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خطبة �لجمعة١٢

خطبة �جلمعة 
��د "�يدu �هللا بنصرu �لعزيز" N+لقاها حضر� مر�� مسر� kل�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلماC �ملهدb +�ملسيح �ملوعو@ �

 n مسجد بيت �لفتوÎ - لندn 1 ٢٩ ف�fير ٢٠٠٨

تر>ة: �لقسـم �لعرÀ باجلمـاعـة

ال   uحد+ �هللا  3ال  3له  ال   1� �شهد 
'مًد�   1� �شهد + لـه،  شريك 
باهللا  فأعو`  بعد  �ما  عبدN+ uسوله. 
�هللا  ﴿بْسم  �لرجيم.  �لشيطا1  من 
 ِّ�Nَ  لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا�
�ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك 
 ُ ين * 3يَّاcَ َنْعُبُد َ+3يَّاcَ َنْسَتعني َيْوC �لدِّ
 àْلُمْسَتقيَم * ِصَر�� àََر� * �ْهدَنا �لصِّ
�لَِّذيَن �َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� 

الِّني﴾ (}مني) َعَلْيهْم َ+ال �لضَّ

يشّنو1   Cإلسال�  iعد��  1�  Cمعلو
 Cهجما8 علنية جديد� على �إلسال
شخص  يها>و1  حيث  مؤخر�، 
�لرسوM �، كما يطعنوn 1 تعاليم 
 uֲדذ +هم  �يضا،  �لكرمي  �لقر}1 
 03  �iإلسا� يستهدفو1  �¡جما8 

.uNحلط من قد�+ Cإلسال�
 +�لسؤ�M �لذb يطرÎ نفسه هنا هو: 
ما هو سبب هذu �¡جما8 يا ُترs؟! 
+ملا`� يريد+1 �إلسا�i 03 �إلسالC؟ 
�لو�قع �1 �إلسالC هو �لدين �لوحيد 
�لذb يقدC حالًّ للتحديا8 �ملعاصر�، 
تعاليم  على  �لنا{  �طلع  +كلما 
�لقر}1 �لكرمي مالو� 3ليه +Nغبو� فيه. 
يتنفر+1  �لنا{  بعض  كا1   �`3 �ما 
بعض  تصرفا8  نتيجة   Cإلسال� من 
�ملسلمني فهذ� �مر }خر متاما. مما ال 
�ملسلمني  �عماM بعض   1� فيه  شك 
 u1 هذ�تولِّد �لنفوN عند بعض، غ( 
�جلهو@   +�  Cلإلسال �ملعا@ية  �حلملة 
�لذين  جتعل  مو�جهته   n  Mُتبَذ  kل�
تعاليم  يتدبر+1  �لدين   n يرغبو1 
فيها،  +يفكر+1  +يفهمو¹ا   Cإلسال�
�نز¡ا �هللا n �لقر}1  kتلك �لتعاليم �ل
 kيتضمن �حلقائق، +�ل bلكرمي؛ �لذ�
+بالفعل  �إلنسانية.  �لفطر�  تالئم 
لديهم  �لذين   iهؤال من  بعضا   13
@ين  كل   n +يبحثو1  @ينية،   Mميو

أَأِمَن َبْطَش اهللا تعا2 
من يستهزئون بالن9 �؟
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�لقر}1َ  @Nسو�  قد  'ايد  بأسلو� 
�لكرمي +تدبَّر+u 'ا+لني معرفة معانيه 
ُتوِصل  ال  معانيه  تر>ة   1� مع   -
 n �@03 @قائق �ملعرفة �ملوجو ±Nلقا�
�لقر}1 +ال يستطيع ֲדا c�N@3 �لرسالة 
بعض   13+  - ينبغي  كما  �لقر}نية 
�لسعد�i منهم يتوصلو1 03 �حلقيقة 
+يدNكو¹ا. ففي �لفتر� �ألخ( نشر8 
�1 سيد�  �fًية خ@Nجلر�ئد �أل� s3حد
تدعى Ë@+N (مبا �1 �جلريد� كانت 
 n 8خطأ� �`3 Nية فأعتذ@Nباللغة �أل
بصفتها  `هبت  +قد  �Èها)،  تلفُِّظ 
+حيث  �فغانستا1،   03 صحفية 
للسيد�8  يسمحو1  ال  كانو�  ¹3م 
 ،cهنا  03  Mبالدخو �ألجنبيا8 
�فغانستا1  +@خلت  �لنقا�  فلبست 
 Mا» n �ًفتر cمتنكر�، +عملت هنا
�ختصاصها، ¦ ُكشف �مُرها +�ُلقي 
سر�حها  يطلقو�   ª+ عليها،  �لقبض 
بأ¹ا  عهًد�  منها  �خذ+�   1� بعد  3ال 
ستقر� �لقر}1 �لكرمي. +حينما عا@8 
ملا  +لكنها  +عدها،  نسيْت  هنا   03
ضد   iلشعو�� �حلملة  على  �طلعت 
عهدها  تذكر8ْ  +�لقر}1ِ   Cِإلسال�
 �iبقر� ”طالبا1“  حكومة  مع 
�لقر}1، فاشتر8 مصحًفا +@Nسْته، 
 1� 8�N فُأصيبْت بصدمة عنيفة أل¹ا
هناc بوًنا شاسًعا فيما يتعلق مبعاملة 

�لنساi بني تعاليم �لقر}1 �لكرمي +بني 
يّدعو1  �لذين  ”طالِبا1“  تصرفا8 

بأ¹م �لعاملو1 §سب تعاليمه.
 باختصاN، فقد �سلمت هذu �لسيد� 
بعد @�Nسة �لقر}1 �لكرمي +�الطال� 
على تعاليمه �لسامية. +بعد 3سالمها 
 Qنطا على  3سالمها   fخ  Nنتشا�+
�صحا�  �حد  عليها  عر²  +�سع، 
@+لة   n +ظيفة   Cإلعال� +سائل 
+أل¹ا  قطر.  @+لة  +لعلها  3سالمية، 
�+N+با،   n +تربَّْت  مثقفة،  كانت 
�لصحفي  عملها   Mا»  n متسكت 
�حلقائق   N3ظها+ �حلق   Mقو  �مببد
فحصل  كب(�،  كا1 خْصُمها  مهما 
�خلال� بينها +بني صاحب �لعمل، 
قضيًة  فرفعت  عملها.  +ُفصلْت عن 
حقها  عن  @فاًعا   cهنا �ملحكمة   n
مستندً� 03 حقوQ �ملر�� +مقتضيا8 
�لعدM، +كسبت �لقضية. ¦ توظفت 
 cهنا من  فُطر@8ْ  }خر،  مكا1   n
�يضا للسبب نفسه، فرفعت قضيًة، 
 1�فكسبتها. لقد حا+لت �1 تثبت 
�إلسالC قد منح �ملر�� �ملسلمة حقوًقا 
حقوقا،  �يضا  �ملسلم  �لرجل  +منح 
 b@1 تؤ�+على �حلكومة �إلسالمية 
لقد   ،Nباختصا كلها.   Qحلقو�  uهذ
�حر�8 جناحا8ٍ متتالية، +��@�@8 

3مياًنا.

