



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 �.
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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.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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التقوى

كلمة �لتقو�

تتقهقر �أل"ضا� � �لعا� �لعر� يوميا من 
سيئ �~ 
سو
، ح� 
صبحت �ملا�� �لرئيسية 
للنشر�� �إلخبا�ية لوسائل �إلعال` �لعاملية، 
تشهدها  �ل   "�النتهاكا�  �لفنت  شظايا  تغطي  حيث 
�لساحة �لعربية �إلسالمية منذ مطلع هذ� �لعا`. "�ألمر 
�مللفت لالنتبا¨ هو 
\ فتيل هذ¨ �لفتنة قد غطى �لد"� 
من  �خلا�طة..  �متد��  على  كافة  �إلسالمية  �لعربية 
�خلليج �~ �ملحيط. �ألمر �لذ� بعث �حل�Q � �لنفو» 
فُعقد� �لند"�� "�ملؤمتر�� °ثا عن حل لأل®مة � هذ� 
�لبلد "���. "تدخلت �لقو} �لعظمى � بلد "�عتذ�� 
خد�عا عن �لتدخل � ²خر. "� خضم هذ¨ �لفزعة � 
يتماسك جسد �ألمة �ملنتهك �لقو} نفسه فدخل حالة 

غيبوبة "من ³ �لعناية �ملركز�.
"مما ال شك فيه 
نه لن تدµ فيه �حليا� ثانية باملساعي 
تفي  ال  مؤقتة  مسكنا�  تقد`  �ل   "�لسياسية  �ملا�ية 
بالغر¸ "ال جتتث �لد�� من جذ"�¨. �\ �ألمة °اجة 
لكلمة حق  تنفخ �لر"º فيها ثانية لتضمن %ا �لعيش 
�لكرمي �لذ} ��تضا¨ %ا �µ �لعز�. "ال شك 
\ كلمة 
�حلـق قد تبخر� من 
�بيا� �ملؤسسة �لدينية "بالتا½ 
من قامو» �لشا�� �لعر� ""سائل �عالمه "�ضمحلت 
معها �ملصد�قية "�ألمانة. "لكننا سنظل نرفعها من على 
علينا  "جلب  شهر�،  من  �لك  
فقدنا  مهما  منابرنا 
�النتقا��� �لال�غة "�لسباµ. �ننا نرفعها علنا "نسأ� 
َمن � قلبه ��� صد�: هل حا� �ألمة �إلسالمية هو 
 Qلعز� �لذ} قا� ﴿ُكنتم َخ� µ� تضا¨ %ا�حلا� �لذ� ��

\ ما ÃدÂ %ا هو صفعة  `

مٍة 
خِرجت للنا»..﴾؟! 

من �لسما�. خلر"جها عن جا�� �لطريق �لذ� ُ"ضع 
%ا كي تنعم بالعز� �ل  ُكتبت %ا؟ 
ال تشمو\ ��ئحة 
"�لفز�  �%لع  من خال� حاال�  �هللا "غضبه  سخط 

نتم "  Âألحد�� تستقرئو\  
ال  حولكم؟  من  "�لولع 
شهو� عيا\ %ا؟ 
ال تر"\ 
\ �لذ� نز� عليكم هو 
غضب من �لسما� طبق سنة �%ية 
®لية تتحقق كلما 

نكر �لقو` مبعوًثا Ëا"ًيا ُ
�سل  �ليهم ليخرجهم من 

بر�ثن �لشر� "�إلحلا� "�لُبعد عن �حلضر� �ألحدية؟
 � �هللا  من  بأمر   � 
-د  سيدنا  
علن   \
 فمنذ 
يستجب   � �ملهد�  "�إلما`  �ملوعو�  �ملسيح  هو  
نه 
لدعو�¨ �ال نفر قليل من 
بنا� �لعر"بة "
نكرته �جلمو� 
�لكث�Q. ³ من بعد¨ � تتأخر |اعته � تقدمي �لتوعية 
 Qلنظ� منقطعة  مساعد��  "تقدمي  "�ملعنوية  �لدينية 
لقا�� �لبال� �لعربية "�عاياهم على حد سو��. -"ال 
حاجة للخو¸ � تفاصيلها- فما 
\ تنفسو� �لصعد�� 

÷Ü§tâaÏ◊
Ôiä»€a%b»€bi
ıb‡é€a âÜ”Î
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"Îلصو� من �بقة �الستعما� �نكر"� �جلميل "
عليها  "عتمو�  تكفQها  على  
|عو� " %ا  ظهو�هم 
�عالميا ع� "سائلهم "منعو� كتبها 
\ تصل للباحثني 
"هلم جر� من �الجر���� �لصا�مة. "� يتوقف �ألمر 
�~ هذ� �حلد بل �\ ملو� �لنفط 
نفقو� من ثر"�ִדم 
�لكثQ لعرقلة مس�Q |اعة مبعوÂ �لسما� � �"� 
 Qها من �لبال�. � يرسلو� �عاִדم للتبشQفريقيا "غ�
سبيل  لعرقلة  بل  �إلنسانية  "خدمة  �إلسال`  بدعو� 
�جلماعة "نشر �ألكا�يب "�لدعايا� ضدها. "هكذ� 

نفقو� من نفس خزينة ما� قريش �ل  
نفقت لصد 
�عو� �ملصطفى � خال� بعثته �أل"~ "ها هي نفس 
�لثانية،  بعثته �  ثانية خال�  
مو�%ا   Ñخلزينة تصر�

"هكذ� يعيد �لتا�يخ نفسه!!
"بالرغم مما ÃدÂ فإننا موقنو\ 
\ �-ة �هللا لن تتر� 
�ألمة � هذ� �حلضيض، بل �\ 
�عية �لرسو� �لصا�� 

�ألمني ستنـز� غيث �-ة �هللا، "ال سيما نبو�ته � 
�خلالد�: "كيف ִדلك 
مة 
نا � 
"%ا "�ملسيح عيسى 
�لنجا�  �بن مرمي � ²خرها" "�ل  ستتحق حتما. "�\ 
ال تكمن � �لتصديق بصحة هذ� �حلديث فحسب بل 
بالعمل حسب مقتضا¨، "�لك باالنضما` �~ �جلماعة 
�لناجية �ل  
سسها �ملسيح �ملحمد� "مؤ�®�ته "تقدمي 

كل غا� "نفيس � سبيل نشر �عو� �لدين �حلنيف.
تعا~  �هللا  "عو�   \
 �ملقا`  هذ�   � بالذكر  "�جلدير 
"�قعة مهما مكر �ملاكر"\، "ال ÃتاÕ تعا~ �~ سعي 
باإلميا\ "�لتقو}  بالتز�مهم  لتحقيقها، "لكن  �ملسلمني 
ُيشّرفهم تعا~ كي يكونو� 
��� لتحقيقها. فيحر� قد� 
�هللا نو�صيهم "يثبت عز�ئمهم فُينصر"\ بالرعب. كما 

عـد��  
لد  ح�  يسـخـر  "تعا~  سبحـانه  
نه 
ليحققو�  "�كتشافاִדـم  باختر�عاִדم  �إلسـال` 
|يـعا  �ملخلوقا�  فنو�صي   .� قد�¨  مرغمـني 
بيد¨ � Ãركها كـيف ما شا� "هكذ� Ãقق "عـد¨ 

"يـعز عبد¨.
�ملظاهر��  �ل  حققتها  �لز�ئفة  �إلجنا®��  تغرنكم  فال 
"ال �ألماD �لكا�بة �ل  يعدكم ֲדا �لساسة، �Øا فتنة.. 
�هللا "حد¨ يعلم مد} Úاطرها "�ملصائب �ل  ستصب 

من جر�ئها. 
�لسما�   Âند�� مبعو فها Ûن نوصل لكم مر� 
خر} 

\ تركبو� سفينة �لنجا� "تبايعو� �ما` �لزما\ كي حتظو� 

باخلالÝ "�لسلم "�ألما\.
"²خر �عو�نا 
\ �حلمد هللا �µ �لعاملني "�لصال� "�لسال` 

على سيدنا Mمد "على ²له "صحبه 
|يعني.

فال تغرنكـم االجنـازات الزائفة ال_ 
حققتها املظاهرات وال األماg الكاذبة 
الـ_ يعدكم بها الساسـة، إنها فتنة.. 
اهللا وحـده يعلـم مـدى iاطرهـا 
واملصائب ال_ سـتصب من جرائها. 
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التقوى

 حضر� مر®� بشQ �لدين Mمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاD حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما` �ملهد� �

من ��"»:

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

 �ِبِلَساِ 
َسْلَنا ِمْن َ
ُسوٍ& ِ�الَّ ْ.َ ﴿َ/َما 
َمْن  �هللا  َفُيِضلُّ  َلُهْم  ِلُيَبيَِّن  َقْوِمِه 
َيَشاُ> َ/َيْهِد< َمْن َيَشاُ> َ/ُهَو �ْلَعِزيُز 

�ْلَحِكيُم﴾ (٥)

 :Bلكلمـا� Eشر
(µألقر�) ضحه"
لُِيبيِّن: بيَّنه: 
(µألقر�) هلكه

َضلَّه:  : ُيِضلُّ

 :Gلتفسـ�
لقد قا� �لبعض � تفسQ قوله تعا~ 
﴿"ما 
�سلنا من �سوٍ� �ال بلسا\ 

نه  منه  �ملر��   \� %م﴾  ليبني  قومه 
 �
 على  �لوحي   �àي  \
 ينبغي  ال 
�سو� �ال بلسا\ قومه فقط. "لكن 

نه  �لصحيح هو   áملع�" هذ� خطأ. 
âب 
\ ينـز� عليه �لوحي بلسا\ 
�لرسالة  عليه  نزلت  لو  ألنه  قومه، 
بغQ لسا\ قومه لصعب عليه تبليغها 
%م. "لكن ال حرÕ � نز"� بعض 
�لوحي عليه بلساٍ\ غQ لسا\ قومه 

كآية "معجز�. 
أل\  �ألمر  هذ�  بتوضيح  قمت  لقد 
بعض معا�ضي سيدنا �إلما` �ملهد� 
يعترضو\   � �ملوعو�  "�ملسيح 
على �%اماٍ� حلضرته قائلني: كيف 
 \
ميكن 
\ يكو\ صا�قä من يّدعي 

=;Ï…]—œ÷£\∞b;ǰ÷ ŽàÑ
ˇ̂ =
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لسا\   Qبغ �ليه  
"حى  قد  تعا~  �هللا 
 Ý مديه باكت بكM)  ؟äيض
قومه 

.(١٧٩
عليه  نز�  �لذ�  �لوحي   \
 "�حلق 
بلغا� 
خر} غQ �لعربية "�أل��ية، 
�هللا  من  "معجز�  ²ية  �ال  يكن   �
تعا~. لقد نز� عليه �لوحي بالعربية 
ألØا لغة �ينّية "�Ëّية لإلسال` "لغة 
قومية للمسلمني، "نز� عليه �لوحي 
باأل��ية 
يًضا أل\ �لناطقني ֲדا كانو� 
"�لو�قع  خاطبهم حضرته.  من   �"

عليه  �لنا®�  �لوحي  ��سنا  لو  
ننا 
لوجدنا 
\ �جلز� �ألساسي "�حليو� 
باأل��ية،   "
 بالعربية  �ما  كا\  منه 
"ما نز� عليه بلغا� 
خر} ليس مما 
Ãو� فقد�ُنه �"\ تبليغ �عوته، "�منا 

كا\ مبثابة معجز� تدعم �عوته.
لقد 
ثا� �لنصا�} "خاصة �لقسيس 
 ëلن� على شخص   äعتر�ض�  �Qه"
قا�:   �� �آلية،  هذ¨  على  بناً�   ،�
 µُبعث للعر íمدM \
هذ¨ �آلية تبني 
فقط. "
ضاÑ قائًال: "� هذ� �ليل 
لغا�   ~� �لقر²\  تر|ة  على جو�® 

خر} (تفسQ "ه�Q للقر²\، حتت 

هذ¨ �آلية). 
"هنا� تعا�¸ � قوله هذ�: ��� كا\ 
فقط،   µلعر�  ~� �سوًال   � Mمد 
�ألخر}  باألمم  لرسالته  عالقة  "ال 

�لنا®�  �لوحي  لتر|ة  ضر"��  فال 
�ألخر}.   µلشعو� لغا�   ~� عليه 
"��� كا\ هنا� جو�® لتر|ة �لقر²\ 
فثبت 
\ �سالته كانت موجهة �~ 

.äيض
�ألمم �ألخر} 
�عتر�ضه  على  �حلقيقي  �لر�   \
 بيد 
  �íمدM \
 íبد
 îآلية ال تع� \
هو 
أل\  فقط،   µلعر�  ~� �سوًال  كا\ 
جال�  بكل   ºيصر �لكرمي  �لقر²\ 
بأنه  
ماكن عديد� منه  � ºضو""
كا\ �سوًال �~ �لنا» |يعä. يقو� 
ُكلَّ  َ"ِسَعْت  ﴿َ"َ�ْحَمِتي  تعا~:  �هللا 
َشْيٍ� َفَسَأْكُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَ\ َ"ُيْؤُتوَ\ 
ُيْؤِمُنوَ\ *  ِبآَياِتَنا  �لزََّكاَ� َ"�لَِّذيَن ُهْم 
�ُألمِّيَّ  �لنَِّبيَّ  �لرَُّسوَ�  َيتَِّبُعوَ\  �لَِّذيَن 
ِفي  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُد"َنُه  �لَِّذ� 
 Ñِ"ِ� َ"�ِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُر��لتَّْوَ�
َلُهُم  َ"ُيِحلُّ  �ْلُمْنَكِر  َعِن  َ"َيْنَهاُهْم 
�ْلَخَباِئَث  َعَلْيِهُم   ُ̀ َ"ُيَحرِّ يَِّباِ�  �لطَّ
َ"َيَضُع َعْنُهْم ِ�ْصَرُهْم َ"�ْألَْغَالَ� �لَِّتي 

َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن ²َمُنو� ِبِه َ"َعزَُّ�"ُ̈ 
َ"َنَصُر"ُ̈ َ"�تََّبُعو� �لنُّوَ� �لَِّذ� 
ُْنِزَ� َمَعُه 

َيَُّها  َيا  ُقْل   * �ْلُمْفِلُحوَ\  ُهُم  
"لَِئَك ُ
َجِميًعا  �ِلَْيُكْم  �هللا  َ�ُسوُ�  �ِنِّي  �لنَّاُ» 
ِ̧ ال  َماَ"�ِ� َ"�ألْ� �لَِّذ� َلُه ُمْلُك �لسَّ
�َِلَه ِ�ّال ُهَو ُيْحِيي َ"ُيِميُت َفآِمُنو� ِباهللا 
َ"َ�ُسوِلِه �لنَِّبيِّ �ألمِّيِّ �لَِّذ� ُيْؤِمُن ِباهللا 
َتْهَتُد"َ\﴾  َلَعلَُّكْم  َ"�تَِّبُعوُ̈  َ"َكِلَماِتِه 

(�ألعر�Ñ: ١٥٧ـ١٥٩)
لقد �كر �هللا هنا òسة بر�هني على 
 ~�  äمبعوث  � �لكرمي   ëلن� كو\ 

:óلدنيا كلها "هي كاآل�
./�ـا: لقد 
مر �هللا 
هل �لكتاµ هنا 
�لنë، "َ"َعدهم بر-ٍة  بتصديق هذ� 
﴿َفَسَأْكُتُبَها  فقا�:  خاصة،  "�سعة 
�لزََّكاَ�  َ"ُيْؤتôوَ\  َيتَُّقـوَ\  لِلَِّذيَن 
�لَِّذيَن   * ُيْؤِمُنوَ\  ِبَآَياِتَنا  ُهْم  َ"�لَِّذيَن 
�لَِّذ�  �ْألُمِّيَّ  �لنَِّبيَّ  �لرَُّسوَ�  َيتَِّبُعوَ\ 
�لتَّْوَ��ِ�  ِفي  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُد"َنُه 

َ"�إلْنِجيِل﴾ 

يؤكـد القرآن أن هنـاك أنباء ! التـوراة واإلجنيل 
عـن بعثة النـr �. وإذا كان Cمد / يبعث إ> 
أهـل الكتـاب فما احلاجة أن تسـجل أسـفارهم 
البشـارات عـن yيئـه، خاصـًة وأن املكيـني 
العـرب مـا كانـوا يؤمنـون بالتـوراة واإلجنيل،
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التقوى

 äمد � مبعوثM \هنا نسأ� ��� كا"

هل  �هللا  "عد  فلَم  فقط   µلعر�  ~�
 \
 شريطَة  �خلاصة  بالر-ة   µلكتا�

يتبعو¨.

ثانيهـا: يؤكد �لقر²\ 
\ هنا� 
نبا� 
 ëلن� بعثة  عن  "�إلجنيل  �لتو���   �
 ~� يبعث   � Mمد  كا\   ���"  .�

هل �لكتاµ فما �حلاجة 
\ تسجل 
õيئه،  عن  �لبشا���  
سفا�هم 
خاصًة "
\ �ملكيني �لعرµ ما كانو� 
حني   � "�إلجنيل،  بالتو���  يؤمنو\ 
على  �لنا»  تساعد  �منا  �ألنبا�   \

معرفة صد� �ملّدعي. فما ��مت 
نبا� 
õيئه مسجلة � �لتو��� "�إلجنيل فال 
مبحمد  �إلميا\  بأ\  �لتسليم  من  بد 
�ليهو�  على   äجب�"  äفرض كا\   �
 ~� �لقر²\  يشر   �  �� "�لنصا�}، 
هذ¨ �ألنبا� �ّال ليؤكد ضر"�� �ميا\ 


هل هذ¨ �ألسفا� بالنë �ملوعو�.
 

