



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   yش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �~ا �-q فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني   �-�الختال �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� rلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرo، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلe- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شـك 
Y كل تضحية تضم بني طياִדا 
�سالة عظيمة، ينعم كل ���� لد"�فعها 
بنفحاִדا "يغو� � معانيهـا "
هد�فها. "لكنها تبقى 
Jصـو�� �لنطا� باملقا�نة مـع �لتضحيا{ �لر"حانينة 
�لعظيمـة �ل� 
ثـ� عليها �لدين �حلنيف. "ال سـيما 
�ألضحى �لذ� 
�سـى معا� 
�قـى "
عظم تضحية 
عرفتها �إلنسـانية على مر عصو�هـا "�ل� متثلت � 
�الستسال\ �لكامل أل"�مر �هللا �. �ستسالما ال �يب 
فيه "
قل ما يقا� حوله 
نه �ملو{.  مو{ "هب �حليا� 
بالد�جة �أل"u لسـيدنا vبر�هيم حيث سلم عنقه هو 
قبل عنق �بنه v¤اعيل عليهما �لسـال\. فهو �لعاشـق 
�لو%اY �لذ� �منحت جذ"� نفسـه بنا� �حلب �إل%ي، 

Y يقد\ على تسـليم عنق �بنه لوال يقينه �لتا\  Yفما كا
� �هللا �. "نفس �لر"§ "�لعزمية غرسـها فينا �لتعليم 
�لكامل �لذ� جا¨ به سـيدنا Jمد �ملصطفى � لتقدمي 
 ªلتضحيا{ �لر"حانية "�ملا�ية. فبالرغم من �لبعد �لزم�
بيننا "بني �لعهد �إلبر�هيمي �ملبا�� ميكننا 
Y نسـتنتج 

Y �حلكمة �لبالغة من تد"ين هذ¬ �لتضحيا{ "jكرها 
 Yتكو Y
�vاال "تفصيال هي 
Y �هللا تعاu يؤكد على 
بيننا "بينه � نفس �لعالقة �ل� كانت له مع سـيدنا 
vبر�هيم  �خلليل "عترته �ملبا�كة ®ميع خصا%ا �إلميانية 

"�الستسال\ �لكامل بتما\ �خلضو° "�ملحبة.
فكما 
Y سيدنا vبر�هيم � � يتر�� � jبح �بنه تنفيذ� 
ألمر �هللا تعاu، كذلك يتصر² �ملؤمن �لصا�� حيث 
ال يكتر³ بالتضحية بنفسـه "ماله "
"ال�¬ � سـبيل 
�هللا. لقد ُقدمت تضحيا{ عظيمة � ´من �لرسو� �  
�ألسـو� �لكاملة لسـبل �%د�ية "�ملظهر �جلالr للذبح 

�لعظيم. �jv كاY �ملؤمنوY به يقدموY �لتضحيا{ �ملا�ية 
"�ملعنوية لد�جة 
¸م �ضو� بأY ُيقطعو� v�ًبا v�ًبا � سبيل 
�هللا تعاu بصو�� � يشـهد تا�يخ �لديانا{ مثيال %ا.. 
"يا حسـرتا¬  فإY �"§ �ألضحى هذ¬ قد تبخر{ ع� 
�لعصو� حيث نسـي �ملسلموY �لغاية "�لقصد "�كتفو� 
بذبح كبش مثيل �لكبش �لذ� 
نز� من �لسما¨، حسب 

�عتقا�هم.
"لقد جد� حضر� �ملسـيح �ملوعو� � مفهو\ �"§ 
�ألضحية "نفض غبا� �لعقائـد �خلاطئة �ل� علقت به 

�"�حهم  Àتضطر Y
مذكر� �لسـطحيني 
Y عليهم 

ÏËuî¯\;flŸ;Ì÷m∏\;ÏÁ]∆’\ÏËuî¯\;flŸ;Ì÷m∏\;ÏÁ]∆’\

!\;◊àÖÁ;‡^;flŸ;Ådˆ;‡]—Â

◊u�ià\;ÍÉ’\;ÖÁáfi}÷’;˜h]Õ;

~â∏\;flŸ;ÅÁá∏;]fi—2Ë’;!\;‡]—]Ÿ

ÏÁÖçd;]åÊtÂ;ÿÊui›;Ìit;
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"تـذ"À "ُتذبـح �"حيا على عتبـة �هللا كي يتولد 
فيها �الستسـال\ �لتا\. "
"ضح 
Y �لفو�ئد �ل� جتلبها 
�"§ �لتضحية �حلقة تكوY شـبيهة للفو�ئد �لظاهرية 
�ل� Ãظى ֲדا �ملضحوY عقب jبـح قر�بينهم �ملا�ية 
 Yلرضى "�الطمئنا�" Yحهم بالسكو�"�
حيث حتظى 
من �حلضر� �ألحدية. هذ¬ هـي �لتضحية �حلقة �ل� 
جتسد{ � شـخص �لنÅ �لكرمي � �ُملشا� vليها � 
 uv ملبني بالذبح �لعظيم. "هي  �ل� ال ´�لت� Àلكتا�
يومنا هذ� تسـقي بفيوضـها �لسالكـني أل¸ا �"ٌ§ 
 "
صـا�قة تدفع uv �لرقي "ليسـت Èر� عـاطفة 

َقصـص.
Yv �ألمـة �إلسـالمية � 
مس �حلاجـة لغر� بذ�� 
�لتضحية �إلبر�هيمة �ملتمثلة � شخص �لنÅ �لكرمي � 
ألY ما v �Ìليه حا%ا من �Ëر�² عن �ملقاصد �لر"حانية 
 ����v \"حي لعد�تقهقر "تشويه، هو نتيجة قحط "
حقيقة �ستسال\ سـيدنا vبر�هيم � "سليل �"حته 

�لظاهرية سيدنا Jمد �ملصطفى �.
Yv معا� "فلسـفة �ألضحى �ل� بينها حضر� �ملسيح 
�ملوعو� � كانت من خال� خطبة vعجا´ية ��جتالية 
ن من خال%ا �لسـبيل uv تلك �لر"§ �ل� ترسم  ـَّ بي
لنـا معا� مغالبة �لنفس "Èاهدִדا حÎ يتم Ëر �لنفس 
�ألما�� باأل�نا� "�أل�جا�. فكم حر� باملسـلمني 
�ليو\ 
Y يد�كو� معا& �ألضحى "يسـتر�"� كر�ما{ 
�لصا�قني �ل� تتجلى � حلل �ملنعم عليهم. "ليكابد"� 
مبشـقة حÎ يتحر�"� من �لفتو� "�لبؤ� "�لسـبا{ 
�لر"حي. "ال سبيل لذلك ما � يستسلم �ملر¨ �ستسالما 
كامال أل"�مر �هللا � "ما 
"جبه عليه �لرسو� �لكرمي 
� من تصديق "مبايعة �ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� 
� �لذ� قد� �هللا له vحيـا¨ �لدين "vقامة عمائد¬. 
فما � تستسلم �ألمة �ستسال\ سيدنا vبر�هيم � لن 
 Y
يصل 
فر��ها �v uv��� تلك �حلقيقة �ل� Ðو� %م 

مة 
خرجت للنا�" "يدخلو� � ´مر�  Nيصبحو� "خ

�ملنعم عليهم.
هد�نا �هللا "vياكم ملا Ãبه "يرضا¬ "تقبل حج "سـعي 
 À� حلمد هللا� Y
حجاÒ بيته �حلر�\. "Ìخـر �عو�نا 
�لعاملني "�لصال� "�لسال\ على 
شر² �ملرسلني سيدنا 

Jمد "على Ìله "صحبه 
�عني، Ìمني.

هذه هي التضحية احلقة الl جتسـدت 
! شخص النp الكرمي � اُملشار إليها ! 
 lالكتاب املبني بالذبح العظيم. وهي ال
ال زالت إJ يومنا هذا تسـقي بفيوضها 
 Jالسـالكني ألنهـا روٌح صادقة تدفع إ
الرقي وليست }رد عاطفة أو َقصص.
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التقوى

 حضر� مر´� بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

�لطيبة �لقر!نيـة  ميـز�% �لشـجر� 
هذ¬  هنا  
تنا"�   Y
 
ستطيع  ال   ªنv
سو²   ªن
 vّال   Ôتفصيلي كلها  �ألمو� 
 Y
 كيف  ֲדا  لتعرفو�  
مثلًة  لكم  
قد\ 
 YÌلقر� على  تنطبق  �ملو�صفا{  هذ¬ 

.Yتبهر �لعيو ��لكرمي بصو�
كلمة  "هي  تعاu﴿طيبًة﴾  قوله  -,ًال: 
كّل  من   Ôبريئ �لشي¨   Yكو  uv  Nتش
عيب 
" ضر� ظاهرØ "باطنÔ، "جند هذ¬ 
بصو��  �لكرمي   YÌلقر� متوفر� �  �مليز� 

:Ùمميز� كاآل

مو�   uv تطر�  قد  
نه  فبالرغم   :(-)
من  �حلساسية   � غاية  هي  "مسائل 
´"جية  "عالقا{  "ِنفا�  َحيض 
vّال   ،Yلز"جا� يتبا�%ا  "عو�طف مرهفة 

نه قد 
ّ�� هذ¬ �ملعا& بكلما{ مهذبة 
لطيف  �يل   Àبأسلو" فاضلة   Nتعاب"
على   Îح بيانه  يثقل  ال  Ýيث  للغاية  

صحاÀ �لطبائع �ملرهفة. لقد �ستخد\ 
لبياY هذ¬ �ملعا& لغة ��قية شريفة Ðلو 
متامÔ من كلما{ ثقيلة "تعابN �كيكة 
"��¨ها  
خِيلٍة Þر� " معقد�  
ساليب "
 Yكا مهما  vنه  بل   .Ôعبث �لشعر�¨ 
�ملوضو° صعبÔ فإY �لقرYÌ قد عبَّر عنه 
 Y�jبكال\ "�ضح سهل ال يثقل على �آل
 YÌتعاليم �لقر Yv" .�ال يشتت �ألفكا"
� هذ¬ �ألمو� بسيطة "�يلة Ýيث ال 
 "
يشعر �لعامل به 
� خطٍر من ضر� 

���� ���� ���� �� ��������	� 
��� �	 �����	�
 �����
��������� �����	��� ��� ���� 

 �� ��
������������ �� ��� �������	��� 
������� ���� 
��� �
 ������ ���� ������ ����
���������� ������ ��	� 
�����	 �� ��
���� ��
����� �
�� ��� � � �� � �! �!��"�
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خسا��. 
 Nيش (طيبة)   uتعا قوله   Yv  â  :(/)

يضuv Ô كوY �لشي¨ �يًال � مظهر¬، 
سائر  عن  يتميز  �لكرمي   YÌلقر� "جند 
 .Ôيض
 �ملزّية  ֲדذ¬  �لسما"ية  �لكتب 
�لفصاحة   �
 ـ  �لظاهر�  حسنه   Yv

نه  لد�جة  ""�ضح  جلّي  ـ  "�لبالغة 
�لصمو�  Ìخر   Àكتا  �
 يستطيع  ال 

مامه، سو�¨ من ناحية �ختيا� �لكلما{ 
 "
�لفاضلة 
" تركيب �جلمل �ملحكمة 
�لتعابN �لر�قية 
" تسلسل �لعبا�� 
" ¤و 
ستجد¬  بل  �ملعا&،  سعة   "
 �ملوضو° 
"�ملحاسن  �ملز�يا  هذ¬  كل   �  Øفريد

"كثN غNها. 
تلك  نفس   YÌلقر�  � �سُتخدمت  لقد 
�لعربية �ل� "��{ � مئا{  �لكلما{ 
"لكن  �ألخر�،  �لكتب  من  �آلال² 
يبلغ 
� منها شأ"   Y
هيها{ هيها{ 


" يشق غبا�¬. YÌلقر�
على  بتفوقهم  مشهو�ين   Àلعر�  Yكا
�لشعوÀ �ألخر� � �قة خيا%م، "¤و 

�ֲדم، "كثر� �ملفر��{ � لغتهم. "قد بلغ 
شغفهم باأل�À "�لفصاحة ��جًة Ýيث 
كانو� ال يقيموY ملا ُيبهر �لعا� من غلبة 
 .Àأل�� ¨�´v ال قيمًة" Ôما� "عزٍ� "´ن"
كانو� يعظموY شعر�¨هم "كأ¸م �سل، 
"يوّقر"Y خطبا¨هم "كأ¸م Ì%ة. "لكن 
هؤال¨ �لعرÀ �لبلغا¨ �لذين �´�هر بينهم 

�أل�À "�أل�با¨ على هذ� �لنحو �ملحّير، 
بالدهشة  
خذ"� ُ  YÌلقر� ¤عو�  عندما 
�لطليقة   
لسنتهم  
صيبت ُ" "�النبها�، 
 Y
بالِعّي "�َحلَصر. jلك على �لرغم من 
�لقرYÌ قد نز� � نفس �لفتر� �ل� بلغ 
 �"�j" كماله Ò"
  äلعر�  Àأل�� فيها 
Èد¬، jv كاY بعٌض من 
�بائهم �لكبا� 
"�لبالغة  �لفصاحة   Yفرسا �لذين كانو� 
خَلو�  قد  كله   äلعر�  Àأل�� تا�يخ   �
قبل نز"� �لقرYÌ بزمن قصN، "بعضهم 
كانو� ال يز�لوY على قيد �حليا�. فهؤال¨ 
�لبلغا¨ عندما ¤عو� �لقرYÌ "قفو� حياله 

ليست   ."Øسحر" ّ¤و¬   Îين ح�مبهو
نفسها   YÌلقر� ֲדا  كذبو�  �ل�  �لكلمة 
 Àلعر� بلغا¨  �vا°  على  �ليًال  تشكل 
 Y
 من  
¤ى  %و   YÌلقر� هذ�   Y
 على 

يصطنعه �لبشر؟
�ملقاال{  
�ل   äلعر� �لعقل  
بد°  لقد 
 ¨�´v عها، "لكنه � يستطع"�
�أل�بية "
 Yال �العتر�² بعجز¬ عن �إلتياv YÌلقر�

حسن  �هللا  فتبا��  مثله.  �يل  بكال\ 

�خلالقني.

يضÔ تتسم ֲדذ¬  YÌمو�ضيع �لقر Yv â
 "
مة، سو�¨ من ناحية ¤و �ملعا&  �لسِّ
 "
 �ملو�ضيع،  
" çولية  �ملعا�²،  سعة 
�لنفو�   � تأثNها   "
 للعقل،  تنويرها 
فعندما   .Àلقلو� 
عما�   uv "نفوjها 
يتحد³ �لقرYÌ عن �لرفق "�للني يكا� 

�لفرعونية،  �ملتحجر�   Àلقلو� يذيب 
"�لبسالة  �لشجاعة   uv يدعو  "حني 
 �Nإلسر�ئيلية" تغمر بالغ�" Àتكا� �لقلو
�إلميانية �إلبر�èية، "�jv حّث على �لعفو 
 Àيصا عيسى�   ُّÅلن� يكا�  "�ملحبة 
على  
كد   �jv" "�النبها�،   �Nباحل
ضر"�� �لعقوبة تكا� �"§ موسى� 

 .� YÌلتسلم على صاحب �لقر Ùتأ
ـ  يستطيع   Yإلنسا�  Yفإ "باإل�ا�، 
بد"Y �خلوê � سعة �ملضامني �لقرÌنية 
 YÌلقر�  Y
 سهولة  بكل  يد��   Y
 ـ 
حدَّ  ال  "جنٌة  له،  شاطئ  ال  ُمحيٌط 
"�اله  Ýسنه  �لعا�  ֲדر  لقد  لثما�ها. 
 Yيز�لو "ال  كانو�  �لنا�   Y
 لد�جة 
يقولوYv :Y هذ� �لكال\ ليس من Jمد، 

ليس   !Y"خرÌ قو\  عليه  
عانه  "vمنا 
 YÌمنهم ®ما� �لقر Ôعمهم هذ� �عتر�ف´

"فضله يا ُتر�؟! 
 uv  Nيش ﴿طيبة﴾   uتعا "قوله   :(0)
مع� �ملتعة "�للذ� 
يضÔ. "�لقرYÌ �لكرمي 
يفو� �لكتب �ألخر� 
يضÔ لذ� "متعة. 
�ليو\  "طائفة  ملة  كل  
تبا°   Y"تر
�غم  �حلقيقية  �لطمأنينة  من  Jر"مني 
من  تر"�  لن  "لكن  بتعاليمها،  عملهم 
�لضيق  هذ�   � بصد�   YÌبالقر يعمل 
�لعمل   � Þد  vنه  بل   ،Àالضطر��"
"خالصة   .Ôشوق vليه  "يز���  متعة  به 
َمن  فيه،  عجيبة  لذ�  هنا�   Yv �لقو�: 
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التقوى

 Y
تذ"قها مر� حقَّ �لتذ"� ال يستطيع 
.Øبد
يفا�قه 

(�): "قوله تعاu ﴿طيبة﴾ يشuv N مع� 
 YÌلقر�" .Ôيض
�لزكا� "�لنمو "�لطها�� 
�لكرمي فريد � هذ¬ �مليز� 
يضÔ. خذ"� 
�لقرYÌ هو   Yفإ �لظاهر�،  �لطها��  مثًال 
�لوحيد من بني سائر �لديانا{ �لذ� يعّد 
�لنظافة من �إلمياY، بينما كانت �لنظافة 
نز"له  قبل  �لباطنة  "�لطها��  �لظاهر� 
�جتماعهما.  يستحيل  ين  ِضدَّ  Yُتعت��
فكاY �لرهباY �ملسيحيوY يتفاخر"Y مبا 

���Y ظاهر�، " íسا"
يعيشوY فيه من 
 Yيتباهو �%ند"�   Yلكها�  Yكا كما 
 YÌلقر� فجا¨  �لقذ��.  �ملتسخة  بأ¤ا%م 
vيضا§.  
ميا  �لطها��   îمبا� 
"ضح "
 uv بر�عة  بكل  �لنا�  
نظا�  لفت  لقد 
على  يساعد  �لسليم  �لطاهر  �جلسم   Y

طها�� �لر"§ "سالمتها، "
Y �ستخد�\ 
ال  لعبا�¬  �هللا  خلقها  �ل�  �لطيبا{ 
يدنِّس �لر"§ بل يطهِّرها. فإ�j �مى ֲדا 
�ملقربوY عند �هللا عرêَ �حلائط، فكيف 

يعر² غNهم قيمة هذ¬ �لنعم.
�ستخد�\   Y
 صّر§   YÌلقر�  Y
 بيد 
�لطيبا{ 
يضÞ Ôب 
Y يتم بطريق طيب 
سليم، jv يقو�: ﴿يا 
يها �لرُّسل ُكلو� 
 ﴾Ôصـاحل "�عمـلو�  �لطيباِ{  من 
 uv بذلك  
شا�  "قد   .(٥٢:Yملؤمنو�)
"جو� صلٍة بني �جلسم "�لر"§ يتطّلب 

بياُنها Èلد�{ "Èلد�{.
مع�   uv  Nُتش (طّيبة)  "كلمة  (هـ): 
ليس  �لكرمي   YÌلقر�"  .Ôيض
 �حلال"� 
لذيذØ فحسب، بل هو حلٌو 
يضÔ. مع 
�لعلم 
Y �لّلذ� تعª �غبة �لنفس �لبشرية 
� شي¨، 
ما �حلال"� فتشuv N �نسجاٍ\ 
�لشي¨.  هذ�  "بني  �لنفس  بني   \ðتال"
فاملر�� 
Y تعاليم �لقرYÌ حلو� خالية من 
يستسيغها  "لذلك   ،� شدَّ  "
 حّد�  
ية 

صحاÀ �لطبائع �حلساسة �ملرهفة  Îح
طبائعهم،  مع  منسجمًة  "Þد"¸ا 

فيقبلو¸ا "ينتفعوY ֲדا.
�لُعُلّو   uv  Nُتش (طّيبة)  "كلمة   :(,)
 YÌ² �لقر�معا Yُمّو. "بالفعل، فإ "�لسُّ
 Y
"مطالبه سامية للغاية Ýيث يستحيل 
يبا�يه فيها 
� كتاÌ Àخر. vنه يتحد³ 
على  "يدّلل   uتعا  î�لبا� صفا{  عن 
"يؤكد سلطانه   Yلكو� �هللا على  حكم 
 jّخا
 ��ئع   Àبأسلو موجو�  كّل  على 
 Yلإلنسا "ُيخّيل  لبيانه،  �لر"§  ترقص 
�لسما"�{   � Ãّلق   
بد قد  "كأّنه 

�لُعلى، متحر�Ø من كّل �لعالئق �أل�ضّية 
 Y
نيوّية. هل من كتاÀ يقد� على  �لدُّ
ينافس �لقرYÌ � هذ� �لشأY؟ "هل من 
كال\ يستطيع 
Y يبا�يه � هذ� �ُحلسن 

"�جلما�؟! كال â كال.
 Yكو uv (طيبة) كلمة Nكما ُتش:(�)
�لشي¨ عاr �جلو��. "Yv �ملز�يا �ملذكو�� 

عال¬ لتكفي إلقنا° 
� �مرîٍ شريف 
كّل  على  متفوقا  �لكرمي   YÌلقر�  Yبكو
�ألسفا�  من   Yكا
 سو�¨  Ìخر،  كال\ 
يبد"   Îلبشر، ح� 
" من ُصنع  �لسالفة 
�لقرYÌ من عا�، "ما سو�¬ من   Yكأ"

عا� Ìخر.

