



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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كلمة �لتقو�٢

ִדد�  	خالقية   
غ سلوكية  ظاهر�  �لغش 
من  نو�  فهو  �ألصعد�.  على ش#  �ملجتمع 
	نو�� �خليانة حيث -نه -خفا0 للو�قع /-ظها, 
خلالفه. /يتحقق �لغش بإخفا0 �لعيب 	/ تزيينه 9يث ال يتعر6 
 Cعد/ �لالمباال�  	ساسه   Eفإ  Fبالتا/ �آلخر  �لطر6  عليه 
�ملسؤ/لية. ميا,سه �لبعض �لذين �	بو� على سرقة �لنجاI بدال 
من �لسعي /�كتسابه بعرU �جلبني. /مما يؤسف له هو تفشي 
ظاهر� �لغش /�خلد�� بصفة جنونية Y ZاالX �حليا� �ملختلفة 
/ال سيما Z �ألسو�U حيث ال تكا� بضاعة تسلم من تالعب 
�أل�/ية  ليشمل  �لغش   Uنطا /توسع  /تدليسهم،  �لغشاشني 
 Xجلامعا�/ /�ملعاهد   b,ملد��  c- بل  �لطبية،   Xملستحضر��/
	يضا. /سنركز حديثنا Z هذe �لسطو, على 	ضر�, �لغش على 
 Cما	علك تقف حائر� i jلتعليمية �ألمر �لذ� Xصعيد �ملؤسسا

هذe �لظاهر� �لفتاكة.
ال شك 	E ضعف -مياE �ملر0 هو �لذj يدفعه للغش خصوصا 
	نه يعلم، مبجر� -قد�مه عليه، 	نه يستجلب غضب �هللا عليه. 
طويًال  /قًتا  فيصر6  /�هية   X�,pم �لعليلة  نفسه  له   qِّفتسو
لو  ما   Xالمتحانا�  qخال �لغش   Uطر/ �حليل  �ختر��   Z
�ستغل جز�0 منه Z �ملذ�كر� /�لتركيز خالq �لصف لكاE من 
 Iللهو /�لتر� Z jجانب �لتما� c- لناجحني �أل/�ئل. هذ��
على  فيطغى   ،qيقو  /	 يفعل  ما   Z جا��   eجتد فال   Iملر�/
شخصيته طابع �لكسل Z طلب �لعلم �ألمر �لذj ُيفقدe �لثقة 
 
Z نفسه /Z قد,�ته /يتولد فيه �لشعو, بالد/نية، فيصبح غ
قا�, على �إلنتاx /�إلبد�� /بالتاv Fكم بنفسه على مد,كاته 
فتصطبغ  	ساليبه  zميع  �لغش  منه  فيتمكن   ،Cباإلعد� �لعقلية 
}لو  ال  /هكذ�  له.  جتسد�  يصبح  	نه  لد,جة  به  شخصيته 
Yاq من YاالX حياته من �لغش �لذj يتسر| ,/يد� ,/يد� 
-c عالقاته �الجتماعية /�ألسرية. /Z {ا/لة فاشلة إلضفا0 

�لشرعية على غشه يلقبه تا,� بالذكا0 �ملعاصر /	خر� بأ��� 
�لتعامل �حلديثة. /ال تتوقف به �لوقاحة -c هذ� �حلد /لكنه 
 qقا,| على هذ� �ملنو�	خال0 /	كل من حوله من  Eبأ Iيصر

فلما�� يكوE هو �تلفا؟!  
 Iيطلب �ملساعد� /يتطلع للنجا eتر� Xعند �قتر�| �المتحانا/

ح# /لو كاE على ظهو, �آلخرين. 
/Z /�قع �ألمر -E �لذj يغش ال iد �لثقة Z نفسه بأنه قا�, 
على جتا/� �المتحاناz Xهو�e /مر�جعة �,/سه مبفر�e /من 
� يغلب عليه شعو, �خلو6 من �لفشل 	/ باألحر� �لرسو| 
فيسبب له قلقا مستمر�. /�حلقيقة �ل� تغيب عن /عيه /-�,�كه 
	E �لعيب ليس Z �لرسو| /لكن �لعيب كل �لعيب 	E يبقى 
,�سًبا طو�q حياته. فالنجاI عن طريق �لغش ما هو -ال �لرسو| 
��ته، /ليس ,سو| سنة �,�سية /�حد� بل ,سو| -c �خر 

!jمغشو�.. /يا ليت شعر Iساسها جنا	 Eحليا�، أل�

∆ÎWÇ–W6vXlŸ–W6™_

÷ÎW|–W6“à≈–W‡6
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/-ن� ال 	بالغ حني 	قوE- q من 	هم 	سبا| تأخر /عدC ,قي 
�لعلم  هو  �ألمم   Cلتقد  ���/ 	هم   Eأل /�لك  �لغش  هو  �ألمة 
على   Eصلوv شباֲדا   Eكا فإ��  �ملتعلم.  �لشبا|  /باألحر� 
لنا  ينتج  سو6  ما��  عليكم  باهللا  فأخp/نا  بالغش   Xلشها���

!Eلغشاشو� Eوiهؤال0 �خلر
فَهمُّ كل /�حد منهم هو /ظيفة بتلك �لشها�� �ملز/,� ليمأل 
 Eكا qحا Z تقدمي شي0 ينفع �ألمة. هذ� Z بطنه. ال َهمَّ له
يعي ماهية �ألمة! /مما ال شك فيه 	نه يستحيل تقد C	j 	مة 
فيها هذ� �لعد� ��ائل من �لغاشني �ملعاصرين. /من خالq نظر� 
تأملية أل,� �لو�قع نر� 	E عد� �لطال| �ملتخرجني كل سنة 
باآلال6، /لكن 	خp/نا من منهم قدC �ختر�عا، 	/ �كتشافا 	/ 
 E	 مشر/عا نافعا لألمة؟ قلة ال تكا� ُتذكر. /�ألمرُّ من هذ� Cقد
�لغا� قد يتوc منصبا تربويا حساسا �ألمر �لذi jعلك تفكر 
ُتر� 	j 	ثر -iا� سيتر� Z نفوb طالبه /	j خلق سينقش 

 Eلرسالة �لنبيلة. /كما تعلم فإ� eهذ jنفوسهم  /هو يؤ� Z
�لرسوq  � 	ضفى على طلب �لعلم طابعا �ينيا 9تا /كأنه 
فريضة  �لعلم  "طلب   :�  qقا حيث   Xلعبا��� 	�,جه ضمن 
 eمبا معنا � qحديث �خر قا Z/ ."على كل مسلم /مسلمة
	E من }رx طلبا للعلم فهو Z سبيل �هللا ح# يرجع.  فهل 
تتصو,  	E 	حد� ميكن 	E يغش Z صومه مثال /-E فعل �لك 
فما له من �لصوC -ال �جلو� /�لعطش، /هكذ� حاq من يغش 
	سر�  يؤسس  /قد  /ظيفة  على  فقد vصل  �لعلم.   Z طلب 
/لكن  �حليا�   Xمن {صال �لك   c- /ما  عقا,�  يشتر�  /قد 
كل هذ� ُبنـي على 	سس /�هية، فيتسر| �لغش -c حياته 
�لز/جية /�ملهنية /-c �يع معامالته �ليومية /يعيش حيا� تتربع 
iعله   jلذ� �ألمر  /مد�,كه،  كيانه  على  �للو�مة  �لنفس  فيها 
يشك Z كل صغ
� /كب
� تصد, من 	فر�� 	سرته /	صدقائه 
 qبا له  يهد	  ال  جحيم.   c- حياته   qفتتحو حوله  من  /كل 
عو�مل  �ألمر  يستدعي  ال   Fبالتا/  Eلسكو� طعم   U/يتذ /ال 
/�خلد��  بالغش   eبنا  jلذ� �ملغشو�  عامله  لتحطيم  خا,جية 
خالq سنني طويلة فيذ/| عامله ببط0 ُمتناeٍ كما يذ/| �لشمع 

حتت تأث
 �لنا,.
�كر¡ حاq هؤال0 /	نا 	خطُّ هذe �لسطو, بالر�قصاX �لال  
 ،Cحر�  /	  q9ال يبالني  ال  �ملالهي   Z شباֲדن  س�  يقضني 
فلما  �لد,�سية.  �لغاشني خالq حياִדم  �لطلبة   qحا�ّن  حا
�ستقطا|  مفاتنها  /تفقد  �إلغر�0  	ساليب  �لر�قصة  تفقد 
طريقة  شيخة  فتصبح  حتج   � تعتمر   � تتحجب  �لطامعني 
صوفية تكتب �لتمائم للمحتاجني /توضح �لطريق للسالكني. 
�لغش /�للهو  فبعد سنني  �لغا�  �لطالب  /هكذ� حاq �لك 
 Eيصبح ,جل تعليم /-,شا�. فإ�� كا/ xيتخر Iلتر�/ Iملر�/
 E	 هذ� هو صد� شا,عنا �إلسالمي فال عجب /ال غر�بة

نبقى Z �حلضيض بني �لنجاI �لز�ئف /�لفشل �لد�ئم.

العيـب ليس � الرسـوب ولكن العيب 
كل العيب أن يبقى راسًبا طوال حياته. 
فالنجاح عـن طريق الغـش ما هو إال 
الرسوب ذاته وليس رسوب سنة دراسية 
واحـدة بل رسـوب إ6 آخر احلياة ألن 
أساسها جناح مغشوش.. ويا ليت شعري!
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٤

 حضر� مر�� بش
 �لدين {مو� 	£د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا¡ حلضر� �إلماC �ملهدj /�ملسيح �ملوعو� �

:b/,� من

في �حا� �لقر��

(سو�� هو�)

﴿ِتْلَك ِمْن َ�ْنَباِ� �ْلَغْيِب ُنوِحيَها ِ�َلْيَك 
َما ُكْنَت َتْعَلُمَها َ�ْنَت َ$َال َقْوُمَك ِمْن 
َقْبِل َهَذ� َفاْصِبْر 2�َِّ �ْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقني﴾ 

(هو�: ٥٠)      
  

�لتفسـ8:
 E	  Iضو/ بكل  �آلية   eهذ تبيِّن   
�أل/لني  	حد�¨  يسر�  ال   Eلقر��
	نبا0  -©ا  بل   ،
/	ساط  Xكحكايا
سو6  	حد�¨  	©ا   j	 �لغيب.. 
�هللا   Eكأ/ �ملستقبل.   Z 	مثا�ا  تقع 
تعاc يقوq: -©ا يا {مد، 	خبا, عّما 
/قع لِنوE/� I شك، /لكننا نقصد 
ستو�جه  	نك   �p« E	 �كرها  من 
�آلية  ُختمت  مماثلة. /لذلك  	حد�ث¬ 
�لعاقبة   E-  pفاص﴿  :cتعا بقوله 
 Cقو �مَّرنا  كما  	ّنه  مبع®  للمتقني﴾ 
كذلك  منهم  به  �من  من  -ال   Iنو
قومك،  من  جز°0  ©لك  سو6 
/نسل  نسلك  من   xُنخر /سو6 
�ملؤمنني بك 	مة جديد� سو6 ترفع 
�من  /�لتقو� Z كل   Uلصد� لو�0 

عالًيا خّفاًقا.               
�لبعض  يزعم  كيف  �ملر0  /يعجُب 
 E	 ة ـvلصر� Xآليا� eـ ,غم هذ
�لقر�E ال يقصد بسر� هذe �ألحد�¨ 
-ال �كر 	ساط
 �أل/لني فقط ؟! �حلق 
	نه ال يذكر 	jّ حا�¨ من �ملاضي 

حكمة ذكر أحداث األولني
 � القرآن الكرمي
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-ال لينبئ بأE �ملسلمني 	يض¬ سو6 
حد¨  ما  /هذ�  مثله.   Eيو�جهو
ٍ̈ من �لتا,يخ  بالفعل. فما من حا�
�لقر�E �لكرمي -ال /قد   eلقدمي سر��
/	تباعه،   �  qلّرسو� مع  مثله  /قع 

	/سيقع بأمته Z �ملستقبل.
�ملسلمني  لد�   
كب �ختال6  هنا� 
 Eطوفا  qحو /�ليهو�  /�ملسيحيني 
 eنه ³ يكن بوسعي �كر	مبا / ،Iنو
لذلك  معينة  �ية  حتت  بالتفصيل 
	�كر هنا 9ثي /,	يي حوله مع �,�0 

�آلخرين.
 " �´ه   Iنو /�لد   Eبأ �لتو,��   qتقو
المك " �لذj كاZ E �جليل �لتاسع 
 Iنو Eملا كا/ .� C�� من نسل
 Cحا/ Cس مائة سنة ُ/لد له ساµ بن�
/يافث (�لتكوين ٥،٦). عندما ,	� 
�هللا فسا� 	هل �أل,� قّر, تدم
هم. 
�هللا   e,فاختا باً,�  ,جًال   Iنو  Eكا/
يأخذ   E	/ سفينًة،  يصنع   E	  eمر	/
 E	/ ،Eعند �لطوفا e/ال�	هله /	فيها 
�لبهائم  كل  من  كذلك  معه  يأخذ 
/	نثى،  �كًر�  سبعًة،  سبعًة  �لطاهر� 
منها  فيأخذ   qليست 9ال �ل�  /	ما 

�ثنني �كر° /	ُنثى (�لتكوين٦).
 j� هَلَك كل	 Eعندما جا0 �لطوفا/
/من  نوح¬  -ال  �أل,�،  على  حيا� 
 ،Eحيو�/  Eنسا- من  �لفلك   Z معه

 Xفعّمر/� �أل,� من جديد. /�ستو
 qجبا على   Eلطوفا� بعد  �لسفينة 
هو   q·ف (�لتكوين:٨/٧).   º�,,َ	
مرً�  �ليابسه  على  ليعيشو�   eال�/	/
 bفغر �لز,�عة.   Z /عملو�  	خر�، 
كرم¬، /شر| من خـمرe، فسكر 
 jلذ�  Cحا �بنه   eفأبصر /تعّر�، 
بذلك.  /يافث  سام¬  	خويه   pخ	
�لو,�0   c- -ليه مشي¬   E�
فأتى �ألخ
/َسَتَر� عو,ته،  فلما 	فاU �عا على 
	/الُ�   Eُِكنعا  Eٌقائال:ملعو  Cحا �بنه 
باسم  	,ض¬   E/سيعمر �لذين   Cحا
 Cلذ,ية سا /ليكونو� عبيد°   ،Eكنعا

/يافث(�لتكوين ٩). 
 e0بنا	  E	 �لتو,��  من  يتبني  كما 
هي  منطقة   Eلطوفا� بعد  �ستوطنو� 
 E	 حالي¬، -� /,� فيها Uلعر�� �,	
بابل  على  حاC صا, حاكم¬  حفيد 

/ما جاَ/َ,ها (�لتكوين ١٠).

 Eبيا بني  بسيط  �ختال6  /هنا� 
 Xيا�/,  Z  �,/ ما  /بني  �لتو,�� 
بنا  يهو�ية 	خر�، /لكن ال حاجة 
ال  	نه  -ال  تفاصيلها،   Z للخو� 
بأb من �إلشا,� - c	E 	حد كتب 
باسم  �ملعر/6  �ليهو�ية   Xلر/�يا�
نوح¬   E	 يذكر   "eغا�	 "مد,�� 
ُسمي ֲדذ� �السم الختر�عه �ملحر�¨ 
 (Noah ليهو�ية ، كلمة� (�ملوسوعة 
 jهو �لذ eبا	 E	 ��,بينما تذكر �لتو

´ّاe ֲדذ� �السم .
 Z لبيانني� بني  �لتوفيق  /قد حا/لو� 
 E- بقو�م:   "
ش يا   eُسفر" كتا| 
 ،jملعّز�  eمعنا/ "مناحيم"   éّا  eبا	
  Eبعد �لطوفا "Iطلق عليه "نو	قد ُ/

(�ملوسوعة �ليهو�ية).
 Eكو Z يًضا	ليهوُ� � j	 قد �ختلفو�/
نوI صاحل¬ 	C ال؟ فقاq بعضهم هو 
با, تقي، /ير� �آلخر/E 	نه صا¾ 
�لبعض   epعت� بينما  ما،  حٍد   c-
 Eنه قد جنا من �لطـوفا	شـرير°، /
�لذيـن  �لصـاحلني  بسبـب 
من  }ـرجو�   E	 �ملقد,  من   Eكا

صلبـه. 
Yموعة  /هو  ـ  �لتلمو�   Z  �,//
نبيا   Eكا 	نه  ـ  يهو�ية   Xيا�/,
تد/ين شريعته   Z 	بد /	نه  شا,ًعا، 
بعد حا�¨ �لطوفاE بثمانية /عشرين 

وكأن اهللا تعـا6 يقـول: 
إنهـا يـا Fمـد، أخبار 
دون  ِلنـوح  وقـع  عمـاّ 
شـك، ولكننا نقصد من 
ذكرهـا أن PـOك أنك 
سـتواجه أحداثـًا مماثلة.
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عام¬. * /كانت شريعته حتتوj على 
 Cشي0 من �ملسائل �لطبيعية /�ألحكا
�ملماثلة ملا /,� Z شر� موسى �، 
عّلمه   jلذ� هو  ,�فائيل  �مللك   E	/
�لطب /شيئ¬ من خو�À �ألعشا|، 
/منه  	خر�،   Xلغا  c- كتابه  /ُنقل 
�لطب.  علم   Eليونا�/ ��نو�  	خذ 

(�ملوسوعة �ليهو�ية).
/باملناسبة فقد فاX علما0 �ليهو� هنا 
	نه ³ يبق Z �لدنيا بعد �لطوفاE -ال 
	/ال� نوI فقط ـ كما يزعموE ـ 
 ،I/ال� نو	يع سكا©ا من � Eكا �-
تر�ة  	ية   c- 9اجة   Eْ�َ- كانو�  فما 
لشرعه -� كانو� يفهموE لغة جدهم 

!Iنو
 Xحكايا /جوُ�  �لعجب   
يث /مما 
 Eتر�¨ �لسكا Z Iنو Eمشاֲדة لطوفا
�لقد�مى Z كل قا,� تقريب¬(�ملوسوعة 
 Xلر/�يا� حتكي  حيث  �لتو,�تّية). 
 Iعن شخص كنو Eليونا� Z لقدمية�
 E	 يع�  مما  كطوفانه،   Eطوفا /عن 
	/,/با 	يض¬ كانت على علم 9ا�¨ 
 E	 كما  �لقبيل.   هذ�  من  تا,}ي 

�لسكاE �لقد�مى من 	مريكا �لشمالية 
 .Iقصص¬ مشاֲדه حلا�¨ نو Eكوv
�أل´ا0   Z  
كب تشابه  هنا�  بل 
/�ألمو, �ألخر� Z ,/�ياX �تلفة من 
 Xتلفة. فمثًال تذكر �لر/�يا� X�,قا
 Eلطوفا� بطل  �سم  �لبابلية  �لقدمية 
�لعاقل"،   j	" -ند,�)  (هسيس  هو 
/هذ�  �مللو�.  بني  �لعاشر   Eكا /	نه 
نوح¬   Eبأ �لتو,��   Z  �,/ ملا  مشابه 
 � C�� من �جليل �لعاشر بعد Eكا
�لقصص  تذكر  بينما  (�لتكوين:٥). 
�لبطل  �سم   E	 �لشمالية  	مريكا  من 

هو (كنياE)، /معناe �لعاقل 	يًضا.
� هنا� ,/�ياX متشاֲדة لد� �لقدما0 
من -ير�E /مصر /��ند تتحد¨ كلها 
 E	/ �لقدمي،   Z عظيم   Eطوفا عن 
عبد  سفينة   Z منه  جنو�  فقط  �لقلة 
صا¾. حيث تذكر �لر/�ياX ��ندية 
من  تلّقى  صاحل¬  عبد°   E	 /�لبابلية 
 qقبل حد/ثه. تقو Eلطوفا�  pهللا خ�
�لر/�ياX �لبابلية 	نه تلقى هذ� �إلنذ�, 
 E- ندية منها�� qبينما تقو ،Cملنا� Z
(�ملوسوعة  /قوعه  من  حّذ,ته  �آل�ة 
 Xتذكر �لر/�يا/ .(Deluge ليهو�ية�
 Xستو�  jلذ� �جلبل  �سم   E	 �لبابلية 
/قد  	,مينيا.  جبل  هو  �لسفينة  عليه 
 jجلو�� Eبأ Eملسلمو� E/ملفسر� qقا
	,مينيا  جبل  هو   Eلقر��  Z �ملذكو, 

جند  /هنا   .(
كث /�بن  (�لكشا6 
/بني  �لبابلية  �لر/�ية  بني  تو�فق¬ 
موطن¬  كانت  بابل   E	 /مبا   .Eلقر��
�لتو,��  تشهد  كما  ـ   Iنو أل/ال� 
ـ  فال بد من ترجيح �لر/�ية �لبابلية 
نر�  /	ننا ال  على غ
ها، خصوص¬ 
 Eلبابليو� 	j مكسب ميكن 	i Eنيه 
على  /�لك   ،Iنو حا�¨  �كر  من 
عكس �لتو,�� �ل� قد حا/q مؤلفوها 
�نطباع¬  للعا³  يعطو�   E	 جاهدين 
/كأE تا,يخ �لدنيا كله منحصر فيما 

تذكر �لتو,�� فقط.
فيه �كر  �لتر�¨ ��ندj فنجد  	ما    
بطل �لطوفاZ E كتا| باسم (ست 
بت برÄن) حيث /,� فيها 	E (َمُنو) 
إلله  �بن¬   Eكا/  ،Eنسا-  q/	 هو 
يغَتِسل   Eكا  .(Xشَو�/َ�ِ) �لشمس 
مرً�، فوقعت Z يدe ´كة. فتوسلت 
فإن�  سر�حي  	طلقت  لو  قائلة:  -ليه 
 ،Cعظيم قا� Eجنيك من طوفا	سو6 
/ملا   .�
كب سفينة  بصنع  /نصحته 
جا0 �لطوفاE 	خذX �لسمكة �لسفينَة 
نزq(منو) عند  قمة جبل، حيث   c-
فوهب  قربان¬.   Cقّد/  Eلطوفا� هد/0 
 ،Cٌ	 �ا   Eتكو  E	  E/� بنت¬،  له  �هللا 
 Eيكو  E	  E/�  bلنا� تكاثر  /منها 
-١١٢ À لبا| �لثامن�) .x/� ا�

