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عامليــة غــر مســتقرة، نطــوي صفحــة 2020 
بقلــوب  ونفتــح  للكتــب،  الســجل  طــي 
ميلؤهــا اخلــوف والرجــاء صفحــة عــام جديــد.. اخلــوف مــن أن 
تتســبب أفعــال القــوى العظمــى يف دمــار العــامل، والرجــاء أن 
ُتكتــب لنــا النجــاة مــن خمططــات شــريرة بتنــا نواجــه هبــا عيــاًن 
بيــاًن... واإلســام يف خضــم األحــداث العامليــة، رمبــا بســوء 
نيــة أو ســوء فهــم، ال نــدري، ُيشــار إليــه علــى أنــه ســبب أكثــر 
الرئيــس الفرنســي »إميانويــل  قاقــل العصــر، وحبســب تعبــر 
نــدري  لســنا  الواقــع  أزمــة(! ويف  يعــاين  ماكــرون« )اإلســام 
أيُنــا يعــاين األزمــة حقًّــا؟! اإلســام كمــا زعــم »ماكــرون«؟! 
أم مــن حياولــون عبثًــا تشــويه صــورة نبيــه  بدعــاوى دجاليــة 
خبيثــة، تبــدو يف ظاهرهــا نبيلــة وهــي مــن أخبــث اخلبائــث، 
دعــاوى حريــة الــرأي والضمــر املســلولة علــى رقــاب املســلمني 
كســيف بتــار ال يلبــث أن يتحــول إىل ســيف خشــي أمــام 

قانــون معــاداة الســامية..

إهنــا حماولــة لطمــس معــامل الديــن احلــق كمــا ُطِمَســت معــامل 
فكــرة  بتأثــرات  قبــل  مــن  واالقتصاديــة  السياســية  احلــدود 
العوملــة، الــي جنحــت يف إلغــاء الفــوارق بــني األســواق، بينمــا 
فشــلت فشــًا ذريًعــا يف إلغــاء التمييــز العنصــري واســتغال 

ملســتضعفني. ا
وقــد شــاع يف الســنوات األخــرة اســتخدام مصطلــح العوملــة 
ومــن مث يف  أواًل  السياســية  األوســاط  Globalization يف 

اإلحتــاد  تفــكك  عقــب  وخاصــة  االقتصاديــة،  املنتــدايت 
الســوفييي. ومــن ميــداين السياســة واالقتصــاد امتــدت أذرع 
واالتصــال  والتكنولوجيــا  الثقافــة  جمــاالت  لتطــال  العوملــة 
وتشــمل إعــادة تنظيــم اإلنتــاج والصناعــات وانتشــار أســواق 
التمويــل، دون اعتــداد ابحلــدود السياســية للــدول الصغــرة 
ذات الســيادة.  وقــد ارتبــط مفهــوم العوملــة بشــكل خــاص 
إىل  والسياســية  والثقافيــة  االقتصاديــة  األمريكيــة  ابلنظــرة 
الوضــع العاملــي، ال ســيما بعــد خطــاب الرئيــس األمريكــي 
»جــورج بــوش األب« للشــعب األمريكــي مبناســبة إرســال 
 1990 أغســطس  يف  العــريب  اخلليــج  منطقــة  إىل  قواتــه 
حديــث  معــرض  ويف  الثانيــة،  اخلليــج  حبــرب  ُعــرف  فيمــا 
بــوش األب عــن هــذا اإلجــراء تــرددت يف خطابــه عبــارات 
مــن قبيــل: عصــر جديــد، وحقبــة للحريــة، وزمــن الســام 
لكافــة الشــعوب. مث بعــد ذلــك اخلطــاب أبقــل مــن شــهر 
ــا  أشــار الرئيــس األمريكــي إىل إقامــة مــا أمســاه »نظاًمــا عاملًي
ســاًما، يف  وأكثــر  اإلرهــاب  مــن  مبأمــن  يكــون  جديــًدا« 
عصــر تســتطيع فيــه كل أمــم العــامل أن تنعــم ابلرخــاء وتعيــش 
يف تناغــم! فيــا لــه مــن تناغــم هــذا الــذي نشــهده بفضــل 

املعهــودة!  ممارســاهتم 
بدايــة  منــذ  الـــُمحاكة  الغربيــة  السياســية  املمارســات  تعــد  مل 
الشــعوب  مقــدرات  واســتغال  اجلغرافيــة  الكشــوف  عصــر 

النَِّظاُم الَعاَلِميُّ الَجِديُد 

اِحِر ْحِر َعَلى السَّ َواْنِقالُب السِّ

في أجواء
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                                           النظام العالمي الجديد          تجديد  الخطاب الديني

املســتضعفة، خافيــًة علــى العــوام، نهيــك عــن املتبصريــن، تلك 
املمارســات الــي قــال عنهــا حضــرة خليفتنــا الرابــع )رمحــه هللا( 
»إهنــا تســمى يف قامــوس اإلســام دجــًا، وقــد وصلــت بــاد 
الغــرب اليــوم إىل أقصــى حــدود الدجــل ابســم الدبلوماســية 
والسياســة، يُغلفــون جرائمهــم دائًمــا بتلــك األغلفــة: رقــة يف 
الكلمــات، دعــاايت قويــة تقــدم كامهــم يف صــورة منطقيــة، 
ابســتقراء  ولكننــا  يــوم«)1(.  بعــد  يوًمــا  عمًقــا  تــزداد  فاألزمــة 
ســنن التاريــخ نتيقــن مــن حتقــق بشــارة املســيح املوعــود عليــه 
الصــاة والســام يف معــرض تفســر حضرتــه ألم الكتــاب، 
اضمحــال)2(،  ترعــرٍُع  ولــكّل  زواٌل،  لــكّل كمــاٍل  أن  مــن 

ولكــن يبــدو أن الدجــال علــى الرغــم مــن تفوقــه 
إال  العاليــة،  والتقنيــات  الطبيعــة  علــوم  يف 

فــا  التاريــخ،  مــادة  يف  راســب  أنــه 
يســتقرئ ســننه وال يســتقي ِعبـَــَره! أمــا 

آن ألصابــع القــوى العظمــى إدراك 
لقــد  عليهــا؟!  ســحرها  انقــاب 
اخلــامت  نبينــا  ســرة  تشــويه  رامــت 

أبعــد  هــي  صــورة  ورمســت   ،
تنــادي  الــي  املوضوعيــة  عــن  تكــون  مــا 

  نبينــا  أن  وادعــت  احلجــاب  وهنــارًا.. حظــرت  ليــًا  هبــا 
أرســى اإلكــراه يف الديــن شــعارًا، فُبهــت الــذي كفــر بقدســية 
املصطفــى حيــث أتتــه مواطنتــه حُمتِجبــًة مســلمة ُموحــدة، مــن 
بــاد مســتضعفة وفقــرة فقــرًا مدقًعــا، فــأي إكــراه هــذا الــذي 
ُمــورس علــى موظفــة اإلغاثــة الفرنســية مــرمي برتونــني )صــويف 
ســابًقا( حــى أشــهرت إســامها بــني ظهــراين شــعب مســلم ال 
حــول لــه وال قــوة؟! ال أحــد إىل اآلن ميلــك تفســرًا منطقيًّــا ملــا 
حيــدث مــن حمــاوالت عبثيــة لطمــس كمــاالت اإلســام ونبيــه 

الــرد عليهــا بصفعــات متواليــة مــن الســماء!  مث 

عزيــزي قــارئ التقــوى، مــع حلــول عــام 2021 حيــدون األمــل 
يف صــاح أحــوال العــامل عموًمــا واملســلمني خصوًصــا، وهــم 
أول املعنيــني بتجديــد اخلطــاب الديــي يف هــذا الزمــان، فهــم 
ملــح األرض، فمــن ُيصلِــح امللــَح إَذا امللــُح فســد؟! فمــن أجــل 
صــاح امللــح اخــرتن لــك مــن أرشــيف خطــب اجلمعــة املباركــة 
خطبــة خلليفــة الوقــت رافــع لــواء التجديــد يف هــذا العصــر، 
وفيهــا بيــان واضــح ألثــر ذلــك النــي اهلمــام يف إصــاح امللــح 
وحتويل الرتاب تربًا، إببراز مناذج إنسانية فاقت كل املقاييس، 
فمــع احلديــث عــن حواريــي حممــد املصطفــى  ال حاجــة إىل 
احلديــث عــن آخريــن! وعــن ســرة ذلــك النــي احلقــة يعنينــا أن 

كــر  كيــف انقلــب علــى الســحرة ســحرهم نذ
وقــد بغــوا أن يصمــوه بــه مــن قبــل، 
ضحيــة  وقوعــه  بدعــوى  اترة 
أن  بزعــم  واترة  ســاحر،  مــسِّ 
يف  اإلكــراه  إىل  تدعــو  تعاليمــه 

الديــن!
ال شــك أن عــام 2021 قــد حــلَّ حامــًا يف 
جعبته مفاجآت شــى، قد ال نعلمها، ولكننا 
نتطلــع بقلوبنــا اململــوءة خوفًــا وطمًعــا، معتصمــني حببــل هللا 
تعــاىل الــذي قــرر ســلًفا جعــل كيــد الســحرة هبــاء منثــورًا، حــني 
ــاِحُر َحْيــُث  قــال جــل مــن قائــل ســبحانه: ﴿َواَل يـُْفلِــُح السَّ

أََتــى﴾ )3(. 

 اهلوامش:
1. مــرزا طاهــر أمحــد )رمحــه هللا( - خطبــة اجلمعــة بتاريــخ 17 أغســطس 

1990، منشــورة ضمــن كتــاب »كارثــة اخلليــج والنظــام العاملــي اجلديــد«

2. حضرة مرزا غام أمحد القادايين، كتاب »إعجاز املسيح« ص154

3. )طه: 70(
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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«

﴿َواْضــِرْب هَلُــْم َمثَــًا رَُجلَــْنِ َجَعْلنَــا ِلََحِدِهَــا َجنَـّتـَــْنِ ِمــْن 
* ِكْلتَــا  َزْرًعــا  بـَيـْنـَُهَمــا  َوَجَعْلنَــا  بَِنْخــٍل  َوَحَفْفَناُهَــا  َأْعنَــاٍب 
ــْرَن ِخَاهَلَُمــا  ــُه َشــيـًْئا َوَفجَّ اْلَنَـّتـَــْنِ آَتــْت ُأُكَلَهــا َوَلْ َتْظِلــْم ِمْن

)الكهــف 34-33( نـََهــًرا﴾ 

شرح الكلمات:
ــْبُه؛ النظــُر؛ الصفــُة؛ احُلّجــُة، يقــال: أقــام لـــه  مثــًا: الـــَمَثل: الشِّ
مثــًا أي حّجــًة؛ احلديــُث؛ القــوُل الســائُر؛ العــربُة )األقــرب(. 

وضــَرب لـــه مثــًا: وَصفــه وقالــه وبّينــه.
َجّنتــنِي: مثــى اجلَنّــِة. وأصــُل اجلَــنِّ ســرُت الشــيِء. يقــال: َجنَّــه 
الليــُل: ســرَته. واجلنّــُة: كلُّ بســتان ذي شــجٍر يســرُت أبشــجاره 
األرَض. وقــد تســمَّى األشــجاُر الســاترُة َجنّــًة. ومُسّيــت اجلنّــُة 
بــوٌن، وإمــا  بينهمــا  تشــبيًها ابجلنّــة يف األرض وإْن كان  إمــا 
لَســرْتِه تعــاىل نعَمهــا عنــا املشــاَر إليهــا بقولــه تعــاىل ﴿فَــَا تـَْعلَــُم 

ـُـرَِّة َأْعــنُيٍ﴾ )املفــردات(. ــٌس َمــا ُأْخِفــَي هَلـُـْم ِمــْن قـ نـَْف
َحَفْفنا: َحفَّه القوُم وبه وحوالَيه: أحدقوا به وأطافوا واســتداروا 

)األقرب(.
ــه: نَقصــه إايه، ومنــه ﴿َوملَْ َتْظِلــْم ِمْنــُه  مل َتظِلــْم: ظَلــم فــاًن َحقَّ

َشــيـًْئا﴾ أي مل تنُقــْص )األقــرب(.

علم تعبير الرؤى

في خدمة القرآن  الكريم
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                                   األمثال                  تعبير الرؤى

التفسري:
 هنــاك فئــة مــن املفســرين تــرى أن هــذه اآليــة تتحــدث عــن 
حــادث معــني، بينمــا تــرى فئــة أخــرى منهــم أهنــا حتتــوي علــى 
الرجلــني  إن  يقــول  مــن  األوىل  الفئــة  ومــن  فحســب.  َمثَــٍل 
املذكوريــن يف اآليــة كان مــن اليهــود، بينمــا يقــول البعــض منهــم 

إهنمــا كان مــن العــرب. )القرطــي وفتــح البيــان(
ولكــن احلــق أن الــذي ميلــك بســتانني مــن األرض ال يبلــغ مــِن 
األمهيــة حبيــث يســتحق الذكــَر يف التاريــخ، الّلهــم إال إذا ســّلمنا 
أبحــد األمريــن: األول أنــه مل يتفــوه أحــد قــط يف اتريــخ اإلنســانية 
كله بكلمات الزهو والتفاخر إال ذلك الشــخص؛ والثاين أنه مل 
يكــن يف الدنيــا حينئــذ أشــجار إال هــذان البســتانن اللــذان كان 
ملــًكا لذلــك الشــخص؛ ولذلــك حِفــظ لنــا التاريــخ هــذه احلادثــة!

وعنــدي أن تفاصيــل هــذا املثــل تؤكــد لنــا أنــه يتضمــن رســالة 
إهليَّــة هامــة لنــا، وإال مل يكــن مثــة داع لذكــره يف القــرآن الكــرمي. 
وعنــدي، أننــا إذا وجــدن يف الكتــب الســماوية أحــد األمثلــة 
الــذي ليــس غايتــه الفصاحــة والباغــة، بــل يشــر إىل موضــوع 
الــرؤاي  تعبــر  بعلــم  نســتعني  أن  األفضــل  فمــن  الغــور،  عميــق 
للوصــول إىل حقيقتــه بــداًل مــن التفكــر بعقليــة ماديــة؛ ذلــك أن 
الــرؤى هــي أيًضــا مــن لغــة األمثــال الــي يســتخدمها هللا تعــاىل، 
وال بــد مــن التشــابُه بــني مثلَــني منبعهمــا واحــد وهــو هللا تعــاىل.

مما ال شك فيه أنه ميكننا أن أنخذ البستان مبعى املال والثروة 
نظــًرا إىل الدنيــا، كمــا ميكــن تفســر النخــل مبعــى احلمايــة، ألن 
الشــجر ُيســتخدم كســياج حيــدد أرَض الــزرّاع علــى مــا يــرام. ال 
جــرم أنــه ميكننــا أن نقــوم هبــذا التأويــل اعتمــاًدا علــى عقولنــا، 
ولكــن مل ال نســتعني بعلــم تعبــر الــرؤاي هبــذا الصــدد، مث نتدبــر 
يف القــرآن لنــرى هــل هــو يؤيــد املعــى الــذي توصلنــا إليــه علــى 

ضــوء علــم التعبــر أم ال؟
يقــول علمــاء تعبــر الــرؤاي: »رمبــا دّل البســتاُن علــى الزوجــة 
والولــد واملــال وِطيــِب العيــش وزوال اهلمــوم، ورمبــا دّل علــى دار 

الســلطان اجلامعــة للجيــوش واجلنــود« )تعطــر األنم: كلمــة 
البســتان(.

أما العنب فهو يف املنام رزٌق حسٌن. والعنُب رزٌق دائم واسٌع 
امــرأٍة  مــن  مــااًل جمموًعــا  عنقــوًدا نل  أمَســَك  وَمــن  مّدخــٌر. 

)املرجــع الســابق، كلمــة عنــب(.
أمــا النخــل فقــد ورد فيــه: »َمــن َملَــَك خنــًا كثــرًا فإنــه يتــوىل 
بقــدِر ذلــك، وإْن كان اتجــرًا ازدادت جتارتُــه«  علــى رجــاٍل 

)املرجــع الســابق كلمــة خنــل(.
وأمــا الثمــر فهــو يف املنــام »كرامــٌة جديــدة طريّــٌة«. )املرجــع 

الســابق كلمــة مثــر(.
قــد زرَع يف أرض...  أنــه  »َمــن رأى  فيــه:  فــورد  الــزرع  وأمــا 
فهــو للســلطان َســَعٌة يف مملكتــه... والــزرُع يــدّل علــى العمــل« 

)املرجــع الســابق كلمــة زرع(.
أمــا النهــر فهــو يف املنــام رجــل جليــل )املرجــع الســابق كلمــة 
هنــر(. وكذلــك ورد أنــه إْن رأى أن هنــرًا جيــري مــن بيتــه فإنــه 

أيمــر ابملعــروف وينتفــع النــاس منــه. 
إًذا فاملــراد مــن قولــه تعــاىل ﴿َواْضــِرْب هَلُــْم َمثَــًا َرُجلَــنْيِ َجَعْلنَــا 
أِلََحِدمِهَا َجنَـّتـنَْيِ﴾ أنه تعاىل أعطى أحَد الرُجلني املاَل واألوالَد. 
ومبــا أن العنــب رمــز للخلــود فكلمــة ﴿ِمــن أعنــاٍب﴾ إشــارة إىل 
أن مــال وأوالد هــذا الرجــل ســيزدهران طويــًا، وهــذا املعــى يؤكــده 
وأعــزُّ  مــااًل  منــك  أكثــُر  قليــل ﴿أن  بعــد  الشــخص  هــذا  قــوُل 
نـََفــرًا﴾، مــع أنــه مل جيــر مــن قبــل أي ذِكــر لتعــداد مالــه وأوالده.

النخــل، كمــا  فــإن  بَِنْخــٍل﴾  ﴿َوَحَفْفَنامُهَــا  تعــاىل  قولـــه  أمــا 
ذَكــرت آنًفــا، يعــي أتبــاع الرجــل الذيــن يتــوىل عليهــم؛ فاملــراد 
مــن إحاطــة البســتانني مــن أعنــاب بنخــل أنــه كان حيمــي مالَــه 

برجالــه وجنــوده. وأوالَده وُملَكــه 
أمــا قولــه تعــاىل ﴿وجَعْلنــا بينهمــا زرًعــا﴾ فالــزرع يعــي العمــل، 
فاملراد من وجود العمل بني البســتانني أن هناك مملكًة حمروســة 
ابجليــوش علــى اجلانــب الواحــد، ومملكــًة أخــرى علــى اجلانــب 
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غــر  ضيعــة  اململكتــني  وبــني  أيًضــا،  ابجلنــود  اآلخــر حمروســة 
حمروســة ليســت بــذات شــأن.

ــْم ِمْنــُه  ـَـنْيِ آَتــْت ُأُكَلَهــا َوملَْ َتْظِل ــا اجْلَنَـّتـ مث يقــول هللا تعــاىل ﴿ِكْلَت
َشــيـًْئا﴾، وهــذه الكلمــات أيًضــا تــدل علــى أن البســتان هنــا 
متثيلــي، وليــس البســتان املعــروف؛ ذلــك أن األمــر الطبيعــي عــن 
البســاتني هــو أن مثارهــا ال تكــون كثــرة يف كل مــرة، بــل تكثــر 

ــا.  مثارهــا يف عــام وتنقــص يف عــام غالًب
ومثــة أمــر آخــر جديــر ابملاحظــة هنــا: إن اآليــة تتحــدث عــن 
بســتانني، إال أنــه ميكــن اعتبارمهــا بســتاًن واحــًدا مــن جهــة، كمــا 
ميكــن اعتبارمهــا بســتانني مــن جهــة أخــرى. ذلــك ألن القــرآن 
قــد اســتخدم هلمــا ضمــر املفــرد حيــث قــال ﴿َآتَــْت ُأُكَلَهــا﴾ 
بــدل )آتتــا أكلهمــا(، مث قــال ﴿ومل تظلِــْم﴾ بــدل )ومل تظلمــا(. 
وهــذا يعــي أنــه يف احلقيقــة بســتان واحــد، أو هنــاك جــزءان 

لبســتان واحــد، وإن كان يف الظاهــر بســتانن. 
ال شــك أن إيــراد ضمــر »كلتــا« مفــرَد اللفــِظ جائــز، ولكــن 
ال بــد مــن صيغــة املثــى عنــد إيــراد ضمــره معــًى، فقــد كتــب 
العامــة البيضــاوي: »ويف احلاشــية الســعدية فإنــه اســم مفــرد 
اللفــظ عنــد البصريــني ومثــىَّ املعــى؛ ومثــىًّ لفظًــا ومعــًى عنــد 

البيضــاوي(.* )تفســر  البغداديــني 
يف  قــال  احلريــري  أن  البيضــاوي«  علــى  »القنــوى  يف  وورد 
الرجلــني خَرجــا، وكلتــا املرأتــني  الغــواص: »يقولــون: كا  درة 
حَضرات.« )درة الغّواص وشــرحها، حتقيق عبد احلفيظ فرغلي، 

دار اجليــل بــروت، اإلخبــار عــن ِكا وكلتــا ص 398(
إًذا فالبغداديــون مــن أئمــة اللغــة يــرون ضــرورة إيــراد صيغــة املثــى 
)آتتــا(، واحلريــري أيًضــا يرّجــح ذلــك؛ ممــا يؤكــد أن إيــراد صيغــة 
املثــى جائــز يقينًــا. فمــا أقولــه هــو أن إيــراد صيغــة املثــى هنــا كان 
هو األنســب أو اجلائز على األقل، ولكن القرآن الكرمي فّضل 

الطريــق اآلخــر علــى هــذا الطريــق األنســب لفظًــا، وهــذا ال خيلــو 
مــن حكمــة نظــرًا إىل األســاليب القرآنيــة املســلم هبــا. والقــرآن 
زاخــر مبثــل هــذه األمثلــة الــي تؤكــد أنــه يراعــي بعــض احلكــم 

واألغــراض املعنويــة حــى لــدى اختيــار الكلمــات والضمائــر. 

