



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 �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

 |��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
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�هبها
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التقوى

كلمة �لتقو�

باليوبيل  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  حتتفل 
من  بأمر  فيها  �خلالفة  نظا<  قيا<  على  �ملئو; 
�هللا تعا& } عا< ١٩٠٨ #�ستمر�N هذ� �لنظا< 

�إلسالمي مائة عا< كاملة ح{ �لعا< ٢٠٠٨.
قبل ' نقد< �جلماعة �إلسالمية �ل� حظيت ֲדذ� �لفضل 
عبد  �لسلطا'  بأ'  نتذكر  7عونا  به،  #�حتفلت  �لعظيم 
�حلميد تنا�c } عا< ١٩٠٩ عن �خلالفة �ل� كانت متثلها 
�لد#لة �لعثمانية #�ل� كانت - كما ال �فى على حد - 
بعيد	 كل �لبعد عن �خلالفة �لر�شد	 �حلقة - #bلك بسبب 
 cصا#ضغو� عضاj حزF �الحتا7 #�لترقي #تغلغل } 

�لد#لة �ل� صبحت تسمى بالرجل �ملريض.
منذ e�b �لتاNيخ فاT �ملسلمو' على فقد�' نظا< 7�N �هللا 
له �الستمر�Nية } ناحية خر� من �لكر	 �ألNضية #لد� 
ناu ير�عنوm حق Nعايته، } حني تسرF للذين فقد#m من 

ثقوF عيوֲדم #مر�ضهم تكالبهم على �لدنيا �لدنية.
�ا#ال0  cليو< من خال� #� يدخر �ملسلمو' جهد� +& 
ينساm كل  �لذ�  #�ألمر  �خلالفة.  نظا<  فاشلة السترجا� 
' نظا< �خلالفة ال يتم +نشا�m بأمر Nضي بل مبشيئة  jهؤال
 { �لصريح   �Gلقر� �لنص  حسب  +�ي  #تكليف  �ا#ية 
سوN	 �لنوN. #لقد �7 هذ� �ليأu �لطويل �ملد� #�لفشل 
�لذNيع لقر' من �لزمن +& مستو� هز� ال يصدT، حيث 
نفسهم "خاليا طالF �إلخو�'  طلقو� على   F7عا شبا
 { �ملسلمني   &+  jند� �إلنترنت  شبكة   gع �إللكتر#نية"، 
كافة �اj �لعا�، +& �لعمل على +Nجا� �خلالفة �إلسالمية 
 { ساسية  بنو7   ٥ مع  �لتفاعل   cخال من  جديد  من 
�إلسالمية   Nألقطا� كل   { مس��0  تنظيم  هي:  �حلملة 
 ' �خلالفة،  #نشر حديث  �ألمة،  لإلسال< #قضايا  نصر	 

�لعا�   cحو j5يع �خلطبا Fخطا Nو�تكو' �خلالفة 
�ملسلمني  تذّكر  +عالنية  لوحا0  #نشر  �إلسالمي، 
هدفا  �خلالفة  صبحت  نعم، هكذ�  �لضائعة.  ¡الفتهم 

ميكن ' يستعا7 على موقع +لكتر#�!!
ال شك ' �لباحث �ألمني #�لد�uN �للبيب للمحا#ال0 
�لزمن يشعر مبد� �أل¤ية  �لفاشلة على مد� قر' من 
�خلالفة  من  سنة  مبائة   cالحتفا� مناسبة  تكتسبها  �ل� 
مصد�قا   jجا ¥لص  عبد  سسها  جلماعة  �إلسالمية 
للنبو0�j �لقرGنية بأنه �ملسيح �ملوعو7 #�ملهد; �ملعهو7 
�لعا<   { تو}   ' #بعد  عشر.  �لتاسع  �لقر'  ¦اية   {
�هللا خالفته على مد�  بفضل  تستمر   cتز� ١٩٠٨ ال 
شرفو�  �لنبو	  منها§  على   jسة خلفا¨ gعا< ع مائة 

مؤمتر القرنمؤمتر القرن
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 jجاNعلى 5اعة صبحت �ليو< تعد باملاليني } ¥تلف 
�لكر	 �ألNضية. +¦ا #بكل فخر #حتديثا بأنعم �هللا خالفة 

�جلماعة �إلسالمية �أل�دية
يقوc �هللا تعا&: ﴿َ#ُقِل �ْعَمُلو� َفَسَيَر� �هللا َعَمَلُكْم َ#Nَُسوُلُه 
�ملسلمو'  عمل  لقد   .(١٠٦ (�لتوبة:  َ#�ْلُمْؤِمُنوَ'﴾ 
�أل�ديو' بإخال± شديد بتعاليم �لقرG' �لكرمي عg مائة 
 ;�لسنة �ملنصرمة، #� تسجل حا7ثة عنف #�حد	 } 
 uفع كلمة �إلسال< #غرN بلد تو�جد#� فيه #كا' 7يد¦م
شعاN �لقد#	 �حلسنة ح{ نالو� �لتقدير #�الحتر�< } معظم 

�لد#c �ل� تو�جد#� فيها.
�لصحيحة  �إلسالمية  �خلالفة  على  عا<  مائة   cكما+  '+

يشكل منعطفا هاما } تاNيخ �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 mهذ Tبرهانا جديد� على صد �إلجنا� يشكل  أل' هذ� 
�جلماعة ¦ا من �هللا. فقد جنحت } ما فشل فيه �آلخر#' 
�لتأييد   Tيصد مذهل  بشكل  بنائها  عد�7  #تضاعف 
ملؤسس  تعا&  �هللا  �مها  �ل�  �ملباNكة  للكلما0  �إل�ي 
 :� �لقا7يا�  �د  غال<  م���  حضر	  �جلماعة   mهذ

".µNقاصي �أل"سأبلغ 7عوتك +& 
غ�  بشكل  تتحقق   	jلنبو�  mهذ# عا<  مائة  مر0  لقد 
�ملسيح  حلضر	  �خلامس  �خلليفة  يقف  #�ليو<  �عتيا7; 
�ملوعو7 #�ملهد; �ملعهو7 جد��N صلبا ما< 5يع �ملشككني 
مصد�قا لنبوj	 #�ضحة #07N } حقه } حد +�اما0 
حضر	 م��� غال< �د � قبـل قر' من �لزمـا' 

".N#هي: "+� معك يا مسر#
لقد عقد0 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية مؤمترها �لعاملي } 
�لشهر �ملنصر< يا< ٢٥، ٢٦ #٢٧، } حديقة �ملهد;، 
مبقاطعة سر;، �ململكة �ملتحد	 حتت شعاN: "مائة عا< من 
�خلالفة". #قد حقق �ملؤمتر جناحا هاما ألنه شكل �لد#حة 
�خلضر�j للخالفة } �من �لقحط. #�أل�ديو' ¸مد#' 
�ملو& تعا& على ' خصهم ֲדذ� �لشرº �لعظيم #سخرهم 

ليكونو� جسر� متصال خلالفته على مر �لسنني.
+' خالفة �هللا � #لن تنقطع #هي مستمر	 #قد صانت 
من  عا<  مائة  �أل�ديني  �ملسلمني  من  �ملاليني  #حصنت 
�خلالفة تسطر بد�ية لنصر 0G بإb' �هللا فهنيئا لكل من 
#�لسال<  �لصال	  من  #لنكثر  �لزما'.  +ما<   Tبصد Gمن 
على نبينا �ملصطفى � �لذ; توهج نوmN من خالc ظله 

#خا7مه حضر	 مر�� غال< �د �.

"إني معك يا مسرور"
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 حضر	 مر�� بش� �لدين �مو7 �د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �إلما< �ملهد; #�ملسيح �ملوعو7 �

:u#N7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

دور األسوة احلسنةدور األسوة احلسنة
� توطيد اجملتمع� توطيد اجملتمع

َظَلُمو�  �لَِّذيَن  ِ$َلى  َتْرَكُنو�  ﴿َ,ال 
ُكُم �لنَّاُ
 َ,َما َلُكْم ِمْن ُ�,ِ. �هللا  َفَتَمسَّ
(هو7:  ُتْنَصُر,َ.﴾  ال  ُثمَّ  8َْ,ِلَيا7َ  ِمْن 

.(١١٤

شر> �لكلمـا9:
#Nُكن  يركن  +ليه  Nكَن  تركنو�:  ال 
#سكن  +ليه   cما Nكوًنا:  يركُن 

.(Fألقر�)

�لتفسـ<: 
لقد بّين هنا مبدً هاًما ال #هو ' َمن 
يًضا  يشمله  بالظا�  صلة  على  كا' 

�لعقاF �لذ; ¸ل بالظا�.
 'ما عالقة هذm �آلية بال� قبلها فهي #
�ملؤمنني  مر�قبة   	N#ضر على  تنبه   mهذ
�آلخرين #تفقد حاالִדم لكي يبقو� ثابتني 
 j�7على �إلميا'. bلك نكم +�b ִדا#نتم } 
 ºخو�نكم فإ¦م سو+ mهذ� �لو�جب جتا
ينحرفو' عن جا7	 �الستقامة #يصبحو' 
 ،Fعد�7 �لظاملني #يستوجبو' �لعقا {
#حيث +' �ألشياj �ملتو�صلة �ملتر�بطة يتأثر 
بعضها ببعض، فال بد ' تسر; +ليكم 
عيوF +خو�نكم �لظاملني ما 7متم على صلة 
ֲדم، #هكذ� يصبح فسا7هم مبثابة فسا7كم 
نتم. #كأ' �هللا تعا& ¸ّذNنا ' قـطع 
�لصلة عن �إلخو�' #�ألحباF مو0، كما 
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' �إلبقاj على �لصلة مع �ألقاFN �لظاملني 
هو  +منا  �لسليم  #�لطريق  مو0،  يًضا 
�لطريق �لوسط: ' ִדتمو� �7ئًما مبر�قبتهم 
#+صالحهم #ال تَدعوهم يفسد#'، كيال 
تضطر#� لقطع �لصلة ֲדم #كيال تفسد#� 

نتم باستمر�N �لصلة ֲדم.
#هو  يًضا  Gخر   Àمع لآلية   ' كما 
 ; َتْطَغو�﴾  ﴿ال  قبل  من   cقا نه 
بأيديكم،  �لظلم  عن  بالكف  عليكم 
هو  فقط  هذ�  ليس   :cيقو #�آل' 
تدNكو�   ' بل Âب  منكم   Fملطلو�
بأ;  #مساعدته  �لظا�  صحبة   '
ظلم  يًضا   cألشكا� من  شكل 
من  كثً��   '+  .Fلعقا� يستوجب 
#لكنهم  بأيديهم،  يظلمو'  ال   uلنا�
يرتكبه  ما   jبإخفا �لظلم  يرتكبو' 
#عد#�'،  ظلم  من  صدقا�هم 
 Fلعقا� من  إلنقاbهـم  #يسـعو' 
�لذ; �سـتوجبوm على جر�ئـمهم، 
 Nإلنـذ�� ֲדذ�  يرتدعـو�   ' فيجب 

�لرّبا� عّما يفـعلو'.
 �b+ نه  تركنو�﴾  بقوله ﴿#ال   Nشا#
 #bهب حد +& �لظا� لسّد حاجة 
تصريف عمل مشر#� فليس هذ� مما 
 Fَيعاَقب عليه، #+منا يستوجب �لعقا
+N� �bتاÄ #سكن +& ما يرتكبه �لظا� 
عن   Fيعر  �# عد#�نية   cعما من 

كر�هيته �ا #بر�jته منها.

َ,ُ�َلًفا   
�لنََّهاِ َطَرَفِي  الَ�  �لصَّ ﴿َ,8َِقِم 
ُيْذِهْبَن  �ْلَحَسَنا9ِ   َّ.$ِ �للَّْيِل  ِمَن 
�ِكِريَن﴾  ِللذَّ  IْكَرJِ Jَِلَك  يَِّئا9ِ  �لسَّ

(هو7: ١١٥).

شر> �لكلما9:
 jلشي� ºُحر :ºلَطَر� :
َطَرM �لنها
 jلشي� من  طائفُة  �لناحيُة؛  #¦ايته؛ 
 (Nلنها� (طر}  من  #�ملر�7   (Fألقر�)

.jهو �لصبح #�ملسا
�لُقربة؛  #هي:  �لفٍة،  5ع  ُ�لًفا: 
�لليل؛   c# من  �لطائفُة  �ملنـزلُة؛ 
#قيل: �لساعا0ُ �ل� يلتقي ֲדما �لليل 
�لليل   cملنا� #قيل   (Fألقر�)  Nلنها�#

ُ�لف (�ملفر0�7).

�لتفسـ<: 
ֲדا  يتحقق  طرًقا  �آلية   mهذ تعّلمنا 
صالÄ �لقو<، #عالقتها مبا قبلها من 
�آليا0 هي ' �هللا تعا& قد bكر من 

 Çلن� على  تقع  �ل�  �ملسؤ#ليا0  قبل 
#على تباعه �، #مبا ' �لقيا< بتلك 
 	Nقد  Tيفو �لضخمة  �ملسؤ#ليا0 
تسهل  هنا طرًقا  عّلمنا  فلذ�  �إلنسا' 
علينا +جنا� هذm �ملهمة �لشاقة. #+ليكم 

:Tلطر� mبيا' هذ
 cالبتها�# بالعبا7	  عليكم  8,ال: 
هو   mحد# عونه  أل'  تعا&،  �هللا   &+
 j�7 على  يساعدكم   ºسو �لذ; 
 Äإلصال�  mجتا �لعظيم  �لو�جب  هذ� 

�لقومي.
بالقد#	  �لقو<   Fقلو �غز#�  ,ثانيا: 
ال  #حدها  �لكلما0  أل'  �حلسنة، 
�لسيئا0  #قمع   N#لشر� قلع  تستطيع 
�حلسنا0  هي  #+منا  �ملجتمع،  من 
فبقوله ﴿#َِقِم  باستئصا�ا.  تقو<  �ل� 
�لصلو	 َطَرَفي �لنهاN #ُ�َلًفا من �لليل﴾ 
به N�ة   Nّلذ; نستد� �لطريق  يعّلمنا 
 Nلقد� تغي�  على   	N7لقا� تعا&  �هللا 
�إل�ي لصاحلنا، #بقوله ﴿+' �حلسنا0 
�لتد�ب�  َيُدلّنا على  �لسيئا0ِ﴾  ُيذهنب 

قـطع الصلة عـن اإلخوان واألحبـاب موت، كما 
أن اإلبقـاء على الصلة مع األقـارب الظاملني أيًضا 
مـوت، والطريق السـليم إمنا هو الطريق الوسـط
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.É#على �ملسا jل� يتم ֲדا �لقضا�
#من هذm �لتد�ب� #�لوسائل:

١.   Âب ' تكو' عمالكم حسنة، 
بأسوتكم  يقتد#'   ºسو  uلنا� أل' 
تنمحي   ºسو #هكذ�  �حلسنة، 

�لسيئا0 من بينكم تلقائًيا.
 'معنا �لنظر N7كنا  �b+ ننا#�حلق 
�لفكر  ُيعملو'  �لذين  هم  َمن  قليال 
 Nمو#�لتدبر الÊاb مسلك معني } 
�لدين، �للهم +ال من كانو� } �من بعثة 
 jتباعهم، فهؤال�ألنبياj #صاN#� من 
#N#ية.  تفك�  بعد  سبيلهم   '#Nتا�
فإ¦م  �ألخر�   Nلعصو�  {  uلنا� ما 
7ينهم،   { عموًما  �آلخرين  يقّلد#' 
 �Nً#7 �حلسنة  �ألسو	  تلعب  #هكذ� 
باNً�� } توطيد �خل� بني �ملجتمع، أل' 
�لذين حولك سوº يقلد#' سوتك 
ينجو   ºسو #بالتا�  حتًما،  �حلسنة 
 É#ملسا� من  �لقو<  من  كب�  قطا� 

#�لشر#N تلقائًيا.
٢.  #�لوسيلة �لثانية الستئصاc �لشر 
هي ' تقومو� بوعظ �لقو< #نصحهم 
باخل�، #} هذm �لصوN	 تؤخذ كلمة 

(�حلسنا0) مبعÀ �لنصائح �حلسنة.
 uتعاشر#� �لنا '٣.  #�لوسيلة �لثالثة 
باحلسÀ، فهذ� يضا يساعد على قمع 
�لشر، ألنكم +�b عاملتموهم بإحسا' 

حبوكم، #بالتا� قبلو� نصيحتكم.

 Nسر�كما ' �آلية تعلمنا �ثنني من 
�لرقي �لفر7;: 

على  تعّو7   �b+ �إلنسا'   ' #�ما: 
�لسيئة  �لعا0�7  من  Êّلص  �حلسنا0 
تلقائًيا. فمن 7�N +صالÄ نفسه فليعمل 
من �حلسنا0 ما يتعاµN مع ما يوجد 
 Nنه سيتحرفيه من �لقبائح، #س�� 

.É#7#' صعوبة من تلك �ملسا
#ثانيهما: نه من 7�N تفا7; عو�قب 
�ملاضي   { �Nتكبها  �ل�   Fلذنو�
فكلما  فأكثر،  كثر  �خل��0  فليفعل 
من  نفسه  خً�� #صالًحا �ى   7�7��

عو�قب ما تقّد< من bنبه.

8َْجَر  ُيِضيُع  ال  �هللا  َفِإ.َّ  ﴿َ,�ْصِبْر 
�ْلُمْحِسِنَني﴾ (هو7: ١١٦)

�لتفسـ<:
' �ملثابر	 على �خل� شر� ساسي.  ;

 cفما �7< �هللا يرتب �لنتائج على �ألعما
 cألعما� بنتائج   Ìيأ ال   �bفلما �لسيئة 
ُيبد;  ال   ' �لشر�  #لكن  �حلسنة. 

�إلنسا' قلًقا #ال يترe �لسعي ملًال.

﴿َفَلْوَال َكاَ. ِمَن �ْلُقُر,ِ. ِمْن َقْبِلُكْم 
ِفي  �ْلَفَساِ�  َعِن  َيْنَهْوَ.  َبِقيٍَّة  8ُ,ُلو 
ِمْنُهْم  8َْنَجْيَنا  ْن  ِممَّ َقِليًال  ِ$الَّ   \ِ
�ألْ
ِفيِه  8ُْتِرُفو�  َما  َظَلُمو�  �لَِّذيَن  َ,�تََّبَع 

َ,َكاُنو� ُمْجِرِمَني﴾ (هو7: ١١٧)

شر> �لكلما9:
�جلو7	   { َمثل  �لبقية:  بقية:  8,لوْ� 
�لقو<،  بقية  فال'   :cيقا #�لفضل، 
 ;; من خياNهم. # "#لو� بقية" 
فضل  #لو   # #�لعقل،   ;�لر من 

.(Fألقر�)
طغته  نعَّمته؛  �لنعمُة:  َتَرَفته  8ُتِرفو�: 

(Fألقر�) بطرته#

الكلمات  بالقدوة احلسنة، ألن  القوم  اغزوا قلوب 
وحدها ال تستطيع قلع الشرور وقمع السيئات من 
باستئصاdا الe تقوم  وإمنا هي احلسنات  اجملتمع، 
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�لتفسـ<: 
; ما �7< �لقانو' �جلاN; منذ �لِقد< 
 �b+ �لقو<   &+  Tيتطر �لفسا7   ' هو 
ما ُ¤لو� #� يتفّقد حد حا�م فمن 
#�جب صحاF �لعقل #�لر; منهم 
 mجبهم جتا�# j�7' ال يتغافلو� عن 
توعية �آلخرين ح{ يقضو� على �لشر 
#ال  بذNته  تنمو  كيال  بد�يته،  من 
تز7هر، فينجو �لقو< من ��الe. #لكن 
#�جبهم   &+ ينتبهو�   � ¦م  �ألسف 
 '�لقومي، +ال قليًال منهم، #بدًال من 
يتدبر#� } سباF هالe �ألمم �لغابر	 
#ُينقذ#� شعوֲדم منه، شرعو� } 5ع 
قبلهم  ��الكة   Fلشعو� خلَفته  ما 
صبحو� هم  �لدنيا، #هكذ�  متع  من 
نفسهم ظاملني #ُحرمو� من قرF �هللا 

سبحانه #تعا&.

