



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



مسجد �لر�ة، 
كمباال- �غند�

صو"! �لغال� من �هد��: عم� عليم
منسق مكتبة �لصو" باجلماعة

املادة.. فضيلة أم رذيلة      "كلمة "التقوى"٢ - ٣
القرآن الكرمي.. وسيلة نيل  مقام الوصال باهللا تعا�        � رحاب القرآن الكرمي٤- ١١

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 2مد املصطفى �    أحاديث نبوية شريفة �تارة١٢
آثار االستقامة الصادقة    اقتباس من كتاب حلضرة اإلمام املهدي �١٣ - ١٤

ِحكٌم ونوادر١٥
حضرة أمI املؤمنني يرّد على مطاعن البابا    خطبة اجلمعة      ١٦ - ٢٥
َجلَّْت  َعِن اإلرهاب داُر 2مد �    قصيدة من نظم األستاذ موسى أسعد عودة٢٦- ٢٧  

بعٌد عملي  لعطف ورUة وكرم خI خلق اهللا �       (ح٩ من كتاب حياة ;مد �)٢٨ - ٣٤   
األستاذ اجلليل الشيخ جالل الدين قمر X ذمة اهللا٣٥ - ٣٦    

إسالمية شهرية تصدر  عن املكتب العربي

 باجلماعة اإلسالمية األحمدية العاملية في لندن، بريطانيا.


ئيس �لتحرير
�بو �ز! �لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد �ملؤمن طاهر

عبد �ملجيد عامر

3مد طاهر ندمي

��يئة �إل��
ية
نص� ��د قمر

من� ��د جايد

عبد �ملاجد طاهر

ه �7 �لعنو�8 �لتا7: Bيع �التصاال? �ملر�سال? ُتوجَّ
The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

http://www.islamahmadiyya.net

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

�ملجلد �لتاسع عشر، �لعدD �لثامن - 

F ٢٠٠٦ J �حلجة ١٤٢٧ هـ - DيسمM/ كانو8 �ألS �لقعد! S

البريد اإللكتروني

موقعنا عبر شبكة اإلنترنت

© Bيع �حلقوX 3فوظة للشركة �إلسالمية �لدلية
ISSN 1352 - 9463

�لتو�يع
مظفر ��د

�الشتر�g �لسنوf ٢٠ جنيها �سترلينيا � ما يعاS JDلك بالعملة �لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمMل�تكتب �حلو�ال? �ملصرفية 



جديد   Fعا  kبعد  lيأ �ال   Fعا  Fينصر  8� ما 
 nُيشر �لتا"يخ  صفحا?  من  صفحة   qفُتطو
v �خرt qطها "يشة ميوJ �إلنسا8 نزعاته.. 
مبا �8 عصرنا �حلديث يتسم بالسرعة ُتقاx فيه �ألمو" مبنظا" 
�نعكس  مما   Xألخال� بالقيم  �حد  يبا{  ال  �خلسا"!  �لربح 
سلًبا على �إلنسا8 �ملعاصر فأفر� v تلبية حاجاته �ملاDية �َّش 
 �حاجاته �لرحية. ال تظن �8 هذ� �لد�� متفشٍّ v �لعا� �لغر
فحسب بل �نه لألسف �لشديد قد �لقى بظالله على كث� من 

�لبالD �إلسالمية إلفتتا�ا �ّنة �لدجاJ �لو�ية. 
حتًما ينقاD �ملر� �لذf ال يقيِّم نفسه ير�جعها �7 حل �لغي 
�لضالJ ح� يستعصي عليه �8 يفكر v �لبحث عن �ر�، � 
يرفع يديه �7 �لسما�. ��ا �ق فتنة َتَطاَيَر َشَرُ"َها حتقق َنَبُأَها 
فأْلَقْت بظال�ا على �أل"� كلها فلقد ﴿َظَهَر �ْلَفَساDُ ِفي �ْلَبرِّ 

.﴾xِلنَّا� fْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت �َْيِد�َ
ب�  على  مضاعفا?  �آلفا?  للفنت   8�  v �ثنا8  £تلف  ال 
 ��D هو   Fليو� عاملنا   kيشهد  fلذ� �لرحي  فالقحط  �إلنسا8. 
حي فتاg ال سبيل للوقاية منه �ال بذكر �هللا �لذf به تطمئن "
مما ال شك فيه �ننا v �مسِّ �حلاجة  .§�لقلو¨ تتغذq منه �لر
�هو��،   Jميو من  ֲדا  يعلق  مما  �لنفس  ملعاجلة  هذ�  »ماننا   v
لذلك ينبغي على �إلنسا8 �8 ينظر �7 �مر�ضه �لرحية �دية 
�كM من علله �جلسدية �ل تفزعه فيهرn مسرعا �7 �لطبيب. 
فاملر� �ملاfD �منا يهلك �جلسد حدk بينما �ألمر�� �لرحية 
�جلسد معا. لعل �7 �خلطو�? �7 �لعال� �8  §ִדلك �لر
يقوF �ملر� بتحليل مر�جعة عالقاته �لشخصية مع 3يطه بيئته، 
�ألهو�� غالبا ما تنبعث من مؤثر خا"جي � �Dخلي  Jأل8 �مليو
فيسرf بعد Sلك تأث�ها �لساF ظاهر� باطنا، فيؤثر �لشيطا8  

على سلوg �إلنسا8 قوًال ِفعًال.
�لسؤ�J �لذf يطر§ نفسه v هذ� �ملقاF هو عن �لسبيل �7  
�لنفس من جذباִדا �لرقي ֲדا. كيف ميكن �8 يل±  tليص 

هوִדا  !Dعا� �ملا v ´8 �8 يغوD يةDإلنسا8 حاجاته �ملا�
�لسحيقة؟! 

8 �7 �لطرX لتخليص �لنفس من جذباִדا �8 يتخلى �إلنسا8 �
 kتستعبد �ل  �ألما"!  �لنفس  عبوDية  من  يتحر"  �نانيته  عن 
ِمن  �لنفس  تَتَبّر�   xناDأل� فتذهب  �أل"�.   7� £لد  جتعله 
�ألسا¸  �ل طاملا حجبت  8ِ�"َDْتغتسل من �أل xأل"جا�
�إلنسا8 عن �هللا. ما � ينكسر هذ� �لقيد ال ميكن �8 يرتقي 
 8� ميكن  ال  �نه  كما  �ألحدية.  �حلضر!   7� بنفسه  �إلنسا8 
من �لطبيعي �8  ..Fستسال�8 عبوDية D تتوطد �لصلة باهللا
له،  تابعا  كا8  عبد� ألحد  كا8  من  �نه  �لعبوDية  من صفا? 
�"شد  بد �ا من طاعة 3بة، قد  لربه ال  �إلنسا8  عبوDية 
ُكْنُتْم   8ْ�ِ �لناS 7� xلك v قوله تعا7: ﴿ُقْل  �لكرمي  �لقر8¹ 
ُتِحبُّو8َ �هللا َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �هللا﴾ بالتا{ فإ8 �لعمل بتعاليم 
قوًال  بصبغته  �الصطبا¼  جل  عز  عشقه  يقتضي  تعا7  �هللا 
فعًال. فبالعشق ينبعث v نفس �ملؤمن �اًسا جنوًنا لد"جة 
 8� كما  3بوبه.   7� يصل  ح�  �مامه   Xشا �مر  كل  يهو8 

الـمادة..
 فضيلة أم رذيلة!؟
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كلمة �لتقو�٢



 v ½لو �ف�لعاشق �لصاXD ال يتوقف عن �لسعي "�� هدفه 
Sلك حياته، هذ� هو حاJ �ملؤمن �لسالك سبيل �لوصاJ باهللا! 

يقتفى  qكامل يقتد �Sما �ألسو! �لعملية فال بد �ا من منو�
 ��ثرk، فاألسو! ال تتحقق �ال v �نسا8 كامل بلغ منتهى �لعر
�لرحا¿ هذ� جلي v شخص سيدنا موالنا 3مد �ملصطفى 
صلى �هللا عليه سلم، �لذf قاJ عز جل v حقه ﴿َلَقْد َكا8َ 
ُ�ْسَوٌ! َحَسَنٌة﴾. فلتكن صلتنا باهللا طيد!  َلُكْم ِفي َ"ُسوJِ �هللا 
ليكن سعينا طبق سنته �لطاهر! �قتفا� �ثرk �ملبا"g عليه �فضل 

.Fسالصال! 
8 �8 نتركها تؤثر فينا، ننبه D يةDلفهم كيفية تلبية متطلباتنا �ملا
�لقا"Á �لكرمي �8 ما ندعو �ليه ليس Dعو! �7 �لزهد �لتبتل على 
�ج �Dعيا� �لتصو� �لذين �نقطعو� عن �ألخذ باألسبا¨ فر�حو� 
لئك �لذين عزفو� عن � يتكففو8 �لناx طعامهم شر�ֲדم! �
 kعطلو� �لنسل "هبانية �بتدعوها. �8 �لزهد ليس معنا ���لز
�8 ُيهمل �إلنسا8 حاجاته DنياS� ،k ال بد �8 تكو8 صلة بني 
 nهو مقطو ÄÅ�إلنسا8 �ملاD! ألنه يستحيل عليه �8 يعيش 

�لصلة بالعا� �ملاfD �لذf ُخلق منه.. يكفي �8 نعلم كيف 
 v يةDباجلو�نب �ملا Jكا8 �م �يضا �تصا kنبيا���8 "سل �هللا 
S"ية ��م عليهم �لسالF على  ���حليا! حيث كانت �م �»
عظيم قرֲדم من �هللا كانو� �يضا ير�عو8 متطلبا? �لر»X، فكانو� 
ما  ..xتلطو8 بالنا£ميشوv 8 �ألسو�X لقضا� حو�ئجهم 
كا8 لكل هذk �جلو�نب �ملاDية هدفا غاية تبعدهم عن �لغاية 
�ملثلى �ل هي مد�" خلق �إلنسا8، �منا كانت صلتهم بعا� 
�لطبيعية  �ألساسية  متطلباִדم   Dسد� فقط  �م  يتيح  مبا   !Dملا�
للحيا!، � تكن �ملاDيا? هدفا � غاية �م Åيو8 من �جلها!.. 
�لصوفية  �لرمي هو من كبا"  �لدين   Jلشيخ جال� مأ � لقد 
بصلة  �حليا!   v !Dباملا �إلنسا8  فشبه صلة   kقصائد  qحد�  v
 !Mلع� S� ،لسفينة باملا�، ملا يوجد بينهما من تالمس سطحي�
�ملستفاD! من مثله �لر�ئع هذ� �نه ال ميكن تصو" سفينة من غ� 
 .!Dتك باملاÅ 8� 8D 8ما� كما ال ميكن تصو" حيا! �إلنسا
كما Åتوf مثله على �شا"! لطيفة هي �8 تكو8 صلة �إلنسا8 
تغرقه v ماDيتها  kية �يضا سطحية �يث ال تغمرDباحليا! �ملا
ال بد منه  f"�8 يكو8 حظه منها مقتصر� على ما هو ضر

لقضا� �حلاجة �مللّحة �حلفاÇ على �لنفس. 
v ضو� �لقر8¹ �حلكيم جند هذ� �ملنهج جليا v ¹يا? كث�! 
غ�ها،  �ملشر¨  �ملأكل   v  Jالعتد�� �لوسطية  على  حتث 
�شكاله   k"صو بش�   Dلفسا� �لتبذير  عن  �لقر8¹  �ى  كما 
كما حث على �كتسا¨ �خل��? لكن مع �ستيفا� حقوقها من 
»كا!! باإلنفاX من كل ما "»قنا �هللا من ِنعم، كأS 8لك كله 
حي " fDيض للنفس لفهم كيفية �لعالقة بني ما هو ماتر
�لنفس  تغو´   8�  8D F«تال بينهما من  يكو8   8� ما Êب 
لعل هذ� هو �ملقصد �لعظيم �لذf ترمي �ليه  !Dسطو! �ملا v
 �مقاصد تعاليم �لقرv 8¹ هذ� �جلانب.. فاملاD! فضيلة ملن خا
مقاF "به �نفقها v ما يرضيه عز جل. هي v حد �Sִדا 

"Sيلة ملن �سا� �نفاقها v ما يغضبه عز جل. 

 

احلياة   X باملادة  اإلنسان  صلة  فشبه 
بينهما  يوجد  ملا  باملاء،  السفينة  بصلة 
من تالمس سطحي، إذ العdة املستفادة 
أنه ال ميكن تصور  الرائع هذا  من مثله 
كما ال ميكن تصور  ماء   Hسفينة من غ
باملادة. nتك  أن  دون  اإلنسان  حياة 

٣
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﴿َ'ْ& َيُقوُلوَ$ �ْفَتَر�ُ# ُقْل َفْأُتو� ِبَعْشِر 
َمِن  َ+�ْ�ُعو�  ُمْفَتَرَياٍ-  ِمْثِلِه   
ُسَوٍ
ُكْنُتْم   $ْ7ِ �هللا   $ِ+�ُ ِمْن  �ْسَتَطْعُتْم 

(١٤ :Dهو) ﴾َصاِ�ِقَني

�لتفسـ=: 
 fلذ� �ملع½  تؤيد  �يًضا  �آلية   kهذ
�لكفا"   8�  S� �لسابقة.  �آلية  ُتبّينه 
 �سو  � 3مًد�   8� ظنو�  لـّما 
£في بعض �لوحي �إل�ي خوًفا من 
 Jهللا عليهم بقوله للرسو� Dّ" ،طعنهم
 ��لكرمي: ما كنت �م �ال نذيًر�، 
عليك  يتحتم  ح�  �أللوهية   nِتّد
�صطحا¨ هذk �ألشيا� Dليًال على 
ُمرَسل  لن±ٌّ  �نك   .gعو�D  Xصد
ال بّد لك من تبليغ �لرسالة كما 

f� 8 نقصا8 فيها.D هي
�لكفا"   Dير  8� �ملمكن  من  كا8 
 qعوD  kهذ  8ّ� بقو�م  Sلك  على 
"جل  �لو�قع   v �نت  �منا  باطلة، 
مفتٍر ليس v يدg قو! � �سبا¨ 
 kهذ v هللا عليهم� Dّية، ف�Dغ� عا
�لن±  �8 هذ�  بقوله: ال شك  �آلية 
حالًيا،  ظاهر!  كنو»   f� ميلك  ال 
ال  حانية، " كنوً»�  ميلك  لكنه 
سيما �لكنـز �لذf ال يسايه كل 
 ?ٍ�ثر Jمو�� �لناx من   qما لد

القرآن الكرمي.. وسيلة نيل
 مقام الوصال باهللا تعا�
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 حضر! مر»� بش� �لدين 3موD ��د
� Dملصلح �ملوعو�

� fملهد� Fخلليفة �لثا¿ حلضر! �إلما�

:x"D من

في �حا� �لقر��

(سو
B هو�)
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 �Sهو �لقر8¹ �لكرمي. فإÏتمعًة، �ال 
كنتم صاDقني v »عمكم �8 3مًد� 
�تى  ما  بعض   8� كذ�¨،  مفتٍر 
ُمفَتقر  ناقص  هو  �منا   Fمن كال به 
�يها  فتعالو�  �لتعديل،  �لتغي�   7�
ال  .J8 �7 ساحة �لنـز��لكافر
 f«يو� بكتا¨  تأتو�   8� نطالبكم 
�منا  معً½،  ضخامًة  كّله  �لقر8¹ 
�8 تأتو� بعشر سو" من مثله، ح� 
�8 كا8 �لذf تأتو8 به مياثل تلك 
�ألجز�� �ل تر�ا تافهة تفَتقر �7 
�لتعديل. �ما ��S � تستطيعو� Sلك، 
لن تستطيعو�، فال منا´ لكم من 
ميلك   Jلرسو� هذ�  بأ8   ��العتر�
�لعا�   v له نظ� كنـًز� � يسبق 

�Bع.
قوله تعا7 ﴿َفْأتو� بعشر سوٍ" مثِله 
Sكر?   8� سبق  لقد  مفترياٍ?﴾. 
مسألة   8� يونس  سو"!  تفس�   v
باإلتيا8  �لعا�   fحتد �لقر8¹  Ðّو 
 v �لقر8¹  عاجلها  قد   ..kبنظ�
 Fمفهو  8�  q"� مو�ضع،  Ñسة 
�لتحدv f كل موضع منها £تلف 

:kعن غ�
نّزلنا  �8 كنتم v "يب مما ﴿ .١
مثله  من  بسو"!  َفْأتو�  عبدنا  على 
8 �هللا �8 D عو� شهد��كم منD�

كنتم صاDقني﴾ (�لبقر!: ٢٤).

فأتو�  قل   ،kفتر�� يقولو8   F�﴿  .٢
�ستطعتم  من  �Dعو�  مثِله  بسو"ٍ! 
�8 كنتم صاDقني﴾.  �هللا   8D من 

(يونس: ٣٩).
فأتو�  قل   ،kفتر�� يقولو8   F�﴿  .٣
�Dعو�  مفترياٍ?  مثِله  ُسوٍ"  ِبَعْشِر 
8 �هللا �8 كنتم D من �ستطعتم من
Ôن  �ل  �آلية  هي  صاDقني﴾. 