﴿وََكاَن َلــُه َثَــٌر فـََقــاَل ِلَصاِحِبــِه َوُهــَو ُيَــاِورُُه َأَن َأْكثـَــُر ِمْنــَك 
َمــاًل َوَأَعــزُّ نـََفــًرا﴾ )الكهــف 35(

شرح الكلمات:
مثــرٌة.  والواحــدة  والولــُد،  النســُل  الشــجر؛  مِحــُل  الثمــر:  مثــر: 
املــوّدُة؛  القلــب:  ومثــرُة  وَعَذبتُــه.  َطرفُــه  اللســان:  مــن  والثمــرة 

)األقــرب(. العهــد  خلــوُص 
حياِوُر: حاَوَره حماورًة: جاَوَب وراجَعه الكاَم )األقرب(.

: اســم تفضيــل ِمــن َعــزَّه يُعــزُّ ِعــزًّا: قــّواه؛ غَلبــه. وَعــزَّ يِعــزُّ  َأَعــزُّ
عــزًّا: صــار عزيــزًا؛ قَــِوَي بعــد ذلّــة؛ َضُعــَف؛ ِضــدٌّ )األقــرب(. 
قولــه: »ضــدٌّ« يعــي أن هــذه الكلمــة مــن األضــداد، فتعطــي 
معــى إجيابيًّــا يف بعــض األحيــان وســلبيًّا يف أحيــان أخــرى. 

نـََفــرًا: النـََفــُر: النــاُس كلهــم؛ والنفــُر ِمــن ثاثــة إىل عشــرة، وقيــل 
إىل ســبعٍة، مــن الرجــال )األقــرب(.

التفسري: 
قولـــه تعاىل ﴿وََكاَن َلُه مَثَر﴾ يعي كانت جهود هذا الشــخص 
أتيت بنتائــج مرضيــة ممــا حــداه ليقــول لصاحبــه: أن أكثــر منــك 

مــااًل وأعــزُّ منــك أعــواًن.
أبــنّي لكــم اآلن أتويــل هــذا املثــل. يف مســتهل هــذه الســورة 
أهــَل  بلّــغ رســاالت هللا  قــد    رســوله  أن  تعــاىل  أخــرب هللا 
مكــة، وســيبّلغها اليهــوَد أيًضــا، كمــا ســيوقظ هبــا النصــارى. 
أن  وأخــرب  املســيحية  األمــة  اتريــخ  بدايــة  إىل    تطــرق  مث 
هؤالء حتملوا أشــد األذى والتعذيب يف ســبيل عقيدة التوحيد 
يف أول أمرهــم، ولكنهــم صــاروا فيمــا بعــد مشــركني وانشــغلوا 
ابلدنيــا. أمــا اآلن فأشــار هللا تعــاىل يف هــذا املثــل إىل النـــزاع 
البســتان  والنصــارى. فأصحــاب  املســلمني  بــني  قــّدره  الــذي 

* مل جنــد هــذه العبــارة يف ُنســخ البيضــاوي املتوفــرة لدينــا، غــر أنــه ورد يف 
حاشــية الشــهاب: »ألنــه مفــرد اللفــظ مثــى املعــى علــى املشــهور، وقــد 
ــل يف كتــب النحــو« )حاشــية الشــهاب  قيــل إنــه مثــى حقيقــًة علــى مــا ُفصِّ
اجلــزء  البيضــاوي،  تفســر  علــى  الراضــي  وكفايــة  القاضــي  عنايــة  املســماة 

الســادس، املكتبــة اإلســامية، داير بكــر، تركيــا(

”
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هــم النصــارى. وقــد ذكــر القــرآن أنــه بســتان العنــب، ذلــك أن 
املســيح  نفســه قــد شــّبه األمــة املســيحية ابلَكــْرم. كمــا أن 
هنــاك تشــاهبًا بــني املثــل القــرآين وبــني املثــال الــذي ذكــره املســيح 
بِســياٍج،  وأحاطــه  غــَرس َكْرًمــا  »إنســاٌن  ورد:  حيــث   
وحَفــر حــوَض ِمعصــرٍة وبــى برًجــا، وســلَّمه إىل كرّامــني وســافَر. 
مث أرســل إىل الكرّامــني يف الوقــت عبــًدا ليأخــذ مــن الكرّامــني 
ِمــن مثــر الكــرِم؛ فأخــذوه وجلَــدوه وأرســلوه فارًغــا. مث أرســل 
إليهــم أيًضــا عبــًدا آخــَر، فرَجــوه وشــّجوه وأرســلوه ُمهــاًن. مث 
أرســل أيًضــا آخــر، فقتلــوه. مث آَخريــن كثريــن، فجَلــدوا منهــم 
بعًضــا وقتلــوا بعًضــا. فــإْذ كان لـــه أيًضــا ابــٌن واحــٌد حبيــٌب إليــه 

أرســله أيًضــا إليهــم أخــرًا قائــًا: إهنــم يهابــون ابــي. 
ولكــن أولئــك الكرّامــني قالــوا فيمــا بينهــم: هــذا 

ــوا نقتـُْلــه فيكــون لنــا املــراث.  هــو الــوارث، هُلمُّ
الَكــْرِم.  خــارَج  وأخرجــوه  وقتلــوه  فأخــذوه 
فمــاذا يفعــل صاحــُب الَكــْرِم؟ أييت ويُهلِــُك 

الكرّامني، ويعطي الَكْرَم إىل آخرين. أما قَرأمت 
هــذا املكتــوَب: احَلَجــُر الــذي رَفضــه البنّــاءون هــو 

قــد صــار رأَس الزاويــة« )مرقــس 12: 10-1(. 
املختلفــة  الــداينت    املســيح  شــبه  التمثيــل  هــذا  يف   
الكــرِم هــو هللا تعــاىل. والتفصيــل  ابلَكــْرم، وأخــرب أن مالِــَك 
الــذي ذكــره عــن هــذا البســتان هــو نفــس التفصيــل املذكــور 
يف القــرآن أي أن يف البســتان الَكــْرَم وحولــه الســياج. والفــرق 
الوحيــد أن القــرآن قــد ذكــر أمــرًا إضافيًّــا أعــي اســم الشــجر 

البســتاَن كســياج.  الــذي حييــط 
وابختصــار قــد شــبه املســيح  يف مثالــه هــذا أمــَم األنبيــاء 

ابلبســتان، وشــبه العلمــاَء املســؤولني عــن توعيــة أفرادهــا وامللــوَك 
ابلبســتانيني، وهــذا هــو املعــى الــذي ذكــره القــرآن. فالبســتان 
هــو املســيحية، وأمــا العنــب فرمــز إىل مــا يتمتــع بــه أهُلهــا مــن 
كثــرة املــال والثــروة واألوالد، وأمــا النخــل فإشــارة إىل اعتمــاد 
تدابــر  واختــاذ  اجليــوش،  علــى  ازدهارهــا  زمــن  يف  املســيحية 

حمكمــة حلمايتهــا.
 وأمــا الســبب يف ذكــر البســتان وكأنــه بســتان واحــد مــن جهــة 
وبستانن من جهة أخرى فهو أن للمسيحية خصوصية متيزها 
عــن ابقــي األمــم، وهــي أن ازدهارهــا مّت يف فرتتــني خمتلفتــني؛ 
كانــت أُوالمهــا قبــل ظهــور اإلســام، واثنيتهمــا بــدأت بعــد 
ســبعة  يف  واكتملــت  قــرون،  بثاثــة  اإلســام  ظهــور 
قــرون أي يف القــرن الســابع عشــر امليــادي. أمــا 
فيمــا بــني هاتــني الفرتتــني فكانــت املســيحية 
تشــبه زرًعــا يهــدِّده خطــر أن تدوســه الــدواب 
اللتــني  الفرتتــني -  هاتــني  وبــني  تقتلعــه.  أو 
تشــبهان ُبســتاَنني - فّجــر هللا هنــرًا وهــو هنــر 
ديــن اإلســام الــذي فصــل بــني هذيــن البســتانني، 
وقــد خلــق هللا تعــاىل بــني هاتــني الفرتتــني إنســاًن جليــل 

الشــأن  أقــام حركــة نشــيطة لألمــر ابملعــروف. 
زعمــاُء  أي   - البســتانني  صاحــب  أن  تعــاىل  هللا  أخــرب  مث 
املســيحية - ســيعّرون أهــَل اإلســام بضعفهــم ويقولــون: ال 
لــك العظيــم يف الفرتتــني. 

ُ
ِقبــل لكــم بنــا، فنحــن أصحــاب امل

ذلــك أن رقيهــم يف الفــرتة الثانيــة ســيكون رقيًّــا غــر عــادي، 
فســيعتّزون بــه خاصــة ألنــه يف تلــك الفــرتة ســيقع الِصــدام بينهــم 

وبــني املســلمني.

ــبه  ــاء بالبســتان، وش ــَم األنبي ــه هــذا أم ــبه املســيح  يف مثال ــد ش وباختصــار ق

ــى  ــوَك بالبســتانيني، وهــذا هــو املعن ــة أفرادهــا واملل ــاَء املســؤولني عــن توعي العل

ــع  ــذي ذكــره القــرآن. فالبســتان هــو املســيحية، وأمــا العنــب فريمــز إىل مــا يتمت ال

بــه أهلُهــا مــن كــرة املــال والــروة واألوالد، وأمــا النخــل فإشــارة إىل اعتــاد 

ــا. ــة لحايته ــري محكم ــاذ تداب ــوش، واتخ ــى الجي ــا ع ــن ازدهاره ــيحية يف زم ”املس

”
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﴾﴿

ْعَطُهــنَّ َأَحــٌد ِمــَن  َثَنــا َجابِــُر ْبــِن َعْبــِد اللَِّ َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّ : ُأْعِطيــُت َخًْســا ملَْ يـُ َحدَّ

َــا  ْبلِــي. ُنِصــْرُت اِبلرُّْعــِب َمِســرََة َشــْهٍر، َوُجِعلَــْت ِل اأْلَْرُض َمْســِجًدا َوَطُهــورًا، وََأميُّ اأْلَْنِبيَــاِء قـَ
ْوِمــِه  َعــُث ِإىَل قـَ بـْ ، وَُأِحلَّــْت ِل اْلَغَنائِــُم، وََكاَن النَّــِيُّ يـُ ْلُيَصــلِّ ــَاُة فـَ رَُجــٍل ِمــْن ُأمَّــِي َأْدرََكْتــُه الصَّ
ــَفاَعَة. )صحيــح البخــاري، كتــاب الصــاة( ــًة َوُبِعْثــُت ِإىَل النَّــاِس َكافَّــًة، وَُأْعِطيــُت الشَّ َخاصَّ

ْؤِمــُن َأَحدُُكــْم َحــىَّ َأُكــوَن َأَحــبَّ إِلَْيــِه ِمــْن وَالِــِدِه َوَولَــِدِه  َِعــْن أَنَــٍس َقــال: َقــاَل النَّــِيُّ : اَل يـُ
وَالنَّاِس َأْجَِعنَي. )صحيح البخاري، كتاب اإلميان(

ُقــوُل: ِإينِّ َعْبــُد اللَِّ يِف  ــَلِميِّ َقــاَل: مَسِْعــُت َرُســوَل اللَِّ  يـَ ــِن اْلِعــراَْبِض ْبــِن َســارَِيَة السُّ َع

بُِّئُكْم ِبَتْأِويــِل َذلِــَك.. َدْعــوَِة  ُأمِّ اْلِكتَــاِب خَلَــامَتُ النَِّبيِّــنَي. َوِإنَّ آَدَم َلُمْنَجــِدٌل يِف ِطيَنتِــِه، َوَســُأنـَ
ــُه  ــوٌر َأَضــاَءْت َل ــا ُن َه ــي الَّــِي رََأْت أَنَّــُه َخــرََج ِمنـْ ــُه َوُرْؤاَي ُأمِّ ْوَم رَاِهيــَم َوِبَشــارَِة ِعيَســى قـَ َأيِب إِبـْ
ــرَى ُأمََّهــاُت النَِّبيِّــنَي َصَلــوَاُت اللَِّ َعَلْيِهــْم. )مســند أمحــد، كتــاب  ــاِم، وََكَذِلــَك تـَ ُقُصــوُر الشَّ

مســند الشــاميني(

ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر، َوِبَيِدي  َعْن َأيِب َسِعيٍد َقال: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َأَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم يـَ

ْوَمئِــٍذ آَدُم َفَمــْن ِســوَاُه ِإالَّ حَتْــَت ِلوَائِــي. وََأَن َأوَُّل َمــْن  لِــوَاُء احْلَْمــِد َواَل َفْخــَر. َوَمــا ِمــْن نَــِيٍّ يـَ
ْنَشــقُّ َعْنُه اأْلَْرُض َواَل َفْخر.  )ســنن الرتمذي، كتاب املناقب عن رســول هللا( تـَ
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)نظمها بالعربية حضرة مرزا غالم أمحد، املسيح املوعود واإلمام املهدي  - كتاب التبليغ  ص 154 - 155(
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أشــهد أن ل إلــه إل هللا وحــده ل شــريك لـــه، 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  حممــًدا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بْســِم هللا 
 * اْلَعاَلمــَن  َربِّ  اْلَْمــُد هلل   * الرَّحيــم  الرَّمْحَــن 
َك نـَْعبُــُد  يــن * إيَّ الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يــَـْوم الدِّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعُن * اْهــدَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

َعَلْيِهــْم َول الضَّالِّــن﴾. آمــن. 

خطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد 

  أيده اهلل تعالى بنصره العزيز  -  الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي 

بتاريخ 2020/8/21 م  في مسجد مبارك، إسالم آباد تلفورد بريطانيا

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

قراابت مع النيب  ل قرابة واحدة
اليــوم  أذكــر  البدريــني،  الصحابــة  للحديــث عــن  اتصــااًل 
بــن  العــوام  والــده  اســم   . العــوام  بــن  الزبــر  ســيدن 
الــي  املطلــب  عبــد  بنــت  صفيــة  والدتــه  واســم  خويلــد، 
كانــت عمــة الرســول . ونســب الزبــر يلتقــي بنســب 
النــي  عنــد قصــي بــن كاب.  كان الزبــر ابــن أخــي 
الســيدة خدجيــة زوجــة الرســول . تــزوج الزبــر الســيدة 
  وتزوج الني ، أمساء بنت سيدن أيب بكر الصديق
الســيدة عائشــة بنــت أيب بكــر الصديــق رضــي هللا عنهــا، 
وهكــذا يكــون الزبــر والنــي  صهريــن أليب بكــر. هــذه 

 . أنــواع أواصــر القــرىب بــني الزبــر والنــي
أمــه صفيــة  أبــو عبــد هللا. كانــت  الزبــر  هــي  وكنيــة 

عن الزبير بن العوام

حواري رسول اللّه ملسو هيلع هللا ىلص



11

                                                      الصحابة              الحواريون

اختــارت للزبــر بــن عبــد املطلــب كنيــة أيب طاهــر، أمــا 
ابنهــا الزبــر فقــد اختــار لنفســه كنيتــه بنــاء علــى اســم ابنــه 
تبــني  الــذي  عبــد هللا، فصــارت كنيتــه »أبــو عبــد هللا« 

الحقــا أنــه أكثــر شــهرة. 
أســلم الزبــر بعــد إســام أيب بكــر . كان الرابــع أو 
اخلامــس بــني أوائــل املســلمني. لقــد أســلم وهــو ابــن اثنــي 
عشــرة ســنة. ويف روايــة أنــه أســلم وســنه مثــاين ســنوات أو 

ســت عشــرة ســنة. 
  كان الزبــر مــن العشــرة الســعداء الذيــن بّشــرهم النــي 
ابجلنــة يف حياهتــم، وكان أحــد الســتة الذيــن عّينهــم ســيدن 
عمــر  قبــل وفاتــه مــن أجــل الشــورى النتخــاب اخلليفــة 

بعده. 

على هامش أساليب تربية الولد
ملــا مــات العــوَّام والــُد الزبــر كان نوفــل بــن خويلــد يلــي ابــَن 
أخيــه الزبــَر، وكانــت صفيــة تضربــه وهــو صغــر، وتغلــظ 
عليــه، فعاتَبهــا نوفــل وقــال: مــا هكــذا ُيضــَرب الولــد، إنــك 

لتضربينــه ضــرَب ُمْبِغضــٍة. فرجــزْت بــه صفيــُة:
َمن قال إين أبغضه فقد كذْب

 وإمنا أضربه لكي يلْب
ويهزم اجليش وأييت ابلسلْب
وال يكن ملاله خبأ خمب،

أيكل يف البيت من متر وحب.

علــى كل حــال، هكــذا كان تفكرهــا وأســلوب تربيتهــا 
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أنــه  يعــي  ال  هــذا  ولكــن  شــجعاًن.  جلعلهــم  لــألوالد 
األســلوب الصائــب يف تربيــة األوالد، ألننــا نــرى عمومــا 
اليوم أن هذا األسلوب يف تربيتهم يدمر ثقتهم أبنفسهم. 
علــى كل حــال، إن هللا تعــاىل حفــظ الزبــر مــن التأثــر 
شــيء  األمومــة  إن  والقســوة.  الضــرب  لذلــك  الســلي 
أوالدهــا  تشــمل  بــل  فقــط  تضــرب  ال  فــاألم  معــروف، 
حببهــا وحناهنــا أيًضــا، واألحــداث التاليــة أكــدت أن الزبــر 
حتلــى ابلشــجاعة والبســالة ابلفعــل، وهللا أعلــم أبســباب 
حتّليه ابلشجاعة، ومن املؤكد أن الضرب الذي تلقاه يف 
الصغــر مل يــرتك فيــه أثــرًا ســلبيًّا. يف هــذه البــاد ويف هــذا 
العصــر لــو جــّرب أحــد هــذا األســلوب مــع األوالد، فــإن 
رجــال اخلدمــة االجتماعيــة ســيحضرون فــورًا وأيخــذون 
أوالده معهــم. فعلــى األمهــات أال جيربــن هــذا األســلوب 

هنــا. 
عندمــا أســلم ســيدن الزبــر كان عمــه يلّفــه يف حصــر، 
ويدّخــن عليــه لرجــع عــن اإلســام إىل الكفــر، ولكنــه 

كان يــرد عليــه: »ال، وهللا ال أعــود للكفــر أبــًدا«
الواقعــة  هــذه    املوعــود  املصلــح  حضــرة  بــني  لقــد 
كاآليت: كان الزبــر بــن العــوام مــن كبــار الفتيــان البواســل، 
وقــد بــرز قائــدا عظيمــا زمــن الفتوحــات اإلســامية. كان 
عمــه يؤذيــه أذى شــديدا. كان يلّفــه يف احلصــر ويدخــن 
أدرأ  حممــد  بــرب  »اكفــر  لــه:  يقــول  مث  ليختنــق،  عليــه 
عنــك هــذا العــذاب«، فــكان الزبــر يصــرب علــى تعذيبــه 

ويــرد عليــه: »ال، وهللا ال أعــود للكفــر أبــًدا«
حدث هشام بن عروة عن أبيه قال: 

قَاتَــَل الزُّبـَيــْـُر مبكــَة َوُهــَو ُغــَاٌم رُجــًا ، فَــَدقَّ يَــَدُه وَضَربَــُه 
َضــْراًب شــديًدا. قَــال: َفُمــرَّ اِبلرَُّجــِل َعلَــى َصِفيَّــَة َوُهــَو 
حُيَْمــُل فـََقالَــْت: َمــا َشــْأنُُه؟ قَالُــوا: قَاتَــَل الزُّبـَيـْــَر، فـََقالَــْت 

لَــُه:

َكْيَف رَأَْيَت َزبـْرَا؟! 
أَأَِقطًا َحِسبـَْتُه أَْم مَتْرَا؟! 

