



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   yش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �~ا �-q فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني   �-�الختال �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� rلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرo، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلe- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك 
J كل تضحية 
يًّا كانت، حتمل 
�لباحث  ينعم  عظيمة،  �سالة  طياִדا  بني 
"يغو�  �ألبعا�  �ملتعد��  بنفحاִדا  �ملنصف 
 YZ ا ال تصل � جوهرها�
� معانيها "
هد�فها. Zال 
سيدنا  لتضحية  �لعظيمة  "�لر"حانية  �إلميانية  �ألهد�� 

Zبر�هيم �خلليل عليه �لسالO �ل� �ّ"�ا �لقر�J �لكرمي.
 Yتعا هللا   Oباالستسال بالنفس  �لتضحية  �ألضحى.. 
�حليا�  "هب  مو^  �ملو^..  مبنـزلة  كامال  �ستسالما 
 J
 قبل  Zنه سّلم عنقه هو  � حيث  Zبر�هيم  لسيدنا 
 J
يسّلم ُعنق �بنه Z¢اعيل عليهما �لسالO. فما كاJ له 
 Cعلى تسليم عنق �بنه "�لتضحية بنسله � "�� غ Oُيقد
�V ¦�¥ لوال يقينه �لتاO � �هللا عز "جل. فهو �لعاشق 
�لو%اJ �لذ� �منحت جذ"� حب �Vته بنا� �ملحبة �إل%ية. 
�خلليل  Zبر�هيم  �ل� كانت بني سيدنا  �ملتينة  �لعالقة   JZ
�لعزمية  بنفس  بأعز ما ميلك..  �لتضحية   YZ قا�ته "�به 
"�الستسالO ثنا �لتعليم �لكامل �لذ� جا¬ به �ملصطفى 
� لتقدمي �لتضحية �"حانيا "ما�يا.. "مبا 
نه ® تتعطل 
"ال صفة "�حد� من صفا^ �هللا عز "جل منذ �أل¦�، 
"بالرغم من �لبعد �لزم° بيننا "بني �لعهد �إلبر�هيمي "من 
بعد³ حفيد³ خC خلق �هللا �، فإJ �حلكمة �لبالغة من 
تد"ين هذ³ �لتضحيا^ "Vكرها cZاال "تفصيال  يد� 
على 
J �هللا تعاY يؤكد علينا 
J تكوJ بيننا "بينه نفس 
 Oبر�هيم "حفيد³ � �خلصا� �إلميانية "�الستسالZ عالقة

..Oلكلي "�خلضو¥ �لتا�
"ال يهد
 با� �ملؤمن �لعاشق �لو%اJ ح´ تكوJ له مع 
�هللا خلة. "ال يطمئن Zال بعد 
J يذ"µ قلبه � حب �هللا 

كثر من �V قبل، ح´ ¸ر· من 
عما� قلبه ند�¬  Yتعا
"لبيك �لّلهم لبيك". فكما 
Z Jبر�هيم � ® يتر�� � 

 J
 Jبح �بنه تنفيذ� ألمر �هللا كذلك ينبغي على �إلنساV

ال يكتر« بالتضحية بنفسه "
"ال�³ " Yكله هللا تعا Jيكو
"كل ما ميلك طاعة ألمر �هللا تعاY.. لقد ُقّدمت تضحيا^ 

سو� حسنة كاملة  Jعظيمة � ¦من �لرسو� � �لذ� كا
� كل ُسبل �%د�ية، "�ملظهر �جلال¼ للذبح �لعظيم. فتأسيا 
بأسوته قدO �ملؤمنوJ به ش´ �لتضحيا^ �ملا�ية "�ملعنوية 
Z�ًبا � سبيل طاعة  Z�ًبا  ُيقطعو�   Jبأ لد�جة 
�م �ضو� 
�هللا "�سوله بصو�� ® يشهد %ا تا�يخ �لديانا^ مثيال.. 
"يا حسرتا³ على تبخر �"À �ألضحى ع� �لعصو�، فقد 
نسي كثC من �لناÃ �سالته "�كتفو� بذبح كبش كشعا� 

للكبش �لذ� 
نز� من �لسما¬ "حسب �عتقا�هم".
�لتقليد�  �لفهم  %ذ�   � �ملوعو�  �ملسيح   Äتصّد "قد 
�لبعيد كل �لبعد عن حقيقة "مقاصد �ألضحية �إلبر�هيمية 

هل   Åُمذّكر "فلسفتها  �Vִדا  حد   � �لتضحية   À"�"

�"�حهم "تذ"µ "ُتذبح  µتضطر J
�لظاهر َ
Jَّ عليهم 

J �لفو�ئد �ل� جتلبها " ،Oحيا كي يتولد فيها �الستسال"�

kˆˆÄ;ÿ˜Ω;∫kˆˆÄ;ÿ˜Ω;∫

€Ëæ¬’\;wdÉ’\€Ëæ¬’\;wdÉ’\
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�"À �لتضحية �حلّقة هذ³ تكوJ شبيهة للفو�ئد �لظاهرية 
�ل� يستفيد منها �لناÃ عقب Vبح قر�بينهم �ملا�ية حيث 
كوJ "�لرِّضى "�الطمئناJ من  حتظى �لر"À �ملضحية بالسُّ
�حلضر� �ألحدية، فينبع منها كل ما هو خC. هذ³ هي 
�لتضحية �حلقة �ل� ما ¦�لت ينبوعا فياضا "مقدسا بفضل 
يومنا   YZ تز��  ال  حيث  �لعظيم  �ملحمد�  �لذبح  بذ�� 
هذ� تسقي بفيوضها �لسالكني على �ج �"À �لنبو� أل�ا 

�"Àٌ تدفع YZ �لرقي "ليست Íر� عاطفة 
" َقصص..
JZ �ألمة � 
مس �حلاجة للشعو� ֲדذ³ �لصلة �لر"حية � 
بعث �"À �لتضحية �إلبر�هيمية �ل� جتسد^ � شخص 
 J
�لذبح �لعظيم.. سيدنا "موالنا Aمد �ملصطفى �. Zال 
ما �� Zليه حا� �ألمة من �Ðر�� عن �ملقاصد �لر"حانية 
"تقهقر "تشويه "حتجر ليس Íر� مظهر، بل هو نتيجة 
قحط �"حي لعد�Z O��� حقيقة تضحية سيدنا Zبر�هيم 
�ملوعو� �  �لطاهر�. JZ نظر� �ملسيح  "سليل �"حته 
YZ �ألضحى "فلسفته مبا 
%مه �هللا تبا�� "تعاY من لب 

معد�ا �إلسالمي �ألصيل � �خلطبة �إل%امية �ملبا�كة هو 
Vلك �لسبيل YZ تلك �لر"À �ل� ترسم لنا معا® مغالبة 
باملنكر  �ألما��  �لنفس  Ðر  يتم  ح´  "Íاهدִדا  �لنفس 

J يد�كو� �ألضحى  Oيلة. فكم حر� باملسلمني �ليوVلر�"
"معانيه ح´ يستر�"� �حلقيقة �ل� تتجلى � �ملنعم عليهم 
من حلل �لنبيني "�لصديقني "�لشهد�¬ "�لصاحلني، ح´ 
يتحر�"� من �لفتو� "�لبؤÃ "�لشقا¬ �لذ� 
صاֲדم. "ال 
يتم �لتحر� من هذ� �لفتو� "�لسبا^ �لر"حي بد"Ò Jن، 
�ملر¬  يستسلم   ® ما  لذلك  سبيل  ال   J
 حتما  "نعتقد 
�لرسو�  عليه  
"جبه " منه  �هللا  يريد³  ملا  كليا  �ستسالما 
� بتصديق "قبو� �إلماO �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� � 
�لذ� قّد� �هللا له Zحيا¬ �لدين "Zقامة عمائد³، فما ® تكن 
صفة �الستسالO �لكامل مظهر هذ³ �ألمة كال� �نصبغ 
 YZ حٌد
ֲדا Zبر�هيم � � �متثاله ألمر �هللا فلن يصل 

مة،   Cخ بصفة  �لالئقة  به،  �جلدير�  �حلالة  تلك   ����Z

"بوعد �ملنعم عليهم.
بالتطهر "�ملجاهد�   Jإلميا� �لعملي هو  فتعبC �ألضحى   
"�النقيا� �لكامل، "تاجه �لتقوÄ �لذ� هو غاية �لشريعة 
"مقصدها. "يظن �لبعض 
J �ألضحى ليس سوÄ تذكر� 
عند  �لشائع  "�ملطبق  هو  "هذ�  ¦من مضى -  بَقصص 
�لكثCين -، � حني  
J �ألضحى بالنسبة YZ �لسالكني 
بالر"À �إلبر�هيمية "�إل¢اعيلية ليس حدثا عابر� بل غاية 
للتضحية  �لعملي   Cلتعب� �لذ� Öسد   � �ملصطفى  بعثة 
"�لذ� Ðر ناقة نفسه "تّلها للجبني لكي يرشدنا لبو�بة 
 ���
 من  لكل  فطو×  �ألحدية.  �حلضر�   � �لدخو� 
 Oيو YZ حقيقة هذ� �لذبح �لعظيم "سلك سبيله "تأّسى به
�لدين، "صلى �هللا على سيدنا Aمد "على �له "صحبـه 


cعني.

ويظن البعض أن األضحى ليس سـوى 
تذكـرة بَقصـص زمـن مضـى ... ! 
حني  أن األضحى بالنسبة إt السالكني 
ليس  واإلسـماعيلية  اإلبراهيمية  بالروح 
حدثـا عابرا بل غاية بعثة املصطفى � 
الذي zسـد التعبy العملي للتضحية 
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التقوى

 حضر� مر¦� بشC �لدين Aمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا; حلضر� �إلماO �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

:Ã"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

ِمْن  ِ"َلْيَك  ُ'ْنِزَ#  َ'نََّما  َيْعَلُم  ﴿َ'َفَمْن 

ِ"نََّما  َ'ْعَمى  ُهَو  َكَمْن  �ْلَحقُّ  
بَِّك َ

ُر ُ':ُلو �ْألَْلَبا7ِ﴾  (�لرعد ٢٠) َيَتَذكَّ

شر@ �لكلمـا=:
ر: تذّكَر �لشيَ¬ "Vكر³: َحِفَظه  يتذكَّ
نسَي:   Jكا ما  "تذّكر  Vهنه.   �
"سّبحه  Íّد³  �هللا:  "تذّكر  له.  فِطَن 
 :Yتعا قوله  من  (�ألقرµ).فاملر�� 

 :﴾µلوْ� �أللبا"
﴿Zمنا يتذكر ُ
 Jيفهمو �لذين  هم  �لعقال¬  Zمنا   (١

�لقو�.
 Jفظو �لذين  هم  �لعقال¬  Zمنا   (٢

�لقو�.
 Å�خطأ"� تنبهو� فو
 �VZ ¬منا �لعقالZ (٣

.Yمر �هللا تعا�"
"تذكر"� 

:Bلتفسـ�
�لتعاليم   J
 �آلية  هذ³   � بّين  لقد 
�لرقي   Ãللنا حتقق  �لسامية  �إلسالمية 
بكل 
نو�عه، VZ من �ملحا� ملن َفِهمها 
"�نتفع بالعمل ֲדا 
J يكوJ مثل �ألعمى، 

� �لذ� ليس به علم "ال ���ية مبا � 

هذ³ �لتعاليم من منافع "فو�ئد.
�لقاعد� عند �ملقا�نة بني شيئني هي 

J نقيس �لشي¬ �أل"� بالثا;. فمثًال 

��نا �لتأكيد على �لشي¬ �أل"�  �VZ

yϑsùr&ÞΟ n=÷ètƒ!$yϑ¯Ρr&tΑÌ“Ρ é&y7ø‹s9 Î)ÏΒy7Îi/¢‘‘, pt ø:$#ôyϑx.uθèδ#‘ yϑôãr&4$oÿ©ςÎ)ã� ©.x‹tG tƒ

(#θä9 'ρ é&É=≈ t6ø9 F{$#∩⊄⊃∪tÏ%©!$#tβθ èùθãƒÏ‰ôγyèÎ/«! $#Ÿωuρtβθ àÒ à)Ζtƒt,≈ sWŠÏϑø9 $#∩⊄⊇∪

tÏ%©!$#uρtβθ è=ÅÁ tƒ!$tΒt� tΒr&ª! $#ÿ Ïµ Î/β r&Ÿ≅|¹θãƒšχöθt±øƒs† uρöΝåκ®5u‘tβθ èù$ sƒs† uρuþθß™
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 ﴾Jبأنه نافع، فقولنا: ﴿هل يستويا
 Å�هذ� ضا Jيكو  J
يع°: هل ميكن 
كما هو �لثا;. 
ما �VZ كاJ �لشي¬ 
هذ�:  قولنا  من  فاملر��   ßسيئ �أل"� 
هل ميكن 
J يكوJ هذ� نافعß كمثل 
يستو�  هل  قلنا:   �VZ �لثا;.كذلك 
�ألعمى   J
 فاملر��   Cلبص�" �ألعمى 
ال يتمتع بالنعمة 
" �لر�حة �ل� يتمتع 

ما �VZ قلنا: هل يستو�  :Cֲדا �لبص
 Cلبص� J
�لبصC "�ألعمى؟ فاملر��: 
ال يعا; كمعانا� �ألعمى. JVZ فقوله 
Zليك  
ُنز�  
منا  يعلم  
فمن ﴿  :Yتعا

عمى﴾  هو  كمن  �حلقُّ  �بك  من 
تأكيـد بأJ �ملسلمـني ال ميكـن 

J يقعـو� � �ألضر�� "�خلسـائر 

�ل� ميكن 
J يصـاµ ֲדا �لكفا�.

"لو�  يتذكر  ﴿Zمنا   Yتعا قوله  
ما 
 ßموضوع فيه  بّين  فقد   ﴾µأللبا�
من  Zليه  
شرنا  ما   J
 هو   ،Åجديد
قبل من مقا�نة بني �لتعاليم �إلسالمية 
بني   "
 �لكفا�  عقائد  "بني  �حلقة 
هذ³  يفهم  Zمنا  "�لكفا�،  �ملسلمني 
 �
 ..µلو �أللبا"
�ملقا�نة "ينتفع ֲדا 
لفهم  عقلية  ملكا^  عندهم  �لذين 
 Jيشوهو �لذين  
ما  �لدين،  
مو� 
َيُعو�  فلن  "يضيعو�ا  �ملََلكا^  هذ³ 
يفهم  فلكي   .ßشيئ �ملقا�نة  هذ³  من 
افظ   J
 عليه  �لدين  
مو�   Jإلنسا�

على �مللكا^ �لعقلية "ال يدعها تتشّو³ 
"تفسد بتأثC �لتقاليد �لفاسد�.

 Ãلنا� 
كثر   J
 له  يؤسف  ملما  "Zنه 
-هذ³  �لعقلية  �لقد��^   Jيدفنو
�لتقاليد  غبا�  حتت  �لثمينة-  �جلوهر� 
"�لعو�طف "�ألهو�¬، فيبقوJ بظاهرهم 
 Jيصبحو باطنهم   � "لكنهم   ،ßناس

 Åحد
 ليت  فيا  عجما¬.  حيو�نا^ 

يتدبر كلمة �حلكمة هذ³ "ينتفع ֲדا.

 Fَِبَعْهِد �هللا َ:َال َيْنُقُضو Fَلَِّذيَن ُيوُفو�﴿

�ْلِميَثاMَ﴾  (�لرعد ٢١) 

شر@ �لكلمـا=: 
َعْهد: �لَعهُد: �لوصّيُة؛ �َملوِثُق؛ �ليمُني 
لُف ֲדا �لرجل؛ �لذ� يكتبه "¼ �ألمر 

.(µألقر�) بتوليتهم ßيذ�نZ للوال�

:Bلتفسـ�
كافًة   Ãللنا  Yتعا �هللا  "هب  لقد   
�لقوÄ �لعقلية، "لكنهم ال ينتفعوJ ֲדا  

 Oبل يشّوهو�ا بتعطيلها "عد ،ßعموم

�م   Jيّدعو Vلك  "مع  �ستخد�مها، 

هل Vكا¬ "�ها¬، "لذلك شر¥ �هللا 
 ،µأللبا� ¼"
�آلJ � بياJ عالما^ 
�جلوهر�  هذ³   Jإلنسا� يعر�  لكي 

�خلفية بعالماִדا.
 Jكو�يد 
�م  �لعالما^  هذ³   Y"
ُ"
ُلبَّ �ألمر "حقيقته �"J �إلصر�� على 
Aا"لني  "حدها،  بالقشو�  �لتمسك 

J يفو� بالوعد �لذ� عقد"³ مع �هللا 
 J
تعاV" .Yلك 
J من "�جب �لعقل 
ميّيز بني �خلC "�لشر "¸تا� �ألفضل، 
 ¼"
 J
"يرفض �لذ� هو 
�ã. "مبا 

J كل بركة  Jكو�هؤال¬ يد µأللبا�
عاهد"�  مبا  "فائهم   � يكمن   Cخ"
 Ä�قصا  Jيبذلو فلذلك  عليه،   �هللا 
ساعني  �لعهد،  ֲדذ�  للوفا¬  جهدهم 

Ö Jعلو� كل ما سو�³ من 
مو� � 
�هللا،  مع  �لعهد  %ذ�   ßخاضع حياִדم 
�لعهد  هذ�  مع  �ألمر  هذ�  تو�فق   �Vفإ
 Jيَدعو "ال  جتنبو³،  "Zال  به،  عملو� 


حدÅ ينقض هذ� �لعهد. 

أن |افظ  عليه  الدين  أمـور  اإلنسان  يفهم  فلكي 
على امللكات العقليـة وال يدعها تتـشّوه وتفـسد 

بتـأثy التقـاليد الفـاسدة.
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التقوى

 Fْ'َ ِبِه  �هللا  َ'َمَر  َما   Fََيِصُلو ﴿َ:�لَِّذيَن 
 Fََيَخاُفو:َ 
بَُّهْم َ  Fََيْخَشْو:َ ُيوَصَل 

ُسوVَ �ْلِحَسا7ِ﴾  (�لرعد ٢٢)

شر@ �لكلمـا=:
َيِصلوF: َ"َصَل �لشيَ¬ بالشيِ¬: َألَمُه 

.(µألقر�) عه؛ ضدُّ َفَصَلُهc"
WشوF: �َخلشيُة: َخوٌ� يشوبه تعظيٌم 

كثر ما يكوV Jلك عن علم مبا ال "
�لعلما¬  ُخّص  "لذلك  منه،  ُيخشى 
ֲדا � قوله تعاZ﴿ Yمنا ¸شى �َهللا من 
فاملر��  (�ملفر��^).  �لعلماُ¬﴾  عبا�³ 
من قوله تعاY ﴿¸َشوJ �ֲדم﴾ 
�م 
¸افونه خوفß فيه توقC "تعظيم، "هم 

يعرفوJ سبب هذ� �خلو�.

