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ال  =حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �3 3شهد 
عبد�  9مًد�   �3 =3شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Yفأعو بعد  3ما  =�سوله، 
�لرْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لشيطا� 
�ْلَعاَلِمني   ��َ ِهللا  �ْلَحْمُد   * �لرِحيمِِ 
 Kَيْو َماِلِك   * �لرِحيِم  �لرْحمـِن   *
َنْسَتِعُني*   pَِيا�= َنْعُبُد   pَِيا�  * �لديِن 
 Äَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   Äَلصَر�� �هِدَنا 
�ملَغُضوِ�  َغِ>  َعَليِهْم  3َنَعمَت  �لِذيَن 

َعَليِهْم َ=َال �لضالَني * 
ُنشر �لبا�حة خRٌ مفا�� �3 ”�لبابا“ 
�لتعاليم   tموضو  ?� تطر_  قد 
�حد�   � كلمته   Zخال �إلسالمية 
 Kإلسال� ?��جلامعاE بأملانيا، =نسب 
=مؤسسه � =�لقر�³ �لكرمي - نقًال 
 ?�عن شخص ³خر - 3موً�� ال متّت 

�حلقيقة بصلة.
هذ� طريقتهم �ملعتا� حيث يذكر=� 
شخص  بلسا�  ما  3مًر�  �ها�  بكل 
³خر، ֲדد� �3 يقولو� ما ¸لو �م 
 �� �ليهم.   Kلكال� ُينسب   �3 بد=� 
عن  هذ�  �ديثه   Kيقد  � ”�لبابا“ 
تصوً��   �  Ôلن�= �لكرمي  �لقر�³ 
�لقلق  3ثا�  مما   - فحسب  خاطًئا 
بل   - �ملسلمني  عند  =�الضطر�� 
�� تصر¸اته تنّم عن مشاعر� �لقلبية 

 .Kجتا� �إلسال

™Ÿ‘≥W6.‘Y6ÊÄêo
  يرّد على مطاعن البابا

تعريب: قسم �لترIة باجلماعة

(Z=لقسط �أل�)

خطبة �جلمعة 
�لx 3لقاها حضر مر�k مسر=� 23د

 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلماK �ملهدo =�ملسيح �ملوعو� �
 � ١٥/ ٩/ K٢٠٠٦ مبسحد بيت �لفتو�، لند� - بريطانيا
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�لبابا  ¸تّلها   xل� �ملكانة   ?� نظًر� 
�لعا� ما كا� الئًقا به �3 يتفو�   �
منطلق   o3 ِمن   ،Kلكال� هذ�  مبثل 
 xل� �آل=نة  هذ�   � =السيما  كا�، 
=�لكر�هية  �لنفو�  مشاعر  فيها  تثا� 
عموًما =�  �لعا�  �ملسلمني �  ضد 
�لغر� خصوًصا. فإ� كالK �لبابا � 
هذ� �لفتر بالذ�E �و مبنـزلة �لقا� 

�لزيت على �لنا�.
على  بأنه   Zيقو  �3 به  ¾د�  كا� 
 Eملنظما� بعض   �3 من  �لرغم 
تبّنت موقف  قد   �لشرير �إلسالمية 
تعاليم   �3 �ال  =�لعنف،  �لتزمت 
�عائم  ��سا�  Ýو  ִדد�   Kإلسال�
 �3 بد  فال  لذلك  =�ألمن،   Kلسال�
ننقذ  �جلهو� ح¬  =نكثف  نتكاتف 
=بدًال  �لدما�.  من  �لRيئة  �إلنسانية 
من Yلك قد 3=هم ”�لبابا“ بكالمه 
�لسالف �? 3تباعه �3 هذ� هو تعليم 

�إلسالK حقيقة.
�جل  ”�لبابا“   �3 3ظن  كنت 
يعر�  3نه  بد  =ال  =عاِلم،  مثقف 
3نه  غ>   ،Kإلسال� تعاليم  من  شيًئا 
بقوله �لسالف قد 3ثبت عدK معرفته 

بالتعاليم �إلسالمية.
 Zكا� ينبغي للبابا �3 يسعى إلحال 
�لسالK � �لعا� عمًال بتعليم �ملسيح 
� �لذo يّدعي هو بكونه خليفة 

له؛ �Y كا� Yلك �لتعليم ¸ض على 
 �3 غ>  3يًضا.  �لعد=   ?� �إلحسا� 
 Kإلسال�=  �  Ôلن� ضد  �لبابا   Kكال
قد ��3 �? جتريح مشاعر �ملسلمني 
من ناحية.. فمن يفقد �لسيطر على 
�ملسلمني  نفسه =ضبط مشاعر� من 
سُيقِدK على 3عماZ سيستغلها هؤال� 
ضد  �لدعاية  ملضاعفة   “Kلقو�”
 t3تبا ���إلسالK.. =من ناحية ثانية 
 �=Rيعت �لذين  �لغر�  =3هل  �لبابا 
=�إل�ها�  �لعنف  �ين   Kإلسال�
=�لكر�هية  بالنفو�  قلوֲדم  ستمتلئ 
عليه.  هي  مما  3كثر  �ملسلمني  ضد 
�جلميع  يرحم   �3 تعا?  �هللا  ندعو 

