



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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كلمة �لتقو�٢

��إلبنة  ��ألخـت   Lأل� هي   P8ملر�
��لز�جة ��جلدP.. �صد& من قا/ Q8ا 
 YZ�0 [�08 نصف �ملجتمع، فإ.� تقهقر هذ� �لنصف عن
e صلب �ملجتمع �8 طر8 عليه خلل �8 فسا0 يفقد 
�ملجتمع مقوما� تو�gنه �يعتريه �خللل بل قد يصيبه 
 Yتشهد ما   �8 شك  �ال   ..Pملتناثر�  Y[8عضا �لشلل 
�ملجتمعا� �ملعاصرP من مفاسد �جتماعية سببه �لرئيس 
�لتعبl سلبها من  
� صح   �8  P8ملر�  Z�0 هو ִדميش
مقوما� ��جباִדا �ألساسية �لs قامت ֲדا على 8حسن 
 �
�جه لقر�� طويلة �بالتاu فقد t08 هذ� �لسلب 

قصائها من مؤسسة �08] ��جبها �ملقدv على �لصعيد 
�لتربو< ��ألخالقي ��الجتماعي. فابتعد� كل �لبعد 
بتقمصها  عنه �.لك  ��نشغلت  �لفطر<  عن Z�0ها 
��جباִדا   lغ بو�جبا�  �قيامها  Z�0ها   lغ  �Z�0
�متسكها بأ�لويا� غl �8لوياִדا.. �ليس خافيا على 
�لغربية  �ملجتمعا�   Yتشهد �لذ<  �ال~ر�{   �8 8حد 
كانت بو�عثه  تلك �لظر�{ �القتصا0ية ��لسياسية 
 Zثا� �لعامليتني �ما جنم عنهما من  �حلربني  تلت   sل�
�كو��Z �نعدL فيها �لتو��g بني �جلنسني مما �ضطر 
 �
 PZحلاجة ��لضر�� Pخلر�� حتت �طأ� �
 P8ملر�
تقمص Z�0 بعيد كل �لبعد مع ما ينسجم �تكوينها 
�لفطر< �لطبعي �لذ< فطرها �هللا عليه.. �e خضم 
بد  ال  كا�   Pلفطر� 0عائم  عن  �جلCية   Pجر��  Yهذ
�لفر��  �ذ�   Pمباشر كنتيجة  سلبية   Zثا�  Zظهو من 
�لكبl �لذ< �لَّدY �لي �ملرP8 عن Z�0ها ��لذ< ساهم 
��~ال/  ميوعة  من  �ملفاسد  8نو��  ش�   Zظهو  e

بأنوثتها  فيه  �ْسُتْهِتَر   lخط �جتماعي  ��ضطر�� 
بل   ،PZإلثا�� ��لغر�ئز  للُمُجوِ�  �سة   P�08 �ُجِعَلْت 
هو  �بيعها كما  �سترقاقها   Pظاهر  �
 .لك   tتعد�

معر�{ e �لغر� بالرقيق �ألبيض..!!
 tنظر �لبعض منو.جا ُيقتد e لغربية� P8لقد 8صبحت �ملر
�يا   !!P8ملر� بتحرير  ينا0<  ممن   lلكث ُيرجتى  �8مال  به 
للحسرP فقد ��د� ֲדذY �لصيحة تكتال� كبPl من 
�تمعاتنا �إلسالمية ��0 
�Z0@ ملغز�ها �8 مضموQا.. 
بعد   Pمستعبد Q8ا   L8 %رPZ؟  فعال  �لغربية   P8ملر� فهل 
ُجُنوِحَها �لَقْسِر< 
� تقمُّص Z�0 غZ�0 lها �لفطر<؟ 
 e حترZها  مظاهر  هي  ما    tُتر يسأ/:  سائل   َّ�Z�
ال  �لسؤ�/  هذ�   على  ��جلو��  �لغربية؟  �ملجتمعا� 

—Cj¿@ªA
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�ملجتمع  لو�قع  بسيطة  �ستقر�]  عملية   tسو يستدعي 
.P8ملر� �
�لغر� .�ته �بأية نظرP ينظر 

��حلق �8 ��قع �ملرe P8 هذ� �لعصر ال  تلف عن تلك 
 Lإلسال� قبل  �لعربية   Pجلزير� تاZيخ  من  �ملظلمة   Pلفتر�
حيث كا� �تمع �جلاهلية �أل�� ينظر 
� �لنسا] بنفس 
منظاZ �ملجتمعا� �لغربية �حلديثة حيث �لتسيب �جلنسي 
 Pلعربد�� �ملجو�   e  vالنغما�� �حلّر،  ��الختال¤ 
�ملتا�   �8 �لّر&  ��لنو�0< �خلاصة!، كما عوملن معاملة 
 P0ال� ��Cيعت vمن �لنا �lمما جعل كث Yلذ< ميلكه سيد�
�ألنثى مؤشر خز< �عاZ مما �ستدعاهم e �لتفكl عن 
كيفية �خلال¦ منها من هو/ ما �/ 
ليه حا�ا، فُوئد� 
�ملولوP0 ��0 8< .نب �قترفته سوt �8 جرمها �لوحيد 

Q8ا كانت 8نثى. 8ما e عصرنا �ملعاصر فللو08 8ساليب 
�ملعاصر  �إلجر�مي  شكله  طبيعة  مع  تتماشى   Pمعاصر

.Cملخت� e جنس �ملولو0 �جلديد Zحيث ُيمكن �ختيا
8عظم  من  �هي  �لصني..  8حد��  مسر¨  �قد شهد   
�لد�/ تقدما على �لصعيد �لتكنولوجي e �لعاª حيث 
ال تسمح �حلكومة للمتز�جني 
ال بإجنا� مولو0 ��حد، 
gلز�ال ليس مثله gلز�/.. �.لك ¬كم �8 �آلبا] 8صبح 
فمعظمهم  �جلد0..  مو�ليدهم  جنس   Zختيا� بإمكاQم 
مستقبل  يهد0  8صبح  �لذ<  �لعامل   ،Zلذكو�  ��Zختا�
�تمعهم حيث لن ®د هؤال] �لذكوg Z®ا� من ب 
�ملعاصر  �لو08  هذ�  يؤ0<  �قد  �من �طنهم..  جنسهم 
 eخلل 0ميغر� �

� صح �لتعبl �08 �جلاهلية �لثانية  �8

يستحيل حله.
�َكْسِر   P8ملر� بتحرير   t0نا من   /�8 هو   Lإلسال�  �

ين  �لدِّ 08ماها قدميا �حديثا، حيث سعى  �لذ<  �لَقْيِد 
�حلنيف لتحريرها من قيو0 �الستغال/ �جلائر �لذ< ال 
يرt فيها سوt َنْزPٍ�َ �8 جسٍد P�08 �8 للمتع ��للهو، 
�سعى �8 يستعيد �ا مكانتها �لفطرية �لs ُخِلَقْت من 
لبيت  �Zعية  تكو� مسئولة عن �تمعها،  8جلها كي 
�gجها، مصلحة �مربية �معلمة لألجيا/ �ملستقبلية، 
8مًّا �8ختا ��gجة �جدP، �لسنا هنا e معر³ .كر 
ما منحه �إلسالL من حقو& كاملة  للمرP8، بيد 8ننا 
 e P8ليه ��قع �ملر

� ما �/  Z0نا �8 نلفت �ألنظاZ8
 ��Zعصرنا �حلاضر.. عصر �لدجا/! �كيف �8 شعا
جاهلية  مظهر   �
 ֲדا   P0عو  tسو ليست  حترZها 

جديدP ثانية!! 

منحه  ما  ذكر  معرض   L هنا  ولسنا 
اإلسالم من حقوق كاملة  للمرأة، بيد 
آل  ما   qإ األنظار  نلفت  أن  أردنا  أننا 
احلاضر.. عصرنا   L املرأة  واقع  إليه 
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثاµ حلضرP �إلماL �ملهد< �

:v�Z0 من

KA

في �حا� �لقر��

آلَ$ َ�َقْد َعَصْيَت َقْبُل َ�ُكْنَت ِمَن ﴿
ْلُمْفِسِديَن﴾ (يونس: ٩٢).

لتفسـ*:
حاال�   e ينفع  
منا  �إلميا�   �
  
معينة، 8ما 
.� تبني �حلق �حصحص 
فال قيمة لإلميا� عندئذ، أل� �لثو�� 

منا يترتب على ما يبذله �إلنسا� من 
�ألمر  8ما  ما،  ألمر  �تضحية  جهد 
�لذ< ال يكّلف فهمه جهًد� �ال عنا] 

فال يثا� عليه بشي].

يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَ$ ِلَمْن  ﴿َفاْلَيْو1َ ُنَنجِّ
َخْلَفَك 8َيًة َ�6ِ$َّ َكِثً* ِمَن لنَّا2ِ َعْن 

8ََياِتَنا َلَغاِفُلوَ$﴾ (يونس: ٩٣)

لتفسـ*:  
جز�ً]  �إلنسا�  ®ز<  تعا�  �هللا   �

حكيًما. لقد �من فرعو� 
مياًنا كا� 
�هللا    Yفجز�  ،¨�Z بد��  قالٍب  مبثابة 
 ��0 بدنه  ّجنى  حيث  هذ�،  ¬سب 

.Yملن بعد PًCع lلر�¨، ليص�
8ما قوله تعا� ﴿ننّجيك ببَدنك﴾.. 
فاعلم �8 �لقر�� �لكرمي هو �لكتا� 
 Pجنا يذكر  �لذ<  �لوحيد  �لسما�< 
 P�Zجثة فرعو� من �لغر&، بينما �لتو
�ِمثُلها  .لك،  عن  شيًئا  تذكر  ال 

إميان �يع القوم بنبيِّهم حدٌث عظيم
حتقق مرتني فقط L تاريخ اإلنسانية 
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�لتاZيخ. �َمن 8صد& من �هللا  كتب 
ِقيًال. فاليوL، �بعد مر�Z ثالثة �الٍ{ 
من �لسنني، قد ُعثر على جثة فرعو� 
�هي  موسى،  صاحب  "ِمِنَفتا¨" 
�ملصر<  �ملتحف   e �آل�  %فوظة 

Qا  عي.   Lبأ 8Zيته  �قد   .Pبالقاهر
~يف  �لقامة   lقص شخص  جثة 
�َحلَنِق  مالمُح  �جهه  تعلو  �جلسم، 
�لُشقَّة  8بعد  ما  ��حلمق.  ��لغضب 
�لزََّمنّية بيننا �بينه، �مع .لك فإ� �هللا 
- جّل شأنه - ª ينقذ جسمه من 
�لفنا] فحسب، بل 8بقاY جثًة %فوظة 

.Yملن بعد PCآل�، لتكو� ع� �

ما 8قوt هذY �آلية برهاًنا على فضل 
 P�Zيّدعي 8هل �لتو .
�لقر�� �لكرمي. 
�ملوسو<  �لعصر  تاZيخ  تسر0  Q8ا 
�لعصر  .لك   e ّمت قد  تد�ينها   �8�
�لكن   ،(١١:١ �خلر��:  (سفر 
�لقر�� يأÃ بعدها ¬و�u 8لفي سنة، 
من  8حد��  عن   Zلستا� �يكشف 
عصر �لتوP�Z بينما هي غافلة عنها. 
�لو�قع   �
 بل  فحسب،  هذ�  �ليس 
يصّد& موقف �لقر�� مؤكًد� فضله 

.P�Zكماله على ما جا]� به �لتو�
�سم   �8 �ملفسرين  بعض  .كر  لقد 
فرعو� موسى هو Zعمسيس �ليس 
بصحيح،  ليس  هذ�  �لكن  منفتا¨. 
أل� Zعمسيس هو �لذ< ترّبى موسى 

� e بيته، 8ما �لذ< ُبعث موسى 
 µلثا� �بنه  فهو  gمن حكمه   e نبًيا 

� .لك،  l8يًضا تش P�Zِمِنَفتا¨. ��لتو
سيدنا   P0ال� عند  8نه  فيها   0َZَ�َ  .

 e رين موسى كا� بنو 
سر�ئيل مسخَّ
بنا] مدينة �Äها Zعمسيس (�خلر�� 
�مللك  �سم   �8 هذ�  من  �يبد�   .(١
�لذ<  عندئٍذ هو Zعمسيس  �حلاكم 
 e 0Z� ه. كماÄكا� يب مدينته با
�لتوP�Z 8يًضا 8نه بعد �فاP هذ� �مللك 
(�خلر��  نبًيا  موسى  سيدنا  ُبعث 
٢). فامللك �لذ< Z8ُسل 
ليه موسى 
ِمِنَفتا¨  هو  للغر&  تعر³  ��لذ< 
 Yتؤكد ما  �هذ�  Zعمسيس،  بن 
8يًضا (�نظر �لد  �ليهو0ية  �ملوسوعة 

.(Menephatah ٨، كلمة
منها   v�Z0  Pعد �آلية  تعّلمنا  كما 
 �
 Z08نه ®ب على �إلنسا� �8 يبا
فعل �خل��l، �كلما 0ُعي 
� حسنة 


ليها. �Zعليه �8 يسا

تعا� ال  �هللا   �8 ��لدvZ �آلخر هو 
يضيع شيًئا من عمل �إلنسا� مهما 
 �
 �نظر��  ضئيًال.   �8 قليًال  كا� 
فرعو� كيف يعلن 
ميانه حلظة �ملو� 
جلثته  8ماًنا  تعا�  �هللا  من  به  فينا/ 
�لو   - 
ميانه  �سينفعه  �ألقل،  على 
 PًCع جثته  متثل  طاملا   - قليًال  نفًعا 
لآلخرين ��0فًعا إلمياQم. �من 8جل 
.لك كا� حضرP �لشيخ �ألكC %يي 
 tه �هللا - يرÎZ - لدين بن �لعر��
�8 �هللا تعا� سو{ ُينّجي فرعو� من 
عذ�� �آلخرP.(شر¨ �لقاشاµ على 

فصو¦ �ِحلكم، ¦٣٢٢).

 ?َ ُمَبوَّ 6ِْسَرِئيَل  َبِني  ْ?َنا  َبوَّ ﴿َ�َلَقْد 
َفَما   Cِيَِّبا لطَّ ِمَن  َ�GَHَْقَناُهْم   Jٍِصْد
ْخَتَلُفو َحتَّى َجاMَُهُم ْلِعْلُم Hَ َّ$6ِبََّك 
 َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْو1َ ْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنو

ِفيِه َيْخَتِلُفوَ$﴾ (يونس: ٩٤).

والدرس اآلخر هو أن اهللا تعاq ال يضيع شيًئا من عمل 
اإلنسان مهما كان قليًال أو ضئيًال. انظروا إq فرعون 
 qكيف يعلن إميانه حلظة املوت فينال به من اهللا تعا
أماًنا جلثته على األقل، وسينفعه إميانه - ولو نفًعا قليًال - 
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:Cلكلما Uشر 
�بّو8   Y8بّو من  ظر{  �سم  مبو8َّ: 
فيه  له  �مّكن   Yهّيأ مÐًال:  له 

(�ألقر�).
فاضل  فعٍل  كل  عن  يعبَّر  ِصد&: 
ظاهًر� �باطًنا بالصد&، فيضا{ 
ليه 
~و  به  يوصف  �لذ<  �لفعل  .لك 
 �8) �قوله  صدٍ&)  مقعد   e) قوله 

�م َقَدLَ صدٍ&) 
(�ملفر��0).

لتفس*: 
تعا�:  قوله 
﴿�gZقناهم من 
 . . ﴾ � لطّيبا �
�لوحي  �علم �8 

�إل�ي يأe Ã �ملحل �أل�/ بني كل 
ما gZقنا �هللا من طيبا�، ألنه ينـز/ 
يكو�.  ما  �8حلى  8طيَب  �هللا  من 
�تع �لكلمة 8يًضا �لطيبا� �ملا0ية، 
رين من  أل� ب 
سر�ئيل كانو� مسخَّ
ِقَبل فرعو� e مصر e صناعة �للَِّنب 
 ��0 �لطينية  �ألعما/  من  �غlها 
من  فكا�  عليها،   P8جر يعطيهم   �8
 �8 - Yلصعب عليهم - ��حلا/ هذ�
�Zمبا  �لطيبا�،   Yֲדذ هنا@  يتمتعو� 
بالسرقا�،  عليها  Òصلو�  كانو� 
مصر  من  خر�جهم  بعد  �لكنهم 

.lحلال/ �لوف� &gجد�� �لر�
ح�  �ختلفو�  ﴿فما  تعا�  قوله  8ما 
جا]هم �لعلم﴾ فاملر�0 من �لعلم هنا 
يكن   ª  .
  ،P�Zلتو� �ليس  �لقر�� 
هنا@ بني نز�/ �لتوP�Z �تشكيل 8مة 
 �8 ميكن  gم  فاصل  
سر�ئيل  ب 

 تلفو� فيه.
على  �ليهو0   Lبلو �آلية  تع  �ال 

�إل�ي  �لوحي   lتفس  �8 �الختال{ 
بأكثر من معÔ 8مٌر %ظوZ، أل� هذ� 
�لقر��   e  0Z� ما  مع   Õيتنا �لزعم 

منا �ملر�0 � ،tمو�ضع 8خر e نفسه
من �الختال{ هنا �ختالفهم e شأ� 
�لنÖ �. لقد كا� بنو 
سر�ئيل كلهم 
سو{  عظيًما  نبًيا   �8 على  متفقني 
 e ُيبعث �م، فلما جا]هم �ختلفو�
8مرY �كفر�� به. �.لك كما يفعل 

Qم كانو� �يع×  .
 ،Lملسلمو� �ليو�
يؤمنو� مبجي] �ملسيح �ملوعو0 � 
�كانو�  �إلسالمية،  �ألمة  إلصال¨ 

 YZيصّدقو� كل �ألنبا] �ملتعلقة بظهو
��حلديث  �لكرمي  �لقر��   e  P0Zلو��
�ملوعو0  �لشريف، فلما جا]هم هذ� 
 sل� قالو� بأ� �ألنبا]  كفر�� به، بل 
��Zيا�  �بأQا  �gئفة   YZظهو تذكر 

موضوعة.
�باالختصاZ فإ� �ملر�0 من �ختال{ 
ب 
سر�ئيل هنا هو �ختالفهم حو/ 
�ألنبا]  حتقق 
 Öبالن �خلاصة 
�ملوعو0 �م. فما 
�gلو� يؤمنو� ֲדا 
ظهر   �8  �

�ملصدِّ&   Öلن�
من  معهم  ملا 
8نبا]، فمنهم من 
من  �منهم  �ألنبا]  تلك   e �ختلف 

كفر ֲדا Qائًيا. 
�مما يدّ/ على �8 �الختال{ هنا يع 
 e ال  �لكرمي  �لقر��   e �ختالفهم 
�لتوP�Z قو/ �هللا e �آلية �لتالية ﴿فإْ� 

ليك..﴾  8نزلنا  مما  شك   e كنَت 
 �.
 بالقر��،  �ملخاَطب  8يها   :>8
هؤال]  فاسأْ/   Y8مر  e تشك  كنت 
ينتظر��  �ليهو0  كا�  �فعًال   .Lلقو�
�لعر�   e ملوسى  مثيل   Öن بعثة 
بفا�Z �لصC، ح� 
ّ� كتب �لتاZيخ 
جا]��  بعضهم   �8 على  لتشهد 

نبًيا  أن  على  متفقني  كلهم  إسرائيل  بنو  كان  لقد 
 L اختلفوا  جاءهم  فلما  eم،  ُيبعث  سوف  عظيًما 
إذ  اليوم،  املسلمون  يفعل  كما  وذلك  به.  وكفروا  أمره 
 � املوعود  املسيح  مبجيء  يؤمنون  *يعًا  كانوا  إنهم 
بأن  قالوا  بل  به،  كفروا  املوعود  هذا  جاءهم  فلما   ....
األنباء ال� تذكر ظهوره زائفة وبأنها روايات موضوعة.
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 /�8 ليكونو�  �ملدينة،  ��ستوطنو� 
له   ��Zفلما جا]هم صا به.  �ملؤمنني 
 Lالبن هشا Pl8لّد �ألعد�]. (�لس �

.(Zألنصا� Lسال
� ١ بدُ] 

ا َ?ْنَزْلَنا 6َِلْيَك  ﴿َفِإْ$ ُكْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّ
ِمْن  ْلِكَتاَ]   $َ�Mَُيْقَر لَِّذيَن  َفاْسَأِ[ 
ْلَحقُّ ِمْن Hَبِّـَك  bَMََقْبِلَك َلَقْد َجا
ْلُمـْمَتِريَن﴾  ِمَن  َتكcوَننَّ  َفَال 

(يونس: ٩٥)

لتفسـ*:  
ال تع �آلية �8 �لقر�� �لكرمي يوّلد 
�لقلو�، �
منا �ملقصو0   e @لشكو�
 .
 �عتر�³،  من   Zلكفا�  Y00ير ما 

يوقعهم  �لقر��  بأ�  gعمو� 
فر0ّ �هللا عليهم  �لُشُبها�.   e
قائًال: 8يها �ملعتر³، 
.� كا� 
�لشكو@  يسّبب   Lلكال� هذ� 
 - تزعم  كما   - قلبك   e
��نتفعو�   Y�8قر �لذين  فاسأ/ 

 lين� �لقلو�  يطهر  8نه  لتعر{  به، 
�لباطن �يهب �ليقني.