 ëلن� هذ�   \
 �آلية  تؤكد  ثالثهـا: 
يأمر 
هل �لكتاµ باملعر"Ñ "ينهاهم 
عن �ملنكر. فلما�� يسد� �ليهم هذ� 
موجهًة  �سالته  تكن   �  ��� �لنصح 


هل �لكتاµ؟  ~�

يؤمن  َمن   \
 �آلية   �Î :بعهـا�
/

 Ñ} مبحمد فسو�ِمن �ليهو� "�لنصا
لو  "نقو�:   .ºلنجا�" �لفو®  ينا� 
 µلعر�  ~� مرسًال   � Mمد  كا\ 
�"\ غQهم، للز` 
\ يعاقب �هللا من 
 \
يصّدقه من 
هل �لكتاµ بدًال من 

يشملهم بإنعامه "فضله.
هذ¨ �أل�لة �أل�بعة تؤكد 
ميا تأكيد 
Mمد  سيدنا  كا\  سو�ً�  
نه  على 
كا\  فإنه  ال   `
 
حد   ~� مرسًال 
.ä} حتم�مرسًال �~ �ليهو� "�لنصا

 � غاية  برها\  "هو  خامسهـا: 
نتيجة  
نه  كما  "�لصر�حة   ºلوضو�
يأمر  حيث  �كر¨،  سبق  ملا  منطقية 
 D� «ُلنا� 
يُّها  يا  �هللا �سوله: ﴿قل 
�سو� �هللا �ليكم |يعä﴾ مما يؤكد 
"�لنصا�}  �ليهو�   ~� يبعث   � 
نه 

فحسب، بل �~ �إلنسانية |عا�.
  ³ هنا� ²ية 
خر} توضح �ملوضو� 

öال�: ﴿"ما 
�سلنا� �ال كاّفًة للنا» 
بشíQ "نذيرí﴾ (سبأ:٢٩)

   كما 
علن �لنë � صر�حة بقوله: 
(ُبعثُت �~ �َأل-ر "�ألسو�) (مسند 
�لعجم  "هم   (٣٠٤Ý٣Õ 
-د 

 .µلعر�"
"� �"�ية " ُبعثُت �~ �لنا» عامة" 

 .(٣٠٤ Ý ٣Õ د-
(مسند 
"� �"�ية 
خر}: "ُ
�سلت �~ �خللق 
�لترمذ�،  �ملساجد؛  (مسلم،  كافة" 

�لِسَير). 
"�ألحا�يث  �آليا�  هذ¨  |يع   \�
 ëلن�  \
 على  "�ضحة  �اللة  تد� 
�لكرمي � كا\ مبعوثä للعا� 
|ع، 

\ �عتر�¸ �لكّتاµ �لنصا�} باطل "
ال 
سا» له. كما تؤكد 
\ �لوحي 
ي�à على �لنë بلسا\ قو` øاطبهم 

"ًال، فيقو` هؤال� بنقل �سالته �~ 
يستوعبوها   \
 بعد  �ألخر}  �ألمم 

ويتضح من اآلية ال_ [ن بصدد تفس}ها أن اللغة 
العربية هي أم اللغات كّلها، ألن الرسـول املبعوث 
! العرب هو الـذي ُعهد إليه إصالح الناس كافة. 
فجعُل الوحـي النازل باللغة العربية هدايًة للعا/ 
كله يؤكد كون العربيـة أّمًا للغات كلها بطريق أو 
بآخـر، وأن اللغـات األخرى لغات مشـتقة منها.
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"يفهموها بأنفسهم.
  "يتضح من �آلية �ل  Ûن بصد� 
 `
 هي  �لعربية  �للغة   \
 تفسQها 
 Âللغا� كّلها، أل\ �لرسو� �ملبعو�
 ºهو �لذ� ُعهد �ليه �صال µلعر� �
�لنا®�  �لوحي  فجعُل  كافة.  �لنا» 
باللغة �لعربية هد�يًة للعا� كله يؤكد 
كو\ �لعربية 
ّمä للغا� كلها بطريق 

" بآخر، "
\ �للغا� �ألخر} لغا� 

مشتقة منها.
  كما 
\ �آلية متثل �حضä لآل�يني -

"هي فرقة هند"سية- �لذين يقولو\ 
بأ\ كال` �هللا âب 
\ ينـز� بلغة 
يتكلم ֲדا "ال يفهمها 
حد ح�  ال 
(ستيا��  �لنا»  بني  �ملسا"��  تتم 
 .(٤٩٨Ý  ١٤  µبا  ،ûبركا
�لفكر�  هذ¨  يعا�¸  �لقر²\  "لكن 
�لر�يئة قائًال: âب نز"� �لوحي بلغة 
 ëֲדا �لنا» ح� يشرحه �لن Âيتحد
من  �جلد"}  فما  فيفهمو¨.  لقومه 
�نز�� �لوحي بلغة ال يتكلم ֲדا 
حد 

"ال يفهمها 
حد؟
�لعقيد�  هذ¨  فسا�  كشف  "ميكن 
"�لك   ،äيض
 ²خر  بطريق  �آل�ّية 
كانت   \�" (فيد�)  شريعتهم   \

- مفهومة   Qغ بلغة  نزلت  قد 

ّيني  �لِرشِّ  \
 فإما  يزعمو\-  كما 
�أل"�ئل)  صلحائهم  كبا�  ("هم 

"هكذ�  نز"%ا،  لد}  يفهموها   �
تعا~  
\ �هللا   "
  ،äنز�%ا عبث� يصبح 
تعد  فلم  �ياها،  فّهمهم  قد  يكو\ 
ֲדا!  يّدعو\  مسا"��  
ية  هنا�   \��
"��� كا\ �لنا» �لعا�يو\ موجو�ين 
 ºشر" ّيني،  �لِرشِّ جانب   ~� عندئٍذ 
�هللا لغة �لفيد� %ؤال� |يعä فال شك 

Øم صا�"� متسا"ين، "لكن � تبَق 
�ملسا"�� بني هؤال� "بني �لذين جا�"� 
�حلق  بل  لغتها،  بعدهم ممن âهلو\ 

\ معظم ®عمائهم �لدينيني 
نفسهم 
شريعتهم  لغة  �ليو`  يفهمو\  ال 

"�لفيد�".
"مبا 
\ �ما` هذ� �لعصر سيدنا �إلما` 
قد  �ملوعو��  "�ملسيح  �ملهد� 
�أل��ية  باللغة  �لوحي  معظم  تلقى 
على  بناً�   {�
 فلذ�  �لعربية-  -بعد 
�للغة  �أل��ية ستكو\   \
 �آلية  هذ¨ 
"لن  �ملستقبل،   � �%ند   � �لسائد� 
تستطيع 
ية لغة �لوقوÑَ � "جهها.

%م﴾  ﴿ليبّين  قوله  �هللا   Ñ��
 لقد 
 Qبقوله ﴿فُيضل �هللا من يشا�﴾ ليش

\ �لذ� ال تتيسر عند¨ �لوسائل  ~�
 � �هللا  ُيدخله  ال  �حلق  �لدين  لفهم 
عد�� �لضالني، بل �لضاّ� �ملجر` هو 
�ألمر  "بلغه  �حلجة  عليه  قامت  من 
بشكل "�ضح صريح "مفهو` "مع 
�هللا   \
 �لك   áمع" يرفضه.  �لك 


حد  بضال�  �لقر��  يصد�  تعا~ ال 

نه ال  له، كما  �ألمر  تبيني  بعد  �ال 
يعاقب �لذين ُحرمو� من �إلميا\ أل\ 
بصو��  تبلغهم   � �حلق  �ينه  �سالة 

"�ضحة نقية؟
�ل   �لتهمة  �بطا�  هنا   �"
  îن�
يوّجهها �لينا �أل-ديو\ �لالهو�يو\* 
�أل-ديني  Ûن  
ننا  يزعمو\   ��
�لتابعني لنظا` �خلالفة نعتقد 
\ كلَّ 
�ملهد�  �إلما`  بسيدنا  يؤمن  ال  من 
"�ملسيح �ملوعو� �  سوÑ يعاقبه 
 `
 �عـوته  بلغته  سو��  تعا~-  �هللا 
� تبلغه. "هــا �نـي 
قــو%ا 
علنä �نـها تــهمة باطلة "ֲדتـا\ 
ֲדذ�  ُنف    \
 ميكن  كيف   �� مبني. 
صر�حًة  يعلن  �لشريف  "�لقـر²\ 
 �
 "�%ال� ضد  �لضال�  فتو}   \

�نسا\ �منا تصد� بعد تبيني �ألمر له 

"�قامة �حلجة عليه.

كد بقوله ﴿"هو �لعزيز �حلكيم﴾  "
 µعلى �نز�� �لعقا �نه غالب "قا�

حكمة   "� "لكنه  يشا�،  من  على 

�جلماعة   � �خلالفة  �لغا�   �"���
 �لذين  *هم 
�جلماعة  عن  فانشقو�  �أل-دية،  �إلسالمية 
"�شتهر"�  مركزها  "تركو�  للخالفة،  �لتابعة 
باسم �جلماعة �لالهو�ية، "كا\ 
"� �ئيس %م 

�ملولو� Mمد علي �ملحتر`.
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بالغة 
يضä، فال يعاقب 
حدí بد"\ 
م��.

 �ْ.َ ِبآَياِتَنا  ُموَسى  
َسْلَنا ْ.َ ﴿َ/َلَقْد 
ِ�َلى   Bُِلَما �لظُّ ِمَن  َقْوَمَك   Wْْخِر.َ
ْرُهْم ِبَأيَّاZِ �هللا ِ��َّ ِفي Xَِلَك  �لنُّوِ
 َ/Xَكِّ
     (٦)  ﴾
آلَياBٍ ِلُكلِّ َصبَّاٍ
 َشُكوٍ

:Bلكلما� Eشر
�ّكر¨  "عظهم.  �لنا»:  َر  �كَّ ْر:  �كِّ

.(µألقر�) يا¨: جعله يذكر�
صّبا�: صيغة �ملبالغة من �لص�.("�نظر 
من   ٢٣ لآلية  �لكلما�   ºشر  äيض


سو�� �لرعد).
شكو�: صيغة �ملبالغة من �لشكر. شكر¨ 
 Ñ"من �ملعر ̈ "شكر له: 
ثá عليه مبا 
"ال

  .(µألقر�)
 

 :Gلتفسـ�
عهدنا  لقد  لرسوله:  تعا~  �هللا  يقو� 
 ~� عهدناها  �ل   �ملهمة  نفَس  �ليك 

مر�   � �ملجا�لني  فعلى  موسى، 
 "
 يؤيد"نك  ممن  
كانو�  -سو�� 

حو��  يضعو�   \
 يعا�ضونك- 

موسى � �حلسبا\. 
تعا~ ﴿�ّ\ � �لك  قوله  "�ملر�� من 

مة   \
 شكو�﴾  صّباٍ�  لكلِّ  آلياٍ� 

�لشد�ئد  على  ص�"�   � موسى 
كذلك  لص�هم.  طيبًة   í�اý فجنو� 
 \
 من  �ملسلمو\  
يها  لكم  بّد  ال 
تو�جهو� شّتى �ملصائب "�ملحن، "ال 
عليها  تص�"�   \
 من  لكم   Ýَمنا
"تثابر"� ح� يكو\ �لنجاº حليفكم. 

مة موسى  \
كما âب 
\ تتذكر"� 
عليهم  نز�  �هللا  لنعم  تنّكر"�  عندما 
نعم   ~� فانظر"�   .µلعذ��" �لغضب 
�هللا ��ئمä نظر� تقدير "شكر، "حذ�ِ� 
ما  سيصيبكم  "�ال  جتحد"ها   \



صاֲדم.
�هللا﴾  بأّيا`  ْرهم  ﴿"َ�كِّ تعا~  "بقوله 
من  �لنا»   Õإلخر� طريقني  عّلمنا 
�لظلما� �~ �لنو�: �أل"�: �لترغيب 
� نعم �هللا "
فضاله، "�لثاD: �لترهيب 
 îيا` �هللا" تع
من عقابه "عذ�به، أل\ "
�لزمن �لذ� 
نز� �هللا فيه ِنعمه "بركاته 
خاصة، "
يضä تعî �لزمَن �لذ� صّب 

 .Ýهللا فيه عذ�به بشكل خا�
�\ �لعلمانيني � هذ� �لعصر يرّكز"\ 

�لذ�  �إلميا\  قيمة  ما  قو%م:  على 
"�لترهيب؟  �لتخويف  نتيجة  يكو\ 
 þيتنا هذ�  ®عمهم   \
 �لو�قع  "لكن 
 \
 جند  ألننا  �إلنسانية،  �لفطر�  مع 
�خلوÑ هو �لذ� يدفع �لقطا� �ألك� 
 ~� �أل"~  �خلطو�  الÎا�  �لنا»  من 
بعد  مر�  تذكQهم  "لوال  �إلميا\. 
لبُقو�  "عقابه  �هللا  مبؤ�خذ�  
خر} 
فالشريعة  كلّيًة.   Qخل� من  Mر"مني 
�لذين  للنا»  �%د�ية  ִדيئ  ال  �لكاملة 
حالتهم   �" �مياØم   � كاملو\  هم 
تصف  �Øا  بل  فحسب،  �لر"حانية 

.äيض
�لعالÕ للذين هم �"Øم 
                   

�Xُْكُر/�  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَ&   Xْ�ِ/َ﴿
ِنْعَمَة �هللا َعَلْيُكْم Xْ�ِ َ.ْنَجاُكْم ِمْن _ِ& 
 bِْلَعَذ�� ُسوَ>  َيُسوُموَنُكْم   �ِفْرَعْوَ
 �َ/َيْسَتْحُيوَ َ.ْبَناَ>ُكْم   �َ/ُيَذبُِّحوَ
ِنَساَ>ُكْم َ/ِفي Xَِلُكْم َبَالٌ> ِمْن َ
بُِّكْم 

َعِظيٌم﴾ (٧)

القــرآن الشـريف يعلـن صراحـًة أن فتـوى 
الضـالل وا�ـالك ضد أي إنسـان إمنـا تصدر 
بعـد تبيـني األمـر لـه وإقامـة احلجـة عليه.
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 :Bلكلما� Eشر
كّلفه  �ألمَر:   äفالن  َ̀ سا يسومو\: 
 µكثر ما ُيستعمل � �لعذ�
�يا¨، "
 µُلذها� 
صله  ْو`:  �لسَّ  .(µألقر�)
 áًملع لفظ  فهو  �لشي�،  �بتغا�   �
"�البتغا�،   µلذها� من  مرّكب 
قو%م:   �  µلذها� õر}  
جرَ� ُ"
"õر}  سائمة،  فهي  �إلبل  سامت 
كذ�،  ُسمُت  قو%م   � �البتغا� 
 ﴾µلعذ�� قا�: ﴿يسومونكم سوَ� 

(�ملفر���).
.(Õلتا�) ُيَذبِّحو\: �لذبُح: �%ال�

 Qباخل �الختباُ� يكو\  �لبالُ�:  بالٌ�: 
�لقر²\   �"  .(µألقر�) "�لشر 
باحلسنا�  ﴿"بلوناهم  �لكرمي: 

.(Ñألعر��) ﴾لسيئا��"

   
:Gلتفسـ�

كما   äيض
 �%ال�   îيع �لذبح   \�  
تذكر  �لتو���   \
 "مبا   .ä²نف �كرُ� 
مو�ليد  بقتل  يأمر  كا\  فرعو\   \

لذ�  �لنهر،   � بإلقائهم  �إلسر�ئليني 
فمن �ألنسب تفسQ كلمة "يذّبحو\" 
مبعá ُيهلكو\. فقد "�� � �لتو��� "³ 

مر فرعو\ |يع شعبه قائًال: كلُّ �بن 
كّل  لكن  �لنهر،   � تطرحونه  يولد 
 .(٢٢:١ Õ"خلر�) "بنٍت َتستحيوَنها
سو�  ﴿يسومونكم  تعا~  "قوله 
�لعذ�µ﴾ �شا�� �~ �ملعاملة �ملخزية 
ֲדا  يعامل  فرعو\  كا\  �ل   �ملهينة 
�لضر�ئب  فر¸  من  �سر�ئيل   îب
 � تسخQهم   "
 عليهم  �لثقيلة 

عما� شاقة �"منا 
جر. فقد "�� � 

 Qساَ� تسخ��:"فجعلو� عليهم ���لتو�
لكي ُيذّلوهم بأثقا%م. فبنو� لفرعو\ 
"�عمسيَس"  ِفيثوَ̀  Úا®َ\  َمِدين  
(�خلر"Õ ١١:١) كذلك جا� فيها: 
 � قاسية  بعبو�ية  حياَتهم  ""مّرُ�"� 
�لطني "�للَِّبن "� كل عمل � �حلقل. 
كل عملهم �لذ� عملو¨ بو�سطتهم 

. (١٤:١ Õ"خلر�) "äعنف
كا\  سو��  �الختبا�  هو  "�لبال� 
كا\  "ملا  �إلنعا`.   "
 باإليال` 
بقتل  �خُت�"�  قد  �سر�ئيل  بنو 
�يال`،  "هو  �لذكو�  مو�ليدهم 
"هو   Âإلنا� مو�ليدهم  "°يا� 
�نعا`، لذلك �ستـخد` �هللا تعا~ 
َمْعَنَيي  هنا كلمة �لبال� �ل  تؤ�� 

�الختبا� كليهما.
               

ُه ـَّ وإن األنبَيـاِء  إَمـاَم  َمَدْحـُت 

َدُعـوا كلَّ فخـٍر للنبِّـي مُحمَّـٍد

وا علْيِه وسـلُِّموا أّيهـا الَورى وَصلـُّ

ألْرفَُع ِمْن َمْدِحـي وأْعلَى وأْكَبُر

أَماَم َجاللَِة َشـأنِِه الشـْمُس أحقَُر

َوَذُروا لَُه ُطُرَق التشـاجِر تُْؤَجُروا

مقتبس من قصيد� حلضر� مر®� غال` 
-د �لقا�ياD عليه �لسال` - كتاµ -امة �لبشر}
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ْْ ِبَال� ْبِن �ْلَحاِ�Âِ �ْلُمَزِنيَّ َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �ِهللا �: ِ�\َّ َ
َحَدُكْم لََيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِ�ْضَو�ِ\ �ِهللا َما َيُظنُّ َ
ْ\ َتْبُلَغ 
ِ̀ �ْلِقَياَمِة. َ"ِ�\َّ َ
َحَدُكْم لََيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ُسْخِط �ِهللا َما َيُظنُّ  َما َبَلَغْت، َفَيْكُتُب �هللا َعزَّ َ"َجلَّ َلُه ِبَها ِ�ْضَو�َنُه �َِلى َيْو

ِ̀ َيْلَقاُ̈. (سنن �بن ماجه - ِكَتاµ �ْلِفَتِن) 
ْ\ َتْبُلَغ َما َبَلَغْت، َفَيْكُتُب �هللا َعزَّ َ"َجلَّ َعَلْيِه ِبَها ُسْخَطُه �َِلى َيْوَ

ِ̀ �ْآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر� َ
ْ" لَِيْصُمْت. َ"َمْن َكاَ\ ُيْؤِمُن ِباِهللا  
َِبي ُهَرْيَرَ� 
\َّ َ�ُسوِ� �ِهللا � َقاَ�: َمْن َكاَ\ ُيْؤِمُن ِباِهللا َ"�ْلَيْو ْْ‡¬̌
ْ̀ َضْيَفُه. (صحيح �لبخا��، كتاµ �إلميا\) ِ̀ �ْآلِخِر َفْلُيْكِر ْ̀ َجاَ�ُ̈. َ"َمْن َكاَ\ ُيْؤِمُن ِباِهللا َ"�ْلَيْو ِ̀ �ْآلِخِر َفْلُيْكِر َ"�ْلَيْو


ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �ِهللا �: َال َيْسَتِقيُم ِ�ميَاُ\ َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم َقْلُبُه، َ"َال َيْسَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّى َيْسَتِقيَم  ْْْ‡¬̌
ِلَساُنهُ. َ"َال َيْدُخُل َ�ُجٌل �ْلَجنََّة َال َيْأَمُن َجاُ�ُ̈ َبَو�ِئَقُه. (مسند 
-د بن حنبل، باقي مسند �ملكثرين)


َِبي ُهَرْيَرَ� َ
\َّ َ�ُسوَ� �ِهللا � َقاَ�: 
ََتْدُ�"َ\ َما �ْلُمْفِلُس؟ َقاُلو�: �ْلُمْفِلُس ِفيَنا َيا َ�ُسوَ� �ِهللا َمْن َال ِ�ْ�َهَم َلُه َ"َال  ْْ‡¬̌
َشَتَم َهَذ�  َقْد  َ"َيْأِتي  َ"َ®َكاِتِه،  َ"ِصَياِمِه  ِبَصَالِتِه  �ْلِقَياَمِة   َ̀ َيْو َيْأِتي  َمْن  
مَِّتي ُ ِمْن  �ْلُمْفِلُس  �ِهللا �:  َ�ُسوُ�  َقاَ�  َمَتاَ�. 
َفِإْ\  َفَيْقَتصُّ َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه َ"َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه،  َفَيْقُعُد  َ̀ َهَذ� َ"َضَرµَ َهَذ�،  �َ َ"َقَذÑَ َهَذ� َ"َ
َكَل َماَ� َهَذ� َ"َسَفَك 
َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل َ
ْ\ ُيْقَتصَّ َما َعَلْيِه ِمَن �ْلَخَطاَيا ُ
ِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرºَ َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرºَ ِفي �لنَّاِ�. (سنن �لترمذ�، 

كتاµ صفة �لقيامة "�لرقائق "�لو��)
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من كال� �إلما� �لمهد�

/�علمو� 
نكم �\ كنتم صاحلني ألصلَح �مللو� لكم، "كذلك جر� ُسّنة �هللا لقو` يّتقو\. "�نتهو� من �طر�� ملو� 
�إلسال` "�ستِغفر"� %م �\ كنتم تنصحو\. "ال تتقّدمو� �ليهم مبو�ئد فيها سمٌّ فيأكلو\ "ميوتو\. "
نتم تعيشو\ معهم � 
هم ضرٌّ فكيف ُتعَصمو\؟ "�Øم ملكو� �قابكم "
عر�ضكم "
مو�لكم، فانصحو�  �خا� "تغترفو\ من ُفضالتهم، فإْ\ مسَّ
للذين ميلكو\. "قد جعلهم �هللا لكم كُمِعّد��، "جعلكم %م كآال�، فتعا"نو� على �ل� "�لتقو} �\ كنتم Îلصو\. 

