



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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كلمة �لتقو�٢

 aتنا&لت س�2 �لرسو vل� Sكث�2 هي تلك �ألقال
 ،xلغر�& eلشر� y � مد �ملصطفىC ألعظم�
 Pألخر�& �لفينة  بني  تتصد�   Kلكتابا� تلك  }�لت  &ما 
مر�كز  �هتمت  كما   ،Kملجال�& &�لصحف  �لنشر   �&�ُ
{و�نب  &�ملعاهد   Kلكليا�& &�لتا�~ية  �لدينية   Kلد��سا�
 aيد فإمنا  على شي3   a�  �5 &هذ�  �لعطر�  �لنبوية  �لس�2 
 Kمقوما من   � �هللا   aسو� شخصية  به  تزخر  ما  على 
�خالقية &5نسانية تركت �ثر� ال ميحى حيث �متدK �سالته 
�بعد حد&�..، &�يا كا� �لتقييم �& �ملنظا�  G5 Kنتشر�&
�لذ� ينظر �لبعض به G5 �لرسالة �ملحمدية &كيفية �نتشا�ها 
فإننا ال }لنا نسمع &نقر� بني �لفينة &�ألخرP من يضفي 
صبغة �إلكر�� �لدي� �د �لسيف على �لس�2 &من يستغل 
كتاباK بعض من ظل به فكر� من مفكر� �ألمة ليثبت 
 Sألقال� شرعت  &هكذ�  عليها..  كشاهد  �لسيف  نظرية 
&�لبغضا3  بالكر�هية  �مللو�  �لز�ئف  �Xها  �ط  �ملعا�ية 

عملية تشويه �حلقائق &تزييف �لتا�يخ..
&لعل �لنقا\ �لv يركز عليها خصوS �إلسالy S �لس�2 هي 
مقولة �� �ملسلمني ما �5 �صبحت �م �ملدينة مثابة &مركز� 
�متشقو� سيوفهم &�متطو� جيا�هم &لبسو� ��&عهم  ح� 
إلكر�� �ملخالفني قهر� &ج�X على قبوa �إلسالS!، &لألسف 
 Kلشديد فقد �ستند هؤال3 �ملغرضو� على بعض �ملقوال�
�لفاسد� من �جاالK �لقر&� �لوسطى �لv قسمت س�2 
�لرسوG5 � a ��� �لسلم &��� �حلرx! حيث �صبح هذ� 
�العتقا� عند من تبنو� Cط فخر &�عتز�} متناسني ما �مله 
بني طياته من 5سا�3 للرسوa �ألكرC Sمد �ملصطفى � 
�&عز&� 5ليه صفة �النتها}ية &�لغد�  Z5 ،3تعاليمه �لسمحا&
&تصيد �لفر� بشكل غ2 مباشر، &هي صفاK تتنا� �شد 
�ملنافا� &خلق �لنبو� بكل ما حتمله من معا� �لصدe &�حلق 

&�لفضيلة &�لقيم �لعليا..
&�Z5 ما مت قبوa هذ� �لتقسيم فإ� له 5سقاطاK خط�2 على 
جوهر �إلسالS &تعاليمه Z5 سيتم &صمه بطابع �لقو� �جلXية 
�لقسا&سة  &بعض  �ملتعصبو�  �ملستشرقو�  به  يسمه  كما 
�حلاقد&� y كتاباִדم &�لv جز3&� فيها �لسG5 �2 فترتني، 
�لفتر� �ملكية حيث كا� �الضطها�، &ثانيهما: �لفتر� �ملدنية 
متعمد  تقسيم  �حلقيقة   y &هو  &�إلكر��..  �لغز&  حيث 

&ضع مبكر &�ها3 شديد...
&منهج   ���� تكن   ¢  xحلر�  �� هؤال3  كل  تناسى  لقد 
&قد  يوما  نفوسهم  تستهويها   ¢& &صحبه   � �ملصطفى 
�شا� �لقر]� G5 هذ� {الy 3 قوله تعاG: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم 
 a&� &لعل   .(٢١٧: (�لبقر�  َلُكْم﴾  ُكْرٌ�  َ&ُهَو   aُْلِقَتا�
 aفكا� �لرسو� Kلدفاعي ¢ تكن من بنا� aمشر&عية للقتا
 �َZِ�ُ﴿ :Gتعا aمر� &5منا كانت بأمر �هللا - حيث قا�& �
لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو� َ&�5َِّ �هللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾ 
Nاعة  على  �لظلم  &قو  �آلية  &بينت   –  (٤٠ (�حلج: 
�ملؤمنني &فعل �ملقاتلة �لذ� &قع عليهم من �ألعد�3، حيث 
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Nاعة  جتا�  �لظاملني  ظلم  لوقف  سبيل  من   sهنا يعد   ¢
�ملصطفى � بعد هجرִדم &صXهم &حتملهم �ألPZ غ2 

حق �لدفا لرفع �لظلم &�لطغيا�..
&قد ]لت ²لة �لتقوP على نفسها �� جتلِّي حقيقة �لس�2 
�لعطر�  للقا�³ عX نشر سلسلة من حلقاK فريد� &متميز� 
من كتاx "حيا� Cمد �"- حلضر� مر}� بش2 �لدين Cمو� 
�,د �ضي �هللا عنه، �خلليفة �لثا� لسيدنا �إلماS �ملهد� عليه 
�لسالS، - &هو سر� تفصيلي عميق لس�2 &سنة �ملصطفى 
�إلنسانية  �جلو�نب  طياته  بني  �لقا�³  µد  حيث   ،�
&�لر&حية �لعظيمة للرسوa �ألكرS &صحبه �لكر�S �ضو�� 
�لسر� &Nاليته  �هللا عليهم �Nعني �يث ال جند نظ2 هذ� 
&مو�قف �حد�ثه 5ال متو�فقا مع تعليم �لقر]� مما يؤكد عالقة 
 �� يستحيل   Z5 &تفصيلية  بيانية  5¸ا  بالكتاx حيث  �لسنة 
 �يتعا�¹ قوa �هللا �لذ� هو �لقر]� مع فعل �لرسوa � �لذ
 Sد عليه �لسال,�هو سنته &س2ته، لذلك ¢ �ز� سيدنا 
�لذ� بعثه �هللا إلحيا3 تعاليم �إلسالS �ألصيلة على �مر �كثر 
من حزنه على �ملطاعن �لv قلبت �حلقائق ��سا على عقب 

&�&نت س�2 &سنة �لرسوa �ألعظم � على هذ� �لنحو، 
&من �جل Zلك &جه عليه �لسالS جل �هتمامه للدفا عن 
&سّطر  �لظاملة  �لفرية  تلك  من  &تنـزيهها  �ملطهر�  �لس�2 
 Sإلسال�  �� حقيقة  �كد & &خطبه،  كتاباته   y قاطعة  ��لة 
 y سنة �ماحهم�¢ يكن يوما ما مدينا لسيو7 �نصا�� &
نشر مبا�ئه &تعاليمه. &Zهب عليه �لسالy S تنـزيه �لس�2 
تلك  �بطل  ح�  عليها  �ملتر�كمة  �لشو�ئب  من  &تطه2ها 
�إلسقاطاK �لباطلة �لv بدK ]ثا�ها با�ية على سلوs بعض 
 xحلر�  ���  G5 للدنيا  �جلائر  تقسيمهم   y �ملسلمني  �عا� 
�لدنيا كلها y نظر   �� �لسلم، &�كد مر��� &تكر���   ���&
�رية  ينعمو�  �ملسلمو�   S�� ما  �لسلم"   ���" هي  �ملسلم 
 Sتكو� فحسب حني �ر xحلر� ��� ���لعقيد� &�لتعبد هللا &
�ملسلمو� y بلد ما من حريتهم �لدينية �& تشن حرx عليهم 
كله  هذ�  &ينتهي  �ستئصا�م..  بغية  �عد�ئهم  من  مكرهني 
 �بز&�a �&�عيه.. &�كد عليه �لسالS حقيقة �جلها� �ملحمد
�حد� ثو�� y جند &�حلجا}  ��لعظيم &سفر� �خلالد �لذ
 a3يتضا �&كل �جلزير� �لعربية &هو جها�� � بالقر]� �لذ
�لعظيم �لذ� عمل به  � جها� ]خر باعتبا�� �جلها� �معه 
بالنبو�   Gتعا �هللا  �جتبا�   �� منذ  � طوa حياته  �ملصطفى 
 xلقلو� Kحيله.. فأحد� به ثو�� عظيمة طهر� Sيو G5
&�لعقوa من �لعقائد �لباطلة &نفخت فيها �&¼ �إلميا� باهللا 
�لو�حد �ألحد..كما ��جع سيدنا �,د عليه �لسالS �لتأث2 
 Kحد�� �جلزير� �لعربية من ظلما� Pغ2 ²ر ��لكب2 �لذ
 Kعو�� G5 حليا��& Pنو� ��د G5 لضاللة�& sلكفر &�لشر�
 vل�  Eلغو�� &�لدمو   Kحلالكا�  Eلليا�  y  � �ملصطفى 
 .Gكانت تنهمر من عينيه �لشريفتني شفقة على خلق �هللا تعا
�للهم صلِّ &سلِّم &با�s عليه &]له..بعد� ّ½ه &غّمه &حزنه 

�ذ� �ألمة، &�نزa عليه �نو�� �,تك G5 �ألبد.

وأكـد حقيقة أن اإلسـالم K يكن يوما 
مـا مدينـا لسـيوف أنصاره وأسـنة 
رماحهـم M نشـر مبادئـه وتعاليمـه. 
وذهب عليه السـالم M تنـزيه الس`ة 
وتطه`ها من الشوائب املcاكمة عليها 
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٤

 حضر� مر}� بش2 �لدين Cمو� �,د
�ملصلح �ملوعو� �

� ��خلليفة �لثا� حلضر� �إلماS �ملهد

:W&�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�هللا  َعَلى   ��ْفَتَر ِن  ِممَّ َ,ْظَلُم  ﴿َ-َمْن 


بِِّهْم َ َعَلى  ُيْعَرُضو1َ  ُ,-َلِئَك  َكِذًبا 

�لَِّذيَن  َهُؤَال9ِ  �ْألَْشَهاُ�  َ-َيُقوُ< 

َلْعَنُة �هللا َعَلى  َ,َال  
بِِّهْم َ َكَذُبو� َعَلى 

اِلِمَني﴾ (هو�: ١٩). �لظَّ

 :Cلتفس�
~Xنا  حيث  بياٍ�،  ِمن  �َ�َ&َعه  ما 
يكو�   xZلكا� �ملّدعي   ��  Gتعا �هللا 
موصومٌة  �ملفترين   ��&  ،Sلقو� �ظلم 
 ،Gتعا �هللا  عند  من  بلعنة  &جوههم 
بني  �لتمييُز  �لو�قع   y صعًبا  فليس 
يّدعو�  �لكاZبني ممن  �لصا�قني &بني 
مبا  منهم  �ملتنبئو�  ُيعر7  بل  �لنبو�3، 
 xيظهر على &جوههم من ]ثا� �لكذ
&�لز&� &�للعنة. &لذلك سيقوa �ألنبيا3 
�لصا�قو� يوS �لقيامة ملنكريهم &هم 
�&لئك �ملتنبئني �لكاZبني:  G5 �&2يش
&جو�  تكو�  هكذ�  5ليهم،  �نظر&� 
كّذبتمونا  �نكم  شك  فال  �لكاZبني، 

خلبث باطنكم.

�هللا  َسِبيِل  َعْن   1َ- َيُصدُّ ﴿�لَِّذيَن 
ُهْم  ِباْآلِخَرِ�  َ-ُهْم  ِعَوًجا  َ-َيْبُغوَنَها 

َكاِفُر-1َ﴾ (هو�:٢٠)

أداة التمييز بني الدين احلق
والديانات الباطلة
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:Rلكلما� Tشر
ضدُّ   Ãََعِو ِمن  �سٌم   :Ãلِعَو� ِعَوًجا: 
� �ÄÅ. �لَعَوy Ã �ألجسا�، � Sستقا�

.(xألقر�) ملعا�� y Ãلِعو�&

:Cلتفسـ�
تعاG ﴿&يبغو¸ا  قوله  تفس2   ميكن 
�¸م   :a&أل� بطريقني:  ِعوًجا﴾ 
ِعوًجا   Gتعا �هللا  لسبيل  يريد&� 
� طلبُت �&فسا��، يقاa: بغيتك �لشرَّ 
لك �لشر (فتح �لبيا�)، &�ملر��: �¸م 
ال يكتفو� بصّد �لناW عن سبيل �هللا 
لكيال  جاهدين  يسعو�  بل   ،Gتعا
خ2،  من  فيه  ما  على   Wلنا� لع  يطَّ
ال  �يث  عرًضا  عليهم  &َيعِرضونه 
 .xلعيو�& �ملسا&³  5ال  فيه  ير&َ� 
&هذ� مكيد� يلجأ 5ليها �عد�3 �حلق 
إلخفا3  �&ًما  يسـعو�   Z5 ��ئما، 
نو��،  يطـفئو�   ��& �حلق   aاN
�ألكـاZيب  من  حوله  &ينسجو� 
ما  ير&�   Wلنا� µعل  ما  &�ألباطيل 
&عيًبا  ُقبًحا   aاN& ُحسن  من  فيه 

&نقصاًنا. 
&�لثا�: هو �¸م يبغو� للذين يطلبو� 
يتمنو�  �¸م   ���لسبيل عوًجا  سو�3 
يضلو�   �� �حلق  سبيل   y للسائرين 
يبغـو�  &5¸م  بل  &ينحرفو�،  عنه 

5يذ�3َهم.

ِفي  ُمْعِجِزيَن  َيُكوُنو�  َلْم  ﴿ُ,-َلِئَك 
ُ�-1ِ �هللا  ِمْن  َلُهْم  َكا1َ  َ-َما   Yِ
�ْألَْ
َما   Zُْلَعَذ�� َلُهُم  ُيَضاَعُف  َ,ْ-ِلَيا9َ  ِمْن 
ْمَع َ-َما َكاُنو�  َيْسَتِطيُعو1َ �لسَّ َكاُنو� 

ُيْبِصُر-1َ﴾ (هو�: ٢١)

 :Cلتفسـ�
�أل�ضية  �لكر�  تع�  �أل�¹  كلمة 
مقر&نًة   KكرZُ  �Z5 &لكنها  عموًما، 
بلدهم  ֲדا  فُير��   Sقو عن  باحلديث 
&ملكهم. يقوa �هللا تعاG: �5 �ملفترين 
ال ميكن �م �� �ققو� �لغلبة y �لبال� 
ملكائدهم  ُيكتب  ال  �نه   Äمبع �بًد�، 
مبا  متعثرين  يبقو�  &5منا  �لنجا¼، 
ال  حيث  &كيد،  مكر  من  نسجو� 
� نصر من عند �هللا تعاG، كما �يلقو� 
 Wد&� �م صديًقا ُمعيًنا من �لناµ ال
الفتر�ئهم على �هللا &Çالفة سبيله. &ال 
� صديق �يع� Zلك �¸م ال µد&� 
&ال &Eّ على �إلطالe &5منا �ملر�� �¸م 
شيًئا  عنهم  يغ�  صديًقا  µد&�  ال 

&يساعدهم على حتقيق مر�ميهم.
كما &ليس �ملر�� من قوله تعاG ﴿ َ&َما 
 ��َكاَ� َلُهْم ِمْن ُ�&ِ� �هللا ِمْن َ�ْ&لَِيا3َ﴾ 
�حد  &لّيهم &ال  تعاG هو يكو�  �هللا 
من  سُيحَرمو�  �¸م   Äملع� بل  غ�2، 
 - 5نه   È عليه،  الفتر�ئهم  �هللا  &الية 

يستطيع  لن   - عليهم  �هللا  لغضب 
�لذين هم على شاكلتهم  �صدقاÉهم 

�� ينصر&هم على �هللا �بًد�.
َلُهُم  ﴿ُيَضاَعُف   Gتعا قوله  �ما &
 Êيأ �لِضعف   �� فاعلم   ﴾xُْلَعَذ��
 Äمبع  &� �لِضعفني   Äمبع مبفهومني: 
 a&أل� Äملع� G5 لزيا�� مطلًقا. &نظًر��
يعّذֲדم  سو7  �هللا   �� �جلملة:  تع� 
معاصيهم،  على   xعذ� بعذ�بني، 
�ضّلوهم.  من   xنوZ على   xعذ�&
سو7   Gتعا �نه  �ا:  �لثا�   Äملع�&
يزيد عذ�ֲדم باستمر��، Zلك أل¸م قد 
بذ�&� بذ�� �لسو3 �لv ال تز�a تنمو 

.Pخر� Kبنفسها &ُتنبت سيئا
�ما قوله تعاG ﴿َما َكاُنو� َيْسَتِطيُعوَ� &
فهو  ُيْبِصُر&َ�﴾  َكاُنو�  َ&َما  ْمَع  �لسَّ
�ستغر�x من حالة �ملفترين، بأ¸م ال 
� لقد مضى �يسمعو� &ال يبصر&�.. 
&�لكاZبني  �لصا�قني  من  كل  قبلهم 
من مّدعي �لنبو�، &لكن �لعجب من 
�خبا�   G5 يستمعو�  ال  �¸م  هؤال3 

�أل&�ئل &ال يعتX&� مبص2هم!

َ,ْنُفَسُهْم  َخِسُر-�  �لَِّذيَن  ﴿ُ,-َلِئَك 
 َ̂ َ-َضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْفَتُر-1َ* َال َجَر
�ْألَْخَسُر-1َ﴾  ُهُم  �ْآلِخَرِ�  ِفي  َ,نَُّهْم 

(هو�: ٢٢ &٢٣)
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:Rلكلما� Tشر
خسر-�: َخِسَر: ضدُّ �ِبح؛ ضّل؛ هَلَك 

.(xألقر�)
&ֲדذ� �ملناسبة �Zكر �� �ثت y �ملعاجم 
&�لقو�ميس عن فعل "خسر" فلم �جد� 
 ��يستعمل 5ال ال}ًما، &لكن �لعجيب 
"خسر&�  كلمة  فسر&�  �ملفسرين  Nيع 
�هلكو�". �ما ُ" Äنفسهم" متعدية  مبع�
ُيستعمل  "ال   :aفيقو  "Ãلتا�" صاحب 
هذ� �لباx 5ّال ال}ًما كما صر¼ به �ئمة 
�لتصريف". È يقوa: "�5 هؤال3 �ألئمة 
 Sلقر]� �ستخد� ���خطأ&� حني ظنو� 

هذ� �لفعل متعديا".
�ملؤسف  �لفعل ال}S، &لكن   �� �لو�قع 
�� قو�ميسنا متأثر� بالدين ح� جعلو� 
&هذ�  �لتفاس2،  تأث2  حتت  �يضا  �للغة 
 Z5 ضر به�¢ ~دS �إلسالS شيئا &5منا 
�ختفت بسبب هذ� �لتصر7 �لكث2ُ من 
ليت   .Wلنا� �عني  �لقر]� عن  معا�7 
هناs من يشّمر عن ساعد ��مة &�جلد 
متحرً��  يكو�  لغوًيا  قاموًسا  &يصنف 
متاًما من تأثK�2 �لتفاس2 �لدينية، ح� 
�لضاغط  �لقيد  هذ�  من   Wلنا�  Ãر~
فهم  عليهم  فيسهل  للحق..   yملجا�

�لقر]� �لكرمي!
فمثًال y قضية "خسر" لو �ننا ¢ Îضع 
لُرعب �لتفاس2 &�لتزمنا بقو�عد �للغة.. 

 G5 �للجو3  بد&�  �ملسألة  هذ�  حلللنا 
فيمكن   .Ïمتعدي َجلْعِله  �لقو�عد  Çالفة 
 y نعامله معاملتنا لفعل "َسِفَه" كما ��
قوله تعاG (َسِفَه َنْفَسه).. بتقدير حر7 
 y سفه �� ،(y) ذ&7 تقدير�C جر
 Êيأ Ðكلمة (نفس) متييز Xنعت &�نفسه؛ 
�يضÏ معرفًة كشاZ. كذلك y (خسر&� 
 y �&خسر :Äو} تقدير �ملعµ (نفسهم�

�نفسهم، �& �عتبا� (�نفسهم) متييًز�.
َقَطَع.  َجرًما:   Sِرµ  Sََجَر ِمن   : َ̂ َجَر ال 
قاa �لفّر�3: هي كلمة كانت y �ألصل 
 Kفَجَر Cالة"،  "&ال  بّد"  "ال  مبنـزلة 
 Äمع G5 ح� حتولت Kلك &كثرZ على
&هو  حقًّا،  مبنـزلة   Kصا�& �لَقَسم 

.(xألقر�) لقطع� Äمن مع Zمأخو

 :Cلتفسـ�
 G5 ينجحو�  هؤال3   �� شك  ال   ��
حد ما y مكائدهم y �لدنيا &ُيلحقو� 
 y &لكنهم   ،PZأل� بعض  بأنبيائنا 

�آلخر� لن يلقو� 5ال خسر�ًنا مبيًنا.

 Rِاِلَحا ﴿1bَِّ �لَِّذيَن aَمُنو� َ-َعِمُلو� �لصَّ
 Zُبِِّهْم ُ,-َلِئـَك َ,ْصـَحا
َ-َ,ْخَبُتو� bَِلى َ
(هو�:  َخاِلُد-1َ﴾  ِفيـَها  ُهْم  �ْلَجنَِّة 

(٢٤

:Rلكلما� Tشر
,خبتو�: �خبَت �لقوSُ: صا�&� y �َخلبِت 
�أل�¹؛  من  &�ّتسع  �طمأ�  ما  &هو 
&�ّشع  5ليه  �طمأّ�  �هللا:   G5 �خَبَت &
 Sشا� باستخد���مامه (�ملنجد). &كأمنا 
 y µد&�  �¸م   G5 �لكلمة  هذ� 
5نابتهم &خشوعهم �ماS �ֲדم �لسكنيَة 
5ليه عما سو��،  &�لطمأنينة، فينقطعو� 
 y ملشي� y لر�حة� كما µد �إلنسا� 

�أل�¹ �لو�سعة �ملستوية.

