



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
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�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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'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
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  .
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كلمة �لتقو�٢

يُن،  =�لدِّ  tُبا =�لطِّ �لسجايا  هي  �ألخال_ 
=تطلق �صطالحا على �لصفاE �لx ترتسخ 
=�ألخال_  Yّما..   =3 مدحا  ֲדا  �ملوصو�  فيستحق  بالنفس 
جذ=�ها  منها   =�حد كل  =تستقي  =قبيحة،  فاضلة  نوعا�: 
�نسانيته  تتجلى   �3 ميكن  ال  =�إلنسا�  =حاالִדا.  �لنفس  من 
�حلقيقية �ال ُ�لق oY جذ=� �=حانية 3صيلة، نو�kَعُه تنبع من 
�ميا� باهللا =بتعاليمه �ملنـّزلة �لx هي مبثابة �ملطر تسقي حديقة 
�لنفس فتر=يها.. =على هذ� �ألسا� كانت �عو كل �لرسل 
=�ألنبيا� تشترp � هذ� �لنوt من �إلصال� �ألخالقي �لوثيق 
 tkعت بذ=� نو��k لصلة باإلميا�. لقد جا�=� بتعاليم �=حية�
�ألخال_ � صد=� �لنا� =علمو� 3تباعهم كيفية �لرقي بالنفس 
 �? حيث �ألخال_ �لر=حانية. =قد جتلى هذ� �إلصال� بقو
=3عظم  3كمل   � �ملصطفى  9مد  سيدنا  �سالة   � =جال� 
 tلكامل =�إلصال� �لشامل لب� نو� oجا� با�د oألنبيا� �لذ�
 Zإلنسا� فأكمل تعليمه منظومة �ألخال_ �لبشرية حيث �ختز�
�منا بعثُت ألمتم  :Zمقاصد بعثته حينما قا Kلسال�= عليه �لصال
مكا�K �ألخال_! o3 �3 يصل �ُخلُلق �Y=ته متجر�� من صبغته 
�لطبعية، �يث ميكن �3 ُيَسمَّى كلُّ سلوp ُخُلق� �بانيا، Yلك 
�ُخللق �ألصيل Y= جذ=� �=حانية، =�لذo ال ميكن ألحد �3 
 � كانت  مهما   Eفلسفا  =3  Eعا��  =3 بُعْر�  عليه  يتفو_ 

مظهرها =شعا��ִדا ُمْثَلى. 
 Eُبَعْيَد بعثته من عا��= � Zما َخَلْت �لعر� قبل بعثة �لرسو=
=3خال_ =ُمُثٍل حسنة �غم �ملفاسد =�لر�kيا �جلاهلية، =ما كانت 
خالية يوما من كرK =جو� =غ>ها، َبْيَد �3 هناp من �شتهر=� 
� �Yكر تر�ثهم �صاZ 2يد نالت شهر =t�Y صيتها � 
كا�   ��= Yلك  لكن  =غ>�،  �لطائي  �لعربية، كحامت   �جلزير
ُخُلق� 9مو�� � �لظاهر لكنه � يكن سو� َنْزَعة َحِميٍَّة َقَبِليَّة 
=ُعْرٍ� متعا�� عليه، =تقليٍد متو��¡ عن �آلبا� =�ألجد��.. 
بينما لو �ستقر3نا س> =3خال_ شخص كرسوZ �هللا � لعلمنا 

�لفا�_ �جلوهرo �لذo مييز جذ=� =طبيعة 3خالقه � عن تلك 
�لx 3َِلَفَها �لَعَر�! ، فما هو �لسر �لذo جعل �ملو�لني =�ملعا�ين 
من 3هل قريش مع كل ��ثهم =قيمهم =عا��ִדم �ألصيلة ير=� 
مقّرين  =بعدها  بعثته  قبل  عظيمة  بأخال_  متفر��   � 9مد� 
من   =3 قبل  من  3حد  فيها  يناkعه  ال  3خالقية   Eبصفا بتفر�� 
لعل   شه> تا�¦ية  حا�ثة   ?�  Kملقا� هذ�   � =نذكر  بعد!، 

�لقا�§ �لكرمي يستوعب ما نطمح �3 نوصله �ليه..
ملا قامت قريش بترميم �لكعبة قبل بعثته � تشاجر=� � �فع 
�حلجر �ألسو� �? مكانه، فاتفقو� على حتكيم Z=3 من يدخل 
عليهم �لبا�، فشا� قد� �هللا �3 يكو� Z=3 ��خل هو �سوZ �هللا 
مو�  �، ففرحو� Iيًعا =قالو� جا� �ألمني جا� 9مد!. لقد قدَّ
ُر=� �»ه 9مد�! =هذ� ثنا� عظيم  صفته �ألخالقية نعتا له، =3َخَّ
يشهد على نوعية خصاله �ملتفر� عليه �لصال =�لسالK... =بعد 
 oعلى �لصفا =جعل ينا� Kيو E�Y � صعد هذ� �حلا�ثة بفتر
قائًال: يا ب� فهر يا ب� عدo، بطو� قريش ح¬ �جتمعو� فجعل 
�لرجل ��Y � يستطع �3 ¦ر �3سل �سوًال ليستفسر عن ماهية 
 Zقريش =على �3سها 3بو جهل، فقــا Eهذ� �ألمر، =حضر
�م �سوZ �هللا �:3�3يتم لو 3خRتكم �3 خيال بالو��o تريد 
�3 ُتغ> عليكم 3كنتم مصّدقّي؟، قالو� نعم ما جربنا عليك �ال 
صدًقا! قاZ: فإO نذير لكم بني يدo عذ�� شديد!. =ها هو 
3شد 3عد�� �سوZ �هللا � 3بو جهل ما �ستطاt �3 يتجر3 لينكر 

��نك لعلى ُخُلٍق عظيم  
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�نا ال نكذبك لكن نكذ� ما جئت به . " :Zصدقه حينما قا
=قد سجل �لقرY �³لك �ملنطق �لعجيب فقاZ: ﴿َقْد َنْعَلُم �ِنَُّه 
اِلِمَني  �لظَّ َ=َلِكنَّ  ُبوَنَك  ُيَكذِّ ال  َفِإنَُّهْم  َيُقوُلوَ�   oلَِّذ� لََيْحُزُنَك 

٣٤ :Kهللاَِّ َيْجَحُد=َ�﴾ �ألنعا� Eِِبآَيا
 ORألخنس بن شريق أل· جهل: "يا 3با �حلكم 3خ� Zملا قا=
عن 9مد 3صا�_ هو K3 كا�Y؟" فقاZ: "=¸ك =�هللا �� 9مًد� 
 K=هرقل ملك �لر Zصا�_ =ما كذ� 9مد قط"! �¹.. =ملا سأ
�عو��  قبل  بالكذ�   � تتهمه  قريش  كانت   �� سفيا�  3با 
3جا� بالنفي 3يضا!!. لقد كا� � �ق 9مو� �خلصاZ فكا� 
3خالقه،  بعظمة  �أل�«   Eشهد= =باطنا،  ظاهر�  9مد�  �ق 
=شهدE �لسما�!!: ﴿=�نك لعلى ُخُلٍق عظيم﴾ =من 3صد_ 

 .!من �هللا شها�
 هناp كث> من �ملجتمعاE �لقدمية =�حلديثة �لx تتمسك بقيم 
=مقيا�  منسجمة   Kلعا� مظهرها   � تبد=  3خالقية  =3عر�� 
 ،Zها �لبعض 3¼ا غاية � �لكماRألخال_ �لفاضلة �يث قد يعت�
 tk�= لكن �ملتمعن � جذ=�ها �حلقيقية ¾دها غ> نابعة من
ْ=_ =�لتربية =�للََّباقة  �مياO، بل هي على �ألغلب ¿موعة من �لذَّ
كالتقاليد  �جتماعية،   Eفلسفا= 3فكا�  3¼ا   Àمبع �الجتماعية! 
=�ألعر��، 3= منطلقاE فكرية متأثر بالدهرية =�ملا�ية كما هو 
� عصرنا! =ֲדذ� �ملنظا� ير� �إلنسا� �ملعاصر غالبا �ألخال_ ، 
=لكن كيف ميكن �عتبا� Yلك �لسلوp �الجتماعي ُخُلق� فاضال 
َلِة باخلالق!، =ير�  نابعا من جذ= �إلميا� =هو منـز=t �لصِّ
3صحا� هذ� �ألخال_ �ملجر� �3 �ألخال_ ال حاجة �3 ُتْسَتَقى 
من تعليم »ا=o 3= ح¬ �3 ترتبط بوجو� �هللا!؟ �� 3خال_ 
تتسم  �ملؤمنني مهما كانت  �لبشر غ>  �لدعا من  مثل هؤال� 
مبظهر الئق، �ال �3 هذ� ال يعد= �3 يكو� ما للكلب من صفة 
=يؤنسه =¦لص  له  �إلنسا� =¦ضع  يألف  3نه  ملجر�  �لوفا�! 
�? �لرقي  oله؟! فهل يسمى هذ� ُخُلق� فاضال؟! =هل هذ� يؤ�
ֲדذ� �حليو�� �? حاZ 3على ليتجا=k حيو�نيته! =هل يستقطب 

من  �لعقال�   �3 مثال؟!. كما  بالبنا�  �ليه  فيش>  3حد!   Kهتما�
�لنا� ال يفاضلو� بني �حليو�ناE لعلمهم �صائصها �لغريزية 
يصح  ال   Âبالتا= �حليو�O؟   tلنو� منها  ¦لو  ال   xل� =صفاִדا 
3صحا�  ֲדا  يتحلى   xل� �لسلوكية   Eلصفا� تلك  تنسب   �3
�لدعو�E �لفلسفية =�إلحلا�ية مهما كا� ظاهرها Iيال �ال مبا 
يتصف به �حليو�� =بالتاÂ ¾ب �3 ال ُتْقَرَ� باملعÀ �ألخالقي 
�لصحيح لألخال_ كما فسرִדا تعاليم �ألنبيا�؟! أل� �ألخال_ 
 pكما جا� ֲדا �ألنبيا� غايتها جعل �لعقل مسيطر� على �لسلو
=�لغر�ئز باسترشا� �لوحي؟ � حني �3 �ملتحر�ين من �لوحي 

!tk�= =3 حالة طبعية �=� ضابط ?�يعو�=� باإلنسا� 
 oلذ� باهللا =�ليوK �آلخر هو  �لk�= xُعَها �إلميا�  �� �ألخال_ 
�ألخالقية  �ملو�هب  يصقل   oلذ� =هو  �لنفس   �  ثو� يوّلد 
لتكو� �=حانية، =�ميا� كهذ� هو من يغذo سلوكياتنا لتكو� 
=فق مقيا� �لشريعة، =من �=� هذ� �إلميا� =�حلب ال ميكن �3 
تتطو� 3خال_ �لنا� لتكو� 3خالقا حّقة.. =حيث �� �إلنسا� 
هو مناÄ �لتكليف �=� سائر �لكائناE كونه �لكائن �لعاقل، 
ما  كل  �لقر�³  هي   xل� �لكاملة  �لشريعة   � له  �هللا  هيأ  فقد 
Zُ حاالته �لطبعية =�ألخالقية  سيساعد� للرقي بسلوكه �قيا ُيَعدِّ
�? 3خال_ حّقة، أل� ما تسعى �ليه تعاليم  Zلر=حانية لتتحو�=
�ملناسب  9له  ُخلق �  ُيستعمل كل   �3 مقاصدها  �لقر�³ � 

.Oلعقل �إلنسا� Zعما�= O³حتت توجيه �لوحي �لقر
 Äبربا Eبط بني �إلميا� =عمل �لصاحلا� Kال ننسى �3 �إلسال=
=ثيق ال ينفصم كما يتجلى � ³ياE كث> من �لقر�³ �لكرمي 
هو 3شبه ما يكو� باأل�« �خلصبة �لx هي � حاجة �? جهد 
فينتفع منها =من  لتؤÅ Æرها  يفلحها =يبذ�ها =ير=يها  فال� 
غال�ا، =هذ� �إلميا� �ملقر=� بالعمل �لصاÇ هو �ُخللق �حلقيقي 
 xل� �ألخال_  منظومة  هي  =هذ�  ُخُلقا،  تسميته  ميكن   oلذ�
يقدمها �إلسالK لإلنسانية ال كما تقدمها �ألعر�� =�ملفاهيم 

�الجتماعية =�لفلسفية على مر �لعصو�.. 
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 حضر مر�k بش> �لدين 9مو� 23د
�ملصلح �ملوعو� �

� oملهد� Kإلما� �خلليفة �لثاO حلضر

من ��=�:

في �حا� �لقر��

ْرَنا َعْنُهُم �ْلَعَذ�َ� ِ�َلى ُ	مٍَّة  �َلِئْن َ	خََّ﴿
َيْوَ�  َ	ال  َيْحِبُسُه  َما  َلَيُقوُلنَّ   *ٍ+َ�َمْعُد
َيْأِتيِهْم َلْيـَس َمْصُر�ًفا َعْنُهْم َ�َحاَ- 
َيْسـَتْهِزُئو6﴾  ِبِه  َكاُنو�  َما  ِبِهْم 

(هو�: ٩)

شرA �لكلما=:
من  �جليُل  �جلماعُة؛  �ألمة:  	ّمـة: 
�حلُني  �لديُن؛  �لطريقُة؛  حّي؛  كل 

(�ألقر�).
=ُحيوًقا  َحيًقا  ¸يق  به  حا_  حا-: 
=ِحيقاًنا: 3حاÄ به. حا_ ֲדم �ألمُر: 
حا_  عليهم.  ==جـب  لزمـهم 
 .Ä3حـا=  Zنـز �لعذ�ُ�:  ֲדم 

(�ألقر�).

 :Dلتفسـ�
�لنا�   �3 كما  تعا?:  �هللا   Zيقو
 Eملو� بعد   �حليا عن  *د=عو� 
كذلك هم مغتر=� عن عذ�� �لدنيا؛ 
فإ�Y تأخر عنهم �لعذ�� طفقو� يث>=� 
ش¬ �العتر�ضاE، مع 3¼م لو 3عملو� 
�لفكر أل��كو� بكل سهولة �3 �لدنيا 
بّد  فال  =�ختبا�  �بتال�   ��� ��مت  ما 
 �3 قبل  �ملهلة  بعض  �هللا  مينحهم   �3
�ملهلة  ال  لو   Y� بعذ�به،  يسحقهم 
=�لتأخ> � تعد �لدنيا ��َ� �ختبا� بل 
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إميان الن2 �  
بصدق القرآن الكرمي 
أقوى وأثبت من رواسي اجلبال

           

(سوH* هو+)
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صا�E ��َ� جز��.
�لغريب �3 3هل �لدنيا ينكر=� =جو� 
جهة  =من  جهة،  من   �آلخر �لد�� 
3خر� يطالبو� بالعذ�� �حلاسم على 
عد�=ִדم للرسل، =هكذ� يعترفو� - 
 ��� من حيث ال يد�=� - بضر=�

�جلز��.
=قد 3شا� بقوله ﴿=حا_ ֲדم ما كانو� 
به يستهز�=�﴾ �? 3¼م ليسو� جا�ين 
هدفهم  �منا = �لعذ��،  مطالبة   �
=لكن  =�الستخفا�.  �الستهز�� 
 Y��ستخفافهم هذ� يرتد عليهم =باًال 

يتسبب � تعجيل �لعذ��.

مLنَّا  �ْإلِْنَسـا6َ  َ	Oَْقَنا  �َلِئْن َ﴿
 Qًٌة ُثمَّ َنَزْعـَناَها ِمْنُه ِ�نَُّه َلَيُئوSْحمHَ
�َلِئْن َ	OَْقنSاUُ َنْعَماTَ َبْعَد َ * Hٌَكُفـو
OَهSَب  َلَيُقوَلنَّ  ْتُه  ـَّ َمس  Tَ�ََّضر
 ﴾Hَفُخو  AٌِرSَلف ِ�نَُّه  َعنِّي  يَِّئاُ=  �لسَّ

(هو�: ١٠ - ١١)

شرA �لكلما=:
�لقِنُط  كصبو�:  �ليئو�   :Qيئو

(�ألقر�).
يكفر  كفر  من  �ملبالغة  �سم   :Hكفو
نعمة �هللا =بنعمة �هللا كفوً�� =كفر�ًنا: 

�لشكر  ضد  =هو  =َسَترها،  جحدها 
(�ألقر�).

َنْعماT: �لنعماُ�: �ليُد �لبيضا� �لصاحلة. 
(�ألقر�).

ضّر�T: �لضّر��: �لزمانُة (o3 �لقحط)؛ 
�لشدُ؛ �لنقُص � �ألمو�Z =�ألنفس؛ 

نقيُض �لسّر�� (�ألقر�).
�حلسنة  نقيُض  �لسيئة:  �لسّيئا=: 
عن  ֲדا  يعبَّر  =�حلسنة  (�ألقر�). 
�إلنساَ�   Zُتنا نعمة  من  يسّر  ما  كل 
=�لسّيئُة  =3حو�له،  =بدنه  نفسه   �

.(Eملفر���) .تضا�ُّها
يفر�  فر�  من  �ملبالغة  �سم   :Aفِر
 بلذ �نشر� صد��  بالشي�:  �لرجل 

عاجلة؛ َبِطَر (�ألقر�).
يفخر  فخر  من  �ملبالغة  �سم   :Hفخو
=باَهى   Zباخلصا  �َ متدَّ �لرجل: 
باملناقب =�ملكا�K من حسٍب =نسٍب 
³بائه   �  =3 فيه  �ما  Yلك،  =غ> 

(�ألقر�).

:Dلتفسـ�
�ّ� �ألمم �ملبتعد عن نو� �لوحي �إل�ي  
تتمّلكها =جهتا �لنظر �خلاطئتا� هاتا�. 
3عينهم   Kبأ ير=�  3¼م  من  فبالرغم 
=مستمر،  ��ئم  تقلُّب   � �لدنيا   �3
هذ�  3سبا�   � يفكر=�  ال  3¼م  �ال 
بل  ��ًسا،  منها  يتلقو�  =ال   Eلتقّلبا�
تطر3   xل� للحالة  فقط  يستسلمو� 
�ستو?  مصيبة  3صابتهم  فإ�  عليهم. 
 مسّر 3صابتهم   ��=  ،Äلقنو� عليهم 
3¼م �  Yلك  =�لغر=�.  �لزهو  متلََّكهم 
يد�كو� �3 �لدنيا ��� �البتال�، =�3 �هللا 
تعا? ¦تR �إلنسا� =ير� كيف يكو� 
�ّ� فعله � حالَتي �لفر� =�لتر�، =3نه 
�هللا  يطّو�  �الختبا�  هذ�   Zخال من 
تصل  �لر=حانية ح¬  �إلنسا�   Z3حو�
�Y=َتها =كما�ا. =�لذo ال يد�p هذ� 
من   oبأ ميّر  عندما  فإنه  �إل�ية  �ُخلطة 
�حلـالتني فإنه ال يّتعظ ֲדا، بل يص> 

منفعًال مستسلـًما ملا هو فيه.

رّد  يكون  كيف  ويرى  اإلنسان   aتb  cتعا اهللا 
فعله j حالiَ الفرح والhح، وأنه من خالل هذا 
 kاالختبار يطّور اهللا أحوال اإلنسان الروحانية ح

تصل ذروَتها وكماmا. 
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�َعـمُلو� َ  ��صSَبُر �لَِّذيَن  ﴿ِ�الَّ 
اِلَحاِ= ُ	�َلِئَك َلُهْم َمْغِفَرٌ* َ�َ	ْجٌر  �لصَّ

َكِبDٌ﴾ (هو�: ١٢)

 :Dلتفسـ�
كهذ�  يسلكو�  ال  �ملؤمنني   �3  o3
�لسلوp. فال يَدعو� �حلز� يغلبهم =ال 
�منا = �3 يصرعهم،  للفر�  يسمحو� 
يتحكمو� � 3نفسهم =يضبطو¼ا � 
 tفال يصيبهم هلٌع =ال جز .Zكل حا
بل  بال�،  ֲדم  ¸ل  حينما   Äقنو =ال 
يبد=� عليه ص�R =جلًد�، =يصمد=� 
إل�kلة  ساعني  =بسالة،  بشجاعة  له 
 Æة =عزمية. =عندما تأÏّ 3سبابه بكل
=�لنعم  =�لسر=�  �لفر�   K3يا عليهم 
�منا = =�لغر=�،  �لزهو  ֲדم  يستبد  فال 
يز���=� ֲדا صالًحا =تقو�، =يهتّمو� 
بأ� يشا�كو� غ>هم فيها، =يصنعو� 

ֲדم �ملعر=� 3كثر.
=بقوله تعا? ﴿3=لئك �م مغفر =3جر 
�ملؤمن من  كب>﴾، ¦R مبـا سيناله 
3نه يصR على  جـز�ٍ� مالئٍم.  فبما 
�أل�Y =�لشد، =�3 هذ� �أل�Y يترتب 
على 3خطائه 3= ضعفه �لبشرo، فلذ� 
يكو� جز�� ص�R �لغفر�� عن 3خطائه 
=تقص>�ته �لبشرية. Ð مبا �3 �ملؤمن ال 
يزهو =ال يتباهى عند �لفرحة =�لنعمة 

فلذ�  =صالًحا،  تقو�  ֲדا  يز���  بل 
يزيد� �هللا 3يًضا فضًال =عطاً�.

