



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

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

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

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

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

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

�إلسالمية �ألOدية.
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

البحث عن ا�ويةالبحث عن ا�وية
� ظل احلرية� ظل احلرية

j �لظاهر يبد& لنا �* �لشاi �ملسلم ينعم بالعيش 
o jتمع +سالمي مبn على ما جاj l كتاi �هللا 
&سنة gسوله �لكرمي �، &لكنه j &�قع �ألمر qضع +( 
 `gيشا jفكر_ &ثقا sمنا j عليه �لعيش tتأث#�0 تفر
�ملذهل  �لتقد<   lجر� من  &Jلك   .xلعا�  iشبا باقي  فيه 
�لذ_ َشِهدz �لعاj x �لسنو�0 �ألخ#� o jاD �التصاال0 
حيث �صبح قرية صغ#� 0�J مقوما0 حضاgية &ثقافية 

مشتركة.
&هكذ� يتعرt �لشاi �ملسلم +( ضغو� نفسية &حتديا0 
�جتماعية تسبب له �نفعاال0 متناقضة �ا&D �* يكتمها،  
 )+ يدفعه  ما  &غالبا  &�إلحبا�  بالفشل   zُيشعر ما  &هذ� 
�حز�نه  مع  ليعيش  �لعزلة،  �و  &�مليل  �Jته  على   lالنطو��
خياله   j بناها   Dما� من  لديه  &ما  &هو�جسه  &�ومه 

�لو�سع، � ير�ها تتحطم قبل �* تر� نوg �لوجو8.
&يؤ8_ به هذ� �ألمر +( �إلحسا7 بأ* �لنا7 ال يفهمونه 
 Dيز� ال  &كأنه  عليه،  �لسلطة   tفر يريد�*  &�لديه   *�&
طفال. &�* �ملجتمع ال يساعدz على حتقيق �مانيه. ف#يد �* 
يثبت &جوz8 &شخصيته بالعصيا* &�لتمر8. &للهر&i من 
هذ� �لو�قع �لـُمر �لذ_ &جد نفسه فيه �د ملجأ &مفر� 
�ل�  �لذهنية  �لسرحا0  تلك  �ليقظة..  �حال<   lغطا حتت 
ُيحلق ֲדا بعيد� عما حوله ليعيش �مال �* �قق ما يريد �& 
يتصوg. فيجد j هذ� �لُبعد منفذ� لرغباته &+شباعا آلماله، 
 lجو�� j قرֲדا ح� ينعم بتحقيقها�& Pفيلتمس �بسط �لطر
خيالية من عاx �حال< �ليقظة �ل� �د فيها �gحة &+شباعا 

&سلو�نا ملا يفتقدj z �حليا� �لو�قعية �لعملية. 
&غالبا ما يستيقظ �لشباi من هذ� �لسبا0 حيث يكتسبو* 
نضجا من جر�l �لعو�مل �لصعبة للحيا� &تكاليفها �لباهظة 
مما qلق لديهم &عيا �قيقة �حليا� &�لو�جبا0 �ل� &ضعت 

 nعلى عو�تقهم، �ألمر �لذ_ يؤ8_ ֲדم +( تنمية &عي 8ي
�حليا�. &قد ال يستيقظ  فلسفة  لفهم  �ا&لتهم  Dمن خال
ِممن  بثأgهم  فيأخذ&*  كلية  سباִדم  من   iلشبا� بعض 
 �lيع حتت عباgنكستهم &فشلهم �لذ j ظنو� ��م �لسبب
�لدين فيطيلو* �للحي &يرتد&* �لعبا0�l &يتشبثو* بالقشر 
�لفهم  عد<  كاgثة  �لكاgثة..  هي   zهذ& �للب.  &يرمو* 
تكو*  حيث  فيه  �ملغاال�   &� �إلسال<  لتعاليم  �لصحيح 

مرجعياִדم خر�فا0 ضالة &تفاس# &�هية.
&لسنا j هذ� �ملقا< بصد8 �نتقا8 سلوكيا0 هذz �لفئة �& 
�ل�  �لسليمة  �ألسس  &تبيا*   tعر  D&ا� &لكننا  تلك، 
يترعر�  �لذ�  �ملسلم   iلشا� هوية   lلبنا ֲדا  �لتقيد  �ب 
 gحتت تربية &�لديه &+خو�نه &�صدقائه &�فر�8 عائلته. فبقد
 gظى ֲדما تتقو� ثقته بنفسه، &بقد��لتشجيع &�حلماية �ل� 
�لتنقيص من قدzg &+حباطه يفقد ثقته بنفسه &باآلخرين، 

&ينهاg �ما< عينيه بنيا* �لقيم &�ملعتقد�0. 
بالرضى،  بالطمأنينة &يتمتع  �* يشعر   j iلشبا� &يرغب 
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&�لبعض  يرتضيه  ما  �إلسالمي  �لتصو¢   j �لبعض  فيجد 
يتمسك  منهم  &عد8  يبتغيه،  ما  �لعلم   j �د  قد  �آلخر 
من  مع  بسهولة  يتعاطف  من  منهم  &جند  سياسية.  مببا¥8 
 xيعو8 �لعا *� j يعتقدهم ضحايا عد< �لتسامح، &يرغب
 *� &�لتو�صل من شأنه   gحلو�� �ملاضي، &�*   j *كما كا
يفتح �آلفاP �ملجهولة �ما< �لشباi &يقرJ iهنهم �ملتعطش 
 iللمعرفة  +( شاطئ �ألما*. &ملخص ما يرغب فيه �لشبا
�ملسلم �ليو< هو �حلرية على 5يع �ألصعد�، &+* سألتهم عن 
حتديد ماهية �حلرية يعجز&* عن تعريفها أل�ا ليست منوطة 
&�قع  +�ا  بل  فحسب،  تشريعية  سلطة  &ضعتها  بقو�نني 
�جتماعي &ثقاj يدعمه +ميا* �gسخ مببا8ئها مبn على �سس 
سليمة. &ليست �حلرية كما �د8ها �لبعض هو �* ُيسمح 
لك �* تفعل ما تريد، بل +�ا ¬ضع لضو�بط &حد&8 حتد8 
صالحيا0 كل فرj 8 �ملجتمع كي ال تسو8 �لفوضى. &لكن 
&�لسياسية  &�لدينية  �الجتماعية  لأل&ضا�  �ملنصف   7gلد��
ثقافة  �ليو< يستخلص +( �*  �لعاx �إلسالمي  �ل� يعيشها 

�جليل �جلديد هي j �حلقيقة مزيج من عا0�8 &تقاليد عربية 
ال  غربية  ثقافية  &مبا¥8   ،iشر& �لدهر  عليها  �كل  بالية 
تتمتع ¯ذ&g +ميانية. &ال بأ7 للمسلم �* يتقبل �& باألحر� 
�ملؤمن" &لكن  "فاحلكمة ضالة  ثقافية جديد�  مبا¥8  يتب± 
فعال  &هذ�  &�لعر¢.  للدين  ²الف  هو  ما   nتب من   gحذ�
هو �جلو �لسائد على �لساحة �إلسالمية �ل� �ختلطت عليها 
�ألموg فتا�g تنا8_ بتحديد �³وية &�خر� تطالب باحلرية 
حيث +* �لكبت �لناجم عن مؤشر�0 عديد� &على g�سها 
حرما* �لشباi من �* يكو* ³م صو0 �ظى باالحتر�< 

على �لساحة �لسياسية ´�8 �لطني بلة.
نستخلص  �ليو<  �إلسالمي   �gلشا�  tعر�� فإ�J شخصنا 
+( �نه يعا� من  �´مة �لبحث عن �³وية j ظل �حلرية. &ال 
بنظر�   zgسر��& �لتاgيخ  على حقائق  �طلع  منصف  يشك 
�ايد� �* نبينا �لكرمي �مد �ملصطفى � هو gسوD �حلرية 
من  �ألنثى  &gحم  �لعبيد  عتق  �لذ_  فهو  �نو�عها.  ¯ميع 
�لو�g�& 8سى معاx حقوP �إلنسا*... &x تشهد �إلنسانية 
فكرية  حرية  مظلة  حتت  مطلقا  عدال  بعد  &ال  قبل  من 
&�جتماعية &عقائدية تتماشى مع �لفطر� �إلنسانية مثل �ل� 

&ضعها gسوD �حلرية.
 gنو ظل   j +ال  كماله   )+ �إلسالمي  �ملجتمع  يصل   x&
 lبانتها نوgها  �نطفأ شعا�   *� بعد  &�ل�  �ملحمدية  �لنبو� 
�خلالفة �لر�شد� حا0g �ألمة j �مرها. &�ليو< فنحن على 
�لنبو� �ملحمدية   gنه لن ُتحل مشاكل �ألمة +ال بنو� يقني 

ة &فضال من ig �لعز� حيث �ظهر g ل� ظهر0 ثانية�
 � 
د � غال<  مر´�  سيدنا  خا8مه  �لدنيا  على  �نو�gها 
مر� �خر�. Jلك �َحلكم �لعدD �لذ_ �نبأ �ملصطفى � �نه 
�لعلم &�ملعرفة   Dنه ما+ يقبله �حد.  �ملاD ح� ال  سُيفيض 
�إل³ية �لذ_ ُيكسب �ألمة �عظم هوية j ظل �قو< حرية.

إنه مال العلم واملعرفة اإل0ية الذي ُيكسب 
األمة أعظـم هوية ! ظل أقـوم حرية.
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التقوى

 حضر� مر´� بش# �لدين �مو8 �
د
�ملصلح �ملوعو8 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما< �ملهد_ &�ملسيح �ملوعو8 �

:7&g8 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

َمْن َوَضع السقايَة وصواَع امللِكَمْن َوَضع السقايَة وصواَع امللِك
 � َرْحل بنيامني ؟ � َرْحل بنيامني ؟

َيا  َقاُلو�  َ$ِبيِهْم  ِ&َلى  
َجُعو� َ ا  ﴿َفَلمَّ
َمَعَنا  َفَأْ
ِسْل  �ْلَكْيُل  ِمنَّا  ُمِنَع  َ$َباَنا 
َلَحاِفُظو5َ﴾  َلُه  8َِ&نَّا  َنْكَتْل  َ$َخاَنا 

(يوسف: ٦٤)  

 �لتفسـ:: 
Jلك   )+ +خوته  كا*  �هللا!  سبحا* 
&�نانيتهم  بقوִדم  مغر&gين  �لوقت 
تعا(  �هللا   )+ يتجهو*  كانو�  &ما 
ضعف  من  ³م  ظهر  ما  gغم 
يضعف  َمن  يصبح  هكذ�  �نفسهم. 
فيه �إلحسا7 بعظمة �لدين، فإنه +ما 
 g&لغر�& lياaيبقى فريسة لوحش �لك
�& يركن +( �ليأ7 كليًة، &ال يسلك 
�لطريق �لوسط �لذ_ ال ِكْبر فيه &ال 
قنو�. كا* +خو� يوسف +( Jلك 
 Dيد J+ ،tلوقت مصابني ֲדذ� �ملر�
قو³م (ُمنع منا �لكيل) على يأسهم 
�لبالغ، بينما يكشف قو³م ﴿&+نا له 
حلافظو*﴾ عن غر&gهم بقـّوִדم.

  
َكَما  ِ&الَّ  َعَلْيِه  Aَمُنُكْم  َهْل   Bََقا﴿
َفاهللا  َقْبُل  ِمْن  َ$ِخيِه  َعَلى  َ$ِمْنُتُكْم 
�لرَّ�ِحِمَني﴾    
َحُم ْ$َ 8َُهَو  َحاِفًظا  َخْيٌر 

(يوسف: ٦٥)   
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:Lلكلما� Mشر
 Aمنكم: �من يأمن �مًنا &�ماًنا: �طمأ* 

.(iألقر�)

 �لتفسـ::
 *� � iهنا ينبههم سيدنا يعقو 
يوقنو� �آل* على �ألقل بأ* 
اية �هللا 
هي �حلماية �حلقيقّية، فهو �لذ_ يطهر 
�لنجسة   gألفكا� من  �إلنسا*  باطن 
&هو  �لسيئة،   Dألعما� من   zظاهَر&

�لذ_ يغفر له ما تقد< من Jنبه.
كما يوّضح ³م يعقوi �نه x يرسل 
ثقٍة ֲדم،  قبل عن  يوسف معهم من 
معتمًد�  معهم   zخا� �آل*  يبعث  &لن 
�هللا  من  بأمر  �gسله  &+منا  عليهم، 
&متوكًال عليه، &+* g�يه فيهم x يتغ# 
س#سل  �يًضا   �آل*  هو  &ها   .Äشيئ
�ملشيئة  هي   zهذ  *� منه  +مياًنا   zخا�
�إل³ية &هو �ملستعا* &عليه �لتكال*.

8ََجُد�8  َمَتاَعُهْم  َفَتُحو�  ا  ﴿8ََلمَّ
َيا  َقاُلو�  ِ&َلْيِهْم   Lَّْ�
ُ ِبَضاَعَتُهْم 
 Lَّْ�
ُ ِبَضاَعُتَنا   Qَِهِذ َنْبِغي  َما  َ$َباَنا 
َ$َخاَنا  8ََنْحَفُظ  َ$ْهَلَنا  8ََنِمُ:  ِ&َلْيَنا 
8ََنْزَ��ُ� َكْيَل َبِعٍ: Wَِلَك َكْيٌل َيِسٌ:﴾ 

(يوسف: ٦٦)  

:Lلكلما� Mشر
مب#�  �تاهم  عياله:  فالٌ*   gما منُ::   

.(iألقر�) (>طعا _�)

�لتفسـ::
+خوته  منح   � يوسف   *� يبد&   
بعض �ملاD كهدية منه ´��8ً لسفرهم 

.z&عال&� على ما �شتر
  &ميكن �* نستنتج من قو³م ﴿&نز8�8 
 gكيل بع#﴾ ��م سافر&� على ظهو
�جلماD. كما Jكر �لقر�* j موضع 
نا�8  حني  (بع#)  كلمة  �يًضا  �خر 
&ملن  �مللك  ُصو�َ�  ﴿نفقد  �ملنا8_ 
جاl به 
ُل بعٍ#﴾ (�آلية ٧٣). لكن 
�لتو��g تقوD بأ�م جاl&� على �حلم# 
�لرجُل  "&�8خل  فيها:   8g& حيث 
&�عطاهم  يوسف،  بيت   )+  Dَلرجا�
ماlً، ليغسلو� �gجلهم، &�عطى عليًقا 

حلم#هم" (�لتكوين٤٣ : ٢٤). 
+نه ملن &�جبنا لد� تفس# �لقر�* �* 

�الختالفا0   zهذ على   lلضو� نلقي 
�ن  �ننا  شك  ال  �إلمكا*.   gقد
�لقر�*   j  8g& ما  نفّضل  �ملسلمني 
على ما جاj l �لتو��g، &لكن �ب 
�* تكو* j �يدينا �8لة �خر� إلقنا� 
�هل �لكتا�g�& .i �* �فضل سبيل 
 )+ ننظر   *� �لقضية   zهذ حلسم 
 iيعقو �ل� كا* سيدنا  �ملطايا  نو� 
gحالִדم   j يستخدمو�ا  &عائلته 
عموًما. &عندما نرجع +( �لتو��g جند 
 � iفيها �حلديث عن سفر يعقو
عندما �خذ �هله من عند صهرz حيث 
 z8ل �&ال
& i8 فيها: "فقا< يعقوg&
&نساzl على �جلماD" (�لتكوين ٣١: 
&عائلته   iيعقو  *� يؤكد  مما   .(١٧
 .Dجلما� على  عا8ً�  يسافر&*  كانو� 
 ��gلتو� من  �لشها�8   zهذ  )+  Çنظر&
 )+ +خوته  سفر  نوعية   )+& نفسها 
 gعلى ظهو �لسفر  كا*  مصر حيث 
�جلماD �كثر �gحة &سهولة منه على  

َمن يضعف فيه اإلحساس بعظمة الدين، فإنه إما يبقى 
فريسة لوحش الكWياء والغرور أو يركن إn اليأس كليًة، 
وال يسلك الطريق الوسط الذي ال ِكWْ فيه وال قنوط. 
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٦

التقوى

 Dحلم#.. يتحتم علينا عقلًيا �* نقو�
.Dبأ�م سافر&� على �جلما

&لكن هذ� �لشرÈ يرجع +( �فتر�ضنا 
على  بسفرهم   Dيقو �لقر�*  بأ* 
�ستداللنا  ير�  �لذ_ ال  �ما   .Dجلما�
فيمكن   ،jلكا�  gبالقد  Äقوي هذ� 
�خر،  بطريق   Dإلشكا� هذ�  �ل   *�
بأ�م   Èيصّر  x �لقر�*   *+  :Dفيقو
سافر&� على �جلماD، &+منا يعn قوله 
 *� بع#﴾  
ُل ﴿& بع#﴾  ﴿كيل 
هذ� �ملاD �إلضاj كا* يز* ما �مله 
�لبع#، سو�l &ضعوz على ظهر 5ل 
�& على منت 
اg. &ֲדذz �لصو�g ال 
&ما  �لقر�*  بيا*  بني  �ختال¢  يبقى 

.��gكر0 �لتوJ

﴿قاBَ َلْن ُ$ْ
ِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتو5ِ 
 َ̂ َمْوِثًقا ِمَن �هللا َلَتْأُتنَِّني ِبِه &الَّ َ$5ْ ُيَحا
ا AَتْوQُ َمْوِثَقُهْم َقاBَ �هللا َعَلى  ِبُكْم َفَلمَّ

َما َنُقوBُ 8َِكيٌل﴾  (يوسف: ٦٧)
 

:Lلكلما� Mشر 
 j& ،حيط به: 8نا هالكه�ُ : ُ̂ ُيحا  
 :_� بكم﴾  �ا�   *� ﴿+ال  �لقر�*: 

.(iألقر�) تؤخذ&� من جو�نبكم
�لعهد   :Pمليثا�& �ملوثق  موثقهم: 

 .(iألقر�)

�لتفسـ::
 ،� Êجند هنا تشاֲًדا بني بنيامني &�لن 
فكما �* يعقوi � �خذ من �بنائه 
موثًقا حلماية �خيهم بنيامني، كذلك 
 lجا عندما   � �لعبا7  سيدنا  فعل 
 Êلن�  iصطحا� يريد&*  �ملدينة  �هل 
 *� Çهم، فأخذ منهم عهدg8يا )+ �
&عندما  &نفوسهم.  بأمو�³م   zمو�
�لكرمي   Êلن� +ليهم  هاجر  �لعهد   zتو�
�لعقبة  �مر  (�لس#� البن هشا<،   .�

�لثانية).
 � iسيدنا يعقو *� ��gلتو� j 8g&
 8ّg �ملوثق   lبإيتا  zlبنا� طالب  حينما 
عليه �كaهم &هو gُ�&بني قائًال: خذ 
�ثنني من  �بنائي &�قتلهما +* x �جئ 
 x& فض عرضهg zببنيامني. &لكّن �با
 (٣٧  :٤٢ (�لتكوين  معهم.  يرسله 
فآتاz يهو�J ما طلبه من حلف &موثق 
فرضي بإgساله معهم (�لتكوين ٤٣: 
٨). &يتبني من Jلك �* يهو�J كا* 

ُيعتa �كaهم g8جًة j �لدين.
هذz �لعبا�g من �لتو��g سو¢ تساعدنا 

�يضÄ على فهم �آلية gقم ٧٨.

 aٍَيا َبِنيَّ ال َتْدُخُلو� ِمْن َبا Bَ8ََقا﴿
َقٍة  ُمَتَفرِّ  aٍْبَو�$َ ِمْن  �8َْ�ُخُلو�  �8َِحٍد 
 cٍْغِني َعْنُكْم ِمَن �هللا ِمْن َشْي$ُ 8ََما 

ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ِهللا  ِ&ّال  �ْلُحْكُم   5ِ&ِ
ُلو5َ﴾   �ْلمgَتَوكِّ ِل  َفْلَيَتَوكَّ 8ََعـَلْيِه 

(يوسف: ٦٨)

:Lلكلما� Mشر
حكًما   باألمر  حكم  �حلكُم: 
 lلقضا� &�حلكم:  قضى.  &حكومًة: 
منًعا  َمَنَع  �صله  َحَكَم:   .(iألقر�)
إلصالÈٍ، &منه ُسمّيت �للجا< َحَكَمَة 
�لّد�بِة. �حلكُم بالشيl �* تقضي بأنه 
كذ� �& ليس بكذ�، سو�l �لزمَت Jلك 

غ#` �& x تلزمُه (�ملفر0�8).
�ستسلَم  �هللا:  على  توكل  توكلُت: 
.(iألقر�) ليه &�عتمد عليه &&ثق به+

�لتفسـ:: 
عن  �باهم  يوسف  +خو�   aخ� حني 
�خلو¢  على  يبعث  ممّا  مصر   Dحو��
جو�سيس،  �عتa&نا  �لقو<   *+ &قالو� 
مصر  يدخلو�   *� �بوهم  نصحهم 
كيال  oتمعني،  ال  &�حًد�  &�حًد� 
 j هم �لقو< �جانب &ال يشتبهو�aيعت
ال   nن� �ضا¢   � &لكنه  �مرهم. 
�ملك لكم شيئ�J+ Ä كا* �هللا تعا( قد 