.(١١٣

 �,/ jلكن �لذ/ ،
* هكذ� /,� Z �لتفس
 �لكب
 Z بتد/ينها بد	  بأنه   qيقو �ليهو�ية  �ملوسوعة   Z
�خلامس   Cلعا�  Z  j	 /�لعشرين  �لثامن  �ليوبيل 

. Eلسبعني بعد �لطوفا�/
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(مها  كتا|  من  هي  �لثانية  /�لر/�ية 
ֲדا,تا) -� جا0 فيه 	نه كاE مع (منو) 
 E	/ ،|أللبا� F/	 من E/سبعة �خر
 j	 (اÄبر) لو�قع� Z لسمكة كانت�
�إلله، /	©ا عّلمت (منو) كيف }لق 
-١٦٤  À) /	ناس¬.  	خر�  ��ًة 

(١٦٥
كتا|   Z �لثالثة  �لر/�ية   X�,//
باسم (شرميد ֲדاغوX بر�E)، /تذكر 
بعض  �صطحبو�  	©م  �لر/�ية   eهذ
 À سفينتهم (با| ٢٤ Z Xحليو�نا�

.(٨٦٠-٨٦٣
�ملصا�,   X��  Xلر/�يا�  eهذ فكل 
�ملختلفة متفقة Z معظم �ألمو, ح# 
�أل´ا0  بني   °
كب تشاֲד¬  هنا�   E-/
 Xلر/�يا� Z لو�,�� فيها. فاسم �لبطل�
 ،(Iنو) ��,لتو� Z/ ،(منو) ندية هو��
�لتلمو� (مناحيم)، /كلها 	´ا0   Z/
متشاֲדة جد°. مع �لعلم 	E (مناحيم) 
 Eية يضيفوpلع� Z أل©م ،(Iمنا) صله	
(مي) للتعظيم /�الحتر�C. كذلك هنا� 
 Z �لو�,��  �أل´ا0  معا¡   Z تشابه 
كما  /�ألمريكية،  �لبابلية   Xلر/�يا�
سائر   E	 كما  قليل.  قبل  -ليه  	شرنا 
سفينة  /جو�  على  متفقة   Xلر/�يا�
فقط.   Àشخا	 بضعة  /جنا�  /�حد� 
  qعلى شي0 فإمنا يد q� E- كل هذ�/
كا,ثة  حد/¨  على  قطعية  �اللًة 

/من  عاملي،   
تأث �ا   Eكا عظيمة 
	جل �لك شهدX عليه �لشعو| من 

كل �لعا³ /سجلته تو�,}ها.
حد/¨  �ملستحيل  من  -نه  /حيث 
�لكر�  كل  يغطي  عاملي   Eطوفا
 Z  Eلعلمانيو� ير�  فلذ�  �أل,ضية 
 E	 /لقصة ال تعد� E	 لعصر �حلديث�
تكوE حكاية متثيلية فقط، حيث قالو� 
بأE كل ما Z �ألمر 	E بعض �ألقدمني 
 Cألجر�� E�,/� كانو� قد حتدثو� عن
�لتمثيلي،  �ألسلو|  ֲדذ�  �لفلكية 
 eلتمثيل، /حّولو� �لناb ֲדذ�  فا»د� 
�لتو,�تية،  (�ملوسوعة  	سطو,�    c-

.(Deluge

 /لكن هنا� سؤ�ًال له ِثقله /	Äيته: 
كيف ميكن 	E يكتسب هذ� �لتمثيل-

�ألÄية   eهذ كل  يسّمونه-  كما 
 
�لتأث هذ�  يتر�   E	/ /�لشعبية، 
�ملعمو,�،   Eسكا قلو|   Z �لعميق 
	Ëا0  كل  من   bلنا� حفظه  /ملا�� 

من   e
غ  E/� �لشكل  ֲדذ�  �لعا³ 
�لقصص /�ألساط
؟

 Iيطر �خر  سؤ�ًال  هنا�   Eّ-  �  
قصًة    Iنو قصة  كانت   ��- نفسه: 
ينسجها   ³ 	نه  شك  فال  	سطو,ية 
�لعا³،  من  /�حد�  منطقة  	هل  -ال 
�لعاملي  �النتشا,  هذ�  نالت  فكيف 
تو�,يخ   Z ُسّجلت  ح#   Cلقد� منذ 
�لدياناX كلها. َمْن ِمن �لعقال0 يسّلم 
 qلقصة منسوجة من خيا بأنه ميكن 
 Z موغل  �من   Z /�حد،  بلد  	هل 
�لقدC، حيث كانت �التصاالX بني 
 qتنا  E	 للغاية..  {د/��  �لشعو| 
هذ� �النتشا, �لو�سع Z مناطق نائية 
لد�  تكتسب   E	/ �تلفة،   Xبلغا/
تصبح  9يث  متسا/ية  	Äية  	هلها 

جز�0ً من تا,يخ �لدياناX كلها!
 eهذ  Xحا� ملا  نظر°  ـ  	نه  /�حلق 
/تعظيم  عاملي  �نتشا,  من  �لقصة 
مر  على   qٍمتو� متو�تر  بشكل   
خط

... ميكن لقصة منسوجة من خيال أهل بلد واحد، � زمن 
موغل � القدم، حيث كانت االتصاالت بني الشـعوب 
Fدودة للغاية.. أن تنال هذا االنتشار الواسع � مناطق 
نائية وبلغات aتلفة، وأن تكتسـب لـدى أهلها أهمية 

متساوية gيث تصبح جزًءا من تاريخ الديانات كلها!
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 E	 ّال-  Eلعصو, ـ ال يسع �إلنسا�
 X�� يعتر6 بصحتها، /بأ©ا كانت
 .jعا� 
طابع عاملي /��X /قع غ
/بعد �لتوصل -c هذe �لنتيجة يسهل 
 Eلقر�� Eبيا E	 �,يد E	 0على �ملر
�لنتيجة   eهذ مع  يتفق  �حلا�¨  عن 
يتعا,�  ال  كما  جزئياִדا،  كل   Z
ما  كل   �- �لطبيعية،  �لنو�ميس  مع 
طوفان¬   E- هو  �لكرمي   Eلقر�� يقوله 
 Z ³منطقة من �لعا Z ¨عظيم¬ حد

قدمي �لزماE /	با� 
�يًعا؛  	هلها 
 cتعا �هللا   E	/
بطل  على  َل  تفضَّ
 Xكاpب  Eلطوفا�
/كتب  خاصٍة؛ 
 
غ غلبًة  لنسله 
بسبب  عا�ية 

هنا�  كانت  /	نه  /تقو�e؛  صالحه 
/لكّن  �لعا³   Z 	خر�  	مم  عندئذ 
/-منا  يشملهم؛   ³  Eلطوفا� عذ�| 
القى هؤال0 مص
هم Z موعد كتبه 
�هللا عليهم؛ /	E �لطوفاE كاE شديًد� 
iد/�   ³  bلنا�  E	 لد,جة  /عا,ًما 
�ملال� -ال Z �لسفن، -� هطلت 	مطا, 
 Xتفجر كما  �لسما0،  من  غزير� 
�لعيوE �أل,ضية باملياe ح# �,تفعت 

.qجلبا� �,�ُ c- من غز�,ִדا

/هذe 	حد�¨ /�قعية ال Yاq ألحد 
�لكرمي   Eلقر��  Eفإ ينكرها.    E	
 Eملختلفة من ش# �لبلد�� Xلر/�يا�/
متفقة على 	©ا كانت منطقة جبلية، 
/��ي¬  	©ا كانت   Eلقر�� بل /}pنا 
{اًطا بسلسة من �جلباq. فمن �ملمكن 
متاًما 	E يكوE مدخل �لو��j ضيًقا 
/كما vد¨  {ا�ية،   qجبا لوجو� 
Z معظم �لو�ياE �جلبلية فإE مدخله 
جليدية  قطع   /	 بصخو,  �نسّد  قد 

كب
� �Ëد,X نتيجة �لز�q عنيف، 
 Eعيو  Xتفجر 	خر�  ناحية  /من 
�ملا0 من حتت �أل,�، فا,تفع سطح 
�ملياe �ملتجمعة Z �لو��j ح# غطت 
حا�¨  حد¨  /قد   .qجلبا� قمم 
سنة  �لتبت   qجبا  Z لذلك  مماثل 
 Z jعندما سقط ©ر جليد C١٩٢٨

.Eحد �لو�يا	
مرحلة   Z قع/ قد  �حلا�¨   E	 /مبا 
/مبا  �إلنسانية،  �حلضا,�  من  بد�ئية 

 q/	  Eكا  Cلسال� عليه  نوح¬   E	
تصفه   �- �ملرحلة،  تلك   Z  Eنسا-
 q/	  Eكا بأنه  �لشريفة  �ألحا�يث 
�لرسل (�لبخا,j، �ألنبيا0).. /تؤكد 
من  ثبت  فقد  �لك..  	يضا  �لتو,�� 
مؤسس   Eكا نوح¬   E	 هذ�  كل 
 Xلر/�يا�  E-/ �إلنسانية.  �حلضا,� 
	يض¬ تصدU �لك، أل©ا  ��ند/سية 
تصف (منو) كأ/q -نساE، /لكنها 
معه  �خرين  سبعة  جنا�  	يضا  تذكر 
من �لطوفاE. /-�� ما 
	خذنا هذين �ألمرين 
 c- نصل  باالعتبا, 
هذ�   Eبأ �لنتيجة 
 q/	  Eكا  qلرسو�
مرحلة   Z  Eنسا-
�حلضا,ية،  �حليا� 
/ليس 	/q َبشر على 

.Uإلطال�
�لثالثة   Xلبيانا�  eهذ  Uتفا� /بعد 
��امة من �أل�ياE �ملختلفة Z �ملناطق 
 qاY هنا�  يبقى  ال  فإنه  �ملتباينة 
للشك  Z	E نوح¬ هو �لذj 	,سى 
	نه  �لك  /�َملدنية.  �حلضا,�   bسا	
�لشعو|  من  شعب  vقق  عندما 
فإ©م  /َمَدني¬  حضا,ي¬  ���ها,° 
بينما  سريًعا،   E/يتكاثر/  Eيتناسلو
تأخذ �لشعو| �ملجا/,� �خلاضعة �م 

فقد ثبت من كل هذا أن نوحًا كان مؤسـس 
احلضارة اإلنسـانية... نصل إ6 النتيجة بأن 
هذا الرسول كان أول إنسان � مرحلة احلياة 
احلضاريـة، وليس أول َبشـر على اإلطالق.
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Z �لقّلة /�النقر�� بصو,� تلقائية. 
/كلما �ستوطن شعب متحّضر 	,� 
	ضعفوهم  حضا,ً�  منهم  	قلَّ   Cٍقو
بلد  كل   E	 فيبد/  �ثا,هم.  /{و� 
�نتشرX فيه �,يُة نوIٍ /	تباِعه �لذين 
كانو� مبثابة �حللقة �أل/Z c سلسلة 
�حلضا,� �إلنسانية.. فإ©م قضو� على 
سكانه �ألصليني ©ائي¬، 	/ 	ضعفوهم 
-� جعلو� هذe �ألمم �لضعيفة تنصهر 
كسر/�  �ألقل  على  	©م   /	 فيهم، 
 E	 �ستطاعو�  /هكذ�  شوكتهم، 
 E	/ /عا��ִדم  تقاليدهم  ينشر/� 
�لعا³.  	Ëا0  كل   Z ثا,هم� }ّلد/� 
 Eلطوفا� حا�ثة  قصة   Eفإ هكذ� 
 bنفو  Z عميق  /قع  �ا   Eكا �ل� 
بسبب  حققت  قد   �  Iنو  Cقو

�ستعما,هم �أل,� �نتشاً,� عاملي¬.
 Eطوفا  E	 صحيح¬  ليس  -نه  نعم، 
�لدنيا كلها، كما 	نه  نوI قد Íل 

أدخلوا � حكاية الطوفان أسـماء األماكن والشخصيات 
احمللية املتعارف عليها � الوطن اجلديد، وهكذا اكتسـب 
احلادث احلقيقي الواحد للطوفان طابَع أحداث عديدة.

 eهذ كل   E	 	يض¬  صحيح¬  ليس 
 
تش �ملختلفة   Eلبلد�� من  �لقصص 
 E	 �حلق  بل   ،Eطوفا من  	كثر   c-
�لطوفاE /�حد، /³ يغّط -ال منطقة 
 E	 /مبا  فقط.  �أل,�  من  /�حد� 
 Z  Eنسا-  qَ/	  Eكا  � نوح¬ 
 c/أل� �إلنسانية  �حلضا,�  مرحلة 
/	E �,يته /�,ية 	تباعه قد �نتشر/� 
بلد�E ش# /تغلبو�   Z Eلطوفا� بعد 
على 	هلها �ألصليني بسبب تفوقهم 
�خلالدين  هم  كانو�  لذ�   ،j,حلضا�
�لباقني، 	/ 	E �ألقو�C �ملغلوبة �تبعت 

�ينهم /حتّضرX 9ضا,ִדم، /هكذ� 
 Eلبلد�� eهذ Z Eعت قصة �لطوفا��
	يًضا. /بعد مر/, �من طويل عندما 
يبَق �ؤال0 �ملستوطنني �جلد� من   ³
قوC نوI 	يُة عالقة مبوطنهم �ألصلي 
هو  �جلديد  �لوطن  /صا,  �لقدمي، 
/طنهم �حلقيقي.. 	�خلو� Z حكاية 
 Xا0 �ألماكن /�لشخصيا´	 Eلطوفا�
�لوطن   Z عليها  �ملتعا,6  �ملحلية 
�حلا�¨  �كتسب  /هكذ�  �جلديد، 
طابَع   Eللطوفا �لو�حد  �حلقيقي 

	حد�¨ عديد�.

وصاحبهـا الدنيـا  مـع  إال  النـاس  مـا 

وثبـْت فـإن  الدنيـا  أخـا  يعّظمـون 

انقلبوا به  يومًا  انقلبت  فكلما 

وثبوا يشتهي  ال  مبا  عليه  يومًا 
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا &مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

���� 	ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاqَ َقاqَ َ,ُسوqُ �هللا �: َطَلُب �ْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم.  (سنن �بن ماجة، 
كتا| �ملقدمة)

���� 	ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاqَ: َقاqَ َ,ُسوqُ �هللا �: َمْن َخَرxَ ِفي َطَلِب �ْلِعْلِم َكاEَ ِفي َسِبيِل �هللا َحتَّى َيْرِجَع.  
(سنن �لترمذ�، كتا| �لعلم)

���� 	َِبي ُ	َماَمَة �ْلَباِهِليِّ َقاqَ ُ�ِكَر ِلَرُسوqِ �هللا � َ,ُجَالEِ َ	َحُدُهَما َعاِبٌد َ/�ْآلَخُر َعاِلٌم َفَقاqَ َ,ُسوqُ �هللا �: َفْضُل 
 َ َمَو�Xِ َ/�ْألََ,ِضني �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى َ	ْ�َناُكْم. ُثمَّ َقاqَ َ,ُسوqُ �هللاَِّ �: ِ-Eَّ �هللا َ/َمَالِئَكَتُه َ/َ	ْهَل �لسَّ

َحتَّى �لنَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَها َ/َحتَّى �ْلُحوXَ لَُيَصلُّوEَ َعَلى ُمَعلِِّم �لنَّاbِ �ْلَخْيَر. (�ملرجع �لسابق)

 َّE-ِ/َ .َِمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل �هللا َلُه َطِريًقا -َِلى �ْلَجنَّة :qهللا � قا� qسو, E	 � 0��,لد� �	 ����
 Eَِما0ِ َ/�ْألَْ,ِ� َحتَّى �ْلِحيَتا �ْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َ	ْجِنَحَتَها ِ,ًضا ِلَطاِلِب �ْلِعْلِم، َ/ِ-Eَّ َطاِلَب �ْلِعْلِم َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي �لسَّ
 َّE-ِ .0ِْلُعَلَما0َ ُهْم َ/َ,َثُة �ْألَْنِبَيا� َّE-ِ .َفْضَل �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد َكَفْضِل �ْلَقَمِر َعَلى َساِئِر �ْلَكَو�ِكِب َّE-ِ/َ .0ِِفي �ْلَما

�ْألَْنِبَيا0َ َلْم ُيَو,ُِّثو� ِ�يَناً,� َ/َال ِ�ْ,َهًما -ِنََّما َ/,َُّثو� �ْلِعْلَم. َفَمْن َ	َخَذeُ َ	َخَذ ِبَحظٍّ َ/�ِفٍر. (�ملرجع �لسابق)
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من كال� �إلما� �لمهد�

�لنبو�، فال  نعمة  بعد عيسى  �ليهو�  	E �هللا سلب من  $�حلاصل 
 |ٍ	 
ترجع -ليهم 	بد� Z �ماE خ
 �لpية. /كوE عيسى من غ
/بال /لٍد �ليٌل على ما مر بالداللة �لقاطعة، /-شا,ٌ� -c قطع تلك 
�لسلسلة �إلسر�ئيلية. فال iي0 نÐ من �ليهو� ال قدمي /ال حديث 
�لعز�. /كما نـَز�   j� ملحمدية، /عٌد من �هللا� �لنبو�   ,/�َ  Z
كاجليفة.  �هللا  /غا�,هم  ملكهم  منهم  نز�  كذلك  منهم  �لنبوَ� 
تولُُّد  /كذلك  �لبشرية،  �لقو�  مّس   E/� من   Ñv تولُُّد   Eكا/
 eذ� عالمًة  �لو,ثة  تر�   E/بد /موُتهما  �أل|   E/� من  عيسى 
�لو�قعة. /	ما �ملسيح �ملحمدj فله 	| /ُ/ْلد من �لعناياX �إل�ية، 
كما ُكتب 	نه "يتز/x /ُيولد له" من �لر£ة، فكانت هذe -شا,� 

-C�/� c �لسلسلة �ملحمدية /عدC �نقطاعها -c يوC �لقيامة.

"يتزوج وُيولد له"

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �
(مو�هب �لر£اÀ ،E ٦٠ /٦١،  طبعة �ململكة �ملتحد� ٢٠٠٦)
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١٢

 eنستغفر/ /نستعينه   eمدË هللا  "�حلمد 
باهللا  /نعو�  عليه  /نتوكل  به  /نؤمن 
من شر/, 	نفسنا /من سيئاX 	عمالنا، 
يضلله  له /من  ُمِضلَّ  فال  �هللا   eيهد من 
فال ها�jَ له، /نشهد 	E ال -له -ال �هللا 

/نشهد 	E {مًد� عبدe /,سوله..
َ﴿يا 	َيَُّها �لنَّاbُ �تَُّقو� َ,بَُّكُم �لَِّذj َخَلَقُكْم 
َ�ْ/َجَها  ِمْنَها  َ/َخَلَق  َ/�ِحَد�  َنْفٍس  ِمْن 
َ/َبثَّ ِمْنُهَما ِ,َجاًال َكِث
° َ/ِنَسا0ً َ/�تَُّقو� 
ِ-Eَّ �هللا   Cََألْ,َحا�/َ ِبِه   Eََتَسا0َُلو  jلَِّذ� �هللا 

َكاEَ َعَلْيُكْم َ,ِقيب¬﴾. (�لنسا0:٢)  

﴿َيا 	َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �تَُّقو� �هللا َ/ُقوُلو� َقْوًال 
َ/َيْغِفْر  َ	ْعَماَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح   * َسِديد° 
َلُكْم ُ�ُنوَبُكْم َ/َمْن ُيِطِع �هللا َ/َ,ُسوَلُه َفَقْد 
(�ألحز�|:٧١- َعِظيم¬﴾.  َفْو�°  َفاَ� 

(٧٢
َ/ْلَتْنُظْر  �هللا  �تَُّقو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن  	َيَُّها  ﴿َيا 
�هللا   َّE-ِ �هللا  َ/�تَُّقو�  ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ َما  َنْفٌس 

َخِبٌ
 ِبَما َتْعَمُلوEَ﴾. (�حلشر:١٩)
 Eإلنسا� غاية خلق   cتعا �هللا  بّين  لقد   
﴿َ/َما  بقوله:  �لكرمي   Eلقر��  Z
 ﴾Eِ/لَِيْعُبُد -ال  َ/�إلْنَس  �ْلِجنَّ  َخَلْقُت 
�جلن  	خلق   ³  j	  ..(٥٧:Xلذ�,يا�)
 E	 /هي  /�حد�  لغاية  -ال  /�إلنس 
فيهم  تنعكس  9يث   F عباً��  يصبحو� 
صفا  /يص
/� مظاهرj.. /بتعب
 �خر 
 cتعا هللا  ظالًّ  منهم  /�حد  كل  يصبح 
ميشي على /جه �أل,� ,غم كونه عبًد� 

له عز /جل. 
 cتعا �هللا  ينكر/E /جو�  �لذين   qيقو  
موجوً��؟   Eكا  E- �هللا  َ	ُ,/نا  عا�ً�: 
�ملؤمنني Z �هشة: ما  فيسأq كث
 من 
�لر� على هذ� �لسؤ�q؟ مع 	©م لو كانو� 
-جابًة  بأنفسهم  لصا,/�  حقًّا  مؤمنني 
متجسد� على هذ� �لسؤ�p{ �- ،qنا �هللا 
 Eليكو Eنه قد خلق كل -نسا	هنا  cتعا
ظالًّ له سبحانه /تعاc. -ً�� فكل مؤمن 
 Fبالتا/ /خليفته،  �هللا  ظلُّ  هو  كامل 
-ثا,� هذ� �لسؤ�Z q حضو,e مستحيل، 
-� سُيَعّد سؤ�ًال لغًو� ما ��C هذ� �ملؤمن 

للمسيح   Fلثا� �خلليفُة   � �Jد  Kمو�  �لدين  بش8   �Oمر حضر�  �علن   R١٩٣٤ متوO/يوليو   ٢  U
�ملوعو� � َعْقَد ِقر�نني، �حد[ا لَنْجِله مر�O ناصر �Jد(١) - �Jه �هللا - على منصو�� بيغم بنت 
حضر� نو�K eمد علي خا2 �، $�آلخر مر�O منصو� �Jد �بن حضر� مر�O شريف �Jد �، على 
�لتا�iية �لر�ئعة �لg �لقاها حضرته بتلك �ملناسبة �لسا��.  ناصر� بيغم. $فيما يلي ترlة هذk �خلطبة 

ترجمة: عبد املؤمن طاهر 

(داعية إسالمي أحمدي)

اآلمال املعقودة على
 "رجال من أبناء فارس"

  (١) علًمـا 	E مر�� ناصر 	£د �نُتخـب فيما بعد خليفًة ثالًثا 
لسيدنا �إلماC �ملهدj /�ملسيح �ملوعو� �، 	ما حضر� مر�� 
 Z منصب pك	منصب �لناظر �ألعلى /هو  c£د فتو	منصو, 
 Fجلماعة بعد �خلليفة، كما صا, �بُنه خليفًة /هو خلفيتنا �حلا�
سيدنا مر�� مسر/, 	£د - نصرe �هللا نصًر� عزيًز�. (�ملترجم)
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�ملر0   qال يقو �- �لسائل،   Cما	 موجوً�� 
 Eحني تكو Z ،ِ,¡ �لشمس	لصاحبه: َ
 ¡,ِ	َ  :qيقو /ال  	مامه،  طالعة  �لشمس 
على  /�قف  /هو  مبياهه  �لد�فق  �لنهر 
ضّفته. فاحلق 	E �ملؤمن لو صا, مصد�ًقا 
�ْلِجنَّ  َخَلْقُت  ﴿َ/َما   :cتعا �هللا   qلقو
 E	 qفمن �ملحا ،﴾Eِ/إلْنَس -ال لَِيْعُبُد�/َ
يقوq له 	حد: َ	ِ,¡ �هللا، ألE هذ� �ملؤمن 
 Z هللا �ل� تنعكس� Xنفسه مظهر لصفا

	عماله بكل /ضوI /جال0.
 cخلق �هللا تعا jفهذ� هو ��د6 �لذ ��ً-
 Eنسا-  q/	  E-/ 	جله.  من   Eنسا- كل 
قد  ��د6  هذ�  حتقيق  مسؤ/لية  ُحّمل 
ُسمي Z �لقر�E �لكرمي باسم ��C. لقد 
ظهر ��C �، /بذq كل ما Z /سعه 
 �pللدنيا، فان cلكشف /جو� �هللا تعا
ملعا,ضته � قوC خافو� على مكانتهم 
/جو�  ظهو,  من  /ترفهم  /,�حتهم 
 c-  Uلطر� بش#  فسعو�   ،cتعا  Ó,لبا�
-خفا0 �لنو, �لربا¡ �لذj جتلى Z �لعا³ 
مسعاهم،   Z ففشلو�   ،C��  qخال من 
�هللا  نو,  كشف  من   �  C�� /متّكن 
تعاc بالقد, �لذj كاE مقدً,� Z �لك 

�لعصر. 
/بعد �نتها0 عصر ��C � جا0 عصر 
�لسعي  كل  �لدنيا  فسعت   ،�  Iنو
-c -خفا0 نو, �هللا تعاc، /لكنها فشلت، 
�لعا³ من   Z عبو�يته cسى �هللا تعا,	/
 �	,/ جديد،  من  �جلاللية  �ياته   qخال

�هللا  عبا�  كانو�  قوًما  	خر�  مر�   bلنا�
حقًّا.

