



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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�أل	دية
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كلمة �لتقو�٢

ال يوجد >ين ُيقدj قيمة 
لوقت مثل 
إلسال?، 

لكرمي �lية بالغة للوقت،  �mلقر
حيث �عطى 
مبو
عيد  
إلسالمي  
لتشريع   s  4

لعبا> معظم  
jتبطت ,

لصيا? ,
حلج، كما حث , ,ثابتة كالصال�  vمنية )د>� 
,ينهض  يفيدهم  فيما  
لوقت   jستثما
 على  
ملسلمني 

لكرمي عد� mيا4 يقسم  �mلقر
 s 4<j, مبجتمعهم. ,لقد
 ./ يش*  
لذ`  
ألمر  ,مكوناته؛  بالزمن  تعا.  
هللا  فيها 

ألlية 
لكب*� 
ل~ �,الها 
هللا سبحانه ,تعا. للزمن، ,�نه 

حليا�، ,
ل~ �ب 
لنظر /ليها نظر�  s ملقدسة
من 
لقضايا 

هللا تعا. 
�ذها عنو
ًنا يقسم به  �� jعية متفهمة؛ باعتبا
,
 ./ 4
jشا/ يريدها كما ضّمنها  
ل~  
حلقائق  �lية  على 

لظلما4  تعم  حيث  
إلسال?  �س  �فو^ , 
ألvمنة  mخر 
 j

لذ` يشع بأنو jلبد
 jال�طا� من جديد فيبز� نو
,

�س 
ملصطفى �.

لغالبية 
لعظمى من مسلمي 
ليو? �صبحو
 ال  ��,لكن نر� 
يقّدj,� قيمة 
لوقت ,ال حاجا4 
لزما� 
لذ` يعيشونه، 

لوقت s /صال� شؤ,�  ,ال يدjكو� ظرفيته ,ال �lية 
 s لر,حية مبا يساهم
حياִדم ,�تمعهم ,
لقيا? بو
جباִדم 
jقي 
إلسال?. لقد تعو> 
لكث* منهم على 
حلركة 
لبطيئة، 

لفعل 
ملتأخر، ,عد? 
الحتيا� ,
لتخطيط للمستقبل،  <j,
كا�   �/, تغي* ح�   �,< 
ملاضي   4
باجتها> 
لتمسك ,
 �

لتر كتب   �
jm  �
j, 
لس*  على   j

إلصر, لألفضل، 

ملاضي،  ,فتا,�  فكرية  خصوما4  من  حتمله  مبا  
لدي� 
لكن  
لعصر،   
هذ  s 
لوقت  �lية  عن   
كث* يتحدثو� 
ما  بني  
نفصا?  لديهم  يوجد   L/ مفقو>؛  
لعملي  
لتطبيق 
يقا^، ,بني ما ُيفعل. ,ها هي 
ألمة s مؤخر� jكب 
ألمم 

ح� با4 
ليو? من يند� تقهقرها ,�لفها.
 s ضعنا�، ,مالِنا��ننا سو� ُنسأ^ عن ,قتنا �ين  

علمو
 " قا^:   � 
لن¡   ��  � جبل  بن   Lمعا فعن  �نفقنا�،  ما 

عن  خصا^:  �jبع  عن  يسأ^  ح�  عبٍد  قدما   َ̂ تز, لن 
من  ماله  ,عن  �بال�،  فيما  شبابه  ,عن  �فنا�  فيما  عمر� 
به.  فعل   
Lما علمه  ,عن  �نفقه،  ,فيما  
كتسبه  �ين 


C بإسنا> صحيح)dلط
, j

لبز �
,j)
,ال »تلف 
ثنا� �� كل حلظة متر ليس باإلمكا� 
ستعا>ִדا، 
,ال ميكن تعويضها. ,ملا كا� 
لوقت سريع 
النقضا� ,كا� 
بأنفس ما ميلكه  ما مضى منه ال يعو>، ,ال يعو ح� 

لو
قع  s نه ,عا� لكل عمل ,كل /نتا® فهو�
إلنسا�، ,
�, �تمعا، لذ
 فلنحر¯  

ملا^ 
حلقيقي لإلنسا� فر> ±�j
�خي 
ملسلم كل 
حلر¯ على �ال مير يو? �, بعض يو?، 
 �
�� تتز,> منه بعلم نافع، �, �اهد� للنفس، �, /سد �,<
نفع /. 
آلخرين، �, عمل صا² كصلة jحم �, مساعد� 
�مر باملعر,� ,´ي عن منكر،  ,� jعن جا ^
ضعيف �, سؤ
�, تبليغ >عو� ح� ال تذهب 
ألعماj سد�، ,تضيع هبا�. 

هللا له s عمر�،  ajيبا �� <
j�,�دj باملسلم 
أل�د` /� 
,ليلته  يومه   s للمسلم  
إلسال?  نظمه  ما  على  يس*   ��
بل s حياته كلها، ,يسترشد مبا جا� به jسو^ 
هللا � 
,خا>مه سيدنا ��د � من /jشا>
4 مباjكة، ,يتمعن 
�سوته 
لطاهر� 
ل~ هي �سو� سيد� ,موال� 
ملصطفى  s

ر يومك  عمِّ
بالنافع من العلم

والصا
 من العمل 
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لع�d كيف كا� حضرته � , ±jلد
�، فعلينا �خذ 
يدaj قيمة 
لوقت ,فيما كا� يقضيه؟ ,نو> �� نسر> لكم 

� صحابته حيث شاهد,� � �ثنا� ,j خلصو¯ ما
 
ֲדذ

لشريفة  بيد�  ,قلمه  
قه j,� ¹مل  كا�  �نه  كتبه،  تأليف 
 s خر�� �d(, كةjملبا

,ية من غرفته v s �d( يضع,

لز
,ية 
ملقابلة منها، ,يكتب ,هو ميشي بني جنبا4 
لغرفة 
Lهابا ,/يابا مسرعا ,كأنه »ا� �� يفوته 
لوقت!.. لقد 
�لف حضرته ما يزيد عن ¼انني كتابا /. جانب /عالنا4 

لكم 
½ائل من 
لكتابا4  
�حد هذ jتبليغية طويلة ,لو قّد
,لعل  يومي..  شبه  بشكل  يكتب  كا�   � �نه  أليقن 
تزكية  
لفصحى  بالعربية  /ليه  
هللا  �,حا�  
لذ`  
لوحي   s
له ,ثنا� ,تقدير ملا كا� يوليه من ,قت s خدمة كلمة 

لشيخ  �نت " فيه:  جا�  حيث  jبه  >عو�  ,تبليغ  
إلسال? 

ملسيح 
لذ` ال ُيضا¿ ,قُته" كما نر� فيه jسالة ضمنية 
�تباعه ,جلماعة 
ملؤمنني من بعد� �� ,قتهم لن يضيع ما  ./

? /خالصهم s تقدمي تضحيا4 بأ,قاִדم s سبيل 
لدين <

معموال به.
,قته  لتنظيم  قوية   �<
j/  ./ ¹تا®  Áلص  مسلم  كل   �/

لدين  خلدمة   

فر, قسطا  منه  يكر±   �� ميكن  
لذ` 
 ��
ألمر كنمط يومي للحيا� �ب  

خللق، ,لتثبيت هذ,
�كثر  
لفر> يكو�  
ألهد
�؛ أل�  نكتب خطو
4 حتقيق 

لكتابة تذكر� مبا �ب  ��
لتز
ما حني يقو? بذلك. كما 

Â بعد 
نتها� 
لوقت L فعله. كذلك ال بد من عمل تقييم

ملحد> لتحقيق 
½د�، فعملية 
لتقييم تساعد 
لفر> على 
 s لتالفيها 
لتقص* -/� ,جد4-  �سبا�  
لتعر� على 

لوقت 
ملخصص لعمل على  يطغى  
ملستقبل، ,ينبغي �ال 

لوقت 
ملخصص آلخر". ,من تنظيم 
لوقت �� يكو� فيه 

لو
جب 
ليومي أل� 
لنفس  �
<�جز� للر
حة ,
لتر,يح بعد 

لبحث ,
لعمل، ,
لقلو� متل كما , ��
تسأ? بطو^ 
لقر

منها  َيـَملُّ صاحُبها  ال  
لدين  لكن خدمة   ،�

ألبد متل 
للفوv برضى  
ملزيد  لبذ^  تزيد� حال,� ,
شتياقا  شيئا بل 

هللا ,بقربه.. ,هذ
 ما �عل 
خلا>مني للدين يشعر,� بنشو� 
 a
j</ لعنا� من تضحيا4.. فالبد من
j,حية مهما كلفهم 
 ���� خدمة 
لدين ,
جلماعة �مر البد منه، كما ال ننسى 
من حق 
إلنسا� بعدها �� ير,� عن نفسه بالتر,يح 
ملبا� 
مبا يعيد للنفس نشاطها ,للقلب حيويته فقد �ثر عن علي 

لقلو� ساعة بعد ساعة،  
jضي 
هللا عنه �نه قا^: "jَ,ِّحو

�ْكِرَ� َعِمي".ُ 
L/ لقلب
فإ� 

إلنسا�  /ميا�  على   
خطر 
آلفا4  �شد  من   �� شك  ,ال 
,حاضر� هو 
لتسويف ,
لتأجيل خلدمة 
لدين، ح� تكا> 

 له ,طابعا لسلوكه، فمن حق jتصبح كلمة "سو�" شعا
يومك عليك �� تعمر� بالنافع من 
لعلم ,
لصا² من 
لعمل 
ألنك ال تضمن �� تعيش /. 
لغد. هذ
 باإلضافة �� لكل يو? 
 s لتسويف
عمله، ,لكل ,قت ,
جباته ,تأخ* 
لطاعا4 ,
فعل 
خل*
4 �عل 
لنفس تعتا> تركها، ح� /� 
ملر� يقتنع 

لطاعة ,عمل 
لصاحلا4، ,لكنه  ./ �j<ملبا
عقليا بوجو� 
تثاقال عن  بل �د  Lلك،  على  يعينه  ما  
>ته j/ من  ال �د 

 خطا يوما /ليه خطو� كا� كأمنا ¹مل على ظهر� L/, لعمل


لعمر �قصر ,�نفس من �� يفر�  ��جبال. ,مما ال مرية فيه 

لدين , 
خللق  
لعبث. فخدمة , 
للهو   s ¿يضا ��  ,� فيه 

هللا،  
جبة؛ ,هذ
 جها> s سبيل , �j,لعصر ضر
  
s هذ

 كانت 
لنظرية L/, .ضة شاملة مستن*� للفر> ,للجماعة´,

لوقت هو 
ملا^: فإ� 
لنظرية 
إلسالمية �بعد  ��
لغربية تر� 
من Lلك، فالوقت هو 
حليا�، هو فرصة للعمل مبا تتز,> به 
ألخر
a ,تصلح به �مر >نياa ,من حولك.. نسأ^ 
هللا عز 

لدين  خلدمة  
ستقطاعه , 
لوقت  الغتنا?  يوفقنا   �� ,جل 

خللق فيما يرضيه ,يسهم s /عال� >عو� 
حلق، 
للهم صلِّ ,

,سلِّم على سيدنا )مد ,على mله ,صحبه �9عني.
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 بش* 
لدين )مو> ��دvحضر� مر 

ملصلح 
ملوعو> �


خلليفة 
لثاC حلضر� 
إلما? 
ملهد` �

:±,j< من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�نََّما َ َفاْعَلُمو�  َلُكْم  َيْسَتِجيُبو�  ﴿َفإلَّْم 
�ْنِز8َ ِبِعْلِم �هللا 4ََ�3ْ َال 1َِلَه 1ِالَّ ُهَو َفَهْل ُ

�ْنُتْم ُمْسِلُمو3َ﴾ (هو>: ١٥) َ

�لتفسـ>: 

لتحد` فسو�  

 Ê يقبلوL/ م´� `�
¹تو`  
لكرمي   �mلقر
  ��  Ëجلّي يظهر 

ل~  
لعلو? ,  �jملعا
 على  
لو
قع   s
 
jًمو�نزلت من عند 
هللا فقط، ,�� فيه 
ال يستطيع �` /نسا� 
لوقو� عليها، 
,من �جل Lلك تقاصر4 �حال? 
لنا± 
عن �� تأÂ مبثله. كما �� Lلك يشكل 

حد، , /له  /ال  /له  ال  �نه  على  برهانا 
 
ألنه لو كا� معه m½ة �خر� ملا لزمو
 

لقر�m، ,لكانو 
لصمت على حتد` 
قد تقّدمو
 ليبطلو
 >عو� 
لرسو^ هذ�. 
فالصمت من كل طر� ,َصو� /� 
َّ̂ على شي� فإمنا يد^ على �� ال /له  <

/ال /له ,
حد، ال شريك له.
كا�  
لتحد`   
هذ هل   :^
سؤ ,هنا 
ال  �نه   ?�  � 
لرسو^  بزمن  خاصا 
عن  vمن؟  لكل  مفتوحا  قائما   ^
يز
 ?
باستخد تعا.  
هللا  ُيجيب  Lلك 
قوله   s للخطا�  
جلمع  ضمائر 
 ،﴾
فاعلمو لكم   
يستجيبو ﴿فإّلم 
 
بدًال من �� يقو^ (فإ� Ê يستجيبو
 �� على  >ليل   
,هذ فاعلم..).  لك 

﴿ويَْتلُوهُ َشاِهٌد مِّْنهُ﴾

ُجٌل من �ألمة يشهد على صدA �إلسال?

 بآياK 4معجز�J Kا4ية

óΟ©9Î* sù(#θç7Š Éf tF ó¡ o„öΝä3s9(#þθßϑ n=÷æ $$sù!$yϑ¯Ρ r&tΑÌ“Ρé&ÄΝù=ÏèÎ/«!$#β r& uρHωtµ≈ s9Î)�ωÎ)uθèδ(
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توجيه  يستطيع  vمن   `�  s 
ملسلم 
ألنه   ،�mلقر
 ملعاjضي  
لتحد`   
هذ

ملز
يا ,
لكماال4  فريد
 ֲדذ�  سيبقى 

�� ير� 
هللا 
ألj ,َمن عليها. ./
�ما قوله تعا. ﴿فهل �نتم مسلمو�﴾ 
قيل  للكفاj حيث  �نه خطا�   �jفأ
�سلمتم , 
هللا  كتا�  قبلتم  هّال  ½م: 
متاما  حقيقته  لكم  
نكشفت   �� بعد 
من  منـز^  كتا�  بأنه  لكم  ,تبني 
عند 
هللا تعا. ,قد عجز 
جلميع عن 


إلتيا� مبثله؟

ْنَيا 4َِ�يَنَتَها  ﴿َمْن َكا3َ ُيِريُد �ْلَحَياَ� �لدُّ
ُنَوRِّ 1َِلْيِهْم َ�ْعَماَلُهْم ِفيَها 4َُهْم ِفيَها 

َال ُيْبَخُسو3َ﴾ (هو>: ١٦)

 :Kلكلما� Tشر
: ,ّفى فالًنا حقَّه توفيًة: �عطا�  ِّRنو

/يا� تامًّا (
ألقر�)
َبخًسا:  يبخس  َبَخَسه  ُيبَخسو3:  ال 
 aخا� تبخْس  ال  ,منه:  حقَّه،  نقصه 

لناَ±:  ,Îس  عابه.  ,Îسه:  حقه. 

لُعشر  منهم  �خذ   `� َمَكَسهم 


ألقر�).)

�لتفسـ>:
يريد  
لذ`   �/ قائل:  ِمن  َعزَّ  يقو^ 

متاعها   `� ,vينتها  
لدنيا  
حليا� 
منها،  نصيبه  نوفيه  فسو�  �مو
½ا ,

,لن �رمه مما هو s صد>�.

لذين ينخدعو� مبا عند 
لشعو�  �/
عليهم  هائلة   4
ثر, من  
ملسيحية 
Lلك   .
جيد 
آلية  هذ�   
يتدبر,  ��
حتقيق   �� هنا  يؤكد  تعا.  
هللا   ��

لرقي 
ملا>` ليس متوقًفا على 
لرقي 

لر,حاC، بل ميكن �� ينا^ �حد متَع 
Lلك  
لدين.  عن  ُمعِر  ,هو  
لدنيا 

لرقي 
ملا>` له مبا>ئه 
خلاصة به  ��
,هي 
جتها> 
إلنسا� mخًذ
 باألسبا� 

لطبيعية 
ملتاحة له. /�L فتحقيق 
لرقي 
mثاj j,حانية  �ية  
ملا>` ,حد� >,� 
 Ëإلنسا� مقرب
ليس بدليل على كو� 
من 
هللا تعا.؛ ألنه عز ,جل يصر� 
 s �جر�  سينا^  
حد , كل   �� هنا 
من جهو>  يبذله  ما  على  
لدنيا  هذ� 
 
L/ �ما  
ملا>ية،  
حليا�  ألجل  خالصة 
عمل �حد باسم 
لدين �عماال خاطئة 

�الف 
ملشيئة 
إل½ية فلن ينا^ عليها 
�جر j,حاC. هذ
 هو مع� قوله  `�

تعا. ﴿�عما½م فيها﴾.
,قوله تعا. ﴿,هم فيها ال ُيبَخسو�﴾ 
فيما   
يعابو لن يالمو
 ,لن  �´م  يع� 
 Ê 
L/ م´� ,�يتعلق بأعما½م 
ملا>ية، 
 �
يرتكبو
 ظلًما فيها فلن يعاَقبو
 بعذ

لدين،  jبأمو 

لدنيا ,/� Ê يهتمو s

لدنيا   s  
�حد يعّذ�  ال  تعا.  ألنه 
 ./ عمد   
L/ /ال  
حلق   jنكا/ بسبب 
�ر>  �ما  بالدين،   �

الستهز, 
لشر 

إلنكاj فال يتسبب s عذ
به s هذ� 
 j
< هي  ,حدها  
آلخر�  أل�  
لدنيا، 


حلقيقية. �

جلز

ِفي  َلُهْم  َلْيَس  �لَِّذيَن  �4َلِئَك ُ﴿
�ْآلَِخَرِ� 1ِالَّ �لنَّاُ
 4ََحِبَط َما َصَنـُعو� 
َيْعَمـُلو3َ﴾  َكاُنو�  َما  4ََباِطٌل  ِفيَها 

(هو>:١٧)

إذن فتحقيق الرقي املادي وحده دون أية آثار روحانية 
ليس بدليل على كون اإلنسان مقرًبا من اهللا تعاl؛ ألنه عز 
وجل يصرح هنا أن كل واحد سينال أجره B هذه الدنيا 
على ما يبذله من جهود خالصة ألجل احلياة املادية....
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:Kلكلما� Tشر
,َحَبطا:  ُحبوطا  
لعمل  َحِبَط  َحِبَط: 
فُسد. حبط ما� 
لبئر: Lهب Lهاًبا ال 

يعو> كما كا�. (
ألقر�)
حكمه  سقط   ,� َفُسَد  َبُطَل:  َباِطٌل: 


ألقر�))

�لتفسـ>:
 هذ� 
آلية تكملة ملا قد قيل من قبل: 
�نكم   <

ملر, مسلمو�)..  �نتم  (فهل 
 s  
ترغبو  Ê, 
هللا   ./  
تذعنو  Ê  
L/
متا¿  ستجنو�  �نكم  فال شك  
لدين 

لدنيا، ,لكن لن ميّن 
هللا عليكم بقربه 

,حظوتة عز ,جل.
(,حبط  9لة   s 
ملؤنث  ,ضم* 
 ./ ُيرجع   �� ميكن  فيها)   
صنعو ما 
فاملع�  
آلخر�،   ./  ,� 
لدنيا  
حليا� 
 
عملو ما   �
جز سينالو�  �´م  
أل,^: 
لذلك  فيها،  ,هم  
لدنيا  
حليا�  ألجل 
لن جتديهم �عما½م تلك يو? 
لقيامة. 
 :<

 عا> 
لضم* /. 
آلخر� فاملرL/ ما�
,فًقا  
لدنيوية  بأعما½م   
قامو ملا  �نه 

هللا  ,ضعها  
ل~  
لطبيعية  للنو
ميس 
تعا. نالو
 جز
�ها، ,لكن ما صنعو� 
للسنن  ,فًقا  يكن   Ê 
آلخر�  ألجل 
تذهب  تلك  �عما½م  فإ�   
لذ 
إل½ية 

لقيامة  يو?  ,كسا>ها  لفسا>ها   
jًهد
,/´م لن �نو
 منها 
ملنفعة 
ملنشو>�.>

�َفَمْن َكا3َ َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َ
بِِّه 4ََيْتُلوُ_ َ﴿
ُموَسى   aُِكَتا َقْبِلِه  4َِمْن  مِّْنُه  َشاِهٌد 
1َِماًما 4ََ
ْحَمًة ُ�4َلِئَك ُيْؤِمُنو3َ ِبِه 4ََمْن 
َيْكُفْر ِبِه ِمَن �َألْحَز�aِ َفالنَّاُ
 َمْوِعُدُ_ 
ِمْن  �ْلَحقُّ  1ِنَُّه  ِمْنُه  ِمْرَيٍة  ِفي  َتُك  َفال 

بَِّك 4ََلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّاgِ ال ُيْؤِمُنو3َ﴾ َ

(هو>:١٨)

:Kلكلما� Tشر
1ماًما: 
إلما?: من ُيؤَتمُّ به، ,يستعمل 
للمذكر ,
ملؤنث، ,منه: قامت 
إلماُ? 
ُيمّد  
خليُط  �يضا:  
إلماُ? , ,سطهن. 
على 
لبنا� فُيب�؛ ما 
مُتثل عليه 
ملثا^. 