 13 ما �+ّ@ قوله من سر@ هذu �لقصة 
 @�@�� �لسيد�  تلك  3ميا1   1� هو 
باالطال� على تعاليم �لقر}1 �لكرمي 
على �لرغم من �1 �لتجا�N �ملتعد@� 
�لk مّر8 ֲדا كانت على عكس ما 
قر�8، 3ال �¹ا ª ُتلق بالالئمة على 
 Mلقر}1، بل قامت باجلها@ +�لنضا�
 Cحكا� °الفو1  �لذين   iهؤال ضد 

�لقر}1 �لكرمي.
�ألحد��   uهذ مثل  تقع  عندما   
�لطيبة يصا� �عد�i �إلسالC بالقلق 
�كانو� ملتزمني  iالضطر��. +سو��+
بدينهم �ª C يكونو�، 3ال �1 عد�iهم 
�لسافر لإلسالC يدفعهم 03 تصرفا8 
بل  ليس äديد،  �. +هذ�  شنيعة جدًّ
 iألنبيا� >اعا8   iعد�� َ@ْيَد1ُ  هو 
على مر �لتاNيخ. +مبا �1 �إلسالC @ين 
عاملي فكا1 ال بد �1 يو�جه معاNضة 
مع  يكن   ª فعندما  شر�سًة.  �شد 
قليل من  �لن» � n مكة 3ال عد@ 
يسخر+1  �لكافر+1  كا1  �ملسلمني 
 8�بد ملا  منهم +يستهزئو1 ֲדم، ¦ 
تستقطب  �لسامية  �لقر}نية  �لتعاليم 
�صيب  منهم  �لطيبة  �لفطر�   b+`
 ¦ +�الضطر��،  بالقلق  �لكافر+1 
فسيدنا  �لشديد�.  باملعاNضة  جهر+� 
عمر � كا1 يريد قتل NسوM �هللا 
�لكرمي  �لقر}1  Èع  ملا  +لكنه   ،�
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 � �لن»   03  iفجا N+حه،  `�بت 
�كرمه   ¦ مؤمًنا،  قدميه  على  ليخّر 
�هللا تعا0 لدNجة �صبح خليفة له � 

بعد +فا� �À بكر �.
 Mميكن �لقو Nألمو� uفبالنظر 03 هذ 
'قني  كانو�   Nلكفا�  13 -جدال- 
 1� ير+1  كانو�   `3 معاNضتهم،   n
مدينتهم  على  سيستولو1  �ملسلمني 
خالM مد� قص(�، فيفقد+1 مكانتهم 
�ملتميز� �لk كانو� ¢ظو1 ֲדا بسبب 
�جيا¡م �لقا@مة ستنفلت  1�مكة، +
 Qنطا �تسع  حني   ¦ �يديهم.  من 
�+سع،  مناطق   n +�نتشر   Cإلسال�
�شتد8 هذu �ملعاNضة �كثر، +�ضطر 
 � �لن»  فهاجر  للهجر�،  �ملسلمو1 
 Cإلسال� 3ليها  ++صل  �ملدينة   03
جعل  مما   ،cهنا Nسالته  +�نتشر8 
�لقا@مة  �جيا¡م   1� يدNكو1  �ليهو@ 
Nقعة  �تسا�   13  ¦ منهم.  ستنفلت 
�كثر �صا� حكومة قيصر  Cإلسال�
باخلو�  �يضا   sكسر +حكومة 
+�¡لع، فقاما كال ا بفتح جبهة ضد 
 iعما� جند  �يًضا   Cليو�+  .Cإلسال�
�أل@يا1 �ألخرs يلجأ+1 03 �ساليب 
متدنية ضد �إلسالC خوًفا من غلبته 
§يث بد� �لشرفاi من �تبا� �أل@يا1 
ضد  �لصو8  يرفعو1  �يضا  نفسها 

هذu �ألساليب �لرخيصة �ملنحطة.

 1�غ( �ننا ´ن �ملسلمني نظن خطًأ 
ضد  �+N+با  من  يرتفع  صو8  كل 
�+N+با  �هل  صو8  هو   Cإلسال�
كذلك.  ليس  �ألمر  +لكن  كلهم، 
�حلقيقة  من  ليست  �لفكر�   uهذ  13
 b@يعا À+N+�n شيi. فليس كل 
�إلسالC، بل Nّ@ُ� فعلنا تكو1 قاسية 
�حياًنا، `لك �1 عدً@� كبً(� منهم ال 
 .Mلتصرفا8 +�ألعما� uيشّجعو1 هذ
 � �لن»  �¡جوC ضد  ُشنَّ  ملا  فمثال 
�ملو�طنو1  Nفع  �ألخ(�  �آل+نة   n
�صو�ִדم   cNلد�منا�  n �ملسلمني  غ( 
منحّط  �لتصر�  هذ�   13 قائلني: 
� +مناٍ� للُمثل +�ألخالQ. لقد  جدًّ
 n كرته` bلذ� M×نفس �لتسا �+Nثا�
�خلطبة �ملاضية +قالو�: ما @�C قد �ُلقَي 
�لقبض على �ألشخا� �لذين هد@+� 
 � للن»  �ملسيئة   Cلرسو�  bناشر
بعد   Cلرسو� نشر8  فلما`�  بالقتل، 
بترحيل  �حلكومة  قامت  لقد  `لك؟ 

�لثالث.   �iبر� �علنت + منهم  �ثنني 
+معØ `لك �1 �لقضية كانت مزيفة 

�سا{.  b��صًال، +ª يكن ¡ا 
ً̀�، فقد بد�8 �ألصو�8 �لنـزيهة  3 
 s3حد �جر8  لقد  ترتفع.  �ملؤيد� 
مع  مقابلة  �لتلفزيونية  �لقنو�8 
 ،cهنا  bأل�د� �إلسالمي  �لد�عية 
�لد�مناNكيو1  �ملثقفو1  �عر�  كما 
@�مناNكية،  سيد�   13+ }�Nئهم.  عن 
 n مركز �جلماعة n �@كانت موجو
�سفها  �بد8  قد  �ملقابلة،   uهذ iثنا�
�ملسيئة   Cلرسو� نشر  على  �لشديد 
للن» �، +قالت للصحفي صر�حة 
¹3ا، قبل نشرu هذu �لرسوC ،كانت 
 Mتقو sִדا للبال@ �ألخر�Nيا� Mخال
للنا{ بفخر +�عتز�� ¹3ا @�مناNكية، 
�ما �آل1 فستشعر باخلجل عند قو¡ا 

¡م بأ¹ا @�مناNكية. 
¦ 13 �لتقرير �لذb +صلµ بناiً على 
طل» من مركز �جلماعة هناc يفيد 

 Iأيًضا جند زعماء األديان األخرى يلجأون إ واليوم 
أساليب متدنية ضد اإلسالم خوًفا من غلبته �يث 
يرفعون  أيضا  نفسها  األديان  أتباع  من  الشرفاء  بدأ 
املنحطة. الرخيصة  األساليب  هذه  ضد  الصوت 
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يفكر   �بد �لد�مناNكي  �لشعب  بأ1 
بصفة   Cإلسال�  uجتا  ÀاÂ3 بشكل 
مر�   Cلرسو�  uهذ نشر  بعد  عامة 
�خرs، +بد� �لنا{ يقولو1 علًنا 13 
@عاية  3ال  ليس   Cلرسو�  uهذ نشر 
ُ+جد8ْ   1ْ3+ فحسب،  �ستفز��ية 
متباينة،   i�N{ +�إلنترنت  �جلر�ئد   n

