



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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التقوى

بعو� �هللا �فضله سيطل علينا قريبا عيد 
تلك  �قع  قلوبنا   �  ��د� �ألضحى 
�لعزمية �إلميانية �لعظيمة ��ملنقطعة �لنظ# 
�ل7 6بد�ها سيدنا 3بر�هيم ��بنه 23اعيل عليهما �لسال. 
�لعز�ئم  �ستسالما أل��مر �هللا تعا<، �ألمر �لذ: يشد 

�ميّتـن عالقة �ملرA Bالقه.  
 Fيضّحو� � سبيل 6هد� Gال شك �6 كثً#� من �لنا
نبيلة شP �لكن ال تناN كل تضحية Mضى �هللا تعا<. 
 Qمعا  ��Mيقّد �لناR Gيعا   �6 �لنظر �د  ميعن  �من 
 Sلد� ��طمئنا�..  ֲדجة  من  حتمله  �ما  �لتضحية 
بونا  جند  �ملباMكة  �إلبر�هيمية  بالتضحية  مقاMنتها 

شاسعا بينهما..
�3 من �آلباB من يضحي بنفسه � سبيل 3سعا� 6بنائه،  
�هكذ�   .Pش  ]�مبا سبيل   � يضحي  من  �هنالك 
جند �6 �لبعض يضحي بناB على ��فع غريز: عاطفي. 
لكن  عليا..   ]�مبا سبيل   � يضحي  �آلخر  ��لبعض 
 aهذ كل  عن   bمتميز تبقى   � 3بر�هيم  تضحية 
�لتضحياe �ل7 �عتا� �لناG عليها.. حيث 6مر �هللا عز  
ما  �6عز  بأعظم  بالتضحية   � 3بر�هيم   aعبد �جل 
لديه.. حيث 6مرa بأ� يضحي مبا يضحي �لناR Gيعا 
� لثانية �j يعترi على ما 6مرa �هللا �من 6جله..  �j يتر
به بل با�M باالمتثاN ألمرa �.. نعم لقد تناسى � 
�لعاطفة  تلك  �تناسى  �جلياشة،  �ألبوية  �لعاطفة  تلك 
�تناسى عو�طف  بالسيدb هاجر،  تربطه  �ل7  �لز�جية 
�لنسل ��لذMية �ل7 كانت متجسدb � �بنه �لوحيد.. 
يكن   j� عتيا،   nلك� من  بلغ  قد  كا�   � 6نه  مع 

لينتظر منه �6 ينجب نسال rخر بعد qلك �لغال. �لذ: 
كا� قرb عينه. �لكن هذa �لعو�طف j تزحزt سيدنا 
كا�  6نه  مع  �3ميانه،  عزمه  من  شيئا  تغ#   j� 3بر�هيم 
Mقيق �لقلب،  بل wض بعزمية 3ميانية صا�قة ممتثال ألمر 
 Mلبا� �لذ: نا��a � �لرzيا. y فلننظر q >3لك �البن  
� قط � تسليم Mقبته تلبية �فد�B �طاعة ��لذ: j يتر
 Nَْعَي َقا ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ألبيه 3بر�هيم �3له 3بر�هيم: ﴿َفَلمَّ
 Sَتَر �qََبُحَك َفانُظْر َماqْ6َ ِفي �ْلَمَناِ. 6َنِّي SMَ6َ َيا ُبَنيَّ 3ِنِّي
ِمَن  �هللا   Bَشا  �3ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  �ْفَعْل  6ََبِت  َيا   Nََقا

(١٠٣ :eلصافا�) ﴾اِبِريَن �لصَّ
�من هنا تتجلى لنا تلك �لر�t �لفد�ئية �لطاهرb �ملباMكة 
ֲדذ�  �هللا  6ظهر  حيث  كأبيه  �البن  هذ�  ֲדا  متتَّع  �ل7 

;ÏË�|;ÎÑ]åb;ÏË�|;ÎÑ]åb
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�البتالB جوهرb فطرִדما �ل7 كانت مشتركة � �لطاعة  
ْقَت  َصدَّ َقْد  3بر�هيم  ﴿..يا   �  aأل��مر ��الستسال. 
�لرzَُّْيا 3ِنَّا َكَذِلَك َنْجِز: �ْلُمْحِسِنني *... َ�َفَدْيَناaُ ِبِذْبٍح 

(١٠٨ >3 ١٠٤ :eلصافا�) ﴾ َعِظيٍم
�لقد.  منذ  �لسائد  �لتقليد  تعا<  �هللا  w6ى  �لعطية   aֲדذ�
بذبح �لبشر كضحية �ينية. �لـمَّح لكل عاشق ��ا� 
�6 � هذ� �ألمر 3شاbM خفية ألعظم عطية من �لد�حة 
�إل2اعيلية، سيدنا �مد �ملصطفى � �لذ: كا� �qا 
عظيما على عتبة Mبه � سبل مرضاته ��ملستسلم �لكامل 

له �. 
�3 حجا� بيت �هللا �حلر�. �لذين يؤ��� مناسك �حلج 
يتذكر�� جانبا rخر من تضحياe 3بر�هيم � حينما 

�لبكر ���جته �  �بنه  تاMكا  تعا<  �هللا  �ستجا� ألمر 
تلك �لبقعة �ل7 ال ��M فيها �ال ماB �ال 6نيس، مضحيا 
 �بز�جته �فلذb كبدM﴿ aَّبََّنا 3ِنِّي 6َْسَكنُت ِمن Mqُِّيَِّتي ِبَو�ٍ
 bََال �لصَّ لُِيِقيُموْ�  Mَبََّنا  �ْلُمَحرَِّ.  َبْيِتَك  ِعنَد   �ٍMْ�َ  :qِ َغْيِر 
مَِّن  Mْ��َُ�ْقُهم  3ِلَْيِهْم  َتْهِو:   Gِلنَّا� مَِّن   bً6َْفِئَد َفاْجَعْل 

�لثََّمَر�eِ َلَعلَُّهْم َيْشُكُر�َ�﴾ (3بر�هيم: ٣٨)
�3 ند�e�B �لتلبية �ل7 ִדتف ֲדا Rو� �حلجا� تستعيد 
� نفوG �ملؤمنني تلك �لذكرS �ملجيدb ألبيهم 3بر�هيم 
� عندما قد. 6عظم ضحية هللا �لعلي �ألجّل �كأ� 
لسا� حا�م يقوN: يا �M، 3ننا مستعد�� أل� نضحي 
بأنفسنا �ما منلكه من غاM� Nخيص � سبيلك، كما 

قد. 3بر�هيم � تضحياته..
�يظهر من فلسفة �ألضحية � �إلسال. معاQ �الستسال. 
هللا كلية �qبح �لنفس �ألماbM. �من هذ� �ملنطلق فإ� � 
تكب#�تنا (�هللا 6كn) يو. �لعيد 3£اB.. �كأننا نذبح نفسنا 
�ألماbM �نضحي ֲדا � سبيل �حلصوN على مرضاb �هللا.  
�� هذ� �ألمر 3قر�M ضم¤ بأننا 6Mينا � تضحية 3بر�هيم 

 ..aBياnجالله �ك� bلعز� �M عظمة
لنا  �6ضح   �6  aتعا< �¥د �هللا  ���عي شكر  ملن  �3نه 
�لنسك  �حقيقة  �ألضحية  فلسفة   � 6¥د  سيدنا 
��لضحايا � �إلسال. � خطبة مباMكة جليلة من فيض 
 aمقاصد� �ألضحى  حكمة  فيها  جتلت  �إل�ي  �إل�ا. 
جعلنا   .� هللا  �لتا.   ���النقيا  bMألما� �لنفس  qبح   �
�هللا �3ياكم من �لذين �نسلخت عنهم هو�جس �لنفس 
�ألماbM باالستسال. هللا ��النقيا� أل��مرa سبحانه �كل 
�مد  سيدنا  على  �للهم  �صلِّ  خ#  بألف  �6نتم  عا. 

�على rله �صحبه �سلم.

وبهذه العطية أنهى اهللا تعا� التقليد 
السائد منذ القدم بذبح البشر كضحية 
ح لكل عاشـق و%ان أن  دينية. ولـمَّ
: هـذا األمر إشـارة خفية ألعظم 
اإلسـماعيلية،  الدوحة  عطية مـن 
سيدنا Cمد املصطفى � الذي كان 
ذEا عظيما على عتبة ربه : سبل 
 .� الكامل له  مرضاته واملستسـلم 
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التقوى

 حضرb مر�� بش# �لدين �مو� 6¥د
� ��ملصلح �ملوعو

�خلليفة �لثاQ حلضرb �ملسيح �ملوعو� ��إلما. �ملهد: �

:G�M�من 

في 
حا� �لقر��

(سوbM �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

َ�ِمْنَها  ِبيِل  �لسَّ َقْصُد  �هللا  ﴿َ�َعَلى 

َ�ْجَمِعَني﴾  َلَهَد�ُكْم  َشاَ#  َ�َلْو  َجاِئٌر 

(١٠)

شر. �لكلـما+:
عليه  �عتز.  �3ليه:  �له   aَقَصَد َقْصد: 
 � �قَصد  عليه.  �عتمد  3ليه؛  ه  �توجَّ
�ألمر: ضدُّ 6فرªَ. ��لقصد: �ستقامُة 
�هللا  ﴿�على   .ªإلفر�� نقيُض  �ألمر؛ 
�لطريق  بيا�   :6 �لسبيل﴾  قصُد 
�ملستقيم �ملوصل 3< �حلق (�ألقر�).

عن   Nَما  :�Mًَجْو  Mو�  Mجا جائر: 
�لقصد؛  �حلائد عن  ��جلائر:  �لقصد. 
�لز�ئغ عن �لطريق؛ �لظاj (�ألقر�).

    
�لتفسـ/:

�هللا  ﴿�على  تعا<:  قوله  من   ��ملر�
قصُد �لسبيل﴾ 6نه حقٌّ على �هللا بياُ� 
هذ�   �rلقر� qكر  �قد  �لسبيل.  قصد 
تعا<  قوله   � rخر  موضع   � �ملع¬ 

﴿3ّ� علينا لَْلُهدS﴾ (�لليل: ١٣). 
 M��� هذ� تأكيد �6 �هللا � �حدa قا
على �6 يدN على �لطريق �خلا من 
�إلفر�ª ��لتفريط، 6ما ما يِصفه �لبشر 
6بًد�.  �لعيب  من مناهج فال ®لو من 
�قد �ّضح بذلك �6 كل �لبشر - 3ال 
�خلاصة  �هللا  Mعاية  يكو� حتت  �لذ: 

الغاية احلقيقية الغاية احلقيقية 
من خلق الكونمن خلق الكون

’ n?tãuρ«!$#ß‰óÁs%È≅‹ Î6 ¡¡9$#$yγ ÷ΨÏΒuρÖ� Í←!$y_4öθ s9uρu !$x©öΝ à61 y‰oλm;

šÏèuΗød r&∩⊇⊃∪uθ èδü“Ï%©!$#tΑt“Ρ r&š∅ÏΒÏ !$yϑ¡¡9$#[ !$tΒ(/ä3©9

çµ÷ΖÏiΒÒ>#t� x©çµ ÷ΖÏΒuρÖ� yf x©ÏµŠÏùšχθ ßϑŠÅ¡ è@∩⊇⊇∪



٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، االعدد اخلامس - ذو القعدة  وذو احلجة ١٤٣٥هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٤ مم

��ال°يا�  �لعصبية  نـزعة  فيهم   -
بشكل r �6خر، بسبب حبهم ألحد 
�6 لبغضهم آلخر، ��6 كل �لقو�نني 
يعو�ها  �لبشر  يسّنها  �ل7  ��لتعاليم 
يسلبو�  حيث  ��ئًما،  �لكامل   Nلعد�
�لبعَض  �مينحو�  �لبعض  حقو±  ֲדا 
�آلخر 6كثَر مما يستحّق. فثبت 6نه من 
�ملستحيل ألحد �6 يسن قانوًنا خالًيا 
من �لعيو� 3ال �هللا �لذ: ليس �اجة 
3< 6حد، بل �جلميع عبا�a �سو�سية 

.aعند
ال   q3 �حلقيقة!   aهذ جلية  هي  كم 
منذ  �لقو�نني  يسن  �إلنسا�   Nيز�
فيها  يهضم  �لكنه  �لسنني،   Fالr
حقو± �لبعض �مينح �لبعض 6كثر من 
 eحقهم. ميكن �6 تنظر�� 3< �خلالفا
فبعض   ،jلعا�  �  bلسائد� �لسياسية 
 Nلعما� حقو±  تسلب   eحلكوما�
 Bتعطيهم كل شي  Sألخر� �بعُضها 
حقوقهم  Rيع  �آلخرين  من  �تنهب 
عبٌد  �إلنسا�  أل�  qلك  �إلنسانية. 
لعو�طفه �ل7 ال بد �6 تؤّثر فيه حينما 
يسّن 6: قانو�، فال ير�عي عو�طَف 
Rيع �لناG �ال مشاعَرهم، بل 3نه ال 
 ،Nملثا� سبيل  �على  qلك.  يستطيع 
من مييل 3< �لرهبانية يرS �لكفَّ عن 
�لتمتع بنعم �لدنيا عمًال حسًنا، بينما 
 :��ملا �لرقيَّ   nيعت �لدنيا   � �لطّماُ� 

 �q3 ميكن  فال  بعينها.  �حلسنة  هو 
��لتفريط   ªإلفر�� من عيب  µ �6لو 
عند  ِمن   Nينـز �لذ:  �لتعليم   Sسو
 � مبا  يعلم  ��لذ:  �لبشر،  خَلق  َمن 
�لبشر من مشاعر �6حاسيس، ف#�عي 
حد   >3 �جلميع  مشاعر  تعليمه   �

.Nمعقو
6نه ال بد �6  بيانه  لقد تبني مما سبق 
يكو� كل �حي 2ا�: متحليًّا باملز�يا 

�لست �لتالية:  
 e�#يقي من تأث B١- �6 ينفع ككسا
�، 6: �6 يكو� خالًيا من nحلر ��ل�
فيه  تكو�  فال  ��لتفريط؛   ªإلفر��
بر��bُ قلِة �حلب �إل�ي، كما �ب �6 
�لظلم ��لعد���   bMال تكو� فيه حر�
على   Gَلنا�  aُيكر �يث  �لدين  باسم 
قبوله قسًر�؛ بل من ��جب �لوحي �6 
يوّلد حب �هللا � � قلو� �ملؤمنني 
من جهة، �من جهة 6خرS يدعوهم 
التبا� �لطريق �لوسط � سلوكهم. 

�6 £تو:   :6  ،Bينفع كغذ�  �6  -٢
مبع¬  ال�مة،  �Mحانية   eطاقا على 
يرّغب  ما  �لتعاليم  من  فيه  يكو�   �6
�لعقائد  �من  �لسيئة،  عن  �إلنساَ� 
 bبالقو �يشحنه  حالته  ُيصلح  ما 

�لر�حانية.
 ،N٣- �6 يكو� ¸لبًة للحسن ��جلما
6: �6 ُيضفي على �لعاملني به Rاًال 

�ֲדاBً حP تشعر �لدنيا بأ� هذ� �لتعليم 
�نقالًبا  �لقو.   Bهؤال  � 6حد¹  قد 

طيًبا.
٤- �6 ينفع كمطية، 6: �6 ُيكسب 
�لعامَل به معرفًة �Mحانية توصله 3< 
Mحلته  تبقى  فال  بسرعة،   � �هللا 
�لر�حانية شاقة عليه �ال طويلة 6كثر 

من �لال�..
 N6ثقا �لوحي  هذ�  £مل   �6  -٥
فيهم  يولد   �6 مبع¬  به،  �لعاملني 
عنهم  �يفّك  بو�جباִדم،   Gإلحسا�
 N6غال� �لفاMغة  �لتقاليد   �6صفا
من  يتمكنو�   Pح  ،bMلضا�  e���لعا

6��B ��جبهم �رية تامة.
 :6 ��لشوكة،  �ملنعة  مينح   �6  -٦
�غلبة  شرًفا  به  �لعاملو�   Nينا  �6
نظامهم  فيستتّب  ��لدنيا؛  �لدين   �
�لقومي �لذ: يعيشو� � ظله � عز 
�لعال   eجاMلد� ينالو�  كما   ،Mقا��

.bآلخر� �
فالكال. �لذ: يتسم ֲדذa �ملز�يا �لست 
�هللا  �حي  يسمى   �6  aحد� يستحق 

�حلق. 
للوحي  حاجة   :6 هنا:   Nيقا قد 
 �6 يستطيع  3نسا�  فكل  �إل�ي، 
�هللا   >3  :��ملؤ  ªلصر�� عن  يبحث 

تعا< �يصل 3ليه �؟ 
بقوله  هذ�  على   � �هللا   �M �لقد 
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﴿�منها جائر﴾.. 6: 6نكم بأنفسكم 
خاطئة  �لطر±  بعض  بأ�  تسّلمو� 
غايتهم؛  عن  بسالكيها   Fتنحر
بنفسه هد�يَة  �6 �هللا قد تو<  فلوال 
لسلك  �لصحيح  �لطريق   >3  Gلنا�

كث# منهم طرًقا خاطئة �هلكو�. 
�لغريب �6 �إلنسا� يقّر ِمن جهة �6 
 bفاسد  eٍ���عا طرًقا خاطئة  هنا½ 
جهة  �من  يتبعوwا،  �لبعض   �6�
 N6: حاجة لنـز� Sال ير S6خر

��دS �إل�ي! 
 >3 �Mجع  ﴿منها﴾   � ��لضم# 
ُتستخد.  �ل7  ﴿�لسبيل﴾  كلمة 
 Nمثا� 6يًضا؛  �مؤنًثا  مذكًر� 
 � قوله  هو  ًر�  مذكَّ �ستخد�مها 
 a�3 َيَر�� سبيَل �لرشد ال يتخذ��﴿
 aسبيًال ��3 َيَر�� سبيَل �لغي يتخذ�
 Nمثا�  .(١٤٧  :Fسبيال﴾(�ألعر�
�ستخد�مها كمؤنث هو قوله تعا< 
﴿ُقْل هذa سبيلي 6�عو 3< �هللا على 
 �6 غ#   ،(١٠٩ بص#b﴾(يوسف: 
(�لسبيل)   �6 ير��  �للغويني  بعض 
مؤنًَّثا  هنا   �M� قد  �لكنه  مذكر، 

مبع¬ �ملحّجة (�ألقر�). 
ضم#  بإMجا�   � �هللا  بّين  �قد 
﴿منها﴾ 3< ﴿�لسبيل﴾ مع¬ لطيًفا 
 Gَلنا� Nسًعا 6ال �هو 6نه تعا< يد���
بو�سطة 6نبيائه على �لسبيل �حلق � 

�لزمن   Mمبر� �لكنهم  �ألمر،   N�6
µتلقو� من هذ� �لسبيل �حلق نفسه 
طرًقا منحرفة، �هكذ� ما تز�N هنا½ 
�حي   Nلنـز� حاجٌة  �لد��.  على 
 :6 6حد:   Nقو يصح  فال  جديد؛ 
لنـز�N كتا� جديد Mغم  حاجة 
 Gلنا� فإ�  سابق؟  كتا�   ��جو
حني يشّقو� من �لسبيل �حلق طرًقا 
6خرS معوجة يصبح لز�ًما على �هللا 
� �6 يأÀ بالناG 3< طريق �ملعرفة 
�حلقيقية مرb 6خرS ببعث 6حد من 

6نبيائه.
هذ�، �قد 6كد �هللا تعا< بذلك �6 
�تفُسد   aَُّتشو 6يًضا  �حلقة  �أل�يا� 
 Fملطا� rخر   � �لوقت   Mمبر�
µتر�  حيث   ،Nلضال�  � فتتسبب 
طرًقا  نفِسه  �حلق  �لسبيل  من   Gلنا�
جائرb معوجة. فكو� 6: �ين حقًّا 
 aحد� يشكل  ال  �ألمر  بد�ية   �
 � للعمل  صاًحلا  كونه  على  �ليال 

كل �ما�.
y قاN �هللا تعا< ﴿�لو شاB �د�كم 
�عل �هللا �  j عني﴾.. 6: لوR6
6مَر ��دS � يدa لكا� هنا½ طريق 
 bَلفطر�  ��ُيو  �6 هو  ��حد   N�عا
ميكن  ال  �يث   Sد�� �إلنسانية 
 Nلضال� سبيل  يسلك   �6 لإلنسا� 
يفعل   j تعا<  �لكنه   .Nحا بأ: 

للحكمة،   Fهذ� خال أل�  هكذ�، 
على   bMبالقد �إلنساَ�   ��� �3منا 
 .Nلضال�  �6 �لرشد  سبيل   Mختيا�
�ما ��. �ألمر هكذ� فليس Âة طريق 
من   Sد��  Nينـز  �6 3ال   Nمعقو
�إلنسا�  6ما.  فيتيح  تعا<،  �هللا  عند 
�لغي،  طريـق  ليتجنب  �لفرصة 
�لر�حـانية  طريق   � �ميـضي 

قÃدًما.

