



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



مسجد �جلماعة �إلسالمية �أل�دية
بكوكوبال - غانا.
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كلمة �لتقو�٢

شاعت   kل� +�ملماNسا8  �ملعتقد�8  من 
+�Nجت n �ألمم �لقدمية.. �لسحر +�لشعو`� 
+�لk ضلَّت عن هدb �لسماi بل �Nحت تتهم Nسل �هللا 
�خرs مبماNسته. +ميكن + �Nتا u)ضوعهم لتأثy uiنبيا�+
 :zش مو�ضع   n �لكرمي  �لقر}1   u@N+� مما  `لك  �لتما{ 
َهـَذ�  َ�ِسْحٌر  َجاiُكْم  ا  َلمَّ لْلَحقِّ  �َتُقوُلو1َ  ُموَسى   Mََقا﴿
�َيَُّها  َيا  ﴿َ+َقاُلو�  (يونس:٧٧)   ﴾��اِحُر �لسَّ ُيْفِلُح  َ+َال 
َلُمْهَتُد+1َ﴾  3ِنََّنا   cَِعنَد َعِهَد  ِبَما  Nَبََّك  لََنا   �ُ@ْ� اِحُر  �لسَّ
 Mََقا+َ مِّْنُهْم   Nٌمُّنِذ َجاiُهم   1�َ ﴿َ+َعِجُبو�  (�لزخر�:٥٠) 
�ٌ�﴾ (�:٥) +﴿َكَذِلَك َما �ََتى  �ْلَكاِفُر+1َ َهَذ� َساِحٌر َكذَّ
�لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم مِّن NَُّسوMٍ 3ِالَّ َقاُلو� َساِحٌر َ�ْ+ َمْجُنو1ٌ﴾ 

(�لذ�Nيا8: ٥٣)
+ما ��لت هذu �لبدعة �Nسخة n عقوM كث( من �لشعو� 
�ملجتمعا8  +بالتحديد   iملتخلفة على حد سو��+ �ملتقدمة 
خاNقة  قو�  �لسحر  بدعة   fتعت  kل� +�إلسالمية  �لعربية 
للعا@�. +ما ��لت +سائل �إلعالC �ملختلفة تطالعنا بني فينة 
�حد�� + +قائع  عن  �تلفة  �+جه   8�` بقضايا   sخر�+
�8 صلة ֲדذ� �ملوضو�. +لقد �ستغربُت  +قضايا �جتماعية̀ 
�صبحت عند   kالة �لو ية �خلر�فية للسحر �ل¡� uمن هذ
بل  �ليقينية  �ملَسلََّما8  من  �ملجتمعا8  من  عريضة  شر¢ة 
+�إلميانية. +n �حلقيقة ال يوجد ما يدعو للح(� +�لعجب 
يعتقد  �ملشائخ  له  ير+¤   bلذ�  bلتقليد� �لفكر   13 حيث 
عن  ينهى  نفسه  �لوقت   n+  ¦ +فاعليته  �لسحر  §قيقة 
مماNسته �+ 3تيانه. +كيف ال يثق �لعو�C بصحته +قد جاiهم 
من شيخ مشهوN يقوC بالتأصيل �لباطل له بشبها8 عديد� 
منها �1 �لن» �ألكرC 'مد � ª يسلم من تأث( �لسحر 
�لذb صنعه له  لبيد بن �ألعصم؟! فما بالك بعامة �لنا{؟ 
 n  iجا ملا  �خلاطئة  �لتفس(ية   �iلقر��  03 باإلضافة  هذ� 

�صبحت  k8 +�ل+N8 +ما+Nلقر}1 �لكرمي عن قصة ها�
على لسا1 كل من يعتقد بصحة فاعلية �لسحر من �ملشائخ 

 .iملشعو`ين على حد سو��+ Cلعو��+
 s+ُتر  kل� �لتفس(ية �خلاطئة  �لشبها8 +�ملفاهيم   u13 هذ
 Cملزعو� �لسحر  سلطا1  من  يفزعو1  جتعلهم  �لنا{   Cلعو�
+°شونه. 3` ال ير+1 @ليال كافيا على حقيقة �لسحر غ( 
 ±Nخي �لقا�هذu �لقر�8�i �لتفس(ية �لباطلة.. +لسنا هنا 
n معر² �لر@ +تقدمي �@لة +شر+حا8 �لفكر �إلسالمي 
من  +لكل  �لتقليدية.  �لتفس(�8  تلك  نقض   n bأل�د�
�@بيا8  ير�جع   1� عليه  ´ن   bلذ� �حلق  معرفة  يبتغي 

�جلماعة..
�مية  ��لقد هالµ ما تناقلته +سائل �إلعالC مؤخر� عن �مر
باألمر  يسمى  ما  شرطة  �عتقلتها  +�حلجا�  جند   ²N�  n

ح� ال نكون
� عداد الظامليـن
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باملعر+� +�لنهي عن �ملنكر. +ُ�@ينت بتهمة مماNسة �لسحر 
+ُحكم عليها باإلعد�C. مما حد� مبنظما8 حقوQ �إلنسا1 
 8Nلترفع صوִדا مند@� باحلكم. +�أل@هى +�ألَمّر هو ما بر
به تلك �لسلطا8 �لقضائية موقفها من �1 تلك �لساحر� 
قد �ضر8 بسحرها �خلاQN بأحد �ألشخا� بعجز جنسي 
مما حد� به N 03فع �لقضية 03 �لقضاi للقصا� له منها!!

مفاهيم   s+تتسا  1� +�لضحك  �لسخرية   03 يدعو  +مما   
�لعو�C +�ملتعلمني مع NجاM �لقضاi �لشرعي باعتباN �لسحر  
�لسعو@ية   ���ملر تلك  +لعل  للعا@�؟؟  خاNقة  فاعلة  حقيقة 
�لk حتتر� �لدجل +�خلر�فة ¡ا عذNها كو¹ا �مية جاهلة 
�ّصَلُه  ما  نتا¤  فهي  �ملحصلة   n+ �لتقاNير،  �فا@8  كما 
يتم   ª ما   N+معذ �جلاهل   13 سائد.   bتقليد   µي@ فكر 
توعيته +3قامة �حلجة عليه، +كا1 حريا  قبل 'اكمة �مية 

جاهلة �1 ¢اكم فكر سائد مبجمله يؤصل للسحر باسم 
فكرهم  هؤالi حاكمو�  فليت  باعتباuN حقيقة..   Cإلسال�
تلك  من  «تمعاִדم  لُيخلصو�   uجعو�N+ �ملتخلف  �لرجعي 
�حلق   Cإلسال�+  ،Cإلسال� بصبغة  �لk مت صبغها  �خلر�فا8 
 Cبانعد� يرتبط  للسحر  �لتأصيل   1� +ال شك   ..iبر� منها 
�لفكر   Nبتجذ+ �لدينية،  للنصو�  خاطئ  +بفهم  �لوعي 
 uيؤمن ֲדذ M�� ما bملجتمعا8 �إلسالمية �لذ� n nخلر��

�لظاهر� كحقيقة عقائدية.
+مما �شا8N 3ليه @�Nساn 8 هذ� �ملجاM هو �1 �ملجتمعا8 
�لعربية تنفق ما قدuN ¿سة ماليني @+الN سنويا على �لسحر 
+�لشعو`� حيث �صبحت هذu �لظاهر� تفر² نفسها على 
من   iجز  03 حتولت   zح خط(  بشكل   Àلعر� �ملجتمع 
بالسحر  �العتقا@  ينحصر  +ال  +�الجتماعية.  �لدينية  ثقافته 
+�لشعو`� على فئة �ملتعلمني بل تعدs �ألمر Á 03ب مثقفة 
`�8 تعليم عاMٍ. + قد �شاN موقع  �شهر قنا� 3خباNية عربية 
�1 ٥٥ n �ملائة من �ملتر@@�8 على �لسحر� +�@عياi فك  03
 n ٢٤ + ،8بالرقية من �ملتعلما8 +�ملثقفا Cلسحر �ملزعو�
�لذs يدM على �1 ظاهر�  �لقر��i.. �ألمر  �ملائة ممن Âد1 
��مة  +جو@  على  حقيقيا  مؤشر�  ُتعد  +�لسحر"  "�لشعو`� 
 Mلضال�+ �جلهالة  من  �هللا  �عا`نا  +@ينية.  +�جتماعية  ثقافية 
 bمة �ملصطفى � من ضالال8 �لزمن �ألخ( �لذ� sهد+
�شاN 3ليه بقوله: 1� بني يد- �لساعة �ياما ُيرفع فيها �لعلم، 
@عو�  �حلق  @عو�   Mلقبو ++فقهم  �جلهل..  فيها  �ينـز4 
�لسحر  �لقر}1 من حقيقة   uنّز  bلذ�  � �ملوعو@  �ملسيح 
 Cلسحر �ملزعو� sمن @عو � Mشخص �لرسو uلو ية +نّز�
حz ال نكوn 1 عد�@ �+لئك �لظاملني �لذين �ִדمو� Nسولنا 
 �1ِ �اِلُموَ �ألكرC عليه �لف صال� +سالC: ﴿1ِْ; َيُقو4ُ �لظَّ

(٤٨ :iإلسر��) ﴾ �
َتتَِّبُعوَ� 1ِالَّ َ
ُجًال مَّْسُحوً

 ولعل تلك املرأة السعودية الk حتjف 
الدجل واخلرافة nا عذرها كونها أمية 
جاهلة كما أفادت التقارير و� احملصلة 
فهي نتاج ما أّصَلُه فكر ديr  تقليدي سائد.
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٤

 حضر� مر�� بش( �لدين 'مو@ ��د
�ملصلح �ملوعو@ �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلماC �ملهدb +�ملسيح �ملوعو@ �

:}+N@ من

في �حا� �لقر��

(سو
E هو�)

ِبآَياِتَنا  ُموَسى  
َسْلَنا ْ�َ �َلَقْد َ﴿
�َمَلِئِه َ ��ُسْلَطاٍ� ُمِبٍني * 1َِلى ِفْرَعْوََ
 ��َما َ�ْمُر ِفْرَعْوََ �َفاتََّبُعو� َ�ْمَر ِفْرَعْوَ

ِبَرِشيٍد﴾ (هو@: ٩٧ - ٩٨).

:Nلكلما� Pشر
سلطن: �لسلطا1: �ُحلجة، تقوM: له 
سلطن مبني.. �b حجة (�ألقر�).

 :Rلتفسـ�
 ،�Nلسو� uنسجاًما مع موضو� هذ�
من  هنا  �لكرمي  �لقر}1   M+يتنا ال 
�حو�M موسى مع قوC فرعو1 3ال ما 
¢مل طابع �لعقا� فقط. فقد حتد� 
 ª �لذين  �لفرعونيني  عن  فقط  هنا 
 Qيتطر  1�  1+@ فهلكو�،  به  يؤمنو� 
 u3سر�ئيل �لذين صّدقو µ03 `كر ب

فوNثو� ِنَعم �هللا تعا0.
بينُت �1 فرعو1 ليس   1�لقد سبق 
لقب  هو  +3منا  معني  لشخص   ÇÈ�
 b@�+ حكمو�  ملن   b� مصر   cمللو
حكم  قبل  +�إلسكندNية  �لنيل 
 iستيال� بعد  �ما   .cهنا �لر+ما1 
�لر+C على �أل�Nضي �ملصرية فلم يبَق 
 cللملو كا1  +3منا  �ثر،  �للقب  ¡ذ� 

�لر+ما1 �لقا� N+مانية خاصة.
 cمللو لقًبا  يكن ”فرعو1“   ª كما

صحة بيان القرآن الكرمي ودّقته

ô‰ s) s9 uρ$ uΖù= y™ ö‘ r&4y›θãΒ$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/9≈sÜ ù= ß™ uρAÎ7 •Β∩∠∪4’n< Î)

šχöθtãö� Ïù Ïµ 'ƒ Z∼tΒuρ(#þθãèt7 ¨?$$ sùz�ö∆ r&tβöθtãö� Ïù(!$ tΒuρâ� ö∆r&šχ öθtãö� Ïù

7‰Š Ï© t� Î/∩∇∪ãΠ ß‰ ø) tƒ… çµ tΒöθs%tΠ öθtƒÏπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $#ãΝ èδyŠ u‘÷ρ r' sùu‘$¨Ζ9$#(

}§ ø♥Î/uρßŠö‘ Èθø9 $#ßŠρ â‘ öθyϑ ø9 $#∩∪(#θãè Î7 ø?é&uρ’Îû ÍνÉ‹≈yδZπ uΖ÷è s9tΠ öθtƒ uρ

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#4}§ ø♥Î/ß‰ øùÌh�9 $#ßŠθèùö� yϑ ø9 $#∩⊇⊃⊃∪y7Ï9≡ sŒôÏΒÏ!$ t6 /Ρr&3“ t� à) ø9 $#

… çµ �Á à) tΡš�ø‹ n=tã($ pκ ÷] ÏΒÒΟ Í← !$s%Ó‰‹ ÅÁ ym uρ∩⊇⊃⊇∪
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 cطلق على ملو��سر� +�حد�، +3منا 
 Ëسر حكمت مصر حلو��من عد� 
�لسنني،  من  }ال�  �Nبعة   +� ثالثة 
+كا1 عد@ ملوc هذu �ألسر �تلًفا، 
فأحياًنا كا1 يظهر من �سرٍ� +�حدٍ� 

عشرٌ� �+ عشر+1 ملًكا.
+فرعو1 �لذb �صطدC مبوسى � 
ª يكن من سكا1 مصر �ألصليني، 
+3منا كا1 من �سر� �جنبية، +لذلك 
كا1 حذ�Nً متخّوًفا من �إلسر�ئيليني 
خشية �1 يتآمر+� عليه مع �هل �لبلد 
 @N+ يهّبو� حلربه. فقد +��ألصليني، 
n �لتو��N: فقاM لشعبه:" هو `� بنو 
منا.  �عظم + �كثر  شعب  3سر�ئيل 
هلمَّ َنحتاM ¡م لئال ينمو� +يتكاثر+�، 
�¹م  حر�  حدثت   �`3 فيكو1 
 n +يصعد+1  �عد�ئنا   03 ينضمو1 

�أل²N "(�خلر+¤ ١) 
+قوله ”شعب �كثر +�عظم مّنا“ ال 
�لبلد  �هل  �كثر عدً@� من  �¹م   µيع
>يًعا، +3منا �ملر�@ �¹م �كثر من عائلة 

فرعوN`+ 1يتها.
 kل� Cأليا� n � لد سيدنا موسى+ُ+
3سر�ئيل.   µب يضطهد  فرعو1  كا1 
 sخر�  Mحو��  ��Nلتو�  n  cهنا+
ملوسى منذ �لوال@� حz �لشبا� +ما 
بعدu (سفر �خلر+¤ ٣ + ٤)، +لكن 
 ��Nلقر}1 �لكرمي °تلف مع بيا1 �لتو�

n بعض �ألموN +منها:
 ª موسى C��ًال: تقوM �لتو��N بأ1 �
 n لنيل، +3منا +ضعته� uميا n تقذفه
 iسّلة +خبأִדا بني نبا8 ُيسّمى �َحلْلَفا
فيها:   iجا فقد  �لنهر،  شاطئ  على 
 bّ@fمن �ل Çمه) له سفط��خذ8 (”
+طَلْته باُحلَمر +�لزفت، ++ضعت فيه 
�لولد ++ضعته بني �َحلْلَفاi على حافة 

�لنهر“ (�خلر+¤ ٣:٢).
�مه   1� يؤكد  �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
+ضعته n �لتابو8 ++ضعت �لتابو8 
n �لنهر حيث جاi فيه: ﴿3` �+حينا 
 n �ْقِذفيه   1ِ�َ يوحى.  ما  �مك   03
�ليمُّ  َفْلُيْلِقه  �ليّم   n فاقذفيه  �لتابو8 
بالساحل يأخْذu عدّ+ Ë +عدّ+ له﴾ 

(طه: ٣٩ +٤٠).
�1 موسى �  ��Nلتو� n @N+ :ثانًيا
 >�fلع� مع  �ملتشاجر   bّملصر� قتل 
 s�فر فيها:  قيل  حيث  عمًد�  قتًال 
ع�fنًيا  Nجًال  يضر�  مصرًيا  Nجًال 
 ،cمن 3خوته. فالتفت 03 هنا +هنا
 bّملصر� فقتل  �1 ليس �حد،  s�N+
�لرمل (�خلر+¤ ٢: ١١   n uطَمر+

.(١٢ -
سيدنا  �لكرمي  �لقر}1   ±fي بينما 
�ملتعمد  �لقتل  � من ִדمة  موسى 
Nجلني  فيها  ﴿فوجد   :Mقا حيث 
من  +هذ�  شيعته  من  هذ�  يقتتال1 

شيعته  من   bلذ� فاستغاثه   u+ّعد
على �لذb من عد+u فوَكَزu موسى 
فقضى عليه﴾ (�لقصص: ١٦). مما 
على   َّbملصر� لَكَم  موسى   1� يبني 
+لكن  �لقتل،  بنية  ال  �لتأنيب  سبيل 

�ملسكني ما8 بلكمة +�حد� منه.
موسى   1�  ��Nلتو� +تذكر  ثالًثا: 
ع�fنّيني  �يًضا   Ëلتا�  Cليو�  n  s�N
 ¦” فيها:   iجا حيث  °تصما1، 
Nجال1   �`3+ �لثا<   Cليو�  n خر¤ 
ع�fنيا1 يتخاصما1. فقاM للمذنب: 
َمن   :Mفقا صاحبك؟  تضر�  ملا`� 
�تفّكر  علينا؟  Nئيًسا +قاضًيا  جعلك 
 “bّملصر� قتلت  كما  بقتلي  �نت 

(�خلر+¤ ٢: ١٣ +١٤).
 1�  Îيصر �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
كانت  ما   Ëلتا�  Cليو�  n �خلصومة 
 >�fع بني  +3منا  ع�fنيني  بني 
قوله  من  ظاهر  هو  كما   ،bمصر+
خائًفا  �ملدينة   n ﴿فأصبح  تعا0 
يترقَّب فإ`� �لذb �ستنصرu باألمس 
 bّله موسى 3نك َلَغِو Mيستصرخه. قا
 b1 يبطش بالذ� @�N� 1�مبني. فلّما 
 1�هو عدّ+ ¡ما قاM يا موسى �تريد 
 1ْ3 باألمس  نفًسا  قتلَت  تقتلµ كما 
 ²Nأل� n �Nً1 تكو1 جبا�تريد 3ّال 
+ما تريد �1 تكو1 من �ملصلحني﴾ 

(�لقصص: ١٩ +٢٠).
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٦


�بًعا: تقوM �لتو��N 13 موسى � 
من   uNفر� بعد  مدين   iما بلغ  ملا 
حد�  �لقتل  حا@�  بعد  فرعو1 
ِمديا1  لكاهن  ”+كا1  يلي:  ما  به 
+مأل1  +�ستقني  فأتني  بنا8،  سبع 
فأتى  �بيهن.  غنَم  يستقني   Nألجر��
موسى  فنهض  +طر@+هن.  �لرعا� 
�جندهن +سقى غنمهن“ (�خلر+¤ +

.(٢: ١٦ - ١٩
كما  �حلا@�  �لقر}1  يصف  بينما 
+جد  مدين   iَما  @N+ ﴿+ملا  يلي: 
++جد  يسقو1  �لنا{  من  �مًة ُ عليه 
 :Mقا تذ+@�1.  �مر�تني  @+¹م  من 
 zح نسقي  ال  قالتا:  خطبكما؟  ما 
كب(.  شيخ  �بونا +  iُلِرعا�  Nُيصِد
 :Mفسقى ¡ما ¦ توّلى 03 �لظّل فقا
Nّ� 3< ملا �نزلَت Ëّ3 من خٍ( فقٌ(﴾ 

(�لقصص: ٢٤ +٢٥).
�قرَبه 03  �لقر}1 +ما  بيا1   �َ+N�ما 
حيث  �لطاهر�،  �لفاضلة   Qألخال�
يبني �1 �لفتاتني كانتا ال تقتربا1 من 

.iًحشمًة +حيا iملا�
�خرs لالختال� بني  Îٍنو�  cهنا+
�لكرمي  +�لقر}1   ��Nلتو�  n  @N+ ما 

فيما °ص هذ� �حلا@�، منها:
بنا8  سبع  بأ1   ��Nلتو�  Mتقو  -  �
 Mيقو بينما   ،iملا�  1@N+ للكاهن 

