



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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كلمة �لتقو�٢

�لصحيحة  �لدينية  �ملعرفة  lس   Oتشر حني 
على عتما. �جلهل #�لكهنو. #�لتقليد فإoا 
متنح لعني �لناظر فرصة نا�H7 للبحث #�ملقاHنة 
#�الختياH، فتبصر �لعيو' �لw ُحجبت عن uHية نوH �ملعرفة 
فتكسر  �لعقو_  #تتفكر  غشا#ִדا.  �ختفا|   بعد  #�إلميا' 
 ��لتفك  �7�H) سلبت   wل� �لفكرية  #�ألصفا7  �ألغال_ 
#(عما_ �لعقل. #بالتمعن ~ �لفكر �لسلفي �لتقليدa على 
�لساحة جند �نه فكر تشوبه �لشو�ئب #�ملفاهيم �ملتو�Hثة منذ 
�لعصوH �ملظلمة �لبعيد�، #�ملقصو7 بلفظة «�لسلفي»، هو 
كل ما يرتبط بشكل Hئيسي باجلو�نب «�لتر�ثية» (' كا' 
 eيع aلذ�# �^لك على مستوJ �لفكر �# �لعقيد� #�لتفس
� متعد�7 #مشا�H متنوعة، #قد Hعن نفسه من خال_ مد�
سا�ت كث� من �ملؤثر�. �لتا�Hية #�جلغر�فية #�لفكرية ~ 
تشكيل كث� من بنيته �ألساسية، مما يع� �لرجو� �ملتقهقر 
 ~ نبشا  ال  �ال�ر��،  #مكامن  �خللل  ألصو_  بد�Hسة 
�لتاHيخ إلثبا. �موH #�هية ال ُتسمن #ال تغ� من جو�، 
#(منا عمال بو�جب �لعلم #�لتز�> بنتائج �لبحث #�لتحقيق. 
 فهم يسمو' منهجهم هذ� مبسميا. عديد� بر�قة كالقو_ 
بإتبا� �لسلف #�لتابعني �# شعا�H. فهم �لكتا� #�لسنة 
#�قع   ~# �ملسميا..  من  جر�  #هلم  �ألمة.  سلف  بفهم 
فكر جامد  �نه  �لفكر �د  �ذ�  �ملبصر   �Hلد�� فإ'  �ألمر 
كما  عقل،   '#7 نقال  #�القتفا|  بالتقليد   Jسو يؤمن  ال 
كتا�  على  #قاضيا  حكما  �حلديث  جعل  منهجه   '�
#�لتشريع  �ألحكا>   ~ عليه  #يزيد  بل  عليه  #مهيمنا  �هللا 
 �غ �لتاHيخ  مر#يا.  عن  فضال  هذ�  ألحكامه!  #ناسخا 
�ليقينية �ملنسوبة (& �لصحابة �لكر�> �# �لتابعني �لw قيد#� 
ֲדا فهم �يا. �لقر�' #�حكامه، (^ ال ترJ هذ� �ملدHسة 
من سبيل لفهم �لدين �حلنيف (ال بتقليد مر#يا. �لتاHيخ 

�لصحيح   ��لتفس ير#oا  كما  #هي  ֲדا  #�لتقيد  #�ألخذ 
ما  هو  هذ�  #لعل  #�حد..  مبنهج  �لفهم  لتقييد  #�لسبيل 
�لتكف� #�لتفسيق ضد كل  �لتياH ينحو منحى  جعل هذ� 
�لدين  �لw جعلوها معلوما من  من خالف هذ� �أل7بيا. 
بالضر#�H! فاملخالف �ذ� �ملدHسة ~ مفاهيمها مهما كا' 
متبعا للكتا� #�لسنة فهو كافر ما � يتخذ من تفس��ִדم 
فهما له يأخذ� عن تقليد �عمى. #هذ� �لنـزعة �ملتعصبة 
~ �لتقليد قد حفز. كث�� من علما| هذ� �ملدHسة على 
(صد�H فتا#J �لتكف� #(هد�H �لد> �ما> كل من ناJ7 مبا 
�الف هذ� �لنهج.. #هذ� ما فعلو� بأ¡ حنيفة �لنعما' #�¡ 
�بد� ~ يو> من �أليا> عن  يتوHعو�   �# aحلسن �ألشعر�
تسمية ¢الفيهم باالعتز�_ #�البتد�� #�لزندقة #غ�ها من 

نظرة � فكر
 التقليد واخلرافة.. !!



٣

اجمللد العشرون، االعدد الثالث -  جمادى الثانية ورجب  ١٤٢٨ هـ - متوز / يوليو ٢٠٠٧ م

�أللقا� �لقدحية.
�د�  مكا'  كل   ~ �لسلفي  �لفكر  تاHيخ   &) #�لناظر   
#�حلكم  �لدي�  #�إلHها�  #�لقتل  �لعنف  بوسم  موسوما 
ֲדم  �لظن  #سو|  بالغيب  3Hا   ��لنا  H#قلو� #صد على 
 �#(^كا| �لفنت بني طو�ئف #فرO �ألمة �إلسالمية. #ما يث
�لغر�بة #�لدهشة ~ هؤال| �oم يتهمو' غ�هم مبخالفة �قو�_ 
�لسابقني #يضطهد#oم عليها #هي نفس �لتهمة �لذa طالت 
شيخهم �بن تيمية �لذa يبجلونه #يقتبسو' له حيث حكم 

بسجنه معاصر#� ملخالفته �قو�_ من سبقه!!
�لسائد من 3و7  �لسلفي  �لفكر  ما #جد. ~  لقد هال� 
كاعتقا7هم  �لعقيد�  لصحيح  مناقضة  #مفاهيم  #حرفية 
(ليه،   ¥Hللذ�. �إل�ية، #نسبتهم �جلو� بالتجسيم #�لتشبيه 
تعا& �هللا عن ^لك علو� كب��، هذ� فضال عن جعلهم هللا 
�ألنبيا|  بعصمة  #�عتقا7هم  �لسما|!  #هي  به  ¦يط  مكانا 
عصمة عن �لكبائر 7#' �لصغائر! #ليت شعرa كيف ميكن 
�نبيا| �هللا سلطا' جزئي! #قد  �العتقا7 بأ' للشيطا' على 
قا_ �H �لعز� ~ كتابه �ملجيد  ﴿ِ('َّ ِعَباa7ِ لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم 
ُسْلَطاٌ' ِ(الَّ َمِن �تََّبَعَك ِمَن �ْلَغاِ#يَن﴾ (�حلجر:٤٣).  #هذ� 
(ليه  ينسبو'  �لقر�'  بشها�7  يق  �لصدِّ �لسال>  عليه  (بر�هيم 
ضاجع  قد  �لسال>  عليه  سليما'  #هذ�  �لثال³!  �لكذبا. 
ليضربن  �قسم   aلذ� #�يو�  #�حد�!  ليلة   ~ �مر��  مائة 
A#جته مائة جلد� فيوجهه �هللا #�لعيا^ باهللا �& �الحتيا_ على 
�خلفيفة #يضر� ֲדا A#جه!  �لعصي  مائة من  �لقسم بضم 
�ألنبيا| �ألطهاH! #على H�سهم  ينتقص من  #غ� ^لك مما 
�ما   .. �لسحر!   �لتأث قالو� µضوعه   aلذ�  � �هللا  Hسو_ 
يفاجئك  ح·  بعصمتها  يقولو'  يeحو'  فال  �ملالئكة  عن 
�للذ�'    !.#Hما#  .#Hها ببابل  �مللكني  لقصة  تفس�هم 

شربا �خلمر #�Hتكابا �لزنا..! 

�لناسخ   ��سا على  قائمة  �لقر�'   ~ عقيدִדم   '� كما 
 wل� �لقر�نية   Hلسو� من   '�# �ألحكا>   ¸Hتعا# #�ملنسو¹ 
 Jبطاله حتت 7عو)# �uسو_ �هللا � ما مت (لغاH نزلت على�
 �Hألحز�� كانت بطو_ سو� �Hلناسخ #�ملنسو¹! #�' سو�
 �uمما ال ميكن عد� #ال (حصا ��لبقر�!.. #هذ� قليل من كث
�ملر#يا.  �لقائم على جعل  �لتأصلي   aلعقد� منطلقهم  من 
قاضية على كتا� �هللا #�لتشدO بتفس��. �لسلف �لصا½!

� يقد> �لفكر �لسلفي لألمة �إلسالمية غ� ثقافة �لكر�هية 
#�لبغضا| #�لتناحر �ملذه¿ حتت شعاH �لوال| #�ل�e| !كما 
#بدال من �النفتا¥ �لفكرa �ملتز' �كد �لتقليد، #عوضا عن 
تأكيد�  فرقة من خال_  فإنه �صبح عامل  �ملسلمني  توحيد 
مع   Hحلو�� من  #بدال  �آلخرين  #(قصا|  �لفر#قا.  على 
�آلخر �ملخالف سّلط سيف �لتكف�! #بدال من نقل ما هو 
صدO ~ �ملخالف، ُيعمد (& �لتشويه #�لدّ� #�لتحريف. 
�ملنغلقة µطاֲדا  �ملتقوقعة  �لتاHيخ �' �جلماعا.  �ثبت  #لقد 
�آلخرين   &) #�الستما�   Hحلو�� مبد�  ترفض   wل� �ملتزمتة 
فإoا  #لغ�ها  ألتباعها  تضليال  #�لتشويه  باالفتر�|  #تكتفي 
#Hيبة  تربًصا  �جلوَّ  متأل   Ä �فر�7ها،  من   ��كثً شيًئا  تفقد 
عد>  على  #�لتحريض  �ملقاطعة   &) فتدعو  ثقة  #�نعد�> 
�الستما� لآلخرين. �ما �جلماعة �إلسالمية �أل
دية �لو�ثقة 
�تباعها �'  من منهجها #فكرها #عقيدִדا فهي تطلب من 
، #هكذ� �لثقة �ملتبا7لة  يستمعو� #يناقشو� كل من هبَّ �7#َّ
بني �فر�7ها تظل ~ �على مستوJ من �ليقني #�حلق، #(' 
عالقاتنا مع �آلخرين �ملخالفني لنا قائمة على �لبينة #�لدليل 
#�لتفاهم #�لعد_ #�لوضـو¥ #�ألمانة ~ �لنقل، #لن يكو' 
 Æا_ للشـك #�لريبة #�الفتر�| #�لتعصـب #�حلرÇ فيها
بِنعم  حتديثـا  (ال  �ملنـن  �ذ�  ^كـرنا  #ما  �لكـذ#�. 

�هللا عز #جل.
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٤

 حضر� مر�A بش� �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

� aحلضر� �إلما> �ملهد Èخلليفة �لثا�

:�#H7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�نَُّه ِ َ$ْهِلَك  ِمْن  َلْيَس  �نَُّه ِ ُنوُ'  َيا  ﴿َقاَ+ 

َلْيَس  َما  َتْسَأْلِن  َفَال  َصاِلٍح  َغْيُر  َعَمٌل 

َ$ْ: َتُكوَ: ِمَن  َ$ِعُظَك  �نِّي ِ ِبِه ِعْلٌم  َلَك 

�ْلَجاِهِلَني ﴾ (هو7: ٤٧)

�لتفسيـر:
ما �بَلَغُه من كال> حيث ُ̂كر. �حلقيقة 
~ كلما. موجز� للغاية. يقو_ عّز ِمن 
﴿�هلك﴾  بكلمة  نقصد   � (ننا  قائل: 
كلَّ من ~ بيتك، #(منا قصدنا �ملؤمنني 
فقط، أل' �هلك �حلقيقيني َمن هم على 

صلٍة باهللا عّز #جّل.
صاٍ½﴾   �غ عمٌل  ﴿(نه  تعا&  #قوله 
ميكن تفس�� بطريقني؛ �أل#_: �' يكو' 
ضم� �لغائب ~ ((نه) �HجعË (& 7عاٍ| 
هذ�   b|7عا  '�  :Ìملع�# نو¥،  به  قا> 
 ~ ليس   ^)  Ëصاحل عمًال  ليس  نو¥  يا 
�له، أل' �لصا½ من �ألعما_ ما يكو' 
مالئمË للموO           �. لقد سبق 
هذ�  من   J#جد فال  قضا|نا،  �علّنا   '�

�لدعا| #قد حا' �لعذ��.
على  عائًد�   ��لضم يكو'   '�  :Èلثا�#
�بنه، #تكو' كلمة (عمٌل) مبعÌ عامل، 
(نه  #�لتقدير:  �ذ#�   bهنا يكو'   #�
�بنك   '�  :Ìملع�# غ� صا½،  عمل   #^
ليس من �هلك ألنه � يز_ يعمل عمًال 
 �غ� صا½ �a كا' يرتكب �عماًال غ

tΑ$ s%ßyθãΖ≈tƒ…çµ ¯Ρ Î)}§øŠ s9ôÏΒš� Î=÷δr&(…çµ ¯Ρ Î)î≅ uΗxåç�ö� xî8xÎ=≈|¹(Ÿξ sù

Çù=t↔ ó¡n@$ tΒ}§øŠ s9y7 s9Ïµ Î/íΝ ù=Ïæ(þ’ÎoΤ Î)y7ÝàÏãr&β r&tβθ ä3s?z ÏΒ

tÎ=Îγ≈ yfø9$#∩⊆∠∪tΑ$ s%Éb> u‘þ’ÎoΤ Î)èŒθ ããr&š� Î/÷β r&š� n=t↔ ó™r&$ tΒ}§øŠ s9’Í<

Ïµ Î/ÖΝù=Ïã(�ωÎ)uρö�Ï�øó s?’Í<ûÍ_ ôϑym ö�s? uρ à2r&zÏiΒzƒ Î�Å£≈ y‚ ø9$#∩⊆∇∪

Ÿ≅‹ Ï%ßyθ ãΖ≈tƒñÝÎ7÷δ$#5Ο≈n=|¡Î0$ ¨ΖÏiΒBM≈ x.t�t/uρy7ø‹n=tã#’n? tãuρ5Ο tΒé& £ϑÏiΒ

š� tè ¨Β4ÖΝ tΒé& uρöΝ ßγ ãèÏnFyϑãΨy™§Ν èOΟßγ �¡ yϑtƒ$ ¨ΖÏiΒë># x‹ tãÒΟŠ Ï9r&∩⊆∪

ماهية استغفار األنبياء
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.Jصاحلة منافية للتقو
�لقو�عد  #فق  جائز  �لتقديرين  #كال 
 Ìمبع  Ëحيان� يقع   Hملصد� أل'  �لعربية، 
عن  �لشاعر  كقو_  للمبالغة،  �لفاعل 

ناقته:
فترتع ما غفلْت ح· (^� �7ّكرْ.      

  Hٌفإمنا هي (قباٌ_ #(7با                   
                         (لسا' �لعر�)

 ¥eت ال  فإoا  فصيَلها  تذكر  عندما   a�
مقبلة #مدبر� 7#' �نقطا�.

 #يع� قوله تعا& ﴿(È �عظك �' تكو' 
من �جلاهلني﴾ ..�نت حامل �مانة كال> 
 ÍHهللا تعا&، فعليك �' تكو' �كثر حذ�
~ �ملستقبل #تتدبر ~ كل جانب �تمل 
من كالمه. #كأ' ما حصل ~ �لنبأ من 
(3ا_ #غمو¸ كا' ֲדد� �' �عله �هللا 
له:  قا_  �ملستقبل، حيث   ~ لنو¥   �ًeع
عليك �' تتلقن H7سË مما حصل منك من 
خطأ �جتهاa7 ~ فهم �لوحي، #تتذكر 
�7ئمË �' �ألنبا| �لسما#ية حتتمل �كثر من 
(ال  �حلقيقي  تأ#يلها  ُيفهم  #ال  مدلو_، 

عند حتققها.
#�ما قوله تعا& ﴿فال َتسأْلِن ما ليس لك 

به علٌم﴾ فيمكن تفس�� مبفهومني:
ما  تعا&  �هللا  من  تطلب  �' ال   :+Gأل�  

ليس لك علم مبآله #عاقبته.
(' هذ� �ألمر من �أل�ية #�خلطو�H مبكا' 
 ��(^ (' �جلهل به يؤa7 (& �ضر�H كث

�لغيب،  بعا�  ليس  �إلنسا'   ')  .�بالنا
ما  كا'   �^) ما   bHيد  '� يستطيع  فال 
 bHله �> شر، مبا �يطلبه من �هللا هو خٌ
من  على  �ب  لذلك   ،bHمبا  �غ  <�
 ~ �ألمر  هذ�  يأخذ   '� 7عاً|  �هللا  يدعو 
�عتبا�H 7#مË عند �لدعا|، فيبتهل (& Hبه 
#(ال  له،   Í�خ  <�7 ما  �لشي|  مينحه   '�

فليصرفه عنه.
#لقد عمل �لن¿ � ֲדذ� �حلكمة �7ئًما، 
كما حّث �صحابه على ^لك، فقد كا' 
فليقْل:  بأمر  �حدهم  هّم   �^) �نه  يأمرهم 
�ألمر  هذ�   '� تعلم  كنَت   ') ”�للهم 
 ،a7ي� #معاشي #عاقبة �مر ~ Ð �خ
باÐ bْHِ فيه.   Ä ،Ð ْر� فاْقِدÐ �Hْ، #يسِّ
 ~ Ð كنت تعلم �' هذ� �ألمر شر ')#
7ي� #معاشي #عاقبة �مرa فاصِرْفُه ع� 
#�صرف� عنه، #�قِدÐ Hْ �خلَ� حيث كا'، 

Hْ�َ Äِض� به“ (�لبخاaH، �لتهجد).
يوضح  فإنه  7عا|!  #�lله من  �كَمَله  ما 
متاًما �' ما ¦سبه �إلنسا' خيـًر� قد ال 
يكو' خيـرÍ بالضر#�H، بل لعّله يكو' 
�لغيب.  عند�   aلذ� �هللا  علم   ~  Íشّر
قائًال:  Hبه  �إلنسا'  يسأ_  ال   '� فينبغي 
�عِط� كذ� #ُجْد علّي بذ�b، #(منا عليه 
�' يتوسل (ليه �' يعطيه �لشي| (^� كا' 
خ�Í له عاقبًة #مآًال، #(ّال فليصرفه عنه. 
نعم، (^� كا' �إلنسا' يعلم علم �ليقني �' 
�لشي| �لذa يطلبه هو خٌ� له 7#منا شك 

فيمكن �' يسأ_ �هللا (يا� صر�حة. فمثًال 
ال ض� �' يسأ_ Hّبه �' يهب له Hضو�نه 
#حسنة  �لدنيا   ~ #يؤتيه حسنة  #لقا|�، 
~ �آلخر�، ألoا كلها خٌ� #بركة. #لكن 
فيما ال   Ë�7ئم Hب �خذ �حليطة #�حلذ�

يعلم �إلنسا' مبآله #نتائجه.
#كا' 7عا| نو¥ � - #(' ّمت تلميًحا 
معه  �لسفينة  �بنه  يركب  بأ'   -  �ًHشا)#
�لw ال يعر� عقباها،   Hمن �ألمو Ëيض�
معهم  جنا  لو  �نه  �لظن  �غلب  كا'  بل 
من  عليه  تعّو7  ِلَمـا  �لدين   &) ألسا| 
من  بدًال  ضعفه   ~ #تسبََّب  �ملعاصي، 
هو  هالكه  كا'  #لذلك  كلمته،  (عال| 

�لقر�H �لصائب �ملالئم.
�GلثاI:  (^� �عتeنا كلمة (فال تسألِن) 
 Ìمبع ال  �لسؤ�_   a�  a7لعا� مبعناها 
�لدعا| فاملر�7 من �آلية: ينبغي للمر| �' 
ال يسأ_ (ال عن �موH يزيد� �جلو�� عنها 
حقيقتها   b�H7) #يكو'  #معرفًة،  علًما 
#لطائف  �حلكم  7قائق  �ما  مقدHته.   ~
�لنو�ميس   Hمد� عليها   wل�  Hألمو�
حا³7   ~ تنحصر  ال   wل�# �لطبيعية، 
�# حا7ثني #(منا تتعلق مباليني �ألحد�³ 
�لw #قعت بعضها قبل ماليني �لسنني �# 
سيقع بعضها ~ �ملستقبل.. فالسؤ�_ عن 
 ،Íلغو#  Ëعبث (ال  ليس   Hألمو� هذ�  مثل 
بوسع  ليس  كامل  بشكل  (�H7كها  أل' 
�لعقل �لبشرa، (^ � يؤَ. �لقد�H على 
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�ستيعاֲדا. فقوله تعا& (فال تسألِن ما ليس 
لك به علم) يع� (^Í: ال تسأْ_ عن �موH ال 
 ÒHُجعلت خا wكها، �# �ل�H7طاقة لك بإ
تسأ_  ال   '� �ملر�7  #ليس  علمك.   Oنطا
عما ال تعلمه، ^لك �' �إلنسا' (منا يسأ_ 
يعلمه  �لشي| ما �7> �هله، #�ما ما  عن 
فال حاجة له بالسؤ�_ عنه. #�aّ شك ~ 
�نه ال يليق باملر| �' يسأ_ عن �موH هي 
�Óى من �' يدHكها عقله، �# هي مما ال 

ينبغي �' تنكشف له تفاصيلها.
 �غ عمٌل  ﴿(نه  تعا&  قوله  من  #يبد# 
صا½﴾ �' �عما_ �البن كانت خافية على 
ُيهتك  كيال  �لسؤ�_  عن  �هللا  فنها�  �بيه، 
ستُر �بنه #ُيفتضح �مر�، أل' �جلو�� عليه 
كا' يتطلب �لكشف عن عيوبه #معاصيه 
 È)) كشًفا تفصيلًيا، فأ#جز �جلو�� قائًال

�عظك �' تكو' من �جلهلني).
 �^# �Hًلكو' �هللا ستا Íَعه مشهد#َH� فما  
#جل  عّز  يقضي  حيث  #�سعة،  مغفر� 
بغرقه من جهة، #من جهة �خرJ يستر 
 '� �عظك   È)) فقوله  #مسا#ئه.  عيوبه 
 Oتكو' من �جلهلني) يع� ~ هذ� �لسيا
بأنه �ب على �إلنسا' �' يدbH مثل هذ� 
�ألموH بعقله �ملوهو� #يكف نفسه عن 
�لسؤ�_   '� #�aُّ شك ~  عنها.  �لسؤ�_ 
يسبب �ملشاكل ~ بعض �ملو�قف، فيجب 
Õكمة  يتصر�   '� عندئذ  �ملر|  على 

مستخدمË عقله بدًال من �لسؤ�_.