بصدDها هنا.
٤. ﴿قل لئن �جتمعِت �إلنُس �جلنُّ 
ال  �لقر8ِ¹  هذ�  مبثل  يأتو�   8� على 
يأتو8 مبثله لو كا8 بعُضهم لبعٍض 

ظه�Ö﴾ (�إلسر��: ٨٩).
ال  بل  َله،  َتَقوَّ يقولو8   F�﴿  .٥
 8� مثله  �ديٍث  فليأتو�  يؤمنو8. 
 ٣٤ (�لطو":  صاDقني﴾  كانو� 

.(٣٥
�لتحدv f �ملوضعني  يالَحظ �8 
�ما  �حد،  nنو �لثا¿ من   J�أل
�لثالثة   qألخر� �ملو�ضع  حتديا? 
به.  خا´  مع½  له  منها  فكل 
 fلتحد� كا8  �إلسر��  سو"!  ففي 
 v كله،  �لقر8¹  مبثل  باإلتيا8 
سو"،  بعشر  باإلتيا8   Dهو سو"! 
بينما كا8 �لتحدv f سو"! �لطو" 
لو كا8 باإلتيا8  ..Xعلى �إلطال
ببعض سو"!. فما �لسبب v هذ� 

�الختال�؟

 J«لتنا� سببه   ��الختال  8� قيل 
ح�   fلتحد�  v للمعا"ضني 
 .Fلتا� عجزهم  �م  ينكشف 
كله،  �لقر8¹  مبثل  ًال � فطالَبهم 
عندما عجز� طالََبهم بعشر سو" 
مثله، فلما عجز� طالبهم بسو"!، 
طالبهم  �يًضا   �عجز حينما 

�ديث مثل �لقر8¹.
عندf �8 هذ� �لتعليل ال £لو من 
�الضطر�¨ �لضعف، أل8 ترتيب 
حيث  Sلك.  £الف  �لقر8¹   Jنز
�لسو"   kهذ  Jنز ترتيب  كا8 
سو"!   � �لطو"،  سو"!   :lكاآل
�إلسر��، � سو"! هوD، � سو"! 
�لبقر!. فليس  يونس �خً�� سو"! 
 Jنز لترتيب   Öنظر �لسائغ  من 
ال �  fلتحد� يكو8   8� �لسو" 
 �عجز  �Sفإ �لقر8¹،   fِ¹ ببعض 
يرفع �لتحدf �7 �لقر8¹ كله، فلما 
عجز� £فض �7 عشر سو" � �7 

سو"! �حد!.
هنا   Dيسر ال  �لكرمي  �لقر8¹   8�  �
يبني  بل  فحسب،  به   Mلنعت حاDًثا 
هنا حتدًيا علينا �8 ُنوّجهه �7 �لعا� 
بينة  على  نكو8   8� فيجب  �Bع، 
منه نعلم جيًد� مبا�S نتحد�هم. هل 
نطالبهم باإلتيا8 مبثل �لقر8¹ كله، 
 F� �F بسو"!،  �F بعشر سو" منه، 

٥
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�ملطالبة  كانت   �Sفإ سو"!؟  ببعض 
يفي  مما  ِمثِله  �حدٍ!  ¹يٍة  بتقدمي 
نطالبهم  بأ8  �لد�عي  فما  �لغر� 
كانت   �S�  � كاملة،  بسو"! 
باإلتيا8 بسو"!  �ملطالبة   v لكفاية�
�حد! مثله  فلما�S نطالبهم بعشر 
�ملطالبة  كانت   �S�  � مثله،  سو" 
نطالبهم   �Sفلما كافية  سو"  بعشر 

مبثل �لقر8¹ كله؟
بنا  حاجة  ال   8�  fعند  fفالر�   
 kهذ Jللخو� v حتديد »من نز
�لتحديا? هذk �لسو"، أل8 بعضها 
جًد�  متقا"بة  فتر�?   v نزلت  قد 
�يث يتعذ" حتديد ترتيبها �لزم�. 
 Dصد v "ب �8 نأخذ باالعتباÊ �
تنـزJ سو"!  �نه �  �لقر8¹   Jنز
بعض   v بل   ،qخر� بعد  �حد! 
�ألحيا8 نزلت v فتر! �حد! �كثر 
فإننا �8 كّنا نستطيع  من سو"!. 
بالنظر �7 »من  حتديد »من نز�ا 
نزJ ¹خر ¹ية منها، لكن ال يصح 

هذ� بالنظر �7 كل ¹ياִדا.
�آليا?   kهذ  8�  q"� كله  لذلك 
كل  متنوعة،  مطالبا?  تتضمن 
تتركنا  ال  مستقلة  منها  مطالبة 
�اجة �7 حتديد »من نزJ �لسو"، 
 qيًضا �8 نتحد� Fبل نستطيع �ليو
 v �ملطالبا?   kهذ بكل  �لعا� 

ֲדا   fلتحد� ّمت  كما  �حد،  قت 
عند نزJ �لقر8¹.

قبل �8 �تناJ بالبحث كلَّ مطالبة 
�لفت   8�  D� حد!..  على  منها 
�ألنظا" �7 �8 كل حتٍد منها جا� 
�لقو!   !�لثر  Jملا� بذكر  مقرًنا 
سو"!   v D"لو�� عد�  ما  �لقد"!، 
فيها   D"لو��  fلتحد� أل8  �لبقر!، 
قد  يونس،  ما v سو"!  نفس  هو 
�عاkD �هللا v سو"! �لبقر!، بصو"! 
�تصر!، مع �لعلم �8 سو"! �لبقر! 

سو"! مدنية سو"! يونس مكّية.
قبل  يونس  سو"!   v �هللا   Jيقو
من  ير»قكم  من  ﴿قل   :fلتحد�
�لسما� �أل"�، �مَّن ميلك �لسمَع 
من  �حليَّ  ُيخر�  من  �ألبصاَ"، 
�ملـّيت، ُيخر� �مليَت من �حلّي، 
�هللا،  فسيقولو8  �ألمَر.  ُيدّبر  من 
ِمن  هل  قل  تتقو8....  �فال  فقل 
 .kشركائكم َمن يبد� �خللَق � يعيد

 Úفأ  ،kيعيد  � �خللَق  يبد�  �هللا  قل 
شركائكم  من  هل  قل  تؤَفكو8. 
 f7 �حلق. قل �هللا يهد� fمن يهد
للحق، �فمن يهدf �7 �حلق �حق 
 .qال �8 ُيهد� fِّ8 ُيّتَبَع �مَّن ال َيِهد�
فما لكم كيف حتكمو8﴾ (يونس: 

.(٣٦ ٣٥ ٣٢
�لطو"  سو"!   v جا�  كذلك 
ُخلقو�   F�﴿  :fلتحد�  Dير�� بعد 
 F� .8هم �خلالقو F� من غ� شي�
�أل"�، بل ال  ?�َخلقو� �لسما
 F� عندهم خز�ئن "بك F� .8يوقنو
هم �ملصيطر8﴾، (�لطو": ٣٦ - 

.(٣٨
قبل   Dهو سو"!   v هنا  جا� 
عليه   Jَُنِز� ﴿..لوال   :fلتحد�

كنـٌز � جا� معه َمَلٌك..﴾
بعد  �إلسر��  سو"!   v جا� 
لك  نؤمن  لن  قالو� ﴿  :fلتحد�
ينبوًعا،  لنا من �أل"�  تفُجَر  ح� 
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من ذلك يتبني أن هنـاك عالقًة عميقة بني التحدي 
اُملطالـب مبثل القرآن وبـني الكنـوز واخلزائن، أال وهي 
أن القرآن اجمليد أيًضا كنـز من كنوز اهللا وخزائنه، ويرّد 
اهللا تعا� على من يطالبون بالكنوز أنهم يطالبون الرسول 
� مبا هو فعًال بني يديه.. فمعه أعظم الكنوز وأسماها.



 تكو8 لك جنٌة من Ûيل عنب �
 � تفجً��.  خالَلها  �أل�اَ"  فتفّجر 
علينا  »عمَت  كما  �لسماَ�  ُتسقط 
ِكَسًفا � تأlَ باهللا �ملالئكة قبيًال. 
 � � يكو8 لك بيت من »خرٍ�
ترقى v �لسما�..﴾ (�إلسر��: ٩١ 

.(٩٤7�
عالقًة   gهنـا  8� يتبني  Sلك  من 
عميقة بني �لتحدf �ُملطالـب مبثل 
�لقر8¹ بـني �لكنـو» �خلز�ئن، 
�يًضا  �ملجيد  �لقر8¹   8� هي  �ال 
 Dّيركنـز من كنو» �هللا خز�ئنه، 
�هللا تعا7 على من يطالبو8 بالكنو» 
هو  مبا   �  Jلرسو� يطالبو8  ��م 
فعًال بني يديه.. فمعه �عظم �لكنو» 
يطالبو8  من  على   Dير �Ðاها. 
ال  �ملالئكة   8�  :Jفيقو باملالئكة 
�منا  ماDية،  ملسابقا?   Jتتنـز
تنـزJ بالوحي، قد نزلت بالفعل 
�هللا   Fبكال �لكرمي   Jلرسو� على 
 Jلرسو� تعا7. فاملنكر8 يطالبو8 
مبا قد حصل من قبل. ��S كانو� 
قد �عماهم �لتعصب فأنكر� كو8َ 
�لقر8¹ كنـًز�، � تنـّزJَ �ملالئكة 
معه من عند �هللا تعا7.. فليأتو� مبثل 
�لقر8¹، ألنه بنفسه يؤكد �نه منقطع 
�لنظ� �S يقدF �ألDلة على نزله من 
عند �هللا على كونه كنـزÖ يعجز 

�جلميع عن �8 يأتو� مبثيل له.
 kهذ v ليه� kب �النتباÊ Xفر gهنا
هو �نه  ،fآليا? �ملتضمنة للتحد�
عندما طالَبهم باإلتيا8 بكالF مثيل 
 7� Sكر  فقد   Mك� بكمية  للقر8¹ 
�ملالئكة  بالكنو»  �ملطالبة  جانبه 
عندما  لكنه  �لكفا"،  جانب  من 
�قّل  بكمية  مبثله  باإلتيا8  حتد�هم 
لسا8  على  �ملطالبة   kֲדذ ُيشفعه   �
�لكفا"، بل �هللا نفسه سأ�م عندئذ 
قائًال: هل �نتم ُمّالgُ هذk �لكنو»، 
نو�ميس  على  �ملشرفو8  �نتم  هل 

�لطبيعة �ملدّبر8 �ا.
سبب هذ� �لفرv X �ألسلو¨ هو 
 nكر فيها موضوS 8 �ألماكن �ل�
كو8 �لقر8¹ كنـًز� كب�� بصو"! 
عندها   Jلسؤ�� هذ�  كا8  �ضحة 
�لكفا"،  قبل  من   �Dً"� متوقًعا 
بلسا�م  �لقر8¹   kيذكر لذلك 
�ألماكن  �ما  عليه.   Dبالر مشفوًعا 
�ل Sُكر فيها هذ� �ملوضوn بشكل 
�لكفا"  كا8  فما  عميق  Dقيق 
�لقر8¹  عظمَة  عندها  ليد"كو� 
�لكرمي، لو ُترg �ألمر عندئذ هكذ� 
�نتظاً"� لتساÜالִדم لبقيت  جو�نب 
من فضل �لقر8¹ �لكرمي خافيًة على 
لذ� فقد كشفها �هللا بنفسه  .xلنا�
فقد  ֲדذ�  �ليهم،   Jلسؤ�� بتوجيه 

�ظهر كل 3اسن �لقر8¹ جّالها. 
فتبا"g �هللا �حسن �خلالقني.

�آليا? - كالًّ   kهذ  J�تنا �آل8 
على حد! - إليضا§ �حلكمة من 

هذk �لتحديا?.
 v Mألك� fًال: لقد جا� �لتحد+' 
سو"! �إلسر�� ُمطالًبا باإلتيا8 مبثل 
8 �8 يشتر� D هذ� �لقر8¹ كامًال
 Fلكال� هذ�  يكو8  بأ8  عليهم 
منسوًبا �7 �هللا، بـل ميكنهـم �8 
 f� منيأتـو� بأf كالF كا8، 
8، شريطة �8 يكو8 Üمصد" يشا

مثل �لقر8¹ �لكرمي � �فضل منه.
هاًما  �مًر�  �ملماثلة  حتديد  كا8  ملا 
�لكرمي v سو"!  �لقر8¹  بّينها  فقد 
لقد ﴿ :Jإلسر�� نفسها حيث قا�
صرَّفنا للناv x هذ� �لقر8¹ من كل 
�لناx �ال كفوً"�﴾  �كثر   Þمثٍل فأ
 8�لكافر كا8   �S�  f�  ..(٩٠)
�فتر���?  من  �لقر8¹  هذ�   8ير
كالًما  يقدمو�   8� فعليهم  �لبشر 

مسايß له v �لفضائل �لتالية:
١ - �8 يكو8 هد�يًة كاملة v �مو" 
ضر"ياته  Bيع  مستوعًبا  �لدين، 
صفاِ?  فلسفتها،  �لعقائد  من 
علم  ظهو"ها،  حكمة  �هللا 
فلسفتها،   ?�Dلعبا�  ،Fلكال�
�لفلسفية،  مباDئه   Xألخال� علم 
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�ملعامال? �سسها �حلكيمة، ما 
�حلضا"!  �مو"  من  بالدين  يتصل 
 ،Dالقتصا� �لسياسة  �ملدنية 
حقيقة �حليا! �آلخر! ما يتعلق ֲדا، 

غ�ها من �مو" حيوية ضر"ية.
�لسالفة  �ألمو"   Jيتنا  8�  -  ٢
سعًة  نو�حيها  كل  من  �لذكر 
عمًقا، مرشًد� �7 �لصو�¨ �حلق 

v كل ÏاJ منها.
مع   kعناصر كل  تكو8   8�  -  ٣
�لنافع  �ال   Fتقد ال  Dقتها  سعتها 

�خلا{ من �لضر".
يكو8   8�  -  ٤
ال  عاًما..  كالًما 
بعينه،  شعًبا  £ص 

بل  معينة،  فئة  مصلحة  يرعى  ال 
يصلح  Bعا�،  �إلنسانية  £اطب 
مع  يتفق  كلها،  �لبشرية  للطبائع 
يناسب  nضا�أل �كافة �لظر

مستوq �ألفهاB Fيًعا.
قد  يكن  �لكرمي �  �لقر8¹   8� مبا 
 Jنز عند  �لكامل  بشكله   Jنز
سو"! �إلسر��، � يطالبهم �هللا فيها 
(ال   :Jقا بل  �آل8،  مبثله  يأتو�   8�
يأتو8 مبثله).. �f لن يستطيعو� �8 
ال  �حلا{  مبثله ال v شكله  يأتو� 

بعد �كتماJ نزله. 
 �ًّD"  fلتحد� هذ�   v لعل   

�ألمو"  معرفة  يزعمو8  من  على 
"�لرحانيني"  يسمَّو8  ممن  �لغيبية 
 8�  7� فينّبههم   ،(Spiritualists)
�إلتيا8 مبثل علوF �لقر8¹ مستحيل 
هو   Jحا سو��  �إلنسا8،  على 
بنفسه � مبعونة �أل"�§ �خلفية �ل 
 8� �لعلم  مع  ֲדا.   Jالتصا� يّدعو8 
�ملر�D باجلن هنا هو تلك �لكائنا? 
يزعم  �ل  يتو�و8 جوDها  �ل 
ملعرفة  ֲדا   Jالتصا� �لرحانيو8 
�لدقائق �لرحانية. مما يؤكد قو{ 

هذ� هو �8 �هللا تعا7 قد سبق �8 
بأ"بع  �آلية   kهذ قبل   §�لر Sكر 
عن  يسئلونك ﴿  Jقا  S� ¹يا? 
ما  ��لر§. قل �لر§ من �مر "
تيـتم من �لعـلم �ال قلـيال﴾ �

(�إلسر��:٨٦).
 Jتتنا �ل   qألخر� �آلية  ثانًيا: 
  �  Jلرسو� بأ8  �لكفا"  �عتر�� 
مَلك  معه  ليس  كنـًز�  ميلك  ال 
هي �آلية �ل Ôن بصدDها ﴿َفْأ تو� 
فإ8  مفترياٍ?﴾  مثِله  سوٍ"  بعشِر 
�آلية  تقدF �لقر8¹ على �نه كنـز 
بأ8  تتحد�هم  �ملالئكة  به  نزلت 

من  مياثل عشر سو"  مبا  لو  يأتو� 
هذ� �لقر8¹، � ليزعمو� �8 �ملالئكة 
قد جا�? به من عند �هللا تعا7، � 
لينتظر� مص�هم بعد هذ� �الفتر�� 

على �هللا جل شأنه. 
ال  �نتم  كنتم   �S� �م:   Jقا
تتجاسر8 على هذ� �الفتر�� فكيف 
قد   Ö3مد  8� »عمكم  تستسيغو8 
جتاسر على هذ� �الفتر��. ��S كا8 
 �Sبالفعل مفترًيا كذ�ًبا فلما 3مد  
ֲדذ�  جل؟  عز  �هللا   kيؤ�خذ ال 
يدعوهم  �ألسلو¨ 
�ملبا"»!   7� هنا  �هللا 
�لرحانية  �لعلمية 

مًعا.
بعشر  باإلتيا8  هنا  يطالبهم  كما 
سو" فقط على عكس ما حتّد�هم 
�لقر8¹  أل8  �إلسر��،  سو"!   v به 
�لكرمي ال يعاá هنا بيا8َ كماله من 
بل    ،gهنا فعل  �لوجوkِ كما  كافة 
�نه يفّند هنا �عتر�ضهم على بعض 
�لقر¹¿  �لوحي   v  !D"لو�� �ألمو" 
تعا7:  قوله  من  �ضح  هو  كما 
يوحى  ما  بعَض   gٌ"تا لعلك ﴿
﴿لوال  قو�م  من  �يضا  �ليك﴾، 
معه  جا�   � كنـٌز  عليه   Jَُنز�
تعا7  �هللا  يدعوهم  ֲדذ�  َمَلٌك﴾. 
يرنه  مما   8يشا� ما   �£تا" أل8 
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بعشر   k��«� يأتو�  �لقر8¹   v عيًبا 
سو" مما £تلقو8 ح� يتم �ختبا"هم 

فيما يّدعو8.
 Dعشر! ألنه عد Dلعد� �ختا"  قد 
ها  �م:   Jيقو تعا7  كأنه   ،Fتا
Ôن ال نضّيق عليكم �لُفر´ بطلب 
�حد تأتو8 به، بل بوسعكم  Jمثا
تعرضو�  مر�?  عشر  حتالو�   8�
فاعلني. ال  �8 كنتم  �مثلة  عشر! 
فعًال كانو�  ��م  �لعشر!   Dيع� عد
قاD"ين على �إلتيا8 بسو"! �حد! 
فطالبهم بعشر تصعيدÖ الختبا"هم، 
كال، بل �نه �لطريق �ألمثل لدحض 
مز�عمهم، �8 ُيعَطو� �كثر من فرصة 
يّدعو�  v عشر 3اال?، ح� ال 

بأ�م كانو� مغبونني.
 fلـذ� �لثالث  �ملوضع  ثالًثا: 
�لقر8¹ �نـه كتـا¨  �عـلن فيه 
 v جـا�  ما  هو  لـه  نظـ�  ال 
�هللا  حتّد�هم  حيث  يونس  سو"! 
تعا7 �8 يأتو� بسو"! �حد! فقط 
 8D هو  �لقر8¹،  هذ�  مياثل  مما 
مر�?.  بعشر  �لسابقني  �لتحديني 
Sلك أل8 �لتحدf هنا جا� تدليًال 
على �حدD qعاf �لقر8¹ �لكرمي، 
فقد  �لكفا".  على   �Dً" ليس 
�لكاملة  �لقد"!   8� هذ�  قبل  Sكر 
 ،kحد هللا  هو  �ملطلق   ��لتصر

�لقر8¹  هو  Sلك  على  �لدليل 
�لكرمي نفسه. لقد �"D فيها Ñسة 
ما ﴿ قائال:  �لقر8¹  عن  حتديا? 
 8D من qكا8 هذ� �لقر8¹ �8 ُيفتر
�هللا، لكْن تصديَق �لذf بني يديه، 
تفصيَل �لكتا¨، ال "يَب فيه من 

"¨ �لعاملني﴾ (يونس:٣٨)
فهو (�ًال) Åتوf على تعليم ال ميكن 
لإلنسا8 �8 يأl مبثله؛ هو (ثانًيا) 
�لسابقة؛  �لسماية  �لكتب   Xيصّد
هو (ثالًثا) يكّمل �ألحكاF �لناقصة 
فيما سبق من كتب؛ هو ("�بًعا) 
 �تصر  � عبث  كل  من  مصو8 
 Fمنهج عا �نسا¿؛ هو (خامًسا) 
من  �أل»ما8،  كافة   xلنا� جلميع 

"¨ �لعاملني. 
بقوله  Sلك  على  �لتعقيب   lيأ  �
فأتو�  قل   kفتر�� يقولو8   F�﴿7تعا
�ستطعتم  من  �Dعو�  مثِله  بسو"ٍ! 

