



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 شك 
^ للظلم 
بعاً�� عميقة اليعيها |ال 
من ��� "يالته "�كتوu بنا��. ُيحل �لطاغية 
 bحكا
 "|صد��  �ألبريا�  ظلم  خالله  من 
غا ة ضدهم �"^ 
� بينة 
" برها^، � يفتر� "يبتد�  

مسرحيا� ير¡ها له خياله �لسقيم ت�يًر� لفعله �لشنيع.
|^ �ستفحا� ¥فة �لِك� £ �لطاغية ُتولد فيه �ألنانية "�لغر"� 
"�لتج� لد�جة 
نه ال يرu |ال نفسه "ال يسعى |ال لتحقيق 
مصلحته. "يستغل نفو�� "|عجاª �ملنافقني من حوله به £ 
|هانة �لنا "|�ال%م، "بالتا¬ يهضم حقو� نفسه "»�ها 

على �قتر�® 
عما� شنيعة ال يرغب فيها فطريا. 
�لقو�  �متال�   ^
�لساحة �إلسالمية   £ �Qشر¯ة كب uتر"
"�لسلطا^ ¯ر± على مما�سة �لظلم £ ظل |غر�� �ملنافقني 
فإ��  له.  فيه حيث ي��"نه "يؤصلو^  للتما��  "تشجيعهم 
ينتشر  فإنه  ُحكاb "صفو�  من  �ملجتمع   
� �لظلم   ªصا

�لتظا³ على عامة  بسرعة |r كل طبقا� �ملجتمع "يغلب 
�لنا. فيؤ�� ֲדم �ألمر |r تربع  طاغية على عر´ �لظلم 


مو�هم. ����| bغالبا يكو^ من £ يد� �ما"

^ �لشعوª �ملقهو�� ال تتحمل  uبنا� على هذ� فإ¶ا تر"
ميا�سو^  من  �لك  يتحمل  |منا  %ا،  ¯د¹  ما  مسئولية 
�لقهر ضدها. "من �لطر® �آلخر "للحفا« على مقاليد 
�لسلطة، ير"¾ عمال� �لطغا� من خال� شعا��� ½تلفة 

^ تغيQ �حلاكم ال يع¿ بالضر"�� �ضمحال� �لظلم. فمن 
�ملستحسن 
^ يرضى �لشعب مبن يعرفه لعل من سيأخذ 

مكانه ال ُتعر® حد"� ظلمه.
"ال شك 
^ �ستمر�� �حلكاb £ مقاعد �لسلطة لفتر�� 
جعل  ما  "هذ�  "�لديكتاتو�ية  للفسا�  يعرضهم  طويلة 
 uلسلطة بينما نر� £ bألمم �حلر� حتد� مد� بقا� �حلكا�

�ستمر�� �حلاكم �ملستبد £ �لبلد�^ �ملتخلفة غالبا ال ينتهي 
 r| تتطلع" �|ال باملو�.. "|ثر حد"ثها تشرئب �ألعنا
منقذ من بر�ثن �لديكتاتو�ية "�لقهر "|�� باملنتخب �جلديد 
يسلك مسلك سابقه حذ" �لنعل بالنعل. "£ هذ� �خلضم 
يسو� مناÈ �لظلم بال حد"� على مد�� حقبة �منية طويلة 

تتعاقب فيها �ألجيا�.  
"�لظلم  �لفسا�   ^
 هو  �أل�ها^  يغيب عن  �لذ�  "�ألمر 
تسرª من �لطبقا� �لسفلية للمجتمع |r قمته. "ليس 
من �حلكمة £ شي� 
^ نطالب بقمة صاحلة £ �لوقت 
 Éلذ� ال تتحلى فيه طبقا� �ملجتمع على تعد�ها بالصال�

"ال تفقه 
بعا�� "مستجد�ته.   
يفي  ال  عا��  �لظاÊ ³اكم  �حلاكم   Qتغي  ^
  uنر كما 
�لبنية  جذ�� £   Qتغي يتم   ^
 �لو�جب  من  بل  بالغر± 
�لتحتية للمجتمع على مستوv uيع �لطبقا� �الجتماعية. 
 uخالقية تكتسب من خال%ا تقو
"�لك بضخها بشحنة 
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�هللا �لË هي �حلل �لناجع ملشاكل �لعا³ �إلسالمي بأسر�. 
فالرÍسا� "�مللو� �ملسلمو^ �لذين يعت�"^ 
نفسهم خد�ما 
"-ا� للدين �حلنيف َيغصبو^ حقو� �هللا "حقو� �لعبا� 
بأبشع صو��. "من جر�� 
عما%م �%د�مة يتسببو^ £ نشر 
�لفوضى "�الضطر�ª "يهيئو^ مناخا خاليا من �لسكينة 
"�لر�حة لرعيتهم. "ال شك 
نه £ ظل هذ� �ملناÈ ينمو 
بركا^ £ �خلفا� على �متد�� حقبة �منية طويلة. "حني 
ينفجر يدمر �جلبابر� "�لطغا� على حد سو��. "يستعصي 
�لتكهن بأبعا�� 
" "ضع خطة مد�"سة للتصد� |ليه بل 
يكو^ ��� فعل �ملظلوb �لË تغQ مو��ين �لقوu "�لقد���. 
"ال شك 
نه بعد جناÉ �ملظلوb £ �سترجا� حقوقه "نيل 
 Qسة �لظلم. "بالتا¬ تتغ�مما ��هو �آلخر بد" 
حريته يبد
�ملسميا� "تبقى �ألحو�� نفسها. "هذ� هي �%ا"ية 
" ما 

.uُيع� عنه باحللقة �ملفرغة من �لتقو
ֲדا  "�لتحلي   uلتقو�  ªملسلمو^ الكتسا� يتطلع   ³ "ما 

"شقا�،  طمعا  يز���"^  سو®  "سكناִדم  حركاִדم   £
"ستز��� طر� �إلصالÉ ظالما بدال من �الستنا��. "ليس 
|ال  بالدميقر�طية  "�لتنعم  �حلرية  لنيل  ¥خر  سبيل  هنا� 
 uبتحلي �ملجتمع على �ختال® طبقاته "شر�ئحه بالتقو
|ال  "جل  عز  باهللا  �لصلة   bتقو "لن   .rتعا باهللا  "�لصلة 
باألسلوª �لذ� 
�شدنا |ليه �ُهللا تعاr "�لنÑ �. "�لك 
 bلزما^ قلبا "قالبا "من بعد� خلفا�� �لكر�� bباإلميا^ بإما

"طاعتهم باملعر"®.
 bخلالفة �لر�شد� على منها¾ �لنبو� هي �لنظا� ^
"ال شك 
"�لعد� بني  �لوحد�   Èمنا يهيئ   ^
 �لذ� ميكن  �لوحيد 
�ملسلمني "Óلق �ألمن £ �لدنيا. كما 
¶ا "حدها تضمن 

حتقيق حقو� �حلكاb "�لعو�b على حد سو��. 

^ �"� �خلليفة هو جتديد  bنوضح £ هذ� �ملقا ^
"نو� 
�ملسلمني  تلقني  يتم  خالله  من  "�لذ�   �Íحيا|" �لدين 
ُمتقو^  �لشريفة  يد�  على  فيتخر¾  "�حلكمة،   ªلكتا�
"تا�يخ  ""فا�.  |خال×  بكل  "�لدين  �لبلد  Óدمو^ 
خدمة   £ تألقت  عظيمة  بشخصيا�  حافل  �جلماعة 
بال�ها "ضحت بكل غا� "نفيس، "�لك ملا متتعت به 
�حلظ  "لسو�   Ëل� �هللا   uتقو ميز�ִדا  عالية  كفا���  من 

يفتقدها �لساسة £ �لعا³ �إلسالمي. 
مهدنا  قد  نكو^  �لوجيز�  �لكلمة  ֲדذ�   Ú�لقا� عزيز� 
خلطبة �جلمعة حلضر� 
مQ �ملؤمنني-
يد� �هللا - �لË جتدها 

نك ستالمس معا³ حتليل "تعقيب  "نأمل  �لعد�  ��خل 

.Ûية £ �لعا³ �لعر�حضرته على �أل"ضا� �حلالية �جلا
"يهب  �إلسالمية  �ألمة  يرحم   ^
 "جل  عز  �هللا  ندعو 
 uتتولد £ قلوֲדم تقو Üشعوֲדا "قا�ִדا �لعقل "�لتدبر ح

�هللا عز "جل.

وال شـك أن اخلالفـة الراشـدة على 
منهـاج النبـوة هـي النظـام الوحيد 
الـذي ميكـن أن يهيـئ منـاخ الوحدة 
والعدل بني املسـلمني وnلق األمن ! 
الدنيا. كما أنهـا وحدها تضمن حتقيق 
حقوق احلكام والعوام على حد سـواء. 
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التقوى

 حضر� مر�� بشQ �لدين Mمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاD حلضر� �إلماb �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

من ��":

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �َيْفَرُحوَ �ْلِكَتاَ"  +َتْيَناُهُم  ﴿َ/�لَِّذيَن 
َمْن  �ألْحَز�ِ"  َ/ِمَن  4َِلْيَك  7ُْنِز5َ  ِبَما 
ُيْنِكُر َبْعَضُه ُقْل 4ِنََّما 7ُِمْرُ; 7َْ� 7َْعُبَد 
َ/4َِلْيِه  7َْ�ُعو  4َِلْيِه  ِبِه   Aَ7ُْشِر َ/ال  �هللا 

َمآِ"﴾ (�لرعد: ٣٧)

شرI �لكلمـا;:
�ألحز�v :ªُُع �حلزªِ "هو: �لطائفُة؛ 
�لرجِل "
صحاُبه  ُجنُد  �لنا؛  vاعُة 
كلُّ  �لنصيُب؛  
يه؛ � على  �لذين 
فهم  
عما%م " قلوֲדم  تشاكلت   bقو
 .âبعض بعُضهم  يلَق   ³  ^|"  ªحز�


(ªألقر�)
 

:Jلتفسـ�
 تؤكد هذ� �آلية على 
^ بعض 
هل 
�لكتاª كانو� قد ¥منو� بالرسو� � 
 ^
  u�
"  .âيض
 �ملكية  �لفتر�  خال� 
 ªلكتا� ¥تيناهم  تعاr ﴿"�لذين  قوله 
�لنجاشي ملك   r| ��يفرحو^﴾ |شا
عند  ¥منو�  �لذين  
صحابه " �حلبشة 
بلد�.   r| �ملسلمني  بعض  هجر� 
�لطّيا�   عليه سيدنا جعفر   
قر فحينما 
� ¥يا� من �لقر¥^ �لكرمي قا�: هذ� 
ما 
Íمن به 
نا 
يضâ. "مبا 
^ |ميانه ³ 
"لكنه   ،âمتام بعد  �نكشف  قد  يكن 
برÍية  يفرحو^  
صحابه " هو  كا^ 
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"َصفهم  لذ�  �آلخرين،  �ملؤمنني  �قي 
|ليك)  
نز�  مبا  (يفرحو^  بقوله:  �هللا 

.ª³ يقل بأ¶م يؤمنو^ ֲדذ� �لكتا"
"قد يكو^ قوله تعاr: ﴿�لذين ¥تيناهم 
�لكتاª﴾ |شا�� |r �ملسلمني 
نفسهم 
تبّشرهم  بأنبا�  يفرحو^  كانو�  حيث 
بانتصا� �إلسالb "بعاقبتهم �ملحمو��.

 ªألحز�� ﴿"من   :rتعا قوله  
ما   
�ملر��   ^
 فاعلم  بعَضه﴾  ُينكر  من 
 Ëل� �ألمم  vيع  هو   (ªألحز��) من 
 Qلكنها ال تؤمن به. غ" Ñاطبها �لنÓ
�ليهو�  هنا   ªألحز�� من  �ملر��    ^

من  "غQهم  "�ملشركو^   u�لنصا�"
 åمبع هنا  �إلنكا�  جا�  "قد  �مللل. 
قا�  "قد   .ªالستغر��  "
 �لرفض 
كانو�  أل¶م  (بعض)  �لكرمي  �لقر¥^ 
مع  �لقر¥^  من  يتفق  مبا  يفرحو^ 
كانو�  "لكنهم  "نظرياִדم،  عقائدهم 
ينكر"^ منه ما كا^ ½الفâ لعقائدهم 


فكا�هم."
 ^
 
مرُ� ُ |منا  ﴿قل   :rتعا قوله  
ما 
فقد "ّضح  به﴾  
عبد �هللا "ال 
شر� 
به 
^ �لتوحيد هو خالصة تعاليم كل 
نÑ من �ألنبيا� �لسابقني، "هو �ملحو� 
لتعاليمي 
نا 
يضâ، فكيف ميكن |�^ 


çر® عن �لتوحيد؟  ^

 Ñمن �لن è�ّ� هذ� �جلملة متثل ^
كما 
 Qبإحد�¹ تغي �على مطالبة �لكفا �

£ �لقر¥^ �ملشا� |ليها £ قوله ﴿من 
ينكر بعضه﴾، حيث قا� %م: لسُت 

قو�  "ال  �إل%ية،  لأل"�مر   âمطيع |ال 
 .rتعا �هللا  من  به  
Íمر  ما  |ال  لكم 
نفسي  عند  من  �لقر¥^  غيَّرُ�  فلو 
"لست   .â%|  Dبكو ��عيُت  فكأمنا 

طيع �هللا  ^
ألفعل �لك، ألن¿ مأمو� 


عبد� "حد�."
 ��

ن¿ ³  �
� قا� ﴿|ليه 
�عو﴾ 
 âن¿ لست |ال ��عي

علن منذ �لبد�ية 
 Qغ
  ^
  ^�| ميكن  فكيف  �هللا،   r|

�لقر¥^ |�ضاً� لكم.

نه ملا كانت  ﴾ªِبّين بقوله ﴿"|ليه مآ"
معاملË ليست |ال مع �هللا تعاr، "ما 
��b مص�Q ليس |ال |ليه جّل "عال، 
فكيف 
جتاسر على ½الفة 
"�مر�؟ فال 
يهم¿ �ضاكم 
" سخطكم، فإميانكم 
لن  "�فضكم  
نفسكم  |ال  ينفع  لن 

بد�  ^
يضرD شيئâ، فمن �ملستحيل 

كالb �هللا بغية �ضاكم.

﴿َ/َكَذِلَك 7َْنَزْلَناOُ ُحْكًما َعَرِبيًّا َ/َلِئِن 

ِمَن   AَQََجا َبْعَدَما  7َْهَو�Qَُهْم  �تََّبْعَت 

َ/ال  َ/ِليٍّ  ِمْن  �هللا  ِمَن  َلَك  َما  �ْلِعْلِم 

َ/�Wٍ﴾   (�لرعد:٣٨)  

شرI �لكلمـا;:

عَرª �لشيَ�: 
بانه "
"ضحُه.  :âعربّي
 ªَعر

عرªَ عن حاجته: 
با^ عنها. 
نه "
فَصَح "³ يلَحن £  كالَمه: حسَّ
ֲדا  
فصَح  Êّجته:   ªَعر
  .ªإلعر��
ُ̂ (�ملفر���)   (�ألقرª) �إلعر�ªُ: �لبيا
(��جع 
يضâ شرÉ �لكلما� لآلية ٤ 

من سو�� يوسف). 
 �ُ���|  :uو%�"  .uًهو vُع  
هو��: 
 ��| هو��..  �تبَع   ٌ̂ فال "ُيقاُ�  �لنفس؛ 

 (ªألقر�) يَد �مُّه�
ُ

إن وصف القرآن بكونـه (عربيًا) ال يعu نزوله باللغة 
العربية فقـط، إذ ال خصوصية للقـرآن ! ذلك ألن 
كل عـر� يتحدث بها، إمنا جاء هذا الوصف إشـارة 
إ1 ما حتتوي عليه كلمات القرآن من مفاهيم واسـعة 
للغاية �يث ال يقدر على اإلتيان بها إال اهللا جّل شأنه، 
طُّ من عظمة القرآن وشـأنه. وأن أد� تغي� فيها َ�ُ
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:Jلتفسـ�
ال   (âعربي) بكونه  �لقر¥^  |^ "صف 
 �| فقط،  �لعربية  باللغة  نز"له  يع¿ 
أل^  �لك   £ للقر¥^  خصوصية  ال 
كل عرÛ يتحد¹ ֲדا، |منا جا� هذ� 
عليه  حتتو�  ما   r| |شا��  �لوصف 
"�سعة  مفاهيم  من  �لقر¥^  كلما� 
للغاية Êيث ال يقد� على �إلتيا^ ֲדا 

�] تغيQ فيها  ^
|ال �هللا جّل شأنه، "

َيُحطُّ من عظمة �لقر¥^ "شأنه.

حد �ألثريا� قا� ألحد �أل�با�  َّ̂ يقا� |
�لقر¥^  به  ينافس   âكتاب يؤلف   ^

يتطلب  هذ�  �أل�يب:  فقا�  �لكرمي، 
"�لبساتني   Qلكث� "�لوقت  �لبا�  ��حة 
 bخلد� به   èقصر" �لغّنا�،  �لفيحا� 
 Qبتوف �لثر�  له  فأمر  كلها.  "�ملر�فق 
مد�  له   ªضر" كلها،  �لتسهيال� 
ستة 
شهر Êسب �غبته. فبد
 يقضي 
شهّي   bطعا" هِنّي  عيش   £  bأليا�
"�ّ� vيل "نزهة ممتعة. "بعد �نقضا� 
�ملد� �ملضر"بة سأله �لثر�: َ
ِ�D ما�� 

عد�� |r �آل^؟ فقّدb |ليه كومة من 
�أل"��� قائًال: ³ 
جلس £ هذ� �ملد� 
عاطًال، بل ما �لت عاكفâ على �لعمل 
شها��   ��أل"�� "هذ�  
مانة،  بكل 
على صد� ما 
قو�. "لك¿ عاجز عن 
تأليف كتاª مثل �لقر¥^ ألن¿ كلما 
 èمدM جدها تبشر

مّر بآية من ¥ياته 

"سنكتب  
عد���  ¶لك  سو®   :�
 Ûقطع £ كتا
�لغلبة ألتباعك، فكيف 
هذ� �لوعو� ألحد، "كيف 
فعل �لك 
 . 
نا 
عيش على ما جتو� به 
نت عليَّ"

فال تتوقع م¿ 
^ ¥ð مبثل �لقر¥^.
 ،âهذ� هو �ملر�� من كو^ �لقر¥^ عربي
|� ¯تو� على معا^ "�سعة "معا�® 
قد��   �تفو عظيمة  "نبو���  سامية 

�لبشر.
"�خلطاª £ قوله تعاr ﴿"لئن �تبعَت 
 r|  âموجه يكو^  قد  
هو��هم...﴾ 
كل |نسا^، 
" |r �لرسو� �. "|�� 
فقد   � |ليه   âموّجه  ªخلطا� كا^ 
لعظمته "ج�"ته   èتأكيد به  �هللا  جا� 
جّل "عال. "�ملر�� 
نك لست بشي� 
£ حد ��تك، بل |نك كالنا� �لذ� 
�لسما�  ملك  
حلانv âيلة أل^  ُيطلق 
"�أل�± ينفخ فيه، "لو 
نه تر� �لنفخ 
"صا�  �ألصلية  سQته   r| عا�  فيه 

.Qقطعة خشب ال غ

َقْبِلَك  ِمْن  
ُسًال ُ 
َسْلَنا ْ7َ ﴿َ/َلَقْد 

 �َ/َجَعْلَنا َلُهْم 7َْ�َ/�ًجا َ/ُ\
ِّيًَّة َ/َما َكاَ

�هللا   �ِبِإْ\ِ 4ِالَّ  ِبآَيٍة  َيْأِتَي   �ْ7َ ِلَرُسو5ٍ 

ِلُكلِّ 7ََجٍل ِكَتاٌ"﴾  (�لرعد: ٣٩)       

شرI �لكلما;: 
: �إلجا�ُ�؛ �إل���ُ�؛ �لعلُم  ُ̂ ِ|ْ�^: �إل�

(ªألقر�)
"�لوقُت  �لشي�  مدُ�  �ألجُل:  
َجل: 

(ªألقر�) لذ� ¯لُّ فيه�
�لفرُ±؛  �حلكُم؛   :ªُلكتا�  :ªكتا

(ªألقر�) �ُلقد�

 :Jلتفسـ�
هذ� �آلية تعيد نفس �ملوضو� �لذ� 
(من  سابقة  ¥يا�  بضع   £ نوقش 
بعثنا  قد  
ننا  "هو   ،(٣٧rآلية �٣٣�
بعثنا   Ëل� �لظر"®  �لرسو� £ نفس 
فيها �لرسل من قبل. لقد كا^ �لكفا� 
بقو%م:   �  Ñلن� على  يعترضو^ 
�سوًال  هذ�  ُيبعث   ^
 ميكن  كيف 
"هو قليل �حليلة "عدمي �لوسائل؟ فرّ� 
من  �لرسل  نرسل   ³ عليهم:بأننا  �هللا 
�لوسائل  ميلكو^  ال  "كانو�  |ال  قبل 
"�ألسباª، كما كانو� معرَّضني لكل 
ما ¯تا¾ |ليه �إلنسا^ من ضر"�يا� 
"كانو�  
"ال�، " 
هل  من  "حاجا� 

