
ال   kحد �هللا  �ال  �له  ال   8� �شهد 
 kعبد 3مًد�   8� �شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Sفأعو بعد  �ما  "سوله، 
�لرْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لشيطا8 
�ْلَعاَلِمني   ¨"َ ِهللا  �ْلَحْمُد   * �لرِحيمِِ 
 Fَيْو َماِلِك   * �لرِحيِم  �لرْحمـِن   *
َنْسَتِعُني*   gَِيا� َنْعُبُد   gَِيا�  * �لديِن 
ِصَر�َ�   * �ُملسَتِقيَم  �لصَر�َ�  �هِدَنا 
 ِ̈ �ملَغُضو َغِ�  َعَليِهْم  �َنَعمَت  �لِذيَن 

َعَليِهْم ََال �لضالَني * 

كنا قد نشرنا v �لعدD �لسابق �لقسط 
�ألJ من هذk �خلطبة �ل  Dحض فيها 
 - �هللا   kيد�  - �ملؤمنيني  �م�  حضر! 
ִדمة �8 �إلسالF �مر باحلر¨ بّين �8 
�ملعا"g �ل خاضها �لرسوJ � كانت 
لصد �لعد�8 فحسب � "Dً� لفتنتها. 
 �لعد �نتها�   �  nضا�أل فعند حتسن 

�لفتنة � ُجتز 3ا"بته. 8�عن �لعد
بأDلة تا"£ية قاطعة  �فند حضرته  كما 
على عمل �ملسلمني �أل�ئل مببد� �آلية 
�لكرمية ﴿ال �كر�v k �لدين﴾ مستدال 
بو�قعة تا"£ية عظيمة من عهد �خلالفة 
�لر�شد! حلضر! عمر بن �خلطا¨ "ضي 
�هللا عنه Dعا فيها �ملسيحيو8 للمسلمني 
كا8   qلذ�  F�لر جيش  على  بالنصر 

يتأهب للهجوF عليهم.
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تعريب: قسم �لترBة باجلماعة

(�لقسط �لثا¿ �ألخ�)

خطبة �جلمعة 
�ل �لقاها حضر! مر»� مسر" ��د

� Dملسيح �ملوعو� fملهد� Fخلليفة �خلامس لسيدنا �إلما� 
 v ١٥/ ٩/ F٢٠٠٦ مبسحد بيت �لفتو§، لند8 - بريطانيا



�ليكم v ما يلي تتمة �خلطبة:
تا"يخ   8� ¹نًفا،  Sكر?  كما 
�ل  باملظا�  حافل  �ملسيحيني 
خاصة  �آلخرين  ضد  �"تكبوها 
يكشف حقيقة  هذ�  "�سبانيا"؛   v
 �هؤال� �ملتهمني. مع Sلك قد �عتر
�ملنصفو8  �ملستشرقو8  �ملسيحيو8 
بعظمة �لن± �، �قر� على مسامعكم 

بعًضا من �قو��م.
 Thomas “كا"الئل xتوما” Jقا
عن  ”3اضر�?  كتابه   v  Carlyle

�ألبطاJ“: ”�8 من �ألمو" �لشائعة 
كا8  3مًد�   8� �ملسيحيني  بيننا Ôن 
مّدعًيا  خّد�ًعا  ماكًر�  شخًصا 
�ال ضرًبا  يكن   � Dينه   8� كّذ�ًبا، 
 kهذ لكن  �جلنو8،  �لوهم  من 
�ملز�عم كلها قد بد� »يفها ينكشف 
على �لناx. �8 �ألباطيل �ل �شاعها 
�ملسيحيو8 �ملتعصبو8 ضد 3مد قد 
�لعا�،   v جوهنا   Dتسّو �صبحت 
Sلك  ֲדا   kتفو �ل  �لكلما?  �ما 
�إلنسا8 (�f 3مد) ما »�لت سبب 
هد�ية ملئة ëانني مليو8 �نسا8 منذ 
�لدنيا   v �حد  فال  قرنا.  عشر  �ث� 
كما  �نسا8   f�  Fبكال  Fليو� يؤمن 
 q"�يؤمن �ملسلمو8 بكالF 3مد. 
�بعد  �سو�  فكر!   gهنا ليس  �نه 

 Jيقا  8� من   ��إلنصا  Jلعد� عن 
شخص  �سسه  قد  �لدين  هذ�   8�

(Lectures on Heros) .“¨كذ�
قاJ �لسـ� ”لـياF مـوير“ 
 �نعتر ”�ننا   :Sir William Muir

بد8 ترDD �8 3مًد� (�) قد قضى 
لألبد على معظم �ألهاF �لباطلة �ل 
�جلزير!  على  �يمة  ظلمتها  كانت 
 8� كما  طويلة.   8قر منذ  �لعربية 
�يًضا  �الجتماعية   Fإلسال� مز�يا 
 Fين �إلسالD 8� حلق�ليست بقليلة. 
فيه  �نه يوجد  يعتّز �د�"!   8� ميكن 
منو�S عاJ من �لصال§ �لطها"! ال 
 .“qيانة �خرD f� v يوجد له نظ�

(حيا! 3مد �) 
 Edward غبـن"   D"�D�"  Jقا
ملفًتا   k�"� ما  ¹خر   8�”  :Gibbon

هو   (�) 3مد  س�!   v للنظر 
نافعة  "سالته  كانت  هل   :Jلسؤ��
�لذين   8� �حلق  ضا"!؟   F�  xللنا
 Dكذلك �ليهو8 3مًد� بشد!، Dيعا
 Xلذين ال يؤمنو8 بصد� q"لنصا�
 �3مد، ال ميلكو8 بًد� من �العتر�
�8 3مًد� قد �علن �لنبو! لنشر تعاليم 
قدمه  ما   8� ظنو�   8� مفيد! جًد�، 
Dينهم ֲדذ� �لشأ8 هو �ألفضل. هذ� 
 �يع� ��م سيؤكد8 ֲדذ� �العتر�

�لعا�  �Dيا8  �فضل  هو   Fإلسال�  8�
لقد  �ملسيحية.  �ليهوDية  عد�  ما 
�لدمويِة  �لفد��   !Dبعبا �ستبدJ 3مد 
 !Dهي عبا�لزكا!  Fلصيا��لصالَ! 
 Fقا �نه  �ع�   ..� جدًّ Bيلة  بسيطة 
كانت  �ل  �لبشرية  �لقر�بني  بإلغا� 
F باسم �ألصناF. لقد نفخ 3مد  ُتقدَّ
v �ملسلمني "§ �لصال§ �ملحبة، 
بينهم،  فيما  باإلحسا8  �مرهم 
 kصايا بأحكامه  بقو!  صدهم 
 .Fأليتا�ظلم �أل"�مل  Fعن �النتقا
�لطاعة  �لعقيد!   v فاحتد? 
ُ̈ �ل كانت تتعطش بعضها  �لشعو
�لشجاعة  عاطفة   8� بعض،  لدما� 
�ل كانت ִדد" عبًثا v �خلصوما? 
هت �7  �لعائلية بشكل �جل قد ُجِّ
3ا"بة عد خا"جي بشكل "�ئع“. 
Dيو8  ”جو8  �ملؤ"¸   Jيقو

 :John Davenport  “?"بو
”�نه ملن �خلطأ �لفاحش �لظّن �8 
قد  �لقر8¹  �ليها  Dعا  �ل  �لعقيد! 
�نتشر? �ّد �لسيف. �8 كل من 
هو منـزk عن �لتعصب سيعتر� بال 
ترD 8� DDين 3مد قد جلب ألهل 
�لشرX بركة حقيقية، حيث �خذ? 
�لقر�بني  مكا8  �لصدقا?  �لصال! 
 xلنا�  v نفخ هذ� �لدين�لبشرية، 
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�ملعاشر!  حسن  للتسامح  ًحا "
�لنـز�عا?   ?��لعد� من  عوًضا 
�ل � تكن �ا �اية. �ذ� �لسبب 
 Sاtبالذ�? � يكن 3مد �اجة ال

�لتد�ب� �لدموية �ل جلأ 
منا D  - موسى  �ليها 
 xمتييز بني �لنا�ستثنا� 
 !Dعبا على  للقضا�   -
من  �فليس   .Fألصنا�

بوقاحة  �العتر�ُ�  �لشديد  �لغبا� 
Sكُرها  �لر�ئعة  �لوسيلة   kهذ على 
 gلتتر بسو�، قد خلقها �هللا تعا7 
 xلنا� �فكا"  على  �لعميق  �ثرها 

قضاياهم ألمد بعيد“؟
 Edward غنب“   D"�D�”  Jيقو
�لن±   8� شك  ”ال  �يًضا:   Gibbon

قد �عتM حر¨ �ملسلمني مقدسة، 
قدمها  �ل  قدته   kصايا  8� �ال 
v حياته قد جعلت خلفا�k مينحو8 
�حلرية   qألخر� �ألDيا8   nتبا�
�لعربية  �جلزير!  كانت  لقد  �لدينية. 
 Fقا قد  كا8  3مد،  لر¨   Öمعبد
كل   !Dبإبا  Fلقا  D�"� لو  بفتحها، 
باآل�ة  يؤمنو8  كانو�  �لذين  لئك �
كا8   ،Fألصنا�  8يعبد �لز�ئفة 
هذ� حًقا مشرًعا له، غ� �نه �tذ 
متمسًكا   Öجد �حلكيمة  �لتد�ب� 

.“��إلنصا Jبالعد
تولستائي“  ”كونت   Jيقو
شك  ال  ”مما   :Count Tolstoy

مصلًحا  كا8   (�)  Ö3مد  8� فيه 

لإلنسانية   qسد� قد  عظيًما، 
خدما? "�ئعة. �ال يكفيه فخرÖ �نه 
قد �خر� �مته من �لظلما? �7 نو" 
باألمن  مولعني  جعلهم  ح�  �حلق 
 .qلتقو�  n"للو 3بني   Fلسال�
لقد صدَّ �مَته من �"�قة �لدما�، فتح 
عليهم سبيل �لرقي �لتمد8 �حلقيقي. 
�حلق �8 هذ� �إلجنا» �لعظيم ال يتم 
�ال على يد شخص تعينه قو! خفية، 
�8 هذ� �لشخص يستحق كل تقدير 
طبعة   ،Fإلسال� (تأييد   .“Fحتر��

١٩٣٥ بالهو")
شو“   D"برنا ”جو"�   Jيقو
�لرهبا8   8�”  :.Bernard Shaw G

قد  �لوسطى   8�لقر من  �ملسيحيني 
للغاية،  �يفة  بصو"!   Fإلسال� قدمو� 
ال ينتهي �ألمر هنا فحسب، بل ��م 
حسنة.  بكلما?  3مًد�   �يذكر  �

لقد D"ست هذk �ألمو" بإمعا8، قد 
توصلت �7 �لنتيجة �8 3مًد� �كا8 
حقيقًيا  �لًِّصا  عظيمة  شخصية 

لإلنسانية“.
قاJ �ملؤ"¸ �ملسيحي 
”"يفـرند   ��ملعر
Ðيث“   í"باسـفو
 :Rev. Bosworth Smith

 v �جتمعت  ”لقد 
شخصية  شخصيتا8،  3مد  شخص 
�لبابا شخصية قيصر كونه مؤسَس 
3مد  كا8  لقد  لة. D حاكَم  Dين 
�Ðى  كا8  لكنه  ”�لبابا“  مبنـزلة 
قيصًر�  كا8  �لبابوية،  �ملظاهر  من 
لو  �لقيصرية.  �ُألّبهة   8بد لكن 
ُحقَّ لشخص �8 يعلن �نه قد �"سى 
Dعائم �ألمن �لسالv F �لعا� باسم 
8 �للجو� �7 جيش D هللا فقط، من�
جبايا?  مَلكية  قصو"  نظامي 
لقد   .� 3مد  هو  فإمنا   ،?��تا
كا8 ميلك �لقو! كلها بد8 �8 يلجأ 