.lنة &�بتال�كتب عليكم 
 &قد يعn بقوله هذ�: ال تدخلو� على 
يوسف +ال من �بو�i متفرقة. &مع± 
كشف  قد  كا*  تعا(  �هللا   *� Jلك 
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 ،Dحلا� حقيقة   �  iيعقو لسيدنا 
لكي  �حليلة   zهذ  )+ حضرته  فلجأ 
يتمكن سيدنا يوسف من مقابلة �خيه 
له  �كي  ح�  �نفر�8  على  بنيامني 

�حو�D �ألسر� j �لوطن.
&نّبه بقوله ﴿عليه توكلت﴾ �* ثق� 
 zهذ  Íمبكيد ال  باهللا  هي  �حلقيقية 
 -zlبنا� يلّقن  لكي  Jلك  &ال حيل�. 
�لذين �عتمد&� �8ئًما على مكائدهم- 
على  يعتمد&*  �هللا   lنبيا�  *� g8ًسا، 
�لنصر� �إل³ية فقط، مع ��م يكونو* 
 .lًكاJ كَثَر �هِل �لدنيا ِفطنًة &�&َفَرهم�
فما �حَوÎَ غَ#هم أل* يتأّسو� بأسو� 

هؤالl �لقو< �لكر�<. 
�متنا�   nيع �لتوكل ال   *� &�علمو�   
�ملا8ية   iألسبا� �خذ  عن  �إلنسا* 
&+منا �ملر�8 منه �* يعتمد على �هللا تعا( 
gغم �¬اJ �لوسائل &�لتد�ب#،موقًنا ��ا 

ته g& نصرته   *&8 نفًعا  جتد_  لن 

.�
   

َ$َمَرُهْم  َحْيُث  ِمْن  َ�َخُلو�  ا  ﴿8ََلمَّ
�هللا  ِمَن  َعْنُهْم  ُيْغِني  َكا5َ  َما  َ$ُبوُهْم 
 aَّال َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقو&ِ cٍِمْن َشْي
 Qَُعلَّْمَنا ِلَما  ِعْلٍم  َلُذ8  8َِ&نَُّه  َقَضاَها 
َيْعَلُمو5َ﴾  ال   kِلنَّا� َ$ْكَثَر  8ََلِكنَّ 

(يوسف: ٦٩)

 :Lلكلما� Mشر  
حاجة: �حلاجُة: �لُسْؤDُ؛ ما ُيحتاÎ له 

.(iألقر�)

 �لتفسـ::
 بالرغم من �* يعقوi كا* على علم- 
يوسف  �بنه  بأ*  �لوحي-  على   lًبنا
� ال يز�D حًيا ير´P، &لكنه x يكن 
يعر¢ معرفة َيقينّية �* �لو´ير �ملصر_ 
�ملشر¢ على تو´يع �لطعا< هو يوسف 
نفسه، &يبد& �نه عندما Ñع من �بنائه 
�* �ملصريني يظنو* ��م جو�سيس أل* 
هذ� �لو´ير &ّجه +ليهم �سئلة كث#�.. 
 *� ملخا&فهم-  8فًعا  عليهم-   Èقتر�

يدخلو� من �بو�i متفرقة.
 �  iيعقو بأّ*  �لبعض   Dقا &قد 
 iبو�� من   Dلدخو� عليهم   Èقتر�
عُني  تصيبهم   *� خشي  ألنه  متفرقة 
�لناJ+ ،7 كانو� J&_ 5اD &ֲדاl (�بن 
 J+ صائًبا.  g�ًيا   z�g� ال   nلك كث#)، 
�نضما<  يشكل   *�  Dملعقو� من  ليس 
�بن &�حد +( �لعشر� �آلخرين خطًر� 
عليهم. ملاx �J يتخذ هذ� �لتدب# عندما 
Jهب �لعشر� مًعا؟ فالر�_ عند_ هو 
 lكرته من قبل بأنه َ�َمَرهم باللجوJ ما
+( هذz �حليلة +ما 8فًعا ملخا&فهم عن 
من  ليوسف  متكيًنا   &� �جلاسوسية، 

مقابلة بنيامني على �نفر�8.

ملا  علٍم  لذ&  (&+نه  تعا(  قوله  &�ما 
�لذ_  �لعلم  هذ�  من  فاملر�8   (zعّلمنا
تلقاz من �هللا تعا( هو +�g8كه أل�ية 
�¬ذ  فإنه  تعا(،  �هللا  على  �لتوكل 
�حلقيقية  ثقته  &لكن  �لال´مة،  �لتد�ب# 
كانت باهللا تعا(، كما Jكر j �آلية 

�لسالفة. 

ا َ�َخُلو� َعَلى ُيوُسَف m8َA ِ&َلْيِه  ﴿ 8ََلمَّ
َتْبَتِئْس  َفال   oَُخو$َ َ$َنا  ِ&نِّي   Bََقا  Qَُخا$َ
ِبَما َكاُنو� َيْعَمُلو5َ﴾ (يوسف:٧٠ )

     
:Lلكلما� Mشر

 ،(Ôمنـز j) يته &�&يته: �نزلته&� :m8A
&منه: �للهم �ِ&� +( ظل كرمَك &عفو`. 

 (iألقر�)
ال تبتئْس: �بتأ7 به: �كتأi &�ستكا*. 
&منه (ال تبتئس مبا كانو� يعملو*) �_ 

.(iألقر�) ال حتز* &ال تشتِك

�لتفسـ::
 zقوله (+� �نا �خو` فال تبتئس) معنا& 
كنَت تظن  �* �خا` قد ما0، &لكن 
�ألمر ليس كذلك، فها �نا �خو` حي 
ير´P، فال �8عي للقلق &�حلز* �آل*. 
&Jلك باعتباg �* بنيامني كا* جاهال 
 iيعقو سيدنا  كا*   �J+ �ما  بالو�قع، 
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٨

التقوى

على  حتز*  ال  فاملع±:  بالو�قع   zaخ�
سو¢  تعا(  �هللا  أل*  +يا`،  +يذ�ئهم 

ينجيك �آل* منهم. 

َجَعَل  ِبَجَهاِ�ِهْم  َجهََّزُهْم  ا  ﴿َفَلمَّ
 5ٌِّW5ََّ ُمَؤW$َ َّْحِل َ$ِخيِه ُثم
َقاَيَة ِفي َ �لسِّ
َلَسـاِ
ُقو5َ﴾   ِ&نَُّكْم  �لِعيـُر  َ$يَُّتَها 

(يوسف: ٧١) 
 

:Lلكلما� Mشر
جّهز: (�نظر شرÈ كلما0 �آلية gقم 

(٦٠
.(iألقر�) ُيسقى به lلسقاية: �إلنا�

ح�  كُثر0   � �حلم#،  قافلة  �لِع:: 
�لع#:   (iألقر�) ّيت ֲדا كل قافلةÑ
 _�) �ملِْير�   Dا
� معهم  �لذين  �لقو< 

�لطعا<) ( �ملفر0�8).
لآلية  �لكلما0   Èشر (�نظر  
حل: 

 (٦٣

�لتفسـ::
 ميكن تفس# قوله تعا( (جعل �لسقايَة 
 *� :D&حل �خيه) بطريقني، �ألg j
قد  �لذ_  هو   � يوسف  يكو* 
لفر�   Çعمد �خيه  متا�   j &ضعها 
 .zسفر j يستقي ֲדا لكي  له،  �بته 
&�لثا�: �نه &ضعها خطًأ، كأْ* يكو* 

�ثناl حديثه مع �خيه،   lقد َطَلَب �ملا
 j  lإلنا� &ضع  شربه  من   Öفر فلّما 

&عائه ناسًيا.

﴿َقاُلو� 8ََ$ْقَبُلو� َعَلْيِهْم َما�Wَ َتْفِقُد5َ8* 
8َِلَمْن  �ْلَمِلِك   sَُصَو� َنْفِقُد  َقاُلو� 
َ�ِعيٌم﴾  ِبِه  8ََ$َنا  َبِعٍ:  ِحْمُل  ِبِه   cََجا

(يوسف: ٧٢&٧٣). 

:Lلكلما� Mشر
�8بر  نقيُض  عليه:  �قبل  $قبلو�: 
(�ألقرi). �إلقباD: �لتوجه �و �لُقُبل 

(�_ �ألما<) (�ملفر0�8).
�لذ_   Dُملكيا� �لصو��:   :sُصو�
فيه   iُيشر �لذ_  �جلاُ<  به؛   Dيكا

.(iألقر�)
.(iألقر�) عيم: �لكفيل�

�لتفسـ::
 من �لذ_ &ضع؟ &ما�J &ضع؟ &بأية 
نية &ضع؟ � كيف �تُّهمو� بالسرقة؟ 
 Dتز� &ال  كانت   gمو� كلها   zهذ
 Dموضع �ختال¢ بني �ملفسرين، فقا
�لذ_  هو   � يوسف  بأ*  بعضهم 
 � ،Çخيه عمد� lعا& j lضع �إلنا&
(تفس#  بالسرقة  +خوته  &gمى  عا8 
�لطa_). &�حلق �* هذ� �فتر�l خط# 
كيف   J+  � يوسف  سيدنا  على 

 zهذ يبد_  �لذ_  يوسف  من  ُيتوقع 
يلجأ   *� �خيه،  �و  �لشديد�  �ملحبة 
ألخيه   lًستبقا� �ملشني   iألسلو�  )+
 lإلنا� فيضع  �لوقت،  لبعض   zعند
بالسرقة  يتهمه   �  ،Çعمد gحله   j
ليتر` j جبينه &صمة عاg لألبد. فال 
شك �* هذ� ظلم &ֲדتا* &نسبته +( 
هذ� ح�  ُيتوقع  ال   J+ كفٌر.  يوسف 
من �_ +نسا* شريف، 8عك من �* 
يرتكبه نÊ من �نبياl �هللا �لعظا< عليهم 

�لسال<.
 �لو�قع �* هذz �فكاg يهو8ية مصدgها 
على  �لقصة  فيها   0lجا �ل�   ��gلتو�
 Îفتقبلها �ملفّسر&* �لسّذ ،Dهذ� �ملنو�

8&* �_ متحيص &تدقيق. 
فقالو�:  ليوسف،  �لُصو��  كا*  gمبا 
﴿ُصو�� �مللك﴾  متلقا ليوسف، كما 
يفعل �ملتسولو* عندنا، حيث ينا8&* 
�مللك؛  �يها  �لسيد،  �يها  �لقو<:  علية 
�& كا* �ملوظفو* يستخدمو* �أل&�� 
�مللكية j هذz �ألعماD. فجا´ ³م �* 

يقولو�: نقصد صو�� �مللك.
 Dلذلك قا& ،ÄينØ *كا lيبد& �* �إلنا&
�ملنا8_: &ملن جاl به ﴿
ل بع#﴾، 
+ّال  تكو*  ال  �جلائز�   zهذ مثل  أل* 

على �أل&�� �لذهبية &�لفضية.
كيف  �حد:   Dيقو أل*  �8عي  &ال 
Jهبية   ��&� يوسف  يستخد<  كا* 
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Jلك  عنه.  منهّي  �مر  &هو  فضية،   &�
�* �لنهي عن �ستعماD �أل&�� �لذهبية 
�إلسالمي،  بالشر�   Ùخا &�لفضية 
 x كما  عنه،  ينهو�   x �ليهو8  &لكن 

يكن �لفر�عنة يكرهو* �ستخد�مه.
�حلق �* �ملشكلة تنحل تلقائًيا بالتدبر 
j �لقر�* �لكرمي نفسه، حيث يتضح 
&ضع   � يوسف   *� �لقر�*  من 
 lملا�  iشر  lنا+  _� �لسقاية  بنفسه 
 Äيض� j متا� �خيه. كما يتضح منه 
 Dتكا  lنا+  _� ُصو�ًعا-  فقد&�  ��م 
متا�   j عليه  عثر&�   �  -lألشيا� به 
 j lإلنا� �يًضا. &ما كا* &ضع  �خيه 
 j لذكر� يستحق   Ú8خيه �ا� متا� 
�لقر�* لو x يكن &zl�g هد¢ &غاية. 
&ضَع   � يوسف   *� عند_  �لر�_ 
�لسقاية j &عاl �خيه عن عمد تعبً#� 
عن حبه �لشديد له. &يبد& �* �لُصو�� 
 zيد j *مللكي" �يًضا كا� lإلنا�" _�
ناسًيا.  �خيه   lعا&  j فوضعه  &قتئٍذ، 

�لعّماDُ �لصو�� ظنو� �*  &عندما فقد 
�حًد� gقه، فبد�&� يبحثو* عنه j �متعة 
يوسف.  +خو�  فيها  مبا  كلها  �لقافلة 
 lعا& فتح  بالتفتيش  قا<  �لذ_  &لكن 
ملا  نظًر�  �ألمر،  �خر   j بنيامني  �خيه 
يبديه يوسف �وz من حب &حفا&�، 
 `g8متاعه. فأ j فعثر&� على �لسقاية
�خلطأ.  &قع  �ين   gلفو� على  يوسف 
 �g8مغا حني   )+ �لصمت  لز<  &لكنه 
+خوته، موقنÄ بأ* كلَّ ما حدÚ كا* 
 zمن تدب# �هللا تعا(، &هكذ� بقي �خو

.zبنيامني عند

﴿َقاُلو� تاهللا َلَقْد َعِلْمُتْم َما ِجْئَنا ِلُنْفِسَد 
َقاُلو�  َساِ
ِقنيَ*  ُكنَّا  8ََما   vِ
�ْألَْ ِفي 
َقاُلو�   * َكاWِِبَني  ُكْنُتْم   5ْ&ِ  Qُxَُجَز� َفَما 
 Qُxُْحِلِه َفُهَو َجَز�
َجَز�Qُxُ َمْن 8ُِجَد ِفي َ
(�آليا0  اِلِمَني﴾   �لظَّ  yَنْجِز َكَذِلَك 

     .(٧٤-٧٦

�لتفسـ:: 
 Dقو  j �إل³ي  �لكيد  هذ�  متثل  لقد 
 zÛّية: (جز�&g *&8& 7ا
 j خوته+
 _� ..(zÛحله فهو جز�g j من ُ&جد
عقاi هذz �جلرمية �* حتبسو� عندكم 
من جتد&* �لُصو�� g jحله، &لو ��م 
قالو� بدًال من Jلك �* تأخذ&� من سرقه 
فلرمبا ما �ستطا� يوسف �ستبقاl �خيه 
عندz، ألنه لو �بقاz عندz بعد قو³م هذ� 
لعّرضه حتًما لتهمة �لسرقة. &لكنهم قد 
�تاحو� بقو³م هذ� ليوسف فرصة لُيبقي 

�خاz عندz 8&* تعريضه ألية ִדمة.

ُثمَّ  َ$ِخيِه   cِ8َِعا َقْبَل  ِبَأ8ِْعَيِتِهْم  ﴿َفَبَدَ$ 
َكَذِلَك  َ$ِخيِه   cِ8َِعا ِمْن  �ْسَتْخَرَجَها 
 Qَُخا$َ ِلَيْأُخَذ  َكا5َ  َما  ِلُيوُسَف  ِكْدَنا 
ِفي ِ�يِن �ْلَمِلِك ِ&ّال َ$5ْ َيَشاcَ �هللا َنْرَفُع 
 yWِ ُكلِّ  8ََفْوَ|   cَُنَشا َمْن   Lٍَجا
َ�َ

ِعْلٍم َعِليٌم﴾  (يوسف: ٧٧)

إذ كيـف ُيتوقـع مـن يوسـف الذي يبـدي هـذه احملبة الشـديدة vـو أخيه، أن 
يلجأ إn األسـلوب املشـني اسـتبقاًء ألخيـه عنده لبعـض الوقت، فيضـع اإلناء 
! رحلـه عمـدًا، � يتهمـه بالسـرقة ليـ�ك ! جبينـه وصمـة عار لألبـد. فال 
شـك أن هذا ظلم وبهتان ونسـبته إn يوسـف كفٌر. إذ ال ُيتوقع هـذا ح� من أي 
إنسـان شـريف، دعك من أن يرتكبـه ن� من أنبيـاء اهللا العظام عليهم السـالم.
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التقوى

:Lلكلما� Mشر 
&بد�  �بتد�ته،   :lبالشي بد�0  بد$: 

.(iألقر�) بفال*: قّدمه
فيه  ُيوعى  �لظرُ¢   :lلوعا�  :c8عا

.(iألقر�) 5ُعه �&عية ،lلشي�
.(iألقر�) له Dِكدنا: كا8 له: �حتا

.(iألقر�) حبسه :zليأخَذ: �خذ
�طا�.  8يًنا:  يدين   *�8 �ين: 
عليه.  َحَكَم  َخَدَمه؛  فالًنا:   *�8&
 .(iألقر�)  lُلقضا� �لطاعُة؛  &�لديُن: 
&�ستع#(�لدين) للشريعة (�ملفر0�8).

�لتفسـ:: 
يبد& �* �لذ_ نا�8 هو نفسه �لذ_ 
قا< بالتفتيش عن �لُصو�� ال يوسف 
 lملر�8 من كلمة ﴿قبل &عا�& .�
�لذ_  بنيامني   lقبل &عا  _� �خيه﴾ 
هو �s ليوسف. &x يؤخر �لتفتيش 
ألنه  بنيامني   lعا&  j �لصو��  عن 
كا* على علم بأ* �لصو�� j متاعه 
&سو¢ يعثر عليه j �اية �ملطا¢، 
 Äحتر�م�& Äمنا بد� باآلخرين قبله �8ب+&
�ب  qصه  يوسف  كا*  ملا  له، 
&حفا&� غ# عا8يني، &x يتوهم �* 

يكو* �لصو�� j &عائه.
ِكدنا  ﴿كذلك  تعا(  قوله   *+
 Ç#ليوسف﴾ يؤكد �* هذ� كا* تدب
خاصÄ من �هللا تعا(، &مع Jلك جند 

�ִדا<  على  مصّرين  �ملفسرين  بعض 
&�خلد��.   iبالكذ  � يوسف 
&�حلق �* كل هذ� كا* ¬طيطÄ +³ًيا 
يتر`  يوسَف  جعل  حيث  خاًصا، 
 � ناسًيا،  �خيه   lعا&  j "�لصو��" 
جعل +خوته يقولو* متحمسني 8&منا 
gحله   j جد&ُ من   zÛّية: ﴿جز�&g
�ضطرهم  &هكذ�   ،﴾zÛجز� فهو 
ليتركو� بنيامني &l�gهم عند يوسف. 
سيدنا  يكو*  +خوته   g8غا ما  &بعد 
باحلقيقة،  عماله   aخ� قد  يوسف 
�ما<  بنيامني   �lبر� ظهر0  &هكذ� 
 *�  *&8 يوسف  عند  فبقي  �لقو<، 

على   tلالعتر� فرصة  +خوته  �د 
.zستبقائه عند�

ليأخذ  كا*  ﴿ما  تعا(:  قوله  &�ما 
 (j) *� 8ين �ملِلك﴾ فاعلم j zخا�
هنا سببية، &نظ#z �حلديث �لشريف 
 gَلنا� �مر��  "8خلت   :Dيقو �لذ� 
 x& تطعمها  فلم  gبطتها  هر�   j
 ."tgأل�  Üمن خشا تأكل  تدْعها 
(�لبخا�g، بدl �خللق).. �_ 8خلت 
�لناg بسبب قطة، فمع±  �ملر��   zهذ
منهم  ليأخذ  يوسف  كا*  ما  �آلية 
�خاz مبوجب �لقانو* �مللكي، &لكن 
 *�  *&8 Jلك  من  مّكنه  تعا(  �هللا 

ولكـن الـذي قام بالتفتيـش فتح وعاء أخيـه بنيامني 
! آخـر األمر، نظـًرا ملا يبديه يوسـف vوه من حب 
وحفـاوة، فعثـروا على السـقاية ! متاعـه. فأدرك 
يوسـف على الفور أين وقع اخلطأ. ولكنه لزم الصمت 
إn حـني مغادرة إخوته، موقنًا بـأن كلَّ ما حدث كان 
مـن تدب� اهللا تعاn، وهكذا بقـي أخوه بنيامني عنده.

واحلق أن كل هذا كان �طيطًا إ0ًيا خاصًا، حيث 
جعل يوسَف ي�ك "الصواع" ! وعاء أخيه ناسًيا،
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qالف يوسف قانو* �مللك.
 Üعا �J+ *7 &هو �* �إلنساg8 هنا
قو�نني  يطيع   *� فعليه  ما  بلد   j
يوسف  فكا*  حاكمه.   &� مِلكه 
عليه �لسال< نبًيا، &لكنه عاÜ مطيعا 
من  �كثر  هنا`  بل  فرعو*،  قو�نني 
Jلك +J يقوD �هللا تعا(:  +نه ما كا* 
منهم   zخا� يأخذ   *� بيوسف  يليق 
مما  �لبلد.  قانو*  بذلك  ²الفا  بالقو� 
لقانـو*  مطيعا   Êلن� �* عيش  يع± 
مع   Ýيتنـا ال  مِلك   &� حكومـة 
مكـانته �لر&حانـية، &+منا �لعكس 

هو �لصحيح.