هـذا هو املـراد من كون 
القـرآن عربيًا، إذ �توي 
واسـعة  معـان  علـى 
ونبوءات  سامية  ومعارف 
عظيمة تفوق قدرة البشر.
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"يسهر"^  عليهم   �لإلنفا يكدحو^ 
 b"لز �غم  "لكنهم  �عايتهم،  على 
 ªسبا
 "فقد�^  �لبشرية  �حلاجا� 

�النتصا� جنحو� £ 
هد�فهم. 
"قد �كر �"جاִדم "
"ال�هم خاصًة 

"ال� " �"جة  عند�  ليس  �لذ�  أل^ 
باحليا�  للتضحية  يستعد   ^
 ميكن 
صاحب  "لكن  
ك�،  بشجاعة 
�لتضحية   £  èQكث سيتر��  �ألهل 
قبل   ªحسا 
لف  "يعمل  باحليا� 
 Ëل� �لعقبا�  "كأ^  عليها.   bإلقد��
 rتعا �هللا  سبيل   £ �ألنبيا�  يو�جهها 
عدميي  يكونو^   �| مضاعفة،  تكو^ 
�حليلة قليلي �ألسباª، "معهم �ألهل 
¥خر   âعائق ميثلو^  �لذين  "�أل"ال� 
 £ ينجحو^  �لك  "مع  سبيلهم،   £
 âيض

هد�فهم. كذلك سيحد¹ �آل^ 

"سيكو^ �لنجاÉ حليف Mمد �.
لرسوٍ�  كا^  ﴿"ما   :rتعا قوله  
ما 

^ يأð بآية |ال بإ�^ �هللا﴾ فقد "ّضح 
�لغلبة  %م  كتبنا  �لذين  çن  
ننا  به 
 âتصديق �لعظيمة  �آلية  هذ�  
ظهرنا "

ظهرنا  
ننا  يع¿  ال  هذ�  "لكن  %م، 
�ملعا�ضني،  �غبة  �آليا� Êسب  %م 
ما  �آليا�  من  
�يناهم  بل  كال 
�لعلم  مع   .âمناسب"  âمالئم "جدنا� 
مطالبة  �كر  كلما  �لكرمي  �لقر¥^   ^

 ،âئم��  ªلعذ�� به   åباآلية ع �لكفا� 

|ال 
^ تكو^ هنا� قرينة صا�فة عن 
�آلية  جا��   âيض
 "هنا   .åملع� هذ� 

 .ªلعذ�� åمبع
هنا سؤ�� يطرÉ نفسه: |�� كا^ �هللا 
�لنا   Éإلصال �لرسل  يبعث   rتعا
 ªعقا 
مَر  |ليهم  يفّو±  ال  فلما��  
�لُعصا� 
يضâ، حÜ ال يتجاسر"� على 
 Ëل� معا�ضة �حلق، شأ^ �حلكوما� 
 ªمتنح موظفيها �لسلطة إلنز�� �لعقا
 è�� حٍد ما. فقا� �هللا r| باملجرمني
 (ªٌجٍل كتا
على هذ� �لسؤ��: (لكل 
�جلز��  يرتب  تعاr ال  �هللا   ^
  �
  ..
على �ألعما� �إلنسانية فحسب، بل 

يضâ ير�عي ما هو �جلز�� �ملناسب £ 
 .�Qقت معني، لصاحب �لعمل "لغ"
"لو 
نه فوَّ± 
مر �لعقاr| ª �ألنبيا� 
-"هم ال يعرفو^ �لغيب- فقد Óطئو^ 
£ |نز�� �لعقوبة بالنا فو� مطالبتهم 
بالعذ�ª، "هكذ� يبطلو^ �حلكمة من 

"��� بعثتهم. 

�حلكوما�  بني   ��لفر هو  هذ� 
 bفاحلكا �لسما�.  "حكومة  �لدنيوية 
من  جرمية  عقوبة  ¯د�"^  �لدنيويو^ 
�جلر�ئم "ينفذ"¶ا، "لكن �هللا ال ¯د� 
"Óتا�  بل  فحسب،  �جلرمية  عقوبة 
معني  موقف  لكل  �ملناسبة  �لعقوبة 
�ملوعد  �ملناسبة £  �لعقوبة  |نز��  أل^ 
�ملناسب يلعب �"�è هامâ £ تأثQها 
ال  �لذ�  �ألفضل  فالقر��  "نتائجها. 
عيب فيه هو 
^ ال حتّد� عقوبة جرمية 
 � 
^ ¯دَّ âيض
ما فحسب، بل »ب 

�لعقاª "موعد تنفيذ� Êكمة.
هذ�  فهم   £ �ملفسر"^  
خطأ  لقد 
 ،èQتأخ" âآلية "قالو� بأ^ فيها تقدمي�
 ªكتا "لكل  هو:  عندهم  "�لتقدير 
بنا أل�  
نه ال حاجة  "�حلق  
جٌل". 
تقدمي 
" تأخQ، "|منا �لترتيب �لصحيح 
 åهو كما �كر� �لقر¥^ بنفسه، "�ملع

^ عند �هللا قر��è خاصâ لكل موعد 
 èجديد âلطيف åًقت. "هكذ� بّين مع""

اهللا تعا1 ال مينح األنبياء خيار العقاب ألنهم ال يعلمون 
املوعد   ! املناسب  القرار  هو  ما  واليعرفون  الغيب، 
 �املعّني، هل يكون العفو أم يكون العقاب أم أنَّ تأخ

العقاب هو األنسب. 
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التقوى

 rهللا تعا� ^
�كرُته فيما سبق، "هو 
�لعقاª أل¶م  �ألنبيا� خيا�  مينح  ال 
ال يعلمو^ �لغيب، "اليعرفو^ ما هو 
�لقر�� �ملناسب £ �ملوعد �ملعّين، هل 
 َّ̂ 
 b
 ªيكو^ �لعقا b
يكو^ �لعفو 
"�آلية  �ألنسب.  هو   ªلعقا�  Qتأخ

.åملقبلة تؤكد هذ� �ملع�

 Oُُيْثِبُت َ/ِعْنَد/َ Qَُيْمُحو� �هللا َما َيَشا﴿

f7ُُّ �ْلِكَتاِ"﴾  (�لرعد: ٤٠)

شرI �لكلمـا;:
ميحو: Mا �لشيُ�: ��� "�هب 
ثُر�. 
ٌ̂ �لشيَ�: 
��له "
�هب 
ثر�  Mا فال

.(ªألقر�)
�ملعرفة؛  حق  عرفه  
َثَبَتُه:  ُيثبت: 
ال  مكانه   £  âثابت "جعله  حَبَسه 

ثبت  د�.  
كَّ  : �حلقَّ 
ثبت  يفا�قه. 

.(ªألقر�) ه £ �لديو�^: كتبه¡�

bُّ: �ألb: �لو�لد�. "
bُّ �لشي�: 
صُلُه. 

.(ªألقر�) لطريق: معظمه� ُّb

  

 :Jلتفسـ�
حلو�  قبل   âقوم  ªيعذ ال  �هللا   ^|
قد  بل  فحسب،  �ملناسب  �ملوعد 
حل   ^|" حلكمة   ªلعذ�� يلغي 
موعد�. |� بّين هنا نوعني من سنته 


"%ما: ﴿ميحو� �هللا ما  :ªعن �لعذ�

^ من 
نبا� �لعذ�ª ما  �
يشا�﴾ 
ميحو� �هللا ¶ائيâ، "ثانيهما: ("ُيثبت) 
هو.  كما  �لوعيد  نبأ  ُيبقي  
نه   �

�نب،  �"منا   âقوم  ªِّيعذ ال  "لكنه 
 ^|" �ستوجبو�،  عما  يزيد  ال  كما 
كا^ من �ملمكن 
^ يعذֲדم 
قل مما 

�ستوجبو�.
 �"على كل من 
��� �لتخلق بأخال
�هللا 
^ يضع هذ� �لقانو^ £ �حلسبا^ 

^ يسحقو�  يريد"^  فالذين   .âئم��
يريد"^  
" ال  �لغضب،  عند  �لعد" 

^ يعفو� عمن 
سا� |ليهم.. فليعلمو� 

^ سلوكهم مناٍ® للصفا� �إل%ية، 
مسلمني  و�  يسمَّ  ^
 ميكن  "ال 

صا�قني.

ما قوله تعاr ﴿"عند� ُ
b �لكتب﴾ 

صله  يع¿  �لشي�   b
ُ  ^
 فاعلم 
 åملع� هذ�   r|  èنظر" "حقيقته. 

 :ðر �جلملة كاآل فيمكن 
^ تفسَّ
�ألعلم  هو   rتعا �هللا   ^| �أل"�: 
ال  لذ�  �لشرعية،   bألحكا� Êكمة 
�لطريق   r| �لنا  يهتد�   ^
 ميكن 
�إلنسا^   ^
 �لك  ֲדديه.  |ال  �لسليم 

طماعه " �لنفسية  ألهو�ئه  خاضع 
 èبد
�لشخصية، لد�جة 
نه ال يستطيع 

^ يتسامى عنها حÜ يهتم Êاجا� 
�لعا³ كله. فلذ� كل ما يقترحه من 
تعاليم "
حكاb ال بدَّ 
^ تكو^ مشوبة 
بشو�ئب 
هو�ئه "
طماعه. "لكن �هللا 

نه  كما  كله،  �لعا³  Êاجا�  عا³ 
فإ^  لذلك  �ملستقبل،  Óفيه  مبا  عليم 
صحيحة  "هد�يته  كاملة  
حكامه 

سليمة من �لنقائص.
 bحكا
 vيع   ^
 هو   Dلثا�  åملع�"
 rحو� صفا� �هللا تعا �لشر� تد"�
أل¶ا نابعة من هذ� �لصفا� �إل%ية، 
"هكذ� ُيصبح 
صل �لشريعة عند �هللا 
لطيفًة  |شا�ً�  
شا� ֲדذ�  تعاr. "قد 

نه ليس مبقد"� 
حد 
^ يتحلى  r|
�حلقيقية  �لفاضلة  �لعالية   �باألخال
للصفا�   âتابع سلوكه  يكن   ³ ما 
�إل%ية بشكل كامل. فمن 
��� تقييم 
على  "شرها-  -خQها   ��ألخال
فقد  فقط  �إلنسانية  �ألعما�  ضو� 

خطأ. أل^ �خلQ £ �لو�قع ما يكو^ 
"�لشر هو  �إل%ية،  للصفا�   âمو�فق

إن اهللا ال يعـذب قومـاً 
املوعـد  حلـول  قبـل 
بل  فحسـب،  املناسـب 
العـذاب  يلـغـي  قـد 
حلكمة وإن حـل موعده. 
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ما يكو^ ½الفâ %ا. "هذ� �لتعريف 
لألعما� ¯ل �ملشاكل �لË يو�جهها 

�لفالسفة £ تعريف �خلQ "�لشر.
�هللا   b�� ما  
نه  هو  �لثالث   åملع�"
�لشر�  Êكمة  �لعليم  هو   rتعا
 âيض
فيجب 
^ يكو^ خيا� �لعقوبة 
£ يد� هو سبحانه "تعاr. |� جند 
�لبد�ية   £ �حلق  يعا�"^  �لبعض   ^

عد�ً� شديدè، "لكنهم يقبلونه فيما 
 bيخ �إلسال�بعد. "مثا� �لك £ تا
هو عكرمة بن 
Û جهل "خالد بن 
�ضو�^  �لعا×  بن  "عمر"  �لوليد 
يعلم  كا^  "حد�  فاهللا  عليهم.  �هللا 
من  �لنجا�  يستحقو^  هؤال�   ^


¶م " عد�ئهم،  �غم   ،ªلعذ��
سيوفَّقو^ £ يوb من �ألياb خلدما� 

 .bجليلة لإلسال
 

� َما ُنِرَينََّك َبْعَض �لَِّذh َنِعُدُهْم ْ4ِ/َ﴿

 jُْلَبال� َعَلْيَك  َفِإنََّما  َنَتَوفََّينََّك   /ْ7َ

َ/َعَلْيَنا �ْلِحَساُ"﴾ (�لرعد: ٤١)

شرI �لكلمـا;:
�لكلما�   Éشر (�نظر  نتوّفيّنك: 

لآلية ٤٧ من سو�� يونس). 
طائفٌة  شيٍ�:  كل  بعُض  بعض: 
كوُنه  "»و�  منه،  جزٌ�  "قيل  منه؛ 


عظَم من بقيته كالثمانية من �لعشر� 
.(ªألقر�)

  
:Jلتفسـ�

يهد®  ��b عقابنا  ما  يا Mمد،   �

فال   ،bالنتقا�  r| ال   Éإلصال�  r|

نبا�  
لغينا بعض   ��| ��عي للعجب 

نبا�  بعض  تشاهد  فقد   .ªلعذ��
بعضها  جتد  بينما  يتحقق،  �لوعيد 
�آلخر يلغى، "ليس £ هذ� ما يدعو 
|r �لقلق، أل^ �حلساª �لنهائي £ يد 

^ �ملعترضني على �ألنبا� " ،rهللا تعا�
يضطر"^  سو®  |لغاÍها  مت   Ëل�
"عندئٍذ سو®   ،� 
مامه  للمثو� 
 ^�|  .âمتام �حلقيقة  عليهم  تنكشف 
كلَّ  Mمد،  يا  ُتخضع    ^
 فيجب 

مر Êيث ¯قق هذ� �%د® �أل¡ى 
 bالنتقا� تؤثر  "بأ^ ال   ،ùلبال� "هو 
"�لعقاª £ كل حا�، غاضâ �لنظر 

عن �لغاية �حلقيقية.

﴿7ََ/َلْم َيَرْ/� 7َنَّا َنْأِتي �َألْ
mَ َنْنُقُصَها 

ُمَعقَِّب  ال  َيْحُكُم  َ/�هللا  7َْطَر�ِفَها  ِمْن 

�ْلِحَساِ"﴾   َسِريُع  َ/ُهَو  ِلُحْكِمِه 
(�لرعد: ٤٢) 

شرI �لكلمـا;:
فعله.  �ألمَر:  
تى  جا��.  
تا�:   :ðنأ
: حضر�. 
تى على �لشي�:  َ̂ 
تى �ملكا
�لدهر:  عليه  
تى  ¥ِخَر�.  "بلَغ  
نفد� 

.(ªألقر�) هلكه

"َطْرٍ®.  َطَرٍ®  vُع  
طر�فها: 
"¶ايته؛  �لشيِ�  حرُ®  "�لطَرُ®: 
�لرجُل  �لشي�؛  من  طائفٌة  �لناحيُة؛ 
�لكرُمي. "�لطْرُ®: �لكرُمي من �لفتيا^ 
�لناِ:  من  �ألطر�ُ®  "�لرجا�. 
من  �ألطر�®   ."Íلر� خالُ® 
�أل�±: 
شر�فها "علماÍها، هو من 

شر�فها  من   �
  ..ªلعر� 
طر�® 

  .(ªألقر�) هل بيوتاִדا
"
ال معقَِّب حلكمه: 
� ال ���َّ له "ال 

.(ªألقر�) ناقَض له

 :Jلتفسـ�
 لقد �
ª �لُكّتاª �ملسيحيو^ على 
قو%م بأنه ليس £ �لقر¥^ ما يؤكد 
"|منا  ¥ية  بأية  
تى  قد   èمدM  ^

 Qֲדا.(تفس ðكتفى با�عائه بأنه سيأ�

أي يـا Iمـد، مـا دام 
إ1  يهـدف  عقابنـا 
اإلصـالح ال إ1 االنتقام، 
فـال داعي للعجـب إذا 
ألغينا بعض أنباء العذاب.
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التقوى

"ه�Q ¾١، ×٣٣٣). "لكن هذ� 
�آلية تشكل �è�ّ حا¡â على �عمهم 
�خلاطئ حيث يعلن �هللا فيها بأننا قد 
نريهم �آليا�، "لكنهم ال يبصر"¶ا 
|� قا�: ﴿
"³ ير"� 
ّنا نأð �أل�± 

^ ¥ثا�  åطر�فها﴾، مبع
ننقصها من 
�نتصا� �إلسالb بد
� تلوÉ £ �ألفق 
طبقâ لنبو��� �لكتب �لسالفة، "قد 
�لكفا�  بيو�  يغز"   bإلسال� شر� 
ينضمو^   �"
بد 
"ال�هم   ^| حيث 
�لعبيد  "يسلم  �ملسلمني،  vاعة   r|
بأ  ال  "عد�  بل  �لنا،  "عامة 
�ملؤمنني   uفتر  .bلقو� علية  من  به 

يشّكلو^ vيع طبقا� �ملجتمع.
"�جلزير�  تع¿  قد  هنا  ""�أل�±" 
 bسالة �إلسال� ^
  åلعربية"، "�ملع�
تكتسب �نتشا�è متز�يدè £ ½تلف 

çا� �جلزير�. فقد 
سلم 
هل �ليمن، 
كانو�  بعضهم   ^
  âيÓ�تا "�لثابت 
¥من  كما   .u�لنصا�" �ليهو�  من 

بو  منهم  كا^  �لذين  �لغفا�يو^ 
�ملدينة  
هل  
سلم " �لغفا��،   ��

�ملنو��. 
�أل�±   ðنأ﴿  rتعا قوله   ^
 كما 
يكو^  قد  
طر�فها﴾  من  ننقصها 
"فنائهم،  �لكفا�  هال�   r| |شا�� 
 bستخد� قد  �لكرمي  �لقر¥^  أل^ 

كلمة �إلتيا^ مبعå �لعقاª "�%ال�، 
 ³ حيث  من  �هللا  قا�:﴿فأتاهم   �|

نز�   �
 (�حلشر:٣).   ¯تسبو�﴾ 
�هللا ֲדم �لعقاª بطر� ³ يتصو�"ها. 
فمعå �آلية |�^ 
^ كبا�هم "عامتهم 
 ^
  "
  ،ªلعذ�� لصنو®  يتعرضو^ 
عرضة  �لعربية  �جلزير�  
çا�   Üش
ألنو�� �لعذ�ª مما يكفي ليد�� به 
 èُير� ¥ياته تأييد rهللا تعا� ^
�لكفا� 

لإلسالb "متهيدè النتصا��.
"�ملر�� من قوله تعاr:﴿"�هللا ¯كم 
سريع  "هو  حلكمه  معقَِّب  ال 
تر"^  �متم  ما  
نكم   ﴾ªحلسا�
�سوله،  "ينصر  يؤيد   rتعا �هللا   ^

يستطيع   èحد
  ^
 تظنو^  فكيف 
�حليلولة �"^ �نتصا��. هل من 
حد 

.rعلى |لغا� حكم �هللا تعا �يقد
 ^
"£ هذ� ��ٌ للمؤمن بأ^ عليه 

 Qغ rمر �هللا تعا�"
ال ينفك £ طاعة 
مكتر¹ٍ "ال َقِلٍق ملكائد �ألعد��.

سريع  ﴿"�هللا   rتعا قوله  
ما "
 rنه تعا
�حلساª﴾ فليس �ملر�� منه 
 åاسبة �لنا، "|منا �ملعM £ يتعجل

نه ال يستعجل بالعذ�ª، "لكنه |�� 
�لك   �يستغر فال   bقو |هال�  قر� 
�منâ "ال يستطيع 
حد  �حليلولة �"^ 

تنفيذ قر���.
   

َفِللَِّه  َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َمَكَر  ﴿َ/َقْد 

�ْلَمْكُر َجِميًعا َيْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ 

ُعْقَبى  ِلَمْن   
�ْلُكفَّاُ َ/َسَيْعَلُم  َنْفٍس 


﴾  (�لرعد: ٤٣)  ِ� �لدَّ
 

شرI �لكلمـا;:
�هللا  مكر  َخَدَعه.  َمَكَرُ�:  َمَكَر: 

وإذا فسـدت عقـول العلماء ! أمة لدرجـة أنهم ال 
يسـتطيعون فهم أبسـط األمور وأوضحها فما بال 
العـوام؟ وهذا دليـل على أنهم �اجـة إ1 هاٍد من 
عنـد اهللا، إذ لـو 9 ُيبعث ن� ! مثـل ذلك العصر 
احلالـك فما هـو الوقت األنسـب لبعثته يـا ُترى؟ 
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فالنâ: جا��� على �ملكر. قيل: �ملكُر 
Êيلٍة،  مقِصِدِ�  عن  �إلنسا^  صرُ® 
 ،Qُموٌ� ُيقصد فيه �خلM :^هو نوعا"
.(ªألقر�) ُُّيقصد فيه �لشر bٌمذمو"

vعه.  �لشيَ�:  كسب  َتْكِسب: 
َطَلَبه "�Êه.   :âعلم" ماًال  "كسب 
كسب �إلَ�: حتّمله. كسب ألهله: 

 .(ªألقر�) طلب �ملعيشَة

 :Jلتفسـ�
 £ تنجحو�   ^
 ميكن  كيف   �

علم  على   rتعا 
نه  مع  مكائدكم 
بكل مكر متكر"نه. فال بّد 
^ ¯بط 
 Qلبص� شأ^   ،âيعv 
نتم  خططكم 
vاعة   ªلضر "حد�  يكفي  �لذ� 

من �لعميا^.