 Iْلُقَر� ِلُيْهِلـَك  
بَُّك َ َكاَ.  ﴿َ,َما 
ُمْصِلُحـوَ.﴾  َ,8َْهُلهaا  ِبُظْلـٍم 

(هو7: ١١٨)

شر> �لكلما9:
 .mفَسَد ضد  صَلَحه:  مصلحو.: 
قامه. صلح  :m7صلح �ألمر بعد فسا
بني �لقو<: َ#فَّق. صلح +ليه: َحسَن 

(Fألقر�) ليه+

�لتفسـ<: 
تعلن �آلية ' +نز�c �لعذ�F بقو< 7#منا 
�ى  �هللا   '# ظلم،  منهم #ال  جرمية 
�لغريب  #لكن  ظاملا.  يكو'   ' من 
 Fلعذ� يتعرضو'  �ليو<  مسلمي   '
تلو �لعذ�F، #مع bلك يزعمو' ¦م 
�لصحيح!  �ملنهج  على  #سائر#'   �¡
#كأ¦م يعلنو' ' �هللا - #�لعياb به - 
 ..jغم كو¦م صلحاN يعذֲדم b+ ظا�
يأتو'  #ال  جرمية  عنهم   Nتصد ال 

!jلسو�
#} �آلية N7سا' ملن يريد ' يستفيد 
 cال ينـز Fلعذ�� ' :c#منهما؛ �أل
يتم N  �bفإ بأحد 7#منا جرمية #فسا7، 
�حليطة  بأخذ  فعليكم   Fلعذ��  NثاG

مبحاسبة نفسكم.
هو   Fلعذ�� لدفع  �لسبيل   ' #�لثا�: 
من  بينهم  يوجد  ما  �لقو<  ينسى   '
بينهم،  فيما  #يعقد#� صلًحا  خالفا0 
 '  ; باخل�..  �لنصح   {  �##يبد
يتحد#� #يسعو� إل��لة ما } Íتمعهم 
�حلقيقي  �لعال§  هو  هذ�   .Fعيو من 
 ;  { Îُيحد ال  نه  bلك  �لناجع؛  
قو< �ال�طا� #�لتر7; +ال سببا' �ثنا' 
فقط: �أل#c: �لُفرقة #�لتشتت. #�لثا�: 
 �bليهم. فإ+ É#ملسا�# Fلعيو� Fَُّتَسر
 mال�طا� هذ� Fسبا��لو� من بينهم 

¦ضو� من جديد #��7هر#� ال �الة.

8ُمًَّة   cَلنَّا� َلَجَعَل  
بَُّك َ َشا7َ  ﴿َ#َلْو 
ِ$الَّ   * ُمْخَتِلِفَني  َيَز�ُلوَ.  َ,َال  َ,�ِحَدً� 
َمْن َ
ِحَم َ
بَُّك َ,ِلَذِلَك َخَلَقُهْم َ,َتمَّْت 
َكِلَمُة َ
بَِّك َألْمَألَ.َّ َجَهـنََّم ِمَن �ْلِجنَِّة 
َ,�لنَّاcِ 8َْجَمـِعَني﴾ (هو7: ١١٩ - 

(١٢٠

�لتفسـ<:
�آلية   mهذ  Àمع  { بالتدبر  يتضح 
كلما  �إلنسا'   ' مًعا  قبلها  #�ل� 
 7�7��  Äلصال�# �خل�   cاÍ  { تقد< 
ص�gً #ثباًتا، #كلما ��7�7 صÐ �gًلته 

�لر�ة �إل�ية كثر فأكثر.
خلقهم﴾  ﴿#لذلك  تعا&  قوله  ما #
 �7ًNمو ليصبحو�  خلقناهم  +منا   Ñفيع
نه خلقهم  �ملر�7 منه  لر�تنا، #ليس 
قد  تعا&  ألنه   ،ºالختال� جل  من 
 'Gلقر� من  Gخر  مكا'   {  Äصّر
�لكرمي ﴿#ما خلقُت �جلنَّ #�إلنَس +ال 
ليعبد#ِ'﴾ (�لذ�Nيا0: ٥٧)، #يًضا 
 ﴾jسعت كلَّ شي# ��N#﴿ :cقا

.(١٥٧ :ºألعر��)
#�ملر�7 من قوله تعا& ﴿#متْت كلمُة 
 uبك ألمأل'َّ جهنم من �ِجلنة #�لناN
يتبعو'  ممن  سأملؤها   Ñن 5عني﴾ 
من  ملؤها   Ñن #ليس  �لشيطا'، 
�لناu عموًما. bلك ' �هللا تعا& قد 
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#عد  #هي  له  كلمٍة  +متا<  هنا  bكر 
 mجند �لوعد  #هذ�  تعا&،  لدنه  من 
للشيطا'  تعا&  قوله   {  �Nًمذكو
عندما سأc �هللا ُمهلًة: ﴿َلَمن تبعك 
منهم ألمأل' جهنم منكم 5عني﴾ 
; لك ' تغو;  ..١٩) :º(�ألعر�
 ºسو Ñن�لناu، #لكن تذّكر جيًد� 
مأل جهنم منك #ممن تبعك 5عني. 
 &+  	Nشا+ �آلية   mهذ  ' شك  فال 
 	Nسو { Nملذكو� �لوعد  نفس هذ� 
 ; 'Gلقر� +b ال جند }   ،ºألعر��
ثر أل; #عد Gخر كهذ�. فاملر�7 نه 
يتبعو'  تعا& سوº ميأل جهنم ممن 
�ملؤمنني  فيها  يلقي  نه  �لشيطا'، ال 

يضا 7#منا جر< # bنب.
#هنا ينشأ سؤ�c: ملا�b حتدÎ �هللا عن 

:Fهذ� �لوعد هنا خاصة؟ #�جلو�
#ًال: لقد علن من قبل ننا +منا خلقنا  
 Îعندما حتد #لكنه  لر�تنا،   uلنا�
عن �لعذ�F نشأ سؤ�c طبيعي هو: ما 
�7< قد خلقهم لر�ته فلما�b يعذֲדم 
+b'؟ فقاc 7فًعا  �ذ� �إلشكاc: ال 
#لكنا  لر�تنا،  خلقناهم  ننا  شك 
كنا علّنا يًضا ' من يتبعو' منهم 
�لشيطا' لن يتحقق �م #عد �لر�ة 
ُيلَقو' #ًال }   ºبل سو ،�Nًمنا فو
 ;Nلنا� �ملز�§  مع   >jتتال �ل�   Nلنا�
ليدNكو�   ،mتبعو� �لذ;  للشيطا' 

عن   µعر  �b+ �إلنسا'   ' كيف 
; �لنÇ - هو�  - ��Nلكائن �لنو�

+& مكا' سحيق.
#ثانًيا: لقد علن �هللا بقوله ﴿#لذلك 
 uلنا� خلقنا  +منا  ننا  َخَلقهم﴾ 
فنشأ  ֲדا،  نشملهم   ºسو# لر�تنا 
عن bلك �إلعال' سؤ�c يقوc: فأين 
+b' قولك ﴿ألمأل' جهنم من �جلنة 
قائال:  عليه  فر7  5عني﴾،   uلنا�#
لقد مت هذ� �لوعد بإبقائهم } جهنم 
كل هذm �لفتر	، فاآل' �قق �م #عد 
هذ�  #كأ'  �جلنة.  #ندخلهم  �لر�ة 
�لسؤ�c سينشأ عندما ُيخر§ �هللا هل 

�لناN من �جلحيم #يدخلهم �جلنة.

﴿َ,ُكالًّ َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن 8َْنَبا7ِ �لرُُّسِل 
 pِِفي َهِذ qَ7ََجا,َ qَ�ََما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤ�
�ْلَحقُّ َ,َمْوِعَظٌة َ,JِْكَرI ِلْلُمْؤِمِنَني﴾ 

(هو7: ١٢١)

�لتفسـ<: 
 'Gلقر� ';تضح من هذm �آلية جلًيا 
 jنبيا Nخبا�لكرمي � يهدº بسر7 
�هللا �لسابقني +& بيا' �لتاNيخ، #+منا 
يًضا سوº مير  � Çنّبأ ֲדا بأ' �لن
بأحو�c مشاֲדة �ا، #+ال كيف يكو' 
#مدعاً	   Çلن� لقلب  تثبيًتا  سر7ها 
لطمأنينته. ال شك ننا +�b �عتgناها 
نباjً عما سيحدÎ معه } �ملستقبل 
للسكينة  Íلبًة  عندئذ  تصبح  فإ¦ا 
#�لطمأنينة له، ألنه عرº ֲדا مسبًقا 
+ليها  سيلجأ#'  �ل�  قومه  مكائَد 
سيؤ#لو'  �لذ;  #مصَ�هم   ،mضد
+ليه. بل �حلق نه كا' لز�ًما عليه � 
 jألنبيا� cمماثلة ألحو� Îمير بأحد� '

�لسابقني لكونه بر#ً�� �م 5يًعا.
تعا&  قوله   {  (mهذ) #كلمة 
 	Nشا+ �حلق..﴾   mهذ  {  ejجا#﴿
ما   ' #�ملر�7   ،	Nلسو�  mهذ  &+
bكرناm فيها من خباN فإ¦ا ليست 

وبدًال من أن يتدبروا � أسباب هالك األمم الغابرة وُينقذوا 
شعوبهم منه، شـرعوا � nع ما خلَفته الشعوب 
اdالكة قبلهم مـن متع الدنيا، وهكذا أصبحوا هم 
.pأنفسهم ظاملني وُحرموا من قرب اهللا سبحانه وتعا
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بل  فحسب،  �ملاضي  من  قصًصا 
حتًمـا،  تتحقـق   ºسو  jنبا +¦ا 
#تذكـ�   ،uللـنـا #مـوعظة 

للمؤمنـني بو�جـباִדم.

�ْعَمُلو�  ُيْؤِمُنوَ.  َال  ِللَِّذيَن  ﴿َ,ُقْل 
(هو7:  َعاِمُلو.﴾  ِ$نَّا  َمَكاَنِتُكْم  َعَلى 

(١٢٢

�لتفسـ<: 
 &+  jلِّلجو بنا  حاجة  ال  ُقل:   ;
أل'  #�لفسا7،  �لفتنة   Nبذ#  Nلشجا�
عمالنا ¥تلفة عن عمالكم، #أل' كل 
#�حد من �لفريقني مسؤ#c عن عماله 
 ُّ;هو، #سوº ُتظهر �لنتائج بنفسها 

�لفريقني كا' على �حلق.

(هو7:  ُمْنَتِظُر,َ.﴾  ِ$نَّا  ﴿َ,�ْنَتِظُر,� 
(١٢٣

�لتفسـ<:
; ملا�b نفذ صgكم على تأخر �لنتائج، 
 g7َعى أل' نفقد �لص} حني كنا �ن 
 cألننا عرضة لعد#�نكم. #لكنا ال نز�
ال  نتم #  gلص�  Fبأهد� متمسكني 

!'#gتص

 \ِ
َ,�ألْ َماَ,�9ِ  �لسَّ َغْيُب  ﴿َ,هللا 

ْل  َ,ِ$َلْيِه ُيْرَجُع �ْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدpُ َ,َتَوكَّ

ا َتْعَمُلوَ.﴾  َعَلْيِه َ,َما َ
بَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ

(هو7:  ١٢٤)

�لتفسـ<: 
 jحتقق �ألنبا ';.. مما ال شك فيه 
�ملذكوN	 يبد# �ليو< مًر� مستحيًال } 
�هللا  يد  �لنتائج }  �لنظر، #لكن   É7با
 mنبا� تتحقق   ' بد  فال  #جل،  عز 
##عوm7 } مو�عيدها #+' بد0 �ليو< 

مستحيلة �لوقو�.
كما تنبه �آلية �ملؤمنني نه مما ال شك 
لكم   ºّ� �لذ;  هو  تعا&  �هللا   ' فيه 
هذm �لبشا0�N #قطع لكم هذm �لوعو7، 
عن   Ñغ نه  تتذكر#�   ' #لكن Âب 
ֲדا   jلوفا� يؤجل   ' #ميكن  �لعاملني، 
تظلو�   ' فعليكم  منكم،  لتقص� 
عليه،  متوكلني  عبا7ته،  على  عاكفني 
 { mNقر� فينّفذ  تستدN �#Nّ�ته،  لكي 

موعدm #ال يؤخرm عليكم بًد�.

بقيت  ما  ــالُق  األخ األُمم  ذهبوا إمنــا  أخالقُهم  ذهبْت  همو  فإن 

قـوٍم أخـالُق  تتسـْع  لـم  إذا 

لبيبًـا  يُخلَـْق  لـم  املـرء  مـا  إذا 

البـالِد فسـيحاُت  بهـم  تضيـق 

الـِوالِد قِـدم  عـن  اللـب  فليـس 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا (مد املصطفىسيدنا (مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ْكر. َفِإ�bَ َ#َجُد#�    َعْن    َِبي ُهَرْيَرَ	    َعِن �لنَِّبيِّ   �  َقاc:   ِ+'َّ هللا َتَباeَNَ َ#َتَعاَلى َمَالِئَكًة   َسيَّاNًَ	    ُفُضًال   َيَتَتبَُّعوَ'  َمَجاِلَس �لذِّ
ْنَيا. َفِإ�bَ َتَفرَُّقو�  َماjِ �لدُّ َمْجِلًسا ِفيِه bِْكٌر َقَعُد#� َمَعُهْم َ#َحفَّ َبْعُضُهْم َبْعًضا ِبَأْجِنَحِتِهْم َحتَّى َيْمَلُئو� َما َبْيَنُهْم َ#َبْيَن �لسَّ
َماj. َقاc: َفَيْسَأُلُهُم �هللا َعزَّ َ#َجلَّ َ#ُهَو َْعَلُم ِبِهْم: ِمْن َْيَن ِجْئُتْم؟ َفَيُقوُلوَ': ِجْئَنا ِمْن ِعْنِد  َعَرُجو� َ#َصِعُد#� +َِلى �لسَّ
ِعَبا7ٍ َلَك ِفي �ْألµِNَْ ُيَسبُِّحوَنَك َ#ُيَكبُِّر#َنَك َ#ُيَهلُِّلوَنَك َ#َيْحَمُد#َنَك َ#َيْسَأُلوَنك. َقاcَ: َ#َما�bَ َيْسَأُلوِني؟ َقاُلو�: 
ْ#� َجنَِّتي؟ َقاُلو�:   َ#َيْسَتِجُ�#َنك.   َNَ َفَكْيَف َلْو: cََقا . ِّFNَ ;ْْ#� َجنَِّتي؟ َقاُلو�: َال، ََNَ َهْل#َ cََيْسَأُلوَنَك َجنََّتكَ. َقا
ْ#� َناNِ;؟ َNَ َفَكْيَف َلْو :c؟ َقاُلو�: َال. َقا;Nَِنا �#َْNَ َهْل#َ :َcَقا . ِّFNَ َيا eَNِ#َنِني؟   َقاُلو�: ِمْن َنا�ِممَّ    َيْسَتِجُ#َ :َcَقا 
ا  �ْسَتَجاNُ#�.   َقاcَ: َفَيُقوُلوَ'  َقاُلو�: َ#َيْسَتْغِفُر#َنك. َقاcَ، َفَيُقوc: َقْد َغَفْر0ُ َلُهْم َفَأْعَطْيُتُهْم َما َسَأُلو�  َ#ََجْرُتُهْم  ِممَّ

اjٌ +ِنََّما َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهْم. َقاcَ، َفَيُقوcُ: َ#َلُه َغَفْر0ُ، ُهُم �ْلَقْوُ< َال َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم. FNَِّ ِفيِهْم ُفَالٌ' َعْبٌد َخطَّ
 (صحيح مسلم، كتاF فضل Íالس �لذكر)

  َعْن    َِبي ُهَرْيَرَ	   َعْن �لنَِّبيِّ    �    َقاcَ:    َما �ْجَتَمَع َقْوٌ< ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيو0ِ �هللا َتَعاَلى َيْتُلوَ' ِكَتاFَ �هللا َ#َيَتَد�Nَُسوَنُه 
.mَُكَرُهـُم �هللا ِفيَمْن ِعْنـَدbَ#َ ِكيَنـُة َ#َغِشَيْتُهْم �لرَّْحَمُة َ#َحفَّْتُهـْم �ْلَمَالِئَكـُة َبْيَنُهْم ِ+الَّ َنَزَلْت َعَلْيِهْم �لسَّ

 (سنن × �7#7، كتاF �لصال	)
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من كال� �إلما� �لمهد�

بسم �هللا �لر}ن �لرحيم

يا ُمعطَي �إلميا' #�لعقل #�لفكر، �ُضر عتبتك بطّيبا0 
�حلمد #�لشكر، #ُند�� حضرتك بتحيا0 �لتمجيد #�لتقديس 
#�لذكر، #نطلب #جهك بقصو� �لطلب، #نسعى +ليك } 
�لطرF #�لكرF. �فد +ليك #ال نشكو �ألين، #نؤمن بك 
 ،Fمنقطعني من �ألسبا eين. #جئنا#ال نأخذ } كيف #
 jلغافلني عن �ملا�# ،Fحز�نا للقاعدين على �لسر�#مستبطنني 
�لريق،  يبلعو'  �لذين  #�ملستكgين،   ،Fلصو��  Tطر# �ملَعني 
يتركو'  �لصا7قني.  #ُيعا#7'  #�إلبريق،   uلكأ� #يرفضو' 
�حلقائق أل#ها<، #ما كانت ظنو¦م +ال كُمْخِلفة # َجها<، 
#ال Âيئو' هل �ملعاºN +ال متكاسلني، #ال ينظر#' �حلق +ال 
العبني. #هجَمْتهم #هامهم كالبالj �ملفاجي } �لليل �لد�جي، 
فصاN �لعقل كالظلف �لو�جي، فسقطو� على نفسهم ُمكّبني. 
�لو�عظني،  على  سفو� #  ،Nإلنكا�  &+ تعّصُبهم  #�لتحصهم 
##ّلو� �لدبر كالفر�N. #�متأل#� حشنة #حقًد�، #نقضو� عهًد� 

#عقًد�، #طفقو� يسّبو' �لناصحني. #ما كا' فيهم +ال ما7ُّ	 
َب بإثا#	، فأN �#N�7حى �لفنت من عد�#	، #سَفا  غبا#	، Nُكِّ
ُتْرَبهم Nيُح شقا#	، فبعد#� عن حق #حال#	، #جَلو� عن 
#طا' �لصدT تائهني. كثر0 �لفنت من حؤ#c طبائعهم، 
#ُخد� �لناu من �ختد�عهم. FNِّ فاNحم ُّمة �مد #صِلْح 
حا�م، #طهِّْر با�م #َcْ�ِ َبلبا�م، #صّل #سّلم #باeNِ على 
#Gله  �ملرسلني،  #خ�  �لنبيني،  خامت  �مد  #حبيبك  نبّيك 
#على  #�لدين،  �ملّلة  عمائد  صحابه # �لطاهرين،  �لطيبني 