عامة  �ملسلمني   *� لألسف  &لكن 
مصابو* j هذz �أليا< بتفك# مريض 
 &� ملك  طاعة   *� يعتقد&*  حيث 
&�حلقيقة  حر�ٌ<.  مسلم  غ#  حاكم 
�* نزعة �لغدg هذz  &�لتفك# �خلائن 
 �gضر�� باملسلمني  �حلقت  قد  كهذ� 
�ألمانة  عنصر  على  &قضت  فا8حة 
فيهم. ال شك �* من حق �ملسلمني 
&لكن   ،gال´8ها�& للتقد<  يسعو�   *�
&�مانة.   Pبصد بل   gغد& Þد��  ال 
حينما يقيم �حد j بلد ما فإنه بعمله 
هذ� يعاهد على �لعيش مطيعا حلاكمه، 
&من فّكر بعد Jلك j �لغدg باحلاكم 

�حلق  جا�8  عن  بعيد�  ��ر¢  فقد 
�لتفك#  هذ�  يدمر  &سو¢   ،Dلعد�&
 �gقر� j ¢خالقه &�عماله، ألنه يعر�
�جلنب   *�  �g�& منافق.  �نه  نفسه 
�لسائد لد� مسلمي �ليو< ناشئ +( 
حد كب# من هذ� �لنـزعة �لفاسد�. 
g8جا0  ﴿نرفع  تعا(  بقوله  &بّين 
ال  �لطاعة   zهذ مثل   *�  ﴾lنشا من 
�حلكم  سد�   )+  Dلوصو� من  حتر< 
من  يهيئ  �هللا   *+ بل  &�لسلطا* 
�لغلبة   iَسبا� �لصاحلني   z8لعبا  zعند
علٍم  كل  منبع   � ألنه   ،gال´8ها�&

&مالك كل سبب.

http://www.Kitaabee.net

ُيسعد $سر� "�لتقوm" $5 حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل علًما
 $5 �جلماعة قد $طلقت موقعها �لر�ي لبيع كتبها �لعربية
;:Qلعنو�5 $�نا� �
 ع� شبكة �إلنترنِت. �لرجاc �يا
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التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 5مد املصطفىسيدنا 5مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

 zِهللا �: َمْن َ�ْصَبَح ِمْنُكْم �ِمًنا ِفي ِسْرِبِه ُمَعاًفى ِفي َجَسِد� Dُُسوgَ Dََقا Dََعْمُر& بِن َمالٍك َقا ‡¬
ْنَيا. (سنن �لترمذ_، كتاi �لزهد) ِعْنَدzُ ُقو0ُ َيْوِمِه َفَكَأنََّما ِحيَز0ْ َلُه �لدُّ

 .iِِمَن �ْلُقْر�ِ* َكاْلَبْيِت �ْلَخِر lٌهللا �: ِ+*َّ �لَِّذ_ لَْيَس ِفي َجْوِفِه َشْي� Dُُسوgَ Dََقا Dَْبِن َعبَّا7ٍ َقا� ‡¬
(�لترمذ_، كتاi فضائل �لقر�*)

¬‡ َعِليٍّ � َ�*َّ ُمَكاَتًبا َجاzُlَ َفَقاDَ: +ِنِّي َقْد َعَجْز0ُ َعْن ِكَتاَبِتي َفَأِعنِّي. َقاDَ: َ�ال ُ�َعلُِّمَك َكِلَما0ٍ 
َعلََّمِنيِهنَّ gَُسوDُ �ِهللا � َلْو َكاَ* َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل ِصٍ# 8َْيًنا َ�zُ�َّ8 �هللا َعْنَك؟ َقاDَ، ُقْل: "�للَُّهمَّ �ْكِفِني 

". (سنن �لترمذ_، كتاi �لدعو�0) َ̀ ْن ِسَو� ِبَحالِلَك َعْن َحَر�ِمَك َ&َ�ْغِنِني ِبَفْضِلَك َعمَّ

¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبيِّ � �َنَُّه َقاDَ: ال َيَز�Dُ ُيْسَتَجاiُ لِْلَعْبِد َما َلْم َيْدُ� ِبِإْثٍم َ�ْ& َقِطيَعِة gَِحٍم َما َلْم 
َيْسَتْعِجْل. ِقيَل َيا gَُسوDَ �هللا َما �ِالْسِتْعَجاDُ؟ َقاDَ: َيُقوDُ َقْد 8ََعْو0ُ َ&َقْد 8ََعْو0ُ َفَلْم َ�gَ َيْسَتِجيُب 

(lلذكر &�لدعا� iصحيح مسلم، كتا) .lََعا ِلي، َفَيْسَتْحِسُر ِعْنَد Jَِلَك َ&َيَدُ� �لدُّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١١١١))

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. 

فكيف تعجب من قوx :D ميت عيسى، &قد جاl مثل هذ� �لقوD لقو< حلقو� باملوتى &ماتو� باالتفاP، &ُقتلو� باإلهرياP، &8ُفنو� 
باليقني. �ما يكفي لك حيا� �لشهد�l بنص كتاi حضر� �لكaياl مع صحة &�قعة �ملو0 بغ# �لتماg_ &�المتر�l، فأّ_ فضل 
&خصوصية حليا� عيسى مع �* �لقر�* يسّميه �ملتوفَّى، فتدبَّْر فإنك ُتسأD عن كّل خيانة &نفاj P يو< �لدين. يومئذ يتنّد< 
�ملبِطل على ما �صّر، &على ما �عرt عنه &فّر، &لكن ال ينفع �لند< +J �لوقت مضى &مّر، &كذلك تطلع ناg �هللا على �فئد� 
�لكاJبني. فويل للمز&gين �لذين ال ينتهو* عن َتزيُِّدهم بل يزيد&* كل يو< &كل حني. &كفى خليانتك �* تتبع بغ# حتقيق 
كل قوg Dقيق بلغ ��Jنك، &ما تطهِّر من �جلهال0 جنانك، &تسقط على كل خضر�l �لِدَمن، كأهل �ألهو�l &ُمحّبي �لفنت، 

&ال تفّتش �لطيب كالطيبني.
&قد علمت �* +طالP لفظ �ألحياl على �ألمو�0 &+طالP لفظ �حليا� على �ملما0 ثابت من �لنصوÙ �لقر�نية &�ملحكما0 
�لفرقانية، كما ال qفى على �ملستطلعني �لذين يتلو* �لقر�* متدّبرين، &يصّكو* �بو�به مستفتحني. فين# عليك ِمن هذz �حلقيقة 

�لغّر�l �لليُل �لذ_ �كفهرَّ على بعض �لعلماl ح� �نثنو� ُمْحَقوقفني بعدما كانو� مستقيمني.
&لعّلك تقوD بعد هذ� �لبيا* +� فهمُت حقيقة �حليا� كأهل �لعرفا*، &لكن ما مع± �لنـز&D على &جه �ملعقوD &على �ٍج 
ُيَطْمِئُن قلوiَ �لطالبني. فاعلم �نه لفظ قد كثر �ستعماله j �لقر�*، &�شاg �هللا �حلميد j مقاما0 ش� من �لفرقا* �* كل 
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التقوى

ِحْبٍر &ِسْبٍر ينـزD من �لسماl، &ما من شيl +ال يناD كماَله 
تنفض  ما   tgتلتقط �أل& ،lياaلك� بإJ* حضر�  �لُعَلى  من 
�لسما&�0، &يصّبغ �لقر�ئح بتصبيٍغ من �لفوP، فُتجَعل نفٌس 
شقو�   &� ُسعد&�  فالذين  &�ملبعدين.   lألشقيا� من   &� سعيًد� 
ُيشابه بعضهم بعضا، فيزيد&* تشاֲًדا يوًما فيوًما، ح� ُيَظّن 
��م شيl &�حد، كذلك جر0 ُسنة �حسن �خلالقني. &+ليه 
يش# � بقوله: ﴿َتَشاَبَهْت ُقُلوُبُهْم﴾(١)، فليتفكر من ُ�عطى 

قو� �ملتفكرين.
 aهللا �لذ_ هو �ك� *Jخر بإ� lقد يزيد على هذ� �لتشابه شي&
&يفتحو*  �لفسا8،  غاية   ٍّÊن ُ�ّمة  يفُسد  قد  �نه  &�قدg، &هو 
على �نفسهم �بو�i �الgتد�8، &تقتضي مصاâ �هللا &ِحكمه 
ُيهلكهم بل يدعو +( �حلق &يرحم &هو  �* ال يعّذֲדم &ال 
 )+ ُ�gِسَل  متوّفى كا*   ٍّÊن �هللا عَني  فيفتح  �لّر�
ني.  �gحم 
�لنو<،  من  �ستيقظ  كأنه  +ليهم   zنظر فيصر¢  �لقو<،  تلك 
&�د فيهم ظلما &فسا�8 كبً#�، &ُغلّو� &ضالال ُمبً#�، &ير� 
ُمِلَئت ظلما &´&�gً &فتنا &شر&�gً، فيضَجر قلبه،  قلوֲדم قد 
 Dينـز  *� &تقلق مهجته، &تضطّر g&حه &قر�ته، &يعشو 
&ُيصلح قومه &ُيفحمهم 8ليال، فال �د +ليه سبيال، فُيدgكه 
يشابه  له  مثيال  �هللا  &qلق  �لفائزين.  من  &�عله  �حلق  تدب# 
قلُبه قلَبه، &جوهُرz جوهَرz، &ُينـِز0ِ�8�g+ D �ملمثَّل به على 
ر هذ� �لسبيل، &�سب نفسه من  �ملثيل، فيفرÈ �ملمثل به بتيسُّ
�لنا´لني، &يتيقن بتيقن تا< قطعي �نه نزD بقومه، &فا´ بَرْ&مه، 

فال يبقى له همٌّ بعدz &يكو* من �ملستبشرين.
فهذ� هو سرُّ نز&D عيسى �لذ_ هم فيه qتلفو*. &ختم �هللا 
جتّر8َ  &من  يسألو*.  &ال   gألسر�� يعرفو*  فال  قلوֲדم  على 
عن &سخ �لتعصبا0 &ُصبَِّغ بأنو�g �لتحقيقا0، فال يبقى له 

شك j هذz �لنكا0، &ال يكو* من �ملرتابني. تلك قو< قد 
�لدنيا &ال يذ&قو*  خلو� &Jهبو� &gحلو�، فال يرجعو* +( 
موَتني +ال موتتهم �أل&(، &جتد �لُسنة &�لكتاi شاهَدين على 
�لنظر   tا��لتحقيق &�إلمعا* &+ �لبيا*، &لكن بشر�  هذ� 

كاملنصفني.
 x لو" :Dنه قا� gهللا �ملختا� Êمن ن gبعض �آلثا j lقد جا&
يبق من �لدنيا +ال يو< لطّوD �هللا Jلك �ليو< ح� يبعث فيه 
gجال مn �& ِمن �هل بي�، يو�طئ �Ñُه �Ñي &�سُم �بيه �سَم 
�ä". �خرجه �بو �8&8 �لذ_ كا* من �ئمة �ملحدثني. فقوله 
 ،gلطيفة +( بياننا �ملذكو �gي" +شاÑ� هÑ� يو�طئ" & "nم"
ْر كطالب �لنوg، +* كنَت تريد �* تنكشف عليك حقيقة  ففكِّ

�لسر �ملستوg، فال متّر غاtَّ �لبصر كالظاملني. 
ال  g&حانية  مو�طأ�  �الÑني  مو�طأ�  من  �ملر�8   *� &�علم 
جسمانية فانية، فإ* لكل gجل �سم j حضر� �لكaياl، &ال 
 lألشقيا� من   &� �Ñه سعيًد� كا*  سّر  ينكشف  ميو0 ح� 

د" �"  j كما  �لظاهر   lاÑ�  8ُgُتو� يتفق  &قد  &�لضالني. 
 *� فهو  &�نشد،  �حّق  &َجْدنا  �لذ_  �ألمر  &لكن  
د"، �"&
�الحتا8 �حتاg 8&حا� j حقيقة �الÑني، كما ال qفى على 
عاJ ¢ٍg_ �لعينني. &قد كا* ِمن هذ� �لقبيل ما ُ�³مُت من 
 nكّلم äg *� هني"، &هو�aل�" äكتا j جلليل &كتبُته� iلر�
&خاطبn &قاD: "َيا َ�ْحَمُد َيِتمُّ �Ñَُك، َ&ال َيِتمُّ �ْسِمي." فهذ� 
قوله   j  �gشا+ &+ليه  للر&حانيني،  ُيعَطى  �لذ_  �السم  هو 
عّلمه حقائق   _� ُكلََّها﴾(٢)..   lََألْسَما�  >َ8َ� تعا(: ﴿َ&َعّلَم 

  (١) �لبقر�: ١١٩        (٢) �لبقر�: ٣٢

---------------------
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�ألشياl كلها، &جعله عاملا oمًال مثيل �لعاملني.
�لثقَلني،   Êّن حديث   j  lجا كما  �ألبوين  �سم   8gتو� &�ّما 
�لنبيني.  �لسرَّين من خامت  تطاُبق   )+ لطيفة   �gشا+ �نه  فاعلم 
فإ* �با نبينا � كا* مستعّد� لألنو�g فما �تفق ح� مضى من 
هذz �لد�g، &كا* نوgُ نبّينا مّو�ًجا j فطرته، &لكن ما ظهر 
j صوgته، &�هللا �علم بسّر حقيقته، &قد مضى كاملستوgين. 
ْر كذ&_  &كذلك تشابَه �iُ �ملهد_ �iَ �لرسوD �ملقبوD، ففكِّ

�لعقوD، &ال متش معرضا كاملستعجلني.
&�ظن �* بعض �ألئمة من �هل بيت �لنبو�، قد ُ�³َم من حضر� 
 j Îرq ¢سو& ،gلغا� j مًد� قد �ختفى��لعز�، �* �إلما< 
فهذ�  &�لدين.  �مللة  كلمة   lِعال+&  ،gلكفا� لقتل  �لزما*  �خر 
 Îُّنز&له عند متو& lصعو8 �ملسيح +( �لسما Dُيشابه خيا Dخليا�
�لطريقة،  �لفنت �لصّماl. &�لسّر �لذ_ يكشف �حلقيقة &يبني 
هو �* هذz �لكلما0 &مثلها قد جر0 على �لسنة �مللَهمني 
بطريق �الستعا0�g، فهي مملّو� من لطائف �إلشا0�g، فكأّ* 
�لقa �لذ_ هو بيت �ألخياg بعد �لنقل من هذ� �لد�g، ُعبَِّر منه 
بالغاg &ُعبَِّر خر&Î �ملثيل �ملتحد طبًعا &جوهًر� Þر&Î �إلما< 
 0�g&ملحا� zهذ& .�gهذ� كله على سبيل �الستعا& ،�gمن �ملغا
شائعة متعاgفة j كال< ig �لعاملني، &ال qفى على �لعاgفني. 
�ال تعر¢ كيف �ّنب �هللا يهو8 ´ما* خامت �لنبيني، &خاطبهم 
&قاD بقوD صريح مبني: ﴿َ&ِ+Jْ َفَرْقَنا ِبُكُم �ْلَبْحَر َفَأْنَجْيَناُكْم 
َ&َ�ْغَرْقَنا �Dَ ِفْرَعْوَ* َ&�َْنُتْم َتْنُظُر&َ* * َ&ِ+Jْ َ&�َعْدَنا ُموَسى َ�gَْبِعَني 
َعَفْوَنا  َ&�َْنُتْم َظاِلُموَ* * ُثمَّ   zَِبْعِد ِمْن  �ْلِعْجَل  �تََّخْذُتُم  لَْيَلًة ُثمَّ 
ُموَسى  �lََتْيَنا   Jْ+ِ&َ  * َتْشُكُر&َ*  َلَعلُكْم  Jَِلَك  َبْعِد  ِمْن  َعْنُكْم 
ُموَسى  َيا  ُقْلُتْم   Jْ+ِ&َ َتْهَتُد&َ*.....  َلَعلَُّكْم  َ&�ْلُفْرَقاَ*   iَْلِكَتا�
اِعَقُة َ&�َْنُتْم  َلْن نْؤِمَن َلَك حتَّى َنَر� �َهللا َجْهَرً� َفَأَخَذْتُكُم �لصَّ

 * َتْشُكُر&َ*  َلَعلَُّكْم  َمْوِتُكْم  َبْعِد  ِمْن  َبَعْثَناُكْم  ُثم   * َتْنُظُر&َ* 
ُكُلو�  ْلَو�  َ&�لسَّ �ْلَمنَّ  َعَلْيُكُم  َ&�َْنَزْلَنا  �ْلَغَماَ<  َعَلْيُكُم  َ&َظلَّْلَنا 
�َْنُفَسُهْم  َكاُنو�  َ&َلِكْن  َظَلُموَنا  َ&َما  ْقَناُكْم  َ́ gَ َما  َطيَِّبا0ِ  ِمْن 

َيْظِلُموَ*﴾.(٣)
�لفرقا*، مع  �لقر�* &تقر�&نه j كتاi �هللا   j lهذ� ما جا
�* ظاهر صو�g هذ� �لبيا* ُيخالف �صل �لو�قعة، &هذ� �مر 
نبيِّنا �ًر�  بيهو8ِ ´ماِ*   Pََفَر ما  �هللا  فإ*  �ثنا*.  فيه  ال qتلف 
 ،gفرعو* �ما< �عني تلك �ألشر� D� Pما �غر& ،gلبحا� من 
&ما كانو� موجو8ين عند تلك �ألخطاg، &ما �¬ذ&� �لعجل 
&ما كانو� J jلك �لوقت حاضرين، &ما قالو� يا موسى لن 
نؤمن ح� نر� �هللا جهر� بل ما كا* ³م j ´ما* موسى 
�ثًر�(٤) &تذكر�، &كانو� معد&مني. فكيف �خذִדم �لصاعقة، 
&كيف ُبِعثو� من بعد �ملو0 &فاgقو� �ِحلما<؟ &كيف ظلل �هللا 
عليهم �لغما<؟ &كيف �كلو� �ملن &�لسلو�، &ّجناهم �هللا من 
�لبلو�، &ما كانو� موجو8ين، بل ُ&لُد&� بعد قر&* متطا&لة 
&�´منة بعيد� مبعد�، &ال تزg´& �g´�& g �خر�، &�هللا ال يأخذ 
�هللا   *� فيه  فالسّر  �لعا8لني.   Dعد� &هو  gجل  مكا*  gجال 
�قامهم مقا< �بائهم ملناسبٍة كانت �g� jئهم، &Ñاهم بتسمية 
ُسنة  �ستمر0  �&صافهم، &كذلك   lثاg&ُ &جعلهم  �سالفهم 

ig �لعاملني.
 Dُ&نز عيسى   D&نز من  �ملر�8   *� كاجلهلة  تزعم  كنت   *+&
خطًأ  &¬طئ  �ألمر  عليك  فيعُسر  �حلقيقة   j  � عيسى 
كب#� j �لطريقة، فإ* َتوفِّي عيسى ثابت بنص �لقر�*، &مع± 

(٣) �لبقر�:٥١-٥٨      (٤) سهو �لناسخ، &�لصحيح: "�ثر". (�لناشر)

---------------------
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١٦

التقوى

 Dاo جلاّ*، &ال� Êإلنس &ن� Êلتوّفي قد �نكشف من تفس# ن�
للتأ&يل j هذ� �لبيا*، فالنـز&D �لذ_ ما فّسرz خامت �لنبيني 
 j طالقه على معا* ²تلفة+ lمبع± يفيد �لقطع &�ليقني بل جا
�لتوّفي  لفَظ   tgيعا �ملرسلني، كيف  �ثاg فخر   j& *لقر��
�لذ_ قد حصحص معناz &ظهر بقوD �لنÊ &�بن �لعبا7 �نه 
معناz شك &ال gيب   j بقي &ما  ما سو�z؟  &ليس  �إلماتة 
&�ملحكما0؟  &�لبينا0  �ملتشاֲדا0  يستو_  للمؤمنني. &هل 
كال.. ال تستو_ �بد�، &ال يتبع �ملتشاֲדا0 +ال �لذ_ j قلبه 
 Èصر قد  �كم  لفظ  فالتوّفي  �ملطّهرين.  من  &ليس   tمر
معناz &ظهر �نه �إلماتة ال سو�z، &�لنـز&D لفظ متشابه ما 