أَْم ُمْشَمِعاًّ َصْقرَا؟!

هاجــر الزبــر  إىل احلبشــة اهلجرتــني كلتيهمــا. وعندمــا 
هاجــر إىل املدينــة أقــام عنــد املنــذر بــن حممــد.

ملــا  قالــت:  عنهمــا  رضــي هللا  الزبــر  زوجــة  أمســاء  عــن   
بْــِن  ِبَعْبــِد اللَِّ  ُحبلــى  مــن مكــة مهاجــرة كنــت  خرجــُت 
ــاٍء، فـََوَلْدتُــُه ِبُقَبــاٍء. مُثَّ أَتـَْيــُت بــه َرُســوَل  ـَـْرِ، فـَنـََزْلــُت ِبُقَب الزُّبـ
اللَِّ ، فـََوَضَعــُه يف ِحْجــرِِه مُثَّ َدَعــا بَِتْمــَرٍة َفَمَضَغَهــا، مُثَّ 
تـََفــَل يف ِفيــِه، فَــَكاَن أَوََّل َشــْيٍء َدَخــَل َجْوفَــُه رِيــُق َرُســوِل 
ــُه َوبــَـرََّك َعَلْيــِه، وََكاَن  اللَِّ . مُثَّ َحنََّكــُه اِبلتَّْمــَرِة، مُثَّ َدَعــا َل

ْســَاِم. أَوََّل َمْولُــوٍد ُولِــَد يف اإْلِ
 يبــدو مــن روايــة مســلم أن النــي  مســى ابــن أمســاء عبــد 

هللا. 
مُثَّ َجــاَء َوُهــَو ابْــُن َســْبِع ِســِننَي أَْو مَثَــاٍن لِيـَُبايِــَع َرُســوَل اللَِّ 
ــَم َرُســوُل اللَِّ  ِحــنَي َرآُه  ، َوأََمــَرُه ِبَذلِــَك الزُّبـَيــْـُر، فـَتـََبسَّ

ُمْقِبــًا ِإلَْيــِه مُثَّ اَبيـََعــُه.
آخــى  مكــة،  املســلمني يف  بــني    النــي  آخــى  عندمــا 
بــني الزبــر وعبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنهمــا. وبعــد 
اهلجــرة إىل املدينــة ملــا آخــى  بــني املهاجريــن واألنصــار 

صــار ســلمة بــن ســامة أخــا الزبــر يف الديــن. 
هللا  لرزقهــم  الشــهداء  أبمســاء  أبنــاءه    الزبــر  مســى 
الشــهادة يف ســبيله. فســمى ابنــه عبــد هللا ابســم عبــد هللا 
بــن جحــش، وابنــه املنــذر ابســم املنــذر بــن عمــرو، وابنــه 
بــن مســعود، وابنــه محــزة ابســم محــزة  عــروة ابســم عــروة 
عبــد  بــن  وابنــه جعفــر ابســم جعفــر  املطلــب،  عبــد  بــن 
املطلــب، وابنــه مصعــب ابســم مصعــب بــن عمــر، وابنــه 
عبيــدة ابســم عبيــدة بــن احلــارث، وابنــه خالــد ابســم خالــد 

”
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بــن ســعيد، وابنــه عمــرو ابســم عمــرو بــن ســعيد، وكان 
عمــرو بــن ســعيد اسُتشــهد يف وقعــة الرمــوك.

والدة  ســن  ألن  الروايــة،  هــذه  صحــة  مــدى  نــدري  ال 
عبــد هللا ال يتفــق مــع ذلــك، وإذا كان أول وليــد ُولــد يف 
اإلســام فــاهلل أعلــم ابلوقــت الصحيــح مبولــده، وال نــدري 
آسُتشــهد أحــد مــن املســلمني قبــل والدة عبــد هللا أم ال. 
علــى أيَّــِة حــال، لقــد مســى الزبــر أبنــاءه علــى أمســاء هــؤالء 

الصحابــة الكبــار.

 عن هيئته الشكلية والروحيَّة
أن  الزبــر  بــن  عــروة  عــن 
القامــة  والــده كان طويــل 
كانــت  قدمــه  إن  حــى 
وهــو  األرض  تامــس 

الدابــة.  علــى 
الزبــر  بــن  وعــن عبــد هللا 
»مــا  أليب:  قلــت  قــال: 
حتــدُِّث  أمسُعــَك  ال  ل 
 -- هللا  رســول  عــن 

كمــا حُيــدِّث فــان وفــان؟ قــال: أَمــا ِإّن مل أُفَارِقــُه منــُذ 
ــًدا  ــُه يقــول: َمــْن كــذَب علــيَّ ُمتـََعمِّ أســلمُت، ولكــي مسعُت

 . النــار«.  مــن  مقعــده  فليتبــوأ 
الصحابــة كانــوا  مــن  غــره  أن  يعــي  هــذا ال  الزبــر  قــول 
يــروون عــن النــي  كــذاًب، كا بــل املــراد أنــه كان يــرى 
احليطــة خــرًا لــه خمافــة أن يــروي عنــه  خطــأ. انظــروا 
لقــد حــذر النــي  هنــا فقــط َمــن يتعمــد الكــذب عليــه، 
ومــع ذلــك كان الزبــر  شــديد احليطــة خمافــة أن ينســب 
إىل النــي  أمــرًا خطــأ، فيكــون مــن الذيــن يعاقَبــون. هلــذه 

الدرجــة كان حمتاطًــا! 

شجاعته وتشبه املائكة به
عــن ســعيد بــن املســيب، قــال: 
ذات  يف  ســيفه  ســّل  مــن  أول 
وبينمــا  العــوام،  بــن  الزبــر  هللا 
الزبــر بــن العــوام قائــل يف شــعب 
أن  نغمــة:  مســع  إذ  املطابــخ، 
رســول هللا  قُتِــل، فخــرج مــن 
َصْلتًــا،  الســيف  متجــرًدا  البيــت 
ــَة،  ــَة َكفَّ فلقيــه رســول هللا  َكفَّ
زبــر؟«  اي  شــأنك  »مــا  فقــال: 
قــال: مسعــت أنــك قُِتْلــت، قــال: »فمــا كنــت صانًعــا؟!« 
قــال: أردت وهللا أن أســتعرض أهــل مكــة، قــال: فدعــا لــه 

  قــول الزبــري هــذا ال يعنــي أن غــريه مــن الصحابــة كانــوا يــروون عــن النبــي ...

  ــا، كال بــل املــراد أنــه كان يــرى الحيطــة خــريًا لــه مخافــة أن يــروي عنــه كذبً

خطــأ. انظــروا لقــد حــذر النبــي  هنــا فقــط َمــن يتعمــد الكــذب عليــه، ومــع 

ذلــك كان الزبــري  شــديد الحيطــة مخافــة أن ينســب إىل النبــي  أمــًرا خطــأ...

”

”
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النــي  خبــر. قــال ســعيد: أرجــو أن ال تضيــع لــه عنــد 
هللا  دعوة الني   شهد الزّبر بن العّوام بدرًا وُأُحًدا 
واملشــاهد كّلهــا مــع رســول هللا ، وثـَبَــَت معــه يــوم ُأُحــد، 
وابيعــه علــى املــوت، وكانــت معــه إحــدى راايت املهاجريــن 
الثــاث يــوم فتــح مكــة. كان مــع النــي  فـََرســاِن فقــط 

يــوم بــدر، وركــب الزبــر أحدمهــا. 
 عــن ُعــْروة: كان يف الزبــر ثــاث ضــرابت ابلسَّــيف كنــُت 
يــوم  وواحــدة  بَــْدِر،  يــوم  اثنتــني  فيهــا:  أصابعــي  أدِخــل 

الَرُمــوك.
وُروي أنــه كانــت علــى الزبــر عمامــة صفــراء معتجــرًا هبــا 
يــوم بــدر، فلمــا رآه النــي  قــال: »إن املائكــة نزلــت 

علــى ســيماء الزبــر«.
ــْدٍر  عــن هشــام، عــن أبيــه قــال، قــال الزبــر: َلِقيــُت يَــوَم َب
ــٌج، ال يــُـَرى منــه  ُعبـَْيــَدَة بــَن َســِعيِد بــِن الَعــاِص، وهــو ُمَدجَّ

وهــو  َعيـْنَــاُه،  إالَّ 
َذاِت  أبــو  ُيْكــَى 
َفقــاَل:  الَكــِرِش، 
َذاِت  أبــو  أَن 

الَكــِرِش، َفَحَمْلــُت عليــه ابلَعنــَـَزِة َفَطَعنـْتُــُه يف َعْيِنــِه َفَمــاَت، 
قــاَل ِهَشــاٌم: - فَُأْخــربُْت: أنَّ الزُّبـَيــْـَر قــاَل: - لَقــْد وَضْعــُت 
رِْجلِــي عليــه، مُثَّ مَتَطَـّـْأُت، فَــكاَن اجلَْهــَد أْن نـََزْعتـَُهــا وقَــِد 
   ََِّهــا َرســوُل الل انـْثـَــَى َطَرفَاَهــا، قــاَل ُعــْرَوُة: َفَســأََلُه إايَّ
ــا قُبِــَض َرســوُل اللَِّ  أَخَذَهــا مُثَّ طََلبـََهــا أبــو  فأْعطَــاُه، فـََلمَّ
ُعَمــُر  ُه  إايَّ َســَأهَلَا  َبْكــٍر،  أبــو  قُبِــَض  ــا  فـََلمَّ فأْعطَــاُه،  َبْكــٍر 
ــا قُبِــَض ُعَمــُر أَخَذَهــا، مُثَّ طََلبـََهــا ُعْثَماُن  َهــا، فـََلمَّ فأْعطَــاُه إايَّ
ــا قُتِــَل ُعْثَمــاُن وقـََعــْت ِعْنــَد آِل  َهــا، فـََلمَّ منــه فأْعطَــاُه إايَّ
، َفطََلبـََها عبُد اللَِّ بُن الزُّبـَْرِ، َفَكاَنْت ِعْنَدُه حىَّ قُِتَل  َعِليٍّ
وعــن الزبــر بــن العــوام أن رســول هللا  جــع ل يــوم ُأحــد 

بــني أبويــه، أي قــال ل: فــداك أيب وأّمــي. 

وروي عــن الزبــر أنــه قــال: ملــا انصــرف املشــركون يــوم أحــد 
وجلــس رســول هللا   نحيــة القتلــى فجــاءت امــرأة تــؤم 
منهــا  فدنــوت  املــرأة  املــرأة    :  هللا  رســول  فقــال  القتلــى 
فتومستهــا فــإذا هــي صفيــة فقلــت هلــا :  اي أمــاه ارجعــي فلزمــت 
صــدري وقالــت :  ال أم لــك فقلــت :  إن رســول هللا   يعــزم 
عليــك فأخرجــت ثوبــني وقالــت :  كفنــوا أخــي يف هذيــن 
الثوبــني فنظــرن إىل جانــب محــزة رجــًا مــن األنصــار وليــس 
لــه كفــن فرأينــا غضاضــة علينــا أن نكفــن محــزة يف ثوبــني 
واألنصــاري ليــس لــه كفــن وكان أحــد الثوبــني أوســع مــن 
اآلخــر فأقرعنــا بينهمــا وكفنــا كل واحــد يف الثــوب الــذي 
صــار لــه .  عــن جابــر بــن عبــد هللا قــال: قــال رســول هللا 
 يــوم األحــزاب: َمــْن أيتيــي خبــرب بــي قريظــة؟، فقــال 
الزّبر: أن، فقال: من أيتيي خبرب بي قريظة؟ فقال الزّبر: 
أن، فقــال: "مــن أيتيــي خبــرب بــي قريظــة؟ فقــال الزّبــر: أن، 
»إّن   : النّــّي  فقــال 
وإّن  حــوارايًّ  نــّي  لــكّل 

حواريّــي الزّبــُر«.
عــن ابــن عمــر أنــه مســع 
رجــًا يقــول: أن ابــن حــوارّي رســول هللا. فقــال ابــن عمــر: 
إن كنــَت مــن آل الزبــر، وإال فــا. قــال: فســئل هــل كان 
أحــد يقــال لــه حــواري رســول هللا  غــر الزبــر؟ قــال: 

ال أعلمــه. 
عــن عبــد هللا بــن الزبــر قــال: ُكْنــُت يـَـوَم األْحــزاِب ُجِعْلــُت 
أن  فــإذا  فـََنظَــْرُت  النِّســاِء،  َســَلَمَة يف  أيب  بــُن  وُعَمــُر  أن 
أْو  قـَُرْيظَــَة َمرَّتـَــنْيِ  بَــِي  خَيَْتلِــُف إىل  فـََرِســِه،  ابلزُّبـَــْرِ، علَــى 
خَتَْتلِــُف؟  رَأَيـْتُــَك  أبَــِت  اي  قُلــُت:  َرَجْعــُت  ــا  فـََلمَّ ثَــااًث، 
قــاَل: أَوهــْل رَأَيـْتَــِي اي بــُـَيَّ؟ قُلــُت: نـََعــْم، قــاَل: كاَن َرســوُل 
خَبرَبِِهــْم.  فـََيْأتِيــِي  قـَُرْيظَــَة  بَــِي  أَيِْت  َمــن  قــاَل:   ، اللَِّ 
ــا َرَجْعــُت َجــع ل َرســوُل اللَِّ  أبـََويْــِه  فاْنطََلْقــُت، فـََلمَّ

»إّن لكّل نبّي حوارياًّ وإّن حواريّي الزّبيُر«.
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ــي. فِــداَك أيب وأُمِّ فقــاَل: 
قُتــل زعيــم يهــودي معــروف امســه »مرحــب« يف غــزوة خيــرب 
بيــد حممــد بــن مســلمة، فخــرج إىل امليــدان أخــوه ايســر 
ايســر  إىل  العــوام  بــني  الزبــر  خــرج  يبــارز؟  مــن  وندى: 
فقالــت أمــه صفيــة للنــي : يقتــل ابــي اي رســول هللا؟ 
قــال: بــل ابنــك يقتلــه إن شــاء هللا فخــرج الزبــر فالتقيــا 

فقتلــه الزبــُر.
  هللا  رســول  بعثهــم  الذيــن  الثاثــة  مــن  الزبــر  كان 
للبحــث عــن امــرأٍة محلــت كتــاَب حاطــب بــن أيب بلتعــة 
ولكــن  قبــل  مــن  احلــادث  هــذا  ذُكــر  لقــد  الكفــار.  إىل 

أيًضــا. الســياق  هــذا  يف  إبجيــاز  ســأذكره 
بـََعثَــِي َرُســوُل اللَِّ  َأَن َوالزُّبـَيـْــَر  يـَُقــوُل:    َعــْن َعلِــّي
َواْلِمْقــَداَد بْــَن اأْلَْســَوِد قَــاَل اْنطَِلُقــوا َحــىَّ أَتْتُــوا َرْوَضــَة َخــاٍخ 
فَــِإنَّ هِبـَـا َظِعينَــًة َوَمَعَهــا ِكتَــاٌب َفُخــُذوُه ِمنـَْهــا فَاْنطََلْقنَــا َحــىَّ 
انـْتـََهيـْنَــا ِإىَل َرْوَضــَة َخــاٍخ )وهــي موضــع بــني مكــة واملدينــة، 
فلمــا بلغنــاه( فَــِإَذا َنْــُن اِبلظَِّعينَــِة فـَُقْلنَــا َأْخرِِجــي اْلِكتَــاَب 
الــذي عنــدك، فـََقالَــْت: َمــا َمعِــي ِمــْن ِكتَــاٍب فـَُقْلنَــا لَُتْخرِِجنَّ 
اْلِكتَــاَب أَْو لَنـُْلِقــنَيَّ الثِّيَــاَب أي ســنفعل مــا نســتطيع مــن 
بِــِه  فَأَتـَيـْنَــا  إلينــا  ِعَقاِصَهــا وســلمته  ِمــْن  فََأْخَرَجْتــُه  أجلــه، 
َرُســوَل اللَِّ  فَــِإَذا ِفيــِه ِمــْن َحاِطــِب بْــِن َأيب بـَْلتـََعــَة ِإىَل 
ــَة خُيْربُُهــْم بِبـَْعــِض أَْمــِر  أَُنٍس ِمــْن اْلُمْشــرِِكنَي ِمــْن َأْهــِل َمكَّ
َرُســوِل اللَِّ . فـََقــاَل َرُســوُل اللَِّ  اَي َحاِطــُب َمــا َهــَذا؟ 
ــاَل اَي َرُســوَل اللَِّ اَل تـَْعَجــْل َعَلــيَّ ِإيّنِ ُكْنــُت اْمــَرأً ُمْلَصًقــا  َق

َذ ِعْنَدُهْم  يف قـَُرْيٍش َوملَْ َأُكْن ِمْن أَنـُْفِسَها، فََأْحبـَْبُت َأْن َأختَِّ
يَــًدا، َوَمــا فـََعْلــُت ُكْفــرًا َواَل اْرتِــَداًدا َواَل ِرًضــا اِبْلُكْفــِر بـَْعــَد 
ْســَاِم. فـََقاَل َرُســوُل اللَِّ  َلَقْد َصَدَقُكْم. )كان عمر  اإْلِ
يفيــض ابلغضــب( فَقــاَل )يف ثورتــه(: اَي َرُســوَل اللَِّ َدْعــِي 
َأْضــِرْب ُعُنــَق َهــَذا اْلُمَناِفــِق. َقــاَل : ِإنَّــُه َقــْد َشــِهَد بَــْدرًا 
َوَمــا يُْدرِيــَك َلَعــلَّ اللََّ َأْن َيُكــوَن قَــْد اطََّلــَع َعَلــى َأْهــِل بَــْدٍر 

فـََقــال:َ اْعَملُــوا َمــا ِشــئـُْتْم فـََقــْد َغَفــْرُت َلُكــْم. 
وملــا فتــح رســول هللا  مكــة جعــل علــى قيــادة امليمنــة 
الزبــر بــن العــوام، وعلــى امليســرة املقــداد بــن عمــرو، فلمــا 
دخــل مكــة وهــدأ النــاس جــاءا بفرســيهما قــام رســول هللا 
 ميسح الغبار عن وجهيهما وقال: إين جعلت للفارس 
ســهمني وللراجــل ســهما، فمــن نقــص ذلــك نقصــه هللا.

