



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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التقوى

كلمة �لتقو�

هذ�   � �حيم  'قلب  َيِقٍظ  ِضمٍ$  من  ما 
�ملا/ية  لطغيا1  قلقه  عن  'ُيعر�  �ال  �لعا� 
�إلنسا1  سلو�   � �ألخالقية  �ملبا/�  على 
�تلف  على  �لعاملية  �لساحة  على  ¡د   'ما  �حلديث. 
شاهد  خ$  '�لسياسية  '�القتصا/ية  �الجتماعية  �ألصعد	 

على هذ�.
�لر'حية  �لقيُم  هو  �ملا/ية  �لعقلية  �ستهدفته  ما   ;'  1�
'�ملبا/� �ألخالقية حيث جعلت �ملصلحة �ملا/ية على هر4 
ما   �>� Fا  قيمة  ال  '�إلنصا¥  '�حلق  فالعد;  �هتماماִדا. 
ِقيست مبقياª �لربح '�خلسا�	  'مبقياª �لشعا� �لز�ئف: 

�لغاية ت�8 �لوسيلة.
'ال شك 1 �حلضا�	 �لغربية قد بلغت <�'ִדا � �مليا/ين 
�لعلمية ''صلت  �� مستويا� جد عالية من حيث كمها 
'نوعها. فبقد� ما تز/�/ �هتماًما باملا/يا� بقد� ما تنحد� 
تلقائيا على �ملستو± �ألخالقي '�لر'حا� °و �حلضيض � 

هو	 سحيقة باطنها �لفسا/ '�ال°ال;!!
 ��1 ما يسو/ �ملجتمعا� �لغربية �الستهالكية من متناقضا
خالقية على �لصعيد �الجتماعي من تفكك سر� 'نسبة 
بالرجل  �لرجل   ´�'µ' �لشرعية  غ$   �للوال/� مرتفعة 
هذ·  مب¸   � �لعميقة  �لشر'¹   �� يش$   ،	باملر  	'�ملر
 1 �صطالحا  يليق  ال   ��لتر/يا هذ·  ظل   �' �حلضا�	. 
من  �ملع¸  هذ�   � مبا  "حضا�	"  �حلضا�	  هذ·  نسمي 
/الال� لغوية. �1 �حلضا�	 تشمل � لبها �لتعريفي �ملبا/� 
� �لسامية �لº تنهض باإلنسا1 ما/يا �µألهد�¥ '�إلجنا�'
خيه  كر�مة  �حتر�4  معا�  فيه  ُتثقف  'بالتا�  'سلوكا. 
�إلنسا1 'مؤ��µته. 'هكذ� يكتسب �لسعا/	 'يعم �لسال4 
�لعا�. '�لسؤ�; �لذ� يطر½ نفسه � هذ� �ملقا4: هل تتمتع 

�حلضا�	 �لر�هنة ֲדذ· �ملو�صفا�؟

يفرقو1  �لغربية ال  �حليا	  بنمط  �ملعجبني  �لكث$ من   1�   
�لبعض  لذلك جند  �حلقة 'مظاهر �حلضا�	،  بني �حلضا�	 
 Âشبا�  �'شعا�� 'ما/يته  �لعيش  برفاهية  �حلضا�	  ُيقيِّم 
 ºل� �ألخالقية  '�ملو�قف  للقيم  �عتبا�   Å/  1'/ �حلاجة 
 ºإلسالمية �ل� 	1 تر�فق كل تطو� ما/�. فاحلضا�Æب 
مع¸  �لبشريَة  لقَّنت   ºل�' منجز�ִדا  بشمس  �لدنيا   �نو�
�ال  �لرفيع  �ملقا4  هذ�   �� تصل   1 Fا  كا1  ما  �لتحضر 
�أل'�ئل  �ملسلمني  فكر   � �حلنيف  �لدين  مقاصد  بترسيخ 
كل   � ¡دثو1  جعلتهم   ºل� �ألخالقية  �ملبا/�  'ترسيخ 
�لصعيد  على  'علمي  فكر�  �نقال�  عظم   ��ملجاال
�ملا/�  بني  ]ع  �لذ�   ÉاÆإل� تأث$·  بلغ  'لقد  �لعاملي. 
�ملذ�هب   Ìش بتقدير  �لسمو  من  عالية  /�جة  '�لر'حي 
�إلسال4  خصو4  يفتخر  حني   � '�الجتماعية.  �لفكرية 
صحا� �حلضا�	 �لر�هنة مبا حرµ'· من �قي 'تقد4 � 
Ïاال� علمية عديد	، 'يعزلو1 �لقيم '�إلميا1 عن �لفكر 

;‹˜à¸\=;‹˜à¸\=
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غ$  من  �إلسالمية  باحلضا�	  �ملعجبني   1 '�لسلو�، جند 
َيعز'Ðا �� �إلسال4  �جنا�µִדا  �ملسلمني حينما يستذكر'1 
'ليس �� �لفكر �لبشر�. 'يطلقو1 عليها تسمية "�إلسال4 

“Islam  Empire of Faith” -  "1إلميا� 	حضا�
 �'ال شك 1 جنا½ �ملنهج �لربا� � �شباÂ كل �لنـزعا
�ملصلحة  ¡قق   1µمتو� بشكل  '�لر'حية  '�ملا/ية  �لفكرية 
�حلقيقية لإلنسا1 كفر/ 'كمجتمع. �1 عاملنا �ليو4 يعا� 
�حلائط 'شوهت   Öبالقيم عر خالقية ضربت  µمة  من 
�لضم$  صحو	  ند�ُ×  صا�   Ìح �لنبيلة  �إلنسانية  �ملفاهيم 
�ملظلومني '�ملستضعفني فوضى،  '�لفضيلة غوغاً× 'نصرُ	 

'�لعيُش � كنف �طا� /يØ �جعيًة.
'�حلر� بنا 1 نتسا×; � ظل ما تشهد· �لساحة �لعاملية 
عند  '�لعد�لة  '�لسال4  �خل$  قو±  ين  طويلة:  فتر	  منذ 
حضا�	   1 شك  فال  �ملستضعفة؟  �لشعو�  على  �حلكم 
حضا�	  باألحر±   ' مزعومة  حضا�	  هي  �ليو4  �لعا� 

�لدجل �لº بيَّن �ملصطفى � بأفصح 'صٍف 'كلم ما/يتها 
حيثما   �'�خل$�  �للثر'� '�ست�Ùفها  'سطوִדا  'جو�ها 
/جلها  �لر�هن  عصرنا   � '�ضحا  صبح  فقد  كانت. 
'معدÐا، �< فرضت على �لشعو� �لضعيفة �قًّا �قتصا/يا 
فأين عد�لة  �ستعمرִדا 'Ðكت مقوماִדا.  بعدما  'سياسيا 
�حلضا�	 �ملعاصر	 من  عد�لة �إلسال4 �لº حرمت �الستعبا/ 

'�لطغيا1 '�الستغال; � شÌ صو�·؟
 �� قر�  �لسلوكية  �لناحية  من  �µلت  ما  �ليو4  فالبشرية 
عصو� �ملاضي �لذ� فتك �لَقو� فيها بالضعيف. 'بالتا� 
فإ1 �لعقلية �ملا/ية 'سلوكيتها هي حالة خالقية متر/ية ال 
ترتبط بزما1 ' مكا1، بل جند Üثا�ها � حضا��� غابر	 

عند �لبحث � سبا� سقوطها '�Ðيا�ها.
لقد �سم �لدين �حلنيف لإلنسانية ]عا× �ملنهج �لسليم � 
 X'مسلكا، 'جعل من �ألخال 	لتفك$ '�لسلو�.. عقيد�
'�لقيم لبنة � تقد4 حضا�� سليم 'عا/;. 'ֲדذ� �لصد/ 
سد�ها   ºل� �خلالد	  �لتا�Ýية  �لنصيحية   �� نش$   1 نو/ 
 ªلكنغر� عضا×   �� �هللا-  -�يد·  �ملؤمني  م$  حضر	 
حيث  مؤخر�،  ملقر·  حضرته  µيا�	  خال;  �ألمريكي 
كل   � بالعد;  تتمسكو�   1 "عليكم  تلخيصه:  ما  قا; 
�ألحو�;، '�1 � تقيمو� �لعد; فلن تتمكنو� من �ملحافظة 
 1على حكوماتكم مهما كانت قوية. فعلى �ألمم �لقوية 
تر�عي �ألمم �لضعيفة، 'هذ� ضر'�� جد� إلقامة �ألمن. 
فيجب 1 جتلس �ألمم كلها � Ïلس �ألمن 'هيئة �ألمم 
�ملتحد	 على قد4 �ملسا'�	. 'Æب ال ميّد بلد عينه �� ثر'	 

بلد Üخر." 
'فقنا �هللا '�ياكم إلحال; �ألمن � عاملنا �ملضطربة حو�له، 
 �� �حلمد هللا   1 /عونا  'Üخر  'يرضا·.  ¡به  ملا  'هدنا 
�لعاملني '�لصال	 '�لسال4 على شر¥ �ملرسلني سيدنا �مد 

اإلسـالمية  باحلضـارة  املعجبـني   ...
مـن غa املسـلمني حينما يسـتذكرون 
إجنازاتهـا َيعزونهـا إ� اإلسـالم وليس 
إ� الفكـر البشـري. ويطلقـون عليها 
تسـمية "اإلسـالم حضـارة اإلميـان" 
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التقوى

 حضر	 مر�µ بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما4 �ملهد� �

:ª'�/ من

في �حا� �لقر��

(سو�	 �حلجر)

ِشَيِع  ِفي  َقْبِلَك  ِمْن  
َسْلَنا ْ'َ ﴿َ,َلَقْد 

�أل,َِّلني﴾ (١١)

شر3 �لكلما0:
�لرجل:  شيعة  ِشيعة.  ]ُع  ِشيِع: 
'قا;  نصا�·(�ألقر�). ' تباُعه 
هو  �أل'لني﴾:  ﴿ِشَيِع   � �لفّر�× 
(�لبحر  �لشي× �� صفته  ِمن �ضافة 

�ملحيط).

�لتفسـ4: 
]اعة  كل  هنا  تعا�  �هللا  äّى  لقد 
/حٌض  هذ�   �' شيًعا،   ªلنا� من 
للذين يقولو1 �ننا حر��، 'ال ننتمي 
 � ليسو�  Ðم  �حلق  طائفة.  ية   ��
�لو�قع حر�ً��، كما Ðم ال يعت8'1 
هذ�  يقولو1  '�منا  حر�ً��،  نفسهم 
كيًد� 'مكًر� حÌ يستمر'� � �لطعن 
� �آلخرين /'1 1 يعترÖ عليهم 
هذ�   1 هنا  يعلن  تعا�  فاهللا  حد. 
يكو1  حد  ال  كليًة.  باطل  �/عا× 
 1 �نسا1 من  حرًّ�، بل ال بد لكل 
 �� ينتمي   '  ªلنا� من  حًد�  يتبع 
على  سو�×  �لطو�ئف،  من  طائفة 
صعيد �لدين ' �لتقاليد ' �لفلسفة. 
من  �لكث$  يو�جه  �إلنسا1   1 <لك 
 1 عليه  يستحيل  èيث  �ألمو� 
يتحر± عن كل '�حد منها، 'لذلك 
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بأفكا�  ما  حد   �� يقتنع   1 بد  ال 
ֲדم.  �لظن  ¡سن  �لذين  �آلخرين 
هو  �لتقليد   1� �لنفس  علما×  يقو; 
'هذ�  �لبشرية،  �لنفس   � äة   µبر
�سلنا  بقوله ﴿'لقد  �هللا  يؤكد·  ما 
 � �أل'لني﴾..  ِشَيِع   � َقبلك  ِمن 
 Ìقبلك � ش من  �لرسل  بعثنا  لقد 
كانت   ºل� �لبشرية   ��ملجموعا

متحد	 بسبب من �ألسبا�.
ما عالقة هذ· �آليـة مبا قبلها فهي 
1 �هللا تعا� قد 'ضح هنا نه بعث 
�لرسل � �لذين خلو� من قبل، 'نه 
حافظ على تعاليمهم يًضا، كذلك 
سـو¥ يقـوè 4مايـة تعليم هذ� 
�لرسـو;. مع �لعلم 1 هذ· �حلماية 
ـا '�'ًحا، 'تتم � عصر  تكو1 نصًّ
�ألنبيا× �ملشـّرعني - باإلضافة �� 
سـبا� خر± - حيـث مينح �هللا 
تعا� تباَعهـم �حلكَم � عهدهم، 
فيبّينو1 �ملفهو4 �حلقيقي لشـر�ئعهم 
بتطبيقهم �ياها بأنفسهم. ما �ألنبيا× 
غ$ �ملشـّرعني فيهب �هللا ألتباعهم 
يًضا �لغلبـة لكي تر± �لدنيا �لثماَ� 
�لعمليـة لتعاليمهم، 'لكن ليس من 
�لضـر'�� 1 ينالـو� �ُحلكم على 

�لفو�.
�لغريب 1 معا�ضي �ألنبيا× يرفضو1 
/�ئًما �لعمل ֲדذ� �لطريق �لسهل �لذ� 

ال بد 1 يساعدهم على معرفة �حلق 
بشكل يقيØ، 'هو 1 يقيسو� /عو± 
�ملدعي على منها´ �لنبو	، � على 
حو�; �ألنبيا× �لسـابقني. 'لو Ðم 
قاسـو� /عو�· ֲדـذ� �لطريق لعرفو� 
صدقـه ' كذبه على �لفو�. 'لكن 
�ملؤسف 1 هذ� هو ما ُيعرضو1 عنه 
/'ًما، مما يد; على Ðم ال يبحثو1 
عن �حلق، '�منا يريد'1 خلط �ألمو� 

هر'ًبا من قبو; �حلق. 

َكاُنو�  ِ<الَّ  
ُسوٍ@ َ ِمْن  َيْأِتيِهْم  ﴿َ,َما 

(١٢) ﴾Eَِبِه َيْسَتْهِزُئو

�لتفسـ4:
حد  على  �لضحك  هو  �الستهز�× 

بغيَة �لتحق$.
'Fذ· �آلية عالقة بقوFم �لسـاخر 

﴿يا يها �لذ� ُنـزَِّ; عليه �لذكُر﴾ 
 1حيث نبه �هللا تعـا� �لكفا� هنا 
سـخريتهم ֲדذ� �لنê ليست ببدعة 
جديد	، بل �1 �ألنبيا× �لذين يؤمنو1 

ֲדم تعرضو� لسخرية �لقو4 يًضا. 
  كمـا خ8 � هنا نـه َيِعُد كلَّ 
نè êماية 'حيه 'تعليمه، 'هذ� ما 
يث$ �لعجب لد± �لكفا� �< يقولو1: 
كيف ميكن 1 ُيكتب لتعليمه �لبقا× 

بالرغم من معا�ضتنا �يا·؟ 
�نه لغريب حقًّا نه ما من �سو; �ال 
'قد �سـُتهز� به، 'مع <لك كلما 
 � � :ªجديد يقو; �لنا êُيبعث ن
ُيعَط هذ� �لعظمَة '�لقو	 بشكل غ$ 
عا/�. ُتر± لو 1 �لرسل �لسابقني 
قد ُبعثو� بعظمـة 'قو	 كيف كا1 
Æ 1علوهم عرضة  ªممكًنـا للنـا

لالستهز�× '�لسخرية؟

ولو أنهم قاسوا دعواه بهذا الطريق لعرفوا صدقه 
أو كذبه على الفور. ولكن املؤسف أن هذا هو ما 
ُيعرضون عنه دوًما، مما يدل على أنهم ال يبحثون عن 
احلق، وإمنا يريدون خلط األمور هروًبا من قبول احلق. 
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 Jَِكَذِلَك َنْســُلُكُه ِفي ُقـُلو﴿ 

�ْلُمْجِرِمَني﴾ (١٣)

شر3 �لكلما0: 
نسُلكه: سَلك �ملكا1 َسْلًكا 'سلوًكا: 
/خله   � �لطريَق  سلك  فيه.  /خل 
ساِلٌك.  فهو  �يا·،  متبًعا  فيه  'سا� 
سَلك �لشيَ× � �لشي×: /خَله فيه 
'�خليُط  �جليب  �ليد �  ُتسَلك  كما 
﴿سلكنا·   1Üلقر�  �' �إلبر	،   �
فالًنا  سَلك  �ملجرمني﴾.  قلو�   �

�ملكا1َ: /خله (�ألقر�).
قَطع،  َجْرًما:  Æُر4  جَر4  �ملجرمني: 
'منه: جَر4 �لنخَل َجْرًما �<� صَرمه. 
قومه  على  جَر4  <نَب.  µيٌد:  جَر4 
ألهله:  جَر4  ِجنايًة.  ج¸  '�ليهم: 
﴿ال   1Üلقر�  � 'منه  كسب، 
Æِرمّنكم َشَنآ1ُ قو4ٍ على ال تعِدلو�﴾ 
� ال يكسبّنكم، 'ُفّسر يًضا بـ ال 
¡ملّنكم. جر4َ: <نَب؛ عُظم جرُمه. 

جر4 عليهم: ج¸ (�ألقر�).
 1  لقد تبني من كل هذ· �ألمثلة 
�لقطع.  هو  للجر4  �ألصلي  �ملع¸ 
�لذنب يقطع صلة �إلنسا1   1فبما 
فلذلك   ،ªلنا� 'عن  تعا�  �هللا  عن 
يسمَّى � �لشرÂ �إلسالمي باُجلر4. 
صلة  يقطع  ما  �ال  �لذنب  'ليس 
بينه  ما  يفسد   ' �هللا  عن  مرتكبه 

هو  فاملجر4  �آلخرين.   ªألنا� 'بني 
من صا� مقطوÂ �لصلة عن �هللا 'عن 

.ªلنـا�

�لتفسـ4:
 � �ملفسرين  بني  �ختال¥  هنا�   
قوله  �لغائب �  تعيني مرجع ضم$ 
بعضهم  فأ�جعه  ﴿نسُلكه﴾؛  تعا� 
�آلية   � �ملذكو�  �مياÐم  عد4   ��
�نه  �آلخر  �لبعض  قا;  بينما  �لتالية، 
(Ïمع  �الستهز�×  عا/	   �� يعو/ 
هو  �لثا�   ��لر  1  ±�' �لبيا1). 

�لصو��.
 � َنسُلكه  ﴿كذلك  تعا�  'بقوله 
قلو� �ملجِرمني﴾ نّبه �� 1 �إلنسا1 
عندما يرتكب سيئة تقّل كر�هيُته جتا· 
�لسيئا� بالتد�يج، 'تز/�/ �غبُته � 
�آلثا4 حÌ يصبح قلبه مشغوًفا ֲדا. 

 8Æ 1 �هللا تعا� التؤكد هذ· �آلية 
حًد� على �إلï، '�منا يرّتب �لنتائج 

�هللا  'ليس  جرميته،  على  �لطبيعية 
مسئوًال عن �إلï، بل �آلïُ نفُسه.