�ما قو_ نو¥ ﴿#(' #عدb �حلق﴾ فينشأ 
 a� �آلية   ~ ير7   � �نه  #هو  سؤ�_  عنه 
#عد من �هللا تعا& بإنقا^ �بنه، بل كل ما 
ُ̂كر فيها هو �' �هللا �مر� بأ' يأخذ معه 
~ �لسفينة �ناسË معينني، فإ^� كا' �حد 
 Oقد عصى �هللا تعا& #� يركب فيها #غر
فهذ� ^نبه هو، #ليس بأ' �هللا قد �خلف 
َْ̂' Hبَّه بوعد�  #عد�، فكيف يذّكر نو¥ (

قائًال ﴿#(' #عدb �حلق﴾؟
�جلو��: لقد كا' هناb #عد (�ي حتًما، 
#لكن جا| بصيغة �مٍر، #ما �كثَر ما يكو' 
�لوعد ¦مل طابع �ألمر. ^لك �' َ�ْمَر �هللا 
له بأ' يأخذ ~ �لسفينة �ناًسا معّينني كا' 
يتضمن 7#' شك #عدÍ منه بإنقا^هم من 

�لطوفا'.
 #�لدليل �آلخر على كونه #عدÍ �الستثناُ| 
�ملذكوH ~ قوله ((ال َمن سبق عليه �لقو_) 
حيث � يكشف عليه بأÓا| هؤال| �لذين 
هذ�  كا'  فلو  �هله.  من  ֲדالكهم  قضى 
�مرÍ 7#' #عٍد لصّر¥ بأÓائهم �# �عما�م 
ح· ال يأخذهم ~ �لسفينة، #لكن هذ� � 
¦صل، #من �جل ^لك حتّير نو¥ عندما 
�هله.  من  �نه  مع  يركب   '� �بنه  Hفض 
بأÓا|   Ëنوح  e�  '� ير7   � �هللا  #لكن 

هؤال| �لذين �ستثناهم من �لنجا�.
هنا  �لوعد  #جو7  على  �لثالث  #�لدليل 
م·  سؤ�له:  عند  لنو¥  يقل   � تعا&  �نه 
لك  قلت  #(منا  �هلك،  بنجا�  #عدُتك 

فقط: ُخذ فيها �هلك #�ملؤمنني، فإ^� كا' 
�حد � يركب معك فهذ� ^نبه هو، #هو 
تعا& يسّلم  �ملسؤ#_ عن عاقبته. بل �هللا 
�حلقيقيني  �هله  بنجا�  لنو¥  بوعد�  #يقّر 
�لرجل  هذ�  #لكن  نعم،  قائًال:  �ملؤمنني 

�لذa تتوّسل من �جله ليس من �هلك.
هذ�  �#ّضح   '� علّي   Ëلز�م H�يت  لقد    
�ألمر بالتفصيل أل' بعض �جلها_ ينكر#' 
 ~ a7مكانية #قو� �لن¿ ~ خطأ �جتها)
فهم �نبا| �هللا تعا&، #عندما ُتعر¸ عليهم 
7عو�هم  تنقض   wل� �آليا.  هذ�  مثل 
يقولو': ليس فيها �a #عد، #(منا تذكر 
�مرÍ من عند �هللا تعا&. #لك� قد �ثبتُّ 
�آل' �' �هللا كا' قد قطع فيها #عدÍ لنو¥ 
بنجا� �هله، #لكنه � يدbH �ملر�7 �حلقيقي 
 ،a7جتها� خطٍأ   ~ فوقع  �لوعد،  من 
�حلقيقة ~  عليه  تعا& كشف  �هللا  #لكن 

موعدها.

�نِّي َ$ُعوLُ ِبَك َ$ْ: َ$ْسَأَلَك َما ِ ِّM
﴿َقاَ+ َ

�الَّ َتْغِفْر ِلي Gََتْرَحْمِني ِGَ َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم

َ$ُكْن ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾   (هو7: ٤٨)
 

�لتفسيـر: 
عز  �هللا  طاعة  �ألنبيا| ~  مكانة  �Hَفَع  ما 
  � نو¥  سيدنا  Óع   '� فما  #جل، 
µطئه  #�عتر�  قا>  تعا& ح·  �هللا  قو_ 
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#Hجع عن موقفه، #ليس هذ� فحسب، 
بل تضر� (ليه تعا& قائال: يا �H سأسعى 
�بًد�، #لك� ال  جاهدÍ �' ال �عو7 ملثله 
معونتك،  بد#'  شي|  فعل  على   Hقد�

.Íفَأِعّني على �' ال �قع ~ مثل هذ� �بد
     ما �شدَّ �#لئك �ملتصوفني �لكا^بني 
 aَ#7عا يطلقو'  �لذين  #غباً|،  جهًال 
�ية  من  حرماoم  Hغم   ،��خط فخمة 
يتأسو' ֲדذ�  H7جة H#حانية عالية، #ال 

�ألسو� �حلسنة لألنبيا| عليهم �لسال>. 
    كما �' هذ� �آلية تكشف لنا حقيقة 
 wل� �ألخطا|  #نوعية  �ألنبيا|   Hستغفا�
 Hعنهم. فقد ^كر. �آلية �ستغفا Hتصد
نو¥ �، #لكنه � يكن عن معصيٍة �# 
¢الفة منه حلكٍم من �حكا> �لشر�، #(منا 
 a7جتها� خطأ  بسبب   �Hستغفا� كا' 
#قع فيه من جر�| �لضعف �لبشرa، كما 
 Hتوضح �آليا. �لسالفة. فتبني �' �ستغفا
�ألنبيا| ال يع� �oم بالفعل �Hتكبو� معصية 
لرֲדم، #(منا �ملر�7 منه �' ¦ميهم �هللا من 
ضعفهم  عن  �لناجتة  تقص��ִדم  عو�قب 

 .aلبشر�

 UٍَبَرَكاGَ ِمنَّا Vٍِقيَل َيا ُنوُ' �ْهِبْط ِبَسال﴿

Gَُ$َمٌم  َمَعَك  ْن  ِممَّ ُ$َمٍم  Gََعَلى  َعَلْيَك 

ُهْم ِمنَّا َعَذ�Mٌ َ$ِليٌم﴾   َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ
(هو7: ٤٩)

 :Uشر' �لكلما  
بركاU: 3ُع بركة #هي: �لنماُ|؛ �لزيا7ُ�؛ 
 bHلشئ باملكا':  َثَبَت #با� bَلسعا7ُ�. َبَر�
عنه. Hضي  باHََكه:   .bَطهََّر فيك:  �هللا 

 <ْ7ِ�َ a� :على �ألنبيا| #�ِلهم bْHِللهم با�#
#�لكر�مة  �لتشريف  من  �عطيتهم  ما  �م 

(�ألقر�).

�لتفسيـر: 
 �تعاH¸ هذ� �آلية نظرية �لتو��H بأ' �لنا
�ليو> هم �#ال7 لنو¥ من ^Hيته �لw بقيت 
�نه  هنا  يؤكد  تعا&  فإنه  �لطوفا'،  بعد 
^H�Hيه  �نتشر.   aلذ� #حد�  نو¥  ليس 
�لدنيا، بل لقد قطع �هللا تعا& #عو�7ً   ~
�#ال7هم   '�# #�لنما|،  بالeكة  ألتباعه 
�يضË قد �نتشر#� ~ �لدنيا (& جانب �مم 

�خرJ غ� �مة نو¥ �. 
فضل  على  7ليًال  �لبيا'  هذ�   Jقو� ما    
�لقر�' �لكرمي على �لتو��H. (' كل ِكتاّ¡ 
سكا'   '� قلبه   ~ �ليو>  يوقن  مثّقف 
#حد�،  نو¥  �#ال7  من  ليسو�   ¸Hأل�

#هكذ� تر�� يؤكد موقف �لقر�' #يرفض 
موقف �لتو��H �لw تقو_ بأنه � ينج من 
�لطوفا' (ال نو¥ #�#الH�H^ '�#  �7يهم 
هم �لذيـن عمـر#�  �ألH¸ فيما بعد 
�لتو��H سكا'  تصنِّف   ^) (�لتكوين:٨). 
�ملعمو�H كلهم ثالثة �صنا� ُتنسب (& 
#يافث  نو¥: سا> #حا>  �بنا|  ثالثة من 
�لقر�'   ¸Hيعا بينما  (�لتكوين:٧). 
�نه   Ëمعلن �خلاطئة  �لفكر�  هذ�  �لكرمي 
عّمر.   aلذ� #حد�  نو¥  ^Hية  ليست 
ألتباعه  كا'  بل  �ألHضية،  �لكر�  ^Hيته 
 Jيًضا �#ال7، (& جانب �لشعو� �ألخر�
من �ملناطق �لw � تتعر¸ للطوفا'.            
يع�  قد  سنمتِّعهم)  تعا&(#�مم  #قوله 
�ألمم �ألخرJ �لw � تتعر¸ للطوفا' -

 Ä كما �سلفُت- بل مّد �هللا �م #�مهلهم
�هلكهم فيما بعد. كما ميكن �' ُيقصد 
به ^aH�H نو¥ #�تباعه، #�ملر�7 �' طائفة 
كب�� من �#ال7 هؤال| �لناجني �ملباHكني 
من  فتر�  بعد  �لفسا7   &) تؤ#_  سو� 

�لزمن فيمسهم منا �لعذ�� �ألليم.     

فتبني أن استغفار األنبياء ال يعV أنهم بالفعل ارتكبوا 
من  اهللا  Yميهم  أن  منه  املراد  وإمنا  لربهم،  معصية 
البشري.  ضعفهم  عن  الناجتة  تقص_اتهم  عواقب 
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٨

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا !مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

�� �َِبي ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبّي � �َنَُّه َقاَ_: ال َيَز�ُ_ ُيْسَتَجاُ� لِْلَعْبِد َما َلْم َيْدُ� ِبِإْثم َ�ْ# َقِطيَعِة Hَِحٍم #َما َلْم 
َيْسَتْعِجْل. ِقيَل َيا Hَُسوَ_ �هللا: َما �الْسِتْعَجاُ_؟ َقاَ_: َيُقوُ_ َقْد 7ََعْوُ. َ#َقْد 7ََعْوُ. َفَلْم َ�Hَ َيْسَتِجيُب ِلي، 

َعاَ|. (صحيح مسلم، كتا� �لذكر #�لدعا|) َِ̂لَك َ#َيَدُ� �لدُّ َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد 

Ĵً َيْسَمُعُه ِمَن �هللا َتَعاَلى: (ِنَُّهْم  يÚْجَعُلوَ'  �� َعْبد �هللا ْبن َقْيٍس َقاَ_: قا_ Hَُسوُ_ �هللا �: َما َ�َحٌد َ�ْصَبَر َعَلى َ�
َِ̂لَك َيْرAُُقُهْم َ#ُيَعاِفيِهْم َ#ُيْعِطيِهْم.  (صحيح مسلم، كتا� صفة �لقيامة) �، َ#َيْجَعُلوَ' َلُه َ#َلًد�، َ#ُهَو َمَع  َلُه ِندًّ

َعاُ|، َ#ِ('َّ �لرَُّجَل  �� َثْوَباَ' َقاَ_: َقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا  �: ال َيِزيُد ِفي �ْلُعْمِر ِ(ال �ْلِبرُّ، َ#ال َيُر7ُّ �ْلَقَدHَ ِ(ال �لدُّ
لَُيْحَرُ> �لرOَAِّْ ِبَخِطيَئٍة َيْعَمُلَها. (�بن ماجه، كتا� �ملقدمة)

َل َعَلْيِه ِفي �ْلَخْلِق َ#�لرOِAِّْ َفْلَيْنُظْر (َِلى َمْن ُهَو َ�ْسَفَل  �ْ� �َِبي ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبيِّ � �َنَُّه َقاَ_: َمْن J�َHَ َمْن ُفضِّ
(�َل ُهَو َعَلْيهِ، َفِإنَُّه َ�ْجَدHُ َ�ْ' ال َيْزaَHِ7َ ِنْعَمَة �هللا َعَلْيِه. (�لترمذa، كتا� �للبا ْن ُفضِّ ِمْنُه ِممَّ

، َ#َخْيُر �لرOِAِّْ َما َيْكِفي. (مسند �
د بن  ْكِر �ْلَخِفيُّ �� َسْعِد ْبِن َماِلٍك َقاَ_: َقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا  �: َخْيُر �لذِّ
حنبل، مسند �لعشر� �ملبشرين باجلنة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

�منـُت   بالقـر�'  ُصحـِف ِ(�نـا
يا سـيدa  يـا موئــَل �لضعفاِ|
Jملحّبـة  ال  تضـا�  #تشـتر� 'ّ)

ـًة #حتـّنًناH  َسـنا �نُظـْرl يـا
�نـت �لـذa هـو عني كل سـعا�7
Hألنو�� مـبـد|  هـو   aلـذ� �نت 
�ملتهلـِل #جهـك     ~   JH�  È)
دJ طلعـْت لنا مـن مكة َشـْمُس ��ـُ
ضيائه بعـَض  �لشـمس  �َياُ�  َضاَهـْت 
ٍد َنْسـعى َكِفْتـيـاٍ'  بديـِن ُمَحمَّ
7ِينـه �ملَُهيِمـُن َهمَّنـا ~   َ�ْعَلـى 
فندَمُغ كالسـيو�  ُجِعـْلنـا  (نـا 
يـا Hبَّنـا   �ْفَتـْح   بينَنـا   بكر�مة
يـا  َمـن  �JH  �بو�بـه  مفتوحـة

#بـكل مـا �خبــرَ. مـن  �نباِ|
جئنـاb مظلومـني  مـن  جهـالِ|
ُ̂كاَ|  سـخاِ| (ّنـا �ّبــك  يـا  
َيْسـَعى (ليـك   �خللـق  لـإلHكاِ|
َتهـوa (ليـك قلـو� �هـل  صفاِ|
نـوHََّ.  #جـه  �ملـد'   #�لبيـد�ِ|
ُ̂كاِ| شـأًنا يفـوO شـؤ#َ'  #جـِه  
عـني �لنـد�  نَبعـْت  لنـا  Õِـر�ِ|
فـإ^� H�يـُت فهـاÒَ منـه بـكائي
َلْسـَنا كرُجـٍل فاِقــِد  �ألعضـاِ|
|ِ�Aلـنـا علـى �جلـوAَِنبـ� َمَنـا
�ألعـد�ِ| #هامـة   �للـئـا>   ��H
بَّ  ِلحائي يـا َمن يـرJ قلـ¿ #لـُ
ـائليـن فـال تــُر7ّ  7عائـي لِلسَّ

أنت الذي هو عني كل سعادة

(�الستفتا| Æ ١٢٩ (& ١٣١،  طبعة �ململكة �ملتحد� ٢٠٠٥)
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١٠

ال  #حد�  �هللا  (ال  (له  ال   '� �شهد 
عبد�  �مًد�   '� #�شهد  له،  شريك 
من  باهللا  فأعو^  بعد  �ما  #Hسوله، 
�لرْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لشيطا' 
�لرِحيمِِ * �ْلَحْمُد ِهللا �Hَ �ْلَعاَلِمني * 
�لرْحمـِن �لرِحيِم * َماِلِك َيْو> �لديِن 
�هِدَنا  َنْسَتِعُني*   bَِيا)# َنْعُبُد   bَِيا)  *
�لِذيَن   àَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   àَلصَر��
َعَليِهْم  �ملَغُضوِ�   �َغِ َعَليِهْم  �َنَعمَت 

َ#َال �لضالَني * 

(' شا| �هللا تعا& ~ خطبة �ليو> �يًضا 
تعا&  �هللا  صفة  بيا'  �تنا#_  سو� 
"�لر
ن" على ضو| �ألحا7يث �لنبوية 
�لشريفة. هناb �لكث� من �ألحا7يث 
"�لر
ن"..#لقد  �هللا  صفة  تبني   wل�
�ختر. بعًضا منها  #�لw من خال�ا 
هذ�   � �لن¿  لنا  #بيَّن  شر¥  قد 
�لصفة �إل�ية من ¢تلف �لز#�يا لكي 

ندHكها بشكل صحيح.
من  كانت   �^) �ألحا7يث  هذ�   ')
لالتصا�  �لرغبة  فينا  تولد  ناحية 

ته H #جذ�  #جل  عز  بصفاته 
�Hكعني  خاضعني  نظل   '� #تدفعنا 
هللا تعا&.. Õيث تبقى كل ^�H من 
فإoا  جالله؛  له جل  خاضعة  كياننا 
�لوقت  نفس   ~#  Jخر� ناحية  من 
لك �لن¿ �ألعظم  تدفعنا للصال� على̂ 
#بيَّن  �ملو�ضيع  هذ�  ر  فسَّ  aلذ�  �
�لز#�يا �ملختلفة �ذ� �لصفا. �إل�ية 
�هللا  عبا7  �ن..  ننشئ   '� �جل  من 
فالن¿  تعا&.  باهللا  �لصلة  �لضعفا|.. 
لنا  � بتقدمي �سوته �حلسنة قد بيَّن 
�حلقيقية  �لصلة  إلنشا|   Oلطر� تلك 

مع �هللا تعا&.  
�ألحا7يث  هذ�  لكم  �قد>   '� #قبل 
�Hيد �' �قد> لكم مقتبًسا من �قو�_ 
لكو'   �  aملهد� �إلما>  سيدنا 

وا"   وا ُتْرَ&ُ "اْرَ&ُ
خطبة �جلمعة 


د� H#مسر �Aلقاها حضر� مر� wل�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما> �ملهدa #�ملسيح �ملوعو7 �

 ~ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٠٧> مبسحد بيت �لفتو¥، لند' - بريطانيا

تعريب: قسم �لتر3ة باجلماعة
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�هللا  لر
انية  كامًال  مظهًر�   � �لن¿ 
�إلما>  سيدنا  يقو_  تعا&..حيث 

�ملهدa �  ما معنا�: 
�' �ملظهر �لتا> للر
انية هو ”�مد“ 
�مد“ ” كلمة  تع�  حيث   ..�
َد كثً��. #”�لر
ن“ �يًضا  �لذa ُحمِّ
سؤ�_   '#7 #يهب   OAير من  هو 
سابٍق #Çاًنا #7#' تفريٍق بني �ملؤمن 
#�لكافر.. فمن �لبّين �' �لذa ُيعطي 
 Ìُيث# ُيحمد  سو�  سؤ�ٍ_   '#7
عليه.. فإ' ”�مد“ � كا' ¦ظى 
بتجلي ”�لر
ن“. (جريد� �حلكم، 

١٧ ف�eير ١٩٠١)
هذ� هو ُحسن #3اُ_ (b�H7 �ملسيح 
سيدنا  ملقا>  #فهمه   � �ملوعو7 
�مد“ � #مدJ مكانته �لعليا.. ”
#هذ�  #مطاعه.  سيد�  كا'   aلذ�
بيانه ملكانة �لن¿ � #عظمته..حيث 

.��ال يدbH هذ� �ملكانة غ
 aلذ� ”�لر
ن“  صفة  جتلي   ')
سو�   � �ملوعو7  �ملسيح  ^كر� 
خال_  من  �لعديد�  جو�نبه  نلمس 
 wل� �لشريفة  �لنبوية  �ألحا7يث 
�خلطبة.  هذ�   ~ الحقا  سأتنا#�ا 
عندما   � �لرسو_   '� #سنالحظ 
�لربانية فإ'  بيا' هذ� �لصفة  يتنا#_ 
كلماته تصطبغ بن�e معينة. #سو� 

ما  �ألحا7يث  هذ�  بعض   ~ تر#' 
#كيف  �يًضا  باحليو�نا.  متعلق  هو 
#كيف  �ملخلوقا...  هذ�  نرحم 
جتلت صفة �لر
انية على �لذa كا' 

ًة للعاملني #كيف كا' يضطر� H

آلال> �حليو�نا..
 ~ لكم  ^كر.  �ملاضية  �خلطبة   ~
كا'  كيف  �ألحا7يث  �حد  ضو| 
�لن¿ � يضطر� #يقلق بسبب �' 
�لنا� يصبحو' �ل عذ�� �هللا تعا& 
بسبب شقا#ִדم Hغم كونه عز #جل 


اًنا.H
#~ هذ� �لصد7 هناb حديث؛ َفَعْن 
�ْلُمِغَ�ِ� ْبِن ُشْعَبَة َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � 
ٌد Hَُسوُ_  َقاَ_ َسِمْعُتُه َيُقوُ_ َقاَ_ ُمَحمَّ
َهِذِ�  َصاِحُب   � �ْلَقاِسِم  �َُبو  �هللا 
ِمْن  ِ(ال  �لرَّْحَمُة  ُتْنَزُ�  "ال  �ْلُحْجَرِ�: 

".(مسند �
د)    َشِقيٍّ
قد #7H ~ هذ� �حلديث �لشريف �' 
�لشقي؛  من  تنـز�  سو�  �لر
ة 
#~ �لوقت نفسه قد بشر � بر
ة 
ال  �لذين  فإ'  �يضا.  �لو�سعة  �هللا 
لن  تعا&؛  �هللا  حد7#   '#A#يتجا
(منا  تعا&.  �هللا  
ة H من  ُيحرمو� 
�حلرما' هو من نصيب �#لئك �لذين 
يتجا#A#' حد#7 �هللا. فاملؤمن �ب 
�' يكو' حريًصا على �' ينا_ حًظا 

#من  تعا&  �هللا  
انية H من  #�فًر� 
�هللا  ِنعم  ير³  لكي   Jألخر� صفاته 

تعا& �كثر فأكثر قدH �ملستطا�.
  #قد #7H ~ حديث �خر َعْن �َِبي 
"َلْو  َقاَ_:   � �لنَِّبيِّ  َعِن   � ُهَرْيَرَ� 
َيْعَلُم �ْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد �هللا ِمَن �ْلُعُقوَبِة 
َيْعَلُم  َ#َلْو  َ�َحٌد  �ْلَجنَِّة  ِفي  َطِمَع  َما 
َما  �لرَّْحَمِة  ِمَن  �هللا  ِعْنَد  َما  �ْلَكاِفُر 
ِماَئَة  �هللا  َخَلَق  َ�َحٌد  �ْلَجنَِّة  ِمَن  َقَنَط 
َبْيَن  َ#�ِحَدً�  Hَْحَمًة  َفَوَضَع  Hَْحَمٍة 
َخْلِقِه َيَتَر�َحُموَ' ِبَها َ#ِعْنَد �هللا ِتْسَعٌة 

#تسعو' Hَْحَمًة".(مسند �
د)
فكل هذ� �لر
ة �لw �حاà �هللا تعا& 
ֲדا كل هذ� �خللق هي جز| #�حد من 

ته عز #جل. #لكن H مائة جز| من
هذ� ال يع� �' �ملؤمن سو� ُيحر> 
من هذ� �لر
ة بعد كونه مؤمًنا #بعد 
�' يعر� ما عند �هللا من �لعقوبة #�نه 
لن يطمع ~ �جلنة بناً| على ^لك.. 
#لعلمه  بتقو��  �ملؤمن   '� �ملر�7  #(منا 
بصفا. �خرJ هللا تعا& #(�H7كه �ا 
يكو'  �إلb�H7؛  هذ�   ~ يز7�7  #هو 
عند� خو� #خشية �' يصيبه غضب 
�هللا تعا& �# يتعر¸ لسخطه بسبب 
 '� �7ئًما  ¦ا#_  فهو  لذ�  ما.  خطأ 
#يدعو  �ملستقيم   àلصر�� على   �يس
 ') 
ته. H #يسأله  7#ًما  تعا&  �هللا 
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١٢

 wهللا تعا& قد علمنا تلك �أل7عية �ل�

ته. H ³ب �' ندعو� ֲדا لكي نر�
�ألعر��   �Hسو تعا& ~  علمنا  فقد 
�َْنُفَسَنا  َظَلْمَنا  ﴿Hَبََّنا  �لدعا|:  هذ� 
لََنُكوَننَّ  َ#َتْرَحْمَنا  لََنا  َتْغِفْر  َلْم   'ْ)ِ#َ
(�ألعر��:٢٤)..  �ْلَخاِسِريَن﴾  ِمَن 
�هللا  �شى   aلذ�# �حلقيقي  فاملؤمن 
تعا& على �لد#�> #�افه #Hغم علمه 
يبقى  #�سعة؛  #جل  عز  
ته H بأ' 