ألقر�))

نعطا� , 
لقلب  jقُة  
لر�ة:  
iة: 

لتفضَل  يقتضي  َعْطف)   `�)


إلحسا� ,
ملغفر�. (
ألقر�),

حلزُ�: , ِحز�،  9ُع   :aألحز��

لرجل  جنُد  
لنا±؛  9اعُة  
لطائفُة؛ 
 s ,منه  �يه، j على  
لذين  �صحابه ,
�,لئك حز� 
لشيطن)؛ ,كلُّ ) �mلقر

فهم  �عما½م , قلوֲדم  تشاكلت  قو? 
بعًضا.  بعضهم  يلَق   Ê  �/,  �
�حز


ألقر�))
ِمرية: 
ملِرية: 
ستخر
ُ® ما عند 
لفر± 

لشُك؛  
ملُرية: , 
ملِرية , 
جلر`.  من 
 `� ِمرية  فيه  ما  يقولو�:   ، ُ̂ 
جلد

جد^. (
ألقر�)

�لتفس>: 

آلية، ,
لتقدير: �فمن  s حذ� aهنا
شاهد  ,يتلو�  jبه  من  بينة  على  كا� 
من jبه ,من قبله كتا� موسى /ماما 
�, كمن هو  �Lة، كمن هو كا�j,

حلذ� �مر  
ليس على بينة؟. ,مثل هذ


للغة 
لعربية.  s �,شائع معر
 Pآلية ثالثة مقاييس ملعرفة صد
تذكر 
 ،� 
ألكر?  
لرسو^ , 
لكرمي   �mلقر

 jألمو
معلنًة �� من توفر4 فيه هذ� 

لثالثة يستحيل �� يكو� كاLًبا. Lلك 

لنا± ثالثة �نو
¿ فيما يتعلق باحلق  ��


لذ` ينـز^ من عند 
هللا تعا.:
نز,^  vمن   s يعيشو�  
لذين   .١


لوحي على 
لن¡.
,لكنهم  بالوحي  »اَطبو�  
لذين   .٢

يظهر,� بعد ,فا� 
لن¡.
 
,كانو 
ملاضي   s  
ظهر, 
لذين   .٣


لوحي. 
يتوقعو� نز,^ هذ

جتمعت 
لشها>
4 من  
L/ نه�
حلق ,
 ,��مٍر  Pلثالثة على صد
هذ� 
ألvما� 
�� ¹و? حو^  ميكن  فال  معني  ,حي 
 �
صحته ,صدقه �` شك، أل� 
لشهد
من 
ألvمنة 
لثالثة قد �>لو
 بشها>ִדم 
على صدL Pلك 
ألمر ,حقانيته. مع 
�مر  نز,^  يتوقعو�  
لذين   �� 
لعلم 
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ملستقبل /منا يقو? /ميا´م به  s `,اÑ
فقط على 
ألنبا� 
لغيبية 
ل~ ,j>4 عنه 

لكتب 
لسما,ية 
لسالفة. �ما 
لذين  s
ينـز^ 
لوحي v sما´م فإ´م ينظر,� 

,يتني؛ 
أل,.: هل يتوفر فيه v ليه من/
من 
أل>لة 
لد
خلية ما يد^ على صدقه 
,صحته؟ ,
لثانية: هل يتحقق بنـز,له 
ما ,j> عنه من �نبا� s كتب 
أل,لني؟ 
فتصبح  نز,له  بعد  يظهر,�  
لذين  �ما 
مثل هذ� 
لشها>
4 بالنسبة /ليهم قصة 
قدمية تر,�، فيهيئ 
هللا ½م شها>� من 
,نتائج   4
تأث* على شكل  mخر  نو¿ 

لشها>تني   ./ فباإلضافة  
لوحي.   
½ذ
بني  
لوحي   4
تأث* تكو�  
أل,ليني 
 Âيؤ ^
�يديهم، فعندما �د,� �نه ال يز
�كله بإj �Lبه ح� vما´م، يعرفو� �نه 
ينفك صاحلË ½م كما كا� صاحلا  ال 

للذين خلو
 من قبل.

لشها>� 
لذ
تية 
لد
خلية هي  �� 

علمو,

�lية، , >jجة   4

لشها> هذ�  �فضل 
للحاضر ,
ملستقبل، كما  أل´ا تصلح 
�>لة �خر�  
لبحث عن  �´ا تغ� عن 


لو
قع. s
 Cلثا

ملحل  s ته

لشها>� بتأث* Âتأ,
يظهر,�  للذين  ضر,jية  أل´ا  �lية، 
لبقي  
لشها>�  هذ�  ,لوال  بعد،  فيما 
فيه  ,مشكوًكا  مشتبًها   
�مًر ِصدقه 
 �� Lلك  
لالحقة.  لألجيا^  بالنسبة 

ته ,حًيا حقيقًيا L حد s لوحي
كو� 
ال يكفي كحافز للنا± على 
لعمل به، 
�نه ال  على  
لتدليل  من  بد  /نه ال  بل 

لوقت  s صاحلا للعمل به ,نافًعا ^
يز
 s نه كا� �دًيا�
حلاضر �يضا، ,ليس 

ليو?  تأث*�  فقد  ,لكنه  فقط،  
ملاضي 
َنَسَخه  mخر  Ñا,`  ,حي  )لَّه  ,حل 

 ظهر4 عليه ¼اj جديد� Lلغا�. فإ�,
نافًعا   ^
يز ال  �نه  لنا  َد  َتَأكَّ ناضجة 
كا�  كما  
حلاضر  
لعصر   
هذ ألهل 

نافعË للذين كانو
 من قبل.
 s  Âفتأ 
لسابقة  
ألنبا�  شها>�  �ما 
تشكل  كانت   �/, 
لثالثة،  
لدjجة 
متّهد  تنفك  ال   L/ للغاية،  هاًما  >ليًال 
 
لعقو^ 
لنا± s كل عصر كي يؤمنو
باحلق عند نز,له، غ* �´ا ال تنفع /ال 


لذين تنكشف 
حلقيقة v sما´م.
 Pهللا عز ,جل هنا على صد
 Pلقد سا

لثالثة،  بأنو
عها  
أل>لة  هذ�   �mلقر


لشها>�  نفسه   s ¹مل  /نه  فقا^: 
�نبا�   �� كما  صدقه،  على  
لد
خلية 

لكتب 
لسما,ية 
لسابقة �يضا تتظافر 
�كله ُ  Âنه سو� يؤ/  Ó ،على صدقه

ملستقبل Ôيث  s بهj �Lكلَّ حني بإ
 s ,تكذيبه   �jنكا/ 
لنا±  يسع  لن 


لو
قع.

لدليل 
أل,^ جـا� s قوله تعـا. ,
 ��  `� بينة﴾..  على  كا�  �فمن ﴿

لكرمي  
لرسو^ ,� 
لكريـم   �mلقر


تية L لة<�
لذ` جا� به ¹مل s نفسه 
من  �نه  حاسم  بشكل  تؤكد  
خلية <

عند 
هللا تعا..
 Õلكرمي كا� ممتّد
 �mلقر
,مبا �� عصر 
/. يو? 
لقيامة، فقد �صبح لز
ًما عليه 
 s لسبيل
  �

لنا± /. سو يهد`   ��

ملستقبل 
لبعيد �يضا، لذلك ,عد 
هللا 
منه﴾..  شاهد  ﴿,يتلو�  بقوله  تعا. 

لد
لة على  
هني dل
 �` عندما تصبح 

هذه  القرآن  هنا على صدق  وجل  اهللا عز  لقد ساق 
نفسه   B tمل  إنه  فقال:  الثالثة،  بأنواعها  األدلة 
الكتب  أنباء  أن  كما  صدقه،  على  الداخلية  الشهادة 
 | صدقه،  على  تتظافر  أيضا  السابقة  السماوية 
املستقبل   B ربه  بإذن  كلَّ حني  أُكله  يؤ�  سوف  إنه 
الواقع.  B وتكذيبه  إنكاره  الناس  يسع  لن  �يث 
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لقر�m مبر,v jمن طويل ِقصًة   Pصد
بالية s نظر �هل Lلك 
لعصر فسو� 
يرسل 
هللا من َلُدنه شاهًد
 ليشهد على 

صدقه ,حّقانيته.

لكرمي �نه باإلضافة  �mلقر
 dخ�كما 

لر,حانية   �jا¼, 
لذ
تية  �>لته   ./

ألنبيا�   dخ�  �� سبق  فقد  
ملستمر�، 
فيه  جا�  حيث  بنـز,له  
لسابقو� 
/ماًما  موسى  كتاُ�  قبله  ﴿,ِمن 
موسى  كتا�   ��  `� ,�jًة﴾.. 

لنا±  ,يرشد  يهد`  قبله  جا�  
لذ` 

لكرمي، ,صاj سبب  �mلقر
 Pصد ./

حة ½م /L سّهل عليهم معرفة j, ة�j

.�mلقر
 Pصد
 `�,َعّقبه بقوله (�,لئك يؤمنو� به).. 
موسى  كتاُ�  ½م  سيكو�  
لذين   ��
/ماًما ,�jة هم 
لذين سو� يصّدقو� 

.
jًفو �mبالقر
منه﴾  شاهد  ﴿,يتلو�  تعا.  ,قوله 
يتضمن Õ<ّj على من يعترضو� علينا 
 
Lملا قائلني:  
أل�ديني  
ملسلمني  �ن 
 ^
طو عند�  من  ها>ًيا  
هللا  يبعث   Ê

لتاjيخ  من  
لتاj»ية  
حلِقبة  هذ� 
قرنا  عشر  ثالثة   ./ 
ملمتد  
إلسالمي 
هو   �

جلو, مؤسس 9اعتكم؟  غ* 
/منا متس  
½ا>`  
لشاهد   
هذ مثل   ��

لنا± يشكو�  �
حلاجة /ليه عندما يبد

 كانت L/ لشريعة ,يتسا�لو�: ما
 s

 ?�تلك 
لشريعة ال تز
^ صاحلة للحيا� 
حاجة   aهنا تكن   Ê �نه  
لو
قع , ال؟ 

هللا  مأموj كهذ
 من عند  ُمِلّحة أل` 
تعا. منذ بعث 
لرسو^ 
لكرمي � /. 
vمننا هذ
، أل� 
لقرÊ �m يكن s هذ� 
 aللشكو عرضًة  عشر  
لثالثة  
لقر,� 

لشكل 
ملخيف 
لذ`  

لشبها4 ֲדذ,
نر
� s عصرنا هذ
. لقد حاصر� �هل 
طر�  كل  من  
لشبها4 , 
لوسا,± 

)لها  ,حّلت  ُنسخت  قد   �mلقر


لعلمانني �يضا  �/ Ó .لبهائية

لشريعة 
على  شرسة  هجما4  يشنو�   
�خذ,

لتاj»ية  
لناحية  من  
لكرمي   �mلقر



لعلمية 
لبحتة.,
,باالختصاj، فإ� 
إلسال? Ê يكن قد 
من  
خلط*  
ملوقف   
هذ ملثل  تعر 
 s  aهنا تكن   Ê ,لذلك  قط،  قبل 

ملاضي حاجة لشاهد مأموj من عند 


هللا تعا..

ملفسرين حو^ هذ�  �
jm بتjلقد تضا

آلية، فقا^ بعضهم /� 
ملر
> من قوله 
�فمن كا� على بينة﴾ هم 
ملؤمنو�، ﴿
 .� 
لرسو^  هو  
لشاهد  من   <

ملر,

ملع� باطل ,Áالف للعقل،  
,لكن هذ
أل� 
لرسو^ كا� �,ًال، Ó جا� 
ملؤمنو� 

به فيما بعد.
�بو  هو  
لشاهد   �� 
آلخر,�  ,ير� 
لكن  عنهما.  
هللا  علي jضي   ,� بكر 
تصف  
آلية  أل�  خطأ،  �يضا   
هذ
سيقف  �نه  مبع�  (منه)،  �نه  
لشاهد 
شاهدÕ بأمر من عند 
هللا تعا.، ,لكننا 
 Ëبا بكر ,سيدنا علّي�نعر� �� سيدنا 

هللا قد بعث �ّيË منهما  ��Ê يّدعيا قط 
 ,� 
لكرمي   �mلقر
  Pعلى صد  Õشاهد


لن¡ 
لكرمي �.

لشاهد هو عبد  
,يقو^ 
لبعض بأ� هذ
 

هللا بن سال? jضي 
هللا عنه. ,لكن هذ

وباالختصار، فإن اإلسالم 
_ يكن قد تعرض ملثل هذا 
قبل  من   Sاخلط املوقف 
قط، ولذلك _ تكن هناك 
لشاهد  حاجة  املاضي   B
.lمأمور من عند اهللا تعا

�نفسهم  
ملسلمني   �� لدjجة  ,صو� 
�حكامه  بعض   �� يظنو�   
�خذ,
 ��, للعمل،  صاحلة  غ*  �صبحت 
,مثاًال  لتعديلها.  ملحة  حاجة   aهنا

ليو?  
لنا±  يث*� هؤال�  ما  على Lلك 
عن  
إلسال?  تعاليم  حو^  مطاعن  من 
 Pjلسا
 يد  ,قطع  
لصيا? , 
لصال� 
 �/,  
هذ ,غ*ها.  
لربا , 
حلجا� ,
�تبا¿ 
ملدعني 
لكاLبني كالبها� ,
لبا� 
,غ*lا �يضا �خذ,
 يعلنو� �� شريعة 
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لقو^ �يضا غ* سليم لنفس 
ألسبا� 
�عال�. �jملذكو



آلية تتحد� عن بعثة 
إلما?  ��
لو
قع 

ملهد` ,
ملسيح 
ملوعو> �، /L كا� 
تعا.  
هللا  �� يÖ^ من عند  له   Õj مَقدَّ

لرسو^  ֲדا  نز^  
ل~  
لطريقة  بنفس 

لغاية  بّينة من jبه. ,كانت  � على 
 Pعلى صد Õيقو? شاهد ��من بعثته 
 4
,معجز Ñا,ية  بآيا4  
إلسال? 
 Pصد فيه  سيصبح  vمن   s جديد�، 

إلسال? ,تأث*� 
لر,حاC هدًفا ½جو? 
,Áتلف  
لطو
ئف  ش�  من   �

ألعد


ملجاال4.
كتا�   s  �<j

لو  4

لشها> �ما ,

لكرمي فهي  �mلقر
 Pموسى على صد

لتثنية  عديد� ,�lها ما ,s <j سفر 

.(١٨:١٨)
لقد �صبح كتا� موسى � /ماًما ,�jًة 

:Âلكرمي كاآل
 �mلقر
 Pعلى صد
�,ال: بذكر �نبا� نز,له للنا±.


لسنة  `�ثانيا: بتوضيح منها® 
لنبو� 

إل½ية فيما يتعلق بالنبو�. 

بني  للمقاjنة  
لفرصة  بإتاحة  ثالثا: 
 .�mلقر
تعاليمه ,تعاليم 

لشر�   Õمساعد عامًال  بكونه  
بعا: j
�صو^ 
لشر
ئع ,
ألحكا?.

شاهد  (,يتلو�  تعا.  قوله   �� ,لنعلم 
على   Õشاهد  Âيأ مبن  يبّشر  /منا  منه) 

يعلن  مبن  ,ليس   ،�mلقر
  Pصد
نسخه، كما تزعم 
لبهائية. ,/�L فإ� 

لبهائية  
لعقيد�  برفض  تصّر�  
آلية 
,تقيم 
حلجة على �تباعها. Lلك �´م 
,ال  
لكرمي   �mلقر
  Pبصد يعترفو� 

لوقت نفسه يعلنو�  s شك، ,لكنهم
�� شريعة 
لقر�m قد فقد4 صالحيتها 

لعصر، ,�� vعيمهم "ֲדا� 
هللا"  
s هذ

لكو
كب )  �mلقر
  s به  
ملوعو>  هو 


لدjية s مآثر 
لبهائية ¯١٣٠).
Lلك  على عكس  هي  
حلقيقة  ,لكن 

ملوعو>  
متامË، أل� 
آلية تؤكد �� هذ
 �mلقر
  Pعلى صد Õشاهد Âمنا سيأ/
ال  �نه  ,على  صحته،  على   
,مؤكًد
يز
^ صاحلË ,سيظل نافعË لإلنسانية /. 
 Õشاهد Âلقيامة، ,ليس بأنه سيأ
يو? 
على نسخه ,بطالنه. فكل من يزعم 

لشريعة 
لقرmنية منسوخة ال ميكن  ��


عتبا�j موعو>Õ به s هذ� 
آلية.

من  به  يكُفْر  ﴿,من  تعا.  قوله  �ما ,
 �� فاعلم  موعد�﴾   jفالنا  �

ألحز

لطو
ئف  عموًما   �
باألحز  <

ملر

ملعاjضة ألنبيا� 
هللا عليهم 
لسال?. ,ملا 

لدنيا كافة   ./  Ëمبعوث  � 
لن¡  كا� 

أل>يا�  سائر  هنا   �
باألحز  <
فاملر


ألمم 
ألخر�.,
ِمرية   s َتُك  ﴿فال  تعا.  قوله  �ما ,
 � 
لرسو^   ./  Ëموجه فليس  منه﴾ 
سبق  �نه  Lلك  
آلخرين.   ./ ,/منا 
يؤمنو�  �,لئك ﴿ بقوله  
هللا  �كد   ��
 �mبالقر مؤمنة  9اعة  ,جوَ>  به﴾.. 

ألمر هكذ
 فإنه  ?

