



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.
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التقوى

كلمة �لتقو�

تشهد �لساحة �لعربية منذ مطلع هذ� �لعا^ 

حد�ثا متسا�عة تطر� �لعديد من �ألسئلة 
قامت  حيث  �ألمة،  تا�يخ  على  �جلا�� 
ثو��~ ضد �ألنظمة �لسياسية �ملستبد� "
يقظت �لشا�� 
�لقتل  فتر� سبا~ عميق. "¡ خضم 
حد��  بعد  �لعر£ 
 vz لسلب "�لنهب �ل§ غطت �لعا¥ �لعر£ من �ملحيط�"
�خلليج "قف �لكثJ من �ألمنا� من 
بنا� لغة �لضا� "قفا~ 
تأملية جا�� باحثني عن �لسبب �لرئيس الندال� هذ� �لوبا� 
�ملد¯  على  �لوخيمة  
ضر��°  بعد  تتضح   ¥ �لذ�  �لفتا� 

�لقريب "�لبعيد.
�لفكر "�إلعال^  فبني حد� "حد� توجب على �جا� 
 ¡ "�لتمعن   Jلتفك�" �ملنعطفا~  عند  �لتوقف  "�لدين 
%ا.  مثيال  �لساحة  تشهد   ¥ �ل§  �أل"ضا�  مستجد�~ 
cُلزلت  قد  �لعر²   ³�
 Z
 فيه "ال جد��  "مما ال شك 
"طَرَ�ْتهم  "كباَ�ها  �·سا�ها  
خرجت " عظيما،  cلز�ال 
�ملفعمة  �لتا�¸ية  �ألحد��  هذ°  ��مت  فما  "حاَكَمْتهم. 
بالقتل "�جلر�ئم �ملتعد�� تقع ֲדذ� �لشكر �ملتو�º "ֲדذ� �%و� 
فال خيا� للمتفكر �لعا�¼ باهللا zال 
Z يعتر¼ 
Z ما «د� 

هو نتا¾ zنكا� مبعو� �لسما�. 
"قد تنبأ �لرسو� � عن هذ� �لقتل �ملستشر�، فقا�: ال 
َ"َيَتَقاَ�²َ   �ُcِلزََّال� َ"َتْكُثَر  �ْلِعْلُم  ُيْقَبَض  َحتَّى  اَعُة  �لسَّ َتُقوُ̂ 
�لزََّماZُ َ"َتْظَهَر �ْلِفَتُن َ"َيْكُثَر �ْلَهْرُ¾ َ"ُهَو �ْلَقْتُل �ْلَقْتُل َحتَّى 

َيْكُثَر ِفيُكُم �ْلَماُ� َفَيِفيَض (�لبخا��). 
كما تنبأ � عن "ُ�َعا� على 
َْبَو�²ِ َجَهنََّم َمْن َ
َجاَبُهْم zِلَْيَها 
"�لدما�،  �لقتل   vz  Zيدعو  Åنا
 عن   �
 ِفيَها"..  َقَذُفوُ° 
 Zَحني سئل � عن هؤال� قا�: "ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا َ"َيَتَكلَُّمو"
 v� بّين � �حلّل ¡ مو�جهة هؤال� �لد�عني Ç ."ِبَأْلِسَنِتَنا
�ْلُمْسِلِمَني  َجَماَعَة   ُ̂ "َتْلَز فقا�:  "�لفسا�  "�لفنت  �القتتا� 

�لعا¥،  هذ�   ¡ "�حد�  هي  �ملسلمني  "�اعُة  َ"zَِماَمُهْم". 
عليه  �ملهد�  باملسيح  Éمنت  �ل§  "هي  "�ضحة؛  "هي 
�لسال^، �لذ� �نفر� بإعالنه 
نه مأمو� من �هللا عز "جل، 
�ملصطفى  لنبو�  نبوية ظلية "شرفية  zمامة  zمامته هي   Z
"
 Zكا "
�. فمن ¥ يسمع باجلماعة �إلسالمية �أل(دية، 
ُكلََّها  �ْلِفَرَ�  ِتْلَك  "يْعَتِزْ�   Z
 فعليه  zنشائها،  قبل  قد "لد 
َ"َلْو َ
Zْ َيَعضَّ ِبَأْصِل َشَجَرٍ� َحتَّى ُيْدِ�َكه �ْلَمْوُ~ "هو َعَلى 

َ�ِلَك". (�لبخا��)
"¡ حديث Éخر بّين � 
Z مو�جهة �لفنت �لدموية هذ° 
ِفْتَنًة  َ�َكَر  
َنَُّه   � �هللاَِّ  َ�ُسوِ�  فَعْن  باعتز�%ا كلية،   Zيكو
�ْلَقاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمن �ْلَقاِئِم َ"�ْلَقاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن �ْلَماِشي 
 �َ��َ 
ْ�َ�ْكَت َ  Zَْفِإ َقاَ�  اِعي  �لسَّ ِمَن  َخْيٌر  ِفيَها  َ"�ْلَماِشي 

َفُكْن َعْبَد �هللاَِّ �ْلَمْقُتوَ� "ال َتُكْن َعْبَد �هللاَِّ �ْلَقاِتَل. (
(د)
"¡ ضو� هذ° �ألحا�يث �لنبوية �لشريفة �لو�ضحة �لغر��، 
�ألحد��  مستجد�~  على  تاما  �نطباقا  �نطباقها  "بعد 
 Z
 نستنتج   Z
 zال  يسعنا  �لعر£، ال  �لشا��  �ل§ هز~ 
�ملظاهر�~ ¡ شÏ �لبال� 
�~ vz �قتتا� ��خلي، "سفك 
zما  خال%ا  من  �لذ� حصل   Jلتغي�"  .�Jكث بريئة  �ما� 
�لبال�  تتحو�  "لن  منه،   

سو هو  مبا   Ñسيأ  "
 شكلي 

Ôiä»€a%b»€a@fiaå€ã
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هو  �لنافع   Jلتغي�  Z
 �لك  �لبعض؛  «لم  كما  جنة   vz
تغيJ �لنفوÅ، "ليس تغيJ �لر·"Å فقط. "من مظاهرها 

عما� " �لفوضى  Òو  توجها  
كثر  صا�"�    Åلنا�  Z


�لشغب. 

ما Òن فال نشا�� ¡ �ملظاهر�~، "ننصح �جلميع باالبتعا� 
عنها ألÓا ال تتفق مع �لطريقة �لشرعية ¡ مو�جهة �لظلم، 
"�ل§ تقو^ على �ألسس �لتالية: �لدعا� للظا¥ 
Z يهديه �هللا 
فَيُكفَّ عن ظلمه، "
Z ال يسلط �هللا علينا من ال ير(نا، 
"�لص� على ظلمه، "�لنصح له، "قو� كلمة �حلق عند° 

مهما سبَّب �لك من 
�¯ للناصح. 
يسبقه  �لتظاهر   Zفإ �ملطلع  �للبيب  على  ¸فى  ال  "كما 
"�لفسا�  �لتمر�  على  "حّث   Zلبهتا�" "�لغيبة  �لتحريض 
 ¡ �ملسؤ"لني  طاعُة  هو  �لو�جب   Z
 مع  "�لكر�هية، 

�ملعر"¼ "نصُحهم "�لتعا"Zُ معهم على �ل� "�لتقو¯.
�إلشاعا~  "نقل   Jلتشه� من  نو�  �ملظاهر�~   Zz  Ç
كذلك.  ليست  "�لنصيحة  "�لتهويل،  "�ملبالغا~ 
بل  �جلائر،   Zلسلطا� ليست كلمة حق عند  فاملظاهر�~ 
هي تشهJ "فتح با² فسا� 
ما^ عامة �لناÔ ،Åيث ميكن 


Z يستغلها �ألشر�� "يركبوها "ميأل"� �لدنيا فسا��. 

"�جب،  �ملنكر  عن  "�لنهي  باملعر"¼  �ألمر   Zفإ  ºبالتا"
 Z"لتعا�" ،cوÖ لكن �لتعد� على صالحيا~ �آلخرين ال"
هذ°   ¡ �لتمّعن  من  بّد  فال  حر�^،   Z�"لعد�"  Çإل� على 
�لقضايا كلها. "�لذ� «صل عند �لبعض 
نه ينظر ¡ نّص 

 .°Jكأنه ال يوجد غ"
بتعاليم  �أل(دية  �إلسالمية  �جلماعة  متسك   Z
 شك  "ال 
سجال~  مل�  �لشريفة  �لنبوية  "�لسنة  �لكرمي   ZÉلقر�
�لتا�يخ، مبا  قدمته من نصح "توعية للحكا^ "�ملحكومني 
على حد سو��. فكلما حتل كا�ثة باألمة جتدها �لسباقة ¡ 
هذ� �ملضما�. "¥ يتوقف نصحها "توجيهها على cعما� 
تقد^   Z
 عليها  تفر³  �لتقو¯   Zz بل  فحسب  �ملسلمني 
نفس �خلدمة بنفس �لتفا< ¡ 
� بلد تتو�جد فيه. فغايتها 
�ملنشو�� هي zقر�� �ألمن "�لسال^ ¡ �يع 
Òا� �ملعمو��، 
"�لك بتوعية "نصح كل من ¡ يد° cما^ مقاليد �حلكم 
"�إل���� من ناحية "�لرعايا �ملحكومني من ناحية 
خر¯. 
"�لك إلمياÓا بأZ للدين �حلنيف Éليا~ عظيمة جتعله منا�� 
�لسال^ �لعاملي. "لن يتم �لك zال بالعد� �ملطلق �لذ� هو 
قاعد� �لسال^، "لن ُيرسى �لعد� مقاليد° على 
�³ �لو�قع 

zال بإنشا� �حلكا^ "�ملحكومني عالقة مع �هللا عز "جل.
قبًسا من مالمح  �لعد�  هذ�  �لقا�Û ستالمس ¡  عزيز� 
مصد�قية �جلماعة ֲדذ� �خلصوÜ من خال� خطا² حضر� 

مJ �ملؤمنني 
يد° �هللا تعا� ¡ مؤمتر �لسال^ �لذ� تنظمه 
حضر�  "�لذ¯  �ملتحد�،  �ململكة   ¡ سنة  كل  �جلماعة 
 ،Zل�ملا� �ملجتمع.. 
عضا�  شخصيا~ من Ýتلف شر�ئح 
�جا� �حلكومة، �بلوماسيني، zعالميني "غJهم.  "نتر� 

لك �حلكم.
هد�نا �هللا "zياكم ملا «به "يرضا° "صلى �هللا على سيدنا 

Hمد "على Éله "صحبه 
�عني ºz  يو^ �لدين.

ومما ال شك فيه وال جدال أن أرض العرب 
قد ُزلزلـت زلزاال عظيمـا، وأخرجت 
رؤساءها وكباَرها وطَرَدْتهم وحاَكَمْتهم. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٢ هـ  - متوز / يوليو ٢٠١١ م

٤

التقوى

 حضر� مر�c بشJ �لدين Hمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا< حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما^ �ملهد� �
:Å"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

َشَكْرُتْم  َلِئْن  
بُُّكْم َ َتَأ*ََّ&   *ْ�ِ,َ﴿
َعَذ�ِبي   َّ&�ِ َكَفْرُتْم  َ,َلِئْن  َألِ�يَدنَُّكْم 

َلَشِديٌد﴾ (�آلية: ٨)

شر< �لكلمـا8: 
 Z�ّتأ 
قَسم.  �لرجُل:   Z�ّتأ َتَأ*ََّ&: 
 :Åلنا� ¡ Jألم� Zَّعلمه. تأ�
�ألمر: 

نا�¯ فيهم يهّد� "ينهى.
�هللا  "بنعمة  �هللا  نعمة  َكَفَر  َكَفرُتم: 
"هو  "َسَترها،  َجَحَدها   :àكفر�ن
�لكفُر:  �لكلّيا~:   ¡" �لشكر.  ضدُّ 
تغطيُة نعم �ملنعم باجلحو� (�ألقر²). 
�آلية �قم ٦ من  
يضà شر�  (��جع 

سو�� zبر�هيم). 
 

�لتفســ?: 
��ئعة  هامة  بقاعد�  �آلية  تذّكرنا 
�ملا��  بنوعيه  �لرقي   Zّ
 "هي  
ال 
"�لشكر  بالشكر.   ãمنو "�لر"حا< 
-كما 
سلفنا- هو �عتر�فك بالصنيع 
يشكر  "zمنا  صانعه.  على  "ثنا·� 

حسن   ��z نعمه  على  �به   Zإلنسا�

حد��z å "هب لك  Zستخد�مها، أل�
فمهما  هبته  �ستخد�^  فأسأ~   àشيئ
بلسانك  عليه  
ثنيت " عليها  شكرته 
فهو ثنا� فا�æ ال قيمة له. بل �لشكر 
هديته  �ستخد�^  حتسن   Z
 �حلقيقي 
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"¡ Hلها. هذ° �لقاعد� نفسها سا�ية 

حسنت   ��z كلها.  �ملجاال~   ¡
 ��z" ،àعلم ~��c� ستخد�^ علمك�
جسمك  
عضا�  �ستخد�^  
حسنت 
من يد "عني "
نف "
�Z "غJها فال 
بّد من 
Z تز��� هذ° نشاطà "فاعلية. 
عامة،  قاعد�  
سلفت-  -كما  فهذ° 
سو��  "�قي،  جنا�  لكل  سّر  "هي 

فيها �%ند"سي "�ملسلم "�ملسيحي. 
�ستغال�   Zيسيئو �ليو^  �ملسلمني   Zz
بينما   ،àقتصا�ي�  Z"�ّفيتر 
مو�%م 
�ستخد�مها   Å"ند%� ُيحسن 
بالنسبة  �حلا�  "نفس   .Z"فيز�هر
 ZÉلقر� خذ"�  �لر"حانية.  لألمو� 
مثًال، فلما كاZ �ملسلموZ يعملوZ به 
عمًال صحيحà فاقو� �لعا¥ كله بفضل 
تعاليمه، "¥ تستطع 
ية مّلة "ال طائفة 
�لوقو¼ ¡ "جههم، سو�� �لفالسفة 

هل �ملنطق 
" �ليهو� 
" �لنصا�¯  "


" غJهم. "لكن �نظر"� �ليو^ كيف 
"�إلجنيل  "�لتو���  �لفيد�  
هل   Z

كتبهم  بفضل   àمامهم كذب
  Zيتباهو
على �لقرZÉ، "من جهة 
خر¯ 
صبح 
�لعلمانيني  %جما~   àهدف  ZÉلقر�

هل �لعلو^ �لعقلية، "لكن �ملسلمني "
-لسو� 
عما%م- ال يستطيعوZ �لر� 
عليهم. لقد كاZ �إلسال^ ¡ �ملاضي 
�لكفر   Zفإ �ليو^  
ما  �لكفر،  يبتلع 

«ا"� 
Z يبتلع �إلسال^.

نفسهم "�إلسالَ̂"  Zملسلمو� Zها
لقد 
 Zيقولو صا�"�  بعضهم   Z
 لد�جة 

حكا^  من  "كذ�  كذ�   Zبأ �ليو^ 

صبح عقيمà ال جد"¯ منه،  ZÉلقر�

Z كيت "كيت من تعاليم �إلسال^ "

صبح قدميà ال يصلح للعمل به �ليو^. 
�إلسال^   vz يعز"�  فال  �هللا،  هد�هم 
 Zم ال يعملوÓִדم. فإ�Jعيوֲדم "تقص
 ،àصحيح عمًال   ZÉلقر� بتعاليم 
نتائج  سو�  zليه   Zينسبو �لك  "مع 


عما%م!

﴿َ,َقاEَ ُموَسى ِ�ْ& َتْكُفُر,� Cَْنُتْم َ,َمْن 
َلَغِنيٌّ  �هللا  َفِإ&َّ  َجِميًعا   Pِ
�ْألَْ ِفي 

َحِميٌد﴾ (�آلية: ٩)

شر< �لكلمــا8:
ضدُّ  "َغناً�:   ìًِغ  Zٌفال غِنَي   :ٌّRغ

 :°Jفٍر. غِنَي به عن غ" �� Zفَقَر، "كا
 .�cملكتفي من �لر� :ُّíكتفى به. �لغ�
(�ألقر²)  مستغٍن   �
 عنه   íهو غ"

�لِغì: عدُ̂ �حلاجا~.

�لتفسـ?:
يقو� سيدنا موسى: Öب 
ّال تغتّر"� مبا 
يهيئ �هللا لكم من 
سبا² �%د¯ ببعث 
 cنه يفعل �لك عن َعو
�ألنبيا� فتظنو� 
�لرسل  يبعث  zنه  بل  كال،  "حاجة. 
 íغ ألنه  لنفسه،  ال  
نتم،  لصاحلكم 
 àïحا  å�ّ� تقد^  فاآلية  �لعاملني.  عن 
ملا يثJ° �لعلمانيوZ ¡ هذ� �لعصر من 
يدعو   vتعا �هللا   Zّبأ قائلني  �عتر�³ 
�ليل  "هذ�  �سالته،  لقبو�  �لعبا� 
على كونه Hتاجz àليهم. "لكن �آلية 
 íلغ� «تا¾   Ïم"  ،íغ �هللا   Z
 تعلن 
vz غJ°؟! كما 
نه تعاv (﴿(يد﴾، 

يريد zنقا� �لغرقى �لر"حانيني.
�ألنظا�  هنا  �لكرمي   ZÉلقر� لفت  لقد 

وإمنا يشكر اإلنسان ربه على نعمه إذا أحسن استخدامها، 
ألن أحدًا إذا وهب لك شيئًا فأسأت استخدام هبته فمهما 
شكرته عليها وأثنيت عليه بلسانك فهو ثناء فارغ ال قيمة 
له. بل الشكر احلقيقي أن حتسن استخدام هديته و! 9لها.
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من  ليس  
نه  "هو  
ال  ها^  
مر   vz
بكل   Zإلنسا� يقو^   Z
 �لضر"�� 
هنا�  بل  �لشخصي،  لصاحله  عمٍل 
 vz àحسانz Zعما� يقو^ ֲדا �إلنسا

"لكن  حلاجاִדم.   åسّد" �آلخرين 
�آلخرين  
عما�   Zيقيسو �ملغرضني 
 Z
 خطًأ   Zفيظنو هم،  ñشعهم 
�إلنساZ ال يقو^ بأ� عمل zال لنفسه. 
"شّتاZ بني ما يفعله 
حد عن حاجة 
 °Jملصلحة شخصية "بني ما يفعله غ"

zحسانz" àكر�مà لآلخرين. 
                   

 Uَِلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوCَ﴿
ُنوٍ< َ,َعاٍ� َ,َثُموَ� َ,�لَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم 

ُسُلُهْم ُ َجاZَْتُهْم  �هللا  ِ�الَّ  َيْعَلُمُهْم  َال 
ِباْلَبيَِّنا8ِ َفَر�ُّ,� Cَْيِدَيُهْم ِفي Cَْفَو�ِهِهْم 

ِسْلُتْم ِبِه َ,ِ�نَّا ْCُ َقاُلو� ِ�نَّا َكَفْرَنا ِبَما,َ
ا َتْدُعوَنَنا ِ�َلْيِه ُمِريٍب﴾  َلِفي َشكٍّ ِممَّ

(�آلية ١٠)

شر< �لكلمـا8:
نبأ  
تا<  ُيقا�:  �خل�،  �لنبأ:  نبأ: 
�لنبأ  �لكليا~:   ¡ "قا�  �ألنبا�.  من 
له  ملا  zال   ZÉلقر�  ¡ ير��   ¥ "�ألنبا� 

"قٌع "شأZ عظيم (�ألقر²).