5يع عباe7 �لصاحلني. ~مني.
ما بعد.. فاعلم يها �ألÙ �لفطن، ' هذm �أليا< ياٌ< 
#تضطر<  �ملنتنة،  �جليفة   { �لد7#  كتولُّد  �لفنت  فيه  تتولد 
 �N�ليابسة. # �ُخلُشب  �لن��' من  �ألهو�j كاضطر�<  فيه 
#صر�صر  �لزما'،  هذ�   Nعصا+ من  خطر�0   { �إلسال< 
 0Nّ#��# �لفنت،  #�شتد0  �لزمن  �نقلب  قد  �أل#�'.  هذ� 
#جنتا  #��ّر0  �لصا7قني،  على  مغضبني  �لكاbبني  ُمْقلتا 
�لطاحلني على �لصاحلني. #ما كا' تعبُّسهم +ال لعد�#	 �حلق 

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٢٢))

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

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

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

"�
"فإ. �حلق ال �لو من �ملر�
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هله، فإ' هل �حلق يفضح �خلؤ#َ' #ُينجي �خللق ِمن َ#ْحله، #
من  عليه  ير7  بل   ،mNِجو# �لظا�  كلما0  على   gيص #ال 
#هتِك  َمعيٍب،  لتكشيِف  مريب  كل  على   cيصو#  ،mNفو
 &+ �حلق  �ّبُة  سلَمْتهم  ممن  كنُت  #كذلك  �ملدّلسني.  ستِر 
تكف�   &+  Tلصد� �اية  من  مرهم  #�جنرَّ  �ملعا7ين،  طعن 

�ملكفرين.
Íّد7َ  بكو�  #بّشر�  مر�   �b+ �هللا   ' bلك  #تفصيل 
�ملسلمني   0ُgخ# �ُألمة،   mذ� �ملوعو7  #�ملسيَح  �ملائة،   mهذ
 �#jسا# كاجلَهلة،  شديد�  غضبا  فغضبو�  �لو�قعة،   mهذ عن 
ظًنا من �لعجلة، #قالو� كّذ�F #من �ملفترين. #كلما جئُتهم 
بثماN من طيبا0 �لَكِلم، عرضو� +عر�µ �لَبِشم، ح{ غلظو� 
Úَُمة �ملال<. #نصحت �م #بّلغت  �لكال<، #لسعو�   { �
فلم   ،�Nًسر�+ �م   0Nسر# �م  علنُت #  ،�Nمر� �لتبليغ  حق 
تزيد  مو�عظي  #Ûُب  كاَجلها<،  تبد#  نصاح�  تزc سحُب 
شقو	 �للئا<، ح{ ��7#� �عتد�jً #جفاjً، #طبع �هللا على قلوֲדم 
قو��م مصّرين. #لعنو�  فاشتد#� 7ناًj	 jً�7#، #كانو� على 
ففعل   ،jشيا نفسهم  عند  من  #�فتر#�  #كّفر#�  #كّذبو� 
�Nَ �ملكّذبني ¦م كانو� كاbبني. #طر�7 كل # ،jهللا ما شا�
Nجل َ#ْحد��، +ال �لذ; 7عا� #هد��، فحفظÑ بلمحا0ِ 

ناظِرN# ،mّبا� بعنايا0 خاطرm، #جعلÑ من �ملحفوظني. 
#بينما نا فّر من سها< هل �لُسّنة، #�ع منهم نو�� 
عز	  بعض  من  �ملكاتيب  بعض   Ñصل#  b+ #�للعنة،  �لطعن 
�خلالفة،  8مر  عن  #سألو�  �لفرقة،  تلك   jعلما# �لشيعة 
ما0�N خامت �ألئّمة، #كانو� من طلباj �حلق #�الهتد�j، بل #
 ،jلنصحا� من   Ñيتخذ#ن#  ،jألحّبا� ظن   × يظنو'  بعضهم 
�ملكاتيب  فكتبو�  �كى،  #قلب  صفى  ¡لو±   Ñيذكر#ن#
شفى، يشفينا  Fُعظَمى، #قالو� َحيََّهْل بكتا 	َْبَهى #ِحّرٍ Tٍبشو
Nسلو� +ّ� خطوطا تتر�،  Ü .قو�#ير#ينا #يهب لنا برهانا 
ح{ #جد0ُ فيها Nيح كبٍد َحرَّ�، فتذكر0ُ قّص� �أل#&، 

 ،Àألغ�  ×N قّو��  خر�، ح{  �ّخر # Nِجال   > قدِّ #�نثنيُت 
لقى } N#عي ما لقى، فنهضُت لشها7	 �حلق �ألجلى، #ال #

خاº +ال �هللا �ألعلى، #�هللا كاº لعباm7 �ملتوكلني.
#�لشيعة  شأ�،   Ùَشْر  { عا�#7َ  �لُسنة  هل   ' #�علم 
كّلمو� } +قباc �ما�، #+� �عُت من �أل#لني كلما0 كب�	، 
�هللا ح{   jشا  '+  gمنها، #سأص  gك �آلخرين  من  #سأ�ع 
يأتيÑ نصر N×، هو معي حيثما كنُت؛ ير�� #ير�Ñ، #هو 
�لشيعة ال �افو' عند   Fحز�يت كثر N# .ني�لر�� Nحم 
 Fمعو' نشوÂ ، #ال	أللسنة #ال يّتقو' 7ّيا' �آلخر� c#ُتطا
 ،jلطريقة، #ال يفكر#' كالصلحا� Fحلقيقة، #ال يذ#قو' لبو�
#ال يتخ�#' طرT �الهتد�j، فريُت تفهيمهم على نفسي حقًّا 
#�جًبا #7َيًنا ال�ًما، ال يسقط بد#' �ألj�7. فكتبُت هذm �لرسالة 
ما  �حلالة، #ألبّين �م   cُيبد# �هللا يصلح شأ¦م  لعل  �لُعجالة، 
�ختلفو� فيه، #خgهم عن سّر �خلالفة، #+' كا' تأليفي هذ� 
كولد �إلصافة، #ما ّلفُتها +ال ترّحًما على �لغافلني #�لغافال0، 
,$منا �ألعما� بالنيا9. #تيقن ' هذm �لرسالة ُتحِفظ كث�� 
من b#; �حلر�N	، فإ' �حلق ال Êلو من �ملر�N	، #سأ�ع من 

علماj �لشيعة نو�� �للعنة، كما �عُت من هل �لُسنة.
ل +ال عليك، #ال نشكو +ال +ليك، #ال  فيا FّN.. ال توكُّ
 ÑسلتN كنَت  فإ'  Gياتك،  +ال  بضاعة  #ال  �bتك،  +ال  ملجأ 
ُتؤّيد  يِّْد� كما #  ،eبنصر  ÑْكNِ7فأ  ،eُ�مر  Äإلصال eبأمر
كامللعونني  ُتخِز�  فال   �NتاÊ#  Ñحتّب كنَت   '+# �لصا7قني. 
خ�  نت #  eبعد �حلافظ  فمن   Ñتركت  '+# �ملخذ#لني. 
 عÑ �لضّر�j، #ال ُتشمت × �ألعد�j، ,�نصر� ْNَ7حلافظني؟ فا�

على قو� كافرين.
ما �لرسالة فهي مشتملة على متهيد #باَبني، #فيها هد�يا0 
َبَركة،  لذ#; �لعينني #لقو< مّتقني. #سأc �هللا ' يضع فيها 
#يضّمخها بعطر �لتأث� N�ة، #ال علم لنا +ال ما عّلَمنا #هو 

خ� �ملعّلمني.
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�لتمهيـــد

ُعّلمُت  �مرٌ�   � �هللا،  N�كم  �علمو�،  �ألعز	..  يها 
من  7قيقة، #جنا�  لكل   ×N يّسر�# �لقدير،  �هللا  من حضر	 
�عتيا± �ملس�، #عافا� #صافا� #سَر� × من بيت نفسي 
�لِقبلة �حلقيقية بعد قطع  +& بيته �لعظيم �لكب�. فلما #صلُت 
 Ñخصص# ،Nبيته �ملختا ºتشرفت بطو�# ..Nلبحا�# ;N�gل�
لطُف N× بتجديد �ملد�e�N7+# eN �ألسر�N، #كا' N× ِخْد� 
لدنه كلَّ  من  خذ0ُ # #جو7;،  #�ستو7عُته كلَّ   ،;7#7ُ#َ#
 Nألنظا� 5يع   { منه  #ُصّبغُت   ،Nألسر��# �لدقائق  من  علم 
 Tصرفُت عنا' �لتوجه +& كل نز�� كا' بني ِفَر ،Nألفكا�#
#ما  #�لعلة،  �لسبب  من  مر  كل   { #فّتشُت  #�مللة،  �لقو< 
تركُت موطنا من مو�طن �لبحث #�لتدقيق، +ال #�ستخرجُت 
 { خطأ#�  ما   uلنا�  ' #عرفُت  �لتحقيق.  #جه  على  صله 
 ºطر  &+ مليلهم  +ال  �خلطايا،   { #قعو�  #ما  �لقضايا،  فصل 
بغ�  #�حد	  جهة  كّبر#�  فإ¦م  Gخر،   ºعن طر  cلذهو� مع 
عا0�7  من  #كا'  حقر. # صغر  خالفها  ما  #حسبو�  علم 
�لنفس ¦ا +�b كانت مغموN	 } ُحّب شيj من �ملطلوبا0، 
فتنسى شياj �الفه، #ال تسمع نصاحة b#; �ملو�سا	، بل Nمبا 
يعا7يهم #¸سبهم كاألعد�j، #ال ¸اضر Íالسهم #ال يصغي 
 Tطر# Fسبا+& كلماִדم لشد	 �لغطاj. #�ذm �ملفاسد علل #
 ،Fلتمايل على �لذنو�# ،Fلقلو� 	علله قسا# gك# ،Fبو�#
#قلة �اللتفا0 +& �اسبا0 �ملَعا7ِ، #صحبة �خلا7عني #�لكاbبني 
�لعثر�0 }  فتدُخل  #+N �bسخو� } جهلهم  �لعنا7،  هل  من 
للنفوu كاملر�0�7، فنعوb باهللا من عثر�0  �لعا0�7، #تكو' 
تنتقل +& عا0�7 #ُتلحق با�الكني. #Nمبا كانت هذm �لعا0�7 
مستتبعة لتعصبا�N 0سخة من Íا7ال0. #�ملجا7ال0 �لنفسانية 
 mهذ �لو�قع }  ينجو  #قلما  #�لرشا7،  �حلق  لطالب  قاِتل  سمٌّ 
�لوها7. #قد تكو' �لعلل �ملفسد	 #�ملوجبا0 �ملضلِّة مستتر	، 

#من �لعيو' ¥فية، ح{ ال ير�ها صاحبها #¸سب نفسه من 
�ملصيبني �ملنصفني. #حينئذ يسعى +& �ملشاجر�0، #يشتد } 
يا ضعيفا كأنه N# مبا ¸سب خياال طفيفاN# ،(١)0خلصوصا�
كل  #سبب  كالفرحني.  فيميس  �ا،   µ7حو ال  قوية  حجة 
�لصا7قة،  �لعلو<  عن  #�خللوُّ  �لتبّصر،  #عد<  �لتدبر  قّلُة  bلك 
#�نتقاßُ ُصوNِ �لرسو< �لباطلة، #�النتكاuُ على شهو�0 �لنفس 
بكماc �جلنوÄ #�حلرما' من مذ#قا0 �لر#Ä #عجُز �لنظر عن 

�لطموÄ #�إلخال7ُ +& �ألµN #�لسقو� عليها كَعِمني.
فافترقو�  حز�با،   uلنا� جعلت  �ل�  �لعلل  هي   mهذ#
هله  لعنو�  بل  ِكّذ�ًبا،  �حلق  #كّذبو�  تباًبا،  Êّير#�  كثرهم #
كاملعتدين، #صالو� كخريٍج ماTNِ على �ملحسنني، #نظر#� +& 
�لقلب �ملؤ#º، #حسبو�  هل �حلق بتشامخ �ألنوº، #تغيظ 
نفسهم من �لعلماj #�أل7باj، #سحبو� bيل �خليالj، #ما كانو� 
 T�N# ،من �ملفلقني. #منهم �لذين نا�م من �هللا حظٌّ من �ملعرفة
 �#فر ظنو¦م،   c��# عيو¦م  �هللا  #فَتح  #�حلكمة،  �حلق  من 
�حلقائق �دقني. #منهم قو< خطأ#� } كل قد<، #ما فّرقو� بني 
#جو7 #عد<، #ما كانو� ُمستبصرين. صّر#� على مركو��0 
خطر�ִדم، #خطو�0 خطّياִדم، #لباu سّيئاִדم، #كانو� قوًما 

مفسدين. 
#+�b نزعو� عن �ملِر�u بعد ما نزعو� الj (٢) �لبأu، #يئسو� 
 ،j�N7#�ال� �بالتحق j+& �إليذ� 	مالو� ميلة #�حد ،uمن �ِجلحا
�م  خضعُت  #كلما  #�لتوهني.   jالفتر��# �لبهتا'  #بنحت 
 � لو   Ñيقتلون #كا�#7  #�إليال<،   TهاNإل�  &+ مالو�  بالكال< 
يعصمN Ñ× �حلفيظ �ملعني. فلما ��غو� ��à �هللا قلوֲדم 7��# 
�هللا  بأمر  فنهضُت  متخبطني.  ظلما0   { #تركهم  bنوֲדم، 

(١)  لعله سهو �لناسخ #�لصحيح: "�خلصوما0". (�لناشر)

(٢)  يبد# ' "7" سقطت من هنا سهو�، #�لصحيح: "7الj". (�لناشر)
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�لكرمي، #+b' �هللا �لرحيم، أل�يل �أل#ها< 
�7#; �لسقا<، فاستشاطو� من جهلهم #
#سبًّا،  ��Nيًة  ثر;   { #غلو� # غضًبا، 
#فتحو� فتا#� �لتكف� #7فاتر �لدقاNير، 
#لدغو�  �لتز#ير،  بأنو��  علّي  #صالو� 
 .µكرضر� #�7سو�   ،µنضنا بلسا' 
#طاملا نصحُت فما �عو�، #Nمبا 7عو0ُ 
 �b+# ففّر#�،  ناضلو�   �b+# توجهو�،  فما 
كانو�  #ما  قّر#�،  #ما  فأصّر#�  خطأ#� 
فما  خيانا0  على   �#jجتر�# خائفني. 
�حلقائق   �b+ ح{  لغوها،  #ما  تركوها 
�ستعجمت،  �لدين  #قضية  �ختفت، 
#غَربْت،  َفلْت   ºNملعا�  uوÐ#
#تغّربت،  �غتربت  �مللة   ºNمعا#
#غلبت،  #7نت  �قتربت  #�لد#�هي 
#�ألمن  خال،  #�لديانة  �لدين  #بيُت 
قد  �لغاسق   ' يت N# جفال،  #�إلميا' 
#قب، ##جه �ملحّجة قد �نتقب، فأّلفُت 
ُكتًبا لتأييد �لدين، #ترعُتها من لطائف 
 jبشي �نتفعو�  فما  #�ل�gهني،   Nألسر��
�لكِلم  من  حسبوها  بل  �لعظا0،  من 

�ُملحِفظا0، #ما كانو� منتهني. 
 ،07N# �حلجة   '  �#N  �b+  Ü
5رٌ	  بقي  #ما  بر07،  �ملضرمة   Nلنا�#
نو��   &+ فركنو�  �لشبها0،  5ر  من 
�ملجّد7  شر��  ِمن  #قالو�  �لتحق��0، 
من  يكو'   ' �إلسال<،   &+ �لد�عي 
�لكر�<،   jلفضال�# �لر�سخني   jلعلما�
#هذ� �لرجل ال يعلم حرفا من �لعربية، 

 mنر� #+نا  �أل7بية،  �لعلو<  من  شيًئا  #ال 
من �جلاهلني، #كانو� } قو�م هذ� من 
 '+  Ñُيعّلم  '  ×N فدعو0ُ  �لصا7قني. 
فأصبحُت   ،jلدعا�  �  Fفاستجا  ،jشا
�لبيا'،  #مليح  �للسا'،   ºNعا بفضله 
ّلفُت كتاَبني } �لعربية  Ü .من �ملاهرين#
يا  #قلُت  �ألحدية،  �حلضر	  من   �Nًمأمو
 jلعلما� من  كنتم   '+  ،jألعد�� معشر 
�لدعا#;   ;#b فْأتو� مبثلها يا  ،jأل7با�#
#�لرياj +' كنتم صا7قني. ففّر#� #�ختفو� 
 Tفاكالذ; ��7ّ' عند صفر �ليدين، #ما 
 j�7على �أل Nلعني، فما قد� Tال بعد +نفا+
مستحّقه  #الَ�مه  بالَدين،   Tلتطو� بعد 
 mجدَّ } تقاضي �لُلَجني، فما كا' عند#
+ال مو�عيد �َملني؛ كذلك �ز; �هللا قوًما 

متكgين.
#�لعجب ¦م مع هذ� �خلز; #�لذّلة، 
 &+ Nجعو�  ما  #�لنكبة،   Nألستا� #هتك 
طريق   �#Nختا� #ما   ،Nالنكسا�# �لتوبة 
�لقلب  صلح  #ما   ،Nألخيا�#  Nألبر��
#ما   ،ºلصفو� تقوضت  #ما   º#ملؤ�
 Ñع لَو#�  بل  نا7مني،  �حلق   &+ سعو� 
 ،N�N#ال��# �لتعبس  بد#� #  ،Nلِعذ��
 { يتهم N# مباN7ين.  �لشر   &+ #كانو� 
نصحُت  #ما  كاألس�،  ¡لهم  سالسل 
�م نصحا +ال Nجعُت يائسا من �لتأث�، 
#�خلنا�ير،  �لقر7	  قصة  تذكر0ُ  ح{ 
يُت N  b+ بالدمو�  عينا;  #�غر#Nقت 
b#; �ألبصاN كالضرير، #+� مع bلك 

