



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.
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كلمة �لتقو�٢

    
�لعربية  �لبال0   Gشبا من   Jكث حلا/  عجبا 
�Oوية  منـز�عي   ��Tصا كيف  ��إلسالمية 
 Wحيا ملفر��0  مقلدين  �ملظهر،  َماِئِعي  �لفكر،  فاTغي 
ُ̀ �لثقافة �لسلبية �Oابطة عC ما  �لغرG، تتقا.فهم 8َْنَما
T �ملثJ للغر�ئز فاستعمر eفاقهم  يبثه �إلعالO� hائج �ملَُتَكدِّ
�8مسك بعقوOم.. شباGٌ ِغرٌّ k غفلة عن ثقافته �هويته 
�لر�حية �إلسالمية فإ.� به على غJ ُهًدp!.. فها هي 
�لصحف ��ملجال� تطالعنا بني �لفينة ��ألخرt pطر 
يتعاظم  َشَرyْTُ �َتْضَطِرhُ ناyT يوما بعد يوh، �عاما بعد 
عن  تقل خطوTִדا  ال  eخر  نو{  من   Gا حر~
  ،hعا
�إلفسا0   k كله  .لك  ُتَضاِهي  قد  بل  �ملا0ية،   Gحلر�
��لتخريب! حيث ظو�هر غريبة �مفاسد عجيبة على 
�تلف �ألصعدW، من ��ر�� 8خالقي �سلوكي �تغريب 

~ا حرG ثقافية حضاTية  ..Jلتنص� �
ثقاk �هلم جرًّ� 
.�� 8قانيم ثال�: O�8ا �لتغريب، ثانيها �لتمييع، ثالثها 

نه ثالثي ثقاk جديد �بتكرy 8حفا0 بولس من  ،Jلتنص�
ُبَناW �حلضاWT �لغربية!.. �عليه فإ� هذ� �لثالو� �جلديد 

مكانا� �  ���08 له  ُترصد  بذ�ته  قائم  مشر�{  هو 
متعدW0 للتر�يج له k �لبال0 �لعربية ��إلسالمية، �ليس 
صعبا تتبع مصاyT0 �مظاهرy ���08ته عC مناهج �ملر�كز 
 W�8 8جهز �لعا� �إلسالمي   k Wملعتمد� �لغربية  �لثقافية 
 Gليه! �8 �ملحطا� �ل� تنو
ه  �إلعالh �لفـضائي �ملَُوجَّ
�لر�ية   Tمبنظو ֲדا  �ملُنا`   Tلد�� بنـفس   hلقيا�  k عنه
 �8 بألسنتـنا  تنطق  �ل�  �ملتدنيـة  �لغربية  �لثقـافية 

تستعJ مسميا� عربية.
��جتماعية  سياسية  8بعا0   �.  Jخط فكر<   Tتيا 
نه 
بطابع  �لعا�  صبغ   �
 يرمي  �فنية،  �0ينية  �ثقافية 

�ألسلوG �لغر�، �.لك ֲדد� 
قصا� �لشخصية �ملستقّلة 
��ملستقيمة ��خلصائص �لثقافية ��لر�حية، �جعل �لعا� 
 k لغربّية مكبال� WTللجانب �لسل� للحضا �Jً8س yبأسر

8غالOا.  
لقد حّققت حركة �لتغريب �لفاسدW بعض �لنجاحا�، 
��ستطاعت �8 تتغلغل k �تلف بال0 �لشر& من بينها 
8ما  �الستعماTية،  �حلقبة  
با�  �.لك  �إلسالمي  �لعا� 
�ليوh فقد حطت TحاOا k كثJ من �لبال0 �يل 0جالية 
�ألخالقية  بالقيم  فيها  ��ستهتر�  �Oوية  فيها  مسخت 
�سلو@   Jتفك بأمنا`  ��ستبدلتها  �لعظيمة  �إلسالمية 
مستهجن ال يتو�فق �مبا�0 �لدين �حلنيف، حيث 8صبح 
متييع �ألخال& 0ينا جديد� يتم �لتبشJ به بالتأكيد على 
عدW مفاهيم باطلة من �عتباT سفوT �ملرW8 قمة �لتحضر 

 ÂjÕ@ Ír ÊJ ÏNªA
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�لتغريب  -  �لتمييع  -  �لتنص� 
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 Gحلجا� بينما  �لعصر،  Oذ�  منه  بد  ال  �لذ<   Tلتحر��
�عصرنا  يتماشى  ال  �تقهقر�  تزمتا  
الَّ  ليس  ��لعفا� 
�كأنه حالة ظرفية k �من �أل�لني!، كما �حتل �لطعن 
k نظاh تعد0 �لز�جا� قمته بتسفيهه �جتاهل سياقاته 
��لرفيقا�  �خلليال�  �¡ا.  على  �حلث   �
 �حكمه 
��لصديقا� حتت شعاT �النفتا¢ ��لتو�صل! 8ما قطا{ 
 pله حركة �لتغريب ��لتمييع شيئا سو hفلم تقد Gلشبا�
ما 8¥وy بالتثقيف �جلنسي ليكو� منهج 0عاية �
باحية 

بديال للعفا� �طهاWT �لنفس �صيانتها!
8ما حركة �لتنصJ فقد eلت على نفسها �الستفاW0 من 
�لر�حي  �لبعد  
فر�¦   �
 تؤ0<  �ل�  �لعو�مل   yهذ كل 
�السالمي k �لشخصية �ملسلمة 
� � تكن هي مكملة 
� له، حيث �8 �ملتتبع ملنهج �ملنصرين Tذ� �ملخطط ��لو�O

�حلا0<   �8حد� بعد  قريبة   Wفتر منذ  
عالمهم   W8جهز�
�ملتبع  �لنهج  بأh عينيه   pJهابية لTإل� Cعشر من سبتم

� �ملسيحية  Wلدعو� k لذ< يعتمد� Jهيئا� �لتنص pلد
 k ��لتشكيك   hإلسال�  k �لشبها�  بث   Gبأسلو
�لقر�e ��لنبوW �ملحمدية!!، 
نه ~ج متعمد ال يقل خطر� 
له،  مكمال  يكن   �  �
 ��لتمييع  �لتغريب  8هد��  عن 
فاحلمال� ��لبعثا� �ملسيحية خال/ �لقر� �ملاضي كما 
تتخفى من  �لتاTيخ كانت �0ما طابو�T خامسا  يشهد 
��Tئه �لقوp �الستعماTية مبا ميهد Oا �لسبيل k �لوصو/ 

� 8هد�فها. �ها هو �لقسيس �لشهJ (صمويل ��مير) 
 �
" :١٩٣٥ hلقد´ عا� k ،للمبشرين Wاضر% k /يقو
 k ֲדا  hللقيا �ملسيحية  َنَدَبْتُكْم �0/  �ل�   Jلتبش� مهمة 
�لبال0 �ملحمدية، ليست إل0خا/ �ملسلمني k �ملسيحية، 
فإ� k هذ� هد�يًة Oم �تكرميا، 
� مهمتكم �8 ¡رجو� 
�ملسلم من �إلسالh ليصبح �لوقا ال صلة له باهللا، �ֲדذ� 
 yتدخلو �� hتكونو� قد 8خـرجتم �ملسلم من �إلسـال
 yملسيـحية، �يأ· �لنش� �إلسـالمي مطابقا ملا ير�� k
�يسـعى   Tألمو� بعـظائم  يهتم  ال   ..Tالستعـما�

."Gللحـصو/ على �لشهـو�� بأ< 8سلو
فتنة  �لفتنة   yهذ  Tشر� من  �ألمة  ينجي   �8 �هللا  نسأ/ 
على  ��لثقافية  ��ملا0ية  �لدينية  ِبأبعا0ها  �لدجا/  �ملسيح 
8مته   � �ملصطفى  %مد  منها   Tحذ ��ل�  سو��،  حد 
مبن  يلـو.��   �8� �لفتـن،  8شـد  من  ستكو�  8~ا 
�مسيـحا  مهديـا  
ماما  سبحانه   yعد� �فق  جا� 
موعـو�0 لتخلـيص �ألمة مـن �لنو��{ �لصليـبيـة 
 WT8بر� مميز�� �جه حضا pحد
��خلنـزيرية �للتني ¹ا 

.Gلغـر�

ذات  حضارية  ثقافية  حرب  إنها 
التغريب،  أوbا  ثالث:  أقانيم 
إنه  التنص�،  ثالثها  التمييع،  ثانيها 
أحفاد  ابتكره  جديد  ثقا�  ثالثي 
الغربية!..  احلضارة  ُبَناة  من  بولس 
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثاº حلضرW �إلماh �ملهد< �

:´�T0 من

KA

في �حا� �لقر��

ســو�� هــو�

��بٌع � مائة  
لبسملة  مع  �هي  مكية 
�عشر�. -يًة �عشر� �كوعا'

�بن عبا´  سوWT هو0 مكية كلها عند 
��حلسن �عكرمة �«اهد �قتاy0 �جابر 
بن �يد. �هنا@ ��Tية عن �بن عبا´ 8~ا 
تعا�: ﴿فلعلك  �هللا  قو/  عد�  ما  مكية 
�آلية﴾.  
ليك..  يوحى  ما  بعَض   @ٌTتا
�قد �ستث¿ مقاتل ثال� eيا� �8الها: 
﴿�8لئك  ��لثانية:   ،y8عال  WTملذكو�
عبد   k نزلت  �آلية﴾،  به..  يؤمنو� 
�هللا بن سالh �8صحابه، ��لثالثة: ﴿8ِقِم 
 k آلية﴾ نزلت� ..Tلنها� kطر Wلصلو�

نبها� �لتماT (�لبحر �ملحيط).
هو0   WTسو تتنا�/  %تو�ها:  ملخص 
8حًد� من مو�ضيع سوWT يونس بالشر¢ 
��لتفصيل. لقد .كر �هللا k سوWT يونس 
8نه تعا� يعامل 8مم �ألنبيا� بطر& ثال�؛ 

ما �8 يدمرهم ~ائًيا؛ �8 يغفر Oم متاًما؛ 
�8 ُيهلك جزً�� منهم كلية �ُينجي جزً�� 
بيا�   yهذ �سوTتنا  تامًة،   Wًجنا eخر 
مفّصل للسّنة �إلOية �أل�� حيث توضح 
 Gكيف 8نه جّل شأنه 0ّمر بعض �لشعو
كليًة �%ا كل 8ثر Oم، ��ستعاÂ عنهم 
 �Tًخرين � يكونو� خلًفا ��ستمر�e hبقو
 �Tً�0 منا بد8 ֲדم
لألمم �لسابقة �Oالكة �

إاد العواطف الشريرة
وكبح الشهوات  يوّلدان �بة اهللا
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جديًد� k تاTيخ �إلنسانية.
صفا�  من   �8 هو0   WTسو تبّين  كما 
�هللا 8نه ال يز�/ ير�قب �0ئمÄ 8هل �لسيئة 

�يعاملهم مبقتضاها.
يهيئ  يز�/  8نه عّز �جل ال  كما تذكر 
�ألسباO Gد�ية �خللق �فق �حلاجة، فإ.� 
� ينتفع ֲדا �إلنسا� هلك هالًكا �Tحانًيا 
كما لو 8نه كّف عن تنا�/ �لغذ�� �ملا0< 

ما� موًتا ما0ًيا.
Æ ُيبّين �هللا تعا� �8 �لنا´ ال ينقرضو� 
 hيقو 
منا � منهم،  جيل  مو�  مبجر0 
حا/  هي  كذلك  eخر،  جيل  مقامهم 
بأمة  �هللا  جا�  8مة  هلكت  فإ.�  �ألمم، 

8خرp عوًضا عنها.
�¡Cنا �لسوWT 8يًضا 8نه من �ملمكن �8 
8ّمة من �ألمم Tقيا ما0ًيا ��0 �8  حتقق 
يبقى  ال  �لكن  تعا�،  باهللا  صلة  تنشئ 
 �
من �ألمم 
ال �ل� حتافظ على 
ميا~ا 
جانب �لرقي �ملا0<.. 8< �8 �ألمة �ل� 
حتافظ على عالقتها باهللا هي �ل� ُيكتب 

Oا �خللو0.
 WTلسو� yهذ k كما .كر �هللا عّز �جل
عند  �لكافر  على  �ملؤمن   Tنتصا� سبب 
 Gملو�جهة. �شر¢ هذ� �ملوضو{ بضر�
8مثلة بعض �لشعوG �لقوية �ل� تعرضت 
فهلكت  بالسو�  �لصاحلني  �هللا  لعبا0 
هذ�   k �تعا�  سبحانه  فسر0  �با�0. 
 Èنو¢ �هو0 �صا hقو ��لصد0 8حد�

�لقد   .hلسال� عليهم  �شعيب  �لو` 
تطر& فيها 
� .كر 
بر�هيم 8يًضا �لكنه 
�حلديث  سيا&   k جا�   Éضم حديث 

عن لو` � �قومه.
 pما جر �Jًكر سبحانه �تعا� 8خ. Æ
من  �فرعو�   � موسى  سيدنا  بني 
عن  هنا   �يتحد  � �لكنه   ،�8حد�

سر�ئيل،   Éب  �
 منتمًيا  لكونه  موسى 

منا لبيا� ما فعل فرعو� �قومه مبوسى �

مما تسبب k هالكهم.
 �.
Æ نصح �ملؤمنني بأ� يتذكر�� �0ئًما 8نه 
0�T8 �هللا عذ�G قوh فيجب على �ملؤمنني 
�ملؤمنني  �ختال`  أل�  كليًة،  �جتناֲדم 

.Gيعّرضهم للعذ� Tֲדؤال� �لكّفا

ننا  قائًال:   � �لن�َّ  تعا�  �هللا  Æّ طمَأَ� 
نقص عليك 8حد�� Tسلنا هؤال� كيال 
كانت  فقد  قومك،  هال@  على  حتز� 
هذy عاقبة كثJ من 8عد�� 8نبيائنا. 
ّال �8 
�لسكينة على قلب  تعا� قد 08خل  �هللا 

� ما سيحققه  yلن� � حني لفت نظر�

.pCجنا��� ك
�ملسلمو� من Tُقيٍّ �
 WTلسو�  yهذ  k تعا�  �هللا  سا&  لقد 
�ألمم،  �هال@   Gلعذ��  T8خبا من 
 ،� �لن�  على   hجلسا� ��ملسؤ�ليا� 
هو0"   Éشّيبْت" قائًال:  يصّر¢  جعله  ما 
�لو�قعة)..   WTسو  ،Jلتفس� (�لترمذ<، 
 k 8ثر  قد   WTلسو�  yهذ  pفحو  �8  >8

.º8شفَّ بد� ºهّد كيا ËJنفسي تأث

﴿ِبْسِم 
هللا 
لرَّْحَمِن 
لرَِّحيِم *

َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  -َياُتُه  �ْحِكَمْت ُ ِكَتاٌ?  
لر 

ِمْن َلُدْ. َحِكيٍم َخِبAٍ﴾ (هو0: ١ �٢)


لكلما': Dشر
جعلته   :GTلتجا� 8حكمْته  8ُحِكمْت: 
 ،yحكيًما. 8حكم �لّسفيه: 8خذ على يد
�لشيَ�:  8حكم  عليه.  هو  مبا   yَر َبصَّ  �8
 y0ّT �ألمر:  عن  فالًنا  �8حكم  8تقَنه، 
للجامه  جعل   : َ́ �لفر 8حكم  �منعه. 

.(Gألقر�) .حكمًة
فصوًال  جعله  �لشيَ�:  فّصل  ُفّصلْت: 
بقصد  قطعه   :Gَلثو� فّصل   .Wمتمايز
خياطته. فّصل �لكالhَ: بّينه �ضدُّ 8ََ�َله. 
فّصل �لعقَد: جعل بني كل خر�تني من 
 �8 WT�8 مرجانة �8 شذ Wًلو� ��حد خر�

.(Gألقر�) .ماO الفًة� Wجوهر
خبJ: �خلبJ: �لعاTُ� باخلC. ��خلCُ: ما 
 Jهللا خب��) .(Gألقر�) به �ُينقل �ُيتحد
مبا تعلمو�) 8<: عا� بأخباT 8عمالكم؛ 
�قيل:  8موTكم؛  ببو�طن  عاٌ�  �قيل: 

خبJٌ مبع¿ ُمخC (�ملفر��0).

 :Aلتفسـ

 Gٌكتا﴿ قوله   k شأنه  جّل  �هللا  يعلن 
 Gلكتا� eيا� هذ�   �8 eياته﴾  8ُحكمْت 
فيه   0T� ما  كل   �
� باِحلكم،   Wخر��
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 �
  yيأخذ� �لشر  عن  �إلنسا�  يكّف 
�خلJ، �يبّصرy مبا k نفسه من مسا�� 
 .y8مر على حقيقة  يوقفه  خفّية، �هكذ� 
فضو/.  �ال  فيه  نقصا�  ال   hكال 
نه �
 ÎتاÏ ملا >Tفيه كل تعليم نافع �ضر��

ليه �لنا´ ��0 حشو �8 نقص. كما 8ننا 
.كرنا فيه كل ما ال بد منه من تفصيل 
لألحكاh ��0 �إلغماÂ عن .كر �لفر�{ 

�لضر�Tية بقدT �حلاجة.
لت﴾ 
شاk WT �لو�قع  �قوله تعا� ﴿ُفصِّ

� ما يوجد k �لقر�e �لكرمي من تعاليم 
eخر  موضع   k .كرها  جا�  متشاֲדة 
منه   Gلكتا� عليك  8نز/  �لذ<  ﴿هو 
�8َُخُر   Gلكتا�  ُّh8 هّن  %كما�  eياٌ� 
فقد   .(٨ عمر��:   /e) متشاֲדا�﴾ 
﴿%كما�﴾   ���
 ﴿متشاֲדا�﴾  .كر 
 yهذ eيتنا   k 8ما  عمر��،   /e  WTسو  k
مقابل  َلت﴾  ﴿ُفصِّ كلمة  �ضع  فقد 
﴿8ُحكمت﴾، ليبّين �8 �ملفّصلة هنا مبع¿ 
مع¿  لنا  يتجلى  هنا  �من  �ملتشاֲדا�. 
 hملر�0 منها �ألحكا� .
 ،Äملتشاֲדا� 8يض�
�ل�  �هي  بالفر�{،  �ملتعلقة  �لتفصيلية 
8ما  فيها،  �لطعن  على  �لعد�  يتجاسر 
�لرئيسية   hألحكا�  >8 �ملحكمة  �لتعاليم 
 Âلتعر� على  8حد   pيقو فال  �جلوهرية 

Oا بالطعن. 
�لسبيل ملعرفة �حلق 
منا هو  �لعلم �8  مع 
 hألحكا� على  �لفرعية   hألحكا� قيا´ 

فال  �تطابقت  تو�فقت  فإ.�  �لرئيسية، 
 Âفهنا@ مثًال من يعتر .Âجه لالعتر��
تعاليمه  بعض  بسبب   hإلسال� على 
جـ   >Jه�  Jتفس) كاحلد�0  �لفرعية 
قاسوها  لو  �لكنهم   ،(٢١٦Ó  ١
بالتعليم �ألساسي �لقائل: �عفو� 
.� كا� 
 Gلعقا� كا�   �.
 �عاِقبو�  نافًعا،  �لعفو 
 .
  ،Âلالعتر� سبيال  �جد��  ملا  0�Tًعا، 
حيث   Gبالعقا يأمر   hإلسال� سيجد�� 
ُيجد< �بالعفو حيث ُيفيد. �مثاٌ/ eخر 
نضربه لتوضيح �ألمر فنقو/: 
� �هللا يأ.� 
بالقتا/ ��حلرk G بعض �حلاال�، �هذ� 
 �.
ليس باألمر �ملحّبذ فيما يبد�، �لكنا 
T08كنا 8نه ال يكو� k بعض �ألحيا� بدٌّ 
من �حلرG لتوطيد �لعد/ ��ألمن � يبَق 
 k على .لك. شأنُه تعا� Âا/ لالعتر�»
.لك شأ� �لطبيب �لذ< يقتلع للمريض 
سنًّا. فإ� عملية قلع �ألسنا� تبد� عمًال 
�لكنا  ��لشفقة،  �لرÔة  من  خالًيا  قاسًيا 
هذ�  لوجدنا  �ألمر  حقيقة   �
 نظرنا  لو 

�لعمَل �لرÔَة بعينها.
حكيم  لد�  ﴿من  �جل  عّز  قوله  8ما 
هذ�   Tمصد  �8  �
  WTشا
 ففيه   ﴾Jخب
�لذلك  للغاية،   hٍسا Tهو مصد Gلكتا�
بكل  �قبوله  
ليه  �الطمئنا�  ميكن  فإنه 
يفعل  ال  �حلكيم  أل�  �فر�عه،  تفاصيله 
�قد  �حلا/.  مقتضى  مع   hيتال� ما  
ال 
بّين �لقر�e بوصف �هللا تعا� "باحلكيم" 

 W�8 �لذ< 8نزله ال يريد به عزًّ� �ال شهر

منا يريد به خJ �لنا´ �نفعهم، لذلك �
� ينـز/ فيه تعليًما ظاهُرy خJ �باطنه 
 k مO Jفيه كل ما هو خ hشر، بل قّد

�لو�قع �لو عافه �لبعض ��بتعد�� عنه. 
8ما مثا/ �لتعليم �لذ< ظاهرy خJ �باطنه 
شر فهو ما �k 0T �إلجنيل حني يقو/: 

.� لطمك 8حد على خد@ �ألمين فَأTْ0ِ له 
�أليسر 8يًضا (لوقا ٢٩:٦)، �مثا/ �لتعليم 
 Jيبد� شًر� �لكن باطنه خ yلذ< ظاهر�
k �حلقيقة هو ما يأمر به �لقر�e �لكرمي 
 hيقا�  �8 �إلنسا�  على   Âيفر حني 
بشدW �قوW كل �لذين يتدّخلو� k 0ين 

 .yآلخرين عن طريق �لظلم ��إلكر��
فمن كا� يريد كسب �لصيت ��لشعبية 
�لتعليم   �
 يدعوهم  سو�  �لنا´   pلد
�إلنسانية   Jيريد خ �لذ<  �أل�/، �لكن 
�مصلحتها k �لو�قع فلن يكتر� برضى 
ما  �8 سخطهم، �
منا سيقدO hم  �لنا´ 

ينفعهم k �حلقيقة.
من   Jكث على  تشتمل   WTلسو�  yهذ  �

عّز  �هللا  �ستهلها  لذلك   Gلعذ��  T8خبا
ليوّضح  "�حلكيم"  صفته  بذكر  �جل 
كانت  �لسالفة  �ألمم  معاقبة   �8 للنا´ 
فيها صالحهم، �ليس عن  بالغة  حلكمة 

ظلم �تعسف �قهٍر.
كما بّين بذكر صفته (�خلبJ) 8نه سبحانه 
�تعا� عليم �قيقة �ألشيا� �مّطلع على 
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 Jال ميكن ملثل هذ� �خلب� ،Tبو�طن �ألمو
باطن   k فسا0  على  �لصمت   hيلز  �8
سو�  على  معاقبته   k يتر00   �8 �إلنسا� 

8عماله.


