



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

�إلنسانية  منه  تعا&  شقا�  كل    Z
 شك  ال 
"�جلو�  فالفقر  �لطبيعية.  �لكو���  "ليد  ليس 
ظاملة،  بشرية  سلوكيا�  نتا�  جلُّها  "�لتشر� 

ساسها عالقا� ما�ية فاسد� خالية من مفهو[ حتسني مستو� 
حيا� �لنا� بغض �لنظر عن �نتما��ִדم �لدينية "�لعرقية. "يزخر 
على  �الستحو��  فيها  �حلافز   Zكا "صر�عا�  مبآ�  �لتا�يخ 
�لثر"� "�لسلطة. "على هذ� �ألسا� تسابقت كثN من �ألمم 
"�لشعو§ المتال� 
ك� نصيب من �ألسلحة "�لعتا� سعيا منها 
}z تبو� مقعد �لزعامة للسيطر� على مصN �آلخرين "�لتحكم 
مشر"�  �ل» هي حق  �ألساسية  "عد"�نا ¬ حاجياִדم  ظلما 

كفله �خلالق للبشرية �عا� على حد سو��.
 Nلالهتما[ باالقتصا� "نظرياته حّيٌز كب Zعاملنا �ملعاصر كا ¬"
من �هتماما� �إلنساZ �حلديث �لذ� 
خذ� �ملا�� لُبا§ عقله. 
�لذ�  �لصر��  
قصى مد���   z{ به �ستهوته "�فعت  "هكذ� 

جنم عنه تقسيم �لعا± }z كتل متناحر�.
�للتني   "�لر
³الية  �لشيوعية  للنظريتني  �لعا±  فبالرغم من جتربة 

ثبتتا فشلهما "عجز¶ا ¬ حتقيق �حللم بالسعا�� "�لرخا� "�لسال[ 
 jمتكني قيم �لتكافل "�لتعاضد. "لد� سقو¸ �لشيوعية خال"
�لعقد �ملنصر[ بد� "�ضحا 
Z بو��� سقو¸ �لنظا[ �لر
³اv قد 
لنظريته.  �لنصر "�لغلبة  بالرغم ما تعرضه من مز�عم  �قتربت، 

مر Jتو[ "خامتة  �لعاملية  �القتصا�ية  �لنُّظم  مثل هذ«  فسقو¸ 
يعر¼  ُمطلع  فكل  �إل%ي.   jلعد� قو�نني  ½الف  أل¾ا  طبيعية 
 j"مد� �لسلبيا� �الجتماعية "�لثقافية �%د�مة �ل» تشهدها �لد
�لر
³الية �لعظمى. "هذ� 
مر مثN للجدj للذين ترسم %م ¿يلتهم 
�لو�قع  بينما  �لر
³اv حديقة ֲדجا�،  �لغر§  �لسا�جة 
Z �نيا 
�لنبيلة كالتر�بط  �لقيم �الجتماعية  Âتلف متاما. فعلى مستو� 
�ألسر� "مفهو[ �لز"�� "�لتربية "�حليا� "�لعفا¼  - فحد� 
"ال حر� - حيث يطغى عليها �لفشل "�النتكا�. "قمة حلقة 

�الÃطا¸ يتر��� ¬ �كتفا� �لرجاj بالرجاj "�لنسا� بالنسا�.. 
 Zمن �لبلد� Nقو�نني كث Z{ هذ� �حلد بل z{ تتوقف �لنكسة ±"
 �
�عترفت Æق Å"�جهم، "
صبح �لرجل يتز"� بالرجاj "�ملر

!!Zحتت ظل �لقانو �
باملر
موجة  �نتشا�   ¬ 
سهم  �لفاسد�  �لر
³الية  �ملا�ية   Zطغيا  Z{
�إلحلا� "فقد�Z �لشعو� �لديÉ كوجو� �هللا "�حليا� بعد �ملو�. 
فبالرغم من مز�عم �لتقد[ �ملنسو§ للبال� �لر
³الية "}جنا�Åִדا 
 Zلو� يعانو�Å لعا± �لنامي ال� Zمن سكا �Nنسبة كب Zلعظيمة فإ�
�لصاحلة  �مليا«  من  منها Jر"مة  
ك�  "نسبة  �جلو�  من  يوميا 
"�جلو�  �لتغذية  سو�  من   Zميوتو �ملؤلفة  فاآلال¼  للشر§. 
سنويا. كل هذ� Ëد� ¬ �لوقت �لذ� تقو[ به �لقو� �لصناعية 
�لر
³الية �لك�� بإتال¼ �لقناطN �ملقنطر� من منتجاִדا �لغذ�ئية 
 vبالتا" "�كو�«  �إلنتا�  تضخم  من  خوفا  منها  "�لتخلص 
على  عا�  "صمة  شك   �
  Z"بد" }¾ا  �ألسعا�!!   ÏفاÐ�

حضا�� �لر
³الية �ل» ال حسَّ 
خالقي فيها.
ب�Ñهة  �حلنيف  �لدين  تعاليم   ¬ �جلا��  �لنظر�   Z
 شك  "ال 
على   Zإلنسا� ملشاكل  �لناجع  �حلل  لنا  تكشف  "موضوعية 
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�ملا��  للرقي   Zلضما� "فيها  �حلاال�  �يع   ¬" �لعصو�  مر 
"�لر"حي. "ليس هذ� �ألمر ��عاً� "�هيا كما 
"¶ت �لنظريا� 
�لنظا[   Zكو 
كيد�  حقيقة  بل   ،Ï�أل� شعو§  �القتصا�ية 
�لوحي  بقلم  ُخطَّ  بل   Zإلنسا� فكر  "ليد  ليس  �القتصا�� 

�لربا&.
فعندما ُيهمِّش �إلنساZ �جلانب �ألخالقي "�لعقائد� يصN عبد� 
 :zتعا jل �لشقا� "�لفسا� ¬ حياته حيث قاË" لنـز"�ته �ملا�ية
﴿َ"َمْن َ
ْعَرÏَ َعْن ِ�ْكِر� َفِإZَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َ"َنْحُشُرُ« َيْوَ[ 
�ْلِقَياَمِة َ
ْعَمى﴾ (طه ١٢٥). فحيثما "جهنا "جوهنا ¬ �لعا± 
�ليو[ "جدنا« فاقد� للسال[ "�لسكينة. فالشعو§ �لر
³الية �ل» 
تدعي �لزعامة "تصنع من ثقافتها منو�جا Ýب 
Ë Zتذ� به، 
تنخرها �جلر�ئم "�لعنصرية "�النتحا��� "�الÃر�فا� �ألخالقية 
"غNها �لكثN من حاال� فقد�Z �لسال[ �الجتماعي 
" Æسب 

�لتعليم �لقرß& �لفصيح ﴿َمِعيَشًة َضنكا﴾.
لقد خلق �هللا �إلنساZ "منحه من �خل��N مبا فيه �لكفاية ملأكله 

"j شريعة  
�ساها ﴿ِ}Zَّ َلَك َ
الَّ  jمشربه "ملبسه. من خال"
َتُجوَ� ِفيَها َ"َال َتْعَر� * َ"
َنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َ"َال َتْضَحى﴾ (طه 

 Z{ ��{ ١٩ "١٢٠).. فال �حتكا� "ال �ستغالj "ال �ستعبا� 
ضر"��� "مستلزما� �حليا� حق للجميع. "¬ هذ� �لتصريح 
 Zضما على  �لقائمة  �ملدنية  �حلضا��   z{ جلية  }شا��   &ßلقر�

ثال� عناصر 
ساسية لإلنساZ من مأكل "ملبس "مسكن.
}Z معانا� �لبشرية �ليو[ تكمن ¬ غيا§ هذ« �ملقوما� نتيجة 
عالقا� ظاملة "نُظم �قتصا�ية غN عا�لة، "لكشف مد� هذ� 

ä Zانني باملائة من �ملو��� �لطبيعية  z{ ��بنا �إلشا �دÝ خللل�
 Zسكا من  باملائة  عشرين  "هيمنة  سيطر�  حتت  تقع  للعا± 
�لعا±!! "تستمر هذ« �حلقائق "تفرÏ نفسها كحقيقة ¬ عا± 
�خلضو�  
ج�ته على " �لر
³الية  �لقو�  عليه  ما�� سيطر� 

كي يز��� فيها �ملتقد[ تقدما "�ملتأخر تقهقر� "½لفا.
�لساحة  تعيشها  �ل»  �القتصا�ية  �أل"ضا�   Z{  å�لقا� عزيز� 
�ليو[ تنذ� æطر كبN. "فتيل حر§ عاملية ثالثة ينتظر  �لعاملية 
من يشعل شر��ִדا �أل"z. "بالتاv فإZ مستقبل �إلنسانية مهد� 
 Z{" �لشامل،  �لدما�  �خائر  لديها  �لعظمى  �لقو�   Zأل �ليو[ 
"�ألضر��  �لبشرية  �خلسائر  من  فسيحد�  منها  �سُتعمل جز� 

لألجياj �ملستقبلية ما ال ميكن حصر« "ال تصو�«.

عز«  }مامها  بتوجيه من  تتأخر �جلماعة �إلسالمية �أل-دية   ±"
�هللا عن توعية "نصح �لر
� �لعا[ "كل من ¬ 
يديهم Åما[ �½ا� 
�ملضما�  هذ�   ¬ به حضرته  قا[  ما  "ßخر  �لسياسية.  �لقر���� 
�إلسال[  Jاسن  فيها   Ïعر  ،Zلفاتيكا� بابا   z{ �سالة  توجيه 
"مقوماته �إلنسانية �ل» فيها �حللوj إلحالj �ألمن "�لسال[ ¬ 
عزيز�  �ملستقبلية.   jباألجيا �ملحدقة  �ألخطا�  "بيَّـن  �لعا±، 
 Nتن Z
�لقا�å جتد ��خل هذ� �لعد� نص �لرسالة �ل» ندعو �هللا 
بصائر كل من يقر
ها  كي Ëفظ عز "جل �أل�Ï "من عليها. 
هد�نا �هللا "}ياكم ملا Ëبه "يرضا« "ßخر �عونا 
Z �حلمد هللا 
�§ �لعاملني "�لصال� "�لسال[ على سيدنا Jمد "ßله "صحبه 


�عني.

وآخر ما قام به حضرته ! هذا املضمار 
الفاتيـكان،  بابـا   bتوجيـه رسـالة إ
عرض فيها @اسـن اإلسالم ومقوماته 
الصالحيـات  فيهـا   nالـ اإلنسـانية 
إلحالل األمن والسالم ! العاp، وبيَّـن 
املسـتقبلية. باألجيال  احملدقة  األخطار 
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 حضر� مر�Å بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

َهَذ�  �ْجَعْل  ِ�ْبَر�ِهيُم َ�$ِّ  َقاَ'   ,ْ�ِ-َ﴿

َنْعُبَد   1ْ2َ َ-َبِنيَّ  َ-�ْجُنْبِني  8َِمًنا  �ْلَبَلَد 

�ْألَْصَناَ:﴾  (�آلية ٣٦)      

شرB �لكلمـا<:
"َجَنَب  َ�َفعه.   :êَجْنب َجَنَبه   :Dجُنْب�-
 Zßا« عنه، "منه ¬ �لقرÃّ :�َلشي� ëيدÅ
�ألصنا[﴾  نعبَد   Z
 "َبِنيَّ   Éْجُنب�"﴿

É "}ّياهم (�ألقر§) 
� َنحِّ
�لَوَثُن،  "هو:  �لصنم  �ُع  �ألصنا:: 
 Zٍحيو� "
 Zٍنسا{ jُِتمثا "
"هو صو�ٌ� 
 Z"� كلُّ ما ُعِبَد من "
ُيتَّخذ للعبا��؛ 

�هللا. "هو ُمَعرٌَّ§ (�ألقر§).
�لكلمة  بل   �
�لر هذ�  
قبل  ال   Éن{
 :jعند� عربية من ما�� (صنم) فُيقا
"َصَنَم  خُبَثت.  �لر�ئحُة:  "َصَنَمت 
�لعبُد: قِوَ�. "صَنم �لرجُل: صوَّ�. 
َنمُة: َقصبُة �لريش كلُّها؛ �لد�هيُة"  "�لصَّ

(�ألقر§) 

:Eلتفسـ�
 لقد سبق 
Z بّين �هللا تعاz قبل ßيا� 

نبيا�« �أل"لني ± ميلكو� 
ية 
سبا§  Z

"لكنهم   ،ïللنجا ظاهر�  ""سائل 
كذلك  مرئية،   Nغ بأسبا§  جنحو� 
سيفوJ Åمد � بأسبا§ غN مرئية، 
�لكلمة  متثيل   ¬ بعضها  ُ�كر�  قد 

;Ô]Ëe›¯\;Ñ]�∆ià\;ÏŒËŒt;Ô]Ëe›¯\;Ñ]�∆ià\;ÏŒËŒt

‹˜â’\;€‚Ë÷¡‹˜â’\;€‚Ë÷¡
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�هللا  فبّين  �آلية  هذ«   ¬ 
ما  �لطيبة. 

Z �ألسا� لنجاJ ïمد � قد  zتعا
�لسنني، "باألخص  ُ"ضع منذ ßال¼ 
علينا   êحّق  Zكا"  .� }بر�هيم  بيد 
ظلما�  من  مكة  
هل  ننجي   Z

عندنا،  من  بكتا§  "Ðّصهم  �لشر� 
ألننا سبق 
Z قطعنا "عدë مع }بر�هيم 

لصاحلهم "Ãن ال Ðلف �مليعا�.
يبد" من �عا� سيدنا }بر�هيم هذ� 
نه 
كاZ يعلم بناً� على �لوحي 
نه سيسو� 
�أليا[،  من  يو[   ¬ مكة   ¬ �لشر� 
"لذلك �عا �به قائال: ""�جُنْبÉ "َبِنيَّ 
 ± عندما  "�لك  �ألصنا["،  نعبد   Z

 ±  �{ مكة.  
ثر ¬   �
 للشر�  يكن 
يكن يسكن مَكة عندئذ }ال }³اعيل 


" بعض من �ملؤمنني به �.
�لتوحيد   Z
 �لدعا�  ֲדذ�  "نكتشف 
على   ðفتأ  .êئم��  Zيتنا"با "�لشر� 
 ñ �لتوحيد،  فيها  يز�هر  
يا[  �لدنيا 
�لشر�  "با�  فيها  ينتشر  
يا[  تليها 
د�  �ملوحِّ �ألمم  "تصبح  "يسو�، 
�لطو�ئف   Nتص" مشركة،  فتر�  بعد 
ميلك  "ال   .êيض
 د�  موحِّ �ملشركة 
 Zلذين يصلو�  Zبأ  jيقو  Z
  Zإلنسا�
}z �لذ�"� ¬ �لتوحيد قد 
صبحو� ¬ 

مأمن من �لشر� }z �ألبد. 
"هذ� يشّكل �حضê ملا يزعمه علما� 
"مقا�نة �أل�ياZ" من 
Z عقيد� �لتوحيد 

 Zßلقر� Z{ .نشأ� من عقيد� �لشر�
 Zظاهرتا "�لشر�  �لتوحيد   Z
 يعلن 

"ًال  يسو�  �لتوحيد   Z
"  ،Zمتنا"بتا
ليحل  �لشر�   ðيأ  ñ �لد"�[،  على 
�لتوحيد  عقيد�   Z
  Éيع "هذ�  Jله. 
�لشر�   Z
" }%امية،  ³ا"ية  عقيد� 
من  "�الÃطا¸  �لتر��  }ال   Éيع ال 
مقا�نة  علما�  "لكن  �لتوحيد.  مقا[ 

نُه ¬ �لبد�ية تولد�  Zيزعمو Zأل�يا�
فكر� "جو� �آل%ة ¬ �إلنساZ نتيجة 
�لطبيعية،  �لظو�هر  من  "حNته  خوفه 
عن  لُتسفر  �لفكر�  هذ«  فتطو�� 

�العتقا� بوجو� }له "�حد.
يبد"  �لنظريتني  بني  �الختال¼  هذ� 
عا�يê للوهلة �أل"z، "لكنه بناً� على 
�لدين  
هل   ïيصّر نفسه  �الختال¼ 
بأZ �هللا هو �لذ� خلق �إلنساZ، بينما 

 Zإلنسا� Zبأ Zيّدعي هؤال� �لعلمانيو
 Z
  �
 }%ُه.  خلق  �لذ�  هو  نفسه 
�العتقا� بوجو� �إلله هو "ليد 
فكا� 

�إلنساZ "تو¶اته ليس }ّال.
قائًال: هل  هنا   Zإلنسا�  jيتسا� "قد 
كاZ بإمكاZ }بر�هيم 
Z يقع ¬ �لشر� 
 Éّب" Éبه قائًال: ﴿"�جُنب�يدعو  òح


Z نعبد �ألصنا[﴾؟ 
"�جلو�§: 
Z قو� �إلنساZ "قد��ته 
"ِبنيته  æَلقه  يتعلق  ما  منها  نوعاZ؛ 
مثل �لر
� "غN«، فال ميكن 
Z يدعو 
¬ شأ¾ا "يقوj مثًال: يا �§ ال َتَدْ� 

سني، }� ال تبديل � z{ jسي يتحو
�
 êنوع هنا�  "لكن  �خللق.  هذ�  ملثل 
 "
ßخر من قد��� �إلنساZ �ملكتسبة 
 Z

Z �إلنساZ ميكن   ôملوهوبة، مبع�
 "
يطو� قو�« هذ« باجلهد "�لتمرين، 

وانطالقـاً مـن املبدأ نفسـه يقـوم األنبيـاء عليهم 
السـالم باالسـتغفار والتوبـة، فينخـدع الذيـن ال 
يعرفـون هذا املبدأ ويظنـون خطـًأ أن األنبياء أيضًا 
يقعـون ! الفواحش واملعاصي فيقومون باالسـتغفار 
والتوبـة. واحلق أن اسـتغفارهم وابتها}م إمنا يعy أن 
ميّكنهـم اهللا تعاb مـن احلفاظ على مقـام الطهارة 
...bوالعصمـة الـذي يتبّوأونـه كِهبـة مـن اهللا تعا
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ليميز«  "هبًة،  فضًال  }ياها  �هللا  يعطيه 
عن غN« من �لبشر. "مبا 
Z مثل هذ« 
 j�"لز�" لالÃطا¸  معّرضة  �ملو�هب 
يستمر   Z
  Zإلنسا� على   Zلذلك كا
يساعد«  كي  �هللا   z{  jالبتها�  ¬
له  �هللا  "عد  �غم  عليها،   õحلفا�  ¬
 êعتر�ف� ميّثل  هذ�  �بتهاله   Zفإ بذلك، 
منه بأZ هذ« �لِنَعم 
" �ملو�هب ليست 
ِملكê له، بل هي }نعا[ "هبة من �هللا 
�لكرمي. "بناً� على هذ� �ملبد
 نفسه ال 
ي�ï �ألنبيا� ¬ �لدعا� "�البتهاj لكي 
ميّن �هللا عليهم بالنعم �ملنوطة بالنبو�، 
 � }بر�هيم  من  �لدعا�  هذ�  "مثاُله 
 &�Å  ِّ§� ﴿قل   :�  öلن� �عا�   "

نفسه   
�ملبد من   êنطالق�"  .﴾êعلم
يقو[ �ألنبيا� عليهم �لسال[ باالستغفا� 
 Zيعرفو ال  �لذين  فينخد�  "�لتوبة، 
�ألنبيا�   Z
 خطًأ   Zيظنو"  
�ملبد هذ� 
"�ملعاصي  �لفو�حش   ¬  Zيقعو  êيض

"�حلق  "�لتوبة.  باالستغفا�   Zفيقومو
 Z
 Éمنا يع{ 
Z �ستغفا�هم "�بتها%م 
على   õحلفا� من   zتعا �هللا  ميّكنهم 
مقا[ �لطها�� "�لعصمة �لذ� يتبّو
"نه 
 õحلفا�  Zأل  ،zتعا �هللا  من  كِهبة 
يتم  
يضê ال  �لسامي  �ملقا[  على هذ� 
�. "من  �هللا  بفضٍل خا÷ من  }ال 
بعد  مر�   Zßلقر� �ّكرنا  �لك  
جل 
فليتوكِل  �هللا  ﴿"على  بقوله  
خر� 


نه   �
  .(١٣ (}بر�هيم   ﴾Zملتوكلو�
Ýب على �إلنساZ �غم �قيه "تفوقه 
 zيستعني باهللا تعا Z
على �آلخرين، 
}ال  �لرقي  هذ�   ÅرË  ±  �{  ،êئم��
�لك  فعل   ��{" "�-ته.  �هللا  بفضل 

َضَمَن هد�يته "هد�ية �آلخرين. 

