



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< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p 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���  p-
 xش �
�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� qلنا� 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 �خرn، �- �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 �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، 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 �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

األضحى.. موٌت يهب احلياةاألضحى.. موٌت يهب احلياة

يتز�من صد�� هذ� �لعدR مع موسم �حلج �عيد 
�لنبو�  ��ا3  منهما  يفو�  حيث  �ألضحى 
 � �إلبر�هيمية �سليلها �ألعظم *مد �ملصطفى 

�لذ� كا3 مظهر تلك �لتضحية �ملوعو�R �جوهرها.
�سالة  تتضمن  نوعها  كا3  �يًّا  تضحية  كل   3� شك  �ال 
عظيمة بني طياִדا. �بالتا� فإ3 �لباحث �ملنصف � �لتا�يخ 
ينعم بنفحاִדا �ملتعد�R �ألبعاR �يغو  � معانيها ��هد�فها 
�مغا§يها، �لكن �حلق يفر¥ علينا �3 ¤كم بأ¢ا ال تصل � 
جوهرها 9/ �ملعا� �إلميانية ��لر�حانية �لعظمى كالتضحيا? 

�ل¬ �ثª عليها �لدين �حلنيف. 
�ألضحى.. موٌ? َيَهُب �حليا�، �� تضحية �لنفس باالستسال\ 
هذ�  يصبح  ح±  فيه،  �يب  ال  كامال  �ستسالما  تعا/  هللا 
�حليا�  �هب  �لذ�  �ملو?  pلك  �ملو?..  مبثابة  �الستسال\ 
لسيدنا 9بر�هيم � حيث 9نه سّلم عنقه هو قبل �3 يسّلم 
ُعنق �بنه µ9اعيل عليهما �لسال\. فما كا3 له �3 ُيقد\ على 
�¶ لوال § �p ,غ R�� � تسليم عنق �بنه ��لتضحية بنسله
يقينه �لتا\ � �هللا عز �جل. فهو �لعاشق �لو¹ا3 �لذ� �منحت 
جذ�� نفسه بنا� �ملحبة �إل¹ية. 39 �لعالقة �ل¬ كانت بني 
سيدنا 9بر�هيم �خلليل ��به قاRته 9/ �لتضحية بأعز ما ميلك.. 
بنفس �لعزمية ��الستسال\ �لكلي �ثنا �لتعليم �لكامل �لذ� 
جا« به �ملصطفى � لتقدمي �لتضحية ��حانيا �ماRيا.. 9نه 
�ملو? �لذ� يهب �حليا�، �مبا �3 �هللا تعا/ ال يتغ, � �pته 
�لعهد  �بني  بيننا  �لزم¼  �لبعد  من  �بالرغم  �ال � صفاته، 
�إلبر�هيمي �من بعد¾ حفيد¾ خ, خلق �هللا � فإ3 �حلكمة 
�لبالغة من تد�ين هذ¾ �لتضحيا? �pكرها D9اال �تفصيال  
يد� على �3 �هللا تعا/ يؤكد علينا �3 تكو3 بيننا �بينه نفس 
�لعالقة �ل¬ كانت مع 9بر�هيم �حفيد¾ � �خلصا� �إلميانية 

��الستسال\ �لكلي ��خلضو¶ ��ملحبة..

39 شوz �ملؤمن �ملحب �3 تكو3 له مع �هللا خلة �ال يقنع 
9ال À�p �p9 قلبه � حب �هللا تعا/ �كثر من �p قبل ¿يث 
 3� فكما  لبيك".  �لّلهم  "لبيك  �لند�«  لتلبية  مستعد�  يكو3 
9بر�هيم � Â يترp � RRبح �بنه تنفيذ� ألمر �هللا كذلك 
 Ãيكتر �ال � تعا/  هللا  كله  يكو3   3� �إلنسا3  على  ينبغي 
بالتضحية بنفسه ���الR¾ �كل ما ميلك �ما\ �مر �هللا تعا/.. 
لقد ُقّدمت تضحيا? عظيمة � §من �لرسو� � �لذ� كا3 
�جلال�  ��ملظهر  �¹د�ية،  ُسبل  كل   � كاملة  حسنة  �سو� 
للذبح �لعظيم p9 كا3 �ملؤمنو3 به يقدمو3 ش± �لتضحيا? 
�ملاRية ��ملعنوية لد�جة �¢م �ضو� بأ3 ُيقطعو� 9�ًبا 9�ًبا � 
سبيل �هللا تعا/ بصو�� Â يشهد ¹ا تا�يخ �لديانا? مثيال.. 
�يا حسرتا¾ على تبخر ��� �ألضحى ع� �لعصو� فقد نسي 
�سالته ��كتفو� بذبح كبش كشعا� للكبش  Çكث, من �لنا

�لذ� �نز� من �لسما«، حسب �عتقاRهم.
�قد تصّدÈ �ملسيح �ملوعوR � ¹ذ� �لفهم �لتقليد� �لبعيد 
 ���كل �لبعد عن حقيقة �مقاصد �ألضحية �إلبر�هيمية �
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�هل �لظاهر َ�3َّ عليهم  Éִדا �فلسفتها ُمذّكر�p لتضحية � حد�
���حهم �تذ�À �ُتذبح ��حيا كي يتولد فيها � À3 تضطر�
�الستسال\، ��3 �لفو�ئد �ل¬ جتلبها ��� �لتضحية �حلّقة هذ¾ 
تكو3 شبيهة للفو�ئد �لظاهرية �ل¬ يستفيد منها �لناÇ عقب 
كو3  pبح قر�بينهم �ملاRية حيث حتظى �لر�� �ملضحية بالسُّ
��لرِّضى ��الطمئنا3 من �حلضر� �ألحدية، فينبع منها كل ما 
هو خ,. هذ¾ هي �لتضحية �حلقة �ل¬ ما §�لت ينبوعا فياضا 
�مقدسا بفضل بذ�� �لذبح �ملحمد� �لعظيم حيث ال تز�� 
9/ يومنا هذ� تسقي بفيوضها �لسالكني على ¢ج ��� �لنبو� 
أل¢ا ��ٌ� تدفع 9/ �لرقي �ليست ÑرR عاطفة �� َقصص..

�لصلة  ֲדذ¾   �للشعو ماسة  حاجة   � �إلسالمية  �ألمة   39
�لر�حية � بعث �لر�� ببذ�� �لتضحية �إلبر�هيمية �ملتمثلة 
من  �ألمة  9ليه حا�   �Ó ما  � أل3  �هللا  � شخص �سو� 
�¤ر�Ô عن �ملقاصد �لر�حانية �تقهقر �تشويه �حتجر ليس 
��� حقيقة R9 \حي لعد��ÑرR مظهر، بل هو نتيجة قحط 
نظر�   39 �لطاهر�.  �Rحته  �سليل  9بر�هيم  سيدنا  تضحية 

�هللا  �¹مه  مبا  �فلسفته  �ألضحى   /9  �  Rملوعو� �ملسيح 
تبا�� �تعا/ من لب معد¢ا �إلسالمي �ألصيل � �خلطبة 
�إل¹امية �ملبا�كة هو pلك �لسبيل 9/ تلك �لر�� �ل¬ ترسم 
 ��لنا معاÂ مغالبة �لنفس �Ñاهدִדا ح± يتم ¤ر �لنفس �ألما
باألRناÇ ��أل�جاÇ. فكم حر� مبسلمي �ليو\ �3 يد�كو� 
�ألضحى �معانيه ح± يستر��R �حلقيقة �ل¬ تتجلى � �ملنعم 
��لصاحلني،  ��لشهد�«  ��لصديقني  �لنبيني  حلل  من  عليهم 
ح±  �صالته،   /9 للوصو�  ��ملشقة  باجلهد  كابد��  �ليتهم 
�ال  �صاֲדم.  �لذ�  ��لشقا«   Çلبؤ��  ��لفتو من   ���يتحر
يكو3 �لتحر� من هذ� �لفتو� ��لسبا? �لر�حي سهال �ال 
بد�Ö 3ن، فنحن نعتقد �3 ال سبيل لذلك ما Â يستسلم �ملر« 
 � �لرسو�  يريد¾ �هللا منه ���جبه عليه  ملا  �ستسالما كليا 
بتصديق �قبو� �إلما\ �ملهد� ��ملسيح �ملوعوR � �لذ� 
�لدين �9قامة عمائد¾، فما Â تكن صفة  له 9حيا«  قّد� �هللا 
�الستسال\ �لكامل مظهر هذ¾ �ألمة كال¬ �نصبغ ֲדا 9بر�هيم 
��� تلك �حلالة R9 /9 حٌد�� � �متثاله ألمر �هللا فلن يصل 

�جلدير� به، �لالئقة بصفة خ, �مة، �بوعد �ملنعم عليهم.
��ملجاهد�  بالتطهر  �إلميا3  هو  �لعملي  �ألضحى  فتعب,   
�مقصد  غاية  هو  �لذ�   Èلتقو� �تاجه  �لكامل،   Rالنقيا��
تذكر�   Èسو ليس  �ألضحى   3� �لبعض  �يظن  �لشريعة. 
بَقصص §من مضى �هذ� هو �لشائع  ��ملطبق عند �لكث,ين، 
بالر��  �لسالكني   /9 بالنسبة  �ألضحى   3�حني    �
يهب  موٌ?  بل  عابر�  حدثا  ليس  ��إلµاعيلية  �إلبر�هيمية 
�لعملي  �لتعب,  �لذ� Ùسد   � �ملصطفى  بعثة  �غاية  �حليا� 
�حليا�  لَِيَهَب  للجبني  �تّلها  نفسه  ناقة  للتضحية ��لذ� ¤ر 
�لعظيم  �لذبح  هذ�  حقيقة   ��R� من  لكل   Ûفطو للعاملني 
�سلك سبيله �تأّسى به 9/ يو\ �لدين، �صلى �للهم على 

سيدنا *مد �على Óله �صحبه �Dعني.

هـذه هـي التضحيـة احلقـة الX ما 
زالـت ينبوعا فياضا ومقدسـا بفضل 
بـذرة الذبح احملمـدي العظيم حيث ال 
تـزال إf يومنا هذا تسـقي بفيوضها 
السـالكني علـى نهـج  روح النبـوة  



اجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

٤

التقوى

�د� Rحضر� مر§� بش, �لدين *مو 
� Rملصلح �ملوعو�

� Rخلليفة �لثا� حلضر� �إلما\ �ملهد� ��ملسيح �ملوعو�

:Ç��R من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

يقني سيدنا يعقوب أن اهللا س�جع له أبناءه الثالثة:يقني سيدنا يعقوب أن اهللا س�جع له أبناءه الثالثة:
 سيدنا يوسف، بنيامني ويهوذا سيدنا يوسف، بنيامني ويهوذا

﴿َقاُلو� ِ+ْ* َيْسِرْ! َفَقْد َسَرَ! َ�ٌ� َلُه 
َنْفِسِه  ِفي  ُيوُسُف  َفَأَسرََّها  َقْبُل  ِمْن 
َ<َلْم ُيْبِدَها َلُهْم َقاَ> َ�ْنُتْم َشرٌّ َمَكاًنا 
َ<�هللا َ�ْعَلُم ِبَما َتِصُفوَ*﴾ (يوسف: 

(٧٨

 :Gلكلما� Hشر
  شرٌّ مكاًنا: �ملكا3: �ملوضع. �يقا�: 
 �� مبكا3،  ��لعقل  �لعلم  من  كا3 

.(Àألقر�) لةâتبة �م�

:Iلتفسـ�
 39 �جلرمية تشجع حتًما على �ملزيد 
يوسف  9خو�  همَّ  لقد  �جلر�ئم.  من 
�آل3  �ما   ،äيRقتًالما بقتله  �لبد�ية   �
فانظر��  �خالقًيا.  قتله  ف,يد�3 
 39  :��جسا بكل  يقولو3  كيف 
سرz بنيامني فال غر�بَة � pلك فقد 
3 ��تكب �خو¾ يوسف نفس �سبق 
�جلرمية. �يتضح من قو¹م هذ� �¢م 
توبة صاRقة 9/  تابو�  قد  Â يكونو� 

pلك �حلني.
 3� ��لدهشة  �حل,�  يث,  ملما  9نه 
�ملفسرين شرعو� يبحثو3 عن سرقٍة 
هذ�،  9خوته  قو�  ليوسف مصدقني 
بدًال من �فضه �تكذيبه، ح± كتب 

(# þθä9$ s%β Î)ø− Ì�ó¡ o„ô‰s) sùs− t�y™Ó r̂&… ã& ©! ÏΒã≅ö6 s%4$ yδ§�y™r' sùß# ß™θãƒ’Îû Ïµ Å¡ ø� tΡöΝs9 uρ$ yδÏ‰ö6 ãƒ

óΟßγ s94tΑ$ s%óΟçFΡ r&@�x©$ ZΡ%x6̈Β(ª! $# uρãΝn=ôãr&$ yϑÎ/šχθ à�ÅÁs?∩∠∇∪(#θ ä9$ s%$ pκ š‰ r' ¯≈tƒâ“ƒ Í“yè ø9 $#¨β Î)

ÿ… ã& s!$ \/ r&$ V‚ø‹x©# Z��Î6 x.õ‹ã‚sù$ tΡ y‰tn r&ÿ… çµ tΡ%x6tΒ($ ¯Ρ Î)y71 t�tΡz ÏΒšÏΖÅ¡ ósßϑø9 $#∩∠∪tΑ$ s%

sŒ$ yè tΒ«! $#β r&x‹è{ ù' ¯Ρ�ωÎ) tΒ$ tΡ ô‰y` uρ$ oΨyè≈ tFtΒÿ… çνy‰ΨÏã!$ ¯Ρ Î)# ]Œ Î)šχθ ßϑÎ=≈ sà©9∩∇⊃∪$ £ϑn=sù

(#θ Ý¡ t↔øŠtFó™$#çµ ÷ΨÏΒ(#θÝÁn=yz$ wŠÅgwΥ(tΑ$ s%öΝèδç��Î7 Ÿ2öΝs9 r&(# þθßϑn=÷è s?�χ r&öΝä.$ t/ r&ô‰s%x‹yzr&

Νä3ø‹n=tæ$ Z)ÏO öθ¨Βz ÏiΒ«! $# ÏΒuρã≅ö6 s%$ tΒóΟçFÛ§�sù’Îûy# ß™θãƒ(ô n=sùyyt�ö/ r&uÚ ö‘ F{$#4®L ymtβ sŒ ù' tƒ

þ’Í<þ’Î1 r&÷ρ r&zΝä3øts†ª! $#’Í<(uθ èδuρç�ö�yztÏϑÅ3≈ptø:$#∩∇⊇∪(# þθ ãè Å_ö‘ $##’n<Î)öΝä3‹Î/ r&(#θ ä9θà) sù!$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ

�χ Î)y7 uΖö/ $#s− t�y™$ tΒuρ!$ tΡ ô‰Íκ y−�ωÎ)$ yϑÎ/$ uΖôϑÎ=tæ$ tΒuρ$ ¨Ζà2É=ø‹tó ù=Ï9tÏàÏ�≈ym∩∇⊄∪È≅t↔ó™uρ

sπ tƒ ö�s) ø9 $#ÉL ©9 $#$ ¨Ζà2$ pκ(Ïùu��Ïè ø9 $# uρûÉL ©9 $#$ uΖù=t6 ø%r&$ pκ(Ïù($ ¯Ρ Î) uρšχθ è%Ï‰≈ |Ás9∩∇⊂∪tΑ$ s%ö≅t/

ôM s9 §θ y™öΝä3s9öΝä3Ý¡ à�Ρ r&# X�ö∆ r&(×�ö9|Ásùî≅ŠÏΗsd(|¤tãª! $#β r&Í_ u‹Ï? ù' tƒóΟÎγÎ/$ ·èŠÏΗsd4… çµ ¯ΡÎ)uθ èδ

ÞΟŠÎ=yè ø9 $#ÞΟŠÅ6ysø9 $#∩∇⊆∪4’̄<uθs? uρöΝåκ ÷] tãtΑ$ s%uρ4’s∀ y™r' ¯≈tƒ4’n?tãy# ß™θ ãƒôM �Òu‹ö/ $# uρçν$ uΖøŠtã

š∅ÏΒÈβ ÷“ßsø9 $#uθßγ sùÒΟŠÏàx.∩∇∈∪

|¤ tãª! $#βr&Í_u‹ Ï? ù'tƒóΟ ÎγÎ/$·èŠ ÏΗsd



٥

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

بعضهم �نه � كا3 يسرz �ألشيا« 
 .(��ملنثو  �(�لُد عمته  بيت  من 
ֲדتا3  9ال  هذ�   3ْ9 �للهم،  سبحانك 

عظيم!
�آلال\  تقدير  �ملر«  على  يصعب 
يوسف  سيدنا  عاجلها  �ل¬  ��ملعانا� 
قد�ته  �لكنه-�غم  هذ�،  قو¹م  من 
عليهم- لز\ �لصمت، كاظمä غيظه 

�متأسًفا على حا¹م.
�فع مكانته. فكم �ما �عظم شأنه �
�نه  مع  �لغضب  يصرعه   èمر� من 
ال ميلك قد�� �ال غلبة على غ,¾، 
�لكننا جند سيدنا يوسف � �غم 
مقد�ته على عقاÀ 9خوته صَبَر على 
منكر�.  ִדمة  من  9ليه  �ّجهو¾  ما 
هذ¾ هي �ألخالz �ل¬ يصل �ملؤمن 

�ملتحّلي ֲדا 9/ �لد�جا? �لعلى.

َ�ًبا  َلُه   َّ*+ِ �ْلَعِزيُز  َ�يَُّها  َيا  ﴿قاُلو� 
َ�َحـَدَنا  َفُخْذ   �Iًَكِب َشْيـًخا 
َمَكاَنُه ِ+نَّا َنَر�Vَ ِمَن �ْلُمْحسUِنَني﴾  

(يوسف: ٧٩) 
 

:Gلكلما� Hشر
مكاَنه: يقا� هذ� مكا3 هذ� �� بدله 

.(Àألقر�)

:Iلتفسـ� 
لقد  �ملتحجر�!  قلوֲדم  لقسو�  يا   
�ִדمو� �خاهم من قبل بالسرقة، ��آل3 
�تقر�3 �خاهم �آلخر حيث ينفو3 
 Â� ،خاهم�صلتهم به، �كأنه ليس 
�لعزيز  عند  له  يتوسلو�   3� �ا�لو� 
قائلني: �يها �لعزيز، �غفْر ألخينا هذ� 
قالو�  بل  كبً,�،  شيًخا   äب� لنا  فإ3 
�ًبا شيًخا كبً,�﴾، �كأ¢م  له   39﴿
من   ���� �يتهم � �اسهم  بسبب 
�لذ�   Àيعقو  /9 ينتسبو�   3�  ��لعا

�جنب �لسا�قني كيوسف �بنيامني!

َمْن  ِ+الَّ  َنْأُخَذ   *ْ�َ �هللا   Yََمَعا ﴿َقاَ> 
 �Yً+ِ ِ+نَّا   Zُِعْنـَد َمَتاع]َنا  َ<َجْدَنا 

َلَظاِلُمـوَ*﴾  (يوسف: ٨٠) 
 

 :Gلكلما� Hشر
معاYَ �هللا: معاpَ �هللا �معاpَ �جِه �هللا 
 �pًمعا �هللا  بوجه   �� باهللا   pعو�  ��

.(Àألقر�)
 

 :Iلتفسـ�
لعقيد�  Rحًضا  متثل  �آلية  هذ¾   39
يقو�  حيث  �ملسيحية،   ���لكفَّا
 3� لظلم  9نه   � يوسف  سيدنا 

شخًصا  �لسجن  غياهب   � ُنلقي 
�ضي بذلك- بدًال من  39�- äبريئ
�ملجر\. �لكن �لنصا�È يقولو3 بأ3 
�ملسيح � ُصلب عن �ضًى ��غبة 
منه، فصا� كفا�� خلطايانا. (تفس, 
جر�\ للتو��� ٢ì  ١٦٧). �لكن 
�لتو��� نفسها ترفض ح± مثل هذ¾ 
9خو�   3� فيها  جا«  �لكفا��، حيث 
�لعزيز  على  عرضو�  حينما  يوسف 
 Rّ� بنيامني  �حدهم مكا3  يأخذ   3�
�فعل   3�  � "حاشا  قائًال:  عليهم 
 � Çلّطا� ُ�جد  �لذ�  �لرجل  هذ�. 
(�لتكوين  عبًد�"   � يكو3  هو  يد¾ 

 .(٤٤: ١٧
�يًضا ال جتيز معاقبة  ���فثبت �3 �لتو
�ضي   39� �ملجر\-  مكا3  �ل��« 
بذلك �أل��- �تعت�¾ ظلًما صا�ًخا.