:Bلتفسـ�
�لعقال¬،  %ؤال¬  �لثانية  "�لعالمة   
�هللا  مع  بعهدهم  �لوفا¬  بعد  
�م 
معه  �لشخصية  �لعالقة  Zنشا¬  "بعد 

مرهم �هللا  ينشئوJ صلتهم مبن   ،�
باالتصا� به äسب ��جته، بد¬Å من 
"�أل"ليا¬  "�خللفا¬  "�لرسل  �ملالئكة 
على  بالعاملني   Å�"مر" "�ألبر��، 
"�ملحسنني   µ�ألقا�" �لقومي   Oلنظا�
"عامة  "�ملساكني  "�لفقر�¬   J�Cجل�"
"�إلنسانية  "�ملسافرين  �لبلد  
هل 
 Jلذ� يستعينو� Jعا¬، ح´ �حليو�c

مما   ³Cغ" بل  �حليا�  متطلبا^   � به 
 "
  Cط"
 ֲדيمة  من  به   Jيستعينو ال 

"حٍش 
" حشر� 
" نبا^ 
" cا�.
فكأنه تعاY عندما Vكر هذ³ �لعالمة %م 
قد حثّنا على �لشفقة على �ملخلوقا^ 
 µعامًة، "عّلمنا كيفية �ألخذ باألسبا
�ملا�ية حيث "ّضح 
نه ليس �لعاقل من 
ا"� �لبحث عن �هللا تعاY عن طريق 
�لعاقل من يصل YZ �هللا  �خللق، "Zمنا 
 Jحلنا�" بالعطف  خلقه   YZ يعو�   ç

� يكوJ حبه  ،Yتعا 
مر³ �هللا  كما 
للخلق نابعß من حبه هللا تعاY، "ليس 
�لعكس. "V YZلك تشC �آلية �لقر�نية 
�ل� جا¬^ "صفß للنç﴿ � è �نا 
 ﴾ã�
 "
فتدّلى، فكاJ قاµَ قوسني 
 � ÅمدA J
(�لنجم: ٩"١٠). يع° 
 ç ،Yًال من �هللا تعا"
 µصعد "�قتر
هبط بأمر �هللا من هذ� �ملقاO، ليشمل 
للعا®   O "قدَّ "حنانه،  بر(ته  �خللق 
خلق  على  �لشفقة   � حسنة  
سو� 
�خلالق  بني  "سيلة  "صا�   ،Yتعا �هللا 
 Ãلقو� "تر  َطَرَفي  كمثل  "خلقه، 
جانب  على  
حدêا   Jيكو حيث 

"�آلخر على جانب �خر.
�جلبا��  للجهو�  لطيف   Jبيا "�آلية 
�جلليلة �ل� بذ%ا �لرسو� � إليصا� 
لست  "لك°   ،� باخلالق  �خللق 
"لذلك  �آلية،  هذ³   Cتفس بصد� 

 ßمكتفي ßلتفصيلية جانب� �تركت �ألمو
بذكر �لنتيجة فقط.

﴿"�لذين   Yتعا قوله   Jفإ "باختصا� 
يوصل﴾   J
 به  �هللا  
مر  ما   Jَيِصلو
�لذ�"�   Jيبلغو  µأللبا� ¼"
 J
يبني 
 ç "حبه،  �هللا  طاعة   � "�لكما� 
�خللق   YZ  Jيتجهو  � منه  بأمر 
"ُينشئوJ معهم عالقة �ألخو� "�ملو�� 

.Jإلحسا�"
"�لعالمة �لثالثة هي﴿"¸شوJ �ֲדم ﴾. 
"قد سبق 
J بينت � شرÀ �لكلما^ 
من   Jإلنسا� خو�  هي  �َخلشية   J

ضيا¥ شي¬ غاٍ� "Òني يعر� قد�³ 
من  كخوفنا  ليست  فهي  "قيمته. 
منها  �ملقصو�  "Zمنا  كاسر،  "حش 
�ليقني بأJ �َملخو� شي¬ عظيم �لقد� 
منه   Jإلنسا�  Jحرما" �لثمن،  غا¼ 
خسا��  ميّثل  "ִדا"نه  غفلته  بسبب 
فا�حة. JZ �إلنساJ حينما و¦ على 
 ،Yمن �هللا تعا µلوصا� "�لقر� Oمقا
يد�� 
J هذ� هو مقاO �لر�حة �حلقيقية 

واآلية بيان لطيف للجهود 
اجلبارة اجلليلة ال� بذ�ا 
الرسول � إليصال اخللق 

باخلالق �...
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ح´  يستطيع  فال  �ألصيل،  "�لفضل 

J يتصو� ضياعه من يد³. فال ينفك 
 Åعليه، "ا"� جاهد ëللحفا ßساعي

ال يقع � غفلة حترمه من قرµ �هللا 

"�ضو�نه.
"�لشق �آلخر من عالمتهم �لثالثة هي 
 �
  ﴾µحلسا� سوَ¬   Jافو¸﴿ 
�م 

�م �VZ كانو� افظوJ �"مß على ما 
تيسر %م من �حلظو� لدÄ �هللا، فإ�م 
ر"� فيما 
حر¦"³  
J يقصِّ ßيض
 Jافو¸
من ��جة سامية � Íا� �لشفقة على 

خلق �هللا  فيستوجبو� سخطه �.
لقد بّين من قبل عند Vكر �لعالمتني 
هو  باهللا  �لوصا�   J
 "�لثانية   Y"أل�
 Jلشفقة على خلقه تكو� J
�ألصل، "
 Oلنتيجة %ذ� �لوصا�. "لذلك �ستخد�
�لقر�J كلمَة �َخلشية عند �حلديث عن 
"كلمَة  باخلالق،  �لوصا�   �  Cلتقص�
�إلêا�  عن  �حلديث  عند   Jحلز�

J �أل"� هو  باخللق، "هذ� يكشف 

�ملقصو� بالذ�^.


بِِّهْم َ َ:ْجِه   Vَْبِتَغا� َصَبُر:�  ﴿َ:�لَِّذيَن 

ا َ
َ�ْقَناُهْم  َالَ� َ:َ'ْنَفُقو� ِممَّ َ:َ'َقاُمو� �لصَّ

ِباْلَحَسَنِة   Fَ:Vُ
َ:َيْدَ َ:َعَالِنَيًة  ِسرًّ� 

  ﴾
ِ� �لدَّ ُعْقَبى  َلُهْم  ُ':َلِئَك  يَِّئَة  �لسَّ
�لرعد ٢٣)

شر@ �لكلمـا=:
 ®
ص_:�: �لصُ�: ترُ� �لشكوÄ من 
�لبلوÄ لغC �هللا ال YZ �هللا، فإ�V �عا 
 Àَهللا �لعبُد � كشف �لضر عنه ال ُيقَد�
�لصُ�  �لكليا^:   � "قا�  � ص�³. 
� �ملصيبة، 
ما � �ملحا�بة فشجاعٌة. 
نقيُض  �ألمر:  على  �لرجُل  "صَ� 
"جتّلد.  "شُجع   ìَجُر  �
 جِز¥.. 
"صَ�  
مسَك.  �لشي¬:  عن  "ص� 
 ُ̂ "ص� علٍف.  بال  حبسها  �لّد�بَة: 
"تقو�:  حبستها،  كذ�:  على  نفسي 
عّما  "ص�^  
كر³  ما  على  ص�^ 

(µألقر�) حّب
ُ
�جلز¥  جتنُب   -١ معنا³:  فالص� 
"�لفز¥ عند �خلطوµ. ٢- �المتنا¥ 
عن �لشي¬ "كبح �لنفس عن �لر�Vئل 
فعل  على  �ملثابر�   -٣ "�ملعاصي. 

�حلسنا^.
�فعه  "قيل:  �فعه؛   :³
َ�َ�َ  :J"
يد�

(µألقر�) Åشديد
ُعقí: �لُعقí: جز�ُ¬ �ألمر؛ �خُر كل 

(µألقر�) .شي¬؛ �آلخر�
 

:Bلتفسـ�
 Äخر

�بع عالما^  لقد Vكر هنا   
أل"¼ �أللباµ.  فعالمتهم �لر�بعة 
�م 
�جلز¥   JتنبوÖ 
�م   �
  ..J"صابر
"�لفز¥ عند �ملحن، مثابرين على فعل 

�خل�C^، كاäني  
نفسهم عن �تبا¥ 
�لكفاية   J"ير "ال  �لشهو�^،  ��Vئل 
 Jفيأتو نياِتهم،   J"يطهِّر بل  Vلك   �
�بِّهم،  مرضاِ�  �بتغاَ¬  �ألعماَ�  هذ³ 
منفعة   "
 شخصية  ملصلحة  "ليس 
قومية، 
"  بسبب ضعف طبيعي فيهم 

�م �VZ كانو�  îجنب مبع "
من عجٍز 
ال ينتقموJ من �ملعتد� �غم  مقد�ִדم 
ألمر  �متثاًال  فذلك  منه   Oالنتقا� على 

�هللا �لذ� يريد"J كسب �ضو�نه.
لقد صّرÀ سيدنا �إلماO �ملهد� "�ملسيح 
�ملوعو� � "قا�: ليس �لَعفيف من 
على  قد�ته   Oلعد �ملعصية  يتجنب 
��تكاֲדا، "Zمنا �لعفيف من يقد� على 
��تكاֲדا "مع Vلك يرتد¥ عنها. فمثًال 
هنا� 
حد ال يستطيع �خلر"· من بيته 
%ذ�  ميكن  فكيف  �جلنب  بسبب  ليًال 
 Oقو
 ال  
نا  �نظر"�  يقو�:   J
  Jجلبا�
 .Ãلنا� على   ��لطر قطع   "
 بالسرقة 

" كيف ميكن لشخص Ðيٍف ضعيِف 
 �VZ حد
�لبنية ال يستطيُع 
J ير� على 
ضربه 
J يدعي 
نه صابٌر، "ال ينتقم.

عدمي  هو  بل   ،Åصابر ليس  Zنه  كال 
�لقد�� على �النتقاO. "لكن �لذÄ ال 
�بتغاَ¬ مرضا�  �ملعتد� عليه  ينتقم من 
 J
 جد���  بكل  يستحق  فإنه  �هللا 
 ،Oُيدعى صابًر�. (فلسفة تعاليم �إلسال

�خلز�ئن ·١٠، �٣٤٠). 
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التقوى


ما عالمتهم �خلامسة فهي ﴿"
قامو� "
�لصال�   J"يؤ� 
�م   �
 �لصال�﴾ 
شر"طها  مر�عني  عليها،  مو�ظبني 
 Yتعا باهللا  عالقتهم   J
  îمبع كلها. 
فال   ،O�"لد�" �ملثابر�  بصفة  تتسم 

يتخللها �نقطا¥ "ال فتو�.
 Yتعا بقوله  �لسا�سة  عالمتهم  "بّين 

نفقو� مما �¦قناهم سّرÅ "عالنيًة﴾، "﴿
فإ�م ينفقوJ مما �تاهم �هللا على �لفقر�¬ 
ُخفيًة، كي ال يعت�³ �ملتلّقي مّنًة عليه. 
 ßحث عالنية  
مو�%م   Jينفقو كما 
"يقومو�  بأسوִדم،  و�  لَِيَتَأسَّ لآلخرين 
لوجه   Cلصدقا^ "فعل �خل� بإخر�· 

 .Yهللا تعا�
Zليها  فأشا�  �لسابعة  عالمتهم  
ما "
باحلسنة   J"
﴿"يد�  :Yتعا بقوله 
�لسيئَة﴾، "قد عّلمنا �هللا بذلك عد� 

طر� لدفع �لسيئة: 

عماًال   Jيعملو هؤال¬    J
  :a:أل�
بأسوִדم   J"آلخر� ليتأسى  حسنة 
 � "كأ�م   ،ñ"ملسا� عن  "يكفو� 
Aا"لتهم لقمع �لسيئا^ من �ملجتمع ال 
بل  "حد³،   Jباللسا بالوعظ   Jيكتفو
 Jعملًيا، أل ßجVلآلخرين منو Jيقدمو
 �Cًقل "قًعا "تأث
نصح �إلنساJ "حد³ 

.Ãليه �لناZ يعمل مبا يدعو J
من 
�لثانية: 
�م يدعوJ �آلخرين YZ فعل 
 ñ"ملسا� تنمحي  "هكذ�   ،^�Cخل�

ال  
�م   îمبع  ،ßتلقائي �ملجتمع  من 
�لفحشا¬  �حلديث عن  على   J"يرّكز
 Jعلى بيا J"ز "�ملنكر، بقد� ما يَركِّ
�لصاحلا^ Zبر�¦Å ملحاسنها "نتائجها، 
 Cعن �لتفك JهاVأل� Jهكذ� يصرفو"

� �لسيئة. 
�لسيئة  على   Jيقضو 
�م  �لثالثة: 
�ملوقف،  مع   O¬يتال مبا   �
  ،îباحلس
 Oالنتقا� على   J"يصّر ال  
�م   îمبع
كما  حا�،  كل  �ملعتد� �  "معاقبة 
"ال  (�لتثنية٢٠:١٩)،  �لتو���  تأمر 
"�لرفق  �لعفو  جانب  على   J"يرّكز
 ����Z  YZ  Jيدعو "ال   ،ßم"� بالظا® 

حد  لطمهم   J
 بعد  �أليسر  �خلد 
�إلجنيل  ينصح  كما  �ألمين  على 
(م´٣٩:٥)، بل ÖعلوJ �لقضا¬ على 
 Jفيسلكو ،ßعينهم ��ئم
�لشر ُنْصَب 
 Jفيعاقبو لذلك،  �ألمثل  �لطريق 
س�Cعه   µلعقا�  Jكا  �VZ �ملعتد� 
 Jكا �VZ عنه Jيعفو "
 ،J�"عن �لعد

�لرفق "�لعفو يصلحه، بل �VZ �قتضى 
�ألمر فإ�م سنوZ Jليه "يصنعوJ به 

�ملعر"� YZ جانب �لعفو عنه.
 ��لر�بعة: 
�م ال يقا"موJ �لشر بطر
يقا"مونه  "Zمنا  مشر"عة،   Cغ شرير� 

متمسكني مببا�ñ �حلق "�لعد�.
�لد��﴾.   íُعق %م  
"لئك ﴿ قا�   ç
JZ كلمة (�لعقí) تع° عمومß �لعاقبة 
هنا  يعلن   Yتعا �هللا   Jفكأ �ملحمو��، 
ال  فكأنه   ßسيئ  ³Cمص  Jكا من   J


عقí له � �لو�قع.
"�لد�� تع° هنا �جلنة، أل�ا هي �لد�� 
�حلقيقية، 
ما �لدنيا فهي مقاO مؤقت 
﴿%م   Yتعا قوله  من  فاملر��  عابر. 
 �  Jَيْلَقو سو�  
�م  �لد��﴾   íعق

�آلخر� مص�Cً حسًنا.
   

﴿َجنَّاُ= َعْدFٍ َيْدُخُلوَنَها َ:َمْن َصَلَح 

ِّيَّاِتِهْم fُ:َ َ:َ'ْ�َ:�ِجِهْم  gَباِئِهْم  ِمْن 
ُكلِّ  ِمْن  َعَلْيِهْم   Fََيْدُخُلو َ:�ْلَمالِئَكُة 

َبا7ٍ﴾ (�لرعد ٢٤) 

شر@ �لكلمـا=: 
َستُر  �َجلّن  
صل  جنة.  cُع  جّنا=: 
َسَتر³.  �لليُل:  َجنَّه  يقا�:  �لشي¬. 
يستر  �V شجر   Jبستا كل  "�جلنة: 
ُتسمى  "قد   .ô�أل� بأشجا�³ 

ليس الَعفيف من يتجنب 
املعصية لعدم قدرته على 
ارتكابها، وإمنا العفيف من 
ومع  ارتكابها  على  يقدر 

ذلك يرتدع عنها.
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�ألشجا� �لساتر� جّنًة. "ُسمّيت �جلنة 
 Jكا JZ" ô�ما تشبيًها باجلنة � �ألZ
بينهما َبْوZ" ،Jما لَسْتِر³ تعاY نعَمها 
عّنا �ملشا� Zليها بقوله تعاY ﴿فال تعلم 

عني﴾  ُقّر�  من  %م  
خفَي ُ ما  نفٌس 

(�ملفر��^)
به.   Oقا
  :ßَعْدن  Jباملكا  Jَعَد  :Fَعْد
عَدJ �لبلَد: توّطنُه؛ قيل: "منه جّنا^ 

� جّنا^ Zقامة ملكاJ �خللو�.  Jعْد

(µألقر�)

 :Bلتفسـ�
بدٌ�   ﴾Jٍعد  ُ̂ ﴿جنا  Yتعا قوله 
 J
 "�ملر��  �لد��﴾،   íقوله ﴿عق من 
جنا^   JثوCس هؤال¬   µأللبا�  ¼"


خالد�. 
 �
 �بائهم...﴾..  من  صلح  ﴿"َمن 

¦"�جهم " �بائهم  من  �لصلحا¬   J

هذ³  معهم   JثوCس  ßيض
 
"ال�هم "

�جلنا^.
تتحد« هذ³ �آلية عن ZحدÄ �حلقائق 
ببيا�ا بني   Jلقر�� ينفر�  �ل�  �لعظيمة 
سائر �لكتب �لسما"ية، 
ال "هي 
نه 
 Jإلنسا� يصيب  "شر   Cخ من  ما 
بطريق   J"آلخر� فيه  "يشا�كه  Zال 
�لتاجر �   Àجنا J
 �لو�قع  بآخر.   "

يتوقف  ¦��عته   � �ملز��¥   "
 جتا�ته 
 Ãلنا� �ال�  من   J"لتعا� على 

 J"بد O
�آلخرين، سو�¬ بقصد منهم 
قصد. "من 
جل Vلك فرô �لشر¥ 
�لزكا�   Ãلنا� 
مو��  على  �إلسالمي 
�ل� تؤخذ منهم "ُترّ� على غCهم من 
V"� �حلاجة كحق ثابت %م. "�حلا� 
نفسه بالنسبة لألمو� �ألخرÄ. خذ"� 
مثًال 
حد �لدعا� �لذ� يقوO بو�جب 
�لتبليغ خا�· "طنه، بعيدÅ عن �ألهل. 
 � تساهم   ßيض
 ¦"جته   J
 فاحلق 
�لتبليغّية، أل�ا تسهر � غيابه  مهمته 
مما  
"ال�³،  "تربية  بيته  �عاية  على 
يسّهل عليه 
��¬ "�جب �لدعو�. كما 

J "�لديه 
يضß يسهماZ � Jجنا¦�ته، 
 YZ لوال تربيتهما �حلسنة ملا توجه VZ
 ßيض

"ال�³  JZ ا� خدمة �لدين، بلÍ
مساêوJ � تبليغه، أل�م يهيئوJ له 

نه  فبما  "اليضايقونه.  �لبا�  ��حة 
يتمكن من 
��¬ هذ³ �ألعما� �لصاحلة 
مبساعد� 
قا�به "تعا"�م.. فقد جعل 
 Jفيما ُيعَطى هذ� �إلنسا ßهللا %م نصيب�
 Åحد
 J
�لصا÷ من 
جر "ثو�µ، كما 
�VZ تبّو
 ��جًة عالية � �جلنة، فإJ �هللا 
تعاY سو� يرفع ��جا^ 
قا�به � 
�جلنة ليسكنو� معه شريطة 
J يكونو� 

من �لناجني.
مع �لعلم 
J كلمة ﴿
¦"�جهم﴾ هنا 
بل  فقط،  "�لز"جة  �لز"·  تع°  ال 

صحاֲדم   �
 �لو�سع  مبعناها  جا¬^ 

%م  مساعدين  كانو�  ممن  "¦مالìهم 
 �Vعما%م. من هنا نفهم: ملا
� صا÷ 
فاآلية  �لنبو�؟  ��جة   �
�ملر تنا�  ال 
يسكن  سو�   Yتعا �هللا   JZ تقو� 
 ³

يضß � �ملقاO �لذ� يتبّو èجة �لن"¦
 Yكانت ال تتو JZ" �
�لنè، "كأJ �ملر
 J
منصب �لنبو� �  هذ³ �لدنيا، Zال 
نفس   � يشركها  سو�   Yتعا �هللا 

�لنعم �ل� سينعم ֲדا على نبيه.
"�حًد�،  فرً��   � �هللا  �سو�   Jكا
�آلخر�   � نعمه   � معه  "سيشر� 
ZحدÄ عشر� ¦"جة. JZ ç �لصّديقني 
¦مالìهم،   �
 �ألنبيا¬   ·�"¦
 هم 
"® رO �هللا تعاY �لنسو� من ��جة 
�لصّديقية، فالالø يكن حائز�^ على 
��جة �لصديقية سو� يسكنهن �هللا 
مثل   ،�  èلن�  Jيكو حيث   Yتعا
cيع �لصديقني �لرجا�، أل�م "Zياهن 
cيعß ¦مال¬ للنè كو�م حائزين على 

��جة �لصّديقية. 
عليهم   Jيدخلو ﴿"�ملالئكة  قا�   ç
 J
 يع°  ال  "هذ�   ،﴾µبا كل  من 
 J
  "
 شاسعة   مساحة  تغطي  �جلنة 
فاضل   J
 �ملر��  بل   ،�Cكث ßبو�ب
 %ا 
�ألخال� "صا÷ �ألعما� �ل� تسببت 
%م  تتمثل  سو�  �جلنة  �خو%م   �
للجنة  عديد�   µكأبو� �آلخر�   �

يدخلوJ من 
يها شا¬"�.