"َنبِّهوهم على سيئاִדم، "َ
عِثر"هم على هفو�ִדم، �\ كنتم ال تنافقو\. 
""�هللا �Øم قو` ال يؤّ�"\ حقو� عبا� ُ
مِّر"� عليهم "ال Ãافظو\ �لفر�ئض "ال يتعّهد"\. "تعرفونه بوجه 
كَسَف ِمن 

باِ%م "®�ٍّ 
"حَش من حاِ%م، كأ\ بو�طنهم ُمسخت، "كأØم 
ُنِشئو� � ما ال يعلمو\.
"تاهللا �ّنا نر} 
\ قلوֲדم قاسية بل 
شّد قسوً� من 
حجا� �جلبا�، "�ّ\ طبائعهم متوقد� "ال كالنمو� "
فاعي �لِدحا�، 

"�Øم قو` ال يتضّرعو\.
فثبت من هذ¨ �ألفعا� "�ألعما�، 
Øم 
سخطو� �ֲדم "�ختا�"� طر� �لضال�، "
كلو� Ëًّا ®عاًفا ³ 
شركو� فيه �عاياهم، 
فلُهْم سهماِ\ من �لوبا�: يِرُ�"\ جهنم "ُيوِ��"\. "كل ما نز� على �إلسال` فهو نز� ِمن سو� 
عما%م "فسا� �ألفعا�. 
فإØم قو` ضّيعو� �ينهم لألهو�� "�ألعما�، "صا�"�  �ملتكّلمو\؟  
يها  نتائج هذ¨ �خلصا�،  ُيفهِّمهم  فيكم �جل  فهل 

كأحوَ� � |يع �ألحو��، بل 
��هم ُعْمًيا ال يبصر"\.
"ال 
قو� لكم 
\ Îرجو� ِمن ِ�بقتهم "تقصد"� سبيل �لبغا"� "�لقتا�، بل �طلبو� صالحهم من �هللا �� �جلال� لعلهم 
ينتهو\. "ال تتوّقعو� منهم 
\ ُيصلحو� ما 
فسد� 
يد� �لدّجا�، 
" يقيمو� �ملّلة بعد ִדاُفتها "بعد ما ظهر من �الختال�، 
 "
"لكّل موطٍن �جا� كما تعلمو\، "هل ُيرجى �حيا� �لنا» من �ملّيت 
" �%د�ية من �لضا�، 
" �ملطر من �َجلها`، 

�لولوÕ � َسّم �خليا� من �ِجلما�؟ فكيف منهم تتوقعو\؟ 
�لينا �إل�كا�، "�ّنا ال Ûسبهم �ال كطM Qّلق ال   µُنِد �ّنا ال نتوّقع صالحهم ح� يوقظهم �الحتضا�. "لكن  "تاهللا 
ُيصا�، 
" كُعُمٍر ال ُيستعا�، 
" كخفافيش خربْت منها �لبال�، 
" كبلد� ما 
صاֲדا �لِعها�، 
" كظلٍّ غQِ ظليل ال تأ"� 
�ليه �لعبا�، 
" كسمٍّ ُقّطعْت منه �ألكبا�. عُظمْت صدمُة عثرִדم، "ما 
�} َمن ُيِقلُّهم من صرعتهم. تر�َ�"� كحطب 

\ يتعّلمو� مكائد  �"���
ال كأشجا� ��� �لثما�، "�حلطُب ال يليق �ال للنا�. فقد"� قّو� �لفر�سة، "
صو� �لسياسة، "

\ يضاهي �لنسر �  ���
جØ�Qم من �لنصا�}، فما بلغوهم � �قائق �لدساسة "حيِل �حلر�سة، فمثلهم كمثل ِ�يٍك 

�لط�Q\، فز�يَل مركَز¨ "ما بلغ مقا` �لنسر، فخرَّ الغًبا فلَقفه صقر � �مليد�\.      (�%د} "�لتبصر� ملن ير})

"" بل اطلبوا صالحهم من اهللا ذي اجلالل لعلهم ينتهون " بل اطلبوا صالحهم من اهللا ذي اجلالل لعلهم ينتهون "



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثاني - جمادى اآلخرة  ورجب ١٤٣٢ هـ  - حزيران/ يونيو ٢٠١١ م

١٢

التقوى

تر|ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد¨  �هللا  �ال  �له  ال   \
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
\ Mمًد� عبد¨ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا\ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�µِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو` �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوµ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (²مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لo .لقاها .مG �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر/
 .sد .يدp �هللا تعاr بنصرp �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� /�إلماZ �ملهد< �

يو` ٠١ /٢٠١١/٠٤

 � "حتديًد�  
سابيع،  بضعة  قبل 
�جلمعة �ألخ�Q من شهر شبا�/ف��ير 
ناشد� �جلماعة من 
جل �لدعا� للعا� 
�أل-ديني  �نتبا¨  "لفتُّ  �إلسالمي، 
 Âألحد�� جتا¨  مسؤ"ليتهم  فهم   ~�
منتلك  ال  بأننا  "قلت  فيه،  �حلاصلة 
على  نقد�  "ال  �لقو�  "ال  �لوسائل 
�ملسلمني  �حلكا`   ~� صوتنا  �يصا� 
كي  نفّهمهم  ح�  "ِبُحرِّّية  مباشرً� 
ملوكا  بوصفهم  مسو�لياִדم  يؤ�"� 
بلغ �~  �لصو�  لعل هذ�  "حكاما. 
بعض �ألماكن �ال 
نî ال 
عرÑ هل 
�لبال�  هذ¨   ~� �لرسالة  هذ¨  بلغت 

ية حا�  
` ال. على  بشكل "�ضح 
يوقنو\  �لذين  لقد حثثت �أل-ديني 
�لدعا� "قوته 
\ يركز"� عليه   Qبتأث
 \
 تعا~  �هللا  عسى   ،Ýخا بشكل 
"�لفهم،  �لعقل  �حلكا`  هؤال�  يهب 
من  �إلسالمية  �لبال�  تنجو  "بالتا½ 
على  عال"�   .Qلتدم�" �%د`  
عما� 
 µللشعو �سالة  هنا�  كانت  �لك 
مسؤ"لياִדم  
�ية  ليد�كو�  
يضا 

حضا\   ~� بال�هم  يدفعو�  ال   \
"

�ملتطرفني 
" �~ �ألجانب.
مر�  �سال   
"جه  حا�،  
ية  على 

خر} �~ �أل-ديني �لقاطنني � هذ¨ 
�لبال� 
\ يركز"� على �أل�عية "ينّبهو� 
�لطرَفني �~ ضر"�� �لتحلي بالتعقل 

ÈdÖ¬’\;%]¬’\;∫;ÏÁÑ]°\;o\Åt¯\;Ì÷¡;œË÷¬h

� �لسيطر� على �حلكم ظلًما ./ �إلطاحة باحلكومة ./ �النقالb يؤ�< �r بر/� �
�حلكاZ �لظاملني � �لنهاية حيث ال يرحل ظا| �ال /~ل {له ظا| _خر.
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"�لتيقظ، أل\ �لتطرÑ ليس حالًّ ألية 
 ºسال 
ك�  هو  �لدعا�  بل  قضية، 
معظم  فهم  لقد  �أل"ضا�.  هذ¨   �
�هللا  "بفضل  �لرسالة  هذ¨  �أل-ديني 
تعا~ � يشا�� �أل-ديو\ عموًما � 
 �" "�لفسا�،  "�%د`  �لدما�  
عما� 
�لد�ئر.  �لصر��  من  جزً��  يكونو� 
"مع هذ� فإنه تنشأ � 
�ها\ �لبعض 

سئلة 
خر} فيقولو\: �~ م� âب 
�لظاملني  �حلكا`  ظلم  جتا¨  نص�   \

ما��  �جلائر�؟  "خططهم  �لغا�ني 
âب 
\ تكو\ ��� فعلنا؟ 
" يسأ� 
�إلفريقية  �لد"�  من  �إلخو�  بعض 
سبَل  �ملعرِقلني  جتا¨  فعلهم   ��ّ� عن 
 ÂدÃ هله، كما
�نتقا� �حلكم �~ 

� ساحل �لعاÕ مثال حيث ال يَدعو\ 
فيسأ�  
صحابه،   ~� ينتقل  �حلكَم 
مو�كبة  %م  ينبغي  هل  �أل-ديو\: 
عامة �لنا» � �ّ�� فعلهم "�الشتر�� 
 `
 للحكومة  �ملنا"ئة  �لتظاهر��   �
ال؟ � يفهم بعض �ملثقفني "�ملتعلمني 
فيظلو\  �سال    º"� 
حياًنا 
 �ًّ�� يريد"\  لعلهم  يستفسر"\، 
صرÃًا "�ضًحا فيطالبوننا 
\ نوضح 
يشتركو� �   \
 يستطيعو\  هل  %م 
�لقسو�  بأعما�  "لو  حقوقهم  
خذ 
âب  حدٍّ   �
  ~�" ال؟   `
 "�لشد� 
"�الضطها�؟  �لظلم  مكابد�  عليهم 
 áُيع �لذ�  بالقسم  �جتمعُت  فقد 
بأمو� �لبال� �لعربية "�لبال� �إلفريقية 

باملكتب   �
 �لضا�،  بلغة  �لناطقة 

يضا،  طاهر   Dها "�لسيد  �لعر� 
"بينُت %م بشكل مفّصل ما�� ينبغي 

\ تكو\ ��� فعل �أل-ديني "ما هو 
�لد"� �لذ� âب 
\ يلعبو¨ حلل هذ¨ 
�حلسنة  �جلو�نب  هي  "ما  �ملعضلة، 
"�لسيئة �ل  âب علينا �النتبا¨ �ليها 
قلت  كما  �العتبا�،  بعني  
خذها "
%م 
\ يسجلو� هذ¨ �لنقا� "يبعثوها 
 "
 �لبال�،  هذ¨   � �أل-ديني   ~�
عالقة  على  هم  �لذين  �إلخو�   ~�
 Ñهم، ح� يعرQمع �أل-ديني "غ
 îلكن" �ألمر،  حقيقة  �أل-ديو\ 
 \

الحظ من خال� بعض �لرسائل 
بعضهم � يستوعبو� موقف �جلماعة 

القرآن الكرمي هو األساس ! �يع 
القضايا، وينبغي أن ننظر ماذا يأمر 
به �صوص التعاون مع احلكام 
وطاعتهـم، � �ـب أن نعرف 
مـاذا ينبغي أن تكـون رّدة فعل 
املسلم جتاه أعمال الفساد بوجه 
عام... � مـاذا تقول األحاديث 
الشـريفة، ومـاذا قال املسـيح 
اخلصوص. بهـذا   � املوعـود 

سيدنا مر�� مسر/
 .sد .يدp �هللا تعاr بنصرp �لعزيز
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�إلسالمية �أل-دية �ملبنّية على �لقر²\ 

قو�� " �لنبو�  "�حلديث  �لكرمي 
فهنا�  لذلك   ،� �ملوعو�  �ملسيح 

خر}.  مر�  توضيحه   ~� حاجة 
"لقد |عت ما�� "
موً�� حو� هذ� 
�ملوضو� "
�يد طرحها 
مامكم ح� 

تز"� كل 
نو�� �لغمو¸.
�ألسا» � |يع  �لكرمي هو  �لقر²\ 
يأمر  ما��  ننظر   \
 "ينبغي  �لقضايا، 
�حلكا`  مع  �لتعا"\   Ýصو	 به 
ما��   Ñنعر  \
 âب   ³ "طاعتهم، 
ينبغي 
\ تكو\ �ّ�� فعل �ملسلم جتا¨ 
 �
  ~�" عا`،  بوجه  �لفسا�  
عما� 
 � "�الشتر��  �ملسا�ة  ميكنه  حد 

جل  من  للحكومة  �ملنا"ئة  �حلملة 
�ستر��� حقه، ³ ما�� تقو� �ألحا�يث 
�ملوعو�  �ملسيح  قا�  "ما��  �لشريفة، 

.Ýֲדذ� �خلصو �
�لكرمي:  �لقر²\  يقو�  
ية حا�  على 
َ"�ْلُمْنَكِر  �ْلَفْحَشاِ�  َعِن  ﴿َ"َيْنَهى 
(�لنحل ٩١).. هذ� �جلز�  َ"�ْلَبْغِي﴾ 
خطبة  كل   � نر��ها  �آلية  من 
عن  ينهاكم   � 
نه  "معنا¨  |عة، 
كل 
نو�� �لُفحش "�ملنكر "�لتمر�. 
لقد فسر سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
�ملطر  هو  �لبغي  قائال:  �لبغي  كلمة 
"ُيبيد  "شد�  بكثر�  ينـز�  �لذ� 

��� �حلق  � Qَلتقص� َّ\
�لز��. كما 

�لو�جِب 
" õا"®َ� حدِّ �حلق �لو�جِب 

يضا من �لبغي. فهذ� هو |ا� 
"�مِر 
�لكرمي "تعليِمه، حيث Ãيط  �لقر²\ 
بكل جانب "يشمل كل طبقة، فال 
øطر ببا� 
حد 
\ هذ� �حلكم øص 
طبقة معينة �"\ غQها من �لطبقا�. 
بصد�  هنا  لسُت  حا�،  كل  على 

كتفي  "�منا  �آلية  هذ¨   Qتفس بيا\ 
قا�  فكما  ”�لبْغي“.  كلمة   ºبشر
�هللا   \�  � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
"�لتفريط �  �إلفر��  عن  ينهى   �
يأمر  عندما   �
 �لو�جب.  �حلق   ���

�نتباههما  فَيلفُت  "�ملحكو`  �حلاكَم 
âب  °يث  "�جباִדم   ���
  ~� معا 
حقوقه  طلب   � �حلاكم  يْفر�  
ال 
 � يفّر�  "ال  صالحياته  "�ستخد�` 
�لشعب  تأ�ية "�جباته، "ينبغي على 

\ ال يَفرِّ� 
" ُيْفِر� � تأ�ية "�جباته. 
"كل من سيقو` بذلك ُيعتَبر õا"®� 
حلد"� �هللا، فيعاقبه �هللا � عليه. أل\ 
"مبا  �لكر�هية.  
شد  �لك  يكر¨  �هللا 
يتحمس  �أليا`  هذ¨   � �لشعب   \

لإلقد�` �لعنيف ضد �حلكوما�، %ذ� 
سأتكلم �ليو` عن �لشعب فقط، ففي 
هذ� �لصد� هنا� 
حا�يث عد� تأمر 
�لص�   µبأهد� بالتمسك  �ملؤمنني 
للحكا`.  �خلاطئة  �لتصرفا�  �غم 
َثَنا َ®ْيُد ْبُن  فقد "�� � �لبخا��: َحدَّ

َ"ْهٍب َسِمْعُت َعْبَد �ِهللا َقاَ�: َقاَ� لََنا 
َ�ُسوُ� �ِهللا �: �ِنَُّكْم َسَتَرْ"َ\ َبْعِد� 
َفَما  َقاُلو�:  ُتْنِكُر"َنَها،  
ُموً�� ُ"َ 
ََثَرً� 
َتْأُمُرَنا َيا َ�ُسوَ� �ِهللا؟ َقاَ�: َ
�ُّ"� �ِلَْيِهْم 
َحقَُّهْم َ"َسُلو� �َهللا َحقَُّكْم. (�لبخا��، 

كتاµ �لفنت)
"َعن �ْبِن َعبَّاٍ» َ�ِضَي �ُهللا َعْنُهَما َعن 
�لنَِّبيِّ � َقاَ�: َمْن َ�َ
} ِمْن َ
ِمQِِ̈ َشْيًئا 
َفاَ�َ�  َمْن  َفِإنَُّه  َعَلْيِه،  َفْلَيْصِبْر  َيْكَرُهُه 
ِميَتًة  َماَ�  ِ�ال  َفَماَ�  ِشْبًر�  �ْلَجَماَعَة 

َجاِهِليًَّة. (�لبخا��، كتاµ �لفنت)
َ�ُجال   َّ\
َ ُحَضْيٍر  ْبِن  
َسْيِد ُ "َعْن 
�ِهللا،  َ�ُسوَ�  َيا  َفَقاَ�   :� �لنَِّبيَّ  
ََتى 
�ْسَتْعَمْلَت ُفالًنا َ"َلْم َتْسَتْعِمْلِني. َقاَ�: 
َفاْصِبُر"�  
ََثَرً�؛  َبْعِد�  َسَتَرْ"َ\  �ِنَُّكْم 
 µكتا (�لبخا��،  َتْلَقْوِني.   َحتَّى 

�لفنت)
"َسَأَ� َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد �ْلُجْعِفيُّ َ�ُسوَ� 
 \ْ�ِ 
َْيَت �َ
َ �ِهللا  َنِبيَّ  َيا  َفَقاَ�   � �ِهللا 
َحقَُّهْم  َيْسَأُلوَنا  
َمَر�ُ� ُ َعَلْيَنا  َقاَمْت 
 َ̧ َفَأْعَر َتْأُمُرَنا  َفَما  َحقََّنا  َ"َيْمَنُعوَنا 
َ̧ َعْنُه ُثمَّ َسَأَلُه ِفي  َعْنُه ُثمَّ َسَأَلُه َفَأْعَر
َفَجَذَبُه �َألْشَعُث  �لثَّالَِثِة  
ْ" ِفي َ �لثَّاِنَيِة 
ْبُن َقْيٍس َ"َقاَ� �ْسَمُعو� َ"َ
ِطيُعو� َفِإنََّما 
ْلُتْم.  ُلو� َ"َعَلْيُكْم َما ُحمِّ َعَلْيِهْم َما ُحمِّ

(مسلم كتاµ �إلما��)
"َعْن ُجَناَ�َ� ْبِن 
َِبي ُ
َميََّة َقاَ�: َ�َخْلَنا 
اِمِت َ"ُهَو َمِريٌض  َعَلى ُعَباَ�َ� ْبِن �لصَّ
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ِبَحِديٍث   Âْ َحدِّ �ُهللا،  
ْصَلَحَك َ ُقْلَنا 
َيْنَفُعَك �ُهللا ِبِه َسِمْعَتُه ِمْن �لنَِّبيِّ �، 
َفَقاَ�  َفَباَيْعَناُ̈   � �لنَِّبيُّ  َ�َعاَنا  َقاَ�: 
ْمِع  ِفيَما َ
َخَذ َعَلْيَنا َ
ْ\ َباَيَعَنا َعَلى �لسَّ
َ"َمْكَرِهَنا  َمْنَشِطَنا  ِفي  اَعِة  َ"�لطَّ
َ"ُعْسِرَنا َ"ُيْسِرَنا َ"
ََثَرً� َعَلْيَنا َ"َ
ْ\ ال 
ُكْفًر�  َتَرْ"�   \ْ
َ ِ�ال  
ْهَلُه َ �َألْمَر  ُنَناِ®َ� 
ُبْرَهاٌ\.  ِفيِه  �ِهللا  ِمن  ِعْنَدُكْم  َبَو�ًحا 

(�لبخا��، كتاµ �لفنت)   
هذ¨ �ألحا�يث تتحدÂ عن تصرفا� 
�لشرعية   Qِغ "�ألمر��  �حلكا` 
 ëلن� لنا  قا�  "�عتد���ִדم "مع �لك 
ضدهم،  �لتمر�  لكم  Ãق  ال   :�
�حلكومة  ضد  بالتظاهر��  فالقيا` 
"�لتمر�  "�لشغب   Qلتكس� 
عما� "

شرº هذ�  \
 �"
يناقض �لشريعة. 
�لعربية  فالكلما�  
كثر،  �حلديث 
�َألْمَر  ُنَناِ®َ�  ال   \ْ
َ"َ” فيه  �لو���� 

ْهَلُه ِ�ال َ
ْ\ َتَرْ"� ُكْفًر� َبَو�ًحا ِعْنَدُكْم َ
ِمن �ِهللا ِفيِه ُبْرَهاٌ\“ 
� قد �ستصد� 
 ��� بأنه  
يضا  �إلقر��  منا   �  ëلن�
ننا®عه  فلن  علينا  �حلكَم  
حٌد  تو~ 
ح� نر} منه كفر� بو�حا جا� عندنا 

من �هللا برها\ عليه.
 "
 �لوهابيني   "
 �لسلفيني  بعض   \�
تقو�  �ملتطرفة  �لدينية  �جلماعا� 
âو®  ال  
نه  �حلديث  هذ�   ºشر  �
قتاُ� �حلكا` ما � يصد� منهم كفٌر 

 ºما ��� ظهر منهم كفٌر بو�
 ،ºبو�
فإ\ �®�لته "نز� �حلكم منهم يصبح 

"�جبا. 
تستشهد  �ملتطرفة  �جلماعا�  فهذ¨ 
�لتمر�   \
 على  �لر"�ية  هذ¨  من 
على �حلكومة âو®، بل �\ بعضهم 
يتشد�"\ � فتا"�هم لد�جة يقولو\ 
َمن  يكفِّر  ال  �لذ�   \� بينهم:  فيما 
فسلسلة  كافر.  
يضا  فهو  كفَّْرنا¨ 

�لتكفQ هذ¨ تطو�.
بأ\   ºتصر �حلديث  كلما�  لكن 
 \
عليكم 
\ تتمسكو� بالطاعة �ال 
يصد� �لكفُر 
" ُتكَرهو� على �لكفر، 
ما  تطيعو� � كل شي�   \
 فيجب 

يضا  �حلالة  تلك   �" �لك.  عد� 
âب 
ال تقومو� بالبغي "�لتمر�، بل 
عليكم 
ال تطيعو� �لك �ألمر فقط.

