



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
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'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
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مسجد بيت �لو�سع

�لد���، كينيا

َهالَّ أْكَرْمَنا َضْيَف ملِك اُمللوِك!!    كلمة "التقوى"٢ - ٣
ظهور كامل للصفات اإل�ية......        � رحاب القرآن الكرمي٤- ٩

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 0مد املصطفى �    أحاديث نبوية شريفة �تارة١٠
َدُعوا  كلَّ  فخٍر  للن9  0مٍد   اقتباس من شعر حضرة اإلمام املهدي �١١

 ”يا رسول اهللا امض ملا أراك اهللا فنحن معك“    (ح٧ من كتاب حياة .مد �) ١٢- ٢٠

َمرَحًبا ِبهالِل َرمَضان  (قصيدة) ٢١
  ٢٢- ٢٣ Xدية  "حول .اضرة البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكانIبيان صادر عن اجلماعة اإلسالمية األ

طبيعة الوحي  (مقتبس من كتاب حلضرة مرزا طاهر أ@د "ر@ه اهللا") ٢٤ - ٣٥   
ِحَكم ونوادر ٣٦ -    

إسالمية شهرية تصدر  عن املكتب العربي

 باجلماعة اإلسالمية األحمدية العاملية في لندن، بريطانيا.

رئيس التحرير
�بو 
ز� �لتونسي

هيئة التحرير
عبد �ملؤمن طاهر
عبد ��يد عامر
�مد طاهر نديم

الهيئة اإلدارية
نص� �
د قمر

من� �
د جا"يد
عبد �ملاجد طاهر

ه 
� �لعنو�� �لتا�: �يع �التصاال� ��ملر�سال� ُتوجَّ
The Editor Al Taqwa, P.O.Box 12926, London SW18 5ZN, United Kingdom

http://www.islamahmadiyya.net

الهاتف والفاكس 0044 (0) 20 8 5421768 altaqwa@islamahmadiyya.net

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس - 

رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

البريد اإللكتروني

موقعنا عبر شبكة اإلنترنت

© �يع �حلقو& %فوظة للشركة �إلسالمية �لد�لية
ISSN 1352 - 9463

التوزيع
مظفر �
د

�الشتر�@ �لسنو< ٢٠ جنيها �سترلينيا �8 ما يعا0/ .لك بالعملة �لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمCتكتب �حلو�ال� �ملصرفية ��ل



جر� �لعاO0 ��ألعر�K �8 ُيكرJ �ملرH ضيفه 
له  
كر�ما   PQبقد تليق  منـزلة  �ينـزله 

جالًال ملقامه، فإ.� كا� من شرفاH �لقوJ �صفوִדم فإ� �
 �
 كله  .لك  يتجا�\  ��لترحيب  �لضيافة  ��جب   H�08
��ملعنو<  �ملا0<  �الستعد�0  حيث  من   Oaكب مستويا� 
eشد كل �لطاقا� ��لقد��Q تعب�a عن مشاعر �لتقدير 
 fو مقامه، �بالتاg� لعظمة �لضيف  Jلتبجيل ��إلكر���
تكو� �لطاعة 8مًر� ��جًبا. فما بالك 
.� كا�  هذ� �لضيف 
 Qألمصا�  mليجو  Jعا كل   n  Oمر يبعثه  ملك  Qسو/ 
 aلفق� �لبائس  ليو�سي  �8حو�sا  للرعية  تفقد�  عنه  نيابة 
 Hليعني على نو�ئب �حلق �قضا� ،Jميو� �لسائل ��ملحر��
حاجا� �لعبا0، فال شك �8 �لقوJ يفرحو� بقد�J هذ� 
بترقب   Hلعطا� هذ�  ملوسم  �يستعد��  �لكرمي  �لضيف 
ِهالِلِه �طالئع قو�فل ُخّد�ِمه، z 8ال يكو� ما 8قدJ عليه 
مبا سعى  له  �لنا�  ُحبِّ  مستوجب  �لكرمي  �لضيف  هذ� 
 f� م �يقضي حاجاִדم �يقرֲדم منsليهم مبا يصلح حا

8مرهم. فإ.� كا� هذ� حا/ ضيف ممثل مللك 0نيو< فما 
بالكم يا ساO0 يا كر�J بضيف ملك �مللو@ ضيف ليس 

نه ضيف � يعرK �لتاQيخ مثيال له.  ،Kكسائر �لضيو

نه ضيف خفيف �لظل من �s� H�Qال/ يطل. 
نه Qمضا� 
�لذ< يطل بإطاللته �لَبِهيَّة �8نو�PQ �لُقدسيَّة، 8فال ُنكرمه مبا 
يستحق �نكو� يقظني صاحني ال نائمني غافلني..؟! 8ال 
نشكر �هللا تباQ@ �تعا� �مللك �لقد�� على عظيم 
حسانه 
�لشهر  ُغّرO هذ�  
ليه مبا جعل   mفنتقّر �كما/ تشريعه؟ 
�Qة ��8سطه مغفرO ��خرP عتقا من �لناQ؟ فأيامه عند 
 ��a�8 �لزما�، �هي مغنم �خلQ لصائمني كالتا� على�
لذ�< �إلميا�.. �مهبط 8فضا/ �لر�ا� على قلوm �لعبا0 
�لر�حانية، �ترتقي  �ملو�هب  تز0هر ֲדا   ��Q� Kبكشو

من  �ستيقظ  لعبد  فطو�  �لسما�ية،  �لعطايا   �
 �لنفس 
 Pَجَناِنِه ���8 عهد n K8خذ من 8فضاله ��ستضا� ،Pِ0َِقاQُ
مع Qبه بتزكية �لنفس، �تطهa �لقلب، �
مسا@ �للسا�، 
 Oلليل ��لّذكر �تال�� Jحتمل �جلو� ��لعطش، �تنعم بقيا�
ْبِع من عصيانه،  �لقر��.. �بئس غافًال عن ��8نه لئيم �لطَّ
 Pمن مغز� P0حقوقه، �8 �لذ< جّر Hمتكاسال عن �ستيفا
فاقتصر على ظاهرP، فذلك َمْن َحقَّ عليه قو/ �ملصطفى 
� "mQ صائم ليس له من صيامه 
ال �جلو� ��لعطش". 
فما كا� �لصوJ مقتصر� على �إلمسا@ عن �لشهو�� بل 
�تطويع  �ملنكر��  عن   �Qجلو�� بإمسا@  جامع  8مٌر  هو 
من   ،OQألمَّا� جذباִדا  من  �¡ليصها  �تر�يضها  �لنفس 
 Jغيبة �منيمة، فما ُشِرَ� �لصيا� ،Oسبٍّ �َشْتٍم �ُمشاجر
﴿يا  �ألعلى:  �هللا   Jكال n Hجا كما  �لتقو�  .Qيعة  
ال 
على  كتب  كما   Jلصيا� عليكم  كتب  �منو�  �لذين  8يها 
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كلمة �لتقو�٢

َهالَّ أْكَرْمَنا َضْيف
 ملِك اُمللوِك!!



لنا   Qبر فانظر�� كيف  تتقو�﴾  لعّلكم  قبلكم  �لذين من 
مقصد هذP �لشعOa بالتقو�، 8ال فليتنّبه من جعل شهر 
 J8ما  fلليا�  Hو �§و�، �قضاs n ،َمِطيََّة 8هو�ئه  Jلصيا�
 Q�8كا� ��ملقاهي  �ملالهي  ��Qتيا0  �لتلفزيو�،  شاشا� 
 �
 ،Hشي n Jلشياطني �8 ليس .لك من تقو� �لصيا�

ميانك �ببـركة صيامك!  OQال سمٌّ مهلك يفتك ببذ
هو 
َعِزيٍز َكِرٍمي بني قوJ ساهني غافلني!  َلْوَعِة َضْيٍف  ِمْن   P�
��Pٍ  لو كانو� ِبَحقِّ َقْدPِQِ عاQفني �ªليل 8فضاله موقنني! 
 �8 �ِلُحْرَمِة Qمضا� حالال   �Qم ال يرجو� هللا �قاs فما
َلَذQَْفَت ألجلهم  ِلَحاِلِهم  تبكي   �8  �َ0ْQَ8َ �لو  حر�ما؟! 

.!�Qفسالت منه 8َْنَها ،�Qً�Qَ0َْمع¬ ِمْد
ببشاشة  �ملشا&  كل  �هللا  لوجه  يتحمل  �حلق  فالصائم   
مشا&  من  به   Jيقو ما   n �كأ�   ،Qصد ��نشر�� 
�تضحيا� n هذ� �لشهر، هو مبثابة �نسال عن �لعا��0 

�إلنسانية، �تشبُّه ��قتر�m من �لصفا� �ملالئكية. فامتناعه 
عن �ألكل ��لشرm ��لرغبا� �لز�جية من طلو� �لفجر 

� غر�m �لشمس مينحه فرصة �لتشبه مبالئكة �لر�ا�. 
ظى �لعبد eمى �هللا  ��لقرm منه فيجزيه سبحانه  �هكذ�̄ 
جز�Hً 8َْ�َفى مبا تكفَّل بأمر ُمَجاَ\�Oِ �لصائمني بقوله: "كل 
 ، به!"  8جز�  �8نا   f فإنه  Jلصو� 
ال  له   J0� �بن  عمل 
��لصائم  يدعو Qبه فيستجيب له �كأنه °ذm فضل �هللا 
8مر مشهو0   Hلدعا� ��ستجابة   Jلصو� بني  ��لعالقة  
ليه، 
 PQتوجد �ثا� ،Hَعَكَف عليه �لنبيو� ��لصديقو� ��لصلحا
فيما �ند�Q �8 بقي من �ثاQ كتب �لنبيني �جتاmQ ِسَير 

�ملطهرين .
ُيَو�سي �هللا   .
  ،aلتذك�� Oملو�سا� كما Q �8مضا� شهر 
فيه �لفقر�H ��جلوعى ��ملحر�مني، مبا جتاهلهم من .هبت 
 ،�aف� نصيبا  �هللا   &\Q من  ��متلكو�  ِبِفْطَنِتِهْم،  ِبْطَنُتُهْم 
فيه  ��لعطش  �هللا �جلو�  منه فط�a!، فجعل  ينفقو�  �ال 
%ر�مني،  مظلومني  بائسني   Jٍقو eا/   �aًتذك� ِسْلَو�ًنا 
لَِتِر&َّ �لُقُلوm، �َتتَِّقَد �ألْكَبا0ُ من َهْوِ/ �لُكُر�m، �ليكو� 

كر�ما  8يامه   n  Jلطعا�  Jطعا
� ��لصدقاُ�  �إلحساُ� 
َ�ُجو�0ً، كما  كا� Qسولنا �لكرمي �ملبعو�Q ³ة للعاملني 
�، 8جو0 ما يكو� n 8يامه حيث يكو� كالرِّيِح �ملُْرَسَلة  


�Q0كا منه حلقيقة هذP �ملسألة.
ممن  °علنا   �8� �قيامنا  صيامنا  يتقبل   �8 �هللا  نسأ/   
�لر�ا�  �مللك  �هللا   �
  mتقّر� Qمضا�،  8كرJ ضيـافة 
من  لنكو�  ��ملجاهـد��،  ��لعبا��0  بالطاعـا� 
Q8باm �لقياJ، �ملحافظني على �m�0 �لصـياJ، �لقائـمني 
n ُجْنِح �لظالJ، �لفائـزين بتجليا� �لر�ا�، �لغامنيـن 
غنـيمة �لصا0قـني، �لناجـني من عذ�m �جلحـيم.. 

�للهم �مني.

٣
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آه ِمْن َلْوَعِة َضْيٍف َعِزيٍز َكِرٍمي بني قوم ساهني 
قِّ َقـْدِرِه عارفني  غافلـني! وآٍه  لـو كانوا ِ[َ
وbليل أفضاله موقنـني! فما �م ال يرجون 
ْرَمِة رمضان حـالال أو حراما؟! هللا وقـارا وِحلُ

َلَذَرْفـَت  ـم  ِ�اِ ِحلَ تبكـي  أن  َأَرْدَت  ولـو   
ألجلهم َدْمعًا ِمْدَراًرا، فسـالت منـه َأْنَهارا!.



ُصُد�َ�ُهْم   �َيْثُنوَ ِ�نَُّهْم  ﴿َ&َال 
 �َيْسَتْغُشوَ ِحَني  َ&َال  ِمْنُه  ِلَيْسَتْخُفو� 
 �ِثَياَبُهْم َيْعَلُم َما ُيِسرُّ�َ� َ�َما ُيْعِلُنوَ
ُد�ِ�﴾  �لصُّ ِبـَذ�ِ�  ع8ِليٌم  ِ�نَُّه 

(هو0: ٦)

شر= �لكلما�:
َعَطَفه  َثْنًيا:   Hَلشي� َثَنى  َيثنو�: 
(�ألقرm)، ��إلنسا� يث· فَم �لقربة 
�8 �لكيس كيال يسقط منه ما فيه. 
 Hيسعو� إلخفا 8¸م  �جلملة:  فمع¹ 

.Qقلوֲדم من 8فكا n ما
�بثوبـه  ثوبه  �ستغشى  يستغشو�: 
ُيسمع  كيال  به  ى  تغطَّ  :Hستغشا�

.(mألقر�) ُير��

�لتفسـ?: 
 Qللكفا عيبني  هنا  �هللا  .كر  لقد 
¯رما¸م مــن �sد�. �أل�/: 
¸م 
 Qقلوֲדم من 8فكا n فو� ما يتولدº
�حلق،  ألهل  يكشفو¸ا  �ال  مريضة 
�هكذ� ال ميكن شفا�هم منها، مع 
8نه °ب على �إلنسا� �لذ< يبحث 
عن �حلق ��sد� �8 يصّر� لآلخرين 
مبا يصدP عن قبو/ �حلق، ألنه ما � 
يتم 
\�لة �لعقبة �حلقيقية ال ميكن له 
نيل �sد�. �قد لوحظ هذ� �ملر¼ 

ظهور كامل للصفات اإل�ية
k آخر وأفضل حلقة k سلسلة احلياة
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا½ حلضرO �إلماJ �ملهد< �

:��Q0 من

في �حا� �لقر��

LA



n كثa من �لنا�، فإ¸م ال يذكر�� 
8ثناH �حلديث عن قضيٍة ما هي �لعقبَة 

منا � 8مامهم  تقف  �ل¾  �حلقيقية 
�هكذ�  �sامشية،   Qألمو� يناقشو� 
كانو�  ما  على  �هم   Qحلو�� ينتهي 

عليه من �لشك ��لريبة.
 �8 ¯ا�لو�  8¸م  هو  �لثا½  ��ملر¼ 
 n �80ֲדم  قلوֲדم،   n ما  يغّير��  ال 
.لك 8¸م ال يريد�� �حلو�g� Qا� 
موقف �خلصم 
طالًقا. �كيف ميكن 
مستعًد�  ليس  من  للحق  يهتد<   �8
�هذ�  �آلخر��.  يقوله  ما  لسما� 
�هو  �أل�/،  من  فتًكا  8شد  �ملر¼ 
ما  على  يبقو�  فلكي  �شائع.   ٌّJعا
عند   - جاهدين  ¯ا�لو�  عليه  هم 
�Qية تأثa �حلق ��لصد& - �8 ينأ�� 
بأنفسهم عن �الستما� ألهل �حلق، 

ليهم  Hهم عن �إلصغاaكما ينهو� غ
قائلني: 
� هؤالH سحرO مشعو.�� 

فال تسمعو� حلديثهم.
��هللا تعا� ُينّبُههم هنا 8¸م يتعاملو� 
فهل  �لغيب،  عا�  هو  �لذ<  مع 
سيجديهم قوsم بأ¸م � يقبلو� �حلق 
�� يعرفوP ألنه � ينكشف عليهم، 
�� ير�� حجة �ال برهاًنا. 
� �لذين 
عليهم   Jتقا ال  كي  خلسًة  يفر�� 
�حلجة، قد 8قاموها هم على 8نفسهم 

 Jبعد Hُم بعد �ال0عاs فعًال. فال ¯ق
�لعلم �8 عدJ �الطمئنا� 
� �حلقيقة. 
جاهًد�  منهم  سعى  من  
ال  �لّلهم 
لفهم �حلقيقة �معرفة �حلق، �لكنه � 
يستطع .لك، �8 �لذ< � يبلغه �حلق 
�لنّيه   ÁلوÂ عنه  �ألكيد  eثه  Qغم 

�صفاH �لقلب.
�قد تع· �جلملة �8 �هللا �لعليم مّطلع 
على مكائدهم �لظاهرO ��خلفية ضد 

0ينه �حلنيف.
هو   ﴾Qلصد��  ��.﴿ من  ��ملر�0 
 Qصد  �8 �.لك  ��لنو�يا،   Qألفكا�
 n ما  �8فضل  8فضله،  يع·   Hلشي�
منبع  أل¸ا   Pنو�يا�  PQ8فكا �إلنسا� 
�لة  فتع·  
جنا\�ته. � 8عماله  �يع 

نه عليم بذ�� �لصد�Q﴾ 8نه عّز ﴿
�جل مّطلع على خفايا قلوֲדم، �8نه 
بسبب  
ال  
ليهم  Qسوله  يبعث   �
فسا0 نّياִדم، فال حقيقة 
ً.� لدعو�هم 
غًنى عن   n� /حا aعلى خ بأ¸م 

8ّ< مصلح gا�<.
هي  قبلها  مبا  �آلية   Pهذ عالقة   �ّ

�8 �آليا� �لسابقة sا تعّلم �إلنسا� 
طريق �لترقيا� �لر�حانية �تتحد³ 
عن �لعقبا� �ل¾ تعو& تقدمه Qغم 
8نفه، �تدّله كيف يستطيع تذليلها. 
عن  فتتـحد³  �آلية   Pهذ 8ما 

�إلنسـا�  ºلقـها  �ل¾  �لعـو�ئق 
بنفسه، ��ل¾ تتوّقف 
\�لتـها على 


0�Qته �جهوP0 هو.

ِ�الَّ   Aِ�َْْأل� ِفي  �Gَبٍَّة  ِمْن  ﴿َ�َما 
ُمْسَتَقرََّها  َ�َيْعَلُم  Kْ�ُِقَها  �هللا  َعَلى 
َ�ُمْسَتْوGََعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاOٍ ُمِبٍني﴾ 

(هو0: ٧).