 :Cلتفسـ�
 y نه ال يكفي �إلنسا��يتضح من �آلية 
سبيل نيل �لكماa �لر&حا� �� يطمئن 
فحسب،   aألعما�  Òصا& باإلميا� 
�يضا  يتصف   �� منه  Zلك  يتطلب  بل 

فكمـا أن الرضيـع ال ينعـم بالراحـة إال M حضـن 
 gأمـه، كذلك ال بدَّ ملـن يريد إحراز الرقـي الروحا
ا واثًقـا بـه، منيًبا إليه  ًّpَ أن يكـون .بـًا هللا ُحبًّـا
جـل شـأنه، وإال فلـن tظـى بقـرب اهللا أبـدا.
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�لبالغ  &�الطمئنا�  �لكامل  بالتوكل 
 �� فكما  &جل.  عز  هللا  �جلّم  &�حلب 
5ال y حضن  بالر�حة  ينعم  �لرضيع ال 
�مه، كذلك ال بدَّ ملن يريد 5حر�} �لرقي 
ا  َجمًّ ُحبًّا  هللا   ÏبC يكو�   �� �لر&حا� 
&�ثًقا به، منيًبا 5ليه جل شأنه، &5ال فلن 

�ظى بقرx �هللا �بد�.

َ-�ْألََصمِّ  َكاْألَْعَمى  �ْلَفِريَقْيِن  ﴿َمَثُل 

َمَثًال  َيْسَتِوَيا1ِ  َهْل  ِميِع  َ-�لسَّ  Cِْلَبِص�-َ

ُر-1َ﴾ (هو�:٢٥) َ,َفَال َتَذكَّ

:Rلكلما� Tشر
 Wلنا� من  �لطائفُة  �لفريق:  �لفريقني: 
�كثر من �لِفرقة، &�مبا ُ�طلق �لفريق على 

(xألقر�) .Kكُثر &��جلماعة َقّلت 

 :Cلتفسـ�
لقد قاS �لقر]� هنا باملقا�نة بني �إلميا� 
&Õيًعا،  بص�2ً  �ملؤمن   �Xًمعت &�لكفر، 
 �� �لعلم  مع   . �صمَّ& �عمى  &�لكافر 
 eحد بإطال��لقر]� �لكرمي ال يريد سّب 
هذ� �لكلماK عليه، &5منا يريد ֲדا بيا� 
�لو�قع. فال يظّنّن �حد �نه تعاG يصف 
عبًثا  &�لَصَمم   بالعمى  هنا  �لكافرين 
&�&� هد7ٍ �& قصد، بل 5نه يبّين عن 
&لكي  �لكفر.  حقيقة  �ملَثل  هذ�  طريق 

 ��ند�s �ملر�� �لقر]� هنا µب علينا 
عن  �لسميع  �لبص2  ميّيز  ما    G5 ننظر 

�ألعمى &�ألصم.
 a&�&لنأخذ �&ًال �لبص2 &�ألعمى. �5 
 �� �ألعمى  عن  �لبص2  به  ميتا}   ما  
�أل&a يستطيع �Éية �لنو� بينما ال يقد� 

�ألخ2 على �Éيته.
 G5 هذ� يصل ��&�لفا�e �آلخر بينهما 
�ملنشو�� بسرعة، &لكن �ألعمى  غايته 
ببط3،  &5منا  بسرعة  5ليها  يصل  ال 

.sمتحّسًسا هنا &متعثًر� هنا
&�لفا�e �لثالث بينهما �� �لبص2 يقد� 
فال  &عد&�،  صديقه  بني  �لتمييز  على 
غ2  �ألعمى  &لكن  عد&�،  5ال  يهاجم 
متاما  �ملحتمل  فمن  Zلك،  على  قا�� 
 xضر ��� يضرx �لصديق &هو ينو

�لعد&.
هذ� هو حاa �ملؤمن بالدين �حلق &بني 
 �� يستطيع  �هللا  �ب   �فالذ �لكافر. 
 y Gمن عند� تعا a{لنا� Sيعر7 �لكال
حني �� �لذ� ال يكّن هللا حبًّا حقيقًيا 
كالمه  معرفة  على  �لقد��  من   Sُيحر
�لوعي  ��ئم  يكو�  فاملؤمن   .Gتعا
�لنو�  مبثابة  هي   vل� �إل�ية  للمشيئة 
�لر&حانية،  �لسبل   G5  �يهد  ��لذ
�لعني  �عو�  يكو�  للحق  �ملنكر  بينما 
 s���5 من  Cر&ًما  فيبقى  �لر&حانية، 

�ملشيئة �إل�ية.

È �5 �ملؤمن �حلقيقي ال يز�a ينشد من 
�هللا ��دP &�إل�اy S مس�2 �حليا�، فال 
 G5 يتعر¹ للتعثر &�لسقو\ &5منا يصل
هدفه �&� عائق، &لكن �لذين يعتمد&� 
على عقو�م فقط قد يصلو� G5 �حلق، 
 .Kلعثر��&  Kلزال� ]ال7  بعد  &لكن 
هو  Zلك  على  &�ضًحا  مثًال   xضر�&
حترمي �خلمر، فلقد حّرمها �إلسالS �فعة 
فامتنع  قرنا،  عشر  ثالثة  قبل  &�حد� 
�ملسلمو� عن تعاطيها على �لفو� �&منا 
تر��، y حني �� �لعا¢ �آلخر ¢ يقتنع 
بعد  &Zلك  مؤخًر�  5ال  �خلمر  مبضا� 
هذ�   aطو� &�ملعانا�   Kللعثر� تعرضه 

�ملد�.
&�ضح  �لفريقني  بني  �لثالث   eلفا��&
&جلّي �يضا، فاملؤمنو� باحلق يتمسكو� 
د &�ضح �&� �� ُيحد� Zلك  مببد� موحَّ
 ،Pخر� &�� تعا�¹ بني عقيد�  �م �
&لكن �هل �لباطل ال يز�لو� متخبطني، 
ال يعرفو� موقفهم بالضبط، &يعميهم 
�حياًنا  يهاNو�  �¸م  لد�جة  �لتعصب 
 aنفسهم &هم �ا&لو� 5بطا�معتقد�ִדم  
ما يؤمن به �هل �حلق. &من �جل Zلك 
 G5 ��ًمعا�ضيه مر�ً�� &تكر� Sنّبه �إلسال
�� يكونو� حذ�ين �ثنا3 هجومهم على 
 y يكو�  هجومهم   �5  Z5 �ملسلمني، 
 G5 �حلقيقة   y موّجًها  �ألحيا�  بعض 

عقائدهم هم من حيث ال يشعر&�.
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�لسميع  عن  هو  �آلخر  &�لتشبيه 
عن  ميتا}   a&أل�  �� فنجد  &�ألصم، 
�آلخر بأنه يستفيد من خ�X �آلخرين، 
 Z5 ،من هذ� �مليز� S&رC لكن �ألصم&
على  �الطال  يستطيع  فال  يسمع  ال 
&هذ�  �فكا�هم. & �آلخرين   K�Xخ
 Kلديانا�&  Sإلسال� بني   eلفا�� هو 
�ملسلم   &�  Sإلسال�  �5  .Pألخر�
حق  هو  ما  كل  نفسه   y يستوعب 
معا�ضي  &لكن  مصد��،  كا�  �ًيا 
�إلسالS يكتفو� مبا عندهم من �فكا� 

بالية تافهة، متغافلني عما عند 
&Cاسن.  حقائق  من  غ2هم 
مش�2ً   �  Öلن�  aقا &لقد 
�لفا�e:"كلمة  هذ�  نفس   G5
�خذها  �ملؤمن  ضالة  �حلكمة 
 ،�(�لترمذ &جدًها"  حيثما 

�لعلم).
 y لدين �حلق يستجمع� ��فاخلالصة 
نفسه كلَّ ما هو حق &حسن، &لكن 
�لتعصب   G5 متيل  �لباطلة   Kلديانا�

&�لعنا�.
 5نه ملّما يدعو  G5 �لعجب �� ما يعرضه 
�لعد& كعيب y �إلسالS يعت�X �لقر]� 
�ملعترضو�   aيقو مثًال  &ميز�.  فضيلة 
بأ� �إلسالS قد �نتحل حقائق &Cاسن 
�لدياناK  �لسابقة، ف�2 عليهم �لقر]� 
بل  عيًبا،  &ال  منقصة  ليس  هذ�  بأ� 

هو �ليل على فضل �إلسالS &نز�هته، 
على  يبقى   ��لذ كاألصم  ليس  فهو 
ما عند� من خصوصياK &فضائل، بل 
5نه كالسميع �لذ� يستوعب y نفسه 
علوS �آلخرين &معا�فهم، &يزيد عليها 
&يطو�ها ليكو� علمه كامًال، &لذلك 
 Pته كل ما لد�Z y Sستجمع �إلسال�
تعليم  من  Nعا3   Pألخر�  Kلديانا�
جانب   G5 نافعة،  حكمة   &� حسن 
 ��  �&� به  �خلاصة   Pألخر� �حلقائق 

�ين ]خر.

 aِمثا xشا� بضر�هذ� &5نه تعاG قد 
&�ألصم  �لسميع   &� &�ألعمى  �لبص2 
G5 ميز� �خرP ينفر� ֲדا �إلسالS عن 
 Kال &هي �ستمر�� ظهو� �آليا�غ�2 
 a&نز& �إل�ية   Kملعجز��& �لسما&ية 
 ���لوحي &�إل�اy S �إلسالZ .Sلك 
 Pتر  vل� تلك  5منا هي  �ملبصر�  �لعني 
 vما �ل�]ياK �هللا �ملتجد�� باستمر��، 
فهي   Kآليا� تلك  �Éية  من   Sُتحر
 �Zلُأل بالنسبة  �ألمر  كذلك  عميا3. 
تسمع   vل� 5ال  �لنافعة   �Zأل� فليست 

ند�3 �هللا تعاG، أل� هذ� هي �لوظيفة 
�ما �لv ال تسمع ند��3  ،�Zلطبيعية لأل�

فإ¸ا y �لو�قع صّما3 عاجز�.

bِنِّي  َقْوِمِه  bَِلى  ُنوًحا  
َسْلَنا ْ,َ ﴿َ-َلَقْد 
َلُكْم َنِذيٌر ُمِبٌني﴾  (هو�: ٢٦)

 :Cلتفسـ�
 �� قبل  من  �لكرمي  �لقر]�  بّين  لقد 
�تباعهم ال يتعظو�  مبص2  &��ملتنبئني 
�ّ�عو�  �لكاZبني ممن  �لصا�قني &مص2 
من  خلو�  �لذين   y �لنبو� 
قبل، كما �¸م ال يستمعو� 
&قد  �حو��م. & ألخبا�هم 
�لفريقني   aحا لبيا�   xضر
&�ألعمى  �لبص2   aمثا
�آل�  �ما  &�ألصم.  &�لسميع 
�حلقيقة  هذ�  يوضح  �لقر]�  فأخذ 
بتقدمي �مثلة من �لتا�يخ، حيث �ختا� 
منها �&ًال مثاa سيدنا نو¼ � &قومه 
 ��لذ نو¼   aحو��  G5 �نظر&�   :aفقا
قد   �&�لذ �لصا�قني  �نبيائنا  من  كا� 

�خX قومه بأنه �م نذير مبني. 
 eعلى صد �لساطعة  �ل�Xهني  ملن  5نه 
�نه يعلن على �ملأل  �نه  eصا� Öكل ن
(نذير مبني). &�ذ� �جلملة مفهوما�:

�نه ال ُيخفي على �لناW تعليمه  :a&أل�
�حلقيقي �بًد� &ال ُيسّر من �عماله شيًئا، 

6fiÑ≈ÿ6µ6æ’ldÑ‚6�ùW6⁄‚|–W6€Y6ÁãÚûXƒ
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شا3&�  به  يؤمر  ما  كل  �م   Sيقّد بل 
5خفا3  �ملتنبئو�   a&ا� بينما  �َبو�.   S�
 G5 Wتعاليمهم �حلقيقية سعًيا لضّم �لنا
صفهم، &خوًفا من �� ينصرفو� عنهم. 
يسعو�  �لذين  �لبهائيني  مثًال  خذ&� 
�لبها3  تعاليم  إلخفا3  جاهدين   Sليو�
يسمحو�  &ال  �لعا¢،  عن   xلبا�&
للناW باالطال  على مؤلفاִדما، ح� 
5¸م Nعو� بعض ما كتبه �لبها3 &قامو� 
 � �لكا7  نقطة   xكتا) بإتالفه.. 

.(٢٤٧
 eلصا�� Ö5نذ�� �لن �ّ� &�ملعÄ �لثا�: 
�نه ال ينذ�هم  Äيكو� 5نذ�ً�� ُمبيًنا، مبع
عبًثا &لغًو�، بل يكو� 5نذ��� مبنًيا على 
5نذ���  فإ�  لذلك  &�ل�Xهني،  �أل�ّلة 
 Wليأ�& �لقنو\  على  يبعث  ال   Sَلقو�
5نه  بل  &�لدما�   sللهال فُيْسِلمهم 
يزيدهم يقظًة &صحوً� &¸وًضا. &لكن 
 Ïعبث  Sلقو� ُينذ�&�  �لكاZبني  �ملتنبئني 
&هم يقّلد&� �ألنبيا3 �لصا�قني، فيزيد 
 G5  Sلقو� &ُيْسِلم  بلة،  �لطَني  5نذ��هم 
~ّص  ال  �ألمر  &هذ�   .sال��&  Wليأ�
 aجلّها� x��ملتنبئني فقط، بل هذ� هو �
كافًة، فال يكو� 5نذ��هم 5ال عبثÏ ال 
جد&P منه، Z5 ال يعلمو� �� �لتحذير 
كل   y نفًعا  µديا�  ال  &�لوعيد 
على  �لنتيجة  تكو�  �مبا  بل  �لظر&7 

عكس ما يتوقعونه.

لقد �شا� �لنG5 � Ö مثل هذ� �إلنذ�� 
�خلاطئ �ملدمر بقوله: "�Z5 قاa �لرجل 
(مسلم،  �هلكهم"  فقد   Wلنا� هلَك 
�� �لذ� ال يز�a ير�ِّ� بني  �� :(Xّل�
�صبحو� & هلكو�  قد   Wلنا�  ��  Sلقو�
 y يتسبب �بال �ين &ال 5ميا� فهو �لذ
�لو�قع y �ما�هم &هالكهم &ضعف 
 �� Zلك  س2ִדم.  &�Åر�7  5ميا¸م 
على   Sلقو� تبعث  �ألقا&يل  هذ�  مثل 
�الستهانة بالفسوe &�لال�ينية &ُتوقعهم 
 ¢ فما  &�لقنو\.   Wليأ� حضيض   y
 y لقدمي �لسائد� Sيغّير �هللا بنفسه �لنظا
�لناW بنظاÕ Sا&� جديد µب �� ال 
يتولد لدP �لقوS �إلحساW بأ� �جلميع 
 Òصا &ال  بينهم  يبَق   ¢& فسد&�  قد 
��مة  يفقد&�  فسو7  &5ال  &�حد، 
&ينها�&� ¸ائًيا. نعم، �Z5 جا3 نÖ من 
عند �هللا تعاG بنظاÕ Sا&� جديد فال 
حالة  عاS، أل�  5نذ��   y عندئذ  Wبأ
سيئة  �لو�قع   y تكو�   sحينذ�  Sلقو�
�لعالÃ يكو� متوفًر�  &فاسد�، &لكن 

لديهم y شخص �لنÖ �ملرسل.
 Sيعلن للقو Sفها هو نو¼ عليه �لسال
�ن� �حذ�كم  ��بأن� )نذير مبني(.. 
 Kِ[  ¢& &بر�هني،  ��لة  على  بنا3ً 
�بث �ليأW بينكم،  &�ألعيث �لفسا� 

بل جئتكم ألنبهكم G5 �ألمر �لو�قع.
 Öلن� ��كما �� قوله (نذير مبني) يع� 

 X~ بل فحسب،  باإلنذ��  يكتفي  ال 
 ،xلعذ�� من  �لنجا�  سبيل  عن   Sلقو�
5ال  تعبد&�  �ّال ) بقوله   7��� &لذلك 
 xنكم ستنجو� من �لعذ�� ���هللا).. 
 .Gتعا باهللا   sإلشر�� عن  �متنعتم   �Z5
كونه  على  هذ�  بقوله  �كد  &كأمنا 

(نذير� مبينا).
&�ملنافقني  �لطغا�   sمللو�  �� &�علم 
للبال�  5نذ�ً��  ميثلو�  �يًضا  &�ملُغرضني 
�هلها، &لكّن �ًيا من هؤال3 ال يكو� &
بأ¸م  يّدعو�  ال  أل¸م  مبينا)،  (نذير� 
�خلط�2  نو�ياهم  ~فو�  بل  منذ�&�، 
مّدعني بأ¸م ال يريد&� للقوS 5ال خ�2ً 
 Sٍعما�م نذير شؤ�&بركة، بينما تكو� 

.Wٍس للناÅ&
كما �� هذ� �إلنذ�� ال يكو� مدّعًما 
باإل�اS �إل�ي، &5منا يكو� مبنًيا على 
�لقياW بأنه ما ��S هذ� �حلاكم طاغية 
�نه   &� �لبلد،  �هل  يهلك   �� بد  فال 
�لسو3  �هل   Sلقو�  y كثر  قد   S�� ما 

&�لفسا� فال بد �� يهلكو�.
�ملبني  �إلنذ��  يكو�  ال  &باالختصا�، 
 ،G5ال على يد �ملبعو� من عند �هللا تعا
بل   ،Sلقو�  sهال  y يتسبب  ال  ألنه 
�ذ�هم منه &يعمل على جناִדم، أل� 
�لوحي  مبنًيا على  يقينًيا  5نذ��� يكو� 
من عند �هللا. �ما 5نذ�� �آلخرين فليس 

.Wساسه 5ال ²ر� �لقيا�
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َعن �ْألَْشَعِث ْبِن ُثْرُمَلَة َعْن �َِبي َبْكَرَ� َقاaَ َقاaَ َ�ُسوaُ �هللا �: َمْن َقَتَل َنْفًسا ُمَعاِهَدً� ِبَغْيِر ِحلَِّها َحرSََّ �هللا َعَلْيِه �ْلَجنََّة 
�ْ� َيُشمَّ ِ�َ�َها. (سنن �لنسائى، كتاx �لقيامة)َ

�َال َمْن َقَتَل َنْفًسا ُمَعاِهًد� َلُه Zِمَُّة �هللا َ&Zِمَُّة َ�ُسوِلِه، َفَقْد َ�ْخَفَر ِبِذمَِّة �هللا َفَال ُيَرْ¼ َ :aََِبي ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبيِّ � َقا�َعْن 
(Kلديا� xكتا ،Pسنن �لترمذ) .خِريًفا َ َ��ِئَحَة �ْلَجنَِّة َ&�5َِّ ِ��ها لَُيوَجُد ِمْن َمِس2ِ� َسْبِعني

ْكِر  َعْن �َِبي ُموَسى َ�ِضَي �هللا َعْنُه َقاa: َجا3َ َ�ُجٌل 5َِلى �لنَِّبيِّ � َفَقاaَ: �لرَُّجُل ُيَقاِتُل لِْلَمْغَنم، َ&�لرَُّجُل ُيَقاِتُل لِلذِّ
َسِبيِل �هللا.  َفُهَو ِفي  �ْلُعْلَيا  َكِلَمُة �هللا ِهَي  لَِتُكوَ�  َقاَتَل  َمْن   :aََقا َفَمْن ِفي َسِبيِل �هللا؟  َمَكاُنُه   Pلُِيَر ُيَقاِتُل  َ&�لرَُّجُل 

(صحيح �لبخا��، كتاx �جلها� &�لس2)

َعْن �ْبِن َعبَّاWٍ َ�ِضَي �هللا َعْنُهَما َ��َّ �لنَِّبيَّ � َقاaَ َيْوSَ َبْدٍ�: َهَذ� ِجْبِريُل ]ِخٌذ ِبَرْ�Wِ َفَرِسِه َعَلْيِه َ�َ��ُ� �ْلَحْرxِ. (صحيح 
(��لبخا��، كتاx �ملغا}

 xٌُحٍد َ&َمَعُه َ�ُجَالِ� ُيَقاِتَالِ� َعْنُه َعَلْيِهَما ِثَيا�ُ Sَهللا � َيْو� aََْيُت َ�ُسو��َ : aَِبي َ&قَّاٍ� َ�ِضَي �هللا َعْنُه َقا�َعْن َسْعِد ْبِن 
(P{ملغا� xكتا ،Pصحيح �لبخا�) .َْيُتُهَما َقْبُل َ&َال َبْعُد�ِبيٌض َكَأَشدِّ �ْلِقَتاaِ َما َ�
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من كال� �إلما� �لمهد�

 xبو��  xقر� �¸ا & ُيْغَفر،  ال   ��لذ  sللشر عظيم  �صل   xألسبا�  �� �علم 
 ،P���& sهلكهم هذ� �لشر� Sال �ذ�، &كم من قو ��&سعها للذ& sلشر�
فصا�&� كالطبعيني &�لدهرّيني، يضحكو� على �لّدين متصلفني &مستكXين، 
 ،aعلى طريق �العتد� xال مننع من �ألسبا& .Pهذ� �لزما� &تر y كما تشاهد
&لكن مننع من �ال¸ماs فيها &�لذهوa عن �هللا �لفّعاa، &َمن متايل عليها كل 
�لتمايل فقد طغى. È مع Zلك �5 كا� ترs �ألسباx بتعليم من �هللا �حلكيم، 
فِهَي ]ية من ]ياK �هللا �جلليل �لعظيم، &ليس بقبيح عند �لعقل �لسليم، &قد 

Õعَت �مثا�ا فيما مضى.
&�علْم �� أل&ليا3 �هللا بعَض �فعاa ال تد�كها �لعقوa، &ال يعتر¹ عليها 5ال 
�نسيت قّصة �فيق موسى &هي �كX من قّصv كما ال َيْخَفى؟ 5ّنه  .aجلهو�
 eنه ُيغر�قتل نفًسا }كّيًة بغ2 نفس، &ُمِنع فما �نتهى، &خَرe �لسفينة &ُظّن 

�هلها &جا3 شيئا 5ِْمر�. 
&جو�هم  ال  &لو  لأل&ليا3،  ُخلقت   xألسبا�  �ّ� &هو  لطيفة  نكتة  ههنا   È
لبطلت خو�� �ألشيا3، &ما نَفع شي3 من حيل �ألطّبا3، &�¸م ألهل �أل�¹ 
كالشفعا3، &�� &جو�هم ِحْرُ}هم، &لوال &جو�هم ملاK �لناW كّلهم بالوبا3. 
 Û� E aلفضل من �لسما3، كما قا� Êنفسه شيئا، بل يأ y 3�&فليس �لد
 È .ملن ~شى �Xلك لعZ y �5& ،"Sلك �ملقا� Sحي منه: "لوال �إلكر�& y