تفر¸  معينة  هنا� ظر"فا   \
  Qغ 
عد` �لطاعة، منها لو ُ
كرَ̈ �إلنسا\ 

على �لكفر، فال طاعة عندها. "نر} 
�إلسالمية  �جلماعة   � �لك  مثا� 
من  ُيطلب  فحني  �أل-دية، 
�أل-ديني � باكستا\ 
" � بعض 

نفسهم  و�  يسمُّ 
ال  �ألخر}  �لبال� 
بل  �لك   � نطيعهم  فال  مسلمني 
"كذلك  مسلمني.  
نفسنا  نسمي 
بشها��  ننطق  
ال  منا  ُيطلب  حني 
 "
�إلسال` فال نتخلى عن �لشها��. 
حني نؤمر 
ال نسّلم بتحية �إلسال` 

ال نتلو �لقر²\،  "
بعضنا على بعض 
قضية  ألØا  �لك،   � نطيعهم  فال 
 � طاعة  "ال  بديننا،  "متّس  �ينية 
�حلديث   � جا�  كما  �حلالة  هذ¨ 
�لشريف. "مع �لك ال نقو` بالتمر� 
نطيع  ال  "�منا  �حلكا`،  على  "�لبغي 
–"ال ميكن 
\ نطيع- �لك �لقانو\ 
�لشريعة   Ñألنه خال فقط،   Ýخلا�

ما  "�سوله.  �هللا  أل"�مر  "معا�¸ 

لكن كلمـات احلديث تصرح بأن عليكم أن تتمسـكوا 
بالطاعـة إال أن يصـدر الكفـُر أو ُتكَرهـوا علـى 
الكفـر، فيجـب أن تطيعـوا ! كل شـيء مـا عدا 
ذلـك. و! تلـك احلالة أيضا �ـب أال تقوموا بالبغي 
والتمـرد، بـل عليكـم أال تطيعوا ذلـك األمر فقط.
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التقوى

فيما يتعلق ببقية قو�نني �لد"لة فكل 

-د� يطيعها "يلتز` ֲדا. 

�ألئمة  كال`  من  مقتبس  "هنا� 
يقو�  حيث  موقفنا،  يؤيد  �لقد�مى 
�حلديث   ºشر  � �لنو"�  �إلما` 
�لكفر  من  �ملر��  بأ\  ²نفا  �ملذكو� 
يقو�:  حيث  َظاِهٌر،  كْفٌر   ºلبو��

"َ"�ْلُمَر�� ِباْلُكْفِر ُهَنا �ْلَمَعاِصي. 
³ يقو�: ال ُتَناِ®ُعو� ُ"ال� �ُألُمو� ِفي 
 \ْ
ِ"الَيتهْم، َ"ال َتْعَتِرُضو� َعَلْيِهْم ِ�ال َ
َتْعَلُموَنُه  ُمَحقًَّقا  ُمْنَكًر�  ِمْنُهْم  َتَرْ"� 
ِمْن َقَو�ِعد �ِإلْسال`، َفِإَ�� َ�
َْيُتْم َ�ِلَك 
ِباْلَحقِّ  َ"ُقوُلو�  َعَلْيِهْم،  َفَأْنِكُر"ُ̈ 
َحْيُث َما ُكْنُتْم. َ"َ
مَّا �ْلُخُر"Õ َعَلْيِهْم 
�ْلُمْسِلِمَني،  ِبِإْجَماِ�  َفَحَر�`  َ"ِقَتاُلهْم 
َ"َقْد  َظاِلِمَني.  َفَسَقًة  َكاُنو�   \ْ�ِ"َ
َما  ِبَمْعَنى  �َألَحاِ�يث  َتَظاَهَرْ� 
ال  
َنَُّه  نَّة  �لسُّ 
ْهل َ 
ْجَمَع َ"َ َ�َكْرُته، 
َقاَ�  ِباْلِفْسِق....  ْلَطا\  �لسُّ َيْنَعِز� 
ِ̀ �ْنِعَز�له َ"َتْحِرمي  �ْلُعَلَما�: َ"َسَبُب َعَد
َ�ِلَك  َعَلى  َيَتَرتَّب  َما  َعَلْيِه   Õ"ُخلُر�
َ"َفَسا�  َما�،  �لدِّ َ"ِ�َ��َقة  �ْلِفَتن،  ِمن 
ِفي  �ْلَمْفَسَد�  َفَتُكو\  �لَبْين،   ���َ

َعْزله َ
ْكَثر ِمْنَها ِفي َبَقاِئِه."
على  �ليو`  متحققا  نر�¨  ما  "هذ�   
بني  تناُحر  فهنا�  �لو�قع،  صعيد 
ُتطلق  حيث  �ملختلفة،   Ñألطر��
 º�"�أل� "تزهق  "�لقذ�ئف   \�Qلن�

"يقتل �ملسلم مسلما. 
"هنا� حديث ²خر "�� � صحيح 
َمَثُل   :� �لنَِّبيُّ  َقاَ�  �لبخا��: 
�ْلُمْدِهِن ِفي ُحُد"ِ� �ِهللا َ"�ْلَو�ِقِع ِفيَها 
َفَصاَ�  َسِفيَنًة،  �ْسَتَهُمو�   ٍ̀ َقْو َمَثُل 
َبْعُضُهْم  َ"َصاَ�  
ْسَفِلَها َ ِفي  َبْعُضُهْم 
ِفي َ
ْعالَها، َفَكاَ\ �لَِّذ� ِفي َ
ْسَفِلَها 
َيُمرُّ"َ\ ِباْلَماِ� َعَلى �لَِّذيَن ِفي َ
ْعالَها 
َيْنُقُر  َفَجَعَل  َفْأًسا  َفَأَخَذ  ِبِه،  َفَتَأ�َّْ"� 
َما  َفَقاُلو�:  َفَأَتْوُ̈  ِفيَنِة.  �لسَّ 
ْسَفَل َ
َلَك؟ َقاَ�: َتَأ�َّْيُتْم ِبي َ"ال ُبدَّ ِلي ِمَن 

َْنَجْوُ̈  َيَدْيِه  َعَلى  
َخُذ"� َ َفِإْ\  �ْلَماِ�. 
ْو� 
َْنُفَسُهْم، َ"ِ�ْ\ َتَرُكوُ̈ َ
ْهَلُكوُ̈  َ"َنجَّ


ْهَلُكو� 
َْنُفَسُهْم.َ"َ

يستد� �لبعض من هذ� �حلديث على 
 µتكا�لنا» من �� جو�® منع عامة 

�لسيئة قهًر�.
"�حلق 
\ �لك سيؤ�� �~ �لفسا� 

"�لشجا��� بينهم.
�لتمر�  هو  منه  �ملر��   \� قيل   ���"  
ضد �حلكومة، فهذ� 
يضا øالف 
مر 

.� ëلن�
هذ�   áمع 
خر}  مر�  فسأ"ّضح   
جا�  فقد  بالسفينة،  �ملتعلق  �حلديث 

َْنَجْوُ̈  َيَدْيِه  َعَلى  
َخُذ"� َ َفِإْ\  فيه: 
ْو� 
َْنُفَسُهْم َ"ِ�ْ\ َتَرُكوُ̈ َ
ْهَلُكوُ̈  َ"َنجَّ

ْهَلُكو� 
َْنُفَسُهْم. ُيستنبط من �لك َ"َ

عا�� 
نه ��� كا\ �لفسا� ÃدÂ علًنا 
منع  فيجو®  �ألضر��   ~� "يؤ�� 
�ملفسد بالقو�. "لكن هذ� �الستدال� 
øالف مضمو\ �ألحا�يث �ألخر}، 
فهمو�  كما  ليس  �ألمر   \
  îيع مما 

\ هذ� �حلديث ال âيز �لتمر� على "
�حلكوما�. �Øم يقّدمو\ حديًثا ²خر 
للنë � تأييًد� ملوقفهم "يقولو\ �\ 
باستخد�`  
مر  قد  نفسه   �  ëلن�
كا\  ما   �  ëلن�  \
 "�حلق  �لقو�. 
�لقر²\  تعليم  øالف  مبا  يأمر   \
 له 

سا�"�  قد  
Øم  بد  فال  لذ�  �لكرمي، 
َقاَ�  "هو:  
يًضا  �حلديث  هذ�  فهم 
َ�ُسوَ�  َسِمْعُت  َسِعيٍد �خلد��:  
َُبو 
�ِهللا � َقاَ�: َمْن َ�َ
} ُمْنَكًر� َفْلُيَغيِّْرُ̈ 
َفِإْ\  َفِبِلَساِنِه،  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْ\  ِبَيِدِ̈، 

ْضَعُف َ َ"َ�ِلَك  َفِبَقْلِبِه،  َيْسَتِطْع  َلْم 
 µكتا �لنسائي،  (سنن  �ِإلميَاِ\." 

�إلميا\ "شر�ئعه) 
 "يقو� �إلما` �ملال علي �لقا�� � 
قا�  مفا�¨:  ما  �حلديث  هذ�   ºشر
باليد  �ملنكر   Qتغي 
مر   \� �لعلما� 
باللسا\   ¨Qتغي" �ألمر��،   ~� ه  موجَّ
بالقلب   ¨Qتغي" �لعلما�،   ~� موّجه 

ه �~ �لعو�`.  موجَّ
�لنبو�  للحديث  |يل   ºشر "هذ� 
حيث يقو� �لشا�º �\ هنا� ثالثة 
بفئة  يتعلق  منها  "�حد  
مو�، "كل 
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�لسلطة.   µصحا
 فيهم  مبن  معينة 
"�ألمر مبنع �ملفسد بالقو� � حديث 
�لسلطة  لصاحب  موجه  �لسفينة 
لو  
ما  �لغر�،  من  للسفينة  �نقاً�� 
 Âكل "�حد باألمر "�لنهي حلد 
بد
عن  تعا~  �هللا  "يقو�   ،Qكب فسا� 
﴿"�هللا  باألمن:  "�إلخال�  �لفسا� 
�سُتنتج من  "لو  �لفسا�﴾.  ال Ãب 
 "
�لك 
نه ��� �ستنكر �لعو�` قوال 
فعال من �حلاكم فيجو® %م 
\ يهبُّو� 
ضد �حلكومة "يبد
"� بَعْيث �لفسا� 
�لكسر  
عما� " "�لشغب  "�لفتنة 
فهذ�  "�لتمر�..  "�لقتل  "�لنهب 
�لفهم øالف �لشريعة. "لقد �كر� 
ֲדذ�  �لكرمي  �لقر²\  حكم  قبل  من 
﴿ينهى  تعا~:  �هللا   \
 "هو  �لصد� 

عن �لفحشا� "�ملنكر "�لبغي﴾.
³ هنا� سؤ�� ²خر هو: كيف كا\ 

�ألنبيا� يتصرفو\ جتا¨ حكوماִדم؟
 لقد "�� � �حلديث 
نه قد جا� �~ 
 ،ëلف ن
�لدنيا مئة "
�بعة "عشر"\ 
"قد تنا"� �لقر²\ �لكرمي �كر حو�½ 
òسة "عشرين نبيا، "� ُيذَكر عن 

�ٍّ منهم 
نه عصى �حلاكم � �ألمو� 
�لدنيوية 
" مترَّ� عليه، 
" |ع حوله 
 "

ناسا "قا` بتظاهر�� ضد �حلكا` 
قا` بأعما� �لشغب "�لكسر. بل �نَّهم 
فّند"� �لعقائد �لباطلة حلكامهم بكل 

"�ملعتقد��  �لدعو�  "بّلغو�   ºضو"
لنأخذ  صر�مة.  بكل  �لصحيحة 
 µُيضر �لذ�   � يوسف  مثا� 
عا�� "قد بينه �ملسيح �ملوعو� � 
"�خلليفة �أل"� "�خلليفة �لثاD �ضي 
�هللا عنهما 
يضا. يقو� �هللا تعا~ � 
َنُقصُّ  ﴿َنْحُن  �لقصة:  هذ¨  بد�ية 

ْ"َحْيَنا َ ِبَما  �ْلَقَصِص  
ْحَسَن َ َعَلْيَك 
�ِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْر²َ\ َ"ِ�ْ\ ُكْنَت ِمْن َقْبِلِه 

َلِمَن �ْلَغاِفِلَني﴾ (يوسف: ٤).
 فما هي �حلقائق �لتا�øية �ل  بّينها 
�لقر²\ �لكرمي � هذ¨ �لسو��؟ علًما 
تشمل  معظمها  يوسف  سو��   \

"قائع حيا� يوسف � "تتلخص 
للمالية �  � عِمل "®يًر�  
نه   �
�مللك  عند   îع
 فرعو\،  حكومة 
�ملصر� �لذ� كا\ كافر�. فلو كا\ 
�مللك يشّك � �خالÝ يوسف � 
�لنفا�  سبيل  على  يطيعه  
نه  "ير} 
فقط ملا ضّمه �~ طاقم "®��ئه. مع 


نه  Qُنه من �ملعصية "�إلسا�� �لتفك

"�لشحنا�  �لبغض  يكّن  كا\   �
جتا¨ َملك مصر، "كا\ يطيعه على 
سبيل �لنفا� "�ملد�هنة فقط، "�لعيا� 
باهللا. يقو� �هللا تعا~: ﴿َكَذِلَك ِكْدَنا 
لُِيوُسَف َما َكاَ\ لَِيْأُخَذ َ
َخاُ̈ ِفي ِ�يِن 
�ْلَمِلِك ِ�ال َ
ْ\ َيَشاَ� �ُهللا﴾ (يوسف: 
 \

� ما كا\ بوسع يوسف  ..(٧٧
Ãجز شقيقه عند¨ � مصر °سب 
قانو\ �لبلد، "لذلك �ّبر �هللا تعا~ له 
�مللك  �ألسباµ حيث ُ"ضع صو�� 

خرÕَ من ُ 
خيه خطًأ، ³  � �حل 


متعة 
خيه عند �لفحص. 
 � يوسف   \
 �لك  من  يتبني 
كا\ ملتزما بقانو\ �لد"لة، 
� كا\ 
"يطيعه  كافر  حاكم  بقو�نني  يلتز` 
بإخالÝ، "لكنه ما كا\ يطيعه � 

معتقد�ته �لدينية �خلاطئة.
 ³ يقو� �هللا تعا~: ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن 
�لرَُّسوَ�  
ِطيُعو� َ"َ �َهللا  
ِطيُعو� َ ²َمُنو� 

أي ما كان بوسـع يوسـف أن �جز شقيقه عنده ! 
مصر �سـب قانون البلـد، ولذلك دّبـر اهللا تعا> 
له األسـباب حيث ُوضع صواع امللـك ! رحل أخيه 
خطـًأ، � أُخـرَج مـن أمتعـة أخيه عنـد الفحص. 
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ِفي  َتَناَ®ْعُتْم  َفِإْ\  ِمْنُكْم  �َألْمِر  
"ِلي ُ"َ
 \ْ�ِ َ"�لرَُّسوِ�  �ِهللا  �َِلى  َفُر�ُّ"ُ̈  َشْيٍ� 
ِ̀ �آلِخِر َ�ِلَك  ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَ\ ِباِهللا َ"�ْلَيْو
َخْيٌر َ"َ
ْحَسُن َتْأِ"يال﴾ (�لنسا�:٦٠). 
بصد�   � �ملوعو�  �ملسيح  "يقو� 
�هللا  تطيعو�   \
 �\ عليكم  �آلية  هذ¨ 
"�سوله "�حلكا` � بال�كم. "يقو� 

يها  يا  مفا�¨:  ما  ²خر  مكا\   �
�ملسلمو\ ��� �ختلفتم فيما بينكم � 

مر ما فاحتكمو� به �~ �هللا �\ كنتم 
"�سوله،  باهللا  تؤمنو\  �حلقيقة   �

"هذ� هو �ملر�� من 
حسن تأ"يل. 
�هللا  حكم  بأ\  قبل  من  قلُت  "لقد 
بالتمر�  تقومو�  
ال  هو  "�سوله 
"�لبغي مهما كانت �لظر"Ñ، "مهما 
مر� �لظر"Ñ على �ملؤمن من حيث 

مرمت ُ  "
 كفر�  
يتم �  ��� �ال  �لدنيا، 
�لطاعة  فيه، "�منا  بالكفر، فال طاعة 
طاعة �  
� ال  
مو�.  من   ¨Qغ �

مو� تؤ�� �~ �لكفر، "مع �لك ال 

âو® �لتمر� "�لبغي.
 كذلك يقو� �ملسيح �ملوعو� � 
� مكا\ ²خر بأ\ �هللا تعا~ قد 
مر � 
�لقر²\ �لكرمي: ”
طيعو� �هللا "
طيعو� 
�لرسو� "
"½ �ألمر منكم“. فاألمر 
قا�   ���" "�ضح.  �ألمر   ½"
 بطاعة 

حد 
\ �حلكومة ال تدخل � قائمة 

"½ �ألمر فهذ� خطأ منه. �\ �حلكومة 

�ل  تعمل °سب �لشريعة تدخل � 
فهو  يعا�ضنا  ال  "�لذ�  ”منكم“. 
 \
منا. يثبت من نص �لقر²\ �لكرمي 
أل"�مرها  "�خلضو�  �حلكومة  طاعة 

"�جب. 
تشيعو�  فال  ظاملا  �حلاكم  كا\   ���
تصلحو�   \
 عليكم  بل  سيئاته، 
 "
 �هللا  يزÃه   Ñفسو بأنفسكم  ما 
من  �ملر�  يصيب  ما   \� يصلحه. 

عماله  نتيجة  يصيبه  فإمنا  �ملصائب 
�لسيئة.... �\ �هللا تعا~ يهيئ للمؤمن 
لكم  نصيح    \� عند¨.  من  
سبابا 
هي 
\ تكونو� منو�جا للحسنا�. ال 
ُتتلفو� حقو� �هللا "ال حقو� عبا�¨.

