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التقوى

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

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

:Í"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

ســو
� �بر�هيــم

$هي مع �لبسملة
 ثالٌ, $*سو' &يًة 
$سبعُة 
كوعا0ٍ 

عند  كلها  مكية  {بر�هيم  سو�� 
"قتا��   Íعبا �بن   ]ّ
  Qغ �جلمهو�، 

â تَر {v �لذين ﴿ vقوله تعا ]
يريا[ 
بّدلو� نعمَة �هللا كفرv}  ...ä قوله... 
فإ[ مصQكم {v �لنا�﴾ نزZ باملدينة 
 Íلّنحا�  z"� "قد  �ملحيط).  (�لبحر 
 � نزلت  �آليا�  هذ¨   ]
 ِحْبر  عن 
بد�.  موقعة  عند  �ملشركني  قتلى 
"هنا� �"�ية 
خرz ألæ �لشيخ عن 

(Dملعا�  "�) .×قتا�َ� ֲדذ� �ملع

�لتر�بـط:
لنفس  �ستمر��  {بر�هيم  سو��   ]}
�لسو�  عنه  حتدثت  �لذ�   Ðملوضو�
 Ðملوضو� هذ�  تبني  "لكنها  �لسابقة، 
مبع×  �إل%ية.  �لرçية   Íسا
 على 
 Zحو�
 فيها  �كر  قد   vتعا �هللا   ]

للتدليل على صد�  �لسابقني  �ألنبيا§ 
�ألنبيا§   ]
  èموضح  ،� Mمد  نبّينا 
به  �لسابقني 
يضè مّر"� بنفس ما ميرُّ 
Mمد ""�جهو� مثله ظر"فè غQ مو�تية 

"مع �لك جنحو� � مهّمتهم.

اس�داد �د اإلسالم الغابر..اس�داد �د اإلسالم الغابر..
مسئولية اجلماعة اإلسالمية األ�ديةمسئولية اجلماعة اإلسالمية األ�دية
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خالصة 8تو�هـا:
�حلقيقية  �لغاية  هي   Íلنا� هد�ية   ]}
كا[  لقد  �لكرمي.   ]Àلقر�  Z"نز من 
�لناÍ � ضالZ، فéلت هذ¨ �لشريعة 
لتخرجهم من �لظلما� {v �لنو�. لقد 
سبق 
[ بعثنا �لرسل لتحقيق نفس هذ� 

علن  �لذ�  موسى  "منهم   ،Æد%�

نه قد جا§ من قبله �لرسل %ذ¨  Íللنا
سّر   vتعا �هللا  بّين   ê نفسها.  �لغاية 
جنا  ُ�سله، 
ال "هو 
�م كانو� على 

�حلق، "لذلك كانو� هم �لغالبني.

"جز عالما� �لوحي �حلق، "�عا  ê
هذ¨  كانت   ��} ما  ير"�   ]
  Íلنا�
�لكرمي   ]Àلقر�  � متوفر�  �لعالما� 

خرجو� ُ �لذين  خاطب   ê ال!   b

�ملسلمني   �
�لنو�   v} لظلما�� من 
على  تساعدهم   Éل� �لطرَ�  "عّلمهم 

�النتفاÐ من هذ� �لكالb �لعظيم.
 ]
كما "ّضح 
[ هذ¨ �لثو�� �ملوشكة 
هذ¨  "ليد�  ليست  �لعر�   � ر  تتفجَّ
�لساعة "{منا سبق 
[ خّططنا %ا منذ 
 ÆالÀ فقد �عانا {بر�هيم قبل ،bلقد�
�لتطو���.  هذ¨   Ïإلحد� �لسنني 
%ذ¨  
ُنشئت  {منا  مكة   ]
 �لو�قع  بل 

هلها  منّد  "ال  نفسها،  �لتطو��� 
بالثمر�� بشكل غQ عا�� {ال %ذ¨ 
نتغافل   ]
  ]�} ميكن  فكيف  �لغاية، 

.bعنها �ليو

ê نّبه �ملؤمنني بأننا قد بيَّّنا "�جباتكم 
 ]
 من  فحذ�ِ�  {بر�هيم،  لسا[  على 

.äبد
تتغافلو� عنها 
{منا  {بر�هيم  بأ[  �لكفا�  
نذ�  كما 
لتوحيد   äمركز لتكو[  مكة  
ّسس 
عن  تكّفو�   â فإ��   ،vتعا �لبا�¹ 
ُتطر�"[   Æفسو �لوثنّية   Zألعما�
�ليًال  هالككم  ليكو[  عنها،   äبعيد

على صد� �لتوحيد.