Â3ابية +سلبية �يضا. 
 Face يسمَّى   Nمشهو فريق   cهنا+
Book +قد فتح موقعا على �النترنت 

+قد  'مد“،  يا  ”}سفو1  بعنو�1: 
يقا�N ستة  ما  �آل1   03 فيه   cNشا
كب(  عد@   cفهنا شخص.  }ال� 
 cعلى ما حد�. +هنا �+Nقد �عتذ
�يضا لكن عد@ها  sخر�«موعا8 

ضئيل نسبيا.
له:  تعليق   n �حدهم  كتب  لقد 
ناحية  فمن  �لد�مناcN؟!  تقف  �ين 
 Qفغانستا1 +�لعر��نرسل جيشا 03 
 sخر�حلماية �ملسلمني، +من ناحية 
 Cلرسو�  uبنشر هذ جنرÎِّ مشاعرهم 

�ملشينة. 
 13 ساخر�:  بلهجة  �حدهم  +كتب 
 ¦ حسن.   iشي +�ملبا@±   Qألخال�
yجل   Cأليا�  uهذ  n �شعر   :Mقا
�شعر + ،cNشديد النتمائي 03 �لد�منا
�غلبية سكا1 هذ� �لبلد يشعر+1  1�

مبا �شعر �نا.

+كتب �حدهم: �نا �توقع +}مل من 
�لصحفيني �لد�مناNكيني �1 يعرفو� ما 
 1�+ ،b�هو �ملفهوC �لسليم حلرية �لر
�لقلم   Cستخد�� �ملستقبل   n ¢ا+لو� 

+�لقرطا{ +�لد+�� بوعي +لباقة.
هو  حد�  ما  كل   :u)غ +كتب 

.b��ستخد�C سيئ حلرية �لر
+قد نشر8 �كثر �جلر�ئد �لد�مناNكية 
عد@ها   n  (Avisen DK)  �Nنتشا�
ألحدهم  تعليًقا   ٢٠٠٨ ف�fير   ٢٥
 b��لر  iبإبد�  Ë �Èحو�  فيه:   Mقا
 .(�) 'مد   CسوN نشر  مسألة   n
 1� +�خلبث  �¡مجية  من   13  bعند
 uNجا  03  iتسي Nسوًما   iملر� يطبع 

ֲדذ� �لشكل فليس 3ال 3يذ�i لآلخرين 
فحسب. 

 sخر�كذلك ُنشر تعليق n جريد� 
 13 فيه:   iجا  (Kristelig Dagblad)

يتأتى  ال  �لضم(  حرية  على  �خلطر 
من قبل �ملسلمني، +3منا هو من قبل 
 i�Nلو��+  Cألعال� �لصحافة ++سائل 
ليسو�  أل¹م  �لسياسة،   MجاN+
مستعدين ليعطو� �ملسلمني حق حرية 

  .b��لر
 n عضو  +هو  �حدهم،  +كتب 
مسيحية،  ملنظمة   bN�@إل� �ملجلس 
 13 �ملقد{:  �لكتا�   03 مش(� 
°الف  �ملشينة   Cلرسو�  uهذ نشر 

رّدُة  بـل  اإلسـالم،  يعـادي  أورو�  كل  فليـس 
فعلنـا تكون قاسـية أحياًنـا، ذلك أن عـدًدا كبbًا 
منهـم ال يشـّجعون هـذه التصرفـات واألعمال. 

ير�ها، ¦  بابه حيث   Cما� يعلقها   ¦
من  �فضل  �نه   Qلنفا� بد�فع  يدَّعي 

جاuN ألنه ¢به بصفته جا�N له.
 13 صاحبه:   Mيقو }خر  تعليق  +æة 
سيئ  �مر  3ليه   �iإلسا�+  Nجلا�  i3يذ�
@�ئما. +ال بأ{ n تبا@M �آلi�N عن 
�ملسيئة   Cلرسو� نشر  �ما   ،Cإلسال�

 :Mتعاليم �ملسيحية �الفة تامة. ¦ قا
 1� Âب  �لتصرفا8   uهذ مثل   13
 :Mقا  ¦ �لبحت.  باحلمق  توصف 
هناc مقولة @�مناNكية مفا@ها �1 �هللا 
فإنه  منصبا،  �حًد�  يهب  تعا0 حني 
يهبه �لعقل �يضا،  +لكن فيما يتعلق 
�صحا� �حلل  1�ֲדذu �لرسوC فيبد+ 
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+�لعقد يفتقر+1 03 �لعقل. 
هذ�  من  عديد�  تعليقا8   cفهنا
 1� منها  �قتطفُت  مما  +يتبني  �لقبيل، 
عدً@� كب(� من �لشرفاª i يشاNكو� 
 ª+ Cحلملة �ملعا@ية لإلسال� uهذ n

يشّجعو� هذ� �لتصر�. 
 ،Qلنطا� +�سعة  كب(�  �لة  ¹3ا 
�لرّسامني  بعض  فيها   cيشتر  ª+
 n �لطامعني   +� �لfملا1   iعضا�  +�
�ملناصب �لسياسية فقط، بل +i�Nها 
+تدعمها   ،N+جلذ� عميقة  مؤ�مر�8 
 Cا� قوَ� تعاليم �إلسالÖ �)كب sقو
�لعظيمة �لسامية، +ال تريد �1 يطلع 
�لساسة   iهؤال+ شعوֲדا.  عليها 
سيطرִדم  فر²  يريد+1   Cحلكا�+
 Cلإلسال عد�iهم   13 �لدين.  باسم 
�لذb يكّنونه منذ ¿سة عشر قرنا قد 
بد�+� يبد+نه §سب خطة مدN+سة، 
 .zنا{ من «اال8 ش�يشترc فيها 
مقابل  3ً¡ا  بو�  ينصِّ  1� ¢ا+لو1  ¹3م 
 n  cلشر� لنشر  ساعني  �ألحد  �هللا 
 àسو� �لضغوNذ� �لسبب ما¡+ ،ªلعا�
 n  1� علًما  �لعربية.  قناتنا   Qإلغال
3غالQ قناتنا ِضْلًعا كب(� للمسيحيني 
�لكب(�   M+لد�  Mخال من  �لذين 
ماNسو� �لضغط إلغالQ قناتنا �لعربية 
 i1 يرضى هؤال��لثالثة. فكيف ميكن 
�خلالية  �إلسالمية  �لتعاليم   Nبا�@ها

�لفطر�  مع  +�ملنسجمة   cلشر� من 
�إلنسانية متاما. ¹3م ¢ا+لو1، حتت 
 1� �لسياسة،  مظلة   +� �لدين   �iعبا
+3َ¡ه،  +ماِلَكه  �لعاَلم   َّ�N يكونو� 
�Nَّ �لنا{ +مِلَك �لنا{ +3لَه �لنا{.

