



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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كلمة �لتقو�٢

 j1 �ملجيد للتقليد �ألعمى كأبرlلقد !شا� �لقر
قدمية  ,nتمعا6  !مم   o جتلت   rل� �لظو�هر 
 sتعاقبت على �لتقليد ,�لتسليم مبعتقد�6 ,شعائر ,!عر�
  ?lلقر� �لتنبيه  هذ�   wجا, ثقافية..   ,! Aينية   ,! �جتماعية 
للتذك* مبخاطر ,مهالك هذz �لظاهر� مبا حتمله من lثا� 
�لبشرb حيث كانت o كل عصر عائقا  للكيا1   �مدمر
�لسليم  ,بني  ,�لصو��  �خلطأ  بني  �لتمييز   o �لنا�   Bما!
هذ�  حجب   `2  ،wلسما� �ساال6  قبو�   Bعد, ,�لسقيم 
�لدالال6  ن  ـُّ تبي عن  �لنا�  عقو�  �ألعمى  �لنـز,� 
,تغييبا   �Aو< �لتقليد  صا�   �ح �لفكر  ,2عما�  ,�ملعا? 

للعقل ,�ملنطق ,غشا,� تعمي �لبصائر عن �لتدبر..
�ألمم  حا�   �عد مو�ضع   o �ملجيد   1lلقر� ,صف  لقد 
�لr نزعت 02 ظاهر� �لتقليد �ألعمى فسقطت o ها,ية 
�لشرc ,�لوثنية ,��رفت عن جذ,� �لتوحيد �حلق ,�عتنقت 
�عتقا6�A باطلة تناo �لعقل ,�ملنطق ,�لفطر� �لسليمة. فقد 
  Bفهو� ֲדم 02 !صنا �سفه �لتقليد عقو� �لنا� لقر,1 عد
من  `لك   02 ,ما  ,�لكهنة  لآل�ة  ُتوهب  ,قر�بني   ُتعبد 
يدعو  منذ��  �هللا  بعث  ,كلما  ,�لضال�..   cلشر� مظاهر 
لدعوته  معا�ضة   Bلقو� له >و�  �حلق تصد6   02 �لنا� 
!تى  �ملبعو�  2ليه ال لشيw 2ال أل1  مستنكر� ملا يدعوهم 
�لعقائدية  ,!عر�فهم  ,!جد�Aهم  lبائهم  منهج  �الف  مبا 
َما  َ,َنَذَ�   zُْحَد,َ �هللا  لَِنْعُبَد  َ!ِجْئَتَنا  ﴿َقاُلو�  ,�الجتماعية.. 
اAِِقني﴾  َكا1َ َيْعُبُد lََباُ�َنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا 1ْ2ِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ

 ( ٧١ sألعر��)
 w1 �لكرمي !1  منهج �ألنبياlسة �لقر��A يتبني لنا من خال�,
�جلانب  �اطب  ,�لتوجيه  �لبال�   o �لر,حي  ,خطاֲדم 
�و  للهد�ية  كسبيل  �حلقيقة  معرفة  يرسخ   bلذ� �لعقلي 
,هذ�  �هللا.   02 للوصو�  فيه  �عوجا¡  ال  مستقيم  صر�¢ 

 Aلسبيل ال ميكن بلوغه 2ال بعد كسر كل �أل,ثا1 ,�لقيو�
�لنا�  تو��ثها   rل� ,�لعرفية  ,�لعقدية  ,�لفكرية  �لنفسية 
� للبحث ,تتدبر بإمعا1 ,حكمة Aتتحر� �إل�� �تقليد� ح
 zملجيد هذ�  1lلقر� �لن¥ ,Aعوته.  ,قد سجل  o �سالة 
 b,من كل مصلح ¦اj o تتكر� مشاهدها rل� ��لظاهر
يعطل    bلذ� �ألعمى  �لتقليد  مآسي   02 �ألنظا�  ليلفت 

مد��c �إلنسا1 لتدبر �حلق:
﴿َقاُلو� َبْل َنتَِّبُع َما !َْلَفْيَنا َعَلْيِه lَباwََنا َ!َ,َلْو َكاl 1ََباُ�ُهْم َال 

(١٧١ :�َيْعِقُلو1َ َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,1َ﴾ (�لبقر
﴿َقاُلو� َحْسُبَنا َما َ,َجْدَنا َعَلْيِه lَباwََنا َ!َ,َلْو َكاlَ 1ََباُ�ُهْم َال 

(١٠٥ :�َيْعَلُمو1َ َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,1َ﴾ (�ملائد
﴿َقاُلو� 2ِنَّا َ,َجْدَنا lَباwََنا َعَلى ُ!مٍَّة َ,2ِنَّا َعَلى lَثاِ�ِهْم ُمْهَتُد,1َ﴾ 

(٢٣ :sلزخر�)
﴿َقاُلو� َ!ِجْئَتَنا لَِنْعُبَد �هللا َ,ْحَدzُ َ,َنَذَ� َما َكا1َ َيْعُبُد lَباُ�َنا َفْأِتَنا 

(٧١  :sألعر��)  ﴾ِقنيAِا ِبَما َتِعُدَنا 1ْ2ِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ
لقد ,هب �هللا ب® �لبشر �حلو�� ,قد�� �إلc��A ,�لتفك* 
,متييز  �ملعلومة  لتلقي   6�,Aحلق ,كأ� ملعرفة  الستخد�مها 
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�حلق من �لباطل. ,!شا� سبحانه 02 هذ� o قوله: ﴿َ,َلَقْد 
نَّاُكْم ِفيِه َ,َجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َ,!َْبَصاً��  نَّاُهْم ِفيَما 1ْ2ِ َمكَّ َمكَّ
َ,َ!ْفِئَدً� َفَما َ!ْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َ,ال !َْبَصاُ�ُهْم َ,ال َ!ْفِئَدُتُهْم 
َما  ِبِهْم   Rََحا,َ �ِهللا  ِبآَيا6ِ  َيْجَحُد,1َ  َكاُنو�   ْ̀ 2ِ  wٍَشْي ِمْن 

.(٢٧: sألحقا�) ﴾َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئو1
12 �لتقليد �لسل¥ o �ملو�,ثا6 �لعقائدية �لذb ال ينب® على 
بر�هني ,!سس عقلية ,نقلية صحيحة غ* �التبا� �ألعمى 
يشكل عائقا !ماB �ملعرفة. ,يعتf هذ� �لعائق قيد� �ستعباAيا 
 b,ֲדم �و مها sللعقو� ,طاملا ضلل كث*� من �لنا� ,��ر
لك o �لعقو� �لسطحية �حلكم  �لشر ,�لفساA..كما يطبع̀ 
 02 bA1 �لنفا` 02 �جلوهر. كما يؤ,A على �لظاهر فقط
,قصصه  مو�,ثاته  ,�عتبا�   oخر� هو  ما  كل  �و  �مليل 

,!ساط*z !´ا معصومة عن �خلطأ ,ُمْحَكَمة �ملع³!
 bألعمى  �لذ� bلتقليد �لعقائد� �لقد !1�A �إلسالB ظاهر
ال يقوB على منطق !, Aليل ,ال يشكل !سًسا لعقيد� قوية 
Aعائمها �لدليل ,�لبينة. ,!نعم �هللا على �إلنسانية بالوحي 
,�لعقل  �إلنسانية   �,�لفطر ,�لسنن  يتو�فق  مبا   ?lلقر�
�لسليم، كما حث �ملؤمنني !1 يكونو� على بص*� من !مر 
�لعقيد�..  ,بطبيعة �حلا� ال ميكن !1 يكو1 �ملؤمن نافذ 
�لعقل  يساعد   bلذ� بالوحي  ,2منا   zحد, بالعقل   ��لبص*
لتدبر ,تفهم كل �ألمو� �لغيبية ,�لر,حية ,�إلميا1 ֲדا 2ميانا 
2>اليا !, على !سا� 2ميا1 تفصيلي حينما تتبني حقيقتها 

,يتجلي `لك على يد من ��تضى من �سو�..
12 �ألنبياw كانو� !,� من تصد� للمفاهيم �لعقائدية �لباطلة 
بسال¶ �لfها1 �ملستن* بالوحي �إل�ي ,هذ� �لبيا1 يتو�فق 
2عما�  على  �ملضللني  �ملقلدين  كل  ,يدعو  بل  ,�لعقل 
 �عقو�م o ما تو��ثوz من معتقد�6 ال تقوB على قاعد
سليمة.. لقد ناظر 2بر�هيم عليه �لسالB  قومه o �·ا`هم 

,!فحم  فحاجهم،  �هللا   1,A من  �2ا  ,�لكو�كب   Bألجر��
فيما  ,!حبا�هم   Aليهو� كهنة   Bلسال� عليه  عيسى  �ملسيح 
,ضعوz من !غال� �,حية، ,جاw بش* �لعاملني سيدنا )مد 
�ملصطفى صلى �هللا عليه ,سلم بشريعة كاملة )اجا !هل 
�لعنكبو6  كخيو¢  غطت   rل� �لباطلة  ,ثنيتهم   o مكة 
جد��1 بيت �هللا �حلر�B �مز �لتوحيد فأبكتهم على فساAهم 
 Aألجد��,  wآلبا� ملسلك  �ألعمى  ,تقليدهم  �لر,حي 

�لضا�...
12 �لباحث �ملنصف ُيقر بأ1 �لقر1l �لكرمي يزخر  بآيا6 
حتث �ملسلمني ,حتضهم على طلب �لعلم ,�ملعرفة ,�لتفكر 
,�لتدبر ,2عما� ملكة �لفكر o �لكث* من �ملجاال6 ,ال 
سيما �لدينية. فبد�wً مبسألة �إلميا1 باهللا عز ,جل، فإ1 �هللا 
 1lلقر�  o ,�لكفا�  للمسلمني  نفسه  يعر¹  عندما  تعا0 
�لكرمي، فإنه ال يطلب منهم !1 يؤمنو� به 2ميانا !عمى، بل 
يقدB �لكث* من �لدالئل ,�ل�fهني على ,جوzA، ¼ «ض 
�لنا� على �لتدبر ֲדا، لكي يكو1 2ميا´م مبنيا على �ملنطق 

,�لتفك*، ,لتطمئن به نفوسهم ,ضمائرهم.
ال شك !1 �لتقليد �ألعمى ,�لتسليم بكل ما هو مو�,� 
سيعطل فعالية حرية �لفكر ,�ملعتقد �لr هي من �لثو�بت 
�ألساسية o �لدين �حلنيف، ,قد كا1 �ا !ثر� كب*� على 
�لدينية  �لناحية  من  �ملاضية،  �لقر,1   o �ملسلمني  تطو� 
,�لعلمية ,�لثقافية، ,كذلك o �نتشا� �إلسالB بني �ألمم 
,�لشعو�، �لr تأثر6 تأثر� كب*� بسحر �لتعاليم �إلسالمية، 
�ته  ,�ن على ثقة تامة، بأ1 نفس هذ� �لسحر �ألّخا`، هو̀ 
�لذb سوs يلعب A,�� كب*�، o بعث �إلسالB ,´وضه 
من جديد o �ملستقبل بشر¢ !1 ُنرجع لإلسالB !هم مميز�ته 
�لتقليد  تنسف   1! �لr من شأ´ا   Aلتفكر ,�الجتها� ,هي 

�ألعمى نسًفا فتذ�z قاًعا َصْفَصًفا!!
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 حضر� مر�j بش* �لدين )موA !�د
� Aملصلح �ملوعو�

� bملهد� Bإلما� ��خلليفة �لثا? حلضر

:�,�A من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�نِّـي ِ �هللا  �الَّ ِ َتْعُبـُد#�  ال   -ْ!َ﴿

0َِليٍم﴾  َيْو1ٍ  َعَذ�2َ  َعَلْيك5ْم  0َخ:ا8ُ 
(٢٧ :Aهو)

�لتفسيـر:
 zتفس* هذ o لقد حا� بعض �ملفسرين
�آلية متسائلني: كيف ,صف �ليوB بكونه 
يكو1   bلذ� هو  �لعذ��   1! مع  (!ليًما) 

!ليًما ,ليس �ليوB (تفس* �لطbf)؟
,�حلق !1 ح*ִדم ترجع 02 ِقلة تدبرهم 
 02 sيهد bلذ� Bيد�كو� !1 �لكال Â `2
بياA 1قائق �ملعا�s ,لطائف �حلقائق ال 
بد !1 يستخدB !ساليب مبتكر� ,تعابيـر 
غ* عاAية، ,2ال يستحيل �لتعب* عن تلك 
هذ�   o يتدبر  من  ,كل  �للطيفة.  �ملعا? 
�لقو� يد�c �لَبو1 �لشاسع بني �لتعب*ين 
(عذ�ًبا !ليًما) (,عذ�� يوBٍ !ليٍم)، Ã `2د 
�لتعبَ* �لثا? !بلغ o تصوير شد� �لعذ��. 
`لك !نه مما ال شك فيه !1 �لعذ�� يكو1 
!كثر   هي  !ياًما   cهنا ,لكن  مؤلـًما، 
تز��  ال   `2 نفسه،  �لعذ��  من  2يالًما 
فتقشعر  �لنا�،   �`�كر تعذِّ�  `كر�ها 
مر6   12, lالمها  تصو�   Aملجر !بد�´م 
�لعذ��   1! `لك  �لسنني.   sالl عليها 
يؤÂ �لنا� �لذين «ل ֲדم، ,لكن `كر� 
 Bتظلُّ ُتسّبُب �آلال � !ياB �لعذ�� �ملؤÂ جدًّ
 Bمة !يضا. فقوله (عذ�� يوAلألجيا� �لقا
!ليم) 2شا�� 02 هذz �حلقيقة �للطيفة، 2` 

أ+وز قياس صدق األنبياء
مبعاي� وضعها اإلنسان؟!

β r&�ω(#ÿρ ß‰ç7 ÷ès?�ω Î)©!$#(þ’ÎoΤÎ)ß∃%s{ r&öΝä3ø‹ n=tæz># x‹tãBΘ öθ tƒ5ΟŠ Ï9 r&∩⊄∠∪tΑ$s)sù_|yϑø9$#

tÏ%©! $#(#ρ ã� x�x.ÏΒ ÏµÏΒöθ s%$ tΒš�1 t� tΡ�ω Î)#\� t±o0$oΨn= ÷V ÏiΒ$tΒ uρš�1 t� tΡš� yèt7 ¨?$#�ω Î)

š Ï%©! $#öΝèδ$oΨä9 ÏŒ# u‘r&y“ÏŠ$ t/Ä“ù&§�9$#$ tΒuρ3“t� tΡöΝä3s9$uΖøŠ n=tãÏΒ¤≅ôÒsùö≅t/

öΝä3–ΨÝàtΡš Î/ É‹≈x.∩⊄∇∪tΑ$s%ÉΘ öθ s)≈ tƒ÷Λä÷ƒ uu‘r&β Î)àMΖä.4’n? tã7πoΨÉi"t/ÏiΒ’În1§‘Í_9 s?#uuρ

ZπtΗôqy‘ôÏiΒÍνÏ‰Ζ ÏãôMuŠ Ïdϑãè sùö/ ä3ø‹ n=tæ$yδθ ßϑä3ãΒ Ì“ ù= çΡr&óΟçFΡr&uρ$oλ m;tβθ èδÌ�≈ x.∩⊄∪

ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρIωöΝà6 è=t↔ ó™ r&Ïµø‹ n=tã»ω$tΒ(÷β Î)y“Ì� ô_ r&�ω Î)’n? tã«!$#4!$tΒ uρO$ tΡr&ÏŠ Í‘$sÜÎ/
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 sيع® سيدنا نو¶ ֲדذ� �لقو�: !ن® !خا
Èيث  للغاية  هائال  مؤملا  عذ�با  عليكم 
2نه يظل ��Aًعا ,مزAَجًر� للنا� على مر 
�لعصو�. ,�لو�ضح !1 ما يوجد o هذ� 
� ال يوجد o قولنا Aجو, ��لتعب* من جد

(عذ�ًبا !ليًما) فقط.
2` كا1  يؤكد `لك  !يضا  �لو�قع   12  ¼
� ,مزAجًر� ًfال يز�� طوفا1 نو¶ ميثل ع,
كا�ثة   Bليو�  �ح يعتf,نه   `2 للنا�، 
 sالl مر,�  �غم  مر,ًِّعا  ,يوًما  هائلة 
قلوֲדم  ,يتملك  ,قوعه،  على  �لسنني 
هو� عظيم ,!`ً� شديد من `كر `لك 

�ليوB �ملخيف.

﴿َفَقاFَ �ْلَمَألُ �لَِّذيَن َكَفُر#� ِمْن َقْوِمِه َما 

�تََّبَعَك   Jََنَر� َ#َما  ِمْثَلَنا  َبَشًر�  �الَّ   Jََنَر�


�Qُِلَنا َباPَ�ِ �لرPِ0َّْ َ#َما َ0َ �الَّ �لَِّذيَن ُهْم 

َنُظنُُّكْم  َبْل  َفْضٍل  ِمْن  َعَلْيَنا  َلُكْم   Vَنَر

(٢٨:Aهو) ﴾ِبَنيQَِكا

:Yلكلما� Zشر
�عتباً��  بالَبَشر  �إلنسا1  ُعبَِّر عن  َبشًر�: 
 sالÉ �لشعر  من   zجلد بظهو� 
�حليو�نا6 �لr عليها �لصوs !, �لشعر 
!, �لوبر. ,�ستو� o لفظ �لبشر �لو�حُد 
﴿!نؤِمُن  تعا0:  فقا�  ,�ملثّنى،  ,�جلمع 

لَبَشَرين﴾، ,ُخصَّ o �لقر1l كلُّ موضع 
بلفظ   zظاهر, جثته  �إلنسا1  من   fعت�

.(6�Aملفر�) لبشر�
!ما !نا فأ�� !1 هذz مصطلحا6 ُتطلق 
(2نساًنا)  فيسمى  �ملختلفة،  على حاالته 
 (Ìبشر), ,!خالقه،  حقيقته   02  �2شا�ً
,(Alميًّا)   ،bلظاهر� هيكله   02 بالنظر 

نظًر� 02 بد�يِة َمنَشِئِه.
بنفسه   �ُ̀� ِمن   ،�َ̀�! >ُع   :FQ�
0
�`يًال،  جعله  َ�`ًال  َ̀له  �َ ِمن   ,! �`�لًة، 
 ��لصو�  zهذ  o ,�أل�`�   .zنتقا� ضّد 
 zمنظر o 1,مبع³ �ملر`,�. ,�أل�`�: �لُد
يقا�: ثو�  ,حاالته كالّر`� ,�لر`يل، 

َ̀� ,�`يل: ,سخ �wbA (�ألقر�). �َ
با�Pَ �لرb! :P0 ظاِهرz من بَد� يبد,، 
,�ملع³  يبد!،  َبد!  ِمن  جعلُه  من  ,منهم 

.b!لر� �,!

�لتفسيـر: 
�ملر�A من قو�م (ما نر�c 2ال بشًر� مثَلنا) 
!نه ال فرR بيننا ,بينك من حيث �ملظهر 
,�لشكل، فكيف 2`1 نعتÍ cfتلًفا عنا 
o �لباطن ,!نك صاحُب حظو� ,jُلفى 
A,ننا  ُ!,تيت  ,!نك  �إل�ي،  �لبال¢   o
 bهللا �لذ� Bقد��6ٍ تستطيع ֲדا ¦ا� كال

ال نسمعه.
�لعصو�  مر  على   wألنبيا�  wعد�! يز�   Â
يث*,1 هذ� �العتر�¹ نفسه، ,حجتهم !1 

�إلنسا1 2منا يفضل على غ*z مبا يكتسب 
Îهدz من علوB ,مها��6، ,لكّن صاحبنا 
 Rفكيف نصد ،�هذ� ِخلٌو من هذz �مليز
غ*  باطنية  بقد��6  علينا   jميتا !نه   1`2
عاAية؟ ,هذ� ما يقوله �ملعا�ضو1 لنو¶: 
لو كنت موهوًبا بقد��6 باطنية خاصة 
 Ðطابع خا  �`  cمظهر يكو1   1!  Bللز
,!1 تكو1 حائًز� على علوB ماAية بشكل 
 zهذ متلك   cنر� ال  ,لكننا   ،bAعا غ* 
قو�  متلك  بأنك  نسّلم  فكيف   ،��مليز

باطنية غ* عاAية.
لقد قّدمو� - j oعمهم - حجًة فلسفية 
نو¶  على  يعرضو1  كانو�  ,لرمبا  قوية، 
 o �¦وها  �هللا  !هل  لبعض  � صوً�� 
تكو1  هكذ�  �نظر  له:  قائلني  Íيلتهم 
كانت  ,لرمبا  تعا0.  �هللا   wنبيا!  zجو,
متاما   ،zجو,,  �,��  �عد �لصو�   zذ�
متاثيل  مع  ��ند,�  عندنا  يصنع  كما 
كبا�هم حيث قّدمو� "غنيش جي"، ,هو 
!حد كبا�هم، o صو�� غريبة جدÌ �ا 
 o لك !1 �لنا�` .zجو,, �,�� �عد
�لزمن �لبد�ئي جًد� ما كانو� ليقتنعو� بأنه 
ميكن !1 يكو1 �لن¥ بشًر� مثلهم شكًال 
,مظهًر�. ,لرمبا كا1 !عد�w نو¶ يرقصو1 
فرًحا ,�بتهاًجا لد� A2الئهم ֲדذz �حلجة، 
,ليس  ,�هية  حجتهم   1! �لو�قع  ,لكن 

.w1 ,�لقيمة من شيjفيها من �لو
Aعًما  !خر�   �خطو  zعد��! يتخذ   ¼
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بقو�م  يعّير,نه  حيث  �لسابقة  حلجتهم 
 ÓَAتبعك 2ال �لذين هم !��`لنا با� cما نر�)
�لر!b! ،(b !نك ِخلو من قوً� خا�قة، 
فأنت بشر مثلنا، ,ليس هذ� فحسب، بل 
12 !تباعك !سو! منا حاًال، فأbّ �نقال� 

ستحققونه !يها �جلها� �أل��`�.
,لقو�م: (,ما نر�c �تّبعك 2ال �لذين هم 
!��`لنا باbَA �لر!b) عد� معا1ٍ نظًر� 02 
 ،(b!لر�  bَAبا) لكلمة  Íتلقة  مدلوال6 

نذكرها فيما يلي:
 2`� كانت (باbA �لر!b) مشتقة من (بد! 
 1! :Aيبد!) ,متعلقة بكلمة (!��`لنا) فاملر�
طّيبـي  يكونو1  �مبا  يانو¶،  !تباعك، 
�لنفو�، ,لكنا جندهم أل,� ,هلة !��`� 
 o مستضعفني، ,لعلنا نر�هم !حسن حاًال
به   Aير�  Bللكال !سلو�  ,هذ�  �ملستقبل. 
�الستنكا� �لشديد. ,`لك كقو� �لبعض 
�للئاB؟  �ن  �مبا   :Bالستفها� صيغة   o
,�ملر�A: لسنا بلئاB !بدÌ. فاملر�A من قو�م 

!نه ال شك o ِخّسة !تباعك ,�`�لتهم.
يبد,)  (بد�  من  مشتقًة  �عتfناها   �`2 !ما 
!´م   Aفاملر� (!��`لنا)  بكلمة  ,متعلقًة 
!��`لنا o مظهرهم A,منا شك، ,ال يبد, 
,�مبا   ،wشي ,مز�ياهم  )اسنهم  من  لنا 
,هذ�  عليها.   Õمّطلع  cنت ,حد! تكو1 

!يضا تعي* ֲדم.
!ما 2`� كانت (باbA �لر!b) متعلقة بفعل 
 wهؤال يتبعك   Â !نه  فاملع³:  (�تبعك) 

 c��A2 A,منا  سطحًيا  �تباعا  2ال  �أل�`�� 
ما  حقيقة   o فكر,�  !´م  ,لو  ر،  ,تبصُّ
�حتقا�  ,هذ�   .cتبعو� ملا  2ليه  تدعوهم 

بشع منهم o حق سيدنا نو¶ �.
!نه  �جلملة ,هو:   zخر �ذl ³ًمع  cهنا,
قد �تبعك هؤالw �تباًعا ظاهرًيا فحسب، 
,Â يؤمنو� بك من صميم قلوֲדم، ,`لك 

طمًعا o بعض �ملنافع �ملاAية. 
نو¶  لسيدنا  �حتقا�هم   o ,يستمر,1 
من  علينا  لكم  نر�  (,ما  فيقولو1: 
بأ1 فيكم  !ننا نسّلم جدًال   b! ..(فضل
ما  �خلفية   6�wلكفا�, �لباطنة  �ملز�يا  من 
!كَسَبكم هذz �حلظو� عند �بكم، ,لكن 
تتمتعو�   1! بكم  !ما كا1 حريًّا  !خِبر,نا 
 bلذ� أل1   ،Rخا� بشكل   zجلا�, بالعز 
غالًبا  يصبح  خاصة  مبز�يا  !قر�نه   Rيفو
من  علينا  لكم  نر�  ال  ,لكنا  عليهم، 

شرs ,ال غلبة.
2ليها (بل  لو�  �لr توصَّ �لنتيجة  ¼ `كر,� 
متاًما  ,�ثقو1  !ننا   b! كا`بني)..  نظنكم 
!نكم كا`بو1، 2` ال Aليَل على �Aعائكم 
فّضلكم  قد  �هللا   1!, �حلق  !هل  بأنكم 

علينا.
zٍl، لقد Aََ!َ� !هل �لدنيا منذ �لقدB على !1 
�بتدعوها  مبقاييس   wألنبيا�  Rصد يقيسو� 
بأنفسهم، ,حينما ال Ãد,´م - j oعمهم 
- صاAقني Ãلسو1 هاAئي �لبا� مطمئنني، 
بد,1  قد �Aسو� Aعو�هم  !´م  منهم  ظًنا 
!b تعصب ,,جد,ها باطلة. ,بالرغم مما 
حققه �إلنسا1 من تقدB مذهل، ,بالرغم 
 wنبيا! من  �لضخم   Aلعد� هذ�   wيn من 
�إلنسا1   1! 2ال  �لنا�  �د�ية   Bلكر�� �هللا 
 Bكال  Rصد لقيا�  �آل1   02 يستعد  ال 
�ذ�  �هللا  ,ضعها   rل� باملعاي*  ,�سله  �هللا 
�لغر¹، ,2منا يريد !1 يقيس صدقهم  مبا 
�خترعه من عند نفسه من مقاييس �jئفة. 
فكيف ميكن !1 يهتدb 02 �حلق ,�لصو�� 

ֲדذz �لعقلية؟ كال، ¼ كال.

