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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< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

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

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�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� rلنا� 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 �خرo، �- �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 �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، 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 �آلe- - )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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التقوى

كلمة �لتقو�

�ظاهرها  ��لبؤ]،  �خلو�  باطنها  حياٌ! 
�لظلم ��لفسا\.. ֲדذ� �لكلماD �لوجيز! 
ميكن تشخيص �حلالة �ملرضية �ل� يتخبط 
فيها  �لشا�� �إلسالمي �لذ� �بتعد عن �لعيش � ظل 
�ألمن ��لسالc ُبعد �أل�£ عن �لسما¢. ��¡ سائل 
�هللا خل;  ��تضاها  �ل�  �حليا!  يستفسر: هل هذ� هي 
%مة؟ �هل هذ� �لوضع �ملز��  هو هد� �الستخال� 

� �أل�£؟ �هل هذ� هو �ملص;؟..
هذ�   >@�  sستطو Dالستفسا��� قائمة   ?%  ال شك 
�لسرقة،  �خليانة،  �لغد�،  هل   .sستؤ� �لفاصل  �حلد 
�جلشع، �لنفا{، �لتمر\، �لبغضا¢ �@��قة �لدما¢ تستطيع 

%? ترضي نفوسنا لتنعم باألما? ��لسالc؟!
يطلقها  �تلك  �لربو�  تعلو � هذ�  صيحاD عديد! 
�لباحثو? عن �خلال° من بر�ثن هذ� �لعلل بالرغم من 
 cمتالكهم �ألسبا¡ �ملا\ية. لقد غا¡ �ألمن ��لسال�
عن �لكث; من �لنا] ��نتشرD �لنـز�عاD ��حلر�¡ 
�}�¡ سالc �إلنسا? �لد�خلي ��خلا�جي �%صبح �لعا± 
يناc �يستيقظ على %خبا� �لفو�جع ��لنكباD ��ملآسي 
د· هو بسبب نسيا?  ��جلر�ئم! �ال شك %? كل ما̧ 
 ± �ما  %جله،  من  ُخلق  �لذ�  �لنبيل  �د� � �إلنسا? 
 Dكنهه، �هو %? تص; �لبشرية منصبغة بصفا �يد�
�هللا تعا< كوننا ُفِطرنا على فطرته عز �جل %� لدينا 

مؤهالD لكي تنعكس فينا صفاته عز �جل. 
�لنفس  مع  ��لرضى   cلسال�� �لسعا\!   >@ �لسبيل   ?@
��ملجتمع ال يناله %حد بالذهب ��لفضة �ال باملساعي 

�لذ�تية ��ملقوالD �لفلسفية �ال بامتال� �لقو! ��لسلطا?، 
لذلك نر� %نه من سنن �هللا عز �جل %نه يرسل %نبيا¢� 
 cلنا] ل;شد�هم @< سبيل حتصيل �لسعا\! ��لسال� >@
�حلقيقيني بعد �إلميا? به سبحانه �@خال° �لعبو\ية له 

��اللتز�c بتعاليمه �ل� %�حى ֲדا @< �سله.
لقد حتد�  ع� �لتا�يخ كثيـٌر من �ملخالفني  �ألنبياَ¢ 
من  عندهم  مبا  �غتر��هم  بسبب  بدعوִדم  ��ستهانو� 
�لضامن  %Áا  فظنو�  ما\ية   Dمكتسبا�  cعلو� مناهج 
لتحقيق �لسعا\! ��لسالc �ليس باتبا� ما يدعوهم @ليه 

�ملرسلو?.. 
�@< يومنا هذ� ما �Ãلت �لبشرية لقلة فهمها �@\��كها 
غافلة عن غاية �جو\ها مغر��! �معجبة بسعيها �حلثيث 
�لكا}بة، ��نصرفت عن  �ملا\ية ��ألما�  �ملقاصد   ¢���
من   Dملوبقا�� �ملفاسد   � ��Áمكت  �لسما¢  مائد! 
��ملجو?..  ��للهو  ��لكذ¡  ��ملقامر!  �خلمر  شر¡ 
 sألسبا¡ ��النشغا� �لقد غا¡ عنها حقيقة %? �متال

