



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها
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التقوى

�جو
� باطنها مفعم باخلو� �
لبؤ�، ظاهرها 

قة ���  �
حلرما 
نتها! � 
لفسا$ � 
لظلم 
 (�
لشا �
لدما�.. تلك هي �هم عنا�ين �خبا

لعيش 7 ظل 
ألمن �
لسال3  
بتعد عن  
لذ:  
إلسالمي 
ُبعد 
أل�C عن 
لسما�. ��A سائل يستفسر: هل هذ< 
�تضاها 
هللا خلG �مة ُ�خرجت للنا�؟ �هل 
 Jل
 Kحليا
هي 

لوضع 
ملز�: هو هد� 
الستخال� 7 
أل�C؟!  
هذ
 
هذ  S��  Tستطو  �
�
الستفسا قائمة   V� شك  ال   �
هل   :Tنقو� سنستفسر  �عندها   ،T�ستؤ 
لفاصل  
حلد 

خليانة، 
لسرقة، 
جلشع، 
لنفا]، 
لتمر$، 
لبغضا�  ،�
لغد
 Vباألما لتنعم  
لنفو�  ترضي   V� تستطيع  
لدما�  
قة ���


لسال3؟!�
 Vحلاملو
صيحا� عديدK تعلو 7 هذ< 
لربو) �تلك يطلقها 
 �
لنـز
عا �باخلال` من بر
ثن هذ< 
لعلل. لقد 
نتشر

خلا�جي � 
لد
خلي   Vإلنسا
 سال3   A
a�  A�حلر
�
 �
لفو
جع �
لنكبا ���صبح 
لعاe ينا3 �يستيقظ على �خبا

ملآسي �
آلفا�! �ال شك �V كل ما iدh هو بسبب �
�ما  �جله،  ُخلق من  
لذ:  
لنبيل  
pد�   Vإلنسا
  Vنسيا

هللا   �بصفا 
لبشرية  تصطبغ   V� �هو  كنهه،   !�يد  e
تعاS ألننا ُفِطرنا على فطرته � �: لدينا مؤهال� لكي 

تنعكس فينا صفاته. 

ملجتمع ال � 
لنفس  مع  
لرضى �  K$لسعا
  S� 
لسبيل   V�
 �يناله �حد بالذهب �
لفضة �ال باملساعي 
لذ
تية �
ملقوال

لسلطاV، لذلك نرw �نه من � Kلقو

لفلسفية �ال بامتال! 
 S�
لنا� لGشد�هم   S��نبيا�<  �نه يرسل   � سنن 
هللا 
به   Vإلميا
 بعد  
حلقيقيني  
لسال3 �  K$لسعا
 حتصيل  سبيل 
سبحانه ��خال` 
لعبو$ية له �
اللتز
3 بتعاليمه 
لJ ��حى 

�سله. S�ֲדا 

�نبيا�هم  
ملخالفني  من  كثيـٌر  
لتا�يخ  ع�   wحتد لقد 
�هم مبا عندهم من مناهج 

ستهانو
 بدعوִדم بسبب 
غتر�
 K$لسعا
�علو3 �مكتسبا� ما$ية فظنو
 ��ا تضمن لتحقيق 

 ..Vملرسلو

لسال3 �ليس باتبا) ما يدعوهم �ليه �

كها �$�� فهمها  لقلة  
لبشرية  
لت � ما   
هذ يومنا   S��
غافلة عن غاية �جو$ها �مغر��K �معجبة بسعيها 
حلثيث 
 Kنصرفت عن مائد

ملقاصد 
ملا$ية �
ألما� 
لكاaبة، � �
��

لسما� �
�مكت 7 
ملفاسد �
ملوبقا�.. لقد غاA عنها 

ملتع �
ملالهي ال  7 Tالنشغا
� Aألسبا

متال!  V� حقيقة
ميكنه �V مينح 
لسكينة �
لسال3 
لد
خلي �
لطمأنينة 
لقلبية، 

هللا  �هو  
لسال3  
هب � من  تأ�  
لسكينة � 
لسال3   Vأل

;óe›;äp;óe›;äp

ÈŸ˜à¸\;ƒÑ]ç’\ÈŸ˜à¸\;ƒÑ]ç’\
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 �� Tمبا ��لفر$
 

لو
حد 
لقها�، �يستحيل حتصيل هذ
 Tلوصو
aهب �� سلطاV، فسال3 
هللا نعمة جليلة ال ميكن 
�ليه �ال مبعرفة 
هللا ��صاله �
لسعي 
لصا$] عمال بتعاليمه 
 Gيص ح�  
أل�جا� � 
أل$نا�  كل  من  
لقلب   Gتطه�

.� >�
مهبط �نو
لكن  �غنا<،  مبا$يته  يتباهى   V� 
ملا$:   Vإلنسا
 بوسع 
 �
ليس بوسعه �V يشعر بالسكينة �
لطمأنينة 
لJ هي مد
 Vلإلنسا �ُحقَّ  
لنفسي،   �

الستقر� 
لر�حانية   K$لسعا


ملؤمن �غم فقر< �بساطة عيشه �V َيْسَعَد بنعمة 
لسكينة 
نعمة  ��ا   .Vإلميا
  S� باهتد
ئه  قلبه  تغمر   Jل
 
لطمأنينة �
�ج��ִדم،  بسلطا�م  حتصيلها  عن  
مللو!  عجز  عظيمة 
منطقهم �حكمتهم،  �غم  
حلكما� � 
لفالسفة  ��ْنَهَكْت 

ִדم، �غابت �
فتقر �ليها 
ألثريا� �غم كثرK �مو
pم �عقا�
عن 
لكهنة �
ملشعوaين �
ملنجمني �غم معابدهم �َطَالِسِم 
 S�
حهم �قلوֲדم ��ُكُتِبهم �مر
صدهم.. �Vّ من َتَساَمْت �
�ثوp Vذ< 
لنعمة، �a ال يصل �ليها 

لسما� فأ�لئك هم 
لو

ألما� 
لشيطانية � �

ألهو Kاهد��لنفس 
�حد �ال بتزكية 

لتا�يخ  wلنعمة على مد
بصد] ��خال`. لقد فا� ֲדذ< 
مبا   
���فا ֲדديهم،   wهتد
 �من  
لسال3  عليهم  
ألنبيا� 
 Sهللا تعا
 Tمن �مرهم بوصا KGْسَتْيَقَنْتُه �نفسهم على بص

سبيل   7 
سترخصوها � 
حهم ���� نفوسهم   
بذلو ح� 
هؤال�  كل  جعل  
لذ:  فالسّر  
لعظيمة.  �معانيه   Vإلميا

 Vيضحو  �
لعصو � 7 �تلف 

ألبر 
لربانيني � 
لصديقني 
 wحية ما هو سو�� K$سعا� Kنفيس 7 نشو� Tبكل غا
� مفعمة مبحبة �
هللا 
لذ: ملع 7 قلوֲדم فصا �بريق صفا


هللا �سالمه � �صبحت عر� جتلياته ��نعاماته.
 ،Sتعا ��ائه  من  هو  
لذ:  
لسال3  من  
إلسال3   V�  
 
هذ  V� على  ��حية  $اللة  
للفظي  
الشتقا]   
هذ  7�


ملا$ية � 
لر�حية  
لسكينة � 
لطمأنينة  تعليُمه  
لدين iو: 
 �

ستسالما كليا. �V عبا$ Sملؤمن هللا تعا

ستسلم  V�
�مع  
هللا  مع  
لسال3   S�  Vباإلنسا تؤ$:  كلها  
إلسال3 

لi Jظى ֲדا 
ملؤمن  Kحلاضر

لنفس �
ملجتمع، ��ا 
جلنة 

لصا$] 7 
لدنيا قبل 
آلخرK، ��ما جنة 
آلخرK فما هي 
�ال 
نعكا� �خر pا بتجليا� �قوw ��عظم. فيا ليت عاملنا 
يبصر �يستشعر هذ< 
لنعمة 
لJ غابت عنه للخال` من 

ملآسي � �
لد
خلي �
خلا�جي �من كل 
لشر� A

الضطر

من حوله. 

ملن� �بنا� 
ألمة �V يقفو
 �قفة  
�بقولنا هذ
 ندعو من هذ
 �
لذ: هم فيه، �iللو
 تد
عيا :�
لوضع 
ملز �
��تأملية 

ملظلم  �بيعهم   �
�بلد
�م �ثو  7 h

ألحد �
مستجد
 Aلشبا
كي يتعرفو
 على تلك 
أليا$: 
خلفية 
لJ حركت 

ستحو
a على   KGألخ
 
لنتيجة � 
لفسا$.   h

لناقم إلحد

ملطا�  �خر   7� 

ملالية. �هكذ� 
لنفطية  بلد
�م   $�
مو
خرجو
 �في ُحنني. iدh كل هذ
 من خالT مؤسسة 
 Gغ بطريقة  
حلنيف  
لدين   eمعا شوهت  مزعومة  $ينية 
 Aخطا 
لعد$   
هذ 
خل $ جتد   ��
لقا عزيز:  مسبوقة. 
مؤمتر   7  
مؤخر �لقا<  
هللا-  -�يد<  
ملؤمنني   Gم�  Kحضر
 Aلنقا
 حضرته  فيه  كشف   ،Kملتحد
 باململكة  
لسال3 

لدجالية   wلقو
 بني  
لسرية   �
لصفقا تبني  حقائق  عن 
ظلما  لإلسال3  نفسها  تنسب   Jل
 
ملتطرفة   �
جلماعا�

لناجع  
حلل  حضرته  قد3  كلمته  ختا3   7� �عد�
نا. 

.eلعا
لتمكني 
لسال7 3 
نتم� لكم قر
�K مفيدK �ندعو 
هللا �V يهبنا ��ياكم 
لفر
سة 
لنا سبل 
حلق  
خلائضني �يبني  
إلميانية كي ال �وC مع 

ملضغوA عليهم �ال 
لضالني،  Kمر�
pد
ية كي ال نكوV من �


لعاملني. A�
حلمد هللا  V� خر $عونا��للهم �مني 




اجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاني عشر - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  نيسان/ إبريل ٢٠١٦ م

٤

التقوى


لدين ¡مو$ � د Gبش 
� حضرK مر

ملصلح 
ملوعو$ �


ملسيح 
ملوعو$ �
إلما3 
ملهد: � Kلثا� حلضر

خلليفة 

:���من $

في 
حا� �لقر��


لنحل) K�(سو

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

ijk∩⊇∪

�َيْوَ� َنْبَعُث ِمْن ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد� َ﴿

�َال ُهْم َ ��ُثمَّ َال ُيْؤَ+ُ* ِللَِّذيَن َكَفُر

ُيْسَتْعَتُبوَ*﴾ (٨٥)

شر4 �لكلما0: 

لشاهُد؛  هو:  
لشهيد  شهيًد�: 

.(Aألقر

ألمُني 7 شها$ته (
�عطا<  
ستعتَبه:  ُيستعَتبو*: 
 - منه   :�  - �ليه  طَلب  
لُعت©؛ 
 :� ªستعتبُته فَأْعَتَب
 :Tلعت©، يقا


سترضيُته فأ�ضا�، �منه: ما بعد 

سترضاٌ�.   :� مستعَتب   �
ملو
 .(Aألقر
) 
لرِّضى  
لُعْتَبى: 
من  ُيطَلب   V�  :Aالستعتا
�
 (>�
إلنساV� V يذكر َعْتَبه (�: عذَ

.(�
لُيعَتب (
ملفر$

�لتفس5: 

جلرمية  هذ<  عن  
حلديث  بعد 

لنعم،   V
نكر جرمية   Kلشديد

 S� جديد  من   Sتعا 
هللا   ��شا
��م   �للكفا تنبيًها   ،Kآلخر
  Kحليا

على  �يًضا   Kآلخر
  7  Vبو سيعذَّ
عقوبتهم   S� �ضافًة  جرميتهم 
 A

لعذ aلك   Vسيكو� 
لدنيوية، 

tΠ öθtƒ uρß]yè ö7 tΡ ÏΒÈe≅ä.7π ¨Βé&# Y‰‹Îγ x©¢ΟèOŸωÜχ sŒ ÷σ ãƒtÏ%©# Ï9(#ρ ã�x� Ÿ2ŸωuρöΝèδ

tβθ ç7 tG÷è tGó¡ ç„∩∇∈∪# sŒ Î) uρ# u u‘tÏ%©!$#(#θ ßϑn=sßz># x‹yè ø9 $#Ÿξsùß# ¤� sƒä†öΝåκ ÷] tãŸωuρöΛ èε

šχρ ã�sàΨãƒ∩∇∉∪# sŒ Î) uρ# u u‘š Ï%©!$#(#θä. u�õ° r&öΝèδu !$ Ÿ2 u�à°(#θ ä9$ s%$ oΨ−/ u‘Ï Iωàσ¯≈ yδ

$ tΡ äτ!%Ÿ2 u�à°tÏ%©!$#$ ¨Ζä.(#θ ããô‰tΡ ÏΒš�ÏΡρ ßŠ((# öθs) ø9 r' sùÞΟÎγ øŠs9 Î)tΑöθs) ø9 $#öΝä3̄Ρ Î)

šχθ ç/ É‹≈ x6s9∩∇∠∪(# öθ s) ø9 r&uρ’n<Î)«! $#>‹Í≥tΒöθ tƒzΟn=¡¡9 $#(¨≅|ÊuρΝßγ ÷Ψtã$ ¨Β(#θ çΡ%x.

tβρ ç�tIø� tƒ∩∇∇∪š Ï%©!$#(#ρ ã�x� x.(#ρ ‘‰|¹ uρ tãÈ≅‹Î6 y™«! $#öΝßγ≈tΡ ÷Š Î—$ \/# x‹tãs− öθ sù

É># x‹yè ø9 $#$ yϑÎ/(#θ çΡ$ Ÿ2šχρ ß‰Å¡ ø� ãƒ∩∇∪tΠ öθ tƒ uρß]yè ö7 tΡ’ÎûÈe≅ä.7π ¨Βé&# ´‰‹Îγ x©

ΟÎγ øŠn= tæô ÏiΒöΝÍκ Å¦ à�Ρ r&($ uΖø⁄ Å_uρš�Î/# ´‰‹Íκ y−4’n?tãÏ Iωàσ ¯≈ yδ4$ uΖø9 ¨“tΡ uρš�ø‹n=tã

|=≈ tGÅ3ø9 $#$ YΖ≈u‹ö; Ï?Èe≅ä3Ïj9& óx«“Y‰èδuρZπ yϑômu‘ uρ3“u�ô³ ç0uρtÏϑÎ=ó¡ ßϑù=Ï9∩⊃∪

ًدا;;�� ًداال شك أن �مَّ ال شك أن �مَّ
خ� من فهم القرآن وبيَّنهخ� من فهم القرآن وبيَّنه

g]·Ñ¸\;flŸ;‹˜à¸\;ÎÔ\Öd

gÊŒ¬Á;fld\;‹Ä;flŸ;fÉ’\;ÎÔ\1—

Ć
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 A
من عذ aًُال  ��كثر  �شد خزًيا 
�ما3  هنا!  بونه  سيعذَّ  a� 
لدنيا، 
كل  من  
إلنسانية   
��
أل ®يع 
ُيؤتى  حيث   ،�
لعصو�  Vما�
أل
برسوT كل �مة ليشهد عليها؛ فِلَم 

خلز: 
لشديد 
لذ:  7 V�ال يفّكر
ينتظرهم a 7لك 
ليو3 
لعصيب.

عن   hتتحد  wخر� �ية  �هنا! 
 
a� ﴿فكيف   :Tتقو� 
لذلة  هذ< 
�ِجْئنا  بشهيد  ُ�ّمٍة  كلِّ  ِمن  ِجْئنا 
يومئٍذ   *
شهيًد هؤال�  على  بك 
 Tَلرسو
 
َيَو$ُّ 
لذين كَفر�
 �عَصُو

لنسا�: )﴾C�
أل ֲדم   wَُّتسو لو 

.(٤٣�٤٢

هللا   V� 
آلية  هذ<  �تؤكد   ،
هذ
�مة  بعث �سله 7 كل  قد   Sتعا

لكرمي  Vلقر�
من 
ألمم. لقد بّين 
 Kعديد  ��يا  7 
لنظرية  هذ< 
�خرw �يًضا، �هذ
 مما ميّيز 
إلسال3 
�يشّكل   ،wألخر
  �
لديانا عن 

حًد
 من 
ل�
هني 
لساطعة على �

صدقه.
�ما قوله � ﴿� ال ُيؤVُaَ للذين 
كَفر�
﴾ فقد فسر< 
لبعض بأنه لن 
 Sتعا 
هللا  مع  بالكال3  pم  ُيسَمح 

ملظهر:).  Gلتفس
� ،Vلبيا
 ��)
 Vأل خطأ،  
ملع�   
هذ �لكن 

 ��يا  7 �كد  قد  
لكرمي   Vلقر�


هللا  مع   �
لكفا  �َ
حو  Kعديد
 Vلو�اi حيث  
لقيامة  يو3   Sتعا
�هم. 
�عذ  � �ليه   
يقدمو  V�
لن  �نه   $

ملر  Vيكو فقد  �عليه 
 �� 
جلنة،   Tبدخو  �للكفا  Vaيؤ
حقهم،   7 بالشفاعة   Vaيؤ لن 
aلك حني يؤتى برسل 
ألمم يو3 

حلشر ليشفعو
 7 حق من i eقِّق 
 Vكا �لكنه  
لر�حا�،   Tَلكما

ضمَن َمن ميكن �V يسميه 
ألنبيا� 
من �تباعهم، فيشفعوV له. �لكن 
هؤال� 
ألشقيا� من 
لكفا� سو� 

ُيحَرموV من شفاعة 
لشافعني. 