عاكفة  �لكب(�  �لر×+{   uفهذ  ،1`3
 ،Cإلسال� �ملؤ�مر�8 ضد  نسج  على 
بِقي  ملا  �نتشر  لو  �نه  منهم  خوًفا 
 uهذ ُيذكر.  شأ1   sألخر� لأل@يا1 
 .�+iشا ما  فليفعلو�  �فكاNهم،  هي 
 ،N+مقد Nٌآل1 قد� Cإلسال� N13 �نتشا
+سينتشر بإ`1 �هللا تعا0، لكن ليس 
باإلNها� +ال باحلر�، بل بو�سطة 
+بو�سطة   ،�  bملهد�+ �ملسيح 
Nسالة �لقر}1 �لكرمي �لد�عية 03 نشر 
�لدين  هذ�  +بتبليغ   ،Cلوئا�+ �حلب 
منا  +�حد  كل  فعلى  �لفطر�.  @ين 
 uهذ لنشر   uجهد �قصى   Mيبذ  1�

.Qسع نطا+��لرسالة على 

�جلر�ئد،  حا+لت  فمهما   ،�ً̀ 3
 +� �لfملانا8   iعضا� سعى  +مهما 
 iعما�  M+حا +مهما  �حلكوما8، 
�أل@يا1 �ألخرs، فإ1 من �ملستحيل 
تعا0   @�N�+ �هللا   Nقّد ما  ُيَرّ@   1�

 .uتنفيذ
+كا1  هولند�،   n شخص   cهنا
عضًو� n �لfملا1 �¡ولندb +لكنه قد 
عد�ئه  بسبب  هذ�  منصبه  من  �ُِقيَل 
 àملفر� +حنقه  للمسلمني  �لشديد  
حاليا  °طط  +هو   ،Cإلسال� ضد 
لتشكيل حز� سياسي جديد. لقد 
فيه   iسا� ببيا1   Cيا� بضعة  قبل   0@�
ال   .� �لن»  لشخص  بالغة   �i3سا
فيه   Cستخد�  bلذ� بيانه   �iقر� �Nيد 
 03 +مسيئة  +مشينة  بذيئة  كلما8 
 u×يضا. +قد بلغ عد���لقر}1 �لكرمي 
�خلا�  موقعه   n نشر   1�  Cلإلسال
على �إلنترنت، تلك �لرسوC �ملشينة 

بـوا إnًا مقابـل اهللا األحد  إنهـم �اولـون أن ينصِّ
ساعني لنشر الشرك � العاe، وnذا السبب مارسوا 
الضغـوط إلغالق قناتنا العربيـة. علًما أن � إغالق 
قناتنا ِضْلًعا كبbا للمسيحيني الذين من خالل الدول 
الكبbة مارسوا الضغط إلغالق قناتنا العربية الثالثة. 
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�لk ُنشر8 من قْبُل n �لد�مناcN، مع 
 03 uمر��لثناi �لكث( عليها. نفّو² 
 Mسيحاسبه. لقد قا bهللا تعا0 �لذ�
�إلNها�،  يعلِّم  �لقر}1   1� بيانه   n
لذ� Âب فر² �حلظر عليه، +Âب 

�1 ُيمزQَّ نصُفه، +�لعيا` باهللا.
إلنتا¤  حالًيا  °طط  �لرجل  +هذ�   
+كا1  �لقر}1.   Mسينمائي حو فيلم 
 ª +لكنه  فتر�،  منذ  3خر�جه   bينو
ينجح n `لك 03 �آل1، أل1 كثً(� 
�حلكومة،   03 شكته  �ملنظما8  من 
�إلسالمية  �جلماعة  بعثت  كما 
ֲדذ�  Nسالة  �حلكومة   03 �أل�دية 
”�لفتنة“.  �لفيلم  Èّى  لقد  �لشأ1. 
+ملا سأله �لبعض: ما �لذb ستعرضه 
فيه  �لفيلم؟ فقاM: سأعر²  n هذ� 
�ضربو�   1� للمسلمني  �لقر}1   Mقو

Nقا� �لكفاn N �حلر�. 
ُيشّن  عندما  هذ�:  على   �ًّ@N  Mقو�+
�¡جوCُ على �حد فال بد من حر� 

@فاعية.
�يضا 3نه سيعر² فيه �1 �لنا{  Mقا+ 
 Qلعر��+ �فغانستا1   n ُيخَتطفو1 

+ُتقَطع Nقاֲדم. 
 bَ@يا� كلِّه  هذ�   i�N+  1� يبد+   
بوحي  كب(�  مؤ�مر�  تنسج  خفيًة 
 1� �+ جهة كب(�. غ(  منظمة  من 
 n  cهنا تظهر   8�بد �لفعل   @َ+@N

�يضا. فقد عقد8 �حلكومة  cNلد�منا�
�ملسلمني  �ئمة  كافة  مع  �جتماعا8 
بو�سطة N×ساi �لبلديا8. +قد بعث 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  �فر�@ 
�مللكة   03+ �حلكومة   03 Nسائل 
صر�حة  فيها  قالو�  �لfملا1   iعضا�+
 kلتصرفا8 �لسلبية �ل� u13 مثل هذ
ال مNf ¡ا، ستخّل باألمن n «تمعنا 
�لرسائل   uآلمن. +باإلضافة 03 هذ�
قد  كنت   bلذ� �يضا   Àخطا بعثو� 
 .Cلسال� مؤمتر   n قبل  من  �لقيته 
فأظهَر �عضاi �لfملا1 +عدٌ@ ال بأ{ 
 Mقا+  .ÀاÂ3 فعل   َّ@N �لنا{  من  به 
Nسالتنا:  على  جو�ًبا  �لfملا1  Nئيس 
 iعضا� على  Nسالتكم  +ّ�عت  لقد 
�يضا  �مللكُة  +قالت  كلهم.  �لfملا1 
N nسالتها مبناسبة عيد �مليال@: ال بد 
من جتنب �إل@الi بأb بيانا8 سلبية 
متّس بأمن �ملجتمع +تؤ`b �آلخرين. 
Nئيس   03 نفسها  �لرسالة  هت  ++جَّ

�يضا.  i�Nلو��
 bلذ� (Wilder) ما هذ� �ملدعو +�يلد�
كا1 قد بد� هذu �حلملة، فقد �Nسل 
 Mقا �مللكة،  ضد  �لfملا1   03 Nسالة 
فيها 13 �مللكة قد �شاN n 8Nسالتها 
حدٍّ  +ضع  من  بد  ال  لذ�  هو،  3ليه 

�موN �حلكومة. n ل �مللكة لتدخُّ
'ا+الִדم،  هي   uهذ  Mحا �ية  على 

�يضا  بينهم  ِمن  يقيم  تعا0  �هللا   13+
تعا0  �هللا  ندعو  عليهم.  يرّ@+1  َمن 
�1 يز@�@ عد@ هؤالi �لذين هم `++ 
فطر� طيبة حz يرتد� �لظاملو1 عن 
�هللا   Nَقَد فإ1َّ  +3ال  �لشنيعة،  �فعا¡م 
 ،iشا zيعمل عمله م تعا0 سو� 

�حًد� @+1 عقا�. cلن يتر+
لقد �ّلف ”@�N 1جر@سن“ - �حد 
 +� ثالثة  قبل   - كند�   n �لقسو{ 
 The بعنو�1:  كتاًبا   Cعو�� �Nبعة 
�لقر}1)   Nسر��)  secrets of Quran