يذكر اخلليفة الثاين  واقعة للزبر فيقول: عندما ضرب 
النــي  صنمهــم »ُهبَــل« بعصــا، ســقط وانكســر، فنظــر 
الزبــر مبتســًما إىل أيب ســفيان وقــال لـــه: اي أاب ســفيان، 
أتذكــر يــوم ُأُحــد، الــذي وقــف فيــه املســلمون مكلومــني 
ُمنهكــني إىل نحيــة، مث هتفــَت بــكل زهــو وغــرور: اْعــُل 
ُهَبــل، اْعــُل ُهَبــل؛ وأن هبــل قــد أعطاكــم النصــر يف ذلــك 
أمــام  تناثــرت قطعــه املكســرة  اليــوم كيــف  اليــوم، فانظــر 
عينيــك؟ فقــال أبــو ســفيان: َدْعــك ِمــن هــذا اي أخــي، لــو 
رأينــا  مــا    إلــِه حممــٍد رســول هللا  إلــه ســوى  مثــة  كان 
اليــوم مــا رأينــاه. لقــد أيقنّــا اآلن أنــه ال إلــه إال هللا الــذي 

 . هــو إلــه النــي

قـــال أبـــو ســـفيان: َدْعـــك ِمـــن هـــذا يـــا أخـــي، لـــو كان مثـــة إلـــه 

ــا اليـــوم مـــا رأينـــاه.  ســـوى إلـــِه محمـــٍد رســـول اللـــه  مـــا رأينـ

 . ــي ــه النبـ ــو إلـ ــذي هـ ــه الـ ــه إال اللـ ــه ال إلـ ــا اآلن أنـ ــد أيقّنـ لقـ

”

”



        التقوى                 يناير     162021 

لقد ابغتْت هوازن املســلمني ابلســهام يوم حنني، وكان يف 
جيــش املســلمني ألفــان مــن املســلمني اجلــدد الذيــن كانــوا 
قــد انضمــوا إىل جيــش املســلمني يف ذلــك اليــوم، ففــروا ومل 
يبــق يف ميــدان احلــرب حــول النــي  أحــد منهــم، وكان 
العبــاس آخــًذا جلــام بغلــة النــي . وكان مالــك بــن عــوف 
رئيــس الكفــار واقًفــا علــى ثنيّــة مــن الثنــااي ومعــه فرســان مــن 
أصحابــه فــرأى بعــض النــاس علــى خيوهلــم فســأل قائــا: 
خيوهلــم  علــى  قوًمــا  نــرى  قالــوا:  تــرون؟«،  مــاذا  »انظــروا 
واضعــني رماحهــم علــى آذان خيوهلــم، قال:أولئــك إخوانكم 
بنو ُسليم، ال ختافوا منهم، فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي، 

خيــول  ظهــرت  مث 
أخــرى فســأل مالــك 
مــاذا  انظــروا  قائــا: 
نــرى  قالــوا:  تــرون؟، 
يف  ورماحهــم  رجــااًل 
تلــك  قــال:  أيديهــم، 
األوس واخلــزرج، وال 
خــوف منهــم أيًضــا، 
الــوادي  اقرتبــوا  فلمــا 
طريــق  إىل  توجهــوا 
طلــع  مث  ســليم.  بــي 

نــرى  قالــوا  تــرون؟  مــاذا  ألصحابــه  مالــك  فقــال  فــارس، 
فارًســا طويــل البــاد واضًعــا رحمــه علــى عاتقــه، عاصًبــا رأســه 
مبــاءة محــراء، فقــال: هــذا الزبــر بــن العــوام وأحلــف ابلــات 
ليخالطنكــم، فاثبتــوا لــه. فلمــا انتهــى إىل أصــل الثنيــة، أبصــر 
القــوم، فصمــد هلــم فلــم يــزل يطاعنهــم بســهامه حــى أزاحهــم 

عنهــا وأخلــى الــوادي مــن هــؤالء الكفــار.
عــن ُعــْرَوَة َعــْن أَبِيــِه َأنَّ َأْصَحــاَب َرُســوِل اللَِّ  قَالُــوا 
ـَـْوَم اْليـَْرُمــوِك َأاَل َتُشــدُّ فـََنُشــدَّ َمَعــَك فـََقــاَل ِإيّنِ ِإْن  لِلزُّبــَـْرِ يـ

َشــَدْدُت َكَذبـْتُــْم فـََقالُــوا اَل نـَْفَعــُل، َفَحَمــَل َعلَــى الكفــار 
َحــىَّ َشــقَّ ُصُفوفـَُهــْم َفَجاَوَزُهــْم َوَمــا َمَعــُه َأَحــٌد، مُثَّ َرَجــَع 
َعلَــى  َضْربـَتـَــنْيِ  َفَضَربُــوُه  بِِلَجاِمــِه  الكفــار  فََأَخــذ  ُمْقبِــًا 
َعاتِِقــِه بـَيـْنـَُهَمــا َضْربَــٌة ُضرِبـََهــا يــَـْوَم بَــْدٍر. قَــاَل ُعــْرَوُة: ُكْنــُت 
أُْدِخــُل َأَصاِبعِــي يف تِْلــَك الضَّــَراَبِت أَْلَعــُب َوَأَن َصغِــٌر. 
قَــاَل ُعــْرَوُة وََكاَن َمَعــُه َعْبــُد اللَِّ بْــُن الزُّبــَـْرِ يـَْوَمئِــٍذ َوُهــَو ابْــُن 

َعْشــِر ِســِننَي َفَحَملَــُه َعلَــى فـَــَرٍس َووَكََّل بِــِه َرُجــًا.

منوذج ُيتذى يف التضحية والفداء
بعــد فتــح الشــام قــاد عمــرو بــن العــاص مهمــة فتــح مصــر، 
فاتــح مصــر  ومــن مث أراد 
أن  العــاص  بــن  عمــرو 
اإلســكندرية  إىل  يتوجــه 
علــى  فســطاطهم  فنصبــوا 
جنــويب  النيــل  هنــر  ضفــة 
اإلســكندرية،  شــرق 
املوضــع  ذلــك  فســّمي 
اآلن  وهــو  ابلفســطاط، 
أحــد أحيــاء القاهــرة. فلمــا 
مدينــة  املســلمون  حاصــر 
اإلســكندرية ورأى عمــرو 
  بن العاص متانة حصنها وقلة جيشه طلب من عمر
أن يرســل لــه مــدًدا فأمــده بعشــرة آالف مــن اجلنــود وأربعــة 
مــن القــادة وقــال أبن كل واحــد مــن هــؤالء األربعــة أبلــف 
رجــل، وكان أحدهــم الزبــر بــن العــوام. فلمــا وصــل عهــد 
إليــه عمــرو بــن العــاص جيــع ترتيبــات حصــار احلصــن. 
فركــب الزبــر فرســه وطــاف ابحلصــن مث فــرق الرجــال حــول 
احلصــن الراكبــني واملشــاة، وأخــذ يرمــي احلصــن ابملنجنيــق. 
ولكــن طــال احلصــار حــى بلغــت مدتــه ســبعة أشــهر دون 
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حتقــق االنتصــار أو اهلزميــة ألحــد الطرفــني. فقــال الزبــر 
يوًمــا: أفــدي املســلمني اليــوم فحمــل ســيفه ووضــع ســلًما 

الصحابــة  بعــض  وتبعــه  احلصــن  ســور  وصعــد 
أبعلــى  صــاروا  فلمــا  أيًضــا.  اآلخريــن 

مســع  أن  ومــا  يكــربون  أخــذوا  الســور 
اجلنــود حــى أجابوهــم وأخــذوا يكــربون 
معهــم أبعلــى أصواهتــم لدرجــة رّجــت 
هبــا أرض احلصــن وظــن املســيحيون أن 

املســلمني قــد اقتحمــوا احلصــن فهربــوا فزًعــا 
وخوفًــا، فنــزل الزبــر مــن الســور وعمــد إىل اببــه 
ففتحــه ودخــل فيــه اجلنــود املســلمون كلهــم.

تعين الزبري ضمن لنة انتخاب اخلليفة
 )( اخلطــاب  بــن  املؤمنــني عمــر  أمــر  أجــل  ملــا دن 
أَِمــَر  اَي  أَْوِص  »قَالُــوا  يلــي:   مــا  البخــاري  يف  فجــاء 
اْلُمْؤِمنِــنَي اْســَتْخِلْف. قَــاَل: َمــا َأِجــُد َأَحــًدا َأَحــقَّ هِبَــَذا 
َ َرُســوُل  اأْلَْمــِر ِمــْن َهــُؤاَلِء النَـَّفــِر أَْو الرَّْهــِط الَِّذيــَن تـُــُويّفِ
اللَِّ  َوُهــَو َعنـُْهــْم رَاٍض. َفَســمَّى َعِليًّــا َوُعْثَمــاَن َوالزُّبـَيــْـَر 
َعْبــُد  َيْشــَهدُُكْم  َوقَــاَل:  الرَّمْحَــِن  َوَعْبــَد  َوَســْعًدا  َوطَْلَحــَة 

اللَِّ بْــُن ُعَمــَر َولَْيــَس لَــُه ِمــْن اأْلَْمــِر َشــْيٌء َكَهيـْئَــِة 
ــَو  ــَرُة َســْعًدا فـَُه ْم ــِإْن َأَصابَــْت اإْلِ ــُه َف َــِة َل التَـّْعزِي

ــَر فَــِإيّنِ  َذاَك َوِإالَّ فـَْلَيْســَتِعْن بِــِه أَيُُّكــْم َمــا أُمِّ
ملَْ َأْعزِلْــُه َعــْن َعْجــٍز َواَل ِخَيانَــٍة، َوقَــاَل: 
أُوِصــي اخْلَِليَفــَة ِمــْن بـَْعــِدي اِبْلُمَهاِجرِيــَن 
َوحَيَْفــَظ  َحقَُّهــْم  هَلُــْم  يـَْعــِرَف  َأْن  اأْلَوَّلِــنَي 

هَلـُـْم ُحْرَمتـَُهــْم َوأُوِصيــِه اِبأْلَْنَصــاِر َخيــْـرًا الَِّذيــَن 
ميَــاَن ِمــْن قـَْبِلِهــْم َأْن يـُْقبَــَل ِمــْن  اَر َواإْلِ تـَبـَــوَُّءوا الــدَّ

حُمِْسِنِهْم َوَأْن يـُْعَفى َعْن ُمِسيِئِهْم، َوأُوِصيِه أِبَْهِل اأْلَْمَصاِر 
 ِ ْســَاِم َوُجبَــاُة اْلَمــاِل َوَغْيــُظ اْلَعــُدّو. َخيـْــرًا فَِإنَـُّهــْم رِْدُء اإْلِ

َوَأْن اَل يـُْؤَخــَذ ِمنـُْهــْم ِإالَّ َفْضُلُهــْم َعــْن ِرَضاُهــْم، َوأُوِصيــِه 
ْســَاِم َأْن  اِبأْلَْعــرَاِب َخيــْـرًا فَِإنَـُّهــْم َأْصــُل اْلَعــَرِب َوَمــادَُّة اإْلِ
يـُْؤَخــَذ ِمــْن َحَواِشــي أَْمَواهِلِــْم َويــُـَردَّ َعَلــى فـَُقرَائِِهــْم 
َأْن    َرُســولِِه  َوِذمَّــِة  اللَِّ  ِبِذمَّــِة  َوأُوِصيــِه 
ِمــْن  يـَُقاتَــَل  َوَأْن  ِبَعْهِدِهــْم  هَلُــْم  يُــوَف 
ــا  َورَائِِهــْم َواَل ُيَكلَُّفــوا ِإالَّ طَاقـَتـَُهــْم، فـََلمَّ
قُبِــَض َخَرْجنَــا بِــِه فَاْنطََلْقنَــا مَنِْشــي َفَســلََّم 
َعْبــُد اللَِّ بْــُن ُعَمــَر. قَــاَل: َيْســَتْأِذُن ُعَمــُر 
فَأُْدِخــَل  أَْدِخلُــوُه  قَالَــْت:  اخلَْطَـّـاِب.  بْــُن 
ــا فُــرَِغ ِمْن َدْفِنِه  فـَُوِضــَع ُهَنالِــَك َمــَع َصاِحبـَْيــِه فـََلمَّ
اْجَتَمــَع َهــُؤاَلِء الرَّْهــُط، فـََقــاَل  َعْبــُد الرَّمْحَــِن اْجَعلُــوا أَْمرَُكــْم 
 ، ِإىَل َثَاثٍَة ِمْنُكْم فـََقاَل الزُّبـَيـُْر َقْد َجَعْلُت أَْمرِي ِإىَل َعِليٍّ
فـََقاَل: طَْلَحُة َقْد َجَعْلُت أَْمرِي ِإىَل ُعْثَماَن. َوقَاَل َسْعٌد: 
قَــْد َجَعْلــُت أَْمــرِي ِإىَل َعْبــِد الرَّمْحَــِن بْــِن َعــْوٍف. فـََقــاَل 
َعْبــُد الرَّمْحَــِن: أَيُُّكَمــا تـَبـَــرَّأَ ِمــْن َهــَذا اأْلَْمــِر فـََنْجَعلُــُه ِإلَْيــِه 
ْســَاُم لَيـَْنظَُرنَّ أَْفَضَلُهْم يف نـَْفِســِه فَُأْســِكَت  ُ َعَلْيِه َواإْلِ َواللَّ
ُ َعَلــيَّ  ــْيَخاِن. فـََقــاَل َعْبــُد الرَّمْحَــِن أَفـََتْجَعُلونَــُه ِإَلَّ َواللَّ الشَّ
َأْن اَل آُل َعــْن أَْفَضِلُكــْم قَــااَل نـََعــْم فََأَخــَذ بِيَــِد َأَحِدمِهَــا 
ْســَاِم  فـََقــاَل لَــَك قـَرَابَــٌة ِمــْن َرُســوِل اللَِّ  َواْلَقــَدُم يف اإْلِ
ُ َعَلْيــَك لَئِــْن أَمَّْرتُــَك لَتـَْعِدلَــنَّ  َمــا قَــْد َعِلْمــَت فَــاللَّ
َولَئِــْن أَمَّــْرُت ُعْثَمــاَن لََتْســَمَعنَّ َولَُتِطيَعــنَّ مُثَّ 
َذلِــَك.  ِمثْــَل  لَــُه  فـََقــاَل  اِبآْلَخــِر،  َخــَا 
ــا َأَخــَذ اْلِميَثــاَق َقــاَل: اْرَفــْع يَــَدَك اَي  فـََلمَّ
ُعْثَمــاُن فـََبايـََعــُه فـََبايَــَع لَــُه َعلِــيٌّ َوَوَلَ َأْهــُل 
البخــاري،  )صحيــح  فـََبايـَُعــوُه«  اِر  الــدَّ

كتــاب املناقــب(.
 ابختصــار قــد بينــت هــذا التفصيــل فيمــا مضــى 
هللا  رعايــة  يف  دمتــم  أيًضــا.  اليــوم  وتناولتــه  قبــل،  مــن 

وحفظــه. 
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مآس منذ الطفولة
هــل ذقــَت مــرارة اليتــم؟ هــل ماتــت أمــك أمــام نظريــك وســط 
الصحــراء وتعــنّي عليــك دفنهــا بيديــك؟ هــل فقــدت أحبتــك؟ 
هــل ُجّوعــت؟ هــل اُضطهــدت؟ هــل ُعذبــت؟ هــل ُرشــقت 
ابحلجــارة؟ هــل قُتــل أحبتــك أمــام نظريــك؟ هــل مــات أوالدك 

بــني ذراعيــك؟ هــل حيكــت املؤامــرات لقتلــك؟ 
ولــو حــدث لــك شــيء مــن هــذا القبيــل، هــل صــربت؟ وهــل 
ســجدت ابكيًــا علــى عتبــات هللا حــى كــدت تقتــل نفســك 
وعذبــوك،  أحبتــك  قتلــوا  مــن  حــال  علــى  احلــزن  شــدة  مــن 
ودعــوت هلــم ابخلــر واهلدايــة؟ هــل تعــرف أحــًدا مــّر بــكل هــذا 

وأكثــر؟؟ 

رعاة الدنيا يتساقطون واحًدا تلو اآلخر
كانــت أمــه حامــًا بــه وزوجهــا مســافر.. لكــن الــزوج مــرض 
يف الطريــق فلجــأ إىل أخوالــه يف املدينــة وهنــاك فَــارَق احليــاة 
قبــل أن يكحــل نظريــه مبــرأى ابنــه.. وقبــل أن يســتمتع الولــد 

حبنــان أبيــه.
حــني وصــل الطفــل الســنة السادســة مــن عمــره، قامــت والدتــه 
بــزايرة املدينــة وأخذتــه معهــا إىل أخــوال أبيــه، ولــزايرة قــرب والــده 
أميــن،  أم  الرحلــة جاريتهــا،  هــذه  األوىل ورافقتهمــا يف  للمــرة 

لتقــوم برعايتــه. 
بعــد البقــاء يف املدينــة ملــدة شــهٍر تقريبًــا، قــررت أمــه العــودة 
إىل مكــة، وعندمــا وصلــوا اىل مــكان يســمى األبــواء، علــى 
منتصف الطريق إىل مكة، مرضت األم ووقعت على األرض 
فحاولــت اجلاريــة رفعهــا فرفعــت األم كفيهــا تريــد أن تضــم 
ولدهــا لكنهــا فارقــت احليــاة قبــل أن تتمكــن مــن احتضــان 
فلــذة كبدهــا. فأخــذت اجلاريــة متســح رأس اليتيــم الصغــر، مث 
قالــت لــه ســاعدين نفــر قــرب أمــك.. فســاعدها يف احلفــر وهــو 

أَْيَن َنْحُن

 ِمْن ُمَقاَساِتِه؟!

بقلم: ريم إبراهيم
)المملكة المتحدة(
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يبكــي.. وملــا انتهيــا مــن الدفــن أمســكت بيــده ليغــادرا، لكنــه 
ظــّل يلتفــت نــو القــرب ويقــول »أمــي.. أمــي«.

وعــاد اليتيــم إىل مكــة وعــاش يف كنــف جــده.. لكــن اجلــد 
مثــاين ســنوات  ملــا كان عمــره  األعلــى  الرفيــق  إىل  انتقــل 
انتقــل  مث  يبكــي..  أقدامــه  عنــد  الطفــل  فوقــف  فقــط، 
للعيــش مــع عمــه كثــر العيــال، فقــر احلــال فــكان يســتحي 
حــى أن أيكل، فــإن مل تعطــه زوجــة عمــه الطعــام بنفســها 
كان ال ميــد يــده إليــه أبــًدا.. وبقــي عنــد عمــه ســبعة عشــر 
عاًمــا، شــّب خاهلــا متمتًعــا أبعلــى درجــات األخــاق 

واألمانــة.. 

مصابُه أاًب
ذات يوم سافر يف قافلٍة جتارية لسيدة أعمال مرموقة يف مكة 
وعــاد بربــٍح وفــر، فســألت غامهــا الــذي رافقــه يف الرحلــة عــن 
ذلك فأخذ يعّد هلا ويعد ما رآه من هذا الشاب من أخاٍق 
وأمانــة فأعجبــت هــذه الســيدة الفاضلــة أبخاقــه ومتنتــه زوًجــا 
هلــا وأســّرت بذلــك لصديقتهــا الــي ذهبــت إليــه وســألته »مل ال 
تتــزوج خدجيــة؟« فقــال »ليــس كمثلهــا نســًبا وشــرفًا لكــي فقــر 
احلال« فقالت له صديقتها »أن ســأقنعها«. وابلفعل مت هذا 
الــزواج املبــارك وصــارت لــه نعــم الزوجــة وصــار هلــا نعــم الــزوج.. 
َولدت خدجية له القاســم الذي تويف عن عمٍر يناهز الســنتني 
مث ولــدت 4 بنــات.. مث ولــًدا آخــر مســي عبــد هللا وقــد تــويف 

يف املهــد.

وحن ازدراه جمتمعه
هــذا  املبــارك ُكلــف  الــزواج  هــذا  مــن  بعــد حــوال 15 ســنة 
»الصــادق  قومــه  يف  يســمى  الــذي كان  العظيــم  اإلنســان 
وأرغــوا  ومشائلــه،  أفضالــه  القــوم  فتناســى  ابلنبــوة..  األمــني« 
وأزبــدوا، وأبرقــوا وأرعــدوا، واثروا يريــدون قتلــه، مث حاصــروه 
وأتباعــه يف واٍد قطعــوا فيــه عنهــم الطعــام والشــراب ملــدة ثــاث 
ســنوات تقريبًــا. وبعــد رفــع احلصــار مبــدة قصــرة فارقــت زوجتــه 
العزيــزة وعمــه احلبيــب احليــاة يف عــاٍم مُســي بعــام احلــزن. وبــا 
الــي  املعــانة  بســبب  صحتهمــا  تدهــورت  قــد  شــك  أدن 

قاســياها مــع اآلخريــن يف فــرتة احلبــس الطويلــة هــذه.
عندمــا ُكلــف ابلنبــوة آمنــت بــه زوجتــه وبناتــه فــورًا وكانــت ابنتــه 
الكــربى زينــب متزوجــة مــن ابــن خالتهــا أيب العــاص الــذي 
مل يؤمــن بدايــًة، فطلــب منــه قومــه تطليقهــا ليزوجــوه إحــدى 

بناهتــم لكنــه رفــض اســتبداهلا بنســاء األرض. 
اشــتد اضطهــاد املعارضــني وُعــذب أتبــاع النــي وقتلــوا تقتيــًا.. 
وحــى هــو مل يســلم، فــذات يــوم بينمــا كان ذاهبًــا إىل منزلــه، 
رمــى أحدهــم الــرتاب علــى رأســه، فســارعت إحــدى بناتــه ملــا 
رأت حالتــه عنــد وصولــه إىل البيــت، وأحضــرت املــاء وغســلت 
رأســه الشــريف وهــي تنتحــب مبــرارة، فطيــب خاطرهــا قائــًا: 
»ال تبك اي بنيي إن هللا نصٌر أابك«. ويف إحدى املرات قام 
أحدهــم برمــي أمعــاء جــل ذبــح للتــو علــى كتفيــه بينمــا كان 
ســاجًدا يف فنــاء الكعبــة، ومل يســتطع النهــوض حــى جــاءت 
ابنتــه فاطمــة، عندمــا علمــت ابحلــادث، وأزالــت عنــه هــذه 

فــذات يــوم بينــا كان ذاهًبــا إىل منزلــه، رمــى أحدهــم الــراب عــى رأســه، 

فســارعت إحــدى بناتــه ملــا رأت حالتــه عنــد وصولــه إىل البيــت، وأحــرت 

املــاء وغســلت رأســه الرشيــف وهــي تنتحــب مبــرارة، فطيــب خاطرهــا قائــالً:

 »ال تبِك يا بنيتي إن الله نارٌص أباك«. 

