



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

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



القرآن الكرمي ومغالطات التاريخ     كلمة التقوى٢ - ٣

الغرض من اإلميان تطه� القلب   � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٨
من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا )مد املصطفى �       أحاديث نبوية شريفة �تارة٩

املماثلة بني السلسلة املوسوية والسلسلة احملمدية  مقتبسات من كتابات المسيح الموعود �١٠ - ١١

ُطرق احلفاظ على اإلميان  خطبة الجمعة - حضرة مرزا مسرور أحمد أيده اهللا١٣ - ١٩
كليات الشريعة هي التي أّصلت لقتل الكساسبة وأبرياء العالم !..  محمد شريف صالح الدين ٢٠ -  ٢٤

تعزية٢٥ 

والدة عيسى  � من غير أب حقيقة تاريخية وعلمية وقرآنية    تميم أبو دقة٢٦ - ٣١

سيرة المهدي (٣٥)     مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود  � ٣٢ - ٣٤

كنز املعلومات الدينية   الداعية محمد أحمد نعيم ٣٥

ُقل وال تُقل   الدكتور وسام البراقي            ٣٦


ئيس �لتحرير
�بو �ز
 	لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد 	ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد 	ملجيد عامر
!مد طاهر ندمي
!مد ��د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص% ��د قمر

من% ��د جا*يد

عبد 	ملاجد طاهر

	ملجلد 	لسابع *	لعشر*2، 	لعد0 	لثا� عشر - 

Aا0@ 	لثانية *<جب ١٤٣٦ هـ ، نيسا2/ 	بريل ٢٠١٥ 5

�لتو�يع
مظفر ��د

:Eلتا	2 	لعنو	 FG ه Aيع 	التصاالL *	ملر	سالL ُتوجَّ

	Sاتف *	لفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768	لUيد 	اللكتر*�:

© Aيع 	حلقوc !فوظة للشركة 	إلسالمية 	لد*لية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

	الشتر	� 	لسنو� ٢٠ جنيها 	سترلينيا �* ما يعا�0 �لك بالعملة 	لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمUل	ملصرفية *	 Lال	حلو	تكتب 

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عU شبكة 	إلنترنت:

مسجد 	ملهد�
بو<تو نوفو- 	لبنني

إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر\

 باجلماعة اإلسالمية األbدية العاملية a لندن، بريطانيا.



�ثر�� �حلقل  �لتا�يخ ساهم 	   �� ال شك 
�قد�   .��ملد طويلة  عصو�  ع%  �ملعر	  
شاهد� على عصو� تناساها �لزمن �غطاها 
بر:�� �لنسيا�. ��لسؤ�7 �لذ6 يطر5 نفسه 	 هذ� �ملقا� 
�ملؤ�خني؟   �قال�  ته  هل ميكننا �� نصدB كل ما خطَّ
بالبد�هة  �عيننا  �� نضع 	 �حلسبا� �نصب  �� علينا 
�مينة  كلها  ليست  �لتا�يخ  خطت   Kل� �أليا:6   ��
 M�Nتأث ظل   	 �أليا:6  بعض  خّطه   	 ساSت  بل 

�ميوالM �مصاV �مو�قف!!
 Wلفكر �إلنسا� 	هة �Yألمانة ��ل� Z[�� \ثا� غيا] ��
��خالقياته �مر ��ضح �جلي سر� مفعوله ع% �لزمن 
�تو��ثه �خللف عن �لسلف. �كم هي :الئل �شو�هد 
 ��لتا�يخ جّلية بل �hسدf gذe �حلقيقة خصوصا لد
��صوfا  �لسما�ية   Mلديانا� تا�يخ  على   gنظر �لقا� 
�جهالة  �خر�فة   lشر من  �ليه  [لت  �ما  �لتوحيدية 
�لكلم  حّرفو�  �لذين  �لدين  �جا7  �مانة  �نعد��  نتيجة 
عن مو�ضعه لتحصيل مآ�\ �مطامع تتناo مع قدسية 

�لنص �لسما�6.
 Mمن ���ئع �لقر[� �لكرمي �حتدياته �نه �]�7 �لشبها�
vاطبا   gعديد تا�wية  yقائق  علقت   Kل�  Mلبهتانا��
�لن� �لكرمي ﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َ�ْحَسَن �ْلَقَصِص ِبَما 
َ�ْ�َحْيَنا �ِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْرَ[َ�...﴾ (يوسف ٤). �	 هذ� 
�ا �لقر[� �لكرمي �: Kضحة �� �� �لَقصص �ل�� gشا��
موثقة حيث �صطبغت بصبغة �لوحي �لذ6 � ُتحر�  
�ملفسدين نصه �فحو�e. �هكذ� ��سى كتا\  �يا:6 
 Mصحة �ملعطيا ��هللا �لكامل معيا�� جديد� لقيا� مد
�لتا�wية �لغابرg ��:خلها حتت مظلة عا� �لغيب. �من 

هذ� �ملنطلق فإ� علم �لغيب ال يغطي �لوقائع ��ألحد�� 
�ملستقبل فحسب بل يغطي �حد��  �لK ستحصل 	 
��قائع �ملاضي �ملندثر �لذ6 حرفته �أليا:6 �لغN �ألمينة. 
�	 هذ� �لسياB يؤكد �لقر[� �لكرمي: ﴿َ�ِلَك ِمْن �َْنَباِ� 
�ْلَغْيِب ُنوِحيِه �ِلَْيَك َ�َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� ُيْلُقوَ� َ�ْقَالَمُهْم 
�َيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َ�َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� َيْخَتِصُموَ�﴾ ([7 

عمر�� ٤٥)
�لقر[�  �سالة  بأ�  �لقو7  ميكننا  �ملنطلق  هذ�  �من 
 Wإلنسا� للفكر  تصحيحية   gثو� �عظم  هي  �لكرمي 
�أليا:6   Mمغالطا �لتا�wية  سجالته  خالطت  �لذ6 
غN �ألمينة ��الجتها:�M غN �لدقيقة. �من هنا تكمن 
ُمYَّها  �مينا  مصدً��  �لكرمي  �لقر[�   �� �لبشرية  حاجة 
من �لشك، متكامال من كل �لنو�حي �لر�حية ��ملا:ية 
�لباحثني  من  �لعديد   g:بشها ثبت  ما  ��لفكرية، �هذ� 
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مستشرقني �غNهم!
��جلدير بالذكر 	 هذ� �ملقا� �نه بالرغم من �� �لقر[� 
�لكرمي ليس كتا\ تا�يخ �� فلك �� فلسفة لكنه مع 
�علمية  كونية   Mموضوعا �ل  تشريع  كتا\  كونه 
�غيبية بشكل �عجا]6 � َيَسْع �ملنصفني �ال �� ��نو� 
له �جالال ��قر�ً�� yقائقه �لK � يكن للفكر �لبشر6 
يزيد  ما  قبل   eسر���� مال�ه  يالمس   �� سبيل  من 
على ��بعة عشر قرنا بني قو� غلبت عليهم �ة �ألمية 

��لَقبلية!!
�حد�ثه  �هم  تتصد�  �لذ6  �ملعاصر  �إلسال�  تا�يخ  �ما 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية فلم يهمشة �لكتا\ �لكامل 
تأسيسها  فجر  فمنذ  ��لتبيا�.  بالبنا�  �ليه  �شا�  بل 
 ،  Mִדاما� بعقائدها  ��لصقت   M�:الضطها تعرضت 
 Mللعا� �إلسالمي بالذ� Nفنت خدماִדا �ملنقطعة �لنظ:ُ�

ومـن هـذا املنطلـق ميكننا القـول بأن 
رسـالة القرآن الكرمي هـي أعظم ثورة 
تصحيحية للفكر اإلنسا) الذي خالطت 
سـجالته التار6ية مغالطـات األيادي 
غ< األمينة واالجتهـادات غ< الدقيقة.

٣
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	 مقابر �لنسيا�. �� يتوقف �ألمر �� هذ� �حلد بل 
ُفر� عليها تعتيم �عالمي ��سع �لنطاB. �ُسنَّت ضدها 
قو�نني غا�ة حتر� �بنا�ها من حقوقهم �لدينية ��ملدنية. 
�سلسلة �العتد���M طويلة �لسنا هنا 	 �ل عرضها. 
 eهذ �نفذ  خطط  من  كل  عن  غابت   Kل� ��حلقيقة 
�جلر�ئم �نه ال ميكن fم حرما� �لعا� من نو� �إلسال� 
�لذ6 كلف �هللا � �جلماعة لنشرe 	 هذ� �لزمن. �ال 

شك ��م مثل �لذ6 يغطي نو� �لشمس بغربا7!!
�لدنيا  مالمح  �لتكوير   gسو�  	  � �هللا  بني  �لقد   
� ��شا�:  �هي تطل على فجر غلبة :ين �ملصطفى 
�لقد   .(١١ (�لتكوير:   ﴾Mُْنِشَر ُحُف  �لصُّ  ��َ�ِ�َ﴿
 Mنتشر� �حلا¡  عصرنا   	 �نه  قاطبة  �لدنيا   Mشهد
 .Nلنظ� �نتشا�� منقطع  �لعلمية ��لدينية ��لثقافية  �ملو�: 
�لكنها  �لو�قية   Mملطبوعا� على  �لصحف  تقتصر   ��
 gفأصبح لدينا صحفا مقر�� Wغطت �ملجا7 �اللكتر�
�مسموعة �مرئية. �شا� قد� �هللا �كسر كل �جلد��� 
�حطم �حلو�جز �لK ُ�ضعت إلخفا� صوM �جلماعة. 
فها هي �ليو� تدخل كل بيت على �جه �ملعمو�g ع% 
�لنا�  ��صبح  �إللكتر�نية.  �مو�قعها  �لفضائية  قنو�ִדا 
�يستفسر��  كالمها  علو�  مع  يتفاعلو�  كانو�  �ينما 
 Mظهر �هكذ�  عقائدها.  عن  �بنائها  من   gمباشر
��صبح   Wلد��� للقاصي  للجماعة  �لصحيحة   gلصو��
ما  على  بنا�  بنفسه  ¢كم   ��  6��  6� كل  بإمكا� 

يسمعه �ير�e �يقر�e مباشرg �بد�� �سيط.
�هللا  �هد�نا  �لعاملني.   \� هللا  �حلمد   �� :عونا  �[خر 
 � �ملصطفى  �مة  �جنب   eيرضا� ¢به  ملا  ��ياكم 

��إلنسانية £عا� �ملخاطر �ملحدقة بالعا�.
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 حضرg مر]� بشN �لدين �مو: ��د
�ملصلح �ملوعو: �

�خلليفة �لثاW حلضرg �ملسيح �ملوعو: ��إلما� �ملهد6 �

من :���:

في 
حا� �لقر��

(سو�g �لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

َطيِِّبني  �ْلَمَالِئَكُة  َتَتَوفَّاُهُم  ﴿�لَِّذيَن 

َيُقوُلوَ+ َسَالٌ' َعَلْيُكُم �ْ$ُخُلو� �ْلَجنََّة 

ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ+﴾ (٣٣) 

شر1 �لكلما0: 
�لتسليم؛  من  �سٌم  �لسالُ�  سال': 
�سٌم  ��لطاعة؛  لالنقيا:  �الستسالُ� 
�لنقص  من  لسالمته  �هللا  ��ا�  من 

��لعيب ��لفنا� (�ألقر\).

�لتفسـ4: 
�لذين  �لقو�  ��لئك  هم  �ملتقو� 
�لنفو�..  طيِّبو  �هم   Mملو� يأتيهم 
�6 يكونو� عندها بريئني من كل ما 
 Zهو عيب �نقيصة، �متحّلني بأنو�
��قي  �صفا�   Bصد من  �ملحاسن 
�منا� �عز� �Sّة. (��جع للمزيد عن 
 ٢٥ �� ٢٧ Mآليا� Nَ(طيبني) تفس

من سو�g �بر�هيم).
سـال�  ﴿يقـولو�  تعا�  �قوله 
عليكم﴾.. �6 �� �لكفا� سيتمنو� 
��ما  لَيسَلمو�،  �لصلح  عقد  عندئذ 
�ملالئكة  يستقبلهم  فسو�  �ملؤمنو� 

قائلني: سال� عليكم.
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﴿َهْل َيْنُظُر?َ+ ِ<الَّ َ>ْ+ َتْأِتَيُهُم �ْلَمَالِئَكُة 
َيْأِتَي َ>ْمُر Cَبَِّك َكَذِلَك َفَعَل �لَِّذيَن   ?ْ<َ
ِمْن َقْبِلِهْم َ?َما َظَلَمُهُم �هللا َ?َلِكْن َكاُنو� 

َ>ْنُفَسُهْم َيْظِلُموَ+﴾ (٣٤) 

�لتفسـ4:
�لكفا�  ُ�عطَيها   Kل� �ملهلة   gفتر  �� 6�
�لعذ�\،  �ال  ينتظرهم  فال  �نتهت،  قد 
فر:6  عذ�\  نوعني:  من  �سيكو� 
سيحل بأفر�: معينني، �قد ُ�شN �ليه 	 
�تيا� �ملالئكة يد7  �آلية �لسابقة، أل� 
على �لعذ�\ �لفر:6؛ �ثانيهما عذ�\ 
بقوله  �ليه   gإلشا�� متت  �قد  قومي، 

تعا�: ﴿�� يأ¯ �مُر �بك﴾.
�قوله � ﴿�ما ظَلمهم �هللا﴾ يع° �� 
�لكفا� �لذين خلو� من قبل قد �ستوجبو� 
�لعذ�\ جّر�َ� �عماfم، �ما :�� هؤال� 
�يًضا يسلكو� مسلكهم �خلاطئ، فلن 

يضر�� �لن�، بل �نفسهم يظلمو�.

 Jََحا?َ َعِمُلو�  َما  َسيَِّئا0ُ  ﴿َفَأَصاَبُهْم 

ِبِهْم َما َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئوَ+﴾ (٣٥)

شر1 �لكلما0: 
حاJ: حاBَ به: �حا² (�ألقر\).

يستهزئو+: �ستهز�: هَز� �6 سِخر منه 
(�ألقر\).

�لتفسـ4: 
هو  عِملو�﴾  ما   Mُسيئا﴿ من  �ملر�: 
�ضح  لقد  �لوخيمة.  �عماfم  عاقبة 
�لكفا�  يعذ\  ال  �نه  هنا   � �هللا 
fم  wُلقو�  بأعماfم  �م � بل  ظلًما، 
�لعذ�\، أل� �لعذ�\ ليس شيًئا يأ¯ 
طبيعية  نتيجة  هو  ��منا  �خلا�³،  من 

ألعما7 �لشرير.
فلسفة  هنا  �لكرمي  �لقر[�  بّين  لقد 
�لعذ�\ �إلfي، حيث �خ% �� عذ�\ 
�هللا هو �لعذ�\ �لوحيد �لذ6 ال ميكن 
من   eسو� ما  ��ما  عليه،  �العتر�� 
�لنتائج  قبيل  من  ليس  �لذ6  �لعذ�\ 
 Nكث 	لطبيعية فيصبح مثاً�� للطعن �
يعاقب  حينما  فمثًال  �ألحيا�؛  من 
�لقاضي �حد �ملجرمني فقد ير� �لنا� 
�لعقوبة �قسى من جرميته؛ �لكن   ��
 	 �سر�فه  نتيجة  �حد  مير�  حينما 
�ألكل فلن يقو7 �حد عنه �� مرضه 
�كله،  بعقا\ مالئم على سو�  ليس 

نتيجة  يعرفو� �� مرضه  أل� �جلميع 
 �� �ملستحيل  �من  فعل  ملا  طبيعية 

يتجا�] حدe �لطبيعي.
ما  ֲדم   Bحا�﴿ تعا�  قوله  ��ما 
كانو� به يستهزئو�﴾ فقد نّبه به �� 
�نفسهم  �لطاعنني  �لكفا�  هؤال�   ��
�ا �Nيث Kيتعرضو� للمطاعن نفسها �ل
بالكذ\  �موهم  فإ��  �نبيائهم؛  ضد 
 ���� للدنيا،  هم  كذֲדم  �هللا  كشف 
بكشف  َفَضَحهم  باملسا�¶  �ִדموهم 

مسا�ئهم هم.

�هللا   Pََشا َلْو  َ>ْشَرُكو�  �لَِّذيَن   Qََقا?َ﴿

َنْحُن   Pٍَشْي ِمْن  ُ$?ِنِه  ِمْن  َعَبْدَنا  َما 

ِمْن  ُ$?ِنِه  ِمْن  ْمَنا  َ?َال َحرَّ VََباUَُنا  َ?َال 

َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َفَعَل  َكَذِلَك   Pٍَشْي

َفَهْل َعَلى �لرُُّسِل ِ<الَّ �ْلَبَالWُ �ْلُمِبنيُ﴾ 

(٣٦)

 لقـد وضـح اهللا � هنـا أنـه ال يعـذب الكفار 
ظلًمـا، بل إنهـم بأعماIم 6ُلقون Iـم العذاب، 
ألن العـذاب ليـس شـيًئا يـأR مـن اخلـارج، 
وإمنـا هـو نتيجـة طبيعيـة ألعمـال الشـرير.
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التقوى

�لتفـس4:
لقد صر5 �هللا سبحانه �تعا� من 
شا�  ﴿�لو   gلسو��  eهذ  	 قبل 
 ..(١٠ (�آلية:  �£عني﴾  fد�كم 
ملا�� جعل  �لكفا�:  يفكر  �مبا   6�
 �� ��حلق  �يًضا،   gجائر طرًقا  �هللا 
تفكNهم هذ� ليس 	 �له، أل�م 
 Bلطر�  eهذ �خترعو�  �لذين  هم 
�خلاطئة، �ليس �هللا �، ألنه � 
لو   ��  ،eإلكر��� �جل%  ميا��  ال 
نّفذ مشيئته هو باجل% fد� �لنا� 
£يًعا. ��ما هنا 	 هذe �آلية فقا7 
�لكفا� بالفعل: لو شا� �هللا ما عبدنا 
من :�نه من شي� �ن �ال [باºنا، 
�لكنه � مينعنا من هذ�، فثبت �� 
 eجتا eال �عتر�َ� �ال كر�هيَة عند

�عمالنا �لوثنية.
 gعقيد ¢مل  من  كل   �� �حلق 
خاطئة - سو�� كا� فرً:� �� قوًما 
 Nغ مسلًكا  يسلك   �� بد  ال   -
معقو7 �ما� قوg �أل:لة ��ل%�هني، 
متمسًكا  �حلق  يعا��  ال  ألنه 
 �� فيضطر  �ملبا:¶،  من  مببد� 
تغيN مبدئه مرg بعد �خر�. ففي 
 �� تعا�  �هللا  �خ%  �قم ٢٥  �آلية 
على  يقد���  ال  حني  �لكفا� 
ما  يقولو�:  �حلق  �هل  مو�جهة 
�ليه؟  يدعونا  �لذ6  �لتعليم  قيمة 

�أل�لني!  لألنبيا�  تقليًد�  صنعه  �منا 
بأمرين:  قوfم  على   � �هللا  فرّ: 
��fما ��م ال يقصد�� بذلك �ال 
تشويه �حلقيقة �تضليل �لعامة، لذ� 
لو كا�   �� فال �]� العتر�ضهم؛ 
لأل�لني  تقليد  hر:  �لوحي  هذ� 
 eيقبلو  �� يليق ֲדم  �فال  فحسب، 
طاملا هو حّق �صدB؛ �ثانيهما �نه 
لو كا� صاحب هذ� �لكال� يقّلد 
�ألنبيا� �أل�لني فليعلمو� ��م �يًضا 
�لسابقني؛  �ألنبيا�  �عد��  يقّلد�� 
يأ¯ هؤال�  يأتو� ما  حيث كانو� 
من �عما7 �نشاطاM، �لكنهم � 
ينجحو� 	 مر�ميهم، فكيف ينجح 
فقد  �هكذ�  �هد�فهم؟   	 هؤال� 
قّد� �لقر[� :ليًال عمليًّا على سخافة 
�عتر�ضهم  لو كا�   �� �عتر�ضهم، 
�ألنبيا�  تعاليم  كانت  �لو  معقوال 
hر: تقليد لأل�لني ملا �تبعها �لنا� 

تا�كني �:يا�م �لسابقة.
�لقر[�  بني  �قم ٢٥  �آلية  بعد   ¿
�لكرمي بالتفصيل كيف سيعامل �هللا 

� �ملؤمنني ��لكفا�.
�ن   Kل� �آلية   eهذ  	� ��آل� 
�لقر[�  �ستأنف  تفسNها  بصد: 
�لكفا�  مطاعن  على  �لر:َّ  �لكرمي 
�لرّ:  ملا �عو�  �لكافرين   �� ��خ% 
خيبة   ����� العتر�ضهم  �لد�حض 