لقد  ثابت).  
صلها )  uتعا قوله  ثاني2: 
 Yٍمعا �جلملة ستة  
j Yكرنا %ذ¬  سبق 

� ست مز�يا، "�حلق 
¸ا كلها متوفر� 
"جه،  
كمل  على  �لكرمي   YÌلقر�  �

"vليكم بيا¸ا:
حي   Àكتا �لكرمي   YÌلقر�  Yv  (١
�لشجر�   Y
 "كما  �حلية.  كالشجر� 

لقد أبدع العقل العر� أ|ل املقاالت األدبية وأروعها، 
ولكنه � يستطع إزاء القرآن إال االع~اف بعجزه عن 
اإلتيان بكالم |يل مثله. فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.
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من  غذ�¨ها  متتص  �جلذ"�  �ملتأّصلة 
�أل�ê باستمر�� فتبقى òضّر� نِضر�، 
حيوية  �لكرمي   YÌللقر  Yفإ كذلك 
معا�فه  معني  ينضب  "ال  "نضا��، 
 Y"ملفسر�" Ôفمنذ ثالثَة عَشَر قرن .Øبد

يكتبوY تفسN¬، "قد بلغ تفسN بعضهم 
مائة Èلد، "مع jلك ما نفد{ كلما{ 
�هللا "� تنتِه مفاهيم �لقرYÌ �لكرمي، بل 
�لقرYÌ مبطالب جديد�  يزّ"�نا  يز��  ال 
باستمر��، "كأY هنا� 
حدØ من "��¨ 
 Y"� علينا  �لكنو´  ֲדذ¬  يفيض  �لغيب 
"نتدبرها  مسألة  نو�جه  فكلما  توقف. 
� Ìيا{ �لقرYÌ �لكرمي فإنه يلÅ حاجتنا 

"يكشف علينا معاَ& جديدً�. 
"قد 
علن �هللا �  بنفسه عن هذ¬ �مليز� 
﴿"لقد  قا�:  حيث  �لكرمي   YÌلقر�  �
ُتَوسِو�  ما  "نعلُم   Yَإلنسا� خلقنا 
حبِل  من  vليه   Àُقر
 "Ëن  نفُسه  به 
�إل%ي  فالوحي   .(١٧  :�) �لو�يد﴾ 
 Øنِضر Ôيبقى حّي Y
�لصاô للعمل Þب 
يتلقى   Y
  �
 �ملخضّر�،  كالشجر� 
سبحانه  منبعه  من  �لدعَم  �لوحي  هذ� 
كما  تبقى  �لشجر�   Y
 فكما   .uتعا"
من  �حليا�  �حيق  متتص  "لكنها  هي 
�أل�ê باستمر��، كذلك يبقى �لوحي 
ال  �ملكنونة  مفاهيمه  "لكن  هو  كما 
مقتضى  "فق  باستمر��  تنكشف  تز�� 
كل عصر "´ماY. بيد 
Y �هللا هو �لذ� 

من  على  �ملعا�²  هذ¬  كشف   uيتو
jلك   uv 
شا�  كما  عبا�¬،  من  يشا¨ 
 ﴾Y"ملطّهر� vال  ه  ميسُّ تعاu ﴿ال  بقوله 

(�لو�قعة:٨٠).
٢) "�لعالمة �لثانية للشجر� �ل� (
صلها 
ثابت) هي 
¸ا ال Ðضع للصدما{ بل 
"صمو�.   íوç  � "طأִדا  تتحمل 
 Ôي%v Ôُيسمَّى كالم Y
كذلك ال ميكن 
"جه  يصمد �  �لذ�  �لكال\  vال   Ôحّق
بنجا§.  �%جما{  عنه  "ير�  �ملطاعن 
 YÌلقر� خصوصيا{  من   Ôيض
 "هذ¬ 
""�ضحة  متينة  مبا�ئه   Yفإ �لكرمي؛ 

حد  يتصو�   Y
 يستحيل  Ýيث  للغاية 
 Yv �ملطاعن.  
ما\  سيخضع   YÌلقر�  Y

 �
 بإحد�³  ألحد  يسمح  ال   YÌلقر�
 jv فيه،  معنو�  
" حتريف  لفظي   Nتغي
 Ôكلماته نفسها ִדّب للدفا° حفاظ Yv
 Nلتغي� حا"�  فمن   .Ôح"�"  Ôنّص عليه 

� تعليم قرÌ& فإنه يشوهه "÷ربه  �
�لبنا¨   Yشأ شأنه   .Ôشيئ منه  ينتفع  "لن 
خرَّ  �لَلِبن  بعض  منه  نزعت   �jv �لذ� 
�ملحا�  من  فإنه  كذلك   .ê�أل� على 
من �لناحية �لر"حية 
Y ÷تا� 
حد بعض 
 Y
�لقرYÌ "يتر� بعضه �آلخر "هو يريد 
 Y
 فإما  �ملنفعة،  حّق  بركاته  من  ينتفع 
يّتبعه كلَّه 
" يترَكه كلَّه. جتد"Y مسلمي 
�ليو\ ÷سر"Y �لرهاY "يتخلفوY، بينما 
 ،Yلسبق "يتقدمو� Ãر´ غNهم كسب 

 YÌلقر� ببعض   Yيعملو 
¸م  "�لسبب 
 YÌلقر�" �آلخر.  بالبعض   Yيهتمو "ال 
�لكرمي ال يقبل مثل هذ� �لضيم "�خلطأ، 
بنفسه  عليه خِسر  �لضغط  فمن حا"� 
�ملسلم ال  هذ�   Yكا �jv مبينا.   Ôخسر�ن
يريد �لعمل به فهو حّر � 
Y يتركه " 
 Yهذ� �إلنسا Y
÷تا�كتابÌ Ôخر، مبع� 

صل   °øب  Ôما�ي  Ôقي� يريد   Yكا  �jv
فلرمبا  فليفعل،  قلبه  من   YÌلقر� شجر� 
يستطيع  لن  "لكنه   ،Ôما�ي  Ôقي� Ãقق 
 � Nحر�´ �لرقي �حلقيقي بإحد�³ تغيv

�لقرYÌ �لكرمي نفسه. 

صلها ثابت﴾ ﴿ uقوله تعا ªكذلك يع
 .Yلزما� بتقلب  يتأثر  ال   YÌلقر�  Y

فمهما �ختر° �إلنساY من علو\ "حقق 
�%جو\ على  يستطيع  فإنه ال  تقدٍ\  ِمن 

�لقرYÌ �لكرمي "ال يقد� على �نتقا�¬.
�ل�  للشجر�  �لثالثة  "�لعالمة   (٣
تتزعز°  ال  
¸ا  هي  ثابت﴾  
صلها ﴿
�%وجا¨.  �لعو�صف  �غم  مكا¸ا  من 

صو� �لقرYÌ �لكرمي متينة ُ Yكذلك فإ
تعاليمه   Yv" .Øبد
  Nتتغ "ثابتة أل¸ا ال 
مبنية على 
صل "�حد ال تعا�êَ فيها، 
بعكس ما فعلو¬ � �إلجنيل، jv حا"لو� 
 îمبا� على  �حلالية  �ملسيحية  تأسيس 
متعا�ضة كعقيد� �لتوحيد مع �لثالو³، 
"�إلمياY باهللا مع عقيد� �لكفا��. كذلك 
من   Yيقولو  jv �%ند"�   Yيو�آل� فعل 
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ناحية: Yv �هللا خالق "كرمي، "من ناحية 
ال   uتعا" سبحانه  بأنه   Yيقولو 
خر� 
�أل�"�§،  "ال  �ملا��  خلق  على  يقد� 
 Yمتناقضا  Yضا�متعا  YÌمبد 
¸ما  مع 
مبنية  كّلها   YÌلقر� تعاليم  "لكن   .Ôمتام
مثًال  خذ"�   .Ôئم�� "�حد  
صٍل  على 
 YÌقضية �لتوحيد، فكل ما يذكر¬ �لقر
�لكرمي من تفاصيل �قيقة � هذ� �لصد� 
يد"� حو� �لتوحيد نفسه "تؤكد على 
 YÌلقر� Yكا �jv" .Nلتوحيد فقط ال غ�
يصف �هللا بكونه (�لر-ن �لرحيم) جتد 
تعاليمه �لتفصيلية كلها 
يضÔ تؤكد على 
هاتني �لصفتني، "ال ميكن 
Y جتد¬ يعلم 
�لتفصيلية  تعاليمه   Yتكو بينما  �لتوحيد 

Y يصف �هللا بكونه  "
مشوبة بالشر�، 
 � فيذكر  يعو�   â �لرحيم)  (�لر-ن 

�لتفاصيل ما يد� على عد\ �-ته.
٤) "�لعالمة �لر�بعة للشجر� �ل� (
صلها 
ثابت) هي 
¸ا تكوY طويلة �لعمر، ألنه 
كلما كانت عميقة �جلذ"� عاشت فتر� 
 YÌلقر� نز"�  على  مضى  لقد  
طو�. 
ال  jلك  "مع   ،Ôقرن عشَر  ثالثَة  �لكرمي 
للعمل،  صاحلة  "تعاليمه  
حكامه  تز�� 
 ê�ير³ �هللا �أل Y
 uv سيبقى هكذ�"
 Yمن عليها. "لكن �لكتب �ل� ال تكو"
من مصد� ¤ا"� ال تتسم ֲדذ¬ �مليز�، 
بل v¸ا ُتكتب �ليو\ "بعد فتر� يعا�ضها 

حد.  ֲדا  يعمل  فال  
نفسهم،  مؤلفوها 

منذ  "ساٍ�  جاٍ�   YÌبالقر �لعمل  "لكن 
نز"له، بل Yv �ملسلمني �لذين كانو� قد 
هجر"¬ منخدعني ب�يق �حلضا�� �لغربية 
 YÌتعاليم �لقر uv Y"ليو\ يعو�� �"
قد بد
�لصلبة مّرً� ُ
خر�، بعد 
�j Yقو� �َألَمرَّين 
"هنا�  �لفاسد�.  �حلضا��  تلك  باتبا° 
 ØNخ
عشر�{ �لقضايا �ل� �ضطر �لعا� 
لالعتر�² بفضل تعاليم �لقرYÌ بشأ¸ا، 

خذ " "�خلمر،  �خلøير  حلم  كتحرمي 
�جلنسني،   ùختال�  � "�حلز\  �حليطة 
"�إل�³  "�لطال�  �لز"جا{،  "تعد� 
"غNها. "هكذ� �عتر² �ألعد�¨ بطو� 
 Y
 نر�  �ل�  �لقرÌنية  �لشجر�  عمر 

عمرها سيمتد uv يو\ �لقيامة.
�ل�  للشجر�  �خلامسة  "�لعالمة   (٥
 ê�
  � تنبت  
¸ا  ثابت)  
صلها )
ِخصبة ال � تربة عا�ية، ألY جذ"�ها 
لن متتد بعيدv Øّال � تربة ِخصبة للغاية. 
فإنه  �حلق،  �إل%ي  �لوحي  كذلك حا� 
َر  ال ميكن 
Y ُيثبت كفا¨ته vّال �jv تيسَّ
جاهزً�  قلوֲדم   êُ�
  Yتكو قو\  له 
 uv" �إل%ي.  �لتعليم  شجر�  الستقبا� 
﴿"�لعمُل  بقوله   uتعا �هللا  
شا�  jلك 
 Y
  �
 (فاطر:١١)  يرفعه﴾   ôلصا�
 Y
 ميكن  ال  �ل�  �لشجر�  مبثابة   Yإلميا�
تز�هر vال � تربة �لعمل �لصاô. فمهما 
 Yفإ Ôنافع Ôلوحي �لسما"� سامي� Yكا
Jاسنه لن تنكشف للعا� ما � يعمل به 

�لضر"��  من  لذلك  �ألقو�\.  من  قو\ 
�لسما"� �  �لتعليم  تتأصل شجر�   Y

قلوÀ صاحلة لتز�هر فيها هذ¬ �لشجر� 
 Y
 ميكن  فال  "vال  �لطيبة،  �لسما"ية 
�ال´�ها�  ¤ا"�  "حي  أل�  ُيكتب 

"�لبقا¨.
"لقد ִדيأ{ هذ¬ �لوسيلة للقرYÌ �لكرمي 
على 
كمل صو��. jv تيسر{ له عند 
�عو�  �لø"� �اعٌة من �ملخلصني �لذين́ 
"سقوها  قلوֲדم   � �لقرÌنية  �لشجر� 
بدمائهم. "ال يز�� �لقرYÌ يتحلى ֲדذ¬ 
 Y
�مليز� uv يومنا هذ�. مما ال شك فيه 
بالفيد�  �ملاضي عملو� بصدٍ�  �لنا� � 
�ألسفا�  من  "غNها  "�إلجنيل  "�لتو��� 
�لسما"ية �لسابقة، "لكن قّلما جند �ليو\ 
 YÌلعاملني بالقر� Y
 Nمن يعمل ֲדا. غ
"كلما   ،Yمكا"  Yما´ كل   � ُ"جد"� 
مثلهم،  Ìخرين  �هللا  خلق  عد�هم  قّل 
"هكذ� � تز� جذ"� �لشجر� �لقرÌنية 
�نفك  "ما   ،ê�أل�  �  Ôعمق تز��� 
�لعا�.   � Ôمتجلي Ôمتألق حسنه "�اله 

ما �لكتب �ألخر� فإ�j كانت ال تز�� 
تتحلى بنصيب من �حلسن "�جلما� فَمَثُل 
 � 
�ا%ا كمن يأخذ بذ�� � يد¬ "يبد
"صفها قائًال: هذ¬ بذ�ُ� شجرٍ� حتتو� 
على مز�يا كذ� "مو�صفا{ كذ�، بينما 
تكوY هذ¬ �لشجر� قد جّفت "�ّمحت 
"� يبَق %ا من 
ثر. 
ما �لقرYÌ فيمكن 
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�لتدليل على �اله للنا� بتقدمي شجرته 
حني.  كل   � �ملوجو��  �خلضر�  �حلية 
�لشي¨  حسن  تقّد�   Y
 بني   Yشّتا"
تشاهد¬   Y
 "بني  "�لتخمني  بالقيا� 

بعينك، jv ليس �خل� كاملعاينة. 
�ل�  للشجر�  �لسا�سة  "�لعالمة   (٦

صلها ثابت﴾ هي 
Y مصد� غذ�ئها ﴿
  Yحد، فهي ال متتص غذ�¨ها كاحليو��"
�ألشجا�   Y
 ال شك  "هنا�.  هنا  من 
غذ�¨ها  تأخذ   Ôيض
 �لضعيفة   �Nلصغ�

عقد �ملقا�نة  ªن
من مصد� "�حد vال 
 Yحليو��" �لشجر�  بني  بالذ�{  هنا 
�هللا "بني كال\  
عª بني كال\  فقط.. 
�لبشر. فإY �ألسفا� �لسما"ية �ألخر� 
 YÌلقر� Èا���  قاصر� عن  مهما كانت 
 YÌلقر� ��ا تشا¸
� كماله "�اله، vال 
� هذ¬ �مليز�.. مبع� 
Y مصد�ها "�حد 
"هو �هللا تعاu، "لكن كال\ �لبشر ÷لو 
 YÌلقر� تعاليم   Yv �مليز� كليًة.  من هذ¬ 
 Yكلها من عند �هللا �، "ال �خل لإلنسا
على   YÌلقر� �هللا  
نز�  لقد   .Ôبتات فيها 
قلب �جل "�حد � "قت "�حد، على 
 Òعكس �لكتب �لبشرية �جليد�، فهي نتا
جتا�À �لنا� "
فكا� �لفالسفة على مر 
�لتا�يخ �إلنسا&، "تنعكس فيها تيا��{ 
�لزمن. "لكن �لقرYÌ على �لنقيض منها، 
فإنه يعا�ê معظم �لتيا��{ "�مليو� �ل� 
كانت سائد� � ´من نز"له، "vنه يشق 

 Y
  ªيع مما  له طريقÔ جديدØ مستقًال. 
"�حد   Yمكا من  غذ�¨¬  يأخذ   YÌلقر�
كالشجر�. "لكن مثا� �لكتب �لبشرية 
كاحليو�Y �لذ� يتغذ� من هنا "هنا�، 
�القتبا�  هو  �لكتب  هذ¬  
سا�   Yأل
"كذلك   ��j" هذ�  من  "�الستفا�� 
�لتجسُس "�لتدبُر، jv قد يكوY مؤلف 
�لكتاÀ شخصÔ "�حدØ "لكن �ملعلوما{ 
 Îمستقاً� من ش Yكرها فيه تكوj ل��
 À�معرفته حصيلة جتا Y، "تكو�ملصا��
 Y"يتخذ �لذين  vال  �لنا�،  من  �آلال² 
�لقرYÌ �لكرمي 
ساسÔ ملؤلفاִדم، فكتبهم 
 Yلكرمي "ال تكو� YÌللقر Ôنعكاس� Yتكو

منفصلة عنه.