ا �ْسَتْيَئُسو� ِمْنُه َخَلُصو� َنِجيًّا  ﴿َفَلمَّ
َ�َباُكْم   َّ*�َ َتْعَلُمو�  َ�َلْم  َكِبIُُهْم  َقاَ> 
َقْد َ�َخَذ َعَلْيُكْم َمْوِثًقا ِمَن �هللا َ<ِمْن 
 Hَْبَر�َقْبُل َما َفرَّْطُتْم ِفي ُيوُسَف َفَلْن َ
�ْألَْ
cَ َحتَّى َيْأYََ* ِلي َ�ِبي َ�ْ< َيْحُكَم 
�ْلَحاِكِمنيَ﴾   َخْيُر  َ<ُهَو  ِلي  �هللا 

(يوسف: ٨١)
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التقوى

:Gلكلما� Hشر 
 Çستيأ�� قَنَط،  يِئَس:  +ستيأسو�: 

.(Àألقر�) Çيأ ªمبع
�لشي«:  �به  9ليه  خلَص  خلصو�: 

.(Àألقر�) صل�
: �لِسرُّ؛ من ُتسا�ُّ¾. �قد  جنّيf: �لنجيُّ
�لصديق.  مثل   äيض� للجمع  يكو3 
�منه ﴿خلصو� جنّيا﴾ �� متناجني. 
�لنجيُّ  يكو3  قد  �لفر�«:  �قا� 
 : �مصد�É.��لنجيُّ  äµ�  Èلنجو��
�قا�   (Àألقر�) �لسريُع  �ملحدÃِّ؛ 
﴿خلصو�   :?�Rملفـر� صاحـب 
عن  خالصني   ��Rنفـر�  �� جنيًّا﴾ 

غ,هـم.
كبIهم: يقا� فال3 كبٌ, �� مسن. 
�لذ�  لكب,كم  ﴿9نه  تعا/  �قوله 
�ئيسكم   �� �لسحر﴾  عّلمكم 

.(?�Rملفر�)
مؤكد  عقد   :zمليثا� موثًقا: 
منه  �السم  ��ملوثق  �عهد،  بيمني 

.(?�Rملفر�)
ضّيعه  �فيه:  �لشيَ«   îفّر فرَّطتم: 
�لشي«:   �  îفّر فيه.  �لَعَجَز  �قّد\ 

.(Àألقر�) قّصر فيه
فـال3ٌ  برَ�  ما   :Hَبـر� لن 
كـرمه  على  بقـي   ��  :äكرمي

 .(Àألقـر�)

 :Iلتفسـ� 
بالسرقة  يوسف  �ִדمو�  �لذين  هؤال« 
�ملشتركة  ïرميتهم  صر�حة  �عترفو� 
ضد يوسف على �نفر�R. سبحا3 �هللا، 
ليوسف  فإنه كتب  قد�ته.  �عظم  ما 
 � ففشلو�  تصو��ִדم،  فاقت  �فعًة 
معرفته، p9 لو عرفو¾ ملا جتاسر�� على 

هذ� �الִדا\.
�ما (كب,هم) �لذ� pّكرهم ïر�ئمهم 
من  شي«  قلبه   � كا3  �نه  فيبد� 
من  ðّوفهم   p9 تعا/،  �هللا  خشية 
عزميته  عن  يعّبر  كما  بأبيهم،   ��لغد
على �لوفا« بالعهد �لذ� قطعه مع �بيه 
حيث قا�: ﴿فلن �بر� �أل�َ¥ ح± 
�� �كَم �هللا �﴾. �مبّا  ñ� � 3pيأ
 3� �هللا �﴾  �� �كم ﴿ بقوله  قصد 
يطلق سر�� بنيامني بتدب, من �لغيب 

ف,جع به 9/ �لوطن.
��بني �كَ� 9خو� يوسف �، �كا3 
�ما �لذ� �فض �لعو�R 9/ �لبيت فهو �
يهو�p �لذ� كا3 �لر�بع بني 9خوته ِسنًّا 
(�لتكوين   ����لتو  �  R�� ما  ¿سب 
 Àلكتا� ٤٤�٢٩). �قد طعن بعض 
�ملسيحيني � �لقر3Ó بأنه قد �خطأ � 
قوله ﴿�قا� كب,هم﴾ حيث نسب 
 �pبني بدًال من يهو���هذ� �لرفض 9/ 
�لو�قع! مما  �لذ� قا� هذ� �لكال\ � 

جاهًال  كا3   3Óلقر� مؤلف   3� يد� 
بالتا�يخ (تفس, �ه,�). 

هذ¾  مثل  على  �Rئًما  ألتعجب  9ن¼ 
حيث  �ملسيحيني،  قبل  من  �ملطاعن 
�كثر  �كأ¢ا   ����لتو يعرضو3 
 � �سنًد�  ثقًة  �لسما�ية  �لكتب 
 3� ��حلق  �لتا�ðية.  �لقضايا  بيا3 
§�خرٌ�  نفسها  �ملسيحية  �لكتب 
�تسقط  �لزعم  هذ�  تدحض  بأRلة 
�لتا�يخ  Ñا�   �  ����لتو ثقة 
�لتا�يخ  Rعو�  كب,.  حدٍّ   /9
فيها   R�� ما  فإ3   ،äجانب �لقدمي 
من   � موسى  �حال?  عن 
�لباحثو3  ح±  ֲדا  يثق  ال   Ãحد��
برهنو�  �قد  �نفسهم،  �ملسيحيو3 
مستقا�  بأRلة  �بطال¢ا  §يفها  على 
��لتو��يخ  �جلغر�فية  �ألحو��  من 
�من  بل   ��لعصو لتلك   Èألخر�
 ����لتو من  �لد�خلية   ?�Rلشها�
 3Óلقر�  � طعنهم  فإ3  نفسها. 
 Àلكتا� هذ�  مثل  على  -بناً« 
مما  حقًّا.  للعجب   �َمثا  -Ôملحّر�
�ننا نستشهد ببعض ما  فيه  ال شك 
�حد�Ã �لكن  �لتو��� من   � R��
مع  منسجمة  تكو3   3� شريطة 
 Èألخر� للتو��يخ  �مو�فقة  �لعقل 
قد   ����لتو أل3  �لكرمي،   3Óلقر�  ��
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¿يث  �ملحرفني  �يد�  ֲדا  عبثت 
 ��ملذكو �لتا�يخ   ��عتبا ميكن  ال 
فال  مصوًنا.   äفوظ*  äð�تا فيها 
بيا3  على  بنا«   - ألحد   3p9 Ùو§ 
�لكرمي،   3Óلقر� �لطعُن �   -����لتو
قد  �حلديثة   Ãلبحو�  3�� خاصة 
من   3Óلقر� pكر¾  ما  على  �كد? 
 �Rكعبا  ،�Rليهو� �لتا�يخ   Ãحد��
بعد  فرعو3  جثة  �صيانة  �لعجل 
 Ãلبحو� هذ¾  �ثبتت  بينما   ،zلغر�
هذ¾   �  ����لتو بيا3  بطال3 

 .��ألمو
بيا3  بصحة  جدًال  سلمنا   �p9� هذ� 
�لتو��� � هذ¾ �لقضية فهذ� �يضا ال 
يقد� � �لقر3Ó ألنه قا� ﴿كب,هم﴾ 
من  مانع  �ال  �ك�هم"، " يقل   Â�
عشر  �إلث¼  من  �لر�بع  �البن   ��عتبا
 Â  39� "كب,هم"   Àيعقو �بنا«  من 
يكن �ك�هم. p9 نستطيع �لتوفيق بني 
 3�بيا3 �ملصد�ين بكل سهولة، pلك 
نأخذ كلمة ﴿كب,هم﴾  مبعª �لكب, 
�ثبت  3��جًة ال �لكب, سنä، �سبق R
�سله �� تفس, قوله تعا/ ﴿قا� لن 
 3�معكم ح± تؤتو3ِ موثقä من �هللا﴾ 
 �pكا3 يثق بيهو � Àسيدنا يعقو
��بني ��كثر من  -äالبن �لر�بع سن�-
يرسل   Â  p9  ،äسن �ألك�  -�البن 

 ،�pبنيامني معهم 9ّال بضما3 من يهو
�لذلك كله Ùب �عتبا�¾ "كب,هم".


ِجُعو� ِ+َلى َ�ِبيُكْم َفُقوُلو� َيا َ�َباَنا ْ�﴿
ِبَما  ِ+ّال  ِ+*َّ �ْبَنَك َسَرَ! َ<َما َشِهْدَنا 
َحاِفِظَني﴾  ِلْلَغْيِب  ُكنَّا  َ<َما  َعِلْمَنا 

(يوسف: ٨٢)   
   

:Iلتفسـ�
هذ�  بأ3  �ملفسرين  بعض  قا�  لقد 
�فهم   Â ¼قو� يوسف �، �لكن
أل3  9ليه،  �لقو�  هذ�  نسبو�  كيف 
�3 �آلية  È���يهم. ��لسياz ال يؤيد 

تتمة لقو� "كب,هم". 
�ما قوله ﴿�ما كنا للغيب حافظني﴾ �
ال  �أل��:  مبعنيني؛  تفس,¾  فيمكن 
بل  �ألمر،  حقيقة  بالضبط   Ôنعر
 3� ��لثا�:  �ينا¾. � ما  لك  ¤كي 

يكو3 كالمهم هذ� � شأ3 موثقهم 
Óتينا�  عندما   :ªملع�� Óتو¾،  �لذ� 
�ملوثق Â نأخذ � �حلسبا3 �نه ميكن 
�9منا  �خل�،  هذ�  مبثل  نأتيك   3�

عاهدنا� حينئذ بنية طيبة.

 َIْسَأِ> �ْلَقْرَيَة �لَِّتي ُكنَّا ِفيَها َ<�ْلِع�>َ﴿
َلَصاِ�ُقوَ*﴾   َ<ِ+نَّا  ِفيَها  َ�ْقَبْلَنا  �لَِّتي 

(يوسف: ٨٣)
 

:Gلكلما� Hشر
Ùتمع  �لذ�  للموضع  �سم  �لقرية: 
فيه �لناÇ، �للناD Çيعä، �يستعمل 
تعا/  قا�  منهما.  ��حد  كل   �
من  كث,  قا�  �لقرية﴾  ﴿��ْسأ� 
�قا�  �لقرية.  �هل  معنا¾  �ملفسرين: 
�لقو\  ههنا  �لقرية  بل  بعضهم: 

.(?�Rملفر�) نفسهم�

فإن طعنهم ! القرآن -بناًء على مثل هذا الكتاب 
احملـّرف- َمثار للعجـب حّقًا. مما ال شـك فيه أننا 
نستشـهد ببعض مـا ورد ! التـوراة من أحداث 
ولكـن شـريطة أن تكـون منسـجمة مـع العقل 
وموافقـة للتواريخ األخـرى أو القـرآن الكرمي... 
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التقوى

:Iلتفسـ�
يشحن   zلصد�  3� كيف  �نظر�� 
 .äمتام حديثه  ن��  �يغ,  قو�  صاحبه 
 Àٍباهم ¿ديث كذ�فإ¢م عندما جا«�� 
عن مو? يوسف كانو� مترRRين � 
فكيف  �آل3  �ما  قو¹م،  على  �لتأكيد 
يقصو3 على �بيهم خ� بنيامني بكل 
ثقة �شجاعة ليؤكد�� له صدقهم ح± 

9¢م يقّدمو3 شها�R �آلخرين.
مصر)،   ��) �لقرية  �سأ�  قالو�: 
من  بدًال  �حلم,)،   ��) ��لع, 
�هل � �لقرية  �هل  يقولو�   3�
�pلك  �لع,،   Àصحا�� �لقافلة 
 ،Àلعر�  �Rكعا �تنبيًها  تأكيًد� 
�لقرية  من   Rفر  َّ�� �سأْ�   :Rملر���
منهم  �كب,  صغ,  فكل  ��لقافلة، 
يصدقنا   Ôسو� �حلكاية،   Ôيعر

نقو�. فيما 
 

َلْت َلُكْم َ�ْنُفُسُكْم َ�ْمًر�  ﴿َقاَ> َبْل َسوَّ

َيْأِتَيِني   *ْ�َ �هللا  َعَسى  َجِميٌل  َفَصْبٌر 

ِبِهْم َجِميًعا ِ+نَُّه ُهَو �ْلَعِليُم �ْلَحِكيُم﴾ 

(يوسف: ٨٤)   
  

:Gلكلما� Hشر
 سّولت: سّولت له نفسه كذ�: §ّينته 

 .(Àألقر�) �هّونته  له  �سّهلته  له 
حتر   ملا  �لنفس  تزيني  �لتسويل: 
 ��بصو منه  �لقبيح  �تصوير  عليه 

.(?�Rملفر�) حلسن منه�

:Iلتفسـ�
هنا-كعاRته-   3Óلقر�  Ôحذ لقد 
�ألمو� �¹امشية من �3 9خوته �جعو� 
 ،ÃRحلا� عليه  �قّصو�  �بيهم   /9
 .äس�� Àيعقو Àكتفى بذكر جو���
pلك �3 �لقر3Ó ليس كتابä تا�ðيا، 
على   Éمرّكز �لز��ئد،  يتر�  �لذلك 
 Ç��ملعª �ملُر�R تنبيهä للقا�è 9/ �لد

�لذ� يريد تلقينه 9يا¾.
 3�  �  Àيعقو �جاֲדم  لقد 
لكم  §ينت  قد  �لنفسانية  �هو�«كم 
�لسيئة. �Â يرR بقوله هذ� تكذيبهم 
ُحبس،  قد  بنيامني  بأ3  �Rعائهم   �
بل يع¼ �3 عد�َ«كم لبنيامني Rفعكم 
لتصّدقو� ما �تُّهم به من �لسرقة، كا3 
من ��جبكم �3 ال تسيئو� به �لظن، 
�تقولو�: 9نه Â يسرz شيئä بل كل 

ما جرÈ له كا3 سببه سو« �لفهم.
�شا� سيدنا يعقوÀ بقوله ﴿عسى �  
 ¾Rيًعا﴾ 9/ �عتقاD 3 يأتي¼ ֲדم��هللا 
على  بعزيز  ليس  �نه � يوسف  ¿يا� 
�هللا تعا/ �3 يأô به �بَأَخويه بنيامني 

قوله هذ�  �يهوD �pيًعا. �يتبني من 
�نه كا3 متأثرÉ بوفا« يهو�p، ملا Óتا¾ 
من قو� �عهد، �لذلك جند �3 قلبه 

 .Âيلتا¶ على فر�قه �يتأ �بد
  كما �ّضح بقوله ﴿9نه هو �لعليم 
�حلكيم﴾ �3 �هللا �لعليم قد كشف � 
�È �آل3 �3 كل ما فعل ��حلقيقة، �
�هللا بنا كا3 ملصلحتنا، ��3 ما قاسينا¾ 
من معانا� �*نة كا3 � �لو�قع فاحتة 

خ, ��§Rها� ألسرتنا Dيًعا.  

                 

﴿َ<َتَولَّى َعْنُهْم َ<َقاَ> َيا َ�َسَفى َعَلى 

�ْلُحْزِ*  ِمَن   Zَُعْيَنا ْت  َ<�ْبَيضَّ ُيوُسَف 

َفُهَو َكِظيٌم﴾ (يوسف: ٨٥) 

:Gلكلما� Hشر
�تركه  �عر¥  عنه:  توّلى  توّلى: 

.(Àألقر�)
للمهمو\:  ُيقا�   :Zعينا +بيّضت 
عينا¾  ��بيضت  �لدنيا  عليه  �ظلمت 
�بّيض   .(��لبحا (Ñمع  �حلز3  من 
فيه  ما   öفر� باللنب؛  مأل¾  �لسقا«: 
��ملا«.  �للنب  ��ألبيضا3:  ��قه. ��

(ìلتا�)
�حلز*: خشونة � �لنفس ملا �صل 
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�لفر�   :¾Rّيضا� �لغم،  من  فيها 
.(?�Rملفر�)

�لنفس،   Çحتبا� �لُكظو\:  كظيم: 
�ُيعبَّر به عن �لسكو?. َكَظَم �لغيظ: 
حبسه. كظم �لسقا«: شّد¾ بعد ملئه 
فالكظيم:   .(?�Rملفر�) لنفسه   äمانع

من ميلك غضبه.  