ِلُتْخِرَ=  ِ�َلْيَك   BُْنَزْلَناFَ  Gٌِكَتا ﴿�لر 

 'ِHِْبِإ 
ُلَما0ِ ِ�َلى �لنُّوِ �لنَّاNَ ِمَن �لظُّ

�ْلَحِميِد﴾  �ْلَعِزيِز   Qِِصَر� ِ�َلى  
بِِّهْم َ
(١"٢)

شرU �لكلمـا0:
"ال   Zُينا ال  �لذ�  �ملنيع  �لعزيز: 
له  مثل  ُيعجز¨ شي§ "ال  ُيغاَلب "ال 

(�ألقر�).
�حلميد: �ملحمو� (�ألقر�). 

:Wلتفسـ�
 ¨
 كلمة "كتا�" � �آلية خٌ� مبتد
Mذ"Æٌ، "�لتقدير: هذ� �لقرÀ[ كتا� 


نزلنا¨ {ليك.
 ]Àلقر�  ]
 هنا   vتعا �هللا  بّين  لقد 
 Íَمد � �لناM به Åُيخر �لكرمي نو�
شر    ê �لنو�.   v} �لظلما�  من 
�لعزيز   ìصر� v}﴿ بقوله �لنو�  هذ� 
 � صر�طه   ]
  èموضح �حلميد﴾ 
�جلميع   ]
 �لك  �حلقيقي.  �لنو�  هو 
 � íتلفو[  "لكّنهم  �لنو�،  ·ّبو[ 
من  فئة   bليو� جند  فمثًال  شرحه. 
�لناÍ يسّمو[ 
نفسهم 
صحا� �لنو� 
�لفلسفَة  بالنو�  "يقصد"[  �حلديث، 
�لعصرية "�حلضا�� �حلديثة "�إلباحّية 
�ملسيحيني  جند  بينما  "�لعلمانية. 
�هللا.  نو�  هي  �ملسيحّية  بأّ[  يّدعو[ 

[ �%ند"سية هي نو�  Í"يزعم �%ند"
 bإلسال� ]
�هللا. "Õن �ملسلمني نعلن 

نه  يّدعي  "�حد  فكل  �هللا.  نو�  هو 
صاحب �لنو�. "لكّن هذ¨ �آلية تذّكر 

كما أنذر الكفار بأن إبراهيم إمنا أّسس مكة لتكون 
عن  تكّفوا   c فإذا   ،Xتعا البارئ  لتوحيد  مركزًا 
األعمال الوثنّية فسوف ُتطردون بعيدًا عنها، ليكون 

هالككم دليًال على صدق التوحيد.
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بأ[ �لطقوÍ �لفا�غة 
" �لقشو� �خلالية 
 ،ä�ُتسّمى نو ]
من  �للُّب ال ميكن 
بل �لنو� �سٌم لقر� �هللا تعاv. فالذ� 
ال تقرِّبه ُخطو�ته من �بِّه باستمر�� ال 
ميكن �عتبا�¨ من 
هل �لنو� 
بدä، "{منا 
صاحب هذ� �لنو� َمن يتقّدv} b �هللا 

"يقتر� منه فعًال.
لقد �كر هنا صفÉ (�لعزيز "�حلميد) 
من صفا� �لبا�¹ تعاv تدليًال على 
 v}  Qُتش {حد�Êا  �، أل[  "جو�¨ 
"عال،  جّل  
فعاله   � �ملتجّلي  �لنو� 
�ملتّجلي �  �لنو�   v} Qتش zُألخر�"
فمن   .vتعا" سبحانه  �لكامل  ِعلمه 
صا�  (�لعزيز)  هذ�  بصحبة  َحِظَي 