ته H عن  يبعد�   '� خائًفا  �7ئًما 
كانت  فإ^�  �عماله.  من  عمٍل   a�
تنـز_  فسو�  هكذ�  �ملؤمن  حالة 
عليه �مطاH فضل �هللا تعا& �كثر من 

�آلخرين.
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  يقو_ 
ما معنا�: ”(' �إلنسا' بكل ظر#فه 
#سو�|  خفية،   <� كانت  ظاهر� 
علَمها �> � يعلمها.. �ب �' يبقى 
لذ�  �لد#�>.  على  لذنوبه  مستغفًر� 
 :"<7�" سيدنا  7عا|  ندعو   '� ينبغي 
﴿Hَبََّنا َظَلْمَنا �َْنُفَسَنا َ#ِ(ْ' َلْم َتْغِفْر لََنا 
�ْلَخاِسِريَن﴾.  ِمَن  لََنُكوَننَّ  َ#َتْرَحْمَنا 
(' هذ� �لدعا| قد سبق �' �ستجيب. 
(' �ملؤمن (^� كا' �ب �' يقلق من 
 '� �ب   Jخر� ناحية  فمن  ناحية؛ 
حيث  تعا&  �هللا  لر
ة  ^�كًر�  يبقى 

ته. H# Hضو�نه  لنيل  �لدعا|  علمنا 

فإ' �هللا تعا& قد طمأ' �ملؤمن حيث 
قا_ تعا&: ﴿َيا ِعَباaَ7ِ �لَِّذيَن َ�ْسَرُفو� 
َعَلى �َْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطو� ِمْن Hَْحَمِة �هللا 
ُهَو  (ِنَُّه  َجِميًعا  ُنوَ�  �لذُّ َيْغِفُر  �هللا   َّ')ِ
#قا_  (�لزمر:٥٤).  �لرَِّحيم﴾   Hُْلَغُفو�
�هللا   ¥ِ#ْHَ ِمْن  َتْيَئُسو�  ﴿َ#ال  تعا&: 
�ْلَقْوُ>  ِ(ال  �هللا   ¥ِ#ْHَ ِمْن  َيْيَئُس  ال  (ِنَُّه 

�ْلَكاِفُر#َ'﴾ (يوسف:٨٨). 
ال  �لسابق  �لشريف  �حلديث  فإ' 
يدفع (& �ليأ� #�لقنوà؛ (منا يشر¥ 
�لر
ة #�' هناb عند �هللا تعا& تسعة 
#�نكم  �لر
ة..  من  جزً|�  #تسعو' 
سو� تنالو' حًظا منها عندما تؤ#7' 

ما عليكم من �عما_.
 � �لنَِّبيِّ  َعِن   � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َ#َعْن 
ِمْنَها  َقَسَم  Hَْحَمٍة  ِماَئَة  هللا   َّ')ِ" َقاَ_: 
َفِبَها  �ْلَخالِئِق  َجِميِع  َبْيَن  Hَْحَمًة 
َ#ِبَها  َيَتَعاَطُفوَ'  َ#ِبَها  َيَتَر�َحُموَ' 
َر  َ#َ�خَّ َ�ْ#ال7َِها  َعَلى  �ْلَوْحُش  َتْعِطُف 
ِبَها  َيْرَحُم  Hَْحَمًة  َ#ِتْسعَني  ِتْسَعًة 
ِعَبا7َُ� َيْوَ> �ْلِقَياَمِة".(�بن ماجة-كتا� 

�لزهد)
تلك  ينا_  �ال  �إلنسا'  شقا#�  فمن 
�لر
ة.. لذ� �ب �' نسأ_ �هللا تعا& 
عن  منَّا   Hيصد #�ال  
ته.. H �7ئًما 
 &) بنا   a7يؤ قد  تصر�   a� عمٍد 


ة �هللا تعا&.H حلرما' من�

Ä كيف يرحم �هللا عبا�7.. �قد> لكم 
مثاال �خر ندbH منه كيف علمنا �لن¿ 

ة �هللا تعا& تسع كل شي|؛ H '� �
َفَعْن �َِبي َسِعيٍد �ْلُخْدaHِِّ � َعِن �لنَِّبيِّ 
� �َنَُّه ََ̂كَر Hَُجًال ِفيَمْن َسَلَف َ�ْ# ِفيَمْن 
َكاَ' َقْبَلُكْم َقاَ_ َكِلَمًة َيْعِني َ�ْعَطاُ� �هللا 
َقاَ_  �ْلَوَفاُ�  َحَضَرِ.  ا  َفَلمَّ َ#َ#َلًد�  َماًال 
لَِبِنيِه َ�aَّ َ�ٍ� ُكْنُت َلُكْم َقاُلو� َخْيَر َ�ٍ� 
 #ْ�َ #يقد>)  (يدخر  َيْبَتِئْر  َلْم  َفِإنَُّه  َقاَ_ 
َلْم َيْبَتِئْز (يدخر #يقد>) ِعْنَد �هللا َخْيًر� 
 � َ̂ ْبُه َفاْنُظُر#� ِ( َ#ِ(ْ' َيْقِدHِ �هللا َعَلْيِه ُيَعذِّ
َ̂� ِصْرُ. َفْحًما  ُمتُّ َفَأْحِرُقوِني َحتَّى ِ(
 �َ̂ َفِإ َ�ْإلِْسَكْنَدHِيَّة  َقاَ_   #ْ�َ َفاْسَحُقوِني 
Hُ#ِني ِفيَها  ْ̂ َكاَ' َيْوُ> Hِيٍح َعاِصٍف َفَأ
َفَقاَ_ َنِبيُّ �هللا � َفَأَخَذ َمَو�ِثيَقُهْم َعَلى 
Hَْ#ُ� ِفي َيْوٍ>  ْ̂ َِ̂لَك َ#Hَبِّي َفَفَعُلو� ُثمَّ َ�
 � َ̂ َفِإ َفَقاَ_ �هللا َعزَّ َ#َجلَّ ُكْن  َعاِصٍف 
ُهَو Hَُجٌل َقاِئٌم َقاَ_ �هللا َ�aْ َعْبِدa َما 
َحَمَلَك َعَلى َ�ْ' َفَعْلَت َما َفَعْلَت َقاَ_ 
َمَخاَفُتَك َ�ْ# َفَرOٌ ِمْنَك َقاَ_ َفَما َتالَفاُ� 
َ�ْ' Hَِحَمُه ِعْنَدَها". (�لبخاaH-كتا� 
 &) åاف�  كنت   �^)  a�  ..(Oلرقا�
 w
بر �جزيك  فأنا  �لدHجة؛  هذ� 


ك.H�# غفر لك�#
َسِعيٍد  �َِبي  َعْن  �خر  حديث   ~#
�ْلُخْدaHِِّ � َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ_: "َكاَ' 
ِتْسَعًة  َقَتَل  Hَُجٌل  ِ(ْسَر�ِئيَل  َبِني  ِفي 
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َ#ِتْسِعَني (ِْنَساًنا ُثمَّ َخَرÒَ َيْسَأُ_ َفَأَتى 
�Hَِهًبا َفَسَأَلُه َفَقاَ_ َلُه َهْل ِمْن َتْوَبٍة َقاَ_ 
ال َفَقَتَلُه َفَجَعَل َيْسَأُ_ َفَقاَ_ َلُه Hَُجٌل 
�ْئِت َقْرَيَة َكَذ� َ#َكَذ� َفَأHَ7َْكُه �ْلَمْوُ. 
ِفيِه  َفاْخَتَصَمْت  َنْحَوَها   �ِHِِبَصْد َفَناَ| 
�ْلَعَذ�ِ�  َ#َمالِئَكُة  �لرَّْحَمِة  َمالِئَكُة 
َتَقرَِّبي   'ْ�َ َهِذِ�  (َِلى  �هللا  َفَأْ#َحى 
 aَتَباَعِد  'ْ�َ َهِذِ�  (َِلى  �هللا  َ#َ�ْ#َحى 
َ#َقاَ_ ِقيُسو� َما َبْيَنُهَما َفُوِجَد (َِلى َهِذِ� 
-aHلبخا�) َلُه".  َفُغِفَر  ِبِشْبٍر  َ�ْقَرَ� 

كتا� �حا7يث �ألنبيا|)..#~ H#�ية 
 � ِّaHَِعْن �َِبي َسِعيٍد �ْلُخْد :Jخر�
ِمْن  َسِمْعُت  َما  ِ(ال  ُثُكْم  ُ�َحدِّ َقاَ_ ال 
َُ̂ناaَ َ#َ#َعاُ�  Hَُسوِ_ �هللا � َسِمَعْتُه ُ�
َ#ِتْسِعَني  ِتْسَعًة  َقَتَل  َعْبًد�   َّ'�َ" َقْلِبي: 
َنْفًسا ُثمَّ َعَرَضْت َلُه �لتَّْوَبُة َفَسَأَ_ َعْن 
Hَُجٍل  َعَلى  َفُد_َّ   ِ̧ Hَْْأل� َ�ْهِل  َ�ْعَلِم 
َقَتْلُت ِتْسَعًة َ#ِتْسِعَني  َفَأَتاُ� َفَقاَ_ (ِنِّي 
َقاَ_  َتْوَبـٍة؟   ِمْن  ِلي  َفَهْل  َنْفًسا 
َقاَ_  َنْفًسا؟  َ#ِتْسِعَني  ِتْسَعٍة  َقْتِل  َبْعَد 
ِبِه  َفَأْكَمَل  ِبِه  َفَقَتَلُه  َسْيَفُه  َفاْنَتَضى 
ِماَئًة ُثمَّ َعَرَضْت َلُه �لتَّْوَبُة َفَسَأَ_ َعْن 
Hَُجٍل  َعَلى  َفُد_َّ   ِ̧ Hَْْأل� َ�ْهِل  َ�ْعَلِم 
َفَأَتاُ� َفَقاَ_ (ِنِّي َقَتْلُت ِماَئَة َنْفٍس َفَهْل 
ِلي ِمْن َتْوَبٍة َفَقاَ_ َ#َمْن َيُحوُ_ َبْيَنَك 
َ#َبْيَن �لتَّْوَبِة �ْخُرÒْ ِمَن �ْلَقْرَيِة �ْلَخِبيَثِة 
اِلَحِة  �لصَّ �ْلَقْرَيِة  (َِلى  ِفيَها  �َْنَت  �لَِّتي 

َقْرَيِة َكَذ� َ#َكَذ� َفاْعُبْد Hَبََّك ِفيَها َقاَ_ 
َ̧ َلُه  اِلَحِة َفَعَر َفَخَرÒَ (َِلى �ْلَقْرَيِة �لصَّ
ِريِق َقاَ_ َفاْخَتَصَمْت ِفيِه  َ�َجُلُه ِفي �لطَّ
َمالِئَكُة �لرَّْحَمِة َ#َمالِئَكُة �ْلَعَذ�ِ� َقاَ_ 
َفَقاَ_ (ِْبِليُس �ََنا َ�ْ#َلى ِبِه (ِنَُّه َلْم َيْعِصِني 
َساَعًة َقطُّ َقاَ_ َفَقاَلْت َمالِئَكُة �لرَّْحَمِة 
(ِنَُّه َخَرÒَ َتاِئًبا .. َفَبَعَث �هللا َعزَّ َ#َجلَّ 
َفَقاَ_  (ِلَْيِه..  َفاْخَتَصُمو�  َمَلًكا  َلُه 
(ِلَْيِه  َ�ْقَرَ�  َكاَ'  �ْلَقْرَيَتْيِن   ُّa�َ �ْنُظُر#� 
َثَنا  َفَحدَّ َقَتا7َُ�  َقاَ_  ِبَأْهِلَها.  َفَأْلِحُقوُ� 
ا َعَرَ� �ْلَمْوَ. �ْحَتَفَز  �ْلَحَسُن َقاَ_ َلمَّ
ِبَنْفِسِه َفَقرََّ� �هللا َعزَّ َ#َجلَّ ِمْنُه �ْلَقْرَيَة 
�ْلَخِبيَثَة  �ْلَقْرَيَة  ِمْنُه  َ#َباَعَد  اِلَحَة  �لصَّ
اِلَحِة".  �لصَّ �ْلَقْرَيِة  ِبَأْهِل  َفَأْلَحُقوُ� 

(مسند �
د)
#لكن  تعا&..  �هللا  
ة H هي  فهذ� 
�لذين   '� �لبا_  عن  يغينب  �الَّ  �ب 
قد  بعنا7  �لذنو�  على  يصر#' 
جذ�  �جل  فمن  بعذ�ٍ�.  بشرهم 

ته؛ ال بد من H# &فضا_ �هللا تعا�
�لسفر ~ هذ� �لطريق #حث �خلطى 
يشعر   '� �ب  حيث  ^لك..  على 
�إلنسا' بالذنب (^� �قترفه.. #لتتوّلد 
عند� �لرغبة ~ طلب �ملغفر� من �هللا 
تعا&. عندئٍذ ميكن �' يرجو �إلنساُ' 

ة Hبه..كما جا| ~ قوله تعا&: H
َعَلى  َ�ْسَرُفو�  �لَِّذيَن   aَ7ِِعَبا ﴿َيا 

�هللا  Hَْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطو�  ال  �َْنُفِسِهْم 
ُهَو  (ِنَُّه  َجِميًعا  ُنوَ�  �لذُّ َيْغِفُر  �هللا   َّ')ِ

�ْلَغُفوHُ �لرَِّحيم﴾ (�لزمر:٥٤).
 aنظر#� كيف كا' �سلو� �لذ� Ä

ًة للعاملني � مع صحابته..H 'كا

(�H7كهم  تقوية  ¦ا#_  كا'  #كيف 
لصفة �هللا ”�لر
ن“..َفَعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� 
 Ä Hألنصا� قا_ كا' Hجل من   �
قا_  له  ص¿  #معه   � �هللا  Hسو_ 
له  فقا_  #ير
ه  (ليه  يضمه  فجعل 
Hسو_ �هللا �: "�تر
ه".  قا_ نعم 
يا Hسو_ �هللا قا_ �: "فاهللا �Hحم به 
�لر�
ني".(ِشعب  �Hحم  #هو  منك 
Hقم  �ملفر7  �أل�7  �إلميا'-�لبيهقي، 

�لبا� ١٧٥)
�حد  يشعر  ال  قد  �أليا>  هذ�  ففي 
مع  ح·  �ملعاملة   ~ �لقسو�  ֲדذ� 
�ألبنا|.. #لكن �لذين يعرفو' �حو�_ 
�ملجتمع �لعر¡ ~ ^�b �لوقت؛ فإoم 
يدHكو' كيف كا' �لعنا7 #�لقسو� 
~ طبائعهم. فقبل بعثة �لن¿ � كا' 
�لر
ة  ֲדذ�  يشعر  ما   �Hً7نا �لرجل 
ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َفَعْن  �طفاله..  ُيَقبُِّل   #�
� َقاَ_ 7ََخَل ُعَيْيَنُة ْبُن ِحْصٍن َعَلى 
 #ْ�َ َحَسًنا  ُيَقبُِّل  َفَر�ُ�   � �هللا  Hَُسوِ_ 
ُحَسْيًنا َفَقاَ_ َلُه ال ُتَقبِّْلُه َيا Hَُسوَ_ �هللا 
َ�َحًد�  َقبَّْلُت  َما  َعَشَرٌ�  ِلي  ُ#ِلَد  َلَقْد 
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١٤

ِمْنُهْم َفَقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا �: "ِ('َّ َمْن ال 
َيْرَحُم ال ُيْرَحُم".(مسند �
د)

Hَِضَي  َعاِئَشَة  َعْن   Jخر� H#�ية   ~#
�هللا َعْنَها َقاَلْت َقِدَ> َناٌ� ِمَن �ْألَْعَر�ِ� 
�َُتَقبُِّلوَ'  َفَقاُلو�   � �هللا  Hَُسوِ_  َعَلى 
َلِكنَّا  َفَقاُلو�  َنَعْم  َفَقاُلو�  ِصْبَياَنُكْم 
 :َ� �هللا  Hَُسوُ_  َفَقاَ_  ُنَقبُِّل  َما  َ#�هللا 
ِمْنُكُم  َنَزَ�  �هللا  َكاَ'   'ْ)ِ "َ#َ�ْمِلُك 

�لرَّْحَمَة".(مسلم-كتا� �لفضائل)
 Æِْلَعا� ْبِن  َعْمِر#  ْبِن  �هللا  َعْبِد  َ#َعْن 
 �َ �لنَِّبّي  َسِمَع  �َنَُّه  َعْنُهما  �هللا  Hَِضَي 
ُتْرَحُمو�  "�Hَْحُمو�  َيُقوُ_:  ِمْنَبِرِ�  َعَلى 
ِألَْقَماِ�  َ#ْيٌل  َلُكْم  �هللا  َيْغِفِر  َ#�ْغِفُر#� 
#ال  �لقو_  يسمعو'  (�لذين  �ْلَقْوِ_ 
�لَِّذيَن  لِْلُمِصرِّيَن  َ#ْيٌل  به)  يعملو' 
ُيِصرُّ#َ' َعَلى َما َفَعُلو� َ#ُهْم َيْعَلُموَ'". 
(مسند �
د بن حنبل، مسند �ملكثرين 

من �لصحابة)
Hسو_  ^كرها   wل� �لشقا#�  فهذ� 
لكم  ^كرִדا   '� سبق  #كما   � �هللا 
شر¥  ضو|  على  �لسابقة  �خلطبة   ~
�لكرمية:  لآلية   � �ملوعو7  �ملسيح 
Ĥٍََّ� َشرًّ� َيَرُ�﴾..  ﴿َ#َمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَ_ 
 ..Äإل� (منا هي بسبب �إلصر�H على 
من  ُيحر>  �إلنسا'  �عل  ما  #هذ� 


انية �هللا تعا&. H
 � �َِبيِه  َعْن  �هللا  عبد  بن  َجِريٍر  عن 

َيُقوُ_:   � �هللا  Hَُسوَ_  َسِمْعُت  َقاَ_ 
ال  َمْن  َيْرَحُم  ال  َ#َجلَّ  َعزَّ  �هللا   َّ')ِ"
 ،aHلبخا� �لنَّاَ�".(صحيح  َيْرَحُم 
كتا� �لتوحيد).. لذ� �ب �' تر�عو� 
صال.   a� بينكم..  فيما  �لعالقا. 
#صال.  �لصد�قة  #صال.  �لرحم 
هذ�   Oحقو تؤ�#7   '�#  Hجلو��
�لصال.. �ب �' يكو' ~ قلوبكم 

مشاعر �لر
ة.
�شر¥   '�  7ّ#�  Æخلصو� #ֲדذ� 
�تنا#_  عندما  ألن�  مسألًة  #�#ضح 
موضو� �لر
ة؛ فإ' �لذين يتعرضو' 
فإoم  �جلماعة  نظا>  ِقبل  من  للعقوبة 
عندما يسمعو' هذ� �ألحا7يث �لنبوية 
ملا^�  #يقولو'   َّÐ) يكتبو'  �لشريفة 
�ن ال ُنرحم Õسب هذ� �ألحا7يث؟ 
ينصح  كا'   � �لن¿   ') �م  فأقو_ 
بالر
ة  كله  #للمجتمع  عامة  بصفة 
فيما بني �لنا� #�يًضا فيما بني �خلليفة 
#�لنـا� #قا_: "تر�
ـو�"..#لكن 
ر#' على خطٍأ ما كما سبق  �لذين يصِّ
#بيَّنت؛ فإoم عندما يتعرضو' للعقوبة 
فال بد من �' يتحملو� تلك �لعقوبة.  
تأخر  عندما  �لغز#�.   Jحد)  ~
�لن¿  ند�|  تلبية  عن  �لصحابة  بعض 
عد>  Hغم   a�  - صحتهم  Hغم   �
 � �لن¿  عاقبهم  �م-؛   Hعذ #جو7 

معهم..  �إلجتماعية  �لعالقا.  بقطع 
 '� �A#�جهم  �مر  قد   � �نه  ح· 
ينقطعن عنهم. #من بني هؤال| �لثالثة 
هزيًال   Hصا# هرٌ>  شيٌخ   bهنا كا' 
#كا'  �لعقوبة  هذ�  بسبب  #ضعيًفا 
طو_  #يستغفر  يبكي  �لسرير   <Aيال
 � للن¿  A#جته  فحضر.  �ليو>.. 
#�ستأ^نته �' ִדيئ له �لطعا>.. فعندما 
#�نه  حاله  هذ�   '�  � �لن¿  عر� 
�لضعف #�نه  �لسرير من شد�   <Aيال
يبكي #يستغفر طو�_ �لوقت.. #ألنه 

ًة للعاملني.. لذ� فإنه � H 'كا �
َِ̂' �ا. #لكن �لن¿ � �بقى �لعقوبة  �
(& �' نز_ �لعفو عنهم من �هللا تعا&. 
عليهم  �ب  ُيعاقبو'  �لذين  فإ'  لذ� 
خطأهم؛  على  يصر#�  �الَّ  ير�عو�   '�
يتحملو�   '� فعليهم  �صر#�  فإ^� 
�لعقوبة #�ال يذكر#� هذ� �لر
ة ألoم 
بذلك يتكلمو' عن �حلقوO فقط #ال 
 bعليهم. فهنا wيذكر#' �لو�جبا. �ل
�حياًنا ¦د³ ¢الفا. لنظا> �جلماعة؛ 
لذ� ال بد لتد�bH مثل هذ� �خلرO من 
�لعقوبة ֲדد� �إلصال¥.. #�ب �' 

تفهمو� ^لك.
َعْن HْAَِبيٍّ َقا_ َسِمْعُت �ََنَس ْبَن َماِلٍك 
 � �لنَِّبيَّ  ُيِريُد  َشْيٌخ  َجاَ|  َيُقوُ_   �
َفَقاَ_  َلُه  ُعو�  ُيَوسِّ  'ْ�َ َعْنُه  �ْلَقْوُ>  َفَأْبَطَأ 
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َيْرَحْم  َلْم  َمْن  ِمنَّا  "لَْيَس   :� �لنَِّبيُّ 
-aَنا".(�لترمذ�َكِبَ َ#ُيَوقِّْر  َصِغَ�َنا 

نبهت  لقد  #�لِصلة)..  �لِبر  كتا� 
الحظت  حيث  قبل..  من  هذ�   &)
كانو�  �ملسنني   '� �ملجالس  �حد   ~
على  جالسني   Hلصغا�# #�قفني 
�ملقاعد. فهذ� �لنصح �لنبوa �ب �' 
 �Hًصغا#  �Hًكبا �أل
ديو'  (ليه  ينتبه 
Hجاًال #نساً|..�ب �' ُيرJ ~ 3يع 
�أل
ديني هذ� �ُخلُلق.. #عندئٍذ سو� 
ننا_ حًظا من 7عو�. �لن¿ �.. حيث 
قا_ �: "لَْيَس ِمنَّا"؛ فالذa ليس منه 
� كيف ميكن �' ير³ 7عو�ته. لذ� 
ينبغي �' نعمل #نستجيب لكل �#�مر� 
� #نصائحه لنر³ 7عو�ته #نستفيد 
منها �ألمر �لذa �لق ~ �ملجتمع جو 