ثالث2: "�مليز� �لثالثة للشجر� �لطيبة هي 
 Y
 سبق  "لقد  �لسما¨﴾.   � ﴿فرعها 
ال�تفا°   Yٍمعا سبَعَة  قليل  قبل  jكرنا 
على  تنطبق  "كلها  �لشجر�،   Yغصو
له  يسبق   �  Àبأسلو �لكرمي   YÌلقر�

نظv" .Nليكم بياj Yلك: 
١)  تشN كلمة ﴿فرعها � �لسما¨﴾ 
"صل  �لشجر�  هذ¬  تسلق  من   Y
  uv
uv �لسما¨. "هذ¬ �خلصوصية متوفر� � 
�لقرYÌ بشكل ال لَْبَس فيه، بل ال يقد� 
 YÌلقر� منافسة  على  Ìخر   Àكتا  �

هذ¬  من  
حد  ال   jv �ملجا�،  هذ�   �
يوصل  بأنه   -YÌكالقر- يعلن  �لكتب 
�لعامل به uv �هللا تعاu، فيحظى بقربه 
�لسما"ية  �ألمو�  "ُيشاهد  سبحانه، 
بأ\ عينه. "بالفعل � يز� بني �لعاملني 
بتعاليم �لقرYÌ حّقÔ � كل عصر 
نا� 
 YÌلقر� باتبا°  
¸م متكنو�  للعا�  
علنو� 
من �لرقي �لر"حا& حÎ "صلو� uv �هللا 

تعاu ""�ثو� 
فضاله �خلاصة.
٢) كما تبني كلمة ﴿فرعها � �لسما¨﴾ 

Y �لكال\ �إل%ي �لصا� يعّلم �ألخال� 
�لشجر�  ��تفا°   Yأل للغاية،  �لسامية 
vشا�� uv علو �لتعاليم "¤و �ألخال�. 
"�لقرYÌ مّتسم ֲדذ¬ �مليز� 
يضÔ بشكل 

الصلبة مّرًة  القرآن  اليوم يعودون إJ تعاليم  بدأوا  قد 
احلضارة  تلك  باتباع  اَألَمرَّين  ذاقوا  أن  بعد  أُخرى، 
الفاسدة... وهكذا اع~ف األعداء بطول عمر الشجرة 

القرآنية الl نرى أن عمرها سيمتد إJ يوم القيامة.
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��ئع كامل، فإنه يعلم مكا�\ �ألخال�. 
�ألخال�  تعليم   �  YÌلقر�  Ò�ّتد "قد 
�ألعلى،   uv  ûأل�� �خللق  من  بدً̈� 
 Ôل� ترتفع شيئ� Ôلشجر� متام� Yكأغصا
 ٍّ�
  � جندها  ال  �مليز�  "هذ¬   .Ôفشيئ
من �ألسفا� �لسما"ية �ألخر�. فبعض 
"كأنه   Øجد ٌ̈��� تعليم  فيها   ��" ما 
"بعضها   ،ê�أل� على  ساقط  غصن 
له   Yيكو  Y
  Y"� "لكن   ،Øجد عاٍ� 
غصن  كمثل  مثله  "vمنا  بأصله،  عالقة 
تربطه ýيٍط "ترفعه. ال شّك 
Y  هذ� 
�لغصن سيبد" � �لظاهر مرتفعÔ، "لكن 
ال يستطيع 
حد 
Y يتشبث به ألنه ال 
قر�� له. "لكن تعاليم �لقرYÌ �ألخالقية 

غصا¸ا من  
فريد�، فهي كشجر� تبد
 Y
 Ôكي يستطيع �لضعفا¨ ُخلق ê�أل�
 Yلسابقو� 
ما  للنجا�،   Ôطلب ֲדا  يتعلقو� 
 Àمنصو 
مامهم  �ال�تقا¨  فُسلَّم  منهم 


على �لسما¨. uv
 Yهنا� بعض �ملعترضني �لذين يعترضو"
منهم،  جهًال  �لقرÌنية  �مليز�  هذ¬  على 
�النتقا\  يعّلم   YÌلقر�  Yبأ فيقولوY مثًال 
من �ملعتد� 
حيانÔ "هذ� ليس ýُلق ساٍ\؟ 
صاحب   Y
  Y"ر يفكِّ ال  هؤال¨  "لكن 
vال  vصالحه  ميكن  ال  �لر�يئة  �ألخال� 
"�حد  كل  فليس  حالته.  يناسب  مبا 
 Yلبعض يصلحو� Yv يصُلح بالعفو، بل
 Yيرتدعو ال  "بعضهم  عنهم  بالعفو 

يعّلم  لذلك   .Àبالعقا vال   Y�"لعد� عن 
"vال  يناسبهم  مبا  نصلحهم   Y
  YÌلقر�
فلن ينجو� من شر"�هم. â هنا� من ال 
يعرفوv Yال �لعد� فقط.. يؤتوY �لنا� 
 Yليأخذ"� منهم مقابًال، "ال يعرفو Ôشيئ
�إلحساuv Y �آلخرين، كما هنا� من 
 Y
 Yلكن ال يعرفو" Yإلحسا� Yيعرفو
 þلقر� لذ"�  كإيتائهم  �لناَ�  يؤتو� 
كأنه حّق %م، "ال  يعت�"� عملهم هذ� 
vحسانÔ "ِمنًة على �آلخرين. "كل �يانة 
�لطبائع  �ختال²  تعليمها   � تر�عي  ال 
�لبشرية، هذ� فإ¸ا vما 
Y تنّفر �لنا� من 
 Ôسبب Yتكو "
�ألخال� �لفاضلة كليًة، 
من  �لقو\  من   Nكب قطا°   Yحرما  �

�إلصال§ "�لنجا�.
﴿"فرُعها  كلمة   Nتش كما   (٣
هذ¬  فر"°  كثر�   uv �لسما¨﴾   �
 � فر"عها  كانت   �jv أل¸ا  �لشجر�، 
 Yتكو Y
�لسما¨ "منتشر� فيها فال بد 

يضÔ. مع �لعلم 
نه تعاu � يقل  �Nكث
("فرعها uv �لسما¨) بل قا� ﴿"فرعها 
��تفا°  على  يد�  مما  �لسما¨﴾   �

.Ôكثرִדا مع" Yألغصا�
"�لقرYÌ �لكرمي فريد � هذ¬ �خلصوصية 

يضÔ. فإY تعاليمه حتتو� على معا�² 
للعقل  Jّير  بشكل   "ِحكٍم  "مطالب 
òتصر   Àكتا  YÌلقر�  Yv �إلنسا&. 
�إلجنيل  من   Ôحجم 
قل  vنه   Îح  Øجّد

من  �ّفتيه  بني  �ع  قد  "لكنه   ،Ôيض

�لعثو�  يستحيل  ما  "�ملعا�²  �ملفاهيم 
من  
ضخم  هي  كتب   �  Îح عليه 
عن  حتّد³  لقد  �ملر�{.  Ìال²   YÌلقر�
 Yلقضايا "�ملسائل �ل� ִדم �إلنسا� Îش
"�ألخال�  "�ملعامال{  كالعبا��{ 
"�لتمدY "�لسياسة "�القتصا� "�إل%يا{ 
"علم  �ملعا�  "علم  "�لتصو²  "�لقضا¨ 
بشكل  jكرها  "قد  "غNها،  �لكال\ 
Ýيث  بفلسفتها   Y"مقر مفّصل  كامل 
ال تبقى بنا 
ية حاجة أل� كتاÌ Àخر 
�إلسال\"  تعاليم  "فلسفة   Ôيض
 (��جع 
لسيدنا  �إلسال\"  كماال{   �Ìمر"  "
 � �ملوعو�  "�ملسيح  �ملهد�  �إلما\ 
�إلسال\   �
 "�أل-دية   äكتا "كذلك 

�لصحيح").
�ل�  �لشجر�  خصوصيا{  "من   (٤
﴿فرعها � �لسما¨﴾ 
¸ا تكوY "��فة 
�حلي  �لصا�  �لوحي  فشجر�  �لظال�. 
 .ØNكث Ôهي تلك �ل� تظل بظلها َخلق
مبع� 
¸ا جتلب �لسكينة لكل �لبشر على 

�ختال² طبائعهم "
مزجتهم.
 YÌلقر�  � متوفر�   Ôيض
 �لصفة  "هذ¬   
ضر"��{  ير�عي  فإنه  كاملة،  بصو�� 
ميو%ا  �ختال²  على  �لبشرية  �لطبائع 
عاطفة  
ية  على  �لقضا¨   Y"� "قد��ִדا 
�ألخر�   Yأل�يا� جند  فبينما  طبيعية. 
�لطبيعية  �لعو�طف  هذ¬  �عت�{  قد 
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"�لرغبا{ �لفطرية Ôÿv "حا"لت �لقضاَ̈ 
 Y
 يعلن  �لكرمي   YÌلقر� جند  عليها.. 
�لبشرية "سائل لتكميل  �لعو�طف  هذ¬ 
Ãث  بل  عليها  يقضي  فال  �إلنسانية، 
"يقو�:  فقط،  �ستخد�مها  على حسن 
�لعجلة.  �لذ� Þر   Yحلصا� Yشأ¸ا شأ
فعليه  �لعجلة  هذ¬   �  Nلس�  ���
 فمن 
 Y
 ال  جّرها،  على   Yحلصا� بتر"يض 
كليًة.  سر�حه  يطلق   "
  Yحلصا� يذبح 
"هذ� ما فعله �لقرYÌ �لكرمي، فإنه يقو\ 
بتعديل ما � �إلنساY من عو�طف طبيعية 
�لر�حة  له  لتجلب  Ýكمٍة  "يرّ"ضها 
لصاحب  يقو�  ال  vنه    .Yالطمئنا�"
�لطبع �للني 
Y يتخلى عن طبعه كليًة، 
 Y
 �حلا�  �لطبع  صاحب  يأمر  ال  كما 
يتخلى عن حدته متامv" ،Ôمنا يأمر ُكالًّ 
منهما 
Y يستخد\ ميله �لطبيعي هذ� � 
حد"� مالئمة "� Jله "مبقتضى �حلا�. 
�ألكل  عن  �لنا�  ينهى  ال   YÌلقر�  Yv
كسب  "ال    Ò�"لز� "ال  �للبس  "ال 
 Y
�ملا� "ال بنا¨  �لبيت، "vمنا يأمرهم 
�حلد  يتجا"´"�   "ال  �العتد��  ير�عو� 
�ملناسب. "من 
جل jلك جند �إلسال\ 
قا��Ø على vصال§ كل �لنفو� �لبشرية 
فما  "�غباִדا،  ميو%ا  �ختال²  على 
 YÌلقر� شجر�  "تستطيع  vال  
حد  من 
�لر�حة  له  "جتـلب  �لظل  له  ִדي¨   Y


"�لطمـأنينة.

�لطيبة  للكلمة  �لر�بعة  "�لعالمة  
�بع2: 
"هذ�  حني﴾،  كل  
كَلها ُ  Ùتؤ﴿ 
¸ا 

:ªيع

Y من صفا{ �لوحي �إل%ي �لطيب  :(-)

نه يؤÿ Ùا�Ø عالية �جلو�� � كل عصر 
يز�� يوجد  
نه ال  �نقطا°. مبع�   Y"�
�عتبا�هم  ميكن  
نا�  به  �لعاملني  بني 

نه  �لعلم  مع  لتأث�Nته.   rمثا  Òjكنمو
 �" 
كلها﴾ ُ  Ùهنا ﴿تؤ قا�  قد   uتعا
"جو�   uv  Nليش �ألكل)   Ùتؤ) يقل 
 ..Ôيض
صفا{ هذ¬ �لشجر� � ÿا�ها 
هي  كما  �لر"حانية  �لشجر�   Y
 مبع� 
 Yتكو كذلك  فا�عة  متأصلة  طيبة 

"ÿا�ها �لر"حانية". 
 YÌلقر�  � متوفر�   Ôيض
 �مليز�  "هذ¬ 
�لكرمي، بل هو �لوحيد �لذ� ينفر� ֲדا 
�ليو\ بني سائر �لكتب، Yv jv �لعاملني 
�لُعلى  �لد�جا{  على   Y"´وÃ YÌبالقر
 YÌلقر�  Yكأ" �لر"حانيا{،  سلم   �
يتجسد فيهم. "j uvلك يشN �حلديث 
مبع�   (YÌلقر� ُخُلقه   Yكا) �لشريف: 


��{ معرفة  �jv -يها �ملخاطب

نك -
 Yأل ،YÌلقر� uv فانظر � Åخال� �لن

تعاليم سامية "صفا{  فيه من  ما "�� 
حسنة ستجدها متجسد� � Jمد �.


يضv Ô%اٌ\ تلّقا¬ سيدنا  Nلك يشj uv"
�إلما\ �ملهد� "�ملسيح � �لذ� هو 
مبثابة ÿر� طيبة للقرYÌ � هذ� �لعصر. 
vال  
نا  ما  بنصه:"  هو  �إل%ا\  "هذ� 
ظهر  ما  يد�  على  سَيظهر   ،YÌكالقر
عد�  �حلكم،  (جريد�   "Yلفرقا� من 
يو\  ٥ شعباY ١٣٢٤هـ، ٢٤سبتم� 
�إل%ا\  هذ�   Yكأ"  .(١�  ،\١٩٠٦
 Ôمصد�ق جئت  بأنك  حضرته  يبشر 

كلها كل حني﴾. Ùتؤ﴿ :uلقوله تعا

 Ùتؤ﴿ uملع� �لثا& لقوله تعا�" :(/)
�لوحي  هذ�   Y
 هو  
كلها كل حني﴾ 
�لصا� ُيكسب من يعمل به جناً� 
بديًة. 
 ê�
jلك 
Y كال\ �هللا عندما يتأصل � 
طيبة  شجر�   uv "يتحو�  �ملؤمن  قلب 
يتعهدها   �  �jv تثمر   Y
 ميكن  ال  فإ¸ا 

�ملؤمن  مبا¨ صاôِ �ألعما� باستمر��.

 Jإ فانظـر   �  pالنـ أخـالق  معرفـة  أردت  إذا 
سـامية  تعاليـم  مـن  فيـه  ورد  مـا  ألن  القـرآن، 
وصفـات حسـنة سـتجدها متجسـدة ! ;مـد .
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يعر²  
مٌر  �ألبدية  �لنجا�   Y
 "�علم 
÷تص   rبالتا" شك،  "ال  �آلخر�   �
نعر²  
ننا  vال  باآلخر�.  �ملع�  هذ� 
�ل�  "حدها  هي  �لسما"ية  �لكتب   Y

�خترعه  ما  
ما  �ألبدية،  �لنجا�  تضمن 
َتِعُد  ال  فإ¸ا   îمبا�" كتب  من  �لبشر 
بذلك، بل هي غN قا��� على قطع هذ� 
�حليا�  منح  يستطيع  
حد  jv ال  �لوعد، 
�خلالد� �ألبدية vال �لذ� هو حّي بنفسه 
"هو  �لفنا¨،  عليه   Ùيأ "ال  �ألبد،   uv
�هللا "حد¬ سبحانه "تعاu. فال شك 
نه 
ال يستطيع 
�ُّ كال\ 
Y يضمن ألحٍد 
�حلياَ� �خلالد�، vال �لكال\ �لذ� ي�ø من 

 .uعند �هللا تعا
�لسما"ية �  �لكتب  "�لقرYÌ ميتا´ عن 
هذ� �ملجا� 
يضjv .Ô قد بّين موضو° 
�حليا� �خلالد� 
ميا بياY مع 
�لة "بر�هني، 
Ýيث لن جتد ُعشر معشا� هذ� �ملوضو° 

حد   Yكا  �jv" �ألخر�،  �ألسفا�   �
 Yv ب�هانه  فليأ{  هذ�  قولنا   � يشك 

كاY من �لصا�قني.

خامس2: "�مليز� �خلامسة للكلمة �لطيبة، 
هي 
¸ا تؤÿ Ùا�ها ﴿بإYj �ֲדا﴾، "� 

j Yلك �لوحي �لطيب  uv ��شاv هذ�
فحسب،  عا�ية  طبيعية  بنتائج   Ùيأ ال 
بل يأÙ بنتائج خا�قة للقو�نني �لطبيعية. 

تى   �jv ما   Àٍبكتا �لعمل   Y
 jلك 

هذ�   Y
  ªيع فهذ�  �لطبيعية،  بالنتائج 
َ� �لنو�ميس �لطبيعية 
حسن  �لكتاÀ َصوَّ
 Y
 على  يد�  ال  هذ�  "لكن  تصوير، 
صاحب هذ� �لكتاÀ يتحكم "يتصر² 
jلك  يتأكد  "vمنا  �لنو�ميس،  هذ¬   �
للعا��  خا�قة  بنتائج   Àلكتا� جا¨   �jv
 Àضر
" �لطبيعية.  �لنتائج  جانب   uv

لتوضيح jلك مثاًال:
 "
    هنا� كتاÀ يأمر� بأكل شي¨، 
 Ôلشي¨ نافع� Yكا �jكله، فإ
ينها� عن 

ما  
كلته فسو² تز��� قوً� "صحًة، "
فسو²  
كلته "  Ø�لشي¨ ضا�  Yكا  �jv
نتيجة  هذ¬   Yتكو" صحتك.  تتضر� 
�إلنسانية  �لكتب  تعاليم   Nتأث" طبيعية، 
�لنتائج. "لكن  �لقد� من  ال يعد" هذ� 
jلك  من  
كثر   Yيكو �إل%ي   Àلكتا�
تأثØN "نتيجًة، ألننا عندما نعمل بتعاليمه 
بعمل  ال  بَعملني  �لو�قع   � نقو\  فإننا 
"�حد، "هذ� �لعمل �إلضا� هو �بتغاðنا 
 Ôمرضا� �هللا. "هكذ� يصبح عملنا طبيعّي
بد من  "�"حانيÔ � "قت "�حد، فال 
مز�"جة:   Ôيض
 عملنا  نتائج   Yتكو  Y

 �
 �"حانية..  
خر� ُ" عا�ّية  طبيعّية 
 Y
 "jلك  �لعا�ية،  للنو�ميس  خا�قة 
نر� من Ìثا� �ضو�Y �هللا عنا ما Þعل 
�لطبيعية  �لنتائج  نتائج 
عمالنا متتا´ عن 

�لعا�ية.
هذ�   � Nنظ له  ليس  �لكرمي   YÌلقر�"  

 �  Åللن �هللا  
ظهر  فقد   .Ôيض
 �ملجا� 
للطبيعة  �خلا�قة  �آليا{  من  
صحاِبه "
ما ال جند له مثيًال � 
ّية �يانة 
خر�، 
ُير� هذ¬ �آليا{   � بل � يز� �هللا 
 YÌبالقر Yيخ �إلسال\ ملن يعملو�ع� تا
عاقل   �
 على   Ôصعب "ليس  بصدٍ�. 
من  نز�   YÌلقر�  Y
 بذلك  يد��   Y

"�لتصر²   Yلسلطا� ميلك  �لذ�  �هللا 
ينصر   jv �لطبيعية،  �لنو�ميس  على 

ينا � "قد  طبيعية.   Nغ بطر�  
حّبا¨¬ 
قوله  مصد�قية   Ôيض
 �لعصر  هذ�   �
تعاu ﴿بإYj �ֲדا﴾ � شخص سيدنا 
�إلما\ �ملهد� �، �لذ� ب�كة ِعلمه 
�نكشفت علينا مفاهيم هذ¬ �آلية ֲדذ¬ 
 uتعا �هللا  يز��  "ال  "�لكثر�.  �لسعة 
�ملهد�  �إلما\  سيدنا  �اعة  ÷ّص 
ֲדذ¬  "يعاملهم  "�لعناية،  بالرعاية 
�لسنن غN �لعا�ية، "لذلك جتد"Y هذ¬ 
�جلماعة � �´�ها� "�نتشا� مستمّرين 
قبل  من  �لشرسة  �لعد�"�  من  بالرغم 
�ملعا�ضني. فسبحاY �هللا، "�حلمد هللا، 

"�هللا 
ك�. 
بقوله   uتعا �هللا  
شا�   Nألخ�  �"
jُكر  ما   Y
  uv  ﴾Y"يتذّكر ﴿لعلهم 
من  ليس  ""عو�  
مو�  من  �آلية   �
قبيل �ملبالغة "ال �أل"ها\، بل هي 
مو� 
 � بأنفسكم  Ðت�"¸ا  سو²  "�قعية 

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

�ألسو� �لحسنة


ِمَر ِبَمْعِصَيٍة ُ �jَاَعُة َحقٌّ َما َلْم ُيْؤَمْر ِباْلَمْعِصَيِة َفِإ ْمُع َ"�لطَّ ̌¬‡ �ْبِن ُعَمَر َ�ِضَي �هللا عْنُهَما َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: �لسَّ
(Nجلها� "�لس� À، كتا��صحيح �لبخا) .َفَال َسْمَع َ"َال َطاَعَة