كما تبني �آلية بكل �ضو¨ �جال] 
ال   Yحد� �لسما�<  �لكتا�   �8
من  بد  ال  بل   ،vلنا� �د�ية  يكفي 
 Lأل� معرفة �لعلو ،Yيا
معّلم يعّلمهم 

�Zحانية  جتربة  تتطلب  �لر�حانية 
�لو قليلة. فإ.� vZ0 �إلنسا� كتاًبا 
 e بنفسه  يبّت  ال   �8 ®ب  Äا�ًيا 
�ألموZ �لs يسا�YZ �لشك فيها، بل 
عليه �8 يستشl فيها u�8 �لعلم ֲדذ� 
كالًما  هذ�  كا�   �.
 ألنه  �لكتا�، 

�ًيا e �حلقيقة فال بد �8 تنكشف 
مفاهيمه �فق ما يتمتع به �لقاÙZ من 
سبحانه  �هللا   tلد �قرٍ�  �Zحانية 

�تعا�.
 lضم  �8 خطًأ  �لبعض  ظّن  لقد 
 � �لرسو/   �
 يرجع  هنا  �خلطا� 
شكو�  �لذين  هم  �Q8م  �8صحابه، 
 �8 �هللا  فأمرهم   ،µلقر�� �لوحي   e
   .tZلنصا�� �ليهو0  شأنه   e يسألو� 
يكو� هذ�   �8 �ملستحيل  من  �لكنه 

ًها 
� �لرسو/ �، أل�  �لكالL موجَّ
�لذ< يتلقى �حي �هللا تعا� ال ميكن 
 �8  Lجر فال  صحته.   e َيُشّك   �8
�لذين   �
 موجه  8يًضا  هنا  �خلطا� 
8َثبتُّ   �8 سبق  �قد  فيه.  �ختلفو� 
�هللا  بال�Cهني، أل�  �لزعم  خطأ هذ� 

تعا� قد 8ّكد 
مياQم �لقو< بصد& 
﴿ُقل  بقوله  �خر  موضع   e �لقر�� 
 Plهللا على بص� �
هذY سبيلي 08عو 
8نا �من �ّتبع﴾  (يوسف: ١٠٩). 
�بديهي �8 �ملقتنع بالشي] على �جه 
 YZال ميكن �8 يسا� PCخل�� Plلبص�

�لشك فيه.
تدحض  8يًضا  �لتالية  �آلية   �8 كما 

هذ� �لزعم �لفاسد كليًة.

 ُبو َكذَّ لَِّذيَن  ِمَن  َتُكوَننَّ  ﴿َ�َال 
هللاَِّ َفَتُكوَ$ ِمَن ْلَخاِسِريَن *  Cِِبَآَيا
لَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة Hَبَِّك  َّ$6ِ

َال ُيْؤِمُنوَ$﴾ (يونس: ٩٦ - ٩٧)

:Cلكلما Uشر 
��لِكْلمة:  �لَكِلمة  كلما�: 
به  ينطق  ما  �كلُّ  �للفظُة؛ 
 �8 كا�  مفر�0ً  �إلنسا� 
�لكلمة  �ُتطلَق  مركًبا. 
 .Pلقصيد�� �خلطبة  على 
��لعشُر كلماٍ�: �صايا �هللا �لعشر. 

(�ألقر�).

لتفسـ*:
بالعذ��،  �لوعيد  تع  هنا  �لكلمة   
��ملر�0 من �آلية �8 �لذين �ستوجبو� 

وضوح  بكل  اآلية  تبني  كما 
السماوي  الكتاب  أن  وجالء 
الناس،  eداية  يكفي  ال  وحده 
بل ال بد من معّلم يعّلمهم إياه...
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 Pيسعو� للنجا ª Ý بالعذ�� Zإلنذ��
��آلية  8بًد�.  يؤمنو�  لن  فإQم  منه 
�لكرمي  �لقر��   C  كلما  8نه  تؤكد 
به  يريد  فإمنا  يؤمنو�  لن   Zلكفا�  �8
من  ينتفعو�  ال  �لذين   Zلكفا� فقط 

.Zليس �يع �لكفا� ،Zإلنذ��

 َيَرُ� َحتَّى  8ََيٍة  ُكلُّ  َجاMَْتُهْم  ﴿َ�َلْو 
ْألَِليَم﴾ (يونس: ٩٨) [َْلَعَذ

لتفسـ*:
يريد��  ال  �لذين   �8 �آلية  تصر¨ 
على  ينـز/  �لذ<  باحلق  �النتفا� 
Zسل �هللا سبحانه �تعا� ال تنفعهم 
شيًئا،  �هللا  عند  من  �لناgلة  �آليا� 
 e تصبح  �ملعجز��   tCك  �ّ
 بل 

.�، فال  .P.نظرهم  خدعًة �شعو
 >8 8عد�]   Y00ّير ملا  قيمة  �ال   PCع
 ،Pُيرهم �ية �ال معجز ª من 8نه Öن
به، �
� كا�  �منو�  قد  لكانو�  
ال �
 e نو�بغ� Pضو� جهابذZهؤال] �ملعا
�لعلوL. بل ®ب على كل 
نسا� �8 
 Öلن� 8مر   e  Zلقر�� بنفسـه  يتخذ 
�بعد   ،Y8مر  e  eلكا� �لتدبر  بعد 
قياسه على سنة �ألنـبيا] �آلخـرين 
من   Lُيحـَر ال  ح�  �8حـو��م، 

قـبو/ �حلـق.

َفَنَفَعَها  8َمَنْت  َقْرَيٌة  َكاَنْت  ﴿َفَلْوَال 
 8َمُنو ا  َلمَّ ُيوُنَس  َقْو1َ  6ِالَّ  6ِميَاُنَها 
ِفي  ْلِخْزِ�   [ََعَذ َعْنُهْم  َكَشْفَنا 
6َِلى ِحني﴾  َ�َمتَّْعَناُهْم  ْنَيا  لدُّ qِْلَحَيا

(يونس: ٩٩)

:Cلكلما Uشر 
قرية: �لقرية: �ِملْصـُر �جلامع؛ �قيل: 
كل مكاٍ� �تصلت به �ألبنية ��تُّخذ 

قر��Zً؛ �ُع �لناv (�ألقر�).
�لبعُد؛  �لعقاُ�؛  ��و�ُ�؛  �خلز�: 
لندمُة: �8صُل �خلز< ُ./ٌّ  ُيستحيا 

منه (�ألقر�).
يصلح  مبهم  �قٌت  �حلني:  حني: 
جلميع �ألgما� طا/ �8 قصر. �قيل: 

�لدهُر؛ �ملدPُ (�ألقر�).

لتفسـ*: 

� �آلية حتتو< على �لكثl مما يساعد 
 @�Z0
 على  �ملتفكر  �ملتدبر  �إلنساَ� 

8شدَّ  ما  �لو�سعة.  �هللا  ÎZة  عظمة 
�إل�ية  �لرغبة  على  0اللًة  كلماِتها 
كلها،  �لدنيا  تؤمن   �8  e �مللّحة 
�كم تنّم 8لفاظها عن �ألسف �لبالغ 
لعدL �جو0 8مم 8خرt كقوL يونس 
�لعذ��  �لذين عندما جا]هم   ،�
نصوًحا  صا0قة  توبًة  كلهم  تابو� 
َل بقبو�ا �ّجناهم  لدZجة �8 �هللا تفضَّ

من �لعذ�� �ملحّقق.
 Öلن� مع  8يًضا  هذ�  حد�  �قد 
�لكرمي �، حيث 0خل قومه �يعا 
e طاعته يوL فتح مكة، فنجو� من 
�لعذ��، Ý �منو� به حًقا، فأصبحو� 
�هكذ�  �نعمه،  �هللا  ألفضا/  �Zثًة 
متت مماثلة �لنÖ �لكرمي بسيدنا يونس 

.Lعليهما �لسال
كا� سيدنا يونس نبًيا من 8نبيا] �هللا 
8كد  �قد   ،Lلسال� عليهم   Lلعظا�
فيه  8ماكن  �لكرمي á eسة  �لقر�� 
من  مرسل   Öٌن يونس  سيدنا  بأ� 
�لنسا]   Zسو �هي:  تعا�،  �هللا  عند 

بل �ب على كل إنسان أن يتخذ بنفسه القرار L أمر 
الن� بعد التدبر الكاL L أمره، وبعد قياسه على سنة 
األنبياء اآلخرين وأحواeم، ح� ال ُ�َرم من قبول احلق.



٩

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني -   جمادى األولى والثانية ١٤٢٧ هـ - حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ م

(�آلية: ١٦٤) ��ألنعاL (�آلية: ٨٧) 
��ألنبيا]   (١٤٠ (�آلية:  ��لصافا� 
(�آلية:٤٩)،  ��لقلم   (٨٨ (�آلية: 
�ألخlتني  �لسوZتني   e ُ.كر  �قد 
باسم (صاحب �حلو�) �(.� �لنو�) 

حلا0ثته مع �حلو�.
�لنبوية  �ألحا0يُث  .لك  تذكر  كما 
�لشريفة، فقا/ �لنÖ �: ”ما ينبغي 
ألحد �8 يقو/ 
µ خl من يونس بن 
م�“ (�لبخاZ<، �ألنبيا]). �ال يظّنن 
8حد بذلك 8نه � ª يكن بأفضل من 
يونس �، �
منا سبب قوله هذ�- 
 Öحو� 8يًضا- �8 �لنZكما .كر �لشا
ª يكن قد 8ُخC عندئذ بفضله على 
سائر �ألنبيا] عليهم �لسالL، �بعد �8 
8خYC �هللا بذلك 8علن: "8نا سيد ُ�ْلِد 

�L0 �ال فخر" (�بن ماجه، �لزهد).
�tZ8 �8 ما قاله �لنe � Ö �حلديث 
�أل�/ يرجع 
� سبب �خر 8يًضا .< 
بالذ��،  �آلية   Yهذ مبوضو�  صلة 
فإنه ال يتحد� هنا عن 8فضلية كلية 

� 8فضيلته  lمنا يش
ليونس � �
حيث  �آلية،   e  PZملذكو� �جلزئية 
كا� سيدنا يونس �لوحيد بني سائر 
�ألنبيا] �لذ< �من به قومه �يًعا عند 
يتيّسر   ª بينما  �لعذ��،   Zثا� äZية 
.لك أل< نÖ �خر 
� .لك �لوقت، 
�ملناسب  � من   Öلن� يَر   ª لذلك�

�8 يفّضل نفسه على سيدنا يونس، 
8كد�  قد  �ألحد��  كانت   �ْ
�
 Yهذ  e بينهما  تشاُبًها  بعد  فيما 
على  قومه  تا�  حيث  �خلصوصية، 
يدY لدt فتح مكة ��منو� به �يًعا، 
 Lفنجو� من �لعذ�� كما حد� بقو

.Lيونس عليهما �لسال
لقد ُ�لد سيدنا يونس e غا� هابر 
 e يبو�g (Gath Happer) مبحافظة 
gمن �مللك يربعاL �لذ< كا� حكمه 
�مليال0  قبل   ٧٤١ �
 بني ٧٨١  ما 
ِلوستمنستر،  �لتو�Zتية  (�ملوسوعة 
هذ�  .كر  جا]  �قد   .(Jonah كلمة 
 :µسفر �مللو@ �لثا) P�Zلتو� e مللك�

.(١٤
 .P�Zلتو� e هنا@ كتا� باسم يونا�
�لكن �لباحثني êتلفو� فيما 
.� كا� 
 Zبتحر نبو]ته   e بّشر  �لذ<  يونا� 
ب 
سر�ئيل من Zِبقة �ُأل�Zميني، هو 
هو   L8 �لكتا�  هذ�  صاحب  نفس 

شخص �خر؟
 Öلن� 8حد��   P�Zلتو� سر�0  لقد 
يونا�  �لر�  8مر   :Ãكاآل يونا� 
�ملدينة   tنينو  �
�.هْب  ُقم،  قائًال: 
�لعظيمة، �نا0ِ عليها، ألنه قد عظم 
شرها. فخا{ يونا� �8 يتو� 8هلها 
8نذZهم  �لذ<  �لعذ��  من  �ينجو� 
 tنينو  �
 يتجه   �8 من  فبدًال  به، 

هنا@  من  �Zكب  يافا،   �
 هر� 
�لكن  ترشيش.   �
 .�هبة  سفينة 
�لسفينَة   Pشديد Zيا¨  حاصر� 
�صرخو�  �ملّالحو�  فخا{   .Pًفجأ
 �lً8خ�  .tجد� بد��  ��تم   L8ما
8لقو� �لقرعة ليعرفو� من هو �لسبب 
e هذY �لبلبلة. فوقعت �لقرعة على 
فقا/:  حاله،  عن   Yفسألو يونا�. 
 ،�Z ��8مر  طاعة  من   �ُZفر لقد 
َفاْطَرحوe µ �لبحر، فيسكن �لبحر 
عن  فتوقف  فيه،   Yفطرحو عنكم. 
عظيًما  حوًتا  �لر�  �8مر  هيجانه. 
 L8يا ثالثة  جوفه   e فكا�  ليبتلعه، 
�حلو�  �لر�  �8مر  لياٍ/.  �ثال� 
 Lملا �ستر0 صحته قا� .Cل� �
فقذفه 
�.هب 
� نينوt، �8نذZ 8هلها بأQم 
يوًما.  Z8بعني  بعد   Zلدما� سيصيبهم 
��منو�،  �ملعاصي  عن  8هلها  فتا� 
فرفع �هللا عنهم �لعذ��. فشق .لك 
على يونا� فخر� 
� �لCية. فأنبت 
�هللا هنا@ يقطينًة فاZتا¨ 
ليها يونا�. 
 Pفأكلت �لشجر ،Pً0�0 سل �هللاZ8 Ý
 PZحر� من  يونا�   t.فتأ فيبست. 

ليه:  �هللا  فأ�حى  �تضايق.  �لشمس 
 sل� �ليقطينة  على  8شفقَت  8نت 
8نا  8شفق  8فال  
نباִדا،   e تتعب   ª
يبلغو� عشر��  �لذين  عبا0<  على 
�آلال{ �قد خلقُتهم. (ملخص من 
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ِسفر يونا�).
 �8 �لكرمي  �لقر��  �Z0سة  من  يبد� 
بيا� �لتوP�Z هذ� ليس بصحيح مائة 
 Pلعد يرفضه  �لقر��   �8� باملائة، 

�جوY منها:
 Pشد بكل  ينفي  �لقر��   �
 �8ًال: 
8نبيا]  من   Öن  الف   �8 �صر�مة 
�هللا تعا� صريَح �لوحي، �
ال لُرفع 
 e يعلن  تعا�  ��هللا  كليًة.  �ألما� 
�لقر�� �لكرمي صر�حًة: ﴿�ما Z8سلنا 
�هللا﴾  بإ.�  ليطا�  
ال  Zسو/  من 
(�لنسا]: ٦٥)، �يأمر نبيه � باتبا� 
 ﴾Yقَتِد� ﴿فبهد�هم  قائًال  �لرسل 
�إلنسا�  على   >8  ..(٩١ :Lألنعا�)
�8 يقتد< ֲדد< �لرسل كافة، ��8 
يسعى لتكو� 8عماله مصطبغة بنفس 
�لصبغة ��لر�¨ �ملتجلية e 8عما�م. 
مصابني  8نفسهم  �ألنبيا]  كا�  فلو 
�ألمر�³   Yֲדذ  - باهللا  ��لعيا.   -

فكيف  �هللا  ��8مر  �يعصو�   Plخلط�
يأمرنا باتباعهم؟

ثاني×: يبد� من بيا� �لقر�� �8 سيدنا 
يونس Z8ُسل 
� قومه، �لكن يبد� 
كا�  8نه  �ليهو0ية  �لر��يا�  من 
يهو0< �ألصل، �لكنه ُبعث 
� 8مة 
8هل  �ألشوZيو�  هم  يهو0ية،   lغ
عاصمة  حينئٍذ  كانت   sل�  tنينو
 �8 �لعلم  مع  �ألشوZية.  �ململكة 
هي  
منا  بسوZية  ليست   Yهذ  Z8شو
�0لة 8خرt كانت حد�0ها �جلنوبية 
 Lا/ مدينة بابل ح� �وë تبد8 من
Z8مينيا ëاًال، �تصل 
� �لكر0ستا� 
لدجلة  �لغر�  �لشاطى]   �
� شرًقا 
��قعة  منطقة  كانت  �كأQا  غرًبا. 
 .uحلا� �لعر�&  من  غر�  جز]   e
لقد كانت لألشوZيني e �قت من 
�أل�قا� مملكة قوية كانت عاصمتها 
8شوZ �لs كانت تقع على بعد ستني 

 Lليو� تسّمى   sل�� �ملوصل  ميًال من 
نقلو�  �لكنهم  شرِجت،  قلعا� 
 �
  Z8شو من  بعد  فيما  �لعاصمة 
قبل  قرن×  عشر  ثالثة   uو�¬  tنينو
كلمة  �ليهو0ية،  (�ملوسوعة  �مليال0 

.(Nineveh

 ª لقر��� بيا�  �باختصاZ فإنه �فق 
يكن سيدنا يونس من ب 
سر�ئيل، 
 �
 يبعث   ª فإنه  منهم  
. كا�   �8
�لقبائل  من  قبيلة   �
 بل   ،tنينو
 [�Z� تضاZبت  �لقد  �إلسر�ئيلية. 
كا�   �.
 فيما  8يًضا  �ملستشرقني 

حضرته 
سر�ئيلًيا L8 ال؟
 �8 عـاقل  كل  �يستـطيـع 
موقف   �8 تـدبر   î0بأ  @Zيـد
�ألمـرين   e �لكـرمي  �لقر�� 
�لعـقل   �
 8قر�  كلـيهما 
 Yتذكر ما  عكس  على  ��ملنـطق، 

.P�Zلتو�

ـــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع قـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــ غـــــــــــــــــــــــــــــيَّ
لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيت ل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوَّ يل  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــســــــــــــــــــكــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــفـ ـــــــــــــــــــــــــــــــوًمـ يـ
أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  أن حـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــي  يف 



١١

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني -   جمادى األولى والثانية ١٤٢٧ هـ - حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ م

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا ,مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

�8َِبي ُهَرْيَرZَ َّ�8َ Pَُسوَ/ �ِهللا � َقاَ/: 8ََتْد�Zَُ� َما �ْلِغيَبُة َقاُلو� �هللا Zَ�َُسوُلُه 8َْعَلُم. َقا/: ِ.ْكُرَ@ 8ََخاَ@ ِبَما َيْكَرYُ. ِقيَل  �� ��
8ََفَر8َْيَت ِ
ْ� َكاَ� ِفي 8َِخي َما 8َُقوُ/. َقاَ/: ِ
ْ� َكاَ� ِفيِه َما َتُقوُ/ َفَقْد �ْغَتْبَته، َ�ِ
ْ� َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّه. (صحيح 

مسلم، كتا� �لC ��لصلة ��آل��0)

 Zَُِلى َمْن ُهَو َفْوَقُكْم. َفُهَو 8َْجَد
�� 8َِبي ُهَرْيَرPَ َقاَ/ َقاَ/ Zَُسوُ/ �هللا �: �ْنُظُر�� 
َِلى َمْن 8َْسَفَل ِمْنُكْم، �ال َتْنُظُر��  ��
8َْ� َال َتْز��Zُ0َ ِنْعَمَة �ِهللا. (صحيح مسلم، كتا� �لزهد ��لرقا&)