�7 هذk �لتد�ب� �ألسبا¨“.
قاPringle Kennedy J: ”ها �ن� 
�نساًنا  كا8   Ö3مد  8� علًنا  �قو�ا 
 g"عظيما جا� �7 �لدنيا. فلكي ند
من  لنا  بد  ال  �ملح�  جناحه   Dبعا�
 .kعصر v !لسائد� ��إلملاF بالظر
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لقد جا� �7 �لدنيا بعد الD! �ملسيح 
حني  قر8،  نصف   8قر îمسة 
�ملتو�جد!  �لقدمية -  كانت �ألDيا8 
مئة  عدDها  �لبالغ  �لواليا?   v
 F�لر �ليونا8  مناطق   v �حد! 
صا"?  قد   - �لعربية  �جلزير! 
هيبة  كانت   .q�جلد عقيمة 
�إلم�Mطو"ية �لرمانية قد �صبحت 
 kهذ !Dكانت عباحقيقة ملموسة، 
�لديانة  �إلم�Mطو"ية طاعتها مبثابة 
ال  �لرمي.  �لقيصر  عند  �لرÐية 
 ،qيانا? �خرD ةë شك �نه كانت
منجرفني  كانو�  �تباعها  لكن 

�جلديد.  �لتيا"  هذ�   v
فشلت  هذ�  كل  "غم 
 v �لرمانية  �إلم�Mطو"ية 
 .xللنا �لسكينة  ִَדب   8�
 Xلشر� Dيانا?  �خذ? 
�ير�8  Fلشا�هاFُ مصر �
�لرمية  �إلم�Mطو"يَة   تغز

�كثرية   Jعقو على  �ستولت  ح� 
 v جد  عيب   Mك�  8� �ملتدينني. 
هذk �لديانا? كلها هو ��ا كانت 
 7�قد تدهو"? من نو�ٍ§ عديد! 
�بعد �حلدD. فاملسيحية �ل غز? 
�إلم�Mطو"ية �لرمانية v �لقر8 �لر�بع 
كانت قد �تبعت �لتقاليد �لرمانية، 

 � Dيانًة خالصة،  عندها  تعد   �
تتمسك بالتعليم �لذf كانت تدعو 
صا"?  بل   .8قر ثالثة  قبل  �ليه 
�لدنيا   7� مالت  حانية، " بال 
ترq، حصل  يا  فكيف،  متعها.  
 nضاهذ� �النقال¨ �ملدهش v �أل
v بضع سنني؟ �ع� كيف حتوَلت 
v عاF ٥٦٠ �مليالfD منطقة �سعة 
من �لدنيا �7 منطقة �تلفة متاًما. ال 
فاحتة  �النقال¨ كا8  �8 هذ�  شك 
 � �إلنسانية.  تا"يخ   v "�ئع  عهد 
تطو"   v �النقال¨  هذ�   Jيز  �
مستمر.... � تقد" �آل"�� �ملعا"ضة 

�ملسيحيني  من  �ملتطرفني  قبل  من 
�لتأث�  من  تقّلل   8� �ملستشرقني 
�لعميق �لذf تركته حيا! 3مد (�) 
 8مضطر �ننا  �لعا�.  تا"يخ   v
كا8   (�) 3مًد�  بأ8   �لالعتر�
n مثاJ لالنقال¨ �لذf مت على "�
 Arabian Society At) �نسا8“.  يد 

 The Time of Muhammad p. 8-10,

 (18-21

 S. P. قاx” J. ¨. سكو?“ 
هي  �لدين  غاية  كانت   �S�”  :Scott

�لشر،  على  �لقضاُ�   Xألخال� نشر 
تطوير  "خاÜهم،   xلنا�  !Dسعا
�إلنسا8،   qلد �لعقلية  �لكفا��? 
��S كا8 �إلنسا8 سيناJ �جلز�� على 
 fلذ� �لعظيم   Fليو� حسناته S vلك 
"ֲדم   Fما� كلهم   xلنا� فيه  سُيحشر 
 �يوF �لقيامة، فال بد لنا من �العتر�
�8 3مًد� (�) كا8 "سوJ �هللا حًقا، 
 8بد  xسا� بال   kعو�D تكن   �

Dليل“. 
 S. P. Scott, History of)

 the Moorish Empire in

(Europe, p. 126

من  �لعديد   fعند   
�ستطيع  ال  �ملقتبسا? 
عليكم  �قر�ها   8�
كلها؛ لذ� �نتقي منها �لبعض لضيق 

�لوقت.
 Ruth قالت ""í كر�نستو8" 
 ��لعر 3مد  يبد�   �"  :Cranston

�ية   v �لدما�  �"�قة  �حلر¨   (�)
خاضها  حر¨  كل  بل  مناسبة، 
كانت Dفاعية، � Åا"¨ �ال حفاًظا 
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على حياته، � Åا"¨ �ال بأسلحة 
نستطيع  �ننا   .kعصر �ساليب 
�لقوJ بكل ثقة يقني �نه لن يوجد 
بني �لشعو¨ �ملسيحية �لبالغ عدDها 
قَت كتابة  f� - بعني مليوًنا"�مئة 
�ل قامت بإباD! �كثر  - Jهذ� �ملقا
�نسا8  �لف  عشرين  �لف  مئة  من 
يوجد  لن   :Jقو� (�لذ"ية)،  بالقنبلة 
بينهم شعٌب �حد بإمكانه �8 ينظر 
 v لريبة �7 »عيم � يقتل�بالشك 
 ،��لظر �سو�   v حربه،  Bيع 
مئة  ست   � مئة  Ñس  من  �كثر 
 8� �لشديد!  �حلماقة  �نه ملن  �نسا8. 
يقا"8 �حد بني �لذين ماتو� على يد نّ± 
�لعر¨ v �لعصو" �ملظلمة من �لقر8 
متعطشني   xلنا� كا8  حني  �لسابع 
 §�لدما� بعضهم �لبعض، بني �أل"
�لعصر  هذ�   v  Fليو� �»هقت  �ل 
�ملستن� v �لقر8 �لعشرين. غ� عن 
على  متت  �ل  �ملجا»"  تلك  �لبيا8 
�يدf �ملسيحيني �ثنا� 3اكم �لتفتيش 
�لصليبية،   ¨�حلر �با8  �سبانيا   v
�ملسيحيو8  �ملحا"بو8  سّجل  حيث 
��م كانو� "Êرv 8 ��ا" من �لدما� 
�ل سالت من �جلثث �ملمزقة �ؤال� 