:Iلتفسـ�
 �  É,كث �ملفسر�3  �ختلف  لقد 
عينا¾  ﴿��بيضت  تعا/  قوله  تفس, 
بأ3  �لبعض  قا�  ح±  �حلز3﴾،  من 
 p9 بالعمى،  �صيب ُ  �  Àيعقو
 � �ختلفو�   ú عينيه.  �لبيا¥  غطى 
بعضهم  فأ�جعه  بياضهما،  سبب 
��حد�  بل  �بعني � طو��  �لبكا«   /9
�آلخر�3  �جعه � بينما  سنة.  �Öانني 
�لثا�  �بنه   zبفر� صدمته  تفاقم   /9

(فتح �لبيا3). 
ُيعبَّر  ال  (�بيضت)  كلمة   3� ��لو�قع 
ֲדا �بدÉ عن عمى �لعينني، �9منا �حلق 
 .Éبد��¢م ّ�لو� �لكلمة ما ال حتتمله 
 ªلقو�ميس مع� � R��حجتهم �نه �
يقولو3:  �يًضا حيث  للبيا¥  Ñا§ّ� 
�مطا�عه  �فرغه،  �لسقاية:  بّيض 
، فاملعª عندهم �3 عينيه جرتا  �بيضَّ
من  فرغتا  ح±  �لغزير�  بالدمو¶ 

 .���لبصا
كلمة  �Rمت  ما  نقو�:  �لكننا 
ال   �pفلما �لعمى،  تع¼  ال  (�بيضت) 
�هو  �آلخر  �ملجا§�   ªباملع نأخذ 
 �� باملا«  مأل¾  �لسقا«"  "بّيض  قو¹م 
عليهما  يطلقو3  �¢م � خاصة  �للنب، 
�� على �ملا« ��للنب كلمة "�ألبيضا3"، 
فاملر�R من ﴿�بيّضت عينا¾﴾ نظًر� 9/ 
�ملا«  من  عينا¾  �متأل?   :ªملع� هذ� 
Ñا§ّ�   ªمبع نأخذها   �� �لدمع.   ��
�ل�يق  �هو  �ال  للبيا¥  Óخر  ساٍ\ 
�نه برقت عينا¾ من  Rللمعا3. ��ملر���
�لغم، �حصو� �ل�يق فيهما عند �لغم 
�مر طبيعي شريطَة �3 ال تطو� فتر� 
 ªبا« يعّبر�3 عن هذ� �ملعR¹م. ��أل�
حيث  كهذ¾،  كلما?  باستخد�\ 
�مل.  با�قة  عينيه  يقولو3 الحت � 
�3 عينيه ملعتا عندما حلت به  ªفاملع
�لفاجعة �جلديد�، �� عندما �حّس بأ3 

�¹م قد بلغ منتها¾ ��3 �لفرì موشك 
�ة �هللا قريبة. � 3��

من  عينا¾  ﴿�بيضت  كلمة   3� �حلق 
�حلز3﴾ تعب, عن شد� �لغم ��حلز3 
فمن  �لكلما?.  pُكر � شر�  كما 
فّسرها مبا ðالف هذ� �ملعª �لصريح 
ال  �لذ�  �ألمر  �لنجعة،  �بعد  فقد 
 3�حاجة له بالقر3Ó �لكرمي. خاصة �
مباشر�  pلك  بعد  يقو�  تعا/  �هللا 
 � À3 يعقو� ��﴿�هو كظيم﴾ 
جنح � ضبط نفسه �Â يستطع �¹م 
بأ3   3p9 نسلم  فكيف  يصرعه.   3�
حضرته ضّيع بصر¾ من شد� �لبكا«. 
�كيف يكو3 كظيًما من يضيع عينيه 
بالبكا« هكذ�. فالو�قع �ننا �لو سّلمنا 
جدًال �3 كلمة (�بيضت عينا¾) تع¼ 
لغًة فقد�3 �لبصر من شد� �لبكا« فال 
ينسجم هذ� �ملعª هنا لوجوR كلمة 

(كظيم).

 fاعتقاده �ياة يوسف وأنه ليس بعزيز على اهللا تعا
أن يأ� به وبَأَخويه بنيامني ويهوذا 5يًعا. ويتبني من 
قوله هذا أنه كان متأثرًا بوفاء يهوذا، ملا آتاه من قول 
وعهد، ولذلك جند أن قلبه بدأ يلتاع على فراقه ويتأ�. 
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التقوى

نقل  فقد  pلك،   /9 �باإلضافة 
�لقر3Ó قو� يعقوÀ (فصٌ� Dيل).. 
مثاًال  �لص�   �  Àضر�  Ôسو  ��
Dيًال �تذÈ به. فلو كا3 قد �ضا¶ 
بصر¾ بالبكا« فكيف جا§ له �الRعا« 

بالص� �جلميل؟
 ªمع �لشريف  �حلديث  �ّضح  �قد 
 ���"�لص�" بكل �ضو�، حيث ُ
تبكي  �هي   ��بامر مرَّ   �  üلن�  3�
�هللا  �تقِّي  ¹ا:  فقا�  �بنها.  ق�  عند 
��ص��. فقالت: 9ليك ع¼، فإنك 
ال تعرÔ مصيب¬. فقا�: لقد ما? 
 � � üمضى �لن ú ،حد عشر� �
هذ� �سو�  ¹ا �جٌل:  فقا�  سبيله. 
�عرفه.   Â متأسفة:  فقالت   .� �هللا 
�جا«? �لنü � تعتذ� 9ليه �تقو�: 
يا �سو� �هللا ما عرفتك، سأص� من 
�آل3. فقا�: 9منا �لص� عند �لصدمة 
 3� ���أل�/ (�لبخا��،�ألحكا\). 
�لص� �حلقيقي 9منا هو ما يكو3 � 
فتر�   �مر� بعد  �ما  �لصدمة،  بد�ية 
�ملشاعر  �تسكن  �لعو�طف   �فتهد

�لبكا« �يصمت.  يتر�  �كل ��حد 
�يولو�  �هلًعا   äفزع يبد�  فالذ� 
 ú لبضع ساعا?  �لو  �لصدمة  عند 
�لص�    ��p من  يعدَّ  فلن  يسكت 
يدعي   3� ميكن  فكيف  �جلميل. 
حلو��   äباكي يز�   Â �لذ�   Àيعقو
Dيًال.   É�ص �َص بأنه  سنة  �بعني �
�¹م   � �ملر«  بالغ   �p9 �نه  �لو�قع 
��حلز3 عند حلو� �لفجيعة، فسو�« 
�� ال فقد جز¶  Çحزنه للنا Èبد�
�فز¶، �هذ� هو �ألمر �ملنكر �ملنهي 

عنه. 

الكرام  اهللا  أنبياء  من  أحد  �زن  أن  احملال  ومن 
وإذا  ا�الك.  على  به  ُيشرف  حزنًا  مكروه  على 
الدوام  على  مستمًرا  بكاًء  هكذا  يبكي  يعقوب  كان 
نأخذ  أّال  فيجب  الرسالة.  تبليغ  واجب  أدى  فكيف 
مع  يتفق  ما  إّال  للكلمة  اجملازية  املعا�  من  ح� 
يعقوب�.. سيدنا  كان �تلها   Xال الرفيعة  املكانة 

�من �ملحا� �3 �ز3 �حد من �نبيا« 
 Ôُيشر äهللا �لكر�\ على مكر�¾ حزن�
 Àيعقو كا3   �p9� �¹ال�.  على  به 
على  مستمًر�  بكاً«  هكذ�  يبكي 
تبليغ  ��جب   ÈR� فكيف  �لد��\ 
من  نأخذ ح±  �ّال  فيجب  �لرسالة. 
يتفق  ما  9ّال  للكلمة  �ملجا§ية  �ملعا� 
�تلها  كا3  �ل¬  �لرفيعة  �ملكانة  مع 
سيدنا يعقو�À، �نرفض ما من 
�جة �ملؤمن R 3 �ّط ح± من�شأنه 

.�Rلعا�

َعاِمل النَّاَس َكَما حتِبُّ أن تُعامَل
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http://www.Kitaabee.net

كما ُيسعدها �يضا �* حتيطهم علًما:
 �* �جلماعة قد �طلقت موقعها �لرvي لبيع كتبها �لعربية
;:Zنا��لعنو�* � �
 عz شبكة �إلنترنت. �لرجاx �يا

�ألفاضل  قر�ئها  |يع  حتيط   *� "�لتقو�"  �سر�  ُيسعد 
خلطب  �لعربية  �لتر|ة  تنـزيل  بإمكا�م  �نه  علًما 

�جلمعة �ل� يلقيها حضر� �مI �ملؤمنني:
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة <
قية ميكن طباعتها.

شيف خطب �جلمعة� :
 <Yلك بالضغط على �

http://www.islamahmadiyya.net
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التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 9مد املصطفىسيدنا 9مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

�د بن حنبل)��ُسوَ� �هللا �   َصلَّى �ْلِعيَد ِبَغْيِر َ�3ٍ�pَ َ�َال 9َِقاَمٍة. (مسند َ َّ3�َ �  Çٍْبِن َعبَّا�    ‡ِ¬̌<< 

َيْوَ\  َيْوَ\ ِعيِدُكْم  َتْجَعُلو�  َيْوُ\ ِعيٍد َفَال  �ْلُجُمَعِة  َيْوَ\  �َِبي ُهَرْيَرَ�    َقاَ�: َسِمْعُت َ�ُسوَ� �هللا  �   َيُقوُ�:   39َِّ     ‡¬̌<<
�د بن حنبل)�ِصَياِمُكْم 9ِالَّ َ�3ْ َتُصوُمو� َقْبَلُه َ�ْ� َبْعَدُ¾. (مسند 

َالِ�. َفَقاَ�  ى َخاٌ� ِلي ُيَقاُ� َلُه  �َُبو ُبْرRََ�    َقْبَل �لصَّ �ِضَي �هللا َعْنُهَما  َقاَ�:  َضحََّ  À§َِعاِمر  َعْن   �ْلَبَر�ِ« ْبِن َعا  ł‡¬̌<<
َلُه َ�ُسوُ� �هللا �  َشاُتَك َشاُ� َلْحٍم. َفَقاَ�: َيا َ�ُسوَ� �هللا 39َِّ ِعْنِد�   �Rَِجًنا  َجَذَعًة  ِمَن �ْلَمَعِز َقاَ�: �pَْبْحَها َ�َلْن 
َالِ� َفَقْد َتمَّ  ُنُسُكُه  َ�َ�َصاÀَ ُسنََّة  َالِ� َفِإنََّما َيْذَبُح لَِنْفِسِه َ�َمْن pََبَح َبْعَد �لصَّ َتْصُلَح ِلَغْيِرَ�. ُثمَّ َقاَ� َمْن pََبَح َقْبَل �لصَّ

�ْلُمْسِلِمَني.   (صحيح �لبخا��، كتاÀ �ألضاحي)

�ُسوَ� �هللا   �    َكا3َ    ُيَكبُِّر ِفي �ْلِفْطِر َ��ْألَْضَحى ِفي �ْألُ�َلى َسْبَع َ َّ3� >>̌¬‡    ُعْرَ�َ�    َعْن    َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها   َ
َتْكِبَ,�ٍ? َ�ِفي �لثَّاِنَيِة َخْمًسا . (سنن �R��R ñ كتاÀ �لصال�)

�ََتى ِبَكْبٍش َفَذَبَحُه َفَقاَ�:   Ôَا �ْنَصَر  >>̌¬‡  َجاِبِر ْبن َعْبِد �هللا    َقاَ�:   َصلَّْيُت َمَع َ�ُسوِ� �هللا    � ِعيَد �ْألَْضَحى َفَلمَّ
�د بن حنبل، باقي مسند �ملكثرين)�ْن َلْم ُيَضحِّ ِمْن ُ�مَِّتي. (مسند   ِبْسِم �هللا َ��هللا َ�ْكَبُر، �للَُّهمَّ 39َِّ َهَذ� َعنِّي َ�َعمَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٢١٢))

رأت أسرة "التقوى" نشر كتاب حضرة مرزا غالم أحمد القادياني � "سر اخلالفة" - في هذه الزاوية عبر حلقات - 

الذى رد فيه حضرته على أهم خالف نشب بني املسلمني.. السنة والشيعة،

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 

�È �هللا ���قنا �أل�/. فلما ��<�مـا مفاسد �لنصا�È فال ُتعّد �ال ُتحصى، �قد pكرنا شطر� منها � 
�ته �3 ُيصلح هذ¾ �سبحانه �3 �ملفاسد فا�? من �خلا�ì ��لد�خل � هذ� �لزما3، �قتضت حكمته �
�د �ملصطفى. �كا3 هذ� �لرجل ��ملفاسد برُجل له َقدما3: قدٌ\ على قد\ عيسى، �قد\ على قد\ 
فانيا � �لقدمني ح± ُسّمي باالµني. فخذ�� هذ¾ �ملعرفة �لدقيقة، �ال ýالفو� �لطريقة، �ال تكونو� 
��� �ملنكرين. �39 هذ� هو �حلق ��Àِّ �لكعبة، �باطل ما يزعم �هل �لتشيع ��لُسنة. فال تعجلو� علّي، 
��طلبو� �¹دÈ من حضر� �لعز�، �ْ�تو� طالبني. فإ3 ُتعرضو� �ال تقبلو�، فتعالو� ند¶ �بنا«نا ��بنا«كم، 

�نسا«نا �نسا«كم، ú نبتهل فنجعل لعنة �هللا على �لكاpبني.
ُتوّفي عيسى، ��هللا يعلم  �لقدمي. �قد  �لعظيم �فيضه  �هذ� هو �حلق �لذ� كشف �هللا علّي بفضله 
 ñ� من  �¹مُت ُ� تنتظر�نه.  �لذ�  �لوقِت  �قائُم  ترقبونه،  �لذ�  *مد  9مامكم  �ُتوفِّي  �ملتوفَّى.  �نه 
�تعجبو3 �ال تفّكر�3 � ُسنن �هللا، �تنكر�3 �ال ýافو3؟  .Rد �ملسعو��� Rنا �ملسيح �ملوعو� ��
 �Rنتم تبعد�3. �من ُسنن �هللا �لقدمي �ملستمر� �ملوجو��حصحص �حلق ��نتم تعرضو3، �جا« �لوقت �



اجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

١٤

التقوى

9/ هذ� �لزما3 �ل¬ Â تنكرها * �حد من �جلهال« 
 � �ُجال   �� شيًئا  يذكر  قد  �نه  �لعرفا3،   ��p�
�ُجال Óخر  ���نبائه �ملستقبلة، �يريد منه شيًئا Óخر 
�جال   3� منا\   �  Èنر �مبا � �أل§لية.   �R���إل  �
َمن  بل Ùي«  �ينا¾ � َمن  مقا\، فال Ùي«  جا« من 
�حلسنا?   � شاֲَדه   �� �لصفا?  بعض   � ضاها¾ 
�حكايًة  عجيبًة  قصًة  عليك  �قص � �لسيئا?.   ��
بشً,�،  �µه  �بنا صغً,� �كا3  39 � كا3  غريبًة: 
فتوفا¾ �هللا � �يا\ �لرضا¶، ��هللا خ, ��بقى للذين 
 :ñ� من  فُأ¹مُت  ��ال�تيا¶.   Èلتقو� سبل  Óثر�� 
�مُّه � ُ ?��9نا نرRّ¾ 9ليك تفضًال عليك. �كذلك 
�ÿياها �3 �لبش, قد جا«، �قا� �9 �عانقك �شد 
�ملعانقة �ال �فا�z بالسرعة. فأعطا� �هللا بعد¾ �بنا 
Óخر �هو خ, �ملعطني. فعلمُت �نه هو �لبش, �قد 
�È ُحْلية �أل�� � �صدz �خلب,، فسّميته باµه، �
جسمه. فثبتت عا�R �هللا بر�� �لَعني، �نه قد Ùعل 
شريَك �سٍم �جَلني. ��ما جعُل �لبعض َسِميَّ بعٍض 
ُمهجة  9ال  يعلمها  ال  غر¥  لتكميل   ��سر� فهي 

�لعا�فني. 
�ألحّبا«،   zصد�� �ألصدقا«  �حبُّ  صديٌق   ��
 Àمو§ �لكتا� Âُلفاضل �لعالمة ��لنحرير �لفّهامة، عا�
�ملبني، عا�Ôُ علو\ �ِحلكم ��لّدين، ��µه كصفاته 

�أليا\  هذ¾   � فاتفق  �لدين.   �نو �حلكيم  �ملولو� 
من قضا« �هللا �حلكيم �لعال\ �3 �بنه �لصغ, �ألحد، 
�حلصبة،  �د، ما? مبر¥ ��µه *مد  �لذ� كا3 
 ¾Óة، فر�فص� ���فق �بَّه �p �حلكمة ��لقد�� ��لر
ليلة �فاته بعد مماته كأنه يقو� ال حتزنو�  �جل � 
¹ذ¾ �لفرقة، فإ� �pهب لبعض �لضر���، �سأ�جع 
سُيعطى  �نه  على  يد�  �هذ�  �لسرعة.  بقد\  9ليكم 
� على كل Rخر، فُيضاهي �لثا� �لغابَر. ��هللا قاÓ بنا�
شي«، �لكن �كثر �لناÇ ال يعلمو3 شؤ�3 �حسن 

�خلالقني.
�كذلك � هذ� �لباÀ قصص كث,� �شها�R? كب,� 
�قد تركناها خوفا من طو� �لكال\، �كث,� منها 
مكتوبة � كتب تعب, �ملنا\، فا�جع 9ليها 39 كنَت 
تو�تر?   ��ألخبا  39� تشّك  �كيف  �لشاّكني.  من 
�ملشاهدين  �يًضا من  �لباÀ؟ �لعلك تكو3  � هذ�  (Èلتقو�) ."هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "ينكرها *

أن ُيصلح هذه  اقتضت حكمته ور"ته 
املفاسد برُجل له َقدمان: قدٌم على قدم 
عيسى، وقدم على قدم أ"د املصطفى. 
وكان هذا الرجل فانيا ! القدمني ح� ُسّمي 
باالسمني. فخذوا هذه املعرفة الدقيقة، وال 
�الفوا الطريقة، وال تكونوا أول املنكرين.
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�جًال متوّفى  3�¹ذ� �لعجاÀ. فما ظنك.. �تعتقد 
�خ� عنه � �إل¹ا\، �قا�  ���حد � �ملنا\،  ¾Ó� �p9
فهل   ،Ûلقر� �القي ُ� �لدنيا   /9 �9 سأ�جع  �ملتو� 
هو ��جع على �جه �حلقيقة.. �� ¹ذ� �لقو� تأ�يل 
عند �هل �لطريقة؟ فإ3 كنتم مؤ�ِّلني � هذ� �ملقا\، 
فما لكم ال تؤّ�لو3 � �نبا« ُتشاֲדها بالوجه �لتا\؟ 
�ُتفّرقو3 بني ُسنن �هللا يا معشر �لغافلني؟ فتدّبْر �ما 
 �Rهـا  ñ� يشـا«   3� 9ال  تتـدّبر   3� �خـا� 

�لضـالني.
هو  �لذ�  �ملسيح   �ظهو عالما?   3� عرفت  �قد 
�عّمت،  كثر?  ��لفنت  ظهر?،  قد  �ملهد� 
خ,  �يسّبو3  �ماجت،  �هاجت  غلبت  ��ملفاسد 
�لبشر � �لسكك ��ألسو�z، �ماتت �مللة ��لتّفت 
�و� �لدين ��لساz بالساz، �جا« �قت �لفر�z، فا
�ملُها3، فإنه يرحل �آل3. �نشدتكم �هللا.. �ال تر�3 
�إلميا3  §الِ�  عُني  ُيتر�  �ال  بالعني؟  �ملفاسد  هذ¾ 
من   �� هذ�  �حقٌّ  �شهد��..  هللا  �شهد��  للَعني؟ 
�لنصا�È، �9نا �  �َملني؟ �ما §�َ�ْلنا �شدَّ ِمن كيد 
�لتلبيس، فُيخجلو3   ��R��� �p9 .È��يديهم كاألسا
�قست   .Çليأ� �حصحص   ،Çلبأ� ظهر  9بليس. 
�بعد��   .Çلوسو��  Çسا�� ��تبعو�   ،Çلنا�  Àقلو
هذ�   ��Rَعا بل  �ألعلى،  �هللا   Ôخو�  ،Èلتقو� عن 
�يُت � مما  قليال  �قلُت  �لسقط.  �ضاَهو�  �لنمط، 
�ما �ستقصيت. ���هللا 39 �ملصائب بلغت منتهاها، 
�حاطت � �Rعو�ها،  �µها  9ال  �مللة  من  بقي  �ما 

�أل��بد،  ��َعنا § ��ِطئ  سناها،  �عد\  �لظلما? 
�3 يهلكو�  Çلنا� Rها �مرعاها، �كاÿفما بقي ما
 ،ñ�من سيل �لفنت �طغو�ها، فُأعطيُت سفينًة من 
�بسم �هللا Ñريها �مرساها. �تفصيل pلك �3 �هللا 
�جد � هذ� �لزما3 ضالال? �لنصا�È مع �نو�¶ 
كث,�،  خلقا  �ضّلو� � ضّلو�  �¢م   È��� �لطغيا3، 
�شاعو� �  ،Rلفسا� �كثر�� � كب,�،  ُعلوًّ�  �عَلو� 
�فتحو�  �لغّر�«،  �لشريعة  على  �صالو�   ،Rتد���ال
 �p �هللا  غ,�   ?�ففا ��ألهو�«،  �ملعاصي   Àبو��
�لك�يا« عند هذ¾ �لفتنة �لصّما«. �مع pلك كانت 
فتنة �Rخلية � �ملسلمني، �مّزقو� باختـالفاٍ? Rيَن 
�لبعض  على  بعضـهم  �صا�  �ملرسـلني،  سيد 
�ختالفهم،  لرفع  �هللا   ��فاختـا كاملفسـدين. 
�جـعل¼ َحَكـما قـاضيا إلنصـافهم. فأنـا 
�إلمـا\ �آلô على قد\ �ملصـطفى للمؤمـنني، 
 È��لنصا على  �حلجة  متـمم  �ملسـيح  �نا �

��ملتنصـرين.

