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حالة  %يقابله  *ال  خلق  من  ما  �نـه 
%لكن  �لطبعية،  �إلنسا(  حاال/  من 
*ال  ُخلقا  تسمى  ال  �لطبعية  �حلالة   pهذ
مر�عية  %كانت  �لها،   y كانت   �K*
للحاD %�ملقا<.. %كانت نابعة من تفك" 
%*عماD عقل.. كما %ضح Kلك �ملسيح 
تعاليم  ”فلسفة  كتابه   y  � �ملوعو7 
من  *ال  يرضع  ال  فالطفل  �إلسال<“؛ 
�مه، %يرفض �( يرضع من �مر�� �خر�، 
فهل يقاD *نه يتمتع êلق �ألمانة %eفض 
 pآلخرين؟ كال، أل( هذ� Qغصب حقو
فطرته %طبيعته �لu خلقه �هللا عليها. %بعد 
على  يقبل  بلحظا/  �لطفل  ُيضر{   )�
ضاeبه %يضحك معه، فهل يقاD *( هذ� 
�لطفل يتمتع êلق �لعفو %�لتسامح؟ كال، 

فهذp طبيعته. 
 y )للخلق هو �( يكو Þشر D%� ،�Kً*
مياeسه  �ال  فهو  �لثا�   Þلشر� �ما  �له، 
عّمن  جبا(  عفا  فلو  مضطر�.  صاحبه 
يتمتع بصفة  *نه   Dعتد� عليه، فال نقو�
على  ×ر¼  ال  ألنه  عنه  عفا  بل  �لعْفو، 

معاقبته، %ال يستطيع. 
 Qلظاملني �خال� Dفالعفو %�لشجاعة %قتا
�لها %حني مياeسها  y )يد� حني تكو

�ملرd %هو حّر %ال يريد ֲדا غ" %جه �هللا. 
 ~eأل� y َمن يفسد dفهنا_ ِمن �ألشد�
من  عد�7  يغلب  %هو  �لطريق،  %يقطع 
هذ�  %لكن  نفسه،  �لوقت   y �لفرسا( 

نظرةنظرة>>
C وفاء الن@C وفاء الن@>>��>>وعفوهوعفوه

كلمة �ملهند6 ها� طاهر

“� Ôند%� ”س"� �لن y ُلقيت� 

y مسجد ”بيت �لفتوÍ“، لند( 

يقوD �هللا تعا) %�صفا eسوله �لكرمي � 
ََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم﴾  ﴿َوإِن

%يقوD �لرسوD � ملخصا مهّمته: 
"إمنا بـعثـت ألتـمـم مـكـارم األخـالق"

لكن، ما هو �خللق؟  %ما �لفرQ بينه %بني �لطبع �إلنسا�؟ 



٢٥

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد السادس - شوال وذو القعدة ١٤٢٩ هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٠٨ مم

فسا7  بل  شجاعة،  يسمى  ال 
%جرمية. 

 ،� �مد  سيدنا   (* بالنسبة 
 ،k%لظر� »تلف  عا  فقد 
على  كلها  فيها  حافظ  %لكنه 

 ..Qعلى مستويا/ �ألخال�
هنا_ من �لنا6 من يص` على 
�لظلم، %لكنه *�K قويت شوكته 
%سيطر على ظامليه �نتقم منهم 
فيهم  %�عمل  �النتقا<،  �شد 
سيفه. %هنا_ من �ألغنياd من  
%ميتلئ   dلفقر�� على  يعطف 

ة ֲדم، %لكنه *�K �فتقر e قلبه
على  �نتقاما   ~eأل�  y �فسد 

ما حصل له. 
بني  4ع  من  �لبشر  من  قليل 
 y %�لضعف  �لقو�   uحال
�لفقر   uحال %بني  حياته، 
 dقليل جد� من هؤال% ،Îلغ�%
كل   y �خالقه  تفّوقت  من 

�حلاال/. 
�لوحيد   Ôلن�  )�  Dلقو� ميكن 
فتر�  مضطهد�  عا  �لذ; 
طويلة  فتر�  حكم   ® طويلة، 
%هز< �عد�pd %مضطهديه، هو 