ما قوله تعاr ﴿سيعلم �لكفا� ملن "
 âيط علمç ننا
عقû �لد��﴾ فيع¿ به 
بكل ما ينسجه �لكفا� من مكائد، 
 Ëل�  Qبالتد�ب %م  علم  ال  "لكنهم 
نصيبهم  "عندما  ضدهم،  نّتخذها 
باخلسائر سيد�كو^ من �لذ� ميلك 


مرهم "مصQهم. bما�
﴿سيعلم   rتعا قوله   £ "�لسني 
�لكفا�﴾ للتأكيد "�لتقريب، فاملر�� 
 ^
 âم سيعرفو^ حتم¶
من �جلملة 
¥خر   £ �ملنتصر"^  هم  �ملسلمني 

|شـا��  فيها   َّ̂ 
 كما  �ملطا®. 
ميوتـو�  لن  �لكفر   "Í�  ^
  r|
 �  Ñلن� �نتصا�  ير"�   ^
 بعد  |ال 

"���هـا��.
        

َلْسَت  َكَفُر/�  �لَِّذيَن  ﴿َ/َيُقو5ُ 

َبْيِني  َشِهيًد�  ِباهللا  َكَفى  ُقْل  ُمْرسًال 

َ/َبْيَنُكْم َ/َمْن ِعْنَدOُ ِعْلُم �ْلِكَتاِ"﴾  
(�لرعد: ٤٤)  

:Jلتفسـ�
̂ كل �ليل  
عد�� 
� نÑ يرفضو ̂ | 
 Üللتشكيك ح ̂ يسمعونه منه، "يسعو
"جالً�،   âضوح" �ل��هني  
عظم   £
ل �ليًال على  ��ته ُيشكِّ "هذ� £ حد 
صد� �لنÑ "على فسا� عقو� �لكفا� 
"سو� نيتهم. "|�� فسد� عقو� �لعلما� 
̂ فهم  
مة لد�جة 
¶م ال يستطيعو £

بسط �ألمو� "
"ضحها فما با� �لعو�b؟ 

واحلق أن هاتني الشهادتني تتسببان ! انتصار األنبياء.. 
أعu اآليات السماوية املتجددة، واألنباء ال` وردت ! 

كتب األنبياء األولني...

"هذ� �ليل على 
¶م Êاجة |r هاٍ� من 
عند �هللا، |� لو ³ ُيبعث نÑ £ مثل �لك 
�لعصر �حلالك فما هو �لوقت �ألنسب 
لبعثته يا ُترu؟ |r هذ� �ملعå يشQ �هللا 
̂ �ألعد��  
تعاr هنا موضحâ لرسوله 

"� كل � ̂ سو® يقابلونك بالرفض "|
¥ية "¡عو� كل �ليل. فال تتضايق من 
̂ �Û يؤكد  جهلهم هذ�، بل قل %م: |
 Dيضر فلن  �ملتجد��،  بآياته  صدقي 
على  "يشهد  كما   .âشيئ |نكا�كم 
صدقي َمن عند� �لعلم �لصحيح بالكتب 
�لسما"ية، فما قيمة |نكا�كم |��� هاتني 
̂ هاتني  
�لشها�تني �لعظيمتني؟ "�حلق 
̂ £ �نتصا� �ألنبيا�..  �لشها�تني تتسببا

ع¿ �آليا� �لسما"ية �ملتجد��، "�ألنبا� 
�لË "��� £ كتب �ألنبيا� �أل"لني، 
"ليس هنا� شها�� هي 
قوu منهما، 

يضâ »عل  bلتركيز عليهما �ليو� َّ̂ |"
 |̂ ،uخر
�إلسالb غالبâ منتصرè مر� 

.rشا� �هللا تعا
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

َّ̂ �لنَِّبيَّ � َبَعَث ُمَعاً�� |َِلى �ْلَيَمِن َفَقاَ�: �تَِّق َ�ْعَوَ� �ْلَمْظُلوbِ َفِإنََّها لَْيَس  
̌¬‡ł �ْبِن َعبَّاٍ َ�ِضَي �هللا َعْنُهَما َ
 .ªٌَبْيَنَها َ"َبْيَن �ِهللا ِحَجا

َ̂ ُمَناِفًقا َخاِلًصا، "َمْن  ̌¬ْ‡ َعْبِد �ِهللا ْبِن َعْمٍر" َ�ِضَي �هللا َعْنُهَما َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: َ
ْ�َبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكا
¹َ َكَذªَ َ"ِ|َ�� َ"َعَد َ
ْخَلَف َ"ِ|َ��  َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنهن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن �لنَِّفاِ� َحتَّى َيَدَعَها. ِ|َ�� َحدَّ

َعاَهَد َغَدَ� َ"ِ|َ�� َخاَصَم َفَجَر. 

ُرَقاِ�. َفَقاُلو� َما لََنا ُبدٌّ |ِنََّما ِهَي  
َِبي َسِعيٍد �ْلُخْدِ��ِّ � َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: |ِيَّاُكْم َ"�ْلُجُلوَ َعَلى �لطُّ ‡¬̌
ِريِق؟ َقاَ�:  ِريَق َحقََّها. َقاُلو�: َ"َما َحقُّ �لطَّ ¹ُ ِفيَها. َقاَ�: َفِإَ�� 
ََبْيُتْم ِ|الَّ �ْلَمَجاِلَس َفَأْعُطو� �لطَّ َمَجاِلُسَنا َنَتَحدَّ


ْمٌر ِباْلَمْعُر"ِ® َ"َنْهٌي َعْن �ْلُمْنَكِر. َ"َ bَِال َغضُّ �ْلَبَصِر َ"َكفُّ �ْألu�ََ َ"َ��ُّ �لسَّ

َ̂ ُنُصًبا َفَجَعَل  َة َ"َحْوَ� �ْلَكْعَبِة َثَال¹ُ ماَئٍة َ"ِستُّو ̌¬‡ َعْبِد �ِهللا ْبِن َمْسُعوٍ� � َقاَ�: َ�َخَل �لنَِّبيُّ � َمكَّ
َيْطَعُنَها ِبُعوٍ� ِفي َيِدِ� َ"َجَعَل َيُقوُ�: ﴿َجاَ� �ْلَحقُّ َ"َ�َهَق �ْلَباِطُل﴾ (�ْآلَية)


خذ� هذ� �ألحا�يث �لنبوية �لشريفة من صحيح �لبخا��)ُ)
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من كال� �إلما� �لمهد�

/ليس هذ� �لوقت "قت �لَغز�ِ� "تقلُِّد �لرماÉ "�ملرهفا�، بل 
مر D�Û يا معشر هذ� �ألمة 
^ تتقلد"� 
بسالÉ �لتوبة "�لعّفة، فإ^ �لنصر� كلها £ هذ� �لُعّد�. "|^ �أل�± ملعونة ممقوتة لكثر� �خلطّيا�، "لترِ� �هللا 

"�لتمايِل على �خلزعبيال�. "ليس �لوقت "قت �لسيو® "�َألِسّنِة، بل 
"�^ تزكية �لنفو "َثْنِي �َألِعّنِة. فإ^ 


عد�� هذ� �مللة، كذلك �خل قلوª �ملسلمني من غQ �لتفرقة. فلن يغِلب �ألشر�ُ�  ªلفسا� كما �خل قلو�


شر�ً�� ¥خرين بَغز��، بل بعّفة "تقا�، فلن ينصر �هللا ملو� �إلسالb مع "هنهم "غفلتهم £ �لدين، بل يغضب 

غضبا شديد� "يوثر �لكافرين على �ملسلمني. �لك بأ¶م نسو� حد"� �هللا "ال يبالو^ 
مر �ֲדم "ليسو� من 

�ملتقني. يؤمنو^ ببعض �لقر¥^ "يكفر"^ ببعض، "ال ُيشيعو^ �حلق بل َيعيشو^ كاملنافقني.

هذ� باُ� 
هل �لزما^، � ينكر"^ "يكذبو^ بعبد ُبِعَث من �لر-ن. َ
َعِجبو� 
^ جا�هم منذ� منهم £ "قت 


لقوها "��� حجب �لنسيا^؟ � ðيا¥ �"
فَقد �لناُ فيه حقيقة �إلميا^؟ 
b يقولو^ �فتر�� "قد �

 ^

يتم |^ كنُت من عند �هللا "كفرمت Û.. فأ� ُخْسٍر 
ك� من هذ� �خلسر�^؟ 
تريد"^ �

يها �لنا.. 


ضِرª عنكم �لذكَر صفًحا بعد ما ُ
مرُ� لإلنذ��؟ "ما كا^ ملرَسل 
^ يكّلمه �هللا "يأمر� � Óفي 
مر �به 

خوفا من �ألشر��. فاتقو� �هللا، "ال تقّدمو� بني يديه "ال تصّر"� على �لظن كل �إلصر��.

(مقتبس من كتاª مو�هب �لر-ن)

NNÖÎÜy@˝i@·‹ƒ€a@%b«@ø@Òıaä”

A_›Ójç@Âfl@Òbv‰€a@µg@›Ëœ
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ŽÏ flfi Ž¡
˛̄ \; Ž
ł:l̨Â;ãÊ�fi’\;ÏË—áh;‡\Â^;◊dŽÏ flfi Ž¡
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التقوى

 Ûة: �ملكتب �لعرvتر

ال  "حد�  �هللا  |ال  |له  ال   ^
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
^ Mمًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا^ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�ªِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"|يَّاَ�  َنْعُبُد  |يَّاَ� 
�لَِّذيَن   þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   þََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوª َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¥مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لy 7لقاها 7مJ �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر/
 7}د 7يدO �هللا تعاz بنصرO �لعزيز
� hملهد� fخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� /�إلما�

٢٠١١/٠٢/٢٥  bيو


لفت �نتباهكم �ليوr| b �لدعا�  ^
 �"

مقتضى  فمن  بأسر�،  �إلسالمي  للعا³ 
�حلقيقي  �أل-د�  �ملسلم  مؤ�سا� 
 ^
  � Mمد  لسيدنا  "حبِّه  للمسلمني 
يدعو لكل من ينتمي |r حضرته � 
يتعرَّ±  من  "لكلِّ  بالشها�تني  "ينطق 
أل� خسا�� بسبب |سالمه، "لكل بلد 
 .ªسالمي يسو�� �لفوضى "�الضطر�|
هذ�   bبإما �ملؤمنني  çن  علينا  فيجب 
�لزما^ 
كثر من �جلميع 
^ نبد� مؤ�ساتنا 
للمسلمني. ألنه |�� كنا نتعهد £ عهد 
 ^
 فيجب  عامة  �لبشر  مبؤ�سا�  �لبيعة 
تكو^ مؤ�ساُتنا للمسلمني 
كثر، çن ال 
منلك �حلكومة �لدنيوية "�لوسائل �ملا�ية 
�ملسلمني  مساعد�  من  نتمكن   Üح

�ِّ بلد Mتا¾ |r �ملساعد�.  "
عمليا 
 £ �لر�هن  �لسياسي  للوضع  "نظر� 
�لوسائل  �لبال� خاصة فال منلك  بعض 
 Qغ |ليها،  بالوصو�  �لعو^  يد  لتقدمي 
�لدعا�،   £ ننشغل   ^
 نسطيع  
ننا 
مسلم  كل  ينتبه   ^
 »ب  �لك   r|"
�لذين  "�أل-ديو^  �لعا³.   £ 
-د� 
تسو�ها   Ëل� �لبال�  هذ�   £ يقيمو^ 
 ،bملشاكُل "�الضطر�باُ� £ هذ� �أليا�
خا�جها  "يسكنو^  مو�طنوها  هم   "

 ��| 
نه  �لدعا� -   r| باإلضافة  فعليهم 
�ملسؤ"لني  مع  عالقا�  ألحدهم  كا^ 
�حلكوميني "�جا� �حلكم "�لسياسيني 
لو� �ملصا�  
^ يفضِّ r| يوّجههم ^
 -

NN!a@lb‘«@Âfl@“Ü:a

‚b‘n„¸a@¸@Ä˝ï⁄a
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�لوطنية على مصاحلهم �لشخصية. فحني 
يتوr �لسياسيو^ من �ملسلمني �حلكم، 

" يصلو^ |r سد� �حلكم، 
" ينالو^ 
مسؤ"لياִדم  ينسو^  فهم  سلطة،   َّ�

"حقوَ� �لعبا� |ال ما ند�. "من �جللي 
قلة   r| عائد  %ذ�  �حلقيقي  �لسبب   ^

 r| ينتسبو^  
¶م  فالغريب   ،uلتقو�
�سو� �هللا � "يّدعو^ �إلميا^ بالقر¥^ 
"ينسو^  ناحية،  من  "تال"َته  �لكرمي 
له،  �ألساسي  �ألمَر   uخر
 ناحية  من 
غQهم  من  �ملسلمني  مييز  ما   ^
 "هو 
�المتيا�  هذ�  �ختفى   ��|"  .uلتقو� هو 

طماعها " �لدنيا  حب   ^
 فالظاهر 
�سَم  �ستخد�مهم  �غم  عليهم  تستو¬ 

¶م  يّدعو^  "هم  "�ملسلِم.   bإلسال�
 �حقو يغتصبو^  �لك  "مع  مسلمو^ 
 ،bإلسال� باسم  �لعبا�   �"حقو �هللا 

"يْؤثر"^ �لثر"َ� "حبَّ �لسلطة "سكر� 
�لقو� على �أل"�مر �إل%ية، 
" يعتمد"^ 
على  للحفا«  �ألجنبية  �لقو��  على 
�لثر"� "تقوية �حلكومة، فيعت�"^ -اية 
مصا� �لقو�� �ألجنبية 
همَّ من -اية 
�إلسالمية،  "�ألمِة  مو�طنيهم  مصا� 
على  �لظلم  مما�سة  عن  يتو�عو^  "ال 
�لوضع. � نالحظ  �قتضى   ��| شعبهم 

^ جشع �ملا� قد جعل �Íسا� �لبال� 
يعد   ³ لد�جة  �ألمو��  �مع  مهتمني 
 �هنا� �ا� للمقا�نة بني �الهتماÊ bقو
فإ��  �لشخصية،  خز�ئنهم  "مل�  �لعبا� 
كانو� قد خصصو� ألنفسهم مائًة مثال 
"�حٌد  هنا�   uألخر�  ��حلقو فأل��� 
بأ^  تفيد   ªتتسر  Ëل� فاألخبا�  فقط. 
مئاِ�  �لبلد  من  
خر¾  �لرÍسا�  بعض 
�لكيلوغر�ما� من �لذهب، "�آلخُر قد 

مأل ½ابئه من �لثر"� �لقومية، "بعضهم 

"�� ثر"� �لبلد £ �لبنو� �لسويسرية 
£ حسابه �لشخصي، "بعضهم �شتر"� 
 £ "�إلحصا�  �لعّد   �تفو عقا��� 
بأمس  �لشعب  بينما  �ألجنبية  �لبال� 
 £ ليس  �لوضع  فهذ�  للخبز.  حاجة 
�لبال� �لعربية فقط بل £ باكستا^ 
يضا 
لد�جة  �لفاحش  �لغال�  يسو�  حيث 
تتوفر  بالكا�  �لذين   ^"Qلكث� يتو�جد 
�جا�  
ما  يوميا،  "�حد�  "جبٌة  %م 
ثر"��  من  فينفقو^  "�لقا��  �حلكم 
�لقوb مئاِ� �آلال® من �جلنيها� على 
متا�  شر��  "على  قصو�هم  �يكو� 
�لذين  �ملسلمو^  فالرÍسا�  شخصي. 
 ªلكتا�" "�لشريعة  �لسنة  
يديهم  بني 
�ملرشد �لذ� ما ��� Mفوظا £ صو�ته 
�هللا   �َيغصبو^ حقو  bليو�  r| �ألصلية 

املسلم  مؤاساة  مقتضى  فمن 
للمسلمني  احلقيقى  األ"دي 
وحبِّه لسيدنا Iمد � أن يدعو 
لكل من ينتمي إ1 حضرته � 
من  ولكلِّ  بالشهادتني  وينطق 
بسبب  خسارة  ألي  يتعرَّض 
إسالمي  بلد  ولكل  إسالمه، 
يسوده الفوضى واالضطراب. 

سيدنا مر�� مسر/
 7}د 7يدO �هللا تعاz بنصرO �لعزيز



اجمللد الثالث والعشرون، العد الثاني عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٢ هـ  - نيسان/ ابريل ٢٠١١ م

١٦

التقوى

"حقو� �لعبا� بأبشع صو�� �غم هذ� 
 £ 
كانو�  سو��  "�إل�شا�،  �لتوجيه 
�أل"سط،   ��لشر بال�   "
 باكستا^، 
 ^

" بعض �لبال� �ألفريقية. فبدال من 
 uألخر� �لبال�   £ �ملسلمني  يساعد"� 
فإ¶م يغصبو^ 
مو�� مو�طنيهم، فكيف 
ُيتوقع من هؤال� 
¶م سيحكمو^ �لبال� 
�لك،  على  قا��"^  هم   "
  uبالتقو
�لفسا�   £ يتسببو�   ^
 ميكن  فهؤال� 
�لبلد،   £ ªلفوضى "�الضطر�� "نْشر 
 �Qقص ملد�  �لبال�  ¯كمو�   ^
 "ميكن 
�لسكينة  يهيئو�   ^
 ميكن  "ال  بالقو� 
هذ�  مثل  ففي  للشعب.  "�لر�حة 
�أل"ضا� تظهر ��� فعل تبد" مفاجئة، 
�حلقيقة   £ مفاجئة  تكو^  ال  
¶ا   Qغ
بل يكو^ �ل�كا^ ينمو £ �خلفا� منذ 
�ما^، "هذ� �ل�كا^ قد بد
 يظهر £ 
 £ موعد�   £ "سيظهر  �لبال�  بعض 
�ل�كا^  هذ�  ينفجر  فحني   .uألخر�
يكو^  ال  "ملا  �ألقويا�.  �جلبابر�  يدّمر 
هنا� 
� برنامج معني 
" خطة مد�"سة 
 ��� تكو^  بل  هذ�  فعل   ��� لظهو� 
vيع  فُتبذ�  �لظا³  ضد   bملظلو� فعل 
 �  ،ªلرقا� لتحرير  "�لقد���   uلقو�
لنيل  مساعيه   £  bملظلو� ينجح  حني 
�لظلم.  يبد
 هو �آلخر مبما�سة  �حلرية 
"%ذ� 
قو� |^ على �أل-د� 
^ يدعو 
خا×  بشكل  �إلسالمي  للعا³   �Qكث
بلد  بكل  �لظلم  هذ�  ¯يط   ^
 قبل 

فتظهر سلسلٌة طويلة للمظا³. "فَّق �هللا 

^ ُيعملو� �لعقل  ªحلكوما� "�لشعو�

"يسQ"� على ��ª �لُتَقى. 
متحلية  �إلسالمية  �لقيا��  كانت  لو 
�لبال�  �Íسا�  لكا^  "�إلميا^   uبالتقو
ُحكًما  �لبال�  ¯كمو^  �لذين  هؤال� 
¯كمو^  �لذين  �لساسُة   "
 َمَلكيًّا 
 ��لبال� باسم �لدميقر�طية ُمر�عني حلقو
|سالمية،  منظمة  هنا�   �  - �لشعب 
|�� ³ تكن هي �ألخرu باالسم فقط 
بعُضها  �إلسالمية  �لبالُ�  ساعد�  بل 
بعضا مبقتضى �لعد� "�إلنصا® - "لو 
 Ëل�  ªلألحز� مساعدين  يكونو�   ³
�ملصا�  لنيل  �أل�±   £ �لفسا�   Qتث
 uلتقو�  ªبأهد� "متسكو�  �لشخصية 
"جَعل  شأ^  �إلسالمي  للعا³  لكا^ 

�لدنيا تعتر® بأ�يته. 
"حكوما�  |سالمية  بال�  فهنا� 
قا��  من   �Qكب جز��  تشغل  |سالمية 
�لقا���  من  �ألجز��  "بعَض  ¥سيا 
كل  ُتعت�  �لك  "مع  
يضا.   uألخر�

 �Qهذ� �لبال� £ �لعا³ عموما شعوبا فق
"غQ متقدمة "بعضها تعت� �"ال نامية. 
�لنفط  بثر"�  �لغنية  �لد"�  هذ�  بعض 
خاضعة للحكوما� �لكب�Q. فميز�نياִדا 
"�لديو^ �لË ُتقدمها لغQها من �لبال� 
 �Qلفق� للبال�  تقدمها   Ëل� "�ملساعدُ� 
�لبال�  ملساعد�  �ملخصصة  �مليز�نية   "