 Jِِمَن �لنَّا �Eًِ�نَُّهنَّ 2َْضَلْلَن َكِث ِّ$�َ﴿

َعَصاِني  َ-َمْن  ِمنِّي  َفِإنَُّه  َتِبَعِني  َفَمْن 

َفِإنََّك َغُفوٌ� َ�ِحيٌم﴾  (�آلية ٣٧)  

 :Eلتفسـ�
 .zعه من مشهد حلب �هللا تعا"�
ما 

"ال�«:  عن   jيقو }بر�هيم  فسيدنا 
��مو�  ما  
"ال��  سأعت�هم   ِّ§� يا 

ُمجتنبني عن �لشر� "}ال فال.
حب   Z
 �آلية  هذ«  من  "نستنبط 
 Zإلنسا� يوقع  بطريق خاطئ  �أل"ال� 
 �{ "�آلثا[.  �ملعاصي  من   Nكث  ¬
يعّلمنا }بر�هيم � هنا 
نه Ýب على 
 Zيكو ال   êحّب 
"ال�«  Ëب   Z
 �ملر� 
�حلب   Zأل سلوكهم،  لفسا�   êسبب
"}منا   êحب ليس  �أل"ال�  يفسد  �لذ� 
هو عد�"�. فيجب 
Z يكوZ �هتمامنا 
مبصاحلهم �ألخالقية "�لر"حانية 
كثر 
 ��{" �لدنيوية.  بر�حتهم  �هتمامنا  من 
 Nتذك �غم  �أل"ال�  حالة  تصلح   ±

 ðتأ  Z
 Ýب  %م،  "نصحهم  �آلبا� 
مرحلة يضطر"Z فيها لقطع �لصلة عن 
�أل"ال�، أل¾م }�� شعر"� بأß Zبا�هم 
يغضوZ �لطر¼ عن تقص�Nִדم �Ãرفو� 
بعيدë عن �ملنهج �لسليم، "لكنهم }�� 
 Z"� با�هم لن يدعوهمß Z

��كو� 
 Z
تأنيب على تقص�Nִדم فال بّد من 
يصلحو� سNִדم. فمن "�جبنا 
Z نؤِثَر 
فهذ�  �أل"ال�،  حب  على  �هللا  حّب 
بل  فحسب،  �هللا   Zضو�� ُيكسبنا  ال 

.êيض
سيحمي 
جيالنا من �%ال� 
ñ قاj }بر�هيم  ﴿"من عصاِنى فإنك 
من  
علن  
نه  �لك  �حيم﴾..  غفو� 
من  �لشر�  يرتكب  من   Z
 قبل: 

عت�«  "لن   Éم ليس  فإنه  
"ال�� 
 Zيكونو �هللا  
نبيا�  "لكن  "لد�. 

Z يؤِثر �إلنساZ حبَّ " .êيض
�-ا� 
 Z
�هللا على حب �أل"ال� شي�، "لكن 
�لر-ة أل"ال�«   êبه طالب� z{ يتوسل
فهذ� شي� ßخر متامê. "لذلك يبتهل 

�جو�  ، سيدنا }بر�هيم �: يا �§ِّ

ما  ،êي» من �لشر� ��ئم�حتمي � Z

 Éفإن 
"�مر�  منهم  
حد  خالف   ��{

بدë، "�غم  Éعت�« م
بريئ منه "ال 
�لك فإ& 
تضر� }ليك يا 
يها �لغفو� 
�لرحيم 
Z تغفر %م "تصلحهم "حتقق 

%م �لرقي "�ال�Åها�. 
 Z
  � }بر�هيم  هنا  "ّضح  لقد 
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 Z
 Éسخط �آلبا� على �أل"ال� ال يع
بل  Ãوهم،  �لقلو§  قسا�  يصبحو� 
�لطريق �ألمثل هو 
Z يعاقبو� �أل"ال� 
¬ �لظاهر بينما Ýب 
Z يدعو� %م من 
ي�حو� ساعني  با%د�ية، "ال  �لصميم 

إلصالحهم، ال 
Z يتمنو� هالكهم.

ِبَو�ٍ�  ﴿َ�بََّنا ِ�نِّي 2َْسَكْنُت ِمْن ُ,�ِّيَِّتي 
َغْيِر ِ,^ َ�ْ�ٍ[ ِعْنـَد َبْيِتَك �ْلُمَحرَِّ: 
َ� َفاْجَعْل 2َْفِئَدً�  ـالَ َ�بََّنا ِلُيِقيُمو� �لصَّ
ِمـَن �لنَّاJِ َتْهِو^ ِ�َلْيِهـْم َ-�ْ�ُ�ْقُهْم 
ِمـَن �لثََّمَر�ِ< َلَعلَُّهْم َيْشـُكُر-1َ﴾

(�آلية ٣٨)       

شرB �لكلمـا<:
لآلية  �لكلما�   ïشر (��جع   :�ٍ�-

�قم ١٨ من سو�� �لرعد)
�لقلُب  "�لفؤ�ُ�:  فؤ��.  �ُع  2فئد�: 
هو  "قيل  لتحرُّكه.  "قيل  لتوقُِّد«، 
 jقا"  .»ýغشا "قيل  �لقلِب،  باطُن 
�لفؤ��  ُيطلُق  �ملفسرين:  من  �اعٌة 

على �لعقل (�ألقر§)
ت على  َتهو^: َهَوِ� �لُعقاُ§: �نقضَّ
صيٍد 
" غN«. "َهَوْ� يد� له: �متّد� 
هبَّْت.  �لريُح:  "َهَو�  "��تفعت. 

سَرَعْت.  بر�كبها:  �لناقُة  "َهَو� 
"هو� �لشيُ� َهِوّيê "ُهِوّيê: سقط من 


سفل (�ألقر§) z{ ٍُّعُلو
ِحمُل  "هي  �لثَّمرِ�،  �ُع  �لثمر�<: 
من  "�لثمرُ�  "�لولُد.  �لنَّسُل  �لشجِر؛ 
�للِّساZِ: طرُفُه "َعَذَبُته. "äر� �لقلِب: 
(�ألقر§).  �لعهِد  ُخلوُ÷  �ملوّ�ُ�؛ 
فاملر�� من قوله تعا�"﴿ z�Åْقهم ِمن 
من   �َÅلر� 
عِطهم   �
 �لثمر�ِ�﴾ 
�لثما�، 
": ال تَدْ� 
عما%م �ل» قامو� 

ֲדا æلو÷ �لنّية تضيع. 

:Eلتفسـ�
 zتعا هللا  }بر�هيم  سيدنا  هنا  يؤكد 
تلك   ¬ ��يته  تر�   ¬ نيته  خلو÷ 
�ل�ية.. لكي يستد�َّ ֲדذ� �لطريق فضَل 
�هللا "�-ته. "�لك 
Z �هللا تعاz ينظر 
}z �لنيا� "ال يضيع 
� عمل قا[ به 
}نساæ Zلو÷ �لنية. فيتضر� }بر�هيم 
تركُت  لقد  }%ي،  بقوله:  �هللا   z{
"لعمر�نه.  بيتك  خلدمة  هنا  
"ال�� 

لقد تركتهم عند بيتك �ملحر[ ليعبد"� 
 ¬ تركتهم  "قد   .êئم�� "يذكر"� 
هذ« �ل�ية �غم علمي بأنه ال يتيسر 
فيها 
� شي� من �ملÿتع �ملا�ية. فيا 
 ،vبتها� "تقبَّْل  ��حْم ضر�ع»   ، ِّ§�
من  
تركهم  �لذ�  �%د¼   v حقِّْق"
متيل  �لنا�  قلو§  فاجعْل  هنا.  
جله 
}ليهم شوقJ" êبة "تستمع لنصحهم 
"تنصا�، "
Z ينجح 
"ال�� ¬ }قامة 
عبا�تك ¬ هذ« �ل�ية. "
�جو�، يا 
�لناحية  من  �عايتهم   zتتو  Z
  ، ِّ§�
برية   ¬ 
تركهم  فإ&   ،êيض
 �ملا�ية 

عر¼ 
نه ال Å�� فيها "ال خضر�، 
متدهم   Z
 }ليك  
توسل  �لك  "مع 
بل  فحسب،  �لعا��   �Åبالر ليس 
 Z
بأجو� 
نو�� �لثما�، كي يد�كو� 
من يضحي ¬ سبيلك فإنك ال تضيعه 

.êيض

بدë بل تكفل حاجاته �ملا�ية 
�لو�سع  �لعميق   Nلتأث�  z{ �نظر"� 

لقـد وّضـح هنا إبراهيـم � أن سـخط اآلباء على 
األوالد ال يعـy أن يصبحـوا قسـاة القلوب �وهم، 
بل الطريـق األمثل هو أن يعاقبـوا األوالد ! الظاهر 
بينما �ـب أن يدعوا }م من الصميـم با}داية، وال 
ي�حـوا سـاعني إلصالحهـم، ال أن يتمنـوا هالكهم.
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لدعا� سيدنا }بر�هيم، كيف 
Z �لعا± 
�إلسالمي �ليو[ كلَّه يقف فد�� السم 
�لقلو§   Z
 "كيف  �ملكرمة،  مكة 
فيها   jنز �لذ�  �لكتا§   z{ ִדفو 
 ïتا
 لقد  بل  "}كر�[.   jجال{ِ بكل 
"�ملسيح  �ملهد�  �إلما[  ببعث  �هللا 
�ملوعو� � �آلZ مزيدë من �لوسائل 
"�لفر÷ لنشر هذ« �لتعاليم �ملبا�كة. 
 Nتأث من  �لر"حي  �جلانب  هو  هذ� 
منه  �ملا��  �جلانب  
ما  �لدعا�.  هذ� 

يضê. ِ}� جتد ¬ هذ«  ëفعجيب جد
�ملا�   z{ تفتقر  كانت  �ل»  �ل�ية 
"�لثمر��.  �لفاكهة  
نو�َ�  "�لز�� 
 ±  êمان�"  êعنب مكة   ¬ 
كلُت  لقد 

�� مثلهما ال ¬ �%ند "ال ¬ �لشا[ 
فرنسا. تصل  }يطاليا "ال ¬  "ال ¬ 
}z مكة �لفو�كُه من كل 
Ãا� �لعا±، 
}بر�هيم  �عا�  �ستجابة  على  لتؤكد 

 .�
ِمن  
فئدً�  ﴿فاجعْل   zتعا قوله  
ما 
قاj بعض  }ليهم﴾ فقد  �لنا� ִדو� 
للتَّبعيض  هنا  (ِمن)   Zبأ �ملفسرين 
�لنا�  قلو§  من   êبعض �جعل   ôمبع
ִדو� }ليهم. "لكن هذ� �ملعô بديهي 
�لبطالZ، ألZ من يدعو �به ال يطلب 
(ِمن)   Z
 شّك  فال  قليًال.   êشيئ منه 
 Z
هنا �Åئد� جا�� للتأكيد. "�علم 
 "j�"§ كلمة (�لنا�)  جا�� ُمعّرفة

"لو  "�خلصوصية،   jللكما هي  �ل» 

فئد�   "�
 "ِمن"   Z"بد �جلملة  قر
نا 
�لنا�" فاملر��: قلو§ خو�÷ �لنا� 
"كامليهم، "}�� ُ
ضيفت }ليها (ِمن) 
 ، يا �§ِّ  Z
  :ôملع�  Zيكو �لتأكيدية 
�جعْل هؤال� �لذين يتوقوz{ Z مكة 

طهرهم "  êخالص{ �لنا�  
كثر  من 

 .êقلوب
تعا�"﴿ :z�Åْقهم  لقوله   Zيكو "قد 
 ôمع ﴾Z"من �لثمر�ِ� لعّلهم يشكر
سبق  �لذ�   ôملع� جانب   z{ ßخر- 
عبا���  تضيع  ال   Z
 "هو  �كر«- 

"ال�� "ال تضحياִדم لتقصN منهم، 
طيبة  نتائج   ِّ§� يا  عليها  �تِّْب  بل 

بر-تك "فضلك.
Âص  هذ�  }بر�هيم  �عا�   Z
  ��

ببعثة �لنö � "}ال فإZ قوله ﴿فاجعْل 
 ± }ليهم﴾  ִדو�  �لنا�  من  
فئد� 
 Zكا �{ .� jيتحقَّق قبل بعثة �لرسو
�لعر§ "حدهم �لذين ËجوZ �لبيت 
�حلر�[ ¬ مكة قبل �لك، "لكن بعد 
ساعني   Zيأتو �لنا�   
بد  � بعثته 
فال  �لدنيا.  
Ãا�  كل  من  مكة   z{
شّك 
Z سيدنا }بر�هيم � قد �عا 
بذلك �ّبه 
Z يبعث ¬ مكة �سوًال 

�ع،  للعا±  موجهة  �سالة  Ëمل 

�جا�  كل  من  �لنا�  Ýتمع   òح
ند��  ملبِّني  مكة   ¬ للحج  �ملعمو�� 

 ëمركز مكة  "تصبح  �ملبعو�،  هذ� 
�لشر�  من  تطهNها  "يتم  للتوحيد، 

"�ملشركني.

Z �لرýيا �ل» �
� فيها }بر�هيم  ��
"

نه يذبح �بنه }³اعيل، كاZ تأ"يلها 
 ،��Å �� Nيتر� �بنه ¬ "�ٍ� غ Z

 Zتركه }يا« ¬ مثل هذ� �ملكا Z{ �{

كاZ مبثابة �بح له بال شك.
± يستطع سيدنا }بر�هيم فهم �لرýيا 
بالتقليد   ëتأثر �لصحيح  مبفهومها 
�لشائع ¬ �لك �لزمن، }� كاZ �لنا� 
فظّن  بشرية،  قر�بني  حينئٍذ   Zيقّدمو
 êÆ� هللا يريد منه �بح �بنه� Z
}بر�هيم 
بتأ"يل   zتعا �هللا   »�Â  ±" ما�ياًّ. 
يد  على  يلغي  لكي  �لصحيح  �لرýيا 
}بر�هيم تقليد �لذبائح �إلنسانية هذ�. 
فلما �ستعد فعًال لذبح �بنه كي Ëقق 
يا   Zْ
 }ليه  �هللا  
"حى   ،êحرفي �لرýيا 
قَت �لرýيا "خرجَت  }بر�هيم قد صدَّ
 Z، فيجب من �آل�من �الختبا êناجح

Z ال ُيقتل 
�ُّ }نساZ قربانê هللا على 
ُيقتل  �لذ�  }ال  �للهم  �لنحو،  هذ� 

علن " �لقصا÷.   ¬  "
 �حلر§   ¬
�إلنسا&   Zلقربا� يأخذ   Z
 
نه Ýب 
تقّدمو�  فال   .êمعنوي  êطابع  Zآل� من 
و�  ضحُّ بل  "�ما�كم،  حلومكم  هللا 
"مالكم  "علمكم  بوقتكم  سبيله   ¬
لتنالو� به قربه سبحانه "تعاz. فا�َبْح 
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�ألكبا�  من   êكبش }بر�هيم  يا   Zآل�
لتضحية  للبال�، "جهِّْز نفسك   êفع�

شد " 
شق  "هو  ßخر  بطريق  �بنك 

من هذ� �لطريق.
      

َتْعَلُم َمـا ُنْخِفي َ-َما  ﴿َ�بََّنا ِ�نَّـكَ 
 eٍُنْعِلُن َ-َما َيْخَفى َعَلى �هللا ِمْن َشـْي
 ﴾eِـَما ِفـي �ْألَْ�iِ َ-َال ِفـي �لسَّ

 (�آلية ٣٩)      

 :Eلتفسـ�
لقد بّين �هللا تعاz هنا 
Z }بر�هيم تر� 
�بنه ¬ تلك �ل�ية معت�ë }يا« عمًال 
"هكذ�   .ëجد صاحلة  "بنية   êصاحل
فإZ هذ« �آلية متثل �ë�ّ ضمينê على 
 .� }بر�هيم  �لتو���  به  �ִדمت  ما 

خر�  }بر�هيم   Z
 فيها   ��" فقد 
من  هاجر  "Å"جته  }³اعيل  �بنه 
�لبيت "تركهما ¬ تلك �ل�ية �لنائية 
}�ضاً� لز"جته سا�� (�لتكوين ٣١: 
 öهذ� �لن Z
٨-١٢). "معô �لك 
}�ضاً�  �ألبريا�  بعض  َظَلَم  �لعظيم 
ئ �لتو���  لز"جته! "لكن �لقرÂ Zßطِّ
¬ �لك م�ئê ساحة }بر�هيم من هذ� 
�الִדا[ بلسانه �، }� يسجل �عا�« 
}نك   ، يا �§ِّ فيه:   jيقو �لذ�  هذ� 
 Éب�" Å"ج»  
تر�  
نا " ني»  تعلم 

¬ هذ« �ل�ية. }نÉ ال 
تركهما هنا 
لغرÏ �نيو�، "}منا 
�يد به كسب 

�ضو�نك فقط. 
على  Âفى  ﴿"ما   zتعا �هللا   jقا  ñ
 jقو على   ë�ّ� شي�﴾  من  �هللا 
}بر�هيم: ﴿}نك تعلم ما ُنخفي "ما 
ُنعلن﴾، "كأZ �هللا تعاz يقوj: نعم 
بنيتك  علم  على  }ننا  }بر�هيم،  يا 
تفعل  ال  
نك  "نعر¼  �خلالصة، 
�بتغاً�  "}منا  لز"جتك،  }�ضاً�  �لك 

ملرضاتنا فقط.
   

َعَلى  ِلي  َ-َهَب  �لَِّذ^  ﴿�ْلَحْمُد هللا 

َ�بِّي   َّ1�ِ  kَِ�ْسَحا-َ ِ�ْسَماِعيَل  �ْلِكَبِر 

َعاeِ﴾  (�آلية ٤٠)     َلَسِميُع �لدُّ

شرB �لكلما<:
َ-َهَب: "هب له ماًال: 
عطا« }يا« بال 

ِعَوÏ (�ألقر§).

 :Eلتفسـ�
يتحد� �لقرZß ¬ هذ« �آليا� عن 
}بر�هيم   Zكا �ل»  �لفتر�  
حد�� 
�ملشرفة،  �لكعبة  قو�عد  فيها  يرفع 
ألZ �لقرZß سّجل 
�عية }بر�هيم هذ« 
(�لبقر�:١٢٥- �لقو�عد  �فع  عندما 

 :jسائل هنا فيقو j١٣٠). "قد يسأ

}بر�هيم   يشكر   Z
 �لد�عي  فما   Z�{
له  
نه "هب  �ملناسبة على  �ّبه ֲדذ« 

}³اعيل "}سحا� عليهم �لسال[.
يشكر   ± }بر�هيم  سيدنا   Z
 �لو�قع 
"}منا  �البنني،  "ال��  على   êفرح �هللا 
 ¬ َنُه  َمكَّ 
نه  على  �ّبه  "شكر   ïفر
لعبا�� �هللا  حياته من "ضع �ألسا� 
�البنني.  هذين  طريق  عن  �لعا±   ¬

Z }بر�هيم كاZ قد نذ�  Éهذ� يع"
}سحا� 
يضê هللا تعاz، ألZ }بر�هيم 

قد �له ¬ �عائه.
توّضح لنا هذ« �آلية قو� }مياZ }بر�هيم 
�لبكر ¬ �ل�ية  �بنه  �. فإنه تر� 
"�لطعا[  �ملا�   jصو" يصعب  �ل» 
 ¬ �بنه  مستقبل  �مِّر  "هكذ�  }ليها، 
بوعد  يقينه  "لكن  �لدنيا،  
هل  نظر 
�جته  
نه  لد�جة  "��سخ  قو�  �هللا 
َ"َهَب له على    �ْ{ِ  zشكر« تعا z{
�ستجابة  "}سحا�  }³اعيل  �لِكَبر 
}بر�هيم   Zكأ" فيهما.  لتضرعاته  
 òح �أل"ال�  �هللا  من  يريد   Zكا ما 
كانو�   ��{ }ال  �لشيخوخة  سن   ¬
�هللا  سبيل   ¬ بأ�"�حهم   Zسيضحو
تعاz، "توطيد �ينه ¬ �لعا±. "�حلق 

نه ال Ëظى مبثل هذ� �إلمياZ "�لفد�� 
عظيم  حظ   "� }ال  "�إلخال÷ 
صلِّ  �للهم  
مثاله. " كإبر�هيـم 

عليهم "��فع ��جـاִדم. 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة


Zْ َيُكوZَ �هللا َ :Zِهللا َ�: َثالٌ� َمْن ُكنَّ ِفيِه َ"َجَد َحالَ"َ� �إلميَا� jُُسو�َ jََقا :jَِضي �هللا َعْنه َقا�ََنٍس َ
 ‡ْ¬
ا ِسَو�ُهَما، َ"َ
Zْ ُيِحبَّ �ْلَمْرَ� ال ُيِحبُُّه ِ}ال هللا. َ"َ
Zْ َيْكَرَ« َ
Zْ َيُعوَ� ِفي �ْلُكْفِر َكَما َيْكَرُ«  َ"َ�ُسوُلُه َ
َحبَّ }ِلَْيِه ِممَّ


Zْ ُيْقَذَ¼ ِفي �لنَّاِ�. (صحيح �لبخا��، كتا§ �إلكر�«)َ


� ُهَرْيَرَ� قاj َقاjَ َ�ُسوjُ �ِهللا �َ: َألZْ َيْحَتِزَ[ َ
َحُدُكْم ُحْزَمًة ِمْن َحَطٍب َفَيْحِمَلَها َعَلى َظْهِرِ« َفَيِبيَعَها  ‡¬
َخْيٌر َلُه ِمْن َ
Zْ َيْسَأjَ َ�ُجًال ُيْعِطيِه َ
ْ" َيْمَنُعُه. (صحيح مسلم، كتا§ �لزكا�)