�لقر}1 ¹3ما �ثنتا1.
� - تقوM �لتو��N بأ¹ن كّن قد مأل1 
�1 �لرعا� منعوهن من + ،iباملا Nِجلر��
�الستقاi. +لكن �لقر}1 �لكرمي يبّين 
�1 �لفتاتني ª تقتربا من �ملاi حشمًة 
+حياiً، بل ما ��لتا تذ+@�1 قطيعهما 

.iعن �ملا
موسى  بأ1   ��Nلتو� تزعم   -  ¤
مع  �ملتخاصمني  للرعا�   sتصد
�لفتيا8، +�جندهن +سقى ¡ن، بينما 
 1�يعلن �لقر}1 �لكرمي �نه سقى @+1 

¢د� �bّ شجاN بينه +بني �لرعا�.
�هللا  بأ1   ��Nلتو�  Îتصّر خامًسا: 
تعا0 �مر موسى �1 يرجع 03 مصر 
 1+@ مصر  من  3سر�ئيل   µب +°ر¤ 
من  هاNبو1  بأ¹م  فرعو1  يشعر   1�
”تدخل  فيها:   iجا حيث  ملكه، 
 03 3سر�ئيل   µب  Óشيو+ �نت 
3له  �لر�  له:  +تقولو1  مصر  ملك 
َسَفَر  منضي  فاآل1  �لتقانا،  �لع�fنيني 
للر�  +نذبح  �لfية   n  Cيا� ثالثة 

+كأ1   .(١٨  :٣ (�خلر+¤  3¡نا“ 
تعا0 نفسه علَّم موسى �خلد�َ�  �هللا 

+�لكذ�! +�لعيا` باهللا.
�هللا   1� °fنا  �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
فرعو1   03 يذهب   1�  uمر� تعا0 
Nسوَال  ﴿3ّنا  صر�حًة  له   Mيقو+
+ال  3سر�ئيل   µب معنا  فأNِسْل  Nّبك 

تعّذֲדم﴾ (طه: ٤٨).
سا�ًسا: قيل n �لتو��N بأ1 �هللا �مَر 
جاNִדا   ���مر كلُّ  ”تطلُب  موسى: 
هٍب،  +نزيلَة بيتها �متعة فضٍة +�متعة̀ 
+بناتكم،  بنيكم  على  +تضعو¹ا 
 :٣ (�خلر+¤  �ملصريني“  فتسلبو1 

.(٢٢
�لقر}1   n  Îيصّر تعا0  �هللا  +لكن 
�لكرمي �1 �هللا تعاª 0 يأمرهم بسلب 
�خذ+ها  +3منا  حلّيهم،  �ملصريني 
 n iخيانًة حيث جا+ �Nًبأنفسهم غد
 �Nً��+� ُحّملنا  (+لكّنا  قو¡م  �لقر}1 
+هذ�   .(٨٨ (طه:   (Cلقو� �ينة  من 
 uهذ عن  �ملسؤ+لو1  هم  �¹م   µيع

مـا أروَع بيـان القـرآن ومـا أقرَبـه إI األخـالق 
الفتاتـني  أن  يبـني  حيـث  الطاهـرة،  الفاضلـة 
وحيـاًء. حشـمًة  املـاء  مـن  تقjبـان  ال  كانتـا 
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�خلديعة +ª يأمرهم �هللا ֲדا �بًد�.
معجز�   ��Nلتو� +صفت  لقد  سابًعا: 
يلي: ”فأ@خل  �لبيضاi“ كما  ”�ليد 
(موسى) يدn u ُعّبه (�b جيبه)، ¦ 
�لثلج  مثل   iُبرصا  uيد  �`3+ �خرجها 
 uيد  8Nصا  b�  (٦  :٤ (�خلر+¤ 

.�fنتيجة �ل iبيضا
 8N¹ا صا�بينما يصّرÎ �لقر}1 �لكرمي 
 1+@ +معجز�،  كآية  نّير�   iبيضا
 :Mقا �bُّ مر² حيث  ֲדا  يكو1   1�
Öرْ¤  جناحك   03  cَيد ﴿+�ضمْم 
 ﴾sخر� }يًة   iٍسو غ(  من   iَبيضا

(طه: ٢٣).
 fعُت�  1+N1 ها�  ��Nلتو� تزعم  ثامًنا: 
�لال+يني  من  فرً@�  لكونه  ملوسى  �ًخا 
حيث  له  شقيًقا  يكن   ª+ عش(ته، 
 bّ+لال�  1+Nها �ليس ” فيها:   @N+
يتكلم“  هو  �نه  �علم  �نا   ،cخا�

(�خلر+¤ ٤: ١٤).
 1�  n صريح  �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
عليهما  ملوسى  شقيًقا  كا1   1+Nها
 1+Nها Mفيه قو  iحيث جا ،Cلسال�
تأُخْذ  ال   ،Cَّيـْبـَنـُؤ﴿ ملوسى: 
 (٩٥ (طه:  بر�سي﴾  +ال   kبلحي

+�ملر�@ من يا يبنُؤCَّ.. يا �بَن ُ�ّمي.
 Çشريك  1+Nها  ��Nلتو�  fتعت تاسًعا: 
مع بµ 3سر�ئيل n عبا@� �لعجل، بل 

�ملنكر   µلوث� �لعمل  هذ�   03  Çعي�@
حيث تقوM: "فضرَ� �لر� �لشعَب، 
صنعه   bلذ� �لعجل  صنعو�  أل¹م 

هاN+1" (خر+¤ ٣٢: ٣٥).
ساحة   ±fفي �لكرمي  �لقر}1  �ما 
هاN+1 من هذu �ملعصية بر�iً� كاملة 
من    1+Nها ¡م   Mقا ﴿+لقد  معلًنا: 
قبل: يا قوCِ 3منا ُفتنتم به، +N 13بكم 
 ﴾bمر� �طيعو� + فاتَِّبعو<  �لر�ن 

(طه: ٩١).
+ال �sN حاجة ألb تعليق من جانبنا 
 ��Nلتو� بني  �الختالفا8   uهذ على 
 1� +�حلق  �لكرمي.  �لقر}1  +بيا1 
يعترفو1  �نفسهم  �ملسيحيني  �لُكّتا� 
 @N+ مبا  +�لتالعب  �لتحريف  بوجو@ 
�ملوسوعة   n قالو�  فقد   .��Nلتو�  n
�لfيطانية َ�1 جز�iً كبً(� من �لتعاليم 
كتا�   03 ُ@ّست  قد  �حلمو�Nبية 
موسى n شكل ملخص. (�ملوسوعة 
�لfيطانية، كلمة موسى). كما �¹م 
 1+Nنه كا1 ¡ا�  ��Nلتو� بيا1  خّطأ+� 
+�ستدلو�  �لعجل،  عبا@�   n ضلٌع 
بذلك على �1 عديًد� من �ألموN قد 

�ضيفت 03 �لتو��N فيما بعد.ُ
+�لعلم  �لسليم  �لعقل  فإ1   ،Nباختصا+
صحة  على  متفقا1  كليهما  �حلديث 
بيا1 �لقر}1 �لذb نزM بعد موسى بألفي 

سنة، +على كو1 بيا1 �لتو��N مشكوًكا 
قد  كانت  �¹ا  �هلها   iعا@� Nغم  فيه، 

ُ@ّ+نت n �من موسى �.
ֲדذ�  موسى  ُسّمي  ملا`�   M×لتسا� �ما 
�نه  سببه  بأ1   ��Nلتو�  Mفتقو �السم، 
 .(٢:١٠ (خر+¤   iملا� من  �نُتشل 
+لكن �لعجيب �¹ا - من جانب }خر 
�لنيل.   uميا  n له  �مه   i3لقا ُتنكر   -
+لكن �لقر}1 �لكرمي يعلن +يؤيد بكل 

صر�حة 3لقاiَها له n �ليم.
 b� ¡ا  فليس   "1+Nها" كلمة  �ما 
�لباحثو1   sير+ �لعfية.  باللغة   Øمع
من   8iجا �لكلمة   1� �ملعاصر+1 
�لعربية  �جلزير�   MاÙ لغا8   s3حد
 .(Aaron يطانية، كلمةfملوسوعة �ل�)
�1 �لع�fنيني n �من موسى  µهذ� يع+
بلغتهم  صلٍة  على  يز�لو1  ال  كانو� 
�ألصلية �b �لعربية �لk �شُتقت منها 

�لعfية.


َ�ُهُم َ�﴿َيْقُدُ\ َقْوَمُه َيْوَ\ �ْلِقَيـاَمِة َفـَأْ

 ﴾�ُ�
�ْلَمْوُ  �ُ
�ْلِوْ �ِبْئـَس َ  
�لنَّـاَ

(هو@: ٩٩)

:Nلكلما� Pشر
يقد\: قَدCَ �لقوCُ يقُدCُ قدًما +قد+ًما: 
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٨

سَبقهم. قَدC فال1ٌ على قرنه: شجع 
 :Cعلى �لعيب يقَد Cَعليه. قُد �+�جتر
عا@.   :uسفر من   Cقُد+ به.  Nضَي 

+قدC �لبلد: �تاu. (�ألقر�).
بلَغه   :iَملا�  u)غ+ �لبعُ(   @N+  :�
َ��
¢صل  +قد   ،Mخو@ غ(  من   uنا@+
@خوM فيه +قد ال ¢صل. ++Nََ@ �يٌد 
 u@N+�+ عنه.   Nصد خالُ�   :iَملا�
�سُتعمل   ¦  ،@َNملو�  uحضَر� 3ير�ً@�: 

ملطلق �إلحضاN (�ألقر�).
�لط(؛  من  �لقطيُع  �لعَطش؛   :�
�لِو
�لنصيُب من  �لو�N@�؛ �جليُش؛  �إلبُل 
�ملاi؛ �ملاiُ �لذb يوNَ@؛ �لقوCُ يِر@+1 

�ملاiَ (�ألقر�).
 03 �لطريُق  �لوN+@؛  موضُع   :�
�ملو

�ملاi (�ألقر�).

 :Rلتفسـ�
من  �+�مر  يتبع  3منا  �لعاقل   1�  µيع
+لكن  +ينفعه،  �لصو��   03 يهديه 
 bلذ� فرعو1  �تبعو�   iألغبيا�  iهؤال
.cֲדم 03 �¡ال b@تؤ uمر�+�كانت 

 Nَلنا� (فأ+N@هم  تعا0  قوله  �ما +
+بئس �لِوN@ �ملوN+@) فمعناu: ما هي 
�لفائد� �لk َجَنْوها من �تبا� فرعو1 
+بئست   ،Nلنا�  03 ֲדم  �لقى   bلذ�

 .�@ًN+ Nلنا�

 1�+لقد `كرn 8ُ شرÎ �لكلما8 
 @Nحضَر على �ملو��صال  µتع (@N+�)
�ستخدمها  �لقر}1  +لكن   ،iملا�  b�
`لك   .                        Nلنا� على  3حضاNهم   Øمبع
 kل�  Nلنا� ُيعَطو1  سو�  �¹م  ليبّين 
تدّمر �حليا� ِعوًضا عن �ملاi �لذb هو 
�ملا@ية +�لر+حانية على  سبب �حليا� 
﴿+جعلنا  تعا0  قوله  +فق   ،iلسو��
 :iألنبيا�) ﴾ من �ملاi كّل شيiٍ حيٍّ
 k1 جهو@هم �ل�٣١). +هكذ� بيَّن 
بذلوها لتدم( حياִדم �لر+حانية بدًال 
 �Nمن 3حر��ها سو� تتمثل ¡م بصو

�لناN �ملدمر� n يوC �لقيامة. 
كما ميكن �1 يكو1 �ملر�@ منه �¹م 
+لكن  فعًال،   Nلنا� يدخلو1  سو� 
ما  ¡م  ¢قق  سو�  فيها  @خو¡م 
@خو¡م   1�  Øمبع  ،iملا�  @N�+ ¢ققه 
�لناN سو� يشفي غليلهم �لر+حا< 
غليل   iملا�  @ُ+N+ يشفي  كما 
�1 �لناN سو� تكو1  b��لعطشا1، 

سبًبا لتطه(هم تطهً(� باطنًيا.
يقومو1 بكّي  �لقدمي   n }لنا� كا1 
�طر�فها، + +جهها  على  �حليو�نا8 
+لقد كرu �لن» � هذu �لعا@� كرًها 
شديدÜ (مسلم، �لسالC)، 3ال �نه ملا 
+جد �¹م يكو+¹ا �يًضا كعال¤ ¡ا 
من �ألمر�È ،²ح ¡م ֲדذ� حني ال 
 i�+لد� "}خُر  قائًال:  بد  منه  يكو1 
�لقر}1  3ليه  يش(  ما  +هذ�  �لكّي". 
 Ýلكرمي هنا بأ1 عطشهم سو� يعا�
عال¤  }خر  `لك  +سيكو1   ،Nبالنا

لتطه(هم من �مر�ضهم.

ِ̀ َلْعَنًة َ�َيْوَ\ �ْلِقَياَمِة  �ُ�ْتِبُعو� ِفي َهِذَ﴿
(هو@:  �ْلَمْرُفـوُ�﴾  �لرِّْفـُد  ِبْئَس 

(١٠٠

:Nلكلما� Pشر
�عطاu؛  Nفًد�:  يرفد   uَفَدN �لِرفد: 

وباختصار، فإن العقل السليم والعلم احلديث كليهما 
متفقان على صحة بيان القرآن الذي نزل بعد موسى 
بألفي سنة، وعلى كون بيان التوراة مشكوًكا فيه، رغم 
ادعاء أهلها أنها كانت قد ُدّونت � زمن موسى �.
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�لر�فد  نعم  هو  (يقولو1):  �عانه، 
 iُلعطا� +�لِرفد:  �لو�فد.  به  حّل   �`3
�لِرفد ما يضا� 03  +�لِصلة. +�صل 
غ(u ليعمدn+ ،u �لقر}1 "بئس �لِرفد 
 iلعطا�  +� �ملعا1  �لعو1   b� �ملرفو@" 

�ملعطى (�ألقر�).

:Rلتفسـ�
�لشرير  �تبع   �`3 �إلنسا1   1�  ..b�  

جلب عليه خزb �لدنيا +�آلخر�.
هنا كسبٍّ  تر@   ª (لعنة)   1� +�علم 
+شتيمٍة، +3منا جا8i مبعناها �حلقيقي 
قد  @�مو�  ما  �¹م  +�ملر�@  �لُبعد،   b�
عاشو� n �لدنيا بعيدين عن �هللا تعا0، 
جّل  قربه  من  ُيحَرمو1  فإ¹م سو� 

شأنه n �آلخر� �يًضا.
+قد تش( كلمة (�لرفد) 03 شخص 
 1� من  بدًال  �¹م  +�ملر�@  فرعو1، 
فرعو1،   03 مالو�  �هللا   03 يعو@+� 
+�عتمد+� عليه، +ما �سو�u من عماٍ@، 
عما@هم  أل1  عذ�ֲדم،   n َتسبب   `3
 n �يًضا  بنفسه   sَهَو فرعو1   b�

�جلحيم �لk @فعهم 3ليها.

ُه َعَلْيَك  ﴿َ;ِلَك ِمْن َ�ْنَباiِ �ْلُقَرh َنُقصُّ
ِمْنَها َقاِئٌم َ�َحِصيٌد﴾ (�آلية: ١٠١)

:Nلكلما� Pشر
حصيد: حَصَد ¢ُصُد +¢ِصد َحصًد� 
 Cَِحصاً@�: قطعه باملنجل. حَصَد �لقو+
بالسيف: قتلهم. حصد �لرجل: ما8 

(�ألقر�).

 :Rلتفسـ�
 (sلقر�) كلمة  ر  تفسَّ  1� ميكن 
 Nباعتبا sهل �لقر� :M+مبفهومني: �أل
كلمة (�هل) 'ذ+فة +نظ(u قوM 3خو� 
يوسف ألبيهم (+�سئل �لقريَة �لk كنا 
�هل �لقرية. فاملر�@ من  Mْسأ� b�فيها) 

تز�M باقية بينما ª يبَق لبعضها �آلخر 
 Nألنظا� �هللا  يلفت  +هكذ�  �ثر.   b�
بعض  بأ1  هامة  تاN°ية  حقيقة   03
 Mمرَّ `كرها }نًفا ال تز� kلشعو� �ل�
}ثاNها +معاملها موجو@� باقية، بينما 
 +� Çبعضها �آلخر ¹ائي Nست }ثاNند�
�صبحت n عاª �ملجهوM. +3`� كا1 
للمستشرقني  ¢ق  فال  كذلك  �ألمر 
�1 يعترضو� على �لقر}1 �لكرمي §جة 
 uهذ بعض   Nثا{ على  يعثر+�   ª �¹م 
�لشعو�، ألنه بنفسه يعلن �نه ª يعد 

.sُتر ªتعر� +ال معا Nلبعضها }ثا

أما التسـاؤل ملاذا ُسّمي موسـى بهذا االسم، فتقول 
التوراة بأن سـببه أنه انُتشـل من املاء (خروج ٢:١٠). 
ولكـن العجيـب أنهـا - من جانـب آخـر - ُتنكر 
إلقـاء أمه لـه � مياه النيـل. ولكن القـرآن الكرمي 
يعلـن ويؤيـد بـكل صراحـة إلقاَءهـا لـه � اليم.

قوله ﴿منها قائم +حصيد﴾ �1 بعض 
ال  �لشعو�)   b�)  sلقر�  uهذ �هل 
تز�N` Mيتهم قائمة باقية، +بعضها قد 

�نقرضت �+ صا8N شبه منقرضة.
نفسها،   sلقر� هو  �لثا<:   Cملفهو�+
قائم  ﴿منها  تعا0  قوله  من  +�ملر�@ 
+حصيد﴾ �1 }ثاN بعض هذu �ملد1 ال 

�ملستقبل   n يعثر+1 عليها �¹م  +لو 
�لقر}1   n  Îيقد ال  �يًضا  فهذ� 
�لعظيم ألنه يصفها بكلمة (حصيد)، 
باملنجل،  ُقطع  ما  +�حلصـيد 
�ملقـطو�  �لنبـا8   1� +�ملعر+� 
باملنـجل تبقى �صـوله 'فوظـة 

باقية.
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�ألسو� �لحسنة١٠

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 0مد املصطفى �

�ّ+Mَ َما ُيَحاَسُب �لّناُ{ ِبِه َيْوCَ �ْلِقَياَمِة ِمْن �ْعَماِلِهْم �لّصَالُ�. َقاMَ: َيُقوNَ Mُّبَنا َعّز  1ّ3" :Mهللا � قا� MَُسوNَ 1��ِبي ُهريَرَ�  ����
َها �Cْ َنَقَصَها؟ فإ1ْ َكاَنْت َتاّمًة ُكِتَبْت َلُه َتاّمًة َ+1ْ3 َكا1َ �نَتَقَص ِمْنها  �َتمَّ ،bَصالِ� َعْبِد n �+ْعَلُم: �ْنُظُر�َ+َجّل ِلَمَالِئَكِتِه َ+ُهَو 
و� ِلَعْبِدb َفِريَضَتُه ِمْن َتَطوُِّعِه. ُثّم ُتْؤَخُذ �ألْعَماMُ َعَلى  �َِتمُّ :Mَِمْن َتَطوٍُّ�؟ فإ1ْ َكا1َ َلُه َتَطّوٌ� َقا bَْنُظُر+� َهْل ِلَعْبِد� :Mَشْيًئا، قا

cَ�َ̀. (سنن �À @�+@، كتا� �لصال�، �بو�� تفريع �ستفتاÎ �لصال�، با� قوM �لن» �: كل صال� ال ُيتمها صاحبها تتمُّ من تطوعه)

ٍ̀ �ْلُجَهِنيِّ َعْن �َِبيِه َ�Nَ َّ1ُسوMَ �ِهللا � َقاMَ: َمْن َقَرَ� �ْلُقْر}1َ َ+َعِمَل ِبَما ِفيِه �ُْلِبَس َ+�ِلَد�uُ َتاًجا َيْوCَ �ْلِقَياَمِة،  ���� َسْهِل ْبِن ُمَعا
ْنَيا َلْو َكاَنْت ِفيُكْم َفَما َظنُُّكْم ِبالَِّذb َعِمَل ِبَهَذ�. (سنن �À @�+@، كتا� �لوتر،  ْمِس ِفي ُبُيو8ِ �لدُّ �ْحَسُن ِمْن َضْوiِ �لشََّ uُiَُضْو

با� ثو�� قر��i �لقر}1)