لسُت من �ليائسني. 
ستاNهم  �تك   Nلقد� #قّيض 
�لصا7قني  عا�#7َ  ¦م  فّجاNهم   jجز�#
عبًثا  �جلّد  #حسبو�  �ملنصوNين،   �#bَG#
�ملعرضني.  من  فكانو�  باطًال،  #�حلق 
�Nهم } لد7ٍ #خصاٍ< ُمْذ عو�ٍ<،  �+#
 0ُ7Nفأ �لتائبني.  ثر  فيهم   �N #ما 
 ،Fخلطا� عن   µعرُ# تركهم   '
�لسجّل  كطّي  bكرهم  طو; #
#لو  �لصاحلني.   &+ توجه #  ،Fللكتا
 Fما يوّجههم +& �حلق #�لصو� � '
 { تدب��   �N ما   Ñلك# لفعلُته، 
فرجعو�  7عوִדم  #كلما   ،Fلبا� هذ� 
فقهقر#�  قدִדم  #كلما  متدهدهني، 
�N } هذm �أليا<  �مقهقهني. بيد 
Nجعو�  �لكر�<  من   jلعلما� بعض   '
 c��# �لزها<،  عقو7  #�نتثر0   �+
ُخبث  من   �#jgت# �لظال<،  من  قليل 
7هشهم �إل7ال§ } # ،jألعد�� cقو�
 ،jكالسعد�  �#jجا#  ،jلليال� �لليلة 
فقلت: َبْخ َبْخ �ذ� �الهتد�j، #هد�هم 
مالمح  من   Fلصو�� عني   &+ Nֲדم 
#شربو�  ¥لصني،  فو�َفو�   ،Fلسر��
 jما من  #ُسقو�  �ليقني،   uكأ من 
Nشدهم  �هللا  يكمل   ' Nجو # معني، 
7عو  كذلك  �لعاNفني.  من  #Âعلهم 
�هللا  يوفقهم   '  ،Fلكتا� هذ�   	Nلنّظا
بلغ  #َمن   ،Fلصو��  Tطر لتخيُّر  �م 
فسيقبل  N#حانية،  نشأ	   {  m ُشدَّ
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Nبانية، #قد سّويت  بتفضال0   Ì7عو
 ،Ìعظا  &+ يصغي  من  لكل   Ìكلما
#�هللا يعلم Íالبها #يدN; طالبها، #ال 
تتخطى نفس فطرִדا، #ال تترe قر¸ة 
شاكلتها، #ال يهتد; +ال من كا' من 

�ملهتدين.
قوًما   ' �هللا،  N�كم  �علمو�، 
�لبيت  هل  تبا�  قالو� �ن  �لذين  من 
�لشيعة قد تكلمو� } 5اعٍة من  #من 
كابر �لصحابة #خلفاN jسوc �هللا � 
ئمة �ملّلة، #غَلو� } قو�م #عقيدִדم، #
#نسبوهم  #�لزندقة،  بالكفر  #Nموهم 
+& �خليانة #�لغضب #�لظلم #�لغّي، #ما 
�نتهو� +& هذ� �لزما' #ما فاjَ َمنَشُرهم 
بل  منتهني.  كانو�  #ما  �لطّي،   &+
�ستحَلو� bِكَر سبِّهم، #Êيَّر#m } كل 
�حلسنا0  عظم  من   mحسبو# خّبهم، 
#لعنوهم  �لدNجا0،  �Nbئع  من  بل 
عليه  #شد#�  �لعمل  هذ�  #�ستجا�#7 
نو��  فضل  من  نه  #ظنو�  �ألمل، 
 Tلطر�  Fقر# #�لقربا0،  �لصاحلا0 
#سائل   gك# �هللا  مرضا	   jالبتغا
فيهم  لِبثُت   �+# للعابدين.  �لنجا	 
كل  Nّبي   � #يّسر  �لزما'،  من  ُبرهًة 
ما  توجس  #كنُت  �المتحا'،  #قت 
صغي ُ# ،Fكانو� ُيسّر#' } هذ� �لبا
#قّيض   .Fالختال�  Tطر كل   &+
منهم  عاملا   ' معرف�  حلسن   Nلقد�
ليال  فيهم  فكنت   ،Ìساتذ من  كا' 

 '#¦ا�Nً، #جا7لتهم مر��Nً، #ما كا' 
علي  �فى   # خبيئتهم   Ñع  �Nتتو�
ُيعا#7'  قو<  ¦م  فوجد0ُ  �Nيتهم، 
بغشا#	  #Nضو�  �لصحابة،  كابر 
 ' يت كل سعيهم } N# �الستر�بة. 
يلحقهما   #  ،ٌّ>b �لشيَخني   &+ يفُر� 
 uللنا يذكر#'  كانو�   	Nفتا #صٌم، 
 &+ يش�#'   	Nتا#  ،cلقرطا� قصة 
 jشيا عليه  #يزيد#'   ،qلَفَد� قضية 
Íترئني  كانو�  #كذلك  �إلفك،  من 
غلو�ئهم،   { #ساN7ين  �فتر�ئهم  على 
 >ّb# �لصحابة   >ّb منهم  �ع  #كنُت 
 ;#b #5يع  �هللا  هل   >ّb#  'Gلقر�
فلما  �ملؤمنني.  ّمها0 ُ  >ّb# �لعرفا'، 
عرفت ُعو7 شجرִדم #خبيئة حقيقتهم 
 ،j�#النز�  �ّ+ #ُحبَِّب  عنهم  عرضُت 
 { تضر�  #كنُت   .jشيا  Çقل  {#
حضر	 قاضي �حلاجا0، ليزيد� علما 
} هذm �خلصوما0، فُعلِّمُت Nشًد� من 
�لكرمي �حلكيم، #ُهديُت +& �حلق من 
�هللا �لعليم، #خذ0ُ عن FN �لكائنا0 
#ما خذ0ُ عن �ملحدثا0، #ال يكمل 
Nجل } مقا< �لعلم #صحة �العتقا0�7 
لد' خالق  من  �لعلو<  يلقى  بعدما  +ال 
+ال  �خلطأ  من  َيعصُم  #ال  �لسما0�#، 
�لفضل �لكب� من حضر	 �لكgياj، #ال 
 Àف #لو   Nألمو� +& حقيقة  حٌد  يبلغ 
 Fال بعد هبو+ ،Nلعمر فيها +& �لدهو�
#هو  �لر�ن،  �هللا  من  �لعرفا'  نسيم 

�ملعلِّم �ألعظم #�حلكيم �ألعلم، ُيدخل 
 jيشا من  #Âعل  N�ته،   { jيشا من 
علّي  �هللا  َمنَّ  #كذلك  �لعاNفني.  من 
#جعل  �لنخب،  �لعلو<  من   Ñق�N#
كالشهب،  �لشياطني  يتبع   �Nًنو  �
 &+ Fمن ليلة حالكة �جللبا Ñخرج#
¦اN ما غّشاm قطعة من �لَرباF، #طَر7 
كّل مانع عن �لباF، فأصبحت بفضله 
فهٍم  ِمن  عطيُت ُ# �ملحفوظني.  من 
�لفطر	،  ين�   Nنو #ِمن  �لعا7	،   Tر�
#صّبغ  �لطالبني.  تعجب   Nسر� #ِمن 
�هللا علومي بلطائف �لتحقيق، #صفاها 
قضى  قضية  #كل  �لرحيق،   jكصفا
ֲדا #جد�� �Nنيها �هللا } كتابه ليزيد 
فأحاطت  +ميا�،  #يتقّو�  �طمينا�، 
#ظعاينها  #بطنها  �آليا0  ظهر   Ñعي
�ملحّدثني.  فر�سة  عطيُت ُ# #ظعنها، 
لكل  جديد  فهم  نو��   ×N عطا� #
�كي #سعيد، ليصلح �ملفاسد �جلديد	 
�لطبائع �لسعيد	، #من يهد;  #يهد; 
نظر  �لر��ني.  Nحم  #هو  هو،  +ال 
�لزما' ##جد هله قد ضاعو� �إلميا'، 
#�ختاN#� �لكذF #�لبهتا'، َمن �ئُتمن 
فنفخ  ما'،  تكلم  #من  خا'،  منهم 
#كلما0  عظيمة،   �Nًسر� N#عي   {
�لنبيني،   jثاN# من   Ñجعل# قدمية، 
قوما   Nلتنذ �ملأموNين  من  +نك   cقا#
سبـيل  #لتستـبني  Gبا�هم   Nنذُ ما 

�ملجرمني.      (ُيتبع)
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�لسنوية  �جللسة   ستبد �ليو<   jمسا
 { �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة 
�هللا،   'bبإ �Nي  بشكل  بريطانيا 
#ُتعقد �جللسة هذ� �لعا< مبناسبة �ليوبيل 
�ملئو; للخالفة ; مبناسبة مر#N مائة 
�إلسالمية  �خلالفة  قيا<  على  سنة 
�أل�دية. #قد �كتسبت هذm �جللسة 
فيها  �جتمعنا  قد   b+ كب�	  ¤ية 
لنشكر �هللا على ما نزc على 5اعتنا 
 .	Nته #بركاته بغز��N# فضالهمن 
�حلق ' 5يع بناj �جلماعة، شيوخا 
#شبابا #Nجاال #نساj، يشعر#' من 
#نظًر�  �لعظيمة.  بأ¤يتها   Tألعما�
على  �لقائمني  فإ'  �أل¤ية   mهذ  &+
نطاقها  عو�  #سَّ قد  �جللسة  ترتيبا0 
من   ºلضيو� من   gك لعد7  حتسًبا 
توقع # #خاNجها.  بريطانيا  �7خل 
ستكو'  عامة  بصفة  �لترتيبا0   '
ما  �هللا   jشا  '+ قبل   ;b من  فضل 
عد� �لثغر�0 �لبسيطة �ل� ال بد منها 
} مثل هذm �لترتيبا0 ��ائلة �ل� تتم 
�ملتطوعني قد �كتسبو� -  مؤقتا. +' 
 { cخدمتهم } هذ� �ملجا cمن خال
سنو�0 ماضية - خg	 #مهاN	 جيد	 
ضيَف +ليها ُ �b+ Ü .&بفضل �هللا تعا
+ميا¦م  عن  �لناتج  �أل�ديني   uا�
فيمكن �لقوc +' �ملتطوعني يعملو' 
كاملجانني +' صح �لتعب�. #} هذ� 

ال   mحد# �هللا  +ال  +له  ال   ' شهد 
 mمًد� عبد� 'شريك لـه، #شهد 
من  باهللا   bفأعو بعد  ما  #Nسوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا FNَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   eَيَّا+#َ َنْعُبُد   eَيَّا+
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوF َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Gمني) َ#ال �لضَّ

خطبة �جلمعة
�ل� 8لقاها 8م< �ملؤمنني سيدنا مر��مسر,
 8}د 8يدp �هللا تعا� بنصرp �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما� �ملهد� عليه �لسال�

يو<  ٢٥- يوليو ٢٠٠٨
} حديقة �ملهد;، مبقاطعة ”#لنت“ (�ململكة �ملتحد	)

أساس العبادة..أساس العبادة..
إقامة الصالةإقامة الصالة

تر5ة: �لقسـم �لعر× باجلمـاعـة
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�جللسُة  �كتسبت  قلُت،  كما  �لعا<، 
مبناسبة  ُتعَقد  لكو¦ا  مميز�  طابعا 
�إلسالمية  للخالفة  �ملئو;  �ليوبيل 
للخدمة  متطو�  فكل  �أل�دية. 
�هللا  بفضل   äملحو  uماÚ يتحلى 
 { #جدته   uحلما� #هذ�  تعا&. 
�أل�ديني } كل جلسة حضرُتها } 
كانت } �جلماعا0  jهذ� �لعا< سو�
مريكا # #نيج�يا  غانا  مثل  �لقدمية 

#كند�، # �حلديثة مثل بينني. 
 jبنا عن  بإÂا�   Îحتد  '  7# هنا 
 { �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
 N#سا  �bملا  ºعر #ال  مريكا. 
�لشُك  خر�  بال7   { �أل�ديني 
جلسة   {  �jيتر� ال  قد  نه  #�لقلُق 
مريكا نفس �حلماu #�لر#نق �لذ; 
�لعا�.   { �جللسا0  بقية   {  mنر�
معظم   { �ألمر  هذ�   قر �لت  ال 
�لرسائل �ل� تلقاها من فر�7 �جلماعة 
�لبال7. #قد يكو' مبعثه  من ¥تلف 
�لر; �لسائد عن �لشعب �ألمريكي 
 mهذ  Fصحا فيفكر  عا<.  بشكل 
�ألمريكا'  �أل�ديني   ' �لرسائل 
بصبغة  تصبغو�  قد  يكونو'  يضا 
عد�7  أل'  �ألمريكي،  �لشعب  باقي 
ُ#لد#�  �أل�ديني   Fلشبا� من  كب�� 
�ألمريكي.  �ملجتمع   { #ترعرعو� 
عن  �النطبا�  هذ�   '+  cقو  Ñلكن

خاطئ،  يًضا  �ألمريكي  �لشعب 
ما  طيبو'.  عامة  بصفة  فاألمريكا' 
قلَّ  فليسو�  �ألمريكا'  �أل�ديو' 
+خالًصا عن سائر �أل�ديني } �لعا� 
#�لفضـل   .cألشكـا� من  بشكل 
 &+ �نتمـائهم   &+ يعو7  bلك   {
 � �ملوعـو7  �ملسيـح  5اعة 

#بيعته.
عن  �ليو<   Îسأحتد  cحا ية  على   
جلسة بريطانيا. #كما قلت سابقا، ال 
جند } ية بقعة من بقا� �لعا� نظ�� 
##�سعة  �ملؤقتة  �لترتيبا0   mهذ ملثل 
حد7#  ضمن  تعمل  �ل�   Tلنطا�
بعد7  يتعلق  #فيما   .m7قيو# �لقانو' 
�جللسة  فإ'  �جللسا0   {  Nحلضو�
بريطانيا متماثلتا' من  ملانيا #}   {
جلسة   '+# �ملشاNكني.  عد7  حيث 
بقية  سبقت  قد  �لعا<  هذ�   { غانا 
�لعد7.  حيث  من  كلها  �جللسا0 
أل'  قصًد�  باكستا'  هنا  bكر   �
#هي   - فيها  �ملتتالية  �حلكوما0 
 ºإلنصا�#  cبالعد �لتمسك  تّدعي 
- ال تسمح لنا بعقد �جللسا0 منذ 
ما   ºعر #ال  ماضـية.  سنة   ٢٤
�جلماعة   mِقبل هذ من  �لذ; �افونه 

�ملساملة. 
حثكم على ' تدعو�  'Nيد  هنا 
ن  �هللا تعا& كث�� } يا< �جللسة لتحسُّ

�أل#ضا� } باكستا'، عÑ أل#ضا� 
 &+ ºهذ� �لبلد بصفة عامة. ال نعر
ية جهة يس� حكا< هذ� �لبلد، #ما 
�لبلد  ֲדذ�  يصنعو�   ' يريد#'  �لذ; 
�ملسكني. ففي �النتخابا0 �ملاضية � 
يتمكن �ملشايخ من كسب �ألصو�0 
+b � ينتخبهم �لشعب، #�آل' يريد#' 
كله  �لشعب  من  لذلك  ينتقمو�   '
#يعيثو� فسا�7 } كل مكا' #ينخر#� 
�ألمر   { �لغريب  لكن  �لبلد.  سس 
 ºغم �نكشاN - حلكا< #�لساسة� '
�حلقيقة عليهم ' �لشعب قد Nفض 
�ملشايخ Nفضا باتًّا - �افو¦م بشد	، 
#بدًال من ' مينعوهم من تصرفاִדم 
�لفاسد	 �ضعو' �م #يتفقو' معهم 
#سلطتهم.  سيطرִדم  حتت  كأ¦م 
باختصاN، 7�ُعو� �هللا تعا& ' يرحم 
لأل�ديني  يضا  �هللا  #�7عو�  #طننا. 
عقد  من  ليتمكنو�  �لباكستانيني 
Úرية،  ¥تلفة  مبناسبا0  �حتفاالִדم 
#ليعيشو� مطمئنني #يعقد#� جلساִדم 
بشأ' الئق ֲדا، #�تفي هذ� �لقانو' 
�لعقل  �هللا  #هب  �جلائر.  �لغاشم 
�لذين ال  �لسلطة   Fلرشد ألصحا�#
سيكو'   �bما# يفعلو'   �bما  '#Nيد
مص�هم، #ما �لذ; عسى ' ُيفَعل 
�لو�فدين  �أل�ديني  على  ֲדم؟ Âب 
 { كث��  يدعو�   ' باكستا'  من 
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هذm �أليا< لباكستا' #�أل�ديني } 
باكستا'. 

عو7 +& �حلديث عن جلسة  #�آل' 
لفتُّ  �ملاضية  �خلطبة  ففي  بريطانيا. 
على  #�لقائمني  �ملتطوعني   mنتبا�
مسؤ#لياִדم،   &+ �جللسة   cعما
 ' Ñلك ال يعb لكن ،×#هذ� هو 7
�ملتطوعني ال يعملو' بإخال±. �حلق 
ترتيبا0   { #�لعاملني  �ملتطوعني   '
بفضل  ينجز#'  يضا  هنا  �جللسة 
+ليهم  �ملعهو7	   cألعما� تعا&  �هللا 
فر#�  كسائر   Tشو#  uا� بكل 
ال  قلت،  #كما  �لعا�.   { �جلماعة 
#�سعة  �لترتيبا0   mهذ مثل  توجد 
�لنطاT #بصوN	 مؤقتة } ; مكا' 
 '+# بريطانيا.   { هي  كما  Gخر 
متاثل  كانت   '+# ملانيا،   { �جللسة 
�لعد7،  حيث  من  �لgيطانية  �جللسة 
�لكث�	  #�ملر�فق  �لتسهيال0  لكن 
�جللسة،  مكا'  �7خل  �م  تتوفر 
�لعا<   { هنا.  لنا  متوفر	  غ�  #هي 
�ملشرفني  تعا&  �هللا  قد جعل  �ملاضي 
جديد	  بتجربة  ميّر#'  �جللسة  على 
' مشاكل كث�	 #خلًال كبً��  Ñع
 cهطو بسبب  �لترتيبا0   { #قعت 
�هللا  بفضل  �ملتطوعني  لكن   ،Nألمطا�
 �#7# Fلصعا� mتعا& تغلبو� على هذ
�لو�جبا0 �ملعهو7	 +ليهم على حسن 

#جه. �حلق ' �لعاملني } كل شعبة 
بعض  يو�جهو'  �جللسة  ُشعب  من 
 { #�جهوها  كما  حتًما،   Fلصعا�
 0�jما هذ� �لعا< فالتنبو�لعا< �ملاضي. 
�لظاهر،   { +Âابية  �لطقس  عن 
فا7عو� �هللا تعا& ' تبقى +Âابية، فإ' 
 ;مفتاÄ كل مر بيد �هللا. ال ُينجز 
 mهذ تتحقق  #ال  فضله،   '#7 عمل 
 7�N  �b+ +ال  �لطقس  عن   0�jلتنبو�
يتنبأ  +منا  �إلنسا'  أل'  كذلك،  هو 
 mتقدير على   jبنا �لطقس  حالة  عن 
�لسيئ  �جلو   '+ فحسب.  #Êمينه 
} �لعا< �ملاضي فا7نا من حيث +' 
شبابنا �كتسبو� خg	 جديد	 ملو�جهة 
�ملشاكل �لطاNئة. لقد كانو� مهر	 } 
+جنا� عما�م } �لطقس غ� �ملاطر، 
غ� ¦م صاN#� �آل' مهر	 } +جنا� 
عما�م } �لوحل يضا. هناe تعب� 
¸سن  ال  مرشدنا   ' عندنا  شائع 
�لعمل } �لوحل، #لكننا نقوc: ليس 
فقط مرشدنا ¸سن �لعمل } �لوحل 

+قامتهم  يضا - Nغم  +' شبابنا  بل 
عما�م  ينجز#'   - بريطانيا   {
قد  فإ¦م  يًضا،  �لوحل   {  	Nمبها
تدNبو� لدNجة ' سياN	 لو ساخت 
} �لوحل فيستطيعو' +خر�جها منه 

