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التقوى

هذ�  �هللا  جعل  لقد 
منـضـبطا  �لكو� 
فكلُّ  vقيقة،  بقو�نني 
��هللا  مسبِّب،  من  له  بّد  ال   ªحَد
�أل,�   t نس� بأ�  �مرنا  �حلكيم 
 B,كل شي_ لند t ُنعمل عقولنا�
�لكو�.  هذ�  �سر�,  من  قد,  �ك� 
ِلُسنَِّة  َتِجَد  ﴿َفَلْن  تعا{  �هللا   gيقو
�هللا  ِلُسنَِّة  َتِجَد  َ�َلْن  َتْبِديًال  �هللا 
َمْن  َ�ْسَلَم  ﴿َ�َلُه   gيقو� َتْحِويًال﴾ 
َطْوًعا  َ��ْألَْ,ِ�   ِ̀ َماَ�� �لسَّ ِفي 
 gيقو� ُيْرَجُعوَ�﴾  َ��ِلَْيِه  َ�َكْرًها 
َفاْنُظُر��  �ْألَْ,ِ�  ِفي  ِسُ���  ﴿ُقْل 
﴿ُهَو   gيقو� �ْلَخْلَق﴾،  َبَدَ�  َكْيَف 
َ'ُلوًال  �ْألَْ,َ�  َلُكُم  َجـَعَل   qلَِّذ�
َ�ُكـُلو�  َمَناِكِبـَها  ِفي  َفاْمُشـو� 

مÜْن ِ,ْ�ِقِه﴾. 
 _ٌ��َvَ  _ٍ�vَ ِلُكلِّ   :�  gلرسو�  gيقو�
َفِإ�َّ �هللا  َتَد�َ�ْ��   :�  g(مسلم). �قا
َلُه  َ�َضَع  ِ�الَّ   _ً�vَ َيَضْع  َلْم  َ�َجلَّ  َعزَّ 
(�بو  �ْلَهَرُ?  َ��ِحٍد   _ٍ�vَ َغْيَر   _ً��َvَ
v��v). هذ� حقيقة �علينا �� نرفض 
هي  �حلقيقة  هذ�  ناقضها.  ما  كّل 
�� �هللا جعل لكل سبب مسببا. �¨ 
�عل �لكو� عشو�ئيا فوضويا، بل له 

قو�نينه �ملنضبطة. 
فمن �علن �ّنه ميكنه �� يسبب مرضا 
�سيلة   q�  ��v �من  بعيد  لشخص 
فهو يناقض هذ� �حلقيقة، �من �علن 
 ��v نه ميكنه �� يشفي �ملريض من�
فهو  �هللا  مبعونة   �� ماvية  �سيلة   q�

ينـاقضها �يضا. 

�ألسـباC ال بد من �تبـاعها @ 
حـد%/ها 

 :�  vملوعو� �ملسيح   gيقو
�هو   - �لعا¨  هذ�   t  �� "فاعلمو� 
لكل  علة  توجد   - �ألسبا>  عاَلم 
�رB لكل حركة، �طريق � ،gمعلو
 Eلتحصيل كل علم.. يسمى �لصر�
�لدنيا شي_   t ملستقيم. �ال يوجد�
بالقو�نني  �لعمل   ��v من  يوهب 
 .gأل�� منذ  �لقدير  �هللا  �ضعها  �ل~ 
بأ�  تشهد  �لطبيعية  �لنو�ميس   ��
 Eبصر� مرتبط  غر�   q� حتقيق 
 }� gمستقيم، �عليه يتوقف �لوصو
'لك �لغر�. فمثال لو كنا t غرفة 
مظلمة ��حتجنا �{ ضو_ �لشمس.. 
 �� هو  لذلك  �ملستقيم   Eلصر�� فإ� 

�ملهندH هاG طاهر

ÒáÏ»í€a fiÏïcú‘„
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نفتح �لنافذZ �ملو�جهة للشمس.. فإ'� 
�يضيئها  �لغرفَة  يغمر  �لشمس  ضو_ 

لنا. (فلسفة تعاليم �إلسال?)