َسِميَّ بعٍض فهي  البعض  وأما جعُل 
إال  يعلمها  ال  غرض  لتكميل  أسرار 

ُمهجة العارفني. 
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١٦

التقوى

 ñة: �ملكتب �لعرDتر

ال  �حد¾  �هللا  9ال  9له  ال   3� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �3 *مًد� عبد¾ 
من  باهللا   pفأعو بعد  �ما  �سوله. �
�لشيطا3 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Àِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو\ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  9�َيَّاَ�  َنْعُبُد  9يَّاَ� 
�لَِّذيَن   îِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   îََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÀ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Óمني) َ�ال �لضَّ

�ل� �لقاها �مI �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر<
 ��د 
�يدZ �هللا تعا� بنصرZ �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� <�إلما� �ملهد� �
يو\ ١٢-١٢-٢٠٠٨

� مسجد بيت �لفتو�  بلند3

تعا/  �هللا  بفضل  هنا  �ليو\  �جتمعنا 
�لعيد  لالحتفا� بعيد �ألضحى. هذ� 
يسمى � بالRنا باكستا3 ��¹ند "عيد 
�لقربا3" �"�لعيد �لكب," �يضا. �مع 
�3 هذ� �لعيد يسمى "عيد �لقربا3"، 
عيد   3� لنا  يكشف  �لتدبر   3� 9ال 
�لفطر �يضا هو "عيد �لقربا3"، حيث 
�هللا  �متثاال ألمر  قبله  �إلنسا3  يصو\ 
 ��، �بتغا« مرضاته؛ فينتهي عن �مو
مباحة له عاRً� � ساعا? �لنها� مد� 
 zشهر كامل، مضحًيا بكث, من حقو
نفسه، �يسعى أل�R« حق �لعبا�R برفع 
مستوÈ عبا�Rته، مستعينا باهللا تعا/، 
يستيقظو3  �لذين  ��لئك   39 ح± 
 Ôلظر��  � �لفجر   »�Rأل بصعوبة 
�لعاRية يستيقظو3 � �مضا3 للتضر¶ 
��البتها� �ما\ �هللا � جوÔ �لليا�؛ 
باالحتفا�  تعا/  �هللا  يأمرنا  �لذلك 
بالعيد بعد شهر �مضا3 لدÈ �نتها« 
فتر� �لتضحية هذ¾، فيقو� لنا: �لِبُسو� 
�جليد�، �كلو� ��شربو�   Àلثيا� �آل3 
مكا3، �صّلو� �كع¬  ��جتمعو� � 
صال� �لعيد، ��شكر�� �هللا �. ففي 
pلك �ليو\ �تفل بالعيد ��لئك �لذين 
يضّحو3 ¿قوقهم �لشرعية مدَ� شهر 
�جلو¶  يتحملو3  حيث  �لتو��  على 
��لعطش، �يكبحوD 3ا� عو�طف 

خطبة عيد األضحى
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�خرÈ � ساعا? �لنها� �ل¬ تتفا�? 
حسب �لفصو�، حيث تتر��� مد� 
عشر�  Öا�   /9 عشر  من  �لتضحية 
�يهتمو3  ليالَيهم  ُيحُيو3   ú ساعة، 
بالعبا�R �هتماما خاًصا، �نتيجة ¹ذ¾ 
�ملؤمنني  حيا�   �  Ãحتُد �لتضحية 
�نقالبا? تقّرֲדم 9/ �هللا �، فيدخلو3 
يتعو3�R على  عاَلًما جديد�، حيث 
�لتضحية بأنفسهم. ال شك �3 هنا� 
بالتضحية  يهتمو3  ال  ممن  كث,ين 
إلصال� �نفسهم كما يهتم �ملؤمن، 
بالعيد �كأ¢م هم  �¢م �تفلو3  9ال 
شهًر�  حقيقيًة  تضحية  قدمو�  �لذين 
كامال، ��حلق �3 عيدهم ليس �كثر 
من �حتفا� �9ثا�� صخب، �ما �لعيد 
بالعيد  �تفلو3  للذين  فهو  �حلقيقي 
بعد تقدمي تضحية شخصية مدَ� شهر 
�لتضحية  فلسفة  مد�كني  كامل، 
�قو�  كنت   ،�باختصا �حكمتها. 
39 �لعيد �لذ� ¤تفل به �ليو\ يسمى 
�تطرقُت - ضمنًيا  �لقربا3"،  "عيد 
هو  بأنه  �لفطر  عيد  موضو¶   /9-
�آلخر ميكن �3 يسمى عيد �لقربا3، 
غ, �نه �حتفا� بالقربا3 �لشخصي، 
بقربا3  فاحتفا�  �ألضحى  عيد  �ما 
�لشخص  كا3   p9 ��ألمة،  �جلماعة 
 �� �لعيد -  بسببه ¤تفل ֲדذ�  �لذ� 

 Rتسببت � �جو �ل¬  �لشخصيا? 
 /9 بتضحيته   Ôيهد  - �لعيد  هذ� 
9حد�Ã �نقالÀ على صعيَد� �ألمة 
�لفطر ðص  عيد   3� فكما   .Âلعا��
�لتضحية  يقدمو3  �لذين  ��لئك 
�لشخصية من �جل �لرقي �لر�حا� 
بالطبع 9/ �فع   �R39 كا3 يؤ� -
 - �يًضا  ��حانًيا  �جلماعة   Èمستو
�حلقيقي  �لقربا3  عيد  فإ3  كذلك 
 3��يضا ðص ��لئك �لذين يسعو3 
 »��يد�كو� تلك �لر�� �ل¬ كانت �
�هاجر  �µ9اعيل  9بر�هيم  تضحية 
 3� �ا��  فاملؤمن  �لسال\.  عليهم 
�ل¬  �لتضحية   Èمغز يستوعب 
�كنا R�  �pفإ �لثالثة.  هؤال«  قدمها 
حقيقًة،  بالعيد  �حتفلنا  �لر��  هذ¾ 
 �� �ملاعز  pبح   Rملجر قيمة  فال  �9ال 
�� �لبقر�? �� �ِجلما�، حيث  ìلنعا�
يتفاخر ֲדا �صحاֲדا متباهني بثر�ئهم. 
ليس �¹دÔ من �ألضحية Ñرp Rبح 

-بشكل  �حليو�نا?  �¤ر  �لذبيحة 
 ÀRملآ�� �لوالئم  �9قامة  ظاهر- 
بيو?   /9 �للحو\  9�سا� �  Çللنا
بذبح  يتحقق   Ôهد  �� �آلخرين. 
 ìنعا� ماعز  من  �حليو�نا?  هذ¾ 
Rمائها؟  9��قة  9ال  �Dا�  �بقر�? 
خدمة   �� تقّد\  �لقر�بني  هذ¾  هل 
�ألنعا\  هذ¾  pبُح  �هل  لإلسال\؟! 
��§Rها�¾؟  �إلسال\  �قي   /9  �Rيؤ
بأكل  9ال  تتحقق  ال  خدمة  Öة  هل 
�للحو\ �تو§يعها؟ �لو قيل: 39 من 
�للحو\  توف,  �لقر�بني  هذ¾   Ôهد��
للفقر�«، فأ� ثو�Ù Àلب لكم 9طعاُ\ 
�لسنة   � ��حد�  مر�  �للحَم  �لفق, 
مع عد\ عنايتكم بسد جوعه طو�� 
بلد�3 كث,� ال Ùد  �لعا\؟ ú هنا� 
فيها �ملر« َمن يطعمه �للحم �� يو§عه 
�لذبائح  حلو\  فيها  تتوفر   �� عليه، 
�لكث,� ¿يث يصبح 9تالفها مشكلة 
قر�بني   Ô9تال  39 فمثًال  عويصة. 

أمـا العيـد احلقيقـي فهـو للذيـن �تفلـون 
بالعيد بعد تقدمي تضحية شـخصية مدَة شـهر 
كامـل، مدركني فلسـفة التضحيـة وحكمتها.



اجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

١٨

التقوى

مشكلة  �حدها  مكة    � �حلجيج 
كب,�. ال شك �¢م ينّظمو3 تصدير 
�لفق,�، لكن كم   Rلبال� حلومها 9/ 
من �لفقر�« ُيَسدُّ جوعهم بتلك �للحو\ 
بشكل �Rئم؟ لقد عشُت � �فريقيا، 
¹م  تتوفر  ال  فقر�«  هنا�  �يت ��
باكستا3  �يوجد �  يوميا.  �جبتا3 
�يضا مئا? �آلالÔ من �لفقر�« �لذين 
�لذ�  �للحم  فهذ�  جياًعا.  يبيتو3 
يسد جو¶   3� ميكن  ال  كثً,�  يبد� 
�لناÇ � �لعاÂ، غ, �3 ّجتا� �ملو�شي 
�لعيد حيث  ير¿و3 كث,� جد� قبيل 
�يًضا  Çخيالية، ��لنا �يبيعو¢ا بأسعا
سبيل  على  باهظة  �Öاًنا  ¹ا  يدفعو3 

�لتفاخر ��لتظاهر بثر�ִדم.
نقّدمها  �ل¬  �لظاهر�  فالتضحية   
ينبغي  �حليو�نا?  بذبح  �لعيد  يو\ 
�لذ�   Àالنقال�  3�  /9 تنّبهنا   3�
pكر�¾  9حيا«  �جل  من   �� �جله  من 
يقتصر  يكن   Â �ألنعا\،  بذبح  �ِمرنا ُ
�لذبح،  من   � µ9اعيل  جنا�  على 
شأ¢ا  من   ���  ¾»��� كانت  بل 
فليس  عظيًما.  �نقالًبا   Ãُتحِد  3�
µ9اعيل  جنا�   Èكرp 9حياَ«  �ألمر 
من �لذبح، �ليس p9ًنا بذبح �ألغنا\ 
 ��  Èألخر� �حليو�نا?   �� ��لشيا¾ 
�ألطعمة  بتنا��  �لفرحة  عن  �لتعب, 

�لفاخر�،  �ملالبس  �تد�« �� �لشهية 
 zحقو »�R3 ¢تّم بأ� Rكال بل �ملقصو
�لعباR �متثاال ألمر �هللا �، أل3 كل 
يتضمن  �إلسال\  �حكا\  من  حكم 
ملا  فمثال  كث,�.  �هد�ًفا � ِحكًما 
��ضح  ناحية،  من  بالتضحية  �مرنا ُ
نقسم   3� Ùب  �نه   � �لرسو�  لنا 
�للحم ثالثة �جز�« يكو3 جز« منها 
للفقر�« �جز« منها لألقا�p� ،Àلك 
�الهتما\  عليكم  ليس  �نه  ليذّكرنا 
�نفسكم فقط، بل ألقربائكم  zقو¿
��Rئها،  من  بد  ال   zحقو عليكم 
من  بد  ال   zحقو عليكم  �للفقر�« 
�أليا\   � تؤ�Rها   3� �Ùب  ��Rئها، 
�يًضا.  �ألفر�� ��ألتر��  �لعاRية �� 
�لعاRية  �أليا\   � يفكر  ال  �لغ¼   39
��R« حق �لفق,، �ما � �يا\  � �ًRعا
�لفرحة فيمكن �3 ينفق عليهم شيئا 
بد�فع �لريا«، �مع pلك ال ينتبه �غلبية 
��R« حقوz �آلخرين، �قد  /9 Çلنا�

بني �هللا لنا ֲדذ� �حلكم �3 تضحيتكم 
 Èهذ¾ - �ل¬ تقدمو¢ا 9حيا« لذكر
تلك �لتضحية �جلليلة �ل¬ قدمها �بو 
عليهما  �µ9اعيل  9بر�هيم  �ألنبيا« 
حقيقية  تضحيًة  ُتعت�  لن   - �لسال\ 
�آلخرين   zحقو  3�Rتؤ حني  9ال 
من  �لفق,�  �لطبقة   zَحقو �خاصة 
على  خا   تركيز  �هنا�  �ملجتمع. 
pلك، حيث لفت �هللا � �نظا�نا 9/ 
�العتنا« بالفقر�« بصفة �Rئمة � عد� 
مو�ضع من �لقر3Ó �لكرمي كقوله تعا/ 
﴿َ�ال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِ\ �ْلِمْسِكني﴾ 
قد  �لذين   3�  �� (�ملاعو3:٤).. 
�بتعد�� عن �هللا � ال �ّثو3 �آلخرين 
 ��على 9طعا\ �ملساكني ��لفقر�«.. 
ال  كما  بأنفسهم  ُيطعمو¢م  ال  هم 
 39 9طعامهم.  على  �آلخرين  �ثو3 
�حلكم بسّد جو¶ �لفق, حكم �Rئم، 
فال يكفي تقدمي �للحم ¹م مر� ��حد� 
� �لسنة �حتفاًال بالعيد �لكب,، لكن 

وهل  لإلسالم؟!  خدمة  أي  تقّدم  القرابني  هذه  هل 
وازدهاره؟  األنعام يؤدي إf رقي اإلسالم  ذبُح هذه 

هل �ة خدمة ال تتحقق إال بأكل اللحوم وتوزيعها؟
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من  جز«  بتقدمي  �مرنا   � �لرسو� 
حلو\ �لضحايا للفقر�« لكي ال ُتْغِفَلنا 
�ألفر�� عن ��R« حقوz �لفقر�«. 39 
�لزكا� يدفعها �لغ¼ بنسبة معينة من 
�لذ�  ��ملبلغ  معينة،   îبشر� ماله 
يدفعه �ملزّكي -مر� � �لعا\- بسيط 
جد� حيث يدفعه مبعّد� معني، كما 
�3 �لصدقا? ��لت�عا? �ل¬ �رجها 
 �نقد بنسبة  Rفعها   �  3�,� فإننا 
على ��Rئها بسهولة، �ما حلو\ �لقر�بني 
 �� �لعيد فُأِمْرنا �3 نقد\ للفقر�« قد
أل3  �pلك  �لبيت،   Rألفر� نبقي  ما 
كل  فريضة  �ملجاعة  على  �لقضا« 
�ملسلم  �أل	  ¿ق  ��العتنا«  مسلم، 
هذ�   3� فاحلق  مسلم.  كل  ��جب 
لكل   ��  - غ¼  لكل  تذك,  �ألمر 
من   p9 �لتضحية،  تقدمي  يستطيع  من 
�ملمكن �3 يقد\ �ملر« �ألضحية بد�3 
يعت¼  بأ3   - �لزكا�  عليه  جتب   3�
ماًال  منه  �قل  َمبن هو  باجلائع �يرفق 
 �Rلذ� يؤ� Çلكي يتولد فيه �إلحسا
9/ تقّد\ �جلماعة ��§Rها�ها بسبب 
حيث   Rلعبا�  zحقو  »�Rبأ �الهتما\ 
�قلقها.  �جلماعة   Àضطر�� ðتفي 
متثِّل  �ألضحى  �عيد  �لقر�بني  فهذ¾ 
�لتعاطف   ���للحفا
 على  �سيلة 
 ����لتر�حم � Dاعة �ملؤمنني �ملذكو

بينهم﴾.  �ا« �﴿ تعا/:  قوله   �
فعندما تقّدمو3 �للحم أل� فق, فإنكم 
 Ôلظر�� على  تّطِلعو3  فقط  عندها 
�لقاسية �ل¬ مير ֲדا، �بذلك تتنبهو3 
��R« حقوقه �يضا. 39 �ألغلبية من  /9
سكا3 �لبلد�3 �لفق,� مثل باكستا3 
��¹ند ��فريقيا هم من ��لئك �لفقر�« 
�للحم  ¹م  تقدمو3  حني  �لذين 
على  لالطال¶  �لفرصة  لكم  تتا� 
��ضاعهم �لبائسة أل�� مر�. �عندما 
يتم �التصا� بأحدهم تعرفو3 �3 هذ� 
 ���لفق, كا3 يعا� �جلو¶ منذ ٢٤ 
بيته   � ُيطَبخ   Â حيث  ساعة   ٤٨
شي«، �� Â يتذ�z طعم �للحم منذ 
عد� �سابيع، �بدخو� �للحم � بيته 
�آل3 قد �شعل �لنا� � موقد¾. ففي 
مثل هذ¾ �أل�ضا¶ عندما تقدمو3 ¹م 
 �هدية �لعيد تسوRهم حالة من �لسر�
��لسعا�R ال توصف، �هذ� ما جرَّبنا¾ 
مر��� كث,�. �ما � هذ¾ �أليا\ حيث 
�§مة  يعا�   Âلعا�� �لفاحش  �لغال« 
على  �حلصو�   �صا فقد  �قتصاRية، 
�لبطالة   Rتكا� جد�  صعبا  �لوظائف 
�بسبب  ��سع،   zنطا على  تنتشر 
على  جد�  �لصعب  من  �صبح  pلك 
�لطعا\  �توف,  �ألسر�  9عالة  �لفق, 
بالبعض   ÈR� �لذ�  �ألمر   ،¾Rأل�ال

 �  ��ألخبا  Rتر كما   ��النتحا  /9
هذ�  �لقربا3  فعيد  �جلر�ئد.  بعض 
 »�Rبأ �الهتما\  يعلمنا   3� ينبغي 
�ملجاعة  ýتفي  لكي  �لفقر�«   zحقو
تكتفو�  ال   3� ينبغي   ú  .Âلعا� من 
بتقدمي حلم مر� فنطمئن به ظانني �ننا 
 3� بل Ùب  ��جبنا. كال!  �Rينا  قد 
�Rما   Rلعبا�  zحقو  »�R�  /9 تنتبهو� 
ح± لو تطلَّب pلك منكم �لتضحية 
ببعض حقوقكم. حتلو� بالتقوÈ فإ¢ا 
�لفو§  من  نكم  متكِّ �حيد�  �سيلة 
بقرÀ �هللا � �9ال فإ3 �هللا � ليس 
¿اجة 9/ �للحم �� �لد\. ففي نظا\ 
ملساعد�  �تلفة  Öة صناRيق  �جلماعة 
�لفقر�« ��ملحتاجني تعمل بفضل �هللا 
تعا/ بشكل �Rئم. فمن هذ� �ملنطلق 
��جه �نظا� �جلماعة �خاصة  3��يد �
�ألثريا« من �فر�R �جلماعة �3 يتنبهو� 
فإ3  �9ال  خا ،  بشكل  �ألمر  ¹ذ� 
�هللا � كما قلت غ¼ عن Rما« هذ¾ 
�لقر�بني �حلومها. كما �نه ليس من 
 Ã3 حتد�شأ3 هذ¾ �لدما« ��للحو\ 
 Â  �p9  -  Âلعا�  �  -  Àنقال�  ��
�هللا   zحقو  »�Rبأ �هتما\  هنا�  يكن 
فقد  سليمة.  بطريقة   Rلعبا�  zحقو�
 � بوضو�  �ألمر  هذ�   � �هللا  بني 
�لقر3Ó �لكرمي حيث قا�: ﴿َلْن َيَناَ� 
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التقوى

َيَناُلُه  َ�َلِكْن  Rَِماÿَُها  ُلُحوُمَها َ�ال  �َهللا 
�لتَّْقَوÈ ِمْنُكْم﴾ (�حلج: ٣٨)، فينبغي 

�3 تتسم تضحياتنا ֲדذ¾ �لر��. 
من  ��حد�  جانبا  هنا  بينت  لقد 
على  �لقضا«  �ع¼   ،Rلعبا�  zحقو
 Èخر��ملجاعة، غ, �3 هنا� حقوقا 
كث,�، �� نظا\ �جلماعة Öة صناRيق 
خال¹ا  من   \ تقدَّ �تلفة  �مشا�يع 
لذ��  تعا/  �هللا  بفضل  �ملساعدَ� 
 Rفر�� يتنشط   3� Ùب  لذ�  �حلاجة. 
هذ¾  �لت�عا? �  تقدمي  �جلماعة � 
�لصناRيق فإ3 هنا� حقوz عد� Ùب 
�ÿ�Rها. �حني يتم �ÿ�Rها فعال عندئذ 
Dاعة  بأننا   Çإلحسا� لدينا  يتولد 
�آلخر   Âبأ منا  ��حد  كل  �يشعر 
pكر?  هنا  غ,¾.   zحقو  �Rيؤ�
حقا ��حد� فقط من �حلقوz �لكث,� 
�ما �¹دÔ �ألك� من هذ¾ �لتضحية 
�لذ�   Àالنقال�  Ã9حد�  � فيتمثل 
�سا على عقب. � Âضا¶ �لعا��يغيِّر 
�9ال فسيدنا 9بر�هيم � حني جهز 
سيدنا µ9اعيل � للفد�« �قا� �هللا 
فلم  �لكبش بدال منه،  �pبح  له:   �
µ9اعيل  pبح  �لكبش �ال  pبح  يكن 
 .Âلعا� � Àنقال� �� Ãليحد �
p 39بح �لكبش كا3 �ال يز�� تذك,� 
لئال  �لعظيمة، �pلك  �لتضحية  لتلك 