�� 8َِبي ُهَرْيَرPَ َعْن �لنَِّبيِّ � َقاَ/: 
ِنَُّكْم َسَتْحِرُصوَ� َعَلى �ْإلَِماPِZَ َ�َسَتِصl نَد�مًة َ�َحْسَرPً َيْوLَ �ْلِقَياَمِة. َفِبْئَسِت  ��
�ْلُمْرِضَعُة َ�ِنْعَمِت �ْلَفاِطَمُة. (مسند Î8د، باقي مسند �ملكثرين)

�� �لنُّْعَماَ� ْبَن َبِشlٍ قا/: َسِمْعُت Zَُسوَ/ �هللا � َيُقوُ/: �ْلَحَالُ/ َبيٌِّن َ��ْلَحَر�Lُ َبيٌِّن َ�َبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌ�. ال َيْعَلُمَها  ��
ُبَهاِ� َكَر�ٍ� َيْرَعى َحْوَ/ �ْلِحَمى  َكِثlٌ ِمْن �لنَّاvِ. َفَمِن �تََّقى �ْلُمَشبََّهاِ� �ْسَتْبَر8َ ِلِديِنِه َ�ِعْرِضِه. َ�َمْن َ�َقَع ِفي �لشُّ
 �.َ
ُيوِشُك 8َْ� ُيَو�ِقَعُه. 8ال َ�ِ
�َّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، 8ال ِ
�َّ ِحَمى �هللا ِفي Zْ8َِضِه َمَحاZُِمُه. 8ََال َ�ِ
�َّ ِفي �ْلَجَسِد ُمْضَغًة ِ

َصَلَحْت َصَلَح �ْلَجَسُد ُكلُُّه َ�ِ
َ.� َفَسَدْ� َفَسَد �ْلَجَسُد ُكلُُّه 8َال َ�ِهَي �ْلَقْلُب. (صحيح �خلاZ<، كتا� �إلميا�)
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مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

من كال� �إلما� �لمهد�

8تظّنو� �8 �إلسالL مر�0ٌ من قصٍص معد�P0، �ليست فيه �يا� مشهوP0؟ 88عر³ عّنا Zّبنا بعد 
 Yلذ< .كر� Lملّلة؟ 8نسي �هللا �عد �إلنعا� Yّية؟ فأ<ُّ شيٍ] يدّ/ على صد& هذCل� lسّيدنا خ Pفا�
e سوPZ �لفاحتة.. 8ع جْعل هذY �ألّمة كأنبيا] �ألمم �لسابقة؟ 8لسنا �l �ألمم e �لقر��؟ فأ<ُّ 
شيٍ] َجَعَلنا شرَّ �ألمم على خال{ �لفرقا�؟ 8®ّوg �لعقل �8 جناهد حّق �جلها0 ملعرفة �هللا Ý ال 
نو��Z0 eֲדا، �منو� لنسيم �لرÎة Ý ال ُنرgَ& هبوֲדا؟ 8هذ� َحدُّ كما/ هذY �ُألّمة، �قد ��فت 
نيا غر�ֲדا؟ فاعلمو� 8ّ� هذ� �خليا/ كما هو باطل عند �لفطنة �لتاّمة، كذلك هو  ëس عمر �لدُّ

حف �ملقّدسة. باطل نظًر� على �لصُّ
�8ّ< موٍ� هو 8كC من مو� �حلجا�؟ �8ّ< عًمى 8شّد t.ً8 من عدäZ Lية �جه �هللا �لوها�؟ 
�لعّشا& من هذ� ��ّم، �لذين ُيذيبو� �جو0هم  �ُألّمة كاألبكم ��ألصّم، ملا�   Yلو كانت هذ�
لوصا/ �ملحبو�، �ما كانت ُمْنيتهم e �لدنيا 
ال �صو/ هذ� �ملطلو�، فمع .لك كيف يتركهم 
ِحّبهم e لظى �الضطر�e� ،Z ناZ �النتظاZ؟ �لو كا� كذلك لكا� هذ� �لقوL 8شقى �ألقو�L، ال 
ُتسفر صباحهم، �ال ُتسمع صياحهم، �ميوتو� e بكا] �8نني. كال.. بل �هللا Z8حم �لر�Îني. 

نه ما خلق جوًعا 
ال خلق معه طعاًما للجوعا�، �ما خلق غليًال 
ال خلق معه ماً] للعطشا�، �
�كذلك جر� سّنته لُطلبا] �لعرفا�. �
µ عاينتها فكيف 8نكرها بعد �ملعاينة، �جّربتها فكيف 

8شّك فيها بعد �لتجربة.

� ما �جدناY على �جه �لبصPl. فوجب على كّل من يؤمن باهللا  vال بّد لنا 8َْ� ندعو �لنا�
�لوحيد، �ال يأنف من كلمة �لتوحيد، �8 ال يقنع ِباَألْطماZ، �يطلب �لسابغا� من حلل �لدين، 

نه جّو�0 � .Zيقر� با� �لكرمي بكما/ �لصد& ��الضطر�� ،Zلشعا�� Zتكميل �لدثا e يرغب�

ّ� خز�ئنه خاZجة من �حلّد ��لقياv. فمن 0�g سؤ�ًال 0�g نو�ًال. فِمن � ،vمن سؤ�/ �لنا Lال َيْسأ
ُحسن �إلميا� �8 ال ييأv �لعبد من عطائه، �ال Òسب بابه مسد��0ً على 8حّبائه. �
ّنكم 8ّيها 

وأّي موٍت هو أكبر من موت احلجاب؟ 

وأّي عًمى أشّد أًذى من عدم رؤية وجه اهللا الوهاب؟ 
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(�الستفتا]، �خلز�ئن �لر�حانية � ٢٠ -  ¦ ٦٧٦ - ٦٧٩)

�لناv حتتاجو� 
� نعم �هللا ��الئه، فمن �لشقوP �8 تر��0ّ نعمه 
بعد 
عطائه. �8ّ< جوعاٍ� 8شقى من جائع 8شر{ على �ملو�، 

.� ُعر³ عليه طعاL لذيذ �Zغيف لطيف Y0ّZ �ما 8خذY �ما �

!Yمع .لك ال يريد� ،Yليه، �هو َفلُّ �جلوِ� �طريد
نظر 
 Lجئتكم بطعا µ
فاعلمو� 8يها �إلخو��، ÎZكم �هللا �لرÎن.. 
من �لسما]، �قد حّقق �هللا لكم �مالكم على v8Z هذY �ملائة، 
�كنتم تطلبوQا بالدعا]، ففتح عليكم 8بو�� �آلال]، فهل 8نتم 
تقبلو�؟ �8علم 8نكم لن ترضو� ع ح� 8ّتبع عقائدكم، �كيف 

ليه � Y08ّتبع 8هو�]كم، �هو �لقاهر فو& عبا� �Z 8تر@ �حي

ترجعو�.
 �
�لنصرP �تأييد��، � �ياٍ� �بركا�، �8نو��  8ُعطيُت   µ
�
 Pيبق منهم باملجاهد ª لبا�، �لو� ُيفتح �م هذ�  �لكا.بني ال 
جئُت   µ
� 8ثيًما؟  خّو�ًنا  Òّب  �هللا   �8 8تظّنو�  �ألعصا�.  
ال 
كاشر�  �يصو/  غابه،  من  يطلع  كأسد  جنابه،  من  لنصرتكم 
عن 8نيابه، فأZ µ�Zُجال من �لقسيسني ��مللحدين ��ملشركني، 
من يباe µgZ هذ� �ملضماZ، �يناضل بآيا� �هللا �لقّهاZ. ���هللا 
يؤ�يهم  ال   ،Zلفر�� طريق  عليهم  �هللا  �سدَّ  صيد<،  كّلهم   �ّ

�8ة، �ال ¬ر من �لبحاZ، �~ن نفر< �أل³Z مساZعني 
ليهم 
�نCيها بسرعة كاملنتهبني، �
ّنا 
� شا] �هللا نصل 
ليهم فاحتني 

فائزين *.
 ،Pمن �ُحلما Pلفال� �

ّنهم ما كانو� ليغلبوكم، �لكن .هبتم �
�صرمت   ،Lلعلو�  0�g �8نفدمت  �حلامي،  ِحمى  ِمن  �ملو�مي   �
�
له   >8Z ال  مفّند  كشيخ  8نفسكم  �جعلتم   ،Lملحر�� كالبائس 

ال �لبقل. ال تقبلو� سالًحا نز/  >Zال عقل، �8 كبهيمة ال تد�

نيا فليست بشيٍ]  من �لسما] من حضرP �لكCيا]، 8ما 8سلحة �لدُّ
�0َْشٌت   ،[�Zعو  Pٌفال َمسكنكم  فاآل�  �ألعد�].  هؤال]  مبقابلة 
ليس هنالك �ملا]. �
نكم تتركو� متعّمدين عيونا جاZيًة تر�< 
.�بت  �قد  �لغيال�،  �افو�  �ال  مو�مي   ��Zتا�� �لعطشا�، 
��اجرP �ألبد��. ما لكم ال َتْأ��� 
� هذ� �لظل �لرحب �لذ< 
عن  �يبعدكم  عذٍ�،  ماٍ]   �
 �يهديكم   ،Zحلر�� من  ينجيكم 

ُحفر �لقبوZ؟

� 8كC �لداليل على صد& من �0ّعى �لرسالة، هو �جوg 0ماٍ� �
كمَّل �لضاللة. �
� كنتم e شك من 8مر< فاص��C ح� Òكم 
�هللا بيننا �هو خl �حلاكمني. ª8 يكِفكم 8نه جعل لنا فرقاًنا بعد 
ما باهل �لعد�، �قالو� 
ّ� لنا �لغلبة من �حلضرP، فأهلك �هللا من 

هلك عن �لبّينة، �مكرمت �مكر �هللا، ��هللا خl �ملاكرين.
�تر�� كيف �ّيم �ألعد�] حولكم، �كيف نز/ عليكم �لبال]، 
�تذللتم �م من ضعف 8نفسكم �جذبْتكم 
ليهم �ألهو�]، �قد 
 �Zًعصا
~تو� حيًال حّير� �لبصائر ��ألبصاZ، فما لكم ال تر�� 
8جاحت �ألشجاZ؟ 
Qم قوL يريد�� لكم �Zتد��0 �ضالًال، �ال 
كالغلما�  �جعلوهم   ³Zأل� 8هَل  غلبو�  �قد  خباًال.  يألونكم 
��إلما]، �كا��0 �8 يرمو� سهامهم 
� �لسما]. ���هللا ال ِقبل 
لكم ֲדم، �
ْ� 8نتم عندهم 
ال كا�با]. فقولو� 8َ8ْغَضُب عليكم 
�8 ال 8غضب؟ ª تنامو� e هذ� �أل���؟ Z8ِضيتم باحلياP �لدنيا 
من �آلخرP، فاّثاقلتم 
� �أل³Z كالسكر��؟ �8ّ< شيٍ] 8نامكم، 
فتيا�؟  يا  لكم  بقيْت  طاقٍة   >ّ8� �ُخلسر��؟  غر³  صرمت  �قد 
���هللا ما بقي 
ال Zّبنا �ملّنا�. فال Z08< ما صنعتم �ما تصنعو� 
باألسبا�. �كيف ينصركم عقلكم �لذ< ليس 
ال كالذبا�؟ 

�g >ّ8ينة ُتظهر�� ֲדذY �لثيا�؟
--------------

 Pقّو �لليلة كّل ما 0عو�، �منها   Yهذ e 8َستجيب 
Z uّّبي �قا/:  * �8حى 
.Lسنة ١٩٠٧ �Zشوكته، �كا� ١٦ ما� Lإلسال�
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� حياP نÖ �إلسالL  � كتا� مفتو¨ كلما ¬ثت e 8< جز] منه جتد فيه تفاصيل 
تثl �الهتماL ��لب �للب. �Ò ªد� �8 مت تسجيل �قائع حياP نÖ �8 حياP َمعلم �خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Zسني، مثل حياP �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذY �لغز�e PZ �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرP، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �Z0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثYl فينا حياP �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَوt، ال مياثلها فيه حياP 8< شخص �خر.

 e شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح vال يعر{ �لنا sلغامضة �ل� Pحليا� �
 
 ،Plتظل صعوبا� �لغمو³، �ظلما� �حل .
بث �إلقنا� ��Zg �لثقة e قلو� من يتبع 8صحاֲדا. 
 lلرسو/ �، تث� Pلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Pلقلو�. �لكن �حليا� e خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Ý تثّبت �القتنا�. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�] عليها، فمن �ملحتم �8 جتذ� حياP �لرسو/ � منَّا كل 


كباZ �توقl، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.� gعز�
حب �
عجا� �تقدير، �تثl فينا كل 

تلك هي عزيز �لقاÙZ 8هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذt ستطالعه عC حلقا� e هذY �لز��ية. 
��جلدير بالذكر e هذ� �ملقاL 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��g حلياP كحياP �لرسو/ 
�، �لs كانت ��ضحة كالكتا� �ملفتو¨، �شديدP �لثر�] مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد��. 
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن ح� هذY �للمحة �ا ��g �ثقل. حيث 8نه � كا� مياvZ ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياZسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر{ عليه.

لقد حصل شر{ نقل هذ� �لكتا� 
� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال�Z� Lجعه ثلة 
من 8بنا] �جلماعة �ملتضلعني e �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثاµ حلضرP �إلماL �ملهد< �

حيا� محمد �  (٣)

عذوبة � العذاب
من أجل اإلسالم

Hسـالة إلسـال1
 e� تتصاعد،  �ملعاZضة  �ستمر� 
نفس �لوقت ظل �لرسو/ � �8تباعه 
Zسالة  إليضا¨  جهد  كل  يبذلو� 
Zسالة  كانت  مكة.  ألهل   Lإلسال�
بالغ   tتو%  ��.� �جلو�نب،  ثرّية 
�حدهم  للعر�  فقط  ليس  �لسمو، 
بل للعاª بأ�عه. كانت Zسالة من 

�هللا عز �جل، �كانت تقو/: 
�ال  ��حد،  هو   ªلعا� خالق  �هللا   �

8حد غYl يستحق �لعباP0. �قد �من 
��حًد�،  
�ا  �8بًد�  �0ئًما  �ألنبيا]  به 
�لشي].  نفس  8تباعهم  �عّلمو� 
�ينبغي على 8هل مكة �8 يتخلو� عن 
كل �ألصناL ��أل�ثا�، 8ال ير�� �8 
�لذبابا�   �ّ. عن   Pعاجز  Lألصنا�
�لs حتط على �لقر�بني �ملوضوعة عند 
8قد�مها؟ �
.� �عتدt عليها 8حد فإQا 
ال تر0ّ عن نفسها �لعد���، �عندما 
عليه،  جتيب  فال  سؤ�/  
ليها  ُيوّجه 
ُتقّدمه.  فال  �لعْو�  منها  ُطلب   �.
�
كل  يعني  �ألحد  �لو�حد  �هللا  �لكن 
من  كل  �®يب  َعونه،  يطلب  من 
سبحانه  
نه   .Pلصال�  e  Yيدعو
من  كل  �8عّز  8عد�ئه،  كل  8خضع 
من   Zنو يْنز/  �عندما  8مامه.  تذلل 
�ملخلصني.   Y0عبا يضي]  فإنه  لدنه، 
ملا.� 
.� غفل عنه 8هل مكة ��ّلو� 
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مّيتة  �متاثيل  �8ثا�   �
 �جوههم 
ير��  8ال  حياִדم؟  عندها  �8ضاعو� 
�8 غفلتهم عن �هللا تعا� ��فتقا0هم 
قد جعلهم  �ألحد  �حلق  باهللا  �إلميا� 
يؤمنو� باخلر�فا� �يتخلفو� e كل 
�ا/؟ 
Qم ®هلو� ما هو طاهر �ما 
هو جنس، �ما هو صحيح �ما هو 
خطأ، فلم يكرمو� 8مهاִדم، �عاملو� 
�8نكر��  ببشاعة،  �بناִדم  8خو�ִדم 
معاملة  Òسنو�   ª حقوقهن.  عليهن 
��g8جهم، �عّذبو� �أل�Zمل، ��ستغلو� 
�ليتامى، ��لفقر�]، ��لضعفا]. �سعو� 
خر��  حسا�  على  ثر��ִדم  لبنا] 
من   جلو�  يكونو�   ª �آلخرين. 
�لسلب  من  �ال  ��خليانة،  �لكذ� 
��خلمر  �مليسر  لوثة   e ��لنهب. 
كانت سعا0ִדم، �ال يهتمو� بالثقافة 
يصّر��  م�   �
 8ّمتهم.   Lبتقّد �ال 
على 
òا/ �هللا �ألحد �حلق ��ملضي 
خسر��،  يتبعه  خسر��   e ُقُدًما 
لديهم  8ليس  معاناP؟  بعد   Pمعانا�
من  8ليس  لإلصال¨؟  8فضل  طريق 
�خلl �م �8 يتخلو� عن كل شكل 
لآلخر،  �لفر0  �ستغال/  8شكا/  من 
�Ò �8فظو� �حلقو& ألصحاֲדا، ��8 
ينفقو� ثر��ִדم على ما ينفع �8طاQم، 
�لفقر�]  نصيب  من  Òسنو�   �8�
 �8�  ،Zألجو��  Pلثر��  e ��لضعفا] 

 ��Cيعت� كأبنائهم،  �ليتامى  يعاملو� 
Îايتهم ��جًبا مفر�ًضا، ��8 يعينو� 
�ألعما/  يشّجعو�   �8� �أل�Zمل، 
�إلنسانية،  �جلماعة  �لصاحلة e كل 
��8 يغرسو� �لعطف ��لرÎة �ليس 
 e Pحليا� �
فقط �لعد/ ��ملسا��P؟ 
êصبة  تكو�   �8 ®ب   ªلعا� هذ� 
بعدكم  �تركو�  �لصاحلة:  باألعما/ 
�ألمم،  �خر  8نتم  �يلة..   �Zًثا�
لتنمو   t8خر 8ّمة  بعدكم   Ãتأ فلن 
بذ/   e فضل  هنا@   .�Zًاó8 �حتمل 
�لعطا] لآلخرين ال e �ألخذ منهم. 
تعلمو� �8 ُتسلمو� نفوسكم هللا تعا� 
ماZسو�  منه.  قرًبا  8كثر  لتكونو� 
من  Zفاقكم  8جل  من  �لذ��   Zنكا

Zصيد  بذلك  فتضاعفو�   ،vلنا�
 �8 صحيح  تعا�.  �هللا  مع  8منكم 
�ملسلمني ضعفا]، �لكن ال يضلّنكم 
هذ� �لضعف �ال تنخدعو� به لتذهبو� 
�ينتصر،  يعلو  سو{  فاحلق  بعيًد�، 
�هذ� هو حكم �لسما]. �من خال/ 
 ªهذ� �لرسو/ سو{ ينبثق على �لعا

فجر مقاييس جديدP، �تشر& ëس 
 ،ôلطا�� ôلصا� vلقيا Pجديد lمعاي
��لعد/  �لرÎة   �
 ��لباطل.  ��حلق 
 Yسو{ يعلو��، �لن ُيسمح باإلكر�
e 8مر �لدين �ال �لعبث به، �سو{ 
تنمحي 8لو�� �لعذ�� �لوحشي �لذ< 
�سو{  ��لعبيد،  �لنسا]  له  تتعّر³ 
تقوL �تتأسس مملكة �هللا تعا� �حتل 

%ل مملكة �لشيطا�.
8هل  �لرسالة   Yهذ بلغت   �
 �ما 
مكة، �بد8 8صحا� �لفطرP �لصاحلة 
مكة   Zكبا �قف  ح�  ֲדا،  يتأثر�� 
موقًفا صاZًما مما كا� Òد�، فذهبو� 
�8 طالب  �لرسو/  عم   �
 �فد   e

�خاطبوY قائلني:
�شرًفا  سًنا  لك   �
 طالب  8با  "يا 
من  �ستنهينا@  قد  
نَّا � فينا،  �مْنزلة 

نَّا ��هللا � عنَّا،  تنهه  فلم  8خيك  �بن 
�بائنا،  شْتم  ِمن  هذ�  على   Cنص ال 
�تسفيه 8حالمنا، �عْيب ��تنا، ح� 
تكّفه عنَّا، �8 نناgله �
يا@ e .لك، 
 Plح� يهلك 8حد �لفريقني". (�لس