�لقو� مر� 	خر�،   Eكتسب �لشيطا� �
 Iنو �ثا,  من  	ثر  كل  �عمه   Z فمحا 
كاE موجوً�� -c عصر -بر�هيم، فأظهر 
�هللا تعاc نو,Z e �لعا³ بو�سطة -بر�هيم 
 Z �هللا  عبا�   bلنا�  �	,/ ثانية،   �
�أل,� مر� 	خر�. � 	خذ �لك �لنو, 
للعا³  -بر�هيم  كشفه   jلذ� �إل�ي 
 qهللا من خال� eيتالشى، فجال/ q0يتضا
موسى � مر� 	خر�. � ³ يزq �هللا 
بعد   Fلتو�� على  �ألنبيا0  يبعث   cتعا
موسى ح# �من عيسى �، فتجلى 
�لعا³ بكل   Z Ó,لبا� Z عصرe /جو� 
�لقلو|   Z e
تأث بعد 	E ضعف  جال0 
	يًضا   � عيسى  /لكن �اعة   .� جدًّ
مر�  �إل�ي  �لنو,   q0تضا/ ضعفت، 
ثانية،  ,	سه   Eلشيطا� /,فع  	خر�، 
 e,نو �لعا³   Iإلصال  cتعا �هللا  فبعث 
�ألخ
 �لذj كاE مصدً,� 	خً
� للرشد 
�ملصطفى  {مًد�  سيدنا  	ع�  /��د�.. 

.�
 Ðلن� eما القا Eملسلمني كلهم يعلمو� E-
 
كب  ��	/ شديد�  معا,ضة  من   �
من قبل 	عد�0 �إلسالC، /ينكشف هذ� 
 .Uألمر على �اعتنا َعملًيا بش# �لطر�
/كاE �لنÐ � �لنو, �ألخ
 �لذj ظهر 
ال  نو,   eبعد  Eيكو /لن  �لدنيا،   Z
 � ,سالته   E	 كما   ،e,نو من  ُيستمّد 

 eلن يأ  بعد j	 ..�
هي �لرسالة �ألخ
� -c �لدنيا هدjٌ يكوE خال6 هديه 
 Cُيحَر  E	 �ملقد,  من   Eكا /لكن   .�
�لناb �لنوَ, �لذj 	تى به �لنÐ � 	يًضا 
 Eلشيطا� ف
فع  �لزمن،  من  فتر�  بعد 
 Z  qلضال� /ينتشر  جديد،  من  ,	سه 
ִדد�  عظيمة  فتنة  /تظهر  ثانية،  �لدنيا 
ֲדا  	تى  �ل�   Eإلميا�/  Iلصال�/ �لتعاليم 
� ³ يسبق  �لنÐ �، /هي فتنة كب
� جدًّ
نفسه   �  Ðلن� /صفها  ح#  مثيل،  �ا 
بقوله: "ما بني خلِق ��c- C قياC �لساعة 
	£د،  (مسند   ".qلدجا� من   pك	 	مًر� 
بن   Cهشا حديث  �ملدنيني،  مسند   q/	
عامر �ألنصا,j). فكما 	E �لنÐ � هو 
	عظُم �َخللق قاطبة، /شريعته هي 	كمل 
�ملقد,  من   Eكلها، كذلك كا �لشر�ئع 
	E تظهر بعدe � فتنة هي 	كp �لفنت 
 Xظهر كما  	نه  يع�  /هذ�  /	عظمها. 
Z شخص �لنÐ � قو� �لر£ن ظهوً,� 
 qتبذ E	 ,من �ملقد Eكامًال، كذلك كا
 Z قصى ما	 � eلقو� �لشيطانية ضد�
�ل� كانت مقد,�  �لفتنة   qسعها خال/
 Cيقا  E	 �ملقد,  من   Eكا/  .�  eبعد
�لر/حانيني   �  Ðلن� 	/ال�  شخص من 
 b	, فيدَمغ �لفتنة،   e�0ً �ذ,� eتالميذ/

.Eسيهد� �إلميا jلذ� qلدجا�
-ننا نر� 	نه ما من شر /ال فتنة توجد 
�لعصو,   Z توجد  /كانت  -ال   Cليو�
 Z �ملنتشر  �إلحلا�   E- فمثًال   �خلالية. 
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 Z/ عصر  كل   Z ��ًموجو  Eكا �لعا³ 
/��نو�   Eليونانيو�  Eكا حيث  بلد  كل 
 cتعا Ó,جو� �لبا/ E/ينكر Eملصريو�/
 e,نكا-  Eكا بينما  �لفلسفة،  على  بنا0ً 
شائًعا Z كل  �لدينية  �لناحية  من   cتعا
 Cٌكل بلد قو Z قطر تقريًبا، حيث ُ/جد
ثابًتا  ليس   cتعا  Ó,لبا� قالو� -E /جو� 
من �لناحية �لدينية. /-�� كاE 	هل �لعصر 
 E/ينكر/ باألنبيا0   E/يكفر �حلاضر 
�لفسق   Z  Eينغمسو/ �إل�ي  �لوحي 
/�لفجو,، فقد ُ/جد 	مثا�م Z �لعصو, 
�خلالية كلها، فقد كاZ E �ملاضي 	يًضا 
�لوحي،  /	نكر/�  باألنبيا0،  كفر/�   Cقو
 Z تكبو� �لفسق /�لفجو, /�نغمسو�,�/
�لر��ئل معرضني عن 	حكاC �لدين. /ما 
�لفتنة  ��C �ألمر كذلك، فما �لذj مييز 
 :� Ðلن� qها ح# قا
�لدجالية عن غ
	مًر�  �لساعة   Cقيا  c- C�� ما بني خلق"
 eتتميز هذ E	 بi ."qمن �لدجا pك	

�لفتنة مبا ³ يكن Z �لفنت �لسابقة. 
/جند عند -معاE �لنظر 	E �لفتنة �لدجالية 
بأمرين.  �لفنت  من  سبقها  عما  تتميز 
{لية،  كانت  �لسابقة  �لفنت   E	 	ّ/�ما 
مثًال  ��ند   Z تظهر  كانت  �ل�  فالفتنة 
كانت مستقلة /³ تكن تتأثر من �لفتنة 
/نفس   .b,فا  Z تظهر  كانت  �ل� 
تظهر  كانت  �ل�  للفنت  بالنسبة   qحلا�
Z مصر 	/ �ليوناE 	/ غ
ها من �لبال� 
 Z �لناشئة  �لفنت  من  تتأثر  تكن   ³  �-

�ألقطا, �ألخر�؛ /لذلك ³ تكن تلك 
�لفنت قا�,� على شن هجوC موحد على 
�لدين، /-منا كاE مثلها كمثل �لصعاليك 
 Cجو��  Eيشنو �لذين   Uلطر� /قطا� 
هجومهم   E	 شك  /ال  /هنا�،  هنا 
يهّد� 	من �لبال�، /لكنه ال يقضي على 
-ال   q/لد� على  يقضي  ال   �- �لد/لة، 

�لقو� �ملنظمة.
فأّ/q ما ميّيز هذe �لفتنة عن �لفنت �ملاضية 
	©ا تنشر تأث
ها �لضا, بشكل منظم. ال 
مسيحية،  �/لة  ليست   Eليابا�  E	 شك 
/لكنها تابعة فكريًّا للتيا, �لغر�. كذلك 
/لكنها  مسيحية،  �/لة  ليست  �لصني 
 Eيًضا. /ليست -ير�	تابعة فكريًّا للغر| 
مسيحية،  �لعربية   q/لد� /ال  ��ند  /ال 
بل هي بال� -سالمية Z �لظاهر، /لكن 
 
لتأث خاضعة  	يًضا  سكا©ا  	فكا, 
 Xحلركا� �يع   E- باختصا,  �لغر|. 
�ملعاصر� منخرطة Z سلك /�حد /تبد/ 
تابعة لنظاC /�حد، مما جعل هذe �لفتنة 
 Z 0ملر�  Eهبة. كا, /	كثر  	شد خطًر� 
�ليونانيني   /	  bلفر�  E	 يفكر  �ملاضي 
�ليوC فيقاE- q كل  	ما  يقولوE هكذ�، 
هكذ�.   qيقو �لدنيا   Z عاقل   Eنسا-
 bلفر�  E- �ملاضي   Z qيقا  Eعندما كا
 E	 �ملمكن  من   Eفكا كذ�،   E/يعتقد
يقوq �لسامع Z قلبه لعل باقي �لعا³ ال 
يعتقد مبا يعتقدe �لفرb، فكاE ال يصا| 
 Eهذ� كا E	 بالرعب مبا قيل له. /�حلق

�لسيئة  تكن  	ع� ³  �لو�قع..  �ألمر  هو 
�لو�حد� منتشرً� Z �لعا³ كله Z /قت 
 Z/ سيئٌة  قطر   Z كانت  بل  /�حد، 
�خر سيئة 	خر�؛ فمثال -�� كانت ��ند 
 b,فا  Z  Eفكا �إلحلا�،  تيا,  يسو�ها 
�لفلسفة،  تيا,   Eليونا�  Z/ ،لفسق� تيا, 

/Z مصر تيا, �ألفكا, �لوثنية.
�لدين موحد�  -ً�� ³ تكن �ملطاعن ضد 
منظمة،  �ملعا,ضة  تكن  �لسابق، /³   Z
 
	ما �ليوC فإE �يع �ألفكا, خاضعة لتأث
/�حد؛  سلك   Z /منخرطة  /�حد  تيا, 
فما من حركة تقوC من 	j قطر /بلد 
 bهدفها -بعا� �لنا Eمن �لعا³ -ال /يكو
عن �هللا تعاc /�فعهم -c �ملا�ية. ��هب 
 E/ -ير�	يا 
-c �لصني 	/ �لياباE 	/ سيب
	/ 	فغانستاE /غ
ها من �لبلد�E، ستجد 
 ،Eمكا كل   Z متفشًيا  �ملر�  نفس 
فتجد كل �مرÓ يْؤثر �لدنيا على �لدين، 
�لعا³.   Z �هللا  قو�  إلضعا6  /يسعى 
تا,يخ   Z مثيل  له  يسبق   ³ 	مر  /هذ� 

�إلنسانية قط.
 qلدجا� فتنة  مييز   jلذ� �لثا¡  /�ألمر 
�ل�   Xجما�� كل   E	 هو  غ
ها  عن 
�ملاضي   Z �لدين  على  تشن  كانت 
/�لفلسفة  فلسفية،  صبغة   X�� كانت 
 Cليو� 	ما  �لوهم،  -منا 	ساسها كله على 
�لدين  �ل� تشن على   Xفجميع ��جما
/�لعلم   ،(science) �لعلم   على  بنا0  تتم 
/بوسع  /�لتجربة.  �ملشاهد�  	ساسه 
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على   ��ً, شجاعة  بكل   qيقو  E	 �ملر0 
 Xخر�فا -ال  هي   E- �لفلسفية  �ملطاعن 
�لر�  يصعب  /لكن  �لقلو|،  /	فكا, 
� على �العتر�� �لذj يثا, بنا0 على  جدًّ
�لبعض مقولة  �ملشاهد� /�لتجربة. ير�� 
بأE هذe �حليا� حلو� لذيذ�، /	ما �حليا� 
بعد �ملوX فلم ير 	حد ما vد¨ فيها، 
/ال نعر6 ما -�� كنا سنجد هنا� متعة 
 eهذ Xال، فدُعونا نتمتع مبلذ� C	 حة�,/
�حليا� �لدنيا، فهي مقولة فلسفية قد يتأثر 
هي   E-  e
غ  qيقو بينما  شخص،  ֲדا 
-ال مقولة �خترعوها حسب هو�هم، /ال 
متّت -c �حلقيقة بصلة. /لكن �ملعتر� 
 Z يوجد  ما  على   e,فكا	 	سس  لو 
�,�X �لكوE من تركيب /نظاC 9يث 
 qقا  � تلقائيا،  بنفسه  يد/,   Eلكو�  E-
 c- لد�ئر تلقائًيا ليس 9اجة� Eلكو� E-
 qهذ� �لسؤ� Eفإ ،eكائن خا,جي يدير

يتخذ منحى جديًد� متاًما.
�ملاضي   Z 	نه  /هو  �خر  	مر  هنا�   �
 Eا,بوv /حدهم  �لفلسفة  علما0   Eكا
 Cليو� 	ما   ،cتعا  Ó,لبا� /جو�  فكر� 
�لنفس  �لعلوC كعلم  فقد خرجت �يع 
/��ندسة /طبقاX �أل,� /علم �لفلك 
 Ó,لبا� /جو�  فكر�  ملحا,بة  /غ
ها 
كلها   Cلعلو�  eهذ فأصحا|   .cتعا
نتيجة موحد� /يشنوE هجمة   Eيقّدمو
مما  /	فتك  	شد   Cجو�� /هذ�  موحد�. 
 Z  qيقا  Eكا  �-  ،Xجما�� من  سبقه 

	نكر  قد  �لفيلسو6  هذ�   E- �ملاضي 
 ��- ما   j,ند تعاc، /ال   Ó,لبا� /جو� 
 qفيقا Cما �ليو	ال،  C	 قوله صحيًحا Eكا
 Eلكو� Z عملَت �لفكر	لك -نك حيثما 
 c- لوصلَت  -ليه   Xَنظر منظو,   jبأ/
-له.  من  هنا�  ليس   Eبأ /�حد�  نتيجة 
فسو�0 		معنت �لنظر Z �لكوE بنا0 على 
 X/ علم طبقا	/ علم �حليا� 	علم �لفلك 
��ندسة  	/ علم  �لنفس  	/ علم  �أل,� 
 j	 ليس هنا� 	نه  �لكيميا0 فستعلم   /	

-له 	بًد�.
جهة   c- توجهت  قد   Cلعلو� فكل   ��ً-
/جو�  فكر�  {ا,بة  /هي  	ال  /�حد� 
 Z  cتعا �هللا   qقا /كما   .cتعا  Ó,لبا�
�لقر�E �لكرمي /من حيث خرجت فلتكن 
مكة هي ِ/جهتك /غايتك، كذلك جند 
�لكفر �ليوC 	نه حيثما }رx }رx ֲדتا6 
 E	/ ،له- c- لعا³ ليس 9اجة� Eحد بأ�/
�جلميع 	حر�,. فجميع �لعلوC �ل� كانت 
/جو�   Xإلثبا �ملاضي   Z  Cُتستخد
 e,إلنكا  Cليو�  Xُسّخر  cتعا  Ó,لبا�

�إلنكا,  �ذ�   bألسا�  Eعلوi/  ،cتعا
 Cإل�ا�/ �لوحي   E- فمثًال  �لعلم.  على 
 Eكا/ ،Ó,ليل على /جو� �لبا� �Õلر�/
ظاهر�  على  يعتر�  �ملاضي   Z �مللحد 
�لوحي بقوله هل لإلله لساE يتكلم به؟ 
	/ بقوله -E �ألحالC /�لر�Õ ليست -ال 
عليه  ير�  �ملؤمن   Eفكا  ،Eإلنسا� 	فكا, 
قد   Cعن �ألحال Cلعلو� بسهولة، /لكن 
�ملر0  يذهل   �
كبً تطوً,�   Cليو�  X,تطو
بنا0  �لعلما0  	ثبت  فقد  بالقلق.  /يصيبه 
ميكن  	نه  �إلنسا¡  �لدما×  تركيبة  على 
�ل�   Cألحال� من   �
كثً ير�   E	 للمر0 
تتحقق Z 	/�©ا بد/ E	E تكوE من عند 
 Cحتقُّق �ألحال E	 Fفثبت بالتا ،cهللا تعا�
/�لر�Õ ليس �ليًال على 	E هنا� -ً�ا �ذ� 
�لكوE، ألE �لتجا,| تبطل هذ� �لزعم. 
 qهؤال0 �لعلما0 قد سعو� من خال Eكأ/
�لوحي  ظاهر�   qبطا- /�لتجا,|  �أل�لة 

�لذj هو �خر سند للدين.
باختصا,، -E �لكفر يهاجم �لدين zميع 
من  هذ�  �جومه   
نظ /ال  	سلحته، 

كان الديـن ُيهاَجـم � املاضـي مـن ِقبل الفالسـفة 
فقـط، أما اليـوم فيهاyه ِعلم النفـس وعلم احلياة 
وعلم الفلـك وغ{ها مـن العلوم املعاصـرة. فثبت 
بذلـك أن ليـس � الدنيا فتنـة هي أكO مـن هذه. 
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 Cجو�� Eحيث �لكيفية /�لكثافة، -� كا
قليلة  	عد��  قبل  من  ُيَشّن  �ملاضي   Z
 bلفر�  Eكا حيث  متفرقة،  /بأساليب 
يها�وE �لدين بطريق /�ليابانيوE بطريق 
قد شن  �لعا³ كله   Eفإ  Cليو� 	ما  �خر، 
هجوًما موحًد� مكثًفا على جبهة /�حد�. 
ِقبل  من  �ملاضي   Z ُيهاَجم  �لدين   Eكا
ِعلم  فيها�ه   Cليو� 	ما  فقط،  �لفالسفة 
�لنفس /علم �حليا� /علم �لفلك /غ
ها 
 E	 بذلك  فثبت  �ملعاصر�.   Cلعلو� من 

 .eمن هذ pك	لدنيا فتنة هي � Z ليس
هذ�، /ملا سئل �لنÐ � عن هذe �لفتنة 
��ائلة /قيل له يا ,سوq �هللا، فما �حلل 
�لذين   Cلقو� 	/لئك  هم  /من   ،E�-
�هللا   c-  bبالنا  E/يعو�/ �ا،   E/يتصد
تعاc، /يأتوE باإلمياc- E �أل,� ثانية، 
	خر�؟  تا,�  Øالقهم  �َخللق   Eيوصلو/
 Eسلما على   eيد  �  Ðلن� فوضع 
 Eإلميا�  Eكا "لو   :qقا/  � �لفا,سي 
من  ,جل   /	  qجا, لناله  بالثريا  معلًقا 
 ،
�لتفس كتا|   :j,لبخا�) هؤال0" 
 Eإلميا� �,تفع  لو   j	 �جلمعة)..  سو,� 
 b,هل فا	من  qلثريا لرجع به ,جا� c-

/	قاموZ e �أل,� ثانية.
�لصحابَة   �
�لكب �لفتنة   eلقد هالت هذ
مر�   qلدجا� �كر   �  Ðلن�  E	 لد,جة 
 xبيته، /خر c- جع, �/بّين تفاصيله 
بعد عد� ساعاX، فوجدهم مذعو,ين، 
	,�كم  /ملا��  شأنكم،  ما   :�  qفقا

خائفني /ِجلني؟ قالو�: يا ,سوq �هللا، -نه 
 �- ،qمر �لدجا	بسبب ما �كرَته لنا من 
ال نر� سبيًال للحفاÙ على �إلمياZ E مثل 
 E-" :� Ðلن� qلفتنة �لصما0. فقا� eهذ
}رx، /	نا فيكم، فأنا حجيجه �/نكم. 
/-E }رx، /لست فيكم، فامرÕ حجيُج 
 ºشر�	/ �لفنت  كتا|  (مسلم،  نفسه." 
�لساعة، با| �كر �لدجاq /صفته /ما 
معه).. يع� -Eْ خرx �لدجاq /	نا حي 
فأنا 	جا�له عنكم، /-E ظهر بعد مو  

فكل مؤمن يتصد� له بنفسه. 
/	نا   ،xر{  E-"  :� قوله   E	 /�حلق 
 Z �,فأنا حجيجه �/نكم" -شا فيكم، 
﴿َ/َ�َخِريَن   :cتعا �هللا   qقو  c- �حلقيقة 
(�جلمعة:٤)،  ِبِهم﴾  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم 
عندئذ  ظَهر  لو  	نه   �  Ðلن� يع�   �-
�لشخُص �ملوعو� �لذj ميكن 	E يسمى 
 qا,| �لدجاv 6فسو ،F ظًال كامًال
عنكم، /-ال فليس هنا� سبيل �خر -ال 
ح#   qللدجا مسلم  كل  يتصد�   E	

