



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 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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كلمة �لتقو�٢

بلغت  قد  �ملا0ية   KLلنو��  �8 فيه  مما ال شك 
تسّلق    �
  Qلنا� �ִדافت  عصرنا   V .�Wִדا 
 Xو �لشهرY ُيَد�ِعُب خيا[م ��جد�\م من سعي كل ما 
 V ساهم  مما  �آلخرين،  على  ��لتسيُّد  �ملا0ية  ��ملكاسب 

Wضاh 8هو�h �لنفس  �
ر�K. فعمد �لبعض  �0Lيا0 َ�َهج �لصِّ
ساعًيا للوصو/ 
� نو�Lعه �8مانيه ��0 8< �عتباW للقيم 
 Wألنانية �حب �لّذ�� ��حتقا� KLفتأصلت نو� ،t0ملبا��
يتوقف   v� �لشخصية..   xملصا� على  ��لتكالب  �آلخر 

� شكل  �Wهذ} �لظو�هر تطو �
�ألمر 
� هذ� �حلد بل 
��لتملُّق  ��لوصولية  ��النتهاLية  �لعنصرية  8شكا/  من 
��لتكّسب ��الحتيا/ �8مر�{ �جتماعية �8خالقية 8خر| 

..Xعديد
لطاملا ظلم �إلنسا� 8خا} �إلنسا� نتيجة سعيه 
� حتقيق 
هذ} �لنـزعا� حتت مظلة مسميا� ش�، �ما هي  
ال  
 Cلتك� نزعا�  سببها  ��Wحية  8خالقية  �عاها�  علل 
لنا  ير�<   .
 بالفوقية،   Qإلحسا�� بالنفس  ��إلعجا� 
�لتاWيخ �لقدمي ��حلديث كيف سا�0 قبيلة على قبيلة �8مة 
على 8مة حتت هذ} �ملسميا� �كيف باK �إلنسا� 8قر� 

ال لتحقيق  hال لشي hليه �8بعدهم على حد سو�
 Qلنا�
بأ<  "�لنجا�   Wشعا �.لك حتت  مر�عة   vمظا�  xمصا
فضاعت  0الالִדا  �ملصطلحا�  فقد�  �هكذ�  �سيلة". 

��W �لكلمة �ضاK معها .مم �لناQ �شرفهم.  
لقد ُبعث �لرسو/ �ألكر� %مد �ملصطفى صلى �هللا عليه 
 hسلم ليصحح �يد��< هذ} �لعلل �يهد< �لبشرية �عا�
 Qسبيل حتصيل �[د| ��خل� ��لرقي مبا ينفع كل �لنا �

على �ختال� 8لو�\م �8عر�قهم �8جناسهم، �كا� شخصه 
�لطاهر صلى �هللا عليه �سلم �تعليمه منو.جا �مثاال ُيقتد| 
به، حيث كا� 8نفع للناQ ح� قبل �لنبوX يعمل لصاحلهم 

�عر�  �صغ�هم،  بكب�هم  �ير�8  مناLعاִדم  �يفض 
لقبو}  َسو< �موقف عظيم، ح�  قومه كل سلو@  عنه 
�Lجه خد�ة Wضي   X0شها  �8 كما  �ألمني..  بالصا0& 
�هللا عنها عند 
Wهاصا� بشائر نبوته صلى �هللا عليه �سلم 
�هي تطمئنه، لكلما� من نوW ُتعرفنا �دمته صلى �هللا عليه 
�سلم للخلق 
. قالت Wضي �هللا عنها: ��هللا ما ُيخزيك �هللا 
8بد�. 
نك لََتِصُل �لرَِّحَم، �حتِمُل �لَكلَّ �َتْكِسُب �ملعد�َ�، 

ْيَف، �ُتِعُني على نو�ئب �حلّق!...  �َتْقِر< �لضَّ

� حب خدمة �خللق ��لرفق بالناQ �ل� تفيض من سلو@ 
��ل�  �بعدها   Xلنبو� قبل  �سلم  عليه  �هللا  صلى  �لرسو/ 
عاينها �لناQ فيه  [ي سيٌل من �لر8فة ��لر�ة �لعظيمة جتا} 

\ا %بة ִדتم �هتماما  ،hخلق �هللا تعا� عموما ��0 �ستثنا
�لصا باليائسني ��لبائسني ��ملحر�مني ��ملظلومني، �هي 
خل� �لناQ حيث ليس فيها 8< شائبة من شو�ئب �ألنانية 
 �Wمما تعا hلريا�� Xلشهر�� Wحب �لنفس �حب �لظهو�
عليه �لناV Q سعيهم 
� �لتسّيد �8 �حتال/ مناصب .�� 

َخْ
ُ النَّاِس
أْنَفُعُهْم للنَّاِس!
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فإمنا   hعلى شي هذ�   /0  �
� عالية.  �جتماعية  W0جا� 
�لذ|  �آلخرين  باحتياجا�  �لشديد  �الهتما�  على  يد/ 
�ال} %مد �ملصطفى صلى �هللا عليه �سلم، ح� باتت هذ} 

يا} عن كل ب¡ قومه. �ما �نفكت مفاسد  Xلسمة مميز�
قومه تقلقه حيث كا� �لطمع ��ألنانية ��ملظاv ¢ة عصر} 
�ل� ال تلقي باال 
ال لألنانية ��ملصلحة �لشخصية ��لعصبية 
�لقبلية �ملنتنة، �هذ� من بني �ألسبا� �ل� جعلته صلى �هللا 
�ملفاسد  تلك   V �ملشاWكة  عن  بنفسه  ينأ|  �سلم  عليه 
فيه  يتعّبد   hحر�  Wغا  V شديد  Wكن   �
 بنفسه  �يأ�< 
بعيد� عن قومه، حيث كانت نفسه �لشريفة تأنف �لفسا0 
��ألنانية �لشائعة V مكة، �تنفر من �آلثا� �سوh 8عما/ 
�لناQ، �كا� عليه �لصالX ��لسال� �ال شك حني تعّبد} 
V هذ� �لغاW يفيض 8ملا ملا ¦/ 
ليه �لC ��لبحر من مفاسد 
�كا�  تعا�..  �هللا  عن  �بعد}  �8نانيته  �قسوته  �إلنسا� 
يعّج  �لذ< هجر عاملا  �لعبد  �هللا عليما بص�� حينها ֲדذ� 
�هللا  فأخرجه  ��مللذ��  باملتع  ��النشغا/  ��لظلم  بالفسا0 

مما هو فيه من كر� �حز� حينما بلغ �ألWبعني ليصطفيه 
برسالته حيث 8ُِمَر �8 يبلغ 0عوW Xّبه 
� �لعاملني! 

�من ضمن تعليمه صلى �هللا عليه �سلم ألتباعه �الهتما� 
باآلخرين �خدمتهم ��إليثاW �نكر�� �لذ��.. ��لشو�هد 
على هذ� كث�X جد� 
. يضيق �ملجا/ لعرضها �سر0ها هنا 
بالتفصيل، �بوسع كل باحث �8 �د هذ} �لنما.ª من 
 Xكتب �لس� V مو�قف �سلو@ �لرسو/ �لكرمي �صحبه
�لذ< يؤكد على  �لكر�� �ألمر  �لصحابة  �ملطهرX �8 س� 
ُخُلٍق  لعلى  
نك �﴿ Xمر �خلالق  لسا�  على  ُخلقه  عظمة 
عظيم﴾ �على لسا� �ملخلو& 8خر| "كا� خلقه �لقر¦�". 
لقد كا� تعليمه صلى �هللا عليه �سلم يتسم ֲדذ} �لسمة 
لنفسه،  ما ¯به  �ملؤمن ألخيه  �8 ¯ب  حيث حّث على 
كما شجع على �لتسابق V ميا0ين �خل��� ��8 �خل�ية 
 V هذ� ما �عل �إلنسا� ميلك� ،Qتكو� ملن هو 8نفع للنا
نفسه �لقدXW على مقا�مة �±طي �مليو/ �ملا0ية من حب 
�لذ�� ��لتد² 
� �لدنيا �لدنية ليتحو/ من 
نسا� W8ضي 

8نا² 
� كائن �Wحي ¢ا�< ُيحلق V فضاh �لر�حانية.
 �هكذ� جعل �هللا 8مة %مد صلى �هللا عليه �سلم خ� 8مة 
8ُخرجت للناQ كما جاV h �لقر¦� �ملجيد 
. �8 خ�ية �ألمة 
 Vتؤسس على عنصر قومي �8 عرقي �8 جغر� v ملحمدية�
�ملعر��، �هو كل عمل  Wَِيا0َِتَها V عمل  
ال من حيث 
منكر،  عمل  ��لتناهي عن كل   ،Qلنا�  xلصا خّير   xصا

!..Qبالنا Wإلضر�� �
�هو كل ما من شأنه �8 يؤ0< 
خلق  ³د�   �8 �أل�ديني  �ملسلمني  معشر  بنا  فحر< 
ما  مصد�&  �نكو�  �لكرمي  �هللا  �جه   hبتغا� تعا�  �هللا 
عليه  �هللا  �ملصطفى صلى  به سيدنا �موالنا %مد   C8خ
�سلم.. خـ� �لّناQ 8نفعـهم للنـاQ، �سّيد �لقو� 

خا0مهم!

 

نفسه   Y اإلنسان ميلك وهذا ما gعل 
القدرة على مقاومة وjطي امليول املادية 
من حب الذات والتد` إk الدنيا الدنية 
ليتحول من إنسان أرضي أنا` إk كائن 
روحي سماوي qُلق Y فضاء الروحانية.
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا² حلضرX �إلما� �ملهد< �

:Q�W0 من

KA

في �حا� �لقر��

م�ْن  َآلََمَن  
بُّـَك َ َشاَ�  ﴿َ$َلْو 

َ)َفـَأْنَت  َجِميًعا  ُكلُُّهْم   2ِ
�َألْ ِفي 

َيُكوُنو�  َحتَّى  �لنَّـاَ:  ُتـْكِرُ> 

ُمْؤِمـِنَني﴾ (يونس: ١٠٠)

 :Bلتفسـ�
(فلوال  قبل  من  تعا�  �هللا  قا/  لقد 
كا�  �كأنه   .(·
 قرية....  كانت 
عّبر عن Wغبته �لشديدV X �8 يؤمن 
�لناQ �يًعا. فنشأ من .لك سؤ�/: 
 W0غبته هذ} �هو �لقاW قق �هللا ملا.� �̄ 
�ملطلق �لقدXW، �ملا.� ال �عل �جلميع 
 �ًّ0W مؤمنني؟ فر0ّ �هللا هنا على .لك
Wبك   hشا (لو  �قا/  �Wئع«  لطيف« 
 ..(·
آلَمَن َمن V �ألW{ كلُّهم.. 
8< لو كنا نريد تنفيذ 8منيتنا باإلكر�} 
جلعلنا  بل  �¦خر،  قو�  بني  فّرقنا  ملا 
نريد  ال  �لكّننا  مؤمنني،   vلعا� كل 
 Wإلميا� خليا� 8مر  تركنا  .لك، ألننا 
 �8 بو0ّنا  كا�   �
� نفسه،  �إلنسا� 
بالدWجا�  �¯ظو�  �جلميع،  يهتد< 

�لعلى من قربنا.
 Q8ما قوله تعا� ﴿8فأنت ُتكر} �لنا
فيمكن  مؤمنني﴾  يكونو�  ح� 

تفس�} بطريقني:
�أل�/: �8 يكو� 0ليًال على ما قيل 
من  8نه  ��ملر�0:  �لسابقة،  �جلملة   V

öθs9 uρu !$x©y7•/ u‘ztΒUψtΒ’ ÎûÇÚ ö‘F{ $#öΝßγ�=à2$ ·èŠ ÏΗsd4|MΡr'sù r&çνÌ�õ3è?
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š∅ÏΒ÷σ è?�ωÎ)Èβ øŒ Î* Î/«!$#4ã≅yè øg s† uρš[ ô_ Íh�9$#’n?tãšÏ% ©! $#Ÿω
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اآليات واملعجزات
ال تنفع من ال يريد أن يؤمن عناًدا واستكباًرا
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�ملستحيل �8 ُيكَر} �لناQ على �إلميا�، 

. ال جد�| V .لك، �أل� �لعاقل 
ال ُيقنع 8حًد� باإلكر�}. فهل حتب يا 
%مد، 
كر�} �لناQ على �إلميا�، �ما 
0مت ال حتب .لك فكيف ميكن هللا 
 Q�8 �عل �لنا Wلعاِلِم بذ�� �لصد��

مؤمنني قسًر�.
موّجًها  �لكال�  يكو�   �8 ��لثا²: 
 ،� �لن¼   �

� كل مسلم �ليس 
كفر  من  8بًد�  تغضبو�  ال  ��ملر�0: 
على  
كر�ههم   �
 فتلجأ��   Qلنا�
�إلميا�، بل تذكر�� �0ئم« 8نه ما ��0 
�هللا �لذ< هو مالك �لعبا0 �خالقهم 
لكم  ¯ق  فكيف  عليه  ُيكرههم  ال 

.لك؟
�آلية  فإ�  8خذنا  �ملعنيني  من  �بأ< 
ُتنكر بكل قوX �شدX نشَر �إلسال� 
�ִדد�  ��إلكر�}،  �لعنف  باستخد�� 
�إلسال�  بأ�  يقولو�  �لذين  مز�عم 

�يز �إلكر�} V �لدين.
كما ميكن �8 نستنتج من �آلية 8نه من 
�أل��ئل  �ملسلمو�  يكو�   �8 �ملحا/ 
قد ماWسو� �إلكر�} V نشر �إلسال�، 
�لقر¦�  بأحكا�  عاملني  كانو�  أل\م 
فكيف   ،Wبكل حر½ �حذ �لكرمي 
�لذين   hهؤال يكو�   �8 يستسا¾ 
�لدين   V �إلكر�}  عن  ُينَهو�  كانو� 
�حلكم  من  %ر�مني  كانو�  حينما 

هـدفًَا  كانـو�  عندمـا  ح�  بل 
مكة..   V ��لتعذيب  لالضـطها0 
قد  يكـونو�   �8 ميكن  كيف  8قو/ 
قبـو/  على   Qلنا� قهر   V بد��8 
Lمـا�  8خذ��   �8 مبجر0  �إلسال� 

�حلكم!

Fِالَّ  ُتْؤِمَن   �ْ(َ ِلَنْفـٍس  َكاَ�  ﴿َ$َما 

�لرِّْجـَس  َ$َيـْجَعـُل  �هللا   �ِLِْبِإ

َيْعـِقُلوَ�﴾  ال  �لَِّذيـَن  َعـَلى 
(يونس: ١٠١)

:Qلكلمـا� Rشر 

.ًنا: َعِلَم به. �8.�  h8َِ.� بالشي :�.

��إل.�:  له.  8باَحه   :hلشي�  V له 
�إلجاXُL؛ �إلXُ0�W؛ �لعلُم. (�ألقر�).

�لِرجس: �لَقَذWُ؛ �ملأÀُ؛ �لعمُل �ملؤ0< 
�لعقاُ�؛  ؛  �لشكُّ �لعذ��؛   �


�لغضُب (�ألقر�).

 :Bلتفسـ� 

� لآلية مدلولني: �أل�/: 
\ا تسو& 
 V �إلكر�}   Lجو� عد�  على  �أل0لة 
من  
نه  �هللا  يقو/  حيث  �لدين 
  hبشي نفس  تؤمن   �8 �ملستحيل 
عند}  من  �إل.�  بد��  
مياًنا حقيقًيا 
 V منا يتولد
عز �جل، 8< �8 �ليقني 
�هللا  حّد0ها  نو�ميس  Âسب  �لقلب 
تعا�، �ليس مبجر0 �إلقر�W باللسا�، 
فال تستطيعو� باإلكر�} 
قناK 8حد. 
تعقل   ��0  hلشي� يقبلو�  �لذين   À
بل  شيًئا،  
ميا\م  ينفعهم  ال  ��عي 
عند  من   hًبال� �باًال  عليهم  يرتد 
 V |هللا سبحانه �تعا�، فال جد��

.Qكر�} �لنا


.� فما 8شّدهم غباhً ��ًقا �8لئك �
بأنه  �لكرمي  �لقر¦�  يرمو�  �لذين 
Wغم  �لدين   V ��إلكر�}   Cجل� يعّلم 
�لصر¯ة  �لو�ضحة  تعاليمه  �جو0 
�لكرمي  �لقر¦�   �
 بل  كال،  هذ}. 

وبأي من املعنيني أخذنا فإن اآلية ُتنكر بكل قوة وشدة نشَر 
اإلسالم باستخدام العنف واإلكراه، وتهدم مزاعم الذين 
يقولون بأن اإلسالم gيز اإلكراه Y الدين... من احملال أن 
يكون املسلمون األوائل قد مارسوا اإلكراه Y نشر اإلسالم، 



اجمللد التاسع عشر، العدد الثالث -   جمادى الثانية ورجب ١٤٢٧ هـ - متوز/ يوليو ٢٠٠٦ م

٦

¯ا�W �يبطـل نظرية �جلC بأ0لـة 
�0مـغة.

�8لئك  8نه ال شك V جهل   كما 
�حلكم  هذ�  بنسخ  يقولو�  �لذين 
�لقر¦²، 
. ال يدWكو� �8 �ل�Cهني 
8بًد�.  تلغى  �ال  تبلى  ال  �حلقـة 
�ل�Cهـني  هذ}  �صد&  صحة   �

 v  Cجل� لنـظرية  �لر�فضة  �لقر¦نية 
كل   V متحـقًقا  ثابًتا  8مًر�  يز/ 
�نسخها  
لغائها   Ãمع فما  عصر، 


.�؟
من  قيل  قد  8نه  لآلية  �لثا²   Ãملع��
ح�   Qلنا� تكر}  ﴿8فأنت  قبل 
يكونو� مؤمنني﴾، �كا� من �ملمكن 
ُيكر}  �هللا ال  
.� كا�  بأنه  ُيقا/   �8
فلما.�  �إلميا�  على  8حًد�   Cُيج �ال 
للعبا0  �شر�ئعه  8حكامه  ينـز/ 
يبشرهم  �ملا.�  Wسله،  بو�سطة 
من   Kنو 8يًضا  فهذ�  �ينذWهم، 
هذ�  على   �ًّ0W متثل  فاآلية  �إلكر�}؟ 
  �
 تعا�  �هللا  يقو/  حيث  �ملعتر{ 
بو�سطة  �[د|  طريَق   Qَلنا� تبليَغنا 
من  �ملؤمنني  
مياَ�  �تقويَتنا   hألنبيا�
بإكر�}،  ليس  �لبينا�  ¦ياتنا  خال/ 
بل هو �لسبيل �لوحيد خللق �إلميا� 
للعبا0  ميكن  كيف   .
 �لقلو�،   V
�8 يصلو� 
� خالقهم 
� v يدّلهم 
قرَبه  ُيكسبهم  �لذ<  �لطريق  على 

�Wضو�نه؟ فلو v يفعل �هللا .لك ملا 
 �.
 