شر= �لكلما�:
�حليو��،  من   mّ0 ما  �لد�بة:  �0ّبة: 
�ُيحمل،  ُيرَكب  ما  على  �غلب 
فيها   Hاs�� �ملذكر،  على  �يقع 
 n كما  للو�حد)   >8)  Oللوحد

.(mألقر�) .حلمامة�
موضع  �ملستقّر:  مستقّرها: 
ملستقر  جتر<  ��لشمس   .Qالستقر��

واملراد من ﴿ذات الصدور﴾ 
هو األفكار والنوايا، وذلك أن 
صدر الشيء يعp أفضله، 
اإلنسان   k ما  وأفضل 
منبع  ألنها  ونواياه  أفكاره 
وإجنازاته. أعماله  wيع 

٥
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sا: 8< ملكا� ال جتا�\P �قت¬ �%ًال 
.(mألقر�) (8< \ماًنا �مكاًنا)

مستو0َعها: �ستو0عه ماًال: �ستحفظه 
�لو0يعة  مكاُ�  ��ملستو�0َ:   .Pيا

�لبطن  من  �لولد  مكاُ�  ��حلفظ؛ 

.(mألقر�)

�لتفسـ?: 
تع· �آلية �8 �هللا تعا� �حدP �لذ< 
يهيئ �لر\& لكل Æلو&، سو�H كا� 
 ¼Qمن �آل0ميني �8 من حشر�� �أل
على  ما  �كل   ،mلغا�  Èحو�  �8
 �
�ملخلو& هو �8 ينتفع ֲדذ� �لر\&. 
�لعقل �إلنسا½ يقف مذهوًال حياَ/ 
�حلشر��   Pهذ كل  حصو/  كيفية 
Q\قها  على  تعد �ال حتصى  ال  �ل¾ 
 Êح  Kيعر ال  �إلنسا�   �
 �مليّسر. 
 �
�آل� نوعية غذ�H بعض �لديد��. 
�هللا  °عل  لنفسه  �إلنسا�  يزQعه  ما 
فإ.�  8يًضا،  للحيو�نا�  نصيًبا  فيه 
 Hًغذ� تصبح  �لقمح  حبا�  كانت 
�لتنب يصبح علف¬ للمو�شي.  له فإ� 
لو نبتت حبا� �لقمح ��0 �لسيقا� 
للماشية  تبًنا   aتص �ل¾   &�Qأل���
 Pهذ  Hبغذ� �إلنسا�  يعِنت   � فلرمبا 

�حليو�نا� �ملسكينة كما ينبغي.
جعـل  قد  تعا�  �هللا   �
  z  

لبعض   OQضـا �ألطعمة  بعض 
لغaهـا.  �نافعة  �ملخلوقـا� 
 Qألشجا��  mألعشا� تصلح  فمثًال 
 aألشو�@ طعاًما لإلبل، �تص� ��.
جّل  
نه   z للغنم.   Hًغذ� �لنجاسة 
 n  Oملتولد� للديد��  هّيأ  قد  شأنه 
هي.  حيث  غذ�Hها  �إلنسا�  جسم 
تعا�  �هللا  جعل  قد   ،Qباالختصا�
 �
  Êح Æتلفا.   Hغذ� Æلو&  لكل 
8غذية �حليو�نا� �ملفترسة ¡تلف من 
�حليو�نا�   Pحيو�� آلخر. فكل هذ
�ل¾ تبلغ عشر�� �ملاليني تعيش على 
�إلنسا�  �هذ�   .� جدًّ متنوعة  8غذية 
�لذ< يّدعي �كتشاK 8سر�Q �لطبيعة 
 Pبأنو�� هذ Êال يستطيع �إلحاطة ح
�ملخلوقا�، ناهيك عن معرفة نوعية 

8غذيتها �ل¾ هّيأها �هللا sا.
 n ﴿كلٌّ  تعا�  بقوله  �هللا   Q8شا�
كتاm مبني﴾ 
� �8 �ملخلوقا� � 
توجد بنفسها عبًثا، بل 
� �هللا تعا� 
هو �لذ< خلقها �قد حّد0 لكل فر0 

.O0منها مدً� �جعل له غاية %د
تعا�  �هللا  كا�  ملا  8نه  �آلية  �تبّين 
هو �لذ< يهيئ �لر\& لكل Æلو&، 
من صنوK �حليو�نا� �ل¾ ال حصر 
مهما   - sا  حاجة  كل   Ñيل� sا، 
 �8  �.
 ميكن  فكيف   - َضُؤَلْت 

ُيغفل �هللا سبحانه هذ� �لكائَن �لذ< 
�Q8قاها،  �ملخلوقا�   K8شر هو 
�لذ<  �لر�حا½  �لر\&  له  يهيئ  فال 
 >8 �لو�قع..   n فضيلته  سبب  هو 
سبحانه  يتغاضى   �8 ميكن  كيف 
عن 
نز�/ تعليم gا�ّ< sذ� �ملخلو& 
�لر�حانية  ملكاته  لتنمية  �لر�قي 
�لسليم  �لعقل   �
 �ألخالقية.   Pقو��
ال يقبل 8بًد� �8 يكو� �هللا هو �لذ< 
 �8 منذ  �لكائن  هذ�  حاجا�  يسّد 
 z �لرحم،   n Jلد� من  كا� مضغًة 

نساًنا  يستو<  عندما  عنه  يتخلى 
�يكو� eاجة 
� ما ينمي به ملكاته 
 �8 �.
�لر�حانية ��ألخالقية. فال بد 
يكو� �هللا قد هيأ 8سـباًبا لتـربيته 
�لر�حـانية، �تر@ له �خلـياQ كي 

وهـذا اإلنسـان الـذي 
أسرار  اكتشـاف  يّدعي 
يسـتطيع  ال  الطبيعـة 
اإلحاطة ح~ بأنواع هذه 
عن  ناهيك  اخمللوقـات، 
أغذيتها  نوعيـة  معرفة 
الـ� هّيأهـا اهللا �ـا.
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 �Hينتـفع ֲדا على �لوجه �لذ< يتر�
له.

�لقد قا/ �هللا تعا� من قبل ﴿�يعلم 
��ملستقر  �مستو0ََعها﴾،  مستقرَّها 

قامًة  
قامته � Hلشي�  Qستقر�� مكا� 
�0ئمة، ��ملستو�0 مكا� 
قامته 
قامة 
مؤقتة. لقد 8ضاK هذP �لكلمة هنا 
�ملحتاجني  
مد�0  على   Qيقد ألنه ال 
مكا�   Kيعر �لذ<  
ال   Hبالغذ�
 Hَلغذ�� يهيئ  ال  8نه  كما  
قامتهم، 
عاملًا  كا�  من  
ال  �لنافع  �ملناسب 
�ملحتاجني.  �8لئك   ��Qقد مبد� 
8ما �لذ< ال علم له مبنا\/ �ملخلو& 
�قد�Qته فيمكن º �8طئ n كيفية 
تز�يدP بالغذ�H. �من 8جل .لك جند 
�8 ما �خترعه �إلنسا� من عند نفسه 
من مباÒ0 �تعاليم فإنه � ير�ِ� فيها 
�التز��، بل 
منا �Qعى فيها مستو0عه 
فإما  فحسب.   Pمستقر  �8 فقط 
�جلانب  على  �لتركيز   n بالغو� 8¸م 
�لر�حا½ �حدP، غاضني �لنظر متاًما 
�جلسمانية،  �إلنسا�  حاجا�  عن 
 �
 �لنهاية   n يؤ0<  �لذ<  �ألمر 
8يًضا،  �لر�حا½  �لرقي  من  حرمانه 
 Hلغذ��  �
 يسر<   Hإلنا� فسا0  أل� 
�لذ< فيه؛ �8 8¸م بالغو� n �لتركيز 
فقط،  �جلسما½  �جلانب  على 

متاًما،  �لر�حانية  �حلاجا�  مهملني 
 Paِمنا يفضل على غ
مع �8 �إلنسا� 
من �ملخلوقا� بر�حانيته ��0ميته ال 
غa. �هكذ� فكأ� هؤالH �ملقترحني 

ُيفسد�� غاية �خللق �إلنسا½.
ال   Pحد� �إلنسا�  عقل   �8 فاحلق 
يقدQ على 
�Q0@ �لغذ�H �ملناسب له 
�لر�حا½  �جلانبا�  فيه  ُير�عى  �لذ< 
له  علم  ال  ألنه  مًعا،  ��جلسما½ 
eاال� ما بعد �ملو� n قPC �بعد 
بعثه n �آلخرn ،O حني هو eاجة 
�لعا�  �لر�حا½ من 8جل   Hلغذ��  �

 �8 هو  يستطيع  فال   �.ً
 �ألخر�<. 
 n ينفعه  ما   Ôلذ�� بعقله  يقتر� 

�آلخرO من عقائد �8عما/.

َماَ��ِ�  �لسَّ َخَلَق   Vلَِّذ� ﴿َ�ُهَو 
َ��ْألAَ�َْ ِفي ِستَِّة َ&يَّاWٍ َ�َكاَ� َعْرُشُه 
َ&ْحَسُن  َ&يُُّكْم  ِلَيْبُلَوُكْم   Xِْلَما� َعَلى 
 �َمْبُعوُثـوَ ِ�نَُّكْم  ُقْلَت  َ�َلِئْن  َعَمًال 
�لَِّذيَن  َلَيق\وَلنَّ  �ْلَمْوِ�  َبْعِد  ِمْن 
َكَفُر�� ِ�ْ� َهَذ� ِ�الَّ ِسـْحٌر ُمِبني﴾ 

(هو0: ٨).

شر= �لكلما�:
به   ،mُيشر مائع  Qقيق  جسم   :Hملا�

.(mألقر�) Jٍكل نا Oُحيا

 Pلِسحر: كلُّ ما َلُطَف مأَخُذ� :Oَسَحر
 n �لباطل  
خر�ُ�  �قيل:  ؛  َّ&0َ�
صوOQ �حلق؛ �
طالُقه على ما يفعله 
لغوية (8< §ا\).  �حليل حقيقة  من 
�لسـحَر  له  عـمل   :Pَسـَحَر

.(mألقر�) خدعه�

�لتفسـ?: 
يقو/ �هللا تعا�: �نظر�� كيف �8 �هللا 
هيأ بالتدQيج 8سباًبا خللقكم �ظر�ًفا 
 Oحليا�  Qيطّو يز/  لرقيكم، حيث � 
تدQكو�  8ال  �إلنسا�.  �8 خلق   �

من .لك 8نه جعله غاية خلق �لكو� 
ر�� ملا.� جعله غاية �خللق؟  كله؟ z فكِّ
ال شك �8 سبب .لك هو ما �0�8ُ 
�إلنسا� من ملكا� �Qحانية.  هذ� 
ملكاته  �هللا  يهمل   �8 ميكن  فكيف 
لتنميتها  يهيئ  �ال   ،Pهذ �لر�حانية 

�تطويرها ظر�ًفا مالئمة؟
على  تعا� ﴿�كا� عرشه  قوله  8ما 
قد  �لكرمي  �لقر��   �8 فاعلم   ،﴾Hملا�
 Hملا�  �8 فيه  8ماكن   Oعد  n صّر� 
منبع �حلياO كقوله تعا� ﴿�8 ×لقكم 
(�ملرسال�: ٢١)،  َمهٍني﴾   Hٍما من 
ُخِلَق.  ِمّم  �إلنساُ�  ﴿فلينظِر  �قوله 
 :&Qلطا�) �0فق﴾   Hٍما من  ُخلق 
خلق  �لذ<  ﴿�هو  �قوله   ،(٧�٦

٧

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م



من �ملاH بشًر� فجعله َنَسب¬ �ِصْهًر�﴾ 
يَر   ��8﴿ �قوله   ،(٥٥ (�لفرقا�: 
 ¼Qلذين كفر�� �8 �لسمو�� ��أل�
من  �جعلنا  ففتقناÚا،  Qَتق¬  كانتا 
يؤمنو�﴾  8فال  حيٍّ   Hٍشي كلَّ   Hملا�

  .(٣١ :Hألنبيا�)
 �Qًتكر�� �Qًهكذ� يؤكد �لقر�� مر��
�8 �حلياO ُخلقت من �ملاH. فاملر�0 من 
 ﴾Hقوله تعا� ﴿�كا� عرشه على �ملا
ظهر�  
منا  �لكاملة  �هللا  صفا�   �8
 ُّ>8� .Oمن خال/ كائنا� .�� حيا
شك n �8 �لصفا� �إلsية 
منا تظهر 
�إلنسا�  طريق  عن  كامًال   �Qًظهو
 n حلقة  �8فضل  �خر  هو  �لذ< 

.Oسلسلة �حليا
8يكم  ﴿ليبلوكم  تعا�  قوله   �
�
�ملع¹  يؤكد  8يًضا  عمًال﴾  8حسن 
 Èلعر�  �8 .لك  �نًفا.  .كرته  �لذ< 
�ملا0<   Hملا� على  موضوًعا  كا�  لو 
�لبعض-  يزعم  كما   - �حلقيقة   n
�ألعما/   Qختبا� به  يتم  فكيف 
�إلنسانية؟ �لكن ما .كرته من مع¹ 
ال ُيبقي 8< 
شكا/ �ينحسم �ملع¹ 

� �ملر�0 �حلقيقي  .
n �جلملتني متاًما، 
 Qظهو Qمنهما �8 �هللا عز �جل قد قد
صفاته �لكاملة من خال/ �ملخلوقا� 
�حلية، لكي ير� سبحانه 8ّ< �لنا� 

 Paغ �يسبق  �لصفا�   Pֲדذ سينتفع 
n مضماQ �لرقي �لر�حا½.

كما �8 قوله تعا� ﴿ليبلوكم 8يكم 
غاية   �8  �
  aيش عمًال﴾  8حسن 
ليكو�  يسعى   �8 �إلنسا�  خلق 
تعا�  ألنه  �إلsية،  للصفا�  مظهًر� 
(�كا�  قوله  بعد  �جلملة   Pֲדذ  Hجا
عرشه على �ملاH) ليبني 8ننا 
منا نتجلى 
بأحسن  تقومو�  لكي  �لصفا�   Pֲדذ
يؤكد  مما  �ألعما/،  من  ميكن  ما 
8نه تعا� 
منا يتجلى ֲדا لكي يسعى 
�إلنسا� 
� تقليدها ��التصاK ֲדا.

عرشه  تعا� ﴿�كا�  قوله   �8 كما 
ما  8نه  8يًضا  يع·   ﴾Hملا� على 
تتحكم  تز/   � تعا�  قدQته  �0مت 
خـلق  سلسلة  من  حلقة  كل   n
ºر�   �8 ميكن  فـكيف  �إلنسا� 
�هللا   OQقد  O�0ئر �إلنسـا� عن  هذ� 

تعـا� �حكمه.

�هنا@ مع¹ ثالث لقوله تعا� �كا� 
عرشه على �ملاH �هو: �8 �هللا قد جعل 
ظهوQ صفاته منوط¬ بوحيه �كالمه. 
.لك �8 �لقر�� قد شّبه �لوحي �إلsي 
باملاn H مو�ضع عديدO منه، �لذلك 
فقد ير�0 باملاH هنا �لوحي، ��ملع¹: 
من خال/  قدQنا ظهوQ صفاتنا  8ننا 
�لوحي لكي ִדتمو� بالعمل �تنتفعو� 
لو  تعا�  8نه  ��حلق  �لصفا�.   Pֲדذ
مشفوًعا  �لر�حا½  �لرقي  °عل   �
من   ��aلكث�  Jُحلر �ملا0ية  بالنعم 
تعا�  �لكنه  �لر�حا½،  �لرقي  هذ� 
﴿كتب  بقوله   Pهذ سنته  8علن  قد 
(�ملجا0لة:  8نا �Qسلي﴾  �هللا ألغلنب 
٢٢). فالذين يتشرفو� بنعمة �لوحي 
غلبًة  �8تباعهم  هم  ¯ققو�  �إلsي 
ما0ية 8يض¬، لكي تر� �لدنيا كيف 
 Oبوحي �هللا بعد نيل �لقو Hيعمل هؤال

��حلكم.

ألنه تعا� جاء بهذه اجلملة بعد قوله (وكان عرشه على 
املاء) ليبني أننا إمنا نتجلى بهذه الصفات لكي تقوموا 
بأحسن ما ميكن من األعمال، مما يؤكد أنه تعا� إمنا يتجلى 
بها لكي يسعى اإلنسان إ� تقليدها واالتصاف بها.
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�لنظرية   �
 8يًضا   aتش �آلية   �

 Qلتطو��  HتقاQال� عن  �إلسالمية 
قائًال  سبحانه  يعلن  حيث  �لبشر< 

ننا جعلنا عرشنا على �ملاH 8< على 
عملية �حلياO لكي يتم بني �لكائنا� 
�حلية سبا& ُيظهر فيه كلُّ كائن حي 
ملكاِته �قد�Qته، حÊ يتضح n �خر 
�ملطاK 8ّ< من هذP �لكائنا� �حلية 
جدير بأ� يصبح غاية للحياO. مبع¹ 
خلق  عملية  من   aألخ�  Kدs�  �8

منا كا� ينحصر º �8 nلق   Oحليا�
�لتجلي  على   �Qً0قا كائًنا  تعا�  �هللا 
�هذ�   .Pلوجو� 8كمل  على   Oباحليا
 n ال
يبّين جليا �8 �إلنسا� � ُيخَلق 
�خر مرحلة من مر�حل شّتى مر� 
�هذ�   .�Qتطو� �خللق  عملية  ֲדا 
بكو�   Kيعتر ال   Jإلسال�  �8 يع· 
�لقر0  من   Qتطو قد  Æلوقا  �إلنسا� 
 K8نه يعتر a�8 8< حيو�� �خر، غ
 n تز/   �  Oحليا� بأ�  تأكيد  بكل 
تطوQ تدQ°ي 
� �8 ُخلق �إلنسا�، 
 OQبذ تطوير  0ّبر  قد  �هللا  كا�   �
�
خلقه منذ �لبد�ية eيث ال ºر� منها 


ال �إلنسا�. Kخر �ملطا� n

نكم  قلَت  ﴿�لئن  تعا�  قوله  �8ما 
فيه  فبّين  �ملو�﴾  بعد  مبعوثو� من 

 mألسلو� ֲדذ�  �إلنسا�  خلق   �8
بد  ال  8نه  على  0ليًال  يشّكل  نفسه 
من حياO بعد �ملو�، أل� خلق هذ� 
يعيش  كي  �لو�سع  �لشاسع  �لكو� 
 O0�Qإل� �لبشر< .�  �لكائن  فيه هذ� 
ُيوّضح بكل جالH �8 حياته ال ¡لو 
من غاية g8ى. �لكنا جند - من جهة 
 Oهذ� �لعا� حيا n 8خر� - �8 حياته
 Qالختبا� �مكا�   ،Hبتال��  Qختبا�
 aمؤقتة غ 
قامة  �0ئًما مكا�  يكو� 
فهي  �المتحانا�،  قاعة  مثل  ثابتة 
�لطالب  فيه  ميكث  مبكا�  ليست 
فيه 
� حني  يبقى  بل   ،Jلد��� على 

يغلب عليها عامل �خلفاH ��لغمو¼ 
 Qنكا
 �

� �8 حد� .لك بالبعض 
 �.
�جو0 �لباÒQ سبحانه �تعا�. �
من  �إلنسا�  يؤخذ   �8 من  بد  فال 
 Q�0  �
  Pهذ  Hالبتال��  Hخلفا�  Q�0
�هللا  يقو/  ما  �هذ�   .Hجلز���  Hجلال�
 �.
 بأنك  �لكرمي،  لرسوله  تعا� هنا 
 Qم: �8 تر�� 8ّ� �هللا ظّل ُيطّوs قلت
 �8  �
 فشيًئا  شيًئا   Oحليا�� �لكو� 
خلق �إلنسا� �جعله �لغاية من خلق 
هذ� �لعا� كله، 8جابو@ بنعم - كما 
يفعل �ليوJ �مللحد�� �لذين يعتقد�� 
�لتطوQ ��الQتقاH - �لكنك  بنظرية 

تطور  قد  اإلنسان �لوقا  بكون  يع�ف  ال  اإلسالم 
بكل  يع�ف  أنه  غ�  آخر،  حيوان  أي  أو  القرد  من 
تأكيد بأن احلياة � تزل k تطور تدر�ي إ� أن ُخلق 
اإلنسان، وإن كان اهللا قد دّبر تطوير بذرة خلقه منذ 
البداية [يث ال �رج منها k آخر املطاف إال اإلنسان.

