للبيهقــي( 
البكــر جــاؤوا إىل رســول  بــي أيب  بــن أســلم أن  حــّدث زيــد 
هللا  فقالــوا: زوِّج أختنــا فــالاًن، فقــال هلــم: »أيــن أنتــم عــن 
بالل؟« مث جاؤوا مرًة أخرى فقالوا: ي رسول هللا، أنكح أختنا 
فــالاًن، فقــال: »أيــن أنتــم عــن بــالل؟« مث جــاؤوا الثالثــة، فقالــوا: 
أنكــح أختنــا فــالاًن، فقــال: »أيــن أنتــم عــن بــالل، أيــن أنتــم عــن 

رجــل مــن أهــل اجلنــة!« قــال: فأنكحــوه. )اتريــخ دمشــق(  
لقــد قلــت آنًفــا أن حضــرة املصلــح املوعــود قــد كتــب أن ســيدان 
بــالاًل مل يتــزوج، ويبــدو أنــه رمبــا كتــب ذلــك يف ســياق آخــر ال 
نعرفــه، إذ كان بــالل  متزوجــا، وهــذه الروايــة أيضــا تؤكــد 

ذلــك.

تضحيات اآلبء جيين مثارها األبناء
لقــد كتــب حضــرة مــرزا بشــر أمحــد يقــول: ذات مــرة جــاء 
للقــاء عمــر  يف عهــد خالفتــه، بــالٌل وأبــو ســفيان وغرهــا 
مــن أســياد مكــة الذيــن أســلموا عنــد فتحهــا )أقــول: يبــدو أن 
ذكــر بــالل يف هــذه اجلملــة تصحيــف(، واتفــق أن حضــر يف 
الوقــت نفســه بــالل وعمــار وصهيــب وغرهــم أيضــا للقــاء عمــر 
رضــي هللا عنهــم، وكان هــؤالء قــد كانــوا عبيــدا وفقــراء جــدا، 
ولكنهــم كانــوا مــن الذيــن أســلموا يف أوائــل اإلســالم. وملــا ُأخــر 
عمــر  بذلــك، دعــا للقائــه بــالال وغــره مــن هــؤالء الذيــن 
كانــوا عبيــًدا قْبــل أولئــك الزعمــاء. ويبــدو أن أاب ســفيان كانــت 
مــا زالــت فيــه بقيــة مــن نزعــة اجلاهليــة، فلمــا رأى هــذ املشــهد 
العــار؟  هــذا  نــرى  أن  استشــاط غضبــا، وقــال: أكان علينــا 
ننتظــر اللقــاء ويــؤذن هلــؤالء العبيــد قبلنــا. فلــم يلبــث ســهيٌل 
أن رّد علــى أيب ســفيان وقــال مــن املذنــب يف ذلــك؟ لقــد قــام 
حممــد  بدعوتنــا مجيًعــا إىل هللا تعــاىل، فســارع هــؤالء إىل 
تلبيــة ندائــه أمــا حنــن فتأخــران يف ذلــك، فلــم ال يفضَّــل هــؤالء 

علينــا؟ 
 وقــد ذكــر حضــرة املصلــح املوعــود   هــذه الواقعــة علــى 
النحــو التــايل مبينًــا مكانــة ســيدان بــالل : جــاء ســيدان عمــر 
العبيــد  للقائــه  فجــاء  مــرة،  ذات  خالفتــه  يف  مكــة  إىل   
الذيــن كانــوا ُيَــرُّون مــن النواصــي، واحــٌد تلــو اآلخــر. وكان 
يــوم عيــد، وكان أبنــاء كبــار أســياد مكــة قــد حضــروا  اليــوم 
عنــد عمــر  ليســلِّموا عليــه قبــل قــدوم هــؤالء العبيــد. ومــا 
الزعمــاء اجللــوس عنــد عمــر حــى حضــر  إْن اســتقر بــؤالء 
بــالل، وهــو الــذي كان يعيــش عبــًدا مــن قبــل، وكان النــاس 
يضربونــه، ويــرّون جســده العــاري مــن الثيــاب علــى األرض 
ذات احلصــى املدبــب، وكانــوا يلقــون علــى صــدره حجــرا ثقيــال 
جــدا ويقولــون لــه: قُــْل ســوف أعبــد الــالت والعــزى، ولكنــه 
كان يقــول يف كل مــرة: أشــهدا أال إلــه إال هللا. فلمــا رأى 
عمــر بــالال رضــي هللا عنهمــا قــال ألولئــك الزعمــاء: تنحــوا 
بــالل جملســه جــاء  أخــذ  فلمــا  لبــالل.  املــكان  قليــال وخلّــوا 
صحــايب آخــر مــن العبيــد، فقــال عمــر هلــؤالء الزعمــاء أتخــروا 
جــاء  حــى  طويــل  وقــت  ميــض  ومل  لفــالن.  وأفســحوا  قليــال 
صحــايب آخــر مــن العبيــد، فمــا كان مــن ســيدان عمــر  إال 
أن قــال هلــؤالء الزعمــاء كالســابق: تنحــوا قليــال وأفِســحوا لــه. 
وألن هللا تعــاىل كان يريــد إذالل هــؤالء الزعمــاء، فــكان ِمــن 
صــدف القــدر أن حضــر يومهــا عنــد عمــر مثانيــة أو عشــرة مــن 
هــؤالء الصحابــة الذيــن كانــوا يف األصــل مــن العبيــد واحــًدا 
بعــد اآلخــر، فظــل عمــر  أيمــر هــؤالء الزعمــاء يف كل مــرة، 

قائــال: تنّحــوا قليــال وأفســحوا اجملــال هلــذا القــادم.
يف تلــك األيم مل تكــن تبــى قاعــات كبــرة، وإمنــا كانــت هنــاك 
غــرف بســيطة ال تســع أانســا كثريــن، فلمــا امتــألت الغرفــة 
ابلصحابــة الذيــن ُعتقــوا اضطــر هــؤالء الزعمــاء إىل اجللــوس 
يف مــكان األحذيــة. فلــم يطيقــوا هــذا اخلــزي، فخرجــوا مــن 
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اجمللــس علــى الفــور، وقالــوا فيمــا بينهــم: مل نــر يومــا أشــدَّ خــزًي 
مــن هــذا! فهــؤالء العبيــد الذيــن كانــوا خيدموننــا قــد ُأجلســوا يف 
صــدر اجمللــس وُأجــران علــى اجللــوس يف اخللــف حــى وصلنــا 
مــكان األحذيــة، وذقنــا الــذل واهلــوان أمــام اجلميــع! فلمــا مســع 
كالَمهــم أحُدهــم الــذي كان أكثرهــم ذكاًء قــال: ال شــك أننــا 

قــد لقينــا اخلــزي واهلــوان اليــوم، ولكــن الســؤال: مــن 
هــو املســؤول عــن ذلــك؟ عندمــا كان آابؤان 

  وإخواننــا يضربــون ويــؤذون رســول هللا
يْفدونــه  العبيــد  هــؤالء  وأصحابَــه، كان 
أبرواحهــم، أمــا وقــد صــار احُلكــم حملمــد 
رســول هللا  اآلن، فَمــن ذا الــذي هــو 

هــل   ، أتباعــه  عنــد  ابإلكــرام  األحــق 
أم   ، تؤذونــه  الذيــن كنتــم  أنتــم  يكرمونكــم 

ُيكرمــون هــؤالء العبيــَد الذيــن كانــوا يضحــون أبرواحهــم 
يف ســبيل اإلســالم؟ ولذلــك فــإن هــؤالء العبيــد أحــق ابلتكــرمي 
فبســبب  اليــوم؟  املعاملــة  هــذه  مــن  تشــتكون  فلمــاذا  منــا، 
تصرفــات آابئنــا مل نتلــق املعاملــة الــي تلقاهــا هــؤالء العبيــد. 
فأدركــوا األمــر الواقــع عندمــا شــرحه هلــم هــذا الشــخص الفطــن 
مــن بينهــم، فقالــوا فيمــا بينهــم: لقــد أدركنــا احلقيقــة، ولكــن 
هــل مــن عــالج هلــذه اإلهانــة أم ال؟ ال شــك أن آابءان قــد 
ارتكبــوا ذنبــا كبــرا، ولكــن هــل مــن كفــارة هلــذا الذنــب تغســل 
وصمــة العــار هــذه عــن جباهنــا. وبعــد مــداوالت قالــوا: ال 
جنــد حــال لذلــك، مث قــرروا مجيعــا وقالــوا: تعالــوا نســأل ســيدان 
عمــر عــن عــالج هــذه الوصمــة. فلمــا رجعــوا إليــه كان اجمللــس 
قــد انفــضَّ وذهــب الصحابــة كلهــم، فقالــوا لعمــر : لقــد 
جئنــاك نستشــر يف األذى الــذي تعرضنــا لــه يف جملســك هــذا 
اليــوم. فقــال عمــر : ال تســتاؤوا مــي، إهنــم صحابــة رســول 
هللا )(، وكان يلســهم يف صــدر جملســه دائمــا، ومــا كان 

يل إال أن أجلســهم فيــه. ال شــك أنكــم قــد أتذيتــم كثــرا فيمــا 
فعلــُت، لكــي كنــت مضطــرا. فقالــوا: حنــن نــدرك اضطــرارك، 
لكنــا جئنــا نســألك فقــط: هــل مــن ســبيل إىل غســل هــذا 