"سبب  غQهم.  فيها  يتحكم   �Qلفق�
 bِنعد��" �لعبا�  خو®   r| عائد  �لك 
�لكفا��   bعد" "�جلهل  �إل%ي  �خلو® 
"�لسعي لنيل مصاحلهم �لشخصية، فلم 
ينفقو� 
مو�%م £ مصا�® صحيحة £ 
بال�هم حيث ³ يطو�"� �لصناعة "ال 
�لز��عة، مع 
^ �لثر"� �ملشتركة للبال� 
�إلسالمية كانت جدير� بز�� �لز�"� 
�ملختلفة "فقا للطقس "�ملناÈ £ ½تلف 
�لبال� �إلسالمية، "|^ �لبال� �إلسالمية 
تستطيع بثر"� �ملو��� �لطبيعية �ملختلفة 
 ^
 �ملبتكر�  "�لعقو�  �لعاملة  "�أليد� 
كانت  "ملا  �لعا³،   £ �نقالبا  ُتحد¹ 
فال  ½تلفة  "�لتفضيال�  �أل"لويا� 

فالرؤساء املسلمون الذين بني أيديهم السنة والشريعة 
صورته   ! Iفوظا  زال  ما  الذي  املرشد  والكتاب 
األصلية إ1 اليوم َيغصبون حقوق اهللا وحقوق العباد 

بأبشع صورة رغم هذا التوجيه واإلرشاد،
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يتوجه  ملا��   .ªنقال�  �
 يتحقق 
إلحر��  �ملسلمو^  "�ملبتكر"^  �لعلما� 
�ملبتكر�  عقو%م  بتقدير  �العتر�® 
ال  أل¶م  �لك  �ملتقدمة،  �لبال�   r|
"ال  بال�هم  �لالئق £  �لتقدير  »د"^ 
�لتسهيال�،  %م   b تقدَّ "ال  ֲדم  ُينتفع 
 ª�� على   bلتقد�  ^"
يبد "حني 
 "
 �لبال�  �Íسا�  فإ^  "�لتطو�  �لرقي 
ملصاحلهم  يوقفو¶م  
عو�¶م " �مللو� 
بلد�  تعت�  مثال  فماليزيا  �لشخصية. 
�لتكنولوجيا   £ جد�  متقدما  |سالميا 
"مع �لك تعّدها �لبال� �ملتقدمة ضمن 
�لد"� �لنامية. باختصا� هنا 
يضا يعو� 
"مع   uلتقو� �ختفا�   r| كله  �لسبب 
كل   £  bإلسال� �سم  ُيقحمو^  �لك 
باسم  تصر®  بكل  "يقومو^  قضية، 
 .Qملعاي�" �لقيم   �Qتغ فقد   ،bإلسال�
فإ�� كنا نريد 
^ نتقدb فال بد من معرفة 
قَيمنا �لصحيحة. فكم تبعث �أل"ضا� 
 ^|  !ªالضطر��" �لقلق  على  �لر�هنة 
�إلسالb يعت� �ملؤمنني |خو� |�� �شتكى 
عضو تد�عى له �جلسد كله كما قا� 
|ِنََّما   ﴿ �آلخر  هو  �لكرمي  �لقر¥^ 
 (١١ (�حلجر��  ِ|ْخَوٌ�﴾   َ̂ �ْلُمْؤِمُنو
مثال  مصر  من  �ألخبا�   �ِ��" بينما 
�حلكومة   ^
 
يضا   uخر
 بال�  "من 
³ تقتصر على بعض �إلجر���� ضد 
قد  بل  فقط  �لقانو^  مبقتضى  �لشعب 
بعضا،  بعضه  يتقاتل  �لشعب  جعلت 

�ملو�لية   �للفر �ألسلحة  هيأ�  حيث 
ساعد�  �حلكومة  فكأ^  للحكومة، 
بعض �ملو�طنني من بلد "�حد ليقاتلو� 
�لبال�  كانت  فإ��  ¥خرين.  مو�طنني 
�حلكم   ªسلو
 ��ا�  تعلن  �إلسالمية 
تتمسك   ^
 �حلكومة  فعلى  �ميقر�طيا 
�لشعُب  يبِد   ³ ما  
يضا  بالص� 
�ألخبا�  تفيد  بينما  عنيفا.  �حتجاجا 

^ �حلكومة قتلْت مئا� �أل�"�É على 
 £  bحلكا� فهؤال�  �لشعب.  �حتجا¾ 
يرفعو^  ناحية  من  �إلسالمية  �لبال� 
 ªللغر تقليد�  �لدميقر�طية  هتا® 
بأ�]  يتحلو^  ال   uخر
 ناحية  "من 
�ملسلم   ^
 له  يرثى  "مما  ٍل،  ص� "حتمُّ
يظلم مسلما ¥خر، فإ�� كانو� يريد"^ 
يتمسكو�   ^
 فعليهم  �لدميقر�طية  تب¿ 
بالص� 
يضا، فمنظمة �ملؤمتر �إلسالمي 
هي �ألخرu ³ تؤّ� �"�ها كما كا^ 
 ،Éلإلصال تْسَع  فلم  عليها،  »ب 
بضعة  من  جتر�  �ألمو�  هذ�  فكل 

سابيع £ مصر "تونس "بعض �لبال� 

"ما  ليبيا.  مثل   uألخر� �إلسالمية 
من  
فغانستا^ " باكستا^   £ »ر� 
مد� طويلة على 
يد� �ملتطرفني يسي� 
 Ëينا£ �ملؤ�خا� �ل" ،bعة �إلسال¡ r|
هذ�  كل  "سبب  ֲדا،  �ملسلمو^  
مر ُ
�ألعما� يعو� كما قا� سيدنا �ملسيح 
�ملوعو� � |r �نعد�b �لتقوu متاما. 
¡عة  على  �حلفا«  
جل  من   ،��ً|
"بني  �لبال�  �ألمن £  "نْشر   ،bإلسال�
"�لسلطة  �حلكم   ªصحا
" �لرعايا 
ما  للتقوu، "لكن  هنا� حاجة ماسة 
من 
حد جاهز للتوجه |r �لك على 
 ^
 هو  �لوحيد   ªألسلو�" يبد".  ما 
ُينيب كل "�حد |r �هللا تعاr بالتوبة 
 .uلتقو� سبل   uيتحّر" "�الستغفا�، 
 "
"ليفّكر ما �لذ� »ب 
^ ينتبه |ليه 
﴿ظهر  حالة:   uير حني  عنه  يبحث 
لقد  سائد�؟  "�لبحر﴾  �ل�  �لفسا� £ 
قّدb �هللا تعاr حال لذلك "بّينه سيدنا 
�لطريق   ^
 "هو  
يضا   � �هللا  �سو� 
�إلميا^  هو  �لفسا�  هذ�  لرفع  �لوحيد 

يعود السبب كله إ1 اختفاء التقوى ومع ذلك ُيقحمون 
تصرف  بكل  ويقومون  قضية،  كل   ! اإلسالم  اسم 
كنا  فإذا   .�واملعاي القيم  تغ�ت  فقد  اإلسالم،  باسم 

نريد أن نتقدم فال بد من معرفة قَيمنا الصحيحة. 
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|ليه.   � "تبليغ سالمه  �لزما^  مبسيح 
�لك   r| �ملسلمو^  يتوّجه   ³ "ما 
 ^|" طمعا،  يز���"^  يظلو^  سو® 
ظالما  تز���  سو®   Éإلصال�  �طر
بدال من �الستنا��. "ليس هنا� سبيل 
¥خر لنيل هذ� �ملر�b |ال �لتقوu "�لصلة 
|ال  باهللا  �لصلة   bتقو "لن   .rتعا باهللا 
 rشدنا |ليه �ُهللا تعا�
باألسلوª �لذ� 

.� Ñلن�"

�سل ¬ 
حد �إلخو�  bيا
قبل بضعة 
مو�قع  
حد  من  باإلجنليزية  مقاال 
�إلنترنيت، "كا^ �ملقا� يتضمن تعليقا 
 Ëل� �لدينية  �ملنظما�   uحد| قبل  من 
�لد�ئم  �حلل   r| �النتبا�  لفت   ����

�إلسالمية  �لبال�   £ �لسائد  للوضع 

حاليا. 
سأ"جز ما "�� فيه، فقد �كر صاحب 
�ملقا� �لبال� �إلسالمية "قا� |^ �إلخو� 
كلها  �إلسالمية  �لبال�   £ "�ألخو�� 
 Ëل� �لتحرير  حركة  على  سعد�� 
 bحلكا� ضد  "تونس  مصر   £ جر� 
�ملستبدين. � قا� معلقا على �لظر"® 
"كلنا  �ال�،  تبّين  قد  بأنه  �لسائد� 
لُيرفع  �آل^  Êاجة   bإلسال�  ^
 نشهد 
 ^|" �لغا ني.   bحلكا� ضد  �لصو� 

حد�¹ مصر "تونس قد 
خ�� �لعا³ 
�لفاسدين ممكن. �   bحة �حلكا��|  ^

�لغربية   bإلعال� "سائل  على  يعّلق 
 bإلسال� ضد  تستعمل  بأ¶ا  "يقو� 

 bَإلسال� ُيظهر  مما  غريبة  مصطلحا� 
�ملسلمني   ^|  � جد�.  ½يف  كدين 
 Ëخلالفة �ل� bليسو� جاهزين لقبو� نظا
�حليا� £ ضو�   bنظا تصو�  %م   bتقد
 � �لشريف.  "�حلديث  �لكرمي  �لقر¥^ 
|ننا نرu -لة من 
جل تبديل  يقو�: 

سلوª �حليا� بالطريقة �إلسالمية منذ 
�حلملة  هذ�  ُشّنت  فقد   .bعو�
 عشر� 
 Ñلن� على �حلجاª "�لقر¥^ "شخص 
"هي  "كر�متها،  �لشريعة  "حرمة   �
 r| �لنا  عامة  حيا�  من  بد��  تؤثر 

قصو� �لسياسة. 
� يتابع "يقو�: ملا كانت �خلالفة حائز� 
على سلطة 
ساسية £ مملكة |سالمية 
لذ�  �إلسالمي  �حلكم   ªسلو
  "

فاخلالفة �"É �يننا. "|^ 
مل �لوحد� 
£ �لعا³ �إلسالمي منوþ ֲדا "تستطيع 

^ �لق "حد� £ بال� مثل مصر "غز� 
هي  �خلالفة   ^| يقو�:   � "�لسو��^. 
بنظر�   bتر�قب �حلكا  ^
 تستطيع   Ëل�
 .bإلسال�  £ �حلكم   ªسلو
  £ ثاقبة 

أل^ 
صحاª �ملناصب �لذين ُينتَخبو^ 
يكونو^   bإلسال�  £ �حلكم   bنظا  £
مسؤ"لني 
ماb �لد"لة. "حتظى �ملحاكم 
""سائل �إلعالÊ bرية تامة £ ظل هذ� 
�لنظاb، حيث ُتعطى �ملر
� مكانة سامية 

ما "�"جا "
ختا، "ال فضل  بصفتها 
فيه ألبيض على 
سو�، "¯كمه قانو^ 
"�مللة  �لدين  بسبب  متييز   ^"� "�حد 
 bلطعا� ִדيئ  "�لد"لة  "�لفقر.   åلغ�"
هو  فهذ�  للرعية.  "�ملسكن  "�للبا 
�لسبيل �لذ� بالسلو� عليه ميكن لألمة 
 bإلسال� قيم  نو�  �لدنيا   £ تنشر   ^


�ألخالقية "�لر"حانية �د��. 
¯ث   ^
 �ملقا�  كاتب  ¯ا"�   �
حق   £ بدعاية   bلقيا� على  �ملسلمني 
ضد  صوִדم  يرفعو�   ^
"  ،bلنظا� هذ� 
 r| .حلكم �لدنيو� �لسائد حاليا� bنظا

هنا �نتهى ملخص كالمه. 
�لوحيد   bلنظا� هي  �خلالفة  فإ^   ،^�|
خلق   r| ُيرشد   ^
 ميكن  �لذ� 
"خلق  �ملسلمني  بني  "�لعد�  �لوحد� 

 ! األمن  ونْشر  اإلسالم،  سمعة  على  احلفاظ  أجل  من 
هناك  والسلطة  احلكم  وأصحاب  الرعايا  وبني  البالد 
ُينيب  أن  الوحيد هو  واألسلوب  للتقوى...  حاجة ماسة 
ويتحّرى  واالستغفار،  بالتوبة  تعا1  اهللا  إ1  واحد  كل 

سبل التقوى. 
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 ^
 فيه  "مما ال شك  �لدنيا.  �ألمن £ 
�النتبا�  لفت  تضمن  "حدها  �خلالفة 
|r حقو� �حلكاb "�لعو�b "�لعمل ֲדا 
 �لقد صد "مؤثر�.  بصو�� صحيحة 
�خلالفة  عن  قا�  فيما  �ملقا�  صاحب 
|قامتها   ªسلو
  ���" فكرته  "لكن 
»ب  بأنه  يقو�   �| صحيحة؛  ليست 

^ يثو�"� "يقيمو� �خلالفة،  bعلى �لعو�
فيه  �لفكر� خاطئة. مما ال شك  فهذ� 
 bليو�  þمنو �ملسلمة  �ألمة  بقا�   ^

باتباعهم �خلالفَة. فكما قلُت من قبل 
بأ^ �ملنظمة �ملذكو�� قد خرجت Êل 
صحيح متاما إلبر�� 
�ية �ألمة �ملسلمة 
�لصحيح.   ª�لد� على  "لتسيQها 
"لكن هذ� �ملر�b ال ميكن نو�له مبساعي 
قامت  هل  |نسانية.  "جهو�   bلعو��
�خلالفة �لر�شد� �أل"r مبساٍ� |نسانية؟ 

با بكر�  bقا
بل �هللا تعاr هو �لذ� 
�ملؤمنني   ªقلو على  بالتصر®  خليفة 
جد�.  قاسية  ظر"®  من  �لرغم  على 
منه   bنعا|"  rتعا �هللا  مّنة من  فاخلالفة 
 bبقيا � Ñلن� 
نبأ  على �ملؤمنني. لقد 
 ^
�خلالفة �لر�شد� بعد "فاته، � بني 
�نتهائها سيحمل  بعد  يوb جديد  كل 
£ طياته ظلما� متعد��. � 
��نا بريق 

مل كما نر�� £ �لنبو�� �لقر¥نية �لقائلة: 
ֲדم﴾  يلحقو�  ملا  منهم  ﴿"¥خرين 
سيتحقق  �لك   ^
  �  Ñلن� "فّسرها 
سيكو^  �لذ�  "�ملهد�  �ملسيح  ببعثة 

فا�سي  سيكو^  بل   ªلعر�  Qغ من 
نبو��  على  حائز�  "سيكو^  �ألصل. 
 Ñتشريعية لكونه خا�ما صا�قا للن Qغ
� "بتصديق منه. فإ�� كا^ �ملسلمو^ 
يريد"^ |قامة �خلالفة فليفعلو� �لك £ 

ضو� هذ� �ملبد
 كدليل %م. 
َقاَ�  ُحَذْيَفَة  عن  �"�ية:   £ جا�  لقد 
ُ� ِفيُكْم َما  ُ̂ �لنُُّبوَّ َ�ُسوُ� �ِهللا �: َتُكو
ِ|َ�� َشاَ�  َيْرَفُعَها  َ̂ ُثمَّ  َتُكو  ْ̂ 
َ َشاَ� �ُهللا 
ُ̂ ِخالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِ¾  ْ̂ َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكو 
َ
 َ̂ َتُكو  ْ̂ 
َ �ُهللا  َشاَ�  َما   ُ̂ َفَتُكو  �ِ �لنُُّبوَّ
ُثمَّ  َيْرَفَعَها   ْ̂ 
َ �ُهللا  َشاَ�   ��َ|ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ 
ُ̂ َما َشاَ� �ُهللا  ا َفَيُكو ُ̂ ُمْلًكا َعاضًّ َتُكو
ْ̂ َيْرَفَعَها  
َ̂ ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ|َ�� َشاَ� َ ْ̂ َيُكو 
َ
ُ̂ َما َشاَ�  ُ̂ ُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكو ُثمَّ َتُكو
 ْ̂ 
َ َشاَ�   ��َ|ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   َ̂ َتُكو  ْ̂ 
َ �ُهللا 
ِمْنَهاِ¾  َعَلى  ِخَالَفًة   ُ̂ َتُكو ُثمَّ  َيْرَفَعَها 
 ªد، كتا-
ِ� ُثمَّ َسَكَت. (مسند  �لنُُّبوَّ


"� مسند �لكوفيني)
نتيجة   bستقو �خلالفة  فإ^   ،^�|
نتيجة  "ليس   rتعا �هللا  �-ة  هيا¾ 
هل  حكوماִדم.  ضد  �ملسلمني  ثو�� 

سيقيمو^ �خلالفة ֲדذ� �لطريقة £ كل 

ية  يد  فعلى  �لك  حد¹   ��|" بلد؟ 
بينما  ِفرقة سيجتمع �ملسلمو^ كلهم، 
ال يصلي 
تبا� ِفرقة "��� |ماb من ِفرقة 


خرu؟ 
فاحلل �لوحيد %ذ� �ملعضلة هو 
^ يؤمنو� 
باملسيح �ملوعو� � يقبلو� خالفته بعد�. 
 ِّ�� نتيجة  قامت  ما  �خلالفة  هذ�  فإ^ 
 ��لعنف بالعنف، "³ تقم نتيجة |طال
 "
 �ملسلمة  �ألمة  فئا�  بني  �لرصا× 
�لقتل "سفك �لدما�. بل هذ� �خلالفة 
 .rتعا �هللا  �-ة  هيا¾  نتيجة  قامت 
�هللا  �-ة  نتيجة   bتقو  Ëل� "�خلالفة 
حتما   bلوئا�" �حلب  ستضمن  "منته 
�لعا³  
من  ستضمن  بل  �ملسلمني  بني 
ه �حلكوما� |r �لعد�  كله، |� ستوجِّ
�لرعية  ه  "ستوجِّ  uلتقو�" "�ألمانة 

��� "�جباִדم بأمانة "جهو�  r| يضا

�أل-دية  �إلسالمية  فاجلماعة  ½لصة. 
تقدb كاملعتا� حال "�حد� لد�� �لفسا� 
�ملنتشر £ هذ� �ألياb، "هو 
^ جتتمعو� 

مة،   Qخ لتكونو�  "�حد�  يد  على 

التقوى  إال  املرام  لنيل هذا  آخر  وليس هناك سبيل 
إال  باهللا  الصلة  تقوم  ولن  تعا1.  باهللا  والصلة 

باألسلوب الذي أرشدنا إليه اُهللا تعا1 والن� �.
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التقوى

"�حلب  لألمن  ضمانا  تكونو�  "لكي 
�خلو®  بإ��حة  كله  للعا³   bلوئا�"
 ^
 عليكم  كذلك  �لنا.   ªقلو من 
د"� عالقتكم باهللا تعاr "تصلحو�  توطِّ
يقني  على  "كونو�  "عقباكم.  �نياكم 

يضا من يشا�  bيكّلم �ليو rهللا تعا� ^

 uتتقو" 
مة   Qخ  bُمقا يتجّلى   Üح
كل  "لكن  "باستمر��.  ��ئما  شوكته 
�لوثيقة  �لعالقة  نتيجة  سيتحقق  �لك 
مع 
ماb �لزما^. "ֲדذ� �لطريقة "حدها 
ستتحسن حالة �ملسلمني. يقو� �ملسيح 

�ملوعو� �: 
 bحكا
كذلك ُ
�سلُت 
نا 
يضا ألبيِّن 
�لقر¥^ �لكرمي بوضوÉ تاb. � يقو�: 


قو� صدقا "حقا |^ �لذين ُ
ْحُيو� على "
"لكن  ماتو�،  قد  مرمي  �بن  �ملسيح  يد 
 Ëل� �لكأ  يد�  من   ªسيشر �لذ� 

حد  �ستطا�   ��| ميو�.  لن  
عِطيتها ُ

^ يأð مبثل �لكالb �ملحيي �لذ�  �Qغ
�ر¾ من   Ëل� 
نا، "�حلكمة  به  
تكلم 
�هللا.  من  جئُت  ما   D
 فاعلمو�  فمي، 

ما |�� كا^ �لعثو� على هذ� �حلكمة "
�حليا�  ما�  حكم   £ هي   Ëل� "�ملعرفة 
لديكم  فليس  �مليتة مستحيال،   ªللقلو
عذٌ� جلرمية |نكا�كم ينبوعها �لذ� ُفّجر 
£ �لسما�، "ال يسع 
حد� على �أل�± 