�لكفا"."
 Ruth Cranston, World Faiths,)  

(New york, 1949 p 155

 John  "?"يو8 بوD 8جو" Jيقو
 Jلقو� نستطيع  "�ننا   :Davenport

يقني �نه لو كا8 �ألمر��  Xبكل صد
مكا8  ¹سيا  على  �لغربيو8 حاكمني 
ملا   gألتر�� �ملسلمني  �ملجاهدين 
 fعاملو� �ملسلمني بنفس �لتسامح �لذ
عامل به �ملسلمو8 �ملسيحيني، حيث 
ظلًما  -تعصًبا  قامو�  �ملسيحيني   8�
�ملسيحيني  �خو��م  بتعذيب  منهم- 

�لذين �ختلفو� معهم v �لدين".
(Davenport, An Apology for 

Mohammad and Koran,p84)  

 �ًّD" � Dملسيح �ملوعو� Jقد قا
على مطاعن �لقسيسني: 

�ثا"ها  �ل  �العتر�ضا?  من ”
 kملحاضر �8 �لقر8¹ �لكرمي يأمر بإكر��
هذ�   8�  يبد  .Fإلسال� على   xلنا�
�ملحاضر ليس عندk شي� من �لعقل 
�لعلم، �منا يرDD ما قاله �لقسيسو8. 
 v �لقسيسو8  هؤال�   qفتر� فقد 
منهم كما  بغًضا  كتبهم - حسًد� 
هو �Dֲדم - �8 �إلسالF يأمر �ملسلمني 
 ،Fإلسال�  Xعتنا� على   xلنا� بقهر 
 ،8�آلخر �خو�نه  �ملحاضر   DDفر
نفس  حتقيق،  فحص   f�  8بد
كذًبا  �لقسس  لفقها  �ل  �لتهمة 

 Jيقو �لكرمي  �لقر8¹   8� مع   .�"ً«
 kَِ�ْكَر� ﴿َال  ¹ياته صر�حة   qحد�  v
 .﴾ يِن َقْد َتَبيََّن �لرُّْشُد ِمَن �ْلَغيِّ ِفي �لدِّ
(�لبقر!: ٢٥٧)  �ليس من �لغريب 
�ى  قد  �لكرمي  �لقر8¹   8� برغم  �نه 
ֲדذk �لصر�حة �لوضو§ عن مما"سة 
�لقهر v �مو" �لدين، مع  kإلكر��
Sلك يتجاسر هؤال� �لقوF �لذين قد 
على  عد�ً�  بغًضا  قلوֲדم   ?Dّسو�
بأنه  تعا7  يفتر� على حي �هللا   8�
 Fنقّد�إلكر�k؟  Mيأمر مبما"سة �جل
�لكرمي،  �لقر8¹  من   qخر� ¹ية  �آل8 
 - نا M£  8� �ملنصفني  من  نرجو 
كانت   �S� ما   - تعا7  �هللا  خائفني 
�لدين   v  kإلكر�� جتيز  �آلية   kهذ
 v  kإلكر��  Mجل� عن  تنهى  ��ا   F�
 Jآلية هي قو� kهذ�لدين صر�حة. 
�هللا تعا7 ﴿َ8ْ�ِ َ�َحٌد ِمَن �ْلُمْشِرِكَني 
 Fََكال َيْسَمَع  َحتَّى   kَُفَأِجْر  gَ"َْسَتَجا�
�هللاَِّ ُثمَّ �َْبِلْغُه َمْأَمَنُه Sَِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوFٌ ال 
من   8� مبع½  (�لتوبة:٦)،  َيْعَلُمو8﴾ 
هؤال�  تعاملو�   8� عليكم  �لو�جب 
يعلمو8  ال   Fقو أل�م  لينة  معاملة 
 8� �لو�ضح  من   .Fإلسال� حقيقة 
 kلقر8¹ �لكرمي لو كا8 يعّلم �إلكر��
�لكافِر   nَاÐ� جب � ملا  �لدين   v
�لقرÐ �S� � ،D�"� 8� 8َ¹عه � يعتنق 
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�ملكا8   7� �يصاله  فيجب   Fإلسال�
�لذÊ fد فيه �ألما8، بل ألمَر �لقر8¹ 
�لكافر على  مثل هذ�   kبإكر� �لكرمي 
�إلسالF“. (جشمه معرفت، �خلز�ئن 
-٢٣٢  ´  ٢٣ �ملجلد  �لرحانية 

 (٢٣٣
تلك  3اضرته   v �لبابا   Jيقو  �
عن �له �إلسالF: ”�8 �له �إلسالF ال 

يقبله �لعقل“.
يدعو   Fإلسال� �له   8�  :Jفأقو
�إلنسا8 �7 �عماJ �لعقل لكي يثبت 
��S كانو� يعتقد8 بأ8 �هللا  .kDجو
�أل"�  ?�تعا7 هو خالق �لسما
�يًضا  يعترفو�   8� فعليهم  مالكها؛ 
كلها.  �لقد"!  ميلك  تعا7  بأنه 
عليهم �ال يسخـر� من �لنظـرية 
�ل يقدمـها �إلسالF عن �هللا تعا7؛ 
 �يتـفكر  8� ֲדم   qألحر� بل 