َماً#  َماِ#  �لسَّ ِمَن  َ�ْنَز6َ  �لَِّذ9  ﴿ُهَو 

ِفيِه  َشَجٌر  َ�ِمْنُه  َشَر�ٌ@  ِمْنُه  َلُكْم 

(١١) ﴾Aَُتِسيُمو

شر. �لكلـما+:
فَأظلَّك؛  عال½  ما  كلُّ  �لسما#: 
 ±ُ��M كلِّ بيت؛� Bسقُف كلِّ شي
�لسحاُ�؛  �لفرG؛  ظهُر  �لبيت؛ 
�لُعشب  �جليدb؛   bَُملْطر� �ملطُر؛ 

(�ألقر�).
3سامًة:  �إلبَل  6ساَ.   :Aُتسيمو
�ملرعى   >3 6خرجها  �قيل:  Mعاها؛ 

(�ألقر�).

�لتفسـ/: 
من   ���ملر� �ملطر،  تع¤  هنا   Bلسما�
�آلية �6 �هللا � هو �لذ: 6نزN �ملطر 
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�لذ: جتد�� به �ملاB �لذ: تشربو�، 
تنبت به �ألشجاM ��لعشب  ��لذ: 

�ل7 ترعو� فيها �ألنعا..
كا� Æ N�6اَطÅ �لقر�r �لكرمي هم 
 aميا بال�هم   � Mتند �لذين  �لعر� 
�آلباM، �كا� مصدM �ملاB � معظم 
�لذ:  �ملطر   Bما هو   bجلزير� مناطق 
��ِجلبا�،  �لِبر½   � µّزنونه  كانو� 
 � كانت  عطًشا.  ملاتو�  �لوالها 
مكة �ملكرمة نفسها بئر ��حدb هي 
حد   >3  Çما ماBها  �لكن  �مز.، 
كا�   bبيد�  bقنا حفر  �قبل  كب#؛ 
 a6هل مكة يعتمد�� 6ساًسا على ميا
 Mلُغُد�  � ®زَّ�  كانت  �ل7  �ملطر 
 bلقنا� aهذ ���ِجلبا�، بل Mغم �جو
يعتمد�� حP �آل� على مياa �ملطر 
�ل7 £ملها �لبعض من هذa �ِجلبا� 
�6ما  لسكاwا.  �يبيعوwا  مكة   >3
سكاwا  من  فاألكثرية  �لبلد  باقي 
تعتمد على مثل هذa �ملياa. �معظم 
يعيشو�  �لعربية   bجلزير� سكا� 
�ل7  ��ملعز  ��لغنم  �إلبل  تربية  على 
��لكأل  ��لعشب  �لشجر  طعامها 
 aميا بفضل  3ال  6يًضا  تتيسر  ال  �ل7 

.Mألمطا�
�ملوضو�   >3 6يًضا تش#  �آلية   aهذ
نفِسه �ملذكوMِ � �آلياe �ملاضية بأ� 
 jقد خلق لكم � �لعا .���هللا � ما 

 eلتسهيال�� �ملر�فق   Fالr  :��ملا
حياتكم،   � ֲדا  تستعينو�  �ل7 
يسّهل  ما  لكم  يهيئ  ال  فكيف 
�ما  �لر�حانية.  حياَتكم  عليكم 
 bحليا� مر�فَق   � منه  تقبلو�  �متم 
�ملا�ية بكل شو± �ترحا�، فلم ال 
�لر�حانية  حلياتكم  هيأ  مبا  ترضو� 
كنتم   �q3� �مر�فق.  6سبا�  من 
تر�� �6 تلبيته � حلاجاتكم �ملا�ية 
ال تتناÊ مع عظمته، فكيف تظنو� 
 Ê�6 تلبيته حلاجاتكم �لر�حانية تتنا

مع عظمته �جالله �؟ 
 �3 َمن ُينكر �جو� �هللا � ظنًّا منه 
بنفسها  ُخلقت  �ملا�ية  �ألسبا�   �6
فِمن حقه �6 يقوN: ليس هنا½ ِمن 
3له يهتم ֲדد�ية �لناG، �لكن ال £ق 
للكو�  خالق  3له   �بوجو يؤمن  ملن 
كيف   :Nيقو  �6 �ملا�ية  ��ألسبا� 
ֲדد�ية  يهتم   �6 لإلله  £ق   �6 ميكن 

 Nلبشر فيبعث 3ليهم �لرسل �ينـز�
 iMيتعا Nم �لكتب، أل� هذ� �لقو�
مع ما يعتقد به؛ ��لو�قع 6نه يستطيع 
�لدليل  ֲדذ�  قوله  خطأ   ½Mيد  �6
�ليل   :6 عن  �لبحث   ���  ،aحد�

rخر.
 �6  >3  bM3شا �آلية   aهذ  �3� هذ�، 
كل ما يوجد � �لكو� من 6سبا� 
3منا ُخلقت � �لو�قع لصاÇ �إلنسا�، 
من   Nينـز ال  6يًضا   Bملا�  �3  Pح
هو  ألنه  6جله،  من  3ال   Bلسما�
�ل7   Mألشجا�  aهذ من  ينتفع  �لذ: 
تعيش  �ل7   eحليو�نا��  Bباملا تنبت 
عليها. فثبت �6 �إلنسا� هو �لنقطة 
�ألخ#b 6: �لغاية �حلقيقية من خلق 
�لكو� كله، ��6 �هللا تعا< �q3 خلق 
لإلنسا�   Qلر�حا� للرقي  �ألسبا� 
 ،� عظمته  مع   iMيتعا ال  فهذ� 
بل لو µ jلقها لُعدَّ منقصًة �عيًبا � 
حق �هللا �، q3 يقاN 6نه خلق هذ� 
�لنظا. �لكوQ �ملذهل من 6جل هذ� 
�عل  j � لكنه� ،Qلكائن �إلنسا�

خللقه غاية مالئمة عظيمة. 
لقد حتد¹ �هللا تعا< � �آلية �لسابقة 
 ،Qحليو�� Bعن �لغذ�� eعن �حليو�نا
 Bلغذ��� B6ما � هذ� �آلية فذكر �ملا�
�لنباÀ، �قد فّصل �ملوضو� نفسه � 

�آلية �لتالية.

 فثبت أن اإلنسـان هو 
النقطـة األخـLة أي 
الغايـة احلقيقيـة من 
خلـق الكون كلـه ...
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�ألسو� �لحسنة

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

 >>̌¬‡    ُعْرbَ�َ    َعْن    َعاِئَشَة Mَِضَي �هللا َعْنَها   Mَ َّ�6َُسوNَ �هللا   �    َكاَ�    ُيَكبُِّر ِفي �ْلِفْطِر َ��ْألَْضَحى 

(bكتا� �لصال ���� Ì6 َ�ِفي �لثَّاِنَيِة َخْمًسا .  (سنن eٍ�#َِفي �ْألُ�َلى َسْبَع َتْكِب

 >>̌¬‡ �ْلَبَر�Bِ َقاNَ َسـِمْعُت �لنَِّبيَّ � َيْخُطُب َفَقاNََّ�6َ َّ�3ِ :Nَ َما َنْبَد6ُ ِمْن َيْوِمَنا َهَذ� 6َْ� ُنَصلَِّي ُثمَّ َنْرِجَع 

َفَنْنَحَر َفَمْن َفَعَل َفَقْد 6ََصاَ� ُسنََّتَنا. (صحيح �لبخاM:، كتا� �جلمعة)

 .bَِال ى َخاNٌ ِلي ُيَقاNُ َلُه  6َُبو ُبْرَ�bَ    َقْبَل �لصَّ >>̌¬‡ł  َعاِمر  َعن   �ْلَبَر�Bِ ْبِن َعاِ��  Mَِضَي �هللا َعْنُهَما  َقاNَ:  َضحَّ

 :Nَِجًنا  َجَذَعًة  ِمَن �ْلَمَعِز َقا��َفَقاNَ َلُه MَُسوNُ �هللا �  َشاُتَك َشاbُ َلْحٍم. َفَقاNَ: َيا MَُسوNَ �هللا �3َِّ ِعْنِد:   َ

 bَِال َالbِ َفِإنََّما َيْذَبُح لَِنْفِسِه َ�َمْن qََبَح َبْعَد �لصَّ �qَْبْحَها َ�َلْن َتْصُلَح ِلَغْيِرَ½. ُثمَّ َقاNَ: َمْن qََبَح َقْبَل �لصَّ

َفَقْد َتمَّ  ُنُسُكُه  6َ�ََصاَ� ُسنََّة �ْلُمْسِلِمَني.   (صحيح �لبخاM:، كتا� �ألضاحي)

<< 
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

�يها �إلخو�A.. �3 �ماننا هذ� يضاهي َشْهَرنا هذ� بالتناسب �لتا.، فإنه rخُر �أل�منة، 
�الختتا.،  من  قريب  �كالÍا  �إلسال.،   Mشهو من  �ألشهر  rخُر  �لشهر  هذ�   �3�
�ملر�يا، �قد سبق  � هذ� ضحايا �� qلك ضحايا، ��لفرُ± فرُ± �ألصل �عكس 
منوqُجها � �من خ# �ل�nيا. ��ألصل ضحّيُة �لر�t يا �6 �ألبصاM، ��3 ضحايا 
بعد  �6هُلها  ֲדا  6حّق  �6نتم  �حلقيقة،   aهذ ِسرَّ  فافهمو�   ،Mآلثا��  Nجلد�يا كاألظال�

�لصحابة. �3نكم �آلخر�� منهم، 6ُْلِحقتم ֲדم بفضل من �هللا ��لر¥ة. 
 Mألحدّية، كما ُختمْت شهو� b�3 سلسلة �أل�منة ُختمْت على �ماننا من حضر�

�إلسال. على شهر �لضحّية، �� هذ� 3شاÆ bMفية ألهل �لر6: ��لر�ّية.
�Q3 على مقا. �خلتم من �لوالية، كما كا� سيد: �ملصطفى على مقا. �خلتم من 
م¤  هو  �لذ:  3ال  بعد:،   َّ� ال   ،Bأل�ليا� خامت  �6نا   ،Bألنبيا� خامت  �3نه   .bلنبو�
�على عهد:. �M6ُ Q3سلُت من ÌM بكل قوb �بركة �عزb، ��3 قدمي هذa على 
مناbٍM ُخِتَم عليها كلُّ Mفعة. فاتقو� �هللا 6يها �لفتيا�، ��عرفوQ �6طيعوQ �ال متوتو� 
بالعصيا�. �قد قُر� �لزما�، �حا� �6 ُتسأN كلُّ نفس �ُتد��. �لباليا كث#b �ال 
َ�باُ�. �ّتُقو� عذ�َ� �هللا 6يها  ينجيكم 3ال �إلميا�، ��خلطايا كب#b �ال ُتذ�ُِّبها 3ال �لذَّ
�ألعو��، �ملن خاF مقاَ. Mّبه جّنتا�. فال تقُعد�� مع �لغافلني ��لذين نسو� �ملنايا، 
ْلِع ��لر�qيا، تِصلو�  �ساMِعو� 3< �هللا ��Mَكبو� على 6عدS �ملطايا، ��تركو� eِ��q �لضَّ
ر��  M >3ّ� �ل�nيا. ُخذ�� �النقطاَ� �النقطاَ� ليوَهب لكم �لوصُل ��القتر�ُ�، �َكسِّ

�ألسباَ� لُيخَلق لكم �ألسباُ�، �ُموتو� لُيَر�َّ 3ليكم �حلياbُ 6يها �ألحبا�.
�ليو. ّمتت �حلّجُة على �ملخالفني، ��نقطعْت معاqير �ملعتذMين، �يِئس منكم ُ�َمُر �ملضلِّني 
��ملوسوسني، �لذين 6كلو� 6عماMهم � �بتغاB �لدنيا �ليس �م حّظ من �لدين، بل هم 
كالَعِمني. فاليو. 6نقَض �هللا ظهوMَهم �Mجعو� يائسني. �ليو. حصحص �حلق للناظرين، 
��ستبا� سبيل �ملجرمني، �j يبَق ُمعِرi 3ال �لذ: حَبسه حرماٌ� �6ّ، �ال منِكٌر 3ال 
 j �3� ،.بسال.، �قد ّمت �إلفحا.، �حتّقَق �َألثا Bلذ: مَنعه عد��ٌ� فطرّ:، فنتر½ هؤال�

ينتهو� فالصn جدير، �سوF ينّبئهم خب#.  (�خلطبة �إل�امية)

Ï flÁÂÖ’\Â;Í^Ö’\;◊·¯;ÏË�¶;ÎÑ]åbÏ flÁÂÖ’\Â;Í^Ö’\;◊·¯;ÏË�¶;ÎÑ]åb
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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو'  بعد  �ما  �,سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ,>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Bََ��يَّا َنْعُبُد   Bَيَّا�
�لَِّذيَن   Eِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Eََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

�ل� �لقاها سيدنا مر�� مسر�� ��د �يد� �هللا تعا بنصر� �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو% ��إلما# �ملهد� �

يو? ٢٠١٢/١٠/٢٧

] مسجد بيت �لفتوX بلند�

كانت حالة �ملسلمني عند بعثة �ملسيح 
�ملوعو` � مشاֲדة ملا هم عليه �ليو?، 
حيث كانو� يصطرخو� أل� يأa �حد 
لgفع شأeم، ��� ُيبعث �حد لينشر 
بينهم �حلب ��لوئا?، �jلق ] قلوֲדم 
�يسترّ̀  �إلنسانية،  بالِقيم   oإلحسا�
من  بينهم  َيظهر   ��� �لغابر،  qدهم 
�حد   rsي  ���  ،tحد�� �مة  uعلهم 
لgسي ] �لعاv �حد�نية �هللا بشكلها 

�ألصيل. 
بيَت  �مِس  عليكم   zقر� كنُت  لقد 
�قر�  ��ليو?  للشاعر"حا|"،  شعر 
�لبيَت  سبقا  Oخرين  بيتني  عليكم 
�لذ{ قر�ته عليكم ,سم فيهما حالة 

�ملسلمني Oنذ�B. قاr ما معنا�:
فقد�� ثر�ִדم �عزִדم 

��ّلت عنهم �لنهضُة ��حلكم
 �ُنزعت منهم �لعلو? ��لفنو�

��نعدمت �ملحاسن كلها
هكذ� كانت حالتهم عندها. �لكن 
 tgحا|" �لشه" tكلما قر� �ملر� قصيد
-�ل� تسمى "مسدo حا|"- �جد 
حالة  يرسم  ال  فيها  بيت  كل   ��
فحسب،  �لعصر  'لك   [ �ملسلمني 
 rبل يرسم ما هم عليه �ليو? من حا
سو��  �ليو?،  مسلم  فكل  تعيس، 
كا� من �لقا`t �� من �لعامة، يسعى 
�لشخصية.  منافعه  �جل  من  جاهًد� 

Ûzô¸a@ÜÓ«@ÚjİÅÛzô¸a@ÜÓ«@ÚjİÅ
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حضرb مر�� مسر�M 6¥د - 6يدa �هللا - 

�لسياسيو�   b��لقا كا�  �لسابق   �
�حدهم يسعو� من 6جل مصاحلهم 
�لشخصية ��لوصوN 3< سدb �حلكم، 
6ما �ليو. فإ� �ملشايخ 6يًضا قد شكلو� 
�لدين 6حز�با �منظماe طمًعا  باسم 
 .Ôحلكم �سعًيا للتربع على �لعر� �
كا� هؤالB �ملشايخ ��لعلماB من قبل 
على  بعض  Mقا�  بعضهم  يضر� 
6ساG �ختالF �لِفر± ��ملذ�هب، 6ما 
qلك-   >3 3ضافة  بد��6-  فقد  �ليو. 
�لناطقني   G�zM بعضهم  يقطع 
�تنظيماִדم  6حز�ֲדم  باسم   b�بالشها
على  �يصّر��  �ملزعومة،  �لسياسية 
 �6 يريد��  ال  �يث   �Mً3صر� qلك 

6جل  من  مو�قفهم  عن  يتزحزحو� 
 �3 �خلاطئ.  سلوكهم   t3صال
حالتهم غ# �لقابلة لإلصالt هي هي 
كما  2Mها "حا" قبل مئة �Õس 
 :q عشرين سنة، بل هي 6سو6 من�
 .bقبل لكل عقل متدبر �عني مبصر
6عماهم  قد   Gلنا� من  فهنا½ شر£ة 

�جلشع ��ُحلكم 6كثر من q: قبل. 
�إلسال.   �3  :Nيقو� "حا"  �يتابع 
بل  فيها،   bنضر ال   bكشجر  Mصا
جّفت   �6 بعد  6غصاwا  سقطت  قد 

��حترقت.
�ملسلمو�  يقوله  ما  هذ�   �6 ��حلق 
 bم يقولو� من شدw3 كلهم �ليو.، بل

 t3صال  � �آل�  6مل  ال   �6 يأسهم 
حا�م. �سبب qلك w6م ال يصغو� 
 b�لند�B �هللا تعا<، ��3 �ملشايخ ��لقا
متعمدين.  �لعامة  هال½   � يتسببو� 
�ملصطرخني   Bهؤال  �6 �حلق  بل 
6نفسهم ال يصّدقو� مبن ُبعث 3ليهم 
�يلّبو� ند�B �هللا تعا<. يستمعو� ملا 
 N6قو� �لقا�b ��ملشايخ من  يقوN �م 
باطلة، �لكنهم ال يصغو� لند�B هذ� 
�ملنا�: �لذ: جاB من عند �هللا تعا<، 
�ليس qلك فحسب، بل قد جتا���� 
فال  معاMضته،   � كلها   ��حلد�
يّدخر�� �سًعا � �إلضر�M باملسلمني 
�أل¥ديني بكل طريق. فمثًال ال يدفع 

 إن حالتهـم غـL القابلـة 
كما   لإلصـالح هـي هـي 
رسـمها "حاX" قبـل مئة 
وZس وعشـرين سنة، بل 
هي أسـوأ من ذي قبل لكل 
متدبر وعني مبصرة.  عقل 
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التقوى