لكرمي �
حلديث  Vلقر�
 V� لعلم
مع 

لشفاعة لن   V�  V

لشريف يؤكد

هللا   Tقا حيث  
هللا؛   Vaبإ �ال  تتم 
عند<  
لشفاعُة  تنَفع  تعاS: ﴿�ال 
�ال ملن Vَaِ�َ له﴾ (سبأ:٢٤). �قد 

ملع� 7 
ألماكن 
لتالية  
تكر� هذ

لبقرK: ٢٥٦، يونس: ٤،  �يًضا: 
طه:١١٠، 
لنجم: ٢٧. كما �كد 

ألمر حيث  

حلديث 
لشريف هذ

ية: "� يؤVa للمالئكة �� 7 $��
 "
يشَفعو  V�  �

لشهد� 
لنبيني �
عن   ٤٣  ` ٥  ¾ � د  (مسند 

 .(Kبكر ¿�

 Sلقوله تعا Vلقر�
هذ
، �قد aكر 
 ﴾
كفر� للذين   Vaيؤ ال   �﴿
 Vaيؤ ﴿�ال   Tقا  a� �خر  مع� 
ُيسَمح  لن   :�  ..﴾V��فيعتذ pم 

.�
للكفا� بتقدمي 
ألعذ
 - فهي  هذ<  
ألنبيا�   K$شها �ما 
عند: - تعª �سوִדم 
لعملية، �: 
 K$كشها �نفسهم   Vسيقّدمو ��م 
حيث  
إلpي  
لوحي   Gلتأث عملية 
 V� كيف   ،

نظر�  :Vيقولو
 wلثر
 من  �َفَعنا َ بالوحي   Vإلميا

 Tلوصا
 لنا  ��تا  
لثريا،   S�
Àز:  سو�   
�هكذ  .Sتعا باهللا 

لقيامة  يو3  
لكافرين   � 
هللا 
حققه  ما   S�  

نظر�  :Tيقو�
شحن  حيث   ،Kمعجز من  �حُينا 
 Jل
 
لر�حانية   wبالقو �سولَنا 

لر�حا�،  Tلكما
 
حققت له هذ
 S� 
لوحي   ��نكا $فعكم  �كيف 


حلضيض.
 ¾aلنمو
  Vيكو Áكل ن V� علًما
 ،Gهللا من تأث

لعملي ملا 7 �حي 

لوحي  يأ�  ال  aلك  �جل  �من 

لنÁ يكشف   Vفكأ .Áلن
 �ال مع 
يكشف  
لوحي � 
لوحي،  عظمة 

.Áلن
عظمة 
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التقوى

َظَلُمو�  �لَِّذيَن   9�َ;َ  �+َ<ِ�َ﴿
�َال َ َعْنُهْم  ُيَخفَُّف  َفَال   Cَْلَعَذ��
�ِ>َ+� َ;9�َ �لَِّذيَن َ * *َ�ُهْم ُيْنَظُر
َ;بََّنا  َقاُلو�  ُشَرَكاHَُهْم  َ�ْشَرُكو� 
ُكنَّا  �لَِّذيَن  ُشَرَكاIَُنا   Hَِهُؤَال
ِ>َلْيِهُم  َفَأْلَقْو�  �ِنَك Mُ ِمْن  َنْدُعو� 
 ٨٦) َلَكاِ+ُبوَ*﴾  ِ>نَُّكْم   Nَْلَقْو�

(٨٧ –

شر4 �لكلما0: 

ِجْع شر 
آلية �قم � :*�ُينَظر


ِحلجر. K�٩ من سو
هو   :Tتقو فوَ]،  نقيُض   :*�ْMُ
 Vيكو�تبًة؛ �$�َنه �: �حطُّ منه 
 
هذ  :Tتقو �سفل،  مبع�  ظرًفا 
عنه؛  متسفٌِّل   :�  !
a  V�$
�مبع� �ماÄ 3َو: مَشى $�نه �: 
قَعد   :Tيقا  ،�
�� �مبع�  �ماَمه؛ 
فو]  �مبع�  
�<؛ ��  :� $�نه 
�هو ضد (
ملع�) 
أل�T؛ �مبع� 
�مبع�  
لشريف؛  �مبع�  غG؛ 
 :� Vٌ�$ �ٌشي :Tيقا 
خلسيس، 
 Vفال V�$ 3لقو
 Tَحا�خسيس. 

عترضو
 بينه �بني من يطلبه  :�

.(Aألقر
فلم يقد� �V يناله (

أل�C: طَرحه.  S��لَقو�: �لقا< 
 :Tبالقو�  Tَلقو
 �ليه  �لقى 

 :Tَلقو
 عليه  �لقى  �يا<.  �بَلَغه 
�صغى  
لسمَع:  �ليه  �لقى  �مال<. 
شر  للمزيد  
جع �  .(Aألقر
)


آلية �قم ١٦.

�لتفس5: 
�ليه هنا   �
ملشا  A

لعذ  V� 
علم 

.Kآلخر
 A
هو عذ
 
كانو 
لكافرين   V� 
لغريب 

لدنيا من  �نبيا�هم 7   Vضو�يعا

لقيامة  يو3  �ما  �جل شركائهم، 

هللا � �V يا �ّبنا  S� Vفيتوسلو
 
َعذAِّْ شركاَ�نا أل�م 
لذين $�بو

على تضليلنا.
 V� S�نّبهنا 
هللا � بذلك  لقد 
 Vتكو ال  
إل� � 
لكفر  صد
قة 
 Vأل aلك  �بًد
؛  �متينة  �لصة 
 waأل

إلنساV ميكن �V يتحمل 

من �جل 
آلخر �S حد ¡د�$، 
على  Åلب  
لكفر   V� مبا  �لكن 
 A
صاحبه �نو
ًعا �صنوًفا من عذ
فيه  Æمد  �قت  يأ�  لذلك  
هللا 
��صدقائه  
لكافر  بني  
لصد
قة 
من  منهم  كل  �يت�3  �ت�$، 

صاحبه �يت��.
�ليهم   
﴿فَأْلَقو  Sتعا قوله  �ما 
 :T�أل
  :Vمفهوما فله   ﴾Tَلقو

 V��À سو�  شركا�هم   V�
�صر
حة،  صر
مة  بكل  مبوقفهم 
�ليه  �لقى  قوpم:  من  �aلك 

ملفهو3 � �يا<؛  �بلغه   :�  Tلقو

سو�  شركا�هم   V� هو  
لثا� 
$�منا  فو�هم  من  عليهم   V�$ّير
�لقا<  قوpم:  من  �aلك  توقف، 
�: طَرحه، �
لطر ينطو: على 

مع� 
لعجلة كما ال Àفى. 

علًمـا أن كل نـ) يكـون النمـوذج العملي ملا 
5 وحـي اهللا من تأث�، ومن أجـل ذلك ال يأ- 
الوحـي إال مـع النـ). فـكأن الن) يكشـف 
عظمـة الوحي، والوحي يكشـف عظمة الن).
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Àفَُّف  ﴿فال   Sتعا قوله  �ما 
عذ�هم   V� منه   $
فاملر عنهم﴾ 
 
a�  
�حًد  Vأل  ،Tمعقو  Gغ  
هذ
 
aفلما تضليلهم   T�قد حا  Vكا
 V� بوسعهم Vهم؟ َ�َما كا 
ضّلو


ملِضّل.  Tقو 
يرفضو

َلَم  �لسَّ َيْوَمِئٍذ  �هللا  ِ>َلى  �َ�ْلَقْو� َ﴿
 ﴾*َ�َيْفَتُر َكاُنو�  َما  َعْنُهْم  �َضلَّ َ

 (٨٨)

شر4 �لكلما0: 
 �
لكلما شر  
جع � َلم:  �لسَّ

لآلية �قم ٢٩. 
ضدُّ   : يِضلُّ ضلَّ  عنهم:  ضلَّ 

هتدw. ضلَّ فالV عن 
لطريق: 
 7 
لرجل  �ضلَّ  �ليه.  يهتِد   e
ضدُّ  �ضاللًة:  ضالًال  
لدين 

لفرَ�: aَهب  Vٌضلَّ فال .wهتد

عنه. ضلَّ عª كذ
: ضاَ). �ضل 

ملا� 7 
للنب: َخِفَي �غاA. ضلَّ 

لناسي: غاA عنه حفُظ 
لشي�. 
ضل  نِسيه.  فالًنا:   Vفال �ضل 
عليه  يُعد   e عمًال  عِمل  سعُيه: 

.(Aألقر
نفُعه (
 :Aَلكذ
 عليه   wفتر
  :*�يفَتر

.(Aألقر

ختلَقه (

�لتفس5:

لكافرين حني  V� Sهللا تعا
 Tيقو 
ير�p� Vتهم قد 
نقلبو
 �عد
ً� pم 
 Kن�  �
لفو يغيِّر�V على  فسو� 
 Vيتوسلو� Sهللا تعا
حديثهم مع 

لتذلل: � 
خلشو)  مبنتهى  �ليه 
�نت، �ما كنا  �ننا عبا$!  �بنا، 
�ال   !Gلغ عبا$تنا  من  �د� 

لتركيز على عبا$تك. لقد فعلنا 
هذ
 Êسن نية، ال بقصد 
خلر�¾ 
عنهم  ستغيب  عندها  عليك. 
 Jل

لعريضة  w�لدعا
كل تلك 
كانو
 يتشدقوV ֲדا 7 
لدنيا.   

�� َعْن َسِبيِل  �َصدَُّ ��﴿�لَِّذيَن َكَفُر
 Cِْلَعَذ��  Wََفْو َعَذ�ًبا  MْXَِناُهْم  �هللاَِّ 

(٨٩) ﴾*َ�ِبَما َكاُنو� ُيْفِسُد
شر4 �لكلما0:


لَفو]: مصدُ� فاَ] يفو]؛  :Wَفو
 Vللمكا ظرٌ�  
ألصل   7 �هو 
�قد  
جلبل،  فو]   �صِعدُ Äو: 
فو]  لِبثنا  Äو:   Vللزما ُيستعمل 
شهر؛  من  �كثر  �ماًنا   :� شهر 
ما  ُحذ�   
a� �ال   Aَُمْعر �هو 
 V�$ معنا<  �ُنِوَ:  �ليه  �ضيف 
Äو:  
لضم  على  ُيب�  فإنه  لفظه 

 ُنوَ: a�عند: مائٌة فما فوُ]، �

 Gَغ  Aُ�عر معنا<   V�$ لفُظه 
منوVَّ. �قد ُيستعمل 
ً�ا كقوله: 
 ."Vُ�$ فوٍ]  فكلُّ   �aُِكرَ  
aفإ"

حلكمي  لالستعال�   �يستعا �قد 
 :Tفيقا 
لفضل �  K$لزيا
 �معنا< 
تزيد   :� 
لتسعة"  فو]   Kلعشر
"
 :�  "!
a فو]   
"هذ عليها. 

.(Aألقر
�فضل منه (

�لتفس5: 
 Kمر هنا   � 
هللا  ��ضح  لقد 
 Tّلضا
 :Vنوعا �
لكفا V� wخر�
يعاَقب   Gألخ
  V�� 
ملِضّل، �

.Tلضا
بأشدَّ مما يعاَقب به 
 Vملضلِّني يقولو

لعجيب �V هؤال� 

لدنيا للجاهلني: 
ّتِبعونا �Äن  7
 ،Kآلخر
  7  Kلنجا
 لكم  نضمن 
بوV هنالك  �لكن 
حلق ��م سيعذَّ
بأشدَّ مما يعذAَّ به �تباُعهم 
لذين 

  .Kهم بالنجا�عد�

�َيْوَ� َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد� َ﴿
ِبَك  �ِجْئَنا َ َ�ْنُفِسِهْم  ِمْن  َعَلْيِهْم 
َعَلْيَك  ْلَنا  �َنزََّ  Hَِهُؤَال َشِهيًد� َعَلى 
�ُهًد9 َ  Hٍَشْي ِلُكلِّ  ِتْبَياًنا   Cَْلِكَتا�
ِلْلُمْسِلِمَني﴾  �ُبْشَر9 َ �َ;ْحَمًة َ

(٩٠)
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شر4 �لكلما0: 

لشيُ� َيبني تبياًنا: 
ّتضح.  Vَِتْبياًنا: با
 :Tفيقا  wيتعّد �قد   3ٌ�ال  (Vَبا)�

.(Aألقر
ِبْنُته �: ��ضحُته (

�لتفس5: 

آلية  ملوضو)  تكملة  
آلية  هذ< 

هللا � �سوله:  �À لسابقة حيث

 ¾aلقيامة كنما

لرسل يو3  3 سُيقدَّ
نقّدمك  �سو�  
لوحي،   Gلتأث
�يًضا �ما3 هؤال� 
لذين يكفر�V بك 

لشخص  

آلV، �سنقوp Tم: هذ
كاV منكم، �مع aلك ��يتم كيف 
 >Gغ�لشر! 
 ى نفسه من جناسة 
�كيف   ،Kلفاسد
 عقائدكم  من 
صا� عبًد
 مطيًعا هللا تعاS �تسبب 
7 هد
ية 
آلخرين؟ �ليس aلك ألنه 
صا� مهبًطا لوحي 
هللا �، بينما 
كنتم ¡ر�مني منه، بل e تر�
 له 

من حاجة.
 
�S بركا� هذ Sهللا تعا
 �� �شا

لوحي معلنÍ: يا ¡مد، لقد �نزلنا 
كل  يفّصل  
لذ:   Aلكتا
 عليك 
 Aسبا� �يهيئ  ��حانية،  حاجة 
تفُضل  �منا   :�  ..wدp
� 
لر ة 


لوحي. 
على قومك بفضل هذ
 7 K$�
�ما كلمة ﴿كل شي�﴾ 
لو

شي�﴾  لكل  ﴿تبياًنا   Sتعا قوله 
موجو$  شي�  كل  ֲדا   $
ير فال 
كل  به  ُيقصد  �منا �  ،eلعا
  7
�مثاله   ،Aلكتا
  
ֲדذ صلة  له  ما 
معك  خذ  للتلميذ:  
ملعلم   Tقو
بذلك   ªيع فال  
لكتب،  كل 

ملكتبة،   7 K$ملوجو
 
لكتب  كل 
 
aً��منا يقصد به ُكتَبه هو فقط. �
هنا  شي�﴾  ﴿كل  من  فاملقصو$ 
سبيل  
ملر� 7  �ليه  iتا¾  ما  كل 

�قيه 
لر�حا�. 
كيف  هنا:   Tيقو قائل   A�ُ�

لكرمي بكونه  Vلقر�
 wتصّح $عو
﴿تبياًنا لكل شي�﴾ �هنا! مسائل 
�ال  تفصيلها  جند  ال   KGكث $ينية 
 :A

جلو� 
لشريف؟  
حلديث   7

 K�
ألحكا3 كلها مذكو Tصو� V�

لتفصيل  �ما  
لكرمي،   Vلقر�
  7
فما هو  
ألحا$يث  
لذ: جند< 7 
�aلك  
لكرمي،   Vللقر�  Gتفس �ال 

هللا تعاS قد منح 
لنÁَّ � فهَم  Vأل
 
aخر، فإ� Vنسا�
لقر�V �كثَر من 
كاV هو قد فّصل بعض 
ألحكا3 
 V� >لقر�نية 7 �حا$يثه فليس معنا


لكرمي ناقص، ��منا يعª �نه  Vلقر�


لكامل  فهمه  بفضل  
ستطا)   �
�حكاًما   Vلقر�
 من  يستنبط   V�

ستنباطها  عن  �فهامنا   �تقاصر

منه بسبب $ّقتها �لطافتها. 
 
�تكبو
 قد   Vلقر�
 �هل  فرقة   V�

ملسألة حيث  هذ<   7 
Gًكب خطًأ 
يقولوV: كاV ¡مد � بشًر
 مثلنا 

وذلـك ألن اهللا تعا@ قد منح الن)َّ � فهَم القرآن 
أكثَر من إنسان آخر، فإذا كان هو قد فّصل بعض 
األحكام القرآنية 5 أحاديثه فليس معناه أن القرآن 
الكرمي ناقص، وإمنا يعS أنه � استطاع بفضل فهمه 
الكامل أن يسـتنبط من القرآن أحكاًما تقاصرت 
أفهامنا عن استنباطها منه بسبب دّقتها ولطافتها. 
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ما  نقبل  �منا � ��يه،  نقبل   
aفلما
يقوله 
لقر�V نفسه!  