 .
�لرمق �ألخ

mألمل �ملعقو� بأبنا� فا��
�لنÐ � هنا، 	/ باألحر� قد  	نبأ  لقد 
 E	  b,فا بأبنا0  �ألمل   �  Ðلن� عقد 
,جاال منهم سينE/p لتلك �لفتنة ��ائلة 
عند ظهو,ها، /يقيموE �إلمياZ E �لعا³ 
هذ�   Z  Eيلقو ملا  مكترثني   
غ ثانية، 

�لسبيل من 	خطا, /صعا| /شد�ئد.

 c�	 �0كما قلُت �نًفا -©ا ليست نبو/ 
	منية  هي  بل  فحسب،   �  Ðلن� ֲדا 
عما   pخ	 حيث   � منه  /	مل  /,غبة 
لقد   .b,فا 	بنا0  من   cتعا �هللا   eيريد
فتنة   �  Ðلن� عهد   Z قعت/  E	 سبق 
من  /نتيجًة   �
/تأثً 	قلَّ خطو,ً�  كانت 
هذe �لفتنة ��ائلة، /-E ,� فعل �لصحابة 
ح#   Cإلسال� تا,يخ   Z مسجل  حيا�ا 
�ليوC. لقد خرx �لنÐ � بعد فتح مكة 
حلر| هو��E، فجاe0 بعض �لقوC �لذين 
�خلو� Z �إلسالC بعد �لفتح /�لذين ³ 
قلوֲדم   Z بعد  ,سخ  قد   Cإلسال� يكن 
كما ينبغي، كما جاe0 بعض �لكافرين 
�جليش   c-  Cلالنضما  eستأ�نو� �لذين 
 Eهو�� من  �لطائف  	هل   qلقتا �ملسلم 
 Z  �  Ðلن� �م  يسمح  فلم  /غ
هم، 
	/q �ألمر، /لكنهم 	حلو� عليه فأ�E �م. 
فخرx �لنc- � Ð ساحة �لقتاz qيش 
 Z Eكا/ مقاتل.  	لف  �ثنا عشر  قو�مه 
 E/لئك �لصحابة �لذين كا	هذ� �جليش 
من  عديد  على  غالًبا  منهم  /�حد  كل 
هو��E صعًبا   qقتا يكن   ³/ �لكافرين، 
 Eآل� -ليهم  �نضم  قد  /لكن  عليهم، 
 Eكا �لذين   Eإلميا� ضعيفي  من   Eلفا	
ينظر   Eكا /�لذين  كpهم،  غرهم  قد 
بعضهم -c بعض /يتفاخر/E قائلني: ما 
ألهل �ملدينة /للقتاq، تعالو� يا 	بنا0 مكة 
ُنريهم ما �لقتاq /�لبسالة. /كاE �ألعد�0 
على  �تفني  �ملسلم  باجليش   Eيتربصو
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طرZ ممر، /كانو� iيد/E �لرماية، فلما 
مر هؤال0 �ملغر/,/E بقوִדم 	مطر عليهم 
فنسو�   ،Cلسها� من  /�بًال   Eهو�� ُ,ما� 
	لفي  /فر�,  بالفر�,.  /ال�/�  بسالتهم 
�ملسلمني  شاقني صفو6  Øيلهم   b,فا
خيل  فأجفلت  ��ّين،  باحلد¨  يكن   ³
�آلخرين،   Eلفرسا� من  �آلال6  عشر� 
/	خذX تعد/ على 	شدها بفرسا©ا. فلم 
يبق مع �لنÐ � -ال �ثنا عشر صحابًيا. 
 �,	 من  يفر/�   ³ �ملسلمني   E	 /�حلق 
 Eأل فر/�  /-منا  جبًنا،   /	 خوًفا  �ملعركة 
�ل�  خيو�م  	,بَك   Eحصا 	لفي  فر�, 
بفرسا©ا   Xفّر/ �ألخر�  هي  جَفلْت 
�لصحابة  	حد   qيقو  .qلقتا� من ساحة 
بأقصى  /,كابنا  خيلنا  	�ّمة  نشد  كنا 
 ،jتلتو 	عناقها  كانت  ح#  ممكن  حد 
شديًد�،  �عًر�  مذعو,�  كانت  /لكنها 
فكلما 	,خينا عنا©ا 	خذX جترj على 
	شدها مر� 	خر�، فلم ند, ما�� نفعل 
إليقافها. /بينما Ëن Z �لك ح# �ندفع 
فتقدC 	حد  �لعد/،  �لنÐ � مبطيته Ëو 
 qيا ,سو  qخذ �مامها /قا	لصحابة /�
 c-  Cتتقد  E	 �ملناسب  من  ليس  �هللا، 
له   qفقا  .xحلر� �ملوقف  هذ�   Z �لعد/ 
ينث� عما  �لنÐ ال   Eفإ َ�ْع�   :�  Ðلن�

عزC عليه. � 	خذ � يرجتز قائال:
 

أنـا النبـّي ال َكـِذْب  
                     أنـا اْبُن عبـِد الـُمّطلِْب

	يها   :jينا�  E	 عباًسا   �  Ðلن� 	مر   �
يدعوكم.  �هللا   qسو,  E- �ألنصا,، 
	هل  عندها  ينا�   ³  �  Ðلن�  E	 /تر� 
 Eكا/ هزميًة.  �لنصر  حّولو�  �لذين  مكة 
فنا��   ،Xلصو�  j,جهو  �  bلعبا�
�هللا   qسو, E- �ألنصا,  	يها   :Cلقو� بني 
Ëن  بينما   �لصحابة:   qيقو يدعوكم. 
 qساحة �لقتا c- نسعى جاهدين لنرجع
بركابنا �ل� كانت تأ Ú	E ترجع، ´عنا 
 Cيو  Z 	ننا  -لينا  فُخّيل   ،bلعبا�  Xصو
�لقيامة /	E -سر�فيل قد نفخ Z �لصو,، 
فمن �ستطا� منا �لعو�� مبطيته -c ساحة 
�لقتاq فعل، /من ³ يستطع �لك قطع 
 � Ðلن� c- /خذ يعد	عنقها بالسيف /
باملسلمني  �ملعركة  ساحة   Xمتأل� ح# 

Z �قائق. 

 � �ملوعو�  �ملسيح  �$ال�  مسؤ$لية 
Rنشر �إلسال kجتا

هذ� هو �لند�0 �لذj ,فعه ,سوq �هللا �، 
 �- !e0به �ألنصا, ند� Û,/َ� ما ل	ما /
³ يبالو� بعد ´ا� ند�ئه � بأj شي0، 
 c- يعو� مبطيته E	 بل من �ستطا� منهم
�لنÐ � فعل، /من ³ يتمكن من �لك 
 Ðلن� c- / ناقته //صل	قطع عنق فرسه 

� Z �قائق.
/�علمو� 	E �لنÐ � سبق 	E ,فع قبل 
ثالثة عشر قرًنا صوًتا كاE 	كثر عظمًة 
/يقيًنا /ثقة /{بة /,جا0ً من هذ� �لند�0 

 :qتلك �ملعركة حيث قا Z فع, jلذ�
 qمعلًقا بالثريا لناله ,جا Eإلميا� Eلو كا"
من 	بنا0 فا,Y ) "bمع �لز/�ئد للحافظ 
جا0  ما  با|  �ملناقب،  كتا|  ��يثمي، 
عندما   j	  ..(b,فا 	بنا0  من   bنا  Z
يأ  على 	م� �لك �لزماE �لذj تسيطر 
 b,يند/ �لعا³،  على   qلدجا� فتنة  فيه 
/ميسي   ،Eإلميا� يبقى  /لن   ،Cإلسال�
/يصبح  كافًر�،  /يصبح  مؤمًنا   Eإلنسا�
 Cيقو  E	 فآمل  كافًر�،  /ميسي  مؤمًنا 
 Eيلبو  qجا,  b,فا 	هل  من  عندها 
�لثريا مر�  ند�ئي، فيعو�/E باإلمياE من 

	خر�.
/³ يقل �لنÐ � هنا: ",جل من 	بنا0 
من   qجا,  /	"  :qقا بل  فقط،   "b,فا
	بنا0 فا,b"، مما يع� 	E مسؤ/لية نشر 
�لدين ال تقع على �لك �لرجل �لفا,سي 
�ملوعو� فقط، بل تقع على 	/ال�e 	يًضا، 
/	E �لنÐ � يعقد ֲדم 	يًضا �آلماq �ل� 

عقدها بالرجل �لفا,سي.
 � ,فعه {مد   jلذ�  Xلصو� هو  هذ� 
لرفع معنوياX �لصحابة عندما �,جتفت 
قلوֲדم /�ستوc �ليأb /��لع عليهم حني 
	خpهم ما يؤ/q -ليه �إلسالC من حالة 
�ل�  /�لثقة   qآلما� هي   eهذ/ تعيسة، 
/ضعها �لنÐ � بأبنا0 �لرجل �لفا,سي. 
	قوC مبسؤ/لي� /	j�Õ /�جب  	نا  /ها 
�يع   c- �لنبوية  �لرسالة   eهذ تبليغ 
	/لئك �لذين هم من 	/ال� هذ� �لرجل 



اجمللد العشرون، العدد الرابع -  رجب وشعبان  ١٤٢٨ هـ - آب / أغسطس ٢٠٠٧ م

١٨

�لفا,سي. لقد توقع �لنÐ � هنا 	E 	مته 
"لناله  ��ال�  /شك  على   Eتكو عندما 
عقد  /هكذ�   ،"b,فا 	بنا0  من   qجا,
على �,ية �لك �لرجل �لفا,سي �ملوعو� 
 Xمغريا c- ©م لن يتوجهو�	كيًد� 	مًال 	
 E/,ينذ بل  /مر�تبها،  /مطامعها  �لدنيا 
يرفعو�   E	 /هو  /�حد  �د6  حياִדم 
,�ية �إلسالC /يعو�/� باإلمياE من �لثريا 
/يأتو� Øلق �هللا -c 	عتابه تعاc. هذ� هو 
�ألمل �لذj عقدe �لنÐ � بذ,ية �لرجل 
,فعه،   jلذ� �لند�0  هو  /هذ�  �لفا,سي 
 e0ند� Eكيف يلبو Eفاألمر متر/� �م �آل
 jال�/	 	كانو�  سو�0  �م،   qفأقو  .�
	نفسكم،   Z ر/�  فكِّ -خو ،  	/ال�   /	
لتعرفو�  فطرتكم /ضمائركم،  /,�ِجعو� 
 .jجباتكم بعد ´ا� هذ� �لند�0 �لنبو�/

حالة �إلسالR �ملؤملة
 Xظهر/ Xلدنيا قد سفر� E	 ال شك
 Cجر /ال  /مفاتنها،  �ينتها  بكل   Cليو�
/�لعيا�   - Cليو� قد صا,   cتعا �هللا   E	
	هله   eلقا	 قد   jلذ�  C/كاملجذ  - به 
 
نص  Cَليو� للدين  ليس  �لبيت.   x,خا
/ال معني، /لِنْعَم ما /صف به �ملسيح 
�ملوعو� � حالَة �ين �ملصطفى � 
 �- �لفا,سية  باللغة  له  شعر  بيت   Z

 :qقا
بيكسے   شد ديِن أحمد هيچ خويش و يار  نيست

هر كسے  در كاِر خود با دين أحمد كار  نيست

� كاملطر/�  	£د  �ين  	صبح  قد   j	
/كل  معني،  /ال  له  ناصر  ال    jلذ�
يلوj على  /�حد مشغوq مبشاغله /ال 

�ين 	£د �.

/قاZ � q قصيد� فا,سية 	خر�: 

هر طرف كفر   است جوشان همچو  افواج  يزيد

دين ِ حق   بيمار   و   بيكس  همچو زين   العابدين

 Eكل مكا Z كّر /فّر Z لكفر� E	 j	
�ين  	صبح  بينما  "يزيد"،  جنو�  مثل 
به 	حد مثل �ين  يعت�  �حلق مريًضا ال 

�لعابدين.

بالنظر -c هذe �أل/ضا�، يستطيع كل 
 � �ملوعو�  �ملسيح  	/ال�  من  /�حد 
	E يد,� �ملسؤ/لياX �جلساC �مللقا� على 
 Z تتولد   E	 �ل� iب  /�ملشاعر  عاتقه 

.eقلبه، /�لك بقد, �,جته /مستو�
�لضعيف  �لشخص   E	 جيًد�  	علم   ¡-
�لدنيا،   Z لرقي� عندما ير� غ
v eر� 
/مكانة  �لثر�0  	هل  ثر/�   c- /ينظر 
 Z يتولد  �ملرموقة،  �ملناصب  	صحا| 
قلبه �لطمع فيتم® 	E يكوE مثلهم. -¡ 
�يع   E-  qقو	 /لك�  �لك،  	نكر  ال 
هذe �ملغرياX كانت ماثلة 	ماC �لصحابة 
 .Eب� هو�� �لذين خاضو� �حلر| ضد 
/كانو�  /	/ال�،  نسا0  	يًضا  �م   Eكا
 Eهو�� لرما�  تصّد/�  لو  	©م   Eيد,كو

 Z Eفيقعو ،Cصد/,هم بالسها Eفسيثقبو
ثو�Eٍ صرعى مضرجني بالدما0 /�لتر�|. 
حني  /	/ال�هم  نسا0هم  نسو�  /لكنهم 
´عو� ند�0 �لنÐ �، /³ يضعو� 	مامهم 
يتوجهو�   E	 /هي  	ال  /�حد�  غاية  -ال 
 ¡- /,سوله.  �هللا  -ليه  يدعوهم  ما   c-
ال 	,�¡ 9اجة ألصّو, لكم مد� تفاُقم 
 Cلعا³، -� ³ يبق �ليو� Z لفتنة �لدجالية�
لإلسالC شي0، ³ تبق 	حكامه �ملدنية /ال 
/�لشخصية،  �القتصا�ية  /ال  �لسياسية 
qَ. فلن  بل كل ما لإلسالC قد ُشوeَِّ /ُبدِّ
ننجح Z {ا,بة فتنة �لدجاq ما ³ نعمل 
كاملجانني للقضا0 عليها، /ما ³ ُنبِغض 
لشي0  نكّنه   ³ بغًضا  �لغربية  �حلضا,� 
مولع  هو  من  كل   E	 /�علمو�  �خر. 
ليس  �لغربية  باحلضا,�  منا  معجب   /	
مبؤهل Z �ملجاq �لر/حا¡. ال نستطيع 
 Uلعني ما ³ ندّمر /منّز� jقرير Cننا E	
-,ًبا �حلضا,� �ل� شّوهت صو,� سيدنا 
� للعا³، /غّيرX حضا,تنا �إلسالمية. 
 0�,/ E/لغر| /ينجّر� E/لذين يقّلد� E-
 E	 iب  	بًد�.  ينجحو�  لن  حضا,ته 
صد,/نا   Z /�ضطر�|   Eهيجا vد¨ 
 qمن �ملحا Eشي0 للغر|، أل j	 يةÕبر
	E جنتمع /حضا,ִדم Z مكاE /�حد. 

فإما 	Ë Eيا 	/ حتيا حضا,� �لغر|.

�لفرu بني �هل �لغرe $حضا�ִדم 
ال يقولّن 	حد Z نفسه كيف vمل هذ� 
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حضا,ִדم  ضد  �ألفكا,   eهذ �لشخص 
 E	 �علمو�  �لغر|.   jنعا� ال  	ننا  مع 
 E	 /ميكن  مثلنا،   bنا	 �لغر|  	هل 
 jִדتد E	 يهتد/�، /لكن من �ملستحيل

 Iسال -©ا  حضا,ִדم. 
 Cلن يسو� �لسال/ ،Eلشيطا�
�لقضا0  يتم   ³ ما  �لعا³َ 
�,ية  من   Eكا /من  عليها. 

تقليد   c- مييل   � �ملوعو�  �ملسيح 
هو   ،�,�  qمثقا /لو  �لغر|،  حضا,� 
 ³ ألنه   ،� له  حقيقًيا  �بًنا  ليس 
يستجب لذلك �لند�0 �لذj ُبعث �ملسيح 
�ملوعو� � لنشرe. فها -¡ 	قو�ا علًنا 
 c- 0 من كل من مييلjصر�حًة -¡ بر/
/هو  قليال،  /لو  �لغر|  حضا,�  تقليد 
 Eكا  E-/ �لدين،  خلدمة   � مستعدًّ ليس 
هذ� من 	/ال�j 	/ 	/ال� 	قا,�. /لقد 
�نقطا�   E/ئًما /بد��  cتعا �هللا   Xعو�

 E	 �ملقد,  -�� ³ يكن من  بأنه 
يكوE 	/ال�j من خد�C �لدين 
�أل/ال�،   Z حاجة   F فليس 
/-¡ 	�عو �هللا تعا c	E يوفق� 
حلظة  �خر  ح#  نفسه  للدعا0 
 
كب عمل  	مامنا  حيا .  من 
�خر.  عمل  يسا/يه  ال  عظيم 

	مامنا فتنة ال متاثلها فتنة 	خر� Z �لدنيا. 
فإ�� كنا ال ©ّب إلجنا� هذ� �لعمل �لعظيم 
�لفتنة   eذ�  jلتصد� بضر/,�  Ëس  /ال 
��ائلة فال 	,� 	ننا نستحق �لعز Z �لدنيا 

�لر�ياX �ملعا�ية   Xهنا� مئا .�,� qمثقا
لإلسالC �ل� ترفر6 عالية Z �لعا³، /من 
�ملحا q	E ُنَعّد من �لذين 	ّ�/� /�جبهم ما 
�لوثنية /كل  �لتثليث /,�ية  ³ جنعل ,�ية 

لن  	ال   .Cإلسال� ,�ية   E/� 	خر�  ,�ية 
نكوE من �لذين 	�/� /�جبهم 	بًد� ما ³ 
هذ�   .
�لتكب  Xֲדتافا كله  �لعا³ُ   j/ّيد
	نظا,كم  توجيه   q/حا	  jلذ� �ألمر  هو 
-ليه. ال شك 	ن� قد نبهتكم -ليه من قبل 
 Cيا	 منذ  تدفع�  غيبية  قو�  مر�ً,�، /لكن 
ألبني لكم هذ� �ألمر تبياًنا. لقد 	/حى �هللا 
تعاc- c �ملسيح �لوعو� � ما نصه: 

"سالC على -بر�هيم. صافيناe /ّجنيناe من 
 Cمقا ِمن  فاّتِخذ/�  بذلك.  َتَفرَّْ�نا  �لغم. 

�أل£دية:  (�ل�pهني  مصلّّى."  -بر�هيم 
 À ١x جلز0 �لر�بع، �خلز�ئن �لر/حانية�

٦٧٠ هامش على ��امش)
قد   � -بر�هيم   e0َتبّو  jلذ�  Cملقا�/

�لكرمي   Eلقر��  Z  cتعا �هللا  به   Iصر
ُ�,ِّيَِّتي  ِمْن  َ	ْسَكْنُت  -ِنِّي  ﴿َ,بََّنا  بقوله: 
ِبَو�ٍ� َغْيِر j�ِ َ�ْ,ٍ� ِعْنَد َبْيِتَك �ْلُمَحرCَِّ َ,بََّنا 
 bِلنَّا� ِمَن  َ	ْفِئَدً�  َفاْجَعْل  الَ�  �لصَّ لُِيِقيُمو� 
ِمَن  َ/�ْ,ُ�ْقُهْم  -ِلَْيِهْم   jَتْهِو
 ﴾E/َلَعلَُّهْم َيْشُكُر Xِلثََّمَر��
 qيقو (-بر�هيم:٣٨). 
�عائه   Z  � -بر�هيم 
هنا ,بنا قد 	قمُت بعض 	/ال�Z j هذ� 
فعلت  /قد  فيه،   �,� ال   jلذ�  jلو���
عن   qمعز  Z ليكونو�  -,بنا-  �لك 
�لنـز�عاX �لدنيوية /عن مشقة كسب 
 Eيرفعو/ يعبد/نك  فاجعْلهم  �لدنيا، 
 Eك. /لكن ,بنا ال جتعلهم يتوجهو´�
�لشحا�ين،  -نا0  -c من سو�� حاملني 
بل �,�ْقهم ,�ًقا كرميًا من عند� لتمتلئ 
لك،   Eالمتنا�/ �لشكر  مبشاعر  قلوֲדم 
فيقولو� ³ نذهب -c �لناb /-منا جذֲדم 

�هللا -لينا جذًبا.
�إلبر�هيمي   Cملقا� هذ� هو 
�لذj حّثنا �هللا تعاc على 
�لوصوq -ليه. ال شك 	ننا 
 j� 
ال نعيش Z /�� غ
ال  /لكنه  بالظاهر،   �,�
لنعيش  فرصة  هنا�   qيز�
Z /�� غ
 �j �,� ,/حانًيا. /ما هو 
�ملر0   E	 فاعلم  تر�؟  يا   jلو��� �لك 
لو تر� مشاغل �لدنيا /مكاسبها لوجه 
�هللا تعاZ c حني يسعى �لناb لكسب 

ذوا ِمن مقام إبراهيم مصّلّى..." "... فاّ�ِ

َءه املسيح  فاملقام اإلبراهيمي الذي قد تبوَّ
املوعـود � والذي ُيرجى من أوالده أن 
يتبّوءوه هو أن يطردوا فكرة كسب الدنيا 
وينذروا حياتهم كليًة لنشر الدين فقط...
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�لوظائف،  ش#   Z  Eيعملو/ �لدنيا 
 .�,� j� 
/�� غ  Z قد سكن فكأنه 
فاملقاC �إلبر�هيمي �لذj قد تبوe0ََّ �ملسيح 
 eال�/	 من  ُيرجى   jلذ�/  � �ملوعو� 
	E يتبّوe/0 هو 	E يطر�/� فكر� كسب 
�لدين  لنشر  كليًة  حياִדم  /ينذ,/�  �لدنيا 
معهم   eعد/ �هللا  سُينجز  /عندها  فقط، 
-ليهم   jִדو  bلنا� 	فئد�  فيجعل  	يًضا، 
/يهيئ �م من عندe سبحانه /تعاc ,�ًقا 

كرميًا.
 Eيعملو �لذين  على   xحر ال  	نه   
غ
 Xبعض �لوظائف �حلكومية لسد حاجا
 qيؤكد/� من خال E	 جلماعة، شريطة�
 eֲדذ E©م ال يقومو	خالصهم /تفانيهم -
�ألعماq �لدنيوية تبًعا �و� �لنفس /-منا 
 E	 عليهم   E	 	ع�   ..cتعا �هللا  لوجه 
يكونو� ��ئًما على ُ	هبة �الستعد�� لتر� 
/ظائفهم خلدمة �لدين -�� تطلَّب �ألمر.