موقفهم  غّير��   gلشرير� [ماfم 
�قالو�: كيف ميكن �� يعّذبنا �هللا؟ 
�[باºنا خاطئني عند  ��� كنا �ن 
�هللا فِلم � يصرفنا عما �ن عليه، 
على   gلقد�� منا  يسلب   � �ِلَم 
�ليس  �لوثنية؟  �ألعما7  ��تكا\ 
هو قا:ً��؟ �ير: �هللا على �عتر�ضهم 
سبيل   lهنا كا�  �يقو7:  هذ� 
��حد لذلك �هو �� يأمر �هللا � 
�لنا�،  على  �جل%  مبما�سة   eنبيا��
هؤال�  يقّد�   �� يستحيل  �لكن 
�لكفا� �6َّ ن� - من بني �ألنبيا� 
�لذين هم يؤمنو� ֲדم مثل �بر�هيم 
�لو²، ��لذين ير�� �� معا�ضيهم 
�لناَ�   eََ�ْكَر �لباطل -  كانو� على 
�هللا  يسمح   � فإ��  �إلميا�.  على 
على  �لنا�  ُيكرهو�   �� ألنبيائهم 
�إلميا�.. فكيف يتوقعو� �لك من 
�مد؟ فكما �� �لرسل 	 �ملاضي 
 eنشر�� تعاليمهم بالتبليغ ال باإلكر�

كذلك سيحصل �آل� �يًضا.
بالرغم  �نه،  �ملستغر\  من  �ليس 
من �جو: هذe �آلية �كثN غNها، 
 eو�] �إلكر�Á يعتقد بعض �ملسلمني
��تد�: كي سز�  (�نظر  �لدين؟   	
�سالمي قانو� مني - �6 "عقوبة 
 - �إلسالمي   Zلشر�  	  g:لر�

للمو:�:6: �لعقل �قتل �ملرتد).
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Cَُسوًال  ُ>مٍَّة  ُكلِّ  ِفي  َبَعْثَنا  ﴿َ?َلَقْد 

اُغو0َ  َ>ِ+ ُ�ْعُبُد?� �َهللا َ?�ْجَتِنُبو� �لطَّ

َمْن  َ?ِمْنُهْم  �هللا   aَهَد َمْن  َفِمْنُهْم 

ِفي  َفِس4ُ?�  َالَلُة  �لضَّ َعَلْيِه  َحقَّْت 

َعاِقَبُة  َكاَ+  َكْيَف  َفاْنُظُر?�   eِCَْْأل�

ِبَني﴾ (٣٧) �ْلُمَكذِّ

شر1 �لكلما0:
عنه  بُعد  �جتنَبه:  �جتِنبو�: 

(�ألقر\).
�لكاهُن؛  ؛  متعدٍّ كلُّ  �لطاغو0: 
ضال7؛   ��� كلُّ  �لشيطاُ�؛ 
�ألصناُ�؛ كلُّ  معبو: من :�� �هللا؛ 
َمَرَ:gُ �هل �لكتا\. �£ُعه طو�غيُت 

�طو�Åٍ (�ألقر\).
�لطاغو0: �لساحُر؛ �ملا�ُ: من 
 Nجلّن؛ �لصا�ُ� عن طريق �خل�

.(M�:ملفر�)
َهَدa: هد�e �لطريَق ��ليه �له: بّينه 
َمه،  تقدَّ فالًنا:   �هَد لـه.  �عّرفه 
فرٌ�  يهديها  �خليُل   Mجا� تقو7: 
 �� �هللا   eهد� يتقدمها.   6� �شقر 

�إلميا� �6 ��شدe �ليه (�ألقر\).
شـي�   كل  [خـُر  عاقبـة: 

(�ألقر\).

�لتفسـ4:
 لقد �: �هللا � على طعن �لكفا� 

�ملذكو� من قبل بعدg �جوبة هي:
١- ﴿�لقد َبَعْثنا 	 كلِّ �َمٍة �سوال 
كنتم   ���  6� �َهللا﴾..  �ْعُبُد��   �ِ�َ
مصيبني فيما تقولو� فلما�� :عا كل 
ن� �� �لتوحيد �حا�\ �لشرl؟ لو 
به  �ضي  مما   lلشر�  gعقيد كانت 
�هللا لبعث �سوًال ��حًد� على �ألقل 

.lيدعو �� �لشر
٢- ﴿بعْثنا 	 كل �مة �سوًال﴾.. 
 	  eإلكر��  � �هللا   :��� لو   6�
�لدين ملا كانت هناl حاجة ألكثر 
�سوًال   � لبعث  بل  �سو7،  من 
��حًد� فقط ليهد6 �لناَ� قسًر� �� 
�لكن  �لألبد؛   gحد��  gمر �حلق 
hي� �ألنبيا� �لو�حد تلو �آلخر، �	 
كل �مة، يد7 على �� �لنا� كانو� 
ينحرفو� عن طريق �ألنبيا� مرg بعد 
ِمن  �كثَر  بعَث  تطلََّب  مما   ،��خر
�سو7 ��حد. �لكن لو كا� �جل% 
�ألمو�   Mجر ملا  �إلfية  �خلطة  هو 

على هذ� �ملنو�7.
 6�  ..﴾Mَلطاغو� ﴿��جتِنبو�   -٣
صحبة  باجتنا\  �َمر  ن�  كل   ��
 Nبتعب  �� طاعته..  �عد�  �لشرير 
 Mخر �َمر بأخذ �حلذ� من هجما]
�لشيطا�. فلو كا� �هللا � هو �لذ6 

��آلخرين  موّحدين  �لبعض  جعل 
يأمر   �� ميكن  فكيف  مشركني.. 
كا�  لو  �لطاغوM؟  باجتنا\  �يًضا 
�جلميع متمسكني بدينهم �معتقدهم 
بإكر�e من �هللا تعا� �ليس عن خيا� 
�ألنبيا�  يبعث   �� �حلاجة  فما  منهم 
موحًد�  �ملوحد  فليبَق  إلنذ��هم؛ 
هي   eهذ أل�  مشرًكا   lملشر��

�ملشيئة �إلfية!
�هللا �منهم   �َهَد َمن  ٤- ﴿فمنهم 
 6� �لضاللُة﴾..  عليه  حّقْت  َمن 
فكيف  حقًّا  تزعمو�  ما  كا�  لو 
من  £اعة  ]من  كل   	 خرجت 
 ��� �نه   Çمبع بالن�؟  تؤمن  �لكفا� 
كا� �هللا هو �لذ6 جعلهم من قبل 
مؤمنني؟  صا���  فكيف  كافرين 
فهذe �لشها:g من �لو�قع تد7 :اللة 
��ضحة على �نه تعا� ال ُيكرe �حًد� 

على �لكفر.
فانُظر��  �أل��   	  ��Nَُفِس﴿  -٥
�ملكذِّبني﴾..  عاقبُة  كا�  كيف 
فإ�  ن� هلكو�،  �عد�� كل   ��  6�
كنتم ال تعلمو� فِس��N 	 �أل�� 
�لعا�  لتتأكد�� من �لك؛ أل� كل 
حافل بآثا�هم. فإ�� كا� �هللا تعا� 
هو �لذ6 جعلهم كافرين �� مشركني 
 �� جا]  فكيف  ]عمكم  حسب 
�كرههم  �لذ6  هو  �نه  مع  يعاقبهم 
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على �لكفر؟ فحلو7 �لعذ�\ ֲדم �� 
:7 على شي� فإمنا يد7 على �� �هللا 
تعا� � ُيكرe �حًد� على �لكفر �� 
�لشرl، ��منا �Èذ كلُّ ��حد موقفه 

  .eريته �خيا�y

 

﴿ِ<ْ+ َتْحِرiْ َعَلى ُهَد�ُهْم َفِإ+َّ �َهللا 

ِمْن  َلُهْم  َ?َما  ُيِضلُّ  َمْن   jَيْهِد َال 

َناِصِريَن﴾ (٣٨)

�لتفسـ4: 
 � �لن�   �� ه  موجَّ هنا  �خلطا\ 
��تباِعه، حيث قا7 �هللا � fم: كل 
للكفا�،  �fد�ية  يريد  منكم  ��حد 
�جلميع،  ليهد6  �هللا  ما كا�  �لكن 
ألنه كما ال ُيكرe �حًد� على �لكفر 
�� �لشرl كذلك متاًما ال ُيجِبر �حًد� 
هذ�  أل�  �لتوحيد،   �� �إلميا�  على 
�هو  �ال  �إلميا�  من  �لغر�  ُيبطل 

تطهN �لقلب.
يهد6  ال  �هللا  ﴿فإ�   � قوله  �ما 
 	 Nلضم� فاعلم ��  ُيِضّل﴾..  َمن 
﴾ ال يعو: �� �هللا تعا�، �ال  ﴿ُيِضلُّ

تع° هذe �جلملة �� من ُيضلْله �هللا 
فال يهديه، فهذ� مفهو� خاطئ �قد 
مت �بطاله 	 �آلية �لسابقة، ��منا يعو: 
هذ� �لضمN على (َمن)، ��ملر�: �� 
�هللا تعا� ال يهد6 من يقو� بتضليل 

�آلخرين.
 gَإلشا�� �جلملة   eهذ تتضمن  كما 
�� �� �fد� �منا يتيسر ملن يبحث 
تضليل   	 ي5%  ال  �لذ6  �ما  عنه، 
عن  يبحث   �� له  فأنَّى  �آلخرين 
يغّير  ال  نفسه  هو  �نه  فبما   ،��fد
حالة قلبه فكيف ميكن �� يهتد6؟

ِمن  fم  ﴿�ما   � بقوله  �بّين 
ناصرين﴾ �نه فيما يتعلق باfد� فال 

كل واحـد منكـم يريـد اIدايـة للكفـار، ولكن 
مـا كان اهللا ليهـدي اجلميـع، ألنه كمـا ال ُيكره 
أحـًدا علـى الكفـر أو الشـرك كذلـك متاًما ال 
eُـdِ أحـًدا على اإلميـان أو التوحيـد، ألن هذا 
ُيبطـل الغرض من اإلميـان أال وهو تطه< القلب.

 �ميكن �� ينصر �إلنساَ� �حد سو
سّد��  قد  هؤال�  �لكن  تعا�،  �هللا 
كانو�  فإ��  �إلfية.   gلنجد� با\ 
 ��fد ينالو�  سو�  �م � يظنو� 
باطل. هناl سبيل  تلقائيًّا فهو ظن 
��حد فقط fد�يتهم.. �� ُيسلمو�، 
 	 يدخلو�   �� من  بدًال  �لكنهم 
�سيلًة  �ألصنا�  يعت%��  �إلسال� 
fد�يتهم؛ أل�م  فرصة  فال   ،�للهد
�لباطلة  [fتهم   	 ��غبني  :�مو�  ما 
معرضني عن �هللا � فلن يأ¯ هو 
 Nغ فهي  [fتهم  ��ما  لنجدִדم، 
�بالتا¡  �صال،  جندִדم  على   g�:قا

فال صريخ fم �ال مغيث.

ُكْن كالَنخلة تُرمى باألحجار وتعطي أطيب الثمار
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł َعْبِد �لرَّْحَمِن ْبِن �َِبي َبْكَرgَ َعْن �َِبيِه � َقا7َ: َقا7َ �لنَِّبيُّ � : َ�َال �َُنبُِّئُكْم ِبَأْكَبِر �ْلَكَباِئِر َثَالًثا. َقاُلو�: َبَلى 
َيا َ�ُسو7َ �هللا. َقا7َ: �ْإلِْشَر�lُ ِباهللا َ�ُعُقوBُ �ْلَو�ِلَدْيِن. َ�َجَلَس َ�َكاَ� ُمتَِّكًئا َفَقا7َ: َ�َال َ�َقْو7ُ �لزُّ�ِ�، َقا7َ: َفَما 

(M�:صحيح �لبخا�6، كتا\ �لشها) .7َ ُيَكرُِّ�َها َحتَّى ُقْلَنا لَْيَتُه َسَكَت�[َ

ْدBَ َيْهِد6 �َِلى �ْلِبرِّ، َ�ِ��َّ �ْلِبرَّ َيْهِد6  ̌¬‡ł َمْنُصوٍ� َعْن �َِبي َ��ِئٍل َعْن َعْبِد �هللا �  َعِن �لنَِّبيِّ � َقا7َ: ِ��َّ �لصِّ
يًقا. َ�ِ��َّ �ْلَكِذَ\ َيْهِد6 �َِلى �ْلُفُجوِ�، َ�ِ��َّ �ْلُفُجوَ� َيْهِد6  �َِلى �ْلَجنَِّة، َ�ِ��َّ �لرَُّجَل لََيْصُدBُ َحتَّى َيُكوَ� ِصدِّ

�ًبا. (صحيح �لبخا�6، كتا\ �أل:\) �َِلى �لنَّاِ�، َ�ِ��َّ �لرَُّجَل لََيْكِذُ\ َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا َكذَّ

ْعِد6ِّ َقا7َ: ُقْلُت لِْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ : َما َحِفْظَت ِمْن َ�ُسو7ِ �هللا � ؟ َقا7َ: َحِفْظُت ِمْن  ̌¬‡ł �َِبي �ْلَحْوَ��ِ� �لسَّ
ْدBَ ُطَمْأِنيَنٌة َ�ِ��َّ �ْلَكِذَ\ ِ�يَبٌة. (سنن �لترمذ6،  َ�ُسو7ِ �هللا � : َ:Zْ َما َيِريُبَك �َِلى َما َال َيِريُبَك، َفِإ�َّ �لصِّ

كتا\ صفة �لقيامة ��لرقائق ��لو�Z عن �سو7 �هللا)

َ� َكَذَ\، َ�ِ�َ�� َ�َعَد َ�ْخَلَف، َ�ِ�َ�� �ºُْتِمَن  ̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرgَ  َعِن �لنَِّبيِّ � َقا7َ: [َيُة �ْلُمَناِفِق َثَالٌ�: ِ�َ�� َحدَّ
َخاَ�. (صحيح �لبخا�6، كتا\ �إلميا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

 � nد �لقا$ياo< 'غال �pمر qحضر 

ا  نالو� حظًّ قد  ��ألبر��  �ألخيا�  من   Nكث كا�   ��"
�لكن  خفي،  بشكل  �سر�ئيل  ب°  �نبيا�  مماثلة  من 
مسيح هذe �ألمة قد ُبِعث مقابل �ملسيح �إلسر�ئيلي 
علًنا بأمر من �هللا ���نه، لُتفهم �ملماثلُة بني �لسلسلة 
ُشبِّه  �ملحمدية. �من �جل �لك  �ملوسوية ��لسلسلة 
هذ� �ملسيح بابن مرمي من كل �لوجوe لد�جة �� �بن 
مرمي هذ� قد تعر� ملا تعر� له �بن مرمي �إلسر�ئيلي 
من �بتال��M. فأ�ال كما ُ�لد عيسى �بن مرمي مبحض 
نفخ �هللا، كذلك ُ�لد هذ� �ملسيح �يًضا مبحض نفخ 
�لتحرمي.   gسو� �ْعد  حسب  مرمي  :�خل  من  �هللا 
�كما �ثMN ضجة كبgN عند �ال:g عيسى �بن مرمي 
�قا7 �ألعد�� �لعميا� ملرمي ﴿لقد جئِت شيًئا َفِريًّا﴾، 
ضجة   MNث�� �يًضا   -Wشأ  	- هنا  قيل  كذلك 
�لقيامة، �كما �� �هللا قد �جا\ �ملخالفني 	 عيسى 
[ية  بقوله ﴿�لنجعله  له  عند �ضع مرمي �إلسر�ئيلية 
للنا� ���ة منا �كا� �مًر� مقضّيا﴾، �ّ: �هللا تعا� 

�لذ6   Wلر�حا� �لوضع  حني   ¡ّ� بالنسبة  �ملخالفني 
تقد���  ال  �نكم  �قا7:   ،gالستعا�� قبيل  من  كا� 
�لر�ة  [ية  للنا�  سأجعله  مبكائدكم،  �فنائه  على 
�كا� �لك مقدً�� منذ �أل]7. ¿ كما �فÌ مشايخ 
�الستفتا�  هذ�  ��عّد   ،� عيسى   Nبتكف �ليهو: 
 Ìح �لكبا�  �آلخر��  به   Ìف�� شرير   Nكب يهو:6ٌ 
كبا�  من   Mمئا  � عيسى   Nتكف على   B:َصا

املماثلُة بني املماثلُة بني 
السلسلة املوسوية السلسلة املوسوية 
والسلسلة احملمديةوالسلسلة احملمدية
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من  معظمهم  كا�  �لذين  �ملقد�  بيت  من  �لعلما� 
�هل �حلديث، فهذ� متاًما ما جر� معي. �كما كا� 
�لتكفN �لذ6 صد� ضدe- قد  حضرته –بعد �لك 
���6 �يذ�ً� شديًد�، �ُسّب سباًبا غليظÎ، ��ُلَِّفْت 	 
معي؛  حصل  متاًما  فهكذ�   ،Mمؤلَّفا �شتمه  هجائه 
�ليهو:  ��لئك  ثانًيا، �كأّ�  ُ�ِلد  نفسه  �ملسيح  فكأ� 
�نفسهم ُ�ِلد�� من جديد بعد �لف �Ïامنئة عا�. �ال 
�يب �� هذ� هو �ملعÇ �ملر�: من نبو�g "غN �ملغضو\ 
من  عليَّ  �تعا�  سبحانه  �هللا  كشفه  �لذ6  عليهم" 
 Ìح �لص%  �يل  تركو�  �لنا�  هؤال�  �لكن  قبُل. 
�هللا  �ضع  �لقد  كاليهو:.  عليهم  �ملغضوَ\  صا��� 
بيدe حجًر� من هذe �ملماثلة �� بعث° مسيًحا لإلسال� 
على ��� �لقر� �لر�بع عشر متاًما كما كا� �ملسيح 
�بن مرمي ُبِعث على ��� �لقر� �لر�بع عشر من بعد 
موسى، �لك لُيريكم من �جلي [ياته �لقاهرg �ال يقد� 
على مقا�متها �حد vالفيَّ من �ملسلمني �� �ليهو: �� 
 ��  Nحق عاجز  إلنساٍ�  فَأّنى  غNهم،   ��  ��لنصا�
Ñابه �هللا؟ �� هذ� fو �حلجر �ألسا� �لذ6 هو من 
عند �هللا. فكل من توّخى حتطيمه لن يستطيعه، �لكن 
حتطيًما  ¢ّطمه  فسو�  �حلجر  هذ�  عليه  سقط  من 
 Wألّ� �حلجَر حجُر �هللا ��ليَد يُد �هللا. ��ما �حلجر �لثا
 Mبتصرفا قامو�   ��  Kُقبال  eضعو�� �عد�ئي  فصنعه 
 ،Mلزمن من تصرفا� l�� 	 :ضد6 مثلما قا� به �ليهو
 Wالكي قضية :ٍ� �يًضا كا� �هللا قد نّبأf ُنسجت Ìح
�ُقيمت ضّد6 كانت   Kل� �لقضية  ֲדا من قبل. ��� 
�شّد من قضية حضرg عيسى �بن مرمي، ��لك أل� 
مبنية  �لK �فعت ضد حضرg عيسى كانت  �لقضية 
على �ختال� :ي° yت، �� يكن �لك �مًر� �� با7ٍ 

ضّد6  �ُقيمت   Kل� �لقضية  �لكن  �حلاكم،  نظر   	
كانت �ّ:عا� ملحا�لة �لقتل. �كما �� مشايخ �ليهو: 
قد �:لو� بشها:g 	 قضية �ملسيح ضدe، كا� ال بّد 
�ملشايخ  من  بعض  �يًضا  �لقضية   eهذ  	 يشهد   ��
ضد6، فاختا� �هللا fذ� �لعمل �ملولو6 �مد حسني 
 ،g:لبطالو6، فجاَ� مرتدًيا جبة فضفاضة إل:ال� �لشها�
�حضر �ملحكمَة كما حضرها �ئيُس �لكَهنة كشاهد 
متوّخًيا َصلب �ملسيح. �� يكن �لفرB �ال �ّ� �ئيس 
�لكهنة كا� قد ُ�عطي كرسًيا 	 �كمة بيالطس أل� 
�فاضل �ليهو: كانو� ُيعَطو� �لكرسيَّ 	 عهد �لد�لة 
�يًضا. فلذلك  �لر�مانية �كا� بعُضهم قضاgَ شرٍ� 
نا7 �ئيُس �لكهنة �لك كرسًيا طبًقا لقو�عد �ملحكمة 
ماثًال بني يدh 6لس �حلكم  �ملسيح هنالك  ��َقف 
كمجر�. ��ما قضيK فكا� �مرها على عكس �لك 
متاًما، �6 �� �لقبطا� :�غال� –�لذ6 كا� 	 منصة 
�ملحكمة مكاَ� بيالطس- �عطاW كرسًيا على عكس 
[ما7 �ألعد��، ��� بيالطس هذ� قد ظهر خلوًقا �كثر 
من بيالطس 	 ]من �ملسيح �بن مرمي. ألنه بقي –

