



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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٢

التقوى

ال شك �� ِنعم �هللا � على �إلنسا� ال ُتعد 
�ال حتصى، �حتديد� نعمة �ألمن ��لسال� 
�ل- ,ا مكانة مرموقة ) 'ا& %قي �إلنسا� 
ما7يا �%�حانيا، حيث 0نه ال ُيقبل على �هللا � 0قباًال 
كامال D0� كا� يتهد7@ خو< �� �ضطر�; �� :يق به 

ما ير�عه.
 @Fنبيا�  � �هللا  بعث  �لنعمة  هذ@   حتقيق  �جل  �من 
 Kلنا� �ُيعرفو� M%أل�لسال� ) � �سله... لكي يقيمو%�
برֲדم. �قد� �إلسال� �سسا �قو�عد إلقامة �لسال�، �من 
على   Pلقو� بانتصا%  يتحقق  ال  فالسال�  �لعد&.  �Rها 

�لضعيف، بل يتحقق بإقامة �لعد& بينهما.
 Fً�عتد��  V%جو�  Wخوف �متأل   Pلذ� �لعصر  هذ�   (�
�حر�بW.. ُبعث �ملسيح �ملوعو7 � لكي يعيد �لسال� 
مر_ �خر^ 0[ �لعا\ �ميأل �أل%M عدًال  �قسًطا كما 
حتقق  ملا   Pلسما�� �لوحي  �لوال  �جو%�.  ظلما  ُملئت 
�لعد& على �إلطالc، أل� كل �مة تر^ �لعد& من �جهة 
�يبلغ  �أل7يا�  ��هل  �ألمم   f%تتصا �عندما  نظرها، 
للحكم  بوحيه   � �هللا  يتدخل  عندئذ  D%�ته   f�لصر�
�لعد& لكي :كم بني �لناK فيما �ختلفو� فيه �يرشدهم 

0[ طريق 0قامة �لعد& ��لسال�.
�لسال�   F�لو حتمل  �ليو�  �ألkدية  �إلسالمية  ��جلماعة 
�تقف ) �ملقدمة �تدعو كل �لعا\ 0[ 0قامة �لصلح مع 

�هللا ��هب �لسال�.
يؤمن �ألkديو� بأ� �لناK سو�سية �ما� �هللا � �هو �حد@ 
�لذP ميلك �حلق ) sاسبة �لناK على معتقد�ִדم، �ليس 
فالذين  معتقد�ته..  على   @uاكم غ: �� �لبشر  من  ألحد 
يفعلو� هذ� ينطبق عليهم قوله تعا[ ﴿َ�ْ� َلُهْم َنِصيٌب ِمن 

(٥٤ Fلنسا�) ﴾Vuَنِق Kَلنَّا�ال ُيْؤُتوَ�  VDْلُمْلِك َفِإ�

فاجلماعة �إلسالمية �ألkدية هي �لر�ئد_ ) طريق �لسال� 
7�عيًة �هل �أل7يا� 0[ نبذ �لكر�هية ��لشحناF، ��لتمتع 

بر�� �ملحبة ��إلنسانية.
�) هذ� �لسياc جاF خطا; �مu �ملؤمنني �يد@ �هللا تعا[ 
ُعقد   Pلذ� �لتا%�ي  �لعا\  �7يا�  مؤمتر  �لعزيز )  بنصر@ 
�إلسالمية  �جلماعة  نظمت  �قد   .٢٠١٤/٠٢/١١ يو� 
من   Fكجز �حلد�  هذ�  �ملتحد_  �ململكة   ( �ألkدية 
�الحتفاال� بالذكر^ �ملئوية لتأسيسها هنا�، �Dلك ) 
 fمدينة لند�، �كا� موضو ( _uلشه�قاعة غيلدهو& 

�ملؤمتر "�هللا ) �لقر� �حلاP7 ��لعشرين".
فقد �ّكد حضرته على �� شكر �إلنسا� ��متنانه ألخيه 
�سيلة  �هو  �إلسالمية  �لتعاليم  جوهر  من  هو  �إلنسا� 

لنشر �ملو7_ ��لسال� بني �لبشر. 
عن  �لناجتة  �لوخيمة  �لعو�قب  من  حضرته  حّذ%  كما 

6!W6æ‘6r—å–W6!W6æ‘6r—å–W
◊ÚÑ–W6´]6�‚Äİ–W◊ÚÑ–W6´]6�‚Äİ–W
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يرسل   � �نه  موضحا   � �هللا  تعاليم  عن  �البتعا7 
�ملمكنة   uملعاي� �نبياF@ ) مهمة ִדد< 0[ غرK �على 
�ثيقة  عالقة   F0نشا من خال&  �لبشر   ( �لر�حانية  من 

مع �هللا.
كما ��ضح حضرته �� �لن� sمد � كا� �ال يز�& �ملثل 
�ألعلى ) كل �لقيم �إلنسانية ال سيما ) �لعد& ��ملحبة 
��إلحسا� 0[ �لعا\، ح� �0َّ �عد�F@ �عترفو� بأنه يتدفق 
ينبوf من �لرkة ��لشفقة للبشرية. لقد �كد�� صر�حة 
�� كل فعل من �فعا& �لن� �لكرمي � كا� مثاًال على 

�على معايu �لرkة �يثبت صدc كال� �هللا.
���ضح حضرته �� �لدين ال :ض على �حلر�; �لدينية 
 �D�ُ عندما  ��نه  �حد  على  للعد���  �تباعه  يدعو  �ال 
بالقتا& أل�لئك �لذين �سُتهدفو� بال %kة فلم يكن Dلك 
�نفسهم فحسب، �0منا من �جل  �لدفاf عن  من �جل 

 �Dإل� F�%� لثا��لسبب �فإ�  �أل7يا�. �هكذ�اية �يع k
 F�لظاملني بالقو_ فإ� �عد�يتم صّد  \ �D0 بالقتا& هو �نه
�لدين لن يَدعو� �ملسيحيني، �ال �ليهو7، �ال �ملسلمني �ال 
 Fحلقيقة �� هؤال�7ين �خر يعيشو� بسال�. � P� fتبا�
�ملعا%ضني لإلسال� قد متنو� �لقضاF على �يع �لشعو; 
��لفوضى  بالفتنة  �لعا\   c�بإغر فقامو�  للسال�  �ملحبة 

لتحقيق مكاسبهم �لشخصية.
�ليو�،  �ملأسا�ية  �لظر�<  على   Fلضو� �لقى حضرته   �
ر �لعا\ ببعثة �ملخّلص  ��ضح ��َّ �لن� sمد� � قد بشَّ
 ]0 ��لوئا�  ��ملحبة  ��لسال�  �ألمن  يعيد  سو<   Pلذ�

.Pلبشر�جلنس �
�قوله مثاّ  )  �� ما  �لبعض  � علق حضرته: قد يظن 
�لو�قع، �من �ملستحيل حتقيقه عملًيا. �لكن عندما ننظر 
�لتا%يخ �لطويل لأل7يا� ند%� �� مثل هذ� �ملجتمع   ]0

من �لر�فة ��لرعاية هو بالضبط ما يريد@ �هللا.
�هللا   �Dبإ �لنبيلة  �ألهد�<  هذ@  �لبشرية  حتقق  �لسو< 
قد  �ألسبا;  �,ذ@  �ألخالقية.  �لقمة  هذ@  ملثل  �تصل 
�يع   ]0 �لصاحلني  �%سله   @Fنبيا� باستمر�%  �هللا  �%سل 

�¤اF �لعا\.
�لقا%¥ نكو� قد المسنا �هم معا\ هذ�   Pعزيز �هكذ
7�خل  تفاصيله  جتد   Pلذ� �لعظيم  �لتا%�ي  �خلطا; 
�لعد7. �هكذ� تكتمل �لشها7_ �لتا%�ية على �� �جلماعة 
هذ�   ( �لعاملي  �لسال�   F�لو حاملة  �ألkدية  �إلسالمية 
�لعصر ��¨ا قامت بتبليغ %سالة �لدين �حلنيف �لغر�F على 

�حسن �جه.
�فقنا �هللا �0ياكم ملا :به �يرضا@ ��خر 7عو�نا �� �حلمد 
هللا %; �لعاملني ��لصال_ ��لسال� على خامت �لنبيني سيدنا 

�موالنا sمد صاc7 �لوعد �ألمني �.

اجلماعة اإلسالمية األدية اليوم حتمل لواء 
السالم وتقف � املقدمة وتدعو كل العا� 
إ* إقامة الصلح مع اهللا واهب السالم.
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التقوى

 حضر_ مرª� بشu �لدين sموk� 7د
�ملصلح �ملوعو7 �

� Pملهد�إلما� �ملوعو7 ��ملسيح �لثا� حلضر_ �خلليفة �

:K�%7 من

في 
حا� �لقر��

(سو%_ �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

ِبِه  َمتَّْعَنا  ِ�َلى َما  َعْيَنْيَك   َّ� ﴿ال َتُمدَّ
َعَلْيِهْم  َتْحَزْ�  َ!َال  ِمْنُهْم  َ&ْ%َ!$ًجا 
ِلْلُمْؤِمِنَني﴾  َجَناَحَك  َ!$ْخِفْض 

(٨٩)

شر1 $لكلما/:
طَمح  0ليه:  َنَظَر@  مدَّ   : َّ� َتـُمدَّ ال 

ببصر@ 0ليه (�ألقر;).

$لتفـس5:
 ]0 �Fملفسرين: جا�لقد قا& بعض 
ُبصر^  من  قو�فل  سبُع  مرً_  �ملدينة 
 uِلنض�� قريظَة  ليهو7ِ  ��Dِْ%عا� 
يب  ��لطِّ �لُبرُّ  فيها  ��حد،  يو�   (
فقا&  �لبحر،  ��متعة  ��جلوهر 
�ملسلمو� لو كانت هذ@ �ألمو�& لنا 
�هللا،  سبيل   ( ��نفقناها  ֲדا  ْينا  لتقوَّ
فأنـز& �هللا ﴿�لقد �تيناَ� َسْبًعا ِمن 
 uتفس) �لعظيَم﴾.  ��لقر�َ�  �ملَثا� 

�لقرط�) 
��لدليل  باطل،   uلتفس� هذ�  �لكن 
�ألكيد على ªيفه �بطالنه �� سو%_ 
 fبإ�ا كلها  مكية  هذ@  �ِحلجر 
سائر �ملفسرين، ح� �0 �ملستشرقني 
 � بدًّ ±د��   \ �نفسهم  �ملسيحيني 
 uتفس)  Pلر�� هذ�  مع   cالتفا� من 
�لقر�� ل² "�يرP"، �تر�ة �لقر�� 
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ير��   \ �ملسلمني   �0 لر��7يل). 
�لقاطنة  �ليهو7ية  �لقبائل  هذ@   Fخا%
باملدينة �ملنو%_ 0ال بعد هجرִדم 0ليها 
من مكة، فكيف ميكن �� ُيذَكر ) 
�لسو%_ �ملكية ما �قع ) �ملدينة بعد 

�,جر_؟ 
�خلطا;   �� �يًضا  نتذكر   �� �±ب 
 ��7  � �لرسو&   ]0 موجه  هنا 
مثل هذ�  نسبة   ��  ^%�� �لصحابة، 
�ملفهو� �خلطu 0ليه � ال ±وª ´ا& 
من �ألحو�&، بل هو 0ساF_ بشعة ) 
حقه �. مع �ألخذ ) �العتبا% �� 
هو  �لسو%_  ,ذ@  �ألساسي  �ملحو% 
قو_  بكل  لرسوله  تعا[  �هللا  تأكيد 
�تكر�%: 0ننا ¤ن �لذين سو< ¨يئ 
�لظر�< ��ألسبا; لرقي �ملسلمني، 
ْل علينا 7�ئًما؛ فكيف ميكن -  فتوكَّ
 - �ملتكر%  �إل,ي  �لتأكيد  هذ�  %غم 
�� تتولد هذ@ �لفكر_ �لدنيئة ) قلب 
كانت  ليت  يا  فيقو&:   � �لرسو& 
عندنا �يًضا �مو�& كما عند �ليهو7.

�لو�قع �� قولـه تعا[ ﴿��0 �لساعة 
سقو¸   ]0 �إلشا%_  تضمَّن  آلتية﴾ 
هذ�  �كا�  عاجًال،  �لكفا%  حكم 
 � للن�  طبيعية  صدمة  ميّثل   ºخل�
%قيًقا  قلًبا  جنبيه  بني  D0 كا� :مل 
فال  لقومه،  بالنصح  مفعًما  شفيًقا 
 �� قومه   �� فّكر  قد  يكو�   �� بد 

ُيهَلكو�  سو<  منهم  �لصنا7يد 
ال  �بالتا   �إلميا�،  من  sر�مني 
قائًال:  عليهم  متأسًفا  يكو�   �� بد 
ليتهم \ يهلكو�، �ليت �هللا جعلهم 
كباً%�  جعلهم  كما  �لدين   ( كباً%� 
للغاية،  نبيلة  �منية  �هذ@  �لدنيا.   (
��حلق �� �نبياF �هللا تعا[ ال يفرحو� 
�عد�ئهم،  من  �حد  �لو�قع ֲדال�   (
بل يتمنو� �� يكو� �جلميع مؤمنني. 
 � بالن�  �لرغبة  هذ@  �شتد�  �قد 
´يث كا7 ُيهلك نفسه �سًفا عليهم 
﴿لعّلَك  قائًال:  �هللا  خاطبه  ح� 
مؤمنني﴾  يكونو�  �ال  نفَسَك  باِخٌع 
�حاسيسه   ]0 فنظًر�   .(٤:F�لشعر�)
ال  قائًال:  عنه  �هللا  خّفف  �ملرهفة 
شك �� خº هالكهم شاcٌّ عليك، 
 ( �ملالئم  �لقر�%  هو  هذ�  �لكن 
شأ¨م، فال تتأسف على �ئمة �لكفر 

نظًر�  0سالمهم   ( طامًعا   Fهؤال
�مو�,م  أل�  �لعالية،  مكانتهم   ]0
 ( تزيدهم  ال  �لدنيوية  �شوكتهم 
0حر�ªها،   ��7 حتو&  بل  �لتقو^ 
لذلك سو< جنعلهم �قز�ًما صاغرين 
من  فبدًال  نستأصلهم.  سو<  بل 
ْه عنايتك  �لطمع ) 0ميا� هؤالF َ�جِّ
سيأخذ��  �لذين  �ملؤمنني  تربية   ]0
مكا� �لذ�هبني، أل� %قي �لعا\ ليس 
�لقد�مى،  �لسا7_  بنجا_  �آل�  منوًطا 
�0منا يتوقف على تربية �تباعك تربية 

سليمة. 
تدعمه  بينته  قد   Pلذ� �ملع½  �هذ� 
﴿�ال  �آلية   ( �لتالية  �جلملُة  �يًضا 
على  حتز�  ال   P� عليهم﴾..  حتَزْ� 
 Pبر� �خذنا  لو  �لكن  هالكهم، 
�ملفسرين بأال تنظر 0[ �ليهو7 طامًعا 
�مو�,م، فال ينسجم معه 0طالًقا   (

ـْه عنايتك إ*  فبـدًال مـن الطمع � إميـان هؤالء َوجِّ
تربية املؤمنني الذين سـيأخذون مـكان الذاهبني، ألن 
رقي العا� ليس منوًطا اآلن بنجاة السـادة القدامى، 
وإمنـا يتوقـف على تربيـة أتباعـك تربية سـليمة. 
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بل  عليهم﴾؛  حتَزْ�  ﴿�ال  قوُله: 
 cُلسيا�� لغًو�  عندئذ  �لكال�  يصبح 
غu منسجم، �:د� �لتعا%M بني 
يريد  ملن  ميكن  كيف   D0 �جلملتني، 
 �� �آلخرين  �مو�&  على   Fالستيال�
�منيته  أل�  هالكهم،  على  يتأسف 
عليهم   Fً7عا �لو�قع   ( متّثل  هذ@ 
�ملع½  قبو&  لد^  �لكن  با,ال�. 
 ( خلل   P� :د�  ال  بّينُته   Pلذ�

.cلسيا�ملفهو� �ال ) �
﴿��ْخِفْض  تعا[  قوله   �� كما 
يؤكد  للمؤمنني﴾�يًضا  َجناَحك 
 Pبر� �خذنا  لو  ألننا  موقفي، 
�ملفسرين لصا% مفهو� �آلية هكذ�: 
�لكفا% )  �مو�&   uتص  �� تتمنَّ  ال 
حوªتك، �ال تتأسف على هالكهم، 
�ملؤمنني؛   ]0 �هتمامك  �ّجه  بل 
�هكذ� ستصبح كل �لة من �آلية 
غu منسجمة مع �ألخر^ �متعا%ضًة 

.cلسيا�مع 
﴿��خِفْض  تعا[  قولـه   �� �يبد� 
 Pينطو للمؤمنني﴾كا�  جناَحك 
هجر_   ]0 لطيفة   _F0ميا على 
�جلنا�  خفض   �� Dلك  �ملسلمني. 
�توعيتهم  تربيتهم   P�  - للمؤمنني 
بشكل كامل - كا� يتطلب نظاًما، 
�لعمُل  �كا� من �ملستحيل ) مكة 
 �D0 .ملتعلقة بالنظا��لقر�� �بأحكا� 

عليك  بأ�  لرسوله  تعا[  فقوله 
يكونو�  �ملسلمني ح�  توعية  �آل� 
جاهزين إل7�%_ �لنظا� �لقا�7 كا� 
:مل ) طّياته نبًأ للرسو& � بأ� 
 ]0 بك  يذهب  سو<  تعا[  �هللا 
�تباعك  تربية  من  تتمكن  حيث 

كما ينبغي.

$ْلُمِبني﴾  $لنَِّذيُر  َ&َنا  ِ�نِّي  ﴿َ!ُقْل 
(٩٠)

$لتفسـ5:
 Pلذ� �نا  بأن¾  للكفا%  َ�عِلْن   P�  
��لتحذير،  �إلنذ�َ%  0ليه  �هللا  عهد 
�هللا  من  بأمر  علًنا  �قو&   �0 �ها 
قد  هالككم  ساعة   �� تعا[ 

�قتربت �حانت.