يتـدبر� فيها.
ֲדذ�   �  Dملوعو� �ملسيح   Jيقو

 :Dلصد�
”�8 �له �إلسالF هو نفس �إلله �حلق 
�لذf يتجلى من خالJ مر¹! �لقو�نني 
 Fصحيفة �لفطر!. �8 �إلسال�إل�ية 
 Fمنا قّد�� يدf� 7� nُ �له جديد، 
نفس �إلله �لذf يقدمه نوُ" قلـب 
 ?��لسما مر¹ُ!  عقُله  �إلنسـا8 

�إلعالنا?  (Ïموعة  �أل"�“. 
�ملجلد ٢ ´ ٣١٠-٣١١)

يقوJ �ملسيح �ملوعوD � �يًضا:
Dعانا   fلذ� �إلله   8� ”�علمو� 
�ليه �لقر8¹ �لكرمي قد ُصف فيه مبا 

يلي:
َال   fلَِّذ� �هللا  ﴿ُهَو  تعا7:  قوله   
َهاDَِ! ُهَو  �َِلَه ِ�الَّ ُهَو َعاِلُم �ْلَغْيِب َ�لشَّ

�لرَّْحَمُن �لرَِّحيُم﴾ (�حلشر: ٢٣)، 
يِن﴾   قوله تعا7: ﴿َماِلِك َيْوFِ �لدِّ
﴿�ْلَمِلُك  تعا7:  قوله  (�لفاحتة:٤)، 
�ْلُمْؤِمُن   Fُـَال �لسَّ  xُ�ْلُقـدُّ
�ْلُمَتَكبُِّر﴾  �ْلَجبَّـاُ"  �ْلَعِزيُز  �ْلُمَهْيِمُن 

(�حلشر: ٢٤).
�ْلَخاِلُق  �هللا  ﴿ُهَو  تعا7:  قوله 
�ْلَباِ"Áُ �ْلُمَصوُِّ" َلُه �ْألَْسَماُ� �ْلُحْسَنى 
�ْألَْ"ِ� َ ?ِ�َماَ ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ
ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�حلشر: ٢٥)، َ
قوله تعا7: ﴿8�َِّ �َهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� 

َقِديٌر﴾ (�لبقر!: ١٤٩). 
 * �ْلَعاَلِمَني   ِّ̈ "َ﴿ تعا7:  قوله 
يِن﴾   �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم * َماِلِك َيْوFِ �لدِّ
﴿ُ�ِجيُب  تعا7:  قوله  (�لفاحتة)، 
(�لبقر!:  Dََعا8ِ﴾   �Sَ�ِ  nِ� �لدَّ Dَْعَوَ! 
�ْلَحيُّ  ﴿ُهَو  تعا7:  قوله   ،(١٨٧

�ْلَقيُّوFُ﴾  (J¹ عمر�8: ٣).
 * َ�َحٌد  �ُهللا  ُهَو  ﴿ُقْل  تعا7:  قوله 

 * ُيوَلْد  َلْم َ َيِلْد  َلْم   * َمُد  �لصَّ �ُهللا 
َ�َحٌد﴾  ُكـُفًو�  َلُه  َيُكـْن  َلْم َ

(�إلخال´)
�ألحد،  �إلله  هو  �هللا   8�  f�  ..
 !َDليس له شريك يستحق �لعبا fلذ�
�له  ëة  لو كا8  ألنه  Sلك  �لطاعة. 
شريك معه v �أللوهية جلا» �8 يتغلب 
بالتا{  �لشريك،  �إلله  هذ�  عليه 
تتعر� �لوهيته للخطر. قوله بأ8ّ ال 
�لعباD! سو�k فيع� �نه  �حد يستحق 
3اسن  كاملة  3امد   S كامل  �له 
لو  �يث  سامية..  كماال?  عالية 
�"Dنا �Û 8تا" معبو�Dً من بني Bيع 
�ملوجو�D? نظرÖ �7 كماJ �لصفا?، 
 k"َُّتصو"نا غايَة ما نستطيع تصو �
 ،Dملعبو �على  �عظم  صفاٍ?  من 
�جلميع..  بني  �ألعلى  هو  �هللا  لكا8 
�لذf ال �على منه مطلقß.. هو �هللا.. 
�لذf من �لظلم �8 ُيشَرv g عباDته 

نه".D َمن هو
�ما  �لشرg؛  عن  ينهى   Fفاإلسال
يظلمو8  �لذين  فهم  �ملسيحيو8 
يشركو8 باهللا حيث �tذ� نبيًّا من 

�نبيا� �هللا تعا7 �ً�ا. 
 �  Dملوعو� �ملسيح  يضيف 
يقوJ: ”� قاJ �هللا تعا7 �نه "َعا� 
�ْلَغْيِب"، �f �نه هو نفسه يعلم �Sته، 
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ال يقد" غ�Å 8� kيط يد"�S gته. 
�لشمس  صو"!   qنر  8� نستطيع 
 8�لقمر كل �لوX، �ال �ننا عاجز

عن "Üية �S? �هللا تعا7. 
ال  �نه  يع�   ،"!Dلشها�"  Jقا  �
�S ال Êو»   ،kنظر عن  مستتر  شي� 
 v يبقى  Sلك  مع  �ً�ا  يسّمى   8�
غفلة عن علم �ملخلوقا?. كال، �8 
�ما  ،kمن �لعا� حتت بصر !"ّS كل
�إلنسا8 فال يستطيع Sلك. �نه تعا7 
م� يقيم  Fيعلم م� ُيف� هذ� �لنظا
�لقيامَة، لكن ال �حد سو�k يعلم م� 
 kيَع هذB يعلم fيكو8 هذ�.. فالذ

.kحد�ملو�عيد هو �هللا 
�نه  يع�  �لرَّ�ُن"  "ُهَو  قوله 
كلَّ  �حليا!   ?�لذ ُيهيئ   fلذ� هو 
�ملعيشة  �سبا¨  من  �ليه  حتتا�  ما 
قبل جوDها. كل  �لر�حة - ح� 
نتيجًة  ليس  فضله،  مبحض  Sلك 
سبحانه  فإنه  سعيها.   � ألعما�ا 
�أل"�  �لشمس  ألجلنا  خَلق 
قبل  ح�  �ملخلوقا?  من  غ��ا 
هذ�  �عـمالنا.   Dجو جوDنا 
�هللا  كتـا¨   v يسـّمى  �لعـطا� 
�لصنيع  هذ�  باعتـبا"  "�لر�انية"، 