َعَلى  ُكْنُت   -ْ�ِ 
0َْيُتْم َ0َ َقْو1ِ  َيا   Fََقا﴿

ِعْنِدِ_  ِمْن  
ْحَمًة َ َ#aَتاِني  
بِّي َ ِمْن  َبيَِّنٍة 

َلَها  َ#0َْنُتْم  0َُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم  َيْت  َفُعمِّ

(٢٩ :Aهو) ﴾-َُهو
َكاِ

إال أن اإلنسان ال يستعد إe اآلن لقياس صدق كالم اهللا 
ورسله باملعاي� الh وضعها اهللا Cذا الغرض، وإمنا يريد أن 
يقيس صدقهم  مبا اخjعه من عند نفسه من مقاييس زائفة.
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:Yلكلما� Zشر
!,َجَبه  ,�لعمل:  �ملاَ�  فالنا   Bَلَز! ُنلز1: 

عليه (�ألقر�)

�لتفسيـر: 
,لو   - �فتِرضو�  ملعا�ضيه:  نو¶  يقو�   
�هللا  من  تلقيُت  بالفعل  !ن®   - للحظة 
 bعو�A  Rصد على  ,�لبينا6  �ل�fهَني 
 ¼ منه،  عظيمة  بر�ٍة   ×�  ® ,َخصَّ
علي  نزلت  قد  �لبينا6   zهذ  1! لنفتر¹ 
,لذلك   Bإلֲדا�, �لغمو¹  «يطه  نز,ًال 
كيف  فأخِبر,?  ��يتها،  تستطيعو1  ال 
�للهم  تفهموها،   �2`1 ح لكم  نشرحها 
بد  ال   `2 بأنفسكم.  فيها  تتدبر,�   1! 2ال 
لإلنسا1 - إلc��A حقيقة ما - !1 ُيعمل 
فيها فكرz ,يتدبرها بأسلو� يساعدz على 
تفهُّمها، ,لكنكم ترفضو´ا ِمن !,� ,هلة 
كا�هني ح� �إلصغاw 2ليها، فَأنَّى لكم !1 
�للهم 2ال !1 ُتجَبر,� على  تفهموها 2`1، 

`لك جÌf، ,هذ� لن نفعله معكم !بًد�.
12 هذz �آلية ִדدB نظرية �إلكر�o z �لدين 
!حد    zكر  �`2 !نه  تبني   `2 !ساسها،  من 
عقيد�  ما فال ميكن 2كر�هه على فهمها 
,�عتناقها. كما ·fنا �آلية !1 �لذb ينظر 
02 !مـر مـا نظرَ� كـر�هـٍة بدًال من 
كنهـه  ,معـرفة  لفحصه  يسـعى   1!
 02 �لوصو�   من  )ر,ًما  يبقى  فـإنه 
�حلق. لذ� Ãب على من يبحث عن �حلق 

 Aئما ,يتعو�A 1 يطّهر قلبه من �لتعّصب!
.RAعلى �لبحث �لصا

 -ْ�ِ َماًال  َعَلْيِه  0َْسَأُلُكْم  َال  َقْو1ِ  ﴿َ#َيا 

�الَّ َعَلى �هللا َ#َما 0ََنا ِبَطاِ
ِ� �لَِّذيَن ِ Pَ0َْجِر


�ُكْم َ0َ َ#َلِكنِّي  
بِِّهْم َ ُمَالُقو  �نَُّهْم ِ aَمُنو� 

(٣٠:Aهو) ﴾-ََقْوًما َتْجَهُلو

:Yلكلما� Zشر
 zبَعَد!  b! zAَطَر �لفاعل من  طاِ
�: �سم 

(�ألقر�)

هذz - أل1 !قوB باالفتر�w !صًال؟
�ملعترضني: صحيح  �مبا يقو� هنا بعض 
!1 نوًحا Â يطلب منهم !b ما�، ,لكنه 
,ما  عليهم،  �لتسلط  بذلك  يريد  كا1 

!كثر ما يكذ� �لنا� طمعo Õ �حلكم!
أل1  باطل،  �العتر�¹  هذ�   1! �لو�قع 
!كثر  يكونو1    Bلسال� عليهم  �هللا   wنبيا!
به ,!سَبَقهم 02  يأمر,1  �لنا� عمًال مبا 
ُتعد   1! ميكن  فال   1`2 2ليه،  يدعو1  ما 
بد  ال  كا1   �`2, ُحكًما.   zهذ حالتهم 
 BٍAمن تسميتها حكومة فإ´ا حكومُة خا
 02 صاحبها  ُيعز�   1! ميكن  ,ال  فقط، 

كما �oنـا اآلية أن الذي ينظـر إe أمـر مـا نظرَة 
كـراهــٍة بدًال من أن يســعى لفحصـه ومعـرفة 
كنهـه فـإنـه يبقى 4روًما من الوصـول  إe احلق. 

:kلتفسـ�
  بعد !1 ,صفهم نوٌ¶ � مبا هم فيه من 
تعصب ,عناA بد! �آل1 بتfئة ساحته مما 
 bبأ Bبه، فقا�: 12 �لعاقل ال يقو zִדمو�
عمل 2ال �دs ,غاية. فإ`� كنت -كما 
فهل  تعا0  �هللا  على  مفترًيا   - تزعمو1 
تر,1 !ن® !كسب من هذ� �لكالB �ملفتر� 
 Ìمنفعة شخصية؟ 2نكم تعلمو1 جيد b!
!ن® ال !طالبكم بأb مقابل !, !جر على 
�لد�عي - ,�حلا�  فما  2ليه،  !Aعوكم  ما 

�جلشع ,�لطمع.
!خذ  2ليه  ُنِسب  مما  نفسه  بّر!   1! ,بعد 
2´م  (!,ال)  فقا�:  !تباعه  ساحة  تfئة   o
�لظاهر فال «ق   o × منو�l قد  �Aمو�  ما 
�لشبها6  على   wًبنا !طرAهم   1! !بًد�   Ø
!طالب  ال  Aمت  ما  ,(ثانيا)  ,�لوسا,�. 
!حًد� بأb !جٍر، سو�w عندb �لثرb ,�لفق*، 
فلما`� !طرAهم لفقرهم. 12 �إلميا1 هو !هم 
شيw عندb ,هم !هل �إلميا1، ,حيث 2´م 
!قيم  فال   bنظر  o قيمة   �` !مًر�  ميلكو1 
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.Bًنا بأ´م !��`� �لقوj, لقولكم
 zصّدقو !تباعه  بأ1  !يًضا   z,عّير كما 
بأفو�ههم ال بقلوֲדم، فرAّ عليهم: 2ن® ال 
!�يد منهم !جًر�، كذلك هم ال يتلقو1 
«ق  فكيف  2ميا´م،  على  مقابًال  م® 
2´م  هذ�.  2ميا´م   o !شك   1!  Ì`2  Ø
�لغيب،   Âعا ,هو  �هللا،  فضل  ينشد,1 
 .Bأليا� من   Bيو  o !مامه  ماثلو1  ,2´م 
فمن كا1 صاAًقا o 2ميانه ظفر بلقاw �هللا 
 zفأمر �إلميا1  �jئف  كا1  ,من  ,ُقربه، 
مالئمة.  معاملة  سيعامله   bلذ� �هللا  بيد 
فال حاجة Ø !1 !ُقحم نفسي فيما بني 

�لعبد ,خالقه.
,�العتر�¹ �لثالث �لذb !ثا�,z عليه هو 
قو�م 2ننا ال نر� لكم علينا من فضل، 
 ،Bقز�!, Bبل نظنكم كا`بني، ,!نكم لئا
قوًما  !��كم  (,لك®  بقوله  عليهم   Aفر
مستعدين  لستم  !نكم   b! جتهلو1).. 
تعرفو1  2نكم  �لو�قع.  �ألمر  لقبو� 
من  ,!صحا×  !نا  كنت   �`2 ما  جيًد� 
`,b �ألخالR �لفاضلة !B !ننا من !هل 
�لر`�ئل، ,2نكم تعلمو1 يقيًنا ما 2`� كّنا 
صاAقني o حديثنا !B كا`بني، ,لكنكم 
بسبب  �لو�قع  ,تتجاهلو1  �حلق  ·فو1 

.Aلعنا�, ��لعد�,
من  كل   1!  ��ملستمر �هللا  سنة  ملن  2نه 
 zعو�A هللا نبًيا تكو1 حياته قبل� zصطفا�
�لكذ�  عن   �بعيد متاًما   �طاهر  �حيا

,�لريبة، ,ليس سيدنا نو¶ �  مبستث³ 
فقد  ,لذلك  �لكلية،   ��لقاعد  zهذ من 
نفسه  �لدليل  هذ�  �لكفا�   على  عر¹ 
على  شاهد,1  بأنفسكم  2نكم  قائال: 
شك  فال   ،bعو�A قبل   rمان!, صدقي 
 wالفتر��, بالكذ�  �آل1  ترمون®  !نكم 

.wًظلًما ,عد�
,قد !شا� بقوله ﴿2´م مالقو �ֲדم﴾ 02 
!مر هاl Bخر، حيث قا�: 2نكم تزعمو1 
,لك®  عليكم،  ألتباعي  فضل  ال  !نه 
!´م   �wلوّضا� ,جوههم  بر�ية  !حس 
يزA�A,1 باستمر�� تقّرًبا ,حظو� لد� �هللا 
!نتم فبما !نكم )ر,مو1  !ما  عز ,جل. 
من �ملعرفة �لر,حانية فإنكم ال َتر,1 !نو�� 
�إلمياo 1 ,جوههم فتقولو1 ﴿,ما نر� 
لكم علينا من فضل﴾، o حني !1 �هللا 
ال يز�� يشملهم بفضله ,يشّرفهم بقربه. 
,Â �`2 تلمسو� lثا� �لفضل فيهم فالذنب 

`نبكم !نتم.
 sلغ¥ ال ير� �لفضل ,�لشر� R12 �ملخلو
2ال o �ألشياw �ملاAية، ,لكن !هل �هللا ير,1 
�لشرs �حلقيقي فيما ير�z �هللا هو فضًال 

,شرًفا. فكا1 سيدنا نو¶ ينظر ,يفر¶ مبا 
,لكن  تعا0،  �هللا  قر�  من  !تباعه  «ققه 
�لكفا� كانو� ينظر,1 02 طعامهم �لبسيط 
بني  �لشاسع  �لبو1  ,هذ�  �لبالية،  ,!¦ا�م 
 02 ليوصل  كا1  ما  هاتني  �لنظر   rجه,
بني   Rلفا�� جند  ,لذلك   ،�,�حد نتيجة 
فكا1  ,�أل�¹.   wلسما� بني  كما  �لر!يني 
بينما  مهانني،   �`��! ير�هم  �لفريقني  !حد 

ير�هم �لفريق �آلخر !شر�ًفا مكرمني.
,قد يكو1 قو� نو¶ ﴿,لك® !��كم قوما 
جتهلوA ﴾1حًضا لزعمهم: بأ1 !صحابك 
Â يؤمنو� بك 2ال o �لظاهر، فأشا� بقوله 
من  يبذلونه  !صحابه  كا1  ما   02 هذ� 
�لن¥  تصديق   1! `لك   .Bجسا تضحيا6 
هو  بل  هني،  بأمر  ليس   zعو�A بد�ية   o
يوجه   zجند ,لذلك  �لنا�.   o �لقفز  مبثابة 
�للوB 02 �لكفا� ,يقو�: !ال تر,1 02 ما 
فما  إلميا´م.  باهظ  Ùن  من  !تباعي  يبذله 
�لثبا6  هذ�  منهم  تر,1   `2  wًغبا !شدَّكم 
,�لصموA ,�لفد�w ,�إلخالÐ ,تظنو1 !نه 
 o يؤمنـو� 2ال Â تظاهر كـا`� ,!´م

�لظاهر.

 V ال يـرى الفضـل والشـرف إال wإن اخمللـوق الغـ
األشـياء املاديـة، ولكـن أهـل اهللا يـرون الشـرف 
وشـرًفا. فضـًال  هـو  اهللا  يـراه  فيمـا  احلقيقـي 
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

ْدRَ َيْهِدb 2َِلى �ْلِبـرِّ َ,12َِّ �ْلِبرَّ َيْهِدb 2َِلى   َعـْن !َِبي َ,�ِئـٍل َعْن َعْبِد �هللا � َعْن �لنَِّبيِّ � َقـاَ�: 12َِّ �لصِّ
 bى �ْلُفُجوِ� َ,12َِّ �ْلُفُجوَ� َيْهِد يًقا. َ,12َِّ �ْلَكِذَ� َيْهِدb 2ِلـَ �ْلَجنَّـِة َ,12َِّ �لرَُّجَل لََيْصـُدRُ َحتَّى َيُكو1َ ِصدِّ
(�Aكتا� �أل ،bصحيح �لبخـا�) .ًبا� ى �لنَّـاِ� َ,12َِّ �لرَُّجَل لََيْكـِذُ� َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنـَد �هللا َكذَّ 2ِلـَ
 

َعـْن َعْبـِد �هللا ْبِن َعْمـٍر, َ�ِضـَي �هللا َعْنُهَما َعـْن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: �ْلُمْسـلُِم َمْن َسـِلَم �ْلُمْسـِلُمو1َ 
ِمـْن ِلَسـاِنِه َ,َيـِدzِ َ,�ْلُمَهاِجُر َمـْن َهَجَر َما َنَهـى �هللا َعْنـُه. (صحيح �لبخا�b، كتـا� �إلميا1)

َعـْن َعْبـِد �هللا ْبـِن َعْمـٍر, َ!1َّ �لنَِّبـيَّ � َقـاَ�: َ!ْ�َبٌع َمـْن ُكـنَّ ِفيـِه َكا1َ ُمَناِفًقا َخاِلًصـا َ,َمْن 
 �َ̀ َ̀� �ْ�ُتِمَن َخـا1َ َ,2ِ َكاَنـْت ِفيـِه َخْصَلـٌة ِمْنُهنَّ َكاَنـْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمـْن �لنَِّفاRِ َحتَّـى َيَدَعَهـا. 2ِ
َ̀� َخاَصـَم َفَجـَر. (صحيـح �لبخـا�b، كتـا� �إلميا1) َ̀� َعاَهـَد َغـَدَ� َ,2ِ َ� َكـَذَ� َ,2ِ َحـدَّ

 Rُْد َعـْن !َِبي ُهَرْيَرَ� َ!1َّ َ�ُسـوَ� �هللا � َقاَ�: َال َيْجَتِمُع �ِإلميَا1ُ َ,�ْلُكْفُر ِفي َقْلـبِ �ْمِرÓٍ َ,َال َيْجَتِمُع �لصِّ
َ,�ْلَكِذُ� َجِميًعا َ,َال َتْجَتِمُع �ْلِخَياَنُة َ,�ْألََماَنُة َجِميًعا. (مسند !�د بن حنبل، كتا� باقى مسند �ملكثرين)
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

 o Aَال �ستبعا, ،�Aلعا� Rِقد ُ,لد� على طريق َخْر Ú», من عقائدنا !1 عيسى#
�. ,قد >ع �هللا تلك �لقصتني o سو�� ,�حد�، ليكو1 �لقصُة �أل,0 Aلوال� zهذ
على �لقصة �ألخر� كالشاهد�. ,�بتد! ِمن «Ú ,خَتم على �بن مرمي، لينُقل َ!ْمَر 

� من !صغر 02 !عظم.Aلعا� Rخر
,!ما سّر هذ� �َخللق Ú» o ,عيسى فهو !1 �هللا !��A من خلقهما lية عظمى. 
!عماَلهم  �خلبث  ,�لسد�A, ،Aخل   Aالقتصا� تركو� طريق  قد  كانو�   Aليهو� فإ1 
 wألبريا� ,قتلو�  �لنبيني   �,َ̀ l,  ،Aلفسا� قلوֲדم كل  ,فسد6  ,!خالقهم  ,!قو��م 
بغ* حق بالعناA�j, ،A,� فسقا ,ظلما ,ما باَلو� َبْطَش �ّ� �لعباA. فر!� �هللا !1 
قلوֲדم �سو6Aّ، ,!1 طبايعهم قَسْت، ,!1 �لغاسق قد ,َقب، ,َ,ْجَه �لـمهّجة 
 �,j,مس، !, طريق طامس. ,جا�A قد �نتَقب. ,فسد6 �لتصّو��6 كأ´ا ليل
�حلد,A، ,نسو� �ملعبوA، ,تسّو�,� �جلد��1، ,نسو� �لدّيا1. ,كانو� ما بقي فيهم 
�جنذمت   B,ألطو��، ,صا�,� كمجذ� ,ُيصِلح  �حلق   bُير, �لِعثا�،  ُيؤمنهم  نو� 
!عضا�z، ,ُكِرz�ُ�,�ُ zَ. فإ`� lلْت حالتهم 02 هذz �آلثا�، لعنهم �هللا ,غضب على 
تلك �ألشر��، ,!��A !1 يسلب من جرثومتهم نعمَة �لنبو�، ,يضر� عليهم �لذلة، 
�لنبو� لو كانت باقية o جرثومتهم، لكانت  ,ينـز� منهم عالمة �لعز�. فإ1 
 �كافية لعّزִדم، ,َلَما !مكَن معه !1 يشا� 02 `لّتهم. ,لو ختم �هللا سلسلة �لنبو
�لعامة على عيسى، ملا نقص من فخر �ليهوA شيw كما ال �فى، ,لو قّد� �هللا 
�جو� عيسى �لذb هو من �ليهوA، لرجع �لعّز� 02 تلك �لقوB ,لنسخ !مر �لذلة، 

فما بقي لليهود بعدهما للفخر َمطَرٌح،
 وال للتك� َمسَرٌح
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�Aبرهم،  يقطع   1! �هللا   Aفأ��  .Aملعبو� �هللا  ,لبطل حكم 
,Ãيح بنيا´م، ,ُيحِكم `لّتهم ,خذال´م. فأ,ُ� ما فعل 
 .�Aملجر� �� هو خلق عيسى من غ* !� بالقد�Aإل��� zذ�
فكا1 عيسى �2هاًصا لنبينا ,َعَلًما لنقل �لنبو�، مبا Â يكن 
من جهة �أل� من �لسلسلة �إلسر�ئيلية. ,!ما «Ú فكا1 
Aليال Íفيا على �النتقا�، فإÚ» 1 ما توّلد من �لقو� 
�لفّعا�. فما بقي  �لبشرية، بل من قد�� �هللا  �إلسر�ئيلية 
لليهوA بعدÛا للفخر َمطَرٌ¶، ,ال للتكf َمسَرٌ¶. ,كا1 
,يسّكن  �لتصلَف  ,ينّقص  �ِحلجاَ¡،  �هللا  ليقطع  كذلك 

�لَعجاَ¡. 
لك نقل �لنبو� من ,لد 2سر�ئيل 02 2¦اعيل، ,!نعم  ¼ بعد̀ 
�هللا على نبينا )مد ,صَرs عن �ليهوA �لوحَي ,ج�fئيَل. 
 Aّال ير, ،Aن¥ من �ليهو zال يبعث بعد wفهو خامت �ألنبيا
�لعّز� �ملسلوبة 2ليهم، ,هذ� ,عد من �هللا �لوA,A. ,كذلك 
ُكتب o �لتو��� ,�إلجنيل ,�لقر1l، فكيف يرجع عيسى، 
فقد حَبسه >يُع كتب �هللا �لديّا1؟ ,12 كا1 ��جعا قبل 
!نه يكِذ� 2` ُيسأ�  �لقيامة.. فال بد من !1 نقبل   Bيو
ْر o قوله تعا0: ﴿,2` قا� �هللا  عن �ألّمة o �حلضر�، ففكِّ
 o ْر يا عيسى �بن مرمي !!نت قلَت للنا�...﴾ * ¼ َفكِّ
جو�به، !َصَدB! Rَ كَذ� بناw على jعم قوB يرجعونه ِمن 
,سو�ِ� �خلّنا�؟ فإنه 12 كا1 حقا !1 يرجع عيسى قبل 
�لنصا��  يوB �حلشر ,�لقياB، ,يكِسر �لصليب ,ُيدخل 
 rفكيف يقو� 2? ما !علم ما صنعْت !ّم ،Bإلسال� o
بعد �فعي 02 �لسماw؟ ,كيف يصح منه هذ� �لقو� مع 
 ،w�fلنصا�� بعد �جوعه 02 �لغ� cنه �ّطلـع على ِشر!
,�طلع على �·ا`هم 2ياz ,!مَّه 2لـَهِني من �ألهو�w؟ فما 

هذ� �إلنكا� عند سؤ�� حضر� �لكfياw 2ال كذبا فاحشا 
,ترc �حلياw. ,�لعجب !نه كيف ال يستحي من �لكذ� 
�لعظيم، ,يكِذ� بني يدb �خلب* �لعليم! مع !نه قد �جع 
02 �لدنيا ,قَتل �لنصا�� ,كسر �لصليب ,قتل �خلنـزير 
باُحلساB �حلسيم. ,ما كا1 مَكث ساعة كغريب ميّر من 
�لصميم، بل   Bبالعز يفتش  بأ�¹ٍ غَ* مقيم، ,ال   ¹ٍ�!
,!Aخلهم  ,!َسرهم  ,قَتلهم  سنة،  !�بعني   02 فيهم  لبث 
جo �f �لصر�¢ �ملستقيم. ¼ يقو�: ال !علم ما صنعو� 

.bبعد
فالعجب كل �لعجب من هذ� �ملسيح ,كذِبه �لصريح! 
�لعقا�،  سو¢  ,ال  �حلسا�   Bيو  sا� ال  بأنه  !نؤمن 
بز,�  �لنا�، ,يرضى  jََمُع  يعافه  ,يكذ� كذبا فاحشا 
يأَنف منه �أل��`ُ� �مللّوثو1 باألAنا�؟ !Ãّوj �لعقل o شأ1 
 �!�, ،w02 �لسما Aن¥ !نه �جع 02 �لدنيا بعد �لصعو
 ،wقومه �لنصا�� ,ِشركهم ,تثليثهم بعينيه من غ* �خلفا
¼ !نكر !ماB �به هذz �لقصة، ,قا�: ما �جعت 02 �لدنيا 
 wلسما�  02 ُ�فعُت  ُمْذ  قومي  باُ�  ما  !علم  ,ال  �لدنّية، 
 bمن هذ� �لكذ� �لذ fكذ� !ك b! �,لثانية؟ فانظر�
يرتكبه �ملسيح !ماB عني �هللا o يوB �حلسا� ,�ملسألة، ,ال 

�اs حضرَ� ��ِّ �لعز�؟
 w1 نـز,َ� �ملسيح من �لسماlفاحلاصل !نه ملا مَنع �لقر
ً̀� من غ* شك !1  o �آلية �لr هي قطعية �لداللة، َتعيََّن 2
�ملسيح �ملوعوA ليس من �ليهوA بل من هذz �ألمة. ,كيف 
 �,12 �ليهوA ضربت عليهم �لذلة؟ فهم ال يستحقو1 �لعز
عيسى  �جو�  خيا�   1! فاعلمو�  �ألبدية.  �لعقوبة  بعد 

يشابه jبًد�، ,!1 )بو� �لقر1l ال يرجع !بد�. 