بسهولة.
 '+ ºللضيو cقو ' 7ّ# ،Nباختصا
يعملو'  تعا&  �هللا  بفضل  �ملتطوعني 
 { #سيعملو'  #+خال±،  æهد 
�ملستقبل يضا بإb' �هللا تعا&، لكن 
 ºمسؤ#ليا0 تقع على �لضيو eهنا
َتذّكر#�  يؤ7#ها.   ' #عليهم  يضا، 
' يكو' ��دº من  jقبل كل شي
�ملشاNكة } �جللسة �بتغاj مرضا	 �هللا 
هذ�  تضعو�   ' Âب  لذ�  فحسب، 
�لد#�<.  على  عينكم  نصب   ºد��
 j�7 هو   ºد�� هذ�   { ما  هم #
يتحقق   ' ميكن  #ال  �لصلو�0. 
 {  eلالشتر� سفركم  من   µلغر�
�خليمة   {  uجللو� مبجر7  �جللسة 
�خلطب  بعض   &+ #�الستما� 

تذّكروا قبل كل شـيء أن يكون اdدف من املشـاركة 
� اجللسـة ابتغاء مرضاة اهللا فحسـب، لذا tب أن 
تضعـوا هذا اdـدف نصـب أعينكم علـى الدوام.
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 c#ا¸  ' Âب  بل  فيها،   Fملرغو�
 ' �أليا<   mهذ  { منكم  #�حد  كل 
ُيحِدÎ } نفسه تغيً�� طاهًر� #Âعله 
 ' يتجز من حياته. Âب  جز�jً ال 
#خضو�.  ¡شو�  صلو�تكم  تّتسم 
Âب ' تصّلو� كل صال	 } #قتها، 
بل �جعلو� لز�ًما عليكم j�7 �لصال	 
5اعًة. +' �لسوT } مكا' �جللسة 
�لصلو�0  #قا0   { مغلقة  ستبقى 
 ºخلطب، فال يتوجْه +ليها �لضيو�#

�لقد�مى.  #ال  �جلد7 
حيانا  uبعض �لنا c#ا¸
7#منا  �لقو�عد   Tخر
سبب، فعليهم ال يسببو� 
ֲדذ�  للعاملني  �ملشاكل 
مكا'   {  Ü �خلصو±. 
�الهتما<  يوَلى  �جللسة 
 uلنا�# �لتهجد  لصال	 

لكن  عا<،  بشكل  فيها  يشاNكو' 
Âب  �ألخر�  �ألماكن   { �ملقيمني 
بالتهجد،  �آلخر#'  هم  يلتزمو�   '
فهناe مبيت 5اعي } "+سال< Gبا7" 
كما يبيت بعض �لضيوº } مسجد 
يضا، فيجب �اللتز�<  "Äبيت �لفتو"
 eهنا Ü .eلتهجد #�لفجر هنا� 	بصال
يقيمو' }   ºلضيو� من  عد7 كب� 
يضا Âب ' ¸ا#لو�  �لبيو0، فهم 
j�7 �لصال	 } �ملسجد �لقريب منهم 

+ليه،   cلوصو� عليهم  يسهل  #�لذين 
فيه.  �لفجر  يصلو� صال	   ' فيجب 
�ملسجد   &+  cلوصو� مكنهم   �b+#
 Fيصلو� �ملغر 'قبل �ملغرF فيجب 
يضا فيه. ما �لذين يسكنو'  jلعشا�#
�جللسة  مكا'   &+ تو' # لند'   {
يوميا، فعليهم ' يعملو� هم يضا ֲדذ� 
�ألمر #Âعلو� ضيوفهم يضا يتقيد#' 
به؛ أل¦م +�b � يولو� �لصال	 �هتماما 
كافيا فهم ال ¸ققو' كg هدº من 

هذm �جللسة، فال تفيدهم ; خطبة، 
#ال ينفعهم �لتمتع بأ; خطبة علمية 
#ال  بالصال	  يهتمو'  ال  كانو�   �b+
¸ا#لو' j�7ها كما Âب. لقد تو�فد 
لكو'  هنا   ºلضيو� من  كب�  عد7 
�ليوبيل  عا<   { تعقد  �جللسة   mهذ
�أل�دية،  �إلسالمية  للخالفة  �ملئو; 
 { eNلو�فدين تشا� jغلبية هؤال '+#

�جللسة نظر� �ذm �أل¤ية. 
�خلالفة  نعمة  تعا&  �هللا  bكر  حينما 

َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  #قاc: ﴿َ#لَُيَبدِّ
قد  تعا&  فإنه   ،(٥٦  :Nلنو�) ْمًنا﴾ َ
 ' نفسها  �آلية   { bلك  بعد  bكر 
هؤالj �ملؤمنني "يعبد#نÑ"، #بسبب 
به   eإلشر�� تعا& #عد<  عبا7ִדم هللا 
¦م   Àمبع �لنعمة،   mֲדذ سيحظو' 
نتيجة  #�لقو	  �لتمكني  سينالو' 
�خلالفة، مما سيبعثهم على �ملزيد من 
�لتالية  �آلية  مستهل   {  Ü �لعبا7	. 
تعا&  �هللا   cقا  ºالستخال� آلية 
 ' ;الَ	﴾..  ِقيُمو� �لصََّ#َ﴿
�لعبا7	،   uسا �لصال	  +قامة 
لتجنب  �أل#&  �خلطو	  #هي 
�ملر�7  هو  #ما  باهللا.   eإلشر��
+¦ا  ال َ �لصال	؟  +قامة  من 
#قتها،  #على  �لصال	 5اعًة، 
#�عتباN كل شيG jخر +��jها 
عدَمي �لقيمة. Âب على 5يع 
�جللسة   { #�ملشاNكني   ºلضيو�
 mبالصلو�0، #ليس } هذ �الهتما< 
يْدعو�   ' Âب  بل  فحسب،  �أليا< 
 ' جاهدين  #يسعو�  �أليا<   mهذ  {
يصبح ما يكتسبونه من �ملو�ظبة على 
�لصلو�0 جز�jً ال يتجز من حياִדم 
�ل�  �لنعمة   mֲדذ ليتمتعو�  �ألبد،   &+
#هبها �هللا تعا& لنا } صوN	 �خلالفة 
على �لد#�<، #�ل� ستتسبب } تقوية 
كل �د; على صعيد فر7; #على 

وهي  العبادة،  أساس  الصالة  إقامة 
باهللا.  اإلشراك  لتجنب   pاألو اخلطوة 
وما هو املراد من إقامة الصالة؟ َأال إنها 
واعتبار  وقتها،  وعلى  nاعًة،  الصالة 
القيمة.  عدَمي  إزاءها  آخر  شيء  كل 
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صعيد �جلماعة على �لسو�j. حاِفظو� 
على صلو�تكم } هذm �أليا< بصفة 

خاصة، فهذ� هو هدفنا �ألساسي.
 يقوc سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: 
�7مت  ما  باقية  تظل  +منا  �ألمة   '+

متوجهًة +& �هللا تعا&.
ساu �إلميا' يًضا  '+ :� cقا Ü 
﴿َ#َعَد  �هللا   cقا فقد  �لصال	،  هو 
 '  ; ِمْنُكْم﴾..  Gَمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا 

#عد  تعا&  �هللا 
�ملؤمنني منكم نه 
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  ﴿
 ،﴾µِNَْأل� ِفي 
 	 7 ستفا لال #
�لنعمة  هذ�  من 
على كل مسلم 

�د; ' يسعى ليز7�7 +ميانا. #كما 
 uسا '+  � �ملوعو7  �ملسيح   cقا
Âب  لذ�  �لصال	،  هو  يًضا  �إلميا' 
 '�لتمسك ֲדذ� �ألساu، بل علينا 
ال  Úيث  قلوبنا   {  mN#جذ نرسخ 
 { Nال تتضر# ،Îتتزعز� مهما حد
حاc من �ألحو�c، أل' تعرضه أل; 
�لصال	   j�7  { �لتهاُ#'   # صدمة 
ّ' �إلميا' صابه �لضعُف، #+'  Ñيع
�لضعف } �إلميا' سيؤ7; +& ضعف 
�أليا<   mهذ ففي  باخلالفة.  �لعالقة 

معيَّن   ºٍد� هنا  فيها  �جتمعنا  �ل� 
ينبغي علينا �ملحافظة على �لصلو�0 
لتحفظنا �لصلو�0ُ حسبما #َعد �هللا، 
#يتقو� +مياننا، #نناc قرF �هللا تعا& 
#نرÎ على �لد#�< +نعاماته �ل� #عد 

ֲדا �ملؤمنني.
� موضحا  �ملوعو7  �ملسيح   cيقو

ساليب �لدعاj #حقيقتها: 
"Âب j�7 �لصال	 بتضر� #خشو�، 

#ينبغي ' يدعو فيها �إلنسا' لدينه 
#7نياm كث��."

 'Gلقر�  {  7N#" حضرته:   cيقو  Ü
�لكرمي: ﴿َ#�لَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَو�ِتِهْم 
¦م يو�ظبو' على  ;ُيَحاِفُظوَ'﴾.. 
قط.  تفوִדم صال	  #ال  �لصال	   j�7
�إلنسا'  �حلقيقي من خلق   µلغر�#
�علمو�  �لصال	.  حقيقة  يتعلم   '
يذلل  �لذ;   jلشي� هو  �لصال	   '
�آلفا0  به   c#تز# كلها،   Fلصعا�
كلها. #لكن �ملر�7 من �لصال	 ليس 

تلك �لصال	 �ل� يؤ7يها �لناu كتقليد 
تلك  منها  �ملر�7  بل  فقط،  #عا7	 
�لصال	 �ل� يرT فيها قلب �إلنسا' 
#�ر على عتبا0 �هللا #يبد بالذ#با'. 
#ليكن معلوما يضا ' �حلفاä على 
تعا&  �هللا  ليس ضر#Nًيا أل'  �لصال	 
تعا&  هللا  ليس  كال،  +ليها.  Úاجة 
 Ñحاجة +& صلو�تنا مطلقا ألنه ﴿غ
عن �لعاملني﴾ #ليس �تاجا ألحد، بل 
�حلق ' �إلنسا' 
+ليها.  Úاجة 
bلك   { #�لسر 
' �إلنسا' يريد 
خً��،  لنفسه 
فيستعني به �. 
 jنشو '�حلقيقة 
 cلعالقة بني �هللا #بني �إلنسا' هو نو��
�خل� بعينه. #لو صا0N �لدنيا كلها 
#عكفت  �لشخص  هذ�  ملثل  معا7ية 
#لو  شيًئا،   mتضر  � هالكه  على 
�ملاليَني  �هللا  ألهلك  �حلاجة  �قتضت 
هذ�  جل  من   uلنا� من  #�لباليني 

�لشخص. 
 &+ يؤ7;   jشي �لصال	   ' �علمو� 

يضا."  m7نيا# j7ين �ملر Äصال+
 jشي �لصال	   '+ يضا:   �  cقا#
 .jلفحشا�#  jلسو� من  �ملصلي  ُينقذ 

يذلـل  الـذي  الشـيء  الصـالة هـو  أن  اعلمـوا 
الصعـاب كلهـا، وتـزول به اآلفـات كلهـا.... بل 
املـراد منهـا تلـك الصـالة الe يـرق فيهـا قلب 
اإلنسـان و�ـر على عتبـات اهللا ويبـدأ بالذوبان. 
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�لنحو  هذ�  على  �لصال	   j�7 #لكن 
¸ظى  فال  �إلنسا'،   	Nقد  { ليس 
ֲדا بد#' عو' �هللا #نصرته. #ما � 
يظل �إلنسا' عاكفا على �أل7عية ال 
خضو�  #ال  خشوٌ�  قلبه   { يتولد 
من هذ� �لنو�. لذ� Âب ال �لو من 
�أل7عية ليلكم #ال ¦اNكم #ال حلظة 

من حياتكم." 
لنا  هيأ  قد  تعا&  �هللا   '+  :cقو
نصلح  لكي  خر�  مر	  �أليا<   mهذ
#نعكف  باهللا،  مستعينني  صلو�تنا 
على �أل7عية ليل ¦اN، #نسأله تعا& 
فضاله #�لتوفيق ألj�7 تلك �لصلو�0 
 ،jلفحشا�#  jلسو� من  تنقذنا  �ل� 
�هللا  Nضا  لنا  جتلب  �ل�  #لأل7عية 
تعا& #جتعلنا #�Nثني ألفضاله #N�ته 

�7ئما. 
�لفهم  معاNضينا  يلهم   ' �هللا  ندعو 
 { bلك  يكن   �  �b+# #�لفر�سة، 
 mفندعو  � علمه  Úسب  نصيبهم 
�7ئما.  شر#Nهم  من  ينقذنا   '
تتوجهو�   ' Âب  �أليا<   mهذ ففي 
#�لعبا0�7  #�لصلو�0  �أل7عية   &+
 ºد�� هو  هذ�  أل'  �لنية،  ¡لو± 
كل  #على  هنا.  الجتماعنا  �حلقيقي 
من يشاeN } �جللسة ' Âعل هذ� 
 .jنصب عينيه قبل كل شي ºد��

حثكم  '#�لشيj �لثا� �لذ; Nيد 
بينكم،  �لسال<  ُتفشو�   ' هو  عليه 
به،  تعا&  مرنا �هللا  ما  هم  ألنه من 
#هو #سيلة ُمثلى لنشر �حلب #�لوئا< 
 ºيتذكر �لضيو 'فيما بيننا. #Âب 
�لضيف  حق   ' Nغم  نه  �لو�فد#' 
مع  #لكن  جد�،  كب�  مضيفه  على 
bلك فهناe بعض �لو�جبا0 تقع على 
يضا. #} هذ� �لصد7 قد  ºلضيو�
مر Nبا� هو  Fألحز�� 	N7 } سوN#
ه +& Nسوc �هللا �، #لكنه }  موجَّ
 ،ºساسي للضيو�حلقيقة مر عا< #
#ليتذكر#m حيثما حّلو� #نزلو� بشكل 
�لو�فد#'   ºلضيو�  mليتذكر# عا<، 
خا±  بشكل  �لسنوية  �جللسة   &+
خا±.   ºد� هنا   &+ يأتو'  أل¦م 
هنا  يقيمو'  �لذين   ºلضيو� فعلى 
 ' عليهم  �جللسة  نظا<  Nعاية  حتت 

يهتمو� ֲדذ� �ألمر جيد�.
حد ضيًفا   cينـز ال  8,ال: Âب   
لد� حد بد#' �لدعو	. مامنا سو	 
 Îحد  b+ �خلصو±،  ֲדذ�   �  Çلن�
مر	 ' صحبه +& مأ7بة طعا< عد7 
 eمن �ملدعوين +ليها، #كا' هنا �كب
متحدثا  �Nفقه  ��ئد  #�حد  شخص 
�لنÇُّ � صاحَب   'bمعه �. فاستأ
�لبيت #قاc: قد صحبÑ هذ� بد#' 

له 7خل معي  bنَت  فلو  ُيدعى،   '
#+ال فأخ�gْ بد#' تكلف # خجل 
m7ّN 7#' تر77.     ºجل #لسو##

من  �لو�فد#'  يتذكر   ' فأ#ًال Âب 
 {  eلالشتر� تو�  قد  ¦م   §Nخلا�
يأتو�   �# +ليها  7ُُعو�  #قد  �جللسة، 
بد#' 7عو	، #لكن Âب ' يتذكر#� 
�جلماعة  ِقبل  من  �لضيافة   ' جيد� 
 eهنا# فقط.  معد7#	  أليا<   > ُتقدَّ
من يصّر#' على +طالة مكوثهم بعد 
#مثلهم  يضا،  �ملعد7#	  �أليا<   mهذ
7عو	   '#7 ضيفا  ¸ل  �لذ;  كمثل 
 eهنا# للمضيف.  مشكلة  #يسبب 
من يشتر#' �لتذ�كر �ل� تبقى صاحلة 
 Nألعذ�� يقدمو'   Ü طويلة  لفتر	 
#يقولو': ما�b نفعل؟ +ننا مضطر#' 
للمكوÎ +& فتر	 كذ� #كذ� Úكم 
طبيعة �لتذكر	، Ü +¦م يشتغلو' يضا 
�لفتر	.   mهذ  jثنا  { ¥تلفة   cبأعما
فإ�b كانو� مضطرين للمكث فلينفقو� 
على نفسهم من جيوֲדم #ليتحملو� 
على  عبًأ  يكونو�   '  '#7 نفقاִדم 
�ملشاكل  تطّل  عندما  �جلماعة. 
 cطو بسبب  بر�#سها  �إلN�7ية 
 Îقد حد#  - uلنا�  jمكث هؤال
bلك } �لسنو�0 �ملاضية يضا مثل 
 jلسنة �حلالية - #ُيطلب منهم +خال�
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�ملكا' فيشتكو'. #مبا ' �لقانو' ال 
ميلكو'  لكو¦م  بالعمل  �م  يسمح 
يتعرضو'  لذ�  فقط،   	Nلزيا� تأش�	 
تو�جه  كما  #�ملصاعب  للمشاكل 
�جلماعة يضا بعض �ملشاكل بسببهم 
+�b علمْت عنهم �أل#سا� �حلكومية، 
#قد تعلم يضا عن بعضهم } بعض 
مبثل  يقومو'  للذين   cفأقو �ألحيا'. 
 '  �#7�N  �b+ +¦م  �لتصرفا0   mهذ
يطيلو� �ملكوÎ فليدبر#� حا�م، #7' 
شيـئا،  �جلمـاعة  من  يشكو�   '
 ºتصـرفهـم كتـصر gال سُيعت+#
يطيـلو'  �لذيـن  #لئـك 
�جللـوu } بيـت �ملضيـف بعد 
�لطعـا< #يسـبـبو' لـه حرجـا 

#+�عاجـا. 
 ºلضيو� يتذكر   ' Âب  كذلك 
من  يأتو'  �دمو¦م  �لذين   ' يضا 
شر�ئح ¥تلفة من �ملجتمع، #هم على 
#�لعلم.  �لثقافة  من  ¥تلفة  N7جا0 
 '#7 #منهم  جد�  مثقفو'  فمنهم 
bلك، #يز�#لو' مهًنا ¥تلفة، فيقدمو' 
نفسهم خلدمة ضيوº �ملسيح �ملوعو7 
� برحابة صدN. #كل #�حد منهم 
كل   {# خدمة  ألية  مستعد�  يكو' 
 # مر	  #ّجههم -  يضا  نا #  .cاÍ
مرتني قبل �جللسة كل سنة- +& �لقيا< 

ֲדذm �خلدمة على حسن ما ير�<. #لو 
فينبغي  ما  تقص�  حدهم  حدÎ من 
 .Nبرحابة صد mيتحملو ' ºللضيو
#لو حس كل من يشاeN } �جللسة 
 -  m�غ  # كا'  ضيفا   - مسؤ#ليته 
�لطرفني  بني  مشاكل  ية  حدثت  ملا 

بد�. 
بعض  حصلت  �ملاضية  �لسنة   {
نتيجة  �جللسة  ترتيبا0   {  Fلصعا�
نز#c �ألمطاN �لغزير	 } يا< �جللسة 
�ملشاكل  بعض   &+  �7 مما  #قبلها، 
 cاÍ { لعاملني�# ºبني بعض �لضيو
يضا  �لسنة   mهذ  {#  .N#ملر� حركة 
 uبعض �لنا 'تلقيت بعض �لشكا#� 
يوقفو' سيا�Nִדم على شو��N ضيقة 
حافة  على   	Nلسيا�  ºيقا+  ' Nغم 
�لشو��N �لضيقة } قرية صغ�	 ممنو� 
من قبل �أل#سا� �حلكومية يضا، أل' 
bلك يسبب +�عاجا للج��' #ألهل 
�لقرية بشكل عا<. فيضطر �ملسؤ#لو' 
 ،MTA gلك عb عن �Nلإلعال' متكر
قبل  من  �جلماعة  bلك }  عِلَن ُ #قد 
يضا، #مع bلك فإ' بعض �لقا7مني 
على  سيا�Nִדم  يوقفو'  #N#با  من 
هنا   &+ #يأتو'  �لضيقة   �Nلشو��
ليس صحيحا  #هذ�  �ألجر	،   	Nبسيا
طبعا. فإ�b كنتم قد تيتم +& هنا لنيل 

تتقيد#�   ' فعليكم  �جللسة  بركا0 
عندما   .cألحو�� كل   { بالقو�نني 
¸دÎ سوj �لتفاهم فإ' �لعاملني يضا 
 '  ºلضيو� فعلى  حيانا،  ¸تدمو' 
يغّضو� �لطرº عن تقص��ִדم �لبسيطة 
معتgين +ياهم ناسا عا7يني مثل بقية 
 Nلك ملا نشأ �لشجاb فلو فعلو� .uلنا�

صال ناهيك عن تفاقمه. 
بعض  فهنا  بالطعا<،  يتعلق  #فيما 
�لسيد�0 #�ألطفاc #�ملرضى �ملصابني 
على   '#Nيقد ال  �لذين  بالسكر; 
حتمل �جلو�، #لو جتوعو� فتر	 طويلة 
�ألحيا'  بعض   {# كث��.  لعانو� 
�لوقت،  لبعض  �جللسة  بر�مج   cتطو
لسبب  طويل   Nالنتظا يضطر#'   #
فيشعر   ،N#ملر� حركة   { �ال�7حا< 
�لطعا<.  �ألطفاc #�ملرضى Úاجة +& 
يقسو�  ال  #ًال  للمسؤ#لني   cقو لذ� 
حد  كا'  لو  بل   ،jهؤال مثل  على 
 jثنا لألكل   jشي  &+ Úاجة  منهم 
فعاليا0 �جللسة يضا فليوفر#m له #ال 

حر§ } bلك. 
#ثانيا: قوc �ؤالj �ملرضى # �لذين 
' يأخذ#� معهم  Nصغا cطفامعهم 
�لفو�كه  شيئا بسيطا لألكل من قبيل 
مثًال ح{ ال يتعرضو� ملوقف �ر§. 