"لوال اإلكرام لهلك املقام"

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �
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جرK عا�� �هللا �ّ� بعض �لناW ُيْبَتلو� بَكِلِم �&ليائه &ال 
 �يتدبر&� &ال يفهمو�، &ُيضل �هللا ֲדم كث�2، &يهد
� &قضى. &ال َيضّلو� 5ال �لذين  ֲדم كث�2، &كذلك َقدَّ
 Sهم ينَطحو�، &ال ~افو� يوXفُهْم لك Xٌقلوֲדم ك y
ِبِه علم  �حلساx، &يصّر&� على ما يقولو�، &ما �م 
&ال يّتقو�، &يسّبو� �سل �ֲדم بغ2 علم &يعترضو� 
ِلشْقوٍ�  نو�هم   G5 ُيْهَد&َ�  &ال  �َألْخفى.  قو�م  على 
سبقت، &لذنوx كثرK، &ملعاٍ� بلغت G5 �ملنتهى. 
فال َير&� 5ال عيوֲדم &ال ُيوفَّقو�، &ُيغّشي �هللا �بصا�هم 
لئال يسمعو�، &~تم على  ]�Z¸م  يبصر&�، &ُيصّم  لئال 
قلوֲדم لئال يفهمو�، فينظر&� 5ليهم &هم ال يبصر&�. 
Zلك مبا قدمت �يديهم &مبا متايلو� على �لدنيا، &��سو� 
5ال  يظلمو�  &ال  يسّبو�   .Üلُعْق�  ���َ �قد�مهم  حتت 
5ال حسرٌ�  &5ْ� سبُّهم   .Äألغ� �هللا  &ُيباِ�}&�  �نفسهم 
 ،Pعليهم &حفرٌ� من �لّنا�، فيقربو� �ُحلفر� ظلًما &طغو

 .Pَّمن �نا منها فقد تر�&

يقولو� ما ��ينا من ]ية &ما ��ينا من �مٍر عجيب.
يا سبحا� �هللا! ما هذ� �ألكاZيب؟ ما �م ال ~افو� 
 Kٍلٍف ]يا��ياS �حلسيب؟ &قد ��&� مّني �كثر من مائة 
&خو��eَ &معجز�Kٍ، فَنِسَي كل منهم ما ��P. فكيف 
�لقيامة &ُكِشَف ما كتمو�، &�تو� �ֲדم   Sيو ُسِئلو�   �Z5
بنفٍس تتعرPَّ؟ &5ّ� لعن �لصا�قني �ملرسلني ليس ِبَهيٍِّن، 
�ِخَذ &من ُ فسو7 ير&� Ýر� ما يبذ�&�، &ير&� من 
 �فُير �طر�فها،  من  �أل�¹َ  ينُقص   Êيأ �هللا   �5& جنا. 
�&ليائه   Sحلو  �5&  .G&�ُ قر&ٍ�   y  P�� ما  �لفاسقني 
باالغتياx &�لبهتا� عليهم فقد  مسمومة، فمن �كلها 
�عا 5ليه �لر�P. &سيبد� �لسّم ]ثا��، &ال يفلح �لفاسق 
غيو�  هو  كما  لنفوسهم  غيو�  �هللا   �5& �تى.  حيث 
 �ّ5&  .Pملد� فانتظر&�   ،Pعا� من   sيتر فال  لنفسه، 

�شقى �لناW من عا��هم &�5 َ�ْسعَدهم من َ&�َلى.َ

(مو�هب �لر,ن، � ٤-٧، �لطبعة �أل&G، بريطانيا ٢٠٠٦)

(٧  �٩٠-٩٥ Ã لصا�قني، �خلز�ئن �لر&حانية� Kكر�ما) 

ُمَحمَّــٍد َ-ْجــِه  ُحـبِّ  َلـْوَال  َ-َ-�ِهللا 

ِميَتـٍة َخْيـُر  �ْلُمْصَطَفـى  ِبُسـُبِل   rَمـْو-َ

sَِسـُأْ�َخُل ِمـْن ِعْشـِقي ِبَرْ-َضـِة َقـْبـِر

لـَمـا َكاv 1َ َحــْوٌ< َألْمـَدTَ َ,ْحَمـَد�

ِباْلُمْقَتـَد� َفَسُأْحَشــَر1ْ  ُفـْزُتَهـا  َفـِإ1ْ 

�ـرَّ َيـا َتـاِ
xَ �ْلُهَد َ-َمـا َتْعَلـُم َهَذ� �لسِّ
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 Kكثر �الִדاما��5 من 
�لv ُتشن على �لدين 
�إلسالمي من ِقبل �ألعد�3، �نه 
 ،K&Xجل�& بالقو�  �نتشر  �ين 
على  عمل   ��نتها} �ين  �نه &
 y �لسلمية  لألفكا�  �لتر&يج 
�لضعف  حلالة  مر�عا�  مكة، 
�لv كا� يعا� منها �ملسلمو� 
 G5 ��جر�  بعد  �ما   ،sهنا
�ملدينة، حيث �صبح �ملسلمو� 
 Wبأ ال  �لقو�  من  موضع   y
به، �ستغلو� قوִדم ֲדد7 نشر 
�لدين �إلسالمي عنو�، &نبذ&� 
&��3 ظهو�هم �لتعاليم �لسلمية 
�خذK �ملبا�³ �لقتالية  È ملكية�
�لتعاليم  Cل  حتل  &�لعد&�نية 
هذ�   �� لد�جة  �لسلمية، 
نسخت  قد  �لقتالية  �لتعاليم 
تلك �لv تدعو ملساملة �آلخرين 
�لدي�  �لفكر &�النتما3  &حرية 

.�&�لعقائد
يكو�   ،Kالִדاما� �ذ�  فوفقا 
 aحتو قد  �إلسالمي  �لدين 
 vل� �لقر]نية   Kآليا�  a&بنـز
 G5  ،aبالقتا للمسلمني  �Zنت 
&سفك   xإل�ها�& �لقتل  �ين 
ال   ،Kحلريا� &تقييد  �لدما3 
ما  بعد  �لدينية،  �حلرية  سيما 
�لضم2  حلرية  يدعو  كا� 

&�ملعتقد &�ملساملة &عدS �� �لعد&�� بعد&�� ]خر، &هو ما كا� 
متمثال مببد� ال 5كر�� y �لدين.  

�إلشا��  من  بد  ال  �لز�ئفة،   Kالִדاما�& �ألفكا�  هذ�  &لدحض 
�حلقيقة  تكشف   �� شأ¸ا  من   vل� ��امة،  �حلقائق  بعض   G5
جلية �ماS �لقا�³، كي ال يقع y مصيد� �ملتكالبني على �لدين 
�إلسالمي، &��ا�فني لزعزعة ��كانه، خاصة من �لناحية  �إلميانية 

&�لعقائدية.  

�.  aلية حض �ملسلمني على 
�لقتا<:

�5 عامل �لقو� &&ضع �ملسلمني 
ليلعب  يكن   ¢ �الستر�تيجي، 
&حثهم  حضهم   y  �&�  ��
على �خلر&Ã لقتاa �لكفا� بعد 
بل  �ملنو��،  �ملدينة   G5 ��جر� 
قد جا3 هذ� �حلث معتمد� على 
قو� �ملسلمني �إلميانية &توكلهم 
 �&�لذ &جل،  عز  �هللا  على 
كا� �آللية �ألساسية &�لسال¼ 
�خرÃ �ملسلمني  ��أل&حد �لذ
ملو�جهة جيوÞ �لكفا�، �يث 
من  نو   �بأ �لزعم  ميكن  ال 
�لتفكy 2 �العتما� على �لقو� 
" �لفجائية �جلديد�" �لv حصل 
�ملدينة،   y �ملسلمو�  عليها 

مثلما تبينه �آلياK �لتالية:  
�Zَِ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُ﴿ .١
َنْصِرِهْم  َعَلى  �هللا   َّ1bِ-َ ُظِلُمو� 
َلَقِديٌر * ..... َ-َلَيْنص}َر1َّ �هللا 
َمْن َيْنص}ُر1bِ sَُّ �هللا َلَقـِو{ٌّ 

َعِزيٌز﴾ (�حلج ٤٠-٤١)  
�لنَّـِبـيُّ  �َيُّـَها  ﴿َيا   .٢
َعَلى  �ْلُمْؤمàِنَني  َحـر¹ِِّ 
�ْلِقَتاaِ 5ِْ� َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُر&َ� 
 �ْ5ِ&َ ِماَئَتْيِن  َيْغِلبáو�  َصاِبُر&َ� 
َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َيْغِلُبو� �َْلًفا ِمَن 
َال   Sٌَقْو ِبَأنَُّهْم  َكَفُر&�  �لَِّذيَن 

هل انتشر
 اإلسالم بالسيف؟

�سة حتليلية حو< مقولة �نتشا
 �إلسال^ بالسيف�

بقلم الدكتور أيـمن عودة *

* كاتب  �,د� مقيم ֲדولند�
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(٦٦ aألنفا�) ﴾�ََيْفَقُهو
ِفـَئٍة  ِمْن  َكـْم   ...﴿  .٣
ِفَئًة  َغَلَبـْت  َقِليـَلٍة 
َ-�هللا  �هللا  ِبـِإ1ِ�ْ   �ًCََكث�
(�لبقر�:  �لّص�اِبِريَن﴾  َمَع 

(٢٥٠
هذ� �آلياK تبني جليا، �� �هللا 
عز &جل y  حضه �ملسلمني 
بعني  يأخذ   ¢  ،aلقتا� على 
 Pمد& قوִדم  �إلعتبا� 
&عليه   ،xللحر جاهزيتهم 
لألمر  �ملسلمني  �نصيا  فإ� 
بالقتاa، ¢ يكن ليعتمد على 
قوִדم �حلربية بأ� شكل من 
�لنقيض  على  بل   ،aألشكا�
 Kآليا� هذ�  فإ�  Zلك،  من 
&��و��  �لضعف  حالة  تؤكد 
يعا�  كا�   vل� �لعسكرية، 
&�لv كانت  �ملسلمو�،  منها 
�العتما�  ميكن  ال  بصو�� 
 Þجيو  aقتا  y �لبتة  عليها 
بالسال¼  �ملدججة  �لكفا� 

.Ûلعتا� �حلر�&
�ألساسي   sملحر� كا�  &ملا 
 aملسلمني للقتا� Ãخر� ��لذ
 ��لذ &�لسال¼  ��جر�،  بعد 
توكلهم  عليه..  �عتمد&� 
عز  باهللا  �لر�سخ  &5ميا¸م 
&متجليا  ֲדم  متوفر�  &جل، 

&معانيه،  قو��  بكل  عليهم 
منذ �ليوS �أل&a  لنشو3 �لدين 
�ملكرمة،  مكة   y �إلسالمي 
�ملو�جهة  ��فع  &لكو� 
عن  للدفا  &�ستعد��هم 
نفوسهم    y متوقد�  �لنفس، 
قبل ��جر� G5 �ملدينة، &Zلك 
�حلو���  من  �لكيثر  بشها�� 
�لتا�~ية �لv ال ²اa لذكرها 
هذ�  فإ�  �لسطو�،  هذ�  بني 
تنسف  لوحدها  �حلقيقة 
فكر� �إلنتها}ية �لv ُيتهم ֲדا 
 Z5 ،بيها��ملسلمو� عن بكر� 
لإلنتها}ية   a²ا  �� يبقى  ال 
�ألساسية  �لوسيلة  كانت   �Z5
عليه  �عتمد   ��لذ &�لسال¼ 
 Ã&خلر� عند  �ملسلمو� 
 y يضا�للقتاa، متوفر� لديهم 
�لفتر� �لv كانو� يدعو� فيها 
 �� Sللمساملة &�لتسامح &عد

�لعد&�� بعد&�� ]خر. 
 

�لتعـاليم  �ستمر�
ية   .Z
�لسلمية � �حلقبة �ملدنية 

من  �ألمر  با�³   y بد  ال 
بنسخ   aلقو�  ��  G5 �لتنويه 
�لسلمية،  �لقر]نية   Kآليا�
&على �ألخص مبد� ال 5كر�� 
y �لدين بآياK �لقتاa �ملدنية، 

 y �إلسالمية  �لتعاليم   ��&
حرية  لتحفظ  تعد   ¢ �ملدينة 
�مر  �و  &�ملعتقد،  �لفكر 
نظرية  أل�  �لصحة،  من  عا� 
 Kيا[  y  åملنسو�& �لناسخ 
&ال  باطلة  �لكرمي  �لقر]� 
 Z5 �لصحة،  من  �ا   Wسا�
�هللا   xكتا Kيا[  y ال نسخ
 aهذ� ليس ²ا ���لكرمي. 5ال 
 K5ثبا �ثنا &لست y صد� 

بطال� هذ� �لنظرية.
بد  ال  Zلك،   G5 &باإلضافة 
�� نفس هذ�  G5 من �إلشا��
حتث   vل� �لسلمية،  �لتعاليم 
�إلكر��   Sعد& �ملساملة  على 
�لدي�  �النتما3  مسألة   y
 Kستمر� قد   ،�&�لعقائد
على مد�� �حلقبة �ملدنية حليا� 
 G5 بد�يتها  من   �  aلرسو�
¸ايتها، متاما كما كانت عليه 
يثبت Zلك  قبل ��جر�، &مما 
�� �لسو� �ملدنية سو�3 �&الها 
 Kكد��& ]خرها نز&ال  قد 
مر� تلو �ألخرP هذ� �لتعاليم 

&�ملبا�³ �لسامية كما يلي:
َقْد  يِن  �لدِّ ِفي  5ِْكَر�َ�  ١. ﴿َال 
َفَمْن  �ْلَغيِّ  ِمَن  �لرُّْشُد  َتَبيََّن 
اُغوKِ َ&ُيْؤِمْن باهللا  َيْكُفْر ِبالطَّ
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ&ِ� �ْلُوْثَقى 

َسِميٌع  َ&�هللا  َلَها   Sَْنِفَصا� َال 
(�لبقر�:٢٥٧).  َعِليٌم﴾ 
�لبقر�  سو��   �� &معر&7 

�&G �لسو� �ملدنية نز&ال.
َفُقْل   sَو َحاجُّ ﴿َفِإْ�   .٢
�ْسَلْمُت َ&ْجِهَي هللا َ&َمِن �تََّبَعِن َ
 xَْلِكَتا� �&ُتو� ُ لِلَِّذيَن  َ&ُقْل 
�ْسَلْمُتْم َفِإْ� َ�ْسَلُمو� ََ� َ َ&�ْألُمِّيِّني
َفِإنََّما  َتَولَّْو�   �ْ5ِ&َ �ْهَتَدْ&�  َفَقِد 
َبِص2  َ&�هللا   æُْلَبَال� َعَلْيَك 

ِباْلِعَباِ�﴾ (]a عمر��:٢١) 
َفَمْن  َتْذِكَرٌ�  َهِذِ�   َّ�5ِ﴿  .٣
َسِبيًال﴾   َ�بِِّه  5َِلى  �تََّخَذ  َشا3َ 

(�ملزمل:  ٣٠)
-هي  �ملائد�  سو��   Êتأ  È  
نز-ال،   
�لسو -aخر  مدنية 
مر�  �ملبا�³  هذ�  لتؤكد 

�خرP حيث جا3 فيها:
َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ&َال   .٤
&ُكْم َعِن �ْلَمْسِجِد  �ْ� َصدَُّ Sٍَقْو
َ&َتَعاَ&ُنو�  َتْعَتُد&�   �ْ�َ  Sِْلَحَر��
َعَلى �ْلِبرِّ َ&�لتَّْقَوP َ&َال َتَعاَ&ُنو� 
َ&�تَُّقو�  َ&�ْلُعْدَ&�ِ�  �ْإلِْثِم  َعَلى 
 ﴾xِْلِعَقا� َشِديُد  �هللا   َّ�5ِ �هللا 

(�ملائد�: ٣ )
َال  �هللا   َّ�5ِ َتْعَتُد&�  ﴿َ&َال   .٥
(�ملائد�:  �ْلُمْعَتِديَن﴾  ُيِحبُّ 

(٨٨
�ِطيُعو� َ&َ �هللا  �ِطيُعو� َ&َ﴿  .٦
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َتَولَّْيُتْم  َفِإْ�  �لرَُّسوaَ َ&�ْحَذُ�&� 
َ�ُسولَِنا  َعَلى  �َنََّما  َفاْعَلُمو� 
(�ملائد�:  �ْلُمِبُني﴾   æُْلَبَال�

(٩٣
5ِالَّ   aِلرَُّسو� َعَلى  ﴿َما   .٧
ُتْبُد&َ�  َما  َيْعَلُم  َ&�ُهللا   æُْلَبَال�
(�ملائد�:  َتْكُتُموَ�﴾  َ&َما 

(١٠٠
فبنا3 على ما Zكر ]نفا، تكو� 
 y K��لتعاليم �لسلمية �لv بد
مكة، قد �كدها �لقر]� �لكرمي 
على مد�� �حلقبة �ملدنية كلها 
ال سيما y ]خرها – y سو�� 
 vل� �ملبا�³  هذ�  �ملائد�-، 
&خلفائه   �  aلرسو� عمل 
حلفظ  حسبها،  بعد�  من 
 Sلسال� �لدينية &5فشا3  �حلرية 
مع  جنب   G5 جنبا   ،Sلوئا�&
 vل� �جلها�ية  بالتعاليم  �ألخذ 
كا� ��د7 منها �� عد&�� 
نشر  &ليس  فقط،  �ألعد�3 
�إلسالS عنو�، �يث ال ميكن 
�� �لتعاليم �لقتالية عند  aلقو�
�لتعاليم  �لغت  قد  نز&�ا، 
على  حتض   vل� �لسلمية 

�ملساملة &حرية �لفكر.
 

 � �لقتا<  من  ��د�   .�
�إلسال^ 

من   �ملرجو  ��د7  لفهم 
 Sإلسال�  y �ملشر   aلقتا�
�كتفي بذكر �آلياK �لقر]نية 

�لتالية:
ُيَقاَتُلوَ�  لِلَِّذيَن   �َZِ�ُ﴿  .١
َعَلى  �هللا   َّ�5ِ&َ ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم 
�لَِّذيَن   * َلَقِديٌر  َنْصِرِهْم 
ِبَغْيِر  ِ�َياِ�ِهْم  ِمْن  �ْخِرُجو� ُ
�هللا  َ�بَُّنا  َيُقوُلو�   �ْ�َ 5ِالَّ  َحقٍّ 
َ-َلْوَال َ�ْفُع �هللا �لنَّاَ� َبْعَضُهْم 
َمْت َصَو�ِمُع َ-ِبَيٌع  ِبَبْعٍض َلُهدِّ
ُيْذَكُر  َ-َمَساِجُد   Rٌَصَلَو�-َ
ِفيَها �ْسُم �هللا َكِثيـًر� ...﴾ 

(�حلج٤٠-٤١)
َال  َحتَّى  ﴿َ&َقاِتُلوُهْم   .٢
يُن هللا  �لدِّ َ&َيُكوَ�  ِفْتَنٌة  َتُكوَ� 
َفِإِ� �ْنَتَهْو� َفَال ُعْدَ&�َ� 5ِالَّ َعَلى 

اِلِمَني﴾ (�لبقر�: ١٩٤) �لظَّ
 Kكلما  y مليا  &بالتفكر 
نستنتج  �لقر]نية   Kآليا� هذ� 

ما يلي:
تذكر   G&أل� �آلية   .١
�ملسلمني منذ �لبد�ية &توضح 

يدفع  غر¹   �أل للجميع، 
 ���هللا �لناW بعضهم ببعض، 
�آلخرين،   aبقتا �لبعض  يأمر 
&Zلك للحفاè على �ألماكن 
بغض  كانت،  �يا  �ملقدسة 
 Kلنظر �5 كانت من �ملقدسا�
�إلسالمية  غ2   &� �إلسالمية 
�لعبا��  �ماكن  (�لصو�مع 
&�ملتعبدين،  للرهبا�  �ملرتفعة 
 Pلنصا�� معابد  �لِبَيع 
حكمة  من  &لعل  &�ليهو�). 
 y  Sقد  �� &جل،  عز  �هللا 
هذ� �آلية Zكر �ملقدساK غ2 
�إلسالمية،  على  �إلسالمية 
&Zلك للتشديد &�لتأكيد على 
�حلرية  على   èحلفا� ضر&�� 
�يضا،  �ملسلمني  لغ2  �لدينية 
 �� �ملسلمو�  يظن  ال  &لكي 
�حلق  يعطيهم   aبالقتا  �Zإل�
�جل  من  �لقو�   aالستعما
فر¹ �إلسالS &نشر� بو�سطة 

.�Zهذ� �إل
�لفتنة  من  �ملقصو�   .٢

�ملذكو�� y �آلية �لثانية، هو 
�لتفكك  �لدين خلطر  تعريض 
&�لتشرSZ &�المنحاZ&  ،3لك 
عندما  خاصة  �تباعه  بقتل 
يكو� �لدين y بد�يته &يكو�  
بذ&�  بز�   &� قلة،  �تباعه 
�لفرقة &�خلال7 بني �تبا هذ� 
�آلخرين  بتأليب   &� �لدين، 
 xعليهم، &هو ما يؤكد� كتا
فيها  جا3   Pخر� ]ية   y �هللا 
�ْلَقْتِل﴾.  ِمَن  َ,َشدُّ  ﴿َ-�ْلِفْتَنُة 
فإ�Z ¢ يقم �لكفا� بإثا�� هذ� 
 aلفتنة ضد �ملسلمني فال ²ا�

&ال �Z5 لقتا�م.
هللا﴾  يُن  �لدِّ ﴿َ-َيُكو1َ   .٣
على  �حلكم  يكو�   �� فتع� 
�لدينية &�لعقائدية   K�3النتما�
&حد�،  &جل  عز  �هللا  بيد 
بيد  ح�  -ال  �لكفا�  بيد  ال 
�ملسلمني ,نفسهم، Z5 ال �ق 
�لكر�  هذ�  &جه  على  ألحد 
�حكاما   aينـز  �� �أل�ضية 
حق   y &غ�2،  كالقتل 

احلفـاظ  ضـرورة  علـى  والتأكيـد  للتشـديد  وذلـك   ...
علـى احلريـة الدينية لغـ` املسـلمني أيضا، ولكـي ال يظن 
املسـلمني أن اإلذن بالقتـال يعطيهـم احلق السـتعمال القوة 
مـن أجـل فـرض اإلسـالم ونشـره بواسـطة هـذا اإلذن.
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5نتما3هم  بسبب  �آلخرين 
     .��لدي� �& �لعقائد

 G5 Îلص   Kآليا� �ذ�  &فقا 
�� ��د7 من �لقتاa �ملشر& 
لنشر  يكن   ¢  ،Sإلسال�  y
غ2   S�5غا& �إلسالمي  �لدين 
 Sإلسال�  aقبو على  �ملسلمني 
�عد�3  يدعي  كما  بالقو� 
�إلسالS، بل على �لعكس من 
 aبالقتا �Zإل� aلك، فقد نزZ
لتحقيق �حد �هم &��قى &�Õى 
�حلقوe �إلنسانية �لv يعتر7 
ֲדا �لعا¢ �ملتحضر �ليوS، &هو 
�لدينية  �حلرية  قو�عد   �5سا3 
&�النتما3 �لدي�، &Zلك ليس 
للمسلمني &حدهم بل جلميع 
 Sب� �لبشر. &ملا كا� �إلسال
]نذ�s هو �لدين �لفv �جلديد 
�ألعد�3   Kمبؤ�مر� �ملحا\ 
ال  كا�   ،Kجلها� Nيع  من 
�حلرية  هذ�  حتقيق  من  بد 
&Zلك  �&ال،  ألتباعه  �لدينية 

éر&جهم للدفا عن �نفسهم 
5}�3 مكائد &هجماK �لكفا�، 
من �جل �� يعملو� على ترسيخ 
&جتذير �حلرية �لدينية y �لعا¢ 

فيما بعد. 
 