ليه.  يهتد��   �8 �لعبا0   Kستطا�
�خترنا هذ� �ملعÃ لآلية فتكو� كلمة 
  v لو   >8  ..X0�Wإل�  Ãمبع (�إل.�) 
ُير0 �هللا عز �جل �8 يهيئ �ألسبا� 
�إلنسا�   Kستطا� ملا  �إلنسا�  [د�ية 

�8 يهتد<.
�لِرجَس  ﴿��عل  تعا�  قوله  �8ما 
على �لذين ال يعقلو�﴾ فمعنا}: �8 
�ال  عقو[م  يستخدمو�  ال  �لذين 
هذ}،  مشيئتنا  �فق  �لعمل  يريد�� 
نرتب  
منا � عليها،  نكرههم  ال 
8\م  �مبا  8عما[م،  Âسب  �لنتائج 
عاقبة  فتكو�  �لسيئـة   �
 مييلو� 
8ّنه   �8 سـّيئة.  8يـًضا  8عما[م 
مبا  ينتفـعو�  �لذين ال  بأّ�  يـع¡ 
�هبـنا [م من عـقو/ فإمنا هـم 
َنَذWُهم يسـقطو� V �حل  �لذين 
�لسيئا� ��ألWجـاQ، �8ما غ�هم 

فال.

 Qِ�$ََما �لسَّ ِفي   �Lََما �ْنُظُر$�  ﴿ُقِل 

 
َ$�لنُُّذُ  Qَُآلَيا� ُتْغِني  َ$َما   2ِ
َ$�ألْ

ُيـْؤِمُنـوَ�﴾  ال   Wٍق�ْو َعـْن 
(يونس: ١٠٢)

:Qلكلمـا� Rشر
ُتغ¡: يقا/: ما يغ¡ عنك هذ�: 8< 

ما ُيجد< عنك (�ألقر�).
 Wُينذ �لذ<  �هو  نذير  �ع   :Wلُنذ�

�ينبه (�ألقر�).

:Bلتفـس�
 8< �8 8سبا� �نتصاW %مد Wسو/ 
 ،}Wلسما��� ��أل� V هللا � تتهيأ�
��ملر�0  ��إلكر�}.   Cللج �0عي  فال 
 }Wأل�� �لسما���   �
 �لنظر  من 
هو �لنظر 
� ما يقع فيهما من ¦يا� 
�، �لذلك  �0لة على صدقه   Wثا¦�
قا/ V ¦خر �آلية: بأ� �لذ< ال يريد 

 Y تتهيأ   � اهللا  رسول  8مد  انتصار  أسباب  أن  أي 
واإلكراه.....   aللج داعي  فال  واألرض،  السماوات 
يؤمن  أن  يريد  الذي ال  بأن  اآلية:  آخر   Y ولذلك قال

عناًدا واستكباًرا ال تنفعه اآليات وال املعجزات أيًضا.
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تنفعه  ال   �Wًستكبا�� عنا�0ً  يؤمن   �8
�آليا� �ال �ملعجز�� 8يًضا.

﴿َفَهْل َيْنَتِظُر$َ� Fِالَّ ِمْثَل َ)يَّاWِ �لَِّذيَن 

Fِنِّي  َفاْنَتِظُر$�  ُقْل  َقْبِلِهْم  ِمْن  َخَلْو� 

(يونس:  �ْلُمْنَتِظِريَن﴾  ِمَن  َمَعُكْم 
(١٠٣

:Qلكلما� Rشر
�عليه  �ِنَقُمه،  ِنَعُمُه  �هللا:  8يا�  8يا�: 
ْرهم بأيا� �هللا).. 8<  V �لقر¦� (�.كِّ
 Qألسا� V� .ِنَقِمه� بِنَعِمه  .ّكرهم 
بدما0مه  ْرهم  َ.كِّ معنا}:  للز�شر< 
على �لكفرX. �يقا/: هو عاv بأيا� 
�لعر�: 8< بوقائعها (�ألقر�). �مبا 
فنأخذ   Wلكفا� عن  هنا  �حلديث   �8
�أليا� هنا مبعÃ �لِنقم، ��ملر�0 8\م ال 
 Kبأنو� ينتظر�� 
ال �8 يصيبهم �هللا 
�لعذ�� كما 8صا� به �لذين َخَلو� 

من قبلهم.

:Bلتفـس�
 8< �8 �لذين ال يؤمنو� عنا�0ً �تعنًتا 
¦خر   V �لعذ��  ֲדم  ¯ل  فسو� 
ليطالبو�  �آل�  ֲדم  فال حاجة  �ألمر، 
ال  موعد}   V عليهم  قا�0  ألنه  به، 

%الة.

يتمتعو�  �لذين   Wلكفا�  �8 �لغريب 
تعذيب   V �ينهمكو�  بالسلطة 
تأّخر  على  قلقهم  يبد��  �ملؤمنني 
 hهؤال يريد  ال  بينما  �لعذ�� 
�ملضطهد�� �8 يتعجل �هللا بالعذ�� 
يأمر  تعا�  �هللا  جند  �لذلك  عليهم، 
 Éّ
 �نظر��  [م:  يقو/   �8 Wسوله 
�لعذ��  نز�/  8نتظر  فإّني  8يًضا، 
عليكم �لكن �0منا قلق على تأخر}، 
فلما.�  لتعذيبكم،  عرضة  8ن¡  مع 
8نتم قلقو� على تأخر نز�/ �لعذ�� 
بالر�حة  َتنَعمو�  �8نتم  عليكم، 
ال  علينا  ��عتد��hتكم  ��لسؤ00، 

تنقطع.
 �
 يقولو�:  من  �اعتنا  من  هنا@ 
 �. فمن  
لينا،  يستمعو�  ال   Qلنا�
�أل�دية؟   Xبالدعو نبّشر}  �لذ< 
فأجيبهم �8 يتذكر�� قو/ �هللا تعا� 
هذ� للن¼ �، حيث يأمر} �8 ُيعلن 
�للحا&  8بر�  لن  
ن¡  قائًال:  للقو� 
 v  �
� 
ليكم  �لرسالة  �تبليغ  بكم 
8عرضتم  �مهما   Éلقو تستمعو� 

ع¡.

َ\َمُنو�  َ$�لَِّذيَن  
ُسَلَنا ُ ي  ُنَنجِّ ﴿ُثمَّ 

�ْلُمْؤِمِنَني﴾  ُنْنِج  َعَلْيَنا  َحقًّا  َكَذِلَك 
(يونس: ١٠٤)

 :Bلتفسـ�
Wسو/  %مد  عن  هنا  �حلديث  كا� 
 À﴿ هللا � �حد}، �لكنه يقو/ هنا�
ننّجي Wسلنا﴾، مستخدما صيغة �جلمع 

(Wسلنا)، �.لك لألسبا� �لتالية:
١ - كل ن¼ يكو� V �حلقيقة ممثًال 
تكو�  جناته  فكأ�  كافة،   hلألنبيا
مبثابة جناX �يع �لرسل، 8ما 
� هلك 
�خسر - ��لعيا. باهللا - الشتبه على 

�لناQ صدقهم �يًعا.
 V سلW بعث  �
  XWشا
 فيه   - ٢
�ألمة �إلسالمية V �ملستقبل، �بأ\م 
نفسها  �ألمة   h8بنا من  سيكونو� 
�تابعني للرسو/ �، أل� �هللا تعا� 
كلمة  �لتالية  �جلملة   V ستخد�� قد 
�قا/:  (Wسلنا)  من  بدًال  (�ملؤمنني) 
﴿حق« علينا ُننِج �ملؤمنني﴾، مبيًنا �8 
هؤالh �ملبعوثني سيكونو� Wسًال من 
�من   � بالرسو/  �مؤمنني  ناحية، 

8مته، من ناحية 8خر|.

ِفي  ُكْنُتْم   �ْFِ �لنَّاُ:  َ)يَُّها  َيا  ﴿ُقْل 

�لَِّذيَن  َ)ْعُبُد  َفال  bِيِني  ِمْن  َشكٍّ 

َ)ْعُبُد  َ$َلِكْن  �هللا   �ِ$bُ ِمْن  َتْعُبُد$َ� 

�هللا �لَِّذ� َيَتَوفَّاُكْم َ$ُ)ِمْرQُ َ)ْ� َ)ُكوَ� 

ِمَن �ْلُمْؤِمِنَني﴾ (يونس: ١٠٥)
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٨

 :Qلكلما� Rشر 
�ملو�.  �هي   Xلوفا� من  يتوّفاكم: 
 Vّحه. �ُتو�W يًد�: قبضL توّفى �هللا
فال� Ìهوًال: ُقبضت �Wحه �ما�، 
 Í�8� �ملتوفَّى.  ��لعبد  �ملتوفِّي  فاهللا 
فالًنا حّقه ��ّفا} ���فا}: 8عطا} 
يا} 
��فًيا تاًما. ��ستوÍ حقه: 8خذ} ��فًيا 

(�ألقر� � �لقاموQ �ملحيط).

:Bلتفسـ�
ال  �لتفّعل)  با�  (من  �لتوّفي  فعل   �

يع¡ 
ال قبض �لر�� ��ملو� 
.� كا� 
�لفاعل هو �هللا سبحانه �تعا� ��ملفعو/ 
به 8حدÏ من .�< �أل���W. �ال يستطيع 
8حد تقدمي 8< نظ� خال� .لك من 
�لتر�Ñ �لعرÐ كّله، ال من قاموQٍ �ال 
قو/ شاعٍر �ال عباXW كاتب �ال كلمة 

يفاh �حلق  بالتوّفي  ير�0  خطيٍب. �ال 
كا�   �.
 
ال  توفيته  �ال   {Òستيفا�  �8

هنا@ .كٌر للحق. 

علم �8 �ملؤمن لغًة هو من يأَمُن منه 
لآلخرين.  �ألمَن  هو  �يهيئ   Qلنا�
��ملؤمُن كذلك من يكو� V مأمن، 
.لك 8نه يتوّكل على �هللا كليًة فيص� 

V مأمن من عقابه.
يقو/   �8 Wسوله  هنا  �هللا  8مر  لقد 
�لشكو@   �8 تّدعو�  كيف   :Wللكفا

 /�L8 كم حو/ 0ي¡، مع 8ن¡ الWتسا�
على نفس �لدين �لذ< كنت عليه من 
من  �متCًئا  كاWًها  8نفّك  �ال  قبل، 
 v� �ملاضي.   V كنت  كما  �لشر@ 

V 0ْ0َL8 0ي¡ هذ� 
ال 
مياًنا �يقيًنا. 
�لذ<  �هللا  8َْعُبُد  ﴿�لكن  قوله  8ما 
يتوفاكم﴾ فأشاW به 
� �8 �إلله �لذ<  
Ò8من به هو V صد0 هالككم �كسر 

شوكتكم ليُتّم بذلك �حلجة عليكم.

يِن َحِنيًفا َ$ال  ﴿َ$َ)ْ� َ)ِقْم َ$ْجَهَك ِللدِّ

(يونس:  �ْلُمْشِرِكَني﴾  ِمَن  َتُكوَننَّ 

(١٠٦

 :Qلكلمـا� Rشر
8َِقْم: 8قا� �لشيhَ: �08مه (�ألقر�).

نفُس  �ملحّيا؛  �لوجُه:  �جهك: 
�جلهُة؛  �جلاُ}؛  �لقو�؛  سيُد  �لشيh؛ 
(�ألقر�).   Xُملرضا� ��لنية؛  �لقصُد 

يقا/: W8يد �جهك: W >8ضا@.
 �
 �مليِل  �لصحيُح  �حلنيف:  حنيًفا: 
من  �كلُّ  عليه؛  �لثابُت  �إلسال� 
�ملستقيم  
بر�هيم؛  0ين  على  كا� 
(�ألقر�) يبد� �8 هذ� �ملعÃ �ألخ� 
جاh بتأث� من �لتفاس� �لقر¦نية، ��8 
 Ãلثا² (8< �ملستقيم) هو �ملع� Ãملع�

�حلقيقي للكلمة.

 :Bلتفسـ�
من  تكونّن  ﴿�ال  تعـا�  قوله 
�ملشركني﴾ ال يعـ¡ �8 ال تعبـد 
�ألصنـا� �8 ال تتخذ مع �هللا �لًد�، 
قد  �لنصح ملن  ملثل هذ�  �0عي  
. ال 
صاW حنيف« من قبل، �
منا �ملر�0 منه 
�8 ال تتجه 
� ما سو| �هللا مطلًقا، 
�لبسيط  �خلطأ  ֲדذ�  ُتعّد  سو�  
ال �
V �لظاهر من �ملشركني. �كأمنا �هللا 
قد 8شاW بذلك 
� �ألصنا� �لدقيقة 

يانا من �لوقوK فيها. �Wًللشر@، %ّذ

إعلم أن املؤمن لغًة هو من يأَمُن منه الناس ويهيئ هو 
األمَن لآلخرين. واملؤمُن كذلك من يكون Y مأمن، ذلك 
أنه يتوّكل على اهللا كليًة فيص� Y مأمن من عقابه.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا $مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

���� �لنَّوQِ�َّ ْبِن ِسْمَعاَ� �ْألَْنَصاWِ<ِّ َقاَ/: َسَأْلُت Wَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َعِن �ْلِبرِّ َ��ْإلِْثم. َفَقاَ/: 
 .Qُِلَع َعَلْيِه �لنَّا �ْلِبرُّ ُحْسُن �ْلُخُلِق َ��ْإلِْثُم َما َحاَ@ ِفي َصْدWَِ@ َ�َكِرْهَت 8َْ� َيطَّ

ْ� 8ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَ/: َسِمْعُت Wَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيُقوُ/: َمْن َسرَُّ} 8َْ� ُيْبَسَط َعَلْيِه LْWُِقُه  ��
8َْ� ُيْنَسَأ ِفي 8َثِرِ} َفْلَيِصْل Wَِحَمُه.

��� 8َِبي 8َيُّوَ� �ْألَْنَصاWِ< قا/: 
�َّ Wَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: َال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم 8َْ� َيْهُجَر 8ََخاُ} 
َالِ�. َفْوَ& َثَالÑِ لََياٍ/ َيْلَتِقَياِ� َفُيْعِرُ{ َهَذ� َ�ُيْعِرُ{ َهَذ� َ�َخْيُرُهَما �لَِّذ< َيْبَد8ُ ِبالسَّ

نَّ 8َْكَذُ� �ْلَحِديِث َ�ال  نَّ َفِإ�َّ �لظَّ ��� 8َِبي ُهَرْيَرWَ َّ�8َ Xَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: 
ِيَّاُكْم َ��لظَّ
ُسو� َ�ال َتَناَفُسو� َ�ال َتَحاَسُد�� �ال َتَباَغُضو� َ�ال َتَد�َبُر�� َ�ُكوُنو� ِعَبا0َ �هللا ِ
ْخَو�ًنا. ُسو� َ�ال َتَجسَّ َتَحسَّ

(8ُِخذ� هذ} �ألحا0يث �لنبوية �لشريفة من صحيح مسلم، كتا� �لC ��آل��0 ��لصلة)
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

hِلرَّْمضـا�  V ْزِ�  �ملـُ مثـَل  جئـُت  قـد 
hِلِظمـا طاِفــح  َنْقـٍع   hُمــا  �8
hِِحـر�  ªِسـر� مـن   �Wًنـو 8ُعطيـُت 
hكا.ُ  hضيـا ِمـن  �ينشـأ  ينمـو 
hِكالَكْهمـا كا�  َمـن   V خـ�  ال 
hِكالُغّثــا �حلـقَّ   Kّيــُد ن  ممـّ
hِضيـا  Wبـد� �8نـــِزْلهـم  فاWَحـْم  
hِكالعـــقـال �ألمـر  مـآَ/   فاWَبـْأ  
hِآلال�� بالنـــعـم    �8مـــــّد²   
hِ�W0إل�� �لرشــــد   W�0 �0خلـُت 
hِ�Cلغـ�  �
 
يـمـــاًنـا  لـنـر0ّ  
hِ0مـا عيـو�  بـل  0موًعـا  ُتجـر< 
hِللـيـال�  V مÕّدجلـني  لــــفـال� 
hِشـفا  Qَكــــئـو ّ�ـاًال  فحضـرُ� 
hِبـإبــا �لشـقا  ُسـبل  �±ّيـر�� 
hُِمـر��  W�ّمــز� كافــر  بـل 

عابًثـا  XWلضـر�� غـ�  ِمـن  جئـُت  مـا 
8ُضجـر�� قـوٍ�   Öِلِعطـا جـرْ�  عـٌني 
�عيِنـِه �لنـ¼ِّ   ِّW0َ ِمـن  Wُبِّـيـت 
سـلـيُلها ��[ـال/   ٌّ�8ُ �لشـمس 
فانظـر��  Wٍبـد كمثـل  طلعـت   ²

��نتِقـْم بفضلـك  8يِّْدنـا   �ّW يـا 
Øهالـة غلَّسـو�  قومـي   �ّW يـا 
للتُّقـى �لعو�قـب   �
 الئمـي  يـا 
�Wـًة  Íصـا� 8ّيـــدنــي  �هللا  
��لشـقا �لضاللـة  َ�ْهـِد  ِمـن  فخرجـُت 
�َسـْمَكُه  hلسـمـــا�  hَثـرّيـا نلنـا 
ن��\ـا �لـ�  �لفــنت   �
 �ُنـُظـْر 
0خا\ـا عنـد  �لر�ـن  فأقـامـ¡ 
مقدمـي مرَضـى  Lفـر�ُ�  �قتضـْت  �قـد 
كالـعـد� سـبُّو�  �لقـو�  8تيـُت  ملـا 
كا.ٌ� َكْيُذبـاٌ�  كـذ��  قالـو� 

َشْمُس الهُدى طلعْت لنا من مكة
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�مصيبـ�  � .لـّ ِمـن  ُمخـِبـٌر  َمـن 
hِأل¢ـا�� �ألخــال&  طــّيـَب   يــا 
%ّبـًة �َجلنـاَ�  شـَغـف  �لـذ<  8نـت 
Yـو} قلـ¼  جـذ�  قـد  �لـذ<  8نـت 
�Âـّبــه بـو0�0}  �لـذ<  8نـت 
��[ـد| �لشـريعة  8عطـى  �لـذ<  8نـت 
كمفسـد منـك  نفـّر  كيـف  هيهـا� 