 Q�0 �8 ننا جند
 z .المتحا�� Hنتها�
�البتالH يغلب عليها عنصر �لغمو¼ 
فيغلب   Hجلز��  Q�0 �8ما   ،Hخلفا��
 .Hجلال�� �لوضو�  عنصر  عليها 
 .
 �لدنيا   Oحليا�  Pهذ جند  �هكذ� 

�ملنطقية  �لنتيجة  sم   Jتقّد حينما 
 �8 ينبغي  فال   �.
 �تقو/:  �حلتمية 
بل  فقط،  هنا   Oحليا�  OQ�0 تنتهي 
تر�هم  �ملو�،  بعد   Oحيا من  بد  ال 

يكّذبونك �يعرضـو� عنك!
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 'مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

��� 8َِبي ُهَرْيَرOَ � َقاَ/: َقاَ/ Qَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: َمْن َصاQَ Jََمَضاَ� ِ
ميَاًنا َ��ْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما 

Jَ ِمْن َ.ْنِبِه. (صحيح �لبخاQ<، كتاm �إلميا�) َتَقدَّ

�ْ� �ْبِن َعبَّاٍ� Qضي �هللا عنهما َقاَ/ َكاَ� Qَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم 8َْجَو0َ �لنَّاِ�، َ�َكاَ� 8َْجَو0َ َما َيُكوُ� 

ِفي Qََمَضاَ� ِحَني َيْلَقاPُ ِجْبِريُل. َ�َكاَ� َيْلَقاPُ ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن Qََمَضاَ� َفُيَد�Qُِسُه �ْلُقْر�َ� َفَلَرُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا 

َعَلْيِه َ�َسلََّم 8َْجَو0ُ ِباْلَخْيِر ِمْن �لرِّيِح �ْلُمْرَسَلِة. (صحيح �لبخاQ<، كتاm بدH �لوحي)

ُه ِمْن ِصَياِمِه �ْلُجوُ� َ��ْلَعَطُش  �� 8َِبي ُهَرْيَرOَ � َقاَ/: َقاَ/ Qَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: mQَُّ َصاِئٍم َحظُّ

َهُر. (مسند �8د بن حنبل، باقى مسند �ملكثرين) ُه ِمْن ِقَياِمِه �لسَّ mQُ�ََّ َقاِئٍم َحظُّ

�� 8ِبي ُهريرOَ � َقاَ/: قاَ/ �لنÑَّ �: َمْن َلْم َيَد� َقوَ/ �لزQِ�ُّ ��لَعَمَل ِبِه َفَليَس ِهللا َحاجٌة ِفي 8ْ� َيدَ� َطَعاَمه 

(Jلصو� mكتا ،>Qصحيح �لبخا) .َشَر�َبه�



َدعُوا  ُكلَّ  فَْخـٍر  لِلنَّبي  مُـَحمَّـدٍ

١١

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

من كال� �إلما� �لمهد�

أحمـَدا الرسـل   سـيـُد   إمـامـي  وإن 

الهـدى شــمس  محمـًدا  أن  شـك  وال 

يـروقــنـي؟ شـيء   اهللا    نبـِي  أبَعــَد  

محمـــًدا تبـعــُت   قـد   إنـي    وواهللا  

مـحمــٍد للنبـي   فخــٍر   كلَّ   َدُعـوا  

فأخـذتُهـا املصطـفـى  علـوَم   وِرثـُت 

نبينـا بـهــدي  الـمولـى  إلـى   َوَصْلنـا  

مُهجـــتـي مُْهجـُة   اهللا   رسـوَل   وإن 

مـحمـــٍد بقـول   ملفـوظ  كلَّ  فـَدْع  

إمــامُـنـا البـالد   فـي   يُثـَنـى   وواهللاِ    

ينُظــُر وربـَي    متبوًعـا   رِضينــاه  

فنشـكـُر مؤمنــني    رِغبنـا  إليـه 

منـوَُّر؟ وجـــه    اهللا   رسـوِل  أبعـَد 

أنـــــوَُّر َسـناه   ِمـن  آٍن  كـــل  وفــي 

أحقـُر الشـمُس  شـأنِه  جاللـة  أمـام 

وأفُجــُر ربـي   عطـاء  أرّد   وكيـف 

(٣٣١- ٣٣٢ Á امة �لبشر�، �خلز�ئن �لر�حانية �٧�)

 (٧٨ - ٧٩ Á كر�ما� �لصا0قني، �خلز�ئن �لر�حانية �٧)

املتنـصـُر الكافـر  يقـول  مـا  فـَدْع 

مُْتِمـُر كأنـَي  األحلـى  ِذكـره  ومـن 

وتُغفَـُر تَْنــج   اهللا   رسـوَل   ـد   وقلـِّ

املتخـيَّـُر املصطـفـى  األنـام   إمـاُم 



”يا رسول اهللا 

امض ملا أراك اهللا فنحن معك“
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� حياO نÑ �إلسالJ  � كتاm مفتو� كلما eثت n 8< جزH منه جتد فيه تفاصيل 
تثa �الهتماJ �¡لب �للب. �� ¯د³ �8 مت تسجيل �قائع حياO نÑ �8 حياO َمعلم 
 n OQلغز�� Pلرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذ� Oسني، مثل حياQخر تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد��
�حلقائق ��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرO، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه 
حني تتم �Q0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثPa فينا حياO �لرسو/ � من 

�إلميا� ��حلب �لغامر ��لتقَو�، ال مياثلها فيه حياO 8< شخص �خر.

 n لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح� Kلغامضة �ل¾ ال يعر� Oحليا� �
 
 ،Oaتظل صعوبا� �لغمو¼، �ظلما� �حل .
بث �إلقنا� �\�Q �لثقة n قلوm من يتبع 8صحاֲדا. 
 aلرسو/ �، تث� Oلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Oلكن �حليا� .mلقلو� n خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من z تثّبت �القتنا�. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�H عليها، فمن �ملحتم �8 جتذm حياO �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاm �تقدير، �تثa فينا كل 
عز�\ �
كباQ �توقa، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاÒQ 8هم مالمح هذ� �لكتاm �لقيم �لذ� ستطالعه عC حلقا� n هذP �لز��ية. 
��جلدير بالذكر n هذ� �ملقاJ 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�\� حلياO كحياO �لرسو/ 
�، �ل¾ كانت ��ضحة كالكتاm �ملفتو�، �شديدO �لثر�H مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد�³. 
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حÊ هذP �للمحة sا �\� �ثقل. حيث 8نه � كا� ميا�Q ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياQسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّرK عليه.


� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال�Q� Jجعه ثلة  mنقل هذ� �لكتا Kلقد حصل شر
من 8بناH �جلماعة �ملتضلعني n �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثا½ حلضرO �إلماJ �ملهد< �

حيا� محمد �  (٧)

ملهاcة   �يستعد� مكة  مشركو 
�ملدينة

 �8 لألحد�³  �لّسر0  هذ�  من  يتضح 
 .
هد�H عد��O مكة كا� 8مًر� مؤقًتا، 
 Kمكة يستعد�� الستئنا O0كا� سا
8خذ  لقد   .Jإلسال� على   Jجوs�
�لذين   Hهؤال على  �لر�حلو�   Hلزعما�
 �8 مغلظة  مو�ثيق  بعدهم  من  بقو� 
� مد�  �لرسو/   Oيظلو� على عد��
��ستنهضوهم  ��ستنفر�هم   ،Oحليا�
�قد  8تباعه.  �ضّد   Pضّد  mللحر
حّر¼ مشركو مكة 8هَل �ملدينة على 
ْ�ل �لسال� ضد �ملسلمني �طْر0هم 
 Jجوsبا 8نذ�Qهم  كما  �ملدينة،  من 
��ستعبا0  Qجاsم  �قتل  �ملدينة،  على 
فلو   .mملطلو� يفعلو�   �  �
 نساHهم 
كا� �لرسو/ � قد تنّحى جانًبا �� 
يفعل شيًئا للدفا� عن �ملدينة، لكا� 
 .Jحق مسؤ�ليا� جسا n àفّر قد 
�لذلك فقد 8ّسس �لرسو/ � نظاًما 
§موعا�  فأQسل  لالستطال�، 
حو/  Æتلفة  8ماكن   �
 �لنا�  من 
�ستعد�0  عالما�   Kليتعّر مكة 
�قت  �منذ   .mللحر مكة  مشركي 
�حلو�³0  بعض  تقع  كانت  آلخر، 
 Pهذ بني   @Qملعا�� ��الشتباكا� 

�ملجموعا� �بني 8هل مكة.
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يقو/ �لُكّتاm �أل�Qبيو� 
ّ� �لنÑّ هو 
�ألحد�³،   Pهذ  OQشر� 8شعل  �لذ< 
�ل¾   mحلر� عن  �ملسؤ�/  فهو   �.
�
 Cُيعت فهو  �لذ�  .لك،  بعد  جنمت 
ثالثة  8مامنا  �لكن  �ملعتد<.   Kلطر�
عشر عاًما من طغيا� 8هل مكة، �من 
�ملدينة  8هل   Hالستعد� مكائدهم   z
 Jجوsبا ��لتهديد  �ملسلمني،  على 
ملن  ميكن  �ال  نفسها.  �ملدينة  على 
يّتهم   �8 عينيه  يضع كل هذ� نصب 

شعا/  عن  باملسؤ�لية   � �لرسو/ 
�8 يرسل بعض  
.� �ضطر � .mحلر�
عن  0فا�  فهذ�  لالستطال�،  �لسر�يا 
من  عاًما  عشر  ثالثة   �ّ
 �لنفس. 
�لطغيا� ��الضطها0 ��لقتل ��لتعذيب 
�ملسلمو�  يّتخذ  أل�  كافية  كانت 
8نفسهم،  عن  للدفا�  �لوسائل  كافة 
8هل  �بني  بينهم   mحلر� نشبت   �.
�
مكة فإ� �ملسؤ�لية ال تقع على عاتق 

�ملسلمني n .لك.
 mتعلن �حلر Jألمم �ملسيحية �ليو� �ّ

ألسباá08 m ��8هن كث�aً من .لك، 
مكة  8هل  �Qتكبه  ما  نصف   �8 �لو 
 n بلد  �Qتكبه  قد  �ملسلمني  ضد 
لوجد��  �لغربية،   mلشعو� 8حد  حق 
لشّن  يدفعهم  �لذ<   nلكا�  QCمل� فيه 
 n شعب Jبسببه؛ فحني يقو mحلر�

��لتعبئة  ��لتخطيط   aبالتدب ما  بلد 
�خر،  شعب  على   Hللقضا �لشاملة 
�خر  شعًبا  ما  شعٌب  ُيرغم  �حني 
يعطى  8ال   ،PQ0يا من  �خلر��  على 
�حلرm؟  شّن   n �حلق  للضحايا  هذ� 
 �

ّ� �ملسلمني � يكونو� n حاجة 
سبب 
ضاn لشّن �حلرm على مكة 
بعد �8 �ضطرهم 8هلها للخر�� منها 

� �ملدينة. �Qغم .لك فإّ�  Oجرs��
�لرسو/ � � يعلن �حلرm. لقد 8ظهر 
�لدفاعية  8نشطته  �قصر كل  تساً%ا، 
�ستمر  بينما  فقط،  �الستطال�  على 
�ملسلمني  قلق   OQثا
  n مكة  8هل 
�ملدينة  8هل  �حّرضو�  
\عاجهم، �
 n ضّدهم، �تدّخلو� فمنعوهم حقهم
 ،O0طر& قو�فلهم �ملعتا ��aحلج، �غ�
�ملحيطة  �لقبائل   n يندّسو�  �بد��8 

باملدينة �¯ّرضو¸م ضد �ملسلمني.
 Qصا �هكذ�  �ملدينة،   Jسال �ִדّد0 
��جًبا ��ضًحا على �ملسلمني �8 يقبلو� 
كا�  �لذ<   mحلر� حتّد<  �لتحّد<، 
8هل مكة يطرحونه طيلة Q8بعة عشر 
 Kلظر��  Pهذ �حتت  كاملة،  عاًما 
��ملالبسا� ال ميكن لعاقل �8 ينا\� 

n حق �ملسلمني �8 يقبلو� �لتحّد<.
 n مشغوًال  �لرسو/  كا�  �بينما 
يهمل   � فإنه  �الستطال�،  8عما/ 

�ليومية  �الحتياجا�  بتلبية   Jالهتما�
�لعا0ية ��لضر���Q �لر�حانية ألتباعه 
فيها غالبية عظمى  �ملدينة. �كا�   n
من �لسكا� قد صا��Q مسلمني ظاهًر� 
�باطًنا، �بعضهم 8ظهر �إلسالJ فقط 
يؤّسس   � �لرسو/  �بد8  يز0.   ��
 n للحكومة  �إلسالمي  �لشكل 

�ملدينة.
 mلعر� كا�   ،fخلو��  Jأليا�  n�  
¯سمو� نز�عاִדم بالسيف �8 بالعنف. 
�قد 08خل �لرسو/ � نظاJ �لتقاضي، 
�ل¾  �لدعا��   n للنظر  Oلقضا� فعني 
يقيمها �ألفر�0 �8 �ملجموعا� بعضهم 
�لقاضي   Qُيصد  � �ما  �آلخر.  ضد 
 Cُتعت فال  �لدعَو�  بصحة  
عالًنا 
كا�  �ملاضي   n� بعد.  قائمة  �لتهمة 
فا¡ذ  �لذهنية،  �ملهن   ��Q0يز  mلعر�
�ألمية  ملحو  خطو��   � �لرسو/ 

شاعة �لرغبة n �لتعليم، �طلب ممن �
ُيعلمو�   �8 ��لكتابة   OHلقر�� °يد�� 
¸اية  ��ضع  �لفنو�.   Pهذ �آلخرين 
�لقو�عد  ��لقسوO، كما فر¼  للظلم 
 Hتصّد& �ألغنيا� .Hحلفظ حقو& �لنسا
�حتسني   Hلفقر�� حاجا�  8جل  من 
للمدينة.  �الجتماعية   Oحليا� مستو� 
�الستغال/،  من  �لعما/  �اية  �متت 
�ُ�ضعت �لتد�بa حلفظ حقو& �لوQثة 



... مت إجراء إحصاء للسكان. وُمّهدت الطرق والدروب 
لالحتفاظ  الالزمة  اخلطوات  وا�ذت  توسيعها،  ومت 
بنظافتها. وباختصار، فإن العرب البدائيني، وألول مرة 
k تار�هم، بدأوا �طون على دْرب التهذيب والتمّدن.

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

١٤

 Hألمنا� �تعيني  �ليتامى  من   Hلضعفا�
تسجيل  �بد8  8مو�sم.  �على  عليهم 
على  ��لتأكيد  بالكتابة،  �لقر�¼ 
بالعهو0.   Hللوفا �لقصَو�  �ألÚية 
معاملة   n �لتجا�\��   Hلغا
 مت  كما 
�لعبيد، �تَوّجه �الهتماJ بأموQ �لنظافة 
مت  كما  �لعامة،  ��لصحة  �لشخصية 
�ُمّهد�  للسكا�.   Hحصا
  Hجر�

توسيعها،  �مت   m�Qلد�� �لطر& 
 âذ� �خلطو�� �لال\مة لالحتفا¡��
 mلعر� فإ�   ،Qباختصا� بنظافتها. 
تاºQهم،   n  Oمر �أل�/  �لبد�ئيني، 
�لتهذيب   mQْ0 على  ºطو�  بد��8 

��لتمّد�.

غــز�e بــد�
8جل  من  يستعد��  مكة  8هل  كا� 
�لرسو/  �كا�   ،mحلر� ترتيبا� 
�لترتيبا�  8جل �ضع  � ºطط من 
�لعملية �
QساH �لقو�عد �سن �لقو�نني 
�ل¾ لن تفيد §تمعه �جيله �خلاÁ من 
�إلنسانية  تفيد  بل  فحسب،   mلعر�
�لتاQيخ. �هكذ�  كلها، �على مد� 
 HساQطط إلº � /بينما كا� �لرسو
 Oللحيا منهًجا  يضع  �لذ<  �لقانو� 
يكو� كفيًال أل� °لب �لسالJ لقومه 
طريق  للجميع  �يفتح  �لآلخرين، 

�ملجد ��لتقدJ، كا� 8عد��P من 8هل 
مكة على �لعكس من .لك ºططو� 
 Hمن 8جل حتطيم .لك �ملنهج، ��لقضا
على .لك �لقانو�. �قد ترتبت على 
ã8ر�  �تد�عيا�،  نتائج  خططهم 

.Qمعركة بد n رִדاã
كا� قد مّر على �sجرã Oانية عشر 
 �8Q على  سفيا�  8بو  �كا�  شهًر�. 
قافلة جتاQية عائدO من �لشاJ. �حتت 
مظلة �الحتجا� eماية هذP �لقافلة، 
 ��Qحشد 8هل مكة جيًشا ضخًما �قر
�لرسو/   Kعر� �ملدينة.   �
  Paتسي
 PHجا� �الستعد���0،   Pֲדذ  �
قد  �لوقت   �8 تعا�  �هللا  من  �لوحي 
حا� لسد�0 �لَدْين 
� �لعد� �بنفس 
من   � �لرسو/  خر�  �لطريقة. 
 �� 8صحابه،  من  عد0  �معه  �ملدينة 
ما  �أل���  هذ�   Êيعلم ح 8حد  يكن 

.� كانت هذP �لفئة �ملسلمة ستلَقى 
�جليش   �8  Jلشا� من   Oلعائد� �لقافلة 

�لقاJ0 من مكة، �كا� عد0 �ملسلمني 
حو�f �لثالãائة.

� تكن �لقو�فل n تلك �ألياJ تقتصر 
بل  بالبضائع،  �ملحّملة  �إلبل  على 
8يًضا جنو�0ً مسلحني  كانت تشمل 
خال/  �يصحبو¸ا  �لقافلة  ¯رسو� 
Qحلتها. �عندما �شتد �لتَوّتر بني 8هل 
 O0سا 8خذ  �ملدينة،  �مسلمي  مكة 
لتسليح  خاصة  عناية  ُيولو�  مكة 
�سّجلت  للقو�فل.  �ملر�فقة   Oلقو�
هنا@   �8 حقيقة  �لتاºQية  �لوثائق 
قافلتني 8خريني مّرتا على هذ� �لطريق 
�حلر�  عد0  �بلغ   ،Oaقص  Oفتر قبل 
�ملر�فقني n ��حدO منهما مائ¾ Qجل 

مسلح، �n �ألخر� ثالãائة.
نظن..   �8 خاطئ  الفتر�¼  
نه �
 �8 �ملسيحيو�..   mلكّتا� يفعل  كما 
من  ثالãائة  معه  8خذ   � �لرسو/ 
8تباعه �توّجه ֲדم ليهاجم قافلة جتاQية 
ال تر�فقها قوO للدفا�؛ فإ� هذ� ظن 
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�لصحة.  من  8سا�  له  �ليس  فاسد 
فتلك �لقافلة �لقا0مة من �لشاJ كانت 
ضخمة، �بالنظر 
� حجمها �حجم 
�لقو�فل  تر�فق  �ل¾  �ملسلحة  �حلر�سة 
�ألخر�، كا� من �ملتوقع �8 تكو� 
 Oaكب  Oقو حر�سة   n �لقافلة  تلك 
تتر��� بني Q8بعمائة ä �8سمائة من 

�حلر�� �ملسلحني �ملر�فقني sا. 
فئة  بأ�  �لزعم  �لبالغ  �لظلم  ملن  
نه �
ثالãائة  قو�مها  �ملسلمني،  من  قليلة 
خرجو�  قد  �لتسليح،   Hضعفا فر0 
�سلب  ملها�ة   � �لرسو/   O0بقيا
 �
  .Pكهذ �لتسليح   Oجيد قافلة 
 Jإلسال� على  �ملتحاملني   aتفك هذ� 
 Hسو سَو�  يضمر��  ال  �لذين 
منطق.   �8 عقل   aبغ �ملتعّمد  �لنية 
خر�  قد  �ملسلمني  Qهط  كا�  �لو 
فقط،  �حدها  �لقافلة   Pهذ ملو�جهة 
فإ� مغامرִדم ميكن �8 توصف بأ¸ا 
مغامرO حرm؛ مع 8¸ا كانت حرًبا 
0فاعية. �سبب �عتباQها مغامرO؛ هو 
قلة عد0 �ملسلمني �ضعف تسليحهم 
 O0مقابل ضخامة عد0 8هل مكة �جْو
تسليحهم، ��ستعد�0هم �لطويل لشّن 

�لعد��� على �ملسلمني n �ملدينة. 
�ل¾   Kلظر��  �
 �حلقيقة،   n�
من  �لقليلة  �لفئة   Pهذ فيها  خرجت 

�كما  خطًر�.  8شد  كانت  �ملسلمني 
ما  يعرفو�  يكونو�   � فإ¸م  8سلفنا، 

.� كانو� سيلقو� �لقافلة �لعائدO من 
�لشاJ8 J سيضطر�� ملو�جهة �جليش 
 Kدs� ضو�� Jمن مكة. �عد J0لقا�
�ليقني"   Jحالة "عد �
 �0ّ8 8مامهم 

ليها �لقر�� �ملجيد، �كا�  Qل¾ 8شا�
�ترجع  �ألمرْين.  يتوقعو�   �8 عليهم 
ظل   n للمدينة  �ملسلمني   OQ0مغا

� �طمئنا¸م  Pليقني هذ�  Jحالة عد
�لذ<  �لصا0&  
خالصهم � باإلميا� 
على   ��Q�8 صا �بعد  له.  ال حد�0 
�لرسو/  8خCهم  �ملدينة،  من  مسافة 
 J08¸م مالقو �جليش �لضخم �لقا �
من مكة بدًال من �لقافلة �لقا0مة من 

 .Jلشا�
تتعلق  8نباH متضاQبة  �ملسلمني  بلغت 
للحقيقة  �8قرֲדا  مكة،  جيش  eجم 
من  كلهم  بألف،  �لعد0  ¯ّد0  كا� 
�ملقاتلني �ملجهزين بالسال� ��ملدQبني 
على فنو� �حلرm. �كا� �لعد0 �لذ< 
ثالãائة  يبلغ   � �لرسو/  صحب 
 ��aال، منهم كث
�ثالثة عشر ليس 
�8غلبهم  تدQيب،  �ال   OCخ بال 
 Oجلمهر� �كانت  �لتسليح،  ضعيف 
8قد�مهم  على  ميشو�  منهم   �Cلك�
�8 %مولو� على 
بل، �ليس عندهم 

�يًعا سو� فرسني. 
�ل¾  �لقليلة  �لفئة   Pهذ �ضطر�  لقد 
 mحلر� 8سلحة   �
 تفتقر  كانت 
تبلغ   Oقّو مو�جهة   �
 �لقتا/   OCخ�
 n تتكّو�  �لعد0،   n 8مثاsا  ثالثة 
 >�.َ مدQّبني  مقاتلني  من  غالبيتها 