3نه  �لقر}1.  على   Cجو¡� ֲדد� 
�يضا كتا� مليi باحلقد +�لضغينة. 
عديد�  قر}نية  }يا8  فيه   @N+� لقد 
عليها،  عّلق   ¦ معانيها،  تر>ة  مع 
كل   n  @N+� §يث  ًُ̀قا  حتا  sبد�+
 +�مكا1 بضعة }يا8 مقر+نة بسبع 
æا1 من تر�جم معا< �لقر}1 �ملختلفة 
 @N+��لk +جدها باللغة �إلجنليزية، +
�يضا جز�iً من تر>ة 3جنليزية ملعا< 
ظفر   bN@لسيد شو� ֲדا   Cقا �لقر}1 
 uهذ  n طاعًنا   Mقا  ¦ خا1،  �هللا 
كر شخصيا8 �لكتا�  �لتر>ة: 3نه̀ 
�ملقد{ باألÈاi �ملعر+فة n �إلجنليزية 
�ملحّير  من  +لكن  �لعربية،  من  بدًال 
كما  ”طالو8“  �سم  يذكر   ª �نه 
بل `كرها  �ملقد{  �لكتا�   n @N+
بالعربية ”طالو8“، +قد فعل `لك 
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�لن» (�) - +�لعيا`   iخطا�لُيخفي 
باهللا- عن شعو� غ( عربية.

�بنا n �لتر>ة هو �ننا نذكر @ 1��حلق 
+لو  �¡امش،   n  Nألمو�  uهذ مثل 
كا1 هذ� �لقسيس �مينا لقر� �¡و�مش 
�إلجنليزية  باللغة  تفس(نا   n �يًضا 
 Five Volumes) باسم     Nملنشو�
�ستطع  ª >�Commentary). علًما 

�لتأكد من هذ� �ألمر n تر>ة �لسيد 
قد  +لكننا  خا1.  �هللا  ظفر   bN@شو
`كرنا كلما8 �لكتا� �ملقد{ �يضا 
n تفس(نا n �¡امش لدs �حلديث 
عن @�+@ � حتت تفس( هذu �آلية 

n سو�N �لبقر�. 
ª يتوفر Ë كتا� �لقسيس هذ�، +3منا 
هامة   �Nًمو� �إلخو�  بعض   Ë �Nسل 
�علق عليه تعليقا  1�منه، فال �ستطيع 
شامال. لقد طلبت هذ� �لكتا� �آل1، 
�طلعت   kل� صفحاته  بضع  +لكن 
تعكس  قر�ִדا   kل� +فقر�ته  عليها 
 Mفقد قا .Cحقًد� شديًد� ضد �إلسال
n موضع: يظن كث( من �ألمريكا1 
�ملتحرNين �نه ما @�C ١,٣ بليو1 من 
 1��ملسلمني يؤمنو1 بالقر}1، فال بد 
تكوN 1سالة �لقر}1 حًقا، +لكن هذ� 
 Qألمريكا1، 3` ال صد� iخطأ هؤال

n �إلسالC +ال n �لقر}1.

 :øبو �لرئيس  على  معلًقا  يكتب   ¦
13 �لرئيس بوN øجل جّيد، +لكنه، 
على شاكلة �لقا@� �لغربيني �آلخرين، 
 Î3` صر ،Cال يعلم شيئا عن �إلسال
/Mيلو�بشكل علµ بعد �حد�� ١١ 

�1 هذu �حلر� ضد �إلNهابيني  fسبتم
حر� صليبية.. فاعتfها حر� @ينية، 
+�لغريب  سذ�جته،  على   Mيد +هذ� 
 b��حًد� من مستشاNيه ª يقّدC له  1�

نصيحة صحيحة.
�لتوصل  �لكاتب  يريد   kل� فالنتيجة 
 1�  øبو بإمكا1  كا1  �نه  هي  3ليها 
يعتfها حربا صليبية، +لكن ما كا1 
�ملأل،  على  `لك  يعلن  أل1   ��@ æة 
عن  سيئا  �نطباعا  يعطي  هذ�  أل1 

�ملسيحية. 
 bلذ� +�حلقد  �لبغض   sمد فانظر+� 

تكّنه قلوֲדم ضد �إلسالC +�لقر}1.
 Cإلسال� iعد��+لكن ينبغي �1 يتذكر 
+�لقر}1 كلهم �1 تعاليم �إلسالC ال 
بد �1 تسو@ +تغلب n ¹اية �ملطا�. 
 uNعلنه �هللا تعا0، هذ� هو قد�هذ� ما 
+قوִדم  @جلهم  بوسع  ليس   bلذ�
 1+@  Mحتو  1� +مو�N@هم  +ثر+ִדم 

+قوعه.
�حلكوما8  بعض   1� �ملؤسف  من   
�لk هي 3سالمية n �لظاهر، +نسيت 

هدفها، هي �ألخرs تعمل إلضعا� 
�إلسالC بشكل متعمد �+ غ( متعمد، 
من �جل �حلفاù على عزִדا �لظاهرية؛ 
 1�فقد `كر �حد �ألمريكاn 1 كتابه 
بعض قا@� �لبال@ �إلسالمية متوNطو1 
 .Cليو�  Cباإلسال حتل   kل� �ملآسي   n
 1�13 كل هذu �ملؤ�مر�8 تستهد� 
يد   n لثر+�8 كلها�+  @Nملو�� جتتمع 
�لقا@�   iهؤال فيها   cيشتر+ �لغر�، 
شخصية  بصفة  لينالو�  �ملسلمو1 
ال  بينما  �لثر+�8،  تلك  من  نصيبهم 

يعر� شعبهم عن `لك شيئا.
�ما هؤالi �لذين متتلئ قلوֲדم باألحقا@ 
+�لضغائن، +�لذين ال يفتحو1 �لقر}1 
فيه،  �لطعن  بنية  3ال  يقر�+نه  +ال 
 �Nلذين قست قلوֲדم فهي كاحلجا�+
تعليم  يفيدهم  فلن  قسو�،  �شد   +�
من  يستفيد+1  كيف  شيًئا.  �لقر}1 
�حلقد  �ستو0  +قد  �لطاهر  �لنبع  هذ� 
+�لبغض على قلوֲדم +�عتا@+� �لعيش 
على  مصرين  ��لو�  +ال  �لنجاسة   n
�لبقاi فيها. يقوM �هللا تعاn 0 �لقر}1 
�لكرمي: ﴿3ِنَُّه َلُقْرَ}1ٌ َكِرٌمي * ِفي ِكَتاٍ� 
�ْلُمَطهَُّر+1َ﴾  3ِال  ُه  َيَمسُّ َمْكُنو1ٍ * ال 

(�لو�قعة ٧٨-٨٠)
�آليا8:   uهذ قبل  تعا0  �هللا   Mيقو+
﴿َفال �ُْقِسُم ِبَمَو�ِقِع �لنُُّجوCِ﴾ (�لو�قعة 
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(٧٦
+قاM �ملسيح �ملوعو@ � n تفس( 
هذu �آليا8: يقوM �هللا تعا0: ﴿فال 
�ُْقِسُم ِبَمَو�ِقِع �لنُُّجوCِ * َ+3ِنَُّه َلَقَسٌم َلْو 