عد�ئه، "جنا من ظلما�  غالبè على 
مع  كا[  "من  "�ملحن.  �لشد�ئد 
�لد�خلي  تغلب على عدّ"¨  (�حلميد) 
ظلما�  من   Åخر" �لشيطا[،   �

نفسه من "سا"Íَ "شبها� "جهل، 

"�ستحّق �حلمد.
"لقد حقق �هللا هذين �ألمرين كليهما 

خرÅ �لعر� من  �} ،� îعلى يد �لن
حضيض �لذّلة "�%و�[، كما طّهرهم 
من ظلما� �جلهل "�لشر� "�لضعف 
�ُخلُلقي. لقد صا�"� ملوكè يسوسو[ 

ساتذ�  
صبحو�  كّله،كما   âلعا�
�لدنيا بأسرها � ïاZ �لعلم "�ملعرفة. 
"ميكن تقدير حالة �لعر� �لبائسة قبل 

بعثة �لنî � من �حلا�Ï �لتاÌ �لذ� 
سّجله �لتا�يخ . فقد "�� � �لتا�يخ 

[ �ملسلمني عندما شّنو� �حلر� على 
عمر  سيدنا  ¦من   �  Íلفر� بال� 
َمِلُكهم قائَد جيشه 
[ يرّ�  
مر  ،�
 .Zملسلمني عن �حلر� بإغر�ئهم باملا�
 "
 ä�ينا� �
 äجد äكا[ �ملبلغ ¦هيد"
 �Qين لكّل جندّ� مسلم. (�لس�ينا�

�حللبية).
�ملجا"��  �لشعو�   ]
 يؤكد  "هذ� 
بغاية  {ليهم  تنظر  كانت  للعر� 
فقر�َ§  "تعت�هم  "�ال¦���§،  �الحتقا� 
"لكن  للغاية.  �%مة  "قليلي  مدقعني 
 �} فيهم،   bإلسال�  Qتأث  v} �نظر"� 
بل  �لفرÍ فحسب،  يفتحو� �"لة   â
متكّنو� 
يضè من بسط سلطا�م على 
 Zألناضو�" "مصر  "فلسطني   bلشا�
�لشمالية  "{فريقيا  "�لعر��  
�مينيا "

فغانستا[ "�%ند "�لصني. "�لك قبل "

.bمن نشأ� �إلسال Z"نتها§ �لقر[ �أل�
 "
 �لفقر�§  من  �لصحابة  معظم  كا[ 
من متوسطي �حلاZ �قتصا�يè، "لكنهم 
ثر"��  على  حا¦"�   bإلسال� بفضل 
هائلة، ح£ {[ �لصحاæ عبد �لر-ن 
بن عوÆ تر� لدz "فاته من �ملاZ ما 
يسا"� ٢٥ مليو[ �"بية، "هي ثر"� 

.bمبقاييس �ليو äهائلة جّد
 � ظاهر�  بّينة   èيض
 �لثانية  "�لثو�� 
�لقر�§�  ·ّبذ"[  ال  كانو�  �لعر�. 
 bعلو 
ّية  لديهم  تكن   â" "�لكتابة، 
 bلكنهم بفضل �إلسال" ،Æ�ال معا"
 Zاï كّل   �  âلعا� 
ساتذ�  صا�"� 
لعلم  �ألسس  "ضعو�  لقد  علمّي. 
 Æلصر� "علم  �جل�  "علم  �لتا�يخ 
"�للغة.  "�لبيا[   Dملعا�" "�لنحو 
 Éل�  zألخر�  bلعلو� عشر��  "هنا� 
حالتها  من  
خذ"ها   "
 �خترعوها 
 Zلكما� حد   v} "طّو�"ها  �لبد�ئية 