َِبي ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبيِّ َ� َقاjَ: َهْل َتْدُ�"Zَ َمِن �ْلُمْفِلُس. َقاُلو�: �ْلُمْفِلُس ِفيَنا َيا َ�ُسوjَ �ِهللا َمْن ال ِ�ْ�َهَم  ‡¬
 Ïََكاٍ� َ"َيْأِتي َقْد َشَتَم ِعْرÅَ"َ �ٍمَِّتي َمْن َيْأِتي َيْوَ[ �ْلِقَياَمِة ِبِصَياٍ[ َ"َصال
َلُه "ال َمَتاَ�. َقاZ{ِ :jََّ �ْلُمْفِلَس ِمْن ُ
َهَذ� َ"َقَذَ¼ َهَذ� َ"َ
َكَل َماjَ َهَذ�، َفُيْقَعُد َفَيْقَتصُّ َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه َ"َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه. َفِإZْ َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل 

Zْ َيْقِضَي َما َعَلْيِه ِمَن �ْلَخَطاَيا، ُ
ِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرïَ ِفي �لنَّاِ�. (مسند 
-د بن حنيل، َ

با§  باقى مسند �ملستكثرين)

ُهَما �لنَّاُ� َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة �ِهللا َ"َعْيٌن  ¬‡ �ْبِن َعبَّاٍ� َقاjَ: َسِمْعُت َ�ُسوjَ �ِهللا � َيُقوjُ: َعْيَناZِ َال َتَمسُّ
. (سنن �لترمذ�، كتا§ فضائل �جلها�) َباَتْت َتْحُرُ� ِفي َسِبيِل �هللاَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

"ما 
�سلÉ �� }ال ليكّف عنكم 
يد� �لكّفا�، "يهّيئكم لنـز"j �ألنو��، فما لكم ال تشكر"Z بل تعرضوZ عن 

نكم ُتتَركوZ ُسد�؟ "}Z مع �ليو[ غد�. "ما جئتكم من هو� �لنفس، "ما كنت مشتا� �لظهو�،  Zتعلمو
�ُ%د�؟ 

عيش مكتوًما كأهل �لقبو�، فأخرجÉ �� على كر�ه» من �خلر"�، "
ضا� �³ي ¬ �لعا±  Z
بل كنت 
حّب 
مع هر� من �لشهر� "�لعر"�، "لبثُت عمًر� كالسّر �ملستو�، 
" �لُقْنُفذ �ملذعو�، 
" كرميم ¬ �لتر�§، 
" كفتيل 
 Zفها� "ظلمو�، "كا 
عطا& �� ما ُيحِفظ �لعد�، "منَّ علّي بوحي 
جلى. فاشتعل �لسُّ ñ .§من �حلسا ��خا
بعضهم من �لبعض 
ْطغى، "سَفْت منهم علّي �ألعاصُر "�لصر�صر �لعظمى، فر
يتم مآ%م يا 
"v �لنهى. ñ بعدهم 


�عوكم }z �هللا، فإZ تقبلو� فاهللا حسبكم، "}Z تكفر"� فاهللا حسيبكم، "�لسال[ على من �ّتبع �ُ%د�.
يا فتياZ، �-كم �هللا.. تر"Z �نقالًبا عظيًما ¬ �لعا±، "تشاهد"Z من 
نو�� �ملعا±. "
شقى �لناِ� ¬ هذ� �لزمن 
�ملسلموZ. ُنهب ُ�نياهم، "كثN منهم من �لدين يرتّد"Z. ال ينـزj بالٌ� }ال عليهم، "ال ُتهِلك ��هية }ال قومهم. 
ما حدثْت بدعة }ال "َلجْت بينهم، "ما عَرضْت عليهم �لدنيا عيَنها }ال فقأْ� ֲדا عينهم. نر� شّبا¾م تركو� شعا� 
�ملّلة �إلسالمية، "Jو� ßثا� سنن * �لنبوّية. ËّلقوZ �للُّحى، "يعّظموZ �لسباj، "يطّولوZ �لشو��§، مع تلبُّس �حللل 
�لنصر�نية. فهم ¬ هذ� �لزمن 
شقى َمن 
ظّلْته �لسما�، "ß"ْته �لغ���. يعرضوZ عن فضل �هللا }�� 
تى، "يفّر"Z من 
و� عن ِخو�Z �هللا }�� �نا، "�ّتبعو� طرًقا ُ
خر�. ال ÂافوZ حّر �لنا� "�لّلظى، "ÂافوZ مر���  �حم �هللا }�� "��. َتنحَّ
هذ« �لدنيا، "�لطريق �لذ� ما نّصفه �لشيطاZ "طئو� كّله، فسبقو� �خلّنا� �ألطغى.        (من كتا§ �الستفتا�)

 * هكذ� "�� ¬ �ألصل سهًو�، "ُصّحح ¬ طبعة "�خلز�ئن": "�لسنن". (�لتقو�)

GÑ] fl�“’\;ÍÅÁ^;€“fi¡; flÀ“Ë’;ˆb;ÈdÑ;:÷àÑ^;]ŸÂGÑ] fl�“’\;ÍÅÁ^;€“fi¡; flÀ“Ë’;ˆb;ÈdÑ;:÷àÑ^;]ŸÂ

Ñ\Ê›¯\;ÿÂázfi’;€“Ò flË‚ÁÂ;Ñ\Ê›¯\;ÿÂázfi’;€“Ò flË‚ÁÂ;

ÏŸ]·;ÏË¨Ñ]h;Ï’]àÑ
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تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد«  �هللا  }ال  }له  ال   Z
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
J Zمًد� عبد« 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاZ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�§ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"}يَّاَ�  َنْعُبُد  }يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�¸   * �ْلُمْسَتقيَم   َ̧ َر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو§ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (ßمني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لv 2لقاها سيدنا مر�� مسر-� u2د 2يدs �هللا تعاt بنصرs �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� -�إلما: �ملهد^ �
يو[ ٩ /٢٠١١/١٢

Zبلند ïمسجد بيت �لفتو ¬

�إلسالمية  �جلماعة  معا�ضو   jيز� ال 
�أل-دية – منذ بعثة �ملسيح �ملوعو� 
 jقبو  Zيرفضو  – �ليو[   òح"  �
�عو�« تعصًبا "ِكْبر� "
نانيًة ال بدليل 

ما �ملسيح �ملوعو� � فقد  .Zبرها"
 Zßال¼ �أل�لة من �لقرß قّد[ ¬ �ملقابل
�لشريف  �لنبو�  "�حلديث  �لكرمي 
�لصا�  "�لسلف  �لعلما�   jقو�
 "من 
"تفس�Nִדم "
ثبت %م من خال%ا 
نه 
هو �ملسيح "�ملهد� �لذ� "��� عنه 
}ضافة  "�حلديث.   Zßلقر�  ¬ �لنبو�� 
تلك  تفصيل  �كر  فقد  �لك   z{
لتأييد«،  ظهر�  �ل»  �إل%ية  �آليا� 
كما 
"ضح صدقه من خالj معاملة 
�هللا تعاz معه عند كل مناسبة، "لكن 
 "
 قلوֲדم  تعاz على  �لذين ختم �هللا 
�لذين ال يريد �هللا تعاz هد�يتهم فال 
يفتح   "
 يهديهم   Z
 
حد  يستطيع 
�لفطر�  طاهر"  
ما  قلوֲדم.   jقفا

�لذين كتب �هللا تعاz %م �%د�ية فقد 
� "ُسعد"�  �ملوعو�  باملسيح  ßمنو� 
ببيعته. 
ما �لذين ± يبايعو« خوًفا من 
�ملشايخ �ملزعومني 
" �تباًعا %م فهم ال 
يز�لوJ Zر"مني من هذ� �لفضل "هذ� 
بغز���.  هطوله  �غم  �لر"حا&  �ملطر 
 ïبالصال  Zيتسمو �لذين  "لكن 
"�لسعا�� فإ¾م يقبلوZ �ملسيح �ملوعو� 

يضا كما قبلو« ¬ عهد«،  Zآل� �

II; žk˙;!\;Öë›;‡bII; žk˙;!\;Öë›;‡b
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سيدنا مر�� مسر-� u2د 2يدs �هللا تعاt بنصرs �لعزيز

أل¾م يعرفوZ متاًما 
Z �يع �لنبو��� 
�ملتعلقة عن فسا� �لزماZ قد حتققت، 
�لدنيا  على  �حلر÷  تفاقم  قد  ألنه 

هو�ئها "قّلْت خشية �هللا، "قد بلغ "
�لسيل �لز	 Æيث }Z هؤال� �ملشايخ 
�Ãّطو�  قد  
يًضا  
تباعهم " �ملزعومني 
لقد  �الÃطا¸.  ��جا�  
قصى   z{
 Zعو�يتو ال  
¾م  ��جة   z{ �Ãّطو� 
كتا§  حق   ¬ �إلهانة  ��تكا§  عن 
�هللا "�سوله ليتخذ"ها ��يعة ملما�سة 
 Zلظلم على �أل-ديني، فإ¾م ينسبو�
�لذين ال  هذ« �إلسا�� }z �أل-ديني 
 Zيعرفو ال  بل  شيئا،  عنها   Zيعلمو
شيئا عن تلك �إلسا�� }ال عندما تصل 

�لشرطة }z بيوִדم من 
جل �عتقا%م، 

" يعرفوZ عنها لد� تظاهر� 
صحا§ 
ضد  �لشو���   ¬ �لوسخة   Zأل�ها�
هذ« �إلسا�� �ملفتر�� على �أل-ديني. 
 Zيكتبو 
¾م  �لوضيعة  
ساليبهم  "من 
 Z��جد من  الئق   Nغ  Zمكا على 
�ملد�سة �سم سيدنا "مطاعنا �ملصطفى 
� - �لذ� يستعد كل 
-د� كل 

جل  من  بنفسه  للتضحية   Zß" حني 
بل  "مكانته،  شرفه  على   õحلفا�
يستعد ليضحي بأ"ال�« 
يضا ¬ هذ� 
�لسبيل- ñ يرموZ ֲדذ� �لفعل �لطالَ§ 
طر�هم  يتم   vبالتا" �أل-ديني، 
للظلم   Zيتعرضو  "
 �ملد�سة،  من 

"�الضطها� "�لضر§ "�لتعذيب، بل 
تتم Jا"ال� لرفع قضايا ضد هؤال� 
 öألبريا� ¬ �ملحاكم بتهمة }هانة �لن�
�، "�ملعلو[ 
نه ال تقبل �لكفالة فيمن 
�عتقل ֲדذ« �جلرمية، كما 
Z عقوبتها 

يضا تبلغ ��"ִדا. ُتنسب }z �لطال§ 
%م  ½طر   ± فعلة  �ألبريا�  �أل-ديني 
على باj قط. فعندما يصل �الÃطا¸ 
تتالشي  "عندما  حد"�«،  
قصى   z{
�لقلو§ خشية �هللا تعاz "عندما  من 
 Zّفإ ُترتكب 
شنع �ألفاعيل "
سوئها 
تعمل  "ßهاِتهم  �ملظلومني  تضرعا� 
عمَلها. لقد َنبَّْهُتكم 
كثر من مر� -

 Zكًر� �لظر"¼ �ل» مير ֲדا �أل-ديو��

اال�طاط  يصـل  فعندمـا 
إb أقصى حـدوده، وعندما 
القلوب خشية  تتالشـي من 
اهللا تعـاb وعندمـا ُترتكب 
أشـنع األفاعيـل وأسـوئها 
فـإّن تضرعـات املظلومني 
عمَلهـا. تعمـل  وآهاِتهـم 
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Zَّ علينا 
Z جنعل �قي  -Zباكستا ¬
Jو�  �حلقيقي  �إلسال[   �
 �أل-دية 
 zيبطش �هللا تعا òعو�تنا، "�لك ح�
باسم  �لظلم   Zسو�ميا بالذين  سريًعا 
 z{ �إلسا��   Zا"لوË" "�إلسال[  �هللا 
�هللا "}z �إلسال[ "}z سيدنا "موالنا 
 z{ ننتبه   Z
 "ينبغي   .� Jمد 
 ï�"�أل� zيوفق �هللا تعا Z
�لدعو�� 
 Zلزما� بإما[   Zلإلميا منهم  �لسعيد� 
�ملتصلني   Z{  .�  öلن� "تبليغه سال[ 
 Zنا �ملباشر� على قناتنا يفهمو
¬ بر�
 Zيبايعو  ñ  zتعا �هللا  بفضل  �حلقيقة 
معظم   Z
 صحيًحا  ليس  
يضا. 
�ملسلمني صا�"� جزً�� من هذ� �لظلم 
 �Nكث Z
"�لفسا� "لكن �لصحيح هو 

Z يفهمو� �عو�  Z"من �لنا� ال يريد
�أل-دية خوًفا "جهال. "}�� فهموها 
�لبلد ال يعطي �أل-ديني   Zقانو  Zفإ
حقوقهم كمو�طنني عا�يني خوفا من 
�ملشايخ. فالبلد ال Ëكمه �لقانوZ بل 
لقد  �أليا[.  هذ«   ¬ �ملشايخ  Ëكمه 
�لنا�  �ملشايخ ¬ قلو§ عامة  �ّسخ 
 Z"يعت� �أل-ديني   Z
 �ملثقفني   Nغ
خاَتم  �لقا�يا&  
-د  غال[   �ÅNم
 jسو�مد J من سيدنا بدال  �لنبيني 
�هللا � - "�لعيا� باهللا - لكن �لك  
نؤمن  Ãن  �لصحة.  من  له  
صل 
�ملحب    ،� �ملوعو�  �ملسيح   Zبأ

�لصا�� للنö � جا� ¬ حلل �ألنبيا� 
�يعا ليجمع 
تبا� �يع �أل�ياZ عند 

قد�[ �لنö � "ليس ليضاهيه. "�حلق 

نه قد 
فحم �يع �ملعترضني باأل�لة 
�ملرصو÷   Zكالبنيا "قا[  "�ل��هني. 
�إلسال[   Zيها�و �لذين  "جه   ¬
�، "± يضع حد� %جماִדم   öلن�"
"هاجم  
يضا.  هزمهم  بل  فقط، 
�لعد" باأل�لة "�ل��هني Æيث ± Ýد 
لقد  "�لتقهقر.  �لفر��  من   � ُبدًّ �لعد" 

تلقى � }%اما نصه:
 Z{ �لباطل،  "Åهق  �حلق  جا�  ”قل 
من  بركة  كل  Åهوقا.   Zكا �لباطل 

Jمد � فتبا�� من عّلم "تعّلم.“ 
هذ�، "قد 
"�� حضرته � }%اما� 
 ¬ jقا ñ سية�ية "�لفا��خر� باأل


كتابه ”تريا� �لقلو§“: 
”كل هذ« �إل%اما� تضمنت نبو�� 
يد�  على  سيثبت   zتعا �هللا   Z

 Zأل�يا�  Zبطال" �إلسال[  صد� 

�ملعا�ية كلها. فقد حتققت �ليو[ تلك 
�لنبو�� ألنه ال 
حد ميلك قو� "قد�� 
مقابلي ليثبت صد� �ينه. }Z �آليا� 
�لسما"ية تظهر على يد�، "بقلمي 
تلمع �حلقائق �لقرßنية "معا�فه. فهبُّو� 
ِمن  هل  كلها،  �لدنيا   ¬ "�Æثو� 
 "
�ليهو�   "

حد ِمن بني �لنصا�� 
فرقة 
خر� يسعه  
ية  
" من  �لسيخ 

Z يبا�Å& ¬ }���� �آليا� �لسما"ية 

نا  "�حلقائق؟  �ملعا�¼   Zبيا  ¬  "

 ïعنه �حلديث ¬ �لصحا ��لذ� "�
}ال  كلها  �مللل  Åمنه   ¬ ستهلك  
نه 
 ± مبا  عندها  سيلمع  �لذ�  �إلسال[ 
يسبق له نظN ¬ �لعصو� �لوسطى." 
 ÷  ١٥  � �لر"حانية  (�خلز�ئن 

(٢٦٥-٢٦٨
�جلميل  �إلسال[  تعليم   Z
 فنر� 
كله  �لعا±   ¬ �أليا[  هذ«   ¬ ُينشر 
}ً��، فإZ �اعته  بو�سطته هو �. 
�إلسال[  �عو�  بتبليغ  تقو[  �ل»  هي 

�ن نؤمن بأن املسـيح املوعود �  احملب الصادق 
للنـ� � جاء ! حلل األنبيـاء �يعا ليجمع أتباع 
�يع األديان عند أقدام الن� � وليس ليضاهيه.
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Æسب نظا[ متر�بط "مد�"� حتت 
�إلسالمية  فاجلماعة  �خلالفة.  مظلة 
صو��  تقد[  �ل»  هي  �أل-دية 
�إلسال[ �لصحيحة "�حلقيقية ¬ كل 
�لبال� سو�� 
كاZ �ألمر يتعلق بتبليغ 
 ¬ "

"�"با  ¬ "
�إلسال[ ¬ 
فريقيا 

�لقا��� �ألخر�. 

عد��   Zبأ للجماعة  قلُت  عندما 
 öلن� على  يشنوZ هجما�  �إلسال[ 
 Zßلقر� "تعليم  �إلسال[  "على   �
 Zßلقر� Ï�نقيم معا Z
�لكرمي فعلينا 
�جلميل  �إلسال[  تعليم  لتقدمي  �لكرمي 

ُقيمت  قد  فإّنه  صحيحة..  بصو�� 
تعاz ¬ ¿تلف  �ملعا�Ï بفضل �هللا 
 ¬ تقا[   jتز� "ال  "�ألماكن،  �لبال� 
"تصلنا  �لعا±.   ¬ �ألماكن  ¿تلف 
�ألغيا�   Z
  Zمكا كل  من  �لتقا�ير 
يقولوZ ��ئما بأZ تعليم �لقرZß �لكرمي 
ميّثل  
نتم  تقدمونه  �لذ�  "�إلسال[ 
}سالما �يال جد� Æيث }ننا نستغر§ 
�إلسال[،  هذ�  عاَ�ْضنا  كيف  بشد� 
منه  �جلانب  هذ�  على  نطّلع   ±  �{
تاما.  كنا جنهله جهال  بل  قبل،  من 
بأسلو§  �لكال[  هذ�  مثل   Zفيقولو
 Zßلقر�  Z"يأخذ" �العتذ��،  يعلو« 
�ألخر�.  �إلسالمية  "�لكتب  �لكرمي 
سو��  "�ملهّذبني  �ملثقفني  �يع   Z{
�ملسيحيني   "
 �ملسلمني  من  
كانو� 

�لذين  
خر�   Zيا�
  z{ �ملنتمني   "

 �Nֲדا كث  Z"يشيد  Ï�ملعا�  Z"�"يز
 Zتقومو بأنكم   Zيقولو" �ستثنا�  بال 
 ¬ �حلظ  لسو�  "لكن  جبا�.  بعمل 

يضا  �ملشايخ  فئة  هنا�  �لبال�  بعض 
 ،Ï�ملعا� هذ«   Zضو�يعا �لذين 
تعليم  نشر   Zضو�يعا "بذلك  "هم 

يضا  قبل  من  قلت  لعلي  �إلسال[. 
بأننا عقدنا معرضا للقرZß �لكرمي ¬ 
�%ي با%ند ¬ صالة كب�N �ستأجرناها 
من �حلكومة. فأثا� �ملشايخ مع بعض 
 �Nكب ضجة  
شياعهم  من  �أل"با� 
يومني  بعد  إل¾ائه  �ضطر�نا   òح
ثالثة   z{ عقد«  مزمعا   Zكا 
نه  مع 

يضا  �ليومني  هذين   ¬ "لكن  
يا[. 
هنا�   Zكا  .�Nكب }Ýابيا   �Nتأث تر� 
بالغ  نفو�   "�" جد�  مثقف  مو�طن 

ثنا�  jقا" ،Zقا�يا ��Å ñ Ïملعر� ��Å
 z"أل� للمر�  هنا   z{ �لزيا��: جئت 

�لذين  يسكنه  �لذ�   Zملكا� أل�� 
ÂدموZ �لقرZß �لكرمي "�إلسال[ هذ« 

ماكن ¿تلفة  ��Å" .خلدمة �لعظيمة�

خذ �نطباعا جيد� جد�. " Zقا�يا ¬

فر��   Zبأ متأسفا   jقو
 "لكن 
}حد�   ¬ معرضا  
قامو�  �جلماعة 
�ملدZ �ل�يطانية قبل بضعة 
يا[ "لكن 
بسبب ضجة 
ثا�ها �ملشايخ �لتمست 
من   Zملحليو�  Zملسؤ"لو�" �لشرطة 
علينا  Ýب  ما  }لغا�«.  �اعتنا  
فر�� 
فعله مبدئيا جتا« مثل هذ« �لطلبا� هو 
�ملسؤ"لني   باأل�لة "لكن  نرفضها   Z

قبلو�  �جلماعة  من  �لفر�  �لك   ¬
طلب �لشرطة "
لغو� �ملعرÏ. ¬ هذ� 
�لبلد "كذلك ¬ بال� 
"�"بية 
خر� 