صاDقني﴾  كنتم   8� �هللا   8D من 
(يونس: ٣٩) ��S� f كنتم حتسبو8 
�8 ما Sكرناk عن �لقر8¹ ليس حًقا 
ال عدًال فأتو� بسو"! �حد! مثله 
�آلنفة  �خلمس  �ملز�يا  بتلك  تتصف 
تستطيعو�  لن  �نكم  �ما  �لذكر، 
من  �حد!  بسو"!  ح�  �إلتيا8 
 qمد  �تقدِّ"  8� فيمكن  مثله، 
ال  تعد  ال  �ل  فضائله  كماالته 
حتصى، تعرفو� كم هو �Ðى من 
ير�D ֲדا هنا  فاملماثلة  �لبشر.  �فتر�� 

.kفضائل �لقر8¹ �خلمس هذ
قوله  هو  �لر�بع   fلتحد� 
�بًعا: 
فليأتو�  َله..  َتَقوَّ يقولو8   F�﴿ تعا7 
 (٣٥ (�لطو":٣٤،  مثله﴾  �ديث 
��S� f كنتم صاDقني v مز�عمكم 
مثله.  من  �حًد�  �مًر�  لو  مو�  فقدِّ
شأًنا،  �لتحديا?  �قل  هذ�  كا8 
لو   Fبكال فأتو�  �م:  قيل  حيث 

القيامة -  نقّدم - كdهان على حتمية وقوع  أننا  أي 
أمرين اثنني هما: القرآن واإلسالم، مؤّكدين أن القرآن 
هو الكتاب املوعود به على جبل الطور، وسوف ُيكتب 
وينشر كثHا X العا{ دون انقطاع، وأن اإلسالم سوف 
الدافق  املعني  هذا  وأن  أفواًجا...  الناس  فيه  يدخل 
أقصاها. إ�  أقصاها  بأسرها من  الدنيا  منه  س�توي 
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�لقر8¹  من  �حد!  سو"!  من  �قل 
 fلتحد� �لعلم �8 هذ�  �لكرمي. مع 
من   qلدعو �ستجابًة   Dَيِر  � �يًضا 
�لكفا"، بل �نه جا� تدليًال على ما 
�Dعاk �لقر8¹ نفسه v مستهل تلك 
�لطوِ"، ﴿ تعا7  بقوله  �لسو"! 
َ"Xٍّ منشو"،    v ،"مسطو ٍ̈ كتا
 ،nلسقِف �ملرفو��لبيِت �ملعمو"، 
�لبحِر �ملسجو"، �8 عذ�¨ "بك 
لو�قع، ما له من �Dفع﴾ (�لطو":٢-

٩).. �f �ننا نقّدF - كMها8 على 
حتمية قوn �لقيامة - �مرين �ثنني 
�ا: �لقر8¹ �إلسالF، مؤّكدين �8 
�لقر8¹ هو �لكتا¨ �ملوعوD به على 
جبل �لطو"، سو� ُيكتب ينشر 
 8� ،nنقطا�  8D لعا��  v كث��
 xلنا� فيه  يدخل   �سو  Fإلسال�
�فو�ًجا، عامتهم كذلك خاصتهم 
�لرحانية  �لفضائل   fS من 
هذ�   8� �جلسمانية،  �مللكا? 
�لدنيا  منه   fسترتو �لد�فق  �ملعني 

بأسرها من �قصاها �7 �قصاها.
� يعّقب �هللا تعا7 بعد عد! ¹يا? 
ال  بل  َله  َتَقوَّ يقولو8   F�﴿ بقوله: 
 8� مثله  �ديث  فليأتو�  يؤمنو8. 
 ٣٤ (�لطو":  صاDقني﴾  كانو� 
�8 كا8 هذ� عندهم   f� ..(٣٥
 f� يأتو� �ديث   8� فعليهم  �فتر�ً� 

فيما  به  جئنا   fلذ� مثل  �حد  نبأ 
سبق من �نبا� متنوعة، ال نشتر� 
 fلذ� �حلديث  يكو8   8� عليهم 
ال  بل  �هللا،   7� منسوًبا  به  يأتو8 
عند  من  يكو8   8� ح�  نشتر� 
�نفسهم، بل �م �8 يستخرجوk من 

.f غ� Ðا� f�f كتا¨ Ðا
بأقل  هنا  حتد�هم  �نه  �العتبا"  مع 
بنبأ  لو  فليأتو�   :Jقا �ملطالبا? 
�حد مثل �ألنبا� �لكث�! �ل يزخر 
ֲדا �لقر8¹ �لكرمي، �ّكد �م فشلهم 
عجزهم معّلًال Sلك بقوله: �نكم 
أل8  �بًد�،  Sلك  على   �تقد" لن 
�إلDال� مبثل هذk �ألنبا� يقتضي �8 
 ?�للسما خالًقا  مصد"ها  يكو8 
�أل"� مر�قًبا �ا، مالًكا ملا فيها 
 xهًبا للنفو�من كنو» خز�ئن، 
على  ُمّطلًعا  �لرحا¿،  "قيها 
�ألمو" �لغيبية، بينما �نتم 3رمو8 
�لقد"�?  �ملو�صفا?   kهذ من 

مبثل  تدلو�   8� لكم  فأّنى  كلها، 
هذk �ألنبا�. � تكن هناg حاجة 
�ذ�  نظ�  تقدمي   v فشلهم لتأكيد 
�لسماية  �لكتب  من  �لقر¹¿  �لنبأ 
�لسابقة، أل�ا كانت كتبا صحيحة 
مرجعيتها  مصد�قيتها  حيث  من 
بينها   Xلفر� لكن  فعًال،  �هللا   7�
�لد"جة  هو  �لكرمي  �لقر8¹  بني 

�ملنـزلة.
�لتحدf �خلامس فقد  �ما  خامًسا: 
"v D سو"! �لبقر! حيث طالبهم 
�هللا   Jقا �حد!.  بسو"!  باإلتيا8 
تعا7 ﴿�8 كنتم v "يب مما نّزلنا 
مثله  من  بسو"!  فأتو�  عبدنا  على 
�هللا   8D من  شهد��كم  �Dعو� 
(�آلية:٢٤).  صاDقني﴾  كنتم   8�
تدليًال   fبالتحد جا�  �يضا  هنا 
 v �ملذكو"!  �لقر8¹   qعوD على 
قوله تعاS﴿ 7لك �لكتب ال "يب 
�لعلم  مع  للمتقني﴾.   qًهد فيه 

الوصال  مقام  وهو  اليقني  دنيا  إ�  العباد  ويوصل 
ُينال بتالوة القرآن الكرمي  باهللا تعا�. وهذا املقام إمنا 
أن  يستطيع  آخر  كتاب  أي  هناك  ليس  إذ  وحده، 
يباريه X هذه امليزة الرائعة. إن كل سورة منه تتسم 
آخر. أّي كالم  أن �اريها  ال ميكن  ال�  الصفة  بهذه 
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�حد!  بسو"!  �إلتيا8  مطالبة   8�
مع  يونس  سو"!   v �يضا  جا�? 
نفس �لتأكيد بأنه ﴿ال "يب فيه﴾، 
بني  ثيقة  صلة   gهنا  8� يع�  مما 
بني  فيه﴾  "يب  ﴿ال   nموضو
�حد!.  بسو"!  �إلتيا8  مطالبة 

تعالو� نر ما هي تلك �لعالقة.
عن  �لكرمي  �لقر8¹  �علن  لقد 
 Dير�� قبل  �لبقر!  سو"!   v نفسه 
�نه  عديد!  بآيا?   fلتحد� هذ� 
 "Dقا �نه   f� للمتقني﴾..   qهًد﴿
على �يصاJ �إلنسا8 �7 �لد"جا? 
 fكأ8 �لتحد�لعلى v �لرحانية. 
شك   v كنتم   �S� �نكم  يع�  هنا 
ِمن كو8 �لقر8¹ من عند �هللا تعا7 
تأث��ته   JاÏ  v ملبا"»ته  فتعالو� 
بسو"!  لو  ْ�تو� َ �لرحانية، 
مثله.  حا¿ " تأث�   ?�S �حد! 
 8� �لقر8¹  مز�يا  َلِمن  �نه  �Sلك 
قر��! �ية سو"! منه تشحن �إلنسا8 
للغاية،  سامية  حانية " بتأث��? 
�ل   gلشكو� على  يقضي  كأنه 
 7� Dيوصل �لعباتثو" v �لنفس، 
Dنيا �ليقني هو مقاF �لوصاJ باهللا 
 !ُيناJ بتال �منا   Fملقا� تعا7. هذ� 
 gليس هنا S� ،kحد�لقر8¹ �لكرمي 
يبا"يه  �f كتا¨ ¹خر يستطيع �8 
v هذk �مليز! �لر�ئعة. �8 كل سو"! 

منه تتسم ֲדذk �لصفة �ل ال ميكن 
�Ê 8ا"يها �fّ كالF ¹خر.

 7�  kضحنا� مما  متاًما  تبني  لقد 
�خلمسة  �لتحديا?   kهذ  8� �آل8 
�لو�قع،   v مطالبا?  Ñس  متثل 
ثابتة  مستقلة،  منها  �حد!  كل 
�حد�ها  تنسخ  ال  متحققة، 

.qألخر�
لقد قع �ملفسرv 8 �خلطأ بسبب 
يع�  منها  حتٍد  كل  بأ8  »عمهم 
�لفصاحة   v �لقر8¹  مبثل  �إلتيا8 

 kهذ تتضمن  هل  قيل:   �S� �ما 
كو8   !"بضر �ملطالبة  �لتحديا? 
كفصاحة  فصيًحا  �لكفا"   Fكال
نعم،  فاجلو�¨:  ال،   F� �لقر8¹ 
مطالبة  لكنها  تأكيد،  بكل 
�حلقيقية  �لغاية  ليست  ضمنّية، 
�لسامية  �ملعا¿   8� Sلك  �ملطلوبة. 
بكلما?  �ال  عنها  �لتعب�  ميكن  ال 
كا8  ملا  "�ئعة.  تر�كيب  فاضلة 
 �معا" �لكرمي 3تويا على  �لقر8¹ 
 8� مæِّله  على  لز�ًما  فكا8  سامية 

سامية  معارف  على  2تويا  الكرمي  القرآن  كان  وملا 
الكلمات  أفضل  �تار  أن  منزِّله  على  لزاًما  فكان 
مبهمة.  غامضة  تعاليمه  بقيت  وإال   Hالتعاب وأروع 
الراقية  اللغوية  امليزة  بهذه  نزل  قد  القرآن  دام  وما 
مطالبة  على  التحديات  هذه  تشتمل  أن  بد  فال 
املعارضني بااللتزام بقواعد الفصاحة والبالغة أيضا.

عكس  على  �ألمر   8� مع  فقط، 
�لسو"   kهذ  v  fفالتحد Sلك. 
�خلمس ليس �حد� - كما �سلفُت 
- بل ��ا حتديا? �تلفة مستقلة، 
كل �حد منها يدعو �7 �إلتيا8 
طبقا  بعضه   � كله  �لقر8¹  مبثل 

.��لظر Xللسيا

 n"� �لكلما?  �فضل  £تا" 
تعاليمه غامضة  بقيت  �لتعاب� �ال 
 Jنز قد  �لقر8¹   F�D ما  مبهمة. 
بد  فال  �لر�قية  �للغوية  �مليز!   kֲדذ
على  �لتحديا?   kهذ تشتمل   8�
بقو�عد   Fبااللتز� �ملعا"ضني  مطالبة 

�لفصاحة �لبالغة �يضا.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا %مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

ْدXَ َيْهِدf �َِلى �ْلِبرِّ َ8�َِّ �ْلِبرَّ  ���� �َِبي َ�ِئٍل َعْن َعْبِد �هللا َ"ِضَي �هللا َعْنُه َعْن �لنَِّبيِّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه ََسلََّم َقاJَ: �8َّ �لصِّ
َ̈ َيْهِدf �َِلى �ْلُفُجوِ" َ8�َِّ �ْلُفُجوَ" َيْهِدf �َِلى  يًقا. َ8�َِّ �ْلَكِذ َيْهِدf �َِلى �ْلَجنَِّة. َ8�َِّ �لرَُّجَل لََيْصُدXُ َحتَّى َيُكو8َ ِصدِّ

(¨Dكتا¨ �أل ،f"صحيح �لبخا) .ًبا� ُ̈ َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا َكذَّ �لنَّا"ِ. َ8�َِّ �لرَُّجَل لََيْكِذ

ْعِدfِّ َقاJَ ُقْلُت لِْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ َما َحِفْظَت ِمْن َ"ُسوJِ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه ََسلََّم؟ َقاJَ َحِفْظُت  ���� �َِبي �ْلَحْوَ"�ِ� �لسَّ
َ̈ ِ"يَبٌة. (سنن  ْدXَ ُطَمْأِنيَنٌة َ8�َِّ �ْلَكِذ ِمْن َ"ُسوJِ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه ََسلََّم: nْDَ َما َيِريُبَك �َِلى َما َال َيِريُبَك َفِإ8َّ �لصِّ

(n"لو��لترمذq، صفة �لقيامة �لرقائق 

ِّ̈ Dْ�َِخْلِني ُمْدَخَل  َة ُثمَّ ُ�ِمَر ِباْلِهْجَرِ! َفَنَزَلْت َعَلْيِه: ﴿َُقْل َ" ���� �ْبِن َعبَّاxٍ َقاJَ َكا8َ �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه ََسلََّم ِبَمكَّ
�ْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصً��﴾. (سنن �لترمذf، كتا¨ تفس� �لقر8¹)َ Xٍَ�ْخِرْجِني ُمْخَرَ� ِصْدَ Xٍِصْد

kِ 8�ََّ َ"ُسوJَ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه ََسلََّم َقاJَ: َمْن َسَأJَ �هللا  ���� َسْهَل ْبِن �َِبي ُ�َماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف َعْن �َِبيِه َعْن َجدِّ
َهَد�ِ� َ8ْ�ِ َماَ? َعَلى ِفَر�ِشهِ. (صحيح مسلم، كتا¨ �إلما"!) َهاDََ! ِبِصْدXٍ َبلََّغُه �هللا َمَناِ»Jَ �لشُّ َعزَّ ََجلَّ �لشَّ

 ُ̈ Sِِفيَها �ْلَكا Xُ �َعاٌ? ُيَصدَّ ���� �َِبي ُهَرْيَرَ! َقاJَ َقاJَ َ"ُسوJُ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه ََسلََّم: َسَيْأِتي َعَلى �لنَّاxِ َسَنَو�ٌ? َخدَّ
ُيْؤَتَمُن ِفيَها �ْلَخاِئُن َُيَخو8َُّ ِفيَها �ْألَِمني يْنِطُق ِفيَها �لرَُّْيِبَضُة. ِقيَل ََما �لرَُّْيِبَضُة؟ َقاJَ �لرَُّجُل َ XُDِا ُ̈ ِفيَها �لصَّ ُيَكذََّ

�لتَّاِفُه ِفي َ�ْمِر �ْلَعامَِّة. (سنن �بن ماجه كتا¨ �لفنت)
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من كال� �إلما� �لمهد�

فإ�S بلغ �إلنساv 8 3ّبة �هللا تلك 
موُته  فيها  يصبح  �ل  �لّد"جَة 
�إلله  فإ8ّ  لنفسه،  ال  هللا  حياته 
�لذf � يزJ منذ �أل»Å Jّب 3ّبيه، يشمله عندئذ 
مبحّبته، فينشأ v �إلنسا8 من �متز�� �ملحّبتني نو" 
عجيب.. ال تعرفه �لدنيا ال تستطيع فهمه. لقد 
ُسفكت Dما� ¹ال� �لّصّديقني �ألخيا".. فقط 
 Jلقد ُ"ُمو� بتهمة �الحتياأل8ّ �لدنيا � تعرفهم. 
�ألنانية أل8ّ �لدنيا � تستطع �8 تبصر جههم 
�لّنو"�¿، كما يش� قوله تعا7: ﴿ينظر8 �ليك 

(١٩٩ :�هم ال يبصر8﴾ (�ألعر�
فِمن �ليوF �لذf ينشأ فيه Sلك �لّنو" يص� هذ� 
َمن  �Dخله   v ينطق �أل"ضي Ðايا،  �إلنسا8ُ 
هو مالُك كل كائن، ُيرf جتلّياٍ? من �لوهيته، 
يّتخذ ِمن قلبه �ملفعم باحلّب �خلالص عرًشا له. 
عندما يتحّوJ هذ� �إلنسا8 بانقال¨ نو"�¿ �7 
�نسا8 جديد، يصبح �هللا له �لـًها جديًد�، ُيظِهر 
له �جلديَد من ُسَنِنِه عا�Dته. ال يع� Sلك �8ّ �هللا 
- سبحانه - يعتريه �لّتجّدDُ عندئذ � يكتسب 

آثار االستقامة الصادقة

عا�D? جديد!.. �منا �ملر�D �8ّ �هللا يبدf ألجل 
 !Dنه �ملشهو�لعبد شؤنt ßتلف عن شؤ هذ� 
شيًئا.  �لّدنيا  فلسفُة  عنها   f"تد ال  عموما.. 
فيكو8 هذ� �إلنسا8 مصد�ًقا لقوله جّل شأنه: 
من �لناx من يشرf نفسه �بتغا� مرضا! �هللا ﴿
� بالعباf� ..﴾D �8ّ �فضَل �لناx َمن �هللا "�
 8يشتر تعا7،  �هللا  مرضا!  �بتغا�   v يتفانو8 
"ضو�نه بنفوسهم؛ هؤال� هم �لذين تشملهم 
�لّرحانية  D"جة  Åو»  فمن  هكذ�  �هللا.  "�ُة 

حًقا يضّحى بنفسه v سبيل �هللا تعا7. 
يقوJ �هللا v هذk �آلية: �منا يناJ �لّنجاَ! من كل 
 ،lلنيل مرضا�آلالF َمن يبيع نفسه v سبيلي 
ُيثِبت ببذJ نفسه �ّنه هللا تعا7، يرq �8ّ كيانه 
 � .Xخدمة �ملخلوكّله � ُ£لق �ال لطاعة �هللا 
يأl باحلسنا? �حلقيقية �ل تتعّلق بكل ملكة من 
حضوِ" قلٍب.. كأمنا  ،Xٍشوملكاته.. برغبٍة 
�حلقيقي..  حبيبه   7� طاعِته  مر¹ِ!   v ناظٌر  هو 
ح� �D�"� 8ّته تنطبع بإ"�D! �هللا، تنحصر لّذُته 
 Jيُع �ألعـماB تصد" عنهكّلها v طاعته، 
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طريق  عن  ليس  �لّلذ!  سبيل  على  �لّصاحلا? 
�ملشّقة. 

�إلنسا8  ֲדا  Åظى  �ل  �حلاضر!  �جلّنة  هي   kهذ
هي  فما  �آلخر!  جّنة  �ّما  عاجًال.  نقًد�  �لرّبا¿ 
v �حلقيقة �ال ¹ثا" هذk �جلّنة �حلاضر! �ظال�ا، 
سو� متثِّلها �لقد"! �إل�ية v �لعا� �لّثا¿ عياًنا 
v صو" حيَّة 3سوسة. �7 هذ� �ملع½ �شا" �هللا 

 :Jقا S� جلعز 
(�لر�ن:٤٧)،  جنتا8﴾  "ّبه   Fمقا  �خا ملن ﴿
طهو"�﴾  شر�ًبا  "ֲדم  سقاهم ﴿ تعا7:  قوله 
�ألبر�"   8ّ�﴿ تعا7:  قوله  (�إلنسا8:٢٢). 
 * كافو"�  مز�جـها  كـا8   xٍكأ من  يشربو8 
عيـًنا يشر¨ ֲדا عباD �هللا يفـّجر�ا تفج��﴾ 

فيها  تعا7: ﴿يسقو8  قوله  (�إلنسا8:٦-٧). 
تسّمى  فيها  عينا   * »جنبيال  مز�جها  كا8  كأسا 
تعا7:  قوله  (�إلنسا8:١٨-١٩).  سلسبيال﴾ 
﴿�ّنا �عتدنا للكافرين سالسال �غالال سع��﴾ 
 v كا8  من ﴿ تعا7:  قوله   .(٥ (�إلنسا8: 
هذk �عمى فهو v �آلخر! �عمى �ضّل سبيال﴾ 
(�إلسر��:٧٣).. �f �8ّ من £شى "بَّه تستو{ 
عليه �لّرهبة لعظمة �هللا جالله فله جّنتا8ِ: �حد��ا 
v هذk �لدنيا، � �جلّنة �لّثانية v �آلخر!. هؤال� 
�لذين تفاَنو� v �هللا سقاهم "ֲדم شر�ًبا طهَّر قلوֲדم 
�فكا"هم نو�ياهم. �8ّ �ألبر�" يشربو8 شر�ًبا 
ُمز� بالكافو"، يشربو8 من عٍني هم بأنفسهم 

يفّجر�ا تفجً��. 