 Lِالَّ 
هللا Lِنَِّني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ��الَّ َتْعُبُدَ﴿
�َبِشAٌ﴾ (هو0: ٣)َ

 :Aلتفسـ

 yظاهر k يبد�  W0بالعبا 
� �ألمر �إلOي 
��لعيا.   - فيه  �8نانية  طمع  على  0ليًال 
 W0عبا  �
 �اجة  تعا�  كأنه   �8  - باهللا 
 �eلقر� تدبرنا   �.
 �لكـّنا  �إلنسا�، 
�لكرمي �جدنا �لو�قع على عكس .لك، 
ألنه يصّر¢ بكل �ضو¢ �جال� �8 ليس 
 >8 ما من  �8 عمل   W0عبا  k هللا حاجة
�لو& كا�، حيث يعلن سبحانه ﴿�من 
جاَهد فإمنا Õاهد لنفسه، 
� �هللا لغÉّ عن 
�لعاملني﴾ (�لعنكبو�: ٧)، �كذلك قا/ 
﴿قل ال متّنو� علّي 
سالَمكم، بل �هللا ميّن 
عليكم �8 هد�كم لإلميا�﴾ (�حلجر��: 

سالh 8حد من �لنا´ ليس  ١٨).. 8< �8
مبنة على �هللا T �8سوله، �
منا هو 
حسا� 
 �
  yهد�  .
 �لعبد  على  �هللا  من  �فضل 
طريق �لرقي ��لفال¢. 
.�، فالعباW0 تنفع 
�لعابد، .لك �8 �لعباW0 ال تعÉ 8بًد� تلك 

منا � فقط،   Wلظاهر� �جلسدية  �حلركا� 
��لباطنة   Wلظاهر� �جلهو0  لكل  �سم  هي 

�ل� جتعل من �إلنسا� مظهًر� لصفا� �هللا 
عّز �جل. أل� كلمة �لعبد تعk É �لو�قع 
مبشيئته  �ينقا0   yسّيد بطابع  ينطبع  من 
�نقيا�0ً تاًما. ��لظاهر �8 �لذ< ينقا0 متاًما 
ملرضاW �هللا سبحانه �تعا� سو� تنعكس 
 ÎTمد� فُيحر�  �حلس¿  �هللا  صفا�  فيه 
هو  �لعبد  فإ�  �هكذ�  �لرقي.  من  عالية 

�ملنتفع �ليس �هللا جّل �عال.
�8ما ما �k 0T �لتوW�T بأ� �هللا تعا� خلق 
h0e على صوTته (�لتكوين:١)، فهو 8يًضا 
�إلنسا�  خلق  قد  تعا�  8نه   �
  WTشا

ليسعى لالتصا� بالصفا� �إلOية، �
ال 
 >8 من  �8على  8¥ى  �جل  عّز  �هللا  فإ� 

ٍل. صوWT �8 تشكُّ
يكو�   �8  Éيع 
منا   W0لعبا� على  فاحلث 
أل�  تعا�،  �هللا   �
 �لنظر  �0ئم  �إلنسا� 
�لشي�   WTصو Tسم  يستطيع  
منا   Ë8حد
��ضحة  مال%ه  كانت   �.
 كامًال   Ä¥T
�لصفا�  لوضع  �سم   W0لعبا�� .هنه.   k

�إلOية نصَب �لعني �نقشها k �لذهن.

� هذ� �ملع¿  Jهنا@ حديث شريف يش�

. جا� فيه �8 شخًصا سأ/ �لن�َّ �: ما 

فقا/:  �لكاملة)؟   W0لعبا�  >8) �إلحسا� 
 ،>Tلبخا�)  "yتر� كأنك  �هللا  تعبد   �8"

�إلميا�).
نذير  منه  لكم   Éن
﴿ تعا�  قوله  �8ما 
�بشJ﴾ فاعلم �8 �إلنذ�T ال يعÉ ¡ويًفا 
باألفاعي  �لنا´  َكتخويف  تعا�  �هللا  من 
�لتحذير  منه:  �ملر�0  
منا � ��ألسو0، 
8خّوفكم   Éبأن �جلملة   Éتع فال  ��لتنبيه. 
من �هللا تعا�، بل �ملع¿ 8نÉ 8نبهكم 
ليه 
ينفعكم  عما  تغفلو�  كيال  به  �8.ّكركم 

�¡تا��T ما يضركم.
 �e � É8ن  Éتع (Jبش) كما �8 كلمة
لتحذيركم فقط، بل جئتكم مبا سيحقق 

لكم �لرقي 8يًضا.

Lَِلْيِه   
ُتوُبو ُثمَّ  َ�بَُّكْم   
�
ْسَتْغِفُر  .ِ�َ�َ﴿

ُمَسمًّى  �َجٍل َ Lَِلى  َحَسًنا  َمَتاًعا  ُيَمتِّْعُكْم 

 
�ُيْؤِ' ُكلَّ UVِ َفْضٍل َفْضَلُه َ�Lِْ. َتَولَّْوَ

 ﴾Aٍَكِب Xٍَيْو ?َ
َفِإنِّي َ�َخاYُ َعَلْيُكْم َعَذ

(هو0: ٤).

الظاهرة  أبًدا تلك احلركات اجلسدية   oالعبادة ال تع
والباطنة  الظاهرة  اجلهود  لكل  اسم  هي  وإمنا  فقط، 
الu جتعل من اإلنسان مظهًرا لصفات اهللا عّز وجل.
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٨


لكلمـا': Dشر
من  به  ُينتفع  ما  كلُّ  �ملتا{:  ميّتعكم: 
�لبيت   ��8ثا ��لبّز   hكالطعا �حلو�ئج 
�لكليا�:   k �قا/  ��لسلع.  ��أل���0 
قليًال  �نتفاًعا  به  ُينتفع  ما  ��ملتعة:  �ملتاُ{ 
�8صُل  قريب.  عن  ينقضي  بل  باٍ&   Jغ
�ملتا{ ما ُيتبّلغ به من �لز�0. �يأ· �ملتا{ 

.(Gألقر�) مبع¿ �لتمتيع Ä¥�

:Aلتفسـ

 �
 �لنظَر  �لسالفة  �آلية   k �ّجه  لقد   
�إلنسا�  �لكن  �إلنسا�،  خلق  غاية 
 �
يو�جه 8حياًنا شÚ �لعقبا� k طريقه 
 �.
غايته لذلك 8خC �هللا �لعبا0 هنا 8نكم 
�التصا� بصفا· ��حلصو/ على  نويتم 
غايتكم   ��0 �لعر�قيل  ��جدمت  قر� 
هذy، فالسبيل إل��لتها �8 تسألو� Tبكم 
به  تستعينو�  بأ�  عليكم   >8 �لغفر��.. 
ّمما عالها من صد8  قلوبكم   Jتطه على 
�لذنوG، �تتضرعو� 
ليه Ü �8لصكم من 
توّصلكم   ��0 حتو/  �ل�  �ملعاصي   �Tَ0َ


� Tبكم �ألعلى.
 ،y8يًضا تغطية �لشي� �%و Éلغفر�� يع��
�هللا  �0عو�   �ِ8َ  Tالستغفا� مع¿  فيكو� 
�لشهو��  كبح  من  ميّكنكم  كي  تعا� 
�هللا   �
 �صولكم   ��0 عقبًة  تقف  �ل� 

جّل شأنه.
Æ قا/ ﴿Æ توبو� 
ليه﴾.. 8< بعد كبح 

تعا�  �هللا   �
 توجهو�  �لشهو��  تلك 
عليكم  فيسهل  قلوبكم،   k حبه  ليتولد 

�لوصو/ 
ليه.
�يتبني من .لك 8نه بعد كبح �لشهو�� 
�ملثWJ لسخط   Wلشرير� �لعو�طف  
Ýا0 �
ل 
� �هللا،  هللا تعا� ميكن لإلنسا� �لتوصُّ
تأثJها  �%و  عليها  �لقضا�  بد��  8ما 
�لسابق فيستحيل �8 تتوّلد k �لقلب %بة 

�هللا تعا� بشكل كامل.
كما يتضح من .لك �8 �لتوبة تأ· بعد 
�لذين  �حلمقى  بعض  هنا@   .Tالستغفا�
 hليها �إلسال
يزعمو� �8 �لتوبة �ل� يدعو 
��حلق  �ملعاصي.  على  �إلنساَ�  تشّجع 
�إلسالمية.  �لتوبة  حقيقة  Õهلو�  8~م 
Ïا�/  يز�/  ال  �لذ<  �لعبد   �8 .لك 
�ملاضية، مكافحT Äغباِته  .نوبه   Tثاe %َو 
�تباَ{ ��8مر �هللا تعا�..   Äساعي ،Wلشرير�
 Wٌكيف ميكن �8 يقا/ عنه بأ� توبته ثرثر
 Wللسا�، �مدعا� pال يتعد hفضوُ/ كال�
�ملعاصي. فاحلق �8  �ملزيد من   GتكاTال
�عمهم هذ� يدّ/ على غبائهم �Ôاقتهم 
هم. 
� �لتوبة �حلقيقية ال تكو� باللسا� 
�ملر�   Gَجتنا� �لو�قع   k Éفقط، أل~ا تع
بكل  تعا�  �هللا   �
 �ميَله   Gلذنو� عن 
 yهذ ُتكسبه   � فإ.�  ��هتماماته.  Tغباته 
�لتوبة Tضو�َ� �هللا �قرَبه، فال T08< ما هو 

�لشي� �آلخر �لذ< ميّكنه من .لك؟
حسنا  متاًعا  ﴿ميّتْعكم  تعا�  قوله  8ما 

 �.
 8نكم  فيه   Cفأخ مسّمى﴾  8جل   �

�ملكاسب  نبيكم فسو� حتققو�  8طعتم 
�ملا0ية 8يضÄ. .لك �8 �ملتا{ يعÉ �ملنفعة 
�لدنيوية  �ملنافع  
ال  هي  �ليست  �ملؤقتة، 
�ملا0ية. ��ملر�0 من ﴿8جل مسّمى﴾ هو 
 hّد0ها �هللا تعا� لقياÏ لزمنية �ل�� Wلفتر�

���0هاT 8ّمة .لك �لن� �ملرسل.
�8ما قوله تعا� ﴿�يؤِ� كلَّ .< فضٍل 
فضَله﴾ فاملر�0 منه �لCكا� �لر�حانية، 
 k  �8 �لعا�  هذ�   k �لنا´  ناOا  سو�� 

.Wآلخر�
 Gَ8خا� عليكم عذ� ºقوله تعا� ﴿فإ�
 �Jًكب Cعلْم �8 �لشي� ُيعت� .﴾Jٍكب hٍيو
 ،yJتأث  �
 �8يًضا  ضخامته   �
 بالنظر 
هذ�  Tفضتم   �.
 8نكم  �جلملة  من  فاملر�0 
طويًال  عذ�ًبا  تو�جهو�  فسو�  �لتعليم 
مؤملÄ للغاية �يث يتعذT عليكم �حتماله.

﴿Lَِلى 
هللا َمْرِجُعُكْم َ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍ\ 
َقِديٌر﴾ (هو0: ٥)

:Aلتفسـ

 k هللا تعا�� �
 8<.. سو� تؤخذ�� 
eخر �ملطا�، فلما.� ال تقومو� بأعما/ 
�عال.  جّل  8مامه  �ملثو/  عند  تنفعكم 
��علمو� 8نه قاT0 متاًما على كل شي�.. 
فاسعو�  عقابكم،   �8 
نعامكم  على   >8

للظفر بإنعامه �فضله.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َعْن 8َِبي َسِعيٍد �ْلُخْدTَ َّ�8َ ِّ>Tُِسوَ/ �ِهللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقا/: ِ
�َّ 8َْهَل �ْلَجنَِّة لََيَتَر�َ�ْ�َ� 8َْهَل �ْلُغَرِ� ِمْن َفْوِقِهْم 
َكَما َتَتَر�َ�ْ�َ� �ْلَكْوَكَب �لدTُِّّ<َّ �ْلَغاِبَر ِمَن �ُألُفِق ِمَن �ْلَمْشِرِ& 8َْ� �ْلَمْغِرGِ لَِتَفاُضِل َما َبْيَنُهْم. َقاُلو� َيا Tَُسوَ/ �ِهللا: 

ُقو� �ْلُمْرَسِلنيَ.  ِتْلَك َمَناِ�ُ/ �ْألَْنِبَياِ� ال َيْبُلُغَها َغْيُرُهْم. َقاَ/: َبَلى َ��لَِّذ< َنْفِسي ِبَيِدTِ yَِجاٌ/ eَمُنو� باهللا َ�َصدَّ

ٌ́ َيُكوُنوَ� َبْعِد< َيَو0ُّ 8ََحُدُهْم  َعْن 8َِبي ُهَرْيَرTَ َّ�8َ Wَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: ِمْن 8ََشدِّ 8ُمَِّتي ِلي ُحبًّا َنا
َلْو eTَِني ِبَأْهِلِه َ�َماِله.

8َْقَسَم َعَلى �هللا  َلْو   Gِِباْألَْبَو� 8َْشَعَث َمْدُفوٍ{   َّGTُ :/ََعَلْيِه َ�َسلََّم َقا ُهَرْيَرTَ َّ�8َ Wَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا  َعْن 8َِبي 
.yََّألََبر

اِلِحَني َما ال َعْيٌن  : 8َْعَد0ُْ� ِلِعَبا0َِ< �لصَّ َعْن 8َِبي ُهَرْيَرWَ �8ََّ �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/، َقاَ/ �هللا َعزَّ َ�َجلَّ
8َTَْ� َ�ال 8ُُ.ٌ� َسِمَعْت َ�ال َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر ُ.ْخًر� َبْلَه َما 8َْطَلَعُكْم �هللا َعَلْيِه.

(8ُخذ� هذy �ألحا0يث �لنبوية �لشريفة من صحيح مسلم، كتاG �جلنة �صفة نعيمها �8هلها)
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

َ�َمـَفـاَ�·  Éَمـْأَمـ 
َِلِهـي  8�ََْنــَت 
َمـالُ.َنـا 8�ََْنـَت  ْلَنـا  َتـَوكَّ َعـَلْيـَك 
َحِمـدَتُهـْم ِعـَبـا0ٍ   k eَيـاٌ�  َك  َ�لـَ
ِمـْرَجـٍل َغْلـُي  Tَبِّــِه   Wِ0َِعَبــا  k ُه  لـَ
َكَميِّـٍت  yُِســَو� َ�َمـا  �ْلِحَجـاُ�  َ�َكاَ� 
ِذ< �لـَّ 
الَّ ِ َكاِفــٌر  ِمْنُهـْم  َيْبــَق  َفَلـْم 
8َنََّهـا َشــكَّ  ال  �ِهللا  ِبُصُحـِف  8�َََتـى 
َشــْأِنِه لَتْعِظيـِم  ُ.الًّ   yُ�ََجــا َفـَمـْن 
َشـْرِعِه َ.ْيـَل  ُخـْذ  �ْلِعْرَفـاِ�  َب  َطالـِ َفَيـا 
ُظْلَمـٍة ُكلِّ  ِمـْن   ِ́ �لنَّـا  Gَُقُلـو ُيَزّكـي 
َحـى ـْمِس k �لضُّ َتـَر�p�َ َجَمـاُ/ �ْلَحـقِّ َكالشَّ
yَِحْمـِد ِ.ْكـَر  ِبُمْهَجـ�  �ْصَطَفْيـُت  َ�َقـِد 
yِTُِنــو َفـْيـضِ   �
ِ  �Tَ  Éَ�َفوََّضــ
�ْلُمْحـِسـِن �ْلَكـِرميِ  �ِهللا  ِمـَن  َ�َهــَذ� 
ُمَحمَّــٍد ِمــْن  ُكلُّـُه  َهــَذ�  َ�َ��ِهللا 
َألْمَدَحـا َ�َجْيـٌش   Tٌَفــْو ُمْهَجـ�   k�َ
َ��لنَُّهـى �ْلِعْلـِم  8َْكَمـُل  ـَجاَيا  �لسَّ َكـِرُمي 
مًَّعـا مَّاِنــٌع  eِمــٌر  نَّـِذيـٌر   Jٌَبِشــ

�ْلِعـَد� َيْدَفـُع  ُمَعـاِ�ٌ�  ِســَو�َ@   Þ َ�َمـا 
لِلنـَد� َ�ِجـْئَنـاَ@  ُضــٌر  ـَنا  َمسَّ َ�َقــْد 
8َْحَمـَد� ُتَسـمِّيـِه  َعـْبـٍد  ِسـيَّما  َ�ال 
َتَعـبُّـَد� �ْلَعاَلِمــَني   Gَُقـُلـو َ�َفـاَ& 
�ْلُمبعَّـَد�  ß0ْ8َ�َ 8َْحـَيـا   pTَْلـَو� َشـِفيُع 
َتَعــو�0ََّ َمـا  َعَلـى  ِبشـْقـَوِتِه  8ََصــرَّ 
�ْلُمْســَتْرِفَد� َيْرِفــُد  َكـِرٌمي   Gٌِكَتـا
ُسـْؤ�0َ0َ  ِ́ �ْلُقـْد  Wَِحْضـَر  k ُه  لـَ َفُيْعَطـى 
pْلُمْقَتـَد� ِبَهــَذ�  َمْتُبـوٍ{  ُكلَّ   }ْ0َ�َ
pْلُهـَد�  yُTَ َفَنــوَّ ِصْدًقـا   yُ�ََجـا َ�َمـْن 
َســْرَمَد� ْلـُق  �لطَّ َ�ْجُهـُه  َعَلْيَنـا  َ�َالَ¢ 
�0َ َتــَز�ُّ �ْلَمَتـاُ{  َهــَذ�  لََّنـا  َ�َكاٍ� 
8َْحَمـَد� 8َْحَمـَد  َفَيَضـاِ�  ِمـْن  َفَأْصَبْحـُت 
ُمْسـَتْبَعَد� 8َْلَطاِفــِه  ِمـْن  َكاَ�  َ�َمــا 
ُمـْرِشـَد� َكاَ�  8َنَّــُه   �Tَ َ�َيـْعَلـُم 
ُمَحمَّـَد� �ْلَكــِرِمي   Tِ8َْنــَو� ُســالَلَة 
pَ��ْلُهـَد �ْلَفْضـِل  َمْنَبـُع  �ْلَبَر�َيـا  َشـِفيُع 
pُيْقَتــَد �ْلَجِليَلـِة  ِبِحْكَمِتـِه  َحِكيـٌم 

مَُشـارٌِك فِيـهَـا  لَْيـَس  َدرََجــاٌت  لَـهُ 
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hٍ مَُّقـوَّ  ٍ̀ ِصـَر�  �
ِ �Oائمـني   pَهـَد
ُشـَعاُعَها  hَلظَّــَال� َيْجُلـو  َطْلَعــٌة  ُه  لـَ
@ٌTُِمَشـا ِفيـَهـا  لَّْيـَس  Tَ0ََجــاٌ�  ُه  لـَ
pTَْلـَو�  k �ِهللا  َناِئـُب  
الَّ ِ ُهــَو  َ�َمـا 
َخْلِقـِه َبـْيـِن  ِمـْن  �لرَّْحَمـُن   yَُتَخـيَّـَر
َسـيِِّد<  Îَ8ُْخـِر ِفيـِه  َيْوًمـا  ــْرُ�  َتَذكَّ
Gََيـْثـِر ِبـُبْرَقـِة   Tٌ8َْنــَو� �آل�   �
ِ
�Tً ُمَنــوَّ ِمْنـُه   Tََصـا �ْلَمِديَنـِة  َفَوْجــُه 
ِضَيـاِئـِه ِمـْن   �Tَُِّنــو  ºَجَنـا  kََحَفـا
0ِيـِنـِه لَِتْأِييــِد   �Tَ  ÉَســَلTْ8َ�َ
8َْحَمـُد ُهــَو  ِذ<  �لـَّ  Tِلنُّـو� ِمـَن  َ�َهـَذ� 
ُمْرِشـًد� َكاَ�  ِذ<  �لـَّ �ِهللا  ِمـَن  8ُِمـْرَ� 
pْلَهــَو� ِمـَن   hَِألَنـا� لََتْنِجَيـِة  َ�ِجْئـَت 
َقاِئـــًمـا ِهللا  َقَدَمـاَ@  َ�َتَوTََّمـتْ 
Wَِّبُقــو �ْلَقــِوِمي  �لدِّيـِن   �
ِ َجَذْبـَت 

َفْضِلـِه  ِبآَيـاِ�   >Tِْلَبـا� Tْ8َ�ََســَلَك 
َ�َطْأَتَهـا  ÂٍTْ8َ ُكلَّ   ºَجـَنـا ُيِحـبُّ 
َالِهًفـا َفِجْئُتـَك  َقـْوِمـي   º8َ�َْكَفــَر
É8ََعاَنـ َ�َلِكـْن  ِعْلـٍم  ِبــِذ<  َ�َلْسـُت 
ُمفـَتـٍر َغـْيـُر  َصــا0ٌِ&  
ِنِّـي  َ�َ��ِهللا 
ُمَحمَّــٍد َ�ْجــِه  ُحـبِّ  ْوَال  لـَ َ�َ��ِهللا 
ِميَتـٍة َخْيـُر  �ْلُمْصَطَفـى  ِبُسـُبِل  َ�َمـْو· 
yَِقـْبـِر ِبَرْ�َضـِة  ِعْشـِقي  ِمـْن  َسـُأ0َْخُل 

 

8�ََيَّـَد� �ْلُعُقــوِ/   Tَ8َْفــَكا  Tَ َ�َنــوَّ
ُبْرُجـَد� َكاَ�  ُبْرُجــُه   Jٌمُِّنــ ُ.َكاٌ� 
�ْلُمبعَّـَد�  ºَ�ُيــْد ـيَنـا  ُيَزكِّ َشـِفيـٌع 
َ�َتــَو�0َُّ0 Tَْحَمــًة  َجِميـًعـا  َ�َفـاَ& 
pْم ُيْعـَط 8ََحـٌد مِّـَن �لنَّـَد 8َ�َْعَطـاyُ َمـا لـَ
pِبُمْنَتـَد  Éِمـ �ْلَعْيـِن  0ُُمــوُ{  َفَفاَضـْت 
�0َ َتـَجـدُّ  hٍَيــْو ُكلَّ  ِفيَهـا  ُنَشـاِهـُد 
َ�َقـْر�0َ0َ َ�ْطًئـا  �لرَّْمــِل  ُحــرَّ   @َTََ�َبـا
pْلُهـَد�  �.َ�َ َسـِليٍم  َفْهـٍم   �.َ َفَأْصَبْحـُت 
�0َ مَُّجــدِّ َعْبـًد�  �ْلَقـْرِ�  ِلَهـَذ�  َفِجْئـُت 
َك �Tُِحي َيـا ُمَحمَّـُد (�) َسـْرَمَد� ِفـًدp لـَّ
َمْرَصـَد� َ�َقوَّْمـَت  ِبْدَعــاٍ�  َفَأْحَرْقـَت 
p0َTَ ِمـْن  �ْلَخْلـَق  َخلَّـَص  لُِّمْنـٍج  َفَو�ًهـا 
َتَعبُّـًد� َسـِمـْعَنا  مَّـا  Tَُجــًال  َ�ِمْثُلـَك 
ُشـيََّد� �لدِّيـُن   �.َ
ِ ْنَيـا  �لدُّ َضاَعـِت  �َمـا 
�ْلِعـَد� ِفَتـِن  ِمـْن   hَِإلْســَال� ُتْنِقـَذ  ِلَكـْي 
َد� َمـْولـِ ِبـَال0َُ@  َكاَنـْت   Þ لَْيـَت  َفَيـا 
ُمَحمَّـَد�  Þُيــَو� َمـْن  ُيَكفَّـُر  َ�َكْيـَف 
َفَأيَّــَد� ُمـْسـَتَهـاًما   ºeTَ َعـِليـٌم 
ُسـَد�  Éَضاَعــ َ�َمـا  Tَبِّـي   º8�ََيَّــَد
8َْحَمـَد� َألْمـَدَ¢  َحــْوٌ/   Þ َكاَ�  لََّمـا 
ِباْلُمْقَتـَد� َفَسُأْحَشــَرْ�  ُفـْزُتَهـا  َفـِإْ� 
pْلُهـَد� @َTِـرَّ َيـا َتـا َ�َمـا َتْعَلـُم َهـَذ� �لسِّ

(٩٠-٩٥Ó  ٧ Î كر�ما� �لصا0قني، �خلز�ئن �لر�حانية) 
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� حياW ن� �إلسالh  � كتاG مفتو¢ كلما �ثت k 8< جز� منه جتد فيه تفاصيل 
تثJ �الهتماh �¡لب �للب. �� Ïد� �8 مت تسجيل �قائع حياW ن� �8 حياW َمعلم eخر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Tسني، مثل حياW �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذy �لغز�k WT �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرW، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �T0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثyJ فينا حياW �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَوp، ال مياثلها فيه حياW 8< شخص eخر.

 k لغامضة �ل� ال يعر� �لنا´ شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح� Wحليا� �
 
 ،WJظلما� �حل� ،Âتظل صعوبا� �لغمو .
بث �إلقنا{ ��T{ �لثقة k قلوG من يتبع 8صحاֲדا. 
 Jلرسو/ �، تث� Wلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Wلكن �حليا� .Gلقلو� k خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Æ تثّبت �القتنا{. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�� عليها، فمن �ملحتم �8 جتذG حياW �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاG �تقدير، �تثJ فينا كل 
عز�� �
كباT �توقJ، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�T 8هم مالمح هذ� �لكتاG �لقيم �لذp ستطالعه عC حلقا� k هذy �لز��ية. 
��جلدير بالذكر k هذ� �ملقاh 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حلياW كحياW �لرسو/ 
 .��، �ل� كانت ��ضحة كالكتاG �ملفتو¢، �شديدW �لثر�� مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حÚ هذy �للمحة Oا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� مياT´ ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياTسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�e �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�e �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.


� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال�T� hجعه ثلة  Gلقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا
من 8بنا� �جلماعة �ملتضلعني k �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثاº حلضرW �إلماh �ملهد< �

حيا� محمد �  (٦)


ملدينة bL هللا � يصل
 cسو�
��صل   ،WجرO� قصة   �
  W0عو�
من  تر�يع   ��0 Tحلته   � �لرسو/ 
�ملا  ُسر�قة،  صر�   �8 بعد  8حد 
�صل 
� �ملدينة �جد �لنا´ ينتظر�نه 
بشو& عظيم �صC بالغ، فال ميكن 
�8 يطلع عليهم فجر يوhٍ 8سعد من 
هذ� �ليوh؛ فإ� �لشمس �ل� كانت 
تشر& بنوTها على مكة قد جا�� 
�صلتهم  لقد  �ملدينة.  على  لتشر& 
 T0غا قد   � �لرسو/  بأ�   Tألخبا�
يتوقعو� �صوله.  �لذ� كانو�  مكة، 
 k ،منهم ��Jظل �لكث ،h8يا Wلعد�
«موعا� �طو�ئف، يغا��T0 �ملدينة 
 Wمبعد على  �ينتظر�نه  �لصبا¢،   k
�ملسا�   k يعو��0   Æ منها،  8ميا/ 
�لبا/. �عندما بلغ �لرسو/  كاسفي 
عند  �لتوقف   Tقر  ،�Jً8خ �ملدينة   �
�ملدينة.   Gقر قرية  �هي   ،Wفتر قبا� 
�p8T 8حد �ليهو0 �لبعJْين، �حَد´ 
�لرسو/ � �صاحبه،  �T �8كبْيهما 
 Éب "يا  عالًيا:   p0َنا�  WبَوT فاTتقى 
قيلة، ها قد جا� �لذ< 8نتم تنتظر��". 
�لند��،  قبا� كل من ¥ع   �
فهر{ 
بينما مأل� �لفرحة 8هل قبا� بوجو0 
�لرسو/ � بينهم، ��Tحو� ينشد�� 

�يتغنو� بتشريفه Oم.

علينـا البـدر  مـن ثنّيـات الوداعطلـع 
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�قد جتّلت �لبساطة �ملطلقة للرسو/ 
� k حا0ثة �قعت حينذ�@ بقبا�. 
 ��8T قد  �ملدينة  8هل  8غلب  يكن   �
Tسو/ �هللا من قبل، �ملا y�8T �مر�فقيه 
جالسني حتت شجرW يستظلو�، ظن 
�لرسو/،  هو  بكر  8با   �8 8كثرهم 
من  شيبة  8كثر  كانت  حليته   �8  .

حلية Tسو/ �هللا، كما كانت مالبسه 
تبد� 8فضل من مالبس �لرسو/ �، 
�لذلك حتّولو� 
� �8 بكر �جلسو� 
eيا�  له  قدمو�   �8 بعد  8مامه، 
�الحتر�h ��إلجال/ �لو�جبة للرسو/. 
8خطأ��،  8~م  بكر  8بو   p8T فلما 
~ض �خلع عبا�ته �حجب ֲדا 8شعة 
�لشمس عن �لرسو/ � �قا/: "يا 
Tسو/ �هللا، 
نك جتلس k �لشمس 
 yֲדذ�  .(>Tلبخا�) 8ظّللك"   Éفدع
�ل�Cعة ��للطف، بّين 8بو بكر ألهل 

�ملدينة ببساطة ما 8خطأ�� فيه. 
 k  h8يا  Wعشر  � �لرسو/  مكث 
 �
 �ملدينة  8هل   y8خذ �بعدها  قبا�، 
�جد  �ملدينة،  0خوله  �عند  بلدִדم. 
الستقباله،  جا���  قد  �يًعا  �لنا´ 
 yجاًال �نساً� �8طفاًال، �مما 8نشد�T
�ألبيا�   yهذ كانت  به  ترحيبا 

(�لسWJ �حللبية): 

طلو{  .كر��  فلما.�  �لشرقي،  �جلانب  من  �ملدينة   � �لرسو/  يدخل   �  
يأتيهم �  �لبدT؟! لقد كانو� يقصد�� 8~م كانو� Ïيو� k ظالh قبل �8 

ليشر& بنوyT عليهم. 
لقد 0خل � �ملدينة يوh �الثنني، �0خل غاT ثوT يوh �الثنني، �Tمبا يبد� غريًبا 

8نه فتح مكة يوh �الثنني 8يًضا، بعد عشر سنو�� من هذ� �لتاTيخ.
 


هللا cيستضيف �سو Uألنصا�
�بو �يو? 
عندما 0خل �لرسو/ � �ملدينة، تلّهف �جلميع لنيل شر� �ستضافته. �8ثنا� 
 �
مر�T بعyJ على �لدG�T، كانت �لقبائل تصطف الستقباله �يقولو�: "هلم 
�لعد0 ��لُعّدW ��لسال¢ ��ملَنعة". كانو� يعرضو� بيوִדم، �8مو�Oم، �8نفسهم، 
الستقباله �Ôايته. �8ظهر كثÔ ��Jاًسا �Ôية �Oفة بالغة، فكانو� يو�جهو� 
�لناقة �يأخذ�� بعنا~ا، �يصّر�� �8 يترّجل �لرسو/ � عند 8بو�T�0 Gهم 
قائًال:   G08 بكل   � �لرسو/  �يرفض  �ستضافته.  شر�  فينالو�  ليدخلها 

."WT0عوها فإ~ا مأمو"
�8خ�Jً توقفت �لناقة عند موقع Üّص يتيمني لبÉ �لنجاT، فترّجل �لرسو/ � 
قائًال: هذ� �ملْنز/. �جا� كافل �ليتيمني �عرÂ �ملكا� ليستخدمه Tسو/ �هللا، 
فر0ّ بأنه لن يقبل �ملكا� 
ال شر��، �مت �التفا& على �لثمن، �قرT �لرسو/ � 
�8 يبk É هذy �لبقعة مسجًد� �بعض �لبيو�. �بعد هذy �لترتيبا�، سأ/ 
 �
 �قا/   >Tألنصا�  G8يـو 8بو  فجا�   ،��Jجل�  G8قر عن   � �لرسـو/ 

� كل ما لـديه Tهن خلدمة Tسـو/ �هللا، فطلب � ،Gزله هو �ألقرáمن
� منه �8 يعـد له غرفة k مْنزلـه، �كا� منáز/ �8 8يوG مـكّوًنا 
�لكنه  �ألعلى،  �لطابـق   � �لرسو/  يـسكن   �8  Âفعر طابـقني،  من 

علينــا البــدر  طـلـع 
علينـــا الشـكر  وجـب 
فينـــا املبعــوث  أيهـا 

الـــوداع ثنّيــات  مـن 
داع هللا  دعــــا  مــا 
املطـــاع  باألمـر  جئـت 
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كا�  ألنه  �أل�/،  �لطابق  فّضـل 
 .yT��ّ8يسر لز

يكنه  �لذ<  �لشديد  �حلب  �جتلى 
 ،p8خر W8هل �ملدينة للرسو/ � مر

. ��فق 8بو 8يوG �8 يد{ �لرسو/ 
مْنزله،   k �أل�/   Tلد�� يسكن   �
سقٍف  على   hينا  �8 Tفض  �لكنه 
يناT hسو/ �هللا حتته. فقد p8T هو 
 hعد من  نوًعا  .لك   k ���جه 
�للياقة. �حد� �8 �نكسر 
نا� للما� 
 ،ÂTأل� على  �ملا�  منه   Gفانسا
�خشي 8بو 8يوG �8 يتساقط بعض 
�ملا� على �لغرفة �ل� يشغلها �لرسو/ 
�ملا�  به  �جفف  حلافه  فأخذ   ،�
 T�� ،¢لصبا� k� .Gقبل �8 يتسر
له  �حكى   � �لرسو/   G8يو 8بو 
8حد�� �لليلة �لباTحة. �عندما ¥ع 
�لرسو/ �، ��فق �8 يسكن �لطابق 
�لعلو<. كا� 8بو 8يوG يعّد �جبا� 
فيأكل  فو&،   �
 �يرسلها   hلطعا�
8بو  �يأكل  يشا�،  ما   � �لرسو/ 
 h8يا 8يوG ���جه ما يتبقى. �بعد 
قالئل طلب eخر�� �8 ينالو� شر� 
�ستضافة �لرسو/ �، �قد �ستضافه 

عد�0  مت   �8 حني   �
 �ملدينة  8هل 
�كانت  فيه.  �ستقر  �لذ<  �لبيت 
يسمى  �حيد  �لد  Oا  T8ملة  هنا@ 
من  �لتاسعة   �8 �لثامنة   k "8َنًسا"، 

عمرy، فجا�� بولدها 
� �لرسو/ 
خدمته   k ليكو�  له  �قّدمته   �
�خلاصة. �قد صاT ألَنس هذ� شأ� 
فقد   ،hإلسال� تاTيخ   yخّلد  Jكب
غنًيا   Tصا كما  عظيًما  عاملًا  8صبح 

� �8 بلغ من �لعمر  â8يًضا، �عا
مائة عاk� .h 8ياh �خللفا� كا� يتمتع 
باحتر�h بالغ من كل شخص. �قد 
�Tُ< عن 8نٍس 8نه خدh �لرسو/ � 
منذ كا� صبًيا �حÚ �فاW �لرسو/ 
قط   �� Ïد فإنه  .لك  �مع   ،�
يوًما  كلفه  �ال  المه  �ال  عّنفه   �8
بعمل ال يطيقه. �كا� 8نس خا0مه 
�لوحيد طو�/ 
قامته باملدينة. �ُتبني 
شهاW0 8نس حقيقة ُخُلق �لرسو/ � 
k �لفترW �ل� بد8 يباشر فيها �لسلطة 
�ملدينة، �تنفتح   k لسلطا�� �يتقلد 

.Tال�0ها�� Wلقو� Gله 8بو�
 � �لرسو/  T8سل  بعد،  �فيما 
�لنّ�   W8سر لُيحضر  مكة   �
 �يًد� 

مذهولني  مكة  8هل  كا�  �8قاTبه. 
�8تباعه  �لنّ�   Wهجر Wمفاجأ بسبب 
��لتخطيط  تنفيذها  8ُحِكم  �ل� 
شيًئا  يفعلو�   � �لوقت  �لبعض  Oا. 
 W8سر  �T0غا �عندما  غضبه،   Jيث
بكر �   �8  W8سر �لرسو/ مكة مع 
��صلت  متاعب،  8ية  Oم   ��Jيث
صعوبا�.   ��0 �ملدينة  �ألسرتا� 
�لرسو/  �ضع  �لوقت،  .لك   k�
� 8سا´ �ملسجد k �ملكا� �لذ< 
 Éبعد .لك ب� ،Âذ� �لغرO yشتر��
بيوًتا له �لبعض صحـبه �Tفقائه، 
�لبـنا�  كا�  8شـهر  �k سـبعة 

قد مت.
 


ملدينة f Xألخطا� حتو

خال/ 8ياh من �صو/ �لرسو/ � 
�ملشركة  �لقبائل  8ْ�لت  �ملدينة،   �

 ،hباإلسال hمن �الهتما Jهنا@ �لكث
�لغالبية منهم، �لكن كا�  ��عتنقته 

املدينة  أهل  يكنه  الذي  الشديد  احلب  وجتلى 
للرسول � مرة أخرى، إذ وافق أبو أيوب أن يدع 
ولكنه  مْنزله،   � األول  الدور  يسكن   � الرسول 
رفض أن ينام على سقٍف ينام رسول اهللا حتته.
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قلوֲדم  تستيقن   � ممن   Jلكث� فيهم 
بعد. �ֲדذ� فقد �نضمت 
� �ملسلمني 
طائفة � تكن قلوֲדا مسلمة هللا. �قد 
8سو8  بأ��0  �لطائفة   yهذ 8فر�0   hقا
 �8 Jيخ �لالحق، غTلتا� k T��0أل�
بعضهم تاG �8صبح �لًصا، �لكن 
يكيد��  غّلهم  علي  ظلو�  �آلخرين 
Tفض  �لقد  ��ملسلمني.   hلإلسال
ينضو��   �8 كلية  �ملشركني  بعض 
حتت لو�� �إلسالh، �� يطيقو� حتمل 
تز�يد 8ثر �لدين �جلديد، فهاجر�� من 
�ملدينة  �8صبحت  مكة،   �
 �ملدينة 
 W0بلًد� مسلًما، �مت فيها تأسيس عبا
مدينة  هنا@  تكن   � �ألحد.  �هللا 
 �8 تستطيع  كله  �لعا�   k  p8خر
تكن   �� �لشر�،  .لك  تّدعي 
 �فرحة �لنّ� �صحبه قليلة، Ï �8د
.لك خال/ 8ياh قليلة من هجرִדم، 
 W0�8 تقلع مدينة بأكملها عن عبا�
منها  بدًال  تؤسس   �8�  ،hألصنا�
عباW0 �هللا �ألحد، �لذ< ليس كمثله 

شي�.
بعد،   hهنا@ سال يكن  �لكن، �   
�� يستتب �ألمن متاًما للمسلمني. 
هنا@  كانت  نفسها  �ملدينة  ففي 
ظاهرًيا   hإلسال� �عتنقت  طائفة 
8عد��  كانو�  بو�طنهم   k� فقط، 
كا�  �كذلك   .� للرسو/  8لد�� 

يكيد��  كانو�  �لذين  �ليهو0  هنا@ 
 � �لرسو/  �كا�  توقف.  بال  له 
يعي كل هذy �ألخطاT، فظل يقًظا، 
يكونو�   �8 �8تباعه  8صحابه  �حّث 
يقًظا  على حذT، �كا� عاW0 يظل 
 ٦  Î  >Tلبا� (فتح  �لليل  طو�/ 
 Wملساعد� طلب   �Jً8خ�  .(٦٠Ó
�لذ<  �إلجها0  بسبب  ليلة   ��.
 Tلسهر، �على �لفو� W8صابه من كثر
"مْن  فسأ/:  سال¢،  قعقعة  ¥ع 
قائًال:  �ملجيب  عليه  فر0  هذ�؟". 
يا Tسو/ �هللا   Óَ�قَّا "سعد بن �8 
 >Tلبخا� (�Tجع  8حرسك".  جئُت 

�مسلم)
�لقد حتّمل 8هل �ملدينة نصيبهم من 
بأمانة �كفا�W. فقد 0عو�  �ملسئولية 
بينهم،  ليقيم  يأ·   �8 �هللا  Tسو/ 
 yموÏ �8 8صبح من ��جبهم �آل��
 k يذ���0 عنه. فاجتمعت �لقبائل�
�ر�سة  يقومو�   �8  ��Tقر� �ملدينة، 

yT�0 منا�بة بينهم.
بني   Jكب فر&  من  هنا@  يكن   ��
 Wيا� حتد&  كانت  �ل�   Tألخطا�
�لرسو/ � k مكة ��ألخطاT �ل� 
�8يًضا  �ملدينة،   k ִדد0ها  كانت 
�ملدينة   k  hبالسال 8تباعه  ينعم   �
�كا�  مكة.   k به  ينعمو�   � كما 
 k �ملسلمني   �8 هو  �لوحيد  �لفر& 

�هللا   W0بعبا يقومو�  كانو�  �ملدينة 
تعا� k �ملسجد �لذ< بنوy لعبا0ته 
من  Õتمـعو�  فكانو�  �جل،  عز 
 �8  ��0 مر��  Ýس  .لك  8جل 
 .Gلضر�  �8 للمنـع  يتـعرضو� 
 hحتو ظلت   Tألخـطا�  �8  Jغ
حينما  �خـاصـة  �ملديـنة،   k

 .yTيرخي �لليل 8سـتا
8هل  �8فا&  ثالثة.   �8 شهر��  �مر 
�بدk ��8 �ضع  مكة من .هوOم، 
�خلطط ملضايقة �ملسلمني، �� ميض 
�من طويل حT08 Úكو� �8 �الكتفا� 
مبضايقة �ملسلمني �لذين بقو� k مكة 
�من حوOا لن Õد< شيًئا، �8نه ال 
 k �صحبه  �لنّ�  يها�و�   �8 بد 
�ملدينة، �يدفعوهم 
� تر@ ملجئهم 
�جلديد. فوّجهو� خطاًبا 
� عبد �هللا 
�ملدينة،  �عيم  سلو/،  بن   �ّ8 بن 
�8عو�  قد  �ملدينة  8هل  كا�  �لذ< 
�صو/  قبل  ملًكا  تنصيبه  على 
 Gهذ� �خلطا k لرسو/ �. �قالو��

~م ُصدمو� لوصو/ �لنّ� 
� �ملدينة، 
��8 8هل �ملدينة �Tتكبو� خطأ بالًغا 
بتوفJ ملجأ له. �k �لنهاية 8قسمو� 
باهللا 8~م سيها�و� �ملدينة ما�0مت 
 y0طر  �.
 
ال  عدّ�هم،   ��e قد 
حني  �8~م   .yقاتلو  �8 �ملدينة  8هل 
يضعو�  فسو�  �ملدينة  يها�و� 
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�سو�  �لرجا/،  كل   k �لسيف 
يسترّقو� كل �لنسا�. �جا� k سنن 

 :Îخلر�� G�8 0��0، كتا
ُنْقِسُم  َ�
ِنَّا  َصاِحَبَنا،  eَ�ْيُتْم  
ِنَُّكْم "
 َّ�َJِباِهللا لَُتَقاِتُلنَُّه 8َْ� لَُتْخِرُجنَُّه، 8َْ� لََنِس

ِلَْيُكْم ِبَأْجَمِعَنا َحتَّى َنْقُتَل ُمَقاِتَلَتُكْم 

َ�َنْسَتِبيَح ِنَساَ�ُكْم ".
�ُخّيل لعبد �هللا بن �8 بن سلو/ �8 
 Tية، فاستشاO
 Wلرسالة جند� yهذ k
�ملنافقني �آلخرين k �ملدينة، �8قنعهم 
 hسال k لنّ� يعيش� 8~م لو تركو� 
بينهم، فسو� Õلبو� على 8نفسهم 
 Úبته حTعد�� مكة، لذ� ال بد من %ا
�لو من 8جل ִדدئة 8هل مكة. �علم 
�لرسو/ � بذلك، فذهب 
� عبد 
�هللا بن �8 بن سلو/، �حا�/ 
قناعه 
�8 خطوW كهذy ستكو� �نتحاTية، 
 ��Tصا �ملدينة  سكا�  من   Jفكث
مسلمني، �هم على �ستعد�0 للتضحية 
�ياִדم من 8جل �إلسالh. فإ.� 8علن 
�ملسلمني،  على   Gحلر� �هللا  عبد 
 �
 سيقاتلو�  �لبلد  8هل  8غلبية  فإ� 
 yكهذ  Gحر� �ملسلمني،  جانب 
سو� تكلفه غالًيا، �سو� يكو� 
فيها هالكه هو بالذ��. �تأثر عبد 
بالعد�/  ��قتنع  �لنصيحة،   yֲדذ �هللا 

عن خطته. 
�لرسو/  �¡ذ  �لوقت  .لك   k�

�ع  فقد  هامة.   p8خر  Wخطو  �
�ملسلمني، ��قتر¢ عليهم �8 يشكل 
�Tبطة  مًعا  �ملسلمني  من  �ثنني  كل 
جتمعهما كأَخوْين. �تقّبل �ملسلمو� 
 Tُبقبو/ حسن. فا¡ذ �ألنصا Wلفكر�
من  �ملهاجرين  �ملدينة..  8هل  من 
 yظل هذ k� .مO Wًخو
 8هل مكة 
�ملدينة  مسـلمو   Âعر  ،Wألُخّو�
 k مشاTكتهم  مكة  مسلمي  على 
8حد   �
  Úح �ممتلكاִדم؛  ثر��ִדم 
يطلق   �8  Âعر �ملدينة  مسلمي 
 y8خو ليتز�جها  ��جتيه   pحد

�ملهاجر��  �Tفض  �ملسلم.  �ملّكي 
من 8هل مكة هذy �لعر�Â �لكرمية 
 ،Tألنصا� من  
خو�~م  قّدمها  �ل� 
�لكن �ألنصاT ظلو� على 
صر�Tهم. 
 ،� �لرسو/  على  �ألمر   Âُعر�
مكة  مسلمي  بأ�   Tألنصا� ��حتج 
هم 
خو�~م، �من Æ فال بد Oم من 
مشاTكتهم ما ميلكو�. �
� � يكن 

يفلحو�  كيف  يعلمو�  �ملهاجر�� 
فيمكنهم  �يزTعو~ا،   ÂTأل�
 �
  ÂTأل� غلة   k  Tألنصا� مقا¥ة 
�Tفض  نفسها.   ÂTأل� ميلكو�   �
 Âلعر� هذ�  شاكرين  مكة  مسلمو 
 k �لبقا�  �فّضلو�  �لكرمي،  �لسخي 
تعا�  �هللا  فتح  �لقد   .WTلتجا� مهنة 
 ��Tفصا �لر�&   G8بو� للمهاجرين 
مسلمو  ظل  �لكن  ثانية،  8غنيا� 
عرضهم   �8 �0ئًما  يذكر��  �ملدينة 
ما   k �ملهاجرين  مع  باملشاTكة 
 �Tًمر� �ميلكو� ظل قائًما. �قد حد
 �8 ،Tبعد �8 ما� ��حد من �ألنصا
باقتساh ممتلكاִדم مع من   y8بنا�  hقا
تآخو� معهم من �ملهاجرين. ��ستمر 
لسنو��  به  معمـوًال  �لتقليد  هذ� 
�لوحي  8بطـله   �8  �
 طـويلة 
تعـاليمه  به  جـا��  مبا   ºeلقر�
 >Tلبخا�)  ��Jمل� تقسـيم  حو/ 

�مسلم).

اهللا  فتح  ولقد  التجارة.  مهنة   � البقاء  وفّضلوا 
تعا� للمهاجرين أبواب الرزق فصاروا أغنياء ثانية، 
ولكن ظل مسلمو املدينة يذكرون دائًما أن عرضهم 
قائًما. ظل  ميلكون  ما   � املهاجرين  مع  باملشاركة 
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قبائل  iتلف  بني  معاهد�   X
Lبر

ملدينة

�باإلضافة 
� �ملؤ�خاW بني �ملهاجرين 
ميثاًقا   � �لرسو/  عقد   ،Tألنصا��
يربط بني كل سكا� �ملدينة، �ֲדذ� 
مع  ��ليهو0   Gلعر� �حتد  �مليثا& 
�ملسلمني k مو�طنة مدنية مشتركة. 
�شر¢ �لرسو/ � للعرG ��ليهو0 
كانو�  �ملسلمني  �جو0  قبل  8~م 
��آل�  بلدִדم،   k �ثنني  فريقني 
صا�T �لفر& ثالثÄ. �لذلك يتطلب 
�ألمر �8 يدخلو� مًعا k �تفا& يربط 
 Tالستقر�� للكل  �Ïقق  �جلميع، 
 �
 �لوصو/  مت   �Jً8خ�  .hلسال��

:yتفا& �كا� يقو/ ما معنا�
��ملؤمنني  �هللا  Tسو/  بني  عهد  هذ� 
به من جهة �بني كل �آلخرين (من 
سكا� �ملدينة) �لذين Tضو� بالدخو/ 

فيه.
ُتدفع  فدّيته  مهاجر  مسلم  ُقتل   �.
  