العــار؟ 
وهــل هنــاك مــاء ميكــن بــه غســل هــذه الوصمــة. كان ســيدان 
عمــر  يعــرف مــا كان عليــه آابء هــؤالء الشــباب مــن 
شــأن وشــوكة وهيبــة، فلمــا مســع قوهلــم اغرورقــت 
ــر كيــف تــردى هــؤالء مــن  عينــاه، حيــث فكَّ
العليــاء بســبب آاثمهــم، فغلبــت عليــه الرقــة 
حــى مل يســتطع أن ييبهــم ابللســان، وإمنــا 
أشــار بيــده إىل الشــام حيــث كان املســلمون 
يقاتلــون جيــوش قيصــر الــروم، وكان  يعــي 
أن وصمــة العــار هــذه لــن متحــى إال إذا شــاركتم يف 
ذلــك القتــال وضحيتــم أبرواحكــم. فخرجــوا مجيعــا مــن فورهــم 
وركبــوا رحاهلــم متوجهــن انحيــة الشــام، وخيــران التاريــخ أنــه مل 
يرجــع أيٌّ منهــم حيًّــا. هكــذا حمــا هــؤالء بدمائهــم الزكيــة وصمــة 

عــاٍر تلطَّخــْت بــا جباههــم نتيجــة أفعــال آابئهــم.
 إًذا فــأواًل ال بــد مــن تقــدمي التضحيــات لنيــل املكانــة العاليــة، 
يضحــون  الذيــن  أن  اجلميلــة  اإلســالم  تعاليــم  مــن  واثنيــا 
ويكونــون مــن األوفيــاء مــن البدايــة، فلهــم املكانــة العليــا يف كل 
حــال، ولــو كانــوا مــن العبيــد أو مــن أي عــرق ونســل، وقــد 
بوأهــم اإلســالم هــذه املكانــة عــن جــدارة واســتحقاق، وهــذه 
املكانــة يناهلــا كل إنســان، أي كان، بغــض النظــر عــن كونــه 
غنيًّــا أو فقــرًا. فالذيــن يضّحــون، ويكونــون أوفيــاء، ويضحــون 
أبرواحهــم، ويبذلــون كلَّ غــال ورخيــص، هــم الذيــن ينالــون 

هــذه املكانــة الرفيعــة. 
إن ذكــر ســيدان بــالل  ال يــزال جــاري، وســوف أتناولــه 

ابلبيــان فيمــا بعــد إن شــاء هللا تعــاىل.



من
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خــالل مــا منــر بــه منــذ قــرون مــن أحــداث ومــا نطالعــه 
منذ عقود من أخبار؛ ميكننا صياغة تعريف للعنصرية 
علــى  عــرق  أو  جنــس  أو  طائفــة  بتفــوق  االعتقــاد  أبهنــا 
الطوائــف أو األجنــاس أو األعــراق األخــرى، والعنصريــون 
إذ يفرتضــون أهنــم أرفــُع مقاًمــا مــن غرهــم، يعتقــدون بضــرورة 
تفــوق غرهــم،  وامتيــازاٍت خاصــة  علــى حقــوٍق  حصوهلــم 
وال يوجــد دليــل علمــيٌّ قَــطٌّ يســاند دعــاوى التفــوق هــذه، 
علــى الرغــم مــن أن مفكريــن مشــهورين اعتقــدوا يف مســألة 
تفــوق عــرق وتــدين آخــر، مثــل اإلنكليــزي »ديفيــد هيــوم«، 

واألملــاين »إميانويــل كانــط«، والفرنســي »آرثــر غوبينــو«.. 
غــر أن مثــل هــذه اآلراء العنصريــة ثبــت هتافتهــا يف هنايــة 
وال  وكانــت  االنتشــار،  واســعة  آفــة  والعنصريــة  املطــاف. 
تــزال ســبًبا يف خلــق مشــكالٍت اجتماعيــٍة مدمــرة بســبب 
دعــاوى التفــوُّق العنصــري لتســويغ التمييــز والطبقيــة والنزعــة 

االســتعمارية وصــواًل إىل اإلابدة اجلماعيــة.

؟ هل يولد الطفل عنصريًّ
يولــد الطفــل دون أن تربطــه بعاملــه اجلديــد وجمتمعــه األول 
أيــة روابــط مــن نــوع خــاص، عــدا رابطتــه الغريزيــة أبمــه، 
وهــو إىل اآلن ليــس جديــرًا بلقــب »إنســان« حــى يتصــف 
جبملة من الصفات الي تؤهله لالخنراط يف جمتمعه الصغر 
أواًل -أي أســرته- ومــن مث جمتمعــه األوســع احمليــط. ومــن 
األمــور الــي ترســخ صفــة اإلنســانية لــدى ذلــك الضيــف 
اجلديــد، أن أيلــف مــن حولــه ويســتأنس بــم، وال يكــون 

الُعْنُصِريَُّة ُمَقاِبَل

ُعوِب  َتَعاُرِف الشُّ
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هــذا إال بــدوام االتصــال، فهــذا الطفــل لــن يشــعر ابأللفــة 
املعتــادة جتــاه هــؤالء الذيــن ال يتواصــل معهــم بكثــرة، ذلــك 
ألن املســاملة طبيعــة فطريــة، ومــن النــادر أن يولــد الطفــل 
عدوانيًّــا، اللهــم إال حتــت أتثــر عوامــل وراثيــة أو بيئيــة غــر 
ســوية، »والقــوة الطبعيــة يف الطفــل املماثلــة هلــذا اخلُلُــق 
)أي ُخُلق املســاملة(، والي تصر بعد التعديل ُخُلًقا، هي 
األلفــة.. أي االســتئناس. والظاهــر أن اإلنســان يف حالتــه 
الطبعيــة، قبــل أن ميلــك القــدرة علــى التعقــل، ال يســتطيع 
أن يفهــم معــى الســلم وال حقيقــة احلــرب، إال أنــه يتمتــع 
عندئــذ أيضــا بعــادة االســتئناس والوفــاق،  وهــذا هــو املنبــع 
خللــق املســاملة«1.. علــى أيــة حــاٍل ينبغــي إدراك أن الوليــد 
كــي يرتقــى إىل مســتوى اإلنســانية، عليــه أن يتحلــى خبُلــق 
املســاملة، وهــذا لــن يتأتــى إال بعــد أن أيلــف َمــن حولــه 
ويســتأنس بــم. وخــالل فــرتات االســتئناس األوىل، ومــع 
ازديد مــا يشــاهده الطفــل مــن أشــخاص وأشــياء، يشــرع 
يف عملية التصنيف، حيث ُيصنِّف األشــخاص واألشــياء 
مــن حولــه، فُيدِخــل كل مــا يشــاهده حتــت تصنيــف مــا 
وشــيئا  مجــادات(،   نبــااتت،  حيــواانت،  )أشــخاص، 
فشــيئا أتخــذ عمليــة التصنيــف هــذه يف التفــرع والتشــعب، 
فالناس بدورهم -عنده -  ُيَصنَّفون إىل )ذكور، إانث(، 
وَهلُّــَم جــرًّا، ومــع كل عمليــة تشــعب يف التصنيــف حُيــدد 

الطفــل مكانــه مــن هــذا التصنيــف الــذي صنعــه بنفســه، 
وابلتدريــج تتضــح لــه هويتــه، فيبــدأ يف البحــث اجلــاد عمَّــن 
تشــبه هويُتهــم هويتَــه، ويلتمــس االندمــاج يف جمموعــات 
تشــاركه اهتماماتــه، كتشــجيع فريــق معــن لكــرة القــدم، 
ومن مث يبادل مشــجعي فريقه املشــاعر اإليابية، بينما ال 
يقابــل مشــجعي الفــرق األخــرى ابملشــاعر ذاهتــا، انهيــك 

عــن مشــاعر العــداء والكراهيــة أحيــاان.
األمــر  واقــع  يف  العنصريــة  آفــة  منشــأ  أن  إذن  فالواضــح 
مث  وتثقيفهــا  صقلهــا  ُأســيء  فطريــة  طبيعــة  ســوى  ليــس 
توجيههــا خــالل رحلــة التشــعيب املشــار إليهــا آنفــا، ومــا 
ينطبــق علــى هويــة تشــجيع  فريــق كــرة القــدم ينطبــق بنفــس 
الدينيــة، والثقافيــة، إىل  القوميــة،  اهلويــة  التفاصيــل علــى 

آخــر قائمــة اهلــويت املتوقعــة.

مجال الختالف
ابلغــة،  وذلــك حلكمــة  خمتلفــن،  تعــاىل  خلقنــا هللا  لقــد 
ذلــك أن اختالفنــا يضمــن لنــا البقــاء يف هــذا العــامل مــن 
حيــث تلبيــة حاجــات بعضنــا البعــض، فلــو افرتضنــا أن 
أفــراد اجملتمــع كلهــم ميتهنــون حرفــة النجــارة، فمــن ســيؤدي 
أعمــال احلــدادة والطــب والزراعــة والبنــاء وغــر ذلــك؟! 
فاختــالف احلِــرف منــوذج نســوقه لبيــان ضــرورة االختــالف 

ــاء عــى  ــاء بن ــه البق ــا ب ــم ليضمــن لن ــم العلي ــدره الحكي ــر ق ــا إذن أم اختالفن

ــس،  ــوزه ذاك، والعك ــذا يح ــده ه ــا يفتق ــه، ف ــات إخوان ــا حاج ــة كل من تلبي

وينــدر يف هــذا العــامل أن نجــد شــخًصا واحــًدا أو شــعًبا واحــًدا حائــزًا عــى كافــة 

ــا بحيــث ال يجــد حاجــة إىل غــره مــن األشــخاص أو الشــعوب. املزاي

”

”
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بــن النــاس يف كل شــيء، ومــا يســري علــى النــاس أفــرادا 
بـَيـْنـَُهــْم  َقَســْمَنا  ﴿حَنْــُن  وأَُمـــًما،  مجاعــاٍت  عليهــم  يســري 
نـْيَــا َوَرفـَْعنَــا بـَْعَضُهــْم فـَــْوَق بـَْعــٍض  َمِعيَشــتـَُهْم يف احْلَيَــاِة الدُّ
ْــٌر  َدَرَجــاٍت لِيـَتَِّخــَذ بـَْعُضُهــْم بـَْعًضــا ُســْخرِيًّ َوَرمْحَــُة َربِّــَك َخيـ
ممَـّـا َيَْمُعــوَن﴾2.. فــكل إنســان أيًّ كانــت صفتــه ُمســخَّر 
عظيمــة  شــبكة  ضمــن  حولــه  مــن  النــاس  مــن  لطائفــة 
متداخلــة العالقــات، وتلــك الشــبكة هــي الــي تؤلــف كيــان 
اإلنســانية كلــه، وهــي تشــبه إىل حــد بعيــد فكــرة الشــبكة 
الغذائيــة القائمــة بــن الكائنــات العضويــة بعالقــة اآلكل 

واملأكــول.