�أل¥ديني   Mللتجا  Nألعما�  NجاM
w6م قد 6خذ��  ينكر��  6مو��م، بل 
منهم شيًئا. يعلمو� جيًد� w6م يأكلو� 
�حلر�.، �مع qلك يقولو� �3 سلب 
6مو�N �أل¥ديني �6كلها بطريق حر�. 
مشاµهم.  يعّلمهم  ما  هذ�  ثو�ٌ�. 
 Bهؤال هنا  �صف  قد  فلعل"حا" 
 aهذ 6تباعهم  يعّلمو�  �لذين  �ملشايخ 
 bَ��لقا  Bهؤال هنا  �ع¬  �ألباطيل، 
�لذين يظلمو� �لناG، حيث قاN ما 

 :aمعنا
قد صاeM 6شجاM هذ� �لبستا� حطًبا 

ُيحَر±. 
 Bلعلما� يكو�   �6  iملفر��  �6 فمع 
ُيِظّللو�   M6شجا مبنـزلة  ��ملشايخ 
�لناGَ �يعلموwم �ينهم، �مع �6 على 
�لقا�b �6 يكونو� متعاطفني مع �لشعب 
�ملشايخ   Bهؤال  �6 3ال  له،  مو�سني 
مصاحلهم   B�M� يلهثو�  ��حلكا. 
 :6 عقد  يستحيل  �يث  �لشخصية 
ال   �Mً6شجا  ��Mصا لقد  عليهم.  6مل 
عن  �°رفو�   q3 للحر±،  3ال  تصلح 
 ��إلسال.. w3م 6صُل كل فتنة �فسا
� �ألمة �إلسالمية. w3م 6شجاM كا� 
 q3 حطًبا،   Mللنا تص#   �6  Mملقد� من 
لن ينفع �لدنيا �آل� 3ال �لشجرbُ �ل7 
 Mملقد� من  �كا�   ،aبيد �هللا  غرسها 
�ملسلمني  ُتغرG حني تص# حالة   �6

�علمائهم �سب 6نباB �لنÅ � 3< ما 
� � �حلديث عن M� ..هم عليه �ليو
«يوشك   Nقا  �  Åلن�  �6  � علي 
�6 يأÀ على �لناG �ما� ال يبقى من 
 �rإلسال. 3ال �2ه، �ال يبقى من �لقر�
�هي   bعامر مساجدهم  2Mه،  3ال 
خر�� من ��دS، علماzهم شر من 
حتت 6�مي �لسماB، ِمن عندهم ®ر� 
�إلميا�  (شعب   «�تعو �فيهم  �لفتنة 
 Mم سيكونو� مصدw6 :6 ،(للبيهقي

.Bكل شر �سو
rخر  حديث   �  �  Åلن�  Nقا�  
 Gُلنا� فيصُ#  َفَزعٌة،  6م7   � "تكو� 
3< علمائهم، فإ�q ُهْم قر�b �خنا�ير" 
 ،(١٩٠Ø  ،٧�  ،Nلعما�  Ñك)
مبع¬ �6 �لناG يذهبو� 3< علمائهم 
سيجد�wم  �لكنهم  يسترشد�wم، 
�ملشايخ   �6 مبع¬  �خنا�ير،   b�قر
�سيئي  �لدين  فاسد:  سيصبحو� 
على  حالتهم  تبعث   Pح  ،b#لس�

�خلجل. 
 Åلن�  �6  Qلبهر�� ثعلبة  عن   :�M  y
� قاN: سُي�Ñَ �لعلم من �لدنيا، فلن 
يعرفو� شيًئا من �لعلم ���دS ��لعقل. 
يا MسوN �هللا كيف  �لصحابة:   Nفقا
ُي�Ñ �لعلم �فينا كتا� �هللا، سنعّلمه 
َتُكِن  «6ََ�َلْم   �  Åلن�  Nفقا �6الَ�نا. 
3ِْسَر�ِئيَل،  َبِنى  ِفى  َ��ِإلْنِجيُل   bُ�Mَلتَّْو�

�لغابة،  (6سد  َشْيئÙ؟  َعْنُهْم  ُيْغِنَيا  َفَلْم 
(Bلثا� Fحر

6: على �جو� �لكتا� بني �ملسلمني 
w3م   y به.  يعملو�  لن  w6م  3ال 
�ألصيلة   �rلقر� تعاليم  سيشّوهو� 
تشويًها نتيجة �نتشاM �لتفاس# �خلاطئة 

بينهم.
�هللا  َعْبِد  َعْن   S6خر ��Mية  هنا½   y
َسِمْعُت   Nََقا  Øِْلَعا� ْبِن  َعْمِر�  ْبِن 
MَُسوNَ �هللا � َيُقوNُ �3َِّ �هللا َال َيْقِبُض 
�ْلِعْلَم �ْنِتَز�ًعا َيْنَتِزُعُه ِمَن �ْلِعَباِ� َ�َلِكْن 
 �qَ3ِ �ْلُعَلَماBِ َحتَّى  ِبَقْبِض  �ْلِعْلَم  َيْقِبُض 
�BُMًُسا   Gُلنَّا� �تََّخَذ  َعاِلًما  ُيْبِق  َلْم 
ُجهَّاًال َفُسِئُلو� َفَأْفَتْو� ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَضلُّو� 

(:Mلبخا�) .6َ�ََضلُّو�
�لتلفزيونية   eلقنو��  >3 �نظر�� 
بر�مج  ُتبّث  حيث  �أليا.   aهذ  �
برنامج  فهنا½  غريبة،  مضحكة 
 eلقنو��  S3حد على   bMالستخا�
�لnنامج  6صحا�  فيها  يفتح  �ل7 
�ألسئلة على  كتابا �يطرحو� بعض 
عليه   ����ير  bMالستخا� يريد  من 
�جلو�� �لفوM: �ال نعرF هل قامو� 
 ���يرّ w6م  3ال  ال،   .6  bMباالستخا
 bMالستخا� صاحب  بأ�  فوMيا   ��M
�أل�ضا�.  من  �كذ�  كذ�  سيو�جه 
فقد �خترعو� 6ساليب غريبة لكسب 

 .Nملا�
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y َعْن 6َِبي ُهَرْيَرbَ َقاNَ َبْيَنَما MَُسوNُ ��ِهللا 
¹ُ �ْلَقْوَ. ِفي َمْجِلِسِه  � َجاِلٌس ُيَحدِّ
َحِديًثا َجاBَ 6َْعَر�ِبيٌّ َفَقاNَ َيا MَُسوNَ �هللا 
�هللاَِّ   NُُسوMَ َفَمَضى   Nََقا اَعُة  �لسَّ َمَتى 
َسِمَع  �ْلَقْوِ.  َبْعُض   Nََفَقا  ¹ُ ُيَحدِّ  �
َلْم  َبْل  َبْعُضُهْم   Nََ�َقا  Nََقا َما   aََفَكِر
َيْسَمْع َحتَّى �qَ3ِ َقَضى َحِديَثُه َقاNَ 6َْيَن 
َيا   �qَ 6ََنا  َها   Nََقا اَعِة  �لسَّ اِئُل َعن  �لسَّ
�ْألََماَنُة  ُضيَِّعت   �qَ3ِ  Nََقا �هللا   NَُسوMَ
�هللا   NَُسوMَ َيا   Nََقا اَعَة.  �لسَّ َفاْنَتِظر 
 �qَ3ِ  Nََقا 3َِضاَعُتَها؟  َما   Nََقا  �ْ6َ َكْيَف 
اَعَة.           َد �ْألَْمَر َغْيُر 6َْهِلِه َفاْنَتِظر �لسَّ َتَوسَّ

(مسند 6¥د)
فليس  �ليو..  نالحظه  ما  كل  �هذ� 
بلد   :6  � هذ�  عن  Æتلفا  �لوضع 
 � �هللا   NسوM كا�   �qفإ 3سالمي، 
�لعصر   �  Bلعلما� عن  qلك   Nقا
ثبت  �قد  6يضا،   Bلزعما�� �لر�هن 
على   Nحلصو� ميكن  فكيف  صدُقه، 
عند  �لكرمي   �rلقر� �تفسِ#  �لعلم 
�إل�ي  �لتوحيد   >3  Bالهتد���  Bهؤال
ليسو�  �ملسلمني  لكن  بو�سطتهم؟ 
كاألمم �ألخرS، �ل7 ال متلك بصيص 
6مل � �الهتد�B، ��لj 7 يبَق �ا غُ# 
�ليأG ��لقنوª فقط، ��ل�q3 7 فسد 
 M ُقدِّ قد  ��ل7  له،  مصلح  فال  �ينها 
��لتعليم  �لدين  حقيقة  ُتضّيع   �6 �ا 
�ملسلمني هم   �3 بل  �ألساسي. كال 

خ# 6مة، فقد 6عطاهم �لنÅ � 6مال 
�لبائس  �لوضع  هذ�  بلوغهم  Mغم 
من  �بينُتها  صوMته   � Mسم  �لذ: 
بأ�  د  �6كَّ �ثَّق  قد  بل  �ألحا�يث، 
�آلخرين   � يبعث   Fسو  � �هللا 
��إلنسانية  �ألمة   tإلصال 6يضا 
بأكملها، شخصا يستعيد �إلميا� من 
�لضائعة  �إلسال.  2عة  �يقيم  �لثريا، 
�هو  متينة،  6سس  على  جديد  من 
�ملسلمني  Rيع  �مع   Fسو �لذ: 
�سليمي �لفطرb مرb 6خرS على يد 
 Åلن�  Bلو� حتت  ֲדم   Àيأ�  ،bحد��
�سيكو�   ،bحد�� 6مة  �علهم �  �
ماسة  حاجة  فثمة  �ملخلص.  ُمِحبَّه 
 aهذ  �  Åلن� Mسالة   >3 لالستما� 
من  �إلميا�  ُمعيد   bالهتما. مبساعد��
�لثريا �مؤ��Mته. فإ�q سلَّمتم بأ� هذ� 
هو �لوضع حلاملي لو�B �لدين �سب 

نبوbB �لنÅ � فاحلاجة ماسة لالهتما. 
�3ال  له،   � �صفه  �لذ:  بالعال� 
 Bإلحيا 6حد   Àيأ فلن  ®بطتم  مهما 
�إلسال. من جديد غُ# هذ� �لذ: قد 
به  6نيطت  َمن  rخر  بتعب#   �6 6تى، 

�لنشأb �لثانية لإلسال.. 
 eحلكوما�  �3  Nيقا  �6 فيمكن 
ففي   ،jلعا�  �  b�موجو �إلسالمية 
�ليو.  توجد  تقريبا   jلعا� نصف 
منظمة  �هنا½  3سالمية،   eحكوما
لكن  �إلسالمية،  �لبلد��  تضّم  6يضا 
 jلعا�  � �ملنظمة   aهذ تأث#  هو  ما 
تأث#؟   :6 �ا   Sُير فهل  �إلسالمي؟ 
 aهذ شوكة  تتجلى   �6 ينبغي  فكا� 
�ملنظمة � �لعاj غِ# �إلسالمي 6يضا، 
لكن ما �لذ: £د¹ عمليا؟ فال 6حد 
�إلسالمية   ��لبال  � �ا  يستجيب 
نفسها. فاحلقيقة �6 �لبال� �إلسالمية 

ن  اليوم \تفل بالعيد الكبL وعيد القربان الذي يلقَّ
املسلمون فيه أن سيدنا إبراهيم � أنهى تقليد ذبح 
البشر السائد منذ القدم، وبدال من ذEه إسماعيَل 
� وقْطعه رقبَته، بدأ ذبح احليوانات مقابل ذلك ...
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فقط،  باالسم  �ملنظمة   aهذ لت  شكَّ
لصنع مو�قفهم �إلظهاM �حدִדم، 3ال 
�6 قبلة كل ��حد منهم ®تلف عن 
غ#a من 6عضائها. y من �ملالحظ �6 
 ��لبال  � توجد  �إلMهابية   eملنظما�
�لقتل  فأحد�¹  بكثرb؛  �إلسالمية 
�سفك �لدماB �لبالغة 6قصى حد��ها 
�إلسالمية   ��لبال  � 6كثرها  تظهر 
يقع  ما  6كثر  �لظلم   �ّ6 كما  فقط. 
�إلسالمية،   ��لبال  � �لعامة  على 
�¥اية   bلسيطر�  iلفر �qلك 
�لسلطة، حيث ُتنهب عقاe�M �لعامة 
 GMميا� �حلقو±،  من  �ُيحَرمو� 
 Ú�6 ��M6حهم  �سبا�  �لقتل  فيهم 
يقومو�  فبعضهم   ،eحليو�نا� من 
لكن  �لسلطة،   � طمعا  qلك  بكل 
 aهذ كل   �6 qلك  فو±   bلشقا��
�ملظاj تباt باسم �هللا �، �ُتسفك 
�لدماB باسم �لشريعة ��لرسوN. نعم 
qلك  باسم   GMمتا  jملظا�  aهذ  �3
بر¥ة   � �هللا  �لذ: �صفه   Nلرسو�
�لكب#  بالعيد  °تفل  �ليو.  للعاملني. 
�ملسلمو�  يلقَّن  �لذ:  �لقربا�  �عيد 
فيه �6 سيدنا 3بر�هيم � w6ى تقليد 
qبح �لبشر �لسائد منذ �لقد.، �بدال 
من �qه 23اعيَل � �قْطعه Mقبَته، 
بدq 6بح �حليو�ناe مقابل qلك؛ بينما 
�حلاضر  �لعصر  �لبشر �   t��M6 تعّد 

� �لبال� �إلسالمية M6خص حP من 
 �حياb �حليو��، فُتمزَّ± 6جسا. �أل�ال
�ألبرياB ��لنساB ֲדجماe �نتحاMية �ال 
 B6شال 6ين سقطت  يعرفو�   ���يعو
�جلثة. فالطفل حني µر� من �لبيت 
ال يعرF ��لد�a هل سيعو� 3< �لبيت 
مساB ساملا 6. ال، �q3 �6 جيÛ Bثته 
فهل سيتمكنا� من �لتعرF عليها 6. 
يو.   GMمتا �لبشعة   jملظا�  aفهذ ال. 
�لعيد. فيو. �ألمس حد¹ تفج# � 
سقط  �لعيد   Nحتفا�  � 6فغانستا� 
 � ��أل�ضا�  �لقتلى،   eعشر� فيه 
سوMية 6يضا متأ�مة، ففي سوMية ال 
 Nضة. �يقاMُتنصف �حلكومة �ال �ملعا

 eملنظما�  �6 �إلMهابيني  بعض   �3
3ليها،  �نضمت  قد  6يضا  �إلMهابية 
فهم   ،Nلعد�� �لعقل  ُيعمل  6حد  فال 
� تصرفاִדم �لبشعة �قتل �ألبرياB قد 
��نك � 6يضا،   eحليو�نا� عن   ��َّ�تر
ليس  �لوضع  فهذ�  �لعقل.  3عما�م 
مقصو�M على بلد، بل � كل مكا�. 
 t��Mأل� eباكستا� ُتزهق عشر� �
 e6فغانستا� 6يضا عشر� يوميا، �� 
 �  Nحلا� �كذلك  تضيَّع،   t��Mأل�
�لعربية   ��لبال� �ألفريقية ��لبال بعض 
باسم  £د¹  qلك  �كل  6يضا، 
�لشريعة �باسم �لدين �بذلك يهيئو� 
بالشريعة   Bلالستهز� فرصة   Mلألغيا

 مكة �ملكرمة
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 aَعليها. فقد جذ� �نتبا iالعتر���
�لعاj مؤخر� حا�¹ُ فتاb صغ#b �2ها 
”ماللة“ بالغة من �لعمر ١٤ �6 ١٥ 
�إلسال.  ملعاMضي   eִדيأ �قد  عاما، 
فرصة لالستهز�B به ��العتر�i عليه. 
عقوبة   bلفتا� تلك  على  �قعت  �قد 
�حا�لو� قتلها بإطال± �لرصاØ عليها 
�حلقائق  بعض  تكتب  كانت  ألwا 
�لذين   Nيقو�  .eملنظما� بعض  عن 
حا�لو� قتلها بأ� قتلها جائز �سبما 
 �M� قد  ألنه  �لكرمي   �rلقر�  �  �M�
� �لقر�r �لكرمي - كما يزعمو� - 
qكر غال. كا� من �ملقدM �6 يكو� 
فقتله  �لشبا�  بلوغه  عند   ��متمر
�لنÅ، لعلهم يقولو� qلك مش#ين 3< 
� � سوbM �لكهف. M� :¹ �لذ��حلا
حقيقيا  علما  ميلكو�  ال  w6م  �حلق 
لإلميا�  مستعدين  ليسو�  qلك  �مع 
ليهبهم   Bجا �لذ:   ��ملوعو باملسيح 
 M6مو  B�M� فينجرفو�  حقيقيا،  علما 
كا�  �لقتل  qلك   �6 �حلق  سطحية. 
�كا�  �ألخالقية،  غ#  للتعاليم  قتال 
6ية  على  �لنفس.   t3صال منه   ��ملر�
�لتفاصيل   �  iخلو� M6يد  ال   ،Nحا
6عما�م  بأ�  بإ�ا�   N6قو �3منا  هنا 
�لفرصة  �ִדيئ  �لظلم،   � قمة   aهذ
معاMضي  أل�  فقط  للمعاMضني 
�إلسال. يستغلو� هذa �ألموM �سب 

هنا½   �6 ��حلق  �ملد�Mسة.  خطتهم 
 Àمثل ”ماللة“ �للو� eعديد� eفتيا
 Sُيقتلن � باكستا� �� 6ماكن 6خر
كل يو.، �هنا½ فتياe كث#�e مثلها 
�rباzهن  �3خوִדن  6خو�ִדن  ُتقتل 
لتلقي   ��لبال  �Mخا 6حد  ُيرسل  �ال 
 ،�qً3  .aكهذ ضجة   Mُتثا �ال  �لعال� 
فيمكن �6 تكو� هذa خطة مد�Mسة 
هيأ��  �لذين  هم  �ملسلمني  �لكن 
�ألساG �ا. �بذلك j تنحط كر�مة 
�لبال� �إلسالمية ��خل �لبال� فقط بل 
 Ú�� خاMجها 6يضا، �j تعد �م 6
 N��ملتبا �لوحدb ��لتعا��  Í6ية لعد. 
 �فيما بينهم. صحيح �6 منظمة �لبال
 Sلكن ال جد�� b��إلسالمية موجو
منها قط ألwم ينظر�� 3< �آلخرين 
��ئما عند �لضر�bM. ففي هذa �أليا. 
تركيا  بني  جتر:   eشتباكا� هنا½ 

�سوMية �6 هي بو��M حر� �شيكة 
�لبلدين بعضهما بني  يهاجم ِكال   q3
مو�طنو�  فيها  �ُيقتل  ��لفينة  �لفينة 
6برياB. ما M6يد قوله هنا هو �6 6حد 
�لغربية   ��لبال من   :6 هنا  �ملعلقني 
بأ�  �لوضع  تعليقه على هذ�   � Nقا
بإيعا�   eجما��  aهذ تشن  تركيا 
من 6م#كا، �قبل كل هجو. تؤَخذ 
�لتعليماe من 6م#كا. هذa هي حالة 
 :M�6 ال  �إلسالمية.   eحلكوما�
 bMباستشا �لقائل   nخل� مصد�قية 
6م#كا قبل ��جو. كل مرb، �هللا 6علم 
 �بذلك. �لكن �ملعلقني من هذa �لبال
 eلتعليقا�  aهذ مثل  على  يتشجعو� 
ألwم يعرفو� �6 �لبال� �إلسالمية ال 
�لغر�   >3 �ينظر��   bMقد 6ية  متلك 
��ئما. �كل qلك حا�¹ البتعا�هم 
سيدنا  به   Bجا �لذ:  �لتوحيد  عن 