¾ا  �حلكوما�  "تعلن  �حلرية  تسو� 
 ��{ "لكن  للجميع.  �حلرية  تعطي 
غا�ֲדم  على  �ملشايخ  حبل  تركنا 
�لتطر¼  نشر  �ملسا¶ني ¬  َلُكّنا من 

يقولون  األغيار  أن  التقارير من كل مكان  وتصلنا 
دائما بأن تعليم القرآن الكرمي واإلسالم الذي تقدمونه 
نستغرب  إننا  إسالما �يال جدا �يث  ميّثل  أنتم 
بشدة كيف عاَرْضنا هذا اإلسالم، إذ p نطّلع على 

هذا اجلانب منه من قبل، بل جنهله جهال تاما. 
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 ïنشر Z
 �لبلد. Ýب علينا  ¬ هذ� 
"Ýب  جيد�  للمسوýلني  �ألمر  هذ� 

خر�.  مر�   Ïملعر� لعقد  ندبر   Z

يقوj بعض 
فر�� �جلماعة بأنه ميكن 
 ��{ :jقو

Z نعقد« خفية "بصمت. 
عقدمتو« بصمت هكذ� فما �لفائد� منه 

صال؟ من ناحية نّدعي 
ننا سنو�صل 
 ñ جر� �هللا ¬ حلل �ألنبيا� �Nمس
نقو[ باملد�هنة من جانب ßخر؟ هذ� 
كما   .jألحو�� من   jاÆ ميكن  ال 
يسو�«  �لبلد  هذ�   Zبأ قبل  من  قلت 
 Zبأ تّدعي  
يضا  �لقانوZ. "�حلكومة 
نطلب   Z
 فعلينا  فيه،  يسو�   Zلقانو�
تنفذ"�   Z
 "�جبكم  من   Z
 منهم 
حقوقهم  �ملو�طنني  "تعطو�   Zلقانو�

"حتافظو� عليها. 
على 
ية حاj، هذ« هي حالة �ملشايخ 
 Zßلقر� تبليغ �عو�   j"اÃ بأننا حني
يعرقل  }سالمية   Nغ بال�   ¬ �لكرمي 
بدال   - مساعينا   Zملزعومو� �ملشايخ 
 - �ملسلمني   Nغ �لك  يفعل   Z
 من 
بلساZ حا%م: كيف ميكنكم  قائلني 
 �{  Nخلط� �لعمل  ֲדذ�  تقومو�   Z

 ¬ �لكرمي   Zßلقر� �سالة   Z"تنشر
نتحمل   Z
 نستطيع  ال  Ãن  �لعا±، 

 !!jمن �ألحو� jاÆ لك�
للذين  �حلقيقية  �لصو��  هي  فهذ« 
سدنة  بأ¾م   ��"Å" كذبا   Zيّدعو

 ¬ نستمر   Z
 علينا  "لكن  �لدين. 
معا�ضي  نفحم   Z
 بد  "ال  عملنا 
 ،jألحو�� كل   ¬ �يعا  �إلسال[ 
"ننشر تعليم �لقرZß �لكرمي ¬ �لعا± 
بإ�Z �هللا. "سو¼ نو�صل هذ« �ملهمة 
عند  �يعا  �لنا�  جنمع  لكي  حتما 

 .� öقدَمي �لن
فكما قلت قبل قليل بأZ �لبال� �لغربية 
 Zم يعاملو¾
تتميز بشكل عا[ مبيز� 
�ملسا"��.  قد[  "على   jبالعد �جلميع 
 ¬ طريقنا  يعرقل  
حد   Zكا  ��{ لذ� 
 .Zنستعني بالقانو Z
هذ« �لبال� علينا 
حيث  �لصد�  ֲדذ�  مثال  
ضر§  هنا 

نر� �لقانوZ سائد�. 
لقد قمُت �ولة ¬ 
"�"با قبل فتر� 
"جيز� "Å�ُ� هولند� 
يضا ¬ 
ثنائها 
 ¬" هنالك.  �جلمعة  خطبة  
لقيت "
�جل   z{ �سالة  "جهُت  �خلطبة 
 ،Zل�ملا� عضو  "هو  هنالك  سياسي 
�³ه  
يضا  سياسي  حز§  "�ئيس 
"خ�N ِ"لد�" "قلت ¬ �سال» بأنك 

جتا"�Å �حلد"� ¬ بذ��� �للساZ ضد 
�إلسال[ "�لنö � "تستخد[ كلما� 
نابية "قد جتا"�Å �حلد"� ¬ �لعد�"�. 
"�خش  �لك  من  ترتد�   Z
 عليك 
حني  على   jتنـز �ل»  �هللا  عقوبة 
 zتعا "�هللا  
مثالك. " "تبيد�  غر� 
قا�� على 
Z يبطش بأمثالك. "قلُت 

يضا بأنه ليس عندنا 
ية قو� "لكننا 

سنو�جهكم بالدعا�. 
على   Éملب� �لصحفي   Zلبيا� 
ِعد ُ  ñ
 j"ملسؤ�  َّv{ به  "جا�  �خلطبة  تلك 
 Zعن مكتب �إلعال[ ¬ �جلماعة "كا
عد�  ما  �ألمو�  كل  فيه  سجل  قد 
هذ« �جلملة فقلت له 
Z يضيف تلك 
�جلملة بوجه خا÷ حيث قلُت بأننا 
ال منلك 
سلحة �نيوية "لكننا ندعو 


Z يدّمر� "
مثالك.  zهللا تعا�

عد��نا  سنو�جه  
ننا  �حلق  هو  "هذ� 
"�ل��هني  بالدالئل  "معا�ضينا 

ننا  �حلقيقة  هي  "هذ«  "بالدعا�. 
}ما  "�ألعد��  للمعا�ضني  نتصد� 

وهذا هو احلق أننا سنواجه أعداءنا ومعارضينا بالدالئل 
وال�اهـني وبالدعاء. وهذه هـي احلقيقة أننا نتصدى 
للمعارضني واألعداء إما بالدالئل أو بالدعاء فوق ذلك. 
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بالدالئل 
" بالدعا� فو� �لك. 
على 
ية حاj، لقد قر
 هذ� �لسياسي 
ِ"لد�" هذ�   �Nملدعو "خ� �%ولند� 
 z{ برسالة  بعث   ñ �لصحفي   Zلبيا�
 z{ حلكومة ""جه فيها بعض �ألسئلة�
"عندما  �حلكومة.   ¬ �لد�خلية  "Åير 
ُنشر� هذ« �ألسئلة ¬ �جلر�ئد �ملحلية 
كتب }vَّ �ملسؤ"لوZ ¬ �اعة هولند� 
بأZ هذ� �لشخص قد 
ثا� 
سئلة كذ� 
�لشي�  "كذ�، "كانو� خائفني بعض 
 ��{ بأنه  %م  فقلت  يبد".  ما  على 
��عي  فال  �لدخلية   ���Å" سَألَْتكم 
للقلق بل عليكم 
Z تشرحو� موقف 
 Z
�جلماعة بكل "ضوï "تبياZ، "هو 
هذ� �لشخص هو �لذ� "ضع 
ساسا 
سيئا بتصرفاته �ملشينة. هو �لذ� صنع 
"�ستخد[   �  öلن� عن  بذيئة  
فالما 
لغة قاسية جد� "شّو« ³عة �إلسال[. 

ما Ãن فلم نفعل شيئا }ال 
Z ���نا 
يغا�   zتعا �هللا   Zبأ "قلنا  �لك  على 
باملسي�  يبطش   Z
 على  "قا��  لنبيه 

}ليه. 
هذ�  "ّجه  فقد   ،jحا 
ية  على 
�لشخص بعض �ألسئلة }z �حلكومة، 
بعد  عليها   ��ّ� بد"�ها  "�حلكومة 
جريد�   ¬ ُنشر�  "قد  
يا[  بضعة 
Jلية 
يضا. كاZ من �لة �ألسئلة �ل» 
 ���Å" �

ثا�ها "ِ"لد�": هل تعر¼ (

:Zبعنو� jلد�خلية) عن �ملقا�

World Muslim leader sends 

warning to Dutch Politician 

Geert Wilders?

نعم،  �لد�خلية:  كاZ جو�§ "Åيـر 
 .jهذ� �ملقا �

عر¼ �لـك "قد قر
 :Zير كاÅلو� z{ ه "سؤ�له �لثا& �ملوجَّ
قاj �مل�ÅN مسـر"� 
-د: �³ع 
نت 
"حزبك "كل شـخص مثلك 
نكم 
سو¼ ִדلكوZ حتما ¬ ¾اية �ملطا¼. 
ñ قاj "ِ"لد�" شـا�حا هذ� �لكال[ 
بنفسه: ما هي �إلجر���� �ل» تنو� 
�لـو�Å�� �½ا�ها ضـد تلك �ملنظمة 
 Nملث� Zإلسـالمية بنا� على هذ� �لبيا�
للفسا�؟ فقاj �لوÅير ¬ �جلو�§: لقد 
 Zسب �لبياÆ د-
قاj �مل�ÅN مسر"� 
�لصحفي بأZ هؤال� �لنا� "�ألحز�§ 
سو¼ يهلكوZ بالدعا� "ليس æطط 
�نيوية. "ال 
�� ¬ هـذ� �لبياZ ما 

قو[  òلفسا� ح� Nيث Z
من شـأنه 
�إلسـالمية  �جلماعة  بإجر���� ضد 

�أل-دية. 
"جا� ¬ سـؤ�له �لثالـث: ما عالقة 
�جلماعة �إلسالمية �أل-دية ¬ هولند� 
�لعاملية  �أل-دية  �إلسالمية  باجلماعة 

"�مل�ÅN مسر"� 
-د؟ 
قاj �لوÅيـر ¬ �جلو�§: }Z �جلماعة 

�إلسالمية �أل-دية ¬ هولند� جز� من 
�جلماعة �إلسالمية �أل-دية �لعاملية. 

فمن هنا يتبني متسـك هؤال� �لقو[ 
بالعدj "�إلنصا¼. فهذ� �لشـخص 
(ِ"لد�) �جل سياسي ¬ �لبال� "هو 
 Zل�ملا� "عضو  سياسي  حز§  Åعيم 

يضا "يعتنق �لدين نفسه �لذ� يعتنقه 
�لوÅير. "مع �لك ير� عليه بإجابا� 

مبنية على �حلق "�لعدj متاما. 
لقد ³عنا مؤخـر� 
Z "ِ"لد�" يقو[ 
حاليا مبزيد من �لبحث "�لتحقيق عن 
�جلماعة ليّطلع بأية طريقة ممكنة على 
نقا¸ �لضعف فيها. فأقوj: فلُيخر� 
�ملعا�ضوZ كل ما ¬ جعبتهم ¬ هذ� 
�لصد� "لكن Ýب 
Z يعلمو� 
Z هذ« 
�جلماعة �اعـة �بانية "ال تقوj }ال 
�حلق "�لصد�. هذ� ما سN"نه فيها. 
 ¬ Zنبّلغ �عو� }ما[ �لزما Z
فقد ُكلِّفنا 
�يع 
Ãا� �لعا± "
Z نفحم �ملعا�ضني 
باأل�لة "�ل��هـني، "هذ� ما يقو[ به 
كل 
-د� جهد �ملستطيع. "حيثما 

عد�َ� �إلسال[ يشنوZ �%جو[  Z
ير� 
عليه يد�فع عنه "ير� عليهم �ّ�� مفحما 
"يشرï �حلقيقة 
يضا للعا±. "�ملعلو[ 

Z هذ� �لعلم "�ملعرفة �ل» نستخدمها 
تلقيناها من �إلما[ �ملهد� �،  قد 
 Z"�- د�-
"بنـا� عليها يبّلغ كل 
 z{ ]بالد"نية- �عوَ� �إلسال �شـعو
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�لدينيني  "�لزعما�  �لسياسيني  �لزعما� 
 Zفعندما يقابلو Z"ما �آلخـر

يضا. 
�لدنيوية  �ملنافع  �لزعما� يطلبوZ منهم 

نفسهم شجاعة  ¬ Z"دÝ فقط، "ال

لتبليغهم �عو� �إلسال[.
 ¬ �جلماعة   Nم
 مؤخر�  سافر  فقد 
"كتب  "فد.  مع  }يطاليا   z{  Nلكباب�
مع  مسافر   Éن{" �لسفر:  قبل   َّv{
¿تلف  من  �لدين   jجا� يضم  "فد 
 ،Éي� �جتما�   ¬ لالشتر��   Zأل�يا�
�لبابا  سنقابل  
ننا  مؤشر��  "هنا� 
هنا� ألننا مسافر"Z بدعو� من �لبابا 
�سالة  �لبابا  
بّلغ   Z
  �"
 لذ�  
صال، 
 Z
" مناسبا،  �لك  
يتم �  ��{ با³كم 
�لكرمي   Zßلقر� معا&  تر�ة  
عطيه 
هذ�  قلت:  �إليطالية."  باللغة  
يضا 

�سلُت   ñ .فلتفعل �لك جيد جد�، 
�لبابا، "جعل   z{ هة  معه �سالة موجَّ
منها 
مN �جلماعة عد� نسخ. فسّلمها 
 ¬ �آلخرين  �لقسا"سة  "لكبا�  للبابا 
�ملصحف  �لبابا  
هد� "  ،Zلفاتيكا�
�لشريف 
يضا. "قد ُنشر� صو�ته ¬ 

قر
 عليكم  �ملناسبة ¬ �جلر�ئد.  تلك 
�آلZ جز�� من هذ� �لتقرير �لذ� كتبه 
�للقا�،  هذ�  بعد  عو��  شريف  Jمد 

:jيقو
"لقد قابلت قد�سة �لبابا بنديكت �لـ 
١٦ ¬ مقر« بالفاتيكاZ �"ما }يطاليا 

من  "فد  مع   ١٠-١١-٢٠١١ يو[ 
�جاj �لدين "�ýسا� �أل�ياZ من �لبال� 
منهم �حلاخا[ �ألك� إلسر�ئيل "بعض 
�ملسيحيني  من  �لكبا�  �لدين   jجا�

"�ليهو� "�ملسلمني.
"قد سّلمُت للبابا �سالة 
مN �ملؤمنني، 
�ملهمة  �لرسالة  هذ«   Z
 
خ�ته  "قد 
�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة  }ما[  من 
"كذلك  بيد«.  فاستلمها  �لعاملية، 
قدمُت له تر�ة �جلماعة للقرZß �لكرمي 
 Zلتلفزيو� بّث  "قد  �إليطالية.  باللغة 

يضا  �إلسر�ئيلي   Zلتلفزيو�"  vإليطا�
صَو�� مع �لبابا، كما نشر� صو� 
�إليطالية  �جلر�ئد   ¬ �لبابا  مع  �لوفد 

"�إلسر�ئيلية �لعربية "�لع�ية منها.
�لبابا كاZ هنا� مؤمتر  �للقا� مع  بعد 
 jلرجا  Zلفاتيكا� }��عة   ¬ صحفي 
�لدين "قد 
طلعُت �لصحافة �إليطالية 

يد«  �خلليفة  �سالة   Zمضمو على 
�هللا، ""Åعُت عليهم نسخة من هذ« 

 jللكر�ينا سّلمتها  كما  �لرسالة، 
�ملسؤ"j عن كنائس �لشر� �أل"سط 
نائب  قابلُت  كذلك   .Zلفاتيكا�  ¬
�حلو��  جلنة   j"مسؤ "هو   jلكر�ينا�
بني �أل�ياZ فأخذ مÉ عنو�& ليدعو& 
 ¬ سيعقد  �لذ�  �لقا�[  مؤمترهم   ¬

س�Nييفو �لعا[ �لقا�[."
�لبابا   z{ "ّجهُتها  �ل»  �لرسالة  
ما 
فملّخصها 
¾ا تستهّل ببعض كلما� 
�لتالية:  �آلية  فيها   ���"
  ñ �لدعا�، 
﴿ُقْل َيا َ
ْهَل �ْلِكَتاِ§ َتَعاَلْو� }َِلى َكِلَمٍة 
�هللا  ِ}الَّ  َنْعُبَد  
الَّ َ َ"َبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  َسَو�ٍ� 
َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ  َ"َال  َشْيًئا  ِبِه  ُنْشِرَ�  َ"َال 
 Zعمر� jß) ﴾هللا� Zِ"�ُ َباًبا ِمْن�ْ
َبْعًضا َ
٦٥). ñ �كر� بأZ �إلسال[ "تعاليمه 

صبحت ¬ هذ« �أليا[ عرضة للهجو[. 
تصرفا�   z{ ��جع  هذ�   Z
 صحيح 
�لسبب  هذ�  "لكن  �ملسلمني،  بعض 
ألجله  عرضة  �إلسال[   ZعلوÝ �لذ� 
�، "مع �لك ال  %و سبب خاطئ جدًّ

فلُيخـرج املعارضـون كل مـا ! جعبتهـم ! هـذا 
الصـدد ولكن �ـب أن يعلمـوا أن هـذه اجلماعة 
�اعـة ربانية وال تقـول إال احلق والصـدق... فقد 
ُكلِّفنـا أن نبّلـغ دعوة إمـام الزمـان ! �يع أ�اء 
العـاp وأن نفحـم املعارضـني باألدلـة وال�اهني...
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شن  من  
يضا  �ملثقفني  بعض  يتو�� 
هجما� على �إلسال[ "�لنö � ֲדذ� 
 Zتعاليم �أل�يا Z
�لسبب نفسه. فكما 
}نشا�  على  حتث  مؤسسيها   " كلها 
يعّلمه  تعاz، كذلك  باهللا  �لعبد  صلة 
�إلسال[  تعليم   Z{ بل  
يًضا،  �إلسال[ 

فضل من تعاليم �يع  jهذ� �ملجا ¬
هجما�  ُتشّن  
ال  فينبغي   ،Zأل�يا�
على �إلسال[ بسبب تصرفا� خاطئة 
يعّلمنا  �إلسال[   Z{ 
هله.  بعض  من 
ُ�كر"�  �لذين  كلهم  �ألنبيا�  �حتر�[ 
�لكرمي   Zßلقر�" �ملقد�  �لكتا§   ¬
لسيدنا   Zمتو�ضعو خد�[  Ãن  
يضا. 
�ملصطفى �، "مما يؤملنا كث�Nً "يؤ�ينا 
 öلن�  Ïِعر على  ُتشّن  �%جماُ�   Z

�. Ãن نقو[ بو�جب �لر� على تلك 
تقدمي   jخال من  "لكن  �%جما� 
 jخال "من  �لر�ئعة،  �إلسال[  تعاليم 
هي  �ل»  �لكرمي   Zßلقر� تعاليم   Ïعر
�لتعاليم   Z{ "�ألخو�.  �ملحبة  تعاليم 
�ألساسية لإلسال[ هي �اللتز�[ بتقو� 
�لذ�  �لصو�  هو  "هذ�   .zتعا �هللا 
مر��  س  مساجدنا  من  يرتفع 
يومًيا لنشر تلك �لرسالة �ملحتوية على 
 Z
عظمة �هللا تعاz "يعلن من خال%ا 

Jمًد� �سوj �هللا �.
 ¬ �ألك�  �لسبب   Z
 فيها  كتبت   ñ
هو  �أليا[  هذ«   ¬ �لعا±  
من  }فسا� 

�آلخرين  مبشاعر  �لبعض  تالعب 
�لفكر "�لر
�، "}حلاقهم  Æجة حرية 
�لناحية  من  بالنا�  "�أل��  �ألضر�� 
�لدينية. لقد نشبت ¬ �لعا± حر"§ 
على نطا� ضيق، "�لعا± �ليو[ Æاجة 
هذ«  مثل  إل¾ا�  �جلهو�  تكثيف   z{
حر§   z{  jتتحو قد  أل¾ا  �حلر"§ 
�ما�ها  حجم  ُيقدَّ�  ال  ك��  عاملية 

�لذ� سيلحق بالعا±. 
من  فبدال  
يضا:  له  فيها  كتبت   ñ
 Z
�لتفكN ¬ تطو� �لعا± ما�يًّا ينبغي 
ننتبه }z }نقا�« من هذ� �لدما� �ملحقق. 
�لسعي   jبذ �لدينيني  �لزعما�  "على 
�لعد�"��  من  �لعا±  }نقا�  
جل  من 

�لد�خلية "غصب �حلقو�.
كما كتبت له 
يضا: 

لك صو� ُيسَمع ¬ �لعا±، "لك 
تبا� 
 Z"تتعا Zتسعى أل Z
كثر، لذ� �لرجا� 
إل�سا�  سعًيا  بينها  فيما  �لعا±   Zيا�

�لنا�  يهتم  "لكي  �لعا±،   ¬ �لسال[ 

مبعرفة �ֲדم �ألحد �لذ� خلقهم.