=ينجي �لعا� من �لفنت =�لفسا�. 
�لدعا�  من  نكثر   �3 ¾ب  فأّ=ًال 
 � نر�،   �3 ¾ب   Ð عليه،   K=ند�=
 E<3ث xيع �لبال�، على �ملطاعن �لI
لنا  سال�  ال  ”�لبابا“.  خطا�   �
سو�  �للتني  �حلربتني  هاتني  سو� 
تعا?.  �هللا  من  بتوفيق  نستخدمهما 
3ما o3 �� فعل سو�Ïا فلم =لن َيظهر 

من o3 مسلم 23دo بإ�Y �هللا. 
 Eآل� 3قر3 عليكم ملخص �العتر�ضا�
�لقر�³  على  �لبابا  3ثا�ها  قد   xل�
=نبينا �لكرمي �، =قد حصلت على 

تفاصيلها من Iاعتنا � 3ملانيا.
حو�ً��   E3قر ”لقد  �لبابا:   Zيقو  

 � �جلامعيني   �ألساتذ 3حد  نشر� 
  K3ملانيا. =قد جر� هذ� �حلو�� � عا
�إلم�Rطو�  بني   3نقر  �  K١٣٩١
=عاِلم   “Oلثا� ”مانويل  �ملسيحي 
بكتابة  �إلم�Rطو�   Kقا  Ð فا�سي. 

�حلو�� =نشر�“.
��Yً فإ¼م يعترفو� بأ� �حلو��  :Z3قو
قد ُنشر من قبل �إلم�Rطو� �ملسيحي، 
لذلك فال بد 3نه قد 3عطى �أل=لوية 
=من  هو.  بكالمه  فأسهب  لنفسه 
�ذ�  �لعلمية  �ألمانة  نستكشف  هنا 
�ملسيحي �يث �نه 3=�� كالمه 3كثر 

من �لعا� �ملسلم. 
عن  ”�لبابا“   Zيقو  ،Zحا 3ية  على 
 Z=3تنا O��العتر�ضاE �لx 3ثا�ها: ”
نقطة مهمة =هي �3 �إلم�Rطو� يذكر 
�جلها�، =هو يعلم ³ية �قم ٢٥٦ من 
ِفي  �ْكَر�َ� ِ ﴿َال  =هي:   �لبقر  سو�
 ��” ”�لبابا“:   Zيقو  Ð يِن﴾".  �لدِّ
�إلم�Rطو� كا� 3يًضا يعر� �لتعاليم 
=�جلها�  باحلر�  =�ملتعلقة   �ملتأخر
�لY xكر �لقر�³ تفاصيلها. منها 3نه 
ينبغي �لتفريق � �لتعامل مع �لكفا� 

=مع 3هل �لكتا�“.
�� هذ� �لكالK �ألخ> 3=���  :Z3قو=

�لبابا من عند نفسه. 
 ،Kطو� يستخد�Rإلم� ��” :Zيقو Ð
 � قاسية   Eكلما  ،<9 بشكل 
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 ?� �ألساسية  �ألسئلة  توجيهه 
بني  �لعالقة  عن  =يتكلم  صاحبه، 
هو  ما   :Zيقو  Ð =�إلكر��.  �لدين 
لن  9مد؟  به  جا�   oلذ� �جلديد 
=غ>   �لشرير �لتعاليم  سو�  جتد=� 
�د  �ينه  ُينشر  =بأ�  �إلنسانية، 

�لسيف“. 
يكو�   �Yملا” �إلم�Rطو�:   Zيقو  Ð
للعقل؟  *الًفا  باإلكر��  �لدين  نشر 
مع   Kيتصا� �لتعليم  هذ�  أل�  Yلك 
 Y� �لر=�،  =طبيعة  �إل�ية  �لطبيعة 
�� �هللا تعا? ال ¸ب �هر�_ �لدما�. 
فكل عمل *الف للعقل يتصا�K مع 
هو  �منا  �إلميا�   ��= �إل�ية،  �لطبيعة 

Åر �لر=� ال �جلسد“. 
�لسابقة  �جلملة   ��” �لبابا:   Zيقو
لإلم�Rطو�  بالنسبة  =�ضحة  حقيقة 
�لفلسفة  �سب  �لتربية  تلقَّى   oلذ�
�سب  �هللا،   K�� =ما  �ليونانية. 
��مت  ما   =3 مطلًقا،  �ً�ا   ،Kإلسال�
بأية  يتقيد  ال  فإنه  مطلقة،  مشيئته 

3مو� �3ضية 3= بالعقالنية“.
 � خب>  فرنسي  �جل   pهنا  Ð  
 Kكال  Kقد =قد  �إلسالمية،   Kلعلو�
من  ليس  معنا�:  ما   “Kحز ”�بن 
شي� ُيكِر� �َهللا أل� يبني �لصد_ لنا، 
كال، بل لو شا� ألكرَ� �إلنسا� على 

.Kألصنا� عبا�

”�بن  تكلم  هل  نعر�  ال   :Z3قو
K3 ال، أل�   Kلكال� حزK“ مبثل هذ� 

�ملتحد¡ � يقدo3 K مرجع. 
Ð يقوZ �لبابا: ”هل �العتقا� بأ� �هللا 
تعا? ال ميكن �3 يقوK بأمو� *الفة 
هي   K3  ،Oيونا �عتقا�  هو  للعقل 
تو�فًقا   pهنا  �3  ��3 k3لية؟  حقيقة 
 Oليونا� �العتقا�  هذ�  بني  عميقا 
�لكتا�  =�إلميا� باهللا �سب تعاليم 