 Tبقبو تتعلق  
لقضية ال   V� 
حلق �
�منا � ،� Áلن
 :�� �� Vلقر�
 :��

لنا�  w�تتعلق بو
قع كونه � �$

هللا  Tلوحي. يقو
مبا نزT عليه من 
﴿�ما   � 
لكرمي  نبيه  عن   Sتعا
�Vْ هو �ال �حٌي  *wوp
ينِطق عن 
 V� :� ..(٥�لنجم: ٤ 
يوَحى﴾(


 حكـــم 
لقضـاُ�a��ِطـْب نفسـا 
بــقـاُ� 
لدنيـا   h$
حلـــو فمـا 

لوفـاُ�� 
لسـماحـة  �شـيمتك 
عليـك �ال �خــاُ� �ال بــــؤ� 
�ُ
سـو 
لدنيــا  �مالـك  فأنـت 
�ـاُ� �ال  تقيـه   C�� فــــال 

لفضـاُ� ضـا]  
لقضـــا   Tنـز  
a�
�ُ

لـد�  �
ملــــو يغª عـن  فمـا 

 Vلقر�
 عن   �  Áلن
 قاله  ما  كل 
�ما  �pي،  بتوجيه  قاله  �منا  
لكرمي 
فالذ:   .
�بًد aلك  كاÀ Vطئ 7 
عصمه 
هللا � من 
خلطأ ال منا` 
لنا من تفضيل تفسG< للقر�V على 
فيه  شك  ال  مما  
آلخرين.   Gتفاس

ية ���V من حقنا �V نناقش صحة 
 ،�  Tللرسو حديث  ��ا   Tيقا
�لكن ال iق لنا �بًد
 �V نقوT: ال 

 Áلن
شك 7 صحة 
لر�
ية، �لكن 
 aنعو  - Aَ

لصو فيها  � جاَنَب 
 � Áلن
باهللا من aلك! �V ما يقوله 

لكرمي ال بد لنا من  Vللقر� 
Gًتفس
نستطع   e 3� فهمنا<   �
قبوله، سو
 Jل

لر�
ية  Vتكو V� فهمه، شريطة

لنبو: صحيحة  Gلتفس
aُكر فيها 
ملعرفة  
ملوضوعة  
ملقاييـس  �فَق 

.�صحة 
لر�
يـا

تشــا� مـا  تفعـل  
أليـا3   (ِ$َ
Ïلليــا
 حلا$ثــة  جتـز)  �ال 

�ُكـْن �جـال علـى 
ألهـو
T جلـد
�سـر� �ال  يـد�3   Vحـز �ال 


 قلـب قنــــو) a مـا كنـت 
a�

ملنايـــا  بسـاحته  نزلـت  �مـن 
�لكـن 
سـعة � 
للــه   C���
حـني كل   �تغــد 
أليـا3   ($


إلما3 
لشافعي � ه 
هللا
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

اِلِحَني َقْبَلُكْم. َ�ِ�Vَّ ِقَيا3َ  
لصَّ Aُ�$َ للَّْيِل َفِإنَُّه

هللا � َقاTَ: َعَلْيُكْم ِبِقَيا3ِ  Tَُسو�َ َّV�َ Tٍْلَخْوَالِنيِّ َعْن ِبَال
�يَس ِ$ْ�َعْن  �َِبي ِ
� عن 

لدعو Aلترمذ:، كتا

ِ� َعن 
ْلَجَسِد. (سنن  يَِّئاِ� َ�َمْطَرَ$Kٌ لِلدَّ 
للَّْيِل ُقْرَبٌة �َِلى 
هللا َ�َمْنَهاKٌ َعن 
ْإلِْثِم َ�َتْكِفG لِلسَّ


هللا) Tسو�


هللا َما 
لنََّجاKُ؟ َقاTَ: َ�ْمِسْك َعَلْيَك ِلَساَنَك َ�ْلَيَسْعَك َبْيُتَك َ�
ْبِك  Tَُسو�َعنْْ �َِبي ُ�َماَمَة َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َقاTَ: ُقْلُت َيا َ

هللا) Tسو�
لزهد عن  Aلترمذ:، كتا
َعَلى َخِطيَئِتَك. (سنن 

ُه َجَعَل 
هللا ِغَناُ< ِفي َقْلِبِه َ�َجَمَع َلُه َشْمَلُه َ��ََتْتُه  
هللا �: َمْن َكاَنت 
ْآلِخَرKُ َهمَّ Tُُسو�َ Tََقا :Tََعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َقا
� َلُه. َ ْنَيا ِ�الَّ َما ُقدِّ ُه َجَعَل 
هللا َفْقَرُ< َبْيَن َعْيَنْيِه َ�َفرََّ] َعَلْيِه َشْمَلُه َ�َلْم َيْأِتِه ِمن 
لدُّ ْنَيا َهمَّ 
ِغَمٌة. َ�َمْن َكاَنت 
لدُّ�ْنَيا َ�ِهَي َ 
لدُّ


هللا) Tسو�(سنن 
لترمذ:، كتاA صفة 
لقيامة �
لرقائق �
لو�) عن 

�ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َ�ْجَه 
هللا �ال ُ�ِجْرَ� َعَلْيَها َحتَّى َما  :Tَهللا � َقا
 Tَُسو�َ َّV�َ ٍ̀ َعْن َسْعد ْبن �َِبي َ�قَّا

لسلم) Aكتا ،:�َتْجَعُل ِفي َفِم 
ْمَر�َِتك. (صحيح 
لبخا
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا0 
 eياMد �لقاf� غال� �Xسيدنا مر

� Mملسيح �ملوعو�

"سو� تكوV هنا! ��C جديدK ��ا� جديدK. لقد 
قتربت 
أليا3 حني 
تطلع Ðس 
لصد] من 
لغرA، �ستعر� ����با 
إلله 
حلق. � ُيغلق 

لد
خلني فيه سيدخلونه مندفعني، �لن يبقى  Vلك، ألa لتوبة بعد
 Aبا

لذين � ،Kلفاسد
خا�جه �ال 
لذين ُسدَّ� �بو
A قلوֲדم بسبب فطرִדم 

لظلمة. َقُرV� A ִדلك 
مللل كلها �ال 
إلسال3،  Vبوi بل �
لنو Vبوi ال
���شك �V تنكسر 
ِحلر
A كلها �ال َحْربة 
إلسال3 
لسما�ية 
لJ لن 

تنكسر �لن َتُفلَّ ح� ُتمزِّ] 
لدجَل متزيًقا". 

 Vُلذ: يشعر به سّكا
"لقد حاV� V ينتشر 7 
لبال$ توحيد 
هللا 
حلقيقي 

لغافلوV عن ®يع 
لتعاليم �يًضا. عندها لن تبقى � :�

ل�� w�
لصحا

لقوية سو� تبطل  
ئف، �يد 
هللا ��له  
ئفة �ال � K��ية كفا 
لدنيا   7
 
��مكائد 
لكفر كلها، �لكن ليس بسيف �ال ببندقية، بل بتنوير 
أل

لطاهرK. عندها ستفهموV كل ما  Aلقلو

لنو� على  Tِ
�نز� Kملستعد


."Vآل
�قوله 
(�موعة 
إلعالنا� �لد ٢ ` ٣٠٤ �٣٠٥ 
إلعالV 7 ١٤يناير ١٨٩٧)

gÖ∆’\;flŸ;‹˜à¸\;–Åê;ä5;ƒÊ÷ögÖ∆’\;flŸ;‹˜à¸\;–Åê;ä5;ƒÊ÷ö
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تر®ة: 
ملكتب 
لعر¿ 

عاملًيا  �$ينيًّا  �عالميًّا  حدًثا   Vلند 
ل�يطانية  
لعاصمُة   �شهد

جلماعة  عقدته  للسال3ِ،  عشر  
لثالث  
ملؤمتر  َعْقِد   7 يتمثُل 
ِع مسجد بيت  
ملتحدK 7 ُمجمَّ باللملكة  
إلسالمية 
أل دية 


لفتو بتا�يخ  ١٩ ما�� من هذ< 
لسنة.
للسلم   V

لبلد من   Gكث  V
لفقد �aلك  �عالمية  بتغطية   hحلد
 �حِظَي 

ألماV �حتديد
 منذ قيا3 $�لة 
خلالفة 
إلسالمية 
ملزعومة �ما قامت به من �

 .�
نتهاكا� ���ا

لعزيز-  بنصر<   Sتعا 
هللا  �يد<   - � د   �مسر�  
�مر  Kلقى حضر� �لقد 

لكلمة 
ألخKG �ضع من خالpا 
لنقاÒ على 
حلر�� ملا تقو3 به كثG من 

إلسال3  K�

أليا$: 
خلفية �كشف 
لستا� عن �عماpا 
خلسيسة. ��ثبت بر

�ليكم 7 ما يلي تعريب 
لكلمة:� .�مما ُينسب �ليه من جر
ئم �
نتهاكا

 .vلعا� w بني �ألمم، فلن نر9 �لسال� �حلقيقي�ما v تُسد مباM~ �لعد�لة على {يع مستويا0 �ملجتمع، 

�* �لعد�لة ميكن �* يأخذ �ألمر عقو�Mً �زمية �لشر �لذ� هو �Mعش ��جلماعا0 �ملتطرفة �ألخر9. M من�

ًدا;� ال شك أن �مَّ
خ� من فهم القرآن وبيَّنه

g]·Ñ¸\;flŸ;‹˜à¸\;ÎÔ\Ödg]·Ñ¸\;flŸ;‹˜à¸\;ÎÔ\Öd

gÊŒ¬Á;fld\;‹Ä;flŸ;fÉ’\;ÎÔ\1—gÊŒ¬Á;fld\;‹Ä;flŸ;fÉ’\;ÎÔ\1—

Ć
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بسم �هللا �لرfن �لرحيم


لسال3 عليكم �� ة 
هللا �بركاته


لفرصة  هذ<  �غتنم   V�  $�� بد
ية 
جلميع  
متنا�  خالص  عن   Aألعر
$عوتنا   
قبلو 
لذين   3

لكر 
لضيو� 
 V�
ملسا�.   
هذ �لينا   

نضمو�
حضو�كم جدير بالثنا� بشكل خا` 
 $

حلدh يقا3 7 �قت يز$ 
ألV هذ

خلو� من 
إلسال3 بسبب  �فيه 
نتشا
 �للجماعا 
ملشينة � 
ملر�عة   Tألفعا

 7  ،Tملثا
 سبيل  
إل�هابية. على 

بالذعر   eلعا
 �صيب  
ملاضي  نوفم� 

إل�هابية 7  �عندما �قعت 
pجما
كانت   
هذ  S� با�يس. �باإلضافة 

نتحا�ية   ��هجما  �
Gتفج هنا! 
 �
فتر على   V

لبلد �تلف   7
 ،Kملتحد
منتظمة. �بالنسبة للمملكة 
 Cمفو مساعد   
مؤخر  �حّذ فقد 
�هابية هائلة � �
لشرطة من  هجما

ململكة   7 هنا  
عش $ pا  Æطط 

ملتحدK تستهد� �ماكن عامة �فيعة 
 Vكا aلك،  على   K�عال� .wملستو

 S� لالجئني  مفاجئ  تدفق  هنا! 

ألمر  
ملاضي،  
لعا3   Tخال ��با ��


لذ: سبب حالة من 
خلو� �عد3 
 Gكث Vهاa� 7 لذعر

ليقني بل ح� 
 Vفإ  ،
هذ كل  ضو�   7 
لنا�.  من 
مسلمني   Gكغ �غبتكم � حضو�كم 

لذ: تنظمه  hحلد
 
7 حضو� هذ
شجاعتكم  يثبت  مسلمة  ®اعة 
قلوبكم. مع  �سعة  �تسا¡كم 
ليس  �نه  هي  
لبسيطة  
حلقيقة   V�

إلسال3  �حد  
ٍ) ألÀ Vشى $ هنا! 

لنا�  بعض   V� حني  
حلقيقي. �7 

إلسال3 $ين 
لتطر� ��نه  V� Vيّدعو
�غGها  
النتحا�ية   �للهجما ير�¾ 
شي�  فال   ،Aها�
إل  Tشكا� من 


الختتامي 7 
ملؤمتر Aخلطا

 مسر�� � د (�يد< 
هللا) يلقي �حضرK مر
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�بعد عن 
حلقيقة من aلك. 7 
آل�نة 
�جنليز:  عمو$   �¡ر كتب   ،KGألخ

 Tحو �طنية  صحيفة   7  �مشهو
 Tقا� 
إلسال3،  من  
خلو�  تصاعد 
 Tحو مكثفة   hاÊ�  �
بإجر قا3  �نه 
 T�� V� جد��ية �
النتحا �
Gلتفج

 ،�هجو3 من نوعه �قع 7 
لثمانينيا
 

إلسال3 كاV موجو$ V� لرغم من
على 
منذ �كثر من ١٣٠٠ سنة. �ختم �نه 
على  شجع   �� �إلسال�،  �با4   �+<
منذ  حلدثت  ��جما0   �هذ مثل 
تا;�ه. لقد   Nطو�� �إلسال�  فجر 
كانت �جهة نظر< صحيحة �قدمها 
مثل   V� ��ثبت   
جد جيد  بشكل 

لعصر   7 
لشر  متثل   �
pجما هذ< 
عن  
لبعد  بعيدK كل  �هي  
حلديث، 

لتعاليم 
لصحيحة �
لسلمية لإلسال3. 

إلسال3 قد حر3 بشكل  V� يب�ال 
 ،�
النتحا  Tشكا� ®يع   
جد 
ضح �
على   �م�  :� هنا!  فليس   Ïبالتا�

النتحا�ية �� �:  �
إلطال] للهجما

ألخرw. هذ<   Aها�
إل  Tشكا� من 

لقتل   S� تؤ$:  
لشنيعة   Tألفعا


لنسا�  من  لألبريا�  
pمجي  
لذبح �

ألطفاT �غGهم من 
لعامة. �يذكر �
 �
لدكتو  
مؤخر  >
�جر Êث   Tمقا
 7 
يس � جامعة  من  كونسيد
ين 
بوضو  تكسا�  بوالية  هيوسنت 

يسمى  ما  
ملسيحيني 7  
ضطها$   V�
 >�ي� ما  له  ليس  
إلسالمية  بالد�لة 
7 سنة 
لنÁ ¡مد �. �قاT كذلك 
 V� 
إلسالمية  لألمة   Áلن
 �Õية   V�

حلقو] � 
لدينية  بالتعد$ية  تتمتع 
 V� 
ضحا، � فليكن   

ملدنية. �هكذ
مع  متاما   Öتتنا  Tألعما
 هذ<  مثل 
تعاليم 
إلسال3. �عندما �با 
إلسال3 

حلرA فلم يكن aلك �ال 7 حد�$ 
 Aحلر

لدفاعية حيث فرضت  Aحلر


آلية ٤٠  7 Tملثا
عليهم. على سبيل 

لكرمي   Vلقر�
 من  
حلج   K�سو من 
 Vَُيَقاَتُلو لِلَِّذيَن   Vَaِ�ُ﴿  Sتعا 
هللا   Tقا
َنْصِرِهْم  َعَلى  
هللا   َّV�ِ�َ  
ُظِلُمو ِبَأنَُّهْم 
بالدفا)   Vaإل
 �عطي  َلَقِديٌر﴾ �: 
 Aحلر
أل�لئك 
لذين فرضت عليهم 

هللا  يبني  
آلية  تلك  نفس   7� .
قسر
 Aحلر
 حالة   7 �نه   Sتعا� سبحانه 

�يساعد  سينصر  
هللا   Vفإ 
لدينية 
 �صد  7 فعل  
ملظلومني. كما 
 Jل
  A�حلر
 كانت  حيث  
إلسال3 
$ينية حقيقية خيضت  �قعت حر�ًبا 
7 سبيل �عال� 
ملبد� 
ألساسي للحرية 


لدينية 
لعاملية.

لJ خيضت  A�حلر
 V� يخ�يثبت 
لتا
للمسلمني  
لنصر  حققت  
لنية،  ֲדذ< 
 V� هي  
حلقيقة   V� من  
لرغم  على 

ملجهزين قد  Gملسلمني غ
حفنة من 
 Kهز� ضخمة  جيو�  ضد   
حا�بو
جتهيز
 جيد
. �مع aلك، عندما �Êث 

لJ يتو�Ò فيها  A�حلر
كمسلم 7 
 V� ليو3 �تيقن ��ا ال ميكن
 Vملسلمو


لدينية. فأ�ًال  A�حلر
 $
تصنف 7 عد

إلسالمي   eلعا
  7  �
ل×
عا معظم 
مع   �� مدنية  
خلية $  �صر
عا �ما 
 
a�
إلسالمية 
ملجا��K. ثانيا،  T�لد


كتب �رر عمود إجنليزي مشهور 5 صحيفة وطنية 
قام  إنه  وقال  اإلسالم،  من  اخلوف  تصاعد  حول 
بإجراء أiاث مكثفة حول التفج�ات االنتحارية 
ووجد أن أول هجوم من نوعه وقع 5 الثمانينيات، 
على الرغم من أن اإلسالم كان موجودا ألكثر من ١٣٠٠ 
سنة. وختم أنه إذا أباح اإلسالم، أو شجع مثل هذه 
اuجمات حلدثت منذ فجر اإلسالم وطوال تارrه.
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�سالمي، فإنه  Gֲדا �: بلد غ Ò�تو
�منا � $ينية  ��ا  على   Aحلر
 يعلن  ال 

ملسلَمني.  
لطرفني   Kمساعد يدعي 

حلر�A 7 يومنا  CاÆ ال ،Ïبالتا�
�جل  من   �� 
إلسال3  �جل  من   
هذ

لدين، ��منا من �جل حتقيق مكاسب 
 e �هي  جيوسياسية   �� 
قتصا$ية 

إلسال3.  
سم  تشويه   wسو تثبت 
�هكذ
 �بناً� على ما قلته �نفا، �مل 

ضحا 
آلV �نه ليس هنا! � Vيكو V�
��نه  
إلسال3،  من  للخو�  حاجة 

لذ:  
لدين   �� 
لتطر�،  $ين  ليس 
 �� 
النتحا�ية   �باpجما يسمح 


لعنف 
لعشو
ئي. ليست هنا! حاجة 
تعاليم   Vأل �aلك  
إلسال3،  لكر
هية 

إلسال3 
حلقيقية هي 
لسال3 �
لتسامح 
�V تعاليم 
إلسال3  .T$ملتبا
 3

الحتر�
هي 
لتمسك بالقيم 
إلنسانية، � اية 

لنا�.  ®يع  �حرية  �كر
مة  شر� 
 
جيد  !�ند ®يعا  Äن  aلك،  �مع 

ملتطرفني  بعض  هنا!   V� بالطبع 

إلسالمية   �باجلماعا  Vيسمو 
لذين 

لوحشية   Tشكا� �بشع   Vيرتكبو

آلية  Vلك، فإa مع�إلسال3. 
باسم 
 V� قتبستها �نًفا توضح
  Jل

لقر�نية 
ֲדا  مسمو   Gغ  Tألعما
 هذ<  مثل 

�ال يوجد ما ي��ها بأ: شكل من 

إلسال3. 7 Tألشكا


تقو$�   wخر� هامة  مسألة  هنالك 
للبشرية  
حلب   ��ظها  S� كمسلم 
 Aحلر
  S� 
لتوجه  من  بدال  ®عا� 