�ملحبة #�ملو�7.
 Hٍِحَما ْبِن   ِ̧ ِعَيا َعْن  H#�ية   ~  Ä
َيْوٍ>   .َ�َ̂ َخَطَب   � �لنَِّبيَّ   َّ'�َ  �
َفَقاَ_ ِفي ُخْطَبِتِه: "ِ('َّ Hَبِّي َعزَّ َ#َجلَّ 
ا  ِممَّ َجِهْلُتْم  َما  ُ�َعلَِّمُكْم   'ْ�َ َ�َمَرِني 
َعلََّمِني ِفي َيْوِمي َهَذ� ُكلُّ َماٍ_ َنَحْلُتُه 
 a7ِِعَبا َخَلْقُت  َ#(ِنِّي  َحالٌ_   a7ِِعَبا
َياِطُني  �لشَّ �ََتْتُهُم  َ#(ِنَُّهْم  ُكلَُّهْم  ُحَنَفاَ| 
َعَلْيِهْم  َ#َحرََّمْت  7ِيِنِهْم  َعْن  َفَأَضلَّْتُهْم 
ُيْشِرُكو�   'ْ�َ َ#َ�َمَرْتُهْم  َ�ْحَلْلُت َلُهْم  َما 
ِبي َما َلْم �َُنزِّْ_ ِبِه ُسْلَطاًنا ُثمَّ ِ('َّ �هللا َعزَّ 

َفَمَقَتُهْم   ِ̧ Hَْْأل� َ�ْهِل  (َِلى  َنَظَر  َ#َجلَّ 
َ�ْهِل  ِمْن  َبَقاَيا  ِ(ال  َ#َعَرِبيَُّهْم  َعَجِميَُّهْم 
ِألَْبَتِلَيَك  َبَعْثُتَك  (ِنََّما  َ#َقاَ_  �ْلِكَتاِ� 
ال  ِكَتاًبا  َعَلْيَك  َ#�َْنَزْلُت  ِبَك  َ#�َْبَتِلَي 
ُثمَّ  َ#َيْقَظاًنا  َناِئًما   �ُuَُتْقَر �ْلَماُ|  َيْغِسُلُه 
 Oََِّحر�ُ  'ْ�َ َ�َمَرِني  َ#َجلَّ  َعزَّ  �هللا   َّ')ِ
َْ̂' َيْثَلُغو� Hَْ�ِسي  )ِ ِّ�Hَ ُقَرْيًشا َفُقْلُت َيا
َفَقاَ_ �ْسَتْخِرْجُهْم َكَما  َفَيَدُعوُ� ُخْبَزً� 
َ#�َْنِفْق   bَُنْغِز َفاْغُزُهْم   bَْسَتْخَرُجو�
ُجْنًد�  َ#�ْبَعْث  َعَلْيَك  َفَسُنْنِفَق  َعَلْيِهْم 
َنْبَعْث َخْمَسًة ِمْثَلُه َ#َقاِتْل ِبَمْن َ�َطاَعَك 
 #ُ̂ َثالَثٌة:  �ْلَجنَِّة  َ#َ�ْهُل   bََعَصا َمْن 
ُمَوفٌَّق،   Oٌ ُمَتَصدِّ ُمْقِسٌط،  ُسْلَطاٍ' 
 âِ ِلُكلِّ  �ْلَقْلِب  Hَِقيُق  Hَِحيٌم  َ#Hَُجٌل 
َعِفيٌف   �َفِقٌ َ#Hَُجٌل  َ#ُمْسِلٍم،  ُقْرَبى 
ِعيُف  Oٌ َ#َ�ْهُل �لنَّاHِ َخْمَسٌة �لضَّ ُمَتَصدِّ
َتَبًعا  َلُه �لَِّذيَن ُهْم ِفيُكْم  �لَِّذa ال Aَْبَر 
َ�ْهًال  َيْبَتُغوَ'  ال  َيْحَيى  َشكَّ  ُتَبَعاَ|   #ْ�َ
َ#ال َماًال َ#�ْلَخاِئُن �لَِّذa ال َيْخَفى َعَلْيِه 
ال  َ#Hَُجٌل  َخاَنُه  ِ(ال   َّO7َ  'ْ)ِ#َ َطَمٌع 

ُيْصِبُح َ#ال ُيْمِسي ِ(ال َ#ُهَو ُيَخا7ُِعَك 
�ْلُبْخَل  ََ̂كَر  #َ َ#َماِلَك.  َ�ْهِلَك  َعْن 
�ْلَفاِحَش".(مسند   �ْنِظَ َ#�ْلَكِذَ� َ#�لشِّ


د)�
َقاَ_  َقاَ_   �  �َبِشٍ ْبِن  �لنُّْعَماِ'  َ#َعْن 
�لنَِّبيُّ � َعَلى �ْلِمْنَبِر: "َمْن َلْم َيْشُكِر 
�ْلَقِليَل َلْم َيْشُكِر �ْلَكِثَ� َ#َمْن َلْم َيْشُكِر 
³ُ ِبِنْعَمِة �هللا  �لنَّاَ� َلْم َيْشُكِر �هللا �لتََّحدُّ
ُشْكٌر َ#َتْرُكَها ُكْفٌر َ#�ْلَجَماَعُة Hَْحَمٌة 
َ#�ْلُفْرَقُة َعَذ�ٌ�".(مسند �
د).. فمن 
 '� �ب   wل� علينا  تعا&  �هللا  نعمة 
3اعة  من  جعلنا  �نه  عليها  نشكر� 
�لزمن  هذ�   ~  � �ملوعو7  �ملسيح 
للشكر على  �هللا. #(سد�ً|  
ة H فنلنا
نعمة �هللا علينا هذ� �ب �' نؤa7 ما 
لإلنسانية  �لر
ة  عو�طف  منا  تتطلبه 
#هو �' نوصل 7عو� �ملسيح �ملوعو7 
��ا|  كل   ~  ��لنا 3يع   &)  �
�م  ندعو   '� �ب  كذلك  �لعا�. 
 àيًضا �' يهديهم �هللا تعا& (& �لصر��

أوامره  لكل  ونستجيب  نعمل  أن  ينبغي  لذا 
منها  ونستفيد  دعواته  لنرث  ونصائحه   �
واملودة. احملبة  جو  اجملتمع   � kلق  الذي  األمر 
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#�لثبا.  �حلق  معرفة   &)# �ملستقيم 
عليه.

فيما  �ملؤمنني  Õب  يتعلق  فيما  �ما 
 '� �ب   wل�  ��ملعاي #تلك  بينهم 
كا'  #ما^�  �ملؤمنو'  عليها  يكو' 
�لن¿ � يتوقع منَّا.. يبد# ^لك من 
 �حديث �لن¿ � َعْن �لنُّْعَماِ' ْبِن َبِشٍ
 Jُسوُ_ �هللا �: "َتَرHَ َقاَ_  َقاَ_   �
َ#َتَو�7ِِّهْم  َتَر�ُحِمِهْم  ِفي  �ْلُمْؤِمِنَني 
َ̂� �ْشَتَكى  َ#َتَعاُطِفِهْم َكَمَثِل �ْلَجَسِد ِ(
َهِر  ُعْضو َتَد�َعى َلُه َساِئُر َجَسِدِ� ِبالسَّ
(�لبخاaH-كتا�  َ#�ْلُحمَّى". 
�أل�7).. هذ� ما �ب �' يكو' عليه 
�ملؤمنو' فيما بينهم.. #بدًال من (يذ�| 
مبصاعبهم   Hلشعو� #عد>  �آلخرين 
 ��إلحسا ينبغي  #مشاكلهم؛ 
مبشاكل #مصاعب �آلخرين #�لدعا| 
�إلسالمي  �ملجتمع  هو  #هذ�  �م. 
 � �هللا  Hَُسوُ_  سيدنا  علمنا   aلذ�
#نصحنا �' ننفذ� ~ �نفسنا بناً| على 


ة �هللا تعا&.H
تبني   wل� �ألحا7يث  بعض   bهنا  Ä
 � �لن¿  
ة H كانت  كيف  لنا 
�مامة   ç� َفَعْن  �يًضا..  باحليو�نا. 
�لباهلي � َقاَ_ َقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا �: 

ه �هللا يو> H حم #لو  ^بيحةH من"
 ..(aHملفر7-�لبخا� �لقيامة".(�أل�7 

�يًضا  بالذبيحة  �لر
ة  مقتضى  فمن 
ُتذبح   '�# حا7ًّ�  �لسكني  يكو'   '�

.J^لذبيحة بسرعة ح· ال تتأ�
َ#َعْن ُمَعاِ#َيَة ْبِن ُقرََّ� َعْن �َِبيِه َ�'َّ Hَُجًال 
اَ�  �لشَّ َبُح  ْ̂ أل (ِنِّي  �هللا  Hَُسوَ_  َيا  َقاَ_ 
ألHَْحُم  (ِنِّي  َقاَ_   #ْ�َ َ�Hَْحُمَها  َ#�ََنا 
اُ�  َبَحَها َفَقاَ_ �: "َ#�لشَّ ْ̂ اَ� َ�ْ' َ� �لشَّ
�هللا".(مسند  Hَِحَمَك  Hَِحْمَتَها   'ْ)ِ


د)�
َعْن  �هللا  َعْبِد  ْبِن  �لرَّْحَمِن  َعْبِد  َ#َعْن 
َمْنِزًال   � �هللا  Hَُسوُ_  َنَزَ_  َقاَ_  �َِبيِه 
(موضع  َغْيَضٍة  (َِلى  (ِْنَساٌ'  َفاْنَطَلَق 
يكثر فيه �لشجر) َفَأْخَرÒَ ِمْنَها َبْيَض 
 (Hكالعصفو  �صغ (طائر  ُحَمَرٍ� 
 �ِ�ْHَ َعَلى  َتِر�ُّ  �ْلُحَمَرُ�  َفَجاَ|ِ. 
َ�ْصَحاِبِه   �ِ#|ُHُ#َ  � �هللا  Hَُسوِ_ 
َفَقاَ_: "�َيُُّكْم َفَجَع َهِذِ�" َفَقاَ_ Hَُجٌل 
َلَها  (�خذ.)  َ�َصْبُت  �ََنا  �ْلَقْوِ>  ِمَن 
 �َُّ7Hُ"  :� �هللا  Hَُسوُ_  َقاَ_  َبْيًضا 

Hَْحَمًة َلَها".(مسند �
د)
كذلك هناH b#�ية مفا7ها �' �لن¿ � 
عر� �' هناb ناقة ¦ملها صاحبها 
فمنع صاحبها عن  طاقتها  من  �كثر 

^لك #نصحه �' يرفق ֲדا.
 ��لنا بعض  كا'   � �لن¿  Aمن   ~
يأتونه #بد#' �' ير�عو� مكانته من 
فكانو�  للعاملني  
ًة H #كونه  �لر
ة 

 '� �ألحيا'  بعض   ~ منه  يطلبو' 
يدعو على شخٍص معٍني �# قبيلة ما. 
#�لن¿ � كا' ال يع� �هتماًما ملثل 
هذ� �لطلب فحسب؛ بل كا' ينصح 
صاحب مثل هذ� �لطلب بكل حكمة 
�7ئًما..#كا'   �للخ #يوجهه  #تو77 
بالدعا|  �لطلب  كا'  ملن  يدعو   �
ِميَناَ| َمْوَلى َعْبِد �لرَّْحَمِن  َفَعْن  عليه. 
ْبِن َعْوٍ� َقا_ َسِمْعُت �ََبا ُهَرْيَرَ� � 
َيُقوُ_ ُكنَّا ِعْنَد �لنَِّبيِّ � َفَجاَ| Hَُجٌل 
َ�ْحِسُبُه ِمْن َقْيٍس َفَقاَ_ َيا Hَُسوَ_ �هللا 
َ̧ َعْنُه ُثمَّ َجاَ|ُ� ِمَن  �ْلَعْن ِحْمَيًر� َفَأْعَر
َ̧ َعْنُه ُثمَّ  قِّ (�جلهة) �ْآلَخِر َفَأْعَر �لشِّ
َعْنُه   َ̧ َفَأْعَر �ْآلَخِر  قِّ  �لشِّ ِمَن  َجاَ|ُ� 
 َ̧ َفَأْعَر �ْآلَخِر  قِّ  �لشِّ ِمَن  َجاَ|ُ�  ُثمَّ 
َعْنُه َفَقاَ_ �لنَِّبيُّ �: "Hَِحَم �هللا ِحْمَيًر� 
َ#ُهْم  َطَعاٌ>  َ#�َْيِديِهْم  َسالٌ>  َ�ْفَو�ُهُهْم 
َ#ِ(ميَاٍ'".(�لترمذa-كتا�  َ�ْمٍن  َ�ْهُل 

�ملناقب)
#موعظة  حكمة   aبأ فانظر#� 
 � �هللا  Hسو_  سيدنا  �صلح  حسنة 
يطلب  (ليه  �لقا7>  �لشخص  هذ� 
�لدعا| على قبيلة ما..#كيف نصحه 
##جهه للدعا| �م بدًال من �' يدعو 
عليهم أل' هذ� هي �حلسنة.. #هذ� 
هي �ملعاملة �لw �ب �' تكو' من 
�حلب  تز�يد   &)  a7تؤ  wل�# �ملؤمنني 
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بينهم.. فيما  �ملحبة  �#�صر   aتقّو#
 ~ �ملحبة  �إلنسا'  ينشر  #بذلك 

�آلخرين.
هناb 7عا| علمنا (يا� سيدنا Hسو_ �هللا 
� للفوA برضا �هللا تعا&.. َفَعْن َعْبِد 
�هللا ْبِن َمْسُعوHَ َّ'�َ � 7ٍُسوَ_ �هللا � 
َمَو�ِ.  �لسَّ َفاِطَر  �للهمَّ  َقاَ_  "َمْن  َقاَ_: 
(ِنِّي  َها7َِ�  َ#�لشَّ �ْلَغْيِب  َعاِلَم   ِ̧ Hَْْأل�#َ
ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  َهِذِ�  ِفي  (ِلَْيَك  َ�ْعَهُد 
 bَْحَد#َ �َْنَت  ِ(ال  (َِلَه  َ�ْ' ال  َ�ْشَهُد  �َنِّي 
 bََعْبُد ًد�  ُمَحمَّ  َّ'�َ#َ َلَك  َشِريَك  ال 
َ#Hَُسوُلَك َفِإنََّك ِ(ْ' َتِكْلِني (َِلى َنْفِسي 
�ْلَخْيِر  ِمَن  َ#ُتَباِعْدِني  رِّ  ِمَن �لشَّ ُتَقرِّْبِني 
ِلي  َفاْجَعْل  ِبَرْحَمِتَك  ِ(ال  �َِثُق  َ#(ِنِّي ال 
ِعْنَدbَ َعْهًد� ُتَوفِّيِنيِه َيْوَ> �ْلِقَياَمِة (ِنََّك ال 
ِلَمالِئَكِتِه  �هللا  َقاَ_  ِ(ال  �ْلِميَعا7َ  ُتْخِلُف 
(َِليَّ  َعِهَد  َقْد   aَعْبِد  َّ')ِ �ْلِقَياَمِة  َيْوَ> 
َعْهًد� َفَأْ#ُفوُ� (ِيَّاُ� َفُيْدِخُلُه �هللا �ْلَجنََّة". 

(مسند �
د)
 &) يوجهنا  �لعهد   #� �لدعا|  هذ�   ')
ضر#�H �' �اسب �نفسنا �يًضا. فإ^� 
عفو�  تعا&  �هللا  يسأ_  �إلنسا'  كا' 
 '� من  له  بد  فال  #فضله؛  
ته H#
يتوجه (& �ألعما_ �لصاحلة �لw جتلب 
مرضا� �هللا تعا&.. Hغم �نه مما ال شك 
بعض  �ألحيا'  بعض  تبقى ~  �نه  فيه 
�لعيو� #�لنقائص ~ �عما_ �لعبد. �ما 

(^� كا' �إلنسا' من ناحية يسأ_ �هللا 
 Jته #من ناحية �خر
H# تعا& فضله
�لظلم #ال يكف عنه؛ فال  يصرَّ على 
ُتستجا� 7عو�.  مثل هذ� �لشخص 

ته. فإ^� H# &ال ينا_ فضل �هللا تعا#

ته #فضله H 7عومت �هللا تعا& #طلبتم
�لصاحلة  لألعما_  توفقو'  فسو� 

�يًضا.
�هللا  Hسو_  لسيدنا  �خر  7عاٌ|   bهنا#
�.. َعْن َخاِلِد ْبِن �َِبي ِعْمَر�َ' َ�'َّ �ْبَن 
َكاَ'  َقلََّما  َقاَ_  ُعَمَر Hضي �هللا عنهما 
Hَُسوُ_ �هللا � َيُقوُ> ِمْن َمْجِلٍس َحتَّى 
ِألَْصَحاِبِه:  َعَو�ِ.  �لدَّ ِبَهُؤالِ|  َيْدُعَو 
"�للهمَّ �ْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُ_ 
َما  َطاَعِتَك  َ#ِمْن  َمَعاِصيَك  َ#َبْيَن  َبْيَنَنا 
ِ َما ُتَهوُِّ' ِبِه  ُتَبلُِّغَنا ِبِه َجنََّتَك َ#ِمَن �ْلَيِقني
ْنَيا َ#َمتِّْعَنا ِبَأْسَماِعَنا  َعَلْيَنا ُمِصيَباِ. �لدُّ
َ#�ْجَعْلُه  َ�ْحَيْيَتَنا  َما  ِتَنا  َ#ُقوَّ َ#�َْبَصاHَِنا 
َمْن  َعَلى  َثْأHََنا  َ#�ْجَعْل  ِمنَّا   ³َHِْلَو��
َ#ال  َعا�7ََنا  َمْن  َعَلى  َ#�ْنُصْرَنا  َظَلَمَنا 
َتْجَعِل  َ#ال  7ِيِنَنا  ِفي  ُمِصيَبَتَنا  َتْجَعْل 

ِعْلِمَنا  َمْبَلَغ  َ#ال  َنا  َهمِّ َ�ْكَبَر  ْنَيا  �لدُّ
َيْرَحُمَنا".  ال  َمْن  َعَلْيَنا  ُتَسلِّْط  َ#ال 

(�لترمذa-كتا� �لدعو�.)
به  يدعو   '� �ب  �لدعا|  هذ�   ')
�لذين  هؤال|  #خاصة   ��كثً �إلخو� 
ظاملو'  حكاٌ>  ¦كمها  بال7   ~ هم 
#يصبو' �ملصاعب #�ملشاكل #�ملظا� 
�أل
ديني.  على  #�الضطها�7. 
هذ�  من  ينجيهم   '� تعا&  �هللا  ندعو 
يستطيع  ح·  #�الضطها�7.  �ملظا� 
مقيمني  Õرية  يعيشو�   '� �أل
ديو' 

شعائر �هللا تعا&.
 wآل' �قد> لكم بعض �ألحد�³ �ل�#
حدثت ~ حيا� سيدنا Hسو_ �هللا � 
ْبِن  �َُبيِّ  َعْن  �لر
ا'..  صفة  تذكر 
َعَلى  َجِريًّا  َكاَ'  ُهَرْيَرَ�  �ََبا   َّ'�َ َكْعٍب 
َ�ْ' َيْسَأَ_ Hَُسوَ_ �هللا � َعْن َ�ْشَياَ| ال 
َيْسَأُلُه َعْنَها َغْيُرُ� َفَقاَ_ َيا Hَُسوَ_ �هللا َما 
 Jَفاْسَتَو �ِ َ�#َُّ_ َما Hَ�َْيَت ِفي َ�ْمِر �لنُُّبوَّ
"َلَقْد  َ#َقاَ_:  َجاِلًسا   � �هللا  Hَُسوُ_ 
َسَأْلَت �ََبا ُهَرْيَرَ� (ِنِّي َلِفي َصْحَر�َ| �ْبُن 

 lفبعد مشاهدة هذا الكشف � صغره �؛ فإن اهللا تعا
 qة الBقد مأل قلبه الطاهر � بعواطف احلب والر
ما زالت تتقوى إl أن بلغت ذروتها عند تلقيه النبوة.
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 Oََفْو ِبَكالٍ>   �َ̂ )ِ#َ َ#َ�ْشُهٍر  ِسِنَني  َعْشِر 
َ�ُهَو  ِلَرُجٍل  َيُقوُ_  Hَُجٌل   �َ̂ )ِ#َ Hَْ�ِسي 
َلْم  ِبُوُجوٍ�  َفاْسَتْقَبالِني  َنَعْم  َقاَ_  ُهَو 
َ�Hََها ِلَخْلٍق َقطُّ َ#َ�Hَْ#�ٍ¥ َلْم َ�ِجْدَها ِمْن 
َ�َحٍد  َعَلى  َ�Hََها  َلْم  َ#ِثَياٍ�  َقطُّ  َخْلٍق 
َقطُّ َفَأْقَبال (َِليَّ َيْمِشَياِ' َحتَّى َ�َخَذ ُكلُّ 
َ#�ِحٍد ِمْنُهَما ِبَعُضِدa ال َ�ِجُد ِألََحِدِهَما 
َ�ْضِجْعُه  ِلَصاِحِبِه  َ�َحُدُهَما  َفَقاَ_  ا  َمسًّ

َ#ال  َقْصٍر  ُفْسَتا'  َفَأْضَجَعاِني 
َهْصٍر َ#َقاَ_ َ�َحُدُهَما ِلَصاِحِبِه 
َ�َحُدُهَما   Jَفَهَو  �ُHََصْد �ْفِلْق 
 JHَ�َ َفَفَلَقَها ِفيَما aHَِِلى َصْد)
ُفْسَتا' 7ٍَ> َ#ال َ#َجٍع َفَقاَ_ َلُه 
 Òَْلِغلَّ َ#�ْلَحَسَد َفَأْخَر� Òِْخِر�َ
َنَبَذَها  ُثمَّ  �ْلَعَلَقِة  َكَهْيَئِة  َشْيًئا 

َفَطَرَحَها َفَقاَ_ َلُه َ�7ِْخِل �لرَّْ�َفَة َ#�لرَّْحَمَة 
َة ُثمَّ  َ̂� ِمْثُل �لَِّذa َ�ْخَرÒَ ُيْشِبُه �ْلِفضَّ َفِإ
َهزَّ (ِْبَهاَ> Hِْجِلَي �ْلُيْمَنى َفَقاَ_ �ْغُد َ#�ْسَلْم 
 ِ�ِغ �لصَّ َعَلى  Hِقًَّة  َ�ْغُد#  ِبَها  َفَرَجْعُت 
َ#Hَْحَمًة لِْلَكِبِ�". (مسند �
د).. فبعد 
مشاهد� هذ� �لكشف ~ صغر� �؛ 
فإ' �هللا تعا& قد مأل قلبه �لطاهر � 
بعو�طف �حلب #�لر
ة �لw ما �Aلت 
تتقوJ (& �' بلغت ^H#ִדا عند تلقيه 

�لنبو�.
َ#َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاَ_ َما Hَ�َْيُت 
َ�َحًد� َكاَ' َ�Hَْحَم ِباْلِعَياِ_ ِمْن Hَُسوِ_ �هللا 

� َقاَ_ َكاَ' (ِْبَر�ِهيُم ُمْسَتْرِضًعا َلُه ِفي 
َعَو�ِلي �ْلَمِديَنِة َفَكاَ' َيْنَطِلُق َ#َنْحُن َمَعُه 
َخُن َ#َكاَ' ِظْئُرُ�  َفَيْدُخُل �ْلَبْيَت َ#(ِنَُّه لَُيدَّ
َقْيًنا َفَيْأُخُذُ� َفُيَقبُِّلُه ُثمَّ َيْرِجُع َقاَ_ َعْمٌر# 
ا ُتُوفَِّي (ِْبَر�ِهيُم َقاَ_ Hَُسوُ_ �هللا �:  َفَلمَّ
 aِِْبَر�ِهيَم �ْبِني َ#(ِنَُّه َماَ. ِفي �لثَّْد) َّ')ِ"
ِفي  Hََضاَعُه  ُتَكمِّالِ'  َلِظْئَرْيِن  َلُه   َّ')ِ#َ