@�Ïj‰Ì@�Ïj‰Ì

‚˝é€aÎ@Ú‰Óÿé€a‚˝é€aÎ@Ú‰Óÿé€a



٣

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد السادس- شوال وذو القعدة  ١٤٣١ هـ  -تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٠ م

 cلسال�� �لسكينة  مينح   ?% ميكنه  ال  ��ملالهي  �ملتع   �
 Äلسكينة تأ�� cلد�خلي ��لطمأنينة �لقلبية، أل? �لسال�
من ��هب �لسالc �هو �هللا �لو�حد �لقها�، �يستحيل 
 cهب %� سلطا?، فسال{ �% sحتصيل هذ� �لفر\�] مبا
�هللا  مبعرفة  @ال  @ليه   sلوصو� ميكن  ال  جليلة  نعمة  �هللا 
��صاله ��لسعي �لصا\{ عمال بتعاليمه �تطه; �لقلب 
%نو���  مهبط  �أل\نا] ��أل�جا] حÆ يص;  من كل 

عز �جل.
لكن  �غنا�،  مبا\يته  يتباهى   ?% �ملا\�  �إلنسا?  بوسع 
ليس بوسعه %? يشعر بالسكينة ��لطمأنينة �ل� هي مد�� 
�لسعا\! �لر�حانية ��الستقر�� �لنفسي، �ُحقَّ لإلنسا? 
�ملؤمن �غم فقر� �بساطة عيشه %? َيْسَعَد بنعمة �لسكينة 
��لطمأنينة �ل� تغمر قلبه باهتد�ئه @< �إلميا?. @Áا نعمة 
عظيمة عجز �مللو� عن حتصيلها بسلطاÁم �ج��ִדم، 
�%ْنَهَكْت �لفالسفة ��حلكما¢ �غم منطقهم �حكمتهم، 
�عقا��ִדم،  %مو��م  كثر!  �غم  �ألثريا¢  @ليها  ��فتقر 

�غابت عن �لكهنة ��ملشعو}ين ��ملنجمني �غم معابدهم 
�َطَالِسِم ُكُتِبهم �مر�صدهم.. @ّ? من َتَساَمْت %���حهم 
�قلوֲדم @< �لسما¢ فأ�لئك هم �لو��ثو? �ذ� �لنعمة، 
@} ال يصل @ليها %حد @ال بتزكية �لنفس �Ëاهد! �ألهو�¢ 
��ألما� �لشيطانية بصد{ �@خال°. لقد فاÃ ֲדذ� �لنعمة 
�لسالc �من �هتد�  �ألنبيا¢ عليهم  �لتا�يخ  على مد� 
من  بص;!  على  %نفسهم  �ْسَتْيَقَنْتُه  مبا   ��Ãفا� ֲדديهم، 
%مرهم بوصاs �هللا تعا< حÆ بذلو� نفوسهم �%���حهم 
��سترخصوها � سبيل �إلميا? �معانيه �لعظيمة. فالسّر 
�لذ� جعل كل هؤال¢ �لصديقني ��لربانيني �ألبر�� � 
نشو!   � �نفيس   sغا بكل  يضحو?  �لعصو�  Ìتلف 
�سعا\! ��حية ما هو سو� بريق صفاD �هللا �لذ� ملع 
 Íعر Î مفعمة مبحبة �هللا �سالمه Dقلوֲדم فصا� �

جتلياته �@نعاماته.
 @? �إلسالc من �لسالc �لذ� هو من %Ðائه تعا<، �� 
هذ� �الشتقا{ �للفظي \اللة ��حية على %? هذ� �لدين 
 ?@ ��ملا\ية  �لر�حية  ��لسكينة  �لطمأنينة  تعليُمه  ¸و� 
 D�\عبا  ?@ �ستسالما كليا.  تعا<  �ملؤمن هللا  �ستسلم 
�إلسالc كلها تؤ\� باإلنسا? @< �لسالc مع �هللا �مع 
ֲדا  ¸ظى  �ل�  �حلاضر!  �جلنة  @Áا  ��ملجتمع،  �لنفس 
�ملؤمن �لصا\{ � �لدنيا قبل �آلخر!، �%ما جنة �آلخر! 
فما هي @ال �نعكا] Òخر �ا بتجلياD %قو� �%عظم. 
فيا ليت عاملنا يبصر �يستشعر هذ� �لنعمة �ل� غابت 
عنه للخال° من �الضطر�¡ �لد�خلي ��خلا�جي �من 
كل �لشر�� ��ملآسي من حوله. �فقنا �هللا Iيعا لذلك 

�Òخر \عونا %? �حلمد هللا �¡ �لعاملني.