ُسنَُّة  َخَلْت  َ,َقْد  ِبِه   Eَُيْؤِمُنو ﴿ال 

�ْألَ,َِّلنيَ﴾ (١٤)

شر3 �لكلما0:
�لطريقُة؛  �لس$ُ	؛  �لسنة:  سنة: 

�لطبيعُة (�ألقر�).

�لتفسـ4:
1 عا/	 �الستهز�× تؤ/� �� قسو	  �
�لقلب، 'بالتا� ُيحَر4 �ملستهز� من 
�لو�ضحة   ��آليا �ðية  �غم  �إلميا1 
ما  هذ�  �لقطعية.  �ل�8هني  'معرفة 
ما  'هذ�  �لغابر	،  باألمم  حد  
سيحد  مع هؤال× يًضا. ُتر± من 
 Ìح باالستهز�×  �Fد±  نا;  �لذ� 

يهتد� هؤال× �ملستهزئو1؟

وليـس الذنب إال ما يقطع صلـة مرتكبه عن اهللا 
أو يفسـد ما بينه وبني األناس اآلخرين. فاجملرم هو 
مـن صار مقطـوع الصلة عن اهللا وعـن الناس.
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 Rَِما ﴿َ,َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا ِمَن �لسَّ

ِ<نََّما  َلَقاُلو�   *  Eََيْعُرُجو ِفيِه  َفَظلُّو� 

َقْوٌ]  َنْحُن  َبْل  َ'ْبَصاُ
َنا  َر0ْ  ُسكِّ

(١٥- ١٦) ﴾Eَ,
َمْسُحوُ

شـر3 �لكلما0:
�لد�جة   � �لرجُل  عَر´   :Eيعرجو
��تقى.  عر'ًجا:  يعر´  ّلم  '�لسُّ

'ُعر´ به: ُصِعد به (�ألقر�).
ر0ْ: سَكر �إلناَ× يسُكر َسكًر�:  ُسكِّ
بعد  �لريُح: سكنت   �مَأل·. سكر
 �حتّير عينه:   �سكر �Fبو�. 
'سكنت عن �لنظر. 'سَكر �لباَ�: 
بصا�نا � ُحبست  �ر سد·. 'سكِّ

'ُحّير� (�ألقر�).
�لرðية؛  حاّسُة  �لبصر:  'بصا
نا: 

�لعُني؛ �لعلُم (�ألقر�)
مسحو
,E: سَحر· يسَحر ِسحًر�: 
'سحر  'خَدعه.  �لسحَر  له  عِمل 
عنه: َتَباَعَد. 'سحر فالًنا عن �ألمر: 
حلاظه: ' بكالمه  'سحر·  صرفه. 
�ملطُر  'سحر  لبَّه.  'سلب  �ستماله 
فسد·  سحًر�:  '�لتر�َ�  �لطَني 
يًضا  �ملسحو�  للعمل.  يصلح  فلم 
'�ملكـا1  �لطعـا4  من  �ملفسد 
�لكأل  قلـة  من   ' �ملـطر  لكثر	 

(�ألقـر�). 

 �لتفسـ4:
قبل:  من  �لكفا�  طالب  ;قد 
﴿لوما تأتينا باملالئكة �1ْ كنَت من 
�لصا/قني﴾.. � �<� � يكن �مد 
� Ïنوًنا '�<� � يكن نز'; �ملالئكة 
'öًا منه.. فلَنَرها ناµلًة عليه. فكا1 
�ملالئكة   1� 'ًال) ) عليهم:  �هللا   ُّ/�
èسب  �إلنسا1  على  تنـز;  �منا 
عذ��،   ' ��ة  من  يستحقه  ما 
فلن  �لعذ��  تستوجبو1  /متم  'ما 
�لعذ��  مالئكة  �ال  عليكم  تنـز; 
�لذ� يدمركم؛ فكيف تنتفعو1 �ً<� 
من نز'Fا بعد �Fال�. '(ثانًيا): �<� 
�ملالئكة  نز';  من  تتعجبو1  كنتم 
نأ÷  سو¥  ننا  فاعلمو�  عليه، 
بأنفسنا حلماية �لوحي �لناµ; عليه، 
عليه، '°ن  نزلنا·  �لذين  ألننا °ن 
'; �ملسؤ'لني عن حفظه '�ايته. 

'ما /منا قد قمنا ֲדذ· �ملسئولية � 
�لذ�  فما  �لسابقني  �ألنبيا×  µمن 
'(ثالًثا):  ֲדا.  �لقيا4  من  �آل1  مينعنا 
�لغريب،  باألمر  �ستهز�ðكم  ليس 
�لرسل  ]يع  معا�ضو  يز;   �  >�
�لسابقني يستهزئو1 ֲדم، حÌ صا� 
يتلذ<'1  Fم  غذ�×  مبثابة  �الستهز�× 
من  ُحرمو�   Ìح غافلو1،  'هم  به 
�لذ�  �ملص$  هو  'هذ�  �إلميا1. 

ينتظركم يًضا.
'ير/ �هللا عز 'جل هنا على هؤال× 
�ملعترضني بأسلو� Üخر فيقو;: هل 
على  قا/ٌ�  �نسا1  كل   1 تعتقد'1 
�نه ما  فهم �ألمو� كلها؟ كال، بل 
� يكن �لشي× مالئًما ملز�´ �إلنسا1 
يستطيع  فلن  كفا×�ته  'ملستو± 
بينكم  شاسع  بو1  'هنا�  �/��كه. 
�لر'حانية èيث  �لعلو4 �إلFية  'بني 

 ليـس اسـتهزاؤكم باألمـر الغريـب، إذ x يـزل 
معارضـو {يع الرسـل السـابقني يسـتهزئون 
بهـم، حـ� صـار االسـتهزاء مبثابة غـذاء ~م 
يتلـذذون بـه وهـم غافلـون، ح� ُحرمـوا من 
اإلميـان. وهذا هو املصـa الذي ينتظركـم أيًضا.
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 �جتليا من  �مد  ير�·  ما  �يتم ُ لو 
بكم  ُعر´  لو   Ìح' 'مشاهد، 
فلن  �لعليا..  �لر'حانية  �ملد��´   ��
هو  �منا  ستقولو1:  بل  تصّدقوها، 
سحر قد ُسحرْ� به عيوننا، 'لذلك 
�لغريبة.  �لعجيبة  �ملشاهد  هذ·  نر± 
'نظًر� �� هذ� �ملع¸ فإ1 فتح با� 
�لكشو¥  هنا   Øيع �لسما×  من 
 � �لعر'´   Øيع بينما  �لر'حانية، 
�لسما× �الطالÂ على بعض �ملد��´ 

�لر'حانية.
ُيحَر4   1 ميكن  كيف  قيل:  'لو 
ُيفتح عليه با� من  َمن  �إلميا1  من 
�لسما×؟ فاجلو�� هو 1 قوله تعا� 
على  ينطو�  �لسما×﴾  من  ﴿باًبا 
�شا�	 �� 1 مثل هذ� �لشخص ال 
ُيمنح �لعلو4 �لسما'ية بشكل كامل، 
�ملعرفة   Xطر عليه  تنكشف  'ال 
ُيعَرÖ عليه - بسبب  �لكاملة، بل 
�نكا�· - شيٌ× منها كنمو<´ 'عينة 
ال  �إلنسا1   1 '�لبديهي  فحسب؛ 
يستفيد من �ملثا; '�لعينة فقط ما � 
 Âقلبه �غبة صا/قة لالنتفا يكن � 
به. فما ير�· هؤال× �ملكابر'1 سُيقيم 
يؤ/�  'لن  فحسب،  عليهم  �حلجة 

�� �مياÐم. 
�نه من �حلقائق �لثابتة 1 �لعديد من 

إلمياÐم  يشترطو1  �لرسل  منكر� 
�ðية Üية من �آليا� كرðيا ' �Fا4 
'غ$öا، 'لكن حني ير'Ðا يتهربو1 
بشÌ �ألعذ��. فتا�ً	 يؤّ'لوÐا تأ'يًال 
ما  يقولو1:  خر±  'تا�	  خاطًئا، 
�ال  هي   1ْ� '�إلFا4،  �لرðيا  قيمة 
من  ينتفعو1  فال  'هكذ�  'ها4! 
�آليا�. 'ليس <لك �ال أل1 قلوֲדم 
خالية من خشية �هللا تعا�. '�� هذ· 
 ºتش$ �آلية �ل 	حلالة �لقلبية �لفاسد�
°ن بصد/ تفس$ها �ذ�ً	 نه ال بد 
 Xصد' �لقلب  �صال½  من  لإلميا1 
�لنية، �< ال يوفَّق لإلميا1 �ال من كا1 
بد'1  ما  �هللا،  ùشية  عامر�  قلبه 
�لو�هية  �ألعذ��   Ìبش فيلو<  <لك 
�ر'ًما  'يبقى  لنفـسه،  خد�ًعا 
من  Üالًفا   ±� 'لو  �إليـما1،  من 

�ملالئـكة.  
'قد تعØ �آلية نه عندما ينـز; عليهم 

�لعذ�� تتولد فيهم �خلشية، فيقولو1: 
'عندما  آلمّنا،  �لعذ��  عنا   ;�µ لو 
يز'; عنهم يعو/'1 لس$ִדم �أل'�؛ 
'<لك كما فعل فرعوè 1سب بيا1 
�لقر1Ü �لكرمي. 'نظًر� �� هذ� �ملع¸ 
فَتحنا  ﴿'لو  تعا�:  قوله  من  فاملر�/ 
فتح  هو  �لسما×﴾  من  باًبا  عليهم 
'تأجيله،  �لعذ��  '�فُع  �لر�ة  با� 
'سيعØ قوله ﴿َلظّلو� فيه يعُرجو1﴾ 
�ملتع  �Ðماَكهم مر	 خر± � جلب 
�ملا/ية فقط. 'مما يؤيد هذ� �ملع¸ هو 
 � سبق  فيما  �لعذ��  عن  �حلديث 
قوله تعا� ﴿'ما كانو� �ً<� منَظرين﴾ 
 ºل� �آلية  من  فاملر�/   .(٩ (�آلية: 
قلوبكم   1 هو  تفس$ها  بصد/  °ن 
قد حتجر� لد�جة نكم ستتنّدمو1 
حني  'لكن  �لعذ��،  حلو;  عـند 
يز'; عنـكم ستـعو/'1 �� �لكفر 

'�إلنكا� ثانية. 

فـإن فتح بـاب من السـماء يع� هنا الكشـوف 
السـماء   \ العـروج  يعـ�  بينمـا  الروحانيـة، 
الروحانيـة. املـدارج  بعـض  علـى  االطـالع 
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�ألسو� �لحسنة

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

َِبي ُهَرْيَرَ	 َقاَ;: َقاَ; َ�ُسوُ; �هللا �: َْكَمُل �ْلُمْؤِمِنَني ِ�ميَاًنا َْحَسُنُهْم ُخُلًقا، َ'ِخَياُ�ُكْم ِخَياُ�ُكْم  ����
لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا. (سنن �لترمذ±، كتا� �لنكا½)

ْبَع �ْلُموِبَقاِ�. ِقيَل َيا َ�ُسوَ; �هللا َما ِهَي؟ َقاَ;:  َِبي ُهَرْيَرَ	 َ1َّ َ�ُسوَ; �هللا � َقاَ;: �ْجَتِنُبو� �لسَّ ���
ْكُل �لرَِّبا، َ'َْكُل َماِ; �ْلَيِتيِم، َ'�لتََّولِّي َ'َ ، ، َ'َقْتُل �لنَّْفِس �لَِّتي َحر4ََّ �هللا ِ�الَّ ِباْلَحقِّ حُّ ْرُ� باهللا، َ'�لشُّ �لشِّ

َيْو4َ �لزَّْحِف، َ'َقْذُ¥ �ْلُمْحصَناِ� �ْلَغاِفَالِ� �ْلُمْؤِمَناِ�. (صحيح مسلم، كتا� �إلميا1)

َل َعَلْيِه ِفي �ْلَخْلِق َ'�لرXِµِّْ َفْلَيْنُظْر �َِلى َمْن  َِبي ُهَرْيَرَ	 َعِن �لنَِّبيِّ � َنَُّه َقاَ;: َمْن َ�َ± َمْن ُفضِّ �ْ�
(ªلترمذ�، كتا� �للبا�) .1ْ ال َيْزَ/ِ�َ� ِنْعَمَة �هللا َعَلْيِهَل ُهَو َعَلْيهِ، َفِإنَُّه َْجَدُ� َ ْن ُفضِّ ُهَو َْسَفَل ِمْنُه ِممَّ

، َ'َخْيُر �لرXِµِّْ َما َيْكِفي. (مسند  ْكِر �ْلَخِفيُّ �� َسْعِد ْبِن َماِلٍك َقاَ;: َقاَ; َ�ُسوُ; �هللا  �: َخْيُر �لذِّ
�د بن حنبل، مسند �لعشر	 �ملبشرين باجلنة)
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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

َهــَد�� �هللا َهــل َقْتلـي ُيبـاُ½
 � �إلسـال4   مذهـب   � 'هـل 
للناظـرينـا َبّيـٌن  'صــدقـي 
�لكـر�4ِ ُخلـَق  �أل<±  كا1  'مـا 
'�1ّ �ُحلــرَّ يفهـم قـوَ; ُحــرٍّ
É� ُسـبل   � �لعـد�  خشـى  'ال 
êلنـا عنـد  �ملصائـب يـا حبيـ
فـال  تقـُف �Fـو± '�نُظـْر مآ�
'ِمـن عجـب، ُشـّرفكم '/عـو
خــٍ$ كّل  حديقـُة   'َبْلدُتكـم 
كمثلـك سـّيٌد يؤ<يـِن، عجـٌب!
�± يـا ِحـبِّ  تذُكـر� بسـبٍّ

خْذنـا  كلَّ  مـا عطيـَت حتًفـا 
فُخــْذ  مـØ جـو�É كاFد�يـا
ùصـٍم ظافـ$�  �عتلَقـْت    �>�
'سـلًما حبًّــا   Øفيـتـ�'  1ْ�'
'�1 لــم تقَرَبـْن  Ðـاَ� مــاٍ×
'�شـُح �لصلـد سـهٌل عنـد جهٍد
'مــا نألـو� نصًحـا يـا َحِبيِبي
'ُنصحـي خالـص ال نـوÂَ هـزٍ;
ـْر  � كالمـي فيـا ِحـّبـي َتفكَّ

'َهــل ِمْثلـي ُيـدمَّـُر ' ُيجـاُ½
�± خـزًيـا  '� َيثُبــْت ُجنـاُ½
حـاُ½ كتــاُ� �هللا يشـهـُد  '�لصِّ
'لكــن هكــذ�  هّبــْت  �ياُ½
'تشـفي صـدَ�· �لَكِلــُم  �لِفَصاُ½
َبــَد�ُ½ '�ســعـة   �هللا    Ö�'
�ضـاٌ×  ثــم  <'Xٌ  '��تيـــاُ½
'�ّبــي  �ّنـه ُنـصــٌح  َقـر�ُ½
'منــك  �َملْشــرفّيـُة  '�لرِّمـاُ½
فمنكـم سـّيـد�  ُيرجـى �لصالُ½
'� بـغـد�َ/  خــ$�ٌ� ِكفــاُ½
فمــا  هــذ�؟  'ِسـ$تكم  äاُ½
�ِالنشــر�ُ½    /�µ' 'صـافينـا   
'لكــن كا1 منــك �ِالفـتتـاُ½
فمرِجـعـُه َنــكاٌ;  '  ُطــالُ½
فِللــزُّّ'�ِ�   ُبشـر±   '�لـنجـاُ½
فــال  تعطيك ِمـن مــاٍ×   �ياُ½
'يوبقكـم     ُقعـوٌ/     '�نسـطاُ½
'جـاَهـْدنـا  ل$تبــط �لنِّصـاُ½
'ِجــدٌّ  ال  Ýاِلُطـه  �لـِمــز�ُ½
فـإ1  �لفكـر  للتـقو±  ِ'شــاُ½

◊Ë⁄°\;◊¬�’\;Ì÷¡;Ô]zfil;Å⁄¢\
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'جـٍد  Xفـو لقومـي  'جـٌد    �'
�ليكـْم Ïـٍد     �' يــا  �ليكـم 
�ّبـي عنـد   عظيـم   قــدٌ�   �'
/عـاٍ×  � يبكـي  حــني  'مثلـي 
ýسـي نـو�ُ�  تلَمَعـْن    �'كا/
Xٍيــأ÷ يــو4ُ �ّبـي ِمثـَل َبـْر'
يـو4 كل    É� ُلطـف  ِمـن   �'
تــا4ٌ كالبـد�  كامـل  'نــوٌ� 
Xٍـن �ليـو4 ُنسـَقى ِمـن  َغبـو°'
نـوٍ� كل   �ملهيمـن  عـطـا� '
جـر4ٍ   �ثبـو بـغـ$     Øتقتلـ
ُحجـٍج بسـيف  �لكافريـن  قتلنـا 
'ليـس لنـا سـو± �لبـا�� مـال<
بالنو�صـي َيسـَفُع   كيـف  تعلـم 
َطـوٍ/ كّل    	َ'�> �لــرّ�  َيُهـدُّ 
خصيمـي؟ يـا   بسـيف    Øتقتلـ
'قـد ِمْتنـا بسـيف  مـن  حبيـٍب
َْيـن سـيوفكم  يـا شـيَخ  قـو4ٍ'
كذئٍب '�ختلسـو�  �حلـز�  'صـا; 
×ٍµْ�ُ كلُّ   عليكـم  ُصّبـْت  'قـد 
Âٍـوþ  كـم ِمـن مسـلم َ<�ُبـو�'
'èـر �لعلـم يعـِر¥ مـو´  èر�
��جتـاٍ; مـن   قصيـد÷   نظمـت 
كالكـر�4ِ بعفـٍو     Øمـ فُخــْذ 

ُنصحـي بعـد  مـن   Øتـµبا�  1�'