�ملقد�“. 
 E��= 3مو� 3خر� 3يًضا قد pهنا=

� هذ� �ملحاضر �لطويلة. 
”�لبابا“   �� سلفا   EكرY فكما 
Yكر  قد   o=لر�� بأ�  هنا  يعتر� 
 Kكال من  3كثر  �إلم�Rطو�   Kكال
�لفا�سي. =ال بد �3 �لكاتب  �لعا� 
لتقوية  سعى  �حلكاية  �ذ�  �ملسيحي 
�لطر�  �3لة   �3 فالو�ضح  �3لته، 
K؛ مما يدZ على 3¼م �  �آلخر � ُتقدَّ
يؤّ�=� مقتضياE �لعدZ =�إلنصا�، 

بل قالو� ما ¸لو �م.
Ýن  �3ينا  هو  ما   ،Zحا 3ية  على 
Yلك؟   Zحيا �أل2ديني  �ملسلمني 
هذ�   �  kبإ¾ا شيًئا   Z3قو سو� 
�لكرمي  �لقر�³  ضو�  على  �لصد� 
=لكن  �لشريفة.  �لنبوية   =�ألسو
على  مفصلة   ��=�� ر  Ýضِّ سو� 
مطاعن ”�لبابا“ =سنسعى إليصا�ا 

�إلسالمية  �لتعاليم  يعر�  ح¬  �ليه 
�لصحيحة، ��Y كا� ¾هلها �? هذ� 
 بنظر يقر3ها   �3  Äبشر �لوقت، 
�لعدZ =�إلنصا� =يتدبر فيها. Ýن 
عيسى  جتا�  عظيًما  �حتر�ًما  نِكّن 
نؤمن  بل  نبيًّا صا�ًقا،   �Rنعت=  �
áميع �ألنبيا� �لذين 3تو� �? 3قو�مهم 
�ملختلفة =Ýترمهم. فعلى �ملسيحيني 
�ملسلمني  مشاعر  ير�عو�   �3 3يًضا 

 .� Ôترمو� �لن¸=
كا�  �إلم�Rطو�   ��” �لبابا:   Zيقو
 يعلم ³ية �قم ٢٥٦ من سو� �لبقر
يِن﴾، =�3  =هي: ﴿َال ِ�ْكَر�َ� ِفي �لدِّ
هذ� �لسو� من 3=�ئل سو� �لقر�³ 

نز=ًال“.
3قوZ: ليست هي من �لسو� �البتد�ئية 
�لسنة   � نزلت  بل  �لد�جة  �ذ� 

�أل=? 3= �لثانية من �لفتر �ملَدنية.
 Ð يقوZ: ”=لكن �إلم�Rطو� كا� 
بعدها،  نزلت   xل� �لسو�  يعر� 
فكا� يعلم �لتعاليم �لx جا�E بعد 

Yلك �صوÙ �جلها�“.
كا�   �Y� فيما  نعر�  ال   :Z3قو
�إلم�Rطو� يعلم Yلك K3 ال، �ال 3نه 
هذ�  جتا�  ينظر  كا�  3نه  �لبني  من 

�لتعاليم بنظر �ملعا�ضة =�لعد��.
Ð يقوZ �لبابا: ”�لقر�³ ¸توo على 
تعليم 3ُِمر مبوجبه �لتفريق � �لتعامل 



١٣

اجمللد التاسع عشر، العدد السابع -  شوال وذو القعدة ١٤٢٧ هـ - نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٦ م

 � �لكتا�،  3هل  =مع  �لكفا�  مع 
=لن  �لدين.   � �كر��  ال  3نه  حني 
 جتد=� � �لقر�³ �ال �لتعاليم �لشرير
=�لال�نسانية مبا فيها �3 ُينشر �لدين 

�إلسالمي �د �لسيف“. 
�نكم تر=� 3¼م ¦تلقو� 3موً��  :Z3قو
 ?� ينسبو¼ا   Ð 3نفسهم  عند  من 
�إلسالK مع 3¼ا ال متّت �ليه بصلة؛ 
Ð يصد�=� �لقر�� بأنفسهم �3 هذ� 
مع   Kتتصا�= �لعقل  Ñالف  �ألمو� 

عدZ �هللا. 
 ?�يقولو�: ”�� �لعاقل ليس �اجة 
.“�ألسلحة =ال �? �ستخد�K �لقو

3قوZ: هذ� �لكالK صحيح متاًما. غ> 
3مو�  تتدخل �   �Rلك� قو�هم   �3
�آلخرين �لذين يبعد=� عنهم ³ال� 
�ألمياZ. فلما�Y هي تستخدK �لقو؟ 
�لنصح  توجيه  =�جبهم  من  3ليس 
¦R=هم   �3= 3=ًال  ملتهم  ألفر�� 
بأ¼م ¦طئو� � هذ� =ال يصيبو�. 
�¼م ال ينظر=� �? ما حصل من  Ð
=ما  �ملسيحي،  �لتا�يخ   � حر=� 
”3سبانيا“   � �ملسيحية  به  قامت 
من ¿ا�k 3ياK 9اكم �لتفتيش، فبأية 
�3يد  ال  3نا  �ليها؟  ينظر=�   نظر
�جلميع  أل�  �لتفاصيل   � �خلو« 