اإلعالن األول لألخوة اإلنسانية
االرتــداد إىل اخللــف يُنظــر إليــه عــادة كأمــر مذمــوم وتصــرف 
عــن  أننــا يف ســياق حديثنــا  إال  غــر مســتحب،  رجعــي 
العنصريــة نفضــل الرجــوع قــروان عديــدة إىل الــوراء، حيــث 
العصــر الوســيط الــذي شــهد أول منظومــة إعــالانت عامليــة 
تؤصــل األخــوة يف اإلنســانية، األمــر الــذي كان منعدمــا 

ابتــااًت قبــل ذلــك. 
ففــي القــرن الســابع امليــالدي وعلــى خــالف مــا اعتادتــه 
كافة شعوب األرض من قبل، انطلقت الدعوة اإلسالمية 

مــن أم القــرى مســتهدفة مجهورهــا احملــدد يف البيــان اآلت: 
يًعــا﴾3،  مجَِ ِإلَْيُكــْم  اللَِّ  َرُســوُل  ِإيّنِ  النَّــاُس  أَيُـَّهــا  َي  ﴿قُــْل 
ودون أن تقتصــر تلــك الدعــوة علــى جنــس أو عــرق أو 
قوميــة أو شــعب بعينــه كمــا كان الوضــع ســابًقا، وعلــى 
مســتوى التطبيــق مل يكــن يف أركان الديــن أيــة فواصــل بــن 
النــاس، فالــزكاة والصدقــات جُتمــع ليســتفيد منهــا الفقــراء 
قوميتــه:  أو  دينــه  عــن  منهــم  أي  ســؤال  واملســاكن دون 
َعَليـَْهــا  َواْلَعاِملِــَن  َواْلَمَســاِكِن  لِْلُفَقــرَاِء  الصََّدقَــاُت  َــا  ﴿ِإمنَّ
اللَِّ  َســِبيِل  َويف  َواْلَغارِِمــَن  الّرِقَــاِب  َويف  قـُُلوبـُُهــْم  َواْلُمَؤلََّفــِة 
ُ َعِليــٌم َحِكيــٌم﴾4، فعجبًــا  ــِبيِل َفرِيَضــًة ِمــَن اللَِّ َواللَّ َوابْــِن السَّ
هلــذا التعليــم الراقــي الــذي خيصــص قســًما مــن مــال املســلم 
إلعانــة غــر املســلم وســداد دينــه! مث أيت ركــن حــج البيــت 
احلــرام، ليكــون حــداًث عامليًــا يُعــى ابلنــاس مجيعــا، ﴿َوِإْذ 
َجَعْلَنــا اْلبـَْيــَت َمثَابَــًة لِلنَّــاِس َوأَْمًنــا﴾5، فالبيــت احلــرام مثابــة 
للنــاس، كل النــاس، وهــو أمــان للمســتجر بــه، وإن كان 
غــر مســلم.. هــذا هــو التعليــم املــدون بغــض النظــر عــن 
الواقــع املغايــر. فالشــاهد أن اإلعــالن اإلســالمي العاملــي 
لألخــوة اإلنســانية هــو إعــالن قــدمي عمــره أكثــر مــن أربعــة 

عشــر قــراًن.
القــرن  يف  صــدر  اإلنســانية  األخــوة  ملبــدأ  إعــالن  فــأول 

فــأول إعــالن ملبــدأ األخــوة اإلنســانية صــدر يف القــرن الســابع امليــالدي )مــن خــالل البعثــة 

النبويــة املحمديــة(.. لكــن إحقاقــا للحــق فــإن عــدم صــدور إعــالن عاملــي ماثــل قبــل القــرن 

الســابع ال يقــدح يف عظمــة رســاالت اللــه تعــاىل املتواليــة يف النــزول عــى النــاس منــذ آالف 

ــن الكامــل واملصــدق  ــن الحنيــف هــو الدي الســنني.. والحكمــة يف هــذا األمــر هــي أن الدي

لجميــع الديانــات فاقتــى تدبــر اللــه املحكــم أن ينفــرد دينــه األخــر مبيــزات عديــدة. 

”

”
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الســابع امليــالدي )مــن خــالل البعثــة النبويــة احملمديــة(.. 
لكــن إحقاقــا للحــق فــإن عــدم صــدور إعــالن عاملــي مماثــل 
قبــل القــرن الســابع ال يقــدح يف عظمــة رســاالت هللا تعــاىل 
الســنن..  آالف  منــذ  النــاس  علــى  النــزول  يف  املتواليــة 
واحلكمــة يف هــذا األمــر هــي أن الديــن احلنيــف هــو الديــن 
تدبــر هللا  فاقتضــى  الــديانت  الكامــل واملصــدق جلميــع 

احملكــم أن ينفــرد دينــه األخــر مبيــزات عديــدة. 
املتقدمــن  آراء  مــن  شــيًئا  املقــام  هــذا  يف  نــورد  أن  نــود 

املســلمن، كالقاضــي  ومفكــري  علمــاء  يب مــن  أ
صاعــد  بــن  أمحــد  بــن  صاعــد  القاســم 
األندلســي، املتوىف عام 462هـ، وكان أجنب 

وكتابــه  األندلســي،  حــزم  ابــن  اإلمــام  تالميــذ 
»طبقــات األمــم« يُعــدُّ يف رأي بعــض احملققــن 

ول إبداًعــا غــر مســبوق، ألنــه ابختصــار  أ
يف  للبحــث  ُمكــرَّس  كتــاب 
ابمتيــاز6.  الثقافيــة  األنثروبولوجيــا 

األندلســي كتابــه  صاعــد  ابــن  افتتــح  لقــد 
وإن  األرض  شــعوب  مجيــع  أن  علــى  ابلتأكيــد 

اختلفــت أخالقهــم وصورهــم ولغاهتــم إال أهنــم ينتمــون 
إىل نــوع واحــد، هــو نــوع اإلنســان7، وهنــا علينــا إدراك 

ا  جــدًّ مصطلــح حديــث  هــو  »اإلنســانية«  مصطلــح  أن 
نســبًيا. رمبــا يبــدو مــا ذكــره ابــن صاعــد األندلســي معلومــة 
اتفهــة _عنــد البعــض _  يف عصــران هــذا الــذي تقدمــت 
غــر  هــذا  أن  إال  اإلثنوغرافيــا،  علمــاء  اكتشــافات  فيــه 
صحيح، ال ســيما إذا عقدان مقارنة بن ما ذكره القاضي 
األندلســي الــذي عــاض يف القــرن احلــادي عشــر امليــالدي 
وما ذكره »ديفيد هيوم« يف القرن الثامن عشــر امليالدي، 
امليــالدي.  عشــر  التاســع  القــرن  يف  غوبينــو«  »آرثــر  مث 

حيــث كان الفكــر األورويب يف عصــر النهضــة قــد اختــذ 
ســبيله حنو الردة اإلنســانية يف هذا اجملال حتديًدا. وهلذا ال 
نســتغرب أن يظهــر مــن جهــة الشــرق خــالل القــرن 19م 
مــن يعــدل امليــزان يف هــذه القضيــة، ويعيــده إىل نصابــه 
الصحيــح، فقــد أوضــح حضــرة مــرزا غــالم أمحــد القــاديين 
يف رســالته العربيــة مــا نصــه: »... أن بــي آدم كشــخص 
واحــد.. بعضهــم كالــرأس والقلــب والكبــد واملعــدة والكليــة 
وأعضــاء التنفــس، وهــم ســروات نــوع اإلنســان، وبعضهــم 
كأعضــاء أخــرى ...« 8، فمــن احلمــق البــنِّ بعــد هــذا 
عــرق  بــن  أحــد  يفاضــل  أن  اإليضــاح 
وعــرق، فاملفاضلــة بــن األعــراق ســتكون 
األعضــاء،  بــن  كاملفاضلــة 
عينيــه  يفضــل  ملــن  وعجبًــا 
علــى أذنيــه! أو ميكنــه ببســاطة 
إمنــا  منهمــا؟!  أي  عــن  التخلــي 
العالقــة احملمــودة بــن األعــراق هــي مــا 
فــكل  املتبــاَدل،  ابلتســخر  القــرآن  مســاه 
قــوم يتفــوق يف جمــال يســفيد منــه األقــوام 
بــن  االتصــال  مبــدأ  انتفــى  وإال  اآلخــرون، 
األمــم وتكاملهــا، إهنــا النبــوءة القرآنيــة العظيمــة 
﴿َوِإَذا النُـُّفوُس ُزوَِّجْت﴾9. فمما يُلحظ جبالء أن اإلسالم 
اندى ابلتعايــش مــع االعتــزاز ابالختــالف الطبيعــي الــذي 
خلقنــا هللا تعــاىل عليــه، وهــو االختــالف الــذي يعلنــا يف 
حاجــة ماّســة إىل االســتعانة مبــن هــم خمتلفــون عنــا، إنــه 
اختــالف يــزرع الوحــدة الــي تؤصــل فينــا عقيــدة وحدانيــة 
خالقنــا عــز وجــل.. ﴿َي أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكــْم ِمــْن ذََكــٍر 
َوأُنـْثَــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعواًب َوقـََبائِــَل لِتـََعاَرفُــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْنــَد 