أكثر  لتكونوا   qتعا هللا  نفوسكم  ُتسلموا  أن  تعلموا 
من  رفاقكم  أجل  من  الذات  إنكار  مارسوا  منه.  قرًبا 
 .qالناس، فتضاعفوا بذلك رصيد أمنكم مع اهللا تعا
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.(Lلنبوية البن هشا�
 Zختيا� مو�جهة   e طالب 8بو  كا� 
عليه  �لصعب  من  كا�   .
 صعب. 
�8 يتخلى عن �بن 8خيه، كما كا� 
من �لصعب عليه 8يًضا �8 يت8C منه 
 �lًيكن �لعر� ُيعّولو� كث ª .قومه
على �ملا/، �لكن كر�متهم �هيبتهم 
يعيشو�  كانو�  سيا0ִדم.   e كانت 
قومهم  �يعيش  قومهم،  8جل  من 
8با طالب  فقد 8صا�  ֲדم، �لذلك 
 � �لرسو/   �
 فأZسل   .lكب هٌم 
�شر¨ له ما طلبه كباZ �لقوL، �قا/ 
له ��لدمو� متأل عينيه: "يا �بن 8خي 

� قومك قد جا]�µ فقالو� u كذ� 
�كذ� - �لذ< كانو� قالو� له - فابق 
علّي �على نفسك، �ال حتّمل من 
�ألمر ما ال 8طيق". كا� �لرسو/ � 
e تعاطف جلّي مع عمه، �ترقرقت 

نه  له  يقو/  عينيه �هو   e لدمو��
ال يسأله �8 يد� قومه، �ال يطلب 
ُيسلمه   �8 له  
منا �  ،Yيساند  �8 منه 

�يتخلى عنه. Ý 8قسم له قائال: 
�لشمس  �ضعو�  لو  ��هللا  عم،  "يا 
على   ،>Zيسا  e ��لقمر  ميي،   e
�8 8تر@ هذ� �ألمر ح� يظهرY �هللا 
 Plلس�) تركته".  ما  فيه،  8هلك   �8

 (µقاZلز�� Lلنبوية البن هشا�
��لقو<  �لثابت،   Lgحلا� �لر0  هذ� 

�ملستقيم، ��لصا0& �ملخلص، جعل 
 e &8با طالب يفتح عينيه، فاستغر
تفكl عميق. �مع 8نه ª يكن ميلك 
�لشجاعة كي يؤمن، فقد t8Z 8نه 
كا� .� حظ عظيم �8 يعيش ح� 
يرt هذ� �لبيا� �لعاu لإلميا�، �هذ� 
فالتفت  للو�جب.  �لبالغ   Lالحتر��


� �لرسو/ � �قا/: 
ما  فقل  8خي،  �بن  يا  "�.هب 
لشي]  8ُسلمك  ال  فو�هللا  8حببت، 
 (Lلنبوية البن هشا� Plلس�) ."8بًد�

حلبشة x6 qجرy
�ع   ،Y8قصا �لطغيا�  بلغ  عندما 
 �
  Z8شا� 8تباعه   � �لرسو/ 
�لغر�، �8خCهم عن ³Z8 خلف 
بسبب  فيها   vلنا� ُيقتل  ال  �لبحر، 
 P0عبا �يستطيعو�  عقيدִדم،   lتغي
ملك  ֲדا  �يوجد  تر�يع،  بال  �هللا 
يرحلو�   �8 عليهم  ��قتر¨  عا0/. 
�ألمن  فيها  ®د��   �8 فعسى  
ليها، 
��لسالL. �8خذ ֲדذ� �القتر�¨ طائفة 
�8طفاًال،  �نسا]  Zجاًال  منهم، 

�.هبو� 
� �حلبشة.
 tمستو على   Pجر�� كانت   
 �
 للشجن   Plمث �كانت  %د�0، 
ير��  كانو�  فالعر�  عميق.  حد 
�ملشّرفة،  �لكعبة   vَحّر� 8نفسهم 

�لذلك  فعًال.  كذلك  كانو�  �هم 
كا� تر@ مكة بالنسبة �م 8مًر� مؤملًا 
 �8 ميكن  عر�  يوجد  �ال  مضنًيا، 
 P8صبحت �حليا �.
يفكر e .لك 
ال 
8هل  يكن   ª� مستحيلة.  مكة   e
 ،Pجر��  Yֲדذ 8يًضا  ليسمحو�  مكة 
فما كانو� ليتركو� ضحاياهم يفلتو� 
مكا�   e  Pحليا� لينالو�  8يديهم  من 
�خر. ��ذ� �ضطر� هذY �ملجموعة 
�ستعد��0ִדا  كتما�   �
  Pملهاجر�
 Pلبلد� PZ0للرحلة، ��لعمل على مغا
 �Zلألقا  ��0� كلمة  بد��  ح� 
من  يكن  مهما  �لكن  ��ألصدقا]. 
8مر، فإ� مغاZ0ִדم 8صبحت معر�فة 
لدt بعض �لناv، �قد تركت فيهم 
�خلطا�،  بن  فعمر  عميقة.   �Zًثا�
 e µفيما بعد �خلليفة �لثا Zلذ< صا�
�إلسالL، كا� ال يز�/ كافًر�، �كا� 
�ملسلمني.  يضطهد  لد��0ً   � عد�ًّ
من  مبجموعة  �لتقى   �8 �تصا0{ 
 P8مر� �منهم  �ملهاجرين،  �ألفر�0 
ُتدعى L8 عبد �هللا. �عندما t8Z عمر 
�ملْنزلية  ��أل���0  %ّزمة،  �ألمتعة 
Q8م  للتّو  فهم  �إلبل،  على  %ّملة 
مكا�   �
 ليلجأ  مكة   Z0يغا فريق 
�خر. فسأ/ عمر: "�Z8حلو� 8نتم"؟ 
فأجابت L8 عبد �هللا: "بلى، 
� �هللا 
 ،t8خر بال0   �
 �سنذهب  معنا، 
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ح�  نعو0  �لن  هنا  عذبتمونا  فقد 
®عل �هللا لنا يسًر�". فتأثر عمر �قا/: 
"ليكن �هللا معكم". �كا� e صوته 
�ملشهد  هذ�  مأل  فقد  ִדّد�،   PCن

�لصامت قلبه باحلز� ��ألسى.
باألمر  مكة  8هل  عر{  �عندما 
�قد   ،P0Zللمطا �اعة  Z8سلو� 
ساحل   �
 �جلماعة   Yهذ �صلت 
�ملهاجرين  �جد�  �لكنها  �لبحر، 
 ��Z0غا� �لبحر  Zكبو�  قد  �ملسلمني 
�ملا عجز�� عن  �حلبشة.   �
 �لبال0 

Zسا/  8هل مكة   Zقر �للحا& ֲדم، 
ضد  �مللك   PZإلثا �حلبشة   �
 �فد 
ثانية  بتسليمهم  �إلقناعه  �لالجئني، 
بن  عمر�  �كا�  مكة.  8هل   �

�لعا¦ 8حد 8عضا] هذ� �لوفد، �قد 
مصر.  بفتح   Lقا� بعد  فيما  8سلم 
��لتقو�  �حلبشة   �
 �لوفد  �.هب 
�حلاشية، �لكن  �تآمر�� مع  بامللك 
تبني �8 �مللك شديد �ملر�Z� .vغم 
�مللك  �حاشية  �لوفد  ضغط   �8
�خلاصة كا� حريًّا �8 يؤثر عليه، فإنه 
 �
Zفض تسليم �ملسلمني �لالجئني 
مضطهديهم، فعا0 �لوفد ُ�فَّي حنني 
خائبني. �لكنهم 0ّبر�� e مكة خطة 
8خرt للتعجيل بعوP0 �ملسلمني من 
�لقو�فل   e 8.يعت  فقد  �حلبشة، 
تقو/  
شاعة  �حلبشة   �
 �لذ�هبة 

 .Lإلسال� قبلت  قد  كلها  مكة   �

�حلبشة،  �إلشاعة  بلغت  �عندما 
 �
عا0 كثl من �ملسلمني e ֲדجة 
مكة، �لكنهم فوجئو� عند �صو�م 
�8 �خلC �لذ< بلغهم كا� مفتعًال. 
 Zحلبشة، �قر� �
فعا0 بعضهم ثانية 
�لبعض �لبقا]، �من بينهم عثما� بن 
مظعو� �هو �بن 8حد سا��0 مكة. 
8حد   Zجو�  e عثما�  0خل  �قد 
 ،Pl8صدقا] 8بيه �هو �لوليد بن �ملغ
 t8Z �لكنه  8ما�.   e يعيش  �بد8 
�ملسلمني �آلخرين يعانو� �الضطها0 
�لقاسي ��لظلم �لبالغ، فجعله .لك 
��ألسى،   vلبؤ�� باحلز�  Òس 
 .YZليه جو�
 0ّZ� لوليد� �
فذهب 
ينعم  له �8  8نه ال يصّح  لقد 8حّس 
 e باحلماية بينما يظل بقية �ملسلمني
 Z0ّ �جلو�Z قد 8علن �لوليد� .Pمعانا


� بقية 8هل مكة. 
 �8 بن  لبيد  كا�   Lأليا� 8حد   e�
Zبيعة، �هو شاعر من كباZ شعر�] 
مكة،  سا��0  بني  ®لس  �لعر�، 
�لبيت  فقا/   ،Yشعر عليهم  يقر8 

:uلتا�
8ال كل شي] ما خال �هللا باطل            
       �كل نعيـم ال %الـة �gئل 
�يع �لبيت �8 كل 8نو�� �لنعيم ال 
بد �8 تكو� �ا Qاية، فقاL عثما� 

 �
" قائًال:  عليه   P8رõ باالعتر�³ 
بلبيد   �.
� يز�/".  ال  �جلنة  نعيم 
�جلر<]  �العتر�³  يتعّو0   ª �لذ< 
كا�  "ما  �يقو/:  �gZنته  يفقد 
ضيفكم ُيضاL هكذ� من قبل، فم� 
حدثت هذY �لبدعة فيكم يا معشر 
قريش"؟ �من 8جل ִדدئته Qض 8حد 
�حلضوZ �قا/: "8متم يا لبيد �ال تبا/ 
على  عثما�  �8صّر  �ألÎق".  ֲדذ� 
باحلمق،  يوصف  شيًئا  يقل   ª 8نه 
عثما�  على  مغضًبا  �لرجل  فوثب 
�سّد0 
ليه لكمة 8صابت عينه. كا� 
�لوليد حاضًر�، �كا� صديًقا مقّرًبا 
 tير  �8 يتحّمل   ª� عثما�،  لو�لد 
معاملة كهذY البن صديقه �لر�حل. 
غl �8 عثما� ª يكن حتت Îايته 
متنعه  يومها  �لعربية   P0لعا�� �ملعلنة، 
 �8 يستطع   ª �لذ�  �لتدخل،  من 
من   µيعا �هو  �قا/  شيًئا.  يفعل 
�لغضب ��ألe ª نفس �لوقت: "يا 
�بن 8خي! ª8 تكن عينك غنية عن 
هذ� لو 8نك ª تر0ّ علّي جو�Z<"؟ 
 tعي �ألخر �
فر0 عثما�: "��هللا 

� ما 8صا� 8ختها e سبيل  Plلفق
�لرسو/  ظل  طاملا  8نه  �لتعلم  �هللا. 
نـنعم ~ن   �8 نريد  فال   µيعا  �
بالسالL". (�لسPl �حللبية � ١ ¦ 

 (٣٤٨
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ُعمر يقبل إلسال1
حا0ثة  �قعت  �لتاZيخ،  .لك   e
8خرt على جانب كبl من �ألòية. 
�لذ<  �خلطا�،  بن  عمر  كا�  فقد 
 ،Lخلفا] �إلسال µفيما بعد ثا Zصا
�ألعد�]  8شد  من  ��حًد�  يز�/  ال 
 .Lإلسال� على  نقمة  �8شرسهم 
 Pُتّتخذ بعد �خلطو ª 8حّس عمر 8نه�
 Zفقّر  ،Pجلديد� �حلركة  �حلاÄة ضد 
 Pحليا � �8 يأخذها هو بأ� يضع حدًّ
بيته Òمل  �. �خر� من  �لرسو/ 
صديق  فلقَيه  جر�به،   lبغ سيفه 
 Y�Z  sل� للحالة  �لدهشة  8خذته  له، 
يفعله،   �8 ينو<  عما  فسأله  عليها 
8قتل %مًد�".   �8 "Z8يد  فقا/ عمر: 
فقا/ له: "8تظن ب هاشم تاZكيك 
متشي على �أل³Z �قد قتلت %مًد�، 
قد  ��gجها  8ختك   �8  >Zتد 8ال 

8سلما"؟ 
�لصاعقة،  نز�/   Cخل� عليه  �نز/ 
��نقبض صدYZ بشدP فقرZ �8 يبد8 
بلغ  �عندما  �8ًال.  ��gجها  بأخته 
 e  Pتال� صو�  Äع  8خته  بيت 
�لد�خل، �كا� �لصو� هو صو� 
�لقر��  يعلمهم   "�Zََأل� بن  "خّبا� 
�لبيت   �
 عمر  فدلف  �لكرمي، 
من  بريبة  خّبا�  �8حّس  مسرًعا. 

تقتر�  �هي  �ملتساZعة  �خلطو�� 
عمر  8خت  فاطمة  �قامت  فاختبأ. 
جانًبا.  �لقر�نية   &�Zأل�� بتنحية 
���جهت 8خاها هي ��gجها، فقا/ 
صبأمتا"،  8نكما  Äعت  "لقد  عمر: 
يقصد Q8ما �ليا عن 0ينهما. �Zفع 
من  كا�  �لذ<  �gجها  ليصك   Yيد
8بنا] عمومته، فألقت فاطمة نفسها 
�بني  بينه  حتو/  كي  �gجها  على 
�جه  على  �لضربة  فهبطت  عمر، 
�لs 8خذ�  8نفها  فاطمة، �8صابت 
تْنز{ �لدما] بغز�PZ. �لكن �لضربة 
فقالت:  فاطمة،  �0�g من شجاعة 
هذ�  ند�  �لن  8سلمنا،  لقد  "نعم، 
كا�  لك".  بد�  ما  فافعل  �لدين، 
عمر شهًما مع خشونته تلك. �قد 
جعله �جه 8خته �ملصبو� بالدL من 
8ثر يدY يشعر بالندL، فإ.� به يتحّو/ 

� شخص êتلف متاًما. طلب منهم 
كانو�   sل� �لقر��   &�Z�8  tير  �8

يقرQ�8ا، فرفضت فاطمة خشية �8 
ميزقها �يلقي ֲדا، فوعد عمر 8نه لن 
 lغ 
نه  قالت  فاطمة  �لكن  يفعل. 
يغتسل.   �8 عمر  فعر³  طاهر، 
�بعد �8 تطّهر �هد�8 نفسه، تنا�/ 
�كانت   Yيد  e �لقر�نية  �لصحائف 
حتو< جزً]� من سوPZ طه. فر�¨ يقر8 

فيها 
� �8 �صل 
� قوله تعا�: 

ِنَِّني 8ََنا �هللا َال 
َِلَه ِ
الَّ 8ََنا َفاْعُبْدِني ﴿
اَعَة  �لسَّ  َّ�
ِ  * ِلِذْكِر<   Pََال �لصَّ 8َ�َِقِم 
�ِتَيٌة 8ََكا0ُ 8ُْخِفيَها لُِتْجَزt ُكلُّ َنْفٍس 

ِبَما َتْسَعى﴾ (طه: ١٥-١٦) 
�هللا  لوجو0   Lgجلا� �لتوكيد  هذ�   �

بساعة  �لساطع  �لوعد  �هذ�  تعا�، 
 Lإلسال� فيها  يؤسس  قا0مة حتمية، 
 sل� تلك  مكا�  حقيقية   P0عبا
مع  .لك  كل  مكة،  عليها  �عتا�0 
�ملرتبطة   tألخر� Zحشد من �ألفكا
ֲדا، البد Q8ا �يًعا حركت مشاعر 
تدفق   L8ما نفسه  ميلك  فلم  عمر، 

ما أعجب هذا الكالم وما أروعه"! فخرج خّباب من مكمنه 
وصاح: "فليشهد اهللا! لقد سمعُت رسول اهللا باألمس 
فقط يدعو اهللا أن يهدي لإلسالم عمر بن اخلطاب أو 
عمرو بن هشام. وأرجو أن تكون هدايتك aرة دعائه".
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"ما  �قا/:  قلبه،   e �إلميا�  ينبو� 
�Z8عه"!  �ما   Lلكال� هذ�  8عجب 
�صا¨:  مكمنه  من  خّبا�  فخر� 
"فليشهد �هللا! لقد Äعُت Zسو/ �هللا 
يهد<   �8 �هللا  يدعو  فقط  باألمس 
لإلسالL عمر بن �خلطا� �8 عمر� 
بن هشاZ8� .Lجو �8 تكو� هد�يتك 
óرP 0عائه". �عقد عمر �لعزL على 
يكو�  8ين  �سأ/   ،Lإلسال� �عتنا& 
�لرسو/ �، �على �لفوZ ��ذ طريقه 
�ألZقم،   �8 بن  �ألZقم   Z�0  e 
ليه 

�عندما  معه.  سيفه  8خذ  قد  �كا� 
طر& �لبا�، t8Z �لصحابُة عمَر من 
شقو& �لبا�، فخشو� �8 يكو� óة 
نية سو] لديه، �لكن �لرسو/ 8مرهم 
عمر  �0خل  يدخل.   Yيدعو  �8
له  فقا/   .Yيد  e يز�/  ال  ��لسيف 
�لرسو/ � سائًال: "ما جا] بك يا 
�بن �خلطا�"؟ فقا/ عمر: "يا Zسو/ 
�هللا، لقد جئت ألسلم". فكبَّر Zسو/ 
�هللا �معه �لصحابة: "�هللا 8كC.. �هللا 
 tجلبا/ صد� قمم   �00ّZ�  ،"C8ك

�عتنا&   Z8خبا ��نتشر�  �لصو�. 
عمر �إلسالL كالناe Z ��شيم. �من 
�ليوL فصاعًد�، 8صبح عمر يعاµ من 
�الضطها0، شأنه e .لك شأ� بقية 
�لذ<  هو  كا�   �8 بعد  �ملسلمني، 
�كانو�  �ملسلمني  باضطها0   Lيقو
عذ�بة  ®د  �8صبح  بأسه.   شو� 
�لعذ�� من 8جل �إلسالL، كما   e
كا� ®د عذ�بة e تعذيب �ملسلمني 
من قبل. �عا0 يسe l طرقا� مكة 
 .lيسمع من 8هلها �لسبا� ��لتحق�

* ال يغرنك Z8بعة: 
كر�L �مللو@، �ضحك �لعد�، � متلُّـق �لنسا]، �حـرُّ �لشتا].

* كتما� �ألسر�Z يد/ على جو�هر �لرجا/، �كما 8نه ال خe l �نية ال متسك ما فيها،

نسا� ال يكتم سًر�. e lفال خ 

*  قا/ �لفضيل �بن عيا³: ثالثة ال تلومهم عند �لغضب: �ملريض ��لصائم ��ملسافر.


حسانك 
� �خلسيس يبعثه على معا�P0 �ملسألة. � ،Pّركه على �ملكافأÒ ِّحسانك للحر
 *

.Lلكال� Pكثر� ،Lلنو� Pألكل، كثر� Pلضحك، كثر� Pبع خصا/ متيت �لقلب: كثرZ8 *

�يطيعون!! �يبغضون  �يعصونه،  �هللا  �Ò !L0بو�  لب  �لعجب  
بليس:  بلسا� حا/  قيل   *
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مـلخص خطبتا اجلمعة ألقاهما 

حضرة مرزا مسرور أحمد
 "أيده اهللا تعالى بنصره العزيز"

 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم


عد�0 �ألستا. : متيم 8بو 0قة

?لقاها   zل جلمعة  خطبة  ملخص 
 مسر�H ?{د، Gمر qحضر

ملهد�  لإلما1  خلامس  خلليفة 
ملسيح ملوعو� �،�

 � للجماعة  لسنو�  ملؤمتر   �  
"سوفا" � جزH فيجي. 
بتاZيخ ٢٠٠٦/٤/٢٨.