�ْلَجنَِّة". (مسلم-كتا� �لفضائل)

َ#َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ_ ِقيَل َيا Hَُسوَ_ 
َ َقاَ_ �: "(ِنِّي  �هللا �7ُْ� َعَلى �ْلُمْشِرِكني
Hَْحَمًة".  ُبِعْثُت  َ#(ِنََّما  َلعَّاًنا  �ُْبَعْث  َلْم 

(مسلم-كتا� �لِبر #�لِصلة)
�أليا>  هذ�  �ملسلمة  �ألمة  عملت   �^)
للعاملني  �ملهد��  للر
ة  �ألسو�  ֲדذ� 
#�الضطها7؛  �لظلم  من  #بدًال  �؛ 
 �^) �لد�خلية..  �حلر#�  من  #بدًال 
تعامل �فر�7 �ألمة �إلسالمية فيما بينهم 
هو  فهذ�  #�ملو�سا�  #�لشفقة  بالر
ة 

طريق �لنجا�.
ُطَفْيُل  َقِدَ>  َقاَ_   � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َعْن 

َعَلى  َ#َ�ْصَحاُبُه  ْ#ِسيُّ  �لدَّ َعْمٍر#  �ْبُن 
�لنَِّبيِّ � َفَقاُلو� َيا Hَُسوَ_ �هللا ِ('َّ 7َْ#ًسا 
َفِقيَل  َعَلْيَها  �هللا  َفا7ُْ�  َ#�ََبْت  َعَصْت 
�ْهِد  "�للهمَّ   :� َقاَ_   �ٌ#ْ7َ َهَلَكْت 
ِبِهْم".(�لبخاaH-كتا�   .ِ�ْ#َ 7َْ#ًسا 
كانت  #هكذ�   ..(�#�لس �جلها7 

عاطفة �لر
ة عند �لن¿ �.
 ٌّa7َِعْن �ََنٍس � َقاَ_ َكاَ' ُغالٌ> َيُهو#َ
َفَأَتاُ�   َ̧ َفَمِر  � �لنَِّبيَّ  َيْخُدُ> 
�لنَِّبيُّ � َيُعو7ُُ� َفَقَعَد ِعْنَد Hَْ�ِسِه 
(َِلى  َفَنَظَر  "َ�ْسِلْم".  َلهُ:  َفَقاَ_ 
َ�ِطْع  َلُه  َفَقاَ_  ِعْنَدُ�  َ#ُهَو  �َِبيِه 
 Òََفَخَر َفَأْسَلَم   � �ْلَقاِسِم  �ََبا 
"�ْلَحْمُد  َيُقوُ_:  َ#ُهَو   � �لنَِّبيُّ 
 ."Hِلنَّا� ِمَن  �َْنَقَذُ�   aلَِّذ� هللا 
فالن¿  �جلنائز)..  (�لبخاaH-كتا� 
�لر
ة؛ �  � لكونه  مليًئا بعو�طف 
يتحمل �' ^لك �لشخص �لذa كا' 
تعا&.  �هللا  بعذ��  ُيعَذ�   '� �دمه 
فكا' � يعامله معاملة حسنة #يدعو� 
(& �إلسال> #لكنه عندما �#شك على 
�ملو.؛ 7عا� �لن¿ � لإلسال> خالصًة 
ليحسن عاقبته.. فأسلم. #عندئٍذ فر¥ 

�لن¿ � لنجا� هذ� �لشا�.    
يقولو'  �آل'  لإلسال>  �ملعاHضني   ')
�لسيف.  Õد  �نتشر  قد  �إلسال>   '�
(' ما يقولونه هو من �جل �العتر�¸ 

اًنا  �ْ أُْبَعْث َلعََّ ِّ�"ِإ
ًة" ا ُبِعْثُت َرْ$َ َ َوِإمنَّ
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من   � جدًّ  �#�لكث  ��لكث  bفقط..فهنا
شائبة   a� يشوֲדا  ال   wل� �ألحد�³ 
حياته   ~ �إلكر��   #� �لقسو�  من 
�لذين   ��لنا 3يع   ')#  .� �لطاهر� 
بسبب  (ليه  �نضمو�  قد  �إلسال>  َقبلو� 
 �^) #لكن  � #شفـقته.  �لن¿  
ة H
#قـست  �ملعاHضني  عيو'  عمـيت 
 aلذ� قلوبـهم #ُ�غلقت عقو�م فما 
سـو� يقـولونه عندئٍذ غ� ^لك. 
جتا�   � �لن¿  �سو�   &) لننظر   Ä
Hضي  Aَْيٍد  ْبِن  ُ�َساَمَة  َفَعْن   ..Hلصغا�
 � �هللا  َنِبيُّ  َكاَ'  َقاَ_  عنهما  �هللا 
َ#ُيْقِعُد  َفِخِذِ�  َعَلى  َفُيْقِعُدِني  َيْأُخُذِني 
 Jْألُْخَر� َفِخِذِ�  َعَلى  َعِليٍّ  ْبَن  �ْلَحَسَن 
َنا ُثمَّ َيُقوُ_: "�للهمَّ �Hَْحْمُهَما  ُثمَّ َيُضمُّ

َفِإنِّي َ�Hَْحُمُهَما".(مسند �
د)..
خال�ا  من   wل�  Ò^لنما� بعض  هذ� 
�هللا  معرفة   &)  ��لنا  � �لن¿  ه  #جَّ
يتعامل   '� �ب  ”�لر
ن“..#كيف 
�لنا� فيما بينهم بالر
ة #�لشفقة. (' 
ُمُثًال عليا  بأسوته  � قد ضر�  �لن¿ 
�7. (& (عطا| �لفهم #�ملعرفة �حلقيقية 
#أل'  تعا&.  �هللا  معرفة   &) �هللا  لعبا7 

ًة للعاملني؛ فإ' H سلهH� هللا تعا& قد�
�لو�جب  هذ�  حق   Jَّ7� قد   � �لن¿ 
�حلسنة  #�سوته  تعاليمه  خال_  من 
ֲדذ�  يتعلق   فيما  ليس  #هذ�  �يًضا.. 

�لصفة فحسب؛ بل ~ 3يع �لصفا. 
�ألخرJ �يًضا قد بلغت �سو� �لن¿ � 
 � كا'  �خر  جانب  من   Ä ^H#ִדا. 
Õيث   �كب حدٍّ   &) تعا&  �هللا  �شى 
�لنَِّبيَّ   َّ'�َ ُهَرْيَرَ� �  �َِبي  َعْن   7H# قد
َعَمُلُه  ُيْدِخُلُه  َ�َحٍد  ِمْن  "َما  َقاَ_:   �
�هللا  Hَُسوَ_  َيا  �َْنَت  َ#ال  َفِقيَل  �ْلَجنََّة". 
َدِني Hَبِّي  َقاَ_ �: "َ#ال �ََنا ِ(ال َ�ْ' َيَتَغمَّ
�جلنة  صفة  (مسلم-كتا�  ِبَرْحَمٍة". 

(Hلقيامة #�لنا�#
 aلك �إلنسا' �لعظيم �لذ فانظر#� (&̂ 
كانت كل حلظة من حياته تنقضي ~ 
(ليه  #�لوصو_  تعا&  �هللا  من  �لتقر� 
قد  تعا&  �هللا   '� ح·  Hضا�..  #نيل 
�علن ~ �لقر�' �لكرمي بلسا' Hسو_ 
َ#ُنُسِكي  َصالِتي   َّ')ِ ﴿ُقْل   :� �هللا 
�ْلَعاَلِمَني﴾   ِّ�Hَ هللا  َ#َمَماِتي   aََمْحَيا#َ
كل   '�  a� �ألنعا>:١٦٣)..   �Hسو)
تعا&.  حلظة من حياé هي #قٌف هللا 

وإن zيع الناس الذين َقبلوا اإلسالم قد انضموا 
إذا  ولكن  وشفقته.   � الن|  رBة  بسبب  إليه 
املعارضني وقست قلوبهم وأُغلقت  عميت عيون 
عقو�م فما الذي سوف يقولونه عندئٍذ غ_ ذلك. 

لك يقو_ �لن¿ �: "َ#ال  #بالرغم من̂ 
ِبَرْحَمٍة"..  Hَبِّي  َدِني  َيَتَغمَّ  'ْ�َ ِ(ال  �ََنا 
#عبا�7ته  صلو�ته   '� مع   � فإنه 
#3يع �عماله �حلسنة قد بلغت �على 
�لدHجا. Õيث � #لن يستطيع �حد 
 '� #مع  �ملكانة..  تلك   &) يصل   '�
�#صل  قد  بأنه  له  قد شهد  تعا&  �هللا 
^لك  #Hغم  ^H#ִדا..   &) �حلسنا. 
َدِني  َيَتَغمَّ  'ْ�َ ِ(ال  �ََنا  "َ#ال   :� يقو_ 

Hَبِّي ِبَرْحَمٍة"..
تعا&  �هللا  
ة H نيل  �جل  فمن  لذ� 
تعا&  �هللا  علمنا  قد  فضله  #جلب 
�أل7عية ~ �لقر�' �لكرمي #كذلك �لن¿ 
� قد علمنا تلك �أل7عية �لw �ب �' 
تعا& �ب  
انية �هللا H ') .ندعو ֲדا
�إلنسا'  خلضو�  مدعاً�  تكو'   '�
�ما> �هللا تعا&..#هذ� هي ميز� �ملؤمن 
�حلقيقي. #فقنا �هللا تعا& 3يًعا لذلك. 

�مني
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حيا� محمد � (١٥)٢٠

(' حيا� ن¿ �إلسال> � كتا� مفتو¥ كلما Õثت ~ �a جز| منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما> #åلب �للب. #� ¦د³ �' مت تسجيل #قائع حيا� ن¿ �# حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 7قيًقا #متاًحا للد�Hسني، مثل حيا� �لرسو_ �لعظيم �. #صحيح �' هذ� �لغز��H ~ �حلقائق 
#�ملر#يا. �ملدّ#نة، قد �عطت �لنقا7 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، #لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �H7سة �النتقا�7. بعناية، #يتم �لر7 �حلاسم عليها، فإ' ما تث�� فينا حيا� �لرسو_ � من �إلميا' 

#�حلب �لغامر #�لتقَوJ، ال مياثلها فيه حيا� �a شخص �خر.

 (' �حليا� �لغامضة �لw ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، #لكنها ال تفلح ~ 
 ،��بث �إلقنا� #�HA �لثقة ~ قلو� من يتبع �صحاֲדا. (^ تظل صعوبا. �لغمو¸، #ظلما. �حل
 �#خيبة �ألمل، قابعة ~ �لقلو�. #لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ#نة، مثل حيا� �لرسو_ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق #من Ä تثّبت �القتنا�. #عندما يتم تصفية �حلسابا. �خلاطئة لالنتقا�7. #�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق #تسليط �ألضو�| عليها، فمن �ملحتم �' جتذ� حيا� �لرسو_ � منَّا كل 

حب #(عجا� #تقدير، #تث� فينا كل (عز�A #(كباH #توق�، بشكل كامل #�7ئم #(& �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاêH �هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذJ ستطالعه عe حلقا. ~ هذ� �لز�#ية. 
#�جلدير بالذكر ~ هذ� �ملقا> �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�A' حليا� كحيا� �لرسو_ 
�، �لw كانت #�ضحة كالكتا� �ملفتو¥، #شديد� �لثر�| مبا حتتويه من #قائع #مو�قف #�حد�³. 
� ما يعظ Hثقل. حيث �نه � كا' ميا# 'A# قد �عطى �ملؤلف ملحة، #لكن ح· هذ� �للمحة �ا#
به، #كا' يعظ مبا كا' مياHسه؛ #(^� عرفته فقد عرفت �لقر�' �ملجيد، #(^� عرفت �لقر�' �ملجيد 

فيمكنك �' تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� (& لغة �لضا7 لألستا^ �لفاضل فتحي عبد �لسال> #�Hجعه ثلة 

من �بنا| �جلماعة �ملتضلعني ~ �للغة #�لدين.

 حضر� مر�� بشj �لدين iمو� $hد �

� aحلضر� �إلما> �ملهد Èخلليفة �لثا�

"إنها النبّوة، ال اْملُْلك"


سو+ �هللا �n مكة m عشر�  jمس
qالp من $تباعه

شهر   ~ للهجر�  �لثامن  �لعا>   ~
Hمضا' (7يسم�/كانو' �أل#_ سنة 
٦٢٩ميال7ية) خرÒ �لرسو_ � ~ 
طريقه (& �خر 
لة غرست �عمد� 
�جلزير�   ¸H�  ~ عميًقا  �إلسال> 

�لعربية.
�لرسو_  بني   Oالتفا� مت  �حلدْيبية   ~
ُيسمح   '� على  #�ملشركني   �
باالنضما>   Jألخر� �لعربية  للقبائل 
حللف يضمهم مع �ملشركني �# مع 
�يًضا  #�تُّفق  �لسو�|،  على  �ملسلمني 
سنو�.  عشر  �حلر�  (يقا�  على 
�حد�ا  ينقض   � ما  �لطرفني  بني 
با�جو>   Oالتفا� معه  �ملتحالفو'   #�
هذ�   Hطا) �آلخر، #~  �لطر�  على 
�التفاO 7خلت بنو بكر ~ حلف مع 
مكة، #7خلت خز�عة ~ حلف مع 

�لرسو_ �.
�لعر�  �ملشركني  �حتر�>  كا'  #ملا 
للمعاهد�. ضئيًال، خاصة معاهد�ִדم 
بني  كا'   '� حد³  �ملسلمني،  مع 
قدمية،   .�Hثا #خز�عة  بكر  ب� 
فاستشاH. بنو بكر بعض �هل مكة 
�' يعينوهم ألخذ ثأHهم من خز�عة، 
قد  خز�عة  بأ'  طلبهم  �م   �#Hبّر#
åلت عن حذHها بعد توقيع معاهد� 
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بعد  باألمن  #�حّست  �حلديبية 
حلفهم مع �لرسو_، فهذ� هو �لوقت 
مذÕة   ~ منهم  لالنتقا>  �ألنسب 
مريعة. ##�فقهم �هل مكة، #�نتهز#� 
هجو>   ~ ليشتركو�  �لظال>  فرصة 
ليلي، #لقَي كث� من Hجا_ خز�عة 
#فًد�  خز�عة  فأHسلت  مصرعهم، 
�Hبعني Hجًال على 3ا_ سريعة  من 
قريش  µيانة   � �لرسو_   �#eليخ
#ليناشد#�  معه،  �ملعقو7   Oلالتفا
�لنصر على مكة �نتقاًما �ذ� �ملذÕة. 
 ،� �لرسو_  مع  �لوفد  #�لتقى 
 eيعت �نه  قاطع  ëال|  #�خeهم 
قائًال   Æخلا� مصابه  هو  مصاֲדم 
للشاعر �لذa كا' ~ �لوفد #�ستغاثه 
سا�،  بن  ياعمر#  "ُنصر.  شعر�: 
#�شاH (& سحابة تتجمع ~ �لسما| 
لتستهل  �لسحابة  هذ�   ') #قا_: 
قريش  #خافت  كعب".  ب�  بنصر 
�لعو�قب، #�Aعجها خe #فد خز�عة 
(& �ملدينة، فأHسلو� �با سفيا' سريًعا 
لتجديد �لصلح منًعا �جو> �ملسلمني. 
 Heي #بد�  �ملدينة،  سفيا'  �بو  #بلغ 
عهد  موجو�7ً ~  يكن   � بأنه  طلبه 
�حلديبية، #لذ� يلز> توقيع عقد سال> 
ليس   '�  � �لرسو_   J�H# جديد. 
من �حلكمة قبو_ �لعذH. #�هتاÒ �بو 
#�علن:  �ملسجد   &) #^هب  سفيا' 

 ،��يها �لنا� (È قد �جر. بني �لنا
#� يفهم سكا' �ملدينة معÌ لقوله، 

(ÈقاHلز�) .فضحكو� منه
 ') سفيا'  أل¡   � �لرسو_  #قا_ 
كالمه من طر� #�حد، #(' �لطر� 
�آلخر � يو�فق عليه. #�Hسل �لرسو_ 
#ملا  �لقبائل،  كل   &)  �Hًخطا)  �
تأكد له �oا على �هبة �الستعد�7، �مر 
�ملسلمني �' يقومو� بتسليح �نفسهم 

#�الستعد�7.
#~ �#_ يناير/كانو' �لثاÈ بد� Aحف 
#عند  مكة،  �و  �ملسلمني  جيش 
�طا. ¢تلفة على �لطريق �نضمت 
(ليه �لقبائل �ملسلمة �ألخرJ. #عندما 
7خل �جليش برّية فا�H' بعد �نقضا| 
عد� �يا> قالئل، كا' عد7 �ملسلمني 
هو نفسه �لw تنبأ به �لن¿ سليما' من 
قبل، بعد �' تضخم ح· بلغ عشر� 
�ال�. #عندما حترb هذ� �جليش �و 
كل  على  �ملخّيم  �لصمت  بد�  مكة 
ألهل   Hلثبو�# بالويل  نذيًر�  مكا' 

مكة. فأقنعو� �با سفيا' باخلر#Ò مر� 
 Òليتبّين نّيا. �ملسلمني، فخر Jخر�
 '���لفال� #قد �ضا|ִדا ن ليجد كل 
�ملعسكر�. على مس�� �قل من يو> 
�مر  قد   � �لرسو_  من مكة. كا' 
بإيقا7 �لناH �ما> كل خْيمة، فكانت 
�. �ب ¢يف ~ ظال>   ̂'��تلك �لن

�لليل #سكونه.
"ما^�  �صحابه:  سفيا'  �بو  #سأ_ 
جيش  �هذ�  هذ�؟  يكو'   '� ميكن 
�عر�  ال  �نا  �لسما#�.؟  من  هبط 
جيًشا عربًيا ֲדذ� �لضخامة". #^كر 
#مع  �لقبائل،  بعض  �Óا|  �صحابه 
 ') يقو_  �بو سفيا'  �سم كا'  كل 
تلك �لقبيلة �قل #�^_ من �' تكو' 

هذ� ن��oا #عسكرها. 
يتأملو'  #Hفاقه  سفيا'  �بو  #بينما 
�ألمر (^ صا¥ به صو. ~ �لظال>:

"�با حنظلة". (حنظلة كا' �سم #لد 
أل¡ سفيا' #كا' ُيكÌ به).

�بو   7H نت هنا"؟ هكذ��� "�لعبا�؟ 

وعندما دخل اجليش برّية فاران بعد انقضاء عدة أيام 
قالئل، كان عدد املسلمني هو نفسه الq تنبأ به الن| 
سليمان من قبل، بعد أن تضخم ح� بلغ عشرة آالف.
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سفيا' #قد عر� �لصو..
جيش  "(نه   ،��لعبا  7H ”نعم"، 
�لرسو_ جا|كم مبا ال ِقَبل لكم به".

صديقني  سفيا'  #�بو   ��لعبا كا' 
�با  ¦مل   '�  ��لعبا #�صّر  قدميني، 
 &) ليذهبا  معه  بغلته  على  سفيا' 
 ¡�  aبيد #�مسك   .� �لرسو_ 
 Ä ،سفيا' #شد� #جعله يركب �لد�بة
�ز �لبغلة �لw �نطلقت مسرعة لتصل 

(& معسكر �لرسو_ �. 
 '� �شى   ��لعبا كا' 
يسقط عمر Hضي �هللا عنه 
#يقتله،  سفيا'   ¡� على 
حاHًسا  عمر  كا'  فقد 
خليمة �لرسو_ �، #لكنه 
 àالحتيا� سبيل  على   �

لكل  �ملعلن  �مر�  �عطى  قد  كا' 
من يلقى �با سفيا' �ال ¦ا#_ قتله. 
 ¡� نفس  �ألحد�³ ~  #�ّثر. هذ� 
سفيا' بعمق شديد، لقد هّزته Hفعة 
حًظا  �إلسال>  منها  نا_   wل� �لشأ' 
 aلذ� �لرجل  كا'  هنا  فها  عظيًما. 
ُنفي من مكة ليس معه (ال صاحب 
#�حد. لقد مّر. سبع سنو�. صعبة 
 Oليو>، #ها هو �آل' يد� منذ ^لك 
من  �ال�  عشر�  مع  مكة  �بو�� 

�تباعه �ملخلصني.
فالرسو_  متاًما،  �ملناضد  �نقلبت  لقد 

سنو�.  منذ  مكة  من   Òخر  aلذ�
سبع، هاHًبا بدينه، قد عا7 (& مكة، 
#تقف �مامه مكة عاجز� كل �لعجز 

عن �' تقا#> عو7ته.

فـتـح مـكـة
#لعل �با سفيا' كا' يتفكر بعجب: 
 ~ مت   ^) مذهًال،   ��لتغي هذ�  �ليس 
عليه  #ما^�  (ال؟  ليس  سبع  سنو�. 

�آل' �' يصنع كقائد ملكة؟ �يقا#>.. 
#�Aعجته  �الستسال>؟  عليه   'ّ�  <�
هذ� �خلو�طر ح· بد� للناظر (ليه ما 

يعانيه من 7هشة #^هو_.
�لقائد  هذ�   � �لرسو_  #شاهد 
يذهب   '�  ��لعبا فأمر  �ملضطر�، 
#عد  على  �لليلة  يستضيفه   '�# به 
سفيا'  �بو  فأمضى  �لغد،   ~ برuيته 
�لصبا¥   ~#  .��لعبا مع  ليلته 
^لك  #كا'  �هللا،  Hسو_  �ستدعا�ا 
�بو  �لفجر، #فوجئ  ~ #قت صال� 
#�لتحّركا.   àلنشا�  �Hبفْو سفيا' 

يكن  فلم  �ملبكر�،  �لساعة  تلك   ~
من عا7ته هو #ال من عا�7 قومه �' 
يكونو� يقظني ~ هذ� �لصبا¥ �لباكر 
كما يفعل �ملسلمو' بعد �' �صبحو� 
 J�H# �إلسال>،  لنظا>  خاضعني 
�ملعسكر   ~ هم  �لذين  �ملسلمني 
3يًعا #قد �خذ#� يتجّهز#' لصالִדم 
#�ئ  ير#¥  بعضهم  �لصباحية، 
#�آلخر#'  للوضو|،  �ملا|  عن  Õًثا 
يشرفو' على صف صفو� 
�لصال�.  �جل  من  �لعابدين 
 '� سفيا'  �بو  يستطع   �#
يستْوعب فهم هذ� �حليوية 
�لباكر� ~ �لصبا¥، #خطر 
هل  ¢يف؛  خاطر  بباله 
جديد�  خطة  هذ�  كانت 

إل7خا_ �لرعب ~ قلبه؟
#سأ_ ~ ^هو_ #قلق بالغني: "ما^� 

يفعل كل هؤال|"؟
#�جا� �لعبا�: "ال شي| يدعو (& 
�خلو�، (oم يستعّد#' للصال� ليس 

(ال". 
#J�H �بو سفيا' �ال� �ملسلمني #قد 
يقتد#'  �هللا،  �صطفو� خلف Hسو_ 
Hكوًعا  يفعل،  مثلما  #يفعلو'  به 

#سجو�7ً #قياًما، #هكذ�.
كا' �لعبا� ~ نوبة حر�سته، لذلك 
�با  يصحب   '� ميكنه  حرًّ�  كا' 

من  ُنفي  الذي  الرجل  كان  هنا  فها 
مكة ليس معه إال صاحب واحد. لقد 
مّرت سبع سنوات صعبة منذ ذلك 
اليوم، وها هو اآلن يدق أبواب مكة مع 

عشرة آالف من أتباعه اخمللصني.