”

”
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القــاذورات. ومــرة أخــرى وهــو يف الكعبــة يصلــي أيًضــا، جــاء 
أحدهــم إليــه وحــاول خنقــه، فجــاء صديقــه أبــو بكــر ودفــع عنــه 

َ اللَُّ«. املهاجــم وقــال »أَتـَْقتـُلُــوَن َرُجــًا َأْن يـَُقــوَل َريبِّ
وقــام قومــه بعرقلــة جهــوده يف تبليــغ الرســالة، حــى أن أحــد 
أعمامــه قــد كــرس نفســه ملاحقتــه يف كل مــكان إلخبــار النــاس 
أن ال يهتمــوا مبــا يقولــه مطلًقــا ألنــه صابــئ خــارج عــن ديــن 
آابئــه، وأنــه يســعى إىل تضليلهــم فحســب. وعندمــا وجــدوا أن 
قريبــه القريــب يصفــه ابلــكاذب، نفــروا منــه وابتعــدوا عنــه ويف 

بعــض األحيــان ســخروا منــه وضحكــوا عليــه.

ساح دفاعه الوحيد
التمســك  علــى  أتباعــه  وحــثِّ  الدعــاء  ســوى  بيــده  يكــن  مل 
أبهــداب الصــرب.  مث قــرر الذهــاب إىل بلــدة تســمى الطائــف 
تلــو  الواحــد  قادهتــا  دعــا  وهنــاك  رســالة وحدانيــة هللا.  لنشــر 
اآلخــر، ولكنهــم نبــذوه وســخروا منــه، وحرضــوا الرعــاع لطــرده 
املدينــة فشــتموه ورشــقوه ابحلجــارة والــدم يتدفــق مــن  خــارج 

الشــريفني. قدميــه 
وهنــاك  البســاتني،  أحــد  إىل  ابجلــراح  ومثخنًــا  منهــًكا  فلجــأ 

وقــال: الدعــاء  إىل  والتجــأ  عنــب  حتــت كرمــة  اســرتاح 
»اللهــم إين أشــكو إليــك ضعــف قــّويت، وقلــة حيلــي، وهــواين 
املســتضعفني،  رّب  أنــت  الرامحــني؛  أرحــم  اي  النــاس،  علــى 
وأنــت ريب، إىل مــن َتِكلُــي؟ إىل بعيــٍد يتجّهمــي أم إىل عــدّو 
مّلكَتــه أمــري؟ اللهــم إن مل يكــن بــك علــّي غضــب فــا أابل، 
الــذي  بنــور وجهــك  أعــوذ  ذنــويب،  مــن  أوســع ل  وعافيتــك 
أشــرَقْت لــه الظلمــاُت، وَصلُــح عليــه أمــر الدنيــا واآلخــرة مــن أن 
ــّل علــي َســَخَطك، اللهــم لــك العتــى  ــزل يب َغَضَبــك، أو حتُِ تُن

حــى ترضــى، وال حــول وال قــوة إال بــك.«
ـَـْوَل قـَْوِمــَك َلــَك  ــَع قـ وفجــأة نداه ِجرْبِيــل َوَقــاَل: ِإنَّ اللََّ َقــْد مسَِ
لَِتْأُمــَرُه مبَــا  ِإلَْيــَك َملَــَك اجْلِبَــاِل  َوَمــا َردُّوا َعَلْيــَك، َوقَــْد بـََعــَث 
ِشــْئَت ِفيِهــْم، فـَنَــاَداه َملَــُك اجْلِبَــاِل، َفَســلََّم عليــه مُثَّ قَــاَل لــه »ِإْن 

ِشــْئَت أُْطبِــَق َعَلْيِهــِم اأَلْخَشــبـنَْيِ«، فـََقــاَل: »بَــْل أَْرُجــو َأْن خُيْــرَِج 
ُ ِمــْن َأْصَاهِبِــْم َمــْن يـَْعُبــُد اللََّ َوْحــَدُه اَل ُيْشــرُِك بِــِه َشــيـًْئا« . اللَّ

مقاساته يف املهجر أيًضا
كل سلســلة املقاســاة الســابقة أفضــت إىل حــدث غيَـّــر جمــرى 
املدينــة، وهنــاك  أمــره هللا وأصحابــه ابهلجــرة إىل  إذ  التاريــخ، 
انُتخــب مــن قبــل جيــع األطيــاف رئيًســا للمدينــة، فأســس دولــة 
قوامهــا الســام والــوائم واحلريــة الدينيــة.. لكــن أعــداءه مل يرتكــوه 
بــه يف عقــر داره وأرادوا القضــاء عليــه وعلــى  وشــأنه وحلقــوا 

أتباعــه وحرضــوا النــاس داخــل وخــارج املدينــة ضــده!
كانــت ابنتــه الثانيــة رُقـَيَّــة قــد تزوجــت مــن عثمــان بــن عفــان 
فاضطــرا حتــت االضطهــاد يف مكــة إىل مفارقــة األهــل واهلجــرة 
إىل احلبشــة وهنــاك أجنبــا ابنهمــا عبــد هللا الــذي تــويف يف املدينــة 
وعمــره ســت ســنوات.. فهــل كان عبــد هللا أول وآخــر حفيــد 

ميــوت لــه؟ 
بــدأت احلــروب تشــن عليــه واحــدة تلــو األخــرى، واستشــهد 
عــدٌد مــن أتباعــه وأحبائــه، ويف إحــدى هــذه احلــروب أصيــب 
وُشــج وجهــه الشــريف وُكســرت رابعيتــه. وذات مــرة خطــط 

أعــداؤه لرمــي صخــرة عليــه وقتلــه. 
وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، جلــأ إىل هللا تعــاىل داعيًــا إايه بــكل 
حرقــة وأمل أن يهــدي أعــداءه ويصلحهــم، متاًمــا كمــا تدعــو األم 
الــرؤوم ألوالدهــا.. حــى قــال هللا لــه »َلَعلَّــَك اَبِخــٌع نَـّْفَســَك َأالَّ 

َيُكونـُـوا ُمْؤِمنِــنَي«.
يف أول معركــة ِخيضــت ضــده، وقــع صهــره أبــو العــاص مــن 
بــني أســرى العــدو، وعندمــا أرســل قومــه بعــض الرجــال لدفــع 
فديــة األســرى، بعثــت زينــب قــادة هلــا لفديتــه ولكــن هــذه 
الســيدة  والدهتــا  قبــل  مــن  هلــا  أهديــت  قــد  القــادة كانــت 
خدجيــة عنــد زواجهــا. وعندمــا رأى والدهــا هــذا التــذكار املؤثــر 
مــن زوجتــه احلبيبــة، أتثــر كثــرًا واغرورقــت عينــاه ابلدمــوع وقــال 
ألصحابــه: »إن رأيتــم أن ُتْطلقــوا هلــا أســرها، وتــردوا إليهــا 
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النــي طلــب  هــذه القــادة فافعلــوا« فوافــق اجلميــع، ولكــن 
مــن أيب العــاص شــرط حريتــه أن يرســل زينــب للمدينــة فــور 
لــدى عودتــه إىل مكــة إبركاهبــا يف  قــام  وصولــه. وابلفعــل، 
هــودج علــى نقــة وإرســاهلا للمدينــة حتــت رعايــة أخيــه كنانــة.. 
لكــن أعــداء أبيهــا قامــوا ابعــرتاض طريقهــا، وضــرب أحدهــم 
نقتهــا حبربتــه، فســقطت َعَلــى صخــرة فســالت منهــا الدمــاء 
أايم  بضعــة  وبعــد  فأجهضــت.  حامــًا  أهنــا كانــت  حيــث 
أخرجهــا كنانــة ليــًا فوصلــت للمدينــة ســاملة لكــن صحتهــا 
بــدأت ترتاجــع بســبب هــذه احلادثــة الــي تعرضــت هلــا ومل يــزل 

هبــا املــرض إىل أن توفيــت بعــد بضــع ســنوات.
فعــاد ُأســر زوجهــا مــرة أخــرى يف املدينــة فأجارتــه 

هاجــر  مث  إســامه،  وأعلــن  لقومــه 
الــي  بزوجتــه  والتحــق  للمدينــة 

وبنتًــا..  ولــًدا  منــه  أجنبــت 
الصغــر  االبــن  مــرض 
فأرســلت  حيتضــر  وصــار 
والدهــا،  طلــب  يف  أمــه 

بــني  حفيــده  ومــات  فحضــر 
يديــه فبكــى عليــه بــكاء رمحــة. 

فــرتة اتركــة  بعــد  ابنتــه  توفيــت  مث 
ابنتهــا الصغــرة أمامــة حتــت رعايــة 

احلنــون. جدهــا 
أمــا ابنتــه الثانيــة رُقَيــة فقــد كانــت مريضــًة وهــو علــى وشــك 

ـُـّمرضها، فماتــت  اخلــروج حلربــه األوىل، فبقــي زوجهــا معهــا يـ
وُدفنــت ووالدهــا يف املعركــة يدافــع عــن وطنــه ويرســي دعائــم 
انقطــاع  وعلــى  زوجتــه  علــى  عثمــان  حــزن  الدينيــة.  احلريــة 
النســب بينــه وبــني حبيبــه وســيده ولكنــه بعــد فــرتة بشــره وقــال 
»إنَّ اللََّ قَــْد َزوََّجــَك أُمَّ ُكْلثُــوٍم مبِثْــِل َصــَداِق رُقـَيَّــَة َعلَــى ِمثْــِل 
ُصْحَبِتَهــا« فــكان نعــم الــزوج ألم كلثــوم أيًضــا.. لكنهــا ماتــت 
بعــد عــام واحــد ومل يبــق لوالدهــا ســوى فاطمــة الــي أجنبــت 

ولديــن.. احلســن واحلســني.. فواًهــا للحســني.. 
يــوٍم يف بيــت زوجتــه أم ســلمة وكان  لقــد كان جــده ذات 
احلســني جالًســا يف حجــره، واجلــد يبكــي وميســح علــى رأس 
الصــي فســألته زوجتــه مــا اخلطــب؟ فأجاهبــا أن جربيــل أخــربه 

أن قومــه ســيقتلونه يف مــكان يســمى كربــاء.
وابملثــل، قــد ُأخــرب مــن هللا أيًضــا أن أمتــه ستنقســم مــن بعــده 
واحــدة،  عــدا  مــا  النــار  إىل  فرقــة كلهــا  وســبعني  بضــٍع  إىل 
وأن األمــم ســتتداعى علــى أمتــه كمــا تداعــى األكلــة علــى 
قصعتهــا. وُأخــرب كذلــك أن الفــن ســتحل هبــا مــن كل حــدٍب 

وصــوب.
بعــد فــرتة قصــرة مــن زواجــه مــن الســيدة ماريــة، 
إبراهيــم،  الثالــث،  ابنــه  لــه  أجنبــت 
علــى  الســرور واحلبــور  أدخــل  الــذي 
فقــد  قــد  أبيــه حيــث كان  قلــب 
مــا عــدا  أبنائــه وبناتــه  جيــع 
فاطمــة، فصــار ميــر كل يــوم 
إبراهيــم  لــرى  ماريــة  علــى 
ولألســف،  وياطفــه.  وياعبــه 
يكمــل  أن  قبــل  إبراهيــم  مــرض 
اشــتد  يــوم  وذات  الثــاين،  عامــه 
ينــازع مث  والــده وهــو  فرفعــه  مرضــه، 
مــات بــني يديــه الشــريفتني. فبكــى الوالــد مث قــال: 
»إن العــنَي لتدمــع وإن القلــَب ليحــزن وال نقــول إال مــا يرضــي 

حملزونــون.« إبراهيــم  اي  فراقــك  علــى  وإن  ربنــا 
نعــم إن العــني لتدمــع.. وإن القلــب لينفطــر أملـًــا كلمــا قــرأن  
تعــاىل،  هللا  خلــق  أكمــل  العظيــم،  الرجــل  هــذا  عــان  كــم 
مــن أجــل أن يقــدم لنــا أســوته احلســنة وكــي ميهــد لنــا طريــق 

والفــاح.  اخلــاص 
فهل عرفتموه؟

إذن، صلوا عليه وسلموا تسليًما.
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قضيــة حتديــد داللــة املصطلــح »اإلســاموفوبيا« هــي 
قضيــة دالليــة يف املقــام األول. لنأخــذ مثــال مصطلــح 
ــاِمية، الــذي يســتهدف فئــة الســاميني )الــي ميكننــا  معــاداة السَّ
أن َنشمل فيها العرب(، إال أنه يف الواقع خيص التمييز ضد 
اليهــود لكوهنــم يهــوًدا. وينطبــق هــذا أيًضــا علــى مصطلــح 
»اإلســاموفوبيا«، فهــو يعــي شــيًئا، ويشــر إىل أصــل دالل 
املقــال  هــذا  يف  وســُنعى  التمييــز.  جمــال  يف  ضــروري  قــوي 
يــراوغ  والــذي  بتحديــد داللــة مصطلــح »اإلســاموفوبيا«، 
بعــض املثقفــني األوربيــني عموًمــا والفرنســيني خصوًصــا.. مث 
  ســنلقي شــيًئا من الضوء على أســلوب الني الكرمي حممد

إزاء حالة العداء لإلسام حني كان مواطًنا يف مكة مث حني 
أصبــح قائــًدا جملتمــع متكامــل يف املدينــة؟! إذا توصلنــا إىل 
إجابــة وافيــة عــن هــذا الســؤال نكــون قــد وصلنــا إىل املوقــف 
الــذي ميكــن أن يتخــذه املســلمون اليــوم مــن موجــات العــداء 

املتزايــدة واجملتمعــة حتــت مصطلــح »اإلســاموفوبيا«.

»اإلساموفوبيا«، تفصيل ملصطلح جديل
وحــى يكــون موقفنــا فكــراًي، جيــب أن نفهــم طبيعــة املناقشــات 
الــي جتــري حاليًــا حــول مفهــوم العــداء لإلســام. يعتقــد بعــض 
عــن  ســوى  يُعــرب  ال  املصطلــح  هــذا  أن  الفرنســيني  املثقفــني 
مناهضــة موقــف املدافعــني عــن اإلســام السياســي، أي أنــه 
ليــس موقًفــا عامًّــا ُمتخــًذا ضــد املســلمني كافــة، وإمنــا فقــط ضــد 
مــن ينــادون أبعمــال ختــل أبمــن اجملتمــع. ويعتقــد آخــرون، علــى 
مــن  عكــس ذلــك، أن »اإلســاموفوبيا« تشــر إىل جمموعــة 
حــاالت التمييــز - قــد حتمــل طابًعــا جنحيًّــا أو جنائًيــا، األمــر 
الذي يعاين منه املســلمون منذ أحداث 11 ســبتمرب 2001. 

آصف عارف - فرنسا

اإِلْساَلُموُفوْبَيا..اإِلْساَلُموُفوْبَيا..

 ُمْصَطَلٌح َجِديٌد ُمْصَطَلٌح َجِديٌد

ِلُمَماَرَساٍت َقِديَمٍةِلُمَماَرَساٍت َقِديَمٍة

إن

”
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»اإلساموفوبيا« ومناهضة اإلسام السياسي
وكمــا ذكــرن، إن العديــد مــن املثقفــني يعتقــدون أن مفهــوم 
»اإلســاموفوبيا« يشــر مباشــرة إىل حظــر انتقــاد اإلســام 
أو حى الســخرية منه. واســتناًدا إىل حرية التعبر املنصوص 
عليهــا يف إعــان حقــوق اإلنســان واملواطــن لعــام 1789 
يعتــربون  فإهنــم  اإلنســان،  األوروبيــة حلقــوق  االتفاقيــة  ويف 
األعمــال  جيــع  تصنيــف  ألن  خطــر  يف  احلريــة  هــذه  أن 
حظــر  برأيهــم  يعــي  ابإلســاموفوبيا  للمســلمني  املعاديــة 
انتقــاد اإلســام. إننــا حــى لــو ســلمنا جــداًل بصحــة وجهــة 
مــن يكيــل  القائلــون هبــا يف مظهــر  النظــر هــذه فســيظهر 
لقوانــني  الوافــر  االحــرتام  يبــدون  هــؤالء  فنفــس  مبكيالــني، 

ــامية. السَّ معــاداة 
انتقاداهتــم علــى اهلجــوم  املثقفــني يســتندون يف  إن هــؤالء 
هــذا  هلــم كان  فبالنســبة  إيبــدو"،  "شــارل  صحيفــة  علــى 
اهلجــوم هجوًمــا علــى حريــة التعبــر كمــا مارســتها الصحيفــة 
الســاخرة يف املاضــي. وهكــذا يضــاف إىل البعــد القانــوين 
حجــة عاطفيــة حبتــة، تســتدعي الغرائــز أكثــر مــن التحليــل 
العاقــل والعلمــي للموضــوع. يف الواقــع، مــن الصعــب جــدًّا 
لـــ  إعــادة  هــو  "اإلســاموفوبيا"  مصطلــح  أن  نتصــور  أن 
"جنحــة التجديــف" الــي ألغتهــا الدميقراطيــات الغربيــة منــذ 

فــرتة طويلــة، وهــذا ألســباب عــدة.

أواًل، ألن أي حــدث يتعــارض مــع احلريــة خيضــع حلكــم 
انتهــاك  علــى  رقابــة  بفــرض  املختــص  العــدل  القاضــي 
هــذه احلريــة. ويكفــي ملــن يعتقــدون أن جنحــة التجديــف 
فيحكــم  احملكمــة  إىل  القضيــة  حييلــوا  أن  ســرايهنا،  أُعيــد 
انتقــاد  أن  يبــدو  ذلــك، ال  علــى  القاضــي. وعــاوة  هبــا 
اإلســام آخــذ يف االنســار منــذ اهلجــوم اإلرهــايب، بــل 
يف  التوتــرات  يبلــور كل  فإنــه  ذلــك  مــن  العكــس  علــى 
فرنســا. وأظهــرت رســوم  فيهــا  مبــا  البلــدان،  مــن  العديــد 
حاســوبية مت تداوهلا على نطاق واســع يف وســائل التواصل 
االجتماعــي أن انتقــاد اإلســام يشــغل يف الواقــع مكانــة 
ابرزة يف اجملــات والصحــف اليوميــة الفرنســية الــي تتبــع 
هنًجــا غالبًــا مــا يكــون أقــرب إىل اخللــط وال يعكــس صــورة 

املســلمني ككل.
وهــذا أيًضــا أحــد األســباب الــي جتعــل املســلمني يشــعرون 
بشــكل مــا أبهنــم يفتقــدون مــن مُيَثِّلهــم يف فرنســا. ويُغــِذي 
هــذا الشــعور تلــك اهلجمــات املنتظمــة علــى دينهــم الــي 
ال ميلكــون فعــل أي شــيء إزاءهــا، وذلــك حتديــًدا بســبب 
األمهيــة الكبــرة الــي توليهــا احملاكــم حلريــة التعبــر. وهنــا 
تكمــن مفارقــة خطــرة، إذ بدعــوى حريــة التعبــر ُيســاء 
إىل مشــاعر املســلمني، وبســبب حريــة التعبــر مُينعــون مــن 

ــا، إن مــن شــرِّ البليــة مــا ُيضِحــك! التعبــر! حقًّ

... أحــد األســباب التــي تجعــل املســلمني يشــعرون بشــكل مــا بأنهــم يفتقــدون مــن ُيَثِّلهــم 

ــي ال يلكــون  ــم الت ــك الهجــات املنتظمــة عــى دينه ــِذي هــذا الشــعور تل يف فرنســا. ويُغ

فعــل أي يشء إزاءهــا، وذلــك تحديــًدا بســبب األهميــة الكبــرية التــي توليهــا املحاكــم 

لحريــة التعبــري. وهنــا تكمــن مفارقــة خطــرية، إذ  بدعــوى حريــة التعبــري يُســاء إىل مشــاعر 

ــا، إن مــن رشِّ البليــة مــا يُضِحــك! املســلمني، وبســبب حريــة التعبــري ُينعــون مــن التعبــري! حقًّ

”

”
                               االضطهاد             التمييز                  
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"اإلساموفوبيا" كعنصر حتليل للتمييز
مصطلــح  بطبيعــة  املتعلقــة  األخــرى  الفرضيــة  أمــا 
"اإلســاموفوبيا" فتخــص حصــرًا التمييــز، واملتمثــل يف اجلنــح 
يَثبــت  أو  يُفــرتض  أشــخاص  ضــد  تُرَتكــب  اجلنــاايت  أو 

اإلســام.  إىل  انتماؤهــم 
متييــز  أهنــا  علــى  "اإلســاموفوبيا"  ســنرى  املقــال،  هــذا  يف 
واضح ضد املســلمني بســبب انتمائهم احلقيقي أو املفرتض 
إىل دين. وخصوصية هنجنا تكمن يف التسلسل الزمي هلا، 
حبيــث نعــود إىل زمــن النــي الكــرمي حممــد  ، وعلــى حــد 
علمنــا مل جيــر هــذا التحليــل مــن قبــل، غــر أن املمارســات 
نفســها كانــت قائمــة، وإن مل يكــن بعــُد للمصطلــح وجــود.
كيف قابل الني  ممارسات "اإلساموفوبيا" يف عصره؟! 