'مـا  'جـُد   �لثــو�كل  '�لنِّياُ½
الُ½ فالـوقـت  تنتهــو�     �  1�'
'ُســؤ� ال  ُيــَر/ُّ 'ال  ُيــز�ُ½
فـيسـعى  نـحـو·  فضـٌل  ُمتاُ½
فَيْتـَبعهـا  �لـو�±   �ال  �لـَوقـاُ½
فـال  تبقـى �لـِكالُ�  'ال �لُنـباُ½
مـر�تـُب  للعــد�  فيهـا  �فتضاُ½
''جــٌه  يـسـتن$  'ال  ُيــالُ½
'بعـد  �لليــل عيــٌد  '�صطباُ½
½ُ��'   ½ٌ'�َ فـضلـه   ِمــن   �'
فُقــْل ما  يصـُد1ْ�َ  مـØ  ُجناُ½؟
فــال  ُيـرجـى  لـقاِتلنـا  فالُ½
ـالُ½ 'ال  ُتـْرªٌ  يصـو1 'ال   �لسِّ
مليــٌك ال ينا'حــه  �لطِّـمـاُ½
ـفـاُ½ 'تتَبعــه  �ألسـّنـة  '�لصِّ
'قتـلـي عنـدكـم  مــٌر  ُمباُ½
علـى <ّ��تـنـا تســفي  �لـرِّياُ½
'حـلَّ بقـاعكـم  حزٌ�  ِشـحاُ½
'� َيـك مـرهـم �ال  �كتـسـاُ½
فمــا � بيتـكـم  �ال  �لــرَّ/�ُ½
'عاشـو� جائعيــن 'ما  �سـتر�حو�
'لكــن عنـدكـم مــاٌ×  َ'جاُ½
يـن �لفضـل  لـوال  �ِالقــتر�ُ½'
ـر�ُ½ '/'نـك مـا هـو �حلـّق �لصُّ
فـتعلـم  نــØ  بـطٌل َشـنـاُ½

(من كتا� حتفة بغد�/)
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التقوى

 Éتر]ة: �ملكتب �لعر

ال  'حد·  �هللا  �ال  �له  ال   1 شهد 
شريك لـه، 'شهد 1 �مًد� عبد· 
من  باهللا  فأعو<  بعد  ما  '�سوله. 
�لشيطا1 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو4 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Üمني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لi 'لقاها سيدنا مر�� مسر,
 'hد 'يدe �هللا تعاf بنصرe �لعزيز

� jخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما] �ملهد�
يو4 ٢٠ /٢٠١٢/٠٧

� مسجد بيت �لفتو½ بلند1

تعا�  �هللا  فضا;  نشاهد  عندما 
�ألغلبية  لسا1  على  '�نعاماته جتر� 
منا كلمة: "�حلمد هللا" عفويا عندما 
كانو�  سو�×  سبحانه،  ِنعمه  نذكر 
 � 4يد�كو1 �ملع¸ �لعميق للحمد 
يد�كو·. 'لكن بسبب تلّقي �لتربية 
� بيئة معينة يكّن �جلميع شعو�� بأنه 
ال بد من �لقو; "�حلمد هللا" '�1 كا1 
شخص  فكل  �لتكلف.  سبيل  على 
مهما كا1 قليل �لعلم يشعر � قر��	 
 ��لكلما ֲדذ·  �لتفو·  بضر'�	  قلبه 
�لº تش$ �� �د �هللا '�لثنا× عليه. 
على  تنـز;  عندما  فباختصا�، 
'نعمه  تعا�  �هللا  فضا;  �أل�د� 
 ' بشخصه  <لك  تعّلق  سو�×    -
باجلماعة - جتر� على لسانه كلمة 
نه Æب  '�حلق  حتما.  "�حلمد هللا" 
هذ·  مبثل  �د�  ֲדا كل  يتفو·   1
�ملناسبا� كلها، 'لكن �<� قاFا �ملر× 
كانت  '�'حها  حقيقتها  مد�كا 
كثر بركة له. °ن �أل�ديو1 سعد�× 
جد� من هذ· �لناحية ألننا Üمنا بإما4 
هذ� �لزما1 '�ملسيح �ملوعو/ '�ملهد� 
ال  �إلميا1  هذ�  'بسبب  �ملعهو/. 
نو�جه مشكلة � فهم معا� "�حلمد 
من  خر±  كلمة  ية  مع¸   ' هللا" 
�لقر1Ü �لكرمي أل1 �ملسيح �ملوعو/ قد 
'ّضح لنا تلك �لر'½ بتعليم من �هللا 
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تعا�، 'قد شر½ كلمة "�حلمد هللا" 
بأساليب �تلفة. '�آل1 سأ<كر لكم 
هو،  بكلماته   µاÆبإ "�حلمد"  مع¸ 

فيقو; �: 
�لفعل  على  ثناٌ×  �حلمد   1 "�علْم 
'مدٌ½  �لثنا×،  يستحق  ملن  �جلميل 
ملنِعٍم نعَم من �إل��/	 'حسَن كيف 
شا×. 'ال يتحقق حقيقُة �حلمد كما 
هو حقُّها �ال للذ� هو َمْبَد جلميع 
على  'ُمحِسٌن  '�ألنو��،   Öلفيو�
�لشعو�  غ$  ِمن  ال  �لبص$	،  'جه 
هذ�  يوجد  فال  �الضطر��،  من  'ال 
�ملع¸ �ال � �هللا �خلب$ �لبص$، '�نه 
 � كلها  �ملِنُن  'ِمْنه  �ملحسن  هو 

�حلمد � هذ·  'له  '�ألخ$،  �أل'; 
�لد��، '�ليه يرجع كلُّ  �لد�� 'تلك 
 µعجا�) �ألغيا�.“   �� ُينَسب  �د 

�ملسيح)
�لذ� تتضمنه كلمة  فهذ� هو �ملع¸ 
�إلنسا1  قا;   �>�' ”�حلمد“. 
”�حلمد هللا“ '�ضعا كل هذ· �ألمو� 
�حلمد  هو  <لك  كا1  �العتبا�   �
�حلقيقي �لذ� Æب 1 ¡مد به �َهللا 

كلُّ مؤمٍن. 
 �لقد '�/� كلمة ”�حلمد“ � Üيا
عديد	 � �لقر1Ü �لكرمي للفت �نتباهنا 
 Øد �هللا تعا�. 'لكن�إلكثا� من � ��
�ملقتبس  منطلق  من  �ليو4  سأحتد  

�ملوعو/  �ملسيح  كال4  من  �ملذكو� 
�ألمو�  قليال.  'سأشرحه   �
�لثالثة �لº 'ّجه �ملسيح �ملوعو/ � 
� هذ� �ملقتبس نظا�نا �ليها شا�حا 
على  ثناٌ×  ”�حلمد  هي:  ”�حلمَد“، 
�لثنا×“.  يستحق  ملن  �جلميل  �لفعل 
يضا ُيحَمد'1،  ª1 �لنامن �ملعلو4 
�ملستحق  بأ1  يقو;   � 'لكنه 
'من  تعا�  �هللا  هو  للحمد  �حلقيقي 
حق باحلمد سو± �هللا تعا�؟ فأ'ال 
Æب 1 يكو1 معلوما 1 �حلمد كله 
يقو;  به.  �ألحق  هو  ألنه  تعا�  هللا 
�ملسيح �ملوعو/ �: "'مدٌ½ ملنِعٍم 
تنـز;  فعندما  �إل��/	“،  من  نعَم 

كل أ[دي  يتذكر  أن  �ب 
على  حائزا  كان  مهما   -
من  أنشأ  ومهما  الشهادات 
أن   - الناس  مع  عالقات 
جنعل  أن  املنشودة  غايتنا 
العاx يعبد إ~ا واحدا، وأن 
يرفرف   � الن�  لواء  جنعل 
فوق ألوية {يع املؤسسات.

حضرm مر�� مسر,
 'hد 'يدe �هللا
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نعم �هللا تعا� فهي تنـز; مبشيئة �هللا 
�حلائز  فعل  نتيجة  منها  كثر  تعا� 

على تلك �لنعم.
�ملر×  �1 �هللا � حيانا يتجلى على 
 � صد'�   1'/ 'يكرمه  بر�انيته 
عمل منه، ' يكرمه كثر من �لعمل 
نعم على حد  �>� ' ،�بآال¥ �ملر�
مبشيئته  يضا  فهو  �لرحيمية  بتجلي 
ليقو4  �لعبد  يوفِّق  تعا�  فاهللا  تعا�، 
نتائُج  له  لتظهر  /عا×،   ' ما  بعمل 

جيد	، فيكرمه �هللا مر	 خر±.
من  نعم ” هو  �لثالث  �ألمر   ï
فَمن  مبشيئته،  حسن   � �إل��/	“ 
 ' بإ��/ته  �حسانا  �هللا  ِمن  كثر 
يريد   � فاهللا  ما؟  لعمل   �µحر��
ع  'سَّ قد  'لذ�  عبا/·،  على  ميّن   1
�هللا  'عوُ/  تتحقق  عندما   ï ��ته. 
تعا� مبشيئته فتنـز; ِنعُمه 'فضاله 
�إلنسا1.  ¡صيها  ال  èيث  'مننه، 
هذ·   � �هللا  معاملة  نالحظ  فنحن 
�لر�هن جتا· ]اعة سيدنا  �لعصر   �
�هللا  أل1  <لك   � �ملوعو/  �ملسيح 
نه  èُْكمه  علن ' 'عد·  قد   �

ليغلنب. 
حقيقة  يتحقق  ”'ال   :� قا;   ï
�حلمد كما هو حقها �ال للذ� هو 
'�ألنو��“،   Öلفيو� جلميع   مبد
فحني يقو; �ملر× ”�حلمد هللا“ فليقل 

هو  'حد·   � �هللا   1  � بالتفك$ 
 ،Öمن ينا; منه �إلنسا1ُ ]يَع �لفيو
 �َماَ'�ِ �لسَّ ُنوُ�  ﴿�هللا  فــ 
َ'�ْألÖِ�َْ﴾ (�لنو�: ٣٦)، فإ<� كا1 
يتو�   1 �إلنسا1  فعلى  نو��   �
�ليه،  'ينيب  �ليه،  'يتقد4  �ليه، 
من  �حلامد  �إلنسا1  Ýر´  'بذلك 
باستمر��. 'هنا  �لنو�   ��  ��لظلما
يبد موضوÜ Âخر ملنة �هللا �، كما 
Üَمُنو�  �لَِّذيَن  َ'ِليُّ  ﴿�هللا   :� يقو; 
�لنُّوِ�﴾  �َِلى   �ُلَماِ �لظُّ ِمَن  ُيْخِرُجُهْم 
�لذ�  فاإلنسا1   ،(٢٥٨ (�لبقر	: 
يكو1 �ُهللا � 'ليَّه يتحقق له �/��� 
جديد لـ "�حلمد هللا" فتبد سلسلة 
جديد	 ملنن �هللا، فكأ1 �حلامد �حلقيقي 
ير  فضا; �هللا �لº ال تنقطع لألبد، 
على  Üخر  تلو  فضٌل  عليه  فينـز; 
�لد'�ï .4 قا; �: "'�سن على 
�لشعو�  غ$  من  ال  �لبص$	  'جه 
يعر¥  فهو  �الضطر��"،  من  'ال 
يريد  'ال  �إلحسا1  ֲדذ�  يقو4  نه 
نه  �ال  �إلحسا1،  هذ�  على  جز�× 
�<� شكر '�د �د�  نه  �لعبَد  علَّم 
�لعبو/ية فسو¥  حقيقيا '/± حق 
﴿ألµيدنكم﴾،  قا;:  كما  يزيدنَّه 
� ستز/�/ �نعاما÷ 'منØ هذ· كثر 
باستمر��. 'هذ� �الستمر�� � نز'; 
ليس  عليكم  '�ملنن   ��إلنعاما هذ· 

مقصو�� على هذ· �لدنيا، بل سو¥ 
تتمتعو1 ֲדا � �آلخر	 يضا، 'سو¥ 
للحمد  منقطعة  غ$  �ا��  تتنا'لو1 
�حلقيقي. ï قا; يضا بأنه ال يغينب 
عن �لبا; 1 �حلمد �لذ� تقومو1 به 
لغ$ �هللا ' �لوِقه � هذ� �لعا� هو 
 1 'ينبغي   � �هللا   �� يقو/  �آلخر 
عند  يكو1   1 Æب  �ليه.  يقو/كم 
 � �هللا  قو;   �ُ��/� �حلقيقي  �ملؤمن 
'فْهُمه نه هو مرجع كل �د، أل1 
�لقد���، 'هو  �هللا هو مالك ]يع 
خالق �أل�Ö '�لسما× 'كّل �ألشيا× 
 �حيو�نا كانت  سو�ً×   �'�ملخلوقا
 ،ªلنا�  '  �نباتا  '  �]ا/�  '
 �'هو َمن يو/Â فيها خو��َّ 'ميز�
èيث يستطيع �إلنسا1 �النتفاÂ ֲדا. 
فال ميكن 1 يتحلى � شي× مبيز	 
فريد	 'ال öية <�تية 'ال قو	 خا�قة 
�هللا  Ýلقها   � ما  لإلنسا1  مفيد	 
�ألشيا×  من  كث$�  'نر±  فيه.  تعا� 
على 'جه �أل�Ö ال يقد� �إلنسا1 
�لº 'ضعها  �النتفاù Âو�صها  على 
تعا�  �هللا  يشأ   � ما  فيها  تعا�  �هللا 
<لك. فإ<� كانت كل ميز	 'خاصية 
'���/ته  �هللا  مبشيئة  �ال  توهب  ال 
�لشكر  يسد�   1 لإلنسا1  بد  فال 
�حلقيقي هللا 'حد· عند �ستفا/ته ֲדذ· 
تعا� 'حد· خلق  �ألشيا×، أل1 �هللا 
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ينتفع   ºل� '�ألشيا×  �ألسبا�  هذ· 
 1ֲדا عبد �هللا �ملؤمن. 'لكننا ُمرنا 
نشكر عبا/ �هللا يضا، � �<� �نتفعتم 
تكونو� شاكرين   1 بد  فال  بإنسا1 
�لنية  ֲדذ·   ªلنا� شكرمت  فلو  له. 
 'أل1 �هللا تعا� �سلهم إلفا/تكم 
جعلهم 'سيلة مفيد	 لكم فإ1 <لك 
يضا يتحو; �� شكٍر هللا تعا�. �1 
�لعاملني  لر�  هو  �حلقيقي  �لشكر 
�لذ� خلقنا 'هيأ سباًبا لربوبيته لنا 
خر±. فلو فّكر �إلنسا1  �'ملخلوقا
�هللا  عبا/  جعل  ملا  �لنحو  هذ�  على 
FÜة له، 'ال يظن نه بسبب فال1 قد 
عماُله ' بسببه قد حَرµَ ما  �ِجنزُْ
حرµ·، أل1 �لر� �حلقيقي هو �� 
نه  �ملؤمن   �/ هو  فهذ�  �لعاملني. 
عند شكر· للعبا/ �منا يتوخى شكر 
لإلحسا1  منبًعا  'يعّد·  تعا�  �هللا 
'�ملنن، بل كلما تلّقى معاملة حسنة 
من حد فإنه يعّد �هللا تعا� سبًبا فيها 
ألنه قد 'قع � قلب شخص Üخر 
فعند  حسنة.  معاملة  �ليه  لُيسد� 
�نتفاÂ �ملؤمن �حلقيقي بشي× – من 
� طريق كا1 هذ� �النتفاÂ– يتوجه 
<لك  'عند  تعا�،  �هللا   �� فكر· 
ما  'هو  �حلقيقي  �حلمد  منه  يصد� 
نّبه �ليه �ملسيح �ملوعو/ � ''صانا 

للقيا4 مبثل هذ� �حلمد. 

�1 معظم فر�/ �جلماعة يقومو1 بأ/�× 
شـكر �هللا تعا� ֲדذ� �لتفك$ نفسه 
'ينبغي 1 يكو1 �ألمر كذلك أل1 
�إلميا1 يضا يز/�/ 'يترقى بو�سـطة 
مثـل هذ� �حلمـد �حلقيقي. 'لكن 
Æب 1 يكـو1 تفك$نا كجماعة 
يضا على هذ� �لنحو èيث نشـكر 
�هللا تعا� كلما �ينا �جلماعة تز/هر 
�لر'½  نعر¥   1 'تتقدÆ' ،4ـب 
�حلقيقية حلمد �هللا تعا� ï °مد· � 
èسبها. فلو ّمت �د �هللا تعا� � كل 
مكا1 على هذ� �لنحو Fطلْت مطا� 
فضا; �هللا تعا� ضعاًفا مضاعفة. �1 
مثل هذ� �حلمد �حلقيقي ُيحد  � 
�إلنسا1 �نقالًبا �'حانًيا كما ينقذ· 
نو�Â �لشر� يضا، 'Æعله  X/من 
�نساًنا عابًد� حقيقًيا هللا تعا�، 'يوفقه 
مر ֲדا  ºللعمل بتلك �ألحـكا4 �ل
�هللا تعا�، 'ينّبهه �� �لتحلي بالقيم 
�لسامية،   Xألخال�' �ملثلى  �إلنسانية 
�لذ� Æب  هذ� هو �حلمد '�لشكر 

/�ئه. Xعلينا �لبحث عن طر
لقد <كرُ� � خطبة �جلمعة �ملاضية 
لقيتها � كند� – 1 �هللا تعا�  ºل� -
'ّفق �لشـبا� �أل�ديني � م$كا 
'كند� للقيا4 ببعض عما; �جلماعة 
بكل نشا� 'حيوية، 'ال سيما �نشا× 
�لعالقا� 'تطويرها، �< حرµ'� فيها 

قصب �لسـبق على غ$هم، 'تظهر 
نشـأ'ها  ºنتائج طيبة لعالقاִדم �ل
مع �لفئة �ملثقفـة من �لناª مبا فيهم 
شخصيا� با�µ	 من بال/هم. ï ملا 
 ،É ×ֲדم للقا �'ðبلدهم جـا �ُ�µ
'كا1 معظمهم ِمن '�ضعي �خلطط 
يضعو1  'ممن  '�لبال/،   �للحكوما
للعا� خطًطا 'مشـا�يع. ُيَظّن عن 
مثل هؤال× Ðم ال يأتو1 ملقابلة حد، 
غـ$ Ðم قد تـو� � /�� �جلماعة 
'قابلو� حيـث تيحْت � �لفرصة 
�لنصح 'فّهمهم بعض  ألسد� Fم 
�ألمو� 'قو; Fم شـيئا. كل <لك 
 ،�قد حصل بسـبب هذ· �لعالقا
'قد لعب شـبابنا هنا� /'ً�� كبً$� 
نّبه هؤال×  1� <لك. 'هنـا �يد 
 '�لشبا� - سو�× كانو� من م$كا 
كند� ' من � بلد Üخر - ال يعّد'� 
ية عالقة /نيويـة جناًحا كبً$� Fم، 
بل عطاكـم �هللا تعا� هذ· �لفرصة 
للوصو; �� هـل �لدنيا من جل 
�يصا; �لتعاليـم �حلقيقية �ملبنية على 
لترتيب  ' 'فقكم  �لعد; '�لقسط، 
 Øمعهم 'لقائي ֲדم، فوفق Âجتمـا�
طلعهم على �لتعاليم ُ 1�هللا تعـا� 
�إلسـالمية �لر�ئعة 'ُخ8َ هؤال× - 
 ��جاال كبا�  ُيَعّد'1 مـن  �لذين 
�لبلد '�لذين يسـيطر'1 � �حلقيقة 
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على �لعا� – كيف ميكنهم ��شـا/ 
�لعا� 'تنوير·. فأ'; ما �يد �لقو; 
لشـبابنا � كل مكا1، 'ال سيما 
للشبا� � م$كا 'كند� - ألنØ قد 
�لبلدين  �جعت من جولة � هذين 
ال ¡سـبو� عالقاִדم 'جناحاִדم  -
هذ· نتيجـة كفا×�� 'ميز�� <�تية 
Fم بل Æب 1 يعّد'ها فضًال من �هللا 
تعا� '¡مد'· عليها �< هيأ Fم هذ· 
 .��لفرصة إلنشا× مثل هذ· �لعالقا
ال نتوخى من هذ· �لعالقا� حتقيق 
هد�¥ شـخصية 'ال مكاسـب 
خاصة، 'ليس هو هدفنا، بل Ðد¥ 
 Xلعا� '�طالعه على �لطر� إل�شا/ 
 �>�  ï ،ملستقيم� �لصر��  �ملؤ/ية �� 
قبل �لعـا� نصحنا فبها 'ِنعم، '�ال 
نكو1 قـد /ينا '�جبنـا. البد لنا 
من �نقا< �لعا� من �لفسـا/ '�لدما� 
ألنه لو �سـتمر سـائًر� على Ðجه 
�حلا� لو�جَه /مـاً�� �ّقًقا، فال بد 
1 نبذ; �جلهـو/ لتحويل �لعا� �� 
�هللا تعا�. لـو كا1 حد يزعم نه 
بسبب بعض كفا×�تنا 'مؤهالتنا قد 
حظينا بتلك �لعالقا� على �ملستو± 
�لعا�، ' يظن ننا Ðد¥ من خال; 
هـذ· �لعالقـا� �� حتقيق بعض 
1 �قي �جلماعة يرتبط  'مكاسبنا، 
ֲדـذ· �لعالقا� فهو µعم باطل، بل 

�حلق كما بينت قبل قليل � شـر½ 
موضوÂ �حلمد 1 هذ· مشـيئة �هللا 
تعا� نه يهب ]اعة �ملسيح �ملوعو/ 
� �لرقي '�الµ/ها�. فإ1 جهو/نا 
ما  ،� ֲדذ� �خلصـو� متو�ضعة جدًّ
�لنتائج �لº تظهر فهي �حسـا1 من 
�هللا تعا�. فليست نتائج هذ· �جلهو/ 
��جعة �� ميز�� 'مسـاعي <�تية 
بـل ترجع �� فضـل �هللا تعا� � 
 Âحلقيقة. فلو حافظنا على هذ� �لنو�
من �لتفك$ لكثـر� هذ· �ألفضا; 
ما هل �لدنيا هؤال× فال  .�/�/µ�'
نريد منهم شيًئا، 'ليس هو هدفنا. 