توّجَه +( تفس#z خامت �ألنبياl، بل �ستعمله j �ملسافرين.
 &مع Jلك +* كنَت يصعب عليك Jكُر oد8 �خر �لزما* 
باسم عيسى j �حا8يث نÊ �إلنس &نÊ �جلا* &يغلب عليك 
�لوهم عند تعميم �ملع±، فاعلم �* �سم عيسى جاj l بعض 
 zَكرJ كفا` حديث& ،gلكبا� lمبعاٍ* &سيعة عند �لعلما gآلثا�
�لز²شر_  �لعالمة  من  تشر�ه  مع  صحيحه   j  _gلبخا�
يو<  �لشيطا*  ميّسه   >8�  nب �* كل  &هو  تصر�ه،   Dكما&
&لدْته ُ�مُّه +ال مرمي &�بنها عيسى. &هذ� ُيخالف نصَّ �لقر�*: 
﴿ِ+*َّ ِعَبا8ِ_ لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌ*﴾ (٥)، &�يا0 ُ�خر�، 
تقّي  &ُ�مِّه كلُّ gجل  �ملر�8 من عيسى   *+ �لز²شر_:   Dفقا
كا* على صفتهما &كا* من �ملتقني �ملتوgعني. فانظر كيف 

Ñّى كلَّ تقي عيسى، � �نظر +( +عر�t �ملنكرين.
تزيد عليه شاهًد�   *� بّد  �لشها�8 &�حد� &ال   *ّ� ُقلَت   *+&
�قر�  �لسامعني.  من  تكو*   *�  Dخا� &ما  فاÑْع  �& شاهدً�، 
كتاi "�لتيس# بشرÈ �جلامع �لصغ#" للشيخ �إلما< �لعامل 
�هللا  
ه g �ملنا&_   ¢&Ûلر� عبد  �لكامل  �لفقيه   Úملحد�&

تعا( &غفر له �ملسا&_ &جعله من �ملرحومني. +نه Jكر هذ� 
 gحلديث �ملزبو� j lما جا :Dقا& gملذكو� iلكتا� j حلديث�
من Jكر عيسى &ُ�ّمه "فاملر�8: �ا &َمن j معنا�ا". فانظر 
بإمعا* �لعينني كيف صرÈ بتعميم هذين �الÑني، فما لك ال 

تقبل قوD �ملحققني.
&�إلما<  تيمية  &�بن  قيم  &�بن  مالًكا  �إلما<   *� Ñعَت  &قد 
كانو�  �ُألّمة،   lفضال& �ألئمة  �كابر  من  &كثً#�   _gلبخا�
ُمقّرين مبو0 عيسى &مع Jلك كانو� يؤمنو* بنـز&D عيسى 
�لذ_ �خa عنه gسوD �هللا �، &ما �نكر �حٌد هذين �ألمرين 
&ما تكلم، &كانو� ُيفّوضو* �لتفاصيل +( �هللا iّg �لعاملني، 
&ما كانو� j هذ� oا8لني. � خلف من بعدهم خلٌف &سو�8ٌ 
�قَلُف &فيٌج �عوÎُ &�جوُ¢، �ا8لو* بغ# علم &يفّرقو*، &ال 

يركنو* +( ِسلم &يكفر&* عبا8 �هللا �ملؤمنني.
فحاصل �لكال< j هذ� �ملقا< �* �هللا كا* يعلم بعلمه �لقدمي 
�* j �خر �لزما* ُيعا8_ قو< �لنصا�g صر�� �لدين �لقومي، 
&يصّد&* عن سبل �لرi �لكرمي، &qرجو* بإفك مبني. &مع 
Jلك كا* يعلم �* j هذ� �لزما* يتر` �ملسلمو* نفائس تعليم 
�لفرقا*،  من  ثبتت  ما  بدعا0   ¢gخا´ &يتبعو*  �لفرقا*، 
&ينبذ&* �مو�gً ُتعني �لدين &حتّبر حلل �ملؤمنني. &تسقطو*(٦) 
j هو� �دثا0 �ألموg &�نو�� �ألهو�l &�لشر&g، &ال يبقى ³م 

ة �* يرِسل j هذ� g& فضال gال 8يانة &ال 8ين، فقد& Pصد
�لزما* gجًال ُيصلح نوَعي �هل �لطغيا*، &يتم حجة �هللا على 

(٥)  �حلجر: ٤٣    (٦) هذ� سهو �لناسخ &�لصحيح "يسقطو*". (�لناشر)

---------------------



١٧

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد السادس - شوال وذو القعدة ١٤٣٠ هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٠٩ م

�ملبطلني. فاقتضى تدب#z �حلق �* �عل �ملرَسَل َسِميَّ عيسى 
إلصالÈ �ملتنصرين، &�عله َسِميَّ �
َد � لتربية �ملسلمني، 
باالÑني   zفسما خطَو�ا،  &قافًيا  حذَ&�ا  حاJًيا  &�عله 
�ملؤمنني  همِّ  �8ِفَع  &جعله  �لر�َحني،  من   zسقا& �ملذكوgين، 
&�gِفَع فنت �ملسيحيني. فهو عند �هللا عيسى من جهة، &�
ُد 
ِ̀ �لسبل �ألخيا¢ &جتنَِّب �خلال¢ &�العتسا¢،  من جهة، فاتُر
&�قبل �حلق &ال تكن كالضنني. &�لنÊ � كما &صفه بصفا0 
�ملسيح ح� Ñاz عيسى، كذلك &صفه بصفا�J 0ته �لشريف 

د &مشاֲًדا باملصطفى، فاعلم �* هذين �الÑني � zاÑ ح�
قد حصال له باعتباg توجه(٧) �لتا< +( �لفرقتني، فسماz �هل 
 )+ �gهه &تأمله كُمو�سي �ألسا باعتباg توجُّ �لسماl عيسى 
+صالÈ فرP �لنصاÑ& ،�gَّوz بأ
د باعتباg توّجهه +( ُ�ّمة 
�لنÊ توّجًها �شد &�´يد، &تأّلِمه من سوl �ختالفهم &عيشهم 
�ملوعو8  
د �  *�& 
د، � �ملوعو8  عيسى   *� فاعلم  �نكد. 
عيسى، فال تنبذ &l�g ظهر` هذ� �لسّر �ألجلى. �ال تنظر +( 
�ملفاسد �لد�خلية &ما نالنا من �ألقو�< �لنصر�نية؟ �لست تر� 
�* قومنا قد �فسد&� طرP �لصالÈ &�لدين، &�تبعو� �كثرهم 
سبل �لشياطني، ح� صاg علمهم كناg �ُحلباِحب، &ِحaهم 
له  &�لتكّلُف  ِطباًعا،  �لشرِّ  تطبُُّع   gلُسباِسب، &صا�  iكسر�

هًو� طباًعا، &�كّبو� على �لدنيا متشاجرين؟
 ،igلو كا* �ملظلو< من �ألقا& igيأبر بعضهم بعضا كالعقا
&بدّلو�  �ملصافا0،   tا�+& �حلديث   Pصد فيهم  بقي  &ما 
�حلسنا0 بالسيئا0. �شتغلو� j تطلُّب مثالب �إلخو�* &نسو� 
+صال0�J È �لبني &حقوP �هل �إلميا*، &صالو� على �إلخو� 
 Ùخلو &�´�لو�  �ملو0�8ّ  �8حضو�  �لعد&�*.  �هل   Dكصو
�لعثر�0  &�تبعو�  &�لعد&�*،  �لفسق  فيهم  &�شاعو�  �لنيا0، 

 Èياg &هّبت   ،D�&لز� كل  �ملحبة  نفحا0  ´�لت  &�لبهتا*. 
�لنفاP &�جلد�D. ما بقي سعة �لصدg &صفاl �جلنا*، &8خلت 
كد&j 0ٌ�g �إلميا*، &جتا&´&� حد&8 �لتو�g &�لتقا�، &تناسو� 
حقوP �إلخو�* &�ملؤمنني &�ملؤمنا0. ال يتحاَمو* �لعقوP &ال 
&�لنها0،  �لفسق  +ال  يعلمو*  ال  &�كثرهم   ،Pحلقو� يؤ8ّ&* 
&تغيََّر �لزما* فال &�g &ال تقو� &ال صو< &ال صال�. قّدمو� 
حضر�  على  �لنفس  شهو�0  &قّدمو�  �آلخر�،  على  �لدنيا 
�آلخر�   Pطر يبالو*  &ال   ،iكاملصا لدنياهم  &��gهم  �لعز�، 
 ،lحليا� &ُفقد   ،lلوفا� Jهب   .iلصو�� طريق  يقصد&*  &ال 
 ،gجوًها تلمع فيهم �سّر� �لَغد& �g� .lال يعلمو* ما �التقا&
�لقر�*،  يقر�&*   .gلبد� على  &يبُزقو*   lلليال� �لليلة  �ّبو* 
&ال   ،gَجلو� +ال  جاgُهم  منهم  ير�  ال  �لر
ا*.  &يتركو* 
 .gلَكو� �لضعفاl &يطلبو*  �لَغوg، يأكلو*  شريُك حدֲדم +ال 
&�لظاملو*  &�ملغتابو*،  &�لو�شو*  &�لنّمامو*،  �لكاJبو*  كُثر 
�ملغتالو*، &�لز�نو* �لفاجر&*، &�لشاgبو* �ملذنبو*، &�خلائنو* 
&�لسجايا، ال   iلقلو� �ملرتشو*. قست  &�ملايلو*   ،*&gلغّد��
qافو* �هللا &ال يذكر&* �ملنايا. يأكلو* كما يأكل �ألنعا<، &ال 
يعلمو* ما �إلسال<. &غمرִדم شهو�0 �لدنيا، فلها يتحركو* 
 lلثر�� &�هل  يستيقظو*.  &فيها  ينامو*  &فيها  يسكنو*،  &³ا 
منهم غريقو* j �لنعم &يأكلو* كالنَّعم، &�هل �لبالl يبكو* 
لفقد �لنعيم �& من ضغطة �لغرمي، فنشكو +( �هللا �لكرمي، &ال 

حوD &ال قو� +ال باهللا �لنص# �ملعني.

هه". (�لناشر) (٧) هذ� سهو �لناسخ &�لصحيح "توجُّ

---------------------
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١٨

التقوى

خطبة �لجمعة

 äتر5ة: �ملكتب �لعر

ال   zحد& �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
 zمًد� عبد�شريك لـه، &�شهد �* 
من  باهللا   Jفأعو بعد  �ما  &gسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا igَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̀ َ&+يَّا َنْعُبُد   َ̀ +يَّا
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوi َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ&ال �لضَّ

الصW والصالة..الصW والصالة..
وصفة إ0ية ناجعة عند نزول املصائبوصفة إ0ية ناجعة عند نزول املصائب

�ل� $لقاها $م: �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر8
 $�د 
$يدQ �هللا تعا� بنصرQ �لعزيز

� yخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �8إلما� �ملهد�
يو< ٠٢-١٠-٢٠٠٩

j مسجد بيت �لفتوÈ  بلند*

ْبِر  ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �ْسَتِعيُنو� ِبالصَّ
 * اِبِريَن  �لصَّ َمَع  �هللا   َّ*+ِ َالِ�  َ&�لصَّ
�ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلو�  َ&ال 
َتْشُعُر&َ*  ال  َ&َلِكْن   lٌْحَيا�َ َبْل  َ�ْمَو�0ٌ 
�ْلَخْوِ¢  ِمَن   lٍِبَشْي َ&لََنْبُلَونَُّكْم   *
َ&�ْلُجوِ� َ&َنْقٍص ِمَن �َألْمَو�Dِ َ&�َألْنُفِس 
 �Jَ+ِ اِبِريَن * �لَِّذيَن ِر �لصَّ َ&�لثََّمَر�0ِ َ&َبشِّ
+ِلَْيِه  َ&+ِنَّا  +ِنَّا ِهللا  َقاُلو�  ُمِصيَبٌة  َ�َصاَبْتُهْم 
�gَِجُعوَ* * ُ�&لَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو�0ٌ ِمْن 
gَبِِّهْم َ&gَْحَمٌة َ&ُ�&لَِئَك ُهُم �ْلُمْهَتُد&َ*﴾ 

(�لبقر� ١٥٤-١٥٨)
 هذz �آليا0 �ل� �ستهللُت ֲדا خطب� 
 j &قعو�   �J+ �لذين  �ملؤمنني  تصف 
+ميا�م،  يتزعز�   x &�متحا*   gختبا�
بل ´�8ִדم �الختبا0�g +مياًنا &+نابًة +( 

�هللا تعا(. 
�أل&(،  �آلية  من  &�ضح  هو  &كما 
فإ* �هللا تعا( قد �&صى فيها �ملؤمنني 
�هللا  يعلن  &كأمنا  &�لصال�.   aبالص
يتحلى   *� �ملؤمن  على   *� هنا  تعا( 
ֲדاتني �مليزتني عا8ً�، &ال سيما j �يا< 
&جيزتا*،  كلمتا*  +�ما  �ملصائب. 
مفاهيم  على  تنطويا*  &لكنهما 
 lِملر� ُ̀ &�سعة. فأحد معا� �لصa: تر
ُله  &حتمُّ مصيبة   Dحلو عند  �لشكو� 
 �gًختبا�  zيا+  �aًمعت بد&* عويل  +ياها 
من �هللا تعا(، Jلك �نه قد ¬ُرÎ من 
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&�لشكو�  �لعويل   lثنا� �إلنسا*  فم 
كلما0ٌ  �لعو�طف  غلبة   lجر� ِمن 
 :aللص �لثا�  &�ملع±  كفًر�.   aُتعت
�لثالث:   zمعنا& &�الستقامة.  �لثبا0 
&من  تعا(،  �هللا  بأ&�مر  �لتمسك 
عنه.  �هللا  �ى  عما   lالنتها� معانيه: 
 lملر� يظل   *� �&³ما  نوعا*:   aفالص
ثابًتا على موقفه متحلًيا با³مة &�َجلَلد 
 �J�& نة� _� Dلشجاعة عند حلو�&
�يث ال َتِزDُّ قدُمه بعد ثبوִדا. &�لثا� 
&نو�هيه  �هللا  بأ&�مر  عامًال  يعيش   *�

&منيًبا +ليه على �لد&�<. 
 aلص� بعد  �لصال�  �هللا  Jكر   �
&قد  �كثر.   lلدعا� على  ليحّث 
²تلفة  معا*  �لقو�ميس   j  08g&
للصال� ملّخصها: �الهتما< بالصال�، 
&�إلكثاg من �أل8عية �ألخر� عال&ً� 
على �لصال�، &�لتمسُك بالدين بقو�، 
&�الهتما< بالدعاl &�الستغفاJ& gكِر 
 .� Êلن� �هللا &
دz، &�لصال� على 
 *� هنا  بّين  قد  تعا(  �هللا  فإ*   *J+
يتحمل   *�  P8لصا� �ملسلم  ميز�  ِمن 
�أل�J �8ئًما بكامل �لصa &�³مة عند 
حلوD �ملصائب &�لشد�ئد، &ال يقّصر 
�بًد� j فعل �خل#�0 &�لتحّلي بسمو 
بالصلو�0  �كثَر  &يهتم   ،Pألخال�
 Êكر �هللا &�لصال� على �لنJ& lلدعا�&
� j �يا< �لشد� &�لبالl. فإ�J �ستعا* 

�ملرl باهللا على هذ� �لنحو من �لتفك# 
 gالختبا� فتر�   *� فليعلْم  &�لعمل 
جناحه  عن  ُتسِفر  سو¢   zهذ �لعابر 
�ألخ#  �لسند   *� &لنعلْم   .zgنتصا�&
تعا(.   ¥gلبا�  0�J هو  +منا  للمؤمن 
&من �ملحاD �* ينكر �أل
د_ &جو8 
باهللا  +ميانه  +�J ضعف  ألنه  تعا(  �هللا 
يُعْد �
دًيا، &خال قلبه من   x )تعا
�ملسلم   >�8 فما  &�إلسال<.  �أل
دية 
�أل
د_ يؤمن باهللا تعا( غيًبا فعليه 
�* يوقن يقيًنا كامًال �* سندz �لوحيد 
j كل حاD هو 0�J �لباg¥ تعا(. 
لذ� فمن مقتضى �لعقل &�إلميا* �يًضا 
�ل�   0�gالختبا�& �ملحن  �يا<   j
 gبصو �لعد&  قبل  من  علينا  تنصّب 
�لذ_ هو  باهللا  نز8�8 صلًة   *� ²تلفة 
مالJنا &�لقاg8 على �* ينجينا منها. 
�يا<   j تعا(  �هللا   )+ ننيب  &عندما 
 ،Ùبوجه خا lلدعا�& aملحن بالص�
فال بد �* ينصرنا، فهو �شدُّ حبًّا ِمن 
كل �ب، بل هو �كثُر حًبا لعبدz من 
�أل< �لرl&< �ل� تدفعها �مومتها إل´�لة 
طريق.  بأ_  &لدها  عن   �J�  _�
مع  �هللا   *+﴿ بقوله  �هللا  نّبهنا  لقد 
�لصابرين  ناصُر   ��  )+ �لصابرين﴾ 
بد  ال  �نه  غ#  حتًما،   ä �ملستعينني 
 *+ �8ئًما  �لعبا�8  حق   l�8� من  لكم 
فّصلُت  &قد   .Íنصر تريد&*  كنتم 

من قبل كيف ميكن �l�8 حق عبا�8 
�هللا تعا(، &هو �* ال َتِزDَّ َقَدُمنا بعد 
ثبوִדا j �يا< �ملحن &�الختبا0�g، بل 
 zهللا ²لصني. هذ� iضع على �عتاè
�ليو<.  
د_ � مسلم  كل  مسئولية 
&كما بّينُت مر�j �g �خلطب �ملاضية 
 j *ديني يو�جهو
�ملسلمني �أل  *�
 j جد�  قاسية  �&ضاًعا  �أليا<   zهذ
باكستا* &بعض �لبال8 �لعربية &بعض 
 j #ملد* �³ندية �يضا. ال يوجد نظ�
�لعاx لأل&ضا� �لسائد� j باكستا* 
ضد �أل
ديني، &تز8�8 هذz �أل&ضا� 
بلغت  لقد  &بسرعة.   gباستمر�  lسو
�لفظائع &�العتد�0�l هنا` منتهاها، 
�ملشايخ قضية جديد�  يث#  يو<  فكل 
تدعمهم،  &�حلكومُة  �جلماعة،  ضد 
�حلكوميو*  �ملسئولو*  يدخر  &ال 
�أل
ديني  �ملسلمني   lيذ�+  j جهًد� 
بعض   j عليهم   Pخلنا� &تضييِق 
بعض   j& �لباكستانية.  �ملناطق 
على  �حلظر   tُفر �ألخر�  �لبال8 
صالِ�  ح�  5اعًة  �أل
ديني  صال� 
مكاتب  تستدعيهم  حيث  �جلمعة 
&ال  �تمعو�  �ال  &تأمرهم  �ملخابر�0 
 Dيقو تعا(  �هللا  لكن  5اعًة.  يصّلو� 
 zهذ j لنا -كما بّينُت سلًفا- �ب
نو�  &حتسِّ +مياًنا  تز8�8&�   *� �أل&ضا� 
�عمالكم &ترفعو� معاي# عبا�8تكم، � 
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�نظر&� كيف يأÍ �هللا لنصرتكم. 
يقوD سيدنا �ملسيح �ملوعو8 � ֲדذ� 

 :Ùخلصو�
أل*  لتتطهَّر&�،  جاهدين  "�سَعو� 
 *� بعد  +ال  �لُقدُّ&7َ  �إلنسا* ال �د 

يتطهر بنفسه."
 �_ �* �هللا تعا( طاهر قد&7، &ال 
 *� من  بوصاله  للفو´  لإلنسا*  بد 

يكو* طاهر�،
 "َ�َما &كيف تفو´&* ֲדذz �لنعمة؟ فقد 
�جاi �هللا على Jلك &قاj D �لقر�* 
الِ�﴾  ْبِر َ&�لصَّ �لكرمي ﴿َ&�ْسَتِعيُنو� ِبالصَّ
+�ا  �لصال�؟  هي  "ما   (٤٦ (�لبقر�: 
بالتسبيح  �هللا   )+ به  ُيتوسل   l8عا
 .gالستغفا�& &�لتقديس  &�لتحميد 
 j تتقّيد&�  فال  صليتم   �J+ لذلك 
oر�8  �لعربية   êباأللفا 8عو�تكم 
�لذين   *+  _� �لنا7،  من  كالغافلني 
يدعو�   *� ينبغي  �لعربية  يعرفو*  ال 
بلغتهم. بيد �نكم حني صليتم ال بأ7 
عليكم +g �Jفعتم �لتضرعا0 بلسانكم 
�ثناlَ 8عو�تكم �لعامة عال&� على �يا0 
&�أل8عية  �هللا  هو كال<  �لذ_  �لقر�* 
 .�  Dلرسو� كال<  هي  �ل�   �gملأثو�
&تلك  �لتضر�  هذ�  يأخذ   *� فعسى 
(سفينة   ."zمأخذ قلوبكم   j ملناجا��
نوÈ، �خلز�ئن �لر&حانية، �ملجلد ١٩ 

(٦٨-٦٩ Ù

�لضر�عة  كلما0  �ستخدمو�   _�  
&تكو*  �لتضر�   Úسيحد فبهذ� 
 ،iمنبعثة من �لقلو& �g8لكلما0 صا�
 j iفثمة حاجة ماسة خللق �ضطر�
 iأل8عية &حني يتحقق هذ� �الضطر��
فعندئذ يستجيب �هللا 8عاl عبدz على 
 � Dحقه كما يقو j حسن &جه�
 �Jَ+ِ �ْلُمْضَطرَّ  ُيِجيُب  ﴿َ�مَّْن  بنفسه: 
 lََيْجَعُلُكْم ُخَلَفا&َ lَو 8ََعاzُ َ&َيْكِشُف �لسُّ
�َألtِgْ﴾ (�لنمل: ٦٣) فاأل8عية �ل� 
 iحالة خاصة &�ضطر� j ُيدعى ֲדا
 ،xلعا� j نقالبا� Úمن شأ�ا �* حتد
�هللا   )+ �حب  يكو*   *� ميكن  فمن 
&�ملحن   lالبتال� يو�جهو*  �لذين  من 
 �J� كل  يتحملو*  فهم  سبيله؟   j
&�x من �جله، فقد بشر �هللا تعا( هنا 
 0�lالبتال� zحتمل هذ j �&ستمر� *�
ُتجعلو*  يو<   Íفسيأ  lلدعا�&  aبالص
 0�lفاالبتال  .tgأل� &gثة  �نتم  فيه 
 j �أل
ديو*  �ملسلمو*  ֲדا  مير  �ل� 
خاصة  باكستا*   j �حلاضر  �لعصر 
�لتضحيا0   zهذ& سلفا  بينت  كما 
 gل� يقدمو�ا ليس من شأ�ا �* ُتهد�
&تضيع، فهذz �لتضحيا0 �ل� يقدمها 
 x  *+ غد�  &ُتزهر  سُتثمر  �أل
ديو* 
تثمر �ليو<، �ما &�جبنا فيجب �* منر 
ֲדذz �البتال0�l &�ملحن مستعينني باهللا 
تعا( 8&* �لنطق بأ_ كلمة شكو�. 

