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﴿؟؟

كلمة التقوى

ِمــْن ﴿﴾ يـَْبــَدأُ  الَعــالَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  ِف 
! » ُهنَــا َها «

قبل اخلوض ف احلديث عن العوملة أن ندرك بدايًة 
الفكرية،  الساحة  على  اجلديد  ليست ابألمر  أهنا 
املفكرين  بعض  وأن  سيما  ال  العاملية،  واالقتصادية  السياسية 
أرجعوا ظهورها إىل أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، فكان 
من الفالسفة واملفكرين املعاصرين من اعترب العوملة بضاعة قدمية 
أتت  ل  قيمة  أهنا كمنظومة  مبعىن  جديدة،  صناديق  ف  معبأة 
جبديد سوى املصطلح الذي ُيعد كغالف خارجي للفكرة. إال 
الِقدم،  ف  ضارب  العوملة  مضمون  أن  إىل  اإلشارة  ينبغي  أنه 
امليالدي كما  عشر  التاسع  القرن  أواخر  إىل  ُيرجعه  فالبعض 
أسلفنا، بل إن بعض الفالسفة واملؤرخني يبالغون ف القول بقدم 
مفهوم العوملة، فيقولون أبن ِقَدمه يتجاوز ُكالًّ من حقبيت التاريخ 
من انحية  فالعوملة  إذن  القدمي.  التاريخ  إىل  والوسيط  احلديث 
كوهنا نبيًذا قدمية معبأة ف جرار جديدة، هي كذلك ابلفعل، 
أما حتديد عمر هذا النبيذ أبواخر القرن التاسع عشر امليالدي 
أو ما قبل ذلك أو بعده، فهذه املسألة فيها بعض النظر، وهو 
ما سيتضح من خالل ما يلي من سطور افتتاحية هذا الشهر.

لنا  املعهود  بشكله   Globalization العوملة  مصطلح  أما 
ُنِشرا عام 1970،  إىل كتابني  استعماله  بداايت  فتعود  اآلن، 
لـ«مارشال  الكونية«  القرية  ف  وسالم  »حرب  بعنوان  األول 

التكنرتوين«  والعصر  »أمريكا  بعنوان  والثاين  ماك كوهان«، 
استعمال   شاع  السبعينيات  ومنذ  برجينسكي«،  »زبيغنيو  ل 
مصطلح العوملة مع التطور املتسارع ف تقنيات االتصال وصًوال 

إىل أن ابت اليوم على كل شفة ولسان.
األحداث  هذه  خضم  عن  بعيًدا  ليس  اإلسالمي  والعال 
ف  األول  املستهدف  يكون  وأنه  سيما  ال  العاملية،  والتغرات 
املعاصرة  الدولية  التطورات  على  ترتب  وقد  األحيان،  أغلب 
حتدايت إضافية تواجه اإلسالم واملسلمني، وتستلزم إعادة النظر 
ف طبيعة عالقاهتم فيما بينهم، وعالقاهتم ابلعال من حوهلم، بعد 

أن ثبت عدم جدوى املناداة ابملصلحة القومية.
والسؤال املطروح هاهنا هو: إذا كانت العوملة مفهوًما قدميا كما 
ُيقال، فلماذا ُينَظر إليها بوصفها إحدى تبعات النظام العاملي 

اجلديد وبالايه؟!
ف  األخرة  السنوات  ف  العوملة  مصطلح  استخدام  شاع  لقد 
األوساط السياسية أواًل ومن مث املنتدايت االقتصادية، وخاصة 
عقب تفكك االحتاد السوفييت. ومن ميداين السياسة واالقتصاد 
والتكنولوجيا  الثقافة  جماالت  لتطال  العوملة  أذرع  تفرعت 
وانتشار  والصناعات  اإلنتاج  تنظيم  إعادة  وتشمل  واالتصال 
ذات  للدول  السياسية  ابحلدود  اعتداد  دون  التمويل،  أسواق 

السيادة.
والثقافية  االقتصادية  أمريكا  بنظرة  العوملة  مفهوم  ارتبط  وقد   
الرئيس  خطاب  بعد  سيما  ال  العاملي،  الوضع  إىل  والسياسية 
األمريكي جورج بوش األب للشعب األمريكي مبناسبة إرسال 
قواته إىل منطقة اخلليج العريب ف أغسطس 1990 فيما عرف 
حبرب اخلليج الثانية. وف معرض حديث بوش األب عن هذا 
القرار ترددت ف خطابه عبارات من قبيل: عصر جديد، وحقبة 
بعد ذلك اخلطاب  الشعوب. مث  السالم لكافة  للحرية، وزمن 
أبقل من شهر أشار بوش األب إىل إقامة ما أمساه »نظاًما عاملًيا 
عصر  ف  سالًما،  وأكثر  اإلرهاب  من  مبأمن  يكون  جديًدا« 

تستطيع فيه كل أمم العال أن تنعم ابلرخاء وتعيش ف تناغم..
فارتباط فكرة العوملة بفكرة النظام العاملي اجلديد راجع إىل أن 

ِلَم الَفَزُع ِمن
 »الَعْوَلَمِة«؟!

ينبغي
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ِمــْن  يـَْبــَدأُ  الَعــالَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  ِف 
! » ُهنَــا َها «

السياسة األمريكية هي اليت اندت هبا أكثر من غرها خصوًصا 
النظرة  ترويج هذه  الثانية. ومما ساعد على  اخلليج  بعد حرب 
بسرعة وقوة اهنيار االحتاد السوفييت وخلو الساحة إىل فرتة طويلة 
نسبًيا من القطب املعاكس الذي يوازن األمور، ويتبىن مجلة من 
املبادئ هلا نظرايهتا االقتصادية والسياسية والفكرية املستقلة عن 

املبدأ الرأمسايل الذي تتبناه أمريكا.
خنلص مما سبق إىل أن فكرة العوملة هي النتيجة الطبيعية التصال 
من  معه  ُيستغرب  ال  الذي  األمر  وجنباته،  الكوكب  أكناف 
امًسا داالًّ آخر، وهو »الكوكبية« والدعوة إىل  العوملة  اكتساب 
قيم العوملة املتمثلة بشكل عام ف حمو الفوارق أايًّ كان نوعها، 
هي دعوة هلا أسباهبا املنطقية غالًبا، حيث إن اجملتمعات على 
اختالفها ثقافيًّا واقتصادايًّ وسياسيًّا، سرعان ما متيل إىل التجانس 

فتنتقل  بينها،  فيما  ما  اتصال  حدوث  فور 
والبضائع  واملنتجات  والعادات  القيم 

إىل هناك بني  هنا  والثقافات من 
وبعضها  املختلفة  اجملتمعات 
ف  شيء  وحيدث  البعض، 
أشبه  هو  االجتماعي  الواقع 
األواين  بظاهرة  يكون  ما 

املستطرقة ف العال الفيزايئي.
يبدو أن املؤسسات املالية الدولية 

أدركت  الغرب  عليها  يهيمن  اليت 
متأخرة أن العوملة جعلت العال مثل األواين 

املستطرقة، فصعود املناسيب أو اخنفاضها مرتابط بشكل حتمي. 
نتيجة  والسالم مرتبط ابالستقرار، والصراعات والفقر واجملاعة 

ألوضاع سياسية واقتصادية يتأثر فيها الداخلي ابخلارجي.
والشفافية  الدميقراطية  على  حريصة  الغربية  الدول  إذا كانت 
احلرب  جمرمو  ليمثل  تضغط  أن  تبايل  وال  اإلنسان،  وحقوق 
أمام  وأينما كانوا،  أايًّ كانوا  اإلنسانية،  ضد  اجلرائم  ومرتكبو 
قفص  يتسع  أن  أوىل  ابب  فمن  الدولية،  اجلنائية  احملكمة 
االهتام حىت متثل الشركات العابرة للقارات، اليت ختلق النزاعات 

واحلروب ومتوهلا حىت يسهل عليها هنب النفط واليورانيوم واملاس 
واملواد اخلام املعدنية والزراعية، أمام القضاء الدويل.

وعلى الصعيد اإلسالمي، ال تبدو فكرة العوملة كارثية كما يروج، 
لألسف، تقليديو املسلمني، الذين ما فتئوا يتحدثون عنها كما 
أن  من  الرغم  على  وذلك  الشيطان،  حبائل  بعض  لو كانت 
القارئ املمعن ف التاريخ اإلنساين عموًما واإلسالمي خصوًصا 
واحلضارات  القوى  أن كل  مفادها  نتيجة  إىل  بقراءته  يصل 
القدمية واحلديثة، ومنها اإلسالمية، سعت بكل ما أوتيت من 
مقدرات إىل ربط أطراف العال املعروف حينها، بل إن فكرة ثورة 
االتصاالت واملعلومات اليت تتميز هبا العوملة هي ف واقع األمر 
ُفوُس ُزوَِّجْت﴾)1(،  نبوءة قرآنية عظيمة، لقوله تعاىل: ﴿َوِإَذا النـُّ
فتزويج النفوس، أي اتصاهلا واجتماعها على تباعد املسافات، 
هو حتقق للنبوءة السابعة من سلسلة نبوءات سورة التكوير 
املسلمني  من  العوملة  منتقدو  أما  عشرة.  اخلمس 
ففاهتم إدراك أهنا كسكني ليس حمموًدا ف ذاته 
أو مذموًما ف ذاته، وإمنا نفعه وضرره مرهون 

مبمسكه.
وعلى ذكر العوملة، يديل فريق حترير التقوى 
خليفة  حلضرة  خطبة  على  ارتكازًا  بدلوه، 
)أيده هللا  أمحد  مسرور  مرزا  سيدان  الوقت، 
عارًضا  فيه  أسهب  وقد  العزيز(،  بنصره  تعاىل 
سرة حضرة عمر بن اخلطاب، وُيلمح بني ثنااي 
من  الكثر  والتارخيية  الروحية  ابلدقائق  الثرية  اخلطبة  هذه 
املالمح »العومليَّة« واليت تبدت ف امنحاء الفوارق بني الشعوب 
للقرن  املوافق  اهلجري  األول  القرن  ف  املسلمون  فتحها  اليت 
العوملة  مظاهر  عزو  على  البعض  أصر  فإن  امليالدي،  السابع 
إىل احلضارة الغربية، فعليهم اإلقرار أبن أساس الفكرة إمنا انتقل 
ا. إىل الغرب عرب جسر احلضارة اإلسالمية، والذي ال زال ممتدًّ

استعماله،  طريقة  حتدده  مبا  وضرره،  نفعه  شيء  لكل  وألن 
فنسأل هللا تعاىل أن ميتعنا مبزااي العوملة وحيمينا من مساوئها، هو 

املطلع على األحوال، والعال بعواقب األعمال، آمني.

1  )التكوير: 8(
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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«

 الفرق بين إسراء موسى

  وإسراء المصطفى 

َها  تـَ َها َقاَل َأَخَرقـْ ِفيَنِة َخَرقـَ ﴿َفاْنَطَلَقا َحتَّ ِإَذا رَِكَبا ِف السَّ
ًئا ِإْمرًا﴾ )الكهف 72( ْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشيـْ ِلتـُ

شرح الكلمات:
فانطَلقا: انطلَق: ذَهب )األقرب(.

خَرقها: خرَق الثوَب: مزَّقه )األقرب(. واخَلْرُق قطُع الشيء 
ر )املفردات(.  على سبيل الفساد ِمن غر تدبُّر وال تفكُّ

ِإْمرًا: اإلمُر: العجيُب واملنَكُر )األقرب(.

التفسري: 
ُعقدت  حيث   ، موسى  إسراء  واقعة  تبدأ  هنا  من 
املوسوية.  األمة  وأحوال  احملمدية  األمة  أحوال  بني  املقارنة 
كان أستاذي املكرم حضرة املولوي نور الدين  يقول: 
إن الفرق بني إسراء رسول هللا وبني إسراء موسى عليهما 
السالم يتمثل ف أن نبينا  اجتنب السؤال، ولكن موسى 
 ل يستطع الصرب ول ميسك عن السؤال؛ وكان هذا 
إشارة إىل أن أمة حممد  ستتمسك ابلدين صابرًة، ولكن 
أمة موسى ستتخلى عن الدين لقلة صربها. وال شك أن 

هذه إشارة لطيفة، وقد أكدهتا األحداث. 
وكان حضرته يقول أيًضا: لقد رأى رسول هللا  ف اإلسراء 
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                                                 اإلسراء         اليهود

”

” ثالث  اإلسراء  ف  أيًضا  موسى  رأى  أمور، كذلك  ثالثة 
واقعات.

وأقول: ومما فتح هللا علّي من علمه هو أن هذين اإلسراءين 
بل  فقط،  فيهما  احلاصلة  الواقعات  عدد  ف  يتشاهبان  ال 
أيًضا ف تفسر هذه الواقعات. ورغم اختالفهما من حيث 
، ألن  اللغة التمثيلية، فإن احلقيقة واحدة. وكان هذا ضرورايًّ
 ، كان يتضمن النبأ عن ظهور حممد  إسراء موسى
فكان لزاًما أن تتم فيه اإلشارة إىل واقعات اإلسراء احملمدي.

أما »السفينة« فال أتذكر اآلن تفسر أستاذي املكرم هلا، 
معاين كثرة  هلا  السفينة  ألن  املال،  مبعىن  أفسرها  ولكنين 
األانم:  )تعطر  أيًضا  املال  ومنها  الرؤاي،  تعبر  علم  ف 
كلمة السفينة(، وأرى أن هذا هو املراد ف هذا الكشف، 
الَِّذي  ﴿رَبُُّكُم  يقول  حيث  ذلك  يؤكد  أيًضا  القرآن  ألن 
إِنَُّه َكاَن  َفْضِلِه  ِمْن  ُغوا  تـَ بـْ لِتـَ اْلَبْحِر  ِف  اْلُفْلَك  َلُكُم  يـُزِْجي 
هنا  »الفضل«  من  واملراد  )اإلسراء: 67(.  رَِحيًما﴾  ِبُكْم 
املال والثروة. وركوهبما السفينَة يعين أنه سيأيت على األمتني 

املوسوية واحملمدية زمان ُترزَقان فيه الثروة املادية رغًدا.
 بعدها تقول القصة إهنما ملا رِكبا السفينَة خرَقها صاحب 
موسى عليهما السالم.. أي أخرَج ألواحها وجَعلها ِقَطًعا، 
الثوب أي مزّقه وجَعله قطًعا. فاعرتض  حيث يقال خرَق 
أتريد  وقال:   - قوُمه  اعرتض  آخر  وبتعبر  موسى-  عليه 

بذلك أن ُتغرق أهل السفينة؟ لقد جئَت أمرًا منَكرًا.
ف  خبرق  قام    حممًدا  أن  يعين  عندي  السفينة  وخرُق   
دنيا ُأّمته من خالل كثرة األحكام الشرعية املتعلقة ابملال. 
فمثاًل أمرهم أّواًل أبداء الزكاة اليت تتسبب ف نقصان املال 
ف الظاهر. مث أمرهم ابلصدقات. مث أصاب ف أمواهلم إذ 
منعهم من أخذ الراب، مث قام بتوزيع أمواهلم أبحكام اإلرث، 
وهكذا حاَل دون تكدس األموال. وكأنه  دّمر حياهتم 
الصالح  أهل  نظر  ف  أما  الدنيا،  أهل  نظر  ف  الدنيوية 
والتقوى فإنه  صان قومه من التأثر السيئ حُلب الدنيا 

ووقاهم من عبودية أهل الثراء.
السلسلة  أتباع  على  قبوُله  ا  جدًّ يصعب  التعليم  هذا  إن   
النصارى  أن  فيه  والنصارى. مما ال شك  اليهوِد  املوسوية، 
يقولون أبفواههم إن »مرور مَجٍَل ِمن ثقِب إبرٍة أيسُر ِمن أن 
يدخل غينٌّ ف ملكوت السماوات« )مرقس 10: 25(، 
ولكنهم يعملون خالف ذلك. إن مجيع القوانني ف بالدهم 
أمر  أي  عندهم  ليس  األغنياء.  ثروة  تراكم  على  تساعد 
بوجوب أداء الزكاة. كما أن هلم حرية اتمة للتعامل الربوي. 
ولعُب امليسر غر حمرم عندهم. وال يوجد ف بالدهم قانون 
ينص على تقسيم تركة امليت بني الَورَثة الكثرين؛ بل مينح 
معظم أغنيائهم ثروهتم أكرَب أبنائهم لتزداد العشرة الواحدة 
حني  ف  الُعّمال،  حقوق  شرُعهم  حيفظ  ل  وكذلك  ثراًء. 