اجمللد الثالث والعشرون، العدد السابع- ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٣١ هـ  -تشرين الثاني / نوفمبر٢٠١٠ م

١٠

التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َالِ�.  ى َخاٌ� ِلي ُيَقاُ� َلُه  
َُبو ُبْرَ�َ�    َقْبَل �لصَّ >>̌¬}}}‡ł  َعاِمر  َعِن   �ْلَبَر�ِ¬ ْبِن َعاِ¦µ  َ�ِضـَي �هللا َعْنُهَما  َقاَ�:  َضحَّ
َفَقاَ� َلُه َ�ُسـوُ� �هللا �  َشاُتَك َشاُ� َلْحٍم. َفَقاَ�: َيا َ�ُسـوَ� �هللا JZَِّ ِعْنِد�   َ��ِجًنا  َجَذَعًة  ِمَن �ْلَمَعِز َقاَ�: 
َالِ� َفَقْد َتمَّ  َالِ� َفِإنََّما َيْذَبُح لَِنْفِسِه َ"َمْن Vََبَح َبْعَد �لصَّ �Vَْبْحَها َ"َلْن َتْصُلَح ِلَغْيِرَ�. ُثمَّ َقاَ� َمْن Vََبَح َقْبَل �لصَّ

 ُنُسُكُه  َ"َ
َصاµَ ُسنََّة �ْلُمْسِلِمَني.   (صحيح �لبخا��، كتاµ �ألضاحي)

 >>̌¬‡    ُعْرَ"َ�    َعْن    َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها   َ
Jَّ َ�ُسوَ� �هللا   �    َكاJَ    ُيَكبُِّر ِفي �ْلِفْطِر َ"�ْألَْضَحى ِفي �ْألُ"َلى 
ٍ̂ َ"ِفي �لثَّاِنَيِة َخْمًسا . (سنن 
ù ��"� كتاµ �لصال�) �Cََسْبَع َتْكِب

ا �ْنَصَرَ� 
ََتى ِبَكْبٍش َفَذَبَحُه   >>̌¬‡  َجاِبِر ْبن َعْبِد �هللا    َقاَ�:   َصلَّْيُت َمَع َ�ُسوِ� �هللا    � ِعيَد �ْألَْضَحى َفَلمَّ
ْن َلْم ُيَضحِّ ِمْن ُ
مَِّتي. (مسـند 
(د بن حنبل، باقي  َفَقاَ�:   ِبْسـِم �هللا َ"�هللا َ
ْكَبُر، �للَُّهمَّ JZَِّ َهَذ� َعنِّي َ"َعمَّ

مسند �ملكثرين)

ُ�"� َ"َقاِ�ُبو� َ"
َْبِشُر"� َفِإنَُّه ال  
َِبي َسـَلَمَة ْبِن َعْبِد �لرَّْحَمِن َعْن َعاِئَشـَة َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: َسدِّ ����
َدِنَي �هللا ِبَمْغِفَرٍ�  ُيْدِخُل َ
َحًد� �ْلَجنََّة َعَمُلُه. َقاُلو� َ"ال 
َْنَت َيا َ�ُسـوَ� �هللا؟ َقاَ�: َ"ال 
ََنا، Zالَّ َ
Jْ َيَتَغمَّ

(�َ"َ�ْحَمٍة. (صحيح �لبخا��، كتاµ �لرقا
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من كال� �إلما� �لمهد�

ثناِء حـــوُل  ولــيــس  عليك  نُثني 
ــاِء ــّم ــُغ ال ــَف  ــاش ك ــا  ي َملجئي  ــا  ي
ــاِء ــن ــد ف ــع ــا وب ــي ــدن ـــذه ال ــي ه ف
ضياِء ـــدار  ب وأَْنــِزْلــنــا  فــارَحــْم 
أعباِء ــن  ِم ــنــاس  ال ـــاَب  رق تُنجي 
ــي وعــلــيــك كـــلُّ تــوّكــلــي ورجــائ
َرْوحــــاِء على  ــــاًء  َروح فــشــربــُت 
ندائي الــتــراب  في  بذكرك  يـُــْدرى 
النعماِء  ذا  ــروف  ــع امل واِســـَع  ــا  ي
ـــالِء واإلم القلم  ــح  رش ــّل  ك ــي  ف
بالئي أُِحــــسُّ  فما  ــالء  ــب ال ـــب  ذَه
ــاِء ــب ــل ــط ـــُب ال ـــي طـــال ـــان ملـــا أت
ــاء ــن األحــي ــدْت جــنــازتُــنــا م ــُع ب
بكائي ســيــوُل  تعفِّيني(١)  كــادت 

ــراِء  ــَب ِ ب جـــى(٢)  ـــدُّ ال مببتاع  لسنا 
َوْجــنــائــي(٣) ــوِّري  ــن مُ عند  فــأَنـَـْخــُت 
الــَبــيــداِء فــي  ــِت  ــْي كــاملَ أسلمتُها 
بقائي ــني  ع ـــوت  امل بعد  ــُت  ــرأي ف

ــَق بـــاآلالِء ــل ـــن أحـــاط اخل ــا َم ي
ــٍة وعــطــوفــٍة ــرحــم ـــّي ب ـــُظـــْر إل اُن
نفوسنا كــهــُف  وأنـــت  املـــالذ  ــت  أن
مصيبًة ــالم  ــظ ال ــي  ف ــا  ــن رأي ـــا  إنّ
بتوبة العظيم  الــذنــب  عــن  تعفو 
مُْهجتي مطلب  ــت  وأن املـــراد  ــت  أن
ــهــا ــقَ َرْي ــة  احملــب كــأس  أعطيَتني 
محبتي ـــوت  مي وال  أمـــوت  ـــي  إن
محِسنًا كمثلك  عيني  شاهدْت  ما 
مُْهجتي مقصَد  كــان  قد  ــذي  ال أنــت 
والــنــدا لطفك  كــمــال  ـــُت  رأي ــا  مل
جذباتها مــع  النفس  تــركــُت  ــي  إن
ــا ــدوُّن ع يــــراه  ال  ـــوت  مب ــا  ــَن ــْت ِم
كافلي املهيمن  رحــُم  يُكْن  لم  لو 
وضوحه  عند  احلــق  ــاَء  ــي ض نتلو 
مُظلٌِم هو  ما  كل  عن  نَــأَْت  نفسي 
َمَحّجتي(٤) ــدَّ  َس النفَس  ــُت  رأي ملا 
للهُدى ــوٍت  م ــؤوس  ك شــربــُت  ــي  إن

مِْتنَا مبوت ال يراه عدوُّنامِْتنَا مبوت ال يراه عدوُّنا

(كتا
 منن �لر�ا�)

ْلمة. ��لَبَر�� - � هذ� �لّسيا� - �ّ�� ليلة من �لّشهر.  (١) تعّفي4: َتْمُحو0 (٢) �لدَُّجى: مفر'ها ُ'ْجَية، �هي �لظُّ
(٣) �لَوْجَنا�، فهي صفة للّناقة؛ AB نقو�: "ناقة َ�ْجَنا�"؛ �; شديد7.

ة، �Kعها َمحاJّ، فهي جاّ'7 �لّطريق؛ �; �َسطه. "�لتقو�" (٤) �َملَحجَّ
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التقوى

 ùة: �ملكتب �لعرcتر

ال  "حد³  �هللا  Zال  Zله  ال   J
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
A Jمًد� عبد³ 
من  باهللا   Vفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاJ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�µِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوO �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"Zيَّاَ�  َنْعُبُد  Zيَّاَ� 
�لَِّذيَن   ûِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ûََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوµ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة عيد �ألضحى
�لq 'لقاها 'مB �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر:
 'sد 'يدr �هللا تعاa بنصرr �لعزيز
� tملهد� uخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� :�إلما�

٢٠١٠/١١/١٧  Oيو

Jبلند Àمسجد بيت �لفتو �

ْعَي َقاَ# َيا ُبَنيَّ  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ﴿َفَلمَّ
َ'fَْبُحَك  َ'نِّي   uِْلَمَنا� ِفي   y
َ'َ ِ"نِّي 
َ'َبِت  َيا  َقاَ#   yَتَر  �fََما َفاْنُظْر 
 Vََشا  Fْ"ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  �ْفَعْل 
َ'ْسَلَما  ا  َفَلمَّ  * اِبِريَن  �لصَّ ِمَن  �هللاَُّ 
َيا   Fْ'َ  rَُناَ�ْيَنـا:َ  * ِلْلَجِبِني  َ:َتلَُّه 
ْقَت �لرُّْ~َيا ِ"نَّا  ِ"ْبَر�ه�يُم * َقْد َصدَّ
َكَذِلَك َنْجِزt �ْلُمْحِسِنَني * ِ"Fَّ َهَذ� 
َلُهَو �ْلَبالVُ �ْلُمِبُني * َ:َفَدْيَناrُ ِبِذْبٍح 
َعِظيم* َ:َتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي �َآلِخِريَن﴾
 (�لصافا^ ١٠٣-١٠٩)

Ðتفل �ليوO بعيد �ألضحى 
� عيد 
حيث  "�لتضحيا^،  �ألضاحي 
�لتضحية   Äلذكر Zحياً¬  Ðتفل 
 YZ �ملقربني  من   Jثنا� قدمها  �ل� 
�هللا قبل 
�بعة �ال� سنة "سجال 
لقد �ى  للتضحية.  معايC جديد� 
سبيل  �قبة �  قْطع  عن   Yتعا �هللا 
ْقَت �لرìَُّْيا﴾  �هللا بإعالنه ﴿َقْد َصدَّ
"�عت� تضحيتهما مبنـزلة �لتضحية 
 Yتعا �هللا   J
 يع°  �قبة. مما  بقطع 
�لعظيم  للذبح  
مثلة  يقيم   J
 يريد 
بدال من قطع �قبة "�حد�، �لذبح 
�لعظيم �لذ� كاJ مستوÄ تضحيته 

›Ó«b8gÎ@·ÓÁaäig@ıbœÎ@Üé£›Ó«b8gÎ@·ÓÁaäig@ıbœÎ@Üé£
b‡Á5ïÎ@‚˝é€a@b‡ËÓ‹«@b‡Á5ïÎ@‚˝é€a@b‡ËÓ‹«@

�� ·Ìäÿ€a@fiÏçä€a@óÇë@ø@·Ìäÿ€a@fiÏçä€a@óÇë@ø@
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�فع بكثC باملقا�نة مع قطع �قبة، 
"ال��  منها  �%د�   Jكا حيث 
 Jسيكو �لذ�  �لعظيم   èلن� Vلك 
حني  كل  "جاهز�  مستعد�  بنفسه 
�هللا،  سبيل   � �"حه  لفد�¬   J�"

يضا  
تباعه   � سينفخ  
نه  كما 
 YZ تدفعهم  �ل�  �لتضحية   À"�
للتضحية.  جديد�   Cمعاي تسجيل 
�لسما¬  شاهَد^  فقد  "هكذ� 
ظهوً�� مستمرًّ� ألمثلة جديد� ��ئعة 
 �  èلن� صحابة   Jكا" للتضحية. 
Z�ضاً¬  �لتضحيا^   �  Jيستبقو
�ملحل  �قتضى   �VZ" �حلبيب،  لرֲדم 

منهم �لتضحيَة بص� "êة "�حابة 
صد� فكاJ هؤال¬ مستعدين لذلك 
موالهم  بأسو�  متأسني  حلظة  كل 
باملا�  �لتضحية   J�"
  J� "ملا   ،�
للتسابق  جاهزين  هؤال¬   Jفكا
�ل�  �لتربية  بفضل  
يضا  Vلك   �
جا¬  "حني   .�  èلن� من  تلّقْوها 
ظهر^   À�"�باأل �لتضحية  موعُد 
مناV· ��ئعة تصيب �ملر¬ بالذهو�. 
"نظر� YZ �غبتهم �لعا�مة � �لفد�¬ 
 Jلقر��  �  Yتعا �هللا  قا�   À"بالر
ْمِع  �لكرمي ﴿َ"َ
ْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن �لدَّ
َحَزًنا َ
ال َيِجُد"� َما ُيْنِفُقوJَ﴾ (�لتوبة 

ينحصر �  �إلنفا� ال  ٩٢) "هذ� 
صد�  عندما  بل  فقط  �ملا�  بذ� 
سبيل  جها�� �  للخر"·   Jإلعال�
�هللا كانت حالة �لصحابة مأسا"ية 
 ®" طويال  �لسفر   Jكا  VZ جد�، 
%ؤال¬  تتيسر  �لَركوبا^  تكن 
�لفقر�¬ للوصو� YZ مكاJ �جلها�، 
 ® لد�جة  مدقعا  فقرهم   Jكا"
�ألحذية،  ح´   Jميلكو يكونو� 

�م  �لر"�يا^  بعض  من  فالثابت 
طلبو� �ألحذية فقط لَينطلقو� مشاً�، 
فلم يطلبو� �ألحصنة "�ِجلما� "Zمنا 
طلبو� 
حذية ليمشو� بسهولة، لكن 

الذبـح العظيم الذي كان 
مسـتوى تضحيتـه أرفع 
بكثـy باملقارنة مع قطع 
رقبة، حيـث كان ا�دف 
منهـا والدة ذلـك الن� 
سـيكون  الذي  العظيـم 
وجاهزا  بنفسه مسـتعدا 
لفـداء  وآن  حـني  كل 
روحـه ! سـبيل اهللا،...

سيدنا مر�� مسر:
 'sد 'يدr �هللا تعاa بنصرr �لعزيز
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التقوى

�أل"ضا¥ �القتصا�ية � Vلك �لزمن 
بشر�¬  لتسمح  تكن   ® �لبد�ئي 
�لذين  �لصحابة،  %ؤال¬  �ألحذية 
كانو� متلهفني للتضحية بنفوسهم. 

"لئك �لر�غبني  Jيقو� �هللا � كا
مؤمنني.  بأ�"�حهم  �لتضحية   �
"قيل  �لرفض  هذ�  تلّقو�  فحني 
على  يقد�  ال  �ملا�  بيت   JZ %م: 

J يؤّمن لكم ح´ �ألحذية ناهيك 
عيو�م  �غر"�قت  �لَركوبة،  عن 
على  قد�"�  لو  
�م  �حلسر�  بد�فع 

ّ� نو¥  Jافو Vلك ألثبتو� 
�م ال̧ 
"�ملا�   À"لر�  Jفإ �لتضحية،  من 
كل  للتضحية   Jمتلهفو "هم  هللا 
حني، ç حني "فَّقهم �هللا "حتسنْت 
يكونو�   ® 
�م  
ثبتو�  
حو�%م 
 � فالرغبة  "معتذ�ين،  كاVبني 
نهم  مكَّ �لتضحيا^ "عمُلهم  تقدمي 
من �لفو¦ بالشها�� �إل%ية ﴿َ�ِضَي 

�ُهللا َعْنُهْم﴾ (�لتوبة ١٠٠).
"سيدنا  Zبر�هيم  سيدنا  فا¦  فحني 
Z¢اعيل عليهما �لسالO برضو�J �هللا 
ْقَت �لرìَُّْيا﴾ فقد  � cلة ﴿َقْد َصدَّ
ساللتهما  من  �لعظيم   èلن� سجل 

سو� عظيمة للذبح �لعظيم، "�فع 
 ِ̂ مستويا �ألسو�  هذ³  بتسجيل 
نهم من  تضحيا^ 
تباعه 
يضا، "مكَّ

َعْنُهْم﴾  �ُهللا  Zحر�¦ شر� ﴿َ�ِضَي 
�لعشق  مز��¥  هي  فهذ³  �هللا،  من 
"تز�هر  ýضّر  ظلت  �ل�  "�لوفا¬ 
بسبب تلك �لتضحيا^. ç "هبهم 
فيما  �لتضحيا^  هذ³  مقابل  �هللا 
بعد �لِنَعم �لدنيوية 
يضا، VZ قد منَّ 

يضا،  "�حلكوما^  بالبال�  عليهم 
�حلكوما^   YZ نظرنا   �VZ  Oليو�"
جند  
ننا  شك  فال  �إلسالمية 
 Cغ �لنفطية  �لثر"�  متلك  بعضها 
بالرضا   Jيتمتعو نالحظهم  ال  
ننا 
من  قرֲדم  على  يد�  �لذ�  �إل%ي 
�هللا �، �Z çم �غم كو�م 
ثريا¬ 
�حلكوما^  لسيطر�   Jضعو¸
�هن  جندهم  بل  �إلسالمية،   Cِغ
كانو�  �لذين   Jفاملسلمو Zشا�ִדا، 
�هللا   J"يعبد �لدنيا  
هَل  َجعلو�  قد 
"�لذين  تضحياִדم،  بثما�  متمتعني 
� ح´ �  �لنA èمد  ��ية  �فعو� 

"�"با، حني نسو� معايC �لتضحية 

"حني  �لبال�،  هذ³  بعض  خسر"� 
�لدنيا  حب  Ðو  قلوُبهم  مالت 
 � �نشغا%م  من  بدال  
طماِعها "
ضُعفت   ،Oإلسال�  YZ �لدعو� 

ضاعو� شرَفهم 
يضا، " ُ̂ �حلكوما
 Oفاليو شي¬،  كل  خسر"�   �Cخ
"
بتلك  �إلسالمية  �لبال�  تتمتع  ال 
�لعز� "�ملنعة "�لوقا� �ملعهو�. "��ََّ� 
�ليوO بعض  فعٍل على Vلك تنهض 
إلقامة  "تسعى  �إلسالمية   Äلقو�
¦عمها  حسب  �إلسالمي   Oلنظا�
Zسالمية  تربية  تتَلقَّ   ® 
�ا  Zال 
 Oإلسال�  YZ تسي¬   ç "من  جيد� 
من  بدال  �ملتطرفة  
فكا�ها  بسبب 
على  "تقضي   ،Oإلسال� ��ية  �فع 