سيدنا �مد �..
ففي مكة كا( ضعيفا ال ميلك 
جيشا، %لكنه �ستطا} �( يص` 

 kسيو يو�جه   )�  )%7 من 
 �7e  %� عنف  بأ;   eلكفا�
 ..Íلسال� فيها  ُيستخد<  فعل 
*�Kً، جنح y ُخُلق �لص` جناحا 
يص`  �لنا6  ِمن  َمن  باهر�.. 
��K مدته ١٣ عاما من  على 
غ" �( يقو< بأ; 7e فعل، فال 
مسلحا،  سريا  تنظيما  ينشئ 
%ال �ضُّ على مقابلة �لعد%�( 
بياسر  مّر  حني  بل  بعد%�(.. 
بو(،  يعذَّ %هم   eعما% %¯ية 
 D± �`ص :Dيز7 على �( قا �
 �K*  ® �جلنة؟  موعدكم  ياسر 
�نتصر هذ� �ملضطَهد %من معه 
نر�p يعفو عن �ترy �لعد%�(، 
 ;� لديه  يكو(   )�  )%7 ِمن 
eغبة y �النتقا< %�لتشفي! هنا 
�حلالة  عن  %ميتا�  �خللق  يظهر 

�لطبيعية. 
�ملباشر   eحلو�� بر�مج  �حد   y
�تصل  �أل
دية  �لفضائية  على 

سال<   :Dقا% �لقسس  �حد 
ملك  هو  �لذ;  لكم،  �ملسيح 
 kضـيو فأجابه  �لسـال<. 
 kُيعر كيف  بقو�م:  �ل`نامج 
ملك �لسال<؟ هل يقاD ملن � 
 kُيعر  �% ُيجرَّ{   �% �كم 
سلوُكه %هو حاكم قو;.. هل 
�لسال<؟  ملك  �نت  له:   Dيقا
%ص`  سال<  eجل  كا(  هل 
فنشر  ملكا  كا(  حني  %حتمُّل 
�لسال< %�ألمن؟ هذ� � �د�، 

eغم تقديرنا للمسيح �. 
َمن   pحَد%  � �مد  سيدنا 
قبل  ألنه  �للقب،  هذ�  يستحق 
�لبسو6  حر{  حدثت  بعثته 
سنة،  �eبعني  �ستمر/   uل�
�حلر{   pهذ �ندال}  %سبب 
�لقبائل،  *حد�  ناقة  قتل  هو 
 y eعت  ��ا  قتلها  %سبب 
 pهذ �ألخر�!  �لقبيلة  ��eضي 
ال  كانت  %�مثا�ا  �حلر{ 

غُ"ها..  تبد�  ح£  تتوقف 
 � �ملصطفى   eصا )� %مبجر7 
حاكم مكة توقف Kلك كله، 
فلم يُعد هنالك عد%�( من قبيلة 
�جلميع  %�حتكم  �خر�،  على 
�هللا  �نزله  �لذ;   D7لعا� للقانو( 
تعا). هذ� �لنK* Ô( هو ملك 
بنشر  يكتِف   � ألنه  �لسال<، 
%لسانه  %قلبه  بدعائه  �لسال< 
%¯وها  بأخالقه  بل  %سيفه، 

�يًضا. 

�لوفـا� بالعهـد 
يتمتع  ال  خلق  بالعهد   dلوفا�
خصوصا  �لنا6،  من  كث"  به 
%�حلر%{،  �أل�ما/  %قت   y
فرصة  �خلصم  ير�   )� فما 
�ملعاهد�  على  لالنقضا~ 
مو�ثيقه  يد%6 على كل  ح£ 
%يغتنم �لفرصة لالنتقا<.. لكن 
تعالو� *) س"� �ملصطفى لتر%� 

:6%eبعض �لد
� غز�1 بد
: قاD حذيفة بن 
 �eًليما(: ما منعنا �( نشهد بد�
 Dسوe ال �� %�· �قبلنا نريد*
قريش   eكفا فأخذنا   � �هللا 
�مًد�،  تريد%(  *نكم  فقالو�: 
نريد  *منا   pنريد ما  فقلنا: 