لرسو^، ,ما > ,�
هذ�  تكو�   �� متاما  
ملعقو^  غ*  من 
�ته j ملا  
هللا  بكال?  mمنت  قد  
جلماعة 
,مع  صدقه،  على  
لد
لة  
هني dل
 من 

لكال?  عليه  نز^  َمن   ^
يز ال  Lلك 
فريسًة  
هني dل
, باأل>لة  
لسما,` 

!aلشكو
للوسا,± ,

الواقع أن اآلية تتحدث عن بعثة اإلمام املهدي واملسيح 
رًا له أن ينزل من عند  املوعود عليه السالم، إذ كان مَقدَّ
اهللا تعاl .... وكانت الغاية من بعثته أن يقوم شاهدًا 
 B ،على صدق اإلسالم بآيات سماوية ومعجزات جديدة
زمن سيصبح فيه صدق اإلسالم وتأثSه الروحا� هدًفا 
�جوم األعداء من ش� الطوائف و�تلف اجملاالت.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

: ال ُيْؤِمُن َ�َحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِألَِخيِه َما ُيِحبُّ لَِنْفِسِه.  َ̂ �ََنٍس َعِن 
لنَِّبيِّ َصلَّى 
هللا َعَلْيِه َ,َسلََّم َقا ����
(صحيح 
لبخاj`، كتا� 
إلميا�)


هللا َصلَّى 
هللا َعَلْيِه  ِ̂ َ̂ ِلَرُسو يِق jَِضَي 
هللا َعْنُه �َنَُّه َقا دِّ ���� َعْبِد 
هللا ْبِن َعْمٍر, َعْن �َِبي َبْكٍر 
لصِّ

 ,ال ً َكِث* ُظْلًما  َنْفِسي  َظَلْمُت  /ِنِّي  
للهمَّ  ُقْل   : َ̂ َقا َصَالِتي،  ِفي  ِبِه  �ْ>ُعو َ ُ>َعاً�  َعلِّْمِني  َ,َسلََّم: 

لرَِّحيُم. (صحيح  jُْلَغُفو

jَْحْمِني /ِنَّك �َْنَت ,َ aََْنَت، َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرً� ِمْن ِعْنِد�ُنوَ� ِ/الَّ  َيْغِفُر 
لذُّ

(�
Lأل

لبخاj`، كتا� 

: لَْيَس  َ̂ ���� َسِعيِد ْبِن �َِبي 
ْلَحَسِن َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� jَِضَي 
هللا َعْنُه َعْن 
لنَِّبيِّ َصلَّى 
هللا َعَلْيِه َ,َسلََّم َقا
(4
َعاِ�.  (سنن 
لترمذ�، كتا� 
لدعو َشْيٌ� َ�ْكَرَ? َعَلى 
هللاَِّ َتَعاَلى ِمَن 
لدُّ

 

 َ,َقاjُِبو,<ُ : َسدِّ َ̂ �َِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد 
لرَّْحَمِن َعْن َعاِئَشَة َعْن 
لنَِّبيِّ َصلَّى 
هللا َعَلْيِه َ,َسلََّم َقا ����
 �ْ�َ �ََنا، /الَّ  : َ,ال  َ̂ َقا 
هللا؟  َ̂ jَُسو َيا  �َْنَت  َقاُلو
 َ,ال  َعَمُلُه.  
ْلَجنََّة   
�َحًدَ ُيْدِخُل  َفِإنَُّه ال   
�َْبِشُر,,َ

(Pلرقا
َدِنَي 
هللا ِبَمْغِفَرٍ� َ,jَْحَمٍة. (صحيح 
لبخاj`، كتا�  َيَتَغمَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

�لدهر   o4علما �لزما3   o4فقها �لفتيا3  �يها 
4فضالo �لُبلد�3.. �فتوj s Cجل قا^ /نه من 
حى،  
لضُّ له �اية 
هللا كشمس  
هللا، ,ظهر4ْ 
 ،4

s �هللا له mيا4ٍ باهر�
لدُّجى، 4 jصدقه كبد j
,جتّلْت �نو

ألحبا�  s ِته
,قا? لنصرته s كّل �مٍر قضى، ,
ستجا� >عو

لعبد /ال ما قا8 �لنuّ �، ,ال ُيخر®  

لِعد
. 4ال يقو8 هذ s,
,كذلك  بوحيه،  نبيًّا   CاÑّ 
هللا   �/  ُ̂ ,يقو 
ُ½د�.  من  قدًما 
 �<
ُمر ,ليس  �ملصطفًى*.  لسا� jسولنا  على  قبُل  من  يُت  ُسمِّ
�نباٍ� من 
هللا ,كثر� ما  
لنبو� /ال كثر� مكاملة 
هللا ,كثر�  من 

لصحف 
أل,.،  s لنبو� ما ُيعَنى
ُيوحى. 4يقو8: ما نع� من 
بل هي >jجة ال ُتعَطى /ال من 
ّتبا¿ نبّينا خ* 
لو�j. ,كّل 

لرجل بكال?  
لدjجة.. يكّلم 
هللا Lلك  له هذ�  من حصلْت 
�كثر ,َ�ْجلى، ,
لشريعة تبقى Ôا½ا.. ال ينقص منها ُحكٌم ,ال 

تزيد ُهد�.

نبيًّا  
هللا  CاÑّ لكL مع Ó ،لنبوية
 �حد من 
ألّمة  C/ 84يقو
فليست  ما �,حى.   Úّ/ �,َحى َ, �ملحّمدّية،  
لنبّو�  حتت فيض 
�شّعته، ,لوال� ملا , �j
نبّوz /ال نبّوته، ,ليس s ُجّب~ /ال �نو
كنت شيًئا يذكر �, يسمَّى. ,/� 
لن¡َّ ُيعَر� بإفاضته، فكيف 
�jفعهم , 
لفيض،   s �vيدهم , 
ألنبيا�  �فضل  هو  
لذ`  نبّينا 
ّ̀ شيٍ� >يٌن ال يضي� قلًبا نو�jُ، ,ال  �
لدjجة ,�على؟ , s
د,j صد,�jُ، ,ال  
لصُّ  s يتغلغل ُ,ُجو�jُ، ,ال  
لغليَل  ُن  ُيَسكِّ
ُيثَنى عليه بوْصف ُيتّم 
حلّجة ظهو�jُ؟ 4�ّ} شيoٍ >يٌن ال ميّيز 

ملؤمن ِمن 
لذ` كفر ,�Û، ,َمن >خله يكو� كمثل من خر® 
حيًّا  مييت  ال  >ين  شيٍ�   ّ̀ �, ُير�؟  ال  بينهما   Pلفر
, منه، 
ِمن هو
�، ,ال ¹يي Ôياٍ� �خر�؟ ,من كا� ِهللا كا� 
هللا له.. 

لنّ¡ 
لذ` ليس فيه صفة , ..,��مٍم ُُ  s كذلك خلْت ُسّنته

إلفاضة.. ال يقو? >ليٌل على صدقه، ,ال يعرفه من �تى، ,ليس 

ٍ¿ ال يُهشُّ على غنمه ,ال يسقي ,يبعدها عن j مثله /ال كمثل


ملا� ,
ملرعى. 
جا�  �نه , 
ملوتى،  ُيحيي  ,نبّينا   ، حيٌّ >يٌن  >يننا   �ّ� ,تعلمو� 
ينافس   ��
لسما� بdكا4 ُعظمى، ,ليس لديٍن  كصّيب من 
معه ֲדذ� 
لصفا4 
لُعليا. ,ال ¹ّط عن /نسا� ثقَل حجابه، ,ال 
 s ألجلى، ,من شّك

لدين  
يوصل /. َقْصر 
هللا ,بابه، /ال هذ

هذ� فليس هو /ال �عمى.
ِغْمٍد ,
حد،  
لعبد من   

لنا± سيوفهم على هذ 
ختر�  ,قد 

لو�j. فقطَّ بعَضهم، ,�خز� بعضهم، ,مّهل  ُّ�j فَتجاَلَدهم

* ,/ْ� قا^ قائل: كيف يكو� ن¡ٌّ من هذ� 
ألمة ,قد ختم 
هللا على 
لنبّو�؟ فاجلو
� /نه 

لرجل نبيًّا /ال إلثبا4 كما^ نبّو� سيدنا خ* 
لdّية، فإّ� ثبو4  
 عز ,جل ما Ñّى هذ
كما^ 
لن¡ ال يتحقق /ال بثبو4 كما^ 
ُألّمة، ,من >,� Lلك 
ّ>عا� )ض ال >ليل عليه 
عند �هل 
لفطنة. ,ال مع� خلتم 
لنبّو� على فرٍ> من غ* �� �تتم كماال4 
لنبّو� على 
يثبت من غ*  
إلفاضة، ,هو ال   s ¡لن
  ُ̂ 
لعظمى كما 
لكماال4  
لفر>، ,من  Lلك 

> من نبّوÂ /ال كثر� j�
هللا ما  ��
ألّمة. Ó مع Lلك Lكر4ُ غ* مّرٍ�  s يوجد ®ٍLمنو

ملكاملة ,
ملخاطبة، ,هو مسلَّم عند �كابر �هل 
لسّنة. فالنـز
¿ ليس /ال نـز
ًعا لفظيًّا. 
 ،�ٍjّL ^لك مثقاL عى خال�<ّ
فال تستعجلو
 يا �هل 
لعقل ,
لفطنة. ,لعنة 
هللا على من 

,معها لعنة 
لنا± ,
ملالئكة.

"وليس في ُجّبتي إال أنواره وأشّعته "
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�� ال   
mلو ,/ّنهم  قّدj ,قضى.  يوٍ?   ./ بعضهم حتت ,عيد� 

لتقو�،  Pمُرهم عن طرv حتامْت, ،
j,vُ, به /ال ظلًما 
يعاملو
,بعد,
 عن منهج 
حلّق، كأّ� �سد
 يفتر± فيه، �, يلد� ثعبا�، 

�, َتِعنُّ mفة �خر�...
,جعل 
هللا >
�j َحرًما mِمًنا من >خلها ُحفظ من 
لطاعو� ,ما 
ه شيٌ� من 
أل�L، ,ُيتخّطف 
لنا± من حو½ا. /ّ� L sلك  َمسَّ

ير� يَد 
لقد�j َمن كا� له عني تر�. 
�عطا� �عماال صاحلا4 مع ¼ر
ִדا لنفع 
ألبر
j، كأّنها جّنا4 ,

ألj، فيسعى  s ضع لـه قبوال,, .jأل´ا
جتر` من حتتها 
 Ú,� من   
كثً* /ليه  
هللا  
لنهاj. ,جذ� , 
لليل   s خللق
 /ليه 
,قلو�  سعيد�،  ,طبائع  مطّهر�  نفو±  ½م  
لذين   ،jألبصا

صافية، ,صد,j منشرحٌة كالبحاj، ,جعل بينهم موّ>� ,�jة، 
�نبأ� به s ,قت , .jستكبا
�خر® من صد,jهم كّل jعونة ,,
 

، ,كانت هذ� 
لنصر� سرًّjًلعبد شيًئا مذكو
 
Ê يكن فيه هذ
 
�عطا� عصا صدPٍ »ز` ֲדا 
لعد
، فتلّقفْت ما صنعو, .
jمستو
 <
j� من  يهني  �نه  ,,عد  بالنجو�.  �تو�  كيٍد   4ِ
َحَيو من 

½و
� من �ها� ,
ستعلى. /ّنهم كانو
 يكّذبو�  aj<هانته، فأ/

لدنيا، ,كانو
 ينظر,�  �
من غ* علم، ,قلوֲדم s َغْمر� من �هو
/. سلسلة 
هللا مغاضًبا، ,ُيؤLُ,� عبا> 
هللا Ôديث يفتر�، ,ال 
 .Ûيدخلها ,ال يأ ��
حلّق، بل مينعو� من يريد  j
يدخلو� >
فغضب 
هللا عليهم، ,قّطع ½م ثياًبا من 
لناj، ,سّعر عليهم سع* 
 .j

الضطر j
,�
، ,Ê يدفعو
 عنهم ُdًص 

حلسر
4، فلم ميلكو
 .j
,ما كا� ½م َمْلجٌأ ِمن سخط 
هللا، ,ال َمن ينّجي من 
لبو
 �

خلسر مآ½م  فكا�   ،jلَيسا
  4
L, ليمني
  4
L  
نظر, ,لو 
 ./  
jمو 
ل~  سهامهم  ,طاشْت   .jغا 
لصَّ,  ّ̂ 
لذُّ,  ،jخلسا
,

ألمن  ِحمى   s خله<ْ�َ, شرِّهم،  من  
هللا  ,حفظه  
لعبِد،   
هذ
 
,<
j�
لكائن، , jلقد
 

لكنائن ل*ّ>, 

لقر
j. ,قد نفضو j
<,
�� ُيطفئو
 بأفو
ههم ما نـز^ من 
ألنو
j، ,سقطو
 كصخر� 
�, �ّر عليه 
جلبا^، لئال يبقى  jأل
عليه، ,,>ُّ,
 لو ُتسّو� به 

من 
آلثاj؛ فنصر� 
هللا نصًر
 عزيًز
 من عند�، ليجعل 
هللا Lلك 
 .jملؤمنني سبيًال للُكّفا
حسرً� عليهم، ,/� 
هللا ال �عل على 
 .j

ألقد فيهم من ُسو�  
هللا  �نبأ�  ما  �نفسهم  
 عن ,Þj<
 ,ما 
�مانه ,ِحْر�v، ,ال  s بأنه يكو� jملأمو

لعبد  
,بّشر 
هللا هذ
 ،jلغّفا
يضّر� من عا>
� من 
ألشر
j، ,يعيش حتت فضل 
هللا 
 jحضرته، ,صا s ّحَب بهj, ،هللا حتت �ايته
فكذلك عصمه 
كالرفيق،  موطٍن  كّل   s �عانه ,  .jلبّتا
 يف  كالسَّ  �
عد على 
 ,�عة من 
لضيق، ,جعل له 
ألj كو
ٍ> ُخْضٍر  ,نقله /. 
لسَّ
�نفاسه، ,طّهر� من  s كةdل
j,ٍ مملّوٍ� من 
لثماj. ,,ضع 

سه. فرجع /ليه كث* من dضو� ن jألقطا
�>ناسه، ,�,صل /. 
قريته طمًعا   
تعا.، ,�,طنو 
هللا  s طا´م,� 

ألبر
j، ,هجر,
�نفسهم،  عند  من   

لِعد
 حسًد فاشتعل   .jلغّفا
 
هللا  �jة   s
�خرجو
 من , .jكلَّ مكر، فما كا� مكرهم /ال كالغبا 
,مكر,
 
�9عو, .jلتبا
كّل كنانٍة سْهًما، فما كا� سهمهم من 
هللا /ال 

>4ْ ِعّزته v, ،هللا
له ,jَمو
 من قوٍ± ,
حٍد، فانقلب بفضل من 

لدياj. ,كذلك نصر 
هللا َعْبد�، ,َصَدPَ ,عد�، ,هّيأ له من  s
 ،
لدنه كثً*
 من 
ألنصاj. ,بّشر� بأّنه يعصمه من �يد` 
لِعد
,يسطو بكل من سطا، ,كذلك �جنز ,عد� ,حفظه من كّل 

.j
نو¿ 
لضر
ى، ,قّربه جنيًّا ,�,حى  � من كّل >نٍس ,vكًََّّdجعله مصطًفى م,
/ليه ما �,حى، ,عّلمه من لدنه طريق 
لرُّشد ,
ُ½د�. ,9ع له 

لُعلى، ,كّف عنه شّر �عد
ئه،  4

لسما,, jأل
كّل mية من 
تشتُّت  بعد  شؤ,نه  �صلح َ, 
لتقو�،  على  �مر�  كّل  �ّسس ,
�لها، ,�,صل سْهَمه /. ما jمى. ,جعل 
لدنيا كَأَمٍة له تأتيه 
من غ* ُشحٍّ ,هو�، ,فتح عليه �بو
� كّل نعمٍة ,j, �,mبَّى. 

لُعليا. ,قد جا�كم على  �jملعا
,عّلمه من لدنه ,�عثر� على 

,قت ُمسّمى.


إلستفتا�،  ¯ ٢٠-٢٥، 
لطبعة 
أل,. -  بريطانيا ٢٠٠٥))
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حـكم ونـوادر


لبحث عن �خطا�  s ملتعة

لنفو± 
لدنيئة �د,�  ,,L *
  jجل عظيم.


�: صd على ما تكر�، ,صd على ما حتب.dص dلص
 *


لظلم �سر¿ شي� /. تعجيل نقمة ,تبديل نعمة. *

. ُ̄ 
لُفَر aُjَُتد Cبالتأ *

�لصـدAُ ُينجـيك 4ينجى �آلخرين �يًضا
 ./ 
لذها�   <
j�  ،sلصو
 
لبسطامي  يزيد  �با   �� ¹كى 
م*
ثه  هي   
jًينا< �jبعني  �مه  فأعطته  
لعلم،  لطلب   <
بغد
 ?
من �بيه، ,قالت له ضع يدs a يد`، ,عاهدC على 
لتز

لصدP فال تكذ� �بًد
، فعاهدها على Lلك، ,خر® مع 
 
�ثنا� 
لطريق، خر® 
للصو¯ ,´بو s, ،<
قافلة يريد بغد
    :

لثيا�، فقالو �j لبسطامي
 
,�j, ،لقافلة
 s كل ما

، فسخر,
 منه jًبعو� >يناj�هل معك شي�؟ فقا^:    معي 


للصو¯،  /. كب*   
,jجعو ,تركو�،  �بله  �نه   
,حسبو
ينتظر ما يأتو� به، فلما mjهم قا^:    هل �خذمت كل ما 

لقافلة، قالو
:    نعم، /ال jجًال سألنا� عما معه، فقا^:   s

 لشأنه، ,نظن �� به jًحتقا

، فتركنا� jًبعو� >يناj�  معي 
خبًال s عقله، فقا^:    علّي به، فلما حضر بني يديه، قا^:  

، قا^:  jًبعو� >يناj�  هل معك شي�؟، فقا^:    نعم معي 
�ين هي؟ فأخرجها ,سلمها له، فقا^ كب* 
للصو¯:      
��نو� �نت يا jجل؟ كيف ترشد عن نقو>a ,تسلمها 

خلر,® من بلد`، عاهد4  4<j�باختياaj؟ فقا^ له:    ملا 
فقا^ كب*  �مي،  �نقض عهد  فأنا ال   ،Pلصد
 �مي على 

للصو¯:    ال حو^ ,ال قو� /ال باهللا، �نت �ا� �� �و� 
�مر بر>  Ó ،!هللا
عهد �مك، ,�ن ال âا� �� âو� عهد 
9يع ما �خذ من 
لقافلة، ,قا^:    �نا تائب على يديك يا 
jجل، فقا^ من معه:    �نت كب*نا s قطع 
لطريق، ,
ليو? 

لتوبة، تبنا 9يًعا /. 
هللا، ,تابو
 توبتهم.   s نت كب*نا�

تتـقـرَُّ� mجـالَُنـا   Âخـو/ �يــا 
حسـاֲדا   �حصـي ُ, �ّيامـي   <ُ �َعــدُِّ

لفَنـا  ./  ã<� 
ليـوِ?   
L ِمـن  �َنـا   
غـًد

�بيـاK لـها معـا3ٍ: 

,نلَعـُب نلُهـو  
ألْهِلـَني  مـع  ,�ـُن 
�حِسـُب, �ُعـدُّ  عّمـا  َغْفَلـ~  ,مـا 
�قـَرُ�, /ليــه  �ْ>َنـى  غـــٍد  ,َبـْعـَد 

/عد
>: 9ا^ �غز,^ (
ململكة 
ملغربية)
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بعد  
لثالثة  �لساعة   ~
�م*  حضر�  ,صل  
لظهر 
تعا.  
هللا  �يد�  
ملؤمنني 

جلامعة   ./ 
لعزيز  بنصر� 

لقائمني  صافح  حيث 
 jفع ستاj Ó ^ألعما
على 

لتدشني. 
جته بعدها لتفقد 

ملختلفة  
جلديد�  
ملر
فق 

لطال�   ./ 
لتحد� ,

حد , كل  كا�  
لذين 
منهم ينتظر ,صو^ حضرته 
فصافـح  غرفته.  �ما? 
حضـرته كل ,
حد منهم 
,حتد� /ليه ,>خل غرفته 
عظيما  شرًفا  Lلك  فكا� 

جته   Ó �9عني.  للطال� 
 4
حضرته /. قاعة 
لند,
ل*�± حفل 
الفتتا� حيث 
 ?

لكر 
لضـيو�  كا� 

جلامعـة  �ساتـذ� ,
 jنتـظا
  s ,طـالֲדا 
فبعد  حضرته.  تشريف 

لطال�  �حـد   �قر  ��

لذكر  من  
آليا4  بعض 
حضرته  �لقى  
حلـكيم 
كلمة نوj> فيما يلي تعريًبا 

مللخصها.