�لبابا،   z{ �سال»  هي خالصة  هذ« 

Z يكوZ قد قر
ها  zعو �هللا تعا�
"
"�ستوعبها، "
Z يكوZ هؤال� �لقو[ 
 ZترموË" ملُُثل �إلنسانية� Zممن يرسو
�لدين، "فو� كل �لك يعرفوZ �ֲדم 

�ألحد. 
"كما هو "�ضح من تقرير �ألستا� Jمد 
�ملناسبة  هذ«   ¬  Zفكا عو��  شريف 
�جاال� �لدين �إلسالمي "شخصيا� 
}سالمية با��Å، "لكن ± يوّفق إلهد�� 
�سالة �إلسال[ "�سالة �لقرZß للبابا }ال 
"�حٌد من غلماZ }ما[ هذ� �لزماZ �لذ� 

³ا« �هللا ”َجِرّ� �هللا“. 
 Z
  Zضو�ملعا� هؤال�  يزعم   ñ

¾م " مسلمني  ليسو�  �أل-ديني 
 �  öلن�  z{ �هللا-  –معا�   Zيسيئو
 jنز� ال  
ننا  �حلق  �لكرمي.   Zßلقر�"
نر� �نتصا��� �إلسال[ بشأZ جديد 
�ّتباعنا للمسيح �ملوعو� �،  ب�كة 
قلوֲדم  خلت  �لذين  �ألغيا�   Z{ بل 
 Z
  Zيعترفو 
يًضا  �لبغض "�حلقد  من 

ورسـالة  اإلسـالم  رسـالة  إلهـداء  يوّفـق   p
إمـام  غلمـان  مـن  واحـٌد  إال  للبابـا  القـرآن 
هـذا الزمـان الـذي سـماه اهللا ”َجـِرّي اهللا“. 
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التقوى

�لغاية  حقق  قد   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ل» ُبعث من 
جلها يقيًنا. فهنا� قضية 
شه�N �فعها �لقسيس �لدكتو� ما�تن 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  ضد  كال�� 
"�لك �نتقاًما منه بسبب �%زمية �لنكر�� 
 �N¬ مناظر� شه ��ֲדا �لنصا Éل» ُم�
تفاصيلها ¬  بينه "بينهم "جند  جر� 
كتابه � "جنك مقد�“ 
� �حلر§ 
�فعها  �ل»  �لقضية  "هذ«  �ملقدسة. 
�ملوعو�  �ملسيح  ضد  كال��  ما�تن 
� بتهمة قتل مزّ"�� جند تفاصيلها 
 Zكتابه � "كتا§ �ل�ية“. "كا ¬
�لقاضي ”�لنقيب �"غلس“ قد حكم 
منها،   � �ملوعو�  �ملسيح  ب���� 
لقب  �لقاضي  هذ�  على   � فأطلق 
تفاصيل  "هنا�  �لثا&“،  ”بيالطس 

ما  فيها.   Ïللخو ��عي  ال   �Nكث
لقي �ًال  فقد  �لدكتو� ما�تن كال�� 
كب�N ¬ هذ« �لقضية حò قاj �لقاضي 
للمسيح �ملوعو� � ميكنك 
Z ترفع 

ضد« قضية �ملسا� بسمعتك. 
"قبل بضعة 
يا[ 
خ�& �لسيد ßصف 

نه قد �تصل  )MTAلذ� يعمل ¬ (�
بابِن حفيِد هنر� ما�تن كال�� "
نه 
يريد لقا�كم. فقلت له: 
هًال "سهًال 
به، فأِ� به ¬ 
حد �أليا[. فقابَلÉ قبل 
 ،Éيقابلون" Zيا[. "�لنا� يأتو
بضعة 
ما  ببعض  
حّدثكم   Z
 
�يد   &
  Nغ

فيه   �{ حديث  من  "بينه   Éبي جر� 
�ليل على صد� �ملسيح �ملوعو� �، 
 zهللا تعا� Z
حيث يكشف لنا كيف 
ال يز�j يؤيد حضرته � �ليو[ 
يًضا 

بشأZ عظيم. 
 z{ معه  �حلديث   jخال تطرقُت  لقد 
 jفقا �ملقدسة“،  ”�حلر§  مناظر� 
�لصد�  ֲדذ�  �لتحقيق   

بد  ±  &{  :v
 Z
}ال مؤخر�، "لكÉ قد عرفت �ليو[ 
هنر� ما�تن كال�� قد صا� قصة من 
�ملاضي - الحظو� 
Z �بن حفيد هنر� 
قصة  
نه صا�  يعتر¼  ما�تن كال�� 
حقق  فقد  خصمه  
ما  �ملاضي-  من 

�لنجاï ¬ �لعا± كله.
 ñ قاv j: كنُت ال 
عر¼ من قبل 
 �ُ
بد كنُت  }منا  جد�،  
بو  هو  َمن 
فتر�  قبل  �لقد�مى  ßبائي  عن  �لبحث 
ما�تن  هنر�   Z
 فعرفُت  "جيز�، 

كال�� هو 
بو جد�.
نصف  قر�بة  �للقا�  هذ�  �ستمر  لقد 
Æيطة  معي  يتحد�   Zكا" ساعة، 
"بلهجة ها�ئة، فظننت 
Z هذ� 
سلوبه، 
"لكنه قاj للسيد ßصف بعد �للقا� 
نه 
خالj �للقا� كله ظّل ¬ حالة عاطفية 

جًد�. 
حديث   ¬ ßصف  �لسيد  
خ�«   ñ
طويل معه 
Z �ملسيح �ملوعو� � قد 
�ستعمل ¬ حق هنر� ما�تن كال�� 

 z{ ��جعة  "لكنها  قاسية،  كلما� 
 Nألخ� 
ظهر¶ا  �ل»  "�ملكابر�  �لعنا� 
هذ«   
قر لو  �ملر�   Z
 مع  �ملناظر�،   ¬
�ملناظر� كلها لتبني له متاما 
Z �إلسال[ 
هنر�  ظل  بينما  فيها،  �ملنتصر  هو 
 Zبأ قوله  على  مصر�  كال��  ما�تن 
له   jفقا فيها،  �ملنتصر�  هي  �ملسيحية 
�ملسيح �ملوعو� � حسًنا، فلُيحَسْم 
�ألمر بالدعا� لكي ُير� �هللا تعاß zية 
 jق من هو على �حلق. فقاÆ ضحة�"
�بن حفيد هنر� ما�تن كال�� بشكل 

عفو�:
‘God has certainly

 shown a sign even today.’

 òية حتًما حß ��

Z �هللا تعاz قد  �


نه 
��ها �ليو[ 
يًضا. 

عن  ßصف  �لسيد  مع  حتد�  "قد 

يًضا، "قد 
مرُ�  �للقا�  �نطباعته عن 
�لسيد ßصف 
Z يكتب مقاًال عن �لك 

لُينشر. 
باختصا�، }Z �هللا تعاz ُير� �ليو[ ßيا� 
باعتر�¼   � �ملوعو�  �ملسيح  صد� 
�لك  "مع  هؤال�،  �إلسال[  معا�ضي 
 � صدقه  يد��  ال  
حد   Zكا  ��{

¾م  Zفهم هؤال� �ملشايخ �لذين يظنو

Ëتكر"Z �إلسال[. 
َمن   Z{"  :� �ملوعو�  �ملسيح   jيقو



٢١

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد التاسع - صفر وربيع األول ١٤٣٣هـ  - كانون الثاني / يناير  ٢٠١٢ م

�هللا  ينكر  
نا "}منا  ينكر&  ينكر& فال 
فال   Éيكّذب من   Zأل  ،� "�سوله 
 Z
يكذبÉ "}منا يكّذ§ �هللا، }� ير� 
 �Å"جية قد جتا�لفنت �لد�خلية "�خلا�
حد"�ها "± يدبِّر �هللا � للقضا� عليها 
ْكَر َ"}ِنَّا  �غم "عد« ﴿}ِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ

نه  َلَحاِفُظوZَ﴾ (�حلجر ١٠)، مع  َلُه 
 Zكا  � �هللا   Zبأ �لظاهر   ¬ يؤمن 
بإقامة  �الستخال¼  ßية   ¬ "عد  قد 
سلسلة �خللفا� ¬ �ألمة �ملحمدية 
يضا 
لكنه  �ملوسوية،  �ألمة   ¬ 
قامها  كما 
� "�لعيا� باهللا ± ُينجز "عد« هذ�، 
فال يتو�جد 
� خليفة ¬ هذ« �ألمة، 
"ليس �لك فحسب بل سو¼ يدفعه 
 � öْصف �لن"َ Zبأ �إلنكا� z{ لك�
¬ �لقرZß �لكرمي مبثيل موسى � هو 
 Zآلخر ليس بصحيح "�لعيا� باهللا، أل�
بتلك  �ألمة "مشاֲדتها  مماثلة هذ«  
ََتمَّ 
تقتضي "ال�َ� مسيٍح ¬ هذ« �ألمة ¬ 
�ملسيُح   Zكا كما  عشر  �لر�بع   Zلقر�
 Zلقر�  ¬ �ملوسوية  �ألمة   ¬ ظهر  قد 
من  بدٌّ   Zيكو لن  كما  عشر،  �لر�بع 
ر  تبشِّ �ل»  �لكرمي   Zßلقر� ßية  تكذيب 
بظهو� �ل�"Å �أل-د� ¬ ﴿َ"ßَخِريَن 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (�جلمعة ٤)،  ِمْنُهْم َلمَّ
من   Nٍكث تكذيُب  سيستلز[  "هكذ� 
بتحّد  
علن  بل  �لكرمي،   Zßلقر� ßيا� 
 Zßلقر� تر�  من  بدٌّ   Zيكو لن  
نه 

 z{ ”�حلمد“  كلمة  من  كله  �لكرمي 
 öتكذي هل  فتأمَّلو�  ”�لنا�“،  كلمة 

مٌر سهل هني؟ فأنا ال 
قوj لكم من 
 Z{ مقسما باهللا jقو
عند نفسي "}منا 
بÉ فقد كذَّ§  �حلق 
Z من تركÉ "كذِّ
 ±  Z{"  - كلَّه  �لكرمي   Zَßلقر� بعمله 
يكذ§ بلسانه- "تر� �َهللا، "}z �لك 

يضا، "هو ”
نت  ðحد }%اما
 Nيش
 öتكذي Z

نا منك“ من �ملؤكد " Éم
 �  Zإلميا�  Z{" �هللا،  تكذيَب  يستلز[ 
 Zُتصديق �هللا "يتقو� �إلميا z{ يؤ��
�لذ� يكذِّبÉ فهو ال يكذِّ§  
ما  به، 
نفسي فإمنا يكذ§ �سوjَ �هللا �، فقبل 

حٌد على تكذيö "}نكا��  

Z يتجر
عليه 
Z يفكر قليال ¬ نفسه "يستفتيه 
به؟“ (ملفوظا� �  
ّنه َمن �لذ� يكذِّ

(٤ ÷ ١٤-١٥
 ñ يقوj حضرته � ¬ كتا§ ßخر: 
”�علمو�  �إلسال[:  كماال�   �ßمر
 Zتضربو �حلر§  هذ«   ¬ 
نكم  يقينا 
فال  
نتم.  
عضائكم  على  بالسيو¼ 
لئال  بغN حق  �لنا�  بأيديكم ¬  تلقو� 
"جتعلها  يدكم  "حتر�  �لنا�  تضطر[ 
�ما��. "�علمو� يقينا 
نه لو كاZ �لك 
من صنع �إلنساZ لنشأ كثZ"N ليقضو� 
 �ْ
عليه، "ملا بلغ هذ« �ملد� من �لعمر 
�ثÉ عشر عاما "هو عمر �لرشد. هل 
�هللا  على  �فتر�  قبل  من  مفتريا  
يتم �

�ملديد  �لعمر  هذ�  بلغ   ñ يكّلمه  بأنه 
سليما معا�؟ 

�ألسف عليكم 
نكم ال تفكر"Z "ال 
حيث  �لكرمي   Zßلقر� ßيا�   Z"تذكر
يقوj �هللا جّل شأنه عن �لنö � بأنك 
لو تقّولَت علي لقطعُت منك �لوتني. 
 òح � öلن� فَمن 
حبُّ }z �هللا من 
 z{ Nعلى �فتر�ئه �لكب Zآل� z{ َيْسَلَم
من  "�فر�  يناj حظا  بل  �لد�جة  هذ« 


يضا؟  zِنعم �هللا تعا

هو��كم  �تركو�  �إلخو�  
يها  فيا 
 ¬ �حلد"�   �"Å"تتجا "ال  �لنفسانية 
�هللا  علم  ½ص  
مو�  على  �إلصر�� 
"ليكن  �لعا��  سلسلة  "مزِّقو�  "حد«. 
"�سلكو�  جديد�  }نسانا  منكم  كل 
�هللا  "ليغفر  لُتر-و�  �لتقو�  مسلك 
"��تدعو�.  فاخشو�  �نوبكم.  لكم 


ليس فيكم �جل �شيد؟ 
-�1 { تنتهو� فسو| يأz �هللا بنصر� 
 se2عد� kميّز- sينصر عبد- sمن عند
-ال تضر-نه شيئا." (�خلز�ئن �لر"حانية 

(٥ ÷ ٥٣-٥٥ �
سيدنا  
عد��  يوفق   Z
  � �هللا   jنسأ
�لعقل   jإلعما  � �ملوعو�  �ملسيح 
�هللا  
Ë Zمي " �لرسالة،  هذ«   ����{"
� �يع �أل-ديني ¬ كل مكاZ من 
 ..� "يوفـقنا  �لشـر،  
نو��  كل 

ندعو« منيبني }ليه 
كـثر فأكثر. 
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التقوى

 ¬ 
فّكر  كنت  بينما   ......”
هذ� �ملوضو� قائال ¬ نفسي بأننا 
 ¬ %ا  عقل  ال  شطرنج  
حجا� 
يد� �هللا، تذكرُ� �ýيا v قدمية 
"هي ��� صلة باأل"ضا� �حلالية. 
ال 
�كر }Z كنت قد �"يتها لكم 

[ ال، لكنها �ýيا مهمة "تفسNها 
من  
"ضُح  هو   Zآل� ظهر  �لذ� 

�� قبل.
بني  �لرýيا  هذ«  
يت � كنت   
حني   ١٩٧٨"  ١٩٧٧ عامي 
 ��Nلتغي�" �إلير�نية  �لثو��   �
بد
 ¬ 
يت � 
يضا.   Zفغانستا
  ¬

�لرýيا 
نÉ كنت 
نظر }z مشهد، 
لكن كُمشاهد فقط حيث ± 
كن 

نÉ كنت موجوً��  منه مع  جز�� 
هنا�. �
يت شباًنا "�قفني ¬ حلقة 
بالتنا"§   Zيغّنو "كانو�   ،�Nكب
�لة بالعربية بصو� ��ئع �للحن، 
ñ يغّنوZ تر�تها باللغة �إلجنليزية، 
باللغة  بالغنا�   Z"يستمر "هكذ� 
�لعربية 
"ًال ñ باإلجنليزية. "بد� 
ßية  
¾ا  �لرýيا  �جلملة ¬  تلك   v

قرßنية، "�جلملة هي:
ال يعلم }ال هو – ال يعلم }ال هو.

�ملوضو�  هذ�  علي  "ينكشف 


��ها.  متتابعة  مشاهد   jمن خال
"كما قلت ßنًفا فأنا موجو� هنا� 
 Zموجو� بالوقت نفسه. كا Nغ"
 ñ 
مامي.   Zيغّنو  Zلشّبا� هؤال� 

يضا  
�كر " �لعر��،   z{ نظر� 
 Zفغانستا
  ñ  ،Zير�{  ñ سو�ية، 
 Zلبلد�� هذ«  كانت   ،Zباكستا"
تلو  �لو�حد�   v تتر���  �ملختلفة 
ال   Z
 علّي  "ينكشف  �ألخر�، 
من  �%د¼  يعلم  �هللا  سو�  
حد 
"�ألحد��  �لثو���  هذ«   ���"
 .Zلبلد�� ֲדذ«  حتل  �ل»  �لغريبة 
Ãن نظن 
¾ا 
حد�� تا�Âية تقع 

Å∂^;Ö·]ö;\ÜÖŸ;ÎÖït;]ÁÙÑÅ∂^;Ö·]ö;\ÜÖŸ;ÎÖït;]ÁÙÑ

=;!\;„∂Ñ;==;!\;„∂Ñ;=

تنشر 2سر� ”�لتقو�“ ��يا �خلليفة �لر�بع حلضر� �ملسيح �ملوعو� �
 �ميانا منها 12 ��� �ألنبياe -خلفائهم �لكر�: حق،

 -ملالمسة هذs �لر�يا لأل-ضا[ �لر�هنة �لv تشهدها �لساحة �لعاملية.
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بغنائهم  خلقو�   Zلشّبا� لكن  مصا�فة، 
ليست  �ألحد��  هذ«   Z
 لد�  �نطباًعا 
متفرقة 
" "ليد� �ملصا�فة، بل هذ« سلسلة 
من �ألحد�� يصنعها �لقد�. Ãن نشاهد 
هذ« �ألحد�� لكن ال نفهم ما Ýر�. ال 
يعلم }ال هو، ال يعلم }ال �هللا �لذ� تصنع 

يد« هذ� �لقد�. 
كانت هذ« هي �لرýيا �ل» �"يتها للسيد 
 Zحسني �ملحتر[ �لذ� كا �نو
شو��� 
"كذلك  �أليا[،  تلك   ¬ هنا  جا�  قد 
"قلت  
يضا،  ßخرين  إلخو�  حكيتها 

حد�ًثا 
خر�  Z
}¾ا �ýيا غريبة، "يبد" 
عظيمة ستتلو هذ« �ألحد��. }Z تقدير�تنا 
�لسياسية ¿تلفة عن �خلطة �لربانية �حلقيقية 

متاًما. 

عتقد 
Z �لتغيN ¬ �لسياسة �لر"سية جتا« 

فغانستاZ له عالقة "ثيقة مبا Ëد�. لقد 
"قد  هنا�،  �لد�"�  بعض  �لر"�  تعّلم 
 jخال 
خر�  حقائق  عليهم  �نكشفت 
 ��Nلتغي� هذ«  جعل  مما  هذ«،  جتا�ֲדم 
�لعا±.   ¬ �ليو[  تقع  �لعظيمة  �لثو�ية 
�لعا±  هذ�  من  �لسياسي   "
 �ملؤ��    Z{
ينظر }z هذ« �ألحد�� من �Å"ية ¿تلفة 
 �Nما �ملؤمن ف
"يفهمها بطريقة ¿تلفة، 
"��� هذ« �لوقائع َيَد �هللا �ل» تعطيه �سالة 
¿تلفة، فيعّد عّدته ¬ ضو� هذ« �لرسائل. 