لثانية  
آلية   7 �نه  �هي  
لعنف، �

لكرمي   Vلقر�
  7 S�أل
  K�
لسو من 
 A� بأنه   ،Sتعا� سبحانه  
هللا   Tقا

لر ن،  �نه  
لثالثة  
آلية   7� 
لعاملني 


لرحيم.�
 A�
هللا تعاS هو  V��هكذ
 �حيث 
فكيف  
لرحيم، � 
لر ن � 
لعاملني 
 
ميكن له �V ُيِريد أل�لئك 
لذين �منو

مشهد عا3 ملنصة 
ملؤمتر
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التقوى

به �V ُيقتلو
 بال � ة �� كيف ميكن 
بأ: شكل  �� يضر خلقه  ُيعّنف   V�

من 
ألشكاT؟
طبعا 
جلو
A هو �a Vلك غG ممكن. 
قد   Sتعا� سبحانه  فاهللا  aلك  �مع 
 3�
لال  �

إلجر  aاÆ
 بالتأكيد  �با 

لظلم. � 
لوحشية �  Kلقسو
 لوقف 
لكّف  بالسعي  
ملسلم  
إلسال3  يأمر 

لظلم  Tا� ®يع �شكا��� eلظا
يد 

.V

لعد��
 Vطريقتا هنالك  
إلسال3  �Êسب 
من  ��pما  aلك  حتقيق  ֲדما  ميكن 
من  aلك  حتقيق  �مكن  لو  
ألفضل 

لدبلوماسية � 
لنقا� �  �

حلو  Tخال

ملتبا$لة، �لكن �e V يكن aلك ممكنا 

لقوK من  3
عندها فقط ميكن 
ستخد
�جل �يقا� 
لظلم بنّية حتقيق 
لسال3 


لد
ئم. 
قو
نني  هنالك   ªلدي
 
لسيا]   ¾�خا

نتهاكها  مت   V� ��مة  �تمع  كل   7
 
a� معينة.  عقابية   Gب
تد  aاÆ
 يتم 
 V�بد 
إلصال   Vباإلمكا  Vكا
بعض   Cفر طريق  عن   ��  �عقوبا

ألفضل  فمن  
خلفيفة   �
لعقوبا
aلك   Vكا  V� �لكن  aلك  فعل 
 KGلكب
 
لعقوبة   Cفتفر مستحيال 

أل�سع  
ملجتمع  مصلحة  فيه  مبا 
 Tباالنتقا�آلخرين. 
�كوسيلة لر$) 

يسمح  فاإلسال3   ªلدي
 
لسيا]   S�
بل  لالنتقا3  كوسيلة  ال   �بالعقوبا
�كوسيلة  
الضطها$ � 
لظلم  إل�ا� 
 Tقا لقد  فقط،  
إلÅا¿  لإلصال 
 Vباإلمكا Vكا V�
لكرمي �نه  Vلقر�

 T®اعة من خال �صال شخص ��
aلك،   aاÆ
 فيجب  
لر ة �  Kملغفر

 S��e V ينفع 
حللم فيجب 
للجو� �

لعقوبة كوسيلة لإلصال �
لتحسني. 

لعقوبة  Cد� من فرp
 Vلذلك فإ
ֲדد�  �هو   
جًد مميز  
إلسال3   7

لتأهيل �
لتحّسن،   K$عا�
إلصال �

لقيم  Gنه من �جل تطوير �على معاي�
 Vيكو Êيث  
لنا�  بني  
إلنسانية 
 3
الحتر �سيلة  
هللا   �بصفا 
لتحلي 
بعضا  ببعضهم  
الهتما3 � 
آلخرين 

ملر�  حقو]  تغتصب  عندما  لذلك 

إلسال3  يسمح  بظلم   �
جلماعا  ��
�على  
جلرمية،  تناسب   Jل
 بالعقوبة 
 Vكا  V� �نه  
لقضية  تبقى   Tحا �ية 
 

إلصال ممكنا بد�) عقوبا� فهذ
 7  Sتعا 
هللا   Tقا  
لذ مفضل،  �مر 
 Vلقر�
 7 �
لنو K�
آلية ٢٣ من سو
َ�ْلَيْصَفُحو
 َ�ال   
َ�ْلَيْعُفو 
لكرمي ﴿... 
 �ُتِحبُّوV�َ Vَ َيْغِفَر 
هللا َلُكْم �
هللا َغُفوٌ

ملسا¡ة  
ألفضل  من   :� �َِّحيٌم﴾ 
 7  Sتعا 
هللا   Tقا �كذلك  
لص�، �
 V
عمر  T�  K�سو من   ١٣٥ 
آلية 


ْلَعاِفَني �َ 
ْلَغْيَظ  
ْلَكاِظِمَني �َ  ..﴿

ْلُمْحِسِننيَ﴾   ُيِحبُّ  
هللا � 
لنَّاِ�  َعِن 
�ماكن   Kعد  7� aلك  على   K�عال
�نه   S� 
لكرمي   Vلقر�
  Gيش  wخر�
 Vأل Vإلمكا
 �على 
ملر� 
ملسا¡ة قد

إلصال  
ئًما $ هو   Gألخ
 
pد� 
 (
�ليس 
النتقا3. �فيما يتعلق بالصر

هللا  قد3   �
جلماعا  ��  T�لد
 بني 

لد
ئم،  
لسال3  لتأسيس  aهبيا  مبد� 
 �

حلجر  K�من سو 
آلية ١٠  ففي 
ِمَن   Vَِطاِئَفَتا  Vْ�ِ�َ﴿  :Sتعا  Tيقو
 Vَبْيَنُهَما َفِإ 

ْلُمْؤِمِنَني 
ْقَتَتُلو
 َفَأْصِلُحو
 
َبَغْت ِ�ْحَد
ُهَما َعَلى 
ُألْخَرw َفَقاِتُلو

هللا  َ�ْمِر  �َِلى  َتِفيَ�  َحتَّى  َتْبِغي  
لَِّتي 
 Tِِباْلَعْد َبْيَنُهَما   
َفَأْصِلُحو  �َفاَ�ْ  Vَفِإ

هللا ُيِحبُّ 
ْلُمْقِسِطنيَ﴾،  َّV�ِ 
َ�َ�ْقِسُطو

ملعتدية  
جلهة  تنسحب  عندما   :�
تقييدها  عد3  فيجب  
لسال3  �تتب� 
بد�V �جه حق، بل Åب 
لسما pا 
باملضي قدًما كد�لة مستقلة ��تمع 

هللا - 
لعاملني   A�  Vفإ  
حر.�هكذ
 
يعيشو  V� 
لنا�  لكل  يريد   -Sتعا

 من ®يع ��معا 7 سال 3��V يتحر


الضطها$ �
لظلم.  Tشكا�

�فيما يتعلق بالدين فاإلسال3 يؤسس 
 Gلضم
 �حرية  
لدين  حرية  ملبد� 

إلسال3  ففي   .eلعا
  wمستو على 



١٧

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الثاني عشر - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  نيسان/ إبريل ٢٠١٦ م

�حرية  
ملعتقد  حرية  شخص  لكل 
Åب   Vفاإلميا بسال3،  
عتقا$<  نشر 
 
قلبية �هكذ 
ئما مسألة $  Vيكو  V�
 7 >
Åب �ال يكوV هنالك �: �كر
 V� عى$

هللا قد  V� 7 حني�لدين، 

�ال  تعاليم كاملة  عبا�K عن  
إلسال3 
�نه ليس هنالك حق ألحد �V يكر< 
شخص  كل  فيه،   Tبالدخو  
�حًد
 Tال حٌر 7 قبو �متدينا � Vكا� �
سو
 7 
لرئيسية  
لنقطة  �لكن  
إلسال3، 
aلك �نه Åب �V يقبله Êرية كاملة 
 >�
ختيا مبحض  aلك   Vيكو  V��


لشخصي.
بتر!  مسلم  �غب   
a� �باملثل، 
لتعاليم  �فقا  
حلق،  فله  
إلسال3، 
بذلك.  
لقيا3   7 
لكرمي،   Vلقر�

$ين  
إلسال3   Vبأ نؤمن  �ننا  �حيث 
 �
ختا  
aفإ  ،Kخالد تعاليم   �a عاملي 

�: شخص تركه فهذ
 خيا�< �حقه. 

ملائدK: ﴿َيا  K�
آلية ٥٥ من سو Tتقو
�َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنوْ
 َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن 
ُيِحبُُّهْم  ِبَقْو3ٍ  
هللا  َيْأِتي  َفَسْوَ�  ِ$يِنِه 
َ�ُيِحبُّوَنُه﴾ فال حلكومة �� ®اعة �� 
فر$ 
حلق 7 معاقبتهم بأ: شكل من 
 Vال$عا� بأ
 Vفإ ،Ïبالتا� .Tألشكا

ال$عاٌ�   K$لر
 لعقوبة  يدعو  
إلسال3 
 Vلذلك، فإ�بال �سا�. �متاما  eظا
 Tحو ®يعها   �تد� 
إلسال3  تعاليم 
 A�
هللا �كينونته، �حوT حقيقة �نه 
 $
��  
a� لذلك،  ®يعهم،  
لعاملني 
� ة  �بال  بوحشية  
لتصر�  مسلم 
 Tشكا� من  شكل  بأ:   Ò�
لتو  ��

هللا  صفة  يرفض   V� فعليه  
لتطر� 

لعاملني. �� قد يكوV بعض  A�بأنه 
سيد  هو  
هللا   Vبأ  Vيؤمنو 
ملسلمني 
 e �لكنهم  
لعاملني،   A��  Vلكو


 
فابتعد� aلك،  مع�   
جيًد  
يفهمو

ألصيلة.  
إلسال3  تعاليم  عن   Ïبالتا

لبشرية  �تعليم  �لتنوير   
�هكذ

ملسلمني  Äن  فإننا  
إلسال3  حقيقة 
قد   Sتعا 
هللا   V� نؤمن  
أل ديني 
 
بعث مؤسس ®اعتنا مسيًحا موعوً$
�بلغنا  قد  �هو  
لعصر   
pذ �مصلًحا 

نتهى  
لدينية قد   A�حلر
بأV عصر 
للنا�  يريد   Sتعا� 
هللا سبحانه   V��
Êقو]   
يفو  V�� بسال3   
يعيشو  V�
خالقهم �حقو] بعضهم بعًضا. لقد 

   غال3 � د �Gملوعو$ م

ملسيح  Tقا

لسال3) �  Kلصال
 (عليه  
لقا$يا� 
� مرK �اطًبا �تباعه: "�فقا للر� 
a
 V

حلقيقية لتعاليم 
إلسال3، هنا! جز�

لدين يقو3  V� Tلقو
للدين �� ميكن 
 �
على �سا� هدفني، ��pما 
العتر
باهللا 
لو
حد مع 
ليقني 
ملطلق �
حلب 

مشهد جانÁ لقاعة 
ملؤمتر
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١٨

التقوى


لصا$] له ��V ُتخضعو
 �نفَسكم متاما 

حلب  �7 طاعته كجز� من متطلبا

خلضو). �
pد� 
لثا� هو خدمة �

ته �قد ®يع  
ملر�  �توظيف  
لنا� 
 V�� ،آلخرين مبحبة
�ملَكاته خلدمة 
هو  ملن   Vالمتنا
 خالص  
ئما $ تظهر 
 7 
جلميل  له  تر$   V�� معك  جيد 
حاكًما   �� ملًكا   Vكا  �
سو 
ملقابل، 
�� كاV من �بسط 
لنا� فعليك $
ئًما 


بط 
ملحبة معه".��تقوية 
مؤسس  ��ضح  aلك،  على   K�عال
�يضا  
أل دية  
إلسالمية  
جلماعة 
 K�سو من   ٩١ لآلية  
حلقيقي  
ملع� 

لكرمي 
لJ يقوT فيها  Vلقر�

لنحل من 
 Tِِباْلَعْد َيْأُمُر  
هللا  َّV�
هللا عز �جل  ﴿ِ

ْلُقْرَبى﴾.   :aِ �ِيَتا� �َ  Vِِإلْحَسا
�َ

إلسالمية  
جلماعة  مؤسس   Tقا لقد 


ملسلمني  �مر  قد  
هللا   V� 
أل دية 
عا$لني   
يكونو  Vبأ 
آلية،  هذ<   7
ُ�مر  لذلك،  
آلخرين.  مع  �منصفني 
 

ملسلموV� V يكونو
 لطفا� ��i Vسنو
لآلخرين ®يًعا ح� أل�لئك 
لذين ال 
�ليهم  Vسنوi ال �معهم � Vيتعاطفو
 ،
Gخ��  .Tألشكا
 من  شكل  بأ: 
 V� ملسلم

آلية تتطلب من  V� ضح��
يعت� كل   V� لد�جة  
هللا  خلق  iب 

ملقربة.  عائلته  من   eلعا
  7 شخص 

ملسلم  على   V�  Tقا قد  
لو
قع،   7

حلقيقي �i Vب 
آلخرين بغض 
لنظر 
عن خلفيتهم �� معتقد
ִדم متاًما كما 
�على  بالتأكيد  فهو  
أل3 طفلها  حتب 
�حسب  ألنه  
حلب،   Tشكا� ��نقى 
شر�Ò هذ< 
ملرحلة 
لثانية 
لJ يظهر 
 ،Vإلحسا
� 
لعطف  
لشخص  فيها 

من 
ملستحيل �V يبقى �: شي� من 
 �� سرية  �كانت   �
سو فيه،  
ألنانية 
علنية. عند نقطة معينة قد يذّكر 
ملر� 
معر�ًفا  
لكرمية �يطلب  بلفتته  
آلخر 

ملقابل، �لكن حب 
أل3 غG �نا�  7

بطتها 
لفريدK مع طفلها �� :��يثا�
هي لد�جة ��ا على 
ستعد
$ للتضحية 
بكل شي� من �جل �بنائها، �ال تريد 
مقابل �ال ح� �: شكل   :� منهم 
لذلك،  
ملد.   �� 
لثنا�   Tشكا� من 

ألعلى 
لذ: يدعو �ليه  �هذ
 هو 
ملعيا
حب  
ملسلمني  علَّم  حيث  
إلسال3 

لبشرية ®عا� كما حتب 
أل3 �بنا�ها، 
�هذ< هي 
لتعاليم 
حلقيقية لإلسال3. 
�V على  Sتعا�هللا سبحانه 
 Tلقد قا
من   
لذ بصفاته،  
لتحلي  به  
ملؤمنني 

حلقيقي  
ملسلُم   Vيكو  V� 
ملستحيل 

مشهد عا3 لقاعة 
ملؤمتر
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يسمح   �� �ملستحيل  �من  قاسًيا 
�إلسال� بأ� شكل من �شكا� �لظلم 

��لعنف ��لتطر". 
على مر �لسنني، 1كرُ/ هذ* �لنقا) 
�لتعاليم  هذ*  ��بر6/  �تكر�7�  مر�7� 
�إلسالمية �ألساسية. لقد نقلت مر�7� 
من �لقر�C �لكرمي ألثبت �� ما �قوله 
�ألصيلة.   ��إلسال تعاليم  على   Eمب
�لسلمية  7سالتنا  بقيت  1لك،  �مع 
على  بالتغطية  حتظى  ال  ��لشاملة 
 L  .��إلعال �سائل   L ��سع   Nنطا
 OعطاP يتم   ،Qخر� ناحية  من  حني، 
�لذين   Tألشخا� من  �حلفنة   Oهؤال
��ملذ�بح  �لوحشية   L يشا7كو� 
�لتغطية �إلعالمية ��الهتما� Y Lيع 
�^اO �لعا[ \�� توقف. ليس Zة شك 
 �7�\ تلعب   ��إلعال �سائل   ��  L

كب`� L �لتأث` على �لر�� �لعا�، لذ� 
 ��ستخد�  ��إلعال �سائل  على  aب 
 bهذ* �لسلطة بطريقة مسؤ�لة؛ كقو
للخ`، �كقوb للسال�. aب �� تظهر 
بدال  �حلقيقي   ��إلسال هو  ما  للعا[ 
�لوحشية  �ألفعا�  على  �لتركيز  من 
ألقلية. �لدعاية هي �ألكسجني �لذ� 
 �� �إل7هابية  �جلماعا/  معظم  يدعم 
�� شك  لد�  ليس  لذلك  �ملتطرفة. 
 ��إلعال �سائل  �خذ/   �1P �نه   L
قريًبا  فسنجد  قلته،  ما  عاتقها  على 
�� �إل7هاk ��لعنف �لذ� يعاj منه 

�لعا[ بد� بالتالشي.
�فهم   �� �ستطيع  ال  شخصيا،   �نا 
كيف ميكن للمتطرفني �لذين شوهو� 
 �� �لنبيلة،  تعاليمه  ��نتهكو�   ��إلسال

يسعو� لتqير �فعاpم �لبغيضة باnه.