$ْلُمْقَتِسِمَني﴾  َعَلى  َ&ْنَزْلَنا  ﴿َكَما 
(٩١)

شر1 $لكلما/:
بينهم:  �ملاَ&  �قتَسمو�  $ملقتسمني: 
(�ألقر;).  قسَمه  كلٌّ  �َخذ 
بينهما.  �قتسما@  �ملاَ&:  �تقاَسَما 
��حد  مبع½  ��لتقاسم  فاالقتسا� 

.(Àلتا�)

$لتفسـ5:
هذ@  �ملفسرين  عامة  فّسر  لقد   
�لنذير  �نا  بأ�  قبلها  �ل-  مع  �آلية 
�نـزلنا@  مثلما  بالعذ�;  �ملبني 
 .(Pª�لر�  uتفس) �ملقتِسمني  على 
�لك¾ �%^ �� ﴿كما﴾ هنا تعليلية 
 7�%�� �ملماثلة.  لبيا�  �ليست 
عن  ثابت  �لتعليل  �جل  من  (كما) 
 ،("Kلعر��  Àتا" (�نظر  �لعر; 
�يًضا  �لكرمي  �لقر��   (  �7%��
تعا[  كقولـه  مر�ً%�  �ملع½  ֲדذ� 
هد�كم﴾(�لبقر_:  كما  ﴿��Dكر�@ 
١٩٩).. � P�Dكر�� �هللا تعا[ ألنه 
تعا[ ﴿�ُقْل  فقوله  �عليه  هد�كم. 
�نـزلنا  كما  �ملبني  �لنذير  �نا   �0
على �ملقتسمني﴾.. يع¾: ُقْل ,م يا 
 Fال خفا Pلذ�لنذير �مد: �0 �نا s
قّر%  قد  تعا[  �هللا  أل�  حتذير@،   (
�آل� 0نز�& �لعذ�; على �ملقتسمني. 
�ال شك �� هذ� �ملع½ ��ضح جلي 
 Pلذ� �ملفهو�  �لكن  فيه،  لبس  ال 
 uغ �آلخر��  �ملفسر��  يذكر@ 
��ضح، �لذلك قد ��جهو� صعوبة 
�آلية، �جلأ��  هذ@  كبu_ ) شر� 

._u0[ تأ�يال� كث
 u) تفس �ملفسرين قد عانو�كما �� 
 ،�uًكب  Fًعنا ﴿�ملقتِسمني﴾   كلمة 
مبع½  ﴿�ملقتِسمني﴾  فسر��  حيث 
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�حلالفني بإيذ�F �لن� � (�لكشا<؛ 
�ملع½  هذ�   7%� كما  ��لقرط�). 
 :P%لبخا�نظر �يًضا (� P%لبخا� (
كتا; �لتفسu). �لكن �القتسا� ال 
يع¾ �لَقَسم لغًة، بل يع¾ �لتقسيم، 
شر�  لد^  �ثبتنا   �� سبق  كما 

�لكلما�.
�قع  كيف  سؤ�&:  ينشأ  �هنا 
�ملفسر�� ) هذ� �خلطأ؟ ��جلو�; 
�� هنا� كلمة �خر^ هي �لتقاسم، 
 �0 �للغة  �هل  قو&  قر���  �عندما 
��حد  مبع½  ��القتسا�  �لتقاسم 
حيث يقا& تقاÁا �ملا& �P �قتسما@ 
�القتسا�   �� خطًأ  ظنو�  بينهما.. 
�يًضا يع¾ �لَقسم ��حللف، مع �نه ال 
يع¾ 0ال �لتقسيم فقط، على عكس 
 P� �ملعنيني  يع¾   Pلذ� �لتقاسم 
ֲדذ�   fدÂ� �قد  ��لَقسم.  �لتقسيم 

 PشرÃكالز uلتشابه ح� عا\ كب�
�يًضا.

 Kلعر�� À%تكب صاحب تا�لقد �
حيث  �خر  خطًأ  �لصد7  هذ�   (
�خلاطئ  �ملع½  هذ�  على  �ستشهد 
�لذين  �لقائل: "هم  �بن عرفة  بقو& 
تقاÁو� �حتالفو� على كيد �لرسو& 
�" (�لتاÀ). ��لظاهر �� هذ� �ملع½ 
نقله  �0منا  �للغة،  من  له  سند  ال 

صاحب �لتاÀ بتأثu �ملفسرين.
بعد هذ� �لبيا� �لتمهيدP �قو&: �0 
�ملقتسمني �ملذكو%ين هنا هم ��لئك 
فيما  قَسمو�  كانو�  �لذين  �لكفا% 
بينهم �عما& �ملكر ��لكيد بالرسو& 
�؛ فمنهم من �خذ على عاتقه �� 
ليقو&  �طرقها  مكة  بأنقا;  يقف 
لكل قا�7 0ليها �ال يغتّر بكال� sمد، 
�منهم من �ثا% �لضجة 7�خل مكة 

 إن املقتسـمني املذكورين هنا هم أولئك الكفار الذين كانوا قَسموا فيما بينهم 
أعمال املكر والكيد بالرسـول �؛ فمنهم من أخذ على عاتقه أن يقف بأنقاب 
مكـة وطرقهـا ليقول لكل قادم إليهـا أال يغّ\ بكالم Zمـد، ومنهم من أثار 
الضجـة داخل مكة بـأن Zمًدا لو كان صادًقا لكنـا َأو* بتصديقه ألنه من 
أقاربنا، ومنهم من آذى املسـلمني، ومنهم من تو* التعتيم ضده � � القبائل 
اجملاورة ملكة. وقد أعلن اهللا تعا* هنا أننا قد قررنا اآلن عذاب هؤالء fيًعا. 

بأ� sمًد� لو كا� صا7ًقا لكنا َ��[ 
�منهم  �قا%بنا،  من  ألنه  بتصديقه 
من �D^ �ملسلمني، �منهم من تو[ 
�لتعتيم ضد@ � ) �لقبائل �ملجا�%_ 
ملكة. �قد �علن �هللا تعا[ هنا �ننا قد 

قر%نا �آل� عذ�; هؤالF �يًعا. 
 Fهؤال  �� قا&  من  �ملفسرين  �من 
�لذين  �ملقتسمني هم ��لئك �لكفا% 
قَسمو� �لقر�� فيما بينهم.. �P كانو� 
�يكُفر��  �لقر��  ببعض  يؤمنو� 

ببعضه. (فتح �لبيا�، ��لقرط� )
�لكرمي  �لقر��   �� فيه  شك  ال  مما 
�لكفا%  قو&  سّجل ) موضع �خر 
ببعض  نؤمن  �لكرمي:  �لقر��  عن 
هذ@   uتفس �لكن  ببعض،  �نكُفر 
أل�  سليم،   uغ �ملع½  ֲדذ�  �آلية 
�إلميا�  مع½  :تمل  ال  �القتسا� 

ببعض ��لرفض ببعض.
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�ألسو� �لحسنة

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

̌¬‡ł ُمَعاِ�َيَة ْبن ُسَوْيٍد َقاَ&: َسِمْعُت �ْلَبَر�Fَ ْبَن َعاªٍِ; َ%ِضَي �هللا َعْنُهَما َيُقوُ&: َنَهاَنا �لنَِّبيُّ � َعْن َسْبٍع. 
 Fِ�ْلَحْمَر�ْلِميَثَرِ_ ��َ Àِيَبا َهِب َ�َعِن �ْلَحِريِر َ��ْإلِْسَتْبَرcِ َ��لدِّ َهِب َ�ْ� َقاَ& َحْلَقِة �لذَّ َنَهاَنا َعْن َخاَتِم �لذَّ
َالِ�  ِة. َ�َ�َمَرَنا ِبَسْبٍع ِبِعَيا7َِ_ �ْلَمِريِض َ��تَِّباfِ �ْلَجَناِئِز َ�َتْشِميِت �ْلَعاِطِس َ�َ%7ِّ �لسَّ يِّ َ��ِنَيِة �ْلِفضَّ َ��ْلَقسِّ

(Kللبا�كتا;  ،P%لبخا�صحيح ) .�ِْلَمْظُلو�ْلُمْقِسِم َ�َنْصِر �ِ% �ِعي 0�َِْبَر� 0ِ�ََجاَبِة �لدَّ

َثَالِ�   cََفْو َ�َخاُ@  َيْهُجَر   �ْ�َ ِلَرُجٍل  َيِحلُّ  َال  َقاَ&:   �َ �هللا  َ%ُسوَ&   َّ��َ  ِّP%ِْألَْنَصا� �َيُّوَ;  �َِبي   ł‡¬̌
َالِ�. (صحيح �لبخا%P، كتا;  لََياٍ&، َيْلَتِقَياِ� َفُيْعِرMُ َهَذ� َ�ُيْعِرMُ َهَذ�، َ�َخْيُرُهَما �لَِّذP َيْبَدُ� ِبالسَّ

�أل7;)

̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ_ َقا&: َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا �: َال َتْدُخُلوَ� �ْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنو�، َ�َال ُتْؤِمُنو� َحتَّى َتَحابُّو�، 
َالَ� َبْيَنُكم. (صحيح مسلم، كتا; �إلميا�) َ�َ�َال 7ُ�َلُُّكْم َعَلى َشْيDَ0ِ Fٍ� َفَعْلُتُموُ@ َتَحاَبْبُتْم، َ�ْفُشو� �لسَّ

َعاَ� َ��ْضِرُبو� �ْلَهاَ� ُتوَ%ُثو� �ْلِجَنا�. (سنن  َالَ� َ�َ�ْطِعُمو� �لطَّ ̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ_ ��َّ �لنَِّبِي � َقاَ&: َ�ْفُشو� �لسَّ
�لترمذP، كتا; �ألطعمة عن %سو& �هللا)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبسان  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

"�� $ملهمة �ل- قد �قام¾ �هللا تعا[ للقيا� ֲדا هي �� �ªيل Dلك �خللل �حلاصل بني �هللا 
بإظها%  �لدينية  ثانية؛ ��لغي �حلر�;   Æإلخال�ملحبة �� بينهما صلة  �َخْلقه، ��%سي 
�حلق ُمرِسًيا 7عائم �لصلح؛ ��كشف �حلقائق �لدينية �ل- قد �ختفت عن �عني �لناK؛ 
��ضر; مثًال للر�حانية �ل- صا%� مدفونة حتت ظلما� �لنفوK؛ ��كشف، بالعمل 
ال باللسا� فحسب، تلك �لقو^ �لربانية �ل- تسرP 0[ 7�خل �إلنسا� �تتجلى فيه 
نتيجة 0قباله على �هللا تعا[ �� نتيجة 7عائه؛ �فوc كل هذ�، �� �غرK ) �لقو� من 
�لالمع �خلا  من �P شائبة من شو�ئب  �لنقي  للتوحيِد �خلالص  جديد غر�ًسا خالًد� 
�لشر�. بيد �� هذ� كله لن يتم بقوÇ �نا، بل بقد%_ Dلك �إلله �لذP هو %; �لسما��� 

(١٨٠ Æ لر�حانية 'لد ٢٠�ئن �خلز�اضرُ_ الهو%، s) ."M%أل��

"ِ$Jعو$ يا سا7_، هد�كم �هللا 0[ طرc �لسعا7_، �� �نا �ملستف- ��نا �ملدعي. �ما �تكلم 
´جا;، بل �نا على بصu_ من %; �ها;. بعث¾ �هللا على %�K �ملائة، ألجّد7 �لدين 
ر �لصليب �ُ�طفئ ناَ% �لنصر�نية، ��قيَم سنَة خu �لºية، �ألصلَح  ��نّو% �جَه �مللة، ��كسِّ
ما فسد ��%�Àَِّ ما كسد. ��نا �ملسيح �ملوعو7 ��ملهدP �ملعهو7. منَّ �هللا عليَّ بالوحي 
��إل,ا�، �كّلم¾ كما كّلم %سله �لكر��، �شهد على صدقي بآيا� تشاهد�¨ا، ��%^ 

�جهي بأنو�% تعرفو¨ا. 
 P7سلطا�، بل �نا uمن غ É �برها�، ��� تؤمنو uال �قو& لكم �� تقبلو� من غ�
بينكم �� تقومو� هللا مقسطني، ��� تنظر�� 0[ ما �نز& �هللا   من �آليا� ��لº�هني 
��لشها7��. فإ� \ جتد�� �ياÇ كمثل ما جر� عا7ُ_ �هللا ) �لصا7قني، �خَلْت سنُته ) 

(٢٧ Æ ،Fالستفتا�) ."ملنكرين�أل�لني، فُر7ُّ�� �ال تقَبلو� يا معشَر �لنبيني �

GÎÄ]à;]Á;\Ê¬4Ž\GÎÄ]à;]Á;\Ê¬4Ž\

IÎÄ]¬â’\;–Öö;∞b;!\;€—\Å·;IÎÄ]¬â’\;–Öö;∞b;!\;€—\Å·;
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ÏÁÅ∂¯\;;ÏËŸ˜à¸\;Ï¡]⁄°\;‹]Ÿb;‰]Œ’^;ÍÉ’\;;äËÖ’\;g]Ş£\ÏÁÅ∂¯\;;ÏËŸ˜à¸\;Ï¡]⁄°\;‹]Ÿb;‰]Œ’^;ÍÉ’\;;äËÖ’\;g]Ş£\

;;%]¬’\;‡]ÁÄ^;Ö≤ıŸ;∫;%]¬’\;‡]ÁÄ^;Ö≤ıŸ;∫;

""@ÂÌäí»€aÎ@Öbßa@Êä‘€a@ø@!a@ÂÌäí»€aÎ@Öbßa@Êä‘€a@ø@!a " "

تر�ة: 0بر�هيم �%مي 0خلف

   �ªuم �خلامس، حضر_  �خلليفة  �لعاملية  �ألkدية  �إلسالمية  �جلماعة  0ما�  �لقى 
عقد   Pلذ� �لتـا%�ي  �لعا\  �7يا�  مؤمتر   ( �لرئيس  �خلطا;  �kد،  مسر�% 
يو� ٢٠١٤/٠٢/١١. �Dلك ) قاعة غيلدهو& �لشهu_ ) �لعاصمة �لºيطانية  

لند�، �كا� موضوf �ملؤمتر "�هللا ) �لقر� �حلاP7 ��لعشرين".
�قد نظمت �جلماعة �إلسالمية �ألkدية ) �ململكة �ملتحد_ هذ� �حلد� كجزF من �الحتفاال� 
بالذكر^ �ملئوية لتأسيسها، �قد حضر@ حو�  ٥٠٠ شخص، مبا ) Dلك %جا& �لدين من 
Ãتلف �لبلد��، ��لسياسيني، ��ملسؤ�لني �حلكوميني، ��عضاF �لسلك �لدبلوماسي ��ألكا7مييني 
�ممثلي عد7 من �ملنظما� غu �حلكومية، كما تلقى �ملؤمتر %سائل 7عم من صاحبة �جلاللة 
�مللكة 0ليز�بيث �لثانية، �قد�سة �لد�الP الما، �%ئيس �لو%ª�F �لºيطا� 7يفيد كام��u �عد7 

من �لشخصيا� �ألخر^.
�قد �لقى عد7 من كبا% �لشخصيا� �%جا& �لدين خطابا� ) هذ� �ملؤمتر.

�فيما يلي نص �لكلمة �لرئيسة �ل- �لقاها ) �ملـؤمتر حضر_ مªu�   مسر�% �kد �يد@ �هللا 
تعا[ بنصر@ �لعزيز:
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بسم $هللا $لرNن $لرحيم
 

�لضيو< �لكر��
�لسال� عليكم �%kة �هللا �بركاته

بد�يًة، ��7 �� �غتنم هذ@ �لفرصة ألشكر 
�يع �لضيو< �لكر�� حلضو%هم هذ� 
�حلد�. ���7 بصفة خاصة �� �عر; 
عن �متنا� للضيو< �ملحترمني �لذين 
 uٍ) �قٍت قص �لكلما� ���جز�� �لقو�
نظرهم.  ��جها�  معتقد�ִדم  جًد� 
 Fملستحيل للمر� �نه من  متاًما   �%7��
�� يشر� معتقد�ته ) مثل هذ@ �لفتر_ 
 \ %مبا  �بالتا   �لزمن  من   _uلقص�
يتمكن ضيوفنا �لكر�� من مناقشة كل 

ما كانو� ينو�� مناقشته.
من  �ناًسا   �� فإ� حقيقة  Dلك،  �مع 
هذ�  مًعا  �جتمعو�  قد  Ãتلفة  خلفيا� 
يد&  ألمٌر  ��حد_  منصة  على   Fملسا�
�ملختلفة،  �لديانا�   fتبا� �ننا،  على 
موحد�� برغبٍة �هدٍ< مشتر�. �هذ� 
�,د< �ملشتر� هو �لعمل على حتسني 
 ،M%أل�� ��لسما��حياِ_ خلِق خالِق 

حيث �لبشر هم �ألÁى بينهم.
�لعا�  مد�%  عقد� على  لقد 
�ملاضي �لعديد من �لفعاليا� لالحتفا& 
�جلماعة  لتأسيس  �ملئوية  بالذكر^ 
�إلسالمية �ألkدية ) �ململكة �ملتحد_، 

�لكن حد� �ليو� �فضلها �يًعا. 0نه 
مشتركة  منصة   uلتوف  _ªممتا �سيلة 
للناK لالجتماf مًعا ملناقشة �Rية �هللا 

) هذ@ �أل�قا�.
�بالتا ، يستحق �لذين قامو� بترتيب 
�0ن¾  ��متناننا.  شكرنا  �حلد�  هذ� 
ألنه  خاصة  بصفة  ,م  ممنت  شخصًيا 
تعرفت   Fملسا� هذ�  من خال& حد� 

على �لكثu من �لناK �جلد7.
ֲדا  �شعر  �ل-  هذ@  �المتنا�  �مشاعر 

�فًقا   Pلذ� �هللا،  ¤و  �نتباهي  حتّو& 
بإظها%  �إلنسا�  �مر  قد  7ي¾  لتعاليم 
�ستحق  �ينما  �إلنسا�  �المتنا� ألخيه 
ما  شخص  كا�   �D0 �بالتا ،  Dلك. 
لطيًفا معي فمن �لضر�%P �� �عر; 
�إلنسا�  شكر  أل�  له،   Pتقدير عن 

شر¸ �ساسي لشكر �هللا عز �جل.
�لتصو% عن �هللا �لذP يقدمه  هذ� هو 
�إلسال�. بالتأكيد، D0� كا� �ملرF يتبع 
�لتعاليم �حلقيقية لإلسال� �يؤمن حًقا 

حضرS مر%$ مسر!N& Rد " &يدQ $هللا "
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�لتعليم  هذ�  على   Fًبنا �يتصر<  باهللا 
فقط �بإخالÆ، فسو< ±د �� �متنانه 
سيكو� �سيلة لنشر �ملحبة ��ملو7_ ) 
�لزهر_  تفّتح   �� كما  متاًما  �ملجتمع، 
ينشر �جلما& ��لشذ^ ) sيطها بغض 

.uلعب� �نتشر هذ�قرٍ�  Pلنظر بأ�
D0� تصر< كل ��حد منا ֲדذ@ �لطريقة 
لوجدنا �� �ألحقا7 �حلا%قة �صر�عا� 
Ãتلفة،  ��قا�   ( تظهر  �ل-  �لعا\ 
7فنت  قد  Ãتلفة  �مناسبا�   cبطر�
�يعها مر_ ��حد_ �0[ �ألبد، �حلت 
sلها �ملحبة ��لسال� ) �يع �أل�قا� 

�) �يع �ألماكن.
مثاّ ،  �قوله  ما   �� �لبعض  يظن   قد 
�لكن  عملًيا.  حتقيقه  �ملستحيل  �من 
عندما ننظر 0[ �لتا%يخ �لطويل لأل7يا� 
�لر�فة  من  �ملجتمع  هذ�  مثل  ند%� 

��لرعاية �هو بالضبط ما يريد@ �هللا.
�لسو< حتقق �لبشرية هذ@ �ألهد�< 
هذ@  ملثل  �تصل  �هللا   �Dبإ �لنبيلة 
قد  �ألسبا;  �,ذ@  �ألخالقية.  �لقمة 
�نبياF@ �%سله 0[  �%سل �هللا باستمر�% 
�يع �¤اF �لعا\. لقد �%سلو� من �جل 
�حلب   ��% �تنمية  �لبشرية  0صال� 
��ألخو_ بني �يع  ��لتعاطف  �ملتبا7& 
�لناK. لقد �%سل �هللا %سله ح� يتوجه 
تعا[  �هللا   cقو´  Fلوفا� ¤و   Kلنا�

�حقوc بعضهم �لبعض.