صحاֲדا �ملسلمني �ألبريا¬ "تغتا%م 
 Jمو�%م. فالعلما¬ �ملسلمو
"تنْهب 
äاجة  كالêا   Jملسلمو�  Oحلكا�"
فلقد  تفكCهم.  مسا�   Cتغي  YZ
�لسعو�ية �   � Oلعا� �ملف�   �صد

فقد سجل الن� العظيم من ساللتهما أسوة عظيمة للذبح 
العظيم، ورفع بتسجيل هذه األسوة مستوياِت تضحيات 
نهم من إحراز شرف ﴿َرِضَي اُهللا َعْنُهْم﴾  أتباعه أيضا، ومكَّ
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مبناسبة خطبة �حلج حيث  تصره 
يؤ��  �لعد�  �ختفا¬   JZ قا�: 
 Oُحلكا� ير�ِ¥   ®  �Vفإ �لفسا�،   YZ
�ملسلموJ حقو� �لشعب فسيظهر 
هذ� �لفسا�. "لقد 
صاµ � قوله: 
 ،Jآل� ُتسفك  �ملسلمني  �ما¬   JZ
كما   ،Oإلسال�  �  µها�Z "ال 

صاµ � تصره هذ� كبد �حلقيقة 
 Äألخر� �ألمم  تريد  قا�:  حيث 

J يتحا�µ �ملسلموJ فيما بينهم، 
كما 
صاµ � قوله: JZ �ملسلمني 
 ،Oلوحد� "�لوئا� YZ بأمّس �حلاجة
علما¬  "بقية  شخصيا  هو  
نه   Cغ
مستعّدين   Cغ "قا�ُتهم  �ملسلمني 
ليطأطئو� �ì"سهم 
ماO َمن 
�سله 
 Äهللا � � هذ� �لزمن إلقامة �ملغز�
ليستعيد"�   ،Oلإلسال �حلقيقي 
 � "يظهر"�  �لضائع،  شرفهم 
باجتماعهم  �لو�حد�  �ألمة  مظهر 
على يد �ملسيح "�ملهد�، "يقيمو� 
�لتضحيا^  مستويا^  
�فع 
 èللن �ملخلص  للمحب  بطاعتهم 
باملسيح  بالتمسك  "لCفعو�   ،�
�ملحمد� مستوياִדم �لر"حانية �ل� 
�هللا   Jضو�� نيل  على  تساعدهم 
حتافظو�   J
  Jحتبو كنتم   �Vفإ  .�
 ^
على مو�صلة �لتضحيا^ �ل� بد

من سيدنا Zبر�هيم "Z¢اعيل عليهما 
�لعظيم  بح  �لذِّ  YZ "�نتهت   Oلسال�

نو�¥  كل   Cمعاي ل  سجَّ �لذ� 
 Oالنضما� من  بد  فال  �لتضحيا^، 
 � èاعة �ملحب �ملخلص للنc YZ
لنبو¬�  تصديقا  "�ملهد�  "�ملسيِح 
د  توحَّ  �Vفإ  .� �لعظيم   èلن� Vلك 
 Jلزما�  OماZ عضد  لشّد   Jملسلمو�
 J
بدال من معا��ته، فسÄC �لعا® 
�لصيت   J"يستعيد  �"
بد �ملسلمني 

�لضائع، بإJV �هللا.  
ال ميكن �ليوO لوعِظ مفٍت 
" عا® 
د �ملسلمني، "ال ميكن لثر"�  
J يوحِّ

�لنفط 
J جتمعهم على يد "�حد�، 
"ال ميكن Zحيا¬ VكرÄ مستويا^ 
بإقامة   Y"أل�  J"لقر� تضحيا^ 
 Jم قد يقومو�
 Cمتطرِّ�، غ Oنظا
 J"د "يؤكِّ "�لنصيحة  بالوعظ 
 Oيا
 ֲדا بضعة  �لعمل  على ضر"�� 
"�حلكوما^  للملو�  ميكن  فقط. 

J صلو� على مبتغاهم بنا¬ على 
 J
 للمتطرفني  ميكن  كما  �لثر"�، 

"ال� �ُألَسر  Oيستغلو� باسم �إلسال
"يستخدموهم  "�ملعدمة   �Cلفق�
�لعمليا^   � 
�مغتهم  بغسل 
ُيخَر·  حني  "لكن  �النتحا�ية، 

فلقـد صدق املفـ� العام ! السـعودية ! تصر|ه 
مبناسـبة خطبـة احلـج حيـث قـال: إن اختفـاء 
العـدل يـؤدي إt الفسـاد، فـإذا 9 يـراِع احلـكاُم 
املسـلمون حقوق الشـعب فسـيظهر هذا الفسـاد.

كما أصاب ! قوله: إن املسلمني بأمّس احلاجة إt الوحدة 
املسلمني  علماء  وبقية  شخصيا  هو  أنه   yغ والوئام، 
وقادُتهم غy مستعّدين ليطأطئوا رؤوسهم أمام َمن أرسله 
لإلسالم، احلقيقي  املغزى  إلقامة  الزمن  هذا   !  � اهللا 
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هؤال¬ �أل"ال� �لذين ُتغَسل 
�مغتهم 
من تلك �لظر"� يفكر"J ��ئما � 
ZنقاV حياִדم بأية طريقة ممكنة، "هذ� 
يع° 
J ما يقوموJ به ليس ما متيل 
Zليه قلوֲדم. هنا� كثC من �ملر�هقني 
�لذين 
�لو� مبثل هذ³ �لبيانا^ حني 
بطشت ֲדم �لشرطة، "حني ُ
عَطْو� 
%ذ³  ُ�ُبَرهم  ُ"لُّو�  
مانا " (اية 
�لتضحية �ملزعومة. JVZ، حني يعو� 
يتغّير  صو�ֲדم   YZ �ألطفا�  هؤال¬ 
�ألمر  فحصتم  فلو  تفكCهم.  �جتا³ 
�لعمليا^  منفِّذ�  معظم   J
 لر
يتم 
�لذين  �ألطفا�  هم  �النتحا�ية 
شخصية.  نظر  "جهة  لديهم  ليس 

فكا� ناضجة  �V فلن تر"� شخصا
متو�طا � عمليا^ �نتحا�ية بشكل 
 Äلتضحية �حلقيقية "بالقو� JZ .Oعا
 Vمعو" Vلعقلية �لسليمة كانت ملعا�
�للَذين "صال YZ قلب جيش �لعد" 
جهنم.   YZ جهل  
با  
"صال "
 Jيقّدمو �لذين كانو�  "لكن هؤال¬ 
عند  �فاعا  بأ�"�حهم  �لتضحيا^ 
�ينهم كانو� يدخلوJ ميد�J �ملعركة 
 Jال فإZ" ،"للر� على هجما^ �لعد
�ملعانا�  "حتمُّل  "�ملثابر�  �لص�  فتر� 
هنا�  ليس  "لكن   .�Cقص تكن   ®
ح´   Oليو� ��ئر�  �ينية   µ"حر

يشن هؤال¬ �لقوO هجما^ للدفا¥ 

�م  Vلك  على   �¦"  ،Oإلسال� عن 

هل  من  �ملسلمني  على  يشنُّو�ا 
�لد"لة   Jقانو  Jيد"سو" بال�هم! 
حتت 
قد�مهم. JVZ، فإJ تضحياִדم 

�ملزعومة ليست مقبولة عند �هللا. 
لقد صد� مف� �لسعو�ية حني قا� 
نغّير   Jأل ماسة  حاجة  هنا�   Jبأ
 Jبأ 
يضا  قا�  ليته  "لكن  حالتنا. 
علينا 
J نبحث عن مبعو« من �هللا 
ُبغية Zحد�« �لتغّير � حالتنا. "ليته 

علن 
يضا بالنظر YZ �يا^ ¢ا"ية 
 Jللعيا ظاهر�  �آليا^   J
 
�ضية "
"لكن عندنا بعض �لتحفظا^ على 
�حلجيج   - ندعو  فتعاَلو�  �ملّدعي، 
�ألسالمية  "�ألمة  خا�  بوجه 
يا  
ال حتِرمنا   - Oبأسرها بوجه عا
�بنا من قبو� �حلق �VZ كاJ �ملّدعي 
�لرسالة  نقبل   J
 فاهِدنا  صا�قا، 

سيدنا  بو�سطة  Zلينا  "ّجْهَتها  �ل� 
 �Vفإ �ضا�.  "ننا�   � �هللا  �سو� 
�لطويَّة  "حسن  �لنيَّة   �بصد َ�ُعو� 
فلسو� يرشدهم �هللا تعاY حتما، 
�حلقيقية  �ألساليب   Jكو�سيد"
 Cمعاي على   Jسيطلعو" للجها�، 
 Jيضا، "سيعرفو
�لتضحية �حلقيقية 
 ،�  èللن �أل(د�   Jلشأ� 
يضا 
ألنه من �ملقد� عند �هللا 
J ُيحد« 
�لشأJُ �أل(د� للنè � �نقالبا � 
كله  بالعا®   øسيأ" �لعصر،  هذ� 
على عتباته �، "Öمع �لدنيا كلها 
"�لص�  "�حلب  بالرفق  ��يته  حتت 
 Oمل�� �هللا  قد�  فهذ�  "�لدعا¬. 
�لعصر  هذ�   OماZ  Oخد� ينجز   J

 JZ �ملهمة.  �ملحمد� هذ³  "�ملسيح 
 Cمعاي على  ُيطلعنا  �جلماعة  تا�يخ 
فال  "�لتضحية.  "�لدعا¬  �لص� 
 Cبتفج �لتضحية   Cمعاي �ملر¬  ينا� 

ح�  اليوم  دائرة  دينية  حروب  هناك  ليس  ولكن 
وزد  اإلسالم،  للدفاع عن  القوم هجمات  يشن هؤالء 
أهل  من  املسلمني  على  يشنُّونها  أنهم  ذلك  على 
إذن،  أقدامهم.  الدولة حتت  قانون  ويدوسون  بالدهم! 
اهللا.  عند  مقبولة  ليست  املزعومة  تضحياتهم  فإن 
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نفسه � �لعمليا^ �النتحا�ية، "ال 
�النتحا�يِة   ِ̂ �لعمليا باعتباِ�  ينا%ا 
ٍ̂ فد�ئيًة خد�ًعا للناZ" ،Ãمنا  عمليا
من  
على   Äمستو  YZ �ملر¬  يصل 
بالص� "�لرضا برضا �هللا  �لتضحية 
تعاY "�لطاعة، كما ُتنا� باالنصيا¥ 
للرسالة �ل� يقّدمها �ملبعو« من �هللا 
 � èلن� تعاY ألتباعه. فلما نصح 

مته بعدO �خلوô � �حلرµ بقوله: 
 Jفمن مقتضى �إلميا "µيضع �حلر"
 Oبطاعته طاعة كاملة. فاليو Oنقو J

�لذين   Jأل(ديو� Zال  يوجد  ال 
بأ�"�حهم  �لتضحيا^   Jيقّدمو
منذ  "ِعّزهم  
"قاִדم " 
مو�%م "
�جلماعة  تا�يخ   JZ" عاما.   ١٢٠
ينسى  لن  �أل(دية  �إلسالمية 
حيا�   � قّدمها  �ل�  �لتضحية  
بد� 
�لشهيُد   � �ملوعو�  �ملسيح 
 Oصاحبز��� عبد �للطيف �لذ� قد
 Jإلميا�" "�ملثابر�  بالص�  �"َحه 
�ل�  �حلجا��  ظل   � V�"ته  �لبالغ 

نه  مع   ،Jلظاملو� عليه  
مطرها 
�ألطما¥  
نو�¥  عليه  ُعرضت  قد 
 � 
يضا  "�لتدبر  للتفكر  "فرصة 
�ملوعو�  �ملسيح  فقا�  �ملوضو¥. 
 Cألم�  JZ �لتضحية  هذ³  عن   �
 Äبد
�لشهيد �ملولو� عبد �للطيف 

منوVجا لليقني �لكامل. ال شك 
نه 
ما ِمن 
مٍر يفو� �لتضحية بالنفس، 
"JZ تقدميها ֲדذ³ �الستقامة يوحي 
 ç .¬; نا¦ال من �لسما��كأنه قد "
يقو� ما معناZ :³نه قّدO باستشها�³ 
كانت   VZ جلماع�  
على  منوVجا 
äاجة YZ منوV· عظيم. فالتضحية 
 J
�ل� "صفها ZماO �لعصر ال ميكن 
 Cبد�. غ
متَحى من تا�يخ �جلماعة 

J �لذين �نضمو� c YZاعة �ملسيح 
 J
 Jملوعو� � فيما بعد ا"لو�
�لتضيحة  هذ³  معيا�  على  افظو� 
"ال  "نفوسهم  
�"�حهم  بتقدميهم 
�لعاO �حلا¼  يز�لوJ يقدمو�ا. ففي 
شخصا   ٩٨  Oقّد  O٢٠١٠  �ْ

  � �ملوعو�  �ملسيح  
تبا¥  من 
 ��لتضحية بأ�"�حهم مؤمنني بصد
 .��ألعما من   � �ملهد�   Oإلما�

علنو�  �لتضحية  هذ³  "بتقدميهم 
نَفَخها   Àٍ"بر ترتو�  
�ا  للعا® 
 Àلريا 
ّنى " 
صحابه.   � �  ُّèلن�
�ل�  �لتضحيا^  ִדّز   J
 �ملعا�ضة 
هذ�   YZ عميقة  جذ"�ها  كانت 
�حلد بل تصل عميقا YZ تضحيا^ 
عليهما  "Z¢اعيل  Zبر�هيم  سيدنا 
غرسها  �ل�  �لغرسة   JZ �لسالO؟ 
 Oليو� �ملسيح �ملحمد� قد صا�^ 

�"حة عظيمة بفضل �هللا تعاY، "قد 
تفرَّعت 
غصا�ا YZ ١٩٨ بلد� � 
فكيف  قا��ته،  كل   YZ" �لعا® 
ميكن 
J ִדزَّ �لرياÀُ �ملعا�ضُة هذ³ 
تا�يخ   � شاهْدنا  لقد  �لد"حة؟ 
 J
 �أل(دية  �إلسالمية  �جلماعة 
تثمر  بل  Òا�ها   øتؤ تضحية  كل 
عد�  
ك�   JZ سابقتها.  من  
كثر 
قبل  �جلماعة  تا�يخ   � للشها��^ 
 O١٩٧٤  Oعا  �  Jكا �لسنة  هذ³ 
 ٣٠  YZ عد�ها  "صل  حني 
شها�� تقريبا. ç توّسعت �جلماعة 
 Oعا بعد  �أل(دية  �إلسالمية 
O١٩٧٤ "�نتشر^ مبا ® يسبق له 
نظC من قبل. لقد حتسنت �لظر"� 
�ملالية ألفر�� �جلماعة �لذين تعرضو� 
مقدِّمي   J
 لد�جة  مالية،  خلسائر 
 �Cكث �ستغربو�  
يضا  �لتضحيا^ 
على كيفية Zظها� �هللا تعاY �يا^ 
قانونا  �حلكومة  سّنت   ç قد�ته. 
غا�ا � عاO O١٩٨٤، فجعل هذ� 
�لباكستا;   Jل�ملا� قر�َ�   Jُلقانو�
 ��خلناَ ضيَّق  "قد  قسو�،  
كثَر 
و�  "ُ¦جُّ هنا�،  �أل(ديني  على 
�خلليفة  �ضطر  "قد   .Jلسجو�  �
هذ�  بسبب   Jباكستا من  للهجر� 
ح´  ��جة   YZ �لغاشم   Jلقانو�
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على  قا��ين   Cغ  Jأل(ديو� صا� 
بل  بعض  على  بعضهم  يسلِّم   J

و�  يسمُّ  J
  Jيستطيعو كانو�  ما 
ففتح  Zسالمية.  بأ¢ا¬  
"ال�هم 
عها  لتقدO �جلماعة "توسُّ  Yهللا تعا�
طرقا ® تكن � �حلسباJ من قبل. 
"�حلق 
J �جلماعة صا�^ معر"فة 
 Jلعا® بسبب هذ� �لقانو� � � جدًّ
 Jلقانو� هذ�  يز��  "ال  �لغاشم. 
�جلماعة  ألفر��  صعوبا^  يشكل 
ثائر�  ثا�^  فكلما  باكستاJ؛   �
�ملسؤ"لني � �حلكومة صبُّو� �ملظا® 
 Jعلى �أل(ديني نتيجة هذ� �لقانو

�جلائر. 
 Jأل(ديو� µية حا�، لقد ضر
على 
 Jيضربو  Jيز�لو "ال   Jباكستا  �

مثلة عليا للتضحية باستمر�� بسبب 
 Äخر
 ناحية  "من   .Jلقانو� هذ� 
سنح هذ� �لقانوJ لكل من يريد من 
�ملشايخ   "
 �حلكوميني  �ملسؤ"لني 
للجماعة  ¸لقو�   J
 �ملعا�ضني 
مشاكل م´ شاJZ" .�"ì �لتضحية 
 � �جلماعة  قدمتها  �ل�   À�"�باأل
هذ³ �ألثنا¬ ليست بالعا�ية مطلقا. 

J �هللا تعاY ُيكرO عبا�³ "ُينعم  Cغ
غريبة  
ساليب "  �بطر عليهم 
�لعد"  يقو�  حد"ً��.  تعر�  ال 

�جلماعة  عن   �" ��تدُّ  Jِ
 لأل(ديني 
�إلسالمية �أل(دية "تر�َجعو� عنها 
 O "Zال سنفعل بكم كذ� "كذ�، فقدَّ
بأ�"�حهم  تضحيا^  �جلماعة  
بنا¬ 
"نالو�  �ملظا®  هذ³  بسبب  
يضا 
يضعف   ® "لكن  �لشها��.  مرتبة 

قا�ֲדم  من  
حد  "ال  منهم  
حد 
 ®" �ألعد�¬،  ملطلب  ¸ضعو�   ®"
يتسولوهم   ®" �حلياَ�،  يتسوَّلوهم 

بد"�  بل  �ملالية.  �خلسائر  ليجتنبو� 
�ل� جتد�  "�الستقامة  �لص�   ·Vمنا

بأJ ُتكَتب بأحر� �لذهب. 
 �Cألخ� �لفتر�   � �سُتشهد  "لقد 
 “Jمر��”  � 
(د  Aمو�  �لشيخ 
 ،À"مو� �رA ��صيب �بنه عا
"
"Vكر^ � خطبة �جلمعة 
يضا 
نه 
�لعامة  �ألمو�  ناظر  معه  تكلم  ملا 
Zن°   :µلشا� هذ�  له  قا�  هاتفيا 
 ،À"باجلر Zصاب�  �غم  متشجع 
Zمياننا.  �ألمو�  هذ³  تزعز¥  "لن 
يف قوما   ̧J

ّنى للتهديد باملو^ "
�ملضحني   µلشبا� هؤال¬  مثل  فيه 
�ملو^  مو�جهة   Jشو¸ ال  �لذين 
 Jإلميا� هذ�  فيهم  تولد  "لقد  قط. 