﴿َفَلَعلََّك َتاbٌHِ َبْعَض َما ُيوَحى ِ�َلْيَك 
َلْوَال  َيُقوُلو�   6ْ	َ  bَHَُصْد ِبِه  �َضاِئٌق َ
َمَلٌك  َمَعُه   Tََجا  �ْ	َ َكْنٌز  َعَلْيِه   dَْنِز	ُ
 Tٍهللا َعَلى ُكلِّ َشْي��ِ�نََّما َ	ْنَت َنِذيٌر َ

�ِكيٌل﴾ (هو�: ١٣)َ

شرA �لكلما=:
(من  �شفا_ = طمٌع  لعّل:  لعّلك: 
�� كا� طمًعا = =(لعّل)  �ملخاِطب). 
 تا�ً كالمهم   � يقتضي  Yلك  فإ� 
غ>�.  طمَع   =تا�ً �ملخاَطب،  طمع 
 Kقو عن  Yكر  فيما  تعا?  فقوله 
فرعو�: (لعّلنا نـّتبع �لسَحَر) فذلك 
طمٌع منهم، =قوله � فرعو� ﴿لعّله 
ملوسى   tفإطما ¦شى﴾   =3 يتذكر 
له  فقوال  =معنا�:  ها�=�،  مع   �
قوًال ليًنا ��جني �3 يتذكر 3= ¦شى، 
ما  بعَض   pٌتا� (فلعلك  تعا?  =قوله 
�لنا�  بك  يظن   ..o3 �ليك)  يوحى 

.(Eملفر���) لكY
 Zُملا� ُيّدَخُر؛  ما  �لكنـز  كنـٌز: 
 �Y�  Zللما �سٌم  �أل�«؛   � �ملدفو� 
ما  �لفضُة؛  �لذهُب؛  =عا�؛   � kَ3ُحِر

ُيحَرk فيه �ملاZ (�ألقر�).

:Dلتفسـ�
 لقد سبق Y �3كرE �3 من 3سلو� 
 Zلسؤ�� على  ير�  3حياًنا  3نه  �لقر�³ 
فعله  ما  =هذ�  صر�حًة،  Yكر�   �=�
 Zلسؤ�� �آلية  هذ�  تذكر  ال   Y� هنا، 
بالرّ�   E3بد بل  �لكفا�  3ثا��   oلذ�
عليه. لقد سأZ �لكفا� لد� »اعهم 
=عَد �هللا للمؤمنني ﴿�م مغفر =3جر 
يا  تعدهم،  كيف  =قالو�:  كب>﴾ 
=3نت ال متلك  �لكب>  باألجر  9مد، 
من  فو   o3 معك  =ليس  كنـًز� 
ضعفك  على   p=ليساعد �ملالئكة 
 Zقلة حيلتك؟ ف>ّ� �هللا عليهم =يقو=
ٌه خطيـٌر،  معّرًضا ֲדم: �نه فعًال توجُّ
 �3 بسببه  9مد  يا  تضطر  =سو� 
Ñفي بعض ما 3=حينا� �ليك من 3نبا� 
عن �نتصا� �إلسال�k�= Kها��! =�ملر�� 

3نك لن تفعل Yلك 3بًد�.
تعا?  قوله   � (لعل)  �عتRنا   �Y� 3ما 
﴿فلعلك تا�p﴾.. طمًعا من �لعد=، 
 �3 =هو  ³خر   Àمع للجملة  فيكو� 
 Kفي بعض كالÑ �3 � لعد= يطمع�
�هللا �لناZk عليك خوًفا من مطاعنهم 
عبث  هذ�  طمعهم  =لكن  هذ�، 
 Zسو�  o3 "نذير"،  ألنك  =باطل، 
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�لرسالة  تبليغ   Zلرسو� =عمُل  فقط، 
بأمانة كما هي، �=� �3 ¦في منها 
بأنك  تّدعي  لست  =3نت  شيًئا. 
حتت  �لكو�   kكنو تكو�  ح¬  �له 

تصرفك كما يطالبو�.
=3ما لو قيل هنا: من �3 �ملؤمنني �لذين 
3نا�  3يًضا  �لكب>  باألجر  ُ=عد=� 
فكيف   kلكنو� ميلكو�  بآ�ة  =ليسو� 
�لكب>؟  �ألجر  هذ�   �Y� سيملكو� 
فاجلو�� �� هذ� =عٌد �م جز�ً� على 
�ملستقبل،   � �م  =سيتحقق  صRهم 
فما  قبل.  من  3ُعطو�  قد  3¼م  =ليس 
 Zكا� ¸ق للكفا� �3 يطالبو� �لرسو
3سباًبا  �لبد�ية  منذ  يريهم   �3  �
ظاهر لرقيه =��kها��، =�منا ¸ق �م 
Yلك عند حلوZ �ملوعد، أل� =جو� 
يع�  �لبد�ية  منذ   =�لقد� �ألسبا� 
�لقد� �لذ�تية، =هي ميز ال يتمتع ֲדا 

3حد سو� �هللا جّل =عال.
3ما قوله تعا? ﴿=�هللا على كل شي� 
هذ�   �3 سبحانه  فيه  فأكد  =كيل﴾ 
كله سيقع ال 9الة، =سو� حتظى يا 
�سوZ �هللا، بالغفر�� =�ألجر �لكب>، 
=سو� ينـزZ �ملالئكة �لذين سو� 
=مشا�يعك.  مهماتك  لك  ينجز=� 
بل  باملُلك   pحد= 3نت  تظفر  =لن 
سو� يناله ِغلمانك =يص>=� ملوًكا 

3يًضا.
�ّ� �لذo � ُيعِمِه �لتعصب عن �Óية 
�حلق، يستطيع �3 يد�p ما ��Y حتققت 
هذ� �لوعو� K3 ال؟ �3 تذلل �ملالئكة 
تعتر« سبيل �قي  كل عقبة كانت 
�إلسالK؟ �3 يظفر �لنÔ � باملغفر؟ 
 �=Rص �لذين  3صحابه  �هللا  ¾ز   �=3
=�الضطها�  �لتعذيب  صنو�  على 

3جًر� كبً>�.
�نه ملن �ملؤسف حًقا �3 يستنتج بعض 
 �3 �آلية  هذ�  من   Kإلسال� 3عد�� 
للتخلي  �ستعد  قد  كا�   �  Zلرسو�
خوًفا  �لكرمي  �لقر�³  من  3جز��  عن 
�لّسيا_   �3 مع  �لكفا�!  مطاعن  من 
 Zينُقض هذ� �لزعم. هل من عاقل يقو
�لكنـز   Zبإنز� �لكفا�  مطالب  بأ� 
=�لقيمة  �لثقل  من  كانت  =�ملالئكة 
�يث Ñيف �لرسوZ � فيقوK بإخفا� 
هل  شأنه؟  جّل  �هللا   Eساال� بعض 
ُيعقل �3 ينسى �لرسوZ قوZ �هللا له: 
�منا 3نت نذير =�هللا على كل شي� ﴿
¾هلو�  �لكفا�  كا�   �Y� =كيل﴾؟ 
Yلك فاآلية �منا تتحد¡ عن طمعهم 
 pهم فقط، حيث ظنو� خطًأ 3نه سيتر
بعض �لوحي خوًفا منهم، =ليس 3نه 
� قد �ستعد فعًال ليسقطه من نص 

�لقر�³ �لكرمي.

 Zجلها� �ملعترضو�  هؤال�  يتذكر  3ال 
عندما  قريش  لوفد   Zلرسو�  Zقو
جا�=� ُيهّد�=نه �3 يتصاÇ معهم =�ال 
يقل   �=3 سحًقا؟  =3قا�به  سحقو� 
�سوZ �هللا � لعّمه �ً�� على عرضهم 
=ִדديدهم: "=�هللا، لو =ضعو� �لشمس 
 �3 على   oيسا�  � =�لقمر  ميي�   �
 =3 �هللا  يظهر�  ح¬  �ألمر  هذ�   p3تر
 (�لس> تركته".  ما  فيه،  3هلك 
 �Y�  Öيستسا فكيف   .(Kهشا البن 
�لزعُم بأنه � خا� مما عر« عليه 
 Kلكي ¦في كال  Kقا �نه  �لكفا�ح¬ 

�هللا سبحانه =تعا?.
�لتالية  �آلية   � تدبرنا   �Y� �ننا   Ð
�لزعم  هذ�  تفّند  3يًضا  =جدناها 
 �3 �لعا�  كل  تتحد�  أل¼ا  �لفاسد، 
3ًيا من عشر سو�  مياثل   Kيأتو� بكال
  � Ôكا� �لن �Yمن �لقر�³ �لكرمي. فإ
 - باهللا   Yلعيا�=  - بنفسه  3صبح  قد 
ضحيًة للشكوp =�لشبهاE � �لقر�³ 
هذ�  يوّجه   �3 ُيعقل  فكيف  �لكرمي 
�لتحدo ُبعيَد �حلديث عنه كمشّكٍك 
 O³لقر�  oلتحد� هذ�   �� �لقر�³.   �
�ميا�   �3 =صر�حة  جال�  بكل  يبّين 
�لنÔ �  بـصد_ �لقـر�³ �لكرمي 
�=�سي  من  =3ثبت  3قـو�  كا� 

.Zجلبـا�
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٨

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو& �لحسنة

�� 3· ُهَرْيَرَ قاZ، َقاZَ َ�ُسوZُ �ِهللا �: َألْ� َيْحَتِزKَ 3ََحُدُكْم ُحْزَمًة ِمْن َحَطٍب َفَيْحِمَلَها َعَلى َظْهِرِ� َفَيِبيَعَها َخْيٌر َلُه 
(ِمْن 3َْ� َيْسَأZَ َ�ُجًال ُيْعِطيِه 3َْ= َيْمَنُعُه. (صحيح مسلم، كتا� �لزكا

 .tَِهللا َمْن ال ِ�ْ�َهَم َلُه =ال َمَتا� Zََهْل َتْدُ�=َ� َمِن �ْلُمْفِلُس. َقاُلو� �ْلُمْفِلُس ِفيَنا َيا َ�ُسو :Zَعْن �لنَِّبيِّ َ� َقا �� 3َِبي ُهَرْيَرَ
��َّ �ْلُمْفِلَس ِمْن 3ُمَِّتي َمْن َيْأِتي َيْوKَ �ْلِقَياَمِة ِبِصَياKٍ َ=َصالٍ َ=kََكاٍ َ=َيْأِتي َقْد َشَتَم ِعْرَ« َهَذ� َ=َقَذَ� َهَذ� َ=3ََكَل ِ :Zََقا
َماZَ َهَذ�، َفُيْقَعُد َفَيْقَتصُّ َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه َ=َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْ� َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل 3َْ� َيْقِضَي َما َعَلْيِه ِمَن �ْلَخَطاَيا 3ُِخَذ 

ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرَ� ِفي �لنَّاِ�. (مسند 23د بن حنبل، باقى مسند �ملستكثرين)

ُهَما �لنَّاُ� َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة �ِهللا َ=َعْيٌن َباَتْت  �� �ْبِن َعبَّاٍ� َقاZ: َسِمْعُت َ�ُسوZَ �ِهللا � َيُقوZُ: َعْيَناِ� َال َتَمسُّ
َتْحُرُ� ِفي َسِبيِل �هللا. (سنن �لترمذo، كتا� فضائل �جلها�)

ا  �� 3ََنَس ْبَن َماِلٍك َ�ِضَي �هللا َعْنُه َقاZ: َجاَ� َثَالَثُة َ�ْهٍط �َِلى ُبُيوkْ3َ Eَِ=�ِ �لنَِّبيِّ � َيْسَأُلوَ� َعْن ِعَباَ�ِ �لنَِّبيِّ � َفَلمَّ
َر. َقاZَ 3ََحُدُهْم: 3َمَّا 3ََنا  Kَ ِمْن Yَْنِبِه َ=َما َتَأخَّ 3ُْخِبُر=� َكَأنَُّهْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلو� َ=3َْيَن َنْحُن ِمَن �لنَِّبيِّ َ� َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
 Zُلنَِّساَ� َفَال 3ََتَز=َُّ 3ََبًد�. َفَجاَ� َ�ُسو� Zُ³َخُر 3ََنا 3َْعَتِز Zَْهَر َ=َال 3ُْفِطُر. َ=َقا َفِإنِّي 3َُصلِّي �للَّْيَل 3ََبًد�، َ=َقاZَ ³َخُر 3ََنا 3َُصوKُ �لدَّ
�ِهللا  ِ� �لَْيِهْم َفَقاZَ 3َْنُتْم �لَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذ� َ=َكَذ�، 3ََما َ=�ِهللا �ِنِّي َألَْخَشاُكْم ِهللا َ=3َْتَقاُكْم َلُه َلِكنِّي 3َُصوKُ َ=3ُْفِطُر َ=3َُصلِّي 

َ=3َْ�ُقُد َ=3ََتَز=َُّ �لنَِّساَ� َفَمْن َ�ِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي. (صحيح �لبخا�o، كتا� �لنكا�)
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من كال, �إلما, �لمهد(

=¾د� · �3 3عّر� هنا كلمَة �ُخلُلق باختصا�. فاعملو� 3ّ� �َخلْلق �سم للتكوين �لظاهرo، =3ّ� �ُخلُلق �سم للتكوين 
�لباط�. =مبا 3ّ� �ِخلْلقة �لباطنة �منا تتكامل باألخال_ =ليس بامليوZ �لطبعية =حدها، لذلك 3ُطلق لفظ �ُخلُلق على 

�ألخال_ �=� �مليوZ �لطبعية. 
=من �ملناسب 3يًضا بيا� 3ّنه من �خلطأ �لفاحش ما يزعمه �لنا� عامة 3ّ� �ُخلُلق ِ�منا هو عبا� عن �حللم =�لّرفق =�لّتو�ضع. كال، بل 
 3عضائه �لظاهر. مثال.. يبكي �ِإلنسا� بالعني، �Y3ُ=�عت باطَن �إلنسا� مبحا xل� oلبشر� Zلكما� Eيع كيفياI ملر�� باُخلُلق�
=تقابل هذ� �لبكا� قوٌ � �لنفس هي �قة �لفؤ��؛ فِإ�Y �ستعملها �ِإلنسا� � 9لها باسترشا� من �لعقل �ملوهو� له صا�E ُخُلًقا. 
=كذلك يقا=K �ِإلنساُ� �لعد=َّ بيديه، =تو�ok هذ� �حلركَة �لظاهرية قوٌ � �لّنفس.. هي �لّشجاعة؛ فِإ� �ستخدمها �ِإلنسا� طبًقا 
ملا يالئم �ملوقف 3صبحت 3يًضا ُخُلًقا. =كذلك يريد �ِإلنسا� 3حياًنا �ستخد�Kَ يديه إلنقاY �ملظلوK من �لظا�، 3= إلعطا� �لعاجز 
�ملعدK شيًئا، 3= خلدمة ب� نوعه بطريق ³خر.. فهذ� �حلركة متاثلها � �لنفس قوٌ هي �لر2ة. =³=نًة يعاقب �لظاَ� بيديه، =نظُ> 
 ��kباملثل فيصفح عنه، =بِإ oَيستنكف �إلنسا� من �3 يقابل �ملعتد هذ� �حلركة �جلسدية قوٌ � �لقلب نسميها �النتقاK. =تا�ً
هذ� �حلركة قوٌ � �لنفس تسمَّى �لعفو =�لصR. =طوً�� يستخدK يديه 3= �جليه 3= عقله خل> ب� نوعه، =يبذZ ماله لنفعهم، 
=تقابل هذ� �حلركة قوٌ � �لنفس ُتدَعى �لّسخا� =�جلو�. فإ�Y �ستعَمل �إلنسا� Iيع هذ� �لقو� � مو�ضعها =ظر=فها �ملالئمة 

»َِّيت 3خالًقا.
¦اطب �هللا جل شأنه نبيَّنا � بقوله: ﴿=�نك لعلى خلق عظيم﴾ (�لقلم:٥). =معÀ هذ� �آلية - طبًقا للشر� �ملذكو� - �نك 
مستوعب جلميع 3قساK �ألخال_ من سخا�، =شجاعة، =عدZ، =�2ة، =ِ�حسا�، =صد_، =Ïة، =ما شاكلها. =باختصا�: فِإ� 
 Iيع �لقو� �لطبعية �ملوجو� � �ِإلنسا� مثل �حلشمة =�حليا� =�ألمانة =�ملر=� =�لغ> =�الستقامة =�لعفة =�لزهد =�لعدZ =�ملو�سا
��Y 3ظهرها �إلنسا� � 3=قاִדا ِ =�لشجاعة =�جلو� =�لعفو =�لصR =�ِإلحسا� =�لّصد_ =�لوفا� =ما شاֲדها من �حلاالE �لطبعية.. 
=مو�ضعها �ملالئمة بِإعماZ �لفكر =ِ�ميا� �لعقل، كانت كلها 3خالًقا. ِ�¼ا � �ألصل غر�ئز �إلنسا�، =ِ�منا ُتسمى 3خالًقا عندما يتصّر� 
فيها باِإل��� حسب �قتضا� �لّزما� =�ملكا�. =مبا 3ّ� من خصائص �ِإلنسا� �لطبعية 3ّنه كائٌن قابل للّرقي =�لّتقّدK.. لذلك يستطيع �3 

يبدZِّ طباعه هذ� ِ�? 3خال_ باتباt �لّدين �حلّق =�لتعاليم �حلسنة، =�لّصحبة �لصاحلة.. �ألمر �لذo ال يّتصف به كائٌن ³خر. 

اخلَلق واخلُلق

(٣٣٢- ٣٣٣ Ù فلسفة �لتعاليم �إلسالمية، �خلز�ئن �لر=حانية،  ١٠ - K23د عليه �لسال Kغال �kمر (مقتبس ُمعر� من كتا� حلضر
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١٠

ال  =حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �3 3شهد 
عبد�  9مًد�   �3 =3شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Yفأعو بعد  3ما  =�سوله، 
�لرْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لشيطا� 
�ْلَعاَلِمني   ��َ ِهللا  �ْلَحْمُد   * �لرِحيمِِ 
 Kَيْو َماِلِك   * �لرِحيِم  �لرْحمـِن   *
َنْسَتِعُني*   pَِيا�= َنْعُبُد   pَِيا�  * �لديِن 
 Äَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   Äَلصَر�� �هِدَنا 
�ملَغُضوِ�  َغِ>  َعَليِهْم  3َنَعمَت  �لِذيَن 

َعَليِهْم َ=َال �لضالَني * 
ُنشر �لبا�حة خRٌ مفا�� �3 ”�لبابا“ 
�لتعاليم   tموضو  ?� تطر_  قد 
�حد�   � كلمته   Zخال �إلسالمية 
 Kإلسال� ?��جلامعاE بأملانيا، =نسب 
=مؤسسه � =�لقر�³ �لكرمي - نقًال 
 ?�عن شخص ³خر - 3موً�� ال متّت 

�حلقيقة بصلة.
هذ� طريقتهم �ملعتا� حيث يذكر=� 
شخص  بلسا�  ما  3مًر�  �ها�  بكل 
³خر، ֲדد� �3 يقولو� ما ¸لو �م 
 �� �ليهم.   Kلكال� ُينسب   �3 بد=� 
عن  هذ�  �ديثه   Kيقد  � ”�لبابا“ 
تصوً��   �  Ôلن�= �لكرمي  �لقر�³ 
�لقلق  3ثا�  مما   - فحسب  خاطًئا 
بل   - �ملسلمني  عند  =�الضطر�� 
�� تصر¸اته تنّم عن مشاعر� �لقلبية 

 .Kجتا� �إلسال

™Ÿ‘≥W6.‘Y6ÊÄêo
  يرّد على مطاعن البابا

تعريب: قسم �لترIة باجلماعة

(Z=لقسط �أل�)

خطبة �جلمعة 
�لx 3لقاها حضر مر�k مسر=� 23د

 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلماK �ملهدo =�ملسيح �ملوعو� �
 � ١٥/ ٩/ K٢٠٠٦ مبسحد بيت �لفتو�، لند� - بريطانيا
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�لبابا  ¸تّلها   xل� �ملكانة   ?� نظًر� 
�لعا� ما كا� الئًقا به �3 يتفو�   �
منطلق   o3 ِمن   ،Kلكال� هذ�  مبثل 
 xل� �آل=نة  هذ�   � =السيما  كا�، 
=�لكر�هية  �لنفو�  مشاعر  فيها  تثا� 
عموًما =�  �لعا�  �ملسلمني �  ضد 
�لغر� خصوًصا. فإ� كالK �لبابا � 
هذ� �لفتر بالذ�E �و مبنـزلة �لقا� 

�لزيت على �لنا�.
على  بأنه   Zيقو  �3 به  ¾د�  كا� 
 Eملنظما� بعض   �3 من  �لرغم 
تبّنت موقف  قد   �لشرير �إلسالمية 
تعاليم   �3 �ال  =�لعنف،  �لتزمت 
�عائم  ��سا�  Ýو  ִדد�   Kإلسال�
 �3 بد  فال  لذلك  =�ألمن،   Kلسال�
ننقذ  �جلهو� ح¬  =نكثف  نتكاتف 
=بدًال  �لدما�.  من  �لRيئة  �إلنسانية 
من Yلك قد 3=هم ”�لبابا“ بكالمه 
�لسالف �? 3تباعه �3 هذ� هو تعليم 

�إلسالK حقيقة.
�جل  ”�لبابا“   �3 3ظن  كنت 
يعر�  3نه  بد  =ال  =عاِلم،  مثقف 
3نه  غ>   ،Kإلسال� تعاليم  من  شيًئا 
بقوله �لسالف قد 3ثبت عدK معرفته 

بالتعاليم �إلسالمية.
 Zكا� ينبغي للبابا �3 يسعى إلحال 
�لسالK � �لعا� عمًال بتعليم �ملسيح 
� �لذo يّدعي هو بكونه خليفة 

له؛ �Y كا� Yلك �لتعليم ¸ض على 
 �3 غ>  3يًضا.  �لعد=   ?� �إلحسا� 
 Kإلسال�=  �  Ôلن� ضد  �لبابا   Kكال
قد ��3 �? جتريح مشاعر �ملسلمني 
من ناحية.. فمن يفقد �لسيطر على 
�ملسلمني  نفسه =ضبط مشاعر� من 
سُيقِدK على 3عماZ سيستغلها هؤال� 
ضد  �لدعاية  ملضاعفة   “Kلقو�”
 t3تبا ���إلسالK.. =من ناحية ثانية 
 �=Rيعت �لذين  �لغر�  =3هل  �لبابا 
=�إل�ها�  �لعنف  �ين   Kإلسال�
=�لكر�هية  بالنفو�  قلوֲדم  ستمتلئ 
عليه.  هي  مما  3كثر  �ملسلمني  ضد 
�جلميع  يرحم   �3 تعا?  �هللا  ندعو 

=ينجي �لعا� من �لفنت =�لفسا�. 
�لدعا�  من  نكثر   �3 ¾ب  فأّ=ًال 
 � نر�،   �3 ¾ب   Ð عليه،   K=ند�=
 E<3ث xيع �لبال�، على �ملطاعن �لI
لنا  سال�  ال  ”�لبابا“.  خطا�   �
سو�  �للتني  �حلربتني  هاتني  سو� 
تعا?.  �هللا  من  بتوفيق  نستخدمهما 
3ما o3 �� فعل سو�Ïا فلم =لن َيظهر 

من o3 مسلم 23دo بإ�Y �هللا. 
 Eآل� 3قر3 عليكم ملخص �العتر�ضا�
�لقر�³  على  �لبابا  3ثا�ها  قد   xل�
=نبينا �لكرمي �، =قد حصلت على 

تفاصيلها من Iاعتنا � 3ملانيا.
حو�ً��   E3قر ”لقد  �لبابا:   Zيقو  

 � �جلامعيني   �ألساتذ 3حد  نشر� 
  K3ملانيا. =قد جر� هذ� �حلو�� � عا
�إلم�Rطو�  بني   3نقر  �  K١٣٩١
=عاِلم   “Oلثا� ”مانويل  �ملسيحي 
بكتابة  �إلم�Rطو�   Kقا  Ð فا�سي. 