  نبينا  أن  يف  يتمثل  السام  عليها  موىس  إرساء  وبن  الله  رسول  إرساء  بن  الفرق 

وكان  السؤال؛  عن  ميسك  ومل  الصرب  يستطع  مل    موىس  ولكن  السؤال،  اجتنب 

ستتخى  موىس  أمة  ولكن  صابرًة،  بالدين  ستتمسك    محمد  أمة  أن  إىل  إشارة  هذا 

األحداث.  أكدتها  وقد  لطيفة،  إشارة  هذه  أن  شك  وال  صربها.  لقلة  الدين  عن 
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حقوقهم كيال  حلماية  عديدة  قوانني  سّن  قد  اإلسالم  إن 
الفقراء. هذه  حيتكر حفنٌة من األثرايء األمواَل ويستعبدوا 
هي األحكام اإلسالمية اليت بسببها خياف اليهود والنصارى 
من الدخول ف دين اإلسالم ظانني أهنا مبثابة غرق القوم 

ودمارهم. 
هذا هو الدرس األول الذي تلقاه موسى  ف إسرائه. 
وهكذا حصل متاًما مع النيب  ليلة اإلسراء حيث رأى ف 
أول األمر امرأة عجوزًا، مث ُعرضت عليه كأس املاء. وقد عربَّ 
 : العجوَز ابلدنيا واملاَء ابملال، وقال للنيب  جربيل
لو شرِبَت املاء لغرَقَت أنت وُأّمُتك، أي لشغلت أموُر الدنيا 

ُأمَتك، وضُعفْت عالقُتها ابهلل تعاىل. 
نبينا  وقوم  موسى  قوم  أفكار  بني  الشاسع  البوَن  الِحِظ 
 : للرسول  يقول    السالم! فجربيل  عليهما  الكرمي 
لو شرِبَت املاء لغرَقْت أمتك، وكأنه يعترب السفينَة الصاحلة 
  أي االنشغال ابحلياة املادية - غرًقا، ولكن موسى -
أي قومه يعدُّ السفينَة املخروقة - أي تطبيَق أحكام الزكاة 
وغرها اليت حتول دون احتكار األموال الدنيوية ف أيدي 
الفريقان ف  يتعاون  أن  إًذا  البعض - غرًقا. فكيف ميكن 
العمل مع هذا االختالف الشديد ف اآلراء، وإىل مىت ميكن 

أن يتحمل أحدمها اآلخر كرفيق؟ 
كما يتضح من القرآن الكرمي أيًضا أنه كما اعرتض موسى 
 على عبد هللا هذا ملا خرق السفينة كذلك اعرتضت 
أمته على رسولنا الكرمي  أنه ُيهلك قومه أبخذ التضحيات 
املالية منهم. وقد سجل القرآن الكرمي اعرتاض اليهود هذا 
كاآليت: وقالت اليهوُد يُد هللا مغلولٌة )املائدة 65(.. أي 
تقول اليهود - نظرًا إىل مطالبة النيب  املؤمنني ابإلنفاق ف 
سبيل هللا - ملاذا مّحل حممد قومه هذا العبء الثقيل عبًثا؟ 
هل حصل نقص ف خزائن هللا حىت يطلب منا أن ننفق من 

أموالنا احملدودة؟ إنه تعاىل قادر على أن يعطي بنفسه َمن 
يريد من عباده. ملاذا نطاَلب ابإلنفاق على الفقراء واملعوزين؟ 

وكأهنم قالوا للنيب : أخترق السفينة لُتغرق أهلها؟ 
كذلك ذكر القرآن اجمليد اعرتاض الكفار عامة - مبن فيهم 
اليهود والنصارى أيًضا - بقوله ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُْم أَْنِفُقوا مِمَّا 
َرزََقُكُم اللَُّ َقاَل الَِّذيَن َكَفرُوا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء 
ُتْم ِإالَّ ِف َضاَلٍل ُمِبنٍي ﴾ )يس: 48(..  اللَُّ َأْطَعَمُه ِإْن أَنـْ
أي يقول هلم رسول هللا : إن هذا املال الذي أعطاهم 
هللا إايه ليس هلم فحسب، بل هو للعال كله، فلُينِفقوا منه 
على عباد هللا الفقراء، فرد الكفار على املسلمني: أُنطِعم 
َمن لو يشاء هللا أطعَمه؟ أي إذا ل ُيطِعمهم هللا من خزائنه 
الواسعة اليت ما هلا من نفاد فكيف ميكن لنا أن نرزقهم 
من أموالنا احملدودة؟ إنكم أيها املسلمون ف ضالل مبني 

حيث تضيعون أموالكم هبذا األسلوب!!
 إن مثل هذه االعرتاضات كانت وال تزال ُتثار بكثرٍة من 
قبل اليهود وغرهم من الكفار إىل يومنا هذا. ولكن الذي 
حيبُّ هللا تعاىل حبًّا صادًقا خيتار لسفره ف هذه الدنيا سفينًة 
خمروقة بداًل من سفينة سليمة ُتلهي قلَبه عن ذكر هللا تعاىل. 
أكثر  ألهنم  للنصارى  ابتالء  أكرب  ميثل  الرابين  األمر  وهذا 

الناس أموااًل.
 واعلم أن هذه اآلية أيًضا تؤكد كون هذه الواقعة كشًفا، 

وإال لغرقت السفينة حني خرَقها العبد.

)الكهف  رًا﴾  َصبـْ َمِعَي  َتْسَتِطيَع  َلْن  ِإنََّك  َأُقْل  َأَلْ  ﴿َقاَل 
)73

التفسري: 
أي لقد قلت لك منذ البداية إن ما بني تعليمي وتعليمك 
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” ”

” ما بني السماء واألرض، وال ميكن أن ترافقين ف سفري إال 
إذا قتلَت أهواء نفسك متاًما. 

َأْمِري  ِمْن  ْرِهْقِن  تـُ َوَل  َنِسيُت  ِبَا  َؤاِخْذِن  تـُ َل  ﴿َقاَل 
ُعْسرًا﴾ )الكهف 74(

شرح الكلمات:
ُعسرًا:  أمري  ُترِهْقن من  ل   

ِمن  ُتعِسْرين،  ال  أي 
إايه  كلَّفه  ُعسرًا:  أرَهَقه 

)األقرب(.

التفسري:
من     طَلب موسى 

عنه  يعفو  أن  العبد  ذلك 
ملثل  يعود  لن  وأنه  املرة،  هذه 

هذا أبًدا.
 ولقد أشار هللا تعاىل هنا إىل أن اليهود 

والنصارى سيصاحلون حممًدا  ويساملونه ابدئ األمر، 
فتنقطع  بعد،  فيما  عليه  االعرتاض  ف  سيبدأون  ولكنهم 
حصل  ما  وهذا  املطاف.  هناية  ف  وبينهم  بينه  الصالت 

ابلضبط، فلما قدم الرسول  املدينَة َصاحَلَُه اليهود وحِلقوا 
التضحيات  حبزبه أول األمر، مث خاصموه هتراب من تقدمي 
ِبِدَيٍة  املسلمون  ُغرم  فمثال  حلفاءه.  عليهم كوهنم  الواجبة 
اليهود أداُء جزء منها مبوجب  ذات مرة، وكان لزاًما على 
بين  من  ُطلب  وعندما  الطرفني،  بني  القائمة  املعاهدة 
  النيبَّ  خاصموا  عليهم  ما  قينقاعبأداء 
)السرة احللبية: غزوة بين النضر(. 
النصارى،  حال  وهكذا كان 
ابملسلمني  صالهتم  فإن 
ف  يرام  ما  على  كانت 
إن  حىت  األمر،  ابدئ 
بعث  ملا    هللا  رسول 
امللوك  إىل  الرسائل 
الروم  قيصُر  مَدحه 
الوحي(،  بدء  )البخاري: 
سياسة  أن  رأى  ملا  ولكنه 
مع  تتعارض  اإلسالمية  الدولة 
حماربة  ف  بدأ  املسيحية  الدولة  سياسة 
وعمر  بكر  أيب  زمن  ف  أمره  وابل  فذاق  اإلسالم، 
رضي هللا عنهما حبيث ل تندثر آاثر ذلك الوابل لقرون 

طويلة. 

هذا  الله  عبد  عى    موىس  اعرتض  كا  أنه  أيًضا  الكريم  القرآن  من  يتضح  كا 

بأخذ  قومه  ُيهلك  أنه    الكريم  رسولنا  عى  أمته  اعرتضت  كذلك  السفينة  خرق  ملا 

التضحيات املالية منهم. وقد سجل القرآن الكريم اعرتاض اليهود هذا كاآليت: وقالت 

  النبي  مطالبة  إىل  نظرًا   - اليهود  تقول  أي   ..)65 مغلولٌة)املائدة  الله  يُد  اليهوُد 

عبًثا؟  الثقيل  العبء  هذا  قومه  محمد  حّمل  ملاذا   - الله  سبيل  يف  باإلنفاق  املؤمنن 
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﴾﴿

يِقنَي  دِّ وَالصِّ النَِّبيِّنَي  َمَع  اأَلِمنُي  ُدوُق  الصَّ » التَّاِجُر  َقاَل:    النَّيِبِّ  َعِن  َسِعيٍد،  َأيِب  َعْن 

) َهَداءِ «  .  )جامع الرتمذي، كتاب البيوع عن رسول هللا وَالشُّ

ْنزاَِلِن  ْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يـَ رََة  َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل: »َما ِمْن يـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ

َلًفا«  .  )صحيح  ُقوُل اآلَخُر اللَُّهمَّ َأْعِط مُمِْسًكا تـَ ُقوُل َأَحُدمُهَا اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َويـَ يـَ فـَ
البخاري، كتاب الزكاة(

َتِغي هِبَا َوْجَه  بـْ َفَقًة تـَ ْنِفَق نـَ ِ  َقاَل: »إِنََّك َلْن تـُ عَنْ َسْعِد ْبِن َأيِب وَقَّاٍص َأنَّ رَُسوَل اللَّ

َها َحىتَّ َما َتَْعُل ِف َفِم اْمرَأَِتَك«. )صحيح البخاري، كتاب اإلميان( اللَِّ ِإالَّ ُأِجْرَت َعَليـْ

ِخيُّ َقرِيٌب ِمَن اللَِّ َقرِيٌب ِمَن اجْلَنَِّة َقرِيٌب ِمَن  رََة، َعِن النَّيِبِّ  َقاَل:  »السَّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ

النَّاِس َقرِيٌب ِمَن  َبِعيٌد ِمَن  َبِعيٌد ِمَن اجْلَنَِّة  َبِعيٌد ِمَن اللَِّ  النَّاِر. وَاْلَبِخيُل  َبِعيٌد ِمَن  النَّاِس 
النَّار. َوجَلَاِهٌل َسِخيٌّ َأَحبُّ ِإىَل اللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعاِبٍد خَبِيلٍ « . )جامع الرتمذي، كتاب 

) الرب والصلة عن رسول هللا

 أحاديث نبوية يف التجارة الـمرِْضيَّة وفضل اإلنفاق
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 سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
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ربِّ ظهر الفساد ف الرّب والبحر، والعمارات والصحراء، وأرى عباَدك ف البالء، وحيطاَنك ابلبيداء، وديَنك 
ف البأساء والضرّاء، وأرى اإلسالَم كمحتاٍج َتِرَب بعد اإلتراب، أو كشيٍخ مرتعش تباعَد من زمان الشباب، 
أو كُشّذاِذ اآلفاِق، أو كغريٍب تناهى عن الرِّفاق، أو كُحرٍّ ابُتِلَي ف اإلرقاق، أو كيتيٍم سقط من اآلماق. 
مييس الباطُل ف بـُرِْد االستكبار، وُيلَطُم احلقُّ أبيدي األشرار. يسعون إلطفاء نوره َسْعَي العفاريت، وهللاُ خٌر 
حافًظا وَمـْن لنا غر ذلك اخِلـرِّيت؟ اْنتهى أمُر الديِن إىل الكساد، واثرْت ابألحداث حْصبُة الفساد وُجذاُم 
االرتداد. خرجوا ِمن قيود الشريعة الغرّاء، ونبذوا أنفسهم ابلعراء. تركوا أسوًة حسنًة، واخّتذوا الفالسفة الضاّلة 
أئّمـًة، واستْحَلوا كالمهم واستجادوا أوهامهم، وُأشرِبوا ف قلوهبم ِعْجَل خياالِت  اليْورِفني*، وما هم إال كجسٍد 

له ُخوار، وما مشُّوا عْرف العارفني.
وأمْيُ هللِا، قد كنت ُأقمُت ِمن هللا ألجّدد الدين إبذنه، وأجدَع أْنَف الباطل ِمـن مارِنه، وُأمـرُت لذلك من هللا 
القدير البديع، فلّبيُت دعوته تلبية املطيـع، وبّلغُت أوامره وبذلت فيها جهد املستطيِع. فاراتب القوم بَعْزويت، 
وأََبوا تصديق دعويت، وُسرِبَ فيه غوُر عقلهم ودعوى نقلهم. فاشتعل املبطلون، وظّنوا يب الظنون، وهنضـوا إيّل 
ابلتكفر، وما هلم بذلك ِمن علٍم مثقـاَل الِقْطمر. دخلوا فيما ل يعلموا، وأخذوا اللعن ِشرعًة، ول يفّتشوا 

. ، َأَخَذهم كداِء السلِّ حقيقًة. وكلُّ ذلك كان ِمن هلِب الِغلِّ
وأما أان فما كنُت أن آىب ِمن أمر ريّب، أو أفرتي عليه ِمن تلقاء نفسي. هو حمسين ومنعمي. أسبَغ علّي ِمن 
ْؤَت  ْهًما ُمدرًِكا للحّق، وآاتين ما ل يـُ العطاء، وأمّت علّي من كّل اآلالء، وأعطاين توفيًقا قائًدا إىل الرشد، وفـَ
أحٌد من األقران، وإْن هي إال حتديث آبالء الرمحن. هو كفلين وتوىّل، وأعطى ما أعطى، وبّشرين خبر العاقبة 
واأُلوىل، ودان مين وأدىن، ومحدين ِمن عرشه ومشى إيّل، ورفعين إىل السماوات الُعلى. وتلك كلها من بركات 
املصطفى، الظلُّ أبصله اقتدى، فرأى ما رأى. فاآلن ال أخاف ازدراَء قادٍح، وال َهْتَك فاضٍح، وأفّوض أمري 
إىل هللا. ِإْن أُك كاذاًب فعلّي كذيب، وإْن َأُك صادًقا فإن هللا ال يضيع أمر الصادقني.  )مرآة كماالت اإلسالم ص 13 و14(

 * أي األوروبيني. )التقوى(

ربِّ ظهر الفساد يف الرّب والبحر



        التقوى                أكتوبر    102021 

 

لـــه،  شــريك  ل  وحــده  إل هللا  إلــه  أّل  أشــهد 
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 * اْهــداَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

آمــن.  الضَّالِّــن﴾.  َول  َعَلْيِهــْم 

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

خطبة  الجمعة التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد
أيده اهلل تعالى بنصره العزيز

  ــدي ــام المه ــود واإلم ــيح الموع ــس للمس ــة الخام الخليف
ــا ــورد بريطاني ــاد تلف ــام آب ــارك، إس ــجد مب ــي مس ــخ 2021/7/9  ف بتاري

سيدان عمر  ومؤسسة القضاء، إنشاؤها واحرتامها
استمرارًا ف تناول سرة عمر . ورد عن إنشاء قسم 
القضاء أن عمر  أنشأ دار القضاء بشكل رمسي وأقام 
وأصدر  القضاَة،  فيها  وعني  األمصار  مجيع  ف  احملاكم 
ليكونوا  الفقهاء  خيتار  وكان  ابلقضاء،  خاصة  قوانني 
قضاًة، ول يكتفِي بذلك فحسب بل كان ميتحنهم أيًضا، 
وجعل هلم رواتب جيدة لكي ال خيطر بباهلم اخلطأ والغش 
مال وَحَسب  يستقضي ذوي  احلكم، وكان  واخليانة ف 
املساواة    عمر  وأوصى  احلكم.  عند  ُيرعبوا  ال  لكي 
واإلنصاف ف احلكم، كان بني عمر وُأيب بن كعب نزاع 
فادعى ُأيب بن كعب على عمر ف حمكمة زيد بن اثبت 
، فدعامها زيد وأبدى احرتاًما لعمر  فقال عمر: 
ُجرَت ف أول قضائك. وجلس عمر مع ُأيب. كان يقصد 
أننا خصمان فيجب أن حتسب كلينا خصمني وُتلَسين 

مع خصمي دومنا متييز. 
قال املصلح املوعود  وهو يذكر هذا احلادث: ذات 
مرة حدث نزاٌع بني اخلليفة الثاين عمر  وبني ُأيب بن 
كعب، ورُفعت القضية إىل القاضي الذي استدعى عمَر 
. وحني وصل عمُر  احملكمة ترك القاضي مكانه 
احرتاًما له ألنه خليفة. ولكن عمر  جلس مع اخلصم 
وقال للقاضي: هذا أول ظلمك، ألنه ينبغي أال يكون 

هناك فرق بيين وبني خصمي ف هذا الوقت. 

اإلفتاء رافد من روافد القضاء
وأنشأ عمر  مؤسسة اإلفتاء أيًضا وذلك لتعليم قانون 
الشريعة. وعنيَّ بعض الصحابة لإلفتاء وأمر بعدم الفتوى 
بغرهم. وكان من هؤالء اْلُمفِتني علي وعثمان ومعاذ بن 
جبل وعبد الرمحن بن عوف وُأيب بن كعب وزيد بن اثبت 
وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي هللا عنهم. وإذا أفىت أحد 

 اِب سيدنا ُعَمَر بِن الَخطَّ
َوَجَواِنُب ِمْن ِرَياَدِتِه اإِلْصاَلِحيَّة،

ِة َوالَعْسَكِريَِّة الَمَدِنيَّ
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                                                       إصالحات                           التاريخ اإلسالمي

هؤالء  يفحص    عمر  وكان   ، عمر  منعه  غرهم 
املفِتني أيًضا بني حني وآخر. 

قسم  وهناك  اخلصوص:  هبذا    املوعود  املصلح  قال 
خلفائه  زمن  ف  وبعده    النيب  زمن  وف  لإلفتاء، 
وصحابته ل يكن مسموًحا للجميع ابإلفتاء. وكان عمر 
 حيتاط ف ذلك لدرجة أن صحابيًّا -كان عبد هللا بن 
مسعود على األغلب، وكان عاملًا ابألمور الدينية وإنسااًن 
وجيًها- أفىت الناَس ف أمر فبلغ ذلك عمر  فاستدعاه 
فورًا وسأله هل أنت أمر أم هل عّينك األمر لإلفتاء؟ 
احلق أنه لو ُأعطي كل شخص حق اإلفتاء لرمبا حدث 
ابتالء  الفتاوى ف  كثر من املشاكل وتسببت كثر من 
عامة الناس، ألنه ف بعض األحيان يكون هناك حكمان 
خمتلفان ألمر واحد، ويكون كالمها صحيًحا، يعين يكون 
الفتوى حبسب احلالة، وإن التأمل ف املسائل يدل على 

وجود فسحة فيها، فلحالٍة ُحْكم وألخرى حكم آخر، 
ولكن يصعب على عامة الناس أن يستوعبوا كيف يصح 

كال احلكمني، فيقعون ف ابتالء. 