(مو�هب �لر�ن، Ð ٥٦-٦٠، �لطبعة �أل,0، بريطانيا ٢٠٠٦)

  ً

١١٧ :�* �ملائد
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حيا� محمد � (١٢)١٢

12 حيا� ن¥ �إلسالB � كتا� مفتو¶ كلما Èثت b! o جزw منه جتد فيه تفاصيل 
تث* �الهتماB ,·لب �للب. ,Â «د� !1 مت تسجيل ,قائع حيا� ن¥ !, حيا� َمعلم lخر 
تسجيًال Aقيًقا ,متاًحا للد��سني، مثل حيا� �لرسو� �لعظيم �. ,صحيح !1 هذz �لغز��� o �حلقائق 
,�ملر,يا6 �ملدّ,نة، قد !عطت �لنقاA �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، ,لكن من �لصحيح !يًضا !نه حني 
تتم ��Aسة �النتقا6�A بعناية، ,يتم �لرA �حلاسم عليها، فإ1 ما تث*z فينا حيا� �لرسو� � من �إلميا1 

,�حلب �لغامر ,�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� !b شخص lخر.

 o لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، ,لكنها ال تفلح� sال يعر rلغامضة �ل� � 12 �حليا
 ،�بث �إلقنا� ,��j �لثقة o قلو� من يتبع !صحاֲדا. 2` تظل صعوبا6 �لغمو¹، ,ظلما6 �حل*
,خيبة �ألمل، قابعة o �لقلو�. ,لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ,نة، مثل حيا� �لرسو� �، تث* 
فينا �لتأمل �لعميق ,من ¼ تثّبت �القتنا�. ,عندما يتم تصفية �حلسابا6 �خلاطئة لالنتقا6�A ,�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق ,تسليط �ألضو�w عليها، فمن �ملحتم !1 جتذ� حيا� �لرسو� � منَّا كل 

حب ,2عجا� ,تقدير، ,تث* فينا كل 2عز�j ,2كبا� ,توق*، بشكل كامل ,�Aئم ,02 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�Ó !هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذ� ستطالعه عf حلقاo 6 هذz �لز�,ية. 
,�جلدير بالذكر o هذ� �ملقاB !نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�1j حليا� كحيا� �لرسو� 
�، �لr كانت ,�ضحة كالكتا� �ملفتو¶، ,شديد� �لثر�w مبا حتتويه من ,قائع ,مو�قف ,!حد��. 
,قد !عطى �ملؤلف ملحة، ,لكن ح� هذz �للمحة �ا ,1j ,ثقل. حيث !نه � كا1 ميا�� ما يعظ 
به، ,كا1 يعظ مبا كا1 ميا�سه؛ ,2`� عرفته فقد عرفت �لقر1l �ملجيد، ,2`� عرفت �لقر1l �ملجيد 

فيمكنك !1 تتعّرs عليه.

لقد حصل شرs نقل هذ� �لكتا� 02 لغة �لضاA لألستا` �لفاضل فتحي عبد �لسالB ,��جعه ثلة 

من !بناw �جلماعة �ملتضلعني o �للغة ,�لدين.

 حضر� مر�� بشk �لدين qمو� p0د �

� bملهد� Bإلما� ��خلليفة �لثا? حلضر

متفّرقة   Y�sعتد��# هجو1 
للكافرين

 Rخلند� معركة  من  �ألحز��   Aعا
 Â ,لكن  )بطني،  منكسرين 
على  بعد  قد�ִדم  فقد,�  قد  يكونو� 
ֲדم،   àلتحّر�, �ملسلمني  مضايقة 
!´م  2ال  منكسرين  كانو�  !´م  فمع 
!غلبية  �jلو�  !´م ال  يد�كو1  كانو� 
يستطيعو1  كانو�  ,قد   .�ُمَسيطر
�ملسلمني،   Aألفر��  Aضطها� بسهولة 
,لقد  ,يقتلو´م.  يضربو´م  فكانو� 
2حساسهم  عن  �لتنفيس   �,A��!
 6�wإلسا� zملسلمني ֲדذ� Bبالعجز !ما
على  صّبوها   rل�  6�Aالضطها�,
�ألفر�A هنا ,هناc. ,بعد مر,� ,قت 
��حو�   ،Rخلند� معركة  على  قص* 
يعتد,1 على �ملسلمني حو� �ملدينة، 
فأغا� �جا� من فز��� يركبو1 �إلبل 
,ساقو�  �ملدينة،  قر�  مسلم  على 
�إلبل �لr ,جد,ها ترَعى o �ملكا1، 
,صحبو� معهم �مر!� !س*� ,�نطلقو� 
لنفسها   ��ملر! ,�حتالت  بالغنيمة. 
,متكنت من ��ر,�، ,لكن �جا� 
من   Aبعد �لفر��   o جنحو�   �فز��
قاB �جا�  �إلبل. ,بعد `لك بشهر 
جهة  من   Bبا�جو غطفا1  قبيلة  من 
�لشما� o )ا,لة لسلب قطعا1 2بل 
�ملسلمني. ,!�سل �لرسو� � )مد 

بشائر النصر املبني 
تتولد بعد صلح احلديبية
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من  ��كبني   �عشر مع  مسلمة  بن 
!صحابه لالستطال� ,حلماية قطعا1 
�ملاشية، ,لكن �لعدّ, كمن �م على 
قاتًال  هجوًما  ,ها>هم  �لطريق 
,تركهم >يًعا صرعى 2ال )مد بن 
مسلمة �لذb سقط مغمى عليه، ¼ 
 Aعا,  zقو�, نفسه  ,�ستجمع   Rفا!

02 �سو� �هللا  ليخzf مبا حد�.
قالئل،   Bبأيا �حلاAثة   zهذ ,بعد 
هوجم مبعو� من �سو� �هللا  02 
,كا1   ،zسرقو,  B,لر� عاصمة 
 .Bجذ� قبيلة  من  �جا�  �لفاعلو1 
 �فز�� بنو  هاجم  بشهر  `لك  ,بعد 
>ة،  بغنائم  ,فّر,�  للمسلمني  قافلة 
 02 �لد�فع  يكو1  !ال  �ملحتمل  ,من 
فبنو  �لدي®،   wلعد�� هو   Bجو�� هذ� 
 Rلطر� قطا�  قبيلة من  فز��� كانو� 

�ملتمّرسني بأعما� �لقتل ,�لسلب.
�ملحّر¹  ,هم   ،fخي  Aيهو !ما 
�ألساسي على معركة �خلندR، فقد 
للهزمية   Bالنتقا� على   Bلعز� عقد,� 
 zهذ  o ֲדم  حلقت   rل� �لساحقة 
مضا��  خال�  فجاسو�  �ملوقعة، 
على  يث*,´م  �لعربية  �لقبائل 
 àجليو�  Aقو�  02 ,��حو�   ،Bإلسال�
)ا�بة  على  «ّرضو´م  �لر,مانية 
فشل   1! بعد  ,هكذ�  �ملسلمني. 
 j2حر� o ִדمAملشركو1 �لعر� ,قا�

على  �ملباشر   Bبا�جو حاسم  جنا¶ 
 Aملسلمني، ��حو� يتآمر,1 مع �ليهو�
ال  جحيًما  �ملسلمني   �حيا ليجعلو� 

.Rيطا
�للحظة   zهذ ��لرسو� � ح كا1 
 Aإلعد�� !جل  من   zمر! ,يدبر  Ãهز 
`لك   bAيؤ فقد  حا¦ة،  ملعركة 
,ينتهي   ،Bلسال� طلب   02 بالعر� 

بذلك �لصر�� o �جلزير� �لعربية.

 t مكة u�
سوF �هللا  �  v#خر
0لف #xسمائة من 0صحابه

 Bلرسو� � خال� تلك �أليا�  �!�
كما  �ملجيد   1lلقر� `كرها  ��يا 

يلي: 
﴿َلَقْد َصَدRَ �هللا َ�ُسوَلُه �لرُّْ�َيا ِباْلَحقِّ 
لََتْدُخُلنَّ �ْلَمْسِجَد �ْلَحَر�Bَ 1ْ2ِ َشاwَ �هللا 
ِريَن  َ,ُمَقصِّ wُ�ُ,َسُكْم  ُمَحلِِّقَني  lِمِنَني 
ال َتَخاُفو1َ َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُمو� َفَجَعَل 
َِ̀لَك َفْتًحا َقِريًبا﴾ (�لفتح:   1ِ,Aُ ِمْن

(٢٨
,يع® هذ� !1 �هللا  عز ,جل قضى 
 Bحلر�� �ملسجد  �ملسلمو1  يدخل   1!
حليًقا  منهم  �لبعض  فيكو1   ،Bبسال
(�لعالمة   zشعر مقّصًر�  ,�لبعض 
,ال  ,�ملعتمرين)  للحجيج  �خلا�جية 
 Â غ* !1 �ملسلمني .sينتاֲדم �خلو
كيف  �لتحديد  ,جه  على  يعلمو� 
يتم هذ�. ,باإلضافة 02 `لك، فقبل 
 o ملسلمو1 شعائر �حلج� bAّ1 يؤ!
�م  Ãعل   1! سبحانه  قضى   ،Bسال

نصًر� قريًبا.
بالنصر  تنبئ  �لكرمية  �آلية  كانت 
مس*هم  ,هو  للمسلمني،  �ملبني 
 Bحلر�� �لبلد  ,فتح  مكة،   02 �آلمن 
,لكن  �لسال¶.   Bستخد�� بد,1 
!´ا  على  �لر�يا  فهم   � �لرسو� 
 zمن فو� Bمر من �هللا  تعا0 !1 يقو!
,قد  بالكعبة.   sليطو �ملسلمني  مع 
صا� هذ� �خلطأ o تفس* �لر�يا هو 

معركة  على  األساسي  احملّرض  وهم  خي�،  يهود  أما 
اخلندق، فقد عقدوا العزم على االنتقام للهزمية الساحقة 
الh حلقت بهم V هذه املوقعة، فجاسوا خالل مضارب 
القبائل العربية يث�ونهم على اإلسالم، وراحوا إe قواد 
اجليوش الرومانية �ّرضونهم على 4اربة املسلمني. 
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�لفرصة �لr ֲדا سيمنح �هللا  
�لقريب  �لنصر  �ملسلمني 

�ملوعوo A �لر�يا.
�لرسو�  خطط  ,هكذ� 
�لكعبة،   02 للمس*   �
�ا   z*تفس, �لر�يا  فأعلن 
منهم  ,طلب  للمسلمني، 
,!خfهم  �الستعد�A؛ 
!جل  من  سيذهبو1  !´م 
�لكعبة  حو�   sلطو��
!جل  من  ,ليس  فقط، 
�لعد,.  مع  �شتباكا6  !ية 
شهر   o خرجو�  ,!خً*� 
 Bعا  -  (١) /شبا¢  ف�fير 
فكانو�  ميالAية،   ٦٢٨
حا¡   (٢) ,âسمائة  !لًفا 
 ،� �لرسو�  يقوAهم 
�حلة   o سبيلهم  ,�·ذ,� 
على  يتقدمهم  مكة،   02
مسافة منهم حر� ��كب 
من  يتكّو1  لالستطال�، 

عشرين �جًال لينذ�هم 2`� 
ترّبص ֲדم �لعدّ, ليباغتهم 

.Bبا�جو
مكة  !هل  يلبث   Â,
 zهذ بأخبا�  علمو�   1!
 sلطو�� كا1  �لقافلة. 
للعر�  عامًّا  بالكعبة حقًّا 
�لتقاليد،  !�سته  حسبما 
,لن يكو1 من �لالئق على 
�لعر�  ينكر   1!  Rإلطال�
�ملسلمني،  على  �حلق  هذ� 
!علنو� بشكل  خاصة ,قد 
من  غايتهم   1! ,�ضح 
يطوفو�   1!  zهذ مس*ִדم 
,مَنع  2ال،  ليس  بالكعبة 
�لرسو� � كل مظهر من 
 ،��لقو �ستعر�¹  مظاهر 
فال تنا�j ,ال جد�� ,ال 
!ية مطالبا6. ,على �لرغم 
مكة  !هل  فإ1  `لك  من 
لو  كما  يستعد,1  بد!,� 

نز�ًعا مسلًحا،  كا1 �ألمر 
على  �لدفاعا6  ,نصبو� 
مكة،  جو�نب  كل 
�لقـبائل  ,�ستصـرخو� 
,بد,�  للعو1،  �ملحيطة 

مصممني على �لقتا�.
 � �لرسو�  بلغ  ,عندما 
مكة،  من  قريًبا  مكاًنا 
!عد6  قد  قريًشا   1! علم 
 Aجلو ,��تد,�  للقتا�، 
معهم  ,صحبو�  �لنمو�، 
�لنساw ,�ألطفا�، ,!قسمو� 
!ال  !كيد   Bعز  o باهللا  
ميّر,1  �ملسلمني  يدعو� 
 wتد��� ,كا1  مكة.   02
 Bللعز �مًز�  �لنمو�   Aجلو
 Â, .ملستميت على �لقتا��
من  فرقة  �لتقت   1! تلبث 
ألهل  �الستطالعية   Rلفر�
,عند  �ملسلمني،  مع  مكة 
�ملسلمو1،  توقف  `لك 

يتقدمو�   1! �م  يكن  فلم 
 �`2 2ال  هذ�  بعد   �خطو
غ*  سيوفهم.  �متشقو� 
قد  كا1   � �لرسو�   1!
شيًئا  يفعل  !ال   Bلعز� عقد 
 Bمن هذ� �لقبيل، ,�ستخد
قافلة  ليد�  ماهًر�  Aليًال 
�ملسلمني على طريق بديل 
 �Aبقيا,  .wلصحر�� خال� 
�لرسو�  بلغ  �لدليل،  هذ� 
�حلديبية،   wما � ,صحبه 
�لقر�   �بقعة شديد ,هي 
من مكة، ,عندها بركت 
�لسريعة،  �لرسو�  ناقة 
,ظن   .cلتحر� ,�فضت 
�لناقة   1! �لصحابة  !حد 
طو�  من  تعبت  قد 
للرسو�  فقا�  �ملس*، 
 wلقد خأل6 �لقصو�" :�
فقا�   ." �هللا  يا�سو� 
 ،wلقصو�� "ماخأل6   :�
,لكن  �ا Éلق،   c�` ,ما 
عن  �لفيل  حابس  حبسها 
 ،zنفسي بيد bمكة. ,�لذ
ال يسألو? خطة يعظمو1 
2ال  �هللا   حرما6  فيها 
 �(�لس* 2ياها".  !عطيتهم 

 (١٣ Ð حللبية ¡ ٢�

(١)  !b` o b �لقعد� من �لعاB �لسا�A للهجر�. (�ملترجم)

(٢) o هذz �لُعمر� �لr مت �لتخطيط �ا بعد عاB من معركة �خلندÂ ،R يصحب �سوَ� �هللا  � سو� ١٥٠٠ 

فقط من !صحابه، ,على `لك فال بد !1 عدA �ملسلمني �ملقاتلني o غز,� �خلندR كا1 !قل من هذ� �لعدA ,ال 
كر,� !1 عدA �ملقاتلني �ملسلمني o �خلندR كا1 ٣٠٠٠  ميكن !1 يكو1 !كثر منه. ,قد !خطأ �ملؤ�خو1 �لذين̀ 

!, �وهم، فاملعقو� 2`1 !1 يكو1 �لرقم ١٢٠٠مقاتل.
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هذ�   o مكة  جيش  كا1 
�لوقت قد خر¡ من مكة، 
,كا1 قد �بتعد على مسافة 
منها على �لطريق �لرئيسي 
كي  للمدينة،   bAّملؤ�
,لو  للمسلمني.  يتصّد� 
كا1 �لرسو� � يريد !1 
!صحابه   cلتر مكة،  «تل 
,�خلمـسمائة  �أللف 
يدخلو´ا ,يستولو1 عليها 
A,1 مقا,مة، ,لكنه كا1 
بالبيت   sيطو  1! يريد 
مكة  �ضيت   �`2 فقط، 
�و¹  لن  فهو  بذلك. 
حرًبا مع مكة 2ال 2`� بد!ها 
 cتر ,هكذ�  مكة،  !هل 
,عسكر  �لرئيسي  �لطريق 

عند �حلديبية.
,صـلت  ما  ,سريًعا 
مكة،   �Aقا  02 �ألخبا� 
�جـا�م  !مر,�  �لذين 
,�ملر�بطة  باالنسحا� 
,!�سلو�   ،��لبلد من  قريًبا 
,هو  ساAִדم،  من  سيًد� 
�خلز�عي،   wقا�, بن  ُبَدْيل 
للتفا,¹ مع �لرسو� �. 
,!,ضح �سو� �هللا  لُبدْيل 
يريد,1  ال  ,�ملسلمني  !نه 

بالبيت،   sلطو�� 2ال 
مكة   6A��!  �`2 ,لكن 
�لقتا�، فإ1 �ملسلمني على 
 zبعد, لذلك.   Aستعد��
 Aمسعو بن   �عر, !�سلو� 
كا1   bلذ�  - �لثقفي 
j,ًجا البنة أل× سفيا1 - 
 �بالشيw نفسه. كا1 عر,
على  سلك  ا،  فظًّ �جًال 
�ٍو غاية o �جلالفة، ,قا� 
�ملسلمني   o ير�  ال  2نه 
!حًد� من كر�B �لنا�، بل 
ير� !ْ,باًشا خليًقا ֲדم !1 
�لرسو�  ,يتركو�  يفر,� 
مكة  !هل   12 ,قا�   .�
يدخلو1  يدعوهم  لن 
مكة. ¼ جاw بعدz �لعديد 
,تفا,ضو�  مكة،  !هل  من 
lخر  ,كا1  ,!كثر،  !كثر 
�ملسلمني  ما عرضوz على 
 1! �ألقل  على  عليهم   1!
 ،Bجهم هذ� �لعا��A! �,Aيعو

يطوفو1  يدعوهم  فلن 
مكة  !هل  �ملر�، أل1   zهذ
,�ملهانة  بالعا�  سيشعر,1 
للمسلمني  ¦حو�   �`2
 sلطو��, مكة  بدخو� 
بالكعبة هذ� �لعاB، ,لكنهم 
قد يسمحو� �م بذلك 2`� 

 .Øلتا� Bلعا� o �,Aعا
بعض  �حتجت  ,قد 
!هل  مع  �ملتحالفة  �لقبائل 
من  ,طلبو�  عليهم،  مكة 
للمسلمني  �لسما¶   �Aلقا�
ما  كل  أل1   ،sبالطو�
 ،sلطو�� هو حق   z,A��!
من   �ح «رمو1  فلما`� 
هذ�؟ ,لكن !هل مكة ظلو� 
,صالبتهم،  عناAهم  على 
 �Aقا  Aهّد `لك  ,عند 
عن  باالنفصا�  �لقبائل 
!هل   B�A ما  مكة،  جيش 
 .Bلسال� يريد,1  ال  مكة 
,خشي !هل مكة !1 ُينّفذ 

ִדديد�ִדم،  �لقبائل   �Aقا
 02 �لوصو�   02 فسعو� 
�ملسلمني.  مع  تسوية 
 � �لرسو�  علم   1! ,ما 
عثما1  !�سل   �ح بذلك 
بن عفا1 �ضي �هللا  عنه، 
�لذb !صبح �خلليفة �لر�شد 
 02  ،Bإلسال�  o �لثالث 
 wهل مكة، ,كا1 له !قربا!
 �,wفجا فيهم،  عديد,1 
,!حاطو� به ,عرضو� عليه 
بالبيت 12  !1 يطوs هو 
يدعو�  لن  ,لكنهم   ،A��!
 �ح `لك  يفعل  �لرسو� 
,�فض   .BAلقا�  Bلعا�
هو   sيطو  1! عثما1 
صحبة   o يكو1   1! 2ال 
,طا�   .�  zقائد, حبيبه 
عثما1  بني  �لتفا,¹ 
2شاعة  ,�نتشر6  ,بينهم، 
,بلغت  ُقتل،  !نه  مغرضة 
�لرسو�   1�`l �إلشاعة 

ومـا أن أنهـى الرسـول � حديثـه، حـ� نهـض األلـف 
واخلمسـمائة صحـا� وقفـزوا مسـرعني إe يد الرسـول 
يصافحونها ويبايعونه على أال يفروا، فإما النصر أو الشهادة. 
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�هللا   �سو�  >ع  `لك  ,عند   .�
!صحابه ,!خfهم !1 �حتر�B �لرسل 
,!نه  �ألمم،  به o كل  معمو�  !مر 
¦ع بأ1 !هل مكة قتلو� عثما1، فلو 
كا1 هذ� صحيًحا فعليهم !1 يدخلو� 
مكة مهما ترتب على `لك. ,هكذ� 
كا1 ال بد !1 تتغ* نّية �لرسو� � 
A oخو� مكة بسالB بعد !1 تغ*6 
�لظر,s. ,تابع �لرسو� � حديثه 
عاهد,�  �لذين  !,لئك   12 �م  فقا� 
كفر,�  �لذين  لقو�   �`2 تعا0  �هللا  
jحًفا !ال يولوهم �ألAبا�، عليهم !1 
يتقدمو� ليبايعوz على !ال يفر,�. ,ما 
 �ح حديثه،   � �لرسو�  !´ى   1!
صحا×  ,�خلمسمائة  �أللف  ´ض 
�لرسو�  يد   02 مسرعني  ,قفز,� 
يصافحو´ا ,يبايعونه على !ال يفر,�، 
 zكا1 �ذ, .�Aفإما �لنصر !, �لشها
 Bتا�يخ �إلسال o ية خاصةÛ! لبْيعة�
 ��لشجر بْيعة  تسمى  ,هي  �لباكر، 
Ãلس  كا1   � �لرسو�  أل1   ،
�ملسلمو1  بايعه  عندما   �شجر حتت 
,كذلك ُتسمى !يًضا بْيعة �لرضو�1، 
,كل من �شترo c هذz �لبْيعة ظل 
 Â, .حياته Bيا! فخوً�� ֲדا l 02خر 
�أللف  من  ,�حد   AAّتر  1! «د� 
تر�جع  ,ال  �ملبايعة،   o ,�خلمسمائة 
 Â  12 !نه  >يًعا  ,عد,�  لقد  !حد. 