تقع  �عليهم  �ملهاجرين،  للمسلمني 
مسئولية فك 8سر�هم، �كذلك �ألمر 
k كل قبائل �ملسلمني k �ملدينة فيما 

 .pيتعلق بالدّيا� �فك �ألسر
يدعو   �8  Wلعد���  Jيث من  كل   
عدً��   Cسيعت ��لفوضى  للخصومة 
للجميع، �على �جلميع ��جب �لقتا/ 
ضدy حÚ �لو كا� قريب 8حدهم 

�8 �لدy، فال Ïميه ��لدy �ال قريبه. 

.� َقَتل مسلم كافًر� k معركة فإ� �
 ،hملسلمني ال ُيطالَبو� بانتقا� y8قربا�

�ال يساعد�� كافًر� ضد مسلم. 
�لليهو0 �لد�خلني k هذ� �مليثا& حق 
يكابد��  �ال  �ملسلمني،  من  �ملعونة 
عدّ�هم  ُيعا�  �ال  �لصعوبا�. 

ضدهم. 
�ال يقوh كافر بإيو�� 8ّ< مّكي، �ال 
يقوh �ر�سة �ال منع ممتلكا� 8هل 
 k 8ّ< جانب �
مكة، �ال ينحا� 

 .T8حر� 0ينهم  �للمسلمني   .T8حر�
�ما يتمتع به �ليهو0 من حقو& فهي 

ألتباعهم. 

عال�  k م �حلقO مو�طنو �ملدينة ليس
�حلرG بد�� Õ �8يز �لرسو/ .لك، 
�لكن .لك ال Õحف �ق فر0 �8 

يعاقب فر�0ً قد 8جرk h حقه. 
تكاليف  سيتحملو�  ��ليهو0 
�على  �تنظيمهم،  مؤسساִדم 
�ملسلمني حتمل ما Üّصهم، �لكنهم 
 Wيشتركو� كوحد  Gحلر� k حا/ 

��حدk W حتّمل �لتكاليف. 
ال  مقدًسا  eمًنا  حرًما  �ملدينة   Cُتعت�
�ملوّقعة  �ألطر��  من  حرمته  ُتنتهك 

على هذ� �مليثا&. 
مو�طن  �Ïميه   yJÕ غريب  �كل 
من 8هل هذ� �مليثا& سيعتC مو�طًنا، 
ُيدخلو�   �8 �ملدينة  ألهل  Ïق  �ال 
 �.

ليها �مرW8 لتصبح مو�طنة بد�� 
 y0ّفمر �نز�{   hخصا �كل  8هلها، 


� �هللا �
� �لرسو/. 
على  مّتفقو�  �مليثا&  هذ�  8طر�� 
�التفا&  Õو�  �ال  عدّ�هم  مقا�مة 
مع 8هل مكة �حلفائهم؛ .لك أل� 
8طر�� �مليثا& مّتفقو� على مقا�مة 

عد�هم �ملشتر@. 
 k مّتحدين  سيبقو�  �ملتعاهد�� 
ال  �لسو��،  على   hلسال��  Gحلر�

وُتعت� املدينة حرًما آمًنا 
مقدًسا ال ُتنتهك حرمته 
املوّقعة  األطراف  من 
امليثاق.  هذا  على 

قتا/ يقع بني �ملسلمني ��لكافرين. 

.� �8.< مسلم �ظلم بال سبب، �
من  ضد  �لقتا/  �ملسلمني  حق  فمن 
�عتَدp، �لو هاجم �لعدّ� �ملدينة فإ� 
�ليهو0 سيقاتلو� 
� جانب �ملسلمني 

 .Gيتحّملو� معهم نفقا� �حلر�
مع  �ملتحالفة  �ليهو0ية  ��لقبائل 
�لقبائل �ألخرk p �ملدينة Oم نفس 
0ينهم  �لليهو0  �ملسلمني،  حقو& 
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 hسال  k منهم  8حد  يدخل 
 �8 لطر�  يسمح  �ال  منفصل، 
يّتخذ طرًفا eخر k حرG خاصة 

به.   
كل من 0خل k �مليثا& ��Tتكب 
 Gُمَعرًَّضا لعقا له سيكو�  خرًقا 
�هللا، هو �لوكيل �هو ناصر �ملتقني 

.(hنظر �بن هشا�) مد نبّيه%�
مت  عجالة،   k �مليثا&  هو  هذ� 
�ل�  �لر��يا�  نتف  من  �عه 
سجلها �لتاTيخ، �هو يؤكد ��0 
شك �8 �ألسس �Oا0ية k تسوية 
�لّنز�عا� ��خلالفا� بني طو�ئف 
���قعية  8مينة  كانت  �ملدينة 

�عا0لة.
�مليثا&  خالفو�  �لذين  ��8لئك 
عليهم  تقع  عليه،  �خرجو� 
ترتب  �ما  �ملخالفا�  مسؤ�لية 

 �8 ãال�  �مليثا&  �8ضح  �قد  عليها. 
بتمّد�  فعًال  يتعامل  كا�   � �لرسو/ 
�ملدينة   Éمو�ط �يع  مع  �تعاطف 
�يتعامل  Ïترمهم  �كا�  �آلخرين، 
�لّنز�عا�  كانت  فإ.�   .Wكإخو معهم 
��لصر�عا� قد حدثت بعد .لك، فإ� 

�ملسؤ�لية تقع على �ليهو0.
�كما سبق �8 قلنا، مّر شهر�� �8 ثالثة 
قبل �8 ُيعّبئ 8هل مكة خططهم �ملعا0ية 
حني  �لفرصة  �جا�ִדم   ،hإلسال� ضد 
� سيد �أل�´  بن معا.  �صل سعد 
8بو   yeفر بالكعبة،  ليطو�  مكة   �

جهل فقا/ له: "8تتوقعو� �8 بإمكانكم 
بالكعبة  ��لطو��  مكة   �
 �ملجي� 
 &Tذ� �ملاO منني بعد �8 قّدمتم �حلمايةe
%مد  منع  تستطيع  8نك  8تظن  %مد؟ 

نقا.y؟ 8قسم باهللا �8 هذ� لن يكو�، �
ساملًا".  تعو0 ألهلك   �8 تستطيع  �لن 

فر0ّ سعد بن معا. � قائًال: "خذها 
مÉ كلمة، لو منعتمونا من �لطو�� 
 k بالبيت ��حلج، فلن جتد�� سالًما

 ."hلشا� �
�لطريق 
�لوليد   Âمر �لوقت،  هذ�  �حو/ 
8حد  �هو  شديًد�،  مرًضا   WJملغ� بن 
قد  ~ايته   �8 �توقع  مكة،  سا��0 
حانت. �كا� سا��0 مكة �آلخر�� 
 �8 �لوليد  يستطع   �� فر�شه.  حو/ 
فتعجب  يبكي،  فأخذ  نفسه  يتمالك 
�لساW0 �آلخر�� لبكائه، �سألوy عما 
يبكيه. فأجاG: "8تظنو� º8 8خشى 
بل   ،y8خشا ما  �ملو�  ليس  �ملو�؟ 
 �8� %مد  0ين  ينتشر   �8 8خشى 
يتبعه �لنا´ حÚ تبايعه مكة نفسها". 
8بو سفيا� 8~م  له  8قسم  �عند .لك 
سيقا�مو� هذ� با.لني ��T8حهم ضد 
�نتشاT هذ� �ألمر (�خلميس جز� ١).

                       

* اعَتِبر مبا ترى، واتعظ مبا تسمع، قبل أن تصير عبرَة الرائي وعظة السامع.

* الرومانسية هي أن ترى األشياء كما حتب أن تراها ال كما تراها بالفعل.

* قيل لفيلسوف إن فالنا يحكي عنك كل سوء، فقال: ال ضرر إنه رجل ال يفرق بني اخلير والشر فلو 

اهتدى إلى اخلير حلكاه.

j
ˆ
ÿ
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عد�0: �ا/ 8غز�/ (�ململكة �ملغربية)

* GTَُّ عاٍ� ملّاِ{ �لثََّنايا yُ�ْ�َTْ8 بَأعظِم �لرََّ��يا.
.WٍJ8َْحُرٍ� َيَس k Wٍَمْوِعَظٍة ُمنْيَر َّGTُ *

ين 8َْ�هى �8َْ�َهُر، �َعْيُن �ليقِني 8َْبَهى �8َْبَهُر.  * ِعْلُم �لدِّ
* GTَُّ �مرٍ� �8ليَتُه �يًال، فكا� باإلسَاWِ�َ لك Ôيال.

لكل مثل �اللة:   "َطاTَْ� َعَصاِف8Tَ Jُِسِه."
 J8سه عصافT 8< كأمنا كانت على Tللَمْذُعو Gُُيْضَر 

!. �Tعند سكونه، فلما ُ.ِعَر طا

ُتِجـْبـُه فــال  �لّســفيُه  َنطåـَق   �.

عــنـُه َفرَّجáـت  كـلَّمَتـُه  فــإ� 

قل �ال تقل:
قل : تعّرفُت 
ليه، �ال تقل: تعّرفُت عليه.

�نتهى، �ال  بالد�/ مبع¿   >C�8 ص Þقل: نفد ما
تقل: َنَفَذ بالذ�/.

   :�
من مآثر 
ألبر
ِيَن َيْخـَشـْوَ� �هللا. َشـاk Tْ�ِ 8مáِرَ@ �لذَّ
� Gعمر بن �خلطا Wحضر               

�لّسـكوُ� 
جـابتـه  ِمــْن   Jٌفـخـ
َيُمــو� َكَمـــًد�  خّلـيَتـُه   �
�

�بيا' nا معا.

�إلماh �لشافعي (ÔTه �هللا)
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 بسم 
هللا 
لرoن 
لرحيم
    

 �لسيد مدير حترير "«لة �لصحيفة" �ملغربية 
               �لسالh عليكم �ÔTة �هللا �بركاته، �بعد

Tقم٤٠،  �ألسبوعي  عد0ها   k  Wملوقر� «لتكم  نشر� 
كامال  ملفا   ٢٠٠٦ (حزير��)  يونيو  بتاTيخ٢٩/٢٣ 
لكم  نشكر   .
 
ننا � �ألÔدية،  �إلسالمية  �اعتنا  حو/ 
�هتمامكم، 
ال 8ننا �بعد �الطال{ على ما مت نشرy حو/ 
�اعتنا، فوجئنا ببعض �لنقا` ��ملفاهيم �ملنسوبة 
لينا �ل� 
ال متت لنا بأß0 صلة؛ كو~ا من �لتهم �ملغرضة �ل� لطاملا 
8شاعها �00Tها �ملغرضو�. �كنا نتوقع من «لتكم �لغر��، 
حفاظا على �ملصد�قية ��ملهنية �طر¢ �لر8< ��لر8< �آلخر، 
�ألÔدية  �إلسالمية  باجلماعة  �التصا/  على  تعمل   �8
 .Wمباشر منها  ��Teئها  �فكرها  معتقد�ִדا  على  ��الطال{ 

�هذ� ما نرحب به �0ما ß08 ��0 تر00.
 k ما جا�  �8  �
 �نتباهكم  8لفت   �8  Þ حو�¥� �بد�ية 
غال� �ملجلة من عنو�� مثJ حتت عنو��: "تنظيم 
سالمي 
مغر� سر< يدعي مؤسسوy �لنبوW �ال يعت��C �لرسو/ 
eخر �ألنبيا�!" 
منا كا� عنو�نا مث�J «افيا للحقيقة ��الفا 
�مللف كما هو عليه �آل�. �هو عنو�� ال  8يضا ملضمو� 
فاجلماعة   .Wملوقر� «لتكم  مثل  �لصيت  .�ئعة  مبجلة  يليق 
ليست  8~ا  �8ًال، كما  تنظيما  ليست  �ألÔدية  �إلسالمية 

سرية k �ملغرk �8 G 8< بلد من بلد�� �لعا�.
�ليس صعبا على 8< باحث �8 متتبع �8 يكتشف حقيقة 
�جلماعة �إلسالمية �ألÔدية �ملنتشرk W 8كثر من ١٨١ �0لة 
حÚ �آل�، Oا تاTيخ طويل k كثJ من هذy �لبلد�� يؤكد 
8~ا كانت �0ما عامل 8من �سالh ��ستقر�k T «تمعاִדا، 
�� تكن يوما 
ال خا0مة لإلسالh �لعظيم �لإلنسانية �عا�، 
�� تعمل سوp على 
Tسا� �لتفاهم ��النسجاh ��لتسامح 

"تنظيم إسـالمي مغر� سـري  
وال  النبـوة  مؤسسـوه  يدعـي 
يعت�ون الرسـول آخـر األنبياء"

نشر� «لة "�لصحيفة �ملغربية" k عد0ها �ألسبوعي Tقم ٤٠، بتاTيخ 
 Tتصد  Jكب عنو��  حتت  خاصا  ملفا   ٢٠٠٦ حزير��/يونيو   ٢٩/٢٣
غال� �ملجلة: "تنظيم 
سالمي مغر� سر<  يدعي مؤسسوy �لنبوW �ال 
يعت��C �لرسو/ eخر �ألنبيا�"، حيث تنا�/ هذ� �مللف �جلماعة �إلسالمية 
�جلماعة   �
 �مللف  تطر&  �قد   .Gملغر�  k �تو�جدها  �لعاملية  �ألÔدية 
ما  على   Jكب بشكل  فيه  �عتمد  حتليل   Æ بتقدمي  �جلو�نب  �تلف  من 
قدمه �ألستا.�� �لباحثا�: %مد ضريف، �مصطفى بوهند< كمصدTين 
للتعريف مباهية 0عوW �جلماعة، k حني غاG موقف �جلماعة k �ملجلة، 
ما هي k حقيقتها  �ل�  بسرية مصاT0ها  8~ا حتتفظ  �ملجلة  �0عا�  Tغم 
مع   É0ي فكر<   Tعلى صلة حو� كانو�  �لذين  �لباحثني  �لطلبة  8حد  
ال 
8صدقائه  8حد   �
 �ملوضو{  بتسريب   hفقا  Gباملغر �جلماعة  8فر�0  8حد 
�لصحفيني!...�قد قاh 8حد 8بنا� �جلماعة �ملغاTبة بتحرير Tسالة تعقيب 
�ملفاهيم  لبعض  �ملذكوt WTصوÓ بعض ما نشرته تصحيحا  �ملجلة   �

�ملنسوبة للجماعة على 8مل �8 تعيد نشرy  تبص�J للر8< �لعاh ممن تنقصهم 

معرفة ماهية �مقاصد �ألÔدية.  (
لتقوq)      �هذ� نص �لتعقيب:
 

تعقيب على :

�عد��: قسم �ملتابعة �إلعالمية باجلماعة

�لــصــحــافــة  	
شـــــا  �



٢١

اجمللد التاسع عشر، العدد اخلامس -   شعبان ورمضان ١٤٢٧ هـ - سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٦ م

»eÓ°SEG º«¶æJ
…ô°S »Hô¨e
 IƒÑædG √ƒ°ù°SDƒe »Yój
 ∫ƒ°SôdG ¿hÈà©j ’h

 AÉ«ÑfC’G ôNBG

 ?á``«¨jRÉeC’G ∞`∏e AGƒ``àMG ‘ ô`°ü≤dG í`‚ ∞`«cÜGõ`MCG AÉ`ªYRh á`ª¡dG ‹ÉY ÚH iô`L Ée π«°UÉØJ

ÉµjôeCG øe äGógÉ°ûeƒ∏◊ π«Ñf äÉaGÎYG

»µF’ ÉfCG
á«µFÓdGh
¿BGô≤dG ‘

ß«
ØM

 óª
fi

 :ô
°ûæ

dG 
ôjó

e
Oó

©d
G

40
-

23/
29

 ƒ
«f

ƒj
20

06
 :ø

ªã
dG 

-
10

 O
óY

 á
aÉ

ë
°ü

dG 
∞

∏e
 -

 º
g

GQ
O

21
¢U

 0
5

-
w

w
w

.a
ss

ah
if

a.
co

m

k %يطها �k �لعا� �8ع. 
�قد 8كد �لباحثا� �لكرميا� 
ضـريف  %مد  �لسـيد 
بوهند<  مصطفى  ��لسيد 
على هذy �حلقيقة كما هو 
��ضح. �هذy �لنتيجة ميكن 
�لتوصل 
ليها بسهولة بالغة 
�لبحث  من  قليل  �بشي� 

��لتقصي.
�بشي� قليل من �الستقر�� 
ميلك  ال  8يضا،  �ملنطقي 
بأ�  ُيسلِّم   �8 
ال  �لباحث 
�لناصع  �لتاTيخ  مرجع هذ� 
يرجع  
منا  �ملشر�  �ملسا� 
�جلماعة  معتقد��   �

�ألÔـدية  �إلسـالمية 
قيا0ִדا   �
 
ضافة  �فكرها 
�ملؤمنة  �لعظيمة  �لتاÜTية 
 Tألفكا�� �لعقائد  بتلك 
�تصو~ا  ترعاها  ��ل� 
حتتها.  �ألÔديني  �توحد 
لذلك فإنه من غJ �ملنطقي 
�8 ُينظر 
� �ألÔدية بعني 
�لريبة بعد كل هذ�؛ خاصة 

.� � يكن هنالك من 0ليل 
�الستنا0  ميكن  مؤشر   �8
خطر  من  �لتحذير   k 
ليه 
%تمل – ال قدT �هللا. �هذ� 
�ألستا.��  عليه  8كد  ما 

�لباحثا� 8يضا. 
طبيعة  فهم   hعد �لعل 
�إلسالمية  �جلماعة 
فهم   hعد� �ألÔدية، 
�تركيبها  بنيتها  �ختال� 
من  غJها  عن  �متيزها 
 Gألحز��� �جلماعا� 
�إلسالمية  ��لتنظيما� 
 TCي �ختال�   �
 
ضافة 
��خـتال�  تأسيسـها 
�لتباسا  خلق  8هد�فها، 

� تصنيفها  p08 تشويشا�
 Gكجماعة سياسية �8 حز
حينا �8 كفرقة صوفية حينا 

eخر.
 8ما �لصحيح فإننا لسنا من 
تلك؛  من  �ال  �لفئة   yهذ
�اعة  8ننا  ندعي  �ن  بل 
على   Jتس �ل�  �ملسلمني 
�ملسلمني  �اعة  ُخطى 
سيدنا  8نشأها  �ل�  �أل�� 
%مد � خامت �لنبيني �سيد 
�أل�لني ��آلخرين، �نعتقد 
�لعمل على  ��جبنا  �8 من 
نشر �لدين �إلسالمي �قيمه 
�لعا�   k �ِسْلمه  �لعظيمة 
�8ع، �على توحيد جهو0 
غايا�  لتحقيق  �ملسلمني 
�لدين �مقاصدy. لذ� فليس 

�جلماعة  كانت   �8 غريبا 
 Wئد�T �ألÔدية  �إلسالمية 
 hإلسال� k «اال� خدمة 
�قامت  �لُصعد،   Úعلى ش
عظيمة  
جنا���  بتحقيق 
 yفهذ 
نكاTها.  ميكن  ال 
من   /�8 كانت  �جلماعة 
بريطانيا   k مسجد�  8نشأ 
من  �لعشرينا�  ���ئل   k
�لقر� �ملاضي، كما كانت 
مسجد�  8نشأ  من   /�8
 Gحلر� قبل  برلني   k
من   /�8� �لثانية  �لعاملية 
من  كل   k مسجد�  8نشأ 

 ¦Tهامبو�  �Tفر�نكفو
�كانت   ،Gحلر� بعد 
 k مسجد�  8نشأ  من   /�8
كوبنهاجن   k� هولند�، 
عاصمة �لد�منر@، ��8/ من 
 ¦Cجوتن k 8نشأ مسجد�
8نشأ  من   /�8� بالسويد، 
مسجد� k �8سلو عاصمة 
8نشأ  من   /�8� �لنر�يج، 
مسجد� k ضو�حي قرطبة 
 Îمن خر� hبعد ٥٠٠ عا

�ملسلمني منها.
من   /�8 �جلماعة  �كانت 
ترجم معاº �لقر�e �لكرمي 

صوWT لغال� «لة "�لصحيفة �ملغربية" 
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عد0  �صل   Úح �لعاملية  �للغا�   �

 ٦٢ �
�لتر�جم لكامل �لقر�e �لكرمي 
لغة عاملية. كما نشر� �تا��T من 
 k نية ��حلديث �لشريفeآليا� �لقر�

8كثر من ١٠٠ لغة عاملية.
8نشأ�   �8 شر�  Oا  كا�  �قد 
 hعا 
سالمية  فضائية   Wقنا  /�8
�لدينية.  للشئو�  �صصة   ١٩٩٤
�لتاسع  �لقر�  ��8خر  منذ  قامت  �قد 
 k  ºلنصر��  Jللتبش بالتصد<  عشر 
 k له بالتصد<  قامت   Æ �من  �Oند 
�لعشرين.  �لقر�  بد�يا�  منذ  8فريقيا 
 ´Tملد�� من  �لعديد  بإنشا�  �قامت 

��ملستشفيا� k �لد�/ �إلفريقية.
�إلسالمية  فاجلماعة  حا/  8ية  �على 
8جناسا  عاملية حتو<  �ألÔدية �اعة 
�هي  �تلفة  �جنسيا�  �عرقيا� 
�Oا   ،Éعل T¥ي  بشكل   Wمنتشر
مر�كزها �إلسالمية �8نشطتها �لدينية 
�مؤسساִדا  ��الجتماعية  ��لثقافية 
�إلعالمية، �تعقد �جتماعاִדا �لسنوية 
مؤمتر�ִדا  Oا  �8يضا  �ملحلية،  �ملو¥ية 
سنة  كل  فيها   @Tيشا �ل�  �لعاملية 
�تلف  من  �ألÔديو�  �ملسلمو� 
�يلقو�  فيها  يتعاTفو�  �لعا�   /�0
�إلسالمية  �لدينية  �ملحاضر��  فيها 
�لدينية،  ��لقصائد  ��لر�حية  �لتربوية 
�يتد�Tسو� فيها مشاTيع تبليغ Tسالة 
 ،Gلشعو� 
� كل  �لسمحة   hإلسال�

 Wهذ� كله حتت ظل �خلالفة �لر�شد�
 .Wلنبو� Îعلى منها

فجماعتنا   Wلعقيد� حيث  من  8ما 
�اعة مسلمة، تسJ حسب �لشريعة 
��لسنة   Gلكتا� �حسب  �إلسالمية 
�لنبوية �لشريفة �سنة �خللفا� �لر�شدين 
 k ¡تلف  �ال  عنهم،  �هللا  Tضي 
�ألصو/ عن عموh 8هل �لسنة 
�اال. 
 hإلسال� بأTكا�  قائمة  �اعة  �هي 

 Jكث  Cع �ملبثوثة   hخلصو� 0عاية  من 
من �ملو�قع ��لكتب ��0 متحيص �8 

تدقيق..
8قو�/  من  بعضا  هنا  لكم  �نقتبس   
عقيدته  فيه  يشر¢  �جلماعة  مؤسس 
�عقيدW �جلماعة حيث يقو/ ما نصه: 
�لفر0  باهللا  نؤمن  مسلمو�،  
نا �ن "
�لصمد �ألحد، قائلني ال 
له 
ال هو، 
�Tسوله   �eلقر� �هللا   Gبكتا �نؤمن 
�نؤمن  �لنبيني،  خامت  %مد  سيدنا 
 ،Tلنا�� ��جلنة  �لبعث   hيو� باملالئكة 
�لقبلة،  �نستقبل   hنصو� �نصلي 
��رh ما حرh �هللا �Tسوله، ��ل ما 
8حل �هللا �Tسوله، �ال نزيد k �لشريعة 
�ال ننقص منها مثقا/ .WTّ، نقبل كل 
ما جا� به Tسو/ �هللا �.�
� فهمنا 
�8 � نفهم ِسرyَّ �� ندT@ حقيقته، 

نا بفضل �هللا من �ملؤمنني �ملوحدين �
�أل�/  �جلز�  �حلق،   Tنو) �ملسلمني." 

