



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�

شهد تا�يخ 
إلنسانية على مر 
لعصو� سفًك 
 �� "تلفة �مبسميا
'جًيا للدما% حتت شعا�
)ما  حدثت  
ملظا+  1بشع   21 )ال  عديد5. 
 
فإ6 ما.  عقيد5  عن  للتخلي   
)جبا�  �1 
لدين   ? )كر
ها 
 Bحزبه يسلك على مد� Eلدي
 Fلكهنو
 �كا2 
لطاغو
 �

حلو  
عمًد �ُيهمش  
لظلم �  Oالضطها
 سبيل  
لتا�يخ 

لربانية �عرقلة  �
حلجة �
لUها2 إليقاT مسا� 
جلماعا�
6لك   ? ير�2   V�لسما
  Wباملبعو 
ملؤمنني  فإ2  سبيلها، 
بكل  
لتضحية  على  
لعز[  �يعقد�2  
لدعو5  معا+ صد^ 
غاc �نفيس ? سبيل )عالئها، �ال ُيخيفهم 
ملو� بل هو 
 ? 
ألبدية  
حليا5  eم  يسبب   Vلذ
 �هو  تضحياִדم   iتا


لرفيق 
ألعلى. �
جو

ملؤمنو2  له   kتعر  Vلذ
  2

لعد��  Oالضطها
 معا+   2(
 2lلقر
مببعوثي 
لسما% عU عصو� شO ،o�نتها  َقصص 
 pآل

لفعل 
لشنيع  

لتهمة على مرتكr هذ �
لكرمي إلثبا

لدين   cجا�� كهنة  من  
لظاملو2  به  تو
صى  طاملا   Vلذ


لشخصية 
لظاملة 
لu تظهر  vِلرسم معا+ هذ�صيائهم، �1�

لكرمي  2lلقر
"البها كلما �1ُسل  مبعوy Wا�V. فد�2َّ 
 z1تبا  ،O�ألخد
 1صحا|  
لكهف،  1صحا|  قصص 
موسى �، �
ملسلمني 
أل�
ئل 
لذين ُظلمو
 لقوeم �بنا 


ألعظم �مد 
ملصطفى �. rلن

هللا �لتصديقهم برسالة 
 ? 
لغاشم   �

لعد� 
لسلو�   
هذ يظهر   21 لز
ما  �كا2 
 .�  Oملوعو
 
ملسيح  لإلسال[ مبجي%  
لثانية  
لبعثة  �من 
  
فقد سلك 
ملؤمنو2 
أل�ديو2 على نفس 
لسبيل �قدمو
 uل

لتضحيا� نفسها ? سبيل 
إلميا2. �+ تقلل 
خلسائر 
مبشعل  قدما  للمضي  �سختها  بل  عز
ئمهم   ? تكبد�ها 

ملعمو�5  �1ا%   ? �)شاعتها  
لصحيحة  
إلسالمية  
eد
ية 
)ميا�م لن يضيع  
لصU. فال شك 21   |
بأهد متمسكني 


لظاملة �لن تزcّ 1قد
مهم بعد ثبوִדا،  zجلمو
�لن ُترعبهم  
 َّ2(ِ 
لنَّاُ�  َلُهُم   cََقا 
لَِّذيَن ﴿ تعا�:  قوله   ^
مصد  
�كانو
 
َ�َقاُلوْ ِ)ميَان�  َفَز
Oَُهْم  َفاْخَشْوُهْم  َلُكْم   
َجَمُعوْ َقْد  
لنَّاَ� 
َحْسُبَنا 
هللا َ�ِنْعَم 
ْلَوِكيُل﴾ (cl عمر
2 : ١٧٣)... �لقد 
 Tِْلَخو
بشرهم 
هللا ? كتابه 
لعزيز ﴿َ�لََنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍ% مَِّن 
ِر  َ�َبشِّ  �ِ

لثََّمَر�َ 
ألنُفِس �َ  cِ

َألَمَو مَِّن  َ�َنْقٍص   zِْلُجو
�َ

اِبِريَن﴾ (
لبقر5 : ١٥٥).  
لصَّ

أل�دية �ما يقابلها  %

لوحشية �
لقسو5 
لu ينهجها 1عد 2(

ألنبيا%،   ��اعا س�5  من  ُمْستلَهم   ��ثبا  Oصمو من 
تنطبق   6( 
لُثّلة،  تلك  صف   ? 
أل�ديني  
ملسلمني  جتعل 
َ َ�ُثلٌَّة ِمَن  عليهم 
ملشاֲדة باملؤمنني 
أل�
ئل ﴿ُثلٌَّة ِمَن 
َأل�َِّلني

آلِخِريَن﴾ حيث )�م 
سُتشهد�
 أل�م lمنو
 بصد^ �مد 


ملصطفى � �
لتصديق بكل ما جا% به.
 cلعاملية على هو
فمنذ 1يا[ مضت 
ستفاقت �سائل 
إلعال[ 
جرمية نكر
% �قعت ? 1ند�نيسيا، يندe Bا جبني 
إلنسانية 
معتٍد  1لف  عدOها   ¤�
يتر 
ملشائخ  غوغا%  شّنت  حيث 

لتقا�ير 21  �O1فا�حشيا على مركز للجماعة. �هجوما 
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�ملعتدين كانو� مسلحني باملناجل "�لرماØ "�خلناجر "
سلحة 
 Ø"رÙ سةÚ Øديني "ُجر;

خرª. فقتلو� ثالثة مسلمني 

حرقت ممتلكاִדم �خلاصة. حد° ُ" .fبالغة من جر�¢ �%جو
كل هذ� حتت 
نظا� �لسلطا� �ألمنية �ل¾ ¦ حتر� ساكنا 

"¦ تتدخل إليقا¯ �ملجز��.
"�لصو��  بالصو�  موثقا  
_ هذ� �حلد° �ألخR كا_  �ال 
قسو�  تعكس  فظاعة  على  ليشهد  �إلنترنت  شبكة  ع� 
�Ëا  �جلاهلية.  �لكفا� �  فكر "حشي �مو\ جتا"È شنائع 
له  مما�سة تطبيقية لفكر ضا{ u\ جذ"� شيطانية يؤصل 
"Üرفو_   fلإلسال "عد"�نا  ظلما  
نفسهم  ينسبو_  
�عيا¢ 
تعاليمه �لسمحا¢ "يلطخو_ Áعة من بعثه �هللا �;ة للعاملني 
بالدما¢، "يسّو�"_ تعاليم �لدين �لغر�¢ �ل¾ تنهى عن �لتمثيل 
حرمة  على  تأكيد¿  عن  فضال   Ä"حلر�  � �ألعد�¢  Ùثث 
 fإلعال� "سائل  تناقلتها  نكر�¢  جرمية  �Ëا  "جثمانه.  �مليت 
""حشيتها  لفظاعتها  مشاهدها  بث  عن  "حتّفظت  �لعاملية 

"مصا�متها للمشاعر �إلنسانية.
باجلماعة   fإلعال�  Rسكرت  Øصّر �حلد°  هذ�  خضم   �"

مبا 
فا� به حضر� مر�È مسر"� 
;د (نصر¿ �هللا). 
_ هذ� 
 Äلقلو �لشديد  "�أل¦  �لبالغ  �حلز_  سبب   Â"ملر�  fجو%�
"لكل  بل  �لعا¦  
Êا¢  �يع   � �أل;ديني  �ملسلمني  �يع 
"حشية  تشهد   ¦ حيث   .fلسال�" �ملحبة  Üب  �نسا_ 
 Øمل�� Äحد"� بتنفيذ جرميتهم �لنكر�¢ بالضر \
�ملعتدين 

يد¿   
شا�   "�لتصفيق من �حلضو�. كما  �%تافا�  � جو 
�هللا بنصر¿ � بيانه �� مدª �لتو�طؤ "عدf قياf �لسلطا� 
%جمة  عرضهم  مبا  �أل;ديني  �ملسلمني  ;اية   � بو�جبها 

"حشية قاسية.
كل   � �أل;دية  �إلسالمية  �جلماعة  
بنا¢  عا�تنا  من   _�
 fالنتقا�  �� نسعى  "ال  "�لسلو�_،  بالص�  �لتمسك  مكا_ 
"جل  عز  �هللا   �� نرفع  "لكننا  "�لتظاهر،  �لعنف  
عما{ "

مر  "نفّو·  "نصرته  �;ته  الستنـز�{  �لضر�عة  
كَف 
�لظاملني �ليه سائلني �يا¿ تبا�� "تعا� 
_ Þَْعل لََنا ِمن لَُّدنه 
على  �لسو¢  ��ئر�  َنِصÞ" .ßRعل  لُدنه  ِمن  لََنا  َ"Þَْعل   Ðلِّي"َ
�لقوf �لظاملني.. "ال شك 
_ �ملعتدين با�تكاֲדم هذ¿ �جلرمية 
�لشنعا¢ سُيعرضو_ 
ماN fكمة �لعد{ �إل%ية "سيعلمو_ ملن 
عقà �لد�� َ"َسَيْعَلُم �لَِّذيَن َظَلُمو� َ
\َّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَ_. "� 
بقيا��  �لعا¦  
Êا¢  �جلماعة � كل  �ألجو�¢ ستو�صل  هذ¿ 
طالبة  خلالقها  تذّ�عا  �لعزيز  بنصر¿  �هللا  
يد¿  �ملؤمنني   Rم

;ايته "مؤ�È�ته عز "جل "
_ يتغّمد شهد�¢ها �ألبر�� � 

عليني مع �لنبيني "�لصديقني "�لشهد�¢ "�لصاحلني.
 "ªنرفع من من� "�لتقو _
"ال يسعنا "Êن � هذ� �ملقاf �ال 
uلك �لند�¢ �ملحمد\ �خلالد - ص�� v{ ياسر فإ_ موعدكم 
�جلنة. �لذ\ ُفتح به سجل �الستشها� � سبيل �ين �ملصطفى 

� "ُنلحق بشهد�¢ �اعة �ملؤمنني �أل"لني �آلَخرين منهم.
 fلعاملني "�لصال� "�لسال�  Ä� حلمد هللا� _
 "vخر �عو�نا 

على سيدنا Nمد "على vله "صحبه 
�عني.
 
 

إن الوحشية والقسوة ال] ينهجها أعداء 
األ"ديـة وما يقابلها من صمود وثبات 
ُمْستلَهم من سhة gاعات األنبياء، جتعل 
املسلمني األ"ديني ! صف تلك الُثّلة، إذ 
تنطبق عليهم املشابهة باملؤمنني األوائل
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 حضر� مر�È بشR �لدين Nمو� 
;د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاG حلضر� �إلماf �ملهد\ "�ملسيح �ملوعو� �

:r"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

َنْفٍس  ُكلِّ  َعَلى  َقاِئٌم  ُهَو  ﴿1ََفَمْن 

ُقْل  ُشَرَكا2َ  7ََجَعُلو� هللا  َكَسَبْت  ِبَما 

ِفي  َيْعَلُم  ال  ِبَما  ُتَنبُِّئوَنُه   Aْ1َ َسمُّوُهْم 

�َألْ
Aْ1َ Gِ ِبَظاِهٍر ِمَن �ْلَقْوCِ َبْل ُ�يَِّن 

َعِن   �7 7َُصدُّ َمْكُرُهْم  َكَفُر�7  ِللَِّذيَن 

ِمْن  َلُه  َفَما  �هللا  ُيْضِلِل  7ََمْن  ِبيِل  �لسَّ

َهاٍ�﴾ (�لرعد: ٣٤)   

 :Oلكلمـا� Qشر
"��قبه.  عليه   µَخر عليه:   fَقا قائٌم: 
 (Äألقر�) طالبه  غرميه:  على   fَقا
قوله تعا� ﴿
فمن هو قائٌم على كّل 
%ا  حافٌظ   \
 كسبت﴾  مبا  نفٍس 

(�ملفر���)
خبَّر¿.  "باخلِ�:  �خلَ�  نّبأ¿   :Rُتنّبئو
 \
 :Ðُمنطلق ßعمر ßيدÈ �ُُيقا{: نّبأ"

(Äألقر�) علمته

  

:Tلتفسـ�
تعا�  قوله  بعد  Nذ"¯  هنا� 
مبا  نفس  كل  على  قائم  هو  
فمن ﴿
ليس  هو  كمن  "�لتقدير:  كسبت﴾ 
�حلذ¯  هذ�  على  "�لشو�هد  بقائم. 
كث�R � �للغة �لعربية، حيث Üذفونه 
 _
 "�ملر��   .ãًمع "يقد�"نه   Ðلفظ
 �Rصغ كل   ªير" ير�قب  تعا�  �هللا 

È›˜Œ¡◊Ë’Ä Í^ ‹\Å¬›\

‘Öç’\ ÎÅËŒ¡Ì÷¡
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��	��������	����	 
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"يسجلها  �لبشر،  
عما{  من   �Rكب"
"يرّتب  �لنتائج عليها، äيث ال ميكن 
�إل%ية  �ملؤ�خذ�  من  يفلت   _
 ألحد 
بكل  قائٌم  تعا�  فإنه  
عما%م،  على 
�ألشيا¢  كل   _� äيث  "ير�قبه  شي¢ 
� قبضته سبحانه "تعا�. فهل ميكن 
ملثل هذ� �إلله 
_ يتسا"ª مبن ال ميلك 
شيئÐ من هذ¿ �لقوª "�لقد���. "ما 
 �u%ائلة فلما� ��مت عند¿ هذ¿ �لقد��
�منا  ألنه  �لناr؟   Äعذ�  � يتعجل 
�لقد��  ميلك  من ال   fباالنتقا يتعجل 
 �u� 
نه  "éا¯  عد"¿،  على  �لكافية 
¦ ينتقم �آل_ فرمبا ينفلت من يد¿ فال 
تعا�  �هللا   f�� ما  "لكن  منه.  يتمكن 
قا��ß على كّل شي¢ "� 
\ "قت 
�لضعفا¢  �النتقاf شأ_  يتعجل   �uفلما
لذ�  باملجرمني؟   Äلعقا� �نز�{   �
عليكم يا 
عد�¢ Nمد 
_ ال تستهزئو� 

" تتعجبو� من تأخR �لعذ�Ä عنكم، 
بل Þب 
_ تقومو� مبحاسبة 
نفسكم 
 � êرمني  كنتم   �u� ما  "تفكر"�  
êرمني  كنتم   �uفإ تعا�.  �هللا  حق 
تضحكو�   _
 بكم  يليق  فال  بالفعل 
 Rنتم فيه غ
"تستهزئو�، غافلني عّما 

مكترثني مبآلكم.
هللا  ﴿"جعلو�  تعا�  بقوله  "بّين 
عقائدهم  تدّبر"�  لو  
Ëم  شركا¢﴾ 
��تكبو�  قد  
Ëم  لوجد"�  
عما%م "

�جلر�ئم � حّق �هللا تعا�، �È uعمو� 
تعا� شركا¢ � ملكوته، مع  
_ هللا 
 Rبتدب "حَد¿  بنفسه   fيقو تعا�  
نه 
 �� 
مر � ملكوته �"منا حاجة  كل 
يستوجبو_  "�Ëم  
حد،  مساعد� 
يظنو_  فكيف  uلك،  على   Äلعقا�


Ëم Rì "� مأمن من �لعذ�Ä؟ 
�علم  Áّوهم﴾.  ﴿قل  تعا�  قا{   »

نه ��u تطر�  _vلقر� Äسلو

_ من 
 Ðحلديث �� مسألة هامة -"لو تطرق�
"تفصيًال.   Ðثä ُيشبعها فإنه   -Ðضمني
"هذ� ما فعله �لقرv_ هنا 
يضÐ حيث 
 Ðشرح شركا¢﴾  هللا  ﴿"جعلو�  قا{ 
�هللا  كو_  "هو  �جلا�\   Âللموضو
قائمÐ "مر�قبÐ على كّل نفس.  تعا� 
ا كا_ �لشر� ميثل قضية �ينية  "لـمَّ
 _
  Ðلز�م  _vلقر�  ª
� لذلك  هامة 
لبعض   Ðألصلي جانب� Âملوضو� يتر� 
�لوقت لي�هن على تفاهة هذ¿ �لعقيد� 

"ضحالتها "فسا�ها.
 �� ßRهلها مش
فقا{ �حضÐ ملز�عم 
�ملر��  "ليس  شركائهم: ﴿Áّوهم﴾. 
فدّلونا  شركا¢  هللا  كا_   �u� 
نه  منه 

طلقو�  قد  كانو�   u� 
Áائهم،  على 
على 
صنامهم 
Áا¢ عديد�، كما قد 
uكر �لقرv_ بنفسه بعضÐ من 
Áائها، 
بل �ملر��: 
خِبر"نا بصفا� شركائكم 
 �� تعا�  �هللا  
شا�  "قد  
عما%م. "

 _vخر من �لقرv موضع � ãهذ� �ملع
بقوله ﴿�ْ_ هي �ّال 
Áاٌ¢ Áّيتموها﴾ 
 fألصنا� هذ¿   _
  \
 (�لنجم:٢٤). 
�ل¾ تعبد"Ëا �_ هي �ّال 
Áاٌ¢ فقط، 

ال صفا� %ا "ال 
عما{. 
 _
"هذ� �ليل قو\ للغاية "قا�� على 
يفحم 
\ مشر�، ألنه لو Èعم مثًال 

_ هذ� �لصنم يهب �أل"ال�، الضطر 
لإلميا_ بوجو� كل �لصفا� �إل%ية فيه، 
أل_ �جناÄ �لولد يقتضي صالØ �حم 
�ملر
� من جهة، "من جهة 
خرª قو� 
"هذ�  �لرجل.  عند  �ملنِوّية  �حليو�نا� 
يتطلب 
غذية نافعة "
�"ية ناجعة، مما 
يدفعنا لالعتقا� بأ_ هذ� �لصنم ميلك 
�لتصر¯ � �نتاµ �ألغذية "� تأثRها 
"تأثR �أل�"ية بل "� �ملصانع �ملنتجة 
%ا. « �_ �ألعشاÄ �ل¾ تصنع منها 
�أل�"ية خاضعة لتأثR �ألجر�f �لفلكية 
 _
 نؤمن   _
  fفلز �جلوية،  "�لتقلبا� 
 fألجر�� هذ¿   � يتحكم  �لصنم  هذ� 
للقو{  
يضÐ.كما سنضطر  "�لظو�هر 
بكونه عا¦ �لغيب، "�ال كيف عر¯ 

_ هذ� هو �لد"�¢ �لناجع �ملناسب %ذ� 
�ملريض. كما  البد لنا 
_ نؤمن بكونه 
 "
مْلِهمÐ حيث يلقي � با{ �لطبيب 
هذ�  تنا"{  فكر�  È"جته   "
 �ملريض 

�لد"�¢ �لناجع، "هلمَّ َجّر�.
يقد�  لن  �لصنم  فإ_  "باالختصا� 
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�تصافه  بد"_  شي¢   \
 فعل  على 
Ùميع هذ¿ �لصفا� ال بصفة "�حد�. 
"�v �uمنا بوجو� �يع هذ¿ �ملز�يا فيه 
�له،  من  
كثر  بوجو�  �عترفنا  فقد 
من   Ðالفv بأ_  للتسليم  "الضطر�نا 
�آل%ة تدير نظاf �لكو_ �لذ\ يستطيع  
هذ�  "مثل   !¿Rتدب فقط  منهم  "�حد 
من   ºح مرفو·  �خلاطئ  �لعمل 
هذ�  ُينسب   _
 من  �عك   ،rلنا�

�لعبث �� �إلله �حلق.
سألت مر� 
حد �لقسا"سة: من �لذ\ 
خلق �لكو_؟ قا{: �ملسيح. قلت: هل 
�لكو_؟  خلق  على   ß�قا� �هللا  كا_ 
قا{: نعم. قلت: فهل �هللا Þلس بد"_ 
 Ðيض
 هو  ال،  قا{:  éلق؟  "ال  عمل 
éلق مع �ملسيح. « "جهت �ليه نفس 
�ألسئلة عن �"Ø �لقدr، فرّ� بنفس 
 Ðهنا� قلم _
�لر�. فقلت له: لنفتر· 
على تلك �لطا"لة، "تريد 
_ تأخذ¿، 
به،  يأ¬   _
 خا�مك  تأمر  "لكنك 
"يصطحب   µ�خلا�  �� هو  فيذهب 
�لثالثة  فيحمل  vخرين،  شخصني 
يا  هؤال¢   � 
يك � فما  �لقلم،  �ليك 
ترª؟ قا{: �Ëم êانني طبعÐ. فقلت 
ا كا_ كل "�حد من �ألقانيم  له: لـمَّ
�لثالثة قا��ß مبفر�¿ على خلق �لكو_ 
فقا{  �يعÐ؟  ìلقه  يقومو_   �uفلما
�لتثليث   _
 �لو�قع   :Ðمبهوت �لقسيس 

مسألة �قيقة äيث يتعذ� على �لعقل 
�إلنساG �ستيعاֲדا. 