� يقوD �هللا تعا( +* �البتال0�l &�ملحن 
&�لنفس،   È&بالر  lلفد�� تصل  قد 
�لذين   *� �لد&�<  على  تذكر&�  لكن 
�هللا  مرضا�   lبتغا� بأg&�حهم  �و8&* 
فإ* �ستشها8هم ال يسا&_ قتل �حد 
 x إلسال< حني� gمن �لنا7. ففي صد
تكن �حلر&i فرضت على �ملسلمني 
جند للتضحيا0 �مثلة ال حصر ³ا، � 
 j على �ملسلمني iحني ُفرضت �حلر
�لعهد �لثا� �_ بعد �³جر� +( �ملدينة 
للتضحيا0  سجلو�  �ملؤمنني   *� جند 
�مثلة ال تعد &ال حتصى حيث ضّحى 
�لصحابة بأg&�حهم، &+* �لذين ُقتلو� 
فقد  �لعهدين  كال   j �لصحابة  من 
 êحلفا� �جل  من  بأg&�حهم  ضّحو� 
بأg&�حهم  &جا8&�  �هللا،  8ين  على 
�هللا  تقبل  &قد  �هللا،  &حد�نية  إلقامة 
&قاj D حقهم: ال  تعا( تضحياִדم 
سبيل   j بنفسه  ي  يضحِّ ملن  تقولو� 
�هللا �مو�تا بل هم �حياl ﴿َ&ال َتُقوُلو� 
َبْل  َ�ْمَو�0ٌ  �هللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن 
َ�ْحَياlٌ﴾ (�لبقر� ١٥٥).. أل�م قدمو� 
�لعظيم.  �³د¢  �جل  من  �لتضحية 
�ملضّحني   lهؤال �جر  كا*   �J+&
عند   *�& يز8�8 كل حني  بأg&�حهم 
5اعة  �حيْت  نفسه  �لوقت  ففي  �هللا 
تضحياִדم  بذكر  �Ñاlهم  �ملؤمنني 
 lحيا+ أل*  يكو*،   *� �ب  &هكذ� 
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ضمانا  يص#   lلشهد��  lهؤال  lاÑ�
�نفسهم،  هم  �ملؤمنني  5اعة  حليا� 
فحني ينظر �ملؤمنو* +( هذz �ألمثلة 
�لر�ئعة يستعد&* هم �يضا لتقدمي كل 
نو� من �لتضحية �قتد�l ֲדؤالl �لذين 
&لن  &نفوسهم،  بأg&�حهم  ضحو� 
سبيلها،   j *ُمضّحو فيها  �مٌة  متو0 
من  بأg&�حهم  يضحو*  �لذين  �ما 
�جل �هللا &�بتغاl مرضاته فإ* �هللا تعا( 
يكرمهم بتأييد�ته بشكل خاÙ. �ليو< 
حيث   � �ملوعو8  �ملسيح  ´من   j
 j ُيقتل �ال  �لدينية،   i&حلر� �نتهت 
يناD حيا� خالد�  َمن  سبيل �هللا �آل* 
بعد موته هذ� &�لب للمؤمنني �حليا� 
�قق  *� gيضا؟ فحني كا* من �ملقد�
"�آلخرين" مستويا0 سامية j حلاقهم 
باأل&لني فال بد ��م كانو� سيضحو* 
"�آلخرين"   lفهؤال �يضا،  بأg&�حهم 
�لذين سجلو� �g&� �ألمثلة للتضحية 
�ملسيح  سيدنا  حيا�   j بالنفس 
&�gُ&نا   ،Dكابو tgبأ  � �ملوعو8 
بالتضحية  �خلالد�  �حليا�   )+  Pلطر�
�جلماعة   lبنا�  Dيز� &ال  بأg&�حهم، 
 )+ بأg&�حهم  يضحو*  Jلك  بعد 
كل  كانت   �J+& بانتظا<،  �ليو<  هذ� 
ترفع  
د_ � شهيد  كل  من  قطر� 
 gباستمر� �آلخر�  �حليا�   j g8جاته 
ففي �لوقت نفسه ִדيئ �لوسائل حليا� 

�جلماعة باطر�8. فإ�J كا* �لعد& يظن 
�نه بتصرفاته هذz يؤثر سلبيا j حيا� 
+ميا�م  ُيضعف   &� &يضرها  �جلماعة 
فهذ� من ´عمه �لباطل. أل* �هللا تعا( 
يقوD: ﴿َ&َلِكْن ال َتْشُعُر&َ*﴾ ، &+* 
ال  فهم  عابر�  بنظر�  ينظر&*  �لذين 
�حدثه  �لذ_   iالنقال� بأ*  يدgكو* 
سيدنا �ملسيح �ملوعوj � 8 5اعته 
 j �gساÞ ليس من شأنه �* يتوقف
 �g0 قدlقد شا& ،È�&gأل�& Dألمو��
�هللا تعا( �* هذz �جلماعة سُتقيم 8ين 
�هللا j �ألj tg �اية �ملطا¢. فكل 
�جل  من  �يضا  �ليو<  ُتقد<  شها�8 
كل   j جديد�  g&حا  تنفخ  �جلماعة 
&+ناثا   �gكوJ �جلماعة   lبنا� من  فر8 
�ل�  فالرسائل  &�طفاال،  &شيوخا 
كل  بعد  �جلماعة   lبنا� من  �تلقاها 
شها�8 يتخذ �صحاֲדا �ساليب جديد� 
لإلعر�i عن �إلخالÙ &�لوفاl &تقدمي 
�لتضحيا0، فعن هؤالl قد قاD سيدنا 
�ملسيح �ملوعو8 �: +نn �تعجب من 

+خالÙ هؤالl &&فائهم.
يظنو*  �جلماعة   lعد�� كا*   �Jفإ
 j Þسائر  �أل
ديني  بإصابة  ��م 
مرتدين  �علو�م   È�&gأل�&  Dألمو��
متاما،  �لباطل  ظنهم  فهذ�  �إلميا*  عن 
كال بل +* كل �متحا* يقّو_ +ميا�م 
 lهؤال كا*   �J+  &� �خaتكم،  كما 
مبعاgضتهم  ��م  يزعمو*  �ملعاgضو* 
سيتمكنو* من �لقضاl على �أل
دية 
�لباطل. لقد  فهذ� هو �آلخر ´عمهم 
&بعض  باكستا*   j �لقو�نني  ُسنَّت 
�لد&D �ألخر� �ل� متنع �فر�8 �جلماعة 
 Úمن �لدعو� &�لنشا�، لكن �ألحد�
�ل� تظهر نتيجة معاgضتهم للجماعة 
حيث  تلقائيا  لنا   Pلطر� ֲדا  َتنفتح 
gغبتهم  �لكث#&* g jسائلهم  ُيبد_ 
&من  باكستا*  من  ح�  �لبيعة   j
�لبلد�* �لعربية. فهذz �ملعاgضة تؤ8_ 
فيمكن   ،gال´8ها�& �لتقد<   )+ بنا 
�* يقضي هؤالl �ألعد�l على بعض 
 ،Dألمو�� &ينهبو�   È�&gأل�& �لنفو7 

فاألدعية ال� ُيدعى بها ! حالة خاصة واضطراب 
من شأنها أن حتدث انقالبا ! العا�، فمن ميكن أن يكون 
أحب إn اهللا من الذين يواجهون االبتالء واحملن ! سبيله؟
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&ميكنهم +حلاPُ �لضرg بأبنيتنا &+يقا¢ 
ليس  لكن  مساجدنا،   lبنا  Dِعما�
�بد� �* ُيضعفو� +مياننا. فإ*  بوسعهم 
على  تaهن  &�ملحن   0�lالبتال�  zهذ
 � �هللا  ر  بشَّ كما  معنا.   � �هللا   *�
�لصابرين بذكر هذz �خلسائر �ملحتملة 
﴿َ&لََنْبُلَونَُّكْم   :Dقا حيث  مفصال 
ِبَشْيlٍ ِمَن �ْلَخْوِ¢﴾ (�لبقر�: ١٥٦) 
�بتالl �خلو¢  &+�J مرgمت بنجاÈ من 
سترثو*  بأنكم  لكم  فبشر�  هذ� 
�خلو¢  �نو��  هي  فما  �إلنعاما0، 
�لعد&  هجما0  من  �خلو¢  فهنا` 
كل حني &خو¢ شر �ملشايخ &gفِع 
&خو¢   gألمو� ألتفه  ضدنا  �لقضايا 
ִדديد�0  &خو¢  �حلكوما0  قو�نني 
�ملسئولني �حلكوميني، لكن �ملؤمنني ال 
من  نو�   _� بسبب  +ميا�م  ُيضيعو* 
يْضعفو*  &ال  Jكرִדا،  �ل�  �ملخا&¢ 
�حلشو8  �جتما�  من  خوفا  +مياًنا 
من  ليس  (كما  �لaملانا0   0�gقر�&
 *� �لaملانا0   0�gشأ* �حلشو8 &قر�
تضِعف +ميا�م) � هنا` �بتالl باجلو� 
&جند �مثلته على نطاP &�سع j تاgيخ 
�جلماعة، &هذz �ألحد�Ú تظهر �ليو< 
�ل�  �أل&ضا�  لكن  &هنا`  هنا  �يضا 
باكستا*   j عا< ١٩٧٤  j ُخلقت
�لقاسية   0�lالعتد�� موgست  حيث 
على �جلماعة حيث x يكن مسموحا 

 )+ iألحد �* يوصل �لطعا< &�لشر�
مسموحا  يكن   x& �أل
ديني  بيو0 
 )+ qرجو�   *� �نفِسهم  لأل
ديني 
 �J+&  iلشر��& �لطعا<   lلشر�  Pلسو�
كا*   Pلسو�  )+  Î&خلر� من  متكنو� 
 *� �ملحال0   iصحا� على  ممنوعا 
 �  .iلشر�& لألكل  شيئا  يبيعوهم 
�أليا<   zففي هذ  ،Dألمو�� هنا` �ب 
 Dمو�� لنهب  �ملساعي   Dُتبذ �يضا 
�ملستطا�،   gقد &هضِمها  �أل
ديني 
&+�J جلأ �_ �
د_ +( �لقانو* لنيل 
حقوقه فتخلق له �حيانا ظر&¢ صعبة 
فبمجر8  قا8يا�،  +نه   :Dيقا حيث 
ميتنع  
د_ �  &� قا8يا�  كلمة  Ñا� 
بعض �جلالسني على كرسي �لعدD عن 
+عطاl حقه له &+غاثته. هذ� &قد ُنهبت 
�مو�D �جلماعة على مستو� �جلماعة 
�حلكومة  غصبت  قد   J+  ١٩٧٤  j
كانت  (�ل�  gبو�   tg� من   �lجز
للمشايخ  &سلَّمْته  للجماعة)  ِمْلكا 

�ملُعا8ين للجماعة، حيث �قيم مشر&� 
سكn لغ# �أل
ديني باسم "مشر&� 
مسلم". � قبل فتر� مت �الستيالl على 
 �g&ملجا� �لز�gعية  �جلماعة  ��gضي 
لكلية تعليم �إلسال< بربو�، باإلضافة 
 g�8 حي j ميد�* &�سع Dحتال� )+
�لنصر بربو� حيث صاg8ִדا �حلكومة 
 � حكومية،  ��gضي  ��ا  بدعو� 
&�لنفو7 حيث  باأل&ال8   lبتال� هنا` 
�أل&ال8  لتدم# مستقبل  �جلهو8   Dُتبذ
 j *سي، حيث ُيجعلو�gديني �لد
�أل
�ملد�7g عرضة للسخرية &�لضحك، 
ما  هذ�  �لد�gسة،  �لطفل  يتر`  ح� 
يس#�  فتر�  قبل  بالضبط  حصل  قد 
�با8  فيصل  مدينة   j لطب� j كلية 
من  �أل
ديو*  �لطلبة  ُمنع  حيث 
�لد�gسة، &تعرفو* �يضا ما حصل مع 

ديني j مدينة "لَيَّْه" � Dبعة �طفاg�
فلو  &قسو�.  ظلما  سجنوهم  حيث 
بر�lִדم عن  �ألgبعة   lهؤال lبا� �علن 

اجلماعة سُتقيم  أن هذه   nتعا اهللا  قدرة  وقد شاءت 
دين اهللا ! األرض ! نهاية املطاف. فكل شهادة ُتقدم 
اليوم أيضا من أجل اجلماعة تنفخ روحا جديدة ! كل 

فرد من أبناء اجلماعة ذكورا وإناثا وشيوخا وأطفاال...
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 iتكاg� قضية �gًدية لتغ#0 فو
�أل
+هانة �لرسوD � �ل� مبوجبها ُ&ضع 
أل�م  �لسجن،   j  Dألطفا�  lهؤال
�أل
ديو*  يرتد   *� يريد&*  كانو� 
 zعن +ميا�م نتيجة هذ� �خلو¢. فهذ
 8ّg ֲדا  يستهدفو*  مكائدهم  هي 
ال  لكنهم  �أل
دية  عن  �أل
ديني 
�ملسلمو*  هم  �أل
ديني   *� يعرفو* 
�حلقيقيو* &يؤمنو* بكل حر¢ من 
�خaهم  فقد  �لكرمي  �لقر�*  حر&¢ 
 zֲדذ سُتبتَلو*  �نكم  مسبقا:  �هللا 
�ملسلم �أل
د_   i�8 فِمن  ،lألشيا�
�لعاقبة،   gُنتظا�& �لقد<  &ثبا0ُ   aُلص�
�gَِجُعوَ*﴾  +ِلَْيِه  َ&+ِنَّا  ِهللا  ﴿+ِنَّا   �ُlقر�&
فاأل
د_  مصيبة.  كل   Dحلو عند 
�ألحز�*   zهذ على   aبالص يتمسك 
يشعر   *� ميكن  فاإلنسا*  &�آلال<، 
مقتضى  من  لكن   ،xأل�& باحلز* 
�لصa �ال يفقد �ملرl صو�به &ال يرفع 
�لشكا&� �بد�، بل �ب �* ينظر +( 
�هللا عند كل �بتالl &مصيبة، &�ب �* 
 0�lالبتال� zيكو* على يقني بأ* هذ
�اية   j تعا(  �هللا  &سيجعلها  مؤقتة 
�ملطا¢ خ#� j حقه، �ب �* يفكر 
&gJيته  g&حه   *�  �gخسا كل  عند 
 zهذ  j مؤقت  متاٌ�   zgعقا& &ماله 
�حليا� �لدنيا، &+�J كا* يضحي ֲדا من 
فسو¢  تعا(  �هللا  برضا  �لفو´  �جل 

 _J من  �كثر  
ته g& �فضاله   Úير
ِهللا  ﴿+ِنَّا  �إلنسا*   Dيقو فحني  قبل. 
يكو*   *� �gَِجُعوَ*﴾ �ب  +ِلَْيِه  َ&+ِنَّا 
هللا  �يضا  �ن  بأّنا  كامل  يقني  على 
تعا( &�مو�لُنا &gJيتنا هي �ألخر� هللا 
تعا(، &+�J كا* � يريد �* يستعيد 
َقنا +ياها فال �8عي أل_  َ́ g لِنعم �ل��
جزٍ� &بكاl &عويل ألنه يقوD: ﴿+ِنَّا 
﴿+ِنَّا   Dنقو &عندما  �gَِجُعوَ*﴾.  +ِلَْيِه 
تعا(  �هللا  من  نتلقى  �gَِجُعوَ*﴾  +ِلَْيِه 
نعًما  �آلخر�   j  Dسننا بأننا  &عًد� 
�لدنيوية.  �حليا�   j مما كانت �فضل 
&+�J فّكر �ملؤمن على هذ� �لنحو فقد 
تسبِّب له �خلسائُر �لدنيوية �ملًا مؤقتا 
مزمنة.  �ال<   )+  Dتتحو ال  ��ا  +ال 

يقوD �ملسيح �ملوعو8 �:
&�نتم  سيًِّئا  شيًئا   lالبتال�  �&aتعت "ال 
مؤمنو*، +J ال يعتza سيئا +ال َمن ليس 
�لكرمي:  �لقر�*   Dيقو كامل.  مبؤمن 
�ْلَخْوِ¢  ِمَن   lٍِبَشْي ﴿َ&لََنْبُلَونَُّكْم 
َ&�ْلُجوِ� َ&َنْقٍص ِمَن �َألْمَو�Dِ َ&�َألْنُفِس 
 �Jَ+ِ اِبِريَن * �لَِّذيَن ِر �لصَّ َ&�لثََّمَر�0ِ َ&َبشِّ
َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� +ِنَّا هللا َ&+ِنَّا +ِلَْيِه 
(�لبقر�:١٥٧-١٥٨)..  �gَِجُعوَ*﴾ 
Þسائر  �حياًنا  نبتليكم  سو¢   _�
j �ألمو�D �& �ألنفس �& �أل&ال8 �& 
�لزg&� &غ#ها، &لكن �لبشر� للذين 
 zهذ  j &شاكرين  صابرين  يظّلو* 

�هللا  
ة g iبو�� بأ*  �يضا  �لظر&¢ 
�جلهم،  مفتوحة على مصاgعها من 
&ستنـزD بركاg 0بانية على �لذين 
هللا  ﴿+نا  �أل&ضا�:   zهذ  j يقولو* 
&ُكلُّ  �ننا  مبع±  �gجعو*﴾  +ليه  &+نا 
 Ôبالتا& تعا(،  �هللا  من  منلكه هو  ما 
�اية   j �هللا   )+ �يضا  gجوعنا  فإ* 
�ية  على  �ًسى  فال �ترقو*  �ملطا¢. 
ينعمو*  +�م  نو�.   _� من   �gخسا
يرضو*  ��م   _� تعا(..  �هللا  برضى 
برضى �هللا تعا( &يرغبو* j �لعيش 
g jضو�نه �. +* مثل هؤالl �لنا7 
هم �لصابر&* حقًّا، &+* �هللا قد �عد 

".iللصابرين �جًر� بال حسا
 *� �ب  �لذ_   ÎJلنمو� هو  هذ� 
&بفضل  �أل
د_،  �ملسلم  به  يتحلى 
�هللا تعا( قد حتلى به �فر�8 �جلماعة +( 
 .lآل*، لذ� �ب �ملو�ظبة على �لدعا�
ال شك �* من &�جبنا �* ندعو �هللا 
ينقذنا من �البتال0�l كما  تعا( �* 
�مرنا بذلك، لكن حني تصيبنا مصيبة 
 *� فاعلمو�  تعا(  �هللا  من   lبتال�  &�
�هم شيl هو �لثبا0 فيه، �ألمر �لذ_ 

يضمن �جًر� عظيًما من �هللا تعا(. 
بعد Jكر هذz �ألموg- �عn �* �هللا 
 j lلشهد�� �لصابرين &�*  تعا( مع 
 *�& �بدية،  حيا�  ينالو*  �هللا  سبيل 
قد  أل�م  عظيمة   0�gبشا للصابرين 
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التقوى