^ يوصد�، فال تتسرعو� للمو�جهة "ال 
ُتلقو� بأنفسكم حتت مغّبة ُحّجة قو� �هللا 
تعاr: ﴿َ"ال َتْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 

ْمَع َ"�ْلَبَصَر َ"�ْلُفَؤ�َ� ُكلُّ ُ
"لَِئَك  َّ̂ �لسَّ |ِ
َ̂ َعْنُه َمْسُئوال﴾. (�إلسر��: ٤٧) ال  َكا
تتجا"�"� �حلد"� £ سو� �لظن حÜ ال 

تؤ�َخذ"� مبا تفوَّهْت به 
فو�هكم."
 ^| �ملسلمو^،  
يها "  :� يقو�   �
"�سوله   rتعا باهللا  تؤمنو^  كنتم 
"تنتظر"^  �لقلب،   �بصد  � �ملقد 
 ^�"
  ^¥ قد  
نه  فأيِقنو�  �هللا،  نصر� 
�لنصر�، "
^ هذ� �ألمر ليس من صنع 
كال،  |نسا^.  كيد  "ليس  �إلنسا^،  
 ��لصا� �لصبح  �لك  �نبال¾  هو  بل 
�ملطهر�  �لصحف   £ به  ُبّشر  �لذ� 

حر¾   £ �هللا  َ�َكركم  لقد  قبل.  من 
"شك  على  كنتم  
شدها. " �أل"قا� 
يد  فأ��كْتكم  �%ال�  هو�   £ �لوقو� 

�-ة �هللا بسرعة، فاشكر"� له "َتهّللو� 
حياتكم   bيو عا�  فقد  "غبطة،  فرًحا 
 ªّرÓ ^
من جديد. ال يريد �هللا 
بًد� 
بستانا ُسقي بدما� �لصا�قني، "ال يريد 
مثل  
يضا   bإلسال� يصبح   ^
 |طالقا 

�يا^ 
مم 
خرu؛ �موعة قصص بالية 
ال بركة فيها. |نه � يرسل من عند� 
نو�� عند غلبة �لظالb �لكاملة." (|��لة 
 ٣ �ملجلد  �لر"حانية  �خلز�ئن   ،bأل"ها�

  (١٠٣-١٠٥ ×
 r-ة �هللا تعا�سلته �
فخليفة �هللا �لذ� 
قد 
قاb �إلميا^ على �أل�± بعد 
^ ناله 
�سو�  سيدنا  نبو��  Êسب  �لثريا  من 
�هللا � "
با^ لنا نو� �إلسالb �حلقيقي. 
بعد� Êسب  �خلالفة  قامت سلسلة   �
�حلديث  ضو�   £ "قا�   .� نبو�ته 
عليكم  قر
ته  �لذ�  �لشريف  �لنبو� 
لكم  سيقيم   rتعا �هللا  بأ^  قليل  قبل 
ستبقى   Ëل� �لثانية  �لقد�َ�   ðفا" بعد 
 � Ñألبد، "هذ� ما بّينه �لن� r| معكم

بنفسه. 
 ^
فمن "�جب �أل-ديني حيثما كانو� 
بأنكم  �سالة  �ستطاعتهم  بقد�  يبلغو� 
|�� كنتم تر"^ £ �خلالفة ُترسا لنجاتكم 
فإ^ �خلالفة قائمة Êسب نبو�� �سو� 
لثو��،  
جلها  من  �. "ال حاجة  �هللا 
 �إلطال حاجة  "ال  نوعها،  كا^  
يا 
ُتنا�  |منا  �لنعمة  هذ�   ^
" �لرصا×، 
هو  كما  فقط   rتعا �هللا  طاعة  نتيجة 

هل قامت اخلالفة الراشدة 
إنسانية؟  مبسـاٍع  األو1 

إذن، فإن اخلالفة ستقوم 
نتيجة هيـاج ر"ة اهللا 
ثورة  نتيجة  وليس  تعا1 
املسلمني ضد حكوماتهم. 
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ُتنا� Êركا� شعبية  �حلا� فعال، "ال 
جز��  "كونو�  فتعالو�  باملساعي.  "ال 
من �لنظاb �لرّباD "مدعا� لتقوية �ألمة 
�لوحيد   ªألسلو� هو  هذ�  �ملسلمة. 
باهللا  �إلميا^  |كما�   £ يتسبب  �لذ� 
ُيظهر  �لذ�  �لطريق  هو  "هذ�   ،rتعا
بصو��  "حبه   � �لرسو�  طاعة 
حقيقية. "فق �هللا تعاr �ملسلمني لفهم 
 þلصر�� يسلكو�   Üح �لنقطة  هذ� 
�ملستقيم - �لذ� "جهنا �هللا تعاr |ليه 

- �"^ �لتخبط هنا "هنا�.
على 
ية حا�، هذ� هو �لطريق �لذ� 
�لوحيد  �حلل  بكونه  بعضهم  �عتر® 
�لطريقة  "هي  �ملذكو��،  للمشكلة 

فضا� �هللا تعاr "ال  ªلر"حانية جلذ�
"هي  �تباعها  من  �إلسالمية  لألمة  بد 
�أل-ديني  çن  نلفت   Ëل� �لطريقة 
لنا  
تيحت  كلما  |ليها  �لنا  
نظا� 
�لفرصة لذلك، "سنو�صل مهمتنا هذ� 
باإلميا^   þمنو جناִדم   ^
 بإخبا�هم 
باإلماb �ملهد� "�ملسيح �ملوعو�. على 
يركز"�   ^
 �أل-ديني  على  
ية حا�، 
على �لدعا� للمسلمني �آلخرين، كما 
إلفهامهم  جاهدين  يسعو�   ^
 »ب 

^ يهب  rعني �هللا تعا�� �هذ� �ألمو
للبال� �إلسالمية قيا�� عا�لة "حكيمة 
 ^
�شى �هللا تعاr. لقد تبني |r �آل^ 
سا��   Ëل�  - �لبال�  هذ�   £ �لقا�� 
 Ëل� "
فيها 
جو�� �لقلق "�الضطر�با� 

يبد" فيها �%د"� £ �لظاهر - ال ִדمهم 
Óتلف  "ال  �لشخصية  مصاحلهم  |ال 
حا� �لذين يتطّلعو^ للوصو� |r سد� 
�لوجو�   Qتتغ "هكذ�  بعدهم،  �حلكم 

ساليبه. " �حلكم  منط   Qيتغ  ^
  ^"�
 uلد �لز�  �لسيل  بلغ  عندما  "�آل^ 
ظهو� ��� فعل �لنا £ بعض �لبال� 
يرفعو^  
يضا  �جلبابر�  �مللو�  
صبح 
تذكر"�  فلو  �لشعب.   �حقو نعر� 

حلقت ُ ملا  �لوقت  قبل هذ�  �ألمر  هذ� 
"�ألنفس، "كثر�  باألمال�  �ألضر�� 
 ^
 يبد"  لد�جة  �الضطر�با�  هذ� 

صبحت  �ملنطقة  هذ�   £ �لبال�  vيع 
تلعب   Ëل�  uلقو� هي  فما  ¥منة.   Qغ
فعال  هي  هل  �ألحد�¹؟  هذ�   ���"
تتوخى |قامة �ألمن £ �لبال� 
b تتطلع 
للوصو� |r كرسي �حلكم، 
" تقتصر 
 bمهمتها على نشر �لفسا�؟ هنا� نظا
َمَلكي مستحكم £ �لسعو�ية مع �لك 
نظًر� |r ما  
علنت حكومتها -  فقد 
 Q%ا – بتوف ��ر� £ �لبلد�^ �ملجا"«

 £ لشعبها.   uخر
 "مر�فق  معونا� 
بعض  تستعد  �ألحد�¹  هذ�  خضم 
�لقوu �ألخرu للنهو± "ميكن �لقو� 
�لساحة   r| للنـز"�  �طط  بأ¶ا 
بُعّدִדا �جلديد� "عتا�ها �ملتطو�، منها 
 uيعطو� للقو ^

"لئك �لذين يريد"^ 
�لك�u �نطباًعا بأنكم جربتم عبيدكم 
�لسابقني "لكن ¥^ �أل"�^ 
^ جتربونا 
çن 
يضا، كما 
^ �لقا�� �لقد�مى 
يضا 

سيا�هم   r| �لنا  بعض  قدمو�  قد 
 ^
 |ال  �حلكم،  ساحة   £ ليخلفوهم 
"صو%م |r �حلكم سيكو^ مشر"ًطا 
مما  �لسابقة  �حلكومة  خطة  مبو�صلتهم 
 uيضمن �حلفا« على مصا� هذ� �لقو
يؤ��   uخر
 ناحية  "من  ناحية  من 
�لنا  تغيQ �لوجو� |r كسب �ضى 
"�لقالقل  �الضطر�با�  من  "�لتخلص 
خال�  من  يظهر  "لكن  مؤقًتا.  "لو 
�لذ�  �لنا  شعو�   ^
 �ملحلليني   ���¥
بد
 يسو� 
غلبية �لنا يوحي بأ¶م لن 
يدعو� �ألمو� تسQ على �لنحو �ملذكو� 
"بالتا¬ تستمر هذ� �الضطر�با� "قد 
تطو� سلسلتها. "�ألمر �لثاD �%اb هو 
حتا"�  قد  
يضا  �لدينية   ªألحز��  ^

�ستغال� هذ� �أل"ضا� بل هى حتا"� 
 ªيضا. قد تتظاهر هذ� �ألحز�
�آل^ 
بالتسامح "�العتد��  �لبد�ية  �لدينية £ 

¶ا ال متيل |r �لتشد� |ال 
^ خططها "
ستنكشف �"يًد� �"يًد� مما ينذ� ببد� 

فاحلـل الوحيـد Fـذه 
املعضلة هـو أن يؤمنوا 
 ¡ املوعـود  باملسـيح 
بعده.  يقبلـوا خالفتـه 
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فتر� معانا� قاسية للمسلمني £ �لعا³ 
�لظاهرية  �خلطة   ^
 �لو�ضح  كله. 
 uلك��  uلقو� ستضعها   Ëل� "�خلفية 
 r| ستؤ��  �أل"ضا�  هذ�  ملعاجلة 
لن  أل¶ا  باملسلمني،  �ألضر��   �|حلا
تقبل 
بًد� 
^ تتضر� مصاحلها £ هذ� 
�ملناطق. عال"� على �لك -ي "طيس 

يضا  uلك�� uبني �لقو ���لبا� ªحلر�
مر� 
خرu مما يؤ�� |r �عمها لبعض 
"�لفنت  لالضطر�با�   �Qملث�  ªألحز��
 Dتعا �لفسا�.  �نتشا�  يكثر  "بالتا¬ 
بعض �لبال� �إلسالمية £ �لعا³ �لثالث 
�ليوb من �لفسا� �لد�خلي "�لسبب £ 
 uمصا� هذ� �لقو ª�لك هو تضا�
قا��   ^
 �ألمر   £ "�ملؤسف   .�Qلكب�
 bلبال� �إلسالمية ال يؤ�"^ بشكل عا�
"�لبلد،  �لشعب  مصا�  �عاية  حق 
"من  "ك�هم  
نانيتهم  بسبب  فإ¶م 
فحسب  �لشخصية  مصاحلهم  
جل 
يلعبو^ "يتحركو^ بإشا��� �ألغيا�. 
لبا  عن  عر��  
¶م  فبما  �ملشايخ  
ما 
من   �Qًكث 
خطر  فإ¶م  لذلك   uلتقو�
"�لعا³.  �لبلد  ألمن  �لساسة  هؤال� 
"هذ� ما يدعو |r �لقلق "يبعث على 

 .Qلدعا� �لكث�
 uيع هذ� �لقوv خالصة �لقو�، تسعى
للوصو� |r سد� �حلكم "�لسيطر� على 

�ية موقع  r| ִדا نظًر��Qها "خ��مو�
 uصبحت �لقو
هذ� �ملنطقة، "هكذ� 

�لد�خلية "�خلا�جية £ �لعا³ �إلسالمي 
�ألمو�  �لسيطر� على هذ�  تتسابق £ 
مما يؤ�� |r سحق شعوª هذ� �لبال� 

حد هذ�  bملعانا�. فلو تقد� £ �حى 
 uلبال� بضع خطو�� جّرته هذ� �لقو�
�لو���.   r|  �Qكث خطو��  �ملغرضة 
 �كانو� يقولو^ £ �مٍن خال 
^ �لعر�

نه  َلظّن  
حد   ���� لو  لد�جة  يز�هر 
�لر�قية،  �ملتطو��  �لبال�  
حد  يز"� 
لقد  �لك؟  بعد  حصل  ما��  "لكن 
"�الضطر�با�  �لفسا�  
عما�  حولته 
 r| ملمتد� على عشرين سنة� ªحلر�"
هذ�   �نطا توسع   � "�ما�،   ªخر�
�الضطر�با� "
جو�� �لقلق |r �لبلد�^ 
�لعربية "�لبلد�^ �إلفريقية �ملجا"�� %ا. 
سلطا¶ا  لبسط   uلك��  uلقو� تسعى 
مو���ها   r| نظًر�  �ملنطقة  هذ�  على 

�يتها، كما 
^ �ملنظما� �إلسالمية "


ما  عليها،  سيطرִדا  مد  حتا"�  
يضا 
فيعَطو^ "عوً�� "¥ماًال كا�بة  �لشعب 
�لساسة  كا^  فلو  �جلانبني.  كال  من 

منا�، "كا^ قا�� هذ� �لبال� يريد"^ 
يسعو^   � �لنية  Êسن  لشعبهم   Qخل�
فال  حقوقهم  على  للحفا«  جاهدين 
"�لقلق،   ªالضطر�� يسو�   ^
 ميكن 
�ملنظما�  ل�"�  �ا�  
ة  يكو^  "ال 
�خلا�جية   uلقو� تسع  "ال  �ملتشد��، 

حتقيق مآ�ֲדا.
�لر�هنة  �ألحد�¹   ^| �لقو�،  خالصة 
"�لظلم �لسائد £ كل مكا^ »ّر �لعا³ 
�لنفو   £ تتولد   ³ فلو  �لدما�،  çو 
�لتقوu �حلقيقية "بالتا¬ ³ تسَع إلقامة 
هذ�  ¯يط   ^
 بد  فال  �لعا³   £ �لعد� 
�لدما� "�حلرª �لعا³ كله، "قد تصبح 
�لبال� �إلسالمية مسوÍلة عن �لك. هذ� 
 rما يبعث على �لقلق، "ندعو �هللا تعا

 إذا كنتم ترون ! اخلالفة ُترسا لنجاتكم فإن اخلالفة 
قائمة �سب نبوءة رسول اهللا �. وال حاجة من أجلها 
لثورة، أيا كان نوعها، وال حاجة إلطالق الرصاص، وأن 
هذه النعمة إمنا ُتنال نتيجة طاعة اهللا تعا1 فقط كما 
هو احلال فعال، وال ُتنال �ركات شعبية وال باملساعي.

Tفتعالوا وكونوا جزءا من النظام الرّبا 
 ومدعاة لتقوية األمة املسلمة.
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^ يهب �لبال� �إلسالمية قا�� منصفني 
عا�لني "ملتزمني بالتقوu يعملو^ باألمر 
 ﴾uَتَعاَ"ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ"�لتَّْقَو"َ﴿ :D¥لقر�
�آلخرين  مع  يتعا"نو^   �
  (٣ (�ملائد� 
"يريد"^ منهم �لتعا"^ على 
سا �ل� 
 uبالتقو ملتزمني  كانو�  فإ��   .uلتقو�"
� يريد"^ من �لنا 
^ يعا"نوهم على 
�لّ�، "|�� كانو� يّ�"^ ��Q¶م، "يؤ�"^ 
حقو� �لعبا� متمسكني بالتقوu، فال بد 

^ يسو� �ألمن "يز�هر �لبلد. ال تبشر 
�أل"ضا� �لسائد� بظهو� 
ية صو�� من 
﴿َ"َتَعاَ"ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ"�لتَّْقَوu﴾ بل على 
﴿َظَهَر  مشهد:   bتقد |¶ا  �لك  عكس 
 .(٤٢ b"لر�) ﴾ْلَبْحِر�"َ �ْلَبرِّ  �ْلَفَساُ� ِفي 
|ال  �أل"ضا�  هذ�  مثل   £ يسعنا  فال 
�لتركيز على �لدعو�� 
" |سد�� نصحنا 
|r عد� قليل من �لنا. |^ �أل-ديني 
�ليوb ميثلو^ ضماًنا ألمن �لعا³، أل^ �لدنيا 
مكائدهم  على  كلًيا  يعتمد"^  
هلها "
 uQف �أل-د�  
ما  �لدنيوية  "½ططاִדم 
بأb عينيه ¥يا� �هللا تعاr، لذلك يتوكل 
�هللا  قد��  يرu مشاهد  عليه كلًيا، ألنه 
كل  
مامه  �خلضو�  "يعت�  "Óشا� 

شي�.
بضعة  قبل  بنغا¬  بر"فيسو�   Dجا�
 ��| 
نه  يضمن  �لذ�  ما  فقا�:   bيا

�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة  عد�  كثر 
 uألخر� "�ملذ�هب   ��لفر تضطهد  فال 
له:  �لنا؟ فقلت   �"لن تغتصب حقو

خال�  من  تكونت   Ëل� �ألكثرية   ^|
معها  تأخذ   Ëل�" �لنا،   ªبقلو �لفو� 
"�إلكر��،  �جل�  من  بدال  �ملحبة  �سالة 
فال يسعها �لظلم "�الضطها� بل ستنشر 
�هللا   uتقو تر�عي  أل¶ا  "�لو���،  �حلب 
تتعا"^  فإ¶ا  �ضو�نه،  "تبتغي   rتعا
 uلتقو�" �ل�  
سا  على  �آلخرين  مع 
"على �ألسا نفسه تلتمس �لتعا"^ من 
�لر�شد�  �خلالفة   bنظا  ^|  � �آلخرين. 
"|عطا�  �لعد�  بإقامة  كفيل   bنظا %و 
كل �� حق حقه "ال عالقة له بغصب 
حقو� �آلخرين. "سيكو^ من "�جب 
�حلكومة �ملبايعة للخالفة 
^ تركز على 

��� حقو� �لعبا� "لن تسعى Êا� من 
�ألحو�� لغصب هذ� �حلقو�. ال شك 

^ هنا� �حتماال لصد"� بعض �لقر���� 
�لبشر� |ال  �لنابعة من �لضعف  �خلاطئة 

صحاֲדا  كا^   ��| |صالحها  ميكن  
نه 

.uيتحلو^ بالتقو
�ملسلمني  
غلبية   ^| حا�،  
ية  على 
يناصبو^ �أل-ديني �لعد�� �آل^ بتحريض 
من �ملشايخ 
" خوًفا من Mيطهم "بالتا¬ 
فيعرضو¶م للظلم "�الضطها�. هذ� هو 
لو %م، 
ما �أل-ديو^  
ֲדم، "ليفعلو� ما̄ �
فيضطربو^ �آل^ نظًر� لأل"ضا� �لسائد� 
£ �لبال� �إلسالمية "بعضهم يكتبو^ |¬ 
�لعا³  حالة  �Íية  يطيقو^  ال  
¶م  
يضا 
"�جبنا  فمن   .bأليا� هذ�   £ �إلسالمي 
�ألحو��  vيع   £ باملسلمني   bالهتما�

"مو�ساִדم "�لدعا� %م "سنبقى مو�ظبني 
على سQتنا هذ�.