هذ�  نفس  ضد¿  �ستخدمُت  فكنُت 
﴿قل  تعا�  بقوله  �ملذكو�  �لدليل 

Áّوهم﴾. 
(Áّوهم)  تعا�  لقوله  يكو_  "قد 
معv ãًخر ��u �عت�نا¿ من قبيل قولنا 
 _
 ãمبع (ِّهÁ) :¢للشي ßRألحد حتق
من  يبلغ   u� �لشي¢،  %ذ�  حقيقة  ال 
�لدنا¢� "�حلقا�� äيث Þب 
_ éجل 

حد من uكر¿ 
ماf �لناr. فاملر�� من 
قوله (Áّوهم) 
\ Áّو� هذ¿ �ألشيا¢ 
كيف  تر"_  فسو¯  "�لدنية   �Rحلق�

يصيبكم �لذ{ "�%و�_. 
"سا� �لقرv_ �ليًال vخر على بطال_ 
�لشر� بقوله تعا� ﴿
f تنّبئونه مبا ال 
يعلم � �أل�· 
f بظاهر من �لقو{﴾ 

\ لو كا_ هللا تعا� شريك ألخَ�نا 
ُتَوّلي  حني  فمثًال  عنه.  بنفسه  �هللا 
على   Ðحاكم ليكو_   ßحد
 �لد"لُة 
Nافظة 
" منطقة فهي �ل¾ تعلن عن 
تعيينه "ليس سكا_ �ملنطقة بأنفسهم. 
كذلك يقو{ �هللا تعا�: لو 
ن» كنت 
ملكو¬  �òذ� شركا¢ �  �لذ\  
نا 
على  عنهم  �إلعال_  بنفسي  لباشر� 

نزلت �ملالئكة  "
لسا_ 
حد �لرسل، 
هؤال¢   َّ_
  "
 uلك،  عن  يعلنو_ 

خ�"�  �ألقل  على  
نفسهم  �لشركا¢ 

�لناr بأ_ �هللا قد �ختا�هم شركا¢ له 
 \
سبحانه "تعا�. "لكن ¦ Üد° 
شي¢ من هذ¿ �ألمو� �لثالثة، "لذلك 
قا{ �هللا تعا� ﴿
f تنّبئونه مبا ال يعلم 

� �أل�·﴾.

ما قوله تعا� ﴿
f بظاهر من �لقو{﴾ 
فيع» 
نكم ال تقولو_ ما تقولو_ �ال 
له  منكر�  قلوبكم  بينما  بأفو�هكم، 
"غR مقتنعة به، أل_ �لقلوÄ �منا تقتنع 
"كأ_  "�ليل.  برها_  عليه   fيقو مبا 
�لقو{﴾  من  بظاهر   f
﴿ تعا�  قوله 
ميثل سؤ�ًال من فطرִדم �لر�قد� �لنائمة، 
�لسليمة  �لفطر�  من  �لسؤ�{  أل_ 
يكو_ "سيلة ناجحة لإلقناÂ � بعض 

�ألحيا_.

f تقولو_ هذ� بناً¢ على  :ãملع� َّ_
 "

�ليل ظاهر .. 
\ هل عند� من �ليل 
معقو{ يستند �� كالf "حي Áا"\ 
 ßu� مما نز{ � كتب �ألّ"لني. فكيف
تستسيغو_ �òاu شركا¢ من �"_ �هللا 

سبحانه "تعا�. 
 f
"باختصا�، قد 
شا� بقوله تعا� ﴿
 �� �أل�·﴾   � يعلم  ال  مبا  تنبئونه 

\ �ليل عقالG، "ال شها��  fنعد��

شا� " �لشركا¢.  "جو�  على  �%ية 
 �� �لقو{﴾  من  بظاهر   f
﴿ بقوله 
�لكتب   �� يستند  �ليل   \
  fنعد��
على  �إلنسانية  �لفطر�   "
 �لسابقة 
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صحة عقيد� �لشر�.

ما قوله تعا� ﴿بل Èُّين للذين كفر"� "
مكرهم﴾، فاعلم 
_ فاعل (Èُّين) هو 
 _
 ãنفوسهم، "ليس �هللا تعا�، "�ملع
�إلنسا_ عندما يعتا� خد�Â �آلخرين 
فريسًة  بالتد�يج  
"ال�¿ " هو  يصبح 
"خد�عه.  ملكر¿  �%ّد�مة   ��Rللتأث
éتلقو_  �ملخا�عني  هؤال¢  فمثل 
�لعقائد �لوثنية خد�عÐ للناr ليستولو� 
على 
مو�%م باسم هذ¿ �أل"ثا_، "لكن 
بأنفسهم  يستحسنو_  �لوقت  مبر"� 

ما 
"ال�هم فيقعو_  ،ÐيÞ�تد fألصنا�

فريسًة %ذ¿ �أل"هاf كلية. 

ضا¯ قائال: ﴿"صّد"� عن �لسبيل﴾ "
باهللا  
Ëم عندما يقطعو_ صلتهم  \

له.  شركا¢   uاò�  �  _"
يبد تعا� 
uلك 
_ �إلنسا_ ال يستطيع � �لو�قع 
�لعيَش بد"_ صديق "معني، "لذلك 
عندما يبتعد عن �هللا تعا� يبحث عن 

شيا¢ 
خرª. "هكذ�  � uلسند "�ملال�

ينشأ �إلشر�� باهللا تعا�.

بني  �ملسألة  هذ¿   � �ختال¯  "هنا� 
مقا�نة  علما¢  "بني  �لكرمي   _vلقر�
يؤكد   _vفالقر �لغربيني.  �أل�يا_  
 ÐمنÈ 
سبق  �لتوحيد  عقيد�   _
 على 
من �لشر�، "لكن هؤال¢ يقولو_ بأ_ 
�لناr كانو� مشركني � بد�ية �ألمر، 
« بد
"� يفّكر"_ � "جو� �له "�حد، 
فنشأ� نظرية �لتوحيد �إل%ي (موسوعة 

 .Polytheism)  أل�يا_، كلمة�
"لكن �لتا�يخ "�لو�قع �حلاضر يشهد�_ 
�لكرمي.   _vلقر� موقف  صد�  على 
�ليهو� "�ملسلمو_ موحدين  لقد كا_ 
�ملستشرقني   _�  ºح �ألمر،  بد�ية   �
عّلم   � �لرسو{  بأ_  يعترفو_   Ðيض

�نظر"�  "لكن  �لكامل،  �لتوحيد 
مبر"�  "�ملسلمو_  �ليهو�  صا�  كيف 
"هذ�   .Ðعملي "ثنيني  مشركني  �لزمن 
كانو�  �لبد�ية.   �  rبالنا حد°  ما 
موحدين « صا�"� مشركني. "هذ� ما 
يؤكد¿ �لقرv_ �لكرمي هنا بأËم عندما 
قطعو� صلتهم  باخلالق 
خذ"� يبحثو_ 

"هكذ�  �ملخلوقا�،   �  uملال� عن 
تسرÄ فيهم ��¢ �لشر�. 


ما قوله تعا� ﴿"من ُيضِلِل �هللا فما "
) %ا ثالثة  
ضلَّ) _
له من هاٍ�﴾ فاعلم 
 ،Ðعت�¿ غوي� "
 ،ßحد
 ªغو
معاٍ_: 

هلكه. "مبا 
_ �هللا تعا� ال يغو\  "

هذ¿   � قا{  كما  يهد\  بل   ،ßحد

 ªد% �هللا  شا¢  نفسها: ﴿لو  �لسو�� 
نأخذ   _
 ميكن  فال   ،﴾Ðيع�  rلنا�
قوله ﴿من يضلل �هللا﴾ مبعã �إلغو�¢، 

" من  Ðمن �عت�¿ �هللا غوي _
بل �ملر�� 

هلكه �هللا فال 
حد يستطيع 
_ يهديه. 
على  مطلع  للغيب  عا¦  تعا�  "�هللا 
ال  فلذلك  "سر�ئرهم    rلنا� بو�طن 
ميكن 
_ يعت� 
حدß ظاملÐ ما ¦ يكن 
�%د�ية  طر�  "جهه   � هذ�  سدَّ  قد 
 ªخر
كلها. "يتأكد هذ� �ملعã بآية 
حيث قا{ �هللا تعا� ﴿"ما يضل به �ال 
 ßحد

نه تعا� ال يعد  \
�لفاسقني﴾ 
�لسو¢  
هل  من  يكو_   _
 �ال   Ðظامل

"�لعصيا_. 

فقد أشار بقوله تعاs ﴿أم تنبئونه مبا ال يعلم ! األرض﴾ إs انعدام أي دليل عقال>، 
وال شهادة إ}ية على وجود الشركاء. وأشار بقوله ﴿أم بظاهر من القول﴾ إs انعدام 
أي دليل يستند إs الكتب السابقة أو الفطرة اإلنسانية على صحة عقيدة الشرك.
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التقوى

ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي   Yٌَعَذ� ﴿َلُهْم 
ِمَن   َلُهْم  7ََما  1ََشقُّ  �ْآلَِخَرِ�   Yُ7ََلَعَذ�
�هللا ِمْن aٍ�7َ * َمَثُل �ْلَجنَِّة �لَِّتي 7ُِعَد 
 
�ألْنَهاُ َتْحِتَها  ِمْن   bَتْجِر  Rَْلُمتَُّقو�
ُعْقَبى  ِتْلَك  7َِظلَُّها  َ��ِئٌم  1ُُكُلَها 
 ﴾
�لَِّذيَن �تََّقْو� 7َُعْقَبى �ْلَكاِفِريَن �لنَّاُ

(�آليتا_: ٣٦:٣٥) 

:Oلكلمـا� Qشر
: شقَّ �لشيَ¢: صَدعه "فّرقه. شقَّ  1َشقُّ
على  شقَّ  َصُعَب.   :Ðشّق �ألمُر  عليه 

(Äألقر�) قعه � �ملشّقة"
فالٍ_: 
�لصفُة؛  "�لنظRُ؛  �لِشْبُه  �ملثُل:  َمثل: 
 \
 مثًال  له   fَقا
 ُيقاُ{:  �ُحلّجُة؛ 
حجًة؛ �حلديُث؛ �لقوُ{ �لسائر؛ �آليُة 

(Äألقر�)
    

:Tلتفسـ�
من  ﴿جتر\  تعا�  قوله  من  �ملر��   
حتتها �ألËا�﴾ 
نه ستكو_ هنا� 
Ëا� 
جا�ية خال{ بساتني �جلنة. "� هذ� 
�شا�� �� توفُّر �ملا¢ على مقربة منهم، 
 Ðملك تكو_  سو¯  �ألËا�   _
  ��"

%م. 
"�علم 
_ "�لنهر" هو �ملا¢ �جلا�\ � 
سهولة "يسر، "هكذ� فكلمة (�ألËا�) 

هل �جلنة سو¯ Üققو_  _
 �� Rتش

 \
  _"� بسرعة  �لر"حانية  �لترقيا� 
عائق.

على  تدّ{  "�لنهر"  كلمة   _
 كما 
�لقنا�   "
 �لنهر  أل_  "�لسعة،  �لكثر� 
 "
ال Üفر "ال يشق من 
جل عشر� 
 ·ٍ��
عشرين فد�نÐ مثًال، بل من 
جل 

عما{  _
شاسعة. "� هذ� �شا�� �� 
�ملؤمن تكو_ كث�R "متنوعة، "
نه ال 
يكو_ ضيق �آلفا� " قليل �ملعلوما� 
 ªير" �لبئر،  ما¢  يعيش �   Âكضفد


_ �لبئر هي �لكو_ كله. 
(�ألËا�)  �جلمع  صيغة   fباستخد�  »
�ملشا�  "�لنعم  �ملنافع   _
  �� 
شا� 
 Ðقسام
�ليها بكلمة �)ألËا�( ستكو_ 

.Ðلو�ن
"
�للغة   � �لعمل  تع»  �لنهر  "كلمة 
�ملؤمن  
عما{   _
  ãفاملع �لر"حانية، 
�ملتنوعة �لكث�R ستتمثل له يوf �لقيامة 
على شكل 
Ëا� كث�R، "سيكو_ له 
 ßRتذك öكل عمل صا ¢�È� �ٍر جاË
عمل  على  جز�÷�  �لنهر  هذ�   _
 له 

وهـذا ما يؤكده القـرآن الكرمي هنـا بأنهم عندما 
قطعوا صلتهم  باخلالق أخـذوا يبحثون عن املالذ 
! اخمللوقـات، وهكذا تسـرب فيهم داء الشـرك. 

كذ� "كذ�.
 _
"بّين بقوله ﴿ُ
ُكُلها ��ئٌم "ظلُّها﴾ 
 ،ßبد
�خلريف لن يهاجم بساتني �جلنة 
 .f�"بل ستظل  ضرً� نِضرً� على �لد
�جلنة  
هل  نعيم  يتخلل  لن  
نه   ãمبع
�Ëم  بل   ßبد
  Âنقطا�  \
 "��حتهم 

سينعمو_ ֲדا �� �ألبد.
��ئٌم  
ُكُلها ُ﴿ بقوله  
شا�  كما 
بنوعيها  �لنعم   f�"�  �� "ظلُّها﴾ 
�لظاهر\ "�لباط»، أل_ øا� �لشجر� 
تنعش باطن �إلنسا_ "
ما ظّلها فRيح 

ظاهر جسمه.
�لكافرين   àتعا�("عق بقوله  ""ّضح 
�لنا�) 
Ëم ¦ يهتمو� � �لدنيا برقيهم 
�"منا  �آلخرين  �تبعو�  "�منا   Gلر"حا�
ما  نتبع  ﴿بل  "قالو�:  ""عي  تبّصر 
 ¦ "كأËم  vبا¢نا﴾..  عليه  "جدنا 
يعيشو� ألنفسهم "�منا لغRهم. "هذ� 

يضÐ حيث  �آلخر�  ֲדم �  ُيفعل  ما 
ُيلَقو_ � �لنا� �ل¾ ال ينفعها �حتر�قها 

شيئÐ، "�منا ينتفع ֲדا �آلخر"_. 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ْنَيا،  
ََنس ْبِن َماِلٍك � 
_ �لنَِّبيِّ � َقاَ{: َما ِمْن َعْبٍد َيُموُ� َلُه ِعْنَد �هللا َخْيٌر َيُسرُُّ¿ َ
ْ_ َيْرِجَع �َِلى �لدُّ  ł‡¬̌
ْنَيا َفُيْقَتَل  َهاَ�ِ�. َفِإنَُّه َيُسرُُّ¿ َ
ْ_ َيْرِجَع �َِلى �لدُّ ِهيَد ِلَما َيَرª ِمْن َفْضِل �لشَّ ْنَيا َ"َما ِفيَها، ِ�الَّ �لشَّ 
_َّ َلُه �لدَُّ"َ

(Rَ َمرًَّ� ُ
ْخَرª. (صحيح �لبخا�\، كتاÄ �جلها� "�لسِّ


ُحٍد َقْد ُمثَِّل ِبِه َحتَّى ُ"ِضَع َبْيَن َيَدْ\ ُ fَِضَي �هللا َعْنُهَما َقاَ{: ِجيَ¢ ِبَأِبي َيْو�َجاِبر ْبِن َعْبِد �هللا   ł‡¬̌

ْكِشَف َعْنُه، َفَنَهاِني َقْوِمي. ُثمَّ uََهْبُت َ
ْكِشُف َعْنُه َ _ْ
َي َثْوًبا. َفَذَهْبُت ُ
ِ�يُد َ َ�ُسوِ{ �هللا � َ"َقْد ُسجِّ
 "ْ
َفَنَهاِني َقْوِمي. َفَأَمَر َ�ُسوُ{ �هللا � َفُرِفَع َفَسِمَع َصْوَ� َصاِئَحٍة، َفَقاَ{: َمْن َهِذِ¿؟ َفَقاُلو� �ْبَنُة َعْمر" َ
ِبَأْجِنَحِتَها َحتَّى ُ�ِفَع. (صحيح  َفِلَم َتْبِكي؟ َ
ْ" َال َتْبِكي، َفَما �Èََلْت �ْلَمالِئَكُة ُتِظلُُّه  
ْخُت َعْمٍر. "َقا{: ُ

�لبخا�\ كتاÄ �جلنائز)


َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ{: َقاَ{ َ�ُسوُ{ �هللا �: ال َتَحاَسُد"� َ"ال َتَناَجُشو� َ"ال َتَباَغُضو� َ"ال َتَد�َبُر"�. َ"ال  ł‡¬̌
َيِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض. َ"ُكوُنو� ِعَباَ� �هللا ِ�ْخَو�ًنا. �ْلُمْسِلُم َ
ُخو �ْلُمْسِلِم ال َيْظِلُمُه َ"َال َيْخُذُلُه َ"َال 
رِّ َ
ْ_ َيْحِقَر َ
َخاُ¿  َيْحِقُرُ¿.  �لتَّْقَوª َهاُهَنا - َ"ُيِشRُ �َِلى َصْدِ�ِ¿ َثَالَ° َمرَّ�ٍ� - ِبَحْسِب �ْمِرùٍ ِمن �لشَّ

(Äل� "�لصلة "�آل��� Äصحيح مسلم،  كتا) .َ�ُمُه َ"َماُلُه َ"ِعْرُضُه fٌْلُمْسِلَم. ُكلُّ �ْلُمْسِلِم َعَلى �ْلُمْسِلِم َحَر��

َثِني َعْبُد �هللا َ
_َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ{: ِسَباÄُ �ْلُمْسِلِم ُفُسوٌ� َ"ِقَتـاُلُه ُكـْفٌر.  ̌¬‡ł ُشْعَبَة َعْن Èَُبْيٍد َقاَ{ َحدَّ
(صحيح �لبخا�\، كتاÄ �إلميا_)
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من كال� �إلما� �لمهد�

فاعلمو� 
_ �لدعا¢ حربة ُ
عطيت من �لسما¢ لفتح هذ� �لزما_، "لن َتغلبو� �ال ֲדذ¿ �حلربة يا معشر �خلّال_، "قد 
خ� �لنبّيو_ من 

ّ"%م �� vخرهم ֲדذ¿ �حلربة، "قالو� �_ �ملسيح �ملوعو� ينا{ �لفتح بالدعا¢ "�لتضرÂ � �حلضر�، ال باملالحم "سفك �ما¢ �ألّمة. 
 uֲٍדم لدفِع مؤ�توّجهو� ��  �u� ليا¢ �هللا"
"�ّ_ حقيقة �لدعا¢ �إلقباُ{ على �هللا Ùميع �%ّمة، "�لصد� "�لص� لدفع �لضّر�¢، "�_ 
بالتضّرÂ "�البتها{، جر� عا�� �هللا 
نه يسمع �عا¢هم "لو بعد حني 
" � �حلا{، "توّجهت �لعناية �لصَمدية ليدفع ما نز{ ֲדم 
من �لبال¢ "�لوبا{، بعد ما 
قبلو� على �هللا كل �إلقبا{. "�_ 
عظم �لكر�ما� �ستجابة �لدعو��، عند حلو{ �آلفا�. فكذلك 
 Øبالَكِلِم "ُتشَر Äُتفتح �لقلو" ،ªُيطو ِّ̄ َ� آلخر �لزما_، 
ع» Èمن �ملسـيح �ملوعو� �ملرسل من �لر;ا_، 
_ َصفَّ �َملصا ُقدِّ

" ُينَقل �لناr �� �ملقابر من �لطاعو_ 
" قا�عة 
خرª، "كذلك �هللا قضى، ليجعل �%زمية على �لكفر "ُيعلي �  ،ªبا%د �لصد"�
�أل�· �يًنا هو � �لسما¢ عال. "�_ قدمي هذ¿ على مصا�Â �ملنكرين، "سُأنَصر ِمن �ú "ُيقضى �ألمر "يتّم قو{ �Ä �لعاملني.

 7هذu هي حقيقة نزs7 من �لسما2، فإp ال 1غلب بالعساكر �أل
ضية بل مبالئكة من حضر� �لكiيا2. 