(٥Ó
بأ�  "�eمنت  نصه:  ما  8يضا  �يقو/ 
 �8� �ألنبيا�،  خامت   � %مد�  نبينا 
كتابنا �لقر�e �لكرمي �سيلة �الهتد��. 
ال ن� لنا نقتد< به 
ال �ملصطفى، �ال 
�ملهيمن  �لفرقا�  
ال  نتبعه  لنا   Gكتا
بأ�  �eمنت  �أل��.  �لصحف  على 
Tسولنا سيُد ُ�لد h0e �سيُد �ملرسلني، 
 �eبأ� �هللا ختم به �لنبيني، �بأ� �لقر�
من  �هللا  Tسو/  بعد   èفو% �ملجيد 

á«eÓ°SE’G áMÉ°ùdG ±ô©J ¿CG ô¶àæŸG øe
á˘∏˘Ñ˘˘≤ŸG Qƒ˘˘¡˘˘°ûdG ¿ƒ˘˘°†Z ‘ Üô˘˘¨ŸÉ˘˘H
≈∏Y ≥∏£j ójóL »eÓ°SEG º«¶æJ OÓ«e
¤EG áÑ°ùf ''ájóªMC’G áYÉª÷G'' º°SG ¬°ùØf
»˘à˘˘dG á˘˘jó˘˘ª˘˘MC’G á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘YÉ˘˘ª÷G
ájÉ¡f ‘ óæ¡dG ‘ ôeC’G ∫hCG ‘ â°ù°SCÉJ

 ¿ô˘≤˘˘dG19Gƒ˘YOG ø˘jò˘˘dG ó˘˘MCG π˘˘Ñ˘˘b ø˘˘e
QÉ°ûàf’G øe ÉYƒf ±ô©J ¿CG πÑb ,IƒÑædG
øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫ÓN øe ,⁄É©dG ÈY
¤EG ,¿Éà°ùcÉHh óæ¡dG øe á°UÉN ,Ghôa
,∑QÉ‰Gó˘˘dÉ˘˘c á˘˘«˘˘HhQhC’G ∫hó˘˘˘dG ¢†©˘˘˘H
ÖÑ˘°ùH π˘à˘≤˘∏˘d Gƒ˘°Vô˘©˘à˘˘j ¿CG ø˘˘e É˘˘aƒ˘˘N
ƒª∏°ùe ¬«∏Y Ée ∞dÉîJ »àdG º¡JGó≤à©e

  .º¡fGó∏H
¿CG ''áØ«ë°üdG''`d QOÉ°üŸG ¢†©H äOÉaCGh
¬˘fCÉ˘H ¬˘°ùØ˘f ∞˘°üj …ò˘dG ,º˘«˘¶˘æ˘à˘dG Gò˘˘g
á«Hô©dG ∫hódG πL ‘ π¨à°ûj ,»eÓ°SEG
‘ ¬˘dÉ˘¨˘à˘°TG ¿É˘c ¿EGh ,Üô˘¨ŸG É˘¡˘˘æ˘˘eh
AÉØÿG ‘ ¿B’G ó◊ ∫GõjÉe ÒNC’G Gòg
¬°ùØf Ωó≤jh .ø∏©dG ¤EG ó©H ô¡¶j ⁄h
≈æ©j ‘ƒ˘°U »˘eÓ˘°SEG º˘«˘¶˘æ˘J ¬˘fCG ≈˘∏˘Y
¢†aô˘jh ,OÉ˘°TQE’Gh ß˘˘Yƒ˘˘dGh á˘˘«˘˘HÎdÉ˘˘H
á˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘L »˘˘˘Hõ◊Gh »˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
»˘bÉ˘Ñ˘c º˘«˘¶˘æ˘J ¬˘fCG Gó˘˘cDƒ˘˘e ,Ó˘˘«˘˘°üØ˘˘Jh
á∏eÉ©dG iôNC’G á«eÓ°SE’G äÉ˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG

.Üô¨ŸÉH
,º˘«˘¶˘æ˘à˘˘dG Gò˘˘g ¿CG É˘˘fQOÉ˘˘°üe âaÉ˘˘°VCGh
á«eÓ°SEG áYÉªL ¬fCÉH ¬°ùØf ∞°üj …òdG
πª©j ,á«∏fi â°ù«dh á«ŸÉY ,ájójóŒ
õcôe øY ¿ÓYE’G •hô°T Å«¡J ≈∏Y ¿B’G
ió˘˘à˘˘æŸG'' º˘˘°SG π˘˘ª˘˘ë˘˘j ‘É˘˘≤˘˘K …ô˘˘˘µ˘˘˘a
,''Üô˘¨ŸÉ˘H …ó˘ª˘MC’G ô˘µ˘Ø˘∏˘d »˘˘eÓ˘˘°SE’G
¿ƒµj ¿CG º«¶æàdG Gòg ¬d OGQCG õcôe ƒgh
¿hDƒ°T ‘ åëÑJ á«eÓ°SEG ájôµa áÄ«g

.√ÉjÉ°†bh »eÓ°SE’G ôµØdG
±ô¶dG Gòg ‘ ióàæŸG Gòg øY ¿ÓYE’G
,Éª¡dhCG :ÚæKG øjÒ°ùØJ πªëj äGòdÉH
¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘°S ¬˘˘fCG ,É˘˘ª˘˘FGO É˘˘fQOÉ˘˘˘°üe Ö°ùM
¤EG º«¶˘æ˘à˘dG Gò˘¡˘d Qƒ˘Ñ˘Y Iô˘£˘æ˘b á˘HÉ˘ãÃ
ø˘e ´ƒ˘f ≥˘«˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘d »˘˘Hô˘˘¨ŸG ™˘˘ª˘˘àÛG
äÉ˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG ™˘e á˘ª˘˘MGõŸGh ¢ùaÉ˘˘æ˘˘à˘˘dG
á˘°UÉ˘N ,IOƒ˘LƒŸG iô˘NC’G á˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G

õ«cÎdG å«M øe É¡¡Ñ°ûJ »àdG ∂∏J ™e
.OÉ˘°TQE’Gh ß˘Yƒ˘dG ‘ äÉ˘˘«˘˘Mhô˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y
áHÉãÃ ¿ƒµ«°S ióàæŸG Gòg ¿CG Éª¡«fÉKh
≥˘˘aCG ‘ ,Oó˘˘L OGô˘˘aCG ÜÉ˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°S’ IGOCG
ájô°ùdG á∏Môe øe º¡∏ªY ‘ ¥Ó£f’G

.ø∏©dG á∏Môe ¤EG
á«dÉ◊G IOÉ«≤dG ¿CG ¤EG ÉfQOÉ°üe Ò°ûJh
∫É˘ª˘°ûH ó˘Lƒ˘J Üô˘¨ŸÉ˘˘H á˘˘bô˘˘Ø˘˘dG √ò˘˘¡˘˘d

¿CG ó©Ñà°ùŸG ÒZ øe ¿Éc ¿EGh ,OÓÑdG
¢†©˘H ‘ ø˘jOƒ˘Lƒ˘˘e É˘˘¡˘˘YÉ˘˘Ñ˘˘JCG ¿ƒ˘˘µ˘˘j
‘ á˘°UÉ˘˘Nh ,iô˘˘NC’G á˘˘«˘˘Hô˘˘¨ŸG ¿óŸG
Ö°ùë˘H á˘JhÉ˘Ø˘˘à˘˘e Ö°ùæ˘˘H iÈµ˘˘dG ¿óŸG
IOÉ«b OƒLh ¿Éµe øe ó©ÑdG hCG Üô≤dG
√òg óLGƒJ ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,º«¶æàdG Gòg
ójóŒ IƒYO'' É¡°ùØf Èà©J »àdG ,ábôØdG
ø˘˘˘eõ˘˘˘dG ‘ ΩÓ˘˘˘°SEÓ˘˘˘d ÊÉ˘˘˘˘HQ AÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘MEGh
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∞∏e
√ƒ°ù°SDƒe »Yój ójóL »eÓ°SEG º«¶æJ
»Ñf ôNBG ∫ƒ°SôdG ¿hÈà©j ’h  IƒÑædG

äGQƒ°üàdGh ∞bGƒŸGh äÉMhô£dG øe OóY Qƒ¡¶H É«dÉM Üô¨ŸÉH á«eÓ°SE’G áMÉ°ùdG õ«ªàJ

IPÉ°T hCG áÑjôZ ¢†©ÑdG ÉgÈà©j »àdG.iDhôdG OÉªàYÉH ™ª°ùf ÉæëÑ°UCG ,¥É«°ùdG Gòg ‘h

ó©àÑJ á«°û«°TOƒÑdG ájhGõdG âëÑ°UCGh ,¿É°ùME’Gh ∫ó©dG áYÉªL Ò«¨J ègÉæe ‘ ΩÓMC’Gh

™∏£àd ,á«°SÉ«°ùdG á°SQÉªŸG ƒëf ∫É≤àfG ⁄É©e º°SÎd ¢üdÉÿG ‘ƒ°üdG Égó©H øY èjQóàdÉH

ËôµdG ∫ƒ°SôdG ¿ƒµj ¿CG ¬°ù°SDƒe ≈Øf ,ójóL »eÓ°SEG º«¶æJ Qƒ∏ÑJ ∫ÉªàMG ó«ØJ QÉÑNCG Éæ«∏Y

Ú∏°SôŸG ôNBG.™«°SƒJ øe ¬YÉÑJCG øµªà«°S πgh ?Üô¨ŸÉH QÉ°ûàf’G º«¶æàdG Gò¡d Öàµj π¡a

?¬bÓ£fG πÑb äƒŸÉH Ωƒµfi º«¶æJ ¬fCG ΩCG ?º¡JôFGO

í«°ùª∏d ¢ùeÉÿG áØ«∏ÿG ¬fCG »Yój …òdG ,ájóªMC’G áYÉª÷G º«YR ,óªMCG Qhô°ùe GRÒe

بأTكا� �إلميا�، �ال   Wخلمس، �مقّر�
¡رÎ عن هذy �لقو�عد �ال حتيد عنها 
قيد شعرW. لذلك فإننا نستنكر مز�عم 
ما جا� k ملف �ملجلة من �8 لنا كتابا 
غJ �لقر�e �¥ه "تذكرW" نستقي منه 
تصوTنا �لتربو<! �نعتC �8 ما ُنسب 
لنا جز� ال يتجز8 من Ôلة �الفتر���� 
�مللف  8عد  من  �قتبسها  �ل�  �لكا.بة 

صوWT إلحدp صفحا� �ملقا/
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حتريف �ملحّرفني، �من خطأ �ملخطني، 
�ال ُينسخ، �ال يزيد، �ال ينقص بعد 
Tسو/ �هللا، �ال Üالفه 
Oاh �مللهمني 
 ،٥Î �لر�حانية  (�خلز�ئن  �لصا0قني" 

(٢١ Ó ،´�0فع �لوسا� Gكتا
جز�  8~ا   pتر فاألÔدية  �عليه   
لتر�ثها  ��متد�0  �إلسالمية  �ألمة  من 
�ألÔدية  يصف  من  8ما  �مسJִדا. 
بالزيغ ��لضال/؛ فليس tا� عليكم 
 k بينها  فيما  ¡تلف  �لِفر&   �8
فئة  من  هنا@  �ليس  �فر�{  8صو/ 
�خلال�   p8خر فئا�  �تناصبها  
ال 

� T0جة Tميها بالتكفJ ��لفسو&، 
��جلماعة �ألÔدية 8يضا � تشذ عن 

ال �8 ما مييزها هو 8~ا  ،Wلقاعد� yهذ
فئة   >8  Jتكف  hعد k Wتقف �حيد
 hإلسال� بأTكا�  يؤمن  شخص   �8
�باملناسبة  �إلميا�.  �T8كا�  �خلمس 
 �
 �مللف  نسبه  ما  نستهجن  فإننا 
�لفرقة  نفسها   Cتعت بأ~ا  �جلماعة 
ضا/  غJها  بينما   Wلوحيد� �ملسلمة 
�كافر! 8ما من حيث قولنا 8ننا �لفرقة 
 �8 Gمن با pلناجية فهذ� ليس سو�
بل  �جتها0  عن  تتأسس   � �ألÔدية 
 ºباT 
Oي  8مر  على  بنا�  تأسست 
�8يد  منذ  مؤسسها   �
 �هللا   y�8حا
من مائة سنة، k حني �8 غJها من 
يؤسس   � ��ملذ�هب  ��لطر&  �لفر& 
على مثل هذ� �إلعال�، 8ما عمن هو 

�لناجي عند �هللا فليس لنا �8 نقرT هذ� 
�حلق  هذ�  ميلك  من   yحد� �هللا  أل� 
على  يتوقف   Wلنجا� سبيل   �8 كما 
 �
 �ل�  �لصحيحة  �إلسالمية  �لعقائد 
�مسلكه  عقيدته   k �ملسلم  ֲדا   hلتز�
 �8 ֲדذ�  �عتقا0نا   Éيع �ال  جنا.  فقد 
ظاهريا  0عوتنا   �
 ينتمي  من  كل 
من  كل   �8 �ال  �جلنة  8هل  من  هو 
كا� خاTجها هو من 8هل �لناT! بل 
متعلقا�  8مر��  ¹ا   Wلنجا�� �إلميا� 
بقلب كل 
نسا� ��هللا حسيب على 

ميا�  فيما تكنه صد�Tهم من   y0عبا
8عما/  من  يسلكونه  ما   �8  ،pتقو�
ال  8ننا  بيقني  �نؤكد  شر،   �8  Jخ
�ال  غJنا  عن   hإلسال� صفة  ننفي 
0ين   hإلسال� بل  ألنفسنا   yتكر�
 ÂTأل�  k  y0لعبا  yتضاT� �لذ<  �هللا 
من  يعتنقه   ،Tحتكا�  �8 �صاية   ��0
يعتنقه �ÜرÎ منه من ÜرÎ منه ��0 

نقبل  ال  �ألسا´  هذ�  �على   ،yكر�

8بد� تكفJ 8< فرقة �8 مذهب �8 فر0 
 Jفمبد8 �لتكف .hلإلسال yيعلن �نتما�
��إلقصا� هو مبد8 �لتعصب �ملقيـت 
ال  �لذ<  �ملنغلقني  ��لتكفJيـني 
 hإلسال�  k عليه  0ليل  �ال  له  سند 
فاألÔدية  �ألصيل..�عليه  �ملحمد< 
ال  �لذ<  �حلنيف   hإلسال� هذ�  تنهج 
ترO pا من 
سالh 8صيل Tحيم ¥ح 
 Jبنفسها عن تكف  pتنأ غyJ، �هي 
�لنا´، أل� �لتكفJ ليس من 08بيا� 
 yبل هي ضحية من ضحايا �جلماعة 
تنفر0 بعقيدW � يقل ֲדا  Tغم 8~ا � 
غJها، ��ملتتبع �ملنصف �لد�T´ لفكر 
�ألÔدية ال ميلك 
ال Õ �8زh بذلك 
بكل ثقة. �لعل ما Ôل �لبعض على 
عد�� �تكفJ هذy �لدعوW �ملباTكة � 
عن   Tلغبا� نفضت  8~ا   pسو يكن 
طمست  قد  كانت  8صيلة   Wعقيد

أدبيات اجلماعة بل هي ضحية  التكف� ليس من  ألن 
بها  يقل   � بعقيدة  تنفرد   � أنها  رغم  ضحاياه  من 
األ�دية  لفكر  الدارس  املنصف  واملتتبع  غ�ها، 
ما �ل  ولعل  ثقة.  بكل  بذلك  أن �زم  إال  ميلك  ال 
املباركة  الدعوة  هذه  وتكف�  عداء  على  البعض 
عقيدة  عن  الغبار  نفضت  أنها  سوى  يكن   �
الزمن مرور  مع  معاملها  طمست  قد  كانت  أصيلة 
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يكن   �  �8 �لزمن،   Tمر� مع  معاملها 
�توضيحها  
جالئها  �قت  حا�  قد 
 k من قبل. فكا� �8 قدمتها �جلماعة
�لوقت �ملناسب 0فاعا عن �لدين �عن 
كر�مة خامت �لنبيني �. فكا� 0T فعل 
غJها من �لفر& �ممن تعو0 على فهم 
�إلسالh فهما تقليديا بالو�Tثة ��لعاطفة 

ال �8 يعتC ما جد0ته �ألÔدية كفر� 
�8 �ندقة �8 خر�جا عن �إلسالh! مما 
عمد بأئمة �لتكفJ ��إلقصا� باضطها0 
بعض   k حاصل  هو  كما  8فر�0ها 
�لبالT.. 0غم �8 ما نقو/ به ليس ِبَدعا 
بل مبسو` k كتب �لتر�� �السالمي 
�ينحصر  ��خللـف.  �لسـلف  من 
 k ملسلمني� عامة  �بني  بيننا  �خلال� 

8مرين Tئيسني:
 hعيسى بن مرمي عليه �لسال Wما �فاO�8
�لسما�،   k حياته   Wعقيد �بطال� 
�لذ< هو  �لنبيني  مفهوh خامت  �ثانيها 
8ما   .� %مد  لسيدنا  �أل¥ى  �للقب 
�ألموT �لثانوية �ألخرp فتتعلق مبسألة 
تنـزيهنا �لقر�e عن �لنسخ ��لنقصا�، 
�لذ<   ºلعد��� للجها0  �0حضنا 
��لذ<   hإلسال�  k �لبعض   yTيتصو
يTC به �لبعض 8عما/ �إلTهاG، �نفينا 
 ،GTملحا�  Jغ للمرتد  عقوبة  لوجو0 


مياننا بأ� ال 
كر�k y �لدين..�
 hعيسى عليه �لسال Wفا� Óصوt 8ما
�هللا  ÔTه  مالك   hإلما� مذهب  فهذ� 

�ملالكي  مذهبه   Gملغر� يعتمد  -�لذ< 
طاهر،  عالمة  �لشيخ   yكر. حيث   -
k كتابه (�اT �ألنو�T)، �هذ� مذهب 
�غJهم   hحز ��بن  �لر��<   hإلما�
�ألستا.  مثل  �ملتأخرين  �من   ،Jلكث�
�شيخ   Þلغز�� ��ألستا.   yعبد %مد 
�أل�هر �ألسبق %مو0 شلتو�، �سيد 
قطب، ��ألستا. �ألكC �لشيخ �ملر�غي، 

�غJهم.
8ما tصوÓ مفهوh خامت �لنبيني فإننا 
مؤسس  8قو�/  من  سبق  مما  �8ضحنا 
 yهذ  �8 �ألÔدية  �إلسالمية  �جلماعة 
�جلماعة تؤمن 
ميانا �Tسخا بأ� Tسو/ 
�هللا � هو خاَتُم �لنبيني. �قد 8كد على 
.لك مؤسس �جلماعة بنفسه كما سبق 
بني شر�`  من  
نه �ضع   Úبيانه، ح
يقّر   �8 �اعته   �
  hالنضما�� �لبيعة 
هو   � �هللا  Tسو/   �8 فيها  �لسالك 
غالبية  فإ�  �حلقيقة   k� �لنبيني.  خامت 
 hبقد� عمليا  تؤمن  �لعظمى  �ملسلمني 
ن� k �لزمن �ألخJ بعد �لرسو/ �؛ 

بسبب  �.لك   ،� �ملسيح  �هو 
تضافر �لر��يا� �لصحيحة من �حلديث 
�لزما�.  eخر   k نز�له  عن  �لشريف 
ظاهريا  يؤ0<  قد  �لنبأ  هذ�   �8 �مبا 
 hبعض �لتناقضا� ��لتحديا� 8ما �

 hقد� يؤكد  (كونه  �لتقليد<  �لفكر 
�إلسالمية  لألمة  
سر�ئيل   Éب من  ن� 
بعد �لن� � سو�ً� كا� سيبعث بعثة 
 �
 
ضافة  �لسما�،  من  سينـز/   �8
حيا  �لسابقني  �ألنبيا�  من  ن�  بقا� 
��فاW �لن� �، �كل ما يتبع .لك من 
 Wلعقيد� �لن� �تساند   hمقا 8موT متس 
�ملسيحية �لقائمة مبحا�لة �لتأكيد على 
�8 �إلسالh يعطي خصوصية للمسيح 
�لبشر  كل  على  له  �8فضلية   �
مؤسس   �8 
ال  ��ملرسلني)  ��ألنبيا� 
�هللا  من   hاOبإ  -  hقد قد  �جلماعة 
متس  ال   WTبصو �لبعثة   yهذ  - تعا� 
متس  �ال   � �لرسو/  خامتية   hمقا
مكانة �إلسالh ��لقر�e �لكرمي ��ألمة 
�إلسالمية، بل على �لعكس هي تؤكد 

يتضمن  النبيني  خامت  مبفهوم  اعتقادنا  فإن  هذا  وعلى 
أفضليته � املطلقة وكماله على كل األنبياء وكمال تشريعه 
الذي هو أفضل وآخر الشرائع الباقية والصاحلة إ� يوم 
القيامة، وكمال أمته الu هي خ� أمة أُخرجت للناس.
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%مد  لسيدنا  �لعليا  �ملكانة   yهذ على 
� �0ينه �8مته �كتابه. 