األوثان الe نّزه منها ذلك الرسول العظيم بيَت اهللا 
قد جعلتها الرغبة اجلاCة : حيازة السلطة واألهواُء 
أوثاًنا تqبع : القلوب من جديد. فأmّ %والء الناس 
أن يقيموا التوحيد؟ إن حجهم حجٌّ شـكلي فقط، 
ولعل قلوب األغلبية منهـم تطوف بكعبة أخرى. 
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MسوN �هللا �. صحيح w6م يتفوهو� 
بـ ”ال 3له 3ال �هللا“ باللسا� �لكن 
 aنّز �ل7  �أل�ثا�  منها.  خالية  قلوֲדم 
�هللا  بيَت  �لعظيم   Nلرسو� qلك  منها 
 bحيا�  � �جلا�ة  �لرغبة  جعلتها  قد 
 � تتربع  �6ثاًنا   Bُألهو��� �لسلطة 
 Gلنا� Bلقلو� من جديد. فأّنى �وال�
�6 يقيمو� �لتوحيد؟ �3 حجهم حجٌّ 
�ألغلبية  قلو�  �لعل  فقط،  شكلي 

 .Sبكعبة 6خر Fمنهم تطو
� � �آلثاM 6نه � 6حد �ألعو�. M� لقد
j ُيقبل 3ال حج شخص ��حد فقط، 
 aيذهـب للحج 6صال. فهذ j هو�
 b��ألمثلة ليست قدمية بل هي مشهو
� هذa �أليا. 6كثر من q: قبل. ��هللا 
�حدa 6علـم ممن َيقَبل �حلج �ممن ال 
َيقبـل. ُيمنع �أل¥ديو� من �حلج � 
هذa �أليا.، �لكـن �هللا �حدa 6علم 
هل ُيقبل حـج �أل¥ديني �لذين � 
قلوֲדم حرقـة �لوعـة أل��B �حلج 
 �6 ،aB���لكنهـم ال يسـتطيعو� 6
ُيقبل من هؤالB �لناG �لذين يقومو� 
بالظلم y يذهبو� للحج، �قد نسو� 

 .aحقيقة �لتوحيد �مغز�
لقـد 6قا. سـيدنا 3بر�هيم �23اعيل 
 BساMعليهما �لسال. 6سس �لكعبة إل
�عا لبعثة نÅ عظيم  y عائم �لتوحيد�
يقدM على توجيه Mسالة �لتوحيد 3< 

�لعاj كله �جْعل �لناG خاضعني 6ما. 
�هللا تعا<. �لكن لسوB �حلظ �3 حالة 
�ألغلبية من �ملسلمني هي w6م يعلنو� 
�لتوحيد � �لظاهر �لكنهم متوMطو� 
� rالF 6نـو�� �لشـر½. ��ملعلو. 
6يضا �6 �لنÅ � قد 6نبأ ببعثة �إلما. 
�ملهد: إلقامـة �لتوحيد من جديد، 
��لذ: كا� مقد�M له �6 يقيم �لدين 
� �لعاj مـن جديد �£ّطم �أل�ثا� 
 bمر �يرسـخ  ��لباطنية  �لظاهريـة 
 Åلن� Bعائم �لتوحيد �لذ: جا� S6خر
� إلقامته. ال شك �6 3قامة �لتوحيد 
كا� ��دF مـن بعثته � �هذ� هو 
 ���دF من �B�M بعثة �ملسيح �ملوعو
� 6يضا. فكما �عا 3بر�هيم � 
�َهللا تعا< لبعثة نÅ عظيم من نسـله 
 Fليقيـم �لتوحيـد �ليحقق �ألهد�
من بناB �لكعبة �ملشرفة �لنشر �ألمن 
��لسال. � �ملنطقة - �قد 6ُجيب هذ� 
 bلعظيم عبد� Åفجعل هذ� �لن ،Bلدعا�
�أل�ثا� عبـا� �هللا �خلاضعني له �، 
بعضهم   ���يعا �لذين كانـو�  �6ما 
 � Åكابر� عن كابر فقد حّو�م �لن
3< سـفر�B �ألمن ��لسال.- كذلك 
�عا هـذ� �لنÅ �لعظيم � 6يضا لبعثة 
خا�. صا�± لـه  من 6جل مو�صلة 
حتقق 6هد�فه �لعظيمة 3< يو. �لقيامة  
 .���2ّاa ”مهدينا“ بكل حب �تو

فقد جاB هـذ� �خلا�. �لصا�±، �قد 
M6سله �هللا تعا< ليستعيد ¸د �إلسال. 
�لغابر. فأقا. هذ� �خلا�ُ. �إلسالَ. من 
جديد على 6سـس حقيقية � �من 
كا� �ملو�سـو� لإلسـال. يشبِّهونه 
باألنقاi. لقد �6حى �هللا تعا< 3ليه: 
3بر�هيم، 6نت م¤  يا  سـال. عليك 
ففي  توحيـد: �تفريد:.  مبنـزلة 
 ±ُ�هذ� �لزمن ناN خا�. �لنÅ � �لصا
�ملنـزلة نفسها بسبب 3قامته �لتوحيد 
 Bكما نا�ا 3بر�هيم � بسـبب بنا
�لكعبة. لقـد كا� 6مله �عمله � 
إلقامة �لتوحيد مقبوال � حضرb �هللا 
لدMجـة �6 �هللا تعا< خاطبه بلقب: 

”3بر�هيم“ �سّلم عليه.
لك  غرسُت  rخر:  �حي  هنا½   y
�ليو.  �3نك   ،ÀMقد�  7¥M بيد: 

لدينا َمكٌني 6مني. 
��حة " 3ليه:  تعا<  �هللا  �6حى   y
 �M� .23اعيل b23اعيل." 6: شجر
لكلمة   b#كث Qمعا �للغة   Gقامو  �
�لعظيمة   bلشجر� منها  ��حة" "

�ملّتسعة.
�هللا  غرسها  �ل7   bلشجر�  aهذ فإ� 
تعا< بيدa 3منا غرسها لتنمو �تز�هر، 
6نه  كله  �لعالـُم  يعلم  لكي  �qلك 
ُغرست  �ل7   bلشجر�  iفيو تنته   j
عليهما  �23اعيل  3بر�هيم  بأ�عية 
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ُتِظّل   �6 �ا   �Mًمقّد �ل7 كا�  �لسال. 
�ألمَن  �ִדبه  �لو�Mفة  بظال�ا  �لعالـَم 
 Åلن� ببعثة  qلك  مت  �قد  ��لسال. 
�خشبها  6غصاwا   �3�  .� �لعظيم 
تيبس   j �لدين-  هذ�   Bعلما  :6  -
 Nقا باحلر± كما   bتصبح جدير  j�
 aهذ  eخضر� بل  "حا"،  �لشاعر 
 Åللن ±��لشجرb بو�سطة �خلا�. �لصا
 bمر عظيمة  ��حة  �6صبحت   �
6خرS. �6 ميكن �لقوN بأ� �هللا تعا< 
6صل  من   S6خر  bشجر 6خر�  قد 
 ،a��عو ِ�فق  �لعظيمة   bلشجر� تلك 
�هي �ألخرS كأصلها شجرbٌ كفيلة 
بأ� ُتِظّل �لعاj بظالN �ألمن ��لسال. 
على   Gلنا�  Fسُتَعّر�  ،S6خر  bمر
�ملشايخ   M6ثا فمهما  �لتوحيد.   MاÂ
للتفريق  حا�لو�  �مهما  �آل�  ضجًة 
 �6 يسعهم  فال  ��مد  6¥د  بني 
بعيًد�  rخر  6: مكا�  يستفيضو� من 
صف7  حتمل  �ل7   bلشجر�  aهذ عن 
�مد �6¥د للنÅ �. فما �لذ: ناله 
 bهم �ملمتد��ملعاMضو� من �B�M جهو
 Sسة �عشرين عاًما سوÕ� على مئة
3ثاbM �لضجة ��لفنت �تشويه 2عتهم، 
�ل7   bلشجر�  N6نه من خال � حني 
ببعثة   :6  -  aبيد تعا<  �هللا  غرسها 
تنتشر   -  �  Åللن  ±��لصا �ملحب 
6غصاwا � �لعاj كله. �3 عو�صف 

 bلشجر� aهذ ±�M�6 ½ضة قد حتّرMملعا�
3ال w6ا ال تستطيع �6 تضر ֲדا شيئا. 
�َمن   Bلعلما�  Bهؤال qلك  يبعث  6ال 
6عيَنهم؟  يفتحو�   �6 على  يتبعوwم 

:� �يقوN سيدنا �ملسيح �ملوعو
 � tلقد 6نالنا �هللا تعا< �لفو� ��لنجا"
 ��M6صَد .Bألعد�� Nَكل ميد�� �ُخِذ
ضدنا  �Mفعو�  �لتكف#   Sفتا� ضدنا 
يدخر��   j  ،Mباختصا �لقتل،  قضية 
�سعا � تدم#نا، �لكن هل يستطيع 

6حد �6 £ا�M �هللا تعا<؟
�3 معاMضينا 6يضا يساÍو� � Mقينا، 
لعو� على  فقد باَيَعنا �لكث#�� �لذين �طَّ
�جلماعة من خالM Nسائل �ملعاMضني." 
 bهذ� ما £صل �ليو. 6يضا، �3 �إلخو�
�أل¥دية   � يدخلو�  �لذين  �لعر� 
�نتبهو� 3<  يكتبو� � Mسائلهم w6م 

�أل¥دية  �إلسالمية  �جلماعة  معرفة 
من خالN قر�Bִדم ملا ُكتب � �ملو�قع 
�ملعا�ية للجماعة �من خالN كالمهم 
مع �ملشايخ، y بعد �نكشاF �حلقيقة 

بايعو�. y يقوN حضرته �:
عندنا  يعملو�   ßلوعا� كا�  "لو 
qلك،  على  لشكرهم  الضطرMنا 
�هذ� 6يضا شعبة من �لشر½، �لكن 
 tلك. �3 �لَفّالq هللا تعا< 6نقذنا من�
 Gير�: ��هللا تعا< 6يضا يغر� Gيغر
بيد  ُغِرْسنا  �Rاعتنا  �3ننا  �ير�:، 
يسعه  �من  منه.   S�َُنر� تعا<  �هللا 
تعا<؟"  �هللا  غرسه  ما   Nستئصا�

(eمللفوظا�)
y يقوN  �: "نا��M ما تنقضي ليلٌة 
ال ُيَطمئن¤ �ُهللا فيها 6نه � معي ��6 
 F6فو�جه �لسما�ية معي. من �ملعر�

فكما دعـا إبراهيم � اَهللا تعا� لبعثة نz عظيم 
من نسله ليقيم التوحيد وليحقق األهداف من بناء 
الكعبة املشرفة ولنشر األمن والسالم : املنطقة .... 
كذلك دعا هذا النz العظيم � أيضا لبعثة خادم 
صادق له  من أجل مواصلة حتقق أهدافه العظيمة 
إ� يوم القيامة  وسّماه ”مهدينا“ بكل حب وتودد.
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�6 طاهر: �لقلو� س#�� �هللا � 
بوجهه  6قسم  6ن¤  غ#   ،eملو� بعد 

� 6ن¤ a�M6 �آل� 6يضا.
�3 �لدنيا ال تعرف¤ لكن �لذ: بعث¤ 
 �هو يعرف¤، �ِمن خطأ هؤالB �¸ر
6نا  هالكي،  يتمنو�  w6م   bلشقا��
�لشجرb �ل7 غرسها �ملالُك �حلقيقي 
فلن  �جتثاثي  يريد  �لذ:   �3�  ،aبيد
من  سُيعّد  6نه  غ#  6منيُته،  تتحقق 
�إلسخريوطي   �qيهو�  ��Mقا  bمر�
يو.  كل  6ترقب   Q3 جهل.   Ì6�
6حٌد   Q�Mيبا  �6 ��مـعة  بعـني 
منهـا�  على  �حلكم  �يطلـب 
من  مؤيَّد  ِمنا  َمن  ليتحـقق   bلنبو�

�هللا." (M6بعني)
 �6 6حد  بوسع  ليس  6نه  شك  فال 
يضر بالشجرb �ل7 غرسها �هللا تعا< 
�هللا  �عد  �سب  ألنه  �qلك   ،aبيد
 �6  �Mمقّد كا�   �  Åلن� مع  تعا< 
�تعاليم  تعا<  �هللا  توحيد  نشر  يتم 
هذ�  طريق  عن  �لصحيحة  �إلسال. 
�خلا�. �لصا�± للنÅ �. �لكن �ب 
6ننا   >3 6ضحى  عيد  كلُّ  ينّبهنا   �6
قد عاهدنا على �6 نكو� مستعدين 
بأنفسنا  للتضحية   �r� حني  كل 
6جل  من  �كر�متنا  ��6قاتنا  �6مو�لنا 
كل  �سنقد.   ،bلشجر�  aهذ سقاية 
3ليه.  �لشجرb �اجة   aما كانت هذ

�فقنا �هللا تعا< لذلك. 
�ملناسبة   aֲדذ  aالنتبا� 6لفت   �6 M6يد 
كل  به  يقو.  ما   >3 باإلضافة  6نه 
�لتضحية  تقدمي  من  6¥د:   �فر
يسعى   �6 �ب  �جلماعة،  6جل  من 
�آلخرين  6جل  من  �لتضحية  لتقدمي 
 tلر��  aهذ  eهر���  �q3 6يضا. 
�لد�خلية  �ملشاكل  فإ�  �جلماعة   �
�لبعض   �3 تلقائيا.  �تتالشى  تنتهي 
فال  حّقهم  كا�  qلك  بأ�  يّدعو� 
بد �6 يأخذ�a، ��لفريق �لثاQ 6يضا 
£ا�N �6 يثبت q �6لك كا� حقه 
هو، فال بد �6 يأخذ حقه. فيظال� 
 :�يتشاجر�� على هذ� �ألمر مما يؤ
3< 3ضاعة �لوقت �لذ: قد ُيستخد. 
�لبّناB، 6: سيضيع �لوقت  � �لعمل 
6¥د:  كل  يعطيه   �6 �ب  �لذ: 
تعند  لو  �جلماعة.   Mها��� 6جل  من 
�لطرفا� ما َسُهل �لبّت � قضيتهما. 
فلو كا� �ليقني باهللا تعا< قوًيا �بأنه 
هو من يعّوR iيع �خلسائر، فال بد 
�ملساÍة  6جل  من  �جلميع   N�6 £ا�
� نشر �ألمن ��لسال. �لو بالتخلي 
�ألمر.  لز.   �q3 6يضا  حقوقه  عن 
لر6ينا   Mألفكا�  aهذ مثل   eنشأ فلو 
�Rاًال  �Mعًة  بل  ملموًسا   حتّسنا 
6فر�� �جلماعة. �فقنا �هللا  � 6خال± 
تعا< الستيعا� هذ� �ألمر، �لتقدمي 

 bألصعد� Rيع  على   eلتضحيا�
 .eملستويا��

ينبغي 6ال تتعلمو� من عيد �ألضحى 
قبل  متت  �ل7  �ألضحية  qبح   GM�
M6بعة rالF سنة فحسب بل ينبغي 
تنفيذ  6جل  من  جاهدين  تسعو�   �6
 Sلتضحية � كل مستو� a6مثلة �ذ
�على Rيع �ألصعدb، �فقنا �هللا تعا< 

لذلك. rمني.
سندعو  �لثانية  �خلطبة  بعد  ��آل� 
مًعا، �ينبغي �6 تتذكر�� � �عائكم 
�M6قو�  قد  �لذين   Bلشهد��  eعائال
 bلشجر�  aهذ ֲדا  ليسقو�  �ماBهم 
 eلتضحيا� قدمو�  فقد   ،bMملذكو�
بدمائهم، ��qكر�� 6يضا � �عو�تكم 
فيوجد  �هللا،  سبيل   �  Sألسر�
باكستا�   �� �لسعو�ية   � بعضهم 
يضحو�  �لذين  ��qكر��  6يضا، 
6يضا  حياִדم  ��لو�قفني   ،Nباألمو�
 �  eتضحيا يقدمو�  6يضا  ألwم 
6ماكن Æتلفة، ��qكر�� � �عو�تكم 
�عو �� 6يضا،  ��ملحتاجني  �ملرضى 
لألمة �ملسلمة 6يضا، لكي µرجها �هللا 
تعا< من هذa �لظر�F �يهبها �لعقل 
��لفهم. كذلك ينبغي �6 تدعو� �هللا 
�هللا  ينقذها   �6 كلها  للبشرية  تعا< 
 .Mلدما� eتعا< من �لوقو� � هو�

rمني.
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 ،bMحضا كلمة   �ّ3
�ملع¬  من  يبد�  كما 
  �تعو �الصطالحـي، 
 M3< �لتمّد� ��لتحضر �لبشر: �ملتطّو
على مدS �لعصوM �3< قيا. �لساعة.