�حلو�� =نشر�“.
��Yً فإ¼م يعترفو� بأ� �حلو��  :Z3قو
قد ُنشر من قبل �إلم�Rطو� �ملسيحي، 
لذلك فال بد 3نه قد 3عطى �أل=لوية 
=من  هو.  بكالمه  فأسهب  لنفسه 
�ذ�  �لعلمية  �ألمانة  نستكشف  هنا 
�ملسيحي �يث �نه 3=�� كالمه 3كثر 

من �لعا� �ملسلم. 
عن  ”�لبابا“   Zيقو  ،Zحا 3ية  على 
 Z=3تنا O��العتر�ضاE �لx 3ثا�ها: ”
نقطة مهمة =هي �3 �إلم�Rطو� يذكر 
�جلها�، =هو يعلم ³ية �قم ٢٥٦ من 
ِفي  �ْكَر�َ� ِ ﴿َال  =هي:   �لبقر  سو�
 ��” ”�لبابا“:   Zيقو  Ð يِن﴾".  �لدِّ
�إلم�Rطو� كا� 3يًضا يعر� �لتعاليم 
=�جلها�  باحلر�  =�ملتعلقة   �ملتأخر
�لY xكر �لقر�³ تفاصيلها. منها 3نه 
ينبغي �لتفريق � �لتعامل مع �لكفا� 

=مع 3هل �لكتا�“.
�� هذ� �لكالK �ألخ> 3=���  :Z3قو=

�لبابا من عند نفسه. 
 ،Kطو� يستخد�Rإلم� ��” :Zيقو Ð
 � قاسية   Eكلما  ،<9 بشكل 
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 ?� �ألساسية  �ألسئلة  توجيهه 
بني  �لعالقة  عن  =يتكلم  صاحبه، 
هو  ما   :Zيقو  Ð =�إلكر��.  �لدين 
لن  9مد؟  به  جا�   oلذ� �جلديد 
=غ>   �لشرير �لتعاليم  سو�  جتد=� 
�د  �ينه  ُينشر  =بأ�  �إلنسانية، 

�لسيف“. 
يكو�   �Yملا” �إلم�Rطو�:   Zيقو  Ð
للعقل؟  *الًفا  باإلكر��  �لدين  نشر 
مع   Kيتصا� �لتعليم  هذ�  أل�  Yلك 
 Y� �لر=�،  =طبيعة  �إل�ية  �لطبيعة 
�� �هللا تعا? ال ¸ب �هر�_ �لدما�. 
فكل عمل *الف للعقل يتصا�K مع 
هو  �منا  �إلميا�   ��= �إل�ية،  �لطبيعة 

Åر �لر=� ال �جلسد“. 
�لسابقة  �جلملة   ��” �لبابا:   Zيقو
لإلم�Rطو�  بالنسبة  =�ضحة  حقيقة 
�لفلسفة  �سب  �لتربية  تلقَّى   oلذ�
�سب  �هللا،   K�� =ما  �ليونانية. 
��مت  ما   =3 مطلًقا،  �ً�ا   ،Kإلسال�
بأية  يتقيد  ال  فإنه  مطلقة،  مشيئته 

3مو� �3ضية 3= بالعقالنية“.
 � خب>  فرنسي  �جل   pهنا  Ð  
 Kكال  Kقد =قد  �إلسالمية،   Kلعلو�
من  ليس  معنا�:  ما   “Kحز ”�بن 
شي� ُيكِر� �َهللا أل� يبني �لصد_ لنا، 
كال، بل لو شا� ألكرَ� �إلنسا� على 

.Kألصنا� عبا�

”�بن  تكلم  هل  نعر�  ال   :Z3قو
K3 ال، أل�   Kلكال� حزK“ مبثل هذ� 

�ملتحد¡ � يقدo3 K مرجع. 
Ð يقوZ �لبابا: ”هل �العتقا� بأ� �هللا 
تعا? ال ميكن �3 يقوK بأمو� *الفة 
هي   K3  ،Oيونا �عتقا�  هو  للعقل 
تو�فًقا   pهنا  �3  ��3 k3لية؟  حقيقة 
 Oليونا� �العتقا�  هذ�  بني  عميقا 
�لكتا�  =�إلميا� باهللا �سب تعاليم 

�ملقد�“. 
 E��= 3مو� 3خر� 3يًضا قد pهنا=

� هذ� �ملحاضر �لطويلة. 
”�لبابا“   �� سلفا   EكرY فكما 
Yكر  قد   o=لر�� بأ�  هنا  يعتر� 
 Kكال من  3كثر  �إلم�Rطو�   Kكال
�لفا�سي. =ال بد �3 �لكاتب  �لعا� 
لتقوية  سعى  �حلكاية  �ذ�  �ملسيحي 
�لطر�  �3لة   �3 فالو�ضح  �3لته، 
K؛ مما يدZ على 3¼م �  �آلخر � ُتقدَّ
يؤّ�=� مقتضياE �لعدZ =�إلنصا�، 

بل قالو� ما ¸لو �م.
Ýن  �3ينا  هو  ما   ،Zحا 3ية  على 
Yلك؟   Zحيا �أل2ديني  �ملسلمني 
هذ�   �  kبإ¾ا شيًئا   Z3قو سو� 
�لكرمي  �لقر�³  ضو�  على  �لصد� 
=لكن  �لشريفة.  �لنبوية   =�ألسو
على  مفصلة   ��=�� ر  Ýضِّ سو� 
مطاعن ”�لبابا“ =سنسعى إليصا�ا 

�إلسالمية  �لتعاليم  يعر�  ح¬  �ليه 
�لصحيحة، ��Y كا� ¾هلها �? هذ� 
 بنظر يقر3ها   �3  Äبشر �لوقت، 
�لعدZ =�إلنصا� =يتدبر فيها. Ýن 
عيسى  جتا�  عظيًما  �حتر�ًما  نِكّن 
نؤمن  بل  نبيًّا صا�ًقا،   �Rنعت=  �
áميع �ألنبيا� �لذين 3تو� �? 3قو�مهم 
�ملختلفة =Ýترمهم. فعلى �ملسيحيني 
�ملسلمني  مشاعر  ير�عو�   �3 3يًضا 

 .� Ôترمو� �لن¸=
كا�  �إلم�Rطو�   ��” �لبابا:   Zيقو
 يعلم ³ية �قم ٢٥٦ من سو� �لبقر
يِن﴾، =�3  =هي: ﴿َال ِ�ْكَر�َ� ِفي �لدِّ
هذ� �لسو� من 3=�ئل سو� �لقر�³ 

نز=ًال“.
3قوZ: ليست هي من �لسو� �البتد�ئية 
�لسنة   � نزلت  بل  �لد�جة  �ذ� 

�أل=? 3= �لثانية من �لفتر �ملَدنية.
 Ð يقوZ: ”=لكن �إلم�Rطو� كا� 
بعدها،  نزلت   xل� �لسو�  يعر� 
فكا� يعلم �لتعاليم �لx جا�E بعد 

Yلك �صوÙ �جلها�“.
كا�   �Y� فيما  نعر�  ال   :Z3قو
�إلم�Rطو� يعلم Yلك K3 ال، �ال 3نه 
هذ�  جتا�  ينظر  كا�  3نه  �لبني  من 

�لتعاليم بنظر �ملعا�ضة =�لعد��.
Ð يقوZ �لبابا: ”�لقر�³ ¸توo على 
تعليم 3ُِمر مبوجبه �لتفريق � �لتعامل 
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 � �لكتا�،  3هل  =مع  �لكفا�  مع 
=لن  �لدين.   � �كر��  ال  3نه  حني 
 جتد=� � �لقر�³ �ال �لتعاليم �لشرير
=�لال�نسانية مبا فيها �3 ُينشر �لدين 

�إلسالمي �د �لسيف“. 
�نكم تر=� 3¼م ¦تلقو� 3موً��  :Z3قو
 ?� ينسبو¼ا   Ð 3نفسهم  عند  من 
�إلسالK مع 3¼ا ال متّت �ليه بصلة؛ 
Ð يصد�=� �لقر�� بأنفسهم �3 هذ� 
مع   Kتتصا�= �لعقل  Ñالف  �ألمو� 

عدZ �هللا. 
 ?�يقولو�: ”�� �لعاقل ليس �اجة 
.“�ألسلحة =ال �? �ستخد�K �لقو

3قوZ: هذ� �لكالK صحيح متاًما. غ> 
3مو�  تتدخل �   �Rلك� قو�هم   �3
�آلخرين �لذين يبعد=� عنهم ³ال� 
�ألمياZ. فلما�Y هي تستخدK �لقو؟ 
�لنصح  توجيه  =�جبهم  من  3ليس 
¦R=هم   �3= 3=ًال  ملتهم  ألفر�� 
بأ¼م ¦طئو� � هذ� =ال يصيبو�. 
�¼م ال ينظر=� �? ما حصل من  Ð
=ما  �ملسيحي،  �لتا�يخ   � حر=� 
”3سبانيا“   � �ملسيحية  به  قامت 
من ¿ا�k 3ياK 9اكم �لتفتيش، فبأية 
�3يد  ال  3نا  �ليها؟  ينظر=�   نظر
�جلميع  أل�  �لتفاصيل   � �خلو« 

يعرفو� هذ� �ألمو�.
�إلم�Rطو�  ”كا�  �لبابا:   Zيقو  Ð

يعر� �3 �لتعاليم �ملنـزلة بعد Yلك 
�ْكَر�َ� ِفي ِ -o3 بعد نز=Z ³ية ﴿َال 

يِن﴾- ُتعلِّم غ> Yلك“. �لدِّ
 Kإلسال� تعاليم  هي  ما   :Z3قو
 �صوÙ نشر �لدين، =ما هي 3سو
�لرسوZ � ֲדذ� �لصد�؟ فلعل �لعا� 
3ن�  غ>  ¾هلها،  كا�  �لفا�سي 

سأقدمها لكم. 
يعّلم  فلم   ،�لفطر �ين   Kإلسال�  ��
بأ� من ضربك على خدp فأِ�ْ� له 
هؤال�   Zنسأ =لكننا  3يًضا.  �آلخر 
 ?� �لتعليم  هذ�  3ُعُطو�  �لذين   Kلقو�
�لو�قع  �سبه؟  تعملو�  مد�   o3
تعليمهم  من  �ألمو�  هذ�  مثل   �3
 E�3 عيو�  مبنـزلة  3صبحت  قد 
فال  �ينهم،  �ملسيحيني عن  ُبعِد   ?�
 ضر �لكنائس =لو مرً =�حد 3حد̧ 
ح¬  �لعجائز.  سو�   tألسبو�  �
�لكنائس  يؤّجر=�  بد3=�  قد  �¼م 
�ألخر�.   Eملناسبا�=  Eلالحتفاال

فتر� � �لغر� الفتاE معلقة على 
عليها:  مكتو�  �لكنائس   Eجها�=

”للبيع“. 
3مريكي  بر=فيسو�  كتب  لقد 
 � �لنا�   ��” لويس“:  ”3يد=� 
مستعدين  ليسو�  �لعشرين  �لقر� 

العتبا� �ملسيح �ً�ا“.
 =يقوZ ”�لس> سائرZ“ �ئيس كلية 
”سينت جيمز“ � ”3كسفو��“: 
”¾ب �لتذكر �=ًما �3 عدً�� كب>� 
3=�=با  من  =�لنسا�   Zلرجا� من 
=3مريكا � يعو�=� مسيحيني، =لرمبا 
3صبحو�  قد  معظمهم   �3 �ألصح 

هكذ�“.
عن  مماثلة   Eتصر¸ا  pهنا كذلك 
بأنفسهم  يعترفو�   Y� 3يًضا،  3فريقيا 
�3 �لتعاليم �ملسيحية بدE3 تتالشى 
 ?�منها. =نتيجة �ذ� �لوضع جلأ=� 

 .Kهذ� �لطر_ �لتافهة ضد �إلسال
 xل�  �لصو� حقيقة  �آل�  نر  تعالو� 

r إنهم ال ينظرون إc ما حصل من حروب j التاريخ 
املسيحي، وما قامت به املسيحية j ”أسبانيا“ من tازر 
أيام :اكم التفتيش، فبأية نظرة ينظرون إليها؟ أنا ال 
أريد اخلوض j التفاصيل ألن اجلميع يعرفون هذه األمور.
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�جلها�  عن  �ملسلمني  غ>  يقدمها 
�إلسالمي؟! 

يعَلم  �إلم�Rطو�  كا�  يقولو�: 
بأحكاK �لقر�³.

�لكرمي  �لقر�³   Zيقو  �Yما =لكن   
ֲדذ� �لصد�؟ يقوZ �هللا تعا?: ﴿َ=ُقِل 
َفْلُيْؤِمْن  َشاَ�  َفَمْن  َ�بُِّكْم  ِمْن  �ْلَحقُّ 
َ=َمْن َشاَ� َفْلَيْكُفْر﴾ (�لكهف:٣٠). 
 �3  � نبّيه  هنا  تعا?  �هللا  3مر  لقد 
، =�3 هذ�  ¦R �لعا� �3 �إلسالK حقٌّ
�حلق من �بكم، =لكنكم *>=� � 
قبوله   ���3 فمن  �فضه؛   =3 قبوله 
فليكفر،  �فضه   ���3 =من  فليؤمن 
قبل  من   Oبا� قر��  صد�  قد  ألنه 

يِن﴾. بأ� ﴿َال ِ�ْكَر�َ� ِفي �لدِّ
 Ð يقوZ تعا?: ﴿ُقْل َيا 3َيَُّها �لنَّاُ� 
َفَمِن  َ�بُِّكْم  ِمْن  �ْلَحقُّ  َجاَ�ُكُم  َقْد 
َ=َمْن  لَِنْفِسِه   oَيْهَتِد َفِإنََّما  �ْهَتَد� 
َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َ=َما 3ََنا َعَلْيُكْم 

ِبَوِكيٍل﴾ (يونس:١٠٩) 
�لتعليم  هذ�   �  Ôلن� طبق  =قد 
بأسوته �حلسنة 3يًضا. كا� �ألنصا� 
ب�  من  لليهو�  3بنا�هم  3عطو�  قد 
�لنض>، فلما 3ُْجِلَيْت َبُنو �لنِضِ> من 
 جر�� 3عما�م، ���3 �ألنصا� �ستعا�
3بنائهم، فقاZ �لنÔ �: لقد 3عطيتم 
�لدين،   � �كر��  =ال  3عطيتم،  ما 

فليبق هؤال� عندهم �آل�. (١)

�لتعليم  كا� �لصحابة يفهمو� هذ� 
لعمر  يذكر مو?  =يعملو� �سبه. 
 Zيقو �خلطا�  بن  عمر  كا�   :�
فكا�  عليه،  فأبيت   ، 3سلمِْ  :Â
يقوZ: ال بأ�، ال �كر�� � �لدين. 
 :Zقا= 3عتَق�،   �لوفا فلما حضرته 

�Yهب حيث شئت. (٢)
هذ� هو �لتعليم �إلسالمي، =هذ� هي 
للمسلمني � حرية  �لعملية   �ألسو
�ملعتقد �يث � مياَ�� �إلكر�ُ� ح¬ 
�لبابا   Æيأ=  .Kخلد�= �ملماليك  ضد 
 Rيأمر باجل Kإلسال�” :Zيقو= Kليو�

=�إلكر�� � �لدين“!! 
Ð يقوZ �لقر�³ �لكرمي: ﴿َ=ُقْل لِلَِّذيَن 
َ 3ََ3ْسَلمُتْم َفِإْ�  3ُ=ُتو� �ْلِكَتاَ� َ=�ُألمِّيِّني
3َْسَلُمو� َفَقِد �ْهَتَدْ=� َ=ِ�ْ� َتَولَّْو� َفِإنََّما 
ِباْلِعَباِ�﴾  َبِصٌ>  َ=�هللا   Öُْلَبال� َعَلْيَك 
�هللا   �3  o3 عمر��:٢١)..   Z³)
يغفر  =من  يعاقبه  من  يقر�  =حد� 

له. 
=�آلية   ،Kإلسال�  K3حكا هي  هذ� 
�ألخ> قد نزلت بعد فتح مكة حني 
من  فبدًال  غالبني.  �ملسلمو�  كا� 
توجيه �العتر�ضاE �لتافهة عليهم �3 
يوجد  ال   .Zبالعد =يلتزمو�  يتعقلو� 
� �إلسالo3 K مثاZ على �إلكر�� � 
�لدين. �¼م يفتر=� على �لنÔ � بأنه 
ما�� �إلكر�� � حني 3نه كا� ال 
يقبل �3 يدخل 3حد �إلسالKَ نفاًقا. 
=�� � �=�ية �3 3سً>� كافًر� ُعر« 
 O؟ فإO3سرمتو �Yملا :Zعليه �، فقا
قد 3سلمت. فقاZ �: لو 3سلمَت 
�آل�  3ما  مقبوًال،  لكا�  Yلك  قبل 
لُيَفّك  Yلك   Zتقو= خوًفا،  فتسلم 
3سرÐ .p 3طلق سر�حه لقا� �طال_ 

3سر� �ملسلمني.
��Yً فلم يكن �لنÔ � ُيدخل �لنا�  
يهد�  كا�  �منا  قهًر�،   Kإلسال�  �

 �ْ�(١)   نص ما =�� � �حلديث هو: عن �بِن َعّباٍ� قاZ: "َكاَنْت �ملَْر3ُ َتُكوُ� ِمْقَالت� َفَتْجَعُل َعَلى َنْفِسَها 
َعاãَ َلَها َ=َلٌد 3ْ� ُتَهّوَ�ُ�، َفَلّما 3ُْجِلَيْت َبُنو �لنِضِ> َكاَ� ِفيِهْم ِمْن 3ْبَناِ� �ألْنَصاِ�، فَقاُلو� َال َنَدtُ 3ْبَناَ�َنا. َفأْنَزZَ �هللا 
عز =جل: ﴿ال �ْكَر�َ� � �لّديِن َقْد َتَبّيَن �لّرْشُد مَن �ْلَغّي﴾. قاZ 3ُبو َ��ُ=َ�: �ملِْقَالُ �لx ال َيِعيُش َلَها َ=َلٌد.  (سنن 

 (K3· ��=�: كتا� �جلها�، با� � �ألس> ُيكر� على �إلسال

 ،Oكنُت مملوًكا لعمر بن �خلطا� =3نا نصر� :Zلطائي عن 3سق قا� Zعن 3· هال :Æ(٢)   نص �لر=�ية كاآل
�نك لو 3سلمَت �ستعنُت بك على 3مانx ،فإنه ال ¸ل Â �3 3ستعني بك  :Zيقو= Kفكا� يعر« علّي �إلسال
على 3مانة �ملسلمني =لسَت على �ينهم, فأبيُت عليه،  فقاZ: ال �كر�� � �لدين. فلما حضرته �لوفا 3عتَق� =3نا 

(�Rلك� Eلطبقا�) .هْب حيث شئتY� :Zقا= Oنصر�
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قلو�  تعا?  �هللا   ?�  K ُتقدَّ  �3  ?�
*لصة. 