خامت   hمبفهو �عتقا0نا  فإ�  هذ�  �على 
�ملطلقة   � 8فضليته  يتضمن  �لنبيني 
�كما/  �ألنبيا�  كل  على  �كماله 
�eخر  8فضل  هو  �لذ<  تشريعه 
 hيو  �
 ��لصاحلة  �لباقية  �لشر�ئع 
�لقيامة، �كما/ 8مته �ل� هي خJ 8مة 
�لرسو/    �
 �حيث  للنا´.  8ُخرجت 
�هللا � eخر �ألنبيا� �لذين T8سلهم �هللا 
تعا�:  قا/  كما  للنا´  بشريعة  تعا� 
�8متمت  0ينكم  لكم  8كملت   hليو�﴿
 hإلسال� لكم  �Tضيت  نعم�  عليكم 
�لشريعة  �كو~ا   ،(٤:Wملائد�) 0ينا﴾ 
�ملوعوW0 باحلفظ كما قا/ تعا�: ﴿
نا 
حلافظو�﴾  له  
نا � �لذكر  نزلنا  �ن 
سيدنا  قا/  لذلك   ،(١٥ (�حلجر: 
Ô8د عليه �لسالh مؤسس �جلماعة ما 
 pتعريبه: "ليس حتت �لسما� �آل� سو
%مد   >8 ��حد  �Tسو/  ��حد  ن� 
�ملصطفى �، �لذ< هو 8على �8فضل 
�8كمل  8مت  �هو  �ألنبيا�،  �يع  من 
�ألنبيا�  خامت  �هو  �لرسل،  �يع  من 
�خJ �لنا´، �لذ< بفضل 
تباعه يفو� 
�إلنسا� باالتصا/ باهللا �ترتفع �حلجب 
 Tثاe تظهر  �لعاَلم  هذ�   k� �ملظلمة، 
�لنجاW �حلقيقية."  (�ل�Cهني �ألÔدية، 
 ٥٥٧  Ó  ١  Î �لر�حانية  �خلز�ئن 
�Oامش Tقم ٣). �على هذ� فال مكا� 

 pخر يأ· بشريعة 8خرe ال حاجة لن��
من عند �هللا تعا�، لذلك كا� Tسو/ 
�هللا � k �عتقا0نا ��عتقا0 �ملسلمني 8نه 
eخر �ألنبيا� �ملشّرعني، �ال يناk هذ� 
�العتقا0 �8 �ملسيح �ملوعو0 به ن� تابع 
للشريعة �إلسالمية �متبع لسنة Tسو/ 
�مقتديا   hلسال��  Wلصال� عليه  �هللا 
ֲדد< �لقر�e �لكرمي، �هذ� ما قا/ به 
كثJ من صلحا� �ألمة �سلفها، ��ن 
نعتقد كغJنا من �ملسلمني T �8سو/ 
 k� 8حا0يثه �لشريفة k هللا � قد 8ّكد�
 yعلى 8نه ال ن� بعد Wمناسبا� عديد
�على �8 �لرسالة قد �نقطعت �على �8 
 yدية هذÔقد �نتهت. �تفهم �أل Wلنبو�
�لشريفة k ضو� 8حا0يث  �ألحا0يث 
�ل�   �eلقر� eيا�  ضو�   k�  p8خر
تنص على �نقطا{ �لنبوW �ل� يتضمن 
تشريع  Üالف  تشريعا  فيها  �لوحي 
�لقرÜ �8 �eالف سنة �لرسو/ � .. 
هذ� �ملفهوh ليس بدعة �ليدW بل هذ� 
ما قاله �فهمه كثJ من صلحا� �ألمة 
 kلصو� قاله  ما  مثل  �8ليائها،   Tكبا�
 ºلشعر�� Gعبد �لوها hملعر�� �إلما�
k كتابه ( �ليو�قيت ��جلو�هر): "�علم 
%مد  بعد  مطلقا  ترتفع   �  Wلنبو�  �8
فقط."  �لتشريع   Wنبو �Tتفع  
منا �  ،�
 T�0  ٣٥Ó ٢Î ��جلو�هر  (�ليو�قيت 
 hعا  ��Jب ��لنشر،  للطباعة  �ملعرفة 

 (h١٩٠٠

 kلصو� �لشيخ  8يضا  به  قا/  ما  �هذ� 
�لرباº %يي �لدين �بن عر� k كتابه 
�لشهJ �لفتوحا� �ملكية، حيث قا/: 
بوجو0  �نقطعت  �ل�   Wلنبو� "فإ� 
�لتشريع،   Wمنا هي نبو
Tسو/ �هللا � 
ناسخا  يكو�  شر{  فال  مقامها،  ال 
لشرعه �، �ال يزيد k حكمه شرعا 
eخر. �هذ� مع¿ قوله � 
� �لرسالة 
��لنبوW قد �نقطعت، فال Tسو/ بعد< 
�ال ن�. 8< ال ن� بعد< يكو� على 
كا�   �.
 بل  شرعي،  Üالف  شر{ 
يكو� حتت حكم شريع�، �ال Tسو/ 
8< ال Tسو/ بعد< 
� 8حد من خلق 
هو  فهذ�  
ليه.  يدعوهم  بشر{  �هللا 
 "Wلنبو� hلذ< �نقطع �سّد بابه، ال مقا�
 ،١٥٩ Ó ٣ Î ،لفتوحا� �ملكية� )
�لباG �لثالث ��لسبعو� k معرفة عد0 
ما Ïصل من �ألسر�T للمشاهد، مكتبة 

 (hمبصر سنة ١٩٩٤ Wلقاهر�
بن  %مد   Jلشه�  kلصو� �يقو/ 
 éملتو� �لترمذ<  �حلكيم  �حلسن  علي 

سنة٣٠٨هـ:
يظّن  هذ�   Cخ عن  َعِمَي  �لذ<  "فإ� 
 yخرe 8نه  تأ�يله  �لنبيني  خامت   �8
علم   >8� هذ�؟   k منقبة فأ<ُّ  مبعثا. 
�َجلَهَلة."  �لُبْلِه  تأ�يل  هذ�  هذ�؟   k
 ،٣٤١Ó �أل�ليا�،  ختم   Gكتا)
لبنا�.١٩٦٥)،   ،��Jب �لنشر   T�0
 Jألخ� �لزمن  «د0   �8 �عتقا0نا   k�
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شخص  هو  ��ملسيح  باملهد<  �مللقب 
من  �فر0   � �هللا  لرسو/  تابع  ��حد 
 h8مة.. 8ما عن مقا J8مته �ل� هي خ
 y0عاها مؤسس هذ� �ل�  �لظلية   Wلنبو�
 yجلماعة منذ �8يد من قر� فليس معنا�
�نه ن� جديد �8 8نه 8تى بدين جديد، 
 �8 جديد،   G�8كتا جديد،  شر{   �8
 hملقا� هذ�  نفهم  بل  جديد..  تعليم 
 ºلربا� �لتجديد  مبع¿  �لنبو<  �لر�حي 
بفضل   � �ملصطفى   Wلنبو ��نعكا´ 
�قتد�ئه �لكامل ֲדديه �سنته، �على هذ� 
جد0  �جلماعة  مؤسس  Ô8د،  فسيدنا 
نفو´   k  hإلسال� تعاليم  من  بلي  ما 
معتقد��  من   yغشا ما  �مسح  �لنا´ 
�لته   y8ظهر� مدسوسة  �شو�ئب 
كا�  �ل�  ��لر�حية  �جلمالية  �حلقيقية 
�هللا  بأمر  �ملجد0ين  خامت  فهو  عليها. 
 y0تعا� � ن� ظلي 8يضا �ليس ما جد
�لشائع كاملجد0ين  من باG �الجتها0 
�لتقليديني �لذين جا��� عند 8T´ كل 
مائة سنة قبل «ي� حضرته عند ~اية 
�لقر� �لثالث عشر �بد�ية �لقر� �لر�بع 

. �8 �لذين بعثهم �هللا  ،Wعشر للهجر
�لسابقة كانو�  �لقر��   k قبله «د0ين 
حيث  من  ��إلصال¢  �ملهمة  %د�0< 
�ن  نعتقد  بينما  ��لعطا�.  �جلغر�فيا 
�سب 
عالنا� سيدنا Ô8د، مؤسس 
�جلماعة �8 جتديدy جتديد Tباº نبو< 
ففي  لذلك  �ملحمدية.  �لبشائر  �فق 

 Wنبو  �.� �ملجد0ين  خامت  8نه  �عتقا0نا 
êولية   Tطا
  k جتديد�ته  كو�  ظلية 
 ��Tبشا �مصد�&  �عامليته   hإلسال�
 yهذ  �8 ننسى  �ال  ��حلديث،   �eلقر�
�لدعوW �لتجديدية 8قيمت بإOاh ¥ا�< 
�ملنبثقة من  �لكماال�  Tباº من فيض 
تنضب  ال  �ل�  �ملحمدية   Wلنبو� عني 
فمؤسس  لذلك  تتوقف،  �ال  ما�ها 
من  نصيبه  على  حصل  �جلماعة   yهذ

فأ�لئك مع �لذين 8نعم �هللا عليهم من 
�لنبيني ��لصّديقني ��لشهد�� ��لصاحلني 
�َحُسَن �8لئك Tفيقا * .لك �لفضل من 
�هللا �كفى باهللا عليما﴾ (�لنسا�:٧٠-

�آلية   k �لنبيني  T0جة   Éتع �ال   (٧١
بعث 8نبيا� جد0 �8 نبوW كنبو�� 8نبيا� 
�ملستقلة،  �لطريقة  على  
سر�ئيل   Éب
 �eلقر� Oد<  تابعة  ظلية   Wنبو هي  بل 
¡الف  ال   ،Wلطاهر� �ملحمدية  ��لسنة 
حرفا ��حد� مما �k 0T �لقر�e �ملجيد، 

�8 تعاÂT كلمة قا/ ֲדا �لن� �. 
نقتبس  لبس   �8 فهم  �0فعا أل< سو� 
 hإلما� سيدنا  8قو�/  من  مقتبسا  لكم 
�0اللة  �مع¿  �لشأ�  هذ�   k �ملهد< 
يفهم  ال  �لذ<  �لظلية   Wلنبو� �صطال¢ 
منها 
ال مع¿ �ملتابعة ��ملخاطبة �إلOية، 

يقو/ حضرته � ما نصه:
�ال  نبينا،  بعد  �نقطعت  قد   Wلنبّو�"
 Jخ هو  �لذ<  �لفرقا�  بعد   Gكتا
بعد  شريعة  �ال  �لسابقة،  �لصحف 
 Äيُت نبّي �لشريعة �ملحمدية، بيد º8 ُسمِّ
على لسا� خJ �لCّية، �.لك 8مٌر ِظلٌِّي 
نفسي   pT8 �ما  �ملتابعة،  بركا�  من 
من  �جدُ�  ما  كل  ��جدُ�   ،ËJخ
هذy �لنفس �ملقّدسة. �ما ع¿ �هللا من 
نبو· 
ال كثرW �ملكاملة ��ملخاطبة، �لعنة 
�هللا على من 0�T8 فو& .لك، �8 َحِسَب 
نفسه شيئÄ، �8 8خرÎَ ُعُنَقُه من �لّربقة 
�لنبيني،  َخاَتُم  Tسولنا   �
� �لنبوية. 
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iƒ˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª÷G Qó˘˘˘˘°üJ
äÓÛGh óFGô÷G øe GOóY »eÓYE’G

:É¡æe ,IOó©àe äÉ¨∏H
á˘jô˘¡˘°T á˘«˘eÓ˘˘°SEG ''iƒ˘˘≤˘˘à˘˘dG'' á˘˘∏›-

.á«Hô©dG á¨∏dÉH
Qó˘˘°üJ á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SEG ''iô˘˘°ûÑ˘˘˘dG'' á˘˘˘∏›-
òæe »Hô©dG è«∏ÿÉH á˘«˘Hô˘©˘dG á˘¨˘∏˘dÉ˘H

.äÉ«æ«KÓãdG
 ''¿ÉjOC’G áfQÉ≤e'' á∏›-Review of

Religions.ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH
 ''á˘dÉ˘˘°Sô˘˘dG'' á˘˘∏›-Messageá¨∏dÉH

.á«°ùfôØdG
 á∏›-Der Islam.á«fÉŸC’G á¨∏dÉH

 á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏›-Sinar Islamá¨∏dÉH
.á«°ù«fhófE’G

 ''ΩÓ°SE’G'' IójôL-Al-Islamá¨∏dÉH

.ájóædƒÑdG
á˘¨˘∏˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘eƒ˘˘«˘˘dG ''π˘˘°†Ø˘˘dG'' Ió˘˘jô˘˘L

.ájOQC’G
á«ŸÉ©dG á«˘Yƒ˘Ñ˘°SC’G ''π˘°†Ø˘dG'' Ió˘jô˘L

.ájOQC’G á¨∏dÉH
á˘˘¨˘˘∏˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘Yƒ˘˘Ñ˘˘°SC’G ''Qó˘˘H'' Ió˘˘jô˘˘˘L

.ájOQC’G
≥∏£J ¿CG ájóªMC’G ábôØdG âYÉ£à°SG

 áæ°S1994É¡d á©HÉJ á«FÉ°†a IÉæb
…óªMC’G »eÓ°SE’G ¿ƒjõØ∏àdG ≈ª°ùJ

''MTAÉ˘¡›Gô˘H É˘¡˘dÓ˘N ø˘˘e Ωó˘˘≤˘˘J ''
¬∏c Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y á«aÉ≤ãdGh ájôµØdG
ÈcCG áÑWÉı ÉfÉª°V ,äÉ¨d ¿ÉªãHh
âYÉ£à°SGh .øjógÉ°ûŸG øe øµ‡ Qób
¥ƒØj Ée ¤EG É¡›GôH π°UƒJ äCG Ó©a

100.⁄É©dG ÈY ádhO�

á«fÉjOÉ≤dG ájóªMC’G áYÉª÷G äGQGó°UEG

á˘∏˘°UGƒ˘à˘e Iƒ˘Ñ˘æ˘dG AÉ˘YOG Iô˘gÉ˘X ∫Gõ˘J É˘̆e
¢†©H Ò°ûJ å«M ,ô°VÉ◊G âbƒdG ≈àM
ô¡X ÉgóMh ô°üe ‘ ¿CG ¤EG äÉ°SGQódG

 øe ÌcCG ‹GƒM ∑Éæg50GƒYOG É°üî°T
IƒÑædG.áHÉãÃ º¡fCG ¿hÈà©j A’Dƒg πch

º¡eƒb ‘ Gƒã©H º¡fCGh ,ô¶àæŸG …ó¡ŸG
ôµfCG øe º¡æe ô¡¶j ⁄h ,º¡«∏Y ∞«Øîà∏d
π˘H ,Ó˘«˘°üØ˘Jh á˘̆ ∏˘̆ª˘̆L ∫ƒ˘̆°Sô˘̆dG hCG ¿BGô˘̆≤˘̆dG
º˘̆g É˘̆gƒ˘̆©˘̆æ˘̆ ˘°U á˘̆ ˘dOCÉ˘̆ ˘H º˘̆ ˘gGhÉ˘̆ ˘YO GhQô˘̆ ˘H
πà≤dÉH âfÉc º¡°†©H ájÉ¡f øµd ,º¡°ùØfCG
ájÉ¡f âfÉc Éªc ,º¡YÉÑJCG ¢†©H ój ≈∏Y
ΩÉ˘̆µ˘̆MCÉ˘̆H ¿É˘̆Ñ˘̆ °†≤˘̆dG AGQh ô˘̆NB’G ¢†©˘̆Ñ˘̆dG

á«æé°S.
…ô°üe ,AÉ«ª«µdG ‘ QƒàcO ,áØ«∏N OÉ°TQ
É˘fhõ˘jQCG á˘j’h ‘ Iƒ˘˘Ñ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘YOG ,π˘˘°UC’G

 á˘æ˘°S á˘«˘µ˘˘jô˘˘eC’G1988ΩÓ˘˘YE’G ¬˘˘˘Ø˘˘˘°Uh ,
‘ ô˘¡˘¶˘j ó˘jó˘L á˘ª˘̆ ∏˘̆«˘̆ °ùe'' ¬˘̆fCÉ˘̆H ò˘̆Ä˘̆à˘̆bh
¬˘aQÉ˘˘©Ÿ π˘˘FÉ˘˘°Sô˘˘H å©˘˘Ñ˘˘j CGó˘˘H .''É˘˘µ˘˘jô˘˘eCG
Ωó≤jh ójó÷G ¬æjO ¤EG É¡«a ºgƒYój
óbh ,¬∏dG ∫ƒ°SQ ¬fCG ≈∏Y º¡«dEG ¬°ùØf
ÉÃ ¬˘̆Jƒ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘f ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y ∫ó˘̆ ˘à˘̆ ˘°ùj ¿CG ∫hÉ˘̆ ˘M

»àdG ∂∏J ¥ƒØJ äGõé©Ã òÄæ«M ¬Ø°Uh
 .≈°Sƒeh ≈°ù«Y äõ«e

πàb …òdG ,áØ«∏N OÉ°TQ ihÉYO RôHCG øeh
±ôW øe ¬JƒÑf ¿ÓYEG ó©H §≤a GQƒ¡°T
¢†aQ ≈∏Y Úª∏°ùŸG ¢†M ,¬YÉÑJCG óMCG
ÉÃ AÉØàc’Gh ájƒÑædG áæ°ùdG ‘ AÉL Ée
¿CGh ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¬fCG ócDƒjh ,¿BGô≤dG ‘ AÉL
»ÑædG ó©H π°SôdG OƒLh »Øæj ’ ¿BGô≤dG

AÉ«ÑfC’G OƒLh »Øæj É‰EGh ,óªfi.¬fCG Éªc
‘ â°ù«˘̆d ¿BGô˘̆≤˘̆dG Iõ˘̆é˘̆©˘̆e ¿CG ó˘̆cCG ÉŸÉ˘̆W

≈˘∏˘Y ¿ƒ˘ª˘∏˘°ùŸG ±QÉ˘©˘J É˘ª˘c ,¬˘̆à˘̆MÉ˘̆°üa
 ºbôdG ä’’O ‘ É‰EGh ,∂dP.19

∫Éæe ƒg πeÉµdG É¡ª°SGh ,∫Éæe áî«°ûdG
IƒÑædG âYOG ICGôeG ∫hCG »g ,´Éæe ó«Mh

 ô°üe ‘1990∂dP ôªà°SGh
¢ùª˘˘˘˘N ‹Gƒ˘˘˘˘˘M

äGƒæ°S
É¡dÓN âYÉ£à°SG ,á∏eÉc

º˘¡˘æ˘e ,¢UÉ˘î˘˘°TC’G äGô˘˘°ûY Ö£˘˘≤˘˘à˘˘°ùJ ¿CG
ÜÉ˘̆à˘̆ch ¿ƒ˘̆°Só˘̆æ˘̆¡˘̆eh ¿ƒ˘̆eÉfih AÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘WCG

ájô°üe äGQGRƒd ¿ƒeÉY.¿CG âªYR óbh
ƒ˘g É˘¡˘ª˘Y ¿CGh ,á˘HÉ˘ë˘°ü∏˘d ó˘é˘°ùe É˘¡˘à˘̆«˘̆H
IÓ°U øY ¬JÓ°U …õŒ É«Ñf ¿Éc ôNB’G
»bÉH èM øY ¬éM …õéjh ,¬YÉÑJCG πc
øY §≤°ùoJ ¬Hôd ¬JOÉÑ©a ,¬àYÉªL AÉ°†YCG

∞«∏µàdG áª¡e ¬YÉÑJCG.
Gò˘g ø˘Y ™˘°û«˘˘©˘˘°T ≈˘˘ª˘˘°ùŸG êô˘˘î˘˘j ⁄h
‘ IƒÑædG ôNB’G ƒg ≈YOG å«M ,¥É«°ùdG

 á˘æ˘°S ô˘°üÃ á˘jQó˘æ˘˘µ˘˘°SE’G1985,É‡h
⁄ ¬fCG √GƒYO ‘ ÜGô¨à°S’G ¤EG ƒYój
¿Éc πH ¬«a ÉãMÉH ’h øjó∏d É°SQGO øµj
¬àeób Ée Ö°ùM ,ô¡à°TG ,É«FÉ°ùf ÉÑ«ÑW
äÉ«∏ªY AGôLEÉ˘H ,ò˘Ä˘æ˘«˘M á˘aÉ˘ë˘°üdG
,¬˘JOÉ˘«˘Y ‘  á˘Yƒ˘æ˘ªŸG ¢VÉ˘˘¡˘˘LE’G
‘ ¬˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ô˘˘˘≤˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘j ¿CG π˘˘˘Ñ˘˘˘b
¬æjO ¤EG IƒYó∏d ô≤e ¤EG ájQóæµ°SE’G

ójó÷G.
øjôeCG ¤EG ™°û«©°T Iô¡°T Qó°üe ™Lôjh
AÉÑWC’G øe GƒfÉc ¬YÉÑJCG ¿CG ∫hC’G ,ÚæKG
QÉÑch Ú°Sóæ¡ŸGh äÉ©eÉ÷G IòJÉ°SCGh

∫É˘ª˘˘YC’G ∫É˘˘LQ.á˘˘HGô˘˘Z ¤EG ÊÉ˘˘˘ã˘˘˘dGh
É˘¡˘°SQÉÁ ¿É˘c »˘à˘dG á˘«˘æ˘jó˘dG ¢Sƒ˘≤˘£˘˘dG
,»°ùæ÷G Phò°ûdÉH áª°ùàŸGh ¬YÉÑJCG ≈∏Y

 ø˘˘e ¬˘˘YÉ˘˘Ñ˘˘˘JCG π˘˘ ŭÑ˘˘˘≤˘˘˘j ¿É˘˘˘c‘ Qƒ˘˘cò˘˘˘dG
‘ AÉ˘˘˘°ùæ˘˘˘dGh äGô˘˘˘e çÓ˘˘˘K º˘˘˘¡˘˘˘gGƒ˘˘˘˘aCG
≈∏Y ≥∏£j ¿Éch ,Iôe øjô°ûY ø¡gGƒaCG

''IôgÉ£dG ájóªÙG á∏Ñ≤dG'' ∂dP.
ƒ˘gh Iƒ˘˘Ñ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘YOG á˘˘Ø˘˘«˘˘∏˘˘N ¿É˘˘c ¿EGh
É˘°UÉ˘î˘°TCG ¿EÉ˘a ,É˘«˘∏˘Y IOÉ˘˘¡˘˘°ûd π˘˘eÉ˘˘M
ºg GƒYOG πbCG ‘É≤K iƒà°ùe øe øjôNBG
…òdG ,áÑ∏W ó«°S º¡æe ,IƒÑædG ¿hôNB’G

 iƒ°S ¬æjód Ö£≤à°ùj ¿CG ™£à°ùj ⁄17
Ó©dG ƒHCG óªfi ¥GRôdG óÑY º¡æeh ,GOôa
∫õfCG ób »MƒdG ¿CG ÈàYG •É«N ƒgh
¿CGh ,ô˘¶˘à˘æŸG …ó˘¡ŸG ƒ˘˘g ¬˘˘fCGh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y

AÉ«ÑfC’G ôNBG ¢ù«d óªfi »ÑædG.�

IƒÑædG ¿ƒYój ¿ƒ«eCGh ¿ƒØ≤ãeáYÉª÷G ¢ù°SDƒe (í«°ùŸG) óªMCG ΩÓZ GRÒŸG

(í«°ùª∏d ∫hC’G áØ«∏ÿG) »°Tô≤dG øjódG Qƒf

(í«°ùª∏d ÊÉãdG áØ«∏ÿG) óªMCG Oƒªfi øjódG Ò°ûH

(í«°ùª∏d ådÉãdG áØ«∏ÿG) øjódG ô°UÉf

(í«°ùª∏d ™HGôdG áØ«∏ÿG) óªMCG ôgÉW

áYÉª÷G ÉgQó°üJ »àdG ''iƒ≤àdG'' á∏› OGóYCG óMCG ±ÓZ

ºgƒYój ¬FÉH
ôbC’ áØ«∏

N OÉ°TQ 
É¡H å

©H »
àdG ád

É°Sôd
G

É«Ñf 
¬H ¿

ÉÁE’G ¤
EG É¡«
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هذy �لكماال� بCكة �لرسو/ �ألعظم 
%مد �ملصطفى.. �ليس مما يزعج 8< 
8حد�  �هللا  يرفع   �8 8بد�..  عاقل  مسلم 
من �ملسلمني 
� �لنبوW �لتابعة علما �8 
 Óبع منصوTلر�حانية �أل� ÎTملد�� yهذ
كالصاحلية  �لكرمي   �eلقر�  k عليها 
حيث   ،Wلنبو�� ��لصديقية   W0لشها��
��لرسو/  �هللا  يطع  تعا�: ﴿�من  قا/ 

صوWT إلحدp صفحا� �ملقا/
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عليه �نقطعت سلسلة �ملرسلني. فليس 
حقُّ 8حٍد �8 يدعي �لنبوW بعد Tسولنا 
�ما  �ملستقلة،  �لطريقة  على  �ملصطفى 
�هو  �ملكاملة،   Wكثر 
ال   yبعد بقي 
 Jخ متابعة   Jبغ ال  �إلتبا{  بشر` 
 hملقا� هذ�   Þ ما حصل  ���هللا  �لCية. 