استحداث املنظومة األمنية
العسس  نظام  فاسنّت  الشرطة.  قسم    عمر  أنشأ  مث 
صالحياِت  له  ووَضع  الدولة،  أمن  على  للحفاظ 
وغرها.  األسواق  وحراسة  والسالم  واألمن  االحتساب 
وأال  ُيرام،  ما  على  تري  األمور  بكون  االهتمام  أي 
ُتغصب حقوق الناس وتؤتى ألهلها. كانت هلذا القسم 
األمن  مثل  اإلدارية  األمور  على  اإلشراف  صالحيات 

وحراسة السوق وغرها ما ل ُترفع األمور إىل القاضي. 
هناك سجون  تكن  ول  أيًضا،  السجون    عمر  وبىن 
قبل ذلك، وكانت عقوابت شديدة ُتفرض على اجملرمني. 



        التقوى                أكتوبر    122021 

جانب من إصالحاته  القتصادية
مث هناك بيت املال، وكان قبل عمر  كلما أتى مال 
ُوزّع فورًا. وف عهد أيب بكر  اشرُتي منـزل ليكون وقفا 
لبيت املال، ولكنه ظل مغلًقا ألن املال الوارد كان ُيوزّع 
فورًا. ف العام اخلامس عشر للهجرة قدمت من البحرين 
ف  الصحابة    عمر  فاستشار  درهم  ألف  مخسمئة 
هذا املال. فكان أحد اآلراء أن سالطني الشام يدّونون 
ما أيتيهم بديوان خاص، فأحب عمر ذلك وأسس ف 
املدينة »بيت املال« )الديوان(، وجعل عبَد هللا بن األرقم 
ف  الدواوين  أُنشئت  ذلك  وبعد  الديوان،  هلذا  مسؤواًل 
االقتصاد  شديد  عمر  وعواصمها. كان  األمصار  مجيع 
ف بناء البناايت، ولكنه كان يبين بناايت حمصنة وجيدة 
هناك  أيًضا. كان  احلراس  عليها  قرر  والحًقا  للدواوين. 

نظام كامل للحراسة. 
املال،  بيت  أموال  على  حيافظ  بنفسه    عمر  كان 
ورد ف التاريخ عن موىل لعثمان بن عفان قال: بينا أان 
مع عثمان ف ماله ابلعالية ف يوم صائف، )والعالية واٍد 
بني املدينة وجند تبعد من أربعة إىل مثانية أميال( إذ رأى 
وعلى  اإلبل(،  )من  ِبكرين  يسوق  رجاًل   ) )عثمان 
على  ما  عثمان:  فقال  احلر،  من  الفراش  مثل  األرض 
الرجل،  دان  مث  يروح،  مث  يربد  ابملدينة حىت  قام  لو  هذا 
فقال عثمان يل: انظر، فنظرُت، فإذا عمر بن اخلطاب. 
فقلُت: هذا أمر املؤمنني. فقام عثمان فأخرج رأسه من 
الباب، فإذا لفح السموم، فأعاد رأسه حىت حاذاه، فقال 
لعمر : ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: بكران من 
إبل الصدقة ختلًفا، وقد ُمضي إببل الصدقة، فأردت أن 
أحلقهما ابحلمى، وخشيت أن يضيعا فيسألين هللا عنهما. 
فقال عثمان : اي أمر املؤمنني، هلم إىل املاء والظل 
فقال  إلرساهلما.  وندّبر  اخلدمة  ف  حنن  أي  ونكفيك، 

عمر: عد إىل ظلك، )قال موىل عثمان( فقلُت: عندان 
من يكفيك، فقال: عد إىل ظلك، فمضى عمر. فقال 
عثمان: من أحب أن ينظر إىل القوي األمني، فلينظر إىل 

هذا. )معرفة السنن واآلاثر ابب احلمى(  
وف رواية أخرى عن عمر بن انفع الثقفي عن أيب بكر 
العبسي قال: دخلت حني الصدقة مع عمر بن اخلطاب، 
وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، فجلس عثمان 
ف الظل، وقام علّي على رأسه ميلي عليه ما يقول عمر، 
وعمر قائم ف الشمس ف يوم شديد احلر، عليه برداتن 
سوداوان، متزر بواحدة وقد وضع األخرى على رأسه، 
وهو يتفقد إبل الصدقة، فيكتب ألواهنا وأسناهنا. فقال 
علي لعثمان: أما مسعت قول ابنة شعيب ف كتاب هللا 
اْلَقِوّي األِمني، وأشار  ِاْسَتأَجْرت  َمْن  َخْر   :ِإنَّ 
علي بيده إىل عمر، فقال: هذا هو القوي األمني. )أسد 

الغابة( 
يقول سيدان املصلح املوعود  ذاكرًا هذه القصة: لقد 
ُروي عن عثمان  أنه كان جالًسا ف قبته ذات يوم، 
وقد أهنكه احلر الشديد حبيث ل يقدر على فتح ابهبا. 
فرأى ِمن انفذهتا شخًصا ميشي ف القيظ، فقال خلادمه: 
انظْر من هذا. فأزال الستار فإذا شخص قد لفح احلّر 
وجهه بشدته. فقال: لعله مسافر. فلما اقرتب من قبته 
عرف أنه عمر ، فقلق عثمان  وقال له: ماذا تفعل 
ف هذا احلّر اي أمر املؤمنني؟ قال: أحبث عن بعر ُفقد 

من بيت املال.
لقد ُذكر حادث فقدان البعر من َقبل أيًضا. 

ذات مرة كان عمر  يوزّع أموال بيت املال فجاءت 
  عمر  فهّب  درمًها  األموال  هذه  من  وأخذت  ابنته 
قلياًل عن إحدى كتفيه.  الرداء  فتحرك  منها،  ليستعيده 
انصرفت البنت إىل أهل بيتها ابكية ووضعت الدرهم ف 

”
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فمها. ولكن عمر  أخرجه من فمها إبصبعه وأعاده 
وآله  لعمر  إن  الناس  أيها  وقال:  املال  بيت  أموال  إىل 
سواء أكانوا من قريب أو بعيد نصيب مثل نصيب عامة 

املسلمني وال أكثر من ذلك. 
وجاء ف رواية ما مفاده: إن أاب موسى نّظف بيت املال 
  لعمر  صغر  ابن  هناك  من  فمّر  درمًها  ووجد  مرة 
فأعطاه أبو موسى ذلك الدرهم. فلما رأه عمر  ف 
يده سأله عنه، فقال: أعطانيه أبو موسى. فلما علم عمر 
 أن هذا الدرهم من بيت املال قال ما معناه: اي أاب 
موسى أال ترى بيًتا ف أهل املدينة أحقر من بيت عمر؟ 
لقد أردَت أال يبقى من أمة حممد  أحد إال ويطالبنا 

عن هذا الظلم، مث أعاد الدرهم إىل بيت املال. 

 الطفرة العمرانية ف عهده
  لقد ورد عن أعمال الرفاهية العامة أن سيدان عمر
قام أبعمال كثرة لصاحل الناس وخرهم. فيما يلي قائمة 
القنوات اليت أمر إبجرائها لتحسني أمور الزراعة ولتوفر 

املاء للناس:
هنر أيب موسى، وطوهلا تسعة أميال يبدأ من هنر دجلة 

ويصل إىل البصرة.
وهنر معقل وهو أيًضا يبدأ من هنر دجلة.

وهنر أمر املؤمنني. وأبمر من سيدان عمر  مُجع بني 

هنر النيل والبحر األمحر.
  عندما وقع القحط ف عام 18 من اهلجرة كتب عمر
إىل عمرو بن العاص للمساعدة. وملا كانت املسافة طويلة 
أتخرت املساعدة. دعا سيدان عمر  عمرو ابن العاص 
وقال له: لو مت اجلمع بني هنر النيل والبحر ملا وقع القحط 
ف بالد العرب أبًدا. كان عمرو بن العاص والًيا فأمر بعد 
العودة حبفر القناة بني البحر األمحر والفسطاط فكانت 
ة وهي ميناء املدينة. بلغ طول هذه  السفن تصل إىل جدَّ
القناة إىل 29 مياًل، وُأِعّدت ف غضون ستة أشهر. فأراد 
املتوسط  البحر األبيض  العاص أن جيمع بني  عمرو بن 
والبحر األمحر، وذلك بشق قناة طوهلا ستون ميال قرب 
املتوسط.  األبيض  والبحر  األمحر  البحر  هبا  يربط  فرما 
ل    عمر  ولكن  مصر(  بنواحي  ساحلية  بلدة  )فرما 
والسرقة  للنهب  احلجيج  يتعرض  لئال  ذلك  على  يوافق 
العاص بذلك  ابن  لعمرو  لو مُسح  أيدي اإلغريق.  على 
حلصل العرب على شرف إقامة قناة السويس اليت ُشقت 

فيما بعد. 
لقد أمر عمر  ببناء املباين املختلفة لسهولة العوام، مبا 
والثكنات،  اجليش،  ومعسكرات  واحملاكم  املساجد  فيها 
البالد،  ف  البناء  أعمال  إلجناز  املختلفة  واملكاتب 
الينابيع  والشوارع واجلسور ودور الضيافة وغرها. وحفر 
وبىن النـُزُل بني مكة واملدينة والثكنات لكي تتم احلراسة 

املساجد واملحاكم  فيها  العوام، مبا  املختلفة لسهولة  املباين  ببناء    أمر عمر  لقد 

الباد،  يف  البناء  أعال  إلنجاز  املختلفة  واملكاتب  والثكنات،  الجيش،  ومعسكرات 

مكة  بن  الُنُزل  وبنى  الينابيع  وحفر  وغرها.  الضيافة  ودور  والجسور  والشوارُع 

واملدينة والثكنات ليك تتم الحراسة عى ما يرام ولتوفر للناس الفنادق وما شابهها 

لإلقامة واالسرتاحة. وقد ورد عن عارة عمر  املدَن أنه عّمر يف عهده مدًنا كثرة. 

”
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الفنادق وما شاهبها لإلقامة  للناس  يرام ولتوفر  ما  على 
أنه  املدَن    عمر  عمارة  عن  ورد  وقد  واالسرتاحة. 
إىل  عمارهتا  عند  انتبه  وقد  مداًن كثرة.  عّمر ف عهده 
إن  االجتماعية واالقتصادية.  الدفاعي وفوائدها  موقعها 
والسياسية  احلربية    عمر  بصرة  على  تدل  مواقعها 
ف  مفيدة  املدن  هذه  العمارة. كانت  مببادئ  واهتمامه 
  حالة احلرب وحالة األمن على حد سواء. كان عمر
يسعى جاهدا إىل أن يعّمر مدان على ختوم اجلزيرة العربية 
امللتصقة ببالد العجم ُبغية تفادي اهلجوم املباغت. كانت 
تكون  املدن  وجبانب  للعرب.  مفيدة  املدن  تلك  مواقع 

وجبانب  العرب،  ميلك  وما  املرعى  تفيد  أراض 
العجم  ميلكها  خضراء  أراض  آخر 

تتوفر فيها الفواكه والغالل وما 
تلك  كانت  أي  شاهبها، 

وقد  زراعية.  األراضي 
عند  أيًضا  االهتمام  مت 
حيول  أال  املدن  عمارة 
بينها هنر أو حبر. وقد 
البصرة    عمر  عّمر 

والفسطاط  والكوفة 
وغرها وعّمرها على أسس 

وجعل  ا.  جدًّ وسليمة  متينة 
شوارعها وطرقها واسعة ونسّق املدن 

هذا    تفكره  وأسلوب  وجه.  أحسن  على 
يدل على أنه كان ابرًعا وفريًدا ف هذا العلم. 

ديوان اجلند والهتمام ابلتفوق العسكري
أسس عمر  ديوان اجلند، ونّسق اجليش ونّظمه على 
اجلنود  مراتب  حبسب  السجالت  وصنع  وجه  أحسن 

 اجليش إىل قسمني.  م عمر  وحدد هلم رواتب. قسَّ
احلرب  ف  يشرتكون  جنوًدا  يتضمن  األول كان  القسم 
عمليًّا، والقسم الثاين حيتوي على املتطوعني الذين كانوا 
االهتمام   كثر  عمر  الضرورة. كان  عند  ُيدعون 
برتتيب اجليش، وقد أصدر أوامر صارمة أبال يقوم أحد 
منهم أبعمال الزراعة أو التجارة ف البالد املفتوحة. فقد 
منع  من أن خيوض أحد منهم ف أعمال التجارة أو 
الزراعة ف مناطق يفتحوهنا ألهنم كانوا جنوًدا وكان من 
شأن خوضهم ف هذه األعمال أن يضر مهارهتم احلربية. 
أن أعضاء  املسلمني  األايم ف بالد  بينما نرى ف هذه 
اجليوش خيوضون ف التجارة. بل يقال عن أحد البالد أن 
اجلنود كانوا فيما مضى يهتمون حبرفيتهم 
اآلن  أما  التحاقهم،  فور  العسكرية 
الضباط  فيه  يفكر  ما  فأول 
بعد التحاقهم إذا كان هناك 
جممع سكين ُيبىن ف مكان 
هناك  كانت  إذا  أو  ما 
ثكنة عسكرية قيد اإلنشاء 
عليها  للحصول  فيحاولون 
وبسبب  ابمسهم.  وتسجيلها 
ومهنيتهم  مهاراهتم  تقّل  ذلك 

وحرفيتهم العسكرية. 
أنه كان  أيًضا  ورد  لقد  حال،  أية  على 
وابردة  حارة  بالد  على  اهلجوم  عند  ابلطقس  يهتم 
لئال تتضرر صحة اجلنود. كان حضرته قد أعطى اجلنود 
حفاة.  واملشي  والرماية  السباحة  عليهم  أبن  تعليمات 
للعودة  أشهر  أربعة  بعد كل  عطلة  ُيعطون  اجلنود  كان 
أيًضا أال يركبوا  إىل وطنهم لزايرة أهلهم. كانوا مأمورين 
احلصان بواسطة الرِّكاب بل كان مطلواًب منهم أن يركبوا 

”
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ضوء  جيتنبوا  وأن  انعًما،  لباًسا  يلبسوا  وأال  ابلقفز، 
ألن  احلمامات  ف  يستحموا  وأال  وحرارهتا،  الشمس 
ذلك يؤدي هبم إىل الكسل. كان سيدان عمر  يرسل 
يهتم  وكان  مناطق خضراء،  إىل  الربيع  فصل  ف  اجلنود 
فكان  العسكرية.  الثكنات  بناء  عند  أيًضا  األمر  هبذا 
صحتهم  لتتحسن  ضروراًي  خضراء  مناطق  إىل  إرساهلم 
األمور  هبذه  يهتم  فكان  املناطق.  هذه  مثل  ف  مبكثهم 
املناطق.  هذه  مثل  ف  يبنيها  فكان  الثكنات  بناء  عند 
وبىن  ثكنات عسكرية ف مدن مثل املدينة والكوفة 
والبصرة، واملوصل والفسطاط، ودمشق ومحص، واألردن 
وفلسطني حيث كان اجلنود موجودين فيها دائًما. كان 
هنالك أربعة آالف حصان موجودة ف كل آن مًعا ف 
كل ثكنة رئيسة وكان ُيهَتّم هبا اهتماًما كبرًا. كان ُيكتب 
على سيقان األحصنة »جيش ف سبيل هللا«. ف عهد 
األسلحة  ترتيب  ف  اإلسالمي  اجليش  تقدم    عمر 
القالع  هلدم  األسلحة  فيها  مبا  والعتاد  والعدة  اجلديدة 
الداببة ُتستخدم هلدم  كاجملانيق والدابابت.. )علًما أن 
قالع العدو، حيث جيلس اجلندي ف الداببة ويقوم هبدم 

جدران القلعة(
مرموقة ف  مناصب  يتقلدون  األخرى  امللل  أهل  يزل  ل 
الدولة اإلسالمية. )أي ل يكن املسلمون وحدهم ُيعَطون 

الشعوب  وأهل  املسلمني  غر  بل كان  عليا،  مناصب 
األخرى أيًضا ُيعَطون مناصب عليا( 

يقول حضرة املصلح املوعود: حىت ف عهد خلفاء النيب 
والشعوب  امللل  أهل  حبقوق  اعرتاف  هناك   كان 
األخرى كلها مع أهنا ل تكن كلها قد استوطنت بسالم 

وأمان ف الدولة اإلسالمية بعد.
 فقد قال العالمة شبلي النعماين هبذا الصدد: قام سيدان 
عمر  بتوسيع مصلحة اجليش. ول يكن اجليش النظامي 
خمصوًصا بقوم دون قوم حىت أنه ل يكن هنالك متييز هبذا 
فكان  املتطوع  اجليش  أما  وملَّة.  دين  أهل  بني  الشأن 
ويعبدون  يؤمنون ابهلل  الذين ال  )أي  اجملوس  فيه آالف 
لرواتب  مساوية  رواتب  يتلقون  وكانوا  والشمس(،  النار 
اإلسالمي  اجليش  ف  أيًضا  اجملوس  جند  بل  املسلمني، 

النظامي.  
اإلسالمي  اجليش  ف  جند  شبلي: كما  وكذلك كتب   
مئة  شارك مخس  فقد  أيًضا،  والرومان  اليوانن  شجعان 

منهم ف جيش فتح مصر. 
)أما اليوم فيقول البعض ف ابكستان َأخرِجوا األمحديني 
أن  مع  جًدا.  حساسة  فيه  املناصب  ألن  اجليش،  من 
هؤالء لو قرأوا التاريخ لوجدوا أن الضباط األمحديني كانوا 
أكثر تضحية من غرهم ف الدفاع عن ابكستان. على 

قــام ســيدنا عمــر  بتوســيع مصلحــة الجيــش. ومل يكــن الجيــش النظامــي 

ــن  ــأن ب ــذا الش ــز به ــك متيي ــن هنال ــه مل يك ــى أن ــوم حت ــوم دون ق ــا بق مخصوًص

ــن  ــوس )أي الذي ــه آالف املج ــكان في ــوع ف ــش املتط ــا الجي ــة. أم ــن وملَّ ــل دي أه

ــب مســاوية  ــون روات ــوا يتلق ــار والشــمس(، وكان ــدون الن ــه ويعب ــون بالل ال يؤمن

لرواتــب املســلمن، بــل نجــد املجــوس أيًضــا يف الجيــش اإلســامي النظامــي.  