منطلقا�  �جلناحا�  �ا   bMحلضا��
هذ��  ��جلسد،   tلر�� فضائي   �
�إلسال.  6طلقهما  �للذ��  �جلناحا� 
  bئر�� �لدينية ضمن  �حلرية   Bفضا  �
حرية  تبد6  عندما  حريتك  "تنتهي 
غ#½"، �على ضوB هذ� �ملفهو.  فإ� 
�لدعوb �إلسالمية ال تدعو 3< �حلجر 
 Pح ��لتفك#  �لعقل  على  ��حلظر 

 ��جو من  �إل�ية  �حلكمة  تتحقق 
 Mليختا  ،iMأل� aإلنسا�  على هذ�
غاية  £قق  ما   Mالختيا� حرية  ضمن 
�لكوكب  هذ�  فو±  �ملؤقت   a��جو
للعبوM 3< �لوجو� �لد�ئم بعد �لرحيل 
 Mلتدعيم هذ� �الختيا� .jعن هذ� �لعا
�لعقل  Mهن   � �خلالق  يتركه   j
 eخلر�فا�� Nملحض ��لفلسفة ��خليا�
�ل7  �لو�سعة،  �إل�ية  �لر¥ة  فكانت 
 eلرساال�� Bحتّلت � �لرسل ��ألنبيا
 Pلسما�ية لكل �ألمم ��لشعو�. ح�
ال يكو� للناG حجة على  �هللا بعد 
 Mالختيا� يكو�  ال     Pلرسل، �ح�

صدS للتفك# �لعقلي �لبشر: �لذ: 
فقط   Bكياqلأل �أل�فر  �حلَظ  �عل 
طريق  عن  بعيدين   Bألغبيا� �يكو� 
��د�ية ��لفالw � tاية �ملطاF، �هذ� 
�ملفهو. �ملنطقي £ّقق �لعد�لة �ملطلقة 
� �لتعامل مع كل شر�ئح �ملجتمع، 
حيث جعل �خلالق �ملطلق غريزb  �خل# 
�غريزb �لشر � كاتالو�  فطر: فيه 
�3اماe �خل# ��لشر، �لكل نو� من 
هذa �إل�اماe �لفطرية مملكة خ#ها 
مالئكة   Bأل�فيا� �هللا   �Ûنو  Gر��
 aهذ بتحقيق  كلفهم  �لذين   Bلسما�
�لشر  ململكة  �باملقابل جعل  �ملهمة، 

نبيل عساF - فلسطني

;‹˜à¸\;∫;r¢\;Ï’]àÑ;‹˜à¸\;∫;r¢\;Ï’]àÑ
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��لشياطني  �ألبالسة  من  جنو�ها 
�لذين  يوحو� 3< �6ليائهم ما يوحو� 
 iMأل�  >3  �للخلو  e�Bإلغر�� من 
 Bألهو�� خلف  �لالهث  ��لركض 
Mسالة   � تأملنا  �لو   .eلشهو���
�إلسال. �لعظيمة أل�Mكنا w6ا ®اطب 
�يتناغم    .Bيتال مبا  ��جلسد   tلر��
يكو�   Pح ��جلسد   tلر�� لغة  مع 
بالتسامي   Ùجلنة مرهون�  >3  Nلدخو�
�ملطلق  �لغيب  سبيل   � ��لتضحية 
 Nيكو� �لدخو Pسبحانه �تعا<، �ح
 Sباتبا� ��و Ùلعذ�� مرهون� jعا �
�لذ: يستسلم صاحبه جهًال �6 غفلًة 
�6 غر�àM ��ستكباàM 3< �حلد �لذ: 
 aMستكبا��  aMبغر� 6نه  يظن  �عله 
 :6 �أللوهية   eصفا من  ينقصه  ال 
من  �لتاMيخ  مر  على  �هنا½   ،Bشي
 ��عى �أللوهية �ماGM هذ� �العتقاّ�
�خلط# على معظم Mعيته �6تباعه �مبا 
من  Mكن  عن  �حلديث   �بصد 6ننا 
�حلج  �هو  �حلنيف  �إلسال.  M6كا� 
 bMللحضا  Ùحتر�م� ننح¤   �6 فعلينا 
قيمة  للوقت  6عطت  �ل7  �إلسالمية 
 eتتوفر له � كل �لديانا j مكانة�
فكل  �لتاMيخ،  مر  على   eلفلسفا��
مبنطق  �كومة   aشعائر� مناسكه 
�تد�عياته حيث   a�6بعا بكل  �لوقت 
 aعمر عن  £اسب  ما   N�6 £اسب 

 .a6بال فيما  ماله  �عن   a6فنا فيما 
�لألسف �لشديد �6 معظم �ملسلمني 
�جلاهلي  �لزمن  هذ�   � �خاصة 
�ملخيف 6صبح �لوقت � حياִדم يقع 
��الهتما.   eأل�لويا� سلم   �Mخا
 àMتطو �لشعو�  qيل  مما جعلهم � 
�لشعو�   e��ستفا بينما   ،Ùتقدم�
�إلسال.   bMحضا من   Sألخر�
جعلها  ما  عظيم   Q3نسا  ¹�Mكمو
®تر± �آلفا± �تكتشف �ألسر�M �ل7 
خلدمة   ��لوجو هذ�   � �هللا  �6�عها 
�إل�ي   �لقانو�   bئر�� �إلنسا� ضمن 
فاهللا   .Nملعلو�� �لعلة  قانو�  �هو 
سبحانه �تعا< j يلد �j يولد مبع¬ 
6نه ليس عّلًة ملعلوN له، �j يولد مبع¬ 
 �j يكن معلوًال لّعلة سبقته � �لوجو
خالق  �مكانÙ،�لكنه   Ùمان�  ���إل�ا
�لوجو� مع قو�نينه �موجو��ته ضمن 
qلك   � مبا  �لعد.  من  �خللق  قانو� 
قانو� �لعلة ��ملعلوN فهو ليس كمثله 
يصفو�.  عما  �تعا<  سبحانه   Bشي
��جلماعة �إلسالمية �أل¥دية بفضل 
 ��هللا عز�جل، �فضل مبعوثه �ملوعو
م#�� غال. 6¥د � �ستطاعت �6 
 � tألشبا�� eتفك طالسم �خلر�فا
 >3  Nلعقو� لتعيد  �لشعو�   bكر�q
 Nملقبو��  Nملعقو�� �ملنطق  6حضا� 
ال  خر�فية   خيالية   eشطحا  ���

�عندما  جو�،  من  تغ¬  �ال  تسمن 
نعو� 3< ما كتبه � M6كا� �إلسال. 
��حترما  مهابة  يستوقفنا  �حلنيف 
��حلكمة  بالر¥ة  �ملتدفق  �لدين  �ذ� 
�مـفهومه  �حلج   Nحو� ��ملنـطق 
نقر6   �  ��ملوعو �ملسـيح  عند 
�لر¥ن  كتا�"مو�هب  من  يلي  ما 

"٥٦Ø
 bلصو. ��لزكا�� bنعتقد بأ� �لصال�”
فمن  �جلليل،  �هللا  فر�ئض  من  ��حلج 
�هللا  عند   Mمعتذ غ#  متعمًد�  تركها 
�من  �لسبيل."   Bسو� فقد ضّل    �
عا.  �لسنو:  �الجتما�  خطب 
نو�  "�هنا½   :Nقا  �للميال  ١٩٠٦
�لكن  �حلج،  �هو   b��لعبا من  rخر 
 Ùظاهري  Ùحّج �حلج  يكو�  6ّال  �ب 
فقط، بأ� يأخذ �إلنسا� ما Rع من 
 >3 �يتجه   ،Nملا� من  �حر�.   Nحال
غ#ها،   �6  bبالباخر �حلر�.  �هللا  بيت 
 Gلنا�  ��ير ما  فقط  بلسانه   ���يرّ
�حلا�  بأ�  �يفتخر  يرجع   y هنا½، 
من  �لذ:   iلغر� فليس  كال،  فال� 
6جله �ضع �هللا �حلج �6 £صل هكذ�، 
 b��لعبا مر�حل  rخر  من  6نه  ��حلق 
عن  �إلنسا�  ينقطع   �6 ��لسلو½ 
�ر   � �يغر±  Mّبه،  �يعشق  نفسه، 
بقلبه  �لصا�± يضحي  فاملحب  حبه، 
 Fلطو��� حبيبه  سبيل   � �مهجته 
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ببيت �هللا �حلر�. Mمز �ذa �لتضحية 
 Ùبيت هنا½   �ّ6 �كما   ،Bلفد�� �هذ� 
فكذلك   ،iMأل� على  تعا<  هللا 
 j �ما   ،Bلسما�  � هللا  بيت  هنا½ 
يصح طو�فه.   j إلنسا�� به  يطف 
 � ��áتاM ما كتبه �ملسيح �ملوعو
�لر�حانية  �خلز�ئن   ،tنو سفينة   �
¸لد١٥Ø١٩، حوN هذ� �ملوضو� 
حيث كتب يقوN :"فيا Rيع �6لئك 
�لذين حتسبو� 6نفسكم Rاع7 لن 
�� Rاع7 � �لسماB، 3ال حني  تَعدُّ
تسلكو� سبل �لتقوS باحلق، لذلك 
فأقيمو� صلو�تكم �خلمس باخلشو� 
�حضوM �لقلب كأنكم تر�� �هللا، 
بالصد±،�كل  هللا  صيامكم  �6متو� 
فليؤ�ها   bلزكا� عليه  �جبت  من 
له  �من فرi عليه �حلج �ال مانع 

فليحج"
 �ّ6  ½Mند يقد.  ما   Bضو فعلى 
�إلسال. يأâ تظاهر �ملسلم بالشعائر 
 :���ملناسك بد�فع �لرياB ��جلاa �ملا
�لز�ئل، �لكنه يسعى ��ئما لتر�يض 
 ،]���ملبا  tلر�� ميد��   � نفسه 
حP يكو� 6هًال حلبِّ �هللا ��ملؤمنني، 
�6هًال للعيش مبعية �ألنبياB ��لتابعني 
�لرضو��  �لفر��G � ظل  � جنة 
أل:  ميكن  ال  �لذ:  �لغامر  �إل�ي 
خياN �6 يتصوq Mلك �لنعيم �لذ: 

�ملتقني حيث   a�لعبا  � �هللا   a6عد
ال عٌني e6M �ال q6ٌ� 2عت � ال 
 :Mتد فال  بشر،  قلب  على  خطر 
نفس ما 6خفي �م من قرb 6عني. 
�لسمو  من  �لدMجة   aهذ  �3�
�خلالق  مع  ��النسجا.   ��لتسامي 
بالتم¤،  يتأتى  ��لكو� ��لنفس ال 
 �  Àلذ�� بالتطه#  يتحقق  �لكنه 
 aMباملكا �فوفة  فاجلنة  حلظة  كل 
 eلشهو���  Bباألهو� �فوفة   Mلنا��
ملن  Mخيصة  سلعة  �جلنة  فليست 
�لسلع  6غلى  �لكنها   ،��� هب 
فلنتأمل �   .� �هللا  بعد Mضو��  
هذa �لدنيا قاعة �لفحص ��المتحا� 
�أل�<  �لكرمية  �آلية   �3� ��لفتنة، 
هذ�  تؤكد   eلعنكبو�  bMسو  �
 Gلنا� :﴿6حسب  تعا<   Nقا �ملع¬ 
يفتنو�﴾  rمنا �هم ال  يقولو�    �6
 Øال فال بد من �جتيا� �لفحو Ùطبع
�ل7  �لدMجة  لتحصيل   e�Bالبتال��
 �  Qضر£� مؤمن.  كل  يتمناها 
هذa �للحظة 6عظم Mحلة � تاMيخ 
تلك  �هللا   � Ùلتضحية حب��  Bلفد��
6بو  قطعها  �ل7  �لعظيمة  �لرحلة 
�ألنبياB ���جه هاجر ��بنه 23اعيل 
 �Mجلسد على مد��� tيف �لر�Ñب
 Bألنبيا�  Ìأل  âفطو �لعليا.   tلر��
حقق  �لذ:  �لعظيم  �ملوحد  هذ� 

 Bألنبيا� خامت   Bمبجي �عوته  �هللا 
��ملرسلني من نسل 23اعيل عليهم 
rخر حلظة   >3  jلعا�  ��لسال.،ليقو
� هذ� �لوجو� �لبشر: على ظهر 
هذa �ألiM. �حني نسعى 3< �حلج 
�باحلج، 3منا نعيد قر�bB هذa �لرحلة 
 Bجلسد ��خلشو� ��لدعا�� tبالر�
�لذين   � يقبلنا  �هللا  عّل  ��لتضر� 
�لصديقني   Bألنبيا� من  عليهم  6نعم 
Mفيقا.  �6لئك  �حسن   Bلشهد���
 "٧٤  Ø  ٨�  eمللفوظا�"  ��
 :Nيقو  �  ��ملوعو �ملسيح  كتب 
شك  بال  هي  �ملشرفة،  "�لكعبة 
 eكاnل�� Mألنو��� eمهبط �لتجليا
�لربانية، �هي بال مر�e�q ،B شأ� 
عظيم، لقد حتدَّثت �ألسفاM �لقدمية 
 aهذ �قد�ستها،�لكن  عظمتها  عن 
ال   eكاnل��  Mألنو���  eلتجليا�
 Sلظاهرية �3منا تر� Mكها �ألبصاMتد
تلك  كانت  �لو  �Mحانية.  بعني 
�لعني � �إلنسا� مبصرb، لعرF ما 
عند   NÑتت �ل7   eكاnل� تلك  هي 
 � ��لكعبة.  �حوN �حلجر �ألسو
�ملشرفة كتب:"�ضع حجر  �لكعبة 
�لكعبة (�حلجر �ألسو�) Mمزà ألمر 
�MحاQ �لو شاB �هللا ما  ب¬ �لكعبة، 
�ال �ضع فيها �حلجر �ألسو� �لكن 
�عل   � 6نه  �جلاMية  �هللا  سّنة  من 
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التقوى

B��3 �ألموM �لر�حانية Mمو�à ما�ية 
�ليًال �  àشاهد �تكو�  متثلها، 
على تلك �ألموM �لر�حانية، �قد 
شيدe �لكعبة �سب هذa �لسنة 
�إلنسا� Æلو±   �6 �لربانية. �حلق 
لعبا�b �هللا �، ��لعبا�b نوعا� :

 :Qلثا�� ��لتو�ضع  :�لتذلل   Nأل��
�لتذلل   Mإلظها�  .Bلفد��� �حلب 
��لتو�ضع 6مرنا �هللا بالصالb، حيث 
يشتر½ �جلسد مع �لر�t � �لتعب# 
عن �لتذلل ��لتو�ضع، �يكو� كل 
�لبشر:  عضو من 6عضاB �جلسد 
��خلضو�  �خلشو�  من  حالة   �
 ،Bلفد��� للحب  �بالنسبة   .Qلبد�
 ،tلر��  � �جلسد  يؤثر  حيث 
فكما  �جلسد.   �  tلر�� �تؤثر 
 Nحو  Fتطو �ملحب   t�M  �6
�تضع  حني،  كل  �ملحبو� 
كذلك   ،aM�� عتبة  عند   eلقبال�
 Ùي�جعلت �لكعبة �ملشرفة Mمزà ما
�هللا  �كأ�  �لصا�قني،  للمحبني 
هذ�  6نظر��،  �م:   Nيقو تعا< 
 ��ألسو �حلجر  بي7، �هذ�  �لبيت 
� �هللا تعا< �M6 حجر عتب7. �لقد
من  �إلنسا�  يتمكن   �6 بذلك 
�جلّياشه  حبه  مشاعر  عن  �لتعب# 
يطوفو�  فاحلجا�   ،Ùي�ما  à#تعب
�لبيت طو�فÙ جسمانيا، ֲדيئة  ֲדذ� 

 ªتشبه هيئة من 6صاֲדم �جلنو� من فر
�شتياقهم ��بتهم هللا تعا<، فيتركو� 
�يطوفو�   ،G�zلر� �£لقو�  �لزينة 
ببيت �هللا � هيئة �ملجذ�بني �لو��ني، 
عتبة  6نه  على  �حلجر  هذ�  �يقبلو� 
 Qبيت �هللا تعا<. هذ� �لوله �جلسما
فاجلسم  �Mحانية  �لوعة  حبا  يولد 
�لعتبة،  �يقبل حجر  بالبيت   Fيطو
�حلبيب   Nحو  tلر��  Fتطو بينما 
�حلقيقي، �تطبع �لقبالe على عتبته 
باهللا  للشر½  6ثر  �ليس � qلك 6:ُّ 
Mسالة  يقبِّل  �لصديق   �6  q3 تعا<. 
يتسلمها.  عندما  �حلميم  صديقه 
�ملشرفة،  �لكعبة  يعبد  ال  فاملسلم 
�3منا   ،��ألسو باحلجر  يستغيث  �ال 
تعا<.  �هللا  6قامه   Ùي�ما Mمز�   aيتخذ
�كما 6ننا نسجد على �ألiM، �ال 
�لسجو� ألجلها، كذلك  يعتn هذ� 
نقبل �حلجر �ألسو�، �ال يكو� هذ� 
�3منا هو حجر ال  6جله  من  �لتقبيل 
ينفع �ال يضر، �لكنا نقبله ألنه من 
qلك �حلبيب �لذ: جعله Mمزà لعتبة 
بيته سبحانه �تعا<. (جشمه معرفة 
�لر�حانية  )�خلز�ئن  �ملعرفة  (ينبو� 

(٩٩-١٠١Ø لد ٢٣¸
�جدير بالذكر 6ننا كجماعة 3سالمية 
 �6 �6¥دية تعلمنا من مسيحنا �ملوعو
ننظر للوجو� بعني �لبص#b ��لفؤ�� ال 

�ل7 قد ®د� صاحبها  �لبصر  بعني 
�هو ينظر 3< �حلياb � ظاهرها �ال 
 Mلسطو�  B�M� ما  ينظر   �6  Nا�£
 e�قا �لظاهرية   bلنظر�  aهذ�
�لتاMيخ  مر  على  �ملسلمني  معظم 
�ل7   eخلر�فا� فخ   � �لوقو�   >3
جعلتهم يتفرقو� 3< ثال¹ �سبعني 
�لفر±  �ִדلك   bحد�� تنجو  فرقة 
�لناجية؟  �لفرقة  هي  فمن   .Sألخر�
هذ� �لسؤ�N ��ا. �دM بنا �6 جنيب 
عليه حP ال نكو� � �لفر± �لضالة 
 �qبإ �لناجية  �لفرقة   � نكو�  بل 
 e�Mإلشا�� eهللا، ��3 كل �لدالال�
تؤكد �6 �جلماعة �إلسالمية �أل¥دية 
هي �لفرقة �ملطهرb. فليست �لقضية 
قضية 6هو�B شخصية بل هي قضية 
�ل7  �إلميانية  �حلقيقة  عن  �لبحث 
��لتضحية  �جلهد   Nبذ تستدعي 
بكل شيB للوصوN 3ليها. �هذ� ما 
يفعله �فعله �أل¥ديو� منذ تأسيس 
هذa �جلماعة �ملباMكة بوحي من �هللا 
� 3< مبعوr ¹خر �لزما� �ملسيح 
�ملوعو� � ظل �حلبيب �ملصطفى 
صلو�e �هللا �سالحه عليه �rله. هذ� 
بالتصريح  بشر  �لذ:  �لكرمي   Åلن�
��لتلميح 3< هذ� �ملبعو¹ من بد�ية 
من   �3�. �لشريفة  �لنبوية  �لبعثة 
يتلهف للوصوN 3< �حلقيقة ما عليه 
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 b3قامة صال� B3< �لوضو bM�3ال �ملبا
 Nذµ  �6 هللا   Ôحا�  ،bMالستخا�
 b#حل� Mهن  �يتركه  �إلنسا�  هذ� 
كو�حد  �3ن¤  ��لضيا�   Nلضال��
من 6تبا� هذa �جلماعة �ملباMكة منذ 
 à#مستخ bعا. تقريبا ملست بالصال
 �3� �حلق،  على  �جلماعة   aهذ  �6
 Qجد�� على  �هللا  فتحه  �ملنا.   jعا
 eلدالال�� eفر6يت �آليا À#بص�
�إل�ي.  �ملبعو¹  هذ�  صد±  على 
 Nر� عن موضو� �ملقاá ال Pح�
 aهذ Mمزية   �ّ3  :N6قو �حلج  Mسالة 
3ماتة   � تكمن  �ملباMكة  �لرحلة 
�لنفس   �  eلنـز����  eلشهو��
 S6خر  b��ال يعيش   Pح �لبشرية 
 ،Bمن شرنقة �لطني ��لتر�� ��ألهو�
خاضعني  �إل�ي  �حلب  بستا�   >3
��إلميا�  �حلب  بد�فع   � هللا 
�إلسال.  لدين   Bالنتما��  Bلوفا��
�حلنيف. فالر�t � مفهو. �جلماعة 
 Mو� هي  �أل¥دية  �إلسالمية 
 aملشاعر �إلميانية �ليس �جلسد ��جلا�
 FMملنصب ��لبنو� ��خا�� Nملا��
�حلياb �ملا�ية �لز�ئلة كالسر�� حتما 
ما  يقر6  من   �3� rجًال.   �6 عاجًال 
 àنثر�  àشعر  ��ملوعو �ملسيح  كتبه 
يسعى �لو حبوà على �لثلج للمبايعة 
�لرحيل  عند  �أل���   eفو� قبل 

 bحليا�  >3  bلعابر�  bحليا�  aهذ عن 
�خلالدb، ��إلقامة �لد�ئمة بإقامة �هللا 
�ا � �آلخرb. �كل �لشعائر �لدينية 
نبيلة  لغاية سامية  �إلسالمية تسعى 
 bهي حالة �لرضا � �لدنيا ��آلخر�
�من �ملحاN �6 يتحقق هذ� �لرضا 
بد�� Mضا �هللا �، �M �3ضا �هللا 
بالتم¤  يتحقق  ال  �تعا<  سبحانه 
�بإنكاM مبعوثه � هذ� �لزمن �لذ: 
6علن عن صدقه ��فعنا للتفك# � 
يطلع  من   �3� ساقها،  �ل7  �أل�لة 
�ملبعو¹  �ذ�  �لذ�تية   b#لس� على 
�لشعرية  �لكتب  من  تركه  �ما 
��لنثرية ال بد �6 يقتنع بصدقه �3 
 Bمن �لذكا Ú�كا� ميلك �حلد �أل