=لكن  باحلر�،   Kإلسال� 3مر  لقد 
لفتنته،   3ً��  =3 �لعد=��  لصّد  فقط 
فإ� حتسنت �أل=ضاt =�نتهى �لعد= 
 kجو� فال  �لفتنة   =3 �لعد=��  عن 
﴿َ=َقاِتُلوُهْم  تعا?  �هللا   Zقا حلربه. 
يُن  �لدِّ َ=َيُكوَ�  ِفْتَنٌة  َتُكوَ�  ال  َحتَّى 
َعَلى  �ال ِ ُعْدَ=�َ�  َفال  �ْنَتَهْو�  َفِإِ�  هللا 

(١٩٤:اِلِمَني﴾(�لبقر �لظَّ
�إل�ي  �ألمر  هذ�  توضيح   ��= =قد 
� �=�ية عن �بن عمر - �ضي �هللا 
َعْهِد  َعَلى  َفَعْلَنا  َقْد   :Zقا  - عنهما 
 Kُِإلْسال� َكاَ�   Yْ�ِ  � �هللا   Zَِ�ُسو
ِ�يِنِه،  ِفي  ُيْفَتُن  �لرَُّجُل  َفَكاَ�  َقِليال، 
�مَّا َيْقُتُلوَنُه َ=ِ�مَّا ُيوِثُقوَنُه، َحتَّى َكُثَر ِ
 ،oلبخا��) ِفْتَنٌة  َتُكْن  َفَلْم   Kُِإلْسَال�
�نتهت  فلما   o3 �لتفس>).  كتا� 

�لفتنة �نتهى ما ُشرtَ بسببها.
�لَِّذيَن  3َيَُّها  ﴿َيا  تعا?:  �هللا   Zيقو  Ð
ُشَهَد�َ�  هللا  �ِمَني  َقوَّ ُكوُنو�  ³َمُنو� 
 Kٍَقْو َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ=ال  ِباْلِقْسِط 
3َْقَرُ�  ُهَو  �ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  3َال  َعَلى 
ِبَما  َخِبٌ>  ��َّ �هللا ِ َ=�تَُّقو� �هللا  للتَّْقَو� 

(٩:َتْعَمُلوَ�﴾ (�ملائد
هذ� هو �لعدZ �لذo 3حد¡ �نقالًبا 
ليس � kمن �لنÔ � فقط بل بعد� 
 حيا على   نظر 3لقيتم  لو  3يًضا. 

�النقال�   �3 لوجدمت  �لصحابة 
�حلاصل � حياִדم ال ميكن �3 ينشأ 
بل  �لدين،  تغي>  على  �لنا�  بإكر�� 
=تتم  �لقلو�  تتغ>  عندما  ¸د¡ 
ح¬ مع �ألعد�� معاملٌة مثالية �يث 

حتّو�م 9بني عّشاًقا. 
عند  Yلك  يشابه  ما  حصل  =قد 
3لّد  3حد  فر عكرمة..  ملا  مكة  فتح 
 Ôلن� من  k=جته  =طلبت  �ألعد��.. 
 �Yفما عنه.  فعفا  عنه،  يعفو   �3  �
لقد  Yلك؟  بعد  حياته   � حد¡ 
حد=ثه  ميكن  ال  �نقال�  حد¡ 
=��تقى  �ميانه   ���k� لقد  بالسيف. 
�يث ال ميكن �3 يتأتى Yلك بد=� 
�لقلو�  عمر  لقد  �حلقيقية.  �ملحبة 
�حلب  نتيجة  �ال  ال ¸صل   Ùٌخال�
 Eمستويا =��تفعت  �لصا�_، 
�لتضحية مبا ال ميكن �3 ¸د¡ مثله 
�ال بعد تغي> �لقلو�. لقد 3بد=� على 
�ال بعد �لفهم  Æال تأ �إلسالK غ>ً

�لصحيح لتعاليم �إلسالK. =لقد 3ظهر 
 Kئعة حلبهم لإلسال�� Yلصحابة منا�
مبثل  حافل  =�لتا�يخ  عليه،  =غ>ִדم 

هذ� �ألحد�¡.
لقد شا�p عكرمة � Iيع �حلر=� 
=سعى  =�ملسلمني،   �  Ôلن� ضد 
 �=  ،Kإلسال� على  للقضا�  جاهًد� 
¼اية �ملطا� عندما فتحت مكة فّر 
معت�Rً �النقيا� للنY � Ôلة =هو�ًنا له. 
�مياًنا =�خالًصا  ���k� لكنه ملا 3سلم=
ضد   Zلقتا�  � �ستبسل  3نه  لد�جة 
 .� بكر   ·3 عهد   � �ملتمر�ين 
�ملعركة  كانت   Eملر�� �حد�  ففي 
ُيقطعو�  �لنا�  =بد3  3شدها  على 
¸صد  كما  بالسيو�  =ُيحصد=� 
 � عكرمة  فأخذ  باملنجل.  �لعشب 
هذ� �لوقت �حلر بعًضا من 3صحابه 
=صل  ح¬  �لعد=  جنو�  =�قتحم 
�لنا�  بعض  منعه  لقد  � =سطهم. 
قائلني �� �حلر� على 3شدها فليس 

لصّد  فقط  ولكن  باحلرب،  اإلسالم  أمر  لقد 
العدوان أو درًأ لفتنته، فإن حتسنت األوضاع وانتهى 
حلربه.  جواز  فال  الفتنة  أو  العدوان  عن  العدو 
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من �ملحبذ �قتحاK جنو� �لعد= � هذ� 
يكتر¡   � عكرمة  =لكن  �لوقت، 
3قاتل  ”كنت  قائال:   Kتقد= لقو�م 
فأبذ�ا  =�لعز�   Eلال� عن  بنفسي 
=�سوله؟  �هللا  عن  3فأستبقيها  �ما، 
 Zلقتا� �نتها�  =بعد  3بًد�".  =�هللا  ال 
�ألسنة  áر=�  ممزقة  جثته  =جد=� 
معرفة   � �لغابة  (3سد  =�لسيو�. 

متييز   � =�إلصابة  �لصحابة، 
�لصحابة) 

�ملالية  �لتضحية   ?�بالنسبة  3ما 
فكا� عكرمة كلما تلقى نصيًبا 
خدمة   � 3نفقه  �لغنائم  من 
�لتغ>�E ال  فمثل هذ�  �لدين. 

بالتغي>  �منا حتد¡ = بالسيو�  حتصل 
� �لقلو�.

3¼م  باملسلمني  ُتلصق   xل� �لتهمة   ��
 Kكانو� ُيكرهو� �آلخرين على �إلسال
تعاليم   ?� =لننظر  يكّذֲדا.  فالتا�يخ 
غ>  مبعاملة  يتعلق  فيما   �  Zلرسو�
¸ض   � كا�  =كيف  �ملسلمني 
مبعاملتهم   Kالهتما� 3شد  =يهتم  كثً>� 

.Àباحلس
�هللا  �ضي  عمر=  بن  �هللا  عبد  فعن 
”َمن   :Zقا  �  Ôلن� عن  عنهما، 
�جلنة“.  ��ئحَة  َيِرْ�   � معاِهًد�  قَتل 
 Ð� با�  �جلها�،  كتا�   :oلبخا��)

(Kمن قتل معاهد� بغ> جر

مّر  3نه  �=�ية   � فو��   � عمر  3ما 
غ>   Kقو على  يقسو�  مبسلمني 
�جلزية،   ���3 عن  المتناعهم  مسلمني 
 Zبا ما  غاضًبا:  =سأ�م  عمر  فوقف 
�جلزية �  فقالو� عليهم  �لقوK؟  هؤال� 
يؤ�=ها.  ح¬  بو�  يعذَّ فهم  يؤ�=ها، 
فقاZ عمر: فما يقولو�؟ قالو� يقولو�: 
عمر:   Zفقا �فعها.  على  نقد�  ال 

فدعوهم. ال تكّلفوهم ما ال يطيقو�، 
يقوZ: ال   � �هللا   Zعت �سو« Oفإ
تعذبو� �لنا� فإ� �لذين يعّذبو� �لنا� 
� �لدنيا يعّذֲדم �هللا يوK �لقيامة. =3مر 
ֲדم، فُخّلَي سبيلهم. (كتا� �خلر�: 

فصل: من جتب عليه �جلزية)
=نتيجة لوصية �لنÔ � =3سوته كا� 
عمر � شديد �الهتماK برعايا� غ> 

�ملسلمني، ح¬ كا� فيما تكلم به عند 
=فاته ”3=صي �خلليفة من بعدo بذمة 
�سوZ �هللا � �3 يو� �م بعهدهم، 
يكلَّفو�  =ال  =��ئهم،  من  يقاتل   �3=
�خلر�:  (كتا�  طاقتهم“.  فو_ 

فصل: من جتب عليه �جلزية)
على  ُيكَرهو�  �لنا�  هؤال�  كا�   �Y�
 �3 �ملسلمو�  ُيؤمر  فكيف  �إلسالK؛ 
�ملعاملة  ֲדذ�  يعاملوهم 

�لطيبة. 
بعد   �  Ôلن� =كا� 
هجرته �? �ملدينة قد عقد 
 ،معاهد  Rخي يهو�  مع 
صحابيه  يبعث  =كا� 
 tلالقتطا  � �=�حة  بن  �هللا  عبد 
 .�ملعاهد �سب  �ليهو�  9اصيل  من 
ֲדم  يرفق  �=�حة  بن  �هللا  عبد  فكا� 
 Ôنتيجة ما 3=صا� به �لن tالقتطا� �
 <¦  Ð جز�ين،  يقسمها  فكا�   ،�
=يأخذ  ما شا�=�،  يأخذ=�   �3 �ليهو� 
هو ما تركو�. (سنن 3· ��=�: كتا� 

(٣) (�لبيوt، با� � �ملساقا
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(٣)  نص ما =�� � �ملصد� �ملشا� �ليه هو:  عن �بِن َعّباٍ� قاZ: "�ْفَتَتَح َ�ُسوZُ �هللا � َخْيَبَر َ=�ْشَتَرÄَ 3ّ� َلُه �ألْ�َ« َ=ُكّل 
َصْفَر�َ� َ=َبْيَضاَ�. قاZَ 3ْهُل َخْيَبَر: َنْحُن 3ْعَلُم ِباَألْ�ِ« ِمْنُكْم َفأْعِطَناَها َعَلى 3ّ� َلُكم ِنْصَف �لّثَمَرِ َ=لََنا ِنْصٌف. َفَزَعَم 3ّنُه 
3ْعَطاُهْم َعَلى Yَِلَك. َفَلّما َكاَ� ِحَني ُيْصَرKُ �لّنْخُل َبَعَث �لَْيِهْم َعْبَد �هللا بَن َ�َ=�َحَة، َفَحَزَ� َعَلْيِهْم �لّنْخَل - َ=ُهَو �ّلِذo ُيَسّميِه 
3ْهُل �َملِديَنِة �ْلَخْرÙَ – َفقاYِ � :Zَْ� َكَذ� َ=َكَذ�. قاُلو�: 3َْكَثْرEَ َعَلْيَنا َيا �ْبَن َ�َ=�َحَة. قاZَ: َفأَنا �ِلى َحْزِ� �لّنْخِل َ=3ُْعِطيُكْم 

ِنْصَف �ّلِذo ُقْلُت. َقاُلو�: َهَذ� �ْلَحّق، َ=ِبِه َتُقوKُ �لّسَماُ� َ=�ألْ�ُ«. َقْد َ�ِضيَنا 3ْ� َنْأُخَذُ� باّلِذo ُقْلَت". 
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=قد=ته   �  Ôلن� =صايا  على  =بناً� 
كا� عمر � يهتم بأ��� حقو_ غ> 
�ملسلمني � �لد=لة �إلسالمية =يعمل 
على ��حتهم لد�جة 3نه كا� يوصي 
كا�  كما  �لذمة،  3هل  برعاية  ُ=الته 
كانو�   �Y� عما  �لذميني   Zيسأ  �
 E�Y جا��  فقد  شي�..  من  يعانو� 
فقاZ �م:  �لذمة،  3هل  مر =فد من 
لعل �ملسلمني ُيفُضو� �? 3هل �لذمة 
بأ�Yً =بأموٍ� �ا ما ينتقضو� بكم؟ 
فقالو�: ما نعَلم �ال =فا�ً =ُحسَن َمِلكٍة 
 ،oRتا�يخ �لط) .(حسن �ملعاملة o3)
سنة ١٧: Yكُر فتح ��مهرمز =تستر)

 �  Kلشا� بال�  �ملسلمو�  فتح  =ملا 
من  �جلزية  3خذ=�   � عمر  عهد 
 ،�ملعاهد �سب  �ملسيحيني  سكا¼ا 
3=جسو� خطر  قليلة   K3يا بعد  =لكن 
��جوK �جلديد من قبل �إلم�Rطو�ية 
 Kلر=مانية، فر� �ألم> �ملسلم على �لشا�
3بو عبيد بن �جلر�� � 3مو�Z �جلزية 
كلها �? �ملسيحيني قائًال: ما �منا ال 
نقد� على ���3 حقوقكم نتيجة هذ� 
 Zتفظ بأمو�Ý �3 حلر�، فال ¸ق لنا�

فأخذ  منكم.  3خذناها   xل� �جلزية 
�ملسيحيو� يدعو� للمسلمني قائلني: 
 ،K=كتب �هللا تعا? لكم �لفتح على �لر
=جَعل حكم هذ� �لبال� � 3يديكم. 
فلما �نتصر �ملسلمو� على �لر=K فر� 
 Z3عطو� 3مو�= �ملسيحيو� فرحة كب>

�جلزية للمسلمني ثانية. (�نظر كتا� 
�لبلد��  �خلر� أل· يوسف، =فتو� 
(pل>مو� K3مُر 2ص =يو :o�Yللبال

يكو�  هكذ�  هل  هؤال�   ORفليخ
�إلكر�� � �لدين؟!! �حلق �3 هؤال� 
 � Ôلذين يلصقو� �لتهم �لباطلة بالن�
لو نظر=� بعني �إلنصا� � 3حد�¡ 
�لتا�يخ؛ لوجد=� 3نه � � ُيكر� 3حًد� 
 ?�على �إلسالK قط؛ بل كا� يدعو 
أل�  =لطـٍف  =حٍب  برفٍق   Kإلسال�
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للمسـلمني  يدعـون  املسـيحيون  فأخـذ 
قائلـني: كتـب اهللا تعـاc لكـم الفتـح علـى 
الـروم، وجَعـل حكـم هـذه البـالد j أيديكـم. 

�إلنسا�  =منـفعة  خـ>  هذ�   �
.Kإلسال� ?��لذo يدعى 

ير�عو�  =صحابته   �  Ôلن� كا� 
غلبة  kمن  �ملسلمني  غ>  مشاعر 
�ملسلمني =عهد حكمهم. ففي �=�ية 
 ،� Ôلن� K�3 غالًما يهو�ًيا كا� ¦د
فمِر«، فأتا� �لنÔ � يعو��، فقعد 
فنظر  3سِلْم.  له:   Zفقا �3سه،  عند 
3َِطْع  له:   Zفقا عند�،  =هو  3بيه   ?�
 Ôلن� فأسلَم، فخر   .� �لقاسم  3با 
 oلذ� هللا  ”�حلمد   :Zيقو =هو   �
3نقَذ� من �لنا�.“ (�لبخا�o: كتا� 
 ،Eفما Ô3سلم �لص �Y��جلنائز، با� 

هل يصلَّى عليه)
�لكرمية  �لقر³نية   Kألحكا� هذ�   ��
=تلك  �لشريفة  �لنبوية   =�ألسو
بطال�  تكشف  =غ>ها  �ألحد�¡ 
�لباطلة  =�لتهم  �لظاملة  �ملز�عم  تلك 
ُيكر�  بأنه   Kإلسال�  ?� تنسب   xل�
�آلخرين على قبوله =�عتناقه؛ =3نه قد 

�نتشر �د �لسيف.  (ُيتبع)
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غــز�* ُ	ُحــد
�ملعركة  من  مكة  جيش  فر��  بعد 
نّيتهم  عن  فأعلنو�  عا�=�  بد�،   �
لينتقمو�  ثانية  �ملدينة  مهاIة   �
عانو�  ملا  �ملسلمني  من  ألنفسهم 
=�حد   Kعا =بعد  �ملعركة.  هذ�   �
تامة.   عّد  � =هم  هجومهم  شّنو� 
 ��باملهانة =بالعا� ح¬  لقد 3حسو� 
�Óسا� مكة حّرمو� على 3قربا� �لذين 
يبكو�   �3 بد�   � مصا�عهم  لقو� 
حد�ً�� =حزًنا عليهم. =قر�=� كذلك 
�3 تساهم �3با� �لقو�فل �لتجا�ية � 
ميز�نية �حلر�. =هكذ� هاجم �ملدينة 
جيش من ثالثة ³ال� مقاتل، كاملي 
 �لعد =�لعتا� =�الستعد�� حتت قيا�
 �  Zلرسو� =عقد  سفيا�.   ·3
3تباعه ما   Zسأ= ،للمشو� �جتماًعا 
�لعدّ= � �ملدينة 3=  ��Y كانو� يلقو� 
خا�جها، =كا� هو ُيفضل �لبقا� � 
�ملدينة، =�3 يأÆ �لعد= �ملهاجم �ليهم 
مسؤ=لية  بذلك  فيضع  =طنهم،   �
تلك  =لكن  �لعدّ=.  على  �لعد=�� 
�خلطة � تكن مقبولة لد� كث> من 
فرصة  �م  تتح   � �لذين  �ملسلمني 
 � =كانو�  بد�،   غز=  � �ملساÏة 
 �=���3= �هللا،  سبيل   � Zللقتا َشو_ 
مباشر   Zقتا فرصة  �م  تتا�   �3
 مفتو�، لعلهم ينالو� شر� �لشها�

�� حيا نÔ �إلسالK  � كتا� مفتو� كلما �ثت � o3 جز� منه جتد فيه تفاصيل 
تث> �الهتماÑ= Kلب �للب. =� ¸د¡ �3 مت تسجيل =قائع حيا نÔ 3= حيا َمعلم 
 � ³خر تسجيًال �قيًقا =متاًحا للد��سني، مثل حيا �لرسوZ �لعظيم �. =صحيح �3 هذ� �لغز��
�حلقائق =�ملر=ياE �ملدّ=نة، قد 3عطت �لنقا� �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر، =لكن من �لصحيح 3يًضا 3نه 
حني تتم ���سة �النتقا��E بعناية، =يتم �لر� �حلاسم عليها، فإ� ما تث>� فينا حيا �لرسوZ � من 

�إلميا� =�حلب �لغامر =�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا o3 شخص ³خر.

�� �حليا �لغامضة �لx ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، =لكنها ال تفلح �  
 ،بث �إلقناt�k= t �لثقة � قلو� من يتبع 3صحاֲדا. �Y تظل صعوباE �لغمو«، =ظلماE �حل>
=خيبة �ألمل، قابعة � �لقلو�. =لكن �حليا �لغنية بالتفاصيل �ملدّ=نة، مثل حيا �لرسوZ �، تث> 
فينا �لتأمل �لعميق =من Ð تثّبت �القتناt. =عندما يتم تصفية �حلساباE �خلاطئة لالنتقا��E =�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق =تسليط �ألضو�� عليها، فمن �ملحتم �3 جتذ� حيا �لرسوZ � منَّا كل 

�كبا� =توق>، بشكل كامل =��ئم =�? �ألبد.= kعز��حب =�عجا� =تقدير، =تث> فينا كل 

تلك هي عزيز �لقا�§ 3هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذ� ستطالعه عR حلقاE � هذ� �لز�=ية. 
 Zلرسو� =�جلدير بالذكر � هذ� �ملقاK 3نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��k حليا كحيا
�، �لx كانت =�ضحة كالكتا� �ملفتو�، =شديد �لثر�� مبا حتتويه من =قائع =مو�قف =3حد�¡. 
=قد 3عطى �ملؤلف ملحة، =لكن ح¬ هذ� �للمحة �ا =�k =ثقل. حيث 3نه � كا� ميا�� ما يعظ 
به، =كا� يعظ مبا كا� ميا�سه؛ =��Y عرفته فقد عرفت �لقر�³ �ملجيد، =��Y عرفت �لقر�³ �ملجيد 

فيمكنك �3 تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� �? لغة �لضا� لألستاY �لفاضل فتحي عبد �لسالK =��جعه ثلة 
من 3بنا� �جلماعة �ملتضلعني � �للغة =�لدين.

حيا& محمد �  (٨)

"فداك أP وأمي يا رسول اهللا
 

ما دمت ساًملا فال أبا� مبن ميوت بعد ذلك" 

 حضر* مر�t بشD �لدين rمو+ 	qد �

� oملهد� Kإلما� �خلليفة �لثاO حلضر
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� سبيل �هللا. 
 oَ3�  �  Zلرسو� =َقِبل   
=بينما كا� هذ�  �ألغلبية، 
 Zجا�ًيا ��3 �لرسو Zجلد�
 O�":Zقا بشأنه،  �Óيا 
تذبح   Â بقًر�  �3يت 
سيفي  Yبا�   � =�3يت 
�3خلت   O3 =�3يت  ثلًما 
حصينة،   t��  �  oيد
3متطي  كأن�  =�3يت 
�لصحابة  =سأله  كبًشا". 
 Zفقا Yلك  تفس>  عن 
�حلصينة   tلد�� "3ّما   :�
فاملدينة، =3ما �نفصاK سيفي 
 xفأّ=لتها 3حًد� من 3هل بي
ُيقتل 3= ميوE، =3ما �لبقر 
3صحا·،   � فقتل  �ملذبح 
=3ما �لكبش �لذo �3كب 
 o3  - Kلقو� فأّ=لته كبش 
 �� �هللا  يقتله   - قائدهم 
 oلبخا�� (�نظر  �هللا"  شا� 
 Eلطبقا�=  Kهشا =�بن 

 .(�Rلك�
هذ�  من  =�ضًحا  =كا� 
�لبقا�   �3 �لرÓيا =تفس>ها 
� �ملدينة 3فضل للمسلمني، 
غ> �3 �لرسوZ � � يصّر 
تفس>  أل�  Yلك،  على 

�جتها��  من  كا�  �لرÓيا 
=� يكن =حًيا تلّقا�، فَقِبل 
�oَ3 �ألغلبية =قر� �خلر= 
هو  =بينما  �لعد=.  للقا� 
�لفئة  ��جعت  عّدته،  يعّد 
�ألكثر 2اسة من 3صحابه 
 Zللرسو =قالو�  3نفسهم، 
��3كو�   �3 بعد   �
�هللا،   Zسو� "يا  خطأهم: 
�� ما 3شرE 3نت به علينا 
ألحسن، ¾ب علينا �لبقا� 
�لعدّ=  =نلَقى  �ملدينة   �
عليهم  فر�  طرقاتنا".   �
 �Y�  Ôلن ينبغي  "ال  قائًال: 
يضعها   �3 ألمته  لبس 
=بني  بينه  �هللا  ¸كم  ح¬ 
3عد�ئه. فانظر=� ما 3مرتكم 
على  =�مضو�  فافعلو�  به 
ما  �لنصر  فلكم  �هللا  �سم 
 oلبخا�� (�نظر  صRمت". 