نه ملن �لو�ضح متاًما � .OCحنكة �خ
�8 �¡ا. قر�Q ֲדذP �ملو�جهة كا� 8كثر 
�لقر���Q �ل¾ مت �¡ا.ها على �إلطال& 
n خطوQִדا على مد� �لتاQيخ كله. 
�كا� �لرسو/ � من �حلكمة eيث 
يتأكد �8 ال يشتر@ 8حد n �ملعركة 
 ��0  �8 سابق،  علم   aبغ �لقا0مة 
صميم  من  نابعة  مو�فقته  تكو�   �8
8صحابه   Cفأخ  .Oحلر� 
0�Qته � قلبه 
يو�جهو�  يعو��0   � 8¸م  بوضو� 
جيش  هو  بل  �لقافلة،   Hلقا �حتما/ 
 .OQملشو� �لنا�  �سأ/  �آل�،  مكة 
�قاJ �لو�حد تلَو �آلخر من �ملهاجرين 
�الHهم   � للرسو/  يؤكد�� 
�لقتا/  على  �تصميمهم  ��اسهم 
ضد جيش مكة، �لذ< جاH ليهاجم 
�بيوִדم.  �طنهم   n �ملدينة  مسلمي 
�كّرQ �لرسو/ � طلب �ملشوOQ بعد 
��حد من   �
 فيها  يستمع   Oمر كل 
8هل  من   Qألنصا� �كا�  �ملهاجرين. 
�ملدينة صامتني حÊ �آل�، فاملعتد�� 
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 Jبط �لد��Q كانو� من مكة، �تربطهم
بكثa من هؤالH �ملهاجرين �لذين كانو� 
يشكلو� جز�Hً من هذP �لفئة �لقليلة. 
شيًئا  يقولو�   �8  Qألنصا� خشي  �قد 
قد °ر� مشاعر 
خو�¸م �ملهاجرين، 
لقتا/  
.� 8ظهر�� Qغبتهم ��استهم 

8هل مكة. 
z قا/ Qسو/ �هللا �: "8ش��a علّي 
 ،Qألنصا� يقصد  �كا�  �لنا�"،  8يها 
قالو�  بالعقبة   Pبايعو �.لك 8¸م حني 
.متك  من   Hبر� 
نا  �هللا  Qسو/  يا 
�صلت  فإ.�  0ياQنا،   �
 تصل   Êح
مننع  مما  مننعنك  .متنا   n فأنت  
لينا 
منه 8بناHنا �نساHنا. فكا� Qسو/ �هللا 
� يتخّوK 8ال يكو� �ألنصاQ ير�� 

ال ممن Ú0ه باملدينة  P8ّ� عليهم نصر
 a�8 ليس عليهم �8 يس� ،P�ّمن عد
�لكن  بال0هم.  من  عد�   �
 ֲדم 
 Qتكر� على  �هللا  Qسو/  8صّر  عندما 
طلب �ملشوOQ، قا/ له سعد بن معا. 
Qسو/  يا  تريدنا  لكأنك  "��هللا   :�
�هللا؟". قا/: "8جل". قا/: "لقد �منا 
بك �صدقنا@، �شهدنا �8 ما جئت 
.لك  على  �8عطينا@  �حلق،  هو  به 
فامض  ��لطاعة.  �مو�ثيقنا  عهو0نا 
يا Qسو/ �هللا ملا �0Q8 فنحن معك، 
�ستعرضت  لو  باحلق  بعثك  فو�لذ< 

بنا هذ� �لبحر فخضته خلضناP معك، 
 Pجل ��حد. �ما نكرQ ما ¡لف منا
لُصُبٌر  
نَّا  غًد�.  عدّ�نا  بنا  تلَقى   �8
�هللا  لعل   .Hللقا�  n &ٌُصُد  mحلر� n
يريك مّنا ما تقر به". �قاJ 8يًضا من 
�ألنصاQ �ملقد�0 بن عمر� � فقا/: 
"يا Qسو/ �هللا �مض ملا �Q8@ �هللا فنحن 
معك. ��هللا ال نقو/ لك كما قالت 
بنو 
سر�ئيل ملوسى �.هب 8نت �Qبك 
فقاتال 
نا ههنا قاعد��، �لكن �.هب 
8نت �Qبك فقاتال 
نَّا معكما مقاتلو�. 
 �
فو�لذ< بعثك باحلق لو سر� بنا 

8حدهم  خانه   .
 �ملو�قف،  8حر�   n
 P8نكر�  ،aحق مبلغ   Hلقا �8سلمه 
�آلخر �صّب عليه �للعنا�، بينما ال. 
�لباقو� بالفر�n Q ساعة �لعسرO. 8ما 
�ملسلمو� من �ألنصاn Q �ملدينة �لذين 
خرجو� مع Qسو/ �هللا �، فلم يكن 
 Jقد مضى على صحبتهم له سو� عا
تلك  بلغو�  فقد  .لك  �مع  �نصف، 
�لقّوO �ل¾ ال مثيل sا n عا� �إلميا�، 
eيث لو 8مرهم �لرسو/ � �8 يلقو� 
لكانو�  �لبحر  خضّم   n بأنفسهم 
طْو� 8مرP ��0 8ّ< تر00. لقد حصل 

�0نه  من  معك  جلالدنا  �لغما0  بر@ 
 mكتا  >Qلبخا� (�نظر  تبلغه".   Êح

.(Jملغا\�، ��بن هشا�
�حلب   ��Q هي  تلك  كانت 
�ملسلمو�  8ظهرها  �ل¾  ��لتضحية 
 n مثيل  sا  يوجد   � ��ل¾  �ُألَ�/، 
سابًقا  .كرنا  لقد  كله.  �لعا�  تاQيخ 
�كيف   ،� موسى   m8صحا َمَثل 
Qفضو� قتا/ �لعد�. �هكذ� كا� حا/ 
 Pتركو �لذين   ،� �ملسيح  حو�Qيي 

�لرسو/ � على �ملشوOQ �ل¾ طلبها، 
 n شك   á08 لديه  يكن   � �لكنه 
لقد  8تباعه �صد& 
خالصهم.  حب 
طلب �ملشوOQ ليغربل منهم �لضعيف 
من  �ملهاجرين  فوجد  بعيًد�،  �يقصيه 
8هل مكة، ��ألنصاQ من 8هل �ملدينة، 
 aلتعب�  n �آلخر   >Qيبا منهم  �كل 
قد  �كالÚا  ��لتضحية،  �حلب  عن 
صّمم 8ال يوf �لعد� 0برP، حÊ �لو 
�لعد0 8ضعاًفا   n لعد� يفوقهم� كا� 

معك.  فنحن  اهللا  أراك  ملا  امض  اهللا  رسول  "يا 
ملوسى  إسرائيل  بنو  قالت  كما  لك  نقول  ال  واهللا 
..... قاعدون  ههنا  إنا  فقاتال  وربك  أنت  اذهب 
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 n  �aًكث منهم  8فضل  �كا�  ثالثة، 
 OCخ منهم  �8شد  ��لعتا0،  �لسال� 
بفنو� �لقتا/. لقد �ضعو� كل ثقتهم 
n �عد �هللا جل جالله، �8ظهر كل 
عظمة  مًعا  ��ملهاجرين   Qألنصا� من 
��Q8حهم  تقديرهم لإلسالJ، �قّدمو� 

�مهجهم للدفا� عنه. 
حتّقق   �8 بعد   � �لرسو/   Jتقد�
مكة  مسلمي  من  كل   Áخال
 من 
 ،�Qًبلغ مكاًنا يسمى بد Êملدينة، ح��
�8مر  صحابته  8حد   OQمبشو فأخذ 
 .Qبد Hجاله �8 يعسكر�� قريًبا من ماQ
 Pمليا�  Qمصد بتأمني  �ملسلمو�   Jقا�
هذ�، غa �8 منطقة �ألQ¼ �ل¾ كانو� 
عليها  تثبت  ال  Qملية  كانت  عليها 
 ��Qحني تقتضي �ملعركة �ملنا� Jألقد��
قلقهم  �لصحابة  �لرجا/، �8ظهر  بني 
 mيشو �لذ<  �لعيب  sذ�  �لطبيعي 
�ملكا�، �شاQكهم �لرسو/ � �لقلق، 

فأمضى �لليل كله يدعو Qبه:
 �
�للهم  "�للهم 8جنز f ما �عدت·. 
 Jلعصابة من 8هل �إلسال�  Pִדلك هذ
(�Qجع  8بًد�"   ¼Qأل�  n تعبد  ال 

.(>Cلط�
gع �هللا تعا� تضر� نبّيه، �نز/ �ملطر 
�لرملي من   Hلليل، فأصبح �جلز�  H8ثنا
�ملسلمو�  يشغله  كا�  �لذ<  �مليد�� 

�آلخر   Hجلز� 8ما  �متماسًكا،  Qطًبا 
طينيًّا  فأصبح  �لعد�  به  نز/  �لذ< 
مكة  8هل  من   Hألعد�� �لعل  \لًقا. 
 Hجلز� �جلزH �تركو�  �ختا��Q هذ�  قد 
�لرملي للمسلمني عمًد�، أل� عيو¸م 
�خلبOa فّضلت �ألQ¼ �جلافة لتسهيل 
�هللا  �لكن  ��لفرسا�.   Oملشا� حركة 
قلب عليهم �لطا�لة n �لوقت �لدقيق 
�لرملية  �ملنطقة  تصلبت  لقد  �ملحكم. 
�ل¾ كا� عليها �ملسلمو� بفعل �ملطر 
�ل¾  �لصلبة  �ملنطقة  �8ْ�حلت  ليًال، 
كا� عليها 8هل مكة �صا�Q مزلقة 
تلّقى Qسو/  �لليل،  لألقد�J. �خال/ 
�هللا 
شاOQ من Qبه سبحانه �تعا� �8 
�HQًسا مهّمة من Qجا/ �لعدّ� ستلَقى 
 Hاgبأ 
ليه  �8ُحي  لقد  بل  حتفها. 
�ألشخاÁ، ��8ُحي 
ليه باملو�ضع �ل¾ 
سيلقو� فيها مصرعهم. �لقد هلكو� 
كما gاهم �، �سقطو� حيث سبق 

�8خC به. 
�عندما �Q�0 �ملعركة .�ִדا، 8ظهر� 

 OQلفئة �لقليلة من �ملسلمني جسا� Pهذ
عجيبة �تفانًيا �Qئًعا. �لتوضيح .لك، 
نكتفي بذكر حا0ثة ��حدO، حدثت 
عبد  �يسمى  �ملسلمني   O0قا ألحد 
8حد  �هو  �؛   Kعو بن  �لر�ن 
�جلنو0  من  ���حد  مكة،  سا��0 
�لقليلني n جيش �ملسلمني �لذين sم 
بد�8  �عندما  �لقتا/.  بفنو�   OCخ
 �aاله لå� ملعركة، �لتفت عن ميينه�
°د  فلم  لديه،  �ل¾   Oملساند� نو� 
لدهشته سو� فتَيني حديثي �لسن من 
 �
لنفسه: " قلبه �قا/   &ّ0 .Qألنصا�
تا� عوًنا على جانبيه، �8نا  كّل قائد̄ 
8حَو� 
� �لعْو� n يومي هذ�، �لكن 
ليس لدّ< 
ال َفَتَيا� عدميا �خلOC، فما.� 
�لر�ن  عبد  كا0  �ما  ֲדما"؟  8فعل 
 Êهذ�، ح �لنفس  من حديث  ينتهي 

ليه  فما/  كوَعه،  �لفتيني  8حُد  ملس 
 :Êفقا/ �لف ،Êليسمع ما ُيسّر به �لف
"يا عّم، Q8½ 8با جهل". �ير�< عبد 
�لر�ن �لقصة فيقو/: "قلت، يا �بن 

من  اآلخر  تلَو  الواحد  وقام  املشورة.  الناس  وسأل 
وIاسهم  والءهم   � للرسول  يؤكدون  املهاجرين 
الذي  مكة،  جيش  ضد  القتال  على  وتصميمهم 
وبيوتهم.  وطنهم   k املدينة  مسلمي  ليهاجم  جاء 
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 �C8خي فما.� تصنع به؟". قا/: "8ُخ
8نه يسّب Qسو/ �هللا، فو�لذ< نفسي 
سو�0<   &Qيفا ال  8Qيته  لئن   ،Pبيد
منا"،  �ألعجل  ميو�   Êح  P0سو�
فتعجبت لذلك. �غمز½ �آلخر فقا/ 
 �
 نظر�   �8 8نشب  فلم  مثلها.   f
æ8 جهل °و/ n �لنا�. فقلت: "8ال 
تريا�، هذ� صاحبكما �لذ< تسأال½ 
�لر�ن  عبد  sما   Q8شا� عنه". 
بالسال�،  مدّجج  Qجل   �
 بإصبعه 
�لصفوK، ¯يطه حر�  يقف خلف 
 �
شاهربن سيوفهم من جانبيه. �ما 
 Qل¾ 8شا� �لر�ن 8صبعه  خفض عبد 
 Kعلى صفو �لفتيا�  �نقض   Êֲדا ح
 �
 متجهني  �لنسر  سرعة   n �لعد� 
�كا�  كالصاعقة،  �ملنشو0  هدفهما 
�sجوJ مفاجًئا 8.هل �جلنو0 ��حلر�سة 
�لفتيني،  فها�و�  جهل   æبأ �ملحيطة 
�فقد 8حدÚا .�Qعه، غa �8 .لك � 
يوهن منهما �� يثنهما عن عزمهما، 
فها�ا 8با جهل بعنف ساحق، �سقط 
�لكبa على �ألQ¼ مصاًبا  قائد مّكة 
مقتًال.  منه  8صابت   Oaخط ªر�� 
�من هذP �لر�� �لعالية من �لتصميم 
��إلصر�Q �ل¾ كانت متأل قلÑْ هذْين 
�لصبيني، ميكن للمرH �8 يدQ@ مد� 
صحابة  به  شعر  �لذ<  �لعميق  �لتأثر 

 ،aلكب�� منهم   aلصغ�  ،� �لرسو/ 
��لتعذيب  �لفظيع،  بأخباQ �الضطها0 
�هللا  له Qسو/  تعّر¼  �لذ<  �لوحشي 

�8تباعه.
 n فقط  �لتعذيب  هذ�  عن  نقر8  
ننا 
�لتاQيخ، �مع .لك نتأثر بعمق، �لكن 
مسلمي �ملدينة gعو� �لوقائع من شهو0 
�ملماQسا�  عن  حكو�  �لذين  �لعيا� 
نتخّيل   �8 �لعديدO، �ميكننا  �لوحشية 

خو�¸م.   Oمبعانا 8حّسو�  كيف  جيًد� 
لقد gعو� عن �حشية �ملشركني من 
8هل مكة من ناحية، �من ناحية 8خر� 
 PCص�  � �لرسو/  حلم  عن  gعو� 
عليهم، فال عجب �8 كا� تصميمهم 
�ل¾  للجر�ئم  يقتّصو�  كي  بالًغا، 
�Qُتكبت n حق �لرسو/ � ��ملسلمني 
�لضعفاn H مكة. لقد �نتظر�� �لفرصة 
�لساçة ليخ��C 8هل مكة �لذين عذبو� 
ينـتقمو�   � �ملسلمني   �8 �ملسلمني، 
منهم ليس بسبب عجزهم عن .لك، 
�لكن بسبب �8 �هللا تعا� � يكن قد 

s �.8م بعد. 
 �ميكن �8 نتصّوQ مد� شدO تصميم 
على  �ملسلمة   Oaلصغ�  Oلقّو�  Pهذ
8خر�.  من حا0ثة  �ملستميت  �لقتا/ 
Q8سل  �لقتا/،  ينشب   �8 فقبل 
�كا�  �لبد�،   O0قا 8حد  جهل  8بو 
جهة   �
 �جلمحي،  �هب  بن   aُعم
لعد0هم.  بتقدير  له   Ôليأ �ملسلمني 
عد0   �8  PC8خ� �لقائد  .لك  فعا0 
يزيد��.   �8 ثالãائة  كا�  �ملسلمني 
�8تباعه،  جهل  8با   Qلسر�� �مأل 
�ظنو� �8 �ملسلمني سيكونو� فريسة 
8كمل  �لبَد�<  �لقائد  �لكن  سهلة. 
8ال  نصيح¾  "�لكن  فقا/:  حديثه 
تقاتلو� هؤالH �لقوJ. أل� كل ��حد 
 Q8 � ½
منهم قد جاH يتم¹ �ملو�، 
Qجاًال، بل 8Qيت �ملو� %موًال على 
ظهوQ �إلبل"، �8 كما جاn H �ألثر 
حتمل   mيثر "نو�ضح  قا/:  8نه  عنه 
�ملنايا" * (�لطC< ��بن هشاJ). �لقد 
صد& حد� �لقائد �لبَد�<، فالذين 

"أُخ¡ت  قال:  به؟".  تصنع  فماذا  أخي  ابن  يا  "قلت، 
رأيته  لئن  بيده،  نفسي  فوالذي  اهللا،  رسول  يسّب  أنه 
منا"  األعجل  ميوت  ح~  سواده  سوادي  يفارق  ال 



١٩

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

هم على �ستعد�0 ملجاֲדة �ملو�، ليس 
من �لسهل �8 ينا/ �ملو� منهم.

نبوeX عظمى حتققت
�قترm موعد �ملعركة، فأطل �لرسو/ 
له  ُنصب  قد  كا�  عريش  من   �

ليصلي فيه، �قا/ معلًنا:
ُبر“ ”َسُيْهَزJُ �َجلْمُع َ�ُيَولُّوَ� �لدُّ

�ل¾ سبق  �لكلما�  كانت هذP هي 
قبل،  من  مكة   n 
ليه  �8حيت   �8
فحني  �ملوقعة.   Pهذ ¡ص  �كانت 
�حلد�0،  8قصى  مكة  �حشية  بلغت 
���Q �ملسلمو� يهاجر�� 
� �ألماكن 
�ل¾ يستطيعو� �8 °د�� فيها �ألما�، 
 fبه �لوحي �لتاQ تلقى �لرسو/ � من

�لذ< تضمنه هذP �آليا�:
ُبو�  ﴿َ�َلَقْد َجاHَ �َ/ ِفْرَعْوَ� �لنُُّذQُ * َكذَّ
َعِزيٍز  8َْخَذ  َفَأَخْذَناُهْم  ُكلَِّها  ِبآَياِتَنا 
�8ُلَِئُكْم  ِمْن  َخْيٌر  8َُكفَّاQُُكْم   *  Qٍُمْقَتِد
َيُقوُلوَ�   Jْ8َ �لزُُّبِر *  ِفي   OٌHََبَر� َلُكْم   Jْ8َ
�َجلْمُع   Jَُسُيْهَز* ُمْنَتِصٌر  َجِميٌع  َنْحُن 
اَعُة َمْوِعُدُهْم  ُبَر * َبِل �لسَّ َ�ُيَولُّوَ� �لدُّ
اَعُة 0ْ8ََهى 8َ�ََمرُّ * ِ
�َّ �ْلُمْجِرِمَني  َ��لسَّ

ُيْسَحُبوَ�   Jََيْو  * َ�ُسُعٍر  َضالٍ/  ِفي 
َمسَّ  ُ.�ُقو�  ُ�ُجوِهِهْم  َعَلى   Qِلنَّا� ِفي 

َسَقَر﴾ (�لقمر:٤٢-٤٩)
�لقمر،   OQسو من   Hجز �آليا�   Pهذ
لكل  طبًقا   OQلسو�  Pهذ نزلت  �قد 
�ملفسر��  �حّد0  مكة،   n �لر��يا� 
فيه  نزلت  �لذ<  �لتاQيخ  �ملسلمو� 
بني �لسنة �خلامسة ��لعاشرO من بعثة 
�لرسو/ �، 8< بثال³ سنو�� قبل 
�sجرO من مكة 
� �ملدينة، ��الحتما/ 
 .Oجرs� ا½ سنو�� قبلã هو mألقر�
هذ�  مع  �أل�Qبيو�  �لباحثو�  �يتفق 
 OQير� "نولدكه" �8 �لسو .
�لر8<، 
كلها نزلت بعد �لسنة �خلامسة للبعثة، 
�لكن ِ�يِر< ير� هذ� �لتاQيخ مبكًر� 
نزلت  قد   OQلسو�  �8 ير�   .
 قليًال، 
قبل  ��لسابعة  �لسا0سة  �لسنة  بني 
يّتفق  �هكذ�  �لبعثة.  بعد   �8  Oجرs�
كل �ملفسرين �ملسلمني �غa �ملسلمني 
 Oجرs� قبل  نزلت   OQلسو�  �8 على 
بعدO سنو��. 
� قيمة �ألنباH �لغيبّية 
�ملذكوn Q �آليا� �لكرمية فو& كل 
 OQشا
 حتمل  فهي  ��ختالK؛  شبهة 
��ضحة 
� ما ºبئه �لقدQ ألهل مكة 
بوضو�   Hجا �قد   ،Qبد معركة   n

ليه.  مْنزلقو�  هم  �لذ<   aملص� نبأ 
�عندما 8طّل �لرسو/ � من �لعريش، 

 n 0Qلو�� Ñكر شر� �لنبأ �لغي. Qكّر
�لسوOQ، �ال بد 8نه قد تلقى من �هللا 
صالته  خال/  �آليا�   Pֲדذ  �aًتذك
فقد  
حد�ها  �بتال�ته  �لعريش،   n
 n O0ّكر صحابته �8 �لساعة �ملوعو.