َتْعَلُمو1َ َعِظيٌم﴾ (�لو�قعة ٧٦-٧٧)
 1�+قد جاi �لَقَسُم هنا للتدليل على 
ال  +تعاليمه  عظيم،  كتا�  �لقر}1 
تعاليمه  >يع   13 بل  �هللا،  سنة   nتنا
 n  b� مكنو1،  كتا�   n مكتوبة 
�¹ا   b�) �إلنسانية،  �لفطر�  صحيفة 
تالئم فطرَ� كل 3نسا1.) +ال يعر� 
ميكن  ال   b�) �ملطهَّر+1.  3ال  معاNفه 
3ال  �لدقيقة  +معاNفه  علومه   Mينا  1�
�قسم  لقد  قلوֲדم)  تطهر8  �لذين 
 Cلنجو� مبو�قع  هنا  شأنه-  �هللا -جلَّ 
تنبيًها 03 �1 �لنجوC كما تبد+ كُنَقٍط 
كب(،  �Nتفا�  على  لكو¹ا  صغ(� 
بينما هي ليست ُنَقًطا n �حلقيقة بل 
هائل جد�، كذلك  هي `�8 حجم 
فإ1 �لقر}1 �لكرمي بسبب Nفعته +عُلوِّ 
�لبص(�   b+` عني� شأنه خاٍ� عن 
 M�� قد  �لذين   uيبصر 3منا  �لضعيفة، 

�لغباN عن �عينهم.
�آلية   uهذ  n تعا0  �هللا   Nشا� كما 
�لقر}نية   �Nملعا� تلك   03 �يضا 
 u@هي خاصة بعبا kلسامية �لدقيقة �ل�
+ال   .uبيد يطهِّرهم  �لذين  �خلو�� 

يصح هنا �العتر�² بأ1 تعاليم �لقر}1 
ما @�مت خاصًة باخلو�� من �لعبا@ 
�آلخرين  مؤ�خذ�  جتو�  فكيف  فقط 
3`� ما �نكر+ها +ª يعملو� ֲדا؟ `لك 
هي   kل� �لكرمي  �لقر}1  تعاليم  أل1 
مد�N �إلميا1 يفَهمها �جلميع مبن فيهم 
تعاليم   1� برغم   b�) �يضا،  �لكافر 
�¹ا مفهومة  3ال  �لقر}1 عميقة جد�، 
�فهاC عا@ية �يضا، +بوسع كل  b+لذ
3نسا1 �1 يفهمها 3`� ��N@)، +ليست 
 ª ئه، أل¹ا لوNمما يظّل خافًيا على قا
تكن مفهومة للجميع لظّل �مُر �لتبليغ 
�1 تعاليم �لقر}1 مفهومة  b�ناقصا، (
للجميع، 3ضافًة 03 �¹ا حتمل �ملعا< 
�لعميقة �يًضا، +مع `لك فيه ما ميكن 
لظل  `لك  +لوال  �جلميع،  يفهمه   1�
�لتبليغ ناقصا.. �b لو ª يفهمه  �مر 
كما  Nسالته  تبليغ  ميكن   ª �جلميع 
+�حلقائق   �Nملعا� @قائق  �ما  ينبغي) 
هي  3منا  �إلميا1،   Nمد� ليست  فهي 

3ال  3ليها  ُيرَشد  فال  �ملعرفة،  لزيا@� 
+�لنعم  �ملو�هب  هي  أل¹ا  �خلو��، 
بعد  ُتوَهب   kل� �حلقيقية  �لر+حانية 
 n كاملني  يصبحو1  للذين  �إلميا1 
3ميا¹م." (كر�ما8 �لصا@قني، �خلز�ئن 

�لر+حانية ¤ ٧ � ٥٢- ٥٣)
¦ يقوM حضرته �:

13 حتصيل �لعلوC �ملا@ية +�الطال� على 
 ،�َNلطها�+ sقائقها ال يتطلب �لتقو@
�خبث  z1 ¢صل عليها ح�بل ميكن 
 Nلفجو�+ �لفسق   n بلغ �لنا{ مهما 
 Mألعما� �صحا�   13  zح +�لظلم، 
�ملر�حيض"�  "كّناسي  مثل  �حلق(� 
�حياًنا.  عالية  شها@�8  ينالو1  �يًضا 
ليس  �لدينية   Cلعلو� حتصيل  +لكن 

�  هم طبقة ُسفلى n �ملجتمع �¡ند+سي ال 
تنظيف  3ال  �لقر+1  عشر�8  منذ  ¡م  عمل 

مر�حيض �لنا{. (�ملترجم)

.... كذلـك فإن القـرآن الكرمي بسـبب رفعته وعُلوِّ 
شـأنه خاٍف عـن أعـني ذوي البصـbة الضعيفة، 
إمنـا يبصـره الذيـن قـد زال الغبار عـن أعينهم.
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بوسع كل من هّب +@ّ�، بل ال بد 
لقوله   �Nطها+ sتقو لتحصيلها من 
�ملَطهَّر+1﴾.  3ال  ه  َيَمسُّ ﴿ال  تعا0: 
 Cعلو حتصيل   n يرغب  كا1  فمن 
�لدين عليه �1 يز@�@ تقوN++ sًعا، 
�نكشفت   sلتقو�  n  Cَتقّد +كلما 
+�حلقائق."  �لدقائق  لطائُف  عليه 
(جريد� "بدN" «لد ٣ Nقم ٢ تاNيخ 
�لثا< ١٩٠٤ �  كانو1  يناير/   ٨

(٣
 فاألمر �أل+M +�ألسا{ هو "�إلميا1"، 
 ،Nتتحقق كث( من �ألمو uبه +حد+
�حد �1 يز@�@ معرفًة فال  @�N� �`3 ¦
بد له �1 يز@�@ ُتًقى، أل1 �ملرi كلما 
معرفًة   @�@��  �ًNطها+  sتقو  @�@��
فهم  ُيعطى  +ال  �لقر}1.  بدقائق 
3ليه  ينظر+1  للذين  �لكرمي  �لقر}1 
منه  �القتر��  يريد+1  +ال  بعيد  من 
ُيضّلو�   1� يريد+1  بل  منهم،  بغًضا 
�آلخرين �يضا، العبني @+N �لشيطا1 
�لنا{ من كل   ú3نه سيأ  Mقا bلذ�

جهة إلغو�ئهم. 
ً̀�، فال بد من طها�N �لقلب لفهم  3 
�لقر}1 �لكرمي، +ال بد من ��@يا@ها 
باضطر�@، ألنه ª 13 يكن �حد طاهر 
�لقلب فلن يفهم منه شيئا، +ال بد ملن 
��N@ �ملزيد من هذu �ملعرفة �1 يز@�@ 