لقد ُنشرْ� � جريد	 �لفضل تقا�ير 
مـ$كا، 'لعـل فر�/  � ºجولـ
�جلماعة قد قر'ها يضا. �1 �ملكا1 
 ªعضا× �لكونغر�لذ� Æلـس فيه 

'Ïلس �لشيو¹ �ألم$كي 'يبّتو1 فيه 
� قضايا بلدهم 'قضايا بال/ �لعا� 
�ملكا1 "كابيتو;  كله، يسمى <لك 
'لقد   ،(CAPITOL HILL) هيـل" 
قيم � �حـد± قاعا� <لك �ملب¸ 
حفـٌل لقيت فيه خطاًبـا �تصًر�. 
��/ بعـض معا�ضينـا �ثا�	 هذ� '
�إلسـالمية  �جلماعة  �ملوضوÂ ضد 
'ال سـيما � باكستا1 لكي يؤلبو� 
�لناª ضد �جلماعة كثر، �ال Ðم � 
يتلقو� �هتماًما ُيذكر. 'كا1 موقفهم 
بأنØ <هبت �� هنا� لطلب �لعو1 
لأل�ديني مـن �حلكومة �ألم$كية 
' توجهت �� هنا� لتدب$ مكيد	 
ضد باكستا1- '�لعيا< باهللا. 'لعلهم 
يسـتطيعو1 1 يكتشـفو� حقيقته 
قلت  ما   ��  Âباالسـتما بأنفسهم 

ما أريد القول لشبابنا \ كل مكان، وال سيما للشباب 
\ أمaكا وكندا - ألنـ� قد رجعت من جولة \ 
هذين البلدين - أال �سبوا عالقاتهم وجناحاتهم 
هذه نتيجة كفـاءات وميزات ذاتية ~م بل �ب 
أن يعّدوها فضًال من اهللا تعا� و�مدوه عليها إذ 
هيأ ~م هذه الفرصة إلنشاء مثل هذه العالقات. 



١٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد اخلامس- شوال وذو القعدة ١٤٣٣هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠١٢ م

هنا� �<� كانو� يتحلو1 بعني �لعد; 
'لكن مع �ألسـف ال يتحلو1 ֲדا، 
'لكن يستطيع كل عاقل 1 يعر¥ 
قصد� من �لذها� �� هنا�، 'ما 
�<� كنت قد <هبت �� هنا� من جل 
خذ شـي× 4 �عطائه Fم '�فا/ִדم. 
ال نعتمد �ال علـى �هللا تعا�، '�1 
�قي �جلماعة منو� بفضل �هللا تعا� 
فحسـب 'ليس بدعم ية حكومة، 
'� Ýطر ببالنا قط مثل هذ� �لتفك$. 
ما تدب$ مكيد	 ضد بلد�، فأقو; 
بأننـا كثر حبًّـا لوطننا من هؤال× 
�لذين ليس Fـم � /'� ُيذكر � 
�نشا× /'لة باكستا1 'ال � �ملحافظة 
 �عليها، بل هم �لذين ينهبو1 ثر'�
�لبلـد بكلتا �ليديـن 'يدفعونه °و 

�لدما� �ملحقق.
مـا فيما يتعلق بأخذ شـي× منهم 
م$كا  ��µ ملـا Øفأخ8كـم بأن
� ٢٠٠٨ مبناسـبة �ليوبيل �ملئو� 
للخالفة، قيم هنا� حفل �شـتر� 
فيـه بعـض �لنـاª �ملحليني، '� 
¡ضر سو± عضو '�حد من Ïلس 
�لشـيو¹ �ألم$كي �لذ� جا× ملد	 
 ï ، لعله جلس خلمس /قائق	قص$
<هـب 'كا1 <لك قبل بد× �حلفل، 
'� ¡ضر Üنذ�� � عضو Üخر من 
 .ªلكونغر� من  'ال  �لشيو¹  Ïلس 

<كر نـØ حتدثت �ليـه لدقيقتني 
فحسب، سـألØ فيهما: ما<� تريد 
مØ؟ شعر� 'كأنه يريد �لقو;: ما 
�لذ� جا× بك �� هنا فتسـتجد� 
� �� هنا ألخذ Ü � :منا؟ فقلت له
شـيئا. 'لقد خ8ته � <لك �لوقت 
يضا بأنـØ جئت هنا أل/لكم على 
�لطرX '�خلطط �لº ال بد لكم من 
�اللتز�4 ֲדا �<� كنتم تريد'1 �حال; 

�لسال4 � �لعا� كله.
على ية حا;، هذ� هو �لعضو �لوحيد 
�لذ� جا× Üنذ�� من Ïلس �لشيو¹ 
�ألم$كي، 'تكلم معي بضع /قائق 

ï غا/�. 
ما فيما يتعلق بأöية خطاÉ � �حلفل 
هيل"  "�لكابيتو;   � �نعقـد  �لذ� 
 Âطال� توخى مـن خالله  فكنت 
هؤال× �لرجـاال� �لكبا� '�ملثقفني 
على بعض جو�نب �لتعاليم �إلسالمية 
 �� ينتبهو1  �ليها   Âباالستما لعلهم 
�خلطـو � �الجتا· �لصحيح إلحال; 

�لسال4 � �لعا�.
قبل هذ� �حلفل بيو4 سجل مند'� 
مـن شـبكة (CNN) مقابلة معي، 
'باإلضافة �� مو� خر± قا; �: 
 ،� ستتهيأ لك �آل1 مناسبة هامة جدًّ
فما هو شـعو�� جتاهها؟ 'كانت 
 Øكلماتـه توحي بأنه كا1 يتوقع م

شعر èماª كب$، 'لكØ قلت  1
Ðا مناسبٌة  ±�له بصو�	 عفوية: ال 
حتتّل جانبا كب$� من �ألöية عند� 
èيث ُبد� Fا �اًسـا كبً$�، أل1 
م$كا  � ºهد� �ألساسي من جول
هو لقـا× فر�/ ]اعº 'تنبيههم �� 
حتسني حالتهم �ألخالقية '�لر'حانية. 
فقا;: �1 قولك هذ� يشكل صدمة 
تعطيهم  �< ال  �ألم$كا1  للساسـة 
öية. ï قا; � مبتسـًما: لن خ8 

�لساسة �ألم$كا1 عن قولك هذ�.
على ية حا;، قـد يكو1 � نظر 
هل �لدنيا öية غ$ عا/ية Fذ� �ألمر 
'لكن ليست له تلك �ألöية �لكب$	 
عندنا، 'ينبغي ال تكو1. 'لكن البد 
1 نبد� خالًقا ُعليا 'نشكرهم على 

.Âحسن �الستما
�جا;  بعض   ºملقابل جا×  كذلك 
�لدين �خلاصني مبختلف �لِفرX �لدينية 
حد   �عالقا بسبب  �جليش   �
 ' �بعة  'كانو�  معهم  �أل�ديني 
�سة، فقا; � حدهم ثنا× �ملقابلة 
غد�  ستلقي  �ل8نامج:  قبل  '�للقا× 
خطابا � عضا× �لكونغرÏ' ªلس 
باالضطر��؟  تشعر  فهل  �لشيو¹ 
فقلت له: كال، فأنا سو¥ خ8هم 
ما قا; �لقر1Ü �لكرمي '�إلسال4ُ، فال 
/�عي أل1 يكو1 هنا� � �ضطر��، 
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 ��ملحاضر� إللقا×   Øيوفِّق  � فاهللا 
�ملناسبا� بني حني 'Üخر.   Ìش �
عندها قا; من عند نفسه: ما °ن 
هذ·  مثل   � كب$	  مشكلة  فنو�جه 
ننا  مع  نضطر�،  حيانا ' �ل�8مج 

 .�نلقي كث$� من هذ· �ملحاضر�
 1�' هؤال×  أل1  <لك  قا;  لقد 
كانو� �جا; /ين خصوصيني قد مت 
 ' �لدينية،   ªلطقو� أل/�×  تعيينهم 
�ال  /ينيني،  قا/	  َتُعّد'هم   1 ميكن 
 >� عليهم،  غالبة  �ملا/ية  �لسمة   1
Ïر/ �سم ”كاِبيتو; ِهل“ يهيبهم، 
�ملؤمن  ما  م$كا1.  كانو�  لو   Ìح
بإلٍه '�حد فإمنا �إلله �لو�حد هو كل 
يكو1   1 'Æب  له  بالنسبة  شي× 
على  يعترضو1  �لذين   1� كذلك. 
يضا  هم  �ملسلمني)  (من  �جلماعة 

يرتعبو1 من هل �لدنيا، كما يرتعب 
 �هؤال×، فهم يضا يعقد'1 �ملقابال
 � لكنهم  هنا�   �'�الجتماعا
�لرعب-  هذ�  -بسبب  قط  يوفَّقو� 
�إلسال4 '�سالة  يبلِّغوهم �سالة   1

�هللا '�سالَة �لقر1Ü �لكرمي. 
'لقد äع حد �أل�ديني حَد عضا× 
�نتها×  بعد  لزميله  يقو;   ªلكونغر�
�لقا/	  يكو1   1 ”Æب  �ل8نامج 
حيث  �لنحو  هذ�  على  �ملسلمو1 
''ضو½  þال×  يتكلمو�   1 Æب 
'يبينو� �حلقيقة بكل قو	.“ على كل 
حا; هذ� هو �نطباعه، فلم يوفِّق �هللا 
� لذلك �َّ قائد مسلم ' �ðساَ× 
�لدنيا   �� مييلو1  يضا، ألÐم  �لبال/ 
ينشئ   1 فينبغي  �لدين.  من  كثر 
�لقا/	  هؤال×  مع   ��لعالقا �لشبا� 

نكسب  لن  ننا  بفكر	  �لدنيويني 
منهم شيئا '�منا لكي نعطيهم شيئا. 
عو�طف  لديكم  تكو1   1 Æب 
�جلميع،  من  كثر   � هللا  �لشكر 
�هللا  فضاُ;  َتكثر  كيف  �نظر'�   ï
 1 �لد'�4  على  تذكر'�  باستمر��. 
�لدنيا  فعا; �جلماعة ال تالئم حّب 
هم  �لدنيا  هل  عَد/مت  فإ<�  بد�، 
كلَّ شي×، فإ1 �هللا �ملنعم قا/� على 

�ستعا/	 نَعمه يضا. 
هدُفنا  يكو1   1 ينبغي  باختصا�، 
كما  /'ما  برضا·   µلفو�' �هللا  �َد 
'ليس  �لو�قع.   Ö� على  هو 
من   �ّ مع   ��لعالقا �نشا×  منتهانا 
�لدنيا '� تكن 'لن تكو1 �  هل 
ليست  كما  �هللا،  شا×   1� �ملستقبل 
هل  من  �الكتساَ�  حياتنا  غايُة 

 وكان موقفهم بأن� ذهبت إ� هناك لطلب العون لأل[ديني من احلكومة 
األمaكية أو توجهت إ� هناك لتدبa مكيدة ضد باكستان- والعياذ باهللا. 
قلت  ما  إ�  باالستماع  بأنفسهم  حقيقته  يكتشفوا  أن  يستطيعون  ولعلهم 
بها،  يتحلون  ال  األسف  مع  ولكن  العدل  بعني  يتحلون  كانوا  إذا  هناك 
ولكن يستطيع كل عاقل أن يعرف قصدي من الذهاب إ� هناك، وما إذا 
وإفادتهم.  أم إعطائه ~م  كنت قد ذهبت إ� هناك من أجل أخذ شيء 
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سو�×  �ليهم،  '�لنفو<  هؤال×  �لدنيا 
م$كا   � هيل  �لكابيتو;  كانت 
' كا1 �يو�نا Üخر، فلم تكن �قامُة 
�ل8نامج فيه غايَتنا �ملتوخا	 � �حليا	 
ال � �ملاضي 'لن يكو1 � �ملستقبل 
ليست  فهي  يكو1،  ال   1 'Æب 
غايتنا. فيجب 1 يتذكر كل �د� 
 �- مهما كا1 حائز� على �لشها/�
 ªلنا� نشأ من عالقا� مع  'مهما 
1 غايتنا �ملنشو/	 1 جنعل �لعا�  -
لو�×  جنعل   1' '�حد�،  �Fا  يعبد 
]يع  لوية   Xفو يرفر¥   �  êلن�
�ملؤسسا� '�لبال/. 'لعلكم شاهدمت 
يضا  �لتقرير   � 'قرمت   MTA  �
1 ما قلت هنا� �منا كا1 � ضو× 
 1 'حا'لُت  �لكرمي   1Üلقر� تعليم 
خ8هم عن تعاليم �إلسال4 عن �حلق ُ
 � ميز	   �  � فليست   ،Xلصد�'
<لك. '�منا �± نفسي �نسانا بسيًطا 
قليَل �لعلم، �ال 1 �ملسيح �ملحمد� 
�لذ� <هبُت إللقا× �خلطا� ممثال له، 
قد 'عد· �هللا � هو 'سيَد· 'مطاَعه 
'مطاعنا ]يعا سيَدنا �مد� �سوَ; 
�هللا � بقوله: ”ُنِصرَ� بالرعب“.. 
هنا�   �� �لتوجه  ثنا×  ببا�  فخطر 
نا � �لسيا�	 1 هؤال× يقولو1 �1 '
هذ� �يو�1 عظيم 'سا4ٍ جد�، - 'قبل 
فكر  Ìمناسبة ح �<لك � حتد  

� هذ� �ملوضوÂ - فدعوُ� �هللا � 
قائال يا �Fي �منا نا عبد� �لضعيف 
'�� حامل �� هنا� �سالتك، ممثال 
 Øتري  1 فأ�جو  �ملوعو/،  مسيَحك 
�ليو4 نا يضا َمشاهد حتقُّق �لوْعد: 
قطعَته  �لذ�  بالرعب“   �”ُنِصرَ
�هللا  فاستجا�  �ملوعو/.  �ملسيح  مع 
�أل�ديو1  <لك  'الحظ   �  �
عربو� ' �لسليم،   X'لذ� صحاُ� 
<لك  عن  قد حدَّ   بل  <لك،  عن 
هنا�   �'� Ðم  يضا،  �آلخر'1 
مشهد ”ُنِصرَ� بالرعب“. فالسيد 
نو� �مو/ خا1ْ �بن �ملرحو4 موالنا 
هنا�  يقيم  �لذ�  خا1ْ  �ملالك  عبد 
'هو عضو � �Fيئة �إل/��ية جلماعة 
م$كا، قد كتب مقاال موجز� عن 
�ملوجز	   �'�لتعليقا �ل8نامج  هذ� 
<لك  على  هنا�  �لسياسة  لرجا; 
نه   ±�' يتأثر'1،  كانو�  'كيف 
 ��لفضل 'Ïال ينشر· �   1 Æب 

�جلماعة �ألخر±. 
لقد حضر �ل8نامج قر�بة ٢٩ عضو� 
من عضا× �لكونغرÏ' ªلس �لشيو¹ 
�لبنتاغو1  �لقر���� '�جا;   Âصّنا'
�ملنظما� غ$  �ملسؤ'لني �  'بعض 
'�لعد/   ،�'�ل8'فيسو�� �حلكومية 
 ١١٠ بلغ  هؤال×  لكل  �إل]ا� 
 1 هنا�  �لسائد	  فالعا/	  تقريبا. 