[ــنـاِ ُصحـِف  بالقـر¦�  ¦مــنـُت  
hلضعفـا� موئــَل  يـا  سـيد<  يـا 
�تشـتر|  Kتضـا ال  �ملحّبـة   �ّ

�حتـّنًنـا �Wـًة  �نُظـْر  Úَسـنا  يـا 
X0سـعا كل  عـني  هـو  �لـذ<  8نـت 
Wألنـو��  hمـبـد هـو  �لـذ<  8نـت 
�ملتهلـِل �جهـك   V  |W8  ²

مكـة مـن  لنـا  طلعـْت  د|  �[ـُ َشـْمُس 
ضيائـه بعـَض  �لشـمس   Xُ8َيـا َضاَهـْت 
ُمَحمَّـٍد بديـِن  َكِفْتـيـاٍ�  َنْسـعى 
0ِينــه  V نـا  َهمَّ �ملَُهيِمـُن  8َْعَلـى 
فندَمـُغ كالسـيو�  ُجِعـْلنـا  
نـا 

hِعطـا Âـَر  �لرسـل  َخْتـَم  مـوال< 
hِآلال� مـن  ُتـبـعدنـا  8فأنـت 
َحوبائـي  V كالـرُّ��  �لـذ<  8نـت 
hِلإلصــبـا قـا�  قـد  �لـذ<  8نـت 
hِإللـقــا�� باإل[ـــــا�  8ُيِّـــدُ�  
hِ8عـبـا مـن   Qلّنـا� Wقـا�  ّجنـى 
hِفـا�� بلوعــٍة  فَدْتـك  �Wحـي 
hِ8نبـا مـن  8خبــرَ�  مـا  �بـكل 
hِجهـال مـن  مظلومـني  جئنـا@ 
hِسـخا  hَكا.ُ يـا  Yّبــك  
ّنـا 
hِكاWلـإل �خللـق  
ليـك   َيــْسـَعى 
hِصفـا 8هـل  قلـو�  
ليـك  َتهـو< 
hِلبــيـد��� �ملـد�   �جـــه   �َWَّنـو
hِكا.ُ �جـِه  شـؤ�َ�  يفـو&  شـأًنا 
hِــر�Âِ لنـا  نَبعـْت  �لنـد�  عـني 
بـكائـي منـه   ªَفهـا 8Wيـُت  فـإ.� 
hِألعضـا� فاِقــِد  كرُجـٍل  َلْسـَنا 
hِ�Lجلـو� علـى  مـÜَنـاLِلـنـا  َنبـ¡ 
hِألعـد�� �هــامـة  �للـئـا�   Q8W

(٢٠ -  ½ ٧٢٨ - ٧٣٤ ª خلز�ئن �لر�حانية� ،hالستفتا�)
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� حياX ن¼ �إلسال�  � كتا� مفتو� كلما Âثت V 8< جزh منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما� �±لب �للب. �v ¯دÑ �8 مت تسجيل �قائع حياX ن¼ �8 حياX َمعلم ¦خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Wسني، مثل حياX �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذ} �لغز�V XW �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرX، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �W0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تث�} فينا حياX �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَو|، ال مياثلها فيه حياX 8< شخص ¦خر.

 V شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح Qلغامضة �ل� ال يعر� �لنا� Xحليا� �
 
 ،Xتظل صعوبا� �لغمو{، �ظلما� �حل� .
بث �إلقناKWL� K �لثقة V قلو� من يتبع 8صحاֲדا. 
�خيبة �ألمل، قابعة V �لقلو�. �لكن �حلياX �لغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حياX �لرسو/ �، تث� 
فينا �لتأمل �لعميق �من À تثّبت �القتناK. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�h عليها، فمن �ملحتم �8 جتذ� حياX �لرسو/ � منَّا كل 


كباW �توق�، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.� Lعز�
حب �
عجا� �تقدير، �تث� فينا كل 

تلك هي عزيز �لقاtW 8هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذ| ستطالعه عC حلقا� V هذ} �لز��ية. 
��جلدير بالذكر V هذ� �ملقا� 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��L حلياX كحياX �لرسو/ 
 .Ñمبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد� hلثر�� Xل� كانت ��ضحة كالكتا� �ملفتو�، �شديد� ،�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن ح� هذ} �للمحة [ا ��L �ثقل. حيث 8نه � كا� مياQW ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياWسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر¦� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر¦� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� 
� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال� ��Wجعه ثلة 
من 8بناh �جلماعة �ملتضلعني V �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثا² حلضرX �إلما� �ملهد< �

حيا� محمد �  (٤)

مهد اإلسالم..
 � Iمكان هجرة الن

bالضطها� bشتد��
8كثر  �8صبح  �الضطها0،  �شتّد 
خطوXW �8شّد قسوX بشكل يصعب 
�ملسلمني  من  كث�   W0غا� �حتماله. 
يلقو�   ��Wصا بقو�  ��لذين  مكة، 
قبل.   >. من  �8كثر  8شّد   Xمعانا
قيد  يتزحزحو�   v �ملسلمني  �لكن 
 .{�Wختا� �لذ<  طريقهم  عن  8منلة 
�لشجاعة،  تسكنها  قلوֲדم  �ظلت 
كا�  كالطو0.  ثابًتا  
ميا\م  �ظل 
حبهم هللا تعا� يز0�0 بقدW كر�هيتهم 
 XWصو Kألصنا� مكة. ��±ذ �لصر�
خطرv X حتدÑ من قبل. �0عا 8هل 
 ��Wكب� ¦خر، �قر Kجتما� �
مكة 
فلم  للمسلمني.  �لتامة  �ملقاطعة  فيه 
بأ< شكل  يتعاملو�  8هل مكة  يعد 
من �ألشكا/ مع �ملسلمني كما كا� 
�حلا/ من قبل، فال يشتر�� منهم شيًئا 
�ال يبيعو\م شيًئا على �إلطال&. �قد 
�ضطر �لرسو/ � �8سرته �عد0 من 
8قاWبه �لذين �قفو� 
� جانبه، Wغم 
 hللجو� �
8\م v يكونو� مسلمني، 
 Ð8 ُيسمى شعب  منعز/  مكا�   �

��Yصر��  ميلكه،  كا�  ألنه  طالب 
 Xهنا@ ��0 ما/، ���0 �سائل �حليا
�قد  �ز��.   0�L �بال  �لضر�Wية، 
�8قاWبه  �عائلته   � �لرسو/   âعا
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شدX ال ميكن �لتعب� عنها حتت هذ� 
 ،Ñثال لسنو��   ��0 �لذ<   Wحلصا�
v ±ّف خال[ا حّدته. �V �لنهاية، 
مكة  8هل  من  �لكر��  بعض  ضا& 
هذ}  �جه   V  ��Wثا� �ملشهد،  ֲדذ� 
�.هب  �لظاملة،  �ملجحفة   ãلشر��
 Xملحاصر�  Xألسر�  �
 منهم  äسة 
 ،ªملقاطعة �طلبو� منهم �خلر�� hإل\ا
فخرª 8بو طالب �عّنف قومه على 
كلها  مكة  �عرفت   .Xلقسو� هذ} 
 �8 غ�  �خلمسة،  �لرجا/   XWبثو
�ملشاعر �لطيبة عا�0 لتثبت �جو0ها 
V �إلنسا� ثانية، �قرW 8هل مكة 8نه 
�ب عليهم 
لغاh �ملقاطعة �لوحشية. 
¦ثاWها،   hلغا
 يستطيعو�   v �لكنهم 
 Xففي غضو� 8يا� قالئل لقَيت �لسيد
�ملؤمنة   � �لرسو/   ª�L خد�ة.. 
طالب  8بو  ֲדا  �حلق  Wֲדا،  �ملخلصة 

بعد شهر.
 � �لكرمي  �لرسو/  فقَد  �هكذ� 
مساندX �صد�قة �لسيدX خد�ة، �فقَد 
�لرسو/ � ��ملسلمو� معه �ملساعي 
�حلميدX ألÐ طالب. �بطبيعة �حلا/، 
�ملسلمني  فْقد   �
 موִדما   |0ّ8 فقد 
 V بد�  �قد  �لعا�.  �لتعاطف  بعض 
�آلخر  �لعم  8با [ب،   �8 �ألمر   /�8
 �8 بعد  معه،  سيقف   ،� للرسو/ 

8ثر� فيه صدمة �فاX 8خيه، �كانت 
ال  �ملو�  سرير  على  �هو  �صّيته 
تز�/ حّية V �ّيلته. �لكن 8هل مكة 
جنحو� V �ستعد�ئه على �لرسو/ � 
�لتقاليد،   Xقو�  X0لعا� تأث�  مستغلني 
فقد كانت تعاليم �لرسو/ � تنص 
 Wعا �هللا  بوحد�نية  �لكفر   �8 على 
 ،Xآلخر�  V �لعقا�  �جتلب   XWعو�
مع   }Wيتعا �لتعليم  هذ�  �كا� 
�أل�لني.  ¦بائهم  من  تعلمو}  ما  كل 
�هكذ� قرW 8بو [ب �8 يأخذ جانب 
معاWضة �لرسو/ 8كثر من .< قبل. 
�ملسلمني  بني  �لعالقا�  �8صبحت 
 Ñ8هل مكة متصدعة، �قد �0ّ8 ثال�
 �
  Wحلصا�� �ملقاطعة  من  سنو�� 
 Kالجتما� Wبينهما. �صا Xّو]� Kتسا�
 V  Wحلو��� �إلسال�   �
  Xلدعو��

حكم �ملستحيل. �v يعبأ �لرسو/ � 
باملعاملة �لسيئة �ال باالضطها0، فلم 
يكن لذلك �عتباW طاملا 8نه يستطيع 
�لكن  �¯ا0ثهم،   Qبالنا يلتقي   �8
بد� له �آل� 8نه لن يستطيع �8 ¯قق 
هذ}   �
 �باإلضافة  مكة.   V .لك 
�لعد��X �لعامة، �جد �لرسو/ � 8نه 
ال يستطيع �لظهوV W 8ّ< مكا� عا� 
V �8 �لطرقا�، ألنه 
.� فعل فإ\م 
 .{W�0  �
 �يعيد�نه  بالتر��  ¯ثونه 

� بيته �8Wسه مكسّي  Xقد عا0 مر�
�هي  فاطمة  �بنته  فبكت  بالتر��، 
تنفض �لتر�� عنه، فقا/ [ا �لرسو/ 
�: ”ال تبكي يا بنّية، فإ� �هللا مانع 
8با@“. 
� �ملعاملة �ملهينة v تكن هي 
ما يزعج �لرسو/ �، بل لعله كا� 
�الهتما�  على  كدليل  ֲדا  يرحب 

وقد عاد مرة إk بيته ورأسه مكسّي بال^اب، فبكت 
Eا  فقال  عنه،  ال^اب  تنفض  وهي  فاطمة  ابنته 
الرسول �: ”ال تبكي يا بنّية، فإن اهللا مانع أباك“. إن 
املعاملة املهينة � تكن هي ما يزعج الرسول �، بل 
لعله كان يرحب بها كدليل على االهتمام برسالته...
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 Ñملثا/، حد� برسالته. فعلى سبيل 
V يو� من �أليا� �8 كا0 لـه 8هل 
بيته  من   ªخر ملا   .
  ،Xمكيد مكة 
�مر V �لطرقا�، v �د 8حًد� من 
 V� ،8هل مكة يكلمه �ال ير0ّ عليه
نفس �لوقت v يزعجه 8حد مبعاملة 
سيئة من 8< نوK، فعا0 �لرسو/ � 

� بيته مبتئًسا، ح� 8تا} صو� �هللا 
 Xقومه مر �
تعا� يطمئنه �çرجه 

8خر|.

�لرسوp � يذهب mF �لطائف
با�  مكة   V 8حد ال  8نه  �آل�  بد� 
�لرسو/ �، �قد جعله   �
يصغي 
سوقه   �8 �8حس  حزيًنا،  .لك 
كاسدX، فقرW �8 يتوجه 
� مكا� 
 Wختا�� برسالته.  يبشر  كي  ¦خر 
تبعد   Xصغ� مدينة  �هي  �لطائف، 
�لشرقي  �جلنو�   �
 ميًال   ٦٠
بالفاكهة  ��شتهر�  مكة،  من 
�لرسو/   Wقر� �كا�  �مز�Wعاִדا. 
�ألنبياh �يًعا.  ُسنة  � جاWًيا على 
فقد توّجه موسى � 
� فرعو� 
كما   ،Xمر 
سر�ئيل  ب¡   �
�  ،Xمر
 Ñحد �كذلك  مدَين،   �
 .هب 
للمسيح �، فقد 0عا 8هل �جلليل 
À عC �أل�0W �0عا 8هل W�8شليم. 

�كذلك ملا �جد �لرسو/ � �8 8هل 
مكة يسيئو� �ملعاملة �ال يستمعو�، 
حتّو/ 
� �لطائف. �v تكن �لطائف 
 v� ،باهللا �لشْر@   V تقل عن مكة
تكن �أل�ثا� �ملنصوبة V �لكعبة هي 
�ملهّمة  �ملعبوX0 �ال �حدها  �حدها 
V بال0 �لعر�. ففي �لطائف كا� 
هنا@ صنم ها� هو "�لال�"، �بسببه 
للحجيج.  مركًز�  �لطائف  كانت 
�كانت ��8صر �لد� تربط بني 8هل 
�لطائف �8هل مكة، كما كا� 8هل 
�ل�  �لبساتني  8غلب  ميلكو�  مكة 
�صو/  �عند  ��لطائف.  مكة  بني 
 X0سا {W�L لطائف� �
�لرسو/ � 
�ملدينة عدL Xيا��W، �لكن v َيبد �8 
8حدهم كا� مستعًد� لقبو/ Wسالته، 
ÒWساhهم  �تبعو�   Qلنا� من  ��لعامة 
 v� �هتما�.   >ّ8 كالمه  يع���   v�
يكن .لك غريًبا، فالناQ �ملنغمسو� 
هذ}  مثل  ير��  �لدنيوية   Wألمو�  V
من   Kنو 8\ا  على  �0ئًما  �لرسالة 
�لتدخل V حياִדم، بل يعت�C\ا 
هانة 
[م. �ملا كانت �لدعوX تبد� [م بال 
 Kألتبا� سند مرئي يدعمها، كعد0 
�قوX �لسال�، كانو� يشعر�� 8يًضا 
 X�8 بإمكا\م �8 يرفضوها بال مباال
بل �باv� .h�W0L يكن �لرسو/ � 

 {Wمن .لك. �قد سبقته 8خبا hستثنا�

ليهم، �ها هو �آل� قد 8تى 
ليهم بال 
ليس  �حيٌد  فْر0ٌ   ،K8تبا �ال  سال� 
معه 8حد سو| Wفيق ��حد هو Lيد. 
��عتC 8هل �لطائف �8 �لرسو/ � 
مصدW للضيق �ب �ضع \اية لـه 
من 8جل 
Wضاh سا0ִדم �ÒWسائهم. 
��لصبية  سفهاhهم  عليه  فسلطو� 
فحصبو}  �لطرقا�،   V �ملشر0ين 
�ملدينة.   ªWخا �طر�0}   XWباحلجا
�لرسو/  �كا�  Lيد  ُجر�  �قد 
�ملالحقة  �لكن   ،XWبغز� يْنز�   �
 � �لرسو/   Wصا ح�  �ستمر� 
�Lيد على ُبعد 8ميا/ خاªW �لطائف. 
�كا� �لرسو/ � %ز�ًنا �موجوًعا 
 �
ا عندما جاh} َمَلك �سأله  �مغتمًّ
�لذين  �8لئك  يهلك   �8 يريد}  كا� 
عاملو} ֲדذ} �لقسوX �لبشعة، فرفض 
 �ْ8َ Wْ8َُجو  "َبْل  �قا/:   � �لرسو/ 
ُيْخِرªَ �ُهللا ِمْن 8َْصالِبِهْم َمْن َيْعُبُد �َهللا 
 ،>Wَ�ْحَدُ} ال ُيْشِرُ@ ِبِه َشْيًئا" (�لبخا

كتا� بدh �خللق).
8\كه   �8 بعد   � �لرسو/  �توقف 
��عتصر}  �لغم،  منه  �نا/  �لتعب، 
من  Wجال�  ميلكه  َكْرٍ�   V  ،vأل�
 V �جوè0ا  تصا�0  مكة  8هل 
من  كانا  8\ما  �Wغم  �ليو�.  .لك 
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 V �ملسلمني  يضطهد��  �لذين  بني 
 V متعاطفني  كانا  8\ما  
ال  مكة، 
تلك �ملناسبة. فهل كا� �لسبب �8 
8هل �لطائف قد 8سا��h معاملة Wجل 
من مكة، �8 كا� �لسبب شر�XW من 
 V Xلعطف �إلنسا² توهجت فجأ�
قلبيهما؟ لقد W8سال 
� �لرسو/ � 
طبًقا مليًئا بالعنب مع مملو@ نصر�² 
نينَو|.  مدينة  من  "عّد�سا"  يسمى 

�قّد� عّد�Q �لطبق 
 � �لرسو/   �

�صاحبه بينما 8خذ 
بعينيه  
ليهما  يرنو 
�شتد   À متفكر�، 

فضوله كثً�� عندما ¢ع �لرسو/ � 
�لرحيم".  �لر�ن  �هللا  "بسم  يقو/: 
��نتعشت .�كرته �ملسيحية، �8حّس 
8نه V حضرX 8حد 8نبياh �لع�Cنيني. 
ينتمي،  8ين   �
  � �لرسو/  �سأله 
نينو|،  8هل  من  
نه   Qعد� فقا/ 
"نينَو|،   :� �لرسو/  قا/  �حينئذ 
بلدX �لرجل �لصاx يونس بن مّتى. 
 C8خي، فهو نّ¼ مثلي". �قد 8خ @�.
Wسالته،  عن  عّد�سا   � �لرسو/ 
�¦من  بكالمه  كثً��   Qعّد� فتأثر 
 � �لرسو/  �عانق  �حلا/،   V به 
 ��W� عينيه،  من  تتقاطر   Kلدمو��

يقّبل 8Wسه �يديه �قدميه. �بعد هذ� 
تعا�  �هللا   �
 �لرسو/  توجه   hللقا�

بالدعاh فقا/:
 ،éقو ضعف  8شكو  
ليك  "�للهم 
�قلة حيل�، �هو�² على �لناQ. يا 
W8حم �لر��ني 8نت �W �ملستضعفني 

� من تكل¡؟ 
� بعيد  .ÐW 8نت�
يتجهم¡، �8 
� عدّ� ملكته 8مر<؟ 
فال  غضب  علّي  بك  يكن   v  �


 .É لكن عافيتك هي �8سع� ،É8با
8عو. بنوW �جهك �لذ< 8شرقت له 
�لدنيا  8مر  عليه  �صلح  �لظلما�، 
��آلخرX، من �8 ُتْنز/ Ð غضبك، 
 êلُعت� لك  سخطك،  علي  ¯ّل   �8

الَّ  Xح� ترضى، �ال حو/ �ال قو

 .(>Cبن هشا� ��لط�) "بك
بعد هذ� �لدعاh، توجه عائًد� 
� مكة، 
�V �لطريق توقف عند "³لة" لبضع 
8يا� À قفل عائًد� 
� مكة. �حسب 
تقاليد مكة فإنه v يعد مو�طًنا َمّكًيا. 
له، فال  لقد غاW0ها بسبب عد�ئها 

ال مبو�فقة 8هل مكة.  X0لعو� ميكنه 

بعث �لرسو/ � برسالة 
� �ملطعم 
بن عدّ<، 8حد 8شر�� مكة، يطلب 
�ملطعم   �8 �Wغم  لدخو[ا.   {Wجو�
كا� عدً�� لد��0ً كاآلخرين، لكنه 
كا� ميلك قلًبا نبيًال، فجمع �8ال0} 
�.هبو�  سالحهم  ��لو�  �8قاWبه، 

� �لكعبة، ��قفو� V ساحة �ملسجد 
 W8جا قد  8نه  �ملطعم  �8علن  �حلر��، 
%مًد� ليعو0 
� مكة. �عا0 �لرسو/ 
مع  بالكعبة  �طا�   �
�8قاWبه  �8بنائه  �ملطعم 
 À مسلولة،  �سيوفهم 
 v�  .{W�0  �
 صحبو} 
�لذ<   Wجلو�� هذ�  يكن 
�حلماية  منح  يع¡  �ملطعم  8علنه 
يتعد   v  .
  ،� للرسو/  �لكاملة 
W¢ي  بال¾  سو|  �ملطعم  فعل  ما 
يسمح له بالعوX0 فقط، �لقد �ستمر 
�الضطها0  من  يعا²   � �لرسو/ 
 �8 �ملطعم  يستطع   v� غ�}،  مثل 

مينع عنه شيًئا.
�لطائف   �
  � �لرسو/  Wحلة   �

 h8عد� من  ح�  �ملد�  �نتزعت  قد 
�ليم  �لس�   Ñحتد فقد  �إلسال�. 
كتابه   V �لطائف  Wحلة  عن  موير 

عن س�X �لرسو/ �، فقا/: 
هنا@ شيh شامخ �بطوV É هذ} 

فتأثر عّداس كثً�ا بكالمه وآمن به Y احلال، 
من  تتقاطر  والدموع   � الرسول  وعانق 

عينيه، وراح يقّبل رأسه ويديه وقدميه. 
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�لرحلة �ل� قا� ֲדا %مد 
� �لطائف؛ 
من  �مرفو{  %تقر  �حيد،  Wجل 
قومه، يذهب V جساXW باسم �هللا، 
مثل يونس 
� نينَو|، �يدعو مدينة 
�يساند�}  يتوبو�  كي  �لوثنيني  من 
 �hًضو ُيلقي  .لك   �
 مهمته.   V

ميانه باألصل �إل[ي  Xيد/ على شّد
�لس�  تأليف  %مد،   Xحيا) لدعوته 
 ½  �١٩٢٣ طبعة  موير،  �ليم 

.(١١٢- ١١٣
�لقدمية.  عد��ִדا   �
 مكة  �عا�0 
�لرسو/  �طن  8صبح  8خر|   Xمر�
فيها جحيًما  يعيش  �ل�   Xلبلد��  �
 Qلنا� Cç بالنسبة له، �لكنه �ستمر
برسالته، �بد�8 �لة "ال 
له 
ال �هللا" 
�لرسو/  �ظل  �هنا@.  هنا  ُتسمع 

 Wشعو� �%بة،  حكمة  بكل   �
 Wبإصر�  Qلنا� يدعو  بالتعاطف، 
�مثابرX. �8عر{ عنه �لناQ، �لكنه 
خاطبهم ليًال �\ا�Wً، �8عا0 �اطبتهم 
مر��Wً �تكر��Wً، �لقد صدK بدعوته 
سو�h �هتم �لناQ به �8 ال، �كا� ال بد 
�8 يأé �إلصر�W بأíاW}. كذلك فإ� 
تلك �حلفنة من �ملسلمني �ل� عا�0 
�Wحت   ،hلبقا�  �Wقر� �حلبشة  من 
مع  سّرية   V �جلديد  بالدين  تبشر 
�قد   .�Wألقا�� ��جل���   hألصدقا�
�عتنق بعض هؤالh �إلسال�، �8علنو� 
�شاWكو�  �ملأل،  على  8نفسهم  عن 
�8نو�ًعا  8شكاًال  �آلخرين  �ملسلمني 
من �ملعاناX �ل� كانو� يقاسو� منها، 
�لشجاعة  تو�ִדم   v �لكث�ين  �لكن 

�8 يعترفو� عالنية، �
� كا� �لقلب 
فضلو�  فقد   ،Kالقتنا� سكنه  قد 
 �

� �8 يأé ملكو� �هللا  Wالنتظا�

.}Wأل�
خال/ .لك �لوقت كا� �لرسو/ � 
تو< على تلميحا� عن  يتلقى �حًيا̄ 
قر� 
مكانية �[جرX من مكة. �قد 
 Xتلقى 8يًضا ما يفيد �8 مكا� �[جر
 Wآلبا� بوجو0  تتميز   Xبلد سيكو� 
�لرسو/  ظن  �قد  �لنخيل،  �حد�ئق 
ما  سرعا�  �لكن  �ليمامة،  8\ا   �
8مر  ��نتظر   ،Xلفكر� هذ}  �ستبعد 
�هللا تعا� ¯د�} �ليقني بأنه 8يًّا كا� 

ليه، فال   Xجر]� �لذ< ستتم  �ملكا� 
بد �8 �هللا  عز �جل قد قّدW لـه �8 

يكو� مهد �إلسال�.

االبتسامة كلمة طيبة من غير حروف فهي ال تكلف شيئا ولكنها تعني الكثير، فهي جواز السفر للقلوب.

ال تدع قطار حياتك يتوقف كثيًرا على "مـحـطـة " اليأس واحتفظ دومًا بـ " تـذكـرة " األمل.
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ieAÃ√À ¡∏Y

* شر �لبلية ما يضحك.
* �لعزمية حز�، ��الختالã ضعف.

 .Q8قلهم �نشغاال بالّنا Q8سعد �لّنا *
* �لتجا�W معّلٌم ال يتعب.


.� �نتظر� " �لـحـظ " فقد يأتيك يوًما �لكن  *
قد تكو� غ� موجو0.


ال  يقتل  ال   hلضعفا� يد   V سال�  �خليانة..   *
 .hألقويا�

* �8 متو� ��قًفا خٌ� من �8 تعيش حتت �ألقد��.

 لكل مثل bاللة:   
عبٌدَصِرçُُه 8ََمةٌ: ُيضر� هذ� �ملثل V �ستعانة �لذليل 

بآخر مثله!

 طـرفة:
�مليت  �لولد �Lجة  ��بنه جناXL..فسمع  حضر �يل 
تقو/: ¦} يا �Lجي..سيذهبو� بك 
� بيت ليس فيه 
ماh �ال طعا� �ال فر�Ö �ال كساh!. فقا/ �لولد ألبيه 

!Ð8 بيتنا يا �
�لبخيل: هل سيأخذ�نه 

)بياs Qا معا�:   

جنـيبا ِمْقـد�ًما  �خلـ�   V �كـن 
قريبا �ملو�  
لـى    Ïدïَعب َتكÕْن  

جبانـا فـاحشة  كـّل  عـن  �كÕْن 
بðُبغïٍض �لـدنـيا  Lيـنة  �الحـظ 


عد�0: �ا/ 8غز�/ (�ململكة �ملغربية)
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8نه  �لر��يا�  بعض   V  0W�
متكن  �حلديبية  صلح  بعد 
Wجل يقا/ له لبيد بن �ألعصم من سحر 
ما   �8 ُمْشٍط   �
 فَعِمَد   .� �هللا  Wسو/ 
ُيـمَشط به �لرQُ8 من �لشعر، فَعَقَد فيه 
بئر.   V َجَعَله  À ،تفًال فيه  �َتَفَل  ُعَقًد� 

� �لرسو/   �8 �لر��يا�  �تذكر 
�لسحر  هذ�  تأث�  حتت  بقي   
مهموًما  حزيًنا،  فظل  8يا�،   Xلعد
 hلدعا� من  يكثر  �كا�  �مضطرًبا، 

بسبب �لقلق.
8هم  من  8نه  �لر��يا�  تذكر  كما   
� عليه  طر�8  �ل�  �ألعر�{ 
�لشديد،  �لنسيا�   :Xلفتر� هذ}   V
 hَليه 8نه فعل �لشي
 ح� كا� çيل 
 éيأ 8نه  ير|  كا�   �8 يفعله،   v�
كا�  8نه  علًما  يأتيهن،  �ال   {hنسا
من عا0ته �ملباWكة 8نه كا� يأé عند 
بعد   Xحد�� ��L8جه   �
  hمسا كل 
يصل  8حو�[ن ح�  ليتفقد  �ألخر| 
عندها.  سيبيت  �Lجة  بيت   �

عليه  �هللا  كَشَف  �ملطا�  \اية   V�
�لعمل  هذ�  حقيقَة  ÒWيا  بو�سطة 

�لشنيع (�لسحر) (١)
Âرفيتها  �لر��يا�  هذ}  قبلنا  �لو   
� �هللا  Wسو/  شخصيُة  لنا  لبد� 

ميكن  لدWجة  ��هـنة  �ملبـاWكة 
عد�  كل  بإمكا�  كا�  
نه  �لقو/ 
� به  �يصنع  عليه  يؤّثر   �8 شرير 
 ما يشاh بو�سطة سحر}. كما كا� 
على   Xلسيطر� على   XWمقد  hلألعد�
قلبه �لطاهر �.هنه �ملنقطع �لنظ� عن 

�؟ اهللا  رسول  أُسحر 

بقلم األستاذ شكور علي *

تعريب: قسم �لتر�ة باملجلة

�0عية 
سالمي �8د< *
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بينما  �سحرهم،  شعو.ִדم  طريق 
�د   - باهللا  ��لعيا.   - �لن¼  كا� 
8ما�  �حليلة  �عدمي  �ليد  قاصر  نفسه 

سحرهم.
�لشبها� ��لتهم   فقبل �8 ندحض 
نر|   ،Ñ0حلا� هذ�  �ل� حتو� حو/ 
لكل   �8 نوضح   �8  >Wلضر�� من 
ن¼ صفتني، فمن جانب هو ن¼ �هللا 
باملكاملة  ¯ظى   À �من  �Wسوله، 
معلًِّما   Cُيعت� �إل[ية،  ��ملخاطبة 
ألتباعه V �ألموW �لدينية كما يكو� 

نه  ¦خر  جانب  �من  [م؛   X8سو
 ،Qلنا� عامة  من  �8حد  مثلهم  بشر 
خاضًعا  يكو�  �لناحية  هذ}  �من 
لكل ما çضع له �لبشر �يًعا. كما 
8ََنا  
ِنََّما  ﴿ُقْل  �جل:  عز  �هللا  يقو/ 
 XWسو)  ﴾ 
َِليَّ ُيوَحى  ِمْثُلُكْم  َبَشٌر 

�لكهف:١١١)
 hعلى من يظن �8 �ألنبيا Xفيا حسر 
�لكر�� ال çضعو� ملا çضع له غ�هم 
من �لبشر من حاجا� �8مر�{ �ما 

� .لك. 
\م ميرضو� مثلما مير{ 
بالعو�مل  �يتأثر��   ،Qلنا� عامة 
�لبشر.  ֲדا �يع  يتأثر  �لطبيعية كما 
�8 يكو� íة �عد خا½  
ال  �للهم 
من �هللا تعا� لن¼ من �ألنبياh بالوقاية 

��حلفظ من مر{ معّين على سبيل 
�الستثناh. لكن �لسحر ليس من قبيل 
 XWعبا هو  
منا � �لطبيعية،  �ألمر�{ 
عن 
يقاK تأث� V قلب �ملرh �8 .هنه 
V �8 حقِل الشعوWِ} بو�سطة �لتنومي 
�ملغناطيسي، �هو ما يعر� بالسحر 

8يضا.
 hألضو�� من  مزيًد�  8ُلقي  �لكي 
معا²  يلي  فيما  لكم  سأعر{ 
 0W� فقد  �ألخر|،   Xلعديد� �لسحر 
V �ملعاجم �لعربية: سَحر}: خَدعه. 
بالذهب.  طالها  �لفضَة:  َسَحَر 
 XWصو  V �لباطل   ªُخر�
 حر:  �لسِّ

�حلق.
�لسحر: ما يفعله �إلنسا� من �حليل. 
�لسحر:  مأخُذ}.  لُطف  ما  �لسحر: 
ما يستعا� V حتصيله بالتقريب من 

�لشيطا�. 
� من �لبيا� لسحًر�.

�لسحر   K8نو� نقسم   �8 �ميكن 

� ثالثة 8قسا�: XWملذكو�

١. �خلد�K ��لدجل ��لكذ�.
٢. �لتنومي �ملغناطيسي. 

٣. �الستمد�0 بالشيطا�. 
��صو½ �لقسم �أل�/ فقد �ستخد� 
كٌل من �خلد�K ��لدجل ��لكذ� ضد 
كل ن¼، حيث ُخدK �لناQ كذًبا، 
��سُتخدمت �حليل �لدجالية من 8جل 
�لصا0قني.   hألنبيا� عن   Qلنا� 
بعا0 
حا0ثة   V بالفعل  حصل  ما  �هذ� 
بصد0ها  Yن  �ل�  �ملزعومة  �لسحر 
 � �هللا  Wسو/   h8عد�  K�.8 حيث 
 شائعا� عن مرضه �.لك للحيلولة 

��0 تصديق �لناQ له �.
�ملغناطيسي،  �لتنومي   �8 �لسحر  8ما 
ال  �حقيقة  بذ�ته،  قائم  علم  فإنه 
 Wيتصو  �8 ميكن  ال  8نه  
ال  ُتنكر. 

أما رسول اهللا �  فكان قلبه الصاY  مهبط جتليات اهللا 
ا لدرجة استطاع أن qمل ذلك القول الثقيل  تعاk، وكان قويًّ
وتلك األمانة ال� أبت السماوات واألرض أن qملنها.....
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�هللا  Wسو/   V يؤثر   �8 ميكن  8نه 
ضعيفي  على  فقط  يؤثر  ألنه   ،�
�لقلو� حسبما قرW} �لعلماV h هذ� 
�ملجا/. فقد قا/ �لعالمة �بن �لقيم: 

� سحرهم 
منا يتم  Xَحر "�عند �لسَّ
�ملنفعلة  �لضعيفة  �لقلو�   V تأث�} 
معلقة  هي  �ل�  �لشهو�نية   Qلنفو��
 V يؤثر ما  غالًبا  �هذ�  بالسفليا�. 
�8هل  ��جلها/  ��لصبيا�   hلنسا�

ا من  �لبو�0< �َمن ضُعف حظًّ
�لدين ��لتوكل ��لتوحيد" (٢)

قلبه  فكا�   � �هللا  Wسو/  8ما 
�لصاV مهبط جتليا� �هللا تعا�، 
 �8 Kجة �ستطاWكا� قويًّا لد�
¯مل .لك �لقو/ �لثقيل �تلك 
�لسما���  8بت  �ل�  �ألمانة 
ناهيك  ¯ملنها،   �8  }Wأل��

�لتوكل   V �لسامية  مكانته  عن 
��لتوحيد.