يعد مبعو� �لرسو� �، ,12 كا1 
فإّما  يتقّدمو1،   sفسو قتل،  قد 
 ,! �لغسق  قبل  ,نالوها  مكة  فتحو� 
تكن   Â, .1 هدفهم,A قتلو� >يعا 
عثما1   Aعا عندما  �نتهت  قد  �لبْيعة 
 � �لرسو�  ,!بلغ  عنه  �هللا   �ضي 
�ملسلمني  يتركو�  لن  مكة  !هل   1!
 ،BAلقا�  Bلعا�  �ح بالكعبة  يطوفو1 
,!´م قد عينو� ,فًد� لتوقيع عهد مع 

�ملسلمني.
 � �لرسو�   02  wجا  1! يلبث   Â,
على  عمر,،  بن  ُسَهْيل  `لك  بعد 
 Rتفا� �!� ,فد مكة، ,,صلو� 02 
على شر,¢ �ملعاهد� ,مت تسجيلها.

صلح �حلديبيـة
,فيما يلي نص هذ� �لصلح:

�ْصَطَلَح  َما  َهَذ�   . �للَُّهمَّ ِباْسِمَك 
َ,ُسَهْيُل   ِ �هللا  َعْبِد  �ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َعَلْيِه 
َعْشَر  �ْلَحْرِ�  َ,ْضِع  َعَلى  َعْمٍر,  ْبُن 
َ,َيُكفُّ  �لنَّاُ�  ِفيَها  َيْأَمُن  ِسِنَني، 
َبْعُضُهْم َعْن َبْعٍض، َعَلى !َنَُّه َمْن !ََتى 
 1ِ ْ̀ َ�ُسوَ� �هللاِ  � ِمْن َ!ْصَحاِبِه ِبَغْيِر 2ِ
ْن  َ,لِيِِّه zَُّA�َ َعَلْيِهْم َ,َمْن !ََتى ُقَرْيًشا ِممَّ
َلْم َيُرzُ,ُّA َعَلْيِه.   �  ِ َمَع َ�ُسوِ� �هللا 
َ,12َِّ َبْيَنَنا َعْيَبًة َمْكُفوَفًة َ,2ِنَُّه ال 2ِْسالَ� 
َ,ال 2ِْغالَ�. َ,َكا1َ ِفي َشْرِطِهْم ِحَني 
َكَتُبو� �ْلِكَتاَ� !َنَُّه َمْن َ!َحبَّ َ!1ْ َيْدُخَل 

ِفيِه  Aََخَل   zَِعْهِد,َ ٍد  ُمَحمَّ َعْقِد  ِفي 
َ,َمْن َ!َحبَّ َ!1ْ َيْدُخَل ِفي َعْقِد ُقَرْيٍش 
َ,َعْهِدِهْم Aََخَل ِفيِه. َفَتَو�َثَبْت ُخَز�َعُة 
َفَقاُلو� َنْحُن َمَع َعْقِد َ�ُسوِ� �هللاِ  � 
َ,َعْهِدzِ َ,َتَو�َثَبْت َبُنو َبْكٍر َفَقاُلو� َنْحُن 
َ,!َنََّك  َ,َعْهِدِهْم.  ُقَرْيٍش  َعْقِد  ِفي 
َتْرِجُع َعنَّا َعاَمَنا َهَذ� َفال َتْدُخْل َعَلْيَنا 
َ̀� َكا1َ َعاBُ َقاِبٍل َخَرْجَنا  َة، َ,!َنَُّه 2ِ َمكَّ
َ,َ!َقْمَت  ِبَأْصَحاِبَك  َفَتْدُخُلَها  َعْنَك 
ِفيِهْم َثالًثا َمَعَك ِسالُ¶ �لرَّ�ِكِب، ال 
�ْلُقُرِ�.  ِفي   sُِيو �لسُّ ِبَغْيِر  َتْدُخْلَها 

(مسند !�د)
هاّما1،  !مر�1  �لتوقيع   wثنا! ,حد� 
حتديد  ,بعد  �ألمر  بد�ية  ففي 
 w2مال  o � �لرسو�  بد!  �لشر,¢، 
�لر�ن  �هللا   بسم  ,قا�:  �لكتا�، 
2´م  ,قا�  ُسهيل  فاعتر¹  �لرحيم. 
يعرفو1  ال  ,لكنهم   ، �هللا  يعرفو1 
هذ�   12, �لرحيم،  ,ما  �لر�ن  ما 
 Bبني طرفني فيجب 2`1 �حتر� Rتفا�
 � �لرسو�  ,,�فق  �لطرفني.  عقائد 
"�كتب  لكاتبه:  ,قا�  �لفو�  على 
با¦ك �هللا B". ,�ستمر �لرسو� � 
كانت   .Rالتفا� شر,¢   w2مال  o
 ãصا ما  "هذ�  هي:  �الفتتا¶  >لة 
عليه )مد �سو� �هللا  !هل مكة"، 
"لو  ,قا�:  ثانية  ُسهيل  فاعتر¹ 
 ."cنك �سو� �هللا  ما قاتلنا! sنعر
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�العتر�¹  على   � �لرسو�  ,,�فق 
�هللا  �سو�  ")مد  من  ,بدًال  !يًضا، 
عبد  بن  ُيكتب: ")مد  بأ1  !مر   ،"
�هللا ". ,!حس �لصحابة باالضطر�� 
على  يو�فق  �هللا   ير,1 �سو�  ,هم 
مكة  !هل  ,شر,¢  مقترحا6  كل 
تغلي  Aما�هم  ,بد!6  �ملجحفة، 
o �لعر,R، ,كا1 عمر �ضي  �هللا  
فذهب  >يًعا،  �ملنفعلني  !كثر  عنه  
�سو�  "يا  ,سأله:   � �لرسو�   02
�هللا  !لسنا على �حلق"؟ فأجا� �: 
 Â!" :بلى، 2ّنا على �حلق". فقا� عمر"
بالكعبة"؟   sسنطو !ننا  �هللا   �fنا 
فأجا� �سو� �هللا  باإلÃا�، فسأ� 
Aيننا؟   o �لدنية  نعطي  "فلم  عمر: 

,ما هذ� �التفاR"؟
�هللا    1! مو�فًقا   � �لرسو�  ,!جا� 
تعا0 ,عدهم بطو�s �لكعبة o !من 
 12 يقل   Â سبحانه  ,لكنه   ،Bسال,
,!نه قد   ،Bلعا� يتم هذ�   sهذ� سو
!ّ,� �لر�يا مبا يفيد !1 �لطو�s �مبا 
يتم هذ� �لعاB، ,لكنه ميكن !1 �طئ 
o تأ,يل �لر�يا. ,سكت عمر �ضي  
�آلخرين  �لصحابة  ,لكن  عنه.  �هللا  
,سأ�   ،�جديد �عتر�ضا6  قدمو� 
بعضهم ملا`� ,�فق على �A كل شا� 
مكة،   o ,لّيه   02  Bلإلسال يتحّو� 
�لشر¢  نفس  على  «صل   Â بينما 

للمسلم �لذb يرجع 02 �لكافرين؟
ال  !نه  �م   � �لرسو�  فشر¶ 
خطو�� عليهم من `لك، فكل من 
ألنه  كذلك  يكو1  مسلًما  يصبح 
يقبل �إلسالB عقيد� ,شرعة، ,ليس 
عا�Aته  ,يتب³  حلز�  سينضم  ألنه 
سيشع  هذ�  مثل  ,�جل   ،zتقاليد,
حيثما  ,�سالته   Bإلسال� نو�  منه 
هذ�  النتشا�   ��Aكأ ,سيعمل  حل، 

�لدين. 
ثو�  عنه  يطر¶  �جًال  ,لكن 
�إلسالB، هو شخص ال قيمة له ,ال 
فائد� لإلسالB منه، فإ`� Â يتمسك 
فهو   �بقّو �ملسلمو1  عليه  ما  بكل 
ليس منهم، ,من �ألفضل !1 يذهب 
هذ�  !قنع  ,لقد   .wيشا حيث  عنهم 
�لرA !,لئك �لذb تشككو� o حكمة 
�لنهج �لذb �تبعه �لرسو� �. ,هو 
�لذين  !,لئك  بإقنا�  كفيل   Bليو�
يظنو1 !1 عقوبة �ملرتد هي �ملو6، 

� عن Aّلر� �ألمر o عقوبة  فلو كا1 
�إلسالB كذلك، ألصّر �لرسو� � 
� �ملرتد 2ليه كي يقيم عليه Aعلى 2عا

حد �إلسالB �لذb يّدعونه.
عندما متت كتابة �التفاR ,مت �لتوقيع 
عليه، حدثت حاAثة كا1 من شأ´ا 
على  �ملوقعة   sألطر�� نّيا6  �ختبا� 
�التفاR، فإ1 !با جند�، �بن ُسهيل 
بن عمر,، !b !نه �بن �لسف* �ملّكي 
�ملفّو¹ �لذb ,قع معه �لعهد، مُثل 
 ،zAقيو  o يرسف  � �لرسو�   Bما!
من  �jحًفا   wجا قد  منهًكا،  جرً«ا 
 Bقد�! عند  ,سقط  ها�ًبا،  )بسه 

�لرسو� � قائًال:
من صميم  مسلم  2ن®  �هللا   نّ¥  "يا 
على  �لعذ��  عانيت  ,لقد  قل¥، 
معك   ×!  12 2ميا?.  بسبب   ×! يد 
 bهنا، ,لذلك هربت ,تدّبر6 !مر
ُسهيل:  فقا�  2ليك".  جئت   �ح
"هذ� !,� ما !قاضيك عليه على !1 

ولقد أقنع هذا الرد أولئك الذي تشككوا V حكمة النهج 
الذي اتبعه الرسـول �. وهو اليوم كفيل بإقناع أولئك 
 V الذين يظنون أن عقوبة املرتد هي املوت، فلو كان األمر
عقوبة الرّدة عن اإلسالم كذلك، ألصّر الرسول � على 
إعادة املرتد إليه كي يقيم عليه حد اإلسالم الذي يّدعونه.
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 Â "2نا   :� �لرسو�  فقا�   ."zAتر
ُسهيل:  فقا�  بعد".  �لكتا�  نقض 
 wفو� �هللا  2`1 ال !قاضيك على شي"
 zفأجز"  :� �لرسو�  فقا�  !بًد�". 
 zمبجيز !نا  "ما  ُسهيل:  فقا�   ."Ø
قا�:  فافعل’’.  ‘‘بلى  قا�:  لك". 
!با  ُسهيل  ,ضر�  بفاعل".  !نا  "ما 
بتالبيبه  ,!خذ  ,جهه،   o جند� 
,جعل  �ملشركني.   02  zA*ل  zجّر,
!بو جند� يصرæ بأعلى صوته: "يا 
معشر �ملسلمني، !!�A 02 �ملشركني 
ليفتنو? عن Aي®"؟ فقا� �سو� �هللا 
,�حتسب،   fص� جند�،  !با  "يا   :
معك  ,ملن  لك  جاعل  �هللا   فإ1 
2ّنا  ,Íرًجا.  فرًجا  �ملستضعفني  من 
صلًحا،   Bلقو� ,بني  بيننا  عقدنا  قد 
,!عطيناهم على `لك ,!عطونا عهد 

�هللا  فال نغد� ֲדم".   
بعد توقيع �مليثاR، �جع �لرسو� � 
 wبقليل، جا �A02 �ملدينة. ,بعد �لعو
شا� مسلم من مكة هو !بو بص*، 
مكة   02  zAّ�  � �لرسو�  ,لكن 
حسب شر,¢ �ملعاهد�، ,o طريق 
!حدÛا  فقتل  حا�سْيه  قاتل  عوAته 
 02 مكة  !هل  ,`هب  �آلخر.  ,فر 
�لرسو� � ,�شتكو� 2ليه طالبني !1 
2نه   � �لرسو�  فقا�  2ليهم.   zAّير
سلمه 2ليهم، ,لكنه فّر منهم، ,ليس 

من ,�جب �ملسلمني !1 يبحثو� عنه 
,يقبضو� عليه ,يعيد,� تسليمه 2ليهم. 
مسلمة   ��مر! فّر6   Bيا!  �عد ,بعد 
,طالبو�  !قربا�ها   wفجا �ملدينة،   02
 12  � �لرسو�  �م  فقا�  بعوAִדا، 
 ،wلنسا� ال  �لرجا�  يشمل   Rمليثا�

.�� �ملر!Aلذلك �فض 2عا,

�u |تلف   � �هللا    Fسو

سائل 
Jمللو�

�ملدينة   o � �لرسو�  �ستقر  عندما 
 � ,ضع  �حلديبية،  من  عوAته  بعد 
,هي  �سالته،  لنشر  !خر�  خطة 
,عندما   .Âلعا�  cملو  02 يرسل   1!
`كر `لك ألصحابه قا� لـه �لذين 
�لقصو�  ,مر�سيم   6�Aعا يعرفو1 
يقبلو1  ال  �لنا�   wهؤال  12 �مللكية 
�·ذ  عليه   wبنا, Íتوًما،  2ال  كتاًبا 
)مد  عليه:  منقوًشا  خامتًا  �لرسو� 

�سو� �هللا .
كانت  �جلاللة،  للفظ  ,�حتر�ًما 
كلمة "�هللا " o �لقمة، ,حتتها كلمة 
 Bملحر� o, ."سو�" ,!خً*� ")مد�"
 Bلعا�  b! ميالAية،   ٦٢٨  Bعا من 
�لرسو�  !�سل   ،���جر من  �لسابع 
كل  Íتلفة،  عو�صم   02 �سله   �
 Bمنه يدعو �حلكا منهم «مل كتاًبا 

.B02 قبو� �إلسال

 B,هب �لرسل 02 هرقل، عظيم �لر`
,مصر  ,�حلبشة  �لُفر�   cملو  02,
(كا1 ملك مصر حينئذ ,�لًيا لقيصر 
على مصر)، ,`هبو� 02 ملوl cخرين 
كذلك. ,�ل Aْحَية �لكلç �لرسالة 
�ملرسلة 02 قيصر، ,كا1 �لرسو� � 
قد !مرz !1 يدفع �لكتا� 02 حاكم 
,عندما  قيصر.   02 ليدفعه  ُبصَر� 
 sAحية �حلاكم �ملذكو�، تصاA قابل
جولة   o  Bبالشا قيصر  كا1   1!
ُبصر�  حاكم   Bفقّد باإلم�fطو�ية. 
Aحية نفسه فو�� 02 هرقل. ,عندما 
Aخل Aحية 02 بال¢ �مللك قيل له 12 
�جلمهو�   Bما! �ستقباله  يتم  من  كل 
ينبغي عليه !1 يسجد لقيصر. فرفض 
ينحنو1  �ملسلمني ال   12 قائًال  Aحية 
!ماbّ! B 2نسا1. ,هكذ� جلس Aحية 
لـه   bAيؤ  1!  1,A �لقيصر   Bما!
,تنا,�  �ملفر,ضة.  �خلضو�  طقو� 
بو�سطة  ,قر!ها  �لرسالة  قيصر 
متر>ه، ,سأ� 12 كانت هناc قافلة 
سؤ��   o يرغب  2نه  ,قا�  عربية، 
�جل من �لعر� حو� هذ� �لرسو� 
�لعر× �لذb !�سل 2ليه Aعو� لقبو� 

.Bإلسال�
,حد� !1 !با سفيا1 كاo 1 �ملدينة 
 zفأخذ  ،Bبالشا  �للتجا� قافلة  مع 
مع  قيصر  بال¢   o �لعاملني  بعض 
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 zمر!, هرقل.   02 !صحابه  من  نفر 
من  !صحابه   Bما! يقف   1! هرقل 
يصححو�   1! ,!مرهم  �لعر�، 
مقالته 12 كذ� !, خالف �حلقيقة. 
سفيا1،  !با  يسأ�  هرقل  !خذ   ¼
,جر6 �ملحا,�� بينهما كما سجلته 
:Øصحائف �لتا�يخ على �لنحو �لتا

�لشخص  هذ�   sتعر هل  هرقل: 
 bيدعي !نه �سو� �هللا  ,�لذ bلذ�
نسبه  ,كيف  �سالة؟   Ø2 بعث  قد 

فيكم؟ 
 ,` فينا  هو  سفيا1:  !بو  فأجا� 

نسب، ,هو من !قا�× 
هرقل:  فهل قا� هذ� �لقو� !حد من 

�لعر� قبله قط؟
!بو سفيا1: ال 

هرقل:  فهل تّتهمونه بالكذ� قبل 
!1 يقو� ما قا�؟

!بو سفيا1: ال 
ِمن  lبائه  من  كا1  فهل  هرقل:  

َمِلٍك؟
!بو سفيا1: ال 

على  مقد�ته  تر,1  كيف  هرقل: 
�حلكم؟

على  غبا�   b! جند   Â سفيا1:  !بو 
مقد�ته على �حلكم

 B! يّتبعونه  �لنا�   sفأشر� هرقل: 
ضعفا�هم؟

 wبو سفيا1: بل معظمهم من �لضعفا!
,�ملتو�ضعني ,�لشبا� 

هرقل: !يزيد,B! 1 ينقصو1؟
!بو سفيا1: بل يزيد,1 

هرقل:  فهل يرتّد !حد منهم سْخطة 
لدينه بعد !1 يدخل فيه؟

!بو سفيا1: ال 
هرقل: فهل يغد�؟

!بو سفيا1: ال، ,�ن منه o مّد� ال 
ند�b ما هو فاعل فيها 

ما  ,�تركو�  شيًئا،  به  تشركو�  ,ال 
lبا�كم من �ألصناB. ,يأمرنا   zيعبد
نقو�   1!,  ،zحد, �هللا   نعبد   1!
,«ثنا  �لسيئا6.  ,نتجنب   ،Rلصد�
 w�A!, بالوعد wعلى �إلحسا1 ,�لوفا

�ألمانة.
فلما �نتهت هذz �ملكاملة �ملمتعة قا� 
له: سألتك عن  قل  للتر>ا1  هرقل 
نسب   ,` فيكم  !نه  فذكر6  نسبه 
نسب   o ُتبعث  �لرسل  فكذلك 
!حد  قا�  هل  ,سألتك  قومها. 
 1! فذكر6  قبله  �لقو�  هذ�  منكم 
هذ�  قا�  !حد  كا1  لو  فقلت:  ال، 
�لقو� قبله لقلت �جل يْأَتسي بقوٍ� 
من  كا1  هل  ,سألتك:  قبله.  قيل 
lبائه ِمن مِلك فذكر6 !1 ال قلت: 
قلت:  مِلك  ِمن  lبائه  من  كا1  فلو 
,سألتك  !بيه.  ملك  يطلب  �جل 
هل كنتم تتهمونه بالكذ� قبل !1 
يقو� ما قا�؟ فذكر6 !1 ال، فقد 
!عرs !نه Â يكن ليذ� �لكذ� على 
�لنا� ,يكذ� على �هللا. ,سألتك: 
!شر�s �لنا� �تبعوB! z ضعفا�هم، 
فذكر6 !1ّ ضعفاwهم �تبعوz، ,هم 
 B! !يزيد,1  ,سألتك  �لرسل.  !تبا� 
يزيد,1،  !´م  فذكر6  ينقصو1، 
يتم.   �ح �إلميا1  !مر  ,كذلك 
لدينه  سْخطة  !حد  !يرتد  ,سألتك: 

6Œ—’„Ñƒ6X ₣…o6”·…c6X‘6€XÃ6€^ƒ

D™ucX‹ 6‰u‘|» 6æuè·‘

هرقل:  فهل قاتلتموz؟
!بو سفيا1: نعم

هرقل:  فكيف كا1 قتالكم 2ياz؟
,بينه  بيننا  �حلر�  سفيا1:   !بو 
ففي  منه.  ,ننا�  منا  ينا�  سجا�، 
!نا  !حضرها   Â  rل�  - بد�  معركة 
 o ستطا� !1 يتغلب علينا. !ما� -
جيشنا  قائد  !نا  كنت   rل�  - ُ!ُحد 
بطو´م  بقرنا   `2 منه،  فنلنا   - فيها 

,قطعنا l`�´م ,!نوفهم.
هرقل:  ما`� يأمركم؟

 zبو سفيا1: يقو�: �عبد,� �هللا  ,حد!
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بعد !1 يدخل فيه، فذكر6 !1 ال، 
,كذلك �إلميا1 حني ·الط بشاشته 
يغد�؟  هل  ,سألتك  �لقلو�. 
�لرسل ال  فذكر6 !1 ال، ,كذلك 
تغد�. ,سألتك مبا يأمركم؟ فذكر6 
,ال  �هللا   تعبد,�   1! يأمركم  !نه 
 �Aتشركو� به شيًئا ,ينهاكم عن عبا
 Rلصد�, �بالصال �أل,ثا1 ,يأمركم 
حقًّا  تقو�  ما  كا1  فإ1   ،sلعفا�,
فسيملك موضع قدمي هاتني. (�نظر 

�لبخا�b، كتا� بدw �لوحي) 
 ,!jعج هذ� �حلديث حاشية �مللك، 
طائفة   B2ما إلطر�ئه  يلومونه  ,بد!,� 
!خر� غ*هم، ,��تفعت �ألصو�6 
�ملعترضة ,�للغط، فأمر هرقل �لضبا¢ 

بإخر�¡ !× سفيا1 ,!صحابه.
كما   � �لرسو�  كتا�  نص  كا1 

جاo w �لتا�يخ �ملدّ,1 كما يلي:
"بسم �هللا  �لر�ن �لرحيم: من )مد 
عظيم  هرقل   02 ,�سوله  �هللا   عبد 
�لر,B. سالB على من �تبع ��د�. !ما 
 .Bإلسال� بدعاية   cعوA! فإ?  بعد، 
 cجر! �هللا   يؤتك  تسلم  !سلم 
 ¼2 عليك  فإ1  توليت  فإ1  مرتني، 
تعالو�  �لكتا�  !هل  ,يا  �أل�يسيني. 
02 كلمة سو�w بيننا ,بينكم !ال نعبد 
2ال �هللا  ,ال نشرc به شيًئا ,ال يتخذ 
بعضنا بعضا !�بابا من A,1 �هللا  فإ1 

تولو� فقولو� �شهد,� بأنا مسلمو1". 
(�لبخا�b، كتا� بدw �لوحي)

 o ملدّ,نة� B02 �إلسال � كانت �لدعو
 �كتا� �لرسو� � 02 قيصر، Aعو
02 �إلميا1 !1 �هللا  ,�حد ,!1 )مًد� 
هو �سوله، ,عندما قا� �خلطا� 12 
lمن  لو  مرتني   zجر! سينا�  هرقل 
,!صبح مسلًما، فإمنا يرجع `لك 02 
حقيقة !1 تعليم �إلسالB «توb على 

�إلميا1 بعيسى ,)مد كليهما.
�قترحو�  �حلاشية  بعض   1! ,ُيرَ,� 
,�ميه  �خلطا�  متزيق  �مللك  على 
يديه،  بني  �لكتا�   Bقد حاملًا  بعيًد� 
فقد كا1 �خلطا� 2هانة لإلم�fطو� 
حسبما قالو�، فلم يوصف �إلم�fطو� 
!نه  على  ,لكن  كإم�fطو�،  بصفته 
عظيم   b!  "B,لر� "صاحب   Aرn
مهما  بأنه  �إلم�fطو�   Aّ�,  .B,لر�
متزيق  �حلكمة  من  فليس  يكن، 
�لكتا� بد,1 قر�wته. ,!ضاs !يًضا 
 B,لر� عظيم   zباعتبا� Íاطبته   1!
ليست خطأ، فإ1 عظيم �لكو1 كله 
2ال  فليس  2م�fطو�   bّ!,  ، �هللا  هو 

.Bكب* �لقو Aرn
بالطريقة   � �لرسو�  علم  ,عندما 
بد�  كتابه  هرقل  ֲדا  �ستقبل   rل�
 sضًيا ,سعيًد�، ,قا� 12 ُملكه سو��
يستمر بسبب �الستقبا� �لذb تلّقى 
به كتابه، ,!1 نسله سيستمر طويًال 
ما  ,هو  �إلم�fطو�ية.  حكم   o
حد� فعًال، ففي �حلر,� �لr تلت 
`لك، خر¡ من يد �لر,B جزw كب* 
 �wلنبو حتقيًقا   B,لر� 2م�fطو�ية  من 
!خر� من نبو6�w �لرسو� �. ,بعد 
ستمائة سنة من هذ� �حلا�A كانت 
 o باقية حتكم تز��  هرقل ال   �!سر
�لقسطنطينية، ,كا1 خطا� �لرسو� 
� )فوًظا ال يز�� o !�شيف �لد,لة 
لوقت طويل. ,حد� !1 قاB سف* 
�لناصر  ,هو  �ملسلمني   cمللو� !حد 
قال,,1، بزيا�� 02 �لبال¢ �لر,ما?، 
 o موAًعا  �خلطا�   z,�ُ!  cهنا,
�إلم�fطو�  لـه  ,قا�  حافظة. 
 zخلطا�، 12 جّد� z��! bلر,مي �لذ�
�أل,� قد تلقاz من نبّيهم، ,!نه قد مت 

�الحتفاè به بكل عناية.