�لشيو¹  'Ïلس   ªلكونغر� عضا× 
فال  معا  برنامج   � حضر'�   �>�
بعد  ينصرفو1  بل  طويال  Æلسو1 
 Âبضع /قائق فقط 'هذ� هو �النطبا
�لسائد عنهم، - فهذ� من خالقهم 
عنهم  فيعر¥  بذلك!-   ±�/ 'هم 
مع  Æلسو1  ال  Ðم  '�حد  كُل 
لكنهم  ينهضو1 عاجال،  بل  بعض، 
� هذ� �ل8نامج جلسو� طو; �لوقت 
قد  كانو�  منهم  ثالثة   ' �ثنني  �ال 
خذ'� �إل<1 سلفا، بل قد قا; حد 
هيل“  ”كابيتو;   � �لب$'قر�طيني 
منذ µمن بعيد: ”�نØ هنا منذ �سة 
عشر ' عشرين عاما '� الحظ قط 
حضو�� كثر من عشر	 عضا× من 
 � مًعا  �لشيو¹  'Ïلس   ªلكونغر�
� برنامج، 'ثانيا عر¥ من خ8÷ 
بضع  من  كثر  Æلس  ال  حد�   1
ُمهًما.  �ل8نامج  كا1  مهما  /قائق 
فهم ينصرفو1 حÌ لو كا1 �لضيو¥ 
 � Æلسو1  ال  بل  �لبال/  �ðساَ× 
مناسباتنا �خلاصة يضا. ï قا;: 'قد 
�ألحز��  µعما×   1 كث$�  حيَّر� 
'�حلكومة  �ملعا�ضة  من  �ملختلفة 
Ïلس  فعضو  جالسني.  ظلو�  كلهم 
نه  �لذ� <كرُ� قبل قليل  �لشيو¹ 
ثنا× µيا�÷ � عا4 ٢٠٠٨  � Øقابل
'كا1 سلوكه ينم عن تك8 عظيم، 
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هو �آلخر � ¡ضر �ل8نامَج فحسب، 
بل قد جا× �� �ملنصة 'لقى كلمته 
�خلطا�  طو;  جالسا  'ظل  يضا، 
'كا1   .Éخطا Ðاية  بعد  '�نصر¥ 
'Ïلس   ªلكونغر� عضا×  بعض 
لقلة  �خلطا�  ثنا×  '�قفني  �لشيو¹ 
ك8  �لقاعة  هذ·   1 مع  �ملقاعد 
”�لغرفة  'تسمى  هنا�   ��لقاعا
�لذهبية“ 'تقا4 هنا� بر�مج مهمة. 
'معلو4 نه ال تكو1 قاعاٌ� '�سعة 
جد� � مثل هذ· �ملجمعا�، فهؤال× 
�جلماعة  بنا×  بعض  مع  �لضيو¥ 
�خلطا�   �� يستمعو1  ظلو�  يضا 
'�قفني لقلة �ملقاعد، '�جلدير بالذكر 
Ðم ظلو� يستمعو1 �� مو� � تكن 
 1 �تالئم مز�جهم على �ألغلب؛ 

يتمسكو� بالعد;. 
 1 عليكم   1 هو  Fم  قلت  �لذ� 
تعدلو� � كل �ألحو�;، '�1 � تقيمو� 
�ملحافظة  من  تتمكنو�  فلن  �لعد; 
على حكوماتكم يضا مهما كانت 
تر�عي   1 �لقوية  �ألمم  فعلى  قوية. 
�ألمم �لضعيفة، 'هذ� ضر'�� جد� 
إلقامة �ألمن. فيجب 1 جتلس �ألمم 
�ألمم  'هيئة  �ألمن  Ïلس   � كلها 
'Æب  �ملسا'�	.  قد4  على  �ملتحد	 
ال ينظر بلد �� ثر'	 بلد Üخر. هذ� 
ملخص ما قلت Fم، 'بطبيعة �حلا; 

طبائعهم،  تطابق  ال  �ألمو�  هذ· 
تعليم  <لك � ضو×  Fم  قلُت  'قد 
�لقر1Ü �لكرمي. بعد خطاÉ هنا� قا; 
 ªلكونغر�  � مسلم  عضو   ;'  �
بأ1  �ألصل،  �فريقي  م$كي  'هو 
هو  خطابك   � كث$�   Øعجب ما 
مم  �نه Æب ال تنظر'� �� ثر'�
 1� '�جلشع.  �لطمع  بنظر  خر± 
هؤال× �لناª يعرفو1 على ية خطو� 
جتر� سياستهم 'بأية نظر	 ينظر'1 
�� �ألمم �ألخر±. 'قا; يضا: Æب 
 Âَّµُينشر هذ� �خلطا� فو�� 'يو  1
�آلخرين.   ªلكونغر� عضا×  على 
م$كا èاجة  بأ1  'قا; عضو Üخر 

ماسة �� هذ· �لرسالة �ليو4. 
�إلسال4  تعليم  تبليغ  فرصة   1�  ،�>ً�
�جلميل �� هؤال× �لناª قد تيحت 
'لكن  فقط.  تعا�  �هللا  فضل  نتيجة 

تأثر'�  ' هل  4 ال  به  يتأثر'1  هل 
 Ìيبقى هذ� �لتأث$ 'م Ìمؤقتا '�� م
ميكن 1 يز';، ' هل ُيصغوF 1ذ· 
�لرسالة 4 ال؛ فهذ� مر Üخر، 'لكن 
تعليم �إلسال4 �جلميل قد �تضح Fم 
على ية حا;. فاحلمد كله هللا �لذ� 
ما  هذ�  كلها،  �ألسبا�  هذ·  هيأ 
Æب 1 يعلمه كل �د�. كذلك 
'جهُت نظا� �جا; �لسياسة فيهم 
 �� معهم   ��ملقابال ثنا×   � يضا 
بذلك  عملو�  فإ<�  �لعد;،  �قامة 
'ينجو  �لدما�  من  ينجو1  فسو¥ 
�هللا  قد�  فسيعمل  '�ال  يضا،  �لعا� 

عمله. 
سكرت$  قا4  قد  يضا  كند�   �'
�ألمو� �خلا�جية � �جلماعة '�لفريُق 
مع  جديد	   �عالقا معه  �لعامل 
على  �ملحافظة   �� باإلضافة   ªلنا�

عبدك  أنا  إمنا  إ~ي  يا  قائال   � اهللا  فدعوُت 
ممثال  رسالتك،  هناك  إ�  حامل  وإ�  الضعيف 
مسيَحك املوعود، فأرجو أن تري� اليوم أنا أيضا 
الذي  بالرعب“  ”ُنِصرَت  الوْعد:  ق  حتقُّ َمشاهد 
قطعَته مع املسيح املوعود. فاستجاب اهللا � � 
والحظ ذلك األ[ديون أصحاُب الذوق السليم...
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 1 يضا  فعليهم  �لقدمية.   ��لعالقا
�< 'ّفقهم خلدمة  يشكر'� �هللا تعا� 
 �� Xجلماعة 'ليوصلو� �حلق '�لصد�
لقد حضر  معهم.  �لعالقة  صحا� 
كث$ من µعما× �ألحز�� �لسياسية 
�لسياسة 'قابلو�. ال شك  '�جا; 
�لبال/  ساسة  تفهيم  من  بد  ال  نه 
�لقوية 'كذلك �لشر¡ة �ملثقفة منهم 
ثنا×  ففي  �لعا�.   � �ألمن  إلقامة 
�جلولة �حلالية ُعقد � كند� حفال1، 
حدöا كا1 حفل �الستقبا; مبناسبة 
”قاعة  باسم  جديد	  قاعة  �فتتا½ 
به   ªبأ ال  عد/  'حضر·  طاهر“ 
من �لكنديني �ملحليني، باإلضافة �� 
�جا; �لسياسة 'غ$هم من �ملثقفني 
 � ألخاطبهم  �لفرصة   � فأتيحت 
 Øضو× �لتعليم �إلسالمي. 'قد 'صلت
�لضيو¥  بعض   �تعليقاُ بعد  فيما 
'كانت �Æابية جد�. /عو �هللا تعا� 
�إلÆابية   ��لتعليقا هذ·  تكو1   1
<هاÐم   � �لتغ$  إلحد�   مدعا	 

'�ستر�تيجيتهم. 
<كر فيما يتعلق ֲדذ· �لقاعة  1 /'
 �بأ1 منظمة حكومية تساعد �ملنظما
�حلكومية  غ$   �'�ملنظما �خل$ية 
�ألخر± قد 'عد� مبساعد	 قد�ها 
مليونا1 'نصف مليو1 /'ال� كند� 
 1 �غبتها   �ظهر' �لقاعة،  لبنا× 

تدفع �جلماعة جز×� من نفقا� هذ� 
�ملشر'Â 'ستدفع تلك �ملنظمة جز×� 
قلت  بذلك  علمُت  عندما  منها. 
يعيد'�   1 �جلماعة   � للمسؤ'لني 
 Øتب  1' �ملبلغ شاكرين،  هذ�  �ليها 
�جلماعة بنفسها �1 كانت قا/�	 على 
 1ْ<لك. فكا1 من فضل �هللا تعا� 
'فَّق �جلماعة لبنائها ببذ; عد	 ماليني 
<لك  جانب   ��'  .��لد'ال�� من 
نشأ� �جلماعة بناية جديد	 للجامعة 
مع  �لدعا	)  تأهيل  (معهد  �أل�دية 
بفضل  تعمل  كند�   � �جلماعة   1
�هللا تعا� على مشا�يع ضخمة لبنا× 
�ملساجد 'تقتضي هذ· �ملشا�يع عد	 
ماليني من �لد'ال���. هذ· �جلماعة 
بفضل  كث$	  مالية   �تضحيا تقد4 
 � يبا��   1  � فندعو·  تعا�  �هللا 
مو�Fم 'نفوسهم. �لبناية �لº كانت 
للجامعة �� �آل1 كانت  مستخدمة 

'لكن  قبل  من  �جلماعة  �شترִדا  قد 
 �ُشيِّد 'قد  �آل1.  �ملكا1  ֲדا   Xضا
�آل1 غر¥ '�سعة 'جيد	 للصفو¥ 
للجامعة.  �لتابعة  للمكاتب  'كذلك 
 Peace village � لبناية تقع� هذ· 
نفسها حيث �إلشر�¥ عليها يكو1 
�جلامعة  تنتقل  سو¥  نسبيا.  سهال 
�ملقبل بإ<1  �لعا4  �لبناية �  �� هذ· 

�هللا. 
�هللا  èمد  ُيمأل  �لقلب   1 شك  ال 
/عو  ،�تعا� نظر� �� هذ· �لترقيا
�هللا تعا� Æ 1عل ]يع فر�/ �جلماعة 
على  تعا�  هللا  'حامدين  شاكرين 
ِنعمه. 'بسبب عالقا� �جلماعة صر 
'نتا�يو“ ” �قليم   � �أل';  �لوµير 
 �عالقا  1� مأ/بة.  عقد  على 
�جلماعة 'طيد	 � <لك �إلقليم يضا 
علم  فعندما   .��ملستويا كافة  على 
�لوµير بزيا�÷ لكند� صر على عقد 

كذلك وجهُت أنظار رجال السياسـة فيهم أيضا 
\ أثنـاء املقابالت معهم إ� إقامـة العدل، فإذا 
عملوا بذلك فسـوف ينجون مـن الدمار وينجو 
العـاx أيضـا، وإال فسـيعمل قـدر اهللا عمله. 
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<لك  عن   ��عتذ�  Øلك' �ملأ/بة 
نظر� �� ُبعد �ملسافة 'لضيق �لوقت 
أل1 �لذها� '�إليا� �� حيث يقع 
 'مكتبه � �ملدينة ' /'� �لضيافة 
كا1  سُتعقد  �ملأ/بة  كانت  حيثما 
 Xيستغر  1 شأنه  من  'كا1  صعبا 
�<� كا1  �لوµير:  فقا;  'قتا طويال. 
�ألمر كذلك فسأقيم مأ/بة قر� مقر 
�قامتكم 'لكن �جو 1 حتضر'ها. 
'بالتا� � يبق عندنا Ïا; لالعتذ��. 
 �فعقد �ملأ/بة '<َكر �جلماعة بكلما
]يلة جد�، '<كر عالقا� �جلماعة 
هذ·   � 'فِّقُت  'قد  '�جنا�µִדا. 
�إلسال4  تعليم   
يضا إلبال �ملناسبة 
تقريبا  ثلثها   ' ساعة  لربع  �جلميل 
فباختصا�،  �ملأ/بة.  حضر'�  للذين 
فإ1   ��لعالقا بإنشا×  يتعلق  فيما 
 � �جلماعة   � �ملسؤ'لني  بعض 
كند� 'فر�/ها بشكل عا4 يضا قد 
كذلك  ير�4.  ما  خ$  على  قاموها 
قبل  من  ُنشئت   ºل�  ��لعالقا فإ1ّ 
'تتوسع  تتقد4  بل  قائمة  تز�;  ال 
 1كثر بإ<1 �هللا تعا�. 'لكن Æب 
قبل  من  قلت  كما  /�ئما،  تتذكر'� 
نتيجة  هو  �منا  <لك  كل   1 يضا، 
عن  ناجتا  'ليس  تعا�  �هللا  فضل 

مساعي �لشبا� ' غ$هم. 
�1 ]اعة كند� متقدمة � �إلخال� 

لقد سبق  تعا�.  �هللا  بفضل  '�لوفا× 
شر� � �خلطبة �لسابقة ��  1 �
 �ظهر' �لنظا4   �  ��لثغر� بعض 
فكلما  <لك.  على  قليال  ُسخطي 
جا× فر�/ �جلماعة للقائي بعد <لك 
بعثو�  'بعضهم  باكني  �لعفو  طلبو� 
 Øن مع  �خلصو�،  ֲדذ�  �لرسائل 
�خلفيف  ظهر� سخطي  قد  كنت 
على  �ملشرفة   Â'لفر� بعض  على 
 �' '�ملسؤ'لني،  �جللسة   �ترتيبا
�جلماعة  فر�/   �� موجها  يكن 
بوجه عا4. لقد قلت نظر� �� حب 
لوال  بأنه  فر�/ �جلماعة '�خالصهم 
مر�عا	 �خالصهم لنقلنا جلستهم �� 
شكو±   Å/ لدّ�  ليست  م$كا. 
من فر�/ �جلماعة غ$ نه من �لطبيعي 
 �1 حتد  بعض �ألخطا× � ترتيبا
�ملشرفني  من  حَدَثْت  'قد  �جللسة 

�ألفر�/  بعض  'من  ترتيباִדا  على 
 � ضجة  هنا�  تكو1  كأ1  يضا، 
 � بأÐن  'يقا;  عامة  �لنسا×  خيمة 
يسمعن بر�مج �جللسة باهتما4. كل 
نتيجة  �صالحها  ميكن  �ألمو�  هذ· 
'�جباִדم   �'�لعامال �لعاملني   ×�/
على 'جه صحيح. فإ<� كانت هنا� 
 1ضر'�	 لطلب �لعفو فكاÆ 1ب 
�لعاملني  'بعض  �ملسؤ'لو1  يطلبه 
ما  <لك،   �� ينتبهو�   � 'لكنهم 
عامة فر�/ �جلماعة فهم �لذين بد'� 
قلقهم '�ضطر�ֲדم �� �ظها�� بعض 

�لسخط.
'كما قلت يغمر قلê �ُد �هللا عند 
�ðية �خال� ''ال× �جلماعة بكند� 
بفضل �هللا تعا�. مـا �'Âَ هؤال× 
�لذين 'هبهم �هللا للمسـيح �ملوعو/ 
�! 'يـا Fا من ]اعـة بلغت 

عندما علمُت بذلك قلت للمسؤولني \ اجلماعة 
أن يعيـدوا إليهـا هذا املبلغ شـاكرين، وأن تب� 
اجلماعـة بنفسـها إن كانت قـادرة على ذلك. 
ـق اجلماعة  فـكان من فضـل اهللا تعـا� أْن وفَّ
لبنائهـا ببـذل عـدة ماليـني من الـدوالرات.



٢٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد اخلامس- شوال وذو القعدة ١٤٣٣هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠١٢ م

�لذ�'	 � حبهـا ''الئها للخالفة 
 Peace " يًضـا. كانت منطقـة
village“ (قريـة �لسـال4) مفعمة 

ياما  باحليا	 '�لبهجة. مكثُت هنا� 
 � ºقليلة لقـر� �مضا1، مع �غب
�ملكو  ياما كثر ملا �يته منهم من 

�خال� ''ال×. 
�نه ملن فضـا; �هللا علينا 1 مكا1 
�الجتماÂ � كنـد� صا� ضيًقا من 
بعض �لنو�حي، فكانت هنا� مشكلة 
كب$	 إليقا¥ �لسـيا��� مثًال، لذ� 
فمن '�جب ]اعتنا هنا� 1 يبحثو� 
عن مكا1 'سـع للجلسة. عليهم 
ال يفّكر'� من ين يأ÷ �ملا; لشر�× 
مكا1 'سـع. ما /�4 �هللا تعا� قد 
�µ/ حاجتنا فال بد 1 يوفقنا إلÆا/ 
 1�ملكا1 يًضا �1 شا× �هللا، شريطة 
نكو1 عبا/· �لشـاكرين '�حلامدين 

حًقا. 

نبه �ليه  1ْ /''هنـا� مر Üخـر 
بناَ× �جلماعة � كند� بل � م$كا 
'بريطانيـا يًضا، 'هو 1 �لالجئني 
�جلد/ يأتو1 من باكسـتا1 �� هنا 
 1بكثـر	، فعلى هـؤال× �إلخو	 
يتذكر'� 1 �هللا تعا� قد نعم عليهم 
كثً$�، فلكي يسـتÙلو� فضا; �هللا 
كثر عليهم 1 يتقربو� �� �هللا تعا� 
'يعملو� بأحكامـه 'يفوµ'� برضا· 
بدًال من �النغمـاª � متع �لدنيا. 
'ليعلْم �لشـبا� خاصة Ðم كلما 
�µ/�/'� شكًر� '�ًد� هللا تعا� نزلت 
عليهـم فضا; �هللا كثـر. عليهم 
1 يضعـو� � �العتبا� /�ئًما �ملحَن 
'�لشد�ئد �لº ِمن جلها هاجر'� من 
باكستا1، فهذ� يساعدهم على <كر 
�هللا تعا� /�ئًما. على �لقا/مني �جلد/، 
<كوً�� '�ناًثا، 1 يكونو� شـديد� 
�حلر� على �لتحّلـي باملثل �لعليا، 

فهكذ� ُيو�ثهم �هللا فضا; �هللا كثر، 
'Æعلهم سـو	 حسـنة لأل�دين 
عليهم  سلًفا.  هنا  �ملقيمني  �آلخرين 
1 يضعو� � �حلسبا1 كل حني Ðم 
� يأتو� هنا من جـل �لدنيا فقط، 
نه ال بـد Fم من �الهتما4 بالدين '

يًضا.
 فيبد �مضا1 هنـا بعد يومني �1 
م$كا  � شا× �هللا تعا�، 'سـيبد
فلَيْسـَع  'كند� غًد� على �ألغلب، 
كلُّ �د� 1 ينتفع من هذ� �لشهر 
�بُلغو�  قصى حـد.   �� �لفضـيل 
�لـذ�'	 � /عيتكم 'عبا/�تكـم. 
هذ· يـا4ُ �سـتنـز�; فضا; �هللا 
تعا�، فعـلى كل مسـلم �د� 
�غتـنامها جيـًد�. 'فَّقنا �هللا ]يًعا 
�هللا  فـضا;  نـر±   Ìلـذلك ح
تعا� تÙ; عليـنـا كثر من <� 

قبـل. �للهم Üمني.