(�Rلك� Eلطبقا�=
 =مضى �لرسوZ � � قّو
 ،oجند 3لف  من  مؤلفة 
مسافة  على  =عسكر=� 
قليلة من �ملدينة ليًال. =كا� 
 �3  �  Zلرسو�  عا� من 
يدt قّو�ته �ملقاتلة تستريح 
 قبل لقا� �لعد=، =� صال

 �  Zلرسو�  �3� �لفجر 
�نضمو�  �ليهو� =قد  بعض 
 �3 =kعمو�  للمسلمني، 
قبائل  مع   Eمعاهد� �م 
على  كا�  =ألنه  �ملدينة، 
فقد  �ليهو�  بكيد  معرفة 
=عند  ليعو�=�.  صرفهم 
Yلك �نسحب عبد �هللا بن 
3ّ· بن سلوk Zعيم �ملنافقني 
مع ثالÅائة من 3تباعه قائًال 
�� جيش �ملسلمني 3ضعف 
 ��= لعدّ=�،   Kيقو  �3 من 
موًتا  صا�  �ملعركة   Zخو�
 Zلرسو�  ��= مؤكًد�، 
�حللفا�  3عا�  عندما  3خطأ 
�ليهو� �? �ملدينة. =نتيجة 
مت   oلذ� �النسحا�  �ذ� 
فقد   ،�ألخ> �للحظة   �
 Zلرسو�  قيا� حتت  تبّقى 
يتعّد�  ال  عد�   �
كا�  مسلم،  �لسبعمائة 
جليش  يتصّد=�   �3 عليهم 
=3ما  3مثا�م،  �3بعة  يفو_ 
 �لعد  � بينهما  �لفر_ 
3ضعا�  فيفو_  =�لسال� 
 � كا�  �لعد�.   � �لفر_ 
جيش مكة سبعمائة مقاتل 
يرتد=� �لد�=t، =� يكن 

مائة  �ملسلمني سو�  لد� 
مد�t، =كا� جيش مكة 
بينما  فر�،   xمائ  oو¸
سو�  �ملسلمو�  ميلك  ال 

فرسني.
منطقة   �  Zلرسو� =بلغ 
مرتفع  ممر  =على  3ُُحد، 
=ضع   ،pهنا  Zلتال� فو_ 
 æسني من جند� من �لرما
=كلفهم  �ملمر،  حلر�سة 
منع  =هو  =�ضح  بو�جب 
جيش  على   Kهجو  oّ3
�ملكا�،  هذ�  من  �ملسلمني 
=منع �ستيال� �لعدّ= عليه. 
 �  Zلرسو� =3بلغهم 
 �ّ3= جال�،   � مبهمتهم 
 � صامدين  �لبقا�  عليهم 
يتزحزحو�  =3الَّ  مكا¼م 
�ألمر  يأتيهم  ح¬  عنه 
�لنظر  بصر�  يفعلو�،   �3
للمسلمني.  ¸د¡  عما 
 �  Zلرسو� Yهب   Ð
مع  معركته  ليخو« 
�لباقني  �جلنو�  من   ٦٥٠
عدً��  يفوقهم  جيش  ضد 
تقريًبا،  3مثا�م  �مسة 
 �= �هللا  بعْو�  =لكنهم 
=قت قص>، شّتتو� جيش 



اجمللد التاسع عشر، العدد السابع -  شوال وذو القعدة ١٤٢٧ هـ - نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٦ م

٢٠

من  يتكّو�   oلذ� �لعدّ= 
 ،oجند ³ال�  ثالثة 
=��حو� يطا��=¼م بعد �3 

�نسحبو� مسرعني.
 oلذ� �ملمر  موقع  كا�   
�خلمسو�  �جلنو�  ¸رسه 
�ملعركة،  ميد��  خلف 
 �ّ� لقائدهم  �حلر�   Zفقا
�لعدّ= قد ُهزK، =هذ� =قت 
 Zملعركة لنو�� � pالشتر��
�لثو�� � �آلخر. فأ=قفهم 
3مر  بأّ�  =Yّكرهم  �لقائد، 
�لرسوZ � كا� =�ضًحا، 
فّسر=�   Zلرجا� =لكن 
�ألمر مبعنا� =ليس �رفيته، 
 � لالستمر��   Àمع فال 
�حلر�سة بعد هر=� �لعدّ= 

لينجو �ياته.

�لنصر يتحوw� x� dزمية
 pبنا� على فهمهم هذ� تر=
�حلّر�� �ملمر، =غاصو� � 
=كا�  �ملعركة.  خضّم 
 oلذ� �لوليد..  بن  خالد 
صا� فيما بعد قائًد� عظيًما 
من �لقا� �ملسلمني.. ضمن 
�ملنسحب.  مكة  جيش 
 �حلا� �لفاحصة  =بعينه 

الحظ �ملمر �ملهجو�، =� 
سَو�  �آل�   pهنا يكن 
�لرجاZ ¸رسونه.  من  قلة 
عمر=  على  خالد  =نا�� 
قائد  =هو   ،Ùلعا� بن 
�ملشركني،  ³خر � جيش 
=طلب منه �ستطالt �ملمر 
�خللفي، ففعل عمر= =�³ها 
فرصة �لعمر. =3=قف كل 
�جا�ما  �لقائدْين  من 
بالفر��،  �ملسا�عني 
�جلبل،  يتسلقو�  =�نطلقو� 
�لقلة  �ملسلمني  =قتلو� 
�لباقني � �حلر�سة، Ð بد3=� 
�ملسلمني  على   Kجو��  �
من موقعهم �لبا�k �ملتمّيز.

�ملنكسر  مكة  áيش   �Y�=
بعد  ثانية،  شتاته  ¾مع 
�حلر�   Eلصرخا »اعه 
�جاله  من   �لصا��
 ?� =عا�=�  �ملهاIني، 
=كا�  �ملعركة.  ميد�� 
=ْقع ��جوK على �ملسلمني 
مفاجًئا، �Y كانو� قد تفّرقو� 
 Zخال �مليد��  Ý3ا�   �
مكة،  جليش  مطا��ִדم 
من  �ملسلمو�  يتمكن  فلم 
هذ�  ملقا=مة  شتاִדم  Iع 

يكن   �= �جلديد،   Kجو��
من  �ألفر��  بعض  سو� 
�لعد=،  يناجز=�  �ملسلمني 
منهم  �لكث>  سقط  بينما 
يقاتلو�،  =هم  صرَعى 
بينما  �لباقو�،  =تقهقر 
عشرين  تبلغ  قلة  صنعت 
�ملسلمني  من  �جًال 
3جسا�هم  من  سياًجا 
 .�  Zلرسو�  Zحو
هذ�  مكة  جيش  =هاجم 
 Zبالرسو �ملحيطة  �حللقة 
 Eضربا =حتت  بشر�سة، 
سيوفهم تساقط �ملسلمو� 
�ملحيطو� بالرسوZ �لو�حد 
قمة  =من  �آلخر،  بعد 
=�بًال   �لرما 3طلق  �جلبل 
 p�Y  �=  .Kلسها� من 
"طلحة"  الحظ  �لوقت، 
� =هو مسلم قرشي من 

�ملهاجرين، �3 سهاK �لعد= 
Ýو  مصّوبة  Iيًعا  كانت 
=جه �لرسوZ �، فمد يد� 
=ستر ֲדا =جهه �لشريف. 
كانت �لسهاK تصيب يد� 
=مع  �آلخر  تلو  �لو�حد 
 �= تتزحز�   � Yلك 
 Kلسها�  �3 مع  تنخفض، 
كل  مع  Ñترقها  كانت 
 ?� �ليد  =تشّوهت  �مية، 
فقد  3قصى حد، = هكذ� 
 Zطو� =ظل  يد�،  طلحة 
يسعى  حياته  من  بقي  ما 
 �= مشلولة.  مشّوهة  بيد 
kمن �خلليفة �لر�شد �لر�بع 
لإلسالK عندما نشبت فتنه 
��خلية بني �ملسلمني، عّير 
خصومه  3حُد   � طلحة 
�ليد"،   tمقطو" بأنه 
له  صديق  عنه  فأجا� 

تتسـاقط  السـهام  كانـت  وبينمـا 
غزيرة متسـارعة والرسـول � مثخن 
باجلـراح إذا به يدعـو اهللا قائًال: "ربِّ 
يعلمـون" ال  فإنهـم  لقْومـي  اغفـر 
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قائًال: "مقطوt �ليد؟ نعم، 
فقد  3ين  تعلم  هل  =لكن 
طلحة يد�؟ � موقعة 3ُُحد، 
حيث �فع يد� ليحمي ֲדا 
 Kهللا من سها� Zجه �سو=

�لعد=". 
معركة  من  kمن  =بعد 
3صحا�  كا�  3ُُحد، 
 �3" يسألونه:   � طلحة 
 pَيخز يد Kيكن =قع �لسها
=¾علك تصرç من �أل�؟ 
كانت  لقد  طلحة:  فرّ� 
ÑزO باأل� =تكا� جتعل� 
قا=مت  لكن�   ،ç3صر
�أل� =�لصر�ç ألن� كنت 
 Eهتز� لو   oيد  �3 3علم 
لتعّر«  قليًال  مكا¼ا  عن 
=جه �سوZ �هللا لو�بل من 

سهاK �لعد=". 
�لذين  �لقالئل   Zلرجا�  ��
 �  �  Zلرسو� مع  بقو� 
يكن �م �3 يقا=مو� �جليش 
 Kفتقّد يو�جهونه،   oلذ�
=�فعهم  �لعدّ=  من  قسم 
عنه،  فكشفهم  بعيًد� 
 Zلرسو� =قف   p�Y  Y�=
منيع،  كسّد  =حد�   �
حجًر�  �ألحجا�  فتعا=�ته 

بعد حجر، �ألّ=Z 3حد¡ 
به جرًحا عميًقا � جبهته، 
=�لثاO جعل حلقx �ملغفر 
تدخال� � خد�، =بينما 
تتساقط   Kلسها� كانت 
 Zمتسا�عة =�لرسو غزير
� مثخن باجلر�� ��Y به 
 ِّ��" قائًال:  �هللا  يدعو 
ال  فإ¼م  لقْومي  �غفر 
كتا�  (مسلم،  يعلمو�" 
 ÀÝ�  Ð =�لس>).  �جلها� 
�ملوتى   ?� ينظر  حزيًنا 
�لذين فقد=� حياִדم =هم 
يد�فعو� عنه، =عا� بعض 
عنه  ليدفعو�  �ملسلمني 
فسقطو�  �ملتز�يد،   Kجو��
=خّر  كذلك،  صرَعى 
�سوZ �هللا مغَمى عليه بني 
�لصريعة،  �ألجسا�  هذ� 
Yلك  �لعدّ=   �3� =عندما 
فانسحبو�  مّيًتا،  حسبو� 
متيّقنني 3¼م حققو� �لنصر 

�ملرغو�. 
كا� عمر بن �خلطا� � 
�لذين  �ملسلمني  بني  من 
�لعنيف   Kجو�� �فعهم 
 � Z3بعدهم عن �لرسو=
3ثنا� �فاعهم عنه. =كانت 

ساحة �ملعركة قد خلت �ال 
من �لغبا� �لذo ظل يتطاير 
�لقتلى  ��و��، =3جسا�   �
على   ملقا ظلت   xل�
عمر  فاستيقن  �أل�«، 
 Eما قد  �هللا   Zسو�  �3
ملا �Y �3لك �ملنظر. كا� 
=قد  شجاًعا،   � عمر 
=كا�  مر�ً��،  Yلك  3ثبت 
هو  لذلك   Eثبا� 3فضل 
�م�Rطو�يتني � نفس  Zقتا
�لوقت؛ �لر=K =�لفر�، =� 
 Eلصعوبا� Kفل 3بًد� 3ما¾
�لشد�ئد.   K3ما �هتز  =ال 
فإ� عمر هذ�  =مع Yلك، 
جلس على حجر مبتئًسا، 
 ���= �3سه،  نّكس  =قد 
يبكي مثل �لطفل �لصغ>. 
=� تلك �ألثنا� جا� 3حد 
�ملسلمني، =كا� �»ه 3نس 
بن �لنضر �، =قد تصّو� 
حققو�  قد  �ملسلمني   �3
�لنصر، فلقد �³هم يتغلبو� 
على �لعدّ=، فانسحب من 
 _�Y يكن قد � Y��مليد�� 
�ألمس،  ليلة  منذ  طعاًما 
 Eمتر� بضع  =معه  عا�   Ð
� يد�. =حاملا ��3 عمر 

عجب   � توّقف  باكًيا 
=سأله: يا عمر ما�Y حد¡ 
بدًال  تبكي  �نك  لك ح¬ 
من �3 تفر� بالنصر �لعظيم 

�لذo ظفر به �ملسلمو�؟
معنا�:  مبا  قائًال  عمر   ��
 �Yما  oتد� ال  �نك "
حد¡ يا 3نس، لقد �3يَت 
�ملعركة،  من   Z=أل� �جلز� 
�نتهز  �لعدّ=   �ّ3 تعلم  =ال 
�جلبل  =�حتّل  �لفرصة 
شديد.  بعنف  =هاIنا 
بعد  �ملسلمو�  تفّر_  لقد 
�3 تصّو�=� 3¼م �نتصر=�، 
مقا=مة  �لعدّ=  ¾د   �=
 � �هللا   Zسو� من  �ال 
�لذين  حّر�سه  من  =حفنة 
صمد=� ضد جيش كامل، 
صرعى  Iيًعا  =سقطو� 
=هم يقاتلو�". فقاZ 3نس 
هذ�  كا�   ��" متسائًال: 
هنا  بقاÓنا  فما  �حلق،  هو 
نبكي؟ فلنذهب ��Yً حيث 
كانت  �مامنا".  Yهب 
يد   �  �ألخ>  Eلتْمر��
=شك  على  =كا�  3نس 
�3 يضعها � فمه، =لكنه 
�مى ֲדا بعيًد� قائًال: "لئن 
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حييت ح¬ ³كل متر�Æ هذ� لتكونن 
�يح  ألجد   O� =�هللا  طويلة،   حيا
بنفسه  �جلنة". Ð �ستل سْيفه =3لَقى 
�لعدّ=، فكا� مبفر�� �  � صفو� 
ثالثة  من  بأكمله  جيش  مو�جهة 
�لكث>،  يفعل   �3 يستطع   � ³ال�. 
=لكن �=ًحا مؤمنة 3عظم =3قَو� من 
Iع غف>. =قاتل 3نس � بشجاعة، 
=لكنه  ً̧ا،  جر �لنهاية   � =سقط 
�نقّضت  Yلك  =عند  يقاتل،  �ستمر 
يضربونه  =ظلو�  �لعد=،   tوI عليه
 �3 =بعد  بالغة.  بوحشية  بسيوفهم 
�لتعّر�  ميكن   � �ملعركة،  �نفضت 
فقد  �لقتلى،  بني  3نس  جسد  على 
قطعة. =�  �? سبعني  متّز_ جسد� 
3صبع  من  3خته  عليه  تعّرفت  �لنهاية 
هو  هذ�  فقالت  �ألشال�،  بني  ممزقة 

.(oنظر �لبخا��) .جسد 3خي
�ملسلمو�  عا�  �لعدّ=،  �نسحب  =ملا 
 Zلرسو� Zلذين كانو� � حلقة حو�
ضغط  حتت  عنه  �نكشفو�   Ð  �
 Zلعد=، =�فعو� جسد �لرسو� Kهجو
� من بني �لقتلى، =قبض 3بو عبيد� 
 Eحلقا على  بأسنانه  �جلر��  بن 
 Zسو� خّد   � �نغرست   xل� �ملغفر 
=بعد  ثنيتا�،  فسقطت  =جذֲדا  �هللا 
=عيه.   ?�  �  Zلرسو� عا�  قليل 
من  به  �ملحيطو�  حّر�سه  =�3سل 

 ?� ثانية  ليجتمعو�  �ملسلمني   oينا�
نبّيهم. =بدE3 جتتمع حوله قو من 

�ملسلمني، ��فقته �? 3سفل �جلبل. 
�لعد=..  قائد  سفيا�..  3بو   �3�=
فصا�  �ملسلمني  من  �لبقّية  هذ� 
9مًد�".  قتلنا  "لقد   :Zعا  Eبصو
=»ع �لرسوZ � �لصْيحة �ملتبّجحة، 
=لكنه منع �ملسلمني �3 ¾يبو� خشية 
فيعا=�  �حلقيقة  �لعدّ=  يعر�   �3
��جوÐ ،K يضطر �ملسلمو� �جلرَحى 
�لتعب  منهم   Zنا �لذين  =�آلخر=� 
هذ�  كل  ضد  يقاتلو�   �3 =�إلعيا� 

.oبرRحلشد �ل�
من  جو�ًبا  سيفا�  3بو  يتلّق   � =ملا 
قد   �  Zلرسو�  �3 3يقن  �ملسلمني، 
بثانية  �أل=?  فأ��� صيحته   ،Eما
3يًضا".  بكر  3با  قتلنا  "لقد   :Zقا=
ير�   �3 بكر  3با   �  Zلرسو� =منع 
بصيحة  سفيا�  3بو  فأ���  عليه. 
ثالثة =قاZ: "=قد قتلنا كذلك عمر". 
=منع �لرسوZ � عمر 3يًضا �3 ير�. 

بأ�  طرًبا  نشو��  سفيا�  3بو  فصا� 
يتمالك   � =عندئذ  قتل،  قد  �جلميع 
"خسئت  قائًال:  فصا�  نفسه  عمر 
يا عدّ= �هللا. �ننا Iيًعا 3حيا� بفضل 
�هللا، =على �ستعد�� لقتالكم =حتطيم 
�Ó=سكم". فرفع 3بو سفيا� عق>ته 
"3عل  للمشركني:  �لقومي  با�تا� 
مكة  صنم  هبل  (=كا�  ُهَبل" 
 Zسو� يتحمل   � عندها  �لقومي). 
�هللا هذ� �لتباهي ضد �هللا �لذo ال �له 
هو  يضّحي  ألجله   oلذ�= هو،  �ال 
لديهم.  عزيز  بكل  �ملسلمني  =Iيع 
سفيا�   ·3 على  �لرّ�  �فض  لقد 
�فض  كما  موته،  عن  3علن  عندما 
�لرّ� عندما 3علن عن موE 3· بكر 
يكن   �= تكتيكية،  ألسبا�  =عمر 
قليلة،   قّو �ال فضلة من  له  بقَي  قد 
=قد  ضخمة،  �لعد=   Eقو� =كانت 
3طرֲדا �لفر�، =لكن �لعدّ= �آل� قد 
 Zسّب �هللا تعا?. =� يتحّمل �لرسو
�هانة كهذ�، فاشتعلت �=حه =نظر 

لقد حتّول انتصار املسلمني j موقعة أُُحد إc هزمية، ورغم 
ذلك، فقد أثبتت املعركة صدق الرسول � حيث حتققت 
فيها النبوءات الi أنبأ بها قبل اخلروج إc امليدان....
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به  �ملحيطني  �ملسلمني   ?� بغضب 
يا  قالو�  له؟".  جتيبو�  "3ال   :Zقا=
�سوZ �هللا ما نقوZ؟ قاZ: "قولو� �هللا 
�ملسلمو� هذ�  ". =�فع  =3ََجلُّ 3ْعَلى 
=3صو�ִדم  ֲדتافاִדم   �Yفإ  ،Eتافا��
ُتذهل �لعدّ=، =تصيبه باإلحباÄ بعد 
p��3 �3 �3 �سوZ �هللا ال يز�Z على 
=3مامهم  هذ�.  كل  بعد   �حليا قيد 
منهم  �ملسلمني،  من  حفنة  =قفت 
�إلعيا�،  3¼كه  من  =منهم  �جلرَحى 
على  �لعدّ=  يتجاسر   � Yلك  =مع 
مبا  =�كتفو�  3خر�،   مر مهاIتهم 
لنصرهم  يهللو�  =عا�=�  حققو� 

بفر� =طر�.
لقد حتّوZ �نتصا� �ملسلمني � موقعة 
فقد  Yلك،  =�غم  هزمية،   ?� 3ُُحد 
 �  Zلرسو� صد_  �ملعركة  3ثبتت 
 xل�  Eلنبو��� فيها  حتققت  حيث 
3نبأ ֲדا قبل �خلر= �? �مليد��. فقد 
=ُقتل  �لبد�ية،   � �ملسلمو�  �نتصر 
�حلبيب  �هللا   Zسو� عّم   ..�  2ز
لو��  حامل  =ُقتل  يقاتل  =هو  �ليه 
�لعدّ= مبكًر� � بد�ية �ملعركة، =ُجر� 
�لكث>  ُقتل  نفسه، كما   �  Zلرسو�
من �ملسلمني، =كّل هذ� حد¡ متاًما 

كما 3نبأ به �لرسوÓ� � � Zيا�. 
 xل� �ألحد�¡  حتّقق   ?� =باإلضافة 
قّدمت هذ�  فقد  عنها،  �إلنبا�  سبق 