���� َعْبِد �هللا بِن ُعمُر+ قَاMَ: َقاNَ MَُسوMُ �هللا �: "�ِْقَر� �لُقر}n 1َ َشْهٍر. ُقْلُت: 3< �ِجُد ُقوًَّ�، َحz َقاMَ: َفاْقَرْ�n uُ َسْبٍع، 
َِ̀لَك.“ (صحيح �لبخاbN، كتا� فضائل �لقر}1، با� n َكْم يقر� �لقر}1) َ+ال َتِزْ@ َعَلى 

َ̀� َهمَّ َعْبِدb ِبَحَسَنٍة َفاْكُتُبوَها َلُه َحَسَنًة، َفِإ1ْ َعِمَلَها  3ِ : �َِبي ُهَرْيَرَ� َ�Nَ َّ1ُسوMَ �ِهللا � َقاMَ: َقاMَ �هللا � َ+َقْوُلُه �َحلقُّ ���
َ̀� َهمَّ ِبَسيَِّئٍة َفال َتْكُتُبوَها، َفِإ1ْ َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها ِبِمْثِلَها، َفِإ1ْ َتَرَكَها - َ+Nُبََّما َقاMَ: َلْم َيْعَمْل ِبَها  َفاْكُتُبوَها َلُه ِبَعْشِر َ�ْمَثاِلَها، َ+3ِ

(Cألنعا� �Nسو )كتا� �لتفس(، تفس ،bْمَثاِلَها﴾. (سنن �لترمذ�- َفاْكُتُبوَها َلُه َحَسَنًة؛ ُثمَّ َقَرَ�: ﴿َمْن َجاiَ ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َ
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من كال� �إلما� �لمهد�

 uفأشعُت هذ ،Cنبأ< ֲדم قبل +جو@هم باإل¡ا��بنائي بشا�N بعد بشا�N حz بّلغ عدَ@هم 03 ثالثة، + n >هللا بّشر� �1�
 lبّشر��نتم تتلو1 تلك �الشتها8�N، ¦ متّر+1 ֲדا غافلني من �لتعصبا8، + ،Cخلو�� +�لعو�� n هاNقبل ظهو iألنبا�

s بر�بٍع 
qًة، �قا4 1نه rعل �لثالثة �
بعة، فهل لكم �� تقومو� مز�qة، �متنعو� ِمن �إل
باo �ملُْرِبعني؟ فكيد+� 
كيد� 13 كنتم صا@قني. +قد كتبنا `لك n �شتهاN من قبل من سنني، فاقر�+u متأملني، n 13 `لك آليا8 للناظرين. ¦ 
 s@ملكاشفة، فنا� ªلر�بع بعا� Pُ�
 tصل v wََّليقظة، فتحر�+ Cنا كنت بني �لنو�ُكّرN علّي صو�N هذu �لو�قعة، فبينما 
�مٍد }خر من �N �لعاملني.  +��بينكم ميعا� يو\ من �حلضرE. فأظن �نه �شاN 03 �لسنة �لكاملة،  zبي :M3خو�َنه +قا

+�علمو� �1 �هللا ينصر< n كل موطن، +°زيكم من كل 'تضن، +يرّ@ كيدكم عليكم يا معشر �لكائدين. +13 كنتم 
 Nألقد�� bNميُنكم؟ فتعالو� َنُقْم حتت «ا +�تز@Nيµ عيُنكم فتعالو� جنعل �هللا َحَكًما بيننا +بينكم. �تريد+1 �1 يظهر َميُننا 
مباهلني، +13 كنتم ُتعرضو1 عن �ملباهلة، فْأتو< +�مكثو� عندb 03 �لسنة �لكاملة، ألNيكم بعض }يا8 حضر� �لعز� 
13 كنتم طالبني. +13 كنتم ُتعرضو1 عن N×ية هذu �آليا8، فلكم �1 تعاNضو< n معا�N �لقر}1 +�لنكا8، +لن 
 i3نشا n >ضوNِتفعلو� هذ� فعا ª 1كا1 من �ملطهَّرين. فإ bعليها +لو مّتم حاسرين. فإنه علم ال ميّسه 3ال �لذ �+Nتقد
 ،�+�Nفيها، +لن تبا �+�Nتبا ª 13+ .من �لُنخب Ë+ +�ل فيها 3ال ن»  لسا1 �لعر�، فإ1 �لعربية لسا1 3¡امية، ال ُيكمَّ
�خرs من َعَبدِ� �ألصناC، +3فحاِمهم  Qٍِفر+ sNلنصا� ِّ@Nَ+ ،Cأليا� uمفاسد هذ Îكتُب كتابا إلصال�فاكتبو� كتابا +
 .Cنفسكم، 3ال من كتا� �هللا �لعزيز �لعال�بالfها1 �لتاC، +علينا �1 ال نقوM شيئا من عند �نفسنا +ال �نتم من عند 
 Î+ُيَِّد بر� bلذ� ،Cلوقت +ُمزيِل �لظال� C3ما Mفعا�+لن تفعلو� `لك �بد� +لن ُتعَطو� عّزَ� هذ� �ملقاC، فإ1 هذ� فعٌل من 
�حد منها فلسُت من �هللا �لعالC. فإ1 �عرضتم عن  n 13 تغلبو�+ .Cعطَي بالغة �لكال�من �هللا +ِ�يَد بسطًة n �لعلم +ُ
كل ما عرضنا عليكم، فما بقي عذN لديكم، +شهدمت �نكم من �لكا`بني. �تكذبونµ من غ( علم، ¦ 3`� @عوناكم 

ففرNمت جاحدين غ( مبالني؟
�لشيطانية،  �لطبائع  على  للحجة  3متاًما   ¦ �لربانية،  للتفضال8  +شكًر�  �لر�انية،  بالنعم   �ً̀ تلذُّ �آليا8   uهذ +`كرنا 

+�ستز�@ً� لنعم �N �لعاملني، 3` بالشكر تد+C �لنعم +تزيد �آلالi +تثُبت عطايا �Nحم �لر��ني. 

بالشكر تدوم النعم وتزيد اآلالء

��د �لقا@يا<، �ملسيح �ملوعو@ +�إلماC �ملهدb �، مكتو� ��د، � ٦٠ 03 ٦٢، طبعة �ململكة �ملتحد� ٢٠٠٧) Cمقتبس من كتا� حضر� مر�� غال)



اجمللد العشرون، العدد الثاني عشر، ربيع األول والثاني ١٤٢٩ هـ  - أبريل / نيسان  ٢٠٠٨ م

خطبة �لجمعة١٢

خطبة �جلمعة 
��د "�يدu �هللا بنصرu �لعزيز" N+لقاها حضر� مر�� مسر� kل�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلماC �ملهدb +�ملسيح �ملوعو@ �

 n مسجد بيت �لفتوÎ - لندn 1 ٢٩ ف�fير ٢٠٠٨

تر>ة: �لقسـم �لعرÀ باجلمـاعـة

ال   uحد+ �هللا  3ال  3له  ال   1� �شهد 
'مًد�   1� �شهد + لـه،  شريك 
باهللا  فأعو`  بعد  �ما  عبدN+ uسوله. 
�هللا  ﴿بْسم  �لرجيم.  �لشيطا1  من 
 ِّ�Nَ  لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا�
�ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك 
 ُ ين * 3يَّاcَ َنْعُبُد َ+3يَّاcَ َنْسَتعني َيْوC �لدِّ
 àْلُمْسَتقيَم * ِصَر�� àََر� * �ْهدَنا �لصِّ
�لَِّذيَن �َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� 

الِّني﴾ (}مني) َعَلْيهْم َ+ال �لضَّ

يشّنو1   Cإلسال�  iعد��  1�  Cمعلو
 Cهجما8 علنية جديد� على �إلسال
شخص  يها>و1  حيث  مؤخر�، 
�لرسوM �، كما يطعنوn 1 تعاليم 
 uֲדذ +هم  �يضا،  �لكرمي  �لقر}1 
 03  �iإلسا� يستهدفو1  �¡جما8 

.uNحلط من قد�+ Cإلسال�
 +�لسؤ�M �لذb يطرÎ نفسه هنا هو: 
ما هو سبب هذu �¡جما8 يا ُترs؟! 
+ملا`� يريد+1 �إلسا�i 03 �إلسالC؟ 
�لو�قع �1 �إلسالC هو �لدين �لوحيد 
�لذb يقدC حالًّ للتحديا8 �ملعاصر�، 
تعاليم  على  �لنا{  �طلع  +كلما 
�لقر}1 �لكرمي مالو� 3ليه +Nغبو� فيه. 
يتنفر+1  �لنا{  بعض  كا1   �`3 �ما 
بعض  تصرفا8  نتيجة   Cإلسال� من 
�ملسلمني فهذ� �مر }خر متاما. مما ال 
�ملسلمني  �عماM بعض   1� فيه  شك 
 u1 هذ�تولِّد �لنفوN عند بعض، غ( 
�جلهو@   +�  Cلإلسال �ملعا@ية  �حلملة 
�لذين  جتعل  مو�جهته   n  Mُتبَذ  kل�
تعاليم  يتدبر+1  �لدين   n يرغبو1 
فيها،  +يفكر+1  +يفهمو¹ا   Cإلسال�
�نز¡ا �هللا n �لقر}1  kتلك �لتعاليم �ل
 kيتضمن �حلقائق، +�ل bلكرمي؛ �لذ�
+بالفعل  �إلنسانية.  �لفطر�  تالئم 
لديهم  �لذين   iهؤال من  بعضا   13
@ين  كل   n +يبحثو1  @ينية،   Mميو

أَأِمَن َبْطَش اهللا تعا2 
من يستهزئون بالن9 �؟
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�لقر}1َ  @Nسو�  قد  'ايد  بأسلو� 
�لكرمي +تدبَّر+u 'ا+لني معرفة معانيه 
ُتوِصل  ال  معانيه  تر>ة   1� مع   -
 n �@03 @قائق �ملعرفة �ملوجو ±Nلقا�
�لقر}1 +ال يستطيع ֲדا c�N@3 �لرسالة 
بعض   13+  - ينبغي  كما  �لقر}نية 
�لسعد�i منهم يتوصلو1 03 �حلقيقة 
+يدNكو¹ا. ففي �لفتر� �ألخ( نشر8 
�1 سيد�  �fًية خ@Nجلر�ئد �أل� s3حد
تدعى Ë@+N (مبا �1 �جلريد� كانت 
 n 8خطأ� �`3 Nية فأعتذ@Nباللغة �أل
بصفتها  `هبت  +قد  �Èها)،  تلفُِّظ 
+حيث  �فغانستا1،   03 صحفية 
للسيد�8  يسمحو1  ال  كانو�  ¹3م 
 ،cهنا  03  Mبالدخو �ألجنبيا8 
�فغانستا1  +@خلت  �لنقا�  فلبست 
 Mا» n �ًفتر cمتنكر�، +عملت هنا
�ختصاصها، ¦ ُكشف �مُرها +�ُلقي 
سر�حها  يطلقو�   ª+ عليها،  �لقبض 
بأ¹ا  عهًد�  منها  �خذ+�   1� بعد  3ال 
ستقر� �لقر}1 �لكرمي. +حينما عا@8 
ملا  +لكنها  +عدها،  نسيْت  هنا   03
ضد   iلشعو�� �حلملة  على  �طلعت 
عهدها  تذكر8ْ  +�لقر}1ِ   Cِإلسال�
 �iبقر� ”طالبا1“  حكومة  مع 
�لقر}1، فاشتر8 مصحًفا +@Nسْته، 
 1� 8�N فُأصيبْت بصدمة عنيفة أل¹ا
هناc بوًنا شاسًعا فيما يتعلق مبعاملة 

�لنساi بني تعاليم �لقر}1 �لكرمي +بني 
يّدعو1  �لذين  ”طالِبا1“  تصرفا8 

بأ¹م �لعاملو1 §سب تعاليمه.
 باختصاN، فقد �سلمت هذu �لسيد� 
بعد @�Nسة �لقر}1 �لكرمي +�الطال� 
على تعاليمه �لسامية. +بعد 3سالمها 
 Qنطا على  3سالمها   fخ  Nنتشا�+
�صحا�  �حد  عليها  عر²  +�سع، 
@+لة   n +ظيفة   Cإلعال� +سائل 
+أل¹ا  قطر.  @+لة  +لعلها  3سالمية، 
�+N+با،   n +تربَّْت  مثقفة،  كانت 
�لصحفي  عملها   Mا»  n متسكت 
�حلقائق   N3ظها+ �حلق   Mقو  �مببد
فحصل  كب(�،  كا1 خْصُمها  مهما 
�خلال� بينها +بني صاحب �لعمل، 
قضيًة  فرفعت  عملها.  +ُفصلْت عن 
حقها  عن  @فاًعا   cهنا �ملحكمة   n
مستندً� 03 حقوQ �ملر�� +مقتضيا8 
�لعدM، +كسبت �لقضية. ¦ توظفت 
 cهنا من  فُطر@8ْ  }خر،  مكا1   n
�يضا للسبب نفسه، فرفعت قضيًة، 
 1�فكسبتها. لقد حا+لت �1 تثبت 
�إلسالC قد منح �ملر�� �ملسلمة حقوًقا 
حقوقا،  �يضا  �ملسلم  �لرجل  +منح 
 b@1 تؤ�+على �حلكومة �إلسالمية 
لقد   ،Nباختصا كلها.   Qحلقو�  uهذ
�حر�8 جناحا8ٍ متتالية، +��@�@8 

3مياًنا.

 13 ما �+ّ@ قوله من سر@ هذu �لقصة 
 @�@�� �لسيد�  تلك  3ميا1   1� هو 
باالطال� على تعاليم �لقر}1 �لكرمي 
على �لرغم من �1 �لتجا�N �ملتعد@� 
�لk مّر8 ֲדا كانت على عكس ما 
قر�8، 3ال �¹ا ª ُتلق بالالئمة على 
 Mلقر}1، بل قامت باجلها@ +�لنضا�
 Cحكا� °الفو1  �لذين   iهؤال ضد 

�لقر}1 �لكرمي.
�ألحد��   uهذ مثل  تقع  عندما   
�لطيبة يصا� �عد�i �إلسالC بالقلق 
�كانو� ملتزمني  iالضطر��. +سو��+
بدينهم �ª C يكونو�، 3ال �1 عد�iهم 
�لسافر لإلسالC يدفعهم 03 تصرفا8 
بل  ليس äديد،  �. +هذ�  شنيعة جدًّ
 iألنبيا� >اعا8   iعد�� َ@ْيَد1ُ  هو 
على مر �لتاNيخ. +مبا �1 �إلسالC @ين 
عاملي فكا1 ال بد �1 يو�جه معاNضة 
مع  يكن   ª فعندما  شر�سًة.  �شد 
قليل من  �لن» � n مكة 3ال عد@ 
يسخر+1  �لكافر+1  كا1  �ملسلمني 
 8�بد ملا  منهم +يستهزئو1 ֲדم، ¦ 
تستقطب  �لسامية  �لقر}نية  �لتعاليم 
�صيب  منهم  �لطيبة  �لفطر�   b+`
 ¦ +�الضطر��،  بالقلق  �لكافر+1 
فسيدنا  �لشديد�.  باملعاNضة  جهر+� 
عمر � كا1 يريد قتل NسوM �هللا 
�لكرمي  �لقر}1  Èع  ملا  +لكنه   ،�
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 � �لن»   03  iفجا N+حه،  `�بت 
�كرمه   ¦ مؤمًنا،  قدميه  على  ليخّر 
�هللا تعا0 لدNجة �صبح خليفة له � 

بعد +فا� �À بكر �.
 Mميكن �لقو Nألمو� uفبالنظر 03 هذ 
'قني  كانو�   Nلكفا�  13 -جدال- 
 1� ير+1  كانو�   `3 معاNضتهم،   n
مدينتهم  على  سيستولو1  �ملسلمني 
خالM مد� قص(�، فيفقد+1 مكانتهم 
�ملتميز� �لk كانو� ¢ظو1 ֲדا بسبب 
�جيا¡م �لقا@مة ستنفلت  1�مكة، +
 Qنطا �تسع  حني   ¦ �يديهم.  من 
�+سع،  مناطق   n +�نتشر   Cإلسال�
�شتد8 هذu �ملعاNضة �كثر، +�ضطر 
 � �لن»  فهاجر  للهجر�،  �ملسلمو1 
 Cإلسال� 3ليها  ++صل  �ملدينة   03
جعل  مما   ،cهنا Nسالته  +�نتشر8 
�لقا@مة  �جيا¡م   1� يدNكو1  �ليهو@ 
Nقعة  �تسا�   13  ¦ منهم.  ستنفلت 
�كثر �صا� حكومة قيصر  Cإلسال�
باخلو�  �يضا   sكسر +حكومة 
+�¡لع، فقاما كال ا بفتح جبهة ضد 
 iعما� جند  �يًضا   Cليو�+  .Cإلسال�
�أل@يا1 �ألخرs يلجأ+1 03 �ساليب 
متدنية ضد �إلسالC خوًفا من غلبته 
§يث بد� �لشرفاi من �تبا� �أل@يا1 
ضد  �لصو8  يرفعو1  �يضا  نفسها 

هذu �ألساليب �لرخيصة �ملنحطة.

 1�غ( �ننا ´ن �ملسلمني نظن خطًأ 
ضد  �+N+با  من  يرتفع  صو8  كل 
�+N+با  �هل  صو8  هو   Cإلسال�
كذلك.  ليس  �ألمر  +لكن  كلهم، 
�حلقيقة  من  ليست  �لفكر�   uهذ  13
 b@يعا À+N+�n شيi. فليس كل 
�إلسالC، بل Nّ@ُ� فعلنا تكو1 قاسية 
�حياًنا، `لك �1 عدً@� كبً(� منهم ال 
 .Mلتصرفا8 +�ألعما� uيشّجعو1 هذ
 � �لن»  �¡جوC ضد  ُشنَّ  ملا  فمثال 
�ملو�طنو1  Nفع  �ألخ(�  �آل+نة   n
�صو�ִדم   cNلد�منا�  n �ملسلمني  غ( 
منحّط  �لتصر�  هذ�   13 قائلني: 
� +مناٍ� للُمثل +�ألخالQ. لقد  جدًّ
 n كرته` bلذ� M×نفس �لتسا �+Nثا�
�خلطبة �ملاضية +قالو�: ما @�C قد �ُلقَي 
�لقبض على �ألشخا� �لذين هد@+� 
 � للن»  �ملسيئة   Cلرسو�  bناشر
بعد   Cلرسو� نشر8  فلما`�  بالقتل، 
بترحيل  �حلكومة  قامت  لقد  `لك؟ 

�لثالث.   �iبر� �علنت + منهم  �ثنني 
+معØ `لك �1 �لقضية كانت مزيفة 

�سا{.  b��صًال، +ª يكن ¡ا 
ً̀�، فقد بد�8 �ألصو�8 �لنـزيهة  3 
 s3حد �جر8  لقد  ترتفع.  �ملؤيد� 
مع  مقابلة  �لتلفزيونية  �لقنو�8 
 ،cهنا  bأل�د� �إلسالمي  �لد�عية 
�لد�مناNكيو1  �ملثقفو1  �عر�  كما 
@�مناNكية،  سيد�   13+ }�Nئهم.  عن 
 n مركز �جلماعة n �@كانت موجو
�سفها  �بد8  قد  �ملقابلة،   uهذ iثنا�
�ملسيئة   Cلرسو� نشر  على  �لشديد 
للن» �، +قالت للصحفي صر�حة 
¹3ا، قبل نشرu هذu �لرسوC ،كانت 
 Mتقو sִדا للبال@ �ألخر�Nيا� Mخال
للنا{ بفخر +�عتز�� ¹3ا @�مناNكية، 
�ما �آل1 فستشعر باخلجل عند قو¡ا 

¡م بأ¹ا @�مناNكية. 
¦ 13 �لتقرير �لذb +صلµ بناiً على 
طل» من مركز �جلماعة هناc يفيد 

 Iأيًضا جند زعماء األديان األخرى يلجأون إ واليوم 
أساليب متدنية ضد اإلسالم خوًفا من غلبته �يث 
يرفعون  أيضا  نفسها  األديان  أتباع  من  الشرفاء  بدأ 
املنحطة. الرخيصة  األساليب  هذه  ضد  الصوت 
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يفكر   �بد �لد�مناNكي  �لشعب  بأ1 
بصفة   Cإلسال�  uجتا  ÀاÂ3 بشكل 
مر�   Cلرسو�  uهذ نشر  بعد  عامة 
�خرs، +بد� �لنا{ يقولو1 علًنا 13 
@عاية  3ال  ليس   Cلرسو�  uهذ نشر 
ُ+جد8ْ   1ْ3+ فحسب،  �ستفز��ية 
متباينة،   i�N{ +�إلنترنت  �جلر�ئد   n

Â3ابية +سلبية �يضا. 
 Face يسمَّى   Nمشهو فريق   cهنا+
Book +قد فتح موقعا على �النترنت 

+قد  'مد“،  يا  ”}سفو1  بعنو�1: 
يقا�N ستة  ما  �آل1   03 فيه   cNشا
كب(  عد@   cفهنا شخص.  }ال� 
 cعلى ما حد�. +هنا �+Nقد �عتذ
�يضا لكن عد@ها  sخر�«موعا8 

ضئيل نسبيا.
له:  تعليق   n �حدهم  كتب  لقد 
ناحية  فمن  �لد�مناcN؟!  تقف  �ين 
 Qفغانستا1 +�لعر��نرسل جيشا 03 
 sخر�حلماية �ملسلمني، +من ناحية 
 Cلرسو�  uبنشر هذ جنرÎِّ مشاعرهم 

�ملشينة. 
 13 ساخر�:  بلهجة  �حدهم  +كتب 
 ¦ حسن.   iشي +�ملبا@±   Qألخال�
yجل   Cأليا�  uهذ  n �شعر   :Mقا
�شعر + ،cNشديد النتمائي 03 �لد�منا
�غلبية سكا1 هذ� �لبلد يشعر+1  1�

مبا �شعر �نا.