ٍ\ َعْن 
َِبيِه َعْن َسْهٍل، َقاَ� َ�ُسوُ� �هللا �: 
ََنا َ"َكاِفُل �ْلَيِتيِم ِفي �ْلَجنَِّة َهَكَذ� َ"َ
َشاَ�  ِ́ ̌¬‡ł َعْبِد �ْلَعِزيِز ْبِن 
َِبي َحا
بَّاَبِة َ"�ْلُوْسَطى َ"َفرÒََّ َبْيَنُهَما َشْيًئا. (صحيح �لبخا��، كتاÀ �لطال�) ِبالسَّ


ْصَدُقُهْم ُ�ðَْيا َ
ْصَدُقُهْم َ"َ Àَُيا �ْلُمْؤِمِن َتْكِذðْ�ُ َلْم َتَكْد Yُلزََّما� Àََقُر �jَvِ   �   ُسوُ� �هللا�َِبي ُهَرْيَرَ�   َقاَ�: َقاَ� َ
    łْ‡¬̌
ً̈� ِمَن �لنُُّبوَِّ�. (سنن �بن ماجة، كتاÀ تعبN �لرðيا) َحِديًثا. َ"ُ�ðَْيا �ْلُمْؤِمِن ُجْزٌ̈ ِمْن ِستٍَّة َ"َ
ْ�َبِعَني ُجْز

ْدَ� َيْهِد� vَِلى �ْلِبرِّ، َ"Yvَِّ �ْلِبرَّ  ْدِ� َفِإYَّ �لصِّ ̌¬‡ł   َعْبِد �هللا ْبِن َمْسُعوٍ�   َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �هللا  َ�   َعَلْيُكْم ِبالصِّ
 Àَِيَّاُكْم َ"�ْلَكِذv"َ .يًقا ْدَ� َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا ِصدِّ َيْهِد� vَِلى �ْلَجنَِّة، َ"َما َيَز�ُ� �لرَُّجُل َيْصُدُ�   َ"َيَتَحرَّ� �لصِّ
َفِإYَّ �ْلَكِذÀَ َيْهِد� vَِلى �ْلُفُجوِ� َ"Yvَِّ �ْلُفُجوَ� َيْهِد� vَِلى �لنَّاِ� َ"َما َيَز�ُ� �ْلَعْبُد َيْكِذÀُ  َ"َيَتَحرَّ�  �ْلَكِذÀَ َحتَّى 

�ًبا.  (سنن �لترمذ�، كتاÀ �ل� "�لصلة) ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا َكذَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

"�آلالِ̈ �هللا  نعـِم  كنــَز  يـا 
Yِلعرفـا�" �هللا  نـوِ�  َبـْدَ�  يـا 
�ألنـو�ِ�  
مبـدَ يـا  çَسـنا  يـا 
�ملتهّلـل "جهـك   �  ��
  &v
"قـِت ضـر"�ٍ�  Nجئَتنـا � غـ مـا 
Jّمـٍد "جـَه  �لوجـَه  
يـتُ �  &v
çـسُ �%ـد� طلعـْت لنـا ِمـن مكٍة
ضاَهـْت 
َيـاُ� �لشـمس بعـَض ضياِئِه
�ينـِه  � ِهَمَمنـا  �ملهيمـُن  
عَلـى 
Jمـٍد بديـن   Yٍكفتيـا نسـعى 

"َسـْمَكُه  �لسـما¨   َ̈ ُثرّيـا ِنْلنـا 
فندَمـُغ كالسـيو²  ُجِعلنـا  vنـا 
"جنـِدِ¬  Åلنـ�  Àألصحـا "�ًهـا 
"فيِضـِه  Åلنـ� بـ�كا{  ُغِمسـو� 
بغـز"ٍ� �لرسـو�  بإقـد�\  قامـو� 
ُحبِّهـم  � لصدقهـم  �لرجـا�  فـدُ\ 
كربـًة �حلناجـر   uv  Àُلقلـو� بَلـغ 
ِ̈ غـّر� مّلـٍة  حديقـَة  �خلـو� 
فبُحّبـِه �ملصطفـى  Ýـّب  "فنـو� 
مصيبـٍة كلَّ  �هللا  لديـن  قِبلـو� 

ِ̈ لـإل�كا �َخلْلـُق  vليـك  يسـعى 

هـِل صفـاِ̈ Àُليـك قلـوv َتهـِو�
ِ̈ "�لَبيـد�  Yلـُمـْد� "جـَه  نـّو�َ{ 
jُكاِ̈ "جـِه   Yَشـئو يفـو�  شـأًنا 
ْزYِ � �لرَّْمضـاِ̈ قـد جئـَت مثـَل �ملـُ
�لَبْلمـاِ̈ �لليلـة  كوجـه  "جـٌه 
Ýِـر�ِ̈ لنـا  نبعـْت  �لنـد�  عـُني 
بكائـي منـه   Òَفهـا 
يـُت �  �jفـإ
ِ̈ �جلـو´� علـى  منا´لَنـا   ªنبـ
�ألعضـاِ̈ فاِقـِد  كرُجـٍل  لسـنا 

 ِ̈ يـد� �لصَّ  uv vميانـا  لَِنـُر�َّ 
ِ̈ �ألعـد� "هامـَة  �للئـا\   �َ
�
"َ�خـاِ̈ بشـّدٍ�  vليـه  حَفـد"� 
�ألهـو�ِ̈ متـزُِّ�  بعـد  �لنـو�   �
ِلِفـد�ِ̈ vماِمنـا   Àَجنـا حضـر"� 
كاألطـالِ̈ 
�يـَق ُ �لسـيو²  حتـت 
عنـاِ̈ كلَّ  ِهللا  فتخّيـُر"� 
ِ̈ �لشـجر� مثمـر  �ملـو���   Àَعـْذ
"�ألبنـاِ̈ �آلبـا¨  مـن  ُقِطعـو� 
�إلجـالِ̈ مبصائـب  �ُضـو�   Îحـ
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"نـوَ�ُ¬  Åلنـ� "جـَه  Ìثـر"�  قـد 
نـّو�"� �ملفاسـد  ظلمـا{  "قـتِ   �
فمليُكهـم ُنشـوَبهم  �للئـاُ\  َ̧ـب 
�ّبهـم لعـّزِ�  ُقتلـو�  %ـم  َ"�ًهـا 
شـهد"� �ملعـا�� كلهـا حـÎ قضـو�
"Ðّيـر"� د�  �%ـُ سـبل  فاَ�قـو�  مـا 
باَبـُه 
تينـا  قـد  �سـوٌ�  هـذ� 
بفضلـه �لكـرمي  �هللا  مـن  بـدٌ� 
�الـه نـو�  �لُكّفـاُ�  يبِصـر  ال 
�ينـه مناهـج   � ُبـر�ٌ̈  vنـا 

مـر¬"  Åلنـ� Ìثـاَ�  �تـا� 
للتَُّقـى �لعو�قـب   Yv ُمْكِفـر�  يـا 
باخليـالِ̈ متيـسُ   ���
  &v
سـاعٌة  Ùتـأ"  rلغـا� 
يهـا  ُتـْب 
´جاجـًة �لصفـا�  علـى  
فتضِربـنَّ 
�ٍNبصـ  Nبغـ 
قـو�ٌ�  غرَّْتـك 
�لعـا�  � مـا  َلَشـرُّ  �لسـمو\   Yv
�لتقـى عرصـاِ{   Nبالتكفـ جـا"´َ{ 
"جَههـا فتعـر²   ÙيـاÌ تأتيـك 
بفتنـة يضـا°  ال   Àملقـّر�  Yv
بكر�مـٍة بيننـا  �فَتـْح  �بََّنـا  يـا 
مفتوحـًة 
بو�َبـه   ��
 َمـن  يـا 

 (من كتاÀ منن �لر-ن)

ِ̈ �لرفقـا صحبـة  ِمـن  "تباعـد"� 
�لليـالِ̈ �لليلـة   � �لّسـنا  "جـد"� 
"ضيـاِ̈ حكمـٍة  جو�هـَر  
عطـى 
"صفـاِ̈ بصد�قـٍة  لـه  ماتـو� 
بوفـاِ̈ َنْحَبهـم  �ملهيمـن  لرضـا 
�%يجـاِ̈ "بو�ئـَق  �لعـد�  َجـوَ� 
"�ضـاِ̈ "vطاعـٍة  مبحّبـٍة 
ِ̈ ِضـر� بَلْغـِي  يغسـو  ال  "�لبـد� 
ِغشـاِ̈ حيـا�  مـن   Nخـ "�ملـوُ{ 
َ�هـاِ̈ عـد"ِّ  ´نديـٍق  كل  ِمـن 
ِ̈ �آل�� ال  �هللا   Àَكتـا نقُفـو 
كالعقـالِ̈ �ألمـر  مـآَ�  فانُظـْر 
ِ̈ "�إلسـر� �لظعـن  يـوَ\  
نِسـيَت 
�لشـّالِ̈ مييَنـك  َتعـّض  ُتمِسـي 
ِ̈ بإبـا َتُمـْت  "ال  عليـك   Yَِّْهـو
�ألنبـاِ̈ حقيقـُة  عليـك  ُسـِترْ{ 
ِ̈ �آل�� غو�ئـُل  �لسـمو\  "مـن 
خفائـي 
يـَت �  "
  Åقلـ 
شـققَت 
حيـاِ̈ طريـَق  تتـُرْ�  "ال  فاصِبـْر 
بـالِ̈ كل  عنـد  ُيكَتـب  "�ألجـر 
بَّ ِلحائـي يـا َمـن يـر� قلـÅ "لـُ
�عائـي تـرّ�  فـال  للسـائلني 
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التقوى

 äتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد¬  �هللا  vال  vله  ال   Y
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
J Yمًد� عبد¬ 
من  باهللا   jفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Àِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو\ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"vيَّاَ�  َنْعُبُد  vيَّاَ� 
�لَِّذيَن   ùِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ùََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÀ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Ìمني) َ"ال �لضَّ

خطبة عيد �ألضحى
�لK -لقاها سيدنا مر�� مسر,
 -Jد -يدD �هللا تعاG بنصرD �لعزيز

� Lملهد� Oخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما�
يو\ ٧ /٢٠١١/١١

Yمسجد بيت �لفتو§ بلند �

بعيد  لنحتفل  �ليو\  هنا  �جتمعنا  لقد 
�لعيد  هذ�  حياتنا.   � Ìخر  
ضحى 
�لعيد   �
 
يضا   Yلقربا� عيد  يسمَّى 
جديد�  
ساليب   Yإلنسا� عّلم  �لذ� 
�ل�  �لقر�بني  تلك  �لقر�بني،  لتقدمي 
كانت للفو´ برضا �هللا تعاu "إلقامة 
"حد�نية �هللا تعاu. فليس �%د² من 
فقط.   Òالبتها� �ليو\  للعيد  �جتماعنا 
�ليو\  هذ�   � نفر§  
ننا  شك  ال 
 Òسوله، "�البتها�سب حكم �هللا "Ý
"لكن   ،uتعا هللا  طاعًة  �لعيد  مبناسبة 
�ألهد�²   uv جيد�  ننتبه   Y
 Þب 
"نسعى  �ألعيا�،   ¨��" من  �لعظيمة 
جاهدين خللق هذ¬ �لر"§ � 
جيالنا 
بالدعا¨. "كما قلت  
يضا مستعينني 
�لتضحية قد عّلمتنا  من قبل Yv هذ¬ 
Ìفاقا  علينا  "فتحت  جديد�  
ساليب 
جديد� للتضحية، 
عª تلك �لتضحية 
vبر�هيم "v¤اعيل عليهما  قّدمها  �ل� 
لطاعة  مثا�   °"�
 "�ل� هي  �لسال\ 
�هللا عن طيب خاطر. لقد قّدما 
فضل 
لنيل �ضا  �ملتتالية  للتضحيا{   Òjمنو
"هذ¬  �لتوحيد.  "vقامة   uتعا �هللا 
شخص  تضحية  تكن   � �لتضحية 
"�حد بل �شتركت فيها �لعائلة كلها. 
فعلينا �ليو\ 
Y ندعو "نسعى جاهدين 
لكي تبلغ 
جيالُنا 
يضا jلك �ملستو� 
�هللا   }�j تصبح  Ýيث  �لتضحية  من 
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سيدنا مر�� مسر,
 -Jد -يدD �هللا تعاG بنصرD �لعزيز

Ìمّنا  لقد  �ملنشو��.  غايتنا  هي   uتعا
 � Åمببعو³ �هللا "�ملحب �لصا�� للن
 uهذ� �لعصر، �لذ� خاطبه �هللا تعا �
مر��� باسم ”vبر�هيم“، فلكي نؤ�� 
حق �النتما¨ v uvبر�هيم هذ� �لعصر، 
تلك  
عيننا  نصَب  جنعل   Y
 علينا 
�لغايَة �ألساسية �ل� سعى ”vبر�هيم“ 
هي  �لغاية  "تلك  لتحقيقها،  "عائلته 
 � كاملة  بطاعة  تضحية  كل  تقدمي 

سبيل vقامة "حد�نية �هللا � �لعا�.
 ÷�نا �لقرYÌ �لكرمي 
v Yبر�هيم � 
طلب بناً̈ على �ðيا¬ من �بنه v¤اعيل 
فاستعد  بنفسه،  �لتضحيَة   �
خاطر،  طيب  عن  لتقدميها  �البن 

"لكن �هللا تعاu مَنع vبر�هيم منها � 
بالسكني  "لد¬  Ýjه   Yv قائال  حينها 
Ãقق  لن  منفوسة  بنفس  تضحيته   "

تلك  تتحقق  vمنا  �ملنشو��،  �لغايَة 

"ال�¬  بتربية  قا\   �jv �لعظيمة  �لغاية 

جياله لتقدمي �لتضحيا{ باستمر��، "
"يستحيل على �ملر¨ تقدمي �لتضحيا{ 
�هللا  لطاعة  يستعّد   � ما  �ملتو�صلة 

حكامه،  ®ميع  عامًال  �لكاملة 
إل�سا¨  �لسعي  ميكن  فقط  "عندها 
"حد�نية �هللا �خلالصة. هذ� هو �لذبح 
�لعظيم �لذ� 
"صى vبر�هيم "v¤اعيل 

حفا�èا " 
"ال�èا  �لسال\  عليهما 
�لصاحلني بالقيا\ به �"منا �نقطا°، من 

للتضحيا{.  �ألعلى  مثا%ما  خال� 
بذبح  يتحقق  ال  �لعظيم  فالذبح 
شخص "�حد، فما�j عسى 
Y تنتفع 
تستفيد  vمنا  �لذبح؟  هذ�  من  �لبشرية 
�لبشرية �jv ما ُقدِّمت �لتضحية �بتغا¨ 
مرضا� �هللا "vقامة �لتوحيد � �لعا�، 
�هللا  "حد�نية  إل�سا¨  �جلهو�  "ُبذلت 
� �لدنيا، "�بط �إلنسانية برֲדم �ألحد 
"لتعليمهم طر� �لعبا��. لقد قا� �هللا 
تعاu بعد �حلديث عن �لذبح �لعظيم: 
 :�
 �آلِخرين﴾،   � عليه  ﴿"تركنا 
�لقا�مة  �ألجيا�   � صيته  
بقينا  
ننا 

جد��كم " Ìباðكم  هؤال¨  %م  "قلنا 
نصب  �هللا  برضا  �لفو´  جعلو�  �لذين 

التضحية الl قّدمها إبراهيم 
السالم  عليهما  وإسـماعيل 
والl هي أروع مثال لطاعة 
اهللا عـن طيـب خاطـر. 
لقـد قّدمـا أفضـل منوذج 
للتضحيات املتتالية لنيل رضا 
اهللا تعـاJ وإقامة التوحيد.  
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التقوى

 �ّ
 تقدمي   � يقصر"�   �" 
عينهم 
بل   ،uتعا �هللا  حب  لNثو�  تضحية 
 � �هللا  "حد�نية  vقامة  "�جب   �"�


�لعا� على 
حسن ما ير�\.
"لكن  للمو{،  عرضة   Yنساv كل   
ميوִדا  �ل�  تلك  هي  �لناجحة  �مليتة 
�هللا  مبرضا�  �لفو´  سبيل   �  Yإلنسا�
"هذ�  �لعا�.    � "حد�نيته  "vقامة 
 � �ملضّحني  %ؤال¨  �حلسن  �لذكر 
 � j�"ته  بلغ  قد   uتعا �هللا  سبيل 
شخص �لنÅ � "� عصر¬، حيث 
"v¤اعيل  vبر�هيم  تضحيا{  Ìتت 
ÿرִדا � صو�� �لنÅ �؛ حتقيقا لدعا¨ 
vبر�هيم: ﴿�بنا "�بعث فيهم �سوًال 
"يعلمهم  Ìياتك  عليهم  يتلو  منهم 
vنك  "يزكيهم  "�حلكمة   Àلكتا�
 � َّÅنت �لعزيز �حلكيم﴾، "بَعث �لن

�لدنيا   }
� �لذ�   � شخص Jمد 
على يد¬ 
�"° مناÒj �لذبح �لعظيم، 
بل قد �
ْ{ على 
يد� �لذين بايعو¬ 
�لكاملة  "�لطاعة  �لتضحية  من  
مثلة 
 .Nنظ %ا  يسبق   � �لتوحيد  "v�سا¨ 
 Yكا" Åن �بن   � v¤اعيل    Yكا
قد ترþ � بيت �لنبو� "قد قا\ بتربيته 

بو�Y كامالY � �إلمياY باهللا "�لتوكل 
 Y
 له  مقدً��   Yكا" "توحيد¬،  عليه 
ينا� مقا\ �لنبو�، فيمكن �لقو� Yv �هللا 
تعاu هو �لذ� قد قا\ بتربيته، "من 


جل jلك �ستعد للتضحية بنفسه عن 
 Àصحا
طو�عية "طيب خاطر، 
ما 
vسالمهم  قبل  فكانو�   �  Åلن�
 �  Åلن� "لكن  �"حانيني،  
مو�ًتا 

صبحو�  Îحياهم بقوته �لقدسية ح

vقامة  
جل  من  للتضحية  مستعدين 
�لتوحيد بنفوسهم "
مو�%م "
"قاִדم 
كما   "
 "YÌ؛  حني  كل  "مناصبهم 
جعل  قد   � �ملوعو�  �ملسيح  قا� 
�لنÅ � من هؤال¨ �ألميني �جلاهلني 
متحضرين،  
ناسا  
ناًسا، â صّيرهم 
هؤال¨   §��  â �ّبانيني،  جعلهم   â
 � عليا  مستويا{   Yيبُلغو  Yلربانيو�
Ýيث  "�لعبا��  "�لتضحية  �لطاعة 

�هشو� �لعا�. لقد ضحو� بأنفسهم 
 uv ضافةv" ،قامة �لتوحيدv جل
من 
هذ¬ �لتضحيا{ فقد حتّلو� بالشجاعة 
"�لبسالة، "حتّد"� �ملو{ "جها لوجه 

سجلو�  فقد  "هكذ�  به،  Ìֲדني   Nغ
نفخت  عليا  ُمثًال  �لقا�مة  لألجيا� 
عا��   Nغ -اًسا  �ملسلمة  �ألمة   �
 Y"تهدÞ "ظلو�  طويلة.   Àألحقا
نصب  خلقهم  من  �%د²  "�ضعني 
 Àللتقر ساعني  برحو�  "ما  
عينهم 
 uv مالو�  ملَّا  "لكنهم   .uتعا �هللا   uv
�لدنيا بعد بضعة قر"Y، "نسو� تلك 
�لر"§ �ل� Þب 
Y يتحلى ֲדا �ملسلم 
vبر�هيم �  �حلقيقي، "نسو� �عا¨ 
 Åلن� بعثة  
جل  من  به  �عا  �لذ� 
 °"�
 �لذ� جا¨ إلقامة   � �ملوعو� 
�%د²  "نسو�  �لعظيم،  للذبح  مثا� 
vخضا°  
بو� "  ،�  Åلن� بعثة  ِمن 