�القتصا$ على �ألسباC من /%I �هللا 
هو �خلـطأ 

�ألسبا>  ,بط  قد  �هللا   �� ,غم 
فو�   � قد,ته  لكن  باملسببا`، 
كل �ألسبا>، فهو خالق كل شي_ 
��ملهيمن على كل شي_، �ال يعجز� 
�لسما_.   t �ال  �أل,�   t شي_ 
لذ� ,غم �خذنا باألسبا>، نوقن �� 
�هللا   ��� ֲדا،  �ألخذ  من  �هّم  �لدعا_ 
�قو� منها كلها، ��نه �يب �لدعا_. 
يقوg �ملسيح �ملوعوv �: "�ّ� �هللا 
ناصُركم  فإنه  فاقد,��  °ني  كنـز 
متثلو�  ال  لكم.   Zخطو كل  عند 
�vنه شيًئا؛ ال �نتم �ال �سبابكم �ال 
من  �منعكم  ال  �نا  مكائدكم...... 
�ألخذ باألسبا> حلّد �العتد�g ��ّنما 
�ألقو�?  مثل  تكونو�   �� من  �منعكم 
�حدها،  لألسبا>   �vًعبا �ألخر� 
��� تنَسو� 'لك �إلله �لذq هو نفسه 
كانت  لو  �يًضا.  �ألسبا>  يهيئ 
�هللا  هو   vملعبو�  �� لبصرمت  لكم عني 
�حد�، ��� ما �vنه ال يسا�q شيئا، 
�ال  يٍد �ال ضّمها  مدَّ  تستطيعو�  ال 

بإ'نه." (سفينة نو�)

�ألسبا>   �� "�علم   :�  gيقو�
ُيْغَفر،  ال   qلذ�  Bللشر عظيم  �صل 
���سعها   Bلشر� �بو�>  �قر>  ���ا 
قو?  من  �كم  ذ,،  ال   qللذ
�هلكهم هذ� �لشر�v,�� B، فصا,�� 
يضحكو�  ��لدهرّيني،  ْبِعّيني  كالطَّ
�مستك�ين،  متصلفني  �لّدين  على 
�تر�.  �لزما�  هذ�   t تشاهد  كما 
طريق  على  �ألسبا>  من  مننع  �ال 
 Bال�ما� من  مننع  �لكن   ،gالعتد��
�َمن   ،gلفّعا� �هللا  ��لذهوg عن  فيها 
طغى.  فقد  �لتمايل  كل  عليها  متايل 
�ألسبا>   Bتر كا�   �� 'لك  مع   ¤
فِهَي Oية من  بتعليم من �هللا �حلكيم، 
Oيا` �هللا �جلليل �لعظيم، �ليس بقبيح 
عند �لعقل �لسليم، �قد ¶عَت �مثا�ا 

فيما مضى." (مو�هب �لرrن)
�قد حتدª �ملسيح �ملوعوv � عن 
�ألسبا> t قضية معجزZ �لطاعو�، 
�لتطعيم،  �خذ  ,فض   � حيث 
�خذ�،  حتّتم  �ملاvية  �ألسبا>   �� مع 
فيقوg حضرته: "¤ �علم �يها �لعزيز، 

�ألسبا>  Øالف  كرجل  لسُت   Á�
مسلك  �يسلك  نفسه  تلقاِ_  من 
�حلمقى، بل �علم �� ,عاية �ألسبا> 
بعد  �ال  ُيْلَغى  �ال   Bُيْتر ال  شي_ 
لبشر  كا�  �ما  �لوها>،  �هللا  �ا_ 
�حٍي  غ�  من  �ألسبا>   Bيتر  ��
 :gيقو� �لرrن).  (مو�هب  �جنلى" 
 g�� لكّنا qلو ¨ يكن لنا مانع ¶ا�"
�لنا² تطعيًما مبصل �لطاعو� من بني 
�لرعايا، �'لك �ملانع �لسما�q هو �� 
�هللا �,�v �� ُيرq �لناt ² هذ� �لزما� 
�لسما�ية."  �لرrة  Oيا`  من  Oية 

(سفينة نو�)
�ألخذ  من  بد  ال  �ألسبا>   ،�'�
عليها  نقد?   �� من  بّد  ال  لكن  ֲדا، 
فو�  بأنه  ��ليقني  �هللا  على  �لتوكل 
? عليها  �ألسبا> �خالُقها. �ما �� نقدِّ
شعو'Z فال� �هر�_ عال� فهذ� خطأ 
�ألسبا>،   Bتر خطأ  �نه  مضاعف، 
�لعاجزين  على   vالعتما� خطأ   ¤
�ملشعو'ين، ¤ خطأ �إلميا� بقد,�ִדم 

من v q� ��vليل سو� �لوهم. 