+كتب �حدهم: �نا �توقع +}مل من 
�لصحفيني �لد�مناNكيني �1 يعرفو� ما 
 1�+ ،b�هو �ملفهوC �لسليم حلرية �لر
�لقلم   Cستخد�� �ملستقبل   n ¢ا+لو� 

+�لقرطا{ +�لد+�� بوعي +لباقة.
هو  حد�  ما  كل   :u)غ +كتب 

.b��ستخد�C سيئ حلرية �لر
+قد نشر8 �كثر �جلر�ئد �لد�مناNكية 
عد@ها   n  (Avisen DK)  �Nنتشا�
ألحدهم  تعليًقا   ٢٠٠٨ ف�fير   ٢٥
 b��لر  iبإبد�  Ë �Èحو�  فيه:   Mقا
 .(�) 'مد   CسوN نشر  مسألة   n
 1� +�خلبث  �¡مجية  من   13  bعند
 uNجا  03  iتسي Nسوًما   iملر� يطبع 

ֲדذ� �لشكل فليس 3ال 3يذ�i لآلخرين 
فحسب. 

 sخر�كذلك ُنشر تعليق n جريد� 
 13 فيه:   iجا  (Kristelig Dagblad)

يتأتى  ال  �لضم(  حرية  على  �خلطر 
من قبل �ملسلمني، +3منا هو من قبل 
 i�Nلو��+  Cألعال� �لصحافة ++سائل 
ليسو�  أل¹م  �لسياسة،   MجاN+
مستعدين ليعطو� �ملسلمني حق حرية 

  .b��لر
 n عضو  +هو  �حدهم،  +كتب 
مسيحية،  ملنظمة   bN�@إل� �ملجلس 
 13 �ملقد{:  �لكتا�   03 مش(� 
°الف  �ملشينة   Cلرسو�  uهذ نشر 

رّدُة  بـل  اإلسـالم،  يعـادي  أورو�  كل  فليـس 
فعلنـا تكون قاسـية أحياًنـا، ذلك أن عـدًدا كبbًا 
منهـم ال يشـّجعون هـذه التصرفـات واألعمال. 

ير�ها، ¦  بابه حيث   Cما� يعلقها   ¦
من  �فضل  �نه   Qلنفا� بد�فع  يدَّعي 

جاuN ألنه ¢به بصفته جا�N له.
 13 صاحبه:   Mيقو }خر  تعليق  +æة 
سيئ  �مر  3ليه   �iإلسا�+  Nجلا�  i3يذ�
@�ئما. +ال بأ{ n تبا@M �آلi�N عن 
�ملسيئة   Cلرسو� نشر  �ما   ،Cإلسال�

 :Mتعاليم �ملسيحية �الفة تامة. ¦ قا
 1� Âب  �لتصرفا8   uهذ مثل   13
 :Mقا  ¦ �لبحت.  باحلمق  توصف 
هناc مقولة @�مناNكية مفا@ها �1 �هللا 
فإنه  منصبا،  �حًد�  يهب  تعا0 حني 
يهبه �لعقل �يضا،  +لكن فيما يتعلق 
�صحا� �حلل  1�ֲדذu �لرسوC فيبد+ 
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+�لعقد يفتقر+1 03 �لعقل. 
هذ�  من  عديد�  تعليقا8   cفهنا
 1� منها  �قتطفُت  مما  +يتبني  �لقبيل، 
عدً@� كب(� من �لشرفاª i يشاNكو� 
 ª+ Cحلملة �ملعا@ية لإلسال� uهذ n

يشّجعو� هذ� �لتصر�. 
 ،Qلنطا� +�سعة  كب(�  �لة  ¹3ا 
�لرّسامني  بعض  فيها   cيشتر  ª+
 n �لطامعني   +� �لfملا1   iعضا�  +�
�ملناصب �لسياسية فقط، بل +i�Nها 
+تدعمها   ،N+جلذ� عميقة  مؤ�مر�8 
 Cا� قوَ� تعاليم �إلسالÖ �)كب sقو
�لعظيمة �لسامية، +ال تريد �1 يطلع 
�لساسة   iهؤال+ شعوֲדا.  عليها 
سيطرִדم  فر²  يريد+1   Cحلكا�+
 Cلإلسال عد�iهم   13 �لدين.  باسم 
�لذb يكّنونه منذ ¿سة عشر قرنا قد 
بد�+� يبد+نه §سب خطة مدN+سة، 
 .zنا{ من «اال8 ش�يشترc فيها 
مقابل  3ً¡ا  بو�  ينصِّ  1� ¢ا+لو1  ¹3م 
 n  cلشر� لنشر  ساعني  �ألحد  �هللا 
 àسو� �لضغوNذ� �لسبب ما¡+ ،ªلعا�
 n  1� علًما  �لعربية.  قناتنا   Qإلغال
3غالQ قناتنا ِضْلًعا كب(� للمسيحيني 
�لكب(�   M+لد�  Mخال من  �لذين 
ماNسو� �لضغط إلغالQ قناتنا �لعربية 
 i1 يرضى هؤال��لثالثة. فكيف ميكن 
�خلالية  �إلسالمية  �لتعاليم   Nبا�@ها

�لفطر�  مع  +�ملنسجمة   cلشر� من 
�إلنسانية متاما. ¹3م ¢ا+لو1، حتت 
 1� �لسياسة،  مظلة   +� �لدين   �iعبا
+3َ¡ه،  +ماِلَكه  �لعاَلم   َّ�N يكونو� 
�Nَّ �لنا{ +مِلَك �لنا{ +3لَه �لنا{.

عاكفة  �لكب(�  �لر×+{   uفهذ  ،1`3
 ،Cإلسال� �ملؤ�مر�8 ضد  نسج  على 
بِقي  ملا  �نتشر  لو  �نه  منهم  خوًفا 
 uهذ ُيذكر.  شأ1   sألخر� لأل@يا1 
 .�+iشا ما  فليفعلو�  �فكاNهم،  هي 
 ،N+مقد Nٌآل1 قد� Cإلسال� N13 �نتشا
+سينتشر بإ`1 �هللا تعا0، لكن ليس 
باإلNها� +ال باحلر�، بل بو�سطة 
+بو�سطة   ،�  bملهد�+ �ملسيح 
Nسالة �لقر}1 �لكرمي �لد�عية 03 نشر 
�لدين  هذ�  +بتبليغ   ،Cلوئا�+ �حلب 
منا  +�حد  كل  فعلى  �لفطر�.  @ين 
 uهذ لنشر   uجهد �قصى   Mيبذ  1�

.Qسع نطا+��لرسالة على 

�جلر�ئد،  حا+لت  فمهما   ،�ً̀ 3
 +� �لfملانا8   iعضا� سعى  +مهما 
 iعما�  M+حا +مهما  �حلكوما8، 
�أل@يا1 �ألخرs، فإ1 من �ملستحيل 
تعا0   @�N�+ �هللا   Nقّد ما  ُيَرّ@   1�

 .uتنفيذ
+كا1  هولند�،   n شخص   cهنا
عضًو� n �لfملا1 �¡ولندb +لكنه قد 
عد�ئه  بسبب  هذ�  منصبه  من  �ُِقيَل 
 àملفر� +حنقه  للمسلمني  �لشديد  
حاليا  °طط  +هو   ،Cإلسال� ضد 
لتشكيل حز� سياسي جديد. لقد 
فيه   iسا� ببيا1   Cيا� بضعة  قبل   0@�
ال   .� �لن»  لشخص  بالغة   �i3سا
فيه   Cستخد�  bلذ� بيانه   �iقر� �Nيد 
 03 +مسيئة  +مشينة  بذيئة  كلما8 
 u×يضا. +قد بلغ عد���لقر}1 �لكرمي 
�خلا�  موقعه   n نشر   1�  Cلإلسال
على �إلنترنت، تلك �لرسوC �ملشينة 

بـوا إnًا مقابـل اهللا األحد  إنهـم �اولـون أن ينصِّ
ساعني لنشر الشرك � العاe، وnذا السبب مارسوا 
الضغـوط إلغالق قناتنا العربيـة. علًما أن � إغالق 
قناتنا ِضْلًعا كبbا للمسيحيني الذين من خالل الدول 
الكبbة مارسوا الضغط إلغالق قناتنا العربية الثالثة. 
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�لk ُنشر8 من قْبُل n �لد�مناcN، مع 
 03 uمر��لثناi �لكث( عليها. نفّو² 
 Mسيحاسبه. لقد قا bهللا تعا0 �لذ�
�إلNها�،  يعلِّم  �لقر}1   1� بيانه   n
لذ� Âب فر² �حلظر عليه، +Âب 

�1 ُيمزQَّ نصُفه، +�لعيا` باهللا.
إلنتا¤  حالًيا  °طط  �لرجل  +هذ�   
+كا1  �لقر}1.   Mسينمائي حو فيلم 
 ª +لكنه  فتر�،  منذ  3خر�جه   bينو
ينجح n `لك 03 �آل1، أل1 كثً(� 
�حلكومة،   03 شكته  �ملنظما8  من 
�إلسالمية  �جلماعة  بعثت  كما 
ֲדذ�  Nسالة  �حلكومة   03 �أل�دية 
”�لفتنة“.  �لفيلم  Èّى  لقد  �لشأ1. 
+ملا سأله �لبعض: ما �لذb ستعرضه 
فيه  �لفيلم؟ فقاM: سأعر²  n هذ� 
�ضربو�   1� للمسلمني  �لقر}1   Mقو

Nقا� �لكفاn N �حلر�. 
ُيشّن  عندما  هذ�:  على   �ًّ@N  Mقو�+
�¡جوCُ على �حد فال بد من حر� 

@فاعية.
�يضا 3نه سيعر² فيه �1 �لنا{  Mقا+ 
 Qلعر��+ �فغانستا1   n ُيخَتطفو1 

+ُتقَطع Nقاֲדم. 
 bَ@يا� كلِّه  هذ�   i�N+  1� يبد+   
بوحي  كب(�  مؤ�مر�  تنسج  خفيًة 
 1� �+ جهة كب(�. غ(  منظمة  من 
 n  cهنا تظهر   8�بد �لفعل   @َ+@N

�يضا. فقد عقد8 �حلكومة  cNلد�منا�
�ملسلمني  �ئمة  كافة  مع  �جتماعا8 
بو�سطة N×ساi �لبلديا8. +قد بعث 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  �فر�@ 
�مللكة   03+ �حلكومة   03 Nسائل 
صر�حة  فيها  قالو�  �لfملا1   iعضا�+
 kلتصرفا8 �لسلبية �ل� u13 مثل هذ
ال مNf ¡ا، ستخّل باألمن n «تمعنا 
�لرسائل   uآلمن. +باإلضافة 03 هذ�
قد  كنت   bلذ� �يضا   Àخطا بعثو� 
 .Cلسال� مؤمتر   n قبل  من  �لقيته 
فأظهَر �عضاi �لfملا1 +عدٌ@ ال بأ{ 
 Mقا+  .ÀاÂ3 فعل   َّ@N �لنا{  من  به 
Nسالتنا:  على  جو�ًبا  �لfملا1  Nئيس 
 iعضا� على  Nسالتكم  +ّ�عت  لقد 
�يضا  �مللكُة  +قالت  كلهم.  �لfملا1 
N nسالتها مبناسبة عيد �مليال@: ال بد 
من جتنب �إل@الi بأb بيانا8 سلبية 
متّس بأمن �ملجتمع +تؤ`b �آلخرين. 
Nئيس   03 نفسها  �لرسالة  هت  ++جَّ

�يضا.  i�Nلو��
 bلذ� (Wilder) ما هذ� �ملدعو +�يلد�
كا1 قد بد� هذu �حلملة، فقد �Nسل 
 Mقا �مللكة،  ضد  �لfملا1   03 Nسالة 
فيها 13 �مللكة قد �شاN n 8Nسالتها 
حدٍّ  +ضع  من  بد  ال  لذ�  هو،  3ليه 

�موN �حلكومة. n ل �مللكة لتدخُّ
'ا+الִדم،  هي   uهذ  Mحا �ية  على 

�يضا  بينهم  ِمن  يقيم  تعا0  �هللا   13+
تعا0  �هللا  ندعو  عليهم.  يرّ@+1  َمن 
�1 يز@�@ عد@ هؤالi �لذين هم `++ 
فطر� طيبة حz يرتد� �لظاملو1 عن 
�هللا   Nَقَد فإ1َّ  +3ال  �لشنيعة،  �فعا¡م 
 ،iشا zيعمل عمله م تعا0 سو� 

�حًد� @+1 عقا�. cلن يتر+
لقد �ّلف ”@�N 1جر@سن“ - �حد 
 +� ثالثة  قبل   - كند�   n �لقسو{ 
 The بعنو�1:  كتاًبا   Cعو�� �Nبعة 
�لقر}1)   Nسر��)  secrets of Quran

3نه  �لقر}1.  على   Cجو¡� ֲדد� 
�يضا كتا� مليi باحلقد +�لضغينة. 
عديد�  قر}نية  }يا8  فيه   @N+� لقد 
عليها،  عّلق   ¦ معانيها،  تر>ة  مع 
كل   n  @N+� §يث  ًُ̀قا  حتا  sبد�+
 +�مكا1 بضعة }يا8 مقر+نة بسبع 
æا1 من تر�جم معا< �لقر}1 �ملختلفة 
 @N+��لk +جدها باللغة �إلجنليزية، +
�يضا جز�iً من تر>ة 3جنليزية ملعا< 
ظفر   bN@لسيد شو� ֲדا   Cقا �لقر}1 
 uهذ  n طاعًنا   Mقا  ¦ خا1،  �هللا 
كر شخصيا8 �لكتا�  �لتر>ة: 3نه̀ 
�ملقد{ باألÈاi �ملعر+فة n �إلجنليزية 
�ملحّير  من  +لكن  �لعربية،  من  بدًال 
كما  ”طالو8“  �سم  يذكر   ª �نه 
بل `كرها  �ملقد{  �لكتا�   n @N+
بالعربية ”طالو8“، +قد فعل `لك 
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�لن» (�) - +�لعيا`   iخطا�لُيخفي 
باهللا- عن شعو� غ( عربية.

�بنا n �لتر>ة هو �ننا نذكر @ 1��حلق 
+لو  �¡امش،   n  Nألمو�  uهذ مثل 
كا1 هذ� �لقسيس �مينا لقر� �¡و�مش 
�إلجنليزية  باللغة  تفس(نا   n �يًضا 
 Five Volumes) باسم     Nملنشو�
�ستطع  ª >�Commentary). علًما 

�لتأكد من هذ� �ألمر n تر>ة �لسيد 
قد  +لكننا  خا1.  �هللا  ظفر   bN@شو
`كرنا كلما8 �لكتا� �ملقد{ �يضا 
n تفس(نا n �¡امش لدs �حلديث 
عن @�+@ � حتت تفس( هذu �آلية 

n سو�N �لبقر�. 
ª يتوفر Ë كتا� �لقسيس هذ�، +3منا 
هامة   �Nًمو� �إلخو�  بعض   Ë �Nسل 
�علق عليه تعليقا  1�منه، فال �ستطيع 
شامال. لقد طلبت هذ� �لكتا� �آل1، 
�طلعت   kل� صفحاته  بضع  +لكن 
تعكس  قر�ִדا   kل� +فقر�ته  عليها 
 Mفقد قا .Cحقًد� شديًد� ضد �إلسال
n موضع: يظن كث( من �ألمريكا1 
�ملتحرNين �نه ما @�C ١,٣ بليو1 من 
 1��ملسلمني يؤمنو1 بالقر}1، فال بد 
تكوN 1سالة �لقر}1 حًقا، +لكن هذ� 
 Qألمريكا1، 3` ال صد� iخطأ هؤال

n �إلسالC +ال n �لقر}1.

 :øبو �لرئيس  على  معلًقا  يكتب   ¦
13 �لرئيس بوN øجل جّيد، +لكنه، 
على شاكلة �لقا@� �لغربيني �آلخرين، 
 Î3` صر ،Cال يعلم شيئا عن �إلسال
/Mيلو�بشكل علµ بعد �حد�� ١١ 

�1 هذu �حلر� ضد �إلNهابيني  fسبتم
حر� صليبية.. فاعتfها حر� @ينية، 
+�لغريب  سذ�جته،  على   Mيد +هذ� 
 b��حًد� من مستشاNيه ª يقّدC له  1�

نصيحة صحيحة.
�لتوصل  �لكاتب  يريد   kل� فالنتيجة 
 1�  øبو بإمكا1  كا1  �نه  هي  3ليها 
يعتfها حربا صليبية، +لكن ما كا1 
�ملأل،  على  `لك  يعلن  أل1   ��@ æة 
عن  سيئا  �نطباعا  يعطي  هذ�  أل1 

�ملسيحية. 
 bلذ� +�حلقد  �لبغض   sمد فانظر+� 

تكّنه قلوֲדم ضد �إلسالC +�لقر}1.
 Cإلسال� iعد��+لكن ينبغي �1 يتذكر 
+�لقر}1 كلهم �1 تعاليم �إلسالC ال 
بد �1 تسو@ +تغلب n ¹اية �ملطا�. 
 uNعلنه �هللا تعا0، هذ� هو قد�هذ� ما 
+قوִדم  @جلهم  بوسع  ليس   bلذ�
 1+@  Mحتو  1� +مو�N@هم  +ثر+ִדم 

+قوعه.
�حلكوما8  بعض   1� �ملؤسف  من   
�لk هي 3سالمية n �لظاهر، +نسيت 

هدفها، هي �ألخرs تعمل إلضعا� 
�إلسالC بشكل متعمد �+ غ( متعمد، 
من �جل �حلفاù على عزִדا �لظاهرية؛ 
 1�فقد `كر �حد �ألمريكاn 1 كتابه 
بعض قا@� �لبال@ �إلسالمية متوNطو1 
 .Cليو�  Cباإلسال حتل   kل� �ملآسي   n
 1�13 كل هذu �ملؤ�مر�8 تستهد� 
يد   n لثر+�8 كلها�+  @Nملو�� جتتمع 
�لقا@�   iهؤال فيها   cيشتر+ �لغر�، 
شخصية  بصفة  لينالو�  �ملسلمو1 
ال  بينما  �لثر+�8،  تلك  من  نصيبهم 

يعر� شعبهم عن `لك شيئا.
�ما هؤالi �لذين متتلئ قلوֲדم باألحقا@ 
+�لضغائن، +�لذين ال يفتحو1 �لقر}1 
فيه،  �لطعن  بنية  3ال  يقر�+نه  +ال 
 �Nلذين قست قلوֲדم فهي كاحلجا�+
تعليم  يفيدهم  فلن  قسو�،  �شد   +�
من  يستفيد+1  كيف  شيًئا.  �لقر}1 
�حلقد  �ستو0  +قد  �لطاهر  �لنبع  هذ� 
+�لبغض على قلوֲדم +�عتا@+� �لعيش 
على  مصرين  ��لو�  +ال  �لنجاسة   n
�لبقاi فيها. يقوM �هللا تعاn 0 �لقر}1 
�لكرمي: ﴿3ِنَُّه َلُقْرَ}1ٌ َكِرٌمي * ِفي ِكَتاٍ� 
�ْلُمَطهَُّر+1َ﴾  3ِال  ُه  َيَمسُّ َمْكُنو1ٍ * ال 