فالعفو والشجاعة وقتال الظاملني أخالق 
"يدة حني تكون ! >لها وحني ميارسها 
املرء وهو حّر وال يريد بها غ� وجه اهللا.
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عهد  علينا  فأخذ%�  �ملدينة، 
�هللا %ميثاقه لتص"( *) �ملدينة 
%ال تقاتلو� مع �مد �، %ملا 
�هللا   Dسوe �تينا  جا%�ناهم 
%ما  قالو�  ما  له  فذكرنا   �
�هللا  ”نستعني   :Dقا �م؟  قلنا 
 .!! بعهدهم“  %نفي  عليهم 

(_eصحيح مسلم %�ملستد)
*e ،�Kًفض eسوD �هللا � �( 
يشتر_ معه y �ملعركة حذيفة 
تعهد%�  ��م  ملجر7   ،pبو�%
 6e7 بذلك �ما< �لعد%. فهذ�
عظيم y �لوفاd بالتعهد�/. 

#ما قبيل فتح مكة فنقر#: َعِن 
�ْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن �َِبي �eَِفٍع 
َبَعَثْتِني   :Dََقا  pُْخَبَر�َ  pََبا�  َّ)�َ
 � eَُسوDِ �هللا -  *َِلى  ُقَرْيٌش 
ا eَ�َْيُت eَُسوDَ �هللا -  -، َفَلمَّ
� - �ُْلِقَي ِفي َقْلِبي �ْإلِْسَالُ<. 
*ِنِّي  �هللا،   Dَُسوeَ َيا  َفُقْلُت: 
�ََبًد�.  *ِلَْيِهْم  َ�eِْجُع  َال  َ%�هللاَِّ 
َفَقاeَ DَُسوDُ �هللا: - � - *ِنِّي 
َال َ�ِخيُس ِباْلَعْهِد، َ%َال َ�ْحِبُس 
�ْلُبُر7َ. (يعÌ: ال �نقض �لعهد %ال �حبس 
�لرسل) َ%َلِكِن �eِْجْع؛ َفِإْ( َكاَ( 

َنْفِسَك  ِفي  �لَِّذ;  َنْفِسَك  ِفي 
َفَذَهْبُت   Dََقا َفاeِْجْع.  �ْآلَ( 

 -  �  - �لنَِّبيَّ  �ََتْيُت  ُثمَّ 
َفَأْسَلْمُت. (�بو �7%7، �جلها7، 
 y الما< ُيستجن به� y }با

�لعهو7) %(مسند �
د)
 � �هللا   Dسوe يرفض   ،�Kً*
قد   >�7 ما  كمسلم  �ستقباله 
بل  قريش،  عن  موفد�   dجا
عليه �( يعو7 *) قريش %�( 
يبلغهم ما ×ب عليه تبليغه، ® 

 .dيعو7 *( شا
�هللا   Dسوe منه  يطلب   �
قريش  على  يتجسس   )�  �
 )� منه  يطلب   � لصاحله.. 
للعمل  صفوفهم   y يند6 
 � عزميتهم..   eيا�� على 
ضّد   dشي  ;� منه  يطلب 
Kلك  �ملعتدين؛  �لكفر�  قومه 
�eسلته  �لصحا·  هذ�   )�
بد �( يظل %فيا  قريش، %ال 
على  �ّمنته  قد  �7مت  ما  �ا 
 Dلرسو�  ..�%eتصو Kلك... 

� يرفض �( يأخذ منه �لبيعة 
على �إلسال<.. 