بالتوظف   qُينا  Uلر��  E	 �جلهلة   qيقو
 qينا -منا   Uلر��  E	 مع  �إلجنليز،  عند 
�فترضنا  /لو   .cتعا �هللا  عند  بالتوظف 
جدًال 	E �ملر0 ال يناq ,�ًقا كرميًا Øدمة 
�لدين، فأقوq 	³ نعاهد ,سوq �هللا � 
 E-/ .سبيل �لدين Z ننا سنرضى بالذلة	
كاE �لو�قع عند j	E �لطعاC �لذj يأكله 
�لذلة  -منا  �لة.  ليس  �لدين  Øدمة  �ملر0 
�لدنيا ال عند �هللا  �لتوظف عند 	هل   Z

.cتعا
قرية  من  �لسيخ  	حد   ¡pخ	 مر�   X��

"كاهلو�E"(٢) 	E �ملر�� �لكب
(٣) �عا¡ مر� 
/قاF q: ��هْب -c �ب� غالC 	£د /ُقْل له 
	E يبحث عن /ظيفة، /-ال فإنه سيضطر 
بعد مو  للعيش على كسر�X خبز 	خيه 
	با�   E- له  /قلت  -ليه  فذهبُت   .pألك�
ساخط عليك ألنك ال تتوظف. فضحك 
 E- :qملسيح �ملوعو� � من قوله /قا�
/�لدj قلٌق علّي بد/E ���، فقد توظفت 
سلًفا عند من 	,�Xُ. فرجع هذ� �لسيخي 
-c /�لد �ملسيح �ملوعو� � /قاq له: 
-E �بنك يقوq -نه قد توظف عند من 	,�� 
 Eكا  eلد�/  E	 فبالرغم   .eعند �لتوظف 
ملا  	نه  �ملا�ية -ال  شديد �الهتماC باألمو, 
�ب�   Eكا  ��-  :qقا/  eَ/ّتأ �بنه   qقو ´ع 
يقوq -نه قد توظف سلًفا فقد صدU ألنه 

ال يكذ| 	بًد�.
�ملوعو�  �ملسيح  	/ال�  /�جب  فمن   ��ً-
� - لكو©م من نسل هذ� �إلبر�هيم 
 ��/  Z  Eيسكنو /كأ©م  يعيشو�   E	  -

كلها  حياִדم  فينذ,/�   ،�,�  j�  
غ
يتم  	E كل عمل  �لدين. /�علمو�  خلدمة 
 qعما	بالتد,| عليه، فإ�� كنا نريد -جنا� 
 Eساليب �لشيطا	نّتبع  Eلر£ن بينما نكو�
 bلنا� E- ما نصبو -ليه؟ Z فكيف ننجح
/�لتر6 /�ُحلكم  �لثر�0   0�,/ Cليو�  E/رi
/لو  �لغر|،  حضا,�   Eّبوv/ /�إلما,�، 
 eن �آلخرين جرينا َعملًيا /,�0 هذË ننا	
�حلضا,� /�لثر�0 /�حلكم /�إلما,� فكيف 
ُتبا,� نو�يانا. -E خنق �لشيطاE ال يتم بأيد 
شيطانية، بل بأيد ,£انية. فما ³ يتخلص 
حب  بشو�ئب  �ملشوبة  �ألما¡  من  �ملر0 
�لدنيا ال ُيعتp مؤهًال للقياC بأعماq �لدين. 
³ يغلب �إلسالZ C �ملاضي -ال ألنه 	,سى 
 jبني �لثر Uا �لفر}/ Cعائم �حلب /�لوئا�
�ملستقبل   Z Cينجح �إلسال /�لفق
، /لن 
-ال ֲדذ� �ألسلو|. فالذj يفّكر Z �لثر�0 
/�إلما,�، /ال iد نفسه مستعد� للخدمة، 
 cتعا �هللا  يعطي   E	 	ما  	بًد�.  ينجح  فلن 
�لشخص �خلد/C مكانة مرموقة فهذ� 	مر 
�جليال¡  �لقا�,  عبد   jسيد  qيقو �خر. 
- ,£ه - -E �هللا تعاc يقوF q 	حياًنا: 
يا عبد �لقا�, 	ستحلفك بنفسي 	E تلبس 

(٢) /هي قرية قريبة من قا�ياE. (�ملترجم)    

(٣) يع� /�لَد �ملسيح �ملوعو� �. (�ملترجم)   

إًذا فمن واجب أوالد املسيح املوعود � - لكونهم من 
نسـل هذا اإلبراهيم - أن يعيشـوا وكأنهم يسكنون � 
واد غ{ ذي زرع، فينـذروا حياتهم كلها خلدمة الدين.



٢١

اجمللد العشرون، العدد الرابع -  رجب وشعبان  ١٤٢٨ هـ - آب / أغسطس ٢٠٠٧ م

	فضل �لثيا|، فألَبُسها، /يقوq 	حياًنا: يا 
تأكل   E	 بنفسي  	ستحلفك  �لقا�,  عبد 
 Cملقا� هو  هذ�  فأتنا/�ا.  �ألطعمة  	شهى 
حيث   � �ملوعو�  �ملسيح   e0ََّتبو  jلذ�
´اe �هللا تعاc 	يًضا عبد �لقا�, Z /حيه، 
 Z �لقا�,  عبد  �آلخر  	نا  �هللا  ´ا¡  /قد 
�لقا�,  عبد   jسيد  qفقو  .�Õلر� بعض 
 q/بتنا 	مَرنا   ��-  cتعا �هللا   E	 يع�  هذ� 
طعاC شهي فعلينا تناُ/له، /-�� 	مرنا بلبس 
لو  /كذلك  لبُسها،  فعلينا  �لثيا|  	فضل 
طاعة  فعلينا  �لثيا|  	بسط  بلبس  	مرنا 
 E	 علينا  باختصا,،  	يًضا.  �ألمر  هذ� 
	مرنا  فإ��  كاملة،  طاعة   cتعا �هللا  نطيع 
بالتربع على �لعر� فعلينا 	E نفعل، /-�� 
	مرنا 	E نتو�,� حتت �لثر� فلنتو�, حتت 
�لثر�. iب 	E نتبّو0َ مقاC -بر�هيم � 
َلُه   qََقا  �ْ-ِ﴿  :cتعا قوله   Z -ليه  �ملشا, 
�ْلَعاَلِمنيَ﴾  ِلَر|ِّ  َ	ْسَلْمُت   qََقا َ	ْسِلْم  َ,بُُّه 
(�لبقر�:١٣٢). علينا 	E ال نفكر فيما -�� 
ُنَعزُّ 	/  كنا سنكوZ E عنا0 	/ ,�حة 	/ 
ُنهاEُ، -منا �حلرj بنا 	E نعلم ما يريدe �هللا 
 qنرضى مبا يرضى به؛ متاًما كما قا �منا، 
�ملسيح   c- به  	/حى  /حي   Z cتعا �هللا 
 e�,	/ ،حياته Cيا	خر �/	 Z � ملوعو��

ه بالفا,سية:  }ص �,يته، /نصُّ
سپردم      بتو      ماِي      خويش      را

تو   داني حساِب   كم   و بيش  را

	j -ليك 	سّلم، يا ,|، 	سر  قبل مغا�,� 
�لدنيا، فأسِكْنهم �آلE كيفما شئَت، سو�0 

 .jلعا�� Cملقا� /	 Fلعا� Cملقا� Z
هذ� هو �ألمر �لذi jب 	E نأخذe بعني 
 Eال�نا ال يضعو/	 Eالعتبا, ��ئًما، /-�� كا�
�لنعم  ينالو�  	عينهم فلن  هذ� �ألمر نصب 
�ملوعو�� لذ,ية �ملسيح �ملوعو� �. ال 
له  �ملا�ية  �لذ,ية  من  �ملر0   Eكو E	 شك 
 º/مشر /لكنه  له،  /شر6  فخر   �
 Ðلصحابة �لن� qكه بالدين. لقد سأ بتمسُّ
 :qفضل؟ فقا	قبائل �لعر|  j	 :مر� �
�جلاهلية  	فضل Z �من   pُتعت �ل� كانت 
 .(٤) /تقو�ها  /صالحها  -سالمها  شريطة 
�لعز  سبب   Fلعا� �لنسب   E	 شك  فال 
 Iلصال� ºبشر º/لشر6، /لكنه مشر�/
ֲדذ�  هؤال0  يكتر¨   ³  ��- 	ما  /�لو,�. 
 Eلدنيا كالديد�� على  ִדافتو�  بل   ،ºلشر�
من  	كثر  �هللا  عقا|  �ستحقو�  /�لكال| 

غ
هم. 
 ��-/ ،cهذ� �لعمل هو هللا تعا E	 ال شك
�خرين   Cٍبقو �هللا  يأ   فسو6   eننجز  ³
مشؤ/ًما  يوًما   Eسيكو /لكنه  ينجز/نه، 
 qجا,  E- ها   cتعا �هللا   qيقو حني   � جدًّ
فا,b قد 	عرضو� عن نشر �لدين، فتعالو� 

مننح هذe �لفرصة قوًما �خرين.   
 eلنا هذ Iتا	نه 	نه ملن عظيم منن �هللا علينا -

�لفرصة، 	ما �لذj يظن 	نه يقدC تضحية 
 Z Ýله -نه لو تفا qعمل للدين، فأقو ��-
هذ� �لعمل ح# 	صبح تر�ًبا /غباً,�، فمع 
�لك ال vق له ��عا0 �إلمياE، بل هو منافق 
Z �لو�قع، -� ´ى �ملنة �إل�ية تضحية منه، 
	فضل  نفسه   pيعت �لتضحية  /صاحب 
�لعليا  "�ليد   :�  Ðلن�  qقا حيث  ��ئًما؛ 
خٌ
 من �ليد �لسفلى" (�لبخا,j: كتا| 
�ملسألة).  عن  �الستعفا6  با|  �لزكا�، 
فينبغي 	E ال نظن 	بًد� 	ننا نقدC �لتضحية 
بنا   jحلر� بل  �لدين،  Øدمة   Cنقو حني 
 �- علينا  منَّ  قد   cتعا �هللا   E-  qنقو  E	
	تاI لنا فرصة �لعمل لدينه. 	ما -�� كنتم 
ال  كنتم   �-/ �حلقيقة،   eهذ  Eتد,كو ال 
	جل  من  فقر�0  تكونو�   E	  E/تريد
بالسعا��   E/تشعر ال  كنتم   ��-/ �لدين، 
Z  �لسؤ�q من 	جل �لدين، /-�� كنتم ال 
تعتE/p خدمة �لدين 	عّز من ُملك �لعا³ 
من   
شع حبة   qمثقا فيكم  فليس  كله، 
�لناb 	مر   qسؤ� E- bلنا�  qيقو .Eإلميا�
	يًضا 	,� كذلك، /لكنا لو  منكر، /	نا 
�ضُطر,نا للسؤ�q من 	جل �هللا تعاc /�ينه 

فهو عز /فخر لنا.
فال تظّنو� 	نكم تقّدمو E	jّ تضحية حني 

(٤)  نص �حلديث هو: عن 	� هرير� � قاq: سئل ,سوq �هللا �: 	jُّ �لناb 	كَرCُ؟ قاq: 	كَرُمهم عند �هللا 
	تقاهم. قالو�: ليس عن هذ� نسألك، قاq: فأكَرCُ �لناb يوسُف،  نÐ �هللا، �بن نÐ �هللا، �بن نÐ �هللا، �بن خليل 
�هللا. قالو�: ليس عن هذ� نسألك. قاq: فَعْن معا�E �لعر| تسألون�؟ قالو�: نعم. قاq: فخيا,كم Z �جلاهلية 

خيا,كم Z �إلسالC، -�� فقهو�. (�لبخا,j، كتا| �لتفس
، قوله تعاc: لقد كاZ E يوسف /-خوته �ياX للسائلني)
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فضل  ملن  -نه  بل  �لدين،  تقوموØ Eدمة 
�لفرصة.   eهذ لكم   Iتا	 	نه  عليكم  �هللا 
 Eيظنو �لبعض  ,	يت   ¡	 �ملؤسف  من 
خلدمة  /فقو�   ��- �لتضحية   Eيقّدمو 	©م 
 Eآل�  Cنقّد تعالو�  مثًال   Eفيقولو �لدين، 
�لدين.  سبيل   Z 	يًضا  �لتضحية  تلك 
مع 	نه لو كاE على �ملائد� طعاC بسيط 
 xطعمة فاخر� من كبا| /�جا	يًضا 	/
 q/فتنا /حلو�،  حلم  مع   �,	/  jمشو
 Cلطعا� من  بدًال  �لفاخر�  �ألطعمة  �ملر0 
�لبسيط، هل يقوq -نه قدC تضحية؟ كال، 
/لو قاq لُعدَّ 	حد �ثنني: �د/� ال يعر6 
فإ��  شيًئا.  يعقل  ال   EنوY  /	 �حلقيقة، 
 Eلدين متاًعا غالًيا بالفعل، /-�� كا� Eكا
 c- jفمن لّبى ند�0 �ملنا� ، للكوE -له حيٌّ
نصر� �ين �هللا تعاc فإنه ³ يقّدC �لتضحية 
	بًد�، -منا ناq نصيًبا من فضل �هللا /لطفه 
للحظة  /لو   - هذ�  ظن  /لو  /-حسانه، 
نفاقه.   Z شك  فال  تضحية   Cقد 	نه   -
�لتضحية   Eيقّدمو 	©م   Eيظنو فالذين 
 Eميا- فال  �لدين  Øدمة   Eيقومو حني 
�م، /�ألفضل �م 	E يبتعد/� عن خدمة 
�لدين. /لكن -�� ,	يتم �لعزَّ� ما تر�e �لدنيا 
�ّلًة، /�عتpمت �لعمَل ما تر�e �لدنيا بطالًة، 
/حسبتم �لعطا0َ ما حتسبه �لدنيا تضحيًة، 
 Eتظنو	مؤمنني صا�قني.  Eفعندها تكونو
على  �نتصر   jلذ�  jإلجنليز� �لقائد   E	
منه؟  تضحية  جيوشه  قيا��   pعت�  Eألملا�
 E/pيعت ال   Eلدنيويو� �لقا��   Eكا فإ�� 

�لعمل �لذj ينجز/نه تضحيًة فكيف vق 
�لعا³  قلو|  غز/  -ليهم  ُعهد  قد  للذين 
مت®   ��- تضحية؟  	عما�م   �/pيعت  E	
�لقـائد   Eمكا يعمل   E	 �إلجنليز  بعض 
بعض   ��,	/  (D. Haig) هيغ   jإلجنليز�
 Eلقائد �ألملا¡ هند� Eلعمل مكا� Eألملا�
عمله   pسيعت فهل   (Hindenburg) بر× 
تضحية؟ /عندj 	نه لو 	مكنه نذ, نصف 
حياته لنيل هذ� �لشر6 لفعل، /كذلك 
/�,يته ح#  بز/جته  �لتضحية  	مكنه  لو 
يناq هذ� �لفخر لفعل، �/ E	E يعتp ما 
 Eلقا�� �لدنيويو� Eقّدمه تضحية. فإ�� كا
فكيف  -نعاًما  مناصبهم  تقلُّد   E/pيعت
تقلُّد   �/pيعت  E	 �لر/حانيني  للقا��  iو� 
 Cنه يقد	يظن  jمناصبهم تضحية؟ فالذ
�هللا  يستفّز  �لدين  Øدمة   Cبالقيا تضحية 
تعاc /يسي0 -ليه، ألE تصرُّفه هذ� يع� 
	E �إلنعاC �إل�ي 	حقر - معا� �هللا - من 
 Cّقر -نعاv/ eحياته، حيث يعّظم جهو�
جائز�  له  يهب   cتعا �هللا   E-  .cتعا �هللا 
/لكنه  كلها،  �لدنيا  ُملك  من   pك	 هي 
 eجهو� pجلائز� قيمة، /يعت� eال يقيم �ذ

�حلق
� تضحيًة /-يثاً,� منه. 
-ً�� فليس �ملرجو منكم عدC تقليد حضا,� 
,�ية  حتملو�   E	 بل  فحسب،  �لغر| 
�إلسالC عالية �/ًما، /�لنصح لإلنسانية، 
/�خليال0  �لفخر  	فكا,  تَدعو�  ال   E	/
 �/pتعت E	 بi قلوبكم، بل c- |تتسر
 �
حق ُعملًة  /خدماتكم  -جنا��تكم  كل 

 cتعا هللا  قّدمتم  بأنكم  معترفني  ��ئفة، 
عملة ��ئفة، فأعطاكم ثر/� هائلة.

 ،cتعا �هللا  ,فعه   jلذ� �لند�0  هو  هذ�   
 ،� {مد  ,فعه   jلذ�  Xلصو� /هذ� 
�ملسيح  ,فعه   jلذ�  Xلصو� هو  /هذ� 
	حدكم  قلب   Eكا فإ��   .� �ملوعو� 
ال يلÐ هذ� �لند�0 فهو قلب -نساE ميت 

مهما كاE لباسه �يًال فاخًر�.   
ما 	,/َ� �ألسوَ� �ل� قّدمها حضر� بو�� 
ألبيه،  �لوحيد  �البن  بو��   Eكا  !�
 xخر  cتعا �هللا   qلوصا قلبه  �لتا�  /ملا 
 Xلغابا� Z cمن بيته /ظل يعبد �هللا تعا
/�لفلو�X سنو�X طويلة، ح# 	نزq �هللا 
تعاc عليه /حيه /شّرفه مبقاC �لنبو� /بعثه 
إلصالI �لناb. فنهى 	تباعه عن كسب 
 E	 مرهم	/ ،eلدنيا نظًر� لظر/6 عصر�
 ��-/ �لنها,   qطو� �لدين  خلدمة  يتفرغو� 
جاعو� سألو� �لناb �لطعاC /	كلوe. /ملا 
 eبو	,سل -ليه 	ند كلها �� Z صيته ���
"�لِبها,"،  منطقة   Z مِلًكا   Eكا  jلذ�
	تباعه.   Z خل�/ eبو	 به  فآمن   ،e0فجا
/ملا هّم بو�� بالعو�� فّكر 	بوZ e حسم 
 Z �لعا��  /كانت  �ملُلك،  /,�ثة  قضية 
�لك �لعصر 	E �بن �ملِلك 	/ حفيدe ير¨ 
ثالث. /ملا  �ملُلك، /³ يكن هنا� خيا, 
,	� 	بو e	E �بنه بو�� لن يرضى باملُلك 
�ملتسولني  كسا0  /	لبسه   eحفيد �عا 
 eمر	  � �لشحا�ين،  -نا0   eيد  Z //ضع 
قد  له:   qيقو/ بو��  	بيه   c- يذهب   E	
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جئُتك 	سأq حقي، /كاE يع� 	E مينحه 
بو�� حقه Z /,�ثة �ملُلك. /كاE من عا�� 
بو�� 	نه -�� 	,�� ضم شخص -c مريديه 
	مر 9لق ,	سه، فلما جاe0 �بنه قاq له: 
حسًنا،   :qقا نعم:   :qقا تسأq؟  	جئت� 
 eحد تالميذ	عا � � ،jسأعطيك ما عند
 .eتالميذ c- بنه /ضمه� b	, 9لق eمر	/
�ملُلك قد خرx من   E	 يع�  /كاE هذ� 
	سر� بو�� -c �ألبد. فلما ´ع 	بو بو�� 
قوله بكى /	خذ منه عهًد� 	نه لن iعل 
من  �لصغا,  �أل/ال�  من  	حًد�  �لك  بعد 

.eتالميذ
على  	لقيت  قد  �ل�  /�ملسؤ/لية  فالعمل 
 � لعظيمة جدًّ �لدين  بصد� خدمة  عاتقنا 
9يث 	قوq مع �ألسف �لشديد -E قلوبنا 
³ تد,� 	بعا�ها بعد. بينما 	,� 	E �لذين 
تضحية،  يعتp/©ا  �لدين  Øدمة   Eيقومو
	فضل  عمله   pُيعت يضحي   jلذ�  E	 مع 
كما بينُت من قبل، /-�� كاE عمل �ملر0 
 E	 سبيل �لدين تضحية منه فهذ� يع� Z
 jلذ� Eمن هذ� �إلنسا Ý�	 0لدين شي�
ضحى Z سبيل �لدين. مع 	E �لو�قع 	ننا 
لو ظننا - /لو للحظة - 	ننا نقدC تضحية 
 Eسبيل �لدين، فإننا {ر/مو Z حني نعمل

.Eكل �حلرما �
من �إلمياE /�لبص
	ّ/ًال للذين قد نا��هم ,سوq �هللا   qفأقو
 ،"b,بنا0 فا	من  qلناله ,جا" :qقا/ �
/مسؤ/لياִדم  /�جباִדم   c- ينتبهو�   E	
�لدنيا  ألE 	مامهم عمًال جباً,�. -E عز� 

/-ما,ִדا ليست بشي0، بل -E �لعز� كلها 
Z �خلدمة على با| �هللا تعاc. لو كسبتم 
فهل  �ملرموقة  �ملر�تب  فيها  /بلغتم  �لدنيا 
 Cخد� من  	عزَّ   Eتكونو 	نكم   Eتظنو
 Xتلك �آليا Eكيف تنسو �{مد �؟ 
/�ملعجز�X �ل� /هبت �لنو, للعمياE من 
	/,/با   Eعميا �لديا, ح# جعل  	قاصي 
	فال يكوE من   .E/يبصر 	يًضا  /	مريكا 
� -�� ³ ينتفع من هذ� �لنو,  �ملؤسف جدًّ
من يعيشوE قريًبا منه. لذ� فأ/ّجه خطا� 
	/ًال -c �أل/ال� �ملا�يني للمسيح �ملوعو� 
�، /لكن مبا 	E كل من بايع �ملسيح 
/عمل  �لقلب   Uبصد  � �ملوعو� 
بتعاليمه فهو من 	/ال�e �لر/حانيني، لذ� 
 pُتعت �أل£دية  �إلسالمية  �جلماعة  فكل 
 qفأقو  ."b,فا 	بنا0  من   qجا," من 
	يًضا، كو©م 	/ال�  	فر�� �جلماعة  لباقي 
يد,كو�   E	 �لر/حانيني،  �ملوعو�  �ملسيح 
 Eتعيشو م#   c- مسؤ/لياִדم.  حجم 
 eم# تبد/ /جوهكم كوجو c- غافلني؟
�ملوتى؟ -c م# تسكتوE على -هانة �ين 
�هللا /حتق
e؟ -c م# تعتE/p خدماتكم 
 jلذ�  Cُليو� يأ   �حلق
� تضحياX؟ م# 
تلتاعوE فيه من 	جل �ينكم /تضطربوE؟ 
لتخرجو�  سو�عدكم  عن   E/تشمر م# 
-c �مليد�E إلجنا� �لك �لعمل �لذj ُبعث 
�ملسيح �ملوعو� من 	جله؟ 	قوq �ذe �لفئة 
�نطلق  قد  ند�0   E- 	يًضا  �أل£ديني  من 
من عند �هللا تعاc، فُهّبو� /لّبو� هذ� �لند�0 

 Fقبلكم 9و� Eلصاحلو� eلربا¡ كما لّبا�
ثالثة عشر قرًنا بقو�م: ﴿َ,بََّنا -ِنََّنا َسِمْعَنا 
ُمَناِ�ي¬ ُيَناj�ِ ِلِإلميَاَ Eِ	Eْ �ِمُنو� ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا 
َسيَِّئاِتَنا  َعنَّا  َ/َكفِّْر  ُ�ُنوَبَنا  لََنا  َفاْغِفْر  َ,بََّنا 
َ/َتَوفََّنا َمَع �َألْبَر�ِ, * َ,بََّنا َ/�ِتَنا َما َ/َعْدَتَنا 
َعَلى ُ,ُسِلَك َ/ال ُتْخِزَنا َيْوCَ �ْلِقَياَمِة -ِنََّك 
-١٩٤ :Eعمر� q�) ﴾�َال ُتْخِلُف �ْلِميَعا

 Z لتعاليم� eهذ jتسر E	 ١٩٥). ينبغي
تلÐ كل �,� من كيانكم  قلوبكم ح# 
 Z �لتعاليم   eهذ 	فِرغو�   � �لند�0.  هذ� 
 E���  Z /لُيفرغوها  	/ال�كم،   E���
 Xال�هم ح# ال تسمع ���ننا -ال صو/	
�هللا تعاc، /ح# ال يلمع 	ماC عيوننا -ال 
نو,e سبحانه /تعاc. /ما ³ تطر	 علينا 
�لطني  من  	/ثاًنا  -ال  فلسنا  �حلالة   eهذ
تدعي ��عاX�0 عريضة، /لسنا -ال جثًثا 

متعفنة منتنة تّدعي -حيا0 �لعا³.