(�لو�قعة ٧٨-٨٠)
�آليا8:   uهذ قبل  تعا0  �هللا   Mيقو+
﴿َفال �ُْقِسُم ِبَمَو�ِقِع �لنُُّجوCِ﴾ (�لو�قعة 
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(٧٦
+قاM �ملسيح �ملوعو@ � n تفس( 
هذu �آليا8: يقوM �هللا تعا0: ﴿فال 
�ُْقِسُم ِبَمَو�ِقِع �لنُُّجوCِ * َ+3ِنَُّه َلَقَسٌم َلْو 

َتْعَلُمو1َ َعِظيٌم﴾ (�لو�قعة ٧٦-٧٧)
 1�+قد جاi �لَقَسُم هنا للتدليل على 
ال  +تعاليمه  عظيم،  كتا�  �لقر}1 
تعاليمه  >يع   13 بل  �هللا،  سنة   nتنا
 n  b� مكنو1،  كتا�   n مكتوبة 
�¹ا   b�) �إلنسانية،  �لفطر�  صحيفة 
تالئم فطرَ� كل 3نسا1.) +ال يعر� 
ميكن  ال   b�) �ملطهَّر+1.  3ال  معاNفه 
3ال  �لدقيقة  +معاNفه  علومه   Mينا  1�
�قسم  لقد  قلوֲדم)  تطهر8  �لذين 
 Cلنجو� مبو�قع  هنا  شأنه-  �هللا -جلَّ 
تنبيًها 03 �1 �لنجوC كما تبد+ كُنَقٍط 
كب(،  �Nتفا�  على  لكو¹ا  صغ(� 
بينما هي ليست ُنَقًطا n �حلقيقة بل 
هائل جد�، كذلك  هي `�8 حجم 
فإ1 �لقر}1 �لكرمي بسبب Nفعته +عُلوِّ 
�لبص(�   b+` عني� شأنه خاٍ� عن 
 M�� قد  �لذين   uيبصر 3منا  �لضعيفة، 

�لغباN عن �عينهم.
�آلية   uهذ  n تعا0  �هللا   Nشا� كما 
�لقر}نية   �Nملعا� تلك   03 �يضا 
 u@هي خاصة بعبا kلسامية �لدقيقة �ل�
+ال   .uبيد يطهِّرهم  �لذين  �خلو�� 

يصح هنا �العتر�² بأ1 تعاليم �لقر}1 
ما @�مت خاصًة باخلو�� من �لعبا@ 
�آلخرين  مؤ�خذ�  جتو�  فكيف  فقط 
3`� ما �نكر+ها +ª يعملو� ֲדا؟ `لك 
هي   kل� �لكرمي  �لقر}1  تعاليم  أل1 
مد�N �إلميا1 يفَهمها �جلميع مبن فيهم 
تعاليم   1� برغم   b�) �يضا،  �لكافر 
�¹ا مفهومة  3ال  �لقر}1 عميقة جد�، 
�فهاC عا@ية �يضا، +بوسع كل  b+لذ
3نسا1 �1 يفهمها 3`� ��N@)، +ليست 
 ª ئه، أل¹ا لوNمما يظّل خافًيا على قا
تكن مفهومة للجميع لظّل �مُر �لتبليغ 
�1 تعاليم �لقر}1 مفهومة  b�ناقصا، (
للجميع، 3ضافًة 03 �¹ا حتمل �ملعا< 
�لعميقة �يًضا، +مع `لك فيه ما ميكن 
لظل  `لك  +لوال  �جلميع،  يفهمه   1�
�لتبليغ ناقصا.. �b لو ª يفهمه  �مر 
كما  Nسالته  تبليغ  ميكن   ª �جلميع 
+�حلقائق   �Nملعا� @قائق  �ما  ينبغي) 
هي  3منا  �إلميا1،   Nمد� ليست  فهي 

3ال  3ليها  ُيرَشد  فال  �ملعرفة،  لزيا@� 
+�لنعم  �ملو�هب  هي  أل¹ا  �خلو��، 
بعد  ُتوَهب   kل� �حلقيقية  �لر+حانية 
 n كاملني  يصبحو1  للذين  �إلميا1 
3ميا¹م." (كر�ما8 �لصا@قني، �خلز�ئن 

�لر+حانية ¤ ٧ � ٥٢- ٥٣)
¦ يقوM حضرته �:

13 حتصيل �لعلوC �ملا@ية +�الطال� على 
 ،�َNلطها�+ sقائقها ال يتطلب �لتقو@
�خبث  z1 ¢صل عليها ح�بل ميكن 
 Nلفجو�+ �لفسق   n بلغ �لنا{ مهما 
 Mألعما� �صحا�   13  zح +�لظلم، 
�ملر�حيض"�  "كّناسي  مثل  �حلق(� 
�حياًنا.  عالية  شها@�8  ينالو1  �يًضا 
ليس  �لدينية   Cلعلو� حتصيل  +لكن 

�  هم طبقة ُسفلى n �ملجتمع �¡ند+سي ال 
تنظيف  3ال  �لقر+1  عشر�8  منذ  ¡م  عمل 

مر�حيض �لنا{. (�ملترجم)

.... كذلـك فإن القـرآن الكرمي بسـبب رفعته وعُلوِّ 
شـأنه خاٍف عـن أعـني ذوي البصـbة الضعيفة، 
إمنـا يبصـره الذيـن قـد زال الغبار عـن أعينهم.
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بوسع كل من هّب +@ّ�، بل ال بد 
لقوله   �Nطها+ sتقو لتحصيلها من 
�ملَطهَّر+1﴾.  3ال  ه  َيَمسُّ ﴿ال  تعا0: 
 Cعلو حتصيل   n يرغب  كا1  فمن 
�لدين عليه �1 يز@�@ تقوN++ sًعا، 
�نكشفت   sلتقو�  n  Cَتقّد +كلما 
+�حلقائق."  �لدقائق  لطائُف  عليه 
(جريد� "بدN" «لد ٣ Nقم ٢ تاNيخ 
�لثا< ١٩٠٤ �  كانو1  يناير/   ٨

(٣
 فاألمر �أل+M +�ألسا{ هو "�إلميا1"، 
 ،Nتتحقق كث( من �ألمو uبه +حد+
�حد �1 يز@�@ معرفًة فال  @�N� �`3 ¦
بد له �1 يز@�@ ُتًقى، أل1 �ملرi كلما 
معرفًة   @�@��  �ًNطها+  sتقو  @�@��
فهم  ُيعطى  +ال  �لقر}1.  بدقائق 
3ليه  ينظر+1  للذين  �لكرمي  �لقر}1 
منه  �القتر��  يريد+1  +ال  بعيد  من 
ُيضّلو�   1� يريد+1  بل  منهم،  بغًضا 
�آلخرين �يضا، العبني @+N �لشيطا1 
�لنا{ من كل   ú3نه سيأ  Mقا bلذ�

جهة إلغو�ئهم. 
ً̀�، فال بد من طها�N �لقلب لفهم  3 
�لقر}1 �لكرمي، +ال بد من ��@يا@ها 
باضطر�@، ألنه ª 13 يكن �حد طاهر 
�لقلب فلن يفهم منه شيئا، +ال بد ملن 
��N@ �ملزيد من هذu �ملعرفة �1 يز@�@ 

�لقر}1  لفهم   Nملعيا� هو  فهذ�  ُتًقى، 
 kل� �لسيدَ�  مثًال  ُخذ+�  �لكرمي. 
`كرُتها }نًفا، فقد قر�8ْ تر>ة معا< 
نعر�  ال  �سلمت. + �لكرمي  �لقر}1 
�ية تر>ة قر�8ْ، +ما مدs صحتها؟ 
غ( �¹ا �ّثرn 8 قلبها تأثً(� Â3ابيا 
�لكرمي  �لقر}1  لفهم  بد  فال  كبً(�. 
من �لطها�N �لقلبية +�لسعي للبحث 
+ال  فيه،  �لكامنة   �Nملعا�  NN@ُ عن 
�ما 3`�  �لنظر فيه عن قر�.  بد من 
�حد بنية �لطعن - على شاكلة  u�قر
�لقس �ملذكوN - فلن Âد من معاNفه 
�جلاهل  شأ1  شأنه  شيئا؛  +@قائقه 
�لذb يرs �لنجوC من بعيد +يعتfها 
 fخ� لقد   .iلضو� من  صغ(�  نقًطا 
�حلمقى   iهؤال مثل  عن  تعا0  �هللا 
�لظاملني �حلاسدين �حلانقني �1 تعاليم 
 .�Nلقر}1 �لكرمي لن تزيدهم 3ال خسا�
ال شك �1 فيه شفاi لكنه للمؤمنني 
لكنها   fع+  }+N@ +فيه  فقط، 
للمؤمنني فقط، +ال يستفيد منه 3ال 
`لك   +� �لطاهر،  �لقلب   +` �ملؤمن 
بذهن  لفهمه  يسعى   bلذ� �إلنسا1ُ 
يتطهر  معا@ية، +ال   Nفكا� خاM من 
�ملؤمن  3ال  �لر+حا<  �لوسخ  من  به 
 n 0هللا تعا� Mلقلب �لطاهر. قا� +`
�ْلُقْر}1ِ  ِمَن   Mُِّملجيد: ﴿َ+ُنَنز� �لقر}1 

َ+ال  لِْلُمْؤِمِنَني  َ+Nَْحَمٌة   iٌِشَفا ُهَو  َما 
 iإلسر��) ﴾�Nًاِلِمَني 3ِال َخَسا َيِزيُد �لظَّ

 .(٨٣
من  �ملطاعن   uهذ نسمع  فعندما 
نز@�@  +�لقر}1   Cإلسال� معاNضي 
3مياًنا أل1 �هللا تعا0 سبق �1 `كرها 
n �لقر}1 عند �حلديث عن معاNضي 
�ألنبياi. لقد @�� هؤالi على �ّتبا� 
فيحا+لو1  �لشيطا1،  خطو�8 
 n +�لنقائص  �لعيو�  عن  �لبحث 
�لبيا1  هذ�   1� علًما  �لكرمي.  �لقر}1 
Âعله  مما   ،Nلكفا� بصد@   iجا قد 
 n سيكونو1  �مثا¡م  بأ1   �ًiنبو
 n يًضا +يكونو1 ُموِغلني��ملستقبل 
�ملعاNضة. فبالرغم من �¹م سيكونو1 
+متعلمني،  مثقفني  �لظاهر   n
 iعما�+ متقدمة،  لبال@  +مو�طنني 
 ،Cألمن +�لسال� �Nية  @ينيني +َحَملَة 
 1�3ال �¹م سيأتو1 �عماًال تدM على 
�¹م +  ،iياN+ مظهرهم «ر@ خد�� 
مرضى n �لو�قع، +سيز@�@ مرضهم. 
فهؤالi �لقوC لن ينتفعو� من �لتعاليم 

�لk جاi ֲדا 'سن �لبشرية �.
�لكرمي:  �لقر}1   n 0تعا �هللا   Mيقو  
 * �ْلُمْقَتِسِمَني  َعَلى  �َْنَزْلَنا  ﴿َكَما 
�لَِّذيَن َجَعُلو� �ْلُقْر}1َ ِعِضَني * َفَوNَبَِّك 
َكاُنو�  ا  َعمَّ  * �ْجَمِعَني َ لََنْسَألَنَُّهْم 
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َيْعَمُلو1َ﴾ (�حلجر ٩١-٩٤)
ِمن   iهؤال  Nينذ تعا0  �هللا   1�  b�
�لذين  على  �نزله  ملا  مماثل  عذ�� 
�لقر}1  معتfين   Nألمو� تقاÈو� 

«موعة مفتريا8 +�كا`يب.
خاصا  ليس   Nإلنذ�� هذ�   1� علًما   
يتسابقو1  كانو�  �لذين  مكة  بأهل 
مستمّر  هو  بل   ،� �لن»   i3يذ�  n
قد   � �لن»   1� فبما  لألبد.   Qٍبا+
�هللا  فسيفعل  كلها   Nللعصو ُبعث 
 n � سولهN b`تعا0 بكل من يؤ
هذ�  قبل.  من  فعل  كما  عصر   b�
ما يفعل �هللا تعا0 على �لد+�C غ(ً� 
تعا0  �هللا  َبْطَش  �ِمَن َ� �حبائه.  على 
 +�هؤالi �لذين يستهزئو1 بالن» � 
كذًبا  �لكرمي  �لقر}1   1+fيعت �لذين 

+�فتر�i؟
فيما   iألعد�� قّسم  قد  �يضا   Cليو�+
بينهم مهّما8ٍ كث(ً� لشّن �¡جما8 
على شخص �لن» � +ليستهزئو� به 
منه  �لنيل  ¢ا+لو1  حيث   ،u+N@يز+
�؛ بعضهم من خالM تأليف �لكتب 
+بعضهم باجلر�ئد +بعضهم بال�fمج 
�يضا.   Cباألفال +بضعهم  �لتلفزيونية 
 ،iفتر��+ �لقر}1 كذ�   13 يقولو1: 
 M+حا+  bلكند� �لقس   Mقا كما 
ملثل   Mيقو تعا0  �هللا  +لكن  3ثباته. 

هؤالi: ال تظنو� �نكم سُتتَركو1 بال 
عقا�. كال! بل ال بد �1 حتاَسبو� 
سلوككم  تغّير+�   ª فإ`�  عليه، 
نعر�  ال  3ننا  للعقا�.  فاستِعّد+� 
كيف سيعاقبهم �هللا تعا0؟ فإنه �ملالك 
+يعاقب كيف يشاi، +لكن �ملهم �نه 
تعا0 يبدb غ(ً� ألحبائه +لشريعته، 
@+منا  تصرفاִדم  متر   1� ميكن  فال 
مؤ�خذ� من عند �هللا تعا0. +عندما 
¢ني +قت �لعقا� فلن ينقذهم منه 
تعا0  �هللا  �مرنا  لقد  ��ئف.  3له   ُّb�
�لنا{،  بتذك(  �لكرمي  �لقر}1   n
 � نبينا   1�  �Nتكر�+  �Nمر� �علن +
+�لقر}1  �ملشرِّعني   iألنبيا� }خر  هو 
تعا0  �هللا  لقد ضّمنه  �لشر�ئع.  }خر 
 iمن كل �لتعاليم �¡امة لألنبيا iًجز��
�موN كث(�   03 باإلضافة  �لسابقني، 
ª َتِر@ n �لصحف �لسابقة، َفِلَم ال 
 ª+ تتدبر+1 فيه لتطّهر+� به قلوبكم
ال تتعمقو1 فيه لتّطلعو� على معاNفه 

�هللا عز   1� تفّكر+1  �ملكنونة؟ ª ال 
�نه  �لقر}1،  §فظ  +َعد  قد  +جل 
 Mيز� ال   bلذ� �لوحيد  �لكتا�  هو 
'فوظا على حالته �ألصلية، بدًال من 
�1 3ميا1 ١,٣  sئو� َمن ير �1 ُتخطِّ
لدليل  �لكرمي  بالقر}1  مسلم  بليو1 
 n عناÈ فقد .Qنه حق +صد�على 
يقومو1  بعضهم   1� �ألخ(�   Cأليا�
لُيثبتو�  جديد  بأسلو�  بالبحث 
حالته  على  ليس  �لكرمي  �لقر}1   1�
كما  فليحا+لو�   :Mقو�+ �ألصلية. 
 1� يستطيعو�  لن  +لكنهم   1+iيشا
فبدًال  تعا0.  �هللا  +عد  بطال1  ُيثبتو� 
 1� عليهم  ة  ُمْعَوجَّ  Qطر �تبا�  من 
�لقر}نية:  �لنصيحة   uهذ  03 ُيصغو� 
ْكِر َفَهْل ِمْن  ْرَنا �ْلُقْر}1َ لِلذِّ ﴿َ+َلَقْد َيسَّ
�ننا قد   b��)لقمر (١٨..  ِكٍر﴾  ُمدَّ
يّسرنا هذ� �لقر}1 من �جل �لنصيحة، 

فهل هناc من يقبل نصحه؟
لقد +N@8 هذu �آلية n سو�N �لقمر 

هـذا مـا يفعل اهللا تعـاI على الدوام غـbًة على 
أحبائه. أَأِمَن َبْطَش اهللا تعاI هؤالء الذين يستهزئون 
بالنE � أو الذين يعت�ون القرآن الكرمي كذًبا وافjاء؟
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�Nبع مر�n+ ،8 كل مر�  8Nتكر+
ُ̀كر  �مة من �ألمم، �+ًال  Ǹُكر @ما
 cو@، ¦ هالæ cعا@، ¦ هال cهال
 Cقو  cهال �ألخ(   n+  ،àلو  Cقو
فرعو1. 13 >يع هذu �ألمم كّذبت 
Nسل �هللا تعا0، فتعرضْت لبطش �هللا 

+عذ�به.
�حلد+@  يتجا+�+�  ال   1� فعليهم 
هذ�  أل1  تعا0،  �هللا  �Nة  مستغّلني 
يث( غضب �هللا تعا0. +3نا ننصحهم 

شفقًة عليهم �1 °افو� �هللا تعا0.
للتعاليم  جامع  �لكرمي  �لقر}1   13  
�على   03  bيهد+ كلها،  +�لشر�ئع 
�Èى  +يعّلم  �لر+حانية،  @Nجا8 
 Cحكا� 3نه «موعة  �يضا.   Qألخال�
�لعا@ية   Mلعقو� �صحا�  يفهمها 
�صحا� �لفهم �لعميق �يضا. كما +
°f �لقر}1 �نكم ª �`3 تفهمو� منه 
شيئا فال ¢ق لكم �العتر�² عليه، أل1 
هذ� �Nجع 03 سوi فهمكم �نتم. 13 
تعاليمه تتو�فق مع �لفطر� �إلنسانية، 
+لكن فهمها يتطلب طها�N �لقلب، 
 ٍّcُمِز 3نسا1ٍ  +جوَ@  يقتضي  كما 
�يضا. +�جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�لكرمي  للقر}1  �لصائب  �لفهم  تتعلم 

�لعـصر،  هذ�   n ي  �ملزكِّ هذ�  من 
فتعـالو�  �آلخرين،   03 توصله   ¦

+ُخذ+� منـها هذ� �لفهم +�ملعرفة.
 ندعو �هللا تعا0 �1 يلهمهم �لصو��، 
 Nنذ�  bلذ� �ملصـ(  من  +Âّنبهـم 
 uهذ n �+رû1 ُتكث�منه. فعليـكم 
لألمة  السّيما   iلدعا� من   Cأليـا�
من  �حتد+�  لو  أل¹م  �إلسـالمية، 
متناسـني  نبـيل  هد�  �جـل 
�هللا  مشـيئة  +مدNكني  نز�عاִדم، 
من  ُيحـَفظو1  فسو�  تعا0، 
 bلذ� �ألمر  كثـ(�،   N+شـر
هجمـا8  من  سيحفـظهم 
لذلك.  �هللا  +ّفقهم  �ملهـا>ني. 

}مني.