ينسى �ملؤمن �بد� هدفه �لسامي. 
 � � Rيقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو
موضع: "�لتضحية �حلقيقية هي تطه, 
فليس  ��لد\  �للحم  �ما   ،Àلقلو�
عامة  يذبح  فبينما  حقيقية.  بتضحية 
�لناÇ �ملو�شي ��لد��À فإ3 �خلو�  
يذ¿و3 قلوֲדم. Â مينع �هللا تعا/ من 
 3� يتبني  لكي  �يضا  �لقر�بني  هذ¾ 
  ".Çبالنا عالقة  �يضا  �لقر�بني  ¹ذ¾ 
 39" � � موضع Óخر:  يقو�   ú
 ìpقا\ � شريعة �إلسال\ منا��هللا � 

هذ� ما قاله �ملسيح �ملوعوR �. فعلينا 
�لتضحية،   ���نفوسنا  نولد �   3�
بل  فقط   �Rلفر� �لصعيد  على  ليس 
 Rفر��Ùب علينا �3 جنعل كل فرR من 
�لتضحية  هذ¾   ���  ��يد �لبيت 
صعيد  على   ú جيد�.  �يفهمها 
�جلماعة Ùب �3 يد�� كل ��حد من 
�فر�R �جلماعة هذ¾ �لتضحية، عندئذ 
ستس, Dيع �لتضحيا? �ل¬ نقدمها 
 Ãجهة موحد� �تتسبب � 9حد� �
�النقالÀ. فما هو �لفد�« ��لتضحية 
�المتثا�  هو  9منا  �ال  �هللا؟!  سبيل   �
�ملو�هب  Dيع   pُاý��  � ألحكامه 
��لكفا«�? �سيلة للفو§ مبرضا� �هللا 
 �  È��  � 9بر�هيم  فسيدنا   ،�
�ملنا\ �نه يذبح �بنه، �لكنه �نتظر 9/ 
� للمشا�كة �  �3 صا� �البن مستعدًّ
�لتضحية. فلو pبح 9بر�هيُم بالسكني 
�بَنه µ9اعيَل �هو ال يز�� 3�R سن 
هذ�  على  �لتضحيُة  �متت   ،öلبلو�
 Â� � بسيًطا جدًّ �ألمر  لكا3  �لنحو، 
تقدمي  p9 كا3  �هتماًما،   Çلنا� يوِلها 
بني  شائعة   �Rعا �لبشرية  �لقر�بني 
يقدمو3  �آلبا«  �كا3  يومئذ   Çلنا�
فكر�   3� �لو�قع  بل  قر�بني،  �بنا«هم 
تقدمي �لقر�بني �لبشرية موجو�R ح± 
ال  �¢ا  غ,  �ألRيا3،  بعض   � �ليو\ 

ا�ـدف األكـ� من هذه 
 ! فيتمثـل  التضحيـة 
الذي  االنقـالب  إحداث 
يغ�ِّ أوضاع العا� رأسـا 

على عقب. 

�لضر��ية،  �أل��مر  لكث, من  �مثلة �
نفسه  يضحي   3� �إلنسا3  �ِمر  فقد 
ïميع قو�¾ �بكيانه كله � سبيل �هللا 
�. فهذ¾ �لقر�بني �لظاهرية جعلت 
�لغر¥  لكن  �حلالة،  ¹ذ¾  مثاال 

�حلقيقي منها هذ¾ �لتضحية." 
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�أل�ثا3،  باسم   �� �هللا  باسم   \ ُتقدَّ
�9منا ُتقد\ ِمن ِقبل بعض �لنسا« من 
�ألRيا3  بعض   � �§��جهن  �جل 
 �Rعا هنا�  فمثال   ،Àلشعو�  ��
 /9 جا�ية  �هي   ،Ç¹ند�� عند 
 Èمنأ على  �ألماكن  بعض   � �آل3 
 ���ملر  zُتحَر حيث  �لقانو3،  من 
هذ¾  فهل  §�جها.  �فا�  عند  حيًة 
 \ �لقر�بني �لبشرية - �ل¬ كانت ُتقدَّ
\ �ليو\ بنا« على �لتقاليد  عندها �ُتقدَّ
 �� �فريقيا  مناطق  بعض  �لسائد� � 
 Ã3 ُتحِد�� بعض �ألRيا3- ميكن 
هل   �� �لعاÂ؟   � حقيقيا  �نقالبا 
�تفل �لناÇ ֲדذ¾ �لقر�بني فرحًة ֲדا؟ 
 /9 �Rكال! بل 39 هذ¾ �لقر�بني تؤ
بني   Àالضطر��� �لقالقل   ��نتشا
�لناÇ، لذلك ُسّنت �لقو�نني ملنعها. 
9بر�هيم  قّدمها  �ل¬  �لتضحية  �ما 
�µ9اعيل - عليهما �لسال\ - فهي 
�البن  �pعن   p9 �اًسا،  �ملؤمن  متأل 
كلية بعد µا¶ �ÿيا �بيه �قا�: ﴿َيا 
 3ْ9ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  �ْفَعْل  �ََبِت 
اِبِريَن﴾ (�لصافا?:  َشاَ« �هللا ِمَن �لصَّ
١٠٣). ما �Dَله ِمن جو�Àٍ من �بن 
 Ôٍ�مؤمن باهللا تعا/ 9ميانا كامال، �عا
هذ¾  كاملة.  معرفة   � �هللا  بذ�? 
كانت  لقد  �حلقيقية.  �لتضحية  هي 

�¢ما   Àأل�� �البن  من  عملًيا  تعبً,� 
للفو§  تضحية   �� لتقدمي  جاهز�3 
برضا �هللا تعا/ �Rمنا ترÂ .RR يكن 
سؤ�� 9بر�هيم � - �لذ� يسمى 
�با �ألنبيا« - �بَنه عما �p9 كا3 جاهز� 
 ¾��نتظا للتضحية �\ ال، �� Â يكن 
بلوöَ �بنه ِسنَّ �لرشد، ��جًعا 9/ �نه 
كا3 متر�RًR � �لتضحية بابنه. كال، 
بل كا3 � يريد بذلك �3 يشتر� 
�بُنه �يضا بطيب خاطر¾ � �لتضحية 
�ل¬ كا3 ينو� تقدميها للفو§ برضا 
 3� من  ��ثًقا  كا3   p9 تعا/،  �هللا 
بالقبو� حتما.  �بنه سيكو3   Àجو�
 3���R 9بر�هيم �3 ي�هن على �لقد 
باهللا  كاملة  مبعرفة  يتحلى  �يضا  �بنه 
 /9 �البُن   ��يشا  3�  Èنو� تعا/، 
 ��ملقد �جلز�«   � ممكن  حد  �قصى 
�هللا  �لكن  تضحيتهما.  نتيجة  ¹ما 
 R���تعا/ كا3 يريد شيئا Óخر. لقد 
 �� ÃR3 يضع - ֲדذ� �حلا��هللا تعا/ 

9بر�هيَم  ��ها � �ل¬  �لرÿيا   �� �لقربا3 
- حًد� للعا�R �لسيئة للقر�بني �لبشرية 
حق.  �جه  بغ,   \ تقدَّ كانت  �ل¬ 
 ¥�فعندما �لقى �ألÀُ �بَنه على �أل
حب  نظر�  9ليهما   � �هللا  نظر 
توقَّْف،  9بر�هيم،  يا  �قا�:  �لطف 
فقد صدَّقت �لرÿيا سلًفا. �من �ليو\ 
كاملو�شي  9نسا3  ُيذَبح  لن  فصاعًد� 
نضع  بل   ،�م�  3�R  Àلد����
صبغة  �لبشرية  �لقر�بني   �Rعا على 
جديد� �Dيلة من �ليو\. �لكي تتم 
�مر  �يًضا  ظاهرية   ��بصو �لتضحية 
�هللا تعا/ 9بر�هيم بذبح كبش، �قا� 
هاRفة.  تضحية  تضحيتكم  �ْجعلو� 
لقد صدَّقت �ÿيا� يا 9بر�هيم حني 
�بنها �  مع  هاجر  تركت §�جتك 
�¶، لُيرفع �سم �هللا � § �p ,غ Rٍ��
�يضا، �لكي  »�Rملقفر� �جلر� ���ل��
هذ¾  يشتر� �   Â �نه  �لدنيا  تشهد 
بل  فحسب  ��البن   Àأل� �لتضحية 

فما هـو الفـداء والتضحية ! سـبيل اهللا؟! أال إمنا 
هـو االمتثال ألحكامـه � وا�اُذ 5يـع املواهب 
،� اهللا  مبرضـاة  للفـوز  وسـيلة  والكفـاءات 
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قد �شتركت فيها �أل\ �يضا، �لكي 
على  �هللا   �ِ�قد معجزَ�  �لدنيا   Èتر
حتويل �لقفا� �جلر�R« 9/ مد3 عامر�، 
�لكي ترÈ �لدنيا معجزَ� حتوُِّ� هذ¾ 
�أل��ضي �لقاحلِة �ل¬ ال يتوجه 9ليها 
�ليو\ �حد، مرجًعا للخالئق � يو\ 
من �أليا\، �لكي ترÈ �لدنيا Óيَة خْلِق 
�ملخلصة  �لعائلة  هذ¾  من  تعا/  �هللا 
�لعاَلَم كلَّه  � له �3 يعلِّم  شخًصا ُقدِّ
��¹اRفة،  �حلقيقية  �لتضحية  �ساليَب 
سامية  �مثلًة  بتضحيته   Àيضر  3��
Â ترها �لدنيا من قبل �لن تر�ها � 
�ملستقبل �يضا. 9نه � منوìp كامل 
�سو� حسنة، p9 كانت حياته �مماته �
� سبيل �هللا �. فقد كانت حيا� 
�لنü � مليئة بأمثلة �لتضحية باملا� 
��لتضحية بالنفس ��لتضحية بالوقت 
فلنأخذ  ��لكر�مة.  بالعز�  ��لتضحية 
 üلتضحية باملا� مثال، فقد كا3 �لن�
� يسا�¶ � 9نفاz كل ما يأتيه من 
ما� على حاجا? �لفقر�« �لسّد �مق 
�لدين  �جليا¶. �ما �إلنفاz � سبيل 
فحدÃِّ عنه �ال حرì، مثلما كانت 
صدقاته �9نفاقه � على �لفقر�« بال 
حد�R. �باإلضافة p /9لك كا3 � 
بد�3  بسخا«   Àلقلو� لتأليف  ينفق 
 3� �لر��يا?   �  R�� لقد   .Rحد�

�هدÈ لشخص Â يكن قد  � üلن�
مليئا  ��Rًيا  بعد  �إلسال\   /9 �نضم 
pلك  �كا3   .RRتر �Rمنا  باملو�شي 
 ��لتد�� �لدنيا حقيقة �إلسال\ �لتد
 üحلقيقي لإلسال\ �لبعثة �لن� Ô¹د�

.�
 � بالنفس  بالتضحية  يتعلق  �فيما   
يتو�جد   �  üلن� فكا3  �هللا،  سبيل 
على  ُشنَّت  �ل¬   Àحلر��  � �Rئما 
يقو�  موطن.   ìحر�  � �إلسال\ 
�حد �لصحابة 39 �كثرنا شجاعًة � 
 *� üملعركة هو �ألكثُر قرًبا ِمن �لن�

 � ü3 �هللا تعا/ عصم �لن�صحيح 
من كل خطر كما �عد، �لكنه � 
�هللا  �ضي   - �لصحابَة  بعمله  عّلم 
عنهم- �نه �p9 �قتضى �ألمر �لتضحيَة 
�برهَن  طريقها،  هو  فهذ�  بالنفس 
 3� هو  ��ئها � من   Ô¹د�  3� �يضا 
و�  فَضحُّ �إلسال\،  عن  Rفاًعا   \ ُتقدَّ
�µى، ألp � 3لك  Ôياتكم ¹د¿
���حكم � صو�  فَرخِّ �خلالد�.  �حلياَ� 

كليًة � سبيل 9عال« كلمة �هللا.
�3 كل  Èما �لتضحية بالوقت، فنر�
كانت  �لطيبة   � حياته  من  حلظة 
كا3  ح±  �هللا،  سبيل   � ر�  مسخَّ
�يضا.  �ملنا\   � �به  يذكر   �  üلن�
 zحقو »�R�كما كا3 يبذ� �قته � 
 ��  � يضّيع   Â  ،�باختصا  .Çلنا�

�قت على �إلطالz � حياته.
فقد  ��جلا¾،  بالعز�  �لتضحية  �ما 

م عندها  فهل هذه القرابني البشرية - الX كانت ُتقدَّ
بعض   ! السائدة  التقاليد  على  بناء  اليوم  م  وُتقدَّ
مناطق أفريقيا أو ! بعض األديان- ميكن أن ُحتِدث 
انقالبا حقيقيا ! العا�؟ أو هل �تفل الناس بهذه 

القرابني فرحًة بها؟ كال! 

َقاَ� �ْلَبَر�ُ«: ُكّنا، َ��ِهللا �pَ9ِ �ْحَمّر �ْلبْأÇُ َنّتِقِي 
ِبِه، 3ّ9ِ�َ �لّشَجاَ¶ ِمّنا لَّلِذ� ُيَحا�pِ ِبِه، َيْعِني 
��لس,،   Rجلها�  Àكتا (مسلم:   .� �لنِبّي 

غز�� حنني)

------------
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�يضا  Rهذ� �لصد � � üلن� Àضر
�مثلة ��ئعة  �نطالًقا من �ملبد� �لقائل: 
عو�طفه   Çَفد� Dيعا".  هللا  "�لعز� 
تعا/  �هللا  مشيئة   »�§9 �قد�مه  حتت 
كأمنا Â تكن له �ية عو�طف �صال. 
لقد شاهد? �لدنيا �µى مستويا? 
��ألحاسيس  بالعو�طف  �لتضحية 
 üلن� عند صلح �حلديبية حني سافر 
� مع �صحابه 9/ مكة لتحقيق �ÿيا 
�Óها، �لكنه شعر بعد �صوله هنا� 
 � �ليو\  يكمن  تعا/  �هللا  �ضا   3�
�لتضحية بعو�طفه، فعَقد مع �لكافرين 
ُمِهينًة  ُمذلًِّة  بشر�î كانت  معاهد� 
باRَ� �لر��. فُأصيَب �لصحابُة بقلق 
شديد، ح± �خذ عمُر � - �هو 
9ميانه -  �قو�  �يه �  Àبصو� �لشه, 
�يقو�:   Çا�  �  �  َّüلن� يسأ� 
�لسَت نüَّ �هللا حقًّا؟ كا3 �لصحابة 
كلهم صامتني بفرî �حلزp � .3لك 
مستعدين  �لصحابة  كا3  �ملوطن 
 üللتضحية بأنفسهم - كما كا3 �لن
� قد �خذ �لبيعة منهم على pلك - 
�لكنهم ما كانو� جاهزين للتضحية 
�ما  �عو�طفهم.  �كر�متهم  بعزִדم 
�لرسو�  pلك  نعم!  �لرسو�،  هذ� 
من  �لذ� كا3 جبًال شاً�ا  �لكامل 
�ضا  كا3  ��لذ�  ��لعظمة،   ��لوقا

�هللا تعا/ شعا�¾ �Rثا�¾، �كا3 على 
كل  لتقدمي  �Rًما   Rالستعد�� �ْهبة ُ
 Ôتضحية � سبيله تعا/، كا3 يعر
�خللق  �حب �  zRصا  üن �نه  جيد� 

�به �.  /9
عندها  بد?  �ل¬  �ملعاهد�  تلك  �ما 
 � فكانت   ��¹و�3،  للذ�  Ñلبة 

�حلقيقة  فتًحا مبيًنا بإ3p �هللا.
�لنü � بذبح �ألضحية   Àضر ú 
�لظاهرية  للتضحية  ساميا  مثاًال 
من  �يضا  ضر��ية  كانت  �ل¬ 
هذ¾   39 بالعو�طف.  �لتضحية  �جل 
�لصحابة  كيا3  هز?  قد  �لتضحية 
لذبح  جاهزين  يكونو�   Â �لذين 
�Rبته   üلن� pبح  حني  �لكن  ُبْد¢م، 
�كو� حقيقة هذ¾ �لتضحية �¹اRفة R�
تضحيا?   3� �حلق  ��Rֲדم.  فنحر�� 
-عليهم  �µ9اعيل  �هاجر  9بر�هيم 
قّد\  9نساًنا  ��جد?  قد  �لسال\- 
9نسانا  �ُسمِّي  حقيقية،  تضحيا? 
كامال، �تَر� �سوته �حلسنة 9/ يو\ 
�لقيامة بتقدميه �لتضحيا? من �لطر�§ 
�أل��، �للهم صل على *مد �على 
�يد  9نك  �سلم   ���با *مد   �Ó

Ñيد. 
رنا  39 �لعيد �لذ� ¤تفل به �ليو\ �يذكِّ
 /9 �يرشدنا  �حلسنة  �ألسو�  بتلك 

�لسامية،  �ملستويا?  تلك   öبلو
 zهللا �حقو� zحقو »�R��يوجهنا 9/ 
�لعباR، �يذّكرنا بعهوRنا �ل¬ عهدنا 
�Rئما  مستعدين  سنكو3  �ننا  فيها 
��قاتنا � �مو�لنا � بأنفسنا  للتضحية 

�عزتنا. 
لكل  ��ئعة  �مثلة   �  üلن� قد\  لقد 
�لغاية  لتحقيق  �لتضحيا?  �نو�¶ 
�النضما\  تّدعو3  �نتم � خلقه.  من 
��ملحب  �ملخلص   \Rخلا� Dاعة   /9
 ،� �ألكر\   üلن� لذلك   zRلصا�
فهبُّو� �َتعاَهد�� بأننا سنظل مستعدين 
إل�سا«  تضحية  كل  لتقدمي  �Rئما 
�لدنيا   � �إلسال\  عظمة  Rعائم 
 ،Âلعا�  �  �  üلن�  Ôشر �9قامة 
�فِع ��ية عظمة �هللا � �لعاÂ، �ألمر �
�ملسيَح  �هللا  �سل � �جله  من  �لذ� 
كل  على  �لدنيا.   /9  �  Rملوعو�
�ليو\  نفسه  يقد\   3� �د� � مسلم 
�لتضحيا?  لتقدمي  جديد  بتصميم 
�¹اRفة ح± تقو\ حكومة �هللا �لو�حد 

 .¥��ألحد � �أل
 Â �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   39
�ملمتد حلو��  تا�ðها  تر¥ � كل 
تضحياִדا  تتناقص   3� عاما   ١٢٠
 Çبالنفو كانت  سو�«  �¹اRفة، 
�بالعز�  بالوقت   �� باألمو��   ��



اجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

٢٤

التقوى

تعاهد��   3� فعليكم  ��لعو�طف. 
تدعو�  لن  �نكم  �يضا  �ليو\ 
 � ýمد  �لتضحيا?  هذ¾  شعلة 
�جيالنا.  �صد��كم �ال � صد�
39 هدفنا هو �لفو§ برضا �هللا تعا/ 
على �لد��\، �لسوÔ جنعل � هذ� 
�سو� سيدنا �موالنا *مد  Rلصد�
�Rئما  �عيننا  نصب   � �ملصطفى 