 mولقد حقق اهللا هذين األمرين كليهما على يد الن
�، إذ أخرج العرب من حضيض الذّلة واnوان، كما 
طّهرهم من ظلمات اجلهل والشرك والضعف اُخلُلقي. 
لقد صاروا ملوكًا يسوسون العاc كّله،كما أصبحوا 
واملعرفة.  العلم  <ال   ! بأسرها  الدنيا  أساتذة 
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�ملنطق،  �لفقه،  فلسفة  �لفقه،  مثل: 
�%ندسة،  �لسياسة،  �لطب،  �لفلسفة، 
�لكيميا§ "�لفلكيا� "غQها. ح£ {[ 
�لباحثني �لغربيني قد �عترفو� 
نه لوال 
�ملسلمو[ �لعر�، ملا كا[ �لعاâ كما 

هو عليه �ليوb علمè "ثقافًة. 

ما فيما يتعلق باملجاZ �لر"حاD فقد 
حققو� فيه من �لرقي ما ال جند له مثيًال 


� شعب منذ فجر �إلنسانية. �

َما0ِ�$َ  �لسَّ ِفي  َما  َلُه  �لَِّذ[  ﴿�هللا 

َ$َما ِفي �َألْ
aِ َ$َ$ْيٌل ِلْلَكاِفِريَن ِمْن 

َعَذ�Gٍ َشِديٍد﴾  (٣)
 

شرU �لكلمـا0: 
"قيل  �لشر؛   Zحلو �لويُل:  "يل: 
عذ��.  كلمة  "�لويُل:  تفجيٌع.  هو 

"�لويلُة: �لفضيحُة؛ �لبليُة (�ألقر�).

:Wلتفسـ�
بعد  "�هللا"  كلمة  هنا   ���" لقد   
صفÉ "�لعزيز، �حلميد" كعطف بيا[، 
"�ملر�� 
[ "صر�ì �لعزيز �حلميد" يع¥ 
كله،  �لكو[  ميلك  �لذ�  �هللا   ìصر�
"}يع �ملخلوقا� شاهد� على كو[ 
 �
�هللا -يدä حيث ال جتد � خلقه 
عيب "ال فتو�. "من �هتدv} z {لٍه 

كهذ� فال بد من 
[ يلمس � نفسه 
 èسلطان Zعا��، "ينا Qغ èطيب ä�تطو

على �لسما"�� "�أل��.
حققه  ما  
عَظَم  "ما   Ðَ"َ�
 "ما 
ِمن عز "غلبة Ãسب هذ�  �ملسلمو[ 
�لوعد �إل%ي! {� كا[ خليفتهم يصد� 
فيهبُّ  باملدينة،  جالس  "هو  �أل"�مر 
"يستجيب  كله  �إلسالمي   âلعا�
جتد"[  هل   .óخال} بكل  للخليفة 
حلكومة   âلعا� تا�يخ   �  Zمثا  �


كهذ¨.
 èكذلك حتقق %م ""عد �حلمد" حتقق
كلمة  
صبحت  ح£   ،Qلنظ� منقطع 
يكن   â "ضماٍ[  �مٍة  مبثابة  "�ملسلم" 
�ملسلم  
[ "عد  فيه.كما  
حد يشك 
ال  ôا"�  قضا§  مبثابة  ُيعت�  كا[ 
 Zينجز. "ال نز� ]
ُيخَلف بل ال بد 
نسمع {v �ليوb صدzً ملد�ئحهم يد"ِّ� 
� �لعاâ. ح£ {نك لتجدها مسجلة 