-------

 1� +هو  مؤسفا،   �fًهنا خ �`كر   1�  @+�
 bلذ� ُمَغل،  ��د   8Nبشا �لسيد  �خانا 
�سُتشهد  قد  كر�تشي،  سّكا1  من  كا1 
n ٢٤ ف�fير حيث �طلق عليه «هولو1 
هللا  3نا  عاًما،  ¿سني   uعمر +كا1   .Nَلنا�

+3نا 3ليه �Nجعو1.
 n صال� �لفجر i�@لقد خر¤ من بيته أل
�لسا@سة صباحا، +لكنه ª يصل  �لساعة 
 fخ�+ �بُنه   iجا قليل  +بعد  �ملسجد،   03
�إلخو� بأ1 �حد� قد �طلَق �لرصا� على 

�لذb كا1  �لكّناسني  �حُد   fخ�+ .bلد�+
يستقّلو1  �شخاًصا   1�  �Nلشا� يكنس 
@�Nجًة ناNية �طلقو� عليه �لرصا� +هربو�. 
Nصاصا8  ¿س   +� بأNبع  �صيَب  لقد 
 sخر� �صابت + Nقبَته  3حد�ها  �خترقت 
صدuN قريًبا من �لقلب، فُنقل 03 �ملستشفى 

حيث فاضت N+حه.
 Cعا �هله  مع  �لشهيد   Óأل� هذ�  بايع  لقد 
C١٩٨٨، +كا1 يعمل n كر�تشي. كا1 
+مو�ظبا  للنا{  مساعًد�  باسًال،  شجاًعا 
�آلخرين  ¢ّث  +كا1  �لصلو�8،  على 
�بو�ֲדم +قت �لصال� ليأخذهم  Qِعليها ِبَطْر
�لفجر.  صال�  عند  خاصة  أل@�ئها  معه 
�ملسجد n حّي   iكث(� إلنشا �جتهد  لقد 
 Cنظا  n  cشتر� +قد  كالو<“.   Nمنظو”
”�لوصية“. كا1 يقيم مؤخًر� n كر�تشي 
+�ال“  ”الִדيا1  قرية  سّكا1  من  �نه  غ( 
�لو�قعة n 'افظة ”فيصل }با@“. فبما �نه 
كا1 موصيا لذلك �@+� صال� �جلنا�� عليه 
N nبو� حيث ُ@فن هناc. لقد ترc خلفه 
�+جته +بنَتني +¿سَة �بناi. ندعو �هللا تعا0 
 u@ال+��1 يرفع @Nجاته كث(�، +ُيلِهَم �هَله +
 n الّتباعه  +يوفقهم  +�لسلو�1،   fلص�
 .iألعد�� i1 يبطش ֲדؤال��عماله �حلسنة، +

}مني.

 n لعزيز� uهللا تعا0 بنصر� uيد�قاM حضرته 
�خلطبة �لثانية:

صال�   سأصلي   >3  Mقو�  1� نسيت  لقد 
�@�i صال�  بعد  �لشهيد   Óلغائب على �أل�

�جلمعة.
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iآلال�  b` @يـن  لنـصـر�  طوًعـا 
�هـــو�ئـي مـن  كا1  عمـا  بالعفـو 
iلعـــليـا�  03 بأشـو�قي   8Nطـا
iباألْنــبـا  iجـا هاشـم   M{ مـن 
iلنـــعمـا� yالـص   Cألنـا� علـى 
iلبــيـد��+  iخلضـر�� علـى  َيْهمـي 
iشـقا عهـِد  بعـد  �¡د�يـة  Ùـسُ 
iخللـــفـا�+  ِّbملهـد� +غـــالِمـه 
بــإبـاi؟! ـر+�  +تنكَّ بيـــعـة  عـن 
iلغـــوغـا� مـن   sفتـو �¹ـا   C�
iلـّد��+ yسـوفــها +كـــسـوفـها 
iبـاy طاعــو¹ـا  مـن  ليــلـو` 
iألحيـا� عـن  جــنا�تـه  بüـُعـد8 

إلى حضرة اخلليفة اخلامس أمير املؤمنني ميرزا مسرور أحمد (نصركم اهللا).

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وبعد.. فإن فيض البركات الروحانية التي غمرتني بعد مبايعتي ودخولي في هذه اجلماعة املباركة كان سببا في مقدرتي على نظم 

ل مبجموعها  القصيدة التالية.  وأمتنى أن تعرض على أبناء اجلماعة ...، ومن نَِعِم الودود وِمَنِنِه أن احلروف األولى من كل بيت تشكِّ

اسم سيدي املسيح املوعود واملهدي املسعود حضرة ميرزا غالم أحمد �

iبـال كــلَّ   Q�`  ٍّbـد�� ِمـن   (C) 
�لرجـا  uـر يعطِّ تسـبيــٌح  ينسـا�   (b) 
§بـه �لرحيـم  متلََّكهـا  N+حـي   (N) 
Cكـر�  MٍسـوN مـن  �لشـفاعُة   b@��  (�) 
uصطفـا�+ علًمـا   øلعـر�  ُّ�N  uتـا{  (�) 
 (ý) غيـٌث مـن �لـfكا8 حـلَّ بفضلـه
 (M) لـوال NسـوM �هللا مـا طــلعـت لنـا
�ملصطفـى +جـه   Nبنـو �هتديـت   >3  (�) 
�+fتــكـ+  �+fسـتــك�  Cمالألنـا  (C) 
فتنـة �جلهــالـة  �هـُل  �ظلَّهـم �  (�) 
تقهقـر8 �ملسـرفني  �لغـال�  حجـُج   (Î) 
uiجـا مسـتجٍ(  حـد�  كلِّ  ِمـن   (C) 
bلـذ� �لقمـر  `لـك  يبايـع  َ@ُمنـا   (@) 

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..  خادم اجلماعة اإلسالمية األحمدية: أحمد رؤوف

إني اهتديت بنور وجه املصطفى
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Öر¤  ما  كث(� 
بعـض  علينا 
�ألصو�8 �لk تدعي �حليا@، 
قناتنا   b+تسا  1�  M+حتا+
بقنا�  �أل�دية  �إلسالمية 
+ترمي  �ملسيحية،  �حليا� 
+�لدعو�  بالتعصب  �لقناتني 
بني  +�لبغض  �لكر�هية   03
قد  �حتقا1  �أل@يا1، +خلق 
يفضي 03 �نفجاN ال حتمد 

.uعقبا
+13 كانت بعض �ألصو�8 
ملسلمني  تكو1  Öر¤   kل�
+�ملد�هنة،   Qلنفا� بد�فع 
�ألصو�8   uهذ  1� 3ال 
جانب  من  تكو1  ما  غالبا 
�لذيــن  �ملسيـحيني، 
مسا+�تنا   n Âد+1  قد 
قذفنا   ¦ +من  �حليا�  بقنا� 
يظنو¹ا  قد  +قذفها، +سيلة 
ناجعة لتfير هجومهم علينا 
+حجب  عنا  �لنا{  +تنف( 
صوتنا عن �لنا{ �+ تشويهه 
+ֲדذ�  عليه.  �لتشويش   +�
�يضا فهم Âتذبو1 �ملد�هنني 
�ملسلمني،  من  +�ملنافقني 
 +� جبهة  يصنعو1  +قد  بل 
جوقة موسيقية تعز� �حلانا 

تطر� �لقلب، +جتمع �جلانبني على حب ”�حليا� �ُحللو�“ 
قد  �لقسا+سة  �حد   1� +�لعجيب  شهو�ִדا.   n +�النغما{ 
 Nعلى غر� u1 يتم تشكيل جوقة موسيقية كهذ�كتب متمنيا 

جوقة �نشأها �حدهم n لبنا1.
�جلوقة   uهذ  1�  cNيد ال  �لشخص  هذ�   1� يبد+  +لكن   
موجو@� بالفعل +`�8 �نتشاN +�سع. +ال يسعنا 3ال �1 نعتر� 
قوية +متماسكة +`�8 سطو�، +متتلك  بأ¹ا تشكل جبهة 
�لعربية،   Nألقما� ֲדا  تز@حم   kل� �لقنو�8  من  كب(�  عد@� 
 Cيعمل فيها �جلانبا1 من �ملسلمني +�ملسيحيـني بانسـجا+
من  +طا�  لذ  ما   Nللجمهو يقدمو�  لكي  +تفاهم  +حب 

�ملتر�فقة  �ملاجنة  �ألغا< 
فحب  �لفاضحة.  باملشاهد 
هو  مبلذ�ִדا  +�لتلذ`  �حليا� 
فِلَم  عليه..  °تلفو1  ال  مما 
�خلـال� +�الختـال�.. 
�حليا�   uֲדذ �جلميع  +ليهنأ 
�لk تفتح �`Nعها للمندفعني 

´وها!
�ألمر  +�قع   n �حليا�  +قنا� 
هي مبنـزلة �ألC �لk تنجب 
”�حلياتية“  �لقنو�8   uهذ
�ملاجنة +تغذيها، +هي +كل 
�لقنو�8 �لk على شاكلتها، 
@�ئر�   Mإلكما تسعى  3منا 
ملذ�8   n �لنا{  �نغما{ 
عن  +صدهم  �لدنيا  �حليا� 
�إلله �حلقيقي �N �لعاملني. 
 Nتا°  1� �لعجيب  +من 
�سم  �لقنا�   على  �لقائمو1 
�هللا  ”�حليا�“ ¡ا، فسبحا1 
يلخصو1  جعلهم   bلذ�
هدفهم بأنفسهم +يكشفو1 
 n �ملنحصر�  نياִדم  عن 
�لدنيا   uهذ  n �النغما{ 
�َ+ليس  +�كتساֲדا!  �لدنية 
من �لعجيب �يضا �1 يذكر 
 n “لقر}1 �لكرمي ”�حليا��
سبعة  �لبالغة  �ملو�ضع  كل 

شتان بني  قناة ”األ@دية“
 وقناة ”احلياة“!

بقلم �ألستا`: متيم �بو @قة *

1@Nكاتب من �أل *
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معر²   n موضعا  +ستني 
كلها   فيها  +يصفها   ،Cلذ�
 u3ال +�حد� بالدنيا! فأين هذ
جوهر  من  +@عوִדا  �لقنا� 
 uتضاN�  bلذ� �حلق  �لدين 
+هل  للعاملني؟  تعا0  �هللا 
يعر� هؤالi �لقائمو1 على 
�لدين  عن  شيئا  �لقنا�   uهذ
�1 �حليا�  C��+ يهتمو1 به، 
�لدنيا هي �كf  هم +مبلغ 
تدعو  ما  فجوهر  علمهم؟ 
3ليه هذu �لقنا� هو �1 تؤمن 
بفد�i �ملسيح +من ¦ تنطلق 
لتنعم ֲדذu �حليا� �لدنيا بد+1 
 +�ضابط �+ �Nبط �+ Nقيب 
 03 �حلاجة   1+@+ حسيب، 
عبا@�8 +صلو�8. �b }من 
مبا تدعوc 3ليه قنا� �حليا� ¦ 
+لست  �حليا�!   03 �نطلق 
لك 3ال �1 تتنقل  §اجة بعد̀ 
 03 ماجنة  حياتية  قنا�  من 
 Nمما تز@حم به �ألقما sخر�

�لعربية +غ( �لعربية.
ظاهريا  �حليا�  قذ�  �ما 
 uبنا من هذ +مســا+�ִדا 
فينبغي  �حلياتية  �ألصو�8 
 n فهذ� به �حد،   يغتر  �ال 
�لنهج  مع  ينسجم  �حلقيقة 

 bلذ�  Ëلدجا�  bلتز+ير�
متاNسه هذu �لقنا� +�لقائمو1 
عليها. +ليست هذu �ملسا+�� 
 ،iهؤال قبل  من  +�لقذ� 
قبيل  من  3ال  يبد+،  ما  على 
 ibبر  iفد� قربا1  تقدمي 
 .Cمزعو نبيل  هد�  ألجل 
كي  �حليا�  قنا�  فلُتلعن 
نتخلص من �لقنا� �إلسالمية 
 n عجب  +ال  �أل�دية.. 
هذ� عند من �Nتضو� �1 يتم 
ليكو1   ibfل� �إلله  تقدمي 
 ¦3 +¢مل  يلعن  قربانا 
+يقذ�  �ملجرمني  �خلاطئني 
من  يكو1  قد  �جلحيم!   n
�لصعب Öيل هذ� .. +لكن 
 uهذ على  غريبا  ليس  هذ� 
�لعقلية �لk شوهتها �لنظرية 
�لقائمة  �ملسيحية  �لبولسية 
+�لكذ�  �لدجل  على 

+�خلد��.
+عو@� 03 مسألة �ملسا+��.. 
�كذ+بة  شك  بال  فهي 
يقبل ֲדا عاقل..  سا`جة ال 
�ألعمى   bيستـو فهـل 
 Nلظلما8 +�لنو� +�+�لبص( 

�+ �خلبيث +�لطيب!
 uهذ+ فإننا  �حلقيقة   n+

 nطر على  نقف  �لقنا� 
بيننا  تشابه  فال  نقيض.. 
+سائل   +� منهج   n +بينها 
تتضح  +لكي  �هد��.   +�
�لصو�N لعله من �ملفيد عقد 
�جلو�نب.  بعض   n �ملقاNنة 
+�لقائمو1   uحليا� هذ� فقنا� 
 Cإلسال�  1� يعتقد+1  عليها 
مزيف،   N+مز فاسد  @ين 
�نه ال بد من �جتثاثه +��3لة +
 kعن �لبال@ �لعربية �ل uNثا{
�ملسيحية  فيها  تنتشر  كانت 
 03 يدعو1  كما  قبل.  من 
مسيحية  كيانا8   i3نشا
 8�Nثو  03+ مستقلة 
�لنظم  ضد  +هيجانا8 
فنعتقد  ´ن  �ما  �حلاكمة. 
�صلها  n ملسيح� �N 1سالة 
�ملسيحية،   1�+ حق  Nسالة 
+13 تعرضت للتحريف، 3ال 
�¹ا ما ��لت حتمل n طياִדا 
من  +بقايا  �حلق  �لدين   Nثا{
 bلوحي �لكرمي �لطاهر �لذ�
 03 �ملسيحيني   bيهد قد 
 sنر+ �ملستقيم.   àلصر��
�لوجو@  للمسيحية  ¢ق  �نه 
�جتثاثها  +جو�   sنر +ال 
+��3لتها. +ال نؤلب �ملسلمني 

ندعو  بل  �ملسيحيني،  ضد 
�فر�@  �ملسا+�� بني >يع   03
عن  �لنظر  بغض  �ملجتمع 
 Cعد بأ1   Mنقو+ @يانتهم، 
�لتمييز على �سا{ �لدين هو 

منهج 3سالمي �Nسخ.
نؤمن بسيدنا  فنحن  كذلك 
مرمي  بن  عيـسى  �ملسيح 
+نؤمن  مكرما،  نبيا   �
 n �+@N+ لذين� iبكل �ألنبيا
�¹م  sلكتا� �ملقد{، +نر�
 �Nخيا�  �Nطها� >يعا  كانو� 
 sتر بينما  معصومني، 
هو  �ملسيح   1� �حليا�  قنا� 
�لوحيد �لنقي �لطاهر +�لبقية 
منغمسني  خطائني  كانو� 
يستسيغو1  �خلطايا،   n
�فظع  +يرتكبو1  �لكذ� 
هم  بل  �ألخالقية.  �جلر�ئم 
يfئو�   ª تلك  @عو�هم  مع 
�ملفاسد  من  بنفسه  �ملسيح 
�@عو�   13+ �ألخالقية 
�لوقت  نفس   n+ عصمته. 
+سيدنا  نبينا  ينعتو1  فهم 
 �'مد� �ملصطفى �  بأسو
�لصفا8 +يسبونه +يشتمونه 
+يسيئو1 3ليه مبا يدمي قلو� 

�ملسلمني +يوجعها. 
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+´ن ند�فع عن �لكتا� �ملقد{، +ندعو 
من  به  يليق  ال  ما  نبذ   03 �ملسيحيني 
�لتحريفا8 +�إلضافا8 �لدخيلة عليه، 
+نقدN كل ما جاi فيه من �حلقائق +من 
قنا�   sتر بينما  �إل¡ي،  �لوحي  بقايا 
فاسد  كتا�  �لكرمي  �لقر}1   1� �حليا� 
ال سبيل لالستفا@� منه +ال يهدb 3ال 
حسب  +�لقسو�  +�لعنف  �ملفاسد   03

�عمهم!
تعا0  �هللا  قد+سية  عن  ند�فع  +´ن 
+نـنـزهه   Øحلس�  iاÈأل� له   bلذ�
�لنا{  +ندعو  +�لعجز،  �لضعف  عن 
له   bلذ� �لقدير  �إلله  ֲדذ�  �إلميا1   03
هو   bلذ�+  ،²Nأل�+ �لسمو�8  ملك 
 NاÂ +ال   )Â +هو   uمر� على  غالب 
 Qلو�  +� 3نسا1  يستطيع  +ال  عليه، 
بينما تدعو �حليا� 03   ،i1 ميسه بسو�
3له ضعيف عاجز مغلو� على �مرu ال 
سلطا1 له n هذu �أل²N +ال مشيئة، 
�+`b من �لنا{ +ُقتل  bهذ� �إلله �لذ
ألجل  �جلحيم  +@خل  +ُلعن  +ُصلب 
خطايا �لبشرية، +مع `لك يدَّعو1 �نه 

هو �هللا �N �لعاملني!
نسمح  �ننا  يعر�  لقناتنا  +�ملتابع 
}�Nئهم،  عن  بالتعب(  فيها  للمسيحيني 
+نعطي �لفرصة ¡م +لكباN قسا+ستهم 
+علمائهم للدفا� عن معتقد�ִדم، +`لك 
+�لصد�قة  +�أللفة  �ملحبة  من  جو   n

بأنفسهم.  �ملسيحيو1  ֲדا  �عتر�   kل�
+´ن ال نتبع �لتز+ير +ال �لتحريف +ال 
 +��ألساليب �لدنيئة �+ �لشتم �+ �لسب 
�لقذ�، +ال نذكي �لكر�هية +ال ندعو 
+�لتفاهم  �ملحبة   03 ندعو  بل  3ليها، 
 �N+@ لعبت  قناتنا   13 بل   .Cالنسجا�+
+�لكر�هية  �الحتقا1  ��3لة   n هاما 
 n +مثيالִדا  �حليا�  قنا�  خلقته   bلذ�
�ملجتمعا8 �لعربية �لk +جد8 نفسها 
 Cما�+ +َخَبثها  �لقنا�   uهذ  CوÈ  Cما�
من  منسق  +سكو8  مطبق  صمت 
جانب �¡يئا8 +�ملؤسسا8 �إلسالمية. 
فز�M ما n قلو� �ملسلمني من ضيق، 

�خذ+� يتابعو1 باهتماN+ C+ية.+
�ما قنا� �حليا� فهي قنا� لصو8 +�حد 
 Mملجا� تتيح  +ال   ،N+مز شامت  ساخر 
 Mآلخر. +هي تنقل بعض �ألقو�� b�للر
منـز+عة من سياقها �+ 'رفة، +توهم 
عقيد�  هي   Mألقو��  uهذ  1� �ملشاهد 
من  كث(�  بأ1  علما  >يعا.  �ملسلمني 
شديد  �نتقا@   Nمد� هي   àلنقا�  uهذ
 iهؤال +لعل  �نفسهم،  �ملسلمني  من 
+عرفوها  +>عوها  عليها  �طلعو�  قد 
°فو1  +لكنهم  �النتقا@.  هذ�  بسبب 
 �Nصو تقدمي  +¢ا+لو1  كله،  هذ� 
 �  Cإلسال� +لن»   Cلإلسال مشوهة 
�لبا@ية  +�لضغينة  �حلقد  من  قالب   n
+لغة  +جوههم  +تعب(�8  �فو�ههم   n

 uهذ  1�  Îبوضو +يظهر  �جسا@هم. 
 Cلسال�  +� �ملحبة  تستهد�  ال  �لقنا� 
قد  ما  تقدمي   M+حتا +ال   ،Cالنسجا�+
ال  لعلها  بل  �حلقيقة،  بأنه  يعتقد+1 
مشاعر   03  �iإلسا�  03 3ال  تستهد� 
�ملسلمني من ناحية، +تثبيت �ملسيحيني 
من   sخر� ناحية  من  �ملسيحية  على 
 Cإلسال�  Mألكا`يب حو� خالM نسج 
�لذb قد Âتذֲדم 3`� ظهر ¡م بصوNته 

�لناصعة.
+�حلق يقاM 13 قنا� �حليا� قد �سهمت 
@فع   n  �Nملسعو� �لتها   Mخال من 
 b� عن  �حلثيث  �لبحث   03 �ملسلمني 
نبهت  قد  +ֲדذ�  عليها،  ير@  صو8 
 Nلعثو�+ عنا  �لبحث  � ية   03 �لنا{ 
�لقنا�   uذ¡ قناتنا   bبتصد+ علينا. 
+بقيامها برسالتها �لنقية �لساطعة، فقد 
�صبح جليا �1 �لسحر قد �نقلب على 
+باال  �حليا�  قنا�  �صبحت + �لساحر، 
تشويه  من  فبدال  �نشأ+ها.  من  على 
�حلقيقي  �لوجه  �تضح   Cإلسال�  �Nصو
�بطنو�  +�لذين  �ملحرفة.  للمسيحية 
فرحهم +نشوִדم ֲדجومها �لال`� على 
�إلسالC، +ظنوu لقمة سائغة �+ ميتا لن 
تقوC له قائمة، �@Nكو� بأ¹م قد �يقظو� 
�ألصو�8  فأصبحت  نائما.  عمالقا 
�لظاهر�   uهذ من  للتخلص  ترتفع 
مها>ة  �لثمن  كا1   13+ مبجملها، 
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قنا� حياִדم ظاهريا، تلك �لk ظنوها 
 Qستمز  kل� �حلربة   }�N ستكو1 
 iال@عا�  03 فساNعو�   .Cإلسال�  Nصد
 1�+ ،Cنسجا�+ Cد@� بأ¹م @عا� +ئا»
على  خطر�  تشكل    kل� هي  قناتنا 
�لبو� + �لوسنانة،  �لو�@عة  �ملجتمعا8 
�حلكوما8 +�¡يئا8 علينا، +n نفس 
�لوقت، �ستمر+� n @عم قنا� حياִדم 