يعرفو� هذ� �ألمو�.
�إلم�Rطو�  ”كا�  �لبابا:   Zيقو  Ð

يعر� �3 �لتعاليم �ملنـزلة بعد Yلك 
�ْكَر�َ� ِفي ِ -o3 بعد نز=Z ³ية ﴿َال 

يِن﴾- ُتعلِّم غ> Yلك“. �لدِّ
 Kإلسال� تعاليم  هي  ما   :Z3قو
 �صوÙ نشر �لدين، =ما هي 3سو
�لرسوZ � ֲדذ� �لصد�؟ فلعل �لعا� 
3ن�  غ>  ¾هلها،  كا�  �لفا�سي 

سأقدمها لكم. 
يعّلم  فلم   ،�لفطر �ين   Kإلسال�  ��
بأ� من ضربك على خدp فأِ�ْ� له 
هؤال�   Zنسأ =لكننا  3يًضا.  �آلخر 
 ?� �لتعليم  هذ�  3ُعُطو�  �لذين   Kلقو�
�لو�قع  �سبه؟  تعملو�  مد�   o3
تعليمهم  من  �ألمو�  هذ�  مثل   �3
 E�3 عيو�  مبنـزلة  3صبحت  قد 
فال  �ينهم،  �ملسيحيني عن  ُبعِد   ?�
 ضر �لكنائس =لو مرً =�حد 3حد̧ 
ح¬  �لعجائز.  سو�   tألسبو�  �
�لكنائس  يؤّجر=�  بد3=�  قد  �¼م 
�ألخر�.   Eملناسبا�=  Eلالحتفاال

فتر� � �لغر� الفتاE معلقة على 
عليها:  مكتو�  �لكنائس   Eجها�=

”للبيع“. 
3مريكي  بر=فيسو�  كتب  لقد 
 � �لنا�   ��” لويس“:  ”3يد=� 
مستعدين  ليسو�  �لعشرين  �لقر� 

العتبا� �ملسيح �ً�ا“.
 =يقوZ ”�لس> سائرZ“ �ئيس كلية 
”سينت جيمز“ � ”3كسفو��“: 
”¾ب �لتذكر �=ًما �3 عدً�� كب>� 
3=�=با  من  =�لنسا�   Zلرجا� من 
=3مريكا � يعو�=� مسيحيني، =لرمبا 
3صبحو�  قد  معظمهم   �3 �ألصح 

هكذ�“.
عن  مماثلة   Eتصر¸ا  pهنا كذلك 
بأنفسهم  يعترفو�   Y� 3يًضا،  3فريقيا 
�3 �لتعاليم �ملسيحية بدE3 تتالشى 
 ?�منها. =نتيجة �ذ� �لوضع جلأ=� 

 .Kهذ� �لطر_ �لتافهة ضد �إلسال
 xل�  �لصو� حقيقة  �آل�  نر  تعالو� 

r إنهم ال ينظرون إc ما حصل من حروب j التاريخ 
املسيحي، وما قامت به املسيحية j ”أسبانيا“ من tازر 
أيام :اكم التفتيش، فبأية نظرة ينظرون إليها؟ أنا ال 
أريد اخلوض j التفاصيل ألن اجلميع يعرفون هذه األمور.
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�جلها�  عن  �ملسلمني  غ>  يقدمها 
�إلسالمي؟! 

يعَلم  �إلم�Rطو�  كا�  يقولو�: 
بأحكاK �لقر�³.

�لكرمي  �لقر�³   Zيقو  �Yما =لكن   
ֲדذ� �لصد�؟ يقوZ �هللا تعا?: ﴿َ=ُقِل 
َفْلُيْؤِمْن  َشاَ�  َفَمْن  َ�بُِّكْم  ِمْن  �ْلَحقُّ 
َ=َمْن َشاَ� َفْلَيْكُفْر﴾ (�لكهف:٣٠). 
 �3  � نبّيه  هنا  تعا?  �هللا  3مر  لقد 
، =�3 هذ�  ¦R �لعا� �3 �إلسالK حقٌّ
�حلق من �بكم، =لكنكم *>=� � 
قبوله   ���3 فمن  �فضه؛   =3 قبوله 
فليكفر،  �فضه   ���3 =من  فليؤمن 
قبل  من   Oبا� قر��  صد�  قد  ألنه 

يِن﴾. بأ� ﴿َال ِ�ْكَر�َ� ِفي �لدِّ
 Ð يقوZ تعا?: ﴿ُقْل َيا 3َيَُّها �لنَّاُ� 
َفَمِن  َ�بُِّكْم  ِمْن  �ْلَحقُّ  َجاَ�ُكُم  َقْد 
َ=َمْن  لَِنْفِسِه   oَيْهَتِد َفِإنََّما  �ْهَتَد� 
َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َ=َما 3ََنا َعَلْيُكْم 

ِبَوِكيٍل﴾ (يونس:١٠٩) 
�لتعليم  هذ�   �  Ôلن� طبق  =قد 
بأسوته �حلسنة 3يًضا. كا� �ألنصا� 
ب�  من  لليهو�  3بنا�هم  3عطو�  قد 
�لنض>، فلما 3ُْجِلَيْت َبُنو �لنِضِ> من 
 جر�� 3عما�م، ���3 �ألنصا� �ستعا�
3بنائهم، فقاZ �لنÔ �: لقد 3عطيتم 
�لدين،   � �كر��  =ال  3عطيتم،  ما 