لقــد تعــرض النــي الكــرمي حممــد  لإلســاموفوبيا مــن قبــل 
ســكان مكة. واســتمرت هــذه االضطهــادات عندمــا قصــد 
الطائــف. ورغــم هــذه االضطهــادات، عقــد مواثيــق مهمــة 
اســتثناء،  دون  للجميــع  االعتقــاد  حريــة  بضمــان  تنــادي 

وبشــكل غــر قابــل للمســاومة.
وبتنــاول قضيــة االضطهــاد يف مكــة جتــدر اإلشــارة إىل أن 
قبــل اإلســام، وكان اجملتمــع  العربيــة كانــت وثنيــة  اجلزيــرة 
يقــوم علــى الطقــوس املتوارثــة مــن جيــل إىل جيــل. مــا إن 
ُشــنت أشــد  النبّـــي اإلســام كديــن توحيــدي، حــى  قــّدم 

االضطهــادات ضــراوة ضــد املســلمني؛ بــدًءا مــن املقاطعــة 
االقتصاديــة الــي أجلــأت املســلمني إىل ُشــَعِب أيب طالــب 
إىل االضطهــاد واإليــذاء املــادي الــذي بلــغ حــد التصفيــة 
اجلســدية لصحابــة نــي اإلســام. فالســؤال احلقيقــي هــو: 
كيــف كان ردُّ فعــل الرســول الكــرمي علــى هــذه االعتــداءات 
الــي مل يســلم هــو شــخصيًّا منهــا يف كثــر مــن األحيــان، كمــا 

راح ضحيتهــا الكثــر مــن صحابتــه األوائــل؟ 
اإلســام  انتشــار  مــن  فعلــوا خوفًــا  مــا  املّكيــون  فعــل  لقــد 
االقتصــادي  نفوذهــم  يهــدد  بشــكل  مكــة  حــدود  خــارج 
يف املســتقبل.. لقــد كانــت مشــاعر "اإلســاموفوبيا" حُتــّرِك 
املكِّيــني وتتحكــم يف تصرفاهتــم ضــد الديــن اجلديــد، فكيــف 
كانــت ردة فعلــه  إزاء هــذه "اإلســاموفوبيا" يف مكــة؟! 
مــا ال خــاف عليــه أنــه  مل يلجــأ إىل محــل الســاح قــط 
يف مكــة. بــل علــى العكــس، أصــرَّ علــى أن تعاليــم اإلســام 
الســلمية كافيــة لتغيــر آراء املعارضــني حــول اإلســام. ولعــل 
مشــهد مواســاته  ألســرة عمــار حيضــرن هــا هنــا.. كان 
ايســر وزوجتــه مسيــة وابنــه عمــار )رضــي هللا عنهــم( يعذبــون، 
فيمــر عليهــم النــي  فيقــول مواســًيا: »صربًا آل ايســر فــإن 
موعدكــم اجلنــة«، مل يتخــذ  إجــراًء انتقاميًّــا ُمضــاًدا، علــى 
الرغــم مــن أنــه كان ينتمــي إىل أســرة ذات حَســٍب وَنَســٍب 
العربيــة كانــت تقتضــي أن يدافــع عنــه  يف مكــة، واحلميــة 

لقــد كانــت مشــاعر "اإلســالموفوبيا" تُحــرِّك املكِّيــني وتتحكــم يف ترصفاتهــم ضــد 

الديــن الجديــد، فكيــف كانــت ردة فعلــه  إزاء هــذه "اإلســالموفوبيا" يف 

مكــة؟! مــا ال خــالف عليــه أنــه  مل يلجــأ إىل حمــل الســالح قــط يف مكــة. بــل 

عــى العكــس، أرصَّ عــى أن تعاليــم اإلســالم الســلمية كافيــة لتغيــري آراء املعارضــني 

حــول اإلســالم. ولعــل مشــهد مواســاته  ألرسة عــار يحرنــا هــا هنــا..

”

”
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أهلــه، حــى وإن اختلفــوا معــه يف الديــن، فمــن هــذا املنطلــق 
ينبغــي أن نــدرك أنــه  مل يؤثــر الســلم يف مكــة عــن عجــز 
واضطــرار، ولنتذكــر علــى ســبيل املثــال أن محــزة ابــن عبــد 
املطلــب، الــذي كان عــم النــي  كان علــى اســتعداد ألن 
موقــف  وكذلــك كان  بنفســه،  مكــة  يف    النــي  يفــدي 
املســلمني كافــة يف ذلــك الوقــت، مل يكــن األمــر يتطلــب 
أكثــر مــن إشــارة يطلقهــا النــي  حــى تســتحيل مكــة ِبركــة 

مــن دمــاء مــن يضطهــدون املســلمني الضعفــاء.

الضطهاد يف الطائف
كذلــك مــن املهــم أن نســرد حــداًث آخــر يلقــي مزيــًدا مــن 
الضــوء علــى أســلوب النبـــيُّ يف التعامــل مــع كافــة ممارســات 
اإلســاموفوبيا.. قــرَّر النــِيُّ   أن خَيــرج ابلدَّعــوة مــن مكــة 
إىل الطائــف؛ لعلَّــه جيــد مــن يؤمــن هبــذه الرِّســالة اخلالــدة، 
ويطلــب النُّصــرة والعــوَن مــن أهلهــا، ويَرجــو أن يقبلــوا منــه 
مــا جاءهــم بــه مــن عنــِد هللا تعــاىل. ولكــن، كيــف وصــل 
النــِيُّ  إىل الطائــف؟ كيــف اســتطاَع أن يقطــع كلَّ هــذه 
مــا  ميــًا، حبســب  بســتني  الســابقون  قدرهــا  الــي  املســافة 
ذكره اإلدريســي يف نزهة املشــتاق، حيث قال: »ويف شــرقي 
مكــة الطائــف وبينهمــا ســتون ميــًا«)1(.. وامليــل يســاوي 
مكــة  بــني  املســافة  فتكــون  هــذا،  وعلــى  مــرتًا،   1609
والطائــف 90 كيلــو مــرتًا تقريبًــا، وإبمكاننــا احلصــول علــى 
املســافة بدقــة عــن طريــق املواقــع والربامــج اجلغرافيــة يف شــبكة 
اإلنرتنــت.. علــى أيــة حــال، جُتمــع املصــادر التارخييــة علــى 
أنــه  قطــع مســافة 90 كيلومــرت مــن مكــة إىل الطائــف 
َوِعــرة.  قاحلــة وطــرق  الشــريفتني يف صحــراء  قدَمْيــه  علــى 
فمــن الســفه االعتقــاد أن مقاســاة كل هــذه املتاعــب واملَِحــن 
والشــدائد كان مــن أجــل احلصــول علــى اجلــاه؟ أو املــال أو 
بــل كان مواســاة للخلــق  جــراًي وراء امللــذَّات والشــهوات. 

ورغبــة يف إخراجهــم مــن الظلمــات إىل النــور.
ويف الطَّائــف الــي وَصَلهــا  بعــد جهــٍد جهيــد يتعــرَّض 
لبــاٍء أكــرب، لقــد التقــى بنَفــٍر مــن ســادة ثَقيــف، فجلــس 
إليهــم ودعاهــم إىل هللا، وإىل الديــن اجلديــد، وعــرض عليهــم 
ــة الــي جــاء مــن أجلهــا، وطلــب منهــم السَّــند والعــون. املهمَّ

ولكــن أهــل الطائــف مَل يكونــوا أشــرَف ِمــن ســادة قريــش، 
فقــد ردُّوه ردًّا عنيًفــا، وكيــف تقبــل ثقيــف دعوتــه، وعندهــم 
صَنُمهــم املعبــود املقــدَّس )الــات(، الــذي تــزوره العــَرُب أايم 
الصيــف احلــارِّ يف الطائــف فتســتفيد ثُقيــف منهــم؟! أمَّــا لــو 
دَخلــوا يف ديــن اإلســام، فلــن يَزورهــم أحــد، وســُيحَرمون 
مــن األرابح الطائلــة الــي َتُدرُّهــا عليهــم الســياحة الدينيــة، 
يـَْقبلــون دعوتــه وهــو  فكيــف تقبــل ثقيــف دعوتَــه؟ كيــف 
ــادة، واإلقــاع  يدعوهــم إىل مبــدأ املســاواة بــني العبيــد والسَّ

عــن جتــارة الــرِّاب؟!

”
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لقــد ختــوَّف أهــل الطائــف مــن اإلســام ملــا رأوا أنــه ديــن 
يضــرب مصاحلهــم املاديَـّـة؛ لذلــك ردُّوا علــى رســول هللا 
 ردًّا عنيًفــا. وتــروي كتــب احلديــث عــن الســيدة عائشــة 
)رضــي هللا عنهــا( أهنــا قَالَــْت لِلنَّــِيِّ : »َهــْل أَتَــى َعَلْيــَك 
يـَْوٌم َكاَن َأَشــدَّ ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد؟ قَاَل: َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك 
ِإْذ  اْلَعَقبَــِة  يـَــْوَم  ِمنـُْهــْم  َلِقيــُت  َمــا  َأَشــدَّ  وََكاَن  َلِقيــُت،  َمــا 
َعَرْضــُت نـَْفِســي َعَلــى ابْــِن َعْبــِد اَيلِيــَل بْــِن َعْبــِد ُكَاٍل فـََلــْم 
ــِي ِإىَل َمــا أََرْدُت، فَاْنطََلْقــُت َوَأَن َمْهُمــوٌم َعَلــى َوْجِهــي  ْب جيُِ
فـَلَــْم َأْســَتِفْق ِإالَّ َوَأَن ِبَقــْرِن الثَـَّعالِــِب فـََرفـَْعــُت رَْأِســي فَــِإَذا َأَن 
ِبَســَحابٍَة قَــْد َأظَلَّْتــِي فـََنظَــْرُت فَــِإَذا ِفيَهــا ِجرْبِيــُل فـَنَــاَداين، 
ــَع قــَـْوَل قـَْوِمــَك لَــَك، َوَمــا َردُّوا َعَلْيــَك  فـََقــاَل: ِإنَّ اللََّ قَــْد مسَِ
َوقَــْد بـََعــَث ِإلَْيــَك َملَــَك اجْلِبَــاِل لَِتْأُمــَرُه مبَــا ِشــْئَت ِفيِهــْم. 
ُ فـََقاَل:  فـََناَداين َمَلُك اجْلَِباِل، َفَسلََّم َعَليَّ مُثَّ قَاَل: اَي حُمَمَّد،
 . َذلِــَك ِفيَمــا ِشــْئَت ِإْن ِشــْئَت َأْن أُْطبِــَق َعَلْيِهــْم اأْلَْخَشــبـنَْيِ
ُ ِمــْن َأْصَاهِبِــْم َمــْن  فـََقــاَل النَّــِيُّ : بَــْل أَْرُجــو َأْن خُيْــرَِج اللَّ
يـَْعُبُد اللََّ َوْحَدُه اَل ُيْشرُِك ِبِه َشيـًْئا«)2( لو أن الني  قَِبل 
عــرض املائكــة مبعاقبــة أهــل الطائــف، وقــد كانــوا اســتحقوا 
العقوبــة فعــًا، لكانــت هــذه املدينــة قــد ُدمــرت إىل األبــد. 

ولكــن يف مواجهــة هــذه "اإلســاموفوبيا"، ردَّ نــي اإلســام 
رمبــا  ســيقبلون  املضطِهديــن  هــؤالء  بعــض  ألن  ابلرَّفــض 
فيمــا بعــد رســالة هللا. هــذه اإلجابــة ترقــى إىل عظمــة نــي 
اإلســام. هــذا الرجــل، الــذي تعــرض ألقصــى اإلهــانت، 
رغــم كل شــيء، أوىل لإلنســانية املقــام األعلــى يف مواجهــة 

الوحــوش الذيــن هاجــوه.

لإلساموفوبيا وجه آخر 
لإلســام كديــن،  املّكيــني  وكراهيــة  "اإلســاموفوبيا"  رغــم 
وللمســلمني كأفــراد قــرروا اإلميــان هبــذا الديــن، مل يــرتك نــي 
مبادراتــه  فــإن  العكــس،  علــى  بــل  للعنــف.  جمــااًل  اإلســام 
املختلفــة كانــت هتــدف دائًمــا إىل العمــل مــن أجــل الصــاحل 
العــام مــن خــاِل معاهــدة املدينــة املنــورة، والــي كان مــن أجــل 
مــا فيهــا »أن النــي  مل جيعــل لعنصــر األغلبيــة واألقليــة العدديــة 
دورًا يف حتديد حقوق أي طرف، ابختصار، مل ينظر حضرته  
إىل أيِّ مــن مواطنيــه ابعتبارهــم مواطنــني مــن الدرجــة الثانيــة 
أو الثالثــة، األمــر الــذي متارســه بــكل بــرود وجحــود كــربى 
حكومــات العــامل الــي نصفهــا ابلرقــي والتحضــر اآلن..« )3(.

تُجمــع املصــادر التاريخيــة عــى أنــه  قطــع مســافة 90 كيلومــر مــن مكــة 

إىل الطائــف عــى قدَمْيــه الرشيفتــني يف صحــراء قاحلــة وطــرق وعــرة. فمــن 

الســفه االعتقــاد أن مقاســاة كل هــذه املتاعــب واملَِحــن والشــدائد كان مــن 

ات والشــهوات.  ــذَّ ــا وراء املل ــال أو جريً ــاه؟ أو امل ــى الج أجــل الحصــول ع

ــور. ــات إىل الن ــن الظل ــم م ــة يف إخراجه ــق ورغب ــاة للخل ــل كان مواس ب

”

”
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مواجهة "اإلساموفوبيا" يف عال "امللتيميدي"
تتغــر اليــوم االســتجابة لإلســاموفوبيا نتيجــة للتحــوالت 
النــاس  فيــه  انتقلنــا مــن جمتمــع حيتــك  لقــد  االجتماعيــة. 
بعضهــم ببعــض إىل جمتمــع الكــرتوين ميكنــه تســخر جيــع 

دون  وذلــك  "اإلســاموفوبيا"  خدمــة  يف  أدواتــه 
ســبب. وابلتــال جيــب علينــا أن نفكــر 

ويبــدو  مشــرتكة.  اســتجابة  يف 
تلــك  يف  التفكــر  املعقــد  مــن 

لــدى  املشــرتكة  االســتجابة 
أتبــاع ديــن متزقهــم الطائفيــة 
املذهبيــة  واالختافــات 
معارضــو  فيهــا  وجــد  الــي 

تشــتيت  يف  فرصــة  اإلســام 
اببتــداع  وذلــك  الصــف، 

السياســي"،  "اإلســام  مصطلــح 
هــذا املصطلــح غــر امللمــوس، وغــر احملــدد 

بشــكل كاف أو غر املرتبط بكيان عضوي أو مؤسســي 
الذيــن  املســلمني"  النظــر عــن "اإلخــوان  حمــدد، بصــرف 
نســمع عنهــم ولكنهــم مل يزعمــوا أبــًدا أهنــم كذلــك، كل 
هــذا جيعــل مــن الصعــب حتديــد موقــف إســامي مشــرتك 
لنــا  يبــني  الكــرمي  الرســول  مثــال  املوجــة. إال أن  ملواجهــة 
يف الواقــع أن املظاهــرات العامــة أو العنــف االنتقامــي مل 
يكــون أبــًدا فيمــا مضــى ســبًبا يف جنــاح اإلســام. بــل إنــه 
يف الســلوك الفــردي لــكل مســلم. وهــذه النقطــة نفســها 
فهــي  األمحديــة،  اإلســامية  اجلماعــة  إليهــا  تدعــو  الــي 
حضــرة  احلــال،  خليفتهــا  إرشــادات  خــال  مــن  تؤكــد، 

”
مــرزا مســرور أمحــد -أيــده هللا بنصــره العزيــز-، علــى تعزيــز 
النــي  يفعــل  النــاس كمــا كان  ومقابلــة  املثــال،  الســلوك 

الكرمي. 
إذا كانت احلســاابت السياســية هلا األســبقية على السَّــام 
االجتماعــي، علــى الرغــم مــن جهــودن املتكــررة للدعــوة 
إىل املزيــد مــن الــذكاء، فــإن احلكومــات 
ال ميكنها إال أن تلوم نفسها. لقد 
مــا  لوثــر كينــغ"  "مارتــن  قــال 
فحــواه أنَّ الظلــم يف مــكان 
يف  العدالــة  علــى  يؤثــر  مــا 
ولإلســام  مــكان.  كل 
األســبقية والفضــل يف نشــر 
هــذه الراســالة اخلالــدة حيــث 
الكــرمي:  القــرآن  يف  هللا  يقــول 
﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي 
للَِِّ ُشــَهَداَء اِبْلِقْســِط َواَل جَيْرَِمنَُّكــْم َشــَنآُن 
قــَـْوٍم َعلَــى َأالَّ تـَْعِدلُــوا اْعِدلُــوا ُهــَو أَقــْـَرُب لِلتَـّْقــَوى َواتَـُّقــوا 

اللََّ ِإنَّ اللََّ َخبِــٌر مبَــا تـَْعَملُــوَن﴾ )4(.