لقد �ستطاf �نبياF �هللا ��ملصطفو� من 
مثل  حو,م من  �اعة  تشكيل   Kلنا�
ليعيشو�  جاهد��  �لذين   Kلنا�  Fهؤال
حياִדم �فًقا لتعاليمه تعا[، بينما ��جه 
%�فضوهم مصuً� مؤسًفا 7�ئًما. �كلما 
ُيقبلو� بصفة عامة  �%سل �هللا %سال \ 
�لدين  عا%ضو�   Æشخا� هنا�  �كا� 
�ملدعي   �0 يقولو�  قد  عنه.  �صد�� 
 ( �خلو<   Kغر 'ر7  :ا�&  كا� 
هنالك  يكن   \ �لو�قع   ( ��نه   Kلنا�
�مللك  مالك  باهللا  �إلميا�   ]0 حاجة 
 Kلنا�  Fهؤال �لكن  �لعزيز.   Pلقو�
�لذين %فضو� �هللا �عا%ضو� �ألنبياF قد 

7ُمر�� ) ¨اية �ملطا< 7�ئًما.
 Fَ� مثل هؤال�لكرمي يقّص �حد�لقر�� �
سبحانه  �هللا  عن  �بتعد��  �لذين   Kلنا�
 ��Fالبتال� فتو%طو� ) Ãتلف  �تعا[ 
��ملحن �7ُمر�� ) ¨اية �ملطا<. بينما 
فاª من �Ìذ عالقة �ثيقة مع �هللا �ثبت 
�لر��يا�  هذ@  مثل  7�ئًما.  �نتصا%هم 
فحسب،  �لقر��   ( مذكو%_  ليست 
لأل7يا�  �ملقدسة  �لكتب   ( �لكن 
 fاÁ  ��  _F�قر عند  �يًضا.  �ألخر^ 
هذ@ �لقصص نضطر للتفكر ��لسؤ�&، 
 uساط� 'ر7  �لقصص  هذ@  هل 
�خر�فا� �� �¨ا ��قعية جد�؟ هل هذ@ 
�لعو�قب �ل- حذ% منها َمن �صصفاهم 
هل  �لو�قع؟   ( حدثت  قد  تعا[  �هللا 

�علنها %سل �هللا؟  �ل-  حتققت �آليا� 
�ينعم  �تعا[  سبحانه  �هللا   Pز± هل 
لتعاليم  على من يصطفيهم؟ �كنتيجة 
باهللا  يؤمنو�  �لذين   uيس �ألنبياF، هل 
ٍ̧ ممهَّد باحلب ��لتعاطف مع  على صر�

�آلخرين؟
�ستطيع  ال   ،uلقص� �لوقت  هذ�   ( 
�� �شر� بعمق كل قضية على حد_، 
 �� ´قيقة  �ستشهد   �� ميكن¾  �لكن 
على  �إلجابة   �� يثبت  �لدين  تا%يخ 
كل هذ@ �ألسئلة هو بالتأكيد "نعم". 
�لكتا; �ملقدK �لذÍ� Pمن به، �لقر�� 
هذ@  كل   �� بوضو�  �ºنا  �لكرمي، 
سبحانه  �هللا   ��� صحيحة،  �ألمو% 
ִדد<  مهمة   (  @Fنبيا� يرسل  �تعا[ 
من  �ملمكنة   uملعاي� �على   Kغر  ]0
 F0نشا خال&  من  �لبشر   ( �لر�حانية 
خال&  �من  �هللا.  مع  �ثيقة  عالقة 
هذ@ �لعالقة ال يؤP7 �ملرF حقوc �هللا 
0ظها%@  خال&  �من  �لكنه  فحسب، 
 cحلقو� P7ألخالقية يؤ� uملعاي�ألعلى 
�يًضا. �كما قلت  �ملستحقة خللق �هللا 
ل �لبشر على  �نًفا، فإ� �هللا تعا[ قد فضَّ
�لتعليمْين  هذين  كال   �0 خلقه.  كل 
'تمع،   P�  ( س  ُ�سِّ لو  �ألساسيني 
�هللا  مرضا_  نالو�  ملا   Kلنا� ֲדما  ��لتز� 
َمن  �يًضا  سيكونو�  �لكن  فحسب، 

.Fإلخا�ملو7_ ��حلب ��ينشر 
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بعث  فقد  كمسلم،   Ç�ملعتقد �فًقا 
 � sمًد�  �لكرمي  �لن�  �جل  عز  �هللا 
هذ@   Kلغر� بأسر@  �لعا\  إلصال� 
 (� �لبشر.  بني  �لسامية  �ألهد�< 
�إلصال�،  ¤و  �لر�مية  جهو7@  خضم 
�ظّل  �إل,ية،  �لرسالة  هذ@  يبّلغ  ظّل 
±اهد ليل ¨ا% ��7 توقف. �\ تقتصر 
ليلة  �لتبليغ بل كا� كل  جهو7@ على 
�ر �ما� %به ) �لصال_، 7�عيا �هللا تعا[ 
يصبح  ح�  �حز�  �حرقة  بأ\  باكًيا 

.fمكا� سجو7@ غا%ًقا بالدمو
فما �لذP كا� يدعو ألجله �لن� �ألكر� 
� ֲדذ@ �حلرقة؟ \ يكن من �جل �� 

:صل على �جلا@ �� �لسلطة �\ يكن 
الغتصا; �P حكومة �� 70�%_، �0منا 
كا� يبخع نفسه ) كل 7عاF بعذ�ٍ; 
 Kلنا�مطلق متضرًعا 0[ %به بسبب �� 
 �Dملا �معنوًيا.  %�حانًيا  ينصلحو�  ال 
 �Dملا قسا�ִדم؟  عن  �لتخلي  يرفضو� 
ال يرغبو� بالتخلي عن �لظلم ��لشر؟ 
�بسبب كل هذ� ملاD� يرمو� �نفسهم 
�لن�   \� كا�  لقد  �لدما%؟  ها�ية   (
�لكرمي � �كربه عميقني جًد� �كا� 
 �� لد%جة  قلقه �ضيقه كبuين جًد�، 
�هللا ) �لقر�� قد خاطبه مباشر_، سائًال 
0يا@ ما D0� كا� سيبخع نفسه أل¨م \ 

يستمعو� �� يصغو� لرسالته.
 Pلذ� هو  �تعا[  سبحانه  �هللا  �لكن 
��لقلبية  �جلدية  �أل7عية   ]0 يستمع 
�هكذ� �جا; �7عية �لن� �لكرمي sمد  
� تلك. ��لتا%يخ يشهد على حقيقة 
�لذين كانو� جاهلني   Kلنا�  Fهؤال ��
�سكا%^،  متحضرين،   uغ� جًد� 
�ªنا_، �مقامرين �لصوصا �متو%طني 
�ستطاعو�  �لرD�ئل،   f�نو� �يع   (
Ìليص �نفسهم من كل هذ@ �لشر�% 
��ستبد�,ا بالقيم �ألخالقية �لر�ئعة. لقد 
تبد& هؤالF �لناK ��نشأ�� %�بطة �ثيقة 
 Pهللا سبحانه �تعا[. �ال ميكن أل�مع 

منصة �ملؤمتر لد^ 0لقاF حضرته �لكلمة �الختتماية
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سلطة 7نيوية على �إلطالc �� حتد� 
هذ@ �لثو%_ �لر�حانية.

�ملسلمو�  �لدنيوية كا�  �لناحية   �من 
�أل��ئل ضعاًفا جًد�، �ح� لو �كتسب 
�ملسلمو� بعض �لقو_، فقد كا� Dلك 
تلك  �خال&  جًد�.  الحق  �قت   (
�معَدمني   F�فقر ظلو�  �أل�[  �لفتر_ 
�بال �P حيلة، �لكن �بسبب 0ميا¨م 
فقد  باهللا  �لوثيقة  �عالقتهم   c7لصا�
كانو� مستعدين 7�ئًما للتضحية ´ياִדم 
) سبيله تعا[. لقد �صلو� 0[ �على 
%غبة   ]0� �لتضحية  من  مستو^ 
�لبشرية ح� 0¨م كانو�  عا%مة خلدمة 
ممتلكاִדم  كل  عن  للتخلي  مستعدين 
�عن كل ما كا� ) مناª,م من �جل 

مساعد_ �آلخرين.
قبل   Kلنا�  Fهؤال حيا_  قا%نا   �D0�
0ميا¨م باهللا �بعد@، فلن يكو� هنالك 
 uلكب�  uلتغ�� �لتحو&   ( شك   Î7�
كا�   Pلذ�� قلوֲדم،   ( �لذP حد� 
معرفة  من  �كتسبو@  ما  بسبب  متاًما 
شهد��  قد   Kلنا�  Fهؤال� هللا.  �فهم 
�ياٍ� ��ضحة على نصر �هللا. ��لثو%_ 
�لر�حانية �ل- حصلت \ تكن �ليد_ 
 P� لرغبة ) حتقيق�ملصا7فة �� بسبب �
 ���%� ملسو�  �لكنهم   ،P7نيو هد< 
قلب   ( �حلب  مشاعر   �� بأنفسهم 
 uآلخرين ال نظ�ألكر� � جتا@ �لن� �

,ا.
�ألكثر  �إلسال�  خصو�   �0 ح� 
قبو&  على  �%غمو�  قد  �مر�%_  ضر��_ 
على  شهو7ً�  كانو�  لقد  �حلقيقة.  هذ@ 
 7% قد   � �ألكر�   �لن�   �� حقيقة 
�هجماִדم  �حقدهم  �حشيتهم  على 
��لشفقة  ��لرkة  باملغفر_  �لشرسة 
حقيقة  على  شهو7ً�  كانو�  لقد  فقط. 
 � �لكرمي  �لرسو&  حّقق  عندما  �نه 
لإلسال�،   F�أللد�  F�ألعد� على  �لنصر 
��لذين \ يألو� جهًد� ) �لقضاF على 
بقوله  �تسامح  بسال�   7% �لدين، 
شخصية  عد��_   P�  Pلد ليس  ,م: 
من  �النتقا�   ( �%غب  �ال  جتاهكم 
�حلقتمو@   Pلذ� ��الضطها7  �لوحشية 
تتعهد��  �نكم  �طاملا  �ملاضي.   ( بنا 
 ( Fلبقا�% ) �بالعيش بسال� فأنتم �حر
بقسو_  معكم  �لتعامل  يتم  �لن  مكة. 
 �� �لدينية  �ختالفاتكم  �� ظلم بسبب 

�لعقائدية.
�لذين ال  �عد�F �إلسال�  عندما الحظ 
يعد�� �ال :صو� هذ� �ملثا& �لذP ال 
مثيل له من �إلحسا�، \ يكن لديهم 
خيا% 0ال �العتر�< به. �سأعطي مثاًال 
�لن�  سلو�  %Íية  عند  فقط:  ��حًد� 
معا%ضي  �حد  تلقائًيا  قا&   � �ألكر� 
�إلسال� ��Áه عكرمة �هو ممن �%تكب 
فظائع جسيمة ضد �ملسلمني، 0نه ميكن 

فقط ملن كا� حًقا من �هللا �من كا� 
حبه للبشرية منقطع �لنظu �� يتصر< 
مبثل هذ@ �لطريقة �لرحيمة. فرÍية �سو_ 
�لن� �ألكر� � جعلت �عد�F �إلسال� 
يعلنو� مر�ً%� �تكر�ً%� �� �لشريعة �ل- 
��حيت 0ليه هي بال شك صحيحة ��� 
�لكرمي  �لقر��  0يا@  �لذP منحه  �للقب 

بأنه "%kة للعاملني" له ما يº%@ متاًما.
من   fينبو يتدفق  بأنه  �عترفو�  لقد 
�لرkة ��لشفقة للبشرية من كل عضو 
�مسا� �جزF من جسمه. لقد �كد�� 
�لن�  �فعا&  من  فعل  كل   �� صر�حة 
 uلكرمي � كا� مثاًال على �على معاي�

�لرkة �يثبت صدc كال� �هللا. 
�) ضوF هذ@ �لتعاليم �لر�Íفة :تمل 
�بالفعل،   ،M�عتر�  �� تثا% مسألة   ��
قبل  من   M�العتر� هذ�  يثا%  ما   �uًكث
D0� كا�  �نه  �ملسلمني �هو   uبعض غ
�حلب  0ظها%  �ملسلمني  يعلم  �إلسال� 
كا�   �D0� �آلخرين،  جتا@  ��لتعاطف 
للعاملني"  "%kة  ´ق   � �ألكر�  �لن� 
لفهم  �لدينية؟  �حلر�;  ُشنت   �Dفلما
هذ@ �ملسألة ±ب �� تكونو� على بينة 
 ��� �ملبكر  لإلسال�  �حلقيقي  بالتا%يخ 

تأخذ�� ) �العتبا% نقطتني هامتني.
��,ما، �� �لتا%يخ يشهد على �حلقيقة، 
�ملستشرقيو�  ح�  ֲדا  يعتر<  �ل- 
 ( �نه  �هي  �ملسلمني،   uغ �لÑيهيو� 
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 Mتعر  � �ألكر�  �لن�  لدعو_  �أل�[  �لسنو�� 
 ( ��حشية  %عًبا  �ألكثر  لالضطها7  ��تباعه  هو 
�لذين 0ما \ يكونو� متدينني  مكة من قبل ��لئك 
من  �لعديد  لقى  �لو�قع   ( ��ثا�.  عبد_  كانو�   ��
�لرجا&  Dلك   ( مبا   � �ألكر�  �لن�  �صحا; 
��لنساF ��ألطفا& حتفهم. ��عطي مثاًال ��حًد� فقط 
على هذ@ �لطبيعة �لوحشية للمعا%ضة: لقد كانت 
هنا� حاال� لنساF مسلما� %بطن من �%جلهن 
0[ �لني � سا% �جلمال� ) �جتاهني متعاكسني، 
´يث كانت جثث �لسيد�� �ملسلما� ُتقطع 0%ًبا 

حقيقًة، �تقسم 0[ قطعتني.
�ألعما&  من  جًد�  طويلة  قائمة  هنالك  �لو�قع،   (
Dكرها  �ستطيع  ال  �لك¾  �قعت  �ل-  �لوحشية 
�لقسو_  هذ@  من  �لرغم  �على  �لكن،  هنا.  �يًعا 
يسعو�   \ �ملسلمني  فإ�  ��لوحشية  �إلنسانية   uغ
من  �بدًال  سًر�  كا�   ��  علًنا  لالنتقا�  شكل   Pبأ
Dلك، �بعد سنو�� من مو�جهة �الضطها7 �ملستمر 
�صحابه  �معظم   � �ألكر�  �لن�  هاجر  ��ملرير، 
للعيش  �ملسلمني  من  فريق  Dهب  حيث  مكة  من 
�ماكن   ]0 �خر  فريق  سافر  حني   ( �ملدينة،   (
�خر^. ) �ملدينة، حيث هاجر �لن� �ألكر� �، 
كفا%  �لكن  �إلسال�.   Kلنا� من   uكب عد7  َقِبل 
بسال�  يعيشو�  �ملسلمني  %Íية  يتحملو�   \ مكة 

�يستقر�� بشكل جيد.
�هكذ�، �بعد ١٨ شهًر� فقط من �,جر_ ها�و� 
'هز   Pجند قو�مه ١٠٠٠  Òيش  �ملدينة  مسلمي 
�ملسلمني  �باملقابل كا� جيش  جتهيًز� جيًد� جًد�. 
عبا%_ عن ٣٠٠ شخص فقط غu مسلحني تقريبا 

0ال من 'ر7 حفنة من �لسيو< ��لسها�. �D0� مت تقييم �ملز�يا �لنسبية 
للجيشني فليس هنالك شك ) �� �فضل خيا% للمسلمني كا� ) 
�نفسهم.  �لوقو< ��لدفاf عن  �نفسهم، �ليس )   Dجع �0نقا�لتر�
�لكن، �) Dلك �لوقت �مر �هللا سبحانه �تعا[ �خuً� �لن� �ألكر� 
� بالقتا& �لدفاعي �قد Dكر Dلك ) �لسو%_ %قم ٢٢ من �لقر�� 

�لكرمي (�حلج) ) �آليتني ٤٠-٤١ حيث قا& �هللا تعا[:
 * َلَقِديٌر  َنْصِرِهْم  َعَلى  �هللا   َّ�0ِ�َ ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ�  لِلَِّذيَن   �َDِ�ُ﴿
َ�َلْوال  �هللا  َ%بَُّنا  َيُقوُلو�   ��َ 0ِالَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِر  7َِياِ%ِهْم  ِمن  ُ�ْخِرُجو�  �لَِّذيَن 

مشهد عا� لقاعة �ملؤمتر
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َمْت  7َْفُع �هللا �لنَّاKَ َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ
َصَو�ِمُع َ�ِبَيٌع َ�َصَلَو�ٌ� َ�َمَساِجُد ُيْذَكُر 
َمن  �هللا  َ�لََينُصَر�َّ   �ً uَكِث �هللا  �ْسُم  ِفيَها 

َينُصُرُ@ �0َِّ �هللا َلَقِوPٌّ َعِزيٌز﴾
 �D�ُ آليتني �نه عندما�يتضح من هاتني 
بال  �سُتهدفو�  �لذين  أل�لئك  بالقتا& 
 fلدفا�لك من �جل D ة فلم يكنk%
�جل  من  �0منا  فحسب،  �نفسهم  عن 
kاية �يع �أل7يا�. �هكذ� فإ� �لسبب 
 �D0 �نه  هو  بالقتا&   �Dإل�  F�%� �لثا� 
 F�عد� فإ�  بالقو_  �لظاملني  يتم صّد   \
�لدين لن يَدعو� �ملسيحيني، �ال �ليهو7، 
�تباP� f 7ين �خر  �ال �ملسلمني �ال 
 Fهؤال  �� ��حلقيقة  بسال�.  يعيشو� 
 Fلقضا� متنو�  قد  لإلسال�  �ملعا%ضني 
للسال�  �ملحبة  �لشعو;  �يع  على 
فقامو� بإغر�c �لعا\ بالفتنة ��لفوضى 

لتحقيق مكاسبهم �لشخصية.
تعا[  �هللا  قا&  �خللفية،  هذ@  �على 
للمسلمني �� ال �افو� ، ��� �جليش 
�ملكي �لقوP سُيهز� أل� نصر �هللا كا� 
على  �لتا%يخ  �يشهد  �ملسلمني.  مع 
كا�  �نصر@،  �هللا  بعو�  �نه  حقيقة 
�ملجهزين   uغ� �لقليلو�  �ملسلمو� 
�لذين  خصومهم  هزمية  على  قا7%ين 
 ( �لسال�   uتدم  ( يرغبو�  كانو� 
لإلسال�  نصًر�  هذ�  يكن   \� �لعا\. 
فقط، بل كا� �نتصاً%� خالًد� لكل َمن 

يرغب ) �� يتأسس �لسال� ) �لعا\. 
يرغب  شخص  لكل  نصًر�  كا�  لقد 
�لقيم �إلنسانية Ìّطى  ) �حلفا× على 
جلميع  �نتصاً%�  �كا�  �لزمن،  حد�7 
قو_  �لدين   �� يعتقد��  �لذين   Kلنا�

للخu �0حال& �لسال� ) �لعا\.
خال& حيا_ �لن� �لكرمي sمد � �) 
ªمن خلفائه �أل%بعة (�خللفاF �لر�شدين)، 
يشهد �لتا%يخ على حقيقة �� �حلر�; 
ألجل  كانت  �ملسلمو�  خاضها  �ل- 
0¨اF �لقسو_ �0حال& �لسال� ) �لعا\ 
 cإلحلا �بًد�  ُتَخض   \� فحسب. 
�عندما  �إل%ها;.   �� ��لظلم  �لقسو_ 
س  �لر�شد_،  تأسَّ فتر_ �خلالفة  �نتهت 

) مكا¨ا شكل من �شكا& �ملَلكية.
كانت  �ِحلقبة  تلك  خال&  �لألسف، 
ألسبا;   Mُتخا �حلر�;  معظم 
±ب  Dلك،  �مع  7نيوية.   �� سياسية 
�حلر�;  هذ@   �� ��ضًحا  يكو�   ��
�ªيا7_  �ملمالك  لتوسيع  خيضت  �ل- 
من  شكل   Pبأ ُتَخض   \ �لسلطة 
�ل-  �إلسال�  تعاليم  حسب  �ألشكا& 