قيـل: ما معã �لدعا¢ بعد قَدٍ� ال ُيَرّ�، "قضا¢ ال ُيَصّد؟ فاعلْم 
_ هذ� �لسـّر َمـْوٌ� تضّل به �لعقو{، "ُيغتا{ فيه �لغو{، "ال 

يها �للئاf، "َتلّقفو� م» ما 
قو{، فإG عليم "من �لفحو{. "ليس  fفال تزيد"� �خلصا ،Ä"ِمن �لتوبة يذ" ،Äيبلغه �ال َمن يتو
لكم حظ من �إلسـالf �ال ميسمه، 
" لبوسه "�Áه. فَمن 
�هَف 
uنه لسـمع هذ¿ �حلقائق، "حَفد �لينا كاللهيف �لشائق، 
فسـُأْخِفر¿ مبا َيسُر" �يبَته، "ميأل َعيبَته. "هو 
_ �هللا جعل بعض �ألشيا¢ معلَّقا ببعضها من �لقدمي، "كذلك عّلق قَدَ�¿ بدعو� 
�ملضطّر �ألليم، فَمن Ëض ُمهرِ"ال �� حضر� �لعّز�، بع��� متحّد�� "�موÂ جا�ية من �ملُْقلة، "قلٍب يضجر كأنه ُ"ضع على 
 � ãصل �ال ملن فÜ ال ،fهذ� �ملقا _
َي ِمن كرÄ بّلغ 
مَر¿ �� �%لكة. بيد  �جلمـر�، حتّرَ� له موµ �لقبو{ من �حلضر�، "ُنجِّ
�هللا "vثر �حلبيب �لعّالf، "تَر� كل ما ُيشابه �ألصناf، "لّبى ند�¢ �لقرv_، "حضر حرمي �لسلطا_، "
طاÂ �ملو� حº فË" ،ãى 
�لنفس عن �%وª، "تيّقَظ � Èمٍن نَعس �لناr، "عاَ° �لَوسـو�r، "�ضي عن �به "ما قضى، "
لقى �ليه �لُعرª، "ما �ّنس 
نفسه بالذنوÄ، بعد  ما ُ
�ِخَل � �يا� �ملحبوÄ، بقلٍب نقّي، "عزfٍ قوّ\، "صدٍ� جلّي. 
"لئك ال ُتضاÂ �عو�ִדم، "ال ُترّ� 
 µ�نتم تقومو_ خا
كلماִדـم. "َمن vثر �ملو� لرّبه ُيَرّ� �ليه �حليا�، "من �ضي له بنجـس ُترجع �ليه �ل�كا�، فال تتمّنو¿ "
�لباÄ، "ال ُيعطى هذ� �لعلم �ال ملن �خل حضر� �Äّ �أل�باÄ. « ُيؤخذ هذ� �ليقني عن �لتجا�يب، "�لتجربة شي¢ يفتح على 
�لناr باÄ �ألعاجيب. "�لذ\ ال يقتحم َتنوفَة �لسـلو�، "ال ÞوÄ َمو�ِمَي �لغربة لر÷ية مِلِك �مللو�، فكيف ُتكَشـف عليه 

سـر�� �حلضر�، مع عدf �لعلم "عدf �لتجربة؟ "
ّما من سـلك مسلك �لعا�فني، فسو¯ يرª كلَّ ُ
ْطر"فة من �Ä �لعاملني.

(كتاÄ تذكر� �لشها�تني)

املسيح املوعود ينال الفتح بالدعاء ... ال باملالحم وسفك الدماء املسيح املوعود ينال الفتح بالدعاء ... ال باملالحم وسفك الدماء 
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"حسبـنا �هللا �ِنعـم �لوكـيل"

مبزيد من �أل3 ��حلز0 تؤكد �جلماعة �إلسالمية �أل&دية �ستشها# ثالثة من �بنائها بتا�يخ ٦ شبا�/ف��ير ٢٠١١ � �ند�نيسيا 
�ثر تعرضهم FجوD �حشي Jجي. �قع �FجوD � "سيكوBيك" جنو? "بانتني" � �ند�نيسيا من ِقبل 9موعة كب67 يتر��5 
�بناQ �جلماعة Fجمة خط67  Rطر تعرS Dيا�عد#ها بني سبعمائة �\ �لف شخص. فبالرغم من �خبا� قو�V �ألمن منذ بضعة 

�لكنها 3 تتخذ �` �جر�V�Q ملنع ^لك.
�تفيد �لتقا�ير �0 �ملعتدين هاfو� مركز �جلماعة مسلحني باملناجل ��لرما5 ��خلناجر ��سلحة �خرc. فاسُتشهد ثالثة مسلمني 
�&ديني �ُجرl 5سة kر�5 بالغة. � ُ�حرقت سيا�تا0 �#��جة نا�ية �بيت للمسلمني �أل&ديني. ��\ حد نشر هذ� �إلعال0 

3 تعتقل قو�V �ألمن �` جا0.
:nجلماعة �إلسالمية �أل&دية من مقر �قامته بلند0 بالبيا0 �لتا� Dد، �ما&��تعليقا على �FجوD �لوحشي �#\ حضر6 مر�B مسر�� 

�يع ��ا� �لعا� بل �لكل �نسا�  �"لقد سبب هذ� �2جو0 �ملر�. �حلز� �لبالغ ��أل� �لشديد لقلو) �يع �ملسلمني �أل#ديني 
� جو �2تافا= ��لتصفيق من  @Aحيث نفذ�� جرميتهم بالضر) �مل F�حد G� ب �ملحبة ��لسال0. �� تشهد �حشية �ملعتدينM

�حلضوQ. �لقد فشلت �لقو�= �ألمنية فشال QRيعا � #اية �ملسلمني �أل#دين �عرضتهم 2جمة �حشية قاسية.
�� من عاZF �بنا� �جلماعة �إلسالمية �أل#دية � �ند�نيسيا �� � �G بلد Wخر �لتمسك بالصA ��لسلو�� كلما حدثت عملية 
�عتد�� ضدهم، �ال يسعو� �^ �النتقا0 �� �عما` �لعنف بل يتضرعو� �^ �هللا عز �جل. �ال شك �� �ملعتدين باQتكاֲדم 
هذc �جلرمية �لشنعا� سُيعرضو� �ماd 0كمة �لعد` �إل2ية �سيو�جهو� عقاֲדا. �� هذc �ألجو�� ستو�صل �جلماعة تضرعها 

خلالقها طالبة #ايته �مؤ�Qgته عز �جل."
عن  �لنظر  بغض  مو�طنيها  �حتمي  �لدستو�`  ��جبها  تؤ#`   0� �ألند�نيسية  �حلكومة  تناشد  �أل&دية  �إلسالمية  �جلماعة   0�
�نتمائهم �لديx. �نو# �0 نش7 �نه 3 يقم �` مسلم �&د` باستفز�B �ملعتدين، ��منا ��ُتكبت �FجماV بد�فع �العتد�Q على 
�ملسلمني �أل&ديني. �من �ملؤسف �0 هذ| �لثلة �سُتشهدV بطريقة Jجية شنعاQ ألzم �ختا��� �0 يعيشو� حياִדم حتت شعا� 

"�حلب للجميع �ال كر�هية ألحد". 
عابد خا�

سكرت7 �إلعالD باجلماعة

لند0 ٧ ف��ير ٢٠١١

]ËâË›ÂÅ›^∫ØÁÅ∂^Ø⁄÷âŸÏl˜l ◊iÕ flÁÅÁ ÏË∏]¬’\;ÏÁÅ∂¯\ ÏËŸ˜à¸\ Ï¡]⁄°\ ‹]Ÿb



اجمللد الثالث والعشرون، العددان العاشر، واحلادى عشر - صفر وربيع األول والثاني ١٤٣٢ هـ  -شباط وآذار/ فبراير ومارس ٢٠١١ م

١٢

التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

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

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�ل� �لقاها �م� �ملؤمنني 

سيدنا مر'� مسر%$ �#د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ %�إلما- �ملهد+ �

يو?  ٢٠١١/٠٢/٠٤

ْبِر  ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Oَمُنو� �ْسَتِعيُنو� ِبالصَّ
 * اِبِريَن  �لصَّ َمَع  �َهللا   َّ��ِ  Zِال َ��لصَّ
�هللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلو�  َ�َال 
َتْشُعُر�َ�  َال  َ�َلِكْن  َ�ْحَياٌ_  َبْل   ٌ̀ َ�ْمَو�
 aِْلَخْو� ِمَن  ِبَشْيٍ_  َ�لََنْبُلَونَُّكْم   *
َ��ْلُجوiِ َ�َنْقٍص ِمَن �ْألَْمَو�gِ َ��ْألَْنُفِس 
اِبِريَن * �لَِّذيَن ِ�َ'�  ِر �لصَّ ِ̀ َ�َبشِّ َ��لثََّمَر�
�ِلَْيِه  َقاُلو� �ِنَّا هللا َ��ِنَّا  َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة 
ٌ̀ ِمْن  َ,�ِجُعوَ� * ُ��لَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو�
َ,بِِّهْم َ�َ,ْحَمٌة َ�ُ��لَِئَك ُهُم �ْلُمْهَتُد�َ�﴾ 

(١٥٤-١٥٨ Zلبقر�)
بسبب  �ملًا   qدr� كل  قلب  يعتصر 
 t �اعتنا  �بنا_  من  ثالثة   vستشها�
قتلهم  ��لذين  مؤخًر�  �ند�نيسيا 
�لوحشية  مبنتهى  �ألrدية  معا,ضو 
فإننا  �vبنا  ��لدموية. �لكن كما هو 
كل  نتحمل   -�vًفر��� -�اعًة  كلنا 
صابرين  نفس   ��  gما من   Z,خسا
�مرنا  كما  تعا{  �هللا  برضا  ,�ضني 
�ليه  ��نا  هللا  �نا  �ال:   gنقو فال   ،�
�ملؤمنني  عالمة  هي  هذ�  ,�جعو�. 

�ل~ 'كرها �هللا تعا{. 
من '� �لذq هو �كثر فهًما ملع� هذ� 
�آليا` �ل~ تلوִדا Oنًفا من �ألrديني 
 Zمر هكذ�  يعاملنا  �لعد�   �� �ليو?؟ 
بعد �خر�، ��ن بد�,نا نتذكر هذ� 
 Bهنا� �جلو�>.   t هاvvنر� �آليا` 

‡c…;ã]Á;ÿ`;\1ê=

=Ïfi°\;€—Å¡ÊŸ

È›˜Œ¡;◊Ë’Ä;Í^;‹\Å¬›\

‘Öç’\;ÎÅËŒ¡;Ì÷¡

;<Z;
ˇ
‡]ą̂ łt

Ž
¸\;
Ć
ˆ
Ž
b; Ž‡]ą̂

łt
Ž
¸\;Ô̌\
˛
áp̨;
ł
◊·̨;<Z;

ˇ
‡]ą̂ łt

Ž
¸\;
Ć
ˆ
Ž
b; Ž‡]ą̂

łt
Ž
¸\;Ô̌\
˛
áp̨;
ł
◊·̨

=;‹ÅŒi’\;Ö“�d;]ËâË›ÂÅ›b;\ÂÑ]›^;‡ÊÁÅ∂¯\;Ô]⁄÷¬’\;==;‹ÅŒi’\;Ö“�d;]ËâË›ÂÅ›b;\ÂÑ]›^;‡ÊÁÅ∂¯\;Ô]⁄÷¬’\;=

ØÁÅ∂¯\;Åî;ÏÁÊŸÄ;ÏËçtÂ;ÑÜ]§

]ËâË›ÂÅ›b;~ÁÑ]h;flŸ;\Åd^;Èu⁄fih;fl’;Ñ]¡;Ï⁄êÂ;ÌŒeià;

fl®

j›2›¸\Â

‡c…;ã]Á;ÿ`;\1ê=

=Ïfi°\;€—Å¡ÊŸ

È›˜Œ¡;◊Ë’Ä;Í^;‹\Å¬›\

‘Öç’\;ÎÅËŒ¡;Ì÷¡

;<Z;
ˇ
‡]ą̂ łt

Ž
¸\;
Ć
ˆ
Ž
b; Ž‡]ą̂

łt
Ž
¸\;Ô̌\
˛
áp̨;
ł
◊·̨

=;‹ÅŒi’\;Ö“�d;]ËâË›ÂÅ›b;\ÂÑ]›^;‡ÊÁÅ∂¯\;Ô]⁄÷¬’\;=

ØÁÅ∂¯\;Åî;ÏÁÊŸÄ;ÏËçtÂ;ÑÜ]§ØÁÅ∂¯\;Åî;ÏÁÊŸÄ;ÏËçtÂ;ÑÜ]§

]ËâË›ÂÅ›b;~ÁÑ]h;flŸ;\Åd^;Èu⁄fih;fl’;Ñ]¡;Ï⁄êÂ;ÌŒeià;]ËâË›ÂÅ›b;~ÁÑ]h;flŸ;\Åd^;Èu⁄fih;fl’;Ñ]¡;Ï⁄êÂ;ÌŒeià;

fl®

j›2›¸\Â



١٣

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العددان العاشر، واحلادى عشر - صفر وربيع األول والثاني ١٤٣٢ هـ  -شباط وآذار/ فبراير ومارس ٢٠١١ م

سيدنا مر'� مسر%$ �#د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�ألrديني  كل   t جتد�   Bمشتر �مر 
 gلذين يقدمو� تضحيا` �لنفس ��ملا�
سو�_ t 'لك �ألrديو� t �ند�نيسيا 
�� باكستا� �� �q بلد Oخر، �ال �هو 
�ل~  �لر�َ�  �جلميع   t تالحظ  �نك 
للن�   �vلصا� �ملحبُّ  فيهم  نفخها 
�حلق،  باملؤمن  تليق  ��ل~   ،� �مٍد 
�ية  عند  فعلنا   Zv, يكو�  �ال  �هي 
خسا,Z نتكبدها ��ية تضحية نقدمها 
هللا  �نا  قولنا:  �ال  تعا{  �هللا  سبيل   t
 Zسو� هي  فهذ�  ,�جعو�،  �ليه  ��نا 
 ،� �ملصطفى  �مد  �موالنا  سيدنا 
�لذين  صحابَته  به  نصح  ما  �هذ� 
�حلق  بل  فعًال.  هذ�  بنصحه  عملو� 
�ننا جند �نه كلما ضّيق �عد�ُ_ �qِّ ن�ٍّ 

�خلناَ� على �تباعه، �كلما قا? فرعوُ� 
�لقتل  بني  �ملؤمنني  بتخي�  عصٍر  كلِّ 
��ال,تد�v، فإ� �ملؤمنني �ختا,�� �vئًما 
�لثبا` على �ميا�م. ففي �من موسى 
� عندما تبَني للسحرZ �� ما �تى به 
موسى ���_ سحرهم هو ليس بسحر 
ميكن  ال  �Oيٌة  له  ��ي  تأييد  هو  بل 
مقا�متها بالتد�ب� �ملاvية، ��� �لرسالة 
� هي ,سالة  ֲדا موسى  �تى  �ل~ 
به،  Oمنو�  لبثو� ��  من �هللا حًقا، فما 
�ألمر �لذq صا, حتّدًيا ألنانية فرعو�، 
فاستشاE غضًبا �قاg سوa �عذبكم 
 Zعلى هذ� �لوقاحة عذ�ًبا �علكم ع�
هؤال_  جو�>  كا�  فما  �ألبد.   }�
لن  قالو�:   �� �ال  لفرعو�  �ملؤمنني 

�هللا،  Oيا`  من  ,�ينا  ما  على   Bنؤثر
�لن نقدمك على �إلميا� باهللا تعا{، 
َتْقِضي  �ِنََّما  َقاٍ�  �َْنَت  َما  ﴿َفاْقِض 
 q� ..(طه ٧٢) ﴾ْنَيا َهِذِ� �ْلَحَياZَ �لدُّ
�سعك   t ما  كل   gتبذ  �� ميكنك 
لرvّنا عن �إلميا�، �لكن ليس بوسعك 
�ال �� تقضي على حياتنا �لدنيا، ��علم 
�� ما يعطينا �هللا تعا{ بعد �إلميا� به 
��لتضحية t سبيله �فضل من ُملكك 

كثً�� جًد�. 
فإ'� كا� �تباiُ موسى � يتحّلو� 
�ملسلمني  �ن  فإننا  �إلميا�،  ֲדذ� 
�ألrديني نؤمن بأفضل �لرسل �خامت 
�ألنبيا_ � �لذq نزلت عليه �لشريعة 
�لكاملة �ل~ نستطيع بالعمل ֲדا �� نبلغ 

ردة فعلنا عند أية خسارة 
نتكبدها وأية تضحية نقدمها 
$ سبيل اهللا تعا�... إنا هللا 
وإنا إليه راجعون، فهذه هي 
أسوة سـيدنا وموالنا 0مد 
املصطفـى �... وكلما قام 
فرعـوُن كلِّ عصٍر بتخي; 
املؤمنني بني القتل واالرتداد، 
اختـاروا  املؤمنـني  فـإن 
دائًما الثبـات على إميانهم. 
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',�Z �إلميا�، ¤ �ننا مؤمنو� باملسيح 
�ملحمدq �لذq �تى طبًقا لنبو_Z �لن� 
�لثريا  من  باإلميا�  �تى   qلذ��  ،�
ثانية �قا? بتقوية �مياننا بإ,�_Z �آليا` 
�ملتتالية، فيكف ميكن بعدها �� نضيع 
�مياننا خوًفا من فر�عنة هذ� �لعصر �� 
لنا   gيقو تعا{  �هللا   �� مع  �تباِعهم؟ 
ابرين﴾،  ِر �لصَّ t هذ� �آليا`: ﴿َ�َبشِّ
�يبّشرنا ¦ياZ �خللوv جز�_ على ص�نا 
�تقدمينا نفوسنا هديًة له. فالقو? �لذين 
لن  �إلميا�  من  �لد,جة  هذ�  بلغو� 
تثنيهم �لتهديد�` عن �هد�فهم �لنبيلة، 
 Zلن تزعزعهم هذ� �لوحشية ��لقسو�
�ل~ بلغت �ملنتهى عن �ميا�م �لر�سخ. 
 q�  t �لعائشني  �ألrدية  �عد�_  فيا 
تستطيعو�  لن  �لعا¨،  ��ا_  من  ناحية 
�� تر�vّنا عن �مياننا قيد شعرZ مهما 
من  تسمعو�  لن  �نكم  �ضطهدمتونا. 
قوله:  �ال  مكا�   q�  t  qدr�  q�
بنا  �فعلو�   q� قا�،  �نت  ما  فاقض 
على  تقد,��  لن  �لكنكم  شئتم،  ما 

تر�vّنا عن �مياننا �� شا_ �هللا تعا{. 
 t �ألrديو�  به   vّ, قد  ما  هذ�   
كانو�  �يًضا.  �لعد�  على  �ند�نيسيا 
منذ فترZ يتلقو� منهم �لتهديد�` من 
�ملؤمنني  هؤال_  �لكن  آلخر،  �قت 
 �� مطلًقا.  ֲדا  يبالو�   ¨ �لبو�سل 
 qلذ� �ملكا�   t  vلعد� قليلة  �اعتنا 

 '� �ملر�عة،   Z,ملجز� هذ�  فيه  �قعت 
يبلغ عدv �ألrديني هناB ثالثني نفًر� 
��م سبع  ��لصغا,.   ªإلنا� فيهم  مبا 
عائال` فقط، �مع 'لك ¨ يرضخو� 
�,تد�vهم  يعلنو�  بأ�  �لعد�  ملطالبة 
هؤال_  مشايخ  �يتبعو�  �ألrدية  عن 
�لقو?. �ّ� �ك� ما طالَبهم به �ملشايخ 
�� �تباُعهم هنالك �� ُيخرجو� �ملعلم 
�لدي¬ �ألrدq من بينهم، مع �� هذ� 
�ملعّلم ليس غريًبا على �لقرية �¨ يفد 
�ليها من خا,جها، بل هو من �هلها. 
فلما �شتد` �ملعا,ضة بد� عشر�� من 
 Z,اعاتنا �ملجا��خلد�? (�لشبا>) من �
 t مركزنا   }� بالتنا�>  ضر�� 
يستو®  ال  كي  حلمايته  �لقرية  تلك 
�لشرطة   �� 'لك  �ملعا,ضو�.  عليه 
�ملعا,ضني عموًما، �كا� �ال  تساند 
�ننا عندما ¯لي  معنا  �vֲדم  يز�g من 
بأمر  لنا  �� مكاًنا  �� مسجًد�  مركًز� 
من �ملسؤ�لني �حلكوميني �� �ملو�طنيني 
يساعد��   �� يقفلونه  �ملسؤ�لني  فإ� 
 �'�  �� عليه،  لالستيال_  �ملعا,ضني 
بأنفسهم  �ملعا,ضو�  عليه  �ستو{ 
فيتو�طأ�� معهم �' ال ����م على 
معهم  خ�تنا  هي  هذ�  لنا.  �خالئه 
�ننا  منذ عدZ سنو�`، �لذلك قر,نا 
 qمكا� لنا مبطالبتهم بأ q� لن ¯لي
كانو�  هؤال_  �خو�ننا   �� �ملهم  °ن. 