شرحه   V �لزWقا²  �لعالمة  �ينقل   
�لر�L< حيث يقو/: ال  قو/ �إلما� 

يظهر تأث�} 
ال على فاسق (٣) 
لذلك فإ� �لظن بأ� Wسو/ �هللا � 
[و  ما،  لسحر   Xمر تعر{  قد   
�لطبع  يرفضه  �سخيف  مر0�0  ظن 

�لسليم Wفًضا باتًّا.
8ما �الستمد�0 من �لشيطا� ضد 8حد، 

مقبو/  �غ�  مر0�0  8مٌر  8يضا  فهو 
فيما يتعلق بشخصية Wسو/ �هللا �، 
�لشيطانية  �لقو|  على  �نتصر  �لذ< 
شيطانه   �8 حيث  
عجاLية   XWبصو
 � 8نه  فيه  ال شك  �مما  8سلم.  قد 
8فضل �لرسل، �v �لن يتمكن 8حد 
�لطاغوتية  �لقو|   Q8W حتطيم  من 
 �8 ،Lكما فعل �لرسو/ �. فال �و
 � بأنه  �لقو/  يصح  ال  باألحر|، 

ما  يوما   Wصا  - باهللا  ��لعيا.   -  
عرضة لسحر شيطا² 8تى به يهو0< 
حق�. فحاشى ألكمل خلق �هللا �8 
 Xال فكر
يتأثر ֲדذ� �لفعل. فما هذ} 

 .âسخيفة تناقض �لعقل �إلنسا
 � �ملصطفى  %مد  سيدنا  �يقو/ 
�هللا  Wضي  عائشة   Xلسيد� �اطبا 
شيطا�.  
نسا�  كل  "مع  عنها: 
قالت: �معك، يا Wسو/ �هللا؟ قا/: 
ح�  عليه  8عان¡   ÐW �لكن  نعم، 

8سلم" (٤)
 �بعد هذ� �لتصريح �لو�ضح �جللي 
نه 
من �لسخف ��لتفاهة �لظن �8 8حد� 
"�ملغضو�  �لذين هم  �ليهو0 -  من 
عليهم" حسب قو/ �لقر¦� �لكرمي- 
قد �ستمد بشيطانه، �متكن من سحر 
8عظم شخص عرفته �إلنسانية سيدنا 
مهموًما  فبقي   ،� �ملصطفى  %مد 
هذ�  تأث�  حتت  �مريًضا  �مغموًما 
نعو.  �لشيطا²،  �لسحر 
�لسخف  هذ�  من  باهللا 

.hر�]��

قر�
 �لقر�� �ملجيد
�لكرمي  �لقر¦�  يقو/   
 َ َياِطني �لشَّ ﴿...َ�َلِكنَّ 
 Qَلنَّا� ُيَعلُِّموَ�  َكَفُر�� 
 �8  >8  (١٠٣  :Xلبقر�) ْحَر﴾  �لسِّ
�لشيطا�  عمل  من  �تعليمه  �لسحر 
 Wألخيا� �هللا  عبا0  �8ما  �8تباعه. 
�لشيطا�  شأ\م   V �هللا  حتد|  فقد 
قائًال: ﴿ِ
�َّ ِعَبا0ِ< لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم 
�يقو/   .(٦٦:hإلسر��) ُسْلَطاٌ�﴾ 
ضد  �لسحر  باستخد��  يتعلق  فيما 
اِحُر�َ�﴾  �لسَّ ُيْفِلُح  ﴿ال   :hألنبيا�
ُيْفِلُح  ﴿َ�ال  �يقو/:   (٧٨ (يونس: 
 (٧٠ (طه:  8ََتى﴾  َحْيُث  اِحُر  �لسَّ

حسب    - السحر  حادث  فإن 
القرآن - ما هو إال تهمة الظاملني. 
  � اهللا   رسول  أن  واحلقيقة 
 kُيسَحر مطلًقا، كما أن اهللا تعا �

قد أنكر كونه � مسحورا.
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حا�لو�  مهما   Xلسحر�  �8  >8
 .hألنبيا�  h�L
 يفلحو�  لن  فإ\م 
8نكر  قد  ن¼  مثا/  �بإير�0  هكذ� 
�لقر¦� بشدX تعرُّ{ Wسوِ/ �هللا � 
لسحر ما، بل َ�َصَف بـ" �لظاملني" 
 ،"Wملسحو�" بـ  ينا�0نه  كانو�  َمن 
 �ْ
ِ اِلُموَ�  �لظَّ َيُقوُ/   .ْ
ِ﴿ فيقو/: 
(ب¡   ﴾�Wًَمْسُحو Wَُجال  
ال ِ َتتَِّبُعوَ� 
�لقر¦�  فإ�  هكذ�   .(٤٨ 
سر�ئيل: 
تأث�   >8  Ñحد� 
مكانية  يرفض 
خلق  8كمل  شخص  على  للسحر 
�هللا سيدنا %مد �ملصطفى �. فمن 
ميكن  ال  �لساحر   �
 يقو/:  جانب 
�من   ،hألنبيا� مقابل  يفلح   �8 8بًد� 
 � عنه  �العتر�{  ير0  ¦خر  جانب 
ظلم   Wباملسحو تسميته   �
 قائال: 

.hعتد���
حسب   �لسحر-   Ñ0حا فإ�   
�لظاملني.  ִדمة  
ال  هو  ما   - �لقر¦� 
 � �هللا  Wسو/   �8 ��حلقيقة 
 �8 كما  مطلًقا،  ُيسَحر   v
 � كونه  8نكر  قد  تعا�  �هللا 

.�Wمسحو

 �
مذهب �إلماW �لبخا
 �0W�8 �إلما� �لبخاW< هذ} �لقصة 
 �
  W8شا� صحيحه،   V �ملزعومة 

نكا� لطيفة، فعلى سبيل �ملثا/: 
كتا�   V �لر��ية  هذ}   0W�8  .(
 V  Ñما حد  �8  �
 ليش�  �لطب، 

�حلقيقة كا� مرًضا ال سحًر�.
 V �لتالية  �لقر¦نية  �آليا�  نقل   .v
 V �لطب  كتا�  من  �لسحر  با� 

صحيحه:
َ َكَفُر�� ُيَعلُِّموَ�  َياِطني * ﴿َ�َلِكنَّ �لشَّ

ْحَر﴾ �لنَّاQَ �لسِّ
اِحُر َحْيُث 8ََتى﴾  * ﴿ال ُيْفِلُح �لسَّ

8�ََْنُتـْم  ْحـَر  �لسِّ ﴿8ََفتÜْأُتوَ�   *
ُتْبِصُر��﴾.

8َنََّها  ِسْحِرِهْم  ِمْن  
ِلَْيِه  ﴿ُيَخيَُّل   *
َتْسَعى﴾ 

* ﴿َ�ِمْن َشرِّ �لنَّفَّاَثاِ� ِفي �ْلُعَقِد﴾ 

ال ِ َتتَِّبُعوَ�   �ْ
ِ اِلُموَ�  �لظَّ ﴿َ�َقاَ/   *

 ﴾�Wًُجال َمْسُحوWَ
بسر0   >Wلبخا� �إلما�   0�W8 لقد 
 �8 �لسحر  با�   V �آليا�  هذ} 
فعله  علينا  ينبغي  ما   /�8  �8 Cçنا 
�لقر¦�   V �لبحث  هو  �لصد0  ֲדذ� 
�فاعليته   {Wقد� �لسحر  حقيقة  عن 
مقابل �ألنبياh، �من À عالª �8لئك 
 }Wأل� V لذين يتعاطونه فيفسد���
��Wية  قر8مت  فلو  �لفنت.  �¯دثو� 
بعني   Wألمو� هذ}  ¦خذين  �لسحر 
�حلقيقة  لكم  ستنكشف   Wالعتبا�

�يتضح �ألمر.
 0W�8 À �إلما� �لبخاW< هذ} �لر��ية 
V كتا� بدh �خللق با� صفة 
بليس 
�جنو0}، �.لك ليش� 
� �8 �لسحر 
��8ليائه.  
بليس  8عما/  من  هو  
منا 
�V موضع ¦خر 8تى ֲדذ} �لكلما�: 
�ملوبقا�  من  ��لسحر  �لشر@  با� 

(كتا� �لطب).
 �Wشا �لعي¡  �لعالمة  �يقو/   
صحيح �لبخاW<: ".كر (8< �إلما� 
�لبخاW<) �لكهنة ��لسحرX مًعا أل� 
مرجع كل منهما �لشياطني، �كأ\ما 
��لشيطا�   (٥) ��حد".   0�� من 
 h8نبيا على  [م  سلطا�  ال   {Ò�8ليا�
 Éهللا تعا� حسب نص �لقر¦� �بالتا�
 >8 يتغلب   �8 �ملستحيل  من  كا� 
شيطا� �8 يؤثر 8< سحر على �لن¼ 
8نفسهم  �ليهو0  8قر  قد  حيث   ،�
 � يسـحر�}   �8 حا�لـو�  بأ\م 
فشًال  .لك   V فشلو�  �لكنهم   

.Wيًعا.
�قر8 بتدبر �لكلما� �ملائلة V �لر��ية 
من   Éلتا� �لعمو0   V  XWملذكو�

�لطبقا� البن سعد.

�خللفية
من  �لر��ية  هذ}  الستيعا�   
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�خللفـية  على   Kالطـال� �ملفيد 
�لسحر  حا0ثة  فيها  ُ.كر�  �ل� 
 � �هللا  Wسو/   W0غا لقد  �ملزعومة. 
�لعا�   V  Xلقعد�  >.  V �ملدينة   
�ملكرمة  مكة   �
 �[جر<   Q0لسا�
بناh على ÒWيا W¦ها،   Xلعمر� بقصد 
 V له  تعرضو�  مكة  مشركي  لكن 
بدخو[ا.  له  يسمحو�   v� �لطريق 
 � �Wجع   Wلكفا� مع   xفتصا
�لشهر   V �ملدينة   �
 �حلديبية  من 
�لقا�0 .< �حلجة. �ُيذكر �8 حا0ثة 
ُبعيد  حدثت  قد  �ملزعومة  �لسحر 
.لك V �لعا� �لسابع �[جر<. فقد 
�V 0W �لطبقا� �لكC| البن سعد 
 � �هللا  "ملا Wجع Wسو/  يلي:  كما 
�0خل  �حلجة   >.  V �حلديبية  من 
�ملحر�، جاÒW �hساh يهو0 
� لبيد 
فقالو�  ساحًر�،  �كا�  �ألعصم،  بن 
له: يا 8با �ألعصم! 8نت 8سَحُر منا، 
منا  فسحر}  %مًد�،  سحرنا  �قد 
�لرجاُ/ ��لنساh، فلم نصنع شيئا...

�جنعل لك على .لك ُجعًال على �8 
تسحر} لنا سحًر� ينكؤ}. فجعلو� له 
Wسوَ/  يسحر   �8 على  0نان�  ثالثة 

�هللا �." (٦)
 Ñلتأث��� �ل� تركتها 8حد�� �
� 

�حلديبية V حضرته � 8نه:

�لسنة  تلك   V حضرته  يستطع   v  
�ل� كا� قد خرª من   Xلعمر�  h�08
�ألمر  �جتها0}،  على   hبنا 8جلها 

�W0كه  لعد�  كث��  فيه  8ثر  �لذ< 
كا�  كما  �لرÒيا.  من  �هللا  مشيئَة 
%ز�نني  �آلخر��  هم  �لصحابة 
8شد �حلز� من 8جل شر�ã �لصلح 
�لقاسية V �لظاهر �لعد� متكنهم من 
فعلى  نفسه.  �لعا�   V  Xلعمر�  h�08
Wضو��  �لصحابة  كو�  من  �لرغم 
 � �لرسو/  يفد��  عليهم  �هللا 
 بنفوسهم �نفائسهم مبجر0 
شاXW منه 

ال 8نه حني 8مرهم بذبح �ألضاحي 
مبوضع �حلديبية v �د�� V 8نفسهم 
مقدXW على �8 يستجيبو� ألمر}، أل� 
�لصدمة كانت قد حز� V قلوֲדم 
 � �لرسو/  �ضطر  ح�  �هّزִדم، 
�آلخر��.  يذبح  لكي  قربانه  لذبح 
 hشى �8 يتعر{ ضعفاç كما كا�
�إلميا� لالبتالh بسبب �لصلح. فكا� 

شديد �لقلق كي ال يتعثر��.
��ملنافقني   Wلكفا�  �8 ��ملعر��   
�لفرصة  هذ}  سيغتنمو�  كانو� 
بعضهم  قا/  ح�  ��لتشنيع  للطعن 

ِنَّا ﴿ ¦يا�   Kا¢ لد|  مستعجال 
فتح   ُّ>8 ُمِبيًنا﴾:  َفْتًحا  َلَك  َفَتْحَنا 
يفر{  �لذ<  هو  فالعد�  هذ�؟ 

فكا�  �لقاسية!!   ãلشر�� عليه 
 � مشاعر}  على   Wألمو� هذ}  �قع 
 كبً�� لدWجة كا� من �لطبيعي �8 
�ل�  �لتصرفا�  بعض  عنه   Wيصد
�كا�  بوضو�،  بشريته  ֲדا  تتجلى 
لقوله  عملية   Wٌصو تظهر   �8 بد  ال 
8ََنا  
ِنََّما  ﴿ُقْل  �لكرمي  لرسوله  تعا� 

َبَشٌر ِمْثُلُكْم﴾.
فإ�  .لـك  علـى   Xعـال�
 �  �8 تفـيد  �لر��يـا� 
�حلجامة  ��ستعمل  مبر{،  8صيب 
من  �Wفقه  �ما  فاملر{   .ªكعال
 À �حلجامة،  نتيجة  متز�يد  ضعف 
èوُ� �لتفك��� �الستثنائية �لناجتة عن 
 V خوضه �ملستمر À ،صلح �حلديبية
�لقتا/ V سبيل �حلق مبنتهى �ال\ما@ 
على جبها� عديدX 8خر| V �قت 
��حد لتحقيق �ألهد�� �لعالية، كل 
�ألحيا�.  بعض  ينسى  جعله  .لك 
 Xسع على �حليا�� Kكل من له �طال�
بكل   @Wيد  �8 يستطيع  �إلنسانية 
سهولة �8 حد�Ñ �لسهو ��لنسيا� 
V �للو��L �لبسيطة للحياX �ليومية من 
�ملسائل   V �لشديد  �ال\ما@   hجر�
�لكث�X �لدقيقة ��حلساسة للغاية [و 
 Xلفطر� مع  يتو�فق  متاما  طبيعي  8مر 
غر�بة  �ال   Qلقيا� �يالئم  �إلنسانية 
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V .لك مطلًقا. �هذ� ما حدÑ متاما 
�لن¼ �، �لكن �ألشر�W نسبو}  مع 


� تأث� مزعو� للسحر.
 ��لو�قع 8نه قد �جتمع V هذ} �لقصة 
جانبا�، �ال غر�بة V .لك مطلًقا؛ 
 � �هللا  Wسو/  َمِرَ{  جهة،  من 
ثانية  جهة  �من  طبيعية،  ألسبا� 

�لفرصة،  هذ}  �ليهو0  �ستغل 
��8عز�� 8عر�{ مر{ �لن¼ � 
��لعد�  سحرهم.  تأث�   �

�لفاشل يستخد� �0ًما مثل هذ} 

�ملكائد �لدعائية �لشنيعة..
 � �لرسو/  كلما�   �
  À  
8يًضا  �لر��ية  هذ}   V  X0Wلو��
8ما ��هللا  باالنتبا}: "..   Xجدير
لقد شفا²." 8<: قد 8بر²8 �هللا 

من  �يتضح  �ملر{.  هذ�  من  تعا� 
� �صف  8نه  جليا  �لكلما�  هذ} 
حالته هذ} باملر{ �ليس بالسحر �8 

.X.لشعو�
 لقد سجل �إلما� �بن حجر V شرحه 
�لعالمة  قوَ/   (>Wلبا� (فتح   >Wللبخا
8صابه  "�لذ<  فيقو/:   Wلقصا� بن 
كا� من جنس �ملر{ بقوله V ¦خر 

�حلديث "8ما 8نه فقد شفا²" (٧) 
�لسيدX عائشة  ��Wية   V 0W� كما 
Wضي �هللا عنها قو/ Wسو/ �هللا �: 


� �هللا 8نبأ² مبرضي" (٨). مما يؤكد "
سحـًر�  �ليس  مرًضا  كـا�  8نه 

8بًد�.

نظر� على �لر$�ية
�لر��ية  هذ}  على   Xنظر 8لقينا   �.
�  
متاًما،  �ألمر  تبني  8خر|  ��Lية  من 

�لزعم  هذ�   �8 جلًيا  ��نكشف 
نسج  من  �حلقيقة   V كانا  ��لر��ية 
 V 8خطأ   Xلر��� 8حد  �لكن  �ليهو0 
 V يذكر   v� �خللفية،  هذ}  بيا� 
�لر��ية هذ� �لسيا& خطًأ �8 سهًو�. 
[م   ��W �لذين   �8 �ملمكن  من   �8
كانو�  �ألمر  هذ�  عائشة  �ملؤمنني   �8
�يعرفو�  �خللفية  هذ}  على  مطلعني 
Wضي  تر   v  À �من  �ألمر،  حقيقة 
�هللا عنها حاجًة �8 ُتر00 8مامهم �سم 
�ليهو0 �ألشر�W، �8ما �ملتأخر�� من 

�لر��X فكانو� ال يعرفو� خلفية هذ} 
يصرحو�   �8  ��0 فر��ها  �لقصة 

شاعة من � X8\ا كانت مكيد فيها 
�ألغاليط  هذ}  �مثل  �ليهو0.  ِقبل 
8حياًنا،  �ألحا0يث   V تسربت  قد 

�نستشهد على .لك بر��يتني:
 X8با هرير �
�أل��: - قيل لعائشة 

"�لشؤ�   :� �هللا  قا/ Wسو/  يقو/: 
 ."Qلفر�� X8ملر�� Wلد�� V :Ñثال V
8نه   Xهرير 8بو  ¯فظ   v فقالت: 
"قاتل  يقو/:   � �هللا  0خل �Wسوُ/ 
 V لشؤ�� �
�ليهو0َ يقـولو�:  �هللا 
 .Qلفر��  X8ملر��  Wلد��  V  :Ñثال
يسمع   v� �حلـديث،  ¦خَر  فسمع 

�8َّله. (٩)
قو/  8صال  كانت  �لر��ية  فهذ}   
 "0��0 "8بو   V ��ندWجت  �ليهو0 
منسوبة 
� �لرسو/ � �كأنه قوله 

أو من املمكن أن الذين روت Eم أم املؤمنني عائشة هذا 
األمر كانوا مطلعني على هذه اخللفية ويعرفون حقيقة 
األمر، ومن � � تر رضي اهللا عنها حاجًة أن ُتردد 
أمامهم اسم اليهود األشرار، وأما املتأخرون من الرواة 
فكانوا ال يعرفون خلفية هذه القصة فرووها دون أن 
يصرحوا فيها أنها كانت مكيدة وإشاعة من ِقبل اليهود. 
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8نه ليس قوله � �
منا هو قو/  مع 
�ليهو0.

�بن  قو/  عائشة  عند  ُ.كر  ��لثانية: 
عمر: 
� �مليت ليعذَّ� ببكاh �حلى، 
فقالت: يغفر �هللا ألÐ عبد �لر�ن! 
 �8 نسي  �لكنه  يكذ�،   v 
نه  8ما 
عن   � �هللا  Wسو/  مر  
منا  8خطأ. 
فقا/:  8هلها  عليها  يبكي  يهو0ية 
 V لتعذَّ�  
\ا � علـيها  يبكو� 

قCها" (١٠)
قد  �ألخر|  هي  �لر��ية  �هذ}   
 V �لسيا&  هذ�   ��0 �ندWجت 

صحيح مسلم كتا� �جلنائز.
�لسحر  قصة   �8 سبق  مما  فاتضح 
�كا�  �ليهو0،  �W8جيف  من  كانت 
لذلك  يعرفو� .لك،  �أل��ئل   Xلر���
�ألمر  هذ�  .كر   V حاجة  ير��   v
بني  معر�ًفا  8مًر�  لكونه  بالتفصيل 
�لقو�، فر��ها هكذ� بد�� �خللفية. 
�8 �8 8حد �لر��X �ملتأخرين نسي �8 
Lعمو�  �ليهو0   �8 ��Wيته   V يذكر 
8\م سحر�� �لرسو/ � ��حلق ليس 

كذلك.
هذ�  نفسه:  �لسؤ�/  يطر�  هنا 
كما  �لصحيحني   V  0W� �حلديث 
�ألخر|،  �حلديث  كتب   V  0W�
���Wته ثقاٌ�. 8ال يد/ كل هذ� على 

صد& هذ} �لو�قعة؟
:éميكن �لر0 على .لك كاآل�

�لدين   Wنو موالنا  .كر}  ما  )$ًال: 
 Xضي �هللا عنه �خلليفُة �أل�/ حلضرW
 XWلسو تفس�}   V �ملهد<  �إلما� 
�لر��ية  هذ}  بسند  يتعلق  �ما  �لفلق 

قائًال:
سبب   V �ملفسرين  بعض  .كر  لقد 
نز�/ هذ} �لسوXW �8 يهو0يا سحر 
هذ�  �هللا  فعّلمه   ،� �هللا  Wسوَ/ 
�لدعاh للوقاية من شر 8مثا/ �لساحر 

.Wملذكو�
 V فلو 8لقينا �لنظر على هذ} �لو�قعة 
 >��W "ألحا0يث لبد� لنا �8 "هشا��
�لر��ية،  تفر0 ֲדذ}  قد  هذ� �حلديث 
�لو�قعة  هذ}  ملثل  ينبغي  كا�  بينما 
8يضا  �آلخر��  يذكرها   �8  Xلكب��

(١١)

$ثانًيا: ما .كرنا} ¦نًفا بأ� هذ} �لقصة 
كانت من نسج �ليهوV 0 �حلقيقة، 
يذكر  فلم  نسي   Xلر��� 8حد  �لكن 
كل هذ} �خللفية، فر��ها �ملتأخر�� 
 �8 �خللفية؛  هذ}  .كر  بد��  8يًضا 
�8 عائشة Wضي �هللا عنها v تذكر 
هذ}  8شاعو�  �ليهو0   �8 ��Wيتها   V
هذ}  يعرفو�  �لقو�  لكو�   Xملكيد�
 Xلر��� من  �ملتأخر��   hفجا �خللفية، 

يعرفو�   �8  ��0 هكذ�،  فر��ها 
�خللفية �حلقيقية ��ملكيدX �ليهو0ية.