جاF ֲדا �لقر�� �لكرمي.
يقا&   �� ميكن  ال  مماثل،   cسيا  (�
�إلسالمية  �حلكوما�  تصرفا�  عن 
�ليو�  �ملعا%ضة  �ملتمر7_  �جلماعا�   ��
�إلسال�  تعاليم  متثل   �� تعكس  �¨ا 
بأP شكل من �ألشكا&. ��قو& ��7 

�ملسلمني  بعض  �عما&   �0 تر77   P�
�ملتطرفني �ليو�، �ل- يقومو� ֲדا باسم 
0ال  تشو@  ال  �لو�قع   ( هي  �إلسال�، 
Áعة �إلسال� ��لدين نفسه. �D0� �تبع 
�لدينية  �أليديولوجية  هذ@  مثل   Kلنا�
فمن �لو�ضح متاًما �� �لدين �� �هللا ال 
ميكن �� يلعب �7ً%� 0±ابًيا ) 0حال& 
�لسال� ) �لعا\. �) �لو�قع، سيكو� 
من   �� ثبت  قد  بأنه  �العتر�<  علينا 
لنشر  سبًبا  كا�  �لدين  بأ�  يقولو� 

�لفوضى ) �لعا\ على حق.
عندما  بدي¾  0ميا�  يز7�7  Dلك،  �مع 
�قر� نبوF�� �توجيها� �لقر�� ��لن� 
�ألكر� � عن �أليا� �ألخu_. فالقر�� 
 F�لسو�ألكر� � قد تنبآ على �لن� ��
بأنه سيأª Çما� على �ملسلمني ينسو� 
فيه �لتعاليم �حلقيقية لإلسال� ��¨م لن 
 Fلقر��. كما تنبآ �يًضا �� هؤال� �يتبعو
�ملسلمني، �لذين يطلقو� على �نفسهم 
سيكونو�   ،@Fعماª� �لدين  %جا& 
��لفسا7  للفتنة  مصدً%�  �ألمر  ��قع   (
��لفوضى. �هذ� هو بالضبط ما نشهد@ 
�ليو�. �كما قلت عندما �الحظ كل 

هذ�، فإ� 0ميا� ال ينقص �0منا يز7�7.
�نا ال �صا; باإلحبا¸ �ال �فقد �ألمل، 
��لن�  �لكرمي  �لقر��  تنبأ  حيث  ألنه 
يرثى  �ل-  �ليو�  � ´الة عا\  �ألكر� 
,ا، فقد ªّفو� �يًضا بشر^ بعثة شخص 
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 F0حيا �جل  من  �ملسلمني  بني  من 
سيكو�   Pلذ�� �لصحيح،  �إلسال� 
 .Pملهد� ��إلما�  �ملوعو7  �ملسيح 
�لدينية،  �حلر�;  �يع   Fإل¨ا  Çسيأ�
على  �لقسو_  �شكا&  �يع  �سيحو& 
�ملجتمع  مستويا�  من  مستو^  كل 
كلل  بال  �سيعمل  ��ئا�.  سال�   ]0
من �جل حتقيق هذ@ �ألهد�< �لنبيلة، 
�سو< يبث �لر�� �حلقيقية لإلسال� 
بني �تباعه. �قد �%�7 �لر�� �حلقيقية 
�ل-  �لكرمي  �لقر��  �لتالية من  �آلية   (

تقو&:
�ِمَني هللا  ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ
َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ�َال  ِباْلِقْسِط   F�ُشَهَد
َ�ْقَرُ;  ُهَو  �ْعِدُلوْ�  َتْعِدُلوْ�  َقْوٍ� َعَلى َ�الَّ 
ِبَما   uٌَخِب �هللا   َّ�0ِ �هللا  َ��تَُّقوْ�  لِلتَّْقَو^ 

َتْعَمُلوَ�﴾
ضر�%_  �آلية  هذ@   Mتستعر �هكذ� 
��إلنصا<.  بالعد&  7�ئًما  �اللتز�� 
ح�  �نه  هو  �ملطلوبة  �لعد�لة  �معيا% 
�لشها7_ ضد نفسك،  D0� كا� عليك 
�لقيا�  �� ��لديك �� �حبائك، فعليك 
بذلك ��7 تر77، أل� مثل هذ@ �لعد�لة 
هذ�  �لسال�.  إلحال&  �لضامن  هي 
سبحانه  �هللا  علمه   Pلذ� �ملعيا%  هو 
�لسؤ�&  �لكن  �لقر��،   ( �تعا[ 
هذ�  حتقيق  ميكن  كا�   �D0 ما  هو 
سابًقا،  Dكر�  كما  �لعا ؟  �ملستو^ 

تنبآ  قد   � �ألكر�  ��لن�  �لقر��  فإ� 
��لفوضى  �الضطر�;  من  ªمًنا   ��
 �� �ميكننا  �لعا\،  سيصيب  ��لفسا7 
نر^ بأّ� �عيننا �لطريقة �ل- قد حتقق ֲדا 
 uقع، 0نه 7ليل كب�لو�لك حرفًيا. ) D
جتلى  قد   c7لصا� �هللا  كال�   �� على 
�بالتز�من   �لطريقة،  �بنفس  بوضو�. 
مع 0حياF �إلميا�، �لذP سيحد� على 
يدP �ملسيح �ملوعو7 ��ملهدP، فإ� هذ� 
�ملعيا% �ملثا  من �لعد�لة سو< يتأسس 
) �لعا\ بينما لن يكو� عد�F �مة عقبة 

) 0نشاF �لعد�لة.
sظوظو�  �ألkديني،  �ملسلمني  ¤ن، 
بأننا ال نؤمن بتلك �لنبوF�� فحسب، 
بأ�  %�سًخا  0مياًنا  نؤمن  �يًضا  �لكننا 
�هللا  من  0%ساله  �ملوعو7  �لشخص 
شخص   ( ُبعث  قد  �تعا[  سبحانه 
مªu�   غال�  حضر_  �اعتنا،  مؤسس 
كذلك  �نؤمن   .� �لقا7يا�  �kد 
بد�ها  ��ل-  �إلسال�،   F0حيا مهمة   ��
�ليو�  تستمر   ،� �ملوعو7  �ملسيح 
-نظا�  �خلالفة  مؤسسة  خال&  من 
 cصد ثبت  �قد  �لر�حا�.  �خلالفة 
�ملسيح �ملوعو7 � بعو� �هللا �تأييد@ 
��آليا� �إل,ية �ل- ال ُتعّد �ال حتصى 

) حقه.
 &ªلزال�يا7_ ª لعالما��0حد^ هذ@ �
��لكو�%� �لطبيعية �ألخر^ �لناجتة عن 

حقيقة �� �لبشرية قد نسيت خالقها، 
 cلنطا� �لو�سع  �الضطر�;  �بسبب 
يثبت  �لتا%يخ  �لعا\.   (  f�لصر��
�لقر�   ( �لطبيعية  �لكو�%�  عد7   ��
�ملاضي قد جتا�ª عد7 كو�%� �لقر�� 
�لسابقة. �هنالك �ية �خر^ عبا%_ عن 
متعلقة   � �ملوعو7  للمسيح   _Fنبو
تنبأ  �قد  %�سيا.   ( �لقيصر  بسقو¸ 
�لوحشية،  �لقيصر  �عما&  بسبب  �نه 
�كما  �ملكه.  لقبه  من  ±ر7  سو< 
�يًضا.  هذ�  حتقق  فقد  �لتا%يخ،  يظهر 
�حلر�;  حو&  كانت  �لثالثة   _Fلنبو��
عامليتني.  حربني  شهدنا  �قد  �لعاملية 
Øالقنا  �نعتر<  طرقنا  نصلح   \  �D0�
�حلر�;  هذ@  من  �ملزيد  فسنشهد 
 ��Fلنبو� هذ@  �ملر�عة. كل  �نتائجها 
��%سل  �هللا  من  نذيًر�  كا�  �نه  تثبت 
�لصر�¸  �إلنسا� �جلبه ¤و  إلصال� 

�ملستقيم.
متاًما  �لو�ضح  فمن  Dلك،  على  عال�_ 
ميكن  ال  �هللا،  مساعد_   ��7 من  �نه 
ملّدfٍ من قرية صغu_ �نائية ) �,ند �� 
يشتهر ) �يع �¤اF �لعا\. �ال ميكنه 
�� �لف  �هللا،  عو�   ��7 �فاته،  بعد 
�ملز7هر_.  �جلماعة  هذ�  مثل   @F�%�
�لوثيق  ال%تباطها  نظًر�  �ل-،  �جلماعة 
نشر  تو�صل  �خلالفة،  مؤسسة  مع 
مهمته ) �يع �¤اF �لعا\، ��ل- هي 
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�لبشر ��هللا سبحانه  �لعالقة بني   F0نشا
�تعا[ �تطويرها ��لوفاF ´قوc �لبشر 
�لعد�لة.   uمعاي �على  �حلفا× على  مع 
�ألkدية  �إلسالمية  �جلماعة  متتلك 
مو�s 7%د�7_ جًد� �بالتا  فال ميكن 
لرسالتها �� تنتشر 0[ �¤اF �لعا\ ��7 

مساعد_ �هللا تعا[.
هذ�  كلُّ  ُيثبت  �حيث  �هكذ�، 
على  يد&  فإنه  ناحية،  من  �هللا  �جو7 
قد  �ألkدية  �إلسالمية  �جلماعة   ��
�إل,ي  ��لدعم  بالنصر  بقو_  تبا%كت 
من ناحية �خر^. ��ليو� �بناF �جلماعة 
يبذلو�  �لذين  هم  �ألkدية  �إلسالمية 
sا�لة   (  _uلكب� �ملالية  �لتضحيا� 
ملساعد_ �آلخرين، بل يضحو� ´ياִדم 
) sا�لة إلنشاF �لسال� ��حلفا× عليه 
بعض   ( �اعتنا   Mتتعر �لعا\.   (
�ترتكب  بشد_  لالضطها7  �لبلد�� 
�نو�f �لوحشية ضدنا، لكننا ال  �فظع 
نقو� بر7_ فعل �� ننتقم بأP شكل من 
�ألشكا& �ل- ميكن من خال,ا تعريض 

�لسال� ) �ملجتمع ألP خطر.

هذ� بال شك ألننا نعمل �فق �لتعاليم 
���ضحها  بينها  �ل-  للقر��  �إل,ية 
�ضوًحا تاًما مؤسس �اعتنا. �لذلك 
�7عو �هللا تعا[ �� يد%� �لعا\ حاجة 
 �� تعا[  �هللا  ��7عو  �مل  �لوقت. 
�ملختلفة  �لديانا�  ممثلي  ¤ن  نتمكن، 
0ظها%  من  �ليو�،  هنا  ��ملجتمعني 
نسعى   ��� عملًيا،  هذ@  �حلب  تعاليم 
عن  �لو�حد،  �هللا  عبا7_  ¤و  �يًعا 
طريق �لتعامل مع خلقه بالعد�لة �تأ7ية 
�لو�جبة. �بالتأكيد هذ@ هي  حقوقهم 

�لتعاليم �ألصلية جلميع �أل7يا�.
±ب علينا �الستفا7_ من �يع مو�%7نا 
�فضل،  'تمع  لتأسيس  �قد%�تنا 
�ملساعد_ خلق �هللا �نشر �ملحبة ��ملو7_ 
��لسال� على كافة �ملستويا�. فحاجة 
�لعا\ �مللحة ��حلرجة �ليو� هي 0حال& 
�لسال� ��إلميا� باهللا. D0� فهم �لعا\ هذ@ 
 F�، سو��لبلد� �حلقيقة فلن تنفق �يع 
كانت كبu_ �� صغu_، �ألمو�& باسم 
��ملليا%��  �ملاليني  �Ìصص   ،fلدفا�
قد%�ִדا  لتوسيع  �لد�ال%��  من 

�لعسكرية. بل ستنفق تلك �لثر�_ على 
للجميع  �لتعليم   uتوف�  ،fجليا� 0طعا� 
�لعا\   ( �ملعيشة  مستويا�  �حتسني 

�لنامي.
D0� قيَّمنا عا\ �ليو� بطريقة عا7لة فعلينا 
�لعا\  �قتصا7��  ح�  �نه  نقبل   ��
�ملتقد� قد �صبحت غu جدير_ بالثقة 
�غu مستقر_. ��لقد%_ �لشر�ئية ألفر�7 
 .uكب حد   ]0 تضاFلت  قد  �لشعب 
تظهر  �ملتحد_،  �ململكة   ( هنا  �ح� 
�ملقابال� على شاشة �لتلفاª �� �ألسر 
على  �لقد%_  لديها  كا�  �ملاضي   (
بصو%_  �لبيت   À%خا �لطعا�  تنا�& 
تنا�&  عن  ناهيك  �لكن  منتظمة، 
يضطر��  �آل�   ،À%خلا�  ( �لطعا� 
للجوf ) بيوִדم �حيانا. �ببساطة من 
�لطعا�  تنا�&  ,م  بالنسبة  �ملمكن   uغ
من  كانو�  مريح كما  بشكل  ��لعيش 
قبل، ��لسبب ) Dلك هو �� �لبلد�� 
��مليز�نيا�   fللدفا �أل�لوية  تعطي 
�لرفا@  ميز�نيا�   cفو �لعسكرية 
 ( عا%مة  %غبة  �هنالك  �الجتماعي. 

هذه ليسـت قصًصـا أو أسـاطi قدمية من املاضـي، بـل إّن اهللا � احلقيقة 
حـٌي � املاضـي، وحٌي اليـوم. ولقـد علََّمنا املسـيح املوعـود � أن اهللا 
ال يـزال يتحـدث إ* عبـاده الصاحلـني وُيظهـر oـم آياتـه الصحيحة.
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0%سا& �جليوÙ 0[ �7& �جنبية على 
بعد �ال< �ألميا& �0%سا& �ألسلحة 
بدًال من �اللتفا� 0[ �لتخفيف من 
�7,م  عتبا�  7�خل  �ملشاكل  حد_ 

�حل مشاكل شعوֲדم.
�لفوضى  نشر  يتم  ال  �بالتا ، 
 ( ينتشر  �لكنه  �لدين،  طريق  عن 
��لطموحا�  �أللعا;  نتيجة  �لو�قع 
��ألمم  �لشعو;  �سعي  �لسياسية  
لتأكيد تفوقهم على بعضهم �لبعض. 
هي  �مللحة  �لوقت  فحاجة  �بالتا ، 
�ألمم  ��يع   Kلنا� �يع  على   ��
يقف  فالعا\  �0ال  هذ�   ]0 �اللتفا� 
تصو%@.  ميكن  ال  7ماٍ%  شفا  على 
�لعا\   ( نر�@   Pلذ� �لدما%  �بعض 

�آلخر  بعضه  �نه  حني   (  ،Ç�D �ليو� 
للكو�%�  �ملر�عة  �لعو�قب  سببه 

�لطبيعية.
 Dاية �نفسنا �0نقاk بالتا  �من �جل�
�لبشرية ¤تاÀ للتوجه 0[ �هللا سبحانه 
�نفسنا  نعلق  أل�  ´اجة  ¤ن  �تعا[، 
باهللا �حلي �لذP \ يهجر �لن� موسى 
عيسى   �لن�  يهجر   \� �قومه   �
ُيحَر�   \ كما  �حو�%ييهم.   �
�ملسلمو� �حلقيقيو� من �حلصو& على 

بركا� �هللا �%Íية �7عيتهم مقبولة.
قدمية   uساط�  �� قصًصا  ليست  هذ@ 
من �ملاضي، بل 0ّ� �هللا ) �حلقيقة حٌي 
علََّمنا  �لقد  �ليو�.  �حٌي  �ملاضي،   (
يز�&  ال  �هللا   ��  � �ملوعو7  �ملسيح 

�ُيظهر  �لصاحلني  عبا7@   ]0 يتحد� 
فإ�  �بالتا ،  �لصحيحة.  �ياته  ,م 
من ��جبنا �اللتفا� 0[ كال� مصلح 
بر�ٍ�  يإلـهنا  ��العتر�<  �لزما� 
�ظهر  قد  �هللا   �� نشهد  حقيقية. 
�ياته من خال& �ملسيح �ملوعو7 � 

�يستمر ) �لقيا� بذلك �ليو�.
�) �خلتا� ��7 �� �قو& �نه بدًال من �� 
�على  �هللا  على  �خطائنا  بالئمة  نلقي 
�7ياننا، علينا �� ننظر ) �ملر�_ �نقيِّم 

��جه �لقصو% �خلاصة بنا.
مع هذ@ �لكلما�، ��7 �� �شكر مر_ 
�لوقت  لبذ,م  �لضيو<  كل  �خر^ 
للقد�� ��الستماf 0[ ما قلته �ليو�. 

شكًر� جزيًال.

حضر_ �مu �ملؤمنني يؤ� �حلضو% ) 7عاF �ختتامي



اجمللد السادس والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٥هـ  -نيسان / ابريل ٢٠١٤ م

٢٠

التقوى

 �ّ� نؤمن   �� علينا 
 ( �ألساسية  �لقو�عد 
�لدين موجو7_ ) �لقر�� 
�لكرمي، قا& �هللا تعا[ ﴿َما َفرَّْطَنا ِفي 
�ْلِكَتاِ; ِمْن َشْيFٍ﴾ (�ألنعا� ٣٨).. 
�لتعليما�  من   Fشي يبَق   \"  P�
�لكرمي.  �لقر��   À%خا �لضر�%ية 
يتر�  ال  كامل  كتا;  ��لقر�� 
�إلنساَ� لينتظر مكمِّال �خر". بينما 
\ يُقل �لرسو& �: \ �تر� شيئا 0ال 
�قلُته لكم بلسا�، �� �ّ� �ألحا7يث 

ْت ) شيF، بل قا&:  ما فرطَّ
َما  َتْحِرُمي  ِبي  لَْيَس  0ِنَُّه   Kُلنَّا� "َ�يَُّها 

َ�َحلَّ �هللا ِلي". (مسلم)
هًد^  �لكرمي  �لقر��   �ّ� �معلو� 
بقبيلة،  خاصا  ليس  فهو   ،Kللنا

�\ يÑ& �ّص مناسبا� معينة، �� 
�شخاصا معينني، �� ªمنا معينا، بل 
هو عا� للجميع بكل �ªما¨م، قا& 
�هللا تعا[ ﴿َشْهُر َ%َمَضاَ� �لَِّذP �ُْنِزَ& 
ِفيِه �ْلُقْرَ�ُ� ُهًد^ لِلنَّاKِ َ�َبيَِّناٍ� ِمَن 
�ْلُهَد^ َ��ْلُفْرَقاِ�﴾ (�لبقر_ ١٨٥). 