"ضَح  Zصبح �آل
فما تشN }ليه يُد �هللا قد 

من �� قبل. }¾ا تشN }ليكم للمضي ُقُدًما لفتح �لعا± كله 

بو�به  �ليو[ يفتح  �لعا±   Zمد �ملصطفى �، ألJ جل
من 

لكم.“

(من خطبة �جلمعة �ل» 
لقاها �خلليفة �لر�بع �-ه �هللا ¬ ١٩٨٩/١٢/١، 
�ملنشو�� ¬ كتا§ "مشر"� عظيم: مشر"� "قف نو")

حضر� مر�Å طاهر 
-د (�-ه �هللا)
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٢٤

التقوى

� خضم ما يشهدs �لعا{ من �ضطر�با< 
-�لسياسـي  �القتصا�^  �لصعيدين  على 
-جـه حضر� 2مE �ملؤمينـن -2يدs �هللا- 
 Jبنديكت �لسا� �لبابا  �سالة �t قد�سة 
عشـر،  ��2' حضرته من خال�ا �ملبا�� 
باإلسـال: -�لد-�  ُتلصق   vلـ� �خلاطئة 
�حلسـاJ �لذ^ يلعبه �لديـن �حلنيف � 
حتقيق �ألمن -�لسـال: �لعاملي. كما �كز 
حضرته على خطو�� �ملوقف �لذ^ يعيشه 
�لعا{ �ليو: -�ملساعي �لv �ب ��ا,ها كي 
تتفا�� �لبشرية حربا عاملية ثالثة. -قد سلَّم 
2مE �جلماعة � �لديا� �ملقدسـة �ألستا, 
�مد شـريف عو�� �سالة حضرته باللغة 
�الجنليزية �t قد�سـة �لبابا � �لفاتيكا1. 
-قد قامت �لسيد� �مي شريقي بتر�تها 
�t �للغـة �لعربية. -� مـا يلي نصها:

GÑ] fl�“’\;ÍÅÁ^;€“fi¡; flÀ“Ë’;ˆb;ÈdÑ;:÷àÑ^;]ŸÂ

Ñ\Ê›¯\;ÿÂázfi’;€“Ò flË‚ÁÂ;

wzËâ∏\;Ï�Ë÷|;ØfiŸı∏\;3Ÿ^;ÎÖzïtwzËâ∏\;Ï�Ë÷|;ØfiŸı∏\;3Ÿ^;ÎÖzït

=;;áÁá¬’\;‰Öëfid;!\;‰ÅÁ^;;==;;áÁá¬’\;‰Öëfid;!\;‰ÅÁ^;;=

;ÏzË¨Ñ]h;Ï’]àÑ;„zpÊÁ;ÏzË¨Ñ]h;Ï’]àÑ;„zpÊÁ

Öç¡;ãÄ]â’\;j“ÁÅfid;]d]e’\;Ïà\ÅÕ;∞bÖç¡;ãÄ]â’\;j“ÁÅfid;]d]e’\;Ïà\ÅÕ;∞b

ÚÓ„bé„g@Òb„b»fl
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بسم �هللا �لرuن �لرحيم  
Ãمد« "نصلى على �سوله �لكرمي 

 "على عبد« �ملسيح �ملوعو�
بفضل �هللا  "�-ته    هو �لناصر


كتوبر ٢٠١١ ٣١ Zلند

}z قد�سِة �لبابا بنديكت �لسا�� عشر 
                       �لسالُ[ عليكْم "�-ُة �ِهللا  "بركاُته

بصف» }ماَ[ �جلماعِة �إلسالميِة �أل-ديِة �لعامليِة 
نقُل }z قد�سة �لبابا 
َسَو��  َكَلَمٍة  }َلى  َتَعاَلْوْ�  �ْلِكَتاِ§  
ْهَل َ َيا  �لكرِمي: ﴿ُقْل   Zِßلقر� �سالَة 
َبْيَنَنا َ"َبْيَنُكْم َ
الَّ َنْعُبَد ِ}الَّ �هللا َ"َال ُنْشِرَ� ِبِه َشْيًئا َ"َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا 


ْ�َباًبا مِّن ُ�"Zِ �هللا﴾.َ
يتعرÏُ �إلسالُ[ ¬ هذ« �ألياِ[ لتهٍم سخيفة حتت مر
� �لعاِ± "مسمِعه. 
 Zّفإ �لشديِد  "لألسِف  �حلقيقيَة.  تعاليَمه   Zَسو�يد ال  يثN"¾ا  "�لذين 
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حضر� مر�� مسر-� u2د (2يدs �هللا)

متكاتفني  نقُف  فسو¼  -اية،   z{ Æاجٍة 
�فاًعا عنها، "}Zْ صعد صد� 
ّيِة �سالة من 
مساجدنا فلن يكوZ }ال قولنا: "�هللا 
ك�" 
 � Jمًد�   Z
" �هللا  }ال  }له  ال   Z
 "شها�� 

�سوj �هللا.
 Nِئيسًيا ¬ تدم� ��لعامَل �لذ� يلعب �"ً� َّZ{
�ألشخاِ÷  بعَض   َّZ
 هو  �لعاِ±   ¬ �لسالِ[ 
لذ�  
حر�ٌ�، "  Zمثقفو" 
�كياُ�  
¾م   Zيظنو
Ëقُّ %م �الستهز�ُ� "�لسخريُة من مؤسسي 
�أل�ياZ. "�حلق 
نه للحفاõِ على �لسالِ[ ¬ 
�ملجتمِع ال بد من }�Åلِة كلِّ مشاعِر �لعد�ِ� 
فيما  �لتسامُح  ليز��َ�  �لناِ�،  قلوِ§  من 
للدفاِ�  للوقوِ¼  بينهم. هنا� حاجٌة ماسٌة 
ميرُّ  فالعاُ±   .Zأل�يا� كل  
نبيا�  �حتر�[  عن 

ُ[ صو�ً� مشوهة لإلسالِ[  بعَض �جلماعاِ� �إلسالميِة �ملغرضِة تقدِّ
¿تلفًة متاما عن صو�تِه �حلقيقيِة. "نتيجًة لذلك قد تالشت �لثقُة 
جتا«  �ملسلمِة   Nِغ "�لشعوِ§  �لغربيِة   jِ"لد� قلوِ§ شعوِ§  من 

يضا يوّجهوz{ Z مؤسِس �إلسالِ[  Zملثقفو� 
�ملسلمَني Æيث بد

�لرسوjِ �لكرِمي Jمٍد � ִדًما ال 
ساَ� %ا من �لصحِة.  
مما ال شك فيه 
Zّ كلَّ �يٍن يهدُ¼ }z تقريِب �إلنساz{ Zِ �هللا 
تعاz "}�ساِ� �عائم �لقيِم �إلنسانية، "± يعّلم 
�ٌّ من مؤّسسي 
لذ�  ظلِمهم.   "
 �آلخرين  على حقوِ�  �العتد�َ�  
تباَعه   Zأل�يا�
��يعًة  �ملَضلَّلني  �ملسلمِني  من  �لقلِة  تصرفاُ�  ُتستَغلَّ  
ال  ينبغي 
ملها�ِة �إلسالِ[ "مؤسِسه �لكرِمي �. فقد عّلَمنا �إلسالُ[ �حتر�َ[ 

نبياِ� �يِع �أل�ياZِ، "هذ� هو �لسبُب "��َ� ضر"�ِ� }مياZ �ملسلِم 
�ميِع �ألنبياِ� �ملذكو�يَن ¬ �لكتاِ§ �ملقدِ� 
" ¬ �لقرZِß �لكرِمي، 

مبن فيهم �ملسيُح �.
 �Nًزننا كثË مٍد �، لذ�J لكرِمي� jِللرسو Zننا خد�[ متو�ضعو{
�%جماُ� على نبينا �لكرِمي �، "لكننا نر�ُّ عليها باستمر�ٍ� من 
من  �ملزيِد  عن  "�لكشِف  �لعاِ±   z{ �لطيبِة  تقدِمي سNِته   jخال

تعاليِم �لقرZِß �لكرِمي �جلميلِة.
ِ}Zْ ± يّتبع معتنُق �يانٍة ما تعاليمها بصو�ٍ� صحيحٍة مع �ّ�عاِئه 

Z ننسَب �خلطَأ للديانِة بل }z �ملخطئ.   ÅُوÝ اللتز�[ ِبها، فال�
}Z معô كلمة "�إلسال[" هو �لسالُ[ "�ملحبُة "�ألمُن، "}Z مسألَة 
َخه،  عدِ[ �إلكر�ِ« ¬ �لديِن 
مٌر "�ضٌح 
ّكد« �لقرZُß �لكرُمي "�سَّ
�لتضحيِة.   ïَ"�" �َلتصا�" �ملحبَة "�ملو�َ� "�لسالَ[  يعلِّمنا  فهو 
سبل  ينتهُج  ال  من   Z
 "تكر�ً��  مر�ً��  �لكرُمي   Zُßلقر� "يؤكُد 
تعاليم  عن  �لبعد  كل  بعيٌد  
نه " �هللا،  �-ة  من  ُيطر�  �لتقو� 

نه �يُن  �إلسال[. "بالتاv }�� صّو� 
�ُّ شخٍص �إلسالَ[ على 
تطرٍ¼ "عنٍف "
نه �يٌن مليٌ� بتعاليِم سفِك �لدماِ�، فهذ� تصوٌ� 

ال عالقَة له باإلسالِ[ �حلقيقي.
فقط،  �لصحيَح  �إلسالَ[  متا�ُ�  �أل-ديُة  �إلسالميُة  �جلماعُة 
"كلُّ ما تقوُ[ به "تقّدمه من خدماٍ� فهو البتغا� مرضاِ� �هللا 

خر�  عبا�ٍ�   �ِ��  ُّ�
  "
 كنيسٌة  كانت  "كلما  فحسب.   �
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التقوى

�ليوَ[ Æالة �ضطر�ٍ§ "عدِ[ ��تياï، "إل�Åلة هذ� �لقلق "�خلو¼ Ýب َخْلق جوٍّ من �ملحبة "�ملو��، "
Z ننقل �سالَة 
 Z
�ملحبِة "�لسالِ[ ملن حولنا، "
Zْ نتعلَم �لعيَش بانسجاٍ[ 
كَ� من 
� "قٍت مضى "بطريقٍة 
فضَل من �� قبل، "

خ �لقيَم �إلنسانيَة. نرسِّ
 jَحال{ jُ"ا حتا¾
تندلُع �حلر"ُ§ ¬ �لعا± �ليو[ على نطاٍ� ضّيٍق، بينما تّدعي �لقو� �لعظمى ¬ 
ماكن 
خر� 
�لسال[. "± يعد سًر� 
نه يقاj لنا ¬ �لظاهر شيٌ�، بينما تتّم �لترتيباُ� "�ملخططاُ� �حلقيقيُة سرًّ� "��� �لكو�ليس 
�لسياسية. "�لسؤ�jُ �لذ� يطرïُ نفسه ¬ هذ� �ملقاِ[ هو: هل ميكُن }حالjُ �لسالِ[ ¬ �لعاِ± ¬ مثل هذ« �لظر"¼؟ 

ساَ� حرٍ§ عامليٍة 
خر� قد ُ"ضع  Z
مع �ألسف فإننا }Zْ ��سنا �لظر"َ¼ �لر�هنَة ¬ �لعا± عن كثب فسنجُد 
مسبقا. "لو متَّ �ّتباُ� مساِ� �لعد�لِة بعَد �حلرِ§ �لعاملية �لثانية ملا شهدنا �لوضَع �حلاv ¬ �لعا± Æيث Ëيُق به %يب 
�حلر§. "ألZ �لعديد من بلد�Z �لعاِ± متلك �ليو[ �ألسلحَة �لنو"ية، "جند �ألحقاَ� "�لعد�"�ِ� ¬ تز�يٍد مستمر، 
فقد 
صبح �لعاُ± على حافة �لدما�. "لو �سُتخدمْت 
سلحة �لدما� �لشامل، فإZ �ألجياj �لقا�مة لن تساJنا على 
ما ستسببه من �لعاهاِ� �لد�ئمِة �ل» ستلحُق ֲדا. ال j�Å هنا� "قٌت 
ماَ[ �لعاِ± إليالِ� �هتماٍ[ خاٍ÷ حلقوِ� �خلالِق 

� "حقوِ� ¿لوقاِته.

هم ما علينا فعله �آلZ بل �ألمر �لبالُغ �أل¶ية هو 
Z نكثَف جهوَ�نا عاجًال إلنقا� �لعا± من هذ� �لدماِ�  Z

عتقد 
بدًال من �لتركيِز على تقدِ[ �لعا±. هنا� حاجٌة ملحٌة للبشريِة ملعرفة خالِقها �، ألZ هذ� هو �لكفيُل �لوحيد لبقاِ� 

��� �إلنساZُ �ليوَ[ �لنجاïَ ¬ }�سا� �عائِم �لسال[  Zْنفسه. فإ Nو تدمÃ لعاَ± يتحرُ� بسرعٍة� َّZلبشريِة، "}ال فإ�
فعًال، فعليه 
Ë Zا"jَ �لسيطرَ� على �لشيطاZ بد�خله بدًال من �لبحث عن 
خطاِ� �آلخرين. على �ملرِ� 
Z يقد[ مثاًال 
��ئًعا للعد�لة بالقضا� على شر"� نفسه. "
�ّكُر �لعاَ± باستمر�ٍ� 
Zّ هذ« �لعد�"�ِ� �ملفرطِة جتا« �آلخرين جتتثُّ �لقيَم 

�إلنسانية كليا، "بالتاv تقو� �لعا± Ãو �إلبا��.

هيب بكم 
Z تبّلغو� �لعا± "على نطا� "�سع بأZّ َ"ْضَع �لعر�قيِل  Éنفو� ¬ �لعا±، فإن" Nلصوتكم تأث Zملا كا"
¬ طريِق �لتو�ZِÅ �لطبيعي �لذ� خلقه �ُهللا تعاz، يدفعهم بسرعة Ãو �لفنا�. هنا� حاجة ملحة لنقِل هذ« �لرسالِة 

.Nكَ� بكث
على نطاٍ� 
"سَع ِمن 
� "قٍت مضى "باهتماٍ[ 
}Z �يع �لديانا� ¬ �لعا± Æاجِة }z �النسجاِ[ "�لوئاِ[ �لديÉ، "�يع شعوِ§ �لعاِ± Æاجة }z خلق �"ïِ �ملو�ِ� 

"�ملحبَِّة "�ألخو� �ملتبا�لة.
خالِقنا  "معرفِة  "�ملحبة،  �لسالِ[  }�ساِ�   ¬ بد"�نا  "نشعَر  مسؤ"لياِتنا  �يًعا  نعَي   Zأل يوفقنا   Z
 �هللا  
�عو   
ßمني. بنا.  �ملحِد�  �لعاملي  �لدماَ�  هذ�  Ýّنبنا   Z
  zتعا �هللا   z{ "نتضرَُّ�  صالِتنا   jَخال ��ئما  ندعو  }ننا   .�

�ملخلص
ميـر��   مسـر-� 2حـمد

خليفة �ملسيح �خلامس
}ما[ �جلماعة �إلسالمية �أل-دية �لعاملية
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مN �جلماعة بالديا� �ملقدسة �ألستا� Jمد شريف عو�� ُيهد�
  �لتر�ة �إليطالية للقرZß �لكرمي لقد�سة �لبابا بنديكت �لسا�� عشر

هدية �لبابا لألستا� Jمد شريف عو�� 

مع �لكا��يناj ليونا��" ساند��،
.Zئيس �ملجمع �لشرقي - �لفاتيكا� 

صو�� للصفحة �أل"z من �سالة حضر� 
مN �ملؤمنني   
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٢٨

التقوى

Jمو�  Nغ �لتطر¼ 
فالعفو  كاZ؛  حيثما 
ال   Z
  Éيع فيه  �ملبالغ 
���عة  �لعقوبة   Zتكو حني  تعاِقب 
ßثا�  له  "هذ�  �لفسا�،  لد�بر  "قاطعة 
�آلخر  �خلّد   ����{  Zّ
 كما  مدمِّر�. 
 ¬" ��ئما  خد�  على  ضربك  ملن 
�النتحا�  من  ضْر§  هو   jحا كل 
�ملفسدين؛  فسا�  على  "تشجيع 
 ،Zفبعض �لنا� يتسّلط عليهم �لشيطا
"ال حّل }ال باستئصا%م، 
ما �لتسامح 
بكو���   ðفيأ عنهم  "�لعفو  معهم 

على �ملجتمع. 
� �ملوعو�  �ملسيح  نقض  حني 

فهم   ¬ �خلر�فية  �ملفاهيم  من  عد�� 
�أل-ديني  بعض  لد�  توّلد  �لدين 

–"}Z كاZ �لك Jد"�� جد�- نزعة 
 Z
 ³عنا   òتطر¼، ح فيها  عقالنية 
 jقا علي-  Jمد  –�ملولو�  
حدهم 
}Z �ملسيح � ُ"لد من نطفة يوسف 
�لقرßنية  لآليا�  خالفا  �لنجا�، 
بعضا   Z
 "³عنا  �لقاطعة.  �لو�ضحة 
ßخر يقِصر ßية قطع يد �لسا�� على 
ִדيئة  "جو§   �
 �ملعنو�..  �لقطع 
�لسرقة. "هنا�  ُتقطع   òلظر"¼ ح�
 jحا بأ�  �ً�ا  هنا�   Zّ
 ينكر  من 
}نكا� "جو� عد� عن   .jألحو�� من 

معجز�  }نكا�  
حيانا "  ،Zلشيطا�
�ملسألة   Zّ
 "مع  شابه.  "ما  �لعصا، 
ليست ظاهر� عامة، بل Jد"�� جد�، 
يتر�جعوZ بفضل  "بإخو� سرعاZ ما 
�هللا تعاz، }ال 
نه ال بد من �لنصيحة. 

�لبساطة  مبنتهى  معرفته  Ýب  �لذ� 

نه لو كاZ ¬ تفسß Nية قرßنية 
مر 
 z{ يسي�  
نه  لد�جة  جد�  خاطئ 
قتل   ¬ يتسبب   "
  zتعا �هللا  توحيد 
 Z
 بد  فال  
عضائهم  قطع   "
 �لنا� 
نّبه  قد   � �ملوعو�  �ملسيح   Zيكو
"هو  }ليه حضرته،  ينّبه   ± فإ��  }ليه؛ 
 Zيكو  Z
 ميكن  فال   ،jلعد� �َحلَكم 

�لتفسN �جلديد صحيحا. 
� حكم  �ملوعو�  �ملسيح  ينِف   ]j
قطع يد �لسا�� ¬ �لشريعة �إلسالمية، 
عن  ��فع  بل  كليًّا،  �لرجم  ينِف   ±"
خصو[  يناقش   Zكا حني  �لك 
�ليو[  
حدنا   jيقو فكيف  �إلسال[، 
قط؟ قطع  ال   "
 مطلقا  �جم  ال  }نه 
"كيف ÝوÅ أل-د� 
Z يصف هذ«

 هانـي طاهـر

ÏË›]â›¸\Â;ÏË›˜Œ¬’\;∫;Îˆ]∆∏\ÏË›]â›¸\Â;ÏË›˜Œ¬’\;∫;Îˆ]∆∏\
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حاj؟  كل   ¬ قاسية  بأ¾ا  �لعقوبا� 
"هي  حاال�،   ¬ قاسية  هي  نعم،  
"لكنها  حاال�،   ¬ }سالمية  ليست 
حاال�   ¬ "شرعية  "مناسبة  عا�لة 

خر�. فالز�& ال بد من قتله 
حيانا، 
"�لك  �لفاحشة..  ينشر  حني  "�لك 
 Zَمصد�قا لآلية: ﴿لَِئْن َلْم َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقو
 Zَْلُمْرِجُفو�"َ Ïٌلَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر�"َ
َال  ُثمَّ  ِبِهْم  لَُنْغِرَينََّك  �ْلَمِديَنِة  ِفي 
ُيَجـاِ"ُ�"َنَك ِفيَها ِ}الَّ َقِليًال* َمْلُعوِنَني 
َتْقِتيًال﴾  َ"ُقتُِّلو�  
ِخُذ"� ُ ُثِقُفو�  
َْيَنَما 
حْكٌم  فهنا   ..(٦١-٦٢ (�ألحز�§ 
بالتقتيل، "ليس مبجر� �لقتل، "�لرجم 
ِفي  َفالَِّذيَن  تقتيل.  "�لصلب  تقتيل، 
ُقُلوِبِهْم َمَرÏٌ َ"�ْلُمْرِجُفوZَ ِفي �ْلَمِديَنِة 
�لفاحشة   Zيشيعو �لذين  على  تنطبق 
فيها "ينشر"Z �لزنا، ألنه ليس هنالك 
}�جا¼ 
شد من هذ�، كما قد تنطبق 
�%زمية   ï"� إلشاعة  يسعى  من  على 
"نشر �إلشاعا� �لكا�بة لتثبيط �%مم 

خالj �ملعا�� �ملصNية. 
فالتقتيل حكم قرß&، "هو غN �لقتل 
�هللا   jقا ßخر،   &ßقر �لذ� هو حكم 
تعاß ¬ zية 
خر� ﴿}ِنََّما َجَز�ُ� �لَِّذيَن 
ِفي   Zََيْسَعْو"َ َ"َ�ُسوَلُه  �هللا   Zَُبو�ُيَحاِ
 "ْ
�ألْ�Ïِ َفَساً�� َ
Zْ ُيَقتَُّلو� َ
ْ" ُيَصلَُّبو� َ
 "ْ
َع 
َْيِديِهْم َ"َ
ْ�ُجُلُهْم ِمْن ِخالٍ¼ َ ُتَقطَّ
ُينَفْو� ِمْن �َألْ�Ïِ َ�ِلَك َلُهْم ِخْزٌ� ِفي 

نَيا َ"َلُهْم ِفي �آلِخَرِ� َعَذ�ٌ§ َعِظيٌم﴾  �لدُّ
(�ملائد�:٣٤).. فهنا تقتيل "تصليب.. 
 Z
 ميكن  بل  سريع،  }عد�[  
ر�  ال 
ُيصلب �ملجر[ 
ياما حò ميو�.. كما 
ميو�،   òساعا� ح ُيرجم   Z
 ميكن 
"تقطع  عينيه  ُتسمل   Z
  ÅوÝ كما 
 Zكا  Z{ خاصة  ميو�،   òح �جليه 
قد فعل �لك ضد بر��، 
" كاZ قد 
قا[ �رمية �هيبة هّز� �ملجتمع هزًّ�.. 
�لسجن بضع سنني  يوضع ¬   Z
 
ما 
كما هو �حلاj ¬ �لغر§ فهذ« كا�ثة 
"�مر�  
تمعاִדم  }فسا�   ¬ فاقمت 
للدما�  طريقها   ¬ "هي  
سسها 

�لشامل. 
د� ¬ �اعتنا 
Z لآلية  �لذ� ظّل مؤكَّ
"حتمل  عديد�،   ��Nتفس �لقرßنية 
"ْجٍه  نْقَض   َّZفإ لذ�  ¿تلفة،  
"جها 
من "جو« تفاسN �آلية هو حتجيم %ا 

ما }ضافة "جه  قيمتها،  "تنقيص من 
�ألفضل.  �لطريق  فهو  ßخر   �Nتفس

تفسN جديد  ُيستنتج   Z
 بأ�  لذ� ال 
 Z
 Z"� لعصا موسى �، لكن من
حقيقية  عصا  هنا�  كانت  
نه  ننفي 
بد� للنا� حية تسعى 
بطلت سحر 
�لسحر�.. "ال بأ� بتفسN نا� }بر�هيم 
 Z"� لكيد "�لفنت، لكن من� �بنا �
بطريقٍة  منها  "جناته  �ملا�ية  �لنا�  نفي 
ما.. "ال بأ� بتفسN �لشيطاZ بأ"جه 
َنْفي   Z"� من  لكن  
خر�،  عديد� 
�لشيطاZ �لكائن. "ال بأ� بتفسß Nية 
قطع يد �لسا�� بأ"جه جديد�، "لكن 
كليًّا.  �ملا��  �لقطع  نفي   Z"� من 

رَ� �لزنا  Z
"هكذ� �لرجم، فال شك 
عقوبُته هو �جللد فقط، "لكن ما�� عن 
بيو�  فتح   ¬ "�ملسا¶ة  �لزنا  تر"يج 

�عا��؟ هذ� ليس 
ر� Åنا.