(د   Oغال مر¦�   Jبأ يقينهم  من 
�ملوعو�  �ملسيح  هو   � �لقا�يا; 
 Jآل� صا�  فقد  �ملهد�،   Oإلما�"


فضاله منوًطا " Yضى �هللا تعا�نيل 
با�تباطنا مع هذ� �ملهد� "�ملسيح. 
يقو�   øآل�  Yتعا �هللا  قو�   JZ
﴿َنْحُن   :Jلسلو�� "يلهمها  قلوֲדم 
َ"ِفي  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي  
ْ"لَِياìُُكْم َ
 Jآلِخَرِ�﴾ (فصلت ٣٢)، فمن كا�
�هللا تعاY "ليا له � �لدنيا "�آلخر� 
فال يبا¼ بالدنيا "ما فيها، "ال ميكن 
ألحد 
J مينعه من تقدمي �لتضحيا^ 
 :µلشا� هذ�  قا�  �لسبيل.  هذ�   �
JZ �صاصة 
" �صاصتني ال شي¬ 
 � بالرصا�  ُ�ششت  فلو  ُيذكر، 
مثل  
بًد�.  باليت  ما  �لسبيل  هذ³ 
Zال  تتولد   J
 ميكن  ال  �لعزمية  هذ³ 
� للتضحية بكل  فيمن يكوJ مستعدًّ
�هللا  
جل �ضى  من  غا� "�خيص 
مع  �لوفا¬  عهد  عقدنا  فلما   .Yتعا
ZماO �لزماJ فإمنا عقدنا³ لنيل �ضى 
�هللا  مع  عالقًة  "لنرتقي   ،Yتعا �هللا 
 ¥"�¦ Jكني بأ�عقدنا³ مد" ،Yتعا
�حلب "�لوفا¬ "�إلخال� ال ýَْضّر 

J ُتسقى بالدما¬،  J"ال تثمر بد"
 J
 بد  ال  بأنه  موقنني  "عقدنا³ 
يتحقق "عد �لغلبة �ل� 
عطاها �هللا 
تعاY للمسيح �ملوعو� �، "Vلك 
 Cكث حتقق  
عيننا   Oبأ 
ينا � ألننا 
يكن   ® �إل%ية.  �لوعو�  هذ³  من 
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�ملسيح  مع   Yتعا �هللا  "عو�  حتقق 
عصر  على  مقصو��   � �ملوعو� 
 J
من �لعصو�، كما ® يكن مقدً�� 
 ،Äألخر� J"� تتحقق بعض �لوعو�
�ملسيح  ֲדا  تنبأ  �ل�  �لنبو¬�^  بل 
بد  ال   Yتعا �هللا  من  بعلم  �ملوعو� 
�مليعا�،  ال ¸لف  "�هللا  تتحقق،   J

ا  "لكن – ح´ ننا� Ðن 
يضا حظًّ
�ل�   �بالطر للعمل  بد  ال  منها- 

�شدنا �هللا تعاZ Yليها، "ال بد من 
�لطاعة  مر�تب  
على   YZ �لوصو� 
للوصو�  سعينا  "كلما  "�لتضحية. 
YZ هذ³ �ملر�تب حالفتنا نصر� �هللا 
�ملوضو¥   � تعمقنا  لو  "تأييد³. 
أل��كنا 
J "عد Zحيا¬ �إلسالO مر� 
ثانية كاJ مع �لرسو� �، مما يع° 

J "عد �¦�ها� �إلسالO عن طريق 
﴿"�خرين   :� مذكو�  �أل(دية 
منهم ملا يلحقو� ֲדم﴾. "�VZ تعمقنا 
قد  
ننا  
ينا � 
كثر  �ملوضو¥   �
 Yحتقق "عو� �هللا تعا Jعطينا ضما

ْقَت  كلها � قوله تعاY: ﴿قد صدَّ
�لوحيد   µأل� يكن   ® �لرìيا﴾. 
هو من حقق هذ³ �لرìيا بل حققه 
﴿ستجد;  قا�:  �لذ�  
يضا  �بنه 
 Jفإ �لصابرين﴾،  من  �هللا  شا¬   JZ
�لوعد بالص� قد سلط �لضو¬ على 

مر�تب   YZ للوصو�  �لقوية  عزميته 
سامية � Íا� �لتضحية. لو ُقطعت 
بل  ُيذكر،  صً��  
ظهر  ملا  �قبته 
جو�هر  منه  تظهر   J
 مقدً��   Jكا
�لص� عند ýطيه ��جا^ عالية � 
Íا� �لتضحية 
� عند تقدميه نفسه 
حقق  "لقد  �هللا.  سبيل   � تضحيًة 
Z¢اعيل هذ³ �ملستويا^ "بلغ هذ³ 
�لد�جا^ من خال� عيشه �لكامل 
بد¬� من طفولته "ح´ �خر حياته 
 .¥�¦ �V Cل� عاشها � "�� غ�
�ستعد��êا   Yتعا �هللا   Ä
� ملا   ç
�ملحسنني   � 
�خلهما  للتضحية 
جنز�  كذلك  ﴿Zنا   :Yتعا لقوله 
مقّد��   Jكا "لكن  �ملحسنني﴾. 
�لذبح  بعصر   Jملحسنو�  Jيقتر  J

�هللا  خلق  حني  ثانية  مر�  �لعظيم 

لوفا من �ملحسنني "�لصاحلني  Yتعا
�لذين   � ملحمد  �لقدسية  بالقو� 
 ç "�لوفا¬.  �لص�   Cمعاي حققو� 

حلق �هللا تعاY عصر �آلخرين هذ� 

بعصر �أل"لني "بالتا¼ بد
^ تتحقق 
 .Äخر
 مر�  "�لوفا¬  �لص�   Cمعاي
مثال  Zبر�هيم   Yتعا �هللا   µلقد ضر
� �لوفا¬ � قوله تعاZ"﴿ :Yبر�هيم 
قد  Zبر�هيم   JZ  �
  ﴾�" �لذ� 
يقو�  �لكامل.  بالوفا¬  عهد³   �"

بصد�   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
هذ³ �آلية 
نه قد نو�� ֲדذ� �لند�¬ 
 Jملا �ستعد للتضحية بابنه. فلما �قتر
"فا¬ �ألµ مع ص� �البن شرَّ¥ �هللا 
تعاY عبا�� �حلج للمسلمني تذكاً�� 
%ما، كما بعث من نسلهما Vلك 
 Äمستو حقق  �لذ�  �لعظيم   èلن�

مر³ " ،Yعظيًما � �لفنا¬ � �هللا تعا
�هللا تعاY � �لقر�J �لكرمي 
J يقو�: 
َ"َمْحَياَ�  َ"ُنُسِكي  َصَالِتي   َّJZِ﴿
 Oْلَعاَلِمنيَ﴾ (�ألنعا� ِّµ�َ ََِّمَماِتي ِهللا"َ

مرنا 
J نتأسى بأسو�  ç .(١٦٣
�لوحيد�  �ألسو�  أل�ا   � �لرسو� 
بل  �لعبا��   Cمعاي لكم  حتد�  �ل� 
"كل  ُخُلق  كل   Cمعاي لكم  تعّين 

فلما اق�ن وفاء األب مع صO االبن شرَّع اهللا تعاt عبادة 
احلج للمسلمني تذكاًرا �ما، كما بعث من نسلهما ذلك الن� 
 ،tالعظيم الذي حقق مستوى عظيًما ! الفناء ! اهللا تعا
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عمل حسن. فإJ مستويا^ �لوفا¬ 
بلغها  �ل�  "�لتضحية  "�لص� 
 Oلسال� عليهما  "Z¢اعيل  Zبر�هيم 
قد �كتملت "�ختتمت على سيدنا 
لنا   Oقد فلقد   .� �ملصطفى  Aمد 
من  �ألسو�  هذ³  
مثلة   Yتعا �هللا 
 ç �لعليا،  ��جاִדا  "ح´  �لبد�ية 

مَرنا باالقتد�¬ باألسو� �لعليا منها، 
هذ³  التبا¥  نتيجة   - ُخلق  "لقد 
�ألسو� �لعليا - 
لو� من Z¢اعيل 
قدمو�  �لذين   �  èلن� صحابة   �
�لذ"�  
جل  من  للذبح  
عناقهم 
عما  "�لدفا¥   Oإلسال� بيضة  عن 
 ·Vمنا "قدمو�   ،� Aمد  به  جا¬ 
"بالتا¼  "�لوفا¬،  �لص�   � سامية 
شرفهم �هللا تعاY بلقب: �ضي �هللا 
�ملسيح  
تبا¥  "�جب  فمن  عنهم. 
يصبحو�   J
  Oليو� 
يضا  �ملحمد� 
"�لوفا¬.  �لص�   � حسًنا  منوVًجا 
قر�بة  قدمها  �ل�  �لتضحية   JZ"
�ملسيح  
تبا¥  من  �لشهد�¬  من  مئة 
 ¥"�¦ بدمائهم   �""Cل �ملحمد� 
تشكل  "�إلخال�  "�لوفا¬  �لعشق 
برهانا على عزمنا �لصميم بأننا لن 
نتأخر 
بًد� � هذ� �مليد�J. فلقد نا� 
"ْعد  ِ"ْفق   Yتعا �هللا  �ضى  هؤال¬ 

.Yهللا تعا�

يبد�   �Cكث �سائل  تلقيت  "لقد 
لتقدمي  �ستعد��هم  
صحاֲדا  فيها 
�لتضحيا^ "يقولوJ بأ�م من �لذين 
ينتظر﴾،  من  ﴿"منهم  عنهم:  قيل 
فينتظر"J فرصًة ليحققو� ما عاهد"� 
عليه. فإنه َلعيد إلحيا¬ VكرÄ هؤال¬ 
�لعهد  لتجديد  "عيٌد  �ملضحني، 
﴿"منهم   :Yتعا قوله   � �ملذكو� 
طريقة  بأ�  
علم  �هللا  ينتظر﴾.  من 
تضحيتهم،  منهم  يأخذ   J
 يريد 
Zال 
ننا �VZ بقينا على صلة متينة مع 
�هللا تعاY بكل ص� "صال� "سعينا 
 � تدبرنا  خال�  من  Zمياننا  لتقوية 
بد  فال  �ملخلصني  هؤال¬  تضحيا^ 
 Yتعا �هللا  فضل  
يضا  Ðن  ننا�   J

"ِنَعمه. "لقد 
كد لنا �هللا تعاY بأنه 
"قد   .�"
 جز�¬  �ملحسنني  Öز� 
�ملضحني  تعاY على هؤال¬  �هللا  َمنَّ 
�عو�  فأ"صل  تضحياִדم  قِبل   VZ

فريقيا  فلو�^  من  بد¬�  �أل(دية 

مريكا، " 
"�"با   YZ "صحا��ها 

 .Jعد� �لبيعا^ � كل مكا ���¦�"
 ÄحدZ من ¼Z فَع�تقريًر� ُ 
كنت 
قر
 � فيها  بايع  �ل�  �ألفريقية  �لد"� 
"لكن  
لف شخص،  �ملاضية  �لسنة 
بعد 
حد�« الهو� بايع فيها �سة 
�ال� شخص خال� �ألشهر �لقليلة 
�ملنصرمة. كذلك كتب 
حد �ملبلغني 
�ألماكن  
حد   ^�¦ تقرير³:   �
�جلفا�  "كا�  �لقحط  
صاֲדا  �ل� 
"�ملحاصيل،  �لز�"¥  على  يقضى 
 Ãلنا�  Jكا عندما  هنا   YZ "صلت 
�الستسقا¬.  صال�  أل��¬   Jرجو¸
صال�  طريقة  عن  Zمامهم  فسألت 
بالطريقة  
خ�ته   ç �الستسقا¬، 
صّل   :¼ فقا�  أل��ئها،  �لصحيحة 
بنا Zماًما، ففعلت. "كاJ قد مضت 
الهو�  
حد�«  على   Oيا
 بضعة 
 ٨٦  "
  ٨٥ ضّحى  حيث  �نذ�� 
حالة  عليَّ   ^
فطر äياته،  
(ديا 
 Yيرينا �هللا تعا J
غريبة �عو^ فيها 
�ليوO �يًة على قبوله تلك �لتضحيا^ 

فإن مسـتويات الوفاء والصـO والتضحية ال� بلغها 
إبراهيـم وإسـماعيل عليهمـا السـالم قـد اكتملت 
.� املصطفـى  سـيدنا ?مـد  علـى  واختتمـت 
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فأ��نا  بفضله،  cاعة  ههنا  فيعطينا 
äيث  �لر�ئع  �ملشهد  هذ�   Yتعا �هللا 
تلبد^ �لسما¬ بالغيوO بعد 
J كانت 
�ألمطا�  فهطلت  ساطعة  �لشمس 

نه بفضل  �ملنطقة كلها  "�شتهر � 
 YZ عا¬ �أل(ديني عا�^ �خلضر��
¦�"عنا، "بالتا¼ بايع هنا� 
¦يد من 
 Yلف شخص. هكذ� يرينا �هللا تعا

"َتِصل°  �لر�ئعة.  �ملشاهد  هذ³  مثل 

يضا  �لعربية  �لد"�  من  �سائل 
�نتباًها  �نتبهو� YZ �أل(دية  
�م قد 
 Jمسلما Jملحوًظا، كما بايع ¦عيما
با�¦�J � غانا "كانا � �لسابق من 
 µفهبو للجماعة.  �ملعا�ضني  
شد 
 � Cحد�« �لتغيZ" Àمثل هذ³ �لريا
 J
�لقلوµ يد� بشكل "�ضح على 
 ç ^قد قبل هذ³ �لتضحيا Yهللا تعا�
بد
^ تظهر 
ما��^ �لقبو� بصو�� 

ظاهرية 
يضا.
 ليست �أل(دية �يًنا Aليًّا، بل هي 
�إلسالO �حلقيقي "صو�ته �لناصعة، 
�هللا  "قد "عد  عاملي  �ين   Oإلسال�"
َتُحو�   J
 ميكن  فهل  بغلبته.   Yتعا
�لد"�  بعض   "
  Jباكستا معا�ضُة 
�نتشا�   J"�  Äألخر� �إلسالمية 
خطأ  هو  بل  كال  �لدعو�؟  هذ³ 
�ملعا�ضني، بل هنا� صحو� ملحوظة 

�إلسالمية  �لبال�   � �أل(دية  Ðو 
تتعلق  ال  هنا  �لقضية   Jأل 
يضا، 
�لقا�يا;  
(د   Oغال مر¦�  بشخص 
� "Zمنا تتعلق بوعد �هللا تعاY مع 
حتو�   J
 ميكن  ال  �لذ�   �  èلن�
�لعا®   Äية قو� من قو
 �"J حتققه 
 Oليو�  ô�أل� على   ليست  كلها. 
cاعة  "هي  "�حد�  cاعة   Äسو
�ملسيح �ملحمد� �ل� صا�^ جز¬� 
�لربا;  "�لتقدير  �إل%ي  �لوعد  من 
 YZ Oسالة �إلسال�^ توصل �فصا
"كانت  �أل�ضني.  
طر��  
قصى 
هنا� بعض �لو�قعا^ ֲדذ� �خلصو� 
ال  لذلك  سبق  فيما  Zليها  
شر^ "


تطر� V YZكرها.
على 
ية حا�، �Zا �جلماعة �إلسالمية 
�لرسالة  هذ³  توصل  �ل�  �أل(دية 
 Cتن"  ،� Aمد  �سالة  هي  �ل� 
"تفتح  �أل(ديني  تضحيا^  ��"ֲדا 
هذ�   Jفإ Vلك.  لتحقيق  سبلها  %ا 
�لذ�  �لعظيم  للذبح  �لعميق  �لفهم 

عطانا Zيا³ سيدنا Aمد � نر�³ با�يا 

تبا¥ �ملسيح �ملحمد� �   � Oليو�
 Jسو�¬ كانو� من باكستا Jكل مكا
 O
 بنغال�يش  من  �%ند،  من   O

من   O
 
فريقيا  بال�  من  Zند"نيسيا، 
 J"جلميع يركز� �فلقد صا ،µلعر�

تضحياִדم  مستويا^  �فع  على 
 Oإلسال� لو�¬  
عينهم   Oبأ ير"�  ح´ 
ما  
سر¥   � كله  �لعا®   � مرفرًفا 
لنا  �لعيد مذّكًر�  فليكن هذ�  ميكن. 
لنا  "��فًعا  �"ًما،  
عز�ئنا  تضحيا^ 
��ية Aمد  نرفع  نرتاÀ ما®  
ال   YZ
 ô�أل� بقا¥  من  بقعة  كل   �  �
�ملتحابني  بأنفسنا cوًعا من   Äنر"
"�لصابرين "�ملخلصني "�لعابدين هللا 
Vلك سيطلع  "عند حد"«   .Yتعا
قبو�  على   ٌّ��� حقيقي  عيد  لنا 

تضحياتنا، "فقنا �هللا تعاY لذلك.
قا� حضرته بعد �خلطبة �لثانية:


َسر ُ تذكر"�   ،Jآل� ندعو  سو� 
"�ملبلغني،  �عو�تكم،   � �لشهد�¬ 
"كلَّ من يضحي من 
جل �جلماعة 
بطريق 
" بآخر. جعل �هللا تعاY هذ� 
�لعيد مبا�ًكا لنا من cيع �لنو�حي، 

��نا " �ملتو�ضعة  مساعينا  "تقبل 

مشاهد �لفتح "�لنصر قريًبا.
�سالة  لكم  
"جه  �ملناسبة  "ֲדذ³ 
�لت�يك "
قو� لكم – 
نتم �جلالسني 

مامي - "لأل(ديني � �لعا® كله: 
 Yعو �هللا تعا�
" ،C� نتم
" Oكل عا

Ö Jعل هذ� �لعيد مبا�ًكا للجميع 
من cيع �لنو�حي. تعالو� نشتر� � 

�لدعا¬.
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منهجها:  �لسلفية  تعلن 
بفهم  "�لسنَّة   Jلقر��”
سلف �ألمة“. "� هذ� 
"تناقضا^   �Cكث Zشكاال^  �لشعا� 
مع  �لتناقض   YZ Zضافة  ��خلية، 

.Äعا¬�ִדم �ألخر��
�ليل  ال  بدعة  بد�ية  �لشعا�  فهذ� 
 Jبو�م ا�
 Jعليها؛ "هم من يقولو
�لبد¥ "يتمسكوJ بالدليل! فأين �ليله 


" � �لسنة؟ Jلقر�� �
 Jللقر�  J
 يع°  �لشعا�  هذ�   JZ  ç
�ختا�"�  "هم   ،�Cكث 
فهاما  "للسنَّة 
يع°  �ألمة حتديد�؛ "هذ�  فهم سلف 

ال فائدَ� من �لقر�J "�لسنة "حدêا، 
"�لذ� يقر
 �لقر�J "ا"� تتبع �لسنة 

"سيفهم  Aالة،  ال  �خلطأ   � سيقع 

فهاما تو��³ �%ال�، ما ��O ® يهتِد 

YZ فهم سلف �ألمة!
ç هذ� يع° عمليا 
J فهم سلف �ألمة 
 Oٌمقد �
قاôٍ على �لقر�J "�لسنة؛ 
هم  قو%م  سيصبح  "هكذ�  عليهما. 
�لسنََّة   Jبأ 
هل �حلديث  "غCهم من 
�لقطعي  �لعظيم   Jلقر�� على  قاضيٌة 
 J
 Öب  حيث  ناقصا؛  قوال  �ليقي° 
 ôٍقا �لسلف  "فهُم  بالقو�:  ير�فو³ 

على كليهما!
JZ ç هذ� يع° 
J �لسلَف �ستطاعو� 
 ٍ̂ ٍ̂ "�ضحا �لتعبC عن مر��هم بكلما
ال لْبس فيها، "
�"� مهمتهم � نقل 

فهامهم  "تفهيِم َمْن ال يفهُم بطريقٍة 

عجز عنها �هللا تعاY � قر�نه "�سوُلُه 
� � سنته "بيانه - "�لعياV باهللا - 
 Àِلوضو�" �لقوِ�  من  تعبCهم   Jكا"
 Cملتأخرين كامال غ� YZ يث "صلä
منقو�! فلما�V ® ُيفهِم �ُهللا مر�³�َ � 
� مبهمته   èلن� يقم   ® �Vقر�نه، "ملا
"�لتفهيم  "حديثه  سنته  �لتبيني �   �
ُينقل   Jأل يصلُح  ٍمبٍني  "�ضح   Oبكال

للمتأخرين؟!