�ما �ألحا7يث فبعُضها قا,ا �لرسو& 
� لشخص بعينه، ال لتكو� عامًة، 
 (  Fجا ما  على   Fًبنا قا,ا  �بعضها 
�لقر��،  �حلكم  نز�&  قبل  �لتو%�_ 
قر��   uِغ بوحي  قا,ا  �بعُضها 
�لكرمي،  بقر�نه  تعا[  �هللا  فنسخها 
 ،Æخا  cسيا  ( قا,ا  �بعضها 
 ( 7قيًقا  %��يها  يكن   \ �بعضها 
نقلها، �بعضها �خطأ �حد �لر��_ ) 
عّمم  �بعضها  فهمها،   Fسا�� نقلها 

 .Æنه خا� �لكال� مع   P��لر� فيها 
�لقر�� �لكرمي فلن جتد فيه مثَل  �ما 

Dلك �لبتة. 
يكو�   �ْ� بّد  ال  كا�  كله  لذلك 
�لقر�� �لكرمي هو �حلَكم ��لقاضي، 
تابعًة  �ألحا7يث  تكو�   �� بد  �ال 
 Àتا: ال  �هذ�  �لعكس.  ال  له، 
يكو�   �� ينبغي  كا�  بل  تدليال، 
لكن،  عاقل.  كل  عند  به  مسلَّما 
يعكس   Pلتقليد� �لفكر   �� سنر^ 
�ألمر، فيجعل �لقر�� تابًعا للحديث 

ًما عليه.  مقدَّ
Dلك،  على  مثالني  �سأضر; 
��ملثاال� فيهما قتٌل �7ماF، ال 'ر7َ 
�ملرتد  حكم  �Rا  بسيط،  حكم 

 .Àملتز�� ��لز�حكم �

 هانـي طاهـر

ÚÓrÌÜßa@ÚÓïÏñ®aÎ@Ô„eä‘€a@ÜÓ»‘n€aÚÓrÌÜßa@ÚÓïÏñ®aÎ@Ô„eä‘€a@ÜÓ»‘n€a
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بالنسبة للمرتد، لدينا �أل7لة �لتالية: 
ِفي  0ِْكَر�َ@  ﴿ال  تعا[:  قوله 
من  ��لعديد   (٢٥٦ يِن﴾(�لبقر_  �لدِّ
�آليا� ) معناها مثل: ﴿َ�َفَأْنَت ُتْكِرُ@ 
�لنَّاKَ َحتَّى َيُكوُنو� ُمْؤِمِننيَ﴾(يونس 
٩٩). فنحن نقو& ) سطر ��حد: 
 F�ال عقوبة للمرتد ملجر7 %7ّته، سو
كا� هنا� �حا7يث تقو& بذلك �� 
بعكسه، فال- تقو& بعكسه ال بّد �� 
يكو� قد حد� فيها خلل، سو�F من 
�لر��P، �� من عد� معرفتنا بسياقها 

�� مبعا� كلماִדا، �� بظر�فها. 
�لد^ غuنا �ملر�يا� �ل- هي �َحلَكم 
َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@"  عند@، مثل: "َمْن َبدَّ

.(P%لبخا�)
�سلم  َمن   �ّ� قالو@:  ما  �خالصة 
�آليا�   ��� قتله،  ±ب  ��%تد 
�صال،  ُيسلم   \ مبن  خاصة  �لقر�نية 
 ��  P� �ملرتد..  عن  تتحد�  �ال 
�لقر�� �لكرمي "فرَّ¸" ) Dِكر حكم 
�ملرتّد، بينما �ألحا7يث \ تفرِّ¸ ) 

 !!Fشي
Dلك ) كل  بعد   Fختلف هؤال�  �
َمن  �حلديث:  يقو&  فهل  �لتفاصيل؛ 
فاقتلو@  �إلسال�  عن  �%تّد   � �سلم 
 � مسلما  ُ�لد  عّمن   �Dما� فو%�؟ 
�%تد؟ � هل ±ب قتله فو%� �� بعد 
 Pلذ� �ما  �ملد_؟  هذ@  �كم  مد_؟ 

:ّد7ها؟ 
Ãتصٍّ  حلديث  ميكن  هل  نسأ,م: 
�لتوضيحا�  هذ@  يتر�   �ْ� بقضية 
�,امة الجتها7�� �لناK؟ هل �قف 
�لرسو& � خطيبا ��علن هذ� �لقر�% 

�لعا�؟ 
تعالو� نقر� �لر��يا� �ملختلفة ) هذ� 
�حلديث لنر^ كم هو معقَّد �� يتر� 
للحديث  �يعو�7�  �لقر��   Kلنا�

�حد@. 
هذ� �حلديث قيل ) سياc تعليق �بن 
�هللا  %ضي  علّي  حتريق  على   Kعبا
�هذ@   .Kلنا� من  ملجموعة  عنهما 
�لر��يا� Ìتلف ) سبب حتريقهم، 
�بعضها  �لسبب،  يذكر  ال  فبعضها 
يقو&  �بعضهم  ªنا7قة،  0¨م  يقو& 
كا�  يقو&  �بعضها  مرتد��،  0¨م 
�ُحرقو� هم �كتبهم،  معهم كتب، 
يعبد��  كانو�  يقو&:  �بعضهم 

�ثنا. 
�فيما يلي هذ@ �ملر�يا�: 

 ِّ̧ �لزُّ ِمْن   Kٍِبُأَنا �ُِتَي   � َعِليًّا   َّ��َ
�ْبُن  َفَقاَ&  َفَأْحَرَقُهْم  َ�َثًنا  َيْعُبُد�َ� 
َمْن   � �هللا  َ%ُسوُ&  َقاَ&  0ِنََّما   Kٍَعبَّا

َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@. (�kد) َبدَّ
�ُِتَي َعِليٌّ � ِبَزَنا7َِقٍة َفَأْحَرَقُهْم َفَبَلَغ 
�ََنا  ُكْنُت  َلْو  َفَقاَ&   Kٍَعبَّا �ْبَن  Dَِلَك 
ال   � �هللا  َ%ُسوِ&  لَِنْهِي  ُ�ْحِرْقُهْم  َلْم 
ِلَقْوِ&  َ�َلَقَتْلُتُهْم  �هللا  ِبَعَذ�ِ;  ُبو�  ُتَعذِّ
َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@.  َ%ُسوِ& �هللا � َمْن َبدَّ

(P%لبخا�)
 Fَِهُؤال ِمْن  ِبَقْوٍ�  �ُِتَي   � َعِليًّا   َّ��َ
ِبَناٍ%  َفَأَمَر  ُكُتٌب  َ�َمَعُهْم  �لزََّنا7َِقِة 
َقاَ&  َ�ُكُتَبُهْم  َ�ْحَرَقُهْم  ُثمَّ  َجْت  َفُأجِّ
َفَقاَ&   Kٍَعبَّا �ْبَن  Dَِلَك  َفَبَلَغ  ِعْكِرَمُة 
َلْو ُكْنُت �ََنا َلْم ُ�ْحِرْقُهْم لَِنْهِي َ%ُسوِ& 
�هللا � َ�َلَقَتْلُتُهْم ِلَقْوِ& َ%ُسوِ& �هللا � 
َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@ َ�َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا  َمْن َبدَّ

ال بـّد أْن يكون القرآن الكـرمي هو احلَكم والقاضي، وال 
بد أن تكـون األحاديث تابعًة لـه، ال العكس. وهذا ال 
wتاج تدليال، بل كان ينبغي أن يكون مسـلَّما به عند 
كل عاقـل. لكن، سـنرى أن الفكـر التقليدي يعكس 
ًما عليه.  األمـر، فيجعل القـرآن تابًعا للحديـث مقدَّ
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٢٢

التقوى

 . ُبو� ِبَعَذ�ِ; �هللا َعزَّ َ�َجلَّ � َال ُتَعذِّ
(�kد)

 �� �ْ%َتدُّ َناًسا   cََ�ْحَر  � َعِليًّا   َّ��َ
 Kٍَعبَّا �ْبَن  Dَِلَك  َفَبَلَغ  �ْإلِْسَالِ�  َعْن 
 َّ�0ِ ِبالنَّاِ%  ِألُْحِرَقُهْم  َ�ُكْن  َلْم  َفَقاَ& 
ُبو� ِبَعَذ�ِ;  َ%ُسوَ& �هللا � َقاَ& ال ُتَعذِّ
�هللا َ�ُكْنُت َقاِتَلُهْم ِبَقْوِ& َ%ُسوِ& �هللا 
 &َ َ� َفِإ�َّ َ%ُسوَ& �هللا � َقاَ& َمْن َبدَّ
 � َعِليًّا  Dَِلَك  َفَبَلَغ  َفاْقُتُلوُ@  7ِيَنُه 

َفَقاَ& َ�ْيَح �ْبِن َعبَّاKٍ. (�بو 7��7)
سبب  ُيعر<  �ال  ��حد_،  فالقصة 
��ضح لتحريق عليٍّ ,ؤالF، هل هم 

ªنا7قة؟ �ما مع½ ªنا7قة؟ 
عن  �لعر;  لسا�   (  Fجا ما  لنقر� 

�لزنديق: 
�لزِّْنِديُق: �لقائل ببقاF �لدهر فا%سي 
 Pْ�ِكَر ªَْنِد  بالفا%سية  �هو  معر; 
��لزَّْنَدقُة  �لدهر.   Fبقا بد���  يقو& 
يُق �قيل �لزِّْنِديُق منه ألنه ضّيق  �لضِّ
على نفسه. �لزِّْنِديُق معر�< �ªَْنَدَقُته 
�َ�ْحد�نّية  باآلخر_  يؤمن  ال  �نه 

�خلالق. (لسا� �لعر;)
بيد �� هذ@ �ملعا� ال تشمل ما كانو� 
Dلك  �للفظة )  هذ@  من  يقصد�� 
�ملقصو7  ما   P%ند ال  لذ�  �لزما�. 
فهل  �حلديث،   ( �لزنا7قة  بكلمة 
 Kلنا� من  'موعٌة  ُيقتل   �� ُيعقل 
باآلخر_ �ال  يؤمنو�  ملجر7 �¨م ال 

 Kلنا� يسأ&  علّي  �هل كا�  باهللا؟ 
 cر:  �� ُيعقل  �هل  0ميا¨م؟  عن 
بل  �ثنا؟  يعبد��  �¨م  �ناسا ملجر7 
هل ُيعقل �� :رc �حد�؟ هل ُيعقل 
 uية غ�لك؟ فالر�D نه ±هل حرمة�
 uغ ��ضحة �غامضة �فيها َفَجو��
مفهومة. �D0، بعد كل هذ@ �جلهو7 
غامضة.  نتيجة   ]0 �صلنا  �ملضنية 
�لر��ية  �� نشطب ֲדذ@  فهل ميكن 
��ضحة  قاطعة  عامة  قر�نية  �يا� 
�مع  �لعقل  مع  منسجمة  عديد_ 

�لفطر_ كل �النسجا�؟ 
0شكا& عندنا ) هذ@  �ما ¤ن فال 
�لر��ية حني نفهمها ) ضوF �لقر�� 
هذ@  َتِر7ْ   \  �Dملا �لكن  �لكرمي. 
�لر��ية 0ال ) سياc قصة تسيF لعلّي 
 uلتعب� �7%�َ ֲדذ�   \ �Dملا  �ّ �؟ 
�ليس بتعبu: من �%تد عن �إلسال� 
فاقتلو@. ملاD� \ يذكر �إلسال�؟ هل 

�لدين تع¾ �إلسال� فقط؟  
هذ@  كل   ªجتا�  Mفر �على 
 �ّ0 �لقو&  ميكن  �ال  �إلشكاال�، 
�جلماعة  عن   À%خلا� هو  هنا  �ملرتد 
قد  �نه  خصوًصا  ,ا،  �ملحا%; 

جا�F %��يا� تذكر Dلك؟ 
�لكن، هل علينا �� نقر� �لر��يا� 
�يعها ح� نقو& بذلك؟ هل على 
عن  �حلديث  كتب  يقر�   �� �ملسلم 

حكًما  يستخلص  ح�  �بيها  بكر_ 
 �� مستحيال  كا�  هل  مصuيًّا؟ 
نقر�   �� قبل  �آلية  بعمو�  نقو& 
�سانيد هذ� �حلديث �متونه �لعديد_ 

�نقا%¨ا ببعضها؟ 
فمع½  مستحيال  Dلك  كا�   �D0
َفرَّْطَنا  ﴿َما  �لكرمية  �آلية   �ّ� Dلك 
ِمْن َشْيFٍ﴾ كا� ±ب  �ْلِكَتاِ;  ِفي 
�� تقو&: ما فرَّطت �ألحا7يُث ) 

شر� �Pّ �ية.
�D0، ¤ن مبجر7 قر�F_ �ية ﴿ال 0كر�@ 
) �لدين﴾ نعر< �حلكم، فإD� مّر بنا 
حديث �� �كثر مثل: "من بدَّ& 7ينه 
فاقتلو@" ¤ا�& فهمه ) ضوF �آلية، 
 ،Kفإ� \ نستطع �� �خطأنا فال بأ
لن  ألننا  شيًئا،  �ألمر  ِمن  يغّير  �لن 
نسفك 7ًما، �ألّ� �إلجابة ��ضحة 
�ألحا7يث   ( فنقو&  �صال،  عندنا 

�ل- تذكر قتل �ملرتد:
يتسامح  �نه  �إلسال�  ِمن Áاحة   �ّ0
 ( %غبًة  �ظهر��   �D0 �ملعتدين  مع 
 ( �إلسال�  فاعتناُقهم  �إلسال�، 
 �ّ�  P� قبله،  ما  َيُجبُّ  �حلالة  هذ@ 
�لسابقة  جر�ئمه  عن  ُيعفى   Pملعتد�
مبجر7 0سالمه. �هذ� ترغيب عظيم 
له  جتد  �لن  �إلسال�،  به  ُيسبق   \
مثيال؛ فقد قا& �لرسو& � "ُ�ِمْرُ� 
0َِلَه  ال  َيُقوُلو�  َحتَّى   Kَلنَّا� �َُقاِتَل   �ْ�َ
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0ِالَّ �هللا َفِإDَ� َقاُلوَها َمَنُعو� ِمنِّي 7َِماFَُهْم 
َ�َ�ْمَو�َلُهْم 0ِالَّ ِبَحقَِّها َ�ِحَساُبُهْم َعَلى 

�هللا َتَعاَلى". (�بو 7��7)
من   fلنو� هذ�  من  �إلسال�  فقبوُ& 
�ملعتدين �لقَتلة يوقف معاقَبتهم على 
�إلسال�  عن  �%تّد��   �Dفإ جر�ئمهم، 
عنهم،  �لعقوبة  توقُِّف  سبب   &�ª
جر�ئمهم  على  معاقبتهم  ��جبت 
 Fَ�جز غالًبا  �لقتُل  �هي  �لسابقة، 
 uغ  �� مباشر  قتل  من  �قترفو@  ما 

مباشر. 
كانت  �ل-  �لكرمية  �آلية   �ّ�  P�
تنطبق عليهم هي ﴿0ِنََّما َجَز�Fُ �لَِّذيَن 
ِفي  َ�َيْسَعْوَ�  َ�َ%ُسوَلُه  �هللا  ُيَحاِ%ُبوَ� 
�ْألَْ%Mِ َفَسا7ً� َ�ْ� ُيَقتَُّلو� َ�ْ� ُيَصلَُّبو� َ�ْ� 
َع �َْيِديِهْم َ�َ�ْ%ُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍ< َ�ْ�  ُتَقطَّ
ُيْنَفْو� ِمَن �ْألَْ%Dَ Mِِلَك َلُهْم ِخْزPٌ ِفي 
ْنَيا َ�َلُهْم ِفي �آلِخَرِ_ َعَذ�ٌ; َعِظيٌم  �لدُّ
* 0الَّ �لَِّذيَن َتاُبو� ِمْن َقْبِل َ�ْ� َتْقِدُ%�� 
َعَلْيِهْم َفاْعَلُمو� َ��َّ �هللا َغُفوٌ% َ%ِحيٌم﴾ 
(�ملائد_ ٣٣-٣٤).. فهؤالF قد تابو� 
�توبُتهم  عليهم،  نقد%   �� قبل  من 
فِر7ُّتهم  0سالَمهم.  بإعال¨م  كانت 
معاقبَتهم  توجب  �حلالة  هذ@   (
�حلر�بة  فآيُة  �لسابقة..  �فعا,م  على 
ال تتحد� عن 'ر7 لصٍّ يتو;، �� 
قاتٍل يتو; قبل �� نقِد% عليه؛ أل� 
 Æلقصا� من  توبُته  تعفيه  ال  �لقاتَل 

�هللا  :ا%;   Pلذ� �ما   .c%لسا� �ال 
فسا7�   M%أل�  ( �يسعى  �%سوله 
هذ@  بنّص  �لعقوبة  من  توبته  فتعفيه 

�آلية. 
حيث  �سامة  حديث  يعر<  كلنا 
0َِلى   �َ �هللا  َ%ُسوُ&  َبَعَثَنا  يقو&: 
َفَهَزْمَناُهْم  �ْلَقْوَ�  َفَصبَّْحَنا  �ْلُحَرَقِة 
َ�َلِحْقُت �ََنا َ�َ%ُجٌل ِمْن �ْألَْنَصاِ% َ%ُجًال 
ا َغِشيَناُ@ َقاَ& ال 0َِلَه 0ِالَّ �هللا،  ِمْنُهْم َفَلمَّ
ِبُرْمِحي  َفَطَعْنُتُه   . ُّP%ِْألَْنَصا� َفَكفَّ 
ا َقِدْمَنا َبَلَغ �لنَِّبيَّ َ�،  َحتَّى َقَتْلُتُه، َفَلمَّ
َقاَ&  َما  َبْعَد  َ�َقَتْلَتُه  ُ�َساَمُة،  َيا  َفَقاَ&: 
Dً� َفَما  ال 0َِلَه 0ِالَّ �هللا؟ ُقْلُت َكاَ� ُمَتَعوِّ
ªَ�َ& ُيَكرُِّ%َها َحتَّى َتَمنَّْيُت �َنِّي َلْم َ�ُكْن 
(P%لبخا�) .�ِْلَيْو�ِلَك Dَ َ�ْسَلْمُت َقْبَل

ُتر^ لو �علن هذ� �ملعتدP %7َّته بعد 
﴿ال  له:  سنقو&  فهل  ساعة،  %بع 
سيحاَسب  بل  يِن﴾؟  �لدِّ ِفي  0ِْكَر�َ@ 
�ملسلمني  ألّ�  ملاD�؟  جر�ئمه.  على 
عد��¨م،  بسبب  �قبيلَته  ها�و@  قد 

فشهد  �ملعركة،   ( سُيقتل  �كا� 
�لشها7_ قناعًة �� من �جل �ال ُيقتل، 
ما  على  فيعاَقب  �إلسال�  فإD� %فض 

سلف.
D0� ُ�سر خائن فُيمكن �� ُيقتل بسبب 
بل   ،uألس قتال  ليس  �هذ�  خيانته. 