 

”
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كل حال، هذه هي تصرفات هؤالء القوم(
وورد عن سيدان عمر  أنه ملا أقام عمرو بن العاص 
الذي  املكان  اسم  )الفسطاط  الفسطاط  مدينة   
اإلسالمي  اجليش  خيُل  ل  سكنية(،  أحياء  فيها  أقيمت 
اليهود أيًضا، فقد كان ف اجليش الذي فتح مصر  من 

ألٌف من اليهود.
 كما أن الثابت من التاريخ أن أفراًدا من امللل األخرى 
كانوا يعيَّنون ضباًطا ف اجليش اإلسالمي احملارب. فقد 
عنّي  بعض الفرس أيًضا ضباًطا ف اجليش اإلسالمي، 
وقد حفظ التاريخ أمساء بعض منهم، وقد ذكر العالمة 
شبلي أمساء ستة منهم كاآليت: سياه، خسرو، شهراير، 

شرويه، شهرويه وأفرودين.   
َقاُضوَن  يتـَ الضباط  هؤالء  وكان 

الدولة،  خزينة  من  الرواتب 
مسجلة  أمساؤهم  وكانت 

الرواتب.  كشف  ف 
وورد ف التاريخ أنه ف 
معاوية  حضرة  عهد 
ابن  املسيحي  كان 

أاثل وزيرًا للخزينة.
األخر  اسم  أن  علًما 

كما  أفرودين  هو  منهم 
املوعود  املصلح  حضرة  كتب 

قرأته  وكما  الكبر،  التفسر  ف 
العالمة شبلي ف كتابه  آنًفا، وأيًضا كما ذكر  عليكم 
أفروذين.  فتذكر امسه  العربية  املصادر  أما  »الفاروق«، 
أي هناك فرق بسيط، فرق الدال والذال، وقد قمت 
هبذا التوضيح ألن البعض يبدأون النقاش بصدد هذه 

األمساء. 

إجنازاته  القتصادية
فقد هنى  األسعار،  ومراقبة  السوق  مراقبة  أجل  من  أما 
اإلسالم عن ختفيض األسعار إىل حد غر مشروع، وقد 
جعل سيدان عمر الناس يلتزمون هبذا األمر. وقال حضرة 
النهي عن ختفيض األسعار حلد  املصلح املوعود بصدد 
غر مشروع: لقد هنى اإلسالم عن ختفيض األسعار حلد 
غر مشروع، ألن ختفيض األسعار حلد غر جائز حيلٌة 
التجار  إن  حيث  مشروعة،  غر  بطريقة  املال  لكسب 
األقوايء جيربون هبا التجار الضعفاء على بيع السلع بسعر 

أقل، وينجحون ف تدمر تارة الضعفاء.
مثة واقعة من عهد سيدان عمر تقول أنه بينما كان يتفقد 
سوق املدينة املنورة ذات مرة، رأى شخًصا من خارج 
بوسع  يكن  ل  بسعر  الزبيب  يبيع  املدينة 
تار املدينة بيعه بذلك السعر، فقال 
له عمر: إما أن تسحب سلعتك 
من السوق وتذهب، أو عليك 
الذي  املعقول  ابلسعر  بيعها 

يبيعه به تار املدينة.
 علًما أن تار املدينة ل يكونوا 
أغلى، بل كان  يبيعونه بسعر 
سعرهم مناسًبا حسب نفقتهم، 
أمره سيدان عمر  ذلك  أجل  ومن 
أن يبيع بسعرهم نفسه. وملا سئل عمر 
 عن سبب ذلك أجاب: لو مُسح هلذا ببيع 
يبيعونه  الذين  املدينة  تار  لتضرر  الطريقة  هبذه  سلعته 
بسعر مناسب. ال شك أن بعض الصحابة عّدوا تصرف 
عمر هذا خالًفا لقول رسول هللا  أبْن ال تتدخلوا ف 
سعر السوق�،  ولكن اعرتاضهم ل يكن ف حمله، ألن النهي 
عن التدخل ف سعر السوق يعين أن ال تتدخلوا ف مبدأ 
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العرض والطلب، ألن هذا التدخل ضار بال شك، وعلى 
الدولة تنبه، ذلك أن السوق من تلقائها حتدد األسعار 
الدولة ف ذلك  العرض والطلب، وإذا تدخلت  حبسب 
العرض  األسعار على ضوء  بتحديد  للسوق  تسمح  ول 
والطلب تلقائًيا، تضرر عامة الناس وُدمرت تارة التجار. 

غر أن مراقبة الدولة األسعاَر جائز. 
وقد بني حضرة املصلح املوعود  تفصيل ذلك ف مكان 
آخر فقال: من حقوق املواطنني عدُم تطرق الفساد إىل 
املعامالت، ونرى أن اإلسالم ل يهمل حقهم هذا أيًضا، 
السعر وبيع األشياء بسعر أغلى من  وقد هنى عن رفع 
األسعار هبدف  احلقيقي، كما هنى عن ختفيض  السعر 
اإلضرار ابلتجار اآلخرين وتدمر تارهتم. أي أن اإلسالم 
قد هنى عن ختفيض األسعار على سبيل التنافس. فذات 
مرة كان رجل يبيع العنب بسعر ل يكن بوسع أصحاب 
احملالت األخرى بيعه بذلك السعر. فمر به سيدان عمر 
الضرر ابلتجار اآلخرين.  يلحق بذلك  وزجره ألنه كان 
ابختصار، إن اإلسالم قد هنى عن رفع األسعار كما هنى 
عن ختفيضها أيًضا لكيال يتضرر التجار وال عامة الناس.  

 نظام التعليم ف عهده
فكان  ابلتعليم،  خاًصا  اهتماًما    عمر  سيدان  أوىل  
املدارس ف  فأقام  النظامية،  عليه صفة  أضفى  من  أول 
واحلديث  الكرمي  القرآن  فيها  يدرَّس  وكان  األقطار  كل 
والرتبية  للتعليم  الصحابة  علماء  واستعمل كباَر  والفقه، 

فيها، وجعل للمدرسني رواتب. 

استحداثه  التقومي اهلجري القمري
ومالبسات  ظروف  عن  تتحدث  شىت  رواايت  هناك 
ابتكار فكرة التقومي اإلسالمي، والذي ارتبط إجنازه ابسم 

حضرة عمر بن اخلطاب . وورد ف رواية ف البخاري 
أن الصحابة ل يعّدوا األايم بدًءا من بعثة النيب  وال 
من وقت وفاته، بل عدُّوها من هجرته إىل املدينة. وقال 
البخاري:  العسقالين شارح صحيح  ابن حجر  العالمة 
ِمْن  اِبهْلِْجرَِة  التَّارِيخ  َأَخُذوا  َحاَبة  الصَّ َأنَّ  َهْيِلّي  السُّ وََأَفاَد 
َأوَّل  ِمْن  ْقَوى  التـَّ َعَلى  َس  ُأسِّ َلَمْسِجٌد  َعاىَل:  تـَ ْوله  قـَ
ْوم« َأْي َدَخَل ِفيِه النَّيِبّ  ْوله: »ِمْن َأوَّل يـَ ْوم،  فَمْعىَن قـَ يـَ

 وََأْصَحابه اْلَمِديَنة، وَاللَُّ َأْعَلُم.
فنجد   اهلجري،  التقومي  إىل  احلاجة  مّست  أما كيف 

رواايت خمتلفة ف هذا الشأن. فقد ورد أن موسى بن 
أيب موسى كتب إىل سيدان عمر: إِنَُّه أَيِْتيَنا ِمْنك ُكُتٌب 

لَْيَس هَلَا اَترِيخ. فجمع عمر  الناس لالستشارة. 
»كتاب  ِف  اْلُبَخاِرّي  وَأخرج  حجر:  ابن  العالمة  وقال 
اأْلََدب« وَاحْلَاِكم ِمْن َطرِيق َمْيُمون ْبن ِمْهرَاَن َقاَل: رُِفَع 
َقاَل: َأّي َشْعَبان؛ اْلَماِضي َأْو  ِلُعَمر َصكٌّ حَمِلُّه َشْعَبان، فـَ
ًئا )أي اترخًيا  الَِّذي حَنُْن ِفيِه، َأْو اآْليِت؟ َضُعوا لِلنَّاِس َشيـْ

ْعرُِفوَنُه. حمدًدا( يـَ
َقاَل: رَأَْيت  وعن اْبن ِسرِيَن َقاَل: َقِدَم رَُجل ِمن اْلَيَمن فـَ
ُبوَنُه ِمْن َعام َكَذا َوَشْهر  وَنُه التَّارِيخ، َيْكتـُ ًئا ُيَسمُّ اِبْلَيَمِن َشيـْ

َقاَل ُعَمر: َهَذا َحَسن، َفَأرُِّخوا.  َكَذا، فـَ
أما وَمن بدأ التقومي اهلجري، فهناك آراء شىت هبذا الصدد 
وأن  ابلتأريخ،  أمر  نفسه    النيب  إن  قول  ففي  أيًضا. 
بدايته كانت ف ربيع األول. فقد روى احلاكم ف كتابه 
»اإلكليل« عن ابن شهاب الزهري أن النيب  ملا قدم 

املدينة أمر ابلتأريخ، فُكتب ف ربيع األول. 
الرواية معضلة، )والرواية  ابن حجر: هذه  العالمة  وقال 
املعضلة هي اليت ال يوجد فيها راواين على التوايل( وف 
يوم  اهلجري كانت  التقومي  أتريخ  بداية  أن  أخرى  رواية 
أتريخ  بداية  أن  واملشهور  املدينة.  إىل    النيب  مقدم 
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. التقومي اهلجري كانت ف عهد خالفة سيدان عمر
كتب حممد بن يوسف الصاحلي صاحب »سبل اهلدى 
والرشاد ف سرة خر العباد«: قال ابن الصالح: وقفت 
على كتاب ف )الشروط( أليب طاهر حممش ذكر فيه أن 
رسول هللا  أرّخ ابهلجرة حني كتب لنصارى جنران، وأمر 
السنة  )أي  اهلجرة  اخلامس من  فيه  يكتب  أن    عليًّا 

إذن رسول  األول  فاملؤرخ  اهلجرة(،  بعد  اخلامسة 
هللا  وعمر تبعه ف ذلك.

والقول الثاين: َأوَّل َمْن َأرََّخ التَّارِيخ هو 
اِبْلَيَمِن،  َكاَن  َحْيُث  ُأَميَّة  ْبن  ْعَلى  يـَ
َصِحيح،  إِبِْسَناٍد  َأمْحَد  اإلمام  َأْخرََجُه 

ْعَلى. َلِكْن ِفيِه اِْنِقَطاع بـَنْي َعْمرو َويـَ
التقومي  أتريخ  بدأ  الثالث:  والقول 

اهلجري من عهد عمر.
ملاذا كانت بداية التقومي اهلجري من اهلجرة؟ ورد 

فيه:  الناس  استشار  ا  َلمَّ عمر  أن  املوضوع  هذا  تفصيل 
ْوم: َأرُِّخوا لِْلَمْوِلِد )أي مولد النيب (، َوَقاَل َقاِئل  َقاَل قـَ
َ ، َوَقاَل َقاِئل ِمْن  َعِث، َوَقاَل َقاِئل ِمْن ِحني تـُُوفِّ لِْلَمبـْ
رََجَح ِعْندهْم َجْعلَها ِمْن اهْلِْجرَة  ِحني َخرََج  ُمَهاِجرًا، فـَ
ُهَما ِمْن النِّزَاع ِف  َعث اَل خَيُْلو وَاِحد ِمنـْ أِلَنَّ اْلَمْوِلد وَاْلَمبـْ
توّقَع  ِلَما  َعْنُه  َفَأْعَرُضوا  اْلَوَفاة  َوْقت  وََأمَّا  َنة.  السَّ ْعِيني  تـَ

ِبِذْكرِِه ِمْن اأْلََسف َعَلْيِه، َفاحْنََصَر ِف اهْلِْجرَة.
أما ملاذا اختار الصحابة ابتداء السنة من احملرّم بداًل من 
ربيع األول؟ فالسبب ف ذلك أن النيب  قد عزم َعَلى 
َعة )أي بيعة العقبة الثانية(  يـْ َعْت اْلبـَ اهْلِْجرَة ِف اْلُمَحرَّم، وَوقـَ
َمة اهْلِْجرَة، َفَكاَن َأوَّل ِهاَلل  ة َوِهَي ُمَقدِّ َناء ِذي احْلِجَّ ِف أَثـْ
اْلُمَحرَّم  ِهاَلل  اهْلِْجرَة  َعَلى  وَاْلَعزْم  َعة  يـْ اْلبـَ ْعد  بـَ َهلَّ  ِاْستـَ
َوَهَذا  ابن حجر:  العالمة  قال  َتَدأ.  ُمبـْ جُيَْعل  َأْن  َناَسَب  فـَ

ْقت َعَلْيِه ِمْن ُمَناَسَبة ااِلْبِتَداء اِبْلُمَحرَِّم. َوى َما َوفـَ َأقـْ
املدينة  إىل    النيب  قدوم  موعد  حول  اآلراء  اختلفت 
 إىل  أماكن خمتلفة وصل   ف  إقامته  فبعد  املنورة، 
املدينة املنورة ف 20 سبتمرب 622 م املوافق لـ 12 من 
بعض  وحبسب  النبوية.  للبعثة   14 السنة  األول  ربيع 
األول.  ربيع  من  الثامن  هو  اليوم  ذلك  املؤرخني كان 
ووصل  غادر ف شهر صفر    أنه  البعض  ويرى 
إىل املدينة ف ربيع األول. ويرى البعض أنه 
 بدأ هجرته من مكة ف األول من 
ربيع األول ووصل إىل املدينة ف الثاين 

عشر من ربيع األول.
السنة  حول  أيًضا  خمتلفة  آراء  هناك 
يقول  اهلجري.  التقومي  فيها  بدأ  اليت 
والبعض  عام 16هـ،  بدأ ف  أنه  البعض 
يقول أنه حدث ف عام 17هـ، وعند البعض 
حدث ف عام 18ه، يرى البعض أنه حدث ف عام 
21 هـ. على أي حال، يتفق معظمهم على أن بداية 

التقومي اهلجري كان ف عهد عمر. 

سك العملة كحلقة من حلقات اإلصالح القتصادي
اجلزيرة  ف  معدنية  عملة  أول  فإن  املؤرخني  لعموم  وفًقا 

العربية أصدرها عبد امللك بن مروان.
أول  إصدار  مت  أنه  املنورة  املدينة  مؤرخي  بعض  ويرى 
عليها  ُنِقش  وقد  عمر،  عهد  ف  اإلسالمية  العمالت 
»احلمد هلل« وُنِقش على بعضها »حممد رسول هللا« وعلى 
بعضها »ال إله إال هللا وحده« أما صور امللوك الساسانيني 

املوجودة عليها مسبًقا فلم يتم التعرض هلا.
وحبسب إحدى الدراسات، فقد مت سك النقود اإلسالمية 

”
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لكنها  األوىل ف دمشق خالل خالفة عمر عام 17هـ، 
والكتابة  البيزنطيني  أابطرة  صور  أيًضا  حتمل  كانت 

ابألحرف الالتينية.
ووفًقا لرواية أخرى، مت استخدام العملة املعدنية ألول مرة 
ف اإلسالم ف عهد خالفة عثمان ف 28هـ، أي ف هذا 
الوقت مت إصدار أول العمالت اإلسالمية ف عهد خالفة 
عثمان، أما قبل هذا فقد اختذت -بشكل مؤقت- العملة 
الرائجة ف املناطق الساسانية اليت كانت حتمل صور امللوك 

الساسانيني وأضيف عليها »بسم هللا« خبط كوف.

 أوَّليَّات عمر
مبجموعة  اخلطاب  بن  عمر  الفاروق  حضرة  اسم  ارتبط 
عمر«  »أوَّليَّات  بـ  السر  من كتاب  البعض  دعاها  مزااي 
أو »أوَّليَّات الفاروق«، من ذلك ما ذكره العالمة شبلي 
ما  املؤرخني مجعوا  أن  من  »الفاروق«  النعماين ف كتابه 
استحدثه عمر من أمور ف عهده وهي تسمى أبوليات 

عمر، وهي كالتايل:
1.  أقام بيت املال.

2.  أنشأ احملاكم وعنّي القضاة فيها.
3. أصدر تقوميًا يستمر حىت اليوم.

4. اختار عمر لقب أمر املؤمنني خلليفة الوقت.
5, دّون ديوااًن للجند.

6. حدد رواتب املتطوعني.
7. أنشأ سجالت املال.

8. مسح األراضي وحدد مساحاهتا.
9. قام ابإلحصاء السكاين.

10. بدأ حبفر القنوات.
11. أقام األمصار مثل الكوفة والبصرة واجليزة والفسطاط 

واملوصل وغرها.
12. قّسم البالد املفتوحة إىل مقاطعات للدولة اإلسالمية.
احملصول  أو  املدخول  من  العشر  أي  العشور  13.حدد 

كضريبة.
والعشور هو ما بدأ به عمر . كانت بدايته كما يلي: 
عندما كان املسلمون يسافرون إىل البلدان األجنبية للتجارة 
السلع  على  ابملائة  قدرها 10  أداء ضريبة  إىل  يضطرون 
التجارية وفًقا للدستور احمللي. أطلع أبو موسى األشعري 
عمر  على هذا فأمر عمر أبخذ الضريبة نفسها من 
تار تلك البالد إذا أتوا بسلعهم التجارية إىل بالدان، أي 

يؤخذ منهم ضريبة قدرها 10 ابملائة.
اليت كانت  األرض  حماصيل  على  ضرائب  فرض   .14

تسقى مباء النهر وعنّي احملّصلني.
والتجارة  البالد  بدخول  العسكريني  للتجار  مسح   .15

فيها.
16. أنشأ السجون واملعتقالت.

العمات  أول  إصدار  تم  أنه  املنورة  املدينة  مؤرخي  بعض  ويرى 

عى  وُنِقش  لله«  »الحمد  عليها  ُنِقش  وقد  عمر،  عهد  يف  اإلسامية 

أما  وحده«  الله  إال  إله  »ال  بعضها  وعى  الله«  رسول  »محمد  بعضها 

لها. التعرض  يتم  فلم  مسبًقا  عليها  املوجودة  الساسانين  امللوك  صور 

”

”
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17. بدأ ابستخدام الدرّة.
18. أول من عسعس ف الليل بنفسه لتفقد حال رعاايه.