عناقهم ألحكا\ �هللا تعاu كما Ðضع 
 Y
�لذبيحة عنقها 
ما\ �جلز��، "نسو� 
�إلسال\ يعª �لتخلي عن كل 
هو�¨ 
�لنفس "�لرضا برضا �هللا تعاu بصو�� 

فالذبح العظيـم ال يتحقق بذبح شـخص واحد، 
فماذا عسـى أن تنتفع البشرية من هذا الذبح؟ إمنا 
مت التضحية ابتغاء  تسـتفيد البشـرية إذا ما ُقدِّ
مرضـاة اهللا وإقامـة التوحيد ! العـا�، وُبذلت 
اجلهـود إلرسـاء وحدانيـة اهللا ! الدنيـا، وربط 
اإلنسـانية بربهم األحد ولتعليمهـم طرق العبادة.
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كاملة، "نسو� 
Y �إلسال\ يعª �لتفا& 
� �هللا تعاu "قبو� �ملو{ � سبيله، 
"حلَّت 
هو�¨ �لنفس Jّل مرضا� �هللا 
�لنتائج  ظهو�  توقف  عندها   ،uتعا

صبح " ֲדا،   uتعا �هللا  "عدهم  �ل� 
كله  �لعا�   YكموÃ كانو�  �لذين 

Jكومني � بال�هم هم.
 يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو� �:

هل  �لنظر،  
مِعنو� " �ليو\  ”فانظر"� 
بقي من �لر"حانية شي¨ � هذ� �ليو\ 
"�للعب؟  "�للهو  "�ملر§  �لفر§   Nغ
من  
فضل  هذ�  �ألضحية  عيد   Yv

يضا  �لعامة  "يسّميه  �أل"�،  �لعيد 

ْخِبر"& َ "لكن   ،“Nلكب� ”�لعيد 
 �  Yيهتّمو منهم  كم  �لتأمل:  بعد 
"تصفية  نفوسهم  بتزكية  �لعيد  هذ� 
ا من �لر"حانية،  قلوֲדم، "ينالوY حظٍّ
�لنو�  jلك  من  لالقتبا�   Yيسعو"
�لذ� ُ"ِضَع � هذ� �لُضَحى؟ Yv عيد 
هو  بل  Èاهد�  �حلقيقة   �  Yمضا�
Èاهد� �jتية تسمى بذ� �لر"§، 
ما 
 Nهذ� �لعيد �لذ� يسمى بالعيد �لكب
 � Yفينطو� على حقيقة عظيمة �لشأ
يتم لألسف �لتركيز عليها. لقد 
نز� 
�هللا تعاu – �لذ� تظهر �-ته بطر� 
�-ة  �ملحمدية  �ألمة  على   –  Îش
عظيمة jv كشف %ذ¬ �ألمة �ملرحومة 
حقيقة "ُلّب تلك �ألمو� �ل� كانت 

مذكو�� � �ألمم �ألخر� كالقشو� 
فقط �"Y �للب.

نسو�  قد  �ليو\  �ملسلمني   Y
 فاحلق 
�لتعليم  عن  ناهيك  كلها،  �لتعاليم 

�ملتعلق بالعيد فقط.
� �لعيد �لذ� �حُتفل به � �لسعو�ية 
�ملسجد  vما\  
لقى  قد  �ألمس،   �"

�لد"َ�  "نبه  للحج،  خطبته  �حلر�\ 
�ألمر  هذ�   uv "�ملسلمني  �إلسالمية 
"�جباִדم،   uv نبههم  حيث  نفسه، 
"حّثهم على توحيد صفوفهم. كانت 
 Y
 "�حلق  لُبُّها.  "هذ�  طويلة  خطبة 
بالعمل   Yآل� Jا�  �لوحد�  حتقيقهم 
مببا�ئهم. "jلك 
"ًال أل¸م قد نسو� 
كل شي¨ كما jكرُ{ من قبل، فلم 
تبق فيهم غ�N "ال �ين، ففقد"� �لدنيا 
ال  �ألمة  توحيد  
جل  من  "�آلخر�. 
�لذ�  �لطريق  �ّتبا°  بد %م �آلY من 
ينفعهم 
� طريق  لن  �¤ه �هللا %م. 
مصطنع Ìخر يقترحه بعض 
ئمتهم، 
jلك  بّينه  �لذ�  �لطريق  ينفعهم  vمنا 
vماًما   uتعا �هللا  بعثه  �لذ�   Yإلنسا�
من  %م  منا�  "ال  �لعصر.  هذ�   �
قائال:  vليه  �هللا  
"حى  َمبن   ùتبا�ال�
”��ْع كل �ملسلمني �ملوجو�ين على 
"�حد.“  �ين  على  �لبسيطة  "جه 
vما\   Àبأهد�  Yيتمسكو فالذين 
 Yسيحّققو �لذين  هم  �لعصر  هذ� 

vبر�هيم  
�عية   Yيرثو" �%د²  هذ� 
"v¤اعيل عليهما �لسال\ �ل� قاما ֲדا 
عند �فع قو�عد �لبيت. jلك ألY �هللا 

نه  �لكرمي   YÌلقر� تعاu قد 
علن � 
تعاu كما بعث �لنÅ � لتال"� Ìيا{ 
"تعليمهم  "تزكيتهم  �لنا�  على  �هللا 
الستجابته  Ìيًة  "�حلكمة   Àَلكتا�
�ل� كانت �  vبر�هيم  تعاu أل�عية 
�لو�قع قدً�� �بانيا حتّقَق بكل عظمة، 
يبعث   Y
  uتعا �هللا  قّد�  قد  كذلك 
 Åبًّا صا�ًقا للنJ “خرين منهمÌ” �
� Ìيًة على vجابة 
�عيته �، ليحّقق 
تلك �لغاية �لعظمى �ل� قد ضّحى ِمن 
"�ل�  كلها،  "عائلته  vبر�هيم  
جلها 
على  
"ال�¬  Ãث  vبر�هيم   ��´ ما 
كانت  "�ل�  
جلها،  من  �لتضحية 
�لغاية �لعظمى لبنا¨ �لكعبة، 
ال "هي 
"هي  �لعا�،   � �هللا  "حد�نية  v�سا¨ 
من   �  Åلن� ُبعث  قد  �ل�  �لغاية 

جل حتقيقها، فضرÀ لِلذبح �لعظيم 

مثلة  
jهلت �لعقوَ� "جعلت  °"�

�هللا "حتميد¬  بتقديس  تنطلق  �أللسنَة 

من تلقائها.

��نا �v��� حقيقة عيد �ألضحى  �jفإ
فينبغي على كل مسلم 
-د�  هذ� 
�هللا  �لتفا& �   ¨��� يرتد�   Y
 �ليو\ 
تعاu من خال� �لتفا& � حب Jمد 
�سو� �هللا  �"طاعته، ألY هذ� ما 
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كنتم   Yv ﴿قل  قا�   jv به  �هللا  
مرنا 
 :�
حتبوY �هللا فاتبعو& Ãببكم �هللا﴾.. 
 uحتّبو� �هللا تعا Y
 Y"كنتم تريد �jv
"�ستّنو�  Jمد،  يعمل  كما  فاعملو� 
"�ّتبعو�  
"�مر¬،  
طيعو� " بسّنته، 
 °"�
شريعته �ّتباًعا كامال، "�ضربو� 

طيعو� ﴿ بقولنا  �لعمل  على  �ألمثلة 
�هللا "
طيعو� �لرسو�﴾، "�بلغو� 
على 
مستو� � �لعبا��{ Ýيث تد� كل 
حركاتكم "سكناتكم على "حد�نية 
�ملقا\  هذ�  �ملر¨  بلغ   �jv"  .uتعا �هللا 
vكر�ًما  
كرمه "  uتعا �هللا  توال¬ 
�ملر¨   Y
  �  Åلن� 
خ�  فقد  عظيًما. 
 uهللا تعا� Àمنا يبلغ هذ� �ملقا\ من قرv
ما ��\ حريًصا على 
��¨ �لنو�فل مع 
�هللا   Yفإ jلك  فعل  فَمن  �لفر�ئض، 
تعاu يصN "لًيا له، فيصبح، كما قا� 

jَنه �ل� يسمع ֲדا، "عيَنه �ل�  ،�
ير� ֲדا، "يَد¬ �ل� يبطش ֲדا، "ِ�ْجَله 

�ل� ميشي ֲדا. 
�لتضحية   uv ماسة  Ýاجة  �ليو\  vننا 
هذ�  لبلو�  �نقطا°   Y"بد بنفوسنا 
 Yأل  ،uتعا �هللا  حب  من  �ملستو� 
هي  �ملتو�صلة  "تضحياتنا  جهو�نا 
�ل� ستخلق فينا �v��ًكا لوحد�نية �هللا 
تعاu، "هي �ل� ستنجينا من 
عد�ئنا. 

Y يوفقنا لبلو� هذ�  uساُ� �هللا تعا

�ملستو� لكي تز"� 
ما\ 
عيننا هذ¬ 

لعرقلة  �لعد"  "ضعها  �ل�  �لعقباُ{ 
�´�ها� �أل-دية � ´عمه. ال شك 
"لكن  "عقبا{،  عر�قيل  هنا�   Y

قدًما  متضى  تز��  ال  �أل-دية  قافلة 

ما هذ¬   .uبفضل �هللا تعا �باستمر�
 �  Yملناهضو� يضعها  �ل�  �حلو�جز 
طريق �أل-دية من حني آلخر "�ل� 
تسبب قلقا عابًر� بال شك، فإY �هللا 
هنا�   Y
  Nغ 
يًضا،  سيزيلها   uتعا
حاجة ماسة uv �فع مستو� عبا��تنا 
ال  �لعقبا{.  هذ¬  v´�لة  
جل  من 
�أل-ديني  �ملسلمني  
كثرية   Y
 جر\ 
بالنفس  تضحيا{  �ليو\   Yيقّدمو
"قد  "�لعّز�،  "�لوقت  "�لنفيس 
هذ�   � 
على  مستو�  بعضهم  بلغ 
قبل  من  قلت  "كما  "لكن  �ملجا�، 
مستويا{  لرفع  ماّسة  حاجة  هنا� 
يوفقنا   Y
  uتعا �هللا  
سا�  عبا��تنا. 
على  "يعيننا  عبا��تنا،  مستو�  لرفع 
ألننا  
جيالنا،   � �لر"§  هذ¬  خلق 

لن نز�هر 
بًد� من �"v Yنشا¨ عالقة 
�لق   Y
 Þب   .uتعا �هللا  مع  متينة 
هذ� �إل���� � 
جيالنا �لتالية 
يًضا. 
غالًبا   Yسيكو �إلسال\   Y
 شك  ال 
�أل-دية  غلبة   Y
 جر\  "ال  حتًما، 
ليس  "لكن  حتمية،  �لعصر  هذ�   �
لرðية هذ¬ �لغلبة � حياتنا vال سبيل 
 Àنتمسك بأهد� Y
"�حد، 
ال "هو 
�هللا تعاu مبتهلني باكني حÎ نسمع 
صوته �جلالv ﴿ :r& قريب﴾، ﴿
ال 

Yv نصر �هللا قريب﴾. 
�اعة   Y
 �"ًما  نتذكر   Y
 Þب 
�لوحيد�  هي   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ليو\ �ل� تد��، 
" ميكن 
Y تد��، 
تضّحي  "هي   ،uتعا  î�لبا� توحيد 
� سبيله 
يًضا. Yv كث�N من 
بنائها 
يقدموY هذ¬ �لتضحيا{ على صعيد 
هي  �جلماعة  هذ¬   Y
 كما  فر��، 
�لتضحيا{  هذ¬  تقد\  �ل�  �لوحيد� 
 Yكا  �jفإ لذ�  �اعي،  صعيد  على 

وهـذا الذكـر احلسـن �ـؤالء املضّحني ! سـبيل 
اهللا تعـاJ قـد بلغ ذروته ! شـخص النـp � و! 
عصره، حيـث آتت تضحيـات إبراهيم وإسـماعيل 
�رتهـا ! صـورة النـp �؛ }يًبـا دعـاء إبراهيم: 
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حد يستطيع 
Y يسمع �ليو\ ند�¨ �هللا 

ال Yv نصر �هللا قريب﴾ فهو �ملسلم ﴿
�أل-د� فقط ال غN. لذ� فكما قلت 
من قبل، vننا Ýاجة 
شد من �j قبل 
لتقوية صلتنا باهللا تعاu، لكي Ëظى 
بنظر�{ حب �هللا vلينا، "جنمع �لعا� 
على يد "�حد� بتبليغ �سالة "حد�نية 
�هللا تعاu � �لعا�. "ّفقنا �هللا لذلك. 

فاjكر"�  مًعا.  بالدعا¨  سنقو\   Yآل�

�عيتكم عائالِ{ شهد�¨ �أل-دية  �
 Y
بأÃ Yفظهم �هللا تعاu � كنفه، "
يأÙ بثما� تضحيا{ 
حبتهم عاجًال، 

Y يوفقنا ألY نر� �أل-دية تز�هر "


ضعاًفا مضاعفة. 
â ال تنسو� �لسجنا¨ � سبيل �هللا من 
÷لق   Y
  uتعا �هللا  فا�عو�  �اعتنا، 
من عند¬ �ألسباÀَ إلطال� سر�حهم 

بناُ̈   Yآل�  
بد قد  
نه  علًما  عاجًال. 
 Yباكستا سو�  بال�  من  �جلماعة 
�لسجن.  ملعانا�   Yيتعرضو 
يًضا 
ُسجنو�  قد  مصر  من  �إلخو�   Yفكا
 uv النتمائهم  �لسنة  هذ¬  بد�ية   �
�أل-دية، "لكنهم قد ُ
طلَق سر�حهم 
ُسجن  كما   .rحلا�  Àالنقال� قبل 
جًد�  عرò äلص   í
 �أليا\  هذ¬   �
�لعيد  ֲדذ�  �حتفل  "هو  �لشا�قة،   �
��خل �لسجن. vنه 
-د� "حيد � 
 Yإلميا� "قو�  òلص  "لكنه  منطقته 

 uنسأ� �هللا تعا .uجًد� بفضل �هللا تعا
سر�حه  إلطال�   Àألسبا� يهيئ   Y


عاجًال.
معّلمينا  
حد  �ختطفو�  قد  كذلك 
�ملاضية  �لسنوية  �جللسة  قبل  �%ند   �
بقا�ياY "هو قا�\ مع بعض �ملبايعني 
يز��  ال   ¬Nمص" �جللسة،   uv �جلد� 
 Yبأ uفا�عو� �هللا تعا ،Yآل� Îهوًال حÈ

يعيد¬ vلينا ساملًا بأسر° ما ميكن. 
�ملختَطفني  �أل-ديني  بعض  هنا�   â
"ِمن   ،Yباكستا  � òتلفة  
ماكن   �
�لعاشر�  بني  ما  عمر¬  طفٌل  بينهم 
"�لثانية عشر�، "قد �خُتطف مع 
بيه. 
سر�حهم  إلطال�   uتعا �هللا  فا�عو� 


هلهم ساملني. uv عو�ִדم"
 � باملا�   Yيضّحو للذين  ��عو�   â
جز�هم   .�Nًكث �عاً̈  �جلماعة  سبيل 
�هللا كلهم "با�� � 
مو�%م "
نفسهم 
�هللا  ��عو�  كما  %ا.  ¸اية  ال  بركا{ 
تعاu للمقصرين � �لتضحيا{ �ملالية 
"يزيدهم  كسلهم  من  ÷ّلصهم   Yبأ

توفيًقا لإلنفا� � سبيله. 
حياִדم  "قفو�  قد  للذين  ��عو�   â
 Yبعضهم يقّدمو Yخلدمة �جلماعة، فإ
ظر"² صعبة  تضحياٍ{ جسيمًة � 
جًد� Jافظني على �"§ �لوقف بكل 
"حفظهم  �يًعا  �هللا  جز�هم  "فا¨. 
جهوَ�هم  
ÿر " خاًصا،  حفًظا 

"مساعيهم بأفضل ÿر�{.
يشفيهم   Yبأ �ملرضى  لكل  ��عو�   â
�هللا تعاu شفا¨ كامًال عاجًال ال يغا�� 

سقما. 
 Yبأ À"لكر� Îعو� للمبتلني بش�� â
 �"j تنسو�  "ال  كر"ֲדم.  �هللا  يزيل 
�حلاجا{ "
صحاÀ �لباليا "�لشد�ئد 

�ملختلفة بأY ÷لصهم �هللا منها. 
"��عو� ألبنا¨ �جلماعة � òتلف 
Ëا¨ 
بأÃ Yميهم �هللا من كل ضيق  �لعا� 

"هم. 
"ال تنسو� � �عائكم �ألمَة �إلسالمية 
كلها بأY يلهمهم �هللا �لصو�À ليعرفو� 
vما\ ´ما¸م "يسترّ�"� Èدهم �لغابر. 
â ��عو� لإلنسانية كلها بأÃ Yميهم 
 Yعو�لذ� يسا� �من �لدما uهللا تعا�
يوفقهم   Y
"  ،uتعا �هللا  ناسني  vليه 
ملعرفة خالقهم، "
Y يوفقنا Ëن 
يًضا 
لنشر هذ¬ �لرسالة �سالَة �لتوحيد � 

�لعا� على 
حسن "جه. 
"�لدعا¨  �لثانية  �خلطبة  هنا.... 

�جلماعي. 
â قا� حضرته: �لسال\ عليكم "�-ة 
للجميع،  مبا��  عيد  "بركاته.  �هللا 
 � "
سو�¨ �أل-ديني �حلاضرين هنا 
�هللا  با��  �لعا�.  بقا°  من  بقعة   �

�لسال\  �لنو�حي.  كل  من  فيه  لكم 

عليكم "�-ة �هللا. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

٢٢

التقوى

�����
�

��	

�

�  ��
�
�� � �

�
�   ���

����
�
��� �

�!"
#
  
$�
��

�
��%  �

��
&
'( ��)*

��
+��

  
,-.

/
�

0123 �)*� �456�
�
78

,9:;<
=>?@A%

,BCDE


FG)* HI8 �
C �J% K

LM)*�

� ����NG
,OPQ�RS�


�
E �FG ���

�
TU;�=�A% V���WX

Y
��

$�
Z Y� V��%)*�

K
[�\
]� VR

��

�
E)*�

^
9_
�
)*̀ a

b
c �de

^
f%)*


+�� g�h

��
ijk<

Y
�)*�

� �lYWX V� B�m3no\]
�
� ����p� -q

r Y� s
t OPQ��u�v

w Yxy�
���z;H{8

�
�
����|)*�

        ,


}��
�� V B�~3 * �

h �
&�
ijk<

�
�%   V�� -.