�عال2 عقد �لقر�نني
	ما �آلE فأقوC باإلعالE عن عقد �لقر�نني 
�للذين �جتمعنا ألجلهما. /برغم 	E كلم� 
 ،Eلقر�� بعقد  صلة   X�� تبد/  ال   eهذ
/لكنها /ثيقة �لصلة به Z �حلقيقة، �لك 
 Z منا هي- باملع® �حلقيقي  �لز/جية   Eأل
 Z لذلك قد حّثنا �هللا/ ،cهللا تعا� qصا/
كتابه Z معر� �حلديث عن �لز/�x على 
�حلفاÙ على �لصلو�X بوجه خاÀ. فإ�� 
�لدنيا،   Z لز/جية�  qكنا مستعدين لقبو
فكيف ال نرضى بأE نكوE نشو�نني 9ب 
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	ننا لن Ëظى بفرحة  �هللا /,سوله. /�حلق 
حقيقة -ال -�� قاC �إلسالC /�نتصر Z �لعا³ 
كله، /	ما قبلها فكل مناسبة سا,� �نيوية 
 Xلر/�يا� Z �,/ .ا /حزًنا ستسبب لنا غمًّ
 X��,	  - عنها  �هللا  ,ضي   - عائشة   E	
تأكل   E	  �  Ðلن� /فا�  بعد  مر�   X��
من  �لدمو�  فسالت  �لناعم،  �لدقيق  خبز 
 ³ قالت:  تبكني؟  ملا��  �ا:  فقيل  عينيها. 
تكن Z عهد �لنÐ � �لطو�حني �ل� تصنع 
�لدقيق �لناعم، /-منا كنا ندU �حلبو| على 
�ملدU /نعمل �لعجني من �لك �لدقيق بعد 
تصفيته، /نعمل به �خلبز، /هذ� ما جعل� 
بل  �لناعم،  �خلبز  هذ�  �بتال�  عن  عاجز� 
-نه /	غص به -� 	فّكر 	نه لو كاE �لدقيق 
�لناعم Z عهد �لنÐ � لصنعت له �خلبز 

�لناعم. 
 ،� جدًّ عا�ية  نعمة  �لناعم  �لدقيق  خبز   E-
/لكنكم تر/ E	E عائشة - ,ضي �هللا عنها 
- ³ تقد, على �بتالعه -� تذكرX عهد 
نُغص   E	 بنا  حرًيا  	فليس   .�  qلرسو�
ِنعم  ملن  نأكلها.  �ل�  �لنعم  	نو��  بش# 
�لدنيا هذe /ُملكها؟ -©ا كلها هللا /لرسوله 
نأ   ال  فلما��  �ملوعو�.  �ملسيح   eلتلميذ/
 E- هللا /,سوله؟� Cما	لنعم /نضعها �  eֲדذ
�لسيد�  هي  عنها -  �هللا  عائشة - ,ضي 
�لز/جة  /هي  �لدين،  نصف  عّلمتنا  �ل� 
�ملحببة للنÐ �، /قد كاE لنا فيها 	سو� 
حسنة. الِحظو� مد� حّبها للنÐ � فهي 
 Ðلن� E/خلبز �لناعم بد� q/³ تقد, على تنا

�لدمو�  /سالت  باخلبز  غصت  بل   ،�
من عينيها. 	فليس حريًّا بنا -ً�� 	E تسيل 
	فضل   Z نرفل عيوننا /Ëن  �لدمو� من 
{ر/مني  سنظل  	ننا  /�حلق  �لدنيا؟  نعم 
 Z ما ³ تصبح حالنا �حلقيقة  �ملعرفة  من 
�لدنيا كحاq عائشة - ,ضي �هللا عنها. -�� 
 bيعطينا لباًسا جيًد� فال بأ cهللا تعا� Eكا
جيًد�  طعاما  ُيطعمنا   Eكا  ��-/ لبسه،   Z
فال بأZ b تنا/له، /لكن iب Z نفس 
 qٍمستو qلدجا� Eتتأ³ قلوبنا بأ E	 لوقت�
�لعا³، /ليتنا ننتـز�   Z 0على كل شي
 � ملحمد  /جنعلها  �لدنيا  نعم  كل  منه 
/لتالميذe خالصًة. ال شك 	E �هللا موالنا 
/من �لو�جب علينا 	E نأكل جيًد� /نلبس 
جيًد� -�� كاE هو ُيطعمنا جيًد� /يكسونا 
جيًد�، /مع �لك iب 	E نغص ֲדذe �لنعم  
��ئًما، /نشعر Z قلوبنا حرقة /لوعة بأننا 
 ³ ما  /سكينة   Eطمئنا�/ بر�حة  ننعم  لن 
 eهذ  E/يعّد �لذين  هم   Eملسلمو� يكن 
�ألطعمة /�ملالبس، /ما ³ يتم نسج كل 
خيط بآخر بيد مسلم يقر	 على كل خيط 
ينسجه "ال -له -ال �هللا {مد ,سوq �هللا." 

 eهذ /لبس  �ألطعمة   eهذ  q/تنا عند 
حرقة  قلوبنا   Z تتولد   E	 ينبغي  �أللبسة 
/تضطرC نا, بفكر� 	E مفتاI كل نعمة، 
,/حانية كانت 	/ ما�ية، هو Z يد {مد 
�. هذe هي �لعاطفة �ل� ينبغي 	E نرّبيها 
لُوضعت  �لك  �ستطعنا  /لو  	نفسنا.   Z
�لpكة Z عقلنا /فهمنا /فر�ستنا. -E من 

 Z حزًنا  	كثر  يصبح  �ملر0   E	 �لطبيعي 
�ملؤمن،   qحا كذلك  �لسا,�،   Xملناسبا�
 Eكا  ��- ما  يفّكر  فرحة  تصيبه  فعندما 
{مد � /�ملسيح �ملوعو� � شريكني 
 Z شريكني  كانا  فلو  ال؟   C	 فرحته   Z
	فر�حنا ����نا فرًحا، /-ال ���تنا �لفرحة 
�/جها   àملتو� �ملر	�   E	 شك  ال  حزًنا. 
تفرI مبناسبة عرb 	/ال�ها، /لكن تسيل 
 qلوقت نفسه -� تقو� Z لدمو� من عينها�
ليت �/جي كاE حيًّا /شا,َكنا فرحتنا. 
/نفس �لشيv 0د¨ مع �لرجل �لذj قد 
توفيت �/جته. /هذ� ما vد¨ مع �ملؤمن 
	يًضا، فكلما 	صابته فرحة 	صبح حزيًنا 
/�ملسيح   � -�� كاE {مد  ما  يفّكر   �-
�ملوعو� � شريكني Z فرحته 	C ال، 
 Z Iفرحته فر Z ³ يكونا شريكني ��-/

�لظاهر فقط، /³ يفرI فرحة حقيقية.
 eهذ عن  مبتو,�  ليست  فُخطب�   ��ً-
�ملناسبة، بل �ا صلة عميقة مبناسبة عقد 

.Eلقر��
لكم  بّينُت   E	 /بعد  �خلطبة   eهذ /بعد   
فيها   x,تند �ل�   - �ملسؤ/لية   eهذ 	بعا� 
 Eبإعال Cقو	لو�قع - � Z مسؤ/لياتنا كلها
عقد �لقر�نني �للذين /قفت من 	جلهما." 

مع   � حضرته   Cقا �لقر�نني  عقد  عن   Eإلعال� /بعد 
�حلضو, بدعا0 طويل. 

(جريد� "�لفضل" عد� ٢٦ �|/	غسطس ١٩٣٤ - نقًال 
 (١٠٠-١٣١ À q/مو�" �ملجلد �أل} Xعن "خطبا
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* -صالI �ملوجو� خ
 من �نتظا, �ملفقو�.

* �حلق 	ْبَلُج /�لباطل جللج.

* �لعقل يَهاُ| ما ال يهاُ| �لسيف.

* ال مصيبة 	عظم من �جلهل.

من مآثر �ألبر��: "�هبُت /	نا ُعَمر /,جعُت /	نا ُعمر!"
 Eليلة ضيف /كا  eتا	 �لعزيز  عبد  بن  	E عمر   j/,
 c-  Cقو	 �لضيف:   qفقا يطفأ،   xر� �لسَّ فكا�  يكتب 

 E	 �لرجل   Cمن كر ليس   :qفقا فاصلحه.   Iملصبا�
 q/	 هي :q؟ فقاCفأنّبه �لغال	 :qضيفه. قا Cيستخد
نومة نامها. فقاC /مأل �ملصباI �يت¬. فقاq �لضيف: 
قمَت 	نت بنفسك يا 	م
 �ملؤمنني؟! فقاq: �هبُت 
/	نا ُعَمر /,جعت /	نا ُعَمر، ما نقص م� شي0! 

/خ
 �لناb من كاE عند �هللا متو�ضًعا. 

Àلَقَصا�/ Àمن لسا2 �لضا�: �لِقَصا 
�لِقَصاÀ: �جلز�0 على �لذنب. 
�لَقَصاÀ: نباi Xرسه �لنحل.

/ال �ألمـو,  �ِحللـَم Z كل  /�ْستشــِعِر 

/-E ُبليـَت بشـخٍص ال َخـــالUَ لـُه

 �بـياx yا معـا2:  

َ,ُجـِل  c- يومــ¬  ببـا�,ٍ�  ُتـسـِرْ� 

َفكâـْن كأّنــك ³ تسـمع /³ َيُقـِل

حـكٌم ونـوادرُ

-عد��: �اq 	غز/q (�ململكة �ملغربية)
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حيا� محمد � (١٦)٢٦

-E حيا� نÐ �إلسالC � كتا| مفتوI كلما 9ثت  Z	j جز0 منه جتد فيه تفاصيل 
تث
 �الهتماã/ Cلب �للب. /v ³د¨ 	E مت تسجيل /قائع حيا� نÐ 	/ حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال �قيًقا /متاًحا للد�,سني، مثل حيا� �لرسوq �لعظيم �. /صحيح 	E هذe �لغز�,� Z �حلقائق 
/�ملر/ياX �ملدّ/نة، قد 	عطت �لنقا� �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، /لكن من �لصحيح 	يًضا 	نه حني 
 Eمن �إلميا � qفينا حيا� �لرسو e
تتم �,�سة �النتقا��X بعناية، /يتم �لر� �حلاسم عليها، فإE ما تث

/�حلب �لغامر /�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� 	j شخص �خر.

 Z شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، /لكنها ال تفلح bحليا� �لغامضة �ل� ال يعر6 �لنا� E- 
 ،�
بث �إلقنا� /�,� �لثقة Z قلو| من يتبع 	صحاֲדا. -� تظل صعوباX �لغمو�، /ظلماX �حل
 
/خيبة �ألمل، قابعة Z �لقلو|. /لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ/نة، مثل حيا� �لرسوq �، تث
فينا �لتأمل �لعميق /من � تثّبت �القتنا�. /عندما يتم تصفية �حلساباX �خلاطئة لالنتقا��X /�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق /تسليط �ألضو�0 عليها، فمن �ملحتم 	E جتذ| حيا� �لرسوq � منَّا كل 

حب /-عجا| /تقدير، /تث
 فينا كل -عز�� /-كبا, /توق
، بشكل كامل /��ئم /-c �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا,Ó 	هم مالمح هذ� �لكتا| �لقيم �لذ� ستطالعه عp حلقاZ X هذe �لز�/ية. 
 qحليا� كحيا� �لرسو Eنه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��	 Cهذ� �ملقا Z جلدير بالذكر�/
�، �ل� كانت /�ضحة كالكتا| �ملفتوI، /شديد� �لثر�0 مبا حتتويه من /قائع /مو�قف /	حد�¨. 
/قد 	عطى �ملؤلف ملحة، /لكن ح# هذe �للمحة �ا /�E /ثقل. حيث 	نه � كاE ميا,b ما يعظ 
به، /كاE يعظ مبا كاE ميا,سه؛ /-�� عرفته فقد عرفت �لقر�E �ملجيد، /-�� عرفت �لقر�E �ملجيد 

فيمكنك 	E تتعّر6 عليه.

لقد حصل شر6 نقل هذ� �لكتا| -c لغة �لضا� لألستا� �لفاضل فتحي عبد �لسالC /,�جعه ثلة 

من 	بنا0 �جلماعة �ملتضلعني Z �للغة /�لدين.

 حضر� مر�O بش8 �لدين Kمو� �Jد �

� jملهد� Cخلليفة �لثا¡ حلضر� �إلما�

قُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل" "َجاَء اْحلَ

Rلكعبة تتطهر من �ألصنا�
توّجه �لرسوq � مباشر� -c �لكعبة 
ناقته،  على   qيز� ال  /هو  �ملشّرفة 
�لبيت   qحو  Xمر� سبع  فطا6 
-´اعيل  /�بنه  -بر�هيم   eبنا  jلذ�
�هللا  عبا��  	جل  من   Cلسال� عليهما 
 qبسبب ضال jلو�حد �ألحد، /�لذ�
 Eلك �لبيت ليكو� qيتهما قد حتّو,�
 qلرسو� /ضر|   .Cلألصنا مستو�ًعا 
� بعصاe �ألصناC، �لو�حد تلو �آلخر 
عد�ها  بلغ  �ل�   Cألصنا� تلك  من 
سقط  /كلما  صنما،  /ستني  ثالäائة 
	حدها 	/ حتطم، كاE � يتلو قوله 
 َّE-ِ َجآ0َ �ْلَحقُّ َ/َ�َهَق �ْلَباِطُل﴿ :cتعا
 eهذ /كانت  َ�ُهوًقا﴾،   Eََكا �ْلَباِطَل 
�آلية �لكرمية قد نزلت قبل 	E يغا�, 
/هي  �ملدينة،   c- مكة   �  qلرسو�
Z سو,� �إلسر�0 �ل� جا0 فيها �كر 
خر/x �لرسوq � من مكة /�خوله 
�إلسر�0  /سو,�  	خر�.  مر�  -ليها 
بذلك  �عتر6  /قد  مّكية،  سو,� 
/كانت  	نفسهم.   Eلغربيو� �لُكّتا| 
 qلرسو� x/ل� تذكر نبأ خر� Xآليا�
� /�خوله، /من � �خوله منتصًر� 

كما يلي:
 Uٍِصْد ُمْدَخَل  َ	ْ�ِخْلِني   ِّ|,َ ﴿َ/ُقْل 
ِلي  َ/�ْجَعْل   Uٍِصْد  xَُمْخَر َ/َ	ْخِرْجِني 
ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصً
� * َ/ُقْل َجا0َ 
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 Eََكا �ْلَباِطَل   َّE-ِ �ْلَباِطُل  َ/َ�َهَق  �ْلَحقُّ 
َ�ُهوًقا﴾ (�إلسر�0:٨١ ،٨٢)

لقد جا0 �كر فتح مكة هنا بصيغة �عا0 
ُ	مر �لرسو � q	E يدعو به، فقد ُ	مر 
	E يدعو لدخوq مكة /للخر/x منها، 
/	i Eعل له �هللا تعاc سلطاًنا نصً
� من 
لدنه على �لك. � يتبع �لدعا0 تأكيد 
يقي� من لدE �هللا تعاc بصيغة �ملاضي، 
�حلق   E	 بالفعل،  قد مت  كأE �حلد¨ 
سو6 يعلو /	E �لباطل سو6 يزهق. 
/قد حتققت �لنبو�0 حرفًيا، /كاE من 
 Xيا�  � بكر  	بو  يتلو   E	 �ملناسب 
�لكتا| �حلكيم �ل� كانت ִדز مشاعر 
/عد  بتحقق  فرحهم   
/تث �ملسلمني 
�هللا تعاZ/ ،c نفس �لوقت ُتذّكر 	هل 
مكة بعدC جدَ/� مقا/مة 	مر �هللا عز 
/جل، /بصدU �لوعو� �ل� /عد �هللا 

ֲדا ,سوله.
 Cلتقو �لكعبة   Xعا� مكة،  /بفتح 
منذ  	جله  من  ُبنَيت   jلذ� بالد/, 
	لو6 �لسنني من قبل -بر�هيم �. 
 Eلتكو �ملشرفة  �لكعبة   Xعا� لقد 
�لو�حد  �هللا  لعبا��  �ملخصص   Eملكا�
/حتطمت  لـه.  شريك  ال   jلذ�
�لصنم  هو  	حدها   Eكا/  ،Cألصنا�
"ُهَبل".  يسمونه  كانو�   jلذ�  pألك�
/ملا سّد� �لرسوq � -ليه ضربة قوية 
بعصاe 	/قعته فتناثر حطامه، �,تسمت 

�بتسامًة   Cلعّو�� بن   
�لزب شف�  على 
 I�,/ ،Eسفيا �	 c- نظر على -ثرها
ُ	ُحد،  معركة   Z حد¨  مبا   eيذّكر
 jلذ�  Cليو� �لك  تذكر  "هل   :qفقا
/قف فيه �ملسلموE مكلومني ُمنهكني 
zو�, �جلبل، � ��X 	نت من �المهم 
هبل؛  	عل  هبل،  	عل  هتفت:  حني 
فهل كاE هبل �لذj 	عطاكم �لنصر 
فانظر  �لك   Eكا لو  �ليوC؟  �لك   Z

-c ما �q -ليه هبل". 
/تأثر 	بو سفياE كثً
�، /�عتر6 بأنه 
 |ّ,  
غ  ٌّ|, حقًّا  هنا�   Eكا لو 
 Eزمية /��و��� c- مرهم	 q� مد، ملا}

 .Cلك �ليو� Z صيبو� ֲדا	ل� ُ�
�ل�  �لصَو,  بإ��لة   �  qلرسو� /	مر 
/فو,  �لكعبة،   E�,جد  eتشّو كانت 
شكًر�  ,كعتني  صلى  لألمر   e,صد�-
�لكعبة   x,خا  c- �نسحب   � هللا، 
,كعتني  /صلى   Iملفتو�  Cحلر�  Z

	خريني. /كاE � قد /ّكل -c عمر 
�لصو,،  -��لة  	مر   � �خلطا|  بن 
صو,�  -ال  /طمسها  كلها  فأ���ا 
 �  qلرسو� عا�  /عندما  -بر�هيم، 
ليتأكد من �إل��لة /جد هذe �لصو,� 
 ³	 يز�ا؟   ³  ³ عمر   qفسأ سليمة 
 ³ -بر�هيم   E	  Eلقر�� شها��  يذكر 
 Eيكن يهو�ًيا /ال نصر�نًيا /لكنه كا
 .(٦٨  :Eعمر�  q�) مسلًما؟  حنيًفا 
-بر�هيم  لذكر�  -هانة  كانت  لقد 
�، �لذj كاE ,مًز� /عماً�� لدين 
�لتوحيد، 	E تكوE لـه هذe �لصو,� 
على جد,�E �لكعبة، فقد كاE /جو� 
-بر�هيم   E	 لو  كما  يوحي  �لصو,� 
 eفأمر  .cتعا �هللا  مثل  ُيعبد   E	 ميكن 

�لرسوq � بإ��لتها 	يضا.
فيه   Cيو مشهوً��،  يوًما   Eكا لقد 
/ها   ،Xلبّينا� �هللا   Xيا�  Xحتشد�
مستحيلة   Xبد �ل�  �هللا  /عو�  هي 

وكان املسـلمون لشدة حبهم لشخص رسو�م األكرم 
ال يسمحون لقطرة ماء أن تسقط من وضوء الرسول 
� إ6 األرض، فكانوا يتلقون املاء املتسـاقط � كفوف 
أيديهم � يبللوا به أجسامهم. وبهذه الطريقة من التوق{ 
واالح�ام كانوا مينعون املاء من التساقط على األرض. 
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٢٨