حني  هنالك،  vعوتنا  مركز  بد�خل 
 t فدخلو� �لظاملو�،  ها�هم هؤال_ 
�ملركز باملناجل ��لفؤ�² ��لسكاكني 
��لعصي، �جرحو� بعض �ألrديني، 
 .i,جّر�� بعض �جلرحى �{ �لشا ¤
قتلو� ثالثة منهم ��صابو� ³سة  لقد 
�لشرطة  ظلت  بينما  باجلر��،  منهم 
 Bحتر ��  ��v qما �ر تتفرµ على 
¶ع  قد  �جلميع   �� شك  ال  ساكًنا. 
هذ� �خل�. غ� �� �بنا_ �اعتنا هنالك 
صا,��  قد  بل  �ميا�م،  على  ثابتو� 

�,سخ �مياًنا من 'q قبل. 
بأبشع  �لظلم  هذ�  �لظاملو�  نّفذ  لقد 
 ��vلوحشية. لقد �عا�� Zلقسو� iنو��
 t �لكفا,  شنائع  'كريا`  بذلك 
�جلاهلية. ��ملؤسف �� هؤال_ �لظاملني 
هذ�  �,تكبو�  قد  باالسم  �ملسلمني 
�لفظائع كعاvִדم باسم ",rة للعاملني 
 qة، ��لذrجا_ لنشر �لر qلذ� "�
سّن �لضو�بط �ألخالقية �ل~ ال بد من 
 qيًضا، ��لذ� gلقتا� t ¸لعمل ֲדا ح�
�ى عن �لتمثيل ºثث �ألعد�_ �ملجرمني 
�حلربيني، مع ��ا كانت عاZv شائعة 
'لك  عن   � �ى  لقد  �لعر>.  بني 
 gمليت ال �و� ¦ا�  }� Z_أل� �إلسا
�لوحشي  �لعمل  هذ�   .gألحو�� من 
�إلنسانية   »vملبا�  ¼v� مع  يتنا½ 
�لكن  �لدينية.   »vملبا� عن  vَْعك 
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�سا_��  قد  �ملها�ني  �لظاملني  هؤال_ 
�شّوهوها  �ملوتى  �خو�ننا  جثث   }�
معرفُتهم.   Zإلخو� على  تعذَ,  ح¸ 
�لذلك حصل خطأ t 'كر �¶ائهم 
ملا   Zإلخو�  ��  '� �أل�®،  �لتقرير   t
فحصو� �جلثث بدّقة علمو� ��م ليسو� 
Oخر��  هم  بل  قبل  من  �ملذكو,ين 
عالماִדم.  ببعض  �قا,ֲדم  عرفهم  قد 
�حلق �� هؤال_ �ملعا,ضني قد جتا���� 
ال  �جلثث.   }�  Z_إلسا�  t �لكافرين 
 vشك �� �أل¨ ليعتصر قلوبنا باستشها
�خو�ننا �ما ُفعل ºثثهم، �لكن �ك� 
��م  �لظاملو� هو  �,تكبه هؤال_  ظلم 
سيدنا  باسم  'لك  كل  فعلو�  قد 
�,rٍة  �إلنسانية  �ُمحِسِن  �موالنا 
لقد كا� عمًال �حشًيا   .� للعاملني 
�ملحلية  �إلعال?  �سائل   �� لد,جة 
�لكنها  عنه،  حتدثت  قد  ��لعاملية 
قائلني  �لقاسية  مشاهد�  بّث  ,فضت 
 }� �مسيئة  �لوحشية   t غاية  بأ�ا 
 Zقنا بثها. ��  �إلنسانية، فال نستطيع 
"�جلزيرZ" �ل~ تغطي مثل هذ� �ألخبا, 
مع �لصو, عاZv هي �ألخر� ,فضت 
لقد  �لفظيعة.  �ملشاهد  هذ�  بث 
عّلقْت t �خبا,ها ��ا مشاهد مر�عة 
�لشرطة  �ظلت  جًد�،  �مؤملة  للغاية 
تتفرµ عليها �vمنا حر�B، �' جا_` 
¿موعة من �ملتظاهرين �شّنو� ��جو? 

 t فأخذ��  �ألrديني،  بيو`  على 
ضرֲדم �قتلهم، ¤ قامو� بتعرية ثالثة 
��لعصي   Z,باحلجا قتلوهم   ¤ منهم، 
معلق   gقا  ¤ ��لرما�.  ��لسكاكني 
"�جلزيرZ" �� مشاهد هذ� �حلاªv ال 

تصلح للبث.
�إلنسا�  حقو�  جلنة  قالت  �قد 
ير��  �ملحليني  �ملو�طنني   �� �آلسيوية 
�� ما حصل مع �ألrديني من ظلم 
قر�,  ¦سب  صحيح  عمٌل  ��حشية 

جلنة �ملشايخ �إلند�نيسيني. 
�ملحليني  �ملو�طنني  �ملر�v من  علًما �� 
هذ�   .Z,ملجز� هذ�  نّفذ��  �لذين  هم 
رضو�   '� �ليو?،  علما_  حالة  هي 
�ملسلمني �باسم �إلسال? على �,تكا> 
�ل~  �لوحشية  �لظاملة   gألعما� هذ� 
كا� يرتكبها �لناt ² جاهليتهم قبل 

Oالa �لسنني.
 The �هي  �خر�   Zجريد �كتبت 
Economist:̈  تقع هذ� �ملجز,Z نتيجة 

قتاg بني �ملسلمني ��ملسيحيني، بل قد 
نفذها �ملسلمو� ضد �ملسلمني. 

��ضافت قائلة: �'� كا� �حد يستطيع 
 aلوحشية فسو� gية فيلم �ألعماÀ,
�د �� هذ� �لوحشية ��لقسوZ تفو� 
�لعا¨  هذ�  من  ُتتوقع  �ال  �لتصو, 
كيا�  هز`  �قد  �ملتحضر،  �ملثقف 

�ملو�طنني �آلخرين.
شاهد��  قد  �ألrديني  من  كثً��   ��
�آل� هذ� �ملشاهد t �ملوقع، ��جلميع 
من  �كثر  ,Àيتها  يطق   ¨ �نه   Áخ��
 :Zقيقة. �قد كتبت ® سيدv نصف 
سًر�  �ملشاهد  هذ�  شاهد`  لقد 
 qvفبكيُت، فاستو{ �حلز� على ��ال

لبكائي.
 Zإلخو� �حد   Á,�� قد  كذلك   
عالًيا  بكا_  يبكي  فأخذ  �جلز�ئريني، 

على 'كر قصة �ستشهاv هؤال_.
يستطيع  للغاية ال   iنه مشهد مر��  
�لقو?  هؤال_  �لكن  ,Àيته.  �ملر_ 

هـذا العمـل الوحشـي يتنـاN مـع أدL املبـادئ 
اإلنسـانية َدْعـك عن املبـادئ الدينيـة. ولكن هؤالء 
الظاملـني املهاXـني قد أسـاءوا إ� جثـث إخواننا 
املوتى وشـّوهوها حZ تعذَر على اإلخـوة معرفُتهم.
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التقوى

 '� �يًضا  ��الvهم  قلو>  قّسو�  قد 
�ملشهد  هذ�  على  يتفرجو�  كانو� 

�يصفقو�. 
�جلر�ئد  كل   t �خل�  هذ�  ُنشر  لقد 
فايننشل  تاميز،   B,نيويو منها  تقريًبا 
 Zجلريد� نشر`  �قد  تاميز. 
�إلند�نيسية "جكا,تا بوست" مقاًال 
ألحد �إلند�نيسيني قاg فيه: �ًيا كا� 
�لسبب �,�_ ��جو? على �بنا_ �جلماعة 
�ألrدية مؤخًر�، �ال �نه يكشف جلًيا 
�نه̈  يبق t ¿تمعنا �q مشاعر مهذبة 
��فكا, متحضرZ جتا� �ألقليا`، مع 
�� �ؤال_ �ألrديني ��لفئا` �لدينية 
 t متسا�ية  مساÂًة  كلها  �ألخر� 

بنا_ �طننا �ند�نيسيا. 
 ªvحلا� هذ�   �� قائال:   aضا��
لن  عا,  �صمة  صا,  قد  �ملؤسف 

متحى من تا,يخ �ند�نيسيا �بًد�. 
 �� يقولو�  �لذين   �� �يًضا:   gقا�
تعاليم �جلماعة �ألrدية غ� �سالمية 
فال ق �م �� يعيشو�، فهم كلهم 

ضاّلو� �� ُمَضّللو�.
هم  �ألrديو�  �لعلما_   ��  :gقا  ¤
بالفكر  �ند�نيسيا  �نا,��  قد  �لذين 
�لقر�  فكر  �لتقد?..  فكر  �جلديد.. 
�لرئيس  �عيمنا  قر�  لقد  �لعشرين. 
تر�ة  من  �لكرمي   �Oلقر� سكا,نو 
معاÁ �لقر�O �ل~ قا? ֲדا �حد علما_ 
 �Oدية، مما ساعد� على فهم �لقرrأل�
حًقا  �ننا شاكر��  به.  معرفة   �v���
�ذ� �جلماعة �ألقلية. �� �ا خدما` 

جليلة �ذ� �لبلد.
 gملقا� هذ�   t  v,� ما  ملخص  هذ� 
جامعة   Zساتذ� �حد  كتبه   qلذ�

يوكياكرتا �إلسالمية.
�خلَ� ش¸  ْ̀ هذ�  نشر قد  باختصا, 
�ملحلية منها جاكرتا بوست  �جلر�ئد 
 Z,جاكرتا غلو>، ُمدينًة هذ� �ملجز�
 }� �حلكومَة  �منبهًة   ،Zشد بكل 
شناعة هذ� �لعملية. �مد �هللا تعا{ �� 
�سائل �إلعال? ��ملثقفني t �ند�نيسيا 
 '� �ألقل،  على  بالشجاعة  يتحلو� 

�ما  �لظلم.  هذ�  ضد  صوִדم  ,فعو� 
قو?  �لشعب  'لك   t يوجد   ?�v
فيمكن  �لظلم  ضد  �لصو`  يرفعو� 
�� نتوقع �صالحهم. يا ليت �ملثقفني 
�يًضا  باكستا�   t �إلعال?  ��سائل 

يتحلو� ֲדذ� �لشجاعة.
�ند�نيسيا   t �ألrدية  معا,ضة   ��
 <�v هو  كما  بل   ،Zديدº ليست 
مع  �لشيطانية  �لطاغوتية  �لقو� 
�لتا,يخ،  ع�  �إل�ية  �جلماعا` 
تلقى   gتز� �ال  كانت  �اعتنا  فإ� 
 vلبال�  t Oخر   ��  iبنو �ملعا,ضة 
تعرضت  �قد  خاصة.  �إلسالمية 
�اعتنا للمعا,ضة t �ند�نيسيا منذ 
هنالك  �ملشايخ   gيز فلم  تأسيسها، 
 Eلصر�� عن  �لنا²  �غو�_  ا�لو� 
�ملستقيم، �يعا,ضو� �اعتنا �vئًما. 
�ملتعصبني  �ملشايخ   <�v هو  �هذ� 
�بًد�،  �حلق  يقبلو�  فال  كانو�،  �ينما 
أل� �م مصاحلهم �مآ,ֲדم، �' ير�� 
طر�   ْ̀ لُسّد �حلق  قبلو�  لو  ��م 

ولكـن أكـ_ ظلـم ارتكبه هـؤالء الظاملون هـو أنهم قـد فعلوا كل ذلك باسـم 
سـيدنا وموالنا و0ُِسـِن اإلنسـانية ورaٍة للعاملـني �. لقد كان عمًال وحشـًيا 
لدرجـة أن وسـائل اإلعـالم احملليـة والعاملية قد حتدثـت عنـه، ولكنها رفضت 
بـّث مشـاهده القاسـية قائلني بأنها غاية $ الوحشـية ومسـيئة إ� اإلنسـانية،
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�,تز�قهم �فقد�� �لسياZv، ��نكشف 
على �لنا² مبلغ علمهم.

بإ�ا�  �ليو?   gتنا��  ،gحا كل  على 
�ند�نيسيا   t �جلماعة  بد�ية  تا,يخ 
 ،Bتعرضت له هنا qلذ� vالضطها��

¤ �'كر شهد�_نا �إلند�نيسيني. 
لإلسال?  �لثانية   Zلنشأ� بد�`  لقد 
 Bهنا �ألrدية  �نفو'  �ند�نيسيا   t
�نه   .Áبا,  aبتصر غريب  بشكل 
من  �,بعة   �� �لبلد  هذ�  مفاخر  ملن 
�جلماعة  مركز   }� 'هبو�  قد  �بنائها 
 }� باالنضما?  �تشرفو�  قاvيا�   t
قْبلهم  بأنفسهم. ¨ يذهب  �ألrدية 
 t �ألrدية  لنشر  vعاتنا  من   q�
قد  �أل,بعة  هؤال_   �� بل  بلدهم، 
��م  بأنفسهم.  قاvيا�   }� حضر�� 
¨ يأتو� �ليها لالنضما? �{ �ألrدية، 
 t منا جا_�� صدفة. �بيا� 'لك �نه��
�لشبا>  �,بعة من  عا? ١٩٢٣ جا_ 
 }� Zإلند�نيسيني من منطقة سومطر�
�لسيد  �هم  �لدين،  لعلم  طلًبا  ��ند 
�rد   qملولو�� �يو>،  بكر  �بو 
vهاال�،  �ي¬   qملولو�� �لدين،  نو, 
فساقهم   ،vمو� حاجي  ��لسيد 
�لقد, �إل�ي �{ قاvيا� بعد �� 'هبو� 
لقد  �الهو,.  �لكهنا�  كلكوتا   }�
 Zَحضر �أل,بعة  �لشبا>  هؤال_   ,��
�لثاO t � Á>/ �غسطس  �خلليفة 

�لتدب�  منه  �طلبو�   ،١٩٢٣ عا? 
 � حضرته  فقبل  �لدين.  لتعليمهم 
�نكشف  v,�ستهم   gخال� طلبهم، 
فانضمو�  �ألrدية،  صدُ�  عليهم 
�ليها. فهؤال_ �لشبا> �إلند�نيسيو� 
 }� ,جعو�  قاvيا�   t بايعو�  �لذين 
بنو,  بلدهم   Z,إلنا �سعو�  بالvهم 
 Bلرسائل من هنا� �ألrدية. �كتبو� 
�{ �قا,ֲדم vعوهم فيها �{ �ألrدية 
لنشر  تنفتح  �ملنافذ  بد�`  �هكذ� 
 �  vملوعو� �ملسيح  سيدنا   Zعوv
 vملصلح �ملوعو� vفحني عا ،vلبال� t
شرفه  على  �قيمت  ��,�با،  من   �
تشرين   ٢٩  t  gالستقبا� مأvبة 
تلك  ففي   ،١٩٢٤ نوفم�   /Áلثا�
�لطالُ>  هؤال_  منه  �لتمس  �ملأvبة 
�إلند�نيسيو� �أل,بعة �� يع� �النتبا� 
�ذ� �جلز, �لشرقية فوعدهم حضرته 
�نه سيز�, بلدهم شخصيا �� من ميّثله 
بإ'� �هللا. ¤ �ختا, �ملولوr, qَة علي 
 Bهنا  }� فوصل   Bهنا  }� ��,سله 
سبتم�   /gيلو�  t �لبحر  طريق  عن 
قرية   t �ألمر   g��  gفنـز  ١٩٢٥
تاباتو�� �لصغ�Z �لتابعة إلقليم Oتشيا 
�لثقافة  كانت  حيث   ،Zسومطر  t
�كانت  متاما  له   Zجديد ��ملجتمع 
�للغة Éتلفة ��لنا² �جانب �¨ يكن 
له �حد من �ملعا,a غ� �� �ملشاكل 

�لبد�ئية  �ملر�حل  هذ�   t ��ملصاعب 
ُتضعف   ¨�  qملولو� Âة  تثّبط   ¨
عزميته. فبد� يتعّلم �للغة �يدعو �لنا² 
 Zيا، �بعد فترvدية فرrسالة �أل, }�
بد�` �ملناظر�` ��ملساجال` �يضا، 
فأكر? �هللا � جهوv �ملولوq �ملحتر? 
°انية  بايع  حيث  �نصرته  بتأييد� 
 g�� �تأسست  �هللا  بفضل   Êشخا�
شهو,.   gخال �ند�نيسيا   t �اعة 
لكن  'لك  بعد  �لبيعا`  ��ستمر` 

هذ� �ملوضوi طويل.
�لبد�ية   t  qملولو�  Zvسيا ��جه  لقد 
مشاكل   - قليل  قبل  قلت  كما   -
كث�Z منها مشكلة �للغة، ¤ ظهر` 
�لثقافة  كانت  كما  �يضا  �ملعا,ضة 
��لتقاليد ��لعا�v` �الجتماعية �يضا 
لقد  تغلَّب عليها كلِّها.  لكنه  Éتلفة 
�ف¸ �ملشايخ �نه ال �و� قر�_Z كتب 
 iُالستما�� �مقاالِتهم  �ألrديني 
حني   ¤ �اضر�ִדم، � خطبهم   }�
يتز�يد  �ملحليني  �ألrديني   vعد بد� 
�صحا>  �ح¸  �لنا²،  قاَطعهم 
 gخ� �� مقا q� جلر�ئد ,فضو� نشر�
�ملعا,ضة   `v�v��  ¤ لألrديني، 
�لبالغ  �لنا²   iو� كانت  لد,جة 
�ما?  حتتشد   aالO ثالثة  عدvهم 
بيت �ملولوq �ملحتر? �كانو� يطلقو� 
نابية  كلما`  �يستخدمو�  �لشتائم 
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�يرفعو� هتافا` مؤ'ية.
 µُباختصا,، قد حلقه بعد 'لك �حلا
على  �ملشايخ  فأكرهه  �يضا،   vمو�
�ألrدية  عن  �,تد  �نه  يكتب   ��
�نشر�� �عالنا ֲדذ� �ملوضوi ��ث�` 
�شتد`  'لك  �بعد   ،Zكب� ضجة 
 µحلا�  vعا� �كثر   qملولو� معا,ضة 
مكايد  من  �هللا  �سّلمه  �يضا   vمو�
 �� �ملشايخ   aعر �حني  �ملشايخ، 
مكيدִדم با_` بالفشل بد��� يسعو� 
 qاعي لنفي �ملولو�جاهدين بشكل 
 gملحتر? من �لبلد، فوصلو� �{ ,جا�
��م  �م  قالو�  �حلكا?  لكن  �حلكم 
�لدينية. على  �ألمو,   t يتدخلو� لن 
كلٍّ قد ظلت �ألمو, تس� على هذ� 
�لنهج لفترt� .Z ١٩٢٧ ُعقد` بينه 
�بني �ملشايخ مناظرt Z مدينة َبد�ْنج، 
��لصحفيو�  �ملشايخ  كبا,  حَضرها 
فأحر�  �حلكوميو�،  ��ملسؤ�لو� 
�لتفو�   qدrأل� �إلسالمي  �لد�عيُة 
t هذ� �ملناظرZ، كما كا� مقد,� من 
�ملعا,ضو�  �ملشايخ  ���جه   ،� �هللا 
 Zلدعو �لطريق  مهد  مما  �لفشل  �جه 
تأسست  'لك  �ثنا_   t� �ألrدية. 
 t "كو�v" ملكا� �لثالث� t جلماعة�

�ند�نيسيا.
علي  ,rة   qملولو�  vعا  ١٩٢٩  t
�خلليفة  ��مر�  قاvيا�،   }�  Bهنا من 

�لثاÁ � مرZ �خر� t عا? ١٩٣٠ 
بالذها> �{ جزيرZ سومطرZ، فطلب 
من حضرته �vعيًة �ضافيا ملساعدته، 
�مد  qفقِبل حضرته طلبه ��مر �ملولو
صا�v بالذها> �{ �ند�نيسيا برفقة 

�ملولوq فتوجها �{ هناB معا.
 t شعبية  �ألrدية حتر�  كانت  �ملا 
معا,ضتها  بد�`  بانتظا?  �ند�نيسيا 

 .v�vيضا تز�
�جلماعا`  ��جهت  �لبد�ية   t
تو��"  "تابك  ففي  �بتال_.  �لثالثة 
قبل  من  لألrديني  �ملشاكل  �ث�` 
�ملحلي)  �مللك   �� (�حلاكم  �لر�جة 
�ملحلي  �لر�جة  �اهم  حيث   ،Bهنا
من  ح¸  منظم،  بشكل   Zلصال� من 
 }� Zجلمعة، كما حظر �لدعو� Zصال
عليهم كُل هذ�  فُفرضت  �ألrدية، 