فهذ¨ هي �لس�Q �ل  âب 
\ يبديها 
�أل-ديو\، بل �أل-ديو\ هم �لذين 

يستطيعو\ 
\ يبد"ها فقط. 
�حلكا`  �ألمر   ½"
 من  �ملر��  ليس 
 Dلثا� �خلليفة  يقو�  فقط.  �ملسلمني 
� � هذ� �لصد�: بعض �ملسلمني 

منهم  خطأ  �آلية  هذ¨  من  يفهمو\ 

\ هذ� �ألمر يتعلق باحلكا` �ملسلمني 
�حلكا`  طاعة   \
 منها  "�ملر��  فقط، 
هذ�  "لكن  "�جبة.  فقط  �ملسلمني 
مبا��  øالف  بل  صحيحا،  ليس 
�آلية   \
 صحيح  �لكرمي.  �لقر²\ 
"لكنها  ”منكم“  كلمة:  تتضمن 

"لئك  فقط  تطيعو�   \
 هنا  تفيد  ال 
بل  بدينكم.  يدينو\  �لذين  �حلكا` 
معناها: �لذين ُعيِّنو� حكاما عليكم. 
فكلمة: ”منكم“ قد �سُتخدمت هنا 
ֲדذ� �ملعá. يقو� �هللا تعا~ � �لقر²\ 
يأتكم   �
﴿ �لكفا�:  Úاطبا  �لكرمي 
�سٌل منكم﴾ فلو �ستنبطنا من هذ¨ 
بدينكم،  يدينو\  �لذين   :áمع �آلية 

\ �لرسل كانو� يدينو\  áيكو\ �ملع
بدين �لكفا�، "�لعيا� باهللا. �ً��، ليس 
ضر"�يا 
\ يكو\ �ملر�� من ”منكم“ 

"لئك �لذين يدينو\ بدينكم. بل قد 
�سُتخدمت هذ¨ �لكلمة مبعا\ 
خر} 

إذا كان احلاكم ظاملا فال تشـيعوا سـيئاته، بـل عليكم أن 
تصلحوا ما بأنفسـكم فسـوف يز�ه اهللا أو يصلحه. إن 
ما يصيب املـرء من املصائب فإمنا يصيبـه نتيجة أعماله 
السيئة.... إن نصيح_ لكم هي أن تكونوا منوذجا للحسنات.
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�لسيا�  هذ�   � "معناها  
يضا، 
�لذين  �حلكا`  تطيعو�   \
 هو: âب 
Ãكمو\ بال�كم. ليس �ملر�� هنا 
نه 
âب 
\ تطيعو� حاكما مسلما فقط 
بل âب تطيعو� كّل من Ãكمكم 
يا 
كا\. "كذلك �آلية: ﴿َفِإْ\ َتَناَ®ْعُتْم 
ِفي َشْيٍ� َفُر�ُّ"ُ̈ �َِلى �ِهللا َ"�لرَُّسوِ�﴾ 

\ تقّر�"� بأنفسكم °سب  îال تع
فهمكم للقر²\ "�حلديث، بل معنا¨ 
بينكم   Ñخلال�  Âحد  ��� 
نه  هو 
 ~� �لنـز��  فر�ُّ"�  �حلكا`،  "بني 
من  �ملر��  "�منا  "�سوله،  �هللا  حكم 
�لك 
\ ينبِّه �ملرُ� �حلكومَة 	طئها، 
"�\ � تقبل نصيحته فليفو¸ �ألمر 
بنفسه  Ãكم  فهو  تعا~،  �هللا   ~�

"يعاقب �لظا� على ظلمه.
"قائع   \�  :� حضرته  يقو�   ³
�لقر²\   � �ملذكو��   � يوسف 
�حلاكم  طاعة   \
 على  تد�  �لكرمي 
"�جبة 
يا كا\ �ينه، بل ح� ��� � 

حكا`  لبعض  مطابقة  
"�مر¨  تكن 
مسؤ"لية  تنفيذها  �ل   �لشر� 
�حلكومة *، فمع �لك ال بد من طاعة 

هذ¨ �حلكومة. فيقو� �هللا تعا~ عن 
يوسف � بأنه حني جا� �خوته 
بأخيه �ألصغر ما كا\ بوسعه � 

\ يأخذ 
خا¨ � مصر °سب قانو\ 

�لبال�، فكاَ� �هللا � له بنفسه.
�نه  الحقا  حضرته  يقو�  كذلك   
 Qفتح �لبيا\ لتفس Qتفس � ��قد "
َخَز�ِئِن  َعَلى  ﴿�ْجَعْلِني  تعا~:  قوله 
âو®  
نه   (٥٦ (يوسف   ﴾ ِ̧ �َألْ�
بل  �لظا�  �مللك  من  �ملنصب  قبوُ� 
بنفسه  "�ثقا  كا\  ملن  �لكافر  ح� 
"ليكن  �حلق.  ��سا�  على  قا��  
نه 
��سا�  من  �ملر��  ليس  
نه  معلوما 
تنفيذ شريعته،  من  يتمكن   \
 �حلق 

خي  قضية  من  يتبني  كما  ألنه 
على  ُيشتَر�  ال  
نه   � يوسف 
�لتوّظف عند �لكافر 
\ ينفذ �ملؤمن 
 \
 باحلفا� على �حلق  فاملر��  
يه، �
ال يشتر� � 
عما� �لظلم، فاجللي 
 � يوسف  قضية  من  �لو�ضح 


يضا 
\ مو�ال� �حلكومة "�جبة ح� 
لو كانت كافرً�. 

هنا ينشأ �لسؤ��: ما �لذ� âب على 
�حلكا`  مع  øتلف  كا\   ��� �ملؤمن 

خر}  �"�ية   � فهنا�  ما،  
مر   �
توضيٌح 
كثر %ذ� �ألمر، فالطاعة - 
 � تنحصر  ال   - سابقا  بينت  كما 
�حلكا` �ملسلمني فقط، فهذ� �حلكم 
 � � ëبنوعيه. فما�� قا� �لن �صد
مسند   � َقاَ�  َفقد   Ýخلصو� هذ� 
ْمِع  ِبَتْقَو} �ِهللا َ"�لسَّ 
-د: ُ
"ِصيُكْم 
َحَبِشيًّا؛  َعْبًد�  َكاَ\   \ْ�ِ"َ اَعِة  َ"�لطَّ
َفَسَيَر}  َبْعِد�  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن  َفِإنَُّه 
َ"ُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  َفَعَلْيُكْم   �Qًَكِث �ْخِتالًفا 
ُكو�  َ َفَتَمسَّ �ْلُخَلَفاِ� �لرَّ�ِشِديَن �ْلَمْهِديِّني
و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ. (مسند  ِبَها َ"َعضُّ


-د)

ما ما�� قا� عن �ألحكا` �لدنيوية؟ فقد 
قا� � كما سبق �كُر¨ � �لبخا�� 
تشعر"\  
"ضاعا  ستر"\  
نكم 

وا النـزاع إ>   إذا حدث اخلالف بينكم وبني احلكام، فردُّ
اهللا ورسوله، وإمنا املراد من ذلك أن ينبِّه املرُء احلكومَة 
�طئها، وإن / تقبل نصيحته فليفوض األمر إ> اهللا 
تعا>، فهو �كم بنفسه ويعاقب الظا/ على ظلمه.

--------------

�حلد"�  تطبق  ال  قو�نينه  كانت   ���  �
  *

تأمر  ال  "لكنها  �لشريعة،  
حكا`  بعَض   "

 Ñلتصر� على  جت�هم   "
 بالكفر  �ملو�طنني 

بأحكا` �إلسال`). (�ملترجم)
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فهذ�  ُتغتَصب،  حقوَقكم  كأ\  فيها 
سُتغَصب  �لدنيويني،  �حلكا`  øص 
ل �آلخر"\ عليكم،  حقوقكم "يفضَّ
فسأله  تنكر"Øا،  
مو��  "ستر"\ 
�لصحابة: مبا�� تنصحنا � مثل هذ¨ 
�حلكا`   ~�  �"ُّ�
 فقا�:  �أل"ضا�؟ 
 �" حقكم.  �َهللا  "�سألو�  حقَّهم 
يفيد  مشابه  حديٌث  
يضا  مسلم 
لو كا\  تطيعو� ح�   \
 
\ عليكم 
�حلكا` ظاملني "غاصبني جد�. فال بد 
من 
��� حق �حلاكم �لظا� 
يضا "ال 
�خلر"Õ عن  عليه "ال  �لتمر�  ينبغي 
بتضر�  له  �لدعا�  بل âب  طاعته، 
"�بتها� إل®�لة �عتد�ئه "شّر¨. âب 
�لد"�`  على  
-د�  يتذكر كل   \

�ملسيَح  عليها  بايع  �ل   �لشر"� 
منها   Dلثا� فالشر�   ،� �ملوعو� 
"ال  �لز"�،  قوَ�  âتنَب   \
” مثال: 
يقَرµ �لزنا "خيانَة �ألعني، "يتنكب 
|يَع طر� �لفسق "�لفجو� "�لظلم 
"�خليانة "�لبغي "�لفسا�؛ "
ال َيَدَ� 
كا\  مهما  تغلبه  �لنفسانية  �لثو�ئَر 

�لد�عي �ليها قويًّا "مهًما.“ 
 Qبغ يؤ�َ�،  
ال ” �لر�بع  "�لشر� 
عموًما  �هللا  خلق  من  
حًد�  حق، 
"�ملسلمني خصوًصا من جر�� ثو�ئر 
�لنَّْفس.. ال بيد¨ "ال بلسانه "ال بأ� 

طريق ²خر.“

³ يقو� �ملسيح �ملوعو� �: "�لفتنة 

\َّ نْشَر �لبغي..  �

ك� من �لقتل.. 

� �إلخال� باألمن 
شدُّ جرًما من 
�لقتل. 
ما "
"½ �ألمر" فيعî ظاهرًيا 
 ُ̀ �ما "�"حانيا  "�حلاكُم،  �ملَِلُك 
�لزما\. "�\ �حلاكم �لذ� ال øالف 
�ينًيا،  به  ننتفع   \
 مقاصدنا "ميكن 

فهو مصد�� لقوله تعا~ "منكم". 
تفّشى  لو   :� حضرته  قا�   ³
منطقة   � �هللا-  قد�  -ال  �لطاعو\ 
 \
يوجد فيها بعضكم، فإنî ²مركم 
تكونو� 
"� �مللتزمني بقو�نني �لد"لة. 
لقد Ëعت 
\ �لنا» قد تصا�مو� مع 
 \
 {�
" ،�Qماكن كث
�لشرطة � 
"متّرٌ�،  بغٌي  �لد"لة  قو�نني  Úالفة 

\ ِمن "�جب  Qغ .�Qجرمية خط"
Úتلف   � تعّين   \
 
يًضا  �لد"لة 
"�ين  ُخلق   �"� مسؤ"لني  �ملناطق 
"�طال� على تقاليد 
هلها "تعاليمهم 
�لدينية. باختصا�، عليكم 
\ تطيعو� 

بأنفسكم هذ¨ �لقو�نني "
\ تكشفو� 
من  فيها  ما  "ج�Qنكم  ألصدقائكم 

منافع "فو�ئد. 
"��� مر� قا` طالµ كلية 
" جامعة 
فقا� حضرته   ،µباإلضر� حكومية 
هؤال�  مع  �شتر�  �لذ�   \�  :�
قد  عمليتهم   � �ملفسدين   µلطال�
خالف متاًما تعليمنا "نصحنا، "بالتا½ 
 Qيش– �لبغي  هذ�   � شريك  فهو 
من  كا\  طالب   ~�  � حضرته 
 µلطال� 
علن  عندما   -� 
قا�به 
� الهو� عن �لقيا` باإلضر�µ ضد 

ساتذִדم كنُت Øيت �لطالµ �لذين 
 � �الشتر��  عن  |اعتنا  من  هم 
يطلبو�   \
 
مرִדم "  ،µإلضر�� هذ� 
من 
ساتذִדم �لعفو "Ãضر"� �لكلية 
فانصاعو� أل"�مر� "حضر"�  فوً��، 
 ºللصال ��ئًعا  مثاًال  �لكلية ضا�بني 
مما حد� بالطالµ �آلخرين �~ �لعو�� 

 .Qلكلية بد"\ تأخ� ~�

والفتنـة أكـ  من القتـل.. أي أنَّ نْشـَر البغـي.. أي 
اإلخـالل باألمـن أشـدُّ جرًما مـن القتل. أمـا "أو¡ 
األمر" فيع£ ظاهرًيـا اَملِلُك واحلاكـُم، وروحانيا إماُم 
الزمـان. وإن احلاكم الذي ال ¥الـف مقاصدنا وميكن 
أن ننتفـع به دينًيا، فهو مصـداق لقوله تعا> "منكم". 
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ما �خلليفة �أل"� � فما هو موقفه 
ֲדذ� �لشأ\؟ لقد قا� حضرته �: ال 
بد لكل مسلم من طاعة �هللا "طاعة 
�سوله "طاعة 
"½ �ألمر. لو خالف 
"ّ½ �ألمر ُحْكَم �هللا 
" �سوله Úالفة 
صرÃة، فعلى �ملسلم 
\ ال يطيعه فيما 
يتعلق بذ�ته "شخصه "بقد� "سعه، 

" يهاجر من �لك �لبلد. �\ قو� �هللا 
�لرسو�  تعا~ ﴿
طيعو� �هللا "
طيعو� 
صريح،  نٌص  منكم﴾  �ألمر   ½"
"
"�ملر�� من ﴿
"½ �ألمر﴾ هم �حلكا` 
"�لسالطني � �ملقا` �أل"�، "�لعلما� 

 .Dحلكما� � �ملقا` �لثا�"
يقو� �لبعض �ليو` بأ\ حضر� �ملصلح 
للمسيح   Dلثا� (�خلليفة   � �ملوعو� 
لأل-ديني  Ëح  قد   (� �ملوعو� 
 ��Qملس�" �الجتماعا�  بعقد 

جل  من  �%ند  مسلمي  مع  تضامًنا 
 ،“Qكشم” "الية  مسلمي  حقو� 
"هذ� مياثل �لطريق �لذ� يّتبعه �لنا» 
�ليو` مترً�� على �حلكوما�، لذ� فهو 

جائز. 
�لصو�  هذ�   \
 �لو�قع   \
 مع 
كانت   ��Qملس�" "�الجتماعا� 
حاكم  على  للضغط   Õ�خلا� من 
مسلميها،  كشمQ الستر��� حقو� 

عما�  "ال   µحر هنا�  يكن   �"
�منا  باألمال�.  �ضر��  "ال  Îريب 

 \
كا\ تنبيًها للحكومة �لكشمQية 
 �� �ملسلمني حقوقهم،  لرعاياها  ترّ� 
"كانت  مغتصبة  حقوقهم  كانت 
فقط،  باالسم  "عقا��ִדم  
مالكهم 
يسلبهم  كا\  (�حلاكم)  �لر�جا  أل\ 

كل ما كانو� يكسبو\.
قبل  من   µضر�� �عال\  هنا�  كا\ 
 /Dلثا� تشرين   ٢٩  � �ملسلمني 
سيدنا  فسئل   ،١٩٢٩ عا`  نوفم� 
 Ñملصلح �ملوعو� �: كيف يتصر�
فقا�  فيه؟  �أل-ديو\  �ملسلمو\ 
 � �الشتر��  عد`  âب  حضرته: 

نه ميكن �الشتر�� �  Qغ ،µإلضر��
�الشتر��   \�  .�Qملس�  "
 �الجتما� 
من  "�لتظاهر��  �الجتماعا�   �
�حلكومة  أل\  فجائز  �حلقو�  
جل 

ما  ما،  حد   ~� بذلك  Ëحت  قد 
�إلضر�µ "�غال� �ملحال� "
عما� 

�لكسر "�لتخريب فال جتو®.
فقا� 
حدهم: �\ Mال� �أل-ديني 

يو`  يغلقوها   � فلو  �ملد\،   � قليلة 
�إلضر�µ فهنا� خطر �%جو` عليها، 
�غالقها  على  ُيكرهو\  �لقو`  أل\ 
 ���  :� حضرته  فقا�  بالقو�. 
بالقو�  �غالقها  ُيكرهو\ على  كانو� 
فليغلقوها، "لكن عليهم 
\ ُيخطر"� 
نريد  بأننا  "�ø"ها  بذلك  �لشرطة 
فتح Mالتنا "لكن �لقو` ال يسمحو\ 
لنا بذلك، فإ�� كفلت �لشرطة -اية 

Mالִדم فليفتحوها، "�ال فال.
ممنو�   µإلضر�� بعضهم: هل  فقا� 
قانونًيا؟ فأجاµ حضرته �: �ألمر 
لغو   µإلضر�� بالقانو\.  يتعلق  ال 
به  يتضر�   �� ��ته،  حد   � "عبث 
كال�ا.  "�لزبو\  �ملحل  صاحب 
�ليو`  يذهبو\  �لذين  "�ملسلمو\ 
من  "غQها  الهو�   ~�  Õ�خلا� من 
حاجياִדم  لشر��  منهم  �لقريبة  �ملد\ 
سوÑ يضطر"\ لشر�ئها من Mال� 
مضربو\،  �ملسلمني  أل\  �%ند"»، 

ال بد لكل مسـلم من طاعة اهللا وطاعة رسـوله 
وطاعة أو¡ األمر. لو خالف وّ¡ األمر ُحْكَم اهللا أو 
رسوله iالفة صر�ة، فعلى املسلم أن ال يطيعه 
فيما يتعلق بذاته وشخصه وبقدر وسعه، أو يهاجر 

من ذلك البلد.
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"بالتا½ يتضر� �ملسلمو\ � �لنهاية. 
قا� حضرته ��� مر�: من �ملستحيل 
 ~� يدعو\  �لذين  مع  نتعا"\   \

تعلِّم  �لقانو\. هنا� |اعا�  Úالفة 
�لقتل   ~� تدعو  "|اعا�  �لتمر�، 
تر}  ال  "|اعا�  �لدما�،  "سفك 
"من  ضر"�ًيا،  بالقانو\  �اللتز�` 
منها ֲדذ�   �
 نتعا"\ مع   \
 �ملحا� 
تعليم  مع  يتعا�¸  �لشأ\، أل\ هذ� 
�يننا، "�لعمل بتعاليم �لدين ضر"�� 
لد�جة 
نه لو عا�ْتنا |يع �حلكوما� 
�لصليب  على  �أل-ديني  "عّلقت 
ميكن  ال  �لك  مع  "جدִדم،  حيثما 

\ يتغQ قر��نا هذ� �لذ� يتلخص � 
"قو�نني  �لشريعة  قانو\  Úالفة  عد` 
�لبلد، فال يسعنا �نتهاÕ منهج Úالف 

%ما "لو 
"�ينا 
شد �أل�}.
فهذ¨ هي �ألحكا` �ملتعلقة باإلضر�با� 
�ل  
صبحت بني 
يديكم �آل\ بكل 

 .ºضو"
�قم  ²ية  من  جز��  �كر�  "لقد 

حد  ºلبقر� � شر� ��٢٠٦ من سو
Ãب  ال  ﴿"�هللا  "هو:  �ألحا�يث 
�لفسا�﴾. عندما ميا�» �لقهر "�لظلم 
�لفسا�،  �نتشا�   ~� �لك  يؤ�� 
�إلسالمية  �لبال�  فإ\  �حلظ  "لسو� 
�لفسا�  %ذ�  عرضة  �لبال�  
كثر  هي 

شرُ�  �ل   "�آلية  �أليا`.  هذ¨   �

 :óمنها هي كاآل بقر��� جز�  �ليها 
ِ̧ لُِيْفِسَد  ﴿َ"ِ�َ�� َتَولَّى َسَعى ِفي �َألْ�
"�هللا  َ"�لنَّْسَل   Âَْلَحْر� َ"ُيْهِلَك  ِفيَها 
 .(٢٠٦ (�لبقر�  �ْلَفَساَ�﴾  ُيِحبُّ  ال 
ظاملني  �حلكا`  يصبح  عندما   �

يعا�ضهم  �لضر� مبن  يلحقو\  فإØم 
بال  "نسلهم  "®�"عهم  "مبمتلكاִדم 
���� "ال "�®�. �ً�� هذ¨ �آلية متّثل 
كانت  ملا   ³ للحكا`.  بليًغا  �نذ�ً�� 
 � عامة  �سالة  تتضمن  �آلية  هذ¨ 
ُيِحبُّ  ال  ﴿"�هللا  تعا~:  �هللا  قو� 
�إلنذ��  نفَس  توجه  فهي  �ْلَفَساَ�﴾ 
 � قلت  فكما  
يضا.  �ملتمر�ين   ~�
�لكرمي ال  �لقر²\   \� مستهل �خلطبة 
يوجه هذ� �لتحذير �~ عامة �لنا» بل 
�~ �حلكا` 
يضا بأال يتك�"� بسبب 
حكمهم "ال يعيثو� �لفسا� � �لبال�، 
"ال يهضمو� حقو� �لنا» "ال يوسعو� 
 Qجة تث�لد Qلفق�" îلفجو� بني �لغ�

 µالضطر��" �لقلق  �لنا»  عامة  عند 
فيؤ�� �~ حد"Â حالة من �لتمر�، 
�هللا  ملؤ�خذ�  يتعرضو\  �لنهاية   �"

تعا~.
�آل\  �لر�هنة  �أل"ضا�   ~� فانظر"� 
كل  من  �ألصو��  تتعا~  حيث 

مو��  Øبو�  �حلكا`   \
 �جلها� 
من  "حرموهم  "�لشعب  �لد"لة 
أل"لئك  شقا"�  من  له  يا  حقوقهم. 
�ألفعا�  هذ¨   � يتو�طو\  �لذين 
�ليهم  نصحه  تعا~  �هللا  "جه  بينما 
خصيًصا "نبههم �~ �لكف عنها. �\ 

مو��  حفظ  عن  مسؤ"لو\  �حلكا` 
�لنا» "نفوسهم "عن تنمية 
حو�%م 
�القتصا�ية "حتسينها، "عن صحتهم 
"عن حقو� 
خر} كث�Q، فهذ¨ هي 
"�جبا� �حلكا` "âب 
\ يؤ�"ها، 
�ال 
Øم بسبب عد` 
��ئها يعيثو\ � 
�أل�¸ فساً�� "�هللا ال Ãب �لفسا�. 