�لقتا<   Rيـاa �.سيـا� 
يؤكد حرية �ملعتقد

 Kآليا �ملغلوطة  �لتفاس2   �5
 ¢  �5 مبعظمها  نابعة   ،aلقتا�
من  �قتطاعها  من  كلها،  تكن 
�لسياe �لذ� &��K فيه، &هو 
ما يؤ�� G5 فهم سطحي �ذ� 
�آلياK، &لذ� فال بد من Zكر 

بعض هذ� �آلياK بسياقها. 
١. ﴿َ&َقاِتُلو� ِفي َسِبيِل �هللا �لَِّذيَن 
 Sَتْعَتُد-�  (عد َ-َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
�لبد3 بالعد&�� بل ���)  �5َِّ �هللا 
َال ُيِحبُّ �ْلُمْعَتِديَن * َ&�ْقُتُلوُهْم 
�ْخِرُجوُهْم َ&َ َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث 
َ-�ْلِفْتَنُة  �ْخَرُجوُكْم َ َحْيُث  ِمْن 
ُتَقاِتُلوُهْم  َ&َال  �ْلَقْتِل  ِمَن  َ,َشدُّ 

َحتَّى   Sِْلَحَر�� �ْلَمْسِجِد  ِعْنَد 
َقاَتُلوُكْم  َفِإْ�  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم 
َجَز�3ُ  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم 
�ْلَكاِفِريَن * َفِإ1ِ �ْنَتَهْو�  (�&� 
�الشتر�\ بإسالمهم) َفِإ�َّ �هللا 
َغُفوٌ� َ�ِحيٌم * َ&َقاِتُلوُهْم َحتَّى 
يُن  �لدِّ َ&َيُكوَ�  ِفْتَنٌة  َتُكو1َ  َال 
ُعْدَ&�َ�  َفَال  �ْنَتَهْو�  َفِإِ�  ِهللاَِّ 
(�لبقر�:  اِلِمَني﴾  �لظَّ َعَلى  5ِالَّ 

   (١٩١-١٩٤
َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ&َال   .٢
&ُكْم َعِن �ْلَمْسِجِد  �ْ� َصدَُّ Sٍَقْو
َ&َتَعاَ&ُنو�  َتْعَتُد&�   �ْ�َ  ِ̂ �ْلَحَر�
َعَلى �ْلِبرِّ َ&�لتَّْقَوP َ-َال َتَعاَ-ُنو� 
َ&�تَُّقو�  َ-�ْلُعْدَ-�1ِ  �ْإلِْثِم  َعَلى 
 ﴾xِْلِعَقا� َشِديُد  �هللا   َّ�5ِ �هللا 

(�ملائد�: ٣)
ُثمَّ  ِمْنُهْم   Kََعاَهْد ﴿�لَِّذيَن 
ُكلِّ  ِفي  َعْهَدُهْم  َيْنُقُضو1َ 
َفِإمَّا   * َيتَُّقوَ�  َال  َ&ُهْم  َمرٍَّ� 
(ليس   xِْلَحْر� ِفي  َتْثَقَفنَُّهْم 
 ¹��  y بل  عشو�ئيا  قتاال 

�ملعركة) َفَشرِّْ� ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم 
ُر&َ� * َ&5ِمَّا َتَخاَفنَّ  َلَعلَُّهْم َيذَّكَّ
ِمْن َقْوSٍ ِخَياَنًة َفاْنِبْذ 5ِلَْيِهْم َعَلى 
َسَو�3ٍ �5َِّ �هللا َال ُيِحبُّ �ْلَخاِئِنَني 
َكَفُر&�  �لَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ  َ&َال   *
 * ُيْعِجُز&َ�  َال  5ِنَُّهْم  َسَبُقو� 
ِمْن  �ْسَتَطْعُتْم  َما  َلُهْم   �& �ِعدَُّ&َ
ٍ� َ&ِمْن ِ�َباِ\ �ْلَخْيِل ُتْرِهُبوَ�  ُقوَّ
ِبِه َعُد&َّ �هللا َ&َعُد&َُّكْم َ&]َخِريَن 
�هللا  َتْعَلُموَنُهُم  َال  ُ�&ِنِهْم  ِمْن 
َشْي3ٍ  ِمْن  ُتْنِفُقو�  َ&َما  َيْعَلُمُهْم 
ِفي َسِبيِل �هللا ُيَو7َّ 5ِلَْيُكْم َ&�َْنُتْم 
َجَنُحو�   1ْbِ-َ  * ُتْظَلُموَ�  َال 
ْل  َ-َتَوكَّ َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  ِللسَّ
ِميُع �ْلَعِليُم  َعَلى �هللا 5ِنَُّه ُهَو �لسَّ
*َ-1ْbِ ُيِريُد-� َ,1ْ َيْخَدُعوxَ َفِإ1َّ 
 sََيََّد�  ��لَِّذ ُهَو  �هللا  َحْسَبَك 
 :aِبَنْصِرِ� َ&ِباْلُمْؤِمِنَني﴾ (�ألنفا

  ( ٥٧-٦٣
�Zَِ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُ﴿ .٣
بالعد&��  �لبد3   Sعد) ُظِلُمو� 
بل ���) َ&�5َِّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم 

ا7ـدف مـن القتال املشـروع M اإلسـالم، K يكن لنشـر الدين اإلسـالمي وإرغام 
غـ` املسـلمني على قبول اإلسـالم بالقـوة كما يدعـي أعداء اإلسـالم، بل على 
العكـس من ذلك، فقد نـزل اإلذن بالقتال لتحقيق أحد أهم وأرقى وأسـمى احلقوق 
اإلنسـانية الـ� يعـcف بها العـاK املتحضـر اليوم، وهو إرسـاء قواعـد  احلرية 
الدينيـة واإلنتماء الديـ�، وذلك ليس للمسـلمني وحدهم بل جلميع ب� البشـر...
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ِمْن  ُ,ْخِرُجو�  �لَِّذيَن   * َلَقِديٌر 
ِ�َياِ
ِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ 5ِالَّ َ�ْ� َيُقوُلو� 
 Wَلنَّا� �هللا  َ�ْفُع  َ&َلْوَال  �هللا  َ�بَُّنا 
َمْت َصَو�ِمُع  َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ
َ&ِبَيٌع َ&َصَلَو�Kٌ َ&َمَساِجُد ُيْذَكُر 
َ&لََيْنُصَر�َّ   �ً َكِث2 �هللا  �ْسُم  ِفيَها 
 ٌّ�َلَقِو �هللا   َّ�5ِ َيْنُصُرُ�  َمْن  �هللا 

َعِزيٌز﴾ (�حلج: ٤٠-٤١) 

ِمَن  َعاَهْدُتْم  �لَِّذيَن  ﴿5ِالَّ    .٤
َيْنُقُصوُكْم  َلْم  ُثمَّ  �ْلُمْشِرِكَني 
َشْيًئا َ&َلْم ُيَظاِهُر&� َعَلْيُكْم َ�َحًد� 
 Wسا�) َعْهَدُهْم  bَِلْيِهْم  َفَأِتمُّو� 
�لتعامل مع �لكفا� هو �ملساملة) 
ُيِحبُّ  �هللا   َّ�5ِ ِتِهْم  ُمدَّ 5َِلى 
�ْألَْشُهُر  �ْنَسَلَخ   �Zََفِإ �ْلُمتَِّقَني* 
�ْلُمْشِرِكَني  َفاْقُتُلو�   Sُْلُحُر�
َ&ُخُذ&ُهْم  َ&َجْدُتُموُهْم  َحْيُث 
ُكلَّ  َلُهْم  َ&�ْقُعُد&�  َ&�ْحُصُر&ُهْم 
َالَ�  َمْرَصٍد َفِإْ� َتاُبو� َ&َ�َقاُمو� �لصَّ
َ&]َتُو� �لزََّكاَ� َفَخلُّو� َسِبيَلُهْم �5َِّ 
�هللا َغُفوٌ� َ�ِحيٌم * َ&5ِْ� َ�َحٌد ِمَن 
 sَُفَأِجْر  sَ�َْسَتَجا� �ْلُمْشِرِكَني 
ُثمَّ  �هللا   َ̂ َكَال َيْسَمَع  َحتَّى 
َ,ْبِلْغُه َمْأَمَنُه (�ساW �لتعامل مع 
�لكفا� هو �ملساملة) Zَِلَك ِبَأنَُّهْم 
َقْوSٌ َال َيْعَلُموَ� * َكْيَف َيُكوُ� 
لِْلُمْشِرِكَني َعْهٌد ِعْنَد �هللا َ&ِعْنَد 
ِعْنَد  َعاَهْدُتْم  �لَِّذيَن  5ِالَّ  َ�ُسوِلِه 

�ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�Sِ َفَما �ْسَتَقاُمو� 
 �&�) َلُهْم  َفاْسَتِقيُمو�  َلُكْم 
 (Sإلسال� بدخو�م  �الشتر�\ 
 ....  َ �ْلُمتَِّقني ُيِحبُّ  �هللا   َّ�5ِ
َبْعِد  ِمْن  �َْيَماَنُهْم  َنَكُثو�   �ْ5ِ&َ
ِ�يِنُكْم  ِفي  َ&َطَعُنو�  َعْهِدِهْم 
(&ليس  �ْلُكْفِر  َة  َ,ِئمَّ َفَقاِتُلو� 
كل �لكفا� من �جل �5غامهم 
5ِنَُّهْم   (Sإلسال�  aخو� على 
َيْنَتُهو1َ   َلَعلَُّهْم  َلُهْم  �َْيَماَ�  َال 
بدخو�م  �الشتر�\   �&�)  *
�لَِّذيَن  َقاِتُلو�   ...(Sإلسال�
 Sِِباْلَيْو َ&َال  ِباهللا  ُيْؤِمُنوَ�  َال 
 Sَََّحر َما  ُيَحرُِّموَ�  َ&َال  �ْآلِخِر 
َيِديُنوَ� ِ�يَن  �هللا َ&َ�ُسوُلُه َ&َال 
 xَُتو� �ْلِكَتا&��ْلَحقِّ ِمَن �لَِّذيَن ُ
َيٍد  َعْن  �ْلِجْزَيَة  ُيْعُطو�  َحتَّى 
(�لتوبة:  َصاِغُر&َ�﴾  َ&ُهْم 

(٥-٣٠
 �Zَ5ِ ]َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ٥. ﴿َيا 
َفَتَبيَُّنو�  �هللا  َسِبيِل  ِفي  َضَرْبُتْم 
�لتحقق من   xجو& ) .....
 ﴾(aا متيل للقتا¸�نية �لكفا� 

(�لنسا3: ٩٥ )
�لسابقة   Kآليا�  eبتتبع سيا&

جند:
١. 5¸ا قيلت y حق فئة معينة 
�ملقاتلو�  &هم  �لكفا�،  من 
�لعهو�،  &ناقضو  منهم 

�لذين  �لكفر  �ئمة  &باألخص 
ال يألو� جهد� y 5ثا�� �لفنت 
&�لطعن y �لدين، &ليس قتاال 
 Sملجر� بني  مييز  ال  عشو�ئيا 

.3�Xل�&
باالعتد�3  �لبـد3   S٢.عـد
 �� على  فقط  �لعمل  بل 

�لعد&�� �& �لفتنة.
٣. ��فع 5¸ا3 �لقتاa هو كف 
 &�  aلقتا� �آلخر عن  �لطر7 
�لفتنة، &ليس بقبوله �& �خوله 
�إلسالS كما يفهم خطأ من 
 �� Kمر�"  :aحديث �لرسو
�قاتل �لناW ح� يقولو� ال 5له 

5ال �هللا". 
�ظهر   �Z5 �لسلم   aقبو  .٤
لذلك،  ميله  �آلخر  �لطر7 
�&� �الشتر�\ Z yلك بقبوله 
ْلم  �إلسالS ﴿َ&5ِْ� َجَنُحو� لِلسَّ
�هللا  َعَلى  ْل  َ&َتَوكَّ َلَها  َفاْجَنْح 

ِميُع �ْلَعِليُم﴾.  5ِنَُّه ُهَو �لسَّ
مع  �لتعامل   y  Wألسا�  .٥
&حسن  �ملساملة  هو  �لكفا� 
عز  �هللا  على  بالتوكل  �لظن 
بأعذ��  �لتذ�   Sجل، &عد&
على  Cتم  بل   ،aللقتا &�هية 
 aللقتا Ã&ملسلمني  قبل �خلر�
�لطر7  نية  من   Sلتا� �لتأكد 

.aلقتا� G5 ا متيل¸��آلخر 

 aتكا vلعبثية �ل� K�5 �الִדاما
ضد �لدين �إلسالمي، غ2 نابعة 
&موضوعية  نزيهة  ���سة  عن 
&�لسنة  �لكرمي  �لقر]�   Kآليا
&لدحضها  �ملشرفة،  �لنبوية 
سنة   G5 �لرجو  من  بد  ال 
�حلقائق  &5ظها�   ،�  aلرسو�
 Wلنا� �Zها�  عن  غابت   vل�
فيها، &�لعمل على �لتر&يج �ا 
سنحت  كلما  &سيلة،  بكل 
تطغى  لكي  لذلك،  �لفرصة 
�ملشوهة  �ألفكا�  تلك  على 
بعض   aعقو  G5 تسربت   vل�
�ملسلمني، &ميتطيها �عد�3 �لدين 
تشويه  �جل  من  �إلسالمي 
صو�ته. كما �نه من �لو�جب 
���سة  �ملجيد  �لقر]�  ���سة 
&موضوعية،  نزيهة  شاملة 
�ملتعلقة  �ملبا�³  فهم  �جل  من 
&شر&طه،   Eلقتا� باجلها� 
هذ�   Sنسجا�  Pمد &لفهم 
 vملبا�³ مع �لتعاليم �لسلمية �ل�
 ¢ Z5 ،جا3 ֲדا �لدين �إلسالمي
يكن نشر �لدين �إلسالمي بقو� 
 aمن �ألحو� aحا ��لسيف بأ
�إلسالمية،  �ملبا�³  من   �مبد
�لدعو�  �هد�7  من  هدفا  &ال 
ֲדا  جا3   vل� �حلقة  �إلسالمية 

.� aلرسو�
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حيا� محمد � (١١)١٨

� جز3 منه جتد فيه تفاصيل � y مفتو¼ كلما �ثت xكتا � Sإلسال� Ö�5 حيا� ن
�& حيا� َمعلم ]خر  Öمت تسجيل &قائع حيا� ن ��تث2 �الهتماS &�لب �للب. &¢ �د� 
تسجيًال �قيًقا &متاًحا للد��سني، مثل حيا� �لرسوa �لعظيم �. &صحيح �� هذ� �لغز��� y �حلقائق 
&�ملر&ياK �ملدّ&نة، قد �عطت �لنقا� �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، &لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم ���سة �النتقا��K بعناية، &يتم �لر� �حلاسم عليها، فإ� ما تث�2 فينا حيا� �لرسوa � من �إلميا� 

� شخص ]خر.�&�حلب �لغامر &�لتقَوP، ال مياثلها فيه حيا� 

 y شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، &لكنها ال تفلح Wال يعر7 �لنا v�5 �حليا� �لغامضة �ل 
بث �إلقنا &}� �لثقة y قلوx من يتبع �صحاֲדا. Z5 تظل صعوباK �لغمو¹، &ظلماK �حل�2، 
&خيبة �ألمل، قابعة y �لقلوx. &لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ&نة، مثل حيا� �لرسوa �، تث2 
فينا �لتأمل �لعميق &من È تثّبت �القتنا. &عندما يتم تصفية �حلساباK �خلاطئة لالنتقا��K &�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق &تسليط �ألضو�3 عليها، فمن �ملحتم �� جتذx حيا� �لرسوa � منَّا كل 

حب &5عجاx &تقدير، &تث2 فينا كل 5عز�} &5كبا� &توق2، بشكل كامل &��ئم &G5 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�³ �هم مالمح هذ� �لكتاx �لقيم �لذP ستطالعه عX حلقاy K هذ� �لز�&ية. 
 aنه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�}� حليا� كحيا� �لرسو� Sهذ� �ملقا y جلدير بالذكر�&
�، �لv كانت &�ضحة كالكتاx �ملفتو¼، &شديد� �لثر�3 مبا حتتويه من &قائع &مو�قف &�حد��. 
&قد �عطى �ملؤلف ملحة، &لكن ح� هذ� �للمحة �ا &}� &ثقل. حيث �نه � كا� ميا�W ما يعظ 
به، &كا� يعظ مبا كا� ميا�سه؛ &�Z5 عرفته فقد عرفت �لقر]� �ملجيد، &�Z5 عرفت �لقر]� �ملجيد 

فيمكنك �� تتعّر7 عليه.

لقد حصل شر7 نقل هذ� �لكتاG5 x لغة �لضا� لألستاZ �لفاضل فتحي عبد �لسالS &��جعه ثلة 
من �بنا3 �جلماعة �ملتضلعني y �للغة &�لدين.

 حضر� مر�� بشC �لدين �مو� ,�د �

� ��خلليفة �لثا� حلضر� �إلماS �ملهد

 
�ستمر� �هللا  
سو<   ��
, هل 
�حلرZ؟

y �ملعا�s �لv &قع فيها قتاa، كا� 
خرجو�   &� �ملدينة   y 5ّما  �ملسلمو� 
 Sعلى مسافة قريبة منها لصد هجو
�ملسلمو� هذ�   �يـبد �لكافرين. ¢ 
 y ّية �غبة��ملعا�s، &¢ ُيبد&� �بًد� 
 ¢ فهم   ،K�بد  �� بعد  �ستمر��ها 

.xرصو� بتاًتا على �ستمر�� �حلر�
بني  �ملعركة   �تبد عندما  &عا�� 
 Pتنتهي بإحد ��طرفني، فإ¸ا ميكن 
 Sسال 5ما  �ما:  ثالث  ال  طريقتني 
�لطرفني  �حد  �& ~ضع  عليه،  ُيتفق 
&قعت   vل�  sملعا��  y& لآلخر. 
ح�  &�ملشركني  �ملسلمني  بني 
5ملا¼   �ّ� �د�   ¢ �حلني،  Zلك 
من  طر7  خضع  &ال   ،Sلسال�  G5
 aلقتا� ���ألطر�7 لآلخر. صحيح 
كا� يتوقف �حياًنا، &لكن ال ميكن 
�لقوa �5 �حلرx بينهما قد توقفت 
&حسب  �ملؤقتة.   Kلوقفا� هذ�   y
حق  من  كا�  به،   aملعمو� �لعر7 
�ملسلمني �� يهاNو� �لقبائل �ملعا�ية 
&Xµ&هم على �الستسالS، &لكنهم 
�لعدّ&  فعندما كا�  Zلك.  يفعلو�   ¢
�ملسلمو�  كا�   ،aلقتا� عن  يكّف 
يتوقفو�  كانو�  كذلك.  يتوقفو� 
 aلكّف عن �لقتا� ��&هم يتصّو�&� 

هل #وز القتال من أجل الدين؟
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&لكن   .Sلسال� عن   Sكال يعقبه  قد 
بعدما صا� &�ضًحا �� �حلديث عن 
�ملشركني،  مع  له  &جو�  ال   Sلسال�
 y نية  �ية  لديهم   �� يبد&  &ال 
�نه �مبا   � aلرسو� �خلضو، فّكر 
5ما   ،xحلر� إل¸ا3  �لوقت  حا�  قد 
�& éضو طر7  Sللسال eبعقد �تفا
لآلخر، &لكن ال بد من 5¸ا3 حالة 
�حلرx لكي �ل �لسالS. &يبد& �نه 
 aلرسو� عقد   ،eخلند� موقعة  بعد 
� �لعزS على حتقيق �حد �ألمرين: 
&كا�   .Sالستسال�  &�  Sلسال� 5ما 
يستسلم   �� بالطبع  �ملستحيل  من 
كا�  فلقد  للكافرين،  �ملسلمو� 
 Sإلسال� نصر   Sمتا هو  �هللا �م  &ْعد 
عا�ضو�  �لذين  �ملشركني  على 
�علن  &قد  �ملسلمني،  &�ضطهد&� 
�لرسوa � هذ� �لوعد مر�ً�� y مكة 
قبل ��جر�. فهل كا� على �ملسلمني 
 S؟ �5 طلب �لسالSينا�&� بالسال ��
 &� Pمن �جلانب �ألقو Êيأ ��ميكن 
�لطر7  يطلب  &عندما  �ألضعف، 
 a{فإنه بذلك يتنا ،Sألضعف �لسال�
 &� مؤقت  بشكل  سو�3   - مضطًر� 
على �لد&�S - عن بعٍض من ��ضه 
�& �خله، �& يقبل مضطًر� �ية شر&\ 
�خرP يفرضها �لعدّ& عليه. &عندما 
فإ�  �ألقوP سالًما،  �جلانب  يعر¹ 