تبا{ �ألشعة �ملصطفوية،  Tال من 8نو�

�ّ¥يُت نبيا من �هللا على طريق �ملجا� 
ههنا  ִדيج  فال  �حلقيقة.  �جه  على  ال 
Tَ8ُّبى   ºفإ �هللا �ال غT WJسوله،   WُJغ
حتت   yهذ �قدمي  �لنّ�،  جنا¢  حتت 
�خلز�ئن  (�الستفتا�،  �لنبوية."   hألقد��

(٦٨٨ Ó ٢٢ Î لر�حانية�

ننا نعتقد �8 مؤسس �جلماعة �إلسالمية  
�ألÔدية، م��J غالÔ8 hد، �لذp جا�  
من عند �هللا عند بد�ية �لقر� �لر�بع عشر 
�Oجر< بصفته مهديا �مسيحا %مديا 
�لكتاG ��حلديث، �  �سب نبو��� 
جديد  بدين  �ال  جديد  بشر{  يأِ� 
�إلسالمي  �لدين  لتجديد  جا�  
منا �

حيائه �ملسح ما غشاy من معتقد�� �
�لته   yTإلظها� مدسوسة  �شو�ئب 

�حلقيقية.
مصطفى  �لسيد  به  صر¢  ما  8ما   
�لتكوين   Wحد� Tئيس  بوهند<، 
��لبحث k مستقبل �أل0يا� ��ملذ�هب 
للمجلة  �ملتوسطي   Âباحلو �لدينية 
نظر�  عليه  يشكر  مما  Oو  معظمه،   k
��حلكمة   pبالتقو �ملتسمة  ملو�قفه 

��ملوضوعية، �نو0 �8 نوضح له نقطة 
 k  �0T� جلملة  تصحيحا  مهمة 
كالمه حينما �عتC �8 �جلماعة تعتمد 
�لدين �إلسالمي �سيلة لتبليغ 8فكاTها 
له �8 �جلماعة  كما تفهمها!، �نؤكد 
ال تتخذ �إلسالh �سيلة بل عقيدO Wا. 
%مد  �لسيد  تصريح   k جا�  ما  8ما 
قضايا   k �ملتخصص  �لباحث  ضريف 
�حلركا� �إلسالمية من %ا�لة تشبيهه 
�جلماعة �ألÔدية �إلسالمية بالبهائية �8 
8~ا 0يانة جديدO Wا طقوسها �خلاصة!! 
فهذ� �فتر�� �مغالطة كبWJ يلزمه عليها 
0ليل! �هذ� ما هو 
ال نقل �تر0يد مما 
قرy8 من مصاT0 �خلصوh �لكا.بني، �كنا 
نتم¿ 8ال يقع k هذ� �خلطأ �لفا¢0 ��8 
�ألصلي؛   Tملصد� من  بنفسه   pيتحر
�لذ< هو مو�قع �جلماعة �اللكتر�نية �8 
�التصا/ مبر�كزها ��سائلها �إلعالمية 
�مستفسر.  باحث  لكل  �ملفتوحة 
 �8 Õب  �ل�  �لعجيبة  �ملفاTقا�  �من 
تلفت �نتباهكم �8 �لبهائيني ال يدعو� 

بالشريعة  يتمسكو�  �ال   hباإلسال
8خرجو�  لكو~م  �لغر��،  �ملحمدية 
8نفسهم من حظWJ �إلسالh، بإعال~م 
 k �إلسالمية  �لشريعة  صالحية  �نتها� 
�لقر� h١٩ فانتحلو� Oم شريعة خاصة 
ֲדم يعت�C~ا ناسخة للشريعة �إلسالمية، 
 Gمقد´ يدعى "�لكتا Gم كتاO هم�
ينكر��  بأنفسهم  �هم  �ألقد´"، 
8~م  يؤكد��  بل   ،hلإلسال �نتما�هم 
لتوحيد  جا�  جديد  عاملي  0ين  8تبا{ 
�أل0يا�. فأين �ملماثلة ��ملشاֲדة بني ما 
تؤمن به �لديانة �لبهائية �بني ما تؤمن به 
�اعة مسلمة كاألÔدية يتمسك كل 
Ô8د< فيها بالشريعة �إلسالمية ��لسنة 
�ملحمدية �لعطرW �يعلنو� جها�T �على 

�ملأل بأ~م مسلمو�!
 yهذ من  �لغاية  لكم  نسر0   hخلتا�  k�
 Wحضر يقو/  �مقاصدها،  �جلماعة 
�ألÔدية  �إلسالمية  �جلماعة  مؤسس 
تأسيس   ��TCم حو/   hلسال� عليه 
تعريبه:  ما  �قيامها  �جلماعة   yهذ

جلملة  تصحيحا  مهمة  نقطة  له  نوضح  أن  ونود 
وردت � كالمه حينما اعت� أن اجلماعة تعتمد الدين 
ونؤكد  تفهمها!،  كما  أفكارها  لتبليغ  وسيلة  اإلسالمي 
له أن اجلماعة ال تتخذ اإلسالم وسيلة بل عقيدة bا. 
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يهد�  ال  �لبيعة   hنظا  �
"
من  �اعة  تكوين   �
 
ّال 
 yهذ تتر@  لكي  �ملتقني، 
�ملتقني  من  �ملتألفة  �جلماعة 
�حلسن.  تأثJها  �لدنيا  على 
�جتماعهم  يكو�  �لكي 
��لCكة   Jللخ  Wمدعا
 .hلعو�قب �حلسنة لإلسال��
أل��0  ُيسَتخَدمو�  �لكي 
 hلإلسال �لنبيلة  �خلدما� 

�اعهم على كلمة  بCكة 
يكونو�  ال  �لكي   .Wحد��
�tال�  كسا�  مسلمني 
مثل  �ال  منهم،   Wفائد ال 
هؤال� �جلّها/ �لذين 8حلقو� 
فا0حة   �T8ضر�  hباإلسال
�تشتُّتهم،  ُفرقتهم  بسبب 
�جلميَل  �جَهه  ��َصمو� 
�لفاسقِة.  تصرُّفاِتهم  بسبب 
�لغافلني  ا@  �لُنسَّ مثل  �ال 
8نفسهم  على  ��ملُْنَطِوين 
عن  شيئا  يعرفو�  ال  �لذين 
�ال   ،hإلسال� حاجاِ� 

خو�~م   Wمبؤ�سا يهَتمُّو� 
شيئا، �ال Õد�� k 8نفسهم 
 Jخل� إليصا/   ٍ́ Ôا  ß08
�لنا´. بل Õب عليهم   �

لألمة  متعاطفني  يكونو�   �8
حÚ يصبحو� مال.� للفقر��، 

�يظلو�  كاآلبا�،  �لليتامى 
جاهزين للتضحية k سبيل 
خدمة �إلسالh مثل �لعاشق 
 pTملشغو�، �يبذلو� قصا�
جهو0هم �8 تنتشر بركاُتهم 
�لدنيا  فــي  �لعميمُة 
�لطاهر  �لينبوُ{  �ينفجَر 
 y0ِعبا  Wِمؤ�سا� �هللا  حلبِّ 
يَتَمْركَز   Æ قلٍب،  كل  من 
 pيتر��� ��حٍد  مكا�   k
�لز�ِخِر.. �لبحِر  ِمثل 

ثقـــة  على   Éن
�
سو�  ما  هذ�  بأ� 
للذين  بالَضْبط  َيحُصل 
 Wملثابر��  Cبالص يترقبو� 
 yهذ  �
 �ْنضماِمهم  بعَد 
�جلماعة. أل� �هللا تعا� قد 
Ü �8 0�T8لق هذy �جلماعَة 
ًما لُيِظهر جالَله  Æ يهَبها تقدُّ
ينشر  لَكْي  قدTَته  �ُيِرَ< 
تعا�  �هللا  حَب  �لدنيا   k
 WَTلطها�� �لنصوَ¢  ��لتوبَة 
��ألمَن  �حلقيقيَة  ��حلسنَة 
�لبشر.   Wَمؤ�سا� ��لصال¢ 
ستكو�  �جلماعة   yفهذ
�اعته �ملختاWT �ل� سو� 
�خلاصِة  بر�حِه   Wَلقو� يهبها 
 ،WِTلقذ� Wُِيطهِّرهم من �حليا�
 �Jتغي  �ُيْحِدُ �سو� 

8نه  �كما  حياִדم.   k طيًبا
 k سبحانه �تعا� قد َ�عد
سو�  فإنه  �ملقدسة  8نباِئه 
تز0َِهُر،  Õعل هذy �جلماعَة 
من  8لوًفا  فيها  �ُيدِخل 
تعا� سو�  
نه  �لصلحا�. 
Oا  �يهب  بنفسه  َيْرِ�يها 
كثرَتها   َّ�8  Úح  Tال�0ها�
�بركَتها سو� تبد� غريبًة 
ينشر��  �سو�  لألعني. 
T8جاِ�  �يِع   �
 ضوَ�هم 
�ملصباِ¢  مثل   WِTملْعُمو�
�ملوضوِ{ k �ملكا� �ملرَتَفِع، 
َنُموَ.ًجا  �سـيكونـو� 
للCكا� �إلسالمية. 
نه عز 
لَألتباِ{  �جل سو� يهب 
�جلماعة،   yذO �لكاملني 
 pألخر� �لفئا�  على  غلبًة 
من  نوٍ{  كّل   k كلِّها 
يكو�  �لسو�  �لCكاِ�. 
 �
  ٌ́ 8نا �جلماعة   yهذ  k
سو�  �لذين  �لقيامة   hيو
 .Wُم �لقبوُ/ ��لنصرO يوَهب
 ُّGلر� �ُهللا   0�T8 ما  هذ� 

ملا  فّعا/   Tٌ0َلقا 
نه  �جلليُل. 
�له  كلها   Wُلقو� له  يريد. 
هللا  فاحلمد  كلها.   WُTلقد�
�8ال �eخًر� �ظاهر� �باطنا. 
 k موالنا  هو  له،  8سَلْمنا 
�ملو�  ِنْعَم   ،Wآلخر�� �لدنيا 

".Jنعم �لنص�
نذكر   �8 نو0   hخلتا�  k�
 k مبسوطة  عقائدنا   �8
�اللكتر�نية  �مو�قعنا  كتبنا 
�إلسـالمية  �مر�كـزنا 
على  ��لتعر�   W0لالستز�
�ل�  �إلسالمية  معتقد�تنا 
خشية  �لوال  ֲדا،  نؤمن 
تفصيًال،  ֲדا  ألتينا  �إلطالة 
باحث  كل  ننصح  لكننا 
 �8 �ألÔدية  عن  يكتب 
��لصد&  �حلقيقة   pيتحر
مر�جعها  من  يستقي   �8�
يكتبه  مما  ال  �08بياִדا 
�لكا.بو�..  �ملغرضو� 
�هللا  ��لسالh عليكم �ÔTة 

�بركاته.
     


ليكم مو�قع �جلماعة:�

                     
http://www.islamahmadiyya.net

http://www.alislam.org

    http://www.mta.tv
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قصـة  كانت 
 Wملثيـر� بولس 
�لتاTيخ   k هاما  حدثا 
فقد  شك.  بال   ºإلنسا�
�عما�  من   yJغ عن  �متا� 
فيه  �نتقل  بتاTيخ  �أل0يا� 
�لنقيض،   �
 �لنقيض  من 
 Æe hحتو/ من شخص «ر�
8تبا{  �ضطها0   k  `Tمتو
لذلك  
� Tسو/   ،"Gلر�"
�أل�/  �لرجل   �
�  Gلر�
�أل�حد  �ملؤسس  ��لزعيم 
�النتقا/  �لعل  للمسيحية. 
�لنقيض   �
 �لنقيض  من 
�لقصة   yهذ على  8ضفى 
�لذ<  �لسحر  من  نوعا 
�لبسطا�  من   �Jكث  Gجذ
k عصرy، ��لذين ظنو� 8~م 
قد ��8T حتقق معجزW عملية 
 �
 �لشرير   hملجر� حولت 
قديس �Tسو/ يستحق �8 
منا�{،   ��0 �لزعامة  يتبو8 
مما 0فعهم 
� قبو/ ما 0عا 


ليه.
�لقصة   yهذ 8لق  ��ستمر 
 Wلذ�كـر�  k �بريقـها 
يبد�،  ما  على  �ملسيحية 
�لطاملا O8مـت هذy �لقصة 

خيا/ �ملسيحيني. �كا� من 

فر���ִדا قصة "سانتا كلو�" 
�خليالية �ل� تتلخص k حتو/ 
لص يتسلل 
� �لبيو� من 
يتسلل  قديس   �
 �ملد�خن 
�لكن  8يضا  �ملد�خن  من 
�Oد�يا  لألطفا/  يتر@  لكي 

k ليلة عيد �مليال0!
�لقصة   yهذ O8مت  �قد 
�ملسيحيني  من   �Jكث 8يضا 
متوTطني  كانو�  �لذين 
�ل�   hآلثا�� �خلطايا   k
 Æ منها"  �ملسيح  "خلصهم 
 ��Tقر� 8فاقو�   �8 لبثو�  ما 
�كنيسة   Gلر� Üدمو�   �8
ليتـقدمو�   Æ  ،Gلـر�
 k  hرO� قمة   k �يصبحو� 
��لثقافية.  �لدينية  «تمعاִדم 
�كثJ من �لدعاW �ملسيحيني 

�جلد0 هم من هذy �لفئة.
قصة  �ظفت  فقد  �هكذ� 
��لفسا0   Æإل� بولس 
�ألسو0  ��لتاTيخ  ��لفسو& 
 �
 �حولـته  للشخص 
 Wمفيد يصبح ميز Jصيد كبT
ساعة  حتني  عندما  عظيمة 
�ֲדذ�  ��لتحو/.   Gالنقال�
�لرجل   h8ما يكو�  لن  فإنه 

بولس

بقلم األستاذ: متيم أبو دقة *

�0Tكاتب من �أل *

�بو�

��لز
قا��!

حتليليـة قـراءة 
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�لذ< قضى  �لطاهر   Èلصا�
�لتقوp ��لصال¢   k حياته
��لتر�جع  �لتقهقر   pسو
شخص   hليتقد �خللف   �

 hما� ليتسلم  "بولسي" 
�لقياW0! فقصة �لرجل �لتقي 
�لطاهر تصبح قصة باهتة ال 

ثاWT فيها �ال معجزW مقابل 
�لبولسي   Gالنقال� قصة 

 !Jلكب�
8بدعت  فقد   ،hعا �بشكل 
�ملسيحية �لبولسية k مسألة 
�حتويله  �لشر  توظيف 
تقدميه  يتم  لكي  �تغليفه 
 Jخل� 8نه  على  �تسويغه 
جرمية  حتولت  فقد  بعينه. 
على  �ملسيح  �غتيا/  %ا�لة 
�لذ<   ��حلد  �
 �لصليب 
لكي  �لدنيا   yتنتظر كانت 
�حتو/   !Æإل� من  تتخلص 
�ملجرمو� �لذين ��0�T8 قتله 
�ليهو0 
� «ر0 �سيلة  من 
�قتضت  
Oية  خطة  لتنفيذ 
لكي  �Üطئو�  Õرمو�   �8
 �8 ميكن  فكيف  تتحقق! 
كخاطئني؟  هؤال�  Ïسب 
�ليهو0<  بولس   0�T8 لقد 
من نظريته �8 ي�C �ليهو0 

من تلك �جلرمية �ل� كانت 
�حللقة �ألخWJ من جر�ئمهم 
�لكن  8نبيائهم،  �ق 
8فر��  قد  �لنظرية   yهذ
تكن   � 8~ا  يبد�  
فر���� 
 k شكلت .
 k حسبانه؛ 
 k �أل��  �للبنة  حقيقتها 
�ل�Cغما·  �لذTيعي  �لفكر 
�لغر�  �لعا�   k �ملنتشر 
 �8  Cيعت ��لذ<  �ملسيحي؛ 

�لغاية تTC �لوسيلة. 
 yهذ ظهـر�  �قد   
�إلفر���� مبكر� k سلو@ 
حيث  �ملسيحية؛  �ألمم 
�ألعما/  �ملسيحية  سوغت 
 pبدعو �لو�ضحة   Wلشرير�
عظيما  هدفا  ���Tها   �8
منشو�0. فقد غز� �ملسيحيو� 
�لعا� �~بو� �خل��J �.�و� 
��ستعبد�هم  �ألبريا� 
�ألصليني  �لسكا�  �8با��0 

k 8مريكا �8ستر�ليا. �كا� 
يسو¦   �8 طبيعيا  8مر� 
 yهذ ألنفسهم  �ملسيحيو� 
تعمل  8~ا  طاملا  �ألعما/ 
على 
عال� «د �لرG �لذ< 

هو «دهم. 
8ثرها  �لقصة   yذO  /�� �ما 
�قد  �ملسيحي.  �لفكر   k
 W0متعد  Tصو  k بر�� 
�لعل  حصرها.  يصعب 
�ألمريكي  �لرئيس  مثا/ 
�البن"   âبو  ÎTجو"
 yذO �لتجليا�  eخر  هو 
�ألصيلة.  �لبولسية   Wلفكر�
معاقر�  كا�  8نه  8علن  فقد 
�خلطايا   k متوTطا  للخمر 
�ملباTكة  �لليلة  جا��   Úح
�ل� حتو/ فيها ليصبح منفذ� 
فقد  �هكذ�   !Gلر�  W0�Tإل
 WJه �ألسو0 كذخÜTتا hقد
8صيل  بولسي  8نه  لتؤكد 

منفذ�  يصبح   �8 يستحق 
 .WTد�ã  Gلر�  W0�Tإل
هذ�  8شعل  فقد  �هكذ� 
�ل�   Gحلر��  ��Jن �لرئيس 
ُقتل فيها مئا� �آلال� من 
 Jألبريا�، �عمل على تدم�
كل فرÓ �لسالh بني �ألمم 

� جانب  yمن خال/ ��يا�
�لظلم، �ما ��/ يعمل على 
جديد  عاملي   hنظا حتقيق 
يعيد فيه صياغة �لعا� �فقا 
حلت  �ل�   Gلر�  W0�Tإل

فيه!
 yهذ  �8 �لعجيب  �من 
�ملنحرفة  �لبولسية   Wلفكر�
 Jخط بشكل  تسربت  قد 
8يضا  �إلسالمي  �لفكر   �

بلبا´  بولسيني  �8جنبت 
�لبولسيو�  �بد8  
سالمي. 
لكي   ��Cبال �ملسلمو� 
�لزعامة   âعر على  يتربعو� 

قد  املنحرفة  البولسية  الفكرة  هذه  أن  العجيب  ومن 
تسربت بشكل خط� إ� الفكر اإلسالمي أيضا وأجنبت 
املسلمون  البولسيون  وبدأ  إسالمي.  بلباس  بولسيني 
منازع. دون  الزعامة  عرش  على  ي�بعوا  لكي  بال�وز 



٣١

اجمللد التاسع عشر، العدد اخلامس -   شعبان ورمضان ١٤٢٧ هـ - سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٦ م

ما   �Jفكث منا�{.   ��0
8صبح يظهر 8شخاÓ كانو� 
بعيدين عن �لدين �متوTطني 
ليعلنو�   hآلثا�� �ملعاصي   k
توبتهم �من Æ يتربعو� على 
مقعد �لزعامة مستفيدين من 
.لـك �لتـاTيخ �مقدمينه 
على 8نه صك مصد�قيتهم. 
مؤخر�  كا�  هؤال�  �من 
مصعب  "8بو  �إلTها� 
�لزTقا�<" �لذ< كا� شابا 
 }Tشو�  k متسكعا  شرير� 

جر�مه  ´Tقا� مياTمدينة �لز
�لبسطا�  من  �ألبريا�  على 
��ملاWT، �فجأW جا�� �لليلة 
ليصبح  فيها  �نقلب  �ل� 
�عن   hإلسال� عن  �ملد�فع 
�حتولت  �ملظلومني.  قضايا 
�لساحة من شو�T{ �لزTقا� 

� �لعر�&  Æ �0 �8الTأل� �

�ملحتلة، �ل� �جد فيها بيئة 

جر�مه  ´Tمالئمة لكي ميا
غطا�  �حتت   .W0هو� بال 
فتنة  8شعل  �ملحتلني  قتا/ 
�لعر�قيو�   /�� ما  �0خلية 
8علن  فقد  بناTها.  يكتو�� 
"�لر�فضة"  على   Gحلر�
�T8سل �ملنحرفني من 8مثاله 

لكي يفجر�� 8نفسهم بينهم 
�يعجلو�  مساجدهم   k
�حلجيم!   �
 بإTسـاOم 
مماTسته   �
 باإلضافة  هذ� 
على  �لر��´  قطع  طقو´ 
بشكل  �لتلفا�  شاشا� 
منه  تقشعر  ¹جي  �حشي 

�ألبد��.
�� يقتصر ظهوT �لبولسيني 
�جلماعا�   k �ملسلمني 
بل  فحسب،  �إلTهابية 
 Wلدعا�  �
 .لك  جتا�� 
بعض  منهم  �لذين  �جلد0 
�لال·  ��لفنانا�  �لفنانني 
يرقصن   h8يا قبل  كن 
�يغنني �8 يظهر� سافر�� 
على  عاTيا�  كاسيـا� 
شاشا� �لتلفا�، k Æ ليلة 
ليقدمن  ينقلنب   Wحـد��
 pتذÏ كمثا/  8نفسهن 
على  �يتربعن  للنسـا�، 
نلنه  �لذ<  �لوعظ  مقعد 

باستحقا&! 
 k �حلقيقـية  �ملشكـلة 
�لنا´   �8 هو  �لبولسية 
�لتوبة  �بني  بينها  Üلطو� 
��جبهم  من   �8 �يظنو� 
�لشخص  هذ�  يشجعو�   �8

له  �يCهنو�   Gتا �لذ< 
 �
 لتقبله  مستعد��  8~م 
8~م  �مع  �حلد�0.  8قصى 
ينظر�� 
� �لتاTيخ �ألسو0 
يوظفو�  8~م  
ال  كنقيصة، 
ملصلحة  �لنقيصة   yهذ
حتوله   ��Cيعت� صاحبها 
عظيمة،   Wمعجز  Jخل�  �

فيسهل بعد .لك �8 يسلمو� 

�ملستويا�  على   W�Tلبا�
��لسياسية  ��لثقافية  �أل0بية 
�لذين  �ملعاقني؛  من  هم 
منهم   Jكث يكو�  ال  قد 
يستحقو� كل تلك �ملكانة 
�هكذ�  فيها.  �ضعو�  �ل� 
Tصيد�  �لنقائص  تصبح 
يرغب   �8 يوشك   Wميز�
تكو�   �8 منها  �لساملو� 

أو  ويغنني  يرقصن  أيام  قبل  كن 
يظهرن سافرات كاسيـات عاريات 
ليلة   �  � التلفاز،  شاشات  على 
أنفسهن  ليقدمن  ينقلنب  واحـدة 
كمثال �تذى للنسـاء، وي�بعن على 
مقعد الوعظ الذي نلنه باستحقاق! 

 k مبالغة  قيا0هم  هؤال� 
 ،Gملجاملة. �من نفس �لبا�
فقد كا� هذ� �حلّس �لطيب 
 k سببا  �لسذ�جة  حدِّ   �

 G8صحا من  عديد  تقبل 
�جلسـدية  �إلعاقـا� 
منجز�ִדم  �تضـخيـم 
�Tفعها 
� مستويا� قد ال 
 �8 عجب  �ال  تستحقها. 
�لشخصيا�  جند كث�J من 

على  Ïصلو�  كي  فيهم 
بعض ما ناله هؤال�! 

 W0على كل حا/، �بالعو�

� مسألة �لتوبة؛ فالبولسية 
أل�  مطلقا،  توبة  ليست 
تظهر  ال  �لتوبة  عالئم 

منا هي «ر0 � بتاتا،  فيها 
 T��0لأل خاTجي   Jتغي
 �  Óألشخا ��ألقنعة 
 ß08 نفوسهم  على  يطر8 
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 Æحقيقي. فبولس �آل Jتغي
بولس  نفسه  هو   hملجر�
ظهر  �لكنه  �لرسو/، 
بثوG �لقديس ليلبس على 
�لنصاpT 0ينهم �Üضعهم 
�ألبد   �
 �ليهو0<  للنفو. 
بعد  �لشر@   �
 �ÏوOم 
�لشرير   âبو� �إلميا�. 
نفسه  هو  للخمر  �ملعاقر 
 yشر  ´Tميا �آل�  �لكنه 
متستر� بلبا´ �ملصلح �لذ< 
يريد تغيJ نظاh �لعا� �يريد 
 "Tألشر��� "�لشر  %اTبة 
بكل  مكا�  كل   k
�لقضا�   k 8مال  �لوسائل 
عليهم �8 
خضاعهم لكي 
��لزTقا�<   .Jخل� يتحقق 
هو  �لزTقا�   k �ملتسكع 
قاطع  �لزTقا�<  نفس 
�لعر�&   k �لر��´ 
لقتل  �النتحاTيني  �مرسل 
مساجدهم   k �ألبريا� 
��لر�قصة  عبا�0ִדم.   T�0�
كانت  �ل�  �ملطربة   �8
لتسليهم  �لنا´  على  تطل 
هي  ��لغنا�  بالرقص 
عليهم  تطل  �ل�  نفسها 
ملو�   Gجا� �آل� 

�تÎC ال يقل عن تCجها 
 k �صلة   hتقد� �لسابق 
 hلوعظ بعدما كانت تقد�
 Jلغنا�! هو تغي� k صلة�
لألT��0 �تغيJ لنوعية �ملهن 

 .��Jيتغ � Óألشخا
�لذ<  �خلطر  تفا��  �مع 
كل  يوقـعه   �8 ميكـن 
بولسي من �لفئا� �لسابقة 
��ملجتمعا�،  �لنا´  على 
هو   Cألك� �خلطر   �8 
ال 
 .
 هم؛  8نـفسهم  على 
ال   Wنشو  k هؤال� يعيش 
يدTكو� معها ما Ïتاجو� 
نفوسهم.   k  yJتغي  �

�كث�J ما Üدعو� 8نفسهم 
بالظن 8~م قد تابو� حقيقة 
تتطلب  ال  �لتوبة   �8�
 Jلتغي� بعض   pسو منهم 
مظهرهم   k �لشكلي 

�هكـذ�  �مسلكـهم. 
�ل�   Âألمر�� تستشر< 
منهم  �تتمكن  قلوֲדم   k
على  تظهر   �8 تلبث  �ال 
�ـتلفة   Tبصو  ¢Tجلو��
~اية   k عليهم  �تقضي 

�ملطا�.
�حلقيقة  �لتوبة  8ما حـالة 
على  فلها عالئم ال ¡فى 
¡تلط   �8 ميكن  �ال  8حد 
8هم  فمن  بالبولسية. 
عالئمها �8 �لتائب يكو� 
تاÜTه  على  نا0ما  خجال 
به،  مفتخر�  ال  �ألسو0 
�من 8هم عالئمها هو �8 
مياال  �0ما  يكو�  �لتائب 
 yلالنقيا0 خلف من سبقو
خاشعا  منصتا  باإلميا� 
متو�ضعا. ��لتائب �حلقيقي 
 yJغ على  نفسه   hيقد ال 

 �Cمعت للزعامة  يسعى  �ال 
نفسه مستحقا Oا.