طو�7َ �ملحاكمة- مر�عًيا للعد7 	 �مر �ملحكمة بكل 
 g:لو��� Mشجاعة ��ستقامة �ما �َِبَه مطلًقا للشفاعا
من �جلهاM �لعليا حÌ � ُتحِد� فيه �لنـزعة �لقومية 
قد�  قد  �لك  عكس  على  بل   ،Nتغي  6� ��لدينية 
بتمسكه مبقتضياM �لعد7 �سوgً ��ئعة لد�جة لو ُعدَّ 
شخُصه فخًر� للقو� �قد�g للحكا� فال مبالغة فيه. �� 
�لقيا� بقضا� عا:7 ألمر بالغ �لصعوبة، �ال يستطيع 
�إلنسا� �� يؤ:6 ��جبه حق �لتأ:ية ما � Ñلس على 
كرسي �ملحكمة منقطًعا عن £يع �لعالئق". (سفينة 

 (٥٢- ٥٥ Ò لد ١٩h نو5، �خلز�ئن �لر�حانية
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التقوى

 Ôتر£ة: �ملكتب �لعر

ال   eحد� �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
 eشريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�\ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   lََ��يَّا َنْعُبُد   lَيَّا�
�لَِّذيَن  ِصَر�²   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�²َ  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو\ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. ([مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لv >لقاها سيدنا مر�p مسر?o< Cد >يدs �هللا تعاu بنصرs �لعزيز

� jخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو$ ?�إلما' �ملهد�
يو� ٢٠١٥/٠٣/٠٦

 	 مسجد بيت �لفتو5 بلند�

﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن [َمُنو� �تَُّقو� �َهللا َ�ْلَتْنُظْر 
 َّ��ِ �َهللا  َ��تَُّقو�  ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ َما  َنْفٌس 
َتُكوُنو�  َ�َال   * َتْعَمُلوَ�  ِبَما   Nَخِب �َهللا 
�َْنُفَسُهْم  َفَأْنَساُهْم  �َهللا  َنُسو�  َكالَِّذيَن 
(�حلشر:  �ْلَفاِسُقوَ�﴾  ُهُم  ُ��لَِئَك 

(١٩-٢٠
كل  �صل   ��  g:عا �ملالحظ  من 
�ملساعي  بذ7  عد�  هو  ��نب  سيئة 
��لذنو\   Mلسيئا�  eهذ الجتنا\ 
  Mبعّدها بسيطة هينة، �� عد� �اللتفا
نفسه  هذ�  �حلذ�  عد�  لكن  �ليها. 
�لكبائر،  ��تكا\   �� �إلنسا�  يقو: 
ألنه ينسى �حلسناM تد�Ñيا، �ينسى 
معايN �حلسناM �لÑ Kب على �ملؤمن 
�هللا،  خشية   eعند �تقّل  �حر�ُ]ها، 
 eعند يبقى  �ال   ،��لتقو عن  �يبتعد 
 Mملو� بعد   gباحليا �لكامل  �إلميا� 
�يضا. �بتعبN [خر يبتعد مّدعي �إلميا� 
يبقى  �ال  �إلميا�،  عمليا عن شر�² 
مؤمنا 	 نظر �هللا. �لقد لفت �هللا � 
�نتباe �ملؤمنني �� هذ� �ألمر 	 هاتني 
مؤكد�:  للمؤمنني  �هللا  فقا7  �آليتني. 
ال ִדتمو� باحلياg �لدنيا �ملذ�M �للهو 
 Mللعب ��لر�حة ��لرفاهية �� عالقا��
 eهذ 	ألقا�\ �� �ألصدقا� �� gألعز�
�حلياg �لدنيا فقط، بل �� ما Ñب �� 
ִדتمو� به هو [خرتكم. Ñب �� يكو� 
ل لديكم ��حلائُز على �هتمامكم  �ملفضَّ

‡]¥¸\;flŸ;ôÖ∆’\

f÷Œ’\;3‚Şh

‡]¥¸\;;Ì÷¡;Ω]�¢\;;–Ö
ˇ
ö‡]¥¸\;;Ì÷¡;Ω]�¢\;;–Ö
ˇ
ö

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\

~ÁÑ]i’\;k]Ş’]∆ŸÂ
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حضرq مر�p مسر?o< Cد - >يدs �هللا بنصرs �لعزيز - 

 eكم �ياºهو معيا� �ميانكم باهللا ��تقا
 gياy �ميانكم  يكو�   �� Ñب   .�
�وَ�  ��جلز��  ��حلسا\   gآلخر�
�هتمامكم. ���� حصل �لك فسو� 
�حلقيقي  �ألخالقي  تقدُمكم  يتحقق 
سطحية   Bألخال� تكو�  لن  حيث 
�هللا  برضو��  �لفو]   �� ستؤ:6  بل 
 Wلر�حا� ُمكم  تقدُّ يكو�  فلن   .�
�ال  حقيقيا  مؤمنو�  بأنا  ��:عاºكم 
لغد.  قدمتم  ما��  تنظر��  كنتم   ���
�ليقي°  باهللا  �ميانكم  يكو�  لن  كما 
��لعفيف ��ملب° على �لصدB حقيقيا 
	 نظر �هللا �ال ��� سعيتم لنيل �ضو�� 
�سعيتم  [خرتكم،   �� ناظرين  �هللا 

.eللعمل بأ��مر
يقو7 سيدنا �ملسيح �ملوعو: � 	 
حضرته  قد�  (هنا   :Òخلصو� هذ� 
�أل�:ية   � �ملوعو:  �ملسيح  تر£ة 
عليكم)  تلوִדا   Kل� �أل��  �آلية   eذf
”�يها �ملؤمنو� خافو� �هللا على �لد��� 
ما  بانتظا�  منكم  ��حد  كل  �لينظر 
��خَشو�   ،gآلخر�  gللحيا قد�  �لذ6 
 �� ينظر  �لذ6  �لعليم   Nخلب� �إلله 
على  جيد�  مطلع  هو   6� �عمالكم، 
�عمالكم �فاِحصها لذ� لن يتقبل �بد� 

�لز�ئفة منها. 
 l��:� �� اجة ماسةy فكل ��حد منا
yيث  �تدبر،  باهتما�  هذ�  �هللا  �ْمر 

ننظر �� �عمالنا متحلني بتقو� �هللا، 
�� �هللا  ن مستقبلنا.  بأموٍ� حتسِّ �تم �
قلوبنا   Bعما�  �� ينظر  �لذ6  تعا� 
ميكن  ال  �لعلم،  متا�  بنا  عليم  �هو 
بل  فقط.  سطحية  بأمو�   Zُيخد  ��
 � �ملوعو:  �ملسيح  قا7  كما  �نه 
مييز �لز�ئف من �لصحيح، فلن يتقبل 
�عماال مز�g�َّ �بد�. فيجب على كل 
مؤمن �� يهتم مبستقبله حيث يو�جه 
�حلسا\ على �ألعماÑ �� .7ب �� ال 
نعّد هذe �لدنيا �حدها كل شي�، بل 
لنيل   ��لتقو  \�: على   Nلس� Ñب 

�لنجاحاM �حلقيقية. 
للمسيح  �أل�7  �خلليفة  سيدنا  يقو7 
عن  �هللا  �خَ%نا  لقد   :� �ملوعو: 
�لدنيا   	 �لنجا5  إلحر�]  �لسّر 
��لعقØ، �هو �نه Ñب على �إلنسا� 

لكن عدم احلذر هذا نفسه يقود 
اإلنسـان إk ارتـكاب الكبائر، 
ألنه تدرeيا ينسـى احلسنات، 
 lوينسـى معاي< احلسـنات ال
إحراُزها،  املؤمـن  eب علـى 
وتقّل عنده خشية اهللا، ويبتعد 
عن التقـوى، وال يبقـى عنده 
اإلميان الكامل باحلياة بعد املوت 
أيضا. وبتعب< آخر يبتعد مّدعي 
اإلميان عمليا عن شروط اإلميان، 
وال يبقـى مؤمنـا s نظر اهللا. 
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التقوى

�� يهتم باآلخرg 	 هذe �لدنيا �بذلك 
تتحسن :نياe �عقباe كلتاSا. ¿ قا7 
بالعمل  �إلنسا�  ينجح  ال  حضرته: 
بتعليم �لقر[� �لكرمي: ﴿َ�ْلَتْنُظْر َنْفٌس 
َمْت ِلَغٍد﴾ 	 �لدنيا فحسب بل  َما َقدَّ
بفضل  �يضا   gآلخر�  	 �لفال5  ينا7 
 Zهللا �. فال نستطيع �� جنمع متا�
حياg �آلخرg �بد� ما � نبد� �الستعد�: 

له �ليو� 	 هذe �لد��.
من هذ� �ملنطلق ��: �� �شر5 لكم �� 
هذe �آلية ُتقر� 	 خطبة عقد �لقر�� 
 Kل�  Mمن �آليا gNيضا، �هي �ألخ�
ُتقر� 	 خطبة عقد �لقر��. لقد لفت 
 Mآليا� 	 gNهللا �نتباهنا �� �مو� كث�
�لK ُتقر� 	 خطبة عقد �لقر�� �منها 
��الهتما�  �لرحم   Mبقر�با �العتنا� 
على  تقع   Kل�  Mملسئوليا� بتأ:ية 
�لز�جني نتيجة هذ� �لعقد، ��لتمسك 
إلحر�]  ستوفَّقو�  فبذلك   .Bبالصد
�حلسناM ��لتمسك بالصدB. فقا7: 
ففي  ��سوِله،  �هللا  أل��مر  �ستجيبو� 
 ¿ �لناجحة.  حياتكم  تكمن  �لك 
نظرمت   ��� �نكم  �قا7:  �كثر  �كز 
�� �لغد فسو� ينشأ لديكم �هتما� 
�هللا  �صد�  لقد  ��سوله.  �هللا  بأ��مر 
� ��سوُله ���مر كثgN تؤ:6 :��� 
فإ��  �لعائلية.   gحليا� ن  حتسُّ  	  �Nكب
 gفائد  �� Ñد  فسو�  �إلنسا�  تدبر 

ألنه  نفسه،  هو  تصيبه  ֲדا  �لعمل 
ֲדا  تتحسن  �أل�7  �خلليفة  قا7  كما 
:نيا �إلنسا� �عقباe. �سو� تصبح 
�لدنيا   gحليا�  eهذ  	 �ألسرية   gحليا�
�إلنسا�  ينا7  كما  للجّنة  مشهد� 
�إلfية   Mِإلنعاما� �هللا  بأ��مر  بالعمل 
يتوقف �ألمر  	 �آلخرg �يضا. ¿ ال 
سو�  بل  فقط  �إلنسا�   M�� عند 
 \�: على   Nللس �يضا  �لذ�ية  يوّفق 
¢ّسن  لن  [خر   Nبتعب�  ،Mحلسنا�
بل  فقط  �لشخصي  مستقبله  �ملؤمن 
سو� يهيئ ضمانا لتحّسن مستقبل 
 Nتس yيث  �يضا،  �لقا:مة  �ألجيا7 
 \�: على  �يضا  �لقا:مة  �ألجيا7 

 .g:عا Mحلسنا�
Mفإ�� بد� �لز�جــا� �� �لعـائال

ألتفه  �ألسرية  حياִדا  تدمر   Kل�-
�ألمو�- بتدبُّر ���مر �هللا ��لعمل ֲדا، 
شخصيا  بيوִדم  سكينة  يضمنو�  فلن 
لتربية  يوفَّقو�  سو�  بل  فحسب 
 �� �قيا:ِتهم  حسنة  تربيًة  ��ال:هم 
�يضا،   ��لتقو  \��: على   Nلس�
نو� حياִדم. �ليس �لك  �من َثم ¢سِّ
 Mنعاما� ينالو�  سو�  بل  فحسب 
 Mفالبيو .gلدنيا ��آلخر� 	هللا �يضا �
�لK يدمر �هلها حياִדم �ألسرية ألتفه 
�ألمو� من �جل �لدنيا فقط، Ñب �� 
يفكر�� �يتدبر��. �� ليست �ألجيا7 

 gثر� هي  بل  فقط  ��يتكم  �لقا:مة 
�جلماعة ��ألمة �يضا، فتسيNهم على 
�لو�لدين.  مهمة  �لصحيح  �لطريق 
�لن يتحقق �لك ما � يسَع �لو�لد�� 
للعمل بأ��مر �هللا ��سوِله. �فقنا �هللا 

� £يعا لذلك. 
�ملؤمَن  �هللا  نبَّه  قد  ��حد  هذ� جانب 
�� �لعمل به، لكي يتمكن من حتسني 
�لدنيا ��آلخرg له �أل�ال:e. من �ملعلو� 
 Mٌمناسبا Çحياتنا �ليومية تتس 	 ��
كثgN ال نتمسك فيها بالتقو�، �ال 
 eنعّد �سائل هذ�  ،gآلخر�  �� ننظر 
�لدنيا �حاجاִדا هي كلَّ شي�، �نْؤثر 
�سائل هذe �لدنيا على �لسند �إلfي 
مستقبل  ندمر   ¿ نشعر.   ��  ��:
�لدنيا بسبب ضعفنا �تقص�Nتنا   eهذ
 eهذ 	يث ندمر �ملستقبل y كسلنا�
�حلياg �لدنيا ��حلياg �آلخرg �يضا، �ال 
 �� هذ� كم ميكن  �� سلوكنا  نفكر 

يؤ:6 �� نتائج �خيمة. 
 gمر M�� � 7لقد نبهنا �خلليفة �أل�
بكلماM موجزg �� �لك فقاÑ :7ب 
نتائج  يفكر سلفا 	   �� �ملؤمن  على 
�لعمل �لذ6 يْقد� عليه. فاإلنسا� عند 
�لغضب يريد �� يقتل من يغضب عليه 
 Kلنتيجة �ل� 	يسّبه، فعليه �� يفكر �
ستترتب عليه. فإ�� �َضع هذ� �ألصل 
للتحلي  يوفَّق  فسو�  �حلسبا�   	
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بالتقو�. ��� الحظنا فسو� جند �� 
منا  تصد�  ��لذنو\   Mلسيئا� £يع 
أل� خناسا يكو� قد �قتحم :ماغنا، 
 ¿ �من  شيطاٌ�.  فيه  يكو�   6�
�لعو�قب.  يتصر� �إلنسا� متجاهال 
�سْفك  �لقتل  hرمو  يقد�  ما  فنا:�� 
ملو�جهة  �نفسهم  �ملذنبو�   �� �لدما� 
يقدمو�ا  فالذين  باعتر�فهم.  �لنتائج 
فمن �ملالحظ �� حالة �جلنو� تال]مهم 
:�ما. �ما �لعاقل فحني wر³ من حالة 
نفسه من  �جلنو� هذe يسعى حلماية 
�جلر�ئم  على  �ملتعو:��  �ما  �لعقا\. 
يتكلم   �  � فاهللا  vتلفة.  فقضيتهم 
 �� �جلر�ئم  على  �ملتعو:ين  عن  هنا 
�ملجانني، بل خاطب �ملؤمنني �� من 
�ملستقبل.  ينظر ��  �نه  �ملؤمن  عالمة 
ح حضرg �خلليفة �أل�7 كيف  ¿ �ضَّ
بالنظر ��  �ملستقبل  نتصوَّ�   �� ميكن 
ننظر ��  �لنتائج، �� كيف ميكن �� 
�ملستقبل، فقاÑ :7ب �� يؤمن �ملر� 
بـ ﴿�هللا َخِبN ِبَما َتْعَمُلوَ�﴾ �6 هو 
تيّقن  فلو  تتصرفو�.  ما  على  مطلع 
�عليما   �Nخب �fا   lهنا  �� �إلنسا� 
��خلديعة  �لسيئة  من   Zنو كل   �ير
��لزيف ��لكسل ��لتها��، �سيعاقبه 
عليكم  فقا7:  �جتنابه.  ألمكنه  عليه 
من هذ�  �ميانا  �نفسكم  �� Èلقو� 	 

 .Zلنو�

هناl كثN من �لنا� �لذين يتها�نو� 
 �� بعملهم  يتعلق  فيما  ��جباִדم   	
�إلنسا�  فعل   ���� �غNها،  مهنتهم 
 �ّ�  6� حالال.  �]قه  يبقى  ال  �لك 
�لدنيوية  �ألمو�   	 يتكاسلو�  �لذين 
�م � يع°  فهذ�  حقها  يؤ:��  �ال 
يعد   �� �يضا،  عاقبتهم  �فسد�� 
هو  بل  حالال   eكسبو �لذ6  �]قهم 
 Kآلية �ل� eُكسب خدعًة. فهذ B[�
 ��  eالنتبا�  �� �إلنسا�  �نظا�  توجه 
عقباe �هي ��سعة �ملعاW جد�، �هي 
�ملؤمن �حلقيقي 	 كل  توِقف قدَمي 
�نقا²  �لذنب   �� �لتقد�  من   gخطو

�لضعف مهما كانت بسيطة. 
 	 Ùلق   ��  �� حاجة   lفهنا
عليه  نعض   �� -�Ñب  يقينا  �نفسنا 
كل   �ير تعا�  �هللا  بأ�  بالنو�جذ- 
عمل من �عمالنا �سيحاسبنا عليه. ¿ 

Ñب �� نوقن �يضا بأنه � ال ¢ب 
�حد،  ֲדا  يقو�   �� ميكن  خديعة  �ية 
��� حسبها بسيطة �� كانت لكسب 
منفعة ضئيلة �� ��� ִדا�� 	 �ألعما7 
�ملفوَّضة �ليه �� � ينجز �عماله قصد� 
yسب �لوعد ��ضعا 	 �حلسبا� لعله 
على صاحب  بالضغط  �كثر  يستفيد 
تعا�  �هللا   �� معلوما  فليكن  �لعمل. 
 ��: �ما   .lلسلو� هذ�  مثل  ¢ب  ال 
فسيو�جه   lلسلو� هذ�  ¢ب  ال  �هللا 
صاحبه جز��e �يضا، كما قا7 �خلليفة 
 gسيكو� بصو� eأل�7 � �� جز���

�لعقوبة، ليس �ال. 
 eباالنتبا  eبأمر تعا�-  �هللا  �ّجه  فقد 
 gنظا� �ملؤمنني �� مر�عا� - Øلعق� ��
�لتقو� ��لسلوl على �:Bّ سبله بد�� 
 �� hتمعه   	 �لتجا�ية   eمو�� من 
ال  ��لذ6  �لبيت.   	 �لعا:ية   eمو��

tيع السـيئات والذنوب تصدر منا ألن خناسـا 
يكون قـد اقتحم دماغنا، أي يكون فيه شـيطاٌن. 
ومن x يتصرف اإلنسان متجاهال العواقب. فنادرا 
مـا يقدم }رمو القتل وسـْفك الدماء أو املذنبون 
أنفسهم ملواجهة النتائج باع|افهم. فالذين يقدمونها 
فمن املالحـظ أن حالـة اجلنون تالزمهـم دوما.
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يريد �� يسلك مسلك �لتقو� فليضع 
	 �حلسبا� �� �هللا سيبطش به حتما. فال 
 Mيظنّن �حد �نه ال عالقة بني �ملعامال
�لدنيوية ��ألمو� �لدينية. �ملؤمن مأمو� 
 gمر�عا� �بالسلوl على :��\ �لتقو
مقتضياM �لتقو� yسب �مر �هللا تعا� 
	 كل �ألمو� سو�� كانت تتعلق بالدين 
¢ا�7  �ألحيا�  بعض   	 �لدنيا.   ��
�إلنسا� �� wتا� طرقا معوجة ليجتنب 
على  للحصو7  �يسعى  :نيويا،  �بتال� 
منفعة :نيوية بأية طريقة ممكنة، �لكن 
�سلو\  �� كل  يتذكر   �� عليه  Ñب 
خا:w Zتا�e �ملر� للحصو7 على منفعة 
�ألمر  ��إلميا�.  �لدين  عن   eُيبعد مالية 
�لذ6 يبد� :نيويا 	 با:¶ �لر�6 يكو� 
 eُيبعد� :ينه،   	 للمر�  �بتال�  �حيانا 
لذ�  �هللا ��يد� ��يد�.  �لدين �عن  عن 
 �� :�ئما  يتذكر   �� �ملؤمن  على  Ñب 
 Mلدين �قسى من �البتال��� 	البتال� �
:نيا  تفسد  �بالنتيجة   ،Nبكث �لدنيوية 

�ملر� �عقباe �يضا. 
:�ئما  �نفسنا  �اسب   �� فيجب 
��ضعني هذ� �ألمر 	 �حلسبا�، �Ñب 
عاقبة كل عمل ��ضعني   �� ننظر   ��
�عمالنا   �تعا� ير �هللا   �� 	 �حلسبا� 
كلها. عندما يتوّلد هذ� �لفكر 	 �لقلب 
يصبح �إلنسا� مؤمنا حقيقيا �� wطو 

على هذ� �لسبيل على �ألقل. 