�لقضا3   G5 يهد7  �نه ال  يع�  هذ� 
تاًما،  قضا3ً  �ألضعف  �لطر7  على 
بل يع� �نه يريد �� يتركه ليحتفظ 
 y لكZ& ،جزئي &�باستقالa كامل 
عليه.  يفرضها  معينة  شر&\  مقابل 
Zلك  ح�  نشبت   vل�  sملعا��  y&
&�ملسلمني،  �ملشركني  بني  �لوقت 
 Pخر� بعد  مر�  �ملشركو�  فشل 
قّوִדم   �� غ2  �هد�فهم،  حتقيق   y
ما  بعد، &كل  قد حتطمت  تكن   ¢
�¸م فشلو� C yا&الִדم  حد� هو 
 y &�لفشل  �ملسلمني.  على  للقضا3 
��زمية،  يع�  ال  �لعدّ&  على  �لقضا3 
&قد  ينجح،   ¢  Sجو��  �� يع�  بل 
&هكذ�   .Sجو�� تكر�   �Z5 ينجح 
�لضربة  تلقو�  قد  مكة  �هل  يكن   ¢
�لقاصمة بعد؛ بل كل ما حد� هو 
�ملسلمني. &من  على  فشل عد&�¸م 
�ملسلمو�  كا�  �لعسكرية،  �لناحية 
قطًعا هم �جلانب �ألضعف. صحيح 
�¸م صمد&� y �لدفا عن �نفسهم، 
يشكلو�  يز�لو�  ال  كانو�  &لكنهم 
�ألقلية �ألضعف، �ألقلية �لv ¢ تكن 
 �5& ،Sمبا��� ��جو Zقا��� على ��ا
 Sمقا&مة هجو y كانت قد جنحت
�ألكثرية. &لذلك ¢ يكن �ملسلمو� 
قد �سسو� صر¼ �ستقال�م ح� Zلك 
�ليوS، &لو �¸م �عو� G5 �لسالS لُفهم 

 ،Kا�¸� قد  �فاعاִדم   �� Zلك  من 
�ستعد��  على  �آل�  �صبحو�  �¸م &
�ملشركو�.  عليهم  ميليه  ما   aلقبو
لذلك فإ� عرًضا لطلب �لسالS من 
 ،Sجانبهم يكو� كا�ثة على �إلسال
&هو يع� 5لقا3 �نفسهم G5 �لتهلكة، 
&قد يبعث �لر&¼ من جديد y عدّ& 
�ملتكر��  �لفاشلة   Kملحا&ال� �ْ&هنته 
فرصة  له  تتيح  &قد  ֲדا،   Sقا  vل�
 Kلطموحا� &Z5كا3   aآلما� لتجديد 
لديه، &�مبا ظن �لكفا� �� �ملسلمني، 
5ال  �ملدينة،   Z5نقا  y جناحهم  �غم 
�¸م قد صا�&� يتشككو� y حتقق 
نصرهم �لنهائي &حتقيق غلبتهم على 
 �� ميكن  فال  &لذلك،  �ملشركني. 
من   Sلسال� بطلب  �القتر�¼  يصد� 
 Êيأ  �� ميكن  &5منا  �ملسلم،  �جلانب 
من جانب �هل مكة، &هو �جلانب 
 �Z5 ثالث،  طر7  من   &�  ،��ملعتد
كا� للطر7 �لثالث &جو�، &لكن ال 
يوجد طر7 ثالث y هذ� �لصر�، 
Nيع  ضد  تقف  �ملدينة  كانت  فقد 
&بذلك  �لعربية.  �جلزير�   y  xلعر�
�لذين  هم  &حدهم  �ملشركني  فإ� 
�ملسلمني  يبا��&�   �� عليهم  كا� 
بالسالS، غ2 �نه ¢ تكن هناs عالمة 
 ���لسبيل، مما يع�  &�حد� y هذ� 
كا�  &�ملسلمني   xلعر� بني   xحلر�
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ميكن �� تستمر G5 �ألبد. فاملسلمو� 
 xلعر�& ،Sال ميكنهم عر¹ �لسـال
�لسالS، &على  يريد&� عـر¹  ال 
�هليـة  xا حـر¸�Zلك فقد بد� 
بال ¸ايـة، على �ألقل ملائة سـنة 

قا�مـة.
للمسلمني  &حيد  سبيل   sهنا كا� 
����&� &ضع ¸اية �ذ� �لصر�،  �Z5
 �� مستعدين  يكونو�   ¢ &هم 
 ،xُيخِضعو� عقو�م &عقائدهم للعر
�إلميا�   y حقهم  عن  يتنا}لو�   ��&

ميتنعو�   ��& حقًّا،  ير&نه  مبا 
 �عن مما�سة شعائر �لدين �لذ
5ليه،  �لدعو�  به &عن  يؤمنو� 
تكن   ¢ �لوقت،  نفس   y&
 Sلسال� aية با��� إلحال� sهنا

من جانب �ملشركني. كا� �ملسلمو� 
�ملشركني   Sهجو �فع  على  قا��ين 
�م  ينبغي  �نه  يع�  &هذ�  �ملتكر�، 
 &� Sالستسال� G5 xيدفعو� �لعر ��
G5 قبوa �لسالS، &هذ� هو ما قر� 

�� يفعله. � aلرسو�
�بتغا�  ما  هي   xحلر� كانت  فهل 
 ،xحلر� تكن   ¢ ال.  �؟   aلرسو�
 aلرسو�  ����  ��لذ  Sلسال� هو  بل 
&لو  �عائمه.  &ُيرسي  يقيمه   ��  �
�لوقت،  هذ�   y شيًئا  يفعل   ¢ �نه 
ستظل  كانت  �لعربية  �جلزير�  فإ� 

&�خلطو�  �ألهلية،   xحلر� قبضة   y
�خلطو�  هي  كانت   � ��ذها   vل�
لقد   .Sلسال�  a5حال Åو  �لوحيد� 
سّجل �لتا�يخ &قو حر&x طويلة 
 ،Sعا مائة  بعضها   eستغر� عديد�، 
 &� Åوها   &� عاما  ثالثني  &�لبعض 
�لطويلة   x&حلر� كانت  &ما  �كثر، 
لتستمر 5ال بسبب �الفتقا� G5 خطو� 
حا}مة ~طوها طر7 من �لطرفني. 
�ا  ليس  قلنا  كما  �حلا}مة  &�خلطو� 
 &� Sلتا� Sحد &جهني، �الستسال�5ال 

.Sلتفا&¹ إلقر�� �لسال�
 ��  �  aللرسو ينبغي  كا�  فهل 
ينبغي  يتخذ موقًفا سلبيا؟ هل كا� 
�لصغ�2  قوته  مع  ينسحب   �� له 
�ملسلمني، &يقبع خلف جد���  من 
 y ]خر  شي3  كل  تا�ًكا  �ملدينة، 
كا�  لقد  مستحيل.  �لريح؟  مهب 
 ،Sبا�جو �&��ملشركو� هم �لذين بد
 xتكن �لسلبية لتع� �نتها3 �حلر ¢&
 ��بل �ستمر��ها؛ فإ� �لسلبية تع� 
م�  �ملدينة  يهاNو�   �� للمشركني 
عن  يتوقفو�   ��& �م،  Zلك  �لو 

يشا3&�.  كما  يعا&�&�   &�  Sجو��
ال  �لوقت  لبعض  �ملعركة  &توقف 
�نتها3 �حلرx، &5منا يع� فقط  يع� 

منا&�� �ستر�تيجية.
عن  -�ملسيحية  �ليهو�ية  تعاليم 

Zحلر�
نفسه  يفر¹   ��لذ  aلسؤ�� &لكن 
�آل� هو: هل µو} �لقتاa من �جل 
 aلسؤ�� هذ�  مبعاجلة   �&لنبد �لدين؟ 

�&ًال.
�5 �لتعاليم �لدينية عن �حلرx تتخذ 
صوً�� ش�. &قد Zكرنا فيما 
�لقدمي،  �لعهد  تعاليم  سبق 
 G5 �لتو���   y  K3جا  vل�
 ¹��  aبدخو تأمر�  موسى 
سكا¸ا  �زمية  بالقو�  كنعا� 
 :٢٠ (�لتثنية  فيها.  شعبه  &5سكا� 

 (١٠ – ١٨
�لتعليم  &على �لرغم من &جو� هذ� 
�لرغم من  y شريعة موسى، &على 
يوشع   Öلن� يد  على  عملًيا  تطبيقه 
�ليهو�  فإ�  &]خرين،   �&��  Öلن�&
يشيد&�  يز�لو�  ال  &�ملسيحيني 
كتًبا  كتبهم   �&Xيعت& بأنبيائهم 

.Gا&ية من عند �هللا تعاÕ
�نتهى �لعهد �لقدمي، &جدنا  &عندما 

يسو يعلم y �إلجنيل:
تقا&مو�  ال  لكم   aفأقو �نا  �ما &"

6€ı W6fiuÑ≈ÿ6îÄ≈‚6Â~–W6”WuÑ–W6⁄Õ–‡6€ı W6fiuÑ≈ÿ6îÄ≈‚6Â~–W6”WuÑ–W6⁄Õ–‡
6U⁄‚|–W6“kY6⁄u‘6”Xd…–W6Å·u•6“‹6P·‹6U⁄‚|–W6“kY6⁄u‘6”Xd…–W6Å·u•6“‹6P·‹
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 sخد على  لطمك  من  بل  �لشر، 
(م�  �يًضا"  �آلخر  له   aفحّو �ألمين 

.(٥: ٣٩
�لبيا�  هذ�  �ملسيحيو�  Zكر  &لطاملا 
�لصا�� عن يسو، &�حتجو� به على 
مضاً��  تعليًما  &يعظ  يعلم  كا�  �نه 
�ناجيل �لعهد  y لكنا جند& ،xللحر
�جلديد فقر�K مفا�ها �لعكس متاًما، 
 y ،aفقر� منه على سبيل �ملثا aتقو

5جنيل مّتى ١٠: ٣٤:
سالًما  أللقي  جئت   �5 تظنو�  "ال 
على �أل�¹، ما جئت أللقي سالًما 

بل سيًفا".
:aيقو Pخر�&y فقر� 

لـه  من  �آل�  &لكن  �م:   aفقا"
كيس فليأخذ� &ِمزَ&� كذلك، &من 
سيًفا"  &يشتر  ثوبه  فليبع  له  ليس 

(5جنيل لوقا ٢٢ :٣٦).
من  �ألخ2تا�  �لفقرتا�  هاتا� 
تناقضا�  �لسابقة  �لثال�   Kلفقر��
جا3  قد  �ملسيح  كا�   �Zفإ  ،G&أل�
للحرx، فلما�Z يدعو G5 ����5 �خلد 
5ما  ينبغي  �نه  �لو�ضح  من  �آلخر؟ 
�إلجنيل،   y تناقض  بوجو�  �لتسليم 
�� علينا تأ&يل �لتناقض على &جه  &�

مناسب.
&لسنا معنيني y هذ� �ملقاS بقضية ما 
�Z5 كانت ����5 �خلد �آلخر �مًر� قابًال 

للتطبيق على &جه �إلطالe، &لكن 
 �� &نؤكد  نش2   �� هنا  يعنينا  ما 
�لد&a �ملسيحية كلها طو�a �لتا�يخ 
 ¢& xحلر� G5 xلذها� y تتر�� ¢
 aنا &عندما  �آلخر.  �خلد  يدير&� 
 a&أل &�لُسلطة  �مللك  �ملسيحيو� 
مر�، فإ¸م �خلو� �حلر&x مهاNني 
&مد�فعني. &هم �آل� ُقوP مسْيطر� 
 y متو�طني  }�لو�  &ال  �لعا¢،   y
 y& &مهاNني.  مد�فعني   x&حلر�
هذ� �لعصر �حلاE جند �نه �Z5 �نتصر 
 xلشعو� بقية  ²ّدته  منهم،  جانب 
�نتصاً��  �نتصا��   �&Xملسيحية، &�عت�
�صبحت & �ملسيحية،  للحضا�� 
صو�ها  كل   y �ملسيحية  �حلضا�� 
&عندما  &�لنجا¼.  ��ْيمنة  تع� 
فإ�  مسيحيتا�،  �&لتا�   xتتحا�
�ملثل  حتمى  �¸ا  تّدعي  منهما  كًال 
�ملسيحية، &يتم متجيد �لد&لة �ملنتصر� 
�حلقيقية.  �ملسيحية  �لد&لة  باعتبا�ها 
�ملسيح  }من  منذ  �نه  �لو�ضح  &من 

�ملسيحية  ظلت  هذ�،  عصرنا   G5&
كل  &تش2   ،x&حلر� غما�  �و¹ 
على  تظل  سو7  �¸ا   G5 �لشو�هد 

 .aنفس �حلا
&�Z5 فالفتَوP �لعملية للمسيحية هي 
�� �حلرx ُتعX عن �لتوجيه �حلقيقي 
لتعاليم �لعهد �جلديد، &�� موضو 
5ال  يكن  هذ�، ¢  �آلخر  �خلد   ����5
 Sلتا� �لعجز  �مال�  �نتها}ًيا  تعليًما 
�� �ملقصو�  &�للمسيحيني �أل&�ئل، 
به هو �� ُيطّبق على �حلاالK �لفر�ية، 

.xال على �لشعو& a&ال على �لد
�ملسيح   �� �فترضنا  لو  ح�  &ثانًيا، 
فال   ،xحلر� ال   Sبالسال �مر  قد 
تعاليمه  يّتبعو�  ال  من   �� هذ�  يع� 
فقد  شرفا3.   &� قديسني  يكونو�   ¢
على  �بًد� & ��ئًما  �ملسيحية  �بت �
موسى  مثل   ،xحلر� �عمد�   Sحتر��
فقط،  هذ�  &ليس  &يوشع.   �&��&
كّرمت  قد  نفسها  �لكنيسة   �5 بل 
�خلو�  �لذين  �لقوميني   aألبطا�

فإذا كان املسيح قد جاء للحرب، فلماذا يدعو إ* إدارة اخلد 
اآلخر؟ من الواضح أنه ينبغي إما التسليم بوجود تناقض 
H اإلجنيل، أو أن علينا تأويل التناقض على وجه مناسب.
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�حلر&x، &نّصبتهم قّديسني على يد 
.Kلبابو��

 Zحلر� عن  �ملجيد   1aلقر� تعليم 
-�لسال^

~تلف �لقر]� �ملجيد y تعاليمه عن 
&سط  5نه  &�إلجنيل.  �لتو���  تعاليم 
بالعد&��  يأمر  ال  فهو  �الثنني؛  بني 
�لتو���، &ال هو يفعل   y 3كما جا
 Sأليا� هذ�  �ملسيحية  تفعل  كما 
يطلب   �� متناقضني:  بأمرين  فيأمر 
منا �� ندير �خلد �آلخر، &y نفس 
�لوقت يأمرنا �� نبيع �ملالبس لشر�3 
تطابق   Sتعاليم �إلسال  �ّ5 �لسيو7. 
&تتناسب  لإلنسا�  �لطبيعية  �لفطر� 
معها، &تدعو لنشر �لسالS بالطريقة 

�لوحيد� �ملمكنة.
 ،Wلنا� على  �العتد�3   Sإلسال�  Sّر�
كا�   �Z5  aلقتا� على  �ث  &لكنه 
للخطر   Sلسال� يعّر¹  عنه  �لقعو� 
�لقعو�  كا�   �Z5&  .xحلر� &يشّجع 
 aالستئصا�  G5  �يؤّ�  aلقتا� عن 
�لبحث  &حرية  �العتقا�  حلرية   Sلتا�

عن �حلقيقة، فإ� &�جبنا �� نقاتل.
 Äُيب ���لتعليم �لذ� ميكن  هذ� هو 
�لتعليم  هو  &هذ�  ��ئم،   Sسال عليه 
�لذ� َبÄ عليه �لرسوa � سياساته 
 íخلاصة &مما�ساته �لعملية. لقد عا�

� باستمر�� &بصy X مكة، &لكنه 
¢ يقاتل �لعد&�� �لقاسي �لذ� كا� 
 G5 &ملا هاجر  له.  بريئة  هو ضحية 
 aالستئصا �لعد&   Ãخر& �ملدينة، 
�لعد&   aقتا كا�   ،Sإلسال� شأفة 
منه،  بد  ال   ��لذ �لعمل  هو  حينئذ 
&حرية  �حلق  عن  �لدفا  �جل  من 

�لفكر &�لعقيد�.
&سنعرy ¹ ما يلي لآلياK �لقر]نية 

.xتشتمل على موضو �حلر vل�
,-ًال: y سو�� �حلج: ٤٠-٤٢ جند 

ما يلي: 
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ�  لِلَِّذيَن   �َZِ�ُ﴿
َ&�5َِّ �هللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر*  �لَِّذيَن 
 �ْ��ْخِرُجو� ِمْن ِ�َياِ�ِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ 5ِالَّ َُ
 Wََيُقوُلو� َ�بَُّنا �هللا َ&َلْوال َ�ْفُع �ِهللا �لنَّا
َمْت َصَو�ِمُع َ&ِبَيٌع  َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ
َ&َصَلَو�Kٌ َ&َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم 
�ِهللا َكِث�2 َ&لََيْنُصَر�َّ �هللا َمْن َيْنُصُرُ� �5َِّ 

نَّاُهْم  �هللا َلَقِو�ٌّ َعِزيٌز *  �لَِّذيَن 5ِْ� َمكَّ
َ&]َتُو�  الَ�  �لصَّ �َقاُمو� َ �َأل¹ِ�ْ  ِفي 
�لزََّكاَ� َ&َ�َمُر&� ِباْلَمْعُر&7ِ َ&َنَهْو� َعِن 

�ْلُمْنَكِر َ&ِهللا َعاِقَبُة �ُألُموِ�﴾
تقوa �آلياK �5 ضحايا �لعد&�� قد 
�� �هللا تعاG قدير & ،aح �م بالقتاÕ
على �� يعني هؤال3 �لضحايا، �لذين 
ُطر�&� من بيوִדم بسبب عقائدهم. 
بالقتاa هو فعل  �لتصريح �م  &هذ� 
حكيم، فلو ¢ يدفع �هللا تعاG �لظلم 
من  �ملخلصني  بو�سطة  &�لقسو�، 
عبا�� �لصاحلني، فلن توجد y �لعا¢ 
فال  &لذ�  للعبا��،  لإلميا� &ال  حرية 
�&لئك  &جل  عز  �هللا  يعني   �� بد 
�لذين يعملو� على 5قر�� حرية �لفكر 
 Eبالتا Zلك  &يع�  �لعبا��.  &حرية 
 aبه عندما تطو �لقتاa مسمو¼   ��
معانا� �لناW من عد&�� ظا¢، حني ال 
يكو� لدP �ملعتد� سبب للعد&��، 

التوراة  تعاليم  عن  تعاليمه   H اجمليد  القرآن  Mتلف 
بالعدوان  يأمر  ال  فهو  االثنني؛  بني  وسط  إنه  واإلجنيل. 
املسيحية  تفعل  كما  يفعل  هو  وال  التوراة،   H جاء  كما 
تعاليم  إّن  متناقضني....  بأمرين  فيأمر  األيام  هذه 
وتتناسب  لإلنسان  الطبيعية  الفطرة  تطابق  اإلسالم 
املمكنة. الوحيدة  بالطريقة  السالم  لنشر  وتدعو  معها، 
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�ختيا�   y �لتدّخل  بعد&�نه  &يبتغي 
تقّلد&�   �Z5 &عليهم  لدينهم.   Wلنا�
 Sحتر�� �عائم  يقيمو�   �� �لُسلطة 
�مو�   ��& &�لعقيد�،  �لدين  حرية 
�لعبا��.  �ماكن  &Nيع  �أل�يا�  كل 
 &� ُسلطتهم   Sستخد�� &ال µو} �م 
قّوִדم من �جل ²دهم �خلا�، &لكن 
من �جل مصاÒ �لفقر�3، &تقّدS �لبلد 
كلها، &تعميم �لسالS على �جلميع. 
&هذ� �لتعاليم بقد� ما هي &�ضحة 
&�قيقة فهي ��ئعة، &ال غبا� عليها. 
&5¸ا لتعلن للعا¢ حقيقة �� �ملسلمني 
حيث   xحلر�  G5 Zهبو�  �أل&لني 
 Pسو سبيل  من  �مامهم  يكن   ¢
عليهم   Sإلسال�  Sحّر &حيث  Zلك، 
�هللا  &عدهم  لقد  �لعد&�نية.   xحلر�
&�لُسلطة،  �لسياسي  بالنصر   Gتعا
حّذ�هم    Gتعا& سبحانه  &لكنه 
لتعظيم  �لُسلطة  هذ�   Sستخد�� من 
 ،Wلنا� على  &�ستعالئهم  �نفسهم 
بل لتحسني حالة �ملساكني &5شاعة 

 .Sلتقد�& Sلسال�
 Kآليا� �لبقر�  سو��   y جا3  ثانًيا: 

 :١٩٤ G5 لتالية من ١٩١�
�لَِّذيَن  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿َ&َقاِتُلو� 
ال  �هللا   َّ�5ِ َتْعَتُد&�  َ&ال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
َحْيُث  َ&�ْقُتُلوُهْم  �ْلُمْعَتِديَن*   ُيِحبُّ 
َحْيُث  ِمْن  �ْخِرُجوُهْم َ&َ َثِقْفُتُموُهْم 

�ْلَقْتِل  ِمَن  �َشدُّ َ َ&�ْلِفْتَنُة  �ْخَرُجوُكْم َ
 Sِْلَحَر�� �ْلَمْسِجِد  ِعْنَد  ُتَقاِتُلوُهْم  َ&ال 
َقاَتُلوُكْم  َفِإْ�  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم  َحتَّى 
�ْلَكاِفِريَن*   َجَز�3ُ  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم 
َ�ِحيٌم*   َغُفوٌ�  �هللا  َفِإ�َّ  �ْنَتَهْو�  َفِإِ� 
َ&َقاِتُلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَ� ِفْتَنٌة َ&َيُكوَ� 
5ِالَّ  ُعْدَ&�َ�  َفال  �ْنَتَهْو�  َفِإِ�  ِهللا  يُن  �لدِّ
 aلقتا�  �5  :Äملع�& اِلِمني﴾  �لظَّ َعَلى 
�هللا  �ضو��   Wلتما� هدفه  يكو� 
�غبة  �5ضا3  بغر¹  &ليس   ،Gتعا

�ال  �ملسلمني  &على  �لدما3.  سفك 
 Sحًد� قريًبا من �ملسجد �حلر��يقاتلو� 
 aفالقتا  ،Sبا�جو �لعدّ&   �بد  �Z5 5ال 
قريًبا من �ملسجد �حلر�S يتعا�¹ مع 
 �بد  �Z5 &لكن  �حلج،   y Sلعا� �حلق 
�لعدّ& با�جوS فللمسلمني حّق �ّ��، 
للعد&��.   aلعا�� �جلز�3  هو  فهذ� 
�ملسلمني  �لعدّ& فعلى  �Z5 توقف  �ما 
�لتوقف كذلك، بل &نسيا� �ملاضي 
&غفر�نه. &يظل �لقتاa مشر&ًعا ح� 
&تستقر  �لدي�  �الضطها�  ينتهي 
 xلدينية، أل� �حلسا� �عمد� �حلرية 
على �مر �لدين متر&s هللا عز &جل. 
 y �إلكر��   &� �لقّو�   aستعما�  �5
�مو� �لدين خطأ فا�¼، &�Z5 �نتهى 
�لكافر&� عن Zلك، &�طلقو� �حلرية 
عن  �لكّف  �ملسلمني  فعلى  �لدينية، 
�لسال¼  ُيرفع  &ال  �لكفا�.   aقتا
&يقصد&�  يرفعونه  �لذين  على  5ال 
يتوقف  عندما  &لكن  �لعد&��، 
�لعد&�� فإ� �لقتاµ aب �� يتوقف 

.Sيًضا بشكل تا�
ترشد   Kآليا�  �5  aنقو  �� &ميكننا 

G5 �لقو�عد �لتالية:
 ،Gبتغا3 &جه �هللا تعا� xُتشّن �حلر .,
نفسية،  �&�فع  ألية  �لتماًسا  &ليس 
&ال  �أل�¹،   y لالستكبا�  &ال 

.Pخر�لالستكثا� من �ية فو�ئد 

املسـلمني األولـني ذهبـوا 
إ* احلـرب حيـث a يكـن 
أمامهـم من سـبيل سـوى 
ذلك، وحيث حّرم اإلسـالم 
عليهـم احلـرب العدوانية.