فليبق هؤال� عندهم �آل�. (١)

�لتعليم  كا� �لصحابة يفهمو� هذ� 
لعمر  يذكر مو?  =يعملو� �سبه. 
 Zيقو �خلطا�  بن  عمر  كا�   :�
فكا�  عليه،  فأبيت   ، 3سلمِْ  :Â
يقوZ: ال بأ�، ال �كر�� � �لدين. 
 :Zقا= 3عتَق�،   �لوفا فلما حضرته 

�Yهب حيث شئت. (٢)
هذ� هو �لتعليم �إلسالمي، =هذ� هي 
للمسلمني � حرية  �لعملية   �ألسو
�ملعتقد �يث � مياَ�� �إلكر�ُ� ح¬ 
�لبابا   Æيأ=  .Kخلد�= �ملماليك  ضد 
 Rيأمر باجل Kإلسال�” :Zيقو= Kليو�

=�إلكر�� � �لدين“!! 
Ð يقوZ �لقر�³ �لكرمي: ﴿َ=ُقْل لِلَِّذيَن 
َ 3ََ3ْسَلمُتْم َفِإْ�  3ُ=ُتو� �ْلِكَتاَ� َ=�ُألمِّيِّني
3َْسَلُمو� َفَقِد �ْهَتَدْ=� َ=ِ�ْ� َتَولَّْو� َفِإنََّما 
ِباْلِعَباِ�﴾  َبِصٌ>  َ=�هللا   Öُْلَبال� َعَلْيَك 
�هللا   �3  o3 عمر��:٢١)..   Z³)
يغفر  =من  يعاقبه  من  يقر�  =حد� 

له. 
=�آلية   ،Kإلسال�  K3حكا هي  هذ� 
�ألخ> قد نزلت بعد فتح مكة حني 
من  فبدًال  غالبني.  �ملسلمو�  كا� 
توجيه �العتر�ضاE �لتافهة عليهم �3 
يوجد  ال   .Zبالعد =يلتزمو�  يتعقلو� 
� �إلسالo3 K مثاZ على �إلكر�� � 
�لدين. �¼م يفتر=� على �لنÔ � بأنه 
ما�� �إلكر�� � حني 3نه كا� ال 
يقبل �3 يدخل 3حد �إلسالKَ نفاًقا. 
=�� � �=�ية �3 3سً>� كافًر� ُعر« 
 O؟ فإO3سرمتو �Yملا :Zعليه �، فقا
قد 3سلمت. فقاZ �: لو 3سلمَت 
�آل�  3ما  مقبوًال،  لكا�  Yلك  قبل 
لُيَفّك  Yلك   Zتقو= خوًفا،  فتسلم 
3سرÐ .p 3طلق سر�حه لقا� �طال_ 

3سر� �ملسلمني.
��Yً فلم يكن �لنÔ � ُيدخل �لنا�  
يهد�  كا�  �منا  قهًر�،   Kإلسال�  �

 �ْ�(١)   نص ما =�� � �حلديث هو: عن �بِن َعّباٍ� قاZ: "َكاَنْت �ملَْر3ُ َتُكوُ� ِمْقَالت� َفَتْجَعُل َعَلى َنْفِسَها 
َعاãَ َلَها َ=َلٌد 3ْ� ُتَهّوَ�ُ�، َفَلّما 3ُْجِلَيْت َبُنو �لنِضِ> َكاَ� ِفيِهْم ِمْن 3ْبَناِ� �ألْنَصاِ�، فَقاُلو� َال َنَدtُ 3ْبَناَ�َنا. َفأْنَزZَ �هللا 
عز =جل: ﴿ال �ْكَر�َ� � �لّديِن َقْد َتَبّيَن �لّرْشُد مَن �ْلَغّي﴾. قاZ 3ُبو َ��ُ=َ�: �ملِْقَالُ �لx ال َيِعيُش َلَها َ=َلٌد.  (سنن 

 (K3· ��=�: كتا� �جلها�، با� � �ألس> ُيكر� على �إلسال

 ،Oكنُت مملوًكا لعمر بن �خلطا� =3نا نصر� :Zلطائي عن 3سق قا� Zعن 3· هال :Æ(٢)   نص �لر=�ية كاآل
�نك لو 3سلمَت �ستعنُت بك على 3مانx ،فإنه ال ¸ل Â �3 3ستعني بك  :Zيقو= Kفكا� يعر« علّي �إلسال
على 3مانة �ملسلمني =لسَت على �ينهم, فأبيُت عليه،  فقاZ: ال �كر�� � �لدين. فلما حضرته �لوفا 3عتَق� =3نا 

(�Rلك� Eلطبقا�) .هْب حيث شئتY� :Zقا= Oنصر�
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قلو�  تعا?  �هللا   ?�  K ُتقدَّ  �3  ?�
*لصة. 