(مقتبس ُمعر¨ من كتا¨ حلضر! مر»� غالF ��د عليه �لسالF - فلسفة �لتعاليم �إلسالمية، �خلز�ئن �لرحانية، � ١٠ ´ ٣٨٤- ٣٨٦)

تتقدم أسرة التقوى إلى املسلمني كافة وإلى أبناء اجلماعة خاصة بالتبـريكات 

اجلديدة،  امليالدية  السنة  خالل  والتوفيق  بالنجاح  اخلالصة  القلبية  واألماني 

أعادها اهللا عليكم وعلينا باخلير واليُمن والبركات. 
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�لثالثة   ،DDلتو� �لثانية  �لوجه،  طالقة   !Dملو�  J�  *
.xقضا� حو�ئج �لنا

* �تَِّق شرَّ �حلليم ��S غضب.
* من سا�? �خالقه طا¨ فر�قه.

 Jلذِّكر للقلب مثل �ملا� للسمك، فكيف يكو8 حا� *
�لسمك ��S فا"X �ملا�؟

لكل مثل �اللة: 
ُ! �َلحَذِ" ُمْتهِمٌة": يضر¨ �ملثل ملن Åتا� كث��  "ِشدَّ

n�D 8 يستوجب Sلك، �f �8 شد! حذ"k موقعة D
�ياv  k �لتَُّهَمة..

عـافيـٌة  g"ْيـغـُر ال   FD¹ �ْبـَن  �يـا 
ُخضèَرِتـِه ِعْنـَد    nٍ"َْكـَز �ال  �نـَت  مـا 
َ�ْجَمِعَهـا �آلَفـاِ?  ِمـَن  َسـِلْمـَت  فـإ8 

          :
من مآثر �ألبر�
  "�لطـريق �7 �هللا مسـدD! �ال على �ملقتـفني 
¹ثـا" "سـوJ �هللا صّلى �هللا عليه سّلم". (�ُجلَنْيُد 

�لبغد�fD "�ه �هللا)

طرفة:
�صيب قرf سا�S مبر� v عينيه، فذهب �7 
فوضع  يعاجله..   8� منه  طلب   fبيطر طبيب 
�لطبيب v عني �لرجل ما يضعه v عني �لد�¨ من 
��، فعميت عينه. فلما "فع �ألمر �7 �لقاضي، D
 S� ،قائال: ليس على �لطبيب شي� kمر� v قضى

لو � تكن �ا"�، ما Sهبت �ليه..!

حكم ونوادر

'بيا- �ا معا$:
Dُ3ـد فالعـمـر  صـافيـٌة  عـليـك 
Dُمقصـو �آلفـا?  مـن  شـي�  بـكل 
Dَُمْحُصـو �ألْمـِر   Jكمـا عنـد  فأنـَت 

�عد�B :DاJ �غزJ (�ململكة �ملغربية)



ال   kحد �هللا  �ال  �له  ال   8� �شهد 
 kعبد 3مًد�   8� �شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Sفأعو بعد  �ما  "سوله، 
�لرْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لشيطا8 
�ْلَعاَلِمني   ¨"َ ِهللا  �ْلَحْمُد   * �لرِحيمِِ 
 Fَيْو َماِلِك   * �لرِحيِم  �لرْحمـِن   *
َنْسَتِعُني*   gَِيا� َنْعُبُد   gَِيا�  * �لديِن 
ِصَر�َ�   * �ُملسَتِقيَم  �لصَر�َ�  �هِدَنا 
 ِ̈ �ملَغُضو َغِ�  َعَليِهْم  �َنَعمَت  �لِذيَن 

َعَليِهْم ََال �لضالَني * 

كنا قد نشرنا v �لعدD �لسابق �لقسط 
�ألJ من هذk �خلطبة �ل  Dحض فيها 
 - �هللا   kيد�  - �ملؤمنيني  �م�  حضر! 
ִדمة �8 �إلسالF �مر باحلر¨ بّين �8 
�ملعا"g �ل خاضها �لرسوJ � كانت 
لصد �لعد�8 فحسب � "Dً� لفتنتها. 
 �لعد �نتها�   �  nضا�أل فعند حتسن 

�لفتنة � ُجتز 3ا"بته. 8�عن �لعد
بأDلة تا"£ية قاطعة  �فند حضرته  كما 
على عمل �ملسلمني �أل�ئل مببد� �آلية 
�لكرمية ﴿ال �كر�v k �لدين﴾ مستدال 
بو�قعة تا"£ية عظيمة من عهد �خلالفة 
�لر�شد! حلضر! عمر بن �خلطا¨ "ضي 
�هللا عنه Dعا فيها �ملسيحيو8 للمسلمني 
كا8   qلذ�  F�لر جيش  على  بالنصر 

يتأهب للهجوF عليهم.
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™Ÿ‘≥W6.‘Y6ÊÄêo
  يرّد على مطاعن البابا

تعريب: قسم �لترBة باجلماعة

(�لقسط �لثا¿ �ألخ�)

خطبة �جلمعة 
�ل �لقاها حضر! مر»� مسر" ��د

� Dملسيح �ملوعو� fملهد� Fخلليفة �خلامس لسيدنا �إلما� 
 v ١٥/ ٩/ F٢٠٠٦ مبسحد بيت �لفتو§، لند8 - بريطانيا



�ليكم v ما يلي تتمة �خلطبة:
تا"يخ   8� ¹نًفا،  Sكر?  كما 
�ل  باملظا�  حافل  �ملسيحيني 
خاصة  �آلخرين  ضد  �"تكبوها 
يكشف حقيقة  هذ�  "�سبانيا"؛   v
 �هؤال� �ملتهمني. مع Sلك قد �عتر
�ملنصفو8  �ملستشرقو8  �ملسيحيو8 
بعظمة �لن± �، �قر� على مسامعكم 

بعًضا من �قو��م.
 Thomas “كا"الئل xتوما” Jقا
عن  ”3اضر�?  كتابه   v  Carlyle

�ألبطاJ“: ”�8 من �ألمو" �لشائعة 
كا8  3مًد�   8� �ملسيحيني  بيننا Ôن 
مّدعًيا  خّد�ًعا  ماكًر�  شخًصا 
�ال ضرًبا  يكن   � Dينه   8� كّذ�ًبا، 
 kهذ لكن  �جلنو8،  �لوهم  من 
�ملز�عم كلها قد بد� »يفها ينكشف 
على �لناx. �8 �ألباطيل �ل �شاعها 
�ملسيحيو8 �ملتعصبو8 ضد 3مد قد 
�لعا�،   v جوهنا   Dتسّو �صبحت 
Sلك  ֲדا   kتفو �ل  �لكلما?  �ما 
�إلنسا8 (�f 3مد) ما »�لت سبب 
هد�ية ملئة ëانني مليو8 �نسا8 منذ 
�لدنيا   v �حد  فال  قرنا.  عشر  �ث� 
كما  �نسا8   f�  Fبكال  Fليو� يؤمن 
 q"�يؤمن �ملسلمو8 بكالF 3مد. 
�بعد  �سو�  فكر!   gهنا ليس  �نه 

 Jيقا  8� من   ��إلنصا  Jلعد� عن 
شخص  �سسه  قد  �لدين  هذ�   8�

(Lectures on Heros) .“¨كذ�
قاJ �لسـ� ”لـياF مـوير“ 
 �نعتر ”�ننا   :Sir William Muir

بد8 ترDD �8 3مًد� (�) قد قضى 
لألبد على معظم �ألهاF �لباطلة �ل 
�جلزير!  على  �يمة  ظلمتها  كانت 
 8� كما  طويلة.   8قر منذ  �لعربية 
�يًضا  �الجتماعية   Fإلسال� مز�يا 
 Fين �إلسالD 8� حلق�ليست بقليلة. 
فيه  �نه يوجد  يعتّز �د�"!   8� ميكن 
منو�S عاJ من �لصال§ �لطها"! ال 
 .“qيانة �خرD f� v يوجد له نظ�

(حيا! 3مد �) 
 Edward غبـن"   D"�D�"  Jقا
ملفًتا   k�"� ما  ¹خر   8�”  :Gibbon

هو   (�) 3مد  س�!   v للنظر 
نافعة  "سالته  كانت  هل   :Jلسؤ��
�لذين   8� �حلق  ضا"!؟   F�  xللنا
 Dكذلك �ليهو8 3مًد� بشد!، Dيعا
 Xلذين ال يؤمنو8 بصد� q"لنصا�
 �3مد، ال ميلكو8 بًد� من �العتر�
�8 3مًد� قد �علن �لنبو! لنشر تعاليم 
قدمه  ما   8� ظنو�   8� مفيد! جًد�، 
Dينهم ֲדذ� �لشأ8 هو �ألفضل. هذ� 
 �يع� ��م سيؤكد8 ֲדذ� �العتر�

�لعا�  �Dيا8  �فضل  هو   Fإلسال�  8�
لقد  �ملسيحية.  �ليهوDية  عد�  ما 
�لدمويِة  �لفد��   !Dبعبا �ستبدJ 3مد 
 !Dهي عبا�لزكا!  Fلصيا��لصالَ! 
 Fقا �نه  �ع�   ..� جدًّ Bيلة  بسيطة 
كانت  �ل  �لبشرية  �لقر�بني  بإلغا� 
F باسم �ألصناF. لقد نفخ 3مد  ُتقدَّ
v �ملسلمني "§ �لصال§ �ملحبة، 
بينهم،  فيما  باإلحسا8  �مرهم 
 kصايا بأحكامه  بقو!  صدهم 
 .Fأليتا�ظلم �أل"�مل  Fعن �النتقا
�لطاعة  �لعقيد!   v فاحتد? 
ُ̈ �ل كانت تتعطش بعضها  �لشعو
�لشجاعة  عاطفة   8� بعض،  لدما� 
�ل كانت ִדد" عبًثا v �خلصوما? 
هت �7  �لعائلية بشكل �جل قد ُجِّ
3ا"بة عد خا"جي بشكل "�ئع“. 
Dيو8  ”جو8  �ملؤ"¸   Jيقو

 :John Davenport  “?"بو
”�نه ملن �خلطأ �لفاحش �لظّن �8 
قد  �لقر8¹  �ليها  Dعا  �ل  �لعقيد! 
�نتشر? �ّد �لسيف. �8 كل من 
هو منـزk عن �لتعصب سيعتر� بال 
ترD 8� DDين 3مد قد جلب ألهل 
�لشرX بركة حقيقية، حيث �خذ? 
�لقر�بني  مكا8  �لصدقا?  �لصال! 
 xلنا�  v نفخ هذ� �لدين�لبشرية، 
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�ملعاشر!  حسن  للتسامح  ًحا "
�لنـز�عا?   ?��لعد� من  عوًضا 
�ل � تكن �ا �اية. �ذ� �لسبب 
 Sاtبالذ�? � يكن 3مد �اجة ال

�لتد�ب� �لدموية �ل جلأ 
منا D  - موسى  �ليها 
 xمتييز بني �لنا�ستثنا� 
 !Dعبا على  للقضا�   -
من  �فليس   .Fألصنا�

بوقاحة  �العتر�ُ�  �لشديد  �لغبا� 
Sكُرها  �لر�ئعة  �لوسيلة   kهذ على 
 gلتتر بسو�، قد خلقها �هللا تعا7 
 xلنا� �فكا"  على  �لعميق  �ثرها 

قضاياهم ألمد بعيد“؟
 Edward غنب“   D"�D�”  Jيقو
�لن±   8� شك  ”ال  �يًضا:   Gibbon

قد �عتM حر¨ �ملسلمني مقدسة، 
قدمها  �ل  قدته   kصايا  8� �ال 
v حياته قد جعلت خلفا�k مينحو8 
�حلرية   qألخر� �ألDيا8   nتبا�
�لعربية  �جلزير!  كانت  لقد  �لدينية. 
 Fقا قد  كا8  3مد،  لر¨   Öمعبد
كل   !Dبإبا  Fلقا  D�"� لو  بفتحها، 
باآل�ة  يؤمنو8  كانو�  �لذين  لئك �
كا8   ،Fألصنا�  8يعبد �لز�ئفة 
هذ� حًقا مشرًعا له، غ� �نه �tذ 
متمسًكا   Öجد �حلكيمة  �لتد�ب� 

.“��إلنصا Jبالعد
تولستائي“  ”كونت   Jيقو
شك  ال  ”مما   :Count Tolstoy

مصلًحا  كا8   (�)  Ö3مد  8� فيه 

لإلنسانية   qسد� قد  عظيًما، 
خدما? "�ئعة. �ال يكفيه فخرÖ �نه 
قد �خر� �مته من �لظلما? �7 نو" 
باألمن  مولعني  جعلهم  ح�  �حلق 
 .qلتقو�  n"للو 3بني   Fلسال�
لقد صدَّ �مَته من �"�قة �لدما�، فتح 
عليهم سبيل �لرقي �لتمد8 �حلقيقي. 
�حلق �8 هذ� �إلجنا» �لعظيم ال يتم 
�ال على يد شخص تعينه قو! خفية، 
�8 هذ� �لشخص يستحق كل تقدير 
طبعة   ،Fإلسال� (تأييد   .“Fحتر��

١٩٣٥ بالهو")
شو“   D"برنا ”جو"�   Jيقو
�لرهبا8   8�”  :.Bernard Shaw G

قد  �لوسطى   8�لقر من  �ملسيحيني 
للغاية،  �يفة  بصو"!   Fإلسال� قدمو� 
ال ينتهي �ألمر هنا فحسب، بل ��م 
حسنة.  بكلما?  3مًد�   �يذكر  �

لقد D"ست هذk �ألمو" بإمعا8، قد 
توصلت �7 �لنتيجة �8 3مًد� �كا8 
حقيقًيا  �لًِّصا  عظيمة  شخصية 

لإلنسانية“.
قاJ �ملؤ"¸ �ملسيحي 
”"يفـرند   ��ملعر
Ðيث“   í"باسـفو
 :Rev. Bosworth Smith

 v �جتمعت  ”لقد 
شخصية  شخصيتا8،  3مد  شخص 
�لبابا شخصية قيصر كونه مؤسَس 
3مد  كا8  لقد  لة. D حاكَم  Dين 
�Ðى  كا8  لكنه  ”�لبابا“  مبنـزلة 
قيصًر�  كا8  �لبابوية،  �ملظاهر  من 
لو  �لقيصرية.  �ُألّبهة   8بد لكن 
ُحقَّ لشخص �8 يعلن �نه قد �"سى 
Dعائم �ألمن �لسالv F �لعا� باسم 
8 �للجو� �7 جيش D هللا فقط، من�
جبايا?  مَلكية  قصو"  نظامي 
لقد   .� 3مد  هو  فإمنا   ،?��تا
كا8 ميلك �لقو! كلها بد8 �8 يلجأ 

�7 هذk �لتد�ب� �ألسبا¨“.
قاPringle Kennedy J: ”ها �ن� 
�نساًنا  كا8   Ö3مد  8� علًنا  �قو�ا 
 g"عظيما جا� �7 �لدنيا. فلكي ند
من  لنا  بد  ال  �ملح�  جناحه   Dبعا�
 .kعصر v !لسائد� ��إلملاF بالظر
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لقد جا� �7 �لدنيا بعد الD! �ملسيح 
حني  قر8،  نصف   8قر îمسة 
�ملتو�جد!  �لقدمية -  كانت �ألDيا8 
مئة  عدDها  �لبالغ  �لواليا?   v
 F�لر �ليونا8  مناطق   v �حد! 
صا"?  قد   - �لعربية  �جلزير! 
هيبة  كانت   .q�جلد عقيمة 
�إلم�Mطو"ية �لرمانية قد �صبحت 
 kهذ !Dكانت عباحقيقة ملموسة، 
�لديانة  �إلم�Mطو"ية طاعتها مبثابة 
ال  �لرمي.  �لقيصر  عند  �لرÐية 
 ،qيانا? �خرD ةë شك �نه كانت
منجرفني  كانو�  �تباعها  لكن 

�جلديد.  �لتيا"  هذ�   v
فشلت  هذ�  كل  "غم 
 v �لرمانية  �إلم�Mطو"ية 
 .xللنا �لسكينة  ִَדب   8�
 Xلشر� Dيانا?  �خذ? 
�ير�8  Fلشا�هاFُ مصر �
�لرمية  �إلم�Mطو"يَة   تغز

�كثرية   Jعقو على  �ستولت  ح� 
 v جد  عيب   Mك�  8� �ملتدينني. 
هذk �لديانا? كلها هو ��ا كانت 
 7�قد تدهو"? من نو�ٍ§ عديد! 
�بعد �حلدD. فاملسيحية �ل غز? 
�إلم�Mطو"ية �لرمانية v �لقر8 �لر�بع 
كانت قد �تبعت �لتقاليد �لرمانية، 

 � Dيانًة خالصة،  عندها  تعد   �
تتمسك بالتعليم �لذf كانت تدعو 
صا"?  بل   .8قر ثالثة  قبل  �ليه 
�لدنيا   7� مالت  حانية، " بال 
ترq، حصل  يا  فكيف،  متعها.  
 nضاهذ� �النقال¨ �ملدهش v �أل
v بضع سنني؟ �ع� كيف حتوَلت 
v عاF ٥٦٠ �مليالfD منطقة �سعة 
من �لدنيا �7 منطقة �تلفة متاًما. ال 
فاحتة  �النقال¨ كا8  �8 هذ�  شك 
 � �إلنسانية.  تا"يخ   v "�ئع  عهد 
تطو"   v �النقال¨  هذ�   Jيز  �
مستمر.... � تقد" �آل"�� �ملعا"ضة 

�ملسيحيني  من  �ملتطرفني  قبل  من 
�لتأث�  من  تقّلل   8� �ملستشرقني 
�لعميق �لذf تركته حيا! 3مد (�) 
 8مضطر �ننا  �لعا�.  تا"يخ   v
كا8   (�) 3مًد�  بأ8   �لالعتر�
n مثاJ لالنقال¨ �لذf مت على "�
 Arabian Society At) �نسا8“.  يد 

 The Time of Muhammad p. 8-10,

 (18-21

 S. P. قاx” J. ¨. سكو?“ 
هي  �لدين  غاية  كانت   �S�”  :Scott

�لشر،  على  �لقضاُ�   Xألخال� نشر 
تطوير  "خاÜهم،   xلنا�  !Dسعا
�إلنسا8،   qلد �لعقلية  �لكفا��? 
��S كا8 �إلنسا8 سيناJ �جلز�� على 
 fلذ� �لعظيم   Fليو� حسناته S vلك 
"ֲדم   Fما� كلهم   xلنا� فيه  سُيحشر 
 �يوF �لقيامة، فال بد لنا من �العتر�
�8 3مًد� (�) كا8 "سوJ �هللا حًقا، 
 8بد  xسا� بال   kعو�D تكن   �

Dليل“. 
 S. P. Scott, History of)

 the Moorish Empire in

(Europe, p. 126

من  �لعديد   fعند   
�ستطيع  ال  �ملقتبسا? 
عليكم  �قر�ها   8�
كلها؛ لذ� �نتقي منها �لبعض لضيق 

�لوقت.
 Ruth قالت ""í كر�نستو8" 
 ��لعر 3مد  يبد�   �"  :Cranston

�ية   v �لدما�  �"�قة  �حلر¨   (�)
خاضها  حر¨  كل  بل  مناسبة، 
كانت Dفاعية، � Åا"¨ �ال حفاًظا 
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على حياته، � Åا"¨ �ال بأسلحة 
نستطيع  �ننا   .kعصر �ساليب 
�لقوJ بكل ثقة يقني �نه لن يوجد 
بني �لشعو¨ �ملسيحية �لبالغ عدDها 
قَت كتابة  f� - بعني مليوًنا"�مئة 
�ل قامت بإباD! �كثر  - Jهذ� �ملقا
�نسا8  �لف  عشرين  �لف  مئة  من 
يوجد  لن   :Jقو� (�لذ"ية)،  بالقنبلة 
بينهم شعٌب �حد بإمكانه �8 ينظر 
 v لريبة �7 »عيم � يقتل�بالشك 
 ،��لظر �سو�   v حربه،  Bيع 
مئة  ست   � مئة  Ñس  من  �كثر 
 8� �لشديد!  �حلماقة  �نه ملن  �نسا8. 
يقا"8 �حد بني �لذين ماتو� على يد نّ± 
�لعر¨ v �لعصو" �ملظلمة من �لقر8 
متعطشني   xلنا� كا8  حني  �لسابع 
 §�لدما� بعضهم �لبعض، بني �أل"
�لعصر  هذ�   v  Fليو� �»هقت  �ل 
�ملستن� v �لقر8 �لعشرين. غ� عن 
على  متت  �ل  �ملجا»"  تلك  �لبيا8 
�يدf �ملسيحيني �ثنا� 3اكم �لتفتيش 
�لصليبية،   ¨�حلر �با8  �سبانيا   v
�ملسيحيو8  �ملحا"بو8  سّجل  حيث 
��م كانو� "Êرv 8 ��ا" من �لدما� 
�ل سالت من �جلثث �ملمزقة �ؤال� 

�لكفا"."
 Ruth Cranston, World Faiths,)  

(New york, 1949 p 155

 John  "?"يو8 بوD 8جو" Jيقو
 Jلقو� نستطيع  "�ننا   :Davenport

يقني �نه لو كا8 �ألمر��  Xبكل صد
مكا8  ¹سيا  على  �لغربيو8 حاكمني 
ملا   gألتر�� �ملسلمني  �ملجاهدين 
 fعاملو� �ملسلمني بنفس �لتسامح �لذ
عامل به �ملسلمو8 �ملسيحيني، حيث 
ظلًما  -تعصًبا  قامو�  �ملسيحيني   8�
�ملسيحيني  �خو��م  بتعذيب  منهم- 

�لذين �ختلفو� معهم v �لدين".
(Davenport, An Apology for 

Mohammad and Koran,p84)  

 �ًّD" � Dملسيح �ملوعو� Jقد قا
على مطاعن �لقسيسني: 

�ثا"ها  �ل  �العتر�ضا?  من ”
 kملحاضر �8 �لقر8¹ �لكرمي يأمر بإكر��
هذ�   8�  يبد  .Fإلسال� على   xلنا�
�ملحاضر ليس عندk شي� من �لعقل 
�لعلم، �منا يرDD ما قاله �لقسيسو8. 
 v �لقسيسو8  هؤال�   qفتر� فقد 
منهم كما  بغًضا  كتبهم - حسًد� 
هو �Dֲדم - �8 �إلسالF يأمر �ملسلمني 
 ،Fإلسال�  Xعتنا� على   xلنا� بقهر 
 ،8�آلخر �خو�نه  �ملحاضر   DDفر
نفس  حتقيق،  فحص   f�  8بد
كذًبا  �لقسس  لفقها  �ل  �لتهمة 

 Jيقو �لكرمي  �لقر8¹   8� مع   .�"ً«
 kَِ�ْكَر� ﴿َال  ¹ياته صر�حة   qحد�  v
 .﴾ يِن َقْد َتَبيََّن �لرُّْشُد ِمَن �ْلَغيِّ ِفي �لدِّ
(�لبقر!: ٢٥٧)  �ليس من �لغريب 
�ى  قد  �لكرمي  �لقر8¹   8� برغم  �نه 
ֲדذk �لصر�حة �لوضو§ عن مما"سة 
�لقهر v �مو" �لدين، مع  kإلكر��
Sلك يتجاسر هؤال� �لقوF �لذين قد 
على  عد�ً�  بغًضا  قلوֲדم   ?Dّسو�
بأنه  تعا7  يفتر� على حي �هللا   8�
 Fنقّد�إلكر�k؟  Mيأمر مبما"سة �جل
�لكرمي،  �لقر8¹  من   qخر� ¹ية  �آل8 
 - نا M£  8� �ملنصفني  من  نرجو 
كانت   �S� ما   - تعا7  �هللا  خائفني 
�لدين   v  kإلكر�� جتيز  �آلية   kهذ
 v  kإلكر��  Mجل� عن  تنهى  ��ا   F�
 Jآلية هي قو� kهذ�لدين صر�حة. 
�هللا تعا7 ﴿َ8ْ�ِ َ�َحٌد ِمَن �ْلُمْشِرِكَني 
 Fََكال َيْسَمَع  َحتَّى   kَُفَأِجْر  gَ"َْسَتَجا�
�هللاَِّ ُثمَّ �َْبِلْغُه َمْأَمَنُه Sَِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوFٌ ال 
من   8� مبع½  (�لتوبة:٦)،  َيْعَلُمو8﴾ 
هؤال�  تعاملو�   8� عليكم  �لو�جب 
يعلمو8  ال   Fقو أل�م  لينة  معاملة 
 8� �لو�ضح  من   .Fإلسال� حقيقة 
 kلقر8¹ �لكرمي لو كا8 يعّلم �إلكر��
�لكافِر   nَاÐ� جب � ملا  �لدين   v
�لقرÐ �S� � ،D�"� 8� 8َ¹عه � يعتنق 
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�ملكا8   7� �يصاله  فيجب   Fإلسال�
�لذÊ fد فيه �ألما8، بل ألمَر �لقر8¹ 
�لكافر على  مثل هذ�   kبإكر� �لكرمي 
�إلسالF“. (جشمه معرفت، �خلز�ئن 
-٢٣٢  ´  ٢٣ �ملجلد  �لرحانية 

 (٢٣٣
تلك  3اضرته   v �لبابا   Jيقو  �
عن �له �إلسالF: ”�8 �له �إلسالF ال 

يقبله �لعقل“.
يدعو   Fإلسال� �له   8�  :Jفأقو
�إلنسا8 �7 �عماJ �لعقل لكي يثبت 
��S كانو� يعتقد8 بأ8 �هللا  .kDجو
�أل"�  ?�تعا7 هو خالق �لسما
�يًضا  يعترفو�   8� فعليهم  مالكها؛ 
كلها.  �لقد"!  ميلك  تعا7  بأنه 
عليهم �ال يسخـر� من �لنظـرية 
�ل يقدمـها �إلسالF عن �هللا تعا7؛ 
 �يتـفكر  8� ֲדم   qألحر� بل 

يتـدبر� فيها.
ֲדذ�   �  Dملوعو� �ملسيح   Jيقو

 :Dلصد�
”�8 �له �إلسالF هو نفس �إلله �حلق 
�لذf يتجلى من خالJ مر¹! �لقو�نني 
 Fصحيفة �لفطر!. �8 �إلسال�إل�ية 
 Fمنا قّد�� يدf� 7� nُ �له جديد، 
نفس �إلله �لذf يقدمه نوُ" قلـب 
 ?��لسما مر¹ُ!  عقُله  �إلنسـا8 

�إلعالنا?  (Ïموعة  �أل"�“. 
�ملجلد ٢ ´ ٣١٠-٣١١)

يقوJ �ملسيح �ملوعوD � �يًضا:
Dعانا   fلذ� �إلله   8� ”�علمو� 
�ليه �لقر8¹ �لكرمي قد ُصف فيه مبا 

يلي:
َال   fلَِّذ� �هللا  ﴿ُهَو  تعا7:  قوله   
َهاDَِ! ُهَو  �َِلَه ِ�الَّ ُهَو َعاِلُم �ْلَغْيِب َ�لشَّ

�لرَّْحَمُن �لرَِّحيُم﴾ (�حلشر: ٢٣)، 
يِن﴾   قوله تعا7: ﴿َماِلِك َيْوFِ �لدِّ
﴿�ْلَمِلُك  تعا7:  قوله  (�لفاحتة:٤)، 
�ْلُمْؤِمُن   Fُـَال �لسَّ  xُ�ْلُقـدُّ
�ْلُمَتَكبُِّر﴾  �ْلَجبَّـاُ"  �ْلَعِزيُز  �ْلُمَهْيِمُن 

(�حلشر: ٢٤).
�ْلَخاِلُق  �هللا  ﴿ُهَو  تعا7:  قوله 
�ْلَباِ"Áُ �ْلُمَصوُِّ" َلُه �ْألَْسَماُ� �ْلُحْسَنى 
�ْألَْ"ِ� َ ?ِ�َماَ ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ
ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�حلشر: ٢٥)، َ
قوله تعا7: ﴿8�َِّ �َهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� 

َقِديٌر﴾ (�لبقر!: ١٤٩). 
 * �ْلَعاَلِمَني   ِّ̈ "َ﴿ تعا7:  قوله 
يِن﴾   �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم * َماِلِك َيْوFِ �لدِّ
﴿ُ�ِجيُب  تعا7:  قوله  (�لفاحتة)، 
(�لبقر!:  Dََعا8ِ﴾   �Sَ�ِ  nِ� �لدَّ Dَْعَوَ! 
�ْلَحيُّ  ﴿ُهَو  تعا7:  قوله   ،(١٨٧

�ْلَقيُّوFُ﴾  (J¹ عمر�8: ٣).
 * َ�َحٌد  �ُهللا  ُهَو  ﴿ُقْل  تعا7:  قوله 

 * ُيوَلْد  َلْم َ َيِلْد  َلْم   * َمُد  �لصَّ �ُهللا 
َ�َحٌد﴾  ُكـُفًو�  َلُه  َيُكـْن  َلْم َ

(�إلخال´)
�ألحد،  �إلله  هو  �هللا   8�  f�  ..
 !َDليس له شريك يستحق �لعبا fلذ�
�له  ëة  لو كا8  ألنه  Sلك  �لطاعة. 
شريك معه v �أللوهية جلا» �8 يتغلب 
بالتا{  �لشريك،  �إلله  هذ�  عليه 
تتعر� �لوهيته للخطر. قوله بأ8ّ ال 
�لعباD! سو�k فيع� �نه  �حد يستحق 
3اسن  كاملة  3امد   S كامل  �له 
لو  �يث  سامية..  كماال?  عالية 
�"Dنا �Û 8تا" معبو�Dً من بني Bيع 
�ملوجو�D? نظرÖ �7 كماJ �لصفا?، 
 k"َُّتصو"نا غايَة ما نستطيع تصو �
 ،Dملعبو �على  �عظم  صفاٍ?  من 
�جلميع..  بني  �ألعلى  هو  �هللا  لكا8 
�لذf ال �على منه مطلقß.. هو �هللا.. 
�لذf من �لظلم �8 ُيشَرv g عباDته 

نه".D َمن هو
�ما  �لشرg؛  عن  ينهى   Fفاإلسال
يظلمو8  �لذين  فهم  �ملسيحيو8 
يشركو8 باهللا حيث �tذ� نبيًّا من 

�نبيا� �هللا تعا7 �ً�ا. 
 �  Dملوعو� �ملسيح  يضيف 
يقوJ: ”� قاJ �هللا تعا7 �نه "َعا� 
�ْلَغْيِب"، �f �نه هو نفسه يعلم �Sته، 
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ال يقد" غ�Å 8� kيط يد"�S gته. 
�لشمس  صو"!   qنر  8� نستطيع 
 8�لقمر كل �لوX، �ال �ننا عاجز

عن "Üية �S? �هللا تعا7. 
ال  �نه  يع�   ،"!Dلشها�"  Jقا  �
�S ال Êو»   ،kنظر عن  مستتر  شي� 
 v يبقى  Sلك  مع  �ً�ا  يسّمى   8�
غفلة عن علم �ملخلوقا?. كال، �8 
�ما  ،kمن �لعا� حتت بصر !"ّS كل
�إلنسا8 فال يستطيع Sلك. �نه تعا7 
م� يقيم  Fيعلم م� ُيف� هذ� �لنظا
�لقيامَة، لكن ال �حد سو�k يعلم م� 
 kيَع هذB يعلم fيكو8 هذ�.. فالذ

.kحد�ملو�عيد هو �هللا 
�نه  يع�  �لرَّ�ُن"  "ُهَو  قوله 
كلَّ  �حليا!   ?�لذ ُيهيئ   fلذ� هو 
�ملعيشة  �سبا¨  من  �ليه  حتتا�  ما 
قبل جوDها. كل  �لر�حة - ح� 
نتيجًة  ليس  فضله،  مبحض  Sلك 
سبحانه  فإنه  سعيها.   � ألعما�ا 
�أل"�  �لشمس  ألجلنا  خَلق 
قبل  ح�  �ملخلوقا?  من  غ��ا 
هذ�  �عـمالنا.   Dجو جوDنا 
�هللا  كتـا¨   v يسـّمى  �لعـطا� 
�لصنيع  هذ�  باعتـبا"  "�لر�انية"، 

ُيدعى �هللا بـ"�لر�ن". 
�نه  يع�  "�لرَِّحيم"  تعا7  قوله 

Êزf على �ألعماJ �لصاحلة خيـًر�، 
 kباعتبا" هذال يضيع عمل عامل. 
 kصفته هذ�لصفة ُيدَعى "�لرحيم"، 

تسمى "�لرحيمية".
�لدين"   Fيو "مالك  تعا7  قوله   
كل  جز�َ�   kيد  v جعل  �نه  يع� 
�ليه  فّو�  كيٌل  ëة  ليس  �حد، 
�أل"�،   ?��لسما ملك  تدبَ� 
 ،ßشيئ يفعل  ال   ßجانب بنفسه  قعد 
مبهمة  كيله   Fسيقو  �  Fيقو بينما 

�جلز�� �لعقا¨".
فاهللا تعا7 ال Åتا� �f� 7 شي� 
ألنه مالك كل شي�؛ ليس �اجة 
�آل�ة  من  جلنة  يشّكل  أل8  �بًد� 
يتحدثو8  فإ�S كانو�   .kتساعد لكي 
 fلذ� �إلله  بأ8  يدَّعو8  �لعقل  عن 
يقدمه �إلسالF ال يقبله �لعقل؛ فاحلقُّ 
يقبل تصوُّ"هم عن �هللا  �لعقل ال   8�

تعا7.       
 �  Dملوعو� �ملسيح  يضيف 

 :Jيقو
 "xُ�لُقدُّ "�ملَِلُك  تعا7:   Jقا  �”
 fلذ� �لسلطا8  صاحب  �نه   f�
أل8  Sلك  عيب،  صمة  فيه  ليس 
�لبشر ال £لو  ُملك   8� �لو�ضح  من 
من نقص عيب. فمثال لو هاجر? 
لة D 7� لة مِلٍكD لرعّية كلها من�

�خرq لضاn ُملكه؛ � لو حل �لقحط 
 ±Ê ملجاعة �ميع "عّيته، فمن �ين�
 JDقامت �لرعّية جتا �S� �ألمو�J؟ �
�مللك قائلة: ¨�f ميز! صرَ? علينا 
على   �ًّD"  Jيقو  kعسا �Sفما مِلًكا.. 
Sلك؟ لكن ُسلطا8 �هللا ليس كهذ�. 
 v �جلميَع  ُيهلك   8� على   "Dقا �نه 
جديد.  ¹خر  îلق   lيأ �لبصر  ملح 
هكذ�  قديًر�   ßخّالق يكن   � لو 
 .�َلما قاF ُحكمه �ال بظلم �عتسا
جديد   Xمبخلو  lيأ �ين  فمن  �ال 
سلطانه..  عليهم   x"ليما �لدنيا   7�
خلقه  Bيَع  �ل  قد  يكو8   8� بعد 
 Dلنجا!؟ فهل يستر��أللني بالعفو 
 kDعبا من   - �عتساًفا   ßظلم  -
�ياها،  �عطاهم  �ل  �لنعَم  �لناجني 
ֲדا  تفّضل  �ل  �ملغفرَ!  يسلبهم 
 v qعليهم، لكي يز�َّ ֲדم مر! �خر
�حليا! �لدنيا لكى يعمِّرها Åكمها. 
v هذk �حلالة كانت �لوهيته معيبة، 
صا" ُملكه ناقًصا شأ8َ ملوg �لدنيا 
لرعيتهم  يسّنو8  يMحو8  ال  �لذين 
قو�نني جديد!، يستبد ֲדم �لغضب 
على كل صغ�! كب�!، عندما ال 
� من �لظلم - قضاً� ملآ"ֲדم  Êد8 بدًّ
كما  �جلو"  �لظلم  يستسيغو8   -
يستسيغ �لرضيع لَنب �مه. فمثال Êيز 
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�لقانو8 �ملِلكي �غر�Xَ "كا¨ سفينة 
لكن  كب�!،  لسفينة   ÖSنقا� صغ�! 
Êب �ال يو�جه �إلله �لقدير مثَل هذ� 
�الضطر�". فلو � يكن �إللُه كامًال 
3ض،   Fٍعد من   ßخالق قد"ته،   v
فإنه - بدًال من �ظها" قد"ته - للجأ 
�7 �لظلم �جلو"، كامللوg �لضعفا�، 
 .Jللعد �لوهيته مر�عاً!   tّلى عن �
كال، بل �8 سفينة �هللا سائر! مع كل 

قد"! v عدJ كامل.
�نه  يع�   "Fُال "�لسَّ تعا7  قوله 
سا�  �لعيو¨،  Bيع  عن   kمنـز
بل  �ملشقا?،  �ملصائب  كل  من 
هذ�  لآلخرين.   Fلسال� مانح  �نه 
ُعرضًة  بنفسه  كا8  لو  ألنه  بديهي، 
 ،xلنا�  fبأيد �لضر¨  للنو�ئب 
تطمئن  فكيف  �"�Dته   v للفشل 
قلوبنا - برÜية سو� حاله هذ� - بأ8 
£لصنا   8� يستطيع  �إلله  هذ�  مثل 
 Jلك يقوS ألجلمن �آلالF يقينß؟ 
�لَِّذيَن   َّ8�ِ﴿ �لباطلة:  �آل�ة   v تعا7 
8ِ �ِهللا َلْن َيْخُلُقو� Sَُباًبا Dُ َتْدُعو8َ ِمْن
 ُ̈ َبا َلِو �ْجَتَمُعو� َلُه َ8ْ�ِ َيْسُلْبُهُم �لذَُّ
اِلُب  َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذkُ ِمْنُه َضُعَف �لطَّ
 kِ"ِهللا َحقَّ َقْد� �ُ̈ * َما َقَدُ" �ْلَمْطُلوَ
(�حلج: ٧٤- َعِزيٌز﴾   ٌّfَلَقِو �َهللا   َّ8�ِ