 Ùخال� على   عديد �الئل  �ملعركة 
�هللا  حب   � =تفانيهم  �ملسلمني 
من  سلوكهم  بلغ  لقد  =�سوله. 
 �3 �لتا�يخ  يستطع   � مبكا�  �ملثالية 
¾د ما يو�kيه، =لقد سبق �3 قصصنا 
هذ�  تثبت   xل� �ألحد�¡  بعض 
3خر�  =�قعة   pهنا  �3 غ>  áال�، 
مد�  ُتظهر  =هي  �لذكر،  تستحق 
�لوال�  =عمق  =�ليقني   tالقتنا�  قّو
 .� �هللا   Z3بد�� صحابة �سو  oلذ�
�? سفح  � Zفعندما تر�جع �لرسو
�ملسلمني،  3ُُحد، مع حفنة من  جبل 
�3سل بعض 3صحابه لتفّقد �جلرَحى 
� �مليد��. ==جد 3حد �لصحابة بعد 
ً̧ا مسلًما من 3هل  طوZ �لبحث جر
 ،Eملو� �ملدينة، =كا� على مشا��
 Kلسال�" :Zلصحاّ· عليه =قا� ÀÝفا
يد�  �ملسلم  �جلريح  =�فع  عليكم". 
�ملرجتفة =3خذ بيد �لز�ئر =قاZ: "كنت 
�لز�ئر  �Âّ 3حد"، فر�  Æ3نتظر �3 يأ
على �جلندo قائًال ما معنا�: "�نك � 
حاZ حرجة فهل تريد �3 3بلغ Y=يك 
=3هلك شيًئا"؟ فر� �ملسلم �ملحتضر: 
"نعم نعم، 3قِر§ 3هلي �لسالK =3بلغهم 
3ن� بينما 3موE هنا فإO تركت �م 
¸افظو�   �3 عليهم  ينبغي  Åينة  3مانة 
�ألمانة هي  بأ�=�حهم، =هذ�  عليها 
�ليهم �3  xصّي= �ّ��سوZ �هللا �. =

ال ¦لص �لعد= �? �سوZ �هللا =فيهم 
.(Oملوطأ =�لز�قا�) "�عني تطر

مما  �لكث>  �ملحتضرين  لد�  كا� 
يَوّ�=� قوله ألقربائهم، =لكن هؤال� 
�ملسلمني �ألّ=لني �لسابقني � يكونو�، 
ح¬ � حلظاE �ملوE، ُيفكر=� � 
بناִדم =ال  =ال  3بنائهم  =ال  3قربائهم 
k3=�جهم، =� يفكر=� � ممتلكاִדم، 
 Zلرسو� هو  فيه  فكر=�  ما  كل  بل 
�. لقد =�جهو� �ملوE مستيقنني �3 
�سوZ �هللا قد جا� لينقذ �لعا�، =�3 
3بنا�هم لو عاشو� بعدهم فلن ¸ققو� 
سَو� �لقليل، =لكنهم لو ماتو� �فاًعا 
 �=�ّ3 قد  فسيكونو�  �هللا   Zسو� عن 
حق �هللا تعا? =حق �إلنسانية كلها. 
على  ُيْقِدمو�  عندما  3¼م  ³منو�  لقد 
فد��  =بأسرهم  بأنفسهم  �لتضحية 
 �=�ّ3 قد  يكونو�  فإ¼م  �هللا،   Zلرسو
خدمة جليلة لإلنسانية =�3ضو� �ֲדم، 
=�3 موִדم � هذ� �لسبيل هو ضما� 
 Oإلنسا� للمجتمع  �ألبدية   �حليا

بأكمله.
�جلرَحى  �ليه   �  Zلرسو� =Iع 
�سعافاִדم  �جلرَحى  =تلّقى  =�لقتلى، 
=علم  �لقتلى.  �فن  =مت  �ألّ=لية، 
تعامل  قد  �لعد=   �3  �  Zلرسو�
�لبد�ئية  صَو�  بأقصى  �ملسلمني  مع 
قتلى  3جسا�  مّزقو�  فقد  �لوحشية؛ 
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=3نًفا  هنا  Y3ًنا  =قطعو�  �ملسلمني، 
ֲדا  مّثلو�   xل� �ألجسا�  =من   .pهنا
 ،�  Zلرسو� عّم   2ز جسد  كا� 
�� فعل  :Zو��� =قاá فوقف 9ز=ًنا
 �Rير� ملا كنا نعتRلنا ت Kلكفا� قد قد�
 Ôلن�  Zقا حاملا  قبل.  من   �Rم غ> 
� Yلك 3مر� �هللا �3 يَدt �لكافرين 
=شأ¼م، =�3 يظل سائًر� على سبيل 

�لر2ة �لx �ختطها طو�Z حياته.

 x� هللا تصل� dسوH *فا��شاعة عن 
�ملدينة

عن  �شاعة  �ملدينة   ?� =صلت 
جيش  =تشّتت   �  Zلرسو� مقتل 
�ملسلمني، =Yلك قبل �3 تصل بقايا 
 t3سر=  ،�لبلد  ?� �ملسلمة   �لقّو
 � 3ُحد  جبل   ?� =�لنسا�   Zألطفا�
جنو�، =من Ð عرفو� �حلقيقة =عا�=� 
مع بقايا �جليش. =لكن �مر3 من ب� 
�ينا� �ستمرE � �ملْشي ح¬ بلغت 
3ُحًد�، لقد فقدE هذ� �ملر3 k=جها 
=تذكر  �ملعركة،   � =3خاها  =3باها 
 Eفقد 3¼ا  �لتا�¦ية   Eلر=�يا� بعض 
�جلنو�  3حد  =لقَيها  =لدها.  3يًضا 
�لعائدين =3خRها �3 =�لدها قد قتل، 
هذ�،  عن  3سألك  ال  "3نا  فقالت: 
=لكن 3خOR عن �سوZ �هللا". كا� 
=من  حًيا،   Z�kال 3نه  يعلم   oجلند�

Ð � ¾ب على سؤ��ا لتّو� =مضى 
�للذْين  =k=جها  3خيها  عن  ¦Rها 
تستمر   مر كل   �= 3يضا.  ماتا 
ال   �  Zلرسو� عن  سؤ��ا   � هي 
 Zفعل �سو �Yلك: "ماY تتزحز� عن
غريب  تعبً>�  Yلك  كا�  لقد  �هللا"؟ 
 �3 تذكرنا   �Y� =لكنا   ،Zالستعما�
�مر3 هي �لx كانت تتفّو� به �kلت 
=هي  قوية،   �ملر3 فعو�طف  �لغر�بة، 
�ملّيت  �لشخص   ?� تتحد¡  3حياًنا 
�ملّيت  كا�  =لو  حيًّا،  كا�  لو  كما 
قريًبا �ا فإ¼ا متيل �? �3 تشتكي �ليه 
 �=� =Yهب  تركها   �Yملا  Zتتسا�=
 �3 يهتم ֲדا 3= يعت� ֲדا. =هي عا�
ֲדذ�  يُنْحن   �3 �لنسا�  عند  شائعة 
�ملفقو�ين،  3عز�ئهن  على  �لطريقة 
 =عليه فإ� تعبً>� كهذ� يناسب �مر3
9ز=نة على موE �لرسوZ �. لقد 
 Zلرسو�  �3  Rتعت  �ملر3 هذ�  كانت 
� 3حّب �ليها من oّ3 شخص ³خر، 
بعد  موته   Rتصد_ خ  �3 =�فضت 
 � �لوقت  نفس   �= به،  »عت   �3
تنكر �ألنبا�، =ظلت تقوZ � حز� 
 Zسو� فعل   �Yما" حقيقي:  نسائي 
تتمثل  كانت  هذ�  =بقو�ا  �هللا"؟ 
كيف  =تشتكي:  حيًّا   �  Zلرسو�
¾ّرعهم   �3 مثله  9ّب  *لص  لقائد 

³الK �لفر�_ عنه.

=عندما =جد �لرجل �لعائد من �مليد�� 
 Eمبو كثً>�  ִדتم   �  �ملر3 هذ�   �3
مد�   p��3 =k=جها،  =3خيها  3بيها 
�ا:   Zفقا  ،�  Zللرسو حبها  عمق 
"3ّما �سوZ �هللا فهو كما حتبني، حّي 
 �3 oمن �جلند ُيرk_". فطلبت �ملر3
يريها �يا�، فأشا� �? �كن � ساحة 
�ملعركة، فهرعت �ليه =بلغت مكا� 
�لرسوZ � =3مسكت بطر� عبا�ته 
 ·3  pفد�" =قالت:  =قّبلتها  بيديها 
يا �سوZ �هللا. ما �مت ساملًا  =3مي 
فال 3باÂ مبن ميوE بعد Yلك". (�نظر 

 (Kبن هشا�
 Kلعز� مد�  نر�   �3  �Y� ميكننا 
 oلذ�  Ùإلخال�= =�حلب   Eلثبا�=
 � =نساً�  �جاًال  �ملسلمو�  3بد�� 
هذ� �ملعركة. �� �لُكّتا� �ملسيحيني 
�ملجدلية  مرمي  قصة   kباعتز� يقّصو� 
=�فقائها، =¸كو� لنا عن �خالصهم 
 � تسللو�  �¼م  =قيل  =شجاعتهم. 
 Zأل=? للصبا� من خال� Eلساعا�
�ليهو� =Yهبو� �? قR �لسيد �ملسيح، 
=لكن ما�Y يكو� هذ� �لفعل باملقا�نة 
من  �ملسلمة   �ملر3 هذ�   Ùخال� مع 

ب� �ينا�؟؟
مثاZ ³خر سجله �لتا�يخ. فبعد �فن 
 ?�  �  Zلرسو�  عو� =3ثنا�  �لقتلى 
�ملدينة، ��3 �لنسا� =�ألطفاZ �لذين 
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خرجو� �? ظاهر �ملدينة للقائه، =كا� 
 � Yحبل بغلته � يد سعد بن معا
�لبغلة  يقو�  سعد  كا�  �ملدينة.  سّيد 
للعا�  يعلن  =كأنه   ،kعتز��= بفخر 
فقد  حد¡،  ما  كل  �غم  3نه  كله 
 Zملسلمو� �3 يعو�=� برسو� tستطا�
�? �ملدينة. =حد¡  èهللا سليًما معا�
لتلقى   Kتتقد  kلعجو� 3ّمه   �3�  �3
 kكانت هذ� �لعجو .�جلموt �لعائد
سعد  =عرفها  جًد�،  �لنظر  ضعيفة 
 Zقائًال: "يا �سو Zلرسو� ?�=�لتفت 
 :�  Zلرسو�  Zفقا 3ّمي"،  هذ�  �هللا، 
 Kتتقد  �ملر3  Eجا�= ."Kتتقد "�عها 
�? �ألماK، =ببصر كليل حا=لت �3 
تعثر على =جه �لرسوZ �، =3خً>�، 
ملا �ستطاعت �3 تتبّينه ظهرE عليها 

 .3ما��E �لسعا�
 �3 =مع  �ملدينة،   �  Zلرسو� بلغ 
=ُجر�  ُقتل  قد  �ملسلمني  من  �لكث> 
� هذ� �ملعركة، غ> 3نه من �لصعب 
�ملسلمني.  ֲדزمية  �نتهت  �¼ا   Zلقو�
 Zيناها من قبل تد=� xحلو��¡ �ل�=
�لعكس، فهي تثبت �3 معركة  على 
للمسلمني.  �نتصاً��  كانت  3ُُحد 
 Eصفحا يقلبو�  �لذين  =�ملسلمو� 
يستمد=�   �3 ميكنهم  �ملبكر  تا�¦هم 

��اًما من غز= 3ُحد. = قوً
 مر  �  Zلرسو� عا�  �ملدينة،   �=

�لنبوّية،  مهّمته  مما�سة   ?� 3خر� 
=تد�يب  تعليم   � ثانية  فا¼مك 
3تباعه. =لكن، كما كا� �حلاZ فيما 
ميضي  هذ�  عمله  يستمر   � مَضى، 
3ُحد   غز= فبعد  �عاقة.  بال  طويًال 
=بد3   ،جسا� 3كثر  �ليهو�  صا� 
ثانية.  بر�=سهم  يطلو�  �ملنافقو� 
لقد ظنو� �3 �قتالt �إلسالK قد صا� 
�ال  عليهم  =ما  3يديهم،   Z=متنا  �
لتحقيق  �جلهد  من  �ملزيد  يبذلو�   �3
غاياִדم. =بنا� عليه، شرt �ليهو� � 
�ستخد�K سبل جديد إلثا� �ملشاكل 
=�ملضايقاE، فبد3=� ينشر=� �لسبا� 
� 3بياE من �لشعر، يهدفو� بذلك 
=حد¡  بيته.   Z³=  Zلرسو� �هانة 
مر �3 ُ�عي �لرسوZ � للفصل � 
قلعة   ?� للذها�  =�ضطر  خصومة، 
يهو�ية، فدّبر �ليهو� 3مر �سقاÄ قالب 
من �حلجر عليه ليضعو� ¼اية حلياته. 
�نذ�ً�� مسبًقا من �هللا   Zلرسو� =تلقى 
تعا?، =لقد تعّو� �3 يتلّقى مثل هذ� 

 pفتر �ملناسب،  =قتها   �  Eإلنذ����
=قد  بكلمة،  يلفظ   �3  �=� ¿لسه 
بتدب>هم  Yلك  بعد  �ليهو�  �عتر� 
يقومو�  �ليهو�  =كا�  �أل2ق. 
 �  Eملسلما� �لنسا�   ?�  باإلسا�
�حد� تلك �حلو��¡  �= ،Eلطرقا�
فقد 3حد �ملسلمني حياته. =� حا�ثة 
3خر� �ضخ �ليهو� ��3 فتا مسلمة 
3ليمة.  بطريقة  =قتلوها  حجرين  بني 
 ?� هذ�  �ليهو�   pسلو  ��ّ3 =قد 
�ألمر  �ملسلمني،  مع  عالقاִדم  توتر 
�ليهو�.   Z3عطاهم �حلق � قتا oلذ�
=لكن �ملسلمني �كتفو� بإجالئهم عن 
�لقبيلتني  �حد�   Eفهاجر �ملدينة، 
�ألخر�  =3ما   ،Kلشا�  ?� �ليهو�يتني 
 ،Kلشا�  ?� 3فر��ها  بعض  فهاجر 
=�ستقر �لبعض �آلخر � خيR؛ �لقلعة 
من   Zلشما�  ?� �حلصينة  �ليهو�ية 

 .�ملدينة �ملنّو�
3ُحد   غز= بني   ،Kلسال�  فتر  �
مثاًال  �لعا�  شهد  �لتالية،  =�ملوقعة 

وقد أّدى سلوك اليهود هذا إc توتر عالقاتهم مع 
املسلمني، األمر الذي أعطاهم احلق j قتال اليهود. 
ولكن املسـلمني اكتفوا بإجالئهم عـن املدينة...
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3نه يدZّ على مد�   � tنز� با��kً ال 
نش>  =Ýن  3تباعه،   �  Kإلسال� تأث> 
بذلك �? حترمي �خلمر. =عند =صف 
�ملجتمع  تسو�  كانت   xل� �لظر=� 
�لعر· قبل �إلسالK، كنا قد Yكرنا �3 
�لعر� كانو� سّك>ين مدمنني، =كا� 
ُشر� �خلمر æس مر�E يومًيا تقليًد� 
فقد  =3ما  عر·،  بيت  كل   � عا�ًيا 
�ملر� لوعيه حتت تأث> �خلمر فقد كا� 
مما�سة عامة، =� يكن �لعر� يشعر=� 
بأoّ خجل من هذ�، بل كانو� يعتR=نه 
فضيلة. =عندما يصل ضيف، كا� من 
=�جب �لز=جة �3 ترسل �3=��� متتابعة 
شعٌب  ُيفطم  =كي  �لشر��.  من 
 � �ملميتة،   �لعا� هذ�  عن  كالعر� 

يكن Yلك باألمر ��ّين.
تلّقى   ،للهجر �لر�بعة  �لسنة   �=
�لرسوZ � 3مًر� بتحرمي �خلمر، =مع 
من  �خلمر  �ختفت  �ألمر  هذ�  �عال� 
3نه  �لتا�يخ  =سّجل  �ملسلم.  �ملجتمع 
حني تلّقى �لرسوZ � �لَوحي بتحرمي 
�خلمر، �3سل ألحد صحابته =3مر� �3 
يعلن 3مر �هللا �جلديد � طرقاE �ملدينة. 
=� تلك �ألثنا� كا� Iاعة يشربو� 
كا�  �ألنصا�،  3حد  بْيت   � �خلمر 
مدعُو=�،  كث>=�   Ù3شخا  pهنا
للشر�،   E3عّد قد   كث> =3كو�� 
=َجرَّ كب> مليئة باخلمر قد فرغت، 

كا�  للشر��.  ُفتحت  قد  =3خر� 
�لبعض قد فقد =عيه، =�لبعض �آلخر 
 Zحلا� هذ�   �= لذلك.  طريقهم   �
قد  �خلمر   �3 يعلن  شخًصا  »عو� 
 Zهللا بعد �3 نز� Zُحّرمت بأمر �سو
�ليه =حي �هللا بذلك. ¼ض 3حد 3فر�� 
�عالًنا  pيبد= �3 هنا" :Zجلماعة =قا�
كا�   �� فلننظر  �خلمر،  شر�  ضد 
�ألمر كذلك". فنهض ³خر =ضر� 
�ملليئة باخلمر  �لفخا�ية   بعكا�k �جلر
�ألمر  "لنطع   :Zقا= قطًعا  فتحطمت 
 �3 نستفسر الحًقا، =يكفينا   Ð 3=ًال
نسمع �عالًنا كهذ�، فال يليق �3 نظل 
نشر� بينما نستفسر عن �ألمر، بل 
ينبغي علينا �3 ندt هذ� �خلمر تسيل 
�ألمر  نبحث   Ð 3=ًال   Eلطرقا�  �
 oلبخا�� (�نظر  بعد"  فيما  بالتفصيل 
هذ�  كا�  �ألشربة).  كتا�  =مسلم 
�خلمر  كانت  فلو  حق،  على  �ملسلم 
لو  مذنبني  لصا�=�  ُحّرمت،  قد 
�ستمر=� يشربو�، =لو � تكن �خلمر 
قد ُحرمت، فلن يكونو� قد خسر=� 
قد=�هم   pبتر قامو�  عندما  كثً>� 
يسيل منها �خلمر � �لشو��t. =لقد 
�ملجتمع  من  �خلمر  شر�  �ختَفى 
�إلسالمي بعد هذ� �إلعال�. � تكن 
هناp حاجة �? 2لة قومية 3= جهو� 
.oخاصة إلحد�¡ هذ� �لتغي> �لثو�

�ألمر  هذ�  »عو�  �لذين  �ملسلمني   ��
 xل� �لفو�ية  �الستجابة  =شهد=� 
�سُتقبل ֲדا، عاشو� بعد Yلك سبعني 
بني  من  يوجد   �= سنة،  Åانني   =3
 Zما يد فرٌ� =�حد صد� عنه  هؤال� 
�حسا�   éبأ� شعر  قد  3نه  على 
حالة   Eجد=ُ =لو   .���k� بالسخط 
كهذ�، فال بد 3¼ا كانت لو�حد من 
حتت  =جو��  فرصة  ينالو�   � �لذين 
=لنقا��   .�  Zللرسو �ملباشر  �لتأث> 
شر�  عن   tالمتنا� حركة  مع  هذ� 
 xل� �جلهو�   =3 �ألمريكية،  �خلمر 
 �  Zالعتد��  فكر لتر=يج  ُبذلت 
�لشر� =لسنو�E طويلة � 3=�=با.