� �
���o�

��
�s
t)*


�j��

�
�

��
�
���
Y
�

�
g

�
���H�

�
��
�)*�

,OPQ���ac �de
�
� V�

�
���h Hi

���
�
� �����

�
��|

��
�
��

b
���

�WX

�
,
�� ��?�

�
�j�% �

CDE��
Y�
�!"
#
�

��
�
���
�
s
t)* ���

�
�
��H�

�k�u�?
@

�

�l���
�
� Y

�)*�

,
� H{8

]\ u�vw  
����

&
M

�
�j


��  ,�

]\
�

�jk< Y�  
�
9:

$
�;�
b

�

���   )*��

�
)*�

����
�WX �)* u>vw �

C �J%
�
s
t)*


�j��

�
�

��
�

�~3�
�

�����
� ���� B�~3


 ��

V
,
���

�&
�


�j�%   

�&�
�

�
��

�
�H�

�
$
��6
�

�����
�
  ¡U;�� ���NG   ��

�
���   V��%)*�

��
�� �¢6

�<)*�  ���
�
£�� �� B�~3  9:

b
;���


�j

��  

�l������

���)*�

�
�
��

�
J¤��-d

e
Y
�   

�
��

b
��¥ -¦§

Y
�

�s
¨©�ª«

�
¬j

�� �

 �J%
�l

�
������H78)*�

� ��
�

&
�ª« u®̄@ �A% ������A%

��h B°m3n
�
��� �&

���z;�H78
�
�� V���

Y
�

� ��
�

�H�
���
�
�   

�
9: �;�NG V�


���   ���TU;�=�A% V��


�X
Y
���

$�
Z Y� V��%)*�

� ��
�

�-d
±²U;

�
��%)*� V

³&
R

��

�
E

b
n

�
���

�
� V< �

C
�
J% �����

&�
��<)*�

� ��
�

&
�

NGY)*

�
+%

�&
�� �������

�
� � V� �de �


�
J% �

h

�&�
ijk<

�
�G

� �����
$�
�j

�
�%   ́ )*

�&
+¤��u�v

w 
}µ -¶±·̧ � 9:;��|

Y
�

&�
Z Y� xy

Y
�

����
�&
�¬�

�
� ���¹

�
Y� ´ V�H78 � ���


��� V

³
�


�j


��h Sº


�
E

��
�
��� �de

Y
�

� � &
)*�

�
�

�
���% ��)*

=>?�
�
»6¼�
�
�

s
t)*�G ��

�
��� 

}��
�
���-d

±
�½1�

�
���

� �
�&
�����

WX   
�l»6�¾X

Y
�   V��%)*�

�lWX ��
�

��| �
��h

$
°¤

b��H�
�
�
��
�

� ��
�

<)*�
Y
�)*�

�&
K
L��

NG
Y
� ���� V����

�
���

��
�~3���

�
� V<)*�

� ��J¤��-d
e

Y
�)*� g V��� � ���


��� V

�
� �� �¿À�

�
�

�
��ÁN�

�
Y�

� �
�
��

$
���

��
�j

��Â~3 V���WX
Y
�� V��% �

,
h

�
ij

�
k< ¡U

�
ÃU;=� ���¥

�
���

�
�
��

�
J¤��-d

e
Y
�  
�
��

b
��¥ -¦§

Y
��f¤����«

�
¬j


�� �
 �J%

�l
�
���� HÄ8)*�

(قصيد� حلضر� �حلكيم نو� �لدين � � مد§ حضر� �ملسيح �ملوعو� �)



٢٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

(كر�ما{ �لصا�قني � ١٠٥-١٠٩ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٧) * يشuv N �لشيخ Jمد حسني �لبطالو�

���
��
���	 
��

�� �
�
����� ��� ���	

�
��� ���


��� ������� �� !" #
 $%

#



�� 
�
&'( �)

*+,�- �./01 
2 3456
7



�
89
7
��

:
;< ��!"

:
= �

>?@A
:�
BC
#



DEF
�
���


1G��-   

D

I
J�KL�*�MN   �E

O
PQ

:
1 ��!" ���B6

7
�
�
�R�ST UVW

�XY���

��Z[:
��

O*\S]
�
_̂�

`
a�b�*�S]c6

7

���

:�
d ReS]c6

7

 f

d
O�+

:
g �� 56

7

�� ��h
O
i[�

���
�j $%klm n�	 

o �p- 
E �q�*�rsk
t

  
��
8u(�

��	
#



D�� �n�	 �� v�
��� &'( �)

+�	w
Z?x6
7

 �� �n�


��� y/0EF

#



O
z #
 ���-���

D���
#{C 
=

�*|
��.}

O
iW

�
~��6
7

D
��

����
� �� R)MNEF U�

W �� *�S]
:
��

����� 
 ���U�<���
�� !"   

f
���wZW XY   �y}��

7
  


z �A ���-���

��!" �� U�W�-
�
8u(A

�
Ro��

#

1 �.}���67 #
 ��!"

O
��

:
�
v�

���

j
�
��A+-

�
8u(AB6

7 ��" ��!"
�

 

z��g
���6
7

�
�1��


BC   

�
8u(��{C


�

O
�� :
� v�


z ��


���1G�UZWX6

7

 �

dc6
7
���� 

7
� ��!"���

�� ����
V?@� v�

f
8u () R�MN���

f
1 
E Rq¡N

#

 
o�|�¢456

7

 �.}

��� ���

� &'(A ����£¤�¥�
7


 
¦

#

 �!" 
�� U;< � E


§̈

�

���


 ��
©
� v�

O
1

�#

���


��3ª&

'(#5" �� ���	�67 

�
R������

#
��� EF y}

���� 
 ����


 ��
�
p«G�̂v�PQ

�
d_̂��¬ $%�� �

�?�- :
o

�
U®W̄
'(�5"
#




 ��
©

�R�S]
r��
#

��� y}

�
i? U°<��� ±«� 
�1

#

��� ±£

��4A²'(�[


 ��
:�
p«G�UZW

�XY EF��� E
*q³]c6
7

 �y/0E

�
i?

�́
R�S]�

����   f=�
|E

*q¡N


 ��
©

�UZW XY
#

���


��3ªn��- �

�µ�̂� 
o �p-

�
���U�< �!"���


 �
��
E


i?
��x" 

��| �� R)ST V?@�¶��
7

 �

�µ�B
C1G��� 

7
� �.}

��� O
��

©G�ZW
XY


 �� ��

���=

:
�
|��� ���·��c6

7
#
 y}

�
i?

O
@��£

:
¤�̧
¹

 �

d �º'(� v��
»

�
¼5�7���


 ��
�
p«G�̂v�

#



��
`
½

�


� #


�
� ����¾¿

�
� �UÀ<

�� �
ÁÂ 
   �y}

��� ���


 �
�
���*�MN��� �

�����c6
7
��� y/0� ��U�<   �

�p-   Ã �

�¢�

OÄÅ
�
�
#
A


��
:��R�ST_̂

�
�

¬ D
�
� �n

:Æ-   D
�
d ReMN y}�Ç(UÀ< D�o����C=È̂É

./0�����V�Ê��
7

 89

7
��

�Ë?x" 89
7
��

�
Ì�� �y/0 

�
��
8u(A

O
UÍ
�
����


 ��
©

�¶Î
O*Ï
�#
 �.}

���� klm �!"
f
1G� ���	 �C ���Ð

� 
7
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التقوى

 هانـي طاهـر

"�طة   �  ùلسقو�
�فض �ألحا�يث �لنبوية 
� ممن � يؤمن  متوقَّع جدًّ
خصوصا   ،� �ملوعو�  باملسيح 
ممن "جد � �لفكر �لتقليد� مثالَب 

 .�Nكب" �Nثغر�ٍ{ كث"
هذ�  منهجهم   Yّ
 هؤال¨  "يظّن 
هذ�  سعيهم  "لكن  باألمة،  سينهض 
�بط  �ل�  �ألمة   Yأل شيئا؛  Ãقِّق  لن 
سبحانه  بدينه  بالتز�مها  ¸ضتها  �هللا 
�اللتز�\.  ֲדذ�  vال  تنهض   Y
 ميكن  ال 
لذ� فجهو�هم هذ¬ ﴿َكَرَماٍ� �ْشَتدَّْ{ 
(vِبر�هيم  َعاِصٍف﴾  َيْوٍ\  ِفي  �لرِّيُح  ِبِه 
َيْحَسُبُه  ِبِقيَعٍة   Àٍَكَسَر�﴿  "
  ،(١٩
َيِجْدُ¬  َلْم   ¬َُ̈ �jَvِ َجا ً̈ َحتَّى  َما  Yُْمآ �لظَّ
 ê٤٠). هذ� على فر �َشْيًئا﴾ (�لنو


¸ا جهو� � �الجتا¬ �لصحيح، فكيف 
"هي � �الجتا¬ �خلاطئ جد�؟ 

"هذ¬ �لبدعة ليست جديد�، بل كانت 
� ´من �ملسيح �ملوعو� �، "يظهر 

Y بعض �لقائلني ֲדا قد Ìمنو� Ýضرته 
� "ظّل بعضهم ملوَّثا ֲדا، "ملا علم 

حضرته بذلك كتب ما يلي: 
"لقد تناهى uv ¤عي 
Y بعًضا منكم 
ال يؤمنوY باحلديث مطلًقا. فإY كانو� 
 �  ªنv  .� جدًّ  Yطئوò فإ¸م  كذلك 
 Y

عّلم هذ� 
بًد�، بل Yv مذهÅ هو 
�هللا تعاu قد 
عطاكم %د�يتكم ثالثة 
 â �لكرمي...   YÌلقر� 
ّ"%ا  
شيا¨؛ 
�حلديث   Yv �حلديث...   â �لسنة... 
 Yأل للهد�ية،  �لثالثة  �لوسيلة  هو 
من   �Nًكث شيًئا  لنا  تفّصل  �ألحا�يث 

"�ألخالقية  �لتا�÷ية  �إلسال\  
مو� 
 Yفإ jلك،   uv "باإلضافة  "�لفقهية. 
خا�\  
نه  هي  للحديث  فائد�  
ك� 
 YÌلقر�  Yv �لسّنة....  "خا�\   YÌلقر�
�هللا،  �سو�  فعُل  "�لسّنة  �هللا،  قوُ� 
فِمَن  للسّنة.  مؤيِّد  شاهٌد  "�حلديث 
�خلطأ �لقو� بأYّ �حلديث َحَكٌم على 
 Yكا �jv .لكj باهللا من jنعو ،YÌلقر�
 YÌلقر� فهو   YÌلقر� على  َحَكٌم  ÿة 
نفسه، 
ما �حلديث -"هو على مرتبة 
ظنية- فال ميكن 
Y يكوY َحَكًما على 
�لقرv ،YÌمنا هو Èر� شاهد مؤيِّد له. 
لقد 
جنز �لقرYÌ "�لسّنة �لعمَل �ألساَ� 
كله، "ليس �حلديث vال شاهد مؤّيد، 

نَّى للحديث 
Y يكوY َحكًما على "
"�لسّنة   YÌلقر�  Yكا لقد  �لقرYÌ؟ 

‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;r‚fiŸ‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;r‚fiŸ

ÍÊefi’\;nÁÅ¢\;ÖÁÅŒh;∫;ÍÊefi’\;nÁÅ¢\;ÖÁÅŒh;∫;
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فيه  يكن   � ´من   � �خللَق   Yيهديا
 Yv ثر. ال تقولو�
%ذ� �َحلَكم �ملزعو\ 
�حلديث َحَكٌم على �لقرYÌ، بل قولو� 
"�لسّنة.....   YÌللقر مؤيِّد  شاهد  vنه 

كثر¬ على مرتبة  Y
Yv �حلديث -مع 
شريطة  به  بالتمسك  جلديٌر  �لظن- 
vنه  "�لسّنة.   YَÌلقر�  ê�يعا ال   Y

على  "Ãتو�  "�لسّنة،   YÌللقر مؤيٌِّد 
�إلسالمية،  �ملسائل  من   �Nكب  �Nخj
بْتَر   Yيع باحلديث  �ألخذ   Oُفعد لذ� 
عضٍو من -عضا` �إلسالO.... �قد�"� 
�ألحا�يث حقَّ قد�ها "�نتفعو� منها، 
"ال   ،� �هللا  �سو�   uv ُتنسب  فإ¸ا 
ال  "�لسّنة   YÌلقر�  \�� ما  بوها  تكذِّ
�لنبوية  باألحا�يث  متسكو�  با¸ا.  يكذِّ
منكم حركٌة  يصد�  ال  متّسًكا Ýيث 
vّال  فعل  ترُ�   "
 فعٌل   "
  Yسكو  "

"لكن  يؤيد¬.  حديٌث  هنا�   Yيكو"
�jv كاY هنا� حديث يعا�ê قصص 
 Y
 فعليكم  صرÃة،  معا�ضًة   YÌلقر�
حتا"لو� �لتطبيق "�لتوفيق بينهما، فلعل 
فهمكم،  سو¨   uv ��جع   ê�لتعا�
بأ� طريق،   ê�لتعا� يُز�   � �jv 
ما 
ليس  فإنه  �حلديث،  هذ�  مثل  فانبذ"� 
هنا�   Yكا  �jv"  .� �هللا  �سو�  من 
ضعفه-  -مع  يو�فق  ضعيف  حديث 
ُقه.  مصدِّ  YÌلقر�  Yّأل فاقبلو¬،   YَÌلقر�

(سفينة نو§). 

�أل-ديني  من  عد��   Y
 "يبد"   
 � ما  حّد   uv  Yقعو�" �ملعاصرين 
هذ¬ �لبدعة، "ميكن �عتبا� 
نª كنُت 
بد�ية   � �لنو°  هذ�  من  ما  حّد   uv
"قبل   � �ملوعو�  باملسيح  vميا& 
هنا�   Yكا لذ�  
قو�� حضرته،  قر�¨� 
بعض  تضعيف   � �لتسّر°  من  شي¨ 
�لر"�يا{ � بعض كتÅ �أل"u، "فيما 

يلي 
jكر بعض �ألمثلة:
١: بعض 
حا�يث طاعة �حلكا\: 

سأقتبس ما كتبُته قبل  عشر سنو�{: 

Y �ألحا�يث �ل� تدعو  ¬��
""�لذ� 
�ستنكا�  "عد\  �حلكا\،  طاعة   uv
�ملشا�كة  بعد\  �الكتفا¨  بل  
فعا%م، 
 ... ضعيفة  
حا�يث  %ي  �حلر�\،   �
"هي تعا�ê �آليا{ �لقرÌنية �لعديد� 
"�لنهي  باملعر"²  �ألمر  توجب  �ل� 
عن �ملنكر. "ال يستقيم هذ� مع Èر� 
بد  ال  بل  �ملعاصي،   � �لطاعة  عد\ 

باملنكر.....  �لرضا  عد\  vظها�  من 
هذ¬  من  
صح  هو  �لذ�  "�حلديث 
 Øمنكم منكر �
�ألحا�يث هو "من �
فليغN¬ بيد¬، فإY � يستطع فبلسانه، 
فإY � يستطع فبقلبه، "jلك 
ضعف 
يوجب  فهو  (مسلم)..   "Yإلميا�
�الكتفا¨   ùيشتر "�لتغيN، "ال  �لعمل 
 � �حلاكم  طاعة  عن  باالمتنا° 
�ملحرما{، بل ال بّد من Jاسبته على 
يه  معاصيه "ظلمه "فسقه، "ال بّد من̧ 
 .Y"عن �ملنكر كما ُينهى �لنا� �آلخر
لكن طريقة هذ� �لنهي Ðتلف حسب 
�لظر"². فاإلسال\، Yjv، يأمر �ملسلم 
�إلسالمية  (�لد"لة  �ملنكر"..  مبعا�ضة 

بني �لنص "�لتا�يخ)

ما �آلY فأقو�: 
حا�يث طاعة �حلكا\ 
ال تأمر باالكتفا¨ باالمتنا° عن طاعة 
تأمر  هي  بل  �ملحرما{،   � �حلكا\ 
بذلك "لكنها ال تقو�: �كتفو� بذلك 

فِمَن اخلطأ القول بأّن احلديث َحَكٌم على القرآن، نعوذ 
باهللا من ذلك. إذا كان �ة َحَكٌم على القرآن فهو القرآن 
نفسه، أما احلديث -وهو على مرتبة ظنية- فال ميكن أن 
يكون َحَكًما على القرآن، إمنا هو }رد شاهد مؤيِّد له. 
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"�لقو�  منكرهم..  عن  َتْنَهْوهم  "ال 
هو  �ملنكر  عن  �لنهي  من  متنع  بأ¸ا 
 uv  ��ّ
" فو� طاقته،  للنّص  حتميل 
�ألحا�يث،  من  �لنو°  هذ�  تضعيف 
%ا  صحيحة  
حا�يث  
¸ا  مع  
سياِقها. "موضوُعها فقط هو �حلّض 
òطئا  بد�  مهما  �حلاكم  طاعة  على 
"ظاملا، فالو�جب طاعته "عد\ �لتمر� 
عليه. لكن هذ� ال يعª عد\ ¸يه عن 
منكر¬، "عد\ نصحه، "عد\ �لسعي 
فأحا�يث  �لشرعية.  بالطر�   ¬Nلتغي
 Y"� بالطاعة من تأمر  طاعة �حلاكم 
تطر� uv موضو° �لنهي عن �ملنكر، 
 Y
"هذ� هو موضوعها، "ليس "�جبا 
لكل  شامال  �لو�حد  �حلديث   Yيكو

�ملو�ضيع. 
٢: حديث: "جئتكم بالذبح"

سأقتبس ما كتبُته قبل  عشر سنو�{ 
:Àيضا من نفس �لكتا



-د � مسند¬ قا�: َعْن َعْبِد  Òخر
"
�هللا ْبِن َعْمِر" ْبِن �ْلَعاِ� َقاَ� ُقْلُت َلُه َما 

ْكَثَر َما َ�
َْيَت ُقَرْيًشا َ
َصاَبْت ِمْن َ�ُسوِ� َ
�هللا ِفيَما َكاَنْت ُتْظِهُر ِمْن َعَد�َ"ِته؟ َقاَ� 
َحَضْرُتُهْم َ"َقِد �ْجَتَمَع َ
ْشَر�ُفُهْم َيْوًما ِفي 
َفَقاُلو�  َفَذَكُر"� َ�ُسوَ� �هللا �  �ْلِحْجِر 
َهَذ�  ِمْن  َعَلْيِه  َصَبْرَنا  َما  ِمْثَل  
َْيَنا �َ َما 
ََ̈نا  �لرَُّجِل َقطُّ َسفََّه َ
ْحالَمَنا َ"َشَتَم Ìَبا
َ"َسبَّ  َجَماَعَتَنا  َ"َفرََّ�  ِ�يَنَنا   Àََعا"َ

َعِظيٍم  
ْمٍر َ ِمْنُه َعَلى  َلَقْد َصَبْرَنا  Ìِلَهَتَنا 
َفَبْيَنَما ُهْم َكَذِلَك  َقاَ�  َقاُلو�.  
ْ" َكَما َ
َفَأْقَبَل   � �هللا  َ�ُسوُ�  َعَلْيِهْم  َطَلَع   jْvِ
َيْمِشي َحتَّى �ْسَتَلَم �لرُّْكَن ُثمَّ َمرَّ ِبِهْم 
ا َ
Yْ َمرَّ ِبِهْم َغَمُز"ُ¬  َطاِئًفا ِباْلَبْيِت َفَلمَّ
ِبَبْعِض َما َيُقوُ� َقاَ� َفَعَرْفُت jَِلَك ِفي 
�لثَّاِنَيَة  ِبِهُم  َمرَّ  ا  َفَلمَّ ُثمَّ َمَضى،  َ"ْجِهِه 
َغَمُز"ُ¬ ِبِمْثِلَها َفَعَرْفُت jَِلَك ِفي َ"ْجِهِه 
َفَغَمُز"ُ¬  �لثَّالَِثَة  ِبِهُم  َمرَّ  ُثمَّ  َمَضى،  ُثمَّ 
َمْعَشَر  َيا   Yََتْسَمُعو َفَقاَ�:  ِبِمْثِلَها. 
ِبَيِدِ¬  ٍد  ُمَحمَّ َنْفُس  َ"�لَِّذ�  
َما َ ُقَرْيٍش 

ْبِح. (مسند 
-د) َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبالذَّ
�لقرÌنية  �آليا{  Ðالف  �لعبا��  هذ¬ 