قد يسأD �حد هنا: هل ظّل 
�لكفر ح£  على  �لرجل  هذ� 
قد  بل  كال،   :Dنقو �لعو�7؟ 
 pسفر Dمن، %لو ما/ خال±
%قبل عو7ته فال *® عليه، بل 
%قر  ما  فاإلميا(  �جلنة،   p�%مأ
�لعمل،  %صّدقه  �لقلب،   y
 eللكفا dهنا �لعمل هو �لوفا%

.pسلوe� لذين�

�اصر�  Dغز�1 خي�: خال �
�سلم  خي`،  حلصن  �ملسلمني 
 (*  dجا% �ألغنا<،  eعا�  �حد 
يريد  ال  �نه  له  مبينا   �  Ôلن�
�لعو�7 *) حصن �ليهو7، %من 
%مص"   p"مص عن  سأله   ®ّ
 pفأمر يرعاها؟   uل� �ألغنا< 
 pسيد غنم  ْه  يَوجِّ  )�  �  Ôلن�
*) حصن �ليهو7 %�( يسوقها 

*ليه، ففعل. %ملا %صلت �لغنم 
قريًبا من �حلصن ساقها �ليهو7 
عليه  �%جب  %هكذ�  �7خله. 
�لرسوD � �( يفي مع صاحب 
�لغنم، eغم �نه يهوe% ،;7غم 
 y ستساعد  �ألغنا<   pهذ  )�
(�لس"�   ..eحلصا� �مد  *طالة 

�حللبية ¨لد ٣ � ٤٥)

ملا-� �لتركيز على �لوفـا�؟ 
�نه صاQ7 مسبقا،   Ìيع  yلو�
باملر�،  �لكذ{   kيعر ال 
فالوفاd يقتضي �لصدQ �ملطلق. 
 Dألعما� �سا6  هو   Qلصد�%
سيدنا  كا(  %قد  �لصاحلة.. 
 Q7بالصا  kُيعر  � �مد 
 dألمني ح£ قبل بعثته.  %�لوفا�
يتضمن كرp �لعد%�( %�لقسو�، 
للبشرية.  �ب   yلو� أل( 
%�لو7   Qلصد� يتضمن   dفالوفا

%�لشفقة %�لر
ة. 

k إذا انتصـر هـذا املضطَهد ومن معه نـراه يعفو عن كل 
> ! العدوان، ِمـن دون أن يكون لديه أي رغبة ! االنتقام 
والتشـفي! هنا يظهـر اخللق وميتـاز عن احلالـة الطبيعية. 
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بعد �( عرفنا هذp �ألحد��، هل ميكن 
�( نصدQ �( سيدنا �مد� �كا( ينقض 
منع  �نه   Qنصد  )� ميكن  هل  �لعهو7؟ 
�لوثنية بالقو� بعد �( حا�ها؟ هل ميكن 
�( نصدQ �نه �عتد� على قافلة مشركي 
�نه   Qنصد  )� ميكن  هل  �ملساملة؟  مكة 
 )�  )%7 من   6eفا% �لر%<  على  �عتد� 

يعتد%�؟ 
كــال � كــال. 

كالشمس،  %�ضحة   �  Ôلن� س"�   )*
منها  �%�يا  فهم  �لنا6  بعض   dسا�  )ْ*%
 Dعّلٍة فيهم، كما قا (* لك يعو7K )فإ

�لشاعر:
%من يك �K فم مر مريض 

×د مر� به �ملاd �لزالال
يعÌ من كا( فمه مريضا فإنه ×د طعم 

�ملاd �لصاy مر�.

#ما خلق �لعفو فهو #شهر من �لشهر�، 
فالعبا
� �ل{ #طلقها � بعيد فتح مكة:   

"�-هبو� فأنتم �لطلقا�.."

 يعK� Ìهبو� �حر��e من 7%( �; قيد �% 
عقوبة، لعبا�e �فظها �لعاَلم غيبا... 

�ليهو�يـة  عـن   oعفـو 1كذلـك 
 :� َمه  ُتسـمِّ  ^# حا1لـت  �لـ{ 
  Dََعْن �َِبي َجْعَفٍر َقا �َeَ�eَ�ُ َعْن ;%e فقد
�ُِتَي  %±له  عليه  �هللا  صلى  �هللا   Dَُسوeَ  َّ)*ِ
 (�) لِلنَِّبيِّ  اَ�  �لشَّ ِت  َسمَّ �لَِّتي  ِباْلَيُهو7ِيَِّة 