ُيدعى �هللا بـ"�لر�ن". 
�نه  يع�  "�لرَِّحيم"  تعا7  قوله 

Êزf على �ألعماJ �لصاحلة خيـًر�، 
 kباعتبا" هذال يضيع عمل عامل. 
 kصفته هذ�لصفة ُيدَعى "�لرحيم"، 

تسمى "�لرحيمية".
�لدين"   Fيو "مالك  تعا7  قوله   
كل  جز�َ�   kيد  v جعل  �نه  يع� 
�ليه  فّو�  كيٌل  ëة  ليس  �حد، 
�أل"�،   ?��لسما ملك  تدبَ� 
 ،ßشيئ يفعل  ال   ßجانب بنفسه  قعد 
مبهمة  كيله   Fسيقو  �  Fيقو بينما 

�جلز�� �لعقا¨".
فاهللا تعا7 ال Åتا� �f� 7 شي� 
ألنه مالك كل شي�؛ ليس �اجة 
�آل�ة  من  جلنة  يشّكل  أل8  �بًد� 
يتحدثو8  فإ�S كانو�   .kتساعد لكي 
 fلذ� �إلله  بأ8  يدَّعو8  �لعقل  عن 
يقدمه �إلسالF ال يقبله �لعقل؛ فاحلقُّ 
يقبل تصوُّ"هم عن �هللا  �لعقل ال   8�

تعا7.       
 �  Dملوعو� �ملسيح  يضيف 

 :Jيقو
 "xُ�لُقدُّ "�ملَِلُك  تعا7:   Jقا  �”
 fلذ� �لسلطا8  صاحب  �نه   f�
أل8  Sلك  عيب،  صمة  فيه  ليس 
�لبشر ال £لو  ُملك   8� �لو�ضح  من 
من نقص عيب. فمثال لو هاجر? 
لة D 7� لة مِلٍكD لرعّية كلها من�

�خرq لضاn ُملكه؛ � لو حل �لقحط 
 ±Ê ملجاعة �ميع "عّيته، فمن �ين�
 JDقامت �لرعّية جتا �S� �ألمو�J؟ �
�مللك قائلة: ¨�f ميز! صرَ? علينا 
على   �ًّD"  Jيقو  kعسا �Sفما مِلًكا.. 
Sلك؟ لكن ُسلطا8 �هللا ليس كهذ�. 
 v �جلميَع  ُيهلك   8� على   "Dقا �نه 
جديد.  ¹خر  îلق   lيأ �لبصر  ملح 
هكذ�  قديًر�   ßخّالق يكن   � لو 
 .�َلما قاF ُحكمه �ال بظلم �عتسا
جديد   Xمبخلو  lيأ �ين  فمن  �ال 
سلطانه..  عليهم   x"ليما �لدنيا   7�
خلقه  Bيَع  �ل  قد  يكو8   8� بعد 
 Dلنجا!؟ فهل يستر��أللني بالعفو 
 kDعبا من   - �عتساًفا   ßظلم  -
�ياها،  �عطاهم  �ل  �لنعَم  �لناجني 
ֲדا  تفّضل  �ل  �ملغفرَ!  يسلبهم 
 v qعليهم، لكي يز�َّ ֲדم مر! �خر
�حليا! �لدنيا لكى يعمِّرها Åكمها. 
v هذk �حلالة كانت �لوهيته معيبة، 
صا" ُملكه ناقًصا شأ8َ ملوg �لدنيا 
لرعيتهم  يسّنو8  يMحو8  ال  �لذين 
قو�نني جديد!، يستبد ֲדم �لغضب 
على كل صغ�! كب�!، عندما ال 
� من �لظلم - قضاً� ملآ"ֲדم  Êد8 بدًّ
كما  �جلو"  �لظلم  يستسيغو8   -
يستسيغ �لرضيع لَنب �مه. فمثال Êيز 
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�لقانو8 �ملِلكي �غر�Xَ "كا¨ سفينة 
لكن  كب�!،  لسفينة   ÖSنقا� صغ�! 
Êب �ال يو�جه �إلله �لقدير مثَل هذ� 
�الضطر�". فلو � يكن �إللُه كامًال 
3ض،   Fٍعد من   ßخالق قد"ته،   v
فإنه - بدًال من �ظها" قد"ته - للجأ 
�7 �لظلم �جلو"، كامللوg �لضعفا�، 
 .Jللعد �لوهيته مر�عاً!   tّلى عن �
كال، بل �8 سفينة �هللا سائر! مع كل 

قد"! v عدJ كامل.
�نه  يع�   "Fُال "�لسَّ تعا7  قوله 
سا�  �لعيو¨،  Bيع  عن   kمنـز
بل  �ملشقا?،  �ملصائب  كل  من 
هذ�  لآلخرين.   Fلسال� مانح  �نه 
ُعرضًة  بنفسه  كا8  لو  ألنه  بديهي، 
 ،xلنا�  fبأيد �لضر¨  للنو�ئب 
تطمئن  فكيف  �"�Dته   v للفشل 
قلوبنا - برÜية سو� حاله هذ� - بأ8 
£لصنا   8� يستطيع  �إلله  هذ�  مثل 
 Jلك يقوS ألجلمن �آلالF يقينß؟ 
�لَِّذيَن   َّ8�ِ﴿ �لباطلة:  �آل�ة   v تعا7 
8ِ �ِهللا َلْن َيْخُلُقو� Sَُباًبا Dُ َتْدُعو8َ ِمْن
 ُ̈ َبا َلِو �ْجَتَمُعو� َلُه َ8ْ�ِ َيْسُلْبُهُم �لذَُّ
اِلُب  َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذkُ ِمْنُه َضُعَف �لطَّ
 kِ"ِهللا َحقَّ َقْد� �ُ̈ * َما َقَدُ" �ْلَمْطُلوَ
(�حلج: ٧٤- َعِزيٌز﴾   ٌّfَلَقِو �َهللا   َّ8�ِ