فاملسـلم ال يعبد الكعبة املشـرفة، وال يسـتغيث 
باحلجر األسـود، وإمنا يتخذه رمزاُ ماديًا أقامه اهللا 
تعا�. وكما أننا نسجد على األرض، وال يعت� هذا 
السـجود ألجلها، كذلك نقبل احلجر األسـود، وال 
يكـون هذا التقبيل من أجله وإمنا هو حجر ال ينفع 
وال يضر، ولكنا نقبله ألنـه من ذلك احلبيب الذي 

(�جعله رمزًا لعتبة بيته سبحانه وتعا�. (�ملسيح �ملوعو

�q3 كا� حسن �لظن، �صا�± �لنية 
� معرفة �حلق ��حلقيقة، �M �3سالة 
�ملحمد:  �أل¥د:  باملفهو.  �حلج 
�إلنسا�    �تقو �لصحيح  �إلسالمي 
3< فيوضاe �لنوM �لرباQ �لذ: ميأل 
��لو�جد��  ��جلسد   tلر��� �لقلب 
حلاMبونا  �مللو½  6�Mكها  لو   bنشو
 ]Mلقا� بالسيوF �3ن¤ 6خي  عليها 
بايعت �6نا على 6عتا� �لسبعني من 
بيع7  يقبل   �6 �هللا  من  �Mجيا  �لعمر 
قبل  �لعمر  هذ�   nع غفل7  �يغفر 
�لرحيم  �لر¥ن  فهو  �ملباMكة  �لبيعة 
 �q3 ��لكرمي  �لكرمي،   Mلغفا� �هو 
قدM عفا فأسأله تعا< �6 يقبل توب7 
�يهديـنا RيعÙ ملا £ب �يـرضى. 
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�سائل  بعض  تطالعنا 
 �إلعال� من مصر مشيد
��ئد  كونه  !مني  بقاسم 

!!حركة حترير �ملر!
نا+*  ألنه  �للقب  ֲדذ�  حظي  �لقد 
بتحرير �ملر! �ملسلمة من "�لقيو+" �ل3 
 ُفرضت عليها! فر!* !; حجا9 �ملر!
من  يكن   B �لوقت  Eلك   F �لسائد 
 Gالختال� منع   ;!� �إلسال�،  تعاليم 
بني �جلنسني B يكن !صال من !سس 
على  �لقيو+  بوضع  �نا+*  �لشريعة، 
من  بأكثر   Rيتز�  ;!  +��!  �ET �لرجل 
�Wجته.  يطلق   ;!  +��!  �!  ��حد
�لقيو+   Yهذ من   �ملر! بتحرير  فنا+* 
�\تلط  بيتها  من   Rر\ أل;  �+عاها 

باملجتمع.
�لتعاليم  تطبيق  عد�   ;T شك،  بد�; 
حا�_  ��ل3   – �لصحيحة  �إلسالمية 
قاسم !مني !; `ر� �ملر! منها – هو 

حقيقًة،   �ملر! حرية  سيسلب   bلذ�
�ليس �لعكس. 

�ملرتبطة  �إلسال�  تعاليم  مثال  فلنأخذ 
:_dباحلجا9 �نتسا

\لصت   ;T  �ملر! تتحر�  فعال  هل 
للمجتمع  �خرجت  حجاֲדا،  من 

��ختلطت gرية مع �لرجا_؟ 
 hملجتمعا فعلية  !مثلة  عندنا  طبعا 
�حلجا9  فيها  ُير�عى  ال  �ليو�،   jكث
 dتلط فيها �لرجا_ ��لنساk� ،إلسالمي�

gرية كاملة +�; !ية ضو�بط.
 hملجتمعا� Yحالة هذ F عندما ننظر
 hباملجتمعا ُتسمى  ��ل3  "�إلباحية" 
 hنر* !; �حلرية فيها قد فقد ،�حلر
 �لسيطر باإلمكا;  يعد   B� �تز�lا 
!ثر   b! فيها  جند  ال  �بالطبع  عليها. 
عن  ناهيك  �لسامية،   hلألخالقيا

!hلر�حانيا�
 F +ال_ �خللقي ��لفساrلقد سا+ �ال

كل  فيها  �تفشت   ،hملجتمعا�  Yهذ
�لعلل ��ألمر�s �الجتماعية ��ألخالقية 
�قد  يتصو�ها.   ;!  dللمر ميكن  �ل3 
مفاتنهن   Wبر�T  F dلنسا� غالت بعض 
مبدحهن  ��ستمتعن  بذلك،  ��فتخر; 
�صل   xح zاyن،  عن  ��حلديث 
بعضهن  مع  �لتنافس   }T �حلا_  ֲדن 
 �ملنتشر �جلما_   hمسابقا  F �لبعض 
 F !جسا+هن  �بيع  �ليو�،   Bلعا�  F
 hلتجا�ية ��حلمال�  hسو~ �إلعالنا

�لدعائية. 
 hبسبب سهولة �حلصو_ على �مللذ��
 hملجتمعا�  Yهذ  F �لشرعية   jغ
متعة  !جل  من   �ملر! �تو�فر   dملوبو�
�لرجل، !صبحت هذY �ملتع غj كافية 
 sألمر�  h+فأ �لغر�ئز،  تشبع  �ال 
 Eخالقية !خر* مثل �إل+ما; ��لشذ�!

�جلنسي.
�لطبيعية،  ��جباִדن   dلنسا� �!�لت 

�ملهندسة: مها +بو�

ZØŸ¯\;–Ä]ë’\;flŸ;ØŸ^;€à]Õ;]Á;j›^;flÁ^ZØŸ¯\;–Ä]ë’\;flŸ;ØŸ^;€à]Õ;]Á;j›^;flÁ^
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�بد�6 ينافسن �لرجاR � Nيع ميا�ين 
 �  Nلرجا� �شاMكن   ،bحليا�� �لعمل 
تقلد�  w6ن   Pح �ملهن،  6نو��  كل 
طبيعتهن  مع  تتناسب  ال  �ظائف 

�ألنثوية.
 �6 �خلاطئ   ��العتقا بسبب  كله  هذ� 
توفر  �ل7   bلوحيد� �لطريقة  هي   aهذ
�بذلك  �مستقلة،   bحر  bًحيا  b6للمر
ֲדا  يتمتع  �ل7  �حلرية  مع   Sتتسا�

�لرجل.
فهل فعال حقق qلك حرية �ملرb6؟

�لعكس متاما هو �لذ: حد¹! 
��نُتهكت   b6ملر� مكانة   eMتدهو لقد 
كر�متها؛ حP تدنت مرتبتها 3< �Mجة 
 Bألهو�� b#ية. فقد 6صبحت 6س��لعبو
�جلسدية،   eلرغبا��  eلشهو���
نفسها  من  جعلت  �ִדا �M3 �بكامل 
�3شبا�  �لرجل  متعة  6جل  من  سلعة 

.aغر�ئز
كل  عن  �أل�<  �ملسؤ�لة  هي   b6ملر��
هذ� ألwا j تلتز. بالتعاليم �إل�ية �ل7 
من  6جل ¥ايتها  من  خالقها  �ضعها 
 Qتلك �ألسقا.، �لذلك فهي �ل7 تعا

6كثر من هذa �ملفاسد. 
من   Mلتحر�  �6 qلك  من  يثبت   �q3
 b6ملر�  Mر£ لن  �إلسالمي  �حلجا� 
 Nملثا� �هذ�  �ا.  نفع  بأ:   Àيأ �لن 
�لذين  �6مثاله  6مني  قاسم   �6 يوضح 
من  �إلسالمية  �لتعاليم   Bبإلغا  ���نا

6جل حترير �ملرb6، قد 6خطأ�� جًد� � 
�جهاe نظرهم حيث w6ا j حتقق 6: 
 �q3 فال يصح .b6منفعة �6 تقّد. للمر
�6 نلقب قاسم 6مني – �6 6: شخص 
rخر ممن �تبعو� 6سلوبه – بلقب "�Mئد 

."b6حترير �ملر
حقيقي  �Mئد  بالفعل  هنا½  �لكن 
قاسم  قبل   jللعا ُبعث   ،b6ملر� لتحرير 
�هو  عا.،   ١٣٠٠ من  بأكثر  6مني 
�لذ: يستحق Ûد�bM �6 يسمى �Mئد 

حترير �ملرb6 �أل�N ��ألخ#.
�لنبيني،  �خامت  �ألمني   ±��لصا 3نه 
�ملصطفى صلى  MسوN �إلسال. �مد 
�هللا عليه �سلم �لوحيد �بد�� منافس 
�ملطلقة �ليس  �حلرية   b6ملر� منح  �لذ: 
�قو�نني  �سات#   � مثيال  تعاليمه   �
�لد�N ��ملنظماj� .e حتظ �ملرb6 �رية 
�جتماعية �ثقافية �حضاMية فحسب، 

.eيع �ملجاالR � بل �رية
�قد يستغر� �لبعض مما qكرته حيث 
w3م يعتقد�� �6 �ملرb6 �ملسلمة مظلومة 
6مرها  على  �مغلوبة   bمضطهد�
سجينة  ألwا  حقوقها  من  ��ر�مة 
كل  تسلبها  �ل7  �إلسالمية  �لتعاليم 
 bMلصو� �لكن  �إلنسانية!   eحلريا�
®تلف متاما عندما يدGM �ملرB تعاليم 
سنة  على  لع  �يطَّ �حلقيقية  �إلسال. 

Mسوله صلى �هللا عليه �سلم. 
ماهية  �فهم  تعريف  �6ال   Mد� لكن 

�حلرية �ملفيدb لإلنسا�؟
معر�F �6 �حلرية �ملطلقة ��� ضو�بط، 
ال تفيد 6حد� بل تضّر. �ب �6 تكو� 
هنا½ بعض �لقو�عد ��لضو�بط حلماية 
نقمة   >3  Nستتحو �3ال  �حلرية   aهذ

على �إلنسانية.
 �فلنتخيل على سبيل �ملثاN سائًقا يقو
سياMته �رية مطلقة � شا�M مز�حم 
بالسياe�M ��ملشاb، �£ر½ سياMته � 
Rيع �الجتاهاe حسب ما µطر على 
�لتقيد بأية قو�نني �6 قو�عد   ���باله 

.eس# �6 �6لويا
بكل تأكيد سيتسبب � خلل � نظا. 
تأخ#   � يتسبب   �لن  كله   �Mلشا�
 iِّسُيعر بل  فقط،  ��آلخرين  نفسه 

نفسه  ��جلميع  6يضا خلطٍر شديد.
 Nحا  � �ملشكلة  ستتضاعف  �طبعا 
�q3 حر½ كل �لُسو�± سيا�Mִדم بنفس 
�عمهم.  حسب  �ملطلقة  �حلرية   aهذ
�ال Mيب 6نه � هذa �حلالة لن  يصل 

6حد 3< غايته.
�لسائقني   �لتز. كل  لو  �لنقيض  �على 
فسيصلو�   ،Mملر�� �قو�عد  بقو�نني 
3< غايتهم بسال. �6ما� �بأقل �قت 
 Nحلا��  - ألحد  ميكن  فهل  ممكن. 
 Mملر�� قو�نني   �3  :Nيقو  �6  - هكذ� 

حتر. �لسائقني من حرِّياִדم؟!!
 �3 �لصحيح،  هو  متاما  �لعكس  كال، 
�لعو�ئق  من  حترMهم  �لقو�نني   aهذ
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متنعهم   �6 تؤخرهم   �6 ميكن  �ل7 
�ل7  غايتهم   >3 بسال.   Nلوصو� من 
فعندهم   .bحلر� �ִדم �Mبإ �ختا�Mها 
�جهتهم،   Mختيا�  � �لكاملة  �حلرية 
 �6 �ب  3ليها  يصلو�   Pح �لكن 
�ضعتها  �ل7   Mملر�� بقو�عد  يلتزمو� 
�لد�لة من 6جل ضما� سالمة �جلميع 

��صوN كل منهم 3< غايته. 
�هذ� هو �حلاN بالنسبة للتعاليم �لدينية. 
6جل  من  �لكو�  خالق  �ضعها  فقد 
تؤخر  �ل7  �لعو�ئق  من  �لبشر  حترير 
6جل  �من   :���ملا  Qلر�حا� تقدمهم 
غايتهم   >3 بسال.  �صو�م  ضما� 

�ملنشو�b �� 6قل �قت. 
�لقد بعث �هللا �ألنبياB على مر �لتاMيخ 
نوهم  كي يوصلو� هد�يته للناG، �ُيمكِّ
�لسامية  �لغاية   aهذ  >3  Nلوصو� من 

بسال. �6ما� بد�� 3ضاعة �قت.
�حلقيقة   � كانو�   Bألنبيا� فكل   �q3
ألwم  �Mحانًيا؛  6قو�مهم   :Mر�
.Qهم من عو�ئق �لتقد. �لر�حا�Mحر

 �مبا �6 هذa �لتعاليم �إل�ية قد بلغت 
فإ�  �لكرمي،   �rلقر�  � كما�ا   b�Mq
�لتعاليم   aهذ بلَّغ  �لذ:   Nلرسو�
 Mر� يكو�   �6� البد   Gللنا �لكاملة 
من  كل  عن  �متيا��  �ألكثر  �لبشرية 
بالفعل  كا�  6نه  تأكيد  �بكل  سبقه. 
�سلم  عليه  �هللا  صلى  فهو  كذلك، 
 :Qrلقر� �للقب   bMد�Û �ستحق  �لذ: 

بكل  6تى  ألنه  لِْلَعاَلِمني"؛  "Mَْحَمًة 
بل   ،BعاR للبشرية   eكاnل�� �خل# 

للمخلوقاe كلها.
ما  على   eحتو� برسالة   Bجا �قد 
�لناG. �بتطبيق   eيفي بكل �حتياجا
6تباعه من   Mֲדا، حر 6تى  �ل7  �لتعاليم 
�لسالسل ��لقيو� �ل7 منعت تقدمهم 
سبل  �تبا�  من  �مكّنهم   Qلر�حا�
بأقصر  �هللا   >3 توصل  �ل7   Sد��

�لطر±.
هي  ألتباعه  �هبها  حرية   N�6 كانت 
�لتعاليم  ��تبا�   bلعقيد�  Mختيا� حرية 

�لربانية؛ كما جاB � �لقر�r �لكرمي:
(٢٥٧ bلبقر�) ﴾يِن ﴿َال 3ِْكَر�aَ ِفي �لدِّ

 aيكفي �حد Qr�3 هذ� �لتصريح �لقر
ألثباM eقي �RاN تعاليم �إلسال. �ل7 
�لتمسك  �لقلو� �حتثها على  جتتذ� 
�بكل  خاطر  طيب  عن  تلقائيا  ֲדا 

.n�6 ج a6: 3كر� ��� Ø3خال
قد  �لسمحة  �لتعاليم   aهذ  �6 �مبا 
�لنساB على  �لكث# من  3ليها  �جتذبت 
مر �لقر��، ��ستولت على قلوֲדن عن 
�تباعها،  على  �حثتهن  خاطر  طيب 
 �6 qلك  بعد  ألحد  ميكن  فكيف 
 �6  b6ملر� يظلم  �إلسال.  بأ�   Mيتصو

يقيِّد حريتها؟
تقهر  �إلسالمية  �لتعاليم  كانت   �q3
عاقلة   b6مر� أل:  ميكن  فكيف   ،b6ملر�
�6 ®تاM �إلسال. �ينا �ا؟ �6 �6 تظل 

مسلمة بعد �6 تتبني �ا هذa �ملظاj؟ 
 aهذ  �6 �ملسلمة   b6ملر�  eشعر فلو 
من  مينعها  �لذ:  فما  تظلمها  �لتعاليم 
 aهذ من  نفسها  �حترير  �إلسال.  تر½ 
�ملظاj؛ حيث �6 �لقر�r قد 6علن 6نه 

ال 3كر�a � �لدين؟ 
هذ� يؤكد �6 �إلسال. ال يظلم �ملرb6؛ 
يتو�جد�   �6 ميكن  ال  ��حلرية  فالظلم 
 � eملسلما� Bمعا. ��ملاليني من �لنسا
�لعاj �لالÀ �تبعن هذa �لتعاليم على مر 
�لسنني �ما �لن يتبعنها �ليو.، يشهد� 
بأ� تعاليم �إلسال. ال تظلم �ملرb6 بأ: 

.Nشكل من �ألشكا
 eBبل �لعكس هو �لصحيح. لقد جا
تعاليم �إلسال. كي تكّر. �ملرb6 �حترMها 
عو�ئق  تشكل  قيو� كث#b كانت  من 

.Qطريق تقدمها �لر�حا �
 �rلقر� فيه   Nنز �لذ:  �لوقت  ففي 
كانت   ،� �لر¥ة   NسوM على 
بسبب  �لشديد  �لظلم  من   Qتعا  b6ملر�
�لعا��e ��لتقاليد ��لقو�نني �ل7 سنتها 
من  حرمتها  ��ل7  rنذ�½   eملجتمعا�
كل �حلقو± ��ملميز�e �ل7 كا� يتمتع 
ֲדا �لرجل. �طبعا هذ� �لوضع j يتر½ 
�ا 6: فرصة حP �6 تفكر � �لتقد. 