�ملشاكل ��لصعوبا`.
�ما t "لو² ��بن" فالر�جة هناB �يضا 
�ألrديني،  على  �العتد�_�`  ما,² 
يصفو�   �� �ألrديني  �يع  ��ج� 
سيدنا �ملسيح �ملوعوv � بالكذ�> 
 ��vلعيا' باهللا ��ال سُيطر�� gلدجا��

�ُقيل �حد �ألrديني  من هناB، فقد 
منصبه،  من  علي“  ”غو,�  �ملدعو 
��خو�  �جلليل“  عبد  ”تنكو  �ما 
�ألصغر فقد ُ�خِرجا من �لقرية بسبب 
 gدية. باختصا, قد �صل خالrأل�
�يضا  �يو>  بكر  �بو   qملولو� 'لك 
فاشتغل  قاvيا�،  من   µلتخر� بعد 
منطقة   t �ألrدية   }�  Zلدعو�  t
نشاطه  على  �حلظر  فُفر�  فا,�� 
ضابط  جا_�  ليلة   `�'  .qلدعو�
�لشرطة مع عدv من ,جاg �لشرطة 
العتقاله   Zعشر �لثانية  �لساعة  بعد 
بأمر من �لسلطا� هناB، فكتب �¶ا_ 
مع  باحلضو,  ��مر�  عند�  �حلاضرين 
ضابط  مكتب   t غد  صبا�  ,فاقه 
�ملحافظة،  مستو�  على  �لشرطة 
�ملحتر?   qملولو� �ليه  �صل  فحني 
صباحا مع ,فاقه �مطر عليه �لضابط 
 �� يريد  فكا�  �ألسئلة  من  ��بال 
 qملولو� لكن  باألسئلة،  عليه  يضغط 
بفضل من �هللا � متكن من �لرv على 
�يع �ألسئلة مبنتهى �لفر�سة ��للباقة 
��حلكمة فتأّثر بذلك �لضابط �لكب� 

إن العلماء األaديني هم الذين قد أناروا إندونيسيا 
بالفكر اجلديد.. فكر التقدم.. فكر القرن العشرين.
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�بد�  �حلاكمية  نزعته  فز�لت  ��ابيا، 
يسأg عن �ألrدية ملدZ نصف ساعة 
تقريبا بوجه طلق �بدماثة �لطف، ¤ 

�vّعهم �يعا باحتر�? كب�.  
�إلند�نيسي  �لكاتب  'كر  لقد 
�جلماعة  خدما`  سابقا  قلت  كما 
�لبلد  حترير   t �ألrدية  �إلسالمية 
��ستقالله، ���v �� �بني لكم بعض 
 ُ̀ 'كر فقد  باختصا,.  �لتفاصيل 
 Bهنا �جلماعة  تأسست  كيف  لكم 
�ا  تعرضت  �ل~  �ملشاكل  هي  �ما 
�جلماعُة  ��جهت  حيث  �لبد�ية،   t
 gتنا�� ��آل�  �vما،   Bهنا �ملعا,ضة 
�ليكن  للبلد،  �جلماعة  بيا� خدما` 
معلوما �� �ملصلح �ملوعوv � هو ,فع 
��ندية   Z,لقا� شبه  من   Zبقو �لصو` 
كما  �ند�نيسيا،  حترير  حركة  لتأييد 
 t �يضا  �آلخرين  �ملسلمني  حّر� 
خطبة �جلمعة t ١٦ O>/ �غسطس 
١٩٤٦ �� يدعمو� مسلمي �ند�نيسيا 
قويا.  vعما   gلالستقال جهوvهم   t
�ملطبعة  حتّركت   � خطبته  فبعد 
�ملركزية للجماعة t قاvيا� �طلبِت 
�لعا¨   t يع مر�كزها�جلماعة من �
�� ترفع �لصو` �ملؤثر t حق حترير 
 t �ند�نيسيا   ْ̀ فتحر, �ند�نيسيا، 
�اية �ملطاa. �تفصيل 'لك �نه عند 
�لدكتو,  �ليابانية �علن  �اية �حلكومة 

 t �ند�نيسيا   gباستقال سوكا,نو 
١٧ O>/ �غسطس ١٩٤٥ ��ندلعت 
 t لتظاهر�` ضد �حلكومة ��ولندية�
 t�  ،gالستقال� �جل  من  كله  �لبلد 
هذ� �ملناسبة شا,B �لدعاZ �ألrديو� 
بأمر  �لبلد   t �جلماعة  �بنا_  �سائر 
للمسيح   Áلثا� �خلليفة  سيدنا  من 
��ملساعي   vجلهو�  t  �  vملوعو�
�ألrديو�   Zلدعا�  ? �قدَّ للتحرير، 
ممكن  تعا��  كل  �ألrديني  �كبا, 
�صل  حيث  �جلمهو,ية.  للحكومة 
�لد�عية �إلسالمي �ألrدq �لسيد شا� 
�لدكتو,  �قابل  يوكياكرتا   }� �مد 
خدمة   t ,غبته  ��بد�  سوكا,نو 
�لتحرير.  ,كب   }� باالنضما?  �لبلد 
مهمة  سوكا,نو  �لرئيُس  �ليه  فوّكل 
�'�عة �ألخبا, باللغة �أل,vية من �طة 
�خر�،   gعما�  }� باإلضافة  �إل'�عة 
عبد   qملولو� �إل'�عة   t عمل  كما 
�لو�حد �ملُك عزيز �rد �يضا قر�بة 
ثالثة �شهر. �ما �لسيد شا� �مد فقد 
�حلركة  هذ�   t نشيطا  عضو�  ظل 
 t قد صّر� لد,جة  �حلما²  مبنتهى 

حقه �حد ��,�_ �لد�خلية سابقا نظر� 
ليس  �مد  شا�  �لسيد   ��” حلماسه 
هنديا بل �ننا نعّد� �حد �بنا_ �لشعب 

�إلند�نيسي“ 
Ðدما`  �ند�نيسيا   `vشا� لقد 
 t لر�ئعة�  �vمد �جهو��لسيد شا� 
�الستحسا�   Zvشها  t �لبلد  حترير 
لو�ير  �لعا?  �لسكرت�  له  �ل~ سلَّمها 
�إلعال? t ٣ O>/ �غسطس ١٩٥٧                
�عتر�فا Ðدماته �جلليلة، �قد �,v فيها: 
شا�  �لسيد  Ðدما`   aنعتر ”�ن 
�مد ,ئيِس مركز �جلماعة �إلسالمية 
�لتقدير  مبنتهى  جاكرتا   t �ألrدية 
��إلجالg �ل~ قدمها لتحرير �لشعب 
�جلمهو,ية  ��حلكومة  �إلند�نيسي 
Oنذ�B، فبصفته عضًو� t قسم �لدعاية 
 qلر�� لفت  قد  �إلعال?   Z,���  t
�لعاملي �vما بكفا_ته �لفكرية �مو�هبه 
�ألخر� �بكامل �لثقة ��ليقني �{ �� 
على  �جلمهو,ية  �ند�نيسيا  حكومة 
حق �صو�> t جهوvها. �¨ ينقطع 
عندما  ح¸  لنا  �تأييد�  vعمه  عن 
��حتّلت  ��ولندية  �حلكومة  ها�ت 

إن هـذا احلـادث املؤسـف قـد صـار وصمـة 
عـار لـن متحـى مـن تاريـخ إندونيسـيا أبـًدا
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 Zمساعد �قد?  يوكياكرتا،  �لعاصمة 
تامة لنا t جهوvنا. 

¤ حني خرجت �جليوÑ ��ولندية من 
جاكرتا بقر�, �ألمم �ملتحدZ ��نتقلت 
�حلكومة �جلديدZ �{ يوكياكرتا كا� 
�ألستا' عضو� لَلجنة تشكيل �حلكومة 
�جلمهو,ية،  �ند�نيسيا   t  Zجلديد�
سوكا,نو  �لرئيس  جا_  ¤ حني   ...
�ملفر�� عليه  بعد حتر,� من �حلظر 
من �حلكومة ��ولندية، �{ يوكياكرتا 
كا� �لسيد شا� �مد عضو� t جلنة 
�لرئيس  جا_  حني   ¤ �ستقباله.... 
تسّلم  بعد  جاكرتا   }� سوكا,نو 
كا�  ��ولندية  �حلكومة  من  �لسلطة 
له �كا�  �ملر�فق  �لركب   t 'ألستا�
�نتقلت  حني   ¤ �لوحيد.  �ألجن� 
مكاتب �حلكومة �{ يوكياكرتا قد? 
خدماته �لر�ئعة t قسم �للغة �أل�,vية 
 ،Zعة �جلمهو,ية �إلند�نيسية ملد�'� t
,ئيسا  ��جباته  تأvية   }�  aنصر�  ¤
 t ديةrملركز �جلماعة �إلسالمية �أل

�ند�نيسيا.“ 
�ملذكو,   gأل�� �إلند�نيسي  �لرئيس 
من  �لكرمي   �Oلقر� قر�  �عال� 
 Di كتابه   t فقد كتب �ألrديني، 
باللغة   Bawa Bendera Revolusi

مع  �تفق  ال  �ن¬  ,غم  �إلند�نيسية: 
�ألrدية t بعض �ملسائل، غ� �ن¬ 

ممّنت بتعاليمها �منافعها، �ل~ �صلت¬ 
�لعقالنية  �لكتابا`   Z,صو  t منها 
�حلديثة  �ملقتضيا`  مع  ��ملتماشية 

�هي تولِّد سعة �لفكر.
 Zمقتصر �لتضحيا`  هذ�  تكن  فلم 
على �لكال? فقط بل قد �نضم بعض 
بالتضحية  �لشهد�_   }� �ألrديني 
 t gبأ,��حهم �ثنا_ حركة �الستقال
 t �جلماعة  ,ئيس  �منهم   ،١٩٤٦
�يي  ,�vين  �لسيُد  سابقا  �ند�نيسيا 
�لدين �لذq كا� يعمل بصفته سكرت�� 
ِبعيد   gلالحتفا  `�vالستعد�� للجنة 
 '� إلند�نيسيا   gأل��  gالستقال�
�قتلته  ��ولندية  �لقو�`  �ختطفته 
 t ديو�rفقد ساهم �أل بعد.  فيما 
هي  فهذ�  بدمائهم،  �لبلد   gستقال�
خدما` �جلماعة �إلسالمية �ألrدية 
�ملشايخ  �ما  إلند�نيسيا،  �تضحياִדا 
 µ'منا فقد سجلو�  �ملتطرفة  ��لفئا` 
�لظلم ��الضطهاv �يضا، فاآل� �'كر 
 t قتلو�  �لذين  �لشهد�_  بعض  لكم 
�سُتشهد  فقد  �ملاضي،   t �ند�نيسيا 
 t �ند�نيسيا   t �rديني  ستة 
�لسيد جائد، ��لسيد  ١٩٤٧. �هم 
��لسيد   ،qسائر ��لسيد  سو,�، 
 ،Óين صاv�, ��لسيد  �حلاµ حسن، 

��لسيد vَْهال� ,rهم �هللا. 
�حد�   t �سُتشهد��  �لستة  فهؤال_ 

قر� t سنغابا,نا جا�� �لغربية، حيث 
 ,�v هم بشر�سة فريٌق تابع حلركة�ها
�إلسال? �لوهابية با�ر���` ��ألحجا, 
 vبيوִדم �ما? �فر� t Zفضربوهم بقسو
�لقرية   µ,خا  }� جّر�هم   ¤ �لبيت 
 Zلقسو� مبنتهى  ضربا  عليهم  فقضو� 
��لفظاظة، �هذ� �لفريق �لظا¨ ما,² 
عن  ل�تد��   Zلكب��  Eلضغو� عليهم 
�يعا  لكنهم  ��جو?،  قبل  �ألrدية 

�ستقامو� �ثبتو� على �إلميا�. 
فهذ� �ألعماg �لغاÔة جتا� �ألrديني 
هناB قدميٌة �' بعد� بعامني �سُتشهد 
 t �vنا�  �ملذكو,��  �ألrديو� 

:١٩٤٩
��مو،  �لسيد  سانوسي،  �لسيد 
شهر�مي،  �لسيد  َتحيا�،  �لسيد 
�لسيد سوما، ��لسيد ُجملي، �لسيد 
�باإلضافة  ��سو�،  �لسيد  َسرما�، 
�يضا  �rديتا�  نالت  قد  هؤال_   }�
 Zلسيد� �Âا   vالستشها�  aشر

�يد�` ��لسيدZ ��نيه. 
 aشر نالو�  �ألrديو�  فهؤال_ 
البونغ  صاجنيانج  بقرية   vالستشها�
�هؤال_  �لغربية،  جا��  سنغابا,نا   t
هم �آلخر�� هجم عليهم فريق تابع 
حلركة �v, �إلسال? �لوهابية با�ر���` 
��ألحجا, ��للِبن بشر�سة ¤ جّر�هم 
عليهم  فأجهز��  �لقرية   µ,خا  }�



٢١

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العددان العاشر، واحلادى عشر - صفر وربيع األول والثاني ١٤٣٢ هـ  -شباط وآذار/ فبراير ومارس ٢٠١١ م

ضربا مبنتهى �لقسوZ ��لفظاظة، �هذ� 
 Eلفريق �لظا¨ ما,² عليهم �لضغو�
قبل  �ألrدية  عن  ل�تد��   Zلكث��
��جو?، لكنهم �يعا �ستقامو� �ثبتو� 

على �إلميا�. 
�بعد 'لك بد� �لعهد �لعنيف ملعا,ضة 
�سُتشهد  �ألrدية t ٢٠٠١ حيث 
/٦/٢٢  t حسن  َباُبوْ>  �لسيد 

٢٠٠١ عن عمر يناهز ٥٥ عاما �ثنا_ 
تصديه �جو? فريق يتشكل من مئة 
مهاجم على �بنا_ �جلماعة �إلسالمية 
 Bقرية غاْلو� �لتابعة لَلمبو t ديةrأل�
�لغربية، فكا� �ملها�و� يريد�� هد? 
�ملسجد فتصد� �م �لسيد بابو> مع 
ºر��  فأصيب  �ألrديني  من   vعد
بالغة فأغمي عليه فُنقل �{ �ملستشفى 
 aما نز Zلطريق لكثر� t `لكنه ما

من vمائه.
t ٢٠٠٢ �نضم �{ هؤال_ �لظاملني 
,جاg �حلكومة �يضا، فظلو� ميا,سو� 
حيث  ��لظلم،   vالضطها�  iنو��
 qمسجَد �جلماعة  �عد�_  هاجم 
 t باألحجا,  �بيوִדم  �ألrديني 
 µفقد كسر�� �جا مانسلو,  منطقة 
فأمر`  بيتا،   ٤٢� �ملسجدين 
 t �جلماعة  �بنا_  �ملحلية  �حلكومة 
مسجدهم.  يستخدمو�  �ال  مانسلو, 
مئا`  هاجم   ٢٠٠٥/٧/١٥  t  ¤

للجماعة   qملركز� �ملسجَد  �ألعد�_ 
 Áمبا ��حلقو�  �جلماعة  �مركز 
�جلماعة �ممتلكاִדا �ضر�,� بينما ظلت 
�لشرطة تتفرµ على 'لك، �ُ�شعلت 
�غلقت   ¤  Áملبا� بعض   t �لن��� 
�حلكومة مساجد �جلماعة �مر�كزها 
�مكاتب �ملنظما` �لفرعية ��لبنايا` 
�حلكومة  تدعمهم  فهكذ�  �ألخر� 
هاجم   ٢٠٠٥/٩/١٩  t  ¤ �يضا، 
³سمائة عدٍ� ³سَة مر�كز �جلماعة 
باملساجد  �قليم صياجنو, ��حلقو�   t
�خلمسة �ضر�,� فاvحة حيث كسر�� 
كما   ،µلزجا�� ��لنو�فذ  �ألبو�> 
�يضا،  �لضر, مبر�كز �جلماعة  �حلقو� 
��بو� �ألثاª ��شعلو� �لنا, t �شيا_ 
بالكسر  بيتا  تضر, ٨٦  فقد   ،Zكث�
�لبيو`  بعض  ��حرقو�  ��لنهب، 
�ألماكن  بعض   t �ألمتعة،  ��بو� 
�حلقو� �ألضر�, مبد�,r� ²دية �يضا، 
�ألrديني  سيا,�`   t ,لنا� ��شعلو 

هذ�   t �يضا  �لنا,ية  �v,�جاִדم 
�ألماكن.                      

�كتوبر   /gأل�� تشرين   ١٩  t�
�ملعا,ضني  من  مئة  هاجم   ?٢٠٠٥
��حلقو�  بانغ"  "كيتا   t اعتنا�ليال 
لألrديني،  بيو`  بثالثة  �ضر�,� 
 t  Zإلخو� كا�  �rديَِّني.  �َجرحو� 
هذ� �لفرi للجماعة يقيمو� من قبل 
حيث  �سيلونغ  "بانكو  منطقة   t
 ?٢٠٠٢ عا?   t للهجو?  تعرضو� 
بيوִדم  من  �ألعد�_  ��خرجهم 
�يضا.  �ملسجد  ��حرقو�  ��حرقوها 
بانغ"  "كيتا   }�  Bهنا من  فهاجر�� 
 .?٢٠٠٥ عا?   t هو�و�  حيث 
فتحملو� �ملعاناt Z كل مكا� �ظلو� 
ثابتني على �إلميا�. t شباE/ ف��ير 
٢٠٠٦? هوجم فرi �جلماعة "كيتا 
غر>   t  Õملبو  Zجزير  t بانغ" 
بيتا  �ألضر�, >٢٣  �حلقت   ،vلبال�
�ال`  �ُنهبت  منها.   ٦ �ُ�حرقت 

وليكن معلوما أن املصلح املوعود � هو رفع الصوت 
حترير  حركة  لتأييد  اsندية  القارة  شبه  من  بقوة 
إندونيسيا، كما حّرض املسلمني اآلخرين أيضا $ خطبة 
اجلمعة $ ١٦ آب/ أغسطس ١٩٤٦ أن يدعموا مسلمي 

إندونيسيا $ جهودهم لالستقالل دعما قويا. 
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�ألrديني �ُ�حلقت ֲדا �ضر�, فاvحة، 
 ١٢٩ vֲِّדم �يضا. �ُشر��v كما ساقو�
��ضطر��  �جلماعة  �بنا_  من  شخصا 
 ١٠  t� �ملكا�.  هذ�  من   Zللهجر
 ?٢٠٠٧ نوفم�   /Áلثا� تشرين 
 t مسجدنا  �لكتاتيب  طال>  هد? 
�ّلي،  شيخ   aبإشر� "بنغو��"  قرية 
��ضطر ٢٦ �rديا للهجرZ من هذ� 
�ملنطقة. �t �يلوg/ سبتم� ٢٠٠٧? 
"مسجد  مسجدنا  �ملعا,ضو�  هاجم 
�موt "v "سنغا با,�نه" ثالª مر�` 
كسر��  حيث  شهرين،  غضو�   t
شبابيكه ��حلقو� ضر,� بالسقف �يضا، 
 t� �يضا.  �ملكتب   ªثا� �كسر�� 
١٨ كانو� �أل�v /gيسم� ٢٠٠٨? 
معا,�  ³ُسمئة  �جلماعَة  هاجم 
  Defense Front"  }� ينتمو�  كانو� 
 t لس �ملجاهدين¿"�  "iجبهة �لدفا
�ند�نيسيا" ��حلقو� �ضر�,� باملسجَدين 
��لنهب،  �لكسر   gبأعما �قامو� 
�باإلضافة �{ �ضر�, �ملسجد حرقو� 
�لكرمي  �ملصحف  من  نسخة   ١٢
مساجد   ٩ �لشرطة  ��قفلت  �يضا. 
للجماعة. �ُ�حلقت �ألضر�, بالبيو` 
بأعماg �لكسر ��لنهب �ُجر� ثالثة 
�فر�v من �بنا_ �جلماعة. فاضطر هؤال_ 
بنا_ على   Bمن هنا µللخر�  Zإلخو�
على   gحلا�  g�� �ال   ،aلظر�� هذ� 

نفس �ملنو�É t gتلف �ألماكن.
�ل~   aلظر�� بعض  من   Zنبذ هذ� 
�ند�نيسيا   t �ألrديو�  �ا  تعر� 
�ميا�م  على  ثابتو�  �لكنهم 
قوZ �شدZ �ال  بكل  به  �متمسكو� 
يز�لو� يو�جهو� كل شر �فتنة بالص� 
��لصموv ��لدعا_. ��لشها�v` �حلالية 
�يضا نتيجة لتلك �لسلسلة من �لظلم 
�عو�?.   Zعد قبل  بد�`  �ل~  �جلا,ية 
�لكن كما قلت من قبل �� �سائل 
�يضا  ��خلا,جية  �ملحلية  �إلعال? 
بالتفصيل   ªحلد� هذ�  على  عّلقت 
��سع.  نطا�  على  �خبا,�  ��'يعت 
�لذين  �لشهد�_  'كر   gسأتنا� ��آل� 