"األسباب ال بد من األخذ بها، لكن ال بّد من أن نقدم عليها 
التوكل على اهللا واليقني بأنه فوق األسباب وخالقها. "
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التقوى

هذ� �ألvلة �هذ� �لتقدمي كاaٍ لنقض 
ما يّدعيه بعض �لسحرZ من قد,ִדم 
على �فساv �لعالقة �لز�جية بني ,جل 
بقد,ִדم  Oخرين  ��vعا_  ��مر�ته، 
على �لتوفيق بني هذ� �لرجل ��مر�ته. 
�هذ� كاaٍ لنقض ما جا_ t كتا> 
ßريف  من  �لك��   a,ملعا� Ôس 
�هر�_ �شعو'v� Zجل. كيف ميكن 
ملربع فيه بعض �أل,قا? �� يعني ,جال 
على �� �امع ��جته؟ �كيف ميكن 
حلر�a مبعثرZ �كلما` Éربطة �� 
تشفي مريضا �� ִדدq ضاال �� تعني 
ֲדذ�  �إلميا�   �� �لدهر؟  نو�ئب  على 
كفر �قلة عقل. كفر ألنه نسب �{ 
�قلة عقل  قد,�` عظيمة،  �هللا  غ� 
بل  عليه  vليل  ال  �لتصّو,  هذ�  أل� 

�لعقل ينقضه. 

تعليم �لسحر 
ال   '� �لعلو?،  لكل  جامعا`   Bهنا
�ال  علمه،  ُيخفي   �� ألحد  �و� 
 �'� �ال  علمه،  Øفي   �� يستطيع 
 .Z'شعو بل  ِعلًما،  علمه  يكن   ¨
جامعا`  توجد  ال  ملا'�   :gلسؤ���
�حد   iيتطو  ¨ ملا'�  ��ر�_؟  �ذ� 
�أل,�   t علمه  لينشر  �ملشعو'ين 
كلها؟ هل هو ممنوi من 'لك؟ �من 
�لذq منعه؟ هل هم �جلن �ألشبا�؟ 

ملا'� مينعونه؟ �� كا� هذ� �لتعليم سيئا 
بالنسبة �ليهم فليمنعو� هذ� �ملشعو'، 

��� كا� حسنا فلينشر��! 
تعالو� نستخد? �ملنطق �لبسيط �د? فكر 
�ملوهومني.   gعقو ��,�حة   Z'لشعو�
لنصب  �يتعر�  تعر�  ملن  قـولو� 
��حتياg عن طريق �ملشعو'ين، قولو� 
 t  Zخطو  g��� سنساعدكم،  �م: 
�ملشعو'  من  ننجيكم   ��  Zملساعد�
�لذØ qدعكم، قولو� �م: سنر�فقكم 
للمشعو'، ��سألو� �ملشعو' عن هر�ئه، 
معه  �vير��  يعلمكم،   �� منه  �طلبو� 

حو�,� يثبت فيه vجله.
 

 Iيستعينو%  I%يكفر �Qم   Rفكر
Rبالسحر

�لكن �لفكرZ �لسخيفة �لشائعة هي 
�لتعامل   t ينجحو�  �ملشعو'ين   ��
مع �جلن من خالg ,مي �ملصحف 
ماليني   Bهنا  �� مع  �لنجاسة!!   t

�لعمل  ֲדذ�  ير��  ال  �لذين  �لكفا, 
يتعامل �جلن معهم  فلما'� ال  بأًسا، 
 gال يعينهم؟ ¤ من �ين �تو� ֲדذ� �لقو�
�لتافه؟ هل تر� �جلّن سخيفني �ذ� 
بو'�  vيانة  ترفض  كنَت  لو  �حلّد؟ 
 ِ̀ طلبا تلّبي  فهل  �تبغضها،  مثال 
كل َمن يهني كتاֲדم �ملقد²؟ بل لو 
كنَت تكر� جو,µ بوÑ، �قاg لك 
 ²�v�� صو,ته  �مز�  �نا  �حدهم: 
عليها مقابل vينا, ��حد، فهل تظل 
 ?� جيبك؟   Õيفر ح¸  طلبه  تل� 
هذ�،  لفعلـك  مع�  ال  له:   gتقو
بل �,جـوB �� تبـعد عـنا شّر 

�لرجل �كفـى.
كيف  صو�ֲדم!  فقد��  للنا²  ما 
عليها  vليل  ال  Ðر�فا`  يؤمنو� 
�لبتة، تر� لو كا� شي_ من 'لك 
فهل ميكن �� يغفـل عنه �لنبيـو� 
 gلرسـو� يعلـمنا   ¨ ملا'�  �يعا؟ 
� كيفـية �ستـخر�µ �جلن �منع 

تأثـ� �لسـحر؟ 

RTلشعـو� Vصو�
�لشعو'Z موغلة t �لِقد?، �منذ �� 
 qلنا² عن طريق �لدين �لذ� aر��
جا_ به �ألنبيا_ ح¸ صا,�� ينسبو� 
�لألشبا�  لأل�ها?  خا,قة  قد,�` 
�للكو�كب  �للنجو?  �لأل,��� 