� قصص �لغر� "قصائدهم. خذ"� 

æ َ�� �لِغفا��  æلصحا� Ïمثًال حا�

حد �ملسلمني  ]
�. يذكر �لتا�يخ 
 .bتكب جرمية "حكم عليه باإلعد���
ل  توسَّ �خلليفة  على  ُعر�  "عندما 
{ليه قائًال: عند� 
مانا� ألبنا§ عمي 
 bيو 
[ متنح¥ مهلة  
�جو�   ،bأليتا�
ح£ 
��ç هذ¨ �ألمانا� "�لو�جبا� 
 � äصحاֲדا، "سأعو� {ليك غد
 v}
�ملو�.  عقوبة   َّ� لتنفذ  كذ�  موعد 
 Ì يضمن  �لذ�  من  �خلليفة:   Zفقا
 �  æلصحا�  �ّ� 
بو  "كا[  �لك؟ 
{ليه:   äQمش �لرجل   Zفقا �ملجلس، 
 .Éّم� "·مل   Éبكفال  bيقو هذ� 
سابقة  معرفة  
ية   æللصحا يكن   â"
بالرجل، "لكن مر"§ته �فعته {v -ل 
�مته، فإ[ 
خا¨ �ملسلم يأمل فيه 
مًال 
 bفذهب �لرجل "مضى �ليو .èجسيم
"لكن  �ملضر"�،  �ملوعد  "�قتر� 

عز  ِمن  املسلمون  حققه  ما  أعَظَم  وما  أرَوَع  وما 
وغلبة {سب هذا الوعد اإلnي! إذ كان خليفتهم 
 cالعا فيهبُّ  باملدينة،  جالس  وهو  األوامر  يصدر 
إخالص.  بكل  للخليفة  ويستجيب  كله  اإلسالمي 
هل جتدون أي مثال ! تاريخ العاc حلكومة كهذه.
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التقوى

 �ّ� æأل Íلنا� Zيرجع. فقا â لرجل�
� قلق: هل كنت تعرفه؟ فقاZ: ال، 
 Éيسأل¥ �م èمسلم ]
"لك¥ �
يت 
فآتيته {ياها، "ما ��b كا[ يثق æ فلم 
 ]
ال 
ثق به. "عندما 
"شك �ملوعد 
 ،�� æ
ينتهي خاÆ �لقوb على حيا� 
"بينا هم كذلك {� �
"� عن بعد شبَح 
حتته  �ملنسا�  حصانه  ·ثُّ   Íٍ�فا
 Zكأنه يسابق �لريح، "ملا "صلهم نز
 �ّ� æ
عن جو��¨ ""قع على قدمي 
{ليه على   ä�ها�، معتذ�من شد� �إل
لكثر�  تأخر  
نه  له  ""ضح   ،Qلتأخ�

��çها.  عليه  كا[   Éل� �لو�جبا� 
"�لتضحية  �إليثا�    "�  v} فانظر"� 
�نظر"� كم   ê ،�� بو
 �لÉ عمل ֲדا 
 èقوله "فّي � èكا[ هذ� �لرجل صا�ق
بوعد¨!، هل جتد"[ نظäQ %ذ� �لوفا§  
"كما  �ألخرz؟  �ألمم  تا�يخ   �
�كر� فإ[ �لكّتا� �إلجنليز 
يضè قد 
 �  æلعر� �ملسلم  هذ�   Ïحا� �ّ"نو� 

قصصهم "�"�ئعهم �لشعرية. 
"{ليكم مثاًال Àخر: لقد سجل �لتا�يخ 

[ �ملسلمني فتحو� �أل��ضي �لسو�ية 

"Z �ألمر، "لكن بعضها "قعت مر� 
فاضطر  �ملسيحيني،  
يد�   �  zخر

فأمرهم  لالنسحا�،  �ملسلم  �جليش 
�لضر�ئب   Ðجا�بإ  � عمر  سيدنا 
ألهل �ملنطقة. فر�"ها {ليهم معتذ�ين 

نستطيع  ال  �منا  ما  بقو%م:  %م 

خذ  لنا  ·ق  فال  عنكم   Ðلدفا�
�ملنطقة  
هل  "كا[  منكم.  �لضر�ئب 
�جلد�  �لغز��  "كا[  �ملسيحيني،  من 
من {خوִדم �ملسيحيني 
يضè، {ال 
�م 
�ملسلمني  معاملة  حسن  من  تأثر"� 
لد�جة 
�م جا§"� {v خا�Å �ملدينة 
على  يبكو[  "هم  �ملسلمني،  لتو�يع 
�جليش  كا[  لو  قائلني:  مغا��ִדم 
بأيدينا  ما  لسلبو�  مكانكم  �ملسيحي 
بدًال من 
[ ير�"� {لينا �لضر�ئب كما 
يعيد  بأ[  �هللا  �عو�  {�م   ê فعلتم. 
.zخر
�ملسلمني {ليهم حاكمني مر� 