إن عبادات اإلسالم كلها تؤدي باإلنسان 
إ^ السالم مع اهللا ومع النفس واجملتمع، 
إنهـا اجلنة احلاضـرة ال` _ظى بها 
املؤمن الصادق ! الدنيا قبل اآلخرة،
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التقوى

 حضر! مر�Ã بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \��]:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �ِ
َماَ!�ِ" َ!�َألْ ﴿ُقْل َمْن َ
*ُّ �لسَّ
ُقِل �هللا ُقْل 1ََفاتََّخْذُتْم ِمْن ُ�!ِنِه 1َْ!ِلَيا0َ 
ال َيْمِلُكوAَ ِألَْنُفِسِهْم َنْفًعا َ!ال َضرًّ� 
 Dُْلَبِص�!َ �َألْعَمى   Hَيْسَتِو َهْل  ُقْل 
 Iْ1َ 
ُلَماُ" َ!�لنُّوُ Iْ1َ َهْل َتْسَتِوH �لظُّ
َكَخْلِقِه  َخَلُقو�  ُشَرَكا0َ  هللا  َجَعُلو� 
َفَتَشاَبَه �ْلَخْلُق َعَلْيِهْم ُقِل �هللا َخاِلُق 
﴾
�ْلَقهَّاُ �ْلَو�ِحُد  َ!ُهَو  َشْي0ٍ  ُكلِّ 

(�لرعد ١٧)

شرZ �لكلمـا":
؛  1!لياI :0ع �Úّ، �هو: �ملحبُّ

�لصديق؛ �لنص; (�ألقر¡).
ال ميلكوA: َمَلَكُه: �حتو�� قا\ً��. 
َمَلَك على �لقوc: �ستو< عليهم. 
�ستو<  %مَر�:  فال?  على  ملك 
 (Üلد �لظ�) عليه. �َمَلَك �خلْشُف
يتبـعها   ?% �قد�  قو�  %مَّـه: 

(�ألقر¡).
�ملنفر\   �% �ألحد   Ýمبع �لو�حد: 
�لذ� ال نظ; له %� ليس معه غ;� 

(�ألقر¡).
غلـبه.  قهًر�:  َقَهَر�   :
�لقّها
لـلمبالغـة   sفّعـا ��لقّهـا� 

(�ألقر¡).  
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 :Dلتفسـ�
عباَ\   ?% �لقد�  عجائب  ملن  @نه 
�لنا]  �فعهم  �لذين  �ألبر��  �هللا 
�حلقيقية  مكانتهم  من  موִדم  بعد 
Iيع   ?@  sقو% �ة، Ò �جعلوهم 
حافلة  عيشة  عاشو�  قد  هؤال¢ 
�ضطر  فمثًال   .cآلال�� باملحن 
 � �لناصر�  �ملسيح  سيدنا 
سيدنا  �%ما  �طنه،  من  للهجر! 
�سُتشهد،  فقد    � �حلسني 
 Æبش �بُتلي  فقد  �%ما شند�جي* 
�بقوله  قومه.  يد  على  �ملصائب 
�ال  نفًعا  ألنفسهم  ﴿الميلكو? 
هؤال¢   ?% تعا<  �هللا  بّين  ضّر�﴾ 
ما قد��� على #اية %نفسهم من 
 ?% ميكن  فكيف  �ألعد�¢،   �{%

يغنو� عنكم شيًئا.
�ألعمى  يستو�  ﴿هل   sقا  Î
مصابو?  %نكم   �% ��لبص;﴾.. 
هالَّ  �لكن  لكثرتكم،  بالغر�� 
فّكرمت %? �لكثر! �لعد\ية ال تنفع 
ينفع  هل  ُتر�  حني.  كل   �
�لعميا? �جتماُعهم بعد\ كب; ضد 

 àجل ��حد بص;. %ليس صحيح�
على  غالب  �لو�حد  �لبص;   ?%
%لف %عمى. هذ� هو مثلكم �مثل 
مبصر�?  @Áم   .� �%تباعه  3مد 
�هللا  �حي  بفضل  مطلعو?  ألÁم 
ضدهم  حتيكونه  ما  على  @ليهم 
��ملؤ�مر�D، �لكنكم  �ملكائد  من 
ما}�  تعلمو?  ال  ألنكم  عميا?، 
�ملعسكر   � ضدكم  áر� 
خططهم  معظم  أل?  �إلسالمي، 
تتم بتأث; خفي من �لُسنن �إل�ية 
@\��كها.  عليكم  يستحيل  �ل� 
مقا�مة  تستطيعو?  فكيف   ?{@
مثل هذ� �ملعسكر ��لذين فيه؟ فال 
ضَ; @}� كانو� قلًة، فإÁم مبصر�? 