$ثالًثا: يطلق V �للغة �لعربية 8حيانا 
�لقيا�  %ا�لة  Ìر0  على  �لعمل  �سم 
به. �íة 8مثلة كث�X على .لك، منها 
بالقتل  �لكرمي قد �صف  �لقر¦�   �8
Wغم  8نبيائهم  لقتل   hألعد�� %ا�لة 
من  �ألمر  ��قع   V يتمكنو�   v 8\م 
للقتل  %ا�الִדم  
منا � ن¼   >8 قتل 

ُ�صفْت بالقتل.
 �ال شك 8\م - V حد Lعمهم- 
قد قامو� بالسحر، 
ال 8\م v يتمكنو� 
من سحر �لن¼ �.لك كما �8 �ليهو0 
قد حا�لو� قتل �ألنبياh �لكنهم فشلو� 
 .hعلى قتل �ألنبيا ��Wيقد v� لك. V
قد .كر�  8يضا  �لسحر  ��Wية   V�
 V  hجا حيث  �لفاشلة.  مساعيهم 
�قد  طبقاته، -   V بن سعد� ��Wية 
سبق �8 سجلنا هذ} �لر��ية - قوُ/ 
�ليهو0: "يا 8با �ألعصم، 8نت 8سَحُر 
منا  َسَحَر}  %مًد�،  َسَحْرنا  قد  منا، 
شيًئا"،  نصنع  فلم   ،hلنسا�� �لرجاُ/ 
�هذ� يع¡ صر�حًة 8\م حا�لو� سحر 
�لن¼ � �لكنهم v يفلحو�، �عصمه 
 V هم �8فشلهمWهللا تعا� من شر��
.Wيعتهم فشًال .Wيًعا، ألنه ﴿ال ُيْفِلُح 

اِحُر َحْيُث 8ََتى﴾  �لسَّ
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¦خر �هو: كيف  ينشأ سؤ�/  هنا   
�8ع �ملفسر�� على �8 هذ} �لو�قعة 

كانت بسبب نز�/ �ملعو.تني؟
 >8W Ìر0  هذ�   �8 فاجلو��:   
�ملفسرين 8نفسهم حيث ير�\ا سبًبا 
 Cç v� سو/ �هللاW ما، �لكن]�ñل
8نه ُعلِّم هاتني �لسوWتني للوقاية من 

8ثر �لسحر.
�لسوWتني  هاتني   �8 ��حلقيقة   
تتضمنا� .كر �لتقد� �[ائل لإلسال� 
�كونه 0ينا عامليا، كما حتتويا� على 
�لتعليم �ألساسي �لذ< يضمن �لعمُل 
من  �¯ميه  �لرقي،  هذ�   Wستمر�� به 
 ،hألعد�� �مؤ�مر��  �مكائد  حسد 
�Wبُطهما ֲדذ} �لقصة ليخالف عظمة 
¦خر   V �ضعهما   �
  À �لقر¦�. 
هو ضر�W< حلفظ  كما   - �لقر¦� 
 XWإلشا� يتضمن  �8فضاله-  بركاته 

� �8 هذ} �ألقو�� �ل� ستكو� ممثلة 
للدجا/ V �لزمن �ألخ� ستنسج ضد 
�إلسال� �ملكائد �خلط�X لإلحاطة به. 
��لسال� �لوحيد �لذ< 8عـطانا 
يا} 
�لذ<   hلدعـا� هو  �لكرمي  �لقر¦� 
نصحنا Wسـو/ �هللا � باستخد�مه 
ضد مكـائد هذ� �لدجا/ �0جله. 
 V حتمال�  �لسـوWتا�  �هاتا� 

.ªطيـاִדما هذ� �لعـال

� xلنـ� yصــد
 � �لن¼  كا�  ما  �حلا/  بطبيعة 
هذ}  �ليهو0   Xمؤ�مر يعر�  �سلم 
�0سائسهم، بيد W �8به �لعليم �خلب� 
 {Cفأخ �ملعرفة  حق  يعرفها  كا� 

خباW �هللا  �
بتفاصيلها �0قائقها. �
هذ�  تفاصيل  �يع  عن  
يا}  تعا� 
�لدجل هو 0ليل منقطع �لنظ� على 
عز  �هللا  من  صا0&  مرسل   � 8نه 

�جل.

 �Lملصلح �ملوعو0 مر� Xيقو/ حضر 
�هللا  Wضي  �8د  %مو0  �لدين  بش� 
�إلما�  لسيدنا  �لثا²  �خلليفة  عنه 
�ملهد< عليه �لسال�: 
� هذ} �لر��ية 
 �8 فقط  تع¡  عائشة   Xلسيد� عن 
بو�سطة   � �لن¼   C8خ تعا�  �هللا 
حسب  سحر�}  �ليهو0   �8 �ملالئكة 
 �8 بتاتا  .لك  يع¡  �ال  Lعمهم، 
�لسحر 8حدÑ تأث�� V �لن¼ �لكرمي. 

�لسحر   h8شيا  � �لن¼  0َفن  فعندما 
من  
خر�جها  بعد  هذ}   X.لشعو��
�لبئر تأكد �ليهو0 بأ� �لذ< قامو� به 
8ثر  �ال  منه  جد�|  ال  �لسحر  من 
له على شخص �لرسو/ �لكرمي فال 
 V �8 لبئر�  Kقا V {0جو� V &فر
قاK �لقC فهو باطل �عدمي �ملفعو/ 

هنا �8 هنا@.
 فكما ُيستنبط من هذ} �لر��ية حقد 
جتا}  يكنونه  كانو�  �لذ<  �ليهو0 

يتضح  كذلك  �لكرمي  �لن¼  شخص 
منها كو� �لن¼ �لكرمي Wسوال صا0قا 
قد  تعا�  �هللا  أل�  �.لك  �هللا،  من 
كا�  �ل�   Wألمو� �يع  عن   {C8خ

�ليهو0 يقومو� ֲדا ضد}.
�فشل  �لغيبية   Wباألمو علمه  فإ�   
0ليال�  غايتـهم   V �ليهو0 
��ضـحا� بينا� على كونه Wسوال 

صا0قا. (١٢)

فعندما َدفن النI � أشياء السحر والشعوذة 
بأن  اليهود  تأكد  البئر  من  إخراجها  بعد  هذه 
منه  جدوى  ال  السحر  من  به  قاموا  الذي 
فال  الكرمي  الرسول  شخص  على  له  أثر  وال 
 aالق قاع   Y أو  البئر  قاع   Y وجوده   Y فرق 
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بيا� سيدنا �إلماW �ملهد�
�لـَحَكُم   W8صد لقد   
هذ�   Vُ  Ñُملبعو� �لَعْدُ/ 
 Wَلقر�� �ألخ�  �لزمن 
�لسحر  قضية   V �لفاصل 
ُسئل   Xمر فذ��  هذ}. 
سيدنا �إلما� �ملهد< عليه 
 Wلكفا� بأ�  ُيقا/  �لسال�: 
 >8W سحر�� �لن¼ �؟ فما
حضرتك V هذ� �لصد0؟ 
حـضرته:  فأجـا�   
عمل  من  �لسـحر   �

�لرسل  �شأ�  �لشيطا�، 
��ألنبياW8 hفع من �8 يؤثر 
 �
� بل  �لسحر،  فيهم 
ليضمحل  �لسحر  مفعو/ 
مبجر0 تو�جدهم V مكا� 
تعا�  �هللا  قا/  كما  ما، 
َحْيُث  اِحُر  �لسَّ ُيْفِلُح  ﴿ال 
8ََتى﴾. فانظر�� 
� �لسحر 
عليه  �لذ< ��جهه موسى 
 V ينتصر   v8 �لسال�. 
¦خر �ملطا�؟ �من �خلطأ 
متاًما �لقو/ 
� �لسحر 8ّثر 
�. هذ� ما ال  �لن¼  على 
يسعنا �8 نقبله 8بًد�. كما 

 0W� ما  كل  نقبل  ال  8ننا 
 >Wلبخا� صحيحي   V
�مسلم قبوًال 8عمى. فهذ� 

8مر �الف ملسلكنا.
هو  �لعقل   �
� هذ�،   
يسّلم   �8 ميكن  ال  �آلخر 
8ثر�  تر@  �لسحر  بأ� 
�لرفيع  �لن¼  هذ�  مثل   V

�لشأ� �.
 Xكر�. بأ�  �لقو/  �8ما   
�لن¼ � كانت قد ضعفت 
معا.  �لسحر-  تأث�  حتت 
�هللا - �حدÑ كذ� �كذ� 
فإ� كل هذ� ال يصح بأ< 
صوXW من �لصوW. �يبد� 
�لطوية  �8 شخصا خبيث 
�ألقا�يل.  هذ}   Qبد قا� 
�ألحا0يث   �
 ننظر  
نا �
نظرX �لتكرمي، �لكن كيف 
ميكن لنا �8 نقتنع Âديث 
�لكرمي،  �لقر¦َ�   }Wيعا
 .� �لن¼  شر�  �çالف 
��لقو/ 
� �لسحر قد تر@ 
- �لكرمي  �لن¼   V تأث�� 

ُيضيع  قو/  باهللا-  ��لعيا. 

ميا� �ملرh. يقو/ �هللا تعا� 

اِلُموَ�  �لظَّ َيُقوُ/   .ْ
ِ﴿
Wَُجًال  
ال ِ َتتَِّبُعوَ�   �ْ
ِ
 :hإلسر��)  ﴾�Wًَمْسُحو
٤٨). فالقائلو� مبثل هذ} 
�ألقا�يل ظاملو� �معتد�� 

\م   � �لن¼  على شر� 
كا�   �.
 8نه  يفّكر��  ال 
فما.�   � حاله  هو  هذ� 
مص�  يكو�   �8 عسى 
8مته؟ 
\ا تغر& ال %الة. ال 
W08< ما حل ֲדؤالh �لذين 
�لكلما�  ֲדذ}  يتكلمو� 
 hن¼ معصو� ظل �ألنبيا V
يعت�Cنه منـزًَّها عن مس 

�لشيطا�". (١٣)
 }.�، �تنجلي حقيقة �ملسألة 
 V تتوضح غاية �لوضو��
�لعد�   �8  .
 هذ�  عصرنا 
قد 8تى بالفعلة �ملماثلة ضد 
�لسال�.  عليه  �8د  سيدنا 
ف��| �8 هند�سًيا متعصًبا 
 hمن سكا� "غجر��" جا
�كا�  قا0يا�،   �
  Xمر
�لسحر.   V حا.ًقا  ماهًر� 
تأث�} على  يلقي   �8  0�Wفأ
حضرX �إلما� �ملهد< عليه 

عنه   Wتصد لكي  �لسال� 
بعض �ألعما/ غ� �لالئقة، 
8ضحوكة  بذلك  فيجعله 
�عرضة   Qلنا� بني 
فدخل  الستــهز�ئهم. 
بقا0يا�   "@Wملبا� "�ملسجد 
�8د  سيدنا  كا�  حيث 
خطبة  يلقي  �لسال�  عليه 
يرّكز  �8خذ  8تباعه،  8ما� 
�[ند�سي  �لساحر  هذ� 
�لكنه  عليه،  �ملاهر سحر} 
بعد قليل فرَّ صاWًخا. ح� 
يأخذ   �8 من  يتمكن   v
سأله  �ملا  معه.  حذ�ئه 
"قا0يا�"  من   Qند�]�
�لفعلة  [ذ}  بعثو}  �لذين 
�لذ< 8صابك؟  ما  �خلبيثة: 
 V Wّكزُ�  حني  قا/: 
8سًد�  8Wيت   ،�Lم� �لسيد 
ثائًر� �كأنه يتحفز للهجو� 
، فهربت من �ملسجد  عليَّ
من  خـوفا  صاWًخا 

�ألسد. (١٤)
حا/  هو  هذ�  كا�  فإ.�   
�8د  غال�   �Lمر سيدنا 
للمصطفى  �خلا�0  �هو 
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�، فكيف ميكن �8 نقبل 
%مًد�  �سيدنا  سيد}   �8
عرضًة  غد�   � �ملصطفى 

لسحر يهو0< شرير.
�أل0لة  هذ}   hضو �على   
نقطع   �8 ميكننا  ��ل�Cهني 
 â08  ��0� يقني  بكل 
 Ñحد� �ִדا�  بأ�  تر00 
سيدنا  على  �لسحر  تأث� 
 hفتر��  � �ملصطفى  %مد 
�لصحة  من  له   Q8سا �ال 


طالًقا.
%مد  على  صل  �للهم 
 @Wبا� %مد   /¦ �على 

�سلم 
نك �يد Ìيد.

�ملر� جــــع

البن   |Cلك� �لطبقا�  �نظر   .١
 �
  ١٩٦ �لثا² ½  �ملجلد  سعد 
طبعة  ب���   W0صا  W�0  ١٩٩
 >W�١٩٥٧. ��نظر صحيح �لبخا
Wقم  �لسحر  با�  �لطب  كتا� 

�حلديث ٥٧٦٣
�لعالمة  شر�  �ملعا0،   0�L  .٢
�للدنية  �ملو�هب  على  �لزWقا² 
�ملعا0   0�L �ֲדامشه  للقسطال² 
البن قيم ٥ª ½٣٨٦ W�0 �ملعرفة 

ب��� طبعة ١٩٩٣ �
٣. شر� �إلما� %مد بن عبد �لباقي 
 ٧ª قا² على �ملو�هب �للدنيةWلز�
½١٠٤ �ملطبعة �ألLهرية �ملصرية 

�لطبعة �أل�� سنة ١٣٢٧هـ

٤. صحيح مسلم
صحيح  شر�   >Wلقا�  Xعمد  .٥
�لدين   Wبد للعالمة   >Wلبخا�
�لسحر  با�  �لطب  كتا�  �لعي¡ 

�W�0لفكر ب���.
سعد  البن   |Cلك� �لطبقا�   .٦
ب���   W0صا  W�0  ١٩٧½  ٢ª

طبعة �١٩٥٧
صحيح  شر�   >Wلبا� فتح   .٧
حجر  �بن  للعالمة   >Wلبخا�
 W�0  ١٧٧½  ١٠ª �لعسقال² 
 Wبالهو �إلسالمية  �لكتب  نشر 

باكستا� طبعة �١٩٨١.
�لقاW< شر� صحيح   X٨. عمد 
�لبخاW< للعالمة بدW �لدين �لعي¡ 
 ٢١ª لسحر� با�  �لطب  كتا� 

½ ٢٨٠ �W�0لفكر ب��� 

�لدين   hلعال �لعما/  كنـز   .٩
مؤسسة   ١٢٦½  ١٠ª �[ند< 

�لرسالة ب��� طبعة �١٩٧٩.
كتا�  مسلم،  صحيح   .١٠
 hببكا يعذ�  �مليت  با�  �جلنائز، 

8هله عليه Wقم �حلديث ٢١٥٣.
 Wنو ملوالنا  �لفرقا�  حقائق   .١١
 ٤ ½٥٧١ª ضي �هللا عنهW لدين�

تفس� سوXW �لفلق
١٢. �لتفس� �لكب� ملر�L بش� �لدين 
 ١٠ ½٥٤١,٥٤٢ª مو0 �8د%

تفس� سوXW �لعلق
لسيدنا  �لكرمي  �لقر¦�  تفس�   .١٣
�8د �، سوXW طه، قوله تعا�: 

﴿�ال ُيفلح �لساحر حيث 8تى﴾
 ١٤. س�X �ملهد< لسيدنا �ملصلح 

�ملوعوª 0 ١ Wقم �لر��ية ٧٥

- حضر 8عر�Ð على سفرX هشا� �بن عبد �مللك، فبينما هو يأكل 
. تعلقت شعرX بلقمة �ألعر�Ð، فقا/ له هشا�: 
8بًد�.  عندَ@  8كلُت  ال  ��هللا  �للقمة!   V  Xلشعر� ير|  من  مالحظة  تالحظ¡  
نك � قا/:  لقمتك.  عن   Xلشعر� نـحِّ 

�خرª �هو ير00:
يالحـظ 8طر�� �ألكيـل على عمِد�للمـوُ� خٌ� مـن LيـاXِW باخٍل 

قد تنسى من شاركك الضحك لكنك لن تنسى من شاركك البكاء.
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سباقة  �ملسيحية  كانت 
 Xلدعـا�  Xظاهـر  V
 vلعا�  �
 تتسر�  بد�8  �ل�  �جلد0 
بد8  فقد  مؤخر�.   Ðلعر�� �إلسالمي 
 Qلذين ال يرتد�� لبا� ،Xلدعا� hهؤال
Wجا/ �لدين �çاطبو� �لناQ بطريقة 
بسيطة سهلة يشوֲדا �ملر� ��لفكاهة 

�تلمسه  �لغر�   Wختبا� 
با�  8حيانا، 
�لتأث�   V  {W�0� �إلعال�  ألèية 
�لغربيو�  على �جلمهوW. فقد الحظ 
�لغنائية  ��حلفال�  �ملسرحيا�   �8
عد�0  تستقطب  �غ�ها  ��ألفال� 
على  تعمل  كما   ،Qلنا� من  كب�� 

ضحاكهم � بعو�طفهم  �لتالعب 
 Éبالتا� ¦خر،  حينا  
بكائهم � حينا 
�لتأث� عليهم �توجيه هذ} �لعو�طف 
�لفرصة  فاستغلو�  �تلفة.  ألغر�{ 
للتر�يج للمسيحية ֲדذ} �لوسيلة �ل� 