هللا  /ال  /له  ال   �� �شهد 
له،  شريك  ال  ,حد� 
عبد�   
)مًد  �� �شهد ,
 Lفأعو بعد  �ما  ,jسوله، 
باهللا من 
لشيطا� 
لرجيم، 

لرْحمـِن  
ِهللا  ِبْسِم 
 �jَ ْلَحْمـُد ِهللا

لرِحيمِِ * 

لرْحمـِن   * 
ْلَعاَلِمـني 
َيْو?  َماِلِك   * 
لرِحيِم 
 aََنْعُبُد ,/ِيا  aَِيا/ 
لديِن * 
 �َ
َنْسَتِعُني* 
هـِدَنا 
لصَر
 �َ

ُملسـَتِقيـَم * صäَر
َغِ*  َعَليِهْم  �َنَعمَت  
لِذيَن 
َ,َال  َعَليِهْم  
ملَغُضوِ� 


لضـالَني * 

 �� 
ملؤمنني  
هللا  �مر  لقد 
عز  بصبغته   
يصطبغو
بصفاته   
,يتصفو ,جل 
عز,جل:  
هللا  قا^  كما 
�ْحَسُن َ َ,َمْن  
هللا  ﴿ِصْبَغَة 
َلُه  َ,َنْحُن  ِصْبَغًة  
هللا  ِمَن 
َعاِبُد,َ�﴾ (
لبقر�:١٣٩). 

لصبغة  ��Ó بّين حضرته 

لدين , 
مللة , 
للو�  تع� 
 ./ توجه   Ó 
لفطر�، ,
قائال:  Îطابه  
لطال� 

/عد
>:)مد ��د نعيم


للغة 
لعربية باجلامعة 
أل�دية بلند� Lستا�

حضرة أم# املؤمنني
B زيارة تفقدية

للجامعة األJدية بلندن

بتا
يخ ٣ �يسم� ٢٠٠٦? �شن 

حضر� �م> �ملؤمنني -�يد_ �هللا بنصر_ �لعزيز-

 مسجًد� للجامعة �ألiدية ~ لند3

 4جناًحا جديًد� لسكن طالֲדا.


لصوj من /هد
� عم* عليم، مدير مكتبة 
لصوj باجلماعة
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 s تتعلمو�  
لذين  �نتم 
بـعد  ستتولو�  
جلامعة 

لتبليغ  مها?  
لتخر® 
 �� 

لتربية فينبغي �� تعو,

حلكم 
لقرCm موجه  
هذ

أل,..  بالدjجة  /ليكم 
 <j, لقد  قا^ حضرته   Ó

لشريف  
حلديث   s

إل½يَّة  
لصبغة  Îصو¯ 
ُيولد على  �� كل مولو> 
يهو>
نه   �
فأبو 
لفطر� 
ميجسانه.   ,� ينصر
نه   ,�
>ين  
إلسال?   �/ قا^   Ó

لفطر� ف*يد 
هللا تعا. من 
عبا>� �� يتصفو
 بصفاته 

ملنطلق تقع على  
فمن هذ
مسؤ,لية  
ملؤمن  عاتق 
على  ,خاصة   
جد مهمة 
لنشر  نفسه  ,هب  
لذ` 
jسالة 
هللا 
ملبنية على >ين 


لفطر�.
لقد  حضرته  قا^   Ó  
نذjكم mباÞكم ,�مهاتكم 
ألمر  
متثاال  ,jّبوكم 
 
هذ  ./ �,صلوكم , 
هللا 
قرjمت  حيث  
ملنعطف 
 s �نفسكم   
تسجلو  ��

 �تبد هنا  فمن  
جلامعة 
 
تؤ>, كي  مسؤ,ليتكم 
بـأحـسن  
جبـكم ,
 
تعيشو  �� �ب   .�jصو
,تقضوها  طاهر�  حيا� 
طبق 
لتعليم 
لذ` �عطانا 

هللا /يا� عن طريق 
لرسو^ 
,سلم  عليه  
هللا  صلى 
 s مفصال  بيانه  ,جا� 


لكرمي. �mلقر

  لقد قا^ jسو^ 
هللا صلى 
 
"�لقو ,سلم  عليه  
هللا 
,يقو^  
هللا".   Pبأخال
سيدنا 
إلما? 
ملهد` عليه 

لصد> /�  

لسال? s هذ
 �� 
إلنسا�  كما^  من 
,ما  
هللا.   Pبأخال يتخلق 

على  
ملر�   v¹ر ال   ?
<

ملتحتم  فمن  
ملقا?   
هذ
,ال  يتعب  ال   �� عليه 
يستكني. لقد ُ,كلتم ֲדذ� 

ملها? 
لد
ئمة فنفذ,
 كل 
صفة من صفا4 
هللا على 
 ّ̀ � ./ 
�نفسكم لتالحظو

لصفة  تتحقق هذ�  مد� 
فيكم ,/. �` مد� صرمت 
 �/ ½ا.  ,منوLجا   
مظهر
بصفا4  
التصا�  jحلة 
فكلما  متناهية  غ*  
هللا 
/. )طة جديد�  تصلو� 
ال  
لسفر   �� تعرفو� 
/´ا�  فبعد  عندها.  ينتهي 

سة لسبع سنو
4 هنا jلد

 �jلتجا
 لكم  ستحصل 


لعمل   �
ميد  s 
جلديد� 
على  ستتعرفو�  حيث 
,ستحتكو�  جد>  �نا± 
جديـد�  بشـعـو� 
حتديا4  ,تـو
جـهو� 
فيجب  متنوعة  
جتماعية 

لتقد?   s  
تستمر,  ��
هذ�  من  مستفيدين 
     .?

لد, على  
لصفا4 

 حتققت L/ ±لنا
/� بعض 

هم ¹سبو� �´م Þj بعض
نالو
 قر� 
هللا. فمر� ,ّجه 
هؤال�  �مثا^  من  
حد ,

ملصلح  سيدنا   ./ سؤ
ال 
عنه  
هللا  jضي  
ملوعو> 
�حد  كا�   
L/ قائال: 

لبحر فأjست  s 
مسافر

لسفينة على ساحل فهل 
 ?� ينـز^   �� له  ينبغي 
 s جالسا يبقى   �� �ب 
حضرته   aj<� 
لسفينة. 
,ُلبَّ  قصد�   jلفو
 على 
قائال:  عليه  فرّ>  سؤ
له 
 a
لذ كا�   
L/ �نه   �j�
,صل   
Lفإ ساحًال  
لبحر 
ينـز^.   �� فعليه  /ليه 
 s يسافر  كا�   
L/ لكنه 

حضر� �م> �ملؤمنني -�يد_ �هللا- يرفع ستا
 �لتدشني
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فأ`  له  ساحل  ال  )يط 
 .Pموضع ينـز^ فيه يغر
 ?

لد, على   
تذكر,  
لذ
�� صفا4 
هللا ال حصر ½ا 
 �� 
إلنسا�  بوسع  فليس 

حد� , بصفة  ح�  ¹يط 

من صفاته.        
 s تسابقه s إلنسا�
 �/ 
نصر�   ./ Ôاجة   4

خل*

التصا�  بعد  ,عونه  
هللا 
خرjمت   
L/, بصفاته 
,خضعتم  عتباته  على 
,>عومتو�  خاشعني  له 
�بو
ًبا  لكم  يفتح  فسو� 
لكم Áاj® ,ميهد  ,�عل 
من  بد  فال  
لطريق،  لكم 

ملد
,مة على بذ^ 
جلهو> 

 s لتسابق
لنيل قر� 
هللا ,
 Ó 
حلسنا4. , 
لصاحلا4 
 jلنو
  
هذ نشر  من  بد  ال 
 
L/, Êلعا
  s ?

لد, على 
تفك*كم   jمسا كا� 
فعندئذ  
الجتا�   
هذ على 
لقب   �j
ستنالو� عن جد
Lكر   Ó  .Cلربا
  æملر

حضر�  قاله  ما  حضرته 

إلما? 
ملهد` عليه 
لسال? 
من   �/" 
خلصو¯:   
ֲדذ
يتخلق   �� 
إلنسا�  كما^ 
ال   ?
< ,ما  
هللا   Pبأخال
 ��¹قق هذ� 
ملرتبة �ب 
ال يتعب ,ال يستكني فبعد 

إلنسا�   s يتولد  Lلك 

الجنر
jُ. عندئذ , �ُ

الجنذ

سو� تتجه خطو
تكم /. 
,¹صل  
هللا  عبا>�   �j<

هللا  صفا4   a
j</ لكم 
�كثر ,هو 
لطريق 
لو
ضح 
حياتكم."  لفال�  
لبني 
ضو�   s حضرته  قا^   Ó
مقتبس من كتا� حضر� 

إلما? 
ملهد` عليه 
لسال? 

لطها�j هي �� يقا,?  �/

لنفس 
ل~  �

إلنسا� �هو
تريد �� تستوÚ عليه بعد 

حضر� �م> �ملؤمنني (�يد_ �هللا) يلقي كلمته

�بة من طالa �جلامعة ~ �ستقبا8 حضرته


حليطة �ال , jحلذ
 
,تأخذ,

ملحيط  ,ُيزلكم  يغوينكم 
عندما �رجو� من 
جلامعة 

سي للعب jلد
 ?
بعد 
لد,
 ��  j
,حذ  .Pلتسو
,
 4

لشهو هذ�  تسكن 
بدال  قلوبكم  
لرغبا4 ,

لعبد  لقب  
كتسا�  من 
/ليه  بالتقر�  
خلالص 
 .Êلعا
  s �حكامه  ,نشر 

جلهو>  بذ^  من  بد  ال 

عز,جل.  
هللا  عن  /بعا>� 
jغبا4   Êلعا
  s  aهنا
عديد�   �
�هو, �منيا4 ,
>,ما   
تتنبهو  �� فعليكم 

منا  
هللا  يريد�  ما   vإلجنا
 `� منا   jيصد ال  ح� 
تصر� >,� مرضاته فهذ� 
)طتكم 
ملنشو>� ,غايتكم 
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ملرجتا�.

هللا   �/ حضرته  قا^   Ó

لصفة  ,هذ�  قد,± 
يسعى   �� تقتضي 

لتقد±  خللق  
إلنسا� 
jحيم  هو   Ó نفسه،   s
 �� 
إلنسا�  على  فيجب 
�ال  
آلخرين. �ب  يرحم 

ملجتمع،  s 
�حد 
تظلمو

ل~  
لعلو?  مقتضى  فمن 
 
تستنـزفو  �� تلقيتموها 
 
,تضحو جهو>كم 
,نفائسكم  بنفوسكم 
إل>خا^ 
لدنيا - 
ل~ تبتعد 
 s - هللا
يوما بعد يو? عن 
هذ�  
لر�ة،  بد
فع  
لدين 

,كلت  
ل~  
ملهمة  هي 
إلجناvها.   
فاستعد, لكم 
على  çدية  
لتركيز  �ب 
 �� �ب  كما  
لعبا>� 

خلمسة  صلو
تكم   
تولو
 

هتماما خاصا ,�� ִדتمو
�يضا، كما �ب  بالنو
فل 
�نكم  ?
�� تعو
 على 
لد,
تعا.  
هللا  ألمر  
متثلتم 
َكاَ�  ﴿َ,َما  قا^:  حيث 
َكافًَّة   
لَِيْنِفُر, 
ْلُمْؤِمُنوَ� 
ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر  َفَلْوَال 
 
لَِيَتَفقَُّهو َطاِئفèٌة  ِمْنُهْم 
 
,jُْنِذéلِي,َ 
لدِّيـِن  ِفي 

 jََجعéو
 /ِلَْيِهْم Lَ/ِ َقْوَمُهْم

لتوبة: ) ﴾�َ,jَُلَعلَُّهْم َيْحَذ

�علنتم  فقد   ،(١٢٣

جلامعة   s بالتسجـيل 
ستؤ>,�  �نكم  
أل�دية 
تلقي   �/ 
ملهمة،  هذ� 

لعلو? 
لدينية على شاكلة 
�سلو�  ,تعلم  
ملشائخ 
/لقا� 
خلطب جالسا على 


ملنd ال يكفي.

قف 
حليا� لن ينجح , �/ 
يكن كل   Ê ما  حياته   s
عمل يقو? به 
بتغاً� ملرضا� 
 `�
هللا >,� �� يكو� له 
jياً�.  نفسه   jإلظها 
فع <
هو  
هللا   �� >,ما   
تذكر,

لغيب ,�ن �ما? عينيه  Êعا
�تيتم  لقد   .�m, كل حني

>ينه ,ال »فى  هنا خلدمة 
عليه �` عمل تقومو� به 
�� كل  
لذ
 �ب �� تر
عو
عمل �ب �� يصدj منكم 
 �
بد
فع 
حلر¯ على jضو
 `� /خفا�  بإمكانكم  
هللا. 

ليومية  شئونكم  من  �مر 
من �ساتذتكم ,vمالئكم، 
ال  �نكم   
تذكر, لكن 
 `� /خفا�  تستطيعو� 

 ,ضعتم L/, هللا
شيئ من 
�عينكم  نصب  
ألمر   
هذ
منكم   jتصد فسو� 
لكم  ,تسنح  
حلسنا4 
 4

خل* s لتسابق
فر¯ 


حلسنا4.,

مشهد عا? لند�4 �الفتتاT حيث طالa �جلامعة 4�ساتذִדا �4لضيوR  يستمعو3 �1 كلمة حضر� �م> �ملؤمنني (�يد_ �هللا)
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حلديث "
طلبو s <j, حياته كما ^

إلنسا� يتعلم طو �/

لسبعة  4

لعلم من 
ملهد /. 
للحد" لكن s هذ� 
لسنو
بالغا  
هتماما   
تع*,  �� �ب   
لذ للعلم.  �ساسا  تضعو� 

لسنو
4، �ب �� �صصو
 ١٢ ساعة  
سة s هذ� jللد
نصف  
جلامعة  طال�   �يقر  �� �ب  كما  
سة jللد يوميا 


لكرمي على 
ألقل يوميا. �mلقر
جز� من 
,ال يغينب عن 
لبا^ �� هذ� 
لتسهيال4 
ملتاحة لكم من �كل 
جيد ,سكن مريح s غر� مستقلة لن تبقى معكم طو^ 

لعمل بعد 
لتخر® من  �

حليا�، فعندما ستتوجهو� /. ميد


تٌب شهر` قد ينتهي j لكم ? 
جلامعة فمن 
ملحتمل �� يقدَّ
خال^ �سبوعني. ,قد يدفعكم 
ألمر /. �� تتنا,لو
 ,جبة 

ليو?، ,سو� ُترسلو� /. �فريقيا حيث يقتحم  s حد�
,

لبعو ح� 
لناموسية ,يبيت 
إلنسا� متأملا من لسعاته. 
 Pملشا
 على حتمل   
يتعو>,  �� 
جلامعة  على طال�  �ب 
 �,�
لتحمل ينبغي �� يز>
> حني يبد 
بدjجة كب*�. ,هذ
 

ملنطلق jبُّو 

حليا� 
لعملية كدعا� بعد 
لتخر®. فمن هذ
,من  هللا  
لصعوبة   ¿
�نو كل  ستتحملو�  /نكم  �نفسكم، 


لعاÊ. ,فقكم 
هللا لذلك. s �jنتشا
�جل تقد? >ينه ,
                                    

صو
� تذكا
ية مع طالa �لصف �أل84 4عميد �جلامعة 4�م> بريطانيا ~ صحن مسجد �جلامعة �جلديد.
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لشرطة 
لسعو>ية s ٢٩ كانو� 
أل,^ عا? ٢٠٠٦?  4

lت قو<
بيتا s مدينة جد� حيث كا� 
ملسلمو� 
أل�ديو�  يستعد,� 
 j
لصال� 
لعصر. تسلق �jبعة من jجا^ 
لشرطة 
ملسلَّحني جد

لبا� على مصرعيه فاقتحم  

لبيت ,
عتقلو
 حاjسه، Ó فتحو
١٨ شرطيا منهم ٤ شرطيا4 
لبيت ,طّوقو
 9يع 
ملصلني 
لبالغ 
عد>هم ٤٩ مصليًّا. ,كا� من ضمنهم ٥ نسا�، ٨ �طفا^، ٦ 

ִדم jجلمع مع سيا
بناj, ،4ضيع يبلغ ¼انية �شهر فقط. ,ِسيق 

ملصلني كانو
 من جنسياÁ 4تلفة:  ��/. Áفر 
لشرطة. علًما 


حد., `jند , ٢٣ من باكستا�، ,سو½
٢٥ من 

Ó توجهت 
لشرطة /. مركز mخر للجماعة s جد� ,كسر4 
.4
بابه ,
ستحو4L على 
حلاسو� ,كافة 
مللفا4 ,
ملستند

بعض  
لشرطة كفال�  
ستدعت  
أل,^  كانو�  من   ٣٠ s, *
 ./ ترحيلهم  ينو,�  �´م  �بلغتهم , 
ִדم v
جو ,طلبت  
ملعتقلني 
بال>هم. كما �مر4 
لشرطة �هل بعض 
ملعتقلني Ôز? 
حلقائب 


لبال>. �j<ملغا 
<

ستعد

,قت  خالته  عند  كا�   jملذكو
 
لرضيع   �� بالذكر  ,جدير   *
/ليها  ,توسال  
لشرطة   �

لد, 
جع j معها.  فاعُتقل  
العتقا^ 
باتا >,�  إلطالP سر
حه لكن 
لشرطة jفضت طلبهما jفضا 
�>ã عاطفة ,�jة. فقضى 
لرضيع مع غ*� من 
ملعتقلني يو? 


لقضبا� لـ ”جرمية“ ال تغتفر.  �
j, لعيد



لشرطة صوjهم  �خذ4  عا? ٢٠٠٧?   Cلثا
 كانو�   ٤  s *

ִדم jيضا ,نقلْت سيا�,بصما4 �صابعهم ,قامت باستجو
ֲדم 

/. مكا� �هو^. 

* لقد نشر4 بعض 
جلر
ئد �� ٥٢ قا>يانًيا (ُيقَصد به 
ملسلمو� 

لشرطة،  فاعتقلتهم  
جتما¿ غ* شرعي  s 

أل�ديو�) كانو

,سو� ُيحاَكمو� Ôسب قانو� 
لد,لة. 

قامت   ،?٢٠٠٧ عا?   Cلثا
 كانو�   ٥  `�  Úلتا
 
ليو?   s,  *
 Pنطا بيو4 
أل�ديني s جد� على  ,تفتيش  
لشرطة مبد
lة 

سع ,
عتقلت خال½ا íسة mخرين، مما يد^ على �´م ينو,� ,


عتقا^ 
ملسلمني 
أل�ديني 
آلخرين �يضا.


لشرطة كانت  ��
لتعسفية  4
�
يبد, جليا من كل هذ� 
إلجر
للقبض  
لفرصة  ,تتحني  فتر�  منذ  
أل�ديني  باملسلمني  تترصد 

عليهم. 


ململكة  s ألمنية

لسلطا4  ��
خلd بلغنا  
,/. غاية نشر هذ
,لكـنها  منهم.  �jبعـة  عد�  ما  
ملعتقلني  عن  �فرجت  قد 
بال>هـم   ./ لترحيلهم  
½جـر�  سلطا4  �مـر4  قد 


ألصـلية.