وبعد ستمائة سنة من هذا احلادث كانت أسرة هرقل ال 
تزال باقية حتكم V القسطنطينية، وكان خطاب الرسول 
� 4فوًظا ال يزال V أرشـيف الدولة لوقت طويل.
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.Aبالنفس !قصى غاية �جلو Aجلو� *
.!zصيد o 2`� سلمت من �ألسد فال تطمع *

* 6A�! �`2 !1 ُتطا� َفْأُمْر مبا ُيستطا�.
* من !طا� غَضَبه !ضا� !Aََبه.

* من عمل هللا كفاz �هللا �لنا�، ,من عمل للنا� 
,ّكله �هللا 2ليهم..

من مآثر �ألبر�
: 0تد
P مبا�Q غفرYُ لك؟ 
  ير,� !1 بعض مريدb �لصوo �لشه* �لشبلي 
�هللا  فعل  له:  ما`�  فقا�  موته،  بعد   Bملنا�  o  zl�
بك؟     قا� �لشبلي:  !,قف® �هللا بني يديه ,قا�: يا 
 ãمبا`� غفر6 لك؟  قلت: بصا bبا بكر، !تد�!

عبوAيr؟   o بإخالصي  ال.  قلت:  عملي؟  قا�: 
 قا�: ال.  قلت: Èجي ,صومي ,صالé؟  قا�: ال. 
�لصاحلني   02  éقلت: ֲדجر بذلك.  لك  !غفر   Â
,�A2مة !سفا�o b طلب �لعلوB؟  قا�: ال.  قلت: 
فهذz يا �� هي �ملنجيا6 �لr كنت !عقد عليها 
خنصرb ,ظ® !نك تعفو ع® ,تر�®. قا�: كل 
هذÂ z !غفر لك ֲדا. قلت: َفِبَم يا ��؟  قا�: !َتْذُكر 
حني كنت متشـي �A o,� بغـد�A، فوجد6 
 b,هي تنـز, ،Afقد !ضعفـها �ل �هر� صـغ*
من جـد�� 02 جد�� من شـد� �لAf ,�لثـلج، 
 o خـلتـهـاA!, ،ـة لـهـا�فأخـذتـها �
فـرٍ, كـا1 عليـك ,قـايـة �ـا؟ قـلت: 
��ـتك!  ���ر لتلك  بر�ـتك  قا�:  نعم! 

bَيْقـَتِد َقا1ِ�َ   باملـُ َقـِريٍن   َفُكـلُّ   
bَتْهَتِد َفَقـاِ�ْنُه  َخْيـٍر   �` كـا1   12,

0بياY �ا معا-:

َقِرِينِه  َعْن  َ,َسـْل  تـسأ�  ال   wملـر� عـن 
ُسـْرَعًة َفَجـاِنْبُه  َشـرٍّ   �` كـا1  فـإ1 

حـكم ونـوادر

2عد�A: >ا� !غز,� (�ململكة �ملغربية)
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حرية  نالت  لقد 
ال  نصيبا  �لفكر 
بأ� به، o مسلسل �لتطا,� 
من  �إلسالمي  �لدين  على 
بد!6   bلذ�,  ،wألعد�� قبل 
 Aجتد,  ،Bِقَد من   z�,جذ
على   ��ألخ* �آل,نة   o
�لدين  ,�جا�  �لقسس  يد 
�ملسيحيني، لنشهد من خالله 
مبيتة  بنو�يا  مقيد�  هجوما 
بغيض،  !عمى  ,Èقد  خبيثة 
 w1 هؤال,A طاملا حا� bلذ�,
�ملوضوعي  �لعلمي  ,�لنقد 
,�لتحقق،  �لبحث  على  �ملب® 
حقائق   02 �لوصو�   sֲדد

�ألمو� ,Aقائقها.
�لرجعي  �لنهج  هذ�   o,
�نتهجته   bلذ� �ملتخلف، 
شر`مة �ملتطا,لني على �لدين 
يسلم   Â �حلنيف،  �إلسالمي 
هذ�  جو�نب  من  جانب   b!
 �wلدين، من �لتعر¹ ,�إلسا�
�لال`�.   Aالنتقا�, ,�لتهجم 
مبنأ�  �لفكر  حرية  تكن   Â,
�ملتبجحني   wهؤال  bيد! عن 
,قد  ال  كيف  ,�ملتفيهقني، 
كا1 !جد�Aهم من �لقسا,سة 
�ملسيحيني، هم �لذين الحقو� 

�نتهجته   bلذ� �ملتزّمت، 
�لكنيسة o �لعصو� �لوسطى، 
باسم �لدين �ملسيحي ,يسو� 

.Bملسيح عليه �لسال�
لإلميا1   1! يبد,،  ما  على 
 fملسيحي بتو��� �خلطيئة ع�
 sتصر o �*ألجيا� !ثر� كب�
 ،Bليو� �ملسيحي  �لدين  �جا� 
 rل� Bآلثا� zֲדذ sفبعد �العتر�
,!جد�Aهم  lبا�هم  ��تكبها 
 zهذ حق   o �لتا�يخ   fع
بد  ال  كا1  �لفكرية،  �حلرية 
 Bآلثا� zذ� bمن تو��� قسر
على  ,�لعمل   ،wألخطا�,
ملالحقة  نظامي  جيش   w2نشا
من  �حلرية   zهذ  �Aمطا�,
سو�  �م  كا1  فما  جديد، 
�إلسالمي،  �لدين  من  �لنيل 
حيث ,جد,� فيه هذz �حلرية 
,متر¶  تسر¶   wخليال� متشي 
ֲדا  فظنو�  �لر!�،  مرفوعة 
طعمة سهلة  تكو1   1!  �wًسو
ألجد�Aهم  كانت  كما 
 ¼ هيها6  ,لكن  قبل،  من 

هيها6.
 wألعد�� �ִדاما6  تتلخص 
 Bإلسال� o حو� حرية �لفكر

مبا يلي: 

,طا�A,� هذz �حلرية o كل مكاo 1 �لعصو� �لوسطى، ,!بو� 
 6Aُجر  1!  02 مكا1،  باالعد�o B كل  عليها  !1 «كمو�  2ال 
,�لطرقا6، ,حيثما  ,�لشو���  �لبيو6  !,ال، ¼  �لكنائس  منها 
Â يصل هذ� �حلكم باإلعد�B، فقد !توها على حني غر� ليغتالو� 
,�حد  2ال شاهد  �لتفتيش  ,ما )اكم  �غتيا�،  !ّيما  �حلرية   zهذ
 bلفكر� �إل�ها�  هذ�   �,ضر�,  �قسا, على  �لكث*،  بني  من 

◊ÚÉ˜W6µ6ÄÕ≈–W6Á‚Äo

﴿يا 0َيَُّها �لَِّذيَن aَمُنوْ� َال َتْسأُلوْ� 

�- ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكم﴾ِ sَعْن 0َْشَيا

* �Aبقلم: �لدكتو� !مين عو

* كاتب !�دb مقيم ֲדولند�
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,ال  يتيح  ال  �إلسالمي  �لدين   .١
يسمح Èرية �لفكر o �ألمو� �لعقائدية، 
 ،fجل�,  �بالقو �لدين  هذ�  �نتشر  قد   `2

كما !نه يأمر بقتل �ملرتد عنه.
!تباعه  مينع  �إلسالمي  �لدين   .٢
�ملزيد من  ,�لتسا�� ,طلب  �لتفك*  من 
تبد,   rل� �ألمو�   o سيما  ال  �ملعرفة، 
,`لك  Aينهم،  !مو�   o �م  غامضة 
�نطالقا من �آلية �لكرمية �لr تقو�: ﴿َيا 
 12ِ wَمُنوْ� َال َتْسَأُلوْ� َعْن َ!ْشَياl َيَُّها �لَِّذيَن!
ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َ,12ِ َتْسَأُلوْ� َعْنَها ِحَني 
ُيَنزَُّ� �ْلُقْر1ُl ُتْبَد َلُكْم َعَفا �هللا َعْنَها َ,�هللا 
,عليه   ،(١٠٢  :�(�ملائد َحِليٌم﴾  َغُفوٌ� 
�ألعمى  باإلميا1  ملزمو1  �ملسلمني  فإ1 
,ال «ق �م �لتحرb ,�لبحث o �ألمو� 

�لr ال يفهمو´ا .
لقد تنا,لنا �حلديث عن �لشق �أل,� من 
هذz �الִדاماo 6 مقا� سابق، !ما �لشق 
�لسطو� من هذ�   zله هذ  6wفجا �لثا? 

�ملقا�.

#قفة عند تفسk �آلية * 
عند   sلوقو� من  �ألمر   ÓAبا  o بد  ال 
تفس* �آلية �لكرمية من سو�� �ملائد� ﴿َيا 
 wْشَيا!َ َعْن  َتْسَأُلوْ�  َال  lَمُنوْ�  �لَِّذيَن  !َيَُّها 
َعْنَها  َتْسَأُلوْ�   12ِ,َ َتُسْؤُكْم  َلُكْم  ُتْبَد   12ِ
ِحَني ُيَنزَُّ� �ْلُقْر1ُl ُتْبَد َلُكْم َعَفا �هللا َعْنَها 
 r١٠٢)، �ل :�َ,�هللا َغُفوٌ� َحِليٌم﴾ (�ملائد
 Bإلسال� Bيتخذها �ملعترضو1 `�يعة الִדا

بأنه ال يتيح حرية �لفكر للمسلمني، 2` ال 
شك !1 هذ� �الִדاB نابع عن جهل مطبق 
مبعا? هذz �آلية �لكرمية ,تفس*ها، حيث 
12 �ملفهوB �لصحيح �ا هو على �لنقيض 

متاما ملا يعرضه هؤالw �ملعترضو1.
 zهذ  o �ملسلمني  ,جل  عز  �هللا  مينع  ال 
من  �لسؤ��  ,عر¹  �لتسا��  من  �آلية 
!جل حتّرb �ألمو� ,�لبحث عن حقائقها 
 zهذ من   Aملقصو� ليس  كما  ,Aقائقها، 
,�لتدبر  �لتفك*  من  �ملسلمني  منع  �آلية، 
 rتلف �ملسائل ,�لقضايا �ملبهمة، �لÍ o
تعتر¹ سبيلهم o !مو� Aينهم ,Aنياهم 
فالسؤ��   ،Bإلسال�  wعد�! يدعي  كما 
�لسؤ��  يع®  ال  �آلية،   zهذ  o  Aلو���
�ملطر,¶ ֲדدs �ملعرفة، ,2منا يع® طلب 
 o لشر�ئع �لتفصيلية ,�لدقيقة�, Bألحكا�
 o خاصة  �ملختلفة،   ��حليا nاال6   �ش
�آليا6   Rسيا, ,�حلال�،   Bحلر�� مسائل 

�ل6A�, r فيه هذz �آلية يثبت `لك.
لقد كا1 �ملسلموo 1 عهد سيدنا )مد 
�إلسالمي،  بالدين  حبهم  ,لفر¢   ،�
للقو�نني  �النصيا�   o �غبتهم   �,شد
 ،� �لن¥  يسألو1  ما  كث*�  �إل�ية، 
 �ش  o  ،?lلقر�  ,! �إل�ي  �حلكم  عن 
 o تعترضهم   rل� ,�لقضايا  �ملشاكل 
 ،�حياִדم �ليومية، كب*� كانت !, صغ*

 rل�, �لدقيقة،  �لتفصيلية  �ألمو�   o �ح
�ألحيا1،  بعض   o تافهة  !´ا  تبد,  قد 
 zهذ o فيخاطب �هللا عز ,جل �ملسلمني
�إلكثا�  من  ,)ذ��  2ياهم  منبها  �آلية، 
�لتفصيلية  �لقو�نني   zهذ مثل  طلب  من 
�لتشدo A طلب  �لدقيقة، بقوله 12 هذ� 
�ألحكاB �لكث*� لن يكوo 1 صاحلهم، 
مبا  يكتفو�   1! �ملسلمني  على  فإ1  ,عليه 
نز� عليهم من �ألحكاB ,�لشر�ئع، ,!1 
قد  ما  على   wبنا مشاكلهم  حل  «ا,لو� 
 1! هم،  ,�جبهم  فمن  منها،  ,صلهم 
Ãتهد,� بأنفسهم، ,ُيعملو� ملكة �لتفك* 
حل  !جل  من  2ياها،  �هللا  ,هبهم   rل�
معضالִדم ,مشاكلهم �لدينية ,�لدنيوية، 
ملا  خالفا  �لكرمية،  �آلية   zهذ فإ1  لذ� 
للمسلمني  تفتح  فإ´ا   ،wألعد�� يعرضه 
مصر�عيه،  على  ,�لتدبر  �لتفك*  با� 
 Rفاl  o �خلو¹  على  �ملسلمني  ,حتث 
 AاÃ2 o لتفك* �لو�سعة، لد�جة �إلبد���
�لقضايا o حياִדم   ��ملناسبة لش �حللو� 

�ليومية. 
 �Aمبصا �ملتمثلة  �إلسالمية  �لشريعة   12
 1lلقر� ,هي  !ال  �لرئيسية،  �لتشريع 
�لكرمي ,�لسنة �لنبوية �ملطهر� ,�ألحاAيث 
من  عن nموعة   �عبا� ليست  �لشريفة، 
�لصا�مة،  �لتفصيلية   Bألحكا�, �لقو�نني 
 ،�o ش� nاال6 �حليا� �لكب*� ,�لصغ*
Â `2 ترA فيها !حكاB تفصيلية لكل `نب 
!, كل Â, ،¼2 تنـز� ֲדا قو�نني تنظيمية 

* The Holly Quraan with English Translation and Commentary 

� Aد �ملصلح �ملوعو�! Aلسيدنا بش* �لدين )مو
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�لدقيقة،  �الجتماعية   ��حليا مر�فق  لكل 
,قو�نني  ,�لسرقة  �لزنا   Bحكا! عن  فعد� 
 1! ميكن  ال  ,غ*ها،   Rلطال�, �مل*�� 
!´ا  سو�  �إلسالمية  �لشريعة   o نر� 
تتسم   rل� �لعامة  �لقو�نني  من  منظومة 
بشيw من �ملر,نة، ,�لr جتعل منها قابلة 

للتطبيق o كل jما1 ,مكا1.
�لشريعة   o �ألساسية  �لقو�نني   12  
�إلسالمية ثابتة ,ال تتغ*، ,لكن مبا يتعلق 
بتفاصيل �ألمو� �ملتغ*� ,فق تغ* �لزما1 
,�ملكا1، فقد تركت مفتوحة للمسلمني 
ليجد,� �ا �حللو� ,فق �لظر,s �لقائمة 
لديهم. فعلى سبيل �ملثا� ,على مستو� 
 o ما هو �حلكم Bيقّر �إلسال  Â ،Aلفر�
كذلك حكم  يقر   Â, �لو�لدين،   Rعقو
 ،Bلصو�  cتا� حكم  ,ال   ،��لصال  cتا�
 ,! �لسياسية  �ألمو�   o �ألمر  ,كذلك 
�الجتماعية !يضا، Â يتّنب �لقر1l �لكرمي 
�إلسالمية  �لتشريع   �Aمصا من   b! ,ال 
�حلكم  !نظمة  من   Bنظا  b! �ألخر�، 
�لسياسية، على !نه �لنظاB �إلسالمي �ألمثل 

�لو�جب تطبيقه o �لد,� �إلسالمية، !هو 
�لنظاB �لدميقر�طي !, �مللكي !, �إلقطاعي، 
�المر  هذ�   o مفتوحا  �ملجا�   cتر بل 
يناسبهم ,فقا  ما  !1 �تا�,�  للمسلمني، 
حلاالִדم ,ظر,فهم ,ما ير,نه مناسبا �م، 
2ال !نه ,مع `لك فقد !قر �لقر1l �لكرمي 
على   rل�, �لثابتة،  �لعامة   ÓAملبا� بعض 
�حلكاB �ملسلمني مر�عاִדا ,�لعمل حسبها، 
بغض �لنظر عن طبيعة �لنظاB �ملأخو` به 

o �لد,لة. ,من هذz �ملباÓA �لعامة: 
على   wبنا يكو1  �لقر���6  �·ا`   .١

 ��ملشو�
 1! b! ألمانا6 02 !هلها� �A٢.  !1 تؤ
!هل  هم  من  �ملسؤ,ليا6  على  يولìى 

�ا. 
حكمهم  يتسم   1!  Bحلكا� على   .٣

بالعد�لة �ملطلقة.
 ١٠٢ �آلية-   zهذ  12 �لقو�  خالصة   
من  �ملسلمني  متنع   -��ملائد  �سو� من 
�لتفصيلية  �لقو�نني  طلب   o �إلكثا� 
�لدقيقة o �ألمو� �لتفصيلية سو�w �لدينية 

مفتوحا  �ملجا�  ليبقى  �لدنيوية،   ,!
 wفضا  o ,�لتحليق   Aلالجتها !مامهم، 
�لفكرb، من !جل حل  �لتدبر ,�إلبد�� 
قضاياهم بأنفسهم، شريطة !1 ال ·ر¡ 
هذz �حللو� عن �,¶ �لشريعة �إلسالمية، 
�لعامة ,مباAئها  قو�نينها  تعتر¹ مع  ,ال 

�لثابتة.