" من 
طر�¼  ، Cيدَيهم: �ليُد: �لكفُّ


يٍد  "�جلمُع  �لكتف،   vz �ألصابع 

كثُر " 
ياٍ�.  �جلمع:  "�ع   . "ُيِد�ٌّ
�ستعما� �أليا�� ¡ يد �لنعمة. "�ليد 
يٌد  له  "ُيقا�:  "�لوقا�،  �جلاُ°   :àيض

�لطريُق؛  "قْدٌ�؛  جاٌ°   �
  Åلنا� عند 
ُيقا�:  "�لوالية،   Zلسلطا�" �لقد�ُ� 
�ملِلُك؛  "اليٌة؛    �
 يد  عليه  لك  ما 
 Zإلحسا�" �لنعمُة  �لغياُ�؛  �جلماعُة؛ 
 ¡ �
تصطنعه. يقا�: هذ� ¡ يد� 

� ¡ تصرفه.  Zِملكي، "�ألمر بيد فال

"يُد �لريح: سلطاÓا (�ألقر²).

cعجه " 
قلقه   :åيدc  ²َ��
 ُمريب: 

(�ألقر²).

�لتفسـ?: 
ال  بعدهم  ِمن  ﴿"�لذين  قوله   ¡
�سلهم  جا�ִדم   * �هللا  zال  يعلمهم 
 ¡ �لرسل  بعثة   vz zشا��  بالبيا~﴾ 

مم 
خر¯، �لذين ¥ ير� �كرهم ¡ 
�لقرZÉ "�لتو���، �z بد
 بعد عا� "õو� 

 ZÉلنسُل �إلبر�هيمي �لذ� سّجل �لقر�
"�لتو��� تا�يخ �ألنبيا� �ملبعوثني فيهم. 
من  ﴿"�لذين   vتعا قوله  من  فاملر�� 
�ل§  �ألخر¯  �لشعو²  بعدهم﴾ 
ال  "�ل§  zبر�هيم،  نسل  من  تكن   ¥
ل 
حو�%م  يعلمها zال �هللا 
� ¥ تسجَّ
تز��  ال  �ل§  �لسما"ية  �لكتب   ¡
Hفوظة من يد �لتحريف vz حد ما. 
 vهللا تعا� Z
فاآلية تشكل �ليًال على 
¥ يز� يبعث �ألنبيا� ¡ هذ° �لشعو² 

نبيا�  فيها  يبعث   Zل§ كا� �لفتر�   ¡
Éخرين ¡ �لنسل �إلبر�هيمي. "تقو� 
�لنسل   Z
 �لتا�¸ية  �ملصا��  بعض 
�لنسل  مع   àمتز�من  Zكا �إلبر�هيمي 
�لقو�  هذ�   Zكا  ��z" �لثمو��. 
صائبà فمعì �لك 
نه حÏ منذ �لفتر� 
�لثمو�ية ¥ يز� �هللا يبعث �لرسل ¡ 

.àيض

مم 
خر¯ 
 ¡  åJكث  Z"ملفسر� �ختلف  لقد 
 ¡ 
يديهم  ﴿فرّ�"�   vتعا قوله   ìمع

فلما كان املسـلمون يعملـون به عمًال صحيحـًا فاقوا 
العـا( كلـه بفضـل تعاليمه، و( تسـتطع أيـة مّلة 
وال طائفـة الوقـوف ! وجههـم، سـواء الفالسـفة 
أو أهـل املنطـق أو اليهـود أو النصـارى أو غ~هـم.
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فو�ههم﴾، "قد "قعو� ¡ هذ° �ملشكلة 
بسبب حر¼ �ّجلر (¡). فقا� بعضهم 
بأZ �ملر��: 
Z �ملعا�ضني عندما ïعو� 
قو� �ألنبيا� �ّ�"� 
يديهم ¡ 
فو�ههم، 
 ����cִדم �ملمز"جة باالJعن ح åJتعب
�بن كثJ). "هذ°   Jلسخرية (تفس�"
 ¡ �لنسو�  لد¯  بكثر�  شائعة  �لعا�� 
 Zٌفال قو%م:  مياثل  بال�نا. "�مبا هذ� 


مر°. ¡ Jحت �
لطم "جهه 
"قا� غJهم: Zz (¡) قد جا�~ هنا 
مبعì (على). "هذ� Öوc لغًة، "�ملر�� 
"ضعو�  �ألنبيا�  قو�  ïا�  عند  
Óم 
zليهم  مشJين  
فو�ههم  على  
يديهم 

Z يكفو� عن مثل هذ� �حلديث (فتح 

.(Zلبيا�

ما 
نا فأ�¯ 
ننا نستطيع حّل �ملشكلة 
بالنظر vz معا< كلمة "�أليد�" �ل§ 

يضà �لصنيع "�إلحساZ "�لنعمة.  íتع
فنظرvz å هذ� �ملعì سيكوZ �ملر�� 
Óم 
�ّ�"� vz �ألنبيا� صنيعهم هذ� قائلني: 
نصح،  "ال  "عظ   �
 منكم  نريد  ال 
بالرفض  �ألنبيا�  تعاليم  قابلو�  "هكذ� 
 àيض
  Zيقولو لغتنا   ¡" "�الحتقا�. 

ֲדذ� �ملعì" عطاِ� ُتو بلقا�تو".
هذ�  يؤيد  �آلية  من   ºلتا� "�جلز� 
zّنا  ﴿"قالو�   :��" حيث  �ملفهو^ 
كفرنا مبا ُ
�سلتم به "zنا لفي شكٍّ مما 

تدعوننا zليه مريٍب﴾

َفاِطِر  Cَِفي �هللا َشكٌّ  
ُسُلُهْم ُ ﴿َقاَلْت 
َماَ,�8ِ َ,�ْألَْ
Pِ َيْدُعوُكْم ِلَيْغِفَر  �لسَّ
ِ�َلى  َرُكْم  َ,ُيَؤخِّ ُ*ُنوِبُكْم  ِمْن  َلُكْم 
َبَشٌر  ِ�الَّ  Cَْنُتْم   &ْ�ِ َقاُلو�  ُمَسمًّى  Cََجٍل 
ا َكاَ&  ,َنا َعمَّ Cَْ& َتُصدُّ ُتِريُد,َ&  ِمْثُلَنا 
ُمِبٍني﴾    ِبُسْلَطاٍ&  َفْأُتوَنا  mَباlَُنا  َيْعُبُد 

(�آلية ١١)    

شر< �لكلمـا8:
شقَّه.   :åَفْطر �لشيَ�  فَطر  فاِطر: 
 ¥" من ساعته  �ختبز°  �لعجَني:  فَطر 
 °
"�بتد �خترعه  �ألمَر:  فَطَر  ر°.  ُيخمِّ


نشأ° (�ألقر²)"
�ملُعيَّن  �ملعلو^  �ُملَسمَّى:  ُمَسمًّى: 

(�ألقر²)
�لتَسلُط؛  ُة؛  �ُحلجَّ  :Zُلطا �لسُّ ُسلطا&: 

ُقد�ُ� �ملِلك (�ألقر²)

�لتفسـ?:
ما   ���
 ال  كنت   :Åعبا �بن  قا� 
 Ïح "�أل�³  �لسما"�~  فاطر  هو 

تا< 
عر�بياZ ¸تصماZ ¡ بئر. فقا� 
�بتد
ִדا  
نا   �
 فطرُتها:  
نا  
حدùا: 

(�ألقر²).
يبد" من هذ° �لر"�ية 
Z كلمة "فاطر" 
�خللق.  من   v"أل� �ملر�حل   vz  Jتش

"قد �كر �لقرZÉ �لكرمي 
�بع مر�حل 
:Ñللخلق كاآل

�ملرحلة �أل,n: "هي عندما ¥ يكن 
 .vأل� شي� "جو� سو¯ �هللا تعا

�ملرحلة �لثانية: "هي �ل§ ُخلقت فيها 
�ملا��.

�ملرحلة �لثالثة: "هي �ل§ 
خذ~ فيها 
هذ° �ملا�� ¡ �لتفاعل "�لتشّكل نتيجة 
�الجتما�، "بد
~ تنشأ فيها طاقا~ 
شّتى  قو�نني  فيها  "تترتب  Ýتلفة، 

ُيسّمى �كتما%ا �لسنن �لطبيعّية.
تكّر�~  �ل§  "هي  �لر�بعة:  �ملرحلة 
�لسنن  هذ°  نتيجة  �خللق  عملية  فيها 
�لتو�لد  سلسلة   ~
بد  íع
 �لطبيعّية، 
من  يولد   Zإلنسا� "َشَرَ�  "�لتناسل 
من  تنبت  �لغال�  
خذ~ "  Zنساz

غال�. 
على  تد�  �لفطو�  كلمة   Z
 "مبا 
 Z
 ¯�
خر"¾ شي� من شي�، فلذ� 
�ملرحلة   vz  Jتش هنا  (فاطر)  كلمة 

�لثانية للخلق.
 Zننا نعظكم ألz :قا� �لرسل ألقو�مهم

مرنا ֲדذ�، "ال نقّد^ لكم هذ�  vهللا تعا�
 Zنفسنا. "ِلَم تُشّكو
�لوعظ من عند 
¡ قد�ته � على zنز�� �لوحي على 
 Zأل باطل،  هذ�  ظّنكم   Zz �لبشر؟ 
�لذ� 
تقن خلق �لسما"�~ "�أل�³ 
 Z
على هذ� �ملنو��، كيف ُيتوّقع منه 
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 Z"�  ً̄ سد يتركهم   Ç �لبشر  ¸لق 
 Jنه من غz" هد�ية �"حانية. هذ�، 
�ملعقو� 
Z ¸لق �هللا �لسما� "�أل�³ 
�لسما�  úلق  يهتم  "ال  �ملا�يتني 

"�أل�³ �لر"حانيتني.
ليغفر  ﴿يدعوكم  �لرسل:  قا�   Ç
 vz "يؤّخركم  �نوبكم  من  لكم 
يقو�  قد  
نه  �لك  مسّمى﴾.  
جل 
�هللا  قد��   ¡ نشّك  ال  بأننا  �لكفا� 
نقو�  "zمنا  �%د¯،   vz على �عوتنا 
zنه 
ïى "
عظم من 
Z يدعونا Òن 
هذ�   Z
 �لعلم  مع  �ملحتقرين،  �لبشر 
لد¯   àيض
 شائع  �ملريض   Jلتفك�
على  �ألنبيا�  فّر�  �ليو^.  �لعلمانيني 
"قالو�: ال شّك  هذ°  �لكفا�   Zظنو

نه ال يليق بالعظيم 
Z يدعو من هم 
يدعوهم   Z
 "لكن  لينصر"°،  �"نه 
�لعظيم ليساعدهم فهذ� ال يقد� ¡ 
شأنه "عظمته شيئà، بل Zّz هذ� ما 
 vننا ال نقو� بأنه تعاz .تقتضيه عظمته
َبَعَثنا  "zمنا  له،  ملصلحة  يدعوكم 
حاجاتكم  ليسّد  لصاحلكم،  zليكم 
لكم  "يهب  �نوبكم،  لكم  "يغفر 

حقيقية.  جديد�  حيا� 
�ألمر   Zكا لو  �لكفا�:  عليهم  فرّ� 
لرسالته  �هللا  الختا�   Z"تعتقد كما 

ما 
نتم فبشر مثلنا،  ،àجًال عظيم�
�لعظيم  �إلله  يبعثكم   Z
 ميكن  "ال 

 Zنكم تلّفقو
zلينا �سًال. فال شّك 

نفسكم  عند  من  �ألمو�  هذ° 
"تصرفونا  علينا  �حلكم  لتما�سو� 
طاعتكم.   vz Éبائنا  طاعة  عن 
تؤكد  "معجز�~  بآيا~  فْأتونا 
هذ°.  Ýا"فنا  "تزيل  علينا  فضلكم 

﴿َقاَلْت َلُهْم ُ
ُسُلُهْم ِ�ْ& َنْحُن ِ�الَّ َبَشٌر 

 Zُِمْثُلُكْم َ,َلِكنَّ �هللا َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشا

َنْأِتَيُكْم   &ْCَ َلَنا  َكاَ&  َ,َما   qِ�ِِعَبا ِمْن 

�هللا  َ,َعَلى  �هللا  ِبِإْ*ِ&  ِ�الَّ  ِبُسْلَطاٍ& 

ِل �ْلُمْؤِمُنوَ&﴾  (�آلية: ١٢) َفْلَيَتَوكَّ

لتفسـ?:  �

ننا  جر^  ال  �سلهم:  فأجاֲדم 
 Z"تفكر 
ال  "لكن  مثلكم،  بشٌر 
 Zسيكو �هللا  ¸تا�°  من  كل   Z

 Zتكو "لن  Ýلوقاته،  من   åحد

له.  z%ية  هبة  zال  "كفا��ته  قو�° 
�ملرسل  هذ�   Zيكو  Z
 ميكن  "ال 
 �z ،لوقاتهÝ Jمن غ "
شريكà هللا 
ملوجو�  "جو�  "ال  له  شريك  ال 
�ألمر   ^�� "ما  َخْلقه.  من  zال 
تعترضو�   Z
 بكم  يليق  فال  هكذ� 
لرسالته  �هللا  �ختا�  ملا��  بالقو�: 
شا�  من  �ختا�  لقد  مثلنا؟   åبشر


نتم حÏ حتّد�"�  "من  عبا�°،  من 
�خليا�  سلطة  تسلبو�   "
 �ختيا�° 

"تعاv؟! سبحانه  منه 
 Zب�ها نأتيكم   Zبأ مطالبتكم  
ما 
 Jغ 
مر  فهي  عليكم،  فضلنا  على 
بأننا  قط  نّدِ�   ¥ ألننا  معقو�، 
"zمنا  �لبشر،  من  غJنا  من  
فضل 
"ُ�سًال   åبشر كوننا  عن  نعلن 

Z �هللا تعاv قد �ختا�نا  ìفقط، مبع
"تكمن  
يدينا،  على  Éياته  لُيظهر 
هو،  نصرته  على  �لتوكل   ¡ قوتنا 
"ال نّدعي 
بدå  بأننا قا��"Z على 

نفسنا.  عند  من  �ملعجز�~  zظها� 
��تية  فضيلة  لنفسه  cعم  من  بل 
 ،àمؤمن ُيعّد   Z
 ميكن  فال  كهذ° 
 Ûملبا�� "فق  "�لك  كافر،  هو  بل 

zليها. ندعو  �ل§ 

َل َعَلى �هللا  ﴿َ,َمـا َلَنـا Cَالَّ َنَتـَوكَّ
َ,َلَنـْصِبَر&َّ  ُسـُبَلَنا  َهـَد�َنا  َ,َقْد 
َعـَلى َمـا mََ*ْيُتـُموَنـا َ,َعـَلى 
ُلـوَ&﴾  �ْلُمـَتَوكِّ ِل  َفْلَيتrَوكَّ �هللا 

(�آلية: ١٣)

شر< �لكلمـا8:
َهد�نا: (��جع شر� �لكلما~ لآلية 

�قم ٢٨ من سو�� �لرعد). 
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  �لتفسـ?: 
�ملستحيل  من  zنه  �لُرُسل:  
ضا¼ "
�لقد��  مشاهد  
ينا � "قد  علينا، 
 vz اجةÔ vنه تعا
�إل%ية، 
Z نتوهم 
معونة مّنا، بل Zz �·يتنا لقد�ته هي 
�ل§ �فعتنا ألZ نسّخر ¡ سبيله كل 
ما Éتانا من مو�هب "كفا��~ كما 

Éتاها غJنا.
"¡ قو%م ﴿قد هد�نا ُسُبلنا﴾ zشا�ٌ� 
ليس   °Jغ على   üلن� فضل   Z
  vz
فضله  يكمن  "zمنا   àشخصي فضًال 
¡ كونه يؤكد بأعماله على حاجة 
"بالتاº على  �لبشر لسند خا�جي، 

ضر"�� �ملعونة �لسما"ية %م.
لنا  تكشف  (ُسُبلنا)  كلمة   Z
 كما 
سّرå عظيمÉ àخر، "هو 
Z �لشريعة 
zمنا تأمرنا مبا فيه خJنا "فالحنا Òن، 
ألÓا ִדدينا vz ما Òن Ôاجة zليه من 

جل �قينا، "ليس 
Z �هللا تعاv هو 

Ôاجة zلينا.
كما 
شا� �هللا باستخد�^ صيغة �جلمع 
من   vتعا 
نزلُه  ما   Z
  vz (ُسُبل) 
شر�ئع من "قت آلخر كانت تر�عي 
شÏ �حلاجا~ �لبشرية، "
Óا كانت 
متطلبا~   vz  åنظر مكتملة  تعاليم 

تلك �لعصو�.
 �z بضعفهم   àعتر�ف� �لرسل  يز���   Ç
يقولوZ: ("لنص�Zّ على ما �Éيتمونا) 


ننا ال نّدعي بأ� قد�� "تفوُّ� ¡  �

نقّر   فنحن  �لعكس  على  بل  
نفسنا، 
�لوسائل  حيث  من  علينا  بتفوقكم 
سو¼  
نكم  "نعلم  "�ألسبا²، 
"لكننا  �أل�¯،  
نو��  علينا   Zتصّبو
نقو^ ֲדذ� �لو�جب بأمر من عند �هللا 

��كم  نتحمل  سو¼  لذلك   ،vتعا
بص� "َجَلد "عزمية، لنؤكد لكم 
ننا 
ال نريد عليكم من فضل "ال Óد¼ 

vz مصلحة شخصية.
فليتوّكل  �هللا  قالو�:﴿"على   Ç

Z كّل zنساH Zتا¾  �
 ﴾Zملتوّكلو�

حد  ال   �z عليه،  يعتمد  سند   vz
يستطيع سد حاجاته مبفر�°. "ما ��^ 
�ألمر كذلك فلما�� نبحث عن سند 
عا��؟ بل سنتوكل على �هللا "حد°، 
�لذ� تغí قد�ته عن كل سند Éخر.
تعّلمنا هذ° �آلية عد� ��"Å منها:

 Zيكو  Z
 باملؤمن  يليق  zمنا  �أل"�: 
للغيظ،   àكاظم �أل�¯  على   å�صبو

�لص�  �لتمييز بني  "لكن مع مر�عا� 
"بني عد^ �لغ�J. فعليه بالص� فيما 
ميس مبصاحله �لشخصية، "لكن عليه 
 vتعا �هللا  �ين  على   �Jلغ��بإظها
بكل جر
� "(اz ،Åال 
Z �لتعبJعن 
 àيض
 يتم   Z
 Öب  �لدينية   �Jلغ�

بطر� مشر"عة.
نفسه:  يطر�  سؤ��  هنا�  �لثا<: 
سند   vz ��ئم  �حتيا¾   ¡ Åلنا�  Zz
يعتمد"Z عليه ¡ حياִדم، "مع �لك 
ال يتوكلوZ على �هللا، ملا��؟ "�جلو�²: 
من  Hر"مني   Zيكونو ألÓم  �لك 
 Zبينما يكو vليقني �لكامل باهللا تعا�
�إل%ية  �أللطا¼  �خت�  قد   üلن�
"شاهدها، لذلك يتوّكل هو "
تباُعه 
 .Åبكل  قناعة "(ا vعلى �هللا تعا
بعث  من  �حلقيقية  �لغاية  هي  "هذ° 
 Åلقو� ¡ قلو² �لنا¸ Zألنبيا�، بأ�
�ليقني �لكامل باهللا تعاÖ" ،vعلوهم 

متوكلني عليه �.