قو� مر� 
خرu لأل-ديني  Qألخ� £"
�لقاطنني £ �لبال� �لعربية 
نه لو كانت 
"�لقا��  �لساسة  مع  عالقا�  %م 
 ^
 فينبغي  �إلسالمية  �حلكوما�   £
سباִדم  من  يفيقو�   ³  ^| 
نه  �Ó"هم 
�آل^ "³ يسعو� لاللتز�b بالتقوu "إلقامة 
�لعد�، "³ ¯ا"لو� للتخلص من سيطر� 
�ملشايخ، "³ ير�قبو� عن كثب نشاطا� 
�ألحز�ª �ملتشد�� فليس ببعيد 
^ ¯ا"� 
�ملشايخ للوصو� |r سد� �حلكم باسم 
 � �لدين، مما سيسفر عن نتائج ½يفة جدًّ
Êيث   ،bلظال� مها"�   r| �لنا  تدفع 
باسم   uخر
 فرقًة  فرقٌة  ستضطهد 
�لتدخل   uلك��  uللقو يتيح  مما  �لدين 
"هكذ�  
هو�ئها،  "فق  �لبال�  هذ�   £
للدخو�  �¡ية  "ثيقة  %ا  ستمنحو^ 
|قامة  Êجة  فيها  "�جللو  �لبال�   r|
�ألمن "�لسالb، "هو ما يؤ�� |r نشر 
�لفسا� "�إلضر�� باألمو�� "�ألنفس "قد 
�لبال�  �لنهاية |r "قو�  يؤ"� �ألمر £ 
 "
 مباشر  بشكل  �لعبو�ية  سالسل   £
يقيًنا  سيحد¹  ما  هو  بل  مباشر،   Qغ
�ملطا®، "�أل�هى "�ألمّر كما  £ ¶اية 
�لنطا� قد حتيط  بينت 
^ حرًبا "�سعة 
بالعا³ كله. �حم �هللا تعاr �ألمة �ملسلمة 
""هب قا�ִדا �لعقل "�لتدبر حÜ يوّلد"� 

£ قلوֲדم ½افة �هللا تعاr. ¥مني.
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�ملهند� ها~ طاهر

 َّ̂ 
 تصوُُّ�  َلَوْهٌم  |نه 
"�لتـابعني  �لصحابـة 
قد  بعدهم  من  "�ألمَة 
 "
  bألحكا� بعض  فهم   £ 
خطأ"� 
�خلطأ  هذ�  ظّل    � �لعقائد،  بعض 

^ جا� 
حد "�لفطاحل  r| ُمتََّفًقا عليه
أل^  خطأها؛  لألمة  فصّحح  �جلد�" 
هذ� �لتصّو� يتضّمن 
^ �لقر¥^ �لكرمي 
ليس كتابا ُمبيًنا، بل طالسم ³ ُتفهم 
"هذ�   .bعا 
لف  من  
كثر  بعد  |ال 
مثل  عديد�،  قر¥نية  ¥يا�  مع  يتنا� 
َعَرِبيًّا  ُقْر¥ًنا  
َْنَزْلَناُ�  ﴿|ِنَّا   rتعا قوله 
 �
  ..(٣ (يوسف   ﴾ َ̂ َتْعِقُلو َلَعلَُّكْم 
"مقر"نة  "�ضحة  َمطالُِبه   ªكتا 
نه "
 ..(Qلكب� Qلتفس�) ."باأل�لة "�ل��هني
كا^   ��|" �لفهم.  سهل  فهو  "بالتا¬ 

هنا� ُحكم 
" عقيد� ظّلت ُتفهم خطًأ 
لكن  ِعَو¾،  فهذ�  �لقر"^  هذ�  طو�� 
�هللا تعاr يقو�: ﴿ُقْر¥ًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِ�� 

ِعَوٍ¾﴾ (�لزمر ٢٩). 
فيبتدعو�  �لنا  بعض  يشّذ   ^
 ميكن 
خطأ،  ¥ية  "يفهمو�  جديد�،  حكما 

ما  حتتمل،  ال  ما  منها  "يستنتجو� 

عموb �لصحابة "َمن تبعهم فال. 
 ��Qلتفس� � من هنا فإ^ علينا 
^ نقدِّ
"�ملتعلقة  �لصحابة   bعمو عن  �ملر"ية 
بقضية  |مياننا  مع  خاصًة.   bباألحكا

خرu "هي 
^ �لقر¥^ �لكرمي ال تنقضي 
عجائبه، "
^ ¥ياته حتمل معاD عديد� 
 ^
 �لزعَم  لكنَّ  �لزمن.  مع  تنكشف 
�لصحابة 
vعو� على �خلطأ غQ مقبو� 

"غQ معقو� "تنقضه ¥يا� عّد�. 

 ،Ûلصحا� عصمة  بذلك  
قصد  "ال 
بل  �إلvا�،  عن  
حتد¹  ال  كما 
�لصحابة   ��تفا �ستحالة  هو  �ملقصو� 
 "
على خطأ £ فهم عقيد� 
" حكم 

ُخلق. 
"سأضرª بعض �ألمثلة على �لك.. 

لو قا� لنا 
حدهم |^ |بر�هيم � ³ 
َيِصْل مكة قط "ال |¡اعيل، بل هذ� 
قلنا  للع��!  �فتر�ضية  �لقر¥نية  �لقصة 
 u"ُير ظلَّ  ما  فهذ�  عليك،  هوِّ^  له: 
لنا تو�تر� منذ �من �لرسو� �، "قا� 
يتتبعو^  "ظّلو�  
vعو^،  �لصحابة  به 
¥ثا�� �، "لو صحَّ قولك ملا كا^ 
b َ"ْهَمك على  �لقر¥^ عرÛ. فهل نقدِّ

هذ� �حلقائق؟ 
�ألنثى  نصيب   ^| 
حد:  لنا  قا�  "لو 
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 ،¹�Qليس نصف نصيب شقيقها £ �مل
بل %ذ� �آلية معå ½تلف جد� ³ ينتبه 

نا،  |ال   � �هللا  �سو�  منذ  
حد  له 
"سأثبت لكم �لك، قلنا له: ليس من 
�حلكمة 
^ نضّيع "قتنا £ مثل �لك. 
اِ�َقُة  َ"�لسَّ  �اِ�ُ ﴿َ"�لسَّ لنا:  قيل  "لو 
ال   (٣٩ (�ملائد�  
َْيِدَيُهَما﴾  َفاْقَطُعو� 
�ملعنو�  بل  �ملا��،  �لقطع  به  ُيقصد 
�كتشافك  ظّل  "ملا��  قلنا:  فقط، 
غامضا على �لصحابة "تابعيهم؟ "ملا�� 
قط؟  هذ�  %م   � �هللا  �سو�  َيُقل   ³
�لنا  
يد�  يقطعو^  تركوهم  "ملا�� 

ظلًما؟ 
"لو قا� 
حد: |^ �آلية ﴿َفاْنِكُحو� َما 
َ"ُثَال¹َ  َمْثَنى  �لنَِّساِ�  ِمَن  َلُكْم   ªََطا
ْ̂ ِخْفُتْم َ
الَّ َتْعِدُلو� َفَو�ِحَدً�﴾  َ"ُ�َباَ� َفِإ
من  بأكثر  �لز"�¾  متنع   (٤ (�لنسا� 
تقو�  ¥ية  هنا�  أل^  "�حد�،  �"جة 
ْ̂ َتْعِدُلو� َبْيَن �لنَِّساِ�  
﴿َ"َلْن َتْسَتِطيُعو� َ
َ"َلْو َحَرْصُتْم﴾ (�لنسا� ١٣٠).. قلنا: 
|�^، كا^ �لصحابة vيعا على �لباطل، 
يعد�"^   � �هللا  �سو�  �¥هم  "قد 
 Ëل� �آلية  هذ�  ½الفتهم  عن  "سكت 
  Ñلن� Üنه ح
حترb �لتعد�!! "هذ� يع¿ 


يضا ³ يفقه ما فقهَت! �
من  مينع   bإلسال� 
حد:  قا�  "لو 
كانت  
يًّا  كليا،  �لز"جة   ªضر
 £ ªلضر�  ^
" �لز"جة،  هذ�  طبيعة 

 ªلضر� يع¿  ال  ("�ضربوهن)  ¥ية 
قلنا  ¥خر،  شيئا  يع¿  بل  
بًد�،  �ملا�� 
�ملعر"®،   ªلضر� هو   ªلضر� له: 

نه  "بّين   � �لرسو�  "ّضحه  "قد 
خيا�  
نه  �آلية  "بّينت  جد�،  �خلفيف 
به  �ملقصو�  كا^  "لو  خيا���.  من 
شيئا ¥خر غQ �ملتبا�� |r �لذهن لفهمه 
على  بعضهم  عن  "لُر"�  �لصحابة 

�ألقل �ستنكا�� �لشديد %ذ� �لفهم. 
هذ� بعض �ألمثلة نو�جه ֲדا �ملبِدعني! 


" �ملبتدعني. 
 ^
 يظنو^  �ملتسرعني  بعض   ^
 بيد 
vاعتنا �الف ما كا^ عليه �لصحابة 
£ كثQ من �ألمو�، مثل "فا� �ملسيح 
ال  �ملسيح  شبيه  بنـز"�  "�لقو� 
�لنبو�  ختم   Qتفس" نفسه  �ملسيح 
 Èملنسو�" "�لناسخ  �لساعة  "عالما� 
"�جم  �لدفاعي  "�جلها�  �ملرتد  "قتل 
�لز�D �ملتز"¾ "نقض �"�¾ �ملتعة من 
�لشبحي "ما  جذ"��،  "تفسQ �جلن 

يتعلق به مثل قصة سليما^ �. 
"لو متّعنو� قليال لوجد"� 
¶م هم �لذين 
Óالفو^، ال çن، "
ننا çن 
كثر من 
�لقر¥^  منهجنا  قاعد�:  عليه  تنطبق 
فيها  ما  مع  �لصحابة،  بفهم  "�لسنة 
من  �ملقصو�  �قة   £ |شكاال�  من 
 £ �ملشايخ  طريقة   £" �لقاعد�  هذ� 

تطبيقها. 
�لصحابة  فإ^   � �ملسيح  "فا�  
ما 
قالو� به، "حو��هم عند "فا� �لرسو�    
هذ�  مع  "لكن  �لك،  يتضمن   �
لنفر± –جدال- 
¶م ³ يقولو�، فهذ� 
�لسما�،   £ Êياته  قالو�  
¶م  يع¿  ال 
بل يع¿ 
¶م فوَّضو� �لك |r �هللا "³ 

Óوضو� فيه. 
نز"�  "منها  �لساعة،  عالما�  
ما "
نبو���  غالبها   £ فهي  �ملسيح، 
� £ كشو®  �لرسو�   r| 
"ِحَيت 
 ³" تأ"يل،   r| Êاجة  "هي   ،uÍ�"
يكن �لصحابة يأخذ"¶ا على ظاهرها، 

القـرآن الكـرمي ال تنقضـي عجائبـه، وأن آياتـه 
حتمـل معاT عديـدة تنكشـف مع الزمـن. لكنَّ 
 �الزعـَم أن الصحابـة أ¥عـوا علـى اخلطأ غ
مقبـول وغـ� معقـول وتنقضـه آيـات عـّدة. 
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بل كانو� يفوِّضو¶ا |r �هللا، "¯ا"لو^ 
ليس  "لكن  فهمها،   £ »تهد"�   ^

طريقة  على  بل  �ملشايخ،  طريقة  على 

¶م  بدليل  للنبو���،  �حلقيقي  �لفقه 
�بن صيا�   ^
 بعضهم  
يقن  بل  ظّنو�، 
هو �لدجا� مع 
نه ³ ُيحِي �ملوتى "³ 

عو�  يكن   ³" �أل�±  كنو�  تتبعه 

�لعني. 
عائشة  فإ^  �لنبيني  خامت   Qتفس 
ما "
ما  مثل  عن  حتدثت  عنها  �هللا  �ضي 
ظلو�  �لصحابة   bعمو  ^|" نقو�، 
يؤمنو^ بنـز"� �ملسيح، "هو نÑ، مع 
|ميا¶م �تم �لنبو�، |ً�� ال بد 
^ يكونو� 
 bيستلز ال  �لنبو�  ختم   ^
 فهمو�  قد 
يتضمنه.  |نه  بل  تابع،   Ñّن بعثة   bعد
"لو كانو� ينكر"^ �لك لسألو� �سو� 
�هللا � حني حتد¹ عن نز"� �ملسيح 
¥خر  
نت " ينـز�  كيف  "قالو�: 
 �
�ألنبيا� يا �سو� �هللا؟ لكنه ³ ُيرَ" 

نّص مثل هذ�. 
�لصحابة  فإ^   Èملنسو�" �لناسخ  
ما "
�لفهم  حسب  به  يقولو^  يكونو�   ³
يقصد"^  كانو�  بل   ،bليو� �لسائد 
"�لتقييد.  "�لتخصيص  �الستثنا�  به 
بالنسخ  يؤمنو^  �لصحابة  كا^  "لو 
عن   � �هللا  �سو�  لسألو�  �لتقليد� 

�ألحكاb �ملنسوخة. 
هللا  فحاشا   D�"لعد� �جلها�  
ما "

بل  به،  قالو�  قد  �لصحابة  يكو^   ^

حا�بو� �ملعتدين، "لكن ملا كا^ جّل 
فقد   bأليا� تلك   £ معتدين  �لنا 
بعدهم،  جا�  من  على  �ألمر  �ختلط 
قتا�  قلَت »ب  لو   bأليا� تلك  ففي 
�لعبا��  هذ�  لكانت  كافة  �لنا 
Mا�بو^.  عموما  �لنا  أل^  عا�ية، 
 � �لرسو�   �Qس فإ^  يكن،  مهما 

نه   Éبوضو تبّين  �لصحابة   �Qس"
كا^ هنا� تفريق بني �ملحا�بني "بني 

�ملساملني، "معاهد�ִדم خQ �ليل. 

ما قتل �ملرتد، فلم يقل به �لصحابة "
�ملحا�ª؛  �ملرتد  بقتل  قالو�  بل  قط، 
 Ûفهم �لذين عاشو� قصة �لك �ألعر�

ِقْل¿ َبْيعË، "هم  � Ñلذ� قا� للن�
صلح  توقيع  ظر"®  عاشو�  �لذين 
�حلديبية "شاهد"� كيف َقِبل �لرسو� 
"يذهب  �ملدينَة  �ملرتد  يتر�  بأ^   �

Êرية |r مكة. 

ما �جم �ملتزّ"¾ فأين قا� �لصحابُة "
كلها  هذ�  عليه؟  
vعو�  
ين " به؟ 

ظنو^. نعم، يبد" من بعض �لر"�يا� 
�لبعض،  به  قا�  قد  هذ�  من  شيئا   ^

"لكن هذ� �لقضية Êاجة |r شي� من 
قد   � �لرسو�   ^
 خصوصا  �لدقة، 
�جم 
حد �لزنا�، "حيث |^ هذ� �حلكم 
قد ُنفِّذ قبل نز"� ¥ية �جللد فقد �ختلط 
�ألمر على �لفقها� الحقا.. فقولنا ليس 

كثر من تبيا^ هذ� �لغمو± �حلاصل، 
لنّص..  جديد�  فهما  ليس  "هو 
فاخلال® مع �لفكر �لتقليد� £ هذ� 
�ملسألة ليس £ فهم ¥ية، بل £ "جو� 
هذ� �آلية؛ فهم يقولو^ |^ هنا� ¥ية 
هنالك  ليس  نقو�:  "çن  منسوخة، 
هو  �ملقا�  هذ�  "موضو�  �لك،  مثل 
 bباألحكا يتعلق  لنص  فهم  �بتد��   £
 "
خاصة، "ليس £ �ختر�� �لنصو× 

|نكا�ها. 
 ^
  £ شك  فال  �لشبحي  �جلن  
ما "
�لصحابة فهمو� منه ما نفهمه çن £ 
بدليل  �أل-دية،  �إلسالمية  �جلماعة 
سو��  نز"�  ظر"®  يعرفو^  
¶م 

لو متّعنوا قليال لوجدوا أنهم هم الذين nالفون، ال ¦ن، 
وأننا ¦ن أكثر من تنطبق عليه قاعدة: منهجنا القرآن 
والسنة بفهم الصحابة، مع ما فيها من إشكاالت ! دقة 
املقصود من هذه القاعدة و! طريقة املشايخ ! تطبيقها. 
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بأنا  متعلقة  
¶ا  "يعرفو^  �جلن، 
غربا� جا�"� خفيًة، ففهمو� من �لك 

^ �جلّن ُيطلق على �لغربا� £ �لقر¥^ 
على  ُيطلقونه  هم  كانو�  كما  �لكرمي 

�لغربا� 
يضا. 
�ألنبيا�  معجز��  بعض   Qتفس 
ما "
"بعض �لقصص �لقر¥D فنحن ال نصّر 
"ثانيا:  
"ال،  %ا  "�حد   Qتفس على 
 Üح �لصحابة   ��Qتفس تصلنا   ³
 ^
 بد  ال  "ثالثا:  الفهم،  |ننا  ُيقا� 
عموb �لصحابة قد تركو� �خلو± £ 
"هذ�  �ملعجز��  هذ�   Éشر تفاصيل 
ال   bلعمو�  £ فنحن  لذ�  �لقصص. 

الف 
قو�%م. 
 ^

ما حتديد ق� �ملسيح � "|ثبا� "
�للغا� "ما شابه   b
 �لعربية هي  �للغة 
�لك من 
مو� فليس فيها 
� خال® 
ملا قا� به �لصحابة �لذين فّوضو� هذ� 
"ال  فيها.  يبحثو�   ³" �هللا   r| �ملسائل 

بقاها  قد  �ألمو�  هذ�  مثل   ^
 شك 
�هللا للمسيح �ملوعو� � لُتكشف £ 
 ðعصر� لتكو^ �ليال على صدقه "لتأ

£ "قتها �ملناسب "مكا¶ا �ملناسب. 
قد يقا� هنا ما قيمة بعثة �ملسيح �ملوعو� 

� ما �منا نتبع �لصحابة؟ 
فنقو�: حاشا هللا 
^ تكو^ بعثة حضرته 
 "
� لنقض ما كا^ عليه �لصحابة 
 Ëتصحيحه، بل لتصحيح �ألخطا� �ل

"قعت الحقا "�لË صا�� 
فعى تريد 
مثل  �لظر"®،  نتيجة   bإلسال� �بتال� 
 Ëقضية حيا� �ملسيح � £ �لسما� �ل
فّندها حضرته، "
ثبت 
^ �إلسالb هو 
�لدين �حلّي �لوحيد، "
^ �لصاحلني من 
من  �لوحي  يتلقى  من  فقط  هم  
تباعه 
 Dمعا توضيح  من  �لك   Qغ  r| �هللا. 
�لعصو�   £ �لفقها�  عن  غابت  قر¥نية 

�ملتأخر�. 
 ªقر
�ملهم توضيحه £ هذ� �ملقا� 
ننا 


كثر  
ننا "  ،D¥لقر� �لنص   r| �لنا 

خذنا  مع  �للفظ،  بظاهر  
خذ�  �لنا 

يضا باملعاD �لعميقة �ألخرu له، /7ننا 
7كثر �لنا� "سلفيًة"، "
^ فهمنا هو 
�ألقرr| ª فهم �لصحابة، "
ننا 
شّد 
�لنا Mا�بًة للشذ"� £ �لتفسQ، لذ� 
نصّر 
^ �لوفا� هي �لوفا� "ليس �لرفع 
 bَّملحر� �لدين   £ �إلكر��   ^
" "�فيا، 
هو كل |كر�� "ليس نصفه، "
^ �هللا 

نه ¯ّب  "ليس  
� عد"�^،  ال ¯ب 
بعضه، "
^ �لقطع يع¿ �لقطع �ملعر"® 
 ªلضر� ^
" ،uخر
 ٍ̂ |ضافة |r معا
هو �لضرª �ملعر"® 
يضا، مع |مكانية 

^ سنة �لرسو� " ،uخر
 Dله معا-
 bآليا� "�ألحكا� Qهامة £ تفس �
�ألمة  �طئـة  نرفض  
ننا " �لقر¥نية، 
عـ� تا�Óها، "
ننا ال نقبل �الستهز�� 
"�الستخفا® مباضينا، /7نه ال ��عي 

لإلتيا� مبا � تأِ; به �أل/�ئُل.

وال شك أن مثل هذه األمور 
للمسيح  اهللا  أبقاها  قد 
 ! لُتكشف   � املوعود 
على  دليال  لتكون  عصره 
وقتها   ! ولتأ©  صدقه 
املناسب ومكانها املناسب. 