�لتالية:
vِّال  
ْ�َسْلناَ� َ ﴿"ما   uتعا ١-قوله 

َ�ْحَمًة لِْلعاَلمَني﴾ ال لتذÝهم.
�لصفح   uv تدعو  �ل�  ٢-�آليا{ 

.� "�لص� "هي كث�N جدًّ
٣-�آليا{ �ل� تدعو uv �ملجا�لة بال� 

هي 
حسن، فالذبح يتنا	 مع jلك.
فلو  �لنبوية،   �Nلس� Ðالف  
¸ا  كما 
كاY �لنÅ � قد 
تى بالذبح ما عفا 

نه  كما  �خلها.  يو\  مكة  
هل  عن 
� ير� 
Y �لكفا� �جتمعو� "
صد�"� 
بالذبح"  "جئتكم  فيه  �ستغلو�  بيانا 
�ملستمر.  "عد"�¸م  vجر�مهم  لي��"� 
بل كاY "�ضًحا 
Y كفا� مكة كانو� 
عن  �لتخلي  �ملسلمني  من   Yيطلبو
�ألصنا\  "�حتر�\  �إلسالمية  �لعقيد� 
"عد\ نقدها." (�لد"لة �إلسالمية بني 

�لنص "�لتا�يخ)
ال  �حلديث  هذ�  فأقو�:   Yآل� 
ما 
Ýكمة  "�لدعو�  �لر-ة  مع  يتناقض 
ألنه  �لعفو،  مع  "ال  حسنة  "موعظة 

"إذا كان هناك حديث يعارض قصص القرآن معارضًة 
صر�ة، فعليكم أن حتاولـوا التطبيق والتوفيق بينهما، 
فلعـل التعارض راجع إJ سـوء فهمكم، أما إذا � يُزل 
التعارض بأي طريق، فانبذوا مثل هذا احلديث، فإنه ليس 
من رسول اهللا �. وإذا كان هناك حديث ضعيف يوافق 
ُقه."  -مع ضعفـه- القرآَن فاقبلوه، ألّن القـرآن مصدِّ

(تعريب ملقتبس لسيدنا �ملسيح �ملوعو� عليه �لسال\)
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بر�¨  كل  سأjبح  %م:  يقو�  ال 
عليكم،  سأتآمر  يقو�:  "ال  فيكم، 
 Yال يقو�: ال جد"� من �لدعو� أل"
�لسيف هو طريق �إلمياY!! ال يقو� 
"عيد  نبو¨�  هو  بل  هذ�،  من  شيئا 
 Yv لقو\ بالقتل بالسيف� �ֲדال� كبا
بد�.   � jلك  حتقق  "قد  يتوبو�،   �
"هي نبو¨� تتفق مع نبو¨�{ �ألنبيا¨ 
"هالكهم  قومهم  بدما�  �لسابقني 

معن �لكفا� بالعد�¨ "�لظلم،  Y
بعد 
كما نقر
 jلك � �آليا{ �لتالية على 
ِبَما  ﴿َفْأِتَنا  �حلصر:  ال  �ملثا�  سبيل 
اِ�ِقَني (٧١)  Yْvِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ َتِعُدَنا 
َقاَ� َقْد َ"َقَع َعَلْيُكْم ِمْن َ�بُِّكْم ِ�ْجٌس 
 .(٧١-٧٢ (�َألعر�²  َ"َغَضٌب﴾ 
 Yْvِ َتِعُدَنا  ِبَما  �ْئِتَنا  َيا َصاِلُح  ﴿َ"َقاُلو� 
(�َألعر�²  �ْلُمْرَسِلَني﴾  ِمَن  ُكْنَت 
َجاَ�ْلَتَنا  َقْد  ُنوُ§  َيا  ﴿َقاُلو�   .(٧٨
 Yْvِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا  ِجَد�لََنا  َفَأْكَثْرَ{ 
 .(٣٣ (هو�  اِ�ِقَني﴾  �لصَّ ِمَن  ُكْنَت 
﴿َقاُلو� َ
ِجْئَتَنا لَِتْأِفَكَنا َعْن Ìِلَهِتَنا َفْأِتَنا 
اِ�ِقـَني﴾  ِبَما َتِعُدَنا Yْvِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ
﴿لَُنْهِلـَكنَّ   .(٢٣ (�َألحـقـا² 
 êَ�َْْأل� َ"لَُنْسِكَننَُّكُم  اِلِمَني (١٤)  �لظَّ
 .(١٤-١٥ (vِبر�هيم  َبْعِدِهْم﴾  ِمْن 

َيَّاٍ\  َثَالَثَة  َ��ِ�ُكْم  ِفي  َتَمتَُّعو�  ﴿َفَقاَ� 
(هو�   ﴾Àٍ"َمْكُذ َغْيُر  َ"ْعٌد  jَِلَك 
�لكرمي   YÌلقر� نبو¨�{  
ما "  .(٦٦

فمنها  "Ýjهم  قريش  هال�  عن 
 Yَُيَولُّو"َ �ْلَجْمُع  ﴿َسُيْهَزُ\   uتعا قوله 
حتققت  "�ل�   ،(٤٦ (�لقمر  ُبَر﴾  �لدُّ

� عد"�Y �ملشركني � بد�. 
�ألحا�يث  بعض  تضعيف  قضية  
ما 
 ،Åكت بعض   � كُثر  "�لذ�  سند�، 
ما  قر�¨�  "بعد   ªنv" %ا،  م��  فال 
كتبه �ملسيح �ملوعو� � "خصوصا 
م��   �
  ��
 ال  لدهيانة  مناظر� 
لوصف �حلديث بالضعيف سند�، بل 
�لكرمي،   YÌلقر� على  بعرضه  ُيكتفى 
به  لألخذ  ممكن  جهد  
قصى  "بْذِ� 
"فهمه � ضو¨ �لقرv" ،YÌال تركنا¬ 

"تركنا �حلكم عليه. 
منهج �ملسيح �ملوعو� � � �حتر�\ 
�لوجه �ألهد�  �حلديث "فهمه على 
قا�   Y
 سبق  قد  "�ألنقى  "�ألتقى 
 ä
 بن  علّي  مثل  �لصحابة  كبا�  به 
�ضي  مسعو�  بن  �هللا  "عبد  طالب 

�هللا عنهما، "فَعْن َعِليٍّ َ�ِضَي �هللا َعْنُه 
 � �هللا  َ�ُسوِ�  َعْن  ْثُتْم  ُحدِّ  �jَvِ َقاَ�: 

ْهَياُ¬ َ  � �هللا  ِبَرُسوِ�  َفُظنُّو�  َحِديًثا 
"َعْن  
-د)،  (مسند  
ْهَد�ُ¬ َ"َ 
َْتَقاُ¬ "َ
ْثُتُكْم  َعْبِد �هللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍ� َقاَ�: �jَvِ َحدَّ
َعْن َ�ُسوِ� �ِهللا � َفُظنُّو� ِبَرُسوِ� �ِهللا 

َْتَقاُ¬. "َ 
ْهَد�ُ¬ َ"َ 
ْهَناُ¬ َ ُهَو  �لَِّذ�   �

(سنن �بن ماجة)
�ملسيح  
�سل  �لذ�  هللا  فاحلمد 
"vال  �لعصر،  هذ�   �  � �ملوعو� 

حا�يث  YترموÃ لذين ال� لكّنا من 
 Y
�لنÅ �. "�حلمد هللا �لذ� هّيأ لنا 
با{ معظمها  �، "قد  نقر
 كتبه 

متر�ا بفضل �هللا "ِمنَّته. 
قبل  �لتأّني  �لتأّني  �ألحبة،  
يها  فيا 
�لظّن   Yُحساv" حديث.   �
 �فض 
بالر"�� "بالسابقني هو �ألسلم للقلب 
"ال  "َقْوُ�  "طيبته،  "نقائه  "طها�ته 


علم" 
سهل �لطر� "
سلمها. 

وإنـ� وبعـد قـراءة ما كتبـه املسـيح املوعود � 
وخصوصا مناظرة لدهيانـة ال أرى أي مaر لوصف 
احلديـث بالضعيف سـندا، بل ُيكتفـى بعرضه على 
القـرآن الكرمي، وبـْذِل أقصى جهد ممكـن لألخذ به 
وفهمه ! ضوء القرآن، وإال تركناه وتركنا احلكم عليه. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

٢٨

التقوى

َخبِّـر"� عّنـــا �لعصـوَ��٢ بعَدنــا
كيـَف كــلُّ �أل�êِ قـد ��َنـت  لنا٣ 

ياِئَســا ِسـو�نا٦  �ملـاضـي   ٥Àُينـُد
َ"ْهــَو٧ مــا بـَني لعـّل  "عسـى

Ëـُن ُجْنـُد �ِهللا 
نصــاُ� �لّســـالْ\
للِوئــاْ\١٢ "نســعى  �ألمـَن  ننشـُر 

ـصطفـى 
�ُّ َمْجــٍد غـÈ Nُـِد �ملـُ
Ëـُن جّد�نـا لــُه عهــَد �لـَوفا١٦

ûُّْ�نـا   ُفتوحــاِ{ �لــد كيـف جدَّ
�لـّدِ\ َسـْفـِك  ال  �إلسـالِ\  ِبُهـد�٤ 

يبعـُث �لّشــكو�   "يـز��ُ� 
َســى
�لنََّعـِم١٠ ِمْثـَل   ٩ ��ِسـٌف٨ � �ُخلْسـفِ

ُنرِسـُل �لّنـوَ� علـى كــلِّ �ألنـاْ\١١
ـَلـِم١٤ ِبُهـد�١٣ �لقـرYِÌ ماِحـي  �لظُّ

çُسـُه تســـطُع � غـNِ َخـَفـا١٥
"ِبــِه ُســـْدنا �يــَع �ألَمــِم

للّد�عية �ألستاi  منh �ُحلْصِنّي �لّدمشقّي 
Jه �هللا
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سعد موسى 
سعد عو�� jألستا�

١ �لقصيد� على Ýر �لرََّمل: فاِعالُتن فاِعالُتن فاِعال{.

 .Y´لو� ��٢ �أللف هنا لإلطال�، لضر"

٣ jّلت لنا "
طاعتنا.

 .Y´لو� ��شبا° كسر� حر² �جلّر، �لبا¨، لضر"v ٤ ال ُبّد من

٥ يبكي.

٦  غNُنا.

 .Y´لو� ��نت �%ا¨ لضر" ٧ َ"ُهَو؛ فُسكِّ

٨ ماٍ
 ِمشيَة �ملُقيَّد. 

٩ �إلjال� "حتميُل �إلنساY ما يكر¬.

١٠ �إلِبل 
" �لبقر 
" �لغنم. 

١١ �َخلْلق/�لّنا�. 

١٢ �لِوفا�.

عهــَدُ¬ ُيحـيـي  �ملوعــوَ�  
-ـَد 
غـNَ َمـن لَّّبــاُ¬ َثْبـَت �لَقـــَدِ\١٧

�آلَخـر�١٨  Yُسـيكـو عيـسـى   Yّ

ـلَِم٢٢ �لسَّ  ٢١�َ��  êِ�أل�  � ناِشـًر� 

عبـــَدُ¬ vلينـــا   �هللا  
�ســَل 
ليـس لإلسـالِ\ حـــاٍ\ بعـــَدُ¬

سـّيـُد �ألكــو�Yِ ِقْدًمــا خبَّــر�
ـْرَ� مـن بِني �لـَو��٢٠ َ"ُيجيـُح١٩ �لشِّ

١٣ ال ُبّد من vشبا° كسر� حر² �جلّر، �لبا¨، لضر"�� 

.Y´لو�
١٤ �ع ُظْلمة. ماِحي �لُظلم: ُمزيلها.

١٥ خفا¨؛ "قد ُحذفت �%مز� لضر"�� �لّتقفية "�لّتصريع. 

١٦ �لوفا¨؛ "قد ُحذفت �%مز� لضر"�� �لّتقفية "�لّتصريع. 

١٧ َثْبَت �لقَدِ\: بصد� "vصر�� "قّو� "شجاعة "مد�"مة.


� عيسى Ìَخر Jّمدّ�، غN عيسى �إلسر�ئيلّي.  ١٨

١٩ ُيِجيح: يستأِصل، "ال ُبّد من vشبا° َفْتَحة "�" �لعطف 

لضر"�� �لو´Y: َ"�ُيِجيُح. 
٢٠ �َخلْلق/�لّنا�.

٢١ �ع ��ية. 

٢٢  �لّسال\.
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التقوى

متيـم -بو �قـة

�لسؤ��  يثا�  ما   �Nكث
�ل�  �لناجية  �لفرقة  عن 
 �  �  Åلن� عنها  
خ� 

�حلديث �لشريف:
ْبِن َماِلٍك َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ�  َعْن 
ََنِس 
�ْفَتَرَقْت  vِْسَر�ِئيَل  َبِني   َّYvِ”  :� �هللا 

مَِّتي ُ  َّYvِ"َ ِفْرَقًة  َ"َسْبِعَني  vِْحَد�  َعَلى 
َسَتْفَتِرُ� َعَلى ِثْنَتْيِن َ"َسْبِعَني ِفْرَقًة ُكلَُّها 
�ْلَجَماَعُة“  َ"�ِحَدً� َ"ِهَي  �لنَّاِ� vِالَّ  ِفي 

(سنن �بن ماجه، كتاÀ �لفنت)
سلمنا   �jv قائلني:  �لبعض  فيتسا¨� 
هي  �أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة   Y

�لفرقة �لناجية � هذ� �لعصر، فما هي 
�لفرقة �لناجية �ل� كانت قبلها "�ل� 

�ستلمت منها �جلماعُة �لر�يَة؟
نر� � هذ� �حلديث 
Y �لنÅ � قد 
بافتر��  �إلسالمية  �ألمة  �فتر��  شبه 
بv ªسر�ئيل. "معلو\ 
Y بv ªسر�ئيل 
´من   �  �Nكث فر�   uv �فترقو�  قد 
 � "�ستمر"�  "�Ëطاطهم،  ضعفهم 
�لضعف "�الËطاù حÎ جا¨ �ملسيح 
فرقة  فأنشأ   ،� مرمي  بن  عيسى 
به.  Ìمنت  �ل�  �لفرقة  هي  جديد� 
"هكذ� فإY هذ� �حلديث يشN بشكل 
�ل�  �لناجية؛  �لفرقة   Y
  uv  ªضم
ستكوY على �حلق من بني �يع فر� 
�إلسال\، vمنا هي �لفرقة �ل� يؤسسها 
مسيح �إلسال\ �لذ� سيÌ � �øخر 

�ملسلمني  ضعف  ´من   �  Yلزما�
�هللا  "بفضل  "تفرقهم.  "�Ëطاطهم 
�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة  كانت 
هي �جلماعة �لوحيد� � �إلسال\ �ل� 

علنت 
Y �هللا 
سسها على يد �ملسيح 

�ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �!  
 uv  Nيش vمنا  �حلديث  هذ�   Y
 "مع 
فرقة �ملسيح �ملحمد� �لذ� سينشئها 
قد  �حلديث   Y
 vال   ،Yلزما� Ìخر   �
,�لعالمة  
خر�.  عالما{  قد\ 
 :� قوله   l متضمنـة   G,أل�
فهي  �لثانية  �لعالمة  -ما  �جلـماعة، 
l ,صـفها بالناجية �لذ� جـر� 

على �أللـسن.

ÏËuî¯\;flŸ;Ì÷m∏\;ÏÁ]∆’\

!\;◊àÖÁ;‡^;flŸ;Åd;ˆ;‡]—Â

◊u�ià\;ÍÉ’\;ÖÁáfi}÷’;˜h]Õ;

~â∏\;flŸ;ÅÁá∏;]fi—2Ë’;!\;‡]—]Ÿ

ÏÁÖçd;]åÊtÂ;ÿÊui›;Ìit;

ČÜ�ª˛a@ čÜ�1a@ ŽÜ�Óí„

ÏzËzp]zfi’\;;ÏzÕÖz�’\ÏzËzp]zfi’\;;ÏzÕÖz�’\
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 فبالنسبة للعالمة �أل,G؛ فقد 
شا� 
 Yلفرقة ستكو� 
Y هذ¬   uv �حلديث 
قد  هنا  �لتعريف   "��"" "�جلماعة"، 
لالستغر��   Yتكو "قد  للعهد   Yتكو
 Y"��" للعهد يكو �لكما�. فباعتبا�"
�ملقصو� هنا هو 
¸ا �جلماعة �ملعهو�� 
�ملعر"فة �ل� يعرفها �لصحابة "�ل� هي 
�اعتهم 
" بقية �اعتهم � �آلخرين 
� Ìخر �لزماY؛ "هذ� يتحقق بشكل 
�أل-دية  �إلسالمية  جلي � �اعتنا 
�جلماعة،  �سم  حتمل  �ل�  �ملعر"فة 
 .�  Åلن� �اعة  مو�صفا{  "حتمل 
 Åلن� ممثل  
نشأها  قد  �جلماعة  فهذ¬ 
vليه �آلية  � "خا�مه �لذ� 
شا�{ 

�لكرمية:
﴿ُهَو �لَِّذ� َبَعَث ِفي �ْألُمِّيَِّني َ�ُسوًال 
يِهْم  َ"ُيَزكِّ Ìَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
 Yْvِ"َ َ"�ْلِحْكَمَة   Àَْلِكَتا� َ"ُيَعلُِّمُهُم 
 * ُمِبٍني  َضَالٍ�  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنو� 
ِبِهْم َ"ُهَو  َيْلَحُقو�  ا  ِمْنُهْم َلمَّ َ"Ìَخِريَن 

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�جلمعة ٤)
�ل� تسا¨� عنها �لصحابة لكي  "هي 
�آليا{،  %ذ¬  ¤اعهم  بعد  يعرفوها 
فأجاֲדم �لنÅ � بعد 
Y "ضع يد¬ على 

كتف سلماY �لفا�سي � بقوله:
لََناَلُه  �لثَُّريَّا  ِعْنَد   Yُْإلِميَا�  Yََكا "َلْو 
ِ�َجاٌ� َ
ْ" َ�ُجٌل ِمْن َهُؤَالِ̈" (صحيح 

(YÌلقر� Nتفس À, كتا��لبخا�

�آلخرين  �jִדا �  �جلماعة  فهذ¬ هي 
صحابة   � �أل"لني   � كانت  كما 

!� Åلن�

ما باعتبا� "��" للكما� "�الستغر�� .
�اعة  هو  هنا  �ملع�  يصبح  فإمنا 
 ،Yكا�أل� كاملة  �ملعهو��  �ملسلمني 
�ل� متتلك 
�كاY �جلماعة حقا، "�ل� 
تقو\ على �لو�جبا{ �ل� كانت تقو\ 
 Yكا�من هذ¬ �أل" .� Åֲדا �اعة �لن

�ل� Þب 
Y ت�´ فيها بكل جال¨:

%ا  �ل�  �جلماعة  بأ¸ا  تتميز  
¸ا   -١
vما\، "هذ� �إلما\ vما 
Y يكوY ممثل 
بعد¬  من   ¬ðخلفا  â 
"ال   �  Åلن�
�لذين سيكونوY خلفا¨ ��شدين على 
حديث   � جا¨  كما  �لنبو�   Òمنها
ُ� ِفيُكْم َما َشاَ̈  �لنÅ �: "َتُكوYُ �لنُُّبوَّ
 Yْ
َ  َ̈ َشا  �jَvِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   Yََتُكو  Yْ
َ �هللا 

 Òِِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَها Yَُيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكو
 Yََتُكو  Yْ
َ �هللا  َشاَ̈  َما   Yَُفَتُكو  �ِ �لنُُّبوَّ
ُثمَّ َيْرَفُعَها �jَvِ َشاَ̈ �هللا َ
Yْ َيْرَفَعَها ُثمَّ 
 َ̈ َشا َما   Yَُفَيُكو ا  َعاضًّ ُمْلًكا   Yَُتُكو
 Yْ
َ  َ̈ َشا  �jَvِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   Yََيُكو  Yْ
َ �هللا 
 Yُُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكو Yَُيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكو
 �jَvِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   Yََتُكو  Yْ
َ �هللا  َشاَ̈  َما 