َخبِــٌر﴾10 َعِليــٌم  اللََّ  ِإنَّ  أَتـَْقاُكــْم  اللَِّ 

”
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عنصرية القرن الادي والعشرين
وهــذه  متفاوتــة،  بدرجــات  ولكــن  عنصريــون،  مجيعنــا 
حقيقــة علينــا مواجهتهــا ابإلقــرار بــا أوال، مث التعامــل معهــا 
مبوضوعيــة اثنًيــا، فعلــى األقــل مل يتخلــص العــامل هنائيًّــا مــن 
املمارســات العنصريــة القائمــة علــى أســاس اللــون، وتكفــي 
األمريكيــة  املتحــدة  الــواليت  يف  األخــرة  األحــداث 
دليــال قائًمــا علــى أن اجملتمــع األمريكــي الــذي يّدعــي أنــه 
الراعــي الرمســي للعدالــة يف العــامل مل يتخلــص متاًمــا مــن هــذا 
مــن  املواطــن  مقتــل  مــع  أعراضــه  بــدت  والــذي  املــرض، 

أصــول أفريقيــة »جــورج فلويــد«، وقبلــه املواطنــة 
»بــروان تيلــور«، وكالهــا لقــي حتفــه 

علــى يــد عناصــر الشــرطة. وقــد 
إىل  االنتبــاه  الكثــرون  لفــت 
إحصائيــات مفزعــة حلــاالت 
توثــق انعــدام املســاواة، الــذي 
تعيشــه النســاء األمريكيــات 
مــن أصــول أفريقيــة. وحبســب 

مركــز مكافحــة األمــراض، فــإن 
األمريكيــات مــن أصــول أفريقيــة 

أكثــر  أثنــاء احلمــل،  للمــوت  عرضــة 
بثــالث مــرات مــن األمريكيــات البيضــاوات. 

كمــا أهنــن يعانــن ظلًمــا كبــرًا يف األجــور مقارنــة بغرهــن، 
إذ تشــر إحصاءات مركز التقدم األمريكي إىل أن النســاء 
األمريكيــات مــن أصــول أفريقيــة يكســن 61 ســنتا مقابــل 
كل دوالر كســبه رجــل أبيــض، خــالل عــام 2017  11.

غايــة القــول أننــا مل نتخلــص مــن عنصريتنــا جتــاه بعضنــا 
مــن  العصــر  هــذا  يف  أحــرزانه  ممــا  الرغــم  علــى  البعــض 
معــارف يف شــى اجملــاالت، وعلــى الرغــم مــن أن اإلنســانية 

بقوانــن  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  عصورهــا،  أزهــى  تعيــش 
حقــوق اإلنســان، يبقــى أصــل العنصريــة متمثــاًل يف شــعور 

العنصــري أبنــه األفضــل مــن غــره.
تفهــم  ظروفًــا  القادمــة  األيم  حتمــل  رمبــا  يــدري!  ومــن 
الشــعوب مــن خالهلــا أهنــا عاجــزة عــن العيــش يف عزلــة 
عــن غرهــا، فمــى حيــن ذلــك اليــوم؟! عســى أن يكــون 

قريبـــــًـا!
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يُعــجُّ العــامل بســاكنيه مــن خمتلــف األعــراق واألدين 
والثقافــات واللغــات، فإنــه أيًضــا يعــج بشــيء مــن 

الفوضــى النامجــة عــن تعصــب كل لعرقــه أو ثقافتــه.. 
ونــرى أن ســطح البســيطة يتألــف مــن ســبع قــارات يُقســمها 
قاطنوهــا مــن النــاس إىل أكثــر مــن مائــي دولــة، ويف كل دولــة 
تشــيع نــرة الســيادة الوطنيــة واألمــن القومــي ومــا إىل ذلــك، ويف 
بعــض األحــوال تعلــو تلــك النــرة إىل مســتويت متطرفــة ليعتقــد 
أصحابــا أن عائلتهــم وقبيلتهــم وأمتهــم وعرقهــم مــن صنــف 
خمتلــف متاًمــا عــن اآلخريــن، لــذا ال نســتغرب تعصــب أدولــف 

هتلــر للجنــس اآلري ومناداتــه بتميــز أصحــاب الــدم األزرق! 
ال نريــد الرتكيــز علــى منــوذج عنصريــة هتلــر بعينــه، ولكــن الكثــر 
أدن  اآلخــرون  بينمــا  متفــوق  أن جمتمعهــم  يــرون  النــاس  مــن 
الكراهيــة  شــكل  والغطرســة  الكــريء  هــذه  درجة. وتتخــذ 
والشــجار مث احلــروب الــي تــؤدي إىل تدمــر الســالم العاملــي.

إذا نظــران إىل اتريــخ اجلنــس البشــري، فمــن الواضــح أن الســبب 
اجلــذري للصــراع واحلــرب هــو الكــريء.  ونتيجــة هــذه الغطرســة 
والكــريء قتــل قابيــل هابيل. لقــد نشــبت العديــد مــن احلــروب 
يف اتريخ البشرية بسبب هذا الفخر الذي ال معى له. وسواء 
كان الفخر عرِقيًّا أو إقليميًّا، فهو مبثابة سم قاتل للمجتمع.. 
لقــد أحــدث مقتــل مواطــن أســود "جــورج فلويــد" يف الــواليت 
املتحــدة قبــل أيم علــى يــد أفــراد الشــرطة حالــة مــن الفوضــى 
العارمــة واالحتجاجــات ضــد هــذا الظلــم يف مجيــع أحنــاء البــالد 
ويف خمتلــف دول العــامل.  يطالــب املتظاهــرون بوضــع حــد منــذ 
الســود  حيــاة  قضيــة  الســود، وأصبحت  معاملــة  لســوء  قــرون 

Black Lives Matter   توجًهــا قائمــا يف مجيــع أحنــاء العــامل.

العنصرية
الّسم القاتل

للمجتمعات

راجه أطهر قدوس   - نيجيريا

الداعية:

كما

         المساواة                        العدل  



        التقوى             أكتوبر  282020 

 كل البشر سواء 
الســلوك  لقواعــد  ملدونــة كاملــة  جامــع  اســم  هــو   اإلســالم 
اإلنســاين الصــاحل واألمثــل علــى مســتوى العــامل وتســتحق أن 

مجعــاء. لإنســانية  قــدوة  تُتخــذ 
وأمــا تلــك العوملــة الــي ينــادون بــا منــذ عقــود دون أن يتمكنــوا 
مــن فرضهــا. فقــد أراد أصحابــا  بفــرض منــوذج عوملتهــم حمــَو 
ثقافــات  مــن  ومعهــم  عنهــم  خيتلــف  أن  شــأنه  مــن  مــا  كل 
وأدين، بينمــا وفًقــا لإســالم، فجميــع البشــر متســاوون نظــرًا 
إىل وحــدة املصدر، وكمــا قــال هللا تعــاىل يف القــرآن الكــرمي:  
﴿َي أَيُـَّهــا النَّــاُس اتَـُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة 
َوَخلَــَق ِمنـَْهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـُْهَمــا رَِجــااًل َكثِــرًا َوِنَســاًء َواتَـُّقــوا اللََّ 
َرِقيبًــا﴾ )1(  َعَلْيُكــْم  ِإنَّ اللََّ َكاَن  َواأْلَْرَحــاَم  بِــِه  َتَســاَءُلوَن  الَـّـِذي 
وقــال أيضــا: ﴿َي أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكــْم ِمــْن ذََكــٍر َوأُنـْثَــى 
َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعواًب َوقـََبائِــَل لِتـََعاَرفُــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْنــَد اللَِّ أَتـَْقاُكــْم 

خلقنــا  مصــدر  فــإذا كان   )2( َخبِــٌر﴾  َعِليــٌم  اللََّ  ِإنَّ 
األول واحــًدا، فمــا الداعــي لتعــايل أيٍّ منــا 

لكافــة  حقيقــة  وأي  اآلخــر؟!  علــى 
دعــاوي التفــوق العرقــي عــر التاريــخ؟! 
وغبــاء..  ومحــق  جهــل  حمــض  إنــه 
املعيــار الوحيــد لألفضليــة يف نظــر هللا 

هــو التقــوى.
أَتـَْقاُكــْم  اللَِّ  ِعْنــَد  َأْكَرَمُكــْم  ﴿ِإنَّ 

ُجعلــت  وإمنــا   )3( َخبِــٌر﴾  َعِليــٌم  اللََّ  ِإنَّ 
والعــرق  اللــون  يف  الظاهريــة  االختالفــات 

وغرهــا هلــدف آخــر، وهــو أن يكتســب اإلنســان مزيــة 
حتديد هويته والتعريف بنفســه حن يعلم أن له كينونة مســتقلة 
عمــن ســواه، وهــو عضــو فاعــل مؤثــر يف اجملتمــع مــن حولــه..  
كما أنكــر نبينــا احلبيــب حممــد  كل صــور ومظاهــر العنصريــة 
القوميــة واللونيــة وغرهــا، ونظــرًا إىل خطــورة هــذا املوضوع فقــد 
تناولــه  يف خطبــة الــوداع موصًيــا مجيــع األمــة بقولــه : "َي 

اَل  َأاَل  َواِحــٌد  َأاَبُكــْم  َوِإنَّ  َواِحــٌد  َربَُّكــْم  ِإنَّ  َأاَل  النَّــاُس  أَيُـَّهــا 
َفْضــَل ِلَعــَريبٍّ َعلَــى َأْعَجِمــيٍّ َواَل ِلَعَجِمــيٍّ َعلَــى َعــَريبٍّ َواَل أِلَمْحَــَر 
َعلَــى َأْســَوَد َواَل َأْســَوَد َعلَــى َأمْحَــَر ِإالَّ اِبلتَـّْقــَوى" )4( ولنــا أن 
  النبيــن  خــامت  ســيدان  أعلــن  فحــن  قليــاًل،  وراءان  ننظــر 
وصيتــه تلــك يف خطبــة الــوداع، وحّضنــا علــى نبــذ كل مظهــر 
ســائدة يف  عملــة  العنصريــة  العنصريــة، كانــت  مظاهــر  مــن 
كل البقــاع، ومــا كانــت حــرب لتنشــب إال ليســتعبد املنتصــر 

ويســرتقَّه.. املهــزوم 
يــوم  الواقــع  يف    الكــرمي  الرســول  شــكلت كلمــات  لقــد 
خطبــة الــوداع منــارة يهتــدي بضوئهــا العــامل اجلديــد اآلخــذ 
يف التشــكل. هذا هــو التعليــم اإلهلــي الــذي مــن خاللــه ميكــن 

إدارة نظــام هــذا العــامل أبفضــل طريقــة ممكنــة.  