�لنفس،  شأ�  تعظيم   &�  Sالنتقا�
 Wسا� �لقتاa على   Sيقو �ال  &ينبغي 
�لعد&��، أل� �هللا ال يرضى باالعتد�3 
 .3�Xلعد&�� على �ل� &� Wعلى �لنا
�ملتقاتلني،  بني  فقط  يكو�   aلقتا�&
بأمر  ممنو  �ألفر��  على   �فالتعّد
�لدين  على  &�لُعد&��   .Sإلسال�
أل�  فّعالة،  مبقا&مة  ُيقاَبل   �� µب 
عد&�ًنا من هذ� �لقبيل �و �خطر من 
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 xا�Å  �� لنا  µو}   .Z
�لذين يبد�&ننا با�جوS &ال 

سو�هم.
نقاتل   �� لنا  &µو}   .�
علينا  يرفعو�  �لذين 
�ملقاتلني  من  �لسال¼، 
لنا  µو}  &ال  &حدهم. 
 y يساهم  ال  من   aقتا

�ملعركة.
�. &ح� بعد �� يبد� �لعدّ& 
 èفإ� علينا �حلفا ،Sجو��
 y xحلر� aعلى 5بقا3 ²ا
�ضيق �حلد&�، فمن �خلطأ 
َتوسيع �قعة �لقتاa، سو�3 
على  �ملساحة  حيث  من 
لنوعية  بالنسبة   &� �أل�¹ 

�ألسلحة �ملستخدمة.
نقاتل  �ال  ينبغي  هـ. 
�لنظامي  �جليش   Pسو
�لعد&  �خرجه   ��لذ
مقاتلة  µو}  &ال   ،aللقتا
�آلخرين �لذين ال يقاتلو� 

y صفه.
µب   xحلر� �ثنا3   .-
كل  ُحرمة  على  �ملحافظة 
�لطقوW &�لشعائر �لدينية، 
تأ�يتها.  �}منة & �ماكن &
على  �لعدّ&  حافظ   �Z5&

فيها   Sتقا  vل� �ألماكن 
فإ�  �لدينية،  �ملناسك 
 �� �يًضا  �ملسلمني  على 
�لقتاy a هذ�  يكّفو� عن 

�ألماكن.
�لعدّ&   Sستخد�  �Z5  .�
كقو�عد  �لعبا��  �ماكن 
هجومه،   y  eلالنطال
 �� للمسلمني  ميكن  فإنه 
 Sلو &ال   ،Sجو�� هذ� 
&ال  يفعلو�.  حني  عليهم 
µو} �لقتاa ح� y جو�� 
فمن  �ملقدسة،  �ألماكن 
 ���ملحظو� بشكل مطلق 
 &�ִדاجم �ألماكن �ملقدسة 
يوّجه   &�  xّر�  &�  Sִדد
ֲדا.  يضّر  فعل   �� 5ليها 
مكاًنا  �لعد&  ��ذ   �Z5&
لعملياته  كقاعد�  مقدًسا 
 �� ميكن  Zلك  فإ� 
 y& ،��ًيستجلب ��ًّ� مضا
مسؤ&لية  فإ�  �حلالة  هذ� 
�ملكا�  يصيب  تلف   �ّ�
�لعدّ& ال على  ستقع على 

�ملسلمني.
���s �لعد& خطأ�  �Z5 .T
 Wمقّد مكا�   Zا��  y
&تنّبه  لعد&�نه،  كقاعد� 

من  ينتج   ��لذ للخطر 
Zلك  عن  فابتعد  Zلك 
فعلى   ،Wملقد� �ملكا� 
يأخذ&�   �� �ملسلمني 
�العتبا�.   y �لتغي2  Zلك 
 �� للمسلمني  µو}  &ال 
�ملكا�  Zلك  يهاNو� 
 �بد قد  �لعدّ&   �ّ� ملجّر� 
هجومه منه. &لكن حرًصا 
على قد�سة �ملكا�، ينبغي 
جبهة  تغي2  للمسلمني 
Zلك  عن  بعيًد�   aلقتا�
 ���ملكا� �ملقدW، مبجر� 

يبتعد عنه �لعدّ&.
ح�   aلقتا� يستمر   .�
 Xباجل �لتدخل  ينتهي 
 y& �لدين   y &�إلكر�� 
&عندما  �لدينية،  �حلرية 
�لدين،  حرية  تتحقق 
&عندما ال ُيسمح باإلكر�� 
�لعدّ&  &يعلن  �لدين،   y
به   Sاللتز��  y  �&يبد Zلك 
عند  مبقتضا�؛   sلسلو�&
معه،   xحلر� تنتهي  Zلك 
 ��لذ هو  �لعدّ&   �� �غم 

بد�ها.
 ،aألنفا� سو��   y ثالًثا: 
 ،٤١ G5 ٣٩ Kآليا� y&

جند لدينا ما يلي: 
 �ْ5ِ َكَفُر&�  لِلَِّذيَن  ﴿ُقْل 
َقْد  َما  َلُهْم  ُيْغَفْر  َيْنَتُهو� 
َفَقْد  َيُعوُ�&�   �ْ5ِ&َ َسَلَف 
ِلَني*  �َأل&َّ ُسنَُّة  َمَضْت 
َتُكوَ�  ال  َحتَّى  َ&َقاِتُلوُهْم 
ُكلُُّه  يُن  �لدِّ َ&َيُكوَ�  ِفْتَنٌة 
�هللا  َفِإ�َّ  �ْنَتَهْو�  َفِإِ�  ِهللا 
 �ْ5ِ&َ  * َبِص2ٌ  َيْعَمُلوَ�  ِبَما 
�هللا   َّ��َ َفاْعَلُمو�  َتَولَّْو� 
َمْوالُكْم ِنْعَم �ْلَمْوَلى َ&ِنْعَم 

�لنَِّص2ُ﴾
 xحلر�  �� Zلك   Äمع&
على  مفر&ضة  تكو� 
�ملسلمني، &لكن �Z5 توقف 
�لعدّ& &�نتهى عنها، فعلى 
�لشي3  فعل  �ملسلمني 
غفر��  &عليهم  نفسه، 
�ملاضي. &لكن �Z5 ¢ ينته 
 Sلعدّ&، &ظل يكر� ��جو�
�� يتذكر مص2  �Z5 فعليه
�لسابقني.  �ألنبيا3  �عد�3 
 aلقتا� للمسلمني  &�ق 
�الضطها�  ينتهي  ح� 
�لدين   �� �& طاملا  �لدي�، 
 ،Gهللا تعا� G5 ليس متر&ًكا
�& طاملا �� �لعدّ& ¢ يتوقف 
 y &�إلكر��  �لتدخل  عن 
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فعلى   ��ملعتد �نتهى   �Zفإ �لدين. 
&ليس  كذلك،  �النتها3  �ملسلمني 
�م حق �الستمر�� y �لقتاa بسبب 
يعلم  �هللا   �5 �لعدّ&،  عقائد  بطال� 
 aألعما�  �{&& �لعقائد  قيمة  جيًد� 
&سوµ 7ز� عليها بفضله. &ليس 
بدين   Þلتحّر�  y �حلق  للمسلمني 
هذ�  عقائد   Kبد مهما  ]خر   Sقو
 y �لعدّ&  �ستمر   �Z5& }�ئفة.  �لدين 
عليه،   Sلسال� عر¹  بعد   xحلر�
فعلى �ملسلمني �� يكونو� على يقني 
من �لنصر مهما كا� عد�هم قليًال، 
أل� �هللا سو7 يعينهم، &من �حسن 

من �هللا عوًنا &نصًر�؟
�ياS معركة  y Kلقد نزلت هذ� �آليا
بد�، �لv كانت �&a معركة منظمة 
بني �ملسلمني &بني �لعدّ&، &فيها كا� 
�ملسلمو� ضحايا هجوS ال م�X له. 
لقد �ختا� �لعدّ& تدم2 سالS �ملدينة 
Zلك  &�غم  ֲדا،  �ملحيطة  &�ملنطقة 
�ملسلمني،  نصيب  من  �لنصر  كا� 
&لقي �لقا�� �لكبا� من �جاa �لعدّ& 
مصرعهم. &بينما بد� �� �النتقاS من 
 aمر طبيعي &عا��عد&�� كهذ� هو 
&ضر&��، �Z5 باملسلمني يتلقو� �مر 
حاملا   aلقتا� يوقفو�  بأ�   Gتعا �هللا 
�لعدّ&  على  ما  &كل  �لعدّ&،  يوقفه 
�� يلتزS به هو منح حرية �العتقا� 

&�لعبا��.
 y& ،يًضا�  aسو�� �ألنفا y :بًعا�


 :Gقوله تعا ��آلياK ٦٢، ٦٣ نقر
َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  لِلسَّ َجَنُحو�   �ْ5ِ&َ﴿
ِميُع  �لسَّ ُهَو  5ِنَُّه  �ِهللا  َعَلى  ْل  َ&َتَوكَّ
�ْلَعِليُم* َ&5ِْ� ُيِريُد&� َ�ْ� َيْخَدُعوsَ َفِإ�َّ 
ِبَنْصِرِ�   sََيََّد�  ��لَِّذ ُهَو  �هللا  َحْسَبَك 

َ&ِباْلُمْؤِمِنَني﴾
�نه لو ماa �لكافر&� G5 5¸ا3  Äملع�&
�لقتاa قبل موقعة ما �& بعدها &عرضو� 
 ���لسالS، فالو�جب على �ملسلمني 
يقبلو� عر¹ �لسالS، ح� مع &جو� 
فعليهم  �ملخا�عة.   aحتما� خطر 
�ֲדم، أل�  �هللا   y ثقتهم يضعو�   ��
نفًعا  �لكافرين   �جتد لن  �خليانة 
على  يتوكلو�  �لذين  �ملسلمني  ضد 
عند  من  ليست  �نتصا��ִדم   �5 �هللا. 
 ��نفسهم بل من عند �هللا تعاG �لذ
�صحابه، & �سوله  G5 جانب  يقف 
 &�� خد� �&سو7 يساندهم ضد 
 aخيانة للعدّ&. &لذلك ال بد من قبو
عر¹ �لسالS، &ال µو} �فضه �جة 
�� يكو� ²ر� حيلة يلتمس  aحتما�
ֲדا �لعدّ& كسب �لوقت، �& كسب 
&�ستئنا7  صفوفه  لتنظيم  فرصة 

.Sجو��
هذ�   y  Sلسال� على  &�لتركيز 
يستبق  5نه   ،Äمع بال  ليس   Kآليا�

 y  �  aلرسو� &ّقعه   ��لذ  Sلسال�
�حلديبية، &قد �خX �هللا تعاG �سوله 
يطالب   ��لذ �لوقت   Êسيأ �نه  هنا 
بالسالS، فال µو} �فض  فيه  �لعدّ& 
كا�  �لعدّ&   �� خلفية  على   Sلسال�
على  �صّر  قد  �نه &  ،��ملعتد هو 
�نه غ2 جدير بالثقة. �5  &�عد&�نه، 
 Sيقّر� �إلسال ��لصر�\ �ملستقيم �لذ
 ،Sيقبل عر¹ �لسال ��ُيلزS �ملسلم 
&كل من �لتقَوP &�حلكمة �لسياسية 

.aّبذ�� هذ� �لقبو�
خامًسا: y سو�� �لنسا3 &�آلية ٩٥ 

 :Gهللا تعا� aقو �نقر
﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن ]َمُنو� �Zَ5ِ َضَرْبُتْم ِفي 
َسِبيِل �ِهللا َفَتَبيَُّنو� َ&ال َتُقوُلو� ِلَمْن �َْلَقى 
َتْبَتُغوَ�  ُمْؤِمًنا  َلْسَت   Sَال �لسَّ 5ِلَْيُكُم 
َمَغاِنُم  �ِهللا  َفِعْنَد  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  َعَر¹َ 
َفَمنَّ  َقْبُل  ِمْن  ُكْنُتْم  َكَذِلَك  َكِث2ٌَ� 
ِبَما  َكاَ�  �هللا   َّ�5ِ َفَتَبيَُّنو�  َعَلْيُكْم  �هللا 

َتْعَمُلوَ� َخِب�2ً﴾
 xعندما يذهب �ملسلمو� للحر ��
فعليهم &�جب �لتحقق؛ &طريقه هو 
 xحلر� عبثّية  للعدّ&  يَوّضحو�   ��
 aلك ال يز�Z نه مع�&سو3 مآ�ا، &
يصر عليها. &ح� y هذ� �لظر&7 
عر¹  يرفضو�  �ال  عليهم  فإ� 
فر�  طر7  من  جا3هم  لو   Sلسال�
يعتذ�&�   �� �م  &ليس  ²موعة،   &�



اجمللد التاسع عشر، العددان العاشر واحلادى عشر -  محرم وصفر وربيع األول  ١٤٢٨ هـ - فبراير ومارس / شباط وآذار ٢٠٠٧ م

٢٦

بأ� �لعر¹ غ2 صا�e. &لو �فض 
يكو�  فلن   Sلسال� �ملسلمو� عر¹ 
بل  �هللا،  سبيل   y  sحينذ� قتا�م 
�ملكاسب  &ألجل  �نفسـهم  ألجل 
 ���لدنيويـة. &عليهم �� يعلـمو� 
�ملغـامن �لدنيـوية تأÊ من عند �هللا 
تعاG، متاًما كما تأÊ من لدنه ��د�ية 

�لربانية.
هدًفا،  يكو�  �ال  µب  �لقتل   �5
 �يهتد قد   Sليو� قتله  ُير��  من  فإ� 
غًد�. &هل كا� للمسلمني �نفسهم 
�� يصبحو� مسلمني لو ¢ يكن �هللا 
تعاG قد �بقاهم �حيا3؟ لذلك فعلى 
�لقتل، أل�  ميتنعو� عن   �� �ملسلمني 
 aتتحّو قد  يبقو� عليها   vل� �لنفس 
G5 نفس مهتدية، &�هللا تعاG &حد� 
 Wيفعل �لنا �Zيعلم متاًما ما �هو �لذ
نّياִדم  هي  &ما  غاياִדم  هي  &ما 

&�&�فعهم G5 ما يفعلو�.
بد3  بعد  �نه ح�  تعلمنا   Kآليا�  �5
 �� �ملسلمني  &�جب  فإ�   xحلر�
�لعدّ&   �� متاًما  �نفسهم   y يتأكد&� 
 �� �د�  ما  فغالًبا  للعد&��،  µنح 
شر&  &لكن  �لعد&��،  نّية   Sتنعد
 xللحر  Kالستعد����  y �لعدّ& 

.Ãتبعث �خلو7 &�النزعا
 xال ~رجو� للحر�&على �ملسلمني 
قد خطط  �لعدّ&   �� يتحّققو�   ¢ ما 

 �� تبني   �Z5&  ،Sجو��& للعد&�� 
عن  للدفا  كانت   Kالستعد����
فعلى  Zلك،  �لعدّ&   aقا  &� �لنفس، 
 aقبو& xملسلمني �لتَوقف عن �حلر�
 �� للمسلمني  &ليس  �لعدّ&.  }عم 
 Kلالستعد��� بأنه ال سبب  �تّجو� 
�لعد&��   Pنَو فرمبا  �لعد&��،   Pسو
 Kلنّيا� تتغ2  �ال  نيته.  عن   aعد  È
 ¢� باستمر��؟  �ملقاصد   aتتحّو&
قد   Sإلسال� �عد�3   �� مر�ً��  �د� 

صا�&� من �تباعه؟
 Sعد y لقر]� �ملجيد� aسا�ًسا: يقو

:Kملعاهد�� sنتها�
�ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  َعاَهْدُتْم  �لَِّذيَن  ﴿5ِالَّ 
ُثمَّ َلْم َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا َ&َلْم ُيَظاِهُر&� 
َعْهَدُهْم  5ِلَْيِهْم  و�  َفَأِتمُّ �َحًد� َ َعَلْيُكْم 
�ْلُمتَِّقَني﴾  ُيِحبُّ  �5َِّ �هللا  ِتِهْم  ُمدَّ 5َِلى 

(�لتوبة: ٥)
 eتفا�  y �خلو�  �لذين  �ملشركو� 
على  &حافظو�  �ملسلمني،  مع   Sسال

عهدهم، &¢ يساعد&� عد&ًّ� ضدهم، 
�ملعاملة  نفس  ينالو�   �� حقهم  فمن 
 Kمستلزما من  فإ�  �ملسلمني،  من 
من  يفو�   �� �ملسلمني  على   Pلتقَو�
ا  نصًّ  eمليثا�  y عليهم  مبا  جانبهم 

&�&ًحا.
يلي  مبا  �ملجيد  �لقر]�  يأمر  سابًعا: 
يرغب   ��لذ بالعدّ&  ~تص  فيما 
 y نه� y فهم �سالة �إلسالS �غم 

حرx مع �ملسلمني: 
 sَ�ََحٌد ِمَن �ْلُمْشِرِكَني �ْسَتَجا�َ �ْ5ِ&َ﴿
َفَأِجْرُ� َحتَّى َيْسَمَع َكالSَ �ِهللا ُثمَّ �َْبِلْغُه 
َيْعَلُموَ�﴾  َقْوSٌ ال  ِبَأنَُّهْم  Zَِلَك  َمْأَمَنُه 

(�لتوبة: ٧)
منح  &�جب  �ملسلمني  على   ��  ��
تكفي  مناسبة،  ملد�  5ليهم  �للجو3 
ما   �Z5 &�إليضا¼،  �لشر¼  لغر¹ 
طلب �للجوG5 3 �ملسلمني �حُد �فر�� 
يسمع   �� يبتغي   ،xملحا�� �لعدّ& 

�سالة �إلسالS للد��سة &�لتمّعن.

أن  يتحّققوا   a ما  للحرب  Mرجوا  أال  املسلمني  وعلى 
أن  تبني  وإذا  واgجوم،  للعدوان  خطط  قد  العدّو 
االستعدادات كانت للدفاع عن النفس، أو قال العدّو ذلك، 
العدّو. زعم  وقبول  احلرب  عن  التَوقف  املسلمني  فعلى 
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عن  �ملجيد  �لقر]�   aيقو& ثامًنا: 
:xحلر� Pسر�

 Pْسَر�َ َلُه  َيُكوَ�   �ْ�َ لَِنِبيٍّ  ﴿َما َكاَ� 
ُتِريُد&َ�  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  ُيْثِخَن  َحتَّى 
ْنَيا َ&�هللا ُيِريُد �آلِخَرَ� َ&�هللا  َعَر¹َ �لدُّ

(٦٨ :aألنفا�) ﴾َعِزيٌز َحِكيٌم
من  5ال  �حد،  �سر  µو}  ال  �نه   ��
 y فعًال  يشتركو�  �لذين  �ملقاتلني 
 Gتعا �هللا  ُيشّر  فلم   ،aلقتا� ميد�� 
 Pسر� يّتخذ   �� �ألنبيا3  من  ألحد 
5ال من �ألعد�3 �ملقاتلني �لذين قامو� 
بالعد&�� &سفكو� �لكث2 من �لدما3. 
�ألفر��  خطف   Sإلسال�  Sحّر &قد 
 vلعا�� �ل� �ملعا�ية &هي  �لقبائل  من 
&ظل   ،Sإلسال� قبل  منتشر�  كانت 
غ2 �ملسلمني ميا�سو¸ا بعد�، فليس 
 ��  Gتعا �هللا  عند  شرًعا  �جلائز  من 
&مما�سة   xحر  �&� �س2  يؤخذ 

قتاa فعلي.
قو�عد  �ملجيد  �لقر]�  &ضع  تاسًعا: 

5طالe سر�¼ �ألسرP كما يلي: 
﴿َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد َ&5ِمَّا ِفَد�3ً َحتَّى َتَضَع 

�ْ&َ}�َ�َها﴾ (Cمد: ٥)َ xُْلَحْر�
هو   Sإلسال�  y �ألفضل  �لوضع   �5
5طالe سر�¼ �ألس2 �&� فدية، &ملا 
حالة،  كل   y ممكن  غ2  هذ�  كا� 
فلذلك نص �هللا تعاG على �لسما¼ 

بقبوa �لفدية.