19. أنشأ قسم األحداث أي الشرطة.
20.  أقام ثكنات عسكرية ف أماكن خمتلفة.

21. مّيز اخليل األصيل من اهلجني ول يكن ذلك معروفا 
بني العرب إىل ذلك احلني.
22. عنّي الكتاب احمللفني.

املكرمة  مكة  بني  املسافرين  السرتاحة  النزل  أقام   .23
واملدينة املنورة.

24. أجرى املعاش اليومي لرعاية األيتام.
25. أنشأ دور الضيافة ف 25 مدينة. 

أنه  قانواًن  أصدر   .26
العرب  استعباد  ميكن  ال 

حىت لو كانوا كفارًا.
معاًشا  أجرى   .27
من  واملعوزين  للفقراء 

النصارى واليهود.
28. أنشأ املكاتب.

رواتب  حّدد   .29
للمعلمني واملدرسني.

30. أقنَع أاب بكر جبمع 
املهمة  هذه  وأجنز  القرآن 

برعايته اخلاصة. 
31. أقام مبدأ القياس.

32. أوجد مسألة العول 
اشرتاك  أي  الفروض  ف 
النفقة  بعض األقارب ف 

وغرها.
33. أول من بدأ صالة الرتاويح مجاعة. 

ابئًنا،  طالًقا  واحدة  مرة  ثالث  تطليقات  اعترب   .34
وصرح به عقااًب لفاعله.

ا لشرب اخلمر. 35. حّدد 80 جلدة حدًّ
36. فرض الزكاة على خيول التجارة.

37. فرض الزكاة على نصارى بين ثعلب بداًل من اجلزية.
38. أوجد طريًقا للوقف.

اجلنازة  صالة  ف  تكبرات  أربع  على  الناس  مجع   .39
مع  تكبرات  ثالث  هناك  أن  املسنون  الطريق  .وهو 
التكبرة األوىل قبل التكبرة األخرة اليت بعدها التسليم. 

وهو الرائج حىت اليوم.
من  وأول  املساجد  ف  الوعظ  إللقاء  طريًقا  حّدد   .40
الداري  متيم  هو  وعًظا  ألقى 
ف  ألقي  وعظ  أول  وكان 

اإلسالم.
لألئمة  رواتب  حدد   .41

واملؤذنني.
ف  اإلضاءة  هّيأ   .42

املساجد لياًل.
تعزيرًا  ابلعقوبة  أعلن   .43

على اهلجو.
أمساء  ذكر  من  منع   .44
الغزلية،  األشعار  ف  النساء 
ف  رائًجا  الطريق  هذا  وكان 

العرب منذ أحقاب طويلة.
أن  الشبلي  العالمة  كتب 
أخرى،  عمر  أوَّليَّات  هناك 
كتابتها  عن  نعرض  ولكن 

خوًفا من اإلطالة.
على أية حال، هذا الذكر مستمر وسأتناوله الحًقا أيًضا.
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الزهدالزهد

* ذََكـــُروا ِعْنـــَد احلََْســـِن بـــن علـــي الزُّْهـــَد، فـََقـــاَل بـَْعُضُهـــم: 
اللِّبَـــاُس، َوقَـــاَل بـَْعُضُهـــم: اْلَمْطَعـــُم، َوقَـــاَل بـَْعُضُهـــْم: َكـــَذا، 
فـََقـــاَل احلََْســـُن: "َلْســـُتْم ِف َشـــْيٍء، الزَّاِهـــُد: الَـّــِذي ِإَذا رََأى 

." َأَحـــًدا قَـــاَل ُهـــَو أَْفَضـــُل ِمـــينِّ

* قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ْبُن أَْدَهم الزُّْهُد َثاَلثَُة َأْصَناٍف، فـَُزْهٌد فـَْرٌض، 
الزُّْهـــُد ِف  اْلَفـــْرُض:  فَالزُّْهـــُد  َســـاَلَمٌة  َوُزْهـــٌد  َفْضـــٌل،  َوُزْهـــٌد 
ـــاَلَمُة:  احْلَرَاِم، َوالزُّْهُد اْلَفْضُل: الزُّْهُد ِف احلَْاَلِل، َوالزُّْهُد السَّ

ـــبـَُهاِت. الزُّْهُد ِف الشُّ

نـَْيا  ُ َعْنـــه: الزُّْهـــُد ِف الدُّ * قَـــاَل ُعَمـــُر بْـــُن اخلَْطَـّــاِب َرِضـــَي اللَّ
رَاَحـــُة اْلَقْلـــِب َواْلَبَدِن."

الدنياالدنيا

نـْيَـــا َداُر َمـــْن اَل َداَر لَـــُه، َوَمـــاُل َمْن  * قَـــاَل ابْـــُن َمْســـُعود: الدُّ
اَل َمـــاَل لَـــُه، َوهَلَـــا جَيَْمـــُع َمـــْن اَل َعْقـــَل َلُه.

ُ َعْنـــُه: اَي أَِمـــَر  * قَـــاَل َرُجـــٌل ِلَعلِـــيِّ بْـــِن َأيب طَالِـــٍب َرِضـــَي اللَّ
نـَْيا. قَاَل: َوَمـــا َأِصُف َلَك ِمْن َداٍر:  اْلُمْؤِمنِـــنَي ِصـــْف لَنَـــا الدُّ
»َمـــْن َصـــحَّ ِفيَهـــا أَِمـــَن، َوَمـــْن َســـِقَم ِفيَهـــا نَـــِدَم، َوَمـــِن افـْتـََقَر 

ِفيَهـــا َحـــزَِن، َوَمـــِن اْســـتـَْغىَن ِفيَهـــا فُـــنِتَ، ِف َحاَلهِلَا احلَِْســـاُب، 
َوِف َحرَاِمَهـــا النَّاُر«

، فـََقاَل: َأْحاَلُم نـَْوٍم أَْو  نـَْيا ِعْنَد احلََْســـِن اْلَبْصـــرِيِّ *ذُِكـــَرِت الدُّ
َكِظـــلٍّ زَائِـــٍل ... ِإنَّ اللَِّبيـــَب مبِْثِلَها اَل خُيْدَُع.

تربية األوالدتربية األوالد
: قال اخلليفة الثاين للمسيح املوعود واإلمام املهدي

* لـــن يـَُعـــدَّ الطفـــُل أنـــه قـــد تلقى تربية حســـنة وفـــق التعريف 
ابألخـــالق والروحانيـــة إال إذا حتلـــى مبـــا يلي:

1.  أن يكون خلوقًا ويتمتع ابلروحانية.
2. أن يقدر على حتويل اآلخرين ليكونوا مثله.

3. أن يقدر على التقيد بقوانني اجلماعة ونظامها.
4. أن يكـــّن هلل تعـــاىل حبًّـــا خالًصـــا يفوق حبه ألي إنســـان 

أو أي شـــيء آخر.
* احلقيقـــة أن الطفـــل مفطـــور علـــى التقليـــد، فـــإن ل يعّلمـــه 

أبـــواه شـــيًئا قلّـــد أفعـــال اآلخريـــن. 
 وليعلـــم البالـــغ أنـــه مـــن يـــوم بلوغـــه وجـــب عليـــه معرفـــة هللا 
تعـــاىل ابلدليـــل ال ابلتقليـــد ويكفيـــه مـــن الدليل رؤية نفســـه، 
وترتيـــب أعضائـــه، فيعلـــم أنـــه البـــد هلذا الرتتيب مـــن مرتب، 

كمـــا أنـــه البـــد للبناء مـــن ابن.

جمع وإعداد :أمل محمود عبد الجليلجمع وإعداد :أمل محمود عبد الجليل
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عديدة  االقتصادي  الفكر  ف  اإلسالم  إسهامات 
الرأمسالية  تاهلته  ما  بني  ومن  تاهلها.  مت  ولكن 
املميزة لالقتصاد اإلسالمي، مثل فرض  الغربية، السمات 
الضرائب على رأس املال بداًل من الدخل، ونظام غر قائم 
على الفوائد أو على الديون والذي يتم فيه استثمار رأس 

املال بداًل من إقراضه للتداول.
 Joseph Alois( شومبيرت  ألويس  جوزيف  أن  شك  ال 
Schumpeter 1883-1950( هو أكثر خرباء االقتصاد ذكرًا 

ف السنوات األخرة، وإن لكتابيه »الرأمسالية واالشرتاكية 
والدميقراطية«، و»اتريخ التحليل االقتصادي« أثرًا ابقًيا إىل 

االقتصادي  الفكر  مؤرخي  معظم  أن  والواقع  هذا.  يومنا 
الذين تلوه ل يقوموا إال بتكرار حتليل »شومبيرت«، ليكرروا 
بذلك نفس اخلطأ الذي وقع هو فيه، فألغوا جبرة قلم ما 
يزيد عن مخسة قرون من النتاج الفكري االقتصادي الذي 
لقد آن  الوسطى.  القرون  أجنزه مفكرون مسلمون خالل 
العصور  فرتة  أبن  القائلة  »شومبيرت«  أسطورة  تفنيد  أوان 
الوسطى )اليت كانت مظلمة ف أورواب( افتقرت عامليًّا إىل 
»الفجوة  بـ  دعاه شومبيرت  فيما  مكتملة،  اقتصادية  نظرية 
إلرجاع  سعي  هي  السطور   فهذه  الكربى«  االقتصادية 
الوسطى  القرون  علماء  فضل  ببيان  أهله،  إىل  الفضل 
ف  ودورهم  عموًما،  االقتصادي  الفكر  على  املسلمني 

اتصاله منذ بدأ حىت آل إىل ما آل إليه اآلن.

نظرية »الفجوة الكربى« لـ شومبيرت  
ذكر »شومبيرت« ف كتابه اتريخ التحليل االقتصادي، الذي 
نشرته زوجته بعد وفاته ف عام 1954، أن هناك »قفزة«، 
إىل  اليوانين  االقتصادي  الفكر  من  عام،  مخسمائة  تبلغ 

”
أحمد دانيال عارف  

فرنسا

إن

ِخْدَعُةِخْدَعُة»»الَفْجَوِة الُكْبَرىالَفْجَوِة الُكْبَرى««، ، 
ْطُو َعَلى  الِفْكِر االْقِتَصاِديِّ اإِلْسالِميِّ ْطُو َعَلى  الِفْكِر االْقِتَصاِديِّ اإِلْسالِميَِّوالسَّ َوالسَّ
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 االقتصاد                  التاريخ

مدرسة »توما األكويين«، ل حيدث خالهلا أي تقدم ف 
أنه  الرئيسي  »شومبيرت«  خطأ  وكان  االقتصادي.  الفكر 
نسي مبدأ جوهراًي ف التحقق من أي نظرية اترخيية، وهو 
هذه  ودراسة  سلسلة،  ابعتبارها  العاملية  األحداث  دراسة 
السلسلة متكننا من معرفة ما إذا كانت الروابط ف مكاهنا 
الصحيح أم ال، إذ ال ميكن للمرء أن يتعلم اتريخ أي حقبة 
ما ل يضع ف اعتباره تسلسل األحداث، خاصة احلقبة اليت 

حنن بصدد دراستها اآلن)1(.
إن أول ما يتبادر إىل ذهننا هو ما إذا نتجت هذه »الفجوة 
الفكر  نقل  ف  فشل  عن  أو  طفيفة  ثغرة  عن  الكربى« 
واملسلمني.  العرب  والكتاب  العلماء  من  االقتصادي 
ابلنظرية  املتعلقة  اإلسالم  نصوص  مجع  أن  الصحيح  من 
ف  إال  يتم  ل  الغريب  اجلمهور  على  وعرضها  االقتصادية 
أبن  القول  املبالغة  من  أنه  إال  العشرين،  القرن  ستينات 
»شومبيرت« ل يكن لديه علم ابلنصوص العربية، بل وإنه 
يذكر بصراحة أتمالت بعض العرب مثل ابن سينا وابن رشد 
ف اللغات السامية، وكذلك فكر ابن ميمون اليهودي، ومن 
الواضح أن املدرسة الغربية قد استفادت من هؤالء. ومن 
غر الصحيح أبًضا لتذرع أبن الكتاابت العربية اإلسالمية 
ل تنتقل إىل الغرب املسيحي. فقد كانت احلروب الصليبية 
وحروب االسرتداد اإلسبانية اثنتان من وسائل النقل هذه، 

واللتان سرعتا االتصاالت بشكل كبر بني املراكز البيزنطية 
الثقافية والشرق من جهة، واألندلس من جهة أخرى)2( . 
إال أن وسيلة االنتقال األكثر شهرة متت عرب حركة الرتمجة 
امليالدي.  العاشر  القرن  ف  بدأت  اليت  العظيمة،  العربية 
سجله  وف  املرتمجني،  أبرز  من  الكرميوين«  »جرارد  كان 
أكثر من سبعني ترمجة، مبا فيها ترمجات ملؤلفات ابن سينا. 
ابإلضافة إىل ذلك، تعلم العديد من الرحالة الثقافيني، مثل 
العربية وسامهوا  اللغة  الباثي،  قسطنطني األفريقي وأبيالرد 

بشكل كبر ف انتشار الفكر اإلسالمي ف الغرب.

النكران للجميل
معها  واملسلمني  العرب  صنيع  أورواب  حفظت  هل  ترى 
بعد عملية نقل املعرفة العظيمة تلك؟! وماذا كانت نتيجة 
تراث املرتجم العظيم ذاك؟! ال شك أن األمور ف البداية 
جرت على حنو طبيعي، واعرتفت الدوائر العلمية األوروبية 
لكن  واملسلمني،  العرب  بفضل  الكنيسة(  عن  )املستقلة 
األعمال  أن علماء غربيني صادروا هذه  أدلة على  هناك 
ألغراض شخصية. نالحظ على سبيل املثال أن »جرارد 
تاهل  تعمَّد   ،1187 عام  ف  توف  الذي  الكرميوين«، 
أعمال معاصريه، مبن فيهم ابن رشد، الذي توف ف عام 
اعتياد األوروبيني على هذا  1198. وهناك إشارات إىل 

الوسطى  العصور  فرتة  بأن   القائلة  »شومبيرت«  أسطورة  تفنيد  أوان  آن  لقد 

مكتملة،  اقتصادية  نظرية  إىل  عاملًيا  افتقرت  أوروبا(  يف  مظلمة  كانت  )التي 

سعي  هي  السطور   فهذه  الكربى«  االقتصادية  »الفجوة  بـ  شومبيرت  دعاه  فيا 

الفكر  عى  املسلمن  الوسطى  القرون  علاء  فضل  ببيان  أهله،  إىل  الفضل  إلرجاع 

اآلن. إليه  آل  ما  إىل  آل  حتى  بدأ  منذ  اتصاله  يف  ودورهم  عموًما،  االقتصادي 

”

”
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األمر، حيث نقرأ مثال ما أوصى به ابن عبدون اإلشبيلي ف 
كتابه »رسالة ف القضاء واحلسبة«، بعدم بيع الكتب لليهود 
أو املسيحيني، إذ كانوا، وفًقا له، يرتمجوهنا مث يقدموهنا على 

أهنا أعماهلم األصلية فيعزى فضلها إليهم!
ف  االقتصادي  الفكر  أن  هي  األخرة  املؤرخني  وحجة 

التاريخ  عن  )منفصاًل  مستقاًل  علًما  ليس  اإلسالم 
الفكر  عن  نسخة  جمرد  بل  والدين(، 

االقتصادي اليوانين، خاصة عندما 
أرسطو  بتحرمي  األمر  يتعلق 

للفائدة الربوية.
هذه  لدحض  ويكفي 
احلجة أن نعرف أن اهلياكل 
والعالقات  االقتصادية 
خمتلف  بني  التجارية 

تؤثر  عوامل  هي  اجملموعات 
االقتصادية.  النظرية  على  بقوة 

للمجتمع  االقتصادية  العالقات  كانت 
حمدودة  عالقات  العال  بقية  مع  القدمي  اليوانين 

والشمال  عسكري،  صراع  جبهة  كان  فالشرق  للغاية، 
ُيعتد  اقتصادية  مثة عالقات  تكن  فلم  قبائل مهجية،  كان 
وجنوب  أورواب  غرب  مع  سوى  اليوانين  اجملتمع  لدى  هبا 
يكن  ل  البائس  الواقع  هذا  أن  حني  ف  املتوسط،  البحر 

حال البلدان اإلسالمية اليت شهدت تدفقات تارية ضخمة 
اإلسالم  مسامهة  اقتصرت  لو  وحىت  األربع.  اجلهات  من 
على ذكر األفكار اليت سبق أن طورها اإلغريق، فهل كان 
التجارية  الفكرية االقتصادية الالحقة )املدرسية،  للمدارس 
الكالسيكية، إخل( أن تشهد النمو الذي عرفته دون التقدم 

اإلسالمي؟!
أن  هي  الرئيسية  اخلالف  نقطة  وإن 
الفكر  ف  الكربى«  »الفجوة  هذه 
عنها  عرب  اليت  االقتصادي 
وجه  على  تقع  »شومبيرت«  
ازدهار  فرتة  ف  التحديد 
اإلسالمية.  واحلضارة  الفكر 
أبن  طويلة  لفرتة  اعتقدان  لقد 
من  فقط  أتيا  واحلداثة  التقدم 
املسيحية،  وأورواب  وروما  اليوانن 
إزاء  الدونية ألنفسنا  النظرة  إن هذه 
املُنجز األورويب ما تزال منغرسة ف الالوعي 

اجلماعي لدينا)3(. 

اقتصاديون مسلمون ذائعو الصيت
ألن الشمس ال ميكن حجبها بغرابل، فإن كثرًا من املفكرين 
املسلمني ل يسع علماء الغرب تاهلهم وطمس إجنازاهتم أو 

 فإن كثرًا من املفكرين املسلمن مل يسع علاء الغرب تجاهلهم وطمس إنجازاتهم أونسبتها إىل أنفسهم، غر أن 

هناك فئة من العلاء املسلمن كانت عرضة للرسقة، يف وقت مل تكن طرائق توثيق األعال وبراءات االخرتاع قد 

التمثيل  ... مجرد  العاملي،  الفكري االقتصادي  الرقي  بناء  ظهرت بعد.. بذكر أساء مفكرين مسلمن أسهموا يف 

وتسليط الضوء عى مبدأ أن الفكر االقتصادي يف اإلسام له مكانته يف التاريخ وله أهميته التي ال ميكن التنكر لها.