بسيط  �عال�  كا�  �أل=?  �حلالة   �
 Ð� ملحو  كافًيا   �  Zلرسو� به   Kقا
�جتماعي متفّش =متأّصل � 3عما_ 

�ملجتمع �لعر·.
مشّرًعا  �ملنع  كا�  �لثانية  �حلالة   �=
�لشرطة،  تساندها  خاصة،  بقو�نني 
=�جليش، =ضباÄ �جلما�p، =مفتشو 
يبذلو�  كانو�  =كلهم  �لضر�ئب؛ 
مَوحد،  كفريق  �ملشتركة  جهو�هم 
شر�  �Yيلة  على  �لقضا�  9ا=لني 
=�ضطر=�  فشلو�  =لكنهم  �خلمر، 
لالعتر�� بفشلهم. =فاk �لسّك>=�، 
=� ميكن هزمية �Yيلة شر� �خلمر. 
 Kلتقد� عصر  �نه  عصرنا  عن   Zُيقا=
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حني  =لكن  �الجتماعي، 
بعصر  عصرنا  نقا�� 
�إلسالK �ملبكر فإننا نعجب 
�لعصرْين   oّ3 متسائلني: 
�لتسمية،  هذ�  يستحق 
�لعصر   =3 هذ�  عصرنا 
فيه   Kإلسال� �لذo 3حد¡ 
�الجتماعية   �لثْو� هذ� 

�لعظيمة.
 � 3ُُحٍد   � حد¡  ما   ��
بسهولة،  لُينسى  يكن 
تلك   �  �=3� مكة  فأهل 
 ،Z=أل� نصرهم  �ملعركة 
 � �ألخبا�  �Y3عو�  =لقد 
�لعربية،   �جلزير Ý3ا�  كل 
=�ستخدموها إلثا� قبائل 
 ،Kإلسال� ضّد  �لعر� 
 �3 يقنعوهم  =لكي 
�ملسلمني ليسو� مستعصني 
على ��زمية. =��Y كانو� قد 
=��kهاً��،  جناًحا  حققو� 
بسبب  Yلك  يكن  فلم 
فيهم،  كامنة  سّرية   قّو
ضعف  بسبب  كا�  بل 
 Eباملعتقد� �ملتمّسكني 
�لوثنيني  =ضعف  �لعربية 
�لعر�   Kقا =لو  �لعر�، 
 ،pمشتر بعمل  �لوثنيو� 

�لصعب  من  يكو�  فلن 
�ملسلمني.  على  �لقضا� 
�لكر�هية   E2ال  E3بد=
ضد �ملسلمني تشتد نتيجة 
 E3خذ= �لدعاية،  �ذ� 
�ألخر�  �لعربية  �لقبائل 
تنافس 3هل مكة � �kعا 
بعضهم   ���= �ملسلمني، 
بينما  جهاً��،  يهاIهم 
باملسلمني  �لبعض  3ْ=قع 
 � �خلسائر  من  �لكث> 

�أل�=��. 
�لر�بعة  �لسنة  ففي 
قبائل  �3سلت   ،للهجر
ممثلني   =�لقا� عضل 
�لكرمي   Zلرسو�  ?� عنهم 
�لتماًسا  �ليه  =�فعو�   ،�
�ليهم  يرسل   �3 يطلبو� 
�ملتضلعني  �ملسلمني  بعض 
� تعليم �إلسالK =�لقر�³، 
بينهم، =يعّلموهم  ليعيشو� 
 �� حيث  �جلديد،  �لدين 
�لكث> من �جا�م قد مالو� 

.Kإلسال� ?�
�حلقيقة   � هذ�  كانت 
�سم   مدّبر  مكيد
خطوطها بنو حليا�، ��3 
3عد�� �إلسالK. فقد �3سلو� 

 Zلرسو�  ?� �لَوفد  هذ� 
�لَوفد  3فر��  ==عد=�   ،�

مبكافأ Åينة.
تلّقى �لرسوZ �لطلب �=� 
=�3سل  فيه،  يرتا�   �3
من   عشر �لقبائل  �ذ� 
�ملسلمني ليعلموهم مبا�§ 
�إلسالK =عقائد�. =عندما 
ب�   »�3 �جلمع  بلغ 
�ألخبا�   Eجا� حليا�، 
تأمرهم  �لقبيلة   Zجا�  ?�
�ملسلم  �لنفر  على  بالقبض 
قتلهم، =بنا� على هذ�   =3
مائتا  خر   ،Ðآل�  kإليعا�
�جل مسلح من ب� حليا� 
ح¬  �ملسلم  �لنفر   ملطا��
عند  �لنهاية   � ��3كوهم 
"�لرجيع".  له   Zيقا مكا� 
 =حدثت مناkلة بني عشر
من  =مائتني  مسلمني 
�ملسلمو�  كا�  �لعدّ=، 
=�ليقني،  باإلميا�  مملوئني 
�لعدّ=  لَد�  يكن   �=
=تسلق  شي�.  Yلك  من 
�لعشر قمة من  �ملسلمو� 
�ملائتني،  =حتّد=�  �لقمم 
يتغلب   �3 �لعدّ=   Z=حا=
 مبكيد �ملسلمني  على 

 �3 عليهم  فعرضو�  Å³ة، 
 �Y� حياִדم  على  ُيبقو� 
قائد  =لكن  �ليهم،  هبطو� 
�ملجموعة �ّ� بأ¼م �3=� ما 
يكفي من =عو� �لكافرين. 
 ?� Yلك  بعد  �جتهو�   Ð
=هو  بالدعا�،  تعا?  �هللا 
فقد  ֲדم،  �لعليم  سبحانه 
فيه.  هم  مبا  نبّيه   R3خ
�لكافر=�   �3� =عندما 
ֲדذ�  �لصغ>  �لنفر  Yلك 
بد3=�   ،�لشديد �لصالبة 
� مهاIتهم. فقاتل �لنفر 
�=� �3 تطر_ خو�طرهم 
��زمية، فسقط سبعة منهم 
=3عا�  يقاتلو�.  =هم 
على  =عوَ�هم  �لكافر=� 
�لباقني  �لثالثة  مسمع 
حياִדم  على  باإلبقا� 
من  �ليهم  هبطو�  لو 
�لثالثة  فصّدقهم  �لقّمة، 
=مبجّر�  =�ستـسلـمو�. 
3ْ=ثقوهم  Yلك  فعلو�   �3
بسيو� �لقسي، فقاZ 3حد 
�لغد�   Z=3 "هذ�  �لثالثة: 
=�هللا يعلم ما 3نتم صانعو� 
�3 يصحبهم،   ë3= بعد"، 
عليه  =�عتد=�  فجّر=� 
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ليصحبهم فأë، فلما ها�م 
قتلو�  مقا=مة  من  3بد��  ما 
=�نطلقو�  �ملكا�.  Yلك   �
باالثنني �آلخرين =باعوÏا 
كعبيد �? قريش � مكة. 
�لصحا·  3حدهم  كا� 
كا�   Oلثا�=  ،� ُخَبْيب 
�لدثنة �، =كا�  kيد بن 
يريد  ُخبْيبا  �شتر�   oلذ�
قتله �نتقاًما ألبيه �لذo قتله 
ُخبْيب يوK بد�. =� 3حد 
 شفر ُخبْيب  طلب   Kأليا�
للحالقة، =كا� �ملوسى � 
يد ُخبْيب عندما �خل طفل 
من 3هل �لبيت =�قتر� منه 
ُخبْيب  فأخذ   ،Zفضو  �
�لطفل =3قعد� على �كبتيه 
�لطفل   Kّ3  E3�= �نا�. 
فزt شديد،  فأصاֲדا  Yلك 
�ال  با�ا  على  ¦طر   �  Y�
�لسيئة،   Eلتَوقعا� كّل 
سيقومو�  �جل   pفذ�
ميسك   K3يا  Zخال بقتله 
قريًبا   خطر  حا�  بشفر
من =لدها، فلم ¦طر ببا�ا 
قتل  يريد  ُخبْيب�   �3 سو� 
 tلطفل. =��3 ُخبْيب �لفز�
 ،�ملر3 =جه  على  �ملرتسم 

 :Zما تفكر فيه فقا p��3=
سأقتل   O3 تتخيلني  "هل 
ببالك  ¦طر  هل  �لطفل؟ 
�ن�  3فعل Yلك؟   O3 حلظة
ال 3ستطيع �3 �3تكب هذ� 
�لغد� �لد�O، فاملسلمو� ال 
 Eتأثر= بأحد".  يغد�=� 
�ملر3 بصد_ ُخبْيب =3مانته 
=ظلت  �لقومي،  =خلقه 
=كانت  ��ئًما،  هذ�  تذكر 
مطلًقا  تر   � �¼ا   Zتقو

سجيًنا مثل ُخبْيب.
3هل  قا�  �ألمر،  ¼اية   �=
ساحة   ?� ُخبيًبا  مكة 
بقتله   Zلالحتفا مفتوحة 
حانت  =ملا  �ملأل.   K3ما
طلب  �ملرتقبة،  �للحظة 
ليصلي  يتركو�   �3 ُخبْيب 
قريش.  فو�فقت  �كعتني، 
=تَوّجه ُخبْيب �? �هللا بآخر 
 K3ما �لعا�  صلو�ته � هذ� 
�جلمهو�، =عندما سّلم � 
"=�هللا   :Zقا  �لصال ¼اية 
 · ما   �� تقولو�   �3 لوال 
3سلم   Ð  ."Eلز�  tٌجز
عنقه �? �جلال� � هد=�، 
=متتم =هو يفعل Yلك ֲדذ� 

:Eألبيا�

==� يكد ُخبْيب يتم غمغمته ֲדذ� �ألبياE، ح¬ نزZ سيف 
�جلال� على عنقه، =سقط �3سه جانًبا. =كا� سعيد بن عامر 
=�حًد� من �حلشد �لذo حضر هذ� �إلعد�K �لعل�، =قد صا� 
مسلًما فيما بعد. =ُ�ِ=o 3نه كا� كلما »ع قصة قتل ُخبيب 

ُتذكر � حضو��، كانت تصيبه نوبة من �لغثيا�.
=3خذ=� �لسجني �آلخر kيد بن �لدثنة ليقتلو�. =كا� 3حد 
kيد   ?� فالتفت  مكة.  سيد  سفيا�؛  3بو  هو  �ملشاهدين 
=سأله: "3ال يسرp �3 يكو� 9مد � مكانك لنضر� عنقه 
بينما تكو� 3نت � 3هلك"؟ فأجا� kيد بأَنَفة =�ستنكا�: 
"ما�Y تقوZ يا 3با سفيا�؟ ال =�هللا، ما يسّرO3 O � 3هلي 
=�3 �سوZ �هللا � مكانه �لذo هو فيه تصيبه شوكة تؤYيه". 
kيد   ?� =نظر  =�حلب.   Ùإلخال� �ذ�  سفيا�  3بو  =ֲדت 
 حذ�: "=�هللا ما �3ينا Rبال تر��، =لكن � ن Zمذهوًال =قا
3حًد� ¸ّب 3حًد� مثل ما ¸ّب 3صحا� 9مد 9مًد�". (�نظر 

�بن هشاK جز� ٢)
 Zلرسو�  ?� 3يًضا  جند  من  =فد  جا�  �أل=��  Yلك   Zحو=
 .Kبعض �ملسلمني كي يعلموهم �إلسال Zسا��� يسألونه 
=� يثق ֲדم �لرسوZ �، =لكن 3با �ل��R سيد قبيلة عامر، 
 �3 ��R�3 كا� موجوً�� باملدينة =قتها، فعر« 3بو �ل �تصا�
¾> �لوفد، =3كد للرسوZ � �3 3هل جند لن يفعلو� سوً�� 
باملسلمني، فاختا� �لرسوZ � سبعني �جًال من قر�� �لقر�³ 

=ُحّفاظه، =�3سلهم مع 3· �ل��R ح¬ بلغو� بئر معونة.
Yهب =�حد من �لرهط �ملسلم، =هو حر�K بن ملحا� �، 

لست 3باÂ حني 3قتل مسلًما   
                        على o3 شق كا� � �هللا مضجعي

=Yلك � E�Y �إللـه =�� يـشأ 
tشـلٍو ممز Zعلى 3=صـا pيـبا�                      
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سيد  �لطفيل  بن  عامر   ?�
3خي  �بن  عامر،  ب�  قبيلة 
برسالة  ليبلغه   ،��Rل�  ·3
�سوZ �هللا. =� ظاهر �ألمر 
مت �ستقباله بترحا�، =لكنه 
بينما كا� ¦اطب سيدهم، 
 Kحر� خلف  �جل  �نسل 
=طعنه برمح فقتله لساعته. 
¦تر_  �لرمح  كا�  =بينما 
 :Zيقو »عو�   Kحر� عنق 
 ��=  Eُفز  ،R3ك "�هللا 

.(oلبخا��) ."لكعبة�
=بعد قتل حر�K ֲדذ� �لشكل 
kعيم  �ستنفر  �خلسيس. 
 ?� لفو��  عامر  ب�  �لقبيلة 
�ملعلمني  من  �لباقني   Zقتا
�ملسلمني، =لكنهم 3بو� عليه 
Yلك بسبب �ل��R، فاستنفر 
قد  كانتا  �للتني  �لقبيلتني 
Yهبتا �? �لرسوZ � تطلب 
3خر�  =قبائل  �ملعلمني  منه 
معهم، فأجابته قبائل عصية 
=هاIو�  =Yكو��،  =�عل 

=فد �سوZ �هللا.
مناشدִדم  ْجتد   �=
عند  3ثًر�  �لسهلة  �لو�ضحة 
�م  قالو�  عندما  �ملعتدين 
للتبليغ  جا�=�  قد  �¼م 

للحر�  =ليس  =�لتعليم 
فيهم  فأعملو�   .Zلقتا�=
قتلوهم  ح¬  =تقتيًال  ضرًبا 
عد�  ما  �لسبعني،  Iيًعا، 
ثالثة. 3حدهم كا� 3عر، 
جبل  قمة  تسلق  قد  =كا� 
=�الثنا�  �ملناkلة،  بد�ية  قبل 

�آلخر�� كانا يرعيا� سر� 
بن  عمر=  =Ïا  �ملسلمني، 
بن  =�ملنذ�   oلضمر� 3مّية 
عا��  فلما  عامر،  بن  عقبة 
من  =ستني  ستة  =جد� 
3صحاֲדم مقتولني. فتشا=�� 
 Öبال� =قاZ عمر= بضر=�
حد¡،  عما   �  Zلرسو�
 مغا�� �ملنذ�  =عا�« 
�ملكا� �لذo 3مرهم 3م>هم 
باالنتظا� فيه، =��� =حد� 
ُقتل  ح¬  �ملشركني  يقاتل 
عمر=  =3ُِسر  3صحابه،  مع 
3نه   R3خ فلما  3مية،  �بن 
من مضر، جز عامر ناحيته 

كانت  �قبة  عن  =3عتقه 
على 3مه.

بن  عامر  �لقتلى   � كا� 
3بو  �عتقه   oلذ�  ،ُفَه>
 oلذ� جّبا�  قتله   ،� بكر 
=Yكر  Yلك.  بعد  3سلم 
حتّوله  سبب   �3 جّبا� 

لإلسالK كانت هذ� �ملذ�ة 
 :Zقا= للمسلمني.  ��ائلة 
عامر  قتل   E��3 "عندما 
 ��=  Eُفز"  :Zيقو »عته 
عامر،  يا  فسألته:  �لكعبة"، 
شيًئا  �ملسلم   Zيقو  �Yملا
حتفه؟  يلقى  عندما  كهذ� 
 �� موضًحا:  عامر  فأجا� 
 �  Eملو� ير=�  �ملسلمني 
=نصًر�".   سعا� �هللا  سبيل 
=تأثر جبا� تأثر� عميًقا ֲדذ� 
���سة   � فبد3  �إلجابة، 
ُتّوَجت   ،Kلإلسال منظمة 
=3ُسد   Kهشا (�بن  بإسالمه 

�لغابة).

 ?�=صلت 3خبا� �حلا�ثتني 
حا�ثتا�  متز�منتني،  �ملدينة 
Åانو�  ضحيتهما   ���
�ملسلمني  من  تقريًبا  �جًال 
 � �لسيئ.  للمكر  �تيجة 
3ناًسا  �لقتلى  هؤال�  يكن 
من  كانو�  بل  عا�يني، 

يقترفو�   � �لقر�³.  2لة 
خطًر�  ُيشكلو�   �= ُجرًما، 
على 3حد، =� يدخلو� � 
 pمعركة، بل =قعو� � شبا
قيلت  كذبة  بسبب  �لعدّ= 
حتت �سم �هللا =�لدين. هذ� 
بداللة   Zتد كلها  �حلقائق 
 �لعد�=  �3 على  قاطعة 
على  كانت   Kلإلسال
�لعمق  من   كب> ��جة 
=�لتصميم. =� �ملقابل، فإ� 
=2يتهم  �ملسلمني  2اسة 
على  كانـت   Kلإلسال
�لعمق  �لد�جة من  نـفس 

=�لتصميم.

هذه احلقائق كلها تدل بداللـة قاطعة على أن العداوة 
لإلسـالم كانت على درجة كبJة من العمق والتصميم. 
وj املقابل، فإن �اسـة املسـلمني و�يتهم لإلسالم 
كانـت على نفـس الدرجـة مـن العمـق والتصميم.
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تابعت  لقد 
عن كثب � 
=�لعاملية  �لعربية  �لصحافة 
 tلشا�� فعل   �=��
 Eإلسالمي، جتا� تصر¸ا�
�لسا��  بندكت  �لبابا 
 Kإلسال�  Zحو عشر 
=كذلك   ،Kإلسال�  Ôن=
 xل� �لغامضة   Eالعتذ����
قدمها �لبابا بعد �� �لفعل 
�لغاضبة �لx �جتاحت �لعا� 
تباينت  =قد  �إلسالمي. 
��=� �لفعل �إلسالمية بني 
�لفاتيكا�  �ستدعا� سفر�� 
باالعتذ��  �لبابا  =مطالبة 
جتا�  موقفه  =توضيح 
�لديانة �إلسالمية - =هي 
طبعا  �ملقبولة  �لر�=�  من 
=من حق �ملسلمني �ملطالبة 
ִדديد   ?� -  =صوال  ֲדا 
�لبابا باالنتقاK منه �جة 3نه 
¾ب قتل من يتهجم على 
=كذلك  =نبيه،   Kإلسال�
=قتل  للكنائس  �لتعر« 
=هي  =حا�سها.  ��هبة 
ال   xل� �لفعل   �=�� من 
ميكن �لقبوZ ֲדا =ال ميكن 
حيث  عليها،   Eلسكو�

 Kإلسال�  ?� متت  ال  �¼ا 
شأ¼ا  من  بل  بصلة، 
مصلحة   � تصب   �3
Yكرها   xل�  Eالִדاما�

.Kلبابا �ق �إلسال�
�حلديث  ظل  هذ� �  كل 
 Eحلضا��� حو��  عن 
3هـل  بني  =�حلـو�� 
�ملختلـفة،   Eلديـانا�
عليه  يؤكد   oلذ�=
�إلسالمي  �لطرفني  كال 
=�ملسيحي من 3جل جسر 
 Eجها= =تقريب   ��و
�ستوقف�  =قد  �لنظر. 
حو��  عن  �حلديث  هذ� 
 �  Eلديانا�=  Eحلضا���
3ثا�ִדا   xل� �ملعمعة  خضم 
متسائال  �لبابا   Eقتباسا�
عن مد� �لصد_ � هذ� 
=�لنتيجة   Kملزعو� �حلو�� 
من  كا�   �� منه   �ملتوخا
 o3  ?�  Zلوصو� �ملمكن 

نتيجة فيه؟ 
تقبُّل  �لصعب  ملن  �نه 
عن  �لبـابا  حديـث 
بعد   Eحلضا��� حو�� 
3=��ها   xل�  Eالقتباسا�
=�لنÔ 9مد    Kإلسال� ضد 

حوار 
احلضارات
والديانات،

حقيقة أم نفاق؟

بقلم: �لدكتو� 3مين عو� (هولند�)
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3ثا�ִדا   xل� =�لضجة   �
كما  �إلسالمي،  �لعا�   �
3نه من �لصعب �3 يصد_ 
 xل� Eملسلمو� �العتذ����
Yلك سو��  بعد كل  3تت 
كانت غامضة 3= =�ضحة، 
=Yلك أل� �قحاK �لبابا تلك 
�ملقتبساE خالZ 9اضرته 
جتاهها  �3يه  �بد��   �=�
ال  نفسها،   �ملحاضر  �
يتبناها  3نه  �ال  فهمه  ميكن 
للتر=يج  يعمل   �3 =يريد 
من  3ماK حشد  �ا خاصة 
�ملثقفني � جامعة 3= كلية 

3يا كانت. 
بد  ال   xل�  �ملر �حلقيقة 
�ليها �3 �لبابا  من �إلشا�
عر«   � سباقا  يكن   �
هذ� �الִדاماE ضد �لدين 
ليس  =هو  �إلسالمي، 
�مليد��،  هذ�   � �لوحيد 
�آل=نة   � نشهد  �ننا  بل 
 Kموجًة من ��جو �ألخ>
 Kالسال� على   tYلال�
�لقسس  بعض  قبل  من 
=�جاالE �لدين �ملسيحي، 
�ملثقفني  =بعض  بل  ال 
=�لسياسيني �لغربيني �لذين 

على  �لتهجم  من  جعلو� 
�لشاغل  شغلهم   Kالسال�
 ?�3 xل� Eبنفس �الִדاما
 xل� 9اضرته   � �لبابا  ֲדا 

تتلخص مبا يلي:
 oمو� �ين   Kإلسال�  .١
=يشجع  ¸ض  ��ها· 

على قتل �ألبريا�. 
يعتر�  ال   Kإلسال�  .٢
=�حلرية   o3لر� �رية 
�آلخرين  ُيكر�  بل  �لدينية 

على �لدخوZ فيه.
 بقو �نتشر   Kإلسال�  .٣

�لسيف. 
يتمشى  ال   Kإلسال�  .٤
مع �ملنطق =�لعقل بل مينع 
3تباعه من �لتساZÓ � ش¬ 

�ألمو�.