َصَنْعِت  َما  َعَلى  َحَمَلِك  َما   : َلَها   Dََفَقا
 )ْ*ِ%َ pََُّفَقاَلْت : ُقْلُت ِ*ْ( َكاَ( َنِبيًّا َلْم َيُضر
َكاَ( َمِلًكا َ�eَْحُت �لنَّا6َ ِمْنه. َقاD: َفَعَفا 

eَُسوDُ �هللا (�) َعْنَها.
 ،eبد �سر�  �ألسر�..  عن  عفا  *نه  بل 
�حدهم  يعلم   )� مقابل  سر�حهم  %�طلق 
عشر� من صبية �ملسلمني، %يا �ا من مّنة! 
�لظلم  �لذ; يص` على   � *نه هو   ،�Kً*
عن  يعفو  �لذ;  %هو  مستضعف،  %هو 

�لظا� عندما ينتصر عليه. 
�خللق  سيد  له  يتعر~  �لذ;  ��جو<   )*
 eلبالغة تتمحو� /�dلسنو�/ %�إلسا� pهذ
 y �جلها7  موضو}  على  منها  كث"   y

لنشر  %تدعو  معها،  %تتناسب  لإلنسا( 
�لسال< بالطريقة �لوحيد� �ملمكنة.

�ّر< �إلسال< �العتد�d على �لنا6، %لكنه 
�ث على �لقتا�K* D كا( �لقعو7 عنه يعّر~ 
�لسال< للخطر %يشّجع �حلر{. %*�K كا( 
 Dالستئصا�  (* يؤ7ّ;   Dلقتا� عن  �لقعو7 
عن  �لبحث  %حرية  �العتقا7  حلرية  �لتا< 

�حلقيقة، فإ( %�جبنا �( نقاتل.
 Îُيب  )� ميكن  �لذ;  �لتعليم  هو  هذ� 
�لتعليم  هو  %هذ�  �7ئم،  سال<  عليه 
سياساته   �  Dلرسو� عليه   Îَب �لذ; 
 � áساته �لعملية. لقد عاeخلاصة %مما�
باستمر�e %بص` y مكة، %لكنه � يقاتل 

وهكـذا أوجـب عليـه الرسـول � أن يفـي مـع 
أن  ورغـم  يهـودي،  أنـه  رغـم  الغنـم،  صاحـب 
هـذه األغنـام ستسـاعد ! إطالـة أمـد احلصار.. 

 Dملعتدين، حيث يقو�  Dقتا �إلسال<، �; 
�خللق حني  طيب  �7عى   � *نه  �ملفتر%( 
كا( ضعيفا، %لكنه قلب ظهر �ملحن حني 
تعليم  يلي:  فيما  %سأKكر  �لقو�.  حا� 
�لقر±( �ملجيد عن �حلر{ %�لسال< لتفنيد 

هذp �ملز�عم �لد�حضة:
*ّ( تعاليم �إلسال< تطابق �لفطر� �لطبيعية 

ضحية  هو  كا(  �لذ;  �لقاسي  �لعد%�( 
 àملدينة، %خر�  (* هاجر  %ملا  له.  بريئة 
كا(  �إلسال<،  شأفة   Dالستئصا �لعد% 
قتاD �لعد% حينئذ هو �لعمل �لذ; ال بد 
%حرية  �حلق  عن  �لدفا}  �جل  من  منه، 

�لفكر %�لعقيد�.
 uما يلي لآليا/ �لقر±نية �ل y ~سنعر%
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٢٨

التقوى

تشتمل على موضو} �حلر{.
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ(  لِلَِّذيَن   )َKِ�ُ﴿ :ًال%�
�لَِّذيَن   * َلَقِديٌر  َنْصِرِهْم  َعَلى  �هللا   َّ)*ِ%َ
ُ�ْخِرُجو� ِمْن 7َِياeِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِ*الَّ َ�ْ( َيُقوُلو� 
eَبَُّنا �ُهللا َ%َلْوال 7َْفُع �ِهللا �لنَّا6َ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض 
َمْت َصَو�ِمُع َ%ِبَيٌع َ%َصَلَو�ٌ/ َ%َمَساِجُد  َلُهدِّ
�هللا  َ%لََيْنُصَر(َّ   �ً َكِث" �ِهللا  �ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر 
�لَِّذيَن   * َعِزيٌز  َلَقِو;ٌّ  �هللا   َّ)*ِ  pَُيْنُصُر َمْن 
الَ�  �لصَّ َ�َقاُمو�   ~ِeَْأل� ِفي  نَّاُهْم  َمكَّ  )ْ*ِ
َ%َنَهْو�   kِ%ِباْلَمْعُر َ%َ�َمُر%�  �لزََّكاَ�  َ%±َتُو� 
(�حلج:   ﴾eُِألُمو� َعاِقَبُة  َ%ِهللا  �ْلُمْنَكِر  َعِن 