�هللا  ملرضا�  تابعة  �فر�حهم  جعلو� 
تعا(- قاD �ملسيح �ملوعو8 � عن 
�ملبعوثو*  ³ا   tيتعر �ل�  �ملصاعب 

من عند �هللا &5اعاִדم: 
&قد  +ال  �هللا  من   Úمبعو يأ0   x"
�ملسيح  ُسِجَن  لقد   .lلالبتال  tَتعّر
�لتعذيب،  لصنو¢   tَتعّر&  �
 ،lإليذ�� �نو��   � موسى  &القى 
&تعّرtَ �لنÊ � للمحاصر�، &لكن 
�لعاقبة تكو* �حلس± �8ئًما. (�_ �* 
عاقبة هذz �ألموg كلها تكو* خ#�)

ينَعم   *� تعا(  �هللا  سنة  كانت  لو   
�لر�حة  �يا�   zعند ِمن   *&gملأمو�
&�لتر¢، &�* تتمتع 5اعتهم بأطعمة 
 Pعسى �* يكو* �لفر �Jشهية، فما

بينهم بني غ#هم من �هل �لدنيا؟
بعد  �هللا  �هللا &شكِر  �لتلفظ �مد   *+
سهٌل،  �مر  �لشهية  �ألكال0   D&تنا
 zهذ j لشكر� l�8� فاجلميع يستطيع
�حلالة بال �ë8 تكلف، &لكن عظمة 
�إلنسا* تكمن فيما لو شكر �هللا تعا( 

بالر&È نفسها j �ملصائب �يضا.
 zيشكر& �هللا  �مد   *� �ب   _�)  
 È&لر� بنفس  �يضا  �ملصاعب   j
 zيشكر& ֲדما   zمد� �ل�  &�حلما7 

j ´من تلقيه ِنَعم �هللا تعا(.)
&5اعاִדم  �لربانيني  �ملأموgين   *+
�³ال`  &ملو�طن   D´للزال يتعرضو* 

&هذ�  �ملتنوعة،   gألخطا� من  &غ#ها 
هو مع± ﴿ُكِذُبو�﴾ * 

�نه   Úألحد��  zهذ فو�ئد  من  ثانيا: 
�إلميا*   lقويا�  gختبا� يتم  بو�سطتها 
 j يكونو*  �لضعا¢   *+ &ضعافه. 
صحبتك &�نت j يسر &�gحة، فما 

+* حتل بك �ملصائب ح� ينفصلو�.
 (�_ +* �ملصائب تشكل �ختبا�g  مييز 
بني قو_ �إلميا* &ضعيفه، +J +* قد< 
�ما  �ملشاكل،  عند  تتوقف  �لضعيف 
�ألما<  �و  فيتقدمو*  منهم   lألقويا�

ح� j �ملصاعب &�ملحن) 
فال  معي،  تعا(  �هللا  سنة  هي   zهذ&
 َّD8� &ال   .lبتال� بد&*  �ية   Ô تظهر
على حب �هللا �لشديد لعباz8 ِمن �نه 
ِر  يلقيهم j �البتالl كما يقوD: ﴿َ&َبشِّ

اِبِريَن * �لَِّذيَن ِ+�Jَ َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  �لصَّ
�gَِجُعوَ*﴾..  +ِلَْيِه  َ&+ِنَّا  هللا  +ِنَّا  َقاُلو� 
تعا( عند  �هللا   )+ يرجعو*  ��م   _�
حلوD كل مصيبة &��J، &َمن حتلى 
باالستقامة &�لثبا0 ناD +نعاًما من �هللا 
�لفرÈ حلو�  �يا<  تعا(. ال شك �* 
تثمر  ال  لكنها  �لر�_،  با¥8  لذيذ� 
بشيl. +* �لذ_ يعيش حيا� �لتر¢ 
 j باهللا  صلته  تنقطع  &�للهو  &�لتنعم 
تعا(  �هللا  ُحب  &ِمن  �ملطا¢.  �اية 
لُيظِهر   gالختبا� j نه يلقيهم�  z8لعبا
�إلنسا*  عظمة   *�  _�) عظمتهم. 
(lالبتال� Dقو� +ميانه تظهر من خال&

 Êيأُمْر كسر� بقتل �لن x فمثال لو 
� ملا ظهر0ْ معجز� هالكه j نفس 
 َّÊهُل مكة �لن� Îُْيخِر x لليلة، &لو�
� ملا Ñعنا ند�l �هللا له: ﴿َفَتْحَنا َلَك 
منوطة  معجز�  فكل  ُمِبيًنا﴾.  َفْتًحا 
&�لتر¢  �لغفلة  حيا�  �ما   ،lباالبتال
 Dفال عالقة ³ا مع �هللا تعا(. فلو نا
�إلنسا* جناحا تلو جناx È يبق على 

تعا(:  قوله   )+ حضرته  يش#  (حاشية:   *

َقْد  �َنَُّهْم  َ&َظنُّو�  �لرُُّسُل  �ْسَتْيَئَس   �Jَ+ِ ﴿َحتَّى 

ُكِذُبو�﴾ (يوسف:١١٢)

--------

فمثال لو � يأُمْر كسرى بقتل الن� � ملا ظهرْت معجزة 
 َّ�هالكه ! نفس الليلة، ولو � ُ�ِرْج أهُل مكة الن
� ملا سمعنا نداء اهللا له: ﴿َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا﴾.
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�هللا  مع   Dالبتها�& �لتضر�  عالقة 
تعا(، j حني �* �هللا يريد للعبد �* 
لذلك  تعا(،  تستمر صلته هذz معه 
ال بد من حد&Ú مثل هذz �حلاال0 

�ملؤملة."
قاD �هللا تعا(: ﴿+* �هللا مع �لصابرين﴾ 
&+* �لشهد�j l سبيل �هللا ينالو* حيا� 
�بدية، &قد بّشر �لصابرين، � قاD تعا( 
j �آلية �ألخ#� من بني �آليا0 �ل� 
 :Dقوله �لسابق فقا gتلوִדا حيث كر
gَبِِّهْم  ِمْن  َصَلَو�0ٌ  َعَلْيِهْم  ﴿ُ�&لَِئَك 
بركا0  ينالو*  &�لذين  َ&gَْحَمٌة﴾. 

ته فإ�م ُهُم �ْلُمْهَتُد&َ* حقًّا، g& هللا�
هي  �آلية   j  �8gلو�� �لكلما0  أل* 
بركا0  &معنا�ا  
ة" g& "صلو�0 
 aمغفر�، �_ �* �لذين يتحلو* بالص&
&يلتزمو* بالدعاl فإ�م ير&* مشاهد 
نز&D بركا0 �هللا &مغفرته �ل� سو¢ 
 nترفع من مر�تبهم �لر&حانية. &ال يع
لفظ "صلو�0" بأ* �هللا يدعو ³م، بل 
�ملر�8 �نه تعا( ينـزD عليهم بركاته 
فال  كذلك  حصل   �J+& &مغفرته، 
�لر&حانية،  مد�gجهم  ترتفع   *� بد 
�يضا،  تعا(  �هللا  
ة g &حتالفهم 
�لدنيوية  �خلسائر  عن  �هللا  &يعّوضهم 
تضحية  لتقدمي كل  يستعد&*  حيث 
تبحثو�   *� ميكنكم  تعا(.  سبيله   j
ينجح   x �نه  &ستجد&*  �ألمر   j

قصعة  لوضع  �جلماعة   lعد�� قط 
�لشحاJين j يد �حٍد من �أل
ديني، 
 j *بل قد ُ&ضعْت تلك �لقصعة �آل
�ضطهد&�  قد  �لذين  �&لئك  �يد_ 
مسلمني  غ#  &�عتa&هم  �أل
ديني  
 )+ lيُعْد هؤال x �Jبنص �لقانو*. فإ
يعو8&�،   *� يريد&*  ال   &� صو�ֲדم، 
تعا(  �هللا  تأييد  مشاهدִדم  بعد  ح� 
�ن  �حد.  بيد  حيلة  فال  لأل
ديني 
ال منلك +ال �* ندعو ³م �* يلهمهم 

�لعقل &�لفهم. 
� يقوD �هللا تعا( j �اية هذz �آلية: 
 _� �ْلُمْهَتُد&َ*﴾..  ُهُم  ﴿َ&ُ�&لَِئَك 
تعا(  �هللا  
ة g تشملهم  �لذين   *�
&بركاته هم �ملهتد&* حقًّا، كما ��م 
يز8�8&* هد� على �لد&�<. فبما ��م 
�يضا   lلدعا�&  aلص� على  يو�ظبو* 
كما   - ُهًد�  تعا(  �هللا  فيزيدهم 
 Dلوصو� سبل  &يريهم   - �سلفت 
بقربه.  �لفائزين  من  فيصبحو*  +ليه، 
 lلدعا� على  �ملو�ظبة  علينا  �ب  لذ� 
من  
د_ � كل  تعا(  �هللا  ليحمي 
 �J+ &لكن  &�ملصاعب.  �ملشاكل 
تعرt �حدنا لالبتالl &�ملحن فندعو 
�هللا تعا( �* يوفقه للمر&g منها ملتزًما 
كما   ،lلدعا�& &�لصلو�0   aبالص
يرشدنا   *� تعا(  �هللا  �* ندعو  �ب 
 Dيقو �لظر&¢.   zهذ مثل   j 8&ما 

�ملسيح �ملوعو8 �:
"عندما ��g معاناتكم من جهة، &من 
جهة ثانية ��g �لقد0ِ�g �إل³ية �لكرمية 
نعمُت ֲדا  &�ل�  بنفسي  �ل� جّربُتها 
�هللا   *� �عر¢   nقلق مطلقا ألن� فال 
تعا( هو �لقاg8 �ملطلق، &هو �ملخّلص 
من �ملصائب &�لشد�ئد �لكب#�، &َمن 
�8�g �هللا به �* يز8�8 معرفًة �نزD عليه 
 *� يستطيع  �ملصائب الختباzg، ألنه 
خالصة  �لقنو�.  من  �ألمل  qلق 
&�لرحيم.  &�لكرمي   g8لقا� +نه   Dلقو�
من  ُحرمنا  �ننا  نفهم  �ال  �ب   _�)
�فضاله خالD �البتالl، بل +نه �لكرمي 

&�لرحيم ح� j هذ� �البتالl �يضا)
� يقوD حضرته: +* سبل فضل �هللا 
كانت  مهما  8&ما  مفتوحة  تعا( 
³ا   tيتعر �ل�  �خلط#�   tgلعو��
يرجو   *� �إلنسا*  على  �إلنسا*. 

ته تعا(، &يركز j تلك �لظر&¢ g
على �لتوبة &�الستغفاg. &هنا` نقطة 
جدير� بأخذها بعني �العتباg �* من 
تر` عند نز&D �لبالl عيبا له �& Jنبا 
x ُير8 ترَكه ֲדذz �لسرعة j �لظر&¢ 
له  يصبح  �لعمل  هذ�  فإ*  �لعا8ية 

كفا�g عظيمة.   
له  Jنبا   &� سيئة  �حد  تر`  لو   _�)
 lلبال�& &�ملحن  �ملصائب   D&نز عند 
 �gفسيصبح له كفا ،�aخذ� منه �لع�
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 gصد �هللا   Èيشر عندما  عظيمة). 
Jلك  ظلمة  معه  تنقشع  �إلنسا* 
 _�) �ألمل،  باgقة  له   Èيلو&  ،lلبال�
 Èينشر �ألمر  هذ�   Úد� عندما 
 gِلنو� )+ Dإلنسا* كما تتحو� gصد
Jلك  بسبب  �ملنتشرُ�  �لظلمُة  تلك 
على  �ألمل  باgقة   Èتلو  &�  ،lلبال�
كل   j �جلماعة  �فر�8  &على  �ألقل. 
مكا* �لتركيُز على �أل8عية نظر� +( 
بعض   j للجماعة  �حلالية  �لظر&¢ 
�لبال8، كما عليهم �لتنبه +( �خطائهم 
� بذD �لسعي للوصوD +( �هللا تعا(. 
لو قا< كل فر8 من �فر�8 �جلماعة مبثل 
 gتيا  )+  Dتتحو فإ�ا  �ملساعي   zهذ
 gتفع هذ� �لتياg� �J+& ،5اعي عظيم
+( �لسماl فال بد �* �لب بركا0 


ته.g& من �هللا
للقيا<  �جلماعة  �فر�8  5يع  �هللا  &ّفق 
 Ô يبد&  ألنه   ،È&لر�  zֲדذ باأل8عية 
بالنظر +( �أل&ضا� �لر�هنة &ال سيما 
سو¢  �أل
ديني   *� باكستا*   j
 0�lمن �بتال g&يضطر&* هنا` للمر
ال  �حلمقى  �ملعاgضني   *+ �خر�. 
�ملوقف بل يظنو*   �gكو* خطوgيد
بالنسبة  سهل  هد¢  �أل
ديني   *�
 z³م، &��م لو متكنو� من حتويل �نتبا
�لنا7 من �لفوضى �ملنتشر� j �لبال8 
فإ* مشاكلهم سو¢  +( �أل
ديني 

تنحّل تلقائيا. &لكن كما قلت لكم 
+* هؤالl �حلمقى ال يعرفو* ��م ال 
بل  �حلقيقة   j باأل
ديني  يضّر&* 
�لعوبة   �&gصا أل�م  بالبلد  يضر&* 
�لبال8  جتزئة  �ا&لو*  من  �يد_   j
�لكث#   lلدعا� فيجب  &تفريقها. 
لأل&ضا� j باكستا* �* يرحم �هللا 

تعا( �هلها.
�ليو<  �لغائب  صال�  �صلي  سو¢ 
�يضا على �حد �لشهد�Ñ� ،lه �مد 
�عظم طاهر �بن �حلكيم �مد �فضل. 
كا* من سكا* بلد� "�Î شريف"، 
&قد �ستشهد j ٢٦ سبتمa، +نا هللا 
مع  عائد�  كا*  �gجعو*.  +ليه  &+نا 
&�لنصف  �لثامنة  �لساعة   j  z8ال&�
 Î�&´ حفلة   j �شتر�كه  بعد  ليال 
ألحد �بناl �خيه، +J �&قفه شخصا* 
j �لطريق فلم يستطع �لسيطر� على 
�لد�gجة �لناgية �ل� يركبها فسقطت 
gفع   D&حا فلما   ،tgأل� على 
�&الz8 �لساقطني على �ألtg &صل 
�ملها5ا* +ليه &&ضع �حد�ا �ملسد7 
ما  يأخذ   *� له   Dفقا صدغه،  على 
 Ùيريد &ينصر¢ &لكنه �طلق �لرصا
فاستشهد فو�g. كا* قد 7g8 طب 
بلدته.   j مياgسه  &كا*   iألعشا�
قد  كا*  �جلميع.  لد�  �بوبا  كا* 
&يبلغ  �يضا  �لوصية  نظا<   j �شتر` 

خلوقا،  كا*  عاما،   ٥١ �لعمر  من 
&مطيعا  ²لصا  &عامال  مضيافا، 
 lلدعا� على  &مو�ظبا  �جلماعة،   j
&�لعبا�8، &كا* يعمل حاليا سكرت#� 
خلفه  تر`  لقد  �جلماعة.   j  Dللما
�بنني &بنتا &�حد�. كذلك له ìسة 
من �إلخو� &�ألخو�0، &�حد +خوته 
�حليا�  قيد  على   zلد�&& �ملبلغني،  من 
 z8بفضل �هللا. �³م �هللا تعا( �هله &�&ال
 zلسلو�* &&فقهم لتحمل هذ�& aلص�
�لصدمة، &´�8نا �هللا تعا( +ميانا &تقرًبا 
+ليه بسبب هذ� �الستشها8 &�ستشها8 
 j *&حبائنا �آلخرين �لذين يستشهد�

سبيل �هللا.
 x �يضا  �خر�*  شهيد�*  &هنا` 
ُيستشهد� بسبب �
ديتهم بل Jهبو� 
ضحية �إلgهاi �ملستشر_ j �لبال8، 
&كما قلت +* �إلgهاi منتشر بكل 
qطو*  &�صحاُبه  �لبال8   j سرعة 
�لشهيد�*  �لبال8.  متزيق  �و  بسرعة 
 tياg &�ا  �خوين  كانا   *�gملذكو�
 j &�ستشهد�  
د � &�متيا´  
د �
 j �لبنو`  �حد   iقر &قع   gنفجا�
�ألخ#�،  �أليا<   j  g&بيشا مدينة 
&قت   �gلشا� على  ماgّين  كانا 
�النفجاg فسقطا ضحيته. +نا هللا &+نا 
+ليه �gجعو*. كا* عمر �حد هذين 
�ألخوين �gبعني عاما، &كا* متز&جا 
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&تر` خلفه &لدين &�آلخر كا* يبلغ 
�صلي  &سو¢   .zعمر من  �لعشرين 
بعد  �لغائب  صال�  �يضا  عليهما 

�جلمعة.
كذلك هنا` جنا´� �خر� &هي ألم# 
 _g8بريطانيا شو j جلماعة �ألسبق�
 ٢٤ j كاهلو* �لذ_ &�فته �ملنية gنو�
بريطانيا   j قد سكن  كا*   .aسبتم
طويلة  لفتر�  يعمل  ظّل  طويلة.  فتر� 
³ا،  �مً#�   � هنا  للجماعة  gئيًسا 
&قبل  �يضا.   lلقضا� جلنة  &gئيس 
حيث  كالكوتا   j يقيم  كا*  Jلك 
 j �#ًعمل �مً#� للجماعة. � كا* �م

"�8كا" �يضا. كا* عضو� j مؤسسة 
فضل عمر. كا* على صلة متينة مع 
 j فقه�g& � *ظفر �هللا خا _g8شو
هاجر  &ملا  له.  سكرت#�   gسفا� عد� 
عا<  هنا   )+ �هللا  
ه g لر�بع� �خلليفة 
١٩٨٤ &شكل جلنة ملر�جعة �لتر5ة 
�إلنكليزية للقر�* �لكرمي جعله عضو� 
 lللجنة. كا* على عالقة &فا� zهذ j
كث#  &كا*  �خلالفة،  مع   Ùخال+&
�الحتر�< لو�قفي �حليا� &�ملبلغني. غفر 


ه، �مني.g& هللا له�
"فو´ية  لـ  &هي  �خر�  جنا´�  Øة 
 >8� iبنة مبلغنا عبد �لوها� "iها&

 7g8 لذ_ هو من �صل غا� &قد�
من  &هو  بربو�  �أل
دية  �جلامعة   j
�ملبلغني �أل&�ئل �لذين Jهبو� للد�gسة 
هنا`. &هو يعمل حاليا �م# �جلماعة 
&gئيس �ملبلغني j غانا. كانت فو´ية 
&�صيبت  بيد&،  �مد  ´&جة   iها&
&قبل  فتر�،  منذ  كليتها   j  tمبر
 *� +ال  �لكلية   �g´ lألطبا�  gقر �يا< 
قدg �هللا تعا( قد غلب فتوفيت عن 
�صلي  يناهز ٢٨ عاما. سو¢  عمر 
³ا  غفر  �لغائب.  صال�  �يضا  عليها 
 aها &�³م &�لديها �لص
g& )هللا تعا�

&�لسلو�*، �مني.

�ألفاضل  قر�ئها  �يع  حتيط   5$  "mلتقو�" $سر�  ُيسعد 
خلطب  لعربية   � �لتر�ة  تنـزيل  بإمكا�م  $نه  علًما 

�جلمعة �ل� يلقيها حضر� $م: �ملؤمنني:
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة 8
قية ميكن طباعتها.