�لسوOQ قد حانت.
�فعًال كانت �لساعة قد حانت، كما 
 :٢١)  Ñّلن�  Hشعيا
 ֲדا  تنبأ   �8 سبق 
مع  �ملعركة،  بد�8  لقد   .(١٣-١٧
Q0جة  على  يكونو�   � �ملسلمني   �8
�الستعد�0 �ملطلوبة، �Qغم �8 مشركي 
قريش تلقو� �لنصح 8ال يتوQطو� فيها. 
من  عشر  �ثالثة  ثالãائة  هنا@  كا� 
 �� sم   OCخ ال  8غلبهم  �ملسلمني، 
بال  تقريبا  ��يعهم  �لقتا/،  يتعّو��0 
عّدO، يو�جهو� عدً�� يبلغ ثالثة 8مثاsم 
عد�0ً من �جلنو0، كلهم من �ملقاتلني 
لقَي  قالئل  ساعا�   n� �ملتمّرسني. 
�لعديد من \عمائهم �لباQ\ين حتفهم، 
حيث   ،Ñلن�  Hشعيا
 تنبأ  كما  متاًما 
�فّر   ،"Qقيد� §د  كل  "يف¹  قا/: 
تاQًكا  بائسة،  عجلة   n مكة  جيش 

خلفه قتالP �بعض �ألسر�.
عم  �لعبا�،  كا�  �ألسر�  �من   
 O0عا Pلرسو/ � �لذ< كا� يساند�
Q8ُغم  �قد  مكة،   n كا�  عندما 
على �ال×ر�n à جيش مكة، �قتا/ 

*  �لنو�ضح �ع ناضح �هو �لبعa، �يثرm �سم 
�ملدينة �ملنّوOQ قبل �إلسالJ (�ملترجم)
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8بو  هو  �خر   a8س�  .Ñّلن�
�لعاÁ، \�� �بنة �لرسو/ 
8بو  كا�  �لقتلى  �من   .�
جهل، �لقائد �ألعلى جليش 
 �8Q eق  �كا�  مّكة، 

 .Jإلسال� H8عد�
8تى  �لكنه  �لنصر،   Hجا�
�ألحاسيس  من   aبكث معه 
�ملختلطة للرسو/ �. لقد 
�هللا  �عو0  بتحقق  فر� 
�ملتكرOQ خال/ Q8بعة عشر 
 Hجا �عو0  خلت،  عاًما 
.كرها 8يًضا n كتب بعض 
�لكن  �لسابقة،  �أل0يا� 
�ملأ\&  على  �حلز�  8صابه 
مكة،  بأهل  حّل  �لذ< 
�لنهاية  تلك  8شقاها  فما 
�لو  
ليها.  حاsم   /� �ل¾ 
كا� شخص �خر غPa قد 
حقق هذ� �لنصر لقفز فرًحا 
منظر  �لكن   ،�Qًسر��
�لعبا� 8مامه مقيد �ألQجل 
�ليدين 8سا/ �لدمع  مغلو/ 
من عي· �لرسو/ � �من 
 æ8 �ملخلص  صديقه  عني 
بكر �. لقد �8Q عمر � 
.لك �ملنظر 8يًضا، �لكنه � 

 n يستطع �8 يفهم �لسبب
بعد  بكر   æ8�  Ñلن�  Hبكا
�8 حتقق �لنصر. كا� عمر 
متح�aً، �لذ� جتاسر ليسأ/ 
 Hلبكا�  �"  :� �لرسو/ 
�هللا  مّن  �قد  �هللا  يا Qسو/ 
�لعظيم؟  �لنصر  ֲדذ�  عليك 
 Hلبكا� من  البد  كا�  فإ� 
تباكيت   �8 معك،  بكيت 
على �ألقل". فأشاQ �لرسو/ 

� بؤ� �ألسا�Q من  �
�لبؤ�  .لك  مكة،  8هل 
له،  ُيرثى  �لذ<  �لشديد 
فهذ� ما يؤ0ّ< 
ليه عصيا� 

�هللا تعا�. 
 Ñلن�  Hشعيا
 تكلم  لقد 
عد/  عن   �Qًتكر��  �Qًمر�
هذ� �لرسو/ �لعظيم، �لذ< 
معركة  من  ظافًر�  خر� 
مصد�&  ظهر  �قد  قاتلة. 
 n ��ضو�   Hالª .لك 
 H8ثنا  n� �ملناسبة.   Pهذ
�ملدينة، �ستر��   �
 O0لعو�
�لرسو/ � ليلة n �لطريق، 
�ملخلصني  صحابته  �لكن 
جانبيه  على  يتقلب   P�8Q
 .
  ،Jلنو� يستطيع  �ال 

منه   mبالقر �لعبا�  كا� 
�äنو�   .P0قيو  n يرسف 
�8 �لسبب Q8 n& �لرسو/ 
� هو صو� عمه �لعبا� 
�لذ< يئّن على مسمع منه 
 PQباعتبا  O0مشد�  P0قيو�
من  فخّففو�   ،mحر  a8س
عن  ليكف  �لعبا�  �ثا& 
�لرسو/   ��Q� �ألنني. 
كّف   �8 بعد   Jلنو�  n  �

\عاجه.  عن  �لعبا�  8نني 
لكنه بعد قليل ¸ض �سأ/ 
متعجًبا، ِلَم َلْم يعد صو� 
�لعل  مسموًعا؟  �لعبا� 
�لرسو/ � ظن �8 عمه قد 
فقد �لوعي، �لكن �حلر�� 
له  صّرحو�  صحابته  من 
�لعبا�  قيو0  Q8خو�  8¸م 
قليًال كي يستطيع �لرسو/ 
من  قسط  على  �حلصو/ 
�لنوJ. فرفض � �8 ُيظلم 
بالتفرقة  �ألسر�  من  8حد 
�.كر   ،Paغ �بني  بينه 
�لعبا�  كا�   �.
 8نه  sم 
�آلخرين  فإ�  8قربائه،  من 
آلخرين   H8قربا كذلك 
ينبغي  .لك  �على  منهم، 

عليهم �8 يرخو� �لقيو0 عن 
يشّد�ها   �8 �ألسر�  كل 
�لباقني.  مثل  �لعبا�  على 
 Pذs �لصحابة  �ستمع  �قد 
يرخو�   �8  ��Qقر� �للفتة، 
�ألسر�،  كل  عن  �لقيو0 
عاتقهم  على  هم  �حتملو� 
�آلمنة  �حلر�سة  مسؤ�لية 

sم.
8ما عن �ألسر�، فمن كا� 
بينهم من �لقاQئني �لكاتبني 
باستر0�0  �عًد�  نالو�  فقد 
 Oهم عّلمو� عشر �
حريتهم 
�ملهاجرين   H8بنا من  صبية 
�كانت  ��لكتابة،   OHلقر��
هذP فديتهم مقابل �حلرية. 
�8ما �لذين � يكن sم من 
ُ�هبو�  فقد  فديتهم،  يدفع 
سألوها.  عندما  حريتهم 
0فع  8مكنهم  �لذين  �8ما 
�لفدية، فقد نالو� �حلرية بعد 
�بتحرير  عليهم.  ما  0فع 
كل �ألسر� ֲדذP �لطريقة، 
¸اية   � �لرسو/  �ضع 
�ل¾  �لوحشية  للمماQسا� 
 mحلر�  a8س حتّو/  كانت 


� عبد مملو@.
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مَرَحبًا بِهالَِل رَمََضان

وحَنانَـا َرحمـًة  أقَبـَل  َرَمَضـاُن 

سـكينًة لَُدْنـُه  ِمـن  أنَـَزَل  واهللا 

فًـا ـُّ تَزل النِّـداَء  وا  لَبـُّ قـد  واخلَلـُق 

ًال ـُّ وتََذل تُقًـى  نََهاَرُهـُم  َجَعلُـوا 

والهُـدى احملبَّـِة  ِميـالُد  َرَمضـاُن 

تََنزَّلَـْت فيـِه  الرحمـاِن  وفََضائِـُل 

كأنّهـا القلـوب  فـي  غيَنـة  الضَّ تَْنفِـي 

بفَرحـٍة الفضيـَل  الّشـهَر  ويَُتـوُِّج 

َمَكانَـا الهـالُل  َزيََّنـُه  َواألُْفـق 

أََمانَـا الّصائِمـني  نُفـوس  َوقَـَرْت 

بََيانـا الِكَتـاِب  َوحـي  ِمـن  هللا 

قُرآنـا لَْيلِهـم  فـي  َوقِياَمهُـم 

إْحَسـانَا ُرْكَنـه  تَـوَّج  والَبـذُل 

الِعرفانَـا وتَنُشـُر  احلَيـاَة  تََهـُب 

واألضَغانَـا األحقَـاَد  تَعـِرْف  لَـْم 

َزَمانـا األنـاُم  بِـِه  يَُسـرُّ  عيـٌد 

(aلكباب�) O0موسى 8سعد عو 
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�لبال0   n �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  تعلن 
 Oاضر% n 0Q� �0نتها ملا
�لعربية ��لدياQ �ملقدسة 
�لبابا بنديكت �لسا�0 عشر، بابا �لفاتيكا�، ��ل¾ 8لقاها 
حو/  مغالطا�  �تضمنت  �ألملانية،  �جلامعا�  
حد�   n
�إلسالQ� Jسو/ �إلسالJ صلى �هللا عليه �سلم. كما تستنكر 
�ملنصب  متجاهال حساسية  �لبابا،  �لذ< ¸جه  �لنهج  هذ� 
�لعد/  مقتضيا�  �حلائط  بعر¼  �ضاQبا  يشغله،  �لذ< 
 Jمشوهة لإلسال OQألمانة �لعلمية، �عامال على نقل صو��
��جلهلة. �ملتعصبو�  sا   ��Q لطاملا   ،Jإلسال� �لرسو/ 

لقد كانت تصر¯ا� �لبابا n تلك �ملحاضرO �توضيحاته 
8¸ا على Q0جة كبOa من  تبعتها Æيبة لآلما/، كما  �ل¾ 
8سس  \عزعة  من  مزيد  على  تعمل  
¸ا  حيث   ،OQخلطو�
 n  Oaخط 8\مة  من  يعا½  �لذ<  �لعاملي   Jلسال�� �ألمن 
هذ� �لزمن. 
� هذP �لتصر¯ا� تضع مزيد� من �لعقبا� 
 n لتسامح�� ��لتفاهم   Jالنسجا�� Jلوئا� n طريق حتقيق 
مشاعرهم. �تأجيج  �ملسلمني   Hيذ�
 على  �تعمل  �لعا�، 

�مما ال شك فيه �8 هذP �لتصر¯ا� تنم عن 8حد 8مرين؛ 
�Úا 
ما جهل �لبابا eقيقة �إلسالJ �تعاليمه، �
ما %ا�لة 
تشويه متعمد نابعة من تعصب �ضيق 8فق، �كال �ألمرين 

يليقا� برجل 0ين n هذP �ملكانة �ملرموقة. �
� كا�  ال 
 J؛ بل قدPجهة نظر� Jلبابا قد حا�/ �لتأكيد 8نه � يقد�
�لثا½،  
ميانويل  �لبيزنطي   Qطو�Cإلم� لسا�  على  �قتباسا 
 OQمسلم %ا� فاQسي  0ين  عا�  �بني  بينه   �Q�0 ��لذ< 

ال �8 �لبابا قد 8غفل عمد� �نعد�J �لدقة  ،J١٣١٩ Jعا n
��ملوضوعية n هذP �ملحا�OQ �ل¾ نشرها �إلم�CطوQ �لبيزنطي 
بنفسه، �حا�/ فيها تقوية حجته �
غفا/ حجة خصمه.

من  �sائل  �لكم  �لبابا  جتاهل  فقد  حا/،  كل  �على 
�لكتابا� �ل¾ كتبها �ملنصفو� من �لعلماH �لغربيني بشأ� 
�إلسالQ� Jسو/ �إلسالJ، ��ل¾ �عترفو� من خالsا بعظمة 
شخصية �لنÑ صلى �هللا عليه �سلم �gو تعاليمه �تسا%ه 
�عظمة �لتعاليم �إلسالمية �قوO تأثaها على 8تباعها. �مما 
بلغت حد� يصعب  قد  �القتباسا�   P�8 هذ فيه  ال شك 
 Jقتبا� كال� �
حصرP؛ فكيف يتجاهل كل هذ� �يلجأ 
 aلكث� �لبشرية  8.�قت  �0لة  حكم  متعصب   Qطو�Cإلم
 Qالندثا� على  �8شكت  قد  حينه   n �كانت  �ملظا�  من 
 Qطو�Cإلم� هذ�  يصبح   �8 حقا  �ملؤسف  من  ¸ائيا؟! 
للبابا!! ملهما  �ملظلمة   Qلعصو� تلك   n  Èعا �لذ< 

�القتباسا�   OHقر� خال/  من  �لتركيز،  �لبابا  حا�/  لقد 

“ÕfõfiA “Õ@ø›m‚A “ßB¿ÜA ≈ß ieBu ∆BÕ@I

حول 'اضرة البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان، 
والE تضمنـت مـغالطات Aق اإلسالم ورسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم
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��لتعليق عليها، على �8 �إلسالJ 0ين ال مكا� فيه للعقل 
�8نه قد نشر تعاليمه باإلكر�P، �8نه يدعو 
� قتا/ �آلخرين 
باسم �لدين. �كا� جدير� بالبابا 8ال يلجأ 
� قذK �آلخرين 
باحلجاOQ �بيته من \جا�. فقد كانت �لكنيسة عد�� شرسا 
للعقل �قا�مته بكل �لبطش ��لعنف. �تاQيخ 8سالفه من 
 Qعصو n Hق �لعلماe تكبتQ� ¾لبابا��� حافل بالفظائع �ل�
 �8  Jمعلو� �ملقد�.   mلكتا� ºالفو�  8¸م  eجة   Jلظال�
�لكنيسة قد نظر� بعني �لريبة جتاP �لفكر ��لعلم ��لفلسفة 
ما  �ملرعبة  �لتفتيش  %اكم  فإ�  كذلك   .Oبشد �قا�متها 
\�لت ماثلة n �لذ�كرO �إلنسانية، �تاQيخ �حلر�m �لصليبية 
 H�0ا 8سالفه من �لبابا��� ما \�لت بقعة سوs ل¾ حشد�
n تاQيخ �ملسيحية يصعب �لتغاضي عنها. لقد كا� سلفه 
 Qلبابا يوحنا بولس �لثا½ 8كثر تعقال حني حا�/ �العتذ��
�لبابا مصر  �لفظائع، �لكن يبد� �8 هذ�   Pعن بعض هذ
.Pجتديد  �
 يسعى  لعله  بل  �ألسو0،  �لتاQيخ  هذ�  على 

�كما .كرنا سابقا، فيكفي أل< باحث �8 ينظر n ما 
 Jإلسال� eق  �ملنصفني   Hلعلما� من  �ملسلمني   aغ كتب 
�لعظيم  �لدين  هذ�  حقيقة   Kيعر لكي   Jإلسال� �Qسو/ 
 �8  Qنكا
 فإ�  حا/،  كل  �على  �ألعظم.   Ñلن� �هذ� 
 Qنكا
�إلسالJ ¯ترJ �لعقل �يرفع من منـزلته هو مبنـزلة 
��كبه ¸ضة  قد   Jإلسال�  Jقيا  �8  Jفمعلو حقيقة كونية. 
0عا  فقد  �لوسطى.   Qلعصو�  n ية عظيمةQعلمية �حضا
�إلسالJ منذ بد�يته 
� �لعلم ��لتعلم ��لتفكر ��لتدبر. �قد 
قيو0   ��0 ��لفلسفا�   Jلعلو� على كل  �ملسلمو�  �نفتح 
�قامو� بتطويرها �قدمو� للحضاOQ �إلنسانية كل �ألسس 
 Jإلسال� Qنتشا� �ل¾ تقوJ عليها حاليا. كذلك فإ� ִדمة 
سخيفة  ִדمة  تز�/  �ال  كانت  �لسيف  �eد  بالعنف 
 �8 تشهد  ��حلاضر  �ملاضي   n ��قائع  eقائق   Jتصطد

 P8حبو� Pلنا� فتعشقو� mمنا �ستو� على قلو
هذ� �لدين 
حبا �ا �كانو� مستعدين معه للتضحية بأنفسهم �بكل 
منا.�   Jإلسال� تاQيخ  شهد  �قد  سبيله.   n ميلكو�  ما 
�لباحث  يقف  �لعظيم  �لدين  sذ�   Áإلخال� sذ�  عظيمة 
فلم  �تسا%ه   Jإلسال� عد/   ÁصوÂ 8ما حائر�.  8مامها 
�ملسلمني  بأ�  يعترفو�   �8 
ال  ��ملؤQخو�   Hلعلما� ميلك 
تعاملو�  �قد  �لفاحتني،  Q8حم  كانو�  قوִדم   ��8  n �هم 
مثيال. له  �لتاQيخ  يشهد   � �تسامح  بعد/   Jألقو�� مع 

8¸ا   �
  Pالنتبا�  Qفيجد �لبابا،  تصر¯ا�   �
  O0بالعو�
تشكل عالمة فاQقة على ما يبد� لد�Æ Qتلف للكنيسة 
�لكاثوليكية يريدs Pا n �ملستقبل �لقريب. فبعد �8 تر�جع 
�ضع �ملسيحية بشكل عاn J �لعا�، �بعد �8 8صبحت 
�لكنائس مهجوOQ خا�ية على عر�شها ال يرتا0ها سو� 
للبيع  منها   aكث ُعر¼   �8 �بعد  ��لعجائز،  �لسن   Qكبا
�8صبحت تستخدJ لالحتفاال� ��ملناسبا� �الجتماعية، 
�تاQيخ  باهت  تر�³  §ر0  �ملسيحية  8صبحت   �8 �بعد 
 Êش n aها بشكل كبQ�0 /Hتضا� mبائد لتلك �لشعو
 n بعد �8 �كتفت �لكنيسة �لكاثوليكية� ،Oمناحي �حليا
مر�حلها �ألخOa بأ� تلعب �Q �Q�0حيا، �نأ� بنفسها 
 �8 �لنـز�عا�   n  àQلتو�� �لتدخل  عن   aكب حد   �


ليها. فقد 0�Q8 هذ� �لبابا، �لذ< صر� مر��Q بأ�  Oلدعو�
يعيدها  بأ�  �ملسيحية،   �
 �ملسيحيني   O0عا
 8هد�فه  من 

� عصوQ �لظالJ �°علها §د�0 %رضا للفتنة ��لكر�هية 
 �
 
ال  يؤ0<  لن   Qلد�� �هذ�  
قصائه، � �آلخر  �Qفض 
�حتقا� �توتر قد يؤ0< 
� نتائج n غاية �خلطوOQ على 
بر�ته   @Qيتد�  �8 تعا�  �هللا  نسأ/  �إلنسانية.  مستقبل 
 Jبسال عليهم  �ينعم  �لفتنة،  شر  �يقيهم  �يعا،  �لبشرية 

.Q0ها\�� Qبة �8من ��ستقر�%�
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�لوحي  هل  �لوحي؟  هو  ما 
عن   aللتعب  Jتستخد كلمة  §ر0 
�لو�عي   aغ  �8 �لو�عي   Hالستقصا�
 �8  J8 �لد�خلي،  �إلنسا�  لوجد�� 
مصدQ �لوحي كائن خا�Q �لوجد�� 
 Jيتجا�\ علمه �يع علو �إلنسا½، 
كل  على  معرفته  �تتفو&  �لبشر، 

معاKQ �إلنسا�؟ 
�حÊ �لنا� �لذين يؤمنو� بالوحي.. 
فهمهم   n 8يضا  ºتلفو�  نر�هم 
لطبيعته. فمثال.. 
� �لغالبية �لعظمى 
�كونفوشيو�  بو.�  8تبا�  بني  من 
 �8  ��Cيعـت �ملعـاصرين  �طا� 
ֲדا  مر  �ل¾  �لر�حانية   mQلتجا�
مؤسسو هذP �أل0يا� قد نبعت كلية 
من �جد�¸م �لد�خلي، �8 نبتت من 
سبق  �كما  لديهم.  �لباطن  �لعقل 
.كرn P �لفصو/ �لسابقة.. 
� 8تبا� 
�حلقيقة  بأ�  يؤمنو�  �أل0يا�   Pهذ
من   Hكجز نفس  كل  �0خل  كامنة 
ليس   Hهؤال لد�  ��لوحي  غريزִדا، 
 Pينبو� هذ O�08 �التصا/ مع  سو� 
�أل0يا�  بعض  8ما  �أل\لية.  �حلقيقة 
�ألخر� فتعتC �8 �لوحي جتربة تنتج 
عن مصدQ خاQجي، �هو �هللا �لعليم 

�حلكيم.