�لقر}1  لفهم   Nملعيا� هو  فهذ�  ُتًقى، 
 kل� �لسيدَ�  مثًال  ُخذ+�  �لكرمي. 
`كرُتها }نًفا، فقد قر�8ْ تر>ة معا< 
نعر�  ال  �سلمت. + �لكرمي  �لقر}1 
�ية تر>ة قر�8ْ، +ما مدs صحتها؟ 
غ( �¹ا �ّثرn 8 قلبها تأثً(� Â3ابيا 
�لكرمي  �لقر}1  لفهم  بد  فال  كبً(�. 
من �لطها�N �لقلبية +�لسعي للبحث 
+ال  فيه،  �لكامنة   �Nملعا�  NN@ُ عن 
�ما 3`�  �لنظر فيه عن قر�.  بد من 
�حد بنية �لطعن - على شاكلة  u�قر
�لقس �ملذكوN - فلن Âد من معاNفه 
�جلاهل  شأ1  شأنه  شيئا؛  +@قائقه 
�لذb يرs �لنجوC من بعيد +يعتfها 
 fخ� لقد   .iلضو� من  صغ(�  نقًطا 
�حلمقى   iهؤال مثل  عن  تعا0  �هللا 
�لظاملني �حلاسدين �حلانقني �1 تعاليم 
 .�Nلقر}1 �لكرمي لن تزيدهم 3ال خسا�
ال شك �1 فيه شفاi لكنه للمؤمنني 
لكنها   fع+  }+N@ +فيه  فقط، 
للمؤمنني فقط، +ال يستفيد منه 3ال 
`لك   +� �لطاهر،  �لقلب   +` �ملؤمن 
بذهن  لفهمه  يسعى   bلذ� �إلنسا1ُ 
يتطهر  معا@ية، +ال   Nفكا� خاM من 
�ملؤمن  3ال  �لر+حا<  �لوسخ  من  به 
 n 0هللا تعا� Mلقلب �لطاهر. قا� +`
�ْلُقْر}1ِ  ِمَن   Mُِّملجيد: ﴿َ+ُنَنز� �لقر}1 

َ+ال  لِْلُمْؤِمِنَني  َ+Nَْحَمٌة   iٌِشَفا ُهَو  َما 
 iإلسر��) ﴾�Nًاِلِمَني 3ِال َخَسا َيِزيُد �لظَّ

 .(٨٣
من  �ملطاعن   uهذ نسمع  فعندما 
نز@�@  +�لقر}1   Cإلسال� معاNضي 
3مياًنا أل1 �هللا تعا0 سبق �1 `كرها 
n �لقر}1 عند �حلديث عن معاNضي 
�ألنبياi. لقد @�� هؤالi على �ّتبا� 
فيحا+لو1  �لشيطا1،  خطو�8 
 n +�لنقائص  �لعيو�  عن  �لبحث 
�لبيا1  هذ�   1� علًما  �لكرمي.  �لقر}1 
Âعله  مما   ،Nلكفا� بصد@   iجا قد 
 n سيكونو1  �مثا¡م  بأ1   �ًiنبو
 n يًضا +يكونو1 ُموِغلني��ملستقبل 
�ملعاNضة. فبالرغم من �¹م سيكونو1 
+متعلمني،  مثقفني  �لظاهر   n
 iعما�+ متقدمة،  لبال@  +مو�طنني 
 ،Cألمن +�لسال� �Nية  @ينيني +َحَملَة 
 1�3ال �¹م سيأتو1 �عماًال تدM على 
�¹م +  ،iياN+ مظهرهم «ر@ خد�� 
مرضى n �لو�قع، +سيز@�@ مرضهم. 
فهؤالi �لقوC لن ينتفعو� من �لتعاليم 

�لk جاi ֲדا 'سن �لبشرية �.
�لكرمي:  �لقر}1   n 0تعا �هللا   Mيقو  
 * �ْلُمْقَتِسِمَني  َعَلى  �َْنَزْلَنا  ﴿َكَما 
�لَِّذيَن َجَعُلو� �ْلُقْر}1َ ِعِضَني * َفَوNَبَِّك 
َكاُنو�  ا  َعمَّ  * �ْجَمِعَني َ لََنْسَألَنَُّهْم 
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َيْعَمُلو1َ﴾ (�حلجر ٩١-٩٤)
ِمن   iهؤال  Nينذ تعا0  �هللا   1�  b�
�لذين  على  �نزله  ملا  مماثل  عذ�� 
�لقر}1  معتfين   Nألمو� تقاÈو� 

«موعة مفتريا8 +�كا`يب.
خاصا  ليس   Nإلنذ�� هذ�   1� علًما   
يتسابقو1  كانو�  �لذين  مكة  بأهل 
مستمّر  هو  بل   ،� �لن»   i3يذ�  n
قد   � �لن»   1� فبما  لألبد.   Qٍبا+
�هللا  فسيفعل  كلها   Nللعصو ُبعث 
 n � سولهN b`تعا0 بكل من يؤ
هذ�  قبل.  من  فعل  كما  عصر   b�
ما يفعل �هللا تعا0 على �لد+�C غ(ً� 
تعا0  �هللا  َبْطَش  �ِمَن َ� �حبائه.  على 
 +�هؤالi �لذين يستهزئو1 بالن» � 
كذًبا  �لكرمي  �لقر}1   1+fيعت �لذين 

+�فتر�i؟
فيما   iألعد�� قّسم  قد  �يضا   Cليو�+
بينهم مهّما8ٍ كث(ً� لشّن �¡جما8 
على شخص �لن» � +ليستهزئو� به 
منه  �لنيل  ¢ا+لو1  حيث   ،u+N@يز+
�؛ بعضهم من خالM تأليف �لكتب 
+بعضهم باجلر�ئد +بعضهم بال�fمج 
�يضا.   Cباألفال +بضعهم  �لتلفزيونية 
 ،iفتر��+ �لقر}1 كذ�   13 يقولو1: 
 M+حا+  bلكند� �لقس   Mقا كما 
ملثل   Mيقو تعا0  �هللا  +لكن  3ثباته. 

هؤالi: ال تظنو� �نكم سُتتَركو1 بال 
عقا�. كال! بل ال بد �1 حتاَسبو� 
سلوككم  تغّير+�   ª فإ`�  عليه، 
نعر�  ال  3ننا  للعقا�.  فاستِعّد+� 
كيف سيعاقبهم �هللا تعا0؟ فإنه �ملالك 
+يعاقب كيف يشاi، +لكن �ملهم �نه 
تعا0 يبدb غ(ً� ألحبائه +لشريعته، 
@+منا  تصرفاִדم  متر   1� ميكن  فال 
مؤ�خذ� من عند �هللا تعا0. +عندما 
¢ني +قت �لعقا� فلن ينقذهم منه 
تعا0  �هللا  �مرنا  لقد  ��ئف.  3له   ُّb�
�لنا{،  بتذك(  �لكرمي  �لقر}1   n
 � نبينا   1�  �Nتكر�+  �Nمر� �علن +
+�لقر}1  �ملشرِّعني   iألنبيا� }خر  هو 
تعا0  �هللا  لقد ضّمنه  �لشر�ئع.  }خر 
 iمن كل �لتعاليم �¡امة لألنبيا iًجز��
�موN كث(�   03 باإلضافة  �لسابقني، 
ª َتِر@ n �لصحف �لسابقة، َفِلَم ال 
 ª+ تتدبر+1 فيه لتطّهر+� به قلوبكم
ال تتعمقو1 فيه لتّطلعو� على معاNفه 