السلطات األمنية السعودية تعتقل املصلني املسلمني األ�ديني

Á‚{·ΩÑ–W6Á„_ÄΩ–W6ÁÕ—’≥W6µ6™‚|±Y6™’—Ñ‘6”X…dºW

/عد
>: قسم 
ملتابعة باملجلة
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حيا� محمد � (١٠)٢٠

�` جز� منه جتد فيه تفاصيل  s ثتÔ إلسال? � كتا� مفتو� كلما
/� حيا� ن¡ 
تث* 
الهتما? ,�لب 
للب. ,Ê ¹د� �� مت تسجيل ,قائع حيا� ن¡ �, حيا� َمعلم mخر 

حلقائق  s �j
تسجيًال >قيًقا ,متاًحا للد
jسني، مثل حيا� 
لرسو^ 
لعظيم �. ,صحيح �� هذ� 
لغز

ملر,يا4 
ملدّ,نة، قد �عطت 
لنقا> 
ملاكرين فرصتهم 
ملنتظر�، ,لكن من 
لصحيح �يًضا �نه حني ,

سة 
النتقا>
4 بعناية، ,يتم 
لر> 
حلاسم عليها، فإ� ما تث*� فينا حيا� 
لرسو^ � من 
إلميا� j< تتم


حلب 
لغامر ,
لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� �` شخص mخر.,

 s لنقد، ,لكنها ال تفلح

حليا� 
لغامضة 
ل~ ال يعر� 
لنا± شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من  �/ 

لثقة s قلو� من يتبع �صحاֲדا. /L تظل صعوبا4 
لغمو، ,ظلما4 
حل*�،  ¿jv, ¿إلقنا
بث 

لقلو�. ,لكن 
حليا� 
لغنية بالتفاصيل 
ملدّ,نة، مثل حيا� 
لرسو^ �، تث*  s ألمل، قابعة
,خيبة 

ملفاهيم , 4
فينا 
لتأمل 
لعميق ,من Ó تثّبت 
القتنا¿. ,عندما يتم تصفية 
حلسابا4 
خلاطئة لالنتقا>

لز
ئفة، بكشف 
حلقائق ,تسليط 
ألضو
� عليها، فمن 
ملحتم �� جتذ� حيا� 
لرسو^ � منَّا كل 

حب ,/عجا� ,تقدير، ,تث* فينا كل /عز
v ,/كباj ,توق*، بشكل كامل ,>
ئم ,/. 
ألبد.


لكتا� 
لقيم 
لذ� ستطالعه عd حلقاs 4 هذ� 
لز
,ية.  
�هم مالمح هذ îjلقا
تلك هي عزيز 

ملقا? �نه من 
لصعب تقدمي ملخص كامل متو
�v حليا� كحيا� 
لرسو^  

جلدير بالذكر s هذ,
 .�

ل~ كانت ,
ضحة كالكتا� 
ملفتو�، ,شديد� 
لثر
� مبا حتتويه من ,قائع ,مو
قف ,�حد ،�
,قد �عطى 
ملؤلف ملحة، ,لكن ح� هذ� 
للمحة ½ا ,�v ,ثقل. حيث �نه � كا� مياj± ما يعظ 

ملجيد  �mلقر

 عرفت L/, ،ملجيد
 �mلقر

 عرفته فقد عرفت L/, سه؛jبه، ,كا� يعظ مبا كا� ميا

فيمكنك �� تتعّر� عليه.


جعه ثلة j, ?لسال

لفاضل فتحي عبد  Lلضا> لألستا

لكتا� /. لغة  
لقد حصل شر� نقل هذ

للغة ,
لدين. s ملتضلعني
من �بنا� 
جلماعة 

 حضر� مر�� بش> �لدين �مو� �iد �


خلليفة 
لثاC حلضر� 
إلما? 
ملهد` �

خيانة ب� قريظة
 s �سلفنا  كما  قريظة  بنو  كا� 
 Ê  
L/ ,ح�  
ملسلمني،  مع  حلف 
مع  
حلر�   s  
ساlو قد   
يكونو
منهم  
ملتوقع  كا�  فقد  
ملسلمني، 

لعدّ,  Ôجز   
يقومو  �� 
ألقل  على 

لسبب   
,½ذ ,/عاقته،  جانبهم  من 
 s جلانب
 

لرسو^ � هذ aفقد تر
 .Pإلطال

ألمر بال حر
سة على  ^,ّ�
 �� يعلمو�  قريظة  بنو  ,كا� 
 
نيتهم، ,½ذ يثقو� Ôسن  
ملسلمني 
 �
�حز  ./ 
النضما?   
,jقر عندما 
 
هذ يكو�  �ال   

تفقو فقد  
لعر�، 
ال  ح�  
ضًحا، ,  
jًجها 
النضما? 
 4

خلطو  
,يّتخذ, 
ملسلمو�  يتنّبه 

لالvمة حلماية 
ملدينة من جانب ب� 
شديد�  
خلطة  كانت  لقد  قريظة. 

 .�

خلطو�j ,)بوكة 
ألطر
مها9ة  على   Pالتفا
 مت  ,عندما 
 �
j ،ملدينة من جانبني
 s ملسلمني


لعر� ¹ا,^ 
قتحا?  �
جيش �حز

خلندP، ,لكن مّر4 عّد� �يا? >,� 
حتقيق �ّية نتيجة. Ó طر�4 ½م فكر�، 
مرتفع،  على  jُماִדم   
�معو  ��

ملجموعا4   
يها9و  �� ,يأمر,هم 

ملسلمني،  من   Pخلند
 عن  
ملد
فعة 
 Pخلند
�� يقف هؤال� على حافة ,

حقيقة خيانة ب* قريظة
وحتالفهم مع أحزاب قبائل العرب
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,عندما  قص*�،  مسافا4  تفصلهم 

4 تتيح jما�تلو� من 
ملسلمني �ّية 
 jلكفا
  dيع ضعيفة،  ثغر�   �
/حد

خلندP على 
لفوj مبساعد� فرسا´م 


ألكفا�.

½جو?  
,jكّر 
L/ م´� 
,jلقد تصّو
على  
حلصو^  من   
هذ فسيمّكنهم 

ملسلم،  
جلانب   s جسر   ±�j

 ,تتجّمع ,dيع ��Ôيث يستطيعو� 
كاسح  ֲדجو?  للقيا?  عليه  قّو
ִדم 
على 
لبلد�. ,هكذ
 ,قع هجو? بعد 
هجو?، ,
ضطر 
ملسلمو� 
ملد
فعو� 
�حد   s, 
نقطا¿.   �,< 
لقتا^   ./
 s منخرطني 
�يا? 
لقتا^ هذ�، ظلو

½جو? 
ملتكّرj ح� فاتتهم  
>فع هذ
عن  
ليومية  صلو
ִדم  من  صال� 
موعدها 
ملحد>. ,قد حز� 
لرسو^ 
� بشد� من �جل Lلك ,قا^: "َمَأل 
َشَغُلوَنا   
jًَنا َ,ُقُبوjَُهْم  ُبُيوَتُهْم  
هللا 
َغاَبِت  َحتَّى  
ْلُوْسَطى  الِ�  
لصَّ َعِن 
على  
حلا>ثة  هذ�  ,تد^  ْمُس".  
لشَّ
تد^  كما  
ملعا>`،  
½جو?  عنف 
 � 
لرسو^  عناية   �� على  كذلك 
موجًها  كا�   
�خً*, �,ًال  
هتمامه ,

/. عبا>� 
هللا تعا..
كل  من  )اصر�  
ملدينة   4jصا
jجاًال  �هلها   jصا كما  
جلو
نب، 

,نساً� ,�طفاًال يو
جهو� موًتا )قًقا، 
�صا� 
لبلد� كلها شعوj باجلز¿، ,
,لكن ظل تفك* 
لرسو^ � مرتبًطا 
 s  4

لصلو  �
<� على   ïباحلفا
ال  
ملسلمني   �/ 
ملحد>�.  �,قاִדا 
يعبد,� 
هللا مّر� ,
حد� كل �سبو¿ 
هم  بل  
½ند,±، , 
ملسيحيني  شأ� 
مر
4 كل  بالصال� íس  ملتزمو� 
يكو�   ajملعا
 تنشب  ,عندما  يو?. 
 s 
حد� , صال�   �
<� 
لصعب  من 

جلماعة، ناهيك باحلديث عن íس 
,لكّن  
ليو? s 9اعة.   s  4
صلو

لصال�   ./ يدعو  � كا�  
لرسو^ 
ح�  يو?  كل   4
مر 
جلامعة íس 
 Êأل
�ثنا� 
ملعركة، ,مع Lلك يصيبه 
من  
حد� , 
� صال� <� يفوته  عندما 
هذ� 
لصلو
4 بسبب هجو? 
لعدّ,.


ألما?،  من  يهاجم  
لعدّ,  كا� 
من  للهجو?  قريظة  بنو  ,خّطط 

خللف، ,لكن بطريقة ال تؤّ>` /. 

 
,<
j�تنبيه 
ملسلمني /. 
خلطر. لقد 
>خو^ 
ملدينة من ظهرها، ,قتل كّل 
 .aهنا 
ملتحّصنني  
ألطفا^ , 
لنسا� 

4 يو? L سل بنو قريظة جاسوًساj�,
 
�jصد, قد   ±

حلّر كا�   �/ لَ*� 
هي  ,ما  
ألطفا^، , 
لنسا�  حلماية 
قّوִדم. كا� هناa حصن 
حتمت فيه 

لعد, هدًفا  �dعت
بعض 
ألسر، ,قد 
ا. ,جا� 
جلاسو±، ,�خذ  خاًصا مهمًّ
بريبة،  يطو� باحلصن ,¹و? حوله 

 بصفية بنت عبد L/ بينما هو كذلك,

ملطلب عّمة 
لرسو^ � قد jمقته، 
 s حد
,Ê يكن هناa سَو� jجل ,
نوبة حر
سته 
لو
جبة، ,كا� مع Lلك 
 ،4�j مبا  صفية  �خdته , مريًضا. 
 
يقبض على هذ  �� 
قترحت عليه ,

لعد, عن خلّو  d« جلاسو± ح� ال


حلماية  
لنسا� من , 
ألطفا^  حصن 
 Ê لبلد�. ,لكن
 L sلك 
جلز� من 
يستطع Lلك 
ملسلم 
ملريض �� يفعل 

قريظة  بنو  وخّطط  األمام،  من  يهاجم  العدّو  كان 
تنبيه   lإ تؤّدي  ال  بطريقة  ولكن  اخللف،  من  للهجوم 
من  املدينة  دخول  أرادوا  لقد  اخلطر.   lإ املسلمني 
ظهرها، وقتل كّل النساء واألطفال املتحّصنني هناك. 
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٢٢

 
شيًئا، فالتقطت صفية بنفسها عمو>

لطفيلي،  
لز
ئر   
هذ تقاتل  
حت j,
,مبساعد� نسا� �خريا4 متكنت من 
بعد  تبني  ,لقد  ,قتله.  عليه  
لتغلب 

لرجل كا� بالفعل عيًنا لب�  ��Lلك 

قريظة. 
فقد  متَوّجسني،  
ملسلمو�  �صبح 
�� يشّن عليهم 
لعدّ, هجوًما  
تَوقعو

لذ`  
جلانب   
هذ من  mخر  بعد 
بعيد،  حد   ./ mمًنا  يظنونه   
كانو
كا�  
ألما?  من  
½جو?  ثقل  ,لكن 

لقّو�  
ستغرقت كل  لدjجة   
شديًد
 jلك فقد قرL ملسلمة ملقا,مته، ,مع


لقّو�  من  جز�  /jسا^   � 
لرسو^ 

ألطفا^. , 
لنسا�  حلماية  معه  
ل~ 
 <
,كما سبق Lكر� عند مناقشة �عد
 s 
ملؤjخو�  Lكرها  
ل~  
ملسلمني 
هذ� 
ملعركة، فقد �jسل 
لرسو^ من 

أللف ,مائ~ jجل، íسمائة jجل 
 �L/ يبق Ê, ،لنسا�
ليقومو
 Ôماية 
سبعمائة  
خلندP سو�  عن  للدفا¿ 
 �<

 يتر
,� تعد jجل، يقاتلو� عد,ًّ
من ¼انية عشر /. عشرين �لًفا. ,مع 

ملسلمني  من  
لكث*  يفقد   Ê Lلك 

½ائلة  
حلشو>   �
v/ جأشهم  jباطة 
يو
جهوها.   �� عليهم  كا�  
ل~ 

لرسو^ � ,بّينو
 لـه  ./ 
,Lهبو

,كيف  حرًجا،  
لوضع  كا�  كم 
 Lنقا/ 
ملستحيل  من  يبد,   jصا �نه 

هللا  يدعو   �� منه   
,طلبو 
ملدينة. 
تعا.، ,طلبو
 منه كذلك �� يعلمهم 
>عا� خاًصا ֲדذ� 
ملناسبة. ,طمأ´م 

هللا  
�� يدعو, 

لرسو^ � �ال »افو
يثّبت   ��, ضعفهم،  من  يقيهم   ��
,ُيذهب  j,عاִדم  ,يؤّمن  قلوֲדم 
عنهم 
لريب. ,توّجه هو /. 
هللا عز 

:Úلتا
,جل بالدعا� 

للهم ُمْنز^ 
لكتا� سريع 
حلسا�، "

للهم 
هزمهم  ،�

للهم 
هز? 
ألحز
 ،`jلبخا
,vلز½م ,
نصرنا عليهم." (

كتا� 
جلها> ,
لس*).
,>عا ثانية: 


لبائسني  من  
لدعا�  Ñيع  يا  
للهم "

خلائفني،  �يب  يا  
ملحز,نني، ,
 ،sخو, ,غّمي   Cحز ع�  �Lهب 
�نا   Ú  
حشد, مبا  
ألعلم  �نت 

 (Cقاjلز
) "æصحا�,
�شّد , قلًقا  �كثر  
ملنافقو�  �صبح 

لقو�  s آلخرين
تَوتًر
 من 
ملسلمني 
كل  قلوֲדم  من  ,تالَشى  
ملسلمة، 
 ?

لشر� ,
الحتر 4
jالعتبا ?

حتر
ألمن   ,� فيه،   
كانو 
لذ`  للجانب 
,ملا  �طفا½م. , ,نسائهم  مدينتهم 

½زمية، , 
خلز`   
تَوقعو قد   
كانو

�ال ¹د� هذ
 s ,جو>هم.  
,<
j�
بعد  
لو
حد  ينسلو�   
,�بد لذلك 
,متعللني  
ملسلمني  تاjكني  
آلخر، 
 �mلقر
  jشا� ,قد  هزيلة.   j
بأعذ
من   ١٤ 
آلية   s Lلك   ./ 
ملجيد 


ألحز
� حيث قا^ تعا.: �jسو
﴿َ,ِ/Lْ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا َ�ْهَل َيْثِرَ� 
ال ُمَقاَ? َلُكْم َفاjِْجُعو
 َ,َيْسَتْأLُِ� َفِريٌق 
 �ٌjََعْو ُبُيوَتَنا   َّ�/ِ َيُقوُلوَ�  
لنَِّبيَّ  ِمْنُهُم 
ِ/الَّ  ُيِريُد,َ�   �ْ/ِ  �ٍjَِبَعْو ِهَي  َ,َما 

.﴾
jً
ِفَر

آليا4  s ملجيد
 �mلقر
,قد ,صف 

لتالية حالة 
ملعركة s تلك 
للحظة، 
باملسلمني  �حاطت  
ل~  
لظر,� ,


�ها:v/ م½
�حو,
﴿ِ/Lْ َجاُ�,ُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َ,ِمْن َ�ْسَفَل 
َ,َبَلَغِت   jَُألْبَصا
 
َغِت vَ  Lْ/ِ,َ ِمْنُكْم 
ُنوَنا  
ْلُقُلوُ� 
ْلَحَناِجَر َ,َتُظنُّوَ� ِباِهللا 
لظُّ
 
َ,vُْلِزُلو 
ْلُمْؤِمُنوَ�  
ْبُتِلَي  ُهَناِلَك   *

ْلُمَناِفُقوَ�  ُ̂ vِْلَز
ًال َشِديًد
 * َ,ِ/Lْ َيُقو
َ,َعَدَنا  َما  َمَرٌ  ُقُلوِبِهْم  ِفي  
لَِّذيَن ,َ
َقاَلْت   Lْ/ِ,َ  *  
jً,ُغُر ِ/الَّ  َ,jَُسوُلُه  
هللا 
ُمَقاَ?  ال  َيْثِرَ�  �ْهَل َ َيا  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة 
ِمْنُهُم  َفِريٌق   �ُLَِيْسَتْأ,َ  
َفاjِْجُعو َلُكْم 
َ,َما   �ٌjََعْو ُبُيوَتَنا   َّ�/ِ َيُقوُلوَ�  
لنَِّبيَّ 
 ﴾  
jً
ِفَر ِ/الَّ  ُيِريُد,َ�   �ْ/ِ  �ٍjَِبَعْو ِهَي 

(١١-١٤ :�

ألحز)
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,قد Lّكر 
هللا تعا. 
ملسلمني s هذ� 

ألما?  من   
هو9و كيف  
آليا4، 

ملّتحد� من 
لقبائل  �
بو
سطة 
ألحز

لعربية، ,من 
خللف بو
سطة 
ليهو>، 
 
,Lّكرهم مبد� 
لكر� 
لذ` كانو

غت، v �بصاjهم  حينئذ؛  يعانونه 
 �بد بل  
حللقو?،  بلغت  ,قلوֲדم 
تعا..  
هللا  ,ْعد   s »اجلهم  
لشك 
 
كانو )نة،   s  �L/ 
ملؤمنو�  كا� 

ملنافقو�   �فبد عنيفة 9يًعا،  هّز�   s
,ضعا� 
إلميا� يقولو�: لقد ُخدعنا 
,نبيه  
هللا  من  
ئفة v بوعو>  كلنا 
يوهنو�  منهم  جز�   �,بد 
ملرسل، 
قائلني  
آلخرين  
ملسلمني  عزمية  من 
كذلك  
لعو>�.  /ال  �مامنا  سبيل  ال 
 aسلو 
ملجيد   �mلقر
 ,صف  فقد 
فقا^  
ملخلصني،  
حلقيقيني  
ملؤمنني 

آليتني ٢٣ , ٢٤ من نفس  s .تعا

:�jلسو

 �َ

َألْحَز 
ْلُمْؤِمُنوَ�   ��َjَ ا  ﴿َ,َلمَّ
َ,jَُسوُلُه  
هللا  َ,َعَدَنا  َما   
َهَذ  
َقاُلو

َ>ُهْم ِ/الَّ vَ َ,َما  َ,jَُسوُلُه  
هللا  Pََصَد,َ
 ٌ̂ ِ/ميَاًنا َ,َتْسِليًما * ِمَن 
ْلُمْؤِمِنَني jَِجا
َفِمْنُهْم  َعَلْيِه  
هللا   
َعاَهُد, َما   
َصَدُقو
َمْن َقَضى َنْحَبُه َ,ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َ,َما 

ُلو
 َتْبِديًال﴾  َبدَّ
Ê يكن 
ملؤمنو� 
لصا>قو� كاملنافقني 


لنفو±.  ,مرَضى  
إلميا�  ,ضعفا� 
للعّد,،  
½ائل  
لعد>   
,�j ,عندما 
 
dخ� قد  ,jسوله  
هللا   �ّ�  
تذّكر,

½جو?  
بذلك بالفعل من قبل، ,هذ

ملنّسق من طر� قبائل 
لعر� Ê يكن 

هللا ,نبيه. لذلك بقَي  Pال /ثباًتا لصد/
مزعزعني،  غ*  
ملخَلصو�  
ملؤمنو� 

لطاعة،   �,j من   
,<
<v
 /´م  بل 
,�يته.  
إلميا�  Ôماسة   

متأل,,
 

ملؤمنو� 
لصا>قو� ,مالو vا�
لقد 
çمعهم مع 
هللا ,�ْ,فو
 بعهدهم معه. 
 