سنة �هللا -�ملعجز�< 
ال خال¼ ¬ 
Z معجز�� �ألنبيا� ال 
½الف سنة �هللا، لكن هل عرفنا سنن 

p ينِف املسيح املوعود � حكم قطع يد السارق ! 
الشريعة اإلسالمية، وp ينِف الرجم كليًّا، بل دافع عن 
ذلك حني كان يناقش خصوم اإلسالم، فكيف يقول 

أحدنا اليوم إنه ال رجم مطلقا أو ال قطع قط؟ 
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التقوى


َحْطنا ֲדا؟! لذ� فعلينا  òهللا كلها؟ "م�
ظاهر  حسب  معجز�  بأ�  نؤمن   Z

 Zببطال �لدليل   ��"  ��{ }ال  نّصها، 
 Z
 نؤمن   Z
 علينا  لذ�  �لظاهر..  هذ� 
قليل  ما�  
�خل 
صابعه ¬   �  öلن�"
فيه  }صبعه   jبإ�خا فكّثر«   Zفنجا  ¬
"خيل،  "}بل  جيش  منه  شر§   òح
"مع �لك بقي �ملا� بالقد� نفسه �لذ� 
كاZ عليه من قبل. "قد حد� مر�� 
عديد� 
Zْ "ضع �لنö � يد« �ملبا�كة 
على بضع 
�غفة "مأل ֲדا بطوß Zال¼ 
�ألخر�   Zألحيا� بعض   ¬" �جليا�. 
�حلليب  من  فنجانا  بشفتيه  با�� 

شبع به �اعة من �جليا�. "
حيانا "
ما�  ما�  بئر   ¬ لعابه  مز�  
خر� 
"تا��   .jالÅ" §ما� عذ  z{ "حّوله 
شفى �ملصابني �ر"ï بالغة بوضع يد« 
شفى  
خر�  "تا��  عليهم،  �ملبا�كة 
ب�كة يد« �لعيوZ �ل» خرجت مقلتها 

عماال  
جنز  "كذلك  �حلر"§.   ¬
بقد�ته  �لقبيل  هذ�  من   �Nكث 
خر� 
�هللا  قد��  ��فقتها  �ل»  �لشخصية 

�خلافية". (مر�ß كماال� �إلسال[)
�ملسيح   }حيا�  فهو  ننكر«  �لذ�  
ما 
"خلقه  حقيقيًّا  }حيا�  للموتى   �
�لعصافN خلقا حقيقيًّا، ألZ هذ� يتنا� 
مع �آليا� �لقرßنية �ل» تؤكد 
Z �هللا 
"حد« هو �ملحيي "هو "حد« �خلالق. 

  � �ملوعو�  �ملسيح  فّسر  "حني 
معجز� �إلحيا� "�خللق تفس�N غN ما 
هو معر"¼ تقليديًّا حد� خلط لد� 
�ملسألة   ¬ فتوّسعو�  �أل-ديني  بعض 
معجز��  من  بعضا  
نكر"�   òح
 z{ »لَِلْفت �النتبا jألنبيا�. "هذ� �ملقا�

هذ� �خلطأ. 
"�لذ� ننكر« 
Z يكوZ �ملسيح � 
�آلية ±   Zّضيع، أل�قد حتد� "هو 
تقل �لك، بل حتدثت عن كالمه ¬ 
مرحل» �ملهد "�لكهولة. "�لذ� ننكر« 
سر�  قد   �  Zسليما  Zيكو  Z

 jآلية ال تقو� Zكرسيا من �ليمن، أل
لصوصا.  ليسو�  �ألنبيا�   Zأل" �لك، 
 Zّ
 ُظنَّ  �ألمو�  هذ«  نفي  ّمت  "حني 
�اعتنا تنفي �ملعجز��، "لكن �حلّق 


¾ا تلتز[ بنص �آليا� �لقرßنية. 
"نتج عن ظّن نفي �ملعجز�� 
Zّ �هللا 

تعاz ال ينصر �سله "ال يو�سيهم }ال 
فال  مقّيد�،  Jدّ��  قو�نني   jمن خال
ميكن 
Z يضاعف �لطعا[ 
لف ضعف 
 Z
æلقه طعاما }ضافيا! "لكن ميكنه 

¾م  �لنا�  فيشعر  �لطعا[   ¬ يبا�� 

شبعو� من لقمة! 
نعم،  عليه.  �ليل  ال  �لتحديد  هذ� 
Ëد� 
Zْ يبا�� �هللا ¬ �لطعا[ فيشبع 
�لنا� من �لقليل جد�، "هذ« معجز�، 
"لكن ما �لذ� مينع 
Â Zلق �هللا طعاما 
من �لعد[؟ ملا�� ننفي هذ� �الحتماj؟ 
 ñ �هللا؟  لقد��  تقييد�  �لك   ¬ 
ليس 
حكمته  مع   Ï�يتعا ال   jلقو� هذ� 
مع   Ï�يتعا  Zكا "لو  سبحانه، 
لنفينا«،  قوله سبحانه  مع   "
 حكمته 
�لك،  من  مينع  ا  نصًّ جند  لن  لكننا 
تؤكد«،  �لر"�يا�  من   �Nكث جند  بل 
"كذلك 
قو�j �ملسيح �ملوعو� �. 

أما الذي ننكره فهو إحياء املسـيح  � للموتى إحياء 
حقيقيًّا وخلقـه العصافf خلقـا حقيقيًّا، ألن هذا 
يتنـا¢ مع اآليات القرآنية الـn تؤكد أن اهللا وحده 
هـو احمليي وهو وحده اخلالق. وحني فّسـر املسـيح 
 fا غfاملوعـود �  معجـزة اإلحياء واخللق تفسـ
ا حدث خلـط لدى بعض  ما هـو معـروف تقليديًّ
األ"ديني.... وهذا املقال ِلَلْفت االنتباه إb هذا اخلطأ. 
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�لدكتو� 2مين فضل عو�� تشـهد �لسـاحة �لعاملية هجمـا< متعد�� علـى  �لديـن �حلنيف. -8خـر حلقة � 
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذ^ عرضـه عضـو �ل�ملا1 ��ولنـد^ خـE< فيلد��. 
-ستنشـر "�لتقو�" ع� حلقـا< كتابا �و� ��� مفحما على ما جـاe فيه من �لبهتا1.
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(�حللقة �لثانية)

�إلسال: ال يدعو ملحا�بة غE �ملسلمني 
-قتلهم

 ال شك 
Z �لقرZß �لكرمي Ëو� بعض 
 ،jآليا� �ل» حتث �ملسلمني على �لقتا�
 Å�لكن على �لنقيض ممـا يّدعيه فيلد"
 jعد�� �إلسال[، فليس �ملقصو� ֲדا قتا
"
�يع غN �ملسلمني، بل ال يأمر �إلسال[ 

}ال بقتاj �لفئا� �لتالية:
 Z"
- �ملحا�بوZ "�ملعتـد"Z �لذين يبد

بالقتاj ضد �ملسلمني.
- ناِقضو �لعهو� من �ملشركني، �لذين ± 
يلتزمو� باملو�ثيق "�ملعاهد�� �ل» 
برموها 

مـع �ملسـلمني، "�ل» هـي باألخص 
معاهد�� لضماZ �لعيش �لسـلمي مع 

�ملسلمني.
- �ملجرموZ "مغتصبو �حلريا� �لفر�ية 

ال سيما حرية �لعقيد� "�لدين.
"�%د¼ �ألسا� من هذ� �لقتاj �ملشر"� 
¬ �لقرZß �لكرمي هو �لدفا� عن �لنفس 
ضد �ملعتدين �لذين يريد"Z سلب �حلرية 

�لدينية من �ملسلمني.
}Z هـذ� �ملفهو[ للجها� �إلسـالمي، 
 
من �ملمكن 
Z يفهمه 
� شـخص يقر
�آليـا� �لقرßنية �ملتعلقـة بالقتاj، من 

خالj سـياقها ¬ �لنص �لذ� "��� 
فيـه؛ "من �"Z هذ« �لقر��� �لسـياقية 
يتعذ� فهم هذ« �آليا� بشكل صحيح.

 ما يقو[ به فيلد�Å ¬ فيلم "�لفتنة" هو 
عرÏ بعض �آليا� �لقرßنية مÑ"عة من 
سـياقها ليوهم �لعا± بأZ �لقصد منها 
Jا�بة �يع غN �ملسلمني؛ "لذلك نشد� 
هنا مر� 
خر� 
نه لفهم هذ« �آليا� ال 
بد من عرضها "قر��ִדا ¬ سياقها "هذ� 
�ملبد
 ال بد مـن تطبيقه على كل ßيا� 
�لقرZß �لكرمي "ليس فقط �آليا� �ملتعلقة 

.jبالقتا
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التقوى

"عند قر��� ßيا� �لقتاj بسياقها يتضح 
 :Zهاما Zمر�
لنا 


"ال: }¾ا تدعو }z مقاتلة فرقة �د-�� 
 Zلبا�ئو� Z"، "هم �ملعتد�جد� من �لكفا

برموها  �ل»  للعهو�   Zلناقضو�"  jبالقتا

   .� jمع �لرسو
ثانيا: }Z ¬ سيا� هذ« �آليا� نفسها، 
يؤكد �هللا عز "جل -جو$ مساملة هؤال� 

�لكفا� }�� توقفو� عن �حلر§.
"لكي نثبت 
ß Zيـا� �لقتاj ± ُيقصد 
ֲדا Jا�بة �يع من ال ينتسب لإلسال[، 
نكتفي هنا بعـرÏ �آليا� �ل» 
"��ها 
فيلد�Å ¬ فيلم "�لفتنة"، "لكن ¬ سياقها 
"مع تفسNها �لصحيح "فق ما يظهر من 

هذ� �لسيا�:

 t-آليـة �أل�
﴿َ-َقاِتُلوُهْم َحتَّى  َال َتُكو1َ ِفْتَنٌة َ-َيُكو1َ 

يُن هللا﴾  �لدِّ
جا�� هذ« �آلية ¬ سـو�� �لبقر� "فق 

:vلسيا� �لتا�
 ﴿َ"َقاِتُلو� ِفي َسِبيِل �هللا �لَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 
�ْلُمْعَتِديَن  ُيِحبُّ  َال  �هللا   َّZ{ِ �-َتْعَتُد َ-َال 

ْخِرُجوُهم َ"َ َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  َ"�ْقُتُلوُهْم 

َشدُّ َ 
ْخَرُجوُكْم َ"�ْلِفْتَنُة َ َحْيُث  مِّْن 
�ْلَمْسِجِد  ِعنَد  ُتَقاِتُلوُهْم  َ"َال  �ْلَقْتِل  ِمَن 
�ْلَحَر�ِ: َحتَّى  ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإZ َقاَتُلوُكْم 
�ْلَكاِفِريَن* َفِإ1ِ  ِلَك َجَز�ُ�  َفاْقُتُلوُهْم  َكَذ �

�نَتَهْو� َفِإ1َّ �هللا َغُفوٌ� �َِّحيٌم* َ-َقاِتُلوُهْم 
 Zِيُن هللا َفِإ َحتَّى  َال َتُكو1َ ِفْتَنٌة َ-َيُكو1َ �لدِّ
اِلِمني*  �لظَّ َعَلى  ِ�الَّ  ُعْدَ-�1َ  َفَال  �نَتَهْو� 
ْهِر �ْلَحَر�ِ[ َ"�ْلُحُرَماُ�  ْهُر �ْلَحَر�ُ[ ِبالشَّ �لشَّ
َفاْعَتُد-�  َعَلْيُكْم  �ْعَتَد�  َفَمِن  ِقَصاٌ÷ 
َ"�تَُّقو�  َعَلْيُكْم   ��ْعَتَد َما  ِبِمْثِل  َعَلْيِه 
�هللا َ"�ْعَلُمو� َ
Zَّ �هللا َمَع �ْلُمتَِّقَني﴾(�لبقر� 

(١٩١-١٩٥

�ملقاطع   ¬ تؤكد  بسياقها  �آليا�  هذ« 
�ملشد�� باللوZ �ألخضر ما يلي:

فقط   jبالقتا �لبا�ئني  �ملعتدين  مقاتلة   -
"ليس �يع �لكفا�. 

�لبد�  عد[  �ملسلمني  على  توجب   -
.Z�"بالعد

 ��{ jتوجب على �ملسلمني }¾ا� �لقتا -
�نتهى �ملعتد"Z عن عد"�¾م. 

 jألنفا� سو��   ¬ �آلية  هذ«   ���""
:vحسب �لسيا� �لتا

﴿ُقل للَِّذيَن َكَفُر-� 1�ِ َينَتُهو� ُيْغَفْر َلُهم 
مَّا َقْد َسَلَف َ"ِ}Z َيُعوُ�"� َفَقْد َمَضْت ُسنَّة 
�ْألَ"َِّلني * َ-َقاِتُلوُهْم َحتَّى  َال َتُكو1َ ِفْتَنٌة 
 َّZَفِإ �نَتَهْو�  هللا َفِإ1ِ  ُكلُُّه  يُن  �لدِّ َ-َيُكو1َ 
 -٣٩ jألنفا�) ﴾ٌNَبِص  Zََيْعَمُلو ِبَما  �هللا 

(٤٠
 يبد
 �حلديث ¬ هذ� �لسيا� عن �لكفا� 
�ملقاتلني، بداللة �لكلما� "}Z ينتهو�" " 
 ،jلقتا� من  ينتهو�   �
 �نتهو�"،    Zفإ  "

"�حلديث ¬ �لسيا� كله بعدها، عن هذ« 
�لفئة من �لكفا� "ليس �يع �لكفا�.

 Zيكو"" ôمع Z
"من �جلدير �كر« هنا 

Z يكوZ �حلكم على  �
�لدين كله هللا" 
"جل،  عز  �هللا  بيد  فقط   Éلدي� �النتما� 
شخص   �
 ُيعاقب   "
 ُيقتل  ال  Æيث 
بسبب �نتمائه �لديÉ، فال �ملسلموZ "ال 
على  
حد  إل�غا[  �حلق   Zميلكو غNهم 
�نتمائه  بسبب  قتله  على   "
 �ينه،   Nتغي
�لكفا�   jقتا من  فا%د¼  لذلك   ،Éلدي�
�ملذكو� ¬ هذ� �لسيا� هو حفظ �حلرية 

�لدينية "�لدفا� عنها. 
 

�آلية �لثانيـة 
َحْيُث  َ"�ْقُتُلوُهْم  َفُخُذ"ُهْم  َتَولَّْو�   Zَفِإ﴿

َ"َجدتُُّموُهْم﴾ 
من   vلتا� �لسيا�   ¬ �آلية  هذ«   ���"

سو�� �لنسا�:
َ-�هللا  ِفَئَتْيِن  �ْلُمَناِفِقَني  ِفي  َلُكْم  ﴿َفَما 

Z َتْهُد"� َ Zَ"َُتِريُد

ْ�َكَسُهم ِبَما َكَسُبو� َ
َمْن َ
َضلَّ �هللا َ"َمن ُيْضِلِل �هللا َفَلن َتِجَد َلُه 
َكَفُر"�  َكَما   Zَ"َتْكُفُر َلْو   �"ُّ�"َ َسِبيًال*  

ْ"لَِياَ� َ ِمْنُهْم  َتتَِّخُذ"�  َسَو�ً� َفَال   Zََفَتُكوُنو
َتَولَّْو�  �هللا َفِإ1  َسِبيِل  ِفي  ُيَهاِجُر"�  َحتَّى� 
َ-َجدتُُّموُهْم  َحْيُث  َ-�ْقُتُلوُهْم  َفُخُذ-ُهْم 
ً� * ِ�الَّ  Nلِيًّا َ"َال َنِص"َ ِمْنُهْم  َتتَِّخُذ"�  َ"َال 
َ-َبْيَنُهم  َبْيَنُكْم  َقْوٍ:  ِ�َلى   َيِصُلو1َ  �لَِّذيَن 
مِّيَثاkٌ 2َْ- َجاeُ-ُكْم َحِصَرْ< ُصُد-ُ�ُهْم 
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َقْوَمُهْم َ"َلْو  ُيَقاِتُلو�   -ْ2َ ُيَقاِتُلوُكْم   12َ
َفَلَقاَتُلوُكْم َفِإ1ِ  َعَلْيُكْم  َلَسلََّطُهْم  �هللا  َشاَ� 
ِ�َلْيُكُم  َ-2َْلَقْو�  ُيَقاِتُلوُكْم  َفَلْم  �ْعَتَزُلوُكْم 
َلَم َفَما َجَعَل �ُهللا َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًال*   �لسَّ
َيْأَمُنوُكْم   Z
َ  Zَ"ُيِريُد ßَخِريَن   Zَ"َسَتِجُد
�ْلِفْتَنِة  }َِلى   �"ُّ��ُ َما  ُكلَّ  َقْوَمُهْم  َ"َيْأَمُنو� 
َ"ُيْلُقو�  َيْعَتِزُلوُكْم  لَّْم   Zِفيَها َفِإ 
ْ�ِكُسو� ُ
َفُخُذ"ُهْم  
َْيِدَيُهْم  َ"َيُكفُّو�  َلَم  �لسَّ }ِلَْيُكُم 
ِئُكْم  ـ� 
"َلُ"َ َثِقْفُتُموُهْم *  َ"�ْقُتُلوُهْم َحْيُث 
َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا مُِّبيًنا﴾  (�لنسا� 

(٨٩-٩٢
�آليا�  هذ«  من  باأل-ر  �مللّونة  �ملقاطع 
هذ«   ¬ �ملقصو�   jلقتا�  Z
 على   jتد
 ��{ �ملنافقني  ضد  فقط  موجه  �آليا� 
توّلو�، 
� ��تد"� "
صبحو� من �ملفسدين 
هنا  فاحلديث  �ملسلمني،  ضد  �ملقاتلني 
"�ضح "ليس عن غN �ملسلمني مبجملهم، 
بل تبد
 هذ« �آليا� باحلديث عن �ملنافقني 
 ��{ بقتلهم ¬ حاj "�حد فقط،  تأمر   ñ
تولو� 
� ��تد"� "قاتلو� �ملسلمني، حيث 
}نه من �ملعر"¼ ¬ �إلسال[ 
Z ال عقوبة 
للمنافقني ملجر� نفاقهم، فاملنافقوZ كانو� 

نه ±  �لنJ öمد �، }ال  معر"فني Åمن 
يأمر بقتلهم، فهذ« �آليا� تتحد� فقط 
ملحا�بة  "يرتد  نفاقه   ¬ يتما��  عمن 
�ملسلمني، لذلك فالقتاj هنا بسبب �حلر§ 
"�لعد�� �لذ� يبديه هؤال� �ملنافقوZ "ليس 

�لنفا� بعينه.

�ملتذبذبني  �ملنافقني  هؤال�  بني  "من 
تا��  �ملسلمني   z{  Zمييلو من  "�ملتآمرين 
 Zيكّنو "هم  
خر�  تا��  قومهم   z{"
للمسلمني، كما جا� "صفهم ¬  �لعد�� 
 Zَ"َخِريَن ُيِريُدß Zَ"هذ« �آليا�: ﴿َسَتِجُد
فهذ«  َقْوَمُهْم﴾،   َ"َيْأَمُنو�  َيْأَمُنوُكْم   Z
َ
�آليا� تأمر بقتا%م }�� 
صر"� على عد[ 
لَّْم   Zَفِإ﴿ �ملقطع:  "فق   jلقتا�" �لسلم 
َ"َيُكفُّو�  َلَم  �لسَّ }ِلَْيُكُم  َ"ُيْلُقو�  َيْعَتِزُلوُكْم 


َْيِدَيُهْم﴾
 Z
 فتؤكد  باألخضر  �مللونة  �ملقاطع  
ما 
يقاتل  ال   Zبأ �حليا�،  يلز[   Z
 يريد  من 
قومه،  ضد  معهم  يقاتل  "ال  �ملسلمني 
فيجب مساملته "عد[ قتاله حò لو ± يكن 

من �ملسلمني.