واقع العنصرية البغيض
لقــد أصبــح التحيــز العنصــري حقيقــة ُمــرة يف العــامل 
اليــوم بفضــل مــا وصــل إليــه عــامل اإلنســانية 
نظــري،  ولــو  أخالقــي،  مســتوى  مــن 
بعنصريتــه  يتفاخــر  امــرأً  جنــد  فقلمــا 
تــرى  ال  إنــك  بــل  اآلخريــن،  ضــد 
مــن يتعامــل بعنصريــة إال مــن وراء 
ســتار وليــس بشــكل معلــن، فعلــى 
حتــرتم  قوانــن  منظومــة  هنــاك  األقــل 
والعنصــري يف  املســاواة،  فكــرة  وتراعــي 
الوضــع الطبيعــي هــو خــارج عــن القانــون.  
عندمــا أصــدر ســيدان الرســول الكــرمي  تعليمــه بشــأن 
التمييــز بــن النــاس يف اللــون أو اجلنــس أو العــرق، مل يكــن 
جــرت  واقعيــة  أحــداث  مــن  بــل  فــراغ،  مــن  انشــًئا  تعليمــه 
  علــى األرض بــن الصحابــة الكــرام أنفســهم، فقــدم النــي
الــدرس العملــي ليســتفيد منــه الصحابــة والنــاس مــن بعدهــم 
املشــهورة يف  القصــة  يتذكــر  منــا  كافــة، وال شــك أن كثــرًا 

”
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كتــب احلديــث، فَعــْن اْلَمْعــُروِر بْــِن ُســَوْيٍد قَــاَل: »َمــَرْراَن أبَِيب 
َذرٍّ اِبلرَّبَــَذِة َوَعَلْيــِه بـُــْرٌد َوَعلَــى ُغاَلِمــِه ِمثـْلُــُه. فـَُقْلنَــا: َي َأاَب َذرٍّ 
َــْنَ  ــِي َوبـ ــاَل: ِإنَّــُه َكاَن بـَْي ــْو مَجَْعــَت بـَيـْنـَُهَمــا َكانَــْت ُحلَّــًة. فـََق َل
ــِه،  ُــُه أِبُمِّ ــُه َأْعَجِميَّــًة فـََعيَـّْرت ــْن ِإْخــَواين َكاَلٌم، وََكانَــْت أُمُّ َرُجــٍل ِم
َذرٍّ  َأاَب  َي  فـََقــاَل:    النَّــِيَّ  فـََلِقيــُت    النَّــِيِّ  ِإىَل  َفَشــَكاين 
ِإنَـّـَك اْمــُرٌؤ ِفيــَك َجاِهِليَّــٌة.  قـُْلــُت: َي َرُســوَل اللَِّ َمــْن َســبَّ 
ِفيــَك  اْمــُرٌؤ  ِإنَـّـَك  َذرٍّ  َأاَب  َي  قَــاَل:  َوأُمَّــُه.  َأاَبُه  َســبُّوا  الّرَِجــاَل 
ُ حَتْــَت أَْيِديُكــْم فََأْطِعُموُهــْم  َجاِهِليَّــٌة، ُهــْم ِإْخَواُنُكــْم َجَعَلُهــْم اللَّ
ــْم  ممَّــا أَتُْكُلــوَن َوأَْلِبُســوُهْم ممَّــا تـَْلَبُســوَن َواَل ُتَكلُِّفوُهــْم َمــا يـَْغِلبـُُه
فَــِإْن َكلَّْفُتُموُهــْم فََأِعيُنوُهــْم« )5(.. وَمــن منــا ينســى يــوم فتــح 
مكة حن أصعد الني  بالال بن رابح احلبشي إىل سطح 
البيــت احلــرام ليصــدح بنــداء التوحيــد، وهــو مــن كان ابألمــس 
يتجلــى  أنــه ال    وبرهــن  مكــة!  أبيــدي عنصريــي  يُعــّذب 
توحيــد هللا إال بعــد اجتثــاث العنصريــة مــن علــى وجــه األرض.

املظلة الواقية من كل مظاهر العنصرية
دحض اإلسالم مجيع أشكال التعصب والعنصرية واجلاهلية، 
فقــد قــال تعــاىل يف حمكــم تنزيلــه: ﴿َي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل 
َيْســَخْر قــَـْوٌم ِمــْن قــَـْوٍم َعَســى َأْن َيُكونـُـوا َخيــْـرًا ِمنـُْهــْم َواَل ِنَســاٌء 
ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْرًا ِمنـُْهنَّ َواَل تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َواَل 
ميَــاِن َوَمــْن ملَْ  ــَد اإْلِ ــَس ااِلْســُم اْلُفُســوُق بـَْع ـَـُزوا اِبأْلَْلَقــاِب بِْئ تـََنابـ
يـَتُــْب فَُأولَئِــَك ُهــُم الظَّاِلُمــوَن﴾ )6( . فــألن التقــوى هــي منــاط 
التفضيــل، وهــي أمــر خمفــي ال يطلــع عليــه إال هللا العليــم اخلبــر 
)عز وجل(، ليس ألحد احلق يف أن يتفاخر على من سواه، 

فليــس أحــد يعلــم مــن أتقــى ِمــن َمــن! واألمــر ذاتــه ابلنســبة 
لألمــم والشــعوب.

أين تكمن خطورة العنصرية؟
ال  والوحــدة  أهنــا  العنصريــة  دعــاوى  خطــورة  مكمــن  إن 
جتتمعــان، وحيثمــا وجــدت إحداهــا زالــت األخــرى، وإذا كان 
هللا تعــاىل قــد أمــران ابلوحــدة حفظًــا للقــوة وصيانــة لألمــة، فمــن 
الطبيعــي أن ينهــاان صراحــة وضمنــا عــن كل ممارســة عنصريــة 

قــد تفتــت عضــد وحدتنــا وقوتنــا.. 
وهذا ما بينه هللا تعاىل يف كتابه العزيز بقوله: 

﴿َأِطيُعــوا اللََّ َوَرُســوَلُه َواَل تـََناَزُعــوا فـَتـَْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب رحُِيُكــْم 
أيضــا:  تعــاىل  وقــال   )7( الصَّاِبرِيــَن﴾  َمــَع  اللََّ  ِإنَّ  َواْصــِرُوا 
نِْعَمــَة اللَِّ  َواذُْكــُروا  تـََفرَّقُــوا  َواَل  يًعــا  حِبَْبــِل اللَِّ مجَِ ﴿َواْعَتِصُمــوا 
َعَلْيُكــْم ِإْذ ُكنـْتُــْم َأْعــَداًء فَأَلَّــَف بــَـْنَ قـُُلوِبُكــْم فََأْصَبْحتُــْم بِِنْعَمتِــِه 
ِمنـَْهــا  فَأَنـَْقذَُكــْم  النَّــاِر  ِمــَن  ُحْفــَرٍة  َشــَفا  َعلَــى  وَُكنـْتُــْم  ِإْخــَوااًن 
ُ َلُكــْم آَيتِــِه َلَعلَُّكــْم تـَْهتَــُدوَن﴾ )8( ىف هــذه  ُ اللَّ َكَذلِــَك يـُبـَــنِّ
اآليــة الكرميــة أمــران هللا تعــاىل أن نكــون واحــًدا كاجلســد وال 
يذكــر فيهــا أي لــون أو عــرق أو قبيلــة، فــأّي فضيلــة ي تــرى 
يف أن يكــون اإلنســان متعجرفًــا علــى أســاس طبقتــه أو لونــه 

أو عرقــه؟!

---------
1. )النساء: 2(     2 و 3 . )احلجرات: 14(    

4.)مسند أمحد،كتاب ابقي مسند األنصار(   5. )صحيح مسلم،كتاب اإلميان(

6. )احلجرات: 12(   7. )األَْنفال: 47(  8. )آل عمران: 104(

ــة  ــة واللوني ــة القومي ــر العنرصي ــور ومظاه ــد  كل ص ــب محم ــا الحبي ــر نبين كا أنك

ــا  ــوداع ... "يَ ــة ال ب ــه  يف خِطِ ــد تناول ــًرا إىل خطــورة هــذا املوضوع فق ــا، ونظ وغره

ــيٍّ  ــَى أَْعَجِم ــَرِبٍّ َع ــَل لَِع ــٌد أاََل اَل َفْض ــْم َواِح ــٌد َوإِنَّ أَبَاكُ ــْم َواِح ــاُس أاََل إِنَّ َربَّكُ ــا النَّ أَيَُّه

ــَوى"  ــَر إِالَّ ِبالتَّْق ــَى أَْحَم ــَوَد َع ــَوَد َواَل أَْس ــَى أَْس ــَر َع ــَرِبٍّ َواَل أِلَْحَم ــَى َع ــيٍّ َع َواَل لَِعَجِم

”

”
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سيدنا 

ُعَمُر الَفاُروُق  

 َوَعْبَقِريَُّتُه اإِلَداِريَُّة َوااِلْقِتَصاِديَُّة

أحمد دانيال عارف  - فرنسا

كلما

”