Yْ َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوqُ ِخَالَفًة َعَلى َ َ̈ َشا
(مسند  َسَكَت"  ُثمَّ   �ِ �لنُُّبوَّ ِمْنَها0ِ 


"� مسند �لكوفيني) Àد، كتا-



¸ا �جلماعة �لوحيد� �ل� حتمل  -٢
"�ل�  د�،  �ملوحَّ �لصحيحة  �ملعتقد�{ 
 � �ختال²  فيها  ينشأ   Y
 ميكن  ال 
vما\  "جو�  بسبب  "هذ�  �لعقائد، 

"�حد على �
سها.
على  تقو\  �ل�  �جلماعة  هي   -٣
كانت  كما  �إلسال\،  نشر  "�جب 

ومـع أن هـذا احلديـث إمنا يشـ¡ إJ فرقة املسـيح 
احملمـدي الـذي سينشـئها ! آخـر الزمـان، إال أن 
 Jاحلديث قـد قدم عالمـات أخـرى. والعالمة األو
متضمنـة ! قولـه �: اجلماعة، أما العالمـة الثانية 
فهـي ! وصفهـا بالناجية الذي جرى على األلسـن.
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التقوى

"jلك  �لكر�\،  �لصحابة  �اعة 
�ملتنوعة  باألعما�  �لقيا\  خال�  من 
�إلما\  يديرها  �ل�  "�ل��مج  "�خلطط 

�لو�حد �لذ� هو �خلليفة.

 l جا`%  فقد  �لثانية  �لعالمة  -ما 
�لقر!q �لكرمي. فقد بّين �لقرYÌ �لكرمي 
�ملبعو³  �تبا°   � فقط  �لنجا�   Y

�إل%ي، "عليه فإY فرقة �ملبعو³ �إل%ي 
 uهي �لفرقة �لناجية �"ما. فقد قا� تعا

:Yملؤمن من قو\ فرعو� Yعلى لسا
﴿َ"َيا َقْوِ\ َما ِلي َ
ْ�ُعوُكْم vَِلى �لنََّجاِ� 

َ"َتْدُعوَنِني vَِلى �لنَّاِ
﴾ (غافر ٤٢)
 � �لنجا�   Y
 يبّين   uتعا كأنه   �

�تبا° �ملبعو³ �إل%ي، "�لنا� vمنا هي 
� تركه "عد\ �اللتز�\ بأ"�مر¬ "عد\ 
  Åلن�  Y
 "يبد"  �اعته.   � �لدخو� 
� قد �ستخد\ تعبN :"كلها � �لنا� 
vال "�حد�" vشا�� uv ما تضمنته �آلية 
�لكرمية، كما 
Y تعبN �لفرقة �لناجية 
�أللسن  على   uتعا �هللا  
جر�¬  �لذ� 
vمنا  �لسابقني  �لعلما¨  
لقا¬ � �"° "
�لكرمية،  �آلية  هذ¬   uv �ستنا��   Yكا
باجلماعة  �لنا�  تعريف  
جل   "من 
�إل%ي �  �ملبعو³  ينشئها  �ل�  �حلقة 
"�ملسيح  �ملهد�  �إلما\  �لزماY؛  Ìخر 

�ملوعو��.
�لعجيب 
Þ Yر� تعبN �لفرقة  "من 


مر�  "يصبح  �أللسن،  على  �لناجية 
�حلديث   Y
 مع  به،  "مسّلما  معر"فا 

� يذكر¬!
 Àبغيا �جلماعة   Àغيا  Y
 "�لو�قع 
يرفع �خلN "�حلق  �لر�شد� �  �خلالفة 
�لصلحا¨   Yكا بل  متاما،  �ألمة  من 
 Yيقومو  Yلربانيو� "�لعلما¨  "�أل"ليا¨ 
هي  �ل�  �خلالفة  بو�جبا{  جزئيا 
 uسله �هللا تعا�
�لذ�   Åلن� "�جبا{ 
"لتعليم  "للتزكية  �هللا  Ìيا{  لتال"� 
�لكتاÀ "�حلكمة. "لكن نتيجة لعد\ 
"جو� �إلما\، فقد كاY من غN �ملمكن 
"�جلهد  "�لكلمة  �ملعتقد�{  توحيد 
 uv  Àبالتسر �لفسا�   
"بد "�لعمل، 
فر�  على  باالنقسا\   }
"بد �ألمة، 
"ظاهر�  "فقهية.  عقدية  "مذ�هب 
 Àلتمذهب كانت نتيجة طبيعية لغيا�

�خلليفة.
"لقد بقيت � هذ¬ �لفر� "�ملذ�هب 
على �ختالفها جو�نب كث�N من �حلق 
�لزمن  "مع  متفا"تة.  بنسب  "لكن 
 Îح �حلق،  "�ضمحل  �لفسا�   ���´�
فسد"� �يعا قبيل بعثة �إلما\ �ملهد� 
"�ملسيح �ملوعو� �  "´�لت منهم 
"هذ�  بركاִדا.  "بقية  �خلالفة  
نو�� 
�ملهد�  �إلما\  "ضحه  ما   Yمضمو
كتابه سر   � � �ملوعو�  "�ملسيح 

�خلالفة.

� jلك �لوقت �لذ� كانو� قد تفرقو� 
uv فر� كث�N �ستشر� فيها �لفسا�، 

خرÒ �هللا �لفرقة �لناجية �ل� 
سسها 
�ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �، 
كانت  ناجية  فرقة  هنا�  يكن   �"
قائمة قبل �جلماعة �إلسالمية �أل-دية 

�ستلمت منها �جلماعةُ �لر�يَة.
�خلالفة  "بركا{   Nخل�  Y
 �خلالصة 
بقيت متفرقة � �ألمة ´منا طويلة بعد 
�ألمة  فسد{   Îح �لر�شد�  �خلالفة 

خرÒ �هللا تعاu �لفرقة  â .ميع فرقها®
�لناجية �ل� 
سسها �ملسيح �ملحمد� 
�ملوعو� �لذ� �نتشل �ملسلمني من نا� 
 �" "�لوحد�.  �لنجا�   uv �الفتر�� 
تكن 
� فرقة قبل بعثة �ملسيح �ملوعو� 
"�إلما\ �ملهد� � يصح 
Y تسمى 
�لفرقة �لناجية، بل كانت كل �لفر� 

فاسد� بنسب متفا"تة. 
 

ومن العجيـب أن ¤ري 
الناجية  الفرقـة  تعبـ¡ 
علـى األلسـن، ويصبح 
أمرا معروفا ومسـّلما به، 
مع أن احلديث � يذكره!
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Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt;;;Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt;;;


طيب  "تعطي  باألحجا�  ُترمى  كالنخله  كن   *
�لثما�.

* ال تقل قد فشلت، بل قل � 
جنح بعد.

* عندما تطلب حتقيق ما هو مستحيل حتصل على 

فضل ما هو ممكن.

مباله  �ستغـ�  "من  بعـقـله ضل،  �عتصم  *من 
.�j قل، "من عز مبخلو�

* �ص� على كيد �حلسو� فإY ص�� قاِتله. فالنا� 
تأكل بعضها Yv � جتد ما تأكله.

* ِعظ �لنا� بفعـلك "ال تعظهم بقولك، "�ستح 
من �هللا بقد� قربه منك، "خفه بقد� قد�ته عليك.

تصقل  لكنها   Òلزجا� ִדشم  �لقوية  �لضربا{   *
�حلديد 

* "��� "�حد� إلنساY على قيد �حليا� 
فضل من باقة 
على ق�¬ !!

تند\  ما سو²  فستقو�  غاضب  
نت " تتكلم  ال   *
عليه طو�� حياتك.

* ال 
حد يستطيع vهانتك vال مبساعدتك.

 :Àفضل؟ فأجا
* سأ� حكيم 
عر�بًيا: 
� �لرجا� 
 Yغضب كا �jv" ،ته "جدته حكيًما�حا" �jv لذ��
منح  �ستمنح   �jv" كرميًا،   Yكا ظفر   �jv" حليًما، 
حسيَما، "�jv عهد "فى "Yv كاY �لوعد عظيما، 

"�jv ُشكي vليه ُ"جد �حيًما.

متهتـُك َعـاٌ�   Nٌكبـ َفَسـاٌ� 

عظيمـٌة �لعاملـني   � فتنـٌة  èـا 

متنسـُك جاهـٌل  منـُه  
كـ� "

َيتمسـُك �ينـه   � ֲדمـا  ملـن 

(�إلما\ �لشافعي، �-ه �هللا)

�q من �لشعر حلكمة
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التقوى

�المتال` قسو� 
للر"§ فيزيا¨ كما للجسد، "يرتبط نوعا 
�لفيزيا¨ بر"�بط "ثيقة، "يتفاعالY بقو�.. 
�لر"حية ترتبط طها��  �لفيزيا¨  "� هذ¬ 
 Yألبد�� من  �مللمو�  باملوقف  �لر"§ 
فيزيا¨  حتمية �  ��بطة  "هنا�  �لبشرية. 
"�لرفق  �لبشر   Yبد�
 �حتر�\  بني  �لر"§ 
ֲדا، "بني �قي �ملر¨ "حتقيق غرê خلقه 

"عبو�يته..
 هنا� ��بطة بني حسن �لعشر� مع �لنا� 

"بني �لقرÀ من �هللا..
"صحة �لر"§ 
يضا تتصل بصحة �خليا� 

"فسا�ها يتعلق بفسا� �خليا�. 
Yjv كيف Þب 
Y تتم تربية �أل"ال� من

 هذ¬ �لناحية؟ 

على  
"ال�نا  من  �لنش¨  ينشأ   Y
 البد 
"عليه  
خيه،   جر§   ¨�´v �لرقة  شعو� 
"�لبكا¨  باآلال\،  vحساسه  تنمية  "علينا 
عند قر�¨� بؤ� �لبؤسا¨ من كل قو\ من 

�ألقو�\.                   
 Yشأ تعظيم  على  �ألبنا¨   þيتر  Y
 Þب 
منظر  "�ستفظا°  "شرفه،  �آل�مي  �لكائن 
جثته مقتولة 
" مهانة، "�لعطف على Ìال\ 
�لبدY �إلنسا& "حس �لكر�مة "�لر-ة به.

 
كاq هذ� حقا عند �هللا 

 "كاY ال بد هللا تعاu من موقف الئق 
بعظمته، عندما ير� تعاu �جليل بعد �جليل 
� بال� �إلسال\ "هو ير³ �لقسو�، ير�¬ 
�هللا "هو يترþ � بيئة يتكر� 
ما\ خياله  

فيها ليال "¸ا�� صو� �الستهانة بالكائن 
�لبشر�، "يتعو� على مشهد¬ "هو جثة 
مرمية بال كر�مة سامية. "تضفى �لشرعية 
ثأ��   Yكا  �jv �لرهيبة  �ملناظر  هذ¬  على 

"�شتفا¨. 
 Yيتحولو "هم   Àلشبا� ير�  �هللا   Yكا
 
"حو  uv نشأִדم  �"يد� خال�  �"يد� 
بشرية، "تنمو فيهم 
خال� �لسبا° �ل� 
تتشهي �للحم �لبشر�، من vخو�¸م "من 


خر�. Àألخر� أل¸ا شعو� Àلشعو�
"كاY تر� jكر �هللا يؤ�� لضعف �لر"§ 
"ضعف  �إلبد�°،   Àنضو" �خلو�   â
�لعيش   â �حلقد،    â �لذ�،    â �لعد�، 
� خيا� �لرغبة � �j �خلصم، "
�بيا{ 
�لتنكيل به،  â �%يا\ � 
حال\ �الستحال� 

Oفتحي عبد �لسال 

ÏËuî¯\;flŸ;Ì÷m∏\;ÏÁ]∆’\

!\;◊àÖÁ;‡^;flŸ;Åd;ˆ;‡]—Â!\;◊àÖÁ;‡^;flŸ;Åd;ˆ;‡]—Â

◊u�ià\;ÍÉ’\;ÖÁáfi}÷’;˜h]Õ;◊u�ià\;ÍÉ’\;ÖÁáfi}÷’;˜h]Õ;

~â∏\;flŸ;ÅÁá∏;]fi—2Ë’;!\;‡]—]Ÿ

ÏÁÖçd;]åÊtÂ;ÿÊui›;Ìit;

ÏËuî¯\;flŸ;Ì÷m∏\;ÏÁ]∆’\

!\;◊àÖÁ;‡^;flŸ;Åd;ˆ;‡]—Â

◊u�ià\;ÍÉ’\;ÖÁáfi}÷’;˜h]Õ;

~â∏\;flŸ;ÅÁá∏;]fi—2Ë’;!\;‡]—]Ÿ~â∏\;flŸ;ÅÁá∏;]fi—2Ë’;!\;‡]—]Ÿ

ÏÁÖçd;]åÊtÂ;ÿÊui›;Ìit;ÏÁÖçd;]åÊtÂ;ÿÊui›;Ìit;
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"مناظر �لسفك "�لد\ "�النتقا\.  
هل كاY �هللا قد ¤ح حقا بكل هذ� �لذ� 
كاÃ Yد³ "بإبا��  مفهو\ �قتحا\ �لعقبة 

�لعظيم �لذ� جا¨ به Jمد �.
هل كاY �هللا يسكت على تربية كل نبتة 
من نبا{ �لطفل �ملسلم على هذ¬ �لطبيعة 
�لشا�j �لوحشية ، "يد° �لعا� بال منقذ 
 Y
"�لطفل يفتح عينيه عند بلوغه على 
صحة  عن  متسائال  ما  "فكر�  ما  قلما 
تعليق جثته �   uv يقو�¬  قد  ما  عقيد� 
�لفضا¨ 
" قتلها "�ميها � حفر� مهينة،  
�إلنسانية  للر"§  شلل   �
" �عب   �

ينشأ فيه، "كيف أل� vبد�° 
Y ينشأ � 
 Y
هذ� �جلو �ملسمو\ "كيف أل� تقد\ 
 Àلناشي¨ خطر تسر� ��د³، ال يدÃ
ما  يد��  "ال  جتذ�ها،  "بط¨  �ألفكا� 
Ãد³ له "هو يسمع بيئته تتد�"� �ألخبا� 
مناظر  على   "تعلـق    ،§"� بقسو� 
"تكفر  "�ملجد�،   �ملفكر  �ضـطها� 
"منكر  �لفكر  منكر  عن  �لناهي  �لعا� 
�لنا�  "�ִדا\  �لعقيد�،  "منكر  �لسلو� 
"�خليانة:   �لكفر  ִדم  "تو´يع  بالباطل 
�لناشي "اليستخلص  يد��  : ال  
قو� 
فكر�..   Yكا �الضطها�  سبب   Y
  Nغ
 Y
"يفهم 
Y �لتأمل يقو� uv �%ال�.. "
�لفكر خطر مميت، "
Y �الجتها� يؤ�� 
لكا�ثة.. "بالتاr فالبعد عن عمق �لتأمل 
حكمة،  "
Y مغامر� مما�سة حق �لبحث 

عما هو صو�À "ما هو خطأ تعª حيا� 
�حلرماY من حق �حليا�.

 � �الجتها�  من  �لرعب  نز�°  هكذ�   
�لشاÀ قبل �لبلو�  "عند¬ "على حافة 
�لوجو�ية،    �Nحل� فتر�   �" �ملر�هقة 
"هي �لفتر� �ل� Ãد� �لشاÀ لنفسه فيها 
¸ج حياته "�ختيا�¬ �ملستقبلي،  "خال%ا 
�لرعب،   Yبدخا تأثر  قد   Àلشا�  Yيكو
"Ìثر � قر��� نفسه حيا� �لتقليد،  فهو 
¸ج 
ماY يكفل على �ألقل حق 
Ë Yيا، 
على  
حر�  �لنا�  
غلب   Yلتجد"

حيا�، 
� حيا�. 
 Åعال\  ن
� كل ناحية من بال� ترفع 
من  معلو\  هنا�   Yكا  � �حلرية Jمد 
�لناحية،  تلك  حسب  ÷تلف  �لدين 
�لناحية عنه  : Ëن  فقها¨  يقو�  معلو\ 
نعلمه "نسقيه من كأ� جاهز� للنا�، 
"من خالفه كفر  "من كفر فهو حال� 

..êلد\ "�ملا� "�لعر�
 ال شي¨ لإلنساY لو خالف معلومهم، 
فهل  له.  شر²  "ال  حيا�  "ال  ما�  ال 

كاY �هللا يسكت. 

هل كاq �هللا ليترy �ملسلمني l حالتهم 
�لبائسة هذD؟

شديد  موقفا  يتخذ   Y
 هللا  بد  ال   Yكا
هذ�  علما¨  فرحة  ير�  "هو  �لبأ�،  
�لفقه بوجو� 
تبا° %م خائفني، ميلؤهم 

�لرعب من �لتفكÃ ،NيوY معا على كو\ 
بال�هم،  كر�مة   êنقا
 من   Àخر تل 
بال�هم �ملتخلفة �لتعسة، علما¨ يشقيهم 
"يسعدهم  علم،    Àطال يعيدهم  فكر 

كثر� تبع "لو خربت �لبال�. 
قد�  من  يرفع   Y
 باهللا  يليق  مما   Yكا
�جل يقو�:  
Y �إلسال\ بر�¨ من سل 
�لقلم، "من شن  �لسيف ضد من يسل 
�حلرÀ على من يشن �لفكر، "من تعليق 

�ملتأملني على 
عو�� �ملشانق.     
بد  ال   Yكا 
نه  نقو�  �طي¨ حني  هل 
هللا تعاu من موقف �هيب �حيم عندما 
 Yملصلو�"  Àكتا 
طهر  َحَملُة  يتحو� 
صدئة  كائنا{   uv �سو�  
طهر  على 
Ãر�ها،  من   YوÐ" �لعد"،  
ما\  جتنب 
عاكفة  �لدنيئة  �لدنيا  جيفة  على  "تقبع 
الهفة..  سبا° بشرية من �لسهل عليها 
�لولو� � �لد\ �لبشر� ملو�طنيها،  "�هللا 
 � �لصو��  كامل  على  �قيب  مطلع 
�لعا� فكر متربص  �لعا�،   "
مامه � 

قال\ " "فلسفا{  "نظر  �إلسال\  بدين 
�إلسال\  من  "تسخر  "تكتب  ترقب،  
بنا¨  �لعظيم  �لذ� Ãبه �هللا، "تسب �هللا 
"فهمهم  �ملسلمني  سلوكيا{  على 

"ت�ير�ִדم.   
يرسل   Y
  uتعا هللا  بد  ال  بد  ال   Yكا
�لنجد�. ألY �إلبال� كاY قد بلغ منتها¬ 

عند من Ãس مبنتها¬. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

٣٦

التقوى

* ُيسعد -سر� "�لتقو�" -q حتيط ~يع قر�ئها �ألفاضل  -نه بإمكا|م 
�ملؤمنني   hم- يلقيها    Kل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر~ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر,
 -Jد (-يدD �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة ,
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجا` �يا
� �ملوقع ,�لضغط على -يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها �حاطتهم علما -نه مت مؤخر� توفh �لعديد من  �لتسجيال% 
�ملرئية ل��مج �لفضائية �ألJدية M�A3 على موقع �جلماعة �لر�ي 
�لعر�، ,من -�ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر -Jد (
Jه 

�هللا)، لقا` مع �لعر/.
للتنـزيل  �لرجا` �يا
� �ملوقع ,�لضغط على -يقونة -
شيف �لفيديو.

www.islamahmadiyya.net
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