إن القرآن الكرمي ال يوجه هذا التحذير إ> عامة الناس 
بل إ> احلكام أيضا بأال يتك وا بسبب حكمهم وال يعيثوا 
الفساد ! البالد، وال يهضموا حقوق الناس وال يوسعوا 
عامة  عند  تث}  لدرجة  والفق}  الغ£  بني  الفجوة 
حالة  حدوث  إ>  فيؤدي  واالضطراب  القلق  الناس 
النهاية يتعرضون ملؤاخذة اهللا تعا>. التمرد، و!  من 
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فعلى �حلكا` 
\ يقد�"� ِنَعم �هللا تعا~ 
حق قد�ها "يسعو� جاهدين للتأسي 
%ا.  
مثاال  %م   µنضر �ل   باألسو� 
كيف 
قا` حضر� عمر � �لعد�؟ 
كا\ �ملسيحيو\ �غم عو�� حكمهم 
 \
 متضرعني  يدعو\  بال�هم   �
حكا`  "يصبحو�  �ملسلمو\  يعو� 
هذ¨ �لبال�، 
ما هنا فإ\ �ملسلمني قد 
ألØم  �ملسلمني  �حلكا`  خرجو� ضد 
ليسو� عا�لني. فثمة حاجة للتمسك 
مفقو��  
صبحت  �ل   �لتقو}  بتلك 
�آل\ � �ملسلمني. فلو متسك �حلكا` 
ألحر®"�  �ألصل  ֲדذ�   µلشعو�"
�لنجاº "�لفالº. على 
ية حا� فإ\ 
هي  لأل-ديني  �لو�ضحة  �لتعليما� 
�لفسا�،  هذ�  �لوقو� �  يتجنبو�   \

"âب 
\ يكثر"� من �لدعو��، ألنه 
من  �ال  �لظاملني  �حلكا`  من  جنا�  ال 
 ÕرÎ �ل   �أل�عية  �ستجابة  خال� 
�ملسيح  قا�  �ألفئد� كما  من صميم 
�ملوعو� �. 
ما �أل"ضا� �ملستقبلية 

نه لو حل �ألمن فسيكو\  �Î فهي

مؤقًتا "لن ُيكَتب له �لد"�`. 
 "
 ظلًما  �حلكم  على  �لسيطر�   \�
 µالنقال�  "
 باحلكومة  �إلطاحة 
 � �لظاملني  �حلكا`  بر"®   ~� يؤ�� 
ح�  ظا�  يرحل  ال  حيث  �لنهاية 
بد  ال  لذلك  ²خر،  ظا�  Mله  Ãل 

�للهم  �لدعا�:  هذ�  من  �إلكثا�  من 
ال تسلط علينا من ال ير-نا. ندعو 
�هللا تعا~ 
\ يستوعب �حلكا` "عامة 
""�جباִדم  حقوقهم  
يضا  �ملسلمني 
مو�  "يقدِّ أل��ئها  جاهدين  يسعو�   ³
�لر�ئعة  للتعاليم  منو�ًجا  �لعا�  
ما` 

لإلسال`.

بعض  على  �لغائب  صال�  سأصلي 
�ملرحومني بعد صال� �جلمعة. �جلنا®� 
�أل"~ للسيد� 
مة �لو�"� ®"جة سيد 
عبد �حلي شا¨ ناظر �لنشر "�إلشاعة 

-دية  
جنمن  صد�  مؤسسة   �

بربو�.

سعيد  Mمد  للسيد  �لثانية  "�جلنا®� 
شريف  Mمد  شو���  �بن   Ñشر

 Âحا� �ثر  تو�  �لذ�  الهو�  من 

طر�.
نعيمة  للسيد�  هي  �لثالثة  "�جلنا®� 
بيغم �ل  توفيت � "الية ”
"هايو“ 
�لدكتو�  �بنة  "كانت  �ألمريكية، 
كا\  �لذ�   � خا\  �هللا  حشمت 
 Dلثا� �خلليفة  حلضر�  ا  خاصًّ طبيًبا 

.�
��جا�  يرفع   \
 تعا~  �هللا  ندعو   
|يع �ملرحومني "âعل حسناִדم � 
عليهم |يًعا  
يضا، سأصلي  نسلهم 

صال� �لغائب بعد صال� �جلمعة.

كيف أقام عمر � العدل؟ كان املسيحيون رغم عودة 
حكمهم ! بالدهم يْدعون متضرعني أن يعود املسلمون 
ويصبحوا حكام هذه البالد، أما هنا فإن املسـلمني قد 
خرجـوا ضد احلكام املسـلمني ألنهم ليسـوا عادلني

�لتعليمات الواضحة لأل"ديني هي أن يتجنبوا الوقوع 
! هذا الفساد، و�ب أن يكثروا من الدعوات، ألنه ال جناة 
من احلكام الظاملني إال من خالل استجابة األدعية ال_ 
ªرج من صميم األفئدة كما قال املسيح املوعود �.
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�ملهند� ها� طاهر

فيما يلي ما "جدُته � 
�ملوعو� �ملسيح  كتب 
�ملباهال� عن   �

من 
فكا�، "�ل  ملخصها:
�ملباهلة ال تكو\ مـع �ملخطئني � 
�لفهـم "�جلاهلني، بل مع �لكا�بني. 
�ملباهلة ال تكو\ بني فر� ضد ²خر، 
على  يكو\  بـني |اعتــني  بل 

» كل |اعة �ما` 
" مسـؤ"�.�

من  �ال  تكو\  ال  طرفنا  من  �ملباهلة 
 \�� يسبقها   \
 بد  "ال  �خلليفة، 
� �ملوعو�  �ملسيح  أل\  �هللا،  من 
�ملباهال� من طرفه، "
بقاها  
"قف 
� %م طريقة  للخصو` "حدَّ مفتوحة 
�لك. ال يشتر� 
\ ميو� �ملباهل � 
 \
سنة "�حد�، بل 
حيانا ال يشتر� 

�®�ها�  �ملهم هو  لكن  باملر�،  ميو� 
|اعتنا "فشل خصومنا. 

�ملسيح  فقر�� من كال`  يلي  "فيما 
�ملوعو� � على هذ� �مللّخص:

يشتر�  � �ملوعو�  �ملسيح   .١
فيقو�  �ملباهلة،  يريد  فيمن  �لعلم 
�ألمرتسر�  �هللا  ثنا�  ��عيا  حضرته 
يَر   �  \�"" قا�يا\:   � �ملباهلة   ~�
فاملباهلة  مناسبا  قا�يا\   ~� �ملجي� 
 � 
"ال  
متحنه  حيث  
يضا  ممكنة 
من  �لوحي"  "حقيقة   � كتبت  ما 
�أل�لة �ثباتا لصدقي، "ستكو\ هنا�

عشر� 
سئلة فقط سأطرحها عليه من 

ماكن Úتلفة من �لكتاµ ألعلم فيما 
فإ��  "تأ\.  بتدبر   ¨
قر قد  كا\   ���

مع  منسجما  �ألسئلة  ��¨ على  جا� 
مباهلة  فسُتنشر   µلكتا�  �  ��" ما 
خطية من قبل �لفريقِني. "��� �ضي 
"حقيقة   µكتا نسخة  له  فسأ�سل 
 ��àل� سُيحسم  "هكذ�  �لوحي"، 
 \
 �خليا�  له  "سيكو\  بيننا.  �لد�ئر 
 µلكتا� �ستال`  بعد   îم يطلب 
�ستعد���  
سبوعني   "
 
سبو�  مهلة 

لالمتحا\. (حقيقة �لوحي)

 ال ندعو �r �ملباهلة �ملخطئني: 
 ��� 
ما   :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 
 �
�لر øالفوننا  �لذين  �ملشايخ  كا\ 
للقبو� مع كل �لك،  غQ جاهزين 
لكوØم  �ملباهلة   ~� ندعوهم  فال 
�ملباهلة بني  Úطئني، ألنه لو جا®� 

� ÖÏ«ÏΩa |ÓéΩa ‚˝◊ Âflp˝ÁbjΩa
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��خلية  على خالفا�  بنا�  �ملسلمني 
عليهم  ينـز�   \
 �لنتيجة  لكانت 
كلهم  �ملسلمو\  "ألبيد   ،µلعذ��
Øائيا سو} شخص معني كا\ ِخلًو� 
من �ألخطا� كليًّا. فما ��` ليس �لك 
� مشيئة �هللا فال جتو® �ملباهلة بسبب 

�خلالفا� فقط. (�®�لة 
"ها`)
"يقو� �: يتبني من �لقر²\ �لكرمي 
 \

\ كل "�حد من �لفريقني âب 
�ملباهلة، على يقني  يكو\، � حالة 
ُيعر¸ عن   �ْ
  ،µخصمه كا� \

�حلق عمد� "ليس Úطئا ح� يستطيع 
على  �هللا  لعنة  يقو�:   \
 فريق  كل 
�حلق  عبد  مياْ\  كا\   ��� �لكا�بني. 
 îلكن فهمه،  لقصو�  كا�با   Dيعت�
"ال  Úطئا   ¨��
 بل  كا�با  �عت�¨  ال 
âو® �للعن على مسلم Úطئ، فهل 
âو® �لقو�: لعنة �هللا على �ملخطئني 
�لكا�بني؟  على  �هللا  لعنة  من  بدال 

لعن  \
فليخ�D �آل\ 
حد: 
ّنى ½ 
� �ملباهلة على خصم يعا�¸ �حلق؟ 
�لكا�بني  على  �هللا  لعنة  قلت:   ���
 {�
 ال   Dأل صحيحا،  ليس  فهذ� 
Úطئا  
عت�¨  بل  كا�با،  خصمي 
 Ýلنصو�  Ñيصر  �� �لتأ"يل   �
�قامة   \"� باطنها   ~� ظاهرها  من 
 \
 هو   µلكذ� بينما  عليها،  قرينة 
يعا�¸ �إلنسا\ متعمًد� ما يستيقن 

به � قر��� قلبه.... فالكذµ شي� 
"�خلطأ شي� ²خر. يقو� �هللا تعا~: 
يقل   �" �لكا�بني  على  �هللا  لعنة 
كانت  لو  �ملخطئني.  على  �هللا  لعنة 
�ملخطئ جائز�  �ملباهلة "�ملالعنة مع 
ِفر�  |يع   µصحا
 بإمكا\  لكا\ 
�إلسال` �لذين øالف بعضهم بعضا 
بشد� 
\ يباهلو� "يتالعنو�، "لكانت 
�لنتيجة 
\ ينمحي �إلسال` من "جه 

�أل�¸. (�®�لة 
"ها`)

�اعة  مقابل  �اعة  من  بد  ال   .٢
/ال تصح فر�� مقابل فر�.

ال   ³  :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 
 � 
يضا  �جلماعة  "جو�  من  بد 
ينص  �لكرمي  �لقر²\   \�  �� �ملباهلة، 
�لغر¸.  %ذ�  �جلماعة  على ضر"�� 
 ~� يعلن   � �حلق  عبد  مياْ\  "لكن 

�آل\ 
\ معه |اعة بعد� كذ� "كذ� 
من مشاهQ �إلسال` مبن فيهم �لنسا� 
للمباهلة.  "�ألبنا�، "
Øم مستعد"\ 
تتحقق   � ما  �ملباهلة  ميكن  فكيف 
 \
 
يضا  شر"طها  "من  شر"طها؟ 
ُتز�� �لشبها� 
"ال، �ال ��� � يكن 
 تر�� "شك � �لتكذيب. �
هنا� 
من  يدنو  فال  �حلق  عبد  ميا\  
ما 
�ملناظر� قط، بل هو متشبِّث بفكر� 
مرمي  �بن  عيسى  �ملسيح  بأ\  قدمية 
سينـز� من �لسما�. (�®�لة 
"ها`)

 � �ملوعو�  �ملسيح  �شتر�  /قد 
على عبد �حلق �لغزنو< عشر� � 
حيث  ثالثة،   r� تنا�&   � �ملباهلة 

يقو� Úاطبا �يا¨: 
�ملباهلة،   � متفّرً��   Dتدعو ما  
ّما "
فهذ� �جلك "كيد� يا ُغو� �لبا�ية. 

املباهلة ال تكون مع اخملطئني ! الفهم واجلاهلني، بل مع 
الكاذبني. املباهلة ال تكون بني فرد ضد آخر، بل بني 
�اعتني يكون على رأس كل �اعة إمام أو مسؤول. 
املباهلة من طرفنا ال تكون إال من اخلليفة، وال بد أن يسبقها 
إذن من اهللا، ألن املسيح املوعود � أوقف املباهالت من 
د �م طريقة ذلك. طرفه، وأبقاها مفتوحة للخصوم وحدَّ
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التقوى


ال تعلم 
يها �لدّجا�، "�لغو� �لبّطا�، 

\ �لشر� مî � �ملباهلة õيُئ عشر� 
"�بتها�، � حضر�  ملالعنة  �جا�، 
ُمعني �لصا�قني؟ فما قبلَت شريط ، 
 �ُ��
"كا\ فيه نفعك ال منفع . ³ 
�هطك  "على  عليك  �حلّجة  
ّمت   \

�ملتعّصبني، فرضيُت بثالثة من �جا� 
يا  "قِنعُت  عليك  "خّففُت  عاملني، 
عبد  مع   îتباهل بأ\  �ألخيا�،  عدّ" 

كابر  "�Øما  �جلّبا�،  "عبد  �لو�حد 
"�بنا  ®��عتك،  "حرثا�  |اعتك 
شيٍخ 
مني. ففر�َ� فر�� �لظال` من 
�لنو�، ""لّيَت ُ�ُبر �لكذµ "�لز"�، 
"ما  كاملتخّوفني.  �ُجلحر  "�خلَت 
َ"َ�َ� على صاحَبْيك؟ �Øما فّر� "فَقآ 
 ُّ�
عيَنْيك، "ما جا��D كاملباهلني. "
كانا   \ْ� �ملباهلة  من  منعهما   Ñخو
فأين  �لبص�Q؟  "جه  على  ُيكّفر�ّني 
�هبا �\ كانا من �لصا�قني؟ (حجة 

�هللا)

 ،Zليو� بعد  ֲדا  نبد.  لن  �ملباهلة   .٣
لكنها مفتوحة لألبد ليبد. ֲדا �لطر� 

�آلخر. 
""من   :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 
كل   ~�  ¨Qتأث �متد  ما  �آليا�  تلك 
سلسلة  ֲדا  
قصد  "بلد،  "®من  قو` 
منا�جها.  �لدنيا   �
� �ل   �ملباهال� 

 Qكب قد�  مشاهد�  بعد  �آل\،  
ما 
من  �ملباهلة  طريق  
لغيت  فقد  منها، 
جانë. "لكن كل من يظنî كا�با، 
 �  îب "يكذَّ "مفتريا  خائنا   Dير�"
"يزعم  موعو�،  مسيح   Dبأ  Dعال�
 - �هللا  من  علي  �لنا®�  �لوحي   \

سبحانه "تعا~ - �منا هو من �فتر�ئي 
 "
- سو�� كا\ مسلما 
" هند"سيا 
من �آل�يا 
" من 
تبا� 
� �ين ²خر 
�خلطية  مباهلته  ينشر   \
 �حلق  فله   -
 \
  áمبع فيها.  خصما  �يا�  معت�� 
ينشر �قر��¨ 
ما` �هللا � بضع جر�ئد 
 �Qعلى بص D
قائال: 
قو� حلفا باهللا 
كاملة بأ\ هذ� �لشخص (هنا يكتب 
كونه  يعلن  �لذ�  بصر�حة)  �Ëي 
�حلقيقة.   �  µٌكّذ� �ملوعو�  �ملسيح 
بعضها  كتب  �ل   �إل%اما�  "هذ¨ 
بل  �هللا  كال`  ليست  هذ�  كتابه   �

عت�¨  îكلها من �فتر�ئه هو، لذ� فإن
مفتريا "كذ�با "�جاًال ببص�Q كاملة 
"بيقني كامل "بعد �لتأمل جيد�. فيا 

�لشخص  هذ�  كا\   ��� �لقا��  �%ي 
صا�قا عند� "ليس كذ�با 
" مفتريا 

" كافر� 
" ملحد� فأنزْ� عليَّ بسبب 
�لتكذيب "�إلسا�� عذ�با شديد� "�ال 

فأنِز� �لعذ�µ عليه، ²مني.
فهذ� �لباµ مفتوº للجميع من 
جل 
بأ\  
قّر   îن�" جديد�،  ²ية  طلب 
باهللا بصر�حة -  يباهلî حالفا  �لذ� 
نشر¨  âب  �لذ�  �ملباهلة  �عا�  بعد 
معر"فة  جر�ئد   Âثال  �" �ملأل  على 
 µلعذ�� من  
ِمن  لو   - �ألقل  على 
"ال  �هللا.  من  كنت  ملا  �لسما"� 
حاجة لتحديد �ملد� � هذ¨ �ملباهلة. 

مر  ينـز�   \
 هو  �لوحيد  "�لشر� 
تشعر به �لقلوµ. "�آل\ 
سجل فيما 
 Ñيلي بعض �إل%اما� �إل%ية. "�%د
�ملباهل  على  âب  
نه  تسجيلها  من 
هذ¨   óاما%� باهللا  حالفا  يكتب   \

كلها � مضمو\ مباهلته (�ل  âب 

يضا  �قر��¨  يسجل   ³ ينشرها)   \

�فتر��  من  كلها  �إل%اما�  هذ¨   \


"ال اعتـ ه كاذبـا بـل أراه iطئا وال �ـوز اللعن 
علـى مسـلم iطئ، فهل �ـوز القـول: لعنة اهللا 
علـى اخملطئني بدال مـن لعنة اهللا علـى الكاذبني؟" 
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�إلنسا\ "ليست كال` �هللا. "ليكتب 

يضا 
D قر
� هذ¨ �إل%اما� كلها 
�فتر��  �Øا  باهللا  حالفا  
قو� " بتأمل 
�إلنسا\، 
� �فتر�� هذ� �لشخص "� 
ينـز� عليه �%ا` من �هللا قط. (حقيقة 

�لوحي)

�إل�ية  �لنصر�  تقتضي  �ملباهلة   .٤
�لطر�  هال�  فيها  يشتر�  /ال 
 �Gل يعيش   �. ميكن  بل  �آلخر، 

فشل مباهلته بأZ عينيه: 
�حلق  عبد  مع  ُعقد�  �ل   �ملباهلة 
عليها  "مضى  
ْمِرْتَسر،   � �لغزنو� 
²ية من  
يضا  
حد عشر عاما، "هي 
على   �Qكث �حلق  عبد  
صر  لقد  �هللا. 
 � 
تر��  كنت   îن
  Qغ �ملباهلة 
مباهلته، أل\ �لذ� ينسب نفسه �ليه 
عبد  �ملرحو`  �ملولو�   �
 له،  تلميًذ� 
 � صاحلا  �جال  كا\  �لغزنو�،  �هللا 

يي............ على 
ية حا�، بعد �
�صر�� شديد من عبد �حلق كتبت �ليه 
بالشها��.  ناطٍق  مباهلة  
�يد  ال   D

فكتب � �جلو�µ: ما �منا قد 
صد�نا 
فتو} �لتكفQ ضد� "
صبحنا كافرين 

عند� فما �حلرÕ � �ملباهلة؟

ْمِرْتَسر   ~� 
تيُت  �لقو�:  فقصا�} 
"ملا  منه.  �صر�� شديد  بعد  للمباهلة 
كنت 
حب �ملولو� �ملرحو` عبد �هللا 

 Ýها�كإ ¨ من �ألعما� "كنت 
عدُّ
عيسى  قبل   �Ã ظهر  كما   ëملنص
 �  ëقل �غب  فما  �لسال`،  عليهما 
�لدعا� على عبد �حلق بل �
يته جدير� 
بالرحم ألنه � يعرÑ �~ من يسي�. 
"كا\ يظهر غ�Q على �إلسال` حسب 
®عمه، "� يكن يعرÑ ما 
���¨ �هللا 

� تأييد �إلسال`.
�ملباهلة   � قا�  قد  حا�،  
ية  على 
 ~� 
�جعته  فقد  �عائي  
ما  ما شا�، 
شخصي 
نا؛ فظللت 
تضر� � حضر� 
كنت   \� كالكا�بني  
هَلك ُ  \
 �هللا 
كا�با. "��� كنت صا�قا فأ�جو من 
يؤيدD "ينصرD. "قد مضى   \
 �هللا 
عاما.  عشر  
حد  �ملباهلة  هذ¨  على 
�لكتيب  هذ�   � 
بني   \
  îميكن "ال 
"�لعو\  �لنصر�  من  تلقيته  ما  �لوجيز 
من �هللا بعدها. "ال øفى على 
حد 
نه 
حني عِقد� �ملباهلة كا\ معي بضعة 

شخاÝ فقط ُيَعدُّ"\ على �ألصابع، 

 Dما �آل\ فقد �®��� عد� �لذين بايعو

"كنت  مبايع،  
لف  مئة   Âثال على 
سابقا 
"�جه صعوبة مالية، فما كنت 
شهريا  �"بية  عشرين  ح�  
تلقى 
فكنت 
ضطر لالقتر�¸. 
ما �آل\ فقد 
"صل �لدخل من كافة فر"� �جلماعة 
�~ ثالثة ²الÑ �"بية شهريا تقريبا. 
لقد 
�} �هللا تعا~ بعدها ²يا� قوية 
با�®D هلك �  من  "عظيمة، "كل 
�لنهاية. كما تتبني من �لنظر �~ هذ¨ 
كيفية  فقط  عّينًة  كتبتها  �ل   �آليا� 
نصر� �هللا تعا~ ½. ��� كا\ عند 
حد 
فتكفيه  �لعد�   "
 �حليا�  من  مسحة 
لتصديقي............. �آليا�  هذ¨ 

......�\ كتë �ل  
ّلفتها بعد مباهلة 
�إل%اما�  بذكر  تزخر  �حلق  عبد 
�ل   �إل%ية  "�لنصر�  بالتأييد  �ملبشر� 
حتققها  "كيفية  مباهلته،  بعد  تلقيتها 
فليقر
ها  شا�  فمن  "جال�،  بعظمة 

"ال حاجة ½ إلعا�� �كرها.