ين جند فهم سلف �ألمة �لقّيم هذ�  ç
�لذ� هو � تلك �ملنـزلة؟ 
ال ينبغي 

J يكوJ قطعيا يقينيا ال خال� فيه 
ّ(ا�   Jلقر�� معضال^  لنا  ّل  كي 
من  ناسخه  ُيعر�  ال  �لذ�  �أل"جه 
منسوخه عندهم، "مشكال^ �لسنة، 

�ملهند� متيم 'بو �قة

%]¡;flŸ;ÀËŞ’;‡]Ëd
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 JZ ل� هي �حلديث � ظنهم، �لذ��
صح منه شي¬ فإنه مبهٌم، äيث تا· 

YZ فهم سلف �ألمة لكي ُيفهم!
�لذ�   ،Oملزعو� �لفهم  هذ�   J
 �لو�قع 
ُجعل َحكما على �لقر�J "�لسنة، ما 
هو Zالَّ "هم هالمي كبC من �لصعب 
 �  Cلتفك� "Íر�  منه.  شي¬   ����Z
�لبد¬ � �حلة �لبحث عن هذ� �لوهم 
 Jلقر�� Vاý� � Y"خلطو� �أل� Jستكو
.� è"�البتعا� عن سنة �لن ��مهجو

"قد Vكرنا بد�ية 
J هذ� �لشعا� بدعة 
�لسنَّة،  "ال   Jلقر�� عليها  ينصَّ   ®
"هذ� ال يثبت �لو �لقر�J "�لسنة من 
�ليل عليه فحسب، بل ألنه يستحيل 
 � Oإلسال� �هذ� شعا Jيكو J
منطقيا 
¦من �لنè �. فهذ� �لشعا� ال يصلح 
� ¦من �لنè � "ال � ¦من �لصحابة 
�ضو�J �هللا عليهم،  ألJ مصد� �لدين 
"�لسنة   Jلقر��  Jكا �لوقت  Vلك   �
سلٌف  للصحابة  يكن   ®" "حدêا، 

يتكئوJ على 
فهامهم!
على   �  èلن�  "
  Jلقر�� نّص  لو   ç
 Jلقر��  J
 يع°  فهذ�  هذ�  من  شي¬ 
"يصبح  بالنقص  نفسه  على  كم 
ِ�يَنُكْم  َلُكْم  
ْكَمْلُت َ  Oَْلَيْو�﴿ Zعالنه: 
َ"َ�ِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  
َْتَمْمُت "َ
َلُكُم �ْإلِْسَالOَ ِ�يًنا﴾ (�ملائد� ٤) Zعالنا 
 èلن� على  حينها  ينبغي  كما  فا�غا، 

معلنا  �لو��¥  يقف � حجة  
ال   �

نه قد بلغ �لرسالة "
�Ä �ألمانة، "Zمنا 

J يقو�:  � èلن� كاJ "�جبا على 
�لسنة،  �لقر�J "�كتملت  لقد �كتمل 
بعد، "ينبغي  �لدين ® يكتمل  "لكن 
بأفهامكم،  �لدين  تكملو�   J
 عليكم 
فلن يكوJ �لدين كامال ح´ تقدمو� 
على  حكما   Jتكو لكي  
فهامكم 
فهمكم  ينتقل  "كي  "�لسنة،   Jلقر��

للخلف من بعدكم!
 J"ليت �لسلف عند �لسلفيني يقتصر"

J �لسلف  J"على �لصحابة! فهم ير
�لصا÷ ليس �لصحابة فقط، بل �لعلما¬ 
من 
جيا� 	تلفة، مما يع° 
J عملية 
سلف  فهم  بصياغة  �لدين  تكميل 
�ألمة هي عملية �ستمر^ ألكثر من 

١٣٠٠ عاما.
"�لسؤ�� �لذ� يطرÀ نفسه هنا: 
ين 
 YZ هي �لنقطة �ل� "صل فيها �لدين
 �Zطال �ملمكن  من  
صبح " �لكما�، 
يبد"   µجلو��" �ملبتد¥؟  �لشعا�  هذ� 
فيه  خر·  �لذ�  �لوقت  Vلك  
نه 

J ال خC فيهم "ال �  �"
هؤال¬، "�
غCهم، "ال بد من �لرجو¥ YZ فهم 

سلف �ألمة 
" �لصمت!
"�حلقيقة 
�م ® يقفو� موقف �ملتأ�بني 

ماO سلف �ألمة "فهمهم، بل ناقضو� 
مسلكهم،   � بأنفسهم  �ألمر  هذ� 

�لنظر  
عا�"� " علماìهم  �جتهد  فقد 
 Jح´ � �لسنة عندهم؛ "�ل� يرفعو
سيفها �ملسلط على �قاµ �ملعا�ضني، 
كاأللبا;  علما¬  عندهم  فخر· 
تصحيح   � �لنظر  
عا�"�  ممن   ³Cغ"
"تضعيف �ألحا�يث. فلما�V ® يعتمد 
�لصا÷  �لسلف  عمل   ³Cغ" �أللبا; 

"يتوقفو�؟
 ،³Cصبح �أللبا; سلفا لغ
"هكذ� فقد 
 J

علنو� 
J �لدين ® يكتمل عمليا ""
هذ³ �لعملية مستمر� YZ ما شا¬ �هللا!

 "لعل مما ® ينتهبو� Zليه هو 
J هذ� 
�ملنهج �لذ� ال يصلح للصحابة Öعلهم 
متباعدين عن �لنè � "غC صاحلني 
يلزمهم   VZ صحبته،   � يكونو�   Jأل
�لصحابة  ¦من   � كانو�  لو  حينها 

J يطالبو� بسلف صا÷ يفهم عنهم 
شعا�هم   �"Cيغ  J
  "
 ُيفهمهم!   ç
"يقولو�: منهجنا هو �لقر�J "�لسنة! 

فإJ قالوها فقد 
حسنو�.
 Jيقولو" J"�مر� ¢عتهم يتند ^�V

حد علمائهم �ألفذ�V قا� مستفز�  JZ
للشيعة "مستد�جا Zياهم: JZ �لشيعة 
 Jيسرقو كانو�   �  èلن� ¦من   �
عليه:   ��" �لشيعي   Oفقا �ألحذية، 
 !�  èلن� ¦من   � شيعة  يكن   ®
�لذكي  �لشيخ  �كتفى  فقد  "هكذ� 
بأ�م  �عتر�  �لذ�  �لشيعي   µو��
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�ملنطق،  "بنفس  "هكذ�،   .Jُمبَتدعو
يكن   ® نقو�:  لشعا�هم  ""فقا 
بل  
يضا،   �  èلن� ¦من   � سلفية 
 Jلقر�� منهجهم  هنا� صحابة   Jكا

"�لسنة فقط!
"�جلميل 
J �لقر�J �لكرمي قد �� على 
"هي  بطال�ا،  "بيَّن  هذ³  بدعتهم 

�ا  Zال  �لدين   � بدعة  كانت   JZ"
كانت �"ما سّنَة �لكافرين �ملعاندين 

:Yهللا "لرساالته، حيث يقو� تعا
ِبِه  َفُهْم  َقْبِلِه  ِمْن  ِكَتاًبا  �َتْيَناُهْم   Oْ
َ﴿
َ"َجْدَنا  Zِنَّا  َقاُلو�  َبْل   *  Jَُمْسَتْمِسُكو
�َثاِ�ِهْم  َعَلى  َ"Zِنَّا  
مٍَّة ُ َعَلى  �َباَ¬َنا 
ِمْن  
ْ�َسْلَنا َ َما  َ"َكَذِلَك   *  Jَ"ُمْهَتُد
َقاَ�  Zِالَّ  َنِذيٍر  ِمْن  َقْرَيٍة  ِفي  َقْبِلَك 
ُمْتَرُفوَها Zِنَّا َ"َجْدَنا �َباَ¬َنا َعَلى ُ
مٍَّة َ"Zِنَّا 
(�لزخر�   ﴾Jَ"ُمْقَتُد �َثاِ�ِهْم  َعَلى 

(٢٢-٢٤
�لوحيد  �مل��   J
"هذ³ �آليا^ تبني 
 Jيكو  J
 هو  موقف  على  للثبا^ 
 Jكتابا من عند �هللا يرجعو Oٍبيد قو
Zليه "يتمسكوJ به، ال 
J يقولو� Zننا 

سالفنا! " �بائنا  بفهم   Jمتمسكو
�هللا  يطلبه  �لذ�  �ملنهج  هو  "هذ� 
�لكرمي   Jبالقر� �لتمسك  "هو   Yتعا
 Jلقر��  Jكا �لذ�   � "بالرسو� 
 Jلقر�� J
�لعملي. "هذ³ �آليا^ تبني 
�لكرمي بنفسه ينكر هذ� �ملنهج �ملبتد¥ 

.Oملزعو�
هذ�   J
  Äنر تبني،  كما  باختصا�، 
�ملنهج غC صا÷ للتطبيق 
صال؛ حيث 
 YZ م ينقضونه عمليا؛ "هو يؤ���Z
��Zنة �لقر�J "�لسنة "�حلكم بنقصهما، 
�لسلف  فهم  "هو  هالميا؛  
مر�  "Öعل 
مبوثوقيتهما،   J�يقا ال  "�لذ�  هذ�، 
مبتد¥  
مر  هو  "�لذ�  عليهما،  حكما 
 Jبو�ا 
�م  �عو�هم  مع  �لدين   �
هنا�  بل  عليه؛  �ليل  "ال  �لبد¥، 
�لكافرين   Äنه �عو
 يبني  �ليل ضد³ 
�ملعاندين على مّر �لعصو�. فال غر�بة 
 Ãشد �لنا

تبا¥ هذ� �ملنهج  Jيكو J


عد�"� لإلماO �ملهد� �.

هذ�   � ليس  �لعيب   J
 "�حلقيقة   
�ملنهج �ملتناقض فحسب، "Zمنا فيمن 
ليس  فهو  عليه،   Jيتكئو" يتبنونه 

هو�¬هم  يناسب  شعا�  Íر�   Äسو
لرفض   Oلالستخد� يصلح  "يظنونه 
"تكفCهم.  "Zقصائهم  �آلخرين 
 J
 يريد   Äًهو Zال  ليست  "�لقضية 
"�ألجد�  خلدمته.  �لدين  يطّو¥ 
"�لسنة   Jلقر��” شعا�:  يرفعو�   J

بفهمنا“، ألJ هذ� هو �لشعا� �لذ� 
 J
 ميكن  "�لذ�  فكرهم،  عن  يعبِّر 
"هذ�  �لتناقضا^؛  من  سليما   Jيكو

هو�¬هم هي �حلكم عندهم على  Jأل

�لقر�J "�لسنة.

وهكذا، وبنفس املنطق، ووفقا لشعارهم نقول: 9 يكن 
سلفية ! زمن الن� � أيضا، بل كان هناك صحابة 

منهجهم القرآن والسنة فقط!

املتناقض  املنهج  هذا   ! ليس  العيب  أن  واحلقيقة 
فحسب، وإمنا فيمن يتبنونه ويتكئون عليه، فهو ليس 
يصلح  ويظنونه  أهواءهم  يناسب  شعار  ¡رد  سوى 

لالستخدام لرفض اآلخرين وإقصائهم وتكفyهم. 
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 � 
�فعه "  ،Jللسا� على  "قف  ما  �لعلم  
"ضُع   *
.Jكا�أل�" À�جلو��

* من �ستبد بر
يه هلك، "من شا"� �لرجا� شا�كها 
� عقو%ا.

َ� َنفََّر، َ"َمْن َتَر�َخى َتألََّف. * َمْن َشدَّ

* �حلقيقية مثل �لنحلة حتمل � جوفها �لعسل "� 
Vنبها �إلبر�.

�ستخفا�  Vلك   Jفإ جتب  فال   �Cغ ُسئل   �VZ  *
بالسائل "�ملسئو�.

  Zعد��: cا� 
غز"�  

'بيا=  :معاF:   حضر� علي �بن �ù طالب �

:
من مآثـر �ألبـر�
"بني فن �لنحو "�إلشا�� �ِحلَكِمّية"  

�علم 
J حكم �إلعر�µ ��ئر على �حلركا^ �أل�بع، 
.Oهو: �لرفع، "�لنصب، "�جلر، "�جلز"

"ملا كاJ ُحكم �إلعر�µ ��ئرÅ على �حلركا^ �أل�بع، 
 Jبع، فكا�على هذ³ �أل Oلقو� كاJ مد�� حركا^ 
ُحكم   Jكا" �هللا،   YZ êمهم  �فع  �لعا�فني  ُحكم 
ُحكم   Jهللا، "كا� 
بد��م � طاعة  نصَب  �لعابدين 

�لز�هدين خفض نفوسهم تو�ضعß هللا..
                         (�إلماO  �لشافعي)


�ّالُ¬  Äسـتهد� ملـن   Äد �%ـُ علـى 

عـد�ُ¬ �لعلـم  ألهــل   Jجلاهلـو�"

حيـاُ¬ �لعلـم  
هـُل " موتـى   Ãلّنـا�

�Zـم �لعلـم  Zال ألهــل  �لفخـُر  مـا 
"َقـْدُ� ك
ـّل �مرñٍ مـا  كاJ ُيحسـُنه
بـه  ßحّيـ َتِعـْش  بعلـٍم  َفُفـز 

ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;
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 ôلد�¬ �لسكر� مـر�
 Äمد يسـتمر  مزمن 
�حليا�، "د« نتيـجة 
�لعو¦ �لكمي 
" �لكيفي لإلنسولني. 
غد�  تفر¦³   Jهرمو "�إلنسولني 
سكر  ال�تفا¥  �ستجابة   Ãلبنكريا�
بإ�خاله  خفضه  على  "يعمل   Oلد�
 ® "ما  �لطاقة،  إلنتا·  �خلاليا   YZ
 YZ (�لغلوكو¦)  �لسكر  يدخل 
 J
��خل �خلاليا، ال ميكن للجسم 
فالد�¬  �لطاقة.  إلنتا·  يستخدمه 
تتوقف  عندما  د«  �لسكر� 
غد� �لبنكرياÃ عن Zنتا· ما يكفي 
يعمل  ال  عندما   "
 �إلنسولني،  من 
 ßمؤ�ي بكفا¬�.  �ملنتج  �إلنسولني 
 
"يبد  Oلد�  � �لسكر  ال�تفا¥ 

يتجا"¦  عندما  �لبو�   � ظهو�³ 
مستو�³ � �لدO حًد� معيًنا.

تا
Wًيـا

قدO "ثيقة تا�¸ية ُعثر فيها على Vكر 
بر��   ���"
 هي  �لسكر�  للد�¬ 
�مليال�  قبل   ١٥٥٢  Oعا  YZ ترجع 
�ملصر�  �لطبيب  قبل  من  "Vلك 
كثر�  تذكر  "هي  �¥“؛  ”حسي 

.ôلتبو� كعر�
"� �لقرJ �أل"� قبل �مليال� ُ"صف 
 Jبا"V بأنه Ãتيو��لسكر� من قبل ��
 Jلبو�. "كا�  YZ �للحم "�ألطر�� 
عليه  
طلق  من   �"
 هو   Ãتيو���
�سم ”�يابيتس“ "هي كلمة التينية  
تع° (�ملا¬ �ملتدفق �  شال�) Zشا�ً� 

�ملرضى  عند  �لبو�  كمية  كثر�   YZ
”بيلة“،  بلفظ  �لعربية   YZ "تترجم 
 �

ما �جلز¬ �لثا; من �السم �حلا¼ 
”ميليتوÃ“ "هي كلمة التينية تع° 
من   ßالحق 
ضيفت  فقد  ”عسل“ 
 O١٦٧٤ Oيليس) عا"  Ãتوما) قبل 
 “Ãميليتو ”�يابيتس  �¢ه  ليصبح 
بو�   Jيكو  VZ �لسكرية.  �لبيلة   �

حلو  بالسكر�  �ملصابني  �ملرضى 

�ملذ�� لوجو� �لسكر فيه. 
كتب  �ملسلمني  
طبا¬  بني  "من 
حيث  �لسكر�   ôمر عن  �لر�¦� 
كثر�  من   ôملر�  ôعر�
 "صف 
"ضعف  �ملا¬   µشر "كثر�  �لتبو� 
 Äلقو� "ضعف  �جلسدية  �لبنية 
 Cلكب� �لطبيب  "صفه  كما  �لبدنية. 

�لدكتو
: "يهاs 7و�
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 Jلقانو�) كتابه   � سينا  �بن  �لشيخ 
� �لطب) �ملؤّلف � �لقرJ �حلا�� 

عشر �مليال��.
عشر  �لتاسع   Jلقر� بد�يا^  "مع 
كيميائي  �ختبا�  مر�  أل"�  ُطّو� 
�لبو�.   � �لسكر  "جو�  يكشف 
"� عاO ١٨٦٩ �كتشفت جزير�^ 
¢يت   Ãلبنكريا�  � �خلاليا  من 
 YZ نسبة  النغرهانس  �ز�   ßالحق
بإفر�¦   Oتقو "هي  مكتشفـها، 
هامة  "هرمونـا^  �إلنسـولني 

.Äخـر

 ،١٩٢١ Oكُتشف �إلنسولني � عا�
ُطوَِّ�^   ١٩٤٤  Oعا  �  ßالحق"
�ستخدمت  �ل�  �إلنسولني  حقن 
 �" �لسـكر�،  �لد�¬  عال·   �

�"يـة  طـو�^   ١٩٥٥  Oعـا
خفض  على  تساعد  فمـويـة 

.Oسـكر �لد

 tلسكر� Vنو�� �لد�'
"êا   :Jئيسا�  Jنوعا هنا� 
�أل"�  �لنمط  من  �لسكر�   ¬��
�لثا;،  �لنمط  من  �لسكر�   ¬��"
�حلملي.  �لسكر�   ßيض
 "هنا� 
"يشـكل �لنمـط �لثا; ٩٠٪ من 

�حلـاال^.