 (٧٥

�لطالُب  "ضُعف  تعا7:  قوله   ..
�ملطلو¨" يع� �8 عبد! هذk �آل�ة 
نفسها  �آل�ة  �ما   .Jلعقو�  �ضعاُ
فهي ضعيفة �لقو! �حليلة. فهل ميكن 
ملثل هؤال� �8 يكونو� �¹ة حًقا؟ �منا 
 fمن كلِّ قو qإلله َمن يكو8 �قو�
يقد"  �حد  ال  �جلميع.  على   ßغالب
ضربه.  على   � عليه  �لقبض  على 
خاطئة  بعقائد   8يعتقد �لذين   8�
تعا7،  �هللا  عظمة  يعرفو8  ال   kكهذ
ال يد"8 ما هي �لصفا? �لو�جبة 

لإلله. 
�ما قوله "�ملْؤِمُن" فيع� �نه �هب 
على  �لدالئل  يقيم   fلذ� �ألما8، 
�شا"!  هذ�   v كماالته.   kتوحيد
 qز£ ال  �حلق  باإلله  �ملؤمن   8�  7�

£جل  لن  كما  Ïلس،   f�  v �بًد� 
 qلك أل8 معه �قوS ،ّبه �يًضا" Fما�
�لباطل فهو  �إلله  �ما عابد  �ل�Mهني. 
من  بدًال  كب�!،  مشكلة   v �Dئًما 
�هية بيا8 �ألDلة يسوX كلَّ الغية 
�لغامضة،  �ألسر�"  من  ��ا   ßمدعي
هرًبا من خزf �الستهز��، �خفاً� 

َد »يُفها.  ألخطا� َتَأكََّ
قاJ تعا7: ﴿�ملهيمن �لعزيز �جلبا" 
للجميع،  �حلافظ  �نه   f�  ..﴾Mملتك�
خر¨  ملا  �ملصلح  عليهم،  �لغالب 

فسد، �ملستغ� كل �الستغنا�.
 Á"لبا� "�خلالق  تعا7:   Jقا
 f� �حلس½"..  �ألÐا�  له  �ملصو" 
خالق  �نه  كما   §��أل" خالق  �نه 
 ،Fأل"حا�  v "ملصو� �نه   ،Fألجسا�
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... املسيحية إمنا هي دين بولس ال دين املسيح �، إذ 
يزل  أي مكان قط، بل {   X الثالوَث املسيُح  يعّلم   }
له.  الذي ال شريك  الواحد  اهللا  إ�  يدعو  وفاته  ح� 
� بعد وفاته ظل أخوه يعقوب ... يعّلم وحدانية اهللا 
تعا�، وقد بدأ بولس يعارض هذا الرجل الصا� بدون 
داع، وأخذ يعلِّم الناس ما يتنا� مع عقائده الصحيحة، 
جديًدا.... ديًنا  لّفق  أنه  لدرجة  عقائده   X وتطرََّف 
(�  fملهد� Fتعريب ملقتبس من كتابا? حضر! �إلما) 
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٢٤

�نه صاحب Bيع �ألÐا� �حلس½ �ل 
ميكن �8 ُتَتصّو". 

 v ما  له  "يسبح  تعا7:   Jقا
�لعزيز  هو  �أل"�   ?��لسما
 ?��لسما �حلكيم".. �f �8 سكا8 
يذكرÐ� 8ه بالتسبيح �لتقديس كما 
يذكرk سكا8 �أل"�. v هذk �آلية 
�شا"! �7 �8 �ألجر�F �لسماية �يًضا 
عامر! مبخلوX ¹خر، �نه هو �آلخر 

مكلف بالعمل بأحكاF �هللا تعا7.
شي�  كل  "على  تعا7:  قوله  �ما 
ما   S� للعابدين..  ُسلو�8  ففيه  قدير" 
�لفائد! �8 نعقد على �هللا �مًال ��S كا8 

عاجزÖ ال يقد" على شي�؟ 
 * �لعالـمني  تعا7: ﴿"¨  قوله 
�لدين﴾   Fلرحيم * مالك يو� �لر�ن 
بتربية   Fيقو  fلذ� �إلله  هو  �نه  يع� 
كل �لعو��. �نه "�ا8 "حيم، هو 
Êعل   � �لدين،   Fيو مالك  بنفسه 

 .kيد �حد غ� v لطة هذk �لسُّ
�لد�عي  Dعو!  "�جيب  تعا7:  قوله 
�D �Sعا¿".. يع� �نه يسمع Dعاَ� كلِّ 

يُرDّ على Dعائه يستجيب له. nٍ�D
 .."Fلقيو� �حلي  "هو  تعا7:  قوله 
يع� �نه �لباقي لألبد، �نه حياُ! Bيع 
 S� كلها.   ?�Dملوجو�  Fُقو� �ألحيا� 

لوال �نه �أل»ّ{ �ألبدfُّ لكّنا �Dئمß �بًد� 
َجل من موته قبل موتنا. َv قلق 

قوله تعا7: ﴿قل هو �هللا �حد * �هللا 
�لصمد * � يلد � يولد * � يكن 
له كفو� �حد﴾.. يع� �نه حدk �له، 
ليس بو�لٍد ألحد، ال مولوD ألحد، 
ال ندَّ له، ال �حَد  من جنسه".(فلسفة 
�لرحانية  �خلز�ئن   ،Fإلسال� تعاليم 

�ملجلد ´ ٥٨-٦٢)
يقوJ � �يًضا: 

”�علمو� �8 هذk �لديانة �ل ُتدعى 
بولس ال Dين  �منا هي Dين  �ملسيحية 
�ملسيُح  يعّلم   �  S�  ،� �ملسيح 
 Jمكا8 قط، بل � يز f� v íَلثالو�
 fفاته يدعو �7 �هللا �لو�حد �لذح� 
 kفاته ظل �خوال شريك له. � بعد 
يعقو¨ - �لذf كا8 خليفة له كا8 
�هللا  حد�نية  يعّلم   - صاًحلا  �نساًنا 

X األخH أقول لكل مسلم أUدي إن هذه احلرب املثارة 
ضد اإلسالم لن ننتصر فيها إال باإلنابة إ� اهللا تعا� 
واالستعانة به سبحانه وتعا� لذا عليكم أن تتضرعوا 
ُيرينا  بأن  قبل  ذي  من  أكثر  وتْدعوه  تعا�  اهللا  إ� 
جتليات قدرته وأن ينجي هذا العا{ من اآل�ة الباطلة. 

هذ�  يعا"�  بولس  بد�  قد  تعا7، 
�خذ يعلِّم  ،n�D 8�لرجل �لصا� بد
�لناx ما يتنا� مع عقائدk �لصحيحة، 
لّفق  �نه  لد"جة   kعقائد  v  �تطرََّ
من  Bاعته  �خر�  جديًد�،  Dيًنا 
�لعمل بالتو"�! كلية، �خM �لناx �نه 
�لديانة   v ال حاجة للعمل بالشريعة
 FD  8� �ملسيح،  فد��  بعد  �ملسيحية 
ال  �لذنو¨،  لغفر�8  يكفي  �ملسيح 
�Dخل  �نه   � بالتو"�!.  للعمل  حاجة 
جناسة �خرv q هذ� �لدين حيث �حل 
�م �كل حلم �خلنـزير، مع �8 �ملسيح 
v k �إلجنيل جنًسا، فإنك تقر�  � عدَّ
 Fكم ُقّد�""D فيه قوله: ”ال تطرحو�
حيث   ،(٦  :٧ (م�  �خلنا»ير“ 
�لطاهر  �لتعليم  Ðى  قد  �ملسيح   8�
صر�حة  �ملقا"نة   kֲדذ فثبت   ،�"ً"D
�لنجس  �لشخص  على  �طلق  قد  �نه 
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�ليونا8  شعب   8� �حلق  خنـزيًر�. 
كما  �خلنـزيز  حلم  يأكلو8  كانو� 
فأحل   ،Fليو� بيني "�أل كل  يأكله 
لقلو¨  تأليًفا  جلماعته  حلمه  بولس 
�ليونانيني، مع �نه قد "v D �لتو"�! 
 8� مطلًقا، ح�   Fخلنـزير حر��  8�
 8� Jيًضا. خالصة �لقو� Fَلْمَسه حر�
 v خلتD لعيو¨ قد�كل �ملفاسد 
هذ� �لدين بو�سطة بولس“.(جشمه 
�ملجلد  �لرحانية  �خلز�ئن  مسيحي، 

(٢٠ ´ ٣٧٤-٣٧٥
 D"”�يد �ملسيحي   Jقا لقد 
 8�”  :Edward Gibbon غنب“ 
 gلشكو� عن   kمنـز  Fإلسال� Dين 
 !Dشها ميثل  �لقر8¹   8� �لشبها?. 
 8� تعا7.  �هللا  على حد�نية  "�ئعة 
 !Dعبا بتفنيد   Fقا قد  �ملكي   Jلرسو�
باألDلة   Fلنجو�  xلنا�  Fألصنا�

 f� -xألسا� J�لعقلية. �8 �ملبد� �أل
جوD �لبا"Á تعا7 - �لذf �ساسه 
ُ�"سيت Dعائمه  قد  �لوحي،  �لعقل 
جتد  لذلك   ،(�) 3مد   !Dبشها
ُيعرفو8  �ملغر¨   7� ��ند  من  �تباعه 

دين“. باسم �ملوحِّ
ليس   fلذ�  Fإلسال� �له  هو  هذ� 
�لتدبر  �لعقل   kعند من  كل  بوسع 
هو  �لكرمي  �لقر8¹  بأ8  يقّر   8� �ال 
�ل  �ل�Mهني  �ألDلة   Fقد قد   fلذ�

تدJ على جوD �هللا تعا7.
مسلم  لكل   Jقو� �ألخ�   v
ضد  �ملثا"!  �حلر¨   kهذ  8�  fد��
باإلنابة  �ال  فيها  ننتصر  لن   Fإلسال�
به سبحانه  تعا7 �الستعانة  �هللا   7�
 7� تتضرعو�   8� عليكم  لذ�  تعا7 
�هللا تعا7 تْدعوk �كثر من fS قبل 
ينجي   8� قد"ته  جتليا?  ُيرينا  بأ8 

هذ� �لعا� من �آل�ة �لباطلة. ��S كا8 
قوִדا  ثرִדا  بسبب  �لشعو¨   kهذ
�لن± �؛ فإ8  Fية ִדاجم �إلسالDملا�
 Fبسها كMيا�ها  سيكسر  تعا7  �هللا 
�Dعيتنا. فاDعو �هللا تعاD� .7عو Sلك 
�إلله �لقدير �لذf هو خالق �لكو8؛ 
هو   fلذ� �لعاملني؛   ¨" هو   fلذ�
"¨ �ملصطفى �، �8 ُيرسي حكمه 

قت.  nكل �لعا� بأسر v
على �ملسلمني �آلخرين �8 يتعقلو� 
�ختالفا?  من  بينهم  ما  ينسو� 
نز�عاִדم مشاحناִדم   �ينبذ فرعية 
من  Bيًعا   �يتحد  8� �لد�خلية، 
عاليًة   � �ملصطفى  "�ية  "فع  �جل 
خفاقًة. عليهـم Bيًعا �8 يرتدعو� 
يطعن  بسـببها  �ل   Jألعما� عن 
تعا7  �هللا  ّفقـنا  �ألغـيا".  فيهم 

لذلك. ¹مني

حتيط أسرة التقوى قراءها األفاضل علًما بأن مجموعة من كتب اجلماعة بلغة الضاد قد مت مؤخًرا تصميمها  

فصارت متوفرة للقراءة والتحميل عبر املوقع العربي الرسمي للجماعة في شبكة اإلنترنت.

http://www.islamahmadiyya.net
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٢٦

َجلَّْت  َعِن اإلرهاب داُر محمد  �

3مـٍد �لنـ±ِّ  مـع  �لزَّمـا8ُ  ُبعـَث 
�َتـَعـمَّـد �ألَّلـو8َ  �ألنـبـيـاُ� 
ُشـرَِّعـْت ـماِ�  �لسَّ َمالئكـُة  َعَنـْت َ
ُعـلِويَّـًة ِحظـوً!  �جلاللـة  عـنـَد 
َتَزلًُّفـا �خلافقـا8ِ  �لَيـه  َسـَعى 
َشـِريعٌة �لكتـا¨  بآيـا?  َفَسـَمت 
ُفِتَحـْت بـهـا �لدنيـا فأشـرX ُنوُ"هـا

ِظـَالال لُدْنـُه  ِمـن  َ�ْ"َخـى  �ملجـُد 
َجـَالال �لتُّقـى   v حًيـا   kُِبُخطـا
َفَنـاال منـه  �هللا  َعـْر�   ُ̈ �بـو�
َنـو�َال ـما�  �لسَّ  Fُجـر�� َغَبطْتـُه 
�قـَبـاال َجـميـُعهـم  �لَنيِّـر�8ِ 
ِفَعـاال ُ�مَّـًة  َ�ْحـَيـت  غـرَّ�� 
Bـاال نـافـًعـا  عـلًمـا  Dيًنـا 

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم
Fملكر� fسيد

         حضر! موالنا �م� �ملؤمنني
        جنا¨ �ملر»� مسر" ��د - حفظه �هللا تعا7 �يدk بنصرk �لعزيز.

�لسالF عليكم سالF ُمِحبٍّ �لٍص، توXٍ�َّ لالطمئنا8 بعناقكم للتَّشرُّ� بلثم ميينكم �لطاهر!، �الستسالv F حضرتكم 
عة. �لدَّ Fلسال��7 �لسكينة 

 �يا سيدf! يا سليل �ملجد �لكر�مة �لشر�، �نِّي �تشر� بالتقرُّ¨ �ليكم بالتحية �لسالF، "�جًيا ُمبتهًال �7 �هللا "
�Ê 8عل لكم v كل لقاٍ� Ïًد� سامًيا، نوً"� ضافًيا، قوًال يأخذ مبجامع �لقلو¨ �أللبا¨.

ن± �إلسالF � �ُقدF بني �يديكم  �ألبيا?  Fلشّد! على �إلسال� !� �لتَّحدfِّ �آلخذ! v �لضر�هذ� �نه نظًر� لظر
�هللا من "�� �لقصد. ،Dلتالية �ملنبعثة من صميم �لفؤ��

"�ة �هللا تعا7 بركاته. Fعليكم �»كى �لسال Fلسال�      

Fإلما� Fمن �حقر خد�      
      موسى �سعد عوD! / �لكباب�
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�لسـماَ� َسـْمَتها َ"َفـَع  سـبحا8 مـن 
لَْيَتهـم غـا!  �لطُّ �َْلِسـَنُة  َظَلمْتـُه 
طغمـٌة �إلسـاَ�َ!  َتْسـَتبغي   Fَفاليـو
خِسـْئُتم قلـُت   ُ̈ �إل"هـا ُهنـا  و�  قالـُ
ُعُقوُقكـم  gَ�S َجَهالتُكـم   fهـذ
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 

3مـٍد  "ُ�D  ِ̈ �إل"هـا َعـن  َجـلَّـت 
تألَّقـْت  Fَيـو  Fِإلسـال� حضـا"ُ! 
�َنَشـَدْ?  xُلَعُبـو� �لدَّهـُر  ـم  َتَبـسَّ
ـاFِ هنـٌد ُبرDَهـا تـمنـطَقـْت v �لشَّ
سـاِطـًعا  Xِ"ِملشـا�  v ق  تألـَّ Ïـٌد 

ِ�ماُمكـم �يـن  �لقـر8ِ¹  �مـَة  يـا 
fذ �لـَّ  ""ِ"َمسـر َعتبـاِ?   7� فاسـعو� 
ـمـا� َسـِخيٌَّة مسـرُ" ��ـَد -  �لسَّ
يـا سـّيدf -  يـا �بـن �ّلذيـن ُ�ِحبُّهم
َنسـيُمها �لعـليـِل  �لكبابـِ�  مـن 

َصـاالِ َ̈ �ََيِضـلُّ َمـن َصِحـَب �لكتـا
َقـاال فيمـا  �لوحـي  َيتبيَّنـو8 
َفـَز�ال �حلَيـا�  ُخُلـُق  َيْثِنهـا   �
ُمختـاال للوغـى  طـه  َخـفَّ  مـا 
َضـَالَال ُعْنـوً!  َظَلْمُتـم  َمـن  َيـا 
ِمْثَقـاال �ِحلَجـى   Fَِهـا علـى  �ضحـى 
َفَتعـا7  - ِعْصَمـًة  و�مـَع  �لصَّ َهـَب َ
ِخَصـاال َشـَهامًة   Fُألنـا� َعـزَّ 
ِغـالال َجًنـى  بـه   Dُلِعَبـا�  qَثـر�

مـْأq �خلالِئـِق -  "�ـٌة َتـتـَتـا7
ِهـَالال �لزَّمـا8ِ  �ُفـق  علـى  َ"َسـَمْت 
Dََالال �حلـجـاِ»   �ِ"�  v �ْسـَمـاُ� 
حـجـاال  8ِ��لقـ� َقصـُر   8َ�D«�
�آلمـاال يبَعـُث   Fَـال �لظَّ يـمُحـو 

ُمحـاَال َيُكـو8ُ  ال  �ِخلَالَفـِة  ُ"ْكـن 
"حـاال  kُملُلَتَقـا  Fُألنـا� َشـدَّ 
ِظـَالال َفـَتسـَتِحيُل   Jلرِّمـا� َيطـُأ 
كمـاَال ِ"فـعـًة  "بِّـي   gََ�عـال
مقـاال  Fِلـَكال�  ِّ"Dُ مـن  ُ�هديـَك 



اجمللد التاسع عشر، العدد الثامن -  ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٧ هـ - ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٦ م

٢٨

 Fجز� منه جتد فيه تفاصيل تث� �الهتما f� v كتا¨ مفتو§ كلما �ثت �  F8 حيا! ن± �إلسال�
tلب �للب. � Åدí �8 مت تسجيل قائع حيا! ن± � حيا! َمعلم ¹خر تسجيًال Dقيًقا متاًحا 
للد�"سني، مثل حيا! �لرسوJ �لعظيم �. صحيح �8 هذk �لغز�"! v �حلقائق �ملريا? �ملدّنة، قد �عطت 
 Dلر� بعناية، يتم   ?�Dسة �النتقا�"D تتم �نه حني  �يًضا  �ملنتظر!، لكن من �لصحيح  �ملاكرين فرصتهم   Dلنقا�
 f� !ال مياثلها فيه حيا ،qلتقَو��حلاسم عليها، فإ8 ما تث�k فينا حيا! �لرسوJ � من �إلميا8 �حلب �لغامر 

شخص ¹خر.

 nبث �إلقنا v لكنها ال تفلح �8 �حليا! �لغامضة �ل ال يعر� �لناx شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، 
 v خيبة �ألمل، قابعة»"n �لثقة v قلو¨ من يتبع �صحاֲדا. �S تظل صعوبا? �لغمو�، ظلما? �حل�!، 
تثّبت  �لعميق من �  �لتأمل  فينا  �لرسوJ �، تث�  �ملدّنة، مثل حيا!  بالتفاصيل  �لغنية  �لقلو¨. لكن �حليا! 
�ملفاهيم �لز�ئفة، بكشف �حلقائق تسليط �ألضو��  ?�Dعندما يتم تصفية �حلسابا? �خلاطئة لالنتقا .nالقتنا�
عليها، فمن �ملحتم �8 جتذ¨ حيا! �لرسوJ � منَّا كل حب �عجا¨ تقدير، تث� فينا كل �عز�» �كبا" 

توق�، بشكل كامل �Dئم �7 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا"Á �هم مالمح هذ� �لكتا¨ �لقيم �لذq ستطالعه عM حلقا? v هذk �لز�ية. �جلدير بالذكر 
v هذ� �ملقاF �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�»8 حليا! كحيا! �لرسوJ �، �ل كانت �ضحة كالكتا¨ 
قد �عطى �ملؤلف ملحة، لكن ح� هذk �للمحة  .íحد���ملفتو§، شديد! �لثر�� مبا حتتويه من قائع مو�قف 
ثقل. حيث �نه � كا8 ميا"x ما يعظ به، كا8 يعظ مبا كا8 ميا"سه؛ ��S عرفته فقد عرفت �لقر8¹  8«�ا 

�ملجيد، ��S عرفت �لقر8¹ �ملجيد فيمكنك �8 تتعّر� عليه.