¦تت 8كلها بطريقة مذهلة 8حيانا.
 v �جلد0  �ملسيحيو�   Xلدعا�  hهؤال
يركز�� على 8حقية �لعقائد �ملسيحية 
�صدقها، بل v يتنا�لو� هذ� �جلانب 
 �
 يش���  كانو�  �عندما  مطلقا. 
بشكل  يتنا�لو\ا  كانو�  
منا  �لعقائد 
فأصبح  عاطفي.  سطحي  
عالمي 
هؤالh ميسرحو� قصة مو� �ملسيح 
 hبكا
�فد�ئه للبشرية مثال، �¯ا�لو� 
�جلمهوW على .لك �لبطل �لذ< ما� 
بطل  �لكو�  لكي ¯مل خطاياهم! 
 ،Wجلمهو� ألجل  ما�  قد  �ملسرحية 
هذ}  من   �hًجز  Wجلمهو� 8صبح  فقد 
�ملسرحية، مما �عل تعاطفهم �تأثرهم 
يشاهد��  كانو�  لو  مما  بكث�   C8ك
هذ�  به.  [م  عالقة  ال  بطل   Xمعانا

قراءة حتليلية
2 ا1جمة املسيحية اجلديدة (٢)

 ظاهرة الدعاة املسلمني اجلدد

بقلم �ألستا.: متيم 8بو 0قة

�0Wكاتب من �أل *
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 Wمالة �جلمهو
 V {لتعاطف يتر@ 8ثر�
توحيد  �جتا}  �ملسيحية  �لقيم  جتا} 
�ملسيحيني ليكونو� مسخرين ملشاWيع 
تكو�  ما  8بعد  سياسية  8هد�فا  ±د� 
 >8  t0مبا  �8 �ملسيحية   t0مبا عن 

0ين ¦خر.
�تاçWيا كا� �لتبش� �ملسيحي �لذ< 
�0ما  �لر¢يو�  �لدين  Wجا/  يقو0} 
توطيد}  8جل  من   Wلالستعما .�Wعا 
يدخلو\ا.  �ل�  �لبلد��   V ثقافيا 
�تلف  �جلد0   Xلدعا�  W�0 �لكن 
نسبيا، حيث 
\م مبشر�� �0خليو� 
يتوجهو� للمسيحيني كي يربطوهم 
�كي  �عاطفيا،  
عالميا  باملسيحية 
ال يكونو� عنصر مناهضة للمشاWيع 
�لسياسية �خلاWجية �ل� ال تقيم �Lنا 
بعد  �خاصة  لألخال&،  �ال   للقيم 
بر�L حركا� مناهضة بشكل قو< 
�لسياسا�،  لتلك  �لبلد��  تلك   V
 Xلكي يكونو� �جلبهة �لد�خلية �ملساند�
لتلك �حلمال� �خلاWجية �ل� بد�8 

.Xقدمية جديد Wتظهر بصو
�ملهم �8 8برL ¢اִדم هو 8\م يبتعد�� 
�يظهر��  �لعقائد،   V �خلو{  عن 
 Qللنـا �%بـب  مقـر�  مبظهر 
�ملظهر،   V �إلعال�  جنو�  �يشاֲדو� 
�لعامة  �ألخالقيا�  يقدمو�  �8\م 

��لعلو� ��لتجا�W �إلنسانية �حلديثة 
�¯ا�لو� �لتأكيد على 8\ا من صلب 
�لطبيعية!  
فر��Lִדا  �من  �ملسيحية 
تشتر@  �لديانا�  كل   �8 مع  هذ� 
�ألخالقيا�   V  Xكث� جو�نب   V
 �8 كما  ֲדا،   hتقاWال�  �
  Xلدعو��
هي  �إلنسانية   �Wلتجا�� �لعلو� 

ÑW مشتر@ ساهم فيه كل شعو� 
بنسب  �تلفة   Wعصو على   }Wأل�

متفا�تة.
�جلد0،  �ملسلمني   Xلدعا�  Wبظهو�
 Xلدعا� �تبعها  �ل�  �ألساليب  بنفس 
�ملسيحيو�   @W08 �جلد0،  �ملسيحيو� 
طاملا  �ل�  �لوسيلة  هذ}   XWخطو
�قد  مصاحلهم.  خلدمة  �ستخدموها 
 Xلدعا� تأث�   �8 �ملسيحيو�   @W08
�ملسلـمني على عامـة �ملسلـمني 
ما  بسبب  �هذ�  8ثر�،  8بلغ  سيكو� 
من  �ملسيحية  عن  �إلسال�  به   Lميتا
�إلعالمي  �لعمل  [ذ�  تصلح  عناصر 

منقطعة  بطريقة  
جناحه  على   Wتقد�
�تبع  فقد  سابقا،  قلنا  �كما  �لنظ�. 
فهم  �ألسلو�،  نفس   Xلدعا�  hهؤال
جلأ��  
منا � �لعقائد   V çوضو�   v
�خلاWجي.  �إلسال�  �ا/   Lبر�
  �

�كا� حديثهم عن شخصية �لرسو/ 
عليه �سلم �س�ته çلب  �هللا  صلى 
تلك   �8 بسبب  �هذ�  �أللبا�، 
 Xلشخصية هي شخصية حقيقية ¦سر�
ال شك ستتر@ 8ثر� V كل من يعر� 
عنها، فكيف باملسلمني �لذين ينتمو� 

� هذ� �لن¼، صلى �هللا عليه �سلم، 
�يشعر�� 8نه منهم �8\م منه! كما 
�8 �لتاWيخ �إلسالمي �Lخر بالقصص 
تتر@   Xعديد لشخصيا�  �لعظيمة 
�ملشاهدين  �جتعل   Qلنفو�  V 8ثرها 
مع  �يستمتعو�،  معها  يعيشو� 


حساسهم باملشاWكة.
بالقيم  �إلسال�  عالقة  فإ�  كذلك 
عالقة  �لسامية  �إلنسانية  ��ألخال& 

 Y جوانب كث�ة Y هذا مع أن كل الديانات تش^ك
األخالقيات والدعوة إk االرتقاء بها، كما أن العلوم 
والتجارب اإلنسانية هي إرث مش^ك ساهم فيه كل 
شعوب األرض على عصور  تلفة بنسب متفاوتة.
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�ثيقة، كما �8 �لقر¦� �لكرمي يفيض 
 hلعلما� ير|  �ل�   �Wباملعا �0ئما 
�نقسم  �قد  �لعلم.  مع  فيها  تطابقا 
نوعني   �
 �جلد0  �ملسلمو�   Xلدعا�
قصص  يتنا�/  8حدèا  8ساسيني؛ 
�لس�X ��لتر�Ñ ��آلخر يتنا�/ عالقة 
 Lلقر¦� بالعلم �8 ما يعر� باإلعجا�
�لعلمي V �لقر¦�. �مع �8 �لقصاصني 
قد �Wتكبو� 8خطاh فا0حة، 
. خلطو� 
ال  قصصا  �قصو�  بالسمني  �لغث 
 V قد �قعو� hتصح، �مع �8 �لعلما
بأÂاثهم  يتعلق  فيما  8حيانا   h8خطا
هذ}   �8 
ال  �لعلمي،   Lإلعجا�  V
�نتبا} عامة  لتلفت  �ألخطاv h تكن 
�ندفاعهم  من  ±فف   �8 �ملسلمني 
�لعمل بد8  Yوهم. كذلك فإ� هذ� 
�لعر�  من  �ملسيحيني  يستقطب 
8يضا، �لذين ��8W �ا/ س�X �لرسو/ 
صلى �هللا عليه �سلم كما ��8W تقد� 
�لقر¦� عن كتبهم �تطابقه مع �لعلو� 
 X0عا غيا�  �مع  �هكذ�،  �حلالية. 
 ،Ðلعر�  vلعا�  V جد0  مسيحيني 
 Wملنذ� �لصعب  �لوضع  طبيعة  �مع 
 Ðلعر� vلعا� V للمسيحية Wباالندثا
�ملسيحيو�  شعر  فقد   ،vلعا�  V�
8\م  عجب  فال  �لذ�  �0هم.  �طر 
�لرسو/  شخصية  مبها�ة  بد��8  قد 

صلى �هللا عليه �سلم ��لشخصيا� 
 X0إلسالمية �ألخر|، �ل� كانت ما�
 �
 
ضافة   ،Xلدعا� من  �لقصاصني 
هجومهم على 0عاX �إلعجاL �لعلمي 

V �لقر¦� �8فكاWهم.
هذ�   V %قة  �ملسيحية   �8 ��حلق 
�لذعر، �.لك أل� هذ} هي �لساحة 
عليها  تركز   �8 �ب  �ل�  �حلقيقية 
ال  �ل�  �لساحة  �هي  �±تاWها، 
تتنا�/ �لعقائد �
منا تتجا�Lها �تركز 
على �ألموW غ� �جلوهرية. .لك أل� 
 V /�8 تنـز �Wملسيحية لو �ختا�
��الستدال/  �لعقائد  حتقيق  ساحة 
 Xخاسر 8\ا   @Wتد فإ\ا  عليها 
هي  �لساحة  هذ}   �8 �ملهم  حتما. 
بالنسبة  هامشية  ساحة  �حلقيقة   V
�لساحة  هي  كانت   �
� لإلسال�، 
�لوحيدX �ل� تصلح لعمل �ملسيحية. 
للمسلمني  سيتضح  ما  �هذ� 

حني. بعد  �لو  �للمسيحيني 
�ملسلمني   V ألساسية� �ملشكلة   �
  
مسائل   V �لتخبط  هي  �ملعاصرين 
 Wهذ} �ألمو Lجتا�� ،Xلعقيد� V هامة
جذWية  حلوال  يقد�   �8 ميكن  ال 
�ملسلمو�.  فيها  يقع  �ل�  للمشاكل 
تقد�   �8 تاçWيا  �لتذكر  �يكفي 
�ملسلمني كا� �0ما مرتبطا بعو0ִדم 
بينما  �جوهر}،  �لدين  صلب   �

على  �باال  �ملسيحي  �لدين  كا� 
�ألمم �ملسيحية �سببا V ±لفها، �قد 
حققو� �لتقد� �ملا0< بعد �8 �بتعد�� 
جوهرها  �عن  �ملسيحية  عن  عمليا 
�البتعا0  فإ�  لذلك  عقائدִדا.  �عن 
يعد  �جتا�Lها  �لعقائد  مسألة  عن 
�لغر�  8حسن  هامة  مفصلية  نقطة 
 V لعقائد� Lملسيحي فيها، بينما جتا��
�إلسال� �عد� �لتطر& [ا لن يؤ0< 
فيه  �قعت  �ل�  �حلا/  تفاقم   �
 
ال 

ولكنهم ما � يعاجلوا الصلب واجلوهر فإن عملهم لن 
يكون جوهريا، ولن يفلح Y إحداث تغي� حقيقي، 
وستستمر اإلشكاالت الناجتة عن الفساد Y اجلوهر 
تطل برأسها، كما ستحول دون أي تقدم دي¢ أو مادي.
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مزيد  �هي  حاليا،  �إلسالمية  �ألمم 
للغر�.  ��لثقافية  �ملا0ية  �لتبعية  من 
�جلد0  �ملسلمو�   Xلدعا� �جتهد  لقد 
V مسعاهم هذ�، �ظنو� 8\م بذلك 
�لكنهم  0ينهم،   �
  Qلنا� ير��0 
فإ�  ��جلوهر  �لصلب  يعاجلو�   v ما 
عملهم لن يكو� جوهريا، �لن يفلح 

حد�Ñ تغي� حقيقي، �ستستمر  V
 V �لفسا0  عن  �لناجتة  �إلشكاال� 
�جلوهر تطل بر8سها، كما ستحو/ 
ما0<.  �8 0ي¡  تقد�   >8  ��0

8ما ما هي �لنتائج �ملرجوX من عمل 
8\ا  شك  ال  �جلد0؟   Xلدعا�  hهؤال
قد بد�8 تظهر للعيا� لكل متدبر. 
من  جيال   Xلدعا�  hهؤال خلق  لقد 
عاطفيا  �ملتأثرين  ��لفتيا�  �لشبا� 
يكونو�   �8  ��0 �جلذ�بة  بالقصص 
كما  �لعقائد.   V كافية  ثقافة  على 
�8 [ؤالh �لشبا� موقفا من �لتطر& 
للعقائد مدعني 8\ا تفر& �ال جتمع! 
�بذلك فهم �د��W �يتعاملو� مع 
�ألمر بسطحية ��0 �8 تتحقق فيهم 
�لغر{  هي  �ل�  �حلقيقية  �لتزكية 
 K8تبا �
�ألساQ من بعثة �إلسال�. 
نسخة  هم  �جلد0  �ملسلمني   Xلدعا�
�جلد0  �ملسيحيني   Xلدعا�  K8تبا من 
هذ�  
سالمي.  �مذ�&  بطابع  �لكن 

 Xمهم، �هو �8 �لدعا &Wطبعا مع فا
çدمو�  كانو�  �جلد0  �ملسيحيني 
ال  قد  بينما  عامة،  مسيحية  8هد�فا 

ال  �جلد0  �ملسلمو�   Xلدعا� يهد� 
 V  �8 %لية،  سياسية  8هد��   �

8هد�� شخصية  �ألحيا�  من  كث� 
تتعلـق بنجـوميتهم ��كتـساֲדم 
�لدين. �قد �ستخد�  باسم  لألمو�/ 
 Kألتبا� من  �جليش  هذ�  �لبعض 
�ل�  �لشخصية  مشاWيعهم  خلدمة 
[م. �لنجومية  من  مزيد   �
 تسعى 

8خطأ  فقد  حا/،  كل  على 
با[جو�  �قامو�  �[د�،  �ملسيحيو� 
 �8 ظانني  �لعظيم  �إلسال�  على 
�لدعاX �جلد0 ��ملد�QW ��ملؤسسا� 
�لدينية �ملتهالكة �ل� عفا عليها �لزمن 
�لذلك  �مليد��،   V �حدهم  هم 
�ستهدفوهم با[جو� بشكل خا½، 
قناعة  على  يؤكد��   �8  ��0�W8�
�ملمثلو�  هم  8\م  عامة  �ملسلمني 
�حلقيقيو� لإلسال�. �لكن 8خطا ظنهم 
هذ�. فنتيجة عجز �ملد�QW �لتقليدية 
��لدعاX �جلد0 �عد� مقدWִדم على 
�إلسالمي  �لعا�  �لر8<  توجه  �لر0، 
�لذ<  يترقب �ير| من  حاليا لكي 
 LCف �إلسال�.  حيا{  عن  سيذ�0 
هؤالh �لرجا/ �ملد�فعو� �لذين كانو� 

موجو0ين V �لسابق، �لكن كانت 
  hالفتر��� �لكذ�  حو[م غمامة من 
 QWها �لتقليديو� �8صحا� �ملد�W8ثا
�لفكرية �ملتهالكة من �ملسلمني. فعندما 
س��� 8\م ¯ملو� �حلق �8\م خ� 
فسيقتر�  �إلسال�،  عن  �ملد�فعني 
منهم عامة �ملسلمني على بينة �على 
علم. �س��� ما بأيديهم من عقائد 
بأيديهم  �ما  �Wسخة،  ثابتة  
سالمية 
 Xبالعقيد تفتك  8سلحة  من  8يضا 
�تقتل  �لصليب  �تكسر  �ملسيحية 
�إلسال�  �هللا  ֲדم  �يظهر  �خلنـزير، 
سيعلم  �عندها  كله.  �لدين  على 
ينقلبو�.  منقلب   >8 ظلمو�  �لذين 
هذ�  ֲדجومهم  �ملسيحيو�  قد�  قد 
خدمة لإلسال� ��0 �8 يشعر�� بأ� 
�لصحيح.  �الجتا}  Yو   Qلنا� 0فعو� 
�ملسلمني  ستجعل  �حلملة  فهذ} 
يتركو� كل �ألموW �لفاسدX �ل� ال 
8صل [ا V �لدين �سيصحبو� 8كثر 
قربا من �لعقائد ��ملفاهيم �إلسالمية 
يقو�  �لذ<  �لعمل  �لصحيحة. �كل 
به �ملسلمو� سيكو� بني يد< �هللا. 
�لزبد منه فسيذهب جفاhً �8ما  فأما 
 .}Wأل� V فسيمكث Qما ينفع �لنا
عملكم  �هللا  فس�|  �عملو�  �قل 

�Wسوله ��ملؤمنو�.
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�ل{يد �إللكتر$|

�لشبكة   Cع �إللكتر�²  �لCيد  يعمل 
كب�  حد   �
 ُتشبه  بطريقة  �لعاملية 
�ستخد��   ��0 �لكن  �لعا0<  �لCيد 
�ُيستخد�  �إلنسا².  ��جلهد   &Wللو
�لكتابية  �لنصو½  إلWسا/  كوسيلة 
شخص  من  �ألخر|  �لبيانا�   �8
حيث  �إلنترنت.  طريق  عن  آلخر 
للCيد  �لCيد �إللكتر�² خالًفا  يصل 
�لعاV >0 �للحظة �ل� يتم 
Wساله فيها 
تفصل  �ل�  �ملسافة  عن  �لنظر  بغض 
�ألكثر  �لوسيلة   Cُيعت� �ملتر�سلني. 
 Cع �ألشخا½  بني  لالتصا/  شيوًعا 
�إلنترنت، كما 8نه يوفر للمستخدمني 
�لكمبيوتر  ملفا�  
Wسا/  
مكانية 
��لرسو�  كاملقاال�  8نو�عها  بكافة 

�لقطا� �لفيديو �غ� .لك.
يساعد �لCيد �إللكتر�² على:

�لعائلة  مع  �تصا/  على   hلبقا�  -
.hألصدقا��

.vملر�سلة حو/ �لعا� hا0 8صدقا�
 -
�لعمل   V Xملساعد� - �حلصو/ على 
 hمالL من  �ملنـزلية  �لو�جبا�   h�08�

.hسة ��ملعلمني ��ألصدقاWلد��
- ±فيض مصاWيف �ملكاملا� �[اتفية 
��لفاكس باستخد�� �لCيد �إللكتر�² 

كبديل [ا.
 