 من عمل هللا كفاه اهللا الناس، ومن عمل للناس وّكله اهللا إليهم..
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 هانـي طاهـر

]اعتنا   1ّ للعا�  '�ضح 
تعا�  �هللا  لتنـزيه  تسعى 
ما  'كتابه '�سله، 'هذ� 
�لذ�  لكن  منهم،  �ملنصفو1  به  يشهد 
ينبغي �ضافته �� هذ� 1ّ ]اعتنا تسعى 
مبا  يضا،  �إلسالمي  ماضينا  لتنـزيه 
'�لتابعني  �لصحابة  جيل  <لك  يشمل 
'�ملجتهدين  '�لتفس$،  �حلديث  ئمة '
ع8 �تلف �لعصو�. 'كلما كاµ 1من 
هؤال× قر� �� �لرسو; � �µ/�/ سعينا 
لتÙيههم '�لدفاÂ عنهم، '�حسا1 �لظّن 
ֲדم 'بأقو�Fم '�لها على �مل يتضمن 

تقو�هم ''�عهم 'فقههم. 
لذ� ليس مقبوال 1 ُينسب �ليهم �لقو; 
�آلمنني  على  '�لعد'�1  �ألبريا×  بقتل 
'�باحة  قرÜنية  حكا4  بإلغا×  '�لقو; 
جهدهم  قصا�±  بذ;  'عد4  �لكذ� 
 ،Âلتنقية �حلديث �لصحيح من �ملوضو

'غ$ <لك. 
'�<� كا1 �ملسيح �ملوعو/ � قد ّكد 
1 �لقر1Ü �لكرمي هو �حلَكم 'ّنه ال بّد 
فما  عليه  �آلحا/  حا/يث   Öعر من 
بد  ال  نه ' فال.  '�ال  به  خذنا  '�فقه 
�مل.  فضل  على  �حلديث  من �ل  
]اعته  'علما×  'خلفا×·  حضرته  فإ1ّ 
 � �لنبوية  �ألحا/يث  على  يقتصر'�   �
�لها على فضل �مل، بل توسعو� � 
عموما  �لسابقني  قو�;  �ل   �� <لك 
�ملنهج  هو  'هذ�  �مل.  فضل  على 

�لذ� علينا �لتقّيد به. 
 �/�/µ�' ،ֲדذ� نكو1 قد نّزهنا ماضينا'
به، ''جدنا سو	 �يد	 � كل  ثقتنا 
�ألجيا;  ֲדذ·  لالقتد�×  'سَعينا  مر، 

�لعظيمة. 
تقسي  فإÐا  باملاضي  �لظّن  �سا×	  ما 
'تؤ/�  بالدين كله،  �لثقة  'ִדّز  �لقلب 

فالسفة   � قد'	  عن  �لبحث   ��
�لغر� 'مناهجه �لعميا×؛ مما يقّر� من 

�إلحلا/. 
'فيما يلي ضر� مثلًة على منهج �لثقة 

'�حسا1 �لظّن بالسابقني: 

١. جها� �لطلب..
�لفقها× �لقد�مى كانو� يقّسمو1 �جلها/ 
��: جها/ �لدفع 'جها/ �لطلب، فبدال 
قتاال  باعتبا�·  �لطلب  جها/  تفنيد  من 
 1ّ ُيقا;   1 ينبغي  للمعتدين '�ملساملني 
�ملقصو/   1ّبه، '  ªلتقسيم ال بأ� هذ� 
�لقبائل  �لبد× مبها]ة  �لطلب هو  þها/ 
�ملسلمني،  حر�  نّيتها  عن  تعلن   ºل�
فالذ� يعلن �حلر� ال ننتظر· ليغز'نا، 
�لفقها×  تفنيد قو;  ما  ّ'ال.  بل نغز'· 
يقولو1  بأÐم  Fم  �ִדاًما  فيتضمن 
بالعد'�1 على �ملساملني مستهترين بقوله 

◊Ë⁄°\;◊¬�’\;Ì÷¡;Ô]zfil;Å⁄¢\

Ô]fim’\;œuiâÁ;fl∏;

Z∞]¬h;!\;ÓÊà;Å⁄¢]d;œt^;flŸÂ

Ï÷ë’\;√ŞŒfi⁄z’\;II;‹Ö-\

ã]fiz’\Â;∞]¬h;!\;√Ÿ;

žrqť;ÀËâd;flÁÖ…]“’\;]fi÷iÕ

„d;ÏŒm’\Â;]fi¨Ñ]id;flæ’\;‡]âtb„d;ÏŒm’\Â;]fi¨Ñ]id;flæ’\;‡]âtb



٢٥

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد اخلامس- شوال وذو القعدة ١٤٣٣هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠١٢ م

ُيِحبُّ  ال  �هللا   َّ1�ِ َتْعَتُد'�  ﴿َ'ال  تعا� 
�ْلُمْعَتِديَن﴾ (�لبقر	 ١٩١).. 'هذ� غ$ 

جدير َمبن ينا/� بإحسا1 �لظّن.

٢.  قتل �ملرتد 'حديث "من بّد; /ينه 
فاقتلو·".

ميكن  �حلديث  هذ�  تضعيف  من  فبدال 
�ملحا��،  باملرتد  خا�  بأنه  تفس$· 
 � �ا�با  كا1  مرتد  كل   1ّ� 'حيث 
لكن  تعميمه.  فيمكن  �لزمن  <لك 
�لوضع �آل1 �تلف، 'كث$ من �ملرتدين 
غ$ �ا�بني، فال قتل لكل مرتد. 'ֲדذ� 
بّرنا عمو4 فقهائنا �لسابقني من �لقو; 
عقائدهم،  تغي$  ملجر/   ªلنا� بقتل 
﴿ال  تعا�  بقوله  �جلهل  ِمن  'برناهم 
يِن﴾ (�لبقر	 ٢٥٧)، 'من  ِ�ْكَر�َ· ِفي �لدِّ

Üيا� كث$	 حتمل �ملع¸ <�ته. 

٣. �لنسخ u �لقرEt �لكرمي 
1 �لصحابة �  �علينا 1 نسعى إلثبا
يكونو� يقولو1 بالنسخ �لذ� صا� شائعا 
ند�فع   1 � 'قت متأخر، '1 °ا'; 
حÌ عن �لقائلني بالنسخ، م�8ين قوFم 
جيد�،  <لك  َبعا/   �� ينتبهو�   � بأÐم 
'�ختلط عليهم �ألمر � نسخ �ستقبا; 
�نه ليس نصا قرÜنيا 'ال  �لقبلة، حيث 
 ªعد� عن 'ضوحه ثانيا. فالنسخ ال بأ
'�ضحا  �ملنسو¹  كا1  لو  مبدئيا  به 
ما  ناسخه.  'منصوصا عليه، 'كذلك 

�إلشكا; فهو � 1 ننسب �� كتا� 
�لنسخ  ِمْثل هذ�  �هللا �لذ� ال �يب فيه 
�لذ� كله �يب. 'قد صا� توضيح هذ· 
�ملفاهيم ضر'�يا جد� � 'قت خر'´ 
�لدجا; هذ�، بينما � يكن �ألمر كذلك 

قبل مئا� �لسنني.
 

ِشَهاٍ�  �ْبن  'قو;   Jلكذ� <باحة   :٤
ا  ِممَّ َشْيٍ×  ِفي  ُص  ُيَرخَّ ْسَمْع َ "َلْم 
َثَالٍ :  ِفي  ِ�الَّ  َكِذٌ�   ªُلنَّا� َيُقوُ; 
�ْلَحْرُ� َ'�ْإلِْصَالُ½ َبْيَن �لنَّاªِ َ'َحِديُث 
µَْ'َجَها"   	ِ�ْلَمْرَ َ'َحِديُث  �ْمَرََتُه  �لرَُّجِل 

(مسلم)
'�ִדا4  �لقو;  هذ�  شطب  من  فبدال 
 1� نقو;:  �لكذ�،  بإباحة  به  �لقائلني 
هنا� حاال� ليست من �لكذ�، '�1ْ 
فتنميُة  للحقيقة،  �الفا  ظاهرها  كا1 
'Ïاملُة  �لكذ�،  من  ليست  �خل$ 
�لكذ�،  من  ليست   ªلنا�' �لز'جة 
عن  '�خفاðها  �لعسكرية  '�خلطُط 
�لعد' '�لتمويه عليه ليس من �لكذ�.. 
�لقو;.  هذ�  صحا�  قصد  هو  'هذ� 
 1فهذ� �لذ� Æب 1 نذهب �ليه بد; 
نقو;: �1 �لقائلني بذلك ينا/'1 بإباحة 
�لكذ� �لذ� هو مثل عبا/	 �لوثن؛ أل1 
Fؤال×  �لكذ�  باستحال;  �ّتها4  هذ� 
لكبا� هل �حلديث   ï 	�'للر  ï ªلنا�
�لذين نقلو� هذ· �لر'�ية � كتبهم! 'هم 
�ملعر'فو1 بالتقو± '�لو�Â، 'هم �لذين 

�لرِّْجَس  ﴿َفاْجَتِنُبو�  تعا�  قوله   1'يقر
�لزُّ'ِ�﴾  َقْوَ;  َ'�ْجَتِنُبو�  �ْألَْ'َثا1ِ  ِمَن 

(�حلج ٣١) 'َيُعوَنه جيد�. 

٥. �لتعامل مع كتب �لتفس4: 
بدال من �لتركيز على �لقو; �خلاطئ � 
كتب   1ّ� �لقو;  علينا  �لتفاس$  كتب 
فيها   1ّ' �ألقو�;،  تذكر كلَّ  �لتفاس$ 
ّننا ' <لك،  غ$  هو  'ما  جيد  هو  ما 
�ألقو�;  ]ع  يريد'1  كانو�  °سبهم 
Ðم يؤيد'1 هذ·  Øكلها، 'هذ� ال يع

�ألقو�;.
 

٦. 'حا�يث �لبخا
j ,مسلم
ال يصّح �لقو; 1ّ � �لبخا�� 'مسلم 
قد  نقو;:  بل  غ$ صحيحة،  حا/يث 
'هذ�  حا/يثهما صحيحة،  تكو1 كل 
قصا�±  سنبذ;  ما  'هذ�  نأمله،  ما 
جهدنا من جله، '<لك مبحا'لة �لتوفيق 
بني هذ· �ألحا/يث 'بني �لقر1Ü �لكرمي. 
'هذ� هو منهج �ملسيح �ملوعو/ �. 

 �سنو� عشر  قبل   �فر/ُ قد  'كنُت 
�لفكر   �  �"نظر� برنامج   � حلقة 
 � ما  كل  "هل  بعنو�1  �إلسالمي" 
كا1  حيث  'مسلم صحيح"  �لبخا�� 
فكر	  نقض  على  ُمْنَصبًّا  فيها  �لتركيز 
�لقو; بصحة كّل ما فيهما، أل1ّ بينهما 
 ºتناقضا '�ضحا � عد/ من �لقضايا �ل

يستحيل �جلمع بينها.
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٢٦

التقوى

'قد كا1 منطلق هذ· �حللقة هو نقض 
�صر�� �لسلفيني على منهجهم، '<لك 
مبا  �لز�مهم   � فو�ههم..  من  بنقضه 
يؤمنو1 به، فكانت �حللقة منصّبة على 
عندنا..  ما  بنا×  ال  عندهم  ما  هد4 
فيها مفيد	 �   �/�' ºل�  �'�ملعلوما
منهج  'فق  ليست  لكنها  �إللز�4،  هذ� 
مع  �لتعامل   �  � �ملوعو/  �ملسيح 

�لر'�يا� 'ال مع جهو/ �لسابقني. 
بل �1 علينا 1 نقو; بالنسبة �� قاعد	 
�لكرمي   1Üلقر� على  �حلديث   Öعر
öية  على  متفقو1  عموًما  �لفقها×   1ّ
عرÖ �حلديث على �لقر1Ü �لكرمي، '�1ْ 
� يصرِّحو� عموما بذلك، أل1ّ �ملسألة 

öيتها Fم. �� تكن قد ظهر
 

"Etلسنة قاضية على �لقر�" :
٧. شعا
�مل  على  �له  ميكن  �لشعا�  هذ� 
 1Üلقر� تفسر  �لسنة   1 'هو  مقبو;، 
بالقائلني  �لظّن  'سنحسن  'توضحه.. 
كانو�  �Ðم  'نقو;:  �لتا�يخ،  ع8  به 
كله،  �حلديث  يرفض  َمن  على  يرّ/'1 
فرفعو� مثل هذ� �لشعا� �لذ� ال يعنو1 
�لكرمي   1Üلقر� من  هّم  �حلديث   1ّ به 
نه على مستو± '�حد معه،  'ال على 
'لن نسي× ֲדم �لظّن حÌ نتهمهم Ðم 
قصد'� <لك.. بل سنسعى 1 °مل كل 
شعا� سابق على �مل حسن 'نضعه � 
سياXٍ ينسجم مع �حسا1 ظّننا بتا�Ýنا 

ال  جد�/نا  هم  فالسابقو1  'سلفنا.. 
ال  �لسلفيو1  '°ن  خصومنا،  جد�/ 
هم، '°ن �Æابيو1 ال سلبيو1، بنا×'1 

ال هد�مو1. 

طريقة   jبأ  ,' 
|ا  �لز�{  قتل   .٨
'خر~

بد; �لقو; بنفي هذ� �حلكم كليًّا علينا 
مما�سته  ¡ترفو1  بالذين  �صصه   1
'يسعو1 لنشر· إلفسا/ �ملسلمني، فهذ� 
تعا�  قوله  من  عليه  ُيستد;  �حلكم 
﴿�ِنََّما َجَز�ُ× �لَِّذيَن ُيَحاِ�ُبو1َ �هللا َ'َ�ُسوَلُه 
 'َْ'َيْسَعْو1َ ِفي �ْألÖِ�َْ َفَساً/� َ1ْ ُيَقتَُّلو� َ
ُيَصلَُّبو�﴾ (�ملائد	 ٣٤)، 'من قوله تعا� 
ِفي  َ'�لَِّذيَن  �ْلُمَناِفُقو1َ  َيْنَتِه  َلْم  ﴿لَِئْن 
�ْلَمِديَنِة  ِفي  َ'�ْلُمْرِجُفو1َ   Öٌَمَر ُقُلوِبِهْم 
ِفيَها  ُيَجاِ'ُ�'َنَك  َال  ُثمَّ  ِبِهْم  لَُنْغِرَينََّك 
ِخُذ'� ُ ُثِقُفو�  َْيَنَما  َمْلُعوِنَني  َقِليًال *  ِ�الَّ 
َ'ُقتُِّلو� َتْقِتيًال﴾ (�ألحز�� ٦١-٦٢). 

بعلمائنا  �لظّن  °سن  �لقو;  'ֲדذ� 
على  منهم  جز×�   1� 'نقو;  �لسابقني، 
�ألقل كا1 ير± 1 �لرجم خا� بفئة 
µنا  مبجر/  خاصا  'ليس  �لّزنا	،  من 
�ملجّر/  �لزنا  حكم   1ّ <لك  �ملتز'´. 
َ'�لزَّ�ِني  ﴿�لزَّ�ِنَيُة  تعا�  قوله   � '�ضح 
َفاْجِلُد'� ُكلَّ َ'�ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ	﴾ 
(�لنو� ٣).. 'ُيستبعد Ý 1الف سلفنا 
'�لرجُم  �لقاطع.  �حلكم  هذ�  �لصا� 
¡د/ها  �لقتل  'طريقة  �لقتل.  من   Âٌنو

�لقاضي. 
�لذ�  �ملنهج  هذ�  على  كث$	  '�ألمثلة 
من   � �ملوعو/  �ملسيح  منهج  هو 

خال; كتبه 'مناظر�ته 'قو�له. 
�لفسا/  بأ1ّ  �مياننا  مع  يتناقض  'هذ� ال 
عّم �لقر'1 �ملتأخر	 حÌ صا� "�لعلما× 
ِمن عندهم  �لسما×؛  /مي  شّر َمن حتت 
نر±  ننا ' تعو/"،  '�ليهم  �لفتنة  ر´ 
من  �لسابقة  �ألجيا;  قُربت  كّلما  ّنه 
قّل صالحها، 'قّلْت  هذ� �جليل �ألخ$ 

/�فعيتنا للدفاÂ عنها. 
�1ّ صدX �ملسيح �ملوعو/ � ال ¡تا´ 
1 ننقض شيئا من تا�Ýنا 'قو�; سلفنا، 
بل علينا 1 نركز على 1 �ملاضي خٌ$ 
� Ïمله، '1ّ �ال°ر�¥ بد بعد �لقر1 
�لثالث �Fجر� 'بعد ]ع �ألحا/يث ال 
فشيئا  شيئا   بد �ال°ر�¥   1ّ' قبلها.. 
حو�له  حلك   �  Ìح ّنه ' 'ببط×، 

كا1 هنا� متقو1 '¡سنو1 �لفهم. 
فيا يها �إلخو	، قولو� �حلّق كلَّه بأفضل 
 � متَِّبعني  �لظّن،  حِسنو� ' سلو�، 
ّكد  �لذ�   � �ملوعو/  �ملسيح  <لك 
1 �ألئمة �أل�بعة مبÙلة جد��1 �إلسال4 
�أل�بعة، 'ظّل يؤكد على öية �حسا1 
يتكئ   �' 'تقدير·،  بتا�Ýنا  �لظّن 
على  للتدليل  �لتا�يخ   �سلبيا على 
/عو�· قّط، بل ظّل ¡ا'; ت8ير قو�; 
 � ''ضعها  عنها   Âلدفا�' �لسابقني 

سياX مناسب. 
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(�لقسط �خلامس) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٧
تز'يج  مت  ملا  نه  '�لد÷   Øحدثت
”�مد� بيغم“ بشخص Üخر حتو; 
]يع قا�به � �� شد �ملعا�ضني 
له '�ستمر'� � معا�ضتهم له. لقد 
'قف �جلميع �� جانب �د بيك 
جهوً/�  'بذلو�  بيغم  �مد�  '�لد 
لتز'Æها من شخص Üخر. � هذ· 
�حلالة بعث � �سالة �� كل من 
مر�µ سلطا1 �د 'مر�µ فضل �د 
هؤال×   Øعا�ض لقد  فيها:  كتب 
ֲדم  لنا  عالقة  فال  شديد	  معا�ضة 

�آل1، بل ال ميكن 1 جتتمع قبو�نا 
يضا معهم، لذلك Æب 1 ُتقّر�� �آل1 
قر�ً�� Ðائًيا، فلو كنتما تريد�1 �لبقا× 
معي فال بد 1 تنقطعا عنهم، 'لكن 
عالقتكما  على  �ملحافظة  �/مت   �>�
معهم فال ميكن 1 تبقى لكما صلٌة 
معي '� هذ· �حلالة سو¥ تُعقَّا�. 
تقو; '�لد÷: جا× �ّ/ مر�µ سلطا1 
�لعالقة  قطع  ستطيع  بأنØ ال  �د 
مع µ'جة عمي ألF 1ا علي يا/� 
كث$	. ما مر�µ فضل �د فكتب: 
ليست عالقº �ال معك 'ال عالقَة 