اهلوامش:
1. الشريف اإلدريسي، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق

2. صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق.
3. أمحد وائل، وثيقة املدينة املنورة

 املذكرة التأسيسية للمجتمع
 التعددي األول، جملة التقوى،

 نوفمرب 2020 
5. )املائدة 9(



        التقوى                 يناير     282021 

احلكمــة أن املــرء كلمــا تعاظــم جناحــه كثــر كارهــوه 
هــم  الصــدد،  هبــذا  تعــاىل  هللا  وأنبيــاء  وحســاده، 
ــيطان،  الشَّ النَّــاس حتمــًا ألذى كارهيهــم ممــن توالهــم  أكثــر 
وعلــى رأس قائمــة األنبيــاء، يرتبــع النــي اخلــامت حممــد  ســيًِّدا 
لبــي آدم وأســبقهم يف كل مواطــن اخلــرات، فــا غرابــة يف أن 
يتلقــى كذلــك أكــرب قــدر مــن ســهام االســتهزاء واالفــرتاء، بْيــَد 
أن أخطــر تلــك الســهام مــا يعيــد حمبــوه رميــه عليــه، بدعــوى 
العلــم والتفقــه يف الديــن! ليصــدق هــا هنــا املثــل القائــل أبنَّ 

»زَلَـّـَة الــرَّأي تـُْنســِي زَلَـّـَة الَقــَدِم« )1(

القضية
والرســول  بقلبــه الصَّــايف كان مهبــط جتليــات هللا تعــاىل، 
ذلــك  حيمــل  أن  اســتطاع  حبيــث  القدســية  القــوة  مــن  وكان 
القــول الثَّقيــل وتلــك األمانــة الــي أبــت الســماوات واألرض أن 
حيملنهــا، نهيــك عــن مكانتــه الســماوية يف التــوكل والتوحيــد، 
لذلــك فــإن الظــن أبن رســول هللا  قــد تعــرض لســحر مــا، 

. هلــو ظــن ســخيف يرفضــه الطبــع الســليم رفًضــا اباتًّ
ورد يف بعــض الــرواايت أن بعــد ُصلــح احلديبيــة متكــن رجــل 
يُقــال لــه لبيــد بــن األعصــم مــن ســحر رســول هللا . وكانــت 
وســيلته أْن َعِمــَد إىل شــيء مــن شــعره ، فعقــد فيــه ُعقــًدا 
وتفــل فيــه تفــًا، مث جعلــه يف بئــر، وتذكــر الــرواايت أن الرســول 
 بقــي حتــت أتثــر هــذا الســحر أاّيًمــا مهموًمــا مضطــراًب، 
وكان مما انتاب حضرته  يف هذه الفرتة، حبسب الرواايت، 
كثــرة النســيان، كروايــة البخــاري: »َســَحَر َرُســوَل اللَِّ  َرُجــٌل 
ِمــْن بَــِي ُزَريْــٍق يـَُقــاُل لَــُه لَِبيــُد بْــُن اأْلَْعَصــِم َحــىَّ َكاَن َرُســوُل اللَِّ 

ــْيَء َوَمــا فـََعلَــُه...« )2(  خُيَيَّــُل ِإلَْيــِه أَنَّــُه َكاَن يـَْفَعــُل الشَّ
األستاذ شكور علي

َدْحُض ُشْبَهة ِ ِسْحِر 
  عليه وسلمَرُسوِل اللِّه

 صلى الله

تقول

 شبهات    وردودشبهات    وردود
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أتُقبل الروايت على عاهتا؟!
لــو قبلنــا هــذه الــرواايت علــى عاهتــا لبــدا لنــا أن الرســول 
مــن  عــدو  كل  يتمّكــن  لدرجــة  واهنــة  شــخصية   
ويكــون  ابلســحر.  يشــاء  مــا    بــه  ويصنــع  عليــه  التأثــر 
وذهنــه  الطاهــر  قلبــه  علــى  للســيطرة  مقــدرة  لألعــداء 
والعيــاذ   – النــي  بينمــا  شــعوذهتم  طريــق  عــن  الصــايف 

 ابهلل - يكون عدمي احليلة أمام سحرهم. 
وعــن االســتمداد ابلشــيطان ضــد أحــد، فهــو أيًضــا أمــٌر 
الــذي    الرســول  شــخصية  يف  مقبــول  وغــر  مــردود 
هــزم الشــيطانيات لدرجــة أن شــيطانه قــد خضــع وأســلم 
لـــمَّا استفســرت الســيدة عائشــة رضــي هللا عنهــا  لــه إذ 
َشــْيطَاٌن؟   َمعِــَي  أَْو  اللَِّ  َرُســوَل  »اَي   : املصطفــى  مــن 
ــْم. قـُْلــُت:  ــْم. قـُْلــُت: َوَمــَع ُكلِّ ِإْنَســاٍن؟ َقــاَل: نـََع َقــاَل: نـََع
؟ قَــاَل: نـََعــْم َوَلِكــْن َريبِّ َأَعانَــِي َعَلْيــِه  َوَمَعــَك اَي َرُســوَل اللَِّ
َحــىَّ َأْســَلَم« )3( وابلتــال فــإن القــول أبنــه  كان يوًمــا 
مــا عرضــًة لســحر شــيطاين أتــى بــه يهــودي أو غــره، هــو 

قول واٍه. 

القرآن اجمليد َيدحض الفرية بقوة
ــَياِطنَي َكَفــُروا يـَُعلُِّمــوَن النَّــاَس  يقــول هللا تعــاىل: ﴿... َوَلِكــنَّ الشَّ
ــْحَر﴾ )4( فالســحر عمــل الشــيطان وأتباعــه. أمــا أصفيــاء  السِّ
هللا فقــد تكفــل هللا حبمايتهــم: ﴿ِإنَّ ِعَبــاِدي لَْيــَس لَــَك َعَلْيِهــْم 
ُســْلطَاٌن﴾)5( ويقــول عــن الســحرة ضــد األنبيــاء: ﴿اَل يـُْفلِــُح 
السَّاِحُروَن﴾ )6( و﴿َواَل يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى﴾ )7( فمهما 
حــاول السَّــحرة فلــن تفلــح مكائدهــم ضــد األنبيــاء. ولقــد أنكــر 
القــرآن بشــدة تعــرض رســول هللا  للســحر يوًمــا، بــل وصــف 
بـــ »الظاملــني« مــن كانــوا ينادونــه بـــ »املســحور«، فذكــر: ﴿ِإْذ 
َمْســُحورًا﴾8(. وهبــذا  َرُجــًا  ِإالَّ  تـَتَِّبُعــوَن  ِإْن  الظَّاِلُمــوَن  يـَُقــوُل 
فالقــرآن يدحــض حــدوث الســحر علــى شــخص النــي حممــد 
. فيقــول إن الســحرة ال يفلحــون أمــام األنبيــاء، وحيكــم أبن 

وصفــه  ابملســحور ظلــم واعتــداء.

ماذا فعل البخاري؟! وكيف أسأن الفهم؟!
لقــد أورد البخــاري قصــة الســحر املزعومــة هــذه يف صحيحــه، 
وأشــار إىل نــكات لطيفــة، أوهلــا إيــراد الروايــة يف كتــاب الطــب، 
إشــارة منــه إىل أن احلــادث مــرض وليــس ذلــك الســحر الــذي 
بــه العامــة املــس الشــيطاين، )ب( وأتــى مــع ذلــك يف  يعــي 
نفــس البــاب مــن كتــاب الطــب آبايت قرآنيــة نــو: ﴿َوَلِكــنَّ 
يـُْفلِــُح  )9( ﴿َواَل  ــْحَر﴾  السِّ النَّــاَس  يـَُعلُِّمــوَن  ــَياِطنَي َكَفــُروا  الشَّ

ــاِحُر َحْيــُث أَتَــى﴾)10(  السَّ

 اخللفّية اليت ارتكز عليها القول بسحر النيب
أورد يف طبقاتــه حادثــة الســحر هــذه ذاكــرًا أن الرســول  غــادر 
مكــة  إىل  اهلجــري  الســادس  العــام  يف  القعــدة  ذي  يف  املدينــة 
املكرمــة بقصــد العمــرة بعــد رؤاي رآهــا، لكــن مشــركي مكــة حالــوا 
بينــه وبــني دخوهلــا. فتصــاحل  مــع الكفــار ورجــع مــن احلديبيــة 
إىل املدينــة يف ذي احلجــة. وذكــر أن حادثــة الســحر املزعومــة قــد 
حدثــت بُعيــد ذلــك يف العــام الســابع اهلجــري، فقــال: »مث رجــع 
رســول هللا  مــن احلديبيــة يف ذي احلجــة ودخــل احملــرم، جــاءت 
زعمــاء يهــود إىل لبيــد بــن األعصــم، وكان ســاحرًا، فقالــوا لــه: اي 
أاب األعصــم، أنــت أســَحُر منــا، وقــد ســحرن حممــًدا، فســحره منــا 
الرجــال والنســاء، فلــم نصنــع شــيًئا... وجنعــل لــك علــى ذلــك 
ُجعــًا علــى أن تســحره لنــا ســحرًا ينكــؤه. فجعلــوا لــه ثاثــة دننــر 

.)11( » علــى أن يســحر رســول هللا
أعــداء النــي بطبعهــم مســتعجلون، وهــم يتحينــون مثــل هــذه 
الفــرص للّتشــّفي، حــى إن بعضهــم لــدى مساعهــم آيــة ســورة 
الفتــح قالــوا مســتهزئني: أيُّ فتــح هــذا؟! فالعــدو هــو الــذي 
يفــرض عليــه الشــروط القاســية! فــكان وقــع هــذا القــول علــى 
املســلمني شــديًدا. تزامــن ذلــك مــع إصابتــه  مبــرض عضــوي 
اســتدعى اســتعمال احلجامــة. فاملــرض ومــا رافقــه مــن ضعــف 
نتيجــة احلجامــة، مــع اهلمــوم الناجتــة عــن ردِّ فعــل املســلمني بعــد 
احلديبيــة، كل ذلــك جعلــه ينســى بعــض األحيــان. وإنــه ملــن 
البديهــي أن حــدوث الســهو والنســيان يف أمــور احليــاة اليوميــة 
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البســيطة جــراء االهنمــاك يف املســائل الدقيقــة للغايــة هــو أمــر ال 
خيالــف الفطــرة اإلنســانية، فــا غرابــة يف ذلــك مطلًقــا. وهــذا 
مــا حــدث متاًمــا مــع النــي ، ولكــن األشــرار نســبوه إىل أتثــر 

مزعــوم ابلســحر.
وعلــى أيــة حــال، فــإن قــول الرســول  نفســه الــوارد يف هــذه 
الروايــة أيًضــا يزيــل كل التبــاس، ويؤكــد علــى أنَّ األمــر برمتــه 
، حيــث ذكــر ابــن حجــر يف شــرحه  كان مرًضــا عضــوايًّ عــادايًّ
للبخــاري قــول ابــن القّصــار التــال: »الــذي أصابــه كان مــن 
جنــس املــرض بقولــه يف آخــر احلديــث مــا يؤكــد أن األمــر كان 

مرًضــا ال ســحرًا«)12( 

جال املعوذتن
حلضــرة  األول  اخلليفــة    الديــن  نــور  مــوالن  حتــدث  لقــد 
املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي  يف تفســر ســورة الفلــق 
عــن ســند روايــة البخــاري الســالفة قائــًا: »لقــد ذكــر بعــض 
املفســرين يف ســبب نزول هذه الســورة أنَّ يهودايًّ ســحر رســول 
هللا ، فعّلمه هللا هذا الدعاء للوقاية من شــرِّ أمثال السَّــاحر 
املذكــور، فلــو ألقينــا النَّظــر علــى هــذه الواقعــة يف األحاديــث 
هبــذه  تفــرد  قــد  احلديــث  هــذا  راوي  »هشــام«  أن  لنــا  لبــدا 
الروايــة، بينمــا كان ينبغــي ملثــل هــذه الواقعــة الكبــرة أن يذكرهــا 

اآلخــرون أيًضــا.)13( 
مث إن األســلوب العريب يســمح إبطاق اســم العمل على جمرد 
حماولــة القيــام بــه. وأمثلتــه كثــرة، منهــا أن القــرآن الكــرمي قــد 
وصــف ابلقتــل حماولــة األعــداء لقتــل أنبيائهــم وذلــك ألهنــم مل 

يتمكنــوا يف واقــع األمــر مــن قتــل األنبيــاء وإمنــا حماوالهتــم للقتــل 
قــد قامــوا ابلســحر،  اليهــود  ُوصفــت ابلقتــل. فــا شــك أنَّ 
إال أهنــم مل يفلحــوا يف ســحر النــي. ويف روايــة الســحر نفســها 
ابــن  روايــة  أســلفنا يف  الفاشــلة، كمــا  مســاعيهم  ذكــرت  قــد 
ســعد قوهلــم: »اي أاب األعصــم، أنــت أســَحُر منــا، قــد َســَحْرن 
حممــًدا، َســَحَره منــا الرجــاُل والنســاء فلــم نصنــع شــيًئا«، مبعــى 
أهنــم حاولــوا ســحر النــي  وفشــلوا، وعصمــه هللا تعــاىل مــن 

شــرورهم وأفشــلهم يف ذريعتهــم فشــًا ذريًعــا.
وقــد يتبــادر ســؤال آخــر وهــو: كيــف أجــع املفســرون علــى أن 

هــذه الواقعــة كانــت ســبب نــزول املعوذتــني؟
أنفســهم حيــث يروهنــا  املفســرين  وجوابــه أن هــذا جمــرد رأي 
ســبًبا لنزوهلمــا، يف حــني أن الرســول  مل خيــرب أنــه ُعلِّــم هاتــني 

الســورتني للوقايــة مــن أثــر الســحر!
اهلائــل  التقــدم  ذكــر  تتضمنــان  الســورتني  هاتــني  أن  واحلــق 
التعليــم  علــى  حتتــواين  عامليًّــا، كمــا  دينًــا  وكونــه  لإلســام 
الرقــي،  هــذا  اســتمرار  بــه  العمــل  يضمــن  الــذي  األساســي 
وربطُهمــا  األعــداء،  ومؤامــرات  ومكائــد  حســد  مــن  وحيميــه 
هبــذه القصــة املُفتعلــة ليخالــف عظمــة القــرآن. مث إن وضعهمــا 
يف آخــر القــرآن كان ضــرورايًّ حلفــظ بركاتــه وأفضالــه ويتضمــن 
اإلشــارة إىل أن هــذه األقــوام ســتكون ممثلــة للدجــال يف الزمــن 
األخــر وســتكيد ضــد اإلســام املكائــد اخلطــرة. والســاح 
الوحيــد الــذي أعطــان إايه القــرآن الكــرمي هــو الدعــاء الــذي 
الدجــال.  حبائــل  ضــد  ابســتخدامه    رســول هللا  نصحنــا 

العــاج. هــذا  الســوراتن حتمــان يف طياهتمــا  وهــااتن 

ــه.  ــام ب ــة القي ــرد محاول ــى مج ــل ع ــم العم ــالق اس ــمح بإط ــريب يس ــلوب الع ــم إن األس ث

وأمثلتــه كثــرية، منهــا أن القــرآن الكريــم قــد وصــف بالقتــل محاولــة األعــداء لقتــل أنبيائهــم 

وذلــك ألنهــم مل يتمكنــوا يف واقــع األمــر مــن قتــل األنبيــاء وإمنــا محاوالتهــم للقتــل ُوصفــت 

 . ــي ــم مل يفلحــوا يف ســحر النب ــوا بالســحر، إال أنه ــد قام ــود ق ــال شــك أن اليه ــل. ف بالقت

”

”
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كان بعــث املســيح املوعــود  يف هــذا العصــر إلظهــار 
اجلمــال األخــاذ للنــي اخلــامت ، وبيــان عصمتــه كمــا هــو 
قضيــة  حضرتــه  يتنــاول  أن  الطبيعــي  مــن  فــكان  حقهــا، 
الســحر هــذه ابلتوضيــح والتفنيــد، ويُــروى أنــه ُســئل ذات 
 ، مــرة عــن رأيــه يف الــرواايت القائلــة بســحر الكفــار للنــي

وشــأن  الشــيطان،  عمــل  مــن  الســحر  »إن  فأجــاب: 
الرسل واألنبياء أرفع من أن  يؤثر فيهم السحر، بل 

وإن مفعــول الســحر ليضمحــل مبجــرد تواجدهــم 
يف مــكان مــا، كمــا قــال هللا تعــاىل: ﴿اَل 
ــاِحُر َحْيــُث أَتَــى﴾  فانظــروا إىل  يـُْفلِــُح السَّ

 . الســحر الــذي واجهــه موســى
أمل ينتصــر يف آخــر املطــاف. ومــن 
اخلطأ متاًما القول إنَّ الســحر أثَّر 
على الني . هذا ما ال يســعنا 
أن نقبلــه أبــًدا. كمــا أننــا ال نقبــل 

كل مــا ورد يف صحيحــي البخــاري 
ومســلم قبــواًل أعمــى. فهــذا أمــر خمالــف 

ملســلكنا. 
هــذا وإن العقــل هــو اآلخــر ال ميكــن أن يســّلم أبن الســحر 

. تــرك أثــرًا يف مثــل هــذا النــي الرفيــع الشــأن
وأمــا القــول أبن ذاكــرة النــي  كانــت قــد ضعفــت حتــت 

-معــاذ  الســحر  أتثــر 
مــا  وحــدث  هللا- 
ينســبونه مــن هبتــان، كل 
هذا ال يصح أبي صورة 
أن  ويبــدو  الصــّور.  مــن 

وإن  األقاويــل.  هــذه  بــدسِّ  قــام  الطويــة  خبيــث  شــخًصا 
ننظــر إىل األحاديــث نظــرة التكــرمي، ولكــن كيــف ميكــن 
وخيالــف  الكــرمي،  القــرآن  يعــارض  حبديــث  نقتنــع  أن  لنــا 
تــرك أتثــرًا يف  قــد  الســحر  النــي . والقــول إن  شــرف 

النــي الكــرمي – والعيــاذ ابهلل - قــول ُيضيــع إميــان املــرء. 
يقــول هللا تعــاىل ﴿ِإْذ يـَُقــوُل الظَّاِلُمــوَن ِإْن تـَتَِّبُعــوَن ِإالَّ َرُجــًا 
َمْســُحورًا﴾ فالقائلــون مبثــل هــذه األقاويــل ظاملــون ومعتــدون 
علــى شــرف النــي . إهنــم ال يفكــرون أنــه إذا كان هــذا 
هــو حالــه  فمــاذا عســى أن يكــون مصــر أمتــه؟ إهنــا 
تغــرق ال حمالــة. ال أدري مــا حــل هبــوالء الذيــن يتكلمــون 
يعتربونــه  األنبيــاء  ظــل  معصــوم  نــي  الكلمــات يف  هبــذه 

الشــيطان«)14( مــس  عــن  منزًَّهــا 
القطــع  ميكــن  والرباهــني  األدلــة  هــذه  ضــوء  ففــي 
يقيًنــا أبن ُشــبهة أتثــر الســحر علــى ســيدن 
مــن  لــه  أســاس  ال  افــرتاء    حممــد 
الصحــة. فلنــدرك متاًمــا أن مثــل هــذه 
االفــرتاءات مل تُــروَّج يف حــق النــي 
اخلــامت وحــده، بــل كان لــكل نــي 
خــامت  أن  غــر  نصيــٌب،  منهــا 
النبيــني  تلقــى مــن االفــرتاءات 
القســط الوافــر مــن كارهيــه، مث بعــد 
ذلــك بعــض حمبيــه، فــإن هلل وإن إليــه راجعــون.

اهلوامش:
1. مثــل يضــرب يف الســقطة حتصــل مــن العاقــل احلــازم، مــن كتــاب »جممــع 

األمثــال« أليب الفضــل أمحــد بــن حممــد امليــداين النيســابوري.
2. صحيح البخاري، كتاب الطب

القيامــة  صفــة  مســلم، كتــاب  صحيــح   .3
والنــار واجلنــة 

   )43 )احلجــر:   .5   )103 )البقــرة:   .4
)70 )طــه    .7   )78 )يونــس:    .6
8. )اإلسراء: 48( 9. )البقرة: 103(

10. )طه: 70(    11. الطبقات الكربى البن سعد ج2
12. فتح الباري يف شرح صحيح البخاري البن حجر ج10

13. حقائق الفرقان، املولوي نور الدين القرشي ج4 تفسر سورة الفلق
14. تفســر القــرآن للمســيح املوعــود، ســورة طــه، قولــه تعــاىل ﴿وال يفلــح 

الســاحر حيــث أتــى﴾

”
ــة والرباهــني يكــن القطــع  ففــي ضــوء هــذه األدل

ســيدنا  عــى  الســحر  تأثــري  ُشــبهة  بــأن  يقيًنــا 

الصحــة. مــن  لــه  أســاس  افــراء ال    محمــد 
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 معرفة هللا حق املعرفة ل تتسىن إل مبعرفة مرتبة املصطفى
تعجــز حتاليــل وأحبــاث علــم النفــس واالجتمــاع مبختلــف فروعهــا 
وتســميتها عــن فهــم ُقدســية األنبيــاء إجــااًل، فمــا ابلكــم بقدســية 

! ــا ســيدن حممــد املصطفــى خامتهــم ومصدقهــم جيًع
هــذه  يف  الباحثــني  معظــم  أذهــان  عــن  غابــت  الــي  واحلقيقــة 
اجملــاالت أنَّ حــركات وســكنات وســائر أفعــال النّــي  هلــا معايــر  
، بــل هلــا معايــر اختصــه  ومقاييــس ال تنطبــق علــى َمــن هــبَّ ودبَّ
هللا  هبــا وخلصهــا القــرآن الكــرمي يف مواضــع عــدة نذكــر منهــا 
﴿َوَمــا يـَْنِطــُق َعــِن اهْلـَـَوى * ِإْن ُهــَو ِإالَّ َوْحــٌي يُوَحــى﴾)1(  و﴿َوَمــا 
  َرَمْيــَت ِإْذ َرَمْيــَت َوَلِكــنَّ اللََّ َرَمــى﴾)2( ومــن هنــا نســتنتج أنــه
قــد بلــغ درجــة اإلنســان األكمــل الــذي طابقــت مراداتــه كلهــا 
مــراد هللا عــز وجــل، فشــهدت الدنيــا  مــن خاهلــا أعظــم انعــكاس 
المرتبــة  بهــذه    متتعــه  أن  شــك  . وال  املــوىل  لصفــات 
ُوهــب بهــا العصمــة الكبــرى مــن األخطــاء واإلغــراءات التــي 
يقــع فيهــا اإلنســان العادي..حيــث ترفعــت أخاقــه ومعاماتــه 

إىل القداســة مبــا حتويــه مــن معــان جليلــة.