�حلكمة من #
�s هذ� �لتعليم
ال شك !1 من ,��w هذ� �لتعليم �إل�ي، 
�لذكر حكمة  �لسابقة  �آلية   o �ملذكو� 
 sلوقو�  bحلر� من   rل�, �لشأ1،  بالغة 

عليها ,�لتنبيه �ا مبا يلي:
١. 12 كثر� �لقو�نني ,�ألحكاB �لتفصيلية، 
من شأ´ا !1 تثقل كاهل �ملسلمني، ,تشق 
عليهم حياִדم، لد�جة !نه من �ملمكن !1 
ملا   ،zلقو�نني هذ�  ��ملسلمو1 كثر  sيعا
 w��, بالغة لد�جة نبذها فيها من مشقة 
�آلية   o �هللا  يذكرهم  ,لذ�  ظهو�هم، 
�لتالية، !1 �لذين سبقوهم بكثر� �لطلبا6 
 02 هنا   �,�إلشا� كافرين،  ֲדا  !صبحو� 

خالصـة القـول إن هـذه اآلية متنع املسـلمني مـن اإلكثـار V طلـب القوانني 
التفصيليـة الدقيقـة V األمـور التفصيلية سـواء الدينيـة أو الدنيويـة، ليبقى 
اجملـال مفتوحـا أمامهم، لالجتهـاد والتحليق V فضـاء التدبر واإلبـداع الفكري، 
مـن أجـل حـل قضاياهـم بأنفسـهم، شـريطة أن ال oـرج هذه احللـول عن 
روح الشـريعة اإلسـالمية، وال تعـjض مـع قوانينهـا العامـة ومبادئهـا الثابتة.
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ب® 2سر�ئيل ,فق �آلية �لكرمية ﴿َقْد َسَأَلَها 
َقْوBٌ مِّن َقْبِلُكْم ُثمَّ َ!ْصَبُحوْ� ِبَها َكاِفِريَن﴾ 
(�ملائد�: ١٠٣).  فيأé هذ� �لتعليم �إل�ي 
�ألمر،  عو�قب  من  �ملسلمني  ينبه  لكي 
هذ�  نفس   02 �لوصو�  من  ,ليمنعهم 

�لوضع �لذb ,صل 2ليه سابقوهم .
 Bألحكا�  �كثر شأ1  من  !نه  كما   .٢
�ملسلمني،  تفك*  من  حتد   1! ,�لقو�نني 
�لفكر   Bتقد  Bما!  �عثر حجر  ,تقف 
هذ�   éفيأ �لزمن،  مر,�  مع  �النسا? 
 Rفاl �ملسلمني   Bما! يفتح  لكي  �لتعليم 
!,سع  على  ,�لعلمي   bلفكر�  Bلتقد�
!بو�ֲדا، ,ال يبقى !ماB �ملسلمني سو� !1 
يصبو� جل جهوAهم، o سبيل �إلبد�� 
nاالته  Íتلف  على  ,�لعلمي   bلفكر�

,مو�ضيعه.
للشريعة   ?lلقر� �لتعليم  هذ�  يتيح   .٣
 ��حليا تطو�  مع   Bwتتال  1! �إلسالمية، 
,�ختالفها، من مكاl 02 1خر ,من ,قت 
l 02خر، كما ,يسهل على �ملسلمني حل 
�ملختلفة،  ,�إلجتماعية  �لدينية  �ملشاكل 
,عا�Aִדم  ظر,فهم   sالختال ,فقا 
,تقاليدهم، ,,فقا لتطو� �حليا� ,تقدمها 
�لوقت، 2` ليس من �ملفر,¹  مع مر,� 
 o 1 تعطى مشكلة معينة، نفس �حللو�!
قد  بل  Íتلفة،  !jمنة   o, Íتلفة  !ماكن 
·تلف هذz �حللو� بعض �لشيw، شريطة 
�لتعاليم �لعامة ,�,¶  !1 ال تصطدB مع 
 1! �ملسلمني  ,على  �إلسالمية،  �لشريعة 

Ãتهد,� حلل هذz �ألمو� بأنفسهم.

 kحتث على �لتفك Vنية 0خرaقر Yياa
 rل� باآليا6  �لكرمي،   1lلقر� يزخر 
�لعلم  على  �ملسلمني،  ,حتض  حتث 
ملكة  ,2عما�  ,�لتدبر  ,�لتفكر  ,�ملعرفة 
�لدينية  �ملجاال6  من  �لكث*   o �لفكر، 
باهللا  �إلميا1  مسألة  من   �wًفبد ,�لدنيوية. 
يعر¹  عندما  تعا0  �هللا  فإ1  ,جل،  عز 
 1lلقر�  o ,�لكفا�  للمسلمني  نفسه 
يؤمنو�   1! منهم  يطلب  ال  فإنه  �لكرمي، 
من  �لكث*   Bيقد بل  !عمى،  2ميانا  به 
�لدالئل ,�ل�fهني على ,جوzA، ¼ «ض 
�لنا� على �لتدبر ֲדا، لكي يكو1 2ميا´م 
,لتطمئن  ,�لتفك*،  �ملنطق  على  مبنيا 
�ألمر  ,هكذ�  ,ضمائرهم،  نفوسهم  به 
�هللا  يطلب   rل� �ألخر�  لالمو�  بالنسبة 
من �لنا� �إلميا1 ֲדا، فإنه طاملا يدعمها 
باألAلة ,�ل�fهني، ,يطلب من �ملخالفني 
ما  على  بfها´م  يأتو�   1! ,�ملعا�ضني 
من  بعض  بذكر  !كتفي  ,هنا  يدعونه، 

ُ̀كر : هذz �آليا6 �لقرlنية �لr تبني ما 
َيْعَلُمو1َ  �لَِّذيَن   bَيْسَتِو َهْل  ﴿.....ُقْل 
ُ!ْ,ُلو�  ُر  َيَتَذكَّ 2ِنََّما  َيْعَلُمو1َ  َال  َ,�لَِّذيَن 

�ْألَْلَبا�﴾ (�لزمر: ١٠)
مَّا   Õِطَباق َسَماَ,�6ٍ  َسْبَع  َخَلَق   bلَِّذ�﴿
َتَر� ِفي َخْلِق �لرَّْحَمِن ِمن َتَفاُ,6ٍ َفاْ
ِجِع 

ِجع ْ� ُثمَّ  ُفُطوٍ�*  ِمن  َتَر�  َهْل  �ْلَبَصَر 
َتْيِن َينَقِلْب 2ِلَْيَك �ْلَبَصُر َخاِسًئا  �ْلَبَصَر َكرَّ

َ,ُهَو َحِسٌ*﴾ ( �مللك ٤-٥ )
َكا1َ  َمن  2ِالَّ  �ْلَجنََّة  َيْدُخَل  َلن  ﴿َ,َقاُلوْ� 
ُقْل  َ!َماِنيُُّهْم  ِتْلَك  َنَصاَ��   ,ْ!َ  ÌAُهو
َصاAِِقَني﴾  ُكنُتْم   12ِ ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوْ� 

 (١١٢:�(�لبقر
َهاُتو�  ُقْل  lِلَهًة  Aُ,ِنِه  ِمن  �تََّخُذ,�   Bِ!َ﴿
َمن  ِْ̀كُر  ,َ مَِّعَي  َمن  ِْ̀كُر  َهَذ�  ُبْرَهاَنُكْم 
َفُهم  �ْلَحقَّ  َيْعَلُمو1َ  َال  َ!ْكَثُرُهْم  َبْل  َقْبِلي 

 (٢٥ :wألنبيا�) ﴾مُّْعِرُضو1َ
﴿َ!مَّن َيْبَدُ! �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدzُ َ,َمن َيْرjُُقُكم 
َماwِ َ,�ْأل¹ِ�َْ !2ََِلٌه مََّع �هللا ُقْل َهاُتو�  مَِّن �لسَّ
(�لنمل:  َصاAِِقَني﴾  ُكنُتْم   12ِ ُبْرَهاَنُكْم 

 (٦٥
﴿َ,َنَزْعَنا ِمن ُكلِّ ُ!مٍَّة َشِهيدÌ َفُقْلَنا َهاُتو� 
ُبْرَهاَنُكْم َفَعِلُمو� َ!1َّ �ْلَحقَّ ِهللا َ,َضلَّ َعْنُهم 

مَّا َكاُنو� َيْفَتُر,1َ﴾ (�لقصص: ٧٦)
ِمْن  َكا1َ  َ,َلْو   1َlْلُقْر� َيَتَدبَُّر#َ-  ﴿0ََفَال 
ِعنِد َغْيِر �هللا َلَوَجُد,ْ� ِفيِه �ْخِتَالفÕ َكِث*�﴾ 

( ٨٣ : wلنسا�)
ُقُلوٍ�  َعَلى   Bْ!َ  1َlْلُقْر� َيَتَدبَُّر#َ-  ﴿0ََفَال 

َ!ْقَفاُلَها﴾ ( )مد: ٢٤)
 ÌAُقُعو,َ ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر,1َ  �﴿لَِّذيَن 
َخْلِق  ِفي  ُر,1َ  َ,َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َ,َعَلى 
َماَ,�6ِ َ,�َأل¹ِ�ْ َ�بََّنا َما َخَلْقَت َهذ�  �لسَّ
 �l) ﴾�ِلنَّا� َفِقَنا َعَذ�َ�  َباِطًال ُسْبَحاَنَك 

عمر�1: ١٩٢) 
َ!ْخَلَد  ِكنَُّه  َ,لـَ ِبَها   zَُلَرَفْعَنا ِشْئَنا  ﴿َ,َلْو 
َكَمَثِل  َفَمَثُلُه   zَُهَو� َ,�تََّبَع  �َأل¹ِ�ْ  2َِلى 
َتْتُرْكُه   ,ْ!َ َيْلَهْث  َعَلْيِه  َتْحِمْل   12ِ �ْلَكْلِب 
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ُبوْ� ِبآَياِتَنا  َيْلَهث `ِلَك َمَثُل �ْلَقْوBِ �لَِّذيَن َكذَّ
ُر,1﴾  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  �ْلَقَصَص  َفاْقُصِص 

 (١٧٧ :sألعر��)
 zَُنَزْلَنا!  wَكَما ْنَيا  �لدُّ  ��ْلَحَياِ َمَثُل  ﴿2ِنََّما 
ا  َماwِ َفاْخَتَلَط ِبِه َنَبا6ُ �َأل¹ِ�ْ ِممَّ ِمَن �لسَّ
َ!َخَذ6ِ   �َ̀ 2ِ َحتَّى   Bَُألْنَعا�,َ �لنَّاُ�  َيْأُكُل 
�َألjُ ¹ُ�ْْخُرَفَها َ,�jَّيََّنْت َ,َظنَّ َ!ْهُلَها !َنَُّهْم 
َنَهاً��   ,ْ!َ لَْيًال  َ!ْمُرَنا  !ََتاَها  َعَلْيَها   1َ,�ُAَِقا
ِباَألْمِس  َتْغَن  لَّْم  َكَأ1  َحِصيًد�  َفَجَعْلَناَها 
ُر,1َ  َيَتَفكَّ  Bٍِلَقْو �آلَيا6ِ  ُل  ُنَفصِّ َكَذِلَك 

...﴾ ( يونس: ٢٥) 
ِفيَها  َ,َجَعَل  �َأل¹َ�ْ  َمدَّ   bلَِّذ� ﴿َ,ُهَو 
�لثََّمَر�6ِ َجَعَل  َ,!َْنَهاً�� َ,ِمن ُكلِّ  َ�َ,�ِسَي 
�ْثَنْيِن ُيْغِشي �للَّْيَل �لنََّهاَ� 12َِّ  ِفيَها jَْ,َجْيِن 
 ﴾... ُر,1َ  َيَتَفكَّ  Bٍلَِّقْو َآلَيا6ٍ  َِ̀لَك  ِفي 

(�لرعد: ٤) 
﴿ُينِبُت َلُكم ِبِه �لزَّْ�َ� َ,�لزَّْيُتو1َ َ,�لنَِّخيَل 
َِ̀لَك  َ,�َألْعَناَ� َ,ِمن ُكلِّ �لثََّمَر�6ِ 12َِّ ِفي 

ُر,1َ ... (�لنحل -١٢)  آلَيًة لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ
َفاْسُلِكي  �لثََّمَر�6ِ  ُكلِّ  ِمن  ُكِلي  ﴿ُثمَّ 
ُُ̀لًال َيْخُرُ¡ ِمن ُبُطوِنَها َشَر�ٌ�  ُسُبَل َ�بِِّك 
ِفي   َّ12ِ لِلنَّاِ�   wِشَفا ِفيِه  !َْلَو�ُنُه  مُّْخَتِلٌف 
ُر,1َ ...﴾ (�لنحل:  َِ̀لَك آلَيًة لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ

 (٧٠
!َنُفِسُكْم  مِّْن  َلُكم  َخَلَق   1ْ!َ lَياِتِه  ﴿َ,ِمْن 
 �ًَّAلَِّتْسُكُنو� 2ِلَْيَها َ,َجَعَل َبْيَنُكم مََّو Õج�,َjْ!َ
ُر,1َ  َ,َ�ْحَمًة 12َِّ ِفي َِ̀لَك َآلَيا6ٍ لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ

 (٢٢:B,لر�) ﴾...
﴿�هللا َيَتَوفَّى �ْألَنُفَس ِحَني َمْوِتَها َ,�لَِّتي َلْم 

َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك �لَِّتي َقَضى َعَلْيَها 
�ْلَمْو6َ َ,ُيْرِسُل �ْألُْخَر� 2َِلى َ!َجٍل ُمَسمًّى 
ُر,1َ ...﴾  َِ̀لَك َآلَيا6ٍ لَِّقْوBٍ َيَتَفكَّ 12َِّ ِفي 

( �لزمر: ٤٣) 
َماَ,�6ِ َ,َما ِفي  َر َلُكم مَّا ِفي �لسَّ ﴿َ,َسخَّ
َآلَيا6ٍ  َِ̀لَك  ِفي   َّ12ِ مِّْنُه  َجِميًعا  �ْأل¹ِ�َْ 

ُر,1َ...﴾ ( �جلاثية- ١٤) ِلَقْوBٍ َيَتَفكَّ
لََّر!َْيَتُه  َجَبٍل  َعَلى   1َlْلُقْر� َهَذ�  !َنَزْلَنا  ﴿َلْو 
َ,ِتْلَك  �هللا  َخْشَيِة  مِّْن   Õمَُّتَصدِّع  Õَخاِشع
ُر#َ-﴾  �ْألَْمَثاُ� َنْضِرُبَها لِلنَّاِ� َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

(�حلشر:٢٢)
,بعد مثل هذ� �لكم من �آليا6، ال بد !1 
 1lيا6 �لقرl ُثمن �A02 !1 ما يعا ،zننو
عن  ,تتحد�  تتعلق  lيا6  هي  �لكرمي 
 ��لركيز تكو1  ,هكذ�  ,�لطبيعة.  �لعلم 
على  مبنية  �إلسالمي،  لإلميا1  �ألساسية 
 bلتحر�, ,�لبحث  ,�لتدبر  �لتفك* 
ال  ,هذ�  ,�لfها1،  باحلجة  ,�ملقا�عة 
بل  فحسب،  �لدينية  �ألمو�  على  يقتصر 
!يضا، فكيف  �حليا� �ألخر�  n oاال6 

هذ�  بأ1   wعاAإل� كله،  هذ�  بعد  ميكن 
�لسؤ��  من  !تباعه  مينع  �إلسالمي  �لدين 
,�لتفك*، ,يطلب منهم !1 يؤمنو� به 2ميانا 

!عمى. 

مقا
نة بني �إلسال1 #�ملسيحية
كر !عالz عن �لديانة �إلسالمية،  خالفا ملا̀ 
با�تكاj 2ميا´ا على �لفكر ,�ملنطق، تقف 
علمائها،   sباعتر�, �ملسيحية  �لديانة 
� من كل ما يتعلق بالفكر ,�لتدبر. Aُمجر
�لدين  �جاال6  من  بعض  !قر  طاملا   `2
ميكن  ال  �ملسيحي  �إلميا1  بأ1  �ملسيحي، 
بأb شكل  ,�ملنطق  �لعقل  مع  يتو�فق   1!
 zAعتما� كل  يكو1  ,2منا  �ألشكا�،  من 
,مثاال  �جلياشة،  �لقلبية  �لعو�طف  على 
�ملسيحي  �ملفكر  عن  `كر  ما  `لك  على 

"ك* كغا�A" !نه بالنسبة له:
 o 6لالهو6 ,�لناسو� Aحتا� �فإ1 عقيد
 ،Aلليهو ��ملسيح، كانت تعتf حجر عثر
لليونانيني، ,هي ستكو1 كذلك  ,�اقة 

وهكذا تكون الركيزة األساسية لإلميان اإلسالمي، مبنية 
على التفك� والتدبر والبحث والتحري واملقارعة باحلجة 
وال�هان، وهذا ال يقتصر على األمور الدينية فحسب، 
بل V �االت احلياة األخرى أيضا، فكيف ميكن بعد هذا 
أتباعه من  الدين اإلسالمي مينع  بأن هذا  اإلدعاء  كله، 
السؤال والتفك�، ويطلب منهم أن يؤمنوا به إميانا أعمى. 



٢٧

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

 Rليست فو �على �لد,�B، فإ1 هذz �لعقيد
�لعقل فحسب، بل 2´ا تتعا�¹ معه. ,هذ� 
... حيث ال ميكن   Rملتفو� �لتناقض  هو 
 Rالستغر��, ,�لرغبة  باإلميا1  2ال  2ثباִדا 
بالعقل  �إلميا1  �لعميق.,�ستبد�ُ�  �لر,حي 

يع® مو6 �ملسيحية."
 sكر �لفيلسو ,o هذ� �لسياR، ال بد من̀ 
,�لفيزيائي �لكب* نيوتن، �لذb ·لى عن 
عقيد� �لثالو� ,نبذها A,منا �جعة، ليس 
لشيw سو� !´ا Â تتفق مع طبيعة عقله 
��Aسة  ��Aستها  )ا,لته  عند  ,منطقه، 
 Bُيحر  1! هذ�  كلفه  ما  نقدية،  حتليلية 
من منصبه o كلية "�لثالو� �ملقد� غ* 
�ملجز!"، بعد !1 كا1 قد �خت* �ا تقدير� 

 .�لعبقريته �لفذ
,كث*� ما يتذ�� �لوعاè �ملسيحيو1، ملن 
�إلميا1  على  �لعقلي  �لدليل  منهم  يطلب 
�ملسيحي، بأ1 على �إلنسا1 !1 يؤمن !,ال 
 b! �ملسيحي-  �إلميا1  حسب  باملسيح 
�لذb فد� نفسه لتخليص  �بن �هللا،  بأنه 
�لبشرية من �آلثاB ,�لذنو� – لكي يفهم 
!خر�  بكلما6   b! �ملسيحية،   ��لعقيد
2´م يشترطو1 �لفهم باإلميا1 !,ال، !, قل 
على  �ملب®  �إلميا1  يشترطو1  شئت:   12
�لفهم بإميا1 مسبق !عمى، 2´ا o �حلقيقة 
بد  2` ال  �لالعقل ,�لالمنطق،  A,�مة من 
من طر¶ سؤ�� o هذz �حلا�، !ليس هذ� 
2ميا1   02 لتحققه  Èاجة  �ملسبق،  �إلميا1 
lخر يسبقه، ,هذ� �ألخ* l 02خر يسبقه 

لكي يتحقق؟ يبد, !نه حلم بعيد �ملنا�، 
ليناله،  !نه �قتر� منه  كلما ظن �إلنسا1 
2` به Ãدz يفر من !مامه o كل مر�، ,يا 
"�ملا��تو1"  هذ�  خا¹  من  على   �حسر
,��ئه.  من  نتيجة  ,ال  له  ´اية  ال   bلذ�
,nمل �لقو� 12 !قل ما ميكن !1 نصف 
ال  !عمى  2ميا1  !نه  �ملسيحي،  �إلميا1  به 
 bلتحر�, ,�لبحث  �لتفك*  على  يعتمد 

قيد !منلة.
على  �ملسيحي،  �لدين  !1 �جاال6  يبد, 
,مبد�   ،��ملر �حلقيقة   zֲדذ  Bتا ,عي 
خاصة  Aيانتهم،  مستقبل  على  خطو�ִדا 
 Bلتقد�, Bعصرنا �حلاضر، عصر �لعلو o
 o فإ´م  لذ�  ,�لتكنلوجي،   bلفكر�
سبيل نشر �ملسيحية بني غ* �ملسيحيني، 
�ملسيحيني   wإلبقا مساعيهم   o ,كذلك 
 �مر ,لو  جتدهم  لن  فإنك  2ميا´م،  على 
,�حد� «ا,لو1 ,ضع �إلسالB ,�ملسيحية 
مًعا o ميز�1 �لعقل ,�ملنطق، أل´م يعرفو1 
مسبقا !1 كفة �إلسالB هي �لر�جحة. لذ� 
للتر,يج  جهوAهم،  جل  يوجهو1  فإ´م 
شأ´ا  من   rل� �لرنانة،  �لشعا��6  لبعض 
!عيتهم  �لذين  �لنا�  !نظا�  جتذ�   1!
ماAية �حليا� �لدنيا، مبا فيها من صر�عا6 
 o �هللا   12 كقو�م  ,حر,�،  ,�قتتاال6 
�ملسيحية )بة، ,!1 �ملسيح قد ضحى من 
ليحمل   wجا ,!نه  بنفسه،  �لبشرية  !جل 
,لكنهم  �ملتعبني،  ,ل*يح  �لبشرية،   Bثاl
عن  �ألساسي  �جلد�   o �وضو1  ال 

 �منطقية ,عقالنية عقيد� �لثالو� ,�لكفا�
 bلفقر�  Aلعمو� مبثابة  ُتعد   rل�  ،wلفد��,
,!ما  ناحية،  من  هذ�  �ملسيحية.  للديانة 
من ناحية !خر�، فإ´م يقومو1 بضر� 
�لديانة �إلسالمية، ,�ִדامها بنفس �لعيو� 
� A oيانتهم، )ا,لني بذلك تشويه Aملوجو�

�حلقيقة ,طمسها عن عيو1 �لنا�.
12 حرية �لفكر ,�ملعتقد، �ي من �لثو�بت 
,قد  �إلسالمية،  �لديانة   o �ألساسية 
�ملسلمني  تطو�  على  كب*  !ثر  �ا  كا1 
�لدينية  �لناحية  من  �ملاضية،  �لقر,1   o
�نتشا�   o ,كذلك  ,�لثقافية،  ,�لعلمية 
�إلسالB بني �ألمم ,�لشعو�، �لr تأثر6 
تأثر� كب*� بسحر �لتعاليم �إلسالمية، ,ما 
�ألساسية،  �النسانية   Rحلقو� من  حتفظه 
ثقة  على  ,�ن  ,�ملعتقد،  �لفكر  كحرية 
تامة، بأ1 نفس هذ� �لسحر �ألّخا`، هو 
كب*�،   ��,A يلعب   sسو  bلذ� `�ته 
 o من جديد  ,´وضه   Bإلسال� بعث   o
�لr يقوB ֲדا  �ملستقبل، ,كل �ملحا,ال6 
بالفشل   wتبو  sسو �لدين،  هذ�   wعد�!
حتما، ,لن تفلح جهوA �لقسس ,�جا� 
,ال  مفكريهم  ,ال  �ملسيحي،  �لدين 
�حلقائق  طمس   o �لسياسيني،  jعمائهم 
بل  �إلسالمية،  �لديانة   �صو� ,تشويه 
تبث   ،�صامد �لديانة   zهذ تبقى   sسو
لتناله  �حيقها �0 >يع !صقا� �أل�¹، 
�ألمم ,�لشعو� من جديد، ,�هللا فّعا� ملا 

يريد، ,ما `لك على �هللا بعزيز.
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Honey لعسل�
 zمصد� bلعسل منتج حشر�
�لعسل،  �لة  طو�ته   ،éنبا
من  متتصه  �حيق  من   �wًبد
من   ,! �لرحيقية،  �ألjها� 
من   jملفر� �لنبا6  ُنْسغ 
!جز�ئه،  على  خاصة   Aغد
عسل  �لناتج:  ,يسمى 
 ،(Floral Honey)ها�jأل�
سكرية   6�jمفر من   ,!
�حلشر�6  بعض  تطرحها 
(بعض !نو�� �ملن ,�حلشر�6 
كفائض   (…..ï� �لقشرية 
,ُيسمى  حاجتها،  عن 
�لعسلية   ��لند, عسل  �لناتج 
(Honey Dew)، تأخذ �لنحلة 

�لطبيعية  �لسكرية   Aملو��  zهذ
�لسد�سية  �لعيو1   o ,·ز´ا 
�لنحل،  ðع  من   Ðقر�!  o
,تعمل عليها لتصبح ناضجة، 
لك ليقطفها  يأé �لنحا� بعد̀ 

عسًال ناضًجا.
 Â ،Øطبيعي مثا wلعسل غذ��
يدخل o متاها6 �ملاكينا6 
�لعمياÂ, ،w �ضع ملعامال6 
من خو�صه  ُتحوِّ�  صناعية، 
عليه   bُتجر  ,! �لطبيعية، 
بتركيبه،   �مضر تعديال6 
 ,! حافظة   Aمو� كإضافة 
كما  هة،  منكَّ  ,! ملّونة 

�ألغذية  تصنيع   wثنا!  bرÃ
�لغذ�ئي  �لتصنيع  معامل   o
�حلديثة، ,�لr تكو1- !, !نه 
 1ْ!  ,!  - تكو1   1! ُيخشى 
فتر� خطر� على  بعد  ُتصبح 