حتظر  �لسلمية   ��إلسال تعاليم   �P
�نه  حد   rP �لتطر"،  �شكا�  Yيع 
قد  �ملشر�عة،   kحلر� حالة   L  sح
يكو�   �� aب   kلعقا�  �P �هللا  قا� 
متناسًبا مع �جلرمية �ملرتكبة. ��نه من 
�ألفضل �لصq ��لصفح. �هكذ�، كل 
هؤالO �لذين يسمو� باملسلمني، ممن 
يشا7كو� L �لعنف ��لظلم ��لوحشية 
Pمنا يستwلو� غضب �هللا ��P غضب 

�هللا على مرمى حجر منهم. 
�خلو"  فيه  يتز�يد  �لذ�  �لوقت   L
�شد\   ��  z �nحو�   ،��إلسال من 
مرb �خرQ على �� �لقر�C �لكرمي قد 
�مر مر�7� باحلب ��لر}ة ��إلحسا�. 
nح   ،Qلقصو� �لظر�"  بعض   L�
�كا�  �لدفاعية،   kباحلر  �Cلقر�
 .��لسال Pحال�  �جل  من  فقط  1لك 

 لقـد نقلت مرارا مـن القرآن الكرمي ألثبـت أن ما أقوله مبـ
 على تعاليم 
اإلسـالم األصيلة. ومع ذلك، بقيت رسـالتنا السـلمية والشـاملة ال حتظى 
بالتغطية على نطاق واسـع : وسـائل اإلعالم. : حني، مـن ناحية أخرى، 
يتم إعطاء هؤالء احلفنة من األشـخاص الذين يشاركون : الوحشية واملذابح 
التغطيـة اإلعالمية واالهتمـام : Tيع أSاء العـاR دون توقف. ليس Nة 
شـك : أن وسـائل اإلعـالم تلعب دورا كبـVا : التأثV على الـرأي العام، 
لذا Zب على وسـائل اإلعالم اسـتخدام هذه السـلطة بطريقة مسؤولة...
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٢٠

التقوى

 �� �حلكوما/  غالبية   ��  Qنر  ��ليو
 �� �جلماعا/، سو�O كانو� مسلمني 
 ،kحلر� L غ` مسلمني، متو7طو�
�يّدعو� �يضا ��م يقاتلو� L سبيل 
�لتصو7  حيث  من   .��لسال Pحال� 
�ستعد�\  على  �لنا�  معظم   �� يبد� 
جر/  �ل�   kحلر�� عن  للتغاضي 
من قبل بعض �لقوQ �لعاملية �� على 
�ألقل ال ينسبو� �عماpم أل� \ين �� 
معتقد. �لكن �حيث نعيش L منا� 
 Qنر  ،��إلسال تعاليم  فيه  ُتستهد" 
 kيع �ألعما� �لوحشية ��حلر�Y ��
 bمباشر  Qتعز �ملسلمو�  ֲדا   �قا �ل� 
�صو�/  �لكن   .��إلسال لتعاليم 
�ل�  �جلماعا/  �تلك  �لنا�   Oهؤال
تسعى �دية لنشر �لتعاليم �لصحيحة 
��لسلمية لإلسال� غ` مسموعة �ال 
يتم �إلعال� عنها على نطاN ��سع.

بر�يي هذ� �مٌر �حف جًد� �نتائجه 
عكسية. ففي �قت �لصر�� �لعاملي، 
علينا �� نتذكر هذ� �ملبد� �ألساسي، 
�شكا�  Yيع  قمع  aب  �نه  �هو 
�شكا�  �نشر Yيع   ،bلقسو�� �لشر 
لن  �لطريقة  �ֲדذ*  ��إلنسانية.  �خل` 
ستنتشر  بعيًد�، L حني  �لشر  ينتشر 
 j�بني �لقاصي ��لد ��لفضيلة ��لسال
ما نشرنا   �1P تزين �تمعنا.  �سو" 
ميكننا  �لعا[،   L �د�  �لذ�  �خل` 

يسعو�  �لذين  ��لئك  على  �لتغلب 
�لر}ة  من  �لثمينة  قيمنا  تقويض   rP

��إلنسانية.
�مع 1لك، ال يبد� �� �لعا[ قد قبل 
�لسبب  �ملبد� �هذ� هو  فهم هذ�   ��
 Oبإعطا  ��إلعال �سائل  �ستمر�7   L
 bلبعيد� �ألمو7  لتد���  �أل�لوية 
�سائل   �P �لعا[.   L  ��لسال عن 
تركز بكل سر�7 على  �ل�   ��إلعال
�لوحشية   L متو7طة   b`صغ �قلية 
للجماعا/  �لِدعائية  �حلملة  تغذ� 
 L كد�عش. �لكنها تفشل bلشرير�
على   Oلضو� تسليط   L ��جبها   O�\�
هو  هذ�  �لعا[.   L هو خ`  ما  كل 
�لظلم �ملتمثل L بذ7 بذ�7 �ملزيد من 

�النقسا� ��لصر��. 
�هزمية  �لعاملية  �لسياسة  حيث  �من 
نقبل   �� �لضر��7  من   ،kإل7ها�
بأ� Pحال� �لسال� هو هدفنا �ألnى. 
من  مطلوبة  �لتنا6ال/  فإ�  �هكذ�، 
ال  كنتم  حا�   L� �ألطر�".  Yيع 
 ��  z �nحو�  مسلم،   �بكال تثقو� 
 Tشخا� نظر  �جها/  لكم   ��قد
على  هم  ممن  مسلمني  غ`  با67ين 
\7�ية جيدb بالشؤ�� �لسياسية ��لذين 
يرغبو� بإحال� �لسال� L �لعا[. على 
سبيل �ملثا� متحدًثا عن كيفية هزمية 
�لتطر" ��اصة �جلماعا/ �إل7هابية 
قا� �6ير �خلا7جية �لنمسا��: "^ن 
1لك   L مبا  عملي،  �ج   rP �اجة 

ال`وفيسـور جون غراي، وهو فيلسـوف سياسي 
متقاعـد... كتـب مؤخـرا عـن أهميـة إعطاء 
األولويـة للسـالم على نوع النظام السياسـي : 
مـكان ما فقد قال: "إن نـوع احلكومة دميقراطية، 
أو اسـتبدادية، أو ملكيـة أو Tهوريـة أمـٌر أقل 
أهميـة من القدرة علـى تقدمي السـالم." برأيي، 
كان هذا التعليـق ثاقًبا جًدا، ولكن تواصل القوى 
الكـ`ى : العاR إعطاء األولويـة لتغيV النظام 
: البلدان الl كانت : السـابق مسـتقرة نسبيا.
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Pشر�� �لرئيس �ألسد L �ملعركة ضد 
- بر�يي  �إلسالمية.  �لد�لة   k7هاP

�هذ� قوله- �P �أل�لوية هي مكافحة 
�إل7هاk �هذ� غ` ممكن بد�� �جو\ 
�Pير��"  �7سيا  مثل   Qqك  Qقو
�ل�qفيسو7 جو�  �عال�b على 1لك 
غر��، �هو فيلسو" سياسي متقاعد 
لند�  \�7ّ لسنو�/ عديدL b كلية 
��ية  عن  مؤخر�  كتب  لالقتصا\، 
نو�  على   �للسال �أل�لوية   OعطاP
فقد  ما  مكا�   L �لسياسي   ��لنظا
\ميقر�طية،  �حلكومة  نو�   �P" قا�: 
�� Yهو7ية  ملكية   �� �ستبد�\ية،   ��
�لقدb7 على تقدمي  �قل ��ية من  �مٌر 
�لسال�." بر�يي، كا� هذ� �لتعليق ثاقًبا 
 Qqلك�  Qلقو� تو�صل  �لكن  جًد�، 
 �L �لعا[ PعطاO �أل�لوية لتغي` �لنظا

�لسابق   L كانت  �ل�  �لبلد��   L
�ملثا�،  سبيل  على  نسبيا.   bمستقر
صمم �لغرk على 6P�لة صد�� حسني 
من �لعر�N ��ستمر/ �لعو�قب �ملؤملة 
 sح عاما  عشر  ثالثة   kحلر� لتلك 
يومنا هذ�. �مثا� باC 67خر هو ليبيا، 
حيث �6يح �لرئيس �لقذ�L قسًر� من 
1لك  �منذ   ،٢٠١١ �عا  L منصبه
منعدمة  \�لة   rP ليبيا  �حلني حتولت 
�لقانو� �تسو\ها �لفوضى. �كانت 
�لسياسي  للفر�¡   bملباشر� �لنتيجة 
 L �آل�  \�عش  َبنت   �� ليبيا   L
�شبكة  pا  هاًما  �ساسا  �لبال\  تلك 
�لوضع  �لتمد\.   L  bمستمر 7Pهابية 
�آل� خط` جًد�، ليس فقط بالنسبة 
للمنطقة، �لكن �يضا أل��7با �هذ� 
قبل  منه  حذ7/  �لذ�   Oلشي� هو 

�أل�لوية  فإ�   zبالتا� سنو�/.  بضع 
تكو�   �� ينبغي  ال  �لبلد��  هذ*   L
تغي` �لنظا� من �جل �لتغي`. بل aب 
�� تكو� ضما� منح �لنا� حقوقهم 

�لقانونية �PنشاO سال� طويل �ألمد.
مع  �تفق  �نا  سو7يا،   rP  b\بالعو�
�6ير �خلا7جية �لنمسا�� عندما قا� 
يكو�   �� aب  �لرئيس  �pد"   �P
بناO �لسال�. �بالتاa zب �� تكو� 
لفتح  �ستعد�\  على   Qqلك�  Qلقو�
�لسو7ية  �حلكومة  مع  �تصا�  قنو�/ 
 bمساعد على  للحصو�  ��لسعي 
�لد�� �ملجا�b7 �ألخرQ �ل� pا نفو1 
L �ملنطقة. تذكر�� �P �لتغي` �إلaا¤ 
ممكن فقط 1P� كا� �جلميع مستعدين 
�لشخصية  مصاحلهم  عن  للتخلي 
على  �كانو�   ��لعا �لصا¥  لتحقيق 

ذكر تقرير صدر مؤخرا، ونشـرته صحيفة وول سـnيت جورنال أن داعش 
 lحصـل على كميات ضخمـة من الـدوالرات األمريكية من املـزادات ال
تعقـد من قبل البنك املركـزي العراقي، وهذه الـدوالرات تقدم إt العراق 
مباشـرة من اجمللس االحتياطي االحتادي : الواليات املتحدة. وذكر املقال أن 
 
احلكومـة األمريكية علمت بذلك منـذ يونيو/حزيران ٢٠١٥ على األقل، ولك
شـخصيا، أعتقد أن القوى العاملية عرفت عن هذا التداول منذ فnة أطول 
مـن ذلك بكثV. وعـالوة على ذلك وبالنسـبة لبيع النفـط، فمن املعروف 
أن اجلماعـات اخملتلفـة وحـ{ احلكومات تقوم بشـراء النفـط من داعش.
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٢٢

التقوى

Yيع   L بعد�لة  للعمل  �ستعد�\ 
�أل�قا/.

 �P يقو�   ��إلسال Cنًفا،  قلت  كما 
عليه  يب¦  �لذ�  �ألسا�  هي  �لعد�لة 
 rP نلتفت   �� aب  لذ�   .��لسال
حذ7ُ/  عصرنا.   L �مللحة  �لقضايا 
لسنو�/ عديدb من �� �لعا[ يتحر� 
 ،Qخر� عاملية   kحر ^و  بسرعة 
��آل� �صل �لبعض rP نفس �لنتيجة. 
�لشخصيا/  بعض  يقو�  �لو�قع   L
 kم يعتقد�� �� �حلر�P آل�� b67لبا�
�لعاملية قد بد�/ بالفعل. �مع 1لك، 
�عتقد �نه ال يز�� لدينا �قت لوقف 
هذ* �حلرL k مسا7�ִדا، �لكن يبقى 
بعد�لة،  �لعمل   L قلت،  كما  �حلل، 

�تر� Yيع �ملصا¥ �خلاصة جانًبا.
�لسابقة،  �ملناسبا/  من  عد\   L�
حتدثت عن ��ية قطع خطو) �لتمويل 
جلماعة �ملتطرفني. Pال �نه ال ميكن �لقو� 
Pنه قد بذلت �جلهو\ �لكاملة L هذ� 
�لصد\. على سبيل �ملثا�، 1كر تقرير 
صد7 مؤخر�، �نشرته صحيفة ��� 
حصل  \�عش   �� جو7نا�  ستريت 
على كميا/ ضخمة من �لد�ال7�/ 
�ألمريكية من �ملز�\�/ �ل� تعقد من 
�هذ*  �لعر�قي،  �ملركز�  �لبنك  قبل 
 bمباشر  N�لعر�  rP  �تقد �لد�ال7�/ 
 L �الحتا\�  �الحتياطي  �ملجلس  من 

 �� �ملقا�  �1كر   .bملتحد� �لواليا/ 
�حلكومة �ألمريكية علمت بذلك منذ 
�ألقل،  على   ٢٠١٥ يونيو/حزير�� 
 Qلقو�  �� �عتقد  شخصيا،   Eلك�
منذ  �لتد���  هذ�  عن  عرفت  �لعاملية 
 bبكث`. �عال� �طو� من 1لك   bفتر
على 1لك �بالنسبة لبيع �لنفط، فمن 
 sملعر�" �� �جلماعا/ �ملختلفة �ح�
من  �لنفط   O�بشر  �تقو �حلكوما/ 

\�عش.
ملا1� [  �لتجاb7؟  توقف هذ*  ملا1� [ 
ُتفر» عقوبا/ شاملة ملنع مثل هذ* 
�ألفعا�؟ يبد� �نه عندما يتعلق �ألمر 
 .bلنافذ� من   Nألخال� ر¬  بالنفط 
علق  �ل�  �لنقطة  هي  هذ*  �كانت 
عليها �يًضا �ل�qفيسو7 ليف �ينر من 
كينجز كوليد¬ L لند� L مقا� ُنشر 
مؤخر� حيث قا� "�P �لعا[ يتسامح مع 
Yيع �شكا� �لفظائع من �جل كسب 
�شتر/  قد  \�ًال  فإ�  �عليه  �لنفط. 

�لنفط من \�عش �من �لسو\�� حيث 
�النتهاكا/ �لكث`b حلقوN �إلنسا�. 
 Nهذ� �نتهاكا القتصا\يا/ �لسو qيعت
�لعنف   �P حيث  �ملناسبة،  �ألساسية 
�مللكية."   Nحقو يعطي  ال   �� aب 
كذلك �L مقا� Cخر نشر مؤخر�، 
 L �لطاقة  \7�سا/  مدير  ��ضح 
نفطها  \�عش  تبيع  كيف   N�لعر�
 rP �حيث قا�: "يتم نقل �لنفط �خلا
 rP� ،7أل7\� عن طريق منطقة �ألنبا�
 qتركيا ع  rP� كر\ستا� qير�� عP
Pقليم   rP� �لسو7ية،  �ملحلية   Nلسو�
ُيكر7  حيث   ،N�لعر�  L كر\ستا� 
 �� يظهر جلًيا  �P هذ�  غالبيته ®لًيا. 
�ملسؤ�لني L �لد�لة متو�طئو� L هذ�. 
لذلك، L حني ُيزعم   �� كل �جلهو\ 
 kإل7ها� على   Oللقضا ُتبذ�  �ملمكنة 
 Nلتطر"، فإ� �أل\لة ال تثبت صد��
هذ�،  كل   rP �بالنظر   .Oال\عا� هذ� 
عد�لة  هنا�  بأ�  �لقو�  ميكن  كيف 
 Oلعا[؟ كيف ميكن �ال\عا� L حقيقية
�� �لصدN ��لw�هة تعتq�� 1�/ ��ية 
Pعالمية  تغطية  فإ�  �باملثل   .Qقصو
�ألسلحة   b7جتا توثق   Nلنطا� ��سعة 
�لعاملية، فوفًقا لتقا7ير n7ية، صّد7/ 
�ملاضي   ��لعا  L  bملتحد� �لواليا/ 
�سلحة بقيمة ٤٦,٦ مليا7 \�ال7، �� 
بزيا\b �كثر من ١٢ مليا7 \�ال7 عن 

يبدو أنه عندما 
يتعلق األمر بالنفط 

�رج األخالق
 من النافذة. 
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�لتقا7ير  ��فا\/  �لسابقة.  �لسنو�/ 
قد  �ألسلحة  تلك  غالبية   �� �يضا 
�أل�سط.   Nلشر�  L ��\ rP بيعت 
 L  kحلر�� تغذ�   zبالتا �كانت 
��كر7  ��ليمن.   N�لعر�� سو7يا 
�لتجا7�/  هذ*  مثل  كانت   �1P �نه 
 �حتد�، فكيف ميكن للعد�لة ��لسال
�ل�  �لقليلة  �ألمثلة  هذ*  يتأسسا؟   ��
�هي  للجميع  معر�فة  كلها  1كرִדا 
�معلقني  ملحللني  نظر  �جها/ 
�لعد�لة  مبا\³  تُسد  ما[  معر�فني. 
�بني  �ملجتمع،  مستويا/  على Yيع 
�ألمم، فإننا لن نرQ �لسال� �حلقيقي 
L �لعا[. �من \�� �لعد�لة ميكن �� 

يأخذ �ألمر عقوً\� pزمية �لشر �لذ� 
�ملتطرفة  ��جلماعا/  \�عش  هو 
�لذ�  �لعا[   �قا لو  لكن   .Qألخر�
�لعد�لة  بإظها7  �لرسالة  هذ*  يسمع 
�بذ� �جلهو\ �حلقيقية لقطع خطو) 
�لتمويل ��إلمد�\ لإل7هاk، فأعتقد 
�لعسكر�  �جلنر��  عكس  على 
�ألمريكي �ملتقاعد �لذ� قا� مؤخر� 
"�P �حلرk ضد \�عش ستستمر ما 
 �� عاما"،  عشرين   rP  bعشر بني 
�لعا[   N7تؤ �ل�  �إل7هابية  �لشبكة 

ميكن تدم`ها فو7ً�.
يعتر"   ]  �P �نه  �عتقد   ��خلتا  L
�لعا[ �القه، �[ يقبله 7ًبا للعاملني، 

تسو\.   �� �حلقيقية  للعد�لة  ميكن  ال 
تسو\  لن  �حلقيقية  �لعد�لة   �� ليس 
فتاكة  نو�ية  بل سنو�جه حرًبا  فقط 
�لكا7ثية  عو�قبها  �ستو�جه  �يضا، 

�جيالنا �لقا\مة.
�\عو �هللا �� يتمكن �لعا[ من فهم هذ� 
منا  كٌل  يلعب   �� �هللا  �\عو  �لو�قع. 
\�L *7 خدمة �لبشرية. ��\عو �هللا �� 
يعّم �لسال� �حلقيقي �لقائم على �لعد� 
Yيع �^اO �لعا[. ֲדذ* �لكلما/ ��\ 
�� �غتنم مرb �خرQ �لفرصة ألشكر 
Yيع ضيوفنا على �نضمامهم لنا هذ� 
�ملساO. با�7 �هللا فيكم Yيعا. شكًر� 

جزيًال.