٢٣

اجمللد العشرون، االعدد الثالث -  جمادى الثانية ورجب  ١٤٢٨ هـ - متوز / يوليو ٢٠٠٧ م

سفيا'، #�' يبا7له �حلو�H. #سأ_ �بو 
سفيا': "ما^� هم فاعلو' �آل'"؟

#�جابه �لعبا�: "كل ما يفعله Hسو_ 
�هللا يفعله �لباقو' مثله. ما ظنك ֲדذ�؟ 
به  يأمرهم  ما  كل  يطيعو'  (oم 
لتوهم، ح· لو �مرهم بترb طعامهم 

#شر�ֲדم، فإoم لفوHهم يطيعو'".
لقد  "حقًّا!  سفيا':  �بو  #�جا� 
H�يُت  لقد  عظيمة،  عر#ًشا  H�يُت 

بالà كسرJ #بالà قيصر، 
¦ب  شعًبا   H�  � #لك� 
يفعل  كما  له  #�لص  قائد� 
 ��(�لس لنبّيهم".  �ملسلمو' 

(٩٠Æ ٢Ò حللبية�
يتسا|_،  سفيا'  �بو  #مضى 
#تناAعه  �خلو�  مأل�  #قد 

حد³،  ما  لكل  بالذنب   ��إلحسا
#�فزعته مشاعر �خلو� على ما ميكن 
مكة،   ~ #�هله  لقومه  ¦د³   '�
�جًما   ��لعبا كا'   �^) عما  فسأ_ 
لقومه،  �ملغفر�   #� �لعفو  طلب  عن 

يع� ֲדم �هل مكة؟؟ 
 �#�نتهت صال� �لفجر، #قا�7 �لعبا

(& �لرسو_ �.
#سأ_ Hسو_ �هللا �با سفيا': "#¦ك 
يا �با سفيا'. �� يْأ' لك �' تعلم �نه 
�بو سفيا':  (له (ال �هللا"؟ #�جابه  ال 
�ْحلمك  ما  #�مي.  �نت  "بأ¡ 

 '� لقد ظننُت  #�ْ#صلك،  #�ْكرمك 
 Ìغ� لقد   ،��(له غ �هللا  لو كا' مع 

ع� شيًئا بعد".
"#¦ك يا �با سفيا'، �� يأ' لك �' 

تعلم �H Èسو_ �هللا"؟
"بأ¡ �نت #�مي ما �حلمك #�#صلك 
#�كرمك، �ّما هذ� ففي �لنفس منها 

شي|".
#بينما كا' �بو سفيا' ~ تر�77 ~ 

�العتر�� برسو_ �هللا كرسو_ لر� 
�ثنا' من  �لعاملني، 7خل ~ �إلسال> 
�Hفقو�  �لذين  سفيا'   ¡� �صحا� 
لالستطال�،  مكة  من  مس�ته   ~
 �# حز�>.  بن  حكيم  �حد�ا  كا' 
 Ä قليًال (ال  بعدها  �بو سفيا'  يلبث 
7خل هو �يًضا ~ 7ين �إلسال>، لكن 
(^عانه �لد�خلي تأخر (& �' مت فتح 

مكة.
 � �لرسو_  #سأ_ حكيم بن حز�> 
عما (^� كا' �ملسلمو' عاAمني على 
بأoم  فأجابه  مكة؟   ~ ^#يهم  قتل 

#�ثبتو�  �ملسلمني،  على  قسا�  كانو� 
 Oتفا� #نقضو�  �م،  عهد  ال  �oم 
�حلديبية،   ~ عقد#�   aلذ� �لسال> 
#ها3و� خز�عة بوحشية، #�ستحلو� 
�لقتل ~ �حلر> �لذa عّظم �هللا حرمته. 
َلَحٌق  (نه  حز�>:  بن  حكيم  فأجا� 
لك  كل ما قاله، فقد فعل �لقو> كل̂ 
 'Aهو� يغز#   '� عليه  #�قتر¥  متاًما. 

بدًال من مس�� (& مكة.
 '� يفيد  مبا  �لرسو_  #�جابه 
قسا�  كانو�  كذلك   'Aهو�
#�جيني، #�نه يأمل �' ميكنه 
�هد��  حتقيق  من  تعا&  �هللا 
#(شاعة  مكة،  فتح  ثالثة: 

.'Aإلسال>، #هزمية هو��
(& هذ� �حلد كا' �بو سفيا' 
�بو  سأ_  #حينئذ  ينصت،  جالًسا 
سفيا' Hسو_ �هللا: "(^� � تسل مكة 

سيًفا فهل ينالو' �لسال>"؟
باإل�ا�، فمن   � �لرسو_  #�جابه 
�غلق عليه بابه فهو �من. #هنا تدخل 
�لعبا� قائًال: "يا Hسو_ �هللا. (' �با 
سفيا' Hجل ¦ب �لفخر، فاجعل له 

شيًئا".
قا_: "نعم. من 7خل H�7 �¡ سفيا' 
فهو �من، #من 7خل �ملسجد �حلر�> 
فهو  سالحه  �لقى  #من  �من،  فهو 
�من، #من �غلق عليه بابه فهو �من، 

ا! لقد رأيُت عروًشا عظيمة، لقد  "حقًّ
قيصر،  وبالط  كسرى  بالط  رأيُت 
ولكV � أر شعًبا Yب قائده وkلص 
لنبّيهم." املسلمون  يفعل  كما  له 
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#من 7خل H�7 حكيم بن حز�> فهو 
�من".

 J7نا �لكلما.  هذ�  (عال'  #بعد 
�Hية  #سلمه  H#¦ة  �با   � �لرسو_ 
 aHة �ألنصا¦#H إلسال>، #كا' �بو�
عنه،  �هللا  Hضي  بال_  مع  تآخى  قد 
ما   Hصا  aلذ� �حلبشى  �لعبد  ^لك 
صاH. #قا_ �لرسو_ � #هو يسلمه 
�لر�ية: "#من قا> حتت هذ� �لر�ية فهو 

�من".
#~ نفس �لوقت #ّجه �لرسو_ �مر� 
H#¦ة   ¡� �ما>  ميضى   '� بال_   &)
 bمنا7ًيا لكل من يعنيه �لسال> �' هنا
¦ملها   wل� �لر�ية  تلك  حتت  سالًما 

�بو H#¦ة.


سو+ �هللا � يدخل مكة
ترتيب   ~ ميضي  شي|  كل  كا' 
حكيم. عندما كا' �ملسلمو' يعذبو' 
~ مكة، كا' بال_ هدًفا سهًال �ذ� 
ُيربط Õبل ~ قدميه  �لعذ��، فكا' 
#ُيَجّر ~ طرقا. �لبلد�. � تعط مكة 
سالًما لبال_، #كل ما ناله منها هو 
�آلال> �لبدنية #�ملهانة #�لنكر�'، #لنا 
 wلرغبة ~ �النتقا> �ل� Jنتخيل مد '�
يو>   ~ قلبه  متأل  ¦ّسها  بال_  كا' 

عو7ته ^�b (& مكة ُحرًّ� عزيًز�.
بال_  ينا_   '�  aH#لضر� من  #كا' 

فرصة ليثأH لنفسه من �لقسو� �لوحشية 
�لw ^�قها ~ مكة، #لكن ~ �حلد7# 
�النتقا>  Hغبة  �إلسال>  ֲדا   àحا�  wل�
هذ�. فلم يسمح لـه �لرسو_ بسل 
سيفه #ضر� �عناO �لذين �ضطهد#� 
من قبل، فلم يكن ^لك من �إلسال>. 
�لر�ية،  �عطى  ^لك،  من  بدًال  #لكنه 
�Hية �إلسال>، (& �خي بال_، #كلف 
بالًال مبهمة عر¸ �لسال> على معذبيه 
¦ملها   wل� �لر�ية  حتت  �لسابقني 
#ما  �النتقا>  ^لك   �#H� فما  �خو�. 
ميشي  بال_   �Hصو #لنتخّيل  �3له! 
بني يدa �خيه #هو يرفع صوته منا7ًيا 
لك � تكن   ̂|�A)# ،<عد�|� (& �لسال�
هناb فرصة لرغبته ~ �النتقا> �' تد#> 
طويًال، #ال بد �oا ^�بت شيًئا فشيًئا 
#هو يتقّد> منا7ًيا �هل مكة (& �لسال> 
عالية  �خو�  يرفعها   wل� �لر�ية  حتت 

خّفاقة.
يأخذ   '�  ��لعبا  � �لرسو_  #�مر 
مناسبة  قمة   &) #صحبه  سفيا'  �با 
#uHية  �إلسال>،  جيش  الستعر�¸ 
 ��لعبا #فعل  #lائلهم.  سلوكهم 
^لك، #من �A#ية مناسبة �مكن أل¡ 
�لقبائل  ير#�   '� #صديقيه  سفيا' 
�لعربية #هي متر عليهم #متضي عنهم، 
#معها ميضي ^لك �لعهد �لذa كا' 
#¦شد#'  �معو'  مكة  �هل  فيه 

على  معتمدين  �إلسال>  على  للقضا| 
تلك �لقبائل نفسها �لw متر �آل' جنو�7ً 
Çّند� لإلميا' بدًال من حشدها جنو�7ً 
 .�Hفعو' شعا�للكفر، #(oم �آل' ل
#ثنيتهم،  �يا>   .�Hشعا ال  �إلسال> 
(oم ليزحفو' ~ تشكيال. عسكرية 
ال   � للرسو_  فد�|  حياִדم  ليضعو� 
يزحفو'  حياته،  على  يقضو�  لكي 
7مائهم  لسفك  بل  7مه  لسفك  ال 
7فاًعا عنه. � يكن طموحهم ~ هذ� 
�ليو> يرنو (& مقا#مة �لرسالة �لنبوية 
�جو�،  قومي  #هم  على   ìحلفا�#
ִדديًد�   � �لرسو_  Hسالة   Hيتصّو
كا'  بل  للقومية،  مضا�7ً  #خطًر�  له 
طموحهم (& 
ل Hسالة �لنوH هذ� 
 wكل ��ا| �لعا�، تلك �لرسالة �ل &)
�آل'  Hجاuهم   Hصا قا#موها،  طاملا 
#تضامن  (نسانية  #حد�  تأسيس  هو 

#�خّو� تضم ب� �إلنسا'.
بعد  #�حًد�  #�لصفو�  �جلمو�  #متر 
قبيلة  3و�  الحت  ح·  �آلخر، 
#كا'  سفيا'،   ¡� لعيو'  "�شجع" 
#جوههم   ~ يلمح   '� للر�ئي  ميكن 
بالذ�.  #�لتضحية   Æإلخال�  Hثا�
هذ�  كا'  #لذلك  �لفائق،   �#�حلما
تغّنيهم   �eن  ~ �سوًسا   ��حلما

#(نشا7هم لشعا�H. �إلسال>.
يكونو'  "من  سفيا':  �بو  #يسأ_ 
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هؤال|"؟
#يأتيه �جلو��: "هذ� قبيلة �شجع".

#بد� �بو سفيا' مندهًشا #هو يقو_: 
من  ملحمد   Jعَد� �حد  يكن   �"

هؤال|". 
�لفضل هللا ~  بأ'  عليه   ��لعبا  7ّH#
^لك، لقد غ� �هللا قلو� �لعدّ# عندما 
#مؤهلني  لذلك  مستعدين  �Hهم 

.�للتغي
#�خً��، ال¥ مشهد �لرسو_ 
�خلضر�|،  كتيبته   ~  �
 Hألنصا�# باملهاجرين  �اطا 
�لفي  من  قريًبا  مصفوفني 

�هللا  Hضي  عمر   O#Hلفا�#  ،�Hّمد
كا'  مكة.  �و  خطاهم  يوّجه  عنه 
بني   ��تأثً �ألكثر  هو  �ملشهد  هذ� 
هؤال|   Æخال) كا'  �ملشاهد.  كل 

اسهم # #تصميمهم  �ملسلمني 
فائًضا  �حلد7#،  كل   Oفا #قد  يبد# 
#قعت  #عندما  غامًر�،  يتدّفق  فائًر� 
عني �¡ سفيا' عليهم مأل� �خلضو� 
نفسه  ميلك   �#  ،�Hلفْو #�خلشو� 
كا'  "من  قائًال:   ��لعبا يسأ_   '�

هؤال|"؟
 ~ �هللا  Hسو_  "هذ�   :��لعبا  7H#

."Hملهاجرين #�ألنصا�
ֲדؤال|  ألحد  "ما  سفيا':  �بو  #قا_ 
باخلطا�  توّجه   Ä طاقة".  #ال  ِقَبٌل 

(& �لعبا� خاصة #قا_: "لقد �صبح 
ُمْلك �بن �خيك �ليو> عظيًما".

(oا  سفيا'،  �با  "يا   :��لعبا  7H#
�لنبّو�، ال �ْلُمْلك". 

قا_ �بو سفيا': "نعم نعم. (oا �لنبّو� 
ال �ْلُملك". 

على  �إلسال>  جيش   H#مر #خال_ 
�¡ سفيا'، كانت �Hية �ألنصاH مع 
على  عينا�  فوقعت  ُعبا�7،  بن  سعد 

يقا#>   '� يستطع   �# سفيا'،   ¡�
كلمة �ختلجت ~ نفسه فقا_: "�ليو> 
�حلرمة،  تستحل  �ليو>  �مللحمة،  يو> 
 H#مر  Jلد# قريًشا".  �هللا   _^� �ليو> 
صوته  سفيا'  �بو  Hفع   ،� �لرسو_ 
¢اطًبا �لرسو_ قائًال: "يا Hسو_ �هللا! 
�� تسمع ما قا_ سعد"؟ قا_: "#ما 
قا_"؟ فقا_: "قا_ كذ� #كذ�". فقا_ 
"يا  بن عو�:  �لر
ن  #عبد  عثما' 
�' يكو' لـه  نأمن  ما  �هللا،  Hسو_ 
�هللا  Hسو_  فقا_  صْولة".  قريش   ~
بل �ليو> يو> تعظم فيه �لكعبة، �ليو> 
 eقريًشا. #هكذ� ع فيه  �هللا  �عز  يو> 
¢ا#فه  عن   � للرسو_  سفيا'  �بو 
�' يسمح مبذÕة ~ عش�ته حسبما 

ير�عو�   '� هّد7 سعد #صحبه، #7' 
حرمة مكة، #Hِغب ~ عفو �لرسو_ 
#غفر�نه، #ما ُعر� عنه من �حتر�مه 

لإلنسانية.
 Ò�H7� سفيا'   ¡� Hجا|  يذهب   �#
�لريا¥. (' هؤال| �ملسلمني �ملخلصني 
#�إلهانة  �لضر�  على  تَعّو�#7  �لذين 
بذلك  #ُ�Hغمو�  مكة،  طرقا.   ~
 ~ #منا�Aم  ممتلكاִדم   bتر على 
بد�.  �لبلد�،  تلك 
مشاعر  åاجلهم 
�لر
ة �و معذبيهم 
(oم  ح·  �لقد�مى، 
للقصص  تكو'   '� �شو'  كانو� 
�ملهاجر#'  H#�ها   wل� �لرهيبة 
لألنصاH عن �لتعذيب �لوحشي #عن 
يد �هل  �لذa ^�قو� على  �الضطها7 
مكة، �ثا�Hً بالغة باقية مع �لزمن Õيث 
تدفعهم (& �النتقا> من �هل مكة على 
ما �قترفت �يديهم، #هذ� ما عe عنه 
سعد بن عبا�7. #عّبر#� عن ¢ا#فهم 
لرسو_ �هللا �لذa تفّهم �ملوقف حاًال، 
لـه  ليبني  سفيا'   ¡�  &) #�لتفت 
 �Hلصو� لـه  #يصحح  سعد  خطأ 
�ملتوقعة، فلن يكو' هذ� يو> �النتقا>، 
بل سيكو' يو> �لغفر�'. #�Hسل (& 
 &) Hية �ألنصا�H سعد يأمر� �' يسلم
�نتقلت  #هكذ�  سعد،  بن  قيس  �بنه 

"يا أبا سفيان، إنها النبّوة، ال اْملُْلك"
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قيا�7 �ألنصاH من سعد (& قيس. لقد 
حكيمة،  #خطو�  سديًد�   �Hًقر� كا' 
هّد�. من Hْ#� �هل مكة، #~ نفس 
 ،Hألنصا� �لقيا�7 من   Òرå � لوقت�
فلقد كا' �لقائد هو �بنه، #كا' شابا 
نقيًّا #Hًعا ¦ظى بالثقة �لكاملة للرسو_ 
�. #ميكن تبني مَدJ تقو�� من حا7ثة 
يستقبل  #كا'  موته،  قبل  متأخر� 
ُعّو��7 من �ألصدقا| على فر�í مرضه 
بعضهم   '� #الحظ  فيه.  ما.   aلذ�
�لسبب،  يفهم   �# ليعو�7،  يأ.   �
تد�ين  "(نك  له:  فقيل  عنهم  #سأ_ 
�لنا� #بعضهم �شى �ملطالبة (^� جا| 
�لسبب ~  فأنا   '^)" فقا_:   ."b7يعو
بعدهم ع�، �علنو� على �ملأل �' كل 
من يدين لقيس بدْين فهو له، #ال 7ْين 
�إلعال'  هذ�  #عقب  �حد".  على   Ð
 .�Hلزيا� من  هائًال  عد�7ً  قيس  تلقى 
 .Hاo� ·ح ،��#�لدعا| ~ �يامه �ألخ
H7جا. �لسلم �ملؤ7ّية لبابه من كثر� 

.H�#ّلز�
عندما �كتمل �ستعر�¸ �جليش �ملسلم 
طلب �لعبا� من �¡ سفيا' �' يسر� 
بقد#>  مكة  �هل  لُيْعلم  مكة   &)
طريقة  �م  #يشر¥   ،� �لرسو_ 
�بو  #بلغ  منهم.  لكل   éلذ�� �لتأمني 
 à#شر ُيعلن  #بد�  فعًال  مكة  سفيا' 

A#جته  هند  #لكن  لبلدته.  �لسال> 
�لشديد  بعد�ئها   �Hملشهو� لقيته، #هي 
�oا   �غ �لعنيد.  #بكفرها  للمسلمني، 
 �Hبشا فأمسكت  شجاعة،  كانت 
A#جها #قالت: "�قتلو� �حلميت �لدسم 
طليعة  من  قبح  �لساقني،  �ألîش 
#نا7.   ،Hبالعا �ִדمته  #هكذ�  قو>". 
من  بدًال  (نه  قائلة  عليه   �Hللثو  ��لنا
حتريك بلد� للدفا� عن شر� بلدهم 
فقد  سبيلها،   ~ بأH#�حهم  #�لتضحية 

جا| يدعوهم للسال>.
�حلقيقة،   Jيَر كا'  سفيا'  �با  #لكن 
 '� Jمق، #يرÕ جه تتصر�#A Jير#
قد  فيه A#جه  تعيش   aلذ� �لزمن  هذ� 
#&، #�' عليها �' تذهب ملْنز�ا لتقبع 
قومه:   ~ #صا¥  �ملغلق.  بابه  خلف 
فإنه  �نفسكم،  من  هذ�  تغّرنكم  "ال 
قد جا|كم مبا ال ِقَبل لكم به". #قا_ 
 &) جا|   aلذ� �جليش  شاهد  (نه  �م 
مكة، #عر� نوعية مقاتليه، #�' �هل 
بأكلمها ال يستطيعو'  �لعربية  �جلزير� 
�' يصمد#� �مامه. Ä �خذ يشر¥ �م 
شر#à �لسال> �لw قرHها �لرسو_ �، 
�إلعال'   ~ حد#7ها  حتّد7.   wل�#
#كيفّية  �آلمنة  �ألماكن  عن   aلنبو�

نو�_ �لسالمة #�ألمن.
�حد عشر  �ألما'  (عال'   Ìستث� #لقد 

 wبع نسو�، كانت �ألعما_ �لH�# جًالH
�قترفوها بشعة للغاية. � تكن جر�ئمهم 
�oم كفر#�، �# �oم شاHكو� ~ حر� 
ضد �إلسال>، بل كانت �عماًال Çرمة، 
بربرية ال (نسانية، ال ميكن تركها متر 
7#' عقا�. #لكن ~ �لنهاية، �قتصر 
لقو�  فقط   Æشخا� �Hبعة  على  �ألمر 

عقا� �ملو..
كا' Hسو_ �هللا قد �مر خالًد� بن �لوليد 
�ال يسمح بقتا_ (ال (^� قوتل هو �#ًال، 
قد  #شر#طه  �لسال>  (عال'  يكن   �#
بلغت هذ� �جلز| من �ملدينة �لذa 7خل 
�جلانب  �هل هذ�  منه خالد، #�حتشد 
 &) #7عو�  خالًد�  #حتّد#�  مكة،  من 
فيها  سقط  معركة  #حدثت  �لقتا_، 
كا'  عشر.  ثالثة   #� Hجًال  عشر  �ثنا 
خالد Hجًال ^� طبع حا7 باتر، #خشي 
 eمغّبة ^لك، فأسر� باخل �بعض �لنا
�لرسو_  فأHسل  ليوقفه،  �هللا  لرسو_ 
(يا�:  سائًال  ^لك  ينها� عن  � خلالد 
"�� �oك عن �لقتا_"؟ #�جا� خالد 
 �باإل�ا�، #لكن عذ�H �' هؤال| �لنا
ها3و� �#ًال #بد�#� برمي �لسها>، #�نه 
� يفعل ֲדم شيًئا ~ �لبد| #بيَّن �م �نه 
ينصتو� #�  قتاًال، #لكنهم �  يريد  ال 
يتوقفو� عن �لرماية، فاضطر للر7 عليهم 
�لو�قعة  هي  هذ�  كانت  #تفريقهم. 
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كنتم تطلبونV، فها أنا ذا، ولكن ليس كما كنتم تريدون. لقد كنتم تريدونV سجيًنا، مهيًنا، 
ضعيًفا رهن رBتكم. ولكن ها أنا ذا وقد منحV اهللا القّوة واملَنعة، فليست عش_� 
وحدها هي الq تقف معي، بل إن أهل اجلزيرة العربية كلها يقفون إl جواري. لقد 
.lّإليكم، ولكنهم بدًال من ذلك قد سُلموكم أنتم إ Vكنتم تريدون من عش_� أن ُتسّلم

�ملناسبة،  تلك   ~ �ملؤسفة  �لوحيد� 
#لكن من �لناحية �لعملية #بوجه عا>، 
ميكن �عتباH �' فتح مكة قد مت سلمًيا 

�H) '#7قة 7ما|.
#7خل �لرسو_ � مكة. #سألو� �ين 
سيقيم، فسأ�م عما (^� كا' عقيل قد 
تر�Hً�7 b �# مْنزًال ~ مكة. كا' عقيل 
�بن عم �لرسو_ �، #�ثنا| فتر� غيابه 
بعد هجرته (& �ملدينة، با� �قربا�u كل 
بيوته، فلم يكن قد بقي مكا' ميكن �' 
يعت�e بيًتا له. لذلك قا_ �م �نه سيْنز_ 
مكاًنا  #كا'  كنانة،  ب�  خيف   ~
مفتوًحا، حيث تعاهد. قريش #كنانة 
#�قسمو� �نه ما � يسّلم بنو هاشم #بنو 
يفعلو'  (ليهم  �هللا  �ملطلب Hسو_  عبد 
مع  يتعاملو�  لن  فإoم  شا|#�،  ما  به 
�لقبيلتني، ال بيع #ال شر�| معهم، فلجأ 
(& شعب  #�تباعه  #عائلته  �هللا  Hسو_ 

مرير�  مقاطعة  #عانو�  طالب   ¡�
�ستمر. مع حصاH طا_ ح· بلغ 

�لسنو�. �لثال³.
 �Hختا� aهكذ� كا' �ملكا' �لذ#
 Jمغز  �^ إلقامته   � �لرسو_ 
 bمعّين. لقد �جتمع �هل مكة هنا
يوًما، #�قسمو� �نه لن يقو> سال> 
مع عش�ته ما � يقومو� بتسليمه 
 � �لرسو_  جا|  قد  #ها  (ليهم. 
#كأنه  �ملكا'،  ^لك  نفس   &)
كنتم  لقد  �م:  ليقو_  جا|  قد 
تطلبون�، فها �نا ^�، #لكن ليس 
كنتم  لقد  تريد#'.  كنتم  كما 
ضعيًفا  مهيًنا،  سجيًنا،  تريد#ن� 
 �^ �نا  ها  #لكن  
تكم. H Hهن 
#�ملَنعة،  �لقّو�  �هللا  منح�  #قد 
 wل� فليست عش�é #حدها هي 
�جلزير�  �هل   ') بل  معي،  تقف 

�لعربية كلها يقفو' (& جو�aH. لقد 
كنتم تريد#' من عش�é �' ُتسّلم� 
قد  ^لك  من  بدًال  #لكنهم  (ليكم، 

سُلموكم �نتم (ّ&.
�الثنني،  يو>  �لفتح هذ� هو  يو>  كا' 
#هو نفس �ليو> �يًضا �لذa غاH7 فيه 
 ~  Hثو  Hغا بكر  #�بو   � �لرسو_ 
�ليو>،  ^لك   ~ �ملدينة.   &) طريقهما 
"يا  #قا_:  مكة  على  بنظر�   � �لقى 
 &) �هللا  بال7  (نك ألحب  #�هللا  مكة، 
 '� #لوال   ،Ðّ) �هللا  بال7  #�حب  �هللا، 

قومي �خرجوÈ منك ما خرجت".
#حينما 7خل �لرسو_ � مكة، كا' 
بكر  �بو   �Hو�ë #ميشي  ناقته،  ميتطي 
#هو يتوكأ على عصا، بينما كا' يتلو 
بعض �آليا. �لكرمية من سو�H �لفتح 
سنو�.  منذ  مكة  بفتح  �نبأ.   wل�

مضت.
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من  �ملعجز�.   eتعت
�ألنبيا|،  به  جا|  ما  �هم 
�لكتب  لنا  #سر7ته 
�ملقدسة #حتدثت عنه �أل7يا' �ملختلفة 
على مر �لعصوH، #^لك لكوoا عامال 
�ألنبيا|  (ظهاH صدO هؤال|  ُمهما ~ 
ֲדا.   �#uجا  wل� �لسما#ية  #�لدعو�. 