”
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نسبتها إىل أنفسهم، غر أن هناك فئة من العلماء املسلمني 
كانت عرضة للسرقة، ف وقت ل تكن طرائق توثيق األعمال 
وبراءات االخرتاع قد ظهرت بعد، فمن هم هؤالء املفكرون 
أمساء  بذكر  جهودهم؟!  على  السطو  مت  الذين  املسلمون 
مفكرين مسلمني أسهموا ف بناء الرقي الفكري االقتصادي 
العاملي، ال هندف  إىل احلصر، وإمنا جمرد التمثيل وتسليط 
الضوء على مبدأ أن الفكر االقتصادي ف اإلسالم له مكانته 

ف التاريخ وله أمهيته اليت ال ميكن التنكر هلا.
من بني روّاد الفكر االقتصادي املسلمني« أبو يوسف يعقوب 
»اخلراج«،  صاحب كتاب   ،)798-731( إبراهيم«  بن 
ما ُيستشار بشأن املسائل اإلدارية واملالية  الذي كان كثراً 
العامة، لكونه قاضًيا ولعلمه ابلقانون والدين والتاريخ. وف 
معاهدة كتاب اخلراج، اليت كتبت بطلب من اخلليفة العباسي 
اخلامس هارون الرشيد، اشرتط أبو يوسف استخدام ضريبة 
الزراعية، حبذر ملصلحة  املتعلقة حباصالت األرض  اخلراج، 
أثقل  لو  يوسف،  أليب  فبالنسبة  واحلاكم.  الضريبة  دافع 
النظام الضرييب كاهل دافعي الضرائب، فإن ذلك سيؤدي 
إىل التخلي عن األراضي واخنفاض اإليرادات الضريبية. ولقد 
حذر من أن »الضريبة تقتل الضريبة«)4(. ف الواقع، كان ما 
يهمه هو العدالة االقتصادية واالجتماعية لدافعي الضرائب، 
ولذا أكد على ضرورة فرض ضريبة مبعدالت تتناسب مع 
متوسط ثروة الفرد. وجند مؤلفني آخرين تبنوا األفكار ذاهتا 

مثل أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي الذي ألف واحًدا 
من أوائل الكتب املخصصة حلل املشاكل االقتصادية، وهو 

كتابه الشهر "اإلشارة إىل حماسن التجارة".
ومن الضروري إبراز الفكر االقتصادي للدمشقي، الذي ل 
حيَظ بشهرة كبرة لدى عامة الناس. على الرغم من أنه أول 
مؤلف لكتاب متخصص متاًما ف املسائل االقتصادية. كانت 
حتفته الفنية عبارة عن عمل صغر حيمل عنوان »اإلشارة إىل 
حماسن التجارة«. ومن بني املسائل األخرى، كان الدمشقي 
تعتمد  القيمة  هذه  فإن  له،  ووفًقا  البضاعة.  بقيمة  ا  مهتمًّ
الذي  العمل  ومقدار  تكلفتها،  رئيسية:  عوامل  ثالثة  على 
بذل ألجلها، والطلب عليها. وإدراكا منه للتكاليف املرتتبة 
مراعاة  الدمشقي عن  بيعها، حتدث  أو  تصنيع سلعة  على 
املفروضة عليها. ول يغب  النقل والرسوم اجلمركية  تكاليف 
عنه أتثر الطلب على سعر السلعة أيًضا عندما نصح الناس 
أن  ويبدو  عليها.  الطلب  ينخفض  اليت  السلع  شراء  بعدم 
العالقة بني الطلب والعرض والسعر كانت واضحة ف ذهن 
الدمشقي، خصوًصا عندما ذكر أن سعر البضاعة قد يرتفع 
الكمية  اخنفاض  أو  الطلب  زايدة  أو  التسليم  بسبب أتخر 
الواضح أن  الطبيعية. ومن  الكوارث  نتيجة بعض  املعروضة 
»نظرية  املعاصرون  االقتصاديون  يسميه  ما  الدمشقي صاغ 
األسعار«. ومع أن الدمشقي كان مسلًما متديًنا، فقد تنب 
السعر  حيدد  من  حول  التقليدي  اإلسالمي  النقاش  مزالق 

وإن نقطــة الخــاف الرئيســية هــي أن هــذه »الفجوة الكــربى« يف الفكر االقتصادي التــي عرب عنها 

»شــومبيرت«  تقــع عــى وجــه التحديــد يف فــرتة ازدهــار الفكــر والحضــارة اإلســامية. لقــد اعتقدنا 

لفــرتة طويلــة بــأن التقــدم والحداثــة أتيــا فقــط مــن اليونــان ورومــا وأوروبــا املســيحية، إن هــذه 

”النظــرة الدونيــة ألنفســنا إزاء امُلنجــز األورويب مــا تــزال منغرســة يف الاوعــي الجاعــي لدينــا. 
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هللا أو اإلنسان. وابمتناعه عن التفسرات الدينية لتحديد 
ستضع  »القوى«  بعض  أن  الدمشقي  اعرتف  األسعار، 

أسعارًا على التاجر قبوهلا والتالعب هبا إذا أراد االزدهار.
ولنا اآلن أن نتساءل: ماذا كان حيدث ف أورواب إذَّاك؟! 
خالل هذه الفرتة الفكرية املزدهرة ف اجملتمعات اإلسالمية، 
كانت السلطة العامة املركزية ف أورواب غر فعالة وابلكاد 
ُيعرتف هبا، حيث كان زمام األمور االقتصادية بيد البااب، 
كان  فبينما  والعسكرية.  السياسية  األمور  عن  انهيك 

اإلسالم قد أقام »هنضة ثقافية« كبرة، كانت أورواب 
ما تزال غارقة ف الظالم.

عشر  واحلادي  العاشر  القرنني  وف 
ميرون  املسلمون  امليالديني، كان 
بفرتة حتول. فمن انحية، كانت 
آخًذا  العباسية  الدولة  حكم 
تدرجيًيا؛  واالهنيار  الرتاجع  ف 
ومن انحية أخرى، ل يكن هلذه 

أي  الكربى  السياسية  التغيرات 
الفكري  النضوج  على  واضح  أتثر 

العلوم  حال  هو  هذا  وكان  لإلسالم. 
الدينية والعلوم العقالنية، مثل الطب والفلسفة. فقد 

شكلت هذه احلقبة الذروة الفكرية لإلسالم.
وبعد زمن قصر، قدم الفقيه ابن تيمية )1263م-1323م( 
النظام االقتصادي،  تعريًفا جيًدا ملا جيب أن يكون عليه 
من  لألفراد  ميكن  نظاًما  بوصفه  االقتصاد  عن  فتحدث 
تضر  ال  بطريقة  املادية،  هللا  نعم  من  االستفادة  خالله 
ابجملتمع. وإننا رأينا ف عصران كيف تؤدي احلرية الكاملة 
إىل الظلم، ويتجسد ذلك إما من خالل التفاوت املهول 
اجلائر  أو ابلتدخل  الرأمسالية(  الدخل )كما ف  توزيع  ف 
الشيوعية(.  هو حال  )كما  االقتصادية  احلياة  للدولة ف 

احلرية  بني  التوفيق  ف  يتمثل  وسًطا  إسالمًيا  ووضع حالًّ 
الفردية واملصلحة العامة، وابلتايل التوفيق بني مصاحل املنتج 
احللول  أبن  قال  االقتصادي. كما  اجملال  ف  واملستهلك 
ال  عندما  الفردية  احلرية  على  تفضل  والتضامنية  التعاونية 

حتقق هذه احلرية مصاحل العامة.
لقد كان ابن تيمية وآخرون غره كاملقريزي )1442-1363( 
مهتمني كثرًا بتأثر التضخم )زايدة أسعار السلع واخلدمات( 
على اجملتمع أبسره، مما دفعهم إىل الكتابة عن النظرية النقدية. 
إقامة  بضرورة  واملقريزي  تيمية  ابن  من  قال كل  ولقد 
عالقة تناسبية بني املخزون النقدي وحجم 
تقليل  التضخم وابلتايل  ملنع  التداول، 
واقرتح  العادي.  املستهلك  إنفاق 
أول تعبر لفكرة »النظرية الكمية 
للنقود« من خالل ربط األسعار 
إىل  يدفعنا  مما  األموال،  بتداول 
اجلزم بسبقه لالقتصادي املعروف 
ال  قدرًا  إن  بودين«)5(.  »جان 
أبس به مما كتبه ابن تيمية بشأن هذا 
اقتصادية،  بديهيات  اآلن  أصبح  املوضوع 
التضخم  أن  على  يتفقون  االقتصاديني  مجيع  فإن 
الظلم  يستمر  وسوف  الدخل.  توزيع  على  متحّيز  أتثر  له 
االقتصادي  الناجم عن التضخم بسبب اخللل ف مؤشرات 
املرتفعة  املعامالت  وتكاليف  النقدية  القيود  وألن  األجور، 
متنع الوكالء ذوي الدخل املنخفض من حتويل مدخراهتم إىل 
قيمة  رفع  إن  أخرى،  وبعبارة  ابلتضخم.  املرتبطة  السندات 
السندات وخفض القيمة النقدية، يزيد األغنياء الذين ميلكون 
سندات ثراء، ف حني أن الفقراء، الذين يعيشون على دخلهم 
عليهم  اليت  الفائدة  معدالت  بسبب  ديوهنم  تزداد  النقدي، 

دفعها بعملة تفقد قيمتها بشكل متزايد.

”
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ابن خلدون ومقدمته
وإذا كنا نتحدث عن االقتصاد، فال جيدر بنا إهناء املوضوع 
ابن خلدون )1332- العظيم  االجتماع  عال  دون ذكر 

متعددة  ف كوهنا  حتليالته  قوة  تكمن  الذي   ،)1406
االجتماعية  املتغرات  بني مجيع  يربط  فهو  التخصصات، 
واالقتصادية والسياسية اهلامة، مبا ف ذلك السلطة السيادية 
)الشريعة(،  السلوكية  والقواعد  واملعتقدات  السياسية،  أو 
والناس، والثروة، والتنمية والعدالة، بطريقة دائرية ومرتابطة، 

ويؤثر كل منها ابلعناصر األخرى ويتأثر بدوره هبا.
وف ظل هذه الظروف، أظهر ابن خلدون عبقرية منقطعة 
النظر ف استغالل الظرف املأساوي إلنتاج أعظم إجناز ف 
ف  يساعد  أن  ميكن  منوذًجا  فوضع  االجتماع،  علم  جمال 
تفسر هنوض احلضارات وسقوطها، ومنو االقتصاد وتدهوره، 
وكالمها ظاهراتن مرتابطتان ف منوذجه. حاول ابن خلدون 
أن يعاجل كل هذه األسئلة ف كتابه »املقدمة« حيث شرح 
األحداث التارخيية املختلفة من خالل العالقة بني األسباب 
والنتائج، وأن يستنبط علميًّا املبادئ اليت تكمن وراء صعود 
حممد  يقول  حضارة.  أو  دولة  أو  حاكمة  ساللة  وسقوط 
ا بتحليله املبدع والعميق.  تشابرا: »إن »املقدمة« غنية جدًّ
وكل منوذجه مركز إىل حد كبر، وإن ل يكن كاماًل، ف مثان 
وارتدت  ببعض،  بعضها  ارتبط  حكمية،  سياسية  عبارات 

أعجازها إىل صدورها، واتصلت ف دائرة مغلقة«)6(.

إن التقدم الذي عرفته احلضارة اإلسالمية خالل العصور 
الوسطى ف جمال االقتصاد يفند القول بنظرية »الفجوة 
احلضارة  ل  توصِّ اليت  االقتصادي،  الفكر  ف  الكربى« 
وصفها  املسيحية، كما  الغربية  أبورواب  مباشرة  اليواننية 
صارخ  انتهاك  هو  هذا  شومبيرت  قول  إن  »شومبيرت«. 
ميكن  اليت  »السببية«  أمهها  من  اليت  ومبادئه  للعلم 
تلخيصها ف ارتباط كل نتيجة بسبب سابق أو جمموعة 

أسباب.

اهلوامش:
بداية اخلالفات ف اإلسالم )لندن،  الدين حممود أمحد،  1. مرزا بشر 
الفكر  الشركة اإلسالمية احملدودة(.2. 2. فريي، مقدمة ف  منشورات 
االقتصادي ف اإلسالم من القرن الثامن إىل القرن اخلامس عشر )ابريس: 

الرمتان، 2009(.
3. أكاالي، فراغ جوزيف شومبيرت الكبر )حملة عن الفكر االقتصادي ف 

اإلسالم( )الدار البيضاء: واّلدة، 1991(.
4.فريي، مقدمة ف الفكر االقتصادي ف اإلسالم من القرن الثامن إىل 

القرن اخلامس عشر )ابريس: الرمتان، 2009(
5. ع. ع. إصالحي، املفاهيم االقتصادية البن تيمية )ليسرت: املؤسسة 

اإلسالمية، 1988(
6.م. ع. تشابرا، ›نظرية الفكر التنموي البن خلدون: هل تساعد ف 
شرح األداء املتدين للعال اإلسالمي احلايل؟‹ جملة االقتصاد االجتماعي 

37، العدد 2 )2008(: 839.

مجال  يف  الوسطى  العصور  خال  اإلسامية  الحضارة  عرفته  الذي  التقدم  إن 

ل  االقتصاد يفند القول بنظرية »الفجوة الكربى« يف الفكر االقتصادي، التي توصِّ

الحضارة اليونانية مبارشة بأوروبا الغربية املسيحية، كا وصفها »شومبيرت«. إن 

قول شومبيرت هذا هو انتهاك صارخ للعلم ومبادئه التي من أهمها »السببية« 

أسباب. مجموعة  أو  سابق  بسبب  نتيجة  كل  ارتباط  يف  تلخيصها  ميكن  التي 

”

”
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اإلهلي  املرسوم  صدر  عام،  آالف  ستة  قبل  ما  مكان 
مجاعة  أول  ف  واملتمثلة  األوىل،  األسرة  على  ابإلنعام 
للمؤمنني، وما من شك ف أننا مجيًعا نذكر ذلك اإلنعام اإلهلي 
ْلَنا اَي آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة  الواضح ف قوله تعاىل: ﴿َوقـُ
َتُكواَن ِمَن  َجرََة فـَ ْقراََب َهِذِه الشَّ ُتَما َواَل تـَ َها رََغًدا َحْيُث ِشئـْ وَُكاَل ِمنـْ
يدم  ل  اإلنعام  ذلك  أن  ويبدو  األسف،  ببالغ  اِلِمنَي﴾)1(،  الظَّ
نوع  من  تقصرات  إىل  فنًظرا  الدوام!  له  من  وسبحان  طوياًل، 
لتبدأ حقبة جديدة  منها  ُأخرِج  إذ  اجلنة،  األول  ما خسر سلفنا 
على  وتتواىل  أجيال،  وتولد  أجيال  وترحل  اإلنسانية،  اتريخ  من 
األرض ظلمات تلو ظلمات، حىت بدا ف األفق نور البعثة احملمدية 
لتستضيء الدنيا بضياء مشس اإلسالم. وطوال مراحل التطور تلك 
امرأة حواء، لذا فسيكون احلديث ف  كان كل رجل آدم، وكل 
السطور التالية كرسالة موجهة إىل كل آدم وحواء. وال يغينب عن 
ابلنا أنه كما تطور آدم وحواء خالل تلك املدة املديدة، فكذلك 
األمر ابلنسبة للشجرة احملرمة، إهنا تطورت كذلك، وما كان ذكرها 
لنا منها حنن املتأخرين، كما سبق أن  القرآن إال حتذيرًا  ليأيت ف 

ر منها املتقدمون. لطاملا تساءلت ف طفوليت، بل أكاد أجزم  ُحذِّ
أبننا تساءلنا مجيًعا بال استثناء، ماذا لو ل متتد يد آدم  إىل 
تلك الشجرة؟! إذن ما كنا ُأخرجنا من اجلنة وملا قضينا حياتنا تلك 
ف البؤس والشقاء واألل. وابلنظر إىل حال السالم العاملي املتأرجح 
العقالء  مضاجع  يقض  املشهد  أن  شك  ال  يستقر،  ال  والذي 
اليقني  إىل  هذا  السالم  غياب  يدعوان  أال  الكوكب،  هذا  على 
يدعون  املتنازعون  الساسة  مجيع  األسري؟!  املستوى  على  بغيابه 
أهنم صانعو السالم ف العال، وهذا صحيح، فالكل حياول، لكن 
لنتخيل التناقض لو أننا كنا غر قادرين على خلق هذا السالم ف 

بيوتنا، فبأي حق ندعي أننا نصنعه على املستوى العاملي؟!
التناغم األسري موضوع يعنينا مجيًعا بال استثناء، فما من إنسان 
إال وهو فرد ف أسرة، فحني نشرع ف تناول هذا املوضوع علينا أن 
ندرك أننا ركيزة أساسية فإن تطلب األمر جرع دواء ُمر من أجل 
السالم ف بيوتنا، أظن أننا سنفعل. إن هدف الشيطان واضح، 
َا  ولكن طرقه متعددة، وهدفه ببساطة معلن ف اآلية الكرمية: ﴿ِإمنَّ
ْغَضاَء﴾)2( ، وأول السبل  َنُكُم اْلَعَداوََة وَاْلبـَ يـْ ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع بـَ ُيرِيُد الشَّ
الدينء هو فك  إىل هدفه  الرجيم وصوال  الشيطان  ينتهجها  اليت 
عرى الوائم األسري، فاالجتماعي، ومن مث العاملي، إذن كيف لنا 
لنر  التهلكة؟!  إىل  أنفسنا ونلقي أبيدينا  الشيطان على  نعني  أن 
كيف أننا نفعل هذا دون أن ندري، ولننطلق من حديث َرُسوُل 
َعُث َسرَااَيُه  بـْ اللَِّ  إذ َقاَل: »ِإنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماِء مُثَّ يـَ
َعْلُت َكَذا  ُقوُل فـَ يـَ َنًة جَيِيُء َأَحُدُهْم فـَ َفَأْداَنُهْم ِمْنُه َمْنزَِلًة َأْعَظُمُهْم ِفتـْ