قد   �  qلرسو� تلقاها   Cيو �لتحقيق 
 qلرسو� Eلنهاية. لقد كا� Z حتققت
للحب  مْركًز�   Cليو� �لك   Z  �
/�إلمياE، فقد جتّلى �هللا جل جالله من 
خالq شخص �لرسوq /	ظهر /جهه 
�لكرمي كما فعل من قبل. /قد حد¨ 
بعًضا  يطلب   �  qلرسو� 	,سل   E	
من ما0 �مزC، فشر| بعضه /توضأ 
بالبقية. /كاE �ملسلموE لشد� حبهم 
 Eال يسمحو Cلشخص ,سو�م �ألكر
/ضو0  من  تسقط   E	 ما0  لقطر� 
فكانو�  �أل,�،   c-  �  qلرسو�
كفو6   Z �ملتساقط  �ملا0   Eيتلقو
 eجسامهم. /ֲדذ	يبللو� به  �	يديهم 
كانو�   Cالحتر��/  
�لتوق من  �لطريقة 
مينعوE �ملا0 من �لتساقط على �أل,�. 
�لك   �/	, �لذين   Eملشركو�  I�,
�ملشهد يؤكّد/E /يكّر,/Z E �هشة 
/عجب، 	©م ³ ير/� ملًكا من ملو� 
�حلب  هذ�  كل  شعبه  vّبه  �أل,� 

.(٩٩À ٣x حللبية� �
(�لس

�لرسو} � يعفو عن �عد�ئه
توّجه  �لشعائر،  كل  متت   E	 بعد 
مكة  ألهل  باخلطا|   �  qلرسو�
 ¡	 E/قائًال: "يا معشر قريش، ما�� تر
�هللا  	E /عو�  لقد ,	/�  فاعل بكم"؟ 
تعاc �ل� كاE يسر�ها على مسامعهم 

قد حتققت، /جاX0 ساعة �حلسا|، 
�لذj يستحقونه على  �لعقا|  لينالو� 
�ل�   Xلبشاعا�/ /�ملظا³  �لتعذيب 
�,تكبوها ضد 	ناb ال �نب �م سَو� 
	©م �عوهم -c عبا�� �هللا /حدe /	ال 

يشركو� به شيًئا.
منه  توقعو�  	©م  عليه  ,�هم   Eكا/
يوسف  عامل  كما  كرمية،  معاملة 
 å	 "خً
�؛  فقالو�:  �خلاطئني،  -خوته 
 e�,  Eكا/ كرمي".   å	 /�بن  كرمي 
 qقا كما  لكم   qقو	  ¡-" عليهم: 
عليكم  تثريب  ال  إلخوته:  يوسف 
(�بن  �لطلقا0".  فأنتم  ��هبو�   .Cليو�

 (Cهشا

كما  iزيهم   E	 /بسؤ��م  -خوته. 
	هل  �عتر6  -خوته،  يوسف  جا�� 
مكة 	E �لنÐ � كاE مثيًال ليوسف، 
على  يوسف   cتعا �هللا  نصر  /كما 
	خوته، فكذلك نصر �هللا تعاc ,سوله 

على مكة.
عن   pيع  �  qلرسو�  Eكا /بينما 
 eشعائر بتأ�يته  /جل  عز  هللا   eشكر
سبحانه Z بيته �ملحّرC بامتناE /تو�ضع 
/-خالÀ /-قباq، /بينما كاE }اطب 
 Eبالعفو /�لغفر� e,هل مكة معلًنا قر�	
عنهم /تناسي ما حد¨، كانت بعض 
��و�جس تعتمل Z فكر عقوq نفر من 
�لقلق من مشاهد  �ألنصا,، /	صاֲדم 
 c- /�ملهاجرين   �  qلرسو� عو�� 
من  /ما مت  /بيوִדم،  /	هليهم  بلدهم 
لكل   Eنسيا/ /{بة  /تو�صل  تصا¾ 
	نفسهم   Eيسائلو فر�حو�  ما حد¨، 
Z قلق: هل كاE �لرسوq � بسبيله 
لينفصل عن صحبتهم، /هم 	صحابه 
 Cعطو� �إلسال	ملحنة �لذين � Z فاقه,/

مأ/�e �أل/q؟
طريقه   Z  �  qلرسو�  Eكا هل 
�ل�  �ملدينة  /هي  مكة،   Z ليستقر 
9ياته؟  ناجًيا  منها  يفّر   Eأل �ضطرته 
/لقد بدX �م هذe �ملخا/6 معقولة 
قريبة �لتحقيق، مبا 	E مكة قد ُفتحت 
قد   �  qلرسو� فلعل  	هلها،  /	سلم 

D◊·„–W6÷Õ„—º6a‚Ähc6Ò8

8DÍX…—İ–W6÷dÿZƒ6W·`‹}W

لقد كانت مصا�فة ��X مع® عميق 
	E يستعمل 	هل مكة Z طلبهم �لصفح 
�هللا  �ستخدمها  �ل�   Xلكلما� نفس 
تعاZ c سو,� يوسف، /�ل� نزلت 
-c �لرسوq � قبل فتح مكة بعشر 
 � qمن �لرسو Eهنا يطلبو/ .Xسنو�
	E يعامل �لقسا� �لغالÙ �لظاملني من 
 � يوسف  عامل  كما  مكة  	هل 
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ماc- q �لبقا0 فيها.
بكل  نبّيه  /جل  عز  �هللا   pخ	 /قد 
هذe ��و�جس �ل� ,�/�X �ألنصا,، 
 c- /نظر  ,	سه   �  qلرسو� فرفع 
	نه   Eيظنو -©م  �م   qقا/ �ألنصا,، 
vبه   jلذ�  eبلد  c- �حلنني  غلبه  قد 
/قومه �ألقربني. فلما 	جا| �ألنصا, 
-ياهم،  مطمئًنا  عليهم   �, باإلiا|، 
 ¡- �م:   qقا  Eبأ هو�جسهم   q��	/
عبد �هللا /,سوله، كيف  F	E 	�عكم 
/قد نصرمتو¡ /ضّحيتم 9ياتكم حني 
 Eأل,� ميّد يد �لعو� Z حد	³ يكن 
/	عيش  	ترككم  فكيف  �هللا.  لدين 
�ألنصا,  	يها  كال!  �خر.   Eمكا  Z
هذ� مستحيل. لقد هاجرX من مكة 
	,جع   E	 ميكن  /ال   cتعا �هللا  لوجه 
 Xمو	حيا معكم /	ليها. بل سو6 -

معكم. 
عن  �لفريد   
�لتعب ֲדذ�  �ألنصا,  تأثر 
مشاعرهم،   X
فتغ /�لوال0،  �حلب 
من  خاجلهم  ملا  نا�مني  /�عتذ,/� 
ففاضت  /,سوله،  �هللا   eجتا هو�جس 
عنهم،  �لعفو  /سألو�  /بكو�  �لدمو� 
/�كر/� 	E �لسبب Z تلك ��و�جس 
هو -حساسهم بفقد�E �لسالC -�� تر� 
 Eمكا jّهللا بلدهم /�هب أل� qسو,
�خر. /	جاֲדم �لرسوq � بأنه يقّد, 
 ��, �هللا   E	/ /مشاعرهم،  �ا/فهم 

عنهم، /,سوله ,�� عنهم، لسالمة 
�م  يشكر  /	نه  مشاعرهم،  /بر��0 

/ال0هم /-خالصهم.
 jهل مكة �لذ	شعو,  Eُتر�، ما�� كا
�نتاֲדم Z تلك �للحظاX؟ صحيح 	©م 
 E	 ³ يذ,فو� �لدمو� حبًًّا، /لكن البد
قلوֲדم قد �متألX ندًما /	سًفا /	سًى. 
�جلوهر�   eبأيديهم هذ ينبذ/� هم   ³	
مكة   Z موجو��  كانت  �ل�  �لغالية 

مدينتهم؟ 
لقد حق �م �يًعا 	E يأسفو� عظيم 
عا�   jلذ�  �  qلرسو�  Eألسف، أل�
-c مكة، قر, 	E يتركها ليعو� ثانية 
-c �ملدينة، /لقد كاE �لك سبًبا هائًال 

كافًيا للشعو, باألسف /�ألَسى.

Rعكرمة يدخل �إلسال
كاE من بني 	/لئك �لذين ³ يشملهم 
�لذين   Àألشخا� بعض   Cلعا� �لعفو 
نالو� عفو �لرسوq � بعد 	E تشّفع 
�م بعض �لصحابة �لكر�C، /كاE من 
بن  عكرمة  �لعفو  نالو�  �لذين  هؤال0 
قد  عكرمة  �/جة  كانت  	� جهل. 
لد�  تشّفعت  /قد  بقلبها،  	سلمت 
يعفو عن �/جها،  � لكي   qلرسو�
 Eكا �لك،  	ثنا0   Z/ عنه.  فعفا 
عكرمة قد هر| من مكة Z طريقه 
�/جته  �حلبشة. /خرجت   c- الجًئا 

 E	 قبل  فأ�,كته  به،   Uللحا�  q/حتا
لـه:  /قالت  فعّنفته  �لبحر.  يركب 
كرمي  لّين  ,جل  من  	نت  "	ها,| 

كرسوq �هللا"؟
-�� كانت  تعّجب عكرمة /سأ�ا ما 
يعفو   E	 حقًّا  �ملمكن  من  	نه  تظن 
�/جته  /طمأنته  عنه؟  �هللا   qسو,
,جل  عن  ح#  يعفو  سو6   � 	نه 
�ألمر  حقيقة   Z /	نه  عكرمة،  مثل 
عكرمة  /ãلى  بالفعل.  عنه  عفا  قد 
عن عزمه ��ر/| -c �حلبشة، /عا� 
 qعندما قابله قا/ .� qلرسو� �
ل
لـه -E �/جته 	خpته بأE ,سوq �هللا 
مثله.  يعفو ح# عن ,جل   E	 ميكن 
فأخep �لرسوq � بأE �/جته على 

حق، /	نه قد عفا عنه فعًال. 
 E	 ميكن  -نساًنا   E	 عكرمة   �,�	/
ميكن  ال  ضر�َ/�،  	عد�ئه  ألشد  يغفر 
مّدعًيا. /لذلك  	E يكوE كّذ�ًبا /ال 
 Cإلسال� قبوله  �لفو,  على  	علن  فقد 
/جد�نه   Z عما   pيع لسانه  /هتف 
 eحد/ �هللا  -ال  -له  	ال  "	شهد   :qفقا
 eعبد 	نك  /	شهد  له،  شريك  ال 
 eلك غمر� qقا  E	 /بعد  /,سوله". 
لكل  /�خلجل   Cبالند عميق   bحسا-
 Z /هو  بر	سه   Uفأطر �,تكبه  ما 
 qلرسو�  E- #هللا، ح� qحضر� ,سو
-نه ³  له   qفقا � ,�I }ّفف عنه، 
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 pيع E	 يغفر له فحسب، بل -نه يريد
لـه 	يًضا عن تقديرe له، /-نه لذلك 
من  يشا0  ما  منه  يطلب  لكي   eيدعو

	منية مما هو Z /سعه 	v Eققه له. 
-ليه  	حب  ليس  	نه  عكرمة  /	جا| 
من 	E يطلب من ,سوq �هللا 	E يدعو 
�قترفت  ما  لـه  يغفر  كي  لـه  �هللا 
 ،Cإلسال� شائنة ضد   qعما	 من   eيد�
/ما �,تكبه من جر�ئم منكر� Z حق 

,سوq �هللا.
حينئذ �عا �لرسوq �هللا تعا c	E يغفر 
عن  يعفو   E	/ لـه،  عكرمة  عد�/� 
تلّفظت  �ل�   Xإلهانا�/ �لسبا|  كل 

.eֲדا شفتا
/©ض �لرسوq � //ضع عبا0ته على 
عكرمة، /قاE- q من يأ  -ليه مؤمًنا 

باهللا فهو منه، /يعتp بيته بيًتا لـه.
 qسو, بني  �ملحا�ثة  حققت  لقد 
�كرها  قد   Eكا ,Õيا  /عكرمة  �هللا 
 Eكا �-  ،Xقبل عد� سنو� ألصحابه 
قد قاq �م -نه ,	� ,Õيا ,	� نفسه 
فيها Z �جلنة /,	� عنقوً�� من �لعنب، 
فلما سأq ملن هذ� �لعنب قيل لـه -نه 
 c- � qشا, �لرسو	أل� جهل. /قد 
عكرمة،  مع  حديثه  	ثنا0  �لرÕيا   eهذ
 q/	 Z ياÕلر� eنه ³ يفهم هذ- qقا/
أل�  ميكن  كيف  يفهم   ³  �- �ألمر، 
جهل، /هو عدّ/ �ملسلمني، 	E يدخل 

�جلنة، /كيف ميكن 	E يقّدC له عنقوً�� 
من �لعنب. /لكنه فهم �آلE مع® تلك 
 Eكا �لعنب  عنقو�   E	  �- �لرÕيا؛ 
لعكرمة، /لكنه شاهد �أل| Z �لرÕيا 
بدًال من �البن، /هو 	مر vد¨ عا�� 
�حللبية   �
(�لس  .Cألحال�/  �Õَلر�  Z

(١٠٤À ،٣x
كاE من بني �حلفنة من �ألفر�� �لذين 
³ يشملهم �لعفو �لعاC ,جل كاE قد 
 qلرسو� �بنة  �ينب  مقتل   Z تسّبب 
قد   Eكا/ حّبا,،  �´ه   Eكا/  ،�
قطع حز�C سرx �جلمل �لذj كانت 
 c- سقوطها c- ��	 تركبه �ينب، مما
�لك   Z حامًال  كانت  /ملا  �أل,�. 
على  من  /قوعها   ��	 فقد  �لوقت، 
ماتت   � �جلنني،   ºسقو  c- �جلمل 
 eكانت هذ/ .�
بعد �لك بفتر� قص
-حد� �جلر�ئم �ل� �,تكبها حّبا, /�ل� 
�ستحق بسببها �لعقا|. /قد جا0 هذ� 

قـد حققت احملادثة بني رسـول اهللا وعكرمة رؤيا 
كان قـد ذكرهـا ألصحابـه قبل عدة سـنوات، 
إذ كان قـد قـال �ـم إنـه رأى رؤيا رأى نفسـه 
فيهـا � اجلنـة ورأى عنقـوًدا من العنـب، فلما 
سـأل ملن هذا العنـب قيل لـه إنـه أل� جهل...

"يا   :qقا/  �  qلرسو�  c- �لرجل 
,سوq �هللا.. لقد فر,X منك /�هبت 
نفسي   Z  Xفكر /لك�   ،b,فا  c-
	E �هللا خّلصنا من �لشر� /	نقذنا من 
 qلرسو� c- هب�	فلما�� ال  ،qلضال�
 Ðطلب منه �لعفو معترًفا بذن	نفسه /
بدًال من طلب �للجوc- 0 �آلخرين".

 pمبا قاله حّبا,، /ع � qتأثر �لرسو/
فعل من  ما  -��0 كل   eلـه عن عفو
قبل، ما ��C �هللا تعاc قد غرZ b قلبه 

.Cحب �إلسال
�جلر�ئم  يصف   E	 ميكنه  ال  �ملر0   E-
 bلنا� هؤال0  �,تكبها  �ل�  �لبشعة 
�لك،  /مع  /�ملسلمني،   Cإلسال� ضد 
ببساطة   �  qلرسو� عنهم  عفا  فقد 
 eلعفو هذ�  I/, يسر. /قد حّولت/
 c- كثرهم قسو�	عد�/� / bشد �لنا	
قدمو�   ،�  qللرسو �لصني  	/ليا0 

حياִדم للدفا� عن �لدين.
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�عتاَ�   Eأل�ما� 	حد   Z ملك¬   Eّ	 ُيحكى 
 .eير�/ مع  صيٍد   Xحال, Z يذهب  E	
كانا iوباE �ملر�عي /�لو�حاZ X �تلف 
كّلما حد¨  	ّنه  �لو�ير  عا��  من   Eكا/ ..Xالجتاها�
 eُعسا  ..qفيقو  
باخل  qÕلتفا�  c- يسا,ُ�   Óٌ,طا 	مٌر 

خ
°.. ح# لو كانت �ألمو, تبد/ سّيئًة Z �لّظاهر!.
 Xملغامر�� تلك  	حد   Z ¬مع مّرٍ� /عندما كانا   X��/
	حُد  فُكِسَر  حصانه  ظهر  عن  �مللك  سقط   ..�
�ملث
فما  /عالجه..  حلمله  ,جاله  فركض   ..eيد 	صابع 
كعا�ته..  �لفو,  /على   qقا  E	 -ال   eير�/ من   Eكا
غضب¬  منه  /غضب  �مللك  -ليه  فنظر    ..°
خ  eعسا
�لعجّب..  	شّد   eير�/ من  /تعّجب  شديد°.. 
/	مر  -صبعه؟  كسر   Z  Eسيكو  jلذ�  
�خل فما 
 Z  Eو���/ �لعذ�|   eيذيقو/  eيسجنو  E	 ,جاله 
من   Eكا فما  �ألمر  لتنفيذ   qلّرجا� فهر�  سجنه. 
	يض¬..   qقا E	 ُيكّبل /ُيقبُض عليه، -ال �لو�ير، /هو 

 .!..°
عساeُ خ

�ملرير�..  معاناته  /بد	  �لّسجن   c- �لو�ير  سيَق 
�ملختلفة..  ,حالته   Z �لعا�ية  حياته  �مللك  /تابع 
- c	E  �هب يوًما -c منطقٍة غريبٍة ³ يؤمَّها من 
�ألطو�,..  غريبـي   bٍنا	 بوجو�  /فوجئ  قبل.. 
 �ّ �ملوحشة.  مساكنهم   c-  eخذ	/  eبأسر قامو� 
	ّنهم  جلبتهم  من  /فهم  غريٍب   Eٍمكا  c-  eساقو
به..  /يضّحو�  قربان¬   eيقّدمو  E	  E/يريد كانو� 
فر	�   eيد  c- 	حدهم  نظر  حّظه  /حلسن  /لكن 
 Eآلخرين بذلك فما كا� pصبعه �ملكسو,.. فأخ-
iب  عندهم   Eلقربا�  Eّأل  ..eتركو  E	 -ال  منهم 

 .Àمنقو 
	E يكوE كامًال غ
 eّنه جنا من ميتته �ملحتومة تذّكر /�ير	,� �	عندما /
	Z Eّ كسر  �لّسجن.. /فعًال ,	�   Z نسيه  jلذ�
�ملكسو,  �ليوC كل �خل
.. فأصبعه   ��� Z صبعه	
 Eكا  jلذ� �حلكيم   eلو�ير فيا  جناته..  سبب  هو 
سّيئًة  ظاهرها   Z /تبد قد  �ألمو,  بعض   Eّ	 يد,� 

لكن يكوE فيها خٌ
 عظيم. 
على   eير�/  xبإخر� 	مر   e,يا�  c- عا�  /عندما 
عن  /حّدثه  عنه..  /�لتر/يح  سجنه..  من  �لفو, 
 qسأله سؤ� ��لذj جر� له /عن جناته �لعجيبة.. 
 Eصبعي كا	كسر  Eّ	 �ملتعلِّم.. لقد 	�,كُت متام¬ 
بإ�خاِلَك   Xُمر	 عندما   
�خل 	ين  لكن   ..
خ فيه 
�لّسجَن حني قلَت عساe خ
°؟!.. فأجابه �لو�ير.. 
لو ³ تدخل� �لّسجن حينها لكنُت معك Z تلك 
�لّرحلة /لكنُت 	نا �لقرباE �ملناسب أل/لئك �لغربا0.. 
فضحكا مع¬ /عا�� -c حياִדما ,�ضيني باألْقد�,.  
      

بقلم: خالد البراقي (سوريا)

]⁄Ü{È}<ŁÂ^ä¬
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�جلز0   Z �كرنا  لقد 
 qملقا� هذ�  من   q/أل�
حيث  �لسابق،  �لعد�   Z
 Xمعجز� عن  �حلديث  صد�   Z كنا 
فيها   Xكر� �ل�   � موسى  سيدنا 
�لعصا، بأE �لعصا ³ تتحوc- q 	فعى 
بشكل حقيقي، /-E ما حد¨ بالفعل 
�و كشف من �هللا عز /جل، ,	� من 
/ملئه،   Eفرعو/  � موسى  خال�ا 
,غم  	فعى،  /كأ©ا  تتحر�  �لعصا   E	

 ³/ كانت  كما  بقيت  بالفعل  	نـها 
 Xآليا�  Eفإ قلنا  تتبدq، كما   /	  
تتغ
�لعصا   qحتو تذكر  ال  نفسها  �لقر�نية 
�لسحر�  مع  �ملبا,��   Z لبتة� 	فعى   c-
على عكس �لتفاس
 �ملتد�/لة بني عامة 

�ملسلمني. 

��� ~خر U �ملبا��O مع �لسحر�
 /لسيدنا مر�� طاهر 	£د ,£ه �هللا �خلليفة 
 Z  j	,  ،� �ملوعو�  للمسيح  �لر�بع 
 qملبا,��، -� يقو� eهذ Z ما جر� 
تفس
به �لسحر�   Cما قا E- حضرته ,£ه �هللا
بتأث
هم على 	عني �لناb، ما هو -ال نو� 
من �لتنومي �ملغناطيسي، حيث -©م قامو� 
�لناb حسب ما  بتأث
 خفي على 	عني 
 bعني �لنا	تقوله �آلية �لكرمية ﴿سحر/� 
/�سترهبوهم﴾، -� 	نه مبفعوq هذ� �لتنومي، 
جعلو� �لناb ير/E �لعصي /�حلباq كأ©ا 
تسعى /تتحر�، /ليس هذ� فحسب، بل 
-E �لقر�E يصر I	E سيدنا موسى � 
قد /قع حتت تأث
 هذ� �لتنومي �ملغناطيسي 
﴿فإ��  �هللا عز /جل   qيقو 	يضا، حيث 
-ليه من سحرهم  حبا�م /عصيهم }يل 
من  لكل  �ملعر/6  /من  تسعى﴾،  	©ا 
 E	 �ملغناطيسي،  �لتنومي   qاY  Z يعمل 
ميكن  ال  مغناطيسيا،   Cَّملنو� �لشخص 
 eبقو� �لتنومي  هذ�  من  نفسه  يفك   E	 له 
يعرفه   jلذ� �لسر  هو  /هذ�  �لشخصية، 
�لسحر� �ملجتمعوE، لذلك عندما 	مر �هللا 

إزالة احلصى... 
عن  معجزات

 موسى عليه السالم  والعصا

(
(�جلز0 �لثا¡ /�ألخ

بقلم : �. �مين فضل عو��

* كاتب 	£دj مقيم ֲדولند�
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عز /جل سيدنا موسى � 	E يلقي 
عصاe، /هي �ملؤيد� بر/I �هللا /	بطلت 
 X,ملغناطيسي، /حر� �لتنومي  فعل هذ� 
�حلاضرين  /�يع   � موسى  سيدنا 
�لسحر�  تيقن  �لتنومي،  هذ�  	ثر  من 
 Eيكو  E	 �ملمكن  من  ليس  	نه  حينها 
ال  /-منا  بذ�ته،   � موسى  فعل  هذ� 
بد 	E تكوE هنا� قو� خا,جية تقف 
فعل  	بطلت  �ل�  /هي   ،eتؤيد/ معه 
�لسحر�  فخرَّ  �ملغناطيسي،  �لتنومي  هذ� 
موسى  بر|  �منا  /قالو�  ساجدين 
 Z هنا يكمن /جه �إلعجا�/ ،E/,ها/

هذe �حلا�ثة.