فكــران يف ملــوك العــامل العظمــاء، غالبًــا مــا يتبــادر 
إىل الذهــن اســم واحــد - اإلســكندر األكــر. وهــو 
يســتحق هــذه الســمعة ألســباب بديهيــة، ولكــن كثريــن ال 
يدركــون أن هنــاك شــخصية أخــرى مهمــة يف التاريــخ، وأهــم 
مــن العديــد مــن امللــوك ذوي النفــوذ مــن كل النواحــي. هــذا 
الرجــل ُكتــب عنــه، وُدّرَِســت ســرته حينًــا، وأُغفلــت أحيــااًن 
أخــرى، وُســبَّ اترًة، وُمــدح اترًة، ، وأســيء فهمــه حــى مــن 

رعيتــه. والشــخصية املعنيــة ليســت ســوى عمــر الفــاروق بــن 
اخلطــاب ، اخلليفــة الثــاين للرســول . وخــالل توليــه هــذا 
املنصــب بــن عامــي 634 و644 م، اتســمت أعمالــه يف 

خدمــة اإلســالم ابحلكمــة وبُعــد النظــر.
يف الواقــع، وبنفــس الــروح الرائــدة الــي امتــاز بــا النــي حممــد 
 وورثهــا ألصحابــه، أتســران ســرة حضــرة عمــر الفــاروق 
وفكــره، وجتعلنــا يف حــال مــن اإلعجــاب واالنبهــار. ولكــي 
التنميــة االقتصاديــة  مــدى عظمــة إجنازاتــه يف جمــال  نــدرك 
أو إعــادة توزيــع الثــروات، يــب علــى املــرء أن يفهــم ســياق 

عصــره. 

فن اإلدارة الُعَمرِيَّة
خــالل هــذه الفــرتة املضيئــة مــن التاريــخ، حدثــت تطــورات 
لإســالم،  الســريع  اجلغــرايف  االنتشــار  صاحبــت  ضخمــة 

              فراسة                      اقتصادية 





31

فلـــوال اإلســـالم، ملـــا كان عمـــر الفـــاروق األكـــر. فاإلســـالم هـــو الـــذي صـــاغ 

شـــخصيته وذكاءه، واإلســـالم هـــو مـــن قـــدم لعمـــر األســـوة الحســـنة 

التـــي يحـــذو حذوهـــا ممثلـــة يف شـــخصية خاتـــم النبيـــني ، مـــا مكنـــه 

يف نهايـــة املطـــاف مـــن إحـــداث الثـــورة االقتصاديـــة الثانيـــة لإلســـالم. 

”

”
القدميــة.  اإلمراطــوريت  اهنيــار  علــى حســاب  الــذي كان 
علــى  فقــط  الضــوء  نســلط  أن  الظلــم  فمــن  ذلــك،  ومــع 
أن  ننســى  أال  علينــا  وقبــل ســرد جناحاتــه،  إجنازاتــه كفــرد. 
شــخصيته مل تكــن هــي الــي ســاعدته علــى إجــراء مثــل هــذه 
اإلصالحــات االقتصاديــة العظيمــة. فلــوال اإلســالم، ملــا كان 
عمــر الفــاروق األكــر. فاإلســالم هــو الــذي صــاغ شــخصيته 
وذكاءه، واإلســالم هــو مــن قــدم لعمــر األســوة احلســنة الــي 
حيــذو حذوهــا ممثلــة يف شــخصية خــامت النبيــن )(، ممــا 
االقتصاديــة  الثــورة  إحــداث  مــن  املطــاف  هنايــة  يف  مكنــه 

لإســالم.  الثانيــة 
إمراطوريتــان  كانــت  امليــالدي  الســابع   القــرن  خــالل 
قويتــان تتامخــان شــبه اجلزيــرة العربيــة، البيزنطيــة مــن الغــرب، 
والساســانية مــن الشــرق. إن اجملتمــع اإلســالمي الناشــئ يف 
تلــك البقعــة القاحلــة مــن العــامل كانــت أخبــاره مــلء مســع 
وبصــر هاتــن اإلمراطوريتــن، ممــا دفعهمــا، كالًّ علــى حــدة، 
الــذي  الناشــيء  الصغــر  اجملتمــع  ذلــك  لتدمــر  التعبئــة  إىل 
ال يبغــي إال العيــش بــدوء وســالم. وهكــذا دخــل اجملتمــع 
العظمــى  القــوى  مــع  الناشــئ يف صــراع مباشــر  اإلســالمي 

آنــذاك. 

هنــاك حكمــة تقــول مــا مفــاده أن مــن احلماقــة أن ختــوض 
دولــة، مهمــا بلغــت قوهتــا يف الظاهــر، حــراًب خارجيــة وهــي 
هــذه  لــدى  يكــن  مل  مــا..  ظلــم  مــن  الداخــل  يف  تعــاين 
سياســية. كانــت  أو  اجتماعيــة  عدالــة  أيــة  اإلمراطــوريت 
الســلطة يف أيــدي امللــوك واحلاشــية واإلقطاعيــن، وكان عامــة 
النــاس يرزحــون حتــت نــر الظلــم والطغيــان. لقــد كان هــذا 
حتديــدا هــو الســبب الرئيــس يف اهنيــار تلــك اإلمراطــوريت، 
قبــل أن يُعــزى الســبب إىل قــوة جيــش املســلمن، ألن جيــش 
املســلمن مل يكــن قــويًّ أصــاًل، إذا مــا قســنا القــوة مبقيــاس 
العــدة والعتــاد حتديــدا، كانــت النتيجــة متوقعــة، إذا مــا أخــذان 
يف االعتبــار احلــال املزريــة للجبهــة االجتماعيــة الداخليــة لــكل 
مــن الفــرس والــروم.. فعلــى اجلبهــة الروميــة، ســقطت دمشــق 
يف عام 636 بعد سلسلة من املعارك. وعندما وصل خالد 
رحــب  الفــرات،  إىل  اجليــش،  قائــد  ، وكان  الوليــد  بــن 
بــه العــرب املســيحيون يف ســوري. وقــد عقــد معاهــدة مــع 
الشــعب أال يتعــرض فيهــا اليهــود أو املســيحيون لالضطهــاد، 
وأن حريــة الديــن ومحايــة النــاس مكفولتــان. كمــا قبــل عــرب 
الشــام املســلمن برتحــاب،  ال ســيما بعــد أن ضاقــوا ذرًعــا 

ابلقمــع البيزنطــي والضرائــب الفاحشــة.
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”

 ويف مصــر وبعــد إســقاط حصــن اببليــون، احتفــظ املنتصــرون 
املســلمون ابإلدارة البيزنطيــة، ومل يطــردوا املســؤولن األقبــاط 
املســيحين  علــى  أخــف  ضريبــة  وفرضــت  مناصبهــم.  مــن 

واليهــود، ومل يــر أحــد علــى التحــول عــن دينــه. )1(
وعلــى اجلبهــة الفارســية، وبعــد أن حقــق املســلمون جناحــات 
أبــرم  الــروم،  مســتعمرات  يف  أحــرزوه  ملــا  مماثلــة  عســكرية 
املســلمون معاهــدات مــع املــدن الفارســية مماثلــة للــي عقدوهــا 

يف املســتعمرات البيزنطيــة. )2(
وللحفاظ على وحدة اجملتمع اجلديد املفتوح، حافظ سيدان 
دخلهــا  الــي  البلــدان  يف  احملليــة  اإلدارات  علــى    عمــر 
املســلمون وعــن والة فقــط؛ ممــا حــدَّ مــن التوتــر والشــقاق. 
بشــكل عــام، كان هنــاك دعــم ســاحق لقيادتــه، وهــذا أبقــى 
اجملتمــع موحــًدا. )3( وقــد عــززت هــذه الوحــدة إدارتــه وجتنبــت 

النزاعــات الداخليــة.
 

ملكية األرض
اجملتمــع  يف  تغــرات  اإلســالمية  اإلمراطوريــة  توســع  جلــب 
اإلســالمي اســتلزمت رؤيــة جديــدة يف التعامــل مــع القضــاي 
االقتصادية. وقد جتلى أبرز مثال على رقي الفكر االقتصادي 
لــدى ســيدان عمــر يف رؤيتــه مللكيــة األرض كعامــل مــن عوامــل 
اإلنتــاج. والواقــع أن حضرتــه  كان يــرى أنــه إذا اســتخدمت 
االقتصــادي،  النشــاط  لبنــة  بشــكل صحيــح، كوهنــا  األرض 

فإهنــا ســتولد الثــروة وتدفــع عجلــة التجــارة. )4(
بعد الفتوحات، دعا احملاربون املسلمون إىل توزيع أرض العراق 
والشــام بينهــم وفًقــا للعــرف الســائد آنــذاك يف تقاســم غنائــم 
احلــرب. ولكــن كان لســيدان عمــر   رأي آخــر، وتلخــص 
رأيــه يف أن أتميــم األرض، خــر مــن تفتيتهــا إىل إقطاعيــات، 
ويظــل حــق االنتفــاع بــا يف أيــدي مالكيهــا األصليــن، علــى أن 

يدفعــوا ضريبــة األرض الصاحلــة للزراعــة )اخلــراج( ســواء زرعــت 
أم مل تــزرع. واعتُــر أن ذلــك يزيــد مــن فائــدة األرض كوســيلة 

إنتــاج، لتدفــع منهــا رواتــب اجلنــود املســلمن. 
كانــت مــوارد األراضــي الــي فتحهــا املســلمون مــن شــأهنا أن 
فيــه  يصبــح  إقطاعــي،  جمتمــع  إىل  اإلســالمي  اجملتمــع  حتــول 
احملاربــون أرســتقراطين ميلكــون كل األراضــي اجلديــدة وابلتــايل 
كل الثــروة اجلديــدة. كان حضــرة عمــر يعلــم بفراســة املؤمــن 
أن توزيــع األراضــي علــى اجلنــود املســلمن ســيخلق طبقــة مــن 
املــالك اجلــدد الذيــن ســيكونون مبــرور الوقــت عبئــا وعالــة علــى 