يضطر   ' ميكن  bلك،  على  عال#	 
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�لبعض لالنتظاN من جل �ملو�صال0، 
Nغم ' �لترتيبا0 } هذm �لسنة فضل 
بكث� من �لسنة �ملاضية، فلن تكو' 
تعا&،  �هللا   'bبإ بد�  مشكلة   eهنا
 cنر7ّ �حتما '#مع bلك ال نستطيع 
طاNئة،  مشكلة   # مر   ;  Î#حد
مكا'  من  �لعو7	  عند  سيما  #ال 
�لبعض  يو�جه   ' فيمكن  �جللسة، 
صعوبة ما بسبب �حا< �ملر#N. فعلى 
�ملسؤ#لني } قسم �لضيافة ' يضعو� 
�لباصا0  مو�قف   { �لعاملني  عند 
شيًئا  �خلاصة   0�Nلسيا� موقف   #
ح{   - عا7يا  خبًز�  #لو   - لألكل 
 jألكل شي ºحد �لضيو+�b �ضطر 
بسبب �النتظاN �لطويل، فيجد على 
 Ñصلت# لقد   .mعنـد خبًز�  �ألقل 
ֲדذ�  �ملاضية  �لسنة   { شكـا#� 

�خلصو±.
 ال شك ' �ملضيف سيؤ7; #�جبه 
 'يضا  ºحتًما، #لكن على �لضيو
يتذكر#� #يعزمو� على �لتأسي بأسو	 
تلك  كضيف،   � �مد  سيدنا 
هذ�   { حياها  �ل�  �حلسنة  �ألسو	 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  �لعصر 

بشكل �Nئع. 
كيف كا' �ملسيح �ملوعو7 � ضيًفا 
#�حًد�  مثاًال  سأقد<  �آلخرين؟  عند 

#جدته مذكو�Nً } +حد� �لر#�يا0. 
لقد سبق ' بينُت } �خلطبة �ملاضية 
مثلة من س�	 �ملسيح �ملوعو7 � 
bكر �آل' كيف  �كمضيف، +ال 
 cكا' � يتعامل عندما كا' ينـز

ضيفا عند �آلخرين.
كتب شيخ يعقوF علي عرفا� عن 
#هي   – �ملقدسة"   Fحلر�" مناظر	 
�ملناظر	 �ل� متت بني �ملسيح �ملوعو7 
مثلهم  �لذين  �ملسيحيني  #بني   �
#كا'  Gִדم،  �هللا  عبد  �لقسيس  فيها 
 &+ سافر  قد   � �ملوعو7  �ملسيح 
 eهنا ضيفا  فكا'  �ملناظر	  مكا' 
– ففي ثناj تلك �ملناظر	 قد �جتمع 
�أليا<  حد   {# بكثر	.   ºلضيو�
فيه   cنز �لذ;  �لبيت  هل  نسي 
 # له  �لطعا<  تقدمي   � حضرته 
 � #مع  له.  منه   jبشي  äالحتفا�
ֲדذ�  �#ج�  على  ّكد0  قد  كنُت 
لكثر	  نسيْت  #لكنها  �خلصو±، 
مضى  ح{   ،cالنشغا�#  cألعما�
 Nنتظا� #بعد  �لليل.  من  كب�   jجز
طويل سأc �ملسيَح �ملوعو7 � عن 
�لطعا<، فأصيب �جلميع بقلق شديد. 
فلم تكن  غلقت ُ قد   Tلسو� كانت 
èة +مكانية لشر�j �لطعا< منها. فُذكر 
�ذ�  �لد�عي  ما   :cفقا �ألمر  هذ�  له 

�لقلق �ملتز�يد؟ �Úثو� } خو�' �لطعا< 
#ال بد ' جتد#� شيئا يكفيÑ. فلما 
�خلبز.  كسر�0  فيه  #جد#�  Úثو� 
فقاc: هذ� يكفي، #خذ منها كسر	 

# كسرتني #كلهما.
يقوc �لر�#;: لعل هذ� �حلدÎ يبد# 
عا7يا } �لظاهر، #لكنه يكشف لنا 
 cيد حيث  �لعظيمة  خالقه  معجز	 
كا'   .� #بساطته  تو�ضعه  على 
ر �لطعا< } bلك  من �ملمكن ' ¸ضَّ
 N#لسر مدعا	  bلك  #كا'  �لوقت 
bلك   Tستغر� #لو  ح{  �أل�ديني 
 ' يشأ   �  � #لكنه  كله،  �لليل 
غ�  #قت   { �آلخرين  على  ُيثقل 
مناسب. +نه � يباc ببساطة �لطعا<، 
 cإل¤ا� هذ�  على  حد�  يعاتب   �#
#عد< �العتناj به، #� يسخط على 
 ßبالغة ##جه بشو 	حد، بل مبسر

��c قلق �آلخرين  #�ضطر�ֲדم.
 { تقص�   ;  ºلضيو� الحظ  فإ' 
 jجر�  # �لنسيا'  بسبب  ضيافتهم 
 jئة فبدًال من +بد�Nلطا� Nبعض �ألمو
�لسخط #�لغضب Âب ' يتذكر#� 
 � فإ'  هنا.   &+ Íيئهم  من   ºد��
يتذكر حد �لغرµَ ِمن قطعه مسافة 
 c#ا¸ �# ،cألميا� ºالG #مئا0 
#�ألخالقية  �لر#حانية  حالته  حتسني 
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 { الشتر�كه   Àمع فال  #�لعلمية 
�جللسة �لسنوية.

لقد bكر0 } +حد� �خلطب �ملاضية 
نه خالc جول� �لسابقة +& فريقيا � 
Âد بعض �لضيوº �لو�فدين من 7#لة 
"بينني" #"ساحل �لعا§" #جبة �لطعا< 
لبعض �ألسباF �لقاهر	 - #فيما بعد 
مت تأمني �لطعا< �م - #لكن عندما 
�7عي  قالو�: ال  +ليهم   Nالعتذ�� ُ#جه 
 ºد�� حتقق  قد   b+ بًد�،   Nلالعتذ�
لقد  هنا.   &+ جله  من  تينا  �لذ; 
فيها   eNشا �ل�  �جللسة   { �شتركنا 
�ألفاNقة  هم   jهؤال بنفسه.  �خلليفة 
يز�لو'  ال  +¦م  عنهم   cنقو �لذين 
حديثي �لعهد } �أل�دية، #مع bلك 
فإ' هؤالj �أل�ديني �جلد7 ال يز�لو' 

يتقدمو' بسرعة قصو�. 
Ü هناe شكا#� ُترفع عا7	 من قبل 
�لبسيطة،   Nألمو� بعض  على   jلنسا�
 ºلضيو� 5يع  يتذكر   ' فيجب 
 ' صحيحا  ليس  نه   jنسا# Nجاال 
�لضيف يتمتع باحلقوT فحسب، بل 
كما  للمضيفني مسؤ#ليا0 ##�جبا0 
لقد  مثلها.  يضا   ºللضيو كذلك 
حصر �لنÇ � حق �لضيف } ثالثة 
 &+ �ملضيف  +حسا'  بعدها  #ما  يا< 
�لضيف. عندما ينـزc مسلم �د; 

ال  فإنه  �لسنوية  �جللسة   { ضيفا 
يستهدº �لتمتَع بالضيافة بل يتوخى 
تعلُّم �لطرT #�ألساليب �ل� يؤ7; ֲדا 
حقوT �هللا #حقوT �لعبا�b+# .7 كا' 
يعلم مسبًقا مبثل هذm �ألموN #يؤ7; 
 mسبها فإنه يقصد صقل هذÚ Tحلقو�
خذ  c#كة �جللسة #¸اgب Tألخال�
حظ #�فر من 7عو�0 5اعية ليز7�7 
ز#�  فَركِّ #نعمة.  تعا&  �هللا  من  فضال 
 mهذ  { #�لدعو�0  �لصلو�0  على 
�أليا<، #�هتّمو� بأj�7 �لنو�فل، #َْفُشو� 
�لسال< بينكم } مكا' �جللسة �لسنوية 
#} ما حولكم حيثما كنتم، #�ملؤ#� 
�جلوَّ باملحبة #�لو7�7 #�ألخو	، #bلك 
لكي تنالو� نصيبا من بركة �لدعو�0 
�ل� 7عا ֲדا �ملسيح �ملوعو7 � ملن 
يسعى لنيل حظ منها بنية صاحلة. +' 
فيض هذm �لدعو�0 يصل +& �لذين 
�ملنعقد	  �جلماعة  جلسا0  ¸ضر#' 

 cينا ºش{ �لبال7 كل سنة #سو {
حظا  �جللسة   mهذ  { �ملشتركو' 
تعا&  �هللا  عطى  عندما  يضا.  منها 
لرقي  ضماًنا   � �ملوعو7  للمسيح 
ضماًنا   mعطا #��7هاNها  �جلماعة 
يدعو  �ل�  7عو�ته  الستجابة  يًضا 
 Çلن� 7عية   ' #�حلق  جلماعته.  ֲדا 
� �ل� 7عا ֲדا ملن ينضم +& 5اعة 
خا7مه �لصاT7 �ملسيح �ملوعو7 � 
7عيته  �ل� تعمل #j�N �ستجابة  هي 
�. #نيل نصيب من هذm �أل7عية 
يتوقف على عمالنا، #فقنا �هللا لذلك 

Gمني.
 Nلكم بعض �ألمو cقو '�آل' Nيد 
�ملتعلقة باألمن. على �جلميع ' ينظر#� 
ألنه  مفتوحة  بعيو'  حو�م  ما   &+
�لو�فدين +& �جللسة  مع ��7يا7 عد7 
 Fألسبا �لسنة   mهذ حصل  كما   –
عد	 – صبح لز�ًما علينا �لتنبه +& ما 

وَأْفُشـوا السـالم بينكـم � مكان اجللسـة السـنوية 
و� مـا حولكـم حيثمـا كنتم، واملـؤوا اجلـوَّ باحملبة 
والـوداد واألخـوة، وذلـك لكـي تنالـوا نصيبا من 
بركـة الدعـوات الe دعـا بها املسـيح املوعود � 
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يتم شخصا مشبوها N �b+ .ر; حولناÂ
#مشكوكا فيه خg#� عنه �ملسؤ#لني 
' تكونو� متيقظني  فو�N. كما Âب 
 '+# يضا،  �خليمة  عند جلوسكم } 
ما  متعته } مكا'   eيتر حد�  يتم N
على  Âب  �لذ;  �ألمر  +ليها،   mفنبِّهو
#�ألمن   uحلر� قسم   { �ملسؤ#لني 
 Nحلذ� خذ  من  بد  #ال  +ليه.   mالنتبا�
 ،jلنسا� خيمة   { #�لتيقظ  #�حليطة 
منهن  #�حد	  فيها  جتلس  ال  فيجب 
منقبة #جهها. #+�b ُ#جد0 +حد�هن 
#�جلالسا0  �ملسؤ#ال0  فعلى  كذلك 

بقرֲדا �ملحا#لة للتعرº عليها.
�الهتما<  Âب  bلك  على  عال#	 
 Nألمو�  mهذ 5يع   '+ بالنظافة. 
 	Nملذكو� �لتعليما0  ضمن   	Nمذكو
فيجب  �جللسة،  برنامج   uكر�  {
يؤبه  ال  �إلNشا0�7  بإمعا'.  قر�jִדا 
ֲדا عا7	. فمثًال عندما نسافر بالطائر	 
يتجاهلو'  �ملسافرين  من  كثً��  جند 
 { تتم  �ل�  #�إلعالنا0  �لتعليما0 
�لطائر	 من جل خذ �الحتياطا0 } 
حالة �لطو�ÉN، مع نه Âب �الستما� 
+ليها  صغي   Ñن+ صاغية.   'bبأ +ليها 
 {# ،;Nسفابكل +معا' ثناj 5يع 
من  جديد   jشي  � يظهر  مر	  كل 

 ��#ية ¥تلفة، بل +ضافًة +& bلك قر
يضا.  #�إلNشا0�7  �لتعليما0  بطاقة 
لعل بعض �ملسافرين ال يسمعو' +& 
�لتعليماÚ 0جة ¦ا تث� لديهم   mهذ
#هاًما #¥ا#º تؤثر على صحتهم، 
' ال �ضعو� لأل#ها<  #لكن عليهم 
 &+ يستمعو�   ' #+منا   º#ملخا�#
�لتعليماÜ 0 يدعو� �هللا تعا& ألنفسهم 
مثل   ' �حلق  بل  يضا.  #للمسافرين 
سا�ة  فرصة  تكو'   º#لظر�  mهذ
عا<  #بشكل   .jلدعا� على  للتركيز 
�أل7عية  #�لتركيز على  �ملو�ظبة  ينبغي 

ثناj �لسفر.
قاNبنا  بعض  خر§  قليلة  يا<  قبل   
مريكا،   { ¦ر  شاطئ   &+ للنـزهة 
 0�jنتو# مو�§  �لنهر   { #كانت 
متطلبا0  #Úسب  يضا.  جبلية 
تعليما0   N�#لز�  &+ ُتَوّجُه   ÉNلطو��
قريبة   �+ كتبْت  كث�	.  #+Nشا0�7 
عندما  �هتماما  لتعليماִדم  ُنِعْر   �  :�
 ' �تفق  #لكن  +لينا،  هوها  #جَّ
#�نقلبت،   Î7حلا سفينتنا  تعرضت 
�جلميع،  جنا  تعا&  �هللا  بفضل  #لكن 
 ' حا#لنا  �لوقت  bلك   { #لكن 
تذكر  #من  �لتعليما0،  تلك  نتذكر 

منها شيئا عمل Úسبه.

فاإلNشا0�7 #�لتعليما0 ال تكو' +ال 
 	N7لصا� #�لتعليما0   ،uلنا� لفائد	 
+ال   ºتستهد ال  معينة  مناسبة   {
�الستفا7	 منها بشكل فضل، لذلك 
ظنًّا  +¤ا�ا  عد<  �إلخو	  على  ينبغي 
�جللسة   { يشتركو'  ¦م  منهم 
مثل  يسمعو'  ¦م   #  ،Nباستمر�
 #  ٢٥  #  ٢٤ منذ  �لتعليما0   mهذ
 '+ jًسو� T١٠٠ عا< ماضية فال فر
 ' بد  ال  كال،  ال.   > �آل'  �عوها 
يكو' هناe فرT بني �حلالتني، فمن ال 
يسمع +& هذm �لتعليما0 يعتا7 على 
فيجب  كث��.   Nفيتضر �ملباال	،  عد< 
فيها  #�لتمعن  بالتعليما0  �الهتما< 
ينبغي  �7ئًما. كذلك  #�لعمل Úسبها 
 mهذ { 	N7لتفكر } �لتعليما0 �لصا�
�لتعليما0  سيما  #ال  يضا  �جللسة 
�ملتعلقة باألمن #�لنظافة #�ملو�صال0. 
#�نتِبهو� بشكل خا±  �لسال<  ْفُشو� َ
حفظ  باجلماعة.  �لصلو�0   j�7  &+
�هللا تعا& 5يع �ملشتركني } �جللسة 
فيها  �شتر�كهم  #جعل  �لسنوية، 
مباNكا �م، ##فقهم للقيا< بالدعو�0 
تتعا#نو�   ' جاهدين  �سعو�  �لكث�	. 
�لنو�حي،  5يع  من  �ملسؤ#لني  مع 

#فقكم �هللا تعا& لذلك.
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للجماعة  �لسنو;  �لعاملي  �ملؤمتر  صبح 
تقليد�  بريطانيا   { �أل�دية  �إلسالمية 
سنويا. #خالc هذm �لسنة شاeN فيه ممثلو' من ¨س 
 eٍNلف مشا Nبعني  كثر من   mبلد� #حضر #èانني 
�لثقافية  بالنشاطا0  حافلة  يا<  ثالثة  �متد�7  على 

�لدينية لرفع �ملستو� �لر#حي ألفر�7 �جلماعة.
} �خلامس #�لعشرين من يوليو ٢٠٠٨  -#c يو< 
�ملؤمتر- #حتديد� بعد صال	 �جلمعة �فتتح حضر	 مر�� 
�ملهد;  �إلما<  لسيدنا  �خلامس  �خلليفة  �د   N#مسر
#�ملسيح  �ملوعو7 عليه �لسال< �ملؤمتر �لعاملي �لسنو; 
�لثا� #�ألNبعني للجماعة �إلسالمية �أل�دية بgيطانيا  

 j7عا  mتال# �جلماعة  علم  برفع  �ملهد;"  "حديقة   {
5اعي.

�جلماعة  +ما<  لقاها  �ل�  �خلطابا0  كانت  لقد   
لقى  كما  #�حلكم.  باملو�عظ  مليئة  �لوقت  #خليفة 
جانب   &+ #bلك  هامة  كلما0  �جلماعة   jعلما
 ºلضيو� كلما0   .Nكاbأل�# #�ألناشيد  �لقصائد 
 	jلقو< كانت مملو� Nملمثلني لبلد�¦م من ساسة #كبا�
بالشكر #�المتنا'، #ال يفوتنا bكر �لكلما0 �ملفعمة 

.j�7لسو� 	Nملحليو' من �لقا� eلقاها �مللو�ل� 
#لقد �نتعش �ملشاNكو' } �ملؤمتر بتجديد عهد �لبيعة 
حيث   - �هللا   mيد  - �ملؤمنني  م�  حلضر	   jلوال�#

 مؤمتر اليوبيل املئوي مؤمتر اليوبيل املئوي
للخالفة األ6ديةللخالفة األ6دية

إعداد:  أبو حمزة  التونسي

حضر	 م� �ملؤمنني -يدm �هللا- يرفع علم �جلماعة.