�ليسو� عميانà مثلكم.
 Dلظلما� تستو�  قاs ﴿هل   Î  
��لنو�﴾ %� ال �جه للمقا�نة بني 
 ?@� �لنو�  ��لظلماD، أل?  �لنو� 
كا? ضئيًال قا\ٌ� على تبديد ظلمة 
 cلظال�  ?@ @ضاَ¢ִדا.  �على  �لغرفة 
 ãيع ��لنو�  �لنو�،   cَنعد��  ãيع
�لوجو\  بني  ما  فشتا?  �لوجو\، 

 ?@  :sيقو تعا<  �كأنه   .cلعد��
�تعاليمه،  �هللا   cكال عند�  3مًد� 
 Î �مليز!،  هذ�  متلكو?  ال  �%نتم 
�حلق  على  مبنية  تعـاليمه   ?@
فال  عقائدكم  �%ما  ��لصـد{، 
تستند @< %� برها?، بل %ساسها 
�ملقا�نة  �جه  فما  ��لعنا\،  �جلهل 

بني تعاليمه �بني تعاليمكم.
 c%﴿ للمشركني:  @فحاًما   sقا  Î
خلقو� كخلقه  شركاَ¢  جعلو� هللا 
%نكم   �% عليهم﴾  �خللُق  فتشاَبَه 
�هللا   ?�\ من  �ًة Ò �åا}كم  �غم 
بأ?  فإنكم ال تستطيعو? �ال\عا¢ 
هذ� �آل�ة قد َخَلَقْت %� شي¢ مماثل 
 .Dملخلوقا� Æملا خلقه �هللا من ش
�± يتجاسر مشركو مكة على %? 
كا?   ?@� �ال\عا¢،  ֲדذ�  يتفّوهو� 
�ملشركو? � بال\ %خر� تظاهر�� 

مبثل هذ� �ملز�عم ��لدعا��.
 cليو� �ملسلمني   ?% �ملؤسف  �من 
سيدنا   ?% يزعمو?  صا���   àيض%
� كا? çلق  �لناصر�  �ملسيح 
بعضهم  �شطَّ  �غ;ها،  �لطيو� 

�ألمة   >@ �ملبعوثني  �ألنبيا¢  %حد  كا?   *
حياته،   sحو�% من  يبد�  كما  �ند�سية �

.à��لكنهم �åذ�� فيما بعد @

إن الظالم يعU انعداَم النور، والنور يعU الوجود



اجمللد الثالث والعشرون، العدد السادس- شوال وذو القعدة  ١٤٣١ هـ  -تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٠ م

٦

التقوى

لقد  قالو�:   ?% لد�جة   sخليا�  �
�ختلط ما خلق �ملسيح �ما خلقه 
�هللا تعا< من طيو�، فال نستطيع 

�آل? �لتمييز بينها! 
كا? سيدنا �إلماc �ملهد� ��ملسيح 
من  قصة  لنا  � ¸كي  �ملوعو\ 
هذ� �لقصص �هو يقوs: سألت 
 ?% تزعمو?  �ملشائخ:  %حد  مر! 
�لطيو�،  çلق  كا?   � �ملسيح 
 .Íخلفا�  :sقا منها؟  خلق  فما}� 
هي  �خلفافيش  من   �% فقلت: 
خلق  من  �%يها  �ملسيح  خلق  من 
لقد   :sقا �تعا<؟  سبحانه  �هللا 
�لسنا  بالبعض،  بعضها  �ختلطت 
بينها!  �لتمييز  على  بقا\�ين 
�لتحفة   ،١٧éلر�حانية� (�خلز�ئن 