قتُل خائن. 
نقو&  ال  فنحن  هنا،  �حلا&  �هكذ� 
بقتل �ملرتد، بل بقتل َمن ª�& سبُب 

�لتوقُِّف ) قتله. 
ليعو7  �ملرتد  هذ�  ُيتر�  هل  �0ال 
مقاتال؟ هل ُيتر� ليما%K غد%@؟ ال 
بد �� ُيحاَسب على جر�ئمه �لسابقة، 
�لظلُّو�  �ملعتد��،  لتحايل  �0ال 
يعتد�� �يعلنو� �إلسال� � يرتد��، 
 � �إلسال�  يعلنو�   � يعتد��،   �

يرتد��. 
�حالة  خاصة،  حالة  مساsَته   �0  �
طا%ئة، ف7ّºِته عا7 0[ �ضعه �لطبيعي. 
على جر�ئمه،  sاسبِته  �هو �جوُ; 

وهـذان احلديثان قطعيا الداللة � أّن املرتد جملرد ردته 
ال ُيقتـل، وإال لذكـر املرتد فقط، مـن دون أن يقيده 
 �بالتارك للجماعة أو احملارب هللا ورسـوله. واحلديث 
جزئيته هذه منسجم متاما مع آية ﴿ال إكراه � الدين﴾.  
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��نتهاFُ �لعمل بعْقد �لعفو عنه.
��حلالة �لثانية �ل- ُيقتل فيها �ملرتّد هي 
��لر��ية  للمسلمني،  sا%ًبا  يرتدَّ   ��
�لتالية مثا& ��ضح على هذ@ �حلالة؛ 
َقاَلْت:  َعْنَها  �هللا  َ%ِضَي  َعاِئَشَة  فَعْن 
َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا � َال َيِحلُّ 7َُ� �ْمِرٍ¥ 
 َّ��َ�َ �هللا  0ِالَّ  0َِلَه  ال   �ْ�َ َيْشَهُد  ُمْسِلٍم 
ًد� َ%ُسوُ& �هللا 0ِالَّ ِبِإْحَد^ َثَالٍ�  ُمَحمَّ
ُيْرَجُم،  َفِإنَُّه  0ِْحَصاٍ�  َبْعَد  ªََنى  َ%ُجٌل 
َ�َ%ُجٌل َخَرÀَ ُمَحاِ%ًبا هللا َ�َ%ُسوِلِه َفِإنَُّه 
 ،Mِ%َْْأل�ُيْقَتُل َ�ْ� ُيْصَلُب َ�ْ� ُيْنَفى ِمْن 
 É� ِبَها. (سنن  َفُيْقَتُل  َنْفًسا  َيْقُتُل   �ْ�َ

(7��7
7عنا نقا%� �حلديث �لسابق باحلديث 
�لتا : َعْن َمْسُر�cٍ َعْن َعْبِد �هللا َقاَ&: 
َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا َ� َال َيِحلُّ 7َُ� �ْمِرٍ¥ 
َ��َنِّي  0ِالَّ �هللا  0َِلَه  َ�ْ� ال  َيْشَهُد  ُمْسِلٍم 
�لنَّْفُس  ِبِإْحَد^ َثالٍ�  َ%ُسوُ& �هللا 0ِالَّ 
ِبالنَّْفِس، َ��لثَّيُِّب �لزَّ�ِني، َ��ْلَماِ%cُ ِمْن 

(P%لبخا�) .لتَّاِ%ُ� لِْلَجَماَعِة�يِن  �لدِّ
يِن  �ال تر^ ��  عبا%_ " �ْلَماِ%cُ ِمْن �لدِّ
�لتَّاِ%ُ� لِْلَجَماَعِة:" عند �لبخا%P هي 
D�ִדا عبا%_ "َخَرÀَ ُمَحاِ%ًبا هللا َ�َ%ُسوِلِه" 
عند �É 7��7.. فاملرتد �لذP ُيقتل هو 
َمن خرs Àا%ًبا هللا �%سوله بعد �� 
كا� قد �علن 0سالمه، �ليس 'ر7 �نه 
�%تّد. �هذ�� �حلديثا� قطعيا �لداللة 
) �ّ� �ملرتد ملجر7 %7ته ال ُيقتل، �0ال 

لذكر �ملرتد فقط، من ��7 �� يقيد@ 
هللا  �ملحا%;   �� للجماعة  بالتا%� 
هذ@  جزئيته   ( ��حلديث  �%سوله. 
0كر�@ )  �ية ﴿ال  مع  متاما  منسجم 

�لدين﴾.  

$ملثا] $لثاY: حكم $لز$Y $ملحصن. 
¤ن لدينا قوله تعا[ ﴿�لزَّ�ِنَيُة َ��لزَّ�ِني 
َفاْجِلُد�� ُكلَّ َ��ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ_﴾ 
�قد  عا�،  �حلكم  �هذ�   ،(٢ (�لنو% 
﴿َما  عنه:  �هللا  قا&  كتا;   (  7%�
 �Dفإ  ،﴾Fٍَشْي ِمْن  �ْلِكَتاِ;  ِفي  َفرَّْطَنا 
َ��لزَّ�ِني  "�لزَّ�ِنَيُة  تقصد:  �آلية  كانت 
من �لُعّز�; َفاْجِلُد�� ُكلَّ َ��ِحٍد ِمْنُهَما 
ِمَئَة َجْلَدٍ_ �ما �لزنا_ �ملتزّ�جو� فنتر� 
حكمهم للحديث"، فهذ� تفريط، بل 
0نه تضليل، Dلك  �لتفريط،  �شّد من 
 ]0 0شا%_   Î7�  uيش ال   cلسيا�  �ّ�
مثل هذ� �لتخصيص. � كيف يهمل 
�ألقل  �يذكر  �ألهم  �حلْكَم  �لقر�� 
��نعد��  �لتفريط  هو  فهذ�  �Rية؟ 

�لبالغة ��ملنطق. 
غuُنا ال يفهم من هذ@ �آلية شيئا، بل 
يبد� باألحا7يث �ل- يقو& بعضها: َال 
َيِحلُّ 7َُ� �ْمِرٍ¥ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َ�ْ� ال 0َِلَه 
ِبِإْحَد^  0ِالَّ  �هللا  َ%ُسوُ&  َ��َنِّي  �هللا  0ِالَّ 
َثَالٍ� �لنَّْفُس ِبالنَّْفِس، َ��لثَّيُِّب �لزَّ�ِني، 
لِْلَجَماَعِة  �لتَّاِ%ُ�  يِن  �لدِّ ِمْن   cُ%ِْلَما��َ

 Àملتز�� ��لز�فيفهم ��  .(P%لبخا�)
�خر^  %��يا�  من  يفهم   � ُيقتل، 
�نه  ��لشيخة"  "�لشيخ  %��ية  مثل 
لقد  ,ا:  �يقو&  لآلية  فيعو7  ُيرجم، 
�آلية خاصة  �يتها  �نك  �حلديث  قرَ% 
خاصة،  �نك  حكم  �قد  بالعّز�;، 
��آل� نقبلك ֲדذ� �حلجم، نقبل منك 
�� تقرِّ%P هذ�، ال �كثر، فِقفي عند 

حدِّ�. 
�ما ¤ن فنقو&: 0ّ� قوله تعا[ ﴿�لزَّ�ِنَيُة 
َ��لزَّ�ِني َفاْجِلُد�� ُكلَّ َ��ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة 
َجْلَدٍ_﴾ قد نسخ من �حلديث �لسابق 
على  هذ�  �لز��"..  "�لثيب  حكَم 
لدينا  �ليس  �حلديث،  صحة   Mفر
�P مانع من �عتبا% �حلديث صحيًحا، 
على  لتقدميه  �ملو�نع  كل  لدينا  لكّن 
�لذP ما فرَّ¸ �هللا فيه  �لكرمي  �لقر�� 
صّحة  نستبعد  �ننا  مع    .Fشي من 
�ية �حلر�بة  �لنّص، ألّ�  �حلديث ֲדذ� 
 Mِ%َْْأل�توجب قْتَل َمن ﴿َيْسَعْوَ� ِفي 
هذ�  بينما   ،(٣٣ َفَسا7ً�﴾(�ملائد_ 
مينع   � للرسو&  �ملنسو;  �حلديث 
بل   ،M%أل�  ( �ملفسدين  قتل  ِمن 
��لثّيب  �ملحا%;  �ملرتد  بقتل  يأمر 
�الحتما&  ��ما  فقط.  ��لقاتل  �لز�� 
�لثا� لفهم �حلديث فهو �ّ� "�لثّيـب 
�لزنا  �حـتر�<  عن  كناية  �لز��" 
��لعمل على تـر�±ه. ��هللا �علم. 
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عجبW ملن يقتلو� �يسفكو� �لدماF يبتغو� بذلك ُحسن �لعاقبة!
 �ملن ªُّين ,م سوF �عما,م فحسبوها 0[ �هللا ُمقّربة!

 �ملن يكذبو� �يتصو%�� بأ� �كاDيبهم ناصر_ ُمنِجد_! 
عجبW ملن يعتقد�� بأ� �عما,م �إلجر�مية ) �لشرf ��جبة!

 �يلبسو� للناK لباK �حلمل �جر�ئمهم عليهم شاهد_!
 ��لسنتهم �حلى من �لعسل �هم كذئا; خا7عة كاDبة! 

عجبا ملن يرفعو� �كفهم 0[ �هللا بالدعاF �قلوֲדم قاسية حاقد_!
 �يرجو� من �هللا �لقبو& ��%��حهم بالبغض متعبد_!

 �تغلي 7ماÍهم �0 ضاf حق ,م �يضيعو� حق �هللا �هي با7%_!
عجبا ملن ينظر�� ) كتا; �هللا �كذ� 0[ ما حر� بعيو� ثاقبة!

�يبتغو� سترV من �هللا ��بصا%هم للفضائح مترصد_! 
��دعو� خلق �هللا %�جني Øد�عهم �لفائد_!

عجبا ملن Ìضع �نفسهم ألهو�ئها �على ���مر �هللا متمر7_!
�ִדرf جو�%حهم  0[ ملذ�ִדا �عند ند�F �هللا متر77_!

�تفيض �عينهم من �لدمع عند Áاf �ألغا� �عند كال� �هللا متبلد_!
عجبW ملن قد �قتر; حساֲדم �قلوֲדم الهية ) غفلٍة معرضة!

�ال يعملو� آلخرִדم �كأ� �لدنيا هى �خلالد_!
�يهد%�� ��قاִדم �سو< يأÇ يو� يا ليتهم قبله ما ضيعو� ثانية ��حد_!

عجبW ,ؤالF �لقو� �لذين يقولو� �منا �قد شاֲדو� �ألعر�; ��حو�,م مائلة خائبة!
�D0� قيل ,م �تقو� �هللا فقد�� عقو,م ��نقلبو� uk� مستأسد_!

 قو� :رصو� على �ستقامة �%جلهم ) �لصال_ ��خالقهم عوجاF فاسد_!
 قو� ال يعرفو� من �إلسال� 0ال �Áه �ال من �لقر�� 0ال %Áه!

 مساجدهم عامر_ �هى خر�; من �ُ,َد^!

هالة شحاتة عطية
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للتربية   �� شك  ال 
 Wبالغ  Vثر� ��لعقيد_ 
�إلنسا�.  سلو�  على 
تربية  بد�ية   � �هللا  %سو&  عد  لقد 
��مرنا  مباشر_  �ال7ته  بعد  �لطفل 
بتعليم �أل�ال7 �أل7; ��ألخالc منذ 
 (  �Dنؤ بأ�  علمنا  فعندما  �لصغر. 
 F�%� من  �لغاية  كانت  �ملولو7،   �D�
Dلك لفت �نتبا@ �آلباF بأ� �قت تربية 

�لولد قد بد� من حلظتها.
 ��Dأل�ملوعو7 � عن �ملسيح �يقو& 
�ل-  ”فالكلما�  �ملولو7:   �D�  (
تتناهى 0[ �أل�D ) هذ� �لوقت تتر� 
�إلنسا�   cخال�  ( ملحوظا   Vuتأث

�ظر�فه...“
 �� �لشريف  �حلديث   (  7%� لقد 
تنا�&   uصغ طفل  �هو   � �حلسن 

مر_ متر_ من متر �لصدقة، فأ7خل �لن� 
� 0صبعه ) فمه ��خرجها منه قائال: 
َدَقُة"  ”ِكْخ ِكْخ َفِإنَّا َال َتِحلُّ لََنا �لصَّ
مسند  باقي  كتا;  �kد،  (مسند 
�ملوعو7  �ملصلح  يشر�  �ملكثرين). 
� هذ� �حلديث  قائًال: �� %سو& 
للحسن:  �لقو&  يريد  كا�   � �هللا 
�±ب  ميينك  بكد  تأكل   �� عليك 
�ال تكو� عالة على �آلخرين“. �) 
��قعة �خر^ قا& �لن� � لطفل عند 
تنا�& �لطعا�: ”َيا ُغَالُ� َسمِّ �هللا َ�ُكْل 
(صحيح  َيِليَك“  ا  ِممَّ َ�ُكْل  ِبَيِميِنَك 

مسلم، كتا; �ألشربة).
من �ملالحظ من �مثا& هذ@ �ألحا7يث 
بأ� �ألطفا& �لذين �جهت ,م هذ@ 
�ملالحظا� �لتربوية كانو� ) طفولتهم 
�ملبكر_  �مع Dلك كا� %سو& �هللا �  

�حلسنة.   cألخال�� �آل7�;  يعلمهم 
0ال �نه، ) �يامنا هذ@، كثVu ما يظن 
 Vuصغ &�ª ا ماRخطًأ �� �لد Fآلبا�

كي يفهم �كي يبد��� بتربيته.
�لتقليد،  على  مفطو%  �لطفل  �لكن 
 ]0 �يستمع  �بويه  يقلد  فهو 
�بو�@ شيئا  يعلمه  فإ� \  �حا7يثهما. 
قلد �فعا& �آلخرين. �عليه فإ� \ تتلق 
فستتلقى   uخل��  ºل� �حا7يث  �Dنه 
�حا7يث �لشر حتمW �ينحر< سلو� 
مر�%  �مع   .Vيد�%  Vيد�% �لطفل 
طفلهما  بأ�   Fآلبا� يد%�  �لوقت، 
 cيسر� �يكذ;  معاملتهما   Fيسي
�ملسا�¥؛  من  Dلك   uغ �يرتكب 
�يبد��� بنسب هذ@ �لصفا� �لسيئة 
تا%_  �آلخرين   ]0� تا%_  �لو%�ثة   ]0
�خر^ مبا تعلمه منهم، �يصفونه بأنه 

ıb�‰�i˛a@ şä�čiıb�‰�i˛a@ şä�či

$لدكتوSR سال^ علي $ل[$قي
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�لد عاc باألصل، �هم ال يد%كو� 
جتا@  �سلوكهما  تقصRuا  بأ� 
بعضهما �جتا@ �بنهما كا� خاطئW مما 

�7^ به 0[ �ال¤ر�<. 
�0 سلو� �آلباF ينعكس على سلو� 
�لطفل  Ãاطبة  علينا  لذلك   .Fألبنا�
بكل �7;، ألنه سيخاطبنا ��اطب 
�آلخرين كما %�نا Âاطبه. لقد Dكر 
حيث  %�ئعة  نكتة   � �لكرمي  �لن� 
��ال7كم  تشتمو�  ال  معنا@  ما  قا& 
مَلٌك  قا&  �لد@  �حد  شتم   �D0 ألنه 
كذلك.  فيصبح  كذلك  يكو�   ��
�ملالئكة تظهر  يع¾ هذ� �حلديث �� 
 V%�قيل للطفل مر �Dألعما&. فإ�نتائج 
بأنه سيF، فإنه ُيرسخ ) Dهنه هذ@ 
كذلك.  يصبح  �لنهاية   (� �لصو%_ 
 Wلولد بل يعلَّم �خالق�فيجب �ال يشتم 
ع  kيد_ �ُيمد� على sاسنه �يشجَّ

على فعلها ��إلتيا� باملزيد منها.
قلب   ( يغرسو�   ��  Fآلبا� على 
�لطيف،   ßصا �نه  فكر_  �لطفل 
َمْوُلو7ٍ  لقد قا& %سو& �هللا �: كلُّ 
 �ْ�َ 7َ�ِنِه  ُيَهوِّ َفَأَبَو�ُ@  �ْلِفْطَرِ_  َعَلى  ُيوَلُد 
َساِنِه. �يؤكد سيدنا  َر�ِنِه َ�ْ� ُيَمجِّ ُيَنصِّ
�ملسيح �ملوعو7 �: ”�0 �إلنسا� 
ُخلق صاحلW �ليست �لسيئة 0ال صد� 
عال@، �ما �ملعد� �لذP خلق منه فهو 
�حلسنة كلها. فيجب �� يطلع �لطفل 

ح�  �حلقيقة  هذ@  على  صغر@  منذ 
 Kليأ� عنه  �يز�&  بالشجاعة  يتحلى 
�ألمل  من  �لقلب  فخلو  ��لقنو¸، 
بالطها%_ هو �صل �لسيئا� كلها“. 

(0جناª�� �ملسيح  �ملوعو7 � )
 ينبغي �� يعهد للطفل �ظائف تناسب 
عمر@. ميكننا، على سبيل �ملثا&، �� 
�لطفل باملسئولية ��لثقة  ننمي شعو% 
�ملا&  بعض  بإعطائه  �Dلك  بالنفس 
ֲדذ�  ´كمة  يتصر<  كيف  �تعليمه 

�ملبلغ. 
 F�جز�  ]0 �ملبلغ  يقسم  بأ�  فنوجهه 
 Pيشتر�  FزÒ لنفسه   Pفيشتر
 Fجلز� ��صص  �خر   FزÒ إلخوته 
هكذ�  للمحتاجني.   fºللت �ملتبقي 
ُنعلِّم �لطفل �البتعا7 عن �ألنانية كما 
مبلغ   _%�70 كيفية  صغر@  منذ  نعلمه 

من �ملا&.

تلقى   Pلذ� �لطفل  يكº هذ�  فعندما 
سيقو�  صغر@،   ( صاحلا   Wتعليم
بالطريقة   Pلشهر� %�تبه  بتقسيم 
 Wمد%ك ��لد�@  0ياها  علمه  �ل- 
﴿َ�ِفي  �لكرمية  �لقر�نية  �آلية  مع½ 
َ��ْلَمْحُر�ِ�﴾  اِئِل  لِلسَّ َحقٌّ  َ�ْمَو�ِلِهْم 
 Vمطهر  cفيتصد  .(٢٠ (�لذ�%يا�: 
�مزكيW نفسه. �بالتا  سيزهد باملا& 
�يعر< بأ� �ملا& �سيلة �ليس غاية. 
عندها ال يسع هذ� �لشخص 0ال �� 
يترحم على �بوين غرسا فيه �لتعاليم 
�إلسالمية �لسامية. ֲדذ@ �لطريقة ننقذ 
�طفالنا من �� يكونو� ما7يني يسعو� 
0[ �ع �ملا& بش� �لوسائل �ملشر�عة 

�غu �ملشر�عة.
فاخلليفة �أل�& للمسيح �ملوعو7 �، 
كا�   � �لدين  نو%   Àحلا� سيدنا 
 ،Wلكرمي �كا� حكيم�للقر��  Wحافظ

 �فإذا قيـل للطفل مرارًا بأنه سـيء، فإنه ُيرسـخ 
ذهنه هذه الصـورة و� النهاية يصبح كذلك. فيجب 
أال يشـتم الولد بل يعلَّم أخالقًا يـدة وُميدح على 
ع على فعلها واإلتيان باملزيد منها. Zاسـنه ويشـجَّ
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�خلوقW. فلننظر 0[ �لتربية �ل- تلقاها، 
فقد �%7 ) كتا; ”حيا_ نو%“ مآثر 
��لدته فيقو&: ”كانت ��لدÇ مغرمة 
جدV بتعليم �لقر�� �لكرمي، ��0 تأثuها 
بالقر��  كلنا مشغوفني  قد جعلنا  فينا 
�لكرمي“. �يقو& سيدنا نو% �لدين �  
�يضW: ”قد Áعت �لقر�� �لكرمي ��نا 
) بطن �مي، � Áعته ) حضنها، � 

7%سته على يدها“.
�ملثابر_  علينا  لنا،  حسنة  �سو_  هذ@ 
�إلسالمية  �جلماعة   Fبنا� �بنائنا،  جلعل 
�لرجا&   Fهؤال كأمثا&  �ألkدية، 
��لنساF �لصاحلني. �هذ� ما متنا@ �ملسيح 
�ملوعو7 � منا �من �ألجيا& �لقا7مة 
لرÍية  لتتطلع  %�حي   �0” فيقو&: 
�لكثuين  فيه   ^%�  Pلذ� �ليو�  Dلك 
من �اع- �لذين قد Ìلو� عن �لكذ; 
حقيقة �عقد�� عهدV صا7قW مع %ֲדم 
 Àشر“(منها كل  سيجتنبو�  �¨م 

�لطالبني)
لنكو�  جهدنا  بكل  نسعى   �� ±ب 
 � �ملوعو7  �ملسيح  لرغبة   Wق�مصد
 .cلصد�نا Fفنكو� صا7قني �نعلم �بنا
�لكذ;.  من  �طفالنا   D0نقا من  بد  ال 
 Kسا� ألنه   M�ألمر� �خطر  فالكذ; 