 1 Æب   �>ً�  :� فقا;  ֲדم.   �
 �µمر بنت  هي   ºل� µ'جتك  تطلق 
علي ش$ ('كانت معا�ضة شديد	 
للمسيح �ملوعو/ � 'كانت بنت 
 �µد بيك). فكتب مر� �µخت مر
فضل �د �لطالX فوً�� '�سله �ليه 

.�
 �µمر �جع  كلما  '�لد÷:  تقو; 
�خلا�´  من  <لك  بعد  �د  فضل 
كا1 يأتينا 'يقيم عندنا، 'لكنه 'قع 
حتت تأث$ فتنة µ'جته �لثانية '�نضم 
'�لد÷  قالت  �'يًد�.  �'يًد�  �ليهم 
�ملحترمة: كا1 فضل �د حيّيا � 
يكن يرفع عينيه ما4 �ملسيح �ملوعو/  مالحظة: �لتعليقا� �لº بني قوسني ' �لº بعد "قو;" هي من �ملؤلف.
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التقوى

�. 'كا1 � يقو; عنه: فضل 
لنا حبًّا �ال  �د شا� طيب يكن 
�غو�×  من  بتأث$  �ليهم  �نضم  نه 
�ملحترمة:  '�لد÷  قالت  �آلخرين. 
�د  فضل  'فا	  عندما 'صل خ8 
� يستطع � �لنو4 � تلك �لليلة 
 ' ليومني  حزيًنا  ظل   ï كلها، 
ثالثة. سألت '�لد÷ �1 كا1 � 
قا; شيًئا ֲדذ· �ملناسبة؟ فقالت: لقد 
قا;: � تكن له عالقة معنا مع <لك 
سو¥ يتخذ �ملعا�ضو1 موته يضا 

عرضة لالعتر�Ö علينا.
بنَت  بيغم  �مد�  كانت  قو;: 
�ملسيح  عم  بنِت  �لنسا×“  ”عمر 
بنَت  كانت  Ðا   �  � �ملوعو/ 
خت مر�µ نظا4 �لدين 'مر�µ �ما4 
 �µمر عمي  'غ$öا.'�ملُة  �لدين 
غال4 قا/� هي خالة �مد� بيغم، 
 �µمد� ببيغم مر�عليه فإ1 '�لد '
خت)  ´'µ) د بيك كا1 صهر��
�لدين 'غ$·، �ضافة ��  �ما4   �µملر
عائلية   �قر�با هنا�  كانت  <لك 
شقيقة  كانت  مثال  يضا  خر± 
من  تز'جت   � �ملوعو/  �ملسيح 
�أل¹  �لذ� كا1  مر�µ غال4 غو  
�د بيك. 'هو مر قد  �µألك8 ملر�
�ألقا��  حصل قدميًا. كا1 هؤال× 

/ينيني  ال   � �ملوعو/  للمسيح 
ما  �لدينية،  �لقيم  عن  'معرضني 
كانت Fم عالقة باإلسال4 بل كانو� 
�إلسالمية.  بالشريعة  يستهزئو1 
فلما �Üهم �ملسيح �ملوعو/ على هذ· 
ليظهر  تعا�  �هللا   �� توجه  �حلالة 
يبت   ' حاFم  ֲדا  ليصلح  Üية  Fم 
تعا�  �هللا  فأ'حى  شيًئا.  مرهم   �
للمسيح �ملوعو/ � 1 يطلب من 
�د بيك يد �بنته �مد� بيغم، فإ1 
قبلو� <لك 'µ'جوها منه فسينالو1 
�ل8كا�، '�1 �فضو� <لك فسيحل 
'ستمتلئ  تعا�،  �هللا  عذ��  ֲדم 
تعا�  �هللا  'قا;  باأل��مل.  بيوִדم 
 �عن '�لد �مد� بيغم �نه سيمو
 �سيمو بل   �سنو� ثال   خال; 
سريًعا، كما 1 بعلها �لذ� ينكحها 
يضا خال; سنتني 'نصف.  �ميو
'لقد '�/� تفاصيل حتقق Üية �هللا 
�ملذكو�	 ùصو� هذين �ألخ$ين 
 1  � �ملوعو/،  �ملسيح  كتب   �
�د بيك ما� خال; بضع شهو� 
هذ�  عن  فرحل  �بنته  تز'Æه  من 
�لعا� 'فق �لنبو×	، ما مر�µ سلطا1 
�د �لذ� µ'جت له �مد� بيغم 
�سل ' �هللا  عذ��  من  فقد خا¥ 
�إلخال�  �سائل  قا�به  من  عد/ 

نفسه  هو  كتب  'لقد  '�الحتر�4، 
يضا �سالة �� �ملسيح �ملوعو/ � 
 �ظهر فيها �خالصه له 'قد نشر
”تشحيذ  Ïلة   � �لرسالة  هذ· 
عنه   ;�µ فقد  لذلك  �أل<ها1“، 
تعا�.  �هللا  سنة  'فق  �لعذ��  هذ� 
ما قا�ֲדم فكانت �لنبو×	 تشملهم 
èيث  فيهم  �لنبو×	  فتحققت  عامة 
خلت من �لرجا; بيوִדم �لº كانت 
مليئة ֲדم 'قت صد'� �لنبو×	، '� 
من  �لعائلة كلها  هذ·  �آل1 �  يبق 
�لذكو� �ال طفال '�حًد� �نضم �� 
 �µمر �بنة   1 كما  �آل1،  �أل�دية 
�ما4 �لدين يضا /خلت � �أل�دية 
منذ مد	، '�ضافة �� <لك بايعت 
�د  �µملة مر� �4 �مد� بيغم 
بيك 'حفيد· 'µ'جة عمي � خالة 
/خلت  كما  يضا،  بيغم  �مد� 
بيغم  �مد�  شقيقة  �جلماعة   �
'�ضافة  �آل1  توفيت  Ðا  �ال  يضا 
�� هؤال× فهنا� عديد من قا�ֲדم 
�آلخرين يضا /خلو� � �أل�دية، 
�أل�دية   �� ينضمو�   � �لذين  ما 
تركو�  قد  يضا  فإÐم  �آل1   ��
عظمة  بكل  حتقق  'قد  �ملعا�ضة 
للمسيح  تعا�  �هللا  'حي  'جال; 
هذ�   � سندخل   :� �ملوعو/ 



٢٩

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد اخلامس- شوال وذو القعدة ١٤٣٣هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠١٢ م

شيئا   Øحلسـ� بالطـريق  �لبيت 
'بالطـريق �حلسـيØ شـيئا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٨
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو;: 
'�قًفا � غرفته �ملجا'�	 لبيت خي 
�لعزيز ميا1 شريف �د، 'كانت 
موجو/	  يضا  �ملحترمة  '�لد÷ 
<لك  عند   �<كرُ منه،   بالقر� 
ثنا× �حلديث �سم مر�µ نظا4 �لدين 
�لدين“،  ”نظا4  بذكر  فاكتفيُت 
�نه   :� �ملوعو/  �ملسيح   � فقا; 
عمك � �لنهاية، ال يليق 1 تذكر 

�äه هكذ�. 
قو;: مر�µ �ما4 �لدين 'مر�µ نظا4 
كانو�  �لدين  كما;   �µمر' �لدين 
 � �ملوعو/  �ملسيح  عم  بنا× 
�لدين،  �يي  غال4   �µمر بيه)   ¹)
من  تز'جت  شقيقتهم  'كانت 
عمنا مر�µ غال4 قا/�، 'لكن على 
هذ· �لقر�بة �لقريبة كانو� يعا�ضونه 
منشأ  'كا1  �ملعا�ضة  شد   �
 .Øي/  ªسا على  �ملعا�ضة  هذ· 
/ينيني  'ال  �لدنيا  هل  هؤال×  كا1 
بل �1 مر�µ �ما4 �لدين �لذ� كا1 
'يستهز�  �ملعا�ضني  هؤال×  �ئيس 
باإلسال4، 'ألجل <لك � تنشأ بيننا 

 Âنقطا� تأث$  'حتت  قّط،   �عالقا
�كتفيت بذكر �äه   ��لعالقا هذ· 
�لدين“ 'لكنه � بسبب  ”نظا4 
خالقه �لفاضلة � يقبل هذ� �ألمر.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٩
حدثتØ '�لد÷ �ملحترمة äعت مرً	 
مر�µ �ما4 �لدين يقو; ألحد � بيته 
فتحو�   ªلنا�  1� بصو� جهو��: 
يرèو1  خذ'� ' �لتجا�	   ��ال
('قد شا� بذلك �� �ملسيح �ملوعو/ 
مثل  يضا سنفتح �ال  �)، °ن 
هذ· �ملحال�. تقو; '�لد÷ بأنه بعد 
<لك نّصب نفسه مرشًد� للكناسني. 
قالت '�لد÷: كا1 مر�µ �ما4 �لدين 
'بعد  عندهم ' �ملعا�ضني  شد  هو 
'فاته � يبد مر�µ نظا4 �لدين 'غ$· 
�ما4   �µمر ملعا�ضة  مماثلة  معا�ضة 

�لدين.
 ºما4 �لدين �ل� �µقو;: �1 بنت مر
�د  سلـطا1   �µمر من  تز'جت 
قد /خلت � �أل�ـدية منذ مد	.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٠
'قا;:  حسني  م$  قاضي  حدثنا 
�خلو�جه  'بني   Øبي خصا4  حد  
كما; �لدين، فقا; � �خلو�جه: ال 
تعر¥ كم ¡ترمØ 'يكرمØ �ملسيح 

نه  له: نعم عر¥  �ملوعو/؟ فقلت 
عن  خ�8   Øلكن' كثً$�  يكرمك 
من  جئت  معي؛  حصل  حا/  
 ï � خ8تهمرتسر �� قا/يا1 '
قابلته. يقو; قاضي م$ حسني: ما 
كنا قد تعلمنا �آل/�� 'مر�عا	 بعض 
�ألمو� �لضر'�ية فكلما �/نا �للقا× 
 'مع �ملسيح �ملوعو/ �  طلعنا· 
Ýر´  بنفسه   � كا1   ' /عونا· 
 � �ألمر  'لكن  <لك،   Âاä عند 
يبق على حاله �< تعلمنا 'فهمنا نه 
على  �سوًال  ندعو   1 بنا  يليق  ال 
هذ· �لشاكلة. على ية حا;، قابلُته 
� ، فدعا شيخ حامد علي 'مر· 
 Øبصنع �لشا� '�حضا�· �، 'لك
'�كر�مي   ºضياف تكو1   1 خفت 
�لنê � يصنعه مع  مشاֲًדا ملا كا1 
'لقد  �إلميا1.  'ضعا¥  �ملنافقني 
1 �لنê � كا1 يكر4 كثً$�  �'�
�ملنافقني 'ضعا¥ �إلميا1. 'لقد '�/ 
عطى لرهط  � ê1 �لن� �حلديث 
ماال �ال �جال منهم �± سعد بن 
É 'قا� فيه نه كا1 مؤمنا، 'حق 
عطاهم،  �لذين  هؤال×  من  باملا; 
�ال  �ليه   �  êلن� �نتبا·  سعد  فلفت 
فأعا/ سعد كالمه  نه ظل صامًتا، 
�ال 1 �لنê � ظل صامًتا فرّ/ عليه 
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التقوى

 êلن� فقا;  �لثالثة  �ملر	  سعد كالمه 
'�هللا  �ألمر.  هذ�   � Øاصم  :�
�� ألعطي �لرجَل �لعطا× '�1ّ غ$· 
�هللا  يكبه   1 خوًفا  منه   �� ألحبُّ 
عطيه تأليًفا  �على 'جهه � �لنا�. 
قا;  �البتال×.  يقع �  لقلبه حÌ ال 
قاضي م$ حسني: من بلغت حالة 
èاجة  يعد   � �الطمئنا1  �ميانه حد 
�� هذ� �إلكر�4 �لظاهر� '�لضيافة 

�لظاهرية بل يعامل بطريق Üخر.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤١
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد÷   Øحدثت
 �� ميل  بأ�  يشعر  يكن   �  �
'�لد	 مر�µ فضل �د (� �لز'جة 
 ºل�  (� �ملوعو/  للمسيح  �أل'� 
كانت ُتدعى ”4 فضل“، '�لسبب 
كانو�   � قا�به   1 <لك   �
معرضني عن �لدين �عر�ًضا شديًد�، 
�ليهم  متيل  فضل“   4” 'كانت 
'تنصبغ بصبغتهم، لذلك فإ1 �ملسيح 
�ملوعو/ � تر� معاشرִדا، �ال نه 
باستمر��.  نفقتها  Fا  يرسل  كا1 
منه  µ'�جي  بعد  '�لد÷:  تقو; 
لقد  �لرسالة:  هذ·   � Fا  �سل 
ظلت �ألمو� جتر� بطريق ' بآخر 
�� هذ� �ليو4، '�آل1 تز'جت µ'�ًجا 

عد;   �  1� �Üًا  'سأكو1  ثانًيا، 
فهنا�  لذلك  �لز'جتني،  بني  �آل1 
 1 '�ما   Xلطال� �ما  �ثنا1:  مر�1 
تتخلي عن حقوقك علّي ما �لنفقة 
فقالت:  باستمر��.  فسأعطيك 
ما<� سأفعل بالطالX � هذ� �لعمر 
لى ' بالنفقة  كتفي  بل  �ملتأخر 
تقو;  �ألخر±.   Xحلقو� ]يع  عن 
'�لد÷: لقد �ستمر �حلا; على هذ� 
ث$� قضية �مد�  1�ملنو�; �� 
بيغم حيث 'قف ]يع قا�به � 
من  'µ'جوها  �ملعا�ضة  موقف 
فضل   4 تقاطع   � Üخر.  شخص 
ظلت  بل  �ملعا�ضني  هؤال×  �د 
�ملسيح  فطّلقها  معهم  عالقة  على 

�ملوعو/ �.
قو;: �1 هذ� �لطالX كا1 مو�فًقا 
ملا نشر· حضرته � �عال1 ٢-٥-

١٨٩١ بعنو�1: �عال1 متعلق بنصر	 
�ألقا��  من  �لعالقة  'قطع  �لدين 
�ملعا�ضني للدين،  'لقد <كر � 
يتخّل   � لو  نه  �إلعال1  هذ�   �
عن  ''�لدته  �د  سلطا1   �µمر
معا�ضتهما � هذ� �ألمر فسيكو1 
مر�µ سلطا1 �د عاقًّا �ر'ًما من 

�إل�  'ُتطّلق '�لدته.
نقذ  لقد  �ملحترمة:  '�لد÷  تقو; 

مر�µ فضل �د نفسه من 1 يكو1 
عاقًّا � <لك �لوقت. 

هذ�  بعد  �ملحترمة:  '�لد÷  قالت 
سلطا1  '�لد	  مرضت  �حلا/  
 � äح  قد   � 'كا1  �د، 
فلما  ألعو/ها،  فذهبت  بزيا�ִדا 
4 فضل مريضة  1�جعت خ8ته 
يتكلم  فلم  تعا� كذ� 'كذ�.  'هي 
�، فأعدُ� كالمي فقا;: عطيك 
باäك  تعطيها   1 'ميكنك  حبتني 
تقو;  �äي.  Fا  تذكر�  'ال  نِت 
'�لد÷ �ملحترمة: لقد شا� � � 
�� مساعدִדا بني حني 'Üخر بد'1 

<كر �äه فكنت قو4 بذلك.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٢
�ملصر�  �لر�ن  عبد  شيخ   Øحدث
 � جلس   � �ملوعو/  �ملسيح   1
�ملسجد بعد �لظهر، 'كا1 � تلك 
سعد  شيخ  عن  كتب  قد  �أليا4 
بتر  سيكو1  بأنه  �للدهيانو�  �هللا 
فلن  عّنني  حالًيا  �ملوجو/  �بنه   1�'
سعد  كا1  قو;: ) <�ية.  ينجب 
�هللا معا�ًضا 'معانًد� شديًد� للمسيح 
بكال4  يذكر·  'كا1   � �ملوعو/ 
بذ�× 'قذ� جد�) � يكن قد ُنشر 
 � �ملوعو/  �ملسيح  كتبه  ما  بعُد 
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فقا; له �ملولو� �مد علي: �لكتابة 
Ýالف  حد  ضد  �لكال4  هذ�  مبثل 
�لقانو1، فلو �فع �بن سعد �هللا قضيًة 
حقيقًة.  عنني  نه   ��ثبا مكننا  ملا 
'لني  �فق  بكل   � عليه   /ّ� لقد 
بد�ية 'لكن ملا عرÖ �ملولو� �مد 
علي هذ� �ملوضوÂ مر	 بعد خر± 
�ملسيح  'جه  ��ّر  يه � على  صّر '
بن8	 مشوبة  له  'قا;   � �ملوعو/ 
متقّلًد�   êن خر´   �>� بالغضب: 

سلحته فال يضعها *. 
 

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٣
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد÷   Øحدثت
 � É� كا1 يقو;: لقد سافر 
 �� �لد��سة  جل  من  شبابه  يا4 
لعله  �إلقليم،  خا�´  �ملد1  بعض 
سافر �� /Fي فأقا4 هنا� � مسجد 
'�نتهى عند· �لز�/ �لذ� كا1 ¡مله 
حÌ 'صل �ألمر �� �لفاقة، فأعطا· 
�ال  متسو;  نه  منه  ظنًّا  خبًز�  حد 
'تصّلب  يبس  قد  كا1  �خلبز   1
لكونه بائًتا. خذ '�لد� هذ� �خلبز 

'� يكن قد كله بعُد �< نا/�· حد 
مر�فقيه من قا/يا1 �لذ� كا1 يضا 
ال   �µمر �لسيد  فقا;:  �لفاقة  يعا� 
تنسا� نا يضا. فرمى '�لد� هذ� 
�خلبز �ليه �ال نه � يستطع 1 ميسك 

به فأصيب على نفه فأ/ما·.
 1 �ملحترمة  '�لد÷   �<كر قو;: 
عائلة  من  حد  كا1  هذ�  مر�فقه 
�ملغو; بقا/يا1، 'لكن �خلليفة �لثا� 
 Øن� يقو;   � �ملوعو/  للمسيح 
äعت من �ملسيح �ملوعو/ � بأنه 
حد �لعما; للعائلة.  'كا1 حالًقا 
فكا1 � يذكر هذ� �ألمر كطرفٍة 
مثل  ببا;  Ýطر  ال  نه   �� مشً$� 
 Ìال ما يضحكهم ح� ªهؤال× �لنا

� مثل هذ· �أل'قا� �لصعبة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٤
�فع  قد  جّد�   1 '�لد÷   Øحدثت
جل  من  عديد	  قضايا  �لبد�ية   �
�ملحافظة على ملكية عقا��ته �لو�قعة 
µمن  منذ   - 'كا1  قا/يا1،   �
'ظيفته � كشم$ 'بعد·- قد ]ع 

قر�بة مئة لف �'بية �ال نه صرفها 
كلها على هذ· �لقضايا.