 Pبأسر ~تص  نص   sهنا عاشًر�: 
�حلرx �لذين ال يستطيعو� �� يدفعو� 
 &� يستطيع   Eّ& �م  &ليس  �لفدية، 
&غالًبا  �لفدية.  يدفع   �� على  يو�فق 
 eألس2 فديته إلطال� xقا��ما يدفع 
 �� �حياًنا  �د�  &لكن  سر�حه، 
�س�2ً،  �لقريب   sتر بعضهم  ُيفّضل 
�مو�له y غيابه،  Wباختال Sمبا ليقو�
 Sما�&قد فتح �لقر]� �ملجيد �لسبيل 

:Gتعا aحريتهم. يقو aهؤال3 لنو�
ا  ِممَّ  xَْلِكَتا� َيْبَتُغوَ�  ﴿َ&�لَِّذيَن 
َمَلَكْت �َْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم 5ِْ� َعِلْمُتْم 
 �ِفيِهْم َخْيًر� َ&]ُتوُهْم ِمْن َماaِ �ِهللا �لَِّذ

]َتاُكْم﴾ (�لنو�: ٣٤)
 ���&لئك �لذين ال يستحّقو�  �� ��
�م  ليس  &لكن  فدية،   �&� ُيطَلقو� 
 ���حد يدفع نيابة عنهم، فبإمكا¸م 
 xّقعو� على كتا& �Z5 ينالو� حريتهم
�م  ُسمح   �Z5 بالدفع  فيه  يتعّهد&� 
بالعمل &�لكسب، &Zلك �Z5 كانت 
على  &�لقد��  �ملالئمة  �حلرفة  لديهم 
�لعمل &�لكسب. فإ�Z تبني �هلّيتهم 
&�لكسب،  �لعمل   y &5مكاناִדم 
يساعد&هم   �� للمسلمني  ميكن 
يستطيعو�  مبا  بإمد��هم  Zلك  على 
&�ألفر��  &�لربح.  �لعمل  عناصر  من 
على  ماليًّا  �لقا��&�  �ملسلمو� 
عنهم،  يدفعو�   �� فعليهم  �ملساعد� 

�& يتم 5نشا3 �كتتاx عاS يشترs فيه 
�لبائسني  هؤال3  ملساعد�  �ملتXعو� 

ليقفو� على �قد�مهم.
لقد عرضنا فيما سبق �آلياK �لقر]نية 
 xحلر� تعاليم  على   �حتتو  vل�
�Xنا  &هي   ،Sإلسال�  y  Sلسال�&
ֲדا   vل� &�لشر&\  �لظر&7  عن 
�لدفـاعية، &�حلد&�   xندخل �حلر
مر�عـاִדا  �ملسلمني  على  �لµ vب 
خـو¹   G5 يضـطر&�  عندما 

.xحلر�

Zلسنة �لنبوية حو< �حلر�
�5 تعاليم �إلسالS ال �تويها �لقر]� 
�يًضا  تتجلى  بل  &حد�،  �ملجيد 
 y& &قد&ته،   �  aلرسو� سنة   y
علَّمه  &ما  فعله  فما  &حياته.  س2ته 
معينة،  موّثقة  &قائع   y به  �مر  &ما 
تعاليم  من  �ساسًيا  �يًضا جز�3ً   Xُيعت
�إلسالS، &نذكر فيما يلي ما تفيد� 
بعض �قو�a �لرسوy � a موضو 

.Sلسال�& xحلر�
 �� Nيعا  �ملسلمني  على   Sر�  .١
ميثلو� {ثث �لقتلى (صحيح مسلم). 
يلجئو�   �� �ملسلمني  على   Sر�  .٢

G5 �لغد� &�خليانة (مسلم). 
"�غز&� &ال تغلو� &ال تغد�&�". 

 ،aو} قتل �لنسا3 &ال �ألطفاµ ٣. ال
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٢٨

�لنسا3  قتل  �هللا   aسو� �ستنكر  &قد 
&�لصبيا� (مسلم). 

٤. ال µو} �لتدّخل y عمل �لرهبا� 
&�لقسس &�لعاملني على 5قامة �لشعائر 

.(�&�لقا�� �لدينيني (�لطحا&
&�لعجز�   åلشيو� قتل  µو}  ال   .٥
&�ألطفاa &�لنساµ& ،3ب �� يكو� 
�لفرصة  نتيح   �� ��ئًما  �عيننا  نصب 

�بو ��&�).) Sلسال� aإلحال
 ¹�� �ملسلمو�  يدخل  عندما   .٦
�لعدّ& µب �ال ُيَرّ&عو� سكا� �لبلد، 
 y �3يسمحو� بأية 5سا ��&ال µو} 

معاملة �لناW عامة (مسلم). 
 xيضر ��٧. ال µو} للجيش �ملسلم 
 Ã5}عا y مكا� يتسبب y معسكر�
�جلمهو� �لعاS. &عندما يتحرs على 
 �� &� eو} له سد �لطرµ لطريق فال�

يسبب 5}عاًجا لعابر� هذ� �لسبل.
 �٨. ال µو} تشويه �لوجو� (�لبخا�

&مسلم).
٩. عند 5يقا �لقصا� بالعدّ& فعلى 
ممكنة  خسائر  �قل  تكبيد�  �ملسلمني 

�بو ��&�).)
 xعلى بقا3 �ألقا� èب �حلفاµ .١٠
بينهم  �لتفريق   Sعد& مًعا،   Pألسر�
حتت   xحلر�  Pسر� يوضع  عندما 

�حلر�سة (�بو ��&�).

١١. µب �� �يا �ألسy 2 ظر&7 
�ملسلمو�  يهتم   �� &µب  مر�ة، 
�كثر  Pبَأْسر�هم ف2عو� ��حة �ألسر

.(�مما يرعو� ��حتهم هم (�لترمذ
&�لرسل  �لوفو�   aستقبا� ١٢. µب 
بالغة،  �فاَ&�   Pألخر� �لبال�  من 
من  عنهم  يصد�  ما  جتاهل  &µب 
 xكتا  �&�� �بو ) �خطا3 & فظاظة 

�جلها�). 
من  حتد�  معاملة  سو3   ��  .١٣
 e5طال فكفا�ִדا  �س2،  Åو  مسلم 
يدفع   ��  �&� �ألس2،  هذ�  سر�¼ 
مملوًكا  لطم  "من  نفسه.  عن  فدية 

فكّفا�ته عتقه".
حتت   xحر �س2  ُ&ضع   �Z5  .١٤
�عاية �حد �ملسلمني، فعليه �� ُيطعمه 
نفس  نفس طعامه &يكسو� من  من 

.(�ثيابه (�لبخا�
&لقد بلغ من 5صر�� �لرسوa � على 
هذ� �لقو�عد �لسلوكية للجيش �ملقاتل 
�نه �علن ملن ¢ ُير�ِ هذ� �لوصايا �نه 

ال يقاتل y سبيل �هللا، بل من �جل 
نفسه �ألّما�� (�بو ��&�).

&قد �صد� �بو بكر �، �خلليفة �لر�شد 
 y Kبعض �لتعليما ،Sلإلسال a&أل�
�صبحت & ،Sلسال�& xموضو �حلر
جز�3ً من �لتعاليم �لv يلتزS ֲדا �ملسلم، 

&نذكر منها:
&�ألشجا�  �لعامة   Kملنشآ�  .١٥
µو}  ال   Kملز�&عا�  aحقو& �ملثمر� 

5تالفها (�ملوطأ).
 Kتعليما&  �  aلرسو�  aقو�� &من   
يتضح   �  Sلإلسال  a&أل� �خلليفة 
�سًسا ُ &شّيد  شّر  قد   Sإلسال�  ��
 ،x5يقا7 �حلر &��ا ]ثا�ها y منع 
&كما  &بشاعتها.  &ْيالִדا  تقليل   &�
�مر  vكرنا فإّ� �ألسس �لZ ��سبق 
عليا  ُمُثل  ²ر�  ليست   Sإلسال� ֲדا 
�ذ�   �5 بل  فقط،  &سننها   Pللتقَو
�سَو�   y �لعملية  جتلياִדا  �ألسس 
�لرسوa � &خلفا3 �إلسالS �ألّ&لني. 
 aكما يعلم �لعا¢ كله، فإ� �لرسو&

أس�،  "و  مسلم  من  حتدث  معاملة  سوء  أي 
فكفارتها إطالق سراح هذا األس�، دون أن يدفع 
فدية عن نفسه. "من لطم مملوًكا فكّفارته عتقه".
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�ألسس،  هذ�  بتلقني  يكتف   ¢  �
بل سلك مبوجبها، &عمل مبقتضاها، 

�صّر على �عايتها حق �عايتها.&
&�Z5 نظرنا G5 عصرنا �حلاضر، فلن جند 
 xحالًّ ملشكلة �حلر Sتعليًما ]خر قّد
&�لسالS. فتعاليم موسى � بعيد� 
عن مفاهيمنا للعد�لة &�إلنصا7، &ال 
�ما & هذ�.  �يامنا   y تطبيقها  ميكن 
تعليم �ملسيح � فليس عملًيا على 
 Sيو  y عملًيا  يكن   ¢&  ،eإلطال�
 y ملسيحيو�� a&ا� ¢& ،Sمن �أليا
تا�~هم �� يضعو� يوًما قط موضع 
�لتطبيق. �5 تعليم �إلسالS هو �لتعليم 
�لعملي، &هو �لتعليم �لوحيد �لذ� مت 
بيد  �يًضا  تطبيقه  مت  كما  به  �لتبش2 
�نصا�� �ملخلصني، باملما�سة �لعملية 
�لv ميكنها فعًال حفظ �لسالy S هذ� 
 ��لعا¢. &y هذ� �لعصر يقوS غاند
"5ننا ح�   :aيقو تعليم جلّي  بتقدمي 
لو ُفر¹ علينا �لقتاa &�حلرx، فليس 
علينا �لذهاx 5ليه، &µب �ال نقاتل". 
موضع  يوضع   ¢ �لتعليم  هذ�  &لكن 
� &قت خالa �لتا�يخ، ّ� y الختبا��
�لتجربة  بوتقة   G5 يدخل   ¢ 5نه 
�� Åد�  aلتثبت جد��ته، فمن �ملحا
 xحلر� بلغة   �Z5 �لنهج  هذ�  قيمة 

.Sلسال�&

طويًال   �غاند �لسيد   Þعا لقد 
&هي  ��ندية   Kلواليا� �حتا�   P2ل
تناa �ستقال�ا �لسياسي، &¢ �د� 
بتسريح  �الحتا�  حكومة  قامت   ��
�جليش، &ال �ية قو�K هندية مسلحة، 
�خلطط  &ضع  هو  فعلته  ما  كل  بل 
�ا   �5 بل  هندية،  بصبغة  لصبغها 
خطًطا y 5عا�� تعيني �لضبا\ ��نو� 
�لذين كانت �لسلطاK �لXيطانية قد 

اإلنسانية  التجربة  أن  إذن  واضًحا  لنا  ويبدو 
وحيدة  طريقة   Lإ تش�ان  اإلنسانية  واحلكمة 
هي  الطريقة  هذه  احلرب،  وإيقاف  ملنع  فقط 
 S وُوضعت  اإلسالم  تعاليم  بها  جاءت   Xال
.� اإلسالم   Yّن يد  على  العملي  التطبيق  حيز 

 �غاند &�لسيد  يطبق،   �� ميكن  ال 
يعرZ 7لك جيًد�، كما يعرفه �تباعه 
كذلك. &ال يوجد مثاa عملي &�حد 
ميكن عرضه على �لعا¢ لP2 كيف 
�لالعنف عندما  تطبيق سياسة  ميكن 
ينشأ نز� مسلح بني �مة &�مة �& بني 
�لالعنف   �� �& كيف  &�&لة،  �&لة 

.xمنع �حلر &�ميكنه 5يقا7 
 ،xطريقة إليقا7 �حلر G5 �5 �لدعو�

على  �ليابا�   Sهجو  aخال فصلتهم 
�ألخ�2  �ملر�حل   y &��ند  بو�ما 
&�لذين  �حلديثة،  �لعاملية   xحلر� من 
�جليش  بتشكيل  قامو�  قد  كانو� 
�لسيد  �فع  &لقد  �لوط�.   ���ند
 Kمناسبا  y ��عًيا  صوته   �غاند
جر�ئم  شأ�  من  �لتقليل   G5 عد� 
سر�¼   e5طال على  &حث  �لعنف، 
&هذ�  �لعنف،  جر�ئم  �قترفو�  �لذين 
يدa على �� �لتعليم �لذ� يدعو 5ليه 

 aلقد�� بتاًتا على تقدمي مثا� Sمع عد
 aيد �لطريقة  عملي على جنا¼ هذ� 
عملية.  غ2  �لطريقة  هذ�   �� على 
�لتجربة   ��  �Z5 &�ضًحا  لنا  &يبد& 
�إلنسانية &�حلكمة �إلنسانية تش��2 
G5 طريقة &حيد� فقط ملنع &5يقا7 
 K3جا vهذ� �لطريقة هي �ل ،xحلر�
ֲדا تعاليم �إلسالS &ُ&ضعت y حيز 
 Sإلسال� Öّلتطبيق �لعملي على يد ن�

.�
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حبذا لو صار كل فرد من 
أفراد األمة مثل نوِر الدين
-ال ُينا< هذ� �ملقا^ bال ��b فاY قلب كل -�حٍد باليقني.

 �� شك  ال 
لتـفـكـك  �
�لعا¢  يشهد�   ��لذ  ��ألسر
 G5 �خلليج  من  �إلسالمي 
�خلطو��  شديد  �مر  �ملحيط 
 sلفتا� �قت من جر�3 صد�� 
خصوصا  �خلطر  نو�قيس 
 eلطال� نسبة  ��تفعت  بعدما 
 Kكتظت �ملحاكم باملر�فعا�&
&�الستئـنافـاK. &لألسف 
 Ã�&لز� مؤسسة  فإ�  �لشديد 
موضع  �صبحت  �ملقدسة 

سخرية �لعاS &�خلا�.
&لطاملا تسمع y هذ� �لند&� 
 ��لنبو �حلديث  تر�يد  &تلك 
خ2كم  ”خ2كم  �لشريف: 
ألهله &�نا خ2كم ألهلي..“ 
�ين & �خل2؟  هذ�  �ين  &لكن 
Zلك �ألهل؟ &ال �تاÃ �ألمر 
حتليل   &� مفصلة  5جابة   G5
 Öمضن. فاالبتعا� عن سنة �لن
� &�لالمباال� بأسسها �لقى 
�لضيا.  ها&ية   G5 باألمة 
لتمتني  �ألساسي  فالعنصر 
ال  -كما  �ألسرية  �لر&�بط 
 Pتقو هو  �حد-  على  ~فى 
�ملوقف  �هللا. &ما �عظم Zلك 
�لعظيم �لذP ��ذ� خ2 خلق 

قائال:  صد��   G5 �شا�  حني   � �ملصطفى  Cمد  سيدنا  �هللا 
”�لتقوP ههنا“ ليثبت لإلنسانية قاطبة �� كل صغ�2 &كب�2 
 �� &ال شك  &جل.  عز  �هللا   Pتقو  Ãنتا هي   � منه  تصد� 
}&�جه � من 5حدP عشر� �مر�� &معاشرִדن معاشر� حسنة 
&مر�عاK حقوقهن &�لسهر على ��حتهن ألكX �ليل على هذ� 

�إلعال� �ملنقطع �لنظ2.
&مما ال شك فيه �� �لتفكك �ألسر� &�ملشاكل �لعائلية سببها 
�لرئيس غياx �لتقوy P معاملة �ألسر� &تسرx نياK فاسد� 

&�لكسب  �ألنانية  طابعها 
 Kففي كث2 من �حلاال .��ملا�
ال ُيختا� �فيق �حليا� بنا3 على 
ما يتمتع به من تقوP بل بنا3 
على ما يتمتع به من مكاسب 
 aملثا� سبيل  فعلى  ما�ية. 
من  كث2   Ã&يتز �حلصر  ال 
لديهن  أل�   Kلفتيا� �لشبا� 
 aو� غربية  �&لة  جنسية 
�حالمه.  بلد   y �لعيش  له 
عر¹   Pبالتقو &يضربو� 
�حلائط &بعد �� �صلو� على 
سر�حا  يسرحو¸ن  مأ�ֲדم 
قبيحا. فيتبا�لو� �لتهم �لشنيعة 
 y&  .xباأللقا &يتنابز&� 
ر&�  �صَّ vقع �ألمر �حلقيقة �ل�&
على �� يتناسوها هي مد&نة 
 :� �ملصطفى  حديث   y
حلسبها  أل�بع   ���ملر ”تنكح 
&ملا�ا &جلما�ا &لدينها فاظفر 

  “sلدين تربت يد�� Kبذ�
�تطرe �آل� عزيز� �لقا�³ &   
G5 سر� �حد�� &�قعة ُ�&ِّنت 
”حيا�   xكتا  y تفاصيلها 
 a&نو�“ عن س�2 �خلليفة �أل
 ،� �حلضر� �إلماS �ملهد
حضر� �حلكيم �ملولوP  نو� 

.�  P&2لدين �لبه�

بقلم: عبد �ملجيد عامر*

�* ��عية 5سالمي �,د
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Zكر �لر�&� �لسيد عبد �لعزيز 
مغل �� سيدنا نو� �لدين - 
�أل,دية   G5 �نضمامه  قبل 
شخص  على  ضيفا   aنز  -
Zلك   y& الهو�.   y غ�  
 Kلعائال� Kلزمن كانت فتيا�
�ملحترمة يذهنب للتنـز� على 
 x&غر قبيل  �لبحر  شاطئ 
�د�  كما   - �لشمس 
Zهنب   �� &حد�   - �آل� 
كالعا��  مسا3  للتنـز�  مر� 
�لشديد� ִדب،  �لعاصفة   �Zفإ
 eففّر يهطل،  �لغزير  &�ملطر 
كل Zلك بينهن. كانت بنت 
نو�  سيدنا  كا�   ��لذ �لغ� 
&�حد�  عند�  نا}ال  �لدين 
منهن. ظلت هذ� �لفتا�، بنت 
�جلو  Zلك   y شا���  �لغ�، 
�ملاطر �لعاصف، ح� &صلت 
�&�� صال� �لعشا3  Kبعد فو�
"شاهي  �ملصلني  &مغا��� 
�لذP كا� y تلك  مسجد" 
�ألياS مكانا للصال� &���سة 
غر7  ملحق  &به  �لعلم، 
&كا�   .xللطال سكنية 
 G5 �&قد سافر xعامة �لطال
�هلهم لقضا3 �لعطلة �لصيفية 
فق2  يتيم  عد� طالب  معهم، 

حجرته   y لإلقامة  �ضطر 
مكا�  لديه  يكن   ¢ حيث 
 K3للسكن. &حني جا ]خر 
هذ� �لفتا� للمكا� كا� هذ� 
بسا\  على  جالسا  �لطالب 
منهمكا y �لقر��3 على ضو3 
مصبا¼ }يv، فقالت له: 5ن� 
&قد   ،...�ثر شخص  بنت 
�لبيت   G5 طريقي  ضللت 
بسبب �لعاصفة، فلو �&صلت� 
من  لك  ألكونن   vبي  G5
�لشاكرين. قاa �لطالب: �5 
 y غريب  طالب   Êسيد يا 
 �هذ� �ملدينة، &ال &قت عند
 y ال¸ماكي  فيها   aللتجو
�عر7  ال  �نا & �لد��سة، 
&�لدs &ال بيتك، لذ� - مع 
�ألسف �لشديد - ال �ستطيع 
هذ�   y بشي3   sساعد�  ��
�لصد�. فاستولت على �لفتا� 
&�لقلق  �خلو7  من  حالة 
 ���لشديدين، &جعلت تفكر 
&�ملطر   ،Sلظال� حالكة  �لليلة 
ال يكا� يتوقف، فما�Z تفعل 
�ين تذهب؟ &عندما شاهد &
�لطالب �لفتا� مذعو�� هكذ� 
 ،Êيا سيد  yا: ال �ا�  aقا
بضع  5ال  �لليل  من  يبق  فلم 

ساعاK، &بإمكانك �� تنامي 
على سرير� ֲדد&3، &عندما 
�لفجر  لصال�   Wلنا�  Êيأ
بيتك   G5  Öتذه ��ميكنك 
 .sلد�& يعر7  شخص  مع 
لالنصيا  �لفتا�   Kفاضطر
Z5 ¢ تعلم ما�Z تفعل &كيف 
نفسها   Kجد&& تتصر7، 
يكن   ¢& �لو�قع  �ألمر   Sما�
�ا حل بديل فاستلقت على 

سرير �لطالب �لفق2.
&سخا،  كا�   Þلفـر��
 xعزلة مع شا y جو�ها&&
�لبيت  من  &غياֲדا  غريب، 
حياִדا،   y  G&أل� للمر� 
&�لديها  قلق  عن  &تصو�ها 
�ألمو�  هذ�  كل  عليها!! 