��V �لسكرt من �لنمط �أل:#
�لشباù، "هو يصيب   ßيض
 "يدعى 
عا�� �ألطفا� "صغا� �لبالغني، لكن 
كما  عمر.  بأ�  د«   J
 ميكنه 
على  �ملعتمد  �لسكر�   ßيض
 يدعى 
 ßتعويض يتطلب  ألنه  �إلنسولني، 

كامًال لإلنسولني.
خاليا   µتتخر �لنمط  هذ�   �
�لبنكرياÃ �ل� تنتج �إلنسولني "هي 
خاليا ”بيتا“ � جز� النغرهانس، 
مؤ�ية YZ عو¦ شديد � �إلنسولني، 
"يعتقد 
J هذ� د« نتيجة مهاcة 
�خلاليا،  هذ³   ³Cتدم" نفسه  �جلسم 
"يعر� هذ� �ألمر باال�تكاÃ �ملناعي 

.øلذ��
ليس سبُب Vلك "�ضحß، "لكن هنا� 
بتحريض  �ملتهمة  �لعو�مل  من  عد� 
هذ� �ال�تكاÃ منها: �إلصابة ببعض 
 "
 �جلر�ثيم،   "
 �لفC"سا^  
نو�¥ 
�لتعرô للسموO �لكيما"ية �ملوجو�� 
بعمر  �لرضيع   ôتعر" �ألغذية،   �
 J
 Zال  �لبقر.  حلليب   Åجد مبكر 
 ßسباب
 "ليست  نظريا^  تبقى  هذ³ 
�ألشكاـل،  من  بشكل  مؤكد� 
 Åكبيـر  Å�"� �لو��ثـة  تلعب  "ال 
�لنـمـط  من  �لسـكر�   ¬��  �

�أل"�.

��V �لسكرt من  �لنمط �لثـا�
 "
ُيدعى 
يضß ��¬ �لسكر� �لكهلي 
غC �ملعتمد على �إلنسولني. يصيب 
هذ� �لنمط �ألشخا� فو� �أل�بعني، 
قصة  لديهم  "من   ،Jلّسما� "خاصة 
عائلية لد�¬ �لسكر�، Zال 
J حد"ثه 
�ألعما�  بني   Oليو� باال¦�يا�  �خذ 
"�مبا  �ملر�هقني،  "خاصة  �ألصغر، 
يرجع Vلك YZ �¦�يا� �نتشا� �لبد�نة 

.Jعند �ألطفا� � بعض �لبلد�
Zنسولني  يعمل  ال  عندما  "د« 
 Äيعز" مناسب،  بشكل  �جلسم 
فال  لإلنسولني،  للمقا"مة  Vلك 
قبل  من  �ملنتج  �إلنسولني  يتمكن 
خاليا  مع  �لتفاعل  من   Ãلبنكريا�
"�لعضال^  �لشحمية  �ألنسجة 
�لطاقة،  إلنتا·  �لغلوكو¦  إل�خا� 
 ،Oتفا¥ سكر �لد�� YZ هذ� يؤ��"
بإنتا·   Ãلبنكريا�  Oيقو "للمعا"ضة 
"تستشعر  �إلنسولني،  من  �ملزيد 
�إلنسولني  من  �لتدفق  هذ�  �خلاليا 
يؤ��  مما  له،  مقا"مة  
كثر  فتصبح 
YZ ���� معيبة. "هذ� �إلنتا· �لز�ئد 
 � لإلنسولني  �ملنتجة  �خلاليا  يرهق 
على  قا���  تعو�  فال  �لبنكرياÃ؛ 
�إلنسولني،  من  يكفي  ما  Zنتا· 
بصو��  يعمل  ال   Àملتا� "�إلنسولني 
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بالبـد�نة  يتر�فق  ما  "غالبا  جيد�. 
"��تفـا¥ �لكولسـتر"�.

عو�مل �خلطو
� � �لنمط �لثا�
 ÅCكب  ��"� �لو��ثية  �لعو�مل  تلعب 
� �لسكر� من �لنمط �لثا; �ال� 
قصة  "جو�   JZ" �أل"�،  �لنمط 
خطو��  عامل  يشكل  عائـلية 

لإلصابة.
تزيد  �ل�  �خلطو��  عو�مل  "من 
بالسكر�  �لشخص  Zصابة  �حتما� 

من �لنمط �لثا;:
سنة)،   ٤٥ �(فو �لسن   �  Oلتقد�
�لبد�نة "خاصة �ملتركـز� حـو� 
�خلصـر، "�لعـا��^ �لغـذ�ئـية 
�لبد;.   ûلنشا� "قلة  �لسيـئة، 
 J
 
يضا  ميكن   ôملر� لكـن 
يصيـب �لنحيـلني "خاصة كبا� 

�لسن.
��تفا¥   :Äألخر� �لعو�مل  "من 
 Äمستو ��تفا¥  �لشريا;،  �لضغط 
�لثالثية،   Oلشحو�  "
 �لكوليستر"� 
ترتفع  حيث   �لعرقي؛  "�النتما¬ 
 Äلد بالسكـر�  �إلصابة  نسبة 
�لعـرقية  �ملجموعا^  بعض 
كاألمريكـاJ من 
صل Zفريقـي، 

ستـر�ليا  Jنو� �حلمـر، "سكا%�"

�ألصليـني.

tعر�� �لسكر'
بالسكر�:  �إلصابة   ôعر�
 من 
"�جلو¥،  بالعطش  �لشعو�  كثر� 
كثر� �لتبو�، نقصاJ �لو¦J، تشو� 
بالتنميل  �لشعو�  �%يا·،  �لرìية، 
"�لوخز � �ليدين 
" �لقدمني، �نتانا^ 
�ملثانة   "
 �للثة   "
 �جللد   � متكر�� 
 ،À"بط¬ شفائها، تأخر شفا¬ �جلر"
 � "خلل  مفسر،   Cغ شديد  تعب 

�لقد�� �جلنسية عند �لرجا�. 
 �  ôألعر�� بد�ية   Jتكو ما   ßغالب
�لد�¬ �لسكر� من �لنمط �أل"� حا�� 
 ôألعر�� �حتت حا�� حيث تتطو "

 ßحيان
" 
سابيع  بضعة  خال�  عا�� 
ير�جع  ما  "عا��   Oيا
 بضعة  خال� 
 "
 طفًال  عا��   Jيكو �لذ�  �ملريض 
شابß بقصة �لعطش �ملستمر "�لتبو� 
بشكل  ليًال   ëالستيقا�" �ملتكر� 
 YZ جل �لتبو�، باإلضافة
متكر� من 
"ليس   ،J¦لو� "نقص  �ألكل  ¦يا�� 
حالة  �ملريض �   øيأ  J
 �لنا��  من 
"هو  سكر�“:  خلو;   ôا)”
حالة طبية طا�ئة يكوJ فيها ��تفا¥ 
 ،Oلد� (Jكيتو) Jسكر "خلو � Cكب
"تتطلب  بالتجفا�،  عا��  "تتر�فق 
 "
 �لعال·   Oعناية طبية �قيقة، "عد
�لتدبC �لسيي¬ قد يؤ�� YZ �لُسبا^ 

(�لغيبوبة) ç �ملو^.

فهو  �لثا;  �لنمط  من  �لسكر�  
ما 
لعد�   ôعر�
 له   ßيÖ�تد يتطو� 

شهو� "ح´ سنو�^. 

�لسكرt �حلملي
 "د« لدÄ بعض �لسيد�^ 
ثنا¬ 
�حلمل، "هو مماثل للنمط �لثا; من 
لإلنسولني،  مقا"مة  "جو�  حيث 
"سببها 
J هرمونا^ �حلمل تعاكس 
ال�تفا¥  يؤ��  مما  �إلنسولني   Cتأث
.ßثي��لسكر عند �لنسا¬ �ملؤهبا^ "�

�حلامل   O� سكر  ضبط  من  بد  "ال 
 Jتفا¥ �لسكر قد يكو�� Jملصابة أل�
 ôثر مشو³ على �جلنني، كأمر�
له 
�لقلب �لوال�ية "�لتشوها^ �%يكلية، 
�جلنني  حجم  ¦يا��   YZ باإلضافة 
عسر   � يتسبب  قد  �لذ�  �ألمر 
 ôللر Oملولو� "�أل� ôلوال�� "تعر�

ثنا¬ �لوال��، "�¦�يا� �حلاجة إلجر�¬ 
 J
  YZ باإلضافة  قيصرية،  عمليا^ 
عرضة   Jيكونو �ألجنة  هؤال¬  مثل 
�لساعا^  خال�   Oلد� سكر  لنقص 
�عتيا�  بسبب  �لوال��  بعد   Y"أل�

جسامهم على مستويا^ عالية من 
�لسكر �لقا�O من �O �ألO ع� �ملشيمة 
خال� �حلمل. "يتحقق ضبط �لسكر 
لدÄ هؤال¬ �حلو�مل من خال� �حلمية 
فقط 
" مع �ستخد�O �إلنسولني، "ال 
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�لسكر  خافضا^   Oستخد�� ميكن 
 ßمشوه  ÅCتأث %ا   Jأل �لفموية 
�حلملي  �لسكر�  "يز"�  لألجنة. 
من  يعت�  
نه  Zال  �لوال��  بعد  عا�� 
بالسكر�  لإلصابة  �خلطو��  عو�مل 

من �لنمط �لثا; مستقبًال.

�الختالطا=
ميكن للسكر� 
J يتسبب � �لعديد 
طويلة   "
  �Cقص �الختالطا^  من 

�ألمد.
"هي  �ألمد   �Cقص �ملضاعفا^ 
تدخًال  تتطلب  Zسعافية  حاال^ 

سريعß "منها: 
�ملرضى   � "خاصة  �لسكر  نقص 
Zما  �إلنسولني،   Jيستخدمو �لذين 
�إلنسولني  من  ¦�ئد�  جرعة  بسبب 
 Oلطعا� تنا"� ما يكفي من   Oعد "



" بذ� Íهو� بد; فو� �ملعتا�. 
(�لكيتو;)  �خللو;   ôحلما�
مرضى  عا��  "يصيب  �لسكر�، 
 Jيكو ما  "غالبا  �أل"�،  �لنمط 

خذ بعض جرعا^  Oلسبب هو عد�
فيها  د«  حالة  "هي  �إلنسولني، 
خلل �ستقالù عميق � �جلسم. قد 
تؤ�� YZ �لسبا^ "�ملو^ � حا� 

عدO �لعال· �ملناسب.
(�أل"¦مولية)  �حللولية   ûفر سبا^ 

�لالكيتو;: "د« عا�� � �لنمط 
عن  �لناتج  �لتجفا�  بسبب  �لثا; 
�ال�تفا¥  بسبب  �لبو�   ����Z ¦يا�� 

J ير�فق  J"� ،Oسكر �لد � Cلكب�

 .Oلد� Jتفا¥ كيتو�لك �V

�الختالطا= بعيد� �ألمد
 Åجيد  يعا ال  �لذ�  �لسكر�   ¬��
من  Íموعة   YZ يؤ��   J
 ميكن 
كاعتال�  �ألمد  طويلة  �الختالطا^ 
ينتهي  قد  �لذ�  �لسكر�  شبكية 
�لسكر�،  �لكلية  "�عتال�  بالعمى، 
�ملحيطية،  �لدموية  �أل"عية  �عتال� 
�لتصلب �لشريا;، "مرô �لشر�يني 
�لشريا;  �لضغط  ��تفا¥  �إلكليلية، 
�عتالال^  �لكولستر"�،  "��تفا¥ 

�ألعصاµ �لُعَنة عند �لرجا�.

سكر  مبعاير�   Jيكو �لتشخيص: 
.Oلد�

 Y"أل� �ألهد��  �لعــال�: 
 ôألعر�� من  �لتخلص  هي  للعال· 
 µقر
 � Oسكر �لد Äضبط مستو"
�لطبيعي "ألطو�   Äملستو�  YZ ا�Í
بعيد�  ¦منية ممكنة. "�ألهد��  فتر� 
�آلجلة  �لعقابيل  منع  هي  �ملنظو� 

"Zطالة �حليا�.

 ÄحدZ  Cتش كما  �حلظ،  "حلسن 
�لد��سا^ �لكب�C �ل� 
جريت على 
حافظ   �VZ 
نه  سنو�^،   ١٠  Äمد

قرµ ما ميكن  Oملرضى على سكر �لد�
خطر  يقللو�   J
 فيمكنهم  للطبيعي، 
�الختالطا^  هذ³  بعض  حد"« 


كثر. "
بنسبة ٥٠ ٪  
كل  على  ينبغي  معينة  
مو�  هنا� 
 Jكا
 سو�¬  �لسكر�  بد�¬  مريض 
 J
 �لثا;،   "
 �أل"�  �لنمط  من 
بالصحة؛ فيجب  يتمتع  يفعلها ح´ 

J يكوJ لديهم خطة غذ�ئية، كما 
مبما�سة  يهتمو�   J
 عليهم  ينبغي 
تساعد  أل�ا  �لبدنية،  �لنشاطا^ 
لإلنسولني  �الستجابة  على  �جلسم 

بشكل 
فضل. 
ميكن  �لثا;  �لنمط  مرضى  بعض 
من  "Vلك  
�"ية   J"بد تدبCهم 
 J¦خال� �حلمية �لغذ�ئية "ضبط �لو
"هي  �ملناسب،  �لفيزيائي   ûلنشا�"
من  �لسكر�  معاجلة   �  Ãألسا�
مرضى  لبعض  "ميكن  �لثا;.  �لنمط 
بعد  �أل�"ية  Zيقا�  �لنمط  هذ� 
Zنقا� �لو¦J، مع 
J �لد�¬ �لسكر� 

ما ¦�� موجو�Å لديهم.
"ينبغي 
J تر�عى � �حلمية �لعا��^ 
�خلا�،  "V"قه  للمريض  �لغذ�ئية 
 J
 �لتغذية  ألخصائي  "ميكن 
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�حتياجاته  �ملريض � حتديد  يساعد 
�لغذ�ئية.

���سا^ حديثة كشفت عن  هنا� 
عد� كبC من �جلينا^ �ملسؤ"لة عن 
"تبني  �جلسم،   �  Oلشحو� تو¦يع 
هو  للبد�نة   
�ألسو �لنمط   J
  ßيض

حو�   Oلشحو� بتر�كم  �ملتر�فق 
(�لكر�)،  �لبطن  "منطقة  �ألحشا¬ 
 Cعقاق �نتا·  �ملستقبل   � يتم  "�مبا 
تؤثر على هذ³ �جلينا^ 
" منتجاִדا 
 Oللسيطر� على �لبد�نة "تو¦¥ �لشحو
� �جلسم، "لكن � �لوقت �حلاضر 
�لوسيلة  هي  "�لتمرين  �حلمية  تبقى 

�ألمثل.

مرضى  كل  تا·  �أل�:يــة: 
�أل"�  �لنمط  من  �لسكر�   ¬��
"بعض مرضى �لنمط �لثا; 
J يأخذ 
مرضى  بعض  �إلنسولني.  حقن 
تدعى   ßحبوب  J"يأخذ �لثا;  �لنمط 
�ل�  �لفموية)  �لسكر  (خافضا^ 
Zنتا·  ¦يا��  على  
جسامهم  تساعد 
�إلنسولني   Oستخد��  "
 �إلنسولني 
�لذ� ينتجه �جلسم على Ðو 
فضل. 
�لسكر�  مريض  يستطيع  ال  عندما 
على   ëحلفا� �لثا;  �لنمط  من 
مستويا^ سكر طبيعية 
" قريبة  من 
�لطبيعي من خال� �حلمية "�لتما�ين، 

تضا� �أل�"ية خلطة �لعال·. حيث 
�لفموية،  �لسكر  خافضا^  تعطى 
 Jفإ �لسكر  �ستمر سو¬ ضبط   �VZ"
�لذ�  �إلنسولني  يصف  �لطبيب 
يعطى حقنß حتت �جللد "هنا� Aاقن 
 ßيض
	تلفة منها �حلقن �لعا�ية "منها 
مضخا^  "كذلك  �إلنسولني   Oقال


�إلنسولني.
�لسكر�  مرضى   :Oبالقد �لعناية 
بسبب   Oلقد� ملشاكل  عرضة 
 µألعصا�" �لدموية  �أل"عية  
Vية 
مقا"مة  على  �لقد��   ôفا��"
 YZ �ألVية  تصل  "قد  �النتانا^. 
 Jفإ ،Äمو^ �جللد "�ألنسجة �ألخر
® تعا فقد يتطلب �ألمر � �لنهاية 
�لعناية  من  بد  ال  لذلك   .Oلقد� بتر 
 �
 لعال·  للقدمني  �ليومي  "�لتفقد 

Zصابة باكًر�.

�لوقـايـة: ينبغي على كل شخص 
فو� سن ٤٠ فحص مستوÄ سكر 
ثال«  كل  مر�  �ألقل  على   Oلد�
سنو�^. "Öب 
J يتم هذ� �لفحص 
 Jكا  JZ 
كثر  "بتو�تر  
صغر  بعمر 

هنا� 
� عو�مل خطو�� لإلصابة.
�ملحافظة على "¦J مناسب للجسم 
حيث  مناسب،  بد;   ûنشا "على 
منط   ^�Cتغي  J
 �لد��سا^   Cتش

بد�ية  تؤخر   "
 متنع   J
 �حليا� ميكن 
 Äلثا; لد� �لنمط  ��¬ �لسكر� من 

"لئك �لكهو� �لذين لديهم خطو�� 
"ينصح   .ôباملر لإلصابة  عالية 
�جلسم   J¦" ýفيض  على  بالعمل 
بشكل معتد� (بنسبة ٥ – ١٠٪) 
 ٣٠) معتد�  بد;   ûنشا "مما�سة 

  .(Oقيقة � �ليو�
هنا� �لعديد من �ألفكا� �خلاطئة �ل� 
 µسبا
 عن  �لسنني  ع�  تر�كمت 
�لسكاكر  فتنا"�  �لسكر�.  �لد�¬ 
(�حللوÄ) ال يسبب �لد�¬ �لسكر�. 
"لكنه قد يسبب �لسمنة �ل� تؤهب 
�لشد�  منه.  �لثا;  بالنمط  لإلصابة 
�لد�¬  يسببا  ال  �لنفسي  "�لضغط 
 ßرضA Jما قد يكو�
�لسكر�، Zال 
إلطال� ��تكاÃ �ملناعة �لذ�تية كما 
�لد�¬   J
 كما  �أل"�.  �لنمط   �

�لسكر� غC معد�.