�ستهل 8مl �ملؤمنني خطبته بذكر فضل 
يلقي   �8 �فقه  بأ�  عليه  �نعمته  �هللا 
مباشر  بشكل  �تنقل  �جلمعة  خطبة 
من هذY �لبال0 �لنائية �تبث 
� �يع 
�لعاª. فهذY �لبال0 ميكن �8 تعتC طرفا 
من 8طر�{ �أل³Z، �هكذ� فإ� �هللا 
يوفقنا لرäية حتقق �عوY0 �لs قطعها 
للمسيح �ملوعو0 � ��لs منها �8 
 .³Z8قصى 8طر�{ �أل �
يبلغ 0عوته 

تصل   �8 تعا�  �هللا  فقد شا]  �هكذ� 
0عوته 
� 8قصى 8طر�{ �أل³Z عن 
�ألÎدية  �إلسالمية  �ملحطة  طريق 
8لقى  قد  
نه  حضرته  �قا/   .MTA

 Yهذ e قا0يا� e >ملؤمتر �لسنو� e

� �يع  Pلسنة خطبة �بثت مباشر�
8~ا] �لعاª، �0عا �هللا تعا� �8 يستمر 
هذ� �لبث �ينجح e �لوصو/ 
� كل 
 Pملرجو� Pقق �لفائدÒ �8� ª8~ا] �لعا

.vيستفيد منه �لنا�

أفـضل العبـادة..
أداء الصلوات اخلمس على أوقاتها
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�.ّكر حضرته بأ� �لدعوP قد �صلت 
�لذ< يعتC طرفا من  �ملكا�  
� هذ� 
�لعاª، �ها هي �خلطبة تبث  8طر�{ 
 ،ªيع 8~ا] �لعا� �
 Pمن هنا مباشر
 Yلذلك ®ب �8 نتذكر نعمة �هللا هذ
�نتذكر 8يضا �ملسئوليا� �لs تترتب 
لكي  نسعى   �8 �هي  بسببها،  علينا 
تكو� تعاليم �إلماL �ملهد< جز] من 

ماL هذ�  �ملهد< هو   Lحياتنا، فاإلما
�لعصر ¬سب ما 8شاZ �لرسو/ �، 
�لو �عترفت �لدنيا ֲדذ� ª L8 تعتر{ 
�حلقيقة   Yهذ من   lيغ ال  هذ�  فإ� 

شيئا.
�مع .لك، فإ� �جلميع �معو� على 
8نه ال بد من بعث مصلح �8 مسيح 

� طريق  ª�8 مهد< كي يرشد �لعا
�لدنيا  أل�  �هذ�  ���د�ية،  �لصو�� 
عنها،  ��gغت   tد�� طر&  نسيت 
 e �ستحكمت  باطلة  ��ة  ���ذ� 
فها  خالقهم.   vلنا� �نسي  �لقلو�، 
هم �لناv يظلمو� بعضهم بعضا، �ها 
هو �ألù يغتصب حق 8خيه. فنسأ/ 
�هللا �8 ®علنا من هؤال] �لسعد�] �لذين 
 e �0خلو�  �ملهد<   Lإلما� هذ�  قبلو� 

�اعته حقيقًة.

نعلن  Ý قا/ حضرته؛ هل يكفي �8 
قبولنا لإلماL �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 

يكفي،  ال  هذ�  كال،  فقط؟   �
�لغر³  حتقيق  من  بد  ال  ألنه  �هذ� 
�ألساv من بعثة هذ� �إلماe L 8نفسنا، 
�هذ� �لغر³ ما هو 
ال 
نشا] عالقة 
�لكي  �خالقه،  �لعبد  بني  �لعبو0ية 
يؤ0< �إلنسا� حقو& �لناv �حقو& 
فإننا  �ֲדذ�  �هللا.   Pمرضا �بتغا]  �لعبا0 
 Ý �لدنيا،   e نعمه� �هللا  8فضا/  جن 
�هللا  شا]   �
 �ملو�  بعد  جنته  ندخل 

تعا�.

للمسيح  �قتباسا  حضرته  .كر   Ý
��د{   �8 مضمونه   � �ملوعو0 
�ألساv من بعثة �ألنبيا] هو �8 يعر{ 
 Pحليا�  �
 يهتد��  �كي  
�هم   vلنا�
�هللا  فإ�  �لذنو�.  من  �خلالية  �لطيبة 
�إلسالمية  �جلماعة  8سس  قد  تعا� 
�بعث، �هذ� هو �لغر³ �لرئيس من 
بالنسبة جلميع  �حلا/  هي  كما   sبعث
�ألنبيا]. فقد جئت لكي 8عرفكم باهللا 
�لكي 08لكم كيف جتتنبو� �لذنو�. 
فإنه مييل  يعر{ خالقه  فالعبد عندما 
 Lليه � ضع 8مامه. فعلى كل من قا

�يتفقدها  نفسه  Òاسب   �8 بالبيعة 
قد  �ألهم  ��د{  
� كا� هذ�   tlل
حتقق فيه L8 ال. �مظهر .لك �8 يؤ0< 
�لعبد حقو& �هللا �حقو& �لعبا0 �للذين 
òا متر�بطا�. فلو جعلنا هذ� ��د{ 

لتحقيق  سنوفق  فإننا  8عيننا  ُنْصب 
تعا�.  �هللا  شا]   �
 �ملنشو0  ��د{ 
8ما 
.� ª نعبد �هللا تعا� حق عبا0ته 
�ª �ضع 8مامه فإ� �لبيعة لن تنفع. 
�لذ<   vالقتبا�  �8 حضرته  8كد   Ý
قرY8 يؤكد فيه �إلماL �ملهد< ��ملسيح 
هذ�   e� نبوته،  على   � �ملوعو0 
0Z على �لذين يقولو� 
نه كا� �د�0 
ثا فحسب. فاإلماL �ملهد< كا�  �%دَّ
نبيا من جهة �كا� تابعا للنÖ � من 
جهة 8خرt. �هو قد ُبعث �فقا لنبأ 
�لرسو/ �. �قد �فقنا �هللا تعا� �8 
نرt حتقق �ألنبا] �لs 8نبأ ֲדا �لرسو/ 
� �منها بعثة خا0مه �ملسيح �ملوعو0 
لقبو/ هذ�   Yكما �فقنا ¬مد ،�
 .� للرسو/  �لصا0&  �ملحب   L0خلا�
ففي شعرe Y �لفاZسية قا/ حضرته ما 
مضمونه: "
µ لنشو�� ¬ب %مد � 
من بعد حب �هللا تعا�، فإ� كا� هذ� 
كفر�، فو �هللا 8ن لكافر 8شد �لكفر!".

فهذY هي مكانة �ملسيح �ملوعو0 � 
�لنÖ � �حب �هللا  فيما يتعلق ¬ب 
قد  8ننا  ندعي  �لذين  فنحن  تعا�. 
بايعنا �ملسيح �ملوعو0 سنكو� مسلمني 
هللا  %بني  كنا   �.
 حقيقيني  Î8ديني 
�%بني خلامت �لنبيني �، �لذ< ختمت 
�لشريعة  صاحب  فهو  �لشر�ئع،  به 
�لكاملة �لs هي �خر �لشر�ئع. �هذ� 
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�حلب سيتملكنا لو عملنا بكل ��8مر 
�لتزمنا  لو  كما  �بشريعته،   �  Öلن�
 sل�  � �ملوعو0  �ملسيح  بتعاليم 

ترشدنا 
� مكاLZ �ألخال&.
للمسيح  �قتباسا  حضرته  .كر  �قد 
مضمونه  ما  فيه  يقو/   � �ملوعو0 
عالقته  يصلح   ª  �.
 �إلنسا�   �8
باإلميا�  �ال0عا]  فإ�  تعا�  �هللا  مع 
8حقق  لكي  جئت  فقد  عبثا.  يكو� 
�لعبا0.  �حقو&  �هللا  حقو&  فيكم 
فبخصو¦ حقو& �لعبا0 فهي نوعا�؛ 
حقو& 
خو�نكم �ملسلمني �لذين ®ب 
�8 تسمو� عالقتكم ֲדم على ��Zبط 
�لدL �8 غl .لك من �لر��بط، �هنا@ 
 e تتجلى sحقو& �يع ب �لبشر �ل
مو�ساP �إلنسانية �عا]. 8ما �صو¦ 
 Yتعبد�  �8 فهي  تعا�  �هللا  حقو& 
تنسو�  8ال  �®ب  �لدين،  له  êلصني 
 Yتتذكر�� �لرخا]  تعا� e حالة  �هللا 
تنتبهو�   �8 8يضا. عليكم  �لشد�ئد   e
�8فضل  �0ئما،  تعا�  �هللا   P0عبا  �

�خلمس  �لصلو��   [�08 هي   P0لعبا�
تعا�:  �هللا  يقو/  كما  �8قاִדا  على 
َفاْعُبْدِني  8ََنا  
الَّ ِ 
َِلَه  8ََنا �هللا ال  
ِنَِّني ﴿
(١٤ (طه:  ِلِذْكِر<﴾   Pَال �لصَّ 8َ�َِقِم 

�لصلو��  يقيمو�   �8 �جلميع  فعلى 
 Ãلال� �لسيد��  باستثنا]  �اعة،   e
ميكن �ن �8 يصلني e �لبيو�، فإ� 

�هللا  مع  �Zحية  عالقة  تنشئ   Pلصال�
تعا�، فإ� حدثت فإنكم ال حتتاجو� 
8حد� بعدها. فالصالP ®ب �8 تكو� 
�لرسو/  قا/  �قد  �لد�ئم.  �0Zكم 
�لكفر  بني  �لفر&   �8 حديثه   e  �
��إلميا� هو 
قاL �لصالP. كما يقو/ 
�ملسيح �ملوعو0 � �8 �حلياP �لصاحلة 
�إلنسا�  فيها  يبقى   sل� �لسعيدP هي 
خاشعا �باكيا بني يد< �هللا كي يبقى 
e 8ما�. �مثله e .لك كمثل �لطفل 
�لذ< يبكي ليبقى �0ئما Z eعاية 8مه. 
 e فالذ< يتضر� هللا تعا� ®عل نفسه
حضن �هللا �Z eعايته، �من ª يكن 
كما   Pبالصال يتلذ.  لن  فإنه  كذلك 
 ª إلميا�. �من� Pيتذ�& حال� ª 8نه

ميانه �gئفة. tفإ� 0عو Pيتلذ. بالصال

�ينبغي 8ال يقوL 8حد بالصالP مستعجال 
فينقر �أل³Z كنقر �لدجا� Ý يدعو 
 Pبعدها بدعا] طويل عريض ، فالصال
 Pلصال�  �
 حقيقتها.   e �لدعا]  هي 

هي �لفرقا� بني �ملؤمن ��لكافر، �هي 
 Zلنو� �ִדب   Zلصد� شر¨  تستجلب 
 PZللمؤمن. لذلك ®ب �8 تر��00 سو
 e جيد� تتفكر��   �8�  Pبكثر �لفاحتة 
�لدعا] �لذ< تتضمنه. ®ب �8 تكونو� 
 Lكاملتوسلني �لفقر�] �لذين يلحو� 8ما
 �
  .Pلنجا� يعطيكم  كي  تعا�  �هللا 
ننا�ا،  �لs ®ب �8   lملعاي� هذY هي 
 �
  tلنر 8نفسنا  ~اسب   �8 فيجب 
 �
كانت قد نشأ� هذY �ألموZ فينا. 
 t8خر 8عماال  يفضلو�   vلنا� بعض 
�ملوعو0  �ملسيح  �لكن   ،Pلصال� على 
� يقو/ 
ننا ال نرضى بذلك �ال 
يدعو   �8  >Zلضر�� �من  به.  نسلم 
 Lصالته بلغته � ضع 8ما e إلنسا��
 .Yير� �هللا   �8  @Zيد� تعا�  �هللا  عتبه 
 e يقع  لن  فإنه  كذلك  كا�  فمن 
�لذنو�، فالصالP تنهى عن �لفحشا] 
��ملنكر �تباعد بني �إلنسا� ��لذنو�. 
�يتقي   Zلنا�  ZذÒ �إلنسا�   �8 فكما 

فينقر  مستعجال  بالصالة  أحد  يقوم  أال  وينبغي 
طويل  بدعاء  بعدها  يدعو   � الدجاج  كنقر  األرض 
إن  حقيقتها.   L الدعاء  هي  فالصالة  عريض، 
وهي  والكافر،  املؤمن  بني  الفرقان  هي  الصالة 
للمؤمن. النور  وتهب  الصدر  شرح  تستجلب 
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من   ZذÒ  �8 عليه  فإ�  كذلك  منها 
�لذنو�. فحياP �ملذنب e هذY �لدنيا 
ستكو� جحيما، �ستهّب عليه Zيا¨ 
يصلي  �لذ<  8ما  تعا�.  �هللا  غضب 
�يبتهل 
� �هللا تعا� فإ� نسائم ÎZة 
�هللا ستهّب عليه. لقد كانت هذY سنة 
�ألنبيا] عموما �سنة �لنÖ � 8يضا 8نه 
كا� يستغفر كث�l �يصلي �يتضر� 

� �هللا تعا� �يبتهل لدZجة �8 حالته 
 �. فمن  تغلي.   sل�  Zكالقد كانت 
.P0لعبا�� Pعن �لصال Ôغ e لذ< هو�

�بعد �اللتز�L بالصلو�� ��لزكاP يقو/ 
﴿8َ�َِقيُمو�  تعا�:  �هللا 
 Pَلزََّكا� َ�َ�ُتو�   Pََال �لصَّ
�لرَُّسوَ/  8َ�َِطيُعو� 
ُتْرَحُمو�َ﴾  َلَعلَُّكْم 
��آلية   ..(٥٧  Zلنو�)
�آلية   Yهذ تسبق   sل�
�الستخال{  �ية  هي 
�لs �عد �هللا تعا� فيها 

�لذين �منو� �عملو�   e قامة �خلالفة

�لصاحلا�. فالتضحية �ملالية هي نو� 
فستجد��  نظرمت  فإ.�   .P0لعبا� من 
على  حافظت  �حدها  �جلماعة   �8
تضحيا�  تقدمي  �هي   Pلزكا�  Lنظا
قائم  مالية جباPZ �فيها نظاL �خلالفة 
هذ�  من  تستفيد��  �لن  �مستتب. 

.� ª تكونو� مطيعني للرسو/  Lلنظا�

�، �ما ª تطيعو� خاL0 �لرسو/ �، 

ال فلن تستطيعو� �8 تنالو� بركة هذ� �
�لنظاL. لقد 8طعتم 8مر �لنÖ مببايعتكم 
للمسيح �ملوعو0 � �قمت بإيصا/ 
هذ�  �لكن  له،   � �ملصطفى   Lسال
على  تكونو�   �8 فيجب  كافيا،  ليس 
�مع  �جلماعة   Lنظا مع  �ثيقة  عالقة 
�هللا  حقو&  �تؤ��0  �خلالفة   Lنظا
�حقو& �لعبا0 لكي تكو� هذY �لبيعة 

صحيحة �مكتملة.
للمسيح  مقتبسا  حضرته  �.كر 
مناسبة   �
 فيه  يقو/   � �ملوعو0 

�لسنو< هي مناسبة قد هيأها  �ملؤمتر 
�هللا تعا� للسعد�] �لذين e قلوֲדم بّر. 
بعالقة  معي  �Zتبطو�  من  فمباZكو� 
قد  بأنكم  �تظنو�  تغتر��  فال  �ثيقة. 
8نكم  صحيٌح  تريد��.  ما  كل  نلتم 
�لذين  �ملنكرين  هؤال]  من  8فضل 
فكرمت  قد  8نكم  �جليد  �من   ،Y8نكر�
 ،� �لظن  �8حسنتم  8نفسكم  بإنقا. 

قد  
نكم  هو  لكم  8قو/  �حلق  �لكن 
�صلتم �آل� قر� عني �حلياP �ألبدية، 
�هذY �لعني ما هي 
ال تعاليم �لقر�� 
�لكرمي، �هذY �لعني من يشر� منها 
على   �Z0قا �سيكو�  يهلك  لن  فإنه 
ما  �لكن  �لشيطا�.  هجما�  �تقا] 
�لعني؟   Yللشر� من هذ �لطريق  هي 
�òا  حقْين  تؤ��0   �8 هي  �لطريق 
 �8 فينبغي  �لعبا0.  �حق  �هللا  حق 
�ينبغي  صا0قة   Pمو�سا بينكم  تكو� 
 e �لو�حد  �جلسد  كمثل  تكونو�   �8
بذلك   C8خ كما  �تر�Îكم  تو�0كم 

Zسو/ �هللا �.
 Yهذ حدثت  فلو 
بينكم   Pملو�سا�
يشعر  لن  فإنه 
�آلخر  بأ�  8حد 
î08 منه �8 يشعر 
باحتقاYZ، �سو{ 
 tلشكا�� تز�/ 
من هذ� �لنو� تلقائيا. Ý قا/ حضرته 

� �ملسيح �ملوعوª 0 يقل �8 حتسنو� 
فحسب،  �تو�سوهم  لآلخرين 
للذين  حتسنو�   �8 8يضا  عليكم  بل 
�لشر،  بكم  �يريد��  بكم  يتربصو� 
�هكذ� ستحسبو� من �لذين يطيعو� 
ينطبق  من  �هؤال]   .� �لرسو/ 
�لذ<   � �لرسو/  حديث  عليهم 

قطعك  من  تصل  أن  هي  الفضائل  أفضل 
وتعطي من منعك وتصفح عمن أساء إليك. 
فهذا هو أمر الرسول � الذي �ب أن نتبعه. 
فلو حتلينا بهذه األسوة وعملنا بهذه التعاليم 
التشاجر  أنواع  *يع  على  سنقضي  فإننا 
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 �8 هي  �لفضائل  8فضل   �8 مضمونه 
منعك  من  �تعطي  قطعك  من  تصل 
هو  فهذ�  
ليك.  8سا]  عمن  �تصفح 
8مر �لرسو/ � �لذ< ®ب �8 نتبعه. 
 Yֲדذ �عملنا   Pألسو�  Yֲדذ حتلينا  فلو 
�يع  على  سنقضي  فإننا  �لتعاليم 

8نو�� �لتشاجر ��خلصوما�. 
Ý قا/ حضرته 
� هنا@ 8مر� للرسو/ 
أل�  متو�ضعني  نكو�   �8 �هو   �
فهذ�  Òبه.  �ال  �هللا  يبغضه   Cلتك�
فسننا/  به  �عملنا   Yتبعنا� لو  �ألمر 
�لق  8ننا   �
 
ضافة  تعا�  �هللا  Zضا 
�ملجتمع.   e  Lلوئا�� �ألمن  من  جو� 
فينبغي �8 ~ترL مشاعر �آلخرين ��8 
Qتم ֲדمومهم. 
� تأ0ية حقو& �لعبا0 
تتطلب �8 �ضعو� 8ماL عتبة �هللا تعا� 
لتحقيقها.  �لعو�  منه  تطلبو�   �8�
حي  �هللا   �8 تستشعر��   �8 فينبغي 
بذلك  يشعر  قلب  �كل  �موجو0، 
�حقو&  �هللا  حلقو&  مؤ0يا  يكو� 
�لعبا0. فعلى �ملسلم �ألÎد< �8 يعلم 
ما ª يكن هنا@  بيعته  فائدP من  8ال 
فر& بينه �بني غe Yl �08] حقو& �هللا 
�حقو& �لعبا0. �
� 8سوتكم �حلسنة 
هي �لs ستقربكم 
� �لناv �ستقر� 

ليكم، كما ستؤ0< 
� حتسني  vلنا�
�جلميع،  فعلى  ��خرتكم.  0نياكم 
 Lلك �يعز. �
كب�l �صغ�l، �8 ينتبه 

عليه. فلو حد� هذ� �لتغيe l نفس 
�جلماعة  Zقي  فإ�  منكم  ��حد  كل 
 Yهذ  e õال]  سيظهر��  ��0gهاZها 
�ملسيح   C8خ �قد   .Plلصغ�  Pجلزير�
�ملوعو0 � �8 هد{ هذY �ملؤمتر�� 
 .vلنفو� e لطيب� lحد�� �لتغي
هو 
فال بد �8 تسعو� لتحقيق هذ� ��د{. 

Ý ختم حضرته بقوله 
� عليكم �8 
تنتبهو� �8 �جتما� عد0 كبe l مكا� 
��حد قد ينتج عنه بعض �ملشاحنا�، 
لذ� ال بد من �لتحلي بالعفو ��لصفح، 
�8سأ/ �هللا �8 يوفقكم لذلك. �مني.