 (٧٥

�لطالُب  "ضُعف  تعا7:  قوله   ..
�ملطلو¨" يع� �8 عبد! هذk �آل�ة 
نفسها  �آل�ة  �ما   .Jلعقو�  �ضعاُ
فهي ضعيفة �لقو! �حليلة. فهل ميكن 
ملثل هؤال� �8 يكونو� �¹ة حًقا؟ �منا 
 fمن كلِّ قو qإلله َمن يكو8 �قو�
يقد"  �حد  ال  �جلميع.  على   ßغالب
ضربه.  على   � عليه  �لقبض  على 
خاطئة  بعقائد   8يعتقد �لذين   8�
تعا7،  �هللا  عظمة  يعرفو8  ال   kكهذ
ال يد"8 ما هي �لصفا? �لو�جبة 

لإلله. 
�ما قوله "�ملْؤِمُن" فيع� �نه �هب 
على  �لدالئل  يقيم   fلذ� �ألما8، 
�شا"!  هذ�   v كماالته.   kتوحيد
 qز£ ال  �حلق  باإلله  �ملؤمن   8�  7�

£جل  لن  كما  Ïلس،   f�  v �بًد� 
 qلك أل8 معه �قوS ،ّبه �يًضا" Fما�
�لباطل فهو  �إلله  �ما عابد  �ل�Mهني. 
من  بدًال  كب�!،  مشكلة   v �Dئًما 
�هية بيا8 �ألDلة يسوX كلَّ الغية 
�لغامضة،  �ألسر�"  من  ��ا   ßمدعي
هرًبا من خزf �الستهز��، �خفاً� 

َد »يُفها.  ألخطا� َتَأكََّ
قاJ تعا7: ﴿�ملهيمن �لعزيز �جلبا" 
للجميع،  �حلافظ  �نه   f�  ..﴾Mملتك�
خر¨  ملا  �ملصلح  عليهم،  �لغالب 

فسد، �ملستغ� كل �الستغنا�.
 Á"لبا� "�خلالق  تعا7:   Jقا
 f� �حلس½"..  �ألÐا�  له  �ملصو" 
خالق  �نه  كما   §��أل" خالق  �نه 
 ،Fأل"حا�  v "ملصو� �نه   ،Fألجسا�
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... املسيحية إمنا هي دين بولس ال دين املسيح �، إذ 
يزل  أي مكان قط، بل {   X الثالوَث املسيُح  يعّلم   }
له.  الذي ال شريك  الواحد  اهللا  إ�  يدعو  وفاته  ح� 
� بعد وفاته ظل أخوه يعقوب ... يعّلم وحدانية اهللا 
تعا�، وقد بدأ بولس يعارض هذا الرجل الصا� بدون 
داع، وأخذ يعلِّم الناس ما يتنا� مع عقائده الصحيحة، 
جديًدا.... ديًنا  لّفق  أنه  لدرجة  عقائده   X وتطرََّف 
(�  fملهد� Fتعريب ملقتبس من كتابا? حضر! �إلما) 



اجمللد التاسع عشر، العدد الثامن -  ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٧ هـ - ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٦ م

٢٤

�نه صاحب Bيع �ألÐا� �حلس½ �ل 
ميكن �8 ُتَتصّو". 

 v ما  له  "يسبح  تعا7:   Jقا
�لعزيز  هو  �أل"�   ?��لسما
 ?��لسما �حلكيم".. �f �8 سكا8 
يذكرÐ� 8ه بالتسبيح �لتقديس كما 
يذكرk سكا8 �أل"�. v هذk �آلية 
�شا"! �7 �8 �ألجر�F �لسماية �يًضا 
عامر! مبخلوX ¹خر، �نه هو �آلخر 

مكلف بالعمل بأحكاF �هللا تعا7.
شي�  كل  "على  تعا7:  قوله  �ما 
ما   S� للعابدين..  ُسلو�8  ففيه  قدير" 
�لفائد! �8 نعقد على �هللا �مًال ��S كا8 

عاجزÖ ال يقد" على شي�؟ 
 * �لعالـمني  تعا7: ﴿"¨  قوله 
�لدين﴾   Fلرحيم * مالك يو� �لر�ن 
بتربية   Fيقو  fلذ� �إلله  هو  �نه  يع� 
كل �لعو��. �نه "�ا8 "حيم، هو 
Êعل   � �لدين،   Fيو مالك  بنفسه 

 .kيد �حد غ� v لطة هذk �لسُّ
�لد�عي  Dعو!  "�جيب  تعا7:  قوله 
�D �Sعا¿".. يع� �نه يسمع Dعاَ� كلِّ 

يُرDّ على Dعائه يستجيب له. nٍ�D
 .."Fلقيو� �حلي  "هو  تعا7:  قوله 
يع� �نه �لباقي لألبد، �نه حياُ! Bيع 
 S� كلها.   ?�Dملوجو�  Fُقو� �ألحيا� 

لوال �نه �أل»ّ{ �ألبدfُّ لكّنا �Dئمß �بًد� 
َجل من موته قبل موتنا. َv قلق 

قوله تعا7: ﴿قل هو �هللا �حد * �هللا 
�لصمد * � يلد � يولد * � يكن 
له كفو� �حد﴾.. يع� �نه حدk �له، 
ليس بو�لٍد ألحد، ال مولوD ألحد، 
ال ندَّ له، ال �حَد  من جنسه".(فلسفة 
�لرحانية  �خلز�ئن   ،Fإلسال� تعاليم 

�ملجلد ´ ٥٨-٦٢)
يقوJ � �يًضا: 

”�علمو� �8 هذk �لديانة �ل ُتدعى 
بولس ال Dين  �منا هي Dين  �ملسيحية 
�ملسيُح  يعّلم   �  S�  ،� �ملسيح 
 Jمكا8 قط، بل � يز f� v íَلثالو�
 fفاته يدعو �7 �هللا �لو�حد �لذح� 
 kفاته ظل �خوال شريك له. � بعد 
يعقو¨ - �لذf كا8 خليفة له كا8 
�هللا  حد�نية  يعّلم   - صاًحلا  �نساًنا 

X األخH أقول لكل مسلم أUدي إن هذه احلرب املثارة 
ضد اإلسالم لن ننتصر فيها إال باإلنابة إ� اهللا تعا� 
واالستعانة به سبحانه وتعا� لذا عليكم أن تتضرعوا 
ُيرينا  بأن  قبل  ذي  من  أكثر  وتْدعوه  تعا�  اهللا  إ� 
جتليات قدرته وأن ينجي هذا العا{ من اآل�ة الباطلة. 