الدكتور:

فهيم يونس  القرشي
الواليات المتحدة األمريكية 

”

في

التناغم األسريالتناغم األسري
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ُقوُل:  يـَ ًئا. َقاَل: مُثَّ جَيِيُء َأَحُدُهْم فـَ ْعَت َشيـْ ُقوُل: َما َصنـَ يـَ َوَكَذا فـَ
ُقوُل ِنْعَم  ُيْدِنيِه ِمْنُه َويـَ نْيَ اْمرَأَِتِه َقاَل فـَ َنُه َوبـَ يـْ رَّْقُت بـَ رَْكُتُه َحىتَّ فـَ َما تـَ
َعَلى  وَّاُموَن  قـَ تعاىل: ﴿الرَِّجاُل  قول هللا  يقرأ  مثة رجل  أَْنَت«)3(( 
النَِّساِء﴾)4(، وعوًضا عن أن ُيفهم أنه الوصي املسؤول واملكلف 
حبمل األمانة، أيتيه الشيطان فيشوش عليه الفهم موحًيا إليه أن 
إبمكانه أن يكون طاغية؛ يفعل ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء، 
وأن القوامة املذكورة ليست مسؤولية أو عبًئا عليه، وإمنا هي قوة 
أيًضا مبثابة آدم عصري  الرجل  ومزية وشرف وتفضيل. إن هذا 
كما أسلفنا، فيعود آدم هذا إىل املنزل غر آبه أبي شيء، فرمي 
جبواربه حيثما شاء، ويكلم أهله بسوء الكالم وبذاءة اللسان، بل 
الشيطان قول  وقد يطيل األيدي ف كثر من األحيان، وينسيه 
ِلَساِنِه َوَيِدِه«)5( كان اإلمام  النيب: »اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن 
أبو حنيفة يسر ذات يوم ف الشارع بعد هطول األمطار مباشرة، 
فرأى طفاًل صغرًا يقفز على صخور صغرة ف الشوارع املوحلة 
فقال له انتبه، سوف تتعثر فتقع. التفت الصيب وقال لإلمام ال 
تقلق علي أان فىت صغر لكنك إمامنا فانتبه ألنك إن سقطت 
فسوف يسقط كل من يتبعك. وهذه هي مسؤوليتكم اي إخوان ف 
املنزل. عندما نسيء، حنن أوادم العصر، استخدام هذا االمتياز، 
فإننا هبذا هنيئ الفرصة للشيطان ليوسوس إىل حواء العصرية قائال 
تستمعني  أو  تطيعينه  ملاذا  بذلك.  ترضي  أن  عليك  ليس  هلا: 
له، لست مضطرة إىل ذلك أصاًل، والقانون ف  له، ال تسكيت 
صفك. تلك هي الشجرة احملرمة اليت أهدف إىل كشف كنهها، 

وكفرد من بيت آدم وحواء األولني، آمل لو أن آدم ما قرهبا. لقد 
أسأان مجيًعا، رجااًل ونساء، إذ صدقنا الكذاب الكذوب، صدقه 
قول  انسًيا  ويتجرب،  يطغى  أن  من صالحياته  أن  فتوهم  الرجل 
ْعٍض َومبَا  ْعَضُهْم َعَلى بـَ َل اللَُّ بـَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضَّ ﴿الرَِّجاُل قـَ
َفُقوا﴾)6(، كما صدقته املرأة حواء، انسية قول هللا تعاىل ف نفس  أَنـْ
احِلَاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت﴾)7( وكذلك نسي كالمها  اآلية: ﴿َفالصَّ
أن كليهما راع ومسؤول عن رعيته كما نص على ذلك التوجيه 
النبوي: »ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه اإْلَِماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل 
َعْن رَِعيَِّتِه وَالرَُّجُل رَاٍع ِف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه وَاْلَمرَْأُة رَاِعَيٌة 
من  تصدر  أن  مبجرد  رَِعيَِّتَها«)8(  َعْن  َوَمْسُئوَلٌة  َزْوِجَها  ْيِت  بـَ ِف 
الرجل اإلساءة لفظًيا، فإن العقد ينفرط وتتواىل اإلساءات، وقد 
يتبع ذلك اإلساءة املادية املتمثلة ف اإليذاء اجلسدي، وما ميارسه 
بعض الرجال دون خجل بكل أسف. لقد ابت من املزعج حقًّا 
القرن  إننا ف  املوضوع، حبيث  إليه  الذي وصل  النقاش  مستوى 
الكرمي  القرآن  إذا كان  فيما  نتجادل  زلنا  ما  والعشرين  احلادي 
يسمح للرجل بضرب زوجته أم ال!  حيضرين حديث نبوي قد يرى 
البعض أن مضمونه بعيد عن املوضوع، ولكين أراه وثيق الصلة، 
ُقُه«)9(،  قال رسول هللا : »من َلَطَم ُغاَلَمُه َأْو َضرََبُه َفَكفَّارَُتُه ِعتـْ
للرقيق ف زمن خال، فما ابلنا برفيقنا ف  فإذا كان هذا ابلنسبة 
هذا السفر؟! أولسنا نتفق على كون هذه احلياة الدنيا سفرًا طوياًل 
شاقًّا؟! فمن ذا الذي يقدم على إيذاء رفيق سفره؟! عجًبا! أال 

يعلم هذا أنه إمنا يؤذي نفسه بيديه؟! 

وبالنظــر إىل حــال الســام العاملــي املتأرجــح والــذي ال يســتقر، ال شــك أن املشــهد يقض 

مضاجــع العقــاء عــى هــذا الكوكــب، أال يدعونــا غيــاب الســام هــذا إىل اليقــن بغيابــه 

عــى املســتوى األرسي؟! جميــع الساســة املتنازعــون يدعــون أنهــم صانعــو الســام يف 

العــامل، وهــذا صحيــح، فالــكل يحــاول، لكــن لنتخيــل التناقــض لــو أننــا كنــا غــر قادرين 

عــى خلــق هــذا الســام يف بيوتنــا، فبأي حق ندعــي أننا نصنعــه عى املســتوى العاملي؟!

”

”
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شتان بن أفعالنا وأسوتنا
  إننا مجيًعا نقول أبلسنتنا أننا نتخذ من سيدان حممد املصطفى
أسوة حسنة، حسًنا، فلنر ماذا كان أسوتنا احلسنة  يفعل، 
مث لننظر، هل حنن به مقتدون؟! فَعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: 
اَل  َحِديًثا  ِإيَلَّ  َفَأَسرَّ  ْوٍم  يـَ َذاَت  َخْلَفُه    َرُسوُل  هللا  »َأرَْدَفيِن 
َر ِبِه َرُسوُل اللَِّ   تـَ ُث ِبِه َأَحًدا ِمْن النَّاِس. وََكاَن َأَحبُّ َما اْستـَ ُأَحدِّ
 حِلَاَجِتِه َهَدًفا َأْو َحاِئَش خَنٍْل. َقاَل: َفَدَخَل َحاِئًطا ِلرَُجٍل ِمْن 
َناُه َفَأاَتُه  ا رََأى النَّيِبَّ  َحنَّ َوَذرََفْت َعيـْ َلمَّ اأْلَْنَصاِر َفِإَذا مَجٌَل فـَ
َقاَل: َمْن َربُّ َهَذا اجْلََمِل ِلَمْن  رَاُه َفَسَكَت فـَ النَّيِبُّ  َفَمَسَح ِذفـْ
اللَِّ.  َرُسوَل  اَي  يِل:  َقاَل  فـَ اأْلَْنَصاِر  ِمْن  ىًت  فـَ َفَجاَء  اجْلََمُل  َهَذا 
َها؟  ِإايَّ اللَُّ  َملََّكَك  الَّيِت  اْلَبِهيَمِة  َهِذِه  ِف  اللََّ  تَِّقي  تـَ َأَفاَل  َقاَل:  فـَ
َفِإنَُّه َشَكا ِإيَلَّ أَنََّك ُتِيُعُه َوُتْدِئُبُه«)10( إنه  قد ساءه أن يؤذي 
دابته، فماذا لو يطلع سيدان خامت النبيني علي حالنا هذا العصر 

ويرى أن منا من يؤذي زوجته؟! ألن يسوءه هذا؟! 

الكرة ف ساحة حواء
اآلن ماذا بعد أن ارتكب آدم العصري ف حق حوائه إساءتني؟! 
هل انتهى األمر عند هذا احلد؟! ابلطبع ال، فقد ألقى الشيطان 
اإلساءة  ترد  أن  إليها  ووسوس  العصرية،  حواء  ساحة  ف  الكرة 
تناسب قدراهتا اجلسدية طبًعا،  أضعاًفا مضاعفة، ولكن بطريقة 
فهي لن تقوى على رد اإليذاء اجلسدي إبيذاء جسدي، فكان أن 
بدأت حواء هذه ختفي أسرارها عن آدمها؛ وال تشاركه ف شيء؛ 
وأال تفعل كل ما يرضيه؛ وال مانع من أن ترد على عائلة زوجها 

ألهنا غر ملزمة مبعاملتهم معاملة حسنة. وهنا خترج املشكالت من 
دائرة بيت الزوجية لتتخذ مساحة أوسع، فيسمع القاصي والداين، 
وهنا تكمن اخلطورة، إذ تنتفي قيمة السرت من العالقة الزوجية اليت 
ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ﴾)11(، من  قال عنها هللا تعاىل: ﴿ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم وَأَنـْ
املؤسف أننا مزقنا ذلك اللباس بسبب فتنة الشيطان. فأي نصيحة 
من أي شخص كان، قريًبا أو بعيًدا، وسواء كانت من الوالدين، 
أو من األصدقاء، أو من اإلخوة أو األخوات، تشجع الزوجني 
على قطع هذه العالقة، إمنا هي نصيحة شيطانية، ألهنا ستخرج 
الزوجني من جنتهما اجلميلة. لذلك فاملعهود أنه عندما يتخطى 
نقاش الزوجني عتبة البيت عندها تبدأ املشاكل. فتنتهي العالقة 
الوقت  منهما  ينتظر كل  حيث  طويل  صمت  ف  أو  ابلطالق 
عليه  املوعود  املسيح  فيها  قال  عبارة  آدم  ينسى  طاملا  املناسب. 
السالم: »ما عدا الفحشاء ينبغي أن تتّحملوا من النساء كل نوع 

من سوء اخُللق واإلساءة«. )12(

املرأة العاملة.. ردة فعل
ولنعد إىل ما كنا بصدده من ذكر تفاصيل الوقيعة بني آدم وحواء 
بفعل فتنة الشيطان ووسوسته.. إن سلسلة اإليذاءات الصادرة 
من الرجل، وكذلك ردود األفعال السلبية الصادرة من املرأة، ال 
امتدت على مدى بضعة قرون  املقيتة  السلسلة  أن هذه  شك 
بل آالف السنني، وطوال هذه املدة املديدة ظل الشيطان يلقي 
ف عقل املرأة أن ُطغيان زوجها وتربه إمنا هو بسبب املال، فلو 
امتلكت هي املال لكان حاهلا غر احلال.. فال يكون من املرأة 

يسمح  الكريم  القرآن  كان  إذا  فيا  نتجادل  زلنا  ما  والعرشين  الحادي  القرن  يف  إننا 

للرجل برضب زوجته أم ال!  يحرضين حديث نبوي قد يرى البعض أن مضمونه بعيد عن 

ارَُتُه  َبُه َفَكفَّ املوضوع، ولكني أراه وثيق الصلة، قال رسول الله : »من َلَطَم ُغَاَمُه أَْو َضَ

ِعْتُقُه«)9(، فإذا كان هذا بالنسبة للرقيق يف زمن خا، فا بالنا برفيقنا يف هذا السفر؟!

”

”
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إال أن تفرط أول ما تفرط ف وظيفتها األوىل واألمسى، املنزل، 
لتخرج ابحثة عن عمل يربز هلا كينونتها مقابل كينونة الرجل، 
علًما أن عمل ربة املنزل يعادل حبد ذاته عشر وظائف. ولكن مبا 
أن حواء متعطشة لنيل االعرتاف واالحرتام الذي تستحقه منذ 
اليوم األول، أضافت عماًل آخر على كل ما تفعله أصاًل، ليتبلور 
ذلك ف ظاهرة املرأة العاملة، اليت ال شك ف أن العال املعاصر 
والنشء  األسرة ككل،  على  السلبية  بتداعياهتا  يعرتف  ابت 
خاصة. وأود أن أنوه إىل أن بعض النساء يلجأن للعمل خارج 

البيت بسبب ضغوطات خمتلفة.
قد ال نتمكن متاًما من فهم كيف وصلنا إىل ما حنن عليه اآلن، 
هذه  على  اجلنة  وضع  أن  ابلتأكيد  املالحظ  من  ابت  ولكن 
األرض قد انتهى لألسف إىل حرب شعواء بني اجلنسني من أجل 
السلطة. فال أحد يعجبه اآلن اتباع القواعد وال األدوار املذكورة 
ف القرآن، ف عال مليء مبقدمي الربامج احلوارية مثل »أوبرا« و 
»دكتور فيل«، ومعرتك العمل ف أسواق األوراق املالية وشركاتنا 
الذي كنت  ذاته  التساؤل  يرددون  أطفالنا  أرى  اآلن  اخلاصة. 
أردده ف صغري: ماذا لو ل متتد يد آدم عليه السالم إىل تلك 
الشجرة؟! إذن ما كنا ُأخرجنا من اجلنة وملا قضينا حياتنا تلك ف 
البؤس والشقاء واألل. واحلق أنين إىل اآلن ما زلت كآدم أتساءل: 
كيف وصلنا إىل هذا الوضع؟! غر أن هذه املرة أضحى اجلواب 
واضحا: ألننا فقدان الوائم املنزيل عندما رفعنا يدان على امرأة بريئة  
ف ثورة غضب؛ فقدان الوائم عندما شعران أن مسؤولية ربة املنزل 
ليست وظيفة بدوام كامل تستحق االحرتام؛ فقدان الوائم ف اليوم 
الذي  الشخص  على حساب  احملمولة  هبواتفنا  فيه  تعلقنا  الذي 
جيلس جبواران؛ فقدان الوائم ملا أصبحنا أكرب وأهم من أن نعتذر.

فرصة التصحيح ل زالت ساحنة
ربنا خيطر ف ابلنا تساؤل آخر مفاده: أين هو النموذج املثايل ف 
عصران؟! أين أبو حنيفة العصر، واملرأة مستقلة ماليًا اليوم؟! كيف 

ميكننا تكرار هذا النموذج اآلن؟!  دعوان نعود إىل األسوة األحسن 
والنموذج األفضل للقوامة ابمتياز، أال وهو الرسول ، مبن تزوج 
أول مرة؟! من حضرة خدجية أم املؤمنني اليت كانت على ما يبدو 
ومعيلة.  عاملة  ثرية،  امرأة  اإلسالم. كانت  أعمال ف  أول سيدة 
بداًل من اخلوض ف مزيد من التفاصيل، يكفينا فقط ذكر شهادة 
البعض؛ ووصف كليهما  النموذجيني ف بعضهما  الزوجني  هذين 
لشريكه. حني تلقى َرُسوُل اللَِّ  الوحي األول رََجَع هِبَا يـَرُْجُف 
َقاَل زَمُِّلويِن  َها فـَ ؤَاُدُه َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد َرِضَي اللَُّ َعنـْ فـُ
َر  اخْلَبـَ رََها  َقاَل خِلَِدجَيَة وََأْخبـَ فـَ الرَّوُْع  َعْنُه  َذَهَب  زَمَُّلوُه َحىتَّ  فـَ زَمُِّلويِن 
َخِدجَيُة قولتها املشهورة: »َكالَّ  َقاَلْت  فـَ ْفِسي  نـَ َعَلى  َلَقْد َخِشيُت 
وَاللَِّ َما خُيْزِيَك اللَُّ أََبًدا إِنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوحَتِْمُل اْلَكلَّ َوَتْكِسُب 
« )13( هذه كانت  وَاِئِب احْلَقِّ ْيَف َوُتِعنُي َعَلى نـَ ْقرِي الضَّ اْلَمْعُدوَم َوتـَ
شهادة حضرة خدجية رضي هللا عنها وهذا هو معىن »القوامة«، 
  ُِّوبعد 25 عاًما من تلك اجلنة ختربان َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن النَّيب
ُقْلُت:  ْوًما فـَ َناَء َقاَلْت َفِغْرُت يـَ َها َفَأْحَسَن الثـَّ ىَن َعَليـْ ِإَذا َذَكَر َخِدجَيَة أَثـْ
رًا  ْدِق َقْد أَْبَدَلَك اللَُّ َعزَّ َوَجلَّ هِبَا َخيـْ َر َما َتْذُكرَُها مَحْرَاَء الشِّ َما َأْكثـَ
َها َقْد آَمَنْت يِب ِإْذ  رًا ِمنـْ َها. َقاَل: »َما أَْبَدَليِن اللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َخيـْ ِمنـْ
َبيِن النَّاُس َووَاَسْتيِن مبَاهِلَا ِإْذ َحرََميِن  ْتيِن ِإْذ َكذَّ قـَ َكَفَر يِب النَّاُس َوَصدَّ
النَّاُس َوَرزََقيِن اللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َوَلَدَها ِإْذ َحرََميِن َأْواَلَد النَِّساِء« )14( هذا 
من  فما  تسيطر،  أن  أرادت  فلو  قواًي؛  موقًعا  دورها، شغلت  هو 
فرصة أفضل من تلك. ل تتزوج من نيب ُصنعت من أجله السموات 

واألرض، بل تزوجت من يتيم ف الـ 25 من عمره.

املراجع 
1. )البقرة: 36(    2.)املائدة: 92(    3.)صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار(.

4.)النساء: 35(   5. )سنن النسائي، كتاب اإلميان وشرائعه(   6.)النساء: 35(

7.)النساء: 35(  8. )صحيح البخاري، كتاب اجلمعة(  9.  )مسند أمحد، كتاب مسند املكثرين 

         )1 )امللفوظات ج 2 ص   .11 اجلهاد(      داوود، كتاب  أيب  )سنن  الصحابة(    10.  من 

12.)البقرة: 188(  31.. )صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي(. 