بال{يد  �ملتعلقة  �ملخاطر  هي  ما 
�إللكتر$|؟

ميكن للCيد �إللكتر�² �8 يفتح �لبا� 
لعد0 من �ملخاطر:

Wسائل  تستلم  فقد  �لوقت:  تضييع 
كث�X غ� مرغو� ֲדا �ليست .�� 
قيمة تعر� بـ (SPAM)، حيث يقو� 
�لبعض بإWسا/ 8عد��0ً هائلة من هذ} 
�لرسائل �إللكتر�نية لتسويق منتجاִדم 
 �8 مو�قعهم   XWلزيا  Qلنا� �ترغيب 

غر�ئهم باالشـتر�@ V �طـطا� 
هذ�  �يتسبب  �ألWبا�    ¡Ø خاصة 

�لعامل V تضييع �قتك �لثمني.
 Cتـعـت �لال8خالقـية:  -�ملو�0 
يو�جهها  عامة  مشكله  8يًضا  هذ} 
خاصة  �إللكتر�²  �لCيد  مستخدمو 
�لCيد  خدما�  �ستخد�مهم  عند 

�إللكتر�² �ملجانية من خال/ �لشبكة.
 �.
 ��لتهديد:  �ملضايقا�  Wسائل   -
غ�  8يٍد   V �إللكتر�²  عنو�نك  �قع 
�لعنكبوتية  �ملو�قع  خال/  من  ¦منة 
�ملجموعا�   �8 �لد0Wشة  �غر� 
Wسائل  
ليك  تصل  فقد  �إلخباWية، 
مضايقا�  على  حتتو<  
لكتر�نية 

�ִדديد��.
- �لترَصد من خال/ �لشبكة: ��ألسو8 
 hا�/ �لغربا من .لك كله، هو عندما̄ 
��لشبا�،  �ألطفا/  مصا0قة  8حياًنا 
طريق  عن  عائالִדم  على  �حتريضهم 
�ح�  �إللكتر�²،  بالCيد  �لتر�سل 
�لضغط عليهم لاللتقاh ֲדم V 8ماكن 
خطرX. �هذ� ما يسمى "�لترصد من 
�لترصد  يعا0/  �هو  �لشبكة"  خال/ 
لألطفا/ V �لعاv �حلقيقي. �قد يبيت 
هؤالh �لغرباh �لنية خلطف �ألطفا/ �8 


يذ�ئهم. 
حتتو<  قد  �لكمبيوتر:  ف��سا�   -
على  �إللكتر�نية  �لرسائل  مرفقا� 
 �� تؤ0<  قد  كمبيوترية  ف��سا� 
 Lجها  �8 �لصلب  �لقر½  تعطيل 
�لكمبيوتر بأكمله، �8 �لتكاثر �
Wسا/ 
 V X0نفسه �� كافة �لعنا�ين �ملوجو

قائمة �لعنا�ين �خلاصة بك. 
±فيض �اطر �لCيد �إللكتر�²:


.� قمت باستال� Wسائل �8 مو�0  -
�ستقصا0@.   مت  قد  فإنه  الئقة  غ� 


عد�0: عالh عثما�  
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ֲדا  �لقيا�  ميكنك  خطو��  �هنا@ 
للتعامل مع هذ} �ملسأله:

هذ}  على  بالر0  تقم  ال  )$ًال: 
�لرسائل.

مز�0   �8 �لشركة  تتبع  حا�/  ثاني�: 
عنه   �Wصد �لذ<  �إلنترنت  خدمة 
�لرسالة �قم بإبالغهم عن هذ}  هذ} 

�ملر�سال� �لغ� مالئمة.

 XW0لصا� �لرسائل  منع  ميكنك  ثالًثا: 
من عنو�� 
لكتر�² معني عن طريق 
�لرسائل  بتوجيه  يقو�  فلتر  تضبيط 
�لصاXW0 عن هذ� �لعنو�� 
� حافظة 

.Xبريد �ملهمال� مباشر
لCيد  مرفًقا  �ستلمت   �.
  -
Âذفه  قم  بأمر}،  مشكو@  
لكتر�² 
بالنسبة  بفتحه. 8ما  تقم  �ال   Xمباشر

�ألخر|  �إللكتر�²  �لCيد  ملرفقا� 
ُخلوها  من  للتأكد  بفحصها  فقم 
من   �لف��سا� قبل فتحها. �يوجد 
��جلامعا�   QWملد�� معظم  لد| 
قـو�نـينها  �إلنـترنت  �مقـاهي 
�خلاصة فيما يتعـلق مبـر�فق �لCيد 
ֲדذ}  ��لتز�  �طـلع  �إللكتـر�².  
�أل�قـا�. كافة   V �لقو�نـني 

وخمس قربهن سعادة

احلاجة. عند  والكرمي  االبتالء،  عند  واملؤمن  الشدة،  عند  والصديق  زوجها،  افتقار  عند  واملرأة  ثمارها،  من  تعرف  الشجرة 

خمس يُعرفن بخمس

اخلصام! إلى  واجلدل  املعرفة،  إلى  السفر  وكثرة  الرضا،  إلى  والقناعة  الندم،  إلى  والطمع  الزنا،  إلى  العني 

وخمس يؤدين إلى خمس

اهللا! بذكر  والليل  البال،  براحة  والنوم  اخللق،  بحسن  واجلمال  الصحبة،  بحسن  والسفر  العيش،  برغد  الصحة 

وخمس يطنب بخمس

وخمس يصرفن خمس 
الشر. اللسان يصرف اخلطأ، والدعاء يصرف  الندامة، وإمساك  باهللا تصرف الشيطان، والتأني يصرف  لني الكالم يصرف الغضب، واالستعاذة 

االبن البار، والزوجة الصاحلة، والصديق الوفي، والبار املؤمن، والعالم الفقيه!
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·ÿÓ€gÎ@·ÿ‰Äfl@ÙÏ‘n€a

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 12926
London SW18 5ZN

  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.

 * تع3 �ملسامها1 عن 0*�- �لقر�- "ليس بالضر"*�  عن *�( ��لة.

�لCيد �إللكتر�² altaqwa@islamahmadiyya.net

By Air Mail

)جنع �لوسائل ملقا$مة
 مر2 �لعصر

تنتشر �لسمنة بسرعة فائقة 
V منطقة �لشر& �أل�سط 
�خصوًصا V �0/ �خلليج 
�لسبب  �يرجع   .Ðلعر�
هذ}   Xحد  V �لرئيس 
�ملشكلة 
� �نتشاW �ألغذية 
�لسريعة .�� �لقدW �لكب� 
�حلر�Wية  �لسعر��  من 
�ل�  �لغاLية  ��ملشر�با� 
من   Xكب� نسبة  حتو< 
�ملعر��  �من  �لسكر. 

 hغذ� يفيض  عندما  8نه 
�ل�  �لطاقة  عن  �إلنسا� 
�جلسم  يبد8  يستخدمها 
بتخزين �لدهو� V خاليا} 

�لشحمية.
 V �لسمنة  تكن   v�  
هي  �ل�  بالنسبة  �لقد� 
أل�  �.لك  �آل�  عليها 
من  نوًعا  ¯قق  كا�   hملر�
�لتو��L بني طعامه ��لطاقة 
بسبب  يستهلكها  �ل� 
�لعضلي  ��جلهد  �حلركة 
يقو�  كا�  �لذ<  �لشا& 
 V نة بإنسا� �ليو�Wبه مقا

�ملجتمعا� �ملرفهة.
�تلعب �لسمنة �Wً�0 كبً�� 
يعانو�  �لذين  تعر{   V
�تلفة  بأمر�{  منها 
�خط�  مزمن  بعضها 
�لسمنة   Cُتعت� للغاية. 
مر{   V متسبب   C8ك
ضغط   KتفاW�� �لسكر< 
�لشر�يني  �تصلب  �لد� 
 X0ياL  �
 يؤ0<  �لذ< 
�لنوبا�   Ñحد� نسبة 
�لقلبية ��لسكتة �لدماغية. 
مشاكل   �
 باإلضافة 
ضغط  بسبب  �لتنفس   V

�لبطن على  �لرئتني. �من 
�ألمر�{ �ل� تعتC �لسمنة 
8مر�{  مسبباִדا   8حد 
ننسى  �ال  �لر�ماتيز�، 
بالعديد  �Wتباطها  كذلك 
�لنفسية  �ألمر�{  من 
تبعا�  [ا  يكو�  قد  �ل� 

�خيمة على �لبدينني.
 hألطبا��  h�Cخل� �يتفق 
مر{  �لسمنة   �8 على 
çتلفو�  8\م  
ال  �لعصر 
على كيفية �لتخلص منها. 
�مما ال شك فيه �8 8فضل 
�لسمنة  %اWبة   V �لسبل 



٣٥

اجمللد التاسع عشر، العدد الثالث -   جمادى الثانية ورجب ١٤٢٧ هـ - متوز/ يوليو ٢٠٠٦ م

�.لك  منها  �لوقاية  هي 
مبخاطرها   Qلنا� بتوعية 
من خال/ �سائل �إلعال� 
��ملؤسسا� �لتعليمية. 
ال 
فقط  تع¡  ال  �لتوعية   �8

منا � �ملخاطر   �
 �لتنبيه 
بأفضل   Qلنا� تعريف   �

�لُنظم �لغذ�ئية �ل� تز�0هم 
بالفيتامينا� ��ملو�0 �حليوية 
تساعد  فالوقاية  للجسم. 
�ملصابني  غ�  توعية  على 
�لسبيل  هو  ما  �لكن  ֲדا 
�لسمنة  من  �لتخلص   �

بالنسـبة للذيـن يعانو� 

منها؟ 
 X0متعد 8سالـيب  هنا@ 
8فضلها  لكن  للحماية 
�ل� حتتو|  �لوجبا�  هي 
على كل �لعناصر �لغذ�ئية 
مماWسة  �على  جهة  من 
�لرياضية  �لتماWين  بعض 
معتد/  شكل   V �ليومية 
[ذ}  �ينبغي  �منتظم. 
8قل  تتضمن   �8 �لوجبا� 
�للحو�  من  ممكن   Wقد
��خلـبز  ��لزبد   hحلمر��
�مقابل  ��لسـكريا�. 
على  �لتركيز  �ب  .لك 

��لفو�كه   Wخلضا� تنا�/ 
�لقليل  �حلليب  �منتجا� 
تنا�/  ��ب  �لدسم. 
�للحو� �لبيضاh �ملدخنة �8 
�لزيتو�.  بزيت  �ملطبوخة 
 Wية عن �ختياè8 ال يقل�
تنا�[ا  عد�  �ألغذية   Kنو
بأ�قا�  ��اللتز��  ليًال 
�لغذ�ئية  للوجبا�   X0د%
�لتـوقف   Xمر�عا مع 
�لوجبة  بني  �لطعا�  عن 
 �
 W8بع   Xملد ��ألخر| 
خال/  سـاعا�  äس 

.Wلنها�
جسم   �8 �ملعر��  �من 
�إلنسا� يبدÂ 8ر& 0هونه 
 V ½ملتر�كمة بشكل خا�
 Wمر� بعد  �لبطن  منطقة 
ثالÑ ساعا� على تنا�/ 
تكو�   Xملعد� أل�  �لوجبة 
قد �ستهلكتها خال/ هذ} 

.� حصل �تنا�/ � .Xلفتر�
�لطعا� Ìد�0ً �بغض   hملر�
يتوقف  كميته  عن  �لنظر 
�جلسم عن حر& ما تر�كم 
�يعو0  0هو�  من  لديه 

.Xلالعتما0 على �ملعد
8هم  �ملشي  Wياضة   Cُتعت�

�سيلة للحفا� على �لصحة 
 �
حيث 
� �إلنسا� مييل 
�حلركة �ل� حتر& �لدهو� 
�لدموية   XWلد�� �تنشط 
نشاطه  �لقلب   �
 �تعيد 
�8 مشكلة  �حيويته. غ� 
عد�   V  Qلنا� معظم 
 Kتبا� �لصC ��ملثابرX على 
فيها  تكو�  غذ�ئية  نظم 
نسبة �لدهو� ��لسكريا� 
يدفعهم  ما  �هذ�  متدنية. 
8ساليب   �
  hللجو�  �

8خر| مكلفة كالعمليا� 
�أل�0ية  �تنا�/  �جلر�حية 
تبعا�  [ا  يكو�  قد  �ل� 
�لصـحة  على   Xخط�
 V بسبب �خللل �ل� تسببه
�لتو��L �لبيولوجي للجسم 
�لكيما�ية  �ملو�0  بسبب 
يلجأ  كما  حتتويها.  �ل� 
0فع   �
  Qلنا� من  �لكث� 
معاهد   V طائلة  مبالغ 
��ملستشـفيا�  �لتجميل 
معاجلة   V ±صصت  �ل� 
 �8  ��0 من  �لسمنة 
طويلة  نتائج  على  ¯صلو� 
شفط  كعمليا�  �ألمد 
�ل�  ��لتنحيف  �لدهو� 

 V hلنسا� غالبا  [ا  ±ضع 
إلنقا½  �لصناعية  �لبلد�� 

�L�8\ن.
سو&  ضخامة   �
 �نظًر� 
�لسـمنة  ضـد   ªلعال�
�تبعاִדا، تتسابق شركا� 
 Kختـر�� على  �أل�0ية 
�لشهية  من  تقلل   X8جهز
 Wإلطا� هذ�   V� للطعا�. 
جاWية   ÑاÂأل� تز�/  ال 
يعـمل   Lجها  Kالختر�
شـأنه  من  بالبطاWيا� 
على   Xملعد�  XWقد تقليل 
�جعلها  �لطعا�  تقبل 

Wسا/   hتنقبض من جر�
ضعيفة. كهربائية   ��Wتيا

ملستخد�  يعطي  ما  �هذ� 
 Qإلحسا�  Lجلها� هذ� 
عن  ��لتوقف  بالشبع 

تنا�/ �لطعا�.
�لذ<  �لسؤ�/   �8 غ� 
يطر� نفسه هنا هو مد| 
جناعة هذ} �ألجهزX �كم 
�قتنائها  تكاليف  ستكو� 
�لذ<  �لعامل  �صيانتها، 
يشكك V جناحها �سالمة 
يبقى  
h�Lها � �ستعما[ا. 
للتخلص  �ألسلم  �لطريق 
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 X0لعو�� �لسمنة  من 
 Kتبا� هو  �لرشاقة   �

صحي  غذ�ئي  نظا� 
8ساسي  شكل   V يعتمد 
��لفو�كه   Wخلضا� على 
�حللـيب  �منـتجـا� 
 �
  hلبـيضا� ��للحو� 
لنشاطا�  برنامج  جانب 

Wياضية معتـدلة.

من   vضر  W( ممكن  )مر 
خلياp ليس Fال؟

عـشا&  حلـم  طاملا 
يتمكن   �8 �لتكنولوجيا 
من  يو�   V منا  �لو�حد 
منـزله  با�  فتح  �أليا� 
من   Éما مبلغ  سحب   �8
مبجر0   Vملصر� حسابه 
 .Wملر�� بكلمة  �لتفك� 
 �8 �هلة   أل�/  �يبد� 
�لتحقق  بعيد  �ألمر  هذ� 
للتقد�  حتديا   Cُيعت 8نه  
ال 
�لتكنولوجي �لذ< شهدته 
�إلنسانية ��لذ< v ينجح 
8م¡  نظا�  تطوير   V بعد 
�لبيولـوجية  بالقياسا� 
�لشخص   W8فكا يستخد� 

للتحقق من هويته.

على   Xلفكر� �تعتمد هذ} 
�ستغال/ 
شا��W �ملوجا� 
 W8فكا» كـ  �لدماغية 
خاصة  
\ا  حيث   «Wمر�
�فريدX بكل شخص مثلها 
�ألصابع،  بصما�  مثل 
�لنـبضا�  أل�  �.لك 
�ل�  للدما¾  �لكهربائية 
ميكن قياسها ±تلف نسبيا 
من شخص آلخر. �يعتقد 
�الختال�   �8 �لباحثو� 
للوصو/  كافيا  يكو�  قد 
�لدخو/  يتيح  نظا�   �

طريق  عـن  ��لتسجيل 

 .@W8فكا
 /�L ما  حا/   >8 �على 
يـشككو�  �ألخصائيو� 
على  �لكومبيوتر   XWقد  V
�لتعر� على صوXW معينة 
0مـا¾ شـخص  �0خل 
 Xلفكر�  �
 حيث  ما. 
قابلة  �لنظرية  �لناحية  من 
للتحليل لكنها غ� عملية 
�.لك للتعقيد �لكب� �لذ< 
�تالصق  جتمع  به  تتم 
تقو�  ملا  �لعصبية  �خلاليا 
�ملوجا�   ª.منا بتسجيل 

�لدماغية.

هل  يسأ/:  سائل   �W�
�لنـظا� �8  مبقد�W هذ�  
لألمن   Xجديد X�08 يصبح 
�لقياسا�  تقنيا�  يوظف 
çتلف  بشكل  �لبيولوجية 
عن 8جهزX قر�Xh بصما� 
�مـاسحا�  �ألصابـع 
�ُمـعد��  �لعني  قزحية 
�لوجو}؟  على  �لتعـر� 
للمستخدمني  سيتيح  ألنه 
بني   «Wملر��  LموW» تغي� 
�.لك  �8خـر|..   Xفتر
�لـكن  8فكاWهم!  بتغي� 
هل كـل .لك 8مر ممكن 

نه ضر� من �خليـا/  �8

ليس 
ال؟

�ألخـت مـسـا�ـة 
�.K (مصر)

�لذمة؟؟  Qمتو كيف 
�إلنسانية  تفقد  عندما 
فتصبح   .. معانيها  8¢ى 
�لبحِر   V �لتائه   &Wكالز�
ال  �ملجهو/   �
 Wحلة   V
جتÃ من �h�Wها 
ال �ملحن 
يعتنق  �عندما  ��لظنو�.. 

مبد8   بال   Xحليا� �إلنسا� 
�عندما  هد�..  �بال 
خلف  �لضمائر  تستتر 
 Xمؤيد �لباطل  قضبا� 
0�Wعة  غ�  �جلائر  حلكمه 
له �8 مستنكرX أل��مر}.. 
عساكر  تزحف  �عندما 
�حلق..  مملكة  Yو  �لباطل 
�لباطل  يلـبس  �حينما 
بثو�  �لر.يلُة  �تزين  حًقا 
 Cُتق �عندما  �لعفا�.. 
�لفضيلة V مقXC �لر.يلة.. 
�لظـلم  ير|  �عنـدما 
�حينما  ُيستنكر..  �ال 
ظلما�   V �لنفس  تغر& 
فقط  عندها   ..hألهو��
بال   Cُتق� �لذمة..  متو� 
8Wسا  �لدنيا  �تنقلب  èة 
فيضمحل  عقب.  على 
فتبكي  �لزنا  �ُيبا�   hحليا�
 ..hملا� �يعطش   Kلدمو�
�لدنيا  عـجائب  فمـن 
�8 �لشمـس ال �Lلـت 
مقـابر  على  تـشر& 

!!hألحيا�

�لصديـق مسـا�ة 
�.K.� (تونس)



� 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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