خاشعني هللا �مستعينني به �. 
�¹ند   /9 سافر?  �يا\  بضعة  قبل 
قبل  �لكن  قاRيا3،   /9 متوجها 
�لوصو� 9/ قاRيا3 - حني كنت 
�متد?  �¹ند   Àجلنو جولة   �
�موفقة  ناجحة  �كانت  �سبوعني 
 ?�طر  - تعا/  �هللا  بفضل  جد� 
هنا   /9  �Rللعو �ضطرتنا   Ôظر�
حقا  صعبا   ��قر� كا3  ¹Rي.  من 
�خذته  �لك¼  له،   ?ُ��ضطر
 �  3� �لعلمي  �جلماعة  ملصلحة 
pلك  �بعد  تعا/.  �هللا  �ضا  pلك 
�أل�ديني،  من  كث,   � كتب 
�قد  �طبيعته.  �pقه  ¿سب  كل 
 3�  /9 منهم  كث,  �pها3  �نتقلت 
هذ� �حلاÃR يشبه ��قعة �حلديبية. 
�نا ال �قو� pلك �ال �ق � pلك، 
�ال نستطيع �لقو� باجلز\ 39 هذ� 
 �� �حلديبية  صلح  يشبه   ÃRحلا�

سيتحقق مثله متاما. �كما قلت من 
 Àسلو�� �pقه  شخص  لكل  قبل، 
تفك,¾. ��لناÇ �ا�لو3 �لبحث عن 
فاRعو�  �لشبِه ¿سب �pقهم.  ��ُجِه 
 ��بصو نتائجه  ُيظهر   3� تعا/  �هللا 
�ته، �� بفضله   ���النتصا �لنجا� 
ألنه فيما يتعلق بالتطبيق فعندما يطبِّق 
�لناÇ حاRثا معينا على حاÃR مماثل 
يتوقعو3 �3 تظهر نتائجه �يضا على 
نفسها،  �لفتر�   �  �� نفسه،  �لنمط 
ال  �إلميا3.   Ôضعا بذلك  فيتعثر 
بفضله  سُيظهر  تعا/  �هللا   3� شك 
ألنه  لقر��نا  Ù9ابية  نتائج  �ته ��
 � Rتعا/ قد �عد �ملسيح �ملوعو
بذلك، �لكنه تعا/ هو �ألعلم مبوعد 
تشابٌه بني  �p9 كا3 هنا�  ظهو�ها. 
يكو3   3� ندعو   3� فعلينا  �حلاRثني 
� �لنتائج. 39 تضحية �لعو�طف �ل¬ 
 � ��أل�ديني  قاRيا3  �هل  قدمها 
قد حصلو�  -�لذين كانو�  باكستا3 

�كانت  �¹ند  Rخو�  تأش,�  على 
 �� قلوֲדم �غبة شديد� � �حلضو
� �جللسة �� �للقا« معي - جلديرٌ� 
شك.   �R� بد�3  �لكب,  بالتقدير 
من  قلت  �قد  �قو�،  pلك  �مع 
بأسو�  نتأسى   3� علينا  �يضا،  قبل 
حيث  �حلديبية،  عند  �لصحابة 
توجهو� -�ضو�3 �هللا عليهم -9/ 
فعلو�  ما  نفعل   3� فعلينا  �ألRعية. 
�بالعز�  بالعو�طف  �لتضحية  بعد 
مو�  عند �لبعض. ففي حضر� �هللا قدِّ
��بتهاالتكم  �تضرعاِتكم  Óهاِتكم 
قلقني مضطربني، ح± يقبل �هللا تعا/ 
 Rّعيتنا �ملتو�ضعة، �يرR�تضحياتنا �
شر�� �ألعد�« � ¤و�هم، �يهيئ 
 � �لعر�قيل  Dيع  تذلل  �سبابا  لنا 
طريقنا ح± تتالشي مكائد �عد�ئنا 
§بد  مثل  كلهم  �ملاكرين  �مكر 
�لبحر، فنتمكن من عقد �جللسا? 
 Rيضا، �يعو�� باكستا3 �قاRيا3 

تعبً�ا  كانت  لقد  احلقيقية.  التضحية  هي  هذه 
أي  لتقدمي  جاهزان  أنهما  واألب  االبن  من  عملًيا 

تضحية للفوز برضا اهللا تعاf دومنا تردد.
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علينا  �تنـز�  �ֲדاÿها،  ��نقها 
 �p من  �كثر  �هللا  �فضا�   ��مطا

قبل، Óمني. 
�لضعفا«   �Rعبا ¤ن  �بنا،  فيا 
��قبْل  �Rئما،  �نا �فا �ملذنبو3، 
علينا  �نِزْ� � �ملتو�ضعة،  تضحياتنا 

�فضالك �Rئما، Óمني. 
�لعيد  ִדا�  �قّد\  �لعيد  �مبناسبة 
 � لأل�ديني   ��حلا �سالمي 
ينتظر�ن¼  كانو�  �لذين  قاRيا3 
 ��ملقر من  كا3   p9 �لص�،   ö�بفا
¿سب �ل�نامج �لسابق �3 نصلي 
صال� �لعيد مًعا � قاRيا3. تصل¼ 
 � �أل�ديني  من  كث,�  �سائل 
قاRيا3 ֲדذ� �لصدR. سوÔ ينـز� 
قريبا،  �فضاله  علينا  تعا/  �هللا 
قاRيا3  ��نق � �فر�حنا   Rستعو�

�لعيد  ִדا�  �قد\  كذلك  ثانية. 
�سالمي �حلا� لأل�ديني � �بو� 
�باكستا3 كلها، ��قو� ¹م: 9ن¼ 
تشعر�3  �لذ�   Âأل� بنفس  �شعر 
مماثلة  بفتر�   ?��يضا مر به، أل� 
حني كنت � باكستا3، غ, �ن¼ 
9يالًما  �شد  هي  ¿الة  �آل3  �مّر 
 � �أل�ديني   39 قبل.   �p من 
سامية  �مثلة  ضربو�  قد  باكستا3 
� تقدمي �لتضحيا? منذ �مد بعيد 
قدمها  يقدمو¢ا، كما  يز�لو3  �ال 
���يش قاRيا3 9/ فتر� طويلة �ال R
يز�لو3 يقدمو¢ا. ��لطريق �ألنسب 
جلعل هذ¾ �لتضحيا? مقبولة عند 
�هللا تعا� هو �3 تظلو� خاضعني له 
تعا/ �Rئما. �فق �هللا Dيعا لذلك. 
�سالمي  �لعيد  ִדا�  �قد\  كما 

ولكي ترى الدنيا معجزَة حتوُِّل هذه األراضي القاحلِة الX ال يتوجه إليها 
اليوم أحد، مرجًعا للخالئق ! يوم من األيام، ولكي ترى الدنيا آيَة خْلِق اهللا 
ر له أن يعلِّم العاَ�َ كلَّه أساليَب  تعاf من هذه العائلة اخمللصة شخًصا ُقدِّ
ترها  أمثلًة سامية �  بتضحيته  وأن يضرب  وا�ادفة،  احلقيقية  التضحية 

الدنيا من قبل ولن تراها ! املستقبل أيضا.

�حلا� للجالسني �مامي هنا �جلميع 
�¤ا«  كافة   � �أل�ديني  �ملسلمني 
�من   � يعيشو3  ��لذين   ،Âلعا�
�سال\. ندعو �هللا تعا/ �3 يوفقهم 
للعيش � �من �سال\ �Rئما. Ùب 
تضحياتكم   Èمستو تفحصو�   3�
� حالة �ألمن �يضا، �حتا�لو� �فع 
مشاهد   Èلنر عبا�Rتكم،   Èمستو

�لفتح �ملبني � حياتنا. 
�لدعا«  هذ�   �� معا،  ندعو  ��آل3 
�لذين  ��لئك  تتذكر��   3� �جو �
�هللا،  سبيل   � حياִדم   ���نذ
�للو�قفني  �جلماعة،   � �للعاملني 
تضحيا?  يقدمو3  �للذين   ،Rجلد�
 3� �� غ,ها. �كذلك Ùب  مالية 
�هم �تدعو� لكافة �بنا« �جلماعة، 

�ته، Óمني.  ��هللا Dيعا بفضله �
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٢٦

التقوى

قضايا  هنا� 
9ال  حتتمل  ال 
طبيعي  موقفني:  �حد 
لك  �ليس   ،Ôمتطر�
�حد�ا،   �ýتا  3� 9ال 
ال  �جلبنا«  بعض  لكن 
Ùر«�3 على مو�جهة من 
 ،Ôملتطر�  ���لر يتبّنْو3 
ثالثا  قوال  فيخترعو3 
معاكس  باجتا¾  متطرفا 
�غم   ،Ôملتطر� للقو� 
�3 هذ� �لقو� �لثالث ال 
يتبـّنْو3   ú له،   Rجو�
�لطبيـعي  �ملـوقـف 
 � ¤ن  ها  �يقولو3: 
موقفي  بـني  �لوسـط 
��لتفـريط،   îإلفـر��
�حلق،  هي  ��لوسـطية 

فنحن على �حلق. 
قصة  ملخص  هذ� 
 Rجلها� مع  �لقرضا�� 

�موقفه منه. 
 � فقهّيا3  �يا3 � هنا� 
�لقتا�   Rجلها� تفس, 
�حد�ا  ¹ما،  ثالث  ال 
�لقو� بعد\ قتا� 9ال َمن 
يبد� بالعد��3. �ثانيهما: 

�جوÀ قتا� �لناÇ كافة، سو�« �عتد�� �\ Â يعتد��. 
�حجة هذ� �لقو� �3 �إلسال\ Rين عاملي ال بّد من 
�لسلمية،   zلطر� تتيسر   Â  39 بالقو�  شريعته  فر¥ 
9سالمي  قو�  هنا�  �ليس  حجج.  من  pلك  �غ, 

ثالث يقو�: من هاDك 
 �� به،  ب  فرحِّ بيتك   �
�لقو�،  تعّد   3� Ùو§  ال 
للذ�  عاشقا  كن  بل 
��غًبا  �كن  ��¹و�3، 
�ألعد�«  يهاDك   3�  �

ليقضو� عليك. 
�لقرضا�� يقو� بالقو� 
هذ�   39 �حيث  �أل��، 
¹جو\  يعّرضه  �ملوقف 
�لسلفيني �جلهاRيني �َمن 
حيث  شاكلتهم،  على 
"قاRيا�"  بأنه  �ִדمو¾ 
 Rّ3 ير� R��لقوله هذ�، فأ
�لتهمة  هذ¾  نفسه  عن 
 Â يانيني" ماRبتقويل "�لقا
لُيفهم من pلك  يقولو¾، 
�ملوجهة  �لتهمة  بطال3 
�نه �فترÈ على  ��ضد¾. 
من  نفسه   è�لي غ,¾ 
ִדمة Ù  Âرÿ فيها على 
Rليًال  خصومه  مو�جهة 
"فهنا�  فقا�:  بدليل. 
من يريد 9لغا« �جلهاR من 
حيا� �ملسلمني، �هذ� من 
 �قدمي، ح± 39 �الستعما
معر�فة  Rينية  ¤لة  �نشأ 

القرضاوي.. 
االفDاء والغموض

بقلم �ألستاp: ها� طاهر
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� �¹ند �µها �لقاRيانية، 
�كا3 �هم ما جا«? به 
�لقاRيانية ...9لغا« �جلهاR؛ 
بزعم �3 �جلهاR كا3 � 
��لصحابة  �لرسو�  �يا\ 

��آلÂ 3 يُعد". 
يناقش   3� R����ما حني 
 Àصحا��لقو� �لذ� له 
 � يفلح  فلم  حقيقيو3 
نقاشهم، بل �كتفى بنقل 
 Rّ� غ,  من  حججهم 
 Ôلطر�" فقا�:  عليها، 
 3��آلخر هو �لذ� يريد 
 Âلعا� كل   ،Âلعا� يقاتل 
�نه  Èير ،À��� حا Âسا
على �ملسلمني �3 �ا�بو� 
 ���لعاÂ كله، ح± يسلم 
يعطي �جلزية عن يد �هو 

صاغر" 
"�هؤال«  بقوله:  �عّلق 
�، أل3  كالمهم خط, جدًّ
ما�p؟   /9 ينتهو3  هؤال« 
 3�يقو� لك ال Ùو§ لنا 
ندخل � �ألمم �ملتحد�، 
مبيثاقها  نؤمن   3� �ال 
عضويتها،  نقبل   3� �ال 
تقبل عضوية  �Rلة   ���

تكو3  �ملتحد�  �ألمم 
لك  يقو�  ملا�p؟  ÖÓة، 
من  �ملتحد�  �ألمم  أل3 
 Rحد� �حتر�\  ميثاقها 
 ªمع� �إلقليمية،  �لد�� 
ليس  �نه   Rحلد�� �حتر�\ 
 R3 نغز� بال�لنا حق � 
 Rبال �غز�  �آلخرين، 
 ú .آلخرين فر¥ علينا�
�يًضا ميثاz �ألمم �ملتحد� 
�لنـز�عا?  حل  يفر¥ 
�ليس  �لسلمية،   zبالطر

"...Rباجلها
عليهم   Rّير  Â �هكذ� 
 ?ُ�قر �قد  بشي«. 
من  �لتعليقا?  بعض 
 �� �الجتا¾  �صحاÀ هذ� 
�حد  على  منه  �ملقربني 
فقا�   ،���ملشهو �ملو�قع 
 üعن س �pحدهم: "ما�
 ����إلغا �لعد�؟،  نسا« 
 Rغم �جو� �على �لكفا
��لتترÇ؟  مسلمني؟، 
�� قتـل �ملسلم خطأ )
حني يستهدÔ �لكافر)، 
�إلسالمية؟  ��لفتوحا? 
��ستهد�Ô نسا« ��طفا� 

هم   ��ÿبتد�  p9  ��لكفا
بأ3  ��لقو�  بذلك؟ 
�لكافر �حلرR ñمه �ماله 
جو�§  �Rلة   � حال�؟ 
 3Óلقر� من  pلك  كل 
معلومة...  ��لسنة 
حاجتنا �ليو\ حلكم هذ¾ 
�جب  �كيد�،  �ملسائل 
على �لكاتب بيا¢ا. هل 
هذ¾  على   ��لدكتو مّر 

�ملسائل؟"
�قا� �آلخر: " كل علم 
من  يؤخذ  �لشريعة   �
�هله. ففقه �جلهاR يؤخذ 
 �Rلقا� عبد  �مثا�  من 
 ��ملختا �عمر  �جلز�ئر� 
�ما  �¤وهم،   .....�
فلم  �لقرضا��  �لشيخ 
مما�سة   �� عنه   Ôيعر
للجهاR �لعسكر� �لذ� 
فقها« �إلسال\  له  يعنو3 
 Â�  ،Rجلها�  Àبكتا
��حد�  �صاصة  يطلق 
 Â� ،ساحا? �لوغى �
مثال   - �فغانستا3   �يز
- 9ال مر� ��حد� �pلك 
تدم,  عن  طالبا3  لث¼ 

هو  فليس   .�pبو �صنا\ 
 .Àلبا� هذ�   � �ملرجع 
تنغص  قد  مؤملة  كلمة 
على �لكث,ين من *بيه، 
لكنها حق، ��هللا �علم."

�ُيؤخذ   " ثالث:  �قا� 
�جا§  ممن   Rجلها� فقه 
للمسلم �ألمريكي �لقتا� 
�ألم,كي  �جليش  مع 
لكم  ما  �فغانستا3؟   �
حتكمو3؟...  كيف 
�ملسلم  �يقاتل   3� �Ùب 
لكم  ما  3p9؟  مسلما 
كيف حتكمو3. هلَ بّين 
�لعلما«  قو�   ��لدكتو
قدميهم � حديثهم بكفر 
على   ��لكفا �عا3  من 
فهذ¾  �ملسلمـني؟".. 
�لتعليقا? تبني �3 كتابه 
ناقص ��3 كالمه ناقص 
على  �Ùيب  �غامض 
كل شي« 9ال �ملسألة �ل¬ 

يتحدÃ عنها.
عن   Ãحتد حني  �ما 
منهجه �لذ� µا¾ �سطا 
�لتناقضا?؛  Dَع  فقد 
عن  �ملقّد\  سأله  فحني 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

٢٨

التقوى

�فغانستا3   �  Rجلها�
 Àلشبا� "بعض  بقوله  
يتعني  �نه  هذ�  من  يفهم 
عليه �3 يتر� �هله ��لد¾، 
��طنه، Ñاهًد� � سبيل 

�هللا عز �جل؟" 
�جاÀ:  "لألسـف بعض 
�ملتحمـس،   Àلشبـا�
�لعلمـا«  بعض  �ح± 
�ملتحمسني، يفهمو3 هذ� 
سديد،  غ,  فهًما  �ألمر 
�ناقش  جعل¼  ما  �هذ� 
 Àيا\ حر�بعض 9خو�ننا 
قالو�:  حينما  �فغانستا3، 
�صبحت   Àحلر�  39
فر¥ عني على �ملسلمني، 
�¤ا«   � �ملسلمني  �على 
لنجد�  يهبو�   3�  Âلعا�
�فغانستا3.   � 9خو�¢م 
 3�  � ناقشتهم  �نا �
�حلرÀ فعًال فر¥ عني، 
فر¥   ªمع ما  �لكن 

�لعني؟"
بأمثلة   Ãيتحد �خذ   ú
للقضية،  يؤصل  �ال 
فائد�  بال  كالمه  فجا« 

منه  يفهم  كالعا�R.. �ال 
�Ùب  �ملسلم   Àلشا�
عليه �3 يذهب �آل3 9/ 
�فغانستا3 �\ ال Ùب... 
�لطريقة  هي  �هذ¾ 
�إلجابة   � �لقرضا�ية 
�¹امة؛  �ملسائل  على 
�لغمو¥   �  �Rيا§ 9¢ا 
 �ÿلتسا�� �حل,�   �
 �Rيؤ ��لذ�  ��خلربطة، 
جديد�  �نقساما?   /9
�تبا¶   � �لزمن  ع� 
�ملد�سة �ل¬ ينتمي 9ليها.