كانت كافية لأل�e &�حل�2، 
على   تتقلب  ساهر�  فظلت 
�لدقائق  تعد  �جلمر  من  �حر 

 .Kبل �لثو�� &�للحظا
حاملا  �لطالب؟  فعل   �Zما&
&قعت نظرته على تلك �لفتا� 
�جلميلة حدثت }&بعة y قو�� 
�لشهو�نية، &لكنه كا� 5نسانا 
 �Zنفسه: ما y a3تقيا، فتسا
عند   Ûجو� يكو�   �� عسى 
�هللا لو �خترKُ طريق �لسيئة؟ 
&كيف �صX على نا� جهنم؟ 
هل �جد y نفسي قو� على 
غا�قا  �لطالب  كا�  حتملها؟ 
y مثل هذ� �ألفكا�، يقلب 
حني  جو�نبه،  على  �ألمر 
بباله فكر� �� يضع   Kخطر
�ملصبا¼  شعلة  على  5صبعه 
هل   Pير& &�حد�،   حلظة 
يستطيع �� يتحملها؟! فوضع 
&لكن  �لشعلة.  على  5صبعه 
حر��ִדا!  يتحمل   �� له  �ّنى 
&�حد�  ثانية  5ال  متض  فلم 
 aقا& �إلصبع،  سحب  ح� 
حتمل  كا�   �Z5 نفسه:   y
&�حد�  للحظة  �لشعلة  هذ� 
 Xص�، فكيف  مستحيال عليَّ
على نا� جهنم �لv هي �شد 

�حضر� �حلكيم �ملولو
�  �-Cلدين �لبه� 
 نو
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 &� مر�  بسبعني  حر���  منها 
عا�   È هذ�   y فكر  �كثر؟ 
5ال  متض   ¢& �لقر��3.   G5
له   Wسو& ح�  ثو��  بضع 
�لشيطا� مر� �خرP باقتر�7 

�لذنب.. 
كانو�  �يضا  �هللا  مالئكة   
يعرفو� خلو� فطرته �لطيبة 
فحالو� �&� ��تكابه �لذنب، 
 ¢  �5 بأنك  5ليه  �&حو� &
فضع   G&أل� بالتجربة  تتعظ 
مر�  �للظى  على  5صبعك 
ميكنك  حتملتها  فلو  ثانية، 
�لفكر�  �ذ�  تسمح   ��  �Z5
فاتق  &5ال   ،s�&تسا  ��
�هللا!! فوضع �ملسكني 5صبعه 
 ¢ &لكن  ثانيًة،  �للظى  على 
يصX على حرها بل سحب 
 G5 إلصبع على �لفو�، &عا��

�لقر��3 من جديد. 
باختصا�، ظلت �ملعركة بني 
 Pباألحر &� �حلسنة &�لسيئة 
بني قو�K �خل2 &�لشر حامية 
ح�  �لليل،   aطو� �لوطيس 
�ملسكني   xلشا�  eحر�
منع  Cا&ال  �لعشر�  �صابعه 
�ملعصية،   xتكا�� من  نفسه 
لصال�   �Zملؤ�  �Z� &حني 

�ملصلو�،  جا3  �لفجر 
�لفتا�  �حدهم  &صحب 
لبيتها، &قصت �لقصة بنصها 

&فصها لو�لديها. 
به   Sقا مبا  �لفتا�  &�لد  علم 
لضيفه  &Zكر�  ليال  �لطالب 
�لدين  نو�  حضر�  �جلليل، 
µب  حضرته:   aفقا  ،�
�� ُيدعى �لف� &ُيستفسر منه 
�لعشر�  �صابعه   eحر�  �Zملا
�لف�  سئل  &عندما  هكذ�؟ 
قص �لقصة بعجرها &{رها، 
�لفتا�:  لو�لد  حضرته   aفقا
 �� يستحق   xلشا� هذ� 
تز&جه �بنتك. قاa �لشخص 
5نك  �لفتا�:  &�لد  �لغ�، 
 vبن�  ��  �سيد يا  تعر7 
&�فاهية،  عزٍّ   y  Kنشأ قد 
من  &ينحد�  فق2   xلشا�&
�ما  فأّنى  فق�2 جد�،  عائلة 
�� يتذ&قا طعم �لعيش ���3 
 È �حلالة؟  هذ�   y ��ا�³ 
 �Z؟ &ماÛقا�� E aسيقو �Zما
عسى �� تشعر به �بنv حني 
 xلشا� هذ�  بيت   G5 تز7ّ 
عرضة  ��عها  فهل  �لفق2؟ 
حياִדا؟   aطو� �ملدقع  للفقر 
قاa حضرته �: يا صديقي 

�لعزيز! �5 حل هذ� �ملشكلة 
 Gغاية �لسهولة، فاهللا تعا y
صاحب  ثريا،  جعلك  قد 
�عطاs من & ،sمال�& Kعقا��
فيمكنك  &ف�2،  �لثر&� حظا 
�� تعطيه عشر� ]ال7 �&بية 
�يضا  هو  فيكو�  كمساعد� 
شاًبا  جتد  لن  &لكنك  غنيا، 
غنًيا يكو� صاحلا �يضا مثله. 
&كا� هذ� �لغ� �يضا �جال 
فبحسب  &صاحلا،  متدينا 
�لدين  نو�  سيدنا  �قتر�¼ 
 xلشا� هذ�  من  �بنته   Ã&ّ{
&هكذ�  عند�.  �يضا  �قامه &
��نا3  عيش  �لز&جا�   Þعا

&�لسر&�. 
ال شك �� �هللا تعاG سو7 
 y  xلشا� هذ�   �µا}
به  نؤمن  ما  هذ�  �آلخر�، 
 Gنه سبحانه &تعا�طبعا، غ2 
¢ يتركه بد&� �ألجر y هذ� 

�لدنيا �يضا. 
�5 �لغر¹ من Zكر �حد�� 
من  �لفريد�  �لو�قعة  هذ� 
على  ~فى  ال  كما  نوعها 
�&لئك  ֲדا  يتعظ  كي  �حد 
�لثر&�   G5 يتطلعو�  �لذين 
�&ال�هم،  تز&يج  &�ملاa عند 

يبالو�  &ال  يهتمو�  &ال 
بأفو�ههم  &يقولو�  بالدين. 
 xشبا عن  نبحث  بأننا 
صاÒ &متدين لبناتنا.. &لكن 
معتذ�ين  {انبهم  ينأ&� 
&جد&�  لو   Pبأخر  &� �يلة 
شابا فق�2 &�5 كا� صاحلا. 
&لكن سيدنا نو� �لدين طبق 
 � �هللا   aسو� نص حديث 
يغنيكم  �لفقر�3  "تز&جو� 
�هللا. &a� �5 هذ� �ألمر على 
شي3 فإمنا يدa على �لفر�سة 
�إلميانية �فيعة �لشأ� �لv متتع 
حيث   � حضرتـه   ֲדا 
�ملا�ية   e&بالفر  aِيبا  ¢ 5نه 
بني  �ملختلفة  &�الجتماعية 
�هم   �� &لكنه  �لطرفني 
�ال  �لز&جية  عش   y  Wسا�
حا}  &لقد  �هللا.   Pتقو &هو 
حضرته � {د��� ثنا3 ليس 
مثله ثنا3 حيث قاy a حقه 
 �  ��ملهد  Sإلما� حضر� 

بالفا�سية ما تعريبه: 
حبذ� لو صـا� كل فر� من 
�فر�� �ألمة مـثل نوِ� �لدين 
 �Z5 5ال Sهذ� �ملقـا aال ُينا&
&�حـٍد  كل  قلب  فـا¹ 

باليقـني.
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�لنيـجر
مد�سة   a&أل Wألسا� ُ&ضع حجر  "نيامي"  �لعاصمة   y
�بتد�ئية للجماعة �إلسالمية �أل,دية y ١٣ يناير ٢٠٠٧. 
�حلكومة   y �لبا�}�   Kلشخصيا� بعض  �حلفل   y  sشا�
�لطيبة  �لبا���  هذ�  &ُتعد  �ملختلفة.  �الجتماعية  &�لد&�ئر 
�لبال� &�لرفع من   y ِقبل �جلماعة متهيد� ملحو �ألمية من 

مستوP �ملو�طن على Nيع �ألصعد�.

x
�لدنـما
للشعب  �حلقيقي،   Sإلسال� �أل,دية..  �سالة   aإليصا
مسجد   y صحفيا  مؤمتر�  �جلماعة   Kعقد �لد�منا�كي 
 X٢٣ �يسم y "جها�" بالعاصمة "كوبن هاجن Kنصر"
�لدمنا�كية  �لتلفز�  بثت  &قد  عشا3.  مأ�بة  تلته   ٢٠٠٦
 aبثت خال بثا حيًّا. كما  �ملؤمتر  &قائع   (TV 2) �لوطنية 

نشر� �ألخبا� �ملسائية لقا�3ً صحفيا مع �م2 �جلماعة.
 Kنطباعا�& Kتعليقا Kسو� ضيفا ُنشرõ ملؤمتر� y sشا� 
 Pفـحو ��بعضهم y �لصحف �ملحـلية حيث �فا�&� 
�ملجتمع   Pلد �لفهـم  سو3  5}�لة   y ساهـم  �ملؤمتر 
جسـو�  �5سا3  جـانب   G5  Sإلسال� عن  �لدمنا�كي 

�لتقـا�x بني �أل�يا� &�لناW من �عر�Ç eتلفة. 

غـانـا
حفل  غانا   y �أل,دية  باجلامعة  �إل���ية  ��يئة   Kعقد
 ٢٤  y �ملتخرجني  على   Kلشها���& �جلو�ئز  تو}يع 
�يسمX S٢٠٠٦ شا�s فيه حو�E ٨٠٠ ضيفا. &�جلدير 
 Sملاضي مبر&� مائة عا� Sجلامعة �حتفلت �لعا� ��بالذكر 
}من  با�ند  قا�يا�   y �أل,دية  �جلامعة  تأسيس  على 

.Sعليه �لسال �سيدنا �إلماS �ملهد
جانب   G5 &�لعلمية  �لرياضية   Kملسابقا�  Kعقد&
�حلفل  هذ�  &كا�  �لسنة.   Pمد على  �ملختلفة   K�&لند�
&ثائق  طالبا   ١٨ ُمنح  فقد  �لسنة،  هذ�   Kفعاليا ]خر 

�لتخرÃ من �جلامعة.
   

بـريطانـيا
y ٢٩ يناير S٢٠٠٧  &ضمن فعالياK �الحتفاa مبر&� 
قر� من �لزمن على تأسيس �جلامعة �أل,دية كمؤسسة 
�إل���ية  ��يئة   Kعقد با�ند،  قا�يا�   y �ينية  تعليمية 
على  �لضو3  لتسليط  ند&�  بريطانيا  �أل,دية  باجلامعة 
�بو   Zألستا� ½ا  �جلامعة  خرجي  من  عالَّمتني   K�{5جنا
�لعطا3 �جلالندهر� &�ألستاZ جالa �لدين öس �,هما 
�هللا �حلائز�� على لقب "خالد �أل,دية" من سيدنا �ملصلح 

6%XΩ–W6µ6ÁºX’úW6�X`wY

5عد��: Cمد �,د نعيم

(�(��عية 5سالمي �,د
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�ملوعو� �ضي �هللا عنه. &لقد تنا&a خطيبا� y كلمتهما 
�جلو�نب �ملختلفة من س�2 هذين �لبطلني للجماعة �للذين 

ناال فرصة �لتبشy 2 �لبال� �لعربية �يضا.
&تلت �لند&� مأ�بة عشا3 تكرميا للضيو7.     

مأ�بة  �جلماعة  �قامت  لند�  �لXيطانية  �لعاصمة   y  *
مبناسبة عيد �لفطر �ملبا�s ُ�ِعي فيها ج��2 مسجد "بيت 
�لفضل" من معتنقي �ياناÇ Kتلفة. &قد �عرx �لضيو7 
على �متنا¸م للجماعة لتوف2ها هذ� �جلو �لعائلي �لفيا¹ 

 .Sباحلب &�الحتر�
&كا� �هم حد� y �ملأ�بة تشريف حضر� �م2 �ملؤمنني 
  y يد� �هللا - �حلضو� مبجيئة حيث حتد� مع بعضهم�-

 .�جو &�
�&ال"  "�إلنسانية  منظمة  �قـامت  �ملأ�بة  هامش  &على 
�قـطا�  Çتلف   y �ملنكوبة  لإلنسانية  خلدمتها  عرضا 

�لعا¢. 

,ملـانيـا
مبناسبة  مماثال  �حتفاال  �جلماعة  �قامت   Worms مدينة   y
 Kيانا�& Kعيد �لفطر ُ�عي فيه ج��2 �ملسجد من جنسيا
 È .حلكيم� �لذكر  من  بتال&�  �لXنامج   �بد &قد  Çتلفة. 
قدمت طفلة مسلمة �,دية تعريفا موجز� لشهر �مضا� 
 Sقد È ."عيد �ملسلمني" aجيز حو& xملعظم، تبعه خطا�

�ألستاC Zمد 5سالS �لدين تعريًفا للجماعة.
&قد �بدP �لضيو7 5عجاֲדم باحلد� &�شا�&� باملو�ضيع 
 Xخ Cلية  جر�ئد  ثال�   Kنشر كما  ُعوجلت،   vل�

�نعقا��.

بلجيـكا
�جلماعة   �بنا3  من  ثلة  تطو  "بر&كسيل"  �لعاصمة   y
 Kعلى 5}�لة �لعو�ئق من �لطرقا �للقياS بعمل تطوعي �تو
�لعامة �لv ميكن �� ִדد� سالمة �ملو�طنني &تصليح ما تلف 
�ملجتمع.  منها  يستفيد   vل�  aألعما� من  Zلك   G5 &ما 
ما  بكل  �ملتطوعني  "بر&كسيل"  بلدية  �ئيس  �مَّد  &قد 
�حتاجو� من ُمعد�K. &قد ��S هذ� �لعمل �لتطوعي ��بع 
�لبلدية مبجهو�هم &�خذ  ساعاK كاملة. &�شا� �ئيس 
معهم صو�� تذكا�ية &ضع 5حد�ها على موقعه y شبكة 

�إلنترنت.
 

�لنمـسا
�إلسالمية  �جلمـاعة   Kعقد  ٢٠٠٦  Xسبتم  ٢٤  y
مدينة   y �ا   �سنو �جتما   a&� �لنمسا   y �أل,دية 
 aُلقـيت فيه خطٌب قيمة حو�"فيينا". ��S يوًما &�حًد� 
موضوعاK تربوية &عن س�2 �لنÖ صلى �هللا عليه &]له 
�لر�شـد�.  &�خلـالفة  �لكرمي  �لقـر]�  &عن  &سلم 
�ألسـئلة  ند&�   Kعقـد �الجتما  ]خـر   y&

.Kإلجـابا�&

غامبـيا     
�لفقر�3  �ملبا�s &}عت �جلماعة على  �لفطر  مبناسبة عيد 
� �حلاجة �ملالبَس &مبالغ مالية ��سلها سيدنا مر}� &Z&
مسر&� �,د -�يد� �هللا تعاG بنصر� �لعزيز-. كما öل 
  Kسر� تضر�� vعطف حضرته  �لسجنا3 &�ملعاقني &مئ
 y �لبلد  على  ִדاطلت   vل� �لغزير�  �ألمطا�  جر�3  من 

 .Sحزير�� ٢٠٠٦
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�لتقو� مـنكم -bليكم

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

 * ترحب ²لة �لتقوy P هذ� �لز�&ية ”�لتقوP منكم &5ليكم“ {ميع �ملسا½اK من قر�ئها 

� �ملجلة.� * تعX �ملسا½اK عن ]��3 �صحاֲדا &ليس بالضر&�� عن �

�لXيد �إللكتر&� altaqwa@islamahmadiyya.net ByBy  Air MailAir Mail


�-� سريعة
 “Pسر� ”�لتقو�* تشكر 
تونس  من   S. �لصديق 
�لبنا�3  �نتقا��ته  على 
�لبث  برنامج  éصو� 
�ملباشر �لذ� تبثه �لفضائية 
�أل,دية.  �إلسالمية 
&Åيطه علما �ننا حولناها  
باألمر  �ملعنية   Kجلها� G5

لكي تنظر فيها.
من  كل  نشكر  كما   *
�جلديد�  �لز�&ية  على   Äث�
�خبا� �جلماعة y �لعا¢“ ”
تلك   بتخصيص   &نعد 
�ملساحة شهريا �5 شا3 �هللا.

كيف يتغذ� �جلنني؟

�ْإلِْنس�اَ�  ي�َنا  ﴿َ&َ&صَّ
َ&ْهًنا  �مُُّه ُ َحَمَلْتُه  ِبَو�ِلَدْيِه 
ِفي  َ&ِفَصاُلُه  َ&ْهٍن  َعَلى 
ِلي  �ْشُكْر   �ِ�َ َعاَمْيِن 
�ْلَمِص2ُ﴾   5َِليَّ  َ&ِلَو�ِلَدْيَك 

(لقما�: ١٥)
يتغذP �جلنني y �حم �مه 
بو�سطة �ملشيمة ناهال من 
 ��لسر �حلبل   Xع �مها 
 y 5ليه   Ãتا� ما  كل 
&�ملشيمة  &تطو��.  منو� 
 �5 �ألصل.  جني�  نسيج 
منو �جلنني ال يتحد� فقط 

فللمشيمة  جينية،  بعو�مل 
&�&�ها  �يضا  تلعبه   �&�

:Ã&مز�
عن  مسئولة  أل¸ا  �&ًال   
�لغذ�ئي  �لو���  تأمني 
� خلل �للجنني &  S{لال�
عXها   aلتبا�� نظم   y
بتطو�  يضر   �� ميكن 

�جلنني.
بنفـسها  أل¸ا   Ïثاني&  
 Kهرمونـا تفـر} 
�لـنمو �لv تسهم y منو 

�جلنني.
يكو�  �جلنني   �� �غم 
مكتمل �لتشكل y �لشهر 

لكنه  �حلمل  من  �خلامس 
 ٥٠٠ 5ال  حينها  يز�  ال 
 �� �آل�  فعليه  غر�ما، 
õسة  بني  ما  يكسب 
G5 ستة �مثاa هذ� �لو}� 
فتر�  من  تبقى  ما   aخال
طوله  يز���   ��& ,له، 
 aخال سم   ١٥ قر�بة 
�ألخ�2.  �لثالثة  �ألشهر 
�5 هذ� �لتسا� y �لنمو 
]لية  بو�سطة  يكو� ممكنا 
تغذ&ية فعالة جد� تتمركز 
y �ملشيمة بشكل خا�. 
تز�   vل� �ملشيمة  تشكل 
&قطرها  غر�ما   ٥٠٠
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مرسا�  سم   ٢٠  G5  ١٥
��خل  للجنني  حقيـقية 
فعالة  &تكو�  �مه،  �حم 
�حلمل  بـو�ك2  منذ 
منذ  عملـها   �يبد  Z5
تلقيـح  من   ٢١  Sليـو�

�لبويضـة.
صغ�2  لبنية  كيف  لكن 
كهذ� �� تقوS ֲדذ� �لعمل 
�جلبا�؟ لفهم كيفية تنظيم 
 Sأل� بني  �لغذ�ئي  �لنقل 
�ملشيمة  بو�سطة  &�جلنني 
�ملشيمة  تصو�  من  بد  ال 
متشعبة  بنية  �¸ا  على 
 Kطيا من  &مؤلفة  جد� 
تأمني   G5 ִדد7  عديد� 
 y  aللتبا� سطح   Xك�
��خل  يتدفق  حجم.  �قل 
هذ� ”�لشج�2“ �ملتشعبة 
�S �جلنني بينما تسبح هي 
�نقطا   �&�& باستمر�� 
 Kسباحَة �لنباتا Sأل� S� y
&Zلك  �لبحر   y �لبحرية 
 S� بني  يكو�   ��  �&�
�ختال\   �� �مه & �جلنني 
مانع  حاجز  بينهما  أل� 
�ملشيمي“.  ”�حلاجز  هو 

ليس  �حلاجز  هذ�  لكن 
 �Xع يتم   Z5 متاما  كتيما 
�جلزيئي   Pملستو� &على 
نقل �لغذ�G5 3 �جلنني &فق 

طرe ثالثة:

�لعبو
 �ملنفعل
بالنسبة  �د�  كما   
من  �ملو��  متر  &فيه  للما3؛ 
 ��)  Eلعـا� �لـتركيز 
�لتركيز   G5  (Sأل�  S� من 
 S�  G5  ��) �ملنخـفض 

�جلنني).

�لعبو
 �مليَسر
 كما �د� للسكر مثال؛ 
&جو�   G5  Ãتا� &هذ� 
�حلاجز   y خاصة  نو�قل 
,ل  لُتسر  �ملشيمي 
 S� G5 Sأل� S� لسكر من�

�جلنني.

�لعبو
 �لفاعل
بالنسبة  �د�  كما   
للحديد &�حلمو¹ �ألمينية 
&غ2ها؛ &هذ� �مر �د� 
خا�  حامل  بو�سطة 

عكس  يتم  &لكنه  �يضا 
 ��  �� �لتركيز   Ã&مد�
�جلنني يأخذ حاجته مهما 
 vل� �ملا��   Pمستو كا� 
�تاجها منخفضا عند �مه، 
&هذ� �تاG5 Ã بذa طاقة 
 y  ��خللو  Pملستو� على 

�ملشيمة.
فإ�  ينمو  �جلنني   �� &مبا 
 Öلتل �يضا  تتبعه  �ملشيمة 
بالغذ�3  &متد�  حاجته 
تشـعباִדا  فـتـز��� 
&يـز���  &�تصـاالִדا 
�لكلي   aلتـبا�� سطح 
مسـاحة   G5 ليـصل 
متر�   ١٤ بـ  تقـد� 
 Sمتا عند  مـربعا 

�حلمل!!!
جانبها  من   Sأل� لكن 
جنينها  على  تبخل  ال 
5ليه   Ãتا� ما  بكل  &متد� 
حساֲדا  على  كا�  &لو 
حاجة  &تقابل  &حاجتها، 
بزيا��  �ملتز�يد�  جنينها 
�لدموية  �أل&عية  عد� 
&تشعبها y �,ها لتأمني 
 aحو Xك� �جريا� �مو

�حلمل  بد�ية   y �ملشيمة. 
��خل   Sلد� تدفق  يقد� 
بـ  �لر,ية  �أل&عية  هذ� 
�ما  �لدقيقة   y مل   ٦٠
فيصبح  �حلمل   Sمتا  xقر
 y مل   ٨٠٠ �لتدفق  هذ� 

�لدقيقة!!! 
 �� بالنتيجة  &�حلاصل 
 Xع باستمر��  ُيَمد  �جلنني 
�ملشيمة مبو��� غذ�ئية تز��� 
�حلمل  مر&�  مع  كميتها 
�تاجه  ما  كل  له  جالبةًَ 
جز�3   Sفيسَتخد لنمو�، 
منها لتطو�� &منو� &~ز� 
كانت   �5& �آلخر  �جلز3 
�ملحد&��  �لتخزين  فكر� 
 aتأتيه متأخر� خال نسبيا 
�ما  �جلنـي�.  تطو�� 
فيطرحها   ،Kلفضـال�
مـباشـر�  5ما  �جلنـني 
�ألمينوسي  �لسـائل   y
 aلتبـو� طـريق  عن 
 S�  G5 �ملشيمـة   Xع  &�

�مه.


مسا�ــة �لدكـتـو
&ساS �ل�Xقي (فرنسا) 
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 ا	�� 
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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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