.� 0Q8نا توسيع نطا& هذ� �لبحث، �
فإننا نلحظ �8 هنا@ حاال� حقيقية 

طبيعة الوحي
حلضرة مرزا طاهر أحمد

" ��ه �� ��ة ��سعة "
�خلليفة �لر�بع لسيدنا �إلما� �ملهد
 عليه �لسال�

 Hجال/ �لر�ا�.. �لسو� OQال أل¸ا تظهر قد
 Hلوحي كلمة خفيفة على �للسا� صعبة �لتبيا� ال لشي�

� جتاmQ نفسية �8خر�  OQتا Pماهية �مغز� �لوحي فعز� �
حظ �إلنسا� فإنه � يفلح n �لوصو/ 

� هلوسا� ”سيكية“ �لكن �لذين غاصو� n 8عما& هذP �لتجربة �لفريدO �بينو� تفاصيلها قلة. 
فقد يعجز �للسا� عن �لتبيا� ملن � ¯ظى بشرK �للقيا�. 
ال �8 فكر  �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 

.P0من  عبا Hهللا ֲדا من يشا� Kي حقيقة ثابتة ُيشرsلتجديد< يؤكد على �8 �لوحي �إل�
ֲדذP �لكلما� �لوجيزO نضع بني يديك عزيز< �لقاH�Q مقتبًسا من كتاm حضرO مر\� طاهر �8د 
(�Qه �هللا) �خلليفة �لر�بع لسيدنا �إلماJ �ملهد< (عليه �لسالJ) شر� فيه جو�نب عديدs Oذ� �ملوضو� 

�8لقى �ألضو�H على 8بعاÆ 0تلفة بطريقة موضوعية يسهل على �ملرH �ستعاm 8بعا0ها �معانيها. 
  “kلتقو�”

تعريب: �ألستا� مصطفى ثابت
(كاتب مصر* مقيم بكند�)
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نطا&   �Qخا حدثت  �لوحي  من 
 Oaكث mQأل0يا�. فمثال.. هنا@ جتا�
لبعض  �لوحي  من  حلاال�   Oaمث�
علماH �لعلوJ �لتجريبية تلقو� خالsا 

 .Oملعقد� Jمن �لعلو aلكث�
فريدQيك  كا�   ١٨٦٥  Jعا ففي 
 Fredrich August) كيكو/   �8غست 
 Jعلو  n 8ملا½  عا�  �هو   ،(Kekule

�لكيمياH، ¯ا�/ جاهد� �8 °د حال 
 �aح Hلكيميا�  n ملشكلة عويصة
 n نومه   H8ثنا� �لباحثني.  �يع 
�Qيا..  كيكو/   �8Q  fلليا� 
حد� 
�8Q فيها حية �قد �ستد��Q حو/ 
بأ�  �.لك  نفسها n شكل حلقة، 
�ضعت طرK .يلها n فمها. �قد 
حل هذ� �حللم لكيكو/ �ملشكلة �ل¾ 
كانت تؤQقه، �8َمّدته �لر�يا باإلجابة 
�لصحيحة للسؤ�/ �لذ< 8عيا �8.هل 
�لعلماH. �هكذ� مت �لكشف عن سر 
�ملركبا�  لبعض  �جلزئي  �لسلو@ 
 Kلعضوية، �قد 8حد³ هذ� �الكتشا�
�لعضوية.   Hلكيميا� مفاهيم   n OQثو
فقد قا/ كيكو/ 
� هذP �لر�يا تع· 
��Q. �8 �لكربو� n جز<H �لبْنزين 
شكل   n ببعض  بعضها  ترتبط 
 �
 �ملعلومة   P�08 هذ حلقي. �قد 
 Oكشف �فا& ��سعة �§اال� عديد
للكيمياH �لعضوية �لتخليقية، �ترتب 

لـه  حصر  ال  ما  
نتا�  .لك  على 
من �ملو�0 �ملخلقة. �قد �\0�0 بشكل 
�ملخلقة  �أل�0ية  على  �العتما0   aكب
n صناعة �أل�0ية �حلديثة. �ال شك 
 Pذs a�8 �لبشرية بأسرها مدينة بالكث
�لر�يا �لفريدO �ل¾ �جد فيها كيكو/ 

حال لتلك �ملشكلة �ملستعصية.
  (Ilias Howe)ها� 
ليا�  كا�  كذلك 
�8/ من َمْيَكَن عمليا� �حلياكة. �قد 
تلقى هو �آلخر حال ملشكلة حaته 
�8قلقته لزمن طويل، �كا� .لك 8يضا 
 �8Q نومه. فقد n ها�Q يا�Q /خال
نفسه %اطا بأفر�0 من بعض �لقبائل 
بالقتل  يهد�0نه  �كانو�  �ملتوحشة، 
للحياكة.   ماكينة  sم  ºتر�   � ما 
 PبطوQ ملا � يستطع حتقيق مطلبهم�
 Jبالسها يلقونه  �8خذ��   Oشجر  n
��لرما�. �قد 08هشه كث�a �8 ير� 
ثقًبا كبn �a 8سنة Qماحهم. �حني 
 Qلفو� على   @Q08 نومه  من  �ستيقظ 
8نه قد عثر 8خ�a على �حلل للمشكلة 
�لعويصة �ل¾ عاقته طويال عن ميكنة 

�ختر��  فتمكن من  �حلياكة،  عملية 
منو.� ملاكينة حياكة كا� sا �لفضل 
صناعة  ميكنة   n  OQثو 
حد�³   n
�حللم  بفضل  .لك  �كا�  �حلياكة. 
�لذ< P�Q �فهم منه �8 عني �ملخيط 
�ليس  مقدمته   n تكو�   �8 °ب 
 Oلفكر� تلك  �كانت   .Oملؤخر�  n
هي �ل¾ حلت لـه مشكلة كانت 
تبد� لـه عويصة �بغa حل. �من 
�لصعب، بطبيعة �حلا/، تصوQ صناعة 
�لثياm �ليوJ لو � حتظ ֲדذP �لر�يا. 
فما 8عظمها حقا من ثوn OQ عا� 
صناعة �ملالبس تلك �ل¾ �8حت ֲדا 

هذP �لر�يا!
 ..mQلتجا� Pلعديد من هذ� Hضو n�
�ل¾  �لتCير��  ميكن �8 يكو� 8حد 
¡طر ببا/ �ملرH هو �8 �لوحي ليس 
سو� ظاهرO تنبع من �لعقل �لباطن، 
من  �لو�عي  �لعقل  يتعب  �عندما 
�لبحث عن حلو/ للمشاكل �لعويصة 
�ل¾ تؤQقه قبل �8 يستسلم للنوJ، فإنه 
ينقل هذP �ملشكلة 
� �لعقل �لباطن، 

 k ..يـع أنـواع الوحـيw هـذا أن pفهـل يعـ 
أيـة صـورة كان.. هـو k احلقيقـة ليـس سـوى 
رسـائل مـن العقـل الباطـن، بغـ� أي اسـتثناء؟
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�n 8ثناH �لنوJ.. يقوJ �لعقل �لباطن 
�ملشاكل  لتلك  حلو/  عن  بالبحث 
 Pليه. �8حيانا ُتشاَهد هذ
�ل¾ ُنقلت 
�8حيانا   ،��Q  OQصو  n �حللو/ 
�Qسائل  8صو��  شكل   n ُتسمع 
لفظية. �
.� كا� �ألمر كذلك.. فهل 
 n ..يع· هذ� �8 �يع 8نو�� �لوحي
8ية صوOQ كا�.. هو n �حلقيقة ليس 
 aسائل من �لعقل �لباطن، بغQ سو�

8< �ستثناH؟
�حلاال�   n بأنه  �لقو/  ميكن  لعله 
�ل¾ .كرناها كانت �يع �ملعلوما� 
 O0ملشاكل موجو� تلك  �لال\مة حلل 
يكن   �� �لو�عي،  �لعقل   n بالفعل 
 ،Oلعقل �لباطن سو� �سيلة 8كثر قو�
¡ليق  على  غامض  بشكل  تعمل 
فإ.� كا�  �ملعلوما�.   Pتوضيح هذ�
فهل يكو� هذ� هو  �ألمر كذلك.. 
�لناتج �لعاJ لكل �لتجاmQ �إلنسانية 
n تلقي �لوحي ��إلsاJ8 ،J �8 هنا@ 
8شكاال 8خر� خا�Q نطا& �لعمليا� 

�لذهنية �حدها؟
�لعا�   n �لعظمى  �أل0يا�  8تبا�   �

 aلرسل ��لكث�� Hيؤمنو� بأ� �ألنبيا
قد  �أل0يا�،  تلك   n �لقديسني  من 
هو  من مصدQ خاQجي  تلقو� �حيا 
 �8 �لبعض  يعتقد  �بينما  تعا�.  �هللا 
هذ� �إلميا� قائم على قيا� خاطئ، 


ال 8¸م ال يرمو� �لذين يتلقو� �لوحي 
بل  قصد،  عن  ��لتدليس  باملخا0عة 
يعت��C �8 خطأهم هذ� قد نتج عن 
نبعت  نفسيه  لتجربة  فهمهم   Hسو
من  Qسالة  8¸ا  فظنو�  �0خلهم،  من 
مصدQ خاQجي. �لو كا� �ألمر حقا 
كذلك، فهذ� يع· �8 �ألسا� �لذ< 
تقوJ عليه �يع ما ُيسمى بالديانا� 
�لسما�ية هو 8سا� ��P ال يقف على 
Q8¼ صلبة. �على .لك فإ� 0عا�< 
قوية  08لة   �
 حتتا�  �أل0يا�  8تبا� 

إلثبا� صحتها �حقيقتها.
�ملا كا� �ألمر ¯تا� 
� جهد عميق 
0عو�  إلثبا� صحة  طويل  �شر� 
كل من هذP �أل0يا� على حدO، فإننا 
0عو�  بتحقيق  فقط  نكتفي   Kسو
�لقر�� �ملجيد بأ� مصدPQ كا� من 
.لك  �كا�  �لبشرية،  �لنفس   �Qخا
�ملصدQ هو �هللا سبحانه �تعا�، �� 
8بد� من مصدQ �0خلي  �لقر��  يكن 
ينبع من نفس %مد � �ال من نتا� 

عقله �لباطن.

� معظم �أل0يا� �لعظمى تقوJ على 
خالق  بوجو0  �إلميا�  0عو�  8سا� 
8عظم، هو �لذ< خلق �إلنسا�. �� 
يكتف �خلالق Âلق �إلنسا� فحسب، 
ªميع  �يهتم  �يو�ليه   Pيرعا ظل  بل 
ֲדد�يته  °و0  �لذ<  �هو  شؤ�نه. 

لإلنسا� حني يشاH سبحانه بو�سطة 
كما  ºتاQهم  �لذين  �Qسله  8نبيائه 
�هو   .Hيشا من  بني  �من   ..Hيشا
سبحانه ينبئ عن �جوP0 �عن مشيئته 
 Oحيا يصو�   Êلبشر<، ح� للجنس 
�لنا� حسب تعاليمه. فإ.� كا� هذ� 
حقا �صدقا، فال بد �8 يكو� �لوحي 
منفصال  للمعرفة،  مستقال   �Qمصد
�لنفسية  �sو�جس  عن  متاما  �مغاير� 
�ملجرn� ،O0 هذP �حلالة يشغل �لعقل 

مكانا ثانويا بالنسبة للوحي.
�لبشرية، قد يبد�  �لنظر  �من �جهة 
�لوحي كأنه ينبثق من 8عما& �لنفس 
8مر  ºتلط  هذ�  �بسبب  �إلنسانية، 
 mQمع �لتجا Pمظهر n يsلوحي �إل�
�ملشاֲדة للعقل �لباطن. �يكا0 ال ºلو 
مر�حل  من  مرحلة   n تقريبا،  8حد 
لتجربة �Qحية.  �لتعر¼  حياته، من 
��لنفس �إلنسانية مز�O0 بآلية خاصة 
تعمل على خلق تصو��Q �خياال� 
�ألحيا�  بعض   n تكو�   ،��Q�

¸ا تبد�  Êمن �لوضو� مبكا�.. ح
للشخص �لذ< ُيجرֲِّדا �كأ¸ا حقيقة 

��قعة.
حتت   mQلتجا�  Pهذ مثل   �Qتند�
 Qقائمة طويلة ميكن تلخيصها باختصا
 �8 صوتية،  Qسائل   �8  J8حال  n
خياال�   �8 موسيقية،  8صو�� 
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للمختل  فبالنسبة  ��نطباعا�. 
�ملخ  يكو�  �لذين  �8لئك   �8 عقليا، 
 OQمن �الستثا Oحالة شديد n لديهم
جند  غaها،   �8  ��Qملخد� بسبب 
من   Oشديد حلاال�  يتعرضو�  8¸م 
تدفع  قد  لدQجة  �لفظيعة  �sلوسة 
�حلّمى  فإ�  كذلك  �جلنو�.   �
 ֲדم 
�لشديدO قد تؤ0< 8يضا 
� مثل تلك 
 OQإلثا� من  حاال�   �
� �sلوسا� 
�لعصبية ��لنفسية. �من جانب �خر 
جند �8 هنا@ 8حو�ال 8خر�، sا طبيعة 
سبق،  عما   Kالختال�  Jمتا ¡تلف 
�ينتج عنها 8حال��Q� J .�� نسق 
منتظم، �تأثa .< سكينة، �
حسا� 
 �
 يؤ0<  مما  ��لسلو�،  بالر�حة 
هد�H �لعقل �¡ليصه من �لكثa من 
�ملخا�K �8حاسيس �لقلق �ل¾ يعا½ 
سبب  حتديد   aبغ �لنا�  بعض  منها 
sا. �باإلضافة.. هنا@ 8يضا Qسائل 
يتلقاها بعض �لنا� تأتيهم بأصو�� 
تبليغ  يتم  �8حيانا   .Oمميز ��ضحة 

نسا½   Qلرسائل بو�سطة ظهو�  Pهذ
 Pهذ تبليغ  يتم  �8حيانا  مالئكي.   �8
 Áلرسائل عن طريق 8صو�� ألشخا�
 Pهذ aجا\ تفس �.
غa منظوQين. �
نتا�  من  8¸ا  على  8يضا  �لظو�هر 
ليست  8¸ا  �على  �إلنسا½،  �لعقل 
سو� Úسا� من �0خل �لنفس، فإ� 

�يع �لظو�هر �لر�حانية لن ¡ر� عن 
نطا& كو¸ا §ر0 ظاهرO نفسية!

��لر��  �لوحي  مكا�   �.
 هو  8ين 
�ل¾ هي من عند �هللا تعا�؟ هذ� هو 
�ينبغي  توجيهه  °ب  �لذ<  �لسؤ�/ 
 �8 �لو�ضح  �من  بالطبع.  
جابته 
�لال\مة  باآللية  �لعقل �إلنسا½ مز�0 
�ل¾ جتعله يستقبل 8مر� ما ºلق لديه 
8يضا..  تعا�  ��هللا  معينا.  �نطباعا 
حني يشاH.. يستطيع �8 يؤثر كذلك 
على هذP �حلالة �لنفسية. �لكي ميكن 
�إلجابة على هذ� �لسؤ�/ �sاJ �لذ< 
بعمق  
� eثه  فإننا eاجة   ،Pطرحنا
8كثر، �قد تكو� �إلجابة 8كثر سهولة 

.Oaصغ H8جز� �

.� قسمناها 

�إلmاW من �لباطن
كما �8 �لعقل �لباطن ميكن �8 يكو� 
 OQذيا�، فإ� له �لقدs�� سببا للهلوسة
8يضا على خلق Q� ��Qسائل متناسقة 
 n >مع¹. فالعقل حني يْنز� ��.�

باطنه قد ينشغل بالتفكn a موضو� 
sذ�  مدQكا  يكو�   �8  aبغ معني، 
�لتفكa، �مع �لوقت.. يتمكن �لعقل 
من حل مشكلة ما.. � تكن معر�فة 
�لو�عي. �هو يستمر  للعقل  من قبل 
 Êح �ملشكلة  حل  على  �لعمل   n
 �
ينقل هذ� �حلل   z ،ا حالs د°
�.لك   ،@�Q0إل� من  8على  مستو� 
من خال/ �ألحالJ ��لر�� �غaها. 
 Pلنتائج �ل¾ تتحصل عن طريق هذ��
�لعملية تكو� �0ئما n نطا& �لبيانا� 
�ل¾  ��ملتاحة   O0ملوجو� ��ملعلوما� 
يتم تز�يد �لعقل ֲדا. �قد ال تتطلب 
هذP �لعملية بالضر�OQ �8 يتدخل 8< 
عامل خاQجي إلمتامها. 
. ميكن أل< 
§رJ عتيد n �إلجر�J �8 يبتد� خطة 
باQعة الQتكاm جرمية خطOa، �.لك 
�لباطن.  �لعقل  عن طريق �إلsاJ من 
�لكن °ب 8ال ننسى �8 نتائج هذ� 
�إلsاJ ترتبط �0ئما باملعلوما� �ملتاحة 
��ملوجوO0 بالفعل n �لعقل �لبشر<، 

ومـن الواضـح أن العقـل اإلنسـا¨ مـزود باآللية 
الالزمـة الـ� جتعله يسـتقبل أمـرا ما �لـق لديه 
انطباعـا معينـا. واهللا تعـا� أيضـا.. حني يشـاء.. 
يسـتطيع أن يؤثـر كذلك على هذه احلالة النفسـية.
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¡طو   �8 sا  ميكن  �ال 
من  8بعد   Oحد��  Oخطو

هذ� �لنطا&.

�لنفـسية   Oلتجـا��
(�لَسْيكية) عد� �mلوسا�

عن  �لناجتة  �sلوسة   �

�ستعما/  عن   �8 �جلنو� 
حد�³  سببها   ��Qملخد�
للعقل   Oشديد  OQثا

تؤ0<   fبالتا� �إلنسا½، 
 àنشا  �
  OQإلثا�  Pهذ
 n� .فاعلية �لعقل �لباطن�
هذP �ألحو�/ تكو� �لنتائج 
غa متر�بطة �غa منتظمة. 
�ألحيا�  من   aكث  n�
ميكن للمر�قب �8 يالحظ 
�لناجتة  �لر��   �8 بسهولة 
عن �sلوسة ليست سو� 
8جز�H متناثرO من خياال� 
�هي  �ملهلو�.  �لشخص 
مشاهد  شكل   n تظهر 
 �8  Kا�Æ (تعكس  Æيفة 
Qغبا� مشوشة). كذلك 
للمر�قب  8يضا  ميكن 
من  بسهولة  يالحظ   �8
�يأ�  �لكامل  �لتشويش 
 Pهذ  O0عا يصاحب  حا0 

�الضطر�با�. �لكن فيما 
للعقل  ميكن  هذ�  عد� 
ينسج   �8 8يضا  �لباطن 
sا  �ملنتظمة   Qلصو� بعض 
برسالة  �مصحوبة  مع¹ 
ميكن  �كذلك  معينة. 
يتبا0/   �8 �لباطن  للعقل 
�لعقل  مع  �ملعلوما� 
كا�  لو  كما  �لو�عي 
�لتحقيق  مقصو0  بشكل 

غر¼ معني. 
هو  .لك  بعد  يبقى  �ما 
حتديد 
مكانية �جو0 عامل 
�لعقل  على  يؤثر  خاQجي 
�لياته   Jباستخد� �لبشر< 
��ألeا³  �0خله.  �لكامنة 
نطا&  على  8جريت  �ل¾ 
 Jل¾ قا� mQسع، ��لتجا��
�ل�Cسيكولوجيا   Hعلما ֲדا 
قد  علمية..  8سس  على 
8ثبتت كلها �8 هذ� ممكن. 
�ملمكن  من  8نه  ثبت   .