.Qلر�حا�
�لعدN، ليصحح  y جاB �إلسال. �ين 

هذ� �لوضع برّمته.
فبتطبيق تعاليمه حترeM �ملرb6 من كل 
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 � شامل   Nحتو �حد¹   jملظا�  aهذ
 eيث �6ُيلت كل �لعقبا� Bلنسا� bحيا

 .Qل7 منعت تقدمهن �لر�حا�
 Nملًكا للرجا Bبدال من �6 تبقى �لنسا�
 � �هللا  منحهن  منهم،   �Mًقد �6حط 
قانونا شامال يكفل �ن كافة �حلقو± 
كل   �  Nللرجا �ملسا�ية  �إلنسانية 
�ملجاالe. �نظمت �لتعاليم �إلسالمية 
�يث   Bلنسا��  Nلرجا� بني   eلعالقا�
منعت 3ساbB �لرجل للمرb6 بأ: شكل 

.Nمن �ألشكا
بل  فحسب  �لتعاليم   aهذ ُتعلن   j�
�خلت حّيز �لتنفيذ بشكل فوM:، بعد 
�6 تعّلم �ملسلمو� كيفية �لقيا. بذلك 
 ،� �لر¥ة   NسوM  b6سو من   bمباشر
�ملحرM �حلقيقي للمرb6 منذ qلك �حلني 
�لتعاليم  فبتطبيقه  �حلا.  �قتنا   Pح�
 eكل �6جه �حلريا . �ل7 جاB ֲדا، قدَّ
�لرجل  متلك  من  لقد حرMها   .b6للمر
 bM��3  � �لكامل  �حلق  �منحها  �ا، 
�ختياMها  حسب  �خلاصة  ممتلكاִדا 
ُمعيلة  تكو�   �6 �ا  �Mغبتها. �ضمن 
ماليا حتت كل �لظر�F؛ حيث 6صبح 
�لرجل مسؤ�ال مباشر� عن توف# كل 
حرMها  �بذلك  �نفقاִדا.  �حتياجاִדا 
من �لقلق على �سائل معيشتها، �6مَّن 
 ªخالية من �لكث# من �لضغو bا حيا�
�لقلق  6سبا�   Nتز� �عندما  �لنفسية. 
 ،ªلضغو� aهذ Bمن عب b6ملر� Mتتحر�

 aجتا�  � جهو�ها  تركز   �6 تستطيع 
�ثقة،  بسهولة   Qلر�حا� تقدمها 
باإلضافة 3< تأ�ية ��جباִדا جتاa 6سرִדا 

�¸تمعها.
�حP �حلجا� �إلسالمي �لذ: يشيع 
 >3 :��لبعض 6نه يقيد حرية �ملرb6 �يؤ
سببا  كا�  فقد  �ملجتمع،  عن  �نعز��ا 
 b#كث �جتماعية   �قيو من  حتريرها   �
كانت تؤخر تقدمها، �ثبت 6نه نعمة 

.�عظيمة للمرb6 من �M �لعبا
�حلجا� نفسه �ليل على �6 �إلسال. 
ال يعزN �ملرb6 عن �ملجتمع �ال £بسها 
مطلو�   b6ملر� أل�  �هذ�  بيتها؛   �
 �منها مر�عاb �حلجا� فقط 6ثناB �جو
6سرִדا   �6فر�  bئر��  �Mخا هم  من 
 b�عا يكو�  �لوضع  �هذ�  �ملباشرين. 
�إلسال.  كا�  فلو   .Nملنـز�  �Mخا
�يعز�ا  بيتها   � �ملسلمة   b6ملر� £بس 
�لد�عي  فما  �خلاMجي،  �ملجتمع  عن 
للتعاليم �لقرrنية �ملتعلقة باحلجا�؟ لن 
 �6 مبا  �لكن   .bMضر�  :6 �ا  تكو� 
هذa �لتعاليم موجو�b � �لقر�r �لكرمي 
فإ� هذ� يثبت �6 �إلسال. بكل تأكيد 
ال £ر. �ملرb6 من �لتعامل مع �ملجتمع 
�لتعليم �6  خا�M بيتها �ال مينعها من 
�لعمل كما يدَّعي �لبعض. �3 �حلجا� 
من  �خلر��  من  نها  ُيمكِّ �إلسالمي 
 ،Sq6 �6 Mأل: ضر iلتعر� ���بيتها 
�يهيئها 6يضا على عد. �العتما� على 

حتقيق  6جل  من  �خلاMجي  مظهرها 
6هد�F حياִדا. �بذلك ُتفتح �ا سبل 

.Qلر�حا�� :��لتطوM ��لرقي �ملا
من  �ملسلمة   b6ملر� �إلسال.   Mحر لقد 
 Qتو�جهها �تعا b#مشاكل كث� B6عبا
منها بقية �لنساB � �ملجتمعاe �حلديثة 
من  6مني  قاسم  يا  6نت  فأين  �ليو.. 

�لصا�± �ألمني؟
�ب �6 نتذكر هنا M �6سوN �لر¥ة �
� j يكن �رM �ملرb6 فقط، �j يكن  
 Gلنا� يعلِّم   j� فقط،  �لعبيد   Mر�
 Bلفقر��� �ليتامى  حقو±  تأ�ية  كيفية 
 Bلضعفا�� ��ملحتاجني  ��ملساكني 
من  فخلَّصهم  فقط،  ��ملظلومني 
فو±  كا�  3منا  �م،   eملجتمعا� ظلم 
 Mلك كله، لقد كا� � �حلقيقة �رq
�إلنسانية RعاB. فقد خلَّص �لناG من 
قيدִדم  �ل7  ��لسالسل  �حلو�جز  كافة 
�منعتهم من �لتقد. �لر�حاQ، �بالتا 
�ملا�ية   bية �حليا�فقد حرMهم من عبو
عالًيا �  £لقو�  �6طلق سر�حهم كي 
 bحيا �منحهم  �لر�حانية،   eلسما���

�لسكينة ��الطمئنا�.
 aخطا يتبع  من  كل  هذ�،  يومنا   >3�
 a#تأث� �لقدسية  قوته  من  يستفيد 
�لر�حاQ �£يا حياbً فر��سية ��ئمة، 
"َمْقَعِد   �  Mلقر��� بالسكينة  �ينعم 
ِصْدٍ± ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدM" �يتمتع لألبد 

.�بقر� �Mضى �M �لعبا
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3عد�� �لد�عية: �مد 6¥د نعيم

‹]Ëë’\
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ÎÔÂÖ∏\;‹Å¬d;!\;‡Ê⁄‚iÁ;€‚›b

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

من   � �هللا  Oسو6  خر]  كيف   :]
منـزله للهجر_؟ 

قد  �ملسلمني   �6 قريش   e6M ملا   :�
هاجر�� 3< �ملدينة، R6عو� 6مرهم على 
 aصد�M�  aفبيتو  ،� �هللا   NسوM قتل 
 aليلتهم ليقتلو Nعلى با� منـزله طو
 Ì6 بن  علي   �  Åلن� فأمر  �q3 خر�، 
فر�شه، ��عا  ينا. على   �6  � طالب 
�هللا  فطمس   ،a6ثر عليهم  يعمي   �6 �هللا 
غشيهم  �قد  فخر�  6بصاMهم،  على 
تر�با  �zMسهم  على  فوضع  �لنو.، 

�قا.، فلما 6صبحو� خر� عليهم علي 
6حد،   Mلد�� ليس �   �6 � �6خnهم 
فعلمو� M �6سوN �هللا � قد فاe �جنا. 

(�rجلامع ألحكا. �لقر�)

[: �يًّا من �لصحابة فّضل Oسو6 �هللا 
� �A يصطحبه e سفر �dجر_؟ 

�: سيدنا 6بو بكر �.

[: كم يبعد غاO ثوO عن مكة؟
.Nثالثة 6ميا :�

�هللا  O Miسو6   Oلكفا� [: هل �صل 
� �صاحبه e �لغاO؟

 ،Mلغا� مدخل  6ما.  �صلو�  لقد   :�
��خله،   >3 ينظر��   �6 منعهم  �هللا  لكن 
يشاهد�Íا   �6 جد�  �ليس#  من  �كا� 
 S6M 6حدهم 6ما. �لبا�؛ فلما ¬°� �q3
 Mلكفا� Bجل هؤالM6 � سيدنا 6بو بكر
 Åلن� عـلى  خـوفا  قليال  �ضـطر� 
�، فطمـأنه MسوN �هللا � قائال "ال 
 Mلكفا� �Mجع  معـنا"  �هللا   �3 حتـز� 

خائبيـن. 

هجرة الن& هجرة الن& �� إ$ املدينة إ$ املدينة



٢٩

التقوىاجمللد السابع والعشرون، االعدد اخلامس - ذو القعدة  وذو احلجة ١٤٣٥هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٤ مم

[: كم حّدV �لكفاO جائز_ ملن يأتيهم 
برسو6 �هللا �؟ 

�: مائة من �إلبل؟

جد�  قريبا  ��صل  الحقهما  من   :]
منهما؟

�: ُسر�قة بن مالك.

متّكن  �هل  له   pحد �لذ9  ما   :]
منهما �U ال؟ 

 j� ،متتالية eلقد كبا حصانه كبو� :�
يتمكن من �للحا± ֲדما، �تأكد 6نه لن 
يسعه �لنيل منهما، فطلب من MسوN �هللا 
3ياa، �طلب منه �6   aألما� فأعطا� �

يرّ� من يريد مالحقتهما.

[: ما �لذ9 تنبأ به Oسو6 �هللا � عند 
هذK �لساعة e حق سر�قة؟

 �q3 كيف بك يا سر�قة :Nلقد قا :�
.Sكسر :ْMَبسو� eMتسو

[: كيف حتققت هذK �لنبو#_؟
عهد   �  GMفا  �بال ُفِتحت  حني   :�
 � ��جد   �  ±�Mلفا� عمر  سيدنا 
جعلهما   ،Sلكسر سو�Mين  �لغنائم 
سر�قة،  نصيب   �  � عمر  سيدنا 
 bBلنبو حتقيقا  يلبسهما   �6 منه  �طلب 

 .� Åلن�
[: من �لذ: كلَّفه سيُدنا 6بو بكر � 

على  �يطلعهما  مكة   �  Nيتجو بأ� 
مستجد�e �ألموM ليال ليلة ��جرb؟

 aسيُدنا 6بو بكر � هذ iلقد فّو :�
�بن Ì6 بكر Mضي �هللا  �ملهمة لعبد �هللا 

عنهما. 

 Kستأجر� �لذ9  �لدليل  �سم  ما   :]
سيدنا �بو بكر ليوصلهما Mi �ملدينة؟
�: عبد �هللا بن M6قط، �قيل Mَ6ُيقط.

 � �هللا  Oسو6  قضى  ليلة  [:كم 
�صاحبه e غاO ثوO؟ 

.Nٍثال¹ ليا :�

[: من كاA ُيحضر dما �حلليب؟
�: عامر بن ُفَه#bَ، مو< Ì6 بكر Mضي 

�هللا عنهما. 

[: مv بد�+ هجر_ Oسو6 �هللا � 
�مv �صل Mi �ملدينة؟

�: هاجر �لنÅ � من مكة 3< �ملدينة 
 Nأل�� Mبيع  من   Nأل��  � �الثنني  ليلة 
 ،.٦٢٢  /٩/١٦ �ملو�فق  هـ   ١ سنة 
 ١٢ �جلمعة �  يو.  �ملدينة   >3 ��صل 

Mبيع �أل�N �ملو�فق ٩/٢٧/ ٦٢٢.. 

بعد   �  Uقا�  9Oنصا�  9� عند   :]
�dجر_؟

 Sلد كانت  �ملدينة،  �خوله  عند   :�

 Fِّمة � �6 يشرMغبة عاM ٍّ:Mكل 6نصا
MسوN �هللا � �يباM½ منـزله بالسكن 
ل  يفضِّ  �6  � عليه  صعبا  �كا�  فيه، 
ناقته  �ما.  فأطلق   ،aسو� على  6حد� 
�قاN: 6ينما بركت فهو موضع 3قام7. 
�مشت  �ملدينَة  �لناقة  �خلت  فحني 
6يو�،   Ì6 بيت  6ما.  بركت  قليال، 
لكنها سرعا� ما wضت �تقدمت 3< 
�ملكا�   >3 Mجعت   y �توقفت  �ألما. 
6يو�،   Ì6 بيت  6ما.  �بركت   Nأل��

فقرM � �6 يسكن � هذ� �لبيت.

[: �يًّا من قبائل �ليهوV كانت تسكن 
�ملدينة قبل �A يشرفها Oسو6 �هللا � 

بالسكن فيها؟
تسمى:  قبائل  هنا½ ثال¹  �: كانت 
بنو �لنَِّض#، �بنو َقيُنَقا�، �بنو ُقَريَظة. 

قبل  �ملدينة  تسمى  كانت   �xما  :]
�dجر_؟

 eشتهر�� يثرَ�،  تسمى  كانت   :�
مدينة   :6  ،bجر�� بعد   bMملنو� باملدينة 

.� Nلرسو�

من  كم   ،Vليهو�  Mi باإلضافة   :]
�لقبائل كانت تسكن �ملدينة؟

 Gأل�� Íا  كب#تا�  قبيلتا�   :�
بطو�   >3 كلتاÍا  �تتفر�   ،�Mخلز��

.q6فخا�
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(�لقسط �لثامن ��لعشر��) 
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تعريب �لد�عية: {مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقاe �ل7 بني قوسني �6 �ل7 بعد 
"6قوN" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر¥ن  �هللا  بسم   .١٧٥
 Qمللتا� �لدين  فخر  ميا�  حدث¤ 
 �  MبوMنو  � كنت  ملا   :Nقا�
�افظة "كانغْرa" � عا. ١٩١٠ 
�عاQ هنا½ مفتُش �كمِة �لشرطة 
3< مأ�بة مع rخرين. كا� �ملفتش 
Mجال  كا�  6نه  3ال  6¥د:  غ# 
نبيال �مو�ظًبا على �لصالb �كا� 
�ملفتش  هذ�  qكر  قويًة،  شخصيًة 

�ليو.  كا�  ملا  6نه  �حلديث   B6ثنا
 bBلنبو�  �ميعا  Bنتها� من  �ألخ# 
��ملتعلقة  شهًر�  مدִדا ١٥  �لبالغة 
6شتغل  rنذ�½  كنت  "rִדم"  بـ 
 .aM�� على  �حلر�سة   Fمشر
�كا� ��خل ��aM بعض 6صدقائه 
 �M6ما � �خلا �لقسس �غ#هم، 
�ر�سة  تقو.  �لشرطة  فكانت 
rִדم  كا�   .aM��  Nحو  b�مشد

من   bشديد حالة   Qيعا rنذ�½ 
حالًة  ��الضطر��،  �لقلق 
 Bألثنا�  aهذ �جلنو�، ��  تشابه 
 Mلنا� 3طال±   eصو ُسمع  ملا 
rִדم  حالة  6صبحت  بعيد  من 
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 aعرq� قلقه  بلغ  فلما  �ا،  يرثى 
Õًر�   az6صدقا  aسقا �Mqته 
6�e 3< فقد �عيه. هكذ�  b#كث
 b#ألخ� �لليلة  تلك  rִדم  قضى 
6صبح  فلما   .bBلنبو�  �ميعا من 
 e���ضع 6صدقاaz � عنقه قال
�M6كبوa � �لسياbM �خرجو� � 
مس#b �لفرt، �6ث#e ضجة بني 
�لناG �6 نبوbB مر�� بدe كاqبة. 
يقوN مفتش �كمة �لشرطة: مع 
لعل موته   :Nنقو كل qلك كنا 
�ل7  �حلالة   aهذ من  6فضل  كا� 

6Mيناa يعانيها.
قا�A Mش  ماستر  6قوN: حدث¤ 
 aهذ 6يا.   N6نه خال �للدهيانو: 
كا�  شهًر�   ١٥ �لبالغة   bBلنبو�
�ملقاطعة،  قاضي  "لويس"  �لسيد 
لذلك  �بنته  �ملا كا� rִדم ��� 
�يقيم  �أليا.  تلك  يأتيه �  كا� 
 Bجا eملر�� Sبيته. ففي 3حد �
 bمد  Nخال لدهيانه   >3 rִדم 
 Bلفقر�� ÌMكا� 6حد 6قا� ،bBلنبو�
موظًفا عند �لسيد لويس، �كا� 
عمله حتريك �ملر�حة �ليد�ية � 
غرفة rִדم. سألته يوًما: ما ُ�مت 
غرفته   � �ليد�ية  �ملر�حة  حتر½ 
�لكال.  فرصة  لك  تسنت  فهل 
 :6) سيد:   �3  :  Nفقا معه. 

�سألته  �لليل.   Nطو يبكي  rִדم) 
  SBيتر� :Nتبكي؟ فقا �qملا :bمر
بعض �ملسلحني بالسيوF. فقلت 
للشرطة؟  تسلمهم  ال   �qفلما له: 
�ال  فقط     ��Bيتر� w3م   :Nفقا

ير�هم غ#:.
 bBلنبو� qكر   �M� لقد   :N6قو
�ملسيح  كتب  معظم   � rִדم  عن 
ظهر  6نه  �حلقيقة   .�  ��ملوعو
wاية  منذ  rִדم  على  Æيف  Mعب 
 ��ملوعو �ملسيح  تنبأ  ملا   bملناظر�
��ا�ية   � سُيلقى  بأنه  عنه   �
خالN ١٥ شهًر�. لقد قاN �ملسيح 
 Åִדم �صف �لنr بأ� � ��ملوعو
� � كتابه بالدجاN ��لعياq باهللا، 
عندما 2ع "rִדم" ملس q6نيه على 
 Mإلنكا� بيا�   � �لشرقية  �لطريقة 
6Mسه،  �َهزَّ  لسانه،  �6خر�  �لتا. 
6نه  qلك، � حني  6قل   j  :Nقا�
 Nبالدجا � Åسبق �6 �صف �لن
�لقد  بايبل"،  "�ند�Mنه  كتابه   �
قاq Nلك 6ما. ٧٠ شخًصا تقريًبا 
�لقد  �ملختلفة.  �أل�يا�  6تبا�  من 
 ��ملوعو �ملسيح  كتب   � qُكر 
 bمد Nִדم خالr Sكيف 6بد �
��ضطر�به   Åلقل� خوفه   bBلنبو�
بنفسه  qكر  لقد  �لشديد.  �قلقه 
6نه 6حياًنا يرS �لثعابني �ل7 تسعى 

�قد َلَدغته، �6حياًنا يرS �لكال� 
 Sير Sتنقّض عليه، �6حياًنا 6خر
�ملسلولة   Fبالسيو �ملسّلحني 
كا�  qلك  �ألجل  فُيرعبونه، 
ينتقل من مدينة 3< مدينة خائًفا 
مذعو�Mً، �كانت �لشرطة حترسه 
قد  كا�  qلك   >3 3ضافة  ��ئًما، 
توقف عن �لكتابة ضد �إلسال.. 
 Bالنتها� على   ��مليعا قر�  فلما 
�ضطر  لدMجة  خوفه  تفاقم 
 bلقسا�سة حوله لسقيه �خلمر مر�
6ال  �عيه.  فقد   Pح  S6خر بعد 
حتقِق   Fَخو  �6 qلك  كل   Nيد
على  �ستو<  قد  �إل�ية   bBلنبو�
نفسه  ينقذ   �6 يريد  قلبه، �كا� 
من �لعذ��؟ فلقد جناa �هللا تعا< 
 �Mلو�� ªسب �لشر� eمن �ملو

.bBلنبو� �
يقوN �ملشايخ �ملعاMضو� بأ� rִדم 
 ،bBمن حتقق �لنبو Fاµ يكن j
بل كا� µاF من �6 يقتله 6حد 
يتخذ  كا�  �لذلك  �أل¥ديني، 
�حلر�سة لنفسه. 3نه لظن سخيف 
 Fخلو� بني  ما  �، ألنه شتا�  جدًّ
�لتد�ب#   qا®�� �لعد�  كيد  من 
 Fخلو� �بني   a�لرّ �الحتياطية 
�لذ: ظهر من rִדم. فال بد من 
 Fلتدبر � كيفية نوَعي هذ� �خلو�
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y �®ا6M q: �ايد فيما �q3 كا� 
 a6بد� �خلوF ��الضطر�� �لذ: 
�لتد�ب#  قسم   � يدخل  "rִדم" 
�الحتياطية �ل7 تؤخذ عا�b حتّسًبا 
لشر �لعد�، �6 يدخل فيما يقو. 
به �ملرB مرعوًبا من حتقق نبأ من 
�ألنباB؟ 3ننا على يقني ِمن �6 َمن 
 bفتر Nִדم" خالr" يتدبر � حالة
ميعا� �لنبوbB متخلًيا عن �لتعصب 
نو�  بأ�   Fلالعتر� فسيضطر 
 j "rִדم"   a6ظهر �لذ:   Fخلو�
من  توقّيا  6حد   aيظهر مما  يكن 
rخر  نو�  هو  بل  �لعد�،  شر 
 Bلغبا�� �جلهل  فمن   .Fخلو� من 
�من تضليل خلِق �هللا �خد�عهم 
 b#لعق� Mفع   �  Mُالستمر�� عمًد� 
يبد:  3نسا�  بأ� كل   Bكاجلهال
خوفه توقيًّا من شّر �لعد� لذلك 
فال عجب لو 6ظهر "rִדم" 6يضا 

.Fمثل هذ� �خلو
�علمو� �6 نظا. �لعاj يس# على 
صفتني من صفاe �هللا، ��حلقيقة 
على  يس#  كله  �حلكم  نظا.   �6
صفة  3حد�Íا  �لصفتني  هاتني 
 .bMلقد� صفة   Sألخر�� �لعلم 
�لصفتني  هاتني   Mتطو �مع 
�حلكومة  نظا.  تدب#  يتحسن 
�يتطوM. �بديهي �6 صفاe �هللا 