بينما يكون الن^ قد اخت� األلطاف اإل�ية وشاهدها، لذلك 
يتوّكل هو وأتباُعه على اهللا تعا� بكل  قناعة و"اس. وهذه 
هي الغاية احلقيقية من بعث األنبياء، بأن �لقوا ! قلوب 
الناس اليقني الكامل باهللا تعا�، و�علوهم متوكلني عليه �.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة


َمَر ِبَتْقَو¯ �هللا َ� َ Zِْئِه َ"ُيتََّقى ِبِه، َفِإ��ُجنٌَّة ُيَقاَتُل ِمْن َ"َ ُ̂ 
َِبي ُهَرْيَرَ� عن �لنبِّي � قا�: zِنََّما �ْإلَِما ł‡¬̌
َ"َعَدَ� َكاZَ َلُه ِبَذِلَك َ
ْجٌر، َ"Zْzِ َيْأُمْر ِبَغْيِرِ° َكاZَ َعَلْيِه ِمْنه. (صحيح مسلم، كتا² �إلما��)

̌¬‡ł �ْبُن ُنَمْيٍر 
Z �لنü � قا�: Zzَِّ �ْلُمْقِسِطَني ِعْنَد �ِهللا َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍ� َعْن َيِمِني �لرَّْحَمِن �
َ"ِكْلَتا َيَدْيِه َيِمٌني، �لَِّذيَن َيْعِدُلوZَ ِفي ُحْكِمِهْم َ"َ
ْهِليِهْم َ"َما َ"ُلو�. (صحيح مسلم، كتا² �إلما��)

ْ> �ْبـِن َعبَّاÅٍ َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: َال ُتَماِ� َ
َخاَ� َ"َال ُتَماcِْحُه َ"َال َتِعْدُ° َمْوِعَدً� َفُتْخِلَفُه. (سـنن  ł‡{{{¬̌
�لترمذ� َبا² َما َجاَ� ِفي �ْلِمَر�ِ�)

ُهْم َشْأZُ �ْلَمْرَ
ِ� �ْلَمْخُز"ِميَِّة �لَِّتي َسَرَقْت َفَقاُلو�: َمْن ُيَكلُِّم  ̌¬‡ł َعاِئَشَة �ضي �هللا عنها  َ
Zَّ ُقَرْيًشا َ
َهمَّ
ِفيَها َ�ُسوَ� �هللا �؟ َفَقاُلو�: َمْن َيْجَتِرÛُ َعَلْيِه zِالَّ ُ
َساَمُة ْبُن cَْيٍد ِحبُّ َ�ُسوِ� �هللا �. َفَكلََّمُه ُ
َساَمُة،

َ̂ َفاْخَتَطَب َفَقاَ�: zِنََّما َ
ْهَلَك �لَِّذيَن ِمْن    َفَقاَ� َ�ُسوُ� �هللا �: 
ََتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُد"ِ� �هللا، ُثمَّ َقا
. َ"�ْيُم  ِعيُف َ
َقاُمو� َعَلْيِه �ْلَحدَّ ِريُف َتَرُكوُ°، َ"zَِ�� َسَرَ� ِفيِهْم �لضَّ َقْبِلُكْم 
َنَُّهْم َكاُنو� zَِ�� َسَرَ� ِفيِهْم �لشَّ

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها. (سنن �لترمذ�، كتا² �حلد"�) �هللا َلْو َ
Zَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

,�& �لزماZ يتكلم بلساZ �حلا� 
نه «تا¾ vz مصلح، "قد بلغ vz غاية �الختال�. "يوجد ¡ �لعا¥ تقلٌُّب 
ليم، "تغّير عظيم، ال يوجد 
مثله فيما سبق من �ألcمنة، "Zz �ِ%مم كلها متايلت على �لدنيا �لدنّية، "بقي �لقرZÉ كاملهجو�، "ُ
خذ~ �لفلسفة كالِقبلة. "نر¯ �لكسل 
�َخل �لقلو²َ، "نر¯ �لبدعاِ~ �خلت �ألعماَ�، "ُيَسبُّ نبيُّنا "ُيشَتم �سولنا "«سبونه شر �لرجا�، "ُيكذ²َّ كتا² �هللا بأشنع �ألقو�� 


كر° �ملقا�. فأين غ�J �هللا للقرZÉ "للرسو� "قد ُ"ِطَئ �إلسال^ كذّ�� حتت �جلبا�؟"

ينتظر"Z عيسى "قد ثا�~ بسببه فٌنت "هو ¡ �لسما�؟ فما با� يو^ ��z نـز� ¡ �لغ���؟ "كانت �ليهو� قبل �لك ينتظر"Z، كمثل 
ْكِر  قومنا، zلياÅَ، فما كاZ مآ� 
مرهم zال ياÅ. فِمن عقل �ملر� 
Z يعت� بالغÖ" Jتنب سبل �لضJ، "قد قا� �هللا تعاv: ﴿َفاْسَألو� َ
ْهَل �لذِّ
Zْzِ ُكْنُتْم ال َتْعَلُموZ﴾*. فليسألو� �لنصا�¯ هل نـز� zلياÅ قبل عيسى من �لسما� كما كانو� يزعموZ؟ "ليسألو� �ليهو� هل "جدمت ما 

مر° على  íيب Zحد من �لسما� "ما جا�. فمن كا
فقدمت 
يها �ملنتظر"Z؟ فثبت من هذ� 
Z هذ° �لعقائد ليست zال �ألهو��، "ال Öي� 
�لعا�� �ملستمر� "�لسنة �جلا�ية، هو 
حق باألمن من �جل يأخذ طريقا غJ سبيل متو��� من �لسابقني، "ال يوجد نظJ° ¡ �ألّ"لني، 

"ليس مثله zال كمثل �لذين يطلبوZ �لكيميا�، فينهب ما بأيديهم cمرُ� �لُشّطا� "�ملحتالني، فيبكوZ عند �لك "ال ينفعهم �لبكا�. 
"Zz �ألخبا� �لغيبية ال ¸لو 
كثرها من �الستعا��~، "�إلصر�� على ظو�هرها مع Ýالفة �لعقل "Ýالفة سنة �هللا ¡ 
نبيائه من قبيل �لضاللة 
"�جلهال~. "Zz �لكر�ما~ حق ال ننكرها ¡ "قت من �أل"قا~، "لكن ننكر 
مر� خالَف ُكتب �هللا "خالف ما ثبت من تلك �لشها��~، 

"خالَف سنن �هللا ¡ �سله "ناÿ كل �ملنافا�، "هذ� هو �حلق كما ال ¸فى على 
هل �حلصا�.
 Z°. فلو كا�من نو ��°، فقالو� كافر كذ�² ملحد "¥ يعترفو� بذّ�من �لسما� قبل ظهو Åُلياz ال مبا ¥ ينـز�z نكر �ليهو� عيسى
"ما 
من عا�� �هللا zنز�� �لذين خلو� من �لسما"�~، ألنز� zلياÅ قبل عيسى "لنّجى �سوله من 
لسن �ليهو� "من سّبهم vz هذ° �أل"قا~.

"�حلق Zz لكل 
مة �بتال� عند ظهو� zمامهم، ليعلم �هللا كر�مهم من لئامهم. كذلك ملا جا� عيسى �بُتلي �ليهو� بعد^ نز"� zلياÅ من 
�لسما�، "ملا جا� سيدنا �ملصطفى قالو� ليس هو من بz íسر�ئيل فابُتلو� ֲדذ� �البتال�. z Ç< ملا ُبعثُت ¡ هذ� �لزماZ من �£ �ألعلى Òَت 
علما� �إلسال^ عذً�� كما َنَحَت �ليهو� إلنكا� عيسى. فالقلو² تشاֲדت، "�لوقائع �حتد~، فما نفعْتهم Éية، "ما َ
ْ�َ�ْتهم ���ية. ""�هللا 
لو متثلت �آليا~ �لناcلة لتصديقي "تأييد� على صو� �لرجا�، لكانت 
cيَد من 
فو�¾ �مللو� "�ألقيا�. "ال يأÑ علينا صبا� "ال مسا� 

zال "يأÑ به 
نو�� �آليا~، Ç مع �لك ما َ
�يُت Éية ¡ cعم هذ° �لعجما"�~!          (مو�هب �لرvن)
 * (�لنحل:٤٤)

تقلٌُّب أليم، وتغّ� عظيم،تقلٌُّب أليم، وتغّ� عظيم،
 ال يوجد مثله فيما سبق من األزمنة ال يوجد مثله فيما سبق من األزمنة
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تر�ة: �ملكتب �لعر£ 


شـهد 
Z ال zلـه zال �هللا "حد° 
 Z
ال شـريك لــه، "
شـهد 
Hمًد� عبـد° "�سـوله. 
ما بعد 
فأعو� باهللا من �لشـيطاZ �لرجيم.

﴿بْسـِم �هللا �لرَّْحَمـن �لرَّحيـم* 
َ * �لرَّْحَمن  �ْلَحْمُد هللا َ�²ِّ �ْلَعاَلمني
ين *  �لرَّحيـم * َمالـك َيـْو^ �لدِّ
zيَّاَ� َنْعُبُد َ"zيَّاَ� َنْسـتَعُني * �ْهدَنا 
�لَِّذيَن   ãِصَر� �ْلُمْسَتقيَم *   ãََر� �لصِّ

َْنَعْمـَت َعَلْيِهْم َغْيـر �ْلَمْغُضو² 
Éمني. ني﴾،  الـِّ �لضَّ َ"ال  َعَلْيهـْم 

”�لضيو¼ �لكر�^،
      �لسال^ عليكم "�(ة �هللا،

بعد  
خر¯  مر�  هنا  �ليو^  جنتمع 
مضي عا^ طبًقا لتقليدنا �ملتَّبع بوجه 
�الجتما�  هذ�  
صبح  "قد  عا^، 
 ¡ ��ئمة  
ساسية  عالمة   Zآل�
تقومي �جلماعة �إلسالمية �أل(دية، 
"غالبية �حلاضرين هم 
صدقا� 
عز�� 

من خا�¾ �جلماعة.
"هذ� �حلد� يهد¼ لغر³ "�حد 
مًعا   Åجللو�" �حلضو�  "هو  فقط، 
عن  "�حلديث  "�ية،  جلسة   ¡
�لغاية �لو�حد� "عن �%د¼ �ملشتر� 
�لذ� Öمعنا "�لذ� هو تعزيز �ملحبة 

خطا~ Cم? �ملؤمنني 
حضر� م?��   مسر,
 vCد Cيدq �هللا تعاn بنصرq �لعزيز 

�خلليفُة �خلامس للمسيح �ملوعو� �، 
,�ماUُ �جلماعة �إلسالمية �ألvدية �لعاملية  

¡ مؤمتر �لسال^ 
�لذ� ُعقد ¡ "قاعة طاهر" 
Zمبسجد بيت �لفتو� بلند

٢٦-٣-٢٠١١ ¡ 

II;Ô]Ëe›¯\;Ïm¬d;flŸ;ÏËà]à¯\;ÏÁ]∆’\
ã]fi’\;gÊ÷Õ;∫;∞]¬h;!]d;◊Ÿ]“’\;ØŒË’\;œ÷|
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صلى اهللا عليه وسلم
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"�ملو�� "�ألخو� "�لسال^. 
"على �لرغم من 
ننا Òن �ملسلمني 
�لسال^  مؤمتر  ينظم  من  �أل(ديني 
 Jغ 
ننا  من  �لرغم  "على  هذ�، 
�جلماعا~  بعض  قبل  من  Hبوبني 
�لطو�ئف  بعض   "
 �إلسالمية 
�إلسالمية �ألخر¯، zال 
Z لدينا بني 
�حلاضرين عدً�� كب�Jً من �ألصدقا� 
�ملسلمني �لذين «ضر"Z هذ� �ملؤمتر 

بسر"�.

 Zصدقا·نا �ملسيحيو
"باملثل «ضر 
 Å"ند%� "�ألصدقا�  "�ليهو� 
يوجد  �حلضو�  بني  "من  "�لسيخ، 

حÏ بعض �مللحدين.
من   Åفالنا �لك   vz "باإلضافة 
 Z"ضر» "�ألمم   Zلبلد�� Ýتلف 
هذ° �ملناسبة، فقد ُ
خ�ُ~ 
نه حضر 
�ليو^ ممثلوZ من عشر �"� تقريًبا.

zظها�  هو  �ملؤمتر  هذ�   Zفإ "هكذ� 
�جليد�  �لطبائع   �"� Åلنا� لتجمع 

�إلنسانية  �لقيم  �عم  
جل  من  مًعا 
"تنميتها، بغض �لنظر عن �ختالفاִדم 
�لدينية "�لثقافية "�لسياسية "�لوطنية 
بذلك   Zفيثبتو �لنظر،  ""جها~ 

zنسانيتهم.
يأÑ �لناvz Å هنا ¡ Hا"لة إل�سا� 
هذ° �لقيمة �ملشتركة �ل§ ميكن من 
 ¡ "�لوئا^  �لسال^  zحال�  خال%ا 
مثا�  هذ�  
خر¯،  "بعبا��  �لعا¥، 
صغJ من لقا� �لثقافا~ "�جلنسيا~ 

وهكذا فإن هـذا املؤمتر هو 
الناس ذوي  إظهار لتجمـع 
الطبائـع اجليـدة مًعـا من 
اإلنسـانية  القيم  أجل دعم 
النظـر  بغـض  وتنميتهـا، 
عـن اختالفاتهـم الدينيـة 
والسـياسـية  والثقـافـية 
والوطنيـة ووجهات النظر، 
إنسـانيتهم. بذلك  فيثبتون 
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�ملتعد�� من 
جل �لقضية نفسها.
"على �لرغم من 
Z هذ� �الجتما� 
لن يطوِّ� �لسال^ ¡ �لعا¥ فوً��، zال 

نه ميكننا من خال� �جتما� بعضنا 
�إلنسانية  �لقيم   cنعّز  Z
 ببعض 

�ملوَ�عة فينا. 
 ¡ �لعا¥   Zبلد� من  �لعديد  حتتو� 
متعد��  �تمعا~  على  �أليا^  هذ° 
ملختلف  موطًنا  "ُتَعّد  �لثقافا~ 
 vz من خال� �الستما�" .Zأل�يا�
É��� ""جها~ نظر بعضهم �لبعض، 
"من خال� �جتماعهم بانتظا^، يتّم 
�لتخلص من �لشكو� "�لشبها~، 

�ألمر �لذ� يزيد ¡ �لتسامح.
"لو  �آلخرين  على  تتعر¼  فعندما 
�ملسائل  تثا�  لن  Hد"��،  لد�جة 
 ¡ جتاهلها  يتم  بل  �لبسيطة، 

�لو�قع.
نتفاعل  عندما  �لك،   vz باإلضافة 
يقو�نا  فهذ�  �لبعض  بعضنا  مع 

كثر   Zنكو  Z
  vz طبيعي  بشكٍل 

�نفتاًحا "عطاً�.
تلك  zحد¯  هي  �ملتحد�  �ململكة 
 Jلكث �ل§ 
صبحت موطًنا   Zلبلد��
�لثقافا~  Ýتلف  من   Åلنا� من 
 Z
"�ألمم "�أل�ياZ ¡ �لعا¥، "مع 
�ململكة �ملتحد� صغ�J �حلجم نسبًيا 

 Z
 zال  �لك�¯،  �لد"�  مع  مقا�نة 
سعة 
فق تفكJ شعبها جعلت منها 

عاَلًما ¡ حد ��ته.
 Zلبلد�� لبعض   Zفإ عا^،  "بشكٍل 
حو�   �Jكب حتفظا~  �أل"�"بية 
تعاليم �إلسال^ "تقاليد°، "¡ �لو�قع 
"ضعت  قد   Zلبلد�� بعض   Zفإ
"�لتقاليد،  �لتعاليم  هذ°  على  قيوً�� 
zمكانية   ¡ ينظر  �آلخر  "بعضها 
�لقيا^ بذلك، "مع �لك فإZ �ألمر 

¡ �ململكة �ملتحد� ليس هكذ�.
"�ملتقدمة  �ملنفتحة  �لطبيعة  فبسبب 
هذ�  يسو�  �ملتحد�،  �ململكة  ألهل 
 �ّ
  Z
  íيع مما  Özا£،   Jتأث �لبلَد 
حز² سياسي يأvz Ñ �لسلطة ال 
�لديانا~ عند  
تبا�  يعبث مبشاعر 

مناقشة �لقضايا �لدينية. 

�عو �هللا 
Z تبقى هذ° �لرغبة  >z"
�لذ�  مبد
هم  �لعد�لة  حتقيق   ¡

يسترشد"Z به.

فيه  حكم  �لذ�  �لوقت   ¡
مؤسس  قّد�  �%ند،   Zل�يطانيو�
 � �أل(دية  �إلسالمية  �جلماعة 
نشر   ¡ �ل�يطانية  �لد"لة  �غبة 
 ìث
�لعد�لة "
شا� ֲדا مر�ً��. "لقد 
على "جه �خلصوÜ على �حلكومة 
لها ¡ �حلرية �لدينية. فإ��  لعد^ تدخُّ
�حلرية  �ملسيحيني  للمبشرين   Zكا
كانت  بدينهم،   Jللتبش �لكاملة 
�لكاملة  �حلرية  
يضا  للمسلمني 
�ينهم  شعائر  مما�سة   ¡ مثلهم 

"نشر°. 
عد�  ُ�فعت  �لفتر�  تلك  خال� 
�عا"¯ قضائية ضد مؤسس �جلماعة 
�لسبب   Zكا"   ،� �أل(دية 
هو  �ال�عا��~  هذ°   ���" �لرئيس 
للطو�ئف  �ملعا�³   íلدي�  ãلنشا�
"�ملسيحيني  �ألخر¯  �ملسلمة 
�اعتنا  مؤسس  ضد   Å"ند%�"
�ملحاكم  هذ°   Å
تر "قد   .�

وبشـكٍل عام، فإن لبعض البلدان األوروبية حتفظات 
كب~ة حول تعاليم اإلسـالم وتقاليده، و! الواقع فإن 
بعـض البلدان قد وضعت قيوًدا علـى هذه التعاليم 
والتقاليد، وبعضها اآلخر ينظر ! إمكانية القيام بذلك، 
ومع ذلك فـإن األمر ! اململكة املتحـدة ليس هكذا.
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"قد   ،Zبريطانيو  Zمسيحيو قضا� 
�فعت بعض هذ° �لقضايا من قبل 
�ملسيحيني 
نفسهم، "لكن �لقضا� 
فأصد�  عا�ًال   Zكا �ل�يطا< 
�لذين   Åلنا� هؤال�  ضد  
حكاًما 
"هكذ�  �ينهم،   vz  Zينتمو كانو� 
ُمنَح كل مو�طن، ¡ ظل �حلكومة 
"من  متسا"ية.  حقوًقا  �ل�يطانية، 
ميكن  فقط  �لنـز�هة  هذ°  خال� 
 Z
zحال� �لسال^ ¡ �ملجتمع. Éمل 
�لتمسك  �ل�يطانية  �ألمة  تو�صل 

Óا  
توقع " �لكرمية،  �لصفة  ֲדذ° 
نفسه  �ملنو��  على  �"�ها  ستلعب 

¡ �لوضع �لعاملي �لر�هن. 
�كر~ Éنًفا 
Z هذ� �الجتما� هو 
Ýتلفة،   �"� من  شخصيا~  لقا� 
إلحال�  �لسعي  هو  منه  "�لغر³ 
"�إلخا�،  �ملحبة  "تعزيز  �لسال^، 
"لكن ليس بوسعنا 
Z نسعى لذلك 

zال ¡ �تمعاتنا "Hيطنا فقط.
Ýتلف  من  �لليلة  هنا  �لضيو¼ 
بعض  فهنا�  �ملجتمع،  شر�ئح 
�لسياسني، "بعض �جا� �حلكومة، 
�لسلك  من  �آلخر  �لبعض  
تى "
من  �آلخر  "بعضهم  �لدبلوماسي، 
حتا"�  �ل§  "�جلماعا~  �ملنظما~ 
حتقيق �لسال^ ¡ �لعا¥، مثل صديقنا 
�ملحتر^، �للو�� zير� zيف��، �لذ� 
هو ¡ �لطليعة ��ئًما للحفا� على 
معنا  "كذلك   .Zإلنسا� حقو� 
 Zل�ملا� عضو�  ماكد"نا  سيبوهني 
عن هذ° �ملنطقة، �لذ� يؤ�� حق 
�لصد�قة "�لعد�لة على حٍد سو��. 
عضَو�  
يًضا  
�كر   Z
  �"
"
جريف،  �"نيك  �ل�يطا<   Zل�ملا�
َ" �zِ �يفي، "كّلهم يساعد"ننا ¡ 
تعزيز �لسال^ قد� ما نستطيع. ¡ 
بعض �ألحياZ، يصبح من �لصعب 

جًد� �لوفا� Ôقو� �لصد�قة "�لعد�لة 
مًعا، "لذ� فإ< 
قد� كل �ألصدقا� 
"�لقا�� �لسياسيني �لذين 
�"� هذ° 

�لو�جبا~ على حد سو��.
�يع  سعى   ��z 
نه  Ôق  
عتقد 
 ¡ جاهدين  �لكر�^  �لضيو¼ 
�االִדم �خلاصة %ذ� �%د¼ �ملشتر� 
�ملتمثل ¡ �لسال^، فيمكنهم -مع 
"�النتقا�  �لتوسع  �لوقت-  مر"� 
بالفعل للعب �"� ¡ z�سا� �لسال^ 

¡ �لعا¥ بأسر°.
�جلماعة  �اعتنا   �"� ناحية  من 
�غبة  فلدينا  �أل(دية،  �إلسالمية 
شديد� جًد� ¡ zحال� �لسال^ ¡ 
�حلقيقية  �إلسالمية  �لتعاليم  ضو� 
"لكن  للقسو�.  حد  ""ضع 
ال  �لعملية  �لناحية  من  لألسف، 
نستطيع حتقيق �لك ألننا ال منلك 


� قو� �نيوية.