شيف خطب �جلمعة$ :
 W8لك بالضغط على �

http://www.islamahmadiyya.net
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كـا* �ملسيـح 
� �ملوعـو8 
معر&فا  نشأته  بد�ية  منذ 
&حب  &�لتقو�   Pبالصد
 )+ �مليل  &عد<  �خللو� 
�لشهر�، &فيما يلي �هم �8لة 

على Jلك:
�لشخصية.  شها8ته  $8ال: 
�ل�  �لشخصية  &�لشها�8 
&ال  �لبلد  �هل  &سط  ُتعَلن 
 j شك  ال  معاgًضا  جتد 
صحتها؛ Jلك ��ا لو كانت 
مغاير� للو�قع ألعلن كث# من 
 ،iض كذ��لسامعني ��ا 
لذ�  تفّندها.  بوقائع  &ألتو� 
مثل  على  �جلر��  oر8  فإ* 
هذz �لشها�8 �لشخصية هو 
8ليل على صحتها. خصوصا 
+* كا* َمن �علنها gجٌل له 
&´نه �لديn �& �لسياسي، �& 
جد�،  كب#�  8عو�  �8عى 
مثل �نه �ملسيح �& �ملهد_ �& 

�ملجد8. 
�و´  هل  هنا:   Dيقا &قد 

ألحد �* يشهد لنفسه؟ 
 zهذ j ´لك �وJ :iجلو��&
 *� Êحلالة، أل* &�جب �لن�
يسعى إلقنا� �لنا7 بصدقه، 

�ملكذبني  حتد_  ثانًيا: 
 zهذ بنقيض  باإلتيا* 
�لقائل  �لشها�8. فإ�J حتد� 
8ليل  فهذ�  �آلخرين،  نفُسه 
�، +J ال يتحد�  ثاٍ* ها< جدًّ
مسائل   j خصومه  �حٌد 
&�ثق  هو  فيما  +ال  شخصية 
يتحد�   *� ُيعقل  &ال  فيه، 
j مسألة �د �خلصو< &قائع 

تنقضها. 
�طلقه  �لذ_  �لتحد_  �ما 
فهذ�   � �ملوعو8  �ملسيح 
ال  "+نكم  نصوصه:  �حد 
علّي  جتد&�   *� تستطيعو* 
 lًفتر�� &ال  كذبا  &ال  Jنبا 
 ،Íسابق حيا j ال خد�عا&
قد  كا*  شخصا   *+  Dفُيقا
 lالفتر��& iتَعّو8 على �لكذ
&قد �ضا¢ �آل* +( كذبه 
كذبة �خر�. �ّيكم يستطيع 
�* �د عيًبا j �_ �مر من 
لقد  �لسابقة؟   Íحيا  gمو�
منذ  تعا(  �هللا  فضل   nلí
 Íفأقا< حيا ،_gنعومة �ظفا
على �لتقو�، &+* J jلك 

آلية للمتفكرين". 
(تذكـر� �لشهـا8تني، �خلز�ئن 

(٦٤ Ù لد ٢٠o لر&حانية�

ÖÏ«ÏΩa@|ÓéΩa@÷˝ÅcÖÏ«ÏΩa@|ÓéΩa@÷˝Åc

��
„im¬d;◊eÕ;„im¬d;◊eÕ;

بقلم �ألستاJ: ها� طاهر

�، بل ال بد منه إلثبا0 صدP �لنÊّ. &قد  &هذ� �ملعياg ها< جدًّ
�مر �هللا تعا( gسوله � باستعماD هذ� �ملعياj g قوله ﴿َفَقْد 
 � Dلَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًر� ِمْن َقْبِلِه َ�َفَال َتْعِقُلوَ*﴾. � +* �لرسو
�* خيال  �خaتكم  لو  &قاD ³م:  �لنا7  �ستعمله حني 5ع 
&l�g هذ� �لو�8_ تريد �* تغ# عليكم، �كنتم مصدقّي؟... 
 :Dملسيح عيسى �بن مرمي � قد �ستخدمه حني قا� *+ �
 �Jََفِلَما ، ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْ* ُكْنُت َ�ُقوDُ �ْلَحقَّ "َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِّ

َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَ* ِبي؟" (يوحّنا ٨ : ٤٦).
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�لر8ّ،  عن  �خلصو<  سكو0  ثالثا: 
هذ�  على  للر8  �ملاّسة  �حلاجة  مع 
�لتحد_، حيث x جند خصما &�حد� 
غال<  م#´�   nخدع لقد  مثال:   Dقا

د مرً�، �& لقد كذi علّي مر�. �
&من هؤالl �خلصو< من كا* يعر¢ 
حضرته � منذ سّن �ملر�هقة. &ال 
 �&lجا قد  �لبعيدين  �خلصو<   *� بّد 
+( قا8يا* &حا&لو� �* �صلو� على 

د � م#´� غال<   )+  lيسي تصريح 
ممن يعرفونه منذ طفولته، فلو كا* قد 
 iشيئا �& خد� صديقا �& كذ Pسر

 .Pآلفا� j كذبة لنشر&ها

&ما  �خلصو<.  شها0�8  
�بًعا: 
�كثرها! 

&gغم �نه � قد قاD بعقائد &�حكا< 
كث#� جد� ¬الف �لفكر �لسائد، +ال 
�* Jلك x مينع علماl كباg من �* 
بعد &فاته، &يتحدثو� عن  يثنو� عليه 
&هذ�  عرفوها..  �ل�  حياته  مر�حل 

 .zيزيد من قيمة شها8ִדم هذ
�لدين،   Îسر� منشي  �لسيد   Dيقو
�حِد  خا*،  علي  ظفر  �ملولو_  &�لُد 

:lدية �أللد�
�عد�l �أل
على شها�8   lًبنا  Dنقو  *� "نستطيع 
 � عيا* بأنه كا* gجًال صاًحلا &تقيًّا جدًّ
j سّن �ملر�هقة �يًضا. &بعد مشاغل 

�ليومية (j سيالكو0)كا*  �لوظيفة 
8ينية،  �g8سة   j &قته  كلَّ  يقضي 
&قليًال ما كا* qالط �لنا7َ".(جريد� 
عن  نقًال   >١٩٠٨ مايو   "gميند�´" 
 ،>١٩٠٨/٦/٢٥  "gبد" جريد� 

 (١٣Ù
حسني  �مد  �ملولو_   Dيقو

�لبطالو_:
قد  
د) � غال<  (م#´�  �ملؤلف   *+"
�ثبت �نه gجل مثابر j خدمة �إلسال<، 
بالقلم &�للسا*، &�حلاD &�ملاD، &غ# 
Jلك.. ح� �نه من �لناg8 �* جتد له 
مثيال بني �ملسلمني..... "+* مؤلف 
شها�8  �سب  �أل
دية..  �ل�aهني 
قد   ..lلسو�� على  &�عد�ئه  �صدقائه 
�إلسال<،  شريعة  على  حياته  �قا< 
&+نه تقي &�g". (�ملجلد �لسابع من 

جريد� +شاعة �لُسّنة). 
 lعلما �* �لبطالو_ كا* من �صدقا
كا*  منذ   � �ملوعو8     �ملسيح 
 )+&  ،zعمر من  عشر�  �لسابعة   j
بقوله:  نفسه  �لبطالو_   gشا� Jلك 
هو  �حد  معاصرينا  بني  يوجد  "ال 
مؤلِِّف   gِفكا�&  Dبأحو� منا  �علم 
&�حد،  فوطننا  �أل
دية".  "�ل�aهني 
بل كنا ´ميَلني j �لد�gسة منذ مقتبل 
 "Ê7 مًعا "�لقطgلعمر حني كنا ند�
�ملال". &منذ Jلك �حلني ال   Èشر"&

مستمّر�   0�lللقا�& �ملر�سال0   Dتز�
بيننا +( �ليو< 8&* �نقطا�." (+شاعة 
عن  نقال   ،١٦٩  Ù ٧ oلد  �لسنة 

مقدمة �لتبليغ).
 � �ملوعو8  �ملسيح   *� &�لظاهر 
خاطَب  حني  �Jִדا  �لفتر�   )+  gشا�

�لشيَخ �لبطالو_ قائًال:
قَطعَت َ&�8ً�8 قد غَرسناj z �لصبا 

ُر          &ليس فؤ�j _8 �لو8�8 يقصِّ

 lخر من مشاه# �لعلما� xكتب عا&
�لذ_  شريف  �مد  �ملولو_  &هو 
�Ñها  +سالمية  صحيفة   gيصد كا* 
 iكتا يصف  �مد_"   gمنشو"
 :Dفقا &مؤلفه  �أل
دية  �ل�aهني 
بعيد  �مد  منذ  نتطلع  كنا  &قد   ..."
+( �* يظهر من بني �ملسلمني �حد 
gجاالִדم، �لذ_ يكو* مؤيد� من �هللا 
تعا(، فيتصد� للدفا� عن �إلسال<، 
&يكتب كتابا يسد �حتياجا0 �لعصر 
&ُيضّمنه  �لزما*،  هذ�  &مقتضيا0 
�أل8لة �لعقلية &�ملنطقية �ملستوحا� من 
 *� &ُيثبت  ليaهن  &�لُسّنة،   iلكتا�
�لقر�* هو كال< �هللا حقًّا  &&حيه +( 
 Dلرسو� Jلك   *�&  ،� �هللا   Dسوg
�لذ_  �ألمني،   P8لصا� �ق  كا* 
&+ننا  للعاملني.  gسوال  �هللا   zgختا�
�لعظيم  تعا( على فضله  �هللا  لنشكر 
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حتققت..  قد  �مالنا  أل* 
�لذ_   iلكتا�  �J هو  فها 
كّنا نأمل &نتطلع +( تأليفه 
طويل،  ´من  منذ   zنشر&
&�Ñه "�ل�aهني �أل
دية". 
ثالØائة  �ملؤلف  &قد ضّمنه 
�لقر�*   Pصد على  8ليل 
نبو�   Pعلى صد& �لكرمي، 
هذ�  مؤلف   *+  .� �مد 
 lلعلما� �جّل  هو   iلكتا�
من  �ر  &هو  &�قَومهم، 
�ألغو�g، &هو  �لعلم عميق 
فخر مسلمي �³ند 5يعا".

�لكال<  �بو  موالنا   Dقا&
�´�8 لد� &فا� سيدنا �
د 

 :�
�لسيد  كتابا0   *+..."
ضد  �لفها  �ل�  �مل#´� 
�ملسيحيني &�آلgيا �³ند&7 
قد نالت قبوًال عامًّا، &هي 
فيما  �لتعريف  عن  غنيٌّة 
 zهذ& �مليز�.   zֲדذ يتعلق 
�جنز0  &قد   - �لكتابا0 
 *� لنا  بد  ال   - مهمتها 
بعظمتها  &نعتر¢  نقدgِّها 
ألنه  Jلك   ،  Pألعما� من 
من  ُتمحى   *� ميكن  ال 
Jكريا0ُ  �لقلب  صفحة 

�لعصيب  �لوقت  Jلك 
عرضة  �إلسال<  كا*  حني 
كل  من   lألعد�� ³جما0 
 .....iصو&  iحد
كانت �سباi �لدفا� (عن 
�إلسال< &�ملسلمني) ضعيفة 
³م  تتوفر   x �نه  لدgجة 
�َملَد�فع،   lَ�´+ �لسهاُ<  ح� 
 gثا� �ية  هنا`  يكن   x&
للهجو< &ال �لدفا�. &لكن 
به  قا<  (�لذ_  �لدفا�  هذ� 
تأثَ#  كليًة   Pمّز حضرته) 
�لذ_  �لسابق  �ملسيحيني 
 Èَ&g �حلقيقة   j كا* 
لكو�ِا  �ملسيحية  هجمة 
&ليس  �حلكومة،  j كنف 
جنَّى  بل  فحسب،  Jلك 
من  �ملسلمني  ماليَني  �يًضا 
�ألكثر  �ملسيحية  هجو< 
على  &�ملوشك   �gخطو
ر سحُر  �لنجاÈ، بل قد تبخَّ
�ملسيحية نفسها كالدخا*. 
 iسلو� حضرته  غّير  لقد 
 iَملغلو� &جَعل  �لدفا� 

غالًبا...".
&فا�  لد�  مقاًال  &نشر 
 lجا  � �ملوعو8  �ملسيح 

فيه:

من  يناهز  &هو   ،zجدنا&"
عاًما،   ٣٦  &�  ٣٥ �لعمر 
مندفًعا �ما7 8يn شديد. 
 P8صا كمسلم  يعيش 
متأثر  غ#  قلبه   .�g& تقي 
�لدنيا. .... كا*  مبغريا0 
كل  منه  �خذ  قد  �إلسال< 
�آلgيا،  يناقش  مرً�  مأخذ. 
تأييد   j يؤلف  &ُ�خر� 
�إلسال< &+ثبا0 صدقه كتبا 
 iبالقلو ´�لت  ما  طويلة. 
+( �آل* لذُ� �ملناظر�0 �ل� 
 gهوشيا مدينة   j ֲדا  قا< 
كذلك   ،١٨٨٦ عا<   gبو
�آل*   )+ بالنفو7   Dَتَز  x
�ل� &جدناها  �لنشو�  تلك 
�لفريد�  �لكتب  مبطالعة 
�أل8يا*  على   �ًّ8g �لفه  �ل� 
�ألخر� &تأييًد� لإلسال<". 
(جريد� "�لوكيل" ٥/٣٠/

(١٩٠٨

�ألتبا�  شها0�8  خامًسا: 
�ملعاصرين..

�من  �نه   j خال¢  ال 
 � �ملوعو8  باملسيح 
عد8 من �لذين عرفوz منذ 
طفولته، &هؤالx l يكونو� 

عليه  عرفو�  لو  به  لِيؤمنو� 
 j  iلكذ� من  نو�   _�
يكونو�   x  � حياته،   lبد
بعد  �إلميا*  على  ليستمر&� 
�ملوعو8  �ملسيح  شهد   *�
� لنفسه �نه كا* صا8قا 
طو�D حياته، &لو �ستمر&� 
 *� ³م  كا*  فما  جدال، 
Jلك  من  �كثر  يستمر&� 
&قد �خذ يتحد� �خلصو< 
 j مر� iيثبتو� �نه كذ *�
حياته، �& خد� �& �فتر� 
فلو  �خر.  عيب   _�  &�
 lشي عنه  ُعر¢  قد  كا* 
�تباعه  لتخلى عنه  من هذ� 
�لذين �منو� به بعد �* ثبت 
³م �نه ينفي &قائع عرفوها 
�نه  خصوصا   .zصغر منذ 
به  �إلميا*  من  ُيرجى  ال 
� ماD &ال جاz، بل +ّ* 
 �aيت  *� يبايعه  َمن  على 
¯زl كب# من ماله، � +نه 
&�لنقد   lلالستهز�  tيتعر
 gتنها& �يطه،  من   �Jلال�
�ل�  �الجتماعية  مكانته 
بل  قومه،   j �تلها  كا* 

+* قتله يصبح �تمال.
 *� Pهذ� �لسيا j يكفي&
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 gكبا بأحد  مثال   iضر�
تعر¢  �لذ_  �³ند   lطبا�
 � �ملوعو8  �ملسيح  على 
j عا< ١٨٨٥، +نه �ملولو_ 
�لذ_  �لبه#&_  �لدين   gنو
�ملوعو8  للمسيح  كتب 
 ،١٨٨٨ عا<   j  �
+مامنا!  مرشدنا،  "موالنا، 
�هللا  
ة g& عليكم  �لسال< 

&بركاته
�هللا  �8عو   ،iجلنا�  Ôَعا يا 
تعا( �* �بقى j حضرتك 
&�حقق  �لوقت،   Dطو
من  ُبعثَت  �ل�  �ألهد�¢ 
�لزما*  هذ�  كإما<  �جلها 
 Ô Ñحَت  لو  &oد8. 
&ظيف�  من  �ستقيل  فإ� 
ليل  حضرتك   j &�بقى 
فأتر`   nمرت�  �J+&  ،gا�
 xلعا� j Dجتو�& lٍكل شي
 )+ �لنا7  لدعو�  كله 
�مو0  ح�  �حلق،  �لدين 
&كل  �نا  �لسبيل.  هذ�   j
هو  بل   Ô ليس  عند_  ما 
لك. يا سيد_ &مرشد_، 
لو   Pٍصد بكل  لك   Dقو�
 j  Í&ثر&  Ôما كل  �ُنفَق 
سبيل نشر �لدين فقد فز0ُ 

مستعدٌّ  �نا  مبر�8_...... 
لبذD كل ما عند_ j هذ� 
�لسبيل. فاÔ �ُ8ْ �* �مو0 
(فتح  �لصّديقني."  مو0 
�إلسال<، �خلز�ئن �لر&حانية 

 (٣٦ Ù ٣ Î
&+�J قيل +* هنا` من كّذبه 
�لتكذيب   :Dفنقو �يضا، 
+ال  ليس  �لبعثة  +عال*  بعد 
قلب  قسو�  على  8ليال 
على  8ليال  &ليس   iِّملكذ�
�* �ملبعوÚ �لسما&_ كا* 
 lال فإ* �ألنبيا+& ،iقد كذ
gغم  قومهم  كذֲדم  5يعا 

علمهم بصدقهم �لسابق.
�لد�مغة  �أل8لة   zهذ &بعد 
 *� للخصو<  ميكن   �Jما

يقولو�؟ 
+نه ال بد ³م من قوD كي 
 i�8 كفرهم. &هذ� �&gaي
�عد�l �ألنبياl، &لو x �د&� 
 j لُوضعو�  يقولو*  ما 
�. لذ� فإ*  موقف حرÎ جدًّ
�مامهم �حد g�يني؛ فإما �* 
 *�  P8للصا ميكن  يقولو�: 
يقرg �لكذi فجأ�، &+ما �* 
ينفو� �نه كا* صا8ًقا. فإ* 
هدمو�   D&أل�  Dلقو� قالو� 

 Pصد �8لة  �هم  من  8ليال 
�ستخدمه  &�لذ_   ،lألنبيا�
&عيسى   � �مد  سيدنا 
بن مرمي � &غ#�ا. لذ� 
لن يبقى ³م +ال �* يلجأ&� 
&هو  �لثا�،   Dلقو�  )+
معر&فا  يكن   x  � �نه 
لن  +�م  &حيث   ،Pبالصد
Jلك،  تفيد  g&�ية  �د&� 
فعليهم �* يلجأ&� +( حيلة 
 x � 8ملسيح �ملوعو� *�
 x _� ،يكن معر&فا �صال
يكن معر&فا ال بصدP &ال 
بكذi، ألنه oهوD &غ# 

مهم. 
&ميكنهم �* يأتو� على Jلك 
للمسيح   �gمبتو  Ùبنصو
�ملوعو8 � يصف نفسه 
 �gمشهو يكن   x �نه  فيها 
 aب �لشهر�، &يع�&�نه ال 
فيها � عن تو�ضعه &عن 
عد< سعيه حليا´� مناصب 
 tملعتر� فيستنتج  8نيوية. 
يكن   x  � �نه  منها 
 Ôبالتا& ألحد.  معر&فا 
�لشها0�8  كل  تسقط 

�قه. 
&قوله هذ� مثل قوD بعض 

عن  حتدثو�  �لذين  �لشيعة 
 ä� هم على 8ليل كفرgعثو
بكر &عمر gضي �هللا عنهما 
من خالD ما ير&� �* �با 
كا*   � �لصديق  بكر 
gجلي  كانت  "لو   :Dيقو
�ليم± j �جلنة خلشيت �* 
ال تكو* �ليسر� كذلك"، 
عمر  عن  كذلك  &ير&� 
"لو   :�  iخلطا� بن 
�لقيامة  يو<  �ملنا8_  نا�8 
�جلنة  �8خلو�  �لنا7  �يها 
لظننته  &�حد  gجال  +ال 
 0�gلعبا� zنا". مع �* هذ�
على  فُتحمل  صّحت   *+

تو�ضعهما. 
 zهذ  tملعتر� �قتبس  &قد 
�ملوعو8  للمسيح   �gلعبا�
�: "&كا* (هذ� �لعبد) 
 j  �gًمستو ´منه   D&ّ�  j
ُيعر¢  ال   ،Dخلمو� ´�&ية 
&ال ُيذكر، &ال ُيرجى منه 
&ال �ذg، &ُيْنكر عليه &ال 
 lٍشيا�  j ُيَعّد  &ال  يوقَّر، 
�لعو�<  بني  ֲדا   Úَُّيحد
�نه  ُيَظّن  بل   ،lِ�aلُك�&
عن   tُيعَر&  ،lٍبشي ليس 
 ."lلعقال� oالس   j zكرJ
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 ..(lالستفتا�)
 0�gلعبا�  )+ &�نظر 
ينقلها   x �ل�  �لالحقة 
gّبه   zبّشر&"  :tملعتر�
معه  بأّنه  �لزمن  Jلك   j
�8خله  &�نه   ،zgختا� &�نه 
س#فع  &�ّنه   .lألحّبا�  j
شأنه،  &ُيْعلي   ،zكرJ
فُيعَر¢  ُسلطانه،  &يعّظم 
 j &ُيذَكر  �لنا7،  بني 
&مغاgֲדا   tgأل�  Pgمشا
 .lلثنا�& �جلميل  بالذكر 
 tgأل� j ُتشا� عظمته&
&ُيعا*   ،lلسما�  iّg بأمر 
 .lياaلك� حضر�  من 
عميق  فجٍّ  كّل  من  &تأتيه 
كبحٍر   ،Îٍفو�� بعد   Îٌفو��َ
مّو�Îٍ، ح� يكا8 �* يسأ< 
 zgمن كثرִדم، &يضيق صد
ما  &ير&عه  Ûgيتهم،  من 

ير&� �لعايَل �ملعّيل...."
� �قتطع ما حتته خط من 
هذz �لفقر�: "&ما جئتكم 
من هو� �لنفس، &ما كنت 
مشتاP �لظهوg، بل كنت 
مكتوًما  �عيش   *� �حّب 
 nفأخرج  ،gلقبو� كأهل 
من  كر�ه�  على   äg

 j �Ñي   lضا�&  ،Î&خلر�
�لعاx مع هرä من �لشهر� 
عمًر�  &لبثُت   ،Î&لعر�&
�لُقْنُفذ   &� ،gكالسّر �ملستو
 j كرميم   &�  ،gملذعو�
 Îgخا كفتيل   &�  ،iلتر��
�عطا�   �  .iحلسا� من 
�لعد�،  ُيحِفظ  ما   äg
�جلى.  بوحي  علّي  &منَّ 
&ظلمو�،   lفها �لسُّ فاشتعل 
�لبعض  من  بعضهم  &كا* 