 Vلد�� من   Vلشفا� ميكن  هل 
�لسكرt؟

�مبـا يوًمـا مـا.
قا� تعـاY على لسـاJ سيـدنا 

Zبر�هيـم:
﴿َ"�VَZِ م�ِرْضُت َفُهـَو َيْشِفـِني﴾ 

(�لشعر�¬: ٨١)
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* ُيسعد 'سر� "�لتقوF' "y حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  'نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   Bم' يلقيها    qل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر:
 'sد ('يدr �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة :
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجاV �يا
� �ملوقع :�لضغط على 'يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها "حاطتهم علما 'نه مت مؤخر� توفB �لعديد من  �لتسجيال= 
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �ألsدية  �لفضائية  ل_�مج  �ملرئية 
�لعر ، :من '�ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر 'sد (
sه 

�هللا)، لقاV مع �لعر7.
للتنـزيل  �لرجاV �يا
� �ملوقع :�لضغط على 'يقونة '
شيف �لفيديو.

http://www.islamahmadiyya.net
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التقوى

تفّجر مسألة   J
 ال شك 
 � �ألخالقية  �لفضائح 
�لكاثوليكية، قد  �لكنيسة 

"قعت �لكنيسة "�لقائمني عليها، "على 
بندكتس  �حلا¼،   Jلفاتيكا� بابا  
سهم �
 JZ VZ .�Cمة جد كب¦
�لسا�Ã عشر، � 
هذ³ �أل¦مة بضخامتها "حجمها، تطا� 
�لكنيسة بفر"عها �ملختلفة، "كامل بنائها 
�أل"�"بية  �لبال�  من   Cلكث�  � �%رمي 
من  �لذ�  �ألمر  "غCها؛  "�ألمريكية 
"تقويض  �لكنيسة   Jكا�
 ¦عزعة  شأنه 
�عائمها، بشكل ® يسبق له مثيل، منذ 
 Oقا �ل�  �ل�"تستنتية،   ��النشقا حركة 
ֲדا �لقس �لكاثوليكي �ألصل، ما�تن لوثر 

J صكو�  Cعشر؛ غ Ãلسا�� Jلقر� �
 Ãألسا� �لد�فع  كانت  �ل�   ،Jلغفر��
�ستبدلت  قد  "قتها،   ��النشقا حلركة 
 Cغ" جنسية  مبما�سا^  هذ³  
يامنا   �


خالقية، "ال عجب � Vلك، فالعديد 
من هذ³ �لتحرشا^ �جلنسية، قد حدثت 
� غر� �العتر�� �ملنعزلة، "مت تقنيعها 
 À"لر�" �ملسيح  ""ب�كة"  �ينية،  بأقنعة 

.Ãلقد�
"للتأكيد على جدية �أل¦مة �ل� تعيشها 
 J
�لكنيسة جر�¬ هذ³ �الִדاما^، 
Vكر 
�لكنيسة،  �ملرفوعة ضد  �لشكا"�  عد� 
يصل YZ �آلال� من �الִדاما^ بالتحر� 
�ألطفا�  ضد  "باألخص  �جلنسي، 
�لعقو�  مد��  على  حدثت  "�ملر�هقني، 
هذ³   ^�
 "قد  هذ�  �ألخ�C؛  �خلمسة 
�ألساقفة  من  عد�  �ستقالة   YZ �لقضايا 
 � بالضلو¥  �ملتهمني  "�لكر�ناال^، 
"�جلر�ئم  مباشر�.  بصو��  �جلر�ئم  هذ³ 

�ا  Zال  "ك�ها،  بشاعتها  �غم  نفسها 
"�ل�  عليها،  �لتستر  جر�ئم  ُتهمِّش   ®
ֲדا عمد�،   Oبالقيا برمتها  �لكنيسة  ُتتهم 

 YZ ،على ¢عة �لكنيسة ëجل �حلفا
من 

J طالت هذ³ �الִדاما^ �لبابا بندكتس 
نفسه؛ مما 
�YZ Ä ִדديد³ بالقبض عليه 
"مقاضاته قانونيا، �ر�ئم ضد �إلنسانية 
مت  كما  متاما  ل�يطانيا،  ¦يا�ته  عند 
�لقبض على بينوشي، �لدكتاتو� �لتشيلي 

سنة ١٩٩٨.
�جلانب  من  �لقضية  هذ³   YZ "بالنظر 
 Àطر من  بد  فال  "�لعقائد�،  �لدي° 
 Ãد� �ألسا%� Jكا �VZ :¼لسؤ�� �لتا�
 Jإلنسا� �لسما"ية، كّف   Jأل�يا� من 
عن �لر�Vئل "�ملعاصي، "حث �ألتبا¥ 
بنا¬ Íتمع  
جل  �خلC من  على عمل 
"�الجتماعي،  �لفر��   Oبالسال ينعم 
�ألفر��  عالقة  تقوية  �كيزته   Jتكو
ýفق  �لكنيسة  با�  فما  �القهم، 
على  "ضعت  �ل�  �ألهد��  
هم   �

عاتقها؟!

�لدكتو� 
مين فضل عو��

NNÚÓÿÓ€Ïqbÿ€a@ÚéÓ‰ÿ€a@|ˆböœNNÚÓÿÓ€Ïqbÿ€a@ÚéÓ‰ÿ€a@|ˆböœ

ÚÓzÓéΩa@ÒÜÓ‘»€a@ê˝œg@ÚÓzÓéΩa@ÒÜÓ‘»€a@ê˝œg@
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�لفكر�   Ãإلفال� "ببساطة  Zنه 
"�لعقائد�، فكيف لعقيد�، تؤكد على 
�ملو�"ثة،  باخلطيئة   يولد   Jإلنسا�  J

سيدنا  ¦من  منذ  جيل   YZ جيل  من 

تباعها  تشجع   J
  -Oلسال� عليه   O��
عن  �إلقال¥  على  "معلميها،  بل  ال 
هذ�  
ليس �  "�لذنوµ؟  �ملعاصي  هذ³ 
على  �لبشر�،  �لعقل  يقنع  ما  �لتعليم، 
�ملعاصي  مع   Oتا بتها"J "�ضا¬  �لعيش 
ملجر�  "تقّبلها  
نو�عها،  على   µلذنو�"


�ا 
مر طبيعّي جيّ° مو�"«؟     
من  
تباعها  
��حت  لعقيد�،  "كيف 
عنا¬ �لسعي للتخلص من �لر�Vئل، بفد�¬ 

تباعه،  µنوV يعc ملسيح نفسه "(له�

مته-   µنوV يعc ³ بذلك عنCتكف"
 µبوجو 
تباعها،  تقنع   J
 %ا  كيف 
�البتعا� عن �ملعاصي "�لذنوµ؟ "كيف 
 ® JZ ،¬يكّف عن عمل سيي J
للمر¬ 
يعر� حق �ملعرفة 
J تبعا^ هذ� �لعمل 
ال بد "�قعة عليه هو، "ليس على غ³C؟

 µلكذ� J
"كيف لعقيد�، ُتعّلم 
بنا¬ها 
�لذ� ميجد �سم �هللا مقبوال، بل "يبد" 
 Oكال من  يظهر  مثلما  �ينيا،  "�جبا 
 JZ "فإنه  قا�:  حيث  �لرسو�   بولس 
كاF صدُ� �هللا قد �¦��� بكذ  ملجد³، 
كخاطئ"؟-  بعُد  
نا   J��
  �Vفلما
�لتستر  من  �لكنيسة،  متنع   J
 %ا  كيف 
ح´   "
 �ملشينة،  �ملما�سا^  هذ³  على 
على   ëحلفا� 
جل  من  بشأ�ا،   µلكذ�

�سم �لكنيسة "¢عتها؟

Vكر   Oعد  ،��لسيا هذ�   � ميكننا  "ال 
�لذ�  �خللقي   �لالنزال �ألهم،  �لسبب 
"هو  
ال  �لكاثوليكية،  �لكنيسة   µصا

متنع  "�ل�  �لفطرية،   Cغ �لرهبنة  حيا� 
�لقسس "�لرهباJ من �لز"�·، مما 
جلأهم 

خالقهم، " تصرفاִדم   �  V"لشذ�  YZ
طبيعة  مع  �لتعايش  على  مقد�ִדم   Oلعد

حيا� �لرهبنة �ل� فرضت عليهم.
"هذ� غيض من فيض، مما ميكن Vكر³ 
للوقو� على 
سباµ �حلضيض �خللقي، 
�لكاثوليكية.  �لكنيسة  Zليه  �لت  �لذ� 

ية ¦�"ية ننظر YZ �ملوضو¥، فال  "من 
  ،Äألخر� تلو  مر�  نؤكد   J
 Zال  يسعنا 
�ملسيحية  �لعقيد�  �ملشكلة تكمن �   J

 Jلرهبا� تصر�   � "ليس  نفسها، 
(لة  هم  هؤال¬  
ليس  فقط،  "�لقسس 
 JZ" 
كتافهم؟!  على  �ملسيحية  �لعقيد� 
من  نتوقع   �Vفما كذلك،  هم  كانو� 

�ألتبا¥ �لعا�يني؟!
�أل¦مة  هذ³   JZ 
قو�:  "باختصا� 
"�خللقي  �لعقائد�   Ãإلفال� عن  تنم 
�لكنيسة  "باألخص  �ملسيحية،  للديانة 
ظهو�  هذ�،  يؤكد  "مما  �لكاثوليكية، 
بعد  �ملسيحية،  �ألصو�^  من  �لعديد 
تنا��  "�ل�  �لفضائح،  هذ³  تفجر 
�لكنيسة   � "جتديد   Cتغي بإجر�¬ 
 Oبقيا "كذلك  �ملسيحي؛  "�لفكر 
"�نتمائهم  عضويتهم  بسحب  �لعديد 
"�فضهم  �لكاثوليكية،  للكنيسة 
�الستمر�� بتقدمي �لدعم �ملا¼ للكنيسة؛ 

مما قد يهد� �لكنيسة باإلفالÃ �ملا¼، 
�VZ تفاقمت هذ³ �لظاهر�، خاصة بعد 
�خلسا��^ �ملالية �لفا�حة، �ل� تسببتها 
هذ³ �أل¦مة، نظر� للمبالغ �لباهظة �ل� 
�لقضائية،  �ملد�"ال^  على  تصر� 
هذ³  لضحايا  �ملالية  "�لتعويضا^ 

�لفضائح.

J ظهو� هذ³  YZ ³نو
 J

خ�C بقي "
�أل¦مة، جا¬ بعد حو�¼ ثال« سنو�^، 
 Oمن تطا"� �لبابا بندكتس على �إلسال
 Jلسا على  "تساìله   ،Oإلسال�  èن"
�لثا;: "ما  �لبيزنطي مانويل  �إلم��طو� 
هو �جلديد �لذ� 
تى به Aمد"؛ فجا¬^ 
�لبابا  لتذّكر  �لفضائح  ֲדذ³  �إل%ية  �ليد 
"نبيه   Oإلسال� به  جا¬  ما   Jبأ 
تباعه، "
فشلت  ما  بالذ�^  هو   - �  – Aمد 
"عجز^ �ملسيحية عن �إلتياJ به، "ما 
 ëحلفا� "باألخص  
مو�،  من  
كثرها 
على ¢و �ألخال� "�فعتها؛ فعلى �ألقل 
® ُتتهم �ملؤسسة �لدينية �إلسالمية على 
�لعصو�، بفضيحة 
خالقية من هذ�  مر 

�لطر�¦ "ֲדذ� �حلجم.
على  لتر�  جا¬^  �ل�  �إل%ية  �ليد  هذ³ 
 �Vما 
نظر"�  "ألتباعه:  له  "تقو�  �لبابا 
جلبتم 
نتم "�يانتكم �آلنية لإلنسانية"! 
 
بد قد  هذ�،  �لبابا   �ìتسا على   ���"
هذ³  ظهو�  بعد  
نفسهم،   Jملسيحيو�
�لفكر  ماهية  عن   �ìبالتسا �لفضيحة، 
�هللا   Jفسبحا %م،  جلب  "ما  �ملسيحي 

�لذ� ميهل "ال يهمل.
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التقوى

 Fمكا  F'  uملنا�  �  y'
 'نه  حلمي  للحا�  fكر  ثابت  مصطفى   fألستا�  F' �لسابقة  �حللقة   � fكرنا 
 rيا~
 حلمي   fألستا�  Mيصد   ¢ قريبا.  يلتقيا  لن  :'�ما  "سر�ئيل  �حتلته  قد  �لسويس   � شركتهم  
::صفها بأضغا¤ 'حالu، £ سافر "a مصر :لدy عو�ته ُمنع من �خو# �لسويس �ألمر �لذt هز كيانه.

;;;;
((٤٤))
;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;

 "عد�� �لد�عية §مد طاهر ندمي

 Vألستا� ُمنع   J
 بعد 
�خـو�  من  حلمي 
�لسويس �ضطر للرجو¥ 
YZ مصر. 
ما 
نا فلم يكن لد� خيا� 
�لسويس   � �لبقا¬  على  فُأج�^ 
ِقبل  من  Aاصر�  �نذ��  كانت  �ل� 
Zسر�ئيل. "خال� 
ياO �حلصا� 
غا�^ 
 J¦ا	 "ضربت  Zسر�ئيلة  طائر�^ 
حتفهم  �لعما�  بعض  فلقي  �لوقو�، 
فقد  �حلظ  "حلسن   .J"خر�  Àُجر"
 µميا³ للشر �صل مركب إلحضا"
"�ملوتى  �جلرحى  
خذنا " فامتطينا³ 

"غا��نا YZ بر �ألماJ، "بعدها ببضعة 
 YZ فعد^  �ملو�صال^  توفر^   Oيا

 �َطَر "بعد "صو¼  �لقاهر�.  بي� � 

حٌد �لباµ ففتحته "�VZ باحلا· حلمي 
 Äلد �لصعد�¬  تنفس   ،ø�لزيا 
تى 
  .C� 
نك  هللا  �حلمد  "قا�:  �ìي� 
"هكذ� ُفتحت صفحة جديد� � عا® 
�حلو�� مع �حلا· حلمي "�ل� شعر^ 
قد  �لشديد�  معا�ضته   J
 من خال%ا 
 � طريق�   Cلتغي �مبا  "Vلك  قّلت، 
منه  
صغر  
ن°  شعر^  ألن°  �لنقا� 
سنًّا فكاJ من �لصعب عليه 
J يتعلم 

 Äتفا�
شيئا جديد� م°. لذلك كنت 
 ôخو
�لنقا� معه � �جلزئيا^ "ال 
له   Oقد
 "كنت  �ملو�ضيع،  صلب   �
"يكتب  بنفسه  يقر
ها  كي  �لكتب 
 ç بباله  ¸طر  سؤ��   �
 "�قة  على 
 ç عليها 
طلع   µلكتا� Z�جاعه   Äلد

جنلس "نتناقش.
�لفتر�  "لقد منَّ �هللا عليَّ خال� هذ³ 
 Jحلا· حلمي كا� J

يت � �لرìيا �"
يصلي معنا صال� �جلمعة. شعر^ 
J �هللا 
سيفتح قلبه لإلمياJ "ينضم للجماعة. 
�غبته   Äفأبد �لرìيا  بتفاصيل  
خ�ته 
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�لبسيو;  Aمد   Vألستا� كبCنا  ملقابلة 
"قا�   "V �لسن   � Oمتقد �جل  "هو 
"�حتر�O. فكاJ �حلا· حلمي يقتنع مبا 
يسمع من �ألستاV �لبسيو; "ال Öا�له 
ֲדا،  Öا�ل°  �ل�  "�لبزنطية"  بطريقته 
يبد�   Jكا Vلك  من  �لنقيض  "على 
��تياحا "طمأنينة ملا يسمع. "
خ�; 

سلوµ �ألستاV �لفاضل 
"ضح من  J

�أل(دية   �بصد �قتنع  لذلك   ùسلو


"هكذ� 
نعم �هللا عليه "بايع.
نفس   ³Cع
  J
 بيعته  بعد  م°  طلب 
ألنه  قبل  من  قر
ها  �ل�  �لكتب 
بل  �لناقد  بعني  ليس   Jآل� سيد�سها 
 ���"
بعني �ملؤمن. "كنت قد تركت 
بعد  عفوية.  بصفة  �لكتب   � 
سئلته 
مطالعته 
خ�;:  لو ® 
كن متأكد� 
 èهذ� خطي لقلت: من هذ� �لغ J
من 

�لذ� كتب هذ³ �العتر�ضا^؟!
توطد^ عالق� باحلا· حلمي فعملنا 
 � �لعلمي   µحلسا� مركز   � سويا 
 Ã��
 كنت  كما  �لقاهر�.  جامعة 
���سة  كانت  "�ل�   µحلاسو�  Oعلو
�لد��سة  
�يت   J
 "بعد  ممتعة. 
حيث   µللطال �ستشا�ًيا  
صبحت 
كنت 
ساعدهم � حل �ملشاكل �ل� 
يستحضر  �لقسم   Jكا" تو�جههم. 
 µلكن �لطال" Ãِّ�بريطانيا لُيد �Cخب
فعرضت  يقوله.  مما  شيئا  يفهمو�   ®

خدم� Íانا أل��Ãِّ بعض �حلصص، 
بعد   µلطال�  µبإعجا "Vُهلت 

بد"� " صفقو�  حيث  �حلصة  �نتها¬ 
ثابت  مصطفى   J"يريد 
�م  �غبتهم 
 �" فصاعد�.   Oليو� من  يد�ِّسهم   J

�لسر"�  
حضر  �ألمر  هذ�  �حلقيقة 
بعض   Äلد "�لبغضا¬   �Cلغ�" للبعض 
�لعاملني � �ملركز "تعكر^ �ألجو�¬. 
تعرفت  قد  �ألياO كنت  "خال� هذ³ 
 YZ �%جر�   Äينو  Jكا شخص  على 
"شجع°  �ألمر  عليَّ   ôفعر كند� 

ن° كنت  من  فبالرغم  �%جر�.  على 

قنع°  
نه  Zال  
ملانيا   YZ �%جر�  
حبذ 
 � 
فضل  مستقبل   ¼  Jسيكو 
نه 
كند�. "هكذ� تقدمت بطلب �%جر� 
للسفا�� �لكندية "خال� ثالثة 
سابيع 

تلقيت �لر� باملو�فقة ç هاجر^.
�حلا·  Vهب  حيث  �فترقنا  "هكذ� 
 ç جلز�ئر� ç Jحلمي للعمل � �لسو��
�إلما��^. "قد Vكر ¼ �حلا· حلمي 
 J
  J"يعتقد  Jلسو���  �  Ãلنا�  J

لبعض مشاِئخهم سيطر� كاملة على 
�ألعما�.  بش´  %م   Jفيقومو �جلن 
"مر� "خال� مناظر� مع 
حد �ملشايخ 
–حسب  �جلن   � يتحكم  �لذ� 
 J
¦عمهم- حتد�³ �حلا· حلمي ليثبت 
كل ما يؤمنوJ به عن �جلن هو Íر� 
خر�فا^، ""ضع "�قة نقدية � جيب 

قميصه "تر� نصفها خا�جه "�ضحة 

�سل  قائال  �لشيخ   Äحتد" للحضو� 
 Ä
جنك ليأخذ"� هذ³ �لو�قة على مر
ر�   ®" �لشيخ  ֲדت  �جلميع.  من 
�حلضو�  بأحد   �VZ" لدقائق.  ساكنا 
 J
 حلمي  �حلا·   YZ  �Cًمش يصر� 
على  سيطر�  له  �ملصر�  �لشيخ  هذ� 

�جلن 
كثر من سيطر� شيخنا!!
كاJ من 
هم 
ما;َّ للهجر� YZ كند� 
�سالة  
بلغهم "  Ãلنا� 
القي   J
 هي 
�إلسالO. "صا�فت° عقبا^ 
êها �للغة 
�إلجنليزية �ل� كننت 
تقنها "لكن ® 
ما  حيث   µملطلو�  Äباملستو تكن 
تعلمته � مصر ® يكن كافيا للتو�صل 
جانب   YZ هذ�  كند�.   �  Ãلنا� مع 
 Jكا Ãملقد� µما تعلمته حو� �لكتا
 

بد J
كله باللغة �لعربية "كاJ عليَّ 
شيٍ¬  كل   Jآل� 
تعلم " جديد  من 
باإلجنليزية. "قد �ستغر� هذ� م° "قتا 
 Yطويال. "لقد هيأ �هللا سبحانه "تعا
�لظر"� حيث كاJ ¼ بعض �لزمال¬ 
� �لشركة ينتموc YZ Jاعة مسيحية 
فكنت  بالتثليث.  تؤمن  ال  موحد� 

ناقشهم "
حضر معهم ��"ًسا حو� 
 J"إلجنيل حيث كانو� منفتحني "يو��
 µسلو
�Zخا¼ � �ملسيحية. فتعلمت 
�لكالO "عرô �حلقائق بطريقة ��مغة 
"ُحلت عقد� لسا; باللغة �إلجنليزية.
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التقوى

وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم



للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع الفضائية اإلسالمية األحمدية على شبكة اإلنترنت :

http://www.mta.tv