لعقل 
نسا� �8 يؤثر على 
عقل 
نسا� �خر �يوجهه 
لكي يفكر حسب ما ميليه 
�لعقل �ملؤثر. �جتر< حاليا 
 aكث n ³اeأل� Pمثل هذ
�حسب  �جلامعا�،  من 

 Pليه نتائج هذ
ما توصلت 
ليس  8نه  �تضح  �ألeا³ 
لعقل  �ملمكن  من  فقط 
�خر،  عقل  على  يؤثر   �8
¯د³   aلتأث� هذ�   �
 بل 
تلقائية،  بطريقة  8حيانا 
تنتقل  8خر�  �8حيانا 
8فكاQ شخص ما 
� عقل 
 Jستخد�� aشخص �خر بغ

8< �سيط ما0<.

�لتنومي �ملغنطيسي
�لتنومي   Kتـر%  �

 �8 يستطيع  �ملغنطيسي 
يؤثر على عقو/ �آلخرين، 
فيها  ºلق   �8 �يستطيع 
�كما  معينة.  �نطباعا� 
حاال�   n مالحظ  هو 
 aعن طريق �لتأث Hلشفـا�
�لعـال�   �8 �لنـفسي 
 Psychic) �لسـْيكي     
 Kدs� يكو�   (healing

هو  �ملغنطيسي  �لتنومي  من 
�خلفية   Qألسر��  Qستحضا�
n عقل �ملريض �لذ< يقع 
�لسطح،   �
  aلتأث� عليه 
�لكامنة   Oلقو� تنشيط   �8
على  تعمل  لكي  عقله   n

شفائه.
ملريض  ¯د³  ما   �aكث�
يفقد   �8 �لعقل  Æتل 
مو�جهة  على  �لشجاعة 
8فكاPQ �خلاصة �ل¾ تؤQقه 
�تقلقه، فيدفنها n 8عماقه، 
عمق   n ليس  �لكن 
نسيا¸ا،   �
 يؤ0<   Kٍكا
 Qألفكا� تلك  تظل   .

 Qستقر��  Jعد حالة   n
�لعقل  بني  ما  منطقة   n
�لباطن،  ��لعقل  �لو�عي 
من   Oملساعد� من  �بقليل 
 n يتمكن �ملريض �Qخلا�
�لنهاية من جتميع ما يلزمه 
 �
  Ôيأ لكي   Oلقو� من 
�ل¾   Qألفكا�  Pֲדذ �لسطح 
منها.  يتخلص   z تؤQقه، 
 Oلظاهر� Pميكن تشبيه هذ�
ªسم صغa مغر�� حتت 
ضيًقا  يسبب  مما  �جللد، 
�بعض �آلالJ غa �ملCحة. 
�إلحسا�  هذ�  �يظل 
 �8  �
 مستمر�  بالضيق 
�جلسم.  .لك  
\�لة  تتم 
ֲדا   Jيقو �ل¾  ��لوظيفة 
نفسها  �جلر�� هي  مبضع 
توجيها�  ֲדا   Jتقو �ل¾ 



٢٩

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

حالة   n �ملغنطيسي   Jملنو�
باختال/   mملصا� �ملريض 

نفسي.

 �&  (Telepathy) �لتخاطر 
�الستشعا� عن بعد

�خر  شكل  �لتخاطر   �

 aغ �التصا/  8شكا/  من 
بني  يتم  �لذ<  �لعا0< 
 Jستخد�� �بد��  عقلني 
 .Oمباشر توجيها�  8ية 
بأ<  �الستعانة  فبد�� 
ميكن  ما0<  �سيط 
تنتقل   �8 شخص   Qألفكا
 aبغ �خر،  شخص   �

بينهما،  8< �تصا/ مباشر 
صوتيا  �تصاال  كا�   Hسو�
�8 مرئيا، �كأمنا شوكتا� 
Qنانتا� تشتركا� n نفس 
�لتر00.. 
.� Qنت 
حد�Úا 
بد�8 �ألخر� ترّ� 8يضا.


.� كا� �لتنومي �ملغنطيسي �
��قعة  حقيقة  ��لتخاطر 
�هنا@  بالفعل،   aتأث �sا 
على  �لدالئل  من   aلكث�
 ،O8¸ما بالفعل حقيقة مؤثر
فلما.� ال يستطيع �هللا تعا� 
�آللية  نفس   Jيستخد  �8

 n  O0ملوجو� ��خلاصية 
�إلنسا� لكي ينقل تعاليمه 
ال   � �لنا�؟   �
  P��8مر�
 OQتكو� لديه سبحانه �لقد
على �ستخد�J �إلمكانا� 
�ل¾ خلقها هو n �إلنسا� 
لينقل 
ليه مشيئته �
0�Qته؟

 
للعقل   kخر& حاال� 

�لباطن
�حلقيقة   n  Jألحال�  �

يشتر@  عامة   Oظاهر هي 
من  �لنا�،  �يع  فيها 
Æتلف �ألقطاÆ n� Qتلف 
فإ�  .لك  �مع  �أل\منة، 
�ألحالJ ال تقع كلها حتت 
 ..Jألحال�� .Oنوعية ��حد
n معظم �ألحو�/.. تكو� 
من نتا� �لنفس �إلنسانية. 

 m8سلو n فالعقل �لباطن
تعامله مع �النسياm �ليومي 
يعكس  للمعلوما�، 
�الهتماما� ��ملشاكل �ل¾ 
°اֲדها شخص معني. �قد 
�لد�Qسا�   Jليو� تقدمت 
 Jألحال� على  ُتجر�  �ل¾ 
كانت  عما   �aكب تقدما 
نظريا�  عصر   n عليه 
�لباحثو�   Jيقو� فر�يد. 
�ليوJ بالكثa من �لبحو³ 
 Oباألجهز مستعينني 

�إللكتر�نية �ملتقدمة. 
فمن  هذ�..  كل  �مع 
�لدين.. هنا@  نظر  �جهة 
مال�   ̄Jنوعا� من �ألحال
معينة،  �Ú8ية  ثقال خاصا 
عن  تنتج  �ل¾   Jألحال�
 Jألحال�� نفسية،  عو�مل 

 Qمصد من  هي  �ل¾ 
حتمل  قد  ��ل¾  
sي، 
لنكبا�  نذير�  طياִדا   n
تكو�  قد   �8 مستقبلية، 
OCÆ ببشائر مفرحة. كما 
 J8¸ا قد تكشف عن علو
 Kيعر يكن   �  KQمعا�
 �8 قبل  عنها  شيئا  �لر�ئي 
�ملعني.  �حللم  .لك  ير� 
تبني   Jألحال�  Pهذ �مثل 

مكانية �جو0 كائن عاقل 
بالعني،  ُير�  ال  متعا/، 
يتصل   �8 يستطيع  �لكنه 
 �8�  ،Hيشا حني  بالبشر 

.Hُيبلغهم 8يضا ما يشا
 Oaكث 0الئل  هنا@   �

ميكن  �لدينية  �لوقائع  من 
.كرها للتدليل على صحة 
�8لئك  �لر8<. �لكن  هذ� 

واقعة  حقيقة  والتخاطر  املغنطيسي  التنومي  كان  وإذا 
على  الدالئل  من  الكث�  وهناك  بالفعل،  تأث�  و�ا 
اهللا  يستطيع  ال  فلماذا  مؤثرة،  حقيقة  بالفعل  أنهما 
املوجودة  واخلاصية  اآللية  نفس  يستخدم  أن  تعا� 
الناس؟  إ�  وأوامره  تعاليمه  ينقل  لكي  اإلنسان   k
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باأل0يا�  �لذين ال يؤمنو� 
�لدالئل   Pهذ يقبلو�  لن 
�يعو0  حقائق.  8¸ا  على 
لو  8¸م   �
 بالطبع  هذ� 
عاقل  كائن  �جو0  قبلو� 
�لبشر   OQقد قدQته  تفو& 
�يستطيع �8 يؤثر n عقل 
يع·  هذ�  فإ�  �إلنسا�، 
بوجو0  
ميا¸م � قبوsم 
�هللا، �هذP �حلقيقة تصيب 
�ملفكرين  من   aلكث�
�لعلمانيـني باحلسـاسية 

�لشديدO �ملفرطة.
 �8 هي  �لثانية  ��ملشكلة 
 O8< ظاهر ..Oلظاهر� Pهذ
 n .كرها   Ôيأ �لوحي.. 
 mبأسلو �أل0يا�  معظم 
خاQقا  8مر�  منها  °عل 
 Hشي �كأ¸ا   ،O0للعا
�خليا/،  نسج  من  شا. 

نه من �لصعب على  Êح
 �8 �لتجريبيني   Hلعلما�
��قعة.  كحقيقة  يقبلوها 
�خلاطئة،   ��Qلتصو��
��أل�صـاK �لد�Qمـية، 
�لر��ئـية  ��ألقاصـيص 
�لر�حانية   mQلتجا� عن 
 Hلسابقة للقديسني ��ألنبيا�

ال  8تباعهم،  ُيَرّ�جها  �ل¾ 
حتقيق  على  8بد�  تساعد 
8غر�ضهم �ال على 
حقا& 
�حلق. فهي ال تنجح سو� 
n 8¸ا جتعل حقيقة �التصا/ 
�إلsي باإلنسا� تبد� باهتة 
�تغلفها  �Qيتها،  يصعب 
8مر  قامت مما °عل   mبضبا
 Êكشفها شاقا �صعبا، ح
 aلعس� من   Qصا قد  
نه 
�جو0 خط ��ضح يفصل 
�إلنسا½  �خليا/  بني نسج 
 Pذs �لنبيلة  �حلقيقة  �بني 

�لتجاmQ �لر�حانية.
بني  �ملجيد.. من  ��لقر�� 
�لكتب �ملقدسة.. يتحد³ 
عن هذP �ألموQ �لر�حانية 
 mبشكل طبيعي، �بأسلو
�.لك  �عقال½،  تلقائي 
لكونه خاليا من �إلضافا� 
ما  يرفض  �هو  �لبشرية. 
 aغ من  �ملعاQضو�  يطلبه 
يصر��  حني  �ملؤمنني 
 H�Q�  Q8مو حتقيق  على 
�عند  �لبشرية.  �لطبيعة 
�Q0سة �ملعجز�� ��آليا� 
�لقر��  قاله  ما   Hضو  n
�ملجيد، جند 8¸ا ال تتناقض 

�لطبيعية  �لقو�نني  مع  8بد� 
�ل¾ ال تتغa �ال تتبد/.  

موسى   Oمعجز فمثال 
جيد�،  �ملعر�فة   �
 mلكتا� 8هل  يعتقد  ��ل¾ 
خاQقة  بكو¸ا  تتميز  8¸ا 
نر�  �لطبيعية،  للقو�نني 
يقدمها  �لكرمي  �لقر��   �8
بسيط، عقال½،   mبأسلو
فإ�  .لك  �مع  �منطقي. 
�ملوضو� ¯تا� ألكثر من 
نظرO عابرO حÊ ميكن لنا 
�çيط   PQ8غو�  Cنس  �8
�ألمر   n �ليس  ªو�نبه. 
خفية،   Q8سر� �ال  8لغا\ 
�مع .لك.. فإ� من يقر8 
 aتأث حتت  �هو  �لقر�� 
ُغرست  مسبقة،   Q8فكا
عن  قبل  من  .هنه   n
للطبيعة،  منافية  معجز�� 
�ملعا½  فهم   n ºطئ  قد 

�حلقيقية �ل¾ تبينها كلما� 
�لتنـزيل، فال مييز بني ما 
هو خاQ& للعاO0 �ما هو 
�لطبيعية.  للقو�نني   &Qخا
يوضح  مثا/  يلي  �فيما 
�لكرمي  �لقر��   Jقد كيف 
çن  �ل¾   Oملعجز�  Pهذ
 n تعا�  يقو/  بصد0ها. 

�لكتاm �لعزيز:
ا  َفَلمَّ 8َْلُقـو�  ﴿َقاَ/ 
8َْلَقـْو� َسـَحُر�� 8َْعـُيَن 
َ��س�َتْرَهب�وُهْم  �لنَّاِ� 
 * َعِظيٍم  ِبِسْحٍر   ��Hَُ�َجا
 �ْ8َ ُموَسى  
َِلى  8َ�َْ�َحْيَنا 
8َْلِق َعَصاَ@ َفِإَ.� ِهَي َتْلَقُف 
�ْلَحقُّ  َفَوَقَع   * َيْأِفُكوَ�  َما 
َ�َبَطَل َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ�﴾ 

(١١٧-١١٩:Kألعر��)
قا/   � موسى   �8  >8
8لقو�  فرعو�:   Oلسحر

واآليـات  املعجـزات  دراسـة  وعنـد 
k ضـوء مـا قالـه القـرآن اجمليد، جند 
أنهـا ال تتناقـض أبـدا مـع القوانني 
الطبيعيـة الـ� ال تتغـ� وال تتبـدل.  
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فلما  �عصيكم.  حبالكم 
8ثر��   Hألشيا�  Pهذ 8لقو� 
بوسائل  �لنا�  8عني  على 
خفية (فالسحر هو �لعمل 
�8لقو�  �خلفي)،   aلتأث�  �8
�Qهبة،  خوفا  قلوֲדم   n
�كا� لعملهم �خلفي هذ� 
�هللا  فأ�حى  عظيم.   aتأث
تعا� 
� موسى � �8 
قد  هي  فإ.�  عصا@.  8لق 
�لذ<  �إلفك  كل  �بتلعت 
�هكذ�   ،Oلسحر� به   Jقا
�لعمل  �بطل  �حلق  تبني 

�لذ< قامو� به.
�لقر��   �8 �لو�ضح  �من 
عن  هنا  يتحد³  �لكرمي 
سحرO فرعو� �لذين 8ّثر�� 
على  ليس  خفي..   aبتأث

منا � ��لعصي،  �حلبا/ 
�حلاضرين.  عيو�  على 
كل  ��ضح  �صف  �هذ� 
 aلتأث� لعملية  �لوضو� 
د³ هنا  �ملغنطيسي، فلم̄ 
تعطيل   �8 خر&   >8 بتاتا 
للقو�نني �لطبيعية. �إلبطا/ 
تأثa هذ� �لوهم �ملغنطيسي 
تدخل  �لنا�  ¡يله  �لذ< 
�لعليا  بقدQته  تعا�  �هللا 


0�Qته �لعظمى عن طريق �
فأبطل   ،� موسى 
 Oللسحر �ملغنطيسي   aلتأث�
�على  �لنا�.  8عني  على 
�ملجيد  �لقر��  فإ�  هذ� 
عصا   �8 8بد�  يّدعي  ال 
بالفعل  �بتلعت  قد  موسى 
�حلبا/ ��لعصي �ل¾ 8لقاها 
�لنا�، �
منا   J8ما  Oلسحر�
 �8 �لعزيز   mلكتا�  Qيقر
�بتلعت  قد  موسى  عصا 
 Jقا �لذ<  �خلفي  �لعمل 
حتّولت  حيث   Oلسحر� به 
�حلبا/ ��لعصي 
� حيا� 

تسعى. 
�يعا� �لقر�� �ملجيد نفس 
 OQسو  n �لو�قعة   Pهذ
8خر� بشكل يلقي �ملزيد 
من �لضوH على حقيقة ما 

حد³. يقو/ تعا�:

﴿َقاَ/ َبْل 8َْلُقو� َفِإَ.� ِحَباُلُهْم 
ِمْن  
ِلَْيِه  ُيَخيَُّل  َ�ِعِصيُُّهْم 
 * َتْسَعى  8َنََّها  ِسْحِرِهْم 
ِخيَفًة  َنْفِسِه  ِفي  َفَأْ�َجَس 
َتَخْف  ال  ُقْلَنا   * مُّوَسى 
�َألْعَلى﴾  8َْنَت  
ِنََّك 

(طه:٦٧-٦٩)
�لكرمية  �آلية   Pهذ  n
 �8 �ملجيد  �لقر��  Cºنا 
موسى � نفسه قد تأثر 
�لنفسية  �لقو�   Oبسطو
يبني  مما   ،Oللسحر  Oملؤثر�
يكن   �  � موسى   �8
 aلتأث� يبطل   �8 يستطيع 
 Oبقو  Oللسحر �ملغنطيسي 
8لقى  حينما  نفسه   aتأث
�لناحية  �من   .Pبعصا
�لسيكلوجية.. جند 8نه من 
 �8 �لعقل  على  �ملستحيل 
 Jعقل �ملنو Oقو aيبطل تأث

ينجح   �8 بعد  �ملغنطيسي 
 Paتأث فر¼   n  aألخ�
فلم   fبالتا� �ملغنطيسي، 
موسى  �ستطاعة   n يكن 
 a�8 يزيل فعل �لتأث �
�ملغنطيسي للسحرO بإ0�Qته 

�لذ�تية.

� هذ� �جلانب من �لو�قعة 
تتحو/  جعلها  �لذ<  هو 
 Oمعجز  �
 بأكملها 
 n لكا�  
ال � خاQقة، 
 �8 شخص   >8 �ستطاعة 
 �.
  Oلسحر�  aتأث ُيبطل 
كا� 8شدَّ منهم قوOً. �ال 
كم على  يستطيع 8حد �8̄ 
8فضل   OQبصو �ألمر  هذ� 
8نفسهم،   Oلسحر� من 
8¸ا  CÂִדم  Q08كو�  فقد 
ال بد �8 يد �لَعلي �لقدير 
تعمل  كانت  �ل¾  هي 

تدخل اهللا تعا� بقدرته العليا وإرادته العظمى عن طريق موسى 
�، فأبطل التأث� املغنطيسي للسحرة على أعني الناس. وعلى 
هذا فإن القرآن اجمليد ال يّدعي أبدا أن عصا موسى قد ابتلعت 
بالفعل احلبال والعصي ال� ألقاها السحرة أمام الناس، وإمنا 
يقرر الكتاب العزيز أن عصا موسى قد ابتلعت العمل اخلفي الذي 
قام به السحرة حيث حتّولت احلبال والعصي إ� حيات تسعى. 
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 .� موسى  جانب   n
�قع  �قد  ��8Q موسى  فقد 
كما  متاما  لتأث�aִדم  فريسة 
لبقية �حلاضرين من  حد³ 
�ملشاهدين. فكيف �ستطا� 
 Qنفسه �¯ر Qعقله �8 ¯ر
�حلاضرين  �يع  عقو/ 
�ملغنطيسية؟  تأث�aִדم  من 
�آلية   Pهذ  �
 �باملناسبة.. 
عما  8يضا   Qلستا� تكشف 
�لسحر   Qبأسر� يسمى 
جنح  ما   �8  .
 �غموضه، 
�لسحرn O حتقيقه ليس هو 
 �
 ��لعصي  �حلبا/  حتويل 
حيا� حقيقية، �لكن فقط 
عقو/   n �هم  خلق   n
قوִדم   aبتأث �حلاضرين 

�لسيكية.
�سم  سو�  �لوحي  �ليس 
�لنفس  على   aللتأث �خر 
�لبشرية حينما يكو� �ملؤثر 
�من  نفسه.  تعا�  �هللا  هو 
نستد/   �8 نستطيع  هنا 
بد  ال  8نه  منطقيا  �نستنتج 
ªليل  تعا�  �هللا  يكو�   �8
�لعقل   n خلق  قد  قدQته 
�لبشر< جها\� 0قيقا فعاال 

به، �على  �التصا/  بغر¼ 
هذ� فإ� �لوحي �إلsي ليس 
 �8 شا.  �ال  غريب  بأمر 

مناقض للطبيعة.
بشر<  عقل  كل   �

 Paبغ �التصا/  يستطيع 
 Oقو طريق  عن  �لبشر  من 
 .Pهذ بعد  عن   Qالستشعا�
 �8  >Qلضر�� من  8نه   aغ
هنا   ÒQلقا�  Q8نظا نلفت 
�الستقبا/  جها\   �8  �


تكو�  �ألفا@  �لشخص 
طائشة  خياال�  §ر0 
عقيمة، �8 تصو��Q \�ئفة 
سقيمة، ألموQ تناn �لو�قع 
�ميكن  �حلقيقة.   nجتا�
�لنفسية   P8هو�� تريه   �8
��Q \�ئفة من صنع نفسه 
�لشخص  �8ما  فحسب. 
�الستقامة،  تَعّو0  �لذ< 
�تطّبع   ،Kبالشر  ��0\��
باحلق، فمن غa �ملتوقع منه 

�جتسيما  �ملطلق،  للصد& 
نز�هته   �
 ��ألمانة.  للحق 
تشهد  �ل¾  هي  �طهاQته 
بصد& �طهاOQ �لرسالة �ل¾ 
�لصد&  فإ�  ¯ملها. �sذ� 
�ملطلق �لذ< يتحلى به َمن 
يتلقى Qسالة من �هللا تعا�، 
�حاgا  هاما   �Q�0 يلعب 
�لوحي  �اية  ضما�   n
\يغ  كل  من   Pيتلقا �لذ< 
�8 حتريف. �ال عجب �8 
 n �يعا   Hألنبيا� يوصف 
بأ¸م  �ملقدسة  �لكتب  كل 
�Qمز�  للحق  مثاال  كانو� 
كا�  هنا  �من  للصد&، 
على  0ليل  8عظم  �لصد& 
�صد&  0عو�هم  حقيقة 

�لرسالة �ل¾ يبلغو¸ا.
 n 8حيانا..  ¯د³  �قد 
�حلاال� �لوجد�نية �ل¾ مير 
يصحب  ال   �8  ..Hملر� ֲדا 
صو�  gا�  �حلالة   Pهذ
8¸ا   aيا، غ�Q O�8 مشاهد
 OQقع �ألمر صو�� n تكو�
من صوQ �لوحي �لسما�<. 
من   aلكث� �صف  �قد 
 Pهذ  Hأل�ليا�� �لقديسني 

هو  ليس  حتقيقه   k السحرة  جنح  ما 
حيات  إ�  والعصي  احلبال  حتويل 
 k وهم  خلق   k فقط  ولكن  حقيقية، 
عقول احلاضرين بتأث� قوتهم السيكية.