... أننـا أقـرب النـاس إ1 النص القـرآT، وأننا 
أكثـر الناس أخذا بظاهر اللفـظ، مع أخذنا أيضا 
باملعـاT العميقـة األخرى لـه، وأننا أكثـر الناس 
"سلفيًة"، وأن فهمنا هو األقرب إ1 فهم الصحابة، 
....�وأننا أشـّد الناس Iاربًة للشـذوذ ! التفسـ
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حضـر�   
بد  ^
 منـذ 
�جلمـاعـة  مؤسـس 

�إلسالمـية �أل-ـدية
عن  �لدفا�   £  ª"لد�� عمله   �
مقابل  �%ندية،  �لقا��   £  bإلسال�
من  "غ�Qا  "�%ند"سية  �ملسيحية 
�لتحديا�   ªسلو
  r| جلأ  �أل�يا^، 
تنبيًها |r ما £ هذ� �لدين �لعظيم من 
مز�يا عظيمة "جو�نب vيلة، ال سبيل 
|r نقضها، "ال يوجد نظQ ألكثرها 
£ �أل�يا^ �ألخرu. ففي كتابه �أل"� 
 ªحقية كتا
"�ل��هني �أل-دية على 
 
�هللا �لقر¥^ "�لنبّو� �ملحمدية"، �لذ� بد
 ١٨٨٠ bملجلد �أل"� منه عا� �بإصد�
متحديا  
علن " �أل�لة  من  عد��   bقّد
 bإلسال� معا�ضي  ِمن  ينقض  من   ^


منتصر�،  سيعت�  �أل�لة  هذ�  ُخْمَس 
من   �Qكب مبلغا  حضرته  له   bسيقد"
�ملا� مكافأ�. "بالطبع ³ يستطع 
حد 
�لنتيجة  فكانت  �لتحد�؛  يو�جه   ^


�r| u شهر�  bلإلسال ��نصر� مؤ�
عظيمة له £ كل 
çا� �لقا�� �%ندية. 
�لكتب  تأليف   £ حضرته  �ستمر   �
 ،bإلسال� عن  فيها  ��فع   Ëل� �ملتنوعة 
�ملوعو�  �ملسيح  
نه  �عو��  عر±   �
 ªسلو
  £ "�ستمر  �ملهد�،   bإلما�"
�ملعا�±   ðيأ بأ^  كتبه   £ �لتحد� 


^ ير� عليها ��� مفحما. "
مبثلها 
 ^
 منه  �لغاية  كانت   ªألسلو� هذ� 
يقوb �ملعا�± باالطال� "�لد��سة ملا 
ِ̂ �ختا� بعد  يقدمه من �الئل "علوb؛ فإ
�الطال� �حلثيث "�لد��سة �ملستفيضة 

حيث  �لك؛  فله  للتحد�   bلقيا�
 �Qبص على  عندها  �لتحد�  يكو^ 
�لتشجيع  من  "ملزيد  جهالة.  على  ال 
هذ�  يقر^  كا^  "�لتدبر  �لتبصر  على 
�لتحديا� باملكافآ� �ملالية. فلم تكن 
غايته |هال� �ملعاندين "�ملعا�ضني، بل 
على  "¯ر×  ֲדد�يتهم  يرغب  كا^ 

�لك 
شد �حلر×.
"تأكيد� على هذ� �حلر×، ³ يكتف 
حضرته بالدعو� |r �لد��سة "�لتفكر 
�لعديد�  �ملناظر��  عقد  بل  "�لتدبر، 
 ^
معهم، "طلب من �ملعا�ضني 
يضا 
"يقيمو� عند� £ ضيافته "على  يأتو� 
نفقته "يطلعو� على 
حو�له "يناقشو� 

"ير"� ¥يا� صدقه.
من  بعض  على  حضرته   ªعا "قد 

�ملهند� متيم 7بو �قة
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�عتا� �لدعو� |r مباهلة غQهم بتسر� 
 Ëهذ� �ملباهال� �ل ^
"�عونة، "بّين 
 rتعا �هللا  يعبأ  ال  �جلهالة  على   bتقو
%لكت  ֲדا   rتعا �هللا  
خذ  "لو  ֲדا، 
طويل  "قت  منذ  "فنت  كلها  �ألمة 
�ملختلفة.  فرقها  بني  باملباهال� 
""ضح حضرته 
^ �هللا تعاr ال يأخذ 
�ملصر   ªلكا�� يأخذ  بل  �جلاهل، 
�طالعه  �غم  "�لتضليل   ªلكذ� على 
على �حلقيقة، فهذ� هو �لذ� يستحق 

�لعقوبة �إل%ية.
�لفرصة  إلعطا�  Mا"الته  كل  "�غم 
خلصوb �إلسالb "خصومه "معا�ضيه، 
فقد كا^ منهم من 
صر على موقفه، 
يقع حتت طائلة   ^
 بد من  "كا^ ال 
¥يا�  تقتصر   ³" �إل%ية.  �لعقوبة 
بل  �ملباهال�،  على  �إل%ية  �لعقوبة 
ِمن  �ملعاندين   bخلصو� ¯ذ�  كا^ 
 rينبئه ֲדا �هللا تعا Ëعاقبتهم �ملحد�� �ل
"قد ظهر�  "يتوبو�.  يرتدعو�   ³  ^|
¥يا� تأييد �هللا تعاr له بكل جال� £ 

.rكل حتدياته بفضله تعا
فممن "قع حتت طائلة �لعذ�ª �إل%ي  
�لزعيم �%ند"سي "ليكر�b" �لذ� كا^ 
  Ñلن� على   bجو%�  £ جد�  فاحشا 
�. فأنذ�� حضرته "
خ�� 
نه |^ ³ 
ست  خال�  فسيمو�  "يُتْب  يرتد� 
 ،�  Ñسنو��، بيد |%ية، "�نجر �لن

 bسبت £ يو bسيكو^ �لك £ يو"
مالصق ليوb عيد �ملسلمني؛ "هذ� ما 

حد¹ بشكل �قيق.
كذلك كا^ هنالك قسيس متنصر �¡ه 
"عبد �هللا ¥�"، تناظر مع حضرته ملد� 
�سة عشر يوما £ مناظر� سـّمها 
�ملسيحيو^ بـ "�حلرª �ملقدسة". "قد 
  Ñلن� على  لسانه  فيها  �لقسيس  
طا� 
 Qفأخ�� حضرته £ يومها �ألخ ،�

نه بسبب |سا�ته �لبالغة للنÑ � فإنه 
سيمو� خال� �سة عشر شهر� |^ 
"�عر  �لقسيس  فخا®  يرتد�.   ³
�عر� شديد�، "قضى �لشهو� �خلمسة 
عشر £ �ضطر�ª "قلق شديد شهد 
�ملد�  �نقضت  �ملقربو^ منه. "ملا  عليه 
ظن هذ� �لقسيس 
نه قد جنا من بطش 
�هللا، فأنكر 
نه كا^ خائفا مرتعد� £ 
ممن  "حتريض  بإغر��  �ملاضية  �لفتر� 
سيمو�  
نه  حضرته  فأخ��  حوله. 
 b
  ªتا سو��   bعا خال�  �ملر�  هذ� 

³ يتب بسبب كذبه "|نكا��. فما� 
¥ية  موته  "كانت  
شهر  ستة  خال� 

عظيمة من �لسما�.
ثا�  �آليا�،  هذ�   Éضو" "بسبب 
فأخذ"�  �ملعا�ضني،  �ملشايخ  حسد 
"فًقا   "�¥" مو�  بآية  يشككو^ 

¡ا�  كتابا  حضرته  فألف  للنبو��. 
من  عد��  فيه  "�عا   ،"�¥ "عاقبة 
َمن  عاقبة  فكانت  للمباهلة.  �ملشايخ 
 þ"قبل �ملباهلة منهم �ملو� "فًقا للشر

�لË "ضعت "بشكل مذهل.
سلسلة  هنالك  كانت  �لك  بعد   �
من �ملباهال� مع �خلصوb من �ملشايخ 
�لذين حل عليهم �لعقاª �إل%ي "ماتو� 

.þ"فقا للشر"
حد"�  خا�¾   r| حتدياته  �متد�   �

عد��  مو�جهة   £ �%ندية  �لقا�� 
حتدياته  
شهر  من  "كا^   .bإلسال�
�"ئي  
لكسند�  للقسيس  حتديه 
�سو�  
نه  
علن  �لذ�  
مريكا،   £

فتـو! حضرتـه عـام ١٩٠٨ وعـاش بعده ثنـاء اهللا 
األمرتسـري أربعـني عاما رأى فيهـا ازدهار اجلماعة 
وانتشارها، ورأى فيها خزيا وتغ�ا كب�ا ! حاله، ح± 
إن مشـايخ فرقة أهل احلديث الـ` ينتمي Fا كفرته 
وجلبـت فتوى مؤيدة مماثلة من مشـايخ مكة املكرمة.
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التقوى

 b"نه |يليا �لثالث �ملبشر بقد
�ملسيح، "

نه سيعمل على �لقضا� على " ،ªلر�
vيعا.  �ملسلمني  "|هال�   bإلسال�
فأ�سل له حضرته "قا� له |نك تدعي 

نك �سو� �ملسيح، "
نا 
قو� لك |^ 
"قد  �هللا  عبا�  من  عبد   � �ملسيح 
ما�، "
نه لو كا^ حيا ملا "سعه |ال 

^ �هللا " .�  Ñيكو^ خا�ما للن ^

تعاr قد بعث¿ £ مقاb �ملسيح إلظها� 
تعد"  ال   Ëل� �حلقيقية  �ملسيح  مكانة 
 �ًQغ  ،�   Ñللن خا�ما  يكو^   ^

منه على "حد�نيته "على مقاb حبيبه 
"بعد  للمباهلة.  "�عا�   .� Mمد 
حضرته  
علن  �ملر�سال�  من  عد� 

^ �"ئي سيمو� خال� عاb بسبب 
كذبه "تعنُّته "�لك £ حيا� حضرته. 
مبهر�  بصو��  
يضا  هذ�  "حد¹ 

بفضل �هللا.
 þ³ تقتصر �لتحديا� فقط على شر"
"فا� �ملتحد� £ حيا� حضرته فقط، 
 Ëل�  þ"لشر� بعض  
يضا  قبل  قد  بل 
على  ֲדا  "حكمو�   bخلصو� "ضعها 
�لشيخ  هؤال�  من  "كا^  
نفسهم. 
ثنا� �هللا �ألمرتسر�، �لذ� كا^ 
حد 
 ،"�¥ "عاقبة  �ملباهلة £   r| �ملدعوين 
�ملباهلة حينها. �  قبو�  "لكنه �فض 

علن 
نه يريد �ملباهلة، " bبعد فتر� قا
 .ªفقبل حضرته لكن �ألمرتسر� ִדّر

� بعد �لك قا� |نه ال يرu موته £ 
�ليال  �جلماعة  مؤسس  حضر�  حيا� 
على صد� حضرته، أل^ �ملعتا� حسب 
�لصا�� £ حيا�  فهمه هو 
^ ميو� 
�لكا�ª كما ما� �لنÑ  عليه £ حيا� 
مسيلمة. كذلك قا� |نه هو لن ينتفع 
ֲדذ� �لدليل |^ ما�، فهو يريد �ليال 
�أل"�^.  فو��  قبل  ير��   ^
 يستطيع 
"عا´   ١٩٠٨  bعا حضرته  فتو£ 
بعد� ثنا� �هللا �ألمرتسر� 
�بعني عاما 

u فيها ���ها� �جلماعة "�نتشا�ها، �

u فيها خزيا "تغ�Q كب�Q £ حاله، �"
 Ëهل �حلديث �ل
حÜ |^ مشايخ فرقة 
ينتمي %ا كفرته "جلبت فتوu مؤيد� 

مماثلة من مشايخ مكة �ملكرمة.
ظهر�   Ëل� �لعجيبة  �لتحديا�  "من 
فيها  حلضرته   rتعا �هللا  تأييد  ¥يا� 
كانت حا�ثة |نذ��� لبعض 
قا�به �لذين 
يكتبو^  "كانو�   ،bإلسال� عن  ��تد"� 
ضد شخصية �لنÑ �. فأنذ�هم بأ¶م 

سيقعو^ حتت "طأ� �لعقاª �إل%ي |�� 
 ^
³ يتوبو�. "
^ من عالما� توبتهم 
يز"جو� |حدu بناִדم "هي "Mمد� 
بيغم"، فإ^ ³ يفعلو� فإ^ 
باها سيمو� 
�ملو�  � سيمو� �"جها "سيجتث 
�آلخر.  تلو  �لو�حد   ª�ألقا� هؤال� 
فعاند� هؤال� �ألقا�ª £ با�Ú �ألمر، 
¥خر،  شخص  من  �بنتهم  "�"جو� 
Óطف  �ملو�   
بد  � 
بوها،  فما� 
كا^  فما  �آلخر،  تلو  �لو�حد  
قا�ֲדا 
منهم |ال 
^ خافو� "��تدعو� "عا�"� 
 �
|r �إلسالb. "�خلت ��ية هذ� �ملر

قا�ֲדا £ �جلماعة معترفني مبدu قو� "

تلك �آلية �إل%ية.
"قد �ستمر� �لدعو� |r حتد� �ملباهلة £ 
�ملؤسس. حيث �عا  �من خلفا� حضر� 
 bإلسال� bضني "خصو�ملعا� Dخلليفة �لثا�

|r �ملباهال�، "كانو� يفر"^ منها.
حضر�  �لر�بع،  �خلليفة  �من   £"
�جلماعة  تعرضت  
-د،  طاهر  مر�� 

إن اجلماعة اإلسالمية األ"دية ال ترغب ! التسرع ! 
إهالك املعارضني والقضاء عليهم ووضعهم حتت طائلة 
العقاب اإلFي، بل تهدف إ1 هداية الناس إ1 اإلسالم 
و¥عهم حتت راية الن� �، وإشفاقا منها على خلق اهللا، 
فهي تسعى جاهدة لتبص� املعارضني وتقدمي الدالئل Fم. 
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شديد  الضطها�  �أل-دية  �إلسالمية 
 Dلباكستا� �على يد حكومة �لدكتاتو
قانونا  
صد�  حيث  �حلق،  ضيا� 
|عال^  من  �أل-ديني  مينع  عسكريا 
 "
  bلسال� |لقا�  
¶م مسلمو^، "من 

" �أل�كا� علنا،  �لقر¥^  ¥يا�  قر��� 

" �لتسمي بأ¡ا� �ملسلمني، 
" تسمية 
�لك  "عقب  باملساجد.  مساجدهم 
من  "�سعة  حلملة  �أل-ديو^  تعر± 
تصاعد�  باكستا^   £ �الضطها� 

�� |r هجر� �خلليفة من باكستا^ "
�خلليفة  لند^. "نتيجة لذلك �عا   r|
ضيا�  �لدكتاتوَ�   ١٩٨٨  bعا �لر�بع 
عليها،  �لر�  فرفض  للمباهلة،  �حلق 
�لقمع  
عما�   £ �ستمر  "لكنه 
يع¿  هذ�   ^| �خلليفة  فقا�  "�لتنكيل، 

نه قد قبلها ضمًنا، "سيقع حتت طائلة 
�لعقاª �إل%ي. "£ �جلمعة �لË سبقت 
قد   rتعا �هللا   ^
 �خلليفة  
علن  َمْقتله، 

خ�� £ �لرÍيا 
^ �حى �لقد� تد"�، 
 �"سيتمز سيعاَقب  �حلق  ضيا�   ^
"
|�ًبا £ �%و��. فما كانت |ال 
ياb قليلة 
 £ �حلق  ضيا�  طائر�  �نفجر�   Üح
سببها  يكتشف   ³ حا�ثة  �لسما� £ 
�ملباهلة  نتيجة  "حتققت  �آل^،   Üح

بشكل مذهل بفضل �هللا.

يضا  �عا  قد  �لر�بع  �خلليفة  "كا^ 
�ملباهلة عقب   r| �ملعا�ضني  �ملشايخ 


عما� �لتحريض "�لعنف �لذ� كانو� 
يرتكبونه ضد �جلماعة. "قد قبل عد� 
 þ"منهم �ملباهلة، "حتققت فيهم �لشر

"با�"� باخليبة "�خلسر�^.
�جلماعة  
�بيا�   r| �لرجو�  "ميكن 
تفاصيل  على  لالطال�  "كتبها 
توفر  مع  "نتائجها   �Qلكث� �ملباهال� 
مو�� Mايد� لدu �جلماعة، كصو� عن 
�ألخبا�  تو�كب  كانت   Ëل� �جلر�ئد 
كرسائل  �أل�لة؛  من  �لك   Qغ"

�ملعا�ضني "|عالناִדم.
�ملباهال�  هذ�   Éضو"  uمد  ^|
 bخلصو� ^
"�لتحديا� مبهر |r ��جة 
ال يستطيعو^ 
^ ينكر"ها 
" يعترضو� 
من  
يا  يذكر"^  ال  فنجدهم  عليها. 
�لو�ضحة،  "�لتحديا�  �ملباهال� 
"¯ا"لو^ �لتضليل بتز"ير قصة مباهلة 
"فقا  بدقة  حتققت   Ëل� �ألمرتسر� 
Mمد�  قصة  يذكر"^   "
  ،þ"للشر
بيغم �لË بد
 �لعذ�ª يأخذ 
فر�� 
سرִדا 

^ خافو� "�ستغفر"� "تابو�.  r| تباعا
|^ |عر�ضهم عن �كر هذ� �ملباهال� 

"تفاصيلها يشكل �عتر�فا ضمنيا منهم 
مبدu قوִדا، "|ال فالسبيل �لصحيح هو 

^ يعرضوها "�حد� "�حد� "يبينو� |^ 

كانت قد حتققت 
b ال.
�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة   ^|
|هال�   £ �لتسر�   £ ترغب  ال 
�ملعا�ضني "�لقضا� عليهم ""ضعهم 
حتت طائلة �لعقاª �إل%ي، بل ִדد® 
|r هد�ية �لنا |r �إلسالv" bعهم 
منها  "|شفاقا   ،�  Ñلن� ��ية  حتت 
جاهد�  تسعى  فهي  �هللا،  خلق  على 
لتبصQ �ملعا�ضني "تقدمي �لدالئل %م. 
لكل  "�ألسف  باألسى  تشعر  "هي 
من يعاند "يتعنت "يضع نفسه حتت 
"لكنها  "غضبه،  �هللا   ªعقا طائلة 
كا^   rتعا �هللا   ^
 بكل جال�  تعلن 
موطن،  كل   £ "ناصر�  معينا  معها 
"سيكو^ معها |r يوb �لقيامة بإ�نه 
�هللا  بأ^  �لثقة  كل  تثق  "هي   ،rتعا
بكل  %ا  نصرته  ¥يا�  تعاr سيظهر 
 rملو� نعم  |نه  "�-ته،  بفضله  قو� 

.Qنعم �لنص"

وهي تشعر باألسى واألسف لكل من يعاند ويتعنت ويضع 
نفسه حتت طائلة عقاب اهللا وغضبه، ولكنها تعلن بكل 
جالء أن اهللا تعا1 كان معها معينا وناصرا ! كل موطن،
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خا�f �لعربّية: 7سعد موسى َعو��

HHSSI@I@@ANN>ÃŽ€@b„c@ANN>ÃŽ€@b„c

�لّلغـة  كانت   ^|
هي  �لوجـو�؛  هي 
"جـو�نا �ملعنـوّ� 
"�حلضـا�ّ�  �لّثقاّ£  "�ملـاّ�ّ�، 
ٍ̂ مًعا، فهي، 
ّ"ًال  ¥ £ ،Dإلنسـا�"

بًد� " 
َ�ًال " "َبْعًد�،  "َقْبًال  "¥ِخًر�، 
�لكائن  بل  حّي،  كائن  "َسْرَمًد�، 
"�ألكمل  �ألvل   �"�ملخلو �حلّي، 
�هللا  ��تضـا�  �ّلذ�  "�أل�"�، 
 bَ�َ¥ �إلنسـا^؛ ﴿َ"َعلََّم  نو�  لب¿ 
 .(٣٢ (�لبقر�:  ُكلََّها﴾  �ألْسَماَ� 
لقو�نـني  �ـضع  بذلـك  "هي 

 ،Qتأثـ" تـأّثر  من  �لّطبيعـة، 
"بقـا� "فنـا�.

"çن |� نقو� "�لُفصحى"، |ّنما نع¿ 
لغتنا �لعربّية �ملعيا�ّية �لّتركيبّية �ملُعَربة، 
�ّلË كانت - £ يوb من �ألّياb - لغة 
�لّشفهّي  "�لّر¡ّي،  �ليومّي  �حلديث 
كاّفة.  �لّنا  بني  "�لّتحريرّ�،  منه 
�ملعامال�  على   ،bليو� لتقتصر، 
 "
  ،�"½لو خالق  بني  �لّر¡ّية، 
مد�ٍِّ   "
  ،Ú�قا "متلقٍّ  ُمبِدٍ� 
تابع   "
  ،Qغف" "�ير   "
 "مد�َّ، 
"متبو�، 
" قاهر "مقهو�، 
" ظا³ 

"َيعتريها،  َيْعَتِوُ�ها  ما  "مظلوb. مع 
"خطأ  "�كاكة  ضحالة  من  غالًبا، 
 ،Ûّسلو
" لغوّ�   �"� "قّلة  "َلَحٍن 

صًال،  فيه،  ما çن   r| كّلها  تعو� 
 uمن ُضعٍف "َضعف، £ كلِّ مستًو

"على 
�ِّ صعيد.

 "
 �لعاّمّية/�لعاّمّيا�  نقو�   �| "çن 
تلك  نع¿  |ّنما  �َملْحِكّية/�َملْحِكّيا�، 
�لّلغة/�لّلغا� �لّتفكيكّية، �لّناجتة عّما 
ببيئا�  تأّثر  من  �لُفصحى   uعتر�
|نسانّية "لسانّية، "ثقافّية "حضا�ّية، 

ُّغوّي، بني الفُصحى والعاّمّية أو احملِكّية، أو بينها/ بينهما واألجنبّية ُّغوّي، بني الفُصحى والعاّمّية أو احملِكّية، أو بينها/ بينهما واألجنبّيةاالزدواج الل االزدواج الل

"ال حاَجة" أم "فِّش حاِجة" أم "نُو نِيد"؟! "ال حاَجة" أم "فِّش حاِجة" أم "نُو نِيد"؟! 
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 r| بتحليلها  �ضطلعنا   ^|  Ëّل�"
عو�مل، تكّشف لنا "جهها �لفصيح 
تشويه،  من  �عتر��  مبا  �ألصل،   £
�لّد�   £ مسا�ته  له  كانت   ^|"
�لّلساDّ �حلـديث، 
" علم تأثـيل 
 "
 "�لّدالال�   Dملعـا�" �ملفر��� 

تأصيـلها.    