صحة �إلنسا1 !, سامة.
�ملهتمو1  قا�  فلقد  ,لذلك   
 12  :wلقدما� من   wبالغذ�
يتوجب  حي  كائن  �إلنسا1 
 b!) حية   Aمبو� يتغذ�   1!
 �,fعت� كما   ،(Bio حيوية 
,كثً*�   ،wلسما� هبة  �لعسل 
من �حلكماw ممن ُعمِّر,� كا1 
��تبهم   o �لعسل  يدخل 
منتظمة،   �بصو� �لغذ�ئي 
 (B.R  ٥٠٠) قر�¢  فأبو 
�و  ُعمِّر   bلذ� �لطب،  !بو 
يأكل  كا1  عاًما،   ١٠٧
,يستعمله  باستمر��  �لعسل 
o عال¡ كث* من �ألمر�¹، 
Aميوقريطس  كا1  ,كذلك 
ر 02 ما  يأكل �لعسل ,قد ُعمِّ
بعد �ملئة، ,جالينو� �لطبيب 
 bلذ� �إلغريقي   sلفيلسو�,
 Bعا  ٢٠٠٠ �و  قبل   àعا
كا1 يصفه o عال¡ حاال6 
 ��لقنا !مر�¹   o, �لتسمم، 
 bضمية، !ما �بن سينا �لذ��
توo عاB ٩٥٢ B، فقد كا1 
إلطالة  �لعسل  بأكل  ينصح 

العسل، 
خصائصه وأهميته

 � التغذية والتداوي

   

ُبُيوًتا   Fِْلِجَبا� ِمَن   Pتَِّخِذ�  -ِ0َ �لنَّْحِل  �َلى ِ 
بَُّك َ ﴿َ,0َْ#َحى 
 Yِا َيْعِرُشوَ- * ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر� َجِر َ#ِممَّ َ#ِمَن �لشَّ
َفاْسُلِكي ُسُبَل َ
بِِّك Qُُلًال َيْخُرvُ ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�2ٌ ُمْخَتِلٌف 
ُر#َ-﴾  0َْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفاsٌ ِللنَّاِ� ِ�-َّ ِفي Qَِلَك َآلََيًة ِلَقْو1ٍ َيَتَفكَّ

(�لنحل: ٦٩-٧٠)

بقلم: �لدكتو
 علي خالد �ل��قي

!ستا` �حلشر�6 �القتصاAية (تربية �لنحل)
كلية �لز��عة – جامعـة Aمشـق
,�ئيس >عية �لنحالني �لسو�يني
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 �بالقو  èالحتفا�, �لعمر 
 �`2 يقو�:  ,كا1  ,�لشبا�، 
بشبابك   èالحتفا�  6A�!
ينتبه  فهل  �لعسل.  فاْطَعْم 
من  !كثر  بعد   Bليو� !طبا�نا 
!لف عاB 02 مقولة �بن سينا 
 o  wألطبا� 2ليها   Aعا  rل�
�لقر1  ´اية  مع  �لغر�   Âعا
�لعشرين، حيث تؤكد نتائج 
صحة  ,Èوثهم  جتا�ֲדم 
مقولته، ,تفتح �لبا� بشكل 
ملا  شاملة  لتطبيقا6  !,سع 
بالعسل  �الستطبا2  يسمى 
خلية   Yمنتجا بكل  بل 
بالـ  يسمى  مبا  �لنحل 

.Apitherapy

 Apimondia �لـ  �هتمت   
�ملختصة  بالبحو�  مبكرًّ� 
�لنحل  مبنتجا6  باملعاجلة 
 �بعد كتا�  بنشر  ,قامت 
لغا6 منها �لنسخة �لفرنسية 
�سم  حتت   ١٩٧٦  Bعا  o
 L’apithérapie aujourd’hui

 "Bليو� بالنحل   b,لتد��"  b!
 Ì*كب ÌAلكتا� عد� bتو»,
�ملستحضر�6   wا¦! من 
من  �لطبية  �لصيدالنية 
منتجا6 خلية �لنحل ,نسب 
!نشأ6 قسًما  تركيبها، ,قد 

 Ø,ملعهد �لد� o ÕتصÍ Õطبي
�لنحلي   Aالقتصا�, للتقانا6 
  Médical !¦ته  �ا  �لتابع 
قسم   b!   d’apithérapie

�الستطبا� بالنحل.  
  �ملطلو� من �لنحا� �ملتميِّز 
!, �لنحا� �ملعاصر، ليس 2نتا¡ 
�لعسل فحسب، بل 2نتا¡ ما 
ميكن !1 نسميه بالعسل �لط¥ 
بتوخي   ،"bحليو� "�لعسل 
عمليا6  س*   wثنا! �حلذ� 
,2تبا�  ,مر�حله،  �إلنتا¡ 
�لتوضيب   o �لسبل  !فضل 
كي  ,�لتخزين،  ,�حلفظ 
�لعسل  حيوية  على  ُيحافظ 
 w2بقا b! ،ممكنة �ألطو� مد
 bلعسل، !قصد �لعسل �لبلد�
 b!  Õحيوي  wًغذ�  ,!  Õحي
ممكنة.   �مد ألطو�   Õجjطا
 wا�! كل   o ُيشاهد  ,قد 
عسل  عبو�6   Bليو�  Âلعا�
!كثر  لصاقا6  عليها  !نيقة 
لكن  جا`بية،  ,!كثر  !ناقة 
ليس  ما حتتويه  - لألسف- 
غالبيتها   o هي  بل  عسًال، 
عسل صناعي، ,2طالR �سم 
 ،Ìبد!  jوÃ ال  عليه  �لعسل 
 6�j,لتجا� با�  من  لكنه 

�لكث*� o هذ� �لعصر.  

طبيعة  على  �ملحافظة   12
,2بقائه  ,تركيبه،  �لعسل 
يتطلب،  طويلة   �ملد  Õجjطا
 o نضجه   Bمتا بعد   ³Ã  1!
يتم  �لنظافة ,!1  ظر,s من 
توضيبه o !,عية من �لزجا¡ 
�لفخا�   ,! �لستانلس   ,!
 o حفظه   ¼ ,من  �ملطلي، 
عن   Ìبعيد ·زين   s,ظر
�حلر��� (o حر��� �لتfيد �و 

٥ْ B) ,�لضوw ,�لرطوبة.
يتعر¹ �ا  معاملة   b! 12   
�لعسل ستسيw 02 خصائصه، 
,ستتلف جزÌw من مكوناته، 
 bال يصح تعريض �لعسل أل,
 �كالبستر `لك،  من  معاملة 
,2عاAته  بللو��ته  فك   ,!
�ألشعة   ,!  �باحلر�� سائًال 
�لصوتية   Rفو باملوجا6   ,!
!, بالتعريض ألشعة �لشمس 
�حلية  مكوناته  أل1   ،��ملباشر
 Õمهم Ìقد تكو1 عنصر  rل�
o �لتفاعال6 �حليوية، سُتقتل 
طعم   Aرn �لعسل  ,سيصبح 
حلو ليس 2ال، ,مبر�عا� `لك 
,يصلح   Õطبيعي �لعسل  يبقى 
 ،wًشفا,  wًغذ� يكو1  أل1 
 Aرn  1!  02 !ش*  ,لقد 
 Bْ  ٣٧ على  �لعسل  تسخني 

خصائصه  من  �لكث*   zيفقد
من  يقو�  فما`�  �حليوية، 
�لعسل  يغلي  من  بل  يبستر 
�ملستهلك  �لزبو1،  لُيرضي 

�ملسكني !!؟. 
من   B1 فيتامني  غيا�   12
تسخيـنه   wجر� �لعسل 
غالبية  فإ1  -,لألسف  مثًال 
 Rألسو�� o Aلعسل �ملوجو�
حد,�  سيعطل  مسّخن-، 
تفاعال6 �ألكسد� o عملية 
��ضم، مما يؤbA 02 تر�كم 
 bلذ� �لب*,فيك  حامض 
عمليا6   wجر� من  يتشكل 
 Øبالتا, تلك،   ��ألكسد
�حلامض  هذ�  سيتر�كم 
خاصة  �ألنسجة  بعض   o
 02  bAيؤ مما  �لدما�   o
 ،�خط* عصبية  �ضطر�با6 
 Bعلو  o �ملختصو1  ,َيُعدُّ 
 cستهال� معد�   1! �لتغذية 
A,لة   o �لعسل  من   Aلفر�
شعبها  ,عي  على  Aليل  ما 

 .zتطو�,
ال  �ألبيض  �لسكر   12  
�لعضوية   02  �مباشر يدخل 
�حلية، بل ال بد من خضوعه 
من  معقد� ,طويلة  لعمليا6 
 02 �تز�   �ح �لتفاعال6 
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سكريا6 بسيطة (غلوكوj ,فركتوj) �لr تتطلب طاقة، ينتج 
عنها تر�كم Íلفا6 !كسد� ,ما يسمى باجلذ,� �حلر�، ,هذ� 
ٌل !صًال من  ,`�c ينهك �لعضوية، بينما نر� !1 �لعسل مشكَّ
سكريا6 بسيطة ال حتتا¡ 02 حتوُّ � o �لعصا�� ��ضمية بل 
 o �لتبد! بدخو�ا مباشر  Bلد�  02 �12 �متصاصها يتم مباشر

.�A,��6 !كسد� لتحرير �لطاقة ,�حلر��
 �لعسل ال ُيشتر� من �أل�صفة ,قا�عة �لطرقا6، فاملعر,¹ 
عسًال  !نه  صّدقنا   12 �ملتجولني  �لباعة  مع   ,! �أل�صفة  على 
 rتعرضه لعو�مل �لطبيعة �ل wفهو سيكو1 قد ·رَّ� من جر�
يقبل   Âلعا�  o حًد��, �اًال  نَر   Â سابًقا…، ,�ن  `كرناها 
 wبطريقة �خيصة تسي  ,! �أل�صفة  ,بيعه على  عر¹ عسله 
!,ًال لسمعته كنحا�، كما تسيw ألبناw مهنته ثانًيا، فالنحا� 

�حلقيقي منتج !,ًال ,صفته كتاجر ال تأé 2ال ثانًيا. 
  ,لقد ¦عنا Èو��A تسمم من جر�w تغذb !طفا� بأنو�� 
من �لعسل -�ملغشوà- �لr تبا� o مو�سم خاصة على قا�عة 
�ذِّ�  ,�ن   ،��لشه* ما�كا6"  "�لسوبر   o  �,ح �لطريق، 
عن  �ملسؤ,لة   �جلها6  ,على  �ألعسا�.   zهذ  cستهال� من 
�ألعسا�   zهذ بيع  منع   Âلعا�  o ,جد6  !ينما  �لنا�  صحة 
,`لك  نشرها،  تساند   rل� �جلهة  كانت  مهما  ,مصا�Aִדا 
قد   bلذ� �لصحي  �لضر�  ,من  �لغش  من  للمستهلك  �اية 
- ملونا6  به  صناعي  َقطٌر  �ستهالكها….،    wجر� ينجم 

!حيانÕ صناعية، ,من غ* �ملقبو� A2خا�ا o غذ�w �إلنسا1 !, 
�حليو�1-  ,حتتوb مو�A مسرطنة، ,كذلك !�اًضا معدنية من 
 jتصنيع هذ� �لقطر �لصناعي (�لغلوكو wتستعمل !ثنا rتلك �ل

�لتجا�b) �لذb يسمونه ظلمÕ ,عد,�ًنا بالعسل.
 zحليوية، ,هذ� Aلغذ�ئية �لطبيعية تسمى باملو�� Aملركبا6 ,�ملو��
 1! 1,A b! ،ا� c1 2´ا,A, Bلعضوية بسال� o قابلة للتمثل
يتمكن  ال   �!كسد Íلفا6  بإنتا¡  عملها  ُتربك   ,! تسممها 
�جلسم من �لتخلص منها، فتسر� شيخوخته، ,2منا هي تغذيها 

,متر ֲדا بأما1 أل1 �لعضوية �أل,0 (�لنبا6) �لذb مر6 به قد 
 ،�قاB بتركيبها ,تصفيتها )فلتر حيو(�,! b ,�لفلتر هو �ملصفا
,لذلك فهي !مينة على عضوية �إلنسا1 أل´ا مر6 بفلتر سابق 
,هو ليس فلترÌ خامًال كفلتر �لسيجا��، !,فلتر �لسيا��، ,2منا 

هو فلتر حيوb ,قد مر6 بفلتر ثا1ٍ هو �لة �لعسل.
 

 Honey composition تركيب �لعسل
 Aجو, للعسل  �ملفّصل  �لفيزيو-كيميائي  �لتحليل  !,ضح    
�لعضوية  ,غ*  �لعضوية   wلكيميا�  o �ملعر,فة  �لعناصر  غالبية 
 ،wملا� من:  يتركب  ,!نه  �لعضوية،  حتتاجها   rل� ,�لبيولوجية 
�لغلوسيد�6، �أل�ا¹ �لعضوية، �لf,تينا6، �ألمال¶ �ملعدنية، 
 �Aلفيتامينا6، �ألنزميا6، �لزيو6 �لعطرية (!كثر من ٥٠ ما�
 A6 �حليوية �لطبيعية، �ملو��Aعطرية)، �لصباغا6 �لطبيعية، �لصا

.… �Aألخر� غ* �ملحد�
 Ìنظر ،B١٠٠ غر�/�   �لعسل مصد� غ® بالطاقة ٣٦٠ حرير
 1jلو�  �,حد  o بالطاقة   �Aما !غ³  ,هو  بالسكريا6،   zلغنا
بعد �لتمو�، ,ُميد �جلسم ֲדا بسرعة نظرÌ لوجوA �لسكريا6 
�لعسل   bتو»,  ،Õساس!  (jلفركتو�,  jلغلوكو�) �ألحاAية 
 ،BيوAلصو�  ،Bلكالسيو�  ،Bلبوتاسيو� �ملعدنية:  �لعناصر  على 
 ،Aليو� �لكfيت،  �لكلو�،  �حلديد،  ,�ملنغنيز،  �لفوسفو�، 
�لبو�,1،   ،Bألملنيو� �لسيليكو1،  �ملنغنيز،  من  قليلة  ,كميا6 
�لكر,B، �لنحا�، �لليثيوB، �لنيكل، �لتوتياw ,�لرصاÐ، ,`لك 
,هذ�  �حليو�نية،  �لعضوية   o للتمثل  قابلة  حيوية  تر�كيب   o
�لفيتامينا6  �لعسل عدA من   o ية، ,يوجدÛغاية �أل o مر!
,�ألمال¶ �ملعدنية، ,�ذz �لفيتامينا6 ,�ألمال¶ �ملعدنية فو�ئد 
,تغذيته  �جلسم   o �حليوية  �لتفاعال6  من  كث*   j2جنا  o
 Aلعسل ١٢ نوًعا من �ملو�� bملحافظة على سالمته. ,«تو�,
�لدهنية بكميا6 ضئيلة: �لغليسر,�، �لفوسفوليبيد، �لباملونيل، 
 bستاجالنيدين، كما «تو,fل� �أل,لينيك، �ألسيتيل كولني، 
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�لعسل على �لf,تينا6 بكميا6 ضئيلة ,عدA من �ألنزميا6.
    ,قد !ثبتت �لبحو� !1 �لعسل �لناتج من مصد� نباé ما، 
ير� 02 حد كب* خو�Ð `لك �ملصد� �لغذ�ئية ,�لعالجية، 
 �jبتآ �لعسل يعمل   o �Aتأث* عناصر عالجية متعد  1!  �ح
ليزيد من فاعلية ,تأث* �لعناصر، ,02 `لك ُيعز� �لتأث* �لفعا� 
للعسل o حتسني �لعمليا6 �لبيولوجية ,�نتظاB عمل �لعضوية، 
  Sanatorium 6فع بعض �لد,� 02 2قامة مصحاA هذ� ما,

خاصة باملعاجلة بالعسل ,منتجا6 �لنحل.

FAO عة �لـ�
مو�صفة �لعسل لدV منظمة �ألغذية #�لز

        �ملا��                       �لنسبة �ملئوية �ملتوسطة

   ٣٨,١٩            Fructose   سكر �لفو�كه
٣١,١٩            Glucose     سكر �لعنب

     ٠٧,٣١              Maltose  *سكر �لشع
 ٠١,٣١              Sucrose سكر �لقصب
٠١,٥٠                      �سكريا6 معقد

�طوبة                                ١٧,٢٠   
�ماA (!مال¶ معدنية)                 ٠٠,١٧
نيتر,جني                             ٠٠,٠٤

                 ٠٣,١٠                      �مو�A غ* مقد�
  

 Biologic Characteristics of Honey خلصائص �حليوية للعسل�
  لقد �ستخدB �إلنسا1 �لعسل !,ًال كغذ�w، لكنه ما لبث طويًال 
ح� �ستخدمه كد,�w، بشكل منفرA !, مضافÕ 2ليه ðع �لنحل 
لك من منتجا6 �خللية !, غ*ها من �ألغذية ,�ألA,ية.  !, غ*̀ 
!, w�,A من !جل حال,ته فقط، بل   wلعسل كغذ�� ُيؤخذ  ال 
للعضوية  ,�ملهمة   ��لعديد �حليوية  )توياته  !Ûية  !جل  من 

!شا�6  فقد  lثا�،  على شكل   ,! قليلة  كمياִדا  كانت   12,
�لبحو� 02 !1 �لعسل «توb على معا1A بكميا6 تتقا�� 
 o يةÛ1 كب* �ألAمنها، ,للمعا bلبشر� Bكث*� مع )تو� �لد
�لتفاعال6 �حليوية o �خللية بالرغم من كمياִדا �لضئيلة فيه، 
كما !1 �لعسل «توb مو�Â A تتمكن !حد� !جهز� �لتحليل 
فيتامينا6   bتو» فالعسل  حتديدها،  من   ��ملعاصر �لكيميائي 
مهمة كمجموعة فيتامني B منها : �لثيامني B1، �يبوفالفني 
حامض   ،B6 �لب*,A,كسني   ،B5 �لبانتوتينيك  حامض   ،B2

�لفوليك B9 ،  فمثًال يلعب فيتامني Ì�,A B1 مهمo Õ �ستقال� 
�لسكريا6، ,بغيابه ال حتد� عملية �ستقال� �لغلوكوj ,ينتج 
�لطبيعية   s,لظر�  o يتحو�   bلذ� �لب*,فيك  حامض  عنها 
 C لعسل فيتامني� bلعضوية، كما «تو� o 02 حامض �للنب
, A  , E ,فيتامني �لـ Biotine…، ,على عدA مهم من 
 Invertase,  Amylase, Catalase,  Phosphatase :6ألنزميا�
Lipase, Peroxidase,  …. ,«تل �لعسل �لصد��� من بني 

تغذية   o �ملهتمني  من  !حد  ,ال  �ألنزميي،   zتو�(  o �ألغذية 
�إلنساÃ 1هل A,� �ألنزميا6 كوسائط !ساسية o �لتفاعال6 

�حليوية o �خللية.
,��A oسة 2حصائية على 2صابة !صحا� �ملهن بالسرطا1 تبني 
 o 11 �لنحالني !قل من يصابو1 ֲדذ� �ملر¹ �خلبيث: ٢ باملليو!
حني ُيصا� من �ألطباw نسبة ٢٠ باملليو1، ,من �خلباjين ٣٠ 

باملليو1 (فوستر ١٩٧٤). 

 Honey in Adults and Fلعسل #تغذية �لبالغني #�ألطفا�
 Children Nutrition

,يؤخر  ,�جلما�،  �لشبا�  مينح  لإلنسا1،  lمن   wغذ� �لعسل 
�لشيخوخة، ,من يتنا,له يقا,B �لتعب، ,«تفظ بذ�كر� نشطة، 
تغذية   o بنجا¶  �لعسل  �سُتعِمل  ,لقد  مديد،  لعمر  ,حيوية 
منها   6Aفا!  rل� �لشعبية  �لوصفا6  �ألطفا�، ,قد !,ضحت 
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,!كدִדا �لبحو� �لعلمية �حلديثة، !نه قد 
 jتصحيح �لعو o مهم �,A كا1 للعسل

,سوw �لنمو عند �ألطفا� ,�ليافعني.
 Luttinger)ألطفا�� طبيب  كا1  لقد 
�ألطفا�  بتغذية  ينصح   (١٩٢٢  ،  .P
�وضة  عنه  ينتج  ال  ألنه  �لعسل  على 
 Øال «د� �لتخمر �لكحو, ،Acidosis

لسكرياته،  �لسريع   Ðالمتصا� بسبب 
 o  ��حلر �لعضوية  �أل�ا¹   1! كما 
�لدهو1،   Ðمتصا� على  جع  تشِّ �لعسل 
باإلضافة 02 كو1 �لعسل مكمًال لنقص 
�حلديد o حليب �ألB ,حليب �ألبقا�، 
وb(حركة  ,�لتحَّ �لشهية  يزيد  !نه  كما 
تنتظم  ,بذلك   peristalsis  (wألمعا�

عملية ��ضم. 
ُيّعد �لعسل o �لواليا6 �ملتحد� �ألمريكية 
للحليب   ,!  Bأل� حلليب  !ساسي  متمم 
�لرّضع  به �ألطفا�  ُتغذ�   bلذ�  bلبقر�
نظرÌ خلصائصه   ،Õسن  fألك� ,�ألطفا� 

�لr ينفرA ֲדا ,�لr من !Ûها:
 Bمهضو wسهولة هضمه، بل هو غذ� -

,معَّد مسبقÕ من قبل �لنحلة.
 Ìنظر ,متثله  �متصاصه  سرعة   -

لبساطة مركباته.
,��ئحته  �ملستسا�  �حللو  طعمه   -

.��لطيبة �لعطر
من  جانبية  !عر�¹   Aجو,  Bعد  -
 �Aما ألنه  �ملرغوبة  بالكمية  �ستهالكه 

طبيعية. 

 Õسابق éلسوفيا� Aهو�يا6 �الحتا< o,
 Bعلى �ستخد� Õئم�A 1,يؤكد wكا1 �ألطبا
�لعسل o �لنظاB �لغذ�ئي لألطفا�، ,ُيعد 
 A�,� لشرقية� �لسوفيتيوA, 1,� !,�,با 
بينها  من  �لطبيعية،  باملنتجا6   b,لتد��
�لعسل ,منتجا6 خلية �لنحل �ألخر�، 
,�م يعوA �لفضل o �الستخد�B �ملستمر 
للعسل o �ملستشفيا6 ,�لعيا6�A، ,قد 
 Bطب �ألسنا1 !فضلية �ستخد� o ثبت
 rل� �ألخر�  �لسكريا6  على  �لعسل 
حامض  لة  مشكِّ �ألسنا1  بني  تتخمر 
�لكلس  نقص   02  bAيؤ  bلذ� �للنب، 
 bألسنا1، بينما يعمل �لعسل �لقلو� o
�لتأث* على تعقيم �لفم ,يدعم تأث*z هذ� 
�لصا6�A �حليوية  كونه «توb ما يشبه 

,�ملانعة لنمو �ألحياw �لدقيقة.