=لكن  باحلر�،   Kإلسال� 3مر  لقد 
لفتنته،   3ً��  =3 �لعد=��  لصّد  فقط 
فإ� حتسنت �أل=ضاt =�نتهى �لعد= 
 kجو� فال  �لفتنة   =3 �لعد=��  عن 
﴿َ=َقاِتُلوُهْم  تعا?  �هللا   Zقا حلربه. 
يُن  �لدِّ َ=َيُكوَ�  ِفْتَنٌة  َتُكوَ�  ال  َحتَّى 
َعَلى  �ال ِ ُعْدَ=�َ�  َفال  �ْنَتَهْو�  َفِإِ�  هللا 

(١٩٤:اِلِمَني﴾(�لبقر �لظَّ
�إل�ي  �ألمر  هذ�  توضيح   ��= =قد 
� �=�ية عن �بن عمر - �ضي �هللا 
َعْهِد  َعَلى  َفَعْلَنا  َقْد   :Zقا  - عنهما 
 Kُِإلْسال� َكاَ�   Yْ�ِ  � �هللا   Zَِ�ُسو
ِ�يِنِه،  ِفي  ُيْفَتُن  �لرَُّجُل  َفَكاَ�  َقِليال، 
�مَّا َيْقُتُلوَنُه َ=ِ�مَّا ُيوِثُقوَنُه، َحتَّى َكُثَر ِ
 ،oلبخا��) ِفْتَنٌة  َتُكْن  َفَلْم   Kُِإلْسَال�
�نتهت  فلما   o3 �لتفس>).  كتا� 

�لفتنة �نتهى ما ُشرtَ بسببها.
�لَِّذيَن  3َيَُّها  ﴿َيا  تعا?:  �هللا   Zيقو  Ð
ُشَهَد�َ�  هللا  �ِمَني  َقوَّ ُكوُنو�  ³َمُنو� 
 Kٍَقْو َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ=ال  ِباْلِقْسِط 
3َْقَرُ�  ُهَو  �ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  3َال  َعَلى 
ِبَما  َخِبٌ>  ��َّ �هللا ِ َ=�تَُّقو� �هللا  للتَّْقَو� 

(٩:َتْعَمُلوَ�﴾ (�ملائد
هذ� هو �لعدZ �لذo 3حد¡ �نقالًبا 
ليس � kمن �لنÔ � فقط بل بعد� 
 حيا على   نظر 3لقيتم  لو  3يًضا. 

�النقال�   �3 لوجدمت  �لصحابة 
�حلاصل � حياִדم ال ميكن �3 ينشأ 
بل  �لدين،  تغي>  على  �لنا�  بإكر�� 
=تتم  �لقلو�  تتغ>  عندما  ¸د¡ 
ح¬ مع �ألعد�� معاملٌة مثالية �يث 

حتّو�م 9بني عّشاًقا. 
عند  Yلك  يشابه  ما  حصل  =قد 
3لّد  3حد  فر عكرمة..  ملا  مكة  فتح 
 Ôلن� من  k=جته  =طلبت  �ألعد��.. 
 �Yفما عنه.  فعفا  عنه،  يعفو   �3  �
لقد  Yلك؟  بعد  حياته   � حد¡ 
حد=ثه  ميكن  ال  �نقال�  حد¡ 
=��تقى  �ميانه   ���k� لقد  بالسيف. 
�يث ال ميكن �3 يتأتى Yلك بد=� 
�لقلو�  عمر  لقد  �حلقيقية.  �ملحبة 
�حلب  نتيجة  �ال  ال ¸صل   Ùٌخال�
 Eمستويا =��تفعت  �لصا�_، 
�لتضحية مبا ال ميكن �3 ¸د¡ مثله 
�ال بعد تغي> �لقلو�. لقد 3بد=� على 
�ال بعد �لفهم  Æال تأ �إلسالK غ>ً

�لصحيح لتعاليم �إلسالK. =لقد 3ظهر 
 Kئعة حلبهم لإلسال�� Yلصحابة منا�
مبثل  حافل  =�لتا�يخ  عليه،  =غ>ִדم 

هذ� �ألحد�¡.
لقد شا�p عكرمة � Iيع �حلر=� 
=سعى  =�ملسلمني،   �  Ôلن� ضد 
 �=  ،Kإلسال� على  للقضا�  جاهًد� 
¼اية �ملطا� عندما فتحت مكة فّر 
معت�Rً �النقيا� للنY � Ôلة =هو�ًنا له. 
�مياًنا =�خالًصا  ���k� لكنه ملا 3سلم=
ضد   Zلقتا�  � �ستبسل  3نه  لد�جة 
 .� بكر   ·3 عهد   � �ملتمر�ين 
�ملعركة  كانت   Eملر�� �حد�  ففي 
ُيقطعو�  �لنا�  =بد3  3شدها  على 
¸صد  كما  بالسيو�  =ُيحصد=� 
 � عكرمة  فأخذ  باملنجل.  �لعشب 
هذ� �لوقت �حلر بعًضا من 3صحابه 
=صل  ح¬  �لعد=  جنو�  =�قتحم 
�لنا�  بعض  منعه  لقد  � =سطهم. 
قائلني �� �حلر� على 3شدها فليس 

لصّد  فقط  ولكن  باحلرب،  اإلسالم  أمر  لقد 
العدوان أو درًأ لفتنته، فإن حتسنت األوضاع وانتهى 
حلربه.  جواز  فال  الفتنة  أو  العدوان  عن  العدو 
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من �ملحبذ �قتحاK جنو� �لعد= � هذ� 
يكتر¡   � عكرمة  =لكن  �لوقت، 
3قاتل  ”كنت  قائال:   Kتقد= لقو�م 
فأبذ�ا  =�لعز�   Eلال� عن  بنفسي 
=�سوله؟  �هللا  عن  3فأستبقيها  �ما، 
 Zلقتا� �نتها�  =بعد  3بًد�".  =�هللا  ال 
�ألسنة  áر=�  ممزقة  جثته  =جد=� 
معرفة   � �لغابة  (3سد  =�لسيو�. 