 14. )مسند أمحد، كتاب ابقي مسند األنصار(
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ُيثاب على األكلة أيكلها، ومنهم من  اخَلْلق من 
يتمتعون وأيكلون كما أتكل األنعام، وقد يكون 
الطعام هو نفسه ف احلالني، الفرق يكمن ف نية اآلكل 
تراه  أم  وحسب؟!  العيش  بغية  أكل  هل  األكل،  حني 
ليتقوى على  أكل ليستقوي على إخوانه؟! أم تراه أكل 
بذل نفسه أكثر ف سبيل ربه؟! املأكل واحد واألهداف 
احلكيم: ﴿ُقْل  الذكر  ُأمران وفق منطوق  فقد  شىت، ولذا 
ِإنَّ َصاَليِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايِت لِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )2(، 
أي أن مجيع ممارساتنا احلياتية هي هلدف وحيد، هللا رب 
العاملني، وأدانه تربة خضتها وحتقق يل من خالهلا أداء 

واجب خدمة الدين بشكل غر مألوف..
إسالمي  داعية  قمر،  مستنصر  امسي  بنفسي،  أعرفكم 

أمحدي، خترجت ف اجلامعة األمحدية بلندن عام 2014، 
مث ابتعثتين اجلماعة بتوجيه حضرة أمر املؤمنني )أيده هللا 
دارت  وهناك  نيوزيلندا،  ف  داعية  العزيز(  بنصره  تعاىل 

أحداث املغامرة الروحانية اليت أُفرد ألجلها هذا املقال.

نصيحة مثينة 
اجلنوب  ف  تدور  إن كانت  املغامرة  هذه  أحداث  إن 
أسرتاليا، وحتديًدا ف  قارة  العال، ف  من خارطة  الشرقي 
أقصى  ف  بدايتها كانت  أن  إال  نيوزيلندا،  جزر  إحدى 
لندن، حيث  أورواب، من مدينة  قارة  الغريب من  الشمال 
العال،  قلب  أعتربه  والذي  املؤمنني،  أمر  مكتب حضرة 
العضوي  قليب  فحىت  اجلغراف،  املوقع  عن  النظر  بغض 
اليسرى من صدري! عندما تشرفت  اجلهة  متموضع ف 
مبالقاة حضرة  عام 2014  زمالء صفي  ضمن جمموعة 
أمر املؤمنني نصره هللا أذكر من بني النصائح الثمينة اليت 
اجلماعة  اجتذاب شباب  علينا  أن  إلينا حضرته  أسداها 
منارس  حيبون، كأن  ما  نشاركهم  أن  ضرورة  على  ا  مؤكدًّ
فإذا كانوا  بدنية.  من رايضات  ممارسته  يهوون  ما  معهم  الداعية مستنصر قمر

 نيوزيلندا

        التقوى                أكتوبر    322021 
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يلعبون الكريكت نشرتك معهم ف لعبة الكريكت، وإذا 
كانوا يلعبون كرة القدم نلعب معهم كرة القدم. فأاًي كان 
يكونوا  أن  هو  والغرض  نشاركهم.  أن  يلعبونه، جيب  ما 
برفقتنا، وهبذه الرفقة نكون هلم مناذج مثالية، فنريهم أننا 
بلعبنا وممارستنا للرايضة معهم نقوم أيًضا مبسؤولياتنا تاه 
يعلمنا  اليت  العالية  األخالقية  ابملثل  متحلني  وخلقه،  هللا 

إايها اإلسالم.
تعاىل  هللا  أيده  املؤمنني  أمر  حضرة  نصيحة  ظلت  لقد 
الفرصة  تنتظر سوى  وال  ذهين،  منقوشة ف  العزيز  بنصره 
املواتية للتطبيق العملي، ومبا أنين كنت منذ الطفولة حريًصا 
على ممارسة الرايضة، اتبعت هذا النهج بعد وصويل ألول 
مرة إىل نيوزيلندا من خالل مرافقيت لشباب مجاعتنا. فكنت 
ألعب كرة الطاولة والكريكت وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة 
القدم مع اخلدام)3( واألطفال)4(. مع مراعاة روح املنافسة 
قدرات وهبين  لدي من  ما  ألعب أبفضل  الشريفة، كنت 
إايها هللا ف كل من هذه الرايضات حىت يتمكن الشباب 
أيًضا من رفع روح املنافسة الشريفة لديهم. وكنت أحرص 
على أن نؤدي الصالة ف وقتها بغض النظر عما إذا كنا 
نلعب ف القاعات التابعة للمسجد أو ف ملعب رايضي، 
حىت لو كان هذا يعين أن نؤديها ف حديقة عامة. وابملثل، 
كنت وحنن منارس الرايضة أبقي روح املنافسة الصحية حية 
أكون  حىت  محيدة  وأخالق  رايضية  بروح  متحليًّا كذلك 

أو  ما  شخص  حبق  خطًأ  ارتكبت  وإذا  لآلخرين.  قدوة 
أبعلى  دائًما  ألتزم  اللعب، كنت  أثناء  ما  شيًئا  الحظت 
إىل ضرورة الصدق  درجات الصدق وألفت أنظارهم فوراً 

بغض النظر عن أتثر ذلك على نتيجة اللعبة. 

الصالة ف أماكن عامة، املشروع واملمنوع
أتذكر أننا بعدما فرغنا مرة من لعب كرة القدم مع اخلدام ف 
حديقة ما، حان وقت الصالة، فرأينا أن نصلي ف جانب 
للوصول  الكاف  الوقت  لدينا  يكن  ل  ألنه  احلديقة  من 
أن  شعرت  لكنين  أيًضا.  املواصالت  ولقلة  املسجد  إىل 
بعض اخلدام كانوا غر مراتحني للفكرة، حىت أن بعضهم 
اعتذروا وغادروا. ومع ذلك، بقيت األغلبية وأقمنا صالتنا 
هناك مجاعة. ومع الوقت ازدادت ثقة اخلدام تدرجييًّا وحىت 
أولئك الذين كانوا يغادرون ف البداية أخذوا يصلون معنا 
ابنتظام. وقويت ثقة اخلدام هبويتهم لدرجة أنين أتذكر أننا 
اقرتبنا ذات مرة من بعض الشبان الذين كانوا يراقبوننا من 
مسافة بعيدة ف احلديقة، وسألناهم عن شعورهم برؤيتنا 
فزاد  مشجًعا  فعلهم  رد  وللمفاجأة كان  هكذا.  نصلي 

ذلك من ثقة اخلدام.
املسلمني  بعض  ميارسه  الذي  السلوك  إىل  اإلشارة  هنا  أود 
بشكل  عامة  أماكن  الصالة ف  يؤدون  إذ  األمحديني،  غر 
يعطل مرور الناس وحركتهم، فهذا سلوك أتابه مجاعة املؤمنني 

للفريق،  املحتملة  الجديدة  باألساء  قامئة  عيلَّ  عرض  أن  الفريق  بقائد  األمر  بلغ  فقد 

الختيار  الفريق  بقية  تصويت  قبل  يرام  ما  عى  جميعها  كانت  إذا  عا  وسألني 

الفريق  إىل  لتقدميي  وسيلة  الحادثة  هذه  أصبحت  كيف  املدهش  من  جديد.  اسم 

الدينية! لعقيديت  مراعاة  فريقهم  اسم  تغير  يف  بأكمله  الفريق  رغب  وكيف  بأكمله، 
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اجلماعة اإلسالمية األمحدية، اليت تضع ف احلسبان ف كل 
تصرف حق العباد مباشرة بعد حق هللا تعاىل.

البتعاث إىل ويلنجنت
انتقلت منذ سنوات من مركزان الوطين إىل منطقة عاصمة 
العدد،  قليلة  هنا  اجلماعة  حيث  "ويلنجنت"،  نيوزيلندا 
والشباب كذلك نسبتهم إىل ذلك العدد القليل فهم أقل. 
وبسبب اهلجرة أخذ العدد ف التناقص. ولكين واصلت 
الطريقة.  بنفس  الشباب ومرافقتهم  إشراك  اإلمكان  قدر 
إال أن عقد املبارايت الرايضية اجلماعية أصبح أمرًا متعذرًا، 

فلم يبق إال شابني أو ثالثة فقط.
املنشورات  التبليغ، من محالت   وبينما استمرت أنشطة 
إىل اللقاءات العامة حتت شعار »التِق مبسلم«، وَمعارض 
وغرها،  واملدارس  األندية  ف  العامة  واحملاداثت  القرآن، 
التواصل  أن  احلمالت  هذه  من  العديد  ف  شعرت 
فأكثر  أكثر  ينجرف  جمتمع  ف  صعًبا  أصبح  الشخصي 
بعيًدا عن الدين. وحىت يومنا هذا، ما زلت أدعو أولئك 
الذين لديهم اهتمام ابلدين وأولئك الذين متكنا من تطوير 
عالقة شخصية معهم إىل منزيل. لكن هؤالء من حيث 
العدد كانوا ابلطبع قلة ال تكاد ُتذكر. وهنا كان التحدي، 
حبًثا  حنن  خنرج  ال  فلم  إلينا،  احلظ  سعداء  أيت  ل  فإن 
عنهم؟! لذلك، مع أخذ توجيهات حضرة أمر املؤمنني 

أعثر  أن  قررت  البدنية،  لياقتنا  أجل  ومن  االعتبار،  ف 
على أشخاص ألعب معهم كرة القدم فيكون ذلك وسيلة 
لتطوير عالقة شخصية مع اآلخرين واباًب آخر لتبليغ أانس 

قد ال تصل إليهم احلمالت التبليغية األخرى.

كرة القدم ف سبيل هللا!
شخصًيا ل أكن أعرف الكثر ممن يلعبون كرة القدم هنا، 
لذا شرعت ف البحث عن أشخاص من خالل جمموعات 
إىل  ابنتظام  وانضممت  االجتماعي  التواصل  وسائل 
مبارايت غر رمسية. أصبحت هذه وسيلة جيدة للتعرف 
على أشخاص جدد والتواصل معهم الحًقا عرب وسائل 
عندما  األحيان،  بعض  ف  أيًضا.  االجتماعي  التواصل 
يتحدثون إىل الالعبني قبل املباراة أو بعدها يسألوهنم »مم 
على  اجملال  يفسح  السؤال كان  هذا  رزقك؟«  تكسب 
طريقة  هذا  وأصبح  واإلسالم.  الدين  عن  للتكلم  الفور 
العالقات  تطوير  خالل  من  للتبليغ  وجيدة  مألوفة  غر 
الشخصية. بعد عام أو حنو ذلك من اللعب غر الرمسي، 
أن  بلعيب  ا  ُأعجبوا جدًّ الذين  الالعبني  بعض  طلب مين 
ألعب ف فريقهم ف بطوالت الدوري املختلفة. ألعب عادة 
ف خط الوسط أو كمهاجم، وحبمد هللا قيض هللا تعاىل 
الفوز لبعض الفرق بسبيب، حيث سجلُت أغلب أهداف 

فريقنا، وُكِتب لنا الفوز ببطوالت الدوري. 

        التقوى                أكتوبر    342021 



مث فوز من نوع آخر
ل يكن إحراز الفوز الرايضي هو غاييت من كل ما سبق، 
أنبل.  غاية  بلوغ  هبا  ميكن  نبيلة  وسيلة  جمرد  بل كان 
أن  ما  فريق  مين  طلب  أن  مرة  حدث  قد  أنه  وأذكر 
مباراة  أول  ف  وشاركت  فقبلت  العبيه.  ضمن  أكون 
هلم للموسم وال أعرف أحداً منهم. وكان يل أثر إجيايب 
عرب  رسالة  املباراة  بعد  الكابنت  يل  فأرسل  الفريق  ف 
االنضمام إىل  التواصل االجتماعي يطلب مين  وسائل 
فريقهم للموسم أبكمله. وعندما اطلعت على التفاصيل 
واكتشفت أن اسم وشعار فريقهم حيتوي على عبارات 
أن  الفريق  قائد  إثرها  أحّس  أبدب.  رفضت  فاحشة، 
سبب رفضي رمبا يكون اسم الفريق وبعد أن استفسر 
مين، أخربته أنين إمام مسلم ومرشد ديين، وأنه ال يليق 
أن أنضم إىل فريق حيمل هذا الشعار. أضفت أن ليس 
هناك من مشكلة وميكنهم االستمرار بدوين كما كانوا 
من قبل. إال أنه عاد إيلَّ بعد فرتة وجيزة قائاًل إنه حتدث 
إىل أعضاء الفريق وأن اجلميع على استعداد لتغير اسم 
الفريق حىت أمتكن من االنضمام إليهم. وبعد أن أصر، 

وافقت.
ول تتوقف ابقة الفوز الروحاين عند هذا احلد، فقد بلغ 
األمر بقائد الفريق أن عرض عليَّ قائمة ابألمساء اجلديدة 
احملتملة للفريق، وسألين عما إذا كانت مجيعها على ما 

يرام قبل تصويت بقية الفريق الختيار اسم جديد. من 
املدهش كيف أصبحت هذه احلادثة وسيلة لتقدميي إىل 
الفريق أبكمله، وكيف رغب الفريق أبكمله ف تغير اسم 

فريقهم مراعاة لعقيديت الدينية!

صدًقا، إن الصدق منجاة!
ومن  واألخالق.  القيم  إلبداء  رحب  مسرح  الرايضة 
ال  األايم،  هذه  الرايضية  املبارايت  ف  املألوفة  املشاهد 
سيما اجلماعية منها، مشاهد الشجار الذي غالًبا ما يبدأ 
تراشًقا ابأللفاظ، وينتهي إىل تراشق ابحلجارة، إن ل يكن 
بشيء آخر. وحيدث أحيااًن أن خيطئ احلكام ف بعض 
احتدم  أن  قرارات. وحصل  من  يتخذون  فيما  األحيان 
الوضع بني العيب الفريق الذي كنت ألعب معه والفريق 
اآلخر. وحاولت ف كل مرة فض االحتدام وطلبت من 
اجلميع أن يهدؤوا حىت أنين كنت أسحب العيب فريقي 

إىل الوراء وأعتذر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
 وابملثل، أتذكر مرة ف مباراة فاصلة أثناء ركالت اجلزاء، 
سيسدد  الذي كان  املنافس  الفريق  العيب  أحد  وضع 
ركلة اجلزاء الكرة مرتا أو مرتين خلف منطقة التسديد. 
أنه  إلبالغهم  صرخت  لذا  ذلك،  يالحظ  ل  واحلكم 
األمام. ورأى بعض زمالئي ف  الكرة إىل  تقدمي  ميكنه 
الفريق أنين كنت صادًقا زايدة عن اللزوم. مع ذلك ل 
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املرمى وفزان ابملباراة. وشعر بعض ممن  يصب الالعب 
أخربوين أنه ما كان جيب أن أكون صادًقا هلذا احلد أن 
صدقي هذا هو الذي أدى ابلالعب أن خيطئ اهلدف 

وإىل أن نفوز.
فيها  لعبت  اليت  الفرتة  الفرصة طوال  تسنت يل  وهكذا 
ضمن فرق خمتلفة ف البطوالت الدورية أو ف املبارايت 

مع  دائمة  عالقات  لبناء  الرمسية  ص غر  ألشخا ا
اهتمام  أي  لديهم  يكن  ل  الذين 
ومتكنت  بل  العقيدة،  أو  ابلدين 

من  عالية  درجة  إبداء  من  أيًضا 
الصدق والنزاهة واألخالق اليت يعلمنا 

خالل  من  النتهاجها  نسعى  أن  اإلسالم 
احملاداثت  من  العديد  أجريت  لقد  الرايضة. 

أن  حىت  القدم.  خالل كرة  من  اإلسالم  حول 
بعض الالعبني الذين يعرفون أنين مسلم حييونين 

بـ »السالم عليكم«.
من  بعًضا  أنشر  عندما  ذلك،  على  عالوة   
وسائل  على  التبليغ  ف  األخرى  أنشطتنا 
التواصل االجتماعي، يستفسر بعض معارف 
اجلدد. ذات مرة، عندما ُدعيت إىل إحدى 
نشرت  نقاش،  حلقة  حلضور  اجلامعات 

التفاصيل على وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة يب. 
فعلق أحد الالعبني الذين ألعب كرة القدم معهم وأثىن 

على حديثي وإجاابيت على األسئلة.
ف الغرب، حيث يبتعد الناس عن اإلميان والدين، أشعر 
اهتمامات مشرتكة أخرى  أنه من األفضل أحيااًن إجياد 
مع الناس لكسر احلواجز وتطوير عالقات دائمة.  هذا 
فعلى  ما إىل طرح األسئلة،  يؤدي هبم حتًما ف مرحلة 

سبيل املثال اتصل يب أحد الالعبني عرب الفيسبوك وقال 
عن  اخلاطئة  املفاهيم  إلزالة  تهد كثراً  أنك  أعلم  إنين 
على  يل  متابعته  خالل  من  ذلك  عرف  )لقد  اإلسالم 
وسائل التواصل االجتماعي( وأخربين أن كبار السن ف 
على  اإلسالم  عن  سليب  بشكل  يتحدثون  عائلته كانوا 
سفرة عشاء الليلة املاضية.  حاول أن يدافع عن اإلسالم 
لكنه ل يعرف كيف جييب على وجهات 

نظرهم ولذلك اتصل يب.
 هذه بعض األمثلة العديدة اليت توضح 
كيف يفتح هللا أبواب التبليغ ومزيًدا من 
احلوار حىت من خالل وسائل ليست تقليدية 
ف التبليغ. إن هذه الوسائل ووسائل أخرى حتت 
إشراف اخلالفة ستبارك ف جهودان على الدوام..

املغامرة  أن  أقول  املوجز،  املقال  هذا  هناية  وف 
مبدأ  حول  تدور  تفاصيلها  وكل  وشائقة،  طويلة 
واحد، وهو أن مجيع ممارساتنا احلياتية اليومية ميكن 
عز  هللا  األمسى،  هدفنا  خدمة  ف  لتكون  تطويعها 
وجل، ﴿ُقْل ِإنَّ َصاَليِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايِت لِلَِّ 

َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )5(
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