+�لتصفيق ¡ا n �لسر +�لعلن.
بعض  �ستجابت  فقد  +لألسف   
فضيقو�  �لدعو�8،   uهذ  03 �جلها8 
علينا +حا+لو� �1 يوصلو� لنا Nسالة �¹م 
 n 1بأ1 نكو �لتزمنا   13 بنا  سيقبلو1 
 1�جوقتهم من '» ”�حليا� �ُحللو�“، +
نقتدb ֲדم +¹تدy bطو�ִדم. +���لونا 
من �ألقماN �لعربية +�بقو� على �لقنو�8 
�حلياتية، بل +ضعو� قنا� �حليا� نفسها 
 Nألقما� �حد   n جديد  مسمى  حتت 
  !!iهؤال Mلونا.. فعجبا حلا���+من ¦ 
+لكنهم ميكر+1 +ميكر �هللا +�هللا خ( 
�قماNهم  من  ���لونا  +لئن  �ملاكرين.. 
+لن   .. قناتنا  حجب  يستطيعو�  فلن 
 +� بو�جبنا   Cلقيا� عن  ثنينا  يستطيعو� 
@فعنا للتنا�M من مبا@ئنا. فمن +�جبنا 
صوNته  +3بر��  �لعظيم   Cإلسال� نشر 
+�جب  +من   .ªللعا �لنقية  �لناصعة 
يطلعو�   1� علينا  �ملسيحيني  3خو�ننا 
قسا+ستهم   M+حا  kل� �حلقائق  على 

حجبها عنهم �منا طويال. +ال بد ¡م 
�1 يدNكو� �لتباعد �لكب( بني �لعقائد 
�ملسيحية �حلالية +بني �لكتا� �ملقد{ 
+ينبغي  �لعقائد.   uهذ يدعم  ال   bلذ�
+�لقصص  �خلر�فا8  على  يطلعو�   1�
�@خلت على هذ� �لكتا�  kلفاسد� �ل�
 Nنبيائه +03 �ألبر���سا8i 03 �هللا ++
+�لصديقني. ينبغي �1 يطلع �لعاª على 
Nسالة �إلسالC �لعظيم +على شخصية 
�هللا  صلو�8   Cألكر� �ألعظم   Mلرسو�
+سالمه عليه +س(ته �ملطهر�. +ينبغي 
�1 يتنوN هذ� �لعاª بنوN �لقر}1 �لعظيم 
+يصلح  �لظلما8   uNبنو  Qتشر  bلذ�
 bلذ� �لدنيا +�آلخر�. فمن `�  �مر  به 
 bلذ� 3ال  قناتنا  من  بالضيق  سيشعر 
 ªللعا يريد   bلذ�+ �حلق  عد+  هو 
+�لظلما8  �جلهاال8   n ينغمس   1�

+�ملفاسد؟ 
�لنهاية، نقوM ملن يهو+1 +ضعنا   n+
�نكم  بوتقة +�حد�   n حليا�� قنا�  مع 
لقنا�  +صفكم   n قصد  بغ(  صدقتم 
 n +كذبتم  ¡ا،  +قذفكم  �حليا� 
+صفكم لنا +قذفكم.. فما قلتم يصح 

+لئن  حقنا.   n يصح  +ال  حقها   n
بيننا  مشتركا  �مر�  جتد+�   1� Nغبتم 
فلن جتد+� 3ال عنصر� +�حد� فقط؛ �ال 
مباشر  غ(  بشكل  سا ت  �¹ا  +هو 
 N3ظها هي   kل� Nسالتنا؛  خدمة   n
�حلقيقة، +لكن @+1 قصد منها. فمن 
 Cإلسال� على  تكذ�  كانت  جانب 
�ملتابعو1  +تشيع هذu �لكذبا8 فيجد 
على  فيطلعو1  عندنا،  عليها  �ألجوبة 
>اM �إلسالC +نصاعته، +من جانب 
}خر كانت تؤكد على �لعقائد �لفاسد� 
نؤكد  كنا   kل� �ملحرفة،  للمسيحية 
على فسا@ها +ندعو 03 نبذها، فيتضح 
للنا{ صدقنا +موضوعيتنا. فاحلمد هللا 
خ(  +هو  �حلق  يقص   bلذ�  uحد+
Nسوله  �Nسل   bلذ� +هو  �لفاصلني، 
با¡دs +@ين �حلق ليظهرu على �لدين 
كله +لو كرu �لكافر+1. +لن تستطيع 
 kسالتنا، �لN جه+ n 1 تقف��لدنيا 
�من   n �لعظيم   Cإلسال� Nسالة  هي 
بالنصر  ستتكلل   kل�+ �لثانية،  بعثته 

�ملبني 13 شاi �هللا تعا0.

 

فبدال من تشـويه صورة اإلسالم اتضح الوجه احلقيقي 
للمسـيحية احملرفة..... وظنوه لقمة سـائغة أو ميتا لن 
تقـوم له قائمة، أدركوا بأنهم قـد أيقظوا عمالقا نائما.
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٢٨

�لـر�:
قبل �لر@ على هذ� �العتر�² نرs من �ملناسب �1 نذكر 

بعض �ألموN �ملتعلقة بالنبو8�i +هي:
�حيانا ال تتحقق  �iلنبو�  1�١.  من �ألموN �ملسلم ֲדا 

n حق من تنبأ ֲדا بل قد 
 +� �بنه  حق   n تتحقق 
لقوله  مقامه،   Cيقو من 
ُنِرَينَّـَك  ا  ـَّ تعا0:﴿َفِإم
 +ْ�َ َنِعُدُهْم   bلَِّذ� َبْعَض 
ُيْرَجُعو1َ﴾  َفِإلَْيَنا  َنَتَوفََّينََّك 

(غافر:٧٨)

٢.  +من �ألحا@يث �لنبوية 
�لشريفة نستدM على `لك 

بر+�يتني فحسب.
�أل�لـى: َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� 
 :� �لنَِّبيُّ   Mََقـا  ،Mََقـا
�ْلَكِلِم  َمَفاِتيَح  �ْعِطيـُت ُ"
َ+َبْيَنَما  ِبالرُّْعِب  َ+ُنِصْر8ُ 
�ُتيُت  ْ̀ �ََنا َناِئـٌم �ْلَباNَِحَة 3ِ
 ²ِNَِْبَمَفاِتيـِح َخَز�ِئِن �ْأل
 ".bَيِد ِفي  ُ+ِضَعْت  َحتَّى 
َفَذَهَب  ُهَرْيـَرَ�  �َُبو   Mََقا
�َْنُتـْم +َ  � �هللا   MُُسـوNَ

َتْنَتِقُلوَنَها.
(صحيح �لبخاbN، كتا� 
�لتعب(، با� Nُْ×َيا �للَّْيِل).

�نه   � �لن»   s�N فقد 
خز�ئن  مفاتيح  �عطي 
ُ+ضعت  �¹ا   zح  ²Nأل�
حصل  +لكن   ،uيد  n
 � خلفائه  �من   n لك`

نبوءة االبن اخلامس 
وحتققها

  �مد طاهر ندمي *

 bملهد�  Cإلما� كتب  لقد 
 n  � �ملوعو@  +�ملسيح 
كتابه "مو�هب �لر�ن" ما 

يلي:
 Ë هب+ bحلمد هللا �لذ�"
�Nبعة من �لبنني،  fعلى �لك
�جنز +عدu من �إلحسا1، +
حني   n yامس  +بشر< 
كلها   uهذ+ �ألحيا1،  من 
�هل  يا   ÀN من  }يا8 

�لعد+�1."
 n 3¡اما  تلقى  �نه  كما 
عاC ١٩٠٤ باللغة �ألN@ية 
 Îمر +لد  سيولد  تر>ته: 

(ظريف) +نشيط.
`لـك  على  يعتر² 
كر  �ملعاند+1 �نه � قد̀ 
 ¦ C١٩٠٣ n �iلنبو� uهذ
 n له  +لد8  `لك  بعد 
�لسنة نفسها بنت +ماتت 
+ُ+لد8 �ألخرs بعد قر�بة 
 Qُير�  ª �نه  غ(  سنتني 
ֲדذ� �لولد �خلامس حسب 
 �iلذلك بد8 �لنبو ،�iلنبو�

كا`بة! 

bد�� * @�عية 3سالمي 
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هرير�  �بو   Mيقو حيث 
تنتقلو1  �نكم  للصحابة 

هذu �خلز�ئن.
 � �لّنِبّي   s�َNَ �لثانيـة: 
�َِبي  ْبَن  �ِسيَد َ  Cِْلَمَنا� ِفي 
مكَة  َعَلى  َ+�لًِيا  �ْلِعيِص 
َعَلى  َفَما8َ  ُمْسِلًما، 
�لّرْ×َيا  َفَكاَنْت  �ْلُكْفِر 
�ْسَلَم، َ ِحَني  َعّتاٍ�   uِِلَوَلِد
 � �هللاِّ    MُُسوNَ  uَُفَوّال
�ألنف،  (�لر+²  مكة. 
�لسهيلي،  �لقاسم   Àأل
 ١٧٥  � �لر�بع   iجلز�
3سالC عتا� +حا�N بن 

(Cهشا
 uجو+ �حد  +�لر×يا 
كما   ،iألنبيا�  03 �لوحي 

هو معـلوC للجميع.

٣.  ميكن �1 ¢صل خطأ 
لتحقق  �لوقت  حتديد   n
مصد�قها  +حتديد   �iلنبو�
على  +�لدليل  �يًضا، 
+جل  عز  �هللا  +عد  `لك 
﴿لتدخلّن   � �لن»  مع 
حيث   ﴾Cحلر�� �ملسجد 
قد   � �هللا   MسوN كا1 
@خل  �نه   Cملنا�  n  s�N

بالبيت،  +طا�  مكة 
بذلك  �صحابه   fفأخ
 �+Nهو باملدينة، فلما سا+
يتمكنو�   ª �ُحلَديبية   Cعا
+Nجعو�  �لطو��  من 
 n فوقع  `لك،  عامهم 
�لصحابة  بعض  نفس 
Nضي �هللا عنهم من `لك 
عمر   Mسأ  zح  ،iشي
قائًال:   � �خلطا�  بن 
 úنا سنأ��فلم تكن fÖنا 

�لبيت +نطو� به؟ 
+قاM �بن كث( n "�لبد�ية 
هذ�  "فكا1  +�لنهاية": 
 Cسنة �حلديبية عا n لوعد�
ست، ++قع 3جنا�n u سنة 
 ".iعمر� �لقضا Cسبع عا
 Mبرسو  �Nلبشا� (فصل 
به   fخ� ما  با�   � �هللا 
� من �لكائنا8 �ملستقبلة 

 (uحياته +بعد n
 n سهو  حصل  فهكذ� 

 uهذ حتقق  +قت  حتديد 
.�iلنبو�

٤.  ¦ هناc نقطة مهمة 
 8�iلنبو�  03 بالنسبة 
+هي �1 �لنبو�i �حلقة تتم 
 Nألخبا� تلقي  طريق  عن 
كا1  فإ1  تعا0.  �هللا  من 
 uهذ فسر  قد  �ملتلقي 
�لنبو�i فال بد من �ألخذ 

به ألنه �@sN بتفس(ها.
هذ�   03 �آل1   úنأ
ال  مما   Mنقو+ �العتر�² 
قد  حضرته   1� فيه  شك 
`كر n "مو�هب �لر�ن" 
�نه سيولد له +�بن خامس 
من  فهمه  ما  +هذ�  �يًضا 
+لكن  تعا0.  �هللا   C3¡ا
�لولد  على  يطلق  �لولد 
++لد �لولد �يًضا n قوله 
 Qتعا0: ﴿+هبنا له 3سحا
جعلنا  +كال  +يعقو� 

نبيا﴾ (مرمي: ٥٠).
�1 يعقو� هو �بن  Cفاملعلو
3سحاQ +ليس �بن 3بر�هيم 
+لكن �هللا تعا0 يقوM عن 
 uعطينا�3بر�هيم � بأننا 
مما  +يعقو�،   Q3سحا
�1 �حلفيد هو �آلخر  µيع
 Mيقو �لولد.  مبنـزلة 
 Îشر  n  bfلط�  Cإلما�
له  ”فوهبنا  �آلية:   uهذ
�بنه  +�بن   ،Q3سحا �بنه 

."Qيعقو� بن 3سحا
 bfلط�  Cإلما�  @Nيو  ¦
 Îشر n }عبا �بن   Mقو
 sخر�  �Nسو من  }ية 
�لكلما8   8@N+ حيث 
عبا{  �بن  "عن  نفسها: 
 Qقوله: ﴿++هبنا له 3سحا
+يعقو�﴾ قاM:  ا +لد� 

3بر�هيم. 
من  يفهم  �لبعض  +لعل 
 @�N�هنا �1 �بن عبا{ � 

إبراهيم  ابن  وليس  إسحاق  ابن  هو  يعقوب  أن  املعلوم 
أعطيناه  بأننا   � إبراهيم  عن  يقول   Iتعا اهللا  ولكن 
إسحاق ويعقوب، مما يعr أن احلفيد هو اآلخر مبثابة الولد.
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٣٠

 � يعقو�   1� بذلك 
كا1 +لًد� حقيقيا إلبر�هيم 
+ª يكن حفيًد� له، فر@ًّ� 
 @Nنو �لشبهة   uهذ على 
تفس(  ما جاn i �تصر 
”فأما  +هو:  كث(  �بن 
عبا{  �بن  عن   b+N ما 
له  ﴿++هبنا  قوله:   n
 :Mيعقو�﴾ قا+ Q3سحا
 uفمعنا 3بر�هيم،  +لد�   ا 
مبنـزلة  �لولد  +لد   1�
ال  �ألمر  هذ�  فإ1  �لولد، 
هو  من  على  °فى  يكا@ 
@+1 �بن عبا{." (�تصر 
 Nتفس( �بن كث(، �ختصا
�لصابو< تفس( �آلية ٢٧ 

من سو�N �لعنكبو8)
من  �نه  سبق  مما  فاتضح 
كلمة   Q3طال �ملمكن 
�حلفيد.  ֲדا  +ير�@  �لولد 
 bملهد�  Cإلما� تلقى  فقد 
 � �ملوعو@  +�ملسيح 
�نه سو�  بشا�N من �هللا 
يولد له +لد خامس �يضا 
�ألحيا1  من  حني   n
 n  �Nلبشا�  uهذ فذكر 
كتا� حضرته ”مو�هب 

 C3¡ا  uiجا  ¦ �لر�ن“. 
 �Nللبشا توضيًحا  }خر 
�لسابقة ++ضح �ملر�@ من 
 uلولد �خلامس كما `كر�
حقيقة  كتابه   n حضرته 

�لوحي ما تعريبه: 
تعا0  �هللا  +عد<  "لقد 
خامسا  +لًد�   µسيهب �نه 
 �iلنبو� u8 هذ@N++ نافلة
من   ١٣٩ �لصفحة   n
�لر�ن"  "مو�هب  كتا� 
�لتالية:  بالكلما8 
 n yامس  "+بشر< 
 b� �ألحيا1"  من  حني 
بشر< �هللا تعا0 �1 �لولد 
سيولد   bلذ� �خلامس 
عال+� على �بنائي �ألNبعة 
�نه  نافلة  سيكو1   bلذ�+
حني   n يولد   1� بد  ال 
من �ألحيا1. كما تلقيت 
�خر  �1اًما  �لشأ1  ֲדذ� 
 úجريد n ُنشر منذ مد�
"3نا  +هو:  +�َحلَكم،   Nبد
لك،  نافلة   Cبغال  cنبشر
�b 3ننا  ".bنافلة من عند
يكو1  }خر  بولد   cنبشر
�لولد...  +لد   µيع نافلة 

تقريبا  �شهر  ثالثة  فقبل 
'مو@   µب� عند  ُ+لد 
��د ص» Èّي بـ"نص( 
حتققت  فهكذ�  ��د"، 
�Nبعة  بعد   �iلنبو�  uهذ
(حقيقة  +نصف."   Cعو��
�لوحي، �خلز�ئن �لر+حانية 

(٢٢ � ٢٢٩ ¤
هذ�  حضرته   Îشر كما 
}خر  مكا1   n  Cإل¡ا�
بضعة  "قبل   :Mقا حيث 
 :Ëلتا�  Cإل¡ا� تلقيت   Cيا�
نافلة   Cبغال  cنبشر "3نا 
�ملر�@  يكو1  +قد  لك". 
عند  ص»  يولد   1� منه 
حضرته  (جنل  'مو@ 
ُيدعى  �حلفيد   `3  ،(�
نافلة، �+ ميكن �1 تكو1 
لوقت   �Nلبشا�  uهذ
 Nبد (جريد�  }خر.“ 
عد@   ١٤ Nقم  �ملجلد٢ 
 ،٢�  ١٩٠٦ �بريل   ٥
جريد� �حلكم �ملجلد ١٠ 
Nقم ١٢ عد@ ١٠ �بريل 

.(١٩٠٦ �١
+ضح  فـقد  +هكذ� 
حضرته � �1 �ملر�@ من 

 uالبن �خلامس هو حفيد�
جنله  عند  سيولد   bلذ�
من  'مو@ ��د n حني 
 uهذ +حتققت  �ألحيا1. 
حضرته  حيا�   n �لنبو� 
� 3` +لد حفيد له عند 
 cد. ¦ هنا���بنه 'مو@ 
من �حفا@u � َمن كا1 
�لدفا�   n له شأ1 عظيم
 03  uنشر+  Cإلسال� عن 
 1� فيمكن   ªلعا� �كنا� 
 iعلى هؤال �iتنطبق �لنبو
+من  �يًضا،  �ألحفا@ 
�لثالث  �خلليفة  �بر�هم 
لإلماC �ملهدb � مر�� 
�بن  ناصر ��د �Nه �هللا 
 ،� ��د  'مو@  مر�� 
+�خلليفة �لر�بع مر�� طاهر 
مر��  �بن  �هللا  �Nه  ��د 

'مو@ ��د �.
جعل  قد  تعا0  �هللا  فإ1 
بشر  حني   n �بتر  �لعد+ 
 uֲדذ �  bملهد�  Cإلما�
 uيولد عند �نه لن   �iلنبو�
�ألبناi فحسب بل سو� 
�يًضا،  �حفا@  له  يكو1 
+كأنه بفعله هذ� ير@ على 
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 bهذ� �لوعد يسر+ iألعد��
�يًضا فهم  � u@ال+� 03
ينجبو1  سو�  �آلخر+1 
�حدهم  يبقى  فال   �Nًكو`
 Cعل �إلماÂ 1��بتر ناهيك 
كما  �بتر   �  bملهد�
يتطلعو1  �ملعاNضو1  كا1 
3ليه. فبهذ� �لشكل تصبح 
�إلعجا�   n غاية   �iلنبو�
 Mتقو حا¡ا  بلسا1  +هي 

¹3ا من �هللا تعا0.

مر��  تنبأ  �ملعتر²:   Mيقو
 n لنبو��  uد هذ��  Cغال
+قد  �مر�ته،  �ل  ¹اية 
+ضعت �مر�ته بنتا n ¹اية 

�لشهر نفسه.
�لثا<  �حلمل   n تنبأ   ¦
`لك  تلد   1� المر�ته 
�بن  (يولد   Mفقا �لذكر 
�لكر�C +يكو1 له طـر�� 
�مر�ته  فوضعـت  >يل) 

بنتا �يضا.