متييز   � =�إلصابة  �لصحابة، 
�لصحابة) 

�ملالية  �لتضحية   ?�بالنسبة  3ما 
فكا� عكرمة كلما تلقى نصيًبا 
خدمة   � 3نفقه  �لغنائم  من 
�لتغ>�E ال  فمثل هذ�  �لدين. 

بالتغي>  �منا حتد¡ = بالسيو�  حتصل 
� �لقلو�.

3¼م  باملسلمني  ُتلصق   xل� �لتهمة   ��
 Kكانو� ُيكرهو� �آلخرين على �إلسال
تعاليم   ?� =لننظر  يكّذֲדا.  فالتا�يخ 
غ>  مبعاملة  يتعلق  فيما   �  Zلرسو�
¸ض   � كا�  =كيف  �ملسلمني 
مبعاملتهم   Kالهتما� 3شد  =يهتم  كثً>� 

.Àباحلس
�هللا  �ضي  عمر=  بن  �هللا  عبد  فعن 
”َمن   :Zقا  �  Ôلن� عن  عنهما، 
�جلنة“.  ��ئحَة  َيِرْ�   � معاِهًد�  قَتل 
 Ð� با�  �جلها�،  كتا�   :oلبخا��)

(Kمن قتل معاهد� بغ> جر

مّر  3نه  �=�ية   � فو��   � عمر  3ما 
غ>   Kقو على  يقسو�  مبسلمني 
�جلزية،   ���3 عن  المتناعهم  مسلمني 
 Zبا ما  غاضًبا:  =سأ�م  عمر  فوقف 
�جلزية �  فقالو� عليهم  �لقوK؟  هؤال� 
يؤ�=ها.  ح¬  بو�  يعذَّ فهم  يؤ�=ها، 
فقاZ عمر: فما يقولو�؟ قالو� يقولو�: 
عمر:   Zفقا �فعها.  على  نقد�  ال 

فدعوهم. ال تكّلفوهم ما ال يطيقو�، 
يقوZ: ال   � �هللا   Zعت �سو« Oفإ
تعذبو� �لنا� فإ� �لذين يعّذبو� �لنا� 
� �لدنيا يعّذֲדم �هللا يوK �لقيامة. =3مر 
ֲדم، فُخّلَي سبيلهم. (كتا� �خلر�: 

فصل: من جتب عليه �جلزية)
=نتيجة لوصية �لنÔ � =3سوته كا� 
عمر � شديد �الهتماK برعايا� غ> 

�ملسلمني، ح¬ كا� فيما تكلم به عند 
=فاته ”3=صي �خلليفة من بعدo بذمة 
�سوZ �هللا � �3 يو� �م بعهدهم، 
يكلَّفو�  =ال  =��ئهم،  من  يقاتل   �3=
�خلر�:  (كتا�  طاقتهم“.  فو_ 

فصل: من جتب عليه �جلزية)
على  ُيكَرهو�  �لنا�  هؤال�  كا�   �Y�
 �3 �ملسلمو�  ُيؤمر  فكيف  �إلسالK؛ 
�ملعاملة  ֲדذ�  يعاملوهم 

�لطيبة. 
بعد   �  Ôلن� =كا� 
هجرته �? �ملدينة قد عقد 
 ،معاهد  Rخي يهو�  مع 
صحابيه  يبعث  =كا� 
 tلالقتطا  � �=�حة  بن  �هللا  عبد 
 .�ملعاهد �سب  �ليهو�  9اصيل  من 
ֲדم  يرفق  �=�حة  بن  �هللا  عبد  فكا� 
 Ôنتيجة ما 3=صا� به �لن tالقتطا� �
 <¦  Ð جز�ين،  يقسمها  فكا�   ،�
=يأخذ  ما شا�=�،  يأخذ=�   �3 �ليهو� 
هو ما تركو�. (سنن 3· ��=�: كتا� 

(٣) (�لبيوt، با� � �ملساقا
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(٣)  نص ما =�� � �ملصد� �ملشا� �ليه هو:  عن �بِن َعّباٍ� قاZ: "�ْفَتَتَح َ�ُسوZُ �هللا � َخْيَبَر َ=�ْشَتَرÄَ 3ّ� َلُه �ألْ�َ« َ=ُكّل 
َصْفَر�َ� َ=َبْيَضاَ�. قاZَ 3ْهُل َخْيَبَر: َنْحُن 3ْعَلُم ِباَألْ�ِ« ِمْنُكْم َفأْعِطَناَها َعَلى 3ّ� َلُكم ِنْصَف �لّثَمَرِ َ=لََنا ِنْصٌف. َفَزَعَم 3ّنُه 
3ْعَطاُهْم َعَلى Yَِلَك. َفَلّما َكاَ� ِحَني ُيْصَرKُ �لّنْخُل َبَعَث �لَْيِهْم َعْبَد �هللا بَن َ�َ=�َحَة، َفَحَزَ� َعَلْيِهْم �لّنْخَل - َ=ُهَو �ّلِذo ُيَسّميِه 
3ْهُل �َملِديَنِة �ْلَخْرÙَ – َفقاYِ � :Zَْ� َكَذ� َ=َكَذ�. قاُلو�: 3َْكَثْرEَ َعَلْيَنا َيا �ْبَن َ�َ=�َحَة. قاZَ: َفأَنا �ِلى َحْزِ� �لّنْخِل َ=3ُْعِطيُكْم 

ِنْصَف �ّلِذo ُقْلُت. َقاُلو�: َهَذ� �ْلَحّق، َ=ِبِه َتُقوKُ �لّسَماُ� َ=�ألْ�ُ«. َقْد َ�ِضيَنا 3ْ� َنْأُخَذُ� باّلِذo ُقْلَت". 