 Rجها عن   Ãحتد �حني 
�لطلب جعل �ألمر غامضا 
 �pته، فقد سئل: "ماRكعا
�لطلب؟"   Rجها عن 
�لطلب   Rجها" فقا�: 
 � �ملسلمو3  يكو3   3�
 � �عد�ÿهم � Rيا�هم، 
�لذين  �¤ن  Rيا�هم، 
من  لسبب  نطلبهم 

" ...Àألسبا�
�ل¬  �لقاعد�  يضع   Â  ú
 Â� ،Àحتكم هذ¾ �ألسبا
 Rجها  ªمع بدقة   Rد�

�لطلب �ما �لذ� يشمله 
�ما �لذ� ال ينطبق عليه، 
�مثلة   Àيضر �خذ  بل 
ֲדا  �يكتفي  �قصصا، 

كعاRته. 
 3� �ألخ,   � بّين   úّ
�نتهى.  قد  �لطلب   Rجها
مع �3 عبا��ته هذ¾ ميكن 
من  يتهمو¾   3� خلصومه 
 ،Rجلها� بنسخ  خال¹ا 
حيث قا�: "9ننا � عصرنا 
 /9 *تاجني  َنُعد   Â هذ� 
قتا� �لطلب 9طالًقا؛ أل3 
�مامنا  مفتحة   Àألبو��
�لسنا  �لعاملية،  للدعو� 
�3 نذهب  � حاجة 9/ 
 /9 ���با، �� /9 باجليو
�لصني،   /9  �� �مريكا، 
�� 9/ �¹ند، فالفضائيا? 
��إل�pعـا?   ،�Rموجو
 ،�Rموجـو �ملوجهـة 
 ،Rمـوجو ��إلنـترنت 
 Âلعا� تغز�   3� �تستطيع 
 � لسنا  �آل3  ¤ن  ֲדا. 
تقاتل   جيو  /9 حاجة 
بالسيف ��ملدفع، ¤ن � 

 ��حاجة 9/ جيو جر�
��لعلم،  بالقلم،  جتاهد 
 /9 ��لدعو�،  ��لفكر، 
 Ôعشر�? �آلال� ÔالÓ
��لدعا�  �إلعالميني  من 
��ملعلمني �لذين ðاطبو3 

�لناÇ بلغتهم".
مع �3 قوله هذ� يتضمن 
 3� للمسلمني  Ùو§  �نه 
 Èألخر� �لد��  يهاDو� 
�لدعو�.  من  َمَنعتهم   39
به  يقو�  ما  عني  �هذ� 
 Çلنا� بقتا�  �لقائلو3 
 3� ير�3  أل¢م  كافة، 
�لدعو� ال ميكن �3 تنفع 
�3 يكو3 �ُحلْكم  3�R ِمن
�هكذ�  للمسلمني. 
بني  �لقرضا��  Ùمع 

�ملتناقضا?. 
ليس  حا�،  �ية  على 
�ال  �لرجل،  نقد  مهًما 
على  جر�ته   Èمد تبيا3 
من  غ,¾  على  �الفتر�« 
�ملهم  لكن  بينة،   �� غ, 
�ملسيح   3� توضيح  هو 
 Â �لسال\  عليه   Rملوعو�
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 �� ُيْلِغ   Â�  Rجلها� ُيْلِغ 
حرÔ � �لقر3Ó �لكرمي، 
بل قا� 39 �حلرÀ �لدينية 
 Â�  ،Âلعا� من  �نتهت 
بسبب  تقتتل  �لد��  تُعد 
بل  �لدي¼،   Ôخلال�
�خرÈ. �بالتا�  Àألسبا
ُيرفع سيف   3�فال Ùو§ 
يعتد   Â من  ضد   Rجلها�

علينا لديننا. 
 Àالغتصا �لعد��3  �ما 
 ��  ¥��أل  �� �ملا� 
مسألة  فهذ¾  �لثر��، 
 Àصحا�� Rنيوية. 
 3��يقر َمن  هم  �لقضية 
�لعد��3.   3�Rير كيف 
عليه   Rملوعو� �ملسيح  �ما 
يتحدÃ عن  فلم  �لسال\ 
�لدنيوية،  �ملسألة  هذ¾ 
بشؤ�3   È�R� �نتم "�
Rنياكم".. فاملعتدÈ عليه 
يقاتل  �قد  يفا�¥  قد 
�قد يعقد هدنة.. ��ملسلم 
ال ðتلف عن pلك 9ال � 
مهما   zباألخال تقّيد¾ 
مو�جهة   �  ¾�خيا كا3 

�ملعتد�.
�ختتم بفقر�? للمسيح �
�لسال\  عليه   Rملوعو�

حيث قا�: 
 Àر¿ يأمر  ال   3Óلقر�"
مينعو3  بالذين  9ال  �حد 
به  يؤمنو�   3� �هللا   Rعبا
�َيدخلو� � Rينه �يطيعو¾ 
�حكـامه،  Dيـع   �
�ِمر��. ُ كما  �يعبد�¾ 
بغ,  يقاِتلو3  �لذين  �ما 
�حلق، �ðرجو3 �ملؤمنني 
��طا¢م، � Rيا�هم  من 
 � �خللق  �ُيدخلو3 
�قهًر�،  جً��  Rينهم 
 �نو يطفئو�   3� �يريد�3 
 Çإلسال\، �يصّد�3 �لنا�
فأ�لئك  يسلمو�،   3� من 

عليهم  �هللا  غضب  �لذين 
 3���جب على �ملؤمنني 
�ا�بوهم Â 39 ينتهو�."

يأمر  �لكرمي   3Óلقر�  39"
صر�حة �ال ترفعو� �لسيف 
قدِّمو�  بل  �لدين،  لنشر 
��جذبو�  �حلسنة،  ميز�ته 
�لناÇ من خال� �سوتكم 
 3� تظنو�  �ال  �حلسنة. 
�ألمر  بد�ية   � �إلسال\ 
كال،  �لسيف.  برفع  �مر 
p 39لك �لسيف Â ُيرفع 
لنشر �لدين، بل ُ�فع Rفاًعا 
 ��عن هجما? �ألعد�«، 
�ألمن؛  لدعائم  توطيًد� 
منه   Ô¹د� يكن   Â�
�لدين  سبيل   � �إلكر�¾ 

9طالًقا."

على أية حال، ليس مهًما نقد الرجل، وال تبيان مدى 
جرأته على االفNاء على غ�ه َمن غ� أي بينة، لكن 
املهم هو توضيح أن املسيح املوعود عليه السالم � 

ُيْلِغ اجلهاد و� ُيْلِغ أي حرف ! القرآن الكرمي، 

 �"كانت �حلاجة � صد
حر�ًبا  تقتضي  �إلسال\ 
Rفاعية �حر�ًبا ماRية أل3 
ر باإلسال\  �لذ� كا3 يبشِّ
Â يكن يلقى �Rًّ� باألRلة 
بالسيف،  �9منا  ��ل��هني 
�ملسلمو3  �ضطر  لذلك 
 � �لسيف  الستخد�\ 
ال  �لكن  عليهم.   Rلر�
بل  بالسيف  �ليو\   Rُّير
بالقلم  �إلسال\  ُيطعن � 
�هللا   R��� لذلك  ��ألRلة، 
 3� �لزمن  هذ�   � تعا/ 
عمل  �لقلم  من  نأخذ 
 ¶�نصا  3�� �لسيـف، 
�ملخالفني بالكتابة، لذلك 
 Rّ3 ير�ال يليـق بأحـد 

على �لقلم بالسيف." 
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لقد تنبأ خامت �لنبيني 
بالكث,   � *مد 
�لذÈ حتقق � §ماننا هذ�. 
�ألعظم  �لرسو�   ��9خبا
�ملستقبلية-   ��ألخبا ֲדذ¾ 
9منا هو من كما� �لدين، 
فهو �لذ� �كمل �لرسالة 
�نصح  �ألمانة،   ÈR��
على  �تركها  �ألمة 
يزيغ  �لبيضا«، ال  �ملحجة 

عنها 9ال هالك!
 ��من ضمن هذ¾ �ألخبا
 ?��بعبا صاغها  �ل± 
بليغة - �تبا¶ �ألمة لسنن 
�ليهوR ��لنصا�È � كل 
شيئ مهما ك� �� صغر 
�هو ما ع� عنه بـ ش�� 

!¶����عا بذp� �بش
"لتتبعن   :� يقو�   p9
ش��  قبلكم  من  سنن 
��عا بذ��¶ ح± p� �بش
ضب  جحر  سلكو�  لو 
لسلكتمو¾. قلنا: يا �سو� 
�هللا �ليهوR ��لنصـا�È؟ 

قـا�: فمن؟!" 
 -È���لنصا  Rليهو� �ما 
�لرسو�  pكر�ا  فقد 
�ألكر\ �pلك لبيا3 �قتفا« 

�ملسلمني ألثرهم � تعاملهم مع �لدين، 9/ حد �¢م 
لن يتركو� شيئا ك� �� صغر 9ال �سلكو� بشأنه نفس 
�ألشيا«  �خبث   � �ملسلك  هذ�  كا3  �لو  مسلكهم 

�شنعها، �هو ما عّبر عنه ïحر �لضب!�
�ما �بر§ سنن �ليهوR ��لنصا�È � تعاملهم مع �لدين 

فهي ما يلي:
١. �لفهم �خلاطئ للكث, 
تر�كمت  ح±  فيه،  مما 
عندهم  �خلاطئة  �ملفاهيم 
عقيـد�  فأصبـحت 

��سخة. 
لكث,  �لتفس, �حلر�   .٢
من �لنصو  ��لنبو«�?، 
��� ما فيها من R9 \عد�
حقيقتها  تكتشف  �مو§ 
 ،��لعـصو مـر  على 
 ���R9 يناسـب  �مبا 

�ملعاصرين.
�ألنبيا«  تكذيب   .٣
�هذ¾  منهم.  ��لسخرية 
من �شنع �لسنن ��خبثها 
�لفهم  عن  نتجت  ��ل¬ 
�خلاطئ، ��لتفس, �حلر� 
�ل¬   �لنصو   من  لكث, 
Ùب �ال تفهم حرفيا �9ال 
�إلميا3   îشر حتقق  ما 

��لتمحيص.
قد  �ألمة   3� ينكر  �من 
 Rليهو� حذ�  حذ? 
 ��ألمو  �  È���لنصا
�لثالثة �عال¾ - 9منا ينكر 
�ألعظم  �لرسو�  على 
�ألمة ¹م  �تبا¶  قوله عن 

ما أغI عنكم Hعكم

 بقلم: هالة شحاتة عطية
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��عا p� بش�  ش��  بـ 
�لزيغ   � فيقع   ..¶��بذ
يضّمه   Èلذ� �ملهلك 
Óخر   � �لسيل  غثا«   /9

�لزما3. 
 Rفبالفعل، لقد �تبع �لسو�
�ملسلمني  من  �ألعظم 
 ،È���لنصا  Rليهو� سنن 
�يتجلى pلك �التبا¶ � 

 :ôآل�
�خلاطئ  فهمهم   �  .١
�إلسال\،   � مما  لكث, 
�لكن أل3 �لقر3Ó �لكرمي 
�لوحيد   Àلكتا� هو 
¿فظه  �هللا  تعّهد   Èلذ�
فإ¢م   - �لتحريف  من 
كتب   � ما  صّدقو�  قد 
���يا?  من   Ãلتر��
كما  �*ّرفة،  مدسوسة 
 È���لنصا  Rليهو�  zصد
عقائد  من  كتبهم   � ما 

فاسد�!
حلرفّية  تبنّيهـم   �  .٢
 ���ألخـبا �لنـبو«�? 
��ها  �من  �ملستقبلية، 
9ميا¢م ¿يا� بشر باجلسد 
نز�له Óخر   ú »لسما�  �

�لزما3!  

�ألنبيا«،  تكذيب   �  .٣
�يتضح pلك فيما يلى:

�ملسيح   Rليهو�  Àكّذ  *
� أل¢م كانو� ينتظر�3 
ملكا حاكما، كما كانو� 
من  9يلّيا  نز��  ينتظر�3 
كعالمة  ��ال  �لسما« 
بعد¾.   üلن�  zصد على 
�ملسيح  جا«  ملا  �لكن 
حاكما-  �ليس  *كوما 
 Rهم بأ3 �ملقصو�خ��ملا 
بعثة  هو  9يليا  بنـز�� 
 Â  -(�  ��) يوحنا 
يصدقو¾. �كا��R له ح± 
���R صلبه ليكو3 ملعونا �

بقتله على �لصليب! 
 È��كّذÀ �ليهوR ��لنصا
�pلك   ،� *مد  سيدنا 
أل¢م فهمو� خطأ بسبب 
��ستعالئهم-  عنصريتهم 
بني  �ألبد�  �لعهد   3�
كا3   � �9بر�هيم  �هللا 
�بن   z9سحا من  لنسله 
�نه  �حلق  بينما   ،��سا
µ9اعيل  من  لنسله  كا3 
�بن هاجر، �ملا جا« خامت 
عربيا   � *مد  �ألنبيا« 
�ما  9سر�ئيليا،  �ليس 

��� ما �لعرñ � ثقافة R�
�السر�ئيلي- كّذبو¾ ألنه 
9سر�ئيل،  ب¼  من  ليس 
نسل  من   ñعر �لكنه 

(�جلا�ية)! 
�لكرمي  �سولنا   3� �مبا 
�مته  �تبا¶  عن  �خ�  قد 
ش��   È���لنصا  Rليهو�
 -  ¶��بذ ��عا p� بش� 
فال بد من حتقق pلك � 
هذ� �لشأ3، فاتبعت �مته 
من  �خلبيثة  �لسّنة  هذ¾ 
 ،È���لنصا  Rليهو� سنن 
فكّذبو� حضر� م,§� غال\ 
�د، خاR\ خامت �ألنبيا« �
�علن  �لذ�   � *مد 
�لنبّو�  فيض  من   üن بأنه 
ֲדا  ختم  �ل¬  �ملحمدية 
�لوحي �لتشريعي �Â يبق 
منها 9ال �حي �ملبشر�?. 
 Rنه �ملسيح �ملوعو�فأعلن 
�لذ�  �ملهد�  ��إلما\ 
بّشر بقد�مه خاَتُم �ألنبيا« 
سيُدنا *مد �. فكّذبو¾ 
مرتني ليحذ�� بذلك حذ� 
كّذبو¾  فاأل�/:  �الثنني، 
�ملسيح  بأنه  �علن  ألنه 
أل¢م  �pلك   ،Rملوعو�

 � �ملسيح  �فع  فسر�� 
على  �لكرمي   3Óلقر�  �
 ،�Rملا� باجلسد  �فع  �نه 
كما فسر�� �لنـز�� � 
�ألحاRيث على �نه نز�� 
بذ�? �جلسد. بينما �حلق 
هو  بالرفع   Rملقصو�  3�
من   ¾pبإنقا مكانته  �فع 
�ل¬  �للعنة  لنفي  �لصلب 
به،  9حلاقها   Rليهو�  R���
بعثة  فهو  �لنـز��  �ما 
مسيح من �مة خامت �لنبيني 
ليكو3 حكما عدال �ليس 
حاكما بالسيف. فحذ�� 
للرفع  �حلر�  بتفس,هم 
 Rليهو� حذ�  ��لنـز�� 
�لذين كّذبو� �ملسيح أل¢م 
ينتظر�3 9يليا �3 ينـز� 
�كذلك  �لسما«،  من 
�لذين   È��لنصا حذ�� 
 � �ملسيح  ¿يا�  يقولو3 

�لسما«!
كّذبو¾  فقد  �لثانية:  �ما 
�إلما\  �نه  �علن  ألنه 
بذلك  فاتبعو�  �ملهد�، 
 �  È���لنصا  Rليهو�
��ستعالئهم.  عنصرّيتهم 
البد  �ملهد�   3� فقالو� 
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�ليس  عربيا  يكو3   3�
�عجميًّا، فلما جا« هندّ� 
�ما  فا�سي،  �صل  من 
��� ما �¹ند� � ثقافة R�
�لعرÛ- كّذبو¾ ألنه ليس 

عربيا.
 Rليهو� �ملسلمو3  �تبع   *
�لتكذيب   �  È���لنصا
 zصد بأRلة  ��لتشكيك 
�Rّلة  فرغم  �ألنبيا«، 
م,§�  حضر�   zصد
Ñا�  �ال   - �د � غال\ 
لذكرها  �ملقا�  هذ�   �
 /� فل,جع   R��� �من 
موقع �جلماعة �السالمية 
ينقي   3� بعد  �أل�دية 
�لك�   3��R� من  قلبه 
�ألمة  فإ3  �لظن-  �سو« 
قد عمت عنها �سخر? 
 Rليهو� فعل  كما  منها 
�ملسيح  بّينا?  بتكذيب 
 Rليهو� فعل  �كما   �
بتـكذيب   È���لنصا
Óيا? صدz خامت �لنبيني 
سيدنا *مد �، 9/ حد 
�3 عمو� متاما عن معجز� 
�بد   /9 �خلالد�   3Óلقر�
فيه  ما  ير��  فلم  �لدهر، 

عنه  يغفل  9عجا§ ال  من 
9ال �¹الكو3.

سبحانه  �هللا  �ّيد   *
*مًد�  سيدنا  �تعا/ 
�لكرمي   3Óبالقر  �
من  �لكث,  صحح   Èلذ�
�منها  �خلاطئة،  �ملفاهيم 
عن  �لفاسد�  �لعقائد 
صلب �ملسيح ��لوهيته.. 
 È�فقالت �ليهوR ��لنصا
�ينفي  �حد   ôيأ كيف 
بعد  �ملسيح  صلب 
حاRثة �لصلب بكل تلك 
 È��لقر�3- �قا� �لنصا
�تى  من   zنصد كيف 
ليثنينا  �ملسيح  مو?  بعد 
�جدنا  �ل¬  عقائدنا  عن 
��تباعا  Óبا«نا-  عليها 
لليهوR ��لنصا�È- تقو� 
يأتى  كيف  �آل3  �ألمة 
*مد  سيدنا  بعد  �حد 
ليقو�  �لقر�3،  ֲדذ¾   �
بأ3 ما �جدنا عليه Óبا«نا 
�منسو	  ناسخ  من 
حيا�  �من   ،3Óلقر�  �
�ملسيح � �لسما« �نز�له 
Óخر �لزما3.. هي عقائد 
فاسد� ما �نز� �هللا ֲדا من 

سلطا3؟!
س,�   �  Rليهو� طعن   *
بأنه  فقالو�   � �ملسيح 
ملعوÑ� 3دÔ على �هللا، 
من  �لطعن  هذ�  فكا3 
�له  ما   p9 صدقه،  �Rلة 
للتسم,  �لتعر¥  على 
�لصليب  على  ��لتعذيب 
 3�  ��ختا قد  كا3  لو 

ÙدÔ على �هللا؟! 
 È��طعن �ليهوR ��لنصا
� س,� سيدنا *مد � 
�قالو �نه 9�هاñ �سفا� 
للدما«، فكا3 هذ� �لطعن 
لو   p9 صدقه،  �Rلة  من 
 �pفلما 9�هابيا-  كا3 
 � �آل3   Çلنا� يدخل 
عن  �فو�جا  �هللا  Rين 
طو�عية �حب ¹ذ� �لدين 

�لعظيم.
�ألمة  �تبعت  �عليه، 
 ،È���لنـصا  Rليهـو�
�إلما\  س,�   � فطعنو� 
�ملهد� �قالو� بأنه صنيعة 
اللغا«  ��Rته �  ��الستعما
�يضا هذ�  �جلهاR، فكا3 
صدقه،  �Rلة  من  �لطعن 
 ��الستعما يصنع  هل   p9

�ملسيحي من يقو� ¹م 39 
هو  �ها  ما?  قد  �بكم 
ق�¾؟! �هل يلغي �إلما\ 
من  �هو   Rجلها�  Èملهد�
�ال  ناسخ  ال  بأنه  يقو� 

منسو	 � �لقر3Ó؟!
 � �ملسيح   ÔدÙ فلم 
قالت  كما  �هللا  على 
خ,  يكن   Â�  ،Rليهو�
�لبشر �سيد �لرسل 9�هابيا 
 ،È��لنصا قالت  كما 
 Èملهد� �إلما\  يكن   Â�
��ملسيح ��ملوعوR صنيعة 
يشيع  كما   ��الستعما

باقي �ملسلمو3.
 � �لطعن  مت  مثلما   *
مت  �ألنبيا«-  حيا�  س,� 
فقا�  ميتتهم،   � �لطعن 
�ملسيح  ما?   39 Rليهو�
على �لصليب ألنه ملعو3 
حسبما ��R � شريعتهم 
علق  من  كل  (ملعو3 
لو  فقالو�  خشبة)  على 
كا3 من عند �هللا خلّلصه 
�ل¬  �مليته  هذ¾  من  �هللا 
بصاحبها.  �للعنة  تلحق 
 È�بالنصا حّر�  �كا3 
على  موته  يصدقو�  �ال 
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عند  من  ألنه  �لصليب 
�ل¬  جناته   ���عتبا �هللا، 
Óية   -� *مد  ֲדا  �خ� 

من Óيا? صدقه! 
 � È��باملثل طعن �لنصا
 ،� *مد  سيدنا  مو? 
مسموما  ما?  �نه  فقالو 
ألنه  �ملسمومة،  بالشا� 
نü كاÀp فكانت ¢ايته 
طعنهم   � فكا3  �لقتل! 
هذ� Rليال على صدقه ال 
 ،Àأللبا� ���ðفى على 
 3� ميكن  �لذ�   �p فمن 
 � �لقاتل  بالسم  يعيش 
9ال  سنو�?  �بع � حينه- 
 Çمن عصمه �هللا من �لنا
بعد  9ال  �جله  �ن  فلم 
 ÈR��لرسالة � �كمل  3�
�ألمانة، فكا3 §عمهم �نه 
ما? بالسم هر�« �غبا«!