�لغولر�ية ° ٢٠٦). 
�ألسف  على  يبعث  ملما  �@نه 
قد  �ملسلمني  هؤال¢   ?% �لشديد 
�لتفو�  على  يتجاسر  مبا ±  قالو�  
 ?�\ مكة،  مشركو   Æح مبثله 
�لعا±   � %حد  ال   ?% يفكر��   ?%
سيقبل هذ� �ملز�عم �ل� ال يدعمها 

%� \ليل �ال برها?!
%ما قوله تعا< ﴿خالُق كلِّ شي¢ 
فاعلم  �لقّها�﴾  �لو�حد  �هو 
�ثنني  }كر  قد  �لكرمي   ?Òلقر�  ?%
عن   ì;تعب  Ýحلس� �هللا  %Ðا¢  من 

�íا:  �تعا<،  سبحانه  �حد�نيته 
�سم  ��ألحد  ��لو�حد.  �ألحد 
تنـزيهي، %� يدs على �نفر�\يته 
��حد�نيته حيث ال تفكر %}هاننا 
بعد� � �لعد\ �لثا� ��لثالث. �%ما 
�لو�حد: فيش; @< �لبد�ية �ينتقل 
�لثا�  �ألعد�\   >@ بعد�  �لذهن 
�قد  فصاعًد�.  ��لر�بع  ��لثالث 
(�لو�حد)  صفته   cباستخد� %شا� 
 .Dملخلوقا� كل  منبع  %نه   >@
يشاֲדه  ال  �خللق   ?% من  فبالرغم 
ألنه  كماالته   � �تعا<  سبحانه 
 ?% @ال  Iيًعا،  �لعاملني  عن   ãغ
 .� @ليه  يشـ;  موجو\  كل  
مثل عد\ "�لو�حد" �لذ� يشـ; 
@< �لثـا� ��لثالث ��لر�بع �هلّم 

جّر�.
�لو�حد﴾  ﴿هو  بقوله  جا¢  فقد 
كل  (خالق  كونه  على  تدليال 

شي¢)، حيث قاs: @}� ± تعت��� 
تثبت  فلن  �هللا خالًقا لكل شي¢، 
 Dملخلوقا� بعض  أل?  َ�حد�نيته، 
سو� تش; @< منبع Òخر \�نه. 
 ?%  cللز  ،ìحد�� تعت���   ±  �{@�
 >@ Òخر  خالق  بوجو\  تؤمنو� 

جانبه.
قد  %نه  ﴿�لقّها�﴾  بقوله  �بّين 
çرÌ éلو{ على خالقه �يتمر\، 
مساعد!   >@ �خلالق   éفيحتا
حتت  ليبقى  لتسخ;�  �آلخرين 
¸د·  ال  هذ�  �لكن  سلطانه، 
مع �هللا �، فكل شي¢ � قبضته 
 Æاجة @ليه، حî حتت تصرفه، بل�
خاضعة  %يًضا  �لباطلة  �تكم Ò  ?@
منها  %حد  �ال   ،� لسلطانه  
فعبا\تكم  يعدُّ خالقà أل� شي¢، 
على  \ليل  ال   {@ �لغٌو،  عبٌث  �ا 

�جو\ها.

ومـن املؤسـف أن املسـلمني اليـوم أيًضـا صـاروا 
يزعمون أن سـيدنا املسـيح الناصري � كان kلق 
الطيور وغqها، وشـطَّ بعضهـم ! اخليال لدرجة أن 
قالـوا: لقد اختلط ما خلق املسـيح ومـا خلقه اهللا 
تعـا^ من طيـور، فال نسـتطيع اآلن التمييـز بينها! 
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ـَما0ِ َما0ً َفَساَلْت  ﴿1َْنَزaَ ِمَن �لسَّ
ْيُل َ�َبًد�  1َْ!ِ�َيٌة ِبَقَدِ
َها َفاْحَتَمَل �لسَّ
 
ا ُيوِقُد!Aَ َعَلْيِه ِفي �لنَّاِ 
�ِبًيا َ!ِممََّ
�ْبِتَغـا0َ ِحْلَيٍة 1َْ! َمَتـاeٍ َ�َبٌد ِمْثُلُه 
َكَذِلَك َيْضِرُ* �هللا �ْلَحقَّ َ!�ْلَباِطَل 
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفا0ً َ!1َمَّا َما  َفَأمَّـا �لزَّ
 �ِ
َيْنَفُع �لنَّـاmَ َفَيْمُكُث ِفي �َألْ
﴾aََكَذِلـَك َيْضـِرُ* �هللا �َألْمَثا