حضرb �م` �ملؤمنني (�يد* �هللا) يلتقي ببعض �لضيو" L جلسة مغلقة بعد �نتهاO �ملؤمتر
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التقوى

خلق �هللا تعاr �لسمو�/ 
فيها  �خلق  ��أل7» 
نبا/  من   Oشي كل 
 bحيا  kسبا� منها  �جعل  �حيو�� 
مقوما/  كل  له  هيأ  �لذ�  �إلنسا� 
ر له كل شيO، �ضرk �هللا  �حلياb �سخَّ
تعاr لإلنسا� �ألمثا� مما �يط به من 
��لتعقل  ��لتبصر  للتفكر  ليدفعه  بيئته 
ما يوصله بسهولة rP �إلميا�، �جعل 
له �حلو�� لنقل كل 1لك rP �لدما¡ 
جوهر  �لقلب   L� فيه  aتمع  �لذ� 
�إلنسا� �لعاقل �ملفكر. �هد�* ليؤمن 
نفسه  من  ليتعظ  �لكو�  �الق  �خ`� 
�لفسيح  �لكو�  به L هذ�  �مما �يط 
�ملدهش، فيقو� تعاr: ﴿َ�ِفي �ْأل7َِْ» 

َ�َفَال  �َْنُفِسُكْم  َ�ِفي  لِْلُموِقِنَني *  Cَياٌ/ 
َ�َما  6ْ7ُِقُكْم   Oَِما �لسَّ َ�ِفي  ُتْبِصُر�َ� * 

ُتوَعُد�َ�﴾ (�لذ�7يا/: ٢١-٢٣)
 kلكتا� �حلكيم   �Cلقر�  L \7�    
�ملwَّ� لبE نو� �إلنسا� 1كر كث` من 
�لعو�[ ��لكائنا/ من حيو�� �نبا/ 
�كائنا/ \قيقة ��جر�� �جنو� �كث` 
 k�لتر��  O�وp��  Oكاملا مكوناִדا  من 
 ÀOضو �سنلقي  1لك،  �غ`  ��جلبا� 
 L  b7ملذكو� �لكائنا/  بعض  على 
1لك   Nسيا� 1كرها  �سبب   �Cلقر�
��لقصد من 1كرها. هل كانت هي 
� نوِّ* بذكرها rP مقصو\ � b\ملقصو�
^تا¬ للتفكر لنفهمه. �L هذ* �ملقالة 
 L  b7ملذكو� �حلشر�/  عن  سنتكلم 

�لقر�C �لكرمي. قا� �هللا تعاL r ®كم 
كتابه: ﴿َ�َما ِمْن َ\�بٍَّة ِفي �ْأل7َِْ» َ�َال 
َ�ْمَثاُلُكْم  ُ�َمٌم  Pِالَّ  ِبَجَناَحْيِه   ُ̀ َيِط َطاِئٍر 
َما َفرَّْطَنا ِفي �ْلِكَتاkِ ِمْن َشْيOٍ ُثمَّ Pَِلى 

.(٣٩ :�7َبِِّهْم ُيْحَشُر�َ� ﴾ (�ألنعا
    �حلشر�/،  عا[ هائل على سطح 
باملاليني.  �نو�عها  ��عد�\  كوكبنا 
مليو�  من  �كثر  �إلنسا�  يعر" 
عد\  �يقد7  حشر�،  نو�  �نصف 
نو�  ماليني  �مسة  �لكلي  �ألنو�� 
^و  تكوِّ�  �حلشر�/   ��  Eيع �هذ� 
على  �حلية  �ألنو��  �مل  من   ٪٩٠
سطح �أل7»، تنوعها كب` من حيث 
�طريقة  ��للو�  ��حلجم  �لشكل 
�حلياb، �هي كتلة حيوية مهمة على 

 	لدكتو� علي خالد 	ل
	قي
�ستا1 قسم �لنحل ��حلشر�/

L جامعة \مشق، سابًقا

ًدا;� ال شك أن �مَّ
خV من فهم القرآن وبيَّنه

g]·Ñ¸\;flŸ;‹˜à¸\;ÎÔ\Öd
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�لبيئا/   L �تعيش  �أل7»  سطح 
كلها تقريبÆ، لن نتوسع بالشرÅ عن 
سلو� �حلشر�/ �Pمنا نذكرها لنغطي 
�لبحث،  بعنو��   Oجا �لذ�  �pد" 
 �Cلقر�  L  b7ملذكو� �حلشر�/   ��
بل  ملقالة  �تا¬  1لك  أل�  �حلكيم، 
هذ*  من  نو�  لكل   b\منفر مقاال/ 
�كثر.   b7لصو� لتستبني  �حلشر�/ 
�آلية  �لبسملة  بعدِّ  �آليا/  سنرقِّم 
 Qلسو7 كما هو معتمد لد� L rأل��
�جلماعة �إلسالمية �أل}دية. لقد �7\ 
L �آلية ﴿�ال طائر يط` �ناحيه Pال 
�مم �مثالكم﴾، قد يتبا\rP 7 �لذهن 
��ا �لطيو7 فقط، لكن هنا� كائنا/ 
�خرQ طياb7 �منها غالبية �حلشر�/ 
�ل� pا �جنحة �تقع حتت هذ� �لتعب`، 
 Tكانت �لطيو7 هي صف خا �P�
 b\ا صفا/ ®دp من �ململكة �حليو�نية
ككسوb جسمها بالريش �غ` 1لك. 
�قد قا� �هللا تعاr هنا Pال �مم �مثالكم 
 rهللا تعا� qيقل �مم مثلكم فلم يعت ]�
�لكائنا/  فهذ*   ،bحد�� �مة  �لبشر 
�لشكل   L Çتلفة  متفا�تة  �مم  هي 
��لد�خلية  �خلا7جية  ��لبنية  �خلا7جي 
��لسلو� �طر�ئق �حلياb ��للغة �غ`ها 
�إلنسا�،  مع  به  تتشابه   �� ميكن  مما 
��P كنا Éصص �ثنا هذ� للحشر�/ 
�ململكة  من  مستقل  صف  هي  �ل� 

�حليو�نية 1�/ جناÅ كب` L �نتشا7ها 
�أل7ضية،   bلكر� مساحة  غالبية  على 
��ل� تنتمي تصنيفيrP Æ "فوN صف" 
 ،Hexapoda �أل7جل  سد�سيا/ 
 �Cلقر�  L منها  �نو��  1ُكر/  فقد 
سو7  �nيت  بذ�ִדا   À\مقصو  À1كر
باسم  nيتا  سو7تا�  فهنا�  باnها، 
 b7سو� �لنحل   b7سو �ا  حشرتني 
�لنمل، �حيانÆ يكتب �لبعض خطأ �� 
سو7 �لقر�C �ملسماb بأnاO �حلشر�/ 
�لعنكبو/،   b7سو Pليها  �يضم  ثالثة 
 �� �حلشر�/  من  ليس  فالعنكبو/ 
�أل7جل  سد�سيا/  صف  من  ليس 
هو  بل  �حلشر�/،  Pليها  تنتمي  �ل� 
ُثمانّية  هي  �ل�  �لعناكب  صف  من 

قريب  Cخر  صف  �هو  �أل7جل، 
�لصلة باحلشر�/ من حيث �نه ينتمي 
�أل7جل  مفصليا/  قبيلة   rP معها 

. Arthropoda

 �P �نطبا� غالبية �لنا� �� �حلشر�/ 
كائنا/ ضاb7 مؤ1ية �قد يكو� هذ� 
من  قليل   1P جانب؛  من  صحيًحا 
 bمباشر منفعة  نافع  هو  ما  �حلشر�/ 
�لذ�  لإلنسا�  �لقز)   b\�\� (�لنحل 
 bبعني �ملنفعة �ملباشر Oينظر لكل شي
 /�1 كلها  �حلشر�/  �لكن  له، 
�لبيئة   �ألنظمة   L b`كب bية �فائد��
سطح  على   bحليا��  Ecosystems

حيو�   7�\ من  به   �تقو ملا  �أل7» 
كب` �أل�ية. 

نـحلة
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نعلم �� �لقر�C �لكرمي يضم مئة ��7بع 
منها  سو7تا�  nيت   ،b7سو  bعشر
 b7سو �هي:  �حلشر�/   Oاnبأ فقط 
�لنحل، ترتيبها L �لقر�C ١٦ �عد\ 
 b7ية، �سوC ياִדا مع �لبسملة ١٢٩C
مع  Cياִדا  �عد\   ٢٧ ترتيبها  �لنمل، 
 rية، بينما 1كر �هللا تعاC لبسملة ٩٤�
L �لقر�C �حلكيم L سوÇ 7تلفة ست 
يكو� عد\  �بذلك   Qخر� حشر�/ 
�حلشر�/ �ملذكوL b7 �لقر�C �لكرمي 
(�لبعو»)،  �لبعوضة  هي:  Zانية 
 ،kجلر�\ ��لُقّمل، ��لنحل، ��لذبا��
��لنمل، �\�بة �أل7»(�لنمل �ألبيض) 
�هذ�  �لفر�Û(�لفر�شا/).   À`خ��
 �Cلقر�  L ��7\ها  �لتسلسل حسب 
 Æعلمي ضممناها  لو  �فيما  �لكرمي، 
�لبعو»  فهي:  كمجموعا/ 
��لذباk ��لقمل (حشر�/ صحية)، 
��لنمل  ��لنحل  �ألبيض  �لنمل 
�لعا\� (حشر�/ �جتماعية)، �جلر�\ 
�قتصا\ية  (حشر�/  ��لفر�شا/ 
(ضاb7) 76�عية). فيا ترQ ما1� ميكن 
�لسو7تني  هاتني  تسمية  من  فهمه 
تتصفا�  مهمتني  حشرتني  باسم 
بصفا/ مهمة �فو�ئد Yة، ��ها ��ما 
على  �تمعهما  �جتماعيتا�  حشرتا� 
مستوQ 7فيع من �لتنظيم �الجتماعي 
يكو�   �� �إلنسا�  �لم  �لفطر�، 

 L  bحليا� منو��  على   Æمنظم �تمعه 
�ملا1�؟  مع¦؟   �� ففي  مستعمر�ִדا. 
 L /�ما �لغاية من 1كر تلك �حلشر�

كتاk �هللا �لعزيز؟ 

�لقصد  كا�  �ما1�  �لنحل،  ما  ��ًال: 
 �Cلقر� سو7  من   b7سو تسمية  من 

�لكرمي باnه؟ 
 bلنحل تلك �حلشر� r1كر �هللا تعا    
فيه  �لذ�  �لعسل  منتجاִדا  �1كر من 

:r1 يقو� تعاP ،للنا� Oشفا
﴿َ�َ�ْ�َحى 7َبَُّك Pَِلى �لنَّْحِل َ�ِ� �تَِّخِذ� 
ا  َ�ِممَّ َجِر  �لشَّ َ�ِمَن  ُبُيوًتا  �ْلِجَباِ�  ِمَن 
َيْعِرُشوَ� * ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ/ 
ِمْن  َيْخُرُ¬  1ُُلًال  7َبِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي 
ِفيِه  �َْلَو�ُنُه  ُمْخَتِلٌف   kٌ�َشَر ُبُطوِنَها 
 �ِلَقْوٍ َآلََيًة  1َِلَك  ِفي   َّ�Pِ لِلنَّاِ�   Oٌِشَفا

ُر�َ�﴾. (�لنحل: ٦٩-٧٠). َيَتَفكَّ
�سم  (�لنَّْحِل)  1كر  من  ُقصد  لقد 
﴿�تَِّخِذ�،   :rتعا �قا�  بعينه  �لنو� 
ُثمَّ ُكِلي، َفاْسُلِكي، َيْخُرُ¬ ِمْن ُبُطوِنَها 
�تمع  هو  تصنيفيا  �لنحل   ﴾...Ý�
�شغالة  حقيقية،  �نثى  (ملكة  �نثو� 
 L 7نثى شبه عقيمة) ��جو\ �لذكو�
 b7لسو� L \طائفة ^ل �لعسل �ملقصو
�كثر  �لنحل  من  أل�  طا7ئة،  حالة 
تعيش  غالبيتها  نو�  �لف   ٢٠ من 
للذكو7  �جو\  �ال  �نفر�\ية   bحيا

L �عشاشها بل �إلنا� فقط، متو/ 
 Eتب �ل�  �إلنا�  تلقيح  بعد  �لذكو7 
�لعش �تر¤ �لنسل �جتمع �لغذ�O، فال 
 ،bملستعمر�  L  Àبد� للذكو7  �جو\ 
 Àتظهر �لذكو7 ��إلنا� �خلصبة مؤخر
مع �اية فصل �لنشا) �تكو� مهمتها 
 Þ �من  �ملستقبل  Pنا�  تلقيح  فقط 
 �متو/، فسبحا� �هللا خالق هذ� �لنظا
طر�ئق  �حلشر�/.  هذ*   L �ملحكم 
 bمعقد� متنوعة  �ألنو��  هذ*   bحيا
من  ßر¬  ما   bفائد �كذلك   ،Àجد
من  ßر¬   :rتعا فقا�  �لنحل  بطو� 
 L هذ� علينا �لتفكر بدقة L� بطو�ا
هذ� �ألمر، ملا1� 1كر �هللا تعاr �لنحل 
من  يقل   ]� بطو�ا  من  �قا� ßر¬ 
بطونه �نسجامÆ مع �للغة؟ �قد \عانا 
�ملنتجا/   L للتفكر   rتعا� سبحانه 
فقط  ليست  فهي  للنحل   bلعديد�
�لعسل بل ست منتجا/ ُتعدُّ صيدلية 

كاملة.
 L  � �ملوعو\  �ملصلح  سيدنا  قا� 
سياN تفس` سوb7 �لنحل ما �مله: 
�ل�   b7لسو�  L �لنحل  1كر   Oجا)
من  �هي  �لنحل،   b7سو �سم  حتمل 
موضوعا/   àتعا �ل�  �ملكية  �لسو7 
��لوحي  �أللوهية   ،Qqلك�  bلعقيد�
تتحد� عن  ��لنشو7، كما  ��لبعث 
1لك   L ��لوحد�نية   b7لقد� \الئل 
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�لعا[ �لفسيح L �لسمو�/ ��أل7» 
��لو\يا�  ��لسهو�  ��جلبا�  ��لبحا7 
 L ل� جتر�� ��ملاO ��لنبا/ ��لُفلك 
�لنحل   b7بسو nيت  �لقد  �لبحر. 
الشتماpا على تلك �لعbq �لبليغة �ل� 
�تد�  �خلالق  rP عجيب صنع  تش` 
�لعجيب.  �لصنع  ֲדذ�  �أللوهية  على 
من  ��ملر�\  �لنحل   rP �لوحي  �1كر 
 �� ��pد�ية   ��إلpا هو  هنا  �لوحي 
حياִדا  طريقة  �لنحلة   rتعا �هللا  �pم 

�ملدهشة...).
كل   L  Æحق با7عة  مدهشة  �لنحلة   
سلوكها كاختيا7 مساكنها �تنظيفها 
�تربية   O�لغذ� عليها �Yع  ��ملحافظة 
هذ*  �ملسكن.  عن  ��لدفا�  �لنسل 
�حلشرb �لصغ`b �ل� ال يتعدQ ��6ا 
�ملئة ملغ ���6 \ماغها عن ١-٢ ملغ 

�لنحلة  يتر�QO سوÀO من  فقط. �ما 
هو حقا للدفا� عن مسكنها، �لكن 
�ملتفكر  �إلنسا�  �جد  هذ�   sح
طريقÆ الستثما7 سم �لنحل L عال¬ 
 Oشد �ألمر�» �ملستعصية على �لشفا�
يعملو�  ��لنا�  �غ`ها.  باأل\�ية 
�لنحل  يعمل  �بالوحي  بالعقل  �خل` 
هل  ستة!   Qخر� �منتجا/  �لعسل 
 bحلشر� �لنحل هذ*   ��  ãمر� يتخيل 
�لصغ`b جتمع ستة منتجا/ متنوعة 
كلها غذ�O��\� O مهو�! �Pا صانعة 
 O�بالد� äهكذ� يفعل �لوحي، يأ O��\
ليشفي  �لسما��،   O�بالد�  ،jلربا�
�مر�» �لنا� ��^ر�فاִדم، كل كائن 
(�لزناب`)  �لزالقط  لكن  له  ��حي 
قريبة  �هي  pا  �لوحي  كا�  كيف 
�غ`ها   kلذبا�� ��لدباب`  �لنحلة؟ 