?لقاها   zل جلمعة  خطبة  ملخص 
 مسر�H ?{د، G*م qحضر

ملهد�  لإلما1  خلامس  خلليفة 
ملسيح ملوعو� ��

e مسجد "بيت ��دe "t 8ستر�ليا، 
بتاZيخ ٢١ نيسا� ٢٠٠٦

8شاZ حضرته 
� �8 جولته 
� 8ستر�ليا 
�لقا0مة،  �لقليلة   Lأليا� ستنتهي خال/ 
حيث 
نه قد حضر �الجتما� �لسنو< 
مبقابلة   Lقا� �خلطب،  بعض  �8لقى 
�يع 8فر�0 �جلماعة تقريبا e لقا]�� 
شخصية �بر�مج 8خرt. �بسبب هذ� 

�ملباشر، فقد t8Z حضرته  �الحتكا@ 
�لكثl �فهم �لكثl عن �اعة 8ستر�ليا. 
�8شاZ حضرته 
� �8 �اعة 8ستر�ليا 
�إلخال¦   e متقدمة  �اعة  هي 
��لوفا]، �ال ينقصها شي]، �
� كا� 
�لs ال  �لنقا¤ ��ألخطا]  هنا@ بعض 
بد من �لنظر 
ليها �تد�Zكها. فيجب 
 Lلتقد� من  مزيد   �
 �0ئما  نطمح   �8
��ال0gهاZ لتحقيق �ألهد�{ ��لغايا� 
لنا �ملسيح �ملوعو0 �  �لs �ضعها 

� �اعته  Lشر�¤ �ملبايعة لالنضما e

�ملباZكة.
�8شاZ حضرته �8 معظم 8فر�0 �جلماعة 
8تو�  هنا هم 8صال من باكستا� �قد 
êتلفة.  �8قا�   e �لبال0   Yهذ  �

�منهم �ملثقفو� �ملؤهلو� �لذين جا]�� 
 Zلتجا� منهم   �8 كما  هنا،  �عملو� 
8يضا، 
ال �8 معظمهم هم من �لذين 
كانو� مضطهدين e باكستا� �8ُعطو� 
حق �للجو] e 8ستر�ليا، �هم يعملو� 
8بنا]  من   �8 
ال  بسيطة.  8عما/   e
تعلمو� ��رجو�،  �لبسطا] من  هؤال] 
يهتمو�  Q8م  يؤكد  جيد  8مر  �هذ� 
�نعدمت  فلو  به.  �يرغبو�  بالعلم 
�لرغبة e �لعلم عند �لشبا� فإQم لن 
�لشبا�  هؤال]   Lقا �قد  شيئا.  Òققو� 
8ثنا]  بو�جباִדم  �قامو�   Pgممتا õهو0 
 �8 �هللا  فنسأ/  �لسنو<،  �الجتما� 
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®زيهم 8حسن �جلز�].
Ý .كر حضرته �8 �جلماعة e 8ستر�ليا 
فيجي   Zألفر�0 من جز� حتتو< بعض 
�لغالبية   �8 
ال  نفسها،  8ستر�ليا  �من 
من  هم  �جلماعة  8فر�0  من  �لساحقة 
بيَّن  �قد   .Yكر. باكستا� كما سبق 
هنا  �ملولو0ين  �ألÎديني   �8 حضرته 
��ألÎديني �جلد0 من جزZ فيجي �من 
8ستر�ليا هم ينظر�� 
� �لباكستانيني 
على Q8م 8كثر معرفة بالدين �يتوقعو� 
8سوP حسنة، �هذ�  يكونو�   �8 منهم 
يرتب مسئولية كبPl على �لباكستانيني 
ال بد �8 يشعر�� ֲדا ��8 يؤ��0 حقها، 
�ألÎديني  من  8حد  ينحر{  ال  كي 
حد�  فلو  �لقا0مة.  �ألجيا/  من   �8
مياZسه  فهو ظلم  �هللا،  .لك، ال Äح 
8نفسهم  على  �لقد�مى  �ألÎديو� 
�على غlهم. فينبغي على �ألÎديني 
�ألخال&   e 8سوP حسنة  يكونو�   �8
�e �ملعامال� بشكل خا¦، �®ب 
 P8سو� منو.جا  �ألÎد<  يكو�   �8

حسنة لآلخرين 8يضا.
لألÎديني  خطابه  حضرته  �جه   Ý

ن  قائال:  �لباكستانيني   lغ من 
8قو/ لكم 8نكم �منتم باإلماL �ملهد< 
��ملسيح �ملوعو0 ��ليس بشخص 
�خر، لذلك ®ب �8 تلتمسو� فيه هو 
�لنمو.� ��ألسوP �حلسنة، ال �8 تنظر�� 

باكستا�.  من  �خر  شخص   >8  �

 sفيجب �8 تعرفو� �لعهو0 ��ملو�ثيق �ل
عليكم   � �ملوعو0  �ملسيح  8خذها 
من خال/ �لبيعة. �عليكم �8 تتذكر�� 
�8 كل 
نسا� مسئو/ عن 8عماله، فال 
�لكن  غlكم،  يفعله  ما   �
 تنظر�� 
�نظر�� 
� من بعثه �هللا تعا�، ��لذ< 
 L8مرنا �لرسو/ � �8 نبايعه ��8 نلز

�اعته، ألنه خليفة �هللا �ملهد<.

Ý قر8 حضرته مقتبسا للمسيح �ملوعو0 
8تباعه   �
 منه  يتضمن خطابا   ،�
برäية  %ظوظو�  
نكم  فيه  يقو/ 
�لذ<  �ملوعو0  �ملهد< ��ملسيح   Lإلما�
�كانو�  äZيته  �ألنبيا]  من   lكث  Ôمت
 �8 تتذكر��   �8 �عليكم   .YZنتظا�  e
حياتكم e هذY �لدنيا قصPl، فيجب 
 �8� �لطيبة  8خالقكم  فيها  تبثو�   �8

تتركو� �لضغينة ��لبغضا] ��حلسد.


ننا ®ب �8 نرt ما  Ý قا/ حضرته 
يريدY �إلماL �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 
على  �8صرZنا  سعينا  فلو  منا.   �
�لسl لساعدنا �هللا تعا� e مسlتنا. 
 Y�8Z كا� صحابة �ملسيح �ملوعو0 قد�
���8Z �يا� عملت على تقوية 
مياQم، 
ِنَعم  هطو/  خال/  من  نر�ها  8ننا  
ال 
�ملوعو0  �ملسيح  تعا� على �اعة  �هللا 

ִדطل  هي   sل��  Pمستمر هي   sل�
 tنر  Lيو ففي كل  �حلقيقة.   e عليه 
�8 �هللا تعا� Òقق �لوعو0 �لs قطعها 
 Zللمسيح �ملوعو0 �، فعلينا �8 نقد
نتمسك   �8�  YZقد حق  �لوقت  هذ� 
به  جا]  �مبا  �ملوعو0  �ملسيح   Pبدعو
لكي حتسن 0نيانا ��خرتنا. فإ.� 0Z8نا 
 �
 ننظر   �8 فعلينا  
مياننا  نقو<   �8
 ،Ylغ �
خامت �خللفا] � �8ال ننظر 
فهذ� هو �لصر�¤ �ملستقيم �لذ< ينبغي 
نطهر   �8 �علينا  عنه.  ننحر{  8ال 
�لسو�0].  �لبقع  من  �ننقيها  قلوبنا 
�آلخرين   Z�g�8 Òّملنا  لن  تعا�  فاهللا 
فلو  Z�g�8نا.  �آلخرين  لن Òّمل  كما 
Zكزنا على 8نفسنا فإ� �لفسا0 ��لفتنة 
ستز�/ من �ملجتمع �تتالشى �ألخطا] 
�تظهر  ��حلسد،  ��لبغضا]  ��لعثر�� 

للعاª �يا� �معجز�� 8خالقية.
ر حضرته مبقتبس لإلماL �ملهد<  Ý .كَّ
��لبغضا]  �حلقد  
�gلة  على  فيه  Òثُّ 
 �
��لشحنا] من �لقلو�، كما يدعو 
عن  �لنظر  بغض  �خللق �يعا   Pمو�سا
��Zبط  8ية  �عن  �لقومية  �عن  �لدين 
8خرt. فيجب على �ملسلم Ò �8سن 
 Lإلما� �

� �جلميع. Ý قا/ حضرته: 
لغlنا،  بذلك  يأمر  كا�   �
 �ملهد< 
منا  كا�  من   �
 ~سن  ال  فكيف 
يقو/  �لكرمي  فالقر��  �من �اعتنا؟! 
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 >8 بينهم"  "ÎZا]  Q8م  �ملؤمنني  عن 
 Lمتالطفني متحابني. فال بد من �اللتز�
�لتضر� ��البتها/  بد من  بذلك �ال 

هللا تعا� لتحقيقه.

�ملوعو0  �ملسيح   �
 حضرته  قا/   Ý
� يقو/ 
� طوفا� �لشهو�� هو 
سيل عاLZ جد� ال ميكن �8 ينجو منه 
 �8 فكما  تعا�.  �هللا  برÎة  
ال  8حد 
 e  Y8قو�� شي]  8صلب  هي   Lلعظا�
 Pلقو� فإ�  كذلك  �إلنسا�،  جسم 
�لشهو��  طوفا�   [Zلد �لعظمى 
�سيلها �لعرL هي ÎZة �هللا تعا�. فال 
بد من �ستجال� هذY �لرÎة ��لسعي 
لكي  �لسيئا�  عن  للتخلي  �جلاهد 

ينجو �إلنسا� منها.
حديث  مبضمو�  حضرته  ر  .كَّ  Ý
للرسو/ � يأمر فيه �إلنسا� e حالة 
 �
�لغضب 
� كا� قائما �8 ®لس �
 üير  �8� �8 يضطجع،  كا� جالسا 
�ملا] على �جهه �8 �8 يتوضأ. فال بد 
�لذ<  �لنبو<  �لتعليم   Yهذ تذكر  من 
Òث على عدL تر@ �لغضب يستو� 
على �إلنسا�. �ال بد من �اللتز�L بأ� 
يطابق �لقو/ �لعمل، فيقو/ �هللا تعا� 
﴿ِلَم تقولو� ما ال تفعلو�﴾، فيجب 
على �جلميع �8 يصلحو� 8نفسهم �8ال 

Ý يتوجهو� إلصال¨ �آلخرين.

للمسيح  مبقولة  حضرته  ر  .كَّ  Ý
 >Zنه من �لضر�
�ملوعو0 يقو/ فيها 
�8 تكو� �اعتنا منو.جا لآلخرين. 
 �
 يسعى   �8 Î8د<  كل  فعلى 
تعا�  فاهللا  �حلسنا�.  �كتسا� 
حسنا  منو.جا  ®علكم   �8 يريد 
فعلى  .لك  �ألجل  �آلخرين.  �د�ية 
�إلنسا� �8 يسعى 
� هذ� �ألمر �ال 
يقصر فيه. �®ب �لتذكر �8 �لسعي 
هو  ��حلسنا�   tلتقو� الكتسا� 
عباP0 بعينها، فيجب على �جلميع �8 
يسعى �ا. �ينبغي 8ال تظنو� �8 هذ� 
�ألمر هني، �لكن من سعى فإ� �هللا قد 
تكفل ֲדد�يته �لسبيل. �يقو/ �ملسيح 
�ملوعو0 � 
� �إلنسا� �لو�قع حتت 
��لذ<  بالسو]   PZألما� �لنفس   Pطأ�
يسعى 
� �لتخلص منها سيفوg يوما 
 e� �للو�مة.  �لنفس   �
 �ينتقل  ما 
�لنفس �للو�مة فإ� �إلنسا�  جل من 
�يكو�  �لتوبة،   �
 �يسعى  8خطائه 
�8حيانا  �لشيطا�   �
 مائال  8حيانا 
�ستمر   �.
 8نه  
ال  �لرÎن،   �
 مائال 
ينا/  فسو{   Pملجاهد�� �لسعي   e
ما   Zفبقد �هكذ�  �ملطمئنة.  �لنفس 
�يقا�مها  8خطائه   �
 �إلنسا�  ينظر 
 �
بقدZ ما يكو� متوجها للوصو/ 

نسا�  لكل  بد  فال  �ملطمئنة،  �لنفس 

�8 ينتبه 
� نفسه.

يستشيط  8حيانا  حضرته:  قا/   Ý
 �
 8حد  نبهه   �.
 غضبا  �إلنسا� 
 lغ �ملسلك  هذ�   �8 
ال  8خطائه، 
صحيح، فيجب �8 يتحلى بالصC. �لو 
 tمن �لشكا� lحد� .لك لز�لت كث
�لبسيطة فو�Z. فهنا@ قصة عن Zجل 
 Yلسو&، فر�� e lيس Pكا� مر ôصا
�يعد0  يالحقه  �8خذ  �خر  شخص 
هذ�   �8 
ال   .vلنا�  L8ما علنا  عيوبه 
ما  بسما�  �ستمر   ôلصا� �لرجل 
�بعد   .Cص e لشخص� .لك  يقوله 
هذ�  قا/  �لشخص  .لك  سكت   �8
�لعيو� هي   Yهذ �
  :ôلصا� �لرجل 
تدعو   �8 Z8جو@  eَّ حقيقة، �لكن 
 Lكي  لص �هللا منها. �عندها ند u
منه  يطلب  �8خذ  �لشخص،  .لك 

.PZلسما¨ ��ملعذ�
غض  من  بد  ال  
نه  حضرته  قا/   Ý
�لطر{ عن �ألخطا] ��ألموZ �لبسيطة، 
�حلد�0   �gجتا�  �.
 �ألخطا]   �
 
ال 
 Lعال
�8صبحت خطايا فيجب �8 يتم 
�خاصة  ��ملسئولني,  �جلماعة   Lنظا
 �
 �يسي]   �lخط �ألمر  كا�   �.

�جلماعة. �®ب �8 يتم .لك من با� 
تقدمي  على  ��حلر¦  ��لتر�حم  �ملحبة 
سيتحسن  �عندها  �حلسنة،   Pألسو�
حا/  سيتحسن  كما  �جلماعة  حا/ 

�ألجيا/ �لقا0مة.
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Ý بيَّن حضرته �8 �للسا� هو �سيلة 
�هو  ��حلسنا�   ��lخل� الكتسا� 
��لشر.  �لسيئا�  الكتسا�  �سيلة 
حسن  "من   :� �لرسو/  قا/  �قد 
فال  يعنيه".  ال  ما  تركه  �ملر]   Lسال

لسانه   �
 شخص  كل  ينتبه   �8 بد 
 e يقع �ال  يعنيه  ال  مبا  يتحد�  فال 
 PZ0من �لقو/. أل� �ألخطا] �لصا Ýإل�
من �للسا� تو�Z �لعد��P ��لبغضا]، 
 �
 ينتبه   �8 فر0  كل  على  فيجب 
مثاال   � �لرسو/  كا�  فلقد  لسانه. 
قد  
نه  ح�  ��لرÎة  �لعظيم  للخلق 
صلى على �ملنافق 8يضا. فيقو/ �ملسيح 
يكن حسن   ª من   �
  � �ملوعو0 
�خللق فإن 8خا{ عليه كث�l، �هذ� 
 ،Zينتج من �الستكبا أل� سو] �خللق 
ال  هالك  فهو  .لك   e �قع  �من 
برÎته.  �هللا  يتد�Zكه   �8 
ال  %الة 
�ملهد< �8   Lلبيعة لإلما� �من شر�¤ 
يتحلى �ملبايع ¬سن �خللق ��8 يكو� 
على Z0جة عالية منه، �هذY مسئولية 
 Lنلتز ª د<. �ماÎ8 على كل Plكب
باألخال& �حلسنة فال Òق لنا �8 نرشد 
بإصال¨   Lنلتز  �8 فعلينا  �آلخرين. 

حالتنا �ألخالقية �8ال.
Ý 8شاZ حضرته 
� شكا�0Z� tته 
مضموQا �8 بعض �إلخوP �ألÎديني 
غlهم  مع   تلطو�  ال  �لباكستانيني 

حضرته  فأكد  
ليهم.  ®ذبوQم  �ال 
على ò8ية �8 تعقد �جللسا� باللغا� 
�ملحلية كي يفهم كل �حلاضرين. كما 
للتر�ة   Lنظا �جو0  ò8ية  على  8كد 
�ملحلية،  �للغة  فهم  عليه  يعسر  ملن 
�ملعلوما�   �8 حضرته  .كر  حيث 
 Lنظا يوجد  ال  8نه  تفيد  تلقاها   sل�
كهذ� يطبق. فأكد حضرته على ò8ية 
يشعر  ال  كي  �ألمر  هذ�   �
  Yالنتبا�
�ألÎديو� �جلد0 بالعزلة. فهؤال] قد 
تركو� كل �ملصاô �لدنيوية ��لتحقو� 
باجلماعة، فعلى �ألÎديني �لقد�مى �8 
 �
ير�عو� .لك. كما 8شاZ حضرته 
�ألÎديني  من   �lكث  �8 علم  قد  8نه 
�جلماعة  � دمو�  نشطا]  هم  �جلد0 
حضرته  8كد  كما  
خال¦.  بكل 
على ò8ية �8 تقوL �ملنظما� �لفرعية 
مبا  �هللا"  
ما]  �"جلنة  �هللا"   Z8نصا"
�جلد0.   Pإلخو� هؤال]  الحتو�]   Lيلز
8يضا   lبالتبش �لنسا]  ִדتم   �8 �®ب 

 Zملستطا�. فعلى 8عضا] "8نصا� Zقد
 �8 �هللا"  
ما]  "جلنة  �عضو��  �هللا" 
Òاسبو� 8نفسهم، ��8 يسعو� 
� سبل 
 �8 ميكن  ال   tلتقو� فبد��   ،tلتقو�
ننا/ �لCكا� �لs بعث �هللا ֲדا �ملسيح 
�ملوعو0 �. �على �جلميع �8 يعلم 
�8 للجماعة نظاL، �هذ� �لنظاL يتبع 
��جبة   Lلنظا� طاعة  فإ�  لذ�  �خلليفة، 

8يضا.

تعا�  �هللا  حضرته  0عا   Lخلتا�  e�
عالقة  ينشئو�  لكي  �جلميع  يوفق   �8
حية مع �هللا تعا�، ��8 يضربو� ُمُثال 
كما  ��لطاعة.  �ألخال&   e عليا 
�جلميع   e تعا�  �هللا  ُينشئ   �8 0عا 
تصبح  ح�  ��لصال¨   tلتقو�  ¨�Z
مشهوP0 للجميع، ��8 يوفق �جلماعة 
إليصا/ 0عوP �إلسـالL ��ألÎـدية 

� �يع 8~ـا] �لبال0 �سـكاQا.. 

�مني.

فأكد حضرته على أهمية أن تعقد اجللسات باللغات 
أهمية  على  أكد  كما  احلاضرين.  كل  يفهم  كي  احمللية 
اللغة  فهم  عليه  يعسر  ملن  لل�*ة  نظام  وجود 
 qإ االنتباه  أهمية  على  حضرته  فأكد   .... احمللية 
بالعزلة.  اجلدد  األ ديون  يشعر  ال  كي  األمر  هذا 
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ناقشُت  كلما 
حزبيًّا �8 صاحب 
ر  منظِّ  >8  �8 جديد  0ين 
عند@  �جلديد  ما  سألُته: 
 @lليس موجو�0ً عند غ�
هذ�   �
 0عا@  ¬يث 

�حلز� �8 �لدين؟
من  �اعة  أل<  بّد  ال 
لوجو0ها،  مقنع   ZCم
 �8 ��نتهت،   �ZاQ� 
ال �
َ�جب �8 تنتهي �تنهاZ. ما 
�لبهائي  �لدين  �جو0   ZCم
 L0يًنا نسخ �إلسال YZباعتبا
عند 8تباعه؟ 8<: ما �جلديد 
�لبهائية  به  8تت  �لذ<   Lّا��
هذ�  �إلسالL؟  
ليه  �يفتقر 
 L8يا قبل  طرحته  �لسؤ�/ 
 µير�
 ֲדائي  مسؤ�/  على 
 e �ملتو�ضع  مقرهم   e

لند�، فقا/: ال 8عر{.
فلما.�  يعر{،  ال   L�0 ما 
 Lإلسال� عن   Y08جد� �لى 
لصاô �لبهائية؟! �ملا.� يصرُّ 

هو على .لك؟ 
هذ� �لسؤ�/ قد يبد� بسيًطا، 
�سهل  �مفيد  عميق  لكنه 
 e ³خلو� ZCلفهم. ما م�
�حلز�  مع  كالمي  جد/ 

 !µلعّال� ��حلز�   µلفال�
فكرهم  عن  فقط  لنسأ�ْم 
�لتجديد..  عن  �ملجر0.. 
عن �جلد�t من �اعتهم.