,نا^ بعضهم مبتغاهم بالفعل ,لقو
مصرعهم، ,
آلخر,� منهم ينتظر,� 

ملوs 4 سبيل 
هللا لتحقيق �منيتهم. 
هاجم 
لعدّ, 
خلندP بشر
سة ,>,� 
 ،�jعبو  s �حياًنا  ,جنح  
نقطا¿، 
 j,ملر
 s ,ّلعد
,جنح مر� �حد قا>� 
بشجاعة   
هو9و ,لكنهم   ،�dع
على   
فعا>, 
ملسلمني  من  بالغة 
�عقاֲדم. ,s هذ� 
ملعركة فَقَد نوفل 
حياته، ,هو من كباj قا>� 
ملشركني 
,vعمائهم، ,كا� من عظم مكانته 
 aتر  
يقبلو  Ê �´م  
لكافرين  لد� 
 
�jسلو  
لذ 
ملسلمني؛  عند  جثته 
للرسو^ � �´م يقبلو� >فع عشر� 
/ليهم  �عا>  هو   
L/ >jهم  mال� 
¼ًنا   
هذ ,كا�   ،
هذ vعيمهم  جثة 

 
باهًظا جلثة �حد 
ملوتى. ,قد قّدمو
ّ̀ /حسا± بالذنب،  �عْرضهم >,� 

ملسلمني  çثث  
لكافر,�  مّثل  فقد 
يفعل   �� »شو�   
,كانو �ُحد،   s
,لكن  
لشي�،  نفس  
ملسلمو�  ֲדم 
Lلك،  عن  �تلف  
إلسال?  تعاليم 

لتمثيل  jإلسال? كّل صو
فلقد حّر? 
باجلثث كاّفة. ,عندما تلّقى 
لرسو^ 
� عْر 
ملشركني ,jسالتهم، قا^ 
جثة   ./ Ôاجة   
ليسو 
ملسلمني   �/
كهذ�، ,�´م ال يبتغو� شيًئا مقابل 

جلثة  يريد,�   
كانو  
L/, /عا>ִדا، 
 ¯  ،٢®  Cقاjلز
) فليأخذ,ها. 

 (١١٤

ملقا?  
,ال مانع من نقل مقطع s هذ
من كتا� 
لس* ,ليم موير: "حيا� 
 (٣٢٢  ¯  ١٨٧٨ (لند�  )مد" 
على  
½جو?  عنف  بوضو�  يصف 


ملسلمني، فيقو^:

لصبا� 
لتاÚ، ,جد )مد كّل  s"

لعدّ, ,قد 
صطفت على طو^  4
قو

خلندs P مو
جهته، ,
قتضى Lلك 

 ال يفتر
� ح� jًمن جانبه يقظة ,حذ

لعدّ,، فهم على ما  4
j,¹بط منا
 Ó .يبد, يهّد>,� ֲדجو? عا? شامل

نقسمو
 /. �موعا4 ִדاجم 
ملو
قع 
سرعة   s ,jجاله  للنّ¡  
ملختلفة 
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 s,  .aتباjال
 على  يبعث   ^
,تو
½م،  فرصة   vنتها
 ¹ا,لو�  
لنهاية 
فرمبا 
ستطاعو
 حشد كل قو
ִדم جتا� 

لنقطة 
ألقل حصانة، ,منها ¹ا,لو� 
ال  
بل , غطا�  حتت   Pخلند
  jعبو

لقاتلة.  
لسها?  jمي  من  ينقطع 

ملحا,لة، حدثت هجما4  j
,بتكر
قوّية من بعضهم �و 
ملدينة، بل �و 
خْيمة 
لنّ¡، من ِقَبل قا>� مشهوjين 
هذ�  ,لكّن  ,عمر,،  خالد  مثل 
بعد  �عقاֲדا  على   4<ّjُ 
½جما4 
منهمر  ,jمي  مستمر  مضا>  هجو? 
طو^  �ֲדم <  
هذ ,ظل  
لسها?،  من 

ليو?. ,أل� جيش )مد كا� بالكا> 

لطويل،  >فاعه  خط  حلر
سة  كافًيا 
للر
حة.  متنفًسا  �د  يكن   Ê فإنه 

لليل، فقد ظل خالد مع قو�  s ح�,
من فرسانه 
ألشد
� يصّعد هجومه، 

لدفا¿، ,يهاجم Áافر  ,يهّد> خط 
على  
ملرصو>� , 
ألمامية  
ملسلمني 
مسافا4 متكر�j مهمة. ,لكن كل 
بال  كانت  
ملعا>ية  
ملحا,ال4  هذ� 

."Pخلند
 jيتّم عبو Ê, ،ثر�
 Ê, ليومني،  
ملعركة  
ستمر4 ,  
بيٍد،   
يًد متالحم  قتا^   aهنا يكن 
 Ê L/ ،لدما�
,Ê ُتسفك 
لكث* من 
يسقط من جانب 
لعدّ, خال^ �jبع 

,عشرين ساعة من 
لقتا^ سَو� ثالثة 

ملسلمني،  جانب   s ,íسة  قتلى، 
,ُجر� سعد بن معاv � Lعيم قبيلة 

ملخلصني  
ملؤمنني  �حد , 
ألْ,± 
 j

ملحبني لرسو^ 
هللا. ,قد �ّ>� تكر

خلسائر،  /حد
� بعض   ./ 
½جو? 
,جتلت   .Ú

ملتو 
½جو?  سّهل  مما 

لوال�، , للشجاعة  عظيمة  مو
قف 
ففي ليلة كانت باj>�، بل jمبا كانت 
تر,`  
لعربية،  
جلزير�   s ليلة �بر> 

لرسو^ �  ®,v لسيد� عائشة
لنا 
 
jً
مر نومه  من  يستيقظ  كا�  �نه 
من  ضعفت  
ل~   �

ألجز ليحر± 

لتعب عا>  �صابه  
L/ ح� ،Pخلند


لد��،  من  شيًئا  لينا^  فر
شه   ./
 s, .Pخلند
Ó يذهب ثانية حلر
سة 
�حد 
أليا? بلغ منه 
لتعب مبلًغا ح� 

حلركة،  يستطيع  ال  �نه  متاًما   
بد
�حد  )له  ¹ل   �� يرغب  /نه  فقا^ 
من  قليًال  ل*¹ه  
ملخلصني  
ملسلمني 

 s Pخلند
 
لبدs C حر
سة  
جلهد 
بر> 
لليل. ,لفوÑ �jع صوًتا، ,كا� 
لسعد بن �æ ,قا¯ �، ,ملا سأله 
عن سبب �يئه قا^ /نه جا� حلر
سته. 
فقا^ 
لرسو^ � /نه ليس s حاجة 
 ��أل� ¹رسه �حد، ,
ألْ,. بسعد 

لذ`  Pخلند
¹ر± Lلك 
جلز� من 

ملسلمو�  يكو�  
لدماj ح�  �صابه 
للمهمة،  سعد  فذهب  �ما�.   s

ستطا¿ 
لرسو^ � �� ¹صل على ,
قسط من 
لر
حة. ,لعلها كانت من 

ملصا>فا4 �نه ملا ,صل 
لرسو^ � 
بعض  سالمته  ,هّد>4  
ملدينة،   ./

ألخطاj، كا� سعد بن �æ ,قا¯ 

�يًضا هو 
لذ` Lهب حلر
سته. 

ليو?  Lلك   s �خر�  مناسبة   s,
صو4   � 
لرسو^  Ñع  
لعصيب، 
سال�، فسأ^ عّمن يكو�، ,جا�4 
 .� ِبْشر  بن  َعبَّا>  بأنه  
إلجابة 
كا�   
L/ عما   � 
لرسو^  فسأله 

وفقد  خفية،  املدينة  يدخلوا  أن  اليهود  حاول 
جاسوس يهودي حياته B احملاولة، وحني عرفوا أن 
كيدهم انكشف بدأوا B التعاون جْهرة مع األحزاب.
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معه �حد، فقا^ َعبَّا> /نه معه بعض 
�صحا� jسو^ 
هللا، ,�´م ¹رسو� 
 ��خْيمته. فطلب منهم 
لرسو^ � 
 ّ̀ باحلر  
يذهبو  ��, خْيمته،   
يَدعو
 jلذين يريد,� عبو
لقتا^ 
ملشركني 


لس*� 
حللبية ®٢) ) .Pخلند

,كما Lكرنا من قبل، حا,^ 
ليهو> 
,فقد  خفية،  
ملدينة   
يدخلو  ��

ملحا,لة،  s جاسو± يهو>` حياته

نكشف  كيدهم   ��  
عرفو ,حني 
 .�

لتعا,� جْهر� مع 
ألحز s 
,�بد
من  للهجو?  منّسقة  )ا,لة  تقع   Ê,

جلانب كا� ضّيًقا،  

خللف، أل� هذ

ملرصو>  
ملسلم  
حلر±  ,بوجو> 

لقيا?  
ملستحيل  من   jصا  aهنا
بضعة  بعد  ,لكن  كاسح.  ֲדجو? 

لوثنيو�  �

ليهو> ,
ألحز jيا?، قر�
على  ,مفاجئ  متز
من  
لقيا? ֲדجو? 


ملسلمني.

قو�K �ألحز�a تتشتت

لبالغة  
خلطة  هذ�  
هللا  �حبط  ,لقد 

خلطو�j بتدب* معجز. فإ� ُنَعْيم بن 
 ./ ما^  غطفا�  قبيلة  من  
هللا  عبد 
جيش  مع  جا�  قد  ,كا�  
إلسال?، 
ُيعني  لكي  
لفر¯  يتحني  
لوثنيني 
عمل  يستطيع  يكن   Ê 
ملسلمني. 


ليهو>  ��j لكث* مبفر>�، ,لكنه ملا

قد ضّمو
 جهو>هم /. جهو> 
لعر� 

ملسلمني   ��  
,بد ليناصر,هم، 
 ،
يو
جهو� موًتا )ّتًما ,هالًكا مؤكًد
ما  يفعل   �� على  
لعز?  ُنعْيم  عقد 
لقد  
ملسلمني.   Lإلنقا ,سعه   s
كا� يكتم /سالمه، فذهب /. ب� 
,سأ½م  Þjسا�هم،  ,حاَ>�  قريظة 
 ðهبت جيوL 
L/ عما هم صانعو�

 يتوقعو� �� يصنع ֲדم Lلعر�، ,ما

مييل  
ليهو>  بعض  كا�  
ملسلمو�. 

لبقا� على عهد� مع 
ملسلمني،   ./

ֲדجو?  
لقيا?   s جاّ>ين  
ملشركو� 

لطلب.   
يرفضو فلن  معهم،  منّسق 
 �/ للمشركني   
يقولو  �� �,صاهم ,
هؤال� 
لسبعني سو� يقومو� Ôر
سة 
بعض 
ألماكن 
½امة، بينما يقومو� 
من  
ملسلمني  مبها9ة  بأنفسهم  هم 
مع  
حلديث   
هذ ,بعد  
خللف. 
قا>� جيش   ./ ُنعيم  Lهب  
ليهو>، 

ملشركني ,سأ½م عما هم صانعو� 
 ,�
 عا> 
ليهو> /. حلفهم مع 
لنّ¡، L/

سترضا� 
ملسلمني بطلب  

 حا,لوL/
سلموهم   Ó 
ملشركني  من  jهائن 

وسـاورهم الشـك B صدق نّية اليهود، بينما شك 
اليهـود B صـدق نّية األحـزاب. وكمـا يقال، إن 
الشـك يقضي على الشجاعة، فتخاذل الفريقان، 
ودّبـت الُفرقة بني صفوفهم، وخـارت عزائمهم، 
وفقـدت جيـوش العـرب Jاسـها وJيتهـا.

,Ê يكن هؤال� على 
ستعد
> لتحّمل 

لعقا� 
لشديد بسبب 
لبعض 
آلخر 


لذين تبني �نه ال عهد ½م. 
,قد بعثت هذ� 
لتساÞال4 
لعقالنية 

ليهو>،  
لقا>�  نفو±   s 
خلو� 
فعله.  عليهم  �ب  عما  فسألو� 
سبعني   
يطلبو  �� ُنعْيم  فنصحهم 
كا�   
Lفإ 
ملشركني.  من  jهينة 

للمسلمني. ,قا^ ½م /نه من 
ألlية 

ليهو>،  /خال¯   
,dت«  �� مبكا� 
فيطلبو
 منهم 
ملساlة s هجو? عا? 
قا>�  ,تأثر  
آل�.   jلفو
 على  شامل 

ملشركني ֲדذ� 
لنصيحة ,عملو
 ֲדا، 
يطلبو�  
ليهو>   ./ jسالة   
فأjسلو

 على 
ملسلمني من jًجو? فو½
منهم 
 �

خللف، لكي يتمكن جيش 
ألحز
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ملقّدمة.  من  
½جو?  من 

ليو?  بأ�  
ليهو>  فأجا� 

لسبت،  يو?  هو   Úلتا

 �� يستطيعو�  ال  �´م ,
 
هذ  s 
ملسلمني   
يقاتلو
/´م  �يًضا   
,قالو 
ليو?. 
بينما  
ملدينة   s يعيشو� 
يعيش 
ألحز
� خاjجها، 

نسحب   �� حد�   
Lفإ
 
Lملعركة، فما

لعر� من 
يكو� مآ½م مع 
ملسلمني. 
 �
,لذلك طلبو
 من 
ألحز
بسبعني  /ليهم   
يبعثو  ��
ح�  كرهينة  jجا½م  من 

حلا^  تلك   s ميكنهم 
 s بد,jهم   
يقومو  ��

لشك   �,بد 
½جو?. 

لقلو�. ,jفض  s يعمل

ليهو>  
�� �يبو �

ألحز
�� لو  
/. طلبهم، ,�>jكو
فعًال  
ليهو> Áلصني  كا� 

تفاقهم، فليس هناa ما  s
 
هذ مثل  تقدمي  يستدعي 

لطلب. ,سا,jهم 
لشك 
s صدP نّية 
ليهو>، بينما 
 Pصد  s 
ليهو>  شك 
,كما   .�

ألحز نّية 

يقضي  
لشك   �/ يقا^، 
 ^Lفتخا 
لشجاعة،  على 

لُفرقة  ,>ّبت  
لفريقا�، 
 4jخا, صفوفهم،  بني 
 ðئمهم، ,فقد4 جيو
عز
,�يتها.  �اسها  
لعر� 

ملسا�،  جا�  ,عندما 
مرهقني  
لنو?   ./  
Lهبو

لضيق , 
لشك  مبشاعر 
فذهب  
حلر®.  �شكا^ ,

جلند ,
لقا>� /. خيامهم 
,تسيطر  
إلحبا�  ميلؤهم 

عليهم 
لكآبة. 

ملعجز�،  حدثت   Ó

لسما�  مساعد�  ,جا�4 

لريح  4�
ملسلمني. بد ./

لقاصفة تعصف، فقّوضت 
خيا? 
ملشركني، ,Ê تد¿ 
,ال  �كفأִדا،  /ال   
jًِقد

 /ال �طفأִדا، ,
قتلعت jًنا

حبا^ 
خليا?. 
يتفا�لو�  
لعر�  كا� 

ملكا�،   s 
ملشتعلة   jبالنا

نطفائها.  من  ,يتشا�مو� 
يوما   jلنا
 تصبح  ,عندما 
فإ�  خيمة،  �ما?  مطفأ� 
Lلك   �,dيعت سكا´ا 

نذير ُشؤ?، ,يعزمو� على 
 ��
ليو?، , 

لتر
جع s هذ
 a
يعو>,
 بعد Lلك لالشتر
,كانت  
½جو?.   s
عصفت  قد   aلشكو

تعصف   �� قبل  بالقا>� 
حَز?  ,عندما  
لريح.  ֲדم 
متاعهم  
ملعسكرين  بعض 
لالنسحا�، ظن 
آلخر,� 
ֲדجو?   
قامو 
ملسلمني   ��
 
هذ 
نتشر , ليًال.  كب* 
 �

لظن بني 9و¿ 
ألحز
كما ينتشر 
لوبا� 
ملعد`، 
متاعه  ¹ز?  
جلميع   �,بد
 .�

مليد من  ,ينصر� 
سفيا�  �با   �� ,ُيرَ,� 
خيمته   s نائًما  كا� 
 jخبا� مسامعه  فبلغت 

ملفـاجئ  
النسحـا� 
فنهض  
ملشركني،   Pلفر
 ./  ¿jسا, مرجتًفا، 
كا�  
لذ`  9له  jكو� 
,lز  عقاله،   s موثًقا 
 Ê 
جلمل  ,لكن  
لبع*، 
 �Þصدقا�  jفأشا  .aيتحر

جلمل مربو�، ,مت  �� ./

لبع*، ,�صبح  حل عقا^ 

 �� ,صحبه  هو  بإمكانه 
.�

مليد 
»لو

عندما مضى ثلثا 
لليلة كا� 
قد مت /خال� 
ملكا� متاًما، 
مؤلف  جيش  
ختفى ,
íسة   ./ عشرين  من 
مقاتل  �لف  ,عشرين 
تاjكني  تابع،  ,مر
فق 
 s, .خا,يا �
خلفهم 
مليد
تلّقى  
لوقت   
هذ نفس 
 �d« ,حًيا   � 
لرسو^ 
ملا  نتيجة  فر  
لعدّ, قد   ��
 <
j�فعله 
هللا تعا. ֲדم. ,

لرسو^ � �� يستطلع ما 
حد�، ,jغب �� يرسل 
 �
�حد �تباعه ليمسح 
مليد
 Ó بعينيه ,يعر� ما حد�
باألمر.   
تقريًر لـه  يقد? 
كالثلج،   
<ًjبا 
جلّو  كا� 
 �
�طر  �� عجب  ,ال 
من  جتّمد4  قد  
ملسلمني 
 Ê حيث /´م ،<dل
 شد� 
يكفي  ما  يرتد,�   
يكونو
 .<dل
من 
ملالبس ملقا,مة 
صـو4  بعضهم  ,Ñع 
ينا>`،   � 
لرسـو^ 
�� �يبو� ,لكنهم  
,<
j�,
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Ê يستطيعو
؛ فقد منعهم 
لd> متاًما 
من 
لقد�j على 
لنطق، ما عد
 ُحذْيفة 
 : ّ̀ jجْهَو صو4   s �جا�  
لذ` 
 �� تأمرنا   
Lما 
هللا،  يا jسو^  "نعم 
نصنع"؟ فنا>� مر� �خر�، ,Ê �ب 
�حد هذ� 
ملر� �يًضا /ال ُحذيفة 
لذ` 
�جا� ثانية. فأمر 
لرسو^ � ُحذيفة 

ملعركة،  �
�� يذهب ,يستطلع ميد
قد  
لعدّ,   ��  �dخ� تعا.  
هللا  أل� 

أل>باj. فذهب حذيفة قريًبا من  .,

لعدّ, قد  �ّ� ��j aمن هنا, ،Pخلند

�خلى 
مليد
�، فلم يكن هناa جنو> 
,ال jجا^. ,عا> ُحذيفة /. 
لرسو^ 
 �dخ�� فقر� عليه كلمة 
لشها>�، ,

لصبا�،  s, .نسحب

لعدّ, قد  �ّ�

ملسلمو� يزيلو� خيامهم �يًضا،  �بد

jجهم <�  
ليعو>, متاعهم   
,9عو

نتهت )نة خط*�  لقد  
ملدينة.   ./


مت ما يقر� من عشرين يوًما.<

aبنو قريـظة ينـالو3 �لعقا
�ما� مر�  s �
تنفس 
ملسلمو� 
لصعد
ثانية، ,لكنهم كانو
 يعيشو� مع ب� 
قريظة s بلد� ,
حد�، ,قد خا� بنو 
 
,هذ 
ملسلمني،  مع  عهدهم  قريظة 

ما ال ميكن 
لسكو4 عليه.
9ع 
لرسو^ قو
ته 
ملنهكة ,�خdهم 

�´م ال �وv ½م 
لر
حة 
آل�، ,�مرهم 

لعصر /ال s ب� قريظة،  
�ال ُيصّلو
�jسل عليًّا  Ó ،حصو´ا 
�� يها9و,

 نقضو
 عهدهم مع Lليسأ½م ملا �
 ,�
ملسلمني؟ ,Ê يبِد بنو قريظة ندًما 
ّ̀ مْيل لطلب 
لصفح، بل  � ,��سًفا، 
/´م بدًال من Lلك قامو
 بإهانة علّي 
� ,jجا^ 
لوفد 
لذين كانو
 معه. 
,نسا�   � 
لرسو^  يسّبو�   
,�,بد
بيته سبًّا قبيًحا فاحًشا، ,قالو
 /´م ال 
يقيمو� ,vًنا للرسو^، ,Ê يكن ½م 

يوًما عهد معه.