"�جعه ثلة من �بنا� �جلماعة  Fلفاضل فتحي عبد �لسال� Sلألستا Dنقل هذ� �لكتا¨ �7 لغة �لضا �لقد حصل شر

حيا� محمد �  (٩)

 حضرB مر�� بش= �لدين ]مو� 'Zد �

� fملهد� Fخلليفة �لثا¿ حلضر! �إلما�

�ملعركة مع بa �ملصطلق
حدثت  �ُحد  معركة  بعد 
مكة،   v خط�!  Ïاعة 
قد قاF �لرسوJ � �مع 
ملساعد!  �ملؤ8  من  Sخ�! 
�»متهم   v مكة  فقر�� 
�لقاهر!، بصر� �لنظر عن 
Åملو�ا  �ل   !�لعد� كل 
له v مكة، بصر� �لنظر 
عن كل �ملكائد �ل كانو� 
ميا"سو�ا لنشر �لنفو" منه 
�لعربية  �جلزير!  �"جا�   v
�ستمر?  لقد  كلها. 
8 �8 ִדد� D كر�هيتهم له
�حلقيقة   v بل  tّف،   �
صا"? �سو� �شّد، ح� 
كانت  �ل  �لقبائل   8�
مع  �لتعاطف  شديد! 
حتمل  صا"?  �ملسلمني، 
�لبغضا�،   !�لعد� �م 
ب�  قبيلة  كانت  منهم 

�ملصطلق. 
عالقا?  �م  كا8  فقد   
�ملسلمني،  مع  حسنة 
 �صا" �آل8  لكنهم 
يعّد8 �لعّد! للهجوF على 
 Jلرسو� Ðع  ملا  �ملدينة، 
�ستـعد��Dִדم  عـن   �

بعٌد عملي
 لعطف ورUة وكرم
 خH خلق اهللا �
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لتقّصي  "جاًال  �"سل   ،8�للعد
 ��كد  Jلرجا�  Dعا �حلقيقة، 
 gلتحّر�  �  Jلرسو� قر"  �ألخبا". 
للقا� هذ� ��جوF �جلديد، بنا� عليه 
فقد حشد قّو! قاDها �D 7يا" ب� 
�ملسلمو8  لقَي  عندما  �ملصطلق، 
�قناعهم   �  Jلرسو�  Jحا  �لعدّ
 v فأبو�،   Jقتا  8D باالنسحا¨ 
 Fُهز gالشتبا� íساعا? قالئل حد

.�لعد
 �عقد قد  كانو�  مكة  كفا"  أل8 
�إلسا�!   Dلفسا� خلق  على   Fلعز�
للمسلمني، �لقبائل �لصديقة كانت 
فقد   ،8��لعد �لعد��   7�  Jتتحّو
�ملناسبة   kهذ  v �ملنافقو8  غامر 
جانب   7� �ملعركة   v  gباالشتر�
�لفرصة   8� ظنو�  لعلهم  �ملسلمني، 
غ�   .Fإلسال� من  للنْيل  حانت  قد 
�نتهت  �ملصطلق  ب�  معركة   8�
Êد   � قالئل،  ساعا?   v بالنصر 
باملسلمني.  �ملنافقو8 فرصة لإلضر�" 
قر" �لرسوJ � �لبقا� D vيا" ب� 
Sلك   Jخال  ،Fيا� بضعة  �ملصطلق 
نشب عر�g بني �حد من �ملهاجرين 
�الستقا�  على  �ألنصا"  من  ¹خر 
كا8 �ملسلم �ملهاجر  .gمن بئر هنا
 fلذ� f"عبًد� 3ّرً"�، فضر¨ �ألنصا
صا§: "يا لألنصا"". صا§ �آلخر: 

 xحلما� غلب  للمهاجرين".  "يا 
 �Sما �حد  يتبني   �  ،xلنا� على 
من  �لصغا"  �لشبا¨  سل   ،íحد
�لفريقني سيوفهم، ظنها عبد �هللا بن 
� بن سلوJ فرصة جا�? �ليه من �
�لسما�، فقر" �8 يصب �لوقوD على 
 Fكر�� v هبتم بعيًد�S لنا" قائًال: "لقد�
�ملهاجرين، لقد ��D"? �ملعاملة �لطيبة 
سهم، �آل8 صا"� يكاثرنكم �"
كالمه   8� ظن  لعله  سبيل".  بكل 
 � �ملطلوبة،  �لنتيجة   7�  fDسيؤ
يتطّو"   ��لّنز�n سو  8� لعله تصّو" 
ليكو�S 8 خطو"! بالغة، لكن Sلك 
 �� Åدí. لقد �خطأ عبد �هللا بن �ّ
على  خلطابه  �لسيئة  �آلثا"  تقدير   v
 k"تصّو v ستمر موغًال��ألنصا"، 
 :J8 �ألنصا" قد �قتنعو� �ديثه فقا�
"لئن "جعنا �7 �ملدينة ليخرجّن �ألعّز 

(f"لبخا�) ."JّSمنها �أل
لقد قصد نفسه بقوله: �ألعّز، قصد 
حاملا   .JّSأل� بقوله:   �  Jلرسو�
قاS Jلك، �g"D �ملؤمنو8 �ملخلصو8 
�لكامن   qSأل� حقيقة  �ملسلمني  من 
�حلديث،  Sلك   v �ملترّبص  �لضر" 
 Fحّسو� �8 ما �ستمعو� �ليه من كال�
 Fلكال� كا8  بريًئا،  كالًما  يكن   �
 7� ليقوDهم  جا�   fلذ� للشيطا8 
�بلغ  شا¨  "جل  قف   .Jلضال�
�لرسوJ � باألمر، فأ"سل �7 عبد 
صحبه سأ�م  Jبن سلو ��هللا بن �
هو  �هللا  عبد  فأنكر   ،íحد عما 
 صحبه ��م فعلو� شيًئا من Sلك، �

��م سا�و� v هذk �حلاDثة. 
لكن  شيًئا،   �  Jلرسو� يقل   �
بعد  تنتشر،  تظهر  بد�?  �حلقيقة 
ساعا? صلت �نبا� �حلاDثة �Ð 7ع 

ذلك  على  وعقابه  أ�،  أهانك  لقد  اهللا،  رسول  يا 
تأمر�  أن  أريدك  فإ�  ذلك  رأيَت  فإذا  املوت،  هو 
عبد  قتل  على  يوافق   }  � الرسول  ولكن  بقتله..." 
أبيه  معاملة   X سيستمر  أنه  البنه  وذكر  أّ�،  بن  اهللا 
اهللا  عبد  الشاب  ذلك  قارن  وعندما  وتقدير.  برUة 
خيانة والده وجفاءه مع رUة وعطف وكرم الرسول 
أبيه... ضد  مكتوم  بغضب  مليًئا  املدينة  إ�  عاد   ،�
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�Ðه  Jبن سلو� ��بن عبد �هللا �بن �
لرÜية  Sهب   Jحلا�  v �هللا"،  "عبد 
قاJ له: "يا "سوJ �هللا،  � Jلرسو�
عقابه على Sلك هو  ،�لقد �هانك �
 gلك فإ¿ �"يدS يَت�" �Sملو?، فإ�
�8 تأمر¿ بقتله، فإنك لو �مر? �حًد� 
علّي   Mك فرمبا  فقتله،  بذلك   fغ�
�q"� 8 قاتل �� ميشي على �أل"� 

فأقتله فأغضب �هللا يعذب�".
على  يو�فق   �  �  Jلرسو� لكن 
البنه  Sكر   ،�ّ� بن  �هللا  عبد  قتل 
بر�ة  �بيه  معاملة   v سيستمر  �نه 
�لشا¨  قا"S 8لك  تقدير. عندما 
مع   kجفا�  kلد� خيانة  �هللا  عبد 
 ،�  Jلرسو�  Fكر عطف  "�ة 
 Fبغضب مكتو مليًئا  �ملدينة   7�  Dعا
�ملدينة   7� �لطريق   v �بيه.  ضد 
يدعه  لن  �نه  له   Jقا  kلد� قف ْ�
 Fلكال� يسحب  ح�  �ملدينة  يدخل 
�لذf قاله ضد "سوJ �هللا، قاJ له: 
"�8 �للسا8 �لذf قاJ �8 �لرسوJ هو 
 Jيقو  8� Êب  �ألعز،  �نت   JSأل�
�نك  �ألعز  هو   Jلرسو�  8� �آل8 
لن �Dعك تذهب ح�  ،JSنت �أل�
 �تقوS Jلك". ُصدF عبد �هللا بن �
ما  "حقًّا   :Jقا  ،�خا Jبن سلو
�نا  �ألعز  هو  3مًد�   8� �ب�؛   Jقا
�هللا  عبد  �فسح  Sلك  عند   ."JSأل�

(٢� Fبن هشا�) .ألبيه �لطريق
قبيلتني   gهنا  8� قبل  من  قلنا  لقد 
من  �ملدينة  خا"�  �قصيتا  يهوDيتني 
مكر�ا  �خلبيثة،  �سا��ִדما  جر�� 
 v تسببت  �ل  �ملؤ�مر�?  �لسيئ، 

قتل بعض �ملسلمني.
�لقبيلتني،   qحد� �لنض�  بنو  كانت 
 ،Fلشا�  7� بعضهم  هاجر  قد 
Sهب �لباقو8 �7 خيM؛ هي بلد! 
 Mخي كانت  �ملدينة.   Jا�  v تقع 
مركًز� يهوDًيا حصيًنا جًد� v �جلزير! 
 ��لعربية، "�§ �ليهوD �لذين هاجر
هناg يعملو8 على �ثا"! �لعر¨ ضد 
بالفعل  مكة  �هل  كا8  �ملسلمني. 
 v يكونو� � ،Fعد�� �لد�� لإلسال�
حاجة �7 �ية �ثا"! جديد! حتّمسهم 
مع  �لشأ8  كذلك  �ملسلمني،  ضد 
يكرهو8  فكانو�  ؛  جند  من  غطفا8 
صد�قاִדم  بسبب  �يًضا  �ملسلمني 
ألهل مكة. قد �عتمد �ليهوD �لذين 
�ستقّر� v خيv M تنفيذ مؤ�مر�ִדم 
على قريش v مكة، غطفاv 8 جند، 
باإلضافة �7 ��م خّططو� كي ينقلب 
 .Fإلسال� ضد  �سد  بنو  سليم  بنو 
جنحو� �يًضا v �قناn قبيلة ب� سعد 
�ل كانت حتالفهم، كْي يّتحد� مع 
 .Fإلسال� Êابه  حلف   v مكة  �هل 
طويلة  تد�ب�  عديد!  مكائد  بعد 

كونفد"�{   Dحتا� تنظيم  مت  �ألمد، 
 Dالحتا� �ملسلمني، كا8 هذ�  حلر¨ 
 v ملقيمة� يضم �هل مكة، �لقبائل 
�أل"�ضي �ملحيطة مبكة، قبائل جند، 
 v تقيم  كانت  �ل  �لقبائل  معهم 

�أل"�ضي �لو�قعة �اJ �ملدينة.

bخلند� B+غز
�حتشد  للهجر!،  �خلامسة  �لسنة   v
 Dجيش ضخم قّد" �ملؤ"خو8 قّوته بعد
 �"بعة عشرين � �يبلغ عشر! ¹ال
�لف "جل، لكن جيًشا Åتشد من 
�لقبائل �ملختلفة v �جلزير! �لعربية ال 
 ،�ميكن �8 يكو8 تعد�kD عشر! ¹ال
لذلك تبد �حلقيقة �قر¨ �7 �أل"بعة 
�لعشرين �لف مقاتل؛ لعلهم كانو� 

ëانية عشر � عشرين �لًفا. 
كل  يرغب  �ل  �ملدينة  تكن   �
هذ� �حلشد v مهاBتها سوq بلد! 
على  تستطيع  ال  �حلجم،  متوسطة 
 Fمنسًقا تقو ��إلطالX �8 تقاF غزً
 Dتعد� كا8  �لعربية.  �جلزير!  كل  به 
 ��ملدينة �g�S S ال يتعّدq ثالثة ¹ال
�لشيو¸  Sلك   v مبا  �لذكو"،  من 
v مو�جهة هذ�  .Jألطفا��لشبا¨ 
�لتعد�D �لسكا¿، حشد �لعدّ جيًشا 
�"بعة عشرين  �لًفا �7  من عشرين 
�لًفا من �لرجاJ �ألشد��، �ملتمّرسني 
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حيث   .Jلقتا� فنو8  �حلر¨  على 
 v �ملختلفة  �ألجز��  من   �جا� ��م 
�جلزير! �لعربية، فقد ُ�حسن �ختيا"هم 

ليكونو� ضمن هذ� �جليش.
من  كل  كا8   ،qخر� ناحية  من 
ميكن �ستدعاÜهم ملقامة هذ� �جليش 
 v "يع �لسكا8 �لذكوB جلّر�"، هم�
�ملدينة، ميكن �حلكم على �حتماال? 
جنا§ مو�جهة مثل هذ� �لعدD ��ائل 
 8� �ملدينة  سكا8  على  كا8   fلذ�
يناجزk، فقد كا8 ِنز�ًال غ� متكافئ 
�7 �بعد �حلدD. فالعدّ كا8 يضم 
�لًفا  �"بعة عشرين  من عشرين �7 
 Dبينما ال يكا �ملقاتلني �ألقويا�،  من 
يبلغ �ملسلمو8 ثالثة ¹ال�، هم كل 
مبا   ،kكرS سبق  كما  �ملدينة  Sكو" 

فيهم �لكب� �لصغ�.
لطلب  �جتماًعا   �  Jلرسو� عقد  
 ?�Dع عن �الستعد�Ð ملشو"!، عندما�
سلما8  كا8  ��ائلة.  �ملعاDية 
�ستشا"هم  �لذين  بني   � �لفا"سي 
 J�ألّ �ملسلم  كا8   ،�  Jلرسو�
 �  Jلرسو�  Jفسأ  .x"فا  Dبال من 
 �S�  kDبال  v يفعلونه  عما  سلما8 
� �لدفاn عن مدينة ضد جيش D�"�
تكن   �  �S� سلما8:   Jفقا عرمرF؟ 
�ملدينة حصينة، كانت قو�ִדا �ملحلية 
جر?   !Dلعا� فإ8  للغاية،  صغ�! 

لدينا على حفر خندX حوJ �ملدينة 
قبل  �Dخله.  من  عنها   nلدفا�

�لرسوJ � �لفكر!. 
باملدينة  حتف  �لَوعر!  �لقمم  كانت 
Sلك  كا8  جو�نبها،  �حد  من 
يضمن �اية طبيعية من هذ� �جلانب. 
�لضيقة   ¨بالد" مملو�  ¹خر  جانب 
من  �ملتقا"بني،  بالسكا8  �ملكتظة 
ميكن  ال  �ملدينة  فإ8  �جلانب  هذ� 
 v سكا�ا.  علم   8D مباغتتها 
�جلانب �لثالث كانت غابا? �لنخيل 
منها  مسافة  على  �لبيو?.  بعض 
قريظة.  ب�  �ليهوDية  �لقبيلة  حصو8 
كا8 �ملسلمو8 قد عقد� عهًد� مع 
 nللدفا Fسال v ب� قريظة للتعايش
�جلانب  هذ�  كا8  لذلك   ،gملشتر�

.ُيعتM ¹مًنا �يًضا من هجوF �لعد
سهل   gهنا كا8  �لر�بع  �جلانب   v
 ��خلو كا8  مفتو§،  منبسط 
�جلانب  هذ�  من   �لعدّ يهجم   8�

قر"  لذلك  �حتماًال،  �ألكثر  ألنه 
هذ�  على   Xخند حفر   �  Jلرسو�
�جلانب �ملفتو§ ملنع �لعدّ �8 يباغت 
ّ»عت �ملهّمة بني ُ .Fملدينة با�جو�
�ملسلمني، كّل عشر! �شخا´ عليهم 
كا8  ،Xمن �خلند n"S� حفر عشر
على �جلميع حفر ميل كامل بعر� 

عمق كافَيني.
 Fقد �حلفر ميضي على  عندما كا8 
صلبة  صخر!  �عترضت   ،Xسا
من  �حد  يستطع   � �حلفر،  طريق 
فرفعو�  منها،  يتمكن   8� �ملسلمني 
فحضر   �  Jللرسو بذلك  تقرير� 
 Jملعَو� �خذ   ،Jحلا�  v �ملكا8   7�
تطاير?  بقّو!،  �لصخر!  ضر¨ 
 Jمنها بعض �لشر�"�? فصا§ �لرسو
ضر¨   ."Mك� "�هللا  عاليا:   �
تطاير   qخر� مر!  ثانية،  �لصخر! 
ثانية:   �  Jلرسو� فصا§  �لشر" 
ضر¨ �لصخر! ضربته  ."Mهللا �ك�"

لقد ضرب الصخرة بهذا املعَول ثالث مرات، وX املرات 
الثالث رأى مشاهد �د اإلسالم ُتوَحى إليه وتنكشف 
لـه... وأخdهم أن هذه وعود اهللا وأنه يثق فيها، وحّثهم 
على أن يتوكلوا على اهللا، ولن يضرهم العدّو، إال أذًى. 
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�لثالثة، تطاير �لشر" كذلك، فهتف 
تفّتتت   ."Mك� "�هللا   :�  Jلرسو�
�لصخر! �7 شظايا، سأJ �لصحابة 
 Jقا �Sملا"سوJ �هللا عن كل Sلك، 

�هللا �كM مر�ً"�؟
:kجا¨ مبا معنا�

 Jملعَو� ֲדذ�  �لصخر!  ضر¨  لقد 
 íلثال� �ملر�?   v مر�?،   íثال
"�q مشاهد Ïد �إلسالF ُتوَحى �ليه 
تنكشف لـه. فر�v q �لشر�"�? 
�م�Mطو"ية   v  Fلشا� قصو"   7�أل
تلك  مفاتيح  لـه  ُ�عطَيت   ،F�لر
 q�" �لثانية  �ملر!   v �لقصو". 
قصو" فا"v x �ملد�ئن قد �ضا�?، 
 .xلُفر� ملك  مفاتيح  له  �عطَيت 
صنعا�  �بو�¨   q�" �لثالثة  �ملر!   v
�ليمن،  مملكة  مفاتيح  لـه  �عطَيت 
عوD �هللا �نه يثق  kهم �8 هذMخ�
على  يتوكلو�   8� على  فيها، حّثهم 
 .qًS� �ال   ،�لعدّ يضرهم  لن  �هللا، 

(٧ � f"فتح �لبا(�لز"قا¿ � ٢ 
�لعسكرية  �لنظر  جهة  من 
�ملمكن  من  يكن  فلم  �الستر�تيجية، 
 Dعد لقلة  نظًر�  عظيم   Xخند حفر 
�لقّو! �لعاملة للمسلمني، لكن بد� هذ� 
يؤّمنهم  كحاجز  �ألقل  على   Xخلند�
ضد �القتحاF �ملفاجئ للمدينة، "غم 
�لعبو"، لقد  منيًعا على  �نه � يكن 

Sلك،  على  �لتالية   íألحد�� برهنت 
يناسب  ¹خر  جانب   gهنا يكن   �
�لعدّ للهجوF على �لبلد!، هكذ� بد� 
جيش ضخم من "جاJ �لقبائل يصل 
 Jلرسو�  �عر حاملا  �ملدينة،   7�
ليدفعهم  �ليهم  خر�  Sلك،   �
 8� بعد  "جل  مائ  �لف   v عنها 
من  �لباقية   qألخر� �ملجموعة  �"صد 
 qعن �ألجز�� �ألخر nللدفا Jلرجا�

للمدينة.
�ملد�فعني   Dعد �ملؤّ"خو8  قّد"  لقد 
 kDبتقدير�? �تلفة، حّد Xعن �خلند
 k"بعضهم قّد ،��لبعض بثالثة ¹ال
 8¹خر  k"قّد "جل،  مائ  بألف 
يبلغ  تقدير�?  هي  بسبعمائة، 
�ختالفها D"جة يبد �8 من �لصعب 
�لتوفيق بينها، لكن بعد حتليل �تلف 
�لقر�ئن ميكن �8 نستنتج صّحة Bيع 
�ملسلمني   Dبعد �ملتعلقة  �لتقدير�? 
 ،Xخلند� عن   nلدفا�  v �ملنخرطني 
مر�حل   7� �ختالفها   v ترجع  أل�ا 

�تلفة v هذk �ملوقعة.