٢٧

اجمللد احلادي والعشرون، العدد الرابع - رجب وشعبان ١٤٢٩ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٨ م
التقوى

شكلو� صفوفا متو��ية �نتهت 5يعها حتت يد حضرته 
 º77ّ خلفه عشر�0 �آلالN# .77 عهَد �لبيعةN حيث
من �حلاضرين بلغاִדم �ملتنوعة. #�ختتمت �لبيعة �لعاملية 
�لدينية  �لتظاهر	   m5اعي. كما �نضم +& هذ jبدعا
 	Nملعمو� jا�بناj �جلماعة #�ملبايعو' �جلد7 } 5يع 
�إلسالمية  �لفضائية  به  قامت  �ل�  �ملباشر  �لبث   gع

�أل�دية جلميع فعاليا0 �ملؤمتر.
 #لقـد طغى على جـو �ملؤمتر �لتو�ضع �لنابع من 
 ' �أل�دية  �خلالفة  مكن  �لذ;  �هللا  بنعم  �لتحديث 
 mطو هذÊ 'Êطو عتبة قر' من �لزمن. #ما كا' �ا 
�لعمالقة مبحض جهو7ها #Êطيطاִדا #لكن  �خلطو	 
�ل� كتبت  يُد مؤ��Nِ	 #نصرِ	 �هللا  يٌد خفيه..   eهنا
ظهوN 7ين �ملصطفى � على سائر �أل7يا'، هي �ل� 
�ألمر  هذ�  عاين  #لقد  #Nقيها.  تقدمها  عجلة  تدفع 
معظم من شاeN } �ملؤمتر من خالc حلمة #�نسجا< 

بناj �جلماعة #طاعتهم �لتامة للخليفة.

#} خطبة �جلمعة بتاNيخ ١ غسطس ٢٠٠٨ مبسجد 
بيت �لفتوÄ، لند' حتدÎ حضر	 م�  �ملؤمنني مر�� 
�د - يدm �هللا - عن �لنجاÄ �لذ� منحه  N#مسر
�هللا عز #جل للجماعة. b Üكر حضرته ' �ملؤمتر كا' 
 jبنا من  ִדنئة  #Nسائل  فاكسا0  تلقى  نه # ناجحا 
�جلماعة من 5يع بقا� �ملعموN	N '+# .سائل �لتهنئة 
 { �لسنو;  �ملؤمتر  حضرته   uتر  ' منذ  تر�كمت 
غانا } +بريل من هذm �لسنة #خصوصا من باكستا' 
 ºيعر #تأسف حضرته ألنه  u حضرته. N مسقط
شخصيا شغف �لكث� من �ملخلصني �لذين ليس �م 
قدN	 مالية حلضوN �ملؤمتر لالنتعاN ß#حانيا #مقابلة 

خليفة �لوقت. كما ' هنالك عد��7ً غف�	 � تتمكن 
من �ملشاNكة } �ملؤمتر ملشاكل عديد	 #يستحيل �لتعب� 
 .Nحلضو� من  متكنهم  لعد<  �جلياشة  مشاعرهم  عن 
�لفضائية �إلسالمية �أل�دية  فإ'  #لكن #بفضل �هللا 
قد �ت قيو7 �ملسافا0 بيننا #بني �بينا �لذين خلقو� 
بفعاليا0   ßلالنتعا بيوִדم   { #N#حانيا  عائليا  جو� 
�ملؤمتر، +& جانب طبخهم } �لبيو0 نفس �ألطعمة 
مماثل  جو  خللق  #bلك  �ملؤمتر   cخال ُتحضر  �ل�  

للمؤمتر } بيوִדم حيث Âتمعو' } جو 7ي�N Ñئع.
#قد يشفي هذ� �ألمر غليل �مر	 �ملحبني #لكن غليل 
عن  فقط  ُيشفى  +ليهم   Îلتحد�# لر�يتهم  حضرته 
طريق عني قلبه. فبفضل �هللا صبح ممكنا لأل�ديني 
 Äمامهم } مناسبا0 �لفر+ cحو ºينما كانو� �اللتفا

.Äلتر�#
 { �جلماعة   jبنا على  Âب  نه  حضرته   ºضا#

مشهد للصفوº �أل#& #�ضعة يديها حتت يد 
حضر	 م� �ملؤمنني - يدm �هللا - #هو يأخذ �لبيعة 
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�لنعمة.   mهذ على  �هللا  ¸مد#�   ' خاصة  باكستا' 
قد  +¦م  حيث  كلمته   { حضرته  �ختصهم  #لقد 
ُيعقد }  �لذ; كا'  �ملؤمتر   { eالشتر�� ُحرمو� من 

�ملاضي } بلدهم.
�ملؤمتَر  حضر  قد  نه  �ملؤمنني  م�  حضر	  ن  ـَّ بي  Ü
#خاNجها  �جلماعة  �7خل  من   ºلضيو� من  �لعديُد 
قد  �هللا  بفضل  بعضهم كلما0. #�جلميع  لقى  #قد 

ثنو� على ترتيبا0 �ملؤمتر #مدحو� �جلماعة.
فحسب  �لر#حية  �جلماعة  حاجا0  ُيَلبِّ   � فاملؤمتر 
#قد  �إلسال<.  Nسالة  لتبليغ  مو�تية  مناسبة  كا'  بل 
 ºتعر '7& عا� نيج�� بتصريح قاc فيه +نه بعد 
بعد  #لكنه   eلشكو� بعض  لديه  كا'  �جلماعة  عن 
' حضر �ملؤمتر َقرَّ ' �جلماعة تعمل حسب تعاليم 
�إلسال< �ألمر �لذ; ��c شكوكه. كما حضر �ملؤمتر 
#فد من بلغاNيا، �لبلد �ألN#× �لوحيد �لذ; َتلقى فيه 
�جلماعة معاNضة. على يه حاc، �عترº �لوفد بأ' 
#m #�عوm خالc �ملؤمتر هو من صميم تعاليم N ما

�إلسال<.
حد �إلخو	 كتب +ليه مش�� +&  'b Üكر حضرته 
�لصغاN #هم   cألطفا�  mعلى #جو  N#لسر�# �لبهجة 
يو�عو' �لـماj للشرF على �حلضوN #كيف كانو� 
عرضُهُم  يلقى  ا  لـمَّ �لفرحة  من  يط�#'  يكا#7' 
بتقدمي �ملاj ألحد �لضيوº �لقبوc. #� يقتصر �ألمر 
من  فر7  كل   ' يقني  على   Ñن+ بل   cألطفا� على 
يضا �دمو' ضيوº حضر	  بناj �جلماعة #�ألسر 
�ملسيح �ملوعو7 بنفس هذ� �لتفا� #�إلخال±. #Âب 
جننب طفاال يفخر#' ¡دمة  Ìهنئ �ألمها0 �لال '

ضيوفه.

فر�7  طاعة  من  تعجبه  عن   ºلضيو� حد   Fعر#
�جلماعة للخليفة. كانت هنالك شعا0�N كث�	 ُترفع 
مر حضرته بالتوقف عن bلك خيم �لسكو0  'فما 
�لتا< على �خليمة. #قاc +نه � ير مشهد� مماثال �ذ� من 
قبل قط. #علق حضرته ' ما mGN �لضيف ليس من 
èر	 صنع +نسا' بل بgكة تأليف �هللا قلوF �ملؤمنني 
�لذين يبد#' �لطاعة �لتامة خلليفة �لوقت، ممثل حضر	 

�إلما< �ملهد; عليه �لسال<.
#سائل  �هتما<  جلبت  هامة  نقطة  حضرته  bكر   Ü
�Nكب  مائة   Nحضو  { تتمثل  بريطانيا   { �إلعال< 
بgيطانيا.  �ملؤمتر  مقر   &+ ملانيا  من  هو�ئية  �N7جة 
�أل�ديني  من  �ملئا0  بقد#<  bكّرنا   Îحلد� #هذ� 
غانا   { �لسنو;  �ملؤمتر   &+ فاسو  بوNكينا  من 
�لطعا<. #قلة  �لشديد  �حلر  حتت  �N7جاִדم  على 

#قد شجع حضرته �أل�ديني على NكوF �لد�Nجا0 
 Nنتشا�# �لوقو7   Nسعا �Nتفا�  ظل   { ��و�ئية 

�لسمنة. 

ساحة عال< �لوفو7 �ملشاNكة } �ملؤمتر
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 	N7ملبا�  mهذ على   äحلفا� على  حضرته  كد #  
برسالة  �لتعريـف   Fبو� يـضا  تفتـح  أل¦ا 

�إلسـال<.
كما لفت �ألنظاN +& #جو7 �ملتطوعني من مشر#� 
�لتر5ة  ترتيبا0   { �شتركو�  #�لذين  نو)  (#قف 
بلغ  �ملؤمتر +& لغا0 عديد	. #لقد  لوقائع  �لفوNية 
عد7 �ملتطوعني } �ملؤمتر +& كثر من ١٨٠٠ فتا	 # 
٣٥٠٠ شاF قدمو� خدماִדم بكل حبوN #جدية. 
كثر من ١١٠ متطو�  ملساند	  eكذلك كا' هنا
م�  7عا  #قد   ،(;  Ì  >) �أل�د;  �لتلفا�  قنا	 
 {  jجلز�� حسن  �هللا  Âزيهم  بأ'   jؤال� �ملؤمنني 

.êلدنيا #�لعق�
�ملؤمتر عاملني  �ملشرفني على   ' بيَّن حضرته  كما 
 	N�7+ '#منظمني، Nجاال #نساj - من �ملتطوعني #
�ملؤمتر حتتو� على Nبعني قسما. #ثÀ حضرته على 
�ملؤمتر بكل جد  فعاليا0  ينقل  �لذ;  �لتر5ة  قسم 
#+خال± #bلك من خالc �لتر�جم �لفوNية خلطب 

�ملؤمتر بلغا0 عديد	.

#لقد متيز هذ� �ملؤمتر باعتباmN �ملؤمتر �لر�ي �لعاملي 
للجماعة مبناسبة �الحتفاc باليوبيل �ملئو; للخالفة 
#ُيعد  �أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة   { �لر�شد	 
هذ� �حلدÎ من هم �ألحد�Î } تاNيخ �جلماعة، 
عز  �هللا  نشكر   ' علينا  Âب  �هللا  بأنعم  #حتديثا 
ال  �ل�   cألفضا�# �خلاصة  �ملنة   mهذ على  #جل 
ُتعد #ال حتصى #�ل� مطرها سبحانه #تعا& على 
5اعتنا. فها هي حتتفل مبر#N قر' من �لزما' على 

فيها #نسأc �هللا عز #جل  �لر�شد	  قيا< �خلالفة 
جيا�ا  �أل�دية #Âعل }  7#حة   { eNيبا  '
�ملقبلة �لgكة �لر#حـانية #�ملا7ية } ظل �خلالفة 
لتظل �7ئما  �لر�شـد	 #' متتد هذm �خلـالفة 
�إلسـال<،  شـجر	  ظله   { تنـمو  سقـًفا 

�للهم Gمني.

Fلعر� 	لقطة لبعض �إلخو

 #هم ينشد#' قصيد	 بعد �ختتا< �ملؤمتر

بعض �ملتطوعني } �لفضائية �إلسالمية �أل�دية
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�للغة  "عبقرية  ُكتيِّبه   {  eNملبا� �مد   bألستا�  cيقو
�لعربية":

«#+' } �N7سة �لعربية #تفّهمها تفّهًما عميًقا، كشًفا 
عن شخصيتنا #ترسيًخا لعر#بتنا، بل إلنسانيتنا، ألننا من 
لفاظها #قو�لبها عرفنا نفسنا #عرفنا �إلنسانية،  cخال

بل عرفنا �لكو' #�هللا.»

 Fلشائعة #تصحيحها مع ضر� jنتابع موضو� �ألخطا
�ملوعو7  �ملسيح  بيـا'  #من  �لكال<  فصح  من  مثلة 

.�

في رحاب العربيةفي رحاب العربية  ((٣٣))

بقلم �لدكتوN: #سا< �ل�gقي

ــا ــن ــّالق ــى خ ــل ــا ع ــن ــل ــوك ــــا ت إن

ً مكرما كــان  للرحمن  كــان  َمــن 

النعماِء وواهــــب  ــل  ــزي اجل معطي 

واآلالِء ــــِد  اجمل ــــَل  أه زاَل  ال 

(',ملّا كا....(ال: #مبا 
 Àتكو' ظرفا يتضمن مع 'من #جه �ستعما) cملا( 
ماضيا'، #+' كا'  فعال'  #�لشر� #جو�به  �لشر�، 

:j5لة ��ية #جب �قتر�¦ا بالفا Fجلو��
فال تقل:

 cدية هي �إلسال< �حلق #جب بذ�أل� 	7عو ' مبا 
�لنفس لنشرها.

#قل:
 cدية هي �إلسال< �حلق #جب بذ�أل� 	ملا كانت 7عو

�لنفس لنشرها.
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# ملا كانت 7عو	 �أل�دية هي �إلسال< �حلق فعلينا 
بذc �لنفس #�لنفيس لنشرها.

#+' �لتركيب (مبا '...) هو تركيب 7خيل على 
�لعربية #هو Nكيك جد� #ال مسوà له.

يقوc �هللا �:
ُبو� �لرُُّسَل َْغَرْقَناُهْم َ#َجَعْلَناُهْم  ا َكذَّ ﴿َ#َقْوَ< ُنوÄٍ َلمَّ
يًما﴾  َلـِ َعَذ�ًبا   َ اِلِمني لِلظَّ ْعَتْدَنا َ#َ Gََيًة   uِلِلنَّا

(�لفرقا': ٣٨)
#كذلك يقوc �هللا تعا&:

 #ْرُّ 7ََعاَنا ِلَجْنِبِه َْ# َقاِعًد� َ ﴿َ#ِ+�bَ َمسَّ �ْإلِْنَساَ' �لضُّ
ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرmَُّ َمرَّ َكَأْ' َلْم َيْدُعَنا +َِلى  َقاِئًما َفَلمَّ
ُه َكَذِلَك ُ�يَِّن لِْلُمْسِرِفَني َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ'﴾  ُضرٍّ َمسَّ

(يونس ١٣)
#يقوc �ملسيح �ملوعو7 �:

 Ä#لتو} قبض �لر� Àمع '"...فإنه�ملا ثبَت #حتقق�
فقط ال قبض �جلسم�ثبَت����ههنا ' �لرفع يتعلق 
بالر#Ä ال باجلسم، فإ' �هللا ال يرفع +ال �لشيj �لذ; 
قبضه، #معلو< ' �هللا ال يقبض �ألجسا< بل يقبض 

�ألÄ�#N فقط..."(�امة �لبشر�)
يًضا: cيقو#

خي عيسى �بن  cهللا �: ينـز� cسوN cقا ..."
 mفيق +ماًما ها7ًيا حكًما عا7ًال بيدمرمي على جبل 
حربة يقتل به �لدجاc، فقد ظهر من هذ� �حلديث 
' �حلربة �ا#ية ال Nضية فالقتل مر Nُ#حا� ال 
�لزما'  Gخر  شيطا'   cلدجا� كا'  ملا   Ü جسما� 
�لقتل�  Àمع فما   mمظاهر على  �لضاللة  ظل  يبسط 
 # Tر¸ #�جلسما� #ما نقلو� نه بعد قتله يدفن 

يلقى } �لبحر # يطرÄ } �ألµN ح{ تأكله �لط� 
فهذm كلها 7الئل قاطعة على ' �لقتل مر Nُ#حا� 
 jمعه من �لسما cحربة عيسى �لذ; ينـز '#�علم 
+منا هو حربة نفسه �ل� يهلك ֲדا كل كافر فما لكم 

ال تتدبر#' كالعاقلني..."(�امة �لبشر�)

َحَسَب، ِبَحَسِب، على َحَسِب، َحَسَب ما:
 :jِلشي� «َحَسُب  �لوسيط):  (�ملعجم   {  jجا ّمما 

َقْدmNُ #عدm7ُ. يقاc: �ألجُر Úََسِب �لعمل.»
َحَسِب  على  «�ألجُر  �لبالغة):   uسا)  {  jجا#

�ملصيبة.»
�يط �ملحيط): «َحَسَب ما bُكر: ; على ) { jجا#

قْدmNِ #على َ#ْفِقه.»
يًضا: «ليكن عملك Úََسِب bلك: ; على  jجا#

«.m7فاقه #عد#
 {  (jلبا�)# (على)  �جلر  حر}  �لكث�#'  #يغِفُل 

كالمهم # كتاباִדم فيقولو':
�ألجر َحَسَب �لعمل.

#كث�� ما تستخد< (حسب) } غ� �لها �ملناسب 
' يوضع بدًال منها  F#�ألْصَو 	لكتابا0 �ملعاصر� {

ما يناسب �لسياT مما يلي:
 jًمبقتضى، مبوجب، بنا ،îفًقا ل# ،îتبًعا لـ، طبًقا ل

على، �ستنا�7ً +&، عمًال بـ،...

 	Nملعجز لسو� m�ملسيح �ملوعو7 � } تفس� cيقو
�لفاحتة:

�bته  حا�  Nّبا  يعبد  نه   ºعر  �b+ �لعبد  "...أل' 
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يستجيب   ' على   N7قا #هو  �ملحامد  نو��  5يع 
نه FN عظيم يوجد فيه  º7عية �ملحامد #عر5يع 
5يع  فيه  يوجد  كرمي  #N�ا'  �لربوبية  نو��  5يع 
 ºصناقسا< �لر�انية #Nحيم قدمي يوجد فيه كل 
كل  Âز;   ' على   Nيقد Íا��0  #مالك  �لرحيمية 
b; مرتبة } �إلخال± على َحَسِب �ملرتبة فيجد �bته 
�لقدN	 Â#د عظمة صفاته خاNجة  �لشأ' }  عظيم 
من �إلحاطة فيسعى +& بابه #يباN7 +& جنابه قائال 

+ياe نعبد #+ياe نستعني..."