�هللا عز   1� تفّكر+1  �ملكنونة؟ ª ال 
�نه  �لقر}1،  §فظ  +َعد  قد  +جل 
 Mيز� ال   bلذ� �لوحيد  �لكتا�  هو 
'فوظا على حالته �ألصلية، بدًال من 
�1 3ميا1 ١,٣  sئو� َمن ير �1 ُتخطِّ
لدليل  �لكرمي  بالقر}1  مسلم  بليو1 
 n عناÈ فقد .Qنه حق +صد�على 
يقومو1  بعضهم   1� �ألخ(�   Cأليا�
لُيثبتو�  جديد  بأسلو�  بالبحث 
حالته  على  ليس  �لكرمي  �لقر}1   1�
كما  فليحا+لو�   :Mقو�+ �ألصلية. 
 1� يستطيعو�  لن  +لكنهم   1+iيشا
فبدًال  تعا0.  �هللا  +عد  بطال1  ُيثبتو� 
 1� عليهم  ة  ُمْعَوجَّ  Qطر �تبا�  من 
�لقر}نية:  �لنصيحة   uهذ  03 ُيصغو� 
ْكِر َفَهْل ِمْن  ْرَنا �ْلُقْر}1َ لِلذِّ ﴿َ+َلَقْد َيسَّ
�ننا قد   b��)لقمر (١٨..  ِكٍر﴾  ُمدَّ
يّسرنا هذ� �لقر}1 من �جل �لنصيحة، 

فهل هناc من يقبل نصحه؟
لقد +N@8 هذu �آلية n سو�N �لقمر 

هـذا مـا يفعل اهللا تعـاI على الدوام غـbًة على 
أحبائه. أَأِمَن َبْطَش اهللا تعاI هؤالء الذين يستهزئون 
بالنE � أو الذين يعت�ون القرآن الكرمي كذًبا وافjاء؟
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�Nبع مر�n+ ،8 كل مر�  8Nتكر+
ُ̀كر  �مة من �ألمم، �+ًال  Ǹُكر @ما
 cو@، ¦ هالæ cعا@، ¦ هال cهال
 Cقو  cهال �ألخ(   n+  ،àلو  Cقو
فرعو1. 13 >يع هذu �ألمم كّذبت 
Nسل �هللا تعا0، فتعرضْت لبطش �هللا 

+عذ�به.
�حلد+@  يتجا+�+�  ال   1� فعليهم 
هذ�  أل1  تعا0،  �هللا  �Nة  مستغّلني 
يث( غضب �هللا تعا0. +3نا ننصحهم 

شفقًة عليهم �1 °افو� �هللا تعا0.
للتعاليم  جامع  �لكرمي  �لقر}1   13  
�على   03  bيهد+ كلها،  +�لشر�ئع 
�Èى  +يعّلم  �لر+حانية،  @Nجا8 
 Cحكا� 3نه «موعة  �يضا.   Qألخال�
�لعا@ية   Mلعقو� �صحا�  يفهمها 
�صحا� �لفهم �لعميق �يضا. كما +
°f �لقر}1 �نكم ª �`3 تفهمو� منه 
شيئا فال ¢ق لكم �العتر�² عليه، أل1 
هذ� �Nجع 03 سوi فهمكم �نتم. 13 
تعاليمه تتو�فق مع �لفطر� �إلنسانية، 
+لكن فهمها يتطلب طها�N �لقلب، 
 ٍّcُمِز 3نسا1ٍ  +جوَ@  يقتضي  كما 
�يضا. +�جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�لكرمي  للقر}1  �لصائب  �لفهم  تتعلم 

�لعـصر،  هذ�   n ي  �ملزكِّ هذ�  من 
فتعـالو�  �آلخرين،   03 توصله   ¦

+ُخذ+� منـها هذ� �لفهم +�ملعرفة.
 ندعو �هللا تعا0 �1 يلهمهم �لصو��، 
 Nنذ�  bلذ� �ملصـ(  من  +Âّنبهـم 
 uهذ n �+رû1 ُتكث�منه. فعليـكم 
لألمة  السّيما   iلدعا� من   Cأليـا�
من  �حتد+�  لو  أل¹م  �إلسـالمية، 
متناسـني  نبـيل  هد�  �جـل 
�هللا  مشـيئة  +مدNكني  نز�عاִדم، 
من  ُيحـَفظو1  فسو�  تعا0، 
 bلذ� �ألمر  كثـ(�،   N+شـر
هجمـا8  من  سيحفـظهم 
لذلك.  �هللا  +ّفقهم  �ملهـا>ني. 

}مني.

-------

 1� +هو  مؤسفا،   �fًهنا خ �`كر   1�  @+�
 bلذ� ُمَغل،  ��د   8Nبشا �لسيد  �خانا 
�سُتشهد  قد  كر�تشي،  سّكا1  من  كا1 
n ٢٤ ف�fير حيث �طلق عليه «هولو1 
هللا  3نا  عاًما،  ¿سني   uعمر +كا1   .Nَلنا�

+3نا 3ليه �Nجعو1.
 n صال� �لفجر i�@لقد خر¤ من بيته أل
�لسا@سة صباحا، +لكنه ª يصل  �لساعة 
 fخ�+ �بُنه   iجا قليل  +بعد  �ملسجد،   03
�إلخو� بأ1 �حد� قد �طلَق �لرصا� على 

�لذb كا1  �لكّناسني  �حُد   fخ�+ .bلد�+
يستقّلو1  �شخاًصا   1�  �Nلشا� يكنس 
@�Nجًة ناNية �طلقو� عليه �لرصا� +هربو�. 
Nصاصا8  ¿س   +� بأNبع  �صيَب  لقد 
 sخر� �صابت + Nقبَته  3حد�ها  �خترقت 
صدuN قريًبا من �لقلب، فُنقل 03 �ملستشفى 

حيث فاضت N+حه.
 Cعا �هله  مع  �لشهيد   Óأل� هذ�  بايع  لقد 
C١٩٨٨، +كا1 يعمل n كر�تشي. كا1 
+مو�ظبا  للنا{  مساعًد�  باسًال،  شجاًعا 
�آلخرين  ¢ّث  +كا1  �لصلو�8،  على 
�بو�ֲדم +قت �لصال� ليأخذهم  Qِعليها ِبَطْر
�لفجر.  صال�  عند  خاصة  أل@�ئها  معه 
�ملسجد n حّي   iكث(� إلنشا �جتهد  لقد 
 Cنظا  n  cشتر� +قد  كالو<“.   Nمنظو”
”�لوصية“. كا1 يقيم مؤخًر� n كر�تشي 
+�ال“  ”الִדيا1  قرية  سّكا1  من  �نه  غ( 
�لو�قعة n 'افظة ”فيصل }با@“. فبما �نه 
كا1 موصيا لذلك �@+� صال� �جلنا�� عليه 
N nبو� حيث ُ@فن هناc. لقد ترc خلفه 
�+جته +بنَتني +¿سَة �بناi. ندعو �هللا تعا0 
 u@ال+��1 يرفع @Nجاته كث(�، +ُيلِهَم �هَله +
 n الّتباعه  +يوفقهم  +�لسلو�1،   fلص�
 .iألعد�� i1 يبطش ֲדؤال��عماله �حلسنة، +

}مني.

 n لعزيز� uهللا تعا0 بنصر� uيد�قاM حضرته 
�خلطبة �لثانية:

صال�   سأصلي   >3  Mقو�  1� نسيت  لقد 
�@�i صال�  بعد  �لشهيد   Óلغائب على �أل�

�جلمعة.