(٤٠-٤٢
�لَِّذيَن  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿َ%َقاِتُلو�  ثانًيا: 
ُيِحبُّ  ال  �هللا   َّ)*ِ َتْعَتُد%�  َ%ال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  َ%�ْقُتُلوُهْم   * �ْلُمْعَتِديَن 
َ%َ�ْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َ�ْخَرُجوُكْم َ%�ْلِفْتَنُة 
َ�َشدُّ ِمَن �ْلَقْتِل َ%ال ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد �ْلَمْسِجِد 
َقاَتُلوُكْم  َفِإْ(  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم  َحتَّى  �ْلَحَر�ِ< 
َفِإِ(   * �ْلَكاِفِريَن   dَُجَز� َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم 
َ%َقاِتُلوُهْم   * eَِحيٌم   eٌَغُفو �هللا  َفِإ(َّ  �ْنَتَهْو� 
يُن ِهللا َفِإِ(  َحتَّى ال َتُكوَ( ِفْتَنٌة َ%َيُكوَ( �لدِّ
اِلِمني﴾  �لظَّ َعَلى  ِ*الَّ  ُعْدَ%�َ(  َفال  �ْنَتَهْو� 

(�لبقر�: ١٩١- ١٩٤)
ثـالًثا: ﴿ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُر%� ِ*ْ( َيْنَتُهو� ُيْغَفْر 
َلُهْم َما َقْد َسَلَف َ%ِ*ْ( َيُعو7ُ%� َفَقْد َمَضْت 
َتُكوَ(  ال  َحتَّى  َ%َقاِتُلوُهْم   * ِلَني  �َأل%َّ ُسنَُّة 
يُن ُكلُُّه ِهللا َفِإِ( �ْنَتَهْو� َفِإ(َّ  ِفْتَنٌة َ%َيُكوَ( �لدِّ
�هللا ِبَما َيْعَمُلوَ( َبِص" * َ%ِ*ْ( َتَولَّْو� َفاْعَلُمو� 

َ�(َّ �هللا َمْوالُكْم ِنْعَم �ْلَمْوَلى َ%ِنْعَم �لنَِّص"﴾ 
(٣٩ -٤١ :Dألنفا�)

ْلِم َفاْجَنْح َلَها  
�بـًعا: ﴿َ%ِ*ْ( َجَنُحو� لِلسَّ
�ْلَعِليُم  ِميُع  �لسَّ ُهَو  *ِنَُّه  �ِهللا  َعَلى  ْل  َ%َتَوكَّ
َحْسَبَك  َفِإ(َّ  َيْخَدُعوَ_   )ْ�َ ُيِريُد%�   )ْ*ِ%َ  *
َ%ِباْلُمْؤِمِنني﴾   pِِبَنْصِر �َيََّدَ_  �لَِّذ;  ُهَو  �هللا 

(٦٢ - ٦٣ :Dألنفا�)
خامًسـا: ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن ±َمُنو� ِ*�Kَ َضَرْبُتْم 
ِفي َسِبيِل �ِهللا َفَتَبيَُّنو� َ%ال َتُقوُلو� ِلَمْن �َْلَقى 
َعَرَ~  َتْبَتُغوَ(  ُمْؤِمًنا  َلْسَت  الَ<  �لسَّ *ِلَْيُكُم 
ْنَيا َفِعْنَد �ِهللا َمَغاِنُم َكِثَ"ٌ� َكَذِلَك  �ْلَحَياِ� �لدُّ
 َّ)*ِ َفَتَبيَُّنو�  َعَلْيُكْم  َفَمنَّ �هللا  َقْبُل  ِمْن  ُكْنُتْم 
 :dلنسا�) َخِب"�﴾  َتْعَمُلوَ(  ِبَما  َكاَ(  �هللا 