(ال �نه غالبا ما ُصبغت هذ� �ملعجز�. 
ما  �بعد  تكو'  قد  خر�فية  بر#�يا. 
يكو' عن �لو�قع #عن حقيقة ما حد³ 
مع  �أللسن  تد�#لتها  #هكذ�  بالفعل. 
�لتشويه  من  تسلم  فلم  �لزمن،   H#مر
#�إلضافا. #�لتحريف سو�| بقصد �# 
7#' ^لك، لدHجة �' ما علق بأ^ها' 
#�حلو�³7  �لقصص  هذ�  من   ��لنا
غر�بة   Jمد على   ��ألسا  ~ يرتكز 
لقو�نني  �حلو�³7 #كوoا خاHقة  هذ� 
 Jمد  Hتقر #بذلك  #�حليا�،  �لطبيعة 
�ملعجز�.، فكلما كانت  تلك  عظمة 
�لطبيعة  لقو�نني  �كثر  مناقضة  �ملعجز� 
�تبا�  عند   eك� عظمة  �كتسبت 

�لديانا. �ملختلفة.
#مبا �' هذ� �ملعجز�. تكا7 ال تعد #ال 
حتصى، 7�بت من خال_ هذ� �لد�Hسة 
�' �خص �حلديث عن بعض معجز�. 
 wسيدنا موسى �، ال سيما تلك �ل
جا| ֲדا ^كر �لعصا، #�لw نالت حصة 
#ف�� من سوH #�يا. �لقر�' �لكرمي، 
يد  على  #�لتفصيل  �لشر¥   ~ #كذ� 
�ملفسرين �ملسلمني كل حسب �جتها�7 
#معرفته. (ال �نه كث�� ما غلبت على 
هذ� �لتفاس� مفاهيم سطحية خاطئة، 
من  نوعا  �لقصص  هذ�  على  �ضفت 
�لعصا هالة  �خلر�~، #�كسبت  �خليا_ 
#قو�نينها،  للطبيعة  خاHقة  سحرية 

إزالة احلصى... 
عن  معجزات

 موسى عليه السالم  والعصا

(�جلز|�أل#_)

بقلم : �. $مين فضل عو��

* كاتب �
دa مقيم ֲדولند�
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#هو ما ترتب عليه �ملفهو> 
عامة  بني  �لسائد   �#�لتفس
هذ�   ~  Aلإلعجا �ملسلمني 
�حلو�³7، #كأ' �ملعجز�. 
(ال  تتأتى  ال  حقيقتها   ~
ضربا  طياִדا   ~ (^� ضمت 
�لبعيد  �خليا_  ضر#�  من 
�لطبيعة  #قو�نني  سنن  عن 

�لعلمية.
من   .7H� فقد  #عليه   
تبيا'  �لد�Hسة،  هذ�  خال_ 
�ملتعلقة  �حلو�³7  حقيقة 
 Hظها)# �ملعجز�.،  ֲדذ� 
#فقا  فيها   Aإلعجا� حقيقة 
�جلماعة  #تفسر�  تقوله  ملا 
�ذ�  �أل
دية  �إلسالمية 
�آليا.، مستعينا باجتها�7. 
�لكر�>  #خلفائها  مفسريها 
 ��لتفاس مع  (ياها  #مقاHنا 
�إلسالمية �ملتد�#لة بني عامة 
�ملسلمني #�ملفسرين #Hجا_ 

�لدين.
لقد #7H ^كر عصا موسى 
من   Hسو îس   ~  �
تنا#لت  �لكـرمي،  �لقر�' 
حو�³7  îس  سر7 
#قـعت مع سيدنا موسى 

:�

:nGحلا�ثة �ال� 
#هو ~   � له   Jما جر
 '� بعد  مصر،   &) طريقه 
عشر  مد�  َمدين   ~ قضى 
سنو�. من �خلدمة مع �لن¿ 
�لقى  حيث   ،� شعيب 
عصا� فإ^� هي حية تسعى، 
#قد #7H ^كر هذ� �حلا7ثة 
�لكرمي ~ ثال³  �لقر�'   ~

سوH كما يلي: 

َيا  ِبَيِميِنَك  ِتْلَك  ﴿َ#َما   .١
 aََعَصا ِهَي  َقاَ_   * ُموَسى 
ِبَها  َ#َ�ُهشُّ  َعَلْيَها  ُأ  �ََتَوكَّ
 �ُHَِعَلى َغَنِمي َ#ِلَي ِفيَها َمآ
َيا  �َْلِقَها  َقاَ_   *  Jْخَر�ُ
ِهَي   �َ̂ َفِإ َفَأْلَقاَها   * ُموَسى 
ُخْذَها  َقاَ_  َتْسَعى*  َحيٌَّة 
َ#َال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسَ�َتَها 
�ْألُ#َلى﴾ (طه: ١٨-٢٢ )

ا  َفَلمَّ  bََعَصا ﴿َ#�َْلِق   .٢
�Hََها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجا'ٌّ َ#لَّى 
ُمْدِبرÍ َ#َلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى 
َيَخاُ�  َال  (ِنِّي  َتَخْف  ال 
(�لنمل:  �ْلُمْرَسُلو'َ﴾   َّaَلَد

( ١١
ا  ٣. ﴿َ#َ�ْ' �َْلِق َعَصاbَ َفَلمَّ
�Hََها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجا'ٌّ َ#لَّى 

ُمْدِبرÍ َ#َلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى 
ِمَن  (ِنََّك  َتَخْف  َ#ال  َ�ْقِبْل 

�ْآلِمِنَني﴾ (�لقصص ٣٢ )

 �حلا�ثة �لثانية:
 ،� له  حصل  ما  هي 
عز #جل  �هللا  �Hسله  عندما 
(& فرعو' #ملئه، ليبشرهم 
برسالة �لسما|، #قد �عطا� 
 Hهللا عز #جل �يتني إلظها�
صدقه، كما جا| ^كر� ~ 
�لنحو  على  �لكرمي  �لقر�' 

 :éآل�
َ̂� ِهَي  ١. ﴿َفَأْلَقى َعَصاُ� َفِإ
َيَدُ�  َ#َنَزَ�   * مُِّبٌني  ُثْعَباٌ' 
لِلنَّاِظِريَن﴾  َبْيَضا|  ِهَي   �َ̂ َفِإ

(�ألعر�� ١٠٨-١٠٩ )
َ̂� ِهَي  ٢. ﴿َفَأْلَقى َعَصاُ� َفِإ
َيَدُ�  َ#َنَزَ�   * مُِّبٌني  ُثْعَباٌ' 
لِلنَّاِظِرين﴾  َبْيَضا|  ِهَي   �َ̂ َفِإ

(�لشعر�| ٣٣-٣٤ )

�حلا�ثة �لثالثة:
�لw جر.   �AHباملبا تتعلق   
 � موسى  سيدنا  بني 
#جا|  فرعو'،  #سحر� 

^كرها ~ �آليا. �لتالية :
ِ(مَّا  ُموَسى  َيا  ﴿َقاُلوْ�   .١

نَُّكوَ'   '�َ َ#ِ(مَّا  ُتْلِقَي   '�َ
�َْلُقْو�  َقاَ_  �ْلُمْلِقَني*  َنْحُن 
َ�ْعُيَن  َسَحُر#ْ�  �َْلَقوْ�  ا  َفَلمَّ
�لنَّاِ� َ#�ْسَتْرَهُبوُهْم َ#َجا|#� 
ِبِسْحٍر َعِظيٍم * َ#َ�ْ#َحْيَنا (& 
 �َ̂ َفِإ  bََعَصا �َْلِق   'ْ�َ ُموَسى 
َيْأِفُكو'َ﴾  َما  َتْلَقُف  ِهَي 

(�ألعر��: ١١٦-١١٨)
٢. ﴿َقاُلو� َيا ُموَسى ِ(مَّا َ�' 
 _ََّ#�َ نَُّكوَ'   '�َ َ#ِ(مَّا  ُتْلِقَي 
 � َ̂ َمْن �َْلَقى* َقاَ_ َبْل �َْلُقو� َفِإ
ِحَباُلُهْم َ#ِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل (ليه 
َتْسَعى*  �َنََّها  ِسْحِرِهْم  ِمن 
ِخيَفًة  َنْفِسِه  ِفي  َفَأْ#َجَس 
مُّوَسى* ُقْلَنا َال َتَخْف (ِنََّك 
ِفي  َما  َ#�َْلِق  �ْألَْعَلى*  �َنَت 
َيِميِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعو� (ِنََّما 
َصَنُعو� َكْيُد َساِحٍر َ#َال ُيْفِلُح 
َفُأْلِقَي  �ََتى*  َحْيُث  اِحُر  �لسَّ
�َمنَّا  َقاُلو�   Íد ُسجَّ َحَرُ�  �لسَّ
َ#ُموَسى﴾   'َ#Hَُها ِبَر�ِّ 

(طه: ٦٦-٧١)
َحَرُ�  �لسَّ َجا|  ا  ﴿َفَلمَّ  .٣
 Íَقاُلو� ِلِفْرَعْوَ' �َِئنَّ لََنا َألَْجر
�ْلَغالِِبَني*  َنْحُن  ُكنَّا   ')ِ
لَِّمَن   Í ِ̂) َ#(ِنَُّكْم  َنَعْم  َقاَ_ 
مُّوَسى  َلُهم  َقاَ_  �ْلُمَقرَِّبَني* 
�َْلُقو� َما �َنُتم مُّْلُقوَ'* َفَأْلَقْو� 
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ِحَباَلُهْم َ#ِعِصيَُّهْم َ#َقاُلو� ِبِعزَِّ� ِفْرَعْوَ' (ِنَّا 
 �َ̂ لََنْحُن �ْلَغالُِبوَ'* َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُ� َفِإ
َحَرُ�  ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ'* َفُأْلِقَي �لسَّ
�ْلَعاَلِمنيَ*  ِبَر�ِّ  �َمنَّا  َقاُلو�  َساِجِديَن* 
�Hَِّ ُموَسى َ#َهاHُ#'َ﴾ (�لشعر�| ٤٢-

(٤٩

�حلا�ثة �لر�بعة:
(سر�ئيل  ب�   Hعبو قصة  عن  تتحد³ 
�لبحَر عند مناهضة فرعو' �م #مطا7Hته 
(ياهم، #جا| ^كرها ~ سو�H �لشعر�| 
 bََفَأْ#َحْيَنا (& ُموَسى َ�ِ' �ْضِر� بَِّعَصا﴿
ْو7ِ  َكالطَّ  Oٍِفْر ُكلُّ  َفَكاَ'  َفانَفَلَق  �ْلَبْحَر 

�ْلَعِظيِم﴾ (�آلية: ٦٤). 
 

�حلا�ثة �خلامسة:
 � موسى  �ستسقا|  عن  تتحد³ 
 ~ #جههم  على  هامو�  عندما  لقومه 
صحر�| سينا|، فأمر� �هللا بضر� حجر 
ليخرÒ من حتته �ملا|، #هو ما ^كر ~ 

�آليا. �لتالية: 
ِ̂ �ْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا  )ِ#َ﴿ .١
ِمْنُه  َفانَفَجَرْ.  �ْلَحَجَر   bَبَِّعَصا �ْضِر� 
 ��َُناٍ ُكلُّ  َعِلَم  َقْد   Ëَعْين َعْشَرَ�  �ْثَنَتا 
مَّْشَرَبُهْم ُكُلوْ� َ#�ْشَرُبوْ� ِمن OِAِّْH �هللا َ#َال 
(�لبقر�:  ُمْفِسِدين﴾   ِ̧ Hَْأل� ِفي  َتْعَثْوْ� 

(٦١
 Ëْسَباط�َ َعْشَرَ�  �ْثَنَتْي  ْعَناُهُم  ﴿َ#َقطَّ  .٢

�ْسَتْسَقاُ�   ِ̂ )ِ ُموَسى   &) َ#َ�ْ#َحْيَنا   Ëَمم�ُ
�ْلَحَجَر   bَبَِّعَصا �ْضِر�   'ِ�َ َقْوُمُه 
َفانَبَجَسْت ِمْنُه �ْثَنَتا َعْشَرَ� َعْينË َقْد َعِلَم 
مَّْشَرَبُهْم......﴾ (�ألعر��   ��َُناٍ ُكلُّ 

(١٦١

ïص �حلديث �#ال عن �حلو�³7 �لثال³ 
�أل#& �ملذكو�H �عال�:

�ملفهوV �لر�ئج عند �لعامة �Gملفسرين:
�ملقاHنة  سبيل  على   7H#� �ألمر   |a7با
عامة  عند  ֲדا  �ملأخو^   ��لتفاس بعض 
�ملسلمني �ذ� �آليا.، فبالنسبة للحا7ثة 
�لقاها  "عندما   :�كث �بن  يقو_  �أل#& 
حية   &) �حلا_   ~ حتولت  (�لعصا) 
#سرعة   eلك� غاية   ~ هائلة  عظيمة 
�حليا.  من  ضر�  #�جلا'  �حلركة، 
�ضطر�با...  #�كثر�  حركة  �سرعه 
فلما عاين موسى ^لك #& مدبر� #� 
يعقب، �a � يلتفت من شد� ِفرقه." 
من  (�ألفعى)  "تضطر�  �يضا:  #يقو_ 
خلقها  عظم  مع  �لسريعة،  حركتها 
 bصطكا�# فمها  #�تسا�  #قو�ئمها 
�نياֲדا #�ضر�سها، Õيث ال متر بصخر� 
تتقعقع  فيها   ~  Hتنحد �بتلعتها،  (ال 

".7�# ~ �H7ا حاoكأ
 # ~ شر¥ ما حد³ لألفعى، عندما 
يقو_  فرعو'   &)  � موسى  ^هب 

 &) فتحولت  "فألقى عصا�   :��بن كث
 &) مسرعة  فاها  فاغر�  عظيمة،  حية 
�oا قاصد�  فلما �Hها فرعو'  فرعو'، 
#�ستغا³  سرير�  عن  �قتحم  (ليه، 
مبوسى �' يكفها عنه ففعل". #~ H#�ية 
يقو_  حيث   �كث �بن  يو7Hها   Jخر�
#هو  ثعبا'   &) حتولت  (�لعصا)  "(oا 
#�ضعة  فاها  فاحتة  �حليا.،  من  �لذكر 
حليها �ألسفل ~ �ألH¸ #�آلخر على 
فرعو'  �و  توجهت   Ä �لقصر،   Hسو
##ثب  منها  ^عر  �Hها  فلما  لتأخذ�، 
�uمن  #�نا  خذها  موسى،  يا  #صا¥ 
بك #�Hسل معك ب� (سر�ئيل، فأخذها 
موسى � فعا7. عصا". #~ H#�ية 
 ��خرo)" Jا" (�لعصا) 
لت على �لنا
فاoزمو�، #ما. منهم îسة #عشر#' 

�لفا قتل بعضهم بعضا".
موسى  بني   �AHملبا�  ~ حد³  #عما 
"(نه  يقو_:  فرعو'  #سحر�   �
 .H(موسى) عندما �لقاها (�لعصا)، صا
 ��H# تنينا عظيما هائال ^� قو�ئم #عنق
#�ضر��، #جعلت تتبع �حلبا_ #�لعصي 

ح· � ُتبق منها شيئا (ال تلقفته".
 ��لتفاس من  �القتباسا.  بعض  هذ� 
�^ها'  على  غلبت   wل� ֲדا،  �ملأخو^ 
�لعصا  حتو_   ~  Jتر #هي  �ملسلمني، 
بشكل فعلي، (& �فعى حقيقية عظيمة 
بأ#صا� غ� �عتيا7ية لألفاعي �ملعر#فة 
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لنا #~ عاملنا، #قد �فزعت هذ� �ألفعى 
فرعو' #�تباعه، #ُنسبت (ليها �لقصص 
�لw ال �صل �ا #ال منطق فيها. #�أل7هى 
لك، �' �خذ �ملسلمو' هذ�  #�ألمر من̂ 
 ،Aإلعجا� بطابع  #صبغوها  �لقصص 
�لذa منحه �هللا عز #جل ملوسى � 

تصديقا له �ما> �عد�ئه. 
  

Uطبيعة �ملعجز�
شك  ال  �نه   &) هنا،  �نو�   '� بد  ال   
~ كو' هذ� �حلو�³7 كلها معجز�. 
من �هللا عز #جل ملوسى �، (ال �ننا 
ال نأخذ ֲדذ� �لتفاس� �خلر�فية �ملعمو_ 
 wֲדا ~ فهم هذ� �ملعجز�.، كمثل �ل
 ~ J7ناها �نفا. كذلك فإننا ال نرH#�
 Hطا) حتت  �ملعجز�.   Ò�Hند� #جو� 
�لقو�نني �لطبيعية �ملعر#فة لنا، #^لك ألنه 
(^� ثبت #جو7 شي| معني �# حد³# 
حد³ ما بشكل قطعي #يصر¥ به �هللا 
عز #جل، �ب علينا �' نقبل به ح· 
لو � نستطع فهم �ملعجز�. #تفس�ها 
لنا،  �ملعر#فة  �لطبيعية  �لقو�نني  حسب 
#^لك أل' معرفتنا �ذ� �لقو�نني �د�7#، 
معينة  حقيقة  ننكر   '� بإمكاننا  #ليس 
على �سا� معرفتنا �ملحد#�7 هذ�. (ال 
�ننا ال بد �' نقر �نه لو حد³ كمثل 
�لقو�نني  كانت  فمهما  �حلو�³7  هذ� 
�لطبيعية �لw تس�ها غ� معر#فة لنا فهي 

�لطبيعية  �لقو�نني  تناقض   '� ميكن  ال 
�ملثبتة  �لعلمية  #�حلقائق  �إل�ية  #�لسنن 
قوله  من  �نطالقا  #^لك  لنا،  #�ملعر#فة 
تعا&﴿#لن جتد لسنة �هللا تبديال﴾، كما 
�حسن   aلذ� �خلالق  #جل  عز  �هللا   '�
كل شي| خلقه بنظم #قو�نني متجانسة 
بنفسه ~  �ل   '� ميكن  ال  #متناسقة، 
هذ� �لنظا> �لذa صنعه بيد�، ال لشي| 
سوJ �نه بنفسه قد صر¥ بذلك #فق 
�آلية �لسابقة، كما �نه عند �حلديث عن 
�ملعجز�.، ال بد من �لتفريق بني كو' 
كوoا  #بني  للعا�7  خاHقة  �حلو�³7 
خاHقة لقو�نني �لطبيعة، فليس ضر#Hيا 
 Oجة عن نطاHتكو' �ملعجز�. خا '�
لتحمل ~ طياִדا صبغة  �لقو�نني،  هذ� 
�ذ�  خاضعة  تكو'  قد  بل   ،Aإلعجا�
فيه  تكو'   aلذ� �لوقت   ~ �لقو�نني 
حجة  بذلك  لتكو'   ،a7عا  �غ �مر� 
#�ملرسلني،  �ألنبيا|   Oصد على  �7مغة 
منها،  �ملرجو  �ألÓى  ��د�  #هو 

#هذ� هو �ألمر �ألساسي �لذa يضفي 
�ألنبيا|،  حو�³7  على   Aإلعجا� صبغة 
بعيد�  خياال.  من  يعتريها  ما  #ليس 
فعند  #�لطبيعة.  �لو�قع  عن  �لبعد  �شد 
ملزمني  لسنا  �ألنبيا|،  ملعجز�.  تتبعنا 
#�خلر�فا.  �خلياال.  هذ�   aحتر  ~
 ^) فيها،   Aإلعجا� #جه  على  للوقو� 
نو�¥  مستتر� ~  �لوجه  هذ�  يكو'  قد 
أل#_  تغيب  قد  �ألحد�³،  من  معينة 
#هلة عن �نظاH �لقر�| #�ملفسرين، كما 

سو� �بينه الحقا.
قد  �ملعجز�.  هذ�  فإ'  �خر،   Ìمبع#  
�لطبيعية،  �لقو�نني   Hطا) حتت   ÒHتند
مع �نه ليس من �لعا�7 #ليس مما جناֲדه 
 '�  ،a7عتيا� بشكل  �ليومية  �حليا�   ~
�ألسبا�  هذ�  #تز�من  تضـافر   Jنر
#Aمـا'  مكا'   ~ #�ملسببـا.، 
ֲדا،  �خلاصـة  �ألحد�³  مع  #�حد، 
�لطـبيعية  �لظو�هر  هذ�  لـوقو� 

�إلعجـاAية.