هذ�  يعا"�  بولس  بد�  قد  تعا7، 
�خذ يعلِّم  ،n�D 8�لرجل �لصا� بد
�لناx ما يتنا� مع عقائدk �لصحيحة، 
لّفق  �نه  لد"جة   kعقائد  v  �تطرََّ
من  Bاعته  �خر�  جديًد�،  Dيًنا 
�لعمل بالتو"�! كلية، �خM �لناx �نه 
�لديانة   v ال حاجة للعمل بالشريعة
 FD  8� �ملسيح،  فد��  بعد  �ملسيحية 
ال  �لذنو¨،  لغفر�8  يكفي  �ملسيح 
�Dخل  �نه   � بالتو"�!.  للعمل  حاجة 
جناسة �خرv q هذ� �لدين حيث �حل 
�م �كل حلم �خلنـزير، مع �8 �ملسيح 
v k �إلجنيل جنًسا، فإنك تقر�  � عدَّ
 Fكم ُقّد�""D فيه قوله: ”ال تطرحو�
حيث   ،(٦  :٧ (م�  �خلنا»ير“ 
�لطاهر  �لتعليم  Ðى  قد  �ملسيح   8�
صر�حة  �ملقا"نة   kֲדذ فثبت   ،�"ً"D
�لنجس  �لشخص  على  �طلق  قد  �نه 
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�ليونا8  شعب   8� �حلق  خنـزيًر�. 
كما  �خلنـزيز  حلم  يأكلو8  كانو� 
فأحل   ،Fليو� بيني "�أل كل  يأكله 
لقلو¨  تأليًفا  جلماعته  حلمه  بولس 
�ليونانيني، مع �نه قد "v D �لتو"�! 
 8� مطلًقا، ح�   Fخلنـزير حر��  8�
 8� Jيًضا. خالصة �لقو� Fَلْمَسه حر�
 v خلتD لعيو¨ قد�كل �ملفاسد 
هذ� �لدين بو�سطة بولس“.(جشمه 
�ملجلد  �لرحانية  �خلز�ئن  مسيحي، 

(٢٠ ´ ٣٧٤-٣٧٥
 D"”�يد �ملسيحي   Jقا لقد 
 8�”  :Edward Gibbon غنب“ 
 gلشكو� عن   kمنـز  Fإلسال� Dين 
 !Dشها ميثل  �لقر8¹   8� �لشبها?. 
 8� تعا7.  �هللا  على حد�نية  "�ئعة 
 !Dعبا بتفنيد   Fقا قد  �ملكي   Jلرسو�
باألDلة   Fلنجو�  xلنا�  Fألصنا�

 f� -xألسا� J�لعقلية. �8 �ملبد� �أل
جوD �لبا"Á تعا7 - �لذf �ساسه 
ُ�"سيت Dعائمه  قد  �لوحي،  �لعقل 
جتد  لذلك   ،(�) 3مد   !Dبشها
ُيعرفو8  �ملغر¨   7� ��ند  من  �تباعه 

دين“. باسم �ملوحِّ
ليس   fلذ�  Fإلسال� �له  هو  هذ� 
�لتدبر  �لعقل   kعند من  كل  بوسع 
هو  �لكرمي  �لقر8¹  بأ8  يقّر   8� �ال 
�ل  �ل�Mهني  �ألDلة   Fقد قد   fلذ�

تدJ على جوD �هللا تعا7.
مسلم  لكل   Jقو� �ألخ�   v
ضد  �ملثا"!  �حلر¨   kهذ  8�  fد��
باإلنابة  �ال  فيها  ننتصر  لن   Fإلسال�
به سبحانه  تعا7 �الستعانة  �هللا   7�
 7� تتضرعو�   8� عليكم  لذ�  تعا7 
�هللا تعا7 تْدعوk �كثر من fS قبل 
ينجي   8� قد"ته  جتليا?  ُيرينا  بأ8 

هذ� �لعا� من �آل�ة �لباطلة. ��S كا8 
قوִדا  ثرִדا  بسبب  �لشعو¨   kهذ
�لن± �؛ فإ8  Fية ִדاجم �إلسالDملا�
 Fبسها كMيا�ها  سيكسر  تعا7  �هللا 
�Dعيتنا. فاDعو �هللا تعاD� .7عو Sلك 
�إلله �لقدير �لذf هو خالق �لكو8؛ 
هو   fلذ� �لعاملني؛   ¨" هو   fلذ�
"¨ �ملصطفى �، �8 ُيرسي حكمه 

قت.  nكل �لعا� بأسر v
على �ملسلمني �آلخرين �8 يتعقلو� 
�ختالفا?  من  بينهم  ما  ينسو� 
نز�عاִדم مشاحناִדم   �ينبذ فرعية 
من  Bيًعا   �يتحد  8� �لد�خلية، 
عاليًة   � �ملصطفى  "�ية  "فع  �جل 
خفاقًة. عليهـم Bيًعا �8 يرتدعو� 
يطعن  بسـببها  �ل   Jألعما� عن 
تعا7  �هللا  ّفقـنا  �ألغـيا".  فيهم 

لذلك. ¹مني

حتيط أسرة التقوى قراءها األفاضل علًما بأن مجموعة من كتب اجلماعة بلغة الضاد قد مت مؤخًرا تصميمها  
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