مشهد عا^ ملنصة �ملؤمتر
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Òن �اعة �ينية صغ�J نسبًيا، ال 
ُتعت� ¡ �لوقت �حلاضر ��~ 
ùية 

هد�فنا  Zلعا¥، "مع �لك، فإ� ¡
�ملطا¼  Óاية   ¡ ستؤ��  �لسامية 

Z نلعب �"ً�� حقيقًيا إل�سا�  vz

سـاًسا  يقو^  �لذ�  �لسـال^ 
�إلسالميـة  �لتعـاليم  على 

�حلقيقيـة.
سيد�� �لعا¥ 
Z "�إلسال^" نفسه 
�لتعاليم   Z
" للسال^،  منا��  هو 
كٍل  مبساعد�  تأمرنا  �إلسالمية 
علم  "عندما  "�ملظلو^؛  �لظا¥  من 
قالو�  هذ�   � Hمد   üلن� صحابة 
�ملعتد�؟  �لظا¥  ننصر  له: "كيف 

جا² ببساطة تنصر"نه بكّف يد° 

عن �لظلم. 
بقوته  يستطيع  
نه  �لظا¥  يعتقد 
"لكن 
صحا²  zخضا� خصمه، 
�هللا   Zبأ  Zيؤمنو �لدينية  �مليو� 
جلميع  �ملالك  هو   vتعا" سبحانه 
�لقو¯ "سيعاقب �لظا¥ بالتأكيد. 
ملساعد�  �لطريقة   Zفإ "هكذ�، 
 ºلظا¥ هي كفه عن قسوته، "بالتا�

zنقا�° من غضب �هللا.
لد¯  ليس  
نه  من  �لرغم  على 
�اعتنا حالًيا �لوسائل �لكافية ملنع 
جتعل  "�ل§  ظلمهم،  عن  �لظاملني 

 ���
 على  يعمل  "�ملظلو^  �لظا¥ 
"لكننا  عليهم،  �لو�جبة  �حلقو� 

شكا�  لوقف �يع  نبذ� جهدنا 
توجيه  خال�  "من  بالدعا�  �لظلم 
�لسلطة  
صحا²   vz �لنصح 

"�لنفو�. 
"�ملنظما~  �حلكوما~  تقم   ¥  ��z
�ملنظما~  "باألحر¯  �لسياسية، 
�لقو�  cما^  متلك  �ل§  �لد"لية، 
بد"�ها ¡ zحال� �لسال^ ¡ �لعا¥، 
�لقو¯ كلها عدمية  فستكوZ تلك 

�جلد"¯ Óائيا. 

�ألمم   Zآل� "فحصنا  قيَّمنا   ��z"
تا�¸ها  ع�  فسنجدها  �ملتحد�، 
مناسبا~  عن  �لنظر  بصر¼   -
�لعد�لة،  قليلة - ¥ تف مبتطلبا~ 
�"�ها   ���
  ¡ فشلت   ºبالتا"

بشكل صحيح.
عديد�  عو�مل   vz عائد  "�لك   
�لكتل  "تشكيل  كاملا�ية 
�خلاصة،  "�ملصا�  "�لتحالفا~ 
"�ألحقا�  �لشخصية  "�لعد�"� 
�ل§ قد "قفت �يعها  "�لضغائن، 

عقباٍ~ ¡ "جه �لعد�لة �لو�جبة.

سـيدرك العا( أن "اإلسالم" نفسه هو منارة للسالم، 
وأن التعاليـم اإلسـالمية تأمرنـا مبسـاعدة كٍل من 
الظـا( واملظلوم؛ وعندما علـم صحابة الن^ 9مد 
� هـذا قالوا لـه: وكيف ننصـر الظـا( املعتدي؟ 
أجـاب ببسـاطة تنصرونه بكـّف يده عـن الظلم. 

املتحـدة،  األمــم  اآلن  وفحصنـا  قيَّمنـا  وإذا 
فسـنجدها عـ� تار�هـا - بصـرف النظـر عن 
مناسـبات قليلـة - ( تـف مبتطلبـات العدالـة، 
وبالتـا� فشـلت ! أداء دورهـا بشـكل صحيـح.
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�ملتحد�  �ألمم  تقد�  فلم  "هكذ� 
على zحال� �لسال^، ألÓا ¥ تظهر 

�حليا� �حلقيقي "�لتعامل �لعا��. 
كما قلت، ال ميكن حÏ لألغلبية 
zحال�  �ليو^  هنا  �جلالسني  من 
�لسال^ ¡ �لعا¥ ألننا ال منلك �لقو� 
"على  بذلك،  للقيا^  �ملو���  "ال 
�لرغم من هذ� فنحن لسنا يائسني 
من �لوضع �لسائد ¡ �لعا¥ �ليو^. 
�ملستويا~  كل  على  Òا"�  "Òن 
"سو¼  جهدنا  قصا�¯  بذ� 
 ��z" .نستمر ��ئًما ¡ �لقيا^ بذلك
كاZ ميكننا �لتأثJ على �آلخرين ¡ 
مناطق صغ�J "ترغيبهم ¡ �لعمل 
نفّو~  لن  فإننا  �لعد�لة،  
جل  من 
�لسبب  "%ذ�  �لفرصة،  هذ°  مثل 
نعقد ند"� �لسال^ هذ° كل عا^. 
لذ� Òا"� نشر �لسال^ ¡ �ملجتمع 
ال  لذ�  �لفرصة،  لنا  كلما سنحت 
 Åلنا� فيه  يضطر  يو^   Ñيأ  Z
 بد 
للتوجه  
يضا  "�سعة  مناطق   ¡
 Å�لد�  Zأل "�لك  �لسال^.   vz
�ألساسي �لذ� علَّمنا zيا° مؤسس 
 Z
 هو   � �أل(دية  �جلماعة 
 Z"بد يتحقق   Z
 ميكن  ال  �لسال^ 
تأسيس  ميكن  ال  
نه " �لعد�لة. 
�لعد�لة بد"z Zنشا� �لعالقة مع �هللا 

تعاv. فالعالقة مع خالق هذ� �لعا¥ 
�لعد�لة.  
ساÅ لتحقيق  ãهي شر
لقد منحنا �هللا سبحانه "تعاv عدً�� 
"علَّمنا  �ل�كا~  من  «صى  ال 
 Zإلنسا� على  �ألهم  �لو�جب   Z

من  جنسه   íب حقو�  zعطا�  هو 
zقامة  جانب   vz "�لنسا�  �لرجا� 

عالقة معه سبحانه. 
�جلماعة  مؤسس   Zفإ �لو�قع   ¡"

حقو�   Z
 عّلمنا   � �أل(دية 
�لعبا� تصبح 
كثر 
ùيًة ِمن حقو� 

مثلة  "جند  معينة،  ظر"¼   ¡ �هللا 
Hمد  حيا�   ¡ �لك  على   �Jكث
 ¯�ّ
 حيث   ،r �لكرمي  �لرسو� 
حقو� �لعبا� قبل 
��� حقو� �هللا. 
�لفريضة  كانت  �ملثا�  سبيل  فعلى 
"تعطى  الحق  "قت   ¡ تؤ�¯ 

�ألفضلية خلدمة �لبشرية. 
نعتقد 
Z ¡ هذ�  "Òن �أل(ديني 
�لعصر، قد 
�سل �هللا � مؤسَس 
�لذ�   ،� �أل(دية  �جلماعة 
"�إلما^  �ملوعو�  �ملسيح  بأنه  نؤمن 
�لتعاليم  z�سا�  إلعا��  �ملهد�، 
 ¡ كتب  "قد  لإلسال^.  �حلقيقية 
 íقام
 �ل§  �ملهمة   Zz" 
حد كتبه: 

األمم  تقـدر  فلم  وهكـذا 
املتحـدة علـى إحـالل 
السالم، ألنها ( تظهر احلياد 
احلقيقي والتعامل العادل. 

قاعة �جلمعية �لعامة مبنظمة �ألمم �ملتحد�، نيويو�� - �لواليا~ �ملتحد� �ألمريكية
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cيل   Z
 هي  ֲדا  للقيا^   vتعا �هللا 
�هللا  بني  حصل  �لذ�  �خللَل  �لك 
�ملحبة  بينهما صلة  
�سَي " "َخْلقه، 
�حلر"²  
لغَي " ثانية؛   Üإلخال�"
�عائم  ُمرِسًيا  �حلق   Zبتبيا �لدينية 
�لدينية  �حلقائق  
كشف " �لصلح؛ 
 ".Åلنا� 
عني  عن  �ختفت  قد  �ل§ 
�لر"حانية  �خلز�ئن  الهو�،  (Hاضر� 

(١٨٠ Ü ملجلد ٢٠�
هنا�   Z
  Åلنا�  ���
  ��z "هكذ� 
مع  �ملحبة  عالقة  تطوير   vz حاجة 
�هللا، "��z فهمتم 
Z �هللا «ب خلقه، 
فمن �لطبيعي 
Z يطو� �إلنساZ حبَّه 
لآلخرين من �"Z قلق على مصاحله 

�لشخصية.
عظيمة  حكمة  حضرته  بّين  "قد   
�عائم  بإ�سا�  
نه  "هي  للغاية؛ 

�لصد� ستنتهي �حلر"² �لدينية.
"¡ �لو�قع، لن تنتهي �حلر"² �لدينية 
 Åألسا� سيوضع  "zمنا  فحسب، 

للسال^ "�لتصا�.
�لعا¥   ¡ جند  
ننا  من  �لرغم  على 
لتحقيق  �ملبذ"لة  �جلهو�  بعض 
نا� مظا¥   Z
�لسال^ "�لتصا�، zال 
معينة تستمر ¡ �الضطر�^، "نتيجة 
لذلك ال يكوH Zا"لة �czلة �ألحقا� 

"z�سا� �لسال^ مبنيًة على �لعد�. 

�لعد�  للسال^ هو  �حلقيقي   Åألسا�
�لذ� ينبع من �لقلب.


ننا ال جند ¡ عا¥  �لرغم من  على 
�النتقا^   Z
 zال  �ينية،  حر"ًبا  �ليو^ 
يعامل  �ل§  �لطريقة  هو  �لنية  "سو� 

ֲדا �لبعُض �لبعَض �آلخر.
zحد¯  تّتضح  سابًقا،  �كر~  كما 
 Jغ �حلر²  %ذ°  �ملؤسفة  �لنتائج 

Z �حلظر  Zلبلد�� �ملسّلحة ¡ بعض 
ُيفر³ على بعض �ملما�سا~ �لدينية 
�ملسلمني  تقاليد  على  �حلد  "يوَضع 
 ¯�
  �
 تشكل  ال  
Óا  مع  متاًما، 
 Z
  Zيزعمو �لك  "مع  لآلخرين، 
هذ° �إلجر���~ ال عالقة %ا بالدين 
بل هي قيو� الcمة ملساعد� �ملسلمني 
على �الندما¾ ¡ �ملجتمع �ملحلي. 

على 
� حا�، هذ� نقا� يطو� "ال 
.Zخو³ فيه �آل
 Z
 �"


هذ°  على  فعل  كر�ِّ  "لكن، 

�إلجر���~، �نغمس بعض �ملسلمني 
لتعاليم  متاًما  Ýالفة  
نشطة   ¡

.Zال يعدال Zإلسال^؛ لذ� فالطرفا�
يتطو� �حلب �ملتبا�� نتيجة �لتمسك 
بالصد�؛ �لذ� يقتضي عد^ "جو� 
قلبك "�لطريقة  فر� بني ما هو ¡ 
�ل§ تتصر¼ ֲדا ¡ �لعا¥ �خلا�جي، 
�لشخص  يعطي  
Z ال  ينبغي  حيث 
"هذ°  نفسه.  عن  خاطئة  صو�� 
�ملعايJ �لعالية من �لصد� ال تالَحظ 
"ال  �ملحلي  �ملستو¯  على  ال  عا�� 

 .º"على �ملستو¯ �لد
كيف  نالحظ  �ملثا�،  سبيل  على 
�ليو^  �لعا¥   Zبلد� بعض   ¡ يوجد 
حيث  Hلية،  سياسية  �ضطر�با~ 
"قف �لشعب ضد حكامهم، "جند 
�لد"�  بعض   ¡ �لك  على  
مثلة 
 Ïفريقيا "ح
�لعربية "�خلليج "�ا� 
نر¯  حيث  
فريقيا،  غر²   �"�

و أن السـالم ال ميكـن أن يتحقـق بـدون العدالـة. 
وأنـه ال ميكـن تأسـيس العدالـة بـدون تشـكيل 
فالعالقـة مـع خالـق   .�تعـا اهللا  العالقـة مـع 
هـذا العـا( هي شـرط أسـاس لتحقيـق العدالة. 
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�لشقا� "�لنـز�� �لد�خلي.
هذ� ميكن 
Z يشكل ִדديًد� للسال^ 
يشعر  "لذلك  �لد"ليني،  "�ألمن 
"تضغط  بالغ،  بقلق  بأكمله  �لعا¥ 
�حلكوما~  على  �لد"لية  �ملنظما~ 
لتحقيق حقو� �لشعب ""قف قمع 
�حلفا�  
جل  من  لشعوֲדا  �حلكا^ 

على �لقيم �إلنسانية. 
مساعد�   ¡ ترغب  كنت   Zz"
�لشعب "zنقا�° من ظلم حكامهم، 
 ،Jنقا� �لعا¥ من �ضطر�² كبz ¡"
فإZ �لتعبJ �حلقيقي للنـز�هة يتطلب 
 Zبأ 
يًضا  �لشعب  تنصح   Z
 منك 
ال يشا�� ¡ �الضطر�با~ �لعنيفة، 

ال ميضي ¡ �ألعما� �ل§ من شأÓا "

�إلضر�� باقتصا� �لبال�.
"فوَ� �ستتبا² �لسال^ ينبغي �حلفا� 

.
عليه باتبا� هذ� �ملبد

 Jلصد� "�ألمانة غ� Zمع �لك فإ"
 Zِهنا� َبلد� Zملحو�، لذ� قد يكو
�لظر"¼ نفسها،   Zيو�جها  ZتلفاÝ
"لكن �ملجتمع �لد"º يدعم حكومة 
على  �لصو��يخ  "يطلق  
حدùا، 
Ôجة  �آلخر  �لبلد  حكومة  قو�~ 

حترير �لشعب.
مر�سل  �لتقى  قليلة،  
يا^  "قبل 
�لبيت  ممثَل  �ل�يطانية  �ال��عة  هيئة 
�ألبيض "��� �حلديث حو� �لوضع 
�لصحا¡  "طر�  �لعا¥.   ¡ �لر�هن 
سؤ�ًال مفا�° 
نه ال يستطيع 
Z يفهم 
ملا�� ��ذ~ �لواليا~ �ملتحد� Óًجا 
باملقا�نة مع Óجها  ليبيا Ýتلًفا  جتا° 

خر¯.  Zمع �لبحرين "�ليمن "بلد�
 "
"¥ يعط �ملتحد� zجابة "�ضحة 

مناِسبة على هذ� �لسؤ��. 
 Z
 
نتم " 
نا  جيًد�  ند��   Zآل�

^ مر�ً�� "تكر�ً��  �ملصا� �خلاصة ُتقدَّ
"ترغب  "�لعد�لة،  �لصد�  على 
�لوصو�  �لعا¥ ¡  �لقوية ¡  �لد"� 
معينة   Zبلد� "مو���  ثر"�   vz
�لتنافس  �جتنا²  "حتا"�  بسهولة، 
مع �"� 
خر¯ ترغب ¡ �لسيطر� 
"هذ�  نفسها.  �ملو���  على  �لكاملة 
��ا� قر���~ Ýتلفة  هو �لسبب ¡ 
Ôجة   "
 �لشعب،  مساعد�  Ôجة 

zقامة �لسال^ ¡ �لعا¥.
�لكتلتني   Zكأ �ألمر  يبد"  قد 
�لرئيستني �للتني كانتا موجو�تني ¡ 
�لعا¥ ¡ �ملاضي قد كسرتا "�cلتا، 
�لو�قع ùا ¥ تكسر� "¥  "لكن ¡ 
 Zتز"ال بل �خلتا ¡ سبا~ "تتحركا

عند �حلاجة. 
"�القتصا��  �لسياسي  �ملشهد   ¡"
�لر�هن ¡ �لعا¥ جند 
Z هذ° �لكتل 

مشهد عا^ لقاعة �ملؤمتر
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التقوى

تتشكل مر� 
خر¯ "بشكل "�ضح 
جًد�.

 ¡ �ئيس  عامل  هنا�  �لو�قع   ¡"
%ذ°  �لسياسية  �لظر"¼  تشكيل 
�القتصا��  �لوضع  "هو   Zلبلد��
�لد"º �حلاº �لذ� Öّرنا Òو حر² 

عاملية 
خر¯.
هذ°   Zفإ فعًال  �لعد�  ُ�"ِعَي  "لو 
�لد"� تستطيع �الستفا�� من بعضها 
�لبعض بطريقة عا�لة بتوطيد عالقا~ 
صناعية "�قتصا�ية قائمة على �لتعامل 
لالستفا��  �لسعي  ينبغي  ال  �لعا��. 
 Jبعضها �لبعض بطريقة غ ��من مو�
مشر"عة، بل عليها 
Z تسعى للعمل 

مًعا "ملساعد� بعضها بعضا.
ثر"�  عن  �لكرمي   ZÉلقر� عّلمنا  لقد 
 ¡ �آلخرين   Üألشخا�  "
  Zلبلد��
حيث  طه،  سو��  من   ١٣٢ �آلية 
Zَّ َعْيَنْيَك  يقو� �هللا تعاv ﴿َ"ال َتُمدَّ
cَْهَرَ�  
cَْ"�ًجا مِّْنُهْم َ ِبِه  َمتَّْعَنا  َما  zَِلى 
نَيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َ"ِ�cُْ� َ�بَِّك  �ْلَحَياِ� �لدُّ

َخْيٌر َ"
َْبَقى﴾.
 Zأل �لوصية،  هذ°  قدِّمت  لقد 
ما،  بلد   ¡ �لد�خلي  �الضطر�² 
 Zلعد�� بني �لد"�، ينشأ��" �Jلغ�"
بعضها  "مو���  ثر"�~  بسبب 
تندلع  �جلشع  %ذ�  "نتيجة  �لبعض، 

 vz تؤ��  قد  �ل§  �ملشاجر�~ 
عو�قب "خيمة.