هاتا�  �منها   Nلكما�  b�Mq تبلغ 
�6 علم �هللا كامل  �لصفتا�؛ 6: 
�قدMته 6يضا كاملة، �يع¤ qلك 
عليه �ال  6مر µفى  ليس من  6نه 
من  6مر يتعلق بالقدbM خاMٌ� عن 
6ساسيا�   ���عمو �هذ��  قوته. 
يقو. عليهما عرÔ �هللا �. كلما 
M6سل � Mسوال 6جرS بو�سطته 
wَرين من هاتني �لصفتني ليتجلى 
 jللعا �ليظهر  خال�ما،  من  هو 
كله �6 �ُحلكم كلَّه بيدa �6نه هو 
من M6سله Mسوال. يظهر �هللا تعا< 
 eآليا� بعض  Mسوله  بو�سطة 
�يهدF من خال�ا 3ظهاM علمه 
 Fֲדد Sأل�، كما يظهر �ألخر�
3ظهاM قدMته �لكاملة. �ال يقتصر 
نو�  من   eآليا�  M3ظها على 
��حد فقط أل� �حلكومة تقتضي 
مهما  �ملذكوMتني.  �لصفتني 
ناقص  6نه  3ال  كامال  �لعلم  كا� 
كانت  �مهما   ،bMلقد� بد�� 
ناقصة  w6ا  غ#  كاملة   bMلقد�
 M3ظها ميكن  فال  �لعلم.  بد�� 
تصرF كامل بد�� ظهوM هاتني 
 e�Bنبو فإ�  �عليه  �لصفتني. 
�ألنبياB - �ل7 هي من rياe �هللا 
 e�Bلنبو� :Nعلى نوعني: �أل� –
�ل7 تكو� تابعة لصفة �هللا �لعليم، 

6: تلك �ل7 يهدF �هللا تعا< ֲדا 
 :Qعلمه �أل�، ��لثا M3< 3ظها
�هللا  لصفة  تابعة  تكو�  �ل7  هي 
�هللا  يريد  �ل7  تلك   :6 �لقدير، 
من  �لكاملة  قدMته   M3ظها تعا< 
 aهذ  Fُتعر  �6 �بديهي  خال�ا. 
كل   Fظر�  Fباختال  e�Bلنبو�
نو� منها، كما ال بد �6 تتباين 
نو�  كل  صد±   Mالختبا �ملعاي# 
منها. �من �جلهل �لشديد �خللط 
بني هذين �لنوعني �تطبيق حكٍم 

��حٍد على كليهما ��ختباÍMا
 �6 البد  بل  ��حد.  �كٍّ  على 
�ك  على  �لعلم   e�Bنبو  nت®
 >3 ها�فة  ستكو�  ألwا  �لعلم 
 e�Bنبو  nُتخَت� �لعلم؛   M3ظها
لكوwا   bMلقد� على �ك   bMلقد�
ها�فة 3< 3ظهاM �لقدbM �ال ميكن 

�6 تغّير هدفها �ال مساMها.
 bBفال بد لنا عند تعرضنا ألية نبو
�6 نتدّبر � ظر�فها �تعيني نوعها 
�كها  على  صدقها   Mختبا�  y

.��لذ: ُحدِّ
�áد�ًعا  معاMضونا  �áد�  لقد 
 e�Bنبو شديًد� q3 £سبو� Rيع 
لعلم  تابعة   �  ��ملوعو �ملسيح 
 ��nتµ �بالتا  �أل�،  �هللا 
نفسه،  �ملحك  هذ�  على  صدقها 
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كل  بأ�  ��ًما  �يتحججو� 
حرفًيا  تتحقق   �6 �ب   bBنبو
كاqبة،  كانت  w6ا  فسُيفهم  �3ال 
يتعلق   ªلشر� هذ�   �6 حني   �
�لعلم،   Mإلظها ��ا�فة   e�Bبالنبو
فيها  �ملجا�  بتدخل  سّلمنا   �q3�
مع   Fختال� حتققها   � لكا� 
ظاهر كلماe �لنبوbB، �لكن مع 
هذ� �الختالF يستحيل تر�جعها 
��لنسخ  �لتر�جع   q3 نسخها   �6
6ما  �أل�.  �لعلم  مع  يتنافيا� 
 bMلقد� Mفة 3< 3ظها��لنبوe�B ��ا
فيها عند  تر�جع  فيمكن حد�¹ 
 Bأل� �لتر�جع جر� ،Fتغّير �لظر�
 Mمع 3ظها Êال يتنا Fتغّير �لظر�

.aبل يؤيد bMلقد�
 Nباملثا e�Bميكن فهم نوعي �لنبو�
�مللَهم �حًيا من �هللا  يتلقى   :Àآل�
معني.  بعمل  سيقو.  بأنه  تعا< 
w6ا   bBلنبو�  aهذ  Fظر� توضح 
تابعة لصفة �هللا �لعليم ��� صفة �هللا 
�لقدير، 6: �6 قيا. qلك �لشخص 
 Mال يتعلق طبعًيا بإظها �بعمل �ّد
 M3ظها منه   ��ملر� بل  �هللا   bMقد
�لعلم فقط، فال بد �ذ� �لشخص 
مهما  �لعمل  بذلك  يقو.   �6 من 
فسيثُبت  �3ال  فيه  �لتغّير  حد¹ 
خطأ علم �هللا، �هو �اN. �لكن 

 iسنعّر بأننا  �لوحي   � قيل   �q3
يناصبك  �لذ:   -  Qلفال� عد�َّ½ 
فبديهي  �لذّلة،  لعذ��   –  Bلعد��
لصفة  �لتابعة   bBبالنبو ليست  w6ا 

�هللا �لعليم بل ستكو� تابعة لصفة 
�هللا �لقدير. �عليه فلو 6حد¹ َمن 
صدeM �لنبوbB عنه تغيً#� � نفسه 
فاعلمو� جيًد� �6 صفة �هللا �لقدير 

� Qيا�سيدنا مر�� غال. 6¥د �لقا
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عن  للتنبؤ  ��فعة  كانت  �ل7   -
 >3 Nلك �لعد� - ستتحوq لةq
صفة تنقذa من �لذلة. فكما �6 
عد. 3حد�q ¹لك �لشخص 6: 
 M3ظها� لذلته  سببا  كا�  تغي# 
من  جناته  فإ�  كذلك  �هللا   bMقد
 bMلقد  �Mً3ظها ستكو�  �لذلة 
�لذلة  عذ��  6صابه  فلو  �هللا، 
 Fهد Mغم 3حد�ثه �لتغي# لصاM
 bMصفة �لقد M6: 3ظها - bBلنبو�
 iمشتبًها �بالتا بطل �لغر –
فليست   .bBلنبو� من  �ألساسي 
�لقدbM �لكاملة هي 6نه �q3 حتر½ 
كل  يسحق   �6 بد  فال  �ملحر½ 
من يو�جهه قريًبا كا� 6. بعيًد�، 
�لكاملة هو �6   bMلقد� بل مع¬ 
على  �لعذ��   N3نز� على   Mيقد
َمن يستحقه، �ال يسع 6حٌد �6 
ينقذa من qلك، ��6 يرحم َمن 
 Mيقد  Bشي �ال  �لر¥ة  يستحق 
من  هو  فالقدير  تعذيبه.  على 
 �3� ،Nته مبقتضى �حلاMتظهر قد
 Nحلا� مبقتضى  قدMته  تظهر   j
فليس بالقدير، بل هو عجلة آللة 

.M�6 جتسيد للظلم ��جلو
على  تاµMًيا   Nملثا� �مت M6  �q3�
�أل�  للعلم  �لتابعة   e�Bلنبو�
 �6 فاعلمو�  �لكاملة   bMلقد��

 Åفاطمة �ل7 تنبأ ֲדا �لن bفا� bBنبو
� � مرضه �ل7 تو� فيه كانت 
تابعة لعلم �هللا �أل�، �نبوbB يونس 
�لنÅ �ل7 تنبأ ֲדا عن تعرi قومه 
 bMلقد�  Mإلظها كانت  للعذ�� 

�لكاملة.
عندنا،   eلبيِّنا� من   Mألمو�  aهذ
عنها  �لتخلي  يسعنا  �كيف 
الستهز�B �ملعاMضني بنا؟ �3 خد�� 
 Bشي �حلق  ��تبا�   Bشي  Gلنا�

rخر.
 .��هنا تنشأ شبهة �6 �هللا تعا< ما 
سيحصل  6نه  �لعليم  بصفته  يعلم 
 bBهذ� �لنو� من �لتر�جع � �لنبو
لصفة  تابعة   eMل7 صد� �لفالنية 
3حد�¹  بسبب  �لقدير �qلك  �هللا 
 � تغّيًر�   bBلنبو� 3ليه  ُ�ّجهت  َمن 
نفسه، فلما�q ال nµ �هللا تعا< عن 
هذa �لنتيجة �لنهائية �ل7 ستحد¹ 
 �6 ينبغي   :6 �لو�قع؟   iM6 على 
nµ �هللا تعا< ما سيئوN 3ليه �ألمر 

.Mمن �لعثا Gائيا لينجو �لناw
��لر� على هذa �لشبهة هو 6نه لو 
 e�Bيع �لنبوR لك لكانتq حصل
تابعة لصفة �هللا �لعليم، �لن تكو� 
نبوbB تابعة لصفة �هللا �لقدير، ألنه 
wاية   � سيحد¹  عما   n6ُخ لو 
�ملطاF خلرجت �لنبوbB من صفة 

�هللا �لقدير �6صبحت تابعة لصفة 
�هللا �لعليم، � حني 6نه ال بد من 
 �6 ��إلميا�  �لعرفا�  Mقي  6جل 
كال  من   e�Bنبو هنا½  تكو� 
 e�Bلنبو� �تتضمن  �لنوعني. 
�هللا   bMقد  M3ظها  >3 ��ا�فة 
�من  ناحية  من   Bالبتال� جانب 
 e�Bهي 6كثر �لنبو Sناحية 6خر
��لعرفا�،  �إلميا�  لرقي   bً�ما
تعا<  �هللا  مشيئة   e��M6 لذلك 
 e�Bنبو B�6 ®ر� من فم �ألنبيا

من كال �لنوعني.
�جدير بالتذكر هنا 6ن¤ كتبت 
تكو�   e�Bلنبو� بعض  بأ� 
�أل�  �لعلم   M3ظها  >3 ها�فة 
فال   ،bMلقد�  Mإلظها �بعضها 
�ملتعلقة   e�Bلنبو�  �6 qلك  يع¤ 
علم  من  ®لو   bMلقد�  Mبإظها
�لغيب، أل� �لنبوbB ال ®لو من 
�لغيب مهما كا� هدفها.  علم 
 >3 يش#  6يضا   "bBلنبو�" �لفظ 
 bBنبو من   �فاملر� �لغيب.  علم 
هي   bMلقد�  M3ظها  >3 ها�فة 
منها   Fد�� ليس  �ل7   bBلنبو�
3ظهاM  �لعلم بعاقبة �ألموM، �3ال 
فإ� علم �لغيب �لذ: يعلمه �هللا 
 Mما بني صد� bلفتر� تعا< عن 
تغّير  �عن  �حتققها،   bBلنبو�
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نتائج  �عن  عنه،  ُنبئ  َمن  حالة 
يكو�  6يضا   aMُ3ظها  ،bBلنبو�
 Mبإظها �ملتعلقة   bBلنبو� من  هدًفا 
�لعلم هو  �ملر�� من  فإ�   .bMلقد�
�لعلم بعاقبة �ألموM �ال ير�� منه 
 Bمطلق علم �لغيب �لذ: هو جز

 .bBال يتجز6 من كل نبو
 eMصد bBكانت هنا½ نبو �q3�
�لكنها  �لكاملة،   bMلقد�  bB�Mإل
 Fبقيت ثابتة �يث ال تتغ# ظر�
 eMلذ: صد� Bلشخص �6 �لشي�
عنه �لنبوj :6 ،bB تتغ# �حلالة �ل7 
بسببها صدeM �لنبوbB، �بالتا 
 ���j تتغ# �لنبوbB بل 6صابت 
6فال  �حتققت،  مساMها  تغّير   �6
مثل  طريق  �حلالة   aهذ  � يّتحد 
 bBلنبو�� �القتد�Mية   bBلنبو�  aهذ
��ا�فة إلظهاM �لعلم �يث ال يبقى 
6: فر± بينهما؟ ��لر� على qلك 
هو 6نه ميكن �6 يتحد طريقهما 
نظًر�  متباينتني  ستبقيا�  w6ما  3ال 
3< هدفهما �ألخ#، 6: ستوّضح 
�لظر�F �6 ��دF من 3حد�Íا 
 Sلعلم �أل�، �من �ألخر� M3ظها
�لقدbM. مع كل qلك ال   M3ظها
 a6نه � هذ Nمانع لدينا � �لقبو
 aمن مثل هذ Fحلالة يصبح ��د�
 M3ظها�  bMلقد�  M3ظها  bBلنبو�

�لعلم مًعا.
 Nجدير بالذكر هنا �6 ما يقا�
عموًما �6 �لنبوbB �لوعيدية ميكن 
 N�6 £د¹ تر�جع فيها �6 تز�
 bBلنبو� aمنه �6 مثل هذ �فال ير�
تر�جعا  طبيعتها   � تتضمن 
من   Fد�� كا�  ملا  بل  حتما، 
�لوعيد 3ظهاM �لقدbM لذلك ميكن 
ليس  6نه  ��علمو�  فيه،  �لتر�جع 
�ملر�� من نسخ �لنبوbB �6 تر�جعها 
w6ا بدe كاqبة – ��لعياq باهللا، 
أل� �لنبوbB �إل�ية ال ®طئ مهما 
كا� نوعها بل تتحقق � Rيع 
كلمة  نطلق  فعندما   .Nألحو��
نع¤   bBللنبو �لنسخ   �6 �لتر�جع 
ֲדا �6 �لصوbM �ل7 6نبئ عنها من 
6جل 3ظهاM �لقدbM �إل�ية j تعد 
سببا إلظهاMها �آل� بسبب تغ# 
 M3ظها Nلذلك فقد ُحّو Fلظر��
 ،S6خر bMإل�ية 3< صو� bMلقد�
 iلغر� أل�   bBلنبو� ®طئ  فلم 
 bMلقد� Mألساسي منها هو 3ظها�
لو  6ما   ،iلغر� هذ�  حتقق  �قد 
صوMִדا  على   bBلنبو�  eظهر
�أل�< Mغم تغ# �لظر�F لكا� 
باإلمكا� �لقوw6 Nا بدe كاqبة، 
يتحقق   j  bMلصو�  aֲדذ ألنه 
3ظهاM �لقدbM �إل�ية �لذ: كا� 

.bBمن �لنبو Gألسا� Fهو ��د
بآִדم  �ملتعلقة   bBلنبو� كانت 
تكن   j� �إل�ية   bMللقد  �Mً3ظها
من  يتضح  كما  �لعلم،   Mإلظها
�ال  �كلماִדا،   bBلنبو�  Fظر�
 ªبشر" �آلتية:  كلماִדا  سيما 
فلو  �حلق."   >3 Mجوعه  عد. 
كا� ��دF منها 3ظهاM �لعلم ملا 
 ªبشر ªكا� باإلمكا� �6 يشتر
كانت   bBلنبو�  �6 ثبت  فلما  ما. 
للتسليم  �ضطرMنا   bMللقد  �Mً3ظها
ألنه  �qلك  حتقَّقت،   bBلنبو� بأ� 
مّر  كما   bMلقد�  M3ظها حتقق  قد 
بآִדم  �ملتعلقة   bBلنبو�  �3 تفصيله. 
مميزb من بني �لنبوe�B ��ا�فة 3< 
3ظهاM �لقدbM ألwا نبوbB مركبة، 
�معناها 6نه لو Mجع rִדم 3< �حلق 
 ،eميو فلن  شهًر�   ١٥  Nخال
�حلق   >3 يرجع   j  �3 �لكنه 
 ١٥  Nخال ��ا�ية   � فسيلقى 
مركبًة-  -لكوwا  فإwا  شهًر�. 
 e�Bفع شأًنا من �لنبوM6 6صبحت
 M3ظها يتم  ال  ألنه  �qلك  �لعامة 
�لقدbM � �لنبوe�B �ملفر�b مثلما 
�ملركبة   e�Bلنبو�  Nخال من  يتم 
 .b#جـو�نب كث� aل7 �ا �جو�
عيو�  له  كانت  من  فليبـصر 

.bباصر
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التقوى

ب)! �قل: ~ب ال تُقل: (َيَتوجَّ
فما �ب) ) من  بدًال  ب)  (يتوجَّ �ستخد�.  خطأ   يشيع 

�لفر±؟
ب فالٌ�: 6كل � �ليو.  جاB � (�ملعجم �لوسيط): «َتَوجَّ

«.bًلليلة 6كلًة ��حد��
.bلوجبة: �ألكلة �لو�حد� Qمن معا�

 �3 £ج   �6 �ملسلم  على  ~ب  �لصو��:  على   Nفنقو
�ستطا� q >3لك سبيال

�نا �ستخد�. تعب# (ينبغي) للداللة على M� �3� :ملحوظة
�ستحسا� شيB �6 �ستحبابه فيجب �6 تكو� �لتعدية 

:N(على) فنقو F(�لال.) �ليس �ر Fر�
ينبغي للمسلم �6 £ج �3 �ستطا� q >3لك سبيال. 

�ال نقوN (ينبغي على �ملسلم...)
فقد جاB � �لقر�r �لكرمي قوله تعا<:﴿ما كا� ينبغي 

.﴾Bِنك ِمن �6ليا��لنا 6ْ� نتخَذ ِمن 

 �لشكـل
�ستعماال  6يامنا   � تستعمل  �ل7   eلكلما� من  �هي 
 �6 ،"Nيتكلم �إلجنليزية بشكل مقبو" :Nجائر�، كالقو
6سبا�  "تظهر   �6 مناسب"  بشكل  نفسك  عن  "عّبر 
يقاN بدال منها:   �6 �لتلو¹ بشكل جلي". ��لصو�� 

"على �جه" �6 "بطريقة" �6 ما يناسب �لسيا±.
 Bلشي� هيئة  «�لشكل:  �لوسيط):  (�ملعجم   �  Bجا

�صوMته.» �جاB: «تشاَكَال: تشاَبَها �متاَثَال.»

�فيما يلي 6مثلٌة على �ستعماN كلمـة (شْكل) �ستـعماًال 
 :Ùصحيح

· يكو� �لطو�F على شكل ��ئر: حوN �لكعبة
b#قائق صغ�· �ملسحو± ما�b صلبة على شكل 

.Qصمم هذ� �لسلم بشكٍل حلز� ·

�ْلنتأّمل �آل� �ألمثلة �لتالية من فصيح �لكال.:
اٌ± * r�ََخُر ِمْن  قاN �هللا �: ﴿َهَذ� َفْلَيُذ�ُقوaُ َحِميٌم َ�َغسَّ

(٥٨-٥٩ :Ø) ﴾�ٌ��َ�ْ6َ َشْكِلِه
:� �قاN �ملسيح �ملوعو

على  �تطّلع  �لسّر،  هذ�  حقيقَة  تكتنه   �6 �شتقَت   �3�"
6سبابه على �جٍه 6ظهَر �6َْجَلى، فَأْصِغ 6بّين لك ما عّلم¤ 
ÌM � هذ� �ألمر من 6سر�M ��دS." (�لتبليغ). (فلم يقل 

� بشكل 6ظهر �6جلى!)
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�. �سا. �ل�nقي



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