التبا¶  ��ستكـماال 
 Rليهو� لسنن  �ملسلمني 
طـعن   -  È���لنصـا
ميتة   � �يضا  �ملسلمو3 
�قلبو�  �ملهد�  �إلما\ 
�لطاعو3  حاRثة  ضد¾ 
فقالو� �نه ما? شر ميتة 
من   3� �غم  بالطاعو3، 

تنبأ  قد  �نه  Óيا? صدقه 
�عصمه  حد�ثه  قبل  به 
�ملو?  من  �تباعه � �هللا 
به  ما?  بينما  بسببه، 

�آلخر�3!
 � �ملسيح  ميت  فلم 
قالت  كما  بالصلب 
خ,  ميت   Â�  ،Rليهو�
�لبشر �سيد �لرسل بالسم 
 Â� ،È�كما قالت �لنصا
بالطاعو3  خاRمه  ميت 
�لسنة،  عامة  قا�  كما 
 Rليهو� �تبعو�  �لذين 
بش�  ش��   È���لنصا
 zصد�  ،¶��بذ ��عا p�
ال   Èلذ� �لكرمي  نبّينا 

!Èينطق عن �¹و
بعجيب،  pلك  �ليس 
�ألكـثرين  فسـمة 
كا3  �ما  �لتكذيب" 
�كثرهم مبؤمنني"، حيث 
فيهم  �لشيطا3  Ùد 
فيحثهم  للغو�ية،  مرتعا 
 ��� 9بليس  �تبا¶  على 
�فض � �لك�  سّن  من 
 Û��ألنبيا« حني �ستك� �
�خلضو¶ أل�� خليفة هللا 

 !¥�� �أل

�لنبيني  �كمل   3� ��حلق 
*مد  سيدنا  �خامتهم 
كل  على  حجة   -�
على  حجة  فهو  �ألمم، 
Óمنو�  �لذين   Rليهو�
�كّذبو�   � مبوسى 
على  �حجة  بعد¾،  من 
كذبو�  �لذين   È��لنصا
يعترفو�   Â�  � مبحمد 
 Çملقد� كتاֲדم  بنبو«�? 
تكذيبهم  فكا3  عنه،  
 Rليهو� كتكذيب  له 
فلو   ،� للمسيح 
بنبو«�?   Rليهو�  Ôعتر�
�لتو��� عن �ملسيح آلمنو� 
 Rليهو�  Ôعتر� �لو  به، 
بنبو«�?   È���لنصا
عن  ��إلجنيل   ����لتو
*مد آلمنو� به، �كذلك 
 � �ملسلمو3  تدبر  لو 
Óيا? �لقر3Ó �لكرمي �� 
�لنبيني عن  نبو«�? خامت 
آلمنو�  �لزما3-  Óخر 
�د � م,§� غال\  ¿ضر� 
�مسيحا  مهديا  9ماما 
�¢م � �ما   .�Rًموعو
 Rليهو� سنن  �تبعو�  قد 
بش�  ش��   È���لنصا

فقد   -¶��بذ ��عا p�
جحر   /� مثلهم  �صلو� 

�لضب!
�لكرمي،  نبّينا   zفصد  
من  9ال  �ألمة  �كذبت 
�حم �هللا- خاRمه �إلما\ 
 ،Rملسيح �ملوعو�� Èملهد�
ساRִדم  �لرعية  ��تبعت 
علما«  من  �ك��«هم 
Óخر �لزما3 �لذين �Dعو� 
Óمنو�  من  تكف,  على 
ينا¹م  �ال  �قسمو� � به، 
�تو�صل  بر�ة.  �هللا 
نبو«�?  حتقق  بذلك 
�لرسو� �ألعظم عن Óخر 
�لزما3، فأصبح �ملسلمو3 
�لسيل،  كغثا«  غثا« 
عـامر�  �مساجدهـم 
 ،Èمن �¹د Àهى خر��
�علماÿهم شر من حتت 
عندهم  من  �لسما«  �Rمي 
 .Rلفتنة �فيهم تعو� ìرý
غربا«  لأل�ديني   Ûفطو
�لذين  �ما  �لزما3.  Óخر 
تكف,هم  على  �Dعو� 
ينا¹م  �ال  �قسمو� �
 ªغ� (ما  بر�ة-  �هللا 
عنكم Dعكم �ما كنتم 

تستك��3)! 
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 ��بعد �يا\ قالئل سيهل علينا عيد �ألضحى �ملبا
�حلجة.   �p شهر  من  �لعاشر    ÔRيصا ��لذ� 
 � �ملسلمني  عامة  ֲדما  �تفل  �للذين  �لعيدين  �حد  �هو 
Dيع �¤ا« �ملعمو��. �يأô بعد �نتها« �قفة عرفة، �ملوقف 
�لذ� يقف فيه حجاì بيت �هللا �حلر�\ لتأRية �هم مناسك 

�حلج. 
�يا\ �لعيد تتوجه عيو3 �لعاÂ �إلسالمي بأكمله ¤و مكة  �
�ملكرمة حيث يقو\ ماليني �ملسلمني بتأRية �لركن �خلامس 
�كا3 �إلسال\  �ال �هو حج بيت �هللا �حلر�\ ��لذ� �من 
يأô تلبية لند�« �هللا � �لقر3Ó �لكرمي، حيث قا� �هللا تعا/ 
�َجاًال ِ َيْأُتوَ�  ِباْلَحجِّ   Çِلنَّا� ِفي   3ِّْp�َ�َ﴿ Óياته:  *كم   �

َ�َعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ 
كما يذكرنا هذ� �لعيد �ملبا�� بقصة سيدنا 9بر�هيم عندما 
��لسال\  �لصال�  عليهما  µ9اعيل  سيدنا  �بنه  بتقدمي  َهمَّ 
قربانا، �pلك تلبية ألمر �هللا سبحانه �تعا/ كما جا« � 

�لقر3Ó �لكرمي: 
ْعَي َقاَ� َيا ُبَنيَّ  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ْرَناُ¾ ِبُغالٍ\ َحِليٍم * َفَلمَّ ﴿َفَبشَّ
َيا  َقاَ�   Èَتَر  �pََما َفاْنُظْر  �pَْبُحَك َ �َنِّي  �ْلَمَناِ\  ِفي   È�َ�َ 9ِنِّي 
اِبِريَن *  �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني 3ْ9ِ َشاَ« �هللا ِمَن �لصَّ
َقْد   * 9ِْبَر�ِهيُم  َيا   3ْ�َ َ�َناRَْيَناُ¾   *  ِ لِْلَجِبني َ�َتلَُّه  �ْسَلَما َ ا  َفَلمَّ

ْقَت �لرÿَُّْيا 9ِنَّا َكَذِلَك َنْجِز� �ْلُمْحِسِنَني﴾ َصدَّ
فمن �عظم �ألعما� �ل¬ يقو\ ֲדا عامة �ملسلمني � هذ¾ 
�ملناسبة �لعطر� تقدمي �ألضاحي p9 يستشعر �ملسلمو3 من 
خال¹ا تضحية �بيهم سيدنا 9بر�هيم � عندما تر� �بنه 
تعا/،  �هللا  ألمر  �ستجابة   ¶�§  �p غ,   R��  � µ9اعيل 
 � 9بر�هيم  �بقي عمل سيدنا  بذبح عظيم.  �هللا  ففد�¾ 
هذ� منوpجا خالد�  للمسلمني � كما� �لطاعة ��المتثا� 
ينتشر  �لعيد  صال�   »�R� بعد  لذلك  تعا/.  �هللا  أل��مر 
�لكرمية  لآلية  تطبيقا  �ضحياִדم  بذبح  ليقومو�  �ملسلمو3 
ِلَربَِّك  َفَصلِّ  �ْلَكْوَثَر *  �ْعَطْيَناَ� َ تعا/: ﴿9ِنَّا  �هللا  من قو� 
 /9  Àبالتقر �ملسلمني  من  �ملاليني  يقو\  َ��ْنَحْر﴾. حيث 
حلم  �تو§يع  باملو�شي  بالتضحية  �ليو\  هذ�   � تعا/  �هللا 
�هل �لبيت ��لفقر�« �من هنا جا« � À��ألضحية على �ألقا

�µه "عيد �ألضحى".  
��لفر�  �هللا  �pكر  بالصلو�?  �ملسلمني   Rعيا� �يا\  تتسم 
�قا�ֲדم  ����لعطا« ��لعطف على �لفقر�« �يقو\ �ملسلمو3 بزيا
 À��معايدִדم، حيث يتوجب على �ملسلم �3 يقو\ بزيا�� �ألقا

��ألهل ���� �أل�حا\ ��ملرضى �مبا�كتهم بالعيد. 
��ليمن  باخل,  �علينا  عليكم  �هللا   ¾Rعا�  ��مبا �ضحى  عيد 

��ل�كا?. �كل عا\ ��نتم بألف خ, 

‘Ñ]e∏\;;Ìuîˆ\;ÅË¡;Öö\Ê|

 
                                         بقلم: هديل لقما3 �شيد
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تأمالG عابد

�ألضحى  عيد   3� شك  ال 
�لدين  جتلٍّ لشع,� من شعائر 
بني  حتمل  �لتـي  �لعظمى 
طياִדا ِحكًما عظيمه، �معا3 
فعيد  بديعة.   ���سر�ً� جليلة، 
�لدي¼   ��ملنظو من  �ألضحى 
 ،�Rلعبا� متا\  على  هللا  شكر 
بلسانه  �ملؤمن  به  يتفو¾  ال 
سرِّ¾   �  ¾RRير بل  فحسب، 
��لطمأنينة  �لرضى  فيكتسب 
 ìتظهر عليه �لفرحة ��البتها�
خال¹ا  من  يستشعر  �ل¬ 
�جلفو�  ميحو  �لذ�  باُألنس 

بني �لفقر�« ��ألغنيا«.
 �منـظو مـن  ��لعيـد 
�ألطفا�  يو\  هو  �جتماعي 
�لفـر�  ¹م  ُيحـضر 
��ملر�، �يو\ �لفقر�« يعطيهم 

�ليسر ��لسعة، �يو\ �أل�حا\ 
��لصلة،  �ل�ِّ  على  Ùمعها 
تتناسى  �لكرمية   Çلنفو� �يو\ 
فيه �ضغا¢ا �تتصا�. �هكذ� 
�الجتماعية  �لر�بطة   Rتتجد
��لوفا«،  �حلب،  فيها   Èفيتقو
 Àصحا� فيتذكر  ��إلخا«. 
للسائل  ما  �لسليمة  �لفطر� 
ما   �  zحقو من  ��ملحر�\ 
�§قهم �هللا فيقاµو¢م فرحتهم 
تشمل  ح±  �معنويا  ماRيا 
�تعم  بيت  كل  �لعيد  فرحة 

كل �سر�.
�ألمر  هذ�   Ãد� �ال 
مباشر   ìنتا هو  بل  صدفة 
 � �ألضاحي  ¤ر  لتشـريع 
فتنطلق  �ألضـحى  عيـد 
 Àألصحا �خليِّـر�   �Rأليا�
تتقاسم  �لسخية   Çلنفــو�
مع  ��ملعنوية  �ملاRية  فرحتها 

فال  �حلظ؛  يسعفه   Â من 
تغرÀ �س �لعيد 9ال ��لبسمة 
تعلو كل شفة، ��لبهجة تغمر 

كل قلب. 
�مما يد� على عظمة شأ3 عيد 
�ألضحى هو �3 �إلسال\ قرنه 
��حانية  مكانة   ?�p بشع,� 
�لِبرِّ  على  تنطو�  عظمى 
تأث,  ¹ا  ��لر�ة.  ��إلحسا3 
��ألمة.   Rلفر� تربية   � بالغ 
 /9 �ألضحى  َينضّم  �هكذ� 
فيصبح  �حلج  �إلسال\  �كن  
 Ôلظر�� �يامه  من  يوما 

�لشامل ألحكامه.
�ال ينطو� سر �لعيد �كرمه 
�لذ�  يومه   � �Dاله  �ֲדائه 
يبتدè بطلو¶ �لشمس �ينتهي 
ر  بغر�ֲדا، �9منا �لسر فيما ُيعمِّ
�ما  �عما�،  من  �ليو\  pلك 
ميأل  �ما  9حسا3،  من  يغمر¾ 

 Rبعا��لقلوÀ من خ,. فللعيد 
تتقيد  ال  ��حانية � خ,ية 
نفر�  �ل¬   �Rملحد�� بساعاته 

�منر� خال¹ا. 
�لعيد  حو�  نستنتجه  ما  هذ� 
¤ن  فأين  ظاهريا.  �ماهيته 
�معانيه؟  �لعيد  من  �ليو\ 
 ��ين Óثا� �لعبا�R فيه من Óثا�

�لعا�R؟ 
بعض   39 �لشديد  لألسف 
من  �لعيد   ��Rجر �ملسلمني 
معانيه  �عطلو�  �لدينية  حليته 
من  كث,  فأصبح  �لر�حية. 
فاتر�،  ֲِדمم  يلقونه  �ملسلمني 
�سر عابسة، ُ� ،�R��مشاعر با
ح± �صبح �لعيد عملية جتا�ية 
�لربح.  9ال  ألصحاֲדا  همَّ  ال 
فأ§�حت   �Rلعا�  �Óثا �طغت 
عامة  �متسك   �Rلعبا�  �Óثا
�لعيد  ��قتصر  بالقشر   Çلنا�

التقوى مـنكم وإليكم
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على تو§يع بعض �للحو\ على 
 ?��R� �تعطلت  �ملحتاجني 
�مر�جعة  �¹اRفة  �لتفك, 
Ùب  �لذ�  ما  على  �لنفس 
من  يتعلمه   3�  Rفر كل  على 

عيد �إلضحى؟
�نه  ُيعلمنا  �لديانا?  تا�يخ   39
 تتبو� عر  3� لألمة  ال ميكن 
تر�يض  بعد  9ال  ��ملجد  �لعز� 
خلقي،  �ִדذيب  نفسي، 
�بناÿها  يظهر   3� بعد  �pلك 
�على مظاهر �لتضحية ��لفد�« 
��لبذ� ��لسخا«، �هذ¾ �ملعا� 
�لرفيعة ال ترسخ � �لنفوÇ 9ال 
�تربية  �تعليم،  تثقيف  بعد 

�تر�يض.
�لفد�«   ��بذ  3� شك  ال 
 Çنفو  � �عت §ُ ��لتضحية 
تعاليم  خال�  من  �ملسلمني 
 �  üلن� �هد�   3Óلقر�
 ��� يركز   ��شعا فأصبحت 
�ملؤمنني،   Çنفو  � �لتضحية 
 ��لذين Ùتمعو3 من كل �قطا
حلج  �ملكرمة  مكة   �  ¥��أل
بيت �هللا �حلر�\، �pكرين �ֲדم 
 ªم  ��بزيا يتم  حيث  �تائبني 
قالب   � �حلج  شع,�   ���p
�ألضحى �لذ� �متثل فيه سيدنا 
بالتضحية  �هللا  أل��مر  9بر�هيم 
بولد¾ �فلذ� كبد¾.. �هيها? 

�لتقليد� من  �لفكر  ملا �ستقا¾ 
�ملبا�كة  �لدينية  �حلاRثة  هذ¾ 
حيث ��لوها حرفيا بالرغم من 
�عظم  3��3 �لـُمشا� هنا 9/ 
تضحية � سبيل �هللا سيقدمها 
�إلنسا3 �لكامل �لذ� سيكو3 
من عتر� سيدنا 9بر�هيم � 
شك،  �هللا   � ليس  �نه  �كما 
�موالنا  سيدنا   3� شك  فال 
�لعظيم  �لذبح  هو   � *مد 
�لكرمي.   3Óلقر�  � 9ليه   ��ملشا
 �يتصو كما  ماRيا  p¿ا  ليس 
 � بتسليمه  �لكن  �لبعض 
أل��مر  �كيانه  ��حه � نفسه 
�هللا �تضحيته � سبيله بطريقة 
Â يشهد تا�يخ �لديانا? مثيال 
 ��¹ا. �كتسب من خال¹ا ïد�
�لوصف �لقر�Ó �جلليل: �لذبح 

�لعظيم.
تضحياته  تعي  �ألمة  ليت  فيا 
�تفهمها   ¾�بآثا �تقتفي   �
من  خا�  سليم   �منظو من 
بتمعن  �لتا�يخ   ����قر �خلر�فة. 
تلك   �الستحضا  ���ستشعا
فيها  عرضت  �ل¬   Ôلظر��
�ملغريا?  �نو�¶  ش±  قريش 
�تز�Ùه  �§عامة  �مو��  من 
من �Dل فتيا? �لعرp� Àلك 
 ¾�Rسالته، �هد�مقابل جتميد 
بالقتل ��¹ال� � حالة �فضه 

 � منه  كا3  �ما  لعرضهم. 
بتلك  قريشا   Àجا�  3� 9ال 
 ?�صا �ل¬  �خلالد�  �لكلما? 
Rستو� �لتضحية ��لفد�«: «��هللا 
 � �لشمس  �ضعو�  لو  عم  يا 
 3�ميي¼ ��لقمر � يسا�� على 
 ��لنو به من  �هللا  بعث¼  ما  �تر� 
 z�فا  �p9 9ال  تركته  ما   È¹د��

�سي جسد�». �
  � قضى  �لرفض  هذ�  �بعد 
فيها  تر�  ما  سنة  عشر  ثالثة 
معª من معا� �لتضحية ��لفد�« 
لقد  �جه.  بأحسن  به  قا\  9ال 
��ضية  هاRئة  بنفس  حتمل 
�ألÈp ��الضطهاR ��ملقاطعة له 
�ألتباعه، فال بيع منهم �ال شر�« 
عليه  �لقيت  لقد  مز��جة.  �ال 
�حلجا�� ح± سالت �لدما« على 
عقبه �لشريف فتحمل pلك غ, 
 ¾��R� مو�له� ?�Rهن، �ُصو��
�Rُبر?  ييئس،   Â� �ز3  فلم 
فلم  الغتياله  �ملتنوعة  �ملؤ�مر�? 
يهن �Â �ز3. لقد ضحى بكل 
ما ميلك من ما� ���حة �مهجة، 
�هللا  سبيل   � pلك  كل  باpال 
�صحابه  فعلم  كلمته.  �إلعال« 
�لبذ� ��لتضحية ��لفد�« بأقو�له 
�س,ته.  �خالقه � �عماله �
�لرسو�  تضحيا?  تقتصر   Â�
�لكرمي � على ما قبل هجرته 

فحسب �لكن لن ننصف ح± 
لو ¿ثنا � �لس,� بعني Rقيقة 
جا�R حيث �صله �ألÈp من 
قريب �بعيد �ال نوR �خلو¥ 
 3� إلبر�§  �لكن  �لتفاصيل   �
كانت   � �لرسو�  تضحية 
�لطاهر�  حياته   �مد� على 
�ملطهر� كأعظم تضحية عرفها 

تا�يخ �إلنسانية.
فعال  �ليو\  �ألمة  كانت  فإ3 
�لغابر  Ñدها   �Rالستعا تتطلع 
فعليها �3 تعي مكانة �لرسو� 
سبيل   � تضحيته   Èمد�  �
تقف   3�� �هللا  كلمة  9عال« 
تضحيا?  لفحص  تأمل  �قفة 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
لعلهم ير�3 �جه �ملشاֲדة �ل¬ 
�جلماعة  مؤسس  عنها  عّبر 
عليه  �د � غال\  مر§�  حضر� 
كيانه   À�p �لذ�  �لسال\ 
��جوR¾ � سيد¾ �مطاعه �: 
"من فرzَّ بي¼ �بني �ملصطفى 
�صلِّ   ."È�� �ما  عرف¼  فما 
�للهم على سيدنا �موالنا *مد 
�ملصطفى ���§قنا شفاعته يو\ 

�لقيامة.

�لصـديـق مـسـا�ة 
*مد عبد �ملطلب (تونس)
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