�سُتشهد�� مؤخر�. 
توباكو²  �لسيد  هو   gأل�� �لشهيد 
  Tubaqus Chandra  B,مبا شاند,� 

 Mubarak

عمر�  �كا�   ،Zvبالوال �rديا  كا� 
كا�  عاما.   ٣٤  vالسشتها� عند 
 �_�,� Bمركز �جلماعة. �تر t يسكن
 g�� ملة حامال منذ ٥ �شهر تنتظر,�
�لز��µ قبل ٨ سنو�`.  �لد �ا بعد 
 iمشر� t ينذ, �لولد �� qكا� ينو
 Z,الستما� مأل  قد  �كا�  نو،  �قف 
�ملركز.   }�  gلإل,سا  Êخلصو� ֲדذ� 
�لز,�عة  منصب سكرت�  يشغل  كا� 
مسؤ�ال  �كا�  �ملحلية،  �جلماعة   t

عن �,� �شترִדا �جلماعة t �ملركز. 
ستأÖ هذ� �أل�,�� �{ �ملركز بطبيعة 
�حلاg �ينضم �لولد �{ مشر�i �قف 
نو بإ'� �هللا. كا� �لشهيد نشيطا جد� 
�لت�عا`  �يدفع  �جلماعة،  خدمة   t
بانتظا?، بل عائلته كلها Éلصة جد�. 
بيو?   �vستشها� قبل  له ��جته  قالت 
 ،Cikesik جلماعة� iال يذهب �{ فر�
�جو?  �جلماعة   vفر�� تعر�  (حيث 
 t Áملعا,ضني) ��ضافت �قالت بأ�
 �� فإما  �حلمل  من  �خلامس  �لشهر 
 Á� :gִדتم � �� ִדتم باجلماعة، فقا
�لشهيد  كا�  حاليا.  �جلماعة  �,ّجح 
 Z,سيا كسائق   Bهنا  }� 'هب 
ليوصل �عضا_ ¿لس خد�? �ألrدية 
 Bهنا  g�� ما  فكا�  �ملكا�.  حلر�سة 
عندما هاجم �ملعا,ضو� �ملركز. كا� 
معاملة  حتته  �لعاملني  يعامل  �لشهيد 
�ملسجد   t حسنة جد�، كا� يصلي
بالتز�?، كما كا� ينصح ��جته �يضا 
�vئما أل�v_ �لصالt Z مو�قيتها. كا� 

خاvما شجاعا.
 B,كا� �لشهيد توباكو² شاند,� مبا 
 t  Tubaqus Chandra  Mubarak

�ملركز   t �ملوجوvين  �خلد�?  مقدمة 
مبنتهى  بالسكاكني  �ألعد�_  فها�ه 
�ظلو�  علقو�   ¤ ���جمية.  �لظلم 
�ضربوها  جثته  �نزلو�   ¤ يضربونه. 
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بالعصي ��حلجا,Z �شوهوها تشويها. 
جا_  ح¸  �لبد�ية   t جثته   aُتعر  ¨
على  بقعة  من  �عرفه  �ألصغر  �خو� 

جسد�.
�rد  �لسيد  هو   Áلثا� �لشهيد 
 gاÔ سكا�  من  كا�  َ�,سونو، 
�لعمر  من  بالغا  �كا�  جكا,تا، 
 t �جلماعة   }� �نضم  عاما.   ٣٨
عا? ٢٠٠٢?. t �ثنا_ �يا,Z سيدنا 
إلند�نيسيا  �هللا  ,rه  �لر�بع  �خلليفة 
�جلماعة  كتب   Zإلخو� �حد  �عطا� 
�لبيعة  �قر,  �تركيز  بإمعا�  فقر�ها 
عامني.   Zملد ��لتحقيق  �لبحث  بعد 
على  �ثبتا  �يضا،  ��جته  بايعت   ¤
 }� �نضمامه  قبل  �جلماعة.  صد� 
�بويه،  معاملة  يسي_  كا�  �جلماعة 
�بو��  سعد  �جلماعة  vخوله  بعد  �ما 
حد   }� حتسنت  �خالقه  أل�  كث�� 
ترمهما  بد�   '� �لبيعة  بعد  كب� 
�يالطفهما. لقد تقد? t �لر�حانية 
بأن¬   gيقو �كا�  �سريعا.  كث�� 
حني �قو? بالتبش� �شعر بنصرZ من 
يتكفل  تعا{  ��هللا  حتالف¬،  �لسما_ 

 .Öُجلَّ حاجا
'�` يو? كا� ¦اجة �{ �لنقوv لدفع 
يومية  حاجا`  �سّد  �لبيت   Zجر�
جا_�   ¤ �لدعا_.   }� فلجأ  �خر�، 
��خذ�   Zجيز�  Zفتر بعد  شخص 

للعمل t بيته، �بذلك ُسّد` حاجاته 
بالنقوv �ل~ تلقاها منه. �كا� يسعى 
�vئما �� يساعد �آلخرين t حياته. 
مرZ قابل �خلليفة �أل�g ��لثاÁ ��لثالث 
لقد  �لرÀيا.   t �هللا  ,rهما  ��لر�بع 
بايع بعض �لنا² نتيجة تبش��. كا� 
شخصا Éلصا �شجاعا باسال. لقد 

جا_ متأخر� �سبق �لكث�ين. 
�جلماعة  مركز  �لدÂا_  هاجم  حني 
�ألعد�_  فها�ه   .Bهنا �لشهيد  كا� 
بالسكاكني ��ملناجل ��لعصي مبنتهى 
 µ,خلا�  }� ºثته  جي_   ¤ �لظلم. 
�ظل �أل�باÑ يضربو�ا بالعصي على 
مر�� من �لنا² ��لشرطة �ل~ �قفت 
جثته   aُتعر  ¨ �لبد�ية   t متفرجة. 
بل ُظّن ��ا جثة �لسيد "تا,نو"، �حد 
�عضا_ ¿لس خد�? �ألrدية، �لكن 
سليما  "تا,نو"  �لسيد  ُ�جد  حني 
Oخر،   ?vخا جثة  ��ا  ُعلم  معا½ 

فعرفها بعض من �مالئه.

 Á�, �لسيد  هو  �لثالث  �لشهيد 
 ٣٥ �لعمر  من  بالغا  كا�   .Á�,بسا
 ١١  t بايع   .vالستشها� عند  عاما 
قبل   q� يناير ٢٠٠٨   /Áلثا� كانو� 
 gاÔ تقريبا. كا� من سكا� سنتني 
�بنتني  �,ملة   �_�,�  Bتر� جكا,تا. 
�لبيعة  قبل  سنو�`.   ٦�  ٥ عمرÂا 
�مقامر�.  �ناهبا  سفاكا  قاتال  كا� 
قد تعّرa على �جلماعة نتيجة تبش� 
�لسيد �,سونو (�لسيد �,سونو بايع 
عا? ٢٠٠٢، بينما هذ� �أل× بايع عا? 
�لرÀيا   t ��, ليلة  `�'� .(٢٠٠٨
�نه يقابل شخصا صاحلا البسا عمامة. 
�t �حد �أليا? جا_ �{ بيت �لشهيد 
�,سونو لزيا,ته فر�� صو,Z �ملسيح 
�جلد�,  على  معّلقة   �  vملوعو�
�قاg: هذ� هو �لشخص �لذq كنت 
قد ,�يته t �ملنا?. �بذلك �قتر> من 
�جلماعة �كثر من 'q قبل �بد� يطالع 
كتب �جلماعة ح¸ �فِّق للبيعة t عا? 

فلـم تكن هذه التضحيات مقتصـرة على الكالم 
فقط بل قد انضم بعض األaديني إ� الشـهداء 
بالتضحيـة بأرواحهـم أثنـاء حركة االسـتقالل 
$ ١٩٤٦، ومنهـم رئيـس اجلماعـة $ إندونيسـيا 
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٢٠٠٨?. �بعد �النضما? �{ �جلماعة 
ح¸  طيبة  تغي��`  فيه  حدثت 
�ستغربت ��جه لرÀية هذ� �النقال> 
ُ�عجب  �� �هللا  �لر�حاÁ. (ال شك 
 aلشر� هذ�  فأعطا�  فيه  ¦سنة 
�لكب� �' �ّفقه لقبوg �ألrدية ��ال 
مرتبة   gنا  ¤ كلها  �لسيئا`   Bبتر
�لشهاZv) كا� ملتزما بصالZ �لتهجد 
�يضا باإلضافة �{ �لصلو�` �خلمس 
�ملكتوبة. كا� يطالع كتب �جلماعة 
�يدفع �لت�عا` �يضا بالتز�? �كا� 
شجاعا جد�. لقد �جد فترZ عامني 
فقط t �جلماعة �لكنه �ستغلها على 
�حسن �جه t تبليغ �لدعوZ، فبايع 
 Bهنا تبليغه.  نتيجة   Êشخا�  Zعد
�مر ها? يتعلق به �هو �نه كا� كث�� 
يقوg: "�مت� �� �مو` شهيد�" فقد 

حقق �هللا تعا{ �منيته. 
يشبه  �يضا   �vستشها�  ªvحا  ��
ها�ه   '� �,سونو،  �لسيد   Zvشها
��ملناجل  بالسكاكني  �ملعا,ضو� 
 µ,ثته �{ �خلاº ��Àلعصي، ¤ جا��

��سا��À �ليها بشدZ �شّوهوها. 
فهؤال_ �نا² بّشرهم �هللا تعا{ باجلنة، 
جنو?  �هم  �بدية،   Zحيا نالو�  �قد 
�هللا  ,فع  �ألrدية.  ¶ا_   t متأللئة 
v,جاִדم �vئما، ���م '�يهم �لص� 
��لسلو�� �حفظهم �كا� t عو�م 

 t ما، �قّو� �ميا� �بنا_ �جلماعة�v
�ند�نيسيا �كثر من 'q قبل. 

 vملوعو� �ملسيح  بّينه   qلذ� �لكشف 
 Zإلخو� بعض  'كر   vبصد  �
 Zبأسو سيتأسو�  �لذين  �آلخرين 
�لشيهد  �للطيف  عبد   �vلصاحبز��
t �لتضحية، يدخل فيه �يضا هؤال_ 
نائية.  مناطق   t يسكنو�  �لذين 
 t �خلليفة  يقابلو�   ¨ منهم  �كث� 
حياִדم �لكن قوZ �ميا�م عدمية �لنظ� 
بكل �ملعاي�، ��� عالقتهم للوفا_ مع 
 ُ̀ �خلالفة جلديرZ باالقتد�_. لقد 'كر
 �  vملوعو� �ملسيح  لسيدنا  كشفا 
�خلطبا`  �حد�   t �يضا  قبل  من 
حيث  هنا  'كر�  ��عيد  �لسابقة، 
 t ما معنا�: لقد ,�يت � gيقو
 Zلكشف �� غصنا طويال من شجر�
ْر� t حديقتنا قد ُقطع، فقلت:  �لسَّ
��,عو� t �أل,� مرZ �خر� لينمو 
 �  gيقو  ¤ جديد.  من  �يزvهر 
�هللا  بأ�  �لكشف  هذ�  فسر`  بأن¬ 
�لذين  �لكث�ين  Øلق   aسو تعا{ 
سيقومو� مقامه، �q مقا? �لسيد عبد 
�للطيف �لشهيد. فهؤال_ �لشهد�_ قد 
نالو� مقامهم �غاv,�� �لدنيا تا,كني 
ֲדا �حضر��  ُيحَتذ�  �مثلة  �,�_هم 
 aالO يسكنو�  كانو�  ,ֲדم.  عند 
�ألمياg بعيد� عن قاvيا� �مع 'لك 

�ملسيح  صد�  إلثبا`  سببا  كانو� 
�ملوعوv �. ��آل� علينا �ن �لذين 
¯لفهم �� نفحص حالة �مياننا �vئما، 
�علينا �� نتعهد بعد كل شهاZv بأننا 
لن نضيع �مياننا نتيجة هذ� �ملظا¨ بل 
�لن  �ميانا   v�vنز  �� �vئما   gسنحا�
,فع   }�  qvيؤ  aتصّر  qبأ نقو? 
�صبع �الִדا? �{ تقاليدنا �ص�نا، �� 
قبل  من  قلت  �كما  لبالvنا.  �فائنا 
قد  �ند�نيسيا   t �جلماعة  �بنا_   ��
 ،vلبال� تأسيس   t با,��   �,�v  ��vّ�
 ٌّt� جلماعة� vمن �فر� vكل فر ���
لبلد يسكنه، �ال بد �� يكو� �فيًّا 
�هللا.  بإ'�  �vئما  كذلك  �سيبقى 
ندعو   �� �يضا  �لوفا_  مقتضى  فمن 
بر�ثن  من  بالvنا  ينقذ   �� تعا{  �هللا 
حكاما  علينا  يسلط  �ال  �لظاملني 
�ننا  شك  ال  �لرrة.  يعرفو�  ال 
من  �نطالقا  قانونية  بإجر�_�`  نقو? 
�ستخد�? �لوسائل �لدنيوية �لكن ال 
¯ضع  بل  �يدينا،   t �لقانو�  نأخذ 
�ما? �هللا تعا{. �� توكلنا ��عتماvنا 
باإلجر�_�`   vالعتما� من  بدال   -
�ما?   iخلضو� على  هو   - �لقانونية 
على  هو  توكلنا   ��� �حد�،  �هللا 
�لدعا_ t حضرته �على نصرته تعا{ 
�على ,rته. �سنخضع �آل� �يضا 
تكثر��   �� فعليكم  تعا{،  �هللا  �ما? 
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من �لدعا_: ﴿َ,بََّنا َ�ْفِرÕْ َعَلْيَنا َصْبًر� 
�ْلَقْوِ?  َعَلى  َ��ْنُصْرَنا  َ�ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت 

�ْلَكاِفِريَن﴾
ندعو �هللا تعا{ �ال ִדتز �قد�منا �بد�. 
� t �حد   vملوعو� �ملسيح   gيقو
�ملو�ضع t 'كر �لن� � بأنه نصح 
ف�  ح¸  �vئما  بالص�  �لصحابة 
�ألعد�_ كلهم. فقاg: �لوقت قريب 
حني لن تر�� هؤال_ �ألشر�, �يضا. 
هذ�  ينشر   �� تعا{  �هللا   v�,� لقد 
 v�,� لو  �لدنيا.   t Zلطاهر� �جلماعة 
ُخلق  �ما  �لنا²  Oَ'� هؤال_  ملا  �هللا 
�ملؤ'�� �صال. �لكن �هللا تعا{ يريد 
 gيعّلم �لص� من خال�م. ¤ يقو ��
يتو>  فإما   q'يؤ  qلذ�  ��  :�
�لنهائية هي  �لنتيجة   q�) .يهلك ��
��م �ما سيتوبو� �� يهلكو�) فمن 
 }� يتقد?   ��  qدr� كل  ��جب 
�هللا  ندعو  ��لص�،  بالدعا_  �ألما? 
تعا{ �� يوفقنا للص� �يقضي على 
�هللا   vعو� حتقق  نر�  لكي  �ألشر�, 
 vملوعو� للمسيح  �عطاها  �ل~  تعا{ 
مينا   �� تعا{  �هللا  ندعو   .�
�عد�_نا   �� بأعد�ئنا.  �يبطش  �vئما 
بل  شخصية  ألسبا>  يعا�vننا  ال 
كل ما نو�جهه هو لعد��ִדم للمسيح 
 Zلعد��� �� هذ�  �. غ�   vملوعو�
�آل� قد بلغت منتهاها t كل مكا� 

�عل   �� تعا{  �هللا  فندعو  تقريبا. 
�ألعد�_ ع�Z، �يبطش سريعا بالذين 
�هللا.  عند  مقد,�  ليس  �صالحهم 
يشفيهم   �� �يضا  للجرحى  v�ُُعو� 
من  ثالثة  عاجال.  شفا_  تعا{  �هللا 
�جلرحى ما ��لو� t �ملستشفى بينما 
 ،µلعال� تلقي  بعد  �ثنا�  منه   µخر

�Âا �Ð بفضل �هللا تعا{. 
�,يد �� �قوg لألrديني �إلند�نيسيني 
 t دينيrعية �ألv� بأ� Êبوجه خا
كل مكا� معكم. �ن¬ �تلقى ,سائل 
قلقهم   Zإلخو� ُيظهر  حيث   Zكث�
��ضطر�ֲדم من �جلكم. �� مشاهد 
هذ� �لظلم �ل~ ُبثَّت É tتلف �ملو�قع 
قد جعلت كل ��حد من �ألrديني 
�ألمر  شديد�،  �ضطر�با  مضطربا 
�لذv qفعهم �{ �لدعا_ لكم. ندعو 
�ألrديني  �� مي �يع  تعا{  �هللا 
�ملستقبل   t شر  كل  من  �ينقذهم 

�يرvّ مكائد �ألعد�_ t �و,هم. 
�لغائب   Zصال سأصلي   Zلصال� بعد 

ال شـك أننا نقـوم بإجـراءات قانونيـة انطالقا 
من اسـتخدام الوسـائل الدنيوية ولكـن ال نأخذ 
القانـون $ أيدينـا، بـل �ضع أمـام اهللا تعا�. 

هؤال_   }� ��ضافة  �لشهد�_،  على 
 '� �خر�،   Zجنا�  Bهنا �لشهد�_ 
مدينة   t  q,نتحا� هجو?  �قع  قد 
على  �لبا,حة  باكستا�   t  "��vَمر"
بنجا>"  "كتيبة  من   vجلنو� بعض 
�لذين كانو� يتدّ,بو� تد,يبا عسكريا 
 ،Zفيا` عديد� }� �v� هنالك، مما
�لسيد  �¶ه   qدr� فيهم شا>  مبن 
باجليش  �لتحق   qلذ� �rد  من� 
قرية  سكا�  من  كا�  مؤخر�. 
�لتد,يب  يتلقى  �كا�   "gبيغو��"
�لتد,يب  'لك  كا�  �,مبا   ،Bهنا
�لنهائي. على �ية حاg، �سُتشهد هذ� 
�لشا> t 'لك �حلاªv، فسنصلي 
�هللا  غفر  �لغائب،   Zصال �يضا  عليه 
�خٍت  �بن  �لشهيد  كا�  Oمني.  له، 
 vمو�لد�عي~ �جلماعة �Âا: �لسيد 
 ¨ �rد.  مبشر  ��لسيد  من�،  �rد 
ير �لشهيد �ال ٢١ ,بيعا من عمر�. 
ندعو �هللا تعا{ �� يلهم �بويه �لص� 

��لسلو��، Oمني. 
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التقوى

هذ�  �هللا  جعل  لقد 
منـضـبطا  �لكو� 
فكلُّ  vقيقة،  بقو�نني 
��هللا  مسبِّب،  من  له  بّد  ال   ªحَد
�أل,�   t نس� بأ�  �مرنا  �حلكيم 
 B,كل شي_ لند t ُنعمل عقولنا�
�لكو�.  هذ�  �سر�,  من  قد,  �ك� 
ِلُسنَِّة  َتِجَد  ﴿َفَلْن  تعا{  �هللا   gيقو
�هللا  ِلُسنَِّة  َتِجَد  َ�َلْن  َتْبِديًال  �هللا 
َمْن  َ�ْسَلَم  ﴿َ�َلُه   gيقو� َتْحِويًال﴾ 
َطْوًعا  َ��ْألَْ,ِ�   ِ̀ َماَ�� �لسَّ ِفي 
 gيقو� ُيْرَجُعوَ�﴾  َ��ِلَْيِه  َ�َكْرًها 
َفاْنُظُر��  �ْألَْ,ِ�  ِفي  ِسُ���  ﴿ُقْل 
﴿ُهَو   gيقو� �ْلَخْلَق﴾،  َبَدَ�  َكْيَف 
َ'ُلوًال  �ْألَْ,َ�  َلُكُم  َجـَعَل   qلَِّذ�
َ�ُكـُلو�  َمَناِكِبـَها  ِفي  َفاْمُشـو� 

مÜْن ِ,ْ�ِقِه﴾. 
 _ٌ��َvَ  _ٍ�vَ ِلُكلِّ   :�  gلرسو�  gيقو�
َفِإ�َّ �هللا  َتَد�َ�ْ��   :�  g(مسلم). �قا
َلُه  َ�َضَع  ِ�الَّ   _ً�vَ َيَضْع  َلْم  َ�َجلَّ  َعزَّ 
(�بو  �ْلَهَرُ?  َ��ِحٍد   _ٍ�vَ َغْيَر   _ً��َvَ
v��v). هذ� حقيقة �علينا �� نرفض 
هي  �حلقيقة  هذ�  ناقضها.  ما  كّل 
�� �هللا جعل لكل سبب مسببا. �¨ 
�عل �لكو� عشو�ئيا فوضويا، بل له 

قو�نينه �ملنضبطة. 
فمن �علن �ّنه ميكنه �� يسبب مرضا 
�سيلة   q�  ��v �من  بعيد  لشخص 
فهو يناقض هذ� �حلقيقة، �من �علن 
 ��v نه ميكنه �� يشفي �ملريض من�
فهو  �هللا  مبعونة   �� ماvية  �سيلة   q�

ينـاقضها �يضا. 