خلقه  �لذ<  �لفعا/  �لدقيق 
عقل  كل   n تعا�  �هللا 
�التصا/  لتحقيق  بشر<، 
 OQمقد�  OHبكفا يعمل  به 
مع  طر0ًيا  يتناسب  بشكل 
حسن نوعية �مد� صد& 
صاحب  �لشخص  سجايا 
خياال�  فإ�  �جلها\. 

به  جتمح  خياالته  يد�   �8
\�ئفة،   �Qصو لـه  لتخلق 
 �8  ،��Q 8ضغا³   �8
لذلك  8صو�تا ال معs ¹ا. 
�هللا   PQتاº �لذ<   Ñلن� فإ� 
تباQ@ �تعا� لتبليغ Qسالته 
للنا� ال بد �8 يكو� مثاال 
�Qمز�  �لتامة،  لالستقامة 
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�ل¾  �لوجد�نية  �ألحو�/ 

حساسه   Hملر� فيها  يفقد 
به،  ¯يط  �لذ<  بالعا� 
 Áيغو كأنه  �يشعر 
 z ،�0خل �جد�نه �لو�عي
يعوn 0 �لنهاية 
� سطح 
�ل  �قد  �ملا0<  �لعا� 
متاما  قدسية،  Qسالة  معه 
عن  �لباحث  يفعل  كما 
�للؤلؤ حني يغوn Á قا� 
 Oيطفو مر z لبحر �لعميق�
�قد  �لسطح   �
 8خر� 
§موعة  يديه   n 8مسك 
�ملتألقة.  �للؤلؤ  من حبا� 
�قد يبد� �8 �ملرn H مثل 
هذP �ألحو�/ ºو¼ جتربة 
��لوجد��،  �لنفس  �0خل 
 �8 صو�  يصاحبها  ال 
�لو�قع   n 8¸ا  
ال  �Qيا، 
قوية  حسية  حالة  تكو� 
�نفعاال  �لنفس  فيها  تنفعل 
�سرعا�  مذهال،  شديد� 
من   mبثو تكتسي  ما 
�لكلما� �جلليلة. �يكو� 
شديد  �قع  �لتجربة   Pذs
قد  كأنه  متاما   ،Hملر� على 
gع بالفعل 8حد� يتحد³ 

 ،Jبوضو� تا� Oليه مباشر

8ثناH يقظته �لكاملة �لو�عية. 
�لذ<  �لوحي  غa �8 هذ� 
�لنفس   �Qخا من  يكو� 
ال يتحد0 �ال يصح تعريفه 
يطبعه  �لذ<   aلتأث� مبجر0 
على 
حسا� �ملتلقي، �ال 
يصف  �لذ<   mباألسلو
خال/  حالته  �ملتلقي  به 
 �
 فباإلضافة  �لتجربة. 
صد&  ��ضو�  ثبو� 
بد  ال  �ملتلقي،  �لشخص 
�8 يكو� �ملعياQ �لصحيح 
ملعرفة حقيقة �لوحي �إلsي 
�لذ<  �ملحتو�  طبيعة  هو 
 .
  .Oملتلقا� �لرسالة  حتمله 
ال يكفي �8 يكو� �ملتلقي 
صا0قا فقط، بل °ب �8 
يكو� %تو� �لوحي نفسه 
¯مل شهاO0 من مضمونه 

على صدقه �حقيقته.
فيما   Qملذكو� �لتباين   �

كو�من   mQجتا بني  سبق 
��لوحي  �لذ�تية،  �لنفس 
�لذ<  �حلقيقي  �إلsي 
ال  قد   ،Hلسما� من  يتَنز/ 
بوضو�  مفهوما  يكو� 

 mر°  � لشخص   Kٍكا
من  �8ما   ،Qألمو�  Pهذ
 Pذs ¼متر� ��عتا0 �لتعر
يستطيع  فإنه  �ألحو�/.. 
Qسالة  على   Kيتعّر  �8
�لوحي �إلsي، أل� طبيعة 
مبعاQفه  ترتبط  ال  �لرسالة 
�ال  صلة،  بأية  �لذ�تية 
كو�من   ��aلتأث ¡ضع 

نفسه �جتاQبه �لنفسية.
فإ¸م  �آلخر��..  8ما 
على   Kلتعر� يستطيعو� 
�لوحي  �8صالة  حقيقة 
�خر   mبأسلو �إلsي 
تصديقه  من  ميكنهم 
�.لك  eقيقته،  ��لوثو& 
�لCها�   Jباستخد�
¯مله  �لذ<  �خلاQجي 
�لوحي نفسه. �قد يكو� 
�خلاQجي  �لCها�  هذ� 
صاحب  ملعاصر<  ُمتاحا 
ال  �قد  �لوحي..  جتربة 
 Qملقد� من  ألنه  يكو�، 
�لCها�  هذ�  يتبني   �8
\من،   Qمر� بعد  �يتضح 
�ل¾   Qألمو� تتحقق  حني 
تنبأ ֲדا �لوحي، �8 بعد �8 

�ل¾  �حلقائق  صد&  يتبني 
 �8 ميكن  ال   .
 .كرها، 
على  �حلقائق   Pهذ ¡طر 
�ملستحيل  8حد، �من  با/ 
أل¸ا  8حد  يتصوQها   �8
¡ص مرحلة مستقبلة من 
�الكتشافا�.   �8  KQملعا�
هذ�  من  �لقصد  �يكو� 
�لوحي هو 
قنا� �ألجيا/ 
 Qلعصو�  n �لقا0مة 
تكشف  �لذين  �ملستقبلة 
صدَ&  �ملتقدمة  علوُمهم 
هذ� �لوحي �إلsي. �على 
�لصعب  من  فليس  .لك، 
على �آلخرين 8يضا �لتمييز 
�لوجد�نية   mQلتجا� بني 
�لنفس  كو�من  من  �لنابعة 
�لوحي  �بني  ناحية،  من 
�هللا  عند  من  يتَنز/  �لذ< 

تعا� من ناحية 8خر�.
من   OHنبو نذكر  ��آل�.. 
�إلsي،  �لوحي   ��Hنبو
ُمَوجهة  8¸ا كانت  �Qغم 
لُنز�/  �ملعاصر  للجيل 
كانت  8¸ا  
ال  �لوحي، 
عنصر  على  8يضا  حتتو< 
مفاجأO للنا� n �ألجيا/ 
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�ملقبلة كذلك.
نتحد³  �ل¾  �لو�قعة   �

 Qعنها تتعلق باحللم �ملشهو
مصر،  ملك   P�Q �لذ< 
يوسف   Ñلن�  Pفسر �قد 
�حسب  بعد.  فيما   �
ما جاn H �لقر�� �ملجيد.. 
 >�ِQُ قد  �حللم  هذ�  فإ� 
ليوسف � 8ثناH قضائه 
لتهمة  �لسجن   n عقوبة 
لـه.  ُ�جهت  قد  كانت 
لقد كا� .لك �حللم فريد� 
�يع   aح� 8عيا  بشكل 
 nعّر��  àلبال�  Hحكما
ُيشكل   � �لكنه  �مللك، 
8ية صعوبة ليوسف �، 
�لذ< فطن بدقة 
� حقيقة 
مع¹ �لرسالة �ل¾ ¯ملها. 
 aلتفس� .لك  كا�  �قد 
�حلا.&  ��لتأ�يل  �حلكيم، 
هو   � ليوسف  �لسليم 
�حلو�³0  شهد�  �لذ< 
�8يد�  صحته،  على 
�لسنني  �قائع  حقيقته 
�حلد³  .لك  تلت  �ل¾ 

�لعجيب.
سبع  �مللك   �8Q �قد 

 OQمن �لذ Hسنبال� خضر�
�سبع سنبال� جافة تكا0 
 �8Q�  .mحلبو� من  ¡لو 
çيلة  بقر��  سبع  8يضا 
سبع  يأكلن  �هن  çيفة 
�ملا  قوية.  gا�  بقر�� 
�حللم  هذ�  �مللك   ��َQَ
طالبا   Pقصر  Hحلكما
 �8 �ستبعد��  له..   �aتفس
 P�Cعت�� مع¹،  له  يكو� 
مما   J8حال 8ضغا³  §ر0 
ينتج عن كو�من �لنفس. 

 Jقد حد³ �8 8حد خد��
 n موجو�0  كا�  �مللك 
هذ�  �كا�  �لوقت،  .لك 
 Oفتر قضى  قد   J0خلا�
عقوبة n نفس �لسجن مع 
هو  �كا�   .� يوسف 
�آلخر قد �8Q حلما غريبا 
 �aتفس يوسف  له   Pفسر�
ُيفر�   K8نه سو صحيحا 
عنه قريبا، z � يلبث �8 
 ،Pa�8 بنفسه صحة تفسQ
�إلفر��  مت  ما  سرعا�   .

بل  حريته،  فاستعا0  عنه 
ليكو�  8خر�   Oمر �عا0 
�مللك.   Pموال خدمة   n

ُيسمح   �8  J0خلا� ��قتر� 
�لسجن   �
  mبالذها له 
 � يوسف  ملقابلة 
يوسف  يتمكن   �8 عسى 
�مللك.  حلم   aتفس من 
�إل.�  على  حصل  �ملا 
 Q�\ ،لسجن� �
 mبالذها
عليه  �قص   � يوسف 
��ستطا�  �مللك.  �Qيا 
 �8  Qلفو� على  يوسف 
يفهم مغز� �حللم، �شر� 
معناP بطريقة منطقية.. � 
 �8  Jֲדا
  >8 حوله  تد� 

غمو¼ على �إلطال&.
 �
  J0خلا� عا0  �حني 
�لقصر Qَ�� تفسaَ يوسف 
�كا�  �مللك،  لر�يا   �

كما يلي:
�ل¾  �لسبع  �لسنو��   n
 Kسو �مللك  �Qيا  تلي 
سبحانه  �هللا  يسكب 
مصر  على  بركاته  �تعا� 
ينتج  غزير  مطر   OQبصو
من  ��فر  %صو/  عنه 
�بعد  ��لفو�كه.   mحلبو�
من  �لسبع  �لسنو��   Pهذ
�ملباQكة،  �لغنية  �ملحاصيل 

سوK تتو�� سبع سنو�� 
8خر� تأª ÔفاK شديد، 
حد�³  عليه  يترتب  مما 
يتم   � ما   ،Oشديد §اعة 
�ستهال@   n �القتصا0 
�لسبع  �لسنو��  %اصيل 
ֲדا،   âالحتفا�� �خلصبة 
�لنقص  لتعويض  �.لك 
سنو��  عن  �لناتج 

.Kجلفا�
�قد 8ثر هذ� �لتفسa على 
 Êح شديد�،   �aتأث �مللك 

نه 8صدQ ��8مرP باإلفر�� 
 ،� يوسف  عن   �Qفو
 n يظل   �8  Qختا� �لكنه 
 n ُينظر   �8  �
 �لسجن 
�لز�ئفة  �لتهم  8مر  حقيقة 
�تتم  
ليه  ُ�جهت  �ل¾ 
ثبتت   �8 �بعد  بر�Hته. 
�ملذنبة  ��عترفت  بر�Hته، 
��فق  ªرمها،  �حلقيقية 
ُيخلى   �8 على  يوسف 
سر�حه.  �ُيطلق  سبيله 
 Oفا�e قد �ستقبله �مللك�
كبOa، �8ضفى عليه شرفا 
عظيما، �عّينه n حكومته 
�القتصا0ية   Qلألمو �\ير� 
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��ملالية.
بد�8  �جلميع..  �لدهشة 
متاما  تتو��  �حلو�³0 
�مللك،  كما جا�Q n Hيا 
�لذ<   aلتفس� حسب 
 ،� يوسف  به  قا/ 
مصر  شعب  ¯فظ   � مما 
 �� �ملجاعة  كاQثة  من 
فحسب،   Pحد� ينفعه 
 mبل نفع �لقبائل ��لشعو
 OQلبال0 �ملجا�� n لقاطنة�
كانت  �8يضا  كذلك. 
نفسها  �ألحد�³   Pهذ
سببا n �لتئاå Jل يوسف 

� مع 8سرته.
تبعه  
� حلًما كهذ�.. مبا 
فيه   Hجا ملا  حتقق  من 
 �8 ميكن  ال  �قائع..  من 
�ال  �حلسبا�،  من  ُيسقط 
 Qالعتبا� من  ُيستبعد   �8
نتا� �جبة  8نه §ر0  على 
بنهم  8كو/  �لتهمها  g0ة 
�لكنها   .Jلنو� قبل  شديد 
 �8 تطلبت  حقة،  �Qيا 
"يوسف"  هنا@  يكو� 
حقائقها  يسر0  لكي 

�يكفي  �قائعها.  �يشر� 
هذ� �ملثا/ لكي يبني كيف 
يؤثر �هللا تعا� على �جلها\ 
�ملكنو� n �لنفس لتحقيق 
غر¼ معني، �بذلك يبلغ 
سبحانه �تعا� Qسالة .�� 
قسم  �يتحّو/   ،Jها مع¹ 
�لعا�   �
 �لغيب  من عا� 
°ب  8نه   aغ �ملشهو0. 

 ،Pتعا� �حد بو�سطة �هللا 
�لباطن  �لعقل  بو�سطة   �8

. �8 هنا@ عامال  .P0مبفر
ثالثا قد .كرP 8يضا �لقر�� 

�لكرمي n قوله تعا�:
﴿َهل 8َُنبُِّئُكْم َعَلى َمْن َتَنزَُّ/ 
َياطُني * َتَنزَُّ/ َعَلى ُكلِّ  �لشَّ
ْمَع  8َفَّاٍ@ 8َِثيٍم * ُيْلُقوَ� �لسَّ
8َ�َْكَثُرُهْم َكاِ.ُبوَ�﴾ (٢٦ 

من بني �لنا�، ��لكذ�بني 
�لذين �عتا��0 �لكذm، قد 
مكنونا�  على  يؤثر�� 
ميوsم  eسب  نفوسهم 
فإ�  هنا  �من  �لشيطانية، 
 �8 ميكن  �ل¾  8كا.يبهم 

sاما�  شكل   n تتنكر 
تضلهم �تضل 8يضا �8لئك 
هي   Pهذ يتبعو¸م.  �لذين 
�حلالة �لثالثة �ل¾ تنشط فيها 
�لنفس.  مكنونا�   O8جهز
�حلاسم  �لعامل  �يكو� 
�0ئما n كل حالة هو ما 
ُعرK من صد& صاحب 
عنه  �شتهر  �ما  �لتجربة 
ما   �8 باحلق،   Jلتز�� من 
 mلكذ� من  عنه   Kُعر
 ،Qما �شتهر عنه من �لز��
°ترُّ��  �لكا.بني  فإ� 
�لكا.بة.  �إلsاما�  �0ئما 
 �8 �لنهاية   n يتبني  �ֲדذ� 
 �8 ميكن  �لكا.بني  �حي 
باحتو�ئه  �0ئما   Kُيعر
شيـطانية،  عناصر  على 

بـليـسية،   Ò0مـبا�

��عـو0 كا.بة.

ومـن هنـا فـإن أكاذيبهم الـ� ميكن 
أن تتنكـر k شـكل إ�امـات تضلهم 
وتضـل أيضا أولئك الذيـن يتبعونهم. 
هذه هـي احلالة الثالثة ال� تنشـط 
النفـس. مكنونـات  أجهـزة  فيهـا 

وبهذا يتبني k النهاية أن وحي الكاذبني 
ميكن أن ُيعرف دائما باحتوائه على عناصر 
شيطانية، ومبادئ إبليسية، ووعود كاذبة.

�ليا�   �8 هنا  نذكر   �8
çن  �ل¾  �لنفس  مكنو� 
فقط  ُتَوظف  ال  بصد0ها 

     (٢٢٢-٢٢٤:Hلشعر��
�آليا�   Pهذ �حسب 
يتبني �8 �ألفاكني  �لكرمية 
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عد�0: �ا/ 8غز�/ (�ململكة �ملغربية)

 &بيـا� mـا معـا�:   �إلمـاJ �لشـافعي

َيـِعيـُش �لـَمْرHُ َمــا �ْســَتْحَيا ِبَخـْيٍر

َفــَال َ��هللا َمــا ِفـي �لـَعْيـِش َخــْيٌر

 Hلدّبا��  ،Hملا�  n  Hِلَدبَّا� من  8َغرُّ  Gاللة:  مثل  لكل   
 �
�  Hلدبا� يغرّنك  ال   : �ملثل   n �يقا/  �لقر�،  هو 
كا� n �ملاH، �قصة هذ� �ملثل �8 8عر�بيا تنا�/ قرعا 
مطبوخا �كا� حاQًّ�، فأحر& فمه، فقا/: ال يغرّنك 

� كا� نشو�n P �ملاH. ُيضرm �ملثل للّرجل � Hلدّبا�

�لساكن ظاهر�، �لكثa �لغائلة باطنا.

!Qلّد�� f� Qطرفة:  له �لّنا
ما� 8حد �ملجو� �كا� عليه 0َْيٌن كثa، فقا/ بعض 
ُغَرماِئِه لوَلِدPِ: َلْو ِبْعَت Qَ�0ََ@ َ�َ�فَّْيَت ֲדا 0َْيَن َ��لد@. 
 æ8 َ�َقَضْيُت ِبها عن >Qِ�0َ 8نا ِبْعُت �.
فقا/ �لوَلد: 

0َْيَنُه فهل يدخل �جلّنة؟!. فقالو�: ال.
.!Qلّد�� n 8نا� Qلّنا� n قا/ �لولد: َفَدْعُه

من مآثر �ألبر��: سأ/ بعض �لنا� �إلماJ �لشافعي عن 
ãانية 8شياH، فقالو� له: ما8Qيك n ��جب ��8جب، 
 ،mعجيب �8عجب، �صعب �8صعب، �قريب �8قر�
فر0َّ عليهم بقوله: من ��جب �لنا� �8 يتوبو� �لكن 
تر@ �لذنوm �8جب. ��لدَّهر n صرفه عجيب �غفلة 
�لنا� عنه 8عجب، ��لصn C �لنائبا� صعب، �لكن 
فو�� �لثو�m 8صعب، �كل ما ترجتي قريب، ��ملو� 

من ��0 .لك 8قرm.  (�إلماJ �لشافعي)

Hُلّلَحـا� َبـِقـَي  َمـا  �لـُعـو0ُ  َ�َيـْبَقـى 

Hُحلي�ـا� َ.َهــبَ   �.َ
ِ ْنَيـا  �لـدُّ َ�ال 



� ا������ت ا������ ������ل ا����ة ا������ ا��
	�� ا�����������

أورو�
 وا	��ق ا�و�� ��	
أورو�
 ا	�� 
، ا	��ق ا�و��، ���

وا	���ق ا	����

Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

أ�
	�� ا������� ��أ�
	�� ا����� وا���� ���	
ا� ��ر ��ر	�

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

FEC 1/2 3/4 7/8 3 / 4

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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