كل %Dيلة.
منهما،  �نتبا@   ��7� �لو�لد��،   �� 0ال 
 uغ بشكل  �لكذ;  طفلهما  يعلما� 

 Wشيئ �أل�  فعلت   �D0 فمثًال  مباشر. 
�%�ها �بنها، �سأ,ا �أل; %�7 عليه 
بأ¨ا \ تفعل Dلك. �� �� تناP7 �أل� 
 �0 شيئا  تعطيه   �� 0يا@  ��عد_  طفلها 
�تى، فيأÇ فال تعطيه شيئW. َعْن َعْبِد �هللا 
ْبِن َعاِمٍر � �َنَُّه َقاَ& 7ََعْتِني ُ�مِّي َيْوًما 
َ�َ%ُسوُ& �هللا � َقاِعٌد ِفي َبْيِتَنا َفَقاَلْت: 
َها َتَعاَ& ُ�ْعِطيَك، َفَقاَ& َلَها َ%ُسوُ& �هللا 
َقاَلْت:  ُتْعِطيِه؟"   �ْ�َ  �ِ7ْ%َ�َ "َ�َما   :�َ
ُ�ْعِطيِه َتْمًر�، َفَقاَ& َلَها َ%ُسوُ& �هللا �: 
ُكِتَبْت  َشْيًئا  ُتْعِطِه  َلْم  َلْو  0ِنَِّك  "َ�َما 

َعَلْيِك ِكْذَبٌة".
 حو��7 كهذ@، على عد� �Rيتهما ) 
 Wتشكل 7%س ،Wحيان� Kلنا�� Fآلبا�نظر 
قويW لن ينسا@ �لطفل ) �لكذ; �عد� 
جهد  من   Fآلبا� بذ&  �مهما   .Fلوفا�
�عد  ”من  بأنه  �بنهما  لتعليم  الحقا 
 “cتسر ال  تكذ;،  ”ال   ��   “à�
فلن ±دP نفعW ألنه %�^ بشكل عملي 
منهما.  صا%7�   Fلوفا� �عد�  �لكذ; 
ر� بأ� �فعا&  �سيد%� هذ� �لطفل مبكِّ

��لديه Ìالف �قو�,ما.
 �� فعلينا  ألبنائهم،  قد�_  هم   Fفاآلبا
نتحلى بالصدc بوجو7 �لطفل �� بغيابه 
ائيW سيئة �لكذ; من بيوتنا  كي ُنلغي̈ 
�جننب �نتقا& هذ� �ملرM 0[ �ألجيا& 
 �0"  :� sمد  سيدنا  يقو&  �لقا7مة. 
 Pْلِبرَّ َيْهِد�ْلِبرِّ �0ِ�ََّ �0َِلى  Pَيْهِد cَْد �لصِّ

َحتَّى   cُلََيْصُد �لرَُّجَل   َّ�0ِ�َ �ْلَجنَِّة  0َِلى 
يًقا �0ِ�ََّ �ْلَكِذَ; َيْهِدP 0َِلى  َيُكوَ� ِصدِّ
�لنَّاِ%  َيْهِدP 0َِلى  �ْلُفُجوَ%  �ْلُفُجوِ% �0ِ�ََّ 
�0ِ�ََّ �لرَُّجَل لََيْكِذُ; َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد 
�ًبا“ (صحيح �لبخا%P، كتا;  �هللا َكذَّ

�أل7;).
يتأثر   &Ñمل� من  �لطفل   Àر� �عندما 
 uآلخرين، لذلك نصحنا �م�بسيئا� 
�لعزيز  بنصر@  تعا[  �هللا  �يد@  �ملؤمنني 
فيه  يكو�   Pلذ� �ملحيط  نر�قب   ��”
 Mُّال7نا“. �بالتا  للتقليل من تعر��
من  خا%جية  هجما�  من  �ألطفا& 
ُيسمح  ال   �� ±ب   ، �ُخللق   Fسو
بل  �حدهم  �صدقائهم  باختيا%  ,م 
ينبغي �� يتم Dلك بإشر�< �لو�لدين، 
�خالقهم  كانت  من  �ليوجه الختيا% 
هذ�  من  �لو�لد��  �سيستفيد  عالية. 
�ألطفا&   Fبا� على  بالتعر<  �الختيا% 

P�D �ألخالc �لعالية.
يقو& �مu �ملؤمنني نصر@ �هللا ) ختا� 
-١٠-٠١  ( �لقاها  �ل-  خطبته 

٢٠١٤ : ”إلصال� �حلالة �لعملية áة 
حاجة ماسة للجهو7 �لكثu_ ��لفحص 
�ملستمر“. علينا VD0 كآباF �� نر�قب 
سلوكنا ��لفاظنا، �ثناF تربية �طفالنا، 
مر�قبة حثيثة، كي نكو� ¤ن ��بناÍنا 
مسلمني حقيقيني ´سب ما كا� يريد 

منا �ملسيح �ملوعو7 �.
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بقلو; مؤمنة بقضاF �هللا �قد%@، تلقت �سر_ "�لتقو^" نبأ �فا_ ��لد_ �ألستاD متيم �بو 7قة 

$ملرحومة $حلاجة يسرb منصوR &بو aقة

 �ل- توفيت يو� �الثنني ٣/ ٢/ ٢٠١٤ عن عمر يناهز ٧٢ عاما.

�قد تكر� حضر_ �مu �ملؤمنني  �يد@ �هللا تعا[ بنصر@ �لعزيز بالصال_ على �لفقيد_ �ملرحومة 
صال_ جناª_ �لغائب  قبيل صال_ ظهر يو� ١٢/ ٢/ ٢٠١٤ ) مسجد فضل، لند�.

 ،ºهللا تعا[ للص�لسرطا�،  �قد �فقها � Mلفقيد_ بعد معانا_ من مر�توفيت 
�القت �جه %ֲדا �هي تذكر �هللا تعا[ �تصلي على �لن� �لكرمي َ� ح� �خر حلظا� حياִדا.

نسأ& �هللا تعا[ �� يتغمد �لفقيد_ بو�سع %kته، ��� يدخلها فسيح جنانه،  �يرفع 7%جاִדا، 
�يوفق D%يتها ملا :ب �يرضى، �يعوضهم خu�، �يلهمهم �لصº ��لسلو��، �مني

* �سو� �لناK ُخلًقا D0� غضب منك �نكر فضلك ��فشى سر� �نسَي عشuتك �قا& عنك ما ليس فيك.

* D0� ُبحت بسر� لغ�u فال تلمه �0 كشفه للغu، فكيف له �� يظل كتوما لّسٍر ِضقت �نَت به صد%�.

* من ليس له ُحسا7 فبهو 0نسا� فاشل حتًما.

* من صفا مع �هللا صافا@، �من ��^ 0[ �هللا ���@ �من فّوM �مر@ 0[ �هللا كفا@ �من باf نفسه 0[ �هللا �شتر�@.
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0عد�7 �لد�عية: sمد �kد نعيم

‹˜â’\;;ÏfiË�à

Ô]Ëe›¯\;ÈdÉ“Ÿ;Ì÷¡;Ïq¢\;‹]≤b

Ô]⁄â’\;g\É¡Â

ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=

‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—

١: مd !&ين ُ!لد سيدنا Rسو] $هللا 
�؟

 ) عا� ٥٧١ � ) مكة �ملكرمة. 

٢: َمب كا� � يكg !يلقب؟
كا� � يك½ بأÉ �لقاسم �يلقب بـ 
"�لصاc7 �ألمني"، �من �جلدير بالذكر 
بكنيته،  يك½   �� قد ¨ى عن   � �نه 

�ال بأK ) �لتسمية باÁه.

٣: ما $سم مرضعته؟
�هللا  %ضي  �لسعدية  حليمة  �لسيد_ 

عنها. 

سيدنا  $قتر�  !مبن   dم  :٤
Rسو] $هللا � &!] مرS؟

�هللا  %سو&  سيدنا  �قتر�  لقد 
�هللا  -%ضي  خد±ة  بالسيد_   �
عنها- بنت خويلد، �كا� عمر@ 
 ( �ختال<  �هنا�  عاما،   ٢٥
حينذ��  عمرها   ( �لر��يا� 
�لثامنة  بني  �لر��يا�  تتر���   D0
 cفو بل  ��أل%بعني،  ��لعشرين 

�أل%بعني �يضا. 

$ملؤمنني  &مها/   kاJ& ما   :٥
Rضي $هللا عنهن؟

١. �لسيد_ خد±ة %ضي �هللا عنها.
٢. �لسيد_ سو7_ بنت ªمعة %ضي 

�هللا عنها.
 É� لسيد_ عائشة بنت سيدنا�٣. 

بكر � %ضي �هللا عنها.
٤. �لسيد_ حفصة بنت سيدنا عمر 

� %ضي �هللا عنها.
٥. �لسيد_ ªينب بنت خزمية %ضي 

�هللا عنها.
 É� لسيد_ �� سلمى هند بنت�٦. 

�مية %ضي �هللا عنها.
جحش  بنت  ªينب  �لسيد_   .٧

%ضي �هللا عنها؟

NN@ÊÏ‡én‘Ωa
;€‚fiËd;]⁄Ë…;\Ê⁄âÕ;flÁÉ’\;Ñ]�“’\

�;!\;ÿÊàÖd;ÅË“’\Â;Ö“∏\;ÿ]⁄¡^

GÎÄ]à;]Á;\Ê¬4Ž\

IÎÄ]¬â’\;–Öö;∞b;!\;€—\Å·;

ÏÁÅ∂¯\;;ÏËŸ˜à¸\;Ï¡]⁄°\;‹]Ÿb;‰]Œ’^;ÍÉ’\;;äËÖ’\;g]Ş£\

;%]¬’\;‡]ÁÄ^;Ö≤ıŸ;∫;

<;g\Ö|;]‚fi“’Â;ÎÖŸ]¡;Åp]âŸ

ıb�‰�i˛a@ şä�či
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�حلا%�  بنت  جويرية  �لسيد_   .٨
%ضي �هللا عنها.

بن  حيي  بنت  صفية  �لسيد_   .٩
�خطب %ضي �هللا عنها.

١٠. �لسيد_ �� حبيبة بنت �É سفيا� 
%ضي �هللا عنها.

١١. �لسيد_ ما%ية �لقبطية �� 0بر�هيم 
%ضي �هللا عنها.

�حلا%�  بنت  ميمونة  �لسيد_   -١٢
%ضي �هللا عنها.

�كثر  من  متز�جا   � �لرسو&  كا� 
من �%بع نساF كما هو حا& �لعديد 
�حلكم  نز&  �عندما  �ملسلمني،  من 
كل  طّلق  بأ%بع،  �لعد7  بتحديد 
صحاÉّ ما يفوc عن هذ� �لعد7 من 
فقد   � �لن�  �ما �ªجا�  نسائهم. 
�هللا تصر:ا خاصا لالحتفا×  �عطا@ 
ֲדن كلهن، �Dلك كا� %kة خاصة 
من �هللا تعا[ ֲדّن؛ فاملر�_ �ل- تشرفت 
� سيكو�  للن�  �ªجة  تكو�  بأ� 
مؤملا جد� ,ا �� جتر7َّ من هذ� �لشر< 
قد  تعا[  �هللا   ��  ]0 �لعظيم، 0ضافة 
حّر� �ª�À نساF �لن� من غu@ بعد@ 
 Fا عظيما؛ بسبب �� نساá0 @ºعت��
فمن  �ملؤمنني،  �مها�  هن  �لن� 
من  �حد  يتز�جهن   �� �ملقبو&   uغ
�لظر<  ,ذ�  تقدير�   ،�D0 �ملؤمنني. 

�خلاÆ �للتضحية �ل- قدمنها، فقد 
منع �هللا �لرسو& � من تطليقهن �� 

من �لز��À بعد Dلك. 

 lلن$ بنا/   kاJ&  mتعر هل   :٦
�؟

من  تز�جت  ªينب،  �لسيد_   .١
�لسيد �É �لعاÆ بن �لربيع �. 
٢. �لسيد_ %قية %ضي �هللا عنها. 

�هللا  %ضي  كلثو�   �� �لسيد_   .٣
�لسيد_  قر��  عقد  مت  لقد  عنها، 
�ب¾  على  كلثو�   �� ��لسيد_  %قية 
�É ,ب؛ عتبة �عتيبة، لكن قبل �� 
 ،cلطال�لبيت حصل �يذهبا ֲדما 0[ 
�بعد Dلك تز�جهما سيدنا عثما� 
بن عفا� � - �لو�حد_ بعد �فا_ 
 � لّقب  �لسبب  �,ذ�  �ألخر^- 

بـ "�D �لنو%ين". 
%ضي   F�لزهر� فاطمة  �لسيد_   .٤
�هللا عنها، �قد تز�جها سيدنا علي 

 .�

٧: كم $بنا للنl �؟ 
ممن �شتهر�� ) �لر��يا�: �لقاسم، 
�هللا،  �عبد  ��لطّيب،  ��لطاهر، 
�ملسيح  سيدنا  قا&  �قد  �0بر�هيم. 
 �0 موضـع   (  � �ملوعو7 
%سو& �هللا � ما� له �حد عـشر 

 .ºبـنا �صـ�

حني   �  lلن$ عمر  كا�  كم   :٨
&علن &نه Rسو] من $هللا؟ 

كا� عمر@ � �%بعني عاما. 

٩: &ين تلقى &!] !حي تكليف من 
$هللا �؟

جºيل   @Fجا حيث  حر�F؛  غا%   (
� �قا& له: �قر�. فقا& �: ما �نا 
بقا%¥. � قا& له ثانيًة: �قر�. فر7 عليه 
�: ما �نا بقا%¥. � قا& له مر_ ثالثة 
﴿�ْقَرْ� ِباْسِم َ%بَِّك �لَِّذP َخَلَق﴾- 0[ 
قوله - ﴿َعلََّم �ِإلْنَساَ� َما َلْم َيْعَلْم﴾. 
يرجف   � �هللا  %سو&  ֲדا  فرجع 
فقا&:  خد±ة،  على  فدخل  فؤ�7@، 
"ªمِّلو� ªمِّلو�". فزمَّلو@ ح� Dهب 
��خºها  خلد±ة  فقا&   .fلر�� عنه 

�خلº: "لقد خشيت على نفسي". 

١٠: ماq$ كانت SaR فعل &^ $ملؤمنني 
خدrة على qلك؟

لقد �منت به �طمأنته قائلة "كال ��هللا 
ما �زيك �هللا �بد�؛ 0نك لتصل �لرَِّحم 
 Pملعد�� �تقر�لَكلَّ �تكسب �حتمل �
�حلّق.  نو�ئب  على  �تعني  �لضيف 

(�لبخا%P: كتا; بدF �لوحي) 
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(�لقسط �لثالث ��لعشر��) 

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih
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;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

تعريب $لد$عية: tمد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �ل- بني قوسني �� �ل- بعد 
"�قو&" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لرkن  �هللا  بسم   .١٤٩
�خ�º حضر_ �خلليفة �لثا� للمسيح 
 � حضرته   ��  � �ملوعو7 
سني"  ֲדيم  "الله  بـ  يرتبط  كا� 
لد%جة  طيبة  بعالقا�   Çلسيالكو�
�يامه  �خر   ( حضرته   �� الحظُت 
�يضا D0� كا� :تاÀ 0[ بعض �ملا& 
�جو7  �%غم  منه،   Mيستقر فكا� 
عد7 كبu من �إلخو_ ) �جلماعة ممن 
كانو� يقد%�� على تأمني �P مبلغ، 
 Mستقر� قد  كا�  حضرته   �ّ� 0ال 
منه قبل �فاته � بسنتني �� ثال� 

بضع مئا� من �لر�بيا�.
�ملسيح  عالقة  بد��  لقد  �قو&: 
سني"  ֲדيم  "الله  مع   � �ملوعو7 
منذ توّظفه ) سيالكو�، ��ستمر� 
عالقة �ملحبة هذ@ 0[ �خر حلظة من 
�يضا  سني"  ֲדيم  "الله  كا�  حياته. 
�تقديًر�  0كر�ًما   � حلضرته  يكّن 

عظيَمني.
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  يقو& حضر_ 
ֲדيم  "الله  �%سل   :� �ملوعو7 
سني" برقية 0[ �ملسيح �ملوعو7 � 
"جهلم"   ( قضية  ضّد@  ُ%فعت  ملا 

�ملحامي  الب¾  �Áحو�  فيها:  قا& 
نيابة  �لقضية  هذ@  متابعة  يتو[   ��
 \� � له حضرته  عنكم، فشكَر 

يقبل عرَضه.
سني"  ֲדيم  "الله  �بن  �سم  �قو&: 
�ملذكو% هو "الله كنو% سني" �هو 
 _uألخ�لفتر_ �كا� ) � ،f%ا� باs
�هو  بالهو%،   cحلقو� لكلية  عميًد� 
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�آل� يتو[ منصب قاضي �لقضا_ ) 
0حد^ �لواليا�.

للمسيح  �لثا�  �خلليفة  يقو& حضر_ 
�ملوعو7 �: لعّل "الله ֲדيم سني" 
��قعة  حد��  عند  موجو7ً�  كا� 

سقو¸ سقف �لغرفة  *.
مع  سني"  ֲדيم  "الله  كا�  �قو&: 
لتقدمي  �الستعد�7   (  � حضرته 
هذ�   ( جنح  فقد  �لتوكيل.  �متحا� 
�ما حضرته  �كيال  �صا%  �المتحا� 
� فقد ُقّد%ْ� له من �لغيب مهمٌة 
هذ�  �هللا  جّنبه  فقد  لذلك  �خر^ 

�لطريق.
 (  � حضرته   ^�% لقد  �قو&: 
سني"  ֲדيم  "الله  جنا�  عن  �لرÍيا 
�نه \ ينجح �حد من �ملتقّدمني ,ذ� 
�المتحا� 0ال "الله ֲדيم سني"، �هو 

ما حصل.