كيف ميكن حلروف مبعثرة 
وكلمات �ربطة أن تشفي 
مريضـا أو تهدي ضاال أو 
تعني على نوائب الدهر؟
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�للشمس ��لقمر. 
�لعقائد  هذ�  �لدين  حا,>  �لقد 
 ,vلقا� هو  �هللا   �� �بّين   ،Zقو بكل 
يدعو�   �� �لنا²  على   ��� �حد�، 
�حد� �ال يتجهو� �{ غ�� ��ال فهو 

شرB، ��لشرB ال ُيغفر. 
تصديق   }� مييلو�  �لنا²  �لكن 
ح¸  فيها  يبالغو�  بل  �خلر�فا`، 
كل  تتبع  �لو  مسلَّما`.  تصبح 
شخص �إلشاعة �ل~ تصله ما قامت 

للشعو'Z قائمة. 
 }� �متدَّ`  �خلر�فا`   �� ��ملشكلة 
�لنصوÊ �لدينية �� �{ تفس�ها؛ �قر� 
�ما,�`  ها,�`  لقصة  تفس�هم 
ستر� ��م يؤصلو� لفكرZ �لتفريق 
طريق  عن  ���جته   µلز�� بني 
 gألشبا�، ��قر� قصة سحر �لرسو�
 Z,قد  Zلفكر تؤصل  ��ا  � ستر� 
عن  باإلنسا�  يضّر   �� على  �جلّن 
 � gبعد، مع �� قصة سحر �لرسو
�لنا²   gخيا �لكن  جنًّا،  تذكر  ال 
(�آل�ة)  هذ�   }� يذهب   �� بّد  ال 

�خلفّية. 
�لرسوg � مد�,ها  �� قصة سحر 
ُيكثر   qلذ�  Zعر� بن  هشا?  على 
لنا  �ليس  �لغريبة،  �لر��يا`  من 
�لقصة  لكن  نقبلها كما ,��ها،   ��
قد   �  gلرسو�  �� �علم-  –��هللا 

��م  مغرضو�   vيهو  iفأشا مر� 
�خل�  هذ�   iفشا  ،� سحر��  قد 
�حلديث  كتب  vخل  �لكا'> ح¸ 
 qير� �لذq كا�  عن طريق هشا? 
�بيه  عن  ير���  ضعفا_  عن  �حيانا 
فيحدª عن �بيه من ��v �� يذكر 

�سم َمن حّدثه عن �بيه.
فإ'� تبّين �� قصة ها,�` �ما,�` 
�لبابليني،  ضد  قاتال  بنبيني  متعلقة 
���ما كانا يرفضا� �� يضّما نسا_ 
 ¨ vتنظيمهما، ��� سحر �ليهو }�
�لنا²   gبا فما   ،� �لن�   t يؤثر 
يؤمنو� بأ� للسحر حقيقة ��نه يؤثِّر 
t �لنا² من q� ��v �سيلة ماvية 

��� �م قد,�` خا,قة؟
 iشيو t من �لعو�مل �ل~ تزيد ��
كث�  �مانة  عد?  هو   Z'لشعو� هذ� 
يتعر�  َمن   �ّ� 'لك  �لنا²،  من 
�ألشبا�  يّتهم  فإنه  ما  لفشل  منهم 

ال  يؤمنون �رافات  كيف  فقدوا صوابهم!  للناس  ما 
دليل عليها البتة، ترى لو كان شيء من ذلك فهل ميكن 
أن يغفل عنه النبيون Xيعا؟ ملاذا � يعلمنا الرسول � 

كيفية استخراج اجلن ومنع تأث; السحر؟ 

ح¸ ال يعترa بتقص�� �� بضعفه؛ 
�ملد,سة   t فشل  ملن  فاألسهل 
�لنا²  �حد   �� يّدعي   �� ��جلامعة 
قد كتب له �حجب، ��أليسر ملن 
فشل t عالقته مع ��جته �� يتهم 
لو  �نه  �ألخر�  ��ملشكلة  �أل�ها?. 
�ملشعو'   �� شخص  أللف  ثبت 
ال  فإ�م  مشاكلهم  حّل  عن  عجز 
لو حتقق  لكن  'لك،  يتحدثو� عن 
 aالO فًة فإ�vمصا Zًملشعو' مر� gقو
يبالغو�  بل  يشيعونه،  �ملتطوعني 
�إلعجا�  صفة  عليه  �يضفو�  فيه 

��لتهويل!! 
�لقصص  من  كثً��   aعر� �ن¬ 
�كا'يب  ��ا  �ثبتنا  �ل~  �لشخصية  
تنبهو�  �لنا²  �يها  فيا   ،Zvر¿
�شبا�  فال  �تفّكر��،  ��ستفيقو� 
يضّر،   �� ينفع  مشعو'  �ال  ßيف 

فتوكلو� على �هللا، ¤ �عقلو�. 