... إال أننا ال بد أن نقر أنه لو حدث كمثل هذه احلوادث 
غ_  تس_ها   qال الطبيعية  القوانني  كانت  فمهما 
معروفة لنا فهي ال ميكن أن تناقض القوانني الطبيعية 
والسنن اإل�ية واحلقائق العلمية املثبتة واملعروفة لنا.....
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Uحقيقة هذ} �ملعجز�
نعو7 �آل' لشر¥ ما حد³ مع موسى 
� ~ �حلو�³7 �ملذكو�H �عال�، (^ 
�' حتو_ �لعصا (& �فعى �ملزعو> به ~ 
�حلاال. �لثال³ �أل#& �ملذكو�H �نفا، 
 ،�� ¦د³ بالطريقة �ملعر#فة بني �لنا
#^لك أل' �ملعجز�. �لw ُترJ من قبل 
�هللا عز #جل على يد �نبيائه ليست من 
قبيل �لسحر #�لشعو^�، بل (' �ا �هد�فا 
H#حانية عالية. �حد هذ� �ألهد�� هو 
 Hشعو #(ضفا|  #�ليقني  �إلميا'  ترسيخ 
من   �نفو  ~ �هللا  #¢افة   Jلتقو� من 
بالفعل  �لعصا  حتولت  فلو  يشاهدها، 
للشعو^�  �قر�  �ألمر  لكا'  �فعى   &)
 ') �حلقيقة   ~# نّ¿.  معجز�   &) منه 
�لقر�' ال يؤيد #جهة �لنظر �لw تقو_ 
بتحو_ �لعصا (& �فعى حقيقية، بل (نه 
� ¦د³ شي| من هذ� �لقبيل قط، #ما 
�و  �حلو�³7،  هذ�   ~ بالفعل  حد³ 
مبثابة JuH #كشو� قد �Hها موسى 
� لوحد� #هو ~ طريقه (& مصر، 
#�ألخرJ �شترb فيهما كل من موسى 
� #فرعو' نفسه مع قومه، #~ كل 
هذ� �حلاال. بقيت �لعصا كما كانت 
#� تتغ� �# تتبد_، #(منا قد سيطر �هللا 
موسى  من  �بصاH كل  على  عز #جل 
كشفا  ل�يهم  #ملئه،  #فرعو'   �

ير#' من خالله بأ' �لعصا تأخذ شكل 
�ألفعى، #هذ� ~ �حلقيقة ظاهر� H#حية 
شائعة حتد³ لإلنسا' �لذa يكو' ~ 
له   Ìيتس عا_، حيث  مستوH J#حي 
 Oنطا  ÒHخا  �Hمو�  Jير  '� عندئذ 
بالعني   Jُير  '� ميكن  ال  #ما  معرفته، 

�ملجر�7. 
حو�³7  �^كر  �ملثا_  سبيل  #على 
#هي  �إلسال>،  Aمن   ~ حدثت  مماثلة 
تطابق متاما ما حد³ مع موسى � 
حتت   ÒHتند #هي  #�تباعه،  #فرعو' 

:Ðكالتا Hنفس �لكيفية #�إلطا
جا|   wل� �لقمر   Oنشقا� حا7ثة   .١
^كرها ~ �لقر�' �لكرمي ~ سو�H �لقمر 
 wقتربت �لساعة #�نشق �لقمر﴾، #�ل�﴿
سيدنا  معجز�.  من  معجز�  كانت 
�مد �، فخالفا للتفس� �ملتد�#_ بني 
 � �لقمر   Oنشقا� فإ'  �ملسلمني،  عامة 
¦د³ هو �آلخر فعليا، بل (' ما حد³ 
هو �يضا كشف �شترb فيه سيدنا �مد 
� #�تباعه #معاHضو� من �لكفاH، فقد 

كأنه  �لقمر  به   �#�H كشفا  �هللا  ��Hهم 
 �يتغ  � فعلي  بشكل  �نه  Hغم  �نشق، 
متكامال  كامال  بقي  بل  يتبد_،   �#
#هذ� ال �الف قو�نني �لطبيعة #سننها.

كا'  عندما  #قعت   wل� �حلا7ثة   .٢
 J�فر ،Oجيش �ملسلمني يقاتل ~ �لعر�
�لعد#  جيش  �خلطا�  بن  عمر  سيدنا 
يطوO جيش �ملسلمني، #هو بعيد عنهم 
�ال� �ألميا_ على منe �ملسجد �طب 
يقو_  باملسلمني خطبة �جلمعة، فصا¥ 
ساHية  "يا  �ملسلمني  جيش  قائد  منا7يا 
ساHية  #�ما  �جلبل"  ساHية  يا  �جلبل.. 
�لند�|  بد#�H هذ�  قد Óع  �جليش  قائد 
#سط ضجيج �ملعركة #�Aيز �لسيو�، 
 ��H سوJ كشف  كا'  ما  هذ�  #كل 
#ضع  عن  �خلطا�  بن  عمر  سيدنا 
على  #تبعه  باملعركة،  �ملسلمني  جيش 
قائد  ساHية   ��H �خر  كشف   Hلفو�
�ذ�  ميتثل   '� (ال  له  كا'  فما  �جليش، 
�لند�| #ينقذ �ملسلمني من هزمية نكر�| 

كانت على #شك �' تلم ֲדم.

اهللا عز وجل عندما يريد أن يقيم احلجة على الكافرين، 
من املمكن أن يريهم هذه الكشوف علهم يتعظون بها 

ويؤمنون بالرسول املبعوث إليهم. 
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 wية �ملالئكة �لuH ٣. �حلا7ثة �لثالثة هي
�نز�ا �هللا عز #جل لنصر� �ملسلمني ~ 
 Jألخر� فقد كانت هي   ،Hبد معركة 
من قبيل �لكشف، حيث J�H �ملسلمو' 

#�لكفاH هذ� �ملالئكة ֲדذ� �لطريقة.
 Hسائل يسأ_، كيف ميكن للكفا �H#
�' ير#� JuH #كشوفا، خاصة �' هذ� 
�هللا  يهبها  �لصاحلة  #�لكشو�   Juلر�

لعبا�7 �ألبر�H؟
 '� هو،  �لسؤ�_  هذ�  على  #�جلو�� 
يقيم   '� يريد  عندما  #جل  عز  �هللا 
 '� �ملمكن  من  �لكافرين،  على  �حلجة 
يتعظو'  علهم  �لكشو�  هذ�  يريهم 
(ليهم.  �ملبعو³  بالرسو_  #يؤمنو'  ֲדا 
�ملثا_ هنالك حا7ثة تؤكد  فعلى سبيل 
(نه  حيث  �ألمر،  هذ�  #قو�  (مكانية 
قد a#H عن �¡ جهل �لذa كا' �لّد 
كا'  �نه   ،� �لكرمي  �لرسو_  �عد�| 
 Æألشخا� �ملا_ ألحد  من  مببلغ  َمدينا 
�لفقر�| �لغربا| ~ مكة، #� ير7 �' يعيد 
هذ� �ملبلغ (& صاحبه، فذهب (ليه �لن¿ 
�ملبلغ  هذ�  (عا�7  منه  يطلب   � �مد 
(& صاحبه فأعا�7 على �لفوH، فتعجب 
لطلب  تلبيته  من  جهل   ¡� �صحا� 
بعد�#�  علم  على  #هم   ،� �لرسو_ 
�¡ جهل للن¿ �مد �، فاستوضحو� 
على   J�H قد  �نه  فأجاֲדم  �ألمر،  منه 

جن¿ �لرسو_ �مد � 3لني عظيمني 
يريد�' �' ينهاال عليه #ميزقا�، فخا� 
uHية  فإ'   .� �مد  �لن¿  طلب   ðل#
�خر  كانت سوJ كشف  ما  �جلملني 
���H �هللا عز #جل أل¡ جهل لكي يهيبه 
#�عله ميتثل ألمر �لن¿ �، #هذ� 7ليل 
 Hلكفا�  Jير  '� �ملمكن  من  �نه  على 
 Juلر� هذ�  كمثل  معينة،  حاال.   ~
#�لكشو�، خاصة (^� كا' ��د� من 
 Oلك (عطا|هم حجة �7مغة على صد^

�لن¿ �ملرسل (ليهم.

 pهذ} �لكشو Vمفهو
بعد �' بينا �' معجز� حتو_ �لعصا (& 
#(منا  فعليا  حتد³   � �ملزعومة،  �فعى 
كانت كشفا من �هللا عز #جل ملوسى 
على   Òنعر  '� لنا  بد  ال  حوله،  #من 
 aلذ� �لكشف  هذ�  من  �ملرجو   Jملغز�
بد  ال  #هنا   .�للنا #جل  عز  �هللا   ��H�
�' ننو� (& �' �آليا. �لw حتدثت عن 
هذ� �لقصة قد #7H فيها ثالثة �#صا� 

للعصا #هي: 
١. �جلا' #تع� �ألفعى �لصغ�� سريعة 
 J�H عندما  �ستعملت  #قد  �حلركة، 
سيدنا موسى � �لكشف لوحد� ~ 

Hحلته من مدين (& مصر.
#قد   �jلكب� �ألفعى  #تع�  ثعبا'   .٢

مع  موسى  كا'  عندما  �ستعملت 
فرعو' #قومه. 

 ��٣. حية #معناها عاV فتع� �فعى كب
^كر  Çر7  عند  #�ستعملت   ��صغ  #�
 &) Oحتو_ �لعصا (& �فعى 7#' �لتطر

ما ير�� سيدنا موسى بنفسه. 
�لثالثة  �الستعماال.  هذ�  فإ'  #عليه 
� تكن عشو�ئية، #(منا �ستعملت كل 
منها ~ ظر� معني #بشكل مقصو7، 
ليكو' �ا معÌ خاÆ بالظر� نفسه، 
لذ� فال تناقض ~ �ستعما�ا Hغم �oا ال 

حتمل نفس �ملعÌ �حلر~.
لوصف  "جا'"  كلمة  �ستعما_  فعند 
�لعصا #�لw تع� �ألفعى �لصغ�� سريعة 
يرمز   '� #جل  عز  �هللا   7�H� �حلركة، 
بذلك ملوسى � �' ب� (سر�ئيل - 
قومه �ملتمثلني بالعصا ~ هذ� �لكشف- 
 ��سو� يتطوH#' بسرعة من �مة صغ
فرعو'  ¦طم   �كب ثعبا'   &) منحطة 
 wم سيكونو' �لوسيلة �لo� a� ،قومه#

حتطم فرعو' #جنو�7. 
^كر  عند  �نه  هنا  ^كر�  �جلدير  #من 
كلمة جا' ~ �آليا. �ملذكو�H �نفا � 
يذكر بأ' �لعصا قد حتولت (& جا'، 
جا')  (كأoا  #جل  عز  �هللا  قا_  #(منا 
#هذ�  (كأ')  �لتشبيه   ��7� باستعما_ 
7ليل على �' �لعصا � تتحو_ فعليا (& 
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�فعى �# جا'.
 ~  �7Hلو�� حية  كلمة  �ستعما_   ~  ')
 #� ��سو�H طه #�لw تع� �ألفعى �لكب
 ،��لتعب حيث  من  خاصيته  له   ���لصغ
يقو_   '� �هللا   7�H� �لكشف  هذ�  ففي 
(سر�ئيل  ب�  شعب   '�  ،� ملوسى 
�لذa هو جامد ميت كالعصا، سيعطى 
موسى   a� هو  بو�سطته  جديد�  حيا� 
�، #^لك أل' كلمة حية حتمل ~ 

جذHها معÌ �حليا� #�حلركة.
ثعبا'، ~  �ستعما_ كلمة  فعند  كذلك 
#صف �لعصا ~ �حلا7ثة �لw جر. مع 
موسى � �ما> فرعو' #ملئه، فالعصا 
~ هذ� �لكشف ترمز (& �لوحد�، بينما 
�هللا   7�H� �لعد#، حيث   &) ترمز  �ألفعى 
عز #جل �' يقو_ ملوسى �، عندما 
Hمى �لعصا #حتولت (& ثعبا'، (نك يا 
موسى (^� تركت قومك �a ب� (سر�ئيل 
بينما  لك،  �عد�|   &) سيتحولو'  فإoم 
#عنايتك،  �Hيتك  حتت  حفظتهم   �^)
�مة متماسكة من   &) '#Hم سيتطوoفإ
�لصلحا|  #من  #علما|  نو�Hنيني  Hجا_ 
 Hلنو�# �لعلم  ֲדذ�  #ليشعو�  #�ألتقيا|، 
بتحو_  (ليه  ُيرمز  ما  #هذ�  غ�هم.   &)
�ألفعى (& عصا عندما �مسك ֲדا موسى 
مر� �خرJ. #هذ� أل' موسى � قد 
�عتذH ~ باa7| �ألمر عن مهمة (صال¥ 

ب� (سر�ئيل، �لw كانت تبد# له مهمة 
شاقة، فعّلمه �هللا بو�سطة هذ� �لرuيا �' 
#Hعايته  ֲדم  عنايته   Jمبد  àمنو �ألمر 

�م.
#هذ� بالفعل ما يؤكد� تاHيخ ب� (سر�ئيل 
عندما تركهم سيدنا موسى، #ترb �خا� 
�هللا  فنبذ#�  له،  خليفة  قومه  مع   '#Hها
#بد�#� بعبا�7 �لعجل، #حتولو� (& �عد�| 

لسيدنا موسى �.
لقد تطرقنا ح· هذ� �لسطوH (& �لرuيا 
مع   #� لوحد�  موسى  سيدنا  �Hها   wل�
حد³  ملا  بالنسبة  #�ما  #ملئه،  فرعو' 
�آلية  تقو_   ^)  ،�AHمبا �لسحر� من  مع 
�لكرمية ﴿�' �لق عصاb فإ^� هي تلقف 
لقف:  كلمة   Ìمع  ') يأفكو'﴾،  ما 
#لقف  �بتلعه   a� �لطعا>  لقف  يقا_ 
بسرعة  به  #�مسك  �خذ�   a� �لشي| 
 Ìلغش #�خلد��، فاملع� a� إلفك� Ìمع#
#يرمز  �بتلع،  هو  لقف  لكلمة  �حلر~ 
�لر#حانية  بالقو�  �ملؤيد�  �لعصا   '�  &)
للن¿ موسى �، #�لw �لقيت بأمر من 
كل  #فضحت  �ظهر.  قد  تعا&،  �هللا 
#�خلد��،  �لغش  من  �لسحر�  عمله  ما 
حتطيم  طريق  عن   ��لنا �ما>  #حطمته 
فعل   �تأث حتت  كانت   wل�  Hألمو�
#ُخد�  #عصي  حبا_  من   - �لسحر� 
�لنا� برuيتها كأoا تسعى - (& حطا>. 

#مما يد_ على ^لك �' �آليا. ال تقو_ 
�لسحر�،  #عصي  حلبا_  �لعصا  بابتال� 
غشهم   a� يأفكو'،  كانو�  ما  #(منا 
هو  #�خلد��  �لغش   '� #مبا  #خد�عهم، 
يكو'   ،��سو  #�  �ملمو  �غ شي| 
تبطل،   a� �آليا.  تلقف ~ هذ�   Ìمع
�ثر  #فضحت  �بطلت   a� �بتلعت  فهي 
بتأييد  #خد�عهم،  #غشهم  سحرهم 
�لعليا.  يد�  #(شر��  #جل  عز  �هللا  من 
�آليا.  كل   '� ^كر�،  �جلدير  #من 
تقو_   �AHملبا� هذ�  عن  تتحد³   wل�
 #� لقفت   wل� هي  �لعصا   '� بوضو¥، 
 &) تتحو_   �# �لسحر�،  صنع  �بتلعت 
ثعبا' كما يقو_ �ملفسـر#'،#هذ� Õد 
كل  بطال'  على   ¹Hصا 7لـيل  ^�ته 
ُ�حلقـت   wل� �خلر�فية  �لقـصص  تلك 

ֲדذ� �ملعـجز�..
(يتبع) 

:
�ملصا�
لسيدنا  #�حلق  �ملعرفة  �لعقالنية،  �لوحي،   .١
للمسيح  �لر�بع  �خلليفة  �هللا  
ه H 
د � طاهر 

�ملوعو7 �
.�٢. تفس� �لقر�' البن كث

 THE HOLY QURAAN WITH SHORT COMMENTARY .٣
 Èلثا� �خلليفة  
د � �مو7  �لدين   �بش لسيدنا 

للمسيح �ملوعو7 � 



٣٥

اجمللد العشرون، االعدد الثالث -  جمادى الثانية ورجب  ١٤٢٨ هـ - متوز / يوليو ٢٠٠٧ م

* بترb ما ال يعنيك يتمُّ  لك  �لفضل.
.|È7 كر> نفسك عن كل� *

* �أللفاì هي �لثيا� �لw ترتديها �فكاHنا.
* ال جتا7_ بليغا #ال سفيها. فالبليغ يغلبك #�لسفيه 

يؤ^يك.

   
من مآثـر �ألبـر�

ه �هللا - سكَب H - O7ُحكَي �' غالًما جلعفر �لّصا
ثوبه،  على  �ملا|   Hفطا �لّطشت،   ~ �ملا|  يد�  على 

 aفنظر (ليه جعفر نظرً� ُمنكر�، فقا_ �لعبد: يا موال
"#�لكاظمني �لغيظ" ، قا_: كظمُت غيظي.

قا_ �لغال>: "#�لعافني عن �لنَّا�". قا_: عفو. عنك.
�^هب،  قا_:  �ُملحسنني".  ُيحبُّ  "#�هللا  �لغال>:  قا_ 
!Hلف 7ينا� Ðنَت حرٌّ لوجه �هللا تعا&، #لَك من ما�

  من لسـا: �لضـا�
�لغبا�G �Gلغبا�، �لغبا#�: �جلهل #قّلة �لفطنة. �لغبا|: 
من  �Hتفع  ما  �لتر��:  #من   ،¸Hأل� من  �خلفا| 

!�Hغبا

(Òحلّال�Hمنصو )  ::ا معـا� Uبيا$ 

تـرتـيـُب #لإليــمـا'  َ�ْهـٌل  للعñْلـِم 

َ#ُمْكَتَسـُب َمْنُبــوٌ̂  ِعْلَمــاِ'  #�لعñْلـُم 

َ#ُمْمَتــَدُ¥ َمْذُمـوٌ>  يÚْوَمـاِ'  ْهـُر  #�لـدَّ

   

َتَجــاHِيـُب َ#َ�ْهِلـيَهـا  #للـُعُلـوِ> 

َ#َمْرُهـوُ� َمْرُكـوٌ�  َبحòـَر�ِ'  #�لَبْحـُر 

َ#َمْسـُلوُ�  َمـْمُنـوُ¥  �ْثَنـاِ'   �#�لـنَّـاُ

حـكم ونـوادر

(عد�7: 3ا_ �غز#_ (�ململكة �ملغربية)
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 eسي) بـ  تعر�  جر�ئم  ظاهر�  �إلنترنت  عا�  يشهد 
كر�مي- a�  (Cyber Crime جر�ئم �لتقنية �لعالية. (oا ظاهر� 
(جر�مية مستجد� نسبيا تقر� �جر�� �خلطر لتنبه Çتمعا. 
�لعصر �لر�هن Õجم �ملخاطر #هو_ �خلسائر �لنا3ة عنها، 
�لنظر  �ملعطيا. بغض  �العتد�| على  (oا تستهد�  حيث 
عن 7اللتها �لتقنية �لو�سعة، (بيانا. #معلوما. #بر�مج). 
Çرمو'  عليها  يشر�  �خلفا|   ~ تنشأ  تقنية  جرمية  فهي 
�لتقنية #يسيئو' �ستعما�ا  �ملعرفة   .�#7� �^كيا| ميتلكو' 
�ملنقولة  �ملخزنة #�ملعلوما.  �لكمبيوتر  للنيل من معطيا. 
�إلنترنت.  مقدمتها   ~# �ملعلوما.  #شبكا.  نظم   eع
�لقومي #تشيع  فتمس �حليا� �خلاصة لألفر�7 #ִדد7 �ألمن 
فقد�' �لثقة بالتقنية #ִדد7 (بد�� �لعقل �لبشرa. لذ� فإ' 
(b�H7 ماهية جر�ئم �لكمبيوتر #�إلنترنت #�ستظهاH حجم 
يتخذ  مرتكبيها #7#�فعهم   �لنا3ة عنها #Óا.  �خلسائر 
 Oنطا# �لظاهر�  هذ�  مع  �لتعامل  لسالمة  �ستثنائية  ��ية 

¢اطرها �القتصا7ية #�ألمنية #�الجتماعية #�لثقافية.
 �#(^� كانت Çتمعاتنا �لعربية � تتأثر بعد بشكل ملمو
مبخاطر هذ� �لنمط �ملستجد من �إلجر�>، فإ' خطر جر�ئم 
 '� ميكن  �لعربية  �لبيئة   ~ �ملحتمل  #�إلنترنت  �لكمبيوتر 
�لتقنية �a �ستر�تيجيا.  يكو' كب�� باعتباH �' �جلاهزية 

اية �ملعلوما. ليست باملستوJ �ملطلو� (' � تكن غائبة 
#�إلنترنت  �لكمبيوتر  جر�ئم  �مست  فقد  #باملقابل  متاما. 
من �خطر �جلر�ئم �لw تقتر� ~ �لد#_ �ملتقدمة #حتديد� 
تز�يد.  #�ذ�  #�#H#با  �ألمريكية  �ملتحد�  �لواليا.   ~
خطط مكافحتها #�نصبت �جلهو7 على �H7ستها �ملتعمقة 
 ~ .Aبر# �خطاHها.  من  للحماية  قانونية  �ليا.  #خلق 
قو�نينها   Hبقصو #�إلقليمية  �لد#لية  �ملنظما.  �ملجا_  هذ� 
�جلنائية ملا تتضمنه من نصوÆ �لتجرمي �لتقليدية. فكا' ال 
بد للعديد من �لد#_ من #ضع قو�نني #تشريعا. خاصة، 
�جل ضما'  من  �لد�خلية  قو�نينها  تعديل  على  �لعمل   #�

توف� �حلماية �لقانونية �لفاعلة ضد هذ� �جلر�ئم.
(' �كثر مسألة ֲדذ� �لصد7 مث�� للجد_ هي بد#' شك 
 bلسلو� àمسألة حتديد قائمة جر�ئم �لكمبيوتر #حتديد �منا
�إلجر�مي #�ألفعا_ �ملترتبة عليه #تبيني �لقو�> �لقانوÈ �ذ� 
�جلر�ئم. #لقد �فرA. هذ� �ملسألة خالفا #تباينا موضوعيا 
 Jلقانونية حو_ مد� �لنظم  �لفقه �جلنائي ~ ¢تلف   Jلد
�نطباO نصوÆ �لقو�نني �جلنائية �لتقليدية على هذ� �جلر�ئم 
#قبل  �لظاهر�   A#eل �أل#&  �لسنو�.   ~ �ألقل  على   -
�' تتجه �آل�H| للحسم جلهة عد> قابلية �لنصوÆ �لقائمة 
 àألمنا� هذ�  على   Oلالنطبا كفايتها  #عد>  عجزها   #�
�جلديد� من �جلر�ئم  �ألمر �لذJ يستدعي åريج باحثني 
~ �لقانو' �جلنائي �إلنترنw �# باألحرJ فقها| قانو' �من 

�ملعلوما.!!

فقه �إلنترنت

(عد�7: عال| عثما'

 (خب� تصميم مو�قع) 