االقتصــاد املزدهــر. 
لكــن ســيدان عمــر   عــارض ذلــك بشــدة واختــذ خطــوة 
إصالحيــة مل يســبقه إليهــا أحــد قبلــه، فقــد ألغــى حــق امللكيــة 
الدائــم، واحتفــظ للمالكــن القدامــى حبــق االنتفــاع الدائــم مــا 
أدوا للدولــة حقهــا، وغــّر نظــام ملكيــة األراضــي أبكملــه يف 
اآليت  إىل  أشــار  ذلــك،  ولتريــر  اإلســالمية.  اإلمراطوريــة 
القرآنيــة املتعلقــة بتوزيــع الثــروة اجلديــدة، وخلــص إىل أنــه أيً 
كانــت طريقــة التوزيــع املعتمــدة يــب أن متنــع تــداول الثــروة بــن 
ُ َعلَــى َرُســولِِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرى فَِللَّــِه  األغنيــاء فقــط: ﴿َمــا أَفَــاَء اللَّ
ــِبيِل َكــْي  َولِلرَُّســوِل َولِــِذي اْلُقــْرىَب َواْليـََتاَمــى َواْلَمَســاِكِن َوابْــِن السَّ
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وقــد تجــى أبــرز مثــال عــى رقــي الفكــر االقتصــادي لــدى ســيدنا 

ــع أن  ــاج. والواق ــل اإلنت ــن عوام ــل م ــة األرض كعام ــه مللكي ــر يف رؤيت عم

الخليفــة كان يــرى أنــه إذا اســتخدمت األرض بشــكل صحيــح، كونهــا 

ــة التجــارة. ــع عجل ــروة وتدف ــا ســتولد ال ــة النشــاط االقتصــادي، فإنه لبن

”

”   ــًة بــَـْنَ اأْلَْغِنَيــاِء ِمْنُكــْم﴾ )5( مل يشــأ حضرتــه اَل َيُكــوَن ُدوَل
إهــدار حــق األجيــال القادمــة يف الرفاهيــة، وفًقــا للخليفــة عمــر 
 مــن أجــل رفاهيــة اجليــل احلــايل. ونُقــل عنــه: »لــو وزعــت 
األراضــي ملــا تــرك شــيء ملــن ســيأت بعدكــم وســيجد أن األرض 
قــد وزعــت وورثــت. )6( وبعبــارة أخــرى، فــإن توزيــع األراضــي 
حمــدودة  ضريبيــة  إيــرادات  لــه  ســيكون  اجلنــود  بــن  اجلديــدة 
وابلتــايل احلــد مــن قــدرة الدولــة علــى إنشــاء نظــام الضمــان 
االجتماعــي الــذي كان ســيدان عمــر   قــد نــوى تطبيقــه. 
إذا أمعنــا النظــر الكتشــفنا أوجــه تشــابه بــن اخلــراج والفكــرة 
 LVT: Land( األراضــي  قيمــة  لضريبــة  احلديثــة  االقتصاديــة 
اإليــرادات  زيدة  إىل  الفكــرة  هــذه  وتســعى    )Value Tax

فــرض رســوم ســنوية علــى قيمــة األرض.  العامــة عــن طريــق 
والواقــع أن فــرض الضرائــب علــى األراضــي يُنظــر إليــه اآلن يف 
كافــة دول العــامل املتقــدم علــى أنــه إجــراء عملــي تنمــوي واٍع، 
حيفــظ حــق الدولــة لتســتمر يف تقدميهــا خدماهتــا، كمــا تشــجع 
أصحــاب حــق االنتفــاع مــن األراضــي علــى اســتخدام األرض 
أبكــر قــدر ممكــن مــن اإلنتاجيــة. إن ضريبــة قيمــة األرض، 
حســب النظريــة االقتصاديــة، حماولــة مباشــرة جلمــع الضرائــب 
ممــا يســميه االقتصاديــون تقليــديًّ ابلضريبــة العقاريــة الــي تعــود 
فائدهتــا علــى اجملمــع ككل وحتــول دون تكديــس العقــارات مــن 

مبان وأراض يف يد فئة واحدة من الناس ﴿... َكْي اَل َيُكوَن 
ــاِء ِمْنُكــْم﴾ ـَـْنَ اأْلَْغِنَي ــًة بـ ُدوَل

إن أتكيــد ســيدان عمــر  علــى كفــاءة اســتخدام األراضــي 
كوســيلة لإنتــاج جتلــى مــن خــالل تشــجيعه علــى اســتصالح 
األراضــي القفــر، فقــد أعلــن مبــدأ مفــاده أن »مــن حييــي أرًضــا 
ميتة يصبح مالكها«. )7(  كما يسقط حق االنتفاع املمنوح 
مــن قبــل إذا أهــل امــرؤ أرضــه أو هجرهــا لـــ 3 ســنوات و "إذا 
النــاس، واســتخدموا  مــن  أو جمموعــة  جــاء شــخص آخــر، 
اجلــزء املهجــور، فلــه أو هلــم حــق املطالبــة مبلكيــة ذلــك اجلــزء." 

)8(

وســالمة  إدارة  علــى  ا  جــدًّ حريًصــا    عمــر  اخلليفــة  كان 
اخلزينــة. وقــال إنــه يــدرك أن ســوء اإلدارة، إذا مســح بــه مــرة 
ــا مــن  واحــدة، ســيتجاوز الســيطرة يف يــوم مــن األيم. وانطالًق
هــذا املبــدأ، فقــد عــن أمنــاء اخلزينــة بعنايــة فائقــة، فلــم خيــرت 
ســوى مــن ال غبــار علــى نزاهتهــم وأمانتهــم. ومــن اخلطــوات 
اهلامــة األخــرى الــي اختذهــا مــن أجــل اإلدارة الســليمة للخزينــة 
هــو عــدم وضعهــا مــع الســلطة التنفيذيــة يف يــد مســؤول واحــد. 
اخلزائــن  عــن  املســؤولون  املوظفــون  يكــون  األمصــار،  ففــي 
للضرائــب  جامــع  ِمصــر  لــكل  وكان  الــوالة،  عــن  مســتقلن 
مســؤول عــن جبايــة اخلــراج، ومســؤول آخــر عــن بيــت املــال(.
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”

توزيع الثروة
وفيمــا يتعلــق بتوزيــع األمــوال الســائلة Liquid Money، وهــي 
العامــل الثــاين يف الرفــاه االقتصــادي، جنــد أن هــذا األمــر قــد مت 
العنايــة بــه بطريقتــن رئيســيتن. األوىل كانــت مــن خــالل نظــام 
الــزكاة كمــا كان قــرره القــرآن، أمــا الثانيــة فكانــت نظــام الرواتــب 
الــذي أدخلــه اخلليفــة عمــر . فــكان ينبغــي أن تنفــق إيــرادات 
الــزكاة بطريقــة معينــة حمــددة يف القــرآن الكــرمي حيــث يســتفيد 

منهــا، فوزعــت الــزكاة يف ضــوء التعليــم القــرآين:
ـَـا الصََّدقَــاُت لِْلُفَقــرَاِء َواْلَمَســاِكِن َواْلَعاِملِــَن َعَليـَْهــا َواْلُمَؤلََّفِة  ﴿ِإمنَّ
ــِبيِل  السَّ َوابْــِن  اللَِّ  َســِبيِل  َويف  َواْلَغارِِمــَن  الّرِقَــاِب  َويف  قـُُلوبـُُهــْم 

ُ َعِليــٌم َحِكيــٌم﴾ )9(.  َفرِيَضــًة ِمــَن اللَِّ َواللَّ
نظــام  فكانــت  اجملتمــع  يف  الثــروة  لتوزيــع  الثانيــة  األداة  أمــا 
الرواتــب الــذي أدخلــه اخلليفــة عمــر . وكانــت مــن نوعــن: 
األجــور النقديــة واألجــور العينيــة. وقــد أســس البنيــة االجتماعيــة 
اجلديــدة علــى مبــدأ التسلســل اهلرمــي اإلســالمي مــن خــالل 
وكانــت  الرواتــب«  »ديــوان  ابســم  يعــرف  أصبــح  مــا  إنشــاء 
مســؤولية هــذا الديــوان توزيــع الرواتــب وفــق نظــام هرمــي علــى 
أســاس الســابقة يف اإلســالم. فمــن ســبق إســالمه علــت مرتبتــه 
وراتبــه؛ فمــن انضمــوا إىل اإلســالم قبــل معركــة بــدر، حصلــوا 
( أي أعلــى ممــن أســلموا  علــى )5000 درهــم لــكل منهــم ســنويًّ

 .) بعــد فتــح مكــة )3000 درهــم لــكل منهــم ســنويًّ
وأنشــئ نظام مماثل لتوزيع الرواتب يف املقاطعات. واســتند هذا 
النظــام أيًضــا إىل اتريــخ املشــاركة األوىل يف التوســع اإلســالمي. 
فالذيــن قاتلــوا يف املعــارك املبكــرة تلقــوا رواتــب أعلــى مــن الذيــن 
انضمــوا يف وقــت الحــق، بعــد أن كانــت معظــم املعــارك قــد 
كســبت. كانــت هنــاك ثــالث فئــات: الذيــن شــاركوا يف أوىل 
معارك التوسع )أهل األيم(؛ الذين شاركوا يف معركة القادسية 

احلامســة )أهــل القادســية(؛ واملتأخــرون )الــروادف(. 