لرسو^  ليطلع  علّي  عا>  ,حني 
هو  ,جد�  
ليهو>،   <ّj على   �
حصو´م،  �و  متجهني  
لصحابة ,
سّب  
ليهو>  عا,>  ,صوله  ,لد� 


جه ,بناته.,v�
لرسو^ � ,

لرسو^  /صابة  عد?  على  ,حرًصا 

سبا�  لسماعه   �Lأل
,  Êباأل  �

ليهو>، فقد 
قتر� علّي �� يضطلع 
,جو>   �,< 
ألمر  مبعاجلة  
لصحابة 
 ،<

لرسو^ �. ,فهم jسو^ 
هللا 
ملر
به  يرغب  كا�   
L/ ما  عليًّا  ,سأ^ 
علّي  فأجا�  سّبهم،  Ñا¿  عن 
 ��  � 
لرسو^  فذكر  باإل�ا�. 
موسى كا� من ب� جلدִדم ,�قر� 
 `L,�
ألقربا� /ليهم، ,مع Lلك فقد 

.dفص 
بأكثر من هذ
تقدمه.   s  � 
لرسو^  
ستمر ,
 
,�,بد >فاعاִדم  
ليهو>  ,نصب 
نساÞهم.  /ليهم  
نضمت , يقاتلو�، 
عند  يقفو�  
ملسلمني  بعض  كا� 
 ��
مر فألقت  
حلصن،  حائط  �سفل 
يهو>ية حجًر
 ضخًما عليهم عندما 
,يسمى  �حُدهم  فُقتل  ملحتهم 
عليهم   jحلصا
 ,ُضر�   .
خال>

و_ يبـِد بنو قريظة ندًما أو أسـًفا، أو أّي مْيل لطلب 
الصفـح، بل إنهم بدًال من ذلـك قاموا بإهانة علّي � 
ورجال الوفد الذين كانوا معه. وبدأوا يسـّبون الرسول 
� ونسـاء بيته سـبًّا قبيًحا فاحًشـا، وقالـوا إنهم ال 
يقيمون وزًنا للرسـول، و_ يكن �ـم يوًما عهد معه.
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ليهو>  �حس  ´ايتها   s, �ياًما، 
 ،jحلصا
بالعجز عن 
الستمر
j حتت 
 � 
لرسو^   ./ vعماÞهم  فأjسل 
/ليهم  jسالة يطلبو� فيها �� يرسل 
�با لبابة �؛ ,هو vعيم من 
أل,± 
قدميًا.  معهم  عالقة   s 
كانو 
لذين 

لتسوية  
ستشاjته حو^   
,<
j� لقد 

ملمكنة، فأjسل 
لرسو^ � �با لبابة 
كا�   
L/ عما  فسألو�  
ليهو>،   ./

ألصلح ½م هو 
لّنز,^ ,
الستسال? 
,قبو^ حكم 
لرسو^ �، فقا^ �بو 
لبابة /� Lلك هو ما �ب فعله، لكنه 
�صبعه   j
بإمر قا?  
لوقت  نفس   s

ملو4،   �jشا/ يعطيهم  عنقه  على 
,كا� Lلك من عند �æ لبابة ال من 

عند 
لرسو^ �.
شيًئا  قا^  قد  
لرسو^  يكن   Ê
,لكن  
ملوضو¿،   
هذ عن  ألحد 

جلرمية   �� فكر�   s jتصّو لبابة  �با 
/ال  تستحق  ال  
ليهو>  
jتكبها  
ل~ 

لعالمة  ֲדذ�   jفأشا 
ملو4،  عقوبة 
مص*  عن  ֲדا   dع حيث  متسرًعا، 
لذلك  ينتظرهم.  
لذ`  
ملو4 
 
,jفضو 
ملنطوقة،  نصيحته   
jفضو

لرسو^ � فيهم، ,لو  قبو^ حكم 
كانو
 قبلو� فإ� �قصى عقا� كا� 
ينتظرهم هو 
لطر> من 
ملدينة، ,لكن 

لرفض حكم  >فعهم  
لسي�  حظهم 

لرسو^ �، ,�jسلو
 يقبلو� حكم 
�، vعيم حلفائهم   Lسعد بن معا
عقا�   ّ̀ بأ 
ضني j 
أل,±؛  من 
,>ّ� خال�  عليهم.  سعد  يعرضه 
 �/ يقو^  بعضهم   �فبد 
ليهو>،  بني 
مع   Pمليثا
  
نقضو 
لذين  هم  
ليهو> 
�´م   
�ثبتو 
ملسلمني   �/, 
ملسلمني، 
 ��, ,صا>قني،  �منا�  
لعكس  على 

لذين  ,هؤال�   .P<صا �يًضا  >ينهم 
للمسلمني.   

نضمو Lلك   
قالو
كذلك قا? vعيم من vعما� 
ليهو>، 
يلومهم  سعد`،  بن  عمر,  هو 

لعهد،  نكثتم  "لقد  قائًال:  ,ُيبّكتهم 
,jجعتم s كلمتكم 
ل~ قطعتموها 

ملتا� لكم  �نفسكم، ,
لطريق  على 


آل� هو 
إلسال? �, >فع 
جلزية". 
�بًد
 لن نعتنق 
إلسال?، ,لن " :
فقالو
نعطي 
جلزية، 
ملو4 �حب /لينا من 
�نه  عمر,،  فأجا�  
جلزية".  >فع 
بذلك يكو� قد فعل ما عليه، ,قد 
�عذj /ليهم فال لو? عليه، قا^ Lلك 


حلصن.  j<غا,
 �vمد بن مسلمة، قائد مفر( �mj,
يكو�،  من  فسأله  للمسلمني، 
 s ميضى  فتركه  هويته  ,عر� 

هللا  مسلمة  بن  )مد  ,>عا  سال?، 

ستر  على   
�بًد �عّني  
للهم " قائًال: 
�خطا� 
لصاحلني". 


ليهو>` قد  
,ما كا� يعنيه هو �� هذ
�بد� 
لند? ,
ألسف، ,ال? قومه على 
سلوكهم، ,
لو
جب 
خللقي ¹ّتم على 
مثله،  jجا^  عن   
يعفو  �� 
ملسلمني 
�نه , سال?.   s ميضو�  ,يتركوهم 
عمًال  فعل  قد  يكو�  سبيله  بتخلية 
صاًحلا، ,>عا 
هللا �� يعينه على �عما^ 

. ,ملا علم 
لرسو^ jً

 ,تكرjً
مماثلة مر
� مبا فعل )مد بن مسلمة، Ê يلمه 
بل  
ليهو>`،  
لقائد   
½ذ تركه  على 


فقه ,jضي عما فعله. ,

ليهو>  من  فقط   <

ألفر بعض  كا� 

لسال?  قبو^   
فضلو 
لذين  هم 
 ،� 
لرسو^  حكم  على  
لّنز,^ ,
قريظة  ب�  قبيلة  من  
ألغلبية  �ما ,
حكم   
فرفضو �يهم، j على   
ظلو
Lلك  من  بدًال   
,طلبو  � 
لرسو^ 
 ،`jلبخا
)  Lمعا بن  سعد  حكم 

لطd`). ,قِبل 
لرسو^ � طلبهم، ,
يرقد  
لذ` كا�  /. سعد،  �jسل ,
حكمه   jيصد,  Âيأ  �� جر¹ًا، 
 .Pمليثا
  
نكثو 
لذين  
ليهو>  على 
 ،�j
قر  � 
لرسو^  �علن  ,حاملا 

لذين  
أل,±  قبيلة  من   <
�فر �سر¿ 
 ./ طويًال  قريظة  لب�  حلفا�   
كانو
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سعد، ,ضغطو
 عليه ليصدj حكًما 
s مصلحة ب� قريظة، ,قالو
 له /� 

خلزj® طاملا حا,لو
 /نقاL حلفائهم 
 ��  �j,بد سعد  ,على  
ليهو>،  من 
,Lهب  قبيلته.  
أل,±  حلفا�  ينقذ 

كًبا /. ب� قريظة ُيحيط به j سعد
�ال  ¹ّثونه  جانبيه  من  قبيلته  jجا^ 
ما  كل  ,كا�  قريظة.  ب�  يعاقب 

لشخص  ��j> به سعد عليهم هو 
من  حكم   j
/صد /ليه  �سند ُ 
لذ` 
 �� عليه   ��, �مانة،  
ألحكا? ¹مل 
يؤّ>` �مانته بشر� ,كر
مة، ,قا^ 
 s ضًعا
/نه سو� يصدj حكمه ,
�يًضا بال , ،4
jالعتبا
حسابه كل 
jهب ,ال jغب. ,عندما بلغ حصن 
عليه  مطلني  قريظة  ب�   ��j 
ليهو> 

حلصن   j
�سـو على  مصـطفني 

آلخر  
جلـانب   s, ينتظـر,نه، 
,قـف 
ملسلمو�. ,
قتر� سعـد 
من 
ملسـلمني ,سـأ½م: "�تقبلو� 

حكمي"؟ قالـو
: "نعم".

��
حكم سعد يتو�فق مع �لتو
قريظة  ب�   ./  �j,بد سعد  توّجه 
 
فو
فقو  ،^

لسؤ نفس  ,سأ½م 
كذلك. عند Lلك توّجه سعد على 
يقف  
لذ`  
جلانب   ./ 
ستحيا� 

 كا� L/ لرسو^ �، ,سأ^ ما
فيه 

جلانب يقبل حكمه،  

جلمع s هذ

لسؤ
^ قا^:  
لرسو^ �  فلما Ñع 


بن هشا?) , �dلط
"نعم". (
عند Lلك �صدj سعد حكمه حسب 


ل~ تقو^: ،�
jلتو
تعاليم 
"حني تقر� من مدينة لكي حتاjֲדا 

ستدعها /. 
لصلح فإ� �جابتك /. 

لشعب  فكل  لك  ,فتحت  
لصلح 
للتسخ*  لك  يكو�  فيها  
ملوجو> 
بل  تساملك   Ê  �/, لك،  ,يستعبد 
 
L/, ،عملت معك حرًبا فحاصرها
>فعها 
لر� /½ك /. يدa فاضر� 
�ما , 
لسيف،  Ôد  Lكوjها  9يع 
 s لبهائم ,كل ما

لنسا� ,
ألطفا^ ,

ملدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك 

 aعطا� 
ل~  �عد
ئك  غنيمة  ,تأكل 
çميع  تفعل   
هكذ /½ك،  
لر� 

ل~ ليست   
 
لبعيد� منك جدًّ 
ملد� 
من مد� هؤال� 
ألمم هنا، ,�ما مد� 

لر�  يعطيك  
ل~  
لشعو�  هؤال� 
/½ك نصيًبا فال تستبق منها نسمة ما 
بل حترمها حترمي 
حليثيني ,
ألموjيني 

حليويني , 
لفرvيني , 
لكنعانيني ,
/½ك  
لر�   aمر� كما  
ليبوسيني ,
لكي ال يعلموكم �� تعملو
 حسب 
آل½تهم   
عملو 
ل~  �jجاسهم  9يع 
(سفر  /½كم".  
لر�   ./  
فتخطئو


لتثنية ٢٠: ١٠ – ١٨) 

�، لو 
نتصر jلتو
فحسب تعليما4 
فكل   ،� 
لرسو^  ,ُهز?  
ليهو> 
�طفاًال , ,نساً�  jجاًال  
ملسلمني 
من  ,نعلم  مصرعهم.  سيلقو� 

ليهو>،  قصد  كا�   
هذ  �� 
لتاjيخ 
�قل ما كا� سيصنعه هؤال� هو قتل ,

ألطفا^، , 
لنسا�  
ستعبا> , 
لرجا^ 
 ,� 
ملسلمني  ممتلكا4  كل  ,/تال� 

... ورفضوا قبول حكم الرسول � فيهم، ولو كانوا قبلوه فإن أقصى عقاب كان ينتظرهم هو 
الطرد من املدينة، ولكن حظهم السيء دفعهم لرفض حكم الرسول �، وأرسلوا يقبلون 
حكم سعد بن معاذ �، زعيم حلفائهم من األوس؛ راضني بأّي عقاب يعرضه سعد عليهم.
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´بها، فهذ� هي 
لتعاليم 
ملدّ,نة بسفر 

لتعامل مع 
ألمم 
ملعا>ية 
ل~  s لتثنية



 بعيد�. jًقطا�تسكن 
عالقة  قريظة  بب�  سعد  تربط  كانت 
طيبة، ,كانت قبيلته s حلف معهم. 

لرسو^  حكم  
ليهو>  jفض  ,عندما 

ألخّف  
حلكم  بذلك   
,jفضو  ،�
 ��  jقر 
إلسال?،  به  يقضي  
لذ` 

حلكم  ,هو  
لبديل،  
حلكم  ֲדم  ُيْنز^ 


ملكتو� s كتا� موسى �.
يتحّملها  ال  
حلكم   
هذ مسئولية   �/

لرسو^ � ,ال 
ملسلمو�، بل يتحّملها 
تعليـم موسى �، ,يتحّملها 
ليهو> 

ملسلمني بكل ,حشية.  

لذين عاملو

حكم  لقبو^  
لفرصة  لديهم  كانت 
jحيم، ,هو حكم 
إلسال? 
لذ` كا� 
سيصدj �jسو^ 
هللا، ,هو من بعثه 
هللا 
قبو^  من  ,بدًال  للعاملني.  تعا. �jة 
حكم 
إلسال? �صّر,
 على قبو^ حكم 
سعد، ,Ê يكن لسعد من خياj سَو� 
 s  <j, حسبما  حكمه   jُيصد  ��
كتا� موسى �. ,/. 
آل�، يقو? 

ملسيحيو� >,� 
نقطا¿ بتشويه Ñعة 

لرسو^ � قائلني /نه كا� قاسًيا مع 

ليهو>. ,
لسؤ
^ هو: لو كا� 
لرسو^ 
قاسًيا  يكن   Ê فلم  
ليهو>،  مع  قاسًيا 


ملناسبا4  s ,�مع 
لشعو� 
ألخر� 

ألخر�؟ 

شعو�  �لقت  عديد�   4
مر  aهنا
حكم  �jة  حتت  بنفسها  ,قبائل 
ضا¿   �� ¹د�   Ê, 
هللا،  jسو^ 

طلبهم للعفو >,� جدَ,�. 
على  
لعدّ,  �صّر  
ملناسبة  هذ�   s,
 ،� 
لرسو^  غ*  شخص  حكم 
 �j,بد فقا?  بأنفسهم،  هم   �,jختا
,
كَحَكم بينهم , بني 
ملسلمني، ,سأ^ 

لعلن  s <ليهو

لرسو^ � كما سأ^ 


 كانو
 يقبلو� حكمه، L/ جلميع
�ما? 
بعد  /ال  حكمه   jيصد  Ê �نه   `�
 
Lما Ó .
jًعليه جها �
مو
فقة 
ألطر
تطبيق  سو�  يكن   Ê حكمه؟  كا� 
حلكم شريعة موسى على 
ملذنبني من 

 ال يقبلونه؟ �ال ُيعّد,� Lليهو>، فلما


 كا� Lتباًعا ملوسى �؟ فإ��نفسهم 
هناa سبب للقسو�، فهو قسو� 
ليهو> 
على 
ليهو>. لقد jفض 
ليهو> حكم 

لرسو^ � فاستجلبو
 بدًال منه تطبيًقا 

لشريعتهم 
لدينية عقوبة إل¼هم. 

jتكاֲדا،  مت  قسَو�   aهنا كانت  لو 

لذ`   �L/  � موسى  عنها  فُيسأ^ 

ملحاصر،  للعدّ,  
لعقوبة  هذ�  سّجل 

لعقوبة  هذ�   �� كتابه   s ,كتب 
حق  من  ,ليس  
لرّ�،  بأمر  كانت 
جا?   
يصّبو  �� 
ملسيحيني  
لُكّتا� 
بل   ،� 
إلسال?  نّ¡  على  غضبهم 

لقبول حكم رحيم، وهو حكم  الفرصة  لديهم  كانت 
اإلسالم الذي كان سيصدره رسول اهللا، وهو من بعثه 
اهللا تعاl رJة للعاملني. وبدًال من قبول حكم اإلسالم 
أصّروا على قبول حكم سعد، و_ يكن لسعد من خيار 
سَوى أن ُيصدر حكمه حسبما ورد B كتاب موسى �.

لو كان الرسول قاسًيا مع 
اليهود، فلم _ يكن قاسًيا 
أو  األخرى  الشعوب  مع 
األخرى؟  املناسبات   B
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لذ`   � موسى   
يدينو  �� عليهم 
سّجل هذ� 
لعقوبة 
لقاسية، �, لعلهم 
يدينو� 
لكتا� 
ملقد± 
لذ` ُسّجلت 

فيه هذ� 
لعقوبة. 
�علن 
لرسو^ , ،Pخلند

نتهت معركة 

ملسلمني  يغز,�  ال  
ملشركني   ��  �
بعد 
ليو?، بل يغز,هم 
ملسلمو� بدًال 
من Lلك. كا� 
ملد s طريقه ليتحّو^ 
/. جْزj، ,كا� 
ملسلمو� s طريقهم 

ل~  �

½جو? على 
لقبائل ,
ألحز ./
,حتّرشت  مسّو�  بال  ها9تهم  طاملا 
كال?  يكن   Ê,  .jdم  �,< ֲדم 
معركة  ففي  �جو�،   
ִדديًد 
لرسو^ 

خلندÊ P �َسر 
ألحز
� شيًئا ُيذكر، 
 s, .^جاj كل ما فقد,� هو بضعة,
 ���قل من عا? كا� من 
ملمكن ½م 
يأتو
 ملعا,>� 
½جو? على 
ملدينة، مع 
�حسن ,جتهيز �فضل. ,بدًال  <

ستعد
من جيش تعد
>� عشر,� �لًفا، كا� 

½جو?   s 
لعد>  jفع  باستطاعتهم 
íسني  ح�   ,� �jبعني   ./ 
جلديد 

�لًفا. ,هؤال� ال يصعب عليهم هزمية 
,لكن  ,íسمائة.  �لف  من  جيش 

حد , ُمضّي  بعد  
ملشركو�،  هم  ها 
�قصى  
,عشرين عاًما، ,بعد �� بذلو

إلسال?  على  للقضا�  ,سعهم   s ما 

ملسلمني، يهتّز,� بعد 
لفشل 
ملستمر ,
 ��
لشك يسا,jهم  �خلططهم. لقد بد
 ��, صحيًحا،   � )مد  >ين  يكو� 

لقومية  تكو� هذ� 
ألصنا? ,
أل,ثا� 

خلالق  
هللا  يكو�   ��, vيف،  �ر> 

لذ` ال ُير�، ,
لذ` يتكلم عنه )مد 

� هو 
حلق.
 �� خشية  قلوֲדم  يغز,  
خلو�   �بد
 
يكو� )مد � على حق، ,�� يكونو
 
هم على باطل، ,مع Lلك Ê يتجلَّ هذ

ولكن روحهم الداخلية كانت قد انكسرت. B الظاهر 
بدأت  الداخل   Bو والكافرين،  املشركني  حياة  عاشوا 
قلوبهم ترّدد صدى شعار املسلمني أنه ال إله إال اهللا. 


لناحية  فمن  تصرفاִדم.  على  
خلو� 

ملا>ية، �خذ 
لكافر,� يسلكو� نفس 
 ./  

حوj, عهد,�،  
لذ`   aلسلو

كما  بالدعا�  /ليها  يتوّجهو�  �,ثا´م 

لد
خلية  هي عا>ִדم، ,لكن j,حهم 

لظاهر   s 
نكسر4.  قد  كانت 

لكافرين، , 
ملشركني  حيا�   
عاشو

لد
خل بد�4 قلوֲדم ترّ>> صد�  s,


ملسلمني �نه ال /له /ال 
هللا.  jشعا
,كما سبق �� Lكرنا، قا^ 
لرسو^ � 

آلَ� َنْغُز,ُهْم َ,ال ’’ :Pخلند
بعد موقعة 
بلغت  لقد  /ِلَْيِهْم.  َنِسُ*  َنْحُن  َيْغُز,َنَنا 
�قصاها،  
ملسلمـني  حتّمل  >jجة 
تنقلب.‘‘   �� 
ملد  ملوجة  
آل�  ,حا� 

 .(`vملغا

لبخاj` - كتا� )

حتيط �سر� �لتقوs �يع قر�ئها �ألفاضل علًما �3 عنو��ا �ل�يد} قد تغيَّر. 