 .(lالستفتا�) ..ْطغى�
كسابقتها..   zهذ  Pسيا&
�لالحقة.   �gلعبا� &هكذ� 
حتقق  عن  �حلديث  +نه 
 j *0، فبعد �* كا�lنبو
 j ّبهg zهذ� �لوضع "بّشر
&�نه  معه  بأّنه  �لزمن  Jلك 
 j �8خله  &�نه   ،zgختا�
Jلك   >�8 &ما   .."lألحّبا�
قد حتقق فعليكم �* تؤمنو� 
�لدليل  هذ�   Dخال من  به 

على �ألقل. 
 *�  tملعتر�  Úيتحد  �
 ..�gمبشهو ليست  قا8يا* 
&�* شها�8 �هلها oر&حة، 
 � �ملوعو8  �ملسيح  أل* 
&قد  بالبهائم".  "&صفهم 

 zنقل ما حتته خط من هذ
�لفقر�: 

"هذz �يا0 �هللا ال تنظر&* 
بعد  &تنكر&*  نوgها،   )+
 j تفّكر&*  �ال  ظهوgها. 
قبل  �Ñي  �Ñعتم  �مر_؟ 
ما �نبأ به gّبي؟ فإّني كنت 
مستو�gً كأحٍد من �ألنا<، 
غ# مذكوj g �خلو�Ùّ &ال 
8هٌر  علّي  &مضى  �لعو�ّ<. 
 ،�gًمذكو شيئا  كنت  ما 
كرجل  �عيش  &كنت 
مهجو�gً؛  �لنا7   zّتخذ�
من  �ْبَعَد  قري�  &كانت 
 j &�حَقَر   ،�gلسّيا� قصِد 
g8سْت   ،�gلنّظا� عيو* 
حلو³ا،   zَُكِر& طلو³ا 
&كثر0  بركاִדا  &قّلت 
&�لذين  &معّر�ִדا؛  مضّر�ִדا 
كانو�  فيها  يسكنو* 
�لظاهر�  &بِذلَِّتهم  كبهائم، 
يدعو* �لالئم؛ ال يعلمو* 
�لقر�*  &ما  �إلسال<،  ما 
من  فهذ�  �ألحكا<.  &ما 
عجائب قضاl �هللا &غر�ئب 
بعثn من مثل  �نه   ،�gلقد�
على  ألكو*  �خلربة،   zهذ
كاَحلْربة.  �لدين   lعد��

 Ôوì ´من   j &بّشر� 
َسأُكو*  بأ�   Ôقبو &�ّيا< 
 Dِِلَصو& �خلالئق،  مرجع 
�لعائق،  كالسّد  �لكفر� 
 ،gلصد� على  &ُ�جَلُس 
 .gكالصد iجعل للقلو�ُ&
يأتونn من كّل فّج عميق، 
يليق.  ما  &بكّل  با³د�يا 
هذ� &حي من �لسماl، من 
كا*  ما   ،lياaلك� حضر� 
كالًما  &ال  ُيفتر�،  حديًثا 
ينسج من �³و�، بل &عد 
&ُكتب  �ألعلى.  gّبي  من 
 j zgُطبع &ُ�شيع قبل ظهو&
�لوg�ُ& ،�gسل j �ملد�ئن 
&�لُقر�، � ظهر كشمس 

 .(lالستفتا�) .لضحى�
بقوله:   tملعتر� يعلق   �
"&معلو< �* شها�8 �لبهائم 
�لذين ال يعرفو* ما �لتقو� 
oر&حة  شها�8  هي 
كانت   *+  Äخصوص
�لشها�8 متعلقة بالتقو�".

�لكلم  حتريف   )+ فانظر 
 *� مع  موضعه،  عن 
نستشهد  �ل�  �لشها0�8 
قا8يا*.  ألهل  ليست  ֲדا 
بلد�  من  مثال  فالبطالو_ 
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�ملوعو8  &�ملسيح  بطالة، 
� Jهب +ليها للد�gسة، 
&هنا` �لتقى بالبطالو_.. 
�ملوعو8  �ملسيح  &حديث 
 j  lجا قا8يا*  عن   �
�يا0  عن  حتدثه   Pسيا
صدقه، فهو من قرية بسيطة 
نائية ال يكا8 يعرفها �حد، 
�لدين  بعيد&* عن  &�هلها 
كاألنعا<  فهم  �لبعد،  كل 
&�لبهائم بل �ضل سبيال.. 
فيا ³ا من �ية �* qرÎ من 
عليه  يصّلي  gجل  بينهم 
 Dبد��&  iلعر�  lصلحا
 j ته�lلشا<، &تتحقق نبو�

هذz �لظر&¢!
 � �ملوعو8  �ملسيح   *+
 ،Dب ´�&ية �خلمو�كا* 
للشهر�،  يسعى  يكن   x&
 zمر� تعا(  �هللا  &لكن 
�لز�&ية   zهذ من   Î&باخلر
حضرته   gصا& &�لعزلة، 
 �gمناظر� &معر&فا &مشهو
�ملسيح  �نه  يعلن   *� قبل 
سنة..  عشرين  من  بأكثر 
على  كث#�  �8لة  &هنا` 
بذكر  &�كتفي  Jلك، 

بعضها: 

حضرته   iهاJ  :B8أل�
للد�gسة j مدينة (بطالة) 
�لسابعة   j كا*  منذ 
بد  &ال   ،zعمر من  عشر� 
�لنا7  من  كث#  يكو*   *�
&عرفو�   iقر عن   zعرفو

�خالقه هنا` .

 ١٨٦٤ سنة   j �لثا�: 
عمل j سيالكو0، &ظل 
&ال  سنو�0،  �gبع  هنا` 
 j معر&فا  كا*  �نه  بد 

�يط �لعمل على �ألقل.
 

�لثالث: j سنة ١٨٦٨ �& 
١٨٦٩ ُطلب منه �* يناظر 
�لبطالو_  حسني  �مد 
�لدهلو_  حسني  &نذير 
�حلديث  مكانة  مسألة   j
من �لقر�* �لكرمي. فكيف 
 )+ يذهب   *� منه  ُيطلب 
ال   Dهوo &هو  �خر  بلد 

ُيعر¢؟

�ملسيح   Dيقو �لر�بع: 
g�يت   ..."  � �ملوعو8 
Ûg jيا صا8قة.. كانت من 
نو� �لكشف �لو�ضح.. �* 

"íر7�8  �ملسّمى  �لرجل 
�لذ_  ختر_"  هند&سي 
قا8يا*،   j يعيش   D�´ ما 
بl�aته  �ملحكمة  حتكم   x
�ل�  �لعسكرية  �لقضية   j
&لكنها   ،zضد كانت 
ُخفِّفت نصف عقوبته. �ما 
�ملسّمى  �لسجن   j ´ميله 
فُيعـاقب   "Dخوشحـا"
&لكن  كاملة.  بعقوبته 
حينما gجع ملف قضيتهما 
 )+ �لعليا  �ملحكمة  من 
 gتصّو �ألخر�،  �ملحكمة 
قد  �ملحكمة   *� �قاgֲדما 
 ��J& بl�aִדما.  حكمت 
قبيل  �لبلد�   j  aخل� Jلك 
صال� �لعشاl &كنت على 
 lلعشا� صال�   l�8� �هبة 
حني �خ�a �حد �ملصلني 
�لبلد   j  g&يد  aخل�  *�
بأ�ما gجعا +( �لبلد� بعد 
قد  &كنت   .�l�aل� حكم 
(طبق  �لنا7  بني  �علنت 
ُيعلن   *� &قبل  �لرÛيا) 
قر�g �ملحكمة �* �ملحكمة 
(فلما   ،�l�aبال حتكم  لن 
مناقضا)   �aخ Ñعت 
حزنا  نفسي   j شعر0ُ 

&قلقا &كربا ال �ستطيع �* 
ما  &سرعا*  عنه،   iعر�ُ
بّشر� äg �لذ_ هو �8ئما 
قبيل   ،Ô &حاميا  معي 
�لصال�،   lثنا�  &� �لصال� 
فقاD: "ال ¬ف +نك �نت 

�ألعلى".
 Ôلتا� �ليو<  صبيحة   j&
عن   aخل� Jلك   *� تبني 
+ّال كذبا  بر�lִדما x يكن 
&�فتر�lً، &قد ُحِكم عليهما 
كما ُ�خِبر0ُ &كما كنت 
 gقد �خَبر0ُ �لنا7 قبل قر�
�ملحكمة، &كا* من بينهم 
�³ند&سي"  �gية  َشَرْمَبْت 
 - ٤Î:خلز�ئن �لر&حانية�)
�أل
دية  �ل�aهني   iكتا
 ..(٦٥٧Ù D&أل� lجلز�

 j كانت  �حلا8ثة   zهذ&
 j �نه   _�  ،١٨٧٠ عا< 
معر&فا  كا*  �لسنة  تلك 
�نه يعلن نبو0�l بني �لنا7 
 zֲדذ �لنا7   Úيتحد&
ֲדا،  &يهتمو*   0�lلنبو�
معر&فا  كا*  �نه   nيع مما 
يعلن  َمن  أل*   ،�gمشهو&
مثل Jلك، فال بد �* يكو* 
يهتم  من  &أل*   ،�gمشهو
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&يتحدثو*  بنبو�lته  �لنا7 
ֲדا �نه قد مضى ´من طويل 

على قيامه ֲדذ� �لعمل.
 

 Ôحو� "&منذ  �خلامس: 
عا< ١٨٧٢ بد� م#´� غال< 
�لنا7  بني  ُيعر¢  
د �
يد�فع  �لذ_  �لبطل  بأنه 
هجو<  ضد  �إلسال<  عن 
�ملبشرين �ملسيحيني &فئا0 
 ÎاÑياg� من  �³ند&7 
&غ#هم.   ÎاÑبر��و&
يبيِّن عظمة �إلسال<  فكا* 
كل   j �لسامية  &تعاليمه 
 j �ملقاال0  بكتابة   Dاo
&�ملجال0.  �جلر�ئد  بعض 
�&�ئل  +حد�  &كانت 
مقاالته قد نشرo j 0لة 
�ل�  �مد_"   gمنشو"
كانت تطبع كل عشر� �يا< 
 "gميسو"  j  gبنجلو من 
¯نوi �³ند. &باإلضافة +( 
Jلك، كا* يشتر` بانتظا< 
o jلة "�لوكيل" & "سف# 
 "Üكاgبا "فيديا   & �³ند" 
&كلها  �³ند"   tياg"  &
&oلة  �مرتسر،   j ُتنشر 
 iفتا�"  & �³ند"  "�خو 

 j تطبع  &كلتا�ا  �³ند" 
الهوo& ،gلة "&´ير �³ند" 
�ل� تصدj g سيالكو0، 
 gفشا*" &تصد� gلة "نوo&
من لدهيانه، &oلة "+شاعة 
�رgها  كا*  �ل�  نَّة"  �لسُّ
´ميل �g8سته �ملولو_ �مد 
حسني �لبطالو_ من مدينة 
متأخر�  فتر�   j& َبطاله، 
oلة   j �يضا  �شتر` 
 gتصد �ل�  عا<"   gخبا�"
من الهوg". فكيف يكو* 
 j يكتب  �لذ_  �لرجُل 
هذz �جلر�ئد كلِّها oهوال؟ 
&هو ال يكتب j مو�ضيع 
�ملو�ضيع  �كثر  بل  عابر�، 
 Dٍجد gُحساسية مما هو َمثا

بني ²تلف �أل8يا*.

�ملسيح  كا*   :kلسا��
عن  يعلن   � �ملوعو8 
�هللا  من  �لوحي  تلقي 
مبكر،  &قت  منذ  تعا( 
 j  aيعت �ألمر  هذ�  &مثل 
خصوصا  �لغر�بة،  غاية 
من  �لعظمى  �لغالبية   *�
 gستمر�� تنكر  �ملسلمني 
 )+ يؤ8_  &هذ�  �لوحي.. 

 Úيتحد& عظيمة.  شهر� 
عن  كث#�  5اعتنا  خصو< 
ما  يذكر&*  حني  Jلك 
يسمونه �ملرحلة �أل&( من 
مر�حل 8عا&� م#´� غال< 


د. �
�تى  �ل�  �لثانية  �لشبهة  �ما 
خبًثا  تقل  فال   tملعتر� ֲדا 
عن �أل&D، فقد �تى بر&�ية 
حّر¢ j تر5تها، �& نقل 
تر5ة �ألشر�g �ملحّرفة، � 
�ملقصو8  حتريف   j  8�´
ببساطة  &�لر&�ية  منها. 
ير&يها �بن �ملسيح �ملوعو8 
حسب  &�لدته  عن   �
�ملسيح  ´&جها  �خaها  ما 
�ملوعو8 �، حيث قالت: 
عندما كا* حضر� �ملسيح 
Jهب   Äشاب  � �ملوعو8 
�لتقاعد_  �لر�تب  الستال< 
�ملسيح  (&�لد  جلد` 
&Jهب   .(� �ملوعو8 
�لدين.  +ما<  م#´�  خلفه 
�لر�تَب  �ستلم  &عندما 
Þد�عه  �لدين  +ماُ<   zخذ�
 gمشو�  j عليه  &�لتحايل 
 Íيأ *� Dقا8يا* بد Îgخا
به +( قا8يا*، &ظّل يتنّقل 

مكا*   )+ مكا*  من  به 
ح� بّد8 (+ماُ< �لدين) كل 
�لنقو8، � تركه &Jهب +( 
مكا* �خر. فشعر حضر� 
 x& ملسيح �ملوعو8 باخلجل�
&حيث  �لبيت.   )+ يرجع 
 j يرغب  كا*   zلد�&  *+
توظيفه فإ* حضرته توجه 
+( بلد� سيالكو0 &عمل 
نائب  مكتب   j  Äموظف

�ملفوt بر�تب ضئيل".
 :Dلقصة ببساطة تقو�

+ما<  �مل#´�  �لشرير   *+
�ملسيح  خد�  قد  �لدين 
حيث   ،� �ملوعو8 
�لر�تَب  �لشرير  هذ�  �نفذ 
ال  �لر&�ية  &لكن  كله. 
تبني كيف ّمت هذ� �خلد�� 
&�لتحايل، فلعل +ماَ< �لدين 
��8نه  َمن  هنا`   *� �8عى 
 �lجز يسّد   *� عليه   *�&
�شتر�  �نه   &� �لدْين،  من 
 z#لغ  &� له  كث#�   lشيا�
Jلك  غ#   &�  ،lللفقر�  &�
كث#�..  �حتماال0  من 
على  تركز   x �لر&�ية  أل* 
طريقة خد�� هذ� �لرجل، 
بل gّكز0 على بد�ية عمل 
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 j  � �ملوعو8  �ملسيح 
 j �سيالكو0، &�لذ_ بد
عا< ١٨٦٤... &هذz هي 
�لغاية من �لر&�ية، أل�ا تبني 
عمل  �نتهى  م�  كذلك 
 j  � �ملوعو8  �ملسيح 
Jلك،  &سبب  سيالكو0 
حيث تبّين Jلك j �خرها. 
&�ملعترx t يذكر �لر&�ية 
كلها، حيث +* حضر� �< 
�ملسيح  تر&_ عن  �ملؤمنني 
�ملوعو8 � قوله: "عندما 
�لدين  +ما<  م#´�   nترك
&هنا`،  هنا   Dيتجو  gصا
&�خ#� هاجم قافلًة ُمحّملًة 
&ُقبض  لينهبها،  بالشا_ 
 j سر�حه  ُ�طلق   � عليه، 
تعليق  &تر&_  �ملحكمة". 
�ملسيح �ملوعو8 � على 
بقوله:  سر�حه   Pطال+
قد  تعا(  �هللا   *� "يبد& 
�نقذz من �لسجن من �جلنا 
(ألنه لو بقي j �لسجن)، 
 Pخال� عن  �لنظر  فبغّض 
(�لشرير�)  �لشخص  هذ� 
�بن   *+ �لنا7  عّني   Dلقا

عّمه كا* سجينا". 
حتريفا0   )+ لننظر  &�آل* 

حيث   ،tملعتر� تر5ة 
قد  �لدين  +ما<   *+  Dقا

د � غال<  م#´�  "�gفق 
"مشى   Dبد  ،"zgمشو�  j
��ما  ليوحي  خلفه".. 
�gتب  تبذير  على  متفقا* 
�لثا�  &�لتحريف  �لو�لد. 
كلُّ  نفذ0  "ح�  قوله: 
�لنص:   *� مع  �لنقو8"، 
ح� بّد8 (+ما< �لدين) كل 
�لنقو8. �_ �* �لفاعل هو 
+ما< �لدين &ليس كليهما. 
قوله:  �لثالث  &�لتحريف 
بإغو�ئه"،  �لدين  +ما<  "قا< 
+ما<  "قا<  �لنص:   *� مع 
&�لتحايل  Þد�عه  �لدين 
هذ�  من   8�g� &قد  عليه". 
�لتحريف �لقوD ��ما �نفقا 

 Dلضال�& �لغو�ية   j  Dملا�
&ما  &�ملالهي  &�لسينما 
 lألشيا� zشابه -مع �* هذ
تلك   j موجو�8  تكن   x
هذ�  g�ينا  لذ�  �ملنطقة- 
 zهذ بعد   Dيقو  tملعتر�
هو  "هذ�  �لتحريفا0: 
منا  تريد&*  �لذ_  �مل#´� 
مضيع  gجل  تصديقه، 
لألمانة منذ كا* j شبابه! 
�gتبه  على   zلد�& �ّمنه  لقد 
ليتمتع  فأضاعه  �لتقاعد_ 

 ."lلسو� Pفاg مع
َبساطة  تفيد  كلها  �لقصة 
�ملسيح �ملوعو8 �، فهو 
يصّدP �لنا7 &ال يسيl ֲדم 
 �gلظن، ح� لو كانو� �شر��
مثل �بن عمه هذ� (�بو ³ب) 

 zلذ_ بعد ٣٧ سنة من هذ�
�حلا8ثة ب± جد��g بني بيت 
� &بني  �ملوعو8  �ملسيح 
�ملسجد، مما �ضّر باجلماعة 
كث#�، &صاg �ملسيح �ملوعو8 
طويلة  مسافة   g&يد  �
&هكذ�  �ملسجد،  ليصل 
ضيوفه. +* +ما< �لدين هذ� 
 )+ بالنسبة  ³ب  �بو  هو 
 j& &فيه   ،� �هللا   Dسوg
�&حى   gألشر�� من  �مثاله 
�ملوعو8  �ملسيح   )+ �هللا 
&ُيبد�   `Ûبا� ينقطع   :�
منك. &هذ� ما حدÚ بكل 
نسل  �نقطع  فقد   ..Dجال
�قاig �ملسيح  �ألشر�g من 
ينجب   x&  .� �ملوعو8 

منهم +ال َمن �من. 

إمـام الدين هذا هو أبو 0ب بالنسـبة إn رسـول اهللا �، 
وفيـه و! أمثاله من األشـرار أوحى اهللا إn املسـيح املوعود 
�: ينقطـع آبـاؤك وُيبـدأ منـك. وهـذا ما حـدث بكل 
جـالل.. فقـد انقطع نسـل األشـرار مـن أقارب املسـيح 
املوعـود عليـه السـالم. و� ينجـب منهـم إال َمـن آمن. 
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* +* �لبعوضة ُتْدمي ُمْقلَة �ألسد.
* من تعرt للمصاعب ثبت للمصائب.

.DJ j عزٍّ خ# من حيا� j 0مو *
* +D´ �Jَّ �لعاِلُم ´D بزلَّته عاَلٌم.

* +صالÈ �ملوجو8 خ# من �نتظاg �ملفقو8.
.0�gللبيب عن �لعبا� n0 ُتْغ�gإلشا� *

* من جاg على شبابه جا0g عليه شيخوخته.
* من &عظ �خاz سرًّ� فقد نصحه، &من 

&عظه عالنية فقد فضحه.

َتَعلَّـم..
 من �لزهر� �لبشاشة، من �حلمامة �لو�8عة، من 

�لنحلة �لنظا<، من �لنملة �لعمل، من �لديك 
�لنهوt باكًر�.

 cللصـ� $�ـا
�لصa عند �ملصيبة ُيسمى +مياًنا. 
�لصa عند �آلكل ُيسمى قناعة. 

�لصa عند حفظ �لسر يسمى كتماًنا. 
.lمن �جل �لصد�قة يسمى &فا aلص�

Ñ̌Ä\Ê›Â; fi€
˛
“ ŽtÑ̌Ä\Ê›Â; fi€
˛
“ Žt

شـكو0 +( &كيـع سـوl حفظـي
gنـو �لعلـم  هـذ�   *+  Dقـا&

�ملعاصـي تـر`   )+ فأgشـد� 
لعاصـي يؤتـى  ال  �هللا   gنـو&

&5 من  �لشعر حلكمة



للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع الفضائية اإلسالمية األحمدية على شبكة اإلنترنت :

http://www.mta.tv