�ملوعو/  �ملسيح  بأ1  '�لد÷  تقو; 
باإلمكا1  كا1  يقو;:  كا1   �
ضعف  مئة  �ملبالغ  ֲדذ·  ُيشتر±   1

عقا��ته �ملذكو�	.
على  حريًصا  جّد�  كا1  قو;: 
من  �ملتو��   حقه  على  �ملحافظة 
عقا��� Üبائه، 'لقد äعنا نه كا1 
 ��لعقا�� ملكية   � حقي  يقو;: 
�ئاسة  من  عند�  فضل  بقا/يا1 

'الية. 
كما قو;: Üبائي تو�فد'� �� �Fند � 
ر'�  Ðاية حكم �مللك �ملغو� بابر َعمَّ
متلكو�  قد  'كانو�  قا/يا1،  قرية 
�ملجا'�	  �لقر±  من  'كثً$�  قا/يا1 
�لو�قعة � منطقة ممتد	 �� ميا;. � 
عائلتنا  تعرضت  �لسيخ  µمن حكم 
ملصائب كث$	 'حصل /ما� شديد، 
�لر�جا �جنيت سنغ  'لكن � عهد 
 ï ،عائلتنا بعض عقا��ִדا ��ستعا/
� بد�ية �حلكم �إلجنليز� حرمنا من 
كث$ من �حلقوX �لسابقة يضا، 'بعد 
�فع قضايا كث$	 'بذ; مو�; طائلة 
لعائلتنا  �لتملك  èق  �العتر�¥  مت 
خرَيني  قريتني  'على  قا/يا1  على 
ملحقَتني ֲדا 'èق �/��	 مو� ثال  

* كا1 � �ألصل حاشية تالية: يش$ �ملسيح �ملوعو/ � �� قو; �لØ �: ليس لنê �<� لَِبَس الَمَتُه 

1 يَضَعها حÌ ُيقاتل. (مسند �د بن حنبل) �ملترجم
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قر± خر±، 'هي ما �µلت قائمة، 
بينما �نتقلت معظم عقا��� عائلتنا 
عظم بيك  �µقا/يا1 �� عائلة مر �
�لقضايا  بعض  بسبب  �لالهو�� 
�لعائلة  فر�/ هذ·  �لº �فعها بعض 
نفسها، 'ظلت هذ· �لعقا��� عند 
'ثالثني  خلمسة  �ملذكو�	  �لعائلة 
�لينا  �آل1   �عا/ 'لكنها  عاًما، 

بفضل �هللا قبل مد	 يس$	.
معظم  �نتقلت  ملا  '�لد÷:  تقو; 
 �µمر  �� بقا/يا1  �لعائلة   �عقا��
 �µمر) عمك  µمن   � بيك  عظم 
بعد   �ما  ï  Öمر قا/�)  غال4 
 ،Öملر� ֲדذ�  متأثًر�  تقريًبا  سنتني 
ملكية  حياته   � ¡وِّ;   � نه  �ال 
عظم بيك  �µعائلة مر �� ��لعقا��

�غم �لقر�� �لصا/� من �ملحكمة.
'ُحْكمها  �لقضية  هي  هذ·  قو;: 
�ملوعو/  �ملسيح  <كرöا  �للَذين 
� � كتبه، 'لقد منع � خا· 
 1 منه  'طلب  �لقضية  متابعة  من 
يستسلم للو�قع أل1 �هللا تعا� خ8· 
1 حكم �ملحكمة سيصد� ضد·، 
يرضخ   �' �عتذ�  خا·  'لكن 
�ملخالف  �حلكم  فلما صد�  لقوله. 
عمي  فجا×  حجرته   �  � كا1 
من �خلا�´ 'بيد· '�قة هذ� �حلكم 

يا  خذها  'قا;:  مامه  فطرحها 
كنت  ما  حصل  لقد  �د،  غال4 
تقوله، ï سقط مغشًيا عليه. تقو; 
 � /عا  عمي  'فا	  بعد  '�لد÷: 
مر�µ سلطا1 �د 'قا; له 1 يسلم 
�لعقا� ألصحابه 'فق قر�� �ملحكمة 
ففعل 'باÂ جزً×� من �لعقا� �لباقي 
بثمن µهيد '/فع به نفقا� �لقضية 

يضا.
(�1 �جلملة �لو��/	 � هذ· �لر'�ية 
”مت �العتر�¥ èق �لتملك لعائلتنا 
خرَيني  قريتني  'على  قا/يا1  على 
بل  ليست صحيحة  ملحقَتني ֲדا“ 
هو سهو، بل �حلق 1 �لقريتني قا/� 
بقا/يا1  �مللحقتني  Üبا/  �د ' Üبا/ 
�حلكم  قيا4  بعد  جّدنا  قامها 
 ��إلجنليز�، لذلك Æب عدُّ كلما
�لقريتني �ألخريني �مللحقتني بقا/يا1 

�ذ'فة.)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٤٥
�ملسيح  '�لد  تو�  لقد  قو;: 
مرتضى  غال4   �µمر  � �ملوعو/ 
 ' يونيو عا4 ١٨٧٦  � حزير�1/ 
 ٢٠  �  � كتاباته  �حد±  'فق 
غسطس عا4 ١٨٧٥، 'تو�  /�Ü
خو· مر�µ غال4 قا/� � ١٨٨٣. 

µيد  'فاته  لد±  عمر جد�  كا1 
من ٨٠ حوال بينما بلغ عمي ٥٥ 
عاما تقريًبا. كذلك هنا� �ختال¥ 
�ملوعو/  �ملسيح  'ال/	  تا�يخ   �
فيه  �ختال¥  هنا�  بل  يضا   �
 1 �حلقيقة  يضا.   � كتاباته   �
<لك �لعهد كا1 عهد �لسيخ �لذ� 
� تكن حتفظ فيه سجال� �مليال/، 
فقد كتب �ملسيح �ملوعو/ � � 
 'بعض كتبه تا�يخ ميال/· ١٨٣٩ 
١٨٤٠ � حني 1 هذ� يتعا�Ö مع 
ما كتبه � ماكن خر±، '�حلقيقة 
تقدير�ته  عدَّ  قد  بنفسه   � نه 
لعمر· غ$ مؤكد	، �نظر'� �ل�8هني 
�أل�دية �جلز× �خلامس � ١٩٣. 
('يبد' 1 عا4 ميال/· �لصحيح هو 

.(١٨٣٦
�حد±  من  يثبت  قو;:  (كما 
 � �ملوعو/  �ملسيح   �كتابا
يونيو  هو  جد�  'فا	  تا�يخ   1
١٨٧٤، 'لكن 'فق �لبحث �لذ� 
 �قمت به يظهر 1 كال �لتا�Ýَني 
صحيًحا  ليس   ١٨٧٤  '  ١٨٧٥
بعض  من  يثبت  �لصحيح كما  بل 
 ،١٨٧٦ هو  �حلكومية  �لوثائق 
يتذكر·.   �  � نه  يبد'  'لكن 

'�هللا علم)
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 Pompei êمدينة بوم 
�'مانية  ثرية  مدينة 
تقع � جنو� �يطاليا. 
ليأخذ'� منها   ªللنا Üية  جعلها �هللا 

�لع8.
تقع مدينة بومê (�لر'مانية) شرقي 
على  'ُتطل  �إليطالية  نابو�  مدينة 
 Monte فيز'¥  �äه  بركا�  جبل 
Vesuvio . 'قبل 1 /مرها بركا1 

فيز'فو Vesuvioيو4 ٢٤ غسطس 
عا4 ٩٧ ميال/� كا1 عد/ سكاÐا 
ما يقا�� عشرين لف نسمة. 'قد 
بقيت هذ· �ملدينة �فية ' باألحر± 
مدفونة حÌ �لقر1 �لثامن عشر حيث 
�كُتشفت عا4 ١٧٤٨. '�ألمر �ملث$  
للدهشة 1 جثث �لضحايا � تندثر 
متجمد	  حاFا  على  بقيت  'لكنها 
كانت   ºل�  Âأل'ضا� نفس   �'
للمدينة.  �ل8كا1  غز'  ُقبيل  عليها 
مبا�  �لتنقيب  عملية  كما كشفت 
 ��> �الجتماعية  'مر�فقها  �ملدينة 
طابع �للهو '�لتما/� � �لفحشا×. 
شهر  من  "فيز'فو  بركا1  'ُيعد 
 ;'�ل�8كني � �لتا�يخ، 'قد كا1 
حتر� له سنة 4٧٩. '�ستمر لست 
 �تشققا صاحبها  سنة   عشر	 

�ضية خفيفة ضربت جنو�  �'هز�
�لصخو�  �ضمحال;  تالها  �يطاليا، 
�ملتر�كمة عند فوهته �لقدمية . حصل 
 ��µللغا 'فجائي  متد/ كب$  بعدها 
ضغط  تز�يد  'مع  حتتها .  �ملحبوسة 
 ��نفجا�� حدثت   ��µلغا� هذ· 
بركانية  طفو½  عنها  نتج  عنيفة 
غطت مدينة "بومê ".  'لقد حا'; 
�لفر�� �  �ملدينة  �لعديد من سكا1 

g]e’¯\;È’Â¯;Î1¡;II=8ŸÊd=;ÏfiÁÅŸg]e’¯\;È’Â¯;Î1¡;II=8ŸÊd=;ÏfiÁÅŸ
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� '�لرما/ �µرية، لكن �لغاè قو���
]يعا،  غطتهم  �ل8كانية  '�لطفو½ 
'هكذ� �ختنقو� 'ُ/فنو� هم 'مدينتهم 
�ملتر�كمة .   �لرما/   �موجا حتت 
فإ1    êبوم مدينة   �� 'باإلضافة 
مدينة خر± Ïا'�	 ل8كا1 فيز'¥ 
 �ُ/مر   (Ercolano ( ه$كولنيو4  
 �'�قد تاما ،  تدم$�  �ألخر±  هي 
�ملدينتا1 حتت طبقة �لرما/ �ل8كا� 
متا� .   ستة  عن  äكها  يزيد   ºل�
'لقد بقيت هاتا1 �ملدينتا1 �تفيتني 
ملد	  ١٧٠٠  سنة ،   �لنسيا1  � طي 
 ��لطبقا µ¡ت ' �كُتشفتا   1  ��
علما×  قبل  من  عنهما  �ل8كانية 

�لتا�يخ .
�لبحر  على   êبوم مدينة  'ُتطل 
كانت  �Ðا  حيث  �ملتوسط  �ألبيض 

�الم�8طو�  يا4 حكم  مدينة عامر	 
�لر'ماÅ ن$'1 <�� Ïتمع �'ما� 
�جتماعية   �طبقا ¡و�  تقليد� 
/ما�  'قبل  �لعبيد.  فيها  مبا  عديد	 
�ملدينة öل �لسكا1 �لعالما� �لد�لة 
يعبأ'�  فلم  �النفجا�  قر�  على 

يبالو�  �خلفيفة '�  �أل�ضية   �باFز�
 Xتكونت فو Ìبالسحب �لبيضا× �ل
Ðم  باإلضافة  هذ�  �ل8كا1.  فوهة 
� يتعظو� من 'يال� �لزلز�; �لذ± 
خّر� جز×� من مدينتهم قبل <لك 
بسبعة عشر عاما '� يستجيبو� لند�× 

"êجانب من مدينة "بوم

عينة عن فخامة مساكن ثريا× �ملدينة
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حاكمهم �إلم�8طو� �لر'ماÅ ن$'1 
مبغا/�	 �ملدينة. 'قد يرجع <لك �� 
كث$.  خ$  �ل8كا1   �  1 ظنهم 
حيث ساهم � غنا× تربة ��ضيهم 
باملعا/1 فأصبحت ��µعتهم مثمر	، 
باإلضافة �� 1 �ل8كا1 هو سبـب 
�ألمطا� �ملتر�كمة �لÌ تر'� �µعهم  
نتيجة /خا1 �جلبل �ل8كا� �ملتصاعد 

�� �لسما×. 
نه  �ملقا4  هذ�   � بالذكر  '�جلدير 
كانت هنا� عالما� '�ضحة على 
ثو��1 �ل8كا1 قبل �النفجا� بأيا4، 
�ضية   �هز� عد	  حدثت  حيث 
جفت �ثرها �آلبا� 'توقفت �لعيو1 
�ملائية 'صا�� �لكال� تنبح نباحا 
غريبا حزينا كما 1 �لطيو� توقفت 
عن �لزقزقة. 'لكن �لسكا1 � يبالو� 

'جتاهلوها كلها �� 1 لقو� حتفهم 
'�للهو.  بالتجا�	  منشغلو1  'هم 
�لر�بع  'قع <لك عند منتصف Ðا� 
سنة  غسطس  شهر  من  '�لعشرين 
�لسكا1  äع  حيث  ميال/�   ٧٩
�ثرها  �نفلقت  كب$	  ضجة  صد± 
'�لدخا1  �للهيب  'عم  �لصخو� 
�ملدينة 'ما جا'�ها 'تصاعد �لرما/ 
تصلبه  'بعد  �لسما×.   �� '�لغبا� 
تساقط  ساعة  نصف  حو��  خال; 
بغز��	 على �ª'ð �لسكا1 'مبا� 
�ملدينة. 'تفاعلت �لسحب �ملتصاعد	 
بقو	  �لن1�$  فاندفعت  �ل8كا1  مع 
�ضية عنيفة كما   �صاحبتها هز�
ما   ' �لبحر  سطح  مستو±  ��تفع 
يعر¥ �"تسونامي"، 'حتو; �لنها� 

�� ليل معتم.

صو� �جلثث �لبشرية 'قدحّوFا �لرما/ �ل8كا� �� متحجر�� 'هي على 'ضاعها �لº كانت عليها.

'لقد متكن بعض �لسكا1 من �لفر�� 
� �جتا· �ملينا× '�ختبأ �لبعض �آلخر 
بضعة  'بعد   .Åملبا�'  ;µملنا�  �
 ;µملنا� سطحة  تتمكن   � /قائق 
�ملتهاطل  �لرما/  ثقل  حتمل  '�ملبا� 
�مللتهبة  �ل�8كني   �'مقذ'فا بغز��	 
فتحولو�  حتتها  من  على  فسقطت 
�� جثث متحجر	 ُعثر على حو��  

٢,٠٠٠ منها. 
'�لسؤ�; �لذ� يطر½ نفسه � هذ� 
�ملدينة  Fذ·  حصل  ما  هل  �ملقا4: 
 4 طبيعية  كا�ثة  جر�×  من  كا1 

عذ�� من �هللا؟!
مدينة    � �آلثا�  باحثو  عثر  لقد 
"بومê" على نقو� '�سو4 خليعة 
�النتشا�  على  تد;  'متاثيل  كث$	  
غ$  �جلنسية   �للمما�سا �لو�سع 
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�ملشر'عة 'كذلك للشذ'< �جلنسي 
 1� �ملدينة. كما يؤكد �لباحثو1 
من عا/�� سكا1 �ملدينة Ðم كانو� 
ما4   Ìح علن�  �جلنس  ميا�سو1 
بد�  Ýجلو1  ال  'كانو�  �ألطفا;. 
'عرضها  �ملشاهد  هذ·  تصوير  من 
ما4 �لناª � �ملناµ; '�لبيو�، بل 
'يفتخر'1 بذلك! 'يقو; �لباحثو1 
�1 �نتشا� �لفو�حش � هذ· �ملدينة 
كا1 ك8 بكث$ من �لعصر �حلا�!

ُعثر  للجنس   �F� لديهم  'كانو� 
على صو� عديد	 له، حيث كانو� 
 � 'يبالغو1  'يقدسونه  ميجد'نه 
تصوير '°ت �لصو� �جلنسية �خلليعة 
حوله. حÌ �1 �لصو� �لº عثر عليها 
'ضعت   ºل�' �ملدينة  جد��1  على 
� معرÖ خا�، ال يسمح لز'��· 
�لشبا1   ' �ألطفا;  باصطحا� 

�لبالغني قل من �انية عشر سنة.
'بالتا� فال Ýفى على /��ª كتا� 
�هللا 1 هذ· �ملدينة ينطبق عليها قو; 

�حلق تبا�� 'تعا�:
َفَتْحَنا  ِبِه  ُر'�  ُ<كِّ َما  َنُسو�  ا  ﴿َفَلمَّ
 �>َ�ِ َحتَّى  َشْيٍ×  ُكلِّ  َْبَو�َ�  َعَلْيِهْم 
َبْغَتًة  َخْذَناُهْم َ 'ُتو� ُ ِبَما  َفِرُحو� 

َفِإَ<�ُهْم ُمْبِلُسو1َ﴾ (١) 

¡و�  حيث  �إلFية  �لعد�لة  �Ðا 
�لَقصص  بعض  تعا�  �هللا  كتا� 
عن قو�4 عذֲדم �هللا بنفس �لعذ�� 
ال  'هم  <نوֲדم  بسبب   �'Üيا
يشعر'1، يقو; تعا� ﴿ََفَأِمَن �لَِّذيَن 
1ْ َيْخِسَف �هللا ِبِهُم َ �يَِّئاِ َمَكُر'� �لسَّ
ْ' َيْأِتَيُهُم �ْلَعَذ�ُ� ِمْن َحْيُث َ Öَ�َْْأل�
َال َيْشُعُر'1َ* َْ' َيْأُخَذُهْم ِفي َتَقلُِّبِهْم 

َفَما ُهْم ِبُمْعِجِزيَن﴾ (٢)
تنطبق   ��آليا هذ·  فإ1  'بالفعل 
من  شاֲדها  'ما  �ملدينة  هذ·  على 
�هللا.  عذ��  عليها  حق   ºل� �ملد1 
 1 �آلثا�  علما×  توصل  'لقد 
ثنا× مما�ستهم  ªهلك �لنا�ل8كا1 
�نذ��.  سابق   1'/' �ليومية  حلياִדم 
لذلك ¡ذ�نا �لبيا1 �إلFي 1 ال نقع 
نأمن   1  ' �ألعما;  هذ·  مثل   �
�ملفاجئة،  �لنهاية  هذ·  ملثل  'نطمئن 

يقو; سبحانه:
ِمَن َْهُل �ْلُقَر± َ1ْ َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا َ'ََ﴿

ُضًحى َ'ُهْم َيْلَعُبو1َ﴾ (٣)
ملا  ْهلْكناُهم  �لُقر±  ﴿َ'ِتلَك 
        َظلُمو�'َجعْلَنا ملهلِكِهْم َمْوِعد�﴾ (٤)

     

�جلثث �ملتحجر	
(١) �ألنعا4 ٤٤ - ٤٥     (٢) �لنحل: ٤٥-٤٦

(٣) �ألعر�¥: ٩٩         (٤) �لكهف : ٦٠
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