�لُشقَة بني مسلمي �لك  
بَعَد  ما   ،¨À
�ليوb! لقد كا[  �لعصر "بني مسلمي 
�ملسلم عندئذ 
كثر 
هل �أل�� 
مانًة 
علما§  فإ[   bليو� 
ما   .èسلم" ""فاً§ 
بسلب  
فتو�  قد  
نفسهم  �ملسلمني 
�لغد�  "�عت�"�  �ملسلمني،   Qغ  Zمو�

باحلاكم غQ �ملسلم من صميم �إلميا[، 

ثو�ٌ�  �ملسلم   Qغ قتل   ]
 
فتو�  كما 
"مكرمٌة. "باالختصا�، فما من حسنة 
للمسلم   èشرف" مفخرً�  ُتعت�  كانت 
�ملجتمع   �  bليو� �نعدمت   "قد  {ال 
��جعو[.  {ليه  "{نا  هللا  {نا  �إلسالمي. 
يا ليت }اعتنا تد�� حجم �ملسؤ"لية 
ïد¨   bلإلسال "تسترّ�  عليها  �مللقا� 
 zخر
 مر�  �لدنيا   zتر ح£  �لغابر 
متحّلني   � �هللا   Zسو� Mمد  غلما[ 
Ãيث  �لفاضلة  �ملحمدية  باألخال� 
لوجه   èجتلي "جوههم   � �لر�ئي  ÷د 

منا§  يكونو�   ]
 فيجب   .vتعا �هللا 
ألنفسهم  �ملو�  ُيْؤثر"[  Ãيث  للغاية 
"ألهليهم جوعè على 
[ Äونو� 
مانا� 
 äجّد صا�قني  يكونو�   ]
" �آلخرين؛ 
Ãيث يضحو[ باحليا� "�ملاZ "�ملنصب 
"�لوظيفة، "لكنهم ال يتفوهو[ بكلمة 

"فيا§  يكونو�   ]
" "�حد�؛  كذ� 

"فو� به "لو  äيث {�� عاهد"� عهدÃ
يكونو�   ]
" حياִדم؛  حسا�  على 

آه، ما أبَعَد الُشـقَة بني مسـلمي ذلـك العصر وبني 
مسـلمي اليـوم! لقد كان املسـلم عندئـذ أكثر أهل 
األرض أمانـًة ووفـاًء وسـلمًا. أما اليوم فـإن علماء 
املسلمني أنفسهم قد أفتوا بسلب أموال غ0 املسلمني، 
واعت�وا الغدر باحلاكم غ0 املسلم من صميم اإلميان....
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�"� Êم عالية Ãيث {�� عزمو� على 

مر نّفذ"¨ "لو بفد�§ 
�"�حهم.

                  
ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياَ�  َيْسَتِحبُّوَ'  ﴿�لَِّذيَن 
$َ' َعْن َسِبيِل �هللا  َعَلى �آلِخَرِ� َ$َيُصدُّ
 gٍَضال ِفي  Fُ$َلِئَك  ِعَوًجا  َ$َيْبُغوَنَها 

َبِعيٍد﴾ (٤)

شرU �لكلمـا0:
يسَتحّبو[: �ستحّبه: َ
َحبَّه؛ �ستحسنه. 
Àَثَر¨  �إلميا[:  على  �لكفَر  "�ستحب 

(�ألقر�).
يبغو[: بغا¨ يبغيه: َطَلَبه. يقاZ: �بِغ¥ 


� ُ�طلْبها (�ألقر�). Éضال

 :Wلتفسـ�
ُيعر�  �لذ�   ]}  vتعا �هللا   Zيقو
 ¨Qمص يكو[  �لتعليم  هذ�  مثل  عن 
�لعز "�حلمد   Zينا "�ضحè، {� كيف 
من ُيعر� عن �لعزيز �حلميد. "لكن 
قاَتَل �هللا  �لعنا�، فإ[ �لكفا� �ملتعنتني 
 vهللا تعا� Zفضا
·رمو[ 
نفسهم من 
�آلخرين  حرما[   � يتسببو[  كما 
 bهم عن �إلسالQمنها، "ال ينهو[ غ
فحسب، بل َيعرضو[ عليهم تعاليمه 
بشكل مشوَّ¨ ممسوø، ساعني حلرما[ 

�آلخرين من قبو%ا {v �ألبد.