�ألسـباC ال بد من �تبـاعها @ 
حـد%/ها 

 :�  vملوعو� �ملسيح   gيقو
�هو   - �لعا¨  هذ�   t  �� "فاعلمو� 
لكل  علة  توجد   - �ألسبا>  عاَلم 
�رB لكل حركة، �طريق � ،gمعلو
 Eلتحصيل كل علم.. يسمى �لصر�
�لدنيا شي_   t ملستقيم. �ال يوجد�
بالقو�نني  �لعمل   ��v من  يوهب 
 .gأل�� منذ  �لقدير  �هللا  �ضعها  �ل~ 
بأ�  تشهد  �لطبيعية  �لنو�ميس   ��
 Eبصر� مرتبط  غر�   q� حتقيق 
 }� gمستقيم، �عليه يتوقف �لوصو
'لك �لغر�. فمثال لو كنا t غرفة 
مظلمة ��حتجنا �{ ضو_ �لشمس.. 
 �� هو  لذلك  �ملستقيم   Eلصر�� فإ� 

�ملهندH هاG طاهر

ÒáÏ»í€a fiÏïcú‘„



٢٧

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العددان العاشر، واحلادى عشر - صفر وربيع األول والثاني ١٤٣٢ هـ  -شباط وآذار/ فبراير ومارس ٢٠١١ م

نفتح �لنافذZ �ملو�جهة للشمس.. فإ'� 
�يضيئها  �لغرفَة  يغمر  �لشمس  ضو_ 

لنا. (فلسفة تعاليم �إلسال?)

�القتصا$ على �ألسباC من /%I �هللا 
هو �خلـطأ 

�ألسبا>  ,بط  قد  �هللا   �� ,غم 
فو�   � قد,ته  لكن  باملسببا`، 
كل �ألسبا>، فهو خالق كل شي_ 
��ملهيمن على كل شي_، �ال يعجز� 
�لسما_.   t �ال  �أل,�   t شي_ 
لذ� ,غم �خذنا باألسبا>، نوقن �� 
�هللا   ��� ֲדا،  �ألخذ  من  �هّم  �لدعا_ 
�قو� منها كلها، ��نه �يب �لدعا_. 
يقوg �ملسيح �ملوعوv �: "�ّ� �هللا 
ناصُركم  فإنه  فاقد,��  °ني  كنـز 
متثلو�  ال  لكم.   Zخطو كل  عند 
�vنه شيًئا؛ ال �نتم �ال �سبابكم �ال 
من  �منعكم  ال  �نا  مكائدكم...... 
�ألخذ باألسبا> حلّد �العتد�g ��ّنما 
�ألقو�?  مثل  تكونو�   �� من  �منعكم 
�حدها،  لألسبا>   �vًعبا �ألخر� 
��� تنَسو� 'لك �إلله �لذq هو نفسه 
كانت  لو  �يًضا.  �ألسبا>  يهيئ 
�هللا  هو   vملعبو�  �� لبصرمت  لكم عني 
�حد�، ��� ما �vنه ال يسا�q شيئا، 
�ال  يٍد �ال ضّمها  مدَّ  تستطيعو�  ال 

بإ'نه." (سفينة نو�)

�ألسبا>   �� "�علم   :�  gيقو�
ُيْغَفر،  ال   qلذ�  Bللشر عظيم  �صل 
���سعها   Bلشر� �بو�>  �قر>  ���ا 
قو?  من  �كم  ذ,،  ال   qللذ
�هلكهم هذ� �لشر�v,�� B، فصا,�� 
يضحكو�  ��لدهرّيني،  ْبِعّيني  كالطَّ
�مستك�ين،  متصلفني  �لّدين  على 
�تر�.  �لزما�  هذ�   t تشاهد  كما 
طريق  على  �ألسبا>  من  مننع  �ال 
 Bال�ما� من  مننع  �لكن   ،gالعتد��
�َمن   ،gلفّعا� �هللا  ��لذهوg عن  فيها 
طغى.  فقد  �لتمايل  كل  عليها  متايل 
�ألسبا>   Bتر كا�   �� 'لك  مع   ¤
فِهَي Oية من  بتعليم من �هللا �حلكيم، 
Oيا` �هللا �جلليل �لعظيم، �ليس بقبيح 
عند �لعقل �لسليم، �قد ¶عَت �مثا�ا 

فيما مضى." (مو�هب �لرrن)
�قد حتدª �ملسيح �ملوعوv � عن 
�ألسبا> t قضية معجزZ �لطاعو�، 
�لتطعيم،  �خذ  ,فض   � حيث 
�خذ�،  حتّتم  �ملاvية  �ألسبا>   �� مع 
فيقوg حضرته: "¤ �علم �يها �لعزيز، 

�ألسبا>  Øالف  كرجل  لسُت   Á�
مسلك  �يسلك  نفسه  تلقاِ_  من 
�حلمقى، بل �علم �� ,عاية �ألسبا> 
بعد  �ال  ُيْلَغى  �ال   Bُيْتر ال  شي_ 
لبشر  كا�  �ما  �لوها>،  �هللا  �ا_ 
�حٍي  غ�  من  �ألسبا>   Bيتر  ��
 :gيقو� �لرrن).  (مو�هب  �جنلى" 
 g�� لكّنا qلو ¨ يكن لنا مانع ¶ا�"
�لنا² تطعيًما مبصل �لطاعو� من بني 
�لرعايا، �'لك �ملانع �لسما�q هو �� 
�هللا �,�v �� ُيرq �لناt ² هذ� �لزما� 
�لسما�ية."  �لرrة  Oيا`  من  Oية 

(سفينة نو�)
�ألخذ  من  بد  ال  �ألسبا>   ،�'�
عليها  نقد?   �� من  بّد  ال  لكن  ֲדا، 
فو�  بأنه  ��ليقني  �هللا  على  �لتوكل 
? عليها  �ألسبا> �خالُقها. �ما �� نقدِّ
شعو'Z فال� �هر�_ عال� فهذ� خطأ 
�ألسبا>،   Bتر خطأ  �نه  مضاعف، 
�لعاجزين  على   vالعتما� خطأ   ¤
�ملشعو'ين، ¤ خطأ �إلميا� بقد,�ִדم 

من v q� ��vليل سو� �لوهم. 

"األسباب ال بد من األخذ بها، لكن ال بّد من أن نقدم عليها 
التوكل على اهللا واليقني بأنه فوق األسباب وخالقها. "
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هذ� �ألvلة �هذ� �لتقدمي كاaٍ لنقض 
ما يّدعيه بعض �لسحرZ من قد,ִדم 
على �فساv �لعالقة �لز�جية بني ,جل 
بقد,ִדم  Oخرين  ��vعا_  ��مر�ته، 
على �لتوفيق بني هذ� �لرجل ��مر�ته. 
�هذ� كاaٍ لنقض ما جا_ t كتا> 
ßريف  من  �لك��   a,ملعا� Ôس 
�هر�_ �شعو'v� Zجل. كيف ميكن 
ملربع فيه بعض �أل,قا? �� يعني ,جال 
على �� �امع ��جته؟ �كيف ميكن 
حلر�a مبعثرZ �كلما` Éربطة �� 
تشفي مريضا �� ִדدq ضاال �� تعني 
ֲדذ�  �إلميا�   �� �لدهر؟  نو�ئب  على 
كفر �قلة عقل. كفر ألنه نسب �{ 
�قلة عقل  قد,�` عظيمة،  �هللا  غ� 
بل  عليه  vليل  ال  �لتصّو,  هذ�  أل� 

�لعقل ينقضه. 

تعليم �لسحر 
ال   '� �لعلو?،  لكل  جامعا`   Bهنا
�ال  علمه،  ُيخفي   �� ألحد  �و� 
 �'� �ال  علمه،  Øفي   �� يستطيع 
 .Z'شعو بل  ِعلًما،  علمه  يكن   ¨
جامعا`  توجد  ال  ملا'�   :gلسؤ���
�حد   iيتطو  ¨ ملا'�  ��ر�_؟  �ذ� 
�أل,�   t علمه  لينشر  �ملشعو'ين 
كلها؟ هل هو ممنوi من 'لك؟ �من 
�لذq منعه؟ هل هم �جلن �ألشبا�؟ 

ملا'� مينعونه؟ �� كا� هذ� �لتعليم سيئا 
بالنسبة �ليهم فليمنعو� هذ� �ملشعو'، 

��� كا� حسنا فلينشر��! 
تعالو� نستخد? �ملنطق �لبسيط �د? فكر 
�ملوهومني.   gعقو ��,�حة   Z'لشعو�
لنصب  �يتعر�  تعر�  ملن  قـولو� 
��حتياg عن طريق �ملشعو'ين، قولو� 
 t  Zخطو  g��� سنساعدكم،  �م: 
�ملشعو'  من  ننجيكم   ��  Zملساعد�
�لذØ qدعكم، قولو� �م: سنر�فقكم 
للمشعو'، ��سألو� �ملشعو' عن هر�ئه، 
معه  �vير��  يعلمكم،   �� منه  �طلبو� 

حو�,� يثبت فيه vجله.
 

 Iيستعينو%  I%يكفر �Qم   Rفكر
Rبالسحر

�لكن �لفكرZ �لسخيفة �لشائعة هي 
�لتعامل   t ينجحو�  �ملشعو'ين   ��
مع �جلن من خالg ,مي �ملصحف 
ماليني   Bهنا  �� مع  �لنجاسة!!   t

�لعمل  ֲדذ�  ير��  ال  �لذين  �لكفا, 
يتعامل �جلن معهم  فلما'� ال  بأًسا، 
 gال يعينهم؟ ¤ من �ين �تو� ֲדذ� �لقو�
�لتافه؟ هل تر� �جلّن سخيفني �ذ� 
بو'�  vيانة  ترفض  كنَت  لو  �حلّد؟ 
 ِ̀ طلبا تلّبي  فهل  �تبغضها،  مثال 
كل َمن يهني كتاֲדم �ملقد²؟ بل لو 
كنَت تكر� جو,µ بوÑ، �قاg لك 
 ²�v�� صو,ته  �مز�  �نا  �حدهم: 
عليها مقابل vينا, ��حد، فهل تظل 
 ?� جيبك؟   Õيفر ح¸  طلبه  تل� 
هذ�،  لفعلـك  مع�  ال  له:   gتقو
بل �,جـوB �� تبـعد عـنا شّر 

�لرجل �كفـى.
كيف  صو�ֲדم!  فقد��  للنا²  ما 
عليها  vليل  ال  Ðر�فا`  يؤمنو� 
�لبتة، تر� لو كا� شي_ من 'لك 
فهل ميكن �� يغفـل عنه �لنبيـو� 
 gلرسـو� يعلـمنا   ¨ ملا'�  �يعا؟ 
� كيفـية �ستـخر�µ �جلن �منع 

تأثـ� �لسـحر؟ 

RTلشعـو� Vصو�
�لشعو'Z موغلة t �لِقد?، �منذ �� 
 qلنا² عن طريق �لدين �لذ� aر��
جا_ به �ألنبيا_ ح¸ صا,�� ينسبو� 
�لألشبا�  لأل�ها?  خا,قة  قد,�` 
�للكو�كب  �للنجو?  �لأل,��� 

كيف ميكن حلروف مبعثرة 
وكلمات �ربطة أن تشفي 
مريضـا أو تهدي ضاال أو 
تعني على نوائب الدهر؟
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�للشمس ��لقمر. 
�لعقائد  هذ�  �لدين  حا,>  �لقد 
 ,vلقا� هو  �هللا   �� �بّين   ،Zقو بكل 
يدعو�   �� �لنا²  على   ��� �حد�، 
�حد� �ال يتجهو� �{ غ�� ��ال فهو 

شرB، ��لشرB ال ُيغفر. 
تصديق   }� مييلو�  �لنا²  �لكن 
ح¸  فيها  يبالغو�  بل  �خلر�فا`، 
كل  تتبع  �لو  مسلَّما`.  تصبح 
شخص �إلشاعة �ل~ تصله ما قامت 

للشعو'Z قائمة. 
 }� �متدَّ`  �خلر�فا`   �� ��ملشكلة 
�لنصوÊ �لدينية �� �{ تفس�ها؛ �قر� 
�ما,�`  ها,�`  لقصة  تفس�هم 
ستر� ��م يؤصلو� لفكرZ �لتفريق 
طريق  عن  ���جته   µلز�� بني 
 gألشبا�، ��قر� قصة سحر �لرسو�
 Z,قد  Zلفكر تؤصل  ��ا  � ستر� 
عن  باإلنسا�  يضّر   �� على  �جلّن 
 � gبعد، مع �� قصة سحر �لرسو
�لنا²   gخيا �لكن  جنًّا،  تذكر  ال 
(�آل�ة)  هذ�   }� يذهب   �� بّد  ال 

�خلفّية. 
�لرسوg � مد�,ها  �� قصة سحر 
ُيكثر   qلذ�  Zعر� بن  هشا?  على 
لنا  �ليس  �لغريبة،  �لر��يا`  من 
�لقصة  لكن  نقبلها كما ,��ها،   ��
قد   �  gلرسو�  �� �علم-  –��هللا 

��م  مغرضو�   vيهو  iفأشا مر� 
�خل�  هذ�   iفشا  ،� سحر��  قد 
�حلديث  كتب  vخل  �لكا'> ح¸ 
 qير� �لذq كا�  عن طريق هشا? 
�بيه  عن  ير���  ضعفا_  عن  �حيانا 
فيحدª عن �بيه من ��v �� يذكر 

�سم َمن حّدثه عن �بيه.
فإ'� تبّين �� قصة ها,�` �ما,�` 
�لبابليني،  ضد  قاتال  بنبيني  متعلقة 
���ما كانا يرفضا� �� يضّما نسا_ 
 ¨ vتنظيمهما، ��� سحر �ليهو }�
�لنا²   gبا فما   ،� �لن�   t يؤثر 
يؤمنو� بأ� للسحر حقيقة ��نه يؤثِّر 
t �لنا² من q� ��v �سيلة ماvية 

��� �م قد,�` خا,قة؟
 iشيو t من �لعو�مل �ل~ تزيد ��
كث�  �مانة  عد?  هو   Z'لشعو� هذ� 
يتعر�  َمن   �ّ� 'لك  �لنا²،  من 
�ألشبا�  يّتهم  فإنه  ما  لفشل  منهم 

ال  يؤمنون �رافات  كيف  فقدوا صوابهم!  للناس  ما 
دليل عليها البتة، ترى لو كان شيء من ذلك فهل ميكن 
أن يغفل عنه النبيون Xيعا؟ ملاذا � يعلمنا الرسول � 

كيفية استخراج اجلن ومنع تأث; السحر؟ 

ح¸ ال يعترa بتقص�� �� بضعفه؛ 
�ملد,سة   t فشل  ملن  فاألسهل 
�لنا²  �حد   �� يّدعي   �� ��جلامعة 
قد كتب له �حجب، ��أليسر ملن 
فشل t عالقته مع ��جته �� يتهم 
لو  �نه  �ألخر�  ��ملشكلة  �أل�ها?. 
�ملشعو'   �� شخص  أللف  ثبت 
ال  فإ�م  مشاكلهم  حّل  عن  عجز 
لو حتقق  لكن  'لك،  يتحدثو� عن 
 aالO فًة فإ�vمصا Zًملشعو' مر� gقو
يبالغو�  بل  يشيعونه،  �ملتطوعني 
�إلعجا�  صفة  عليه  �يضفو�  فيه 

��لتهويل!! 
�لقصص  من  كثً��   aعر� �ن¬ 
�كا'يب  ��ا  �ثبتنا  �ل~  �لشخصية  
تنبهو�  �لنا²  �يها  فيا   ،Zvر¿
�شبا�  فال  �تفّكر��،  ��ستفيقو� 
يضّر،   �� ينفع  مشعو'  �ال  ßيف 

فتوكلو� على �هللا، ¤ �عقلو�. 
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خا�� �لعربّية: سعد موسى َعو��

كّنا � حْلقتنا �أل� من هذ� �لّز��ية 
لُيهّيئ  %ّيها �ألعّز$! - قد �عونا   -
هذ�  حْلقة   �  - حديًثا  �لّلهّم  لنا 
�لعد� - عن %���. ,ايِتنا �جوَ�نا 
�جو�نا  �عت0نا�  �ّلذ1  �لّلغو1ّ، 
كّله، �ִדيئِتنا، 9ن، %سبا6َ �ميومته 
�Bقّيه ��C�ها�B. فرجا<نا %> نكو> 

 Gلك مبا سيلي.H قد ُ�ّفقنا
ما   �GH %ّ�ًال،  Gلك،  لنا  يكو>   ��B%
%يقّنا، فعًال، بأّ> �جو�نا ُلغو1ّ؛ 1% 
%ّننا لغتنا، فنحّب هذ� �لوجو�، �Nتّم 
عيشه/ %سبا6   Sبتوف  -  Tبالّتا  -

 Uَيأ <% H ،عيشنا، �,ايته/,ايتنا
 Sعليه؛ فمص Uال يأ� ،Xعلينا �لَفنا

�ألفر�� مّنا �لَفناX، �مصS �لّشعو6 
ُتْرُجما>  لغاִדا،   Xببقا �لبقاX؛ 

Hنسانّيتها، �ثقافاִדا �حضا�Bִדا.
بتطبيق  ثانًيا،  Gلك،  لنا  �يكو> 
 � كالّنقش  �لّصغر   � "�لعلم  مبد% 
 H  - لغتنا   - فنحّببها  �حلجر"، 
 ،�Bظفا% نعومة  �لّنشX �جلديد، منذ 
�تعّلًما.  تعليًما  �ْملًسا،  �بَصًر�  gًْعا 
 خطوB$ تعليم H - نلفُت - هنا�
عمرّية  مر�حل   � �ألجنبّية  �لّلغا. 
�لعقل  نغّر6  بذلك  Hنّنا   GH مبّكر$، 
��لّر�k ��لفكر؛ كو> �لّلغة - كما 
 lتصو  - �أل� حْلقتنا  %سلفنا � 
 mلفكر، فنكو> قو�� kلعقل ��لّر��
ُتبَّع. علًما %ّنه ال ُبّد من �لّتفريق - 
�لّلغا.  تعليم  بني   -  mملقا� هذ�   �

مبّكر$،  عمرّية  مر�حل   � qألخر�
%مر  �هو  %صًال،  تعليمها،  �مبد% 
�%ساسّي،  �مرَكز1ّ  جوهر1ّ 
مرغو6 �مطلو6 �مند�H GH ،6ّنه 
"من u يعرt لغة غu �S يعرt لغته، 
 tيعر u �Sين غ� tيعر u من�
 u �Sطن غ� tيعر u ينه، �من�
يعرt �طنه"، �Hّنه "من عَرt لغة 
قوm %ِمن مكرهم"؛ �Hّنما ُيعw بذلك 
"نقُل �ملعرفة �تعريبها �توطينها، ال 
��لّتبعّية   xلالنسال جسًر�  جعلها 
��الغتر�6"، لذ� فإّننا - � �لوقت 
نفسه �بالقّو$ نفسها - نقو|: "�يٌل 
ألّمة تلَبس ممّا ال تنسج، �تأكل ممّا 

ال تز�B، �تشر6 ممّا ال تعِصر".
فْلند�GًH ،�B، %ّ> �لعر6 هم �لعربّية، 
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��ّ� شأ� �لّلغة �بعد ��بعد لد� من 
ينظر �{ �بعد من قو` يومه؛ فإّنه 
�إلنسا�"  يا  �حَد�  باخلبز  "ليس 

(�ملسيح عيسى �بن مرمي �).
�يكو� لنا 'لك، ثالًثا، بأ� ُنحِسن 
�ملها,�`  ��جيالنا  �نفسنا  تعليم 
 Z_لقر���  iالستما� �أل,بع:  �لّلغوّية 
نر�ها  �ّل~  ��لكتابة،   ªلّتحّد��
سبحانه   - �حلّق   gقو  t تتجّلى 
َيْسَتِمُعوَ�  �لَِّذيَن   vِِعبا ر  ﴿َفَبشِّ  :-
(�لزمر:  �ْحَسَنه﴾  َفَيتَِّبُعوَ�   gَلَقو�
َ�ُهَو  ْمَع  �لسَّ ﴿�لَقى   ،(١٨-١٩

ِباسِم  ﴿�ْقَر�   ،(٣٨  :�) َشِهيد﴾ 
َ,بَِّك �لَِّذq َخَلق، َخَلق �إلنساَ� ِمن 
َعَلق، �ْقَر� َ�َ,بَُّك �ألْكَر?، �لَِّذq َعلََّم 
َيعَلم﴾   ¨ ما  �إلنساَ�  َعلََّم  ِبالَقَلم، 
مها,�`  �كّلها   .(٢-٦ (�لعلق: 
ترفد �لو�حدZ منها �ألخر�، �لكأّنه 
 ��v من  منها   Zلو�حد  vجو� ال 
��حدZ؛   Z,مها �لكأّنها  �ألخر�، 
هي مها,Z �� تكو� �نساًنا، يا �ّيها 

�إلنسا�!
 - �لقاvمة  �حلْلقة   t موعدنا 
عن  حديث  مع   - �هللا  شا_   ��

�لفصحى  بني   ،qّللُّغو�  µ��vال��
بينها/بينهما   �� �َملْحِكّية،  ��لعاّمّية 

��ألجـنبّية.    