٥. �لتعر« للقر�³ �لكرمي 
 Ùمن حيث �للغة =�لنصو
مصد�قيته   � =�لتشكيك 

 .Kبشكل عا
9مد   Ôللن �لتعر«   .٦

صلى �هللا عليه =سلم. 
 Eִדــامـا� =كذلك 
=�عتر�ضاE 3خر� *تلفة. 
�لشرسة  �ملوجة  هذ�   ��
�لفكرo على   Kجو�� من 
 xل� �إلسالمية  �لديانة 
�لبابا   Eتصر¸ا توَّجتها 
 =ليد ليست  بنفسه، 
 ?� تعو�  �¼ا  بل  �لساعة 
ما قبل مئاE �لسنني كما 
�لبابا  �قتبا�  من  يظهر 
من  �لبيزنطي  لالم�Rطو� 
�لعصو� �لوسطى، =لكنها 

جديد�  ækا   E3خذ
=كب>� 3=�خر �لقر� �لثامن 
عشر =بد�ية �لقر� �لتاسع 
عشر � مناطق *تلفة من 
�لغر�  غز�  عندما  �لعا� 
�يله  �لشرقية   Z=لد�
صحبته  حيث  =�جله، 
 Eثلة من �لقسس =�جاال
 xل� �ملسيحي  �لدين 
عملت جاهد على تنص> 
 Z3مثا بأكمله  �لشر_ 
فاند�  �لدكـتو�  �لقس 
 oلذ�   (DR C.G.Pfander)

�ملسيحي  �لتبش>  عمل � 
=لعب  كما  ��ند.   �
�ملستشرقو� 3مثاZ جو� 
فعاال   ��=�  ok=�= سيل 
�لفكرية  ��جمة  هذ�   �

واليوم يسعى تالميذ هؤالء من رجاالت الدين واملثقفني 
للنيل من اإلسالم ونبيِّه بعرض نفس هذه االتهامات من 
جديد بصورة أقوى وأكa مما كانت عليه من قبل نظرا 
لالستعانة بطرق اإلتصال احلديثة كالفـضائيات واإلنhنت 
وهو ما �عل هذه املوجة أقوى وأخطر مما كانت عليه سابقا.
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حيث   Kإلسال� على 
 Eالִדاما� �ذ�  �=جو� 
=سعو�  كب>  بشكل 
تـشويه  على  جاهدين 
صياغة  =صياغته  �لتا�يخ 
تشويه  3جل  من   جديد
للديانة  �حلقيقية   �لصو�
يسعى   Kليو�= �السالمية. 
 Eتالميذ هؤال� من �جاال
من  للنيل  =�ملثقفني  �لدين 
�إلسالK =نبيِّه بعر« نفس 
هذ� �الִדاماE من جديد 
مما   R3ك= 3قو�   بصو�
كانت عليه من قبل نظر� 
 Zإلتصا� بطر_  لالستعانة 
 Eكالفـضائيا �حلديثة 
¾عل  ما  =هو  =�إلنترنت 
هذ� �ملوجة 3قو� =3خطر 

مما كانت عليه سابقا.
�لقسرية   Zألعما� �� هذ� 
للنيل من �لديانة �إلسالمية 
�ملساحة  هذ�  مثل   �
=ֲדذ�  �لزمن  من  �لو�سعة 
ال  =�لشر�سة   �لضر�=
¿ر�  تكو�   �3 ميكن 
من   ��و� لبعض  هو�ية 
�لدين   Eجاال�= �لعلما� 
بل �¼ا تؤكد �3 �ملؤسسة 

جعلتها  �ملسيحية  �لدينية 
من 3جندִדا �ليومية =تعمل 
تد�يسها  =على  عليها 
 بصو� =متبعيها  ملريديها 
منهجية،  غ>   =3 منهجية 
بل =3خشى �3 تكو� قد 
للتسابق  مضما��  جعلتها 
علينا  يطل   فتا� بينها 
 =تا� �لقبطي  �لقّمص 
=كأ�  �لكاثوليكي  �لبابا 

=�لطـو�ئف  �لكنائس 
�ختالفاִדا  على  �ملسيحية 
قا»ا  �ا   Eجد=  �لكب>
مشتركا =هو �لتهجم على 

.Kإلسال�
�لشر�    Kجو�� هذ�  كل 
 �3 له  =من  ما�Y؟   يتبعه 
�حلديث عن  يصد_؟.... 
يا   ....  Eحلضا��� حو�� 

للسخرية =يا للمفا�قة.
 Oال يظنن 3حد 3ن� لكو=

 Kִדا� على   Eمسلما عمد
�ملسيحية  �لدينية  �ملؤسسة 
=حتميلها =حدها �ملسؤ=لية 
 xل�  Eجما�� هذ�   ��k�
تشن على �لدين �السالمي 
من قبل 3تباعها بل �� جز�� 
من �ملسؤ=لية � �3يي يقع 
3نفسهم  �ملسلمني  على 
=باألخص �ملؤسسة �لدينية 
 éتتو� ال   xل� �إلسالمية 

هي �ألخر� عن �حلديث 
 Eحلضا��� حو��  عن 
 Eحلو�� بني 3هل �لديانا�=
كما ظهر من ��=� �لفعل 
 Eإلسالمية على تصر¸ا�
للمسلمني  فكيف  �لبابا. 
�لدينـية  =للمؤسـسة 
�إلسالمية �3 تتحد¡ عن 
هذ� �حلو�� مع كو� �لكث> 
=�ألفكا�   Eلنظريا� من 
 Rتعـت  xل� �إلسالمـية 

�لفكر  يتجز3 من  جز�� ال 
 xل� �ملعاصر  �إلسالمي 
تؤمن ֲדا �لكث> من �لفر_ 
ما  على  حتث  �إلسالمية، 
يهدK =ينقض هذ� �حلو��؟ 
 Eلنظريا� هذ�  =باعتبا� 
 Eملسلما� من  =�ألفكا� 
�لثابتة � �لفكر �إلسالمي 
على  �لكث>=�   Óر¾ ال 
�لتحد¡ عنها =�العتر�« 
عليها �غم 3¼ا لو ��ست 
موثقة  �ستقر�ئية  ���سة 
 ?� متت  ال  3¼ا   Eلوجد
 oلذ� �حلقيقي   Kإلسال�
 � 9مد  سيدنا  به  جا� 
من  هنا  بد  =ال  بصلة، 
على  �ألمثلة  بعض  ضر� 

:Eهذ� �لنظريا
١. مسألة �جلها� مبفهومها 
بني  �لسائد  �لسطحي 
=�إلميا�  �ملسلمني،  عامة 
�د  �نتشر   Kإلسال� بأ� 
عنه  ترتب  =ما  �لسيف، 
�لعلما�   Kبقيا �لزمن   Rع
�لعا�  بتقسيم  �ملسلمني 
�حلر�   ��� قسمني،   ?�
 =ضر=�  ،Kإلسال�  ���=
�خضاt ��� �حلر� حتت 
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.�لسلطة �إلسالمية بالقو
عن  �ملرتد  قتل  نظرية   .٢
ال   xل� =هي   ،Kإلسال�
تتيح للمسلم �3 يغ> �ينه 
=تقيد�  تفك>�  من  =حتد 
�حلقيقة  عن  �لبحث  من 
حقيقة  يشك �  كا�   ��

�ينه.
 xل� �لتكف>  مسألة   .٣
 o3تقبل �لر Kحتض على عد
 K� هد����آلخر �? ��جة 
 � =�ملعا�ضني  �ملخالفني 
�لرo3 =هو ما ترتب عليه 
=نتج عنه معظم �ملصائب 
�هر�_ �لدما� � �لتا�يخ =

�إلسالمي. 
�لنـاسخ  نـظرية   .٤
�لقـر�³   �  çملنسو�=
بني  من   xل� �لكرمي 
نتائجها �لسلبية على �لفكر 
من  تقو«  3¼ا  �إلسالمي 
�لسلمية  �لتعاليم  �3كا� 
�لقر�³  عليها  ¸ث   xل�

�لكرمي.
3فكا�   ?� باإلضافة  هذ� 
 Zا¿ ال  3خر�   Eنظريا=
من  بد  =ال  هنا.  لذكرها 
هذ�   �3  ?� هنا   �إلشا�

�لنظرياE خاصة �جلها�ية 
متتـطيها   xل� هي  منها 
بعض �حلركاE �إلسالمية 
من  =�لسياسية  �لدينية 
3جل شرعنة 3عماZ �لعنف 
ֲדا،   Kتقو  xل� �ملختلفة 
=�ستخد�مها للقو �لx قد 
�ألبريا�  ضحيتها  يذهب 
نفسها  =هي  �لنا�،  من 
�? هذ�  Ek3فر xلتعاليم �ل�
 oلعا� بن ال�� =�لظو�هر�
ممن  =غ>هم   o=لز�قا�=
لتحقيق   Kإلسال� ميتطي 
مصاÇ سياسية *تلفة.كما 
 xل� Eلنظريا� =هي نفس 
 =3 �لسياسيني  لبعض  تتيح 
ح¬ �حلركاE =�ألحز�� 
�عتد�ال  �ألكثر  �لدينية 
تصبغ   �3 ال��  بن  من 
�لسياسية   Eلصر�عا�
�إلسالمي  �لعا�  تعم   xل�
�سالمية،  �ينية  بصبغة 
 �3 شأنه  من   oلذ� �ألمر 
�لدين  =كأ�  للعا�  يظهر 
 Z=ملسؤ� هو  �إلسالمي 
 Zألعما� هذ�  عن   Z=أل�
�لx يذهب ضحيتها ³ال� 
�ألبريا� =هو ما صبغ �لدين 

2ر��  بصبغة  �إلسالمي 
3نه  بأسر�  للعا�  =3ظهر� 
=سفك  �إل�ها�  �ين 

�لدما�.
�ألفـكا�  هذ�   ��  
تؤمن   xل�  Eلنظريا�=
 Eقطاعا من  بعض  ֲדا 
من  =3فـر��   EاعاI
�لذ�يـعة  هي  �ملسلمني 
 xل�  Eللهجما �لرئيسية 
�ملسلمني  غ>  يشنها 
�إلسالمية،  �لديانة  على 
هؤال�  يستخدمها  حيث 
�ملغرضو� من 3جل عر« 
كله  =كأنه   Kإلسال�
 Eلنظريا� ֲדذ�  يتلخص 
بعني  �ألخذ   �=� �لبالية 
 Eإلعتبا� 3¼ا ¿ر� نظريا�
=�جتها��E خاطئة لعلما� 
=�ذ�  �إلسالمي.  �لدين 
�ملسؤ=لية  من  جز��  فإ� 
- منها  كب>�  =جز��  بل 

�لx تشن  � هذ� ��جمة 
 - �إلسالمية  �لديانة  على 
يقع على ��3 مثل هؤال� 
�لغر�   tقنا�= �ملسلمني 
بالنية  �ملسيحيني   =�إلخو
 tلنو� ֲדذ�   Kللقيا �لصافية 

من �حلو��؟ فكيف ميكنهم 
�إلسالمي  �لدين  عر« 
للعا� بأسر� على 3نه �ين 
 =�ألخو =�ملحبة   Kلسال�
نفس   �  ،o3لر� =حرية 
به  يأخذ=�   oلذ� �لوقت 
=�لتفاس>   Eلنظريا� ֲדذ� 
 Kإلسال� ?�– �لx ال متت 
 -  بعيد  =3 قريبة  بصلة 
من  =ضعت  3¼ا  ملجر� 
ِقبل هذ� �لعا� p�Y =3 قبل 
 Kلقيا�  �=�  عديد قر=� 

بعملية نقدية نزيهة �ا. 
على  3خر�  ناحية  =من 
�ملسيحية  �لدينية  �ملؤسسة 
باإلعال�  تكتفي  ال   �3
�ملرجو  للحو��  =�لتر=يج 
بل   Eلديانا� 3هل  بني 
بعملية   Kتقو  �3 عليها 
 xل� للتعاليم   Æ�Y نقد 
مبا  �ا  =تر=  ֲדا  تؤمن 
�إلسالمي  �لدين  ¦ص 
=�3 تقـا=K بنفسها تلك 
��جمة �لشرسة �لx تشن 
ضد �لديانة �إلسالمية من 
 Zقبل بعض �لقسس =�جا
�لدين �ملسيحي =Yلك مبنع 
 Zلرسو� �لتعر« لشخص 



اجمللد التاسع عشر، العدد السابع -  شوال وذو القعدة ١٤٢٧ هـ - نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٦ م

٣٤

ِعرضه  =على   � 9مد 
3توقع  ال  �ن�  =3خالقه. 
 Kمن هذ� �ملؤسسة �3 تقو
�لدين  عن  �فاعية  بعملية 
على  =لكن  �إلسالمي 
 Kألقل �3 حتافظ على �حتر��
 � �إلسالمية   Eملقدسا�
o3 نقد توجهه ضد�. =�3 
 xمتتنع عن نشر �ألفكا� �ل
مشاعر  تث>   �3 شأ¼ا  من 
3ما  �لعا�،   � �ملسلمني 
�لعملية  ֲדذ�  تقم   �  �Y�
فسيبقى حديثها هي 3يضا 
عن حو�� �حلضا��E ¿ر� 

مد�هنة =�يا�.
3هل  بني  �حلو��   ��
3مر � غاية  �لدياناE �و 
Iيع  من  بد  =ال  �ألÏية 
على  �لعمل  �ألطر�� 
3جل  من  =تطوير�  �نشائه 
�3 يفهم كل طر� حقيقة 
 Eلديانا�= �آلخر  �لطر� 
�ال  ֲדا،  يؤمن  ال   xل�
 �3 ¾ب  �حلو��  هذ�   �3
¿ر�  على  يقتصر  ال 
لزعما�  �لشكلية   Eللقا���
=ما  �ملختلفة   Eلديانا�
 Kلطعا� ير�فقها من مآ�� 

 xلشكلية �ل� Eالحتر�ما�=
تعو�نا عليها. بل �� هذ� 
 o�3 حتو بد  ال   Eللقا���
 Eملعتقد�� عن  بنا�  نقاشا 
�لدينية لد� كلتا �لديانتني، 
طر�  كل   Z=ا¸ �يث 
�ينه حسب  9اسن  تبيا� 
�ألسئلة  طر�  مع  �3يه 
�آلخر  للطر�   �لناقد
�ألجوبة  تلقي  3جل  من 
توجيه   �� عليها.  �لشافية 
o3 نقد جتا� o3 �يانة هو 
 K�� لك ماY حق ملن يريد
 Ä=شر ير�عي  �لنقد  هذ� 
يوجب   oلذ� �لبنا�  �لنقد 
�آلخر،  �لطر�   Kحتر��
 Kحتر�� �ألخص  =على 
�ملختلفة  �أل�يا�  مؤسسي 
سو�� � مضمو� �لنقد 3= 

يعر«   oلذ� باألسلو� 
 � Zملثا� فعلى سبيل  فيه. 
هذ�   =3 �حلو��  هذ  مثل 
 �3 للبابا  ¸ق   Eللقا���
 xل�  Eإلنتقا��� يعر« 
ساقها � 9اضرته للطر� 
مد�  عن  متسائال  �ملسلم 
 tمصد�قيتها، من 3جل »ا
ما عند �لطر� �آلخر من 
�� عليها، لُيترp �ألمر � 
�لنهاية للمأل للحكم � هذ� 
 tموضو o3 =3  tملوضو�
هذ�  مثل   � يطر_  ³خر 
بني  ما  فشتا�   ،Eملناسبا�
 xل� =تلك  �لوضعية  هذ� 
بتصر¸اته  �لبابا  ֲדا   ?�3
 �3  �=�=  �Rم  o3  �=�
جتاهها،  �3يه  عن   Rيع
 �3 شأنه  من   oلذ� �ألمر 

يومئ بأنه يقف من =��ئها 
=يؤيدها.

نو�يا   � 3شكك  ال  �ن� 
�لكث>ين من 3هل �لديانتني 
 Kلقيا� على  نياִדم  بصفا� 
من   tلنو� هذ�  مبثل 
�حلو��، =لكن كل �جلهو� 
 = هبا�  تذهب  سو� 
تقم   �  �� �لريا�   ���3
�لدينيـتا�  �ملؤسـستا� 
=�ملسيحية  �إلسالمية 
بعملية نقد Æ�Y مسبقة، من 
3جل �لتخلص من �ألفكا� 
�لعد�ئية �لx حتتضنها جتا� 
�لدين �آلخر، =�� � تفعل 
Yلك سيبقى كل حديثها 
عن �ألخو =�لتسامح بني 
متلق  ¿ر�   Eلديانا� 3هل 
=مد�هنة =نفا_ ليس �ال. 

إن� ال أشكك j نوايا الكثJين من أهل الديانتني بصفاء نياتهم 
على القيام مبثل هذا النوع من احلوار، ولكن كل اجلهود سوف 
تذهب هباء و أدراج الرياح إن � تقم املؤسـستان الدينيـتان 
أجل  من  مسبقة،  ذا�  نقد  بعملية  واملسيحية  اإلسالمية 
التخلص من األفكار العدائية الi حتتضنها جتاه الدين اآلخر...
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	}ل ما z �لكو6
له.  ــا  ــوًك ــل =مم هللا  ــًد�  ــب ع تــكــو�   �3

=ليس عبًد� مللِك بشر 3= عبًد� حلجر 3= شجر.
 

	}ل ما z �لكو6
 p�3 تكو� مسلًما قائًما مبا 3=جبه �هللا عليك تا�ًكا ما ¼ا
عنه سبحانه. =ليس كافرì ال ¸ل حالًال =ال ¸رK حر�ًما.

	}ل ما z �لكو6
متشائًما. حولك  من  كل  تر�  =3نت   Zتتفا�  �3

.Kألنك تؤمن �3 غًد� 3فضل من �ليو

	}ل ما z �لكو6
تر�  =3نت  =جهك  على  �لبسمة  =ترسم  تبتسم   �3
ثقة  =لكن  ֲדم  �ستخفاًفا  ليس  يبكي  حولك  من  كل 
�لضيق  بعد   �3= فيها  =ما  �لدنيا  من  خ>  �هللا  عند  ما   �3
3جرها. �هللا  على   �3 ثق  Ñرجها  بسمة   oفأ �لفر. 

فتبسم ما 3حياp �بنا =كن عبًد� شاكًر� ��ضًيا مبا قسم. فذلك 
نعيم ال ينتهي. حتيي به نفسك =تسعد به من حولك.

	}ل ما z �لكو6
بعد   �3= بالنو�  يشر_  ¼ا�  �لليل  هذ�  بعد   �3 تؤمن   �3
=�لدمـا� =�خلر��  =�لفنت  =�لقـتل  =�لقهر   Kلظال� هذ� 
مـنها  خ>  �هللا  عنـد  ما   �3= �kهـية  خضر��   »�3

=I3ـل.

	}ل ما z �لكو6
�3 من  �3 متتع عينيك مبنظر Iيل =تشكر خالقه =تعلم 
حل  ملن  جنته   � 3عد  �لبديع  �لصغ>  �لكو�  هذ�  خلق 
فيها ما ال عني �E3 =ال �Y3 »عت. فأسعد قلبك بتلك 
�لتذكر =متع عينيك مبا خلق �هللا من مناظر Iيلة =�2د� 
على 3نه َخلََّصك من �لذين ال ير=� �لدنيا �ال �ًو� =لعًبا 

=مكا� متعة تافهة.

	}ل ما z �لكو6
من  كنت   �� تتو�   �3 هذ�  كل   E3قر ما  بعد   �3
�ملذنبني =تشكر =تسجد �� كنت من �لتائبني �ملستغفرين 
من  جعلك  �هللا  أل�   pسجو�=  pشكر من  =تزيد 
Yلك؟؟ من  I3ل  �لكو�   � يوجد  فهل  �ملهتدين 

 Eتأمال

�عد�� :  بشر� ناصر عو� (سو�يا)



! T���ملاT..	فضل +

3غلبية �لنا� ال يشربو� قسطا =�فًيا من 
ألعر�«  عرضة  ¾علهم  مما  يوميا  �ملا� 
*تلفة. =يصعب حتديد مقد�� �ملا� �لذ� 
¾ب �3 يشربه �ملر� يوميا =Yلك الختال� 
�لظر=� �لبيئية =�ملناخية =طبيعة =ظر=� 
�حليا �ليومية �لÑ xتلف بقسط =�فر من 
�ملا�   Z=تنا  Kعد �شخص آلخر. =يعر
�لصحية  �لد=�ئر   � �ملطلوبة  بالكمية 
باجلفا� �لذ� ير� �ألخصائيو� 3نه 3حد 
�ألسبا� �ألكثر شيوًعا لألمر�ِ« �لصحية 
كما  سهلة.  =سيلة   YاÑبا للمنع  �لقابلة 
�ملعوية،  �حلموضة   �3 �ألخصائيو�  ير� 
 ،tلصد��= �لظهر،   �3=  ،Kلر=ماتز�  �3=
�لرئيس  سببه  يكو�  قد  �لسيقا�   �3=
�جلفا�.. o3 عدK شر� كمية من �ملا� 
�لx ¸تاجها �جلسم بصفة يومية منتظمة. 
�ملر�فق،  باملر«   Eحلاال� هذ�  =تعر� 
=يتم �ثه حاليا من ِقبل �لعلما�. =يشكل 

��سنا   �Y� عقالنًيا  �حساًسا  �ألمر  هذ� 
 Oإلنسا� �جلسم  3عضا�  =ظائف  علم 
�ملستقيم  بطانة  =ح¬  �لشفا�  من  با�ً�� 
بأكمله. =�  ��ضمي   Kلنظا� تغطي   xل�
 Ä=لشر� تتوفر  �لبطانة  هذ�  �صابة   Zحا
لإلصابة باألمر�« �ملضنية. =معر=� �3 
 Kلسمو� ترشيح  على  تعمل  �لبطانة  هذ� 
�ملنطقة  3سفل  �لغذ��  نقل  على   �ملساعد
��ضمية. بينما َتفقد هذ� �لبطانة �طوبتها 
¼اية   �= =�لشيخوخة،  �أل�،  نتيجة 

�ملطا� تصبح =عاً�� للمر«.

=�لسؤ�Z �لذo يطر� نفسه هنا هو: هل 
 Eإلجر����= �لكيميا=ية  �ملو��  تستطيع 
�لطبية �ملكثفة �3 تساعد على شفا� �جلسم 

عندما تكو� �ملشكلة �جلفا� �ملزمن؟

بكل   Zلسؤ�� هذ�  على  �إلجابة  يصعب 
ثقة أل� �أل�ا¡ ال �kلت جا�ية، لكن 
�إلكتشافاE �أل=لية حا»ة، أل� كثيـًر� 
�ملا�  يشربو�   � 3¼م  تبني  �ملرضى  من 
=هذ�  �صابتهم.  قبل  طويلة   ملد �لكا� 

جدية  بكل  للتفك>  ¿اال  يفتح  �ألمر 
 �ملرجو �لكمية  حتديد  عن  �لبحث   �

=�لتوقيت �ملناسب لتنا=�ا.
جفا�  يسبب  قصو�   Eحاال  �=  
�لوفاَ قبل �أل=��،  �خلالِيا �ملزمن =�ملؤ� 
كأمر�«   Eحلاال� هذ�   ERعت� =لكن 

¿هولة �ألصل.
طبيب  تر�جع  بأ�  �ألخصائيو�  =ينصح 
 xعلى حتديد �لكمية �ل pليساعد �ألسر
¾ب �3 تشرֲדا يوميا =�لتوقيت �ملناسب 
�خلاليا  إلبقا�  =Yلك  بذلك   Kللقيا

=�ملفاصِل =�جللد � حالة �طبة.
طاملا »عنا من قبل حكمة "تنا=Z تفاحة 
¾ب  =لكن  �لطبيب"،  إلبعا�   Kليو�  �
عليك �3 تضيف �? Yلك "�شر� كمية 
باملر«." تصا�  =لن  �ملا�،  من  كافية 

فأين كو� �ملا� يا 3مي؟!

ــق ــدي ــص ــة �ل ــا~ ــس م
K.t.K (تونس)
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The Editor Al Taqwa
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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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