�آلية �لثالثـة 
﴿ َفِإَ�� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُر"� َفَضْرَ§ �لرَِّقاِ§ 

�ْلَوَثاَ�﴾.   �" َفُشدُّ 
َْثَخنُتُموُهْم   ��َ{ِ َحتَّى� 
سو��   ¬ جا�  كما  �آلية  هذ«  "سيا� 

Jمد:
﴿َفِإَ�� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُر"� َفَضْرَ§ �لرَِّقاِ§ 
َفِإمَّا  �ْلَوَثاَ�   �" َفُشدُّ 
َْثَخنُتُموُهْم   ��َ{ِ َحتَّى� 
�ْلَحْرُ$  َتَضَع  َحتَّى    eًِفَد� َ-ِ�مَّا  َبْعُد  َمنًّا 
َالنَتَصَر  �ُهللا  َيَشاُ�  َ"َلْو  ِلَك  � �َ 2َْ-َ��َ�َها * 

ِبَبْعٍض   َبْعَضُكم  لَِّيْبُلَو  ِكن  ـ� َ"َل ِمْنُهْم 
ُيِضلَّ  َفَلن  �هللا  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلو�  َ"�لَِّذيَن 


ْعَماَلُهم﴾  (Jمد ٤)َ
�آلية خاصة بوضعية �حلر§ كما تدj عليه 

"�Å�ها"،   �حلر§  تضع   òح" �لكلما� 
�لذين  لقيتم   ��{" باجلملة  فاملقصو�  "لذ� 
كفر"�"  
� }�� لقيتم �ملقاتلني منهم ¬ 

�Ï �ملعركة،  ليس �ملقصو�  ֲדا �يع 

�لكفا� حò �ملساملني منهم.
كما 
Z هذ« �آلية تأمر �ملسلمني باإلفر�� 
 "
 عليهم  باملّن  }ما  �حلر§،  
سر�  عن 

مـا يقوم بـه فيلـدرز ! فيلـم "الفتنـة" هو عرض 
بعـض اآليـات القرآنيـة منزوعة من سـياقها ليوهم 
العـاp بأن القصد منها @اربة �يع غf املسـلمني؛ 
ولذلك نشـدد هنـا مرة أخرى أنه لفهـم هذه اآليات 
ال بـد مـن عرضها وقراءتها ! سـياقها وهـذا املبدأ 
ال بـد مـن تطبيقه علـى كل آيـات القـرآن الكرمي 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد التاسع - صفر وربيع األول ١٤٣٣هـ  - كانون الثاني / يناير  ٢٠١٢ م

٣٤

التقوى

 Nيأمر بقتل غ Zßلقر� Zبالفد��،  فلو كا
�ملسلمني عامة، ملا 
مر باإلفر�� عن 
سر� 
�حلر§ مّنا؛ بل ألمر بقتلهم، "هذ� بد"�« 
يدj �اللة "�ضحة 
Z �لقتاj موجه فقط 

ضد من يريد �لقتاj "يبد
 به.

�آلية �لر�بعـة
ٍ� َ"ِمن  "� َلُهم مَّا �ْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ 
ِعدَُّ"َ﴿
ِ̧ �ْلَخْيِل ُتْرِهُبوZَ ِبِه َعُد"َّ �هللا َ"َعُد"َُّكْم  َبا ِّ�

َ"ßَخِريَن﴾   
"�ل» "��� ¬ سو�� �ألنفاj ¬ �لسيا� 

: vلتا�
َكَفُر"�  �لَِّذيَن  ِعنَد �هللا   ِّ§�"َ �لدَّ ﴿ِ}Zَّ َشرَّ 
َفُهْم َال ُيْؤِمُنوZَ* �لَِّذيَن َعاَهد�َّ ِمْنُهْم ُثمَّ 
َال  َ"ُهْم  َمرٍَّ�  ُكلِّ  ِفي  َعْهَدُهْم   Zََينُقُضو
َفَشرِّْ�  �ْلَحْرِ§  ِفي  َتْثَقَفنَُّهْم  َفِإمَّا   *Zََيتَُّقو
َ"ِ}مَّا   *Zَ"ُر َيذَّكَّ َلَعلَُّهْم  َخْلَفُهْم  مَّْن  ِبِهم 
َعَلى�  }ِلَْيِهْم  َفانِبْذ  ِخَياَنًة  َقْوٍ[  ِمن  َتَخاَفنَّ 
َ"َال  �ْلَخاِئِنَني*  ُيِحبُّ  َال  �هللا   َّZ{ِ َسَو�ٍ� 
َال  }ِنَُّهْم  َسَبُقو�  َكَفُر"�  �لَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ 
مِّن  �ْسَتَطْعُتم  مَّا  َلُهم   �" 
ِعدَُّ"َ  *Zَ"ُيْعِجُز
َعُد"َّ  ِبِه   Zَُتْرِهُبو �ْلَخْيِل   ِ̧ َبا ِّ� َ"ِمن   �ٍ ُقوَّ
َال  ُ�"ِنِهْم  ِمن  َ"ßَخِريَن  َ"َعُد"َُّكْم  �هللا 
ِمن  ُتنِفُقو�  َ"َما  َيْعَلُمُهْم  �ُهللا  َتْعَلُموَنُهُم 
َشْيٍ� ِفي َسِبيِل �هللا ُيَو¼َِّ }ِلَْيُكْم َ"
َنُتْم َال 
ْلِم َفاْجَنْح َلَها  ُتْظَلُموZ{ِ"َ  *Zَ َجَنُحو� لِلسَّ
ِميُع �ْلَعِليُم﴾     ْل َعَلى �هللا* }ِنَُّه ُهَو �لسَّ َ"َتَوكَّ

(٥٦-٦٢  jالنفا�)

�ملشد��  �ملقاطع  �لسيا�،  هذ�  ففي   *
باألخضر تدj على 
Z �لقتاj �ملقصو� به 
¬ هذ« �آليا�  Âتص بالكفا� ناقضي 
�حلر$.  ساحة   � "�ملقاتلني  �لعهو�، 
ْلِم  كما 
Z �لكلما� ﴿َ-1�ِ َجَنُحو� ِللسَّ
تؤكد  �هللا﴾  َعَلى  ْل  َ-َتَوكَّ َلَها  َفاْجَنْح 
 ���
  ��{  jلقتا� }¾ا�  �ملسلمني  على   Z

�لقتاj؛  "}¾ا�  �ملساملة  �آلخر  �لطر¼ 
مقاتلة   jلقتا� من  �ملقصو�   Zكا "لو 
�يع �لكفا� حò �ملساملني منهم ملا 
مر 
�ستمر��  يريد  هنا مبساملة من ال   Zßلقر�
�%د¼    Z
 �كر«  �جلدير  "من   .jلقتا�
من �الستعد�� للحر§ حسب هذ« �آلية  
ليس من 
جل �العتد�� بل إل�ها§ �لعد" 
�ملسلمني،  على  "يعتد�  حربا  يشن   Z


نه �ستعد�� للحر§ من 
جل �لدفا�  �

عن �لنفس "حفظ �ألمن "�لسال[ "ليس 

 .Z�"جل �لعد
من 

�آلية �خلامسـة 
 كما "��� ¬ سو�� �لنسا�: 

َسوَ¼  ِتَنا  ـ� ِب�اَي َكَفُر"ْ�  �لَِّذيَن   َّZ{ِ﴿
ُجُلوُ�ُهم  َنِضَجت  ُكلََّما  َناً��  ُنصِليهم 
ُهم ُجُلوً�� َغNََها لَِيُذ"ُقوْ� �لَعَذ�َ§ *  ـ� لَن َبدَّ

ِ}Zَّ �َهللا َكاZَ َعِزيًز� َحِكيًما﴾ 

" عقا§ �نيو�  jال حديث هنا عن قتا
بل هذ�  �ملسلموÆ Zقهم،  ينفذ«  للكفا� 
"�ألنبيا�   Zأل�يا� كل  عليه   Nتس  
�ملبد
�ملرسلني من �هللا عز "جل؛ "�لذين قامو� 
بدعو� �لنا� لإلمياZ ֲדم، فحذ�"هم من 
�آلخر�،   ¬  "
 �لدنيا   ¬ �با&  عقا§ 
"�إلسال[ ليس مستثô من هذ« �لقاعد�.

-فق  �ملسلمني   Eغ مع  �لتعامل   J2سا
-�ِحللم  بالسلم  �لقر8نية،  �لتعاليم 

-�الحتر�: �ملتبا�'
�كرها  �ل»  �آليا�  هي  هذ«  كانت 

مـن املعـروف ! اإلسـالم أن ال عقوبـة للمنافقـني 
جملرد نفاقهـم، فاملنافقون كانوا معروفـني زمن الن� 
@مـد �، إال أنـه p يأمـر بقتلهـم، فهـذه اآليات 
تتحـدث فقط عمن يتمـادى ! نفاقـه ويرتد حملاربة 
املسـلمني، لذلك فالقتال هنا بسـبب احلرب والعداء 
الـذي يبديه هـؤالء املنافقـون وليس النفـاق بعينه.
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"فيلد�Å" ¬ فيلم �لفتنة،  "قد 
ثبتنا 
¾ا  
ال تدعو }z قتاj �لكفا� "غN �ملسلمني 
�ملعتدين   jلقتا تدعو  بل  برمتهم، 
كما  فقط؛  �ملعركة   Ï�
  ¬ "�ملقاتلني 
يوجب  �آليا�  هذ«  سيا�   Z
 
ثبتنا 
 ،jعن �لقتا Zمساملة �ملساملني �لذين يكفو
"هذ� �ألمر ينطبق على �آليا� �ألخر� 
 jا
 ال  "�ل»   jلقتا� عن  تتحد�  �ل» 
فهذ«  �لسيا�،  هذ�   ¬ كلها  لعرضها 
�آليا� ال تدعو "ال حتض �ملسلمني على 
قتل غN �ملسلمني �"منا متييز بني مسا± 
}ميا¾م  عد[  ملجر�  "فقط  "Jا�§، 
�لك،  من  �لنقيض  على  بل  باإلسال[. 
�ملسلمني   Nغ مع  �لتعامل  
سا�   Zفإ
"فق �لتعاليم �لقرßنية، هو بالسلم "�ِحللم 
 Nلكث� �ملتبا�j، كما جا� ¬  "�الحتر�[ 

من �آليا� �لقرßنية منها:
يِن َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن  ﴿ال ِ}ْكَر�َ« ِفي �لدِّ
ِباهللا  َ"ُيْؤِمن  اُغوِ�  ِبالطَّ َيْكُفْر  َفَمن  �ْلَغيِّ 
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ"ِ� �ْلُوْثَقى� َال �نِفَصاَ[ 
َلَها* "�هللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ ( �لبقر� ٢٥٧) 

﴿�ْ�ُ� }َِلى� َسِبيِل َ�بَِّك ِباْلِحْكَمِة َ"�ْلَمْوِعَظِة 
 َّZ{ِ 
ْحَسُن َ ِهَي  ِبالَِّتي  َ"َجاِ�ْلُهم  �ْلَحَسَنِة 
َ�بََّك ُهَو َ
ْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َ"ُهَو 


ْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن﴾ (�لنحل ١٢٦)  َ
 Z

Z �لدعو� �z �لدين "نشر« Ýب  �


.jفقط باإلقنا� "�جلد� Zتكو
�ْلَبَالُ� َ"�ُهللا  ِ}الَّ   jِلرَُّسو� َعَلى  ﴿َما 

َيْعَلُم َما ُتْبُد"Zَ َ"َما َتْكُتُموZَ﴾ ( �ملائد� 
(١٠٠


Z �لرسوj ال سيطر� له على �لنا�  �

"ال ميكنه }جبا�هم على �إلمياZ به "}منا 
هي  "هذ«  �عوته  يبلغهم   Z
 فقط  له 

مهمته �ألساسية. 
�لَِّذيَن  �هللا  َسِبيِل  ِفي   ﴿َ"َقاِتُلو� 
َال  �هللا   َّZ{ِ َتْعَتُد"�   َ"َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
(١٩١ �ْلُمْعَتِديَن﴾ (�لبقر�  ُيِحبُّ 

﴿ال َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم 
ِ�َياِ�ُكْم  مِّن  ُيْخِرُجوُكم  َ"َلْم  يِن  �لدِّ ِفي 
�هللا   َّZ{ِ ِ�َلْيِهْم *  َ-ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ-ُهْم   12َ

ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطَني﴾  (�ملمتحنة  ٨) 
َقاَتُلوُكْم  �لَِّذيَن  َعِن  �ُهللا  َيْنَهاُكُم  ﴿}ِنََّما 
ِ�َياِ�ُكْم  مِّن  َ-2َْخَرُجوُكم  يِن  �لدِّ ِفي 
َتَولَّْوُهْم*   Z
َ ِ�ْخَر�ِجُكْم  َعَلى   َ-َظاَهُر-� 
 ﴾Zَاِلُمو ِئَك ُهُم �لظَّ ـ� َفُأ"َل َيَتَولَُّهْم  َ"َمن 

(�ملمتحنة ٩)
�ملقاتلني   Nغ مع  �لتعامل  
سا�   Z
  �

�ينهم   Zكا مهما   – �ملعتدين   Nغ"

 .Zعقيدִדم- هو �لّ� "�إلحسا"
َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  ِللسَّ َجَنُحو�   1�ِ-َ﴿

ِميُع �ْلَعِليُم﴾   ْل َعَلى �هللا }ِنَُّه ُهَو �لسَّ َ"َتَوكَّ
 (٦٢ jالنفا�)

 َ̈ �ْسَتَجاَ� �ْلُمْشِرِكَني  مَِّن  
َحٌد َ  Zْ{ِ"َ﴿
2َْبِلْغُه  ُثمَّ  َكَالَ: �هللا  َيْسَمَع  َفَأِجْرsُ َحتَّى  
 ﴾Zَيْعَلُمو الَّ  َقْوٌ[  ِبَأنَُّهْم  ِلَك  � �َ َمْأَمَنُه 

(�لتوبة ٧) 
ِعنَد  َعْهٌد  لِْلُمْشِرِكَني   Zَُيُكو ﴿كْيَف 
َعاَهدتُّْم  �لَِّذيَن  ِ}الَّ  َ�ُسوِلِه  َ"ِعنَد  �هللا 
�ْسَتَقاُمو�  �ْلَحَر�ِ[ َفَما  �ْلَمْسِجِد  ِعنَد 
ُيِحبُّ  �هللا   َّZ{ِ َلُهْم*   َفاْسَتِقيُمو�  َلُكْم 

�ْلُمتَِّقَني﴾(�لتوبة ٨) 

� Ýب حفظ �لسلم "�ألماZ "�الستقامة 

لغN �ملسلمني طاملا ± يعتد"�. 

جلميع  �لدينية  �حلرية  �فظ  �إلسال: 
�لديانا<

 j"نز Z
 z{ »ننو Z
 Zمن �أل¶ية مبكا
 Zßلقر�  ¬  jبالقتا للمسلمني   Zإل��
على   õحلفا� 
جل  من  جا�  �لكرمي، 
�لدينية للمسلمني "غN �ملسلمني  �حلرية 


يضا كما تؤكد« �آلية �لتالية:
 َّZ{ِ"َ ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو�  Zَُيَقاَتُلو 
Zَ�ِ لِلَِّذيَن ُ﴿
�هللا َعَلى� َنْصِرِهْم َلَقِديٌر * �لَِّذيَن ُ
ْخِرُجو� 
ِمن ِ�َياِ�ِهم ِبَغْيِر َحقٍّ ِ}الَّ َ
Z َيُقوُلو� َ�بَُّنا 
َبْعَضُهم   Jَلنَّا� �هللا  َ�ْفُع  َ-َلْوَال  �ُهللا  
َمْت َصَو�ِمُع َ-ِبَيٌع َ-َصَلَو�ٌ<  ِبَبْعٍض لَُّهدِّ

  �ً Eَكِث �هللا  �ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َ-َمَساِجُد 
َلَقِو�ٌّ  �هللا   َّZ{ِ »َُينُصُر َمن  �ُهللا   َّZلََينُصَر"َ

َعِزيٌز﴾ ( �حلج ٤٠-٤١)
هذ�  من  �%د¼   Z
 تؤكد  �آلية  فهذ« 
�ملساجد  على   õحلفا� هو   jبالقتا  Zإل��

ماكن �لعبا�� �لتابعة للديانا� �ألخر� "
 Z
غN �إلسال[،  "من "�جب �ملسلمني 
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التقوى

�ملقدسا�  هذ«  على   õباحلفا يقومو� 
�لكرمي   Zßلقر�  ¬  ��" "قد  "-ايتها. 
�حلرية  تضمن  �ل»  �آليا�  من  �لعديد 
باتا  منعا  "متنع  �ملسلمني،   Nلغ �لدينية  
�إلسال[  �عتنا�  على  
� شخص  }جبا� 

"منها:
يِن َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن  ﴿َال ِ}ْكَر�َ« ِفي �لدِّ
اُغوِ� َ"ُيْؤِمن ِباهللا  �ْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ"ِ� �ْلُوْثَقى� َال �نِفَصاَ[ 

َلَها َ"�ُهللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ (�لبقر� ٢٥٧) 
﴿َ"ُقِل �ْلَحقُّ ِمن �َّبُِّكْم* َفَمن َشاَ� َفْلُيْؤِمن 
َ"َمن َشاَ� َفْلَيْكُفْر ...﴾ ( �لكهف ٣٠)

 Ïِ�َْْأل� ِفي  َمن  َآلَمَن  َ�بَُّك  َشاَ�  ﴿َ"َلْو 
َحتَّى�  �لنَّاَ�  ُتْكِرُ«  َجِميًعا َ
َفَأنَت  ُكلُُّهْم 

َيُكوُنو� ُمْؤِمِنَني﴾ ( يونس ١٠٠)
 Zنية فإßهذ« �آليا� �لقر z{ باإلضافة"
حيا� �لرسوJ jمد � مليئة باألحد�� 
�ل» تثبت عد[ }جبا�« 
� شخص على 
�عتنا� �إلسال[،  "ال يتسع �ملجاj هنا 
�لعا[   بالعفو  فقط  نذّكر  }منا  لذكرها 

�لذ� 
صد�« ¬ حق �لكفا� �لذين 
"�ß"« }يذ�� شديًد� هو "
صحابه "حا"لو� 
�غتياله ¬ مكة مد� ثال� عشر� سنة، 
ملحا�بته  �ملنو��  �ملدينة    z{ ñ الحقو« 
 jنا  Z
 "بعد  
نه  }ال  مو�قع عديد�،   ¬
�ملسلموZ �لنصر "عا�"� }z مكة فاحتني 

صد� سيدنا Jمد � عفو� عاما عنهم 
على  �Ýهم   "
 منهم  ينتقم   Z
  Z"�

�عتنا� �إلسال[.
يسمح  ال   Zßلقر�  Z
 
َينا � تقد[  مما 
باالعتد�� على غN �ملسلمني ملجر� عد[ 
 Ï"ملفر�  jلقتا� 
ما " مسلمني،  كو¾م 
�ملقاتلني  ضد  فهو  �لكرمي،   Zßلقر�  ¬
�لبا�ئني بالعد"�Z فقط، "هو ¬ حقيقته  
قتاj �فاعي من 
جل �لدفا� عن  �لنفس 
�إلسالمية)  (�لد"لة  �إلسالمي   Zلكيا�"
 öحلرية �لدينية "معاقبة �لظاملني مغتص�"
 
�ملبد "هذ�  �لعهو�.  "ناقضي  �حلريا� 
ينطبق على �يع ßيا� �لقتاj ؛ "باألخذ 
كيف  �حلقائق،  هذ«  �العتبا�كل  بعني 
"�لذ�  �لكرمي   Zßكالقر لكتا§  ميكن 
"�ل�  �لدينية  "�حلرية  �لسلم   z{ يدعو 
�ألخالقية  �ألسس  "يضع   ،Zإلحسا�"
نو�   �
 �كر   Z"� �لبشر�  للمجتمع 
من �لقتاñ  ،j فيما تبقى من ßياته يذكر 
�لقتاj لوضع خا÷ "�ضطر���، كيف 
ميكن %ذ� �لكتا§ 
Z يوصف 
نه شبيه 

 Å�فيلد يّدعي  بالـ "ماين كامف"كما 

تباعه؟!!  "

 "
 �إلسال[   Z
  z{ Ðلص   هنا  "من 
�ملسلمني   Nغ  jلقتا يدعو  ال   Zßلقر�
�حلر"§  
ما  �عتناقه.  على  "}جبا�هم 
�لر�شدين،  "خلفائه   �  jلرسو� Åمن 
بأ�  �لدين  نشر  
جل  من  تكن  فلم 
شكل من �ألشكاj "ال لتطبيق �لشريعة 
�لشعو§  على  "فرضها  �إلسالمية 
�ملعتدين؛   Z�"عد لر�  "}منا  �ألخر�، 

ما توسع �ملسلمني Ãو �لشر� "�لغر§ "
Åمن �لرسوj "�خللفا� من بعد«، فسببه  
�إلم��طو�ية  بد
ته  �لذ�   Z�"لعد�
�لد"لة  ضد  "�لر"مانية  �لفا�سية 
�إلسالمية، "لو 
Zّ هذ« �الم��طو�يا� 
 Zضما" jسس �لعد
كانت قائمة على 
 ±" �لدينية  كاحلرية  �لفر�ية  �حلريا� 
تبد
 بالعد"�Z على �لد"لة �إلسالمية ملا 

.Zֲדا �ملسلمو�حا

اإلسـالم أو القـرآن ال يدعـو لقتال غf املسـلمني 
وإجبارهـم علـى اعتناقـه، واحلروب زمن الرسـول 
� وخلفائه الراشـدين، p تكن من أجل نشـر الدين 
بأي شكل من األشـكال وال لتطبيق الشريعة وفرضها 
على الشـعوب األخرى، وإمنا لرد عـدوان املعتدين...
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