 $جه �إلعجاU O هذk �حلو��� 
 
-ã Eلص سيدنا موسى � من تأث
 qهو من �ملحا jلتنومي �ملغناطيسي، �لذ�
هذ�   Z يعمل  من  كل  معرفة  حسب 
�لسحر�  فعل   qبطا- /كذلك   ،qملجا�
 Z �إلعجا�   eجو/ 	حد  يشكل  كليا 

 .Eملبا,�� مع سحر� فرعو�
�� على �لك ملا كاE �ذe �لكشو6، 
 E	 ,�� �هللا	سلفنا �كرها، تأ/يل 	ل� �
من   �
/ف حظا   Eفإ للر�ئني،  يوصله 
 eهذ حتقق   Z يكمن  فيها،  �إلعجا� 
�ألمو, �لغيبية مع مر �لزمن، متاما كما 
 
حتققت �ملعا¡ �ل� 	شرنا -ليها Z تفس
-سر�ئيل  ب�  تطو,  من   ،�Õلر�  eهذ
�ملوسوية،  �لرسالة  بفضل  حية  	مة   c-

 Z كذ�/ ،Eكانو� عبيد� لفرعو E	 بعد
حتطم قو� فرعوE، /صوال -c نكث ب� 
-سر�ئيل لعهدهم /عبا�ִדم �لعجل عندما 

.E/,تركهم موسى � مع ها
 eهذ Z إلعجا�� E	 Z يضا	ال شك  
�حلو��¨، ميكن 	E ُيؤخذ من حد/¨ 
هذe �ألمو, �لطبيعية، بالذ�Z X �لوقت 
 E	  Z شك  /ال  �ملناسبني،   Eملكا�/
هذ� كله ليس من �لعا��X �ليومية �ل� 
نعيشها، كما 	نه ليس من قبيل �لصدفة، 
 Xملعجز��  eهذ تتابع  يدحضه  ما  /هو 
ֲדذ�  	خذنا  /سو�0  �ألخر�،  تلو  مر� 
�ملدعي   Uصد  Eفإ  ،���  /	 �لوجه 
�ألحد�¨،   eهذ من  ثابـت   Ðلن�  /	
من  هد6  	هم  	سلفـنا  كما  /هو 

.Xملعجـز��

ب� $عبو�  �لبحر   uنشقا�  حقيقة 
 �سر�ئيل

 q/ما بالنسبة للحا�ثة �لر�بعة، �ل� تتنا	
فهي  �لبحر،  -سر�ئيل  ب�  عبو,  قصة 
�ألخر� تأخذ �ا مفاهيم خاطئة 	حيانا 
عند �لكث
 من �لناb ال سيما �ملسلمني، 
/كث
� ما تفهم على 	E سيدنا موسى   
�، قد قسم �لبحر -c قسمني عندما 
 Eلبحر فبد� /كأنه جبال� eضر| بعصا
من �ملا0 على جانÐ ب� -سر�ئيل /قت 
�لعبو,، /هذ� ما �عتp على 	نه معجز� 
موسى  سيدنا   Xمعجز� من  	خر� 

�، /�ل� هي خا,قة للعا�� /�لطبيعة 
ما  	�كر   qملثا� سبيل  فعلى  /قو�نينها. 
قاله �بن كث
 Z هذ� �لصد�، بأE �هللا قد 
بعث �لريح �ل� لفحت �لبحر من 	سفله 
 qفصا, يبسا كوجه �أل,�. /هنا نسأ
-سر�ئيل  لب�  �لتاF: هل ميكن   qلسؤ��
من  �ل�  �لريح   eهذ  0��- يصمد/�   E	
�ملفر/� 	E تبقى طيلة فتر� �لعبو, من 
	جل 	E يبقى �لبحر على حالته، /هي 
ال بد 	E تكوE بقو� هائلة لتحقق هذ� 
�ألمر؟ كال، بل من شأ©ا 	E تلفح 	يضا 
منهم  تبقي  /ال  �يعهم،  -سر�ئيل  ب� 
 qيقا E	 قل ما ميكن	حد� /ال تذ,، /	
بدال  �لعبو,  عملية  تعيق  سو6  بأ©ا 
 eهذ ما  عليكم  باهللا  تسهلها.   E	 من 

�خلر�فاX؟
�حلا�ثة   eهذ  
تفس  Z �خلو�  /قبل   
بعبو,  �ملتعلقة   Xملعلوما� بعض   �,/	
�لناحية  من  �أل£ر  للبحر  -سر�ئيل  ب� 
 q0 �ملؤ,خيـن حو�,� E	 �- ،لتا,}ية�
حيث  من  متضا,بة،  �ملوضو�  هذ� 
فأما  �لعبو,،   Eمكا/ /توقيت  تا,يخ 
عد�  فهنالك  �لعبو,   Eملكا بالنسبة 
 jلذ�  j	لر� هو  /�أل,جح   ،Xيا�/,
يقو q	E ب� -سر�ئيل قد سا,/� بقيا�� 
موسى �، من منطقة تدعى تل 	� 
 Eحيث كانت عاصمة فرعو ،Eسليما
 qاÍ Ëو  /توجهو�  �نذ��،  �حلاكم 
 Z �أل£ر  �لبحر  /صلو�  حيث   Uشر
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منطقة تدعى خليج �لتمساI، /لكنهم 
 Eخللجا� من   
�لكث هنالك  /جد/� 
 c- فتوجهو�  �لعبو,،  عملية  تعيق  �ل� 
�جلنو| /مت �لعبو, بالقر| من مدينة 
 jلسويس، حيث خليج �لسويس �لذ�
هو فر� من �لبحر �أل£ر، /يبلغ عر� 
 Eثلثي ميل. /لذ� فإ Fلبحر هنا� حو��
ليس   Xللحظا� تلك   Z حد¨  ما 
كما يظن �لكث
/E، بأE �لبحر �أل£ر 
/-منا  شاهقني،  قسمني   c- �نقسم  قد 
منطقة   c- -سر�ئيل  بنو  /صل  عندما 
�لعبو, /	شا, سيدنا موسى -c �لبحر 
/ضربه بالعصا، حدثت هنالك عملية 
 Xظهر	من �جلز, للبحر �أل£ر /�ل� 
طريقا من �ليابسة 	تاحت لب� -سر�ئيل 
ֲדم  حلق  عندما  بينما  �لبحر،  عبو, 
�ملد،  من  -c حالة  �لبحر  عا�   Eفرعو
�لطبيعي،  مستو�ها   c-  eمليا�  Xعا�/
/كل  فيها   eجنو�/  Eفرعو  Uفغر
يتعد�  ال  منطقة   Z قد حد¨  �لك 
/�حد�،  كيلومتر�  فيها  �لبحر  عر� 
�ا   
تأث ال  �حلا�ثة،   eهذ  Z فالعصا 
من �لناحية �لفعلية على �لبحر، سو� 
	مر /-,��� �هللا، فهي ³  ُتعّبر عن  	©ا 
 
تكن سببا ملا حد¨ للبحر، /ال تأث
/�لنتيجة.  �لسبب  حيث  من  عليه  �ا 
�نفة  �آلية   Z  Uِفر كلمة   Eفإ /عليه 
�لفريقني  من  -c كل  تعو�  قد  �لذكر 
�إلسر�ئيلي /�ملصر ،j	c- / كل فريق 

 Z نقسامهم� -سر�ئيل، حيث  من ب� 
 xمو�	 c- / -©ا قد تعو�	عبو, �لبحر، 
حد/¨  عند   �
كب  Xبد �ل�  �لبحر 

�جلز,.
 eهذ  Z �إلعجا�  لوجه  بالنسبة  	ما 
 jلتز�من �لذ� Z لظاهر�، فإنه يكمن�
حد¨ بني عملية /صوq ب� -سر�ئيل 
�جلز,  ظاهر�  /حد/¨  �لبحر،   c-
عز  فاهللا   ،Xللحـظا� تلك   Z /�ملد 
�ملد  حد/¨  بزمن  يعلم   jلذ� /جل 
 E	  eتقدير  Z قّد,  قد  /�جلـز,، 
حتد¨ عملية �لعبو, Z نفس /قت �ملد 

/�جلز,. 

حقيقة حا�ثة �الستسقا�
 Eبشأ �خلامسة  باحلا�ثة  يتعلق  /فيما 
�هللا   qلينـز  � موسى  �ستسقا0 
 Cمفهو هو  فكما  -سر�ئيل،  لب�  �ملا0 
من نص �آلية، 	©ا تتحد¨ عما جر� 
 Z تائهني  كانو�  عندما  -سر�ئيل  لب� 
�لصحر�0، حيث 	صاֲדم �لظمأ �لشديد 
موسى  من  طلبو�  كما  �ملا0،  قلة  من 

فاستسقى  �ملا0  �م  vضر   E	  �
 cتعا �هللا   eفأمر /جل،  عز  �هللا   �
 eبامليا فإ��  حجر�   eبعصا يضر|   E	
/تنقسم  تتدفق من حتت هذ� �حلجر، 
مع   C0يتال مبا  جد/ال،  عشر  �ث�   c-
�ل� كانت  عد� 	سباº ب� -سر�ئيل، 
كما يبد/ متنا�عة مع بعضها �لبعض، 
منه  ليشربو�  جد/ال  سبط  كل  فأخذ 

/يسد/� ظمأهم. 
-E هذe �حلا�ثة قد ُفهمت هي �ألخر� 
 X,عند �ملفسرين بطريقة خاطئة، /صو
 �- �لطبيعة،  لقو�نني  خا,قة  	©ا  على 
 ،� موسى  سيدنا   E- قالو�  	©م 
ب�  	صا|  كلما  حجر�  vمل   Eكا
 qفينـز eسـر�ئيل �لظمأ ضربه بعصا-
مما  قومه،  يشر|  لكي  �ملا0  منـه 
iعـل �ألمر خا,قا للـطبيعة حسب 
ֲדذ�  �ملتعلقـة  /�لقصص  �عمـهم. 
فيها   qخلـيا�/  �
كث 	يـضا  �حلجر 

/�سع.
 Z 
 على سبيل �ملثاq، يقوq �بن كث
 E- qتقو  Xلر/�يا� تفس
E- ،e بعض 

فالعصـا � هـذه احلادثـة، ال تأثـ{ �ا مـن الناحية 
الفعليـة علـى البحـر، سـوى أنهـا ُتعـOّ عـن أمر 
وإرادة اهللا، فهـي � تكـن سـببا ملـا حـدث للبحر، 
وال تأثـ{ �ـا عليـه مـن حيـث السـبب والنتيجة. 
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 qهذ� �حلجر من �لطو,، /�ألخر� تقو
/تو�,ثه   �  C�� 	نزله  �جلنة  -نه من 
شعيب   c- /صل   E	  c- �ألنبيا0 
فتختلف  /كذلك  موسى،   c- /منه 
 E- qفيما بينها، فمنها ما يقو Xلر/�يا�
هذ� �حلجر كاE كر	b �لثو,، /	خر� 
تقوq بأنه مثل ,	b �إلنساE /	خر� 
بأنه من ,خاC /	خر� تقوE- q طوله 

(...æ�/ � موسى qعلى طو
 eهذ  Z حد¨  ما   E	  Z شك  فال   
ليس كما  /لكن  معجز�،  �و  �حلا�ثة 
 xصم }ر	من حجر  E/ملفسر� e,يصو
بالعصا Z كل  ملجر� ضربه  منه  �ملا0 
فيها،  �لشر|  -سر�ئيل  بنو   ��,	 مر� 
بل -E ما حد¨ بالفعل هو 	نه عندما 
طلب بنو -سر�ئيل من موسى �ملا0، �له 
صخر�   /	 حجر  على  /جل  عز  �هللا 
ما0 حتتها من  �هللا /جو�  يعلم  عا�ية، 
�ملمكن 	E يتدفق ملجر� ضر| �حلجر 
/-��حته من مكانه، /هذ� �ألمر ظاهر� 
علم   Z يعمل  ملن  معر/فة  طبيعية 
 Eبأ �لصخو,،   Xطبقا/ �جليولوجيا 
هنا� 	ماكن على /جه �أل,� يرتفع 
ֲדا مستو� �ملياe �جلوفية �جلا,ية حتت 
من  قريبا   Eيكو 9يث  �أل,�،  /جه 
 eهذ تتدفق   E	 �ملمكن  /من  �لسطح، 
�ملياe ملجر� ضر| 	/ -��حة �لصخو, 
�ل� عليها، /هذe �لظاهر� �لطبيعية قد 
�لصحا,j، ال سيما   Z بكثر� توجد 

فيها  تكثر  حيث  �لعربية  �جلزير�   Z
�لو�حاX�� X عيوE �ملا0 /�لنخيل. 

�لذj ضر| عليه   Eملكا�  E	 لظاهر�/
فيه  �ملا0   Eكا  ،� موسى  سيدنا 
قريبا جد� من �لسطح. 	ما �ملعجز� فال 
تكمن هنا Z خر/x �ملا0 /تولدe من 
�حلجر، بل  Z	E �هللا بعلمه قد 	/حى 
 Eملكا� هذ�  على  /�له   � ملوسى 
 E	 �ملمكن  من   Eفكا /-ال   ،Xبالذ�
 Z /جوههم  على  -سر�ئيل  بنو  يهيم 
 Eملكا� هذ�  	i Eد/�   E/� �لصحر�0، 

	بد�.

خامتة
�ل�   Xملعجز�� حقيقة   eهذ كانت   
حدثت مع سيدنا موسى �، /قد 
�	بت من خالq هذ� �ملقاq، على -��لة 
تلك �لشو�ئب �ملتعلقة ֲדا، /�ل� علقت 
�ل�  �حلقيقة  /تبيني  �ملسلمني،   Eبأ�ها
/جه  �كر  مع  /,�ئها،  من  تقف 

�إلعجا� فيها، /�لذj يكمن Z �/�يا 
/-منا   ،E/ملفسر� ãيلها  �ل�  تلك   
غ
Z تقدير �هللا //حيه /-,شا�e لسيدنا 
له  /مناصرته  /مؤ��,ته   � موسى 
طبيعية  9و��¨  �ملناسبة،   Xأل/قا�  Z
�لطبيعة،  /سنن  قو�نني  عن   xرã ال 
فهذ� �لتأيـيد /�لتز�من �ملتـناهي بني 
�ملسألة،   Z �إلعجـا�  هو  �حلو��¨ 
قو�نـني  عن   xر{ هنا  شي0  /ال 

�لطبيعة.
/تصوير  -ظها,  على  �لد	|  هذ�   E-
هذe �ملعجز�X بشكل منطقي عقال¡، 
/على 	©ا خاضعة لقو�نني �لطبيعة، �و 
تقريب  	جل  من   ،Eمبكا �ألÄية  من 
 ،bلنا�  Eها�	  c-  j/لسما� �لوحي 
�لتجريبيني،  �لعلما0  	/لئك  سيما  ال 
بالوحي   Eإلميا�/ �إلقر�,   Eيأبو �لذين 
�خلر�فية  للصو,�  نظر�   j/لسما�
 Eأل�يا�  Z �لوحي  ֲדذ�  	لصقت  �ل� 
 ،Xملختلفة، من جر�0 �لقصص /�خلر�فا�

والظاهـر أن املكان الذي ضرب عليه سـيدنا موسـى 
عليـه السـالم، كان املاء فيه قريبا جدا من السـطح. 
أمـا املعجـزة فال تكمـن هنا � خـروج املـاء وتولده 
مـن احلجـر، بـل � أن اهللا بعلمه قد أوحى ملوسـى 
عليـه السـالم ودله علـى هذا املـكان بالـذات.....
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�ل� نسجت حوq �لكث
 من �حلو��¨ 
�لدينية، /�ل� هي نتاx خياالX 	تبا� 
يكن   ³ هذ�   E	 /,غم   .Eأل�يا�  eهذ
 Xلتأ/يال�/  
�لتفاس  0�,/ من  �لسبب 
�ل� عرضناها من خالq هذ� �ملقاq، -ال 
 
	نه ال بد من عر� مثل هذe �لتفاس
على مثل هؤال0 �مللحدين، لدحض كل 
�لربا¡  �لوحي  َتصم  �ل�   Xالعتر�ضا�

باخلر�فة /�لغر�بة /عدC �لعقالنية.
-E 	كثر �ألجوبة �ل� يتشبث ֲדا 	نصا, 
�عتر�ضاتنا  ,�� على  �خلر�فية،   
�لتفاس
�هللا   Eبأ  ،Xملعجز��  eتصويرهم �ذ Z
على كل شي0 قدير. /�ؤال0 نقوq،حقا 
-نه على كل شي0 قدير، /لكن 	ليس 
هو بقا�, على 	E ُيرj �ملعجز�X حتت 
iعلها   E	/ خلقها،  �ل�  �لسنن  -طا, 
	يعجز  �لطبيعية،  �لقو�نني  -طا,  حتت 
سبحانه /تعا c	E يأ  باملعجز�X -ال 
 Uلقو�نني /خر� eضطر لنقض هذ� ��-

�لسنن �ملعر/فة لنا 	/ �إلتياE بغ
ها.
	ال iعل هذ� �لتصوير غ
 �لعقال¡ من 
�لسحر  ضر/|  من  ضربا   Xملعجز��
�لسحر�  ֲדا   Cيقو كما  /�لشعو��، 
	فعا�م   E	 على  �لعامة  /يفهمه  عا��، 
 Xطبيعية. /��� كانت �ملعجز� 
	مو, غ
كذلك 	ال يعطي هذ� �ألمر حقا للكفا, 
بأ©م  �ִדامهم  �ألنبيا0، على  /معا,ضي 
�ملخالفني  عا��  كانت  كما  سحر� 
ملا��  �لكرمي؟   Eلقر�� به   Iيصر/ ��ئما 

³ تكن قد,� �هللا، هي �جلو�| �ألمثل، 
ملن سأq �لرسوq صلى �هللا عليه /سلم 
	E يرقى Z �لسما0، كما جاZ 0 �آلية 

�لكرمية :
 /ْ	َ ُ�ْخُر6ٍ  مِّن  َبْيٌت  َلَك   Eََيُكو  /	﴿
َما0 َ/َلن نُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى  َتْرَقى ِفي �لسَّ
ُتَنزqَِّ َعَلْيَنا ِكَتاب¬ نَّْقَرeُÕُ ُقْل ُسْبَحاEَ َ,بِّي 
َهْل ُكنُت َ-الَّ َبَشر° ,َُّسوًال﴾ (�إلسر�0 

٩٤) بل جا0 �لر� كما جا0.
 -E حد/¨ �ملعجز� بالصو,� �خلر�فية 
�ل� يصو,ها �ملفسر/E بالفعل، ال iعل 
فرقا بني ما يقدمه �هللا للناb، /بني ما 
 E	 E/� ،مامهم	بسط ساحر 	به  Cيقو
عقلي  منطقي   
تفس  j	 لفعله   Eيكو
/هم  عمله  سر   Eيفهمو ال  من  لد� 
 E	 ألعجب من �لك�/ ،bلنا� معظم 
يعر6 سرe ال  ملن  �لسحر Z حقيقته 
ميكن -ال 	E يند,x حتت -طا, �لقو�نني 
فهمه   c- يوصلنا  ما  /هو  �لطبيعية، 
بشكل عقلي منطقي -�� ما �طلعنا على 
 eֲדذ قيامه  /كيفية  �لساحر  عمل  سر 
�ألمو, �لسحرية، فيقتنع �لعقل بإمكانية 
 E/يصر فهم   E/ملفسر� 	ما  حد/ثه. 
 x,خا  Xملعجز��  x�,�- على  ��ئما، 
نطاU �لقو�نني �لطبيعية، إلكساֲדا صفة 
 Z إلعجا�، فهي تتعد� بذلك �لسحر�

 .bمعقوليته، بالنسبة لعامة �لنا Cعد
خرجت   ��-  Xملعجز��  Z حكمة  ال 
�لطبيعية،  /�لقو�نني  �لسنن   Uنطا عن 

بلبلة  �لك  على  يترتب  حينها  ألنه 
لدعم  �هللا  /ظفه   jلذ� �إلنسا¡  �لعقل 
�إلمياE /ترسيخه بكل �,تياZ I �لنفس 
مع®   j	 يبقى  ال  	نه  كما  �إلنسانية، 
على  �ملؤمنني  حتث  �ل�   Xآليا� لكل 
�لتدبر /�لتفكر من 	جل �القتنا� بوجو� 
�هللا، /تصديق �ألنبيا0 /�عو�ִדم، /هي 
 Xمن �يا �
كث
� بل تشكل جز�0 كب
�لقر�E �لكرمي. 	vث �هللا �لعقل ليقتنع 

مبا ال ميكنه فهمه؟
	ما -�� �ند,جت �ملعجز�X حتت �لظو�هر 
 E	 شأ©ا  من   Eفإ �لطبيعية،  /�لقو�نني 
ãدC �لعقل للوصوc- q �حلقيقة بشكل 
 E	 ير� E	 سهل، /عندها ال بد للعقل	
هذe �ألمو, �لطبيعية �ل� يفهمها /يد,� 
بالذ�X من 	جل   Xقد ُسخر كنهها، 
 Xبالذ� معني  /قت   Z �لنبو�،  مدعي 
/Z مكاE معني بالذ�X، /حينها ال بد 
 
يس  jلذ� �لوجو�  بذلك  �إلقر�,  من 
	ال /هو  به،  �لقو�نني /�العتر�6   eهذ

�هللا عز /جل.
 

 �ملصا��:
مر��  لسيدنا  /�حلق  �ملعرفة  �لعقالنية،  �لوحي،   .١
طاهر 	£د ,£ه �هللا �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو� 
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�لدين {مو� 	£د �خلليفة �لثا¡   
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