تر>ة  ليست   uهذ �ال: �
�+N@نا +  Cلإل¡ا صحيحة 
�لتر>ة �حلرفية له n بد�ية 

هذ� �لر@.
حضرته  ينسب   ª ثانيا: 
� هذ� �إل¡اC 03 �ل 
�بد�  حتمله  �+جته  كانت 
تنبأ  �نه   Mلقو� يصح   zح
 1�n `لك �حلمل المر�ته 

تلد �لذكر. 
ثالثا: كيف ميكن �1 يصح 
 Cقد تلقى �إلما+ Cهذ� �لكال
�ملهدb � 3¡اما8 عن 
�للذين  �حلملني  هذين 
�ملعتر²،  3ليهما   Nشا�
�لبنت   1� فيها   iجا
حضرته   fخ�+ ستولد، 
�لكث(ين  �لنا{  بذلك 
على   iشهد� كانو�  �لذين 
`لك   Nصا لدNجة  `لك 
}ية من }يا8 صدقه، +قد 
حقيقة  كتابه   n `كرها 
`لك  +تر>ة  �لوحي 
بالوحي  �نبئت ”  :Ëكالتا
 sخر� بنًتا  بأ1  �إل¡ي 
+لكنها   bعند ستولد 
 8fفأخـ ستمـو8. 
عن  �أل+�1  قبل  �لكث(ين 
تلك  فولد8   .Cإل¡ا� هذ� 
�لبنت +توفيت بعد بضعة 

�شهر.“ 
�لبنت  عن   Mيقو  ¦
”لقد  تعريبه:  ما  �لثانية 
بعد   sخر� ببنت  ر8ُ  ُبشِّ
(�ملتوفا�)  �لبنت   uهذ
هي:   Cإل¡ا� +كلما8 
فُنشر   .“Cلكر�� ”بنت 
 úجريد  n  Cإل¡ا� هذ� 
 +�  “Nبد“+ ”�حلكم“ 
Nمبا n 3حد� ا، ¦ +لد8 
بعد `لك بنت Èيت بـ 
(حقيقة  �حلفيظ“.  �مة ”
�لوحي، �خلز�ئن �لر+حانية 

(٢٢ � ٢٢٨¤
}ية   uهذ  1� شك  ال 
�لذين  للمتبصرين  +�ضحة 
 8�iلنبو�  uֲדذ Èعو�  قد 
 �Nقبل حد+ثها +هي منشو
 úجريد صفحا8   n
 “Nبـد”+ ”�حلكـم“ 
 n قا@يا1   n �لصا@Nتني 

`لك �لزمن. 

كما �1 هناc نقطة هامة 
�خرÂ sب �النتباu 3ليها:

مبئا8   Cيقو �حد  لو كا1 
تتحقق  +ال   8�iلنبو� من 

قليل   iشي 3ال  منها 
 Mلقو� فيمكننا  فحسب، 
صغ(�  كل   n يتنبأ  �نه 
كا1   1� صا@�  +كب(� 
ظنه عن �ملستقبل صحيًحا 
n بعض �ألحيا1. +شأنه 
شأ1 �لنا{ �آلخرين �لذين 
 Nألمو� بعض  °منو1 
ظنو�  فتقع كما  �ملستقبلية 
ملا  �الفة   sخر�+ مر� 

Öيلوها.
مبئة  �حد  تنبأ  لو  +لكن 
 ª+ حتققت نصفها+ �iنبو
فاإلنسا1  مثلها  تتحقق 
�لعاقل سيفكر n �خلمسني 
 1� من  بدال  حتققت   kل�
على  �العتر�²   03  N@يبا

.sخلمسني �ألخر�
`لك   Mبا ما  +لكن 
 1� يعلن   bلذ� �لشخص 
 bلذ� +هو  �قامه  قد  �هللا 
كذ�   �Nمو� بأ1   ufخ�
قريبا  ستحصل  +كذ� 
تلك  معظم  يقع  +بالفعل 

 .Nألمو�
من   iلعد�� يو�جه  هو   ¦
 1� +يعلن  �ألطر��  >يع 
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�هللا قد �خuf بأنه سيحميه 
من �1 يقتله �حد ¦ يتحقق 

.Mكما قا
له   Mقا �هللا   13  :Mيقو  ¦ 
سو�  شديد�  �لزلة   1�
فتقع  فالنية  منطقة  تدمر 

مثل تلك �لزلزلة.
�1 +باi �لطاعو1  Mيقو ¦
سيتفشى n �¡ند فيتفشى، 
+يقوM ألتباعه �ال يأخذ+� 
للطاعو1  �ملضا@�  �حلقن 
بأنه   uعد+ قد  �هللا  أل1 
�تباعه  منه  ينقذ  سو� 
بشكل  `لك  فيحصل 
كل   1� +صريح  +�ضح 
من ينتسب 3ليه يعَصم بيد 
�1 �لنا{ �آلخر+1 ميوتو1 

حو¡م.
له   Mقا �هللا  بأ1   Mيقو  ¦
”ترh نسال بعيًد�“ +يتحقق 
 .� `لك بشكل معجز جدًّ
هذ�  حضرته  تلقى  لقد 
 C١٨٧٣ Ëحو� n Cإل¡ا�
�+ C١٨٧٤ حني ª تكن 
�+ال@،  +ال  �+جة   uعند
�أل+0  +`لك أل1 �+جته 
كانت قد �نفصلت عنه قبل 

هذ� بأكثر من ¿سة عشر 
عاما. �ما �لولد�1 من تلك 
عاشا  �يضا  فهما  �لز+جة 
 zح حضرته  عن  بعيدين 
�¹ما عاNضاu عندما �علن 
�نه �إلماC �ملهدb +�ملسيح 
هو  �ما   .� �ملوعو@ 
على  عاكفا  فكا1  بنفسه 
�لعلوC �لدينية +�لدفا� عن 
 1�  1+@  Cإلسال� بيضة 
�لثانية   �لز+جة  يبحث عن 

حتقيق �إل¡اC: ”ترs نسال 
يتز+¤  َمن  فهل  بعيد�“. 
يسعه  �لسن   uهذ مثل   n
 sير سو�  3نه   Mلقو�
نسال بعيد�؟ �هكذ� تكو1 

س(� �ملتنبئني �لكا`بني؟!
 cباإلضافة 03 `لك هنا+
نبو8�i كث(� قد حتققت 
�عني �لنا{ مما جعلتهم  Cما�
+يقبلونه  3ليه  ينضمو1 
3ماما مهديا. +ألجل `لك 

¡م،  �ملتشاֲדا8  مبنـزلة 
ُيرجعو�   1� ֲדم  يليق  �فال 
 03 �ملتشاֲדا8   uهذ
 8�iلنبو� من  �ملحكما8 
 Îبوضو حتققت  قد   kل�

.Cتا
�ال يفكر هؤالi فيما حتقق 
من �لنبو8�i؟ كيف ميكن 
 Nمو�  n 3نسا1  يتنبأ   1�
`لك  حتقق  +Âعل   Cعظا
من }يا8 صدقه ¦ يتحقق 
+�حد�  ملر�  ليس  `لك 
كث(�  ملر�8  بل  فحسب 
متكر�N +يقبله جر�i `لك 
 Mفالسؤ� �لنا{.  من  كث( 
�آل1: لو كا1 � كا`با 
قد  لكا1  باهللا)  (+�لعيا` 
مبعاملة  �هللا  من  عومل 
ال   1� +هي  �لكا`بني 
 zح يتنبأ  ما  كل  يتحقق 
+لكن  �لنا{.  يضلل  ال 
نبو�iته  حتقق  يدعو  �فال 
عن  +�لبحث  �لتفك(   03
لك.  �لذb كا1 ُيـحقق̀ 
ال شك �نه `�8 �هللا تعا0 
قد   bلذ� هو  �نه  بد  +ال 
 iألنبا� uعن مثل هذ ufخ�

\ @a ĆÜ���Ó���»���i @˝��é��„ @Ùä����m @^

ليتحقق له ما تنبأ به. فلم 
�لثانية  �لز+جة  يبحث عن 
+ال  +�حد�  لسنة  ليس 
 zح  +� ثالثة   +� لسنتني 
 uهذ على  بقي  بل  ¿سة 
عشر  من  ألكثر  �حلالة 
حني  تز+¤   ¦ سنني. 
من  �خلمسني  يبلغ  كا1 
عمرu، فأعطاu �هللا �أل+ال@ 
بعد   uتوفا  ¦ +�ألحفا@، 

كا1 ينا@n b �لنا{ �¹م 
3`� كانو� يريد+1 �لتحقيق 
 1� +يو@+1  مصد�قيته   n
ير+� }يا8 صدقه فليمكثو� 
عندu لبعض �ألياC +13 �هللا 
ما  يريهم  سو�  تعا0 

يرضيهم.
فإ1 حتققت معظم نبو�iته، 
 n بعضها  يتحقق   ª+
فهي   iألعد�� بعض  نظر 
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كل  حقق   bلذ� هو   ¦
`لك. فإ`� كانت هذu هي 
حاM معظم نبو�iته فال بد 
 kل� بعضها   1�  Mلقو� من 
يعتر² عليها �ملعتر² 3ما 
�نه ª يفهمها بشكل سليم 
 n حتققها  يكو1  قد   +�
}خر  بشكل   +� �ملستقبل 
ال ندNكه �ليوC +غ( `لك 

من �إلمكانيا8.

 :
باختـصا
ال  خامس  بولد  �لتبش( 
�1 يكو1 �ملقصو@  àيشتر
�ملباشر،  �البن  هو  باالبن 

بل ميكن �1 يكو1 �ملقصو@ 
به �حلفيد. علما �1 �ملسيح 
تلقى  قد   � �ملوعو@ 
�ألNبعة  �بنائه  بوال@�   iنبا�
+ال@ִדم..  قبل  �لسابقني 
الِحْظ نّص �لنبو�i باالبن 
 �iبالنبو +قاNِْنها  �لر�بع 
�لبعض �بنا  �لk فهم منها 
بّشر<  �هللا   13+" خامسا: 
بعد   �Nبشا �بنائي   n
عدَ@هم  بّلغ   zح  �Nبشا
03 ثالثة، +�نبأ< ֲדم قبل 
+جو@هم باإل¡اC، فأشعُت 
ظهوNها  قبل   iألنبا�  uهذ
�نتم + ،Cخلو�� +�لعو�� n

 ،8�Nالشتها� تلك  تتلو1 
من  غافلني  ֲדا  متّر+1   ¦
 ÀN +بّشر<  �لتعصبا8، 
بر�بٍع �Nًة، +قاM 3نه Âعل 
 1��لثالثة �Nبعة، فهل لكم 
تقومو� مز��ة، +متنعو� ِمن 
فكيد+�  �ملُْرِبعني؟  �إلNبا� 
صا@قني.  كنتم   13 كيد� 
 Nشتها� n قد كتبنا `لك+
 u+�من قبل من سنني، فاقر
`لك   n  13 متأملني، 
 Nُكّر  ¦ للناظرين.  آليا8 
�لو�قعة،   uهذ  �Nعلّي صو
 Cلنو� �نا كنت بني  فبينما 
+�ليقظة، فتحرn cََّ صل» 

Îُ+N �لر�بع بعاª �ملكاشفة، 
 µبي  :Mقا+ 3خو�َنه   s@فنا
من   Cيو ميعا@  +بينكم 
 Nشا� �نه  فأظن  �حلضر�. 
�مٍد  +�03 �لسنة �لكاملة، 
�لعاملني."   �N من  }خر 
الحظ  ��د).  (مكتو� 
 ،�iلنبو�  n  Îلوضو� هنا 
�ما �لنبو�i باالبن �خلامس 
فهي معلقة بقوله: +بشر< 
من  حني   n yامس 
`لك  +شرحنا  �ألحيا1، 
�ملسيح  كتا�   Mخال من 
�لسالC كما  عليه  �ملوعو@ 

مّر.

�1 تطلع >يع قر�iها �¹ا تنوb 3صد�N عد@ خا� مبناسبة مر+N قر1  sسر� �لتقو�يسعد 
من �لزمن على كيا1 �خلالفة �لر�شد� على منها¤ �لنبو� n �جلماعة �إلسالمية �أل�دية. على 

�1 يتصلو� بنا على: ..þ� Nملسا ة باملقاال8 +�لقصائد +�لصو� n لر�غبني�

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094, London SW19 3XF (U.K)
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0044 20 85441278

�لfيد �إللكتر+<

�¡اتف
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ألمير قلبي إْن نظمُت قصائدي


ثاi حضرE مر�� طاهر �qد (
qه �هللا) �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو� � v Eقصيد

+جر�َحـا  sَقـًذ  µثخنـ� فالدهـر 
سـر�حا �ألسـ(  عـن  فَكْكـَت  َمـن  يـا 
�فر�حـا عانَقـْت   +� ֲדـا   µعيـ
+Nماحـا �حلشـا   n شـظايا  حطَّـتْ 
�أل@+�حـا ُفرقـة  علينـا  +قسـْت 
صّد�حـا يُعـْد   ª �لبالبـل  صـو8ُ 
جر�حـا �لد�ميـا8  �لعيـو1   iمـا
�ملصباحـا ـم  +حطَّ �لكـؤ+َ{  كَسـر 

(صباحـا)  �لطّيعـا8   Ëخلـو�� ِطْيـب 
Nمــاحـا بالعـال)   N`تـأ) ِعـزًّ� 
�قاحـاَ+ َسوسـًنا  قلـ»   ُّQَيـِر+
ِ+شـاحا �لزمـا1   sǸَ كسـو8َ  َمـْن  يـا 
فناحـا) �لفـؤ�@   n ـَع  (+َقطَّ È3ـا 
جناحـا �ملمـّض  �لوجـع  علـى   bطـو�
َ+ّضاحـا) �تـى ) ِطيبـا  �æـر8ْ  بـل 
�ألN+�حـا `كر�هـم  سـاكنْت  َمـن 

جّر�حـا �جـد   ª+ �لطبيـُب  Nَحـل 
سـالحا �ملكرمـا8   n ֲדـا  �ْعــِظـْم َ
ِفصاحـا �حلـر+�  مضمَّخـَة   8iجـا
n خاطـرb كل �لقـو�n (نثرهـا +فصاحا) ؟

،bيا سيــد
ملتاحـا    µ3نـ جر�حـي  ضمِّـْد 
خلـْت   Cٍيـا� فقيـَد  عليـك  ¡فـي 
 sـو¡� َكحـل  مـا   Cألعـو�� مـن  ¿ـسٌ 
ِ̀كرهـا   �ُNمـر�  µتوجعـ+ ¿ـس 
حقُدهـا  فأæـَر  بَغـْت  �لزمـا1  Nيـب 
+ال   sَشـًذ تضـوُ�  ال  �ملجالـسُ   zحـ
نزحُتـُم  �لتـر��  علـى  �Nقديـن  يـا 
Ùَلنـا  فشـتََّت  حيًنـا   sلّنـو� َعَصـف 
(Ë (َيُعـْد1  مضْيـن   Cٍبأيـا  Ë َمـْن 
جـنباتكـم تنّفضـْت  �Nقديـن  يـا 
(بذكركـم) �لظامئـا8  شـفاهي   sتنـد

عهو@كـم  `كـر  �صـو1ُ + لكـم  ُحـ» 
 Ë طـا�  قلـ»  �مـ(  هتفـُت   �`3+
yافقـي   Qلفـر�� �+جـاَ�  +�لـتُ 
�فعاَلكـم   sلثـر�  sN�+ مـا  +�ِهللا 
بر�حـل فليـس  �نُدُبكـم  جئـُت  مـا 

 ،bيا سيــد
تو�ضعـا  (iحليـا� (مـن  �للسـا1  َعـفَّ 

+سـالحـكم  ِ@Nُْعــكـم  �إلسـتقــامة 
 bقصائـد نظمـتُ   1ْ3 قلـ»  ألمـ( 
�نكـم  جفائـي   µمـ تعتبـو�  هـل 

نظم: عيسى �حلا¤ �Nو1
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ِحـكٌم ونـوادرُ

�غز+M (�ململكة �ملغربية) M3عد�@: >ا

ِمن ِحَكم صد
 �إلسال\: 
قاM حضر� علي �: 

�.     �لناُ{ �عد�iُ ما جهلو�.
�.   قيمُة كل �مر± ما ¢سن.

   
:
من مآثر �ألبر�

قاM سيدنا �بو بكر �لصديق � ملا ُبويع للخالفة: 
�يها �لناُ{: 3ِنِّي قد ُ+لِّيُت عليكم +َلْسُت yِ(كم. 
�يتمو< على N 13+ِ >يُتُمو< على َحقٍّ فأعينو�N 1فِإ

ُ@+ِني. �طيعو< ما �طعُت �هللا فيكم، فِإ1  باطٍل َفَسدِّ
 bقو�كم عند�  َّ13ِ �ال  عصيُته فال طاعَة Ë عليكم. 
 ُّbلقو� bضَعَفكم عند��لضعيُف حz }خَذ �حلقَّ له، +
حz }خَذ �حلَق منه. �قوMُ قوِلي هذ� +�ستغفُر �هللا ِلي 

+لكم.

لكل مثل �اللة:
3ِنك ال جتµ من �لشوc �لِعنب: �b 3ِنك لن جتد عند 

منبت �لسوiِ شيًئا >يًال +لذيًذ�.

�بياN �ا معا�:    لألماC �لشافعي �Nه �هللا  

�تـركها Mلألمــو�+ Ë يا نفــس، مـا
مـا بالنــا نتعامى عـــن مصــائرنا
نـز@�@ حرصÿـا +هـذ� �لدهــر يزجرنا

عريـانـا  bنيــا@ �خـر¤ مـن + خلفي 
نـنســى بغـفلتنـا َمن ليـس ينسـانـا
كأ1 ��جـرنــا باحلــر� �غــر�نـا
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Eململـكة �ملتحد�
حتت شعاN "�إلسالC @ين �لسلم +�لسالC" عقد8 �جلماعة 
 Cطلقت عليه �سم مؤمتر �لسال�n �ململكة �ملتحد� مؤمتر� 
تر�سه حضر� �م( �ملؤمنني (�يدu �هللا بنصرu �لعزيز)، �لقى  فيه 
�لبلدية  �لسلطا8  �لساسة +ممثلني عن  �لضيو� من  بعض 
�ملحلية كلما8 �ثنو� من خال¡ا على �ملجهو@�8 �لk تبذ¡ا 
�جلماعة n �ململكة +خاNجها. +�خُتِتَم �ملؤمتر بكلمة حضر� 
 iساNبني فيها �لسبيل إل kلعزيز) �ل� uهللا بنصر� uيد��م( �ملؤمنني (

.ªلعا�  n Cعائم �لسال@

غانـا
�قيم حفل تكرمي حلفظة �لقر}1 �لكرمي n معهد حتفيظ  * 

 .cجلماعة هنا� uتدير bلقر}1 �لذ�
 Cللقيا بغانا  �أل�دية  �جلامعة  طال�  من   ٥٥ �Nسل ُ  *
äوال8 تربوية n قرs �تلفة فعقد+� جلسا8 سلَّطو� فيها 
�لن» صلى �هللا عليه  �لضوi على بعض �جلو�نب من س(� 

+}له +سلم +على � ية �خلالفة +� ية �@�i �لصال�. 
�جرs ٢٠ طالبا من طال� �جلامعة @+8�N قص(� لتعليم  *

قر��i �لقر}1 �لكرمي حيث تلقى ما يقا�N ١٨٠٠ شخصا 
 ١٣٨  n �لكرمي  �لقر}1   �iلقر� �ألساسية  �ملبا@±   }+N@

فرعا للجماعة n �لبلد.    

بو
كيـنافاسو
شهد8 مناطق عديد� n طوM �لبال@ +عرضها منذ فتر� طويلة 
نقًصا حا@ًّ� n �ملياu �لصاحلة للشر�. +حتت Nعاية  حضر� 
�م( �ملؤمنني (�يدu �هللا بنصرu �لعزيز) +توجيهاته متكن مهندسو1 
من �بناi �جلماعة من تصليح ١٠٨ مضخة ماi كانت عاطلة 
يوميا ٥٠٠ شخصا.  منها  +�حد�  من كل  يستفيد  فاصبح 
+ُتعد هذu �خلطو� �ملباNكة جز�iً من فعاليا8 شكر هللا تعا0 

على مر+N قر1 من �لزمن على  قياC �خلالفة �أل�دية.

كيـنيا
�ملد�N{ مبنطقة "ممباسة" عيا@�   s3حد n قامت �جلماعة�
قبيل  من  �ملجانية  �لطبية  �ملساعد�8  قدمت  حيث  عامة 
مت  +قد  ¡م.  �أل@+ية  +تقدمي  +تشخيصهم  �ملرضى  فحص 

بفضل �هللا +عونه عال¤ ٢٥٠ مريضا.  

أخبار اجلماعة اإلسالمية األ
دية � العا�

3عد�@: �لد�عية �إلسالمي �أل�دb 'مد ��د نعيم 