 Mستما��� فحص   �� حاجة  �ال 
�لفرعية   Mللمنظما  �� للجماعة  تابعة 
لالطالZ على هذ� �ملعيا� بل كل ��حد 
يستطيع �� ¢اسب نفسه �يعر� هل 
wطر بباله قبل �لشر�Z 	 �6ّ عمل �� 
�هللا ير� فعله هذ�. فإ�� كا� يعمل شيئا 
تعا�  �هللا   �� فليعلم  �هللا   gمرضا �بتغا� 
مضاعفة.  �ضعافا  باألجر   eعد� قد 
�نه  فليعلم  سيئة  �لنية  كانت   ��� �ما 
�هللا.  بطش  طائلة  حتت  يقع   �� ميكن 
فإ�� �:� كل ��حد ��جباته �� سعى 
أل:�ئها ��ضعا هذe �لفكرg 	 �العتبا� 
تقو� �جلماعة   �يرتفع مستو فسو� 
 �بوجه عا� �ستكو� �فعة معيا� �لتقو
 gجلماعة ملحوظة للجميع �بصو�� 	
�ال  �لتربية   Zفر يو�جه  �لن  تلقائية. 
 ��:” Zلعامة“ �ال فر� فرZ ”�ألمو� 
�لقضا�“ مشاكل �مسائل، �لن تكو� 
 Nاجة �� �لتذكy يضا� ��لفر�Z �ألخر

�ملتكر� �� �لقلق. 
�ً��، Ñب �� �اسب �نفسنا كل حني 
مسا�.  كل   	� صبا5  كل   	  ،�]�
من  �نفسنا  لننقذ  ماسة  حاجة   lهنا
كانت   ��� �لكن  �لشيطا�.   Mهجما
فهذ�  �حد  ببا7  Èطر  ال   gلفكر�  eهذ
أل�  �ياها   eنسا� �لشيطا�   �� يع° 
�لشيطا� هو �لذ6 يلعب :��e لينسى 
�ملر� هذe �ألشيا�. ���� نسي �ملرُ� �ّبه 

ُينسيه. ���� نسي  فالشيطا� هو �لذ6 
�لذ6  هو  فالشيطا�   eعقبا �إلنسا� 
�نساe �لك. ��لشيطا� هو �لذ6 ُيغو6 
 ���� .eإلنسا� �يقو7 له بأ� �هللا ال ير��
لوجدنا  �ملنطلق  �ألمر من هذ�  فحصنا 
�� كث�N من �لنا� ال يفكر�� �� �هللا 
ير� �عماfم، �ال يفكر�� ما�� عسى 
�هللا  �سو7  يقو7  عاقبتهم.  تكو�   ��
�إلنسا�  من  Ñر6  �لشيطا�  بأ�   �
�ألمر��  من   �Nكث  �� �لد�.   �hر
�ملر�  يصا\  فمثال  باإلنسا�،  تضر 
 ¿ �ألسبا\  من  لسبب  بااللتها\ 
Ñر6 هذ� �اللتها\ 	 �لد�. ¿ تتفاقم 
هذe �ألمر�� ��يد� ��يد� �يأ¯ �قت 
�لسيئ  تأثNها  �جلسم   	  lتتر حني 
جد�. ��ملصا\ ال يد�l �� �ملر� قد 
ها£ه �ال ��� كا� حذ�� جد�. �لكن 
��� ִדا�� �حد قليال ¿ ]�� �لطبيب ففي 
�يضا  �لطبيب  يعلم  ال  �ألحيا�  بعض 
�Ñر6  �ملريض   	 كامن  �ملر�   ��
 eهذ �حيانا  تتفشى  �لد�.   �hر فيه 
�جلر�ثيم  بسبب  قلُت،  �ألمر��، كما 
�ملنتشرg 	 �جلو ¿ تنتقل �� �آلخرين. 
 eهذ 	 gألمر�� ��أل�بئة منتشر� �نر
�أليا� �يضا �لكن ال ُيعَلم عنها �حيانا 
على  تتفشى  عندما  �لكنها  �لبد�ية   	
�لكن  تشخيصها.  يتم  ��سع   Bنطا
 eهذ  	 �خاصة  �ألمر   	 ما  �خطر 
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�لر�حانية  �ألمر��  �نتشا�  هو  �أليا� 
�لر�حانية،  باألمر��  مليئا  �جلو   �فنر
�لشيطا�   �� يد�6  ال  �إلنسا�  �لكن 
 .Wتفاقم مرضه �لر�حا �� �ها£ه ��:
نتيجة  يثو�  �لذ6  �ملر�   �� ��ملعلو� 
�كثر  �إلنسا�   �:  	 �لشيطا�  جريا� 
خطو�g من مر� جسد6 عا:6، أل� 
�ملر� �جلسد6 يؤثر 	 �جلسم �يتعر� 
�جلسم لأل�B ��لسها: �يتطرB �لكسل 
به  فيشعر  �كثر  �ملر�  يتفاقم   ¿ �ليه 
�ملر� �يذهب �� �لطبيب طلبا للعال³ 
�لكن �ملر� �لر�حاW يكو� �خطر من 
�بتعد �إلنسا� من �هللا  �نه كلما  حيث 
�ملصا\  �لكن  فو��،  �لشيطا�  ها£ه 
�نه  يزعم  بل  مريض  �نه  يشعر  ال  به 
 eمو�سو� eºلكْن �صدقا� oسليم معا
له  �يشرحو�  مريض  �نه  يشعر�� 
مرضه  يكو�  �لذ6  �ما   .Zملوضو�
 �� فيزعم   gNكب :�جة   �� تفاقم  قد 
 �� �يظن  vطئو�  ��قا�به   eصدقا��
�صدقا�e يقولو� كالما خاطئا �¢سب 
هجو�   ��  ،��ً�  .oمعا سليما  نفسه 
 Wلر�حا� �ملر�  هجو�   �� �لشيطا� 
�جلسد6 أل�  �ملر�  من   Nبكث �خطر 
�إلنسا� 	 كثN من �ألحيا� ال يرضى 
�آلخر��  �ّجه   ��� �نه  لد�جة  بعالجه 
ينتبه  يكا:  �لعال³ ال   ��  eنظا�� �يضا 

�ليه. 

فعلى �ملؤمن �� يتخذ �جر���M �قائية 
:�مت  �ما  �ملر�.  يها£ه   �� قبل 
�جو��   	  gمنتشر �لر�حانية  �ألمر�� 
كما  ��سع   Bنطا على  �ملجتمع  هذ� 
للسعي  حاجة   lفهنا قبل،  من  قلت 
�ملستدمي  للعال³  �كذلك   \�ºلد�
�نفسنا  إلنقا�  �لوقائية   Mإلجر�����
منها. �هذ� ضر��6 جد� للمؤمن، لذ� 
:�ئما.  �لعمل  هذ�   	 يستمر   �� عليه 
Ñب �� تتذكر�� �� �ملؤمن �حلقيقي ال 
wلو من خشية �هللا �بد�، �ال Ñو] له �� 
يغفل �لك. لقد جا� 	 �لر��ياM عن 
�لن� � �نه كلما �ستيقظ ليال :عا �هللا 
 gمر M�� .إلحلا5 �لشديد�� Zبالتضر
قالت له �لسيدg عائشة �ضي �هللا عنها 
بالنظر �� حالته ما مفا:e: ملا�� ترهق 
�ملا�� كل هذ�  �حلد؟  �� هذ�  نفسك 

�خلشوZ ��خلضوZ 	 �لدعا� �قد غفر 
لك �هللا كل شي�؟ �قد قا7 �لن� � 
�إلنسا�  �لشيطا� Ñر6 من  بأ�  �يضا 
hر� �لد�، �قا7 �يضا بأ� شيطانه قد 
 �� �حتما7   lهنا يكن   �  6� �سلم، 
كل  مع   ،Wحا�� مر�   6ّ� يها£ه 
منوطة  �يضا  جنا¯  بأ�   � قا7  �لك 
بفضل �هللا تعا�، ��نا �يضا yاجة �� 
كا�  فإ��   .� �مامه  �لد�ئم   Zخلضو�
�لرسو7 �لكرمي � مع كل �لك ُيظهر 
مثل هذe �خلشية فمن ميكنه �لقو7 بأن° 
 �� حني  كل  �لنظر   �� yاجة  لست 
�لغد 	 كل عمل �قو� به، ��ن° لست 
yاجة �� �لبحث عن �فضا7 �هللا تعا� 

بعد �لقيا� ֲדذe �ألعما7؟ 
فهناl حاجة ماسة للتّيقظ كل حني، 
��ختباِ� �ألعما7 ��ستعر�� �ألحو�7 

 ولكن املرض الروحا) يكون أخطر من حيث أنه كلما 
ابتعد اإلنسـان من اهللا هاtه الشـيطان فورا، ولكن 
املصاب به ال يشعر أنه مريض بل يزعم أنه سليم معا� 
ولكْن أصدقاؤه ومواسوه يشعرون أنه مريض ويشرحون 
له املوضوع. أما الذي يكون مرضه قد تفاقم إk درجة 
كب<ة يزعم أن أصدقـاءه وأقاربه �طئون ويظن أن 
أصدقاءه يقولون كالما خاطئا و�سب نفسه سليما معا�.
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 lهنا�  .�بالتقو �لد�ئم  �اللتز��  مع 
:�ًما،  �هللا  من  �لر�ة  لطلب  حاجة 

��الهتما� بطرBِ �نقا� �إلميا�.
 Kآلية �لتالية �ل� 	لقد �جه �هللا تعا� 
َتُكوُنو�  ﴿َال   :�� ينبغي  �نه   �� تلوִדا 
�هللا  أل�  ��لك  �َهللا﴾  َنُسو�  َكالَِّذيَن 
تعا� بعد �لك �نساهم �نفسهم. �لقد 
 Wضربت مثاال �� �ملريض مبر� ��حا
ال يعدُّ نفسه مريضا، ���� حا�7 بعض 
فإنه  مرضه  يعاجلو�   �� له  �ملو�سني 
فإ�  ��ملجانني.  �ملرضى  من  ¢سبهم 
عن  �إلنسا�  ُيغفل   Wلر�حا� �ملر� 
 eستعر�� حالِة نفسه. ¿ ال ُتسفر هذ�

�حلالة �ال عن �لدما�.
ينسى  �إلنسا�   �� تتذكر��   �� ينبغي 
 Nثالثة، �� بتعب Bهللا تعا� عموًما بطر�
 	 �لنا�  من  ثالثة   Zنو��  lهنا [خر 
�حد  �هللا؛  عن  يبتعد��  �لذين  �لعا� 
هذe �ألنو�Z �ناٌ� ينكر�� �جو: �هللا 
تعا� �يقولو� بكل جتاسر �نه ال شي� 
يسّمى باهللا، �يتبّنى هذe �لفكرg عد: 
�لنا� �لذين يعّد�� �نفسهم  كبN من 
بثقافتهم  يتبّجحو�  فإ�م  مثّقفني، 
�لساّمة  بأفكا�هم  �يسّممو�  �لعالية 
 Nغ ���ها�م  �لشبا\  عقو7َ   eهذ
من   Ìش طرًقا  مستخِدمني  �لناضجة 

�سائل �إلعال� ��إلنترنيت. 
�مياًنا  يؤمنو�  ال  �ناٌ�   Wلثا�  Zلنو��

�لقدير  �لقو6  باإلله  �حقيقًيا  صا:ًقا 
�لذ6 سيمثلو� �مامه يوًما �يسأfم عن 
�عماfم. فعلى �لرغم من ��م يؤمنو� 
بأ� هناfً� lا خلق هذ� �لعا� �هو يدير 
نظا� هذ� �لكو� �ال ��م مع كل �لك 

.eسب ���مرy ال يعملو�
��لنوZ �لثالث منهم ��لئك �لذين قد 
لد�جة  �لدنيوية  �ألعما7  �نغمسو� 	 
صّلو�  تذكر��  فإ��  تعا�،  �هللا  نسو� 
ال  �لكنهم  �يضا  �هللا  �:عو�  �حياًنا 
يو�ظبو� على �لك، �ال ينتبهو� �� 
�ملؤمن  على  فر�  قد  تعا�  �هللا   ��

.Mس صلو�Ü
 �� حتًما  �ملؤكد  من  حا7،  �ية  على 
�لذين ينسو� �هللا تعا� فإ�م يِصلو� 
يتعرضو�  حالة   �� �ملطا�  �اية   	
 ¿ Wفيها لال�طا² �ألخالقي ��لر�حا
ير��  �م � �لذهنية.  �لسكينة  يفقد�� 
�لدنيوية  �ألعما7   	 كامنًة  منافَعهم 
 Bلذلك ير�� �جنا]ها ��ال، �ما حقو
الحًقا،   �لتؤ:َّ فيؤخر��ا  تعا�  �هللا 
��لك أل�م ير�� ��حتهم �سكينتهم 
�لكن كما  �لدنيوية،  �ملنافع  ماثلًة 	 
يقو7 �هللا تعا� بأنه يعامل مثل هؤال� 
�نفسهم"،  "فأنساهم  معاملَة:  �لنا� 
�6 �� �هللا تعا� ُيغفلهم عن �نفسهم 
بالسكينة  يتمتعو�   �� ميكن  فال  �يضا 
�لذهنية. فلقد قا7 �هللا تعا� للمؤمنني 

حقيقية،   �تقو فيكم  كانت   ��� �نه 
�هللا  بوجو:  حقًّا  مؤمنني  كنتم   ����
تعا�  �هللا  بوحد�نية  �تؤمنو�  تعا� 
بالشر�²  حياتكم  تعيشو�   �� فينبغي 
�لK �مر �هللا تعا� بالعيش �فقها، �هي 
�� تنظر�� �� عاقبة كل عمل تقومو� 
به، ��� تكونو� على يقني تا� �� �هللا 
��فعالكم.  �عمالكم  كل   �ير تعا� 
 Nلتفك� هذ�  مبثل  �إلنسا�  فكر   ����
�عماله  كل   إلجنا]  طريقه  فسيغّير 
عليه  ينعم  تعا�  �هللا  بأ�  �سيشعر 

بأفضاله بسبب �لك.
جولة   	  Mسافر ملا  �ن°  �تذّكر 
حفل   	 هنالك   Ô �لتقى  كينيا   ��
 :¡ �قا7  قدٌمي  سياسيٌّ  �الستقبا7 
تشرفُت بلقا� �خلليفة �لر�بع ��ه �هللا 
�نتفعت  �يضا �قد �سد� ¡ نصيحة 
ֲדا كث�Nً، لقد نصح° قائال: Ñب �� 
بأ�  �6 عمل   	 Zلشر�� قبل  تفكر 
كامل  ِسِجّل   eعند�  lير� تعا�  �هللا 

جلميع �عمالك.
ال �تذكر ��� كا� هذ� �لسياسي مسلًما 
مسيحًيا؛  كا�  لعله  بل  مسيحًيا،   ��
فإ�� كا� هو ينتفع مبثل هذe �لنصيحة 
فإ� �6 مد� سينتفع �ملؤمن �حلقيقي 
 Òلذ6 �ّكد له �هللا تعا� بوجه خا� -
ينظر  بأ�   - �ألمو�   eֲדذ يعمل   ��
 �� �يتذكر  :�ًما  �عماله  عاقبة   ��
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�عماله  £يع   �ير �لقدير  �لعليم  �هللا 
��فعاله، �ألجل �لك ينبغي �� يقو� 
�هللا  �ضى  نيل  �جل  من  عمل  بكل 
 Nتعا�. �� � تفكر�� مبثل هذ� �لتفك
تعا�  �هللا  فيقو7  تعا�،  �هللا  �نسيتم 

بأنكم سُتَعّد�� من �لفاسقني.
بوصفه تعا� هؤال� بالفاسقني �ّضح 
على من يّدعو� �إلميا� ��م ��� كانو� 
ال يسلكو� سبل �لتقو�، ���� كانو� 
ال يهتّمو� بغِدهم، �ال يلتزمو� بأ��مر 
�لفاسقني.  من  فسُيَعّد��  تعا�  �هللا 
��لفساB هم �لذين يتعّد�� حد�: �هللا 
�ينغمسو� 	 �لذنو\ �َيخرجو� من 
�لطاعة �يبتعد�� عن �لصدB. فإ� � 
�اسب �نفسنا، �ال Ùت% �عمالنا على 
 eك �ضعه �هللا تعا� لنا فحالتنا هذ�

.� منذ�g جدًّ
عنه  �هللا  �ضي  �أل�7  �خلليفة  يقو7 
تكونو�  ال  �ألمر:  هذ�  موّضًحا 
كالذين قا7 �هللا تعا� عنهم: ﴿َنُسو� 
ُهُم  ُ��لَِئَك  �َْنُفَسُهْم  َفَأْنَساُهْم  �َهللا 
كالذين  تكونو�  ال   6� �ْلَفاِسُقوَ�﴾ 
هو  �لذ6  �لقد��  �إلله  هذ�  تركو� 
مصد� �لر�ة ��لقدسية �يريد�� �� 
¢ققو� جناحاM من خال7 شر��هم 
�مكائدهم ��عما7 ال ُيحمد عقباها، 
��ملكر  �حليل   Zنو�� خال7  �من 

كالثعالب.

�ميكر��  ¢تالو�  �م � هنا   :�� لقد 
كالثعلب، �هذ� تعبN ��:6 �� يقا7 

للماكر �نه ميكر كالثعلب.
عنه:  �هللا  �ضي  حضرته  يقو7   ¿
�¢تا³  للمشاكل،  �إلنسا�  يتعر� 
لألكل  ¢تا³  yيث   gNكث �مو�   ��
��لشر\، ¿ ��� كا� له �صدقا� فله 
 eهذ  	 �لتقّي  �لكن  �يضا،  �عد�� 
�لظر�� ير�عي �ال يسي� �� عالقته 
مع �هللا، �6 �نه يتذكر �هللا تعا� :�ًما 
كل  �على  �صدقائه  على   eيؤثر�

�ألمو� �لنافعة له.
�إلنسا�  كا�   ��� حضرته:  قا7   ¿
 �� �ملمكن  فمن  صديقه  على  يعتمد 
حلو7  قبل  �لعا�  هذ�  صديقه  يغا:� 
يتعر� صديقه   �� �ملصيبة عليه هو، 
�ال  نفًعا  Ñديه  ال  yيث  ملشاكل 

يستطيع مساعدته.
فمن  �حلاكم  على  يعتمد  كا�   ����
يتمكن  فال  �حلاكم   Nيتغ  �� �ملمكن 
من حتقيق �ملنفعة �ملرجوg منه. ¿ ��� 
كا� يعتمد على �ألحبا\ ��ألقا�\ 
تعرضه  عند  يساعد�نه  �م � �يتوقع 
 �� �ملمكن  فمن   ،���  �� ملشكلة 
يبعدهم �هللا تعا� �قت �حلاجة yيث 

ال يسعهم مساعدته شيئا.
�إلنسا�  يقطع  �ال  فينبغي  �عليه 
ينفصل  ال  �لذ6  تعا�  �هللا  مع  صلته 
عنا 	 �حلياg �ال 	 �ملماM؛ �6 ال 
ينفع �إلنسا� 	 حياته �عند مماته �ال 

عالقته مع �هللا تعا�.
ال  تعا�:  �هللا  يقو7  حضرته:  يقو7 
تكونو� كالذين قطعو� عالقتهم مع �هللا 
 Bم فسا�تعا�، من يكو� هؤال�؟ �
�فجرg، �ال يتحلو� بإميا� صا:B. ال 
يقتصر �ألمر على ��م ضعفا� �إلميا� 
باهللا بل ال يتحلو� Þلق �لشفقة على 
خلق �هللا �يضا، �6 ال يشفقو� على 
يؤ:��  �م ال � يع°  خلق �هللا، �هذ� 

حقوB �هللا �ال حقوB �لعبا:.
فعلى كل ��حد منا �� يسعى جلْعِل 
�عماله كلها �فَق ���مر �هللا تعا�، ��� 
ينظر �� غِدe بدال من �� يتطلع �� 
�ملؤقتة، �فقنا �هللا تعا�  حتقيق منافعه 

لذلك. [مني.