وقد وضَّح سيدن أمحد  هذا األثر أبجل العبارات فقال: 
»ببعثــة النــي  اختــذت القصــص صبغــة احلقيقــة. واآلن نــدرك 
جيــًدا- ليــس علــى ســبيل القــال بــل علــى ســبيل احلــال- ماهيــة 
املكاملــة اإلهليّــة وكيــف تظهــر آايت هللا وكيــف جُتــاُب األدعيــة. 
مــا تســرده   وكل  النــي  اتّبــاع  نتيجــة  ذلــك  وقــد وجــدن كل 
األمــم األخــرى كقصــص وجــدنه ابلّتمــام والكمــال.  فقــد متّســكنا 
أبهداب نيٍّ يُري وجه هللا عياًن. فِنعم ما قال الشاعر )تعريب(: 
»إن حممــًدا العــريب هــو َملِــك العالَـــَمنِي، الــذي خيدمــه روح القــدس 
كحاجب. ال أســتطيع أن أمسيه  إلـــًها، ولكن أســتطيع القول 

 )3( .» أّن معرفــة هللا تتســى مبعرفــة مرتبتــه

مّنة املصطفى  على البشرية
املقــام أنَّ مشــَس قداســة املصطفــى  مل  أنــّوه يف هــذا  أود أن 
أو كنتيجــة  املؤمنــني  مــن  الدنيــا كمنّــة  الّســماء  علــى  تســطع 
أتثــر عوامــل خمتلفــة مــن حميطــه. بــل العكــس صحيــح وهــذا مــا 
َدّونــه القــرآن الكــرمي مــن أثــر أتثــره  يف مــن حولــه.. حيــث 
اُء َعلَــى اْلُكفَّــاِر ُرمَحَــاُء  ــٌد َرُســوُل اللَِّ َوالَِّذيــَن َمَعــُه َأِشــدَّ قــال: ﴿حُمَمَّ
بـَيـْنـَُهــْم..﴾ )4( والّشــدة هنــا تشــر إىل أنَّ أتثــر اخلصــم غــر املؤمــن 
ال جيــد نفــوًذا وأتثــرًا علــى املصطفــى  وصحابتــه الكــرام كمــا 
أّكدت اآلية أيًضا على أتثر قداسة الّني  يف املؤمنني ومن مث 

عصمة المصطفى
صلوات الله عليه وسالمه

عائشة عودة

﴾﴿

               االصطفاء                  التوحيد 

)المملكة المتحدة(
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ينتقــل جغرافيًّــا مــن بلــد آلخــر ومــن جيــل جليل....وهــذا مــا أّكــده 
حضــرة املســيح املوعــود   يف قولــه: » كان قلبــه يتــأمل بشــدة 
واســتمرار نظــرًا إىل كــون بلــده غارقًــا يف الظّــام واجلهــل، ويتمــزَّق 

كبــده كمــًدا ابلّنظــر إىل ســوء حــال 
الّنســاء ووأد البنات الربيئات. احلق 
أنَّ الــربكات الــي حظــي هبــا العــامل 
علــى  جيــب   . شــخصه  مــن 
يشــكره عليهــا، دع  أن  العــامل كلّــه 

عنــك العــرب فقــط. هــل مــن مصيبــة مل يتحملهــا هــذا اإلنســان 
الّصــاحل مــن أجــل بــي البشــر؟ وهــل مــن معــانة مل يتجّشــمها يف 
بــني ومتوحشــني  هــذا الّســبيل؟ إنَّ تعليــم الّتوحيــد قوًمــا غــر مهذَّ
مثــل العــرب ومنعهــم عــن الّســيئات الــي كانــت جــزًءا ال يتجــزأ مــن 

طبيعتهــم مل يكــن ســهًا. فليقــل املتعنتــون مــا حيلــو هلــم 
عــن هــذا اإلنســان البــار ولكــن املنصفــني وذوي 

ينكــروا  أن  يســتطيعون  ال  الواســعة  اآلفــاق 
اخلدمــات  متناســني    النــي حممــد  منّــة 
اجلليلــة الــي أّداهــا مــن أجــل البشــرية«.)5( 

الكمة من الصطفاء
مــن  وجــل  عــّز  هللا  حكمــة  يف  تفّكــرن  ولــو 

اصطفــاء الرســول  الــذي كان جتســيًدا للّتفــاين 
أنَّ  فنجــد  ابإلنســانية جعــاء،  للّرمحــة  ومظهــرًا   ، يف هللا 

طبعــه يدعــوه دائًمــا جلمــع َمــن حوَلــه علــى احلــق واخلــر وحماولــة 
جندهتــم جيعهــم مــن شــرور أنفســهم وأعماهلــم، وجّســد وحدانيــة 
الّنظــام اإلهلــي، بتوحيــد البشــرية جعــاء وهــذا مــا يبّينــه ســيدن 

: أمحــد 
»بعــث هللا تعــاىل ســيدن ونبينــا حممــًدا املصطفــى  إىل العــامل 
القــرآن  تعليــم  بواســطة  العــامل كلــه-  املتفرقــة يف  األمــم  ليجعــل 
الكــرمي الــذي يشــكل قامسًــا مشــرتًكا بــني طبائــع العــامل كلــه- أمــة 
 واحــد ال شــريك  هــو  الوحــدة كمــا  فيهــم  واحــدة وخيلــق 
لــه، ولكــي يذكــروا رهبــم جمتمعــني كجســٍد واحــد ويشــهدوا علــى 
نظامــه  بــني  الوحــدة  حيــبُّ  لــذا  واحــد    وحدانّيته...وألنــه 

املــادي والروحــاين« )6( 
لقــد ظهــر  يف وقــت الظّــام ونــّور العــامل بنــوره وكان الّشــمس 
ألرواح الّســعداء.. كيــف لنــا أن نــؤدي شــكر هللا الــذي وفقنــا 
العظيــم  النّــي  هــذا  التبــاع 
ميــل  ومل  يــكّل  مل  الــذي 
بــاد  تطهــر  حماولــة  مــن 
الّشــرك  مــن  العــرب كّلهــا 
ووّكل تطهــر كل شــرب مــن 
 . بعــده  أتــوا  الذيــن  )اآلَخريــن(  األطهــار  ألتباعــه  املعمــورة 
مــن  املســتحيل أن أعطــي املوضــوع حقــه  مــن  القــارئ  عزيــزي 
خــال هــذه الّســطور القليلــة ولكــن مــا أصبــو إليــه هــو أن تــدرس 
أجيالُنــا شــخَص النــي  بتمعــن وجديــة أكثــر ألّن منصــات 
اإلميــان  زعزعــة  مبحــاوالت  مليئــة  االجتماعــي  التواصــل 
والعقيدة والنيل من شــرف اإلســام ابلتشــكيك 
يف األحاديــث وآايت  القــرآن الكــرمي وكل 

مــا هــو هــدام لإلميــان والعقيــدة. 
مــن  الناجــع  الــرتايق  فــإن  احلــظ  حلســن 
أدبيــات  يف  مبثــوث  الزعــاف  السُّــم  هــذا 
هــذا  مــن  واهنلــوا  فتعالــوا  املباركــة  جاعتنــا 

الروحــاين. العــامل 
شــوقك  ننســى  فكيــف  حبيبنــا..  إليــك  نتــوق   
قلــت:   حيــث  إخوانــك  نكــون  أن  شــرف  وَمْنِحنــا  للقائنــا 
"َوِدْدُت َأيّنِ َلِقيــُت ِإْخــَواين" عندمــا ســـألك أصحابُــك: "أََولَْيــَس 
َنْــُن ِإْخَوانَــَك؟!" فقلــت هلــم: "أَنـْتُــْم َأْصَحــايب َوَلِكــْن ِإْخَواين الَِّذيَن 
آَمنُــوا يب َوملَْ يـَــَرْوين". عليــك  أزكــى الصلــوات اي خــر الــورى.

املراجع:
1. )النجم 4 و5(     2. )األنفال 18(

 3. كتاب ينبوع املعرفة ص 159 حلضرة مرزا غام أمحد القادايين
4. )الفتح 30(

 5 ـ كتاب ينبوع املعرفة ص 135 حلضرة مرزا غام أمحد القادايين
 6 ـ  كتاب ينبوع املعرفة ص 48 حلضرة مرزا غام أمحد القادايين

7. مسند أمحد، كتاب ابقي مسند املكثرين.

بعــث اللــه تعــاىل ســيدنا ونبينــا محمــًدا املصطفــى  إىل العــامل 

ــق  ــة واحــدة ويخل ــه... أم ــامل كل ــة يف الع ــم املتفرق ــل األم ليجع

فيهــم الوحــدة كــا هــو  واحــد ال رشيــك لــه، ولــي يذكــروا 

ربهــم مجتمعــني كجســٍد واحــد ويشــهدوا عــى وحدانّيتــه...
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اجلـــو  تلويثًـــا يف  املعلوماتيـــة  جمـــال  املذهـــل يف  التَّقـــدم  خلّـــف 

اإلمياين وكوارث يف جمال الصّحة النفســـّية.. فاختفت البشاشـــة 

االكتئـــاب.   حملهـــا  وحـــّل  الســـعادة   وتبخـــرت  اهلشاشـــة،   وظهـــرت 

وأشـــارت أصابـــع االهتـــام إىل احلـــزن..

* مل أيت احلـــزن يف القـــرآن إال منهيًّـــا عنـــه كمـــا يف قولـــه 
تعـــاىل: ﴿َواَل هَتِنُـــوا َواَل حَتَْزنُـــوا﴾ أو منفيًّا كقوله تعاىل: ﴿َفَا 
َخـــْوٌف َعَلْيِهـــْم َواَل ُهـــْم حَيَْزنُوَن﴾. وســـرُّ ذلك أن "احلزن" ال 
مصلحـــة فيـــه للقلـــب، وأحب شـــيء إىل الشـــيطان أن حيزن 
العبد املؤمن ليقطعه عن َســـرْه ويقطعه ويوقفه عن ُســـلوِكه.

القيم( )ابن 

* احلـــزن ال جييـــد االختبـــاء قد يلمحـــه األعمى يف تضاريس 
صوتك.

* كل إنســـان يســـتطيع الســـيطرة علـــى احلـــزن إال احلزيـــن. 
)وليـــم شكســـبر(

* يف القلب حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفة هللا. )ابن القيم(

أقوال في الحزِن..أقوال في الحزِن..

* ســـتَّة ال تفارقهـــم الكآبـــة: احلقـــود.. واحلســـود.. وحديث 
عهـــد بغـــى.. وغي خياف الفقـــر.. وطالب رتبة يقصر قدره 

عنهـــا.. وجليـــس أهل األدب وليس منهم. )ســـقراط( 

* احلياة رواية جيلة عليك قراءهتا حى النهاية، ال تتوقف أبًدا 
عند سطر حزين، قد تكون النهاية جيلة. )حممد الشواف( 

* حـــني يغمـــرك احلـــزن أتمل قلبك من جديد، فســـرتى أنك 
يف احلقيقـــة تبكـــي ممـــا كان يوًمـــا مصـــدر هبجتـــك. )جـــربان 

خليـــل جربان( 

* الّصرب أفضل عاج للحزن. )بلوطس(

احلزن املطلق مستحيل، مثلما هو الفرح املطلق. )تولستوي(

* احلزن والفرح، كالليل والنهار.. يتتابعان. )لورنس شترن(

* احليـــاة قـــد حطمتـــي عدة مرات، رأيـــت أمورًا مل أكن أريد 
أن أراهـــا، عشـــُت احلـــزن، الفشـــل، ولكـــن الشـــيء املؤكـــد 

دائًمـــا أنـــي كنـــت أهنـــض. )نيلســـون مانديا( 

إعداد: سوسن حسين -  مصرإعداد: سوسن حسين -  مصر
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حـــزن    اي  لـــك  مـــا  فنهرتـــه:  ابيب  احلـــزُن  طـــرق 
تتجـــول مـــن بيـــت إىل بيت تتصنـــع أنك صديق 
صـــدوق؟! لقـــد رأيـــت منـــذ أايم مـــا صنعـــَت جبـــاريت الـــي 
اخندعـــت فيـــك وظنـــت أنـــك ستواســـيها ومـــن اهلـــمِّ والغـــمِّ  
ســـُتعفيها. ملـــاذا أفســـدت حاهلـــا؟ وســـرقت كل أحامهـــا 

ومســـخت  خديهـــا،  ورود  وأذبلـــَت  وأمانيهـــا 
ســـوادك  وامتـــد  األصفـــر  بطائـــك  وجههـــا 

حتـــت عينيهـــا. أْطَرق قليًا مث أجابي بنربة 
والوقـــار:  احلكمـــة  ِعـــي  يدَّ َمـــن 
ســـتبدين  صداقـــي  قِبلـــت  إن  ولكنـــك 

وعطـــاء.  نبـــًا  ونشـــاطًا،  حيويـــًة 
اســـتدركت عليـــه: ولكـــن اي حزن مريدوك 

هـِـــمُمهم حُمبطة وعزائمهم واهنة  ومل أَر فيهم 
أي إنسانية بل هم موتى  ميشون كاألشباح قواهم 

حمطمـــة، ابلـــكاد جيـــرون أقدامهـــم، توقفـــت كل تفاعاهتـــم 
مـــع احمليـــط أَيْتِيـــِه اْلَمـــْوُت ِمـــْن ُكلِّ َمـــَكاٍن َوَمـــا ُهـــَو مبَيِّـــت، 

َوِمـــْن َورَائِِه َعـــَذاٌب َغِليٌظ..… 

وأخيراً طردت الحزَن..وأخيراً طردت الحزَن..

ســـأقاومك اببتســـامي الـــي لـــن أختلـــى عنهـــا، فهـــي جتســـد 
نبلــــي وإنســـانيي وعطائي. ســـأهديها ملن َطمست سعادهتم 

وأمـــد هلـــم يـــد العون. 
    وإين وهللا ال أراك إال عدوًّا  لكل عمل صاحل. أما رأيت 

سيد اخللق كيف استعاذ منك وقال بعد كل صاة:
"اللَُّهـــمَّ ِإيّنِ َأُعـــوُذ بِـــَك ِمـــَن اهْلَـــمِّ َواحْلََزِن..."، 
ابلتعـــوذ  أمـــرن  ملـــا  خـــر  بـــك  لـــو كان 

منـــك!!! 
أومل تقـــرأ قولـــه تعـــاىل :﴿بـَلَـــى َمـــْن 
َأْســـَلَم َوْجَهـــُه للَِِّ َوُهـــَو حُمِْســـٌن فـَلَـــُه 
َأْجـــرُُه ِعْنـــَد َربِّـــِه َواَل َخـــْوٌف َعَلْيِهـــْم 
 .)112 )البقـــرة  حَيَْزنُـــوَن﴾  ُهـــْم  َواَل 
فهـــا أن أحتـــداك وأبعلـــى صـــويت أُعلـــن 
أنـــي أســـلمت وجهـــي وأمـــري هلل رب العاملني 

. وأصبحـــت أمـــة مـــن إمائـــه
انتابـــي بعدها شـــعور ابلتحرر مـــن ربقة احلزن الذي أطلقت 

.  عليه امسًا جديًدا .. ســـوء الظن ابهلل

خاطرة: عائشة أحمد - سورياخاطرة: عائشة أحمد - سوريا

 اليوم
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 80 صباًحــا  لــدي  الســكر  فقيــاس  ال..  البعــض: 
فقــط. معلــوم أهنــم غــر ســكريني واألمــر الــذي جيهلونــه 
أهنــم ميشــون خبطــى متســارعة يف اجتــاه اإلصابــة بــداء الســكري 

وذلــك مــن خــال أســلوب حياهتــم ونظامهــم الغذائــي.
وحتًمــا هــم عرضــة جلميــع األمــراض الــي يعــاين منهــا الســكريون 
واخلمــول  العــني  بشــبكية  وتراجــع  األعصــاب  التهــاب  مــن 
واإلخصــاب  اجلنســية  الغــدد  وتراجــع  اجللديــة  واملشــاكل 
وشــيخوخة البشــرة وهدر فيتامينات B واألخطر ضعف املناعة 

واجلراثيــم. الفروســات  جتــاه 
فعندمــا نتنــاول اخلبــز األبيــض واجلــن املصنــع والشــاي احمللــى  
ابلســكر واملــرابَّت يف وجبــة اإلفطــار يرتفــع معــدل الســكر يف 
الــدم لدينــا بعــد الوجبــة حلــدود  200، األمــر الــذي يــدق جــرس 
اخلطــر حيــث تصبــح كثــر مــن أعضــاء اجلســم عرضــة للخطــر 
احلــاد.. ومــا أن ينخفــض معــدل الســكر يف دمنــا وحتديــًدا بعــد 
عــدة ســاعات مــن الوجبــة أنخــذ »تصبــرة« مــن حلــوايت أو 
الســكر  معجنــات أو عصــر أو شــاي حملــى فرتفــع مســتوى 
يف الــدم مــن جديــد ليأخــذ ســاعات ليعــود للمعــدل الطبيعــي. 
مث حتــني وجبــة الغــداء احملتويــة علــى أرز أو خبــز أبيــض فرتفــع 
مــن جديــد وهكــذا دواليــك حيــث يقضــي اجلســم يوميًّــا أغلــب 

ســاعات اليقظــة حتــت ضغــط الســكر املرتفــع وســويعات قليلــة 
فقــط بشــكل منخفــض ممــا يؤثــر علــى كل أعضائــه وجيعلــه عرضــة 
ألمــراض العصــر ونقــص املناعــة.. بينمــا مــن يتنــاول خبــز الربغــل  
غــر املقشــور وبقيــة احلبــوب الكاملــة بــداًل مــن النشــوايت ويلغــي 
السُّــكرايت املكــررة مــن وجبــات غذائــه ويعتــدل يف كميــة طعامــه 
ويقلــل مــن الوجبــات اخلفيفــة كتصبــرة بــني الوجبــات الرئيســية، 
احلــدود  الوجبــات ضمــن  بعــد  لديــه  الســكر  مســتوى  ســيبقى 
الطبيعيــة ممــا يرفــع مناعتــه وحيافــظ علــى حيويتــه وشــباب خــاايه 
ويُؤمِّن اجلو املثال لكافة أعضائه ويعّدل مزاجه وحالته النفسية 
ويقــوي ذاكرتــه وحيســن مــن منــط تفكــره وحيافــظ علــى مســتوى 
فيتامينــات B الــي  تدهــور حــال ارتفــاع الســكر املتذبــذب طــوال 
الذيــن  علــى  مقصــورًا  النصائــح  هبــذه  األخــذ  يـَُعــد  مل  النهــار. 
لزاًمــا علــى  بــل أصبــح االلتــزام هبــا  الســكري  يعانــون مــن داء 
شــرحية كبــرة مــن النــاس الذيــن يتبعــون نظاًمــا غذائيًــا يرتكــز علــى 
الوجبــات الســريعة وأكات غنيــة  ابلســكرايت.. هــذه الشــرحية 
مــن النــاس هــي عرضــة  أكثــر مــن غرهــا لــداء الســكري. عليهــم 
أن يبتعــدوا عــن الســكرايت والنشــوايت ألن اخنفــاض ســكرهم 
طياتــه  بــني  وســيحمل  ســنوات الرتفــاع  بعــد  ســينقلب  حاليًّــا 

مشــاكل صحيــة عويصــة ذكرنهــا  ســلًفا.

هل نحن سكريون؟هل نحن سكريون؟

 رجاء الموصللي رجاء الموصللي

أخصائية التغذيةأخصائية التغذية



"مـــن كان فانيًـــا يف  عشـــق اللّه، فـــكل ما يظهر منـــه هو من 

اللّـــه ذي الكرياء. إنه فاٍن يف اللّه، وســـْهُمه إمنا هو ســـهم اللّه، 

وصيـــُده إمنا هو صيد اللّـــه يف الحقيقة؟ إن اللّـــه، ذلك القّدوس، 

ينفـــخ جميع صفاته الحســـنة يف هـــؤالء الفانـــن فتتجى فيهم، 

ســـواء أكانت صفات الجال أو صفـــات الجالل." 

  )املسيح املوعود ، الراهن األحمدية ص 597(

ل. إّن الزّهد يف الدنيا، مع العيش فيها، عالمة الُكمَّ

)املسيح املوعود ، الراهن األحمدية ص 596(