�حلر"²  
سبا²  
ك�  
حد   Zكا"
هذ�  من  �حلسد  �ملاضية  �لعاملية 

�لقبيل.
"تفا�ًيا ملثل هذ° �ملشاكل قد 
مرنا 
�هللا تعاv بأنه Öب على �لبال� ��~ 
 �Jبغ عيوÓا  متّد  
ال  �لقليلة  �ملو��� 
جتا° مو��� �آلخرين، كذلك Öب 
 Z
 �Jلوف� ��على �لد"� ��~ �ملو�
ִדتم بالبال� �ملحتاجة "�ألقل يسًر�.

 Z
 �يعا  �ألمم  من  فاملطلو² 
�آلخرين  مو���  من  يستفيد"� 

بطريقة مشر"عة.
على 
ية حا�، ال ميكن تغطية هذ� 
�ملوضو� بالكامل ¡ "قٍت Hد"�.

�لذ�  �الضطر�²   Zفإ "باختصا�، 
سو��  �أليا^،  هذ°  �لعا¥   ¡ Öر� 
 ،º"لد�  "
 �ملحلي  �لصعيد  على 

"هو  فقط،  "�حد  عامل  سببه 
"�لذ�  للعد�لة  �لكامل  �لغيا² 

يسبب cيا�� �لقلق "�الضطر�².
�لسؤ�� �لذ� يطر� نفسه هو: ما 
�لعا¥؟  �لر�هن ¡  �لوضع  هو حّل 
 ¡ �لسؤ��  هذ�  على  
جبُت  لقد 
"قت سابق عندما نقلت �قتباسا~ 
من كال^ مؤسس �جلماعة �أل(دية 
� �لذ� نَصَحنا بإقامة عالقة مع 

�هللا "�لتمسك بالصد� "�لعد�لة.
�ألسف  مع   - �لقو�  من  بد  ال   
 Åلنا� تركنا   ��z zننا   – �لشديد 
 Zيّدعو �لذين   Zفإ جانبا،  �ملا�يني 

"لئك  باألحر¯   "
 �لدين.  �ّتبا� 

Óم ميّثلوZ �إلسال^.  Zلذين يّدعو�
�لتعصب  �لو�قع   ¡  Z"ينشر zمنا 
 Z
 íمع �لك فهذ� ال يع" .íلدي�

�لعالقة مع �هللا ليس هو �حلّل.  
�أل(دية،  �إلسالمية  �جلماعة 

ومـع ذلـك فـإن الصـدق واألمانة غـ~ ملحوظ، 
لذا قـد يكـون هنـاك َبلـداِن ¡تلفـان يواجهان 
الظـروف نفسـها بالضبـط، ولكن اجملتمـع الدو� 
يدعـم حكومـة أحدهمـا، ويطلـق الصواريخ على 
قـوات حكومة البلـد اآلخر ¦جة حترير الشـعب.
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"ّ�ية  بعالقا~  معنا   Zملرتبطو�"
نرفع  ال  zننا  �لك،  على   Z"يشهد
"لكن  فحسب،  �لسال^  شعا��~ 
نبذ� جهوً�� عملية  �لو�قع Òن   ¡
لتأسيس �لسال^ "�لتسامح "�لص�، 
بشكل  �إلسال^  تعاليم  نتبع  "ֲדذ� 
صحيح، "Zّz بلوæ مرضا� �هللا � 

يشكل �أل"لوية لنا.
ُجرحت   "
 �اعتنا  عانت  كلما 
zال  �لك  تو�جه   ¥ مشاعرها 
ُحرمنا  فعندما  "�لتسامح؛  بالص� 

ظهرنا  كمو�طنني،  حقوقنا  من 
�لص� "�لتسامح. "عندما يلحق بنا 
�لص�  ُنظهر  �ملا��،  �لضر�  عمًد� 
"�لتسامح. "عندما ُتنهب ممتلكاتنا 
"�لتسامح.  �لص�  نظهر  تدمر،   "

�لص�  نظهر  ُنقتل  عندما   Ïح"
عن  ُنهينا   Zباكستا  ¡ "�لتسامح. 
مما�سة �يننا، "على �لرغم من هذ� 

¥ �لق 
� �ضطر�².

يا� / مايو �لعا^ �ملاضي �ستشهد  ¡

ثنا� صال�   ¡ 
(ديا  مسلما   ٨٦
�جلمعة، فتحملنا هذ° �ملأسا� بص�. 
 ¡  Zديو)
 �ستشهد  "مؤخًر� 
"قاسية،  ùجية  بطريقة  zند"نيسيا 
بأ�  نقم   ¥" بعنف  نر�   ¥"
هجما~ سرية. "مع �لك، ال يز�� 

�أل(ديوZ ¡ باكستاz" Zند"نيسيا 
فيها   Zيعيشو  Zلبلد�� من  "غJها 

كمو�طنني مساملني. 
 Zيعيشو 
يًضا   Zأل(ديو�  ^�� فما 
�ملحلية  "�جلماعا~  �لشعو²  بني 
من   
يتجز ال  جز�  "Ózم  نفسها، 
�ملجتمعا~ نفسها �ل§ «د� فيها 
 Z
هذ� �إل�ها²، فكاZ من �لو��� 

يضا  �اعتنا  
فر��  بعض   ã�يتو
علنا  فيها  مرغو²   Jغ 
نشطة   ¡

" سر�. zال 
ننا كجماعة ¥ نظهر 
��� فعل قاسية 
" تصر¼ خاطئ 
�لص�  ُعّلمنا  ألننا  نو�،   �
 من 

"�لتسامح.
 Zلقد طبقنا ��ئما تعاليم �إلسال^ بأ
بأيدينا   Zلقانو� نأخذ  ال   Z
 علينا 
مصلحة  على  ��ئًما   ÜرÒ  Z
"

بًد�،  �لفوضى  خلق  "عد^  �لبلد 
ألZ هذ� هو شرã �حلب �حلقيقي 

لبلد�.
�لعا¥،   ¡  Zأل(ديو� يقيم  حيثما 

تو�  �لذ�  �لبلد  عن  �لنظر  بغض 

فا�قة  "
منه، سو�� 
كانو� Éسيويني 

مريكيني،  "

"�"بيني  "

" عربا 

فسلوكهم هو نفسه ��ئًما. 
 Z"جل نيل مرضا� �هللا يبتعد
فمن 
�لفوضى.  
شكا�  عن �يع  ��ئًما 

ينقذ  لن  �لذ�  �لسلو�  هو  "هذ� 
يوًما  فحسب  �لفوضى  من  �لعا¥ 
يضمن  "حد°  
نه  �حلق  بل  ما، 

سال^ �لعا¥.
�لعا¥ ¡ حاجة ماسة �ليو^ للتمسك 
ֲדذ� �ملوقف على كافة �ملستويا~، 
�حلقو�  "حتقيِق  �خلالق،  "معرفِة 

�لو�جبة جتا° خلقه.
شعو²  �هتما^  يقتصر  
ال  ينبغي 
بل  فقط،  مصاحلهم  على  �لعا¥ 
"�جباִדم   vz يتنبهو�   Z
 عليهم 


يضا جتا° �آلخرين. 
ينبغي تطبيق هذ� �ملبد
 على �ملستو¯ 
 íلوط� �ملستو¯  "على  �لفر�� 
به  يتمسك   Z
 "Öب   ،º"لد�"
�لقا�� �ملحليوZ كما ينبغي مر�عاته 

من قبل �لد"� �لك�¯ ¡ �لعا¥.

� جهد ُيبذ� لن  Zهذ� فإ Z"بد"
تأثJ مؤقت، "لن  له سو¯   Zيكو

يضمن �لسال^ �لد�ئم. 
قريًبا  تتحقق   Z
  vتعا �هللا  
�عو "
�لسال^  توطيد  �غب§ "�غبتكم ¡ 

¡ �لعا¥.

شكركم   Z
  �ّ"
 �لنهاية،   ¡
 üقل 
عما�  من  
خر¯  مر�  �يًعا 
"�الستما�  �ملسا�  هذ�  لتشريفكم 

vz كلم§.   شكر� لكم". 
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�ملهند� ها� طاهر

Â≠Î@sÌÜßa@›ÁcÎ@Êeä‘€a@›ÁcÂ≠Î@sÌÜßa@›ÁcÎ@Êeä‘€a@›Ác

�ملسيح  
تبا�  Òن 
 -� �ملحمـد� 

هُل "  ZÉلقر� 
هل 
حّق  يقد�ها  َمن  ألننا  �حلديث، 
 ¡ مشاحة  ال  �لك  "مع  قد�ùا، 
 Åنسمي �لنا Z
 Åالصطال� "ال بأ�

 .Zحسب ما يرغبو
�لذين  هم  ُعرًفا   ZÉلقر� فأهل 
 Z
  Z"يَر" كليا،  �لسنة   Z"ينكر
�لوحيد،  منهجهم  هو   ZÉلقر�
 Jغ شيئا  يقل   ¥� �لرسو�   Z
"
�لقرZÉ، "¥ يأمر بأمر zال ما جا� 
 ¡ Zكانو� ¸تلفو Zz" .ZÉلقر� ¡
َمن ال  منهم   Z
  Ïلتفاصيل.. ح�

يصلي �لصلو�~ �خلمس. 

 ^ 
هل �حلديث ُعرًفا هم َمن يقدِّ"
 Zz" عمليًّا،   ZÉلقر� على  �حلديث 
بإعالÓم  نظريًّا  �لك  
نكر"� 
 ¡  Zتلفو¸" بينهما.  �ملسا"�� 
منهم   Zفاملتطرفو 
يضا،  �لتفاصيل 
 ZÉلقر� ينسخ  �حلديث   Z
  Z"ير
 Zمنهم يرفضو Zحيانا، "�ملعتدلو

"لكنهم   ،ZÉللقر �حلديث  نسخ 
يو�فقوZ على كل شي� بعد°، مثل 
 Ñيأ" ZÉحلديث ¸صص �لقر� Z

بأمو� ال 
صل %ا ¡ �لقرZÉ قط. 
عمليا   Zيرفضو  ZÉلقر� فأهل 

"�مر   Zيرفضو ألÓم   ،ZÉلقر�

َيَُّها  ﴿َيا   vتعا قوله  مثل  قرÉنية، 

ِطيُعو� َ"َ �هللا  
ِطيُعو� َ Éَمُنو�  �لَِّذيَن 

"zال   ..(٦٠ (�لنسا�  �لرَُّسوَ�﴾ 
نأبه  "ال  �لرسو�  نطيع  فكيف 

بأعماله "
قو�له؟ 
بقوله   Zيأֲדو ال  �حلديث  
هل "
ِمْن  zِلَْيَك  
"ِحَي ُ َما  تعاv: ﴿�تَِّبْع 
َعِن  
ْعِر³ْ َ"َ ُهَو  zِالَّ  zَِلَه  ال  َ�بَِّك 
 ..(١٠٧ (�َألنعا^  �ْلُمْشِرِكَني﴾ 
 Ñيأ  Z
 ببا%م  خطر  ما  "zال 
 ZÉصل له ¡ �لقر
�حلديث مبا ال 
�لذ� يأمر �لرسوَ� � 
Z يّتبع ما 
ص  يوحى zليه ال 
Z ينسخ 
" ¸صِّ

" يضيف. كما 
Óم يّتفقوZ عمليا 

َيَُّها " حديث:   ìمع �فض  على 
�لنَّاz Åُِنَُّه لَْيَس ِبي َتْحِرميُ َما َ
َحلَّ 

نه  Z"هللا" (صحيح مسلم)، "ير�



٢٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٢ هـ  - متوز / يوليو ٢٠١١ م

ال  بأحكا^   Ñيأ" "«ر^  «لِّل   �

صل %ا ¡ �لقرZÉ �لكرمي قط. 

ال   ZÉلقر� 
هل   Z
 فاخلالصة 
يتبعوZ �لقرZÉ "ال �حلديث، "
هل 
"ال  �حلديث   Zيتبعو ال  �حلديث 

 .ZÉلقر�

ما Òن فشعا�نا قوله تعاv ﴿َفِبَأ�ِّ 
 ﴾Zَُيْؤِمُنو َ"Éَياِتِه  �هللا  َبْعَد  َحِديٍث 

� حديث  Z
 �
�)جلاثية (٧.. 
نقيم  �لقرZÉ فال  ¸الف كال^ �هللا 
 ¥� �لرسو�   Z
 "جنز^  "cنا،  له 
يُقْله، مهما قا� �لناÅ ¡ صحته. 
نقّد�  نفسه  �لوقت   ¡ "لكننا 
عليهما  "نعّض  "�حلديث  �لسنة 
 vتعا "�هللا  ال،  كيف  بالنو�جذ. 
"كيف  �؟  �لرسو�  بطاعة  يأمر 
ال، "�هللا تعاv "صفه بأنه ما ينطق 

نه  بالتو�تر  "َصَلنا   Ç و¯؟%� عن 
�  صّلى "حّج كما نصلي �ليو^ 
 ¡ جند°  ال  بتفصيل  Òّج  "كما 

"�مر �zالية  فيه  �لقرZÉ، بل جند 
ببا�  ¸طر  فهل  تفصيال،  حتتا¾ 
مسلم 
Z يقو� Zz �لرسو� � قد 

مر  عند° Ýالًفا  �فتر¯ صال� من 

�هللا؟ 
من  �لك�¯  �لنسبة   Z
 نر¯  zننا 
كما  "ليس  صحيحة،  �ألحا�يث 

�لذين يشطبوÓا   ZÉلقر� ير¯ 
هل 
كلها، "ال كما ير¯ 
هل �حلديث 
�لذين يشطبوZ �حلديث مبجر� 
نه 
¸لط   "
 ينسى  
نه   "ٍ�� عن  قيل 
نر¯  zننا  بل  ضّعفه،  فالنا   Z
  "

 ZÉحديث يتفق مع �لقر �
صحة 
ُيستبعد  مهما قيل ¡ سند°، ألنه 
 ،üلن� vz Jَينسب كا�²ٌ �خل Z

�"ما،  ينسى  ال  �لناسي   Z
 كما 
 Ç �"ما.  ¸لط  ال  ¸لط  "�لذ� 
ما   ،Jض فال  هذ�   ¡ 
خطأنا  لو 
 ^�� "ما   ،ZÉلقر�  ¡ �ألصل   ^��

�حلديث متفًقا معه.
 üلن� vz ُنسبت نبو�� ��z كذلك"
� Ç حتققت فإننا جنز^ بأÓا حديث 
له �، مهما قا� عنه �آلخر"Z ِمن 
ليست  �لسند  فمد�سة  تضعيف. 
�حلديث  
هل   Z
 "نر¯  �قيقة. 
�ألحا�يث  جلمع  سعو�  �أل"�ئل 
"قد  صحيحة،  
Óا  ظنو�  �ل§ 
"ضعو� شر"طا متفا"تة فيما بينهم 
للحكم على �حلديث بالصحة من 
�لضعف، "كلها �جتها�ية ظنية. 

مع zمياننا 
Z �حلديث ¡ جّله ظّني 

فأهل القرآن يرفضون عمليا القرآن، ألنهم يرفضون 
ِذيَن آَمُنوا  َهـا الَّ أوامـر قرآنية، مثل قوله تعا� ﴿َيا َأيُّ
َ َوَأِطيُعـوا الرَُّسـوَل﴾ (النسـاء ٦٠).. وإال  َأِطيُعـوا اهللاَّ
فكيف نطيـع الرسـول وال نأبه بأعمالـه وأقواله؟ 

ِبْع َما أُوِحَي  وأهـل احلديث ال يأبهون بقوله تعا�: ﴿اتَّ
ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْملُْشـِرِكَني﴾ 
(اَألنعـام ١٠٧).. وإال ما خطر ببا�م أن يأ¬ احلديث مبا 
ال أصـل له ! القرآن الذي يأمر الرسـوَل � أن يّتبع 
ـص أو يضيف.  مـا يوحى إليه ال أن ينسـخ أو �صِّ
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التقوى

�لسنة،   Z
 نؤمن  لكننا  �لثبو~، 
ُنقلت  قد    ،� 
فعاله  هي  "�ل§ 

بالتو�تر �لعملي. 
 Z
  vz هنا  �إلشا��  من  بد  ال 
�إلما^   vz  Zيسيئو �حلديث  
هل 
يصفونه  حني  حنيفة   £
 �ألعظم 
باجلاهل باحلديث، "يقو� بعضهم 
zنه ¥ يكن يعر¼ zال سبعة عشر 
حديثا، "هذ� يتضمن 
Z "لد� ¡ 
علما!!  منه  
كثر  �لثا<  �لصف 
حنيفة  فأبو  "جهل،  تز"ير  "هذ� 
 � �ملوعو�  �ملسيح  "صفه  كما 
�لثال�  �ألئمة  
على من " 
فضل "
�جتها�°  قو�  حيث  من  �آلخرين 
"فر�سته.  "فهمه  "���يته  "علمه 
 vتعا �هللا  "هبها  �ل§  �لقو�   Zz"
�لصائب  �لقر��   vz للوصو�  له 
 Zكا zنه  Ôيث  متقدمة  كانت 
�لثبو~  بني  يفّر�   Z
 يستطيع 
"عدمه بكل سهولة. كانت قوته 
 ¡  Üخا بوجه  موهوبة  �ملد�كة 
لطبعه   Zلكرمي. "كا�  ZÉلقر� فهم 
�هللا  كال^  مع   Üخا �نسجا^ 
�ملعرفة  من  بلغ  قد   Zكا"  ،vتعا
مبلغا 
على. لذلك �عُتِرَ¼ مبرتبته 
 ãالستنبا�" �الجتها�   ¡ �لعليا 
�ل§ تقاصر عنها �آلخر"�cz) "Zلة 

جهال  ليست  فالقضية  
"ها^).. 
"فقه  "���ية  علم  بل  باحلديث، 

"فر�سة.  

مثلـة  
ضـر²   Jألخـ�  ¡"
�لثال�  �لفـر�  تعامـل  علـى 
�ألحا�يـث،  مـع  �ملذكـو�� 
 Zْ
�ملثاE �أل,E: �حلديث " ُ
ِمْرُ~ َ
ال   Zْ
َ َيْشَهُد"�  َحتَّى   Åَلنَّا� 
َُقاِتَل 
ًد� َ�ُسوُ� �هللا  zَِلَه zِالَّ �هللا َ"َ
Zَّ ُمَحمَّ
َالَ� َ"ُيْؤُتو� �لزََّكاَ� َفِإَ��  َ"ُيِقيُمو� �لصَّ
ِ�َماَ�ُهْم  ِمنِّي  َعَصُمو�  َ�ِلَك  َفَعُلو� 
 ِ̂ �ْإلِْسَال ِبَحقِّ  zِالَّ  
ْمَو�َلُهْم َ"َ

َ"ِحَساُبُهْم َعَلى �هللا". (�لبخا��)
 Z�"عد هذ�   :ZÉلقر� 
هل  قا� 

Hض، "�حلديث باطل. 
 � نبينا  لتنـزيه  سعو�  
Óم  "مع 
 vz نسبو�  لكنهم   ،Z�"لعد� عن 
�"�� �حلديث �يعا من 
"� �لسند 
"مسلم  �لبخا��   vz" منتها°   vz

 Zيؤمنو 
Óم  
خرجه  "غùJا ممن 
بالعد"�Z "يرفضوZ �لقرZÉ. "هذ° 
zسا�� ظّن بتلك �ألجيا� �لعظيمة؛ 
�لقلب،  تقّسي  �لظن  "zسا�ُ� 
خصوصا Zz تعّلقت بالصاحلني. 