الذيـن  هـم  والفسـاق 
اهللا  حـدود  يتعـّدون 
وينغمسـون s الذنـوب 
الطاعة  مـن  و6َرجون 
الصدق.  ويبتعدون عـن 
فإن � �اسـب أنفسنا، 
على  أعمالنا   dوال �تـ
�ك وضعه اهللا تعاk لنا 
ا. فحالتنا هذه منذرة جدًّ
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٢٠

التقوى

ما �لذ
 فعلته "��عش" 
 � مكتوًبا  يكن   ��
كتب �ملشايخ �كّلّيا� 

�لشريعة؟!
منذ *من بعيد �)ن )ّذ' من �لفكر 
�إلجر�مّي �خلر. �لذ
 يد'َّ, � 
�لد'�,   �� �لشريعة،  كّلّيا� 

�لدينية، �� خطب �جلمعة!
�� هذ� �ملقا< نتوّجه ببعض �ألسئلة 

EF هؤالB �ملشايخ �نقو<:
 Gتدّ'سو� Gنتم من تعّلموJ لستمJ
 GLلقر� Mطّالبكم �مريديكم خال
�ألسP؟!  بقتل   Gتقولو� �لكرمي، 
بكّل  يقو<  �لكرمي   GLلقر�  GّJ مع 
 GْJَ لَِنِبيٍّ   Gََكا ﴿َما   :Yضو�

ِفي  ُيْثِخَن  َحتَّى  Jَْسَر`  َلُه   Gََيُكو
ْنَيا َ��هللا  �َألْ'cِ ُتِريُد�Gَ َعَرcَ �لدُّ
َحِكيٌم﴾  َعِزيٌز  َ��هللا   gَآلِخَر� ُيِريُد 

(�ألنفا<: ٦٨)

 Jّنه ال mو* Jسر Jحد، Fّال من J
�ملقاتلني �لذين يشتركوG فعًال � 
 oإلسال�  oقد حّر� �لقتا<.   Gميد�
خطف �ألفر�� من �لقبائل �ملعا�ية، 
 gمنتشر كانت   uل�  gلعا�� �هي 

.oقبل �إلسال
قو�عد  �ملجيد   GLلقر� �ضع  �قد 
Fطالw سر�Y �ألسر` كما يلي: 
َحتَّى   Bًِفَد� Fِ�َمَّا  َبْعُد  َمنًّا  ﴿َفِإمَّا 
(zمد:  Jَْ�َ*�َ'َها﴾  �ْلَحْرُ.  َتَضَع 

(٥

 Bنسا يدّ', س~  Jنتم من  Jلستم 
على  "�أل�ّلة   :Gتقولو� �لكفا'؟! 
جو�* س~ نساB �لكفا' Jكثر من 
GJ �ا� ֲדا � مثل هذ� �ملوطن، 
�Jّلة  قسمني:   EF نقّسمها  �لكّنا 
�أل�ّلة  Jّما  ��Jّلة خاّصة...  عاّمة، 
تبّين   uل� �أل�ّلة  تلك  فهي  �لعاّمة 
�ملسلمني   cعر�J  � �ألصل   GّJ
 cعر�J � ألصل� GّJ حلرمة، كما�
 ".GماJ �J Gّال إلمياF لكافرين �حلّل�
عبد   بن  بكر   oا� Jبو  (�لشيخ 

(
�لعزيز �ألثر
 Gتدّ'سو� Gنتم من تعّلموJ لستمJ
�جلها�  �مريديكم  طّالبكم 
�لعد��ّ�، �تقولوG بقو< �بن با*: 

�مد شريف صال� �لدين
JمP �جلماعة � �لديا' �ملقدسة

;j÷ flê^;9’\;È·;Ï¬ÁÖç’\;k] flË
fl
÷—;j÷ flê^;9’\;È·;Ï¬ÁÖç’\;k] flË
fl
÷—

II<;%]¬’\;Ô]ÁÖd^Â;Ïeà]â“’\;◊iŒ’II<;%]¬’\;Ô]ÁÖd^Â;Ïeà]â“’\;◊iŒ’
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قبل  �لدين   	 eإلكر�� "كا� عدُ� 
�� َيشرZ �هللا – سبحانه – �جلهاَ: 

بالسيف جلميع �ملشركني"؟!
�لّدين"   	  eكر�� "ال  [ية   �ّ�  6�
�ملسلمو�  كا�  حني  كانت 
hّر:  كانت  �ّنها   6� ضعفا�.. 
خدعة، ��لعيا� باهللا. �نسيتم قو7 
�هللا تعا�: ﴿َفَمْن َشاَ� َفْلُيْؤِمْن َ�َمْن 
سبحانه:  �قوله  َفْلَيْكُفْر﴾  َشاَ� 
ٌر * َلْسَت  ْر �ِنََّما �َْنَت ُمَذكِّ ﴿َفَذكِّ
َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطٍر﴾ (�لغاشية: ٢٢-

(٢٣
تدّ�سو� طّالبكم  من  �نتم  �لستم 
�تعّلمو� مريديكم �ّ� شامت �لرسو7  
� ُيقتل شرًعا؟! مع �ّنه ال توجد 
	 �لقر[� �لكرمي [ية ��حدg تعلن 
جرمية  ��لتجديف  �الستهز��   �ّ�
بل  �إلنسا�.  بيد  عليها  ُيعاَقب 
 lفهنا �لّصحيح؛  هو  �لك  ضّد 
 Zموضو  ��  Bتتطّر  Mيا] Üس 
 6ّ� فيها  ُيذكر   �� �الستهز��، 
على  �حسابه  عقابه  بل  عقا\، 

�هللا � فقط.
�ْلِكَتاِ\  ِفي  َعَلْيُكْم  َنز7ََّ  ﴿َ�َقْد 
َ�ْ� ِ�َ�� َسِمْعُتْم [َياMِ �ِهللا ُيْكَفُر ِبَها 
َ�ُيْسَتْهَزُ� ِبَها َفَال َتْقُعُد�� َمَعُهْم َحتَّى 
�ِنَُّكْم   eَِغْيِر َحِديٍث  ِفي  َيُخوُضو� 
�ْلُمَناِفِقَني  َجاِمُع  �َهللا   َّ��ِ ِمْثُلُهْم   ��ً�ِ

َجِميًعا﴾  َجَهنََّم  ِفي  َ��ْلَكاِفِريَن 
(�لنسا�: ١٤١)

�لستم �نتم من يعّلم �ّ� �جلزية ُتفر� 
�لنظر؛  بغّض  �لكتا\  �هل  على 
 Nغ  ��  Ôّلكتا� هذ�  كا�  �ا�ًبا 
�ا�\؟! قا7 �بن با]: "كا� عدُ� 
�إلكر�e 	 �لدين قبل �� َيشرZ �هللا 
–سبحانه– �جلهاَ: بالسيف جلميع 
�ملشركني، �ّال َمن بذ7 �جلزية ِمن 
فرَفع  ��ملجو�...  �لكتا\  �هل 
�لكتا\  �هل  عن   – سبحانه   –
��لتزمو�  �جلزية  �عطو�   ��� �لقتا7َ 
�لصغا�... فالو�جُب �كر�eُ �لكفا� 
على �إلسال�، حÌ يدخلو� فيه ما 
عد� �هل �لكتا\ ��ملجو� �لذين 
عن  ��لكّف  �جلزية  بقبو7  و�  ُخصُّ
قتاfم ��� بذلوها ألسبا\ �قتضت 
��ال7  باجلزية  �لز�مهم  �لك، �	 
للمسلمني  ��عانة  fم،  �صغا� 
 �فتا�  Zموh) جها:هم".  على 
 .Ò /  ٨  .³ با]  �بن   Mمقاال�
٢٦٠) �قا7: "تتابعت �آلثا� عن 
 	  eبعد ��خللفا�   � �هللا  �سو7 
من   �ّ�  ،lلشر� �هل  من  �لعر\ 
�لكتا\  كا� منهم ليس من �هل 
 �� �إلسال�  �ّال  منه  ُيقبل  ال  فإّنه 

�لقتل".
�قا7 �بن جرير �لط6ّ%:

 à� � عو� على �ّ� �سو7 �هللا£�"
�أل�ثا� من   gجلزية من عبد� �خذ 
�لعر\، �� يقبل منهم �ّال �إلسال� 

�� �لسيف".
�قا7 �بن حز�: "� wتلف مسلما� 
	 �ّ� �سو7 �هللا  �� يقبل من 
�لوثنيني من �لعر\ �ّال �إلسال� �� 
�لسيف، �� �� ماM �، فهو 

�كر�e 	 �لدين".
��ستدّلو� على هذ� �إلكر�e �جلائز 
تأمر   Kل� �لقر[نية   Mباآليا عندهم 
�لوها  حيث  �ملعتدين،  بقتا7 
�ّال  £يًعا،  �لكافرين  قتا7  على 
�ليهو:  من  �جلزية  بدفع  قبل  من 

.���لنصا�
�لستم �نتم من تعّلمو� �تدّ�سو� 
قتل  �مريديكم  طّالبكم  �تلّقنو� 
عن  "�ملرتّد  �تقولو�:  �ملرتّد، 
 ���  Zباإل£ا ُيقتل  فإّنه  �إلسال�.. 
�الستتابة  �خلال� 	  ��قع  ��تّد، 
منه  ُتقبل  من   	� �لقتل،  قبل 
على  �قع   Zإل£ا�  �ّ� �ّال  �لتوبة، 
�عما7  �شهر  �من  تركه.  عد� 
عنهم  �هللا  �ضي   – �لصحابة 
– بعد �فاg �لرسو7  � حر�\ 
�ملرتّدين، �هي �حلر�\ �لK عناها 
قوله تعا� – كما �كر كثN من 
�ملفّسرين ﴿َسُتْدَعْوَ� �َِلى َقْوٍ� ُ��ِلي 
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٢٢

التقوى

َبْأٍ� َشِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َ�ْ� ُيْسِلُموَ�﴾ 
(�لفتح: ١٧) فلم يذكر غN هذين 
منا�³  كتا\:  (من  �خليا�ين"؟! 
 Òلنصو �لعلمانيني   Mحتريفا من 

�لكتا\ ��لسنة).
عالقة  ال  �آلية   eهذ  �ّ� ��حلقيقة 
fا، �بًد�، بعد��نّيتهم، بل تتحّد� 
��لر��  �لفر�  بقتا7   gنبو� عن 
معهم  �لقتا7  بأّ�  �تتنّبأ  �ملعتدين، 
سيستمّر �� �� ُيسلمو�. ��آلية 	 
�لقتا7  على  �ملنافقني  حّض   Bسيا
�غبة 	  �ليس  �لدين،  عن  :فاًعا 
�لدنيا، ��ّ� عليهم �ّال Ñبنو� كما 

جبنو� 	 �لسابق.
�لستم �نتم من تعّلمو� �تدّ�سو� 
�لوال�  �عندكم  ��ل%��،  �لوال� 
��ل%�� معناe �ّبة �ملؤمنني �مو�الִדم، 
�معا:�ִדم،  �لكافرين  �بغض 
��ل%��g منهم �من :ينهم؟! مع �ّ� 
�هللا  َيْنَهاُكُم  ﴿َال  يقو7:   � �هللا 
يِن  �لدِّ ُيَقاِتُلوُكْم ِفي  َلْم  �لَِّذيَن  َعِن 
 �ْ�َ ِ:َياِ�ُكْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم 
�َهللا   َّ��ِ �ِلَْيِهْم  َ?ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ?ُهْم 
ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطَني﴾ (�ملمتحنة: ٩)

�لستم �نتم من تعّلمو� �تدّ�سو� 
 Nغ منع  �مريديكم  طّالبكم 
معابدهم؟!:  بنا�  من  �ملسلمني 
"من ضر��ّياM �لدين حترمي �لكفر 

�لذ6 يقتضي حترمي �لتعّبد هللا، على 
خال� ما جا� 	 شريعة �إلسال�، 
�منه حترمي بنا� معابد �فق شر�ئع 
 �� نصر�نية   �� يهو:ية  منسوخة 
سو��  �ملعابد  تلك  ألّ�  غSNا؛ 
ُتعت%  غNها   �� كنيسة  �كانت 
  M�:لعبا� ألّ�  كفرية،  معابد 
شريعة  خال�  على  فيها   �تؤّ:
�لشر�ئع  جلميع  �لناسخة  �إلسال� 
قبلها ��ملبطلة fا". (�للجنة �لد�ئمة 

للبحو� �لعلمية ��إلفتا�)
"�ّ� �لسما5 ��لرضا بإنشا� �ملعابد 
�لكفرية مثل �لكنائس، �� Èصيص 
بال:  من  بلد   6ّ�  	 fا  مكا� 
على  �إلعانة  �عظم  من  �إلسال� 
قا7   ...eشعائر ��ظها�  �لكفر، 
تعا�  �هللا  ��ه   – �إلسال�  شيخ 
 Mلكنائس بيو�  �ّ� �عتقد  –: من 

�هللا، ��ّ� �هللا ُيعبد فيها، �� �ّ� ما 
هللا   g:عبا  ���لنصا� �ليهو:  يفعله 
�طاعة لرسوله، �� �ّنه ¢ّب �لك 
فتحها  على  �عا�م   ��  ،eيرضا  ��
قربة  �لك   �ّ�� :ينهم،  ��قامة 
(�للجنة  كافر".  فهو   – طاعة   ��
�لد�ئمة للبحو� �لعلمية ��إلفتا�)

معابد  هد'  بوجو~  ?تقولو+ 
�آلخرين

هد�  �جو\  على  �لعلما�  �£ع 
�لكنائس �غNها من �ملعابد �لكفرية 
�إلسال�.   ���  	 �حدثت   ���
�لعلمية  للبحو�  �لد�ئمة  (�للجنة 
 – تعا�   – �هللا   �ّ� مع  ��إلفتا�) 
باملحافظة  �لكرمي  �لقر[�   	 �مرنا 
على معابد �آلخرين. �عندما �با5 
�هللا – تعا� – للمسلمني �لقتا7، 

للمسـلمني القتال، أباحه،   – kتعا وعندما أباح اهللا – 
أساًسـا، لكي يدافعوا عن احلّرية الدينية مطلًقا، وأّكد 
عليهم أّن من واجبهم أن يدافعوا عن كنائس اآلخرين 
ومعابدهم وصوامعهم أّوًال، قبل مساجدهم هم، وتعّهد 
بنصرهم إن التزموا بهذا اIدف النبيل، وهو حتقيق احلّرية 
لألديان، و�ايـة دور العبادة من العدوان والتخريب.
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يد�فعو�  لكي  �ساًسا،  �باحه، 
��ّكد  مطلًقا،  �لدينية  �حلّرية  عن 
عليهم �ّ� من ��جبهم �� يد�فعو� 
�معابدهم  �آلخرين  كنائس  عن 
مساجدهم  قبل  �ّ�ًال،  �صو�معهم 
�لتزمو�   �� بنصرهم  �تعّهد  هم، 
حتقيق  �هو  �لنبيل،  �fد�  ֲדذ� 
 g:حلّرية لأل:يا�، ��اية :�� �لعبا�
من �لعد��� ��لتخريب. حيث قا7 

تعا�:
﴿ُ�ِ�َ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو� 
َ�ِ��َّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر (٤٠) 
ِبَغْيِر  ِ:َياِ�ِهْم  ِمْن  ُ�ْخِرُجو�  �لَِّذيَن 
َ�َلْوَال  �هللا  َ�بَُّنا  َيُقوُلو�   �ْ�َ ِ�الَّ  َحقٍّ 
ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم  �لنَّاَ�  �ِهللا  َ:ْفُع 
 Mٌَ�َصَلَو� َ�ِبَيٌع  َصَو�ِمُع  َمْت  َلُهدِّ
   �ً Nَ�َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم �ِهللا َكِث
�َهللا   َّ��ِ  eَُيْنُصُر َمْن  �هللا  َ�لََيْنُصَر�َّ 

َلَقِو6ٌّ َعِزيٌز﴾ (�حلّج: ٤٠-٤١)
تعا�   – �هللا   �ّ� للنظر  ��لّالفت 
– قد حّد: fم هذ� �fد�، �لذ6 
Ñب �� يبذلو� 	 سبيله :ما�هم، 
�لدينية  �حلّرية  صيانة  هو  ��لذ6 
لآلخرين ��اية معابدهم، ��خذ 
�لوقت   	 بذلك،  �لعهد  عليهم 
�لذ6 كانو� هم فيه (�6 �ملسلمو�) 
 �� �لديّ°،  �الضطها:  ضحية 
يكونو� قد حا]�� �لسلطة ��لنفو�، 

حيث  الحًقا؛  fم،  حتّقق  �لذ6 
حكمو� بالً:� ��سعة فيها مو�طنو� 
من �:يا� �خر�. �هذ� يد7ّ على 
�ّ� �هللا – تعا� – ال يعطي �6ّ مّ%� 
للتقاعس عن �اية معابد �آلخرين 
كا�   ���  Ìح ظر�،   6ّ� حتت 
�ملسلمو� هم �نفسهم مضطَهدين 
:ينيًّا �تتعّر� مساجدهم للعد���. 
يهّبو�   �� �ملسلمني  فالو�جب على 
�العتد��،  من  �ملعابد   eهذ حلماية 
بالر�5 نفسها �لK يد�فعو� ֲדا عن 

مساجدهم.
�حÌ 	 ]من �حلر\، فقد حافظ 
�على   g:لعبا�  ��: على  �إلسال� 
�ملصّلني، ��مر �لنّ� �  �ملسلمني 
 g:لعبا� لد��  يتعّرضو�  بأّال 
 �� عابًد�  يقتلو�  ��ّال  خصوًصا، 
يقاتل   ��� صومعة،   	 معتكًفا 
�ملسلمو� �ملقاتلني �لذين يقاتلو�م، 

��ّال يتعّرضو� ل%�6 غN مقاتل �� 
شيخ �� �مر�g �� طفل.

نصوًصا  تعّلمو�  من  �نتم  �لستم 
 Mِمر� �لعاّ�:  مقطوعة من سياقها 
�� �قاتل �لنا� حÌ يشهد�� �� ال 

�له �ال �هللا؟!
 � �ِهللا  َ�ُسو7َ   َّ��َ ُعَمَر  �ْبِن  َعْن 
َحتَّى  �لنَّاَ�  �َُقاِتَل   �ْ�َ  Mُُ�ِمْر َقا7َ: 
 َّ��َ�َ �هللا  ِ�الَّ  �َِلَه  َال   �ْ�َ َيْشَهُد�� 
 gََال ًد� َ�ُسو7ُ �ِهللا َ�ُيِقيُمو� �لصَّ ُمَحمَّ
َ�ِلَك  َفَعُلو�  َفِإَ��   gَلزََّكا� َ�ُيْؤُتو� 
َ�َ�ْمَو�َلُهْم  ِ:َماَ�ُهْم  ِمنِّي  َعَصُمو� 
َعَلى  َ�ِحَساُبُهْم  �ْإلِْسَالِ�  ِبَحقِّ  ِ�الَّ 
كتا\  �لبخا�6،  (صحيح  �ِهللا. 

�إلميا�)
 :��� مسلم   	 �حلديث   :���
بدًال  فيه  �جا�  يقولو�"   Ìح" فيه 
يعّز]  �هذ�  يشهد��"،   Ìح" من 
�ّ� hّر: �إلعال� �� �لقو7 يوقف 

�لقتا7 �يعصم �لدما�.
�حلديث  هذ�   �ُير� ما   �Nًكث
منـز�ًعا من سياقه �لعاّ�، �تقدميه 
ֲדذe �لصو�g �شبه بتحريف �لكلم 
 	 �لقتا7  فقو�عد  مو�ضعه.  عن 
�لوضو5،  متا�  ��ضحة  �إلسال� 

����:g 	 [ياM �كمة.
فالقاعدg �لعاّمة �لK يذكرها �لقر[� 

�لكرمي للقتا7 هي:
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التقوى

�لَِّذيَن  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿َ�َقاِتُلو� 
�َهللا   َّ��ِ َتْعَتُد��  َ�َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
 :gلبقر�) �ْلُمْعَتِديَن﴾  ُيِحبُّ  َال 

(١٩١
 Zإل�� بالقتا7 كا� ��ًنا بالدفا��
مقابل �لعد���، حيث قا7 تعا�:

﴿ُ�ِ�َ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو� 
َلَقِديٌر﴾  َنْصِرِهْم  َعَلى  �َهللا   َّ��ِ�َ

(�حلّج: ٤٠)
 �ّ� يقو7  �لكرمي  �لقر[�   �ّ�  ¿ّ
من  �ملعتدين  مع  ستنتهي  �حلر\ 
�ملشركني عندما ُيهزمو� �يدفعو� 

�جلزية، �ال تنتهي بإسالمهم:
ِباِهللا  ُيْؤِمُنوَ�  َال  �لَِّذيَن  ﴿َقاِتُلو� 
َ�َال ِباْلَيْوِ� �ْآلِخِر َ�َال ُيَحرُِّموَ� َما 
َحرََّ� �هللا َ�َ�ُسوُلُه َ�َال َيِديُنوَ� ِ:يَن 
�ْلِكَتاَ\  ُ��ُتو�  �لَِّذيَن  ِمَن  �ْلَحقِّ 
َ�ُهْم  َيٍد  َعْن  �ْلِجْزَيَة  ُيْعُطو�  َحتَّى 

َصاِغُر�َ�﴾ (�لتوبة: ٢٩)
  � �لنّ�  �لكرمي  �لقر[�  �مر  كما 
بد��  هؤال�  قتا7  عن  بالتوقف 
شر�²، ملجّر: �� يطلب �ألعد�� 
�ألمر   	 كا�  �لو   Ìح �لك، 

خديعة، حيث قا7 تعا�:
َلَها  َفاْجَنْح  ْلِم  لِلسَّ َجَنُحو�   �ْ�ِ�َ﴿
ِميُع  �لسَّ ُهَو  �ِنَُّه  �ِهللا  َعَلى  ْل  َ�َتَوكَّ
 �ْ�َ ُيِريُد��   �ْ�ِ�َ  (٦٢) �ْلَعِليُم 
ُهَو  �هللا  َحْسَبَك  َفِإ�َّ   lََيْخَدُعو