�لرجاo مر�سلتنا على �لعنو�3 �جلديد:

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
Great Britan
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�لنر4يـج
 jجلماعة ند,� حتت شعا
* s ٢١ نوفمd ٢٠٠٦ عقد4 
">ي� ,
لتسامح" شاaj فيها ٢٥ ممثال لدياناÁ 4تلفة.. 

½ند,سية، 
لسيخية، 
لـمسيحية ,
إلسال?. ,�لقى كل 
لأل>يا�  
حتر
مه  >ينه، ,مد�   4
مميز ممثل كلمة حو^ 
 Pلدي� على نطا

ألخر�. ,�شا> ممثل 
إلسال? بالتسامح 

سع. Ó ُعقد4 ند,� 
ألسئلة ,
إلجابا4 حيث �ُث*4 ,
,لكن  
لنبو�.   �j,ضر, 
جلها>  مسألة  حو^  تساÞال4 

لذ� 
سترعى 
نتبا� كث* من 
حلضوj كا�: هل  ^

لسؤ
كا� مؤسس 
لديانة 
لسيخية حضر� 
لشيخ جوj, نانك 

إلسال?  jبشعا jحلضو
�jه 
هللا مسلما �? ال؟ كما �شا> 


حلب للجميع ,ال كر
هية ألحد". (١)"
,m sخر 
لند,� قد? �م* 
جلماعة 
ألستاjv Lتشت من* 

��د خا� باقاv 4هوj ,نسًخا من كتا� حضر� 
خلليفة 

حلق" , 
ملعرفة , 
لعقالنية , 
لوحي " 
هللا  �jه  
لر
بع 

.?
للضيو� 
لكر

 ٣  s 
جلماعة  عقد4  �,سلو  
لنر,�ية  
لعاصمة   s  *
>يسمd ند,� حو^ نظا? "
لوصية" �لِقي فيه 
لضو� على 

لنظا? 
ملباs aj ضو�  

النضما? /. هذ �j,بركاته ,ضر
,حضر�  
لسال?  عليه  
ملهد`  
إلما?  سيدنا  توجيها4 
,ُقدمت  
لعزيز.  بنصر�  تعا.  
هللا  �يد�  
خلامس  
خلليفة 

لوصـية  نظا?  حو^  تسـاÞال4  على  
إلجابا4 
 s  ajمشـا ملائ~  ,بيانا4  متنوعة   jصو عرضت   Ó


لند,�.

نيجـ>يا
 ^,� 
لدعا�)  تأهيل  (معهد  
أل�دية  
جلامعة  عقد4 

6%XΩ–W6µ6Á‚|±ÛW6Á„‘ÚÉ˜W6ÁºX’úW6�X`wY

1عد��: �مد �iد نعيم

(١) Love for All Hatred for None
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 j,٢٠٠٦ مبناسبة مر dمعر للكتب من ٣ /. ٥ نوفم
مائة عا? على تأسيس 
جلامعة 
أل�دية بقا>يا�. عرضت 
عليه  ��د  سيدنا  مؤلفا4  
ملختلفة  
ملعر  �جنحة   s
 4
vجنا/ على  
الطال¿  من   j

لز, متكن  حيث  
لسال? 
فيديو  لقطا4  
لكومبيوتر عرضت  حضرته. ,s جنا� 

,صوj لقا>يا�.

�ملانـيا
لتربية  
جلماعة  مر
كز   s تلفةÁ تربوية   4
j,< ُعقد4 
�,ال> ",قف نو" كما �قيمت 
ملسابقا4 بينهم v, Óعت 

لعاصمة فر
نكفو4 �ُقيمت  s, .ملتفوقني

جلو
ئز على 
فضائل   ./ خال½ا  من   
تعرفو لألطفا^  خاصة   �j,<

,بركا4 
لشهر 
لفضيل.. jمضا�. 

مــا�

أل�دية 
جتماعه 
أل,^ s سبتمd حيث  ?
عقد �لس خد
كانت من فعاليا4 
الجتما¿ ند,� 
ألسئلة ,
إلجابا4. 
كما عقد4 
ملسابقا4 
لعلمية ,
لرياضية 
ملختلفة ,قدمت 

الجتما¿ ٢٦٠ خا>ما  s ajئز للمتفوقني. ,قد شا

جلو
من بينهم ٢٠ ,صلو
 مكا� 
الجتما¿ بعد قطع مسافة 


جا4 
½و
ئية. j٨٥ ميال بالد

�لبــينني

ملساجد  بنا�  �ا^   s ملحوظا  نشاطا  
لبينني  شهد4 
 s كونكو" ُ,ضع�
ملد
j± ,مر
كز 
جلماعة. ففي قرية ",
 d٣ >يسم s, .ألسا± ملسجد جديد
١٣ نوفمd حجر 

ֲדذ�  
لضو�  �لقي , mخر.  ملسجد  
ألسا±  حجر  ُ,ضع 

ملناسبة على �lية بنا� 
ملساجد ,فلسفة 
لعبا>� ,س*� 
لن¡ 
صلى 
هللا عليه ,mله ,سلم ,تضحيا4 
لصحابة jضي 
هللا 

ملناطق  s عما^ ترميم سبعة مساجد�عنهم. كما جتر` 

ملختلفة. s ٨ >يسمd ُ,ضع حجر 
ألسا± أل,^ مركز 

لdنامج jئيس  s ajكو"، شا
jمدينة "با s للجماعة
عبد  
حلا®  
لسيد  
½د�" " 
إلسالمية  
ملنظما4  /حد� 

أل�دية  
إلسالمية  
جلماعة  Îدمة  �شا>  
لذ`   P
vلر

لإلنسانية ,
لدين. �ما s قرية بوv,� فقد ,ضع حجر 

 .d٢٣ نوفم s دية��
ألسا± أل,^ مدjسة 

سو
ينـا?

لثالث  
جتماعها  
أل�دية  
إلسالمية  
جلماعة  عقد4 

شترa فيه 
أل�ديو� من ش�  ،d٩ >يسم s لعشرين
,
 Lألستا
بقا¿ 
لبال>. ,�لقى 
لسف* 
½ند` لد� سوjينا?، 
بتعاليم  فيه  �شا>   
,جيز خطابا  شرما،   jكما  aشوm

إلسال? للقضا� على 
لرç, Pهو> 
لن¡ صلى 
هللا عليه 

فع j إلسال? هو
 �/ 
خلصو¯. ,قا^  
,mله ,سلم ֲדذ

إلنسا�. كما حضر 
الجتما¿ 
ملسؤ,لو�  Pَعلم حقو
�يا?  s, .ملثقفني

لكباj من 
جلها4 
ملختلفة ,عد> من 
 s 
جلماعة  تاjيخ  غطى  9يل  معر  �قيم  
الجتما¿ 

سوjينا? 
ملمتد على ٥٠ عاما. 
 ?
j 
لبـلد  jئيس  نائب   �� /ليه   �jإلشـا
  jجتد ,مما 

½ـاتف   dلتهـنئة ع
 �jسـل jسالة  >يـن ساjجو 
,باقة  
لتهنئة  jسالة  �يضا  
لد
خلية  ,vير  �jسـل  كما 

 .jهوv
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�لوالياK �ملتحد� �ألمريكيـة
 P,صند �
�ُقيم مؤمتر jفيع 
ملستو� بعنو d٧ >يسم s
 s 
ملتحد�  
ألمم  برعاية   (٢)  îj

لطو  æملنكو مركز` 
 s أل�دية
نيويوaj شاaj فيه jئيس 
جلماعة 
إلسالمية 
نيويوaj ,هو 
لرئيس 
لتنفيذ` للفر¿ 
ألمريكي للمنظمة 

لعاملية "هيومن~ فرست" (
إلنسانية �,ال). ,كا� 
ألمني 

لعا? لألمم 
ملتحد� كوs عنا� ضمن من �لقو
 كلمة. ,قد 
 

لصند,P ,,عد, 

عتر� ممثلو ٥٣ >,لة بأlية قيا? هذ

ملؤمتر 
العتر
� بشكل Ñjي  
بتعا,´م. كما مت s هذ
�شا> , حكومية  غ*  منظمة  فرست"  "هيومن~  بكو� 
لقد  
ملنكوبة.  
ملناطق   s لإلنسانية  Îدماִדا  
ألعضا� 
خ*ية  كمنظمة   ١٩٩٤  s فرست"  "هيومن~  ظهر4 
 s إلنسانية
عاملية ,منذ Lلك 
لوقت تنا^ 
لتوفيق خلدمة 
�اال4 
لتعليم ,
لطب ,تقدمي 
ملساعد� للمتضرjين من 

لطبيعية ,تسديد 
حلاجا4 
ليومية ½م s ش�  �j

لكو

.Êلعا
��ا� 

��نــد

إلسالمية  
جلماعة  عقد4   dيسم<   ٢٨  ./  ٢٦ من 

½ند مؤمترها 
لسنو` 
خلامس عشر ,
ملائة  s أل�دية



حلد� باخلطا�  

ألما�". ,لقد متيز هذ jِ
s قا>يا� ">
تعا.  
هللا  �يد�  ��د-   j,مسر  
vمر سيدنا  �لقا�  
لذ� 

ملهد`  
إلما?  لسيدنا  
خلامس  
خلليفة  
لعزيز-  بنصر� 
عليه 
لسال? من �ملانيا حيث ُبث حيًّا عd شاشة 
لفضائية 
 s ¿الجتما
 

إلسالمية 
أل�دية كخطا� 
ختتامي ½ذ
٢٨ >يسمd، شاهد� مئا4 
أللو� من 
ملسلمني 
أل�ديني 
�ملانيا مبشاهَد حّية  s �,حلاضر

لعاÊ. ,لقد 
ستمتع  s

لصناعية   jألقما
 بو
سطة  بثها  مت  قا>يا�   s ¿لالجتما
حيث كانت 
½تافا4 ُترفع من قا>يا� ,كا� 
أل�ديو� 

لعاÊ كله يرّ>,� عليها من مكا´م. ,هكذ
 مت تبا>^  s
 s 
ملوجو>,�  
أل�ديو�  كا�   L/  "dك� 
هللا " هتافا4 

جتما¿ قا>يا� يرفعو´ا من هناa ,يسمعو� 
لر>َّ عليها 
 s من مكا� خطا� حضرته بأملانيا. ,قد قا^ حضرته
 s ئم
خطابه /نه ال بد للحضوj من /حد
� تغ* طاهر >

حلاضرين  s ¿الجتما
 

ألنفس ,�ب �� يبقى تأث* هذ

أليا?  
لدعا� s هذ�  
لد,
?، كما حرَّضهم على  على 

الضطها> 
لذ` يصا� , �Lأل

ملباjكة، ,Lكر 
آلال? ,
 aهللا لن يتر
به 
أل�ديو� على �يد` 
ملخالفني ,قا^: /� 
�` شهيد ��د` >,� �جر بل /نه �ز` 
أل�ديني على 
نأخذ  ال  
أل�ديو�  �ن  ,قا^  تصيبهم،  مصيبة  �بسط 

لقانو� بأيدينا برّ> 
لظلم بالظلم ,/منا âّر على عتبا4 


هللا خاشعني مستعينني.    (٢) CERF (central emergency response fund)

احلّب والكراهّية هما غمامتان حول العينني، باألولى ال ترى إال اخلير وبالثانية ال ترى إال الشر.
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�لتقوs مـنكم 14ليكم

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
United Kingdom

 * ترحب �لة 
لتقو� s هذ� 
لز
,ية ”
لتقو� منكم ,/ليكم“ çميع 
ملساlا4 من قر
ئها 


ملجلة. `�j عن �j,صحاֲדا ,ليس بالضر� �
jm ا4 عنlملسا
 dتع * 

C,إللكتر

لdيد  altaqwa@islamahmadiyya.net ByBy  Air MailAir Mail

كيف يتشكل �لسائل 
�ألمينوسي؟

تسعة  
جلنني خال^  يسبح 
¹ميه   سائل   s �شهر 

ألمينوسي.  
لسائل  ُيدعى 

لسائل   
هذ  j,< ,ليس 

متصا¯ , 
جلنني  �اية 
صدما4 )تملة قد يتعر 
½ا بطن 
أل? فقط بل ¹افظ 
 �j
حر >jجة  على  �يضا 
,يرطبه  
جلنني  عند  ثابتة 

النتانا4  من  ,¹ميه 
مانعا  �طر
فه  منو  ,يَسهل 
مع   ,� ببعضها  
لتصاقها 


لذ`  
ألمينوسي  
لكيس 
¹تو` على 
لسائل ,¹يط 

باجلنني.

جلو�  تشكل   �يبد
تعشيش  منذ  
ألمينوسي 
خال^  
لرحم   s 
لبيضة 
تلقيحها  من  
لثامن  
ليو? 

جلنني  يكو�  ال  حيث 
من  مؤلف  jكاٍ?  سو� 

ملتجمعة  
خلاليا  بعض 

لبيضة  �قطا�  �حد   s

مللقحة. ,خال^ 
ألسابيع 
mخر  من  
أل,.  
لعشرين 
ال  
حلامل  �ته j طمث 
 s *كب j,< يكو� للجنني

تشكيل 
لسائل 
ألمينوسي 

لذ` يأÂ بشكل �ساسي 
من مصل >? 
أل? ,
خلاليا 

ملبطنة للكيس 
ألمينوسي، 

لعناصر  بعض   �� كما 

جلنني  جلد  من  تنفذ  قد 

لسائل   
هذ  ./ لتضا� 
قد  جلد�  يكو�  ال   L/
 s 
لقرنني  بتشكل  عز^ 

ملرحلة  هذ�   s, 
جللد. 

ألمينوسي  
لسائل  يكو� 

ئقا شفافا ,يشبه بتركيبه j
منه   ٪٩٨ `� 
لد?  مصل 
ما�، �مال� معدنية، >سم 
مثل  
لd,تينا4  ,بعض 


ألسبو¿  ,بعد  
أللبومني. 
 
j,< جلنني

لعشرين يأخذ 
تشكيل   s فاعلية  �كثر 
 �,يبد به  
ملحيط  
لسائل 
كا�  فإ�  �يضا؛  بابتالعه 
خال^  من  يتغذ�  
جلنني 

ملشيمة فهو يشر� من فمه 
 �vمما يساعد كليتيه ,جها
 jلتطو
 على  
½ضمي 
منذ  
لعمل  على   �jُلتد
,

حليا� 
لر�ية. ,ميكن Þjية 
 
هذ  s يبو^  ,هو  
جلنني 
 Cلثا

لسائل منذ 
ألسبو¿ 
عشر. /� /نتا® 
جلنني من 
ح�  
ألمينوسي  
لسائل 
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ألسبو¿ 
لثامن عشر يكو� 
 ٧ قر
بة  يبلغ   L/ متو
ضعا 
يوميا ,لكن  
لبو^  مل من 
يصل  
ليومي  
حلجم   
هذ

ألسبو¿   s مل   ٦٠  ./

لعشرين ,٦٠٠ , 
خلامس 

مل عند متا? 
حلمل.

½ضم ,
لتنفس  `vجها �/
جتديد   s �يضا  يساlا� 
 `�, 
ألمينوسي،  
لسائل 
تنفسي   ,� كلو`  خلل 
صد�  له  يكو�  سو� 

لسائل.   
هذ تشكيل  على 
 <

ملو من  
لعديد   �� كما 

لسر`  
حلبل   dع ترشح 

لكيس  �غشية , 
ملشيمة ,
 ./ مباشر�  
ألمينوسي 


لسائل 
ألمينوسي.
يصبح  
حلمل  بتقد?   Ó
تد�jيا  غ�  �كثر  
لسائل 

لبو^  ,�ض  بالبولة 

لd,تينا4 , 
½رمونا4 ,

لوسو� , 
لسكريا4 ,
توسفا4  (شعر،  
خللوية 

ملخاطيا4  ,من  جلدية 
 
,هذ 
لتنفسية) , 
½ضمية 
�عله مصفر
 ,عكر
 بعض 

حلمل  ,بنهاية  
لشي�. 

تسبح فيه �جز
� من 
لطال� 

لده� 
لذ` ¹يط باجلنني 
>هنية  بيضا�  ما>�  ,هو 
من   
بد� جلد�  تغلف 


لشهر 
لسابع.

لر,
فد  خال^  ,من 

لذ`  
ملحيط   
½ذ 
ملتعد>� 
 <
يسبح فيه 
جلنني فهو يز>
مل   ٢٠ قر
بة  حجما: 

حلملي  
ألسبو¿  خال^ 
 ٤٠٠  ./ ليصل  
لعاشر 

لعشرين  
ألسبو¿   s مل 

لشهر   s ١٠٠٠مل   Ó

لثامن من 
حلمل Ó ينقص 

حلمل،  ´اية  ح�  قليال 
 s 
جلنني  يصبح  ,عندها 
كيسه 
ألمينوسي �قل سعة 
ميأل  �صبح   L/ 
ملكا�   s

معظمه.
 ^,� ,عند  
لوال>�  قبيل 
 Pيتمز �jية  تقلصا4 
من   
هذ 
مليا�  جيب 

لرحم  عنق  فوهة  جهة 

لسائل  من  جز�  ليتسر� 
تشعر  ,عندها  
ألمينوسي، 
 �� �,شكت  
ل~  
حلامل 
تصبح �مË مبر,j عد� مئا4 
من 
مليليليتر
4 من 
لسائل 

,متهد  
جلنني  تسبق  
ل~ 
قر�  معلنة  
لطريق  له 
خر,جـه  ,مسهلة  �يئه 
/. عاÊ جديد  
ملهبل   dع
�jبعـني   ?
< �ل  بعد 
 ,� قليال  ينقص  �سـبوعا 

يزيد. 

مسا�ــة �لدكـتـو


قي (فرنسا) dل
,سا? 

ــد ــو�ئ ــن ف ـــ م
�يـــت �لــزيــتــو3 
 �� 
لباحثني  بعض  ير� 

لزيتو� 
لقد�j على  لزيت 

إلصابة  من  
جلسم  �اية 

بالسرطا�.
هذ�   ./  
توصلو ,لقد 

لنتيجة بعد مقاjنة منط عيش 

لشمالية  �,j,با  سكا� 
 �/ حيث  جنوֲדا.  بسكا� 
 s ُملستعمل
 
لزيتو�  vيت 

لبحر  على   
ملطلة  
لد,^ 
»فض  
ملتوسط  
ألبيض 
من مستو� خطو�j بعض 

ل~ ميكن �� تسبب  <

ملو


لسرطا�.
,تكفي كمية صغ*� يوميا 

  - ثال�   ,� ملعقتا�   -
حلماية 
خلاليا من 
لتفكك. 
 
هذ  ./ 
ألمر  يتوقف   Ê,
 �� ير,�  /´م  بل  
حلد، 

ألj,بية  
لد,^  مأكوال4 

ألبيض  
لبحر  على  
ملطلة 
,/يطاليا  كأسبانيا  
ملتوسط 

لفو
كه ,  jباخلضا 
لغنية 
vيت  فيها  ُيستعمل  
ل~ ,
�حسن  من   dُتعت 
لزيتو� 

جلسم  حلماية  
ملأكوال4 
من 
لسرطا�. ,
ألمر 
لذ� 
هو  
لباحثني  
نتبا�  لفت 

لثد`  سرطا�  نسبة   ��

لكولو� , 
لd,سـتا4 ,
�سبانيا   s  
جد منخفضة 
,/يطاليا باملقاjنة مع 
لد,^ 


ألj,بية 
ألخر�.
فائد�   �� ير,�  كما 
عندما  تقل  
لزيتو�  vيت 

لطعا?،  لطهي  يستعمل 
مع   
<jبا يتنا,^   �� ,¹بذ 
شابه  ما   ,� 
لسلطة“ ”
 L/ 
ملأكوال4.  من  Lلك 

تكن له فاعلية �كثر.

مسـا�ـة �لصـديـق
?.¿.? (تونس)
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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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