�لرحيم.  �لرkن  �هللا  بسم   .١٥٠
يعقو; علي  ��%7 شيخ  لقد  �قو&: 
�لعرفا� ) كتابه "حيا_ �لن�" ما كتبه 
 Çلسيالكو� �ملولوP سيد مu حسن 
�ملسيح  فيها  توّظف  �ل-  �لفتر_  عن 
��نقل  سيالكو�،   ( � �ملوعو7 
بكلماته.  �لر��ية  تلك  يلي  فيما 
سيد  عّم  حسن   uم سيد   Pملولو�
�هو   Çلسيالكو� شا@  حامد   uم
شيخ كبu �معر�< ) سيالكو�.  
 P� �kدًيا  ليس  �ملذكو%   Pملولو�
ليس تابًعا للمسيح �ملوعو7 � بل 
�لسu سيد  بأفكا%  �ملعجبني  من  هو 
�kد خا�، يقو& �ملولوP �ملذكو%: 

 ]0 قد�  قد   �ªملر� حضر_  كا� 
 ١٨٦٤ عا�   ( للوظيفة  سيالكو� 
�خللو_  :ب  كا�  �ملا  فيها.  ��قا� 
�للغو  ±تنب  تقيًّا  �كا�  ��لتعبد، 

مقابلة  :ّب  يكن   \ لذلك  ��للهو، 
معظم   ( تسبب  كانت  �ل-  �لعامة 
�ألحيا� هدً%� للوقت. كا� �لوكيل 
"الله ֲדيم سني" – �لذP كا� جّد@ 
 M0ضافًيا للمفو �متهن ال&" مساعًد"
) "بطاله" - صديًقا kيًما له. �ملا 
�"الله  �ملحتر�   �ªملر� بني  كانت 
ªمن  منذ  مسبقة  معرفة  سني"  ֲדيم 
�ستمر�  فقد  "بطاله"   ( 0قامتهما 
سيالكو�   ( بينهما  �لصد�قة  هذ@ 
�يضا. �D0� كا� �حد صديًقا kيًما 
فكا�  �ملدينة  هذ@   (  �ªملر� حلضر_ 
كا�  �ملا  سني".  ֲדيم  "الله  Dلك 
سليم  بطبع  يتسم  سني"  ֲדيم  "الله 
�توقد Dه¾ �بر�عة ) �للغة �لفا%سية 
 �uًملحتر� :ّبه كث� �ªملر�لذلك كا� 

لكونه صديًقا sبًّا للعلم.
كا� �هل �ملحكمة (�ل- توظف فيها 

-----------------------------
*   هذ@ �حلا7ثة شهu_ �قد سبقت ) %��ية %قم ٩  يقو& حضرته �: ) 0حد^ �ملر�� كنت على سفر ��قمنا لقضاF �لليلة ) غرفة ) �لطابق 

�لثا� ) �حد �لبيو�، �كا� معنا سبعة �� áانية �شخاÆ �خر�� ) �لغرفة نفسها. فلما نا� �جلميع �مضى هزيع من �لليل Áعُت صوَ� ”تك تك“ 
فخطر ببا  �� سقف هذ@ �لغرفة كا7 يسقط، فنا7يُت على ”مسيتا بيك“ �قلت له �خشى �� ينها% سقف �لغرفة �آل�. فقا&: 0منا هو �Rك، أل� 
�لبيت حديث �لبناF ��لسقف جديد، فَنْم ها7ًئا. قا& �: فاستلقيت �لكن سا�%� �خلو< نفُسه بعد قليل �يضا فأيقظُت صاح� هذ� مرً_ �خر^ فر7ّ 
علّي مبثل ما %7ّ به ) �ملر_ �أل�[، فاستلقيُت مر_ �خر^ 0ال �نه قد غلَب عندP هذ� �لظن بشد_ �� �لعا%ضة �خلشبية ) �لسقف تكا7 تنكسر، فقمُت 
قلًقا �قلُت لصاح� بنوf من �لشد_: �قو& لك �� �لسقف على �شك �ال¨يا% َفُقْم، فلماD� ال تقو�؟ فنهض مكرًها ��يقظنا �آلخرين �يضا فقلت ,م 
�� �رجو� بسرعة �يÑلو� من �لسلم قر; با; �لغرفة فوقفت عند �لبا; ��خذ �آلخر�� يÑلو� ��حًد� تلو �خر، فلما نز& �جلميع Rمُت باالنصر�< 
من Dلك �ملكا� �ما �� %فعت قدمي -بل لعل نصفها كا� خا%À �لغرفة ��لنصف �آلخر ال يز�&  ) �لعتبة- ح� هو^ �لسقف بشد_ ��¨اَ% بذلك 

سقف �لطابق �أل�& �يضا، �%�ينا بعد Dلك �ألسر_ �ل- كنا نائمني عليها قد حتّطمت. (�ملترجم)
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حضرته �- �ملترجم) يعرفو� عن 
 (� �ملحتر�.   �ªللمر �لعلمية  �ملكانة 
7خل  �لسنة  تلك   ( �لصيف  بد�ية 
 ßمد صاs يدعى Éملدينة شا; عر�
نائب  ��ستدعا@  بالتّجسس  ��تُّهم 
�ملفوM ) مكتِبه من �جل �لتفتيش. 
Dلك  �بعد  "بركسو�"  �Áه  (كا� 
 (Pلبند��%  ( Mملفو� تو[ منصب 
�كانت áة حاجة 0[ �لتر�ا�. �ملا 
باستعد�7  :ظى  �ملحتر�   �ªملر� كا� 
�لعربية  باللغة  �لكتابة  على  كامل 
�ُ�ِمر  7ُعي  فقد  لذلك  ֲדا  ��لتكلم 
�� يوجه 0[ هذ� �لشا; �لعرÉ كّل 
 @7ّ% علينا  ميلي   � سؤ�له  �%7نا  ما 
باأل%�7. لقد �7^ �ملرª� �ملحتر� حق 
هذ@ �ملهمة، ��نكشفت كفاFته على 

.Kلنا�
�) تلك �أليا� نفسها �قيمت مد%سة 
للموظفني ) �ملحكمة Òهو7 خاصة 
مفتشي  %ئيس  Øش  0,ي   Pللمولو
ح�  �Dلك  �ملحافظة،   (  K%�ملد�
يتس½ للموظفني ) �ملحكمة 7%�سة 
�عّين  ليًال.  فيها  �إلنكليزية  �للغة 
�لدكتو% �مu شا@ �ستاDً� فيها – �قد 
تقاعد �آل� عن منصب نائب �لطبيب 
�جلر��. لقد بد� �ملرª� �ملحتر� �يضا 
تعلم �للغة �إلنكليزية �K%7 كتاًبا �� 

كتابني فيها.  

�ملناظر��  :ب  �ملحتر�   �ªملر� كا� 
 �uلعصر، �كا� كث�لك D لدينية منذ�
مر_  حدثت  �لقسا�سة.  يناظر  ما 
"�اليشه"  �لقس  �بني  بينه  مناظر_ 
ا sليًّا، �كا� يقيم )  �لذP كا� قسًّ
0حد^ �لد�% �لو�قعة ) جنو; قرية 
"حاجي بو%@". قا& �لقس: ال ميكن 
�لنجا_ بد�� قبو& �لديانة �ملسيحية. 
 �� �%جو  �ملحتر�:   �ªملر� له  فقا& 
تفصل لنا ما هو تعريف �لنجا_؟ �ما 
�لذP تقصد@ من �لنجا_؟ \ يستطع 
��¨ى  تفصيل   P� يعطي   �� �لقس 
هذ�  مثل   K%7�  \ قائال:  �ملناظر_ 

�ملنطق.
كما ناظر �ملرª� �ملحتر� �لقس "تيلر 
�� �يه" �لذP كا� قسيسا على جانب 
�يضا.  باحًثا  �كا�  �لعلم  من   uكب
منطقة  قر;  يقيم  �لقس  هذ�  كا� 

"غوهد بو%".
 ( �لسّر  كا�  مرً_:  �لقس  هذ�  قا& 
بال   F�%لعذ� مرمي  من  �ملسيح  �ال7_ 
من  �مÑًّها  بريًئا  ليكو�  هو  له   ;ٍ�
 �ªملر� فقا&   .�7� �%تكبه   Pلذ� �إل� 
�ملحتر�: �0 مرمي �يضا من نسل ��7، 
فكيف صا%� بريئة مما �%تكبه ��7؟ 
0ضافة D ]0لك كانت �ملر�_ هي �ل- 
%ّغبْت ��7 ) �كل �لشجر_ �ملمنوعة 
 �� ينبغي  فكا�  �áًا،  �صا%  فأكلها 

�يضا.    ��  ��7 من  �ملسيح  يكو� 
فسكت �لقس.

كا� �لقس تيلر يكّن للمªu� �ملحتر� 
�حتر�ًما �حبًّا �تقديًر�. �كا� يتكلم 
معه بكل �7;. �ملا حا� موعد عو7ته 
 �ªuمل�يا%_ ª على Æ0[ بريطانيا حر
�ملحتر� ) �ملحكمة. فلما سأله نائب 
�ملفوM عن سبب 'يئه قا&: جئت 
عائد  �ن¾  �مبا  �ملحتر�،   �ªuمل�  Fللقا
�آل� 0[ بلدP لذلك جئت أل�7عه 
مكتب   ]0 فذهب   .�uخ� �7�ًعا 
 � M%أل�ملحتر� �جلس على � �ªuمل�

 .Fللقا� �هذ Fنتها�غا7% بعد 
�حلبِّ �ملªu� �ملحتر� للمناظر�� مع 
�لقسس فإّ� �حد سكا� "جالندهر" 
كا�   Pلذ�– بيك  مر�7   �ªمر �هو 
يلقب بـ"مرª� شكسته" � غّير@ 0[ 
حضرته  من  طلب  د"-  موحِّ  �ªمر"
خا�"  �kد  سيد   uلس�" ير�سل   ��
�لذP كتب تفسuً� للتو%�_ ��إلجنيل، 
فكتب  له،   � مفيد� جدًّ ألنه سيكو� 
خا�  �kد  سيد   uلس�  ]0 حضرته 

%سالة باللغة �لعربية.
كا� "شيخ 0له 7�7" مر�قب �ملكتب 
�ألسبق �كثر َمن :به حضرُته من بني 
حبه  �كا�  كلهم،  �ملحكمة  ُكتا; 
له عميًقا �صا7ًقا، كما كا� حضر_ 
�ملرª� :ب �حد صلحاF �ملدينة �هو 
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�ملولوs Pبو; عا\ �لذP كا� يعيش 
تقيًّا  ª�هًد�  عابًد�  �لعزلة �كا�  حيا_ 

�صوفيًّا تابًعا للطريقة �لنقشبندية.
حضر_  ֲדا  يقيم  كا�  �ل-  �لغرفة 
�ملرª� مع �حلكيم "منصب علي" sر% 
 cلسو� K�% ( قعة�لوثائق كانت ��
حسا�  �حلكيم  ملحل  قريبة  �كانت 
لتصنيع  يستخدمه  كا�   Pلذ� �لدين 
�ملرضى،  �ملد���_  �بيعها  �أل�7ية 
بني  �لتعا%<  مت  �ملناسبة  �,ذ@ 
حضر_ �ملرª� ��حلكيم حسا� �لدين، 
يد  على  �ملذكو%  �حلكيم   K%7�
حضرته جزFً� من �لكتاَبني "قانوجنه" 
�"موجز" (حاشية: �Rا كتابا� ) 

علم �لطب- �ملترجم) 
\ يكن حضر_ �ملªu� :ب �لتوظف 
لذلك شرf يستعد المتحا� �لتوكيل، 
0ال  ��ملحاما_،  �لقانو�  كتب  فطالع 
له  ��ّنى  �المتحا�.  ينجح )  �نه \ 
لألعما&  ُيخلق   \� فيه  ينجح   ��

�لدنيوية؟ �هللا 7ّ% �لقائل:
هر كسى %� ֲדر كا%^ ساختند

ر ملا خلق له. �P: كل ُسخِّ
�نشئت  قد  بنجا;  جامعة  كانت 
�كانت  �أليا�،  تلك   ( حديًثا 
هنا� حاجة ماسة فيها ألستاD �للغة 
قد%@  مرّتٌب  له  ُحّد7  �قد  �لعربية، 
حلضرته  كتبُت  فقد  %�بية،   ١٠٠

�� يتقد� بطلب ,ذ@ �لوظيفة لكونه 
يعر< �للغة �لعربية جيًد� فال بد �� 

ينا& هذ@ �لوظيفة، فقا& حضرته:
معظم  أل�  �لتد%يس  �حب  ال 
بأعما&  يقومو�   � يْدُ%سو�   Kلنا�
D%يعة  �لعلم  �يتخذ��   uلكث� �لشر 
ألعما,م غu �ملشر�عة. 0ن¾ �خا< 
�لَِّذيَن  ﴿ْحُشُر��  �لتالية:  �آلية  �عيد 
َظَلُمو� ªْ�َ�ََ��َجُهْم﴾ (�لصافا� ٢٣). 
يتضح من 0جابته هذ@ �نه كا� يتسم 

بصفاF �لباطن �صالحه.
:تلم  ال   �Dملا �حد:  سأله  �مر_ 
 �� مبا  حضرته:  �جا;  �ألنبياF؟ 
�ألنبياF ال :ملو� 0ال �فكاً%� طاهر_ 
�ألفكا%  يدعو�  �ال  �قياًما  نياًما 
غu �لطاهر_ تدخل قلوֲדم لذلك ال 

:تلمو� ح� ) منامهم.
 ،Kللبا�حلديث يد�% حو& �مر_ كا� �
�قا& �حد بأ� �لسر��يل D�� فوهة 
جيد_  ��لفضفاضة  �لو�سعة  �لرِّجل 
كما يلبسها �هل �,ند. �قا& �آلخر 
بل �D�� �لفوهة �لضيقة جيد_، �ما 

حضر_ �ملªu� فقد قا&:
�0 �لسر��& D� �لفوهة �لضيقة �فضل 
�0نه  �لعو%_،  بستر  لألمر  مر�عاً_ 
�كثر مر�عا_ للحجا; أل� �إلنسا� 
:تجب ح� من �أل%M �يضا بسبب 

�لفوهة �لضيقة لسر��له.

�عجب �جلميع بقو& حضرته.
��خuً�، ضاc حضرته D%ًعا بالوظيفة 
�غا%7   ١٨٦٨  ( �ستقالته  �قد� 
�خر^  مر_  ª�%ها   � سيالكو�. 
) ١٨٧٧ ��قا� ) بيت "الله ֲדيم 
 uحلكيم م�سني"، كما شّر< بيت 
حسا� �لدين �يضا �ستجابًة لدعوته.

) تلك �لسنة نفسها بد� �لسu سيد 
�لقر��   uتفس بكتابة  خا�  �kد 
هذ�  �صل¾  قد  �كا�  �لكرمي. 
�أل�[.  �لثالثة  للركوعا�   uلتفس�
فلما Dهبت مع "شيخ 0له 7�7" للقائه 
تطرقنا )  بيت "الله ֲדيم سني"   (
�kد  سيد   uلس� Dكر   ]0 �حلديث 
�منه 0[ تفسu@، فلما قلت: �صل¾ 
يتنا�&  �هو  %كوعا�  ثالثة   uتفس
قضية �لدعاF �نز�& �لوحي، قا&   
حضرته: خذ هذ� �لتفسu معك عند 
'يئك غًد�. �) �ليو� �لتا  ملا جئنا@ 
 uلتفس� �ع حضرته ما ُكتب ) هذÁ
Dلك  له   cير فلم  �ملوضوعني  حو& 

.uلتفس� �يعجب ֲדذ \�
 ( %�يي   (  �ªuمل� حضر_  عْمر   �0
 ٢٤ من  �قل  يكن   \ �لوقت  Dلك 
�ال �كثر من ٢٨ عاما. باختصا% \ 
 ( عاًما   ٢٨  ªيتجا� حضرته  يكن 

١٨٦٨.  �لر�قم: مu حسن."   
�قو&: ��ال: ±ب �ال يفهم من قو& 
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التقوى

 K%7 حسن �� حضرته uم Pملولو�
) سيالكو� كتاًبا �� كتابني باللغة 
يتقن  كا�  حضرته   �ّ� �إلجنليزية 
�صبح  �نه  يع¾  هذ�  بل  �إلجنليزية. 
�أل�&  �لكتا;  أل�  �Òديتها  يعر< 
لتعليم �إلجنليزية ) تلك �لفتر_ كا� 
��لكتا;  �Òديتها،  على   Pتو:
بني  �لربط  على   Pتو: كا�  �لثا� 
�لكلما�  �تكوين   Fجا,� �حر< 
�لصغu_ �لسهلة. �ال ª�& �ألمر نفسه 
ير�عى ) �لكتب �لبد�ئية لتعليم �للغة 

�إلجنليزية.
 ( كنت  ملا  �ن¾  جيًد�  �تذكر  0ن¾ 
عند  ��قًفا  كنت  �لسابع،  �لصف 
 Pعند �كا�   � �ملوعو7  �ملسيح 
0نكليزP �كا� ֲדا   ª�مقلمة من طر
حº من ثالثة �لو��، �كانت عليها 
 RED Copying. :آلتية�لكلما� �
 � �ملوعو7  �ملسيح  �خذ   ..Blue

 _F�قر �ملقلمة من يدP �حا�&  هذ@ 
�أل�[  �لكلمة  فقر�  �لكلما�  هذ@ 
��لثالثة بعد تركيز �تفكu 0ال �نه \ 
يستطع قر�F_ �لوسطى %غم �ملحا�لة، 
فقد  �يضا.  �معانيها  عنها  سأل¾   �
 _F�تضح من هنا �نه كا� يستطيع قر�
�لسهلة   _uلقص� �لكلما�  بعض 
يد&  كما   ،uلتفك�� �لتركيز  بعد 
 F,جا�لك على �نه  كا� قد تعّلم D

�إلجنليزP ال �كثر.  
 �� حسن   uم  Pملولو� كتب  ثانًيا: 
�ملسيح �ملوعو7 � كا� يتقن �للغة 
 ( 0قامته  ªمن  كامال  0تقاًنا  �لعربية 
 Fإلنشا�على  �سيالكو� �كا� قا7ً%
صحيح  هذ�  تعليقه  فيها.   Fإللقا��
متاًما 0ال �نه �مر نس� ��ملر�7 منه �� 
قد%_ حضرته على �للغة �لعربية ضمن 
كانت  سيالكو�   ( معينة  ��سا¸ 
�فضل من �آلخرين، �كا� 0[ حّد 
باللغة  نفسه  عن   uلتعب� يستطيع  ما 
�لعلم   �� هي  �حلقيقة  أل�  �لعربية. 
 �ªًمتجا� يكن   \ �ملكَتَسب حلضرته 
�ميكن  �نذ��،  �لسائد  �ملستو^  عن 
�لتعلم  بو�سطة  �ملستو^  هذ�  حتقيق 
قا7يا�،  �لبيت )   ( Dستا�  P� من 
أل� حضرته \ يسافر P� ]0 مركز 

�� مدينة لكسب �لعلم.
 �� حسن   uم  Pملولو� كتب  ثالًثا: 
حضرته �طلع على تفسu �لسu سيد 
 ( ��لسبب  به.  يعجب   \ �نه  0ال 
Dلك �� حضرته كا� يعا%M بشد_ 
�ألفكا% �لدينية �ل- كا� �لسu سيد 
�خر^  ناحية  من  �نه  0ال  يتبناها، 
لقومه  مو�سًيا   @ºيعت� :ترمه  كا� 
 uلس� أل�  �Dلك  ,م،  �ناصًحا 
سيد - بسبب تأثر@ �لشديد بالعلو� 
 ( يتب½  كا�   – �ملعاصر_  �جلديد_ 

�ملسائل  تأ�يل  ¨َج  �لدينية  �ألمو% 
�إلسالمية لتتماشى مع تلك �لعلو�، 
��صل به �ألمر 7%جة ) توسيع هذ� 
�لنطاc �كأنه �نكر بعض �ملعتقد�� 
�إلسالمية كالدعاF ��لوحي ��إل,ا� 
��ملالئكة  ��ملعجز��   c%�خلو��
�ملوعو7  �ملسيح   @�% فلما  �غuها. 
 ( خاطبه  �حلالة  هذ@  على   �
�إلسال�"  كماال�  "مر�_  كتابه 
على  �نّبهه  ��لنصح  �ملو�سا_  مبنتهى 

.� ¨جه �لضاّ% جدًّ
 Pملولو� �أل�&  �خلليفة  كا�  �قو&: 
 uلس� بأفكا%   � متأثًر� جدًّ �لدين  نو% 
 uلتأث� هذ�   �� 0ال  �¨جه،  سيد 
 ( 'يئه  بعد  %�يًد�  %�يًد�  تالشى 
صحبة �ملسيح �ملوعو7 �. كذلك 
من  �يضا  �لكرمي  عبد   Pملولو� كا� 
�ملعَجبني بالسu سيد ) �لبد�ية، �قد 
Dكر عنه حضرته � ) بيت شعر 

بالفا%سية ما معنا@:
من  مد_  "�لطبيعة"  نا%   ( ظّل  لقد 
�نه  كر�مته   ]0 �نظر��  �لكن  �لزمن 

خرÀ منها سليًما.
(��قو& �يضا �� هنا� %��ية �خر^ 
للمولوP مu حسن عن 0قامة �ملسيح 
قد  سيالكو�   (  � �ملوعو7 
هذ�  من   ٢٨٠ %قم  حتت  سّجلت 

�لكتا;.)
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