(٩٥- ٩٦
ِمَن  َعاَهْدُتْم  �لَِّذيَن  ﴿ِ*الَّ  سا�ًسـا: 
َ%َلْم  َشْيًئا  َيْنُقُصوُكْم  َلْم  ُثمَّ  �ْلُمْشِرِكَني 
*ِلَْيِهْم  و�  َفَأِتمُّ َ�َحًد�  َعَلْيُكْم  ُيَظاِهُر%� 
ُيِحبُّ  �هللا   َّ)*ِ ِتِهْم  ُمدَّ *َِلى  َعْهَدُهْم 

�ْلُمتَِّقَني﴾ (�لتوبة: ٥)
�ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  َ�َحٌد   )ْ*ِ%َ﴿ سابًعـا: 
�ْسَتَجاeََ_ َفَأِجْرpُ َحتَّى َيْسَمَع َكالَ< �ِهللا ُثمَّ 
�َْبِلْغُه َمْأَمَنُه Kَِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌ< ال َيْعَلُموَ(﴾ 

(�لتوبة: ٧)
َلُه  َيُكوَ(   )ْ�َ لَِنِبيٍّ  َكاَ(  ﴿َما  ثامًنـا: 
ُتِريُد%َ(   ~ِeَْأل� ِفي  ُيْثِخَن  َحتَّى  َ�ْسَر� 
ْنَيا َ%�هللا ُيِريُد �آلِخَرَ� َ%�هللا َعِزيٌز  َعَرَ~ �لدُّ

(٦٨ :Dألنفا�) ﴾َحِكيٌم
�; �نه ال ×و� �سر �حد، *ال من �ملقاتلني 

 ،Dلقتا� ميد�(   y فعًال  يشتركو(  �لذين 
 dألنبيا� من  ألحد  تعا)  �هللا  ُيشّر}  فلم 
�ملقاتلني   dألعد�� *ال من  �سر�  يّتخذ   )�
�لذين قامو� بالعد%�( %سفكو� �لكث" من 
�لدماd. %قد حّر< �إلسال< خطف �ألفر�7 
من �لقبائل �ملعا7ية %هي �لعا�7 �لu كانت 
منتشر� قبل �إلسال<، %ظل غ" �ملسلمني 
شرًعا  �جلائز  من  فليس   ،pبعد مياeسو�ا 
عند �هللا تعا) �( يؤخذ �س" 7%( حر{ 

%مماeسة قتاD فعلي.
قو�عد  �ملجيد  �لقر±(  %ضع  تاسًعـا: 
يلي: ﴿َفِإمَّا  �ألسر� كما   Íسر� Qطال*
�ْلَحْرُ{  َتَضَع  َحتَّى   dًِفَد� َ%ِ*مَّا  َبْعُد  َمنًّا 

َ�ْ%eَ��ََها﴾ (�مد: ٥)
 Qإلسال< هو *طال� y لوضع �ألفضل� )*
هذ�  كا(  %ملا  فدية،   )%7 �ألس"   Íسر�
غ" ممكن y كل حالة، فلذلك نص �هللا 
 Îلفدية. %�ملع� Dبقبو Íتعا) على �لسما

�( �ألس" ال يقتل %ال ُيسَترQ باملر�. 
 oلرسـو* �، 1هذ� �Dهي سـ oفهذ
 .Lقيا Dֲדا خـ Lهي مهامـه �ل{ قـا
�فال يستحق منا هذ� �لنÔ �لعظيم �( نوضح 
للنا6 س"ته ع` %سائل *عالمنا كلها؟ �ال 
يستحق �( نفر7 له عشر�/ �حللقا/ من 

برنامج حو�e; عاملي مباشر؟ 
بال، *نه يستحق �كثر من Kلك، %هذ� ما 
%*ننا  فضائيتنا،  ع`  منه  يس"   dزé نقو< 
 .kلنحمد �هللا على �( هّيأ لنا هذ� �لشر