"ال أرى خصمـي كاذبـا، بل أعت ه iطئـا ! التأويل 
إذ يصـرف النصوص مـن ظاهرهـا إ> باطنها دون 
إقامـة قرينـة عليهـا، بينمـا الكذب هـو أن يعارض 
اإلنسـان متعمـًدا ما يسـتيقن بـه ! قـرارة قلبه..."
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التقوى


تلقى   �
بد  Dبأ باختصا�  فأقو� 
"�لنصر�  بالتأييد  �ملبشر�  �إل%اما� 
بعد  بي    ~�  óعو� مبجر�  �إل%ية 
تعا~  �هللا   Dبشر "قد  �ملباهلة. 
بشا��� متتالية "قا� Úاطبا �يا� ما 
 � عظيما  �كر�ما  سأ�®قك  مفا�¨: 
 ،�Qلدنيا، "سأجعل منك |اعة كب�
²يا� عظمية، "سأفتح  لك  "سأ�� 
"نتيجًة  كلها.  �ل�كا�   µبا عليك 
%ذ¨ �لنبو��� �خل � |اع  مئا� 
جاهز"\  "هم  �لنا»  من   Ñآلال�
�لسبيل،  هذ�   � بنفوسهم  للتضحية 

لف  مئَتي  من  
كثر   Dجا� "قد 
�حلني، كما جا��  �لك  منذ  �"بية 
لو  °يث  جانب  كل  من  �%د�يا 
عديد�.   Ñُغر ֲדا  المتأل�  ُجمعْت 
®�ئفة  قضايا  ضد�  �ملعا�ضو\  �فع 
�سَوّ��  "لكن   Dيهلكو  \
  �"���
"
"جوههم |يعا، 
ما 
نا فنلت �لعز� � 
كل قضية � Øاية �ملطاÑ، "ما كا\ 
نصيبهم �ال �خليبة. "قد ُ�®قُت بثالثة 
بنني بعد �ملباهلة "
��� �هللا صي  � 
�لدنيا بالعز� "�إلكر�` فدخل |اع  
�علمو�  �ملحترمني.  �لنا»  من   Ñلو

مبد}  �ملا`  لديه  كا\  َمن  كل   \

عزó "عد� 
فر�� |اع ، "مبدخو½ 
"بأ"ال�� قبل �ملباهلة، "ما نلت من 
�لتقد` "�ال®�ها� بعدها ال بد له من 

�العتر�Ñ - مهما كا\ عد"� لد"�� 
صدقي  على  شهد  تعا~  �هللا   \
  -
بإعطائي بركة تلو بركة بعد �ملباهلة. 
ما  
يضا  �حلق  عبد  ُيسأ�   \
 "âب 
هي �ل�كة �ل  نا%ا بعد �ملباهلة. 
قو� 
صدقا "حقا �Øا ملعجز� "�ضحة ميكن 

\ ير�ها �ألعمى 
يضا "لكن �ألسف 
كل �ألسف على �لذين هم � �لليل 
مبصر"\ "� �لنها� يعمو\. ال تز�� 

مطا� من �ل�كا� تنـز� عليَّ منذ 
يو` �ملباهلة، كما خاطبî �هللا "قا�: 
من   Õُخر
" �لسما�  من  لك  سأمطُر 
 Dعطا
"  îعامل "كذلك  �أل�¸. 
ما  �آليا�  من   ½ 
ظهر " �لنعم  من 
 ½ ""هب  �حصا�¨.  
ستطيع  ال 
مئا�  قدمّي  على  يسقط  عز� °يث 

�أللوÑ من �لنا» (حقيقة �لوحي)
 îب� �حليلولة �"\ "ال��  "� يستطع 
بدال  
بنا�  بثالثة  ُ�®قت  بل  �ملوعو� 
من �بن "�حد. 
ما عبد �حلق فلم يوَلد 
له � بيته �~ �ليو` بعد �ملباهلة �غم 
مر"� ١٢ عاما. "�لو�ضح 
\ �نقطا� 
نسله بعد �ملباهلة "عد` "ال�� ��ية له 
مع مر"� ١٢ عاما "كونه 
بتر �منا هو 
�ليل على غضب �هللا عليه بل يعدُ� 
 \�" تعا~:  �هللا  يقو�  كما  �ملو�. 

شانئك هو �ألبتر".
�علمو� 
نه � يوَلد � بيت عبد �حلق 

�بن قط بعد كالمه �ملسي�، بل بقي 

بتَر بال "لد "Mر"ما من كل بركة، 
بل ما� 
خو¨ 
يضا. فبدال من "ال�� 
�بن له بعد �ملباهلة "صل 
خو¨ �لعزيز 

عليه �~ ��� �لفنا�. (حقيقة �لوحي)

نا&  ما   � �ملوعو�  �ملسيح  يعد� 
من �كر�Z بعد �ملباهلة،  فيقو�: 

كله  "�لقبو�  �إلكر�`  هذ�  نلنا  فقد 
�ملباهلة، فليخ�D �آل\ 
حد من  بعد 
�ملشايخ ما هو �إلكر�` �لذ� ناله عبد 
�حلق بعدها، "
� قبو� لقيه بني �لنا» 
"ما هي 
بو�µ �لفتوحا� �ل  ُفتحت 
�لعلمي  �لفضل  "ما هي خلعة  عليه؟ 

�ل  
ُلبس بعد �ملباهلة.
�لعشر�  �ل�كا�  هي  هذ¨   ...

خبثهم  "ما  كتبُتها،  �ل   للمباهلة 
 .Qتأث  \"� �ملباهلة  يعت�"\  �لذين 
"يفكر"� � هذ¨  يتدبر"�   \
 فعليهم 
�لعشر� �لكاملة." (
جنا` ²ִדم، �خلز�ئن 

(٣٠٩-٣١٧ Ý ١١ Õ لر"حانية�

ليس  /�حد�  سنة   � �ملباهل   Bمو
 � bشرطا، لكن ال بد من _ية عقا

غضو� سنة: 
 � صا��  ُمحّق   D� �لنا»،  
ّيها "
�ّ�عائي، فإياكم "ِمر�ئي، "�\ كنتم ال 
تقبلو\ قو½، "ال Îافو\ صو½، "ال 



٢٩

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثاني - جمادى اآلخرة  ورجب ١٤٣٢ هـ  - حزيران/ يونيو ٢٠١١ م

ُتهَصر"\ �~ �%د�ية، "ال تنتهو\ من 
�لغو�ية، َفَتَعاَلْو� َنْدُ� 
َْبَناَ�َنا َ"
َْبَناَ�ُكْم 
َ"ِنَساَ�َنا َ"ِنَساَ�ُكْم َ"
َْنُفَسَنا َ"
َْنُفَسُكْم 
َعَلى  �ِهللا  لَّْعَنة  َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ 
بيننا،  "قع  فيما  "نستفتْح  �ْلَكاِ�ِبَني، 
"ينجو  �حلق،  "يظهر  �ألمر،  لُيقضى 

حضر  D�" .عبا� �هللا من قو` كا�بني
 óاما%� فيه   µكتا مع  �ملباهلة،  ِبر�َ® 
من حضر� �لعّز�، فآخذ �لكتاµ بيد 
 َّµ� عو �هللا�
�لتو�ضع "�النكسا�، "

�لعّز� "�القتد��، "
قو�:
يا �µّ، �\ كنَت تعلم 
\ كتا� هذ� 
مملوٌّ من �ملفتريا�، "ليس هذ� �%امك 
�لعنايا�،  من  "Úاطباتك  "كالمك 
 µٍبعذ�  îب "عذِّ سنٍة،   ~�  îَّفَتَوف
�لكائنا�،  من  
حًد�  به  عّذبَت  ما 

هِلْكî كما ُتهِلك �ملفترين �لكا�بني "
ِمن  �ُألّمُة  لينجو  �لعقوبا�،  بأنو�� 

فتن  "ليتبّين �ّل  على �ملخلوقا�.
هذ¨   \
 تعلم  كنَت   \�"  ، ِّµ�
�إل%اما�،  "من  كلماتك  �لكلما� 
 îنت بعثَت
"لسُت بكا�µٍ عند� بل 
 µِِّفعذ "�لبدعا�،  �لفنت  عند ظهو� 
حضر"�   ³  Dكّذبو"  D"كّفر �لذين 
�ليو` للمباهلة، "ال ُتغاِ�ْ� منهم نفًسا 
على  "سلِّْط  �آلتية،  �لسنة   ~� ساملًة 
بعضهم �ُجلذ�`، "على �لبعض �آلال`، 
بالً�،  بعضهم  
بصا�  على  
نِزْ� "

"فاِلًجا  صرًعا  �لبعض  على  "سّلط 
"َتَوفَّهم  ²خر   �ً��  "
 "�ستسقاً�، 
بني. /�ْبَتِل بعضهم مبوB �ألبنا>  معذَّ
 W�/أل��/  ،�/�َألْختا /�ألحفا� 
يشتر�  (ال   ،�/�إلخو�  bألحبا�/

\ ميو� �ملباهل، بل ميكن 
\ يعاقب 
حضرته)  بني  كما  
خر}  عقوبة 

"عليكم 
\ تقولو� ²مني.
فإْ\ يبق 
حد منكم ساملًا �~ َسنٍة فُأِقّر 
"توبة،  بعجٍز  
جيئكم "  µكا�  Dبأ
 Ýلو	شيع هذ� �ألمر 
" ëحر� كت
"
�لصا�قني."  من  
نكم  
حسب " نّية، 

(٥٠-٥١ Ý ،د-
 µمكتو)

ال يشتر� � �ملباهلة .� تنّص على 
عقوبة .صال: 

نشر¨  �لذ�  �لتا½  �إلعال\   �"
 ١٨٩٣ عا`   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � نشر حضرته  فقد  �لك،  يتبني 
�عالنا بعنو�\: "حرµ �لدكتو� �لقس 

كال�� �ملقدسة "�عالننا حتّديه"، �كر 
فيه حضرته � 
نه بعد �ملناظر� �ل  
�ملباهلة   ~� يدعو  فإنه  
ياما  ستستمر 
"�ل  تكو\ كما يلي: 
\ يطلب كل 
فريق ²يًة من �هللا تتحقق خال� سنة، 
°يث تكو\ الفتة ""�ضحة "خا�قة، 
�آلخر،  �لفريق  øالفها   \
 ميكن  "ال 
فريق،  عند  �آلية  هذ¨  ظهر�  فإ�� 
�ينه  يتر�   \
 �آلخر  �لفريق  فعلى 
نصف  "يعطي  �آلخر،  �لدين  "يقبل 

عقا��ته خلدمة �لدين. 
� على  �ملوعو�  �ملسيح   µجا
  ³
سؤ��: ��� � تظهر خال� سنة كاملة 

� ²ية ِمن 
� ِمن �لفريقني، فما��؟ 
 ،µملغلو� 
نا  �حلالة  هذ¨   � فقا�: 
 îتعر¸ لتلك �لعقوبة، ألن
 Ñسو"
ر� بالغلبة، فإ��  مأمو� من �هللا، "ُبشِّ
جا� 
حد �ملسيحيني 
مامي "
ظهر ²ية 

ستطع �ظها� �آلية خال� �لسنة  � "


فإنî على �لباطل. (حجة �إلسال`)

والواضـح أن انقطـاع نسـله بعـد املباهلـة وعدم 
والدة ذريـة له مـع مرور ١٢ عاما وكونـه أب® إمنا هو 
دليـل علـى غضـب اهللا عليه بـل يعـدُل املوت. 
كمـا يقـول اهللا تعـا>: "إن شـانئك هـو األبـ®".
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التقوى

�ملهند� متيم .بو �قة

جوهرية  نقطة  هنالك 
�إل%ي  بالقد�  تتعلق 
�ليها؛  �لتنّبه  من  بد  ال 
باهللا  øتص  �إل%ي  �لقد�   \
 "هي 
تعا~ "حد¨، "هو �لذ� ينِفُذ¨ öنو� 
 \
�لسما"�� �أل�¸ كيف يشا�، "
على �ملؤمن 
\ يعي 
\ �ملطلوµ منه 
�إل%ي،  �لقد�  لتحقيق  �لسعي  ليس 
بطاعة  �اللتز�`  هو  منه   µملطلو� بل 
�هللا "�سوله "�اللتز�` بأ"�مر �لشريعة 

"نو�هيها.
 "
على �ملؤمن 
ال يقلق من عجز¨، 
من قلة حيلته، كذلك عليه 
ال يفّكر 
�لتمسك  يركز على  بل  �لنتائج،   �
 \�" ح�  �لدقيقة،  �لتقو}  بسبل 
 Ñكانت �لشريعة ترتب عليه � ظر

كميت  متاما  مقّيد�  يكو\   \
 معني 
 \
 �ملؤمن  على  âب  حر��!  بال 
يستجيب لند�� �به، "
ال يستجيب 
لند�� -يته 
" مشاعر¨، "
\ يد�� 
 \

ال حو� "ال قو� �ال باهللا تعا~، "
�هللا قا�� على �جنا® "عد¨ ��ئما، "
ال 

شيَ� يفلت من قد� �هللا تعا~.
 ،�  ëلن� تعا~  �هللا  
�سل  فعندما 
تعا~  �هللا   \
 مكة   � "هو  
خ�¨ 
�لعا�   � �ينه  "ينشر  
مر¨  سيظهر 
ملًكا  سيحو®"\  
مته " 
نه " 
|ع، 
�لقويَة  �ملمالَك   ÂُQنه س
" عظيًما، 
�لك   � �لعاَ�  تسو�  كانت  �ل  
 \
 بد  ال  �لقد�  هذ�   َّ\
" �لوقت، 
يتحقق. "لكن �هللا تعا~ � يأمْر¨ بأ\ 
يسعى للحكم "ال �~ �نشا� �"لة، 

 \
"كا\ �ألمر �لرباD مقصو�� على 
يتحلى �ملسلمو\ بالص� حتت �لظلم 
�لعظيم "�الضطها� �لكبQ �لذ� طا� 
 µملطلو�  \
" سنة،  عشر�   Âلثال
منهم فقط هو �لدعو� "�لبال�. كا\ 
هذ� �ألمر يبد" ظاهريا "كأنه Úالف 
تعا~  �هللا  "لكن  �إل%ي،  �لوعد  %ذ� 
Ãو®  لكي   Ñ"لظر� هيأ  قد  بنفسه 
�ملسلمو\ �مللك �ملوعو�، حيث قر� 
�ملشركو\ "�لكافر"\ �جتثاثهم عندما 
عليهم  فوجب  �ملدينة،   � 
صبحو� 
�ملعا�ضة من  فتسببت هذ¨  �لدفا�، 
جانب �ملشركني ³ �لعد�"� من ِقبل 
�لد"� �لكافر� � نشو� �لد"لة "من 
هذ�  حتقق  "هكذ�  تقويتها،   �  ³
بريئني  �ملسلمو\  كا\  °يث  �لقد� 

ŸŽflÖbÅ ıÔë@›◊@ ğlâ NN âÜ‘€aÎ Â≠
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من �لطمع � �لدنيا "ملكها، "كا\ 
حيا®�   � �ملباشر  �لسبب  �لكافر"\ 

�ملسلمني %ذ� �مللك �ملوعو�!
�لقر²\  كذلك قّد� �هللا تعا~ حْفظ 
 ëلن� 
مر  �لوقت  نفس   �" �لكرمي، 
سيهيئ  بنفسه  ألنه  يقلق،  
ال   �
قا�  حيث  �حلفظ،  %ذ�   µألسبا�

تعا~:
﴿ال ُتَحرِّْ� ِبِه ِلَساَنَك لَِتْعَجَل ِبِه * ِ�\َّ 
َعَلْيَنا َجْمَعُه َ"ُقْر²َنُه﴾ (�لقيامة ١٧-

١٨) "حتقق �لك بصو�� عجيبة بيد 
�هللا تعا~ حًقا!

كذلك "عد �هللا تعا~ �ألمة باخلالفة 
بقوله تعا~: ﴿َ"َعَد �هللا �لَِّذيَن ²َمُنو� 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  ِمْنُكْم َ"َعِمُلو� �لصَّ
ِ̧ َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن  ِفي �ْألَْ�
�لَِّذ�  ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ"لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم 
َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ"لَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى 
ُيْشِرُكوَ\  َال  َيْعُبُد"َنِني  
ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
 َّë٥٦) "� يأمر �لن �ِبي َشْيًئا﴾ (�لنو
� بأ\ يوصي ֲדا، "حقق �هللا قد�¨ 
هذ� بشكل �قيق بكل قو� "جال�.

 \
"هكذ� يتضح لنا من هذ¨ �ألمثلة 
كحفظ  �إلسال`؛   � �ألمو�  
عظم 
"�ملُْلك  "�خلالفة،  �لكرمي،  �لقر²\ 
�%ية  "عو��  كلها كانت  "�لظهو�، 
من  تعا~  �هللا  يطلب   � مقد��، 
�ملسلمني �لسعي ألجل حتقيقها، بل 

�لتزمو�   \� سيحققها  
نه  
خ�هم 
باإلميا\ "�لتقو}. "ما كانت مسا�ة 
�ال  �لوعو�  هذ¨  �ملسلمني � حتقيق 
"كأ\ �لقد� Ãملهم، ال 
Øم هم من 

يقو�"نه "Ãققونه.

نه  تعا~  �هللا  قد�  عجائب  "من 
يستخد` � حتقيقه جنو� �لسما"�� 
�لبشر  "من  Úلوقاته،  من  "�أل�¸ 
فكلهم  �ملؤمنني؛   Qغ" �ملؤمنني 
لألشر��  ميكن  "ال  بيد¨،  نو�صيهم 
شيئا �   �"Qيغ  \
 �ملؤمنني   Qغ من 
قو�،  من  بلغو�  مهما  �إل%ي  �لقد� 
على  �لقضا�  ألجل  خططو�  "مهما 
�ملؤمنني 
" �إلضر�� ֲדم، بل �\ �هللا 
ظلمهم   � "هم  يسّخرهم،  تعا~ 

حيانا  قد�¨  ليحققو�  "طغياØم، 

يد� " بأيديهم  "يعاقبهم  مرغمني، 

غQهم، "ينصر عبد¨ "يعّز جند¨.
�لبابليني  تعا~  �هللا  �ستخد`  فقد 

مثال � عقاµ بî �سر�ئيل ملا طغو� 
"عبا�  
Øم  عنهم  "قا�  "فسد"�، 
له" � قوله تعا~: ﴿َفِإَ�� َجاَ� َ"ْعُد 

"َالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباً�� لََنا ُ
"ِلي ُ
َياِ�  �لدِّ ِخَالَ�  َفَجاُسو�  َشِديٍد  َبْأٍ» 
(�إلسر��  َمْفُعوًال﴾  َ"ْعًد�  َ"َكاَ\ 
٦)، مع 
\ �لبابليني كانو� مشركني 
يندفعو�   �" تعا~،  باهللا  يؤمنو\  ال 
�لغز"  بد�فع  �ال  �سر�ئيل   îب %جو` 
"�لطمع، "� يُدْ� 	لدهم 
Øم كانو� 
�لنهاية  �%يا، "
Øم �  قد��  Ãققو\ 

عبا� هللا ميسُك بنو�صيهم!
 ëلن� �سالة  "صلت  عندما  كذلك 
ثا� غضبه، "�فعه  �~ كسر}،   �
على  عامله  يأمر   \
  ~� �الستكبا� 
�ليمن 
\ ُيحضر له �لنÚ � ëفو��. 
فأ�سل عامُل �ليمن �جلني ليحضر� 
عند¨   �  ëلن� فاستبقا�ا   ،�  ëلن�
 ³ تعا~،  �هللا  "�عا  
يا`،  لثالثة 

ولكـن اهللا تعـا> / يأمـْره بـأن يسـعى للحكم وال 
إ> إنشـاء دولـة، وكان األمر الربـاg مقصورا على 
أن يتحلـى املسـلمون بالصـ  حتت الظلـم العظيم 
واالضطهـاد الكب} الذي طال لثالث عشـرة سـنة، 
وأن املطلـوب منهـم فقـط هـو الدعـوة والبالغ. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثاني - جمادى اآلخرة  ورجب ١٤٣٢ هـ  - حزيران/ يونيو ٢٠١١ م

٣٢

التقوى


خ�هم � �ليو` �لثالث 
\ �بَّه قتل 
قد  �إل%ي  �لقد�  يد  فكانت  �بَّهم! 