�حلديث  �حلديث:  
هل  "قا� 

Zّ علينا 
Z نقاتل  íصحيح.. "يع
�لناÅ �يعا معتدين "غJ معتدين. 
لم  
Z كل Éية قرÉنية تنا�� بالسِّ"
فهي  �ملساملني  قتا�  بتحرمي   "


Z حكمها ملًغى.  �
منسوخة.. 

ما Òن فقلنا: هذ� �حلديث عظيم، 
"ينسجم متاما مع �لقرZÉ، فهو «ر^ 

سلمو�،  ��z على �ملعتدين Z�"لعد�
بسبب  منهم  �النتقا^  من  "مينع 
مبجر�  يساHهم  بل  عد"�Óم، 
"كأÓـم  �إلسـال^،  zعالÓـم 
 ¥" يقتـلو�   ¥" يعـتد"�   ¥

يدمـر"�. 

أما Sن فشعارنا قوله تعا� ﴿َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللا 
َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن﴾ (اجلاثية ٧).. أي أن أي حديث �الف 
كالم اهللا القرآن فال نقيم له وزنا، وجنزم أن الرسول � 
( يُقْله، مهما قال الناس ! صحته. ولكننا ! الوقت 
نفسه نقّدر السنة واحلديث ونعّض عليهما بالنواجذ. 
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ِمْن  "َما  �حلديث  �لثا�:   Eملثا�
ُه  َيَمسُّ  Zُْيَطا َ"�لشَّ zِالَّ  ُيوَلُد  َمْوُلوٍ� 
ِمْن  َصاِ�ًخا  َفَيْسَتِهلُّ  ُيوَلُد  ِحَني 
َمْرَيَم  zِالَّ  zِيَّاُ°   Zِْيَطا �لشَّ َمسِّ 

َ"�ْبَنَها". (�لبخا��)
حديث  هذ�   :ZÉلقر� 
هل   ���
باطل بد�هًة، ألنه ميّيز �ملسيح "
مه 

عن بقية �ألنبيا�. 
"قا� 
هل �حلديث: هذ� حق مبني، 
"هو على ظاهر°، "
نه كلما ُ"لد 
 ،Zنتيجة مّسه �لشيطا �مولو� صر
 ¥ ُ"لد�  فحني  
مه " �ملسيح  
ما 

!Zيبكيا، "لعلهما كانا يضحكا

هل   Jتفس  Z
 فنر¯  Òن  
ما 

نبيا� �هللا �يعا،  vz حلديث يسي��
�لبتة، "نر¯ ¡  
نه ال منطق فيه "

هل �لقرZÉ �ִדاًما للبخا��  Jتفس
بأنه Öهل قوله تعاZzِ﴿ vَّ ِعَباِ�� 
لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاZٌ﴾، "بقوله 
﴿"َسَالٌ̂   �  �» عن   vتعا
ُ"ِلَد﴾، مع 
Z �لبخا��   َ̂ َيْو َعَلْيِه 
هو  بل  �لو�سع،  بفقهه  معر"¼ 
�ִדا^ لكل �"�� �حلديث ñهل هذ° 
 v"أل� فاآلية  �لو�ضحة؛  �آليا~ 
تؤكد 
نه ال سلطاZ للشيطاZ على 
عبا� �هللا �ملخَلصني، "�ألنبيا� منهم 
 Z
 تؤكد  �لثانية  "�آلية  بال شك، 

ال  عليه  "سالٌ̂  ُ"لد   �  �»
ا.  َمسًّ

من هنا فإننا نر¯ �حلديث صحيحا، 
من  �حلماية  يقصر  ال  
نه  "نر¯ 
مرمي،  �بن  على   Zلشيطا� مسِّ 
 Z
"ألZ �لتمّعن ¡ �ملوضو� يبّين 
بنفسه  
شا�  قد  �لبخا��  �إلما^ 
هو  
مه " مرمي  �بن  من  �ملر��   Z

كل َمن Öمع ¡ نفسه صفاִדما" 
من  نستدّ�  "ֲדذ�  
"ها^).  (�czلة 
 Z
 ميكن  
نه  �حلديث  هذ�  خال� 
شخص  على  شخص  �سم  ُيطلق 
"ظر"فه،  صفاته   ¡ يشبهه  Éخر 
�لطائي،  �لكرَمي حامت  نسمي   Zَْكَأ
�لقد^  كر�   ¡ �ملحتر¼  "نسمي 
cيد�Z، "نسمي �ملبعو� ¡ �لزمن 
نبينا  نّزهنا  فبهذ�  مسيحا؛   Jألخ�
"نّزهنا   ،ZÉلقر� مناقضة  عن   �
مناقضة  عن  �لسابقني  فقها�نا 
Öهلها  ال  �ل§  �لقرÉنية  �آليا~ 

�ألطفا� "خرجنا مبعì ها^. 
 �ملثاE �لثالث: حديث "ال َيْنَبِغي 
ُيوُنَس  ِمْن  َخْيٌر  
ََنا  َيُقوَ�   Zْ
َ ِلَعْبٍد 

ْبِن َمتَّى". (�لبخا��)
ال يهّم كث�Jً هنا 
Z نعر¼ موقف 

ما  �حلديث  
هل "  ZÉلقر� 
هل 
موقفنا فهو قبو� �حلديث مع zمياننا 
 �
 �لنبيني..  خامت   � نبينا   Zبأ
 üعظمهم.  "لكن "�لن

كملهم "
� ¥ يقل ¡ حديثه هذ� بتفضيل 
يونس عليه، "ال بتفضيل نفسه على 
يونس، بل قا�: ال تعلنو� 
فضلي§ 
على يونس � مبا Öر� مشاعر 
�لذ�  �لوحيد  "�ملفهو^  �آلخرين. 
ميكن �ستخالصه من هذ� �حلديث 
هو 
Z �لنü � كاZ يعلِّم �ملسلمني 
"�لتهذيب"  �للباقة   ¡ ��سا 
�ملعاصر�).  "�لتحديا~  (�إلسال^ 
"مثله حديث: "ال ُتَخيُِّر"ِني َعَلى 

ُموَسى". (�لبخا��)

 �أمـا Sن فنرى أن تفسـ~ أهل احلديث يسـيء إ
أنبيـاء اهللا °يعا، وأنه ال منطـق فيه البتة، ونرى ! 
تفسـ~ أهل القرآن اتهاًما للبخاري بأنه �هل قوله 
تعـا� ﴿ِإنَّ ِعَبـاِدي َلْيَس َلـَك َعَلْيِهْم ُسـْلَطاٌن﴾...
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�ملهند� متيم Cبو �قة

�إلسـال^  مز�يا  من 
�لعظـيم 
نه ¥ يقـّد^ 

حـكاًما " شريـعة 
سنَّة  خال�  من  قّد^  بل  نظرية، 
�لر�شدين،  خلفائه  "سنَّة   ،�  üلن�
"صحابته �لطيبني �لطاهرين تطبيقا~ 
 ،Ïعملية %ذ° �لشريعة ¡ ظر"¼ ش
�لع�  
ْخذ َ" ֲדا  لالسترشا�  تصلح 
هذ�   Zكا" باستمر��.   Å"�لد�"

خالقهم،  َصْقل  
جل  من  مهًما 
"من 
جل zظها� تربيتهم �ل§ تربوها 
على يد �لنü �. ففي cمن �البتال� 
 vتعا �هللا   Z
 متاما   Zكو�يد كانو� 
"كانو�  يترْكهم،   ¥" يو�ِّعهم   ¥


Zَّ �ملطلو² منهم هو �لثبا~  Zيعلمو
"�الستقامة على ما عاهد"� �َهللا عليه، 
"لكنهم  �لنتائج.   vتعا �هللا  "على 
�لعاقبة %م،   َّZبأ 
يضا  "�ثقني  كانو� 

Zَّ �هللا 
�سل �سوله با%د¯ "�ين "
"لو  كله،  �لدين  على  ليظهر°  �حلق 
كر° �لكافر"Z، "َسَعت �لدنيا كلها 

للحيلولة �"Z �لك.
 ¡ نشأ~  �ل§  �لفتنَة   َّZفإ "هكذ�، 
cمن سيدنا عثماZ �، كانت فرصًة 
إلظها� �ستقامتهم "ثباִדم، "إلظها� 
 ،vتعا �هللا  على  �لعظيم  توّكلهم 
"متسكهم باملبا�Û "بتعاليم �إلسال^ 
zليها  ينظر"�  فلم  �لظر"¼.  ¡ كل 

كنكسٍة لإلسال^ 
" مقدمة الÓيا�°، 
�لثبا~  cمن  هذ�   Z
 
��كو�  بل 
 cسيجتا �إلسال^   Z
" "�الستقامة، 
ال  �هللا  ""ْعُد  بنجا�،  �ملرحلة  هذ° 
بد 
Z يتحقق. فهم 
نفسهم من قالو� 
غز"�   ¡  ° 
ُشدََّ �لكر²ُ  بلغ  عندما 

�ألحز�²:
�ْألَْحَز�²َ   Zَْلُمْؤِمُنو�  َ̄
�َ ا  ﴿َ"َلمَّ
َ"َ�ُسوُلُه  �هللا  َ"َعَدَنا  َما  َهَذ�  َقاُلو� 
zِّال  �cََ�ُهْم  َ"َما  َ"َ�ُسوُلُه  َ"َصَدَ� �هللا 

zِميَاًنا َ"َتْسِليًما﴾ (�ألحز�² ٢٣)

Z �لظر"¼ �لصعبة كانت �"ما  �

 vُتذكرهم بالوعو� �إل%ية؛ فاهللا تعا
"باخلر"¾  باالبتال��~  "عد  قد 
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 Z
"  ،Jكب "��cها�  بتقد^  منها 
 cباجتيا �"ما  ترتبط  �إلسال^  غلبة 
عليها.  "�النتصا�  �لصعبة  �لظر"¼ 
"¥ تكن �لظر"ُ¼ �لصعبة سببا لديهم 


" �لتخبط. ãلقنو� "
 Åليأ� ¡
سيدنا  cمن   ¡ �لفتنُة  نشأ~  "قد 
�قعِة  �متد��  بعد   ،�  Zعثما
 ،Jكب بتسا��  �إلسالمية  �لد"لِة 
 Åلنا� من   Jكب عد�  �خو�  "بعد 
على  «صلو�   Z
  Z"� �إلسال^   ¡
 üلن� صحابة  يد  على  كافية  تربية 
تتفشى   Z
 سهال   Zكا حيث   ،�
 َ̂ بينهم �لفتنة. فهؤال� ¥ يد�كو� مقا
حقَّ  َيْقد�"°   ¥" �لر�شد�  �خلالفة 
قْد�°. كما ¥ ُيقدِّ�"� تقو¯ �خلليفِة 
عد^  على  "حرصه  "عدله  "تساHه 
فتنتهم   ¡ فاستمر"�  �لدما�.  سفك 
كلَّ  �لصالَ�   Z
 على  �كز~  �ل§ 
 &C, �خلليفِة،  عز�   ¡ �لصال� 
�لشعَب يريُد �سقاَ� �خلليفة، "
ال 
 Z
تر�جَع عن هذ� �ملطلب، "
علنو� 
كل �ألمو� ستنصلح تلقائيا بعد �czلة 
"�غتصب  ظلَم  �لذ�  �خلليفة  هذ� 

ميَة   íب من  
قا�به  "ميَّز  �حلقو�، 
"�ملناصب،  باألمو��  
غد� عليهم "
كما 
نه قد فقد �ألهلية بسبب تقدمه 

¡ �لسن!!
فكيف تصّر¼ حضرته �، "كيف 
تصّر¼ �لصحابة �لكر�^ �ضو�Z �هللا 
 Ç �لثو��؟  تصّر¼  "كيف  عليهم، 

كيف كانت �لعاقبة؟
 Z
 بعد   ،� �خلليفة   �َ��
 لقد 
إل�ضا�  بوسعه  ما  كلَّ  فعل 
تسا·الִדم  على  "�إلجابة  �لثائرين، 
"شكوكهم، "بعد 
Z حا"� zثباَ~ 
بر��ته، بكل تو�ضع، من �لتهم �ل§ 
�ملستهد¼؛  هو  
نه  به،  
ُلصقت 
 �َcيتنا" بنفسه  يضحي   Zْ
 فاختاَ� 
 �َ��
عن كلِّ حقوقه حقنا للدما�، "
�فاعا  "�حدٍ�   ^� قطر�  ُتسفك  
ال 

عنه.
لقد خّير° �لثو�ُ� بني 
Z يعتز� �خلالفة 
¸تا�   Z
 له   Zكا فما  ُيقتل،   Z
  "

%ذ�  بذلك  مسيئا  �خلالفِة  �عتز�َ� 

 vلذ� عّينه �هللا تعا� Åملنصب �ملقد�
عند  نز"ال  باالعتز��  فقبوله  فيه. 
 Åلنا� Zكأنه �عتر�¼ بأ Åغبة �لنا�
 Z
هم من عينو°، "%ذ� من حقهم 
يعزلو°. "هذ° هي �لنقطة �%امة �ل§ 
�خليا� بكل قو�،  جعلته ��فضا %ذ� 
"ليس �لتمسك بالسلطة حÏ �لرمق 

!Jألخ�
"مع 
Óم خJ"° بني 
مرين؛ zال 
نه 
كاZ ميكن 
Z ¸تا� خيا�� ثالثا؛ "هو 

Z يقر� قتا%م �فاعا عن مقا^ �خلالفة، 
هذ�   Zبل كا من حقِّه،  هذ�   Zكا"
�خليا� سيالقي ��تياحا بني �لصحابة 
�لكر�^ "�ملخلصني من �لتابعني �لذين 
خليفتهم  عن  للدفا�   Zيتحرقو
لكنه  �لفتنة.  هذ°  على  "�لقضا� 
حرصا  �ملشر"�،  �خليا�  هذ�  �فض 

منه على حقن �ما� �ملسلمني.

لقد أدرَك اخلليفة �، بعد أن فعل كلَّ ما بوسعه إلرضاء 
الثائرين، واإلجابة على تساؤالتهم وشكوكهم، وبعد أن حاول 
إثباَت براءته، بكل تواضع، من التهم ال± أُلصقت به، أنه هو 
املستهدف؛ فاختاَر أْن يضحي بنفسه ويتنازَل عن كلِّ حقوقه 
حقنا للدماء، وأراَد أال ُتسفك قطرة دم واحدٍة دفاعا عنه.
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كاZ ميكن له 
Z ُيعلن 
نه �مٌز للخالفة 
"للد"لة "%يبتها، "
Z �العتد�� عليه 
هو �عتد�� على هيبة �إلسال^ "على 
�لك  يفعل   ¥ "لكنه  �خلالفة،  مقا^ 
�لرفيع ال  َ̂ �خلالفة  إل���كه بأZ مقا
ميكن 
Zْ ُيمسَّ 
" يهاZ؛ حÏ لو ¥ 
يبَق شخص "�حد مع �خلليفة، "لو 
¥ يكن حاكما على ش� "�حٍد من 

�أل�³.
"لكنه  معه،  كله  �حلقُّ   Zكا لقد   
�ختا�  نظر°  "بْعِد  "Ôكمته  بتقو�° 
نقيا  طاهر�  �حلّق  جانب  Öعَل   Z

ال شبهة فيه، "�ختا� 
Z ُيبقي مقا^ 
 �
 عن  منـّزًها  ساميا  �خلالفة 
 "
شبهة ¡ حّب �لتمسك بالسلطة 
 �
¡ �لتو�ã ¡ سفك �لدما�. "قد 
باستخد�^  ُيهد�   Z
   Ïح حضرته 
�لقو� ��ًعا لكي ال يفعلو�، 
" "عيًد� 

Zْz فعلو�.
يستمدُّ  كخليفة  مقامه   َّZ
 "مع 
 ¥ 
نه  zال   ،vتعا �هللا  من  شرعيته 
�لشرعية  هذ°  يستخد^   Z
 يشأ 
على  �حلفا�   "
 نفسه  م�ً�� حلماية 

ُحْكمه.
�cهٌد  
نه  
ثبت حضرته مبو�قفه  لقد 
¡ �لدنيا "cينتها، "�cهٌد ¡ �ُحلْكم 

"�متيا�cته،  "حقوقه  "صالحياته 
من  عمليا  نفسه   
برَّ فقد   ºبالتا"

ظهر  كما  به،  
ُلصقت  �ل§  �لتهم 
 ¥ 
نه  ُتثبت  
هليًة " "حكمًة  عزميًة 
 "
 �لتمييز   "
 �لعقل  ضعيف  يكن 

�إل����.
�هللا   Zضو�� �لكر�^،  �لصحابة  
ما 
عظيما  ��سا  قدمو�  فقد  عليهم، 
للطاعة يند� مثيله "يعّز نظJ°. فمع 
يهبو�  لكي   Zيتحرقو كانو�  
Óم 
للدفا� عن خليفتهم "ينصر"° كما 
�خللفا�  "نصر"�   �  üلن� نصر"� 
بطاعة  �لتزمو�  
Óم  zال  �لسابقني، 
"يص�"�.  
يديهم  يكفُّو�   Zبأ 
مر° 
يعتصر  "�أل¥  �اللتز�^  
شد  فالتزمو� 

قلوֲדم.
فقد  صَ�هم،   vتعا �هللا  �خت�  "قد 

نزَ� �لثو�� ¡ �ملدينة "ضايقوهم 
شد 
ضايقو�  كما  "حاصر"هم،  �لضيق، 
�خلليفة "منعو� عن بيته �ملا� "�ملؤ"نة، 
 Zكا �ل§   �  üلن� عصا  "كسر"� 
كما  �جلمعة،  ¸طب  "هو  «ملها 
�ضي  حبيبة   ^
 �ملؤمنني   ^
 
هانو� 
�هللا عنها �ل§ حا"لت 
Z توصل �ملا� 
قد  باختصا�  
Óم   �
 �خلليفة.   vz
�نتهكو� كل �حلرما~؛ مما "ّلد 
سى 
�لكر�^.  �لصحابة  قلو²   ¡ عظيما 
يدفعهم   ¥ �حلرما~  �نتها�   Z
 zال 
حتت  "يهبو�  �لطاعة  يتركو�  لكي 
"يقاتلو�  �لنفسية،  ثو�ئرهم  ضغط 

"لئك  "هم  �ملعتدين،  هؤال� 
�سو�  مع  قاتلو�  �لذ�   Zلشجعا�
"ما  ضعفو�  "ما  جبنو�  "ما   � �هللا 
عظيم  مثا�  فأ�  يوما.  �ستكانو� 

إال أن انتهـاك احلرمـات ( يدفعهـم لكـي ي²كوا 
الطاعـة ويهبـوا حتت ضغـط ثوائرهم النفسـية، 
ويقاتلـوا هـؤالء املعتديـن، وهم أولئك الشـجعان 
الـذي قاتلـوا مـع رسـول اهللا � وما جبنـوا وما 
ضعفوا وما اسـتكانوا يوما. فأي مثال عظيم قدموه 
لالنضبـاط والطاعـة! رضي اهللا عنهـم أ°عني.
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�ضي  "�لطاعة!   ãلالنضبا قدمو° 
�هللا عنهم 
�عني.