�ألسلو�  هذ�   Lنستخد
قد  �لعظيم  �لقر��  أل� 
 Pمر  ��. �ستخدمه.. 
 :� للرسو/  �ليهو0  قا/ 
�لذ< �لقر��  كا�  لو 
آلمنا   ،P�Zلتو� مثل  معك 
�حلقيقة   e لكنهم  بك. 
 Yفأمر ،P�Zال يؤمنو� بالتو
 µتو� �م:  يقو/   �8 �هللا 
بكتا� من عند �هللا 8فضل 
من �لقر�� ��لتوP�Z ألتبعه 
�آل�. نعم، ֲדذY �لبساطة.. 
ا  ﴿َفَلمَّ تعا�:  قوله  فلنقر8ْ 
ِعْنِدَنا  ِمْن  �ْلَحقُّ  َجاَ]ُهُم 
َما  ِمْثَل  �8ُِتَي  َلْوَال  َقاُلو� 
�8ُِتَي ُموَسى 8ََ�َلْم َيْكُفُر�� 
َقْبُل  ِمْن  ُموَسى  �8ُِتَي  ِبَما 
َتَظاَهَر�  ِسْحَر�ِ�  َقاُلو� 
َ�َقاُلو� 
ِنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُر�َ� * 
ِعْنِد  ِمْن  ِبِكَتاٍ�  َفْأُتو�  ُقْل 
�هللاَِّ ُهَو 8َْهَدt ِمْنُهَما 8َتَِّبْعُه 
َفِإْ�   * َصا0ِِقَني  ُكْنُتْم   �ْ
ِ
َفاْعَلْم  َلَك  َيْسَتِجيُبو�  َلْم 
8َنََّما َيتَِّبُعوَ� 8َْهَو�َ]ُهْم َ�َمْن 

اِرِهْم َتْعِرُفوَنُهْم ِمْن ِ=َ
وحسب قناعة

مون مCراتهم يتقدَّ

بقلم األستاذ: هاني طاهر * 

* %اضر õامعة خضl<، فلسطني 
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ِن �تََّبَع َهَو�Yُ ِبَغْيِر  8ََضلُّ ِممَّ
َال  �هللا   َّ�
ِ �ِهللا  ِمَن   tُهًد
اِلِمَني﴾  �لظَّ  Lَْلَقْو� َيْهِد< 

(سوPZ �لقصص). 
حتد�  مشاֲדة  �بطريقة 
�ملسيح e �ألناجيل، حيث 
 Pٍقا/: "َهَكَذ�، ُكلُّ َشَجَر
َجيَِّدPٍ ُتْثِمُر َثَمًر� َجيًِّد�. 8َمَّا 
َجَرPُ �لر0َِّيَئُة، َفِإنََّها ُتْثِمُر  �لشَّ
 �ْ8َ ُيْمِكُن  َال  0ِZَيًئا.  َثَمًر� 
 ÿَثَمر Pُْلَجيَِّد� Pَُجَر ُتْثِمَر �لشَّ
َجَرPُ �لر0َِّيَئُة  0ِZَيًئا، َ�َال �لشَّ
 Pٍَشَجَر َ�ُكلُّ  َجيًِّد�.  َثَمًر� 
َال ُتْثِمُر َثَمًر� َجيًِّد�، ُتْقَطُع 
 �ْ.َ
ِ  .Zِلنَّا� ِفي   ُ̈ َ�ُتْطَر
َتْعِرُفوَنُهْم."  ِثَماZِِهْم  ِمْن 

(م�٧: ١٧-٢٠)
�ا  أل�   Lتتقد �ألحز�� 
ينتهي  �حني  قويًّا،   �ZًCم

يضعف   �8  ZCمل� هذ� 
تتالشى. هذ� ما 8ZيناY على 
فليكن  �لساحا�.  كل 
ما  �اعة:  أل<  �لسؤ�/ 

مZC �جو0@. 
 ZCقد يسألنا 8حدهم: ما م
0عوP �ألÎدية؟ نقو/ له: 
 �
 0عت  قد  �اعتنا   �

�لعظيم  �لقر��   �
  P0لعو�
 ،�Zًقت كا� فيه مهجو� e
 �
�ال �g/ �لناv يقولو�: 
بينما  �ياٍ� منسوخة،  فيه 

�بينما  .لك.  ~ن  ننفي 
 Lإلسال� �
  vلنا� ينسب 
�لعنف ��لكرY، نؤكد ~ن 
 Yكر�
 ال  8نه  نصوصه  من 
ينهانا  ال  �8نه  �لدين،   e
 lهللا عن �8 َنَبرَّ �لكافر غ�
حتد�  �بينما   .�Zملحا�
8عد�] �إلسالL عن �جلها0 
بعُض  �8يَّدهم   µلعد���
لتوضيح  �نCْينا  �ملسلمني، 
�جلها0 �إلسالمي �حلقيقي. 
 e �ملسيح  كا�  �بينما 

بّينا  �لسما]،   e عقائدهم 
�هللا   �8 �لعظيم  �لقر��  من 
 ،Ylقد 8ماته كما 8ما� غ
�8نه ª ميت على �لصليب.. 
مؤسس �اعتنا  بّين  كما 
عليه �لسالL فلسفة تعاليم 
على  �Zّكز   ،Lإلسال�
 lجلانب �لر�حي فيه، �غ�

ليه  يفتقد  مما   lكث .لك 
 ��ZZCم Yنا.. فهل هذlغ
 tلد �هل  بسيطة؟!!! 

غlنا عشر معشاZها؟!

ماهية لتقو�: 
ُسئل شيخ ��Z: ِصف لنا �لتقوt ؟ 

فقا/: 
.� 0خلت Z8ًضا ֲדا شو@، فما.� تفعل؟ 
 ...gقا/: 8توقى ��حتر

.tلدنيا كذلك.. فهي �لتقو� e فقا/: فافعل

تعاليم  فلسفة  السالم  عليه  مؤسس *اعتنا  بّني  كما 
وغ¡  فيه،  الروحي  اجلانب  على  ورّكز  اإلسالم، 
مCررات  هذه  فهل  غ¡نا..  إليه  يفتقد  مما  كث¡  ذلك 
معشارها؟! عشر  غ¡نا  لدى  وهل  بسيطة؟!!! 

كا�  ألنه  �جلاهل  يعر{  �لعالـمُِ  جلاهل:  على   �لعا فضل 
ًمـا. م ألنه ª يكن عالـِ جاهًال، ��جلاهل ال يعر{ �لعالـِ

�َلِنْعَم لدH: �لدنيا Z�0 خر��، � 8خر� منها قلب من يعمرها، 
� �آلخرZ�0 P عمر��، � �عمُر منها قلب من يطلبها 
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بد�8   ،Plألخ� �لسنو��   e
 e ملسيحية منهجا من �لعمل�
�لعاª �لعر� ª يسبق له مثيل. فقد كا� 
عملها e �لعاª �لعر� e �لسابق %د��0، 
�ª تكن جتنح 
� �لنـز�/ �8 �لدخو/ 
e معركة فكرية معلنة مع �إلسالZ� .Lمبا 
�8 حتافظ  
ليه هو  تطمح  ما  8كثر  كا� 
�لعربية  �لبال0   e 0على �جو0ها �ملحد�
عو�مل  بفعل  �تنمحي  تز�/  ال  كي 
�لغربية،  �لبلد��   �
  Pجر�� منها  كثPl؛ 
�منها تدµ نسبة �ملو�ليد ��Zتفا� معد/ 
�8سا¤   e ملحو� بشكل  �لز���  سن 

�ملسيحيني خاصة.
�باألخذ بعني �العتباZ �8 �لزياP0 �لسكانية 
��لوجو0 �ملسيحي e �لعاª �لعر� منو¤ 
تد/  �ملؤشر��  �أل�  فقط،  بالوال��0 
 e �عد0هم  �ملسيحيني  نسبة   µتد  �

 �
 t08 لبال0، فيبد� �8 كل .لك� Yهذ
0& ناقوv �خلطر عند gعما] �ملسيحية، 
�8صبح لز�ما عليهم �8 يقومو� �طو�� 
 e 0بتر�جع حا Zتوقف هذ� �لوضع �ملنذ

�ضع �ملسيحية مع �لوقت.
عر�  %يط   e �ملسيحيني  �جو0  �مع 
�لغالبية ال  تلفو�  
سالمي، �مع كو� 
�مع  �ملسلمني،  من  
خو�Qم  عن  عرقيا 
�جو0 قدZ كبl من �النسجاL ��لتعايش 
�ملشتركة  ��لثقافة   Pجليد� ��لعالقا� 
�تمعهم،   e ��ملسيحيني  �ملسلمني  بني 
 �
 �ملسيحية  من  �لتحو/  كا�  فقد 
 ª� �ملعتا0.  �لغالب   Yالجتا� هو   Lإلسال�
��النسجاL هو  �الجتماعي  �لعامل  يكن 
 �
 بل  �ألمر،  هذ�   e �حلاسم  �لعامل 
مع  �تو�فقها  �إلسالمية  �لعقائد  �ضو¨ 
 Pلفطر� مع  ��نسجامها  ��ا�ا  �لعقل 

ضافة   ،Cألك�  Zلد�� �ا  �إلنسانية كا� 
�إلسالمية  �لقيم  8ثر  بقا]   Zستمر��  �

 sملجتمعا� �إلسالمية، ��ل� e لعظيمة�
�ملسلمني  �بتعا0  بسبب  تر�جعت  مهما 
عن 0ينهم فإQا ال تز�/ متقدمة �ال تز�/ 

حتمل بريقا ملفتا للنظر.
�لعل ما 0�g من .عرهم 8يضا �8 �لتحو/ 

قراءة حتليلية
 J اIجمة املسيحية اجلديدة (١)

 خلفية احلملة وأهدافها

بقلم األستاذ:  متيم أبو دقة *

* كاتب من األردن
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� �إلسالª L يكن مقتصر� على �لبال0 
�لعد0   �
 بل  فقط،  ��إلسالمية  �لعربية 
 e هم Lإلسال� �
�ألكC من �ملتحولني 
خا�Z �لبلد�� �لعربية ��إلسالمية. فكل 
�ملؤشر�� تد/ على �8 �إلسالL هو �لدين 
�ألكثر منو� e �لعاª.. ��فقا للد�Zسا� 
�طو��   lيس  Lإلسال� فإ�  ��ملؤشر�� 

.ªثابتة لكي يصبح بعد عقو0 0ين �لعا
�مع  �لعو�مل،  تلك  كل  ضو]  �على 
�ألخذ بعني �العتباZ �8 �لوجو0 �ملسيحي 
عليه يشكل مصلحة سياسية  ��ملحافظة 
غربية متعدP0 �جلو�نب 8يضا، فقد كا� 
 P08ساليب متعد �
�ملسيحيو� يلجأ�� 
 e �بقائهم  �جو0هم  عن  للدفا� 
�سائلهم  8هم  من  �كا�  �لعر�.   ªلعا�
�لد�خلية هو �إلZها� ��لرعب ��لوعيد 
مبماZسا� �حشية جتاY من 8سلم منهم، 
يز�لو�،  �ال   ��lلكث� ��جهها   sل��
��لs ترتعد منها فر�ئص كل من سولت 
هذ�   .Pخلطو�  Yهذ  طو   �8 نفسه  له 
 ،Lلعا� �لر8<   PZثا
 %ا�لة   �
 
ضافة 
�لشخص   Lسال
 قصة  حتريف  �%ا�لة 
�لذ< ال يستطيعو� �لوصو/ 
ليه، ¬يث 
تبد� كأQا جرمية مت �Zتكاֲדا ¬قه �Q8م 
لكن  �ليصه!  يريد��   �8 عنه  يد�فعو� 
هذ� �إلZها� ال ®د< نفعا �ال ميكن �8 
 �.
يوقف نزيف �خلاZجني من �ملسيحية 

سنحت �م �لفرصة.
 sل� ��جومية  �لدفا�  �سائل  8هم  8ما 

�لCيق  طمس  %ا�لة  فهي  �ا  جلأ�� 
 YZنو 
áا0  �%ا�لة   Lلإلسال �ألخا. 
جذ�  عامل  يشكل  ال  لكي  بأفو�ههم 
خاصة  �ملستشرقو�  فلجأ  للمسيحيني. 
 �
 8يضا  �ملنطقة  من  �ملسيحيني  �بعض 
بعض  يستخرجو�  لكي   Lإلسال� �Z0سة 
من   lتنف عامل  ستكو�   sل� �لنقا¤ 
�ألخا.  لCيقه  طمس  �عامل   Lإلسال�
 Lيو  e  ُب   ª �لذ<  �لعظيم   YZلنو�
�Zفق  �قد  تر�جع.  مهما   Lأليا� من 
�لغربية  �الستعماZية  �حلملة  �الستشر�& 
من  �كا�  ��إلسالمية،  �لعربية  للبال0 
�ملنتظر �8 يتر@ 8ثر� 8كC مما حققه فعليا، 
�ملستشرقني على كل حا/  �لكن عمل 
بيد   Plخ. 8صبح  بل  هباً]،  يذهب   ª
يكو�  لكي  �لعربية  �لبال0   e ملسيحيني�
سال¨ 0فا� سر< يستطيعو� به �حلفا� 
فقد  �لذلك  �بقائهم.  �جو0هم  على 
بينهم  �لنقا¤ فيما  لتلك  كانو� ير�جو� 
ֲדا  يصرحو�  ال  كانو�   �
� �يتعلموQا 
خا�Z %يطهم، مع Q8ا كانت تبد� على 
�لفرصة.  تسنح  كلما  8حيانا  شفاههم 

هي  �لنقا¤  تلك  كانت  فقد  �هكذ� 
�ملسيحية  منه  �ستمد�  �لذ<   vألسا�
بقا]ها. �ال Z08< كيف ª يلتفت عامة 
�الستر�تيجية  تلك  طبيعة   �
 �ملسيحيني 
�لذين  �ZهباQم  8حباZهم  
ليها  جلأ   sل�
تثبيتهم، ليس بإثبا� صحة  عملو� على 
طمس  مبحا�لة  بل  �ملسيحية،  �لعقائد 

!Lحقيقة �إلسال
�ملطاعن  تلك  فقائمة  حا/،  كل  �على 
ألجل  ®تهد��  �gلو�  ما  �هم  طويلة، 
�ستخر�� �جلديد 8يضا، �لكنها كلها ال 
مطلقا،  �إلسالمية  �لعقائد  تناقش صلب 
بل 8كثرها ليس له عالقة بالعقيدP بتاتا. 
 �8 عليها،  0ليل  ال  ُتهم  �ر0  
ما  �هي 
من  �لنقا¤  لبعض  
خر�� � تشويه  �ر0 
 P.شا Z8مو 
ثبا�   �
 �8 جلو]  سياقها، 
 �8 تصح،  ال  �8حا0يث  مر�يا�  من 
8خذ كالL شا. لبعض �لكتا� ��لعلما] 
��ال0عا]   Zلعصو� êتلف  من  �ملسلمني 
بأ� هذ� �لقو/ هو قو/ �ملسلمني عامة.

 Lلإلسال �جهوها   sل� �لتهم  8هم  �لعل 
�0عاäهم �8 مصدª YZ يكن سوt توليفة 

وال أدري كيف ¤ يلتفت عامة املسيحيني إq طبيعة 
ورهبانهم  أحبارهم  إليها  جلأ  ال�  االس�اتيجية  تلك 
صحة  بإثبات  ليس  تثبيتهم،  على  عملوا  الذين 
العقائد املسيحية، بل مبحاولة طمس حقيقة اإلسالم!
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حسب   ،tZلنصا� ��ر�طقة   Z8فكا من 
على  �لتدليل  حا�لو�  �قد  gعمهم، 
8فكاZ هؤال]  .لك بعر³ تطابق بعض 
�ليس  �إلسالمية.   Zألفكا� بعض  مع 
 Z8فكا e صعبا �8 ®د�� بعض �لتطابق
 Zهؤال] �لذين �ִדمو� با�رطقة مع �ألفكا

�هذ�  �إلسالمية، 
هؤال]  غالبية  أل� 
ألQم  �ضطهد��  قد 
 Pلعقيد� عاZضو� 
�لشركية،  �ملسيحية 
Òا�لو�  �كانو� 
بعض  على  �لتأكيد 
�لنقا¤ �ألصيلة مثل 

نسانية � �لوحد�نية 
مما  �غlها  �ملسيح 

عما  �تلف  ال   sل�� �ملسيح،  به  جا] 
�هذ�  ��ملرسلني.  �ألنبيا]  كل  به  جا] 
ميس  8نه  ظاهريا  يبد�  كا�   �
� �ألمر 

ال 8نه 8مر ال عالقة له  ،Lصلب �إلسال
 �8 فاأل��  بطالQا.   �8 �لعقائد  بصحة 
صلى  �لرسو/  به  جا]  ما  مناقشة  يتم 
 �
�هللا عليه �سلم �%ا�لة تبيا� بطالنه 
كانو� يستطيعو� .لك، ال �8 يشككو� 
فإ�  حا/،  كل  �على   .YZمصد  e
�لتطر&  �جتنب   Zملصد�  e تشكيكهم 
للعقائد 
منا يد/ على �عتر�فهم بقوP تلك 
Q8ا  �لقو/  Òا�لو�  جعلهم  مما  �لعقائد 

!PZعقائد مسر�قة �8 مستعا

�e �حلقيقة، فإ� �لعقائد �إلسالمية هي 
من �ملتانة ¬يث �ضطرִדم هم 
� %ا�لة 
عقائدهم  تقريب  �%ا�لة  ֲדا  �لتمحك 
�ضطر��  فمثال  متاثلها.  لكي  �لشركية 
بالوحد�نية  باإلميا�  �ال0عا]  قضية   �

�بالثالو� e �� معا، مع �8 هذ� �ألمر 

متناقض �ال ميكن �جلمع بينه. �لكنهم 
�لتثليث   Pفكر لسخافة  لذلك  �ضطر�� 
�لs كانت فكرP مقبولة e �ملاضي عندما 
�أل�سع   Pلفكر� هو  �آل�ة  تعد0  كا� 
Q8م  �ملتتبع كيف  �نتشا�Z. �قد يالحظ 
يكا��0 يقتلو� 8نفسهم كي يدللو� على 
يبذلو�  �تر�هم  ��حد،  
له  �لثالو�   �8
كل ما e �سعهم لاللتفا{ على حقيقة 
�لثالثة  تكو�   �8 ترفض  بسيطة  منطقية 
تسا�< �لو�حد! بينما لو Q8م ª يلجأ�� 

� .لك ��عترفو� بشجاعة بأQم يؤمنو� 
 Lباالحتر� Zبثالثة ��ة لكا� موقفهم 8جد

��لتفهم.