�ُيضي_  �لّسر�,   tّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   tّ
هذ�  تطرحه  عّما  �تساÀالتكم 
�ُملسّجل  �ل�يد  ُعنو��  ع�  �لّز��ية، 
�vنا�. ��{ لقا_ Oخر، �� شا_ �هللا!

�لكاتـب �v,² عاشـق لّلغـة �لعـربّية، 
asarabic@gmail.com / qّّر, لغو�مترجم �

ـّنة  "إّن الّلغـة العربّيـة من الّديـن. ومعرفتها فـرٌض وواجب؛ فإّن فهَم الكتاِب والسُّ
فـرض، وال يُفهمـان إّال بالّلغة العربّية، وما ال يتّم الواجُب إّال به فهو واجب." (ابن تيمّية)

"إّمنا القرآُن جنسـّية لغوّية، جتمع أطراف الّنسبة إلى العربّية، فال يزال أهلُه مستعِربني 
به، متمّيزين بهذه اجلنسـّية، حقيقـًة أو ُحكًما."  (األديب املصرّي، مصطفـى صادق الّرافِعّي)

نًا      َجعل اجلماَل وسرَّه في الّضـاد."  (أحمد شوقي) ـِ "إّن اّلذي مأل الّلغاِت محاس

"الّلغـة العربّيـة بـدأت فَجـأة علـى غايـة الكمال، وهـذا أغرُب مـا وقع فـي تاريخ 
البشـر، فليـس لهـا طفولـة وال شـيخوخة." (املـؤّرخ والكاتـب الفرنسـّي، إْرنِسـت ِرينـان)
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;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;

 _عد�/ �لد�عية ^مد طاهر ندمي

كيف aتا$ �هللا �خلليفة؟
t سنة ٢٠٠٣ vعاÁ �م� �جلماعة 
 t للمشا,كة  مو,يشو²  جز,   t
كلمة  �إللقا_  �لسنوية  جلستهم 
 Zvطريق �لعو t� عوتهv فيها. فلبيت
�{ كند� مكثت t لند� بنية مقابلة 
–�يد�  �rد  مسر�,  مر��   Zحضر
�هللا-. حيث حصل ® شرa مقابلة 
حضرته أل�g مرZ بعد توليه منصب 
�خلالفة. �خالg �للقا_ فاجأÁ حيث 
كا� ممسكا بيد� �لشريفة مقاال باللغة 
 Zفتر منذ  كتبته  قد  كنت  �إلجنلزية 
عنو�نه ”كيف Øتا, �هللا �خلليفة؟“. 
علق حضرته على �ملقاg �طلب م¬ 

�� �عدg فيه بعض �ألمو, ¤ �,سله 
�{ حضرته.

�ثر   ® حضرته  ملعاملة  كا�  لقد   
بالغ t قل� لد,جة كنت �شعر �ن¬ 
 t ال �مشي على �أل,� بل �حلق
�لفضا_. كنت �حس ��نا t جو�, 
حضرته بقوZ قدسية عا,مة �ضعت 
عليها  �لشريفة  ��خالقه  معامالته 

.Zملساִדا �ألخ�
حلضرته   gملقا� بعد  ما   t �,سلت 
نصيحة   iا¶ لد�  ��ندهشت 
�حد  سأله  ملا  �ملؤمنني  �م�   Zحضر
�ألخوZ خالg �ملقابال` �لشخصية: 
كيف Øتا, �هللا �خلليفة؟ فأجابه: �قر� 

فيه  �ستجد  ثابت  مصطفى   gمقا
يا له من شرa عظيم، عمل   .vلر�
لتنقيحه  حضرته   Áشد,� متو�ضع 
ينصح  به  �ها  صو,ته  �تبييض 
 ® �ينسب  منه   Zvباالستفا  Zإلخو�
من  له  يا  عظيما،  شرفا  خالله  من 

كر?! (١)
 

”�حلو�$   ،“Iإلميا� عن  ”�جوبة 
�ملباشر“ %�لدكتو$�� �لفخرية

 Zvعو شريف  �ألستا'  م¬  طلب 
�ملباشر  �حلو�,  برنامج   t �ملشا,كة 
�لكن¬ كنت متر�vv ألن¬ ال �حب 
�لتلفزيو�.  شاشة  على  �لظهو, 

Zألخ��Zألخ��
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لتسجيل   q,ختيا� ّمت  عندما  �لكن 
�جد`  �إلميا�  عن  �جوبة  حلقا` 
نفسي �ما? �ألمر �لو�قع.. كام��` 
��ضو�_، قبلت بعدها vعوZ �ألستا' 
 gمنذ مشا,ك~ أل�� .Zvشريف عو
مرt Z �ل�نامج �صبح �لطاقم متكونا 
من ثالثة �فر�v على غ� ما كا� عليه 
سابقا؛ شخصا� فقط. �لقد �تصل 
بنا g�� t حلقة شا,كت فيها �حد 
كبا, علما_ �أل�هر �متصل Oخر من 
�ملسيحيني �ملعر�فني، �هكذ� فتح �هللا 
 gمامنا با> �لتو�صل مع كبا, ,جا�

�لدين �لعر>.

�ال شك �� �ندفاعي �rاسي منذ 
عز شبا� للدفاi عن �لدين �حلنيف 
�تفنيد �عتر�ضا` �ملسحيني �حتديد� 
 t فيها  �شتغلت  �ل~   Zلفتر�  gخال
حقوg �لنفط، �كسبت¬ �حتر�ما بالغا 
t قلو> �لكث� من �لزمال_، خصوصا 
نقاشا`  �يامها  ُتعقد  كانت  �نه 
ضرها شخصيا` مسيحية مرموقة 
بأسلو>  �جا�vم  كنت  حيث 
�نه  �هللا  قد,  عجائب  �من  منطقي. 
مسر�  على  بطر²  �كريا  ظهر  ملا 
�ألحد�ª كا� هنالك �حد �مالئي 
ألنه  ع¬  يبحث  �لسويس  �يا?  من 
كا� ير� �� �لصر�مة ��حلكمة �ل~ 

 gستخو طويلة   vعقو منذ  �ظهرִדا 
�قد  بطر².  لزكريا   qلتصد�  ®
 gأل�� �جلز_  ُنشر  ملا  �منيته  حتققت 
 �ًّv, “من كتا� ”�جوبة عن �إلميا�
�ֲדتانه.  بطر²  �كريا  مز�عم  على 
من  �ستفسر  عليه  �طلع   �� �بعد 
�خينا عمر� عبد �لغفا, �لذq ,ّتب 
لنا لقا_ خالg �يا,Ö ملصر. �مبا �� 
�لزهر�_   ,�v �¶ها  للنشر   �,ً�v لديه 
 Áلثا� �جلز_  لنشر  ,غبته  �عر> عن 
�إلميا�“،  عن  ”�جوبة  كتا�  من 
منه  �تقا�   ¨�  vvتر  ��v فو�فقت 
�q مبلغ على 'لك كما ¨ �تقا� 
 .gأل�� �جلز_  نشر  عند  مبلغ   q�
منحت  �تقدير�  شكر�  عن  �تعب�� 
v,جة  �لفق�  �لعبد  �ذ�  �لزهر�_   ,�v
 Á�ß  ��  ��v �لفخرية  �لدكتو,�� 
�جلز_   aعلى غال �نشر`  بذلك. 
�لثاÁ ”من تأليف �لدكتو, مصطفى 
,Àية  عند  �ستغربت  �لقد  ثابت“. 
 q,لنسخة �ملطبوعة، �لد� �ستفسا�
�خ�Á صاحب �v, �لزهر�_ �� �لد�, 
نشر` لُكتَّا> كث�ين �لكنها �قفت 
�قفة �عجا> ��متنا� ملحتو� كتا� 
�لساحة  جلر��  بلسما  �تى   qلذ�
�إلسالمية �لذلك منحت¬ �لد�, لقب 
هذ�  كل  �قع  �لفخرية.  �لدكتو,�� 

على غ� ما كنت �عتقد� �� لقب 
من  فقط  ُيعطى  �لفخرية  �لدكتو,�� 

ِقبل �جلامعا`.
 

%قُع ”�لقناR �لعربية �لثالثة“
¨ Øطر ببا® قطُّ منذ �� �صبحت 
يو?   t للجماعة  يكو�   �� �rديا 
فا�  �قد  فضائية.   Zقنا �أليا?  من 
�جلماعة �يع  على  �مننه  �هللا  فضل 
تصو,�Ö ��حالمي. ��حلمد هللا �بعد 
�نطال� �?.تى.�يه �لثالثة �لعربية �ل~ 
تبث بر�¿ها على مد�, �لساعة باللغة 
من  �لكث�  للجماعة  �نضم  �لعربية 
�بنا_ لغة �لضاv. �لكن بعد �� ُفر� 
بفعل  �لبث  ��نقطع  �لتعتيم  علينا 
حتت  �'لك  �لنايلسا`  ع�  فاعل 
 B,v� ،مكشوفة لد� �لعامة Eضغو
�لبيعة �بايعو�  �ملتابعو� ل��¿نا �Âية 
�تضخمت  توقعاتنا  فاقت   vبأعد�
شهرZ �لقناZ. كما �كتسب كل من 
 Zكب�  Zشهر شاشتها  على  يظهر 
�يضا. �هكذ� كا� �حلاg معي حيث 
�صبحت معر�فا t �أل�ساE �ملصرية 
�لنا² كانو� يسلمو� عليَّ   �� ح¸ 
t �ألماكن �لعامة ��طا`  �لقطا,. 
 Zجر� Z,متطيت سيا� Zكر �نه مر'��
 Zلقنا� يتابعو�  ممن  بالسائق   �'��
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مناسبة   t� بتساÀالته.  علي   gفا�ا
�خر� �َلَد� �يا,Ö ألحد �ألقا,> 
�سلم   Z,لعما� حا,²  عليَّ   aَّتعر
 ¨ �نه  من  فبالرغم   ،Z,ر�¦ عليَّ 
يكن متعلما �ال �نه كا� من �ملتابعني 
 qلذ� �لبهتا�   ��  .Zللقنا �ملشغوفني 
نشر� �كريا بطر² �حدª حالة من 
�لفزi على �لساحة �إلسالمية �ل~ ¨ 
يقد? علماÀها ,�v�v مقنعة �يتصد�� 
�جلماعة  تألقت  �هللا  �بفضل  لبهتانه 

ºد�,t Z هذ� �ملضما,. 
سجلتها  �ل~  للحلقا`  كا�  كما 

”�سئلة جريئة ��جوبة t �لصميم“(٢) 
�ْقع ��سع �لنطا� خصوصا t مصر 
 vبأعد� نسخا  �ألها®  نسخ  حيث 
�لقد  �لنا².  على  ���عوها   Zفر��
عاجلت من خال�ا مو�ضيع حساسة 
عرضته   qلذ� �لق�  عذ�>  مثل 
مشوهة  خر�فية   Z,بصو  Zحليا�  Zقنا
لإلسال?. ��'كر على سبيل �ملثاg ال 
�حلصر عينة من ֲדتا�م: طلبت جهنم 
من �هللا �� تتنفس فأ'� �ا بنفسني: 
�لصيف.   t لشتا_ �نفس�  t نفس

 .vيسبب �حلر ��ل� qهذ� �لذ�

 �� �,يد  ��فضاله  �هللا  بنعم  �حتديثا 
 Áشد,�� �كرم¬  �هللا   �� �Àكد 
��عان¬ على تقدمي خدما` متو�ضعة 
من  معاملها  �لت  �حلنيف  للدين 
�ملعا,a �لدينية �للدنية لسيدنا �إلما? 
 gلرسو �لبا,    ?vخلا�  �  qملهد�

�هللا �.

”�لدين �لنصيحة“
 qبلد ألبنا_  كلمة  ��جه   ��  v��
 gقو�� �لعر>  قبل  مصر  �حلبيب 
 t يد  للمصريني  كا�  لقد  �م: 

طاقم برنامج ”�حلو�, �ملباشر“ مبا فيهم �لفريق �لتق¬



٣٥

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العددان العاشر، واحلادى عشر - صفر وربيع األول والثاني ١٤٣٢ هـ  -شباط وآذار/ فبراير ومارس ٢٠١١ م

 Zلر�شد� �خلالفة  نظا?  على  �لقضا_ 
�أل�{. فهم �لذين تآمر�� على قتل 
�هللا  ,ضي  عفا�  بن  عثما�  سيدنا 
�لغاشم  �العتد�_  هذ�  �كا�  عنه. 
�نتها_   }�  `v� �ل~  �ألسبا>  من 
�خلالفة �لر�شدZ �أل�{ �,فع نعمتها 
فأ�جه كلم~  �إلسالمية.  �ألمة  من 
�للعر>  �أل�{  بالد,جة  للمصريني 
كا�  حيث  �لثانية  بالد,جة  قاطبة 
هنالك بعض من �ملعتدين من �لعر�� 
 ،Zملؤ�مر� t لشا? قد �شتركو� �يضا��

�ألبنا_  ُيكفر   �� حبذ�   ..gفأقو
 t �ن  �ها  Oبائهم.   �خطا_  عن  
ليتهم  يا  �لثانية   Zلر�شد� ظل �خلالفة 
 g��� ֲדا  �ملتمسكني   g�� يكونو� 
من ينذ,�� حياִדم �يضحو� بكل 
غاg �نفيس للدفاi عنها �خدمتها. 
عن   Z,كفا تكو�  تضحيتاهم  لعل 
�لعر>  من  �أل�ئل  �جد�vنا  فعله  ما 
 Zلر�شد� �خلالفة  نظا?  على  للقضا_ 
هذ�  ينالو�   �� �هللا  ��vعو  �أل�{. 
فيه   B,سيشا  qلذ� �لعظيم   aلشر�

�أل,�  شعو>  �لعر>  جانب   }�
قاطبة.

------

 vعد t باللغة �لعربية g(١) ُنشر هذ� �ملقا 
�لتقو� �خلاÊ بيوبيل �خلالفة - �ملجلد ٢١، 
 Áلثا� ,بيع   }� �حلجة   �'  ،٨-١٢  vلعد�
 }�  gأل�� كانو�   / (vيسم�  ١٤٣٠هـ 

�بريل/ نيسا� ٢٠٠٩?)
 ,� على  �ضغط  موقعنا،  ع�  متوفر   vلعد�

”�,شيف �لتقو�“

(٢) �حللقا` متوفرZ ع� �ملوقع �لعر� �لر¶ي 
http://www.islamahmadiyya.net .للجماعة

ِحْفِظي  ُسوَء  َوِكيٍع  إلَى  َشَكْوُت 

نـُـوٌر الِعْلَم  ــأَنَّ  ب ِــي  ــَرن ــَب َوأْخ

املَعاصي ــْرِك  تَ إلَى  فَأْرَشَدنِي 

لَِعاِصي يـُـْهــَدى  ال  اهللاِ  ـُــوُر  َون

�إلما? �لشافعي (,rه � هللا)

تفعل؟  ماذا  بها شوك،  أرضاً  إذا دخلت  فقال:  التقوى؟   لنا  ُسئل حكيم: صف   *

قال: أتوخى و احترز…  فقال: فافعل في الدنيا كذلك.. فهي التقوى.
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كلماo �لسر .. كيف mميها ؟

كلمة �لسر هي 'لك �ملفتا� �لذq من 
�لفكرية  ممتلكاتك  rاية  ميكنك  خالله 
�لعابثني.   qيد� تطا�ا   �� من  �بياناتك 
فهل ُيعقل مثال �� تقفل با> سيا,تك 
بنفس  �لبا>؟!  على  �ملفاتيح   Bتتر�
بياناتك ��نت  �ملقيا² فإ� مفتا� �ما� 
t شبكة �إلنترنت هو كلمة �لسر ��ل~ 
عن  �ألضو�_  �لسطو,  هذ�  ع�  سألقي 
كيفية �نشائها بطريقة صعبة �الختر��. 
ßتا, �ألغلبية كلما` سر شائعة بسيطة 
تتكو� من  يسهل تذكرها، ��ل¸ غالبا 
كاألبنا_  �لعائلة   vفر�� �¶ا_   �� �,قا? 
�لقصيد،  بيت  يكمن  �هنا  �لز�جة.   ��
 ½ �ملبتدئني  من  �لكث�  يسعى  حيث 
عملية �ختر�� كلما` �لسر �{ عملية 
�لتخمني ��ًال �غالبا ينجحو� t �ختر�� 
��لضعيفة.  �لشائعة  �لسر  كلما` 
�سأقتر� عليكم طريقتني لتذكر كلمة 

�لسـر:

تقو?  �نشا_ كلمة سر   :��لطريقة �أل%
�حد،  يعرفها  ال  لديك  مبعلومة  بربطها 
�بب  ملكا�  معينا  ,مز�  تكتب  كأ� 
مبوقف  �لسر  كلمة  تربط   �� لقلبك، 

شخصي ال ميكن نسيانه.
لوحة   aحر� �ستخد�?  �لثانية:  �لطريقة 
�ملفاتيح t ,سم شكل من خطوE متقاطعة 
�� مستقيمة (كلمة �لسر ترسم شكال على 

لوحة �ملفاتيح مثل جنمة �� مربع... 
حسابك   }�  gلدخو� بعد?  �ننصح 
مثل  للعامة  متاحة   Zجهز� من  �لبنكي 
مقاهي �إلنترنت �� ح¸ جها� �لعمل، 
حيث �� هناB تقنيا` يضعها �ملتربصو� 
لتسجيل ضغطا` �أل�,�, �ل~ تقو? ֲדا 
على لوحة �ملفاتيح، بعضها بر�مج على 
 gموصو Áجلها� �بعضها جها� �لكتر��
باحلاسو>. تقو? بتخزين �لضغطا` من 
�النتها_  حلظة   }� �جلها�   iقال� حلظة 
للمتطفلني  يتيح  �هذ�  عليه،  �لعمل  من 
كلما`  على   gحلصو��  Zvالستفا�

�لسـر.

كما ��v لفت �لنظر �نه مبجرv �� تدخل 
�لشخصي  حاسوبك  من  �النترنت   }�
�نترنت  شبكة  من  �لذكي  جو�لك   ��
فمعلوماتك   WiFi تقنية  ع�  عامة 
معرضة لالختر��..!. حيث ميكن ألحد 
�ملتطفلني �ملتو�جدين t نفس �ملكا� �� 
�جها�   Bجها� بني  �لوسيط  يكو� 
 Packet” بـ  يسمى  ما  �هو  �لر��تر 
sniffing“ �بالتا®  Øوg له �ع كل 

�لبيانا` �ل~ تقو? بإ,سا�ا ��ستقبا�ا.
 t �لالسلكي  �ستخد�?  لد�  �ننصح 
�لبيت �� تقو? بتأمني �لشبكة عن طريق 
بكلمة  �لالسلكي   gالتصا� خدمة  غلق 
فقط  بالسما�  �ميكنك  قوية،  سر 
باستخد�?  �لبيت   t  Zvملوجو�  Zلألجهز
�لالسلكي �تضيف عنا�ينها �إللكتر�نية 
 Zخانة �ألجهز }� Mac address لـ� q�
من  �لالسلكي  باستخد�?  �ا  �ملسمو� 
لن  Router. �هكذ�  �لـ  خالg جها� 
نظامك  �ختر��  من  �لعابثو�  يتمكن 

�لالسلكي.

Iعثما pعال

fl®
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