 - �ملَِعيش  �لّلغوّ�  مشهدنا   £"
|ضافة |r ما تقّدb - ال Óفى على 

�ٍّ مّنا، صغ�Qً كا^ 
" كب�Qً، عاملًا 
ناِظَم   "
 ِشعٍر  ناِظَم  متعلًِّما،   "

 -  ªخلطا� لغة  تشهد�  ما  َشعر، 
قد   bْعجا| عملّية  من   - بيننا  فيما 
تسر�  �لّصو�،  سرعة  جتا"�� 
 ،����  "
  ���" �"منا  
لسنتنا  على 
صياغة  ُتعيد  نشعر،   ^
  ^"� "من 
"نفسّياتنا  
صًال،  �ملشوَّ�،  "عينا 
"طأ�  حتت  �ملُنَهكة  "قاماتنا  �ملُتعبة، 
لُتصبح،  �لعيش.  لقمة   ���" �للُّها¹ 
عذً��،   - �إلنچليزّية  �لكلمة  مثًال، 
�حلاضر�  هي  "ُموْ�"،   - "�لعربّية" 
"�ملفهـومة،  "�ملتد�"لة  "�لو�ضحة 
عذً��،   - �لعـربّية  �لكلمة  "ُتصبح 
"�إلنچليزّية" - "ِمز�¾"، هي �لغائبة 
"�ُملستعصية!  "�ملتر"كة  "�ملُبَهمة 

 ªصبـحنا نقو�، من بـا
"هكذ� 
"شّر   ªبـا من   "
 �لدُّعابـة، 
 Ûِباَلعـَر َيْعِني   - "ِمز�¾  �لبلّية": 

"ُموْ�" ...".

�¡عو� "ُعو� صو� ��"يش �لقصيد، 
|� يقو�:


نا ما قالِت �لكلماُ�: .Ëنا لغ
 ..."

ُكْن 
َجَسد�، فكنُت لَنْبِرها َجَسًد�..."

 ّ̂ 
 من  سابًقا،  |ليه،  �هبنا  ما  "هو 
 É"لَوعي "�لّنفس "�لّر� َتْشَحذ  �لّلغة 

"�جلسد.

 �Qس
 لغتنا  تصبح   ^
 نريد  فهل 
"�ملسـّال�   ،Éأللـو��" �لكتب 
�لّدينّية  "�لّطقو  "�جلد��ّيا�، 
"�لعبا���؛ كا%Q"غليفّية "�لِقبطّية، 
"�لّالتينّية،  ريانّية،  "�لسُّ "�آل��مّية 
 r| �لّطريق  هنا�  "من  "غQها؟ 
 £ لتصبح  "فنائها،  �لّلغة   ��"�
ليس  مّيتة"،  "لغة   Dّلّلسا� �ملصطلح 
بطويل. 
b نريدها لغة حّية نابضة، 
"%ا،  ֲדا  فنرتقي  "ترتقي،  تنمو 

حيث ال �قيَّ لنا بد"¶ا؟! 

�لّلغة  هي  مّيتة  لغة  
حيت  |سر�ئيل 
�لع�ّية، "باتت ُهوّية "جو�ها، "فيها 
�لعربّية  �فع   r| 
يًضا،  يدعو،  من 
 r| �لع�ّية  "نقل  �لّالفتا�،  عن 

حر® عربّية - "هو ما ُيسّمى £ 
�لّد� �لّلساDّ �حلديث "�لنَّْقَحَر�"، 
منحوتة من "�لّنقل �حلرّ£" - لُتصبح 
"�لّناصر�"  "ُتصبح  "َعّكو"،  "عّكا" 
"َنْتِس�Qِ"، "ُتصبح "يافا" "ياُفو"... 
مبا حتمله هذ� �حلر"®، 
صًال، من 
 Dّمكا"  Dّما�" "�الّ¬  ُلغوّ�  ُبعد 
 ،Dّّي "|نساÓ�ّ� "تا�ثقاّ£ "حضا"

"هكذ� �"�ليك!

7لـم ُتـد
كـو� بـعـُد
� معركتنا ُلغـوّيـة؟!!!  ّ7 

"ُيضي�  �لّسر"�   £ّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   £ّ
هذ�  تطرحه  عّما  "تساÍالتكم 
�ل�يد  ُعنـو�^  ع�  �لّز�"ية، 
�ُملسـّجل 
�نا�. "|r لقا� ¥خر، |^ 

شـا� �هللا!

�لكاتـب ��� عاشـق لّلغـة �لعـربّية، 
asarabic@gmail.com / �ّلغو �ّرM" مترجم
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 �يقـو� �ملستـشـر
�%ولنـد� "تومـا 
ميلو" (١)، £ جـد�� 
حو�  �%ولندية  �لصحافة   £ ��ئر 
بأ^  �ال�عا�  على   ���  ،bإلسال�
�إلسالb ³ ينتشر بقو� �لسيف؛ "|منا 
"فق  للجميع،  �لدينية  �حلرية  يتيح 
�ملبد
 �لعاb �لذ� تطرحه �آلية �لقر¥نية 
يِن َقد تََّبيََّن  �لكرمية: ﴿ال ِ|ْكَر�َ� ِفي �لدِّ
اُغوِ�  �لرُّْشُد ِمَن �ْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ
ِباْلُعْرَ"ِ�  �ْسَتْمَسَك  َفَقِد  باهللا  َ"ُيْؤِمن 
َسِميٌع  َلَها َ"�هللا   bَنِفَصا� ال  �ْلُوْثَقى� 
ما  يقو�   ،(٢٥٦ (�لبقر�:  َعِليٌم﴾ 
معنا�: |^ هذ� �آلية، ال ميكن �ألخذ 
منح   bإلسال�  ^
 على  كإثبا�  ֲדا 
أل^  "�لك  لآلخرين؛  �لدينية  �حلرية 

حر® �جلر "£" �لو��� £ هذ� �آلية، 
ال يفيد �ملعå �ملطلوª، £ منح �حلرية 
�لدينية لغQ �ملسلمني الختيا� 
� �ين 
�لذ�   Ûلعر� �لنص   ^| بل  يريد"نه، 
يفيد هذ� �ملعå، ال بد 
^ ُيستبد� فيه 
حر® �جلر "£" Êر® �جلر "على"؛ 
ليكو^ �لنص "ال |كر�� على �لدين"؛  
�لقر¥^   £ �ملوجو�  �لنص  فإ^  "عليه 
�لكرمي، ال يفيد منح �حلرية £ �ختيا� 
�لدين. "من � يضيف ميلو "يقو�: 
 åآلية �لقر¥نية �ملعنية ال تعطي مع� ^|
"�ضحا، بل من �ملمكن تفسQها بـ 
"ال |كر�� £ ��خل �لدين، 
" £ |طا� 
ينحو   Qلتفس� "هذ�  نفسه"،  �لدين 
منحى مغاير� متاما على حد قوله، ³ 

Óض £ تفصيله 
كثر.

��� على هذ� �العتر�± 
قو�:
- ال عجب £ 
^ توما ميلو، يقفو 
�ملغرضني،  �ملستشرقني  من   �Qغ 
ثر 
 £ للطعن  جهد�  يّدخر"^  ال  �لذين 
هذ�   £" �حلنيف.  �إلسالمي  �لدين 
 ،uخر
 مو�ضع   £  �Qكغ �لصد�، 
�آلية "سياقها  �مل  "ميلو"    Qيع ال 

� �عتبا� خال� تفس�Q، "هنا يكمن 

خطأ�.
�لكرمية  �آلية  �مل   £ �لناظر   ^|  -
"سياقها، ال بد 
^ يتيقن حتما، من 

^ �لقصد �ألساسي فيها، %و £ منح 
�حلرية الختيا� �لدين، "ليس فقط £ 
��خل �لدين نفسه، كما يّدعي ميلو،  
– �غم 
^ هذ� �ملعå �ألخQ مع¿ٌّ 
يضا 
"�لك  ؛   - �لكرمية  �آلية  من خال� 

�لدكتو� 
مين فضل عو��

ÂÌÜ€a@ø@Íaä◊g@¸@NN@pbëb‘„ÂÌÜ€a@ø@Íaä◊g@¸@NN@pbëb‘„
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 £ �لو����  �ملقا�نة   "
 �لتفضيل  أل^ 
"يؤمن  بالطاغو�  يكفر  "فمن  �آلية 
..."، جا�� على çو مفاضلة  باهللا 
بالطاغو�،  "�ملؤمن  باهللا  �ملؤمن  بني 
مقا�نة   "
 مفاضلة  �حلقيقة   £ "هي 
�مل   "
 باهللا،  �إلميا^  �مل  على 
 uخر
 بكلما�   �
 �لدي¿،  �إلطا� 
�إلميا^  فإما  �لدين،  �ختيا�  على 
�إلميا^  |ما  به،  �إلميا^   bعد  "
 باهللا 
�إلحلا�  كا^ حق   ��|" �إلحلا�؛  "|ما 
"مشر"عا"، Êيث ال تترتب عليه 
ية 
�لدنيوية،  �حليا�   £ "|نسانية"  عقوبة 
فاإلميا^ باهللا، باتبا� 
� �ين ¡ا"�، 

%و حق مشر"� 
يضا.
�لنا  يدعو   bإلسال�  ^
 شك  ال 
"فق   � باهللا  �إلميا^   r| vيعا، 
�إلميا^  هو  "هذ�  �إلسالمية،  �لتعاليم 
�لك؛   £ �يب  "ال   � باهللا  �حلق 

سفل  هو  �لذ�  �إلحلا�،  كا^   ��|"
�إلميا^  مسألة   £ �ملر�  يصلها  ��جة 
فإ^  – حًقا لكل شخص،   � باهللا 
باهللا،  �إلميا^  يكو^   ^
 ¯تم،  �ملنطق 
 ،bطر �ينية مغاير� لإلسال
من خال� 
�هللا   ^
 �غم  كذلك؛  مشر"ًعا  حًقا 
نز"�  بعد  �لوقت  هذ�   £ يقبله  ال 
�إلسالb، "|منا 
قصد باحلق �ملشر"�، 
�نيوية  عقوبة  عليه  يترتب  ال  ما   �

 ªمن قبل �ملسلمني، قبل |عال^ �حلر


" �لقتل "غQ �لك.
�مل  بأ^   uنر  ،bتقد ما  "بنا� على 
 ��آلية، يعطي �لتفسQ �لصحيح "�أل�ّ
"هو  فيها،  �لو���   "£" للحر® 
�ختيا�  على  �لدينية  �حلرية  باألخص 

�لدين .
�لقر¥^  - عند �ي� �إلسالb "نز"� 
�لكرمي، 
صبح تعريف �إلميا^ �حلقيقي 
 bباإلسال لإلميا^  مال�ما   � باهللا 
�جلحو�  "�لك أل^  "�عتناقه كدين؛ 
هو   � �هللا  
نبيا�  من  "�حد   Ñبن
قو�  "فق  به،   "�لكفر  باهللا  �جلحو� 

ُنِزَ�  َ"َما  �هللا �: ﴿ُقوُلو� ¥َمنَّا باهللا 
|ِلَْيَنا َ"َما 
ُنِزَ� |َِلى� |ِْبَر�ِهيَم َ"ِ|ْسَماِعيَل 
َ"ِ|ْسَحاَ� َ"َيْعُقوªَ َ"�ْألَْسَباþِ َ"َما ُ
"ِتَي 
َ̂ ِمن  ُموَسى� َ"ِعيَسى� َ"َما ُ
"ِتَي �لنَِّبيُّو
�َّبِِّهْم ال ُنَفرُِّ� َبْيَن َ
َحٍد مِّْنُهْم َ"َنْحُن 
ْ̂ ¥َمُنو� ِبِمْثِل َما ¥َمنُتم  * َفِإ َ̂ َلُه ُمْسِلُمو
|ِ̂ َتَولَّْو� َفِإنََّما ُهْم ِفي  ِبِه َفَقِد �ْهَتَد"� "َّ
ِميُع  َ"ُهَو �لسَّ ِشَقاٍ� َفَسَيْكِفيَكُهُم �هللا 
 ،  (١٣٨  –  ١٣٧ (�لبقر�:  �ْلَعِليُم﴾ 
"كذلك قوله تعاr: ﴿َ"َمن َيْبَتِغ َغْيَر 
ِفي  َ"ُهَو  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفَلن  ِ�يًنا   bِِإلسال�
�ْلَخاِسِريَن﴾ (¥� عمر�^  ِمَن  �آلِخَرِ� 
٨٦). "عليه فإ^ قو� �هللا تعاr "فمن 
باهللا..."،  "يؤمن  بالطاغو�  يكفر 
يع¿ بكلما� 
خرu: من يؤمن باهللا 
من   �Qغ "يتر�   ،bإلسال� �ين  متبعا 

�لطر�،  هو �لذ� يستمسك بالعر"� 
�لوثقى. "ֲדذ� تكو^ �ملفاضلة �لو���� 
"Óتا��   bإلسال� يتبع  من  بني  هنا، 
بد"��  "هذ�  يتبعه؛  ال  "من  كدين 
�إلكر��   bعد  ^
  ،uخر
 مر�  يؤكد 
متعلقة  �آلية،   £ �ملقصو��  "�حلرية 
فقط  "ليس  مبجمله  �لدين  باختيا� 

�لتأطر "�لتصر® £ ��خل �لدين.
يؤكد  نفسها،  �آلية  مضمو^   ^|  -
�إلميا^  على  �لنا  � ¯ث  �هللا   ^

به، ليكو^ هذ� �إلميا^ عما� حياִדم، 
�لوثقى  بالعر"�  يستمسكو^  كأ¶م 
�لË ال �نفصاb %ا، 
� يقبضو^ على 
صخر� صلبة قوية، تكو^ عما�� %م 
�لشد�ئد.  عند  به  يلو�"^  "مال�� 
يتأّتى هذ� �ألمر |��   ^
فكيف ميكن 
كا^ مبنيا على �جل� "�إلكر��؟! |� ال 
ميكن للدين، 
يا كا^ هذ� �لدين، "ال 
ميكن لإلميا^ باهللا � 
^ يؤ�� هذ� 
�ملهمة، |�� كا^ 
تباعه �بو�ين عليه؛ 

بد�  تكو^  لن  بدينهم  هؤال�  فعالقة 
كمستمسك بالعر"� �لوثقى، "|منا ال 
�لظفر لذ��  
^ تكو^ مقا�بة  uتتعد

�مل يذ�"ها �لنسيم �لعليل.
"هذ�  �لتعليم  هذ�  نز"�  �من   ^|  -
�لدين،   £ �إلكر��   bعد من   ،
�ملبد
�لصحيح   åملع�  r| �آلخر  هو  يومئ 
%ذ� �آلية. فقد نزلت هذ� �آلية مباشر� 
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بد�  معركة   £ �ملسلمني  �نتصا�  بعد 
لتقو� %م ما معنا� : �آل^ "قد نصركم 
�هللا مبعجز� "�ضحة، "حصحص �حلق 
"با^، "
صبح �ألمرجليا، بأنكم يا 
يها 
"غQكم  �حلق  على  
نتم  �ملسلمو^، 
يتبعكم   ^
 شا�  فمن  �لباطل؛  على 
 £ |كر��  ال   �| فال،  ال  "من  فليتبع، 
 ^
�لدين . � |نه ملن �جللّي �لو�ضح، 
�نقساb �ملجتمع �لعرÛ £ �لك �لوقت 
على  كا^  "�إلميا^،  بالدين  يتعلق  مبا 

ال  شي�،  يز�-ها  ال  
ساسية  مسألة 
 �"هي �إلميا^ مبحمد � 
" ال، �عتنا
�آلية  هذ�  "نز"�  ال؛   "
  bالسال�

مر   £ ليفصل  |ال  يكن   ³ حينها، 
�إلكر�� £ هذ� �ملسألة، "هو ما يد� 
على 
^ �حلرية �ملمنوحة £ هذ� �آلية، 
تتعلق باألسا باعتنا� �لدين "�ختيا�� 

"خاصة �عتنا� �لدين �إلسالمي.
حر®  فإ^   ،(٢) �للغة  حيث  من   -
منها  عديد�،   Dمعا يفيد   "£" �جلر 
"�الستعال�" 
� مبعå "على" - كقوله 
ُجُذ"ِ�  ِفي  ﴿َ"َألَُصلَِّبنَُّكـْم   :rتعا
عليها.   �
   (٧٢ (طه  �لنَّْخـِل﴾ 
"كذلك من معاD  حر® �جلر "£" 
قوله   £ كما   "r|"  åمع 
يضـا، 

ْفَو�ِهِهْم﴾ َ ِفي  
َْيِدَيُهْم  تعاr: ﴿َفَر�ُّ"� 
 £ فإ^  "بذلك  ١٠)؛  (|بر�هيم: 
بالغية  لفتة   "£" �حلر®  �ستعما� 

حلكمة |%ية، ليكو^ �ملقصو� بـ "£" 
 åمع "يكو^  كلها   Dملعا� هذ�  �مل 
 åباملع  – �لدين  |كر�� £  " ال  �آلية: 
للحر® "£"-، 
� £ ��خل  �لضيق 
�لدين "£ |طا� �لدين نفسه، "ال |كر�� 
ميلو-،  يريد�  ال  كما   – �لدين  على 
 ��عتنا  r|  �
 �لدين   r| |كر��  "ال 

"�لدخو� £ �لدين".
 "بذلك تكو^ "£ " قد 
ّ�� معًنى 
�لدينية  �حلرية  يضمن  شامال،  "�سعا 
|طا�  "على  نفسه،  �لدين  |طا�   £
 �
  �"�عتنا باختيا�  مبجمله،  �لدين 
|طا� كا^، "هي �حلرية �لدينية �لعامة 
�لË ال تقّيد بقيد؛ "لو 
^ �آلية ضّمت 
 ��ّ
�حلر® "على" بدال من "£"، ملا 

�آلية هذ� �ملفهوb �لو�سع.
تعطي  �لدين   £ |كر��  ال  ¥ية   ^|  -
�ملبد
 �لعاb للحرية �لدينية، "ال ميكن 
�لقر¥نية  �آليا�  كثر�  عن  �لتغاضي 
 åملع� هذ�   £ تصب   Ëل�  uألخر�
�لكرمي  �لقر¥^  "لكو^  "تدعمه؛ 
"حد� كاملة متكاملة، تفسر بعضها 
بعضا "ال تناقض فيها، فإ^ نفس هذ� 
�ملضمونة،  �لدينية  �حلرية  من   åملع�
تؤ�يه ¥يا� 
خرu ُيستنبط منها نفس 
¥ية  تكو^   ^
 ميكن  ال  Êيث   ،
�ملبد
"ال |كر�� £ �لدين" خا�جة عن هذ� 
�%د®؛ "
�كر لذلك على سبيل �ملثا� 

ال �حلصر، �آلية �لتالية: ﴿َ"ُقِل �ْلَحقُّ 
ِمن �َّبُِّكْم َفَمن َشاَ� َفْلُيْؤِمن َ"َمن َشاَ� 
َفْلَيْكُفْر﴾ (�لكهف ٢٩) فهي تؤ�� 

نفس �ملعå �لشامل �لذ� 
كدنا�.
 £ �لنظر  من   ،bتقد ما  على  فبنا� 
 åمل �آلية "سياقها، "�لنظر £ �ملع�
�للغو� للحر® " £"، ال يسعنا |ال 
﴿ال  �لكرمية  �آلية  بأ^  �الستنتا¾، 
|كر�� £ �لدين..﴾، "على عكس ما 
يقوله "ميلو"، تع¿ عدb �إلكر�� على 
�إلميا^ باهللا � بشكل عاb، "�تبا�  
"باألخص  كا^،  �ين   �
 "�ختيا� 
 bا تع¿ عد¶
�لدين �إلسالمي، كما 
�إلكر�� £ مسألة �لتأطر خال� �لدين 

^ �حلرية �لدينية �ملمنوحة  �
نفسه. 

مر " ِلمسألة  هي  �لكرمي،  �لقر¥^   £
�لدين ككل، "هو ما ميكن |vاله بـ 

"ال |كر�� £ "على "|r �لدين".

-----
(١) "توما� ميلو" كاتب هولند� معر"®، عا³ 
�ملعلوما�، ���  £ �ا� �حلاسوª "تكنولوجيا 
لّلغة �لعربية �حلديثة "�لكالسيكية. بفضل علمه هذ� 
ساهم £ تطوير �خلط �لعرÛ �ُملحوسب £ شركا� 
�حلاسوª �ملشهو�� ، مثل: مايكر"سوفت، 
بيل، 
 ªكتا "له  �إلسالمية،  �لقضايا   £ مهتم   .Û"�
"
�إلسالمي،  �لدين  ضد  �%ولندية  باللغة  معر"® 

." bجلدلية لإلسال� �بعنو�^ " �ملصا�

(٢) جامع �لد�" �لعربية ، للشيخ مصطفى 
�لغاليي¿،  �جلز� �لثالث، ×  ١٨٠
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