با¨  ليقتل  �لكسر}  �بن  حركت 
بسبب ما �²¨ من طغيانه "ظلمه، ³ 
 �"
يستو½ على �حلكم، "يكو\ من 

!� ëمر جلب �لن

"�مر¨ �لغا� 
"هكذ�، فلعل 
هم ما âب 
\ نتعلمه 
من ��» �لقد� �إل%ي 
\َّ �َهللا تعا~ 
قا�ٌ� على �نفا� قد�¨ بوسائله، "ما 
�هللا   µبأهد� �لتشبث  سو}  علينا 
تعا~، "
ْ\ نْأمتَر باإلما` "بالشريعة، 
 � يستخدمنا   \
 �هللا  شا�   \�"
 µ¨ فهذ� من با�قد�
حتقيق قد� من 

\ �هللا تعا~  µلتشريف، ال من با�
حاشا   – جهو�نا   ~� °اجة   îلغ�

هللا.
 \

ْ\ ند�َ� 
يضا  �Qًخ
"هنا âدُ� 
ما âو® � 
فعاِ� �هللا تعا~ � قد�¨ 

\ �هللا  îو® لنا. "هذ� ال يعâ قد ال
تعا~ �لقد"» يرتكب 
فعاال شنيعة 
باهللا،  "�لعيا�   – باملؤمنني  تليق  ال 
ينفذ  �لقدير  �لعليم  تعا~  �هللا  "لكن 
عجيب  بتنسيق  
فعاله  "ينجز  
مر¨ 
منـّز¨ من �لظلم، "Ãقق قد�¨ °يث 
يعاقب ظاملا بظلمه، 
" ميّد لظا� � 
 "
غّيه ح� يأó "قت يأخذ¨ بظلمه 
يتوµ عليه، "يكو\ � نفس �لوقت 
 � ما  فكل  ²خر.  ظاملا  به  يعاقب 

�لكو\ هو � خدمة �هللا تعا~، "هللا 
"�أل�¸،  �لسما"��  جنو�  تعا~ 
ֲדا   Ñيتصر" يشا�،  كيف  Ãركها 

كيف يشا�. 
فمثال، ال âو® لنا 
\ نغتا� خصما 
معاند� يتسبب � 
��نا، "لكن âو® 
لنا 
\ ندعو �هللا تعا~ 
\ øلصنا منه 
"يأخذ¨ 
ْخَذ عزيز مقتد�. "قد Ãقق 
�هللا �لدعا� بإماتته 
" قتله، فإ\ كا\ 
تعا~، "هو ما نطلبه  قتله جائز� هللا 
 \
 لنا  ليس  
نه  �ال  �عائنا،   � منه 

نسعى لقتله بأنفسنا!
كذلك âو® 
\ ندعو 
\ âعل �هللا 
كيد �ألعا�� � Ûو�هم، "
\ âعل 

نه  يبني  تعا~  "�هللا  بينهم،  بأسهم 
ֲדذ¨  ببعض  بعضهم  �ألقو�`   µيعذ

�لطريقة كما � قوله تعا~:
َيْبَعَث   \ْ
َ َعَلى  �ْلَقاِ�ُ�  ُهَو  ﴿ُقْل 
ِمْن   "ْ
َ َفْوِقُكْم  ِمْن  َعَذ�ًبا  َعَلْيُكْم 
ِشَيًعا  َيْلِبَسُكْم   "ْ
َ 
ْ�ُجِلُكْم َ َتْحِت 
َ"ُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَ» َبْعٍض﴾ (�َألنعا` 
٦٦)،  "لكن ال âو® لنا 
\ نسعى 
 µللوقيعة "�لفتنة بني �ألعد�� بالكذ

"�الفتر�� "�لدسيسة!
ال  �إل%ي  �لقد�   \
 نعلم   \
 علينا 
Ãركه "ال يعّجل به �ال �لدعا�، بل 
%ا  مقد��  يكو\  �ألقد��  بعض   \�
بالدعا�، "لذلك ال بد  ُتنا� �ال  
ال 
من �لدعا� �"ما. 
ما �لتد�بQ، فكلما 
كانت نزيهة ملتزمة بالشريعة كلما 

وهكـذا يتضح لنا من هـذه األمثلة أن أعظم األمور 
! اإلسـالم؛ كحفظ القرآن الكرمي، واخلالفة، واُملْلك 
والظهـور، كلها كانت وعودا إ�ية مقدرة، / يطلب 
اهللا تعا> من املسـلمني السـعي ألجل حتقيقها، بل 
أخ هم أنه سـيحققها إن التزمـوا باإلميان والتقوى.

علينا أن نعلـم أن القدر 
اإل�ي ال �ركه وال يعّجل 
به إال الدعاء، بل إن بعض 
مقـدرا  يكـون  األقـدار 
�ا أال ُتنـال إال بالدعاء، 
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 Qهللا تعا~ سريعا، "�لتد�ب� �جتلى قد
من  صا���  كانت   \� ��ִדا،  °د 
�ملؤمن بقلب عامر باإلميا\ 
ال حو� 
�عُت��  "حد¨،  باهللا  �ال  قو�  "ال 

�عاً� عند �هللا تعا~.
�إل%ي  �لقدُ�  ُيفهم   \
 ُيمكن  "ال 
"خطته "�جتا¨ سQ¨ �ال مبعرفة �لغاية 
 \
 شك  فال  �إلنسا\.  خلق  من 
�لقد� �إل%ي �ألسا» خللق �إلنسا\ 
�لكاملة  �إل%ية  �لصفا�  ظهو�  هو 
 Qلبشر؛ "هو �لذ� يسمى بتعب� �
²خر �لعبو�ية �لكاملة، "قد قّد� �هللا 
 � Mمًد�  سيدنا  يبعث   \
 تعا~ 
لتحقيق هذ� �لقد�، "ما كا\ خْلُق 
"�أل�¸،  "�لسما"��  �ألكو�\ 
"بْعُث �لرسل |يعا �ال خلدمة حتقيق 
 .� ëلذ� هو بعثة �لن� �هذ� �لقد
�ل�   � ظهر  �لذ�  �لفسا�   \� بل 
�ال  يكن   �  � بعثته  قبيل  "�لبحر 
خدمة %ذ¨ �لبعثة كي يد�� �لنا» 
 Âحاجتهم �ليها، "ير"� كيف حد
�ملبا�كة.  ببعثته   Qلكب�  µالنقال�
من  حاليا  �ملسلمني  يصيب  "ما 
�لويال�، "كل ما ÃدÂ � �لعا�، 
�لقو�  مع  حاليا  �ملسلمني  "ضعف 

عد�ئهم،  بيد  �ل   �لقاهر�  �لعظيمة 
�لتأكيد  خلدمة  �ال  كله  هذ�  ليس 
هي  �منا  �حلقيقة  �لنجا�   \
 على 

باتبا� هذ� �لنë �لعظيم �. "�لقد� 
�Ëه  �إل%ي يسÛ Qو نصرته "�فع 
�لنا»  ير}  كي  
|ع،  �لعا�   �
تعا~ من  �حلقة هللا  �لعبو�ية  مشهد 
خال� 
تباعه � ®منه � �ملمتد �~ 

} �لعا� هذ¨ � \
يو` �لقيامة، بعد 
�لعبو�ية õسد� � حياته �لشريفة، 
"� صحابته �لكر�`. فالقد� �إل%ي 
�لعا� يتمحو� حو�   \
يقو` على 

\ Ãو® �لنجا�  ���
�لنë �، "من 
� �لدنيا "�آلخر� فليس عليه سو} 
"حتت  
مته  من  ليكو\  يسعى   \


ظل �خلالفة �ل  على منهاÕ �لنبو� 
�خلا�`  ببعث  تعا~  �هللا  
عا�ها  �ل  
�لزما\.  ²خر   � �  ëللن �ملخلص 
على �ملسلمني خاصة 
\ يد�كو� هذ� 
�لقد� �إل%ي "يتوقفو� عن �لتهافت 
يظنوØا  �ل   �ألخر}  �ألمم  خلف 
�ال®�ها�.  "حققت  تقدمت  قد 
 ³ 
نفسهم،  ينقـذ"�   \
 عليهم 

\ âذبـو� هذ¨ �ألمم �ل  قد ال 
تعـلُم 
Øا تسعى Ûو هالكها �~ 
�لدنيا   Qلنجـا� �حلقيقية، "�~ خ�

"�آلخر�.

وما يصيب املسلمني حاليا من الويالت، وكل ما �دث ! 
العا/، وضعف املسلمني حاليا مع القوة العظيمة القاهرة 
ال_ بيد أعدائهم، ليس هذا كله إال خلدمة التأكيد على 
أن النجاة احلقيقة إمنا هي باتباع هذا النr العظيم �.

فالقـدر اإل�ـي يقوم علـى أن العـا/ يتمحور حول 
النـr �، ومن أراد أن �ـوز النجاة ! الدنيا واآلخرة 
فليس عليه سـوى أن يسـعى ليكون مـن أمته وحتت 
ظـل اخلالفة ال_ على منهاج النبـوة ال_ أعادها اهللا 
تعـا> ببعث اخلـادم اخمللص للنـr � ! آخر الزمان.
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خا�Z �لعربّية: .سعد موسى َعو��

HHUUI@I@@ANN>ÃŽ€@b„c@ANN>ÃŽ€@b„c

 \
 قبل   -  ½ �Ëحو� 
ُعنو�\  مبضمو\  
ّتصل 

عّبر   \
  - �ليو`  حْلقة 
هذ¨  تلقا¨  مبا  �لعا�مة   óسعا� عن 
بني   µَتْرحا" 
صد��  من  �لّز�"ية 
�لكاتب   ��® هم  �ّلذين  �لقّر��، 
"�صيد¨  "ُمعيُنه،  "َمعيُنه  كّله، 
ال  �ّلذ�   ¨àك" "�ألعلى،  �ألغلى 
يفá. فشكرَ� �جلزيل لكم، قّر�ئَي 
على  
كثر  لكم  "شكر�  �ألعّز�! 
�"ًما،  �لبّنا��  �لقّيمة  ملحوظاتكم 
حيث هي غالًبا ما تكو\ �ضا��� ال 
مالحظا�، Ûملها �وًعا � عيوننا 
كيما ُنبصر �لّطريق. فاستمّر"� على 

هذ� �لّطريق؛ لنستمّر!

ّما بعد،

فاعلمو� 
ّ\ فعل �لقر��� ليس َمْقصوً�� 
 µعلى من �ْمَتَهُنو� �لكتابة، من كّتا
"شعر��، "ليس َمْقصوً�� على �ّلذين 
�ألقّل  على  هم  منهم -  �ملُنتَظر  من 

كا�ميّيني،  من  به،  يضطلعو�   \
  -
"معّلمني،  "مرّبني،  "���سني، 
"قا��، "ُمبدعني، "مثّقفني. بل نر�¨ 
 - Mّمد  �لعرّ�،   ëّلّن� لقو�  تر|ة 
� -: "�ّنما �لعلم بالّتعّلم" ""ضاّلة 

�ملؤمن �لعلم".
"ال يعî هذ�\ �حلديثا\ �لّشريفا\ - 
بنظر�، بالّضر"�� - �لعلم �لّنظرّ� 

به  �ضطلع  �ّلذ�  �َملْحض،  �لّتقليدّ� 
 "
 �ملاضي،   � "�حلكما�  �لعلما� 
من   "
  - �ليو`  به  يضطلع  �ّلذ� 
 µصحا
�ملفر"¸ 
\ يضطلع به - 
موّظفينا،  من  �لِبيض،  �لياقا� 
من  �لّز��،  �لياقا�   µصحا
  \"�
�ألكر`  �لّرسوُ�  ُيثنِّي   �� ِحْرِفّيينا؛ 
ملقّوما�  �لو�عية  بنظرته   -  �  -
"كلٌّ  بقوله:   - �ملتكامل  �ملجتمع 
لقو�  ِمْصد�ًقا  له"،  ُخلق  ِلما  ٌر  ُمَيسَّ
َسْعَيُكم   َّ\�﴿  :- ُسبحاَنه   - �حلّق 
َلَشتَّى﴾ (�لّليل: ٥). كما 
ّ\ �إلنسا\ 

"لوّياته، " "بيئاته،  ظر"فه،  �بن  مّنا 
"حّظه، "تضحياته، � هِذ� �حليا�، 

II] ⁄Ñ]Õ ‡Ê“h‡^ Ìfi¬Ÿ∫
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يؤّ��   \
 على  طبًعا،   ،Ýحلر� مع 
حتقيق   � ُ"ْسَعه  فيستفر�  �ألمانة؛ 
ُيْؤَ�   � "ما  
"ِتي  ما  بكّل  ��ته، 
�ّياها  "هبه  "ُقُد���  �مكانّيا�  من 
فبالّتا½  "�لّسما"��.  �أل�¸  خالق 
 îحلديث �لّشريف - يع� îنر�¨ - نع

\ منا�» حياتنا كّلها، "مَهننا - 
يًّا 
بعلم،  بعلم؛ فأ\ منا�سها  كانت - 
يعî - بالّضر"�� - 
\ منا�سها ُ°ّب 
"تو�ضع  "نز�هة  
مانة "  Ýخال�"
كلِّ  ""فضل  
ّنه  علًما  "�تقا\، 
�مِرٍ� ما كا\ ُيحِسنه"، كذ� عّلمنا 
�هللا "جهه "�ضي  �إلما` علّي كّر` 
�ُملخِلص   Ñُّكا فالسَّ 
�ضا¨؛ " عنه 
 Qلّطبيب غ� ملهنته، 
شرÑ من  فينا 
 \
�ُملخِلص لعلمه "ما �ئُتِمن عليه. "
على   - "مَهننا  حياتنا   - منا�سها 

\ منا�سها  îهذ� �لّنْحو �ملنشو�، يع
قر���  بال  علم  فال  "�����؛  بقر��� 
قر���  ُحسن   Qبغ علم  ال  "�����؛ 
 µكّل شيٍ� من حولنا: صفحة كتا

" Îّصصّي، 
" صفحة جريد�،  ّ̀ عا

" �عال\ �عالمّي 
" جتا�ّ�، 
" الفتة 
 "
� �لّشا��، 
" �سم، 
" صو��، 
طبيعّي  مشهد   "
 تسجيلّي،  شريط 
�جتماعّي  موقف   "
 �بد�عّي،   "

من  نسمعه  حديث   "
 سياسّي،   "


ّ̀ �لّنا» 
" خو�ّصهم، "
\ نكو\  عو�
قا��ين - "هو �ألهّم - على مناقشة 
�لك كّله "�إلضافة �ليه "تصحيحه، 
مبا  �لّلغة،   "
 �لفكر�  مستو}   �
�ّل   �لقر���  خال�  من   - �كتسبنا¨ 
تعّو�ناها على َمّر �لُعْمر، ُ°ْلِو¨ "ُمّر¨ 
- من معرفة "ثقافة، فإّننا - 
يًّا كّنا 
- نكو\ بذلك قد شا�كنا � تشكيل 
معرفتنا  "صياغة  "فكرنا،  "عينا 
"ثقافتنا، "كتابة تا�øنا "حضا�تنا، 
فنكو\ قد حّققنا �نسانّيتنا. 
ال هل 

بّلغت.. �لّلهّم فاشهْد!

�لص�ّيـا�
"ُسوپِّر  �إلنچليزّ�   ºالصطال� ُنِقل 
 - عندنا   - �لعربّية   ~� تاْنِكر" 
 � �لِعْمالقة"،  "�لّطائر�   ºباصطال
 - "�أل�ّ�  �ألصّح  تر|ته   \ّ
 حني 
بنظر�، معًنى "مبًنى، "سياًقا - هي 
"�لّناِقلة �جلّوّية �لِعْمالقة" 
" "�حلاِ"ية 
 � يترّ��  كما  �لِعْمالقة".  �جلّوّية 
�لّتعليقا� �إلخبا�ّية مصطلح "ُسوپِّر 
 "
 ناِقلة   Âألحد ُكنَيًة  ْسُكوِپر"، 
�لعا�، "هي طائر�  حاِ"ية جّوّية � 
�ملا�   Ñباغتر� تقو`  نع،  �لصُّ كندّية 
من �لبحا� مباشر� "خزنه � جوفها. 
 � "ْسُكو�"  �لفعل  هنا  "�ُملالَحظ 

�إلنچليزّية، مبعá �غتر�Ñ �ملا� "Ûِْو¨، 
"مقابله �حلرّ� � �لعربّية "َسَكب"، 
مبعًنى ِضّدّ�، هو َصّب �ملا� "Ûِْو¨. 

َ"لَْيست هذ¨ ماّ�� للّتأّمل � تالقح 
بني  "�لّدالال�   Dملعا�" �أللفا� 

�لّلغا�.
كث�Qً ما ُيقا�، مثًال: "طالت 
لسنة 
�لّن�Q\"، تأّثًر� بالفعل � مبنا¨ "معنا¨ 
�لعاّمّيْين �َملْحِكّيْين، حيث ُيفيد هنا� 
معá ُبلو� �لّشي�. علًما 
ّ\ "طا�" 
� �لقامو»، نقيض قُصر، ""طا"�" 
ال ُتفيد �ملعá هنا، فأ�عو - � مثل 
هذ� �لّسيا� �حلر�ئقّي - �~ �ستعما� 
 "\�Qلسنة �لّن
تر�كيب مثل: "بلغت 

تت 
لسنة �لّن�Q\ على"، "ْلنتُر� " "

"طالت" ""طا"لت" هاتني، فشأØما 

غQ �لّشأ\.

"ُيضي�  �لّسر"�   �ّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   �ّ
هذ¨  تطرحه  عّما  "تسا�التكم 
�ل�يد  ُعنـو�\  ع�  �لّز�"ية، 
�ُملسـّجل 
�نا¨. "�~ لقا� ²خر، �\ 

شـا� �هللا!

�لكاتـب ���» عاشـق لّلغـة �لعـربّية، 
asarabic@gmail.com / �ّلغو �ّرM" مترجم
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* �ملتكبـر كالو�قف على �جلبل ير} �لنا» صغاً�� 
.�Qًير"نه صغ"


طهُر �لنا» 
عر�ًقـا 
حسنهم 
خالق�ا. *


"� �لغضب ُجنـو\ "²خر¨ نـد`. *

.Õُْعـو
* ال يستقيُم �لظل "�لعو� 

* كْم من كثQ �لعلم "�لوفا� قد صانه �لعقُل عِن �لريا�.

* ��� تـمَّ �لعقُل نقص �لكـال`.

* �لشكو} لغيـر �هللا مذلـة.

* �\ �لبعوضَة ُتْدمـي ُمْقلَة �ألسـِد.

.Dما�عّلمتُه �لرمايَة فلما َقو} ساِعد¨ َ *

* �لشريف ��� َتَقوَّ} تو�ضَع "�لوضيُع ��� َتَقوَّ} 
َر. ـَّ تكب

ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;

  �عد��: Mمد عبد �ملطلب  

له   µكـال ال  من  على   µُلذئا� تعُد" 

بـا�®ً�  �لليـِث   µَنيـو 
يـَت �  ���

مـرً�  óُسكـو على  ندمـُت  مـا 

ـــرً�  ــــد"� م ــــذ� ع �ح

�لصديـُق �نـقـلـَب  فـلـرمبـا 

 "تتـقـي صـولَة �ملسـتْنفر �حلـامي

يبتسـُم �لليـَث   \
 تظـنَّـَن  فـال 

"لكـم ندمـُت علـى �لكال` مـر�ً��

مـرٍَّ� 
لـف  صديـقـَك  "�حـذ� 

بـاملـضـرِ� 
عـلـم  فـكــا\ 

باقة من �لشعر �لعر�

�            �           �           �

�            �           �           �

�            �           �           �
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