ما هؤال� �لثو��، فقد "جد"� �ملجا� 
مفتوحا 
مامهم للتما�� ¡ zجر�مهم 
عد^  على  �خلليفة   Üحر مستغلني 
"مستغلني  �لصحابة،  �ما�  سفك 
طاعة �لصحابة �ل§ جعلتهم مقيدين 
فأقدمو�  قو�،  "ال  حو�  بال  كأÓم 
"حققو�  �خلليفة،  َقْتل  جرمية  على 
قد  
Óم  "ظنو�  ثو�ִדم،  شعا� 
�نتصر"� "حتقق ما صبو� zليه. فما�� 

كانت �لنتيجة؟
بل  �لثو��،  �نتصا�  �لنتيجة  تكن   ¥
َخْلق   ¡ عامال  �لثو��  هذ°  كانت 
سلوكهم  تالئم  جديد�  ظر"¼ 
"تصرفاִדم. "بَسنِّهم للتمر� �ملسلح 
�ملجا�  
تاحو�  �خلليفة،  "مناكفة 
 "
 غر��هم  على  للتمر�  لغJهم 
�خلالفة   vتعا �هللا  فرفع  لر�عهم. 
 Åصبح غالبية �لنا
 Z
�لر�شد� بعد 
"ال  ُيقّد�"Óا  "ال  يستحقوÓا  ال 
ال   Zكعثما فخليفة  %م؛  َتْصلح 
  .� üال لرعّية كصحابة �لنz َيصلح
"سرعاZ ما "قع �حلكم ¡ يد ملوٍ� 
Ôجة  عليه  �ستولو�  
مية   íب من 
�لثائرين  هؤال�  ثو��  على  �لقضا� 

�لذين قتلو� �خلليفة. "بالفعل الحق 
"عاملوهم  "قتلوهم  �لثو��  
مية  بنو 
مبا يستحقوZ. "لعل 
سو
 ما 
صا² 
كانو�  ما  حتقق  هو  �لثو��  هؤال� 
يدعونه باطال "¸شونه؛ "هو َتسلُّط 

مية عليهم، "كانو� هم �لسبب  íب

¡ �لك.
Ç سرعاZ ما ظهر~ �لنصر� �إل%ية 
لإلسال^ �لعظيم، "سرعاZ ما 
صلح 
�هللا تعاv �ألحو�� "قا^ �إلسال^ قويا 

 Zملسلمو�  ¯
�" �لفنت،  بعد  عزيز� 

تاحت  "َمنَعًة  "طمأنينًة  
مًنا 
بقو�  �لعا¥   ¡ ينتشر   Z
 لإلسال^ 
تعاليمه "بأخال� �لصحابة "�لتابعني 
للعا¥  "ثبت  "تقو�هم،  "سلوكهم 
لإلسال^،  نكسًة  تكن   ¥ �لفتنة   Z

لقوته  عظيما  مظهر�  كانت  بل 
"حصانته "قد�ته على �لصموِ� 
ما^ 

شّد �لظر"¼ "
عتاها. "قد �نتصر 
"�لصحابة  �خلليفة  بثبا~  �إلسال^ 
"بتوكلهم   ،Ûملبا��"  Zإلميا� على 
موقنني   ،vتعا �هللا  على  �لعظيم 

بتحقق �لوعو� �إل%ية ال Hالة.

ما �لد�"Å �ل§ Öب �ستخالصها، 
فهي للحكا^ "للمؤمنني "للشعو² 

�ملندفعة مع �لثو��~.
عليه  فينبغي  للحاكم،  فبالنسبة 
يسعى  
ال "  ،Åلنا� �ما�  «قن   Z

من   Ñ"
 ما  بكل  بالثو��  للبطش 

ينما لو التزَم بالص� وبالتسامح، وخاطَب الناس بتواضع، 
وسعى إلحقاق احلقوق وإثبات براءته من تهٍم باطلة، بل 
واعتذر للناس عن أخطاٍء وتقص~ات ووعد بتداركها فورا، 
ى هذا إ� إضعاف الثورة وانفضاض الناس من حو�ا. ألدَّ

@kØ@>����€a@êÎâÜ������€a@b����flc

@‚bÿ�z‹€ @Ô�Ëœ @LbË�ï˝Çnça
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�حلق،  على  �حلاكم   Zكا فلو  قو�. 
 Zz" Ïفهو بقمعه "ببطشه %م- ح
كانو� مسلحني، "كاZ ير¯ 
Z قتاله 
%م مشر"�- ¸لط �أل"��� "يقو� 
�لثو��، "يصنُع قطيعًة بينه "بني شعبه 
ال �ا� zال zصالحها. بينما لو �لتزَ̂ 
 Åلنا� "خاطَب  "بالتسامح،  بالص� 
�حلقو�  إلحقا�  "سعى  بتو�ضع، 
بل  باطلة،  ִדٍم  من  بر��ته  "zثبا~ 
 ~�Jخطاٍ� "تقص
"�عتذ� للناÅ عن 
 vz ، أل�َّ¯ هذ���كها فو�عد بتد�""
zضعا¼ �لثو�� "�نفضا³ �لناÅ من 

حو%ا.
تقدميه  �غم  �ألمو�،  تفاقمت   Zفإ

Z �لثو��  ¯
كلَّ ما ينبغي عليه، "�
لن تقبل zال بعزله، فينبغي 
Z يعتزَ� 
للدما�  حقنا  حقوقه؛  عن  متناcال 
يستخد^  
ال  "عليه  للفتنة.  "�zا�� 
��جتها،  كانت  مهما  شرعيته، 
م��� للقمع "�لقتا�. فهذ° �لشرعية 
ليست z%يًة؛ بل مكتسبًة من �لشعِب، 
"ميكن 
Z ينـزعها �لشعُب. "ينبغي 
يقر�؛  كي  للشعب  �ألمر  ُيترَ�   Z

يطابقه،  "ما  يالئمه  ما  فيختاَ� 

"يكوZ مسئوال عن �ختيا�°.
ما Öب   Zفإ للمؤمنني،  بالنسبة  
ما 

 ¡ �لكر�^  بالصحابة  يقتد"�   Z
 هو 
�لطاعِة "�اللتز�^ باملبا�Û. فطاعًة هللا 
بعد^  �اللتز�^  عليهم  ينبغي  "�سوله 
�لثائرين،  مع  �حلاكم  على  �خلر"¾ 
 Ïالفني بذلك تعاليم �إلسال^، حÝ
"�نُتهكت  �حلقو�  ضاعت   Zz"
على  يتوكلو�   Z
 عليهم  �حلرما~. 
�هللا تعاv "يد�كو� 
Z �ألمر كّله له 
"بيد° سبحانه، "
Z ما عليهم سو¯ 
�لقد�  حتريك  �هللا  "على  �لطاعة، 
بعد  "لو   Z"Jس" �حلق.  إلحقا� 
�لعاقبة  "Öعل  �هللا  «قُّ  كيف  حني 

للمتقني.
بثو��ִדا،  �ندفعت  �ل§  �لشعو²  
ما 
úر"جهم  
Óم  يعلمو�   Z
 فعليهم 
يفعْل  "من  "�سوله،  �هللا  عصو�  قد 
�لك فال ميكُن 
Zْ ُيفلَح 
بد�. "
Óم 
فريسَة  بأنفسهم  
لقو�  قد  úر"جهم 

بعض  قبل  من  "�لكذ²  �لتضليل 
 ¡ "قعو�  كما  �خلفية،  �جلها~ 
فيهم   Zُيعِملو �لظاملني  �حلكا^  قبضة 
يد�كو�   Z
 عليهم  "�لتنكيل.  �لقتَل 
ثو��،  نتيجة  يتغّير  �لذ�   َ̂ �لنظا  َّZ

يسقُط نتيجة ثو��، "
Óم بتقديسهم 
�خلر"َ¾  لغJهم   Z"�ي� للثو��~ 
ضد  جديد�  بثو��~  �ملستقبل   ¡

نظامهم �جلديد.
هذ� ما يترتب على �جلميع ¡ هذ° 
جنُد  �ألسف،  مع  "لكن،  �أل"قا~. 
 Zير�عو ال  �حلكا^  من   �Jكث  Z

�لك، بل "يكذبوZ "يضّخموZ من 
�لثو�� لي��"� 
عما%م �لوحشية  قو� 
 Zينتمو 
Óم   Zيدَّعو"  ،Åلنا� جتا° 
�لنتيجة   Zفتكو "فئا~،  تيا��ٍ~   vz
 Z"~، "يقو��لثو� Z"م بذلك يقّوÓ

 ¥  Zz ¸لقوÓا   "
 �لتيا��~  تلك 

مـا بالنسـبة للمؤمنني، فـإن ما �ب هـو أن يقتدوا 
بالصحابـة الكـرام ! الطاعـِة وااللتـزام باملبـادئ. 
فطاعـًة هللا ورسـوله ينبغـي عليهم االلتـزام بعدم 
اخلـروج على احلاكم مع الثائرين، ¡الفني بذلك تعاليم 
اإلسـالم، ح¶ وإن ضاعت احلقوق وانُتهكت احلرمات.
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معا�ضَة   Zأل "هذ�  موجو��؛  تكن 
تقويه،  "�لقوِ�  بالبطِش  تياٍ� ضعيٍف 

"�ال�عاَ� بوجو� تياٍ� "ùي ¸لقه.
كذلك فإZ �لشعو² �لثائر� تكذ² 

حيانا  zليهم  "تنسُب  على حكامها 
م من جر�ئمهم،  ִדما باطلة، "تضخِّ
�إلصال�   Z
 �لظنِّ  كل   Zيظنو"
 Z"ُّفقط بعز� �حلاكم، "يصر ãمنو

على �لك؛ 
 فتكوZ عاقبُة تصلُّب �حلكا^ "�لثو�� 
 Ç �لدما�،  "سْفك  �لفتنة  
مد  zطالَة 
تقويَة تيا��ٍ~ تريد 
Z تركب �ملوجة 
لتحقيق مصاحلها، Ç تدّخَل جها~ 
خا�جيٍة Éخر ما قد ُتفّكر فيه هو zقامة 
�ملظلومني.  عن  �لظلم  "�فع  �لعد� 
�ل§  "�حلرية  �لعد�لة  تضيع  "هكذ� 
�لبال�  "�سر  �لثو��،  zليها  �عت 

منها "سالمها "�ستقال%ا، Ç سيجد 

"لو  �خلاسرين،   �"
 
Óم   Z"لثائر�
بعد حني.

 ُ̂ �حلكا يتلمَّس   Z
 
منيتنا  "مع 
مسلكهم،   ¡ �لصو�²  "�لشعو² 
�ألسف،  مع  
Óم،  ند��  
ننا  zال 
لن يستطيعو� �لك؛ بسبب 
Óم قد 
يوجدها  ال  �ل§  �لتقو¯،  �فتقد"� 
�لذ�   ،Zلزما� بإما^   Zإلميا� سو¯ 

�سله �هللا تعاv للنهو³ ֲדم، "ال 
�لر�شد�  �خلالفة  �ّتباَ�  zال  يصوÓا 

ولكن، مع األسـف، جنُد أن كث~ا مـن احلكام ال يراعون 
ذلك، بـل ويكذبون ويضّخمون من قـوة الثوار لي�روا 
 �عون أنهم ينتمون إ أعما�م الوحشية جتاه الناس، ويدَّ
تياراٍت وفئات، فتكون النتيجة أنهم بذلك يقّوون الثورات، 
ويقـوون تلك التيارات أو �لقونها إن ( تكن موجودة؛

�ل§ 
عا�ها �هللا تعاv بعد 
Zْ تسبب 
منطق �لثو�� "�خلر"¾ على �حلاكم 
�لك،  �غم   ، "لكنهم  َ�ْفعها.   ¡
هذ°  من  بشي�  يهتد"�   Z
 ميكن 
�آلال^  من  ¸ففو�  كي  �لنصائح، 
"�ملآسي، "كي ال يطيلو� 
مد �لفتنة 
 vتعا �هللا  نسأ�  �لدما�.  "سفك 
"يريهـم  شئوÓم  %م  يصلح   Z

�لسميـع  هو  zنـه  طريقـهم، 

�لعلـيم. Éمني.

 فتكـون عاقبـُة تصلُّـب احلـكام والثوار إطالـَة أمـد الفتنة وسـْفك الدماء،̧  
تقويـَة تيـاراٍت تريـد أن تركـب املوجـة لتحقيق مصاحلهـا، ¸ تدّخـَل جهات 
خارجيـٍة آخر ما قـد ُتفّكر فيه هـو إقامة العـدل ورفع الظلم عـن املظلومني. 
وهكـذا تضيـع العدالـة واحلرية ال± دعـت إليها الثورة، و¹سـر البـالد أمنها 
وسـالمها واسـتقال�ا، ¸ سـيجد الثائرون أنهم أول اخلاسـرين، ولـو بعد حني.
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�الִדاما~  سيا�   ¡
�لدين  ضد  تصب  �ل§ 
�حلـنيف،  �إلسالمي 
ع� "سائل �إلعال^ �ملختلفة، "ال سيما 
 ¡ ُيطعن  ما   �Jكث �لغربية،  �لبال�   ¡
بالقو�  �نتشر  قد  
نه  �لدين،  ُطهر هذ� 
"�لعنف "zجبا� �آلخرين على �عتناقه. 
�ملوضو�  �حلديث ¡ هذ�  يقتصر  "ال 
 Zملسلمو� خاضها  �ل§  �حلر"با~  عن 
مرغمني من 
جل �لدفا� عن 
نفسهم، 
�ملؤ�خني  من   Zملغرضو� يذهب  بل 
جر¯  ما   vz "�لسياسيني،  "�ملثقفني 
بعد هجر� �ملسلمني vz �ملدينة �ملنو�� 
من سر�يا "غز"�~ حدثت قبل غز"� 
فيها،  جر¯  ما  "�صفني  �لك�،  بد� 
لعصابا~  
عما� سطو مسلح  "كأÓا 

من �لصعاليك �ملسلمني، "على �
سهم 
"�ل§  �هللا)،  (ال ïح   � سيدنا Hمد 
�لتجا�ية  �لقو�فل  على   Jُتغ كانت 
متر  كانت  عندما  مكة،  لكفا�  �لتابعة 
 ¡ �ملنو��  �ملدينة  قر²  �لقو�فل  هذ° 
"يذهب  �لشا^.   vz مكة  من  �حلتها 
 vz �إلسال^،  على   Z"حلاقد� هؤال� 
هذ°  من  �ملسلمني  هد¼   Zبأ �لقو� 
ما�ية  
طما�  zال   Zكا ما  �لسر�يا، 
تتمثل  باالستيال� على �لقو�فل �لتجا�ية 
قطع  
جل  من  "(ولتها،  "بضاعتها 
شرياZ �حليا� �القتصا�� على قريش؛ 
قريش   cستفز��  vz باإلضافة  هذ� 
�لطرفني،  بني  �حلر²  فتيل  إلشعا� 
�لدين  لنشر  ""سيلة  ��يعة  "إلÖا� 
بالقو�  �إلسالمية  "�لشريعة  �إلسالمي 

"�إلكر�°.
"لألسف �لشديد، نو�جه شيئا من هذ� 
من  فقط  ليس  �لسر�يا،  %ذ°  �لوصف 
قبل 
عد�� �إلسال^، بل من قبل بعض 
 Zيضا، �لذين يّتفقو
�ملؤ�خني �ملسلمني 
 íفع هذ° �لسر�يا ما�� "�ي�� Z
على 
يقّد^  "ֲדذ�  �إلسال^؛  نشر  
جل  من 
للّنيل من  ما��  هؤال� ألعد�� �إلسال^ 
�لدين �إلسالمي، فيأخذ �لطاعنوZ ֲדذ� 
كما  z�ها£،  �ين  
نه  بتصوير°  �لدين 
ُيشيع �ليو^ �لكثJ من �لكتا² "�ملثقفني 
�لغر²؛  بال�   ¡ �لغربيني  "�لسياسيني 
لد�جة 
Z هذ� �لوصف ألحد��  هذ° 
�لسر�يا، جند° حÏ ¡ منها¾ �لد��سة 
�لثانوية ¡ �لبال� �لغربية. "هكذ� ُيغّذ¯ 
حد�ثتهم،  منذ  "�لتالميذ،  �لطال² 

�لدكتو
 Cمين فضل عو��

II;Ô]Ëe›¯\;Ïm¬d;flŸ;ÏËà]à¯\;ÏÁ]∆’\
ã]fi’\;gÊ÷Õ;∫;∞]¬h;!]d;◊Ÿ]“’\;ØŒË’\;œ÷|

‚˝é€a@Òâb‰fl@‚˝ç⁄a

;I;Ï’\Å¡;‡ÂÅd;‹˜à;ˆ

I;∞]¬h;!\;√Ÿ;ÏÕ˜¡;◊Ë“çh;‡ÂÅd;Ï’\Å¡;ˆÂ

Â≠Î@sÌÜßa@›ÁcÎ@Êeä‘€a@›Ác

@‚aäÿ€a@Úibzñ€aÎ@Êb‡r«@Ú–Ó‹®a
Ú‰n–€a@Âflã@ø@¥flÏÿ0aÎ@‚bÿz‹€@êÎâÖÎ

Ü‡™@=‰€a@tÏ»iÎ@bÌaäç@Ú‘Ó‘yÜ‡™@=‰€a@tÏ»iÎ@bÌaäç@Ú‘Ó‘y
صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم
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�إلسالمي  �لدين  عن  مشوهة  بأفكا� 
 Jُيسهم ¡ تنف Z
�حلنيف، ما من شأنه 
�لشعو² �لغربية من �إلسال^، "cعزعة 
لد¯  �إلسالمية،  "�%وية  �لشخصية 
�لتالمـيذ "�لطال² �ملسلمني �لقاطنني 

¡ �لبال� �لغربية. 
�ملقا�،  هذ�   ¡ 
قف   Z
 
يت � لذ�، 

هد�فها، " �لسر�يا  هذ°  �"�فع  على 
فيها،  جا�~  �ل§  �حلو���  
هم "
على  ضو��  تلقي   Z
 شأÓا  من  "�ل§ 
من  بد  ال  �لسيا�  هذ�  حقيقتها. "¡ 
�ل§  "�لظر"¼  �لتا�¸ية  �ألحو��  تتبع 
بشكل  لنلمس  �لّسر�يا،  هذ°  �كتنفت 
zال   Zكا ما  منها  �%د¼   Z
 جلّي 
�ملحيطة  للطر�  "�ستكشافا  �ستطالعا 
لتحركا~  "�صد�  �ملنو��،  باملدينة 
قريش، " ضمانا ألمن �ملدينة من �لشر 
للمسلمني؛  
صال  قريش  تبّيته  �لذ� 
من  هدفا  �لعد"�نية  �حلر²  تكن   ¥"
بنية  يكن   ¥ كما  �لبتة،  �لسر�يا  هذ° 
�لنH üمد � zشعا� فتيل �حلر² مع 
قريش 
" �ستفز�cها، "ال قطع �لطريق 
"�الستيال� على �لقو�فل �لتجا�ية �لتابعة 
%ا؛ �z ¥ تكن هذ° �ألفعا� "�لتصرفا~ 
يتيحه  مما  "ال  �ملسلمني،  
خال�  من 
�لقرZÉ �لكرمي، ضمن منظومة �لتعاليم 
�ألخالقية �لسامية، �ل§ 
قرها �هللا �، 