َ�ِباْلُمْؤِمِننيَ﴾   eِِبَنْصِر  lََيََّد� �لَِّذ6 
(�َألْنفا7: ٦٢-٦٣)

�هكذ�، فإّ� �آلياM �لقر[نية تبّين 
بوضو5 ما يلي:

١. ال يكو� �لقتا7 �ّال �:ًّ� على 
�لعد��� بإ�� من �هللا تعا�؛

�ملعتدين  مع  �لقتا7  يتوّقف   .٢
�ملصرِّين على عد���م ��� ُهزمو� 

�:فعو� �جلزية؛
�لذين  مع  �لقتا7  يتوّقف   .٣
 6ّ�  	 �fُدنة   �� لم  �لسِّ يطلبو� 
لو   Ìح شر�²،  �بد��  حلظة 

كا� 	 �ألمر خديعة.
٤. ��ضافة �� �لك، فقد �علن 
�ملعتدين  عن  عامًّا  عفًو�  �إلسال� 
جر�ئمهم  عن  تابو�  لو  فيما 

��سلمو�، حيث يقو7 تعا�:
َالgَ َ�[َتُو�  ﴿َفِإْ� َتاُبو� َ�َ�َقاُمو� �لصَّ
يِن  �لدِّ ِفي  َفِإْخَو�ُنُكْم   gَلزََّكا�
َيْعَلُموَ�﴾  ِلَقْوٍ�   Mِْآلَيا� ُل  َ�ُنَفصِّ

(�لتوبة: ١١)
َالgَ َ�[َتُو�  ﴿َفِإْ� َتاُبو� َ�َ�َقاُمو� �لصَّ
�لزََّكاgَ َفَخلُّو� َسِبيَلُهْم ِ��َّ �َهللا َغُفوٌ� 

َ�ِحيٌم﴾ (�لتوبة: ٥)
 ،gNألخ� �لنقطة  من  ��نطالًقا 
فقد ��� بعض �ملسلمني – على 
�ملشركني  بعض   �ّ�  – يبد�  ما 
�إلسال�  �يعلنو�  wا:عو�، 

ليتوّقف �لقتا7 �لينجو� من �لعقا\ 
�لنّ�  عليهم  فر:َّ  جر�ئمهم.  على 

� ֲדذ� �حلديث:
”�ِمرM �� �قاتل �لنا� (�ملعتدين) 
حÌ يشهد��.. �� حÌ يقولو�..“ 
خيا�  فال  �لك  فعلو�   �� ��ّنهم 
:ما�هم  �عصم   ��  �سو لد6ّ 

��مو�fم.
 �ّ�  ��  – هنا   –  eالنتبا� �Ñد� 
�هللا  من  �مر   ��  Nيش� �لنّ�  
فهنا   ..“Mِمر�” قوله:  تعا� 	 
�هللا  �مر   ��  –� �لنّ�    Nيش
�لكرمي،  �لقر[�   	  – تعا�   –
�لنّ�   �� ُيفهم   �� Ñب  �هكذ� 
�  عندما �كر هذ� �حلديث فقد 
�حا7 �ملتسائلني �� �لقر[� �لكرمي 

�ما فيه من ���مر.
�ّما �لظّن �ّ� هذ� �حلديث يتضّمن 
حكًما بأّ� �لو�جب على �ملسلمني 
�� يقاتلو� �لنا� كاّفة حÌ يسلمو� 
��ّال فالو�جب قتلهم، فهو �لظلم 
بعينه، �هو vالفة صر¢ة ألحكا� 
حو7  �ملحكمة  �لو�ضحة  �لقر[� 
�حلّرية  ملبا:¶  �vالفة  �لقتا7، 
�إلسال�  كّرسها   Kل� �لدينية 

�طّبقها، �منها قوله تعا�:
يِن َقْد َتَبيََّن �لرُّْشُد  ﴿َال ِ�ْكَر�eَ ِفي �لدِّ

(٢٥٧ :gلبقر�) ﴾ ِمَن �ْلَغيِّ
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بسم �هللا �لرoن �لرحيم

ببالغ �حلز� ��ألسى تلقت �سرg "�لتقو�" خ% �نتقا7 
�ملناسبة   eألعلى. �ֲדذ� �لرفيق   �� بوخطة   N� ألستا��
�لفقيد   gألسر  gملو�سا�� �لعز��  Þالص  نتقد�   �ألليمة 
�£يع �عضا� �جلماعة. �نبتهل �� �هللا �لعلي �لقدير �� 
يتغمدe بو�سع ��ته �يسكنه فسيح جناته �يلهم �هله 

���يه ��صدقا�e �لص% ��لسلو��، [مني.
�لقد صلى حضرg �مN �ملؤمنني –�يدe �هللا- على ��5 
/٠٢/٢٧ بتا�يخ  لند�  �لفتو5  بيت  مبسجد  �لفقيد 

 Kل� لكلمة حضرته  ملخصا  يلي  فيما  ��ليكم   ٢٠١٥
�اية خطبة �جلمعة: 	 Mجا�

”سأصلي �جلنا]g على �لسيد �N بوخطة �لذ6 ��فته �ملنية 
صبا5 ٢٤ ف%�ير ٢٠١٥ 	 �ملانيا، 

 <نا هللا ?<نا <ليه �Cجعو+. 

كا� مريًضا بالسرطا� منذ فترg طويلة، �ال �نه ظل مشغوال 
Þدمة �لدين �غم هذ� �ملر� �ملؤ�. كا� عمرe ٥٨ عاما.

�لد 	 �جلز�ئر 	 ١١ مايو ١٩٥٧ �بايع على يد �خلليفة 
�لر�بع ��ه �هللا 	 عا� ١٩٩١.

من  بأملانيا  "كاسل"   Zفر  	 �جلماعة  �ئيس  بوصفه  خد� 
"كاسل"  �قليم   	 �لًيا   �Nًم� �صا�   ،١٩٩٤ ��  ١٩٩٣
من ١٩٩٤ �� ١٩٩٩. �من ٩٩ �� ٢٠٠٣ ُ�فِّق خلدمة 

�جلماعة بوصفه �م�N إلقليم "هيسن".
معلم  بصفة  �لدين  يريد خدمة  بأنه  عا� ٢٠٠٦  كتب ¡ 
:ي°، مع �نه كا� يقو� Þدمة �لدين من قبل �يضا، فوفقه 
�هللا تعا� بعد هذ� �لطلب للخدمة على �حسن �جه �� [خر 

حلظة من حياته. 

 �� gعديد MوالÁ فرنسا 	اعتنا £ Nقا� �ملرحو� مع �م
�ملغر\...  ��M مرg �لقت �لشرطة �لقبض عليه 	 تونس 
	 �حد �سفا�e �لدعوية، ¿ خّلت سبيله لكونه ¢مل جو�] 

سفر ����بيًّا..
بعثها  [خر �سالة  مدينة كاسل: كانت  :�عيتنا 	  كتب 
قد  كنُت   ��� كالتا¡:  طريقي  عن  حلضرتكم  �ملرحو� 

��تكبت خطأ 	 عملي فاعُف ع° يا سيد6. 
��نا �قو7: �حلق �� �ملرحو� � يوّ� عهد �لبيعة حق �إليفا� 
 �� �يضا  �لدين  Þدمة   eعهد إليفا�  سعى  بل  فحسب، 
[خر حد ممكن. كانت خدمة �لدين شغله �لشاغل. كانت 
��ديا  بأ�  �ملر�  يتوقع  ال  yيث  عظيمة  للخليفة  طاعته 

جديد� ميكن �� يتحلى مبشاعر �لطاعة fذe �لد�جة. 

�بنا�  لقد خّلف ����e ��ملته �لسيدg مرمي بوخطة �ثالثة 
�ك%هم نو� �لدين �هو متز�³، ��لثاW هو عبد �حلكيم، 
��فق  �ملرحو�   Mجا�: �هللا  �فع  ��د.   Nمن هو  ��لثالث 

��ال:e التباZ خطو�ته. [مني

�ألستا� �4 بو خطة 
��ه �هللا
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 Mبني �لديانا Zهنالك �£ا
 gلثال� على �� ْ�ل �لسيد�
بن  عيسى  باملسيح  مرمي 
مرمي عليهما �لسال� كا� قبل ]��جها. 
�ملسيحية  عند  �ساسية   gعقيد  eفهذ
�لوهية   Mلِّها إلثبا� Nغ 	سُتعملت �
�حلمل  ֲדذ�  �ليهو:  يقرُّ  كما  �ملسيح، 
 gلسيد� باִדامهم  ضمنيا  �لز��³  قبل 
�ملستحيل  من  فإنه  لذلك  بالزنا.  مرمي 
 ³��[ بعد  �لد  قد  �ملسيح  يكو�   ��
�لسيدg مرمي، أل� هذ� لو حد� ملا كا� 
�حلقيقة   eهذ لتزييف  م%�  من  هنالك 
هذ�   	  Zلوقو�� �ملسيحيني  قبل  من 
�حلر³ �لكبN �ما� �ليهو:. ¿ لو � يكن 
�ألمر حر³ جدال، �كا� ضر��يا   	
�بن  ليكو�   \�  Nبغ �لد  �نه  �لتأكيد 
�هللا �لدعم �لعقائد �ملسيحية �ملزيفة، فإ� 

هذ� �ال:عا� سيكو� �:عاً� ال ميكن �ثباته 
 gم سيقولو� هي �مر���ليهو:، أل عند 
متز�جة، فال بد �� تكو� قد �لت من 
]�جها! فلو حد� �حلمل بعد �لز��³ 
 Nملسيح من غ� g:ال� �ملا قامت لدعو
 Mنشأ �ملا  �ملسيحية،   �لد قائمة   \�
�ليها  �حتا³  �ملا  مطلقا،  �لزنا  ִדمة 

�ليهو: 	 ֲדتا�م.
حقيقة  ليؤكد  جا�  فقد  �إلسال�  �ما 
�يضع   ،\�  Nغ من  �ملسيح   g:ال�
ُب° على  ما  �ألمو� 	 نصاֲדا، �يبطل 
عند   gفاسد  gعقيد من  �لو�قعة   eهذ
�ملسيحية، �يطهِّر �لسيدg مرمي من ִדمة 
بأ:لة  �ليهو:  �طلقها   Kل� �لباطلة  �لزنا 
مرمي   gلسيد� قو7  �ك%ها  لعل   ،gعديد
نفسها 	 �لقر[� �لكرمي ﴿َلْم َيْمَسْسِني 
 g�ِّ%م (مرمي ٢١)  َبِغيًّا﴾   lُ�َ َ�َلْم  َبَشٌر 

بشر  ها  مسَّ قد  يكو�   �� من  نفسها 
�متها�  من   �� عا�ٍ�  بزنا   �� باعتد�� 
�لبغا� – حاشا هللا؛ ¿ تصديق �لقر[� fا 

يقة. 	 قوfا هذ� حيث �اها صدِّ
��خلالصة �� موقف �ملسيحية ��ليهو:ية، 
يعت%   ،gسا��� تشويه  من  فيه  ما  �غم 
:ليال تا�wيا على حد�� ��قعة �حلمل 
�لقر[�   g:ُتعت% شها �لز��³، كما  قبل 
�لكرمي :ليال �ضافيا حا�ا للمسلم على 
 ،gمبعجز �لز��³  قبل  كا�  �حلمل   ��

�على طها�g �لسيدg مرمي �بر��ִדا. 
 gسو� 	لكرمي، � �لقر[�  �قد جا� 	 
 \�  Nبغ �ملسيح   g:ال� ِ�ْكر  مرمي، 
على  �لتأكيد  مع   â¢  g:بوال مرتبطًة 
�عجا]يتْين.  �لوال:تني  هاتني  كو� 
 Mفزكريا � كا� شيخا هرما خا�
��مر�ته كانت عجو]� عقيما �   ،eقو�

متيم >بو $قة

;g^;3≈;flŸ;;g^;3≈;flŸ;;��;;ÌâË¡;ÎÄˆÂ;;ÌâË¡;ÎÄˆÂ
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 â¢ g:بوال �تنجب 	 شباֲדا؛ فالبشر
�غم �نعد�� �إلمكانية �ألنثوية ظاهريا عند 
�مه ��لضعف �لشديد للعنصر �لذكو�6 
عند �بيه هو معجزg بال شك. �ما مرمي 
ها بشر  فلم تكن قد مسَّ �لسال�  عليها 
 	 فحمُلها  تز�جت،  قد  تكن   ��
�لعنصر  النعد��   gمعجز �لظر�  هذ� 
�ستعجب  �لذلك  متاما.  �لذكو�6 
�لسال�  عليهما  �مرمي  ]كريا  من  كلٌّ 
من هاتني �لبشا�تني، �جا� �لر: من �هللا 
تعا� �� حد�� هاتني �ملعجزتني هيِّن 

على �هللا تعا�:
﴿َقا7َ َ�\ِّ �َنَّى َيُكوُ� ِلي ُغَالٌ� َ�َكاَنِت 
�ْمَر�َِتي َعاِقًر� َ�َقْد َبَلْغُت ِمَن �ْلِكَبِر ِعِتيًّا 
* َقا7َ َكَذِلَك َقا7َ َ�بَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن 
َشْيًئا﴾  َتُك  َ�َلْم  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقُتَك  َ�َقْد 

(مرمي ٩-١٠)
َ�َلْم  ُغَالٌ�  ِلي  َيُكوُ�  �َنَّى  ﴿َقاَلْت 
َقا7َ   * َبِغيًّا   lُ�َ َ�َلْم  َبَشٌر  َيْمَسْسِني 
َكَذِلِك َقا7َ َ�بُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َ�لَِنْجَعَلُه 
[َيًة لِلنَّاِ� َ�َ�ْحَمًة ِمنَّا َ�َكاَ� َ�ْمًر� َمْقِضيًّا 

﴾ (مرمي ٢١-٢٢)
على  �لكرمي  �لقر[�  بيَّن  فقد  �هكذ� 
عليهما  �مرمي  ]كريا  من  كلٍّ  لسا� 
كلتا  من  جتعل   Kل� �ألسبا\  �لسال� 
 �� يعلن   �� قبل  معجزتني،  �لوال:تني 
عليه  �هو  �لك،  على  قا:�  تعا�  �هللا 
 gلقد�� eليال على هذ: � هيِّن، كما قدَّ
عليهما  لزكريا   â¢ قصة   	 �إلfية 

�لسال� ﴿َ�َقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َ�َلْم َتُك 
َشْيًئا﴾ (مرمي ١٠) ، ��شا� �� �fد� 
عيسى   g:ال� كانت  �جله  من  �لذ6 
ِمنَّا﴾  َ�َ�ْحَمًة  لِلنَّاِ�  [َيًة  ﴿َ�لَِنْجَعَلُه 

(مرمي ٢٢).
�قد �كد سيدنا �ملسيح �ملوعو: ��إلما� 
 eلسال� على هذ�� gملهد6 عليه �لصال�
�حلقيقة، �بيَّن �:لتها من �لقر[� �لكرمي، 
كما بيَّن �ملغز� ��لغاية من �ال:g �ملسيح 

.\� Nعيسى بن مرمي  �من غ
��لسال�   gلصال� عليه  حضرته  فيقو7 
موضحا �� �لقر[� ينصُّ على �� كلتا 
�مبينا  �fية،   gمبعجز كانتا  �لوال:تني 
منهما  كالًّ  Ñعل  �لقصتني  ��تبا²   ��

دg لألخر� �موضحة fا: معضِّ
”�ِمن عقائدنا �� عيسى �¢â قد ُ�لد� 
على طريق َخْرBِ �لعا:g، �ال �ستبعاَ: 	 
هذe �لوال:g. �قد £ع �هللا تلك �لقصتني 
	 سو�g ��حدg، ليكو� �لقصُة �أل�� 
على �لقصة �ألخر� كالشاهدg. ��بتد� 
لينُقل  مرمي،  �بن  على  �خَتم   â¢ ِمن 
َ�ْمَر خرB �لعا:g من �صغر �� �عظم.“ 

(٤٥ Ò ،مو�هب �لر�ن)
�ملسيح   g:ال�  �� تبيا�   Bسيا  	�
��ستمر��  �ملحمدية  �ألمة   	 �ملوعو: 
 Mل%كا�� Nجو: �خل� �� gٌنسله �شا�
 �� �ألمة   eهذ  	  eستمر���� �:��مه 
 g:د حضرته على �لوال يو� �لقيامة، �كَّ
�إلعجا]ية لعيسى �¢â عليهما �لسال� 

مبعجزتني، :�� ��سطة �لقو� �لبشرية 
لب° �سر�ئيل، ��لك بسبب فسا: تلك 
 �� توفيا  بأ�ما  حضرته  د  ��كَّ �ألمة، 
 M�Nخل� Zيتركا نسال تأكيد� على �نقطا
��ل%كاM 	 ب° �سر�ئيل ��نتقاfا �� 
�ألمة �إلسالمية، حيث يقو7 حضرته:

 �”�كا� تولُُّد ¢â من :�� مّس �لقو
�لبشرية، �كذلك تولُُّد عيسى من :�� 
�أل\ �موُتهما بد�� ترl �لو�ثة عالمًة 
�ملحمد6  �ملسيح  ��ما  �لو�قعة.   eذf
�إلfية،   Mلعنايا� من  �ُ�ْلد   \� فله 
كما ُكتب �نه ”يتز�³ �يولد له“ من 
 ���:  ��  gشا��  eهذ فكانت  �لر�ة، 
�نقطاعها ��  �ملحمدية �عد�  �لسلسلة 
 Ò �لر�ن،  (مو�هب  �لقيامة.“  يو� 

(٤٩
�ملسيح   g:ال�  gمعجز حضرته  �يؤكد 
�منها   ،gNكث مو�ضع   	  \�  ��:

قوله:
يتدّبر�� �� عيسى  �لذين ال  ”سيقو7 
�لكتا\  �هل  من   �ْ��﴿ للساعة:  علم 
�لك   ،(١) موته﴾  قبل  به  لَُيْؤِمَننَّ  �ال 
 eتدّبر� �ما  �آلبا�،  من  �عو�  قو7 
�ملر�:   �� يعلمو�  ما fم ال  كالعقال�. 
من �لعلم توّلدe من غN �ٍ\ على طريق 

(٦٢ Ò ،الستفتا��) “.gملعجز�
�ما ملا�� كانت هذe �ملعجزg؛ �6 خْلق 
��ضح  فقد   ،\�  Nغ من  عيسى  �ِهللا 
حضرته �� هذ� سببه ما قاله �هللا تعا� 
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	 �لقر[� �لكرمي:
 ﴾ َتْمَتُر�َّ َفَال  اَعِة  لِلسَّ َلِعْلٌم  ﴿َ��ِنَُّه 

(�لزخر� ٦٢)
��ملقصو: بالساعة �لK جا� �ملسيح عْلما 
 �� �ضافة   ،Mملو� بعد  �لقيامة  هي  fا 
�لنبوg من  �نتقا7  معÇ [خر �هو ساعة 
ب° �سر�ئيل �� ب° ��اعيل �بعثة �لن� 
للقيامة  عْلما  كونه   Òفبخصو  .�
فهذ� ألنه كانت فرقة من �ليهو:، �هم 
�لقيامة،  ينكر��  كانو�  �لصد�قيو�، 
��سطة   ��: عيسى  تعا�  �هللا  فخلق 
�\ ليبني fم �نه قا:� على �لبعث بعد 
 ��: جديد  خلق  هو  ��لذ6  �ملوM؛ 
معر�فة  ��سبا\  �سائط   ��:� تناسل 
:نيوية، �هي [ية مستمرg لكل من ينكر 

�لقيامة. �يقو7 حضرته مبينا �لك:
َلِعْلٌم  ﴿َ��ِنَُّه  قا7:  تعا�  �نه  ”فاعلم 
علًما  سيكو�  �نه  قا7  �ما  اَعِة﴾،  لِلسَّ
للساعة، فاآلية تد7 على �نه علم للساعة 
من �جه كا� حاصل له بالفعل، ال �� 
 .Mأل�قا� من  �قت  بعُد 	  ِمن  يكو� 
 ،\� Nمن غ eلوجه �حلاصل هو تولُّد��
��لتفصيل 	 �لك �� فرقة من �ليهو:.. 
�ع° �لصد�قيني.. كانو� كافرين بوجو: 
�هللا على لسا� بعض  فأخ%هم  �لقيامة، 
 Nيولد من غ قومهم  �بًنا من   �� �نبيائه 
�جو:  على  fم  [يًة  يكو�  �هذ�   ،\�
�لقيامة، فإ� هذ� �شا� 	 [ية: ﴿َ��ِنَُّه َلِعْلٌم 
[ية: ﴿َ�لَِنْجَعَلُه  اَعِة﴾، �كذلك 	  لِلسَّ

(�امة  للصد�قني.“   6� لِلنَّاِ�﴾،  [َيًة 
(١٥٩ Ò ،��لبشر

هو  �لذ6  �لثاW؛   Çباملع يتعلق  فيما  �ما 
�سر�ئيل  ب°  من   gلنبو� �نتقا7  ساعة 