فكانت   tألخر� �لنقا¤  �صو¦  8ما 
�عتر�ضاִדم ال قيمة �ا حقيقًة، كما يوجد 
عليها كم كبl من �لر0�0 ��لتوضيحا� 
�لs يعلمو� بوجو0ها. �لكنهم يريد�� 
�8 يأخذ�� �لكالL �لشا. �يتناسو� تلك 
�لر0�0 ��لتوضيحا� متاما. �e هذ� 0جل 
متعمد.  �تشويه 
 �8 ��حلقيقة 
لو  �ملسيحيني 
من  ��ثقني  كانو� 
 Ù0مبا  ùسوZ
�من  عقيدִדم 
تعاليمهم  �ا/ 
مسلكا  لسلكو� 
 �
 يستند  êتلفا 
بتلك   lلتبش�
حق  من  كا�  �ملا   ،Ù0ملبا�� �لعقائد 
8حد �8 يعتر³ عليهم. �لكنهم Z08كو� 
�تناقضها،  �لعقائد  تلك  ضعف  حقيقة 
فوجد�� �8 نقض �إلسالL بشبها� ��هية 
سيحوِّ/ �رt �ملعركة �Òمي عقائدهم 
�من  �ملو�جهة.   e يضعها �لفاسدP �ال 
�ملسيحيني  عامة  ينخد�   �8 �لعجيب 
 �8 فدينهم ®ب  �حليلة �يطمأنو�.   Yֲדذ
�ليس  مبا0ئه  �على   Yعقائد على   Lيقو
 Lفلو سلمنا جدال بعد .Ylعلى نقض غ
صحة �إلسالL فال يع .لك مطلقا �8 

.!PZملسيحية هي �لصحيحة بالضر��
�كما .كرنا سابقا، فإ� كل هذ� �لعمل 

واحلقيقة أن املسيحيني لو كانوا واثقني من رسوخ 
لسلكوا  تعاليمهم  *ال  ومن  عقيدتهم  مبادئ 
العقائد  بتلك  التبش¡   qإ يستند  ¨تلفا  مسلكا 
تلك  ضعف  حقيقة  أدركوا  ولكنهم  واملبادئ...... 
اإلسالم  نقض  أن  فوجدوا  وتناقضها،  العقائد 
و�مي  املعركة  ©رى  سيحوِّل  واهية  بشبهات 
املواجهة...  L يضعها  وال  الفاسدة  عقائدهم 
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 �
قد بقي %صوê� �Zفيا �غl معلن 
�لزمن ح� جا] هذ�  من  فتر�� طويلة 
�لوقت. صحيح �8 بعضهم كا� يتشد& 
e �ملاضي مبحا�لة 
ثبا� بعض �لعقائد 
على   Lهجو  ��0 �لقر��  من  �لنصر�نية 
�إلسالL، �لكن هذ� �ألمر ª يكن يو�جه 
كوQم  �ملسلمني  جانب  من  مبعاZضة 
كانو� ير�� فيها �عتر�فا ضمنيا بالقر�� 
�ملنهج  غر�بة  Zغم   ،Lباإلسال� �لكرمي 
بذلك  يقبلو�  �كانو�  �لفهم.  �شذ�. 
�لفكرية  �ملجاملة   �8 �لشفقة  با�  من 

ألبنا] �تمعهم �قومهم.
ُم   �8 �بعد   ،Lأليا�  Yهذ  e 8ما 
�مت  ساحقة،  ما0ية  ֲדز�ئم  �ملسلمو� 
تدمl كياQم �ملا0< بطريقة ª يسبق �ا 
�لعربية  مثيل. �بعد �8 8صبحت �لد�/ 
�لغر�   ªللعا 8كثر خضوعا  ��إلسالمية 
�لغر�  جعل  مما  عليه،  �عتما�0  �8كثر 
يتصر{ فيها �g�� �8 �0�Z ��0. �جد 
�ملسيحيو� �8 تلك هي �لفرصة �لذهبية 
لالنقضا³ على �ملسلمني معنويا بعد �8 
�حلملة   Yهذ فبد�8  ما0يا!  تدمlهم  مت 
e �النطال& كوسيلة هجومية �ا هدفا� 
من   tZلنصا� تثبيت  �أل�/  8ساسيا�؛ 
�لقدمية  �لنقا¤  تلك   PZثا
  P0عا
 خال/ 
 ،Lإلسال�  �
 ينجذبو�  ال  كي  �حلديثة 

ليها  8شرنا   sل� �ملخاطر   [Z0  uبالتا�
 e �ملسيحي  �لوجو0  ִדد0   sل�� سابقا 
بل على  تتر�جع،   ª sل�� �لعر�   ªلعا�

�لعكس تز�يد� e ظل �لظر�{ �لصعبة 
�حلالية (�هذ� ما سنوضحه e مقاال� 
 Lإلسال�  PZصو  lتدم  µلثا��  ،(t8خر
يتخلو�  �ملسلمني كي   vنفو  e لعظيم�
يستمر  ال  �كي  �ألبد،   �
� Qائيا  عنه 
�ملا0<.  كياQم  من  تبقى  ما  حفظ   e
�ستهد�{  حا�لو�  قد  Q8م  عجب  �ال 
�ألقليا� �لعرقية e �لعاª �لعر� �عملو� 
لقيها  مزعومة   ªمبظا تذكlهم  على 
�ملسلمني.  �لعر�  حكم  حتت  هؤال] 
بتحطيم �Zبطة �إلسالL بني  Q8م  �ظنو� 
سيكو�  �لعر�  �بني  �ألقليا�  هؤال] 
بشكل  �لعر�   ªلعا� متزيق  مبقد�Zهم 
ستجد  �ألقليا�   Yهذ  �8 كما   ،C8ك
�لعر�  للتحرZ من  �لطريق  e �ملسيحية 
مكاسب  على  حتصل  �لكي  جهة  من 
�ملسيحية   Yֲדذ يدين  �لذ<  �لغر�  من 
�لظن  �لبعض   طئ  �قد  �يدعمها. 
�ملسلمني   lتبش 8هد�فهم  من ضمن   �8
تد/  �ملؤشر��  كل  �لكن  �تنصlهم؛ 
على �8 هذ� ليس من 8هد�فهم، �.لك 
�لشر�سة   e غاية  �ملتبعة  �لوسائل  أل� 
تبشlية  �سائل  ليست  �هي   lلتنف��
8بد�. فكلماִדم تنم عن حقد عميق لكل 
ما هو عر� �مسلم، �ال ير�� غضاضة 

e تر0يد .لك e كل مناسبة متاحة.
 Lحلملة ال ميكن �8 �د� Yحلقيقة �8 هذ��
 e ملسيحية �ال �ملسيحيني �ال مصاحلهم�
�لعاª �لعر�. فاملسيحيو� هم 8كثر من 

Òتا� 
� مزيد من �النسجاL ��لتفاهم 
�ملسيحيني  تأليب   �
�ملحيط. � مع هذ� 
لكي Òتقر�� عقائد �ملسلمني �يها�وها 
 Pعناصر نافر �

منا يعمل على حتويلهم 
�Zفضة مما سيخلق P0Z فعل e �تمعاִדم 
 lغ� متوتر   ùمنا خلق  على  �يعمل 
مستقر، �هم سيكونو� 8كC �ملتضرZين 

منا  �حلملة   Yهذ  �
 �لتوتر.  هذ�  من 
من  �موعة  يقو0ها  Îقا]  Îلة  هي 
�لذين  �لنظر   >lقص �ملأفونني  �ملتطرفني 
ما  8بعد  �هم  �ألعمى،  �حلقد  Òركهم 
يكو� عن جوهر �لقيم �لدينية �لعامة �8 
عن �لسعي 
� حتقيق مصاô �ملسيحيني 
�لذين يدعو� Q8م قد 8ثا��Z هذY �حلملة 
ألجلها. فعلى �ملسيحيني �8 يتنبهو� �ال 
يقوQ�0م  �لذين  �ؤال]  قيا0هم  يسلمو� 
بالعو�قب. �ֲדني   lغ �هو/   lمص  �


 �
  Zتقد لن  �خلبيثة   Yألفو��  Yهذ  �

�لعكس،  على  بل   ،Lإلسال�  Zنو 
طفا] 
ليعرفو�   vلنا� توجيه  على  ستعمل  
Qا 
�ال  �لناصعة.  �لعظيمة   Lإلسال� حقيقة 
�لفشل  هو  �حلملة   Yهذ  lمص  �8 شك 
بإ.� �هللا، �لكنها ستنتهي ֲדزمية ساحقة 
باخليـبة  �سـتنتهي  للمسيحية، 
�حلملة   Yهذ ألZبا�  ��خلسـر�� 
منها   Lإلسال� �سيخر�  �0عـاִדا، 
8كثر قوP �متاسـكا. �هذ� ما سيكو� 
مشـهو�0 قريبا 
� شـا] �هللا. فاZتقبو� 


نا معكم مرتقبو�.
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By Air Mail

من مزيا ملشي لسريع

ُتعتC مماZسة �ملشي �لسريع 
حلماية   Pgممتا �قاية  يومًيا 
طويلة  قائمة  من  �جلسم 
كالسكر<  �ألمر�³  من 
�لقلب  �8مر�³  ��لعقم 
�هشـاشة  ��لشـر�يني 
�لعظاL ��ملفاصل. كما �8 
�ملشي �ملنتظم Òسن نفسية 
�إلنسا� �®عل �لعضال� 
�ملشاعر  �يبعد  توتر�،  8قل 
 [�08 �Òسـن  �لسلـبية 

 e لدما� � يساهم 8يضا�
ينظم  ألنه  �ملز��  حتسني 
 sل� ��رمونا�  عملية 
نفسية  على  
®ابيا  تؤثر 
يساهم   uبالتا� �إلنسا� 
حياته. نوعية  حتسني   e

�لتقاZير  بعض   lتش�
 e �لوفيا�  نسبة   �8  �

 e ¤من جر�] �إلفر� ªلعا�
تنا�/ �لطعاL �قلة �حلركة 
عالية حاليا. �تؤكد على 
مسافة  �ملشـي   PZضر�
�ال{   Pعشر بني  تتر��¨ 

 .Pث عشر 8لف خطو� �

باملائة   ١٠  �8 �تؤكد 
يو�ظبو�   vلنا� من  فقط 
على �ملشي بصفة منتظمة 
كافية.  ¬ركة  �يتمتعو� 
 P0ياg� فإ� �لبد�نة uبالتا�
 e  lخط  Lٍتنا  e  �gلو�
êتلف �ملجتمعا� �لذلك 
تشl 8صابع �الִדاL للبد�نة 
يهد0   lخط �با]  Q8ا 
�لبشرية. �توكد على ò8ية 
�ملكثفة  �حلركة  مماZسة 
�لصحيح  بالشكل  لكن 

�لعمر  مع  يتناسب  �لذ< 
 P0لوضع �لصحي، مشد��
�لطبيب   PZمشا�  �8 على 
مماZسة  على   Lإلقد�� قبل 
Zياضة �ملشي �لسريع ألنه 
e بعض �حلاال� ميكن �8 
ينبه 
� 8خطاZ �مصاعب 
جتنبها   >Zلضر�� من 
لتحقيق �الستفاP0 �ملطلوبة 
من Zياضة �ملشي �لسريع.

 �8 �لتقاZير  تفيد  كما 
�جللطا�   �8 �لسكتا� 
�لوقت   e متثل  �لقلبية 
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8سـبا�  8كثـر   uحلا�
��ذ�   ªلعا�  e �لوفيا� 
فا� �ملشي �لنشط يوميا هو 
�ينصح  منها.  �قاية   lخ
�لذين   vلنا� ح�  �ألطبا] 
يصابو� بالسكتا� �لقلبية 
 Zباملشي كوسيلة ملنع تكر�
�إلصابة ֲדا أل� �ملشي يتيح 
قدZته   P0ستعا� للجسم 

.P0ملفقو�
�لسريع  �ملشي   �8 كما 
�يرفع   Lلد� ضغط  ينظم 
�Òسن  �لقلب   [�08 من 
�جلسم  تز�يد  من  8يضا 
نفس   e� باأل�كسجني 
من  �لتخلص   e �لوقت 
�لضـر�Zية   lغـ �ملو�0 
من  
خر�جها  ®ب   sل�
�ملشي   �8 كما  �جلسم. 
 t8خر  Pفائد له  �لسريع 
ح�  ®عل  8نه   e تكمن 
�ملتقدمني e �لسن يتصفو� 
بالنشا¤ ��حليوية �تتر�جع 
�إلشكاال�   Pحد لديهم 
 �8 تؤZقهم   sل� �لصحية 
لإلصـابا�  تعرضـهم 
 �8 �لسـقـو¤  مثـل 
�لرجل.  �8 �ليد  كسـر 

لتركيبته  إلنسا$  فهم 
جلينية..

H{ة ?1 نقمة!!

�إلنسا�   @�Z0
  Cيعت
�ملتز�يد للطريقة �لs ميكن 
 lلتأث� للجينا�  فيها 
�لبشر<  �لسلو@  على 
 sل�  Zألخطا�  C8ك من 
 e �إلنسا�  سيو�جهها 
�لقا0مة.  �لقليلة  �لسنو�� 
 e حيث ميكن �8 يتسبب
مآg& 8خالقية ��جتماعية 
 @�Z0
 كثPl. �.لك عند 
�جلينية  للتركيبة  �لعلما] 
للشخصية ��لسلو@ �ألمر 
يؤ0<    �8 ميكن   tلذ�
�ملجتمع.   e نز�عا�   �

قريبا  سيتم  8نه  خصوصا 
جينية  مكونا�  �كتشا{ 
�ملزيد  عن  تكشف  قوية 
�لبشرية مثل  من �ملميز�� 
 PZلقد� �لشخصية،  منط 
نوعية  �لذكا]،  �للغوية، 
 Pلقو�� �قوִדا   Pلذ�كر�
�جلسدية. فاخلطر ال يكمن 
 Pملعلومة �لعلمية �جلديد� e
�لكن  e سو] �ستغال/ ما 

�ملكونا�   Yهذ عن  نعلمه 
ال   �8 �®ب  �جلينية. 
 lننسى 8ننا 8صال ُ�لدنا غ
 sل�  PZفالثو متسا�يني. 
حدثت باكتشا{ �خلريطة 
 �Z8ثا لإلنسا�  �جلينية 
�لتعليقا�  من  هائال  ا  كمًّ
�ملحتملة  �ملخاطر  حو/ 
�جتـميل   ùلالستنـسا
�لبشرية. �جلينية  �لتركيبة 

�ألمر  هذ�   �
 �باإلضافة 
�ملتز�يد  �لفهم  يطر¨ 
ֲדا  يعمل   sل� للطريقة 
8سئلة  �لبشر<  �لدما� 
تعريف  بشـأ�  صعـبة 
خصـوصا  �ألخـال&. 
  �8 يعتقد��  �لعلما]   �8
�بالرغم  �لبشرية  �أل0مغة 
بنفس  تعمل  ال  Q8ا  من 
ֲדا  تعمل   sل� �لطريقة 
 sل� �لكومبيوتر   P8جهز
Q8ا  
ال  �إلنسا�  صنعها 
لقو�نني  �ضع  بالتأكيد 
عن  تعجز   sل� �لفيزيا] 
علمية  مـاهية  �ضع 

لألخال&.
�8 لكل  فيه  �مما ال شك 

®ابياته  علمي  �كتشا{ 

تطبيقه  �ميكن  �سلبياته؛ 
 ،lخل�  �8 �لشر   Yباجتا
�هذ� �ألمر Zهن خيا�Zتنا 
 tملستو� على  �لشخصية 
خياZتنا  �Zهن  �لفر0< 
 tملستو� على  �لسياسية 
فإ�   uبالتا� �حلكومي. 
سنتخذها،   sل�  ��Zلقر��
�اعي   �8 فر0<  بشكل 
كانت   �.
 ما  ستحد0 
�لو�حد  �لقر�   Lعلو نتائج 
 �8  P0مو% ��لعشرين 
 tلذ� �ألمـر   ،Pمدمـر
 ��Zيستدعي تنظيم �لتطو
بشكل  �ضبطها  �لعلمية 
مقوما�  مع  يتماشى 
تـضمن  كي  �ألخال& 
بشكل  للمستقبل  Îاية 
�لذ<  ��لسؤ�/  8فضل. 
هـذ�   e نفـسه  يطر¨ 

�ملقاL هو:
سيـكو�  هـل   tُتر
�إلنـسـا�  فـهـم 
 L8 ةÎZ لتركـيبته �جلينية

نقمـة!!

ألخــت مسا�ــة 
�.� (مصر)
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حتديد ما تريد�
qخطو ]�? 

Uلنجا على طريق 

8نه  �لنفس  علما]   tير
عندما تطلق خليالك �لعنا� 
 sل�  PZلصو� ترسم  كي 
فإنك  حياتك   e حتبها 
 lلتفك� Pقو Lبذلك تستخد
��قعك   lتغي  e �إل®ا� 
�سأ�ضح  ترفضه.  �لذ< 
 Pعد  Zلسطو�  Yهذ  Cع
على  ملساعدتك  طر& 
��قع.   �
 خيالك  حتويل 
 vلنا� من   lلكث� يشعر 
ألQم  حياִדم   e بالتعاسة 
يريد��.  ما.�  يعرفو�  ال 
 /�8 Yحتديد ما تريد Cُيعت�
خطوP على طريق �لنجا¨. 
شيئا  تنجز   �8  �0Z8  �.
�
�ال  بالتركيز  عليك  ُمهما 
يبعد@  شي]   >8 تد� 
 �8 عليك  ®ب  كما  عنه. 
تكرZ بينك �بني نفسك ما 
ُينتج   Zلتكر�� فهذ�   .Yتريد
�إل®ا�   Zلشعو� من  نوعا 
�لبـاطن  عقـلك  �0خل 
�®علك قا�Z0 على فعل ما 

 tتريد. �ال تنسى �لتأمل �لذ
 t8قو بأنك  تشعر  ®علك 
�لنو�حي  من  
®ابية  �8كثر 
��جلـسمانية  �لعاطفـية 
�يشـحن  ��لر�حـانية 
�يلك  �®عل  بطاZيتك 
�8سهل. ��جلميع  8قو< 
�لد�ئم  �لتركيز   �8 يعر{ 
كي  لكن  صعب  8مر 
تستفيد من 8فكاZ@ �إل®ابية 
 @Zعليك �لتخلص من 8فكا
عملية   Lتقو� �لسلبية. 
 Zألفكا� بطر0   Yهذ  lلتطه�
 Zألفكا� ��ستقبا/  �ملحبطة 
جـانب  �من  �إل®ـابية. 
�خر، فإ� �حلياP �لs ~ياها 
��لطريقة �لs نعيش ֲדا هي 
عباPZ عن �نعكاv لسلوكنا 
e �حلياe� P كيفية تعاملنا 
 �8 فبإمكاننا  لذلك  معها. 
 sل� �ألساليب  بعض  نتعلم 
�لطريقة   lتغ  �8 شأQا  من 
8نفسنا  مع  ֲדا  نتعامل   sل�
مو�جهة  كيفية   uبالتا�

�ملشاكل �8 �لفشل.
 Z8علن �حلر� على �ألفكا 
 lلتفك� من  �قلِّل  �لسلبية 
 Zقد �8بِعدها  �ملشاكل   e

 @lتفكـ عن  �إلمكـا� 
 lلتفـك� �0ما  �حـا�/ 
باألموZ �إل®ابية.  �e نفس 
�لوقت علِّم نفسك �Z0سا 

®ا0  �حا�/   /äلتفا�  e
�ألموZ �إل®ابية e �أل�ضا� 
تقييم  �لسلبية. حا�/ �0ئما 
منها  �لفاشل  ح�  جتاZبك 
تضا{   ��Cخ Q8ا  على 
حلياتك �Q8ا v�Z0 تعلمت 
منها �8 تكو� 8كثر صالبة. 
حتديد  عليك  ®ب  كما 
حلياتك  منطقية  8هد�ٍ{ 
صعبة  8هد�ًفا  جتعلها  �ال 
�ملنا/ فإ� �حتماال� �لفشل 
كبPl �هذ� يؤثر سلبا على 
نفسيتك. قم بوضع 8هد�{ 
حققت  كلما  ألنك  ممكنة 
هدفا 0�g .لك من تفاäلك. 
ال   �8 �ملقصو0  هنا  ليس 
بل   Plكب  ��gإلجنا تتطلع 
8هد�فك  بتقسيم   Lتقو  �8
يصبح  ¬يث  مر�حل  على 
�كـف  ممكنا.  حتقيـقها 
�صف   e �ملبالغة  عن 
بل  تو�جهها   sل� �ملشكلة 

حا�/ �8 تقلل من شأQا.
بعض  يلي  ما   e 
ليك �

 e تساهم   sل�  Zألمو�
يشعر  ¬يث  �ملز��  حتسني 

:/äملر] بالتفا�
�ألماكن   lتغي حا�/   -
�لs تز�Zها ¬يث ال تعتا0 

  .Pحليا� e على منط معني
- حا�/ فعل شي] يدفعك 
 tلتحد<، ¬يث تتحد� �

طاقاتك  �تكشف  قد�Zتك 

�ملدفونة.
-   من �قت آلخر قم  بعمل 
�Zتني  عن  êتلف  شي]  
حياتك لكي تكسر �مللل.  
8شخا¦  على  تعر{   -
لك  سنحت  كلما  جد0 
يفتح  .لك  أل�  �لفرصة 
 Pجـديد �فـاقا  8مامك 
�معاZ{ جد�0ً قد يضيفو� 


� حياتك. lلكث�
8كثر،  تبتسم   �8 حا�/   -
على  سينعكس  .لك  أل� 

نفسيتك.
�8خ�lً �ليس �خًر� متتع مبا 
بيديك بدال من �لنظر 
� ما 

بيد �آلخرين.

لصديـق: مسـا�ة 
 L. �. � (تونس)
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Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

أ�
	�� ا������� ��أ�
	�� ا����� وا���� ���	
ا� ��ر ��ر	�

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

FEC 1/2 3/4 7/8 3 / 4

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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