من �حلشر�/ �لضاb7 �ألخرQ، فيقو� 
�ملصلح �ملوعو\ �: (تبا�7 �هللا كيف 
عمل  �كيف   Àمد® بالوحي  عمل 
 Æحق (Àمتميز Æبالوحي من �لنحل كائن
�إلنسا�  �ّتبع  لو  تبا�7 �هللا L عال*. 
 Æفالح ألفلح  ��طاعه  �لوحي  هد�ية 
عظيمÆ مع نعمة �لعقل �ل� منحها �هللا 

له. 
�لنحل كائن مدهش ببناO �قر�å Tع 
�لتصميم  \قيقة  سد�سية  عيو�  فيها 
�على جانæ �لقرL T هندسة \قيقة 
�هللا  �حي  هذ�  �ملهندسني،  ح`/ 
شرسة  مد�فعة  �لنحلة  عجب!  فال 
�لسد�سية  بيوִדا   Oبنا مسكنها،  عن 
Pليها  تأ��  �ل�  �ملساكن  �لعجيبة، 
��لشجر  �جلبا�  هي  �ماكن  ثال� 
 Oجا� �لنا�،  يبنيها  �ل�  ��لبيو/ 
فالنحل   ،Eلزم� لتعاقبها   Æتبع ترتيبها 
 Æسكن �جلبا� �جتا�يف �لشجر الحق
مساكن  من  �إلنسا�  �عد*  فيما   Þ

متنوعة للنحل قدميها �حديثها.
نو�  بالنحل   b7لسو� nيت  فهنا 
�حلشرb �ل� يوحى Pليها للفت �لنظر 
rP �نه كيف aعل �هللا تعاr بالوحي 
 Æمطيع  Àمفيد  Æمالئكي  Àمتميز  Æكائن
 Æترعا* بطاعته عناية �هللا �جتعله متفوق
على بE جنسه ��قر�نه. ��هللا �علم. 
(ُيتبع)

نـملة
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 kبينما كا� \جا� �لغر
ير�¬  ملحمد  �لكا7* 
مسيحه   Oي�  kلقر
لسفر  خر�فية  تأ�يال/  حسب 
�ملحمد�  باملسيح   Oفوجى �لرãيا، 
���7قت  شجرته  �غر�   Oجا �قد 
بد�لة  �ليهو\  يعد  فأسر�  ��Zر/. 
L فلسطني، متصو7� �نه ميهد �لطريق 
pبو) �ملسيح L �يئه �لثاj بالشكل 
بعد   Oفوجي �لكنه   .��ملوهو  Lحلر�
�ملحمد�  �ملسيح   bفا� من  سنة   ٤٠
�نه صا7 �حد �صحابه �6ير� خلا7جية 
\�لة Pسالمية �ليدb، �صا7 مشهو7� 
®كمة  �7ئيس  بل  به  موثوقا  ®بوبا 

�لعد� �لد�لية.

\�لة   ���قا  ،æلن� كا7*   �ستعجل 
يصر�  �كأنه  عجل،  على  Pسر�ئيل 
باملسيح �� يستقل �لطائرb �� �ملركبة 
ممهد  �جلو  حيث   ،�wي� �خلاصة 
 b7\ملغا�  �بيو شبيه  ��ملنا�   ��wلل
يعج  �لقد�   L ��ملطا7  ��لصعو\، 
كانو�  �لذين   ��لقو نوعية  بنفس 
 bاعا/ عديدY �عندما غا\7،  ��قا
 �� على   تصر  �إلسالمي  �لعا[   L
 ،Oلسما� L عيسى � حي �سمه
��نه نا�6 �سمه، �تكّفر بعنف كل 
 O�بالضر �تتوعد*  هذ�  يعا7»  من 

.Oلبأسا��
للمسلمني  فعجب  تعجب   �P�
مرمي  �بن   bحيا عن  يد�فعو�  �لذين 

L �لسماO \فاعا مستميتا، L معركة 
 ،��أليا مر/  كلما   bخاسر تبد� 
 bعقيد  L \ينهم  مو/   �� ير��  ال 
حياb عيسى جسديا L �لسماO، فهم 
\ينهم  مو/  على  يعملو�  ببالهتهم 
بكل غباO. �لكن \ين �هللا لن ميو/، 
كما  تنتشر  �}دية  Pسالمية  �Yاعة 

.Oلفضا� L bملبشر� Åلريا�
��جلماعا/ �إلسالمية (�ملصنوعة) هي 
�كثر من �ز� كل �حلز� على Pعال� 
�فاb سيدنا عيسى �، �يقا�مو� 
�لفكرb حs لو �غضبو� 7ֲדم �حلت 
عو�مل  �عملت  �لعقوبة...  ببال\هم 
�ملو\�\�  �ألعلى   ¤� \فع   L O�لعد�
ضد Yاعة �ملسيح L باكستا�، ��بو 

 فتحي عبد 	لسال#

Ï›Â]¬∏\;g\ÂÅ’\Â;ÿ]pÅ’\Ï›Â]¬∏\;g\ÂÅ’\Â;ÿ]pÅ’\

g˜∆’\;!\;ÑÅÕÂ;g˜∆’\;!\;ÑÅÕÂ;
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�ألعلى هو �لذ� �نشأ Yاعة كانت 
�لبلد �فشلها بني  سبب خر�k هذ� 
�ملتعصبني  مهد  �كانت  �لبلد��، 
�سالت  طالبا�.  ��مثا�  ��لدمويني 
\ماO �ملسلمني �أل}ديني L �لطرقا/ 
�ملو\�\�،  على  �قبض  �لباكستانية، 
�لتكف`   Qفتا�   kلغر� فاستخر¬ 
�ألعلى   ¤� nعة  ֲדا  لينقذ  مصر   L
 �عا �1لك   ،Nلشر�  L �ملو\�\� 
خا�  �هللا  ظفر  عز�  �قر7   ،١٩٥٣
�قر7  باكستا�.  خا7جية   b7�6� من 
�ملزيفة،   b7ألسطو�  Oستبقا� �جلميع 
��لعيش L عا[ �خليا� ��لوهم �تنا�� 

عقا7�/ �خلر�فة �عد� �لفهم.
قطا7   ��ما للوقو"  ®ا�الִדم   L�
�ملستقبل �لز�حف ساهم �لشيخ �ملف� 
حسنني   Qوp�  j�إلخو� �ملصر� 
®مد حسنني Çلو" L 1بح مسلمي 
باكستا� �أل}ديني، �ساند �ساهم 
P LنشاO 7�بطة �لعا[ �إلسالمي ���� 
مهامها �حلرk ضد �جلماعة �إلسالمية 
 b\أل}دية، �صا7/ �ملليا7�/ �ملرصو�
متاحة لكل من يقو� ملر�كز �لتنص` 
يضحك  �كا�  �جلماعة،  ضد  �نه 
عليهم �لضاحكو� لينالو� مايريد��، 
��لكل سعد�O باحلرk ضد مسيح �هللا 

سو�O �جلا\ منهم ��pا�6.
 Oكر�هية �ملسيح �� تنشي Qتنس قو ]�

ضد* طو�ئف معا7ضة �أل}دية، �من 
خزيها [ تسمها  �ملعا7ضة �لقا\يانية، 
كي جتذk �لشباk �ملسلم �أل}د� 
 Oنه ال يوجد شي� للمشاهدb، عاملة 
�nه �لقا\يانية، Þ تركز قوQ �إلنكا7 
�ملحمد�  مرمي  �بن   ��ִדا على  عنا\� 
��حتيا�،  �شر   kكذ ماهو  بكل 
�جنو�  �خبا�  خر�فة  هو  ما  �كل 
عيسى  هو  يكو�  ال  كي  خيا�، 
�ملسلم لو كا� ال بد من عيسى �بن 
مرمي من �مة ®مد �، �ليتم �لبحث 
عندهم   kمللعو� �1لك  غ`*،  عن 
فيما  �الحتيا)   kبا من  طيطه  مت 
�خلر�فة،   b\ستعا� جهو\  فشلت  لو 
�أللسنة،  على  عيسى  مو/  ��شتهر 
�لو�هية  �لقصة  على   Oإلبقا� �تعسر 

�PحياO �مو�ִדا. 

�لعا[،   L �ملستقبل   �تقد �ستمر 
�نعمت مساحا/ شاسعة من Pفريقيا 
مرمي،  �بن  �مله  �لذ�  �هللا  بنو7 
من  Pفريقيا   kغر قبائل  بني  ��جد 
�هللا   Oليا�� بعض  مع  كأنك  يتكلم 
�قو�ما  يرفع  �هللا   �� �بد�  �لصاحلني، 

�يضع Cخرين.
 L �جلهو\  ��ستنفا\  �حلربني  �بعد 
 zملا7\ �لدجا� Oفوجى b\7لبا� kحلر�
�ا��  مصرعه  من   ��قا �د�،  مبا 
على   Oلعلما� �شجع  �شالئه،  مللمة 
 L �لwيه  �حلكم  من  بدال  �إلحلا\ 
�مر �لتوحيد، ��ستنجد بر�بطة �لعا[ 
جر�حه،  له  لتد���  �إلسالمي 
�ل�   b7ملنصو� �جلماعة  له   k7حتا�
 ،bقاهر غيبية   Qبقو  bمؤيد تنتشر 
لينتقم  �حلق   Oضيا nو*  مبن   Oجا�

لكـن املسـتقبل يزحـف بالمبـاالة، فهـو كتلة قدر 
اهللا ال راد حلكمـه، والعقالء مـن املتفرغني هللا يرون 
قناة املسـيح الفضائية، فيحسـون بعطـر الروحانية 
وتوحيـد ذي اجلـالل حـق التوحيد، و�سـون بنور 
العقالنية وشـفاء تسـاؤالتهم األبدية، فالعلم والعقل 
واملنطق والروحانية النقية : صف املسـيح املوعود، 
وهـذا هـو سـر الغيـظ الشـديد واحلقـد اللدود.
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باحلق،  ينطق  �لذ�  عد�*  من  له 
�فغانستا�،   L \نا7� للجها ��شعل 
مع  عجيب  حلف   L �\خل 
 OحياP  L اعا/ عجيبة، �ساهمY
��7�حها   L  Åلر�� �نفخ  موتاها 
7سو�  ناقة  لقتل  �شقاها،  لينبعث 

�هللا �حرما�ا سقياها.
 ،bبالمباال يزحف  �ملستقبل  لكن 
7�\ حلكمه،  �هللا ال  قد7  فهو كتلة 
 bمن �ملتفرغني هللا ير�� قنا Oلعقال��
بعطر  فيحسو�  �لفضائية،  �ملسيح 
�لر�حانية �توحيد �1 �جلال� حق 
�لعقالنية  بنو7  ��سو�  �لتوحيد، 
فالعلم  �ألبدية،  تساãالִדم   Oشفا�
�لنقية  ��لر�حانية  ��ملنطق  ��لعقل 
L صف �ملسيح �ملوعو\، �هذ� هو 
�للد�\.  ��حلقد  �لشديد  �لغيظ  سر 
منع  �جل  �من  مؤكد،  ��نتصا7* 
بالباليني،  �ألمو��  تبذ�  �ملؤكد 
�لكتب  �تكتب  �جلماعا/  �حتشد 
من  �ملحا�  جلعل  �لصحف  �تنشر 

�ملمكن..
�لغر»  pذ�  سهلة  �ألمو��  �أل� 
من  بعضا  �أل�  لغ`*،  صعبة 
�إلعال� يشكل �لر�� �لعا� �يلعب 
من  فإ�  �pو،  لعب  �ميا  به  �يلهو 
يكتب   ��  N�6الستر�  k�بو�
�لصحفي �ملرتزN �لعتيد مقاال ®شو� 

باألكا1يب �بكل قو� غ` سديد عن 
فيه  �ملسلمني �أل}ديني، �يصو7هم 
كأ�م �موعة "Çابيل"  �يستضيف 
�لدكتو7،  له  يقا�  Cخر  مستر6قا 
قا�  ما  �ملسلمني   Oهؤال عن  يقو� 
مالك L �خلمر، �هو مطمئن rP �نه 
ال يوجد �حد يقيس خلفه، �يتأكد 
 O�لقر� ��� Yهو7  قوله،  سد�\  من 

مشغولو� عن �لفحص ��لتدقيق.
سيوقفو�  ��م   ��إلعال �هل  يظن 
�غرهم  �لز�حف،  �ملستقبل  قطا7 
��7يتك  هللا  �قالو�  �لالمع،  1كاãهم 
لنقعد�  �علمت  فهمت  �لذ�  هذ� 

له سكك �لبال¡.
 �هل �إلعال� هؤالO �سرعو� ليكو� 
�ملا�  �من  جانب  �حلب  من  pم 

يكتبو�  حني  كل  فتر�هم  نصيب، 
حتت  �أل}دية  �ملسلمة  �جلماعة  عن 
فتبد�  �يشوهو�ا  �لقا\يانية  تسمية 
قبيحة كل �لقبح �ال يفكر L تقصي 

�خبا7ها �حلقة �حد.
مو/   �عد خر�فة   Oبقا �جل  من 
�لعا[   �سال تدم`  يتم   � عيسى 
�ليو�، �هذ� �لسر هو �لكامن خلف 
�لتد�عيا/  �هم �ألخبا7، �هو سبب 
�معظم  �ملصيبة  لكqيا/  �ملؤ\ية 
 ��لعاملية.  ��ليو �لسياسة   L �لكا7ثة 
 � عيسى  مو/  نفي  �جل  من 
عا[   L �حلرفية   Qقو  bمساند يتم 
 L �لفوضى  Pشاعة  �يتم   ،��إلسال
�جل عيو� خر�فة مت  �لعا[ كله من 

.�موִדا بأمر �هللا �لعال

 Vمن أجل بقاء خرافة عدم موت عيسى � يتم تدم
سـالم العاR اليوم، وهذا السـر هو الكامن خلف 
أهم األخبار، وهو سبب التداعيات املؤدية لك`يات 
املصيبة ومعظم الكارثة : السياسة العاملية.  واليوم 
من أجل نفي موت عيسـى � يتم مسـاندة قوى 
 Rاإلسالم، ويتم إشاعة الفوضى : العا Rاحلرفية : عا
كله من أجل عيون خرافة مت موتها بأمر اهللا العالم.
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ِ
�7يـُت بفضـل 7ّبـي  ُســْبل 7ّبـي
7ّبـي نــو7ُ    j�7� �َكـْم  ســرٍّ  
سـعيُت �مـا َ�َنيـُت  بشـوN  7ّبـي
كأٍ� بعـد  كأًسـا  ُ�شـِربُت  �قــد 
Nٍ�1 بعـد    �1ًقـا   ُ�عطيـُت   �قـد 
äبعـد مـو  æقلـ bََجــدُ/ حيـا�
ُ�ْكـِلـي كا�   �َملو�ئـِد   ُلفاظـاُ/  
فيـوًمـا يوًمـا    بفضـلـه   �6يـد  
�ال يـا حاسـد� َخـْف  قهـَر  7ّبـي
ُعْجــٍب بَفـو7ِ   تسـتكِبَر�َّ    فـال 
�لّدِنّيــْه �لّدنـيـا   خاِطـَب  يـا  َ�ال 
سـهـاُ� �ملـوِ/ تفَجـُأ، يـا عِزيـز�
بغـًضـا جا\لـَت   قـد  �ُهللا  هـد��  
�7ً�6� كــذًبـا   Eكَفرَتـ� �َكـْم 
ِ\يُنــْك ضـا�  قـد   Q7� قـد   jP�
�نـوٍ نـوُ�    بالتغافـِل    حياُتـك   
َكزعِمـْك نيـا   �لدُّ بطالـِب  �لسـُت 
لــوجــٍه �لّدنيـا   هـذ*   تَرْكنـا 
zقــو� ُنـطقـي  تـز\�7ِ  �Pنـَك 
فإنــي 6َْحـٍف     rP تنُظــْر  فـال 

�لـهـالِ� مـن    َّN\َ�َ كانـت    �P�
�ملقـاِ�    Nعلـى  صــد �Cيـاٍ/  
�لوصــاِ� 7َّيـا      jOجـا  ��َ   rP
�جلمـاِ� نــو7ُ     z   Åَال  ��  rP
��لـــدَّالِ� �َملحّبـِة        Oََنْعمـا�
�لــّز��ِ� بعـَد   �عـا\ْ/  \�لـ�   
zألهـا�   �ِمْطعــاَ  ��ليـوَ �ِصـرُ/ 
�لوبـاِ� منتظــِر   قلـَب   �ُ�صِلـي  
و�  ُنصًحـا  L  �ملـقـاِ� Cلـُ �مـا  
�َكـْم مِّـن ُمـزَ\ٍ*  صـيـُد  �لنَّـكاِ�
�ْال7ِحتـاِ�    kُِقـْر    �ــْر  يـوَ َتذكَّ
�ْالِنتـقـاِ�  L  Qَد �ملـَ �لـو  طـاَ�  
zقـا�  zقـو   L /َمـا  فّكــر�
�َكـْم  كذَّبـَت ِمـن   6َيـغ  �خليـاِ�
فُقــْم َ��7َْبــْأ بـه  قبـَل  �لرِّحـاِ�
zكالّلـيـا �ملعـاصـي        ���يـاُ
ِباِالعتـز�ِ� طلَّـقُتـهـا    �قــد  
�جلمـاِ� علـى   �َجلمـاَ�   �Cَثـْرنـا  
zلــآل� مـثـَل   صاَ\فـَتـه   �لـو 
ِباْال7ِجتـاِ�   äقصيــد نَظـمـُت  

حضر3 	إلما# 	ملهد/ .	ملسيح 	ملوعو+  عليه 	لسال#

رأيُت بفضل رّ�  ُسـْبَل  رّ�رأيُت بفضل رّ�  ُسـْبَل  رّ�
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تعريب 	لد	عية: :مد طاهر ندمي

	جلزA 	لثا?