عمر رائد نظام الرعاية الجتماعية
مل ينــس حضرتــه ببصرتــه النافــذة النســاء والرضــع مــن يــوم 
والدهتــم، فخصــص لــكل امــرأة ورضيــع حصــة قدرهــا 200 
و100 درهــم علــى التــوايل. )10( وعــالوة علــى هــذا الراتــب 
النقدي، فقد حظي الرضع حبصة شهرية اثبتة من الغالل. 
ولــدى بلوغــه ســنة واحــدة، حيصــل علــى راتــب قــدره 200 
، ولــدى بلــوغ ســن الصبــا، يتلقــى كل طفــل  درهــم ســنويًّ
300 درهــم ســنوي. وقــد حظــي اليتامــى برواتــب أعلــى، إذ 
ابإلضافــة إىل مــا حصــل عليــه أقراهنــم، مُينــح األوصيــاء علــى 
بــم. وكانــت كســوة  االعتنــاء  نظــر  أجــًرا  اليتامــى  هــؤالء 
اليتامــى وتعليمهــم وإيوائهــم واجبًــا يقــع علــى عاتــق الدولــة. 
وهكــذا نقــول إن اخلليفــة عمــر   كان رائــًدا يف نظــام 
الرعايــة االجتماعيــة، والــذي مل يســتطع جماراتــه يف ذلــك 
حــى السياســيون األكثــر تقدميــة اليــوم. وليســت العدالــة 
عنــد اخلليفــة عمــر  جمــرد شــعور نظــري، إذ تبــن العديــد 
مــن الــروايت أنــه حبــق رجــل الشــعب، كمــا حيلــوا لسياســيي 
الرملــاانت املعاصريــن أن يطلقــوا علــى أنفســهم، لقــد كان 

بنفســه يتجــول يف الشــوارع لتفقــد أحــوال رعيتــه.
إىل جانــب اخلــراج، أدخــل ســيدان عمــر   ضريبــًة أخــرى 
والة  أحــد  مــن  وبتوصيــة  اجلمركيــة.  الرســوم  أو  "الُعشــر" 
متبادلــة  بــدأت كضريبــة  األشــعري،  موســى  أبــو  اخلليفــة، 
كتلــك الــي يدفعهــا التجــار املســلمون إىل الــدول األجنبيــة 
الُعشــر،  الضريبــة  قيمــة  وكانــت  حدودهــم.  عبــور  عنــد 
)وبصيغــة اجلمــع »العشــور«(، وهــي نفــس املعــدل الــذي 
وعلــى  املســلمن.  التجــار  علــى  األجنبيــة  الــدول  فرضتــه 
حــد تعبــر أيب موســى يف رســالته إىل عمــر: »أن الــروم إذا 
دخلــوا بــالد املســلمن مل أيخــذوا عليهــم شــيًئا، وإذا دخــل 
املســلمون بالدهــم متاجريــن أخــذوا عليهــم العشــر«، فأمــره 



وهــذا  دخلــوا،  إذا  العشــر  منهــم  أن أيخــذ  عمــر  ســيدان 
مــا يســمى )ابلتعشــر(، فهــي ضريبــة تؤخــذ للمتاجــرة يف 
بــالد املســلمن، معاملــة ابملثــل، ومثــل مــا يســمى ابلرســوم 

اجلمركيــة يف زماننــا. )11(
ويتضــح ممــا ســبق أن ســيدان عمــر  أعطــى أهيــة كبــرة 
للمــوارد الطبيعيــة كوســيلة لإنتــاج وســعى إىل زيدة الفوائــد 
الناجتــة عــن هــذه املــوارد. فلــم تكــن سياســات حضرتــه، 
فيمــا يتعلــق مبلكيــة وســائل اإلنتــاج، رأمساليــة وال شــيوعية، 
الســتخدام املصطلحــات االقتصاديــة احلديثــة، بــل كانــت 
وحظيــت  اإلســالمية.  االقتصاديــة  للتعاليــم  انعكاًســا 
امللكيــة اخلاصــة بتقديــر كبــر يف اإلســالم شــريطة أال يســاء 

اســتخدامها. وإذا أســيء اســتعماهلا، حيــق للدولــة 
أن تتدخــل وتصحــح الوضــع. فامللكيــة تبقــى 
الرجــل  بــن  ابلوصايــة  ملكيــة  النهايــة  يف 
ميلــك كل  الــذي  وهللا  للتملــك  املفــوض 
شــيء. ولذلــك فــإن التأميــم مل يكــن سياســة 

بــل كان  للدولــة،  العامــة  السياســات  مــن 
الوضــع  جمــرد خطــوة ضروريــة اختــذت لتصحيــح 

املــوارد االقتصادية.ابإلضافــة إىل  ومنــع إســاءة اســتخدام 
ذلــك، قامــت سياســة اخلليفــة عمــر  خبصــوص توزيــع 
حيــث  الكثريــن.  أفــاد  وســط  حــل  أســاس  علــى  الثــروة 
تلقــى اجلميــع، مبــن فيهــم الرضــع، حصــة مــن الثــروة بعــد 

الفتوحــات. وهلــذا الســبب تعتــر خالفتــه أول دولــة تعــى 
لألمــم  منوذًجــا  العــامل، وكانــت  االجتماعيــة يف  ابلشــؤون 

الالحقــة.
مــن املؤكــد أن ظلــه ومثالــه ســيظالن ســائدين ويهيمنــان 
حاكًمــا   كان  عمــر  فســيدان  طويلــة.  لفــرتة  علينــا 
منطقتــه  علــى  فقــط  ليــس  دائــم  أتثــر  لــه  وكان  عظيًمــا 
لكــي  الوقــت  حــان  لقــد  أبســره.  العــامل  علــى  ولكــن 
فيفــر"،  "لوســيان  املــؤرخ  لتعبــر  وفًقــا  حلضرتــه،  نعيــد 

»حقه يف التاريخ«.

----
1. فتوح البلدان، للبالذري        2. نفس املصدر السابق

3 .  اتريــخ اإلســالم، بيــرت هولــت، مطبوعــات جامعــة 
كمريــدج 1978م

4. اتريــخ الفقــه اإلســالمي، عمــر ســليمان األشــقر    
5. )احلشــر: 8(

6. كتــاب »اخلــراج« للقاضــي أيب يوســف يعقــوب 
بــن إبراهيــم بــن حبيــب األنصــاري

7. املصدر السابق
8. احلــاوي الكبــر يف الفقــه الشــافعي، أبــو احلســن علــي بــن حممــد 

بــن حبيــب البصــري املــاوردي
9.  )التوبة: 60(       10.  فتوح البلدان، للبالذري

11 - كتــاب »اخلــراج« للقاضــي أيب يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن 
األنصــاري حبيــب 
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ــتطع  ــذي مل يس ــة، وال ــة االجتاعي ــام الرعاي ــًدا يف نظ ــر كان رائ ــة عم إن الخليف

ــد  ــة عن ــوم. وليســت العدال ــة الي ــى السياســيون األكــر تقدمي ــه يف ذلــك حت مجارات

الخليفــة عمــر  مجــرد شــعور نظــري، إذ تبــني العديــد مــن الروايــات أنــه بحــق 

رجــل الشــعب، كــا يحلــوا لسياســيي الرملانــات املعارصيــن أن يطلقوا عى أنفســهم، 

”

”
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 جالل الدين الرومي:

* أشرق وكأن الكون كله لك.
* إن األشياء اخلفية جتعلها أضداُدها َمرئيًة.

* من حيمل قنديله يف صدره ال يعنيه ظالم العاملن.
* لقـــد ُخلقـــَت جبناحـــن، فلمـــاذا تفضـــل أن تعـــر احليـــاة 

حبًوا؟
* اجلميـــل يـــذب اجلميـــل، إن شـــئت فاقـــرأ "الطيبـــات 

للطيبـــن".
* إنـــك تبحـــث يف العـــامل عـــن الكنـــز لكن الكنـــز احلقيقي 
هـــو أنـــت، إن أغـــواك اخلبـــز، فلـــن جتـــد إال اخلبـــز، إنـــك 

تصبـــح مـــا تبحـــث عنه.
* إنـــي أعشـــق احلـــزن واألمل كـــي ُأســـعد مليكـــي الـــذي ال 
شـــبيه لـــه، والدمـــوع الي تنهمر مـــن عيي ألجله هي آللئ 

رغـــم أن النـــاس يروهنـــا دموًعا.
* مـــا ضـــّرَك لـــو أطفأ هذا العامل أضـــواءه ُكلَّها يف وجهك، 

مـــا داَم النُّور يف قلبك متوهًجا.
* ُكـــن قـــويًّ عزيـــزًا أمام اآلخرين، مث اذهب وِعش ضعفك 

كاماًل أمام هللا.
* ســـالٌم علـــى الطيبن، الذيـــن إذا رأْوا جدار روحك يريد 

أن ينقض أقاموه.

أبو حامد الغزالي:

يف  طمَعـــْت  املباحـــات  بعـــض  مُتنـــع  مل  إذا  النفـــس   *
احملظـــورات.

ملـــات  الـــدواء  بنفـــس  املرضـــى  الطبيـــُب مجيـــَع  عـــاجل  لـــو 
. معظمهـــم

* آداب الوالـــد مـــع أوالده: يعينهـــم علـــى بـــرّه وال يكّلفهم 
مـــن الـــرِّ فـــوق طاقتهـــم وال يلـــح عليهـــم يف وقت ضجرهم 

وال مينعهـــم مـــن طاعـــة ربـــم، وال ميّن عليهـــم برتبيته.
* الِغيبـــة، هـــي الصاعقـــة املهلكـــة للطاعـــات، ومثـــل مـــن 
يغتـــاب كمـــن ينصـــب منجنيًقـــا، فهـــو يرمـــي بـــه حســـناته 

شـــرقًا، وغـــراًب، وميينًـــا، ومشـــااًل.
* ويـــٌل للجاهـــل حيـــث مل يتعلـــم مـــرة واحـــدة، وويل للعامل 

حيـــث مل يعمـــل مبـــا عمل ألـــف مرة.

ُدرٌر من خزائن األخيارُدرٌر من خزائن األخيار

جمع : ضحى أحمد
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