حالة   k �لتدقيق  مت  �لو 
�ملسـلمني  �لبولسـيني 
�لتأكد  ألمكن  بإنصا�، 
من 8~م ال ينحد��T من 
�حلقيقي  �إلسالمي  �لفكر 
بصلة.  له  ميتو�  �ال 
�فقا  �ملجد0   �8 فاملصلح 
للمعايJ �لر�سخة k �لفكر 
�إلسالمي �حلقيقي ¡تلف 
عن  جذTيا  �ختالفا  ¥اته 
 .hملزعو� �لبولسي  �ملصلح 

� 8هم ما ينبغي �8 يتصف 
 k �ملجد0   �8 �ملصلح  به 
يكو�   �8 هو   hإلسال�
 pمعر�فا باالستقامة ��لتقو
ينا0<   �8 قبل  ��لصال¢ 
بإنشا�   hيقو  �8  yبدعو�
 hإلسال�  hيقد� حركته. 

ولو مت التدقيق � حالة البولسـيني املسـلمني بإنصاف، ألمكن 
الفكر اإلسالمي احلقيقي وال  أنهم ال ينحدرون من  التأكد من 
الراسخة �  للمعاي�  أو اجملدد وفقا  له بصلة. فاملصلح  ميتون 
باالستقامة  معروفا  يكون  أن  هو  احلقيقي....  اإلسالمي  الفكر 
والتقوى والصالح قبل أن ينادي بدعواه أو يقوم بإنشاء حركته.
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�.لك  �الستقامة   yهذ
�ملصلح   Wحيا  k �لصال¢ 
كقرينة تؤ��T 0عو�y؛ �هي 
قرينة �ستقر�ئية منطقية من 
�لصعب �8 يشوֲדا �خلطأ؛ 
حيث 
نه 
� كا� قد نشأ 
��حلق  �الستقامـة  على 
 �8 جد�  �لصعب  فمن 
eخر   k �لشر   �
 يتحو/ 
كانت  �قد   .Wفجأ  yعمر
هذy �لقرينة من 8هم 0الئل 
قبل  �ألنبيا�   pصد& 0عو
 �eلقر�  Tبعثتهم، �قد 8شا
�لكرمي 
ليها؛ حيث 8مر �هللا 
تعا� نبيه � �8 يقدh هذ� 
صد&  على  كدليل  �ألمر 

0عو�y حيث قا/ تعا�:
﴿ُقْل َلْو َشاَ� �هللا َما َتَلْوُتُه 
َعَلْيُكْم َ�َال �Tَ0ْ8َُكْم ِبِه َفَقْد 
َقْبِلِه  لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًر� ِمْن 
(يونس:  َتْعِقُلوَ�﴾  8ََفَال 

(١٧
�لكرمي   �eلقر�  T8شا �قد 
قصة   k �حلقيقة   yهذ  �

�لذ<   hلسال� عليه   Èصا
بصدقه  معر�فا  كا� 
عند  �مرجو�  ��ستقامته 
�قد   ،y0عو� قبل  قومه 

عاتبوy قائلني:
﴿َقاُلو� َيا َصاِلُح َقْد ُكْنَت 
َهَذ�﴾  َقْبَل   � َمْرُجوًّ ِفيَنا 

(هو0 ٦٣)
�من �لعجيب 8يضا �8 ير0 
 Gلكتا� k ما يشابه .لك
�ملقد´ على لسا� �ملسيح 
�ليهو0   pحتد �لذ<  نفسه 
 �8 �حا�/  باستقامته 
�لقرينة،   yهذ Oم  يسو& 

حيث �T< عنه قوله:
َعَلى  ُتِني  ُيَبكِّ ِمْنُكْم  "َمْن 
8َُقوُ/  ُكْنُت  َفِإْ�  َخِطيٍَّة؟ 
�ْلَحقَّ َفِلَماَ.� َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَ� 

ِبي؟" (يوحنا ٨: ٤٦)
فإ�  حا/،  كل  �على 
�الستقامة ينبغي �8 تستمر 
.لك   Wحيا  WJمس  k
فال   .pلدعو� بعد  �ملصلح 
 hإلسال�  k للمصلح  بد 
 k�  y0عو�  k ينسجم  �8
مسلكه بالثو�بت �إلسالمية 
�لر�سخة من 8خال& �قيم 
 ÎرÜ ال  �يث  �شر�ئع 
كانت   yهذ� بتاتا؛  عنها 
�ملسلمني  �ملصلحني  حا/ 
جلأ  بينما   .hلد��� على 
 �
 �0ما  �لبولسيو� 

 �
� �لثو�بت  �خلر�Î عن 
ال  مستحدثة   T8مو �ت 
8صل Oا، �8 
� نقض تلك 
 �
�ألصو/ �د .�ִדا، �8 
 hلقيا�� �جلر�ئم   GتكاT�
لتCيرها  يائسة  مبحا�ال� 
مع  تنسجم  8~ا   pبدعو

تلك �ألصو/.
بد  فال  �لنهاية،   k�
للمسلمني �8 ينبذ�� �لنظرية 
 �8� فكرهم  من  �لبولسية 
من  �لبولسيني   �
 ينتبهو� 
�إلTهابيني 8مثا/ �لزTقا�< 
�جلد0   Wلدعا� بعض  �من 
قيا0هم.  يسلموهم  �8ال 
�على �ملسيحيني �8 يعلمو� 
�ل�  هي  بولس  نظرية   �8
��لزTقا�<   âبو 8نتجت 
ال  �للذين  �8مثاOما 
 k بعضهما  عن  Üتلفا� 
�ل�  �لنظرية  تلك  �جلوهر. 

نظرية  اقتالع  من  بد  فال  وهكذا 
يتخلص  لكي  جذورها  من  بولس 
 uال تبعاتها  من  أ¡ع  العا� 
تزال. وال  الويالت  العا�  أذاقت 

تظهر  
فر���ִדا  ��لت  ما 
�تنجب   W0متعد  Tبصو
��ال�طا`  �لشر  �عما� 
�جلانبني  �ألخالقي k كال 
 k ير �لشرCتعمل على ت�
 Jخل�  �
 �لوصو/  سبيل 
�ملطا�!  ~اية   k �ملنشو0 
8ما �إلسالh فهو بر<� من 
�لشر ��ألشر�T، �هو �لدين 
��لعد/  باحلق  يأمر  �لذ< 
�لظر��  كل   k  Jخل��
�هو  �ألحو�/.  كل   k�
�حلق  سينشر  �لذ<  �لدين 
�لعا�   k  hلسال�� ��لعد/ 
بعد �8 عا� فيه �لبولسيو� 
�لفسا0. �هكذ� فال بد من 
من  بولس  نظرية  �قتال{ 
يتخلص  لكي  جذ�Tها 
تبعاִדا �ل�  �لعا� �8ع من 
�ال  �لويال�  �لعا�  8.�قت 

تز�/.
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أل�يا. بني Lشكالية

ألسطو��!�
لعقل  

 
 yسو�  ��0 �إلنسا�  �نفر0 
بشيئني  �ملخلوقا�  من 
�لعقل  ¹ا  متال�مني، 
�فر�  �قد  ��لتكليف، 
 Cع  W0ملتعد� �لعا�  08يا� 
�لعصوT قبل �إلسالh �سيلة 
تتيح للنا´ فهما ال بأ´ به 
للعو�مل �ملجهولة k �لكو� 
�ملقدسة  �لكتب  خال/  من 
�تعاليم �ألنبيا�.. فعر� من 
مبد{  خالOا �جو0 خالق 
للكو� �كيفية بد� �خلليقة 
 yهذ كل  لكن   ،Wحليا��
 �  hإلسال� قبل  �لرساال� 
تكن مكتملة كو~ا جا�� 
مرتبطة  متهيدية  كمرحلة 
 @�T0إل�� �لعقلي   Tبالتطو

�ملحد�0 �لذ< بلغه �إلنسا� 

Tهاصا  �كانت  حينئذ، 
 hإلسال� Tسالة  ملجي� 
�شريعته �لكاملة �لناضجة؛ 
هي  �ل�  �لرسالة  تلك 
من  �T8فع  ��8ل  8كمل 
 W0ملحد�� �لقياسا�  كل 
منتهى  فكانت  �لسابقة، 
�حلقيقة ��ملعرفة �ل� ¡اطب 
�تر�<  ��لر�¢  �لعقل 
��مللهوفني  �لباحثني  غليل 
فكا�  سو��.  حد  على 
�كتما/  يصاحب   �8 لز�ما 
�ملا0<  �جلسد<   Tلتطو�
�Tحانيا   �Tتطو لإلنسا� 
%مد  سيدنا  ببعثة  �.لك 
�ملصطفى � �من �لطبيعي 
�لسما�ية  Tسالته  تتميز   �8
 k �لشأ�  Tفيع   Gبأسلو
 Tملتطو� �إلنسا�  �اطبة 

للعقل   Þيو �لذ<  �لناضج 
eليا�   k  pCك مساحة 
�لتفكJ ��لتحليل ��لتمييز، 
�لكرمي   �eلقر�  yنو لذلك 
 k ��لتدبر  �لتفكر  بأ¹ية 

بد�عا� �خلالق k نو�ميس 
به  َمنَّ  ما   k� �لطبيعة 
نفحا�  من  �إلنسا�  على 
 @Tيد  �8 له  تتيح  �Tحية 
�لتعاليم   ��T� من  �ملقاصد 
�يستوعب  ��لتشريعا� 
 @Tيد� �عظمتها  عمقها 
 ÂTتعا ال  8نه  خالOا  من 
�لكونية �بني  بني سنن �هللا 
هي  �ل�  �لر�حية  سننه 
فعال  يؤكد  �هذ�  �لوحي، 
 >8 �هللا  قو/   ÂTتعا  hعد
هو  �لذ<  فعله  مع  �حيه، 

خلقه.    
�لكرمي   �eلقر�  T8شا لقد   

eيا�   k �جلانب  هذ�   �

كثWJ منها قوله تعا�:      

﴿�لَِّذ< َخَلَق َسْبَع َسَمَو�ٍ� 
َخْلِق  ِفي   pَتَر َما  ِطَباًقا 
�لرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُ�ٍ� َفاTِْجِع 
 *Tِمْن ُفُطو pْلَبَصَر َهْل َتَر�
َكرََّتْيِن  �ْلَبَصَر  �Tِْجِع  ُثمَّ 
َخاِسًئا  �ْلَبَصُر  
ِلَْيَك  َيْنَقِلْب 
(�مللك:٤-  ﴾Jٌَحِس َ�ُهَو 

        (٥
��لسؤ�/ �لذp يطر¢ نفسه 
k هذ� �ملقاh.. ُترp ما هو  
كثيـًر�  قا0  �لذ<  �لسبب 
 �
 �أل0يا�  8هل  من 
�العتقا0 بأ� �لدين يتخطى 

�لعقل ��ملنطق ��لسنن؟ 
�هل ميكن �8 تكو� �أل0يا� 
k 8صوOا بعيدW عن �اطبة 
�لعقل �لبشر< �.لك لسو� 
 k  Jتقص�  @�T0
� فهم 
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فلسفة  مقاصـد  معرفة 
�ألنبيا�؟!  �Tساال�  �لدين 
�لسما�ية  �لرساال�  �هل 
�خلر�فة   Gبا فتح  من   /�8
مصر�عيها  على   Jألساط��
يزعم  كما  �إلنسا�   Éلب
هذ�   �8  h8 �مللحد��؟ 
يعو0 
� تر�كما� تاÜTية 
�يلة  نسجته  مبا  �تر�ثية 
�لنا´ �تو�Tثته عC �ألجيا/ 
متشابك  عميق  تد�خل   k
 h8 ،/بني �ملعقو/ ��لالمعقو
�ملجا�ية  �للغة   @�T0
  hلعد
��لر�حية ��لتشبيهية للنص 
 �
  p08  Þبالتا� �ملقد´! 
�ملقدسة   Óلنصو� تأثر 
طابع  عليه  يغلب   Jبتفس
�8 ما ميكن تسميته  �خليا/ 

لـيكم � �لالمنـطق!.. 
�ملثا/  سبيل  على  منو.جا� 

ال �حلصر: 
           


ملنطق  بني   tنصو

لالمنطق؟           �

حتد� مÚ عن قصة �ملجو´ 
عند  للمسيح  جا���  �لذين 
فقا/  له  �سجد��  �ال0ته 
 �.
�"  :[٩-١٠  :٢/Úم]
 y�8T �8 لنجم، �لذ< سبق�

 Úح يتقدمهم  �لشر&،   k
�ملكا�  فو&  �توّقف  جا� 
فيه!.  �لص�  كا�  �لذ< 
فرحو�  �لنجم   ��8T فلما 
 ."!..Ëجد عظيما  فرحا 
جنم   Jيش  �8 ُيعقل  هل 
8ضعا�  حجمه  يبلغ 
�لشمس  كوكب  حجم 
مكا�   �
 �ملر��  بباليني 
شخص!   W0ال� موضع 
�خليا/  على  يد/  �هذ� 
 k  >Tألسطو� ��لوجد�� 
�الجنيلي  �لنص  هذ�  كتبة 
8~م حينها  �لو�ضح  من   .

� يكونو� على علم كا� 

�جم �طبيعة �لنجم!!

طA ميشي على ��بع؟! 
�ملاشي   Jلط� 0بيب  "�كل 
 yمكر� !فهو  T8بع  على 
�لال�ين  (سفر  لكم" 
عد٢٠0)   :١١ 8صحا¢ 
هنا@  يكو�   �8 يعقل  هل 

طيوT متشي على T8بع؟ 
            

�هي �سطو�� عقائدية؟      
�8ليس هذ� ما �صطلح عليه 
��ل�   WTباألسطو �لباحثو� 
يعرفو~ا 8~ا %ا�لة �إلنسا� 

�مفر�0ته  �لكو�   Jتفس  k
نفسه  �Tبط  قوليا   �Jتفس
 �8  ��Cعت� حيث  به! 
�ل�  �لعقائدية   WTألسطو�
من   Jكث  k eثاTها  توجد 
  ،Gلكتابا� �لدينية للشعو�
 W0متعد Tا صوO كا� �
�
 k �جتتمع  تشتر@  8~ا  
ال 
�لعلمية  �حلقيقة  عن  بعدها 
حيث  �لطبيعية  ��لسنن 
 WT8ضفت على �إلنسا� قد
للطبيعة،  �الفة  خاTقة 
معجز��  
ليـه  �نسبت 
خاTقة للسنن غJ �ملألوفة بل 
8ضافت  بأ�  �حلا/  ��صل 
 >Tالعتـبا� �ملقد´  للرمز 
من  �لعا��0   &Tخو� طابع 
�لتجسد   �8 للموتى  
حيا� 
 �
 �لصعو0   �8 ��8خللو0 
�ÿ! كما حصل  �لسما�.. 
مع �لديانة �لبو.ية مع بو.�، 
�لن�  حالة   k ��ليهو0ية 
حالة   k ��ملسيحية  
يليا، 
يسو{ �ملسيح �لدp بعض 
�ل�  �إلسالمية  �لطو�ئف 
�ملهد<   hإلما� بغيبة  تؤمن 
 h�8 �ملسيح ��العتقا0 �ملزعو
 Wعن حياִדما منذ �8منة بعيد

           !hليو� �


8شاT مؤلف كتاG �ملسيحية 
Tحلة من �حلقيقة 
� �خليا/ 
Ô8د  طاهر  مر��   Wحضر
ÔTه �هللا، 
� هذ� �لنـزعة 
من   Jكث  pلد  W0ملوجو�

8تبا{ �ملعتقد�� فيقو/:
 Éيخ �لديTما 8ُخذ �لتا �.
�"
بشكل جا0، فإ� �ملر� ليجد 
�ألمثلة  من   WJكب 8عد��0ً 
بأ�  �لقائلة  ��لر��يا� 
مؤسسي �أل0يا� T �8جا/ 
قد صعد��  �آلخرين  �لدين 
بأجسا0هم.  �لسما�   �

 ،� جدًّ  WJكث �ملز�عم   yهذ
��سع،  بشكل   Wمنتشر�
�يث تبد� 8~ا نزعة عاملية 
�ختال&   �
 بالنا´  تدفع 
كي  �لقصص،   yهذ مثل 
قا0ִדم  شأ�  من  يرفعو� 
�لدينيني �Õعلو� منهم بشًر� 
هو  ��لسؤ�/  خاTقـني. 
 yكيف ميكننا �8 نرفض هذ
هي  �ل�  �ملنقولة  �لر��يا� 
مقبولة �معتقٌد ֲדا Tمبا من 
�لعا�   k ´لنا� ِقبل باليني 

�ليوh؟" 
 �يTC �لباحثو� �جو0 هذ� 
 Wكظاهر  >Tألسطو� �لبعد 
من   Jكث  pلد مشتركة 
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�لشعوG �تشاֲדها Tغم ما 
مسافا�  من  بينهم  يفصل 
متاثل   �
 ��ملكا�  �لزما� 
عند  �ألساسية   Tألفكا�
��ملعتقد��   Gلشعو�  yهذ
 Âعر  k �سيلتهم   �
�

ضفا� � بعينها  شخصيا� 
�قائع   �
� عليها   &Tخلو��
 k طريقتهم   �
� متشاֲדة 

قصا�   �

Õا0 تفسO Jا. 
 k ��ملنطق  �لعقل  عامل 
�لدين يعو0 به 
� �خلر�فة، 
هي  �آللية   yهذ  �8 علما 
�لبشر  بني  �ملشتر@  �لقاسم 
معتقد��   Wلعد �حلاملني 
�حلق   �
 للوصو/  �تلفة 
�خلطأ،  من   Gلصو�� �تبني 
لذ� على �لنا´ �8 يستفيد�� 
��لعقل   Jلتفك� eليا�  من 
�ملفاهيم  �مر�جعة  ��لتدبر، 
�آلبا�  عن  �ملتو�Tثة  �لدينية 
 W0عا
� �لتفحص،  بعني 
�لدينية   Óلنصو�  Wقر��
 ��Jبالتفس �لتسليم   hعد�
على  حكما  �جعلـها 
 �.
 هذ�  �ملقد´،  �لنص 
بسالمة  جدال  سلمنا 
�لنص تاÜTيا من يد �لعبث 

��حلشو!        

يو�جه   Jكب حتد  
نه 
من  �ملنغلقني  �لتقليديني 
 h�8 يثبتو� عد k كل 0ين
 �8 �ملقدسة  كتبهم   ÂTتعا
نو�ميس  مع  Oا  تفس�Jִדم 
�سنن �هللا ��حلقائق �لعلمية 
�لقطعية �لثابتة. 
~ا مر�جعة 
 Wجر�  �
  Îحتتا صعبة 
تكو�  �قد  �قوية   WJكب
صا0مة للبعض ممن � يقف 

..Tعلى حقائق �ألمو

معجز� �X -ية ضمن 
لسنن 

لطبيعية؟ 

 �
� مثال  فاملعجز��   
كما   W0للعا خرقا  كانت 
8~ا  
ال  �لنا´  يظنها 
جتا���   WTبالضر� ليست 
قد  فهي  �لطبيعية،  للسنن 
لألقدمني   Wمعجز تكو� 
معرفتهم   hلعد k عصرهم 
 yTمن سنن �هللا �8سر� Jبكث
k �لطبيعة.. فآيا� �ألنبيا� 
تكن   � خاTقة  تبد�  �ل� 
معرفة   pسو حقيقتها   k
 @Tملد�� تتجا��  متقدمة 
لعصر  �لبد�ئية   �Tملعا��
8هل  
حاطة   hلعد معني، 
�أل�منة بشكل كامل  تلك 

�لطبيعة   hبعلـو �صحيح 
كا�   Þبالتا� �فيزيائيتها.. 
�لنا´  عليه  �صطلح  ما 
جتا���  يكن   � باملعجز�� 
�خرقا للطبيعة بل k نطا& 
سنن �هللا.. 
� نظرW �إلنسا� 
يُلفها �خليا/ عند   Wللمعجز
تنا�/ �لنصوÓ �لدينية عند 
قر��ته   k �8يضا   Jلتفس�
باملالحـظة  ��جلدير  Oا.. 
يشر   � �لكرمي   �eلقر�  �8
بل   ،Wملعجز� لفظة   �
8بد� 
�ستخدh لفظ �آليا� �هذ� 
�الصطال¢ Üتلف عن 0اللة 
 Gلكتا�  �
  .Wملعجز� لفظ 
�لذ< يضم �8يد من ٧٥٠ 
eية   ٢٥٠ مقابل   k eية 
�ملؤمنـني  حتث  تشريعية 
على �T0سة �لطبيعة، �على 
�خللق،  ملكو�   k �لتفكر 
��ستخد�h �لعقل �ستخد�ما 
نفسه  �لوقت   k صحيحا، 
يقف  �لعلمي   yعجا�
 جند 
�لزمن  شا�ا متحديا عامل 
 hلعلو� به  تأ·  ما  �كل 
 Wجديد مكتشفا�  من 
 ،Wخلالد� �حلقة   Wملعجز� هو 
�لذ<   Gلكتا� .لك  فهو 
ال Tيب فيه كما 8خC �هللا 

شو�هد  �فيه  �جل،  عز 
قوية �8 قو/ �هللا �فعله 8< 
يتناقضا�  ال  �َخْلَقُه  ُصنَعه 
�هو  ��حد  مصد¹Tا  أل� 
�من  �ألحد،  �لو�حد  �هللا 
تتبني  ��لفهم  �ملنطلق  هذ� 
 ÂTتعا كل  
شكالية  لنا 
�ما   Jلتفس�  k �تناقض 
 ��لتر� كتب  بعض  Ôلته 
�لديÉ من 8خطا� �جتها0ية 
 �Tملعا�  pمستو بسبب 
 Wلسائد� �لقدمية  �لعلمية 
�عو�مل   Tلعصو� تلك   k
 Îتتعلق باملز� WJكث p8خر
 Jقد تتغ Þلبيئة... �بالتا��
من   Jلكث �فهمنا  نظرتنا 
�لنا´  �عتCها  �ل�  �آليا� 
بينما  �ملاضي   k  Wمعجز
 hلعلو� ضو�   k تعد   �
�كتشافه  مت  �ما   Wملعاصر�
�لطبيعة  �قو�نني  سنن  من 
فهمنا   �.
 معجزW...هذ� 
�لقاعدW �ألساسية �Oامة �ل� 
تقو/ �8 قو/ �هللا �فعله ال 

تعاÂT بينهما.
 


لصـديـق مسـا}ة 
�ملغـر� �لعزيـز  عبـد 

 (�ململكة �ملغربية)



� ا������ت ا������ ������ل ا����ة ا������ ا��
	�� ا�����������

أورو�
 وا	��ق ا�و�� ��	
أورو�
 ا	�� 
، ا	��ق ا�و��، ���

وا	���ق ا	����

Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

أ�
	�� ا������� ��أ�
	�� ا����� وا���� ���	
ا� ��ر ��ر	�

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

FEC 1/2 3/4 7/8 3 / 4

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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