كدها سيدنا Hمد � بأقو�له "
فعاله "

"�لعا¥  للمسلمني  حسنة  كقد"� 
يلي  ما  
سو�  �لك  "إلثبا~  بأسر°؛ 
لأل"ضا�  "�لتحليال~  �حلو���  من 

حاطت  �ل§  "�الجتماعية  �لسياسية 
بتلك �ِحلقبة �لزمنية من حيا� �ملسلمني 

¡ �ملدينة: 
عن  هنا  "�حلديث   - ميكننا  ال   -
 Z
�ِحلقبة �ملدنية من تا�يخ �ملسلمني- 
لنتذكر  �ملكية،  �حلقبة   vz نرجع  ال 
�الضطها�  "بربرية  "قسا"�  شر�سة 
�لذ� عانا° �ملسلموZ من قبل �لكفا�، 
"هي حو��� معر"فة للجميع ال يتسع 
zصر��  كذلك  لتفصيلها؛  �ملقا�  هذ� 
قريش "عزمها على قتل �لرسو� �، 
لتر�  �ملسلمني  من   °Jبغ" به  مما حد� 
نسأ�  فهنا  �ملدينة،   vz "�%جر�  مكة 
�حلقد  %ذ�  ميكن  هل   :ºلتا� �لسؤ�� 
"هذ° �لكر�هية "هذ� �إلصر�� 
Z يفُتر 

بعد �%جر� vz �ملدينة؟
هذ°،  �لعد��  حالة   Z
 يثبت  فالتا�يخ 
 ~���c� بل  عليه،  ما هي  بقيت على 
نظر� للصدمة �ل§ �نتابت قريش إلفال~ 
�لرسو� � من 
يديها؛ فمجر� خر"¾ 
ليزيل  يكن   ¥ مكة  من   � �لرسو� 
غضبهم "حقدهم عليه، "�لدليل على 
�لك 
Óم "ضعو� جائز� مقد��ها مئة 
�ل ملن يأÑ بر
Å �لنü � "صاحبه 
"لذ�  ميتني؛   "
 حّيني   � بكر   £


مضمر،  عد��  حا�  بقيت  قد  فاحلا� 
ال بل "حÏ علíّ من قبل قريش جتا° 

�ملسلمني.
- لقد 
كد �لتا�يخ علنية هذ� �لعد��، 
بغضب �لكفا� على 
هل �ملدينة، �لذين 
حيث  ظهر�نيهم؛  بني  �ملسلمني   �""É
بن   £
 بن  �هللا  عبد   vz هؤال�  
�سل 
�ملدينة،   ¡ �ملنافقني  cعيم  سلو�، 
يوّبخونه على zيو�� �ملسلمني "يؤلبونه 
عليهم، �z جا� ¡ خطاֲדم له تأكيدهم 
 � �لرسو�  مقاتلة  على  "عزمهم 
على  
صر"�   ��z كلها،  �ملدينة  
هل "
zيو�� �ملسلمني. فقد �كر 
بو ��"� ¡ 
 " يلي:  كما  �خلطا²  هذ�  نص  سننه 
باهللا  نقسم  "zنا  É"يتم صاحبنا،  zنكم 
لنقاتلنه 
" لتخرجنه، 
" لنسz ZJليكم 
"نستبيح  مقاتلتكم  نقتل   Ïح بأ�عنا 
مبثابة  �خلطا²  هذ�   Zفكا نسا�كم". 
zعالZ حر²، حيث جا� تأكيد� على 
�ستمر�� �لنو�يا �لعد�ئية من قبل �لكفا� 

جتا° �لرسو� � "
تباعه.
 £
- "مما يؤكد هذ� �لعد�� �ملعلن قوُ� 
جهل لسعد بن معا� cعيم �أل"Å، حني 
قد^  vz مكة للطو�¼ بالكعبة �z قا� 
�ملجي�  بإمكانكم   Z
  Zتتوقعو
  " له: 
vz مكة "�لطو�¼ بالكعبة Éمنني، بعد 
Hمد؟  �ملا��  %ذ�  �حلماية  قّدمتم   Z


تظن 
نك تستطيع منع Hمد "zنقا�°؟ 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٢ هـ  - متوز / يوليو ٢٠١١ م

٣٤

التقوى

 ،Zهذ� لن يكو Z

قسم باهللا 
 vz تعو�   Z
 تستطيع  "لن 

هلك ساملا"؛ فر� سعد بن 
معا�    � قائال :" خذها 
مí كلمة، لو منعتمونا من 
�لطو�¼ بالبيت "�حلج، فلن 
 vz جتد"� سالما ¡ �لطريق
تؤكد  ما  "بقد�  �لشا^". 
قريش  �طيط  �حلا�ثة  هذ° 
ملعا��� �ملسلمني، فهي تؤكد 

يضا حسب قو� سعد بن 
للقو�فل  �لتعر³   Z
 معا�، 
للكفا�  �لتابعة  �لتجا�ية 
ببد� مكة   ã"مر مشر
 هو 
 Zيكو لن  
نه  كما  �لعد��، 
جر�ئم  على  فعل  كر��  zال 
 ��z �ملسلمني،  جتا°  �لكفا� 
خططها  قريش  
نفذ~  ما 

�لعد�ئية بشكل فعلي.
قريش  �طيط  يظـهر   -
�ملسـلمني  ضد  للحر² 
cعما�  
قو��  من  
يضا 
�لوليد  
شر¼  عندما  مكة، 
سا��~  
حد -  �Jملغ� بن 
"قد  �ملو~،  على  مكة- 
مكة  سا��~  حوله  �جتمع 
�ملو~،  فر��  على  "هو 
"قد 
خذ يبكي، ليثJ بذلك 

فسألو°  حوله،  من  عجب 
فقا�:  بكائه  سبب  عن 
�ملو~؟  
خشى   >
  Zتظنو

بل  
خشا°،  ما  �ملو~  ليس 

خشى 
Z ينتشر �ين Hمد 

Z يتبعه �لناÅ حÏ تبايعه "

بو  له  نفسها".فأقسم  مكة 

Óم سيقا"موZ هذ�،  Zسفيا
با�لني 
�"�حهم ضد �نتشا� 

هذ� �ألمر.
على  �ألمر  يقتصر   ¥  -
"�لتصـر«ا~  �ألقـو�� 
بل  قريش،  لسا��  �لعد�ئية 
�لقبائل   vz هؤال�  
�سل 
لتحريضهم  باملدينة  �ملحيطة 
هذ�  �ملسلمني،  قتا�  على 
حتريض   vz باإلضافة 
�ملسلمني  من  �ملنافقني 
على  لتأليبهم  �ملدينة  ��خل 
جعل  هذ�  كل  �ملسلمني. 
من حيا� �ملسلمني ¡ �ملدينة 
Hفوفة باملخاطر �لكب�J، مما 
يتطلب مهنم حيطة "حذ�� 
%م  بد  ال   Zفكا شديدين، 
حر�سة  على  �لتنا"²  من 
�لرسو� � "�صد حتركا~ 
فجا�~  "�ملنافقني،  �لكفا� 
�إلستكشافية  �لبعثا~ 

"�لسر�يا خلدمة هذ� �لغر³ 
.Jال غ

 ¡ �لتدقيق  من  بد  ال   -
"صف �لقو�فل �لتجا�ية �ل§ 
كانت ترسل ֲדا قريش من 
�غم  فهي  �لشا^،   vz مكة 
جتا�ية،   Åباألسا كوÓا 
مدججة  كانت  
Óا  zال 
�حلر£،  "�لعتا�  بالسال� 
من  به   Zيستها ال  "بعد� 
بعض   ¡ يعا��  �ملقاتلني، 
من  مئا~  بضع   Zألحيا�
حر�ستها؛  ֲדد¼  �ملقاتلني 
يشكل   Zكا �لذ�  �ألمر 
�ملدينة،  على   �Jكب خطر� 
�لقو�فل  هذ°  مر"�  عند 
قرֲדا، "قد حد� 
Z �عُتد� 
على ضو�حي �ملدينة، مثلما 
 Zَسفو� غز"�  قبل  حد� 
هذ�   Zفكا  ،(v"أل� (بد� 
%ذ°  �لسبب  هو  �العتد�� 
-  Zملسلمو� 
ما " �لغز"�؛ 

 -� Hمد  سيدنا  سيما  ال 
كافية  ���ية  على  فكانو� 
من  �لقو�فل  هذ°   ^cيال مبا 
�حلر£،  "�لعتا�  �ملقاتلني 
"نظر� ملعرفة �ملسلمني بنو�يا 
هذ°  كانت  �لعد�ئية  قريش 

قلق  مصد�  تشكل  �لقو�فل 
كبJ، فكاZ ال بد من �صد 

حتركاִדا.
- ��z ما قا�نا عد� �ألفر�� 
 ¡ �ملشتركني  �ملسلمني 
عد�  مع  �لسر�يا،  هذ° 
للقو�فل  �ملالcمني  �ملقاتلني 
بشكل  لنا  يتبني  �لتجا�ية، 
�ملسلمني  هد¼   Z
  íيقي
 Zكا ما  �لبعو�،  هذ°  من 
 Z�"عد بد�   "
  cالستفز��
�لقو�فل؛  على  تسلط   "

�لبعثا~،  هذ°  بعض  ففي 
يعا��  �ملسلمني  عد�   Zكا
ُعشر 
" ُخمس عد� �لكفا� 
فكانت  للقافلة،  �ملالcمني 
�الستطالعية  �لبعثا~  �ر¾ 
"عد� �ملسلمني فيها  عشر� 
 "
  Zثالثو  "
  Z"عشر  "

 �Jكب 
عد��  مقابل   ،Zستو
نسبيا من �لكفا�، فال ُيعقل 

Z يرسل �لرسو� �  عشر� 

" عشرين 
" ثالثني شخصا، 
يعر¼ عد�  قافلة ال  ملقاتلة 
 "
 بالتحديد،  مقاتلتها 
عد�هم   Z
 يعر¼  "هو 
"قد  باملئا~،   Zيكو قد 
�لسر�يا،  zحد¯  خرجت 
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 ،Üقا"  £
 بن  سعد  سرية  "هي 
مؤلفة من تسعة 
شخاÜ، مشيا على 
تنو�  كانت  
Óا  ُيعقل  فهل  �ألقد�^، 
�العتد�� " �لقتا�؟! ال شك 
Z هؤال� 
�ملسلمني، كانو� على �ستعد�� ملو�جهة 

� �عتد��، "�لتضحية بأنفسهم ��z ما 

حد �ألهد�¼ من  Z
�عُتد� عليهم، "
حلد"�  �حلر�سة  zظها�  �لبعثا~،  هذ° 
على  �لقو�فل  جتر·  ال  لكي  �ملدينة 

نه ليس  �عتد�� عليها، zال  �لقيا^ بأ� 
بالتخطيط  �ملسلمني  �ִדا^  �ملعقو�  من 

لالعتد�� "�حلر². 
- "�غم �ختال¼ �ملؤ�خني ¡ تأ�يخ 

نه مما ال  �لسر�يا "�لغز"�~، zال  هذ° 
قد  �لسر�يا  هذ°  بعض   Z
 فيه،  شك 
(�جب،  �حلر^   �ألشهر   ¡ حدثت 
�� �لقعد�، �� �حلجة، "Hّر^)، "�ل§ 
ال  
نه  �لعر²  بني  عليه  متعا�فا   Zكا
 Z
قتا� فيها، فما كاZ للنH üمد � 
¸الف هذ� �لُعر¼، "
Z يأمر �ملسلمني 
بالقتا� ¡ هذ° �ألشهر. فقد سجلت 
 ¡ �لسر�يا  هذ°  "قو�  �لتا�يخ  كتب 
نقوله  ما  يؤكد  "مما  �حلر^.  �ألشهر 
بن  �هللا  عبد  سرية   ¡ ما حد�  هنا، 
جحش �ألسد�، "�ل§ "قع فيها �لقتا� 
يو^ من  Éخر  �لك ¡   Zبالفعل، "كا
شهر �جب "هو من �ألشهر �حلر^، zال 

Z هذ� كاZ خالفا ألمر �لرسو� �؛ 

فيها،  
�سله  �لذ�  �لوفد  "ّبخ  حيث 
"قا� %م: "ما 
مرتكم بقتا� ¡ �لشهر 
بالقتا� ¡ هذ°  �لقر��  فا�ا�  �حلر�^"، 
�لسرية ¥ يكن بأمر من �لرسو� �، 
بل كاZ خطأ لبعض �ملشتركني ¡ هذ° 
يد�   � �لرسو�  قو�   Zz  Ç �لسرية، 
�اللة "�ضحة، 
نه ¥ يكن ¡ نيته من 
هذ° �لسر�يا 
� قتا�، بل كانت كما 
�سلفنا �ستطالعا "�ستكشافا "ترقبا.  

�حلمال~  هذ°  بني  من   Zكا لقد   -
�الستطالعية ما �شتر� ֲדا �لرسو� � 
بنفسه، "لذلك قد  ُ
��جت ¡ عد�� 
�لتسمية  هذ°  تسهم  "قد  �لغز"�~، 
- �لغز"�~- بعض �لشي�، ¡ zضفا� 
�حلمال~،  هذ°  لو�قع  مغاير�  صو�� 
�لعد��  من  بنو�   Û�للقا تومئ  قد   �z
 Z
 Jنية �حلر² من قبل �ملسلمني، غ"
 ¥ 
نه  تؤكد  �لغز"�~   هذ°  تفاصيل 
�لرسو� � 
� نو� من  نية  يكن ¡ 
غز"�  ففي  �لقتا�.  بد�   "
   Z�"لعد�
�لرسو�  خر¾  �ألبو��)،  (غز"�   Z��ّ"

لقريش  قافلة  
خبا�  "صلته   Z
 بعد 

نه   zال   ،�Jقو� عسكرية كب تصحبها 
 �

Z �لقافلة قد مر~ "¥ «د�  ¯
�

���جه  "عا�  شرها  فأِمن  فيها،  قتا� 
َضمر�   íب  ���"  Z
 بعد  �ملدينة   vz
للمدينة-،  �ملجا"��  �لقبائل  -zحد¯ 
ضمر�   íب  Zملسلمو� ُيرغم   ¥ فلما�� 
نشر  هدفهم   Zكا  ��z �إلسال^  على 
�إلسال^ بالقو�؟ "نفس هذ� �لسؤ�� ال 
بد 
Z ُيسأ�  ¡ مو��عة بí ُمد� ¡ 


يضا؟  �Jغز"� �لُعَش

غلب هذ° �حلمال~ ¥ «د�   ¡ -

� قتا�، فهكذ� كاZ �ألمر ¡ غز"� 
 v"أل� "بد�   ãُبو�"  �Jلُعش�"  Z��ّ"
"�لسر�يا �ألخر¯، سو¯ سرية عبد �هللا 
سالفا،  بّينا  كما  �ألسد�  بن جحش 
"كذلك �مي بالنبا� �"Z �ملسايفة، ¡ 
 Z"لكنه سرعا ��سرية عبيد� بن �حلا
ما �نتهى بفر�� �ملشركني. ففي 
غلب 
بعد   Zرجو¸  Zملسلمو�  Zكا  Zألحيا�
�لتجا�ية  �لقو�فل  من  خيفة  توجسهم 

وأن أحـد األهـداف مـن هـذه البعثـات، إظهـار 
احلراسـة حلـدود املدينة لكـي ال جتـرؤ القوافل على 
القيام بـأي اعتداء عليهـا، إال أنه ليـس من املعقول 
اتهـام املسـلمني بالتخطيـط لالعتـداء واحلـرب. 
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التقوى

�ملا�� قر² �ملدينة، zال 
نه بعد �لتأكد 
مر~  قد  كوÓا   Zضما" نو�ياها  من 
 Zملسلمو� Zعتد�� على �ملدينة، كا� Z"�
 Zكا فلو  يذكر؛  قتا�   Z"�  Z"يعو�
هد¼  �لقو�فل  هذ°  على  �الستيال� 
مبالحقة  �ألقل  على  لقامو�  �ملسلمني، 
هذ° �لقو�فل- �غم عد^ �عتد�ئها على 
�ملدينة- "لو مر� "�حد�، ،zال 
Z هذ� 

¥ «د�.
�لد�فع   Z
 نر¯  تقد^،  ما  على  بنا� 
"�لطلعا~  �لسر�يا  %ذ°  �ألساسي 
�خلو¼  حالة  هو  �الستكشافية، 
 Zملسلمو� يعيشها   Zكا �ل§  "�لترقب 
بعد �%جر� vz �ملدينة، "هي ¡ �حلقيقة 
ما كانت zال حالة حر² معلنة من قبل 
ֲדا   v�
 �ل§  �لتصر«ا~  "فق  قريش، 
هجرִדم  بعد  �ملسلمني  جتا°  cعما·ها 
�لتصر«ا~  هذ°  كل  "بعد  للمدينة؛ 
�لعد�ئية "بعد مكابد� ثالثة عشر سنة 
�لكفا�  قبل  من  �لوحشي  �لعذ�²  من 
ال  �ملسلمني  حق  من   Zكا مكة،   ¡

�لسر�يا  هذ°  z�سا�  "�جبهم،  من  بل 
�الستطالعية حلفظ 
من �ملدينة من شر 
تفّقد   vz باإلضافة  �لتجا�ية،  �لقو�فل 
باملدينة.  �ملحيطة  "�ألماكن  �لطرقا~ 
"لو حدثت هنا� بعض �ألخطا�، ¡ 
فليس  �ملسلمني،   قبل  من  �لقتا�  بد� 
zلقا�  من  هذ°-  -"�أل"ضا�  
غر² 
 Zعالz نه عندz �z للو^ على �ملسلمني؛�
 Zفإ "�حد،  طر¼  قبل  من  �حلر² 
�آلخر  �لطر¼  يعطي   Zإلعال� هذ� 
حق �%جو^ "ليس فقط �لدفا�، "فق 
قو�عد �حلر² ¡ عصرنا �لر�هن، فعال^ 
تصرفهم   ¡ �ملسلمني  �لغر²  يدين 
هذ�؟ "باألخذ بعني �العتبا� كل هذ° 

 ¡ قتا�  حد"�  "عد^  �لظر"¼، 
�الستكشافية،  �لطلعا~  هذ°  
غلب 

يصّح بعد هذ� ، "صف هذ° �لطلعا~، 

Óا 
عما� سطو "قطع طر�، ֲדد¼ 

�حلر² "نشر �إلسال^ ؟!    

 :
�ملصـا�
١. حيا� Hمد � لسيدنا بشJ �لدين Hمو� 


(د �.

٢. �لس�J �لنبوية البن هشا^ �جلز� �لثا< 

J٣. �لبد�ية "�لنهاية البن كث

٤. �لتا�يخ �إلسالمي ملحمو� شاكر 

٥. �لد�� ¡ �ختصا� �ملغا�c "�لسJ البن 

عبد �لَبر

وأن أحـد األهـداف مـن هـذه البعثـات، إظهـار 
احلراسـة حلدود املدينـة لكي ال جتـرؤ القوافل على 
القيـام بأي اعتـداء عليها، إال أنه ليـس من املعقول 
اتهـام املسـلمني بالتخطيـط لالعتـداء واحلـرب. 

نـرى أن الدافـع األساسـي �ـذه السـرايا والطلعـات االستكشـافية، هـو 
حالـة اخلـوف وال²قب ال± كان يعيشـها املسـلمون بعـد ا�جـرة إ� املدينة، 
وهـي ! احلقيقـة مـا كانـت إال حالـة حـرب معلنـة من قبـل قريـش، وفق 
التصر«ـات الـ± أد� بهـا زعماؤها جتاه املسـلمني بعـد هجرتهـم للمدينة؛ 
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