�لقتاi ضد 'حز�h ضخمة
�نسحا¨  بعد  �نه  Sكرنا  سبق  لقد 
�ملنافقني من �ُحد، كا8 عدD من بقَي 
 �من �ملسلمني v �مليد�8 سبعمائة، 
حتدí موقعة �خلندX �ال بعد عامني 

 � �لعامني  هذين   Jخال �ُحد،  من 
�عد��Dً كب�! من   8� �لتا"يخ  يسّجل 

.Fإلسال� v خلو�D قد xلنا�
 Dعد يزيد   8� �ملتوقع  من  ليس 
Sلك   Jخال  v �ملقاتلني  �ملسلمني 
�لوقت من ٧٠٠ �7 ٣٠٠٠، كذلك 
 !Dيا« Fيًضا �8 تنعد� Jمن غ� �ملعقو
معرك  بني  �ملقاتلني  �ملسلمني   Dعد
 JخوD �ستمر  فقد   ،Xخلند� �ُحد 
 8� �لطبيعي  من  ،Fإلسال� v xلنا�
موقعة  بني  معقولة   !Dيا« ëة  نتَوقع 
 .(Xخلند�) �ألحز�¨   !غز �ُحد 
 8�  يبد �العتبا"ين،  هذين  من 
 v �ملسلمني   Dلعد �ألصَو¨  �لتقدير 
 Jلسؤ�� مقاتل،  �ملوقعة هو ١٢٠٠ 
هو:  Sلك  على   Dير  8� ميكن   fلذ�
 Dلعد�  8� �ملفسرين  بعض   Jقا  �Sملا
�نه  �آلخر  �لبعض   Jقا  ،٣٠٠٠
٧٠٠؟ �جابتنا على هذ� �لسؤ�J هي 
�8 �لرقمني يرجعا8 �7 مرحلتني من 

مر�حل �ملوقعة.
 kذ� مر�حل   íثال  gهنا كانت 
 8� قبل   7�أل �ملرحلة  �ملعركة، 
كا8  عندما  �ملدينة   7�  �لعدّ يصل 
 ،Xحفر �خلند v ملسلمو8 منغمسني�
�لوقت ميكننا �8 نفتر�  خالJ هذ� 
من  ما  نسبة  �لصبيا8   8� مطمئنني 
�لنسا� قد جا�� للمساعد! v �»�لة 
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لذلك  �ملكا8.  من  �ملحتَفر  �لتر�¨ 
من �ملعقوJ �8 تكو8 �عد�D �ملسلمني 
قد  �حلفر   Jعما�  v �شتركو�  �لذين 
يشمل هذ� �لرقم  ،�بلغت ثالثة ¹ال
�لصبية بعض �لنسَو!. فالصبية كانو� 
قاD"ين على �ملساعد! v �ل �ألتربة، 
هناg ما يؤكد هذ� �الفتر��، فلقد 
�لصْبية �7 �حلضو" مبجّرD بد�  Dُعي 
مع  تنافسن  �لالئي  �لنسَو!  �حلفر. 
�ملساعد! v كل  �Dئًما على   Jلرجا�
كن  ��ن  بد  ال  �ملسلمني،   ¨حر
�ملساعد!   Jألعما�  ��D�  v مفيد�? 
�ملرتبطة باحلفر، من �لوجهة �لفعلية 
 v �ملدينة  سكا8  كل  ساهم  فلقد 
 �لعدّ �لعملية. لكن مبجرD حضو" 
 �  Jلرسو� �مر  �ملعركة،  ميد�8   7�
 !"D8 �خلامسة عشر! مبغاD ±ّكل ص
�ملكا8 ترg مشهد �لعمليا?، Ðح 
ملن هم فوX �خلامسة عشر! باملسا�ة 
�لس�!  (�نظر   .�D�"� لو  �ملعركة   v

�حللبية جز� ٢)
�ملسلمني   Dعد  8� يتبّين  Sلك  من 
قت �حلفر كا8 يفوX عدDهم عند 
�لصْبية  �نسحب  فقد  �ملعركة،  بد� 
 qسَو Xيبق عند �خلند  ��لنسَو! 
�ملقاتلني من �لذكو" �لبالغني حدهم، 
بعض  Sكر?  �لذين  هم  هؤال� 
كا8 ١٢٠٠  عدDهم   8� �لتقدير�? 

مقاتل. 
بقي �لتقدير �لثالث �لذf � نبّينه ح� 
 Dكر �8 عدS fلك �لذS هو�آل8، 
سبعمائة  كا8   Xخلند� عند  �ملقاتلني 
كا8  �لتقدير  هذ�   8�  qنر مقاتل، 
�بن  طرحه  قد  �يًضا.  صحيًحا 
فيه   kّيد� كما  ثقة،  هو   Xسحا�
 8� �لصعب  من  لذلك   ،Fحز �بن 
مر�جعة  عند  مصد�قيته.   v نشّك 
�لتفاصيل �ملتعلقة ֲדذk �ملعركة، يتبني 
لنا �8 تقييم هذ� �لعدD كا8 صحيًحا. 
قريظة  بنو  نقض   8�  íحد فقد 
�ملسلمني  مع   kعقد  fلذ� �حللف 
باالشتر�g معهم v �لدفاn عن �ملدينة 
كا8 قد ُعِهد  .8���S تعّرضت للعد
�ملدينة.  من  جز�  عن   nبالدفا �ليهم 
تبّين للرسوJ � �8 ب� قريظة  فلما 
قد خانو� عهدهم علم بنّيتهم �خلبيثة 
با�جوF على �ملدينة من �خللف، "صد 
Sلك   v �ملسلمني  من  بقّو!  حر�سة 
�جلز� من �ملدينة �ملعّر� للهجوF من 
 8� �طر� ب� قريظة. من �ملعر
�حد��ا  فرقتني  �"سل   �  Jلرسو�
مؤلفة من مائ "جل �ألخرq من 
�ملدينة  من  جز�ين  حلماية  ثالëائة، 
مبجرD �8 بلغه نبأ خيانة ب� قريظة، 
 v Jألطفا�بالتا{ فلم تعد �لنسا� 
مأمن، �مر �لرسوJ � �لقّو! �ملرسلة 

�8 يرفعو� �صو�ִדم بالتكب� ليعلم بقية 
 Jألطفا� �لنسا�   8� �ملسلمني  جيش 
�لتفاصيل   kهذ تكشف  ¹منو8. 
 Dعد بأ8   Xسحا� �بن  تقدير  صحة 
سبعمائة  كا8   Xخلند� عند  �ملقاتلني 
مقاتل، أل8 �نسحا¨ ٥٠٠ "جل من 
 fDّ١٢٠٠ إل"سا�م لظهر �ملدينة يؤ
�لذين  هم  مقاتل،   ٧٠٠ بقا�   7�
�ألحز�¨  ضد  �ملعركة   v �شتركو� 

 .Xعند �خلند
�لثالثة  �لتقدير�?  نتيجة  فإ8  �ذ� 
معركة   v �ملسلمني  جيش   Dلعد
�خلندX كانت صحيحة، على Sلك 
 ٧٠٠ qسَو � Jلرسو� qيكن لَد �
 .Xخلند� عن  ليد�فعو�  فقط  "جل 
 ،kكا8 قد مت حفر Xصحيح �8 �خلند
لكن كا8 يبد من �ملستحيل على 
 kجيش �ملسلمني �8 يو�جه جيًشا ֲדذ
�لضخامة، يرkDّ على �ألعقا¨ ح� 
لكن �ملسلمني  ،Xال مبساعد! �خلند
كعاDִדم ثقو� v �هللا "ֲדم توكلو� 
 ،على معونته، �نتظر� جيش �لعدّ
 7� �لنسا�   Jألطفا� �"سلو�  بينما 
 v ¹منتني  بدتا  �لبلد!  من  منطقتني 

Sلك �لوقت. 
�خذته   Xخلند�  �لعدّ بلغ  عندما 
 v �لعر¨  أل8   ،Jلذهو� �لدهشة 
�حليلة   kهذ يألفو�   � �لعربية  �جلزير! 
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معركة،  �ّية   v قبل  من 
يضربو�   8�  �قر" لذلك 
جانب  على  خيامهم 
عليه،  هم   fلذ�  Xخلند�
�مرهم   �يتدبر ح� 
 Xلطر� �فضل  يبحثو� 
فقد  �ملدينة.  على   Fللهجو
Åميه  منها  جانب  كا8 
�لثا¿  �جلانب   ،Xخلند�
به قمم عر! �S? حصانة 
طبيعية، على جانب ثالث 
مع  حجرية  بيو?  توجد 
حد�ئق �لنخيل �لبساتني، 
على  �ملستحيل  من  فكا8 
 fّ� يباغت   8�  �لعدّ
عقد  �ملدينة.  من  جانب 
جامًعا،  مؤمتًر�   �لعدّ  !Dقا
من  با?  قد  �نه   �قر"
ب�  �ستمالة   f"�لضر
قريظة �ليهم، فصلهم عن 

�حلصن   7� �خطب  بن 
�ليهوfD كي يلَقى قائد ب� 
قريظة. v �لبد�ية "فضو� 
شر§  ملا  لكنه  "Üيته، 
 kهذ  8� كيف  باستفاضة 
�للحظة هي فرصتهم لدحر 
�ملسلمني، جنح v �ستمالة 
كعب، �حد "جاال? ب� 
 8ّ� له  ضح ْ� قريظة، 
�بيهم  بكَر!  عن  �لعر¨ 
 Fللهجو قد خرجو� Bيًعا 
�لقضا�  �ملسلمني  على 
 fلذ� �جليش   8ّ� عليهم، 
�آلخر  �جلانب  على  يقف 
جيًشا  ليس   Xللخند
ميو�  �ر  هو  بل  عاDًيا، 
�لذين  �ألشّد��   Jبالرجا
�ملسلمني  على  يستحيل 
مت  �خً��  يقاموهم.   8�
 Dمبجر �نه  على   Xالتفا�

 v �ملشركو8  ينجح   8�
ب�  فإ8ّ   ،Xخلند�  Fقتحا�
هذ�  سيهاBو8  قريظة 
 fلذ� �ملدينة  من  �جلز� 
 �  Jلرسو� فيه   nDْ�
 Jألطفا� �لنسا�  كّل 
 �بد لسالمتهم.  طلًبا 
�خلطة   kهذ  8� متأكدين 
مقامة  بتهشيم  كفيلة 
بال  ستكو8  �ملسلمني، 
�لن±ِّ   Fلقو مميًتا  ا  فخًّ شك 
�؛ "جاًال نساً� �طفاًال. 
�تيح �ذk �خلطة  لو  حقًّا 
من   D3د نصيب  لو 
�لنجا§، لكلفت �ملسلمني 
كل  جلعلت  غالًيا، 
�لتعقيد  شي� صعًبا شديد 
يكو8  فلن  �ليهم،  بالنسبة 
�م �ر� من هذk �لو"طة 

�لقاتلة.

 8� حلفهم،  �ملسلمني 
 Fالنضما� منهم  يطلبو� 
هذ�   v �ألحز�¨   7�
�حلر�   xلشر�  Fجو��
كل  كا8  �ملدينة،  على 
هو   kيفعلو  8� عليهم  ما 
جليش  طريًقا  يفسحو�   8�
 v �لبلد!.   7� �ألحز�¨ 
سفيا8  �بو  �ختا"  �لنهاية 
»عيم  �خطب؛  بن  ُحَيّي 
�ليهوDية،  �لنض�  قبيلة ب� 
�ملدينة،  نفيها من  �ل مت 
�ملحّر�  كانت  �ل 
�لعربية  للقبائل  �ألساسي 
 8� كلفه  �ملسلمني،  ضد 
قريظة  ب�  مع   �يتفا
على  منهم   Jللحصو
من  متكنهم  تسهيال? 
من  �ملدينة  على   Fجو��
ُحيي  Sهب  �خللف. 

األقويـاء. إال  يقتـل  ال  الضعفـاء  يـد  فـي  سـالح  اخليانـة.. 

بِـه. قُِتـَل  الَبْغـي  سـيف  سـلَّ  مـن 
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 Mألسى تلقينا خ�بقلو¨ يعتصرها �حلز8 
�لدين   Jملحبو¨ جال� �لكرمي  �ستاSنا  فا! 
 fلذ� �ملعلم   Sألستا� �لبا¿  �لرجل  قمر. 
يألو جهًد�  �لزما8 هو ال  "Dًحا من  قضى بني ظهر�نينا 
�العتز�»   xلنفو�  v »�"ًعا  �لنو"،  مَسالك  Ôو  نا  شدِّ  v
تطبيق  نظامها،  لأل�دية  �النتما�  �ملبد�  بالعقيد! 
�سلو¨ "�لتحريك �جلديد" منًطا v حيا! �لناx، متخًذ� من 
ِ�مامه �ملحبو¨ سيدنا �ملصلح �ملوعوD � مناً"� يهتدf به. 
�ّيما  �لَعا{، متأثًر� به  ُمترًعا �ب جنابه  �S كا8 حضرته 
من  ُنغًبا  �لز�خر  ُفر�ته   nينبو من  �سقائنا   v تهًد�Ï تَأثر، 

�لفخر �العتز�» بالدين �ملبد�.

 ١٩٥٥  Fعا �لكباب�  قمر  �لدين   Jجال  Sألستا� صل 
خلًفا لألستاS �جلليل موالنا 3مد شريف "�ه �هللا تعا7، 
شابًّا متوقد �حلماx، فكا8 �J �عماله �8 �حيا �ملجالس 
�ا Ïلس خد�F �أل�دية �لذf قد ��ملختلفة v �جلماعة، 
�الجتماعي  �Dلنشا� �أل� v سا" معهم فيه شوًطا ُمشرًِّفا
 Fخلد�� نفقة هؤال�  �لتبليغ �أل�دية على   "�D بإقامة  كلَّله 
�ملحلي  �جلماعة   Xُيكلف صند  8�  8D �ياDيهم  عمل 
شيئا سوq كيٍس �حٍد من �إلÐنت �ضطر ألخذ ëنه من 

.Fلعا� X�لصند
مع حّبه للبنا� �لتعم�، فقد كا8 �ألستاS قمر "جًال 3بًّا 
�جلماعة...   v �ملتعلمني   Jلرجا� خلق   v جاهًد�  للعلم، 

وال حول وال قوة
 إال باهللا العلي العظيم
الكبابير تُشّيع أستاذها اجلليل الشيخ جالل الدين قمر

 (رحمه اهللا تعالى)

�لشيخ جالJ �لدين قمر
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فأعاD َعَمل �ملد"سة �ل كانت قد تعطلت منذ سنة 
 v  x"للد �ماكن  للبنا?   Dاللأل فرتَّب   ١٩٤٨
بعض �لغر� حوJ �ملسجد �Dخله �يًضا، ح� ִדيأ? 
� إلقامة مب½ جديد مستقل �ذk �ملد"سة. له �لظر
كم كانت فرحته بالغة يوF �فتتحها مع حشد كب� 

.Dلبال� v ?من كبا" �لشخصيا
طاملا كانت �ملد"سة حتت "عايته �لكرمية كانت على 

.Dلبال� v لعربية� x"صغر حجمها من �حسن �ملد�
بعد �8 حقق حضرته بنا� �D" �لتبليغ �أل�دية �ملد"سة 
 v لعد! لتعم� �ملسجد �جلديد� Dو �عد�Ô أل�دية �جته�
�لكباب�. فوضع ُ�سس �لفكر!، َ�عد �ملهندx تصاميم 
�خذ  �تلفة.   Jبأشكا للمسحد  بديعة  مة  ُمجسَّ
�ألستاS يتهيأ لرصد �ملاJ من �جل هذk �لغاية �لسامية 
�ال �8 �مر �إلماF � قد عاجله ملغاD"! �لكباب� �7 
�"ِ� �لوطن "�ة بو�لدته �ملرحومة �ل كانت تتلهَّف 

للقائه منذ ثْنَتي عشر! سنة.
�أل�دية  �ملد"سة  معه v ساحة  قد قفت   ِّ¿� �Sكر 
�ل  �لرخامية  �للوحة  �لكباب�. �مامنا  عشية مغاD"ته 
لتكو8  كانت  ما  �ل  �أل�دية  �ملد"سة  �سم  حتمل 
�لبالغة. فاقترحت عليه  ثباته حكمته  kDلو ال جهو
يا  قائال:  عليَّ   َّDفر �للوحة   kهذ على  �Ðه  ننقش   8�
حبيـ± �نا ال �عمل على tليد �Ðي f� v مكا8.. 
مضى �لزما8  ..8Üهذ� شأنكم �نتم تفعلو8 ما تشا
لكن �8 �  !gهنـا Sليس �سم �ألستـا �لِغَ�. S
يكن �Ðه 3فـو"� على �حلجر فإنه v قر�"! قلوبنـا 

�عمق.
�يها  عليك   Fسال �ملعلم.   Sألستا� �يها  عليك   Fفسال
�ألم� �لبا¿. يا من �Dيت �ألمانة �فية، حكمت بني 
�لناx بالعدS ،J"¿ َ� ُعْد لو�Dِعَك مبا Dَّعتك به قبل 

�"بعني سنة حيث جا� v ما قلُت:

ِعشــًقا �لديــن   Jََجال يا  َعِشــْقُتَك 
َح� �لِعلِم  ِلُدنيــا  ِبــَنــا  َسَموَ? 
ــًد� Ï ِ"ضـــو�ًنـــا  �هللا  ــَت  ــأل س
َخــ� ـــلَّ  ُك ــا  ــنَّ ع �هللا   gـــز� ج

�ملخلص لذكر�g �لطيبة �بًد�

 Bموسى 'سعد عو�

(�لكباب�) 

�لكـتـاَبا �لنــبـيُّو8  َعـِشــَق  كـما 
ــَحــابــا ــاkُ �لــسَّ ــي ــدن جتــا»نــا ب
�ستـجابـا �هللا  �لَقلــب   Xبــِصـد
ــا ــاب ــَس �ِحل  kــا ــاي ــط ع  v  Jجــــز�

 �جلمعة
 ٨ شعبا8 ١٤٢٧ 

٢٠٠٦ J١ �يلو  
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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
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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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