�hي� �لن� �، فيقو7 حضرته: 
�ال  �سر�ئيل  له �\ من ب°  ”�ما كا� 
 \�  Nغ ِمن  �هللا  خَلقه  �كذلك  ُ�ّمه، 
�لك  �كا�  ��مى.  ما   �� فيه  ���مى 
�مٍز   	 fم  ��خباً��  لليهو:  �ِعْلًما  [يًة 
 Nخ نبينا  لظهو�  ���هاًصا  �ختفى،  قد 

(٢٥ Ò ،اميةfخلطبة �إل�) “.��لو�
�يقو7 حضرته �يضا:

خلق  هو   g:إل���  eذf فعل  ما  ”فأ�7ُ 
 .g:ملجر�  gبالقد�  \�  Nغ من  عيسى 
فكا� عيسى ��هاًصا لنبينا �َعَلًما لنقل 
من  �أل\  جهة  من  يكن   � مبا   ،gلنبو�
فكا�   â¢ ��ما  �إلسر�ئيلية.  �لسلسلة 
ما   â¢ فإ� �النتقا7،  على  vفيا  :ليال 
�لبشرية،  �إلسر�ئيلية   ��لقو من  توّلد 
بقي  فما  �لفّعا7.  �هللا   gقد� من  بل 
�ال  َمطَر5ٌ،  للفخر  بعدSا  لليهو: 
ليقطع  كذلك  �كا�  َمسَر5ٌ.  للتك% 
�هللا �ِحلجا³َ، �ينّقص �لتصلَف �يسّكن 

(٤٦ Ò ،مو�هب �لر�ن) “.لَعجا³َ�
 Nغ من  عيسى   g:ال� بأ�  �لقو7  �ما 
ليس  فهذ�  �ملسيح،  �لوهية  تدعم   \�
تكو� حجة  أل�  تصلح  �ال  صحيحا، 
تفر:  �مًر�  ليست  أل�ا  �ملسيحيني،  بيد 
�لقر[�   	 �كر  تعا�  ��هللا  �ملسيح،  به 

�لكرمي �:� على هذe �لعقيدg �� للتولُّد 
من غN �\ مثيال، بل مثيل �قو� �هو 
�ما   !��  ��  \�  ��: تولَّد  �لذ6  [:�؛ 
�لصعو: ��ل7�Y من �لسما� فهو �لذ6 
ثبت  �لو  �هللا،  سنن  من  مثيل  له  ليس 
�ملسيح  به  تفرَّ:  �مًر�  لكا�  حقا  �كا� 
حو7  شبهة  هنالك  ��صبح  :�� شك 
�لوهيته �� � يذكر �هللا تعا� مثيله من 

سننه. �يقو7 حضرته 	 �لك:
�بن  عيسى   ��  ��لنصا� قالت   ���”
به  �كانو�   ،\ٍ�  Nغ من  توّلد  مبا  �هللا 
 َّ��ِ﴿ بقوله:  �هللا  فأجاֲדم  يتمّسكو�، 
َخَلَقُه   �َ:َ] َكَمَثِل  �ِهللا  ِعْنَد  عيَسى  َمَثَل 
ِمْن ُتَر�ٍ\ ُثمَّ َقا7َ َلُه ُكْن َفَيُكوُ�﴾ (١)، 
�فِع  خصوصيِة  جو�َ\   �نر ال  �لكنا 
�ك%  �نه  مع  �لقر[�،  �نز�له 	  عيسى 
�هل  عند  عيسى  �لوهّية  على  �لداليل 
عيسى  صعو:  �مر  كا�  فلو  لبا�.  �لصُّ
�لر�ن،  �ّبنا  �هبوطه صحيًحا 	 علم 
مثيل  �هللا  يذكر   �� �لو�جب  من  لكا� 
عيسى 	 هذe �لصفة 	 �لفرقا�، كما 
�كر [:� ليبطل به ُحّجة �هل �لصلبا�. 
فال شك �� 	 ترl �جلو�\ �شعا� بأ� 
هذe �لقّصة باطلة ال �صل fا �ليس �ال 
منعت  مصلحة   6ّ� �تعلمو�  كاfذيا�. 
حقًّا  كا�  �قد  �جلو�\؟  هذ�  من  �هللا 
 �على �هللا �� Ñيب �Ñيح ]عم �لنصا�

(٦٤ Ò ،الستفتا��) “.\باالستيعا
من  �ملسيح  خْلق   َّ�� حضرته  �يؤكد 
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غN �\ ليس خا�جا من �لسنن �إلfية، 
حيث يقو7 حضرته:

 \� Nقيل �ّ� �ملسيح قد ُخلق من غ �ْ�”
 ...g:لعا� Bهذ� �مر فو� ،gمن يد �لقد�
قلنا �ّ� َخْلق �نساٍ� ِمن غN �\ :�خٌل 
	 عا:g �هللا �لقدير �حلكيم، �ال نسلِّم �نه 
خا�³ من �لعا:g �ال هو حر6ٌّ بالتسليم 
 gفإ� �إلنسا� قد يتوّلد من نطفة �المر�
�ليس   ،gلند�� سبيل  على  �لو  �حدها 
له  بل   ،gلقد�� قانو�  ِمن  Þا�³  هو 
نظائر �قصص 	 كل قو� �قد �كرها 
�ألطّبا� من �هل �لتجربة. نعْم، نقبل �� 
خالفها  ما   �� نسبًة  قليلة  �لو�قعة   eهذ
 eلتوليد... �ال شك �� هذ� من قانو� 
�لو�قعة نا:�g نسبة �� �لطريق �ملتعا�� 
حاشية  �إلfامية،  (�خلطبة  �ملشهو�...“ 

(٢٦ Ò
 Nما �لذ6 يدعي �� خلق �ملسيح من غ�
�نه  فيؤكد حضرته  للسنن  vالف   \�
 eيسي� �� �هللا تعا�، �يريد �� ¢دَّ قو�
فا �إلحاطَة بسننه  �قد��ته، �يدعي تعسُّ

تعا�، فيقو7 حضرته 	 �لك:
باألسبا\  vلوقه   	  Mٌتصّرفا ”�ِهللا 
��لو  �يعلمها  �ألسبا\   ��: �من 
�لنهى. بل هذ� كاللُّب ���l كالقْشر، 
فال تقنع بالقشر كالَقد�ّية، ��طُلْب سرَّ 
يشا�،  ما  يفعل  �هللا   �ّ� لُيْعَطى.   eقد���
�َألْبصا�، �ال حتّدe �آل���،  ُتْد�كه  �ال 
�ال ¢تا³ �� ما:gٍ �َهُيوَلى. ��ّنه قا:ٌ� 

 ،�ٍ��:  Nملرضى من غ� �� يشفي  على 
 Zلق �لُوْلَد ِمْن َغْيِر [باٍ�، �ُيْنِبت �لّز�w�
ِمْن َغْيِر َ�ْ� ُيْسَقى. �ما كا� لد��ٍ� �� 
 Z:يو �َألْعلى.  �ّبنا  َ�ْمر   Nغ من  ينفع 
يشا�،  عما   ZYي� يشا�،  فيما   Nَلتأث�
 Mلسما���� �أل��   	 �ألمر  �له 
�لُعَلى. �من � يؤمن بتصرفه �لّتا�، �� 
 M��ّ� من gٌ�ّ� لذ6 � َيْأَبه� eيعر� �مر
�ألنا�، فما قَد�e حق قد�e، �ما َعرَ� 
َحدَّ  �لذ6   �� �َمن   .��هتد �ما  شأنه 
ِبُسّنته؟  علُمه  �حا²   �� قد�ته،  قو�نَني 
�تعلم �لك �لرجل على �أل�� �� حتت 

(٦ Ò ،مو�هب �لر�ن) “؟��لثر
 �� على  حضرته  توضيح  يقتصر   ��
�ألمر ليس خا�جا من �لسنن نظريا بنا� 
�ملطلقة  تعا�  �هللا   gبقد� �العتقا:  على 
هذ�   �� حضرته  ��ضح  بل  فحسب، 

 Kل�  g�:لنا� �لطبيعية  �ألمو�  من  �ألمر 
�لطب   	  g%خل�� �لعلم  �هل  يعرفها 
 eֲדذ يتمتعن  �لنسا�  فبعض  ��لتا�يخ، 
�خلاصية �لK جتعلهن قا:��M على �نتا³ 
بويضاM ملقحة 	 حاالM نا:�g جد�. 

يقو7 حضرته 	 �لك ما تعريبه:
 ...g�:عيسى � نا g:فكما كانت �ال
أل�   gلند�� كلمة  �ستخدمُت  �لقد 
�ال:g �ملسيح بال �\ �يضا من �ألمو� 
�لطبيعة؛  �لنا:�g �ليست vالفة لقانو� 
أل� �ألطبا� �ليونانيني ��fنو: ��ملصريني 
قد كتبو� نظائر كثgN لوال:g ��ال: من 
:�� �\. فبعُض �لنسا� يتمتعن -yكم 
 gلعاقد� �لقوتني  بكلتا  �ملقتد�-  �لقا:� 
بذ�ִדن   	 توجد   ¿ �من   ،gملنعقد��
خصائص �لَذكر ��ألنثى كليهما. �لقد 
�كر �ليونانيو� نظائر هذe �لوال:g كما 

”إن َخْلق إنساٍن ِمن غ< أب داخٌل s عادة اهللا القدير 
احلكيم، وال نسـلِّم أنه خارج من العـادة وال هو حريٌّ 
بالتسليم فإن اإلنسان قد يتوّلد من نطفة االمرأة وحدها 
ولو على سـبيل الندرة، وليس هـو �ارج ِمن قانون 
القـدرة، بل له نظائر وقصص s كل قوم وقد ذكرها 
األطّباء من أهل التجربة. نعْم، نقبل أن هذه الواقعة قليلة 
نسبًة إk ما خالفها من قانون التوليد...(املسيح املوعود �) 
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 eلت هذ قد� �fند�� �يضا �مثلة، �ُسجِّ
�لكتب  �يضا 	   Nكب بتحقيق  �لظو�هر 
 �� مصر.   	 مؤخر�  �ُلفت   Kل� �لطبية 
�"سو�³  بنسي"  "شند�  �لكلمتني 
 Nند�سية �يضا تشf� لكتب� 	بنسي" 
 Zألمو�. فهذ� �لنو� eحلقيقة �� هذ� 	
�لند�g فقط... فال  من �لوال:g يتضمن 
ميكن �لقو7: �� �لوال:g من غN �\ �مر 
 eص عيسى � �حدw g:للعا Bخا�
فقط. فلو كا� �لك ميزg خاصة بعيسى 
 eNلقر[� �لكرمي نظ� 	هللا � � � ملا قدَّ
�ألكثر ند�g، �ملا قا7: ﴿ِ��َّ َمَثَل ِعيَسى 
ِعْنَد �ِهللا َكَمَثِل َ[َ:َ� َخَلَقُه ِمْن ُتَر�ٍ\ ُثمَّ 
َقا7َ َلُه ُكْن َفَيُكوُ�﴾ ([7 عمر��: ٦٠)، 
... خلقه من �لتر�\ �لذ6 هو ُ��ُّ £يع 
�لنا� ¿ قا7 له كن فكا�، �6 صا� حيا 
يقظا. فو�ضح �نه ��� ظهر نظN شي� ما 
فلن يبقى منقطع �لنظN، ���� ُعثر على 
�ا Èصه � �لقو7  يسعه  فال  ميزg ألحد 
 Ò لغر�لوية، حاشية� (�لتحفة   .eحد�

(٧٢
�مسألة �لتو�لد �لعذ�6، �لK �شا� �ليها 
حضرته فيما سبق، هي مسألة �صبحت 
من مسلَّماM �لعلم �حلديث، ��لبحوُ� 
�ملتعلقة بذلك كثgN �معر�فة. �قد ���: 
حضرg �خلليفة �لر�بع ��ه �هللا 	 كتابه 
"�ملسيحية �حلة من �حلقائق �� �خليا7" 
حو7  علمية  �yو�  مر�جع  من  �مثلة 
حيث  �لعلما�.  ��ثَّقها  حدثت  ظو�هر 

يقو7 حضرته:
�لتو�لد �لعذ�6 هو تطو� غN جنسي �� 
 �� يؤ:6  �ألنثى  لبويضة  تز��جي   Nغ
َكر... كما  �نتا³ �لوليد :�� �ساطة �لذَّ
جا� 	 :��ساM حديثة �نه ميكن تنشيط 
عملية تكوين �جّنة بشرية �حياًنا بطريقة 
"�لكالسيو�  باستعما7  �لذ�¯  �لتو�لد 

.gفِّز� g:يونو فو�" كما�
 ��  gفكر تدعم  �ألyا�   eهذ مثل   ��
�ثنا�  �ملبكر  �إلجها�   Mحاال بعض 
 �� بسبب  تكو�  قد  �لبشر6  �حلمل 
�لتو�لد  بطريق  فيها  تشكل  قد  �جلنني 

�لعذ�6.
على �ية حا7، �ثبتت �لبحو� �لتجريبية 
من  ممكنة  �لعذ�ية   g:لوال�  �� �حلديثة 
hلة   	 نشر  حيث  �لعلمية،  �لناحية 
  (Nature Genetics) "لطبيعة� Mمو�ِّثا"
 �١٩٩٥ �أل�7  تشرين  �كتوبر/  عد: 
تقرير يبحث 	 حالة غN عا:ية لطفل 

بويضة  من  نتج  سنو�M؛  ثال�   eعمر
�لباحثو�  فحص  �قد  ملّقحة.   Nغ
 Mكل �لكر�موسوما 	  (DNA ) ترتيب
�جلنسية (X) 	 خاليا جلد �لولد �:مه، 
 	  X  Mكتشفو� �� �لكر�موسوما��
بعضها  متطابقة  كانت   eخاليا £يع 
�ّمه  من  مشتّقة  �£يعها  بعض،  مع 
�لو��ثية   Mملكونا� فإ�  �هكذ�  فقط. 
 ٢٢ �لـ   Mلكر�موسوما�  ³��[� لـ 
متطابقة  �يًضا  كانت  :مه   	  ��ألخر
(�ملسيحية  �ّمه.  من  بكاملها  �مشتقة 

(٧ Ò ،7حلة بني �حلقائق ��خليا�
�بصفة عامة، فإ� �لفا�B بني �جلنسني 
 �� حيث  ��حد؛  كر�موسو�   	 هو 
  XY كر�موسوَمْي  على  ¢تو6  �لذكر 
�ألنثى على كر�موسوَمْي  بينما حتتو6 
لذكو�   Mحاال هنالك  �لكن   ،XX

 lبل �هنا ،XXY نا� ¢تو�� على��
 XXXY لتركيب g�:لنا� Mبعض �حلاال

التوالد العذري هو تطور غ< جنسـي أو غ< تزاوجي 
َكر...  لبويضة األنثى يؤدي إk إنتاج الوليد دون وساطة الذَّ
كما جاء s دراسات حديثة أنه ميكن تنشيط عملية تكوين 
أجّنة بشـرية أحياًنا بطريقة التوالد الذاR باستعمال 
زة." (اخلليفة الرابع ر�ه اهللا) "الكالسيوم أيونو فور" كمادة �فِّ
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 g:عا هؤال�  �لكن   ،XXXXY  � بل 
يكو� لديهم تشوهاM خلقية �مشاكل 
 Mلعضال�  	 كالضعف  عضوية 
فيما  �ما   .Mسرطانا تطوير  ��مكانية 
يتعلق باإلنا� فقد ثبت علميا �� بعض 
 �� ميكن   XXY ¢ملن  �لال¯  �إلنا� 
�ألنوثة، :�� �6   Mنا� كامال� يكنَّ 
 M��:قا� خلقي،   eتشو  �� �ضطر�\ 
على �إلجنا\. �هنالك حاالM مسّجلة 
�موثَّقة إلنا� من هذ� �لنوZ قد �لن 
 XY كو���� Mكامال  XX جننب �ناثا��
كاملني١. �لعل �لسيدg مرمي كانت من 
كاملة  �نثى  كانت  حيث   ،Zلنو� هذ� 
�ֲדذ�  �لكر�موسومي،  �لتركيب  ֲדذ� 
كامَل  َ�َكًر�  منها  �ملسيح  تو�لد  فإ� 
هو   XY ¢مل  عذ�يا  تو�لد�   gلذكو��
�طبيعي  للحد��  قابٌل  ممكٌن  �حتما7ٌ 
جنسيا،  ال  بويضتها  تنشطت  لو  فيما 
�ֲדذe �لصو�g فإ� حقيقة تولُّد �ملسيح   
�آل�  �صبحت  قد  عذ�ية   g:ال��
�نكا�ها،   �� سبيل  ال  علمية  �مكانية 
�حلديثة  �ملكتشفة   gلصو��  eֲדذ سو�� 
من  بغNها   �� �لعذ�6  �لتو�لد  من 

  .��الحتماالM �ألخر

��خ�N، فقد تبيَّن �� �ال:g �ملسيح من 
غN �\ هي حقيقة تا�wية يقرُّها تا�يخ 
�ملسيحية ��ليهو:ية كلٌّ بطريقته، �هي 
�حلديث،  �لعلم  يقبلها  علمية  �مكانية 
د  �هي حقيقة �قرَّها �لقر[� �لكرمي ¿ �كَّ
عليها �ما� �لزما�  ��بيَّن �ملغز� من 
���ئها. �ما �نكا� هذe �حلقيقة من ِقبل 
ببعض  �ملتأثرين  �ملثقفني  �نصا�  بعض 
هو  �منا  �لسا�جة  �إلحلا:ية  �ألفكا� 
vالفة للتا�يخ ��لعقل ��لعلم �حلديث، 
�هللا   gلقد�� �لقر[�   Mلبينا �نكا�  �هو 
تعا� غN �ملحد�:g بالنسبة أل6 مسلم 
�هو  �لكرمي،  بالقر[�  �إلميا�  يدعي 
ملن  �يضا  �لزما�  تكذيب صريح إلما� 

 �� به. �fذ� فال عجب  �إلميا�  يدَّعي 
��ملسيح  �ملهد6  �إلما�   gحضر يقو7 
�ملوعو: عليه �لصالg ��لسال� عن هؤال� 
�ملنكرين، �لذين wالفو� �لقر[� �لكرمي 
�م � بد�ية،  ��لعلم  �لعقل  vالفتهم  مع 
يقو7  حيث  �إلسال�.  من  خا�جو� 

حضرته ما تعريبه:
 - �ملسيح   �� هي  �عقيدتنا  �مياننا  �منا 
�- كا� بد�� �\، ��� �هللا تعا� 
�لطبيعّيو�  ��ما  كلها.   gلقد�� ميلك 
�ملسيح   �� يثبتو�   �� ¢ا�لو�  �لذين 
 ،�Nًكب ��تكبو� خطًأ  فقد   \� له  كا� 
��لُه مثِل هؤال� �له ميت، �ال ميكن �� 
�لذين يظنو� ��  �لقو�  ُيستجا\ :عا� 
�حًد�  �� wلق  على  يقد�  تعا� ال  �هللا 
بد�� �\، ��� هؤال� عندنا خا�جو� 
 ٢٤ ”�َحلكم“   gجريد) �إلسال�.  عن 

يونيو/ حزير�� ١٩٠١)
�ما لو قا7 �لبعض ֲדذe �لعقيدg ظنا منهم 
:ليال  �يبطلو�  �لتوحيد  wدمو�  �م �
قويا بيد �ملسيحيني على �لوهية �ملسيح 
شك  فال  فا:حا.  خطأ  يرتكبو�  فهم 
 g:ال� �Èا�   	 vطئو�  �ملسيحيني   ��
�لوهيته،  على  :ليال   \�  ��: �ملسيح 
�لكن ال يليق بنا �� نقو7 �فحاما fم 
بأ� للمسيح �با، فهذ� ليس بدليل، بل 
لقو7  ��يضا  �لكرمي  للقر[�  vالفة  هو 
عليه  �ملوعو:  �ملسيِح  �لَعْد7  �حلَكم 

�لصالg �لسال�.

ظهر  إذا  أنه  "فواضح 
يبقى  فلن  ما  شيء  نظ< 
ُعثر  وإذا  النظ<،  منقطع 
على ميزة ألحد فال يسعه 
القول إنها ¢صه وحده." 

(املسيح املوعود �) 

1Röttger, Susanne; Schiebel, Katrin; Senger, Gabriele; Ebner, Susanne; Schempp, Werner; 
Scherer, Gerd (2000). “An SRY-negative 47,XXY mother and daughter”. Cytogenetics and 
Cell Genetics 91 (1–4): 204–207.doi:10.1159/000056845. PMID 11173857. 

(نقال عن كتا\: �ملسيحية �حلة من �حلقائق �� �خليا7)
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تعريب �لد�عية: {مد طاهر ندمي

٢٣٠. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
جّدتنا  كانت  قا7:   .�  .� Þش  �حيم 
مضيافة، سخّية كرمية، �مو�سية للفقر�� 

��ملعو]ين.