 Honey in  Fألطفا� طب   t �لعسل 
  Pediatric

 Luttinger) �ألطفا�  طبيب  كا1 
ينصح   cنيويو�  o  (١٩٢٢  ،  .P
من   sظر  b!  o �لعسل   Bباستخد�
ل  ُيفضِّ ,كا1  �ملعوية،  �الضطر�با6 
�لـ  حاال6   o �لكحو�  على  �لعسل 
Pronchopneumonia ,كا1 يستخدمه 

عند  �لصيفية  �إلسهاال6  حاال6   o
 ٢٥٠ o �ملعقة صغ* مبقد��  �ألطفا� 
,جد  ,قد  �لشع*،  مغلي   wما من  مل 
Schlutz)، ١٩٣٨) من جامعة شيكاغو 

 1! �ألطفا�،  من   Aعد على  �ختبا�   o
�لعسل كا1 !سر� �متصاصÕ من !نو�� 
 Bلد� o 1لسكريا6 �ألخر�، حيث كا�

خال� ١٥ Aقيقة من تنا,له.
ن �لشهية ,ينشط      تنا,� �لعسل «سِّ
هرمو1   j2فر� يزيد  ألنه  ��ضم،  عملية 
على   �مساعد  �Aما (,هو  �جلاسترين 
 `2  (١٩٩٨ ,lخر,1   Aمو() ��ضم) 
!ثبتو� !1j, 1 �لطفل �لذb تنا,� �لعسل 
�â o A�Ajسة !ياB �٤٧ مقابل �١٤ 
�لطب   o, منه.   B,ملحر� للطفل  فقط 
�لشع¥ �ستخدB )لو� �لعسل كغسو� 
على   Õر حديث للفم، كما ُحضِّ  �,غرغر
شكل �`�` Spray لالستنشاR، ,يستعمل 
�لعسل فيما يسمى �ليوB بالطب �لوقائي 
 �على نطاR ,�سع ,مبستحضر�6 كث*

يصعب حصرها.
 لقد تنا,لت �لبحو� �لطبية �لعسل منذ 
عشر�6 عديد� من �لسنني، ,قد ثبتت 
 �كث* حاال6  عال¡   o �لعسل  فاعلية 

من �Ûها:
 �Aياj o, ،(Animia) Bلد� فقر   -
نسبة ��يموغلوبني BA o �ألطفا� �لذين 
يستهلكو1 �لعسل بشكل منتظم مقا�نة 
�لعسل  تنا,�  من  �ملحر,مني  باألطفا� 
 Âلعا�  o  wهؤال !كثر  ,ما  غذ�ئهم،   o
�ليوB، ,من �ملعلوB !1 حامض �لفوليك 
(فيتامني B9 ) �لذb يساهم o تكوين 
,يرفع   wحلمر�� �لكريا6  ,يزيد   Bلد�
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�لعسل مع   o يموغلوبني متوفر�� نسبة 
,سائط ,مو�A حيوية !خر� الjمة لذلك 
 Vignec and) …z*كعنصر �حلديد ,غ

.(١٩٥٤ ، Julia

�لعاAيني  �ألطفا�   1j,  �Aياj  -
,�ُخلدَّ¡، ,�ستمر�� �لنمو �لسليم لديهم، 
 ،Bلد� خصائص  ن  حتسُّ عن  ناتج  ,هذ� 
 ،(١٩٩٨ ،Aعمل �لعضوية ()مو Bنتظا�,
 �A!  .(١٩٥٤  ،  Vignec and Julia)
�إلسهاال6  ,قف   02 �لعسل   cستهال�
مرتني  مبعد�  �ألطفا�   1j,  �Aياj,
� !طفا� ال Aياj نصف تقريًبا عن معد�,
يستهلكو1 �لعسل، ,�فف من !عر�¹ 

�لد,سنطا�يا �ملزمنة ,يسر� شفاwها.
ن o حيوية ,نشا¢ �ألطفا�  حتسُّ  -
�ليومي   cالستهال� من  شهر  �و  بعد 

�ملنتظم للعسل.
ن o �حلالة �لنفسية ,�ملعنوية  حتسُّ  -
لألطفا� �لذين يعانو1 من !مر�¹ عقلية 

!, نفسية عصبية.
شفاw �ألطفا� من حاال6 �لتبو�   -
�لكلى  يريح  �لعسل  أل1   ،àلفر��  o

,يهدÓ �ألعصا�.
,للكبا�  للطفل   ÓAا��  Bلنو�  -
مع  بتنا,له  ,ُينصح   ،Rأل�� من  ,�حلد 
�لطبية كالبابونج  �لنباتا6  منقو� بعض 

,�لنعنا� !, بذ,� �ألنيسو1.
يوقف �لتقيؤ، ,يقي من �حلموضة   -
حاال6   o ُيعطى  كما  �لعالية،  �ملعدية 

نقص �حلموضة �ملعدية !يضÕ، ,ֲדذ� ُيعَّد 
�لعسل من �لعقاق* �لr ُتعطى o حاال6 

.�Aمتضا
 wلألمعا ,ملني  ,ملطف  مطهِّر   -
,للمجا�b ��ضمية ,�لتنفسية. ,للعسل 
فاعلية o عال¡ �لسعا� �لديكي ,!نو�� 
 o ُ!Aخل  فقد  لذ�   ،Õعموم �لسعا� 
به   ñلسعا� ,غ*ها، ,قد ُعو� شر�با6 
�لتها� �لرئه �ملر�فق !حياًنا ملر¹ �حلصبة 
(خوتوفا، ١٩٤٠)، كما  �ألطفا�  عند 
!نه مفيد o حاال6 �لتسلُّخا6 �جللدية 
 bمطر,  bمغذ, كمطهر  فعله  بسبب 

,مرمِّم. 
�حتقانا6  ,�j2لة  �ل*قا1  تر�ُجع   -
�حتياطي  من  يزيد  �لعسل  أل1  �لكبد، 
 o تهwلكبد مما يرفع كفا� o لغليكوجني�

تعديل �لسموB �لناجتة عن �اللتهابا6.
 fج,  ،Bلعظا� منو  حتسني   -
�لكسو�، ,تسهيل منو �ألسنا1، ,·فيف 
عند  ن  ,حتسُّ منوها،  تر�فق   rل�  Bآلال�
,�ملتعرضني  بالكسا¶  �ملصابني  �ألطفا� 
على  يساعد  �لعسل  �لتغذية، أل1   wلسو
متثُّل  م  ,ينظِّ ,تثبيته  �لكلس   Ðمتصا�
 .(١٩٤١ ، Knott) جلسم� o لعناصر�

 2ننا o معر¹ حديثنا عن !Ûية �لعسل 
بتوجيه  نرغب  �لنحل  خلية  ,منتجا6 
�لذين   wللزمال شكٌر    ،wجا�, شكر 
�لبحو�   o �لسبق  فضل  �م  كا1 

على  ,�لبيولوجية  ,�لصيدالنية  �لطبية 
على  �لعمل   o  Aجهو من  قدمو�  ما 
�ملزيد،  منهم  ,نأمل  �لنحل،  منتجا6 
من  !نو��  إلنتا¡  للنحالني   wٌجا�,
نوعية   6�`  ��لزهر  �,حيد �ألعسا� 
عالية، بالتز�A Bقيق بشر,¢ 2نتا¡ عسل 
2نتاًجا  �لط¥،  بالعسل   zندعو  1! ميكن 
�لصياAلة  نرجو  كما  ,·زيًنا،  ,توضيًبا 
من !صحا� معامل �ألA,ية !1 ُيدخلو� 
 -àملغشو� �لعسل  �لطبيعي-ال  �لعسل 
,مستحضر�ִדم  �لد,�ئية،  صناعتهم   o
�لطبية (�لشر�با6، �ملر�هم، �لس*,ما6 
,�حلقن….) لتكو1 جاهز� لالستعما� 
,o متنا,� �ألطباo, ،w `لك فو�ئد من 

كل �لنو�حي تعوA على �جلميع.
�خلاصة  �لطبية  �جلها6  نرجو  كما 
سن   zباجتا �ُخلطى  تسا��   1! ,�لعامة 
 Bلقو�نني ,�لتشريعا6 �خلاصة باستخد��
�ملنتجا6 �لطبيعية ,على �!سها منتجا6 
مما   �مستفيد  ،b,لتد��  o �لنحل  خلية 
�لعلمية  �لبحو�  !حد�  2ليه  ,صلت 

�لعاملية o هذ� �ملجا�.  
   

�ملر�جع 
!Ûيته،  �مللكي،   wلغذ��  :١٩٩٦ علي  �ل�fقي،   .١
 zفو�ئد, �لكيميائي  ,تركيبه  �خللية  �Aخل  �ستخد�ماته 
�ل  ملكا6  تربية  حو�  �لتد�يبية   ��لد,� �لصحية. 
للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  �مللكي.   wلغذ�� ,2نتا¡  �لعسل 

�لز��عية. Aمشق، ١٩-٣٠ !يا� ١٩٩٦.
,طب  تغذية   o �لعسل   :  ٢٠٠١ علي  �ل�fقي،   .٢
 ،Bلشا� Aبال o ألطفا�. �مللتقى �لعلمي �أل,� للنحالني�
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 ٩-١٠ �مانة)  �لعر×-!بو   oلثقا� (�ملركز  Aمشق 
نيسا1 ٢٠٠١.

�لتغذية   o �لعسل   :  ٢٠٠٢ علي  �ل�fقي،   .٣
,�لتد�,b، ند,� منتجا6 �ل �لعسل، A2لب : ٢٣ 

٢٠٠٢ jمتو
٤. حيد� فو�j ٢٠٠٢ : بعض �لتطبيقا6 �لعالجية 
منتجا6  حو�  �لثالثة  �لعلمية   ��لند, �لنحل.  لعسل 
تشرين-كلية  جامعة   ،(w�,A,  wلعسل(غذ�� �ل 

�لز��عة، !يا� ٢٠٠٢. 
٥. �لدقر )مد نز�� ١٩٩٦ : �لعسل عال¡ ال يقد� 
بثمن. ند,� �لنحل ,2نتا¡ �لعسل !Èا� ,��Aسا6، 

.٢٤٢-٢٤٧ .Ð .للفالحني-سو�يا Bلعا� Aالحتا�
�لعسل.  �ل  منتجا6   :  ١٩٩٩ علي  �ل�fقي،   .٦

Ð. ١٠-٤٩ . منشو��6 جامعة Aمشق.
�لعسل كعال¡ o طب   : ظافر ١٩٩٦  عطا�   .٧
�لفم. ند,� �لنحل ,2نتا¡ �لعسل !Èا� ,��Aسا6، 

.٢٥٠-٢٥٧ .Ð .للفالحني-سو�يا Bلعا� Aالحتا�
�ل�fقي ١٩٩٦:  �لرj هشاB ,علي   ،�Aفتيح عا  .٨
� �لقز. منشو��6 جامعة Aمشق. A,A, تربية �لنحل

.٩٨-١٠٥ Ð
٩. فوستر ١٩٧٤ : �لتحريا6 �إلحصائية عن �ألثر 
 wألنبا� nلة  �لنحالني.  عند  �لتسرطن  حلد,�  �ملانع 

.١٣ Aعد
�لبن¥،  علي  �لر�ن، )مد  عبد   wسنا  ،A١٠. )مو
�لشقنق*b، خالد عبد �حلميد ,منا� حسب  حنا1 
�لن¥  ١٩٩٨ : تأث* تدعيم �لوجبة �لغذ�ئية بالعسل 
 Aمللكي على �ألطفا� �ملبتسرين. مؤمتر �حتا� wبالغذ� ,!
 ،١٩٩٨  1Aأل��  - عما1  �لثا?،  �لعر�  �لنحالني 

.١٠٢-١٠٥.Ð
١١. يو�يش ١٩٧٧ : �لعال¡ بعسل �لنحل. تر>ة 
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13.Bianchi, E. M.  1981- Le miel, aliment 

naturel idéal. APIACTA, XVI, p: 155-156.

14.Dadant and Sons 1975 - The hive and the 

honey bee. P. 521-523.

6%XΩ–W6µ6ÁºX’úW6�X`wY

�لنيـجر
عقد6 �جلماعة o مدينة ما�A,� مؤمترها 
 ٢٠٠٧ ف�fير   ١٦،١٥  o  bلسنو�
�ليومني  هذين  �ملشا�كو1  قضى  حيث 
�بتد!6  بالر,حانية.  فياضة  بيئة   o
تلتها  �لتهجد   �بصال �ملؤمتر  فعاليا6 
Íتلفة  خطابـا6  قليلة   ساعا6  بعد 
حو� موضوعا6 علمية ,تربوية. كما 
جديد  مسجد  تدشني    �,�Aما  o مت 
ملائتني  يتسع   bلذ� ��د�"  "مسجد 
,âسني مصليا ,ُيعد ثا? !كf مسجد 

o �ملدينة. 

0#غـند�
�خلليفة  سيدنا  !بد�ها  ألمنية  حتقيقا 
�خلامس !يدz �هللا تعا0 بنصرz �لعزيز – 
 wلسمر�� �خال� جولته �ألخ*� o �لقا�
 o مساجد �تشيد عشر يتم   1! ,`لك 
!,غند�- متكنت �جلماعة بفضل �هللا من 

بوكيديا،  )افظة   o مسجد >يال  wبنا
 B٢٠٠٧ يناير   ١٤  o تدشينه  ,مت 
مسؤ,لو1  �الفتتا¶  حفل  ,حضر 
كلماִדم   o  �,Aشا! �لذين  حكوميو1 
 o  دما6 �جلماعة ,طلبو� !1 تستمرÉ
فقد   Aلبال�  o �جلماعة  !م*  !ما  `لك. 
!علن o كلمته !1 هذ� �لبناw.. بيت �هللا، 
 zُيسَمح لكل من يريد !1 يعبد �به ,حد
 �بأ1 يدخله ,يعبد �به كما يـريد ,م

يريد.
 

بريـطانيا
 o دية�عقد فر� �جلماعة �إلسالمية �أل
 fيسمA ٣ o Bمانتشستر" مؤمتر �لسال"
B٢٠٠٦ �شترc فيه ممثال1 عن �ملسيحية 
تعاليم  على   wلضو� ,!لقيا  ,�ليهوAية 
Aيانتهما عن �ألمن ,�لسالB. ,مما Ãد� 
عرَّفا  �ملمثَلني  ِكال   1! هو  2ليه   ��إلشا�
مفهوB �لسالB من �ملنظو� �لدي® �نطالقا 

2عد�A: )مد !�د نعيم

(bد�عية 2سالمي !�A)



٣٥

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

 cشتر� كما  �لكرمي.   1lلقر� lيا6  من 
 bملا1 تو? لوئيد �لذfملؤمتر عضو �ل� o
�لدين  ممثل  !ما   .�,جيز كلمة  !لقى 
�حلنيف �ألستا` عطاw �ملجيب ��شد فقد 
�إلسالمية  للتعاليم   �ش جو�نب  ح  ,ضَّ
 1lلقر� تعاليم   wضو  o ,�ألمن   Bللسال
�لكرمي ,حديِث �لن¥ � س*� ,عمال. 
�ستمتع باهتماB >يع �حلضو� - �لذين 
كانت !غلبيتهم من �إلجنليز - باخلطابا6 
�ملتنوعة �لr !ُلقيت ,�ختتم �ملؤمتر مبأAبة 

 .wعشا

�سبـانيا
�لعاصمة  بضو�حي  2سبانية  جامعة   o
�إلسالمية  �جلماعة  ممثل  !لقى  مد�يد 
 ١٥ o دية �لسيد فضل �2ي قمر�أل�
عنو�1  حتت   �)اضر  ٢٠٠٧ ف�fير 
فيها  بيَّن   "Bإلسال�  o  ��ملر! "مكانة 
�جلو�نب �ملختلفة �ذ� �ملوضو� �حلسا� 
�لذb طاملا !ساw �لغربيو1 فهمه. ,تلت 
,�إلجابا6  �ألسئلة   �ند,  ��ملحاضر
 ��ستمر6 لساعتني. ,l oخر �ملحاضر
 1lللقـر نسخة  �جلماعـة  !هد6 
ملكتبة  �إلسبانية  باللغة  �ملترجم  �لكرمي 

�جلامعة.

�ند#نيسـيا
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  *نالت 

,!>ل   fك! تشييد   sشر بإند,نيسا 
كوتاموباجو  مدينة   o  bد�! مسجد 
 wعد�! بذ�  ,لقد  �لشرقية.  بإند,نيسيا 
 wثنا! ما o ,سعهم �دمه  �جلماعة كل 
 Â, ما�مl لكن �هللا خّيب wعما� �لبنا!
هذ�  ,ُسـمي  له.  خططو�  ملا  يوفَّقو� 

"cملسجد "مسجد مبا��
 Bملنصر�  Bلعا� من   fيسمA !,�خر   o*
عقد6 �جلماعة o جزير� باØ �جتماعها 
�لسنوb �ملحلي، �شترc فيه بعض ضبا¢ 
�لشرطة �ملحلية ,�ملسؤ,لو1 من مكاتب 
بعض   02 باإلضافة  Íتلفة  حكومية 

�لعلماw ��ناAكة. 

بنغال�يش
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  عقد6 
�لثالث   bلسنو� مؤمترها  بنغالAيش   o
ف�fير   o �Aكا  �لعاصمة   o ,�لثمانني 
�ملنصرB�A B ثالثة !ياB من (٩ 02 ١١). 
�شترc فيه ٢٧ ضيفا من بلد�Í 1تلفة مبا 
,!ستر�ليا.   ��ملتحد ,�ململكة  !ملانيا  فيها 
باجلّو  �ملشا�كو1  متتع   Aمعتا هو  ,كما 
�خلطابا6  ظل   o بالر,حانية  �لفيا¹ 
 .�ش ,علمية  2سالمية  مو�ضيع  حو� 
,قد !لقى �لضيوs �ملسيحيو1 ,�لبو`يو1 
كلمتهم خال� �ملؤمتر. ,قد غطت بعض 
!حد��  �لقومية  ,�جلر�ئد  �لفضائيا6 

�ملؤمتر.

كند�
* عقد nلس خد�B �أل�دية o جامعة 
 �تو��نتو �لكندية ند,� حتت عنو�1 س*
 wلن¥ �. !لقى �ملحاضر,1 فيها �لضو�
على جو�نب Íتلفة لس*� �لرسو� �. 
مبا  ضيفا   ٢٠٠ قر�بة   ��لند,  o  cشا�
 wعضا! !حد  خا1  ,�جد  �ألستا`  فيهم 

.bملا1 �لكندfل�
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  عقد6   *
�حلو��  شعا�  حتت  ناجحني  مؤمترين 
"كاملوبس"   rمدين  o �لديانا6  بني 
كوملبيا  إلقليم  �لتابعتني  ,"كيلونا" 
 ٢١١ �ملشا�كني   Aعد كا1  �لfيطانية 
�ملدينة  بلدية   �ئيس  فيهم  مبا   ٣٠٠  ,

,مر�سلي �جلر�ئد.

غيانا
فرست   rهيومن منظمة  �فتتحت 
بربيس   منطقة   o !,ًال"  "�إلنسانية 
,لقد  �لكمبيوتر،  على  للتد�يب  مركز� 
من   sضيو �الفتتا¶  حفل   o  cشتر�
 Bإلسال�, ,��ند,سية  �ملسيحية  !تبا� 
!شاo �,A كلمتهم ֲדذz �خلدمة. ,�ملركز 
بتـز,يد   Bقا كمبيوتر�،   ٢٦ بـ   Aَّ,مز
 ��خلدما6 مهندسا1 من �لواليا6 �ملتحد
رs �شيد ,فرحـا1  �ألمريكية Ûا مشَّ
 zهذ على   wجلز�� �هللا خ*  مر�j. جز�Ûا 

�خلـدمة.  
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تعو� قصة تقنية �لبلوتو� 02 
 Lund �لسويدية  لوند  جامعة 
�لr ترتبط بعالقا6 مميز� مع 
 o �لتطويرية  �لبحو�  قسم 
 .Ericsson ��يكسو1  شركة 
تقنية  Íترعي  !حد  ,يقو� 
�لبلوتو� !1 `لك مت بصدفة 
بني ¦اعة !`1 ,هاتف نقا�. 
على  �لقائمو1  الحظ   `2
 Bستخد�� ميكنهم  !نه  `لك 
منخفضة ال  ��Aيوية   6�AAتر
تتطلب مو�فقة �¦ية ,متاحة 
يريد  شخص   bأل  Âلعا�  o
جر�  ,هكذ�  �ستخد�مها. 
��Aيوية  �قاقـا6  �ختيا� 
�تصا�   wإلجر�  �صغ*
 ��ألجهز بني  السـلكي 
 zهذ ,لتشجيع  ֲדا.   ��ملجهز
�لشركا6   �,لدعو �لتقنية 
ֲדا  �ملشا�كة   02 �ألخر� 
"��يكسو1"  شركة  قامت 
 ١٩٩٤  Bعا  o   Ericsson

�لتقنية   zهذ سر  عن  بالبو¶ 
 ١٩٩٨  Bعا  o, ,باملجا1 
"توشـيبا"  شركة   �نضمت 
 "B�  × b!" شركة, Toshiba

 Nokia "نوكيا"  ,شركة   IBM

,شركة "�نتل" Intel 02 شركة 
لتشكيل   Ericsson ��يكسو1 

ما يعرs مبجموعة `�6 �هتاB خاSIG Ð لتطوير ما بد!6 به 
 o قو�عد معيا� صناعي w�2سا o مًال!, Ericsson "1يكسو��"
�لعاB نفسه   o التصا� �لالسلكي قص* �ملد�. ,هكذ� جر��
 zتال, صناعي  كمعيا�   Bluetooth �لبلوتو�  تقنية  عن  �إلعال1 
 Bليو� ,تضم  منه.  �أل,�  �إلصد��  ظهو�   Øلتا�  Bلعا�  o `لك 
تقنية  تطوير   o �ملشا�كة  �لشركا6  من  �ملئا6   SIG nموعة 
�لبلوتو� ,هذ� يسمح بد,�z بتخفيض نفقا6 �لتطوير ,جعل 

.Ìلتقانة !كثر �نتشا�� zهذ

مميز�Y تقنية �لبلوتو�
١. حتدA �ملو�صفة �ملعيا�ية لتقنية بلوتو� Bluetooth مد� عمل 

قص* يصل 02 ١٠ !متا�.
� برقاقة تقنية بلوتو� تبا�A �لبيانا6 A,ملز� �٢. ميكن لألجهز

 02 تصل  بسرعة  بينها  فيما 
٧٢١ كيلو بايت o �لثانية.

٣. ال تشكل �جلد��1 عائقا 
�غم   Bluetooth  �2شا�  Bما!

طاقتها �ملنخفضة.
٤. 12 �ملد� �لقص* ,�لطاقة 
 Bluetooth لتقنية  �ملنخفضة 
Ãعلها غ* منافسة للشبكا6 

 wireless Lan ملحلية�
 Bمدعو jكل جها b٥. «تو
�قاقة  على   Bluetooth بتقنية 
 ١,٥ بقيا�  مرسل  مستقبل 
حزمة  ضمن  تعمل  2نش 
�لتر6�AA �لر�Aيوية "�لصناعية 
 rل�  ISM ,�لطبية"  ,�لعلمية 
 ,  ٢,٤٠٢ بني  تتر�,¶ 
,`لك  هرتز  ٢,٤٨٠ جيجا 
,فق ٧٩  قنا� بعر¹ ١ ميغا 

هرتز.
�قاقة   bحتتو كذلك   .٦
�ملستقبل �ملرسل على برنامج 
�ملتحكم  يدعى  مدمج 
 Controller Link بالوصلة 
 �!جهز على   sبالتعر  Bيقو
Bluetooth �ألخر� ,باالتصا� 

,تبد� �لبيانا6 فيما بينها.
,هكذ� نكو1 قد قدمنا موجًز� 
 ،Bluetooth ألهم ميز�6 تقنية
 �02 جانب سرA  قصة حيا

هذz �لتقنية ,ظهو�ها.

j·c·—_6Á„Ÿ…c

 Bluetooth لبلوتو�� Vملد� kقص Pتقنية �لتشبيك �لر��يو
بعضها  بني   Fالتصا� �لتقنية  ֲדذ_  �ملجهز�  لألجهز�  تسمح 

.Yلبيانا� Fتبا�#

2عد�A: عالw عثما1 

(خب* تصميم مو�قع)
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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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