١٧

اجمللد التاسع عشر، العدد السابع -  شوال وذو القعدة ١٤٢٧ هـ - نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٦ م

=قد=ته   �  Ôلن� =صايا  على  =بناً� 
كا� عمر � يهتم بأ��� حقو_ غ> 
�ملسلمني � �لد=لة �إلسالمية =يعمل 
على ��حتهم لد�جة 3نه كا� يوصي 
كا�  كما  �لذمة،  3هل  برعاية  ُ=الته 
كانو�   �Y� عما  �لذميني   Zيسأ  �
 E�Y جا��  فقد  شي�..  من  يعانو� 
فقاZ �م:  �لذمة،  3هل  مر =فد من 
لعل �ملسلمني ُيفُضو� �? 3هل �لذمة 
بأ�Yً =بأموٍ� �ا ما ينتقضو� بكم؟ 
فقالو�: ما نعَلم �ال =فا�ً =ُحسَن َمِلكٍة 
 ،oRتا�يخ �لط) .(حسن �ملعاملة o3)
سنة ١٧: Yكُر فتح ��مهرمز =تستر)

 �  Kلشا� بال�  �ملسلمو�  فتح  =ملا 
من  �جلزية  3خذ=�   � عمر  عهد 
 ،�ملعاهد �سب  �ملسيحيني  سكا¼ا 
3=جسو� خطر  قليلة   K3يا بعد  =لكن 
��جوK �جلديد من قبل �إلم�Rطو�ية 
 Kلر=مانية، فر� �ألم> �ملسلم على �لشا�
3بو عبيد بن �جلر�� � 3مو�Z �جلزية 
كلها �? �ملسيحيني قائًال: ما �منا ال 
نقد� على ���3 حقوقكم نتيجة هذ� 
 Zتفظ بأمو�Ý �3 حلر�، فال ¸ق لنا�

فأخذ  منكم.  3خذناها   xل� �جلزية 
�ملسيحيو� يدعو� للمسلمني قائلني: 
 ،K=كتب �هللا تعا? لكم �لفتح على �لر
=جَعل حكم هذ� �لبال� � 3يديكم. 
فلما �نتصر �ملسلمو� على �لر=K فر� 
 Z3عطو� 3مو�= �ملسيحيو� فرحة كب>

�جلزية للمسلمني ثانية. (�نظر كتا� 
�لبلد��  �خلر� أل· يوسف، =فتو� 
(pل>مو� K3مُر 2ص =يو :o�Yللبال

يكو�  هكذ�  هل  هؤال�   ORفليخ
�إلكر�� � �لدين؟!! �حلق �3 هؤال� 
 � Ôلذين يلصقو� �لتهم �لباطلة بالن�
لو نظر=� بعني �إلنصا� � 3حد�¡ 
�لتا�يخ؛ لوجد=� 3نه � � ُيكر� 3حًد� 
 ?�على �إلسالK قط؛ بل كا� يدعو 
أل�  =لطـٍف  =حٍب  برفٍق   Kإلسال�
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للمسـلمني  يدعـون  املسـيحيون  فأخـذ 
قائلـني: كتـب اهللا تعـاc لكـم الفتـح علـى 
الـروم، وجَعـل حكـم هـذه البـالد j أيديكـم. 

�إلنسا�  =منـفعة  خـ>  هذ�   �
.Kإلسال� ?��لذo يدعى 

ير�عو�  =صحابته   �  Ôلن� كا� 
غلبة  kمن  �ملسلمني  غ>  مشاعر 
�ملسلمني =عهد حكمهم. ففي �=�ية 
 ،� Ôلن� K�3 غالًما يهو�ًيا كا� ¦د
فمِر«، فأتا� �لنÔ � يعو��، فقعد 
فنظر  3سِلْم.  له:   Zفقا �3سه،  عند 
3َِطْع  له:   Zفقا عند�،  =هو  3بيه   ?�
 Ôلن� فأسلَم، فخر   .� �لقاسم  3با 
 oلذ� هللا  ”�حلمد   :Zيقو =هو   �
3نقَذ� من �لنا�.“ (�لبخا�o: كتا� 
 ،Eفما Ô3سلم �لص �Y��جلنائز، با� 

هل يصلَّى عليه)
�لكرمية  �لقر³نية   Kألحكا� هذ�   ��
=تلك  �لشريفة  �لنبوية   =�ألسو
بطال�  تكشف  =غ>ها  �ألحد�¡ 
�لباطلة  =�لتهم  �لظاملة  �ملز�عم  تلك 
ُيكر�  بأنه   Kإلسال�  ?� تنسب   xل�
�آلخرين على قبوله =�عتناقه؛ =3نه قد 

�نتشر �د �لسيف.  (ُيتبع)