٢٣١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
�حيم Þش �. �. قا7: كا� حضرته قد 
ُعّين مساعًد� للقاضي 	 �ملحكمة �ال �نه 
� يقبل ֲדذ� �ملنصب. (�نظر �لر��ية �قم ٣١٣) 

٣٣٢. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
 	 جدنا   :��� قا7:   .�  .� Þش  �حيم 
له  ��حب  مسجد  �نشا�   eعمر ���خر 

 Nيوجد ֲדا �ليو� �ملسجد �لكب Kأل�� �ل�
(�6 �ملسجد �ألقصى)، �كانت ֲדا :�� 
�لسيخ �إلقطاعيني. فلما بيعت هذe �لد�� 
	 �ملز�: �لعل° �شترl جدنا �يضا �عر� 
سعًر� �ال �� سكا� �لبلدg �آلخرين ]�:�� 
كا�  �أل��.  Ïن   :�:[� �هكذ�  �لسعر 
جّدنا قد عقد �لعز� على �نشا� �ملسجد 
 �Nًخ�� عقا��ته.  بعض  ببيع  �لو  فيها 
��بية   ٧٠٠ بـ  �أل��   eهذ  ��شتر

��نشأ عليها مسجًد�.
يكن   � �أل��   eهذ Ïن  لعل  �قو7: 
بأسعا�  مقا�نة  قليلة   Mبيا�� يتجا�] 
��تفع  �لكنه  �لوقت  �لك   	 �أل��ضي 

بسبب �ملنافسة.

٢٣٣. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثت° 

بيت  من  �حد  يكن   � �قالت:  ��لد¯ 
عمتك ¢ب حضرته �ال ��لدg مر]� علي 
ألمه،  ��د  سلطا�  مر]�   g6 جد�  Nش
�هي كانت ]�جة خا7 �ملسيح �ملوعو: 
كانت  حلضرته  حبها  �بسبب   ،�
حتولو�  فقد  �آلخر��  �ما  �يضا،  حتّب° 
بيتها   �� �هبُت  كلما  له.  معا�ضني 
قابلت° بكل حب �كانت تقو7 ¡: �� 
�سفاe! ملا�� هؤال� يدعو� عليه (�6 على 
حضرته) �ملا�� يسيئو� �ليه؟ لقد ُ�]قت 
به "تشر�Ô Ô Å" بعد نذ�� كثgN ��ّبته 

 .gNبكل �بة �ببذ7 جهو: كب
علي  مر]�   gلد�� كانت  ��لد¯:  تقو7 
شN قد طعنت 	 �لسن �كانت تتسلى 
�لوقت.  قضا�  �جل  من  مغزلة  بتشغيل 

كا� حضرته �يضا ¢بها. 
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تقو7  عّمتنا  كانت  ��لد¯:  �تقو7 
كِاسم   "Ô  Ô  Åتشر�" �يضا  ��ها  بأ� 

جدتكم.

٢٣٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
 Kل�  gملر��  �� قا7:   .�  .� Þش  �حيم 
كانت  حلضرته  �لطعا�  توصل  كانت 
 	 Bغا� �نه  عو:ִדا:  عند  �حياًنا  تقو7 
ليلتفت ��  �لكتب �ليست عندe فرصة 

�مر [خر.
�قو7: لعل �لقر�� �لكر�� يتذكر�� بأن° 
بأن°  �لكتا\  هذ�  مقدمة   	 كتبت 
�أل�:ية  باللغة  كلها   Mلر��يا� سأسر: 
بلغة   ¡ ��يت  �لو  �لقر��  على  تسهيال 
�جلملة   �� �لعلم  فينبغي  �عليه   .��خر
 Mلسابقة �يضا كانت بالبنجابية، ��كر�

�لك مثاال هنا.
�هو:  بالذكر  جدير  [خر  �مر   lهنا�
حيثما �كرM: حدث° مر]� سلطا� ��د 
 ،.�.� Þش  �حيم  �ملولو6  طريق  عن 
�حيم  �ملولو6  ��سلت  �ن°  يع°  فهذ� 
مر]�   �� �ملعّينة  �ألسئلة  ببعض  Þش 
�لر��ية.   	  e:ّ� نقلت   ¿ ��د  سلطا� 
�حيثما نسبت �لر��ية �� �ملولو6 �حيم 
 6� على   �:ّ� ليس  �نه  يع°  فهذ�  Þش 
مر]�   eكر� ما  نقلت  بل   ،Kسئل� من 
]�ئدg 	 حديثه  �مو�  من  ��د  سلطا� 

مع �ملولو6 �حيم Þش.

٢٣٥. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
�حيم Þش �. �. قا7: تفشت مرf� gيضة 
	 قا:يا� �بد�M تظهر �صاباִדا 	 حّي 
بطاله،   	  lنذ�] جّدنا  كا�  �لكّناسني. 
فلما �ع هذ� �خل% �جع �� قا:يا� �عند 
 �عو:ته توقف عند حّي �لكّناسني ��بد
�مر   ¿ �طمأَنهم   ،gملو�سا� مشاعر  fم 
"[مله١"،  Ñلبو�   �� قا:يا�   	 �لعّطا�ين 
�مر  �خلا�، ¿  ��لسكر  �جلا�،   Bلد����
بإلقائها 	 جفا� خزفية كبgN مليئة باملا� 
�قا7: من ���: �� يشر\ حلًو� فليشر\ 
ماًحلا   :��� �من  �خلا�،  بالسكر  مزÑًا 
فليضف �ليه �مللح، ففعلو�، �يقا7 �� هذ� 

�لوبا� قد تالشى �� �ليو� �لتا¡.

يقو7  �لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٣٦
�ثنا�   gمر �: حد�  �ملوعو:  �ملسيح 
�قامK 	 سيالكوM �نه كا� يوًما ماطًر� 
�لغرفة   	 �:خلت  �لصاعقة  فYلت 
�لغرفة   Mفامتأل فيها  جالًسا  كنت   Kل�
:خاًنا �فاحت ��ئحة �لك%يت من كل 
مكا�، �لكن � نتعر� أل6 ضر�. �	 
على  �لصاعقة   eهذ نزلت  نفسه  �لوقت 
مبعبد  يسمى  كا�  �لذ6  �fند��  معبد 

فيه جد��  �نشئ  قد  �كا�  سنغ"  "تيجا 
طريقتهم  على  �لطو��  �جل  من  حوله 
هذ�  :�خل  جالًسا  �حد  �كا�   ،g:للعبا
كل  �لصاعقة  فتخطت  ��ملعبد،  �جلد�� 
�سقطت  �جلد���  بني  �ملسافة   eهذ
 Bلد�خل فاحتر� 	على شخص جالس 
�حرقته  لقد  كالفحم. الحظو�،  ��صبح 
هذe �لصاعقة �ال ��ا � تصْبنا بضر� أل� 

�هللا تعا� قد عصمنا.
 Mسيالكو 	حدثت  ��هناl ��قعة �خر
�ن° كنت نائًما 	 �لطابق �لثاW من �حد 
�لغرفة ١٥  تلك  معي 	  �لبيوM �كا� 
�� ١٦ شخًصا [خر��. فلما كا� �لليل 
خشبة  من  تك"  "تك   Mَصو �عُت 
�قلت  �لرجا7  هؤال�  فأيقظت  �لسقف 
تبد�  للسقف  �خلشبية  �لعا�ضة   �� fم 
�لغرفة.  من  �خلر�³  �ينبغي   gNخط
فقالو�: لعل فأ�gً ُتصد� هذ� �لصوM �ال 
�ما  �نامو�.  �لك  قالو�  للخو�،  :�عي 
بذلك  يسN حÌ �عت  �قت  �ال  كا� 
 ��لصوM مرg �خر� فأيقظتهم مرg �خر
فلما �عت  باألمر.  يكترثو�   � �م � �ال 
بنوZ من  �يقظتهم  �لثالثة   gللمر  Mلصو�
فلما  �لغرفة،  من  ��خرجتهم   ،gلشد�
خر³ �جلميع Sمُت باالنصر�� �ما �� 
 Ìح فحسب  �لثانية  �لد�جة   �� نزلت 
هو� �لسقف بشدg لد�جة ��ا� بذلك 
جنا  �هكذ�  �يضا،  �أل�7  �لطابق  سقف 

�جلميع.

 Bند على نطاf� 	 مله" تنبت]" gشجر gرÏ ١

��سـع، يصنع منها �ملخلـل، ��ملرà، �]يتها 
مفيد للشعر.  (�ملترجم)
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:�خل  ميتة  عقرٌ\   gمر ُ�جد  كذلك 
حلا	، �	 �ملرg �لثانية عثر على عقر\ 
متشي 	 حلا	 �لكن �هللا تعا� حفظ° 

كل مرg من ضر�Sا.
 ��: Ôطر� ثو 	لنا� � لقد �شتعلت 
ֲדا   W%خ�� �حد  فر[ها  ֲדا  علمي 

فأطفأִדا.
 gمذكر من  �ألمو�   eهذ Mُْ�خذ �قو7: 
حضرته، �ليس ضر��ًيا �� تكو� حا:ثة 
�لنا� قد حصلتا 	  �لعقر\ �� �شتعا7 

سيالكوM �يضا.

٢٣٧. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو7: 
كتب �ملسيح �ملوعو: � 	 �لصفحة 
٢٤٨ من كتا\ �ل%�هني �أل�دية �جلز� 
�لثالث كما يلي: ��يت - �نا هذ� �لعبد 
�ألنبيا�  خاَتم  سيدنا  �لرºيا   	  -Nحلق�
� 	 عا� �١٨٦٤ �� �١٨٦٥ حني 
�لعمر �كنت ما ]لت  كنت 	 مقتبل 
عاكفا على حتصيل �لعلم. كا� 	 يد6 
-	 �لرºيا- كتاٌ\ :يّ°، �بد� ¡ كأنه 
 � �لن�   ��� عندما  �نا.  مؤلَّفا¯  من 
�َّيَته؟  ما��  بالعربية:  سأل°  �لكتا\ 
قلُت: �َّيُته ”ُقط�“. �قد ُكشف �آل� 
تفسN هذ� �السم بعد تأليف هذ� �لكتا\ 
�ملصحو\ باإلعال� بأنه كتا\ �َكم ال 
�قد  ”�لُقطب“  �لكوكب  مثل  يتزلز7 
[ال�   gعشر  gجائز �عال�  مع  نشرُته 
فأخذ  �لكتا\.  �حكا�  معلنا  ��بية 

�مّسته   eخذ� فلما  م°،  �لكتا\   �
�للو�  �ملبا�كة، فإ�� هو Ïرg £يلة   eيد
yجم  �لكنها  �جلو�فة،  تشبه  ��ملظهر 
�لبطيخ. �عندما قطعها �لن� � شر�ئح 
للتو]يع، خر³ منها عسل كثN، �بتّلت 
به يدe �ملبا�كة �� �ملرفق. عندها ُ�حيي 
كا�  ميٌت   -� �لن�  من   gمبعجز�-
 ���� �قا�  �لبيت  ُ�ْسُكّفة  على  ملًقى 
 � �لن�  �ما�  ��قًفا  �كنت  ظهر6، 
��لن�  �حلاكم.  �ما�  �ملستغيث  �قفة 
� جالس على �لكرسي كبطل عظيم 

 .lجلال7 �بعظمة �مللو�� eباجلا
 Wعطا�  � �لن�   �� �لكال�  �ملخص 
قطعًة ُألعطيها شخًصا ُ�حيي من جديد 
 	 �لِقطع  بقية   � ��لقى   ،Mملو� من 
فأكلها  �لقطعة  تلك  فأعطيته  حض°، 
ُ�حيي  �لذ6  �نتهى  عندما  �حلا7.   	
 � �لن�  ُكرسي   �� ��يُت  �كلها،  من 
جبينه  فإ��  مكانه،  من   �Nكث ُ�فع  قد 
�ملبا�l يشّع باستمر�� كأشعة �لشمس. 
 gنضا�  ��  gشا�� �لك   	 �كانت 
�إلسال� �تقدمه. ¿ �ستيقظُت 	 �ثنا� 

مشاهدg هذ� �لنو�.
(�قو7: كانت هناl �شا�g 	 هذe �لرºيا 
�نه سيفو� للمسيح �ملوعو: � 	 
�لشأ�  عظيمة  :ينية  مهمة  �ملستقبل 
تؤ:6 �� �عا:g ��5 �حلياg 	 �إلسال� 

�لذ6 كا� يبد� حينها كامليت. 
كذلك �قو7: لعل ]من هذe �لرºيا هو 

ما قبل ١٨٦٤ ألنه كا� قد توظف 	 
(.١٨٦٤ 	 Mسيالكو

٢٣٨. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو7: 
كتب �ملسيح �ملوعو: � 	 �لصفحة 
٥٢٠ من كتا\ �ل%�هني �أل�دية �جلز� 
�لر�بع ما يلي: �عن هذe �ل%كة تلقيت 
�fاما عجيبا باأل�:ية 	 عا� �١٨٦٨ �� 
�١٨٦٩ ��� �كرe هنا مناسبا. كا� 
 ��  �� �إلfا� عائد�  نز�7 �لك  سبب 
�ملولو6 �با سعيد �مد حسني �لبطالو6 
-�لذ6 كا� 	 ]من من �أل]ما� ]ميلي 
�يضا 	 �ملد�سة- حني جا� �� بطاله 
 Vّفأ e�َبعد �لتخر³ُّ، �ستثقل �هُلها �فكا
 óللنقا متناهية   gلنا� بشد� �حد  علّي 
فنـز�ال  معينة.  خالفية  قضية   	 معه 
�لشيخ  بيت   �� ��فقُته  �غبته  عند 
�ملذكو� 	 �حد� �ألمسياM، ��جدته 

مع �بيه 	 �ملسجد.
 Zفملخص �لكال� �ن° علمت بعد �ا
يوجد  ال  �نه  �ملذكو�  �لشيخ  خطا\ 
من  فانسحبت  عليه،  ُيعتر�  ما  فيه 
�لنقاó �بتغا� مرضاg �هللا. فخاطب° �هللا 
 Ôنسحا� �� �Nا� ليال مشfإل� 	تعا� 
من �لنقاó فقا7 ما معناe: ”لقد �ضي 
 Mبفعلك هذ�، �سيبا�كك بركا �ُهللا 
سيت%كو�   lمللو�  ��  Ìح  gNكث
بثيابك“. ¿ ُ��يُت 	 �لكشف هؤال� 
ممتطني  كانو�  �لذين  �يضا   lمللو�

صهو�M �جليا:.“



٣٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب  ١٤٣٦هـ  نيسان / ابريل ٢٠١٥ م 

�عد�: �لد�عية: �مد ��د نعيم
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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ ليمن� حاكُم  >Cسل  من   :�
�هللا   QسوC  Qالعتقا "با��+" 

�؟ 
 Òخلا�  eNسكرت ��سل   :³
من  قو6  �جل  برفقة  "بْابويْه" 

�لفر� ��ه "خسر�"

�هللا   QسوC >جاֲדما  مبا��   :�
�؟ 

�لرسالة   gقر�� بعد   � تبسم   :³
�لK �الها �ليه من حاكم �ليمن، 
¿ بّلغهما �إلسالَ�، �طلب منهما 
S%wا  فسو�   ،eعند يبيتا   ��

�ليو�   	  ¿ فاعله.  هو  مبا  غد� 
�لتا¡ قاf 7ما:

">بلغـا صـاحبكمـا

>+ �C قتـل Cبـه

� هـذs �لليـلة".

�: كيف حتققت هذs �لنبوqP؟ 
شأ�   gلنبو��  eذf كا�  لقد   :³
 eما حني عا:� من عند�� �� ،Nكب
�ليمن  حاكم  تلقى  �ليمن   ��  �
يسمى  جديٍد   �كسر من  �سالة 
بإلغا�  مبوجبها   eمر� ِشْيرَ�يِه، 

 � �لن�  باعتقا7  �لغاشم  �حلكم 
قتله  فقد  �لظا�،  �بيه  من  �لصا:� 
 	 �تبني  �حلكم،  �توّلى  ملظامله 
ما بعد �نه قد قتل �مللك 	 �لليلة 
نفسها �لK تنبأ فيها �سو7 �هللا � 
بقتله. �كا� �لك ليلة �لعاشر من 
£ا:� �أل�� 	 �لسنة �لسـابعة 

 .gللهجر

�: عند حتقق هذs �لنبوqP، ما�� 
فعل "با��+" حاكم �ليمن؟ 

�إلسال�،   Bباعتنا تشرَّ�   :³
�شهد �لشها:تني
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قل ال >فعله >بد� ?ال تقل ال >فعله قط
�ما  �الستمر��،  �يد7 على  للمستقبل  ]ما�  (�بد�) ظر� 
 Bستغر�� يفيد  مطلقا  متصر�   Nغ ]ما�  فظر�  (قط) 
�لزمن �ملاضي كله منفيا، فنقو7: ال �فعله �بد�، �ما فعلته 

قط.
قا7 �هللا تعا�: ﴿َقاُلو� َيا ُموَسى �ِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َ>َبًد� َما َ:�ُمو� 

(٢٥ :gملائد�) ﴾ِفيَها
�قا7 تعا�: ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َ>َبًد�﴾...

اِ\  �	 صلح �حلديبية جا� ما يلي: ...َفَجاَ� ُعَمُر ْبُن �ْلَخطَّ
َفَقا7َ َيا َ�ُسو7َ �هللا �َلْسَنا َعَلى �ْلَحقِّ َ�ُهْم َعَلى �ْلَباِطِل َفَقا7َ 
َبَلى َفَقا7َ �َلَْيَس َقْتَالَنا ِفي �ْلَجنَِّة َ�َقْتَالُهْم ِفي �لنَّاِ� َقا7َ َبَلى 
ا َيْحُكِم �هللا َبْيَنَنا  ِنيََّة ِفي ِ:يِنَنا �ََنْرِجُع َ�َلمَّ َقا7َ َفَعَالَ� ُنْعِطي �لدَّ
اِ\ �ِنِّي َ�ُسو7ُ �هللاَِّ َ�َلْن ُيَضيَِّعِني  َ�َبْيَنُهْم َفَقا7َ َيا �ْبَن �ْلَخطَّ

�هللا َ>َبًد� . (صحيح �لبخا�6، كتا\ �جلزية)
 قا7 �ملسيح �ملوعو: �:

فيا  �لعذ�\،  من  نفحة  مّسْته  فقد  صا:قا   �عا: ”�من 
ُيعا:6  منكم  �حد  كا�   ��� �ملستعجلني!  على   gحسر
�لصا:B فَأِعُظه �ّال يعو: ملثله >بًد� �� كا� من �ملتوّ�عني.“ 

(سر �خلالفة)

قل معصو' من �خلطأ ?ال تقل معصو' عن �خلطأ
يقو7 �هللا تعا�: ﴿َقا7َ َال َعاِصَم �ْلَيْوَ� ِمْن َ�ْمِر �هللا ِ�الَّ َمْن 

َ�ِحَم ﴾ (هو:: ٤٤) 
�يقو7 تعا� : ﴿َيا �َيَُّها �لرَُّسو7ُ َبلِّْغ َما �ُْنِز7َ �ِلَْيَك ِمْن َ�بَِّك 
َ�ِ�ْ� َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِ�َسالََتُه َ��هللا َيْعِصُمَك ِمَن �لنَّاِ�﴾ 

(٦٨ :gملائد�)
�قد �ستخد� 	 �لقر[� �لكر�� �ملضا�Z ��سم �لفاعل من 
(ِمْن)  �جلر  بعدها حر�  جا�  �قد   Mمر� (َعَصَم) Üس 

حصر�.

﴿��هللا  �ْآلَيَة   eَِهِذ َنَزَلْت  َحتَّى  ُيْحَرُ�   � �لنَِّبيُّ  ”َكاَ� 
َيْعِصُمَك ِمْن �لنَّاِ�﴾ َفَأْخَر³َ َ�ُسو7ُ �هللا � َ�ْ�َسُه ِمْن �ْلُقبَِّة 
َفَقا7َ َلُهْم َيا �َيَُّها �لنَّاُ� �ْنَصِرُفو� َفَقْد َعَصَمِني �هللا“ (سنن 

�لترمذ6، كتا\ تفسN �لقر[� عن �سو7 �هللا)
يقو7 �ملسيح �ملوعو: �: ”يستْقر�� عيسى 	 �ألحيا�، 
�ِحلق   Mما قد  �نه  �يعلمو�  �لسما�،  من  �ُينـّزلونه 
 g:شها فبأ6ّ  �لفرقا�،   	 موجو:  موته  �خُ%   ،Mألمو��
مّس  من  �ملعصو'  هو  �نه  �يقولو�  �لقر[�؟  بعد  يؤمنو� 
�لشيطا�، �نسو� ما قا7 �بنا: (ِ��َّ ِعَباِ:6 لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم 
ُسْلَطاٌ�). ال نعلم ما هذe �لدنا�g، �هذe �لغفلة؟ �ليس سّيُد 
�لرسل من �ملعصومني؟ بلى، ��� لعنة �هللا على �لكا�بني.“ 

(�(�fد� ��لتبصرg ملن ير



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم
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