 E٣٠٨. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
سأ�  �قا�:   jلنعما� �حلق  سر�¬  ب` 
حقيقة  ما   :bًمر حضرَته   bإلخو� بعض 
�ملقولة �لشه`b �� �لنæ � كانت تظّله 

سحابة كل حني ��C؟
ثابًتا �� �لسحابة  �جاk حضرته: ليس 
كانت تظّله \�ًما، ألنه لو حد� 1لك 
ملا بقي �� كافٍر كافًر� بل كا� سيؤمن 
به �جلميع، 1P من يسعه �إلنكا7 بعد ã7ية 
 b؟ ��حلقيقة �� �ملعجزbمثل هذ* �ملعجز
�سب سنة �هللا هي �ل� تتضمن جانًبا 
�لد�ئم  �لظل   �P قا�:   Þ  .Oإلخفا� من 
مدعاb لألÞ ،Q1 لو كانت سحابة تظله 
 æًما ملا بسط �بو بكر ثوبه ليظل به �لن�\
� L �حلر �لشديد، �ملا1� كا� �بو بكر 

��7فة   bيبحث عن  شجر  bجرp�  Oثنا�
�لظال� ليستريح �لنæ � حتتها.

 Tقت خا� L 1� �ظلته سحابة ماP ما�
فيه.  عجب  فال   rتعا �هللا  من  �كمة 
 Þ ،لقد حدثت حا\ثة مماثلة معي �يضا�
حكى حضرته تلك �لو�قعة �ل� حصلت 

معه �ثناO قد�مه من بطاله rP قا\يا�.
 Oجلز� L قو�: لقد 1كر/ هذ* �لو�قعة�

�أل�� من س`b �ملهد�.

 E٣٠٩. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
عند  �قا�:   jلنعما� �حلق  سر�¬  ب` 
 bحضر كا�  لدهيانه   L  rأل�� �لبيعة 
�ملولو� نو7 �لدين ��� �ملبايعني Þ بايع 
علي،  �خلو�جه  �تِبعه  علي  عبا�  م` 

�هللا  عبد  ميا�   ��ليو 1لك   L بايع كما 
��ملولو�  علي  حامد  �شيخ  �لسنو�7 
 Tعبد �هللا من سكا� "خوست" ��شخا
Cخر��. كنت موجوً\� هنا� L 1لك 
 ��ليو 1لك   L بايعت ما   Eن� Pال   ��ليو
�ملبايعة   L 7غب� حلضرته  �بديت   Eألن
1لك  �قبل  بقا\يا�  �ملبا�7  �ملسجد   L
حضرته، كا� �ملولو� عبد �لكرمي �يضا 
يبايع L 1لك  �نه [  موجوً\� هنا� Pال 

.bبل بايع بعد شهو7 عديد ��ليو
 jعلي �لعرفا kشيخ يعقو z لقد قا�
خّطًيا: قا� �لصاحبز�\* ب` سر�¬ �حلق 
عبد  �ملولو�   ��  ٣٠٩ 7قم  �لر��ية   L
كا�  �أل��   ��ليو  L بايع  �لذ�  �هللا 
ليس  �لكنه  "خوست"،  سكا�  من 
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صحيًحا. �حلقيقة �� قلة قليلة من �لنا� 
من  يكن   ] �هللا.  عبد  �ملولو�  يعرفو� 
�لصاحبز�\*  �لعل  "خوست"،  سكا� 

كتب 1لك سهو�.
له  nح  من   ��� هو  �هللا  عبد  �ملولو� 
�لبيعة  يأخذ   ��  � �ملوعو\  �ملسيح 
نيابة عنه �. كا� من سكا� "تنغئي" 
L منطقة "جا7سد*" L ®افظة بيشا�7. 
 bمن جريد Tعد\ خا L /لقد نشر�
"�حلكم" 7سالة حضرته rP �ملولو� عبد 

�هللا �nاحه له بأخذ �لبيعة.

 E٣١٠. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
كانت  �قا�:   jلنعما� �حلق  سر�¬  ب` 
 :zكالتا �حالة نو� حضرته عليه �لسال
كا� حضرته يفيق بعد فترb يس`b مرّ\ً\� 
 Þ �هللا،  سبحا�  �هللا،  سبحا�  بلسانه: 

.�كا� ينا

�لرحيم.  �لر}ن  �هللا  بسم   .٣١١
 L  Oألخطا� بعض  حدثت  لقد  �قو�: 
بد من  �أل��، �ال   Oجلز� �ملهد�   b`س

تصحيحها.

 E٣١٢. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
"ب` سر�¬ �حلق �لنعماj" �نه ملا ��شَك 
على  "Cִדم"  بـ  �ملتعلقة   bOلنبو� موعد 
�النتهاO �7/ �6جُة �ملولو� نو7 �لدين 
ã7يا بأ� �حًد� يقو� pا aب �خذ �لف 

�لعد�) �aب  حبة من "�ملاÛ" (يشبه 
 Þ عليها،   bمر �لف  �لفيل   b7سو  bO�قر
aب Pلقاãها L بئر، ��لعو\bُ منها من 
�خلليفة  سر\   .O�7لو�  rP �لتفا/   ��\
�أل�� � هذ* �لرãيا للمسيح �ملوعو\ 
�قت  �لكرمي  عبد  �ملولو�   ��ما  �
 :� �ملوعو\  �ملسيح  فقا�  �لعصر، 
ينبغي حتقيق هذ* �لرãيا ظاهًر�، 1P كا� 
من عا\ته � �نه Q�7 �1P هو �� �حد 
�حبابه ã7يا سعى جاهًد� لتحقيقها ظاهًر� 
�يضا، �هذ� ما فعله �ملسيح �ملوعو\ هنا 
�يضا. فاقترÅ �ملولو� عبد �لكرمي �nي 
ֲדذ�   �(للقيا �لسنو�7  �هللا  عبد  ��سَم 
�لعمل) على �ملسيح �ملوعو\، فاستحسن 
�الثنني  ^ن  ��مَرنا  �لر��،  هذ�   �
بقر�bO سوb7 �لفيل �لف مرb على حبا/ 
 bصال بعد  �لِو7\  هذ�  فبدْ�نا   ."Ûملا�"

�لعشاO ���ينا* L �لساعة �لثانية ليال. 
لسا�  على  �لر��ية  هذ*   /\7� لقد 
ميا� عبد �هللا �لسنوL �7 �جلزO �أل�� 
�ستغربُت  قد  �كنُت  �ملهد�   b`من س
�قلُت:  �هللا"  عبد  "ميا�  �7�ية  بسما� 
 � �ملوعو\  �ملسيح  فعل  أل� حكمة 
كا� خالفا  �لعمل  هذ�  مثل  أل�  هذ�، 
هذ*  nا�  بعد  �لكن  عموما،  لعا\ته 
�لر��ية من "ب` صاحب" قد �^ّل هذ� 
�إلشكا�، �علمت �نه قد فعله L �لو�قع 
�لظاهر   L حتقيقها   \�7� ã7يا  على   Oًبنا
�لسعي   � عا\ته  1P كا� من  �يضا، 

لتحقيق �لرL Qã ظاهرها �يضا شريطة 
�ال يكو� حتقيقها �لظاهر� Çالًفا حلكم 

من �حكا� �لشريعة. 
�تأ�يل هذ* �لرãيا �� �هللا تعاr كما }ى 
�لكعبة من هجو� �صحاk �لفيل (�لذين 
��هلكهم  �هزمهم   (Q7نصا كانو� 
تعاr، كذلك سيتّم  بأسباk من عند* 
 ��pجو� من ِقبل �ملسيحيني على �إلسال
فيما يتعلق بالنبوbO �ملتعلقة بـ "Cִדم"، 
فرصة  �لظاهر   L pم   Åتتا �سو" 
إلثاb7 �لضجة ضد �إلسال�، �لكن �هللا 
تعاr سيهيئ من عند* �سباkَ هزميتهم 
L �اية �ملطا"، ��� على �ملؤمنني �� 
�حد*  به  �يستعينو�  �هللا  على  يتوكلو� 
ֲדذ� �لشأ�، �ليتذكر�� حني كا� �هل 
مكة ضعفاO �َ}ل عليهم �برهة �نو\*، 

�لكن �هللا تعاr }اهم. 
��ضيُف �يضا �� هنا� بعض �الختال" 
L �7�يْ� "ب`" �ملحتر� �"ميا� عبد �هللا" 
�ملحتر�، �يبد� �نه 7�جع rP نسيا� من 
�حد�ا، فمثال قد 1كر "ميا� عبد �هللا" 
حبا/  ال  �حلمص  حبا/  كانت  ��ا 
فإ�  �حلبا/  هذ*  كانت  ��يا   ."Ûملا�"
تأ�يل حبا/ �ملاÛ �� �حلمص L علم 
كا�  مما  ��لغّم،  �pّم  هو  �لرãيا  تعب` 
��حلز�  �لغّم  لبعض  �لتعر»   rP  b7شاP
L قضية "Cִדم"، �لكن هذ� �pم ��لغم 
 b7كة سوqبئر مظلمة ب L سو" ُيلقى

�لفيل C Lخر �ألمر. ��هللا �علم. 
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﴾	Gًْخِتالًفا َكِث	ِفيِه  	ِهللا َلَوَجُد.	ِمْن ِعْنِد َغْيِر  Pََلْو َكا.َ PَQْلُقْر	 Pَ.َفال َيَتَدبَُّرUَ﴿

(٨٣ :Oلنسا�)

"خGُكم من تعّلم 	لقرPQ .عّلمه." 

(�حلديث)

Zلرجا	فها# U لكن      تقاصر عنه PQلقر	لعلم [ 	كل .

Pِلبيا	_ا ُحسُن 	ئد `	ال مثَل ُ+�ٍ�        فرd PQلقر	ما .

                                                سيدنا �ملسيح �ملوعو\ �
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h: ماg	 قاZ �سوZ 	هللا � عن فضل تال.3 	لقرPQ 	لكرمي؟ 
.�Cليس مّنا من [ يتغنَّ بالقر :¬

هذ	   ]  � 	ملوعو+  	ملسيح  سيدنا   Zقا  	gما.  :h
	خلصوj؟

 .b\لكرمي �يضا من �لعبا� �Cبالقر Eلتغ� �P :لقد قا� :¬

h: ما هي 	ملد3 	إلmالية لنـز.Z 	لقرPQ 	لكرمي؟ 
¬: �ثنا� �عشر�� عاما �ïسة �شهر ��7بعة عشر يوما تقريًبا.

h: ما هي UطوZ سو� 	لقرPQ .ما هي Uقصرها؟ 
¬: �طو� سو7 �لقر�C "�لبقرb" ��قصرها "�لكوثر". 

h: ما هي UطوQ Zية [ 	لقرPQ 	لكرمي؟
ين ﴿يا �يَُّها �لَِّذيَن Cَمُنو� 1Pِ� َتد�َيْنُتم ِبَدْيٍن Pَلى  ¬: Cية �لدَّ

 .(٢٨٣ :bلبقر�) ﴾Ý�...*َُ�َجٍل ُمَسمًّى َفاْكـُتُبو

h: ما هي Uقصر Qية [ 	لقرPQ 	لكرمي؟
¬: ﴿ُثمَّ َنَظَر﴾ (�ملدثر:٢٢).

h: ما هي UطوZ كلمٍة [ 	لقرPQ 	لكرمي؟ 
¬: كلمة ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهم﴾ (�لنو7: ٥٦).

h: من حيث عد+ 	لكلماp ما هي 	لكلمة 	لo .قعت 
[ نصف 	لقرPQ؟

ْف" L �آلية ٢٠ من سوb7 �لكهف. ¬: كلمة "َ�ْلَيـَتـَلطَّ

h: ما هي Qخر 	لسو� نز.ًال؟
¬: ��7\ �لبخا�7 �مسلم - عن �لO�q بن عاk6- بأ� 

�لتوبة. ���7\ مسلم   b7نزلت كاملة هي سو b7خر سوC
- عن �بن عبا�- بأ� Cخر سوb7 نزلت من �لقر�C هي: 

﴿1َPِ� َجاO َنْصُر �ِهللا َ��ْلَفْتُح...﴾ (سوb7 �لنصر).

�:ما sا Q. Z.Uخر Qية من حيث 	لنـز.Z؟ 
¬: ��� ما نز� على سيدنا ®مد � هو Cية ﴿�ِْقَر� ِباْسِم 
�ل�   b`ألخ� �آلية  �ما   ،(٢ (�لعلق:  َخَلَق﴾  �لَِّذ�  7َبَِّك 
 \7�� فقد  �7�يا/:   bعد ففيها   � �لرسو�  على  نزلت 
�لبخا�7 عن �بن عبا�، ��إلما� �}د عن عمر � بأ� 
Cخر Cية نزلت هي ﴿َ��تَّـُقْو� َيْوًما ُتْرَجُعْوَ� ِفيِه Pَِلى �ِهللا﴾ 

 .(٢٨٢ :bلبقر�)
بينما ��7\ �لبخا�7 �مسلم عن �لO�q بن عاk6 بأ� Cخر 
Cية نزلت هي Cية �لكاللة: ﴿َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل �هللا ُيْفِتيُكْم ِفي 
�ْلَكَالَلِة...﴾ (سوb7 �لنساO). كما ��7\ �إلما� �}د عن 
�بن عبا� عن ُ�¤ بن كعب قا� بأ� Cخر Cية نزلت هي: 

﴿َلَقْد َجاOُكْم 7َُسوٌ� مِّْن �َنُفِسُكْم...﴾ (سوb7 �لتوبة). 

h: ما هو Z.U حكم من Uحكا# 	لقرPQ من حيث ترتيب 
	لكتاt؟

¬: ﴿َيأيَُّها �لنَّاُ� �ْعُبُدْ�� 7َبَُّكُم �لَِّذ� َخَلَقُكْم ��لَِّذيَن ِمْن 
 .(٢٢ :bلبقر�) ﴾�ََقْبِلُكْم َلَعلَُّكم تتَُّقْو

 pآليا	  ] 	لبقر3  سو�3  U.	ئل   ] gُِكر  فريقا  كم   :h
	لسبع عشر3 	أل.v حصر	؟ 

هي:   Nٍِفَر ثال�   bلبقر�  b7سو مستهل   L 1ُكر/   :¬
�قد  ��ملنافقو�،  ��لكافر��،  بالغيب،  �ملؤمنو�  �ملتقو� 
�فر�\   � �ملوعو\  للمسيح  �لثالث  �خلليفة  سيدنا  نصح 
 �� L ��جلماعة �� �فظو� هذ* �آليا/ �يتبّينو� على �لد��

فريق يند7¬ كل فر\ منهم.
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التقوى

"ال تكن من 	ملفسدين"

* �\ُخْل بيو/ �لنا� �عمى.. ��خُرْ¬ منها �بكم.

ال تدخل نفسك L شؤ�� �آلخرين �P [ يشتكو� لك 
.bيطلبو� �ملساعد�

* ال تنقل كالًما لشخص قد nعته عنه من شخص Cخر 
كا� 1مًّا �� مدًحا، فبالذ� قد توقع �لبغضاO �باملديح قد 

.Oياqتوقع �لك

* ال َتِعْب شخًصا خللق �� عا\b به، فرمبا ير�� هو بالعني 
.k�فسبقك بالثو Àل� �7يَته ֲדا، �لكنه �بقاها سر�

"Pd 	لشيطاP يتحد} بلسانك"
كيف تتحمل هذ� �لشخص؟

ما �لذ� جعلك تسمح له بذلك؟
ملا1� 7ضيت ֲדذ* �حلياb؟

�سئلة عديدb نسأpا 7مبا جهًال، �� بد�فع �لفضو�، �� 
 .�ثرثرb �لكال

يؤثر  نبثه L نفو� �آلخرين قد  \�� �� ند�7 �� ما 

على حياִדم سلبÆ، �نكو� سببL Æ فسا\ها.

.�* 1P� متَّ �لعقل َنقص �لكال

* 1P� عرفت نفسك فال يضر� ما ُيقا� عنك.

*�لعلم ما نفع �ليس ما ُحِفَظ.

.Oخ` من جليس �لسو bلوحد� *

Pال  ير�*  ال   Oألصحا�  ��ã7 على  تا¬  �لصحة   *
�ملرضى.

* �لوقت كالسيف �P [ تقطعه قطعك.

.Oفقه �هللا للخر�¬ منه با7تقا� Oلبال� L k\من تأ *

* �بلغ خطاk �لعمل.

.�* ��� �لغضب جنو� �Cخر* ند

* لكل مقا� مقا� �لكل 6ما� 7جا�.

منك  ينتظر  �لذ�  �جه   L تصمت   �� �Yل  ما   *
ينتظر  من  �جه   L تضحك   �� �Yل  �ما   .��خلصا

.Oمنك �لبكا

ŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”ŽuŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”Žu



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