:ºخلسو�# ºلكسو� { � cيقو#
من  �آليتني  تلك   '  &+  	Nشا+ �حلديث   ï#..."
#ال  �لزما'  عصا	  لتخويف  ¥صوصتا'  �لر�ا' 
يظهر�' +ال عند كثر	 �ملعاصي #غلو �خللق } �لعصيا' 
#كثر	 �خلبيثا0 #�خلبيثني #ألجل bلك مر � عند 
من  �لصاحلا0   &+  	N7ملبا�# �خل��0  لفعل  �Nيتهما 
 jلبكا�# jلنّيا0 #�لدعا� µا��لصلو�0 #�لصدقا0 با
#�لذكر  �هللا   &+ #�لرجـو�  #�لقانتـا0  كالقانتني 
#�لسـجد�0  #�لركو�  #�لقيا<  #�لتضـرعا0 
من  �ملغـفر	  #طلب   Nالستغفا�# #�إلنابة  #�لتوبة 
�لغفاN #�خلشـو� #�البتـهاc #�النكـساN #مثل 
�إلحسـا'  من  �لطاقة  َحـَسـِب  على  bلك 
�ليـتـامى  #�لعتـاقة #مو�سـا	  �لرقـبة  #فـك 
حــضر	   { �لتذّلل  كل  #�لتـذلل   jلغـربا�#
#�ألNضـني..."  �لسـمـو�0   FّN  jيـاgلكـ�

( نوN �حلق)

 mبط معناN# كالمه عن �لرفع Tسيا { � cيقو# 
َمْرِضيًَّة﴾  �Nَِضـَيًة  Nَبِِّك  +َِلى  ﴿�Nِْجِعي  Gية   Àمبع

(�لفجر ٢٩):
�لذ;   Àملع� +ال  Nبك   &+ �Nجعي   cقو  Àمع ”#ما 
يفهم من قو�N cفعك +�، فإ' �لرجو� +& �هللا �Nضية 
مر #�حد، #قد جر0 عا7	  �هللا  #�لرفع +&  مرضية 
موִדم  بعد  �لصاحلني،   m7عبا +ليه  يرفع  نه  تعا&  �هللا 
#ألجل  مر�تبهم،  ِبَحَسِب  �لسمو�0   { #يؤ#يهم 
bلك لقي نبينا �كل نÇ خال من قبله } ليلة �ملعر�§ 
} �لسمو�0... #هذm �ألحا7يث صحيحة جتدها } 
يريد#'  ال  �لذين   Ü  ،Äلصحا� من   m�غ#  ;Nلبخا�
�ألنبياj كلهم #يصر#'  Nفع  #ينسو'  يتعامو'  �حلق 
�ملعر�§  حديث   '#jيقر# #Nفعه،  عيسى  حيا	  على 
(�امة  غافلني."  عماNهم  #يضيعو'  ينسونه   Ü

�لبشر�) 

ما ��� - ال يز��
* تذكر ��ئًما 8. (ال) �لنافية ال تدخل على �لفعل 

�ملاضي لتفيد �لنفي.
 ،�Nملضا�# �ملاضي  �لفعلني  على  �لنافية  (ما)   تدخل 
 .;N7 ما  Nيد،  ما  كّلمته،  ما  خرجت،  ما  �و: 

:Fعلى �لصو� cعلى هذ� يقا#
#على  �إلثبا0  على  ֲדما   ُّcفُيَد  ،cيز� ما   ،c�� ما   

�الستمر�N، �و:
.�7ًNبا jو��� c�7ً. ما يز�Nبا jو��� c�� ما 

يقوc �ملسيح �ملوعو7 � } من يرسله �هللا لتجديد 
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مر �لدين:
به  يؤمنو'   uلنا� من  ففريق  يّتقو'،  ال  �لذين  على  �لّرجس  #Âعل  لقبوله   jألتقيا�  N#صد Äيشر#..."
#ُيصّدقو'، #فريق Gخر يكفر#' به #ُيكّذبو'، #يقعد#' بكل صر�ٍ� #ُيؤb#'، #مينعو' كل من 7خل عليه 
#ال ُيخّلُصْو'، فتهيج غ�	 �هللا إلعد�مهم، لُينجى عبدm من �ْجِلْخمامهم، فما ��c بالكافرين ُيْهِلك هذ� 
 (gجلخّم: �ستك�)"...>لكر�� Nخالية من تلك ��و�<، #¸صل �ألمن لألبر� µNأل� �ح{ تص e�b يدفع#

(��د� #�لتبصر	 ملن ير�)

*  تدخل (ال) �لنافية على �ملضا�N، �و: ال Nيد، ال N7;، ال يز�c. #ال تدخل على �ملاضي إلفا7	 �لنفي.
 فال يقاc: (ال جاj فال') بل: (ما جاj فال'). #ال يقاc: (ال ��c ��و�j با�7ًN) #هذ� خطأ شائع جًد�، 

.�7ًNبا jو��� c�� ما # ،�7ًNبا jو��� cال يز� :Fلصو��#
#تستعمل (ال) مع �ملاضي } �حلاال0 �لتالية:

Tَ َ#َال َصلَّى﴾ (�لقيامة: ٣٢) ١.  لتكر�N �لنفي، �و: ﴿َفَال َصدَّ

٢.  لتفيد �لدعاj، ال �لنفي، �و قوc �ملسيح �ملوعو7 � شعًر�:

خّالقنـا  علـى  توكلنـا  +نـا 
مكرًمـا كا'  للر�ـن  كا'  َمـن 

#قولنا: ال �ح �هللا، ال قدN �هللا، ال عِدمُتك..
#فيما يلي بعض �ألمثلة من �لقرG' �لكرمي:

اَعُة َبْغَتًة َْ# َيْأِتَيُهْم َعَذ�Fُ َيْوٍ< َعِقيٍم﴾ (�حلج: ٥٥) ﴿َ#َال َيَز�cُ �لَِّذيَن َكَفُر#� ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتْأِتَيُهُم �لسَّ

﴿َ#َال َيَز�cُ �لَِّذيَن َكَفُر#� ُتِصيُبُهْم ِبَما َصَنُعو� َقاNَِعٌة َْ# َتُحلُّ َقِريًبا ِمْن Nِ�7َِهْم َحتَّى َيْأِتَي َ#ْعُد �ِهللا ِ+'َّ �هللا َال 

ُيْخِلُف �ْلِميَعا7َ﴾ (�لرعد: ٣١)

مًَّة َ#�ِحَدً	 َ#َال َيَز�ُلوَ' ُمْخَتِلِفني﴾ (هو7: ١١٨)ُ uَبَُّك َلَجَعَل �لنَّاNَ jََلْو َشا#َ﴿

 jمعطـي �جلزيـل ##�هـب �لنعما

jِآلال�# �ملجـد  هـَل   c�� ال 



اجمللد احلادي والعشرون، العدد الرابع - رجب وشعبان ١٤٢٩ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٨ م

٣٤

التقوى

التقوى مـنكم وإليكم

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
United Kingdom

 * ترحب Íلة �لتقو� } هذm �لز�#ية ”�لتقو� منكم #+ليكم“ æميع �ملسا¤ا0 من قر�ئها 

; �ملجلة.N عن 	N#صحاֲדا #ليس بالضر j�NG ملسا¤ا0 عن� gتع * 
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موضـا9  �حـا�   M
�الستهالq ,�لتقليد �ألعمى

تطالعنا �لصحف �لعربية } 
 Fعتاكل سنة، #�ن على 
كب�  بَكمٍّ  �لفضيل،  �لشهر 
�لسلع  عن  �إلعالنا0  من 
#�ملشـر#با0  �لغذ�ئـية 
�ملطاعم  #عن  #�ملأكوال0، 
#عـر#ضها   T7لفنـا�#
�ملغرية. +& جانب �لفو��ير 
#�ملسلسال0 �لرمضانية �ل� 
�لفضائيا0  فيها  تتنافس 
مسلسال0  #هي  �لعربية، 
#Êلو  �للهجا0،  بكل 

�لشو��N عند بثها، #حيانا 
 N#يز Çجن ;�ملساجد. #
�أليا<   mهذ  cخال �لبال7 
سيظن ننا نعيش  مهرجاًنا 
#مشاهد	   Fلشر�# لألكل 
 { نه  مع  �ملسلسال0، 
�حلقيقة شهر �لصيا< #�لقيا<. 
#مما يزيد } تعجبه #7هشته 
�ل�  �لوحيد	  �ألمة  ننا  هو 
#جبة }  طعامها  من  تقلل 
�لشهر  كل يو< خالc هذ� 
�لفضيل،  #} نفس �لوقت 
�سـتهالكها  يتضاعـف 
للطعا< ضعافا خالله. ح{ 
+' حكوما0 بعض �لبلد�' 

�ست��7   &+ تضطر  �لعربية 
�حلليب  من  هائلة  كميا0 
�لغذ�ئية  #�ملستلزما0 
باقي   { #لكنها  �ألخر� 
من  تتمكن  �لسنة   Nشهو
�لذ�Ì. #ال  �كتفائها  حتقيق 
بني   eلسلو� هذ�   {  Tفر
نو��  +ال }  7#لة #خر� 
متتد  �ل�  #�حللو�  �لطعا< 
 Fملغر�  '�b منذ  مو�ئدها 
#ح{ مطلع �لفجر. #هكذ� 
�لصو< +&  فقد حتوc شهر 
 0�Nملليا�  Nإلهد� مناسبة 
#مئا0  �ملأكوال0،  على 
�ملسلسال0  على  �ملاليني 

صبـغة   0�b #بر�مـج 
صيـامنا  #كأ'  سطحية. 
 uلطقو�  mֲדذ +ال  ُيقبل  لن 
 Àكل �لبعد عن مع 	لبعيد�
�لر#حي.   mمغز�# �لصو< 
�ملظاهر   &+ ضيفت  #قد 
�الستهالكية } Nمضا' } 
�لسنو�0 �ألخ�	  موضـة 
�لرسائل  مئا0   cساN+
�ملحمولة،  ��و�تف  من 
�لساحة  على  ظهر0  كما 
مباNيا0 }  كتابة �لرسائل 
 0�b #�ملسجوعة #�ملقفا	 
Ú�Nة   	Nجتا #هي  �لرسو<، 
بالتأكيد لشركا0 ��و�تف 
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�لنقالة. 
من  كا'  فقد  #هكذ� 
�لذ;  �لشهر   '  µ#ملفر�
Âب ' نكسب فيه مزيد� 
 &+ Fبالتقر من �حلسنا0 
�هللا حتوc +& شهر للخسائر 
�ملا7ية #نزيف } كل بيت 
 Nيقد ال  نه  #يبد#  عر×. 
 mهذ يوقف   ' على  حد 
تتفاقم حر�Nִדا  �ل�  �حلمى 
#كل  Gخر،   &+ عا<  من 
سُيتهم  +يقافها   c#ا¸ من 
�جلـهل   # بالتخلـف 
من   eهنا أل'  #�لبخل، 
هذ�   cحتّو من  يستفيد 
 Tلإلنفا مناسبة   &+ �لشهر 
فيستثـمر#'   ،ºلصر�#
�لغريبة  �لعا0�7   mهذ  {
#يرÚو' �ملليا0�N ح{ لو 
 Fحسا على  bلك  كا' 

.jفقر �لفقر�
نفسه   cسـؤ�  Äيطر#  
 mهذ خضم   { #�ن 
 	N: هل �فتقدنا �لقد	ملأسا�
 jشي على  �ملحافظة  على 
 '  '#7  uمقد #�حد 
ضاعت  لقد   .mمعنا جنتث 
حياتـنا   { كث�	  معا' 

جـمل  �ختـفت  ح{ 
موضا0  �حا<   { �ملعا� 
�الستـهالe #�لتـقلـيد 
حد�   �N #ال  �ألعمى، 
يـرفع   ' على   �N7قـا
 :cيقو# عاليـا  صوتـه 

+& م{ هذ� ��ـر�j؟

8من 8بنائنا
 على �إلنترنت 

 gخ �نتباهي  لفت 
�كمة  من  حكم   N#صد
 {  �gلك�  ºالستئنا�
حبس  بتأييد  �لبحرين 
ستة  ملد	   ÑريÚ متهم 
شهر } قضية ִדديد فتا	 
على شبكة  بنشر صوNها 
 {   7N## �إلنترنـت. 
 Ñملج� 'تفاصيل �لقضية 
�ستخد�مها   cعليها #خال
كانت  �إلنترنت  شبكة 
صديقتها  مع   Îتتحد
بر�مج  حد  طريق  عن 
#فـوجئت  "�لد7Nشة" 
بتسلل شخص +& جها�ها 
 Nلصو� بعـض    Tسر#

 { �ملوجو7	  #�ملحا7ثا0 
#قا<  �إللكتر#�  بريدها 
#هد7ها  عليها  بعرضها 
+قامتها  عد<  حالة   {
بأنه  معه  عاطفية  عالقة 
على  صوNها  سبنشر 
�تصلت  �إلنترنت.  شبكة 
من  للتأكد  باملتهم  �لفتا	 
�ا  فتبني  �ألمر،  صحة 
فساNعت  �لتهديد،  صحة 
�لذ;  #�لدها   Nبإخبا
�جلها0   &+ شكو�  قد< 
من  متكنت  �ل�  �ألمنية  
�لذ;  �ملتهم   &+ �لتوصل 
عن  نه # بالو�قعة   ºعتر�
متكن  �ل�gمج  حد  طريق 
 Nصو# ملفا0  سرقة  من 

من جها�ها.
 ; يستخلصه  ما   '+  
خا  ##�حد منا با كا' 
خط�	  ظاهر	  هنالك   '
�ملعلوما0  بأمن  تتعلق 
جهزتنا  على  �ملوجو7	 
�ملوصولة  �إللكتر#نـية 
سالمة  #مد�  باإلنترنت 
بنائنا #بناتنا حني +ÚاNهم 
�ملليئة  �لشبكة  تلك   {
�ل�  #�حلا7ثة  باملخاطر. 

�حلقيقة   { هي  bكرִדا 
عينة بسيطة ملا ¸دÎ أل' 
 mمن مستخدمي هذ ��كث
 	gخل� قليلي  ِمن  �لشبكة 
 # �حليا	  من  �ليائسني   #
 # �لثر#	  عن  �لباحثني 
#�ملغامر	   	Nإلثا�  Çطال
يقعو' } قبضة �ملتصيدين 
 # مو��م  �لذين يسرقو' 
�لرbيلة  ملماNسة  يغو#¦م 
لالنضما<  Âند#¦م   #
�لسرية  �لتنظيما0   &+

#�حلركا0 �ملتطرفة.
تـقع  �أل#&  فبالدNجة 
مسئولية تأمني سالمة بنائنا 
�ستخد�مهم  عند  #بناتنا 
على  �إلنترنت  شبكة 
 c#فأ  ،jآلبا� �ن  عاتقنا 
هو  فعله  علينا  ينبغي  ما 
�لضر#Nية  �ملعرفة  تلقينهم 
 cحو �حليوية  #�ملعلوما0 
 Äلشبكة قبل �لسما� mهذ
�م باإلÚاN فيها #حدهم، 
 Tطـر على  ليتعرفو� 
جهزִדم #�ايتها  حتصني 
#كيفية   ،Tالختر�� من 
#ملفاִדم  صوNهم  تأمني 
يد;   { تقع  ال  ح{ 
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التقوى

 Nسر� #متصيد;  �لعابثني 
 '  jآلبا� فعلى  �آلخرين. 
تدNيبية   0�N#بد يلتحقو� 
�لنظرية  معلوماִדم  #ينمو� 
 cستعما�  cحو #�لعملية 
فقد  #مبا7ئه،   Fحلاسو�
من  �ألمر  هذ�  صبح 
�ل� ال  �لعصر  ضر#Nيا0 
نستطيع �الستغناj عنها. 

جهز	  تأمني   ' صحيح 
مائة  بنسـبة  �لكمبيوتر 
مر�  �ليو<  با0  باملائة 
 eهنا لكن  مستحيال، 
البد  �حتر��ية  خطو�0 
مقدمتها   { �Êاbها،  من 
Gنفا حتصني  bكر0  كما 
باملعلوما0  #بناتنا  بنائنا 
�ملتـعلقـة   ºNملعـا�#
تصفحهم  تأمني   Tبطر
�خلـطو	   Ü لإلنترنت، 
عد<  جد�  ��امة  �لتالـية 
 Nبالصـو  äالحتـفـا�
#�لعـائلية  �لشـخصية 
على  ��امة  #�مللـفا0 
�لقر± �لصـلب �لرئيسي 
على  نقلها  بل  للجها� 
قر± صلب خاNجي يتم 
كلما  بالكمبيوتر  #صله 

ملطالعة  �حلاجة  7عت 
#�مللفا0   Nلصو� تلك 
 Nصو# ملفا0  +ضافة   #
+ليها. كما Âب  جديد	 
�المتنا� عن #صل �لقر± 
بالكمبـيوتر  �خلاNجي 
خالc �التصاc بشـبكة 
جـانب   &+ �إلنترنت، 
تز#يد �جلهـا�  �7ئـما 
بأحدÎ +صد�0�N بر�مج 
�لفـ�#سا0  مكافحة 
�لتجـسس  #بر�مـج 

.Tالخـتر��#
خ�� Âب �لتشـديد # 
 	N#بنائنا #بناتنا بضرعلى 
مطلقا  �الستجابة  عد< 
من   jغر�+  # �بتز��  أل; 
 jسو� كا'،  شخص   ;
 ; { #على �إلنتـرنت 
جـو�نب  من  جانـب 
#�ملسـاNعة  �حليـا	، 
�ألمن  جها0   àبال+  &+
�بتز��  عند حد#Î حالة 
أل'  مسـا#مة،   #
 j�N#  Tالنـسيـا�
bلك نتائـجه #خـيمة 
فالـوقـاية  جـد�.. 

خـيـر من �لعال§. 

�قتـصا�يـة  نظـر� 
بريطانيـا  M للطـال� 

توصل باحثو' �جتماعيو' 
 &+ مؤخر�  بريطانيا   {
 Nسعا  µفاÛ� فو�ئد 
 ïيتنا �لذ�   0�Nلعقا�
 cجاN 0متاما مع تصر¸ا
يقولو':  �لذين  �لبوNصة 
سعاN �لبيو0 يهد7  Nيا¦�

 .Nلدما�# Fباخلر�
 ' �لباحثو'  توصل  #قد 
نسبة   { يتسبب   Tلطال�
حاال0  من  باملائة  ستة 
#ترتفع   .0�Nلعقا� بيع 
ثالثة   &+ �لنسبة   mهذ
 Fصحاعشر	 باملائة بني 
قيمتها  تزيد  �ل�  �لبيو0 
 .Ñعلى مليو' جنيه +سترلي
èانية   &+ �Nتفاعا  #تز7�7 
كانت   �b+ باملائة  عشر	 
ميلكه  �لذ;  �لبيت  قيمة 
من مليو�  �لز#جا' كثر 
##صل   .Ñسترلي+ جنيه 
 µفاÛ�  '  &+ �لباحثو' 
 &+  �7 �لبيو0   Nسعا
�Ûفاµ نسبة �لطالT بني 
#قالو�:  �لبيو0.  مالكي 

 0�Nتفع سعر �لعقاN� كلما
يلجآ'  �لز#جني    ' جند 
 Tلطال� جل  من   jللقضا
سيصبحا'  أل¦ما  #bلك 
كثر غÀ عندما يقتسما' 
#عا7	  معا.  �لبيت  èن 
يشتر; حد �لز#جني عند 
 ºلطر� نصيب   Tلطال�
 #�آلخر Ü يبيعه بعد bلك 
�لنتيجة  #لكن  به.  ¸تفظ 
�Ûفاµ سعر  مع  نه  هي 
�لعقا0�N يفضل �لز#جا' 
#لذلك   ،Tلطال� تأجيل 
 Nألسعا�  µـفاÛ� فإ' 
يتر�77'  �لطـرفني  جعل 
#يعدال'   Tلطـال�  {
من  ##�ضـح  عنه. 
�ملالـية  �أل�مة   ' bلك 
�القـتصا7;  #�لكسـا7 
�لـز#�§  ¸ـفـظا' 

#¸افظا' عليه. 
 Tلطال�  cحـا هو  هذ� 
عندنا  ما  �إلجنليز.  عند  
#ال   Îفحد  Fلعر� �ن 

حر§. 

�ملسكي   
مسـا�ة: عما
(�ململكة �ملتحد	)
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