 - حظه  لسو§  �إلنسا[-  عنا�   ]}
"Mوها،  �حلقيقة  Mا�بة   v} يدفعه 
يرتكب  بذلك  
نه  يد��   ]
  ]"�

.è"حاني�قتًال  Æجرمية قتل �آلال
﴿"يبغو�ا   vتعا قوله  من  "�ملر�� 
 ]

�م يتمنو[ -من جهة-  ﴾èعوج
�هللا   v} �ملؤ�ية  �لسبيل  على  يعثر"� 
ال   zخر
 جهة  من  "لكنهم   ،vتعا
�لقبيحة  عا��ִדم  عن  �لتخّلي  يريد"[ 
"�لنتيجة  �ملشني.  �خلاطئ  "سلوكهم 
 Íم يسّمو[  ما �خترعو¨ من طقو�

Äدعو�  لكي  �لك    ،èين� "بدعا� 
 ،Qلضم� صو�  "Äنقو�  
نفسهم 
فَيطمئنو[ ֲדذ¨ �لبدعا� هم "
"ال�هم 
فُيحَرمو[  باطًال،   èموهوم  èطِمئنان�
من نو� �%دz. "ֲדذ� �ملفهوb سيكو[ 

.èسبيل �هللا" هنا مبع× �حلق مطلق"
فاآلية تبطل ¦عم �لذين يقولو[ بوجو� 
�لصلحا§ �ملقربني عند �هللا حّقè � كل 
 ]} :Zيقو vمة. أل[ �هللا تعا
�يانة "
{ال  {ليه  يهتد�  لن  �ملستقيم  صر�طي 


نزلت من لدنِّي  Éمن يّتبع �لتعاليم �ل
 äلكن �لذ� ال ينفك مصّر" .Qال غ
فال  Àبا§¨،  عليه  "جد  ما   Ðتبا� على 
�هللا  سبيل  عن   èباحث ُيعت�   ]
 ميكن 
�، "{منا هو يبحث عن سبيل Àبائه، 
�هللا  سبيل   Qغ  v}  èمتجه  b�� "ما 
فَأنَّى له 
[ يصل {v �هللا جل شأنه؟ 
 v} يتجه  �
 ،èيبغي عوج �لذ�   ]}
جهٍة خاطئة سيصل {v غاية خاطئة 

.èحتم
 Z"نه يبد" للر�ئي أل
"قد تع¥ �آلية 
 ä�ّجا ä�يدير"[ حو� �لكفا� ]
"هلة 
"يعرفو�  موقفه  ليفهمو�   bإلسال� عن 

�م  �حلقيقة  "لكن  "يتبعو¨،  �حلق 
 äعنا�"  èتعصب  bإلسال� 
هل  ÷ا�لو[ 
ال  
نه  "مبا  �حلق.  عن   èثÃ ال  فقط، 
ميكن 
[ يعثر على سبيل �هللا {ال �لذ� 
هؤال§  يبقى   Æفسو باحلق  يتمسك 
 äنظر" �%د�ية.  من  Mر"مني  �لكفا� 
%ذ� �ملفهوb تكو[ كلمة "سبيل �هللا" 

.bمبع× �إلسال

يا ليت �اعتنا تدرك حجم املسؤولية امللقاة عليها وتس@ّد 
لإلسالم <ده الغابر ح� ترى الدنيا مرة أخرى غلمان 
Eمد رسول اهللا � متحّلني باألخالق احملمدية الفاضلة 
.Xيث �د الرائي ! وجوههم جتليًا لوجه اهللا تعا}