 (�لرعد: ١٨)

 شرZ �لكلمـا":
�لشيُ¢   �\َ�َ  .\ٍ�� Iع  1!�ية: 
 éٌمنفَر ��لو�\�:   .sسا  :àي\ْ�َ
بني جباs %� تالÒ �% sكاc يكو? 
 D�\مفر  �� للسيل.   ìمنفذ
�لذ�  �ملوضع  �لو�\�:  �لر�غب: 
 éَِّي �ملُنفرÐ يسيل فيه �ملا¢، �منه

بني �جلبلني ��\يà (�ألقر¡).
سالت: ساs �ملا¢: جر�. �لسيل: 
 sسا :sملا¢ �لكث;. ��لعر¡ تقو�
ֲדم �لسيل �جاÍ بنا �لبحر.. %� 
�قعو� � %مر شديد �ñن � %شد 

منه. (�ألقر¡).
�لرغو!؛  من  �ملا¢  يعلو  ما  �لَزَبد: 
%قبلنا   Î �حلرير�:   sقو� �َخلَبُث. 
�ُنلقي  Ãَُبَد�  òّض  �حلديث  على 

Ãََبَد�.. كÝ بالُزَبد �هي Iع Ãُبدٍ! 
عن خيا� �لكالc، �بالَزَبد عّما ال 

خ; فيه (�ألقر¡)
�منا.   \�Ã  :sملا� يربو  �با   :nبي�

��با  عالها.  �لر�بيَة:  فالٌ?  ��با 
 �% عدٍ�  من  �نتفخ   :ìَ�ْبو �لفرُ] 
صبَّ  �لسويَق:  فال?  ��با  فزٍ�. 
عليه �ملا¢ فانتفخ. ��با � حجر� 
َ�ْبوì �ُ�ُبّوì: نشأ. �كّلمُته فما �با 
بر%سه %� ± يعبأ ô. ��لر�بيُة: ما 
��بيًة:  �أل�£. �%خذً!  ��تفع من 

شديد! (�ألقر¡).
�لسيل  نفا�  ما  �ُجلفا¢:  ُجفا0ً: 
يت:  كِّ �لسِّ �بن   sقا به.  �مى   �{@
 àمدفوع  �% جفاً¢  �لَزَبد  �}هب 
 àعن مائه. ��جلفا¢: �لباطُل تشبيه
به  ُينتفع  ال  �لذ�  �لِقدِ�  بزبد  له 

(�ألقر¡).

:Dلتفسـ�
�لسابق  �ملوضو�   لقد �ّضح هنا 
%ميا توضيح، بضر¡ هذين �ملثالني، 
من  �ملا¢  �هللا   sõُي عندما   :sقا  {@
�لسما¢ فيجر� � Ìتلف �لو\يا? 
��لطر{، يوّلد öريانه هكذ� �غوً! 
 ?@ Æكث;! مشوبة باأل�سا÷، ح
كل  هل   :s¢يتسا� يتح;  �لر�ئي 
هذ� �أل�سا÷ كانت موجو\! � 

هذ� �لطر{. �تكو? �لرغو! كث;! 
� �لبد�ية حç Æيل للر�ئي %نه ليس 
هنا� @ال �لرغو!، �لكنها ال تلبث 
 Æح �تقل   àيáتد� تنكمش   ?%
َفَمَثُل  ال ُير� @ال �ملا¢ � �ألخ;. 
�حلق ��لباطل كمثل �ملا¢ ��لرغو! 
%نه   Ýمبع �لظاهر،   � تعلو�  �ل� 
عندما  �ألنبيا¢  \عو�  بد�ية  عند 
áد �لنا] %هَل �لباطل غالبني على 
%هل �حلق يظنو? خطًأ %? �لباطل 
� قو! �سيبقى غالبà \�ئمà، �لكن 
�ينمحي  ينكمش  �لزبد   ?% كما 
�لغلبة  �تكو?  �ملطـا�  Òخر   �
%هل  سيتغـلب  كذلك  للما¢، 
Òخر   � �لباطل  %هل  على  �حلق 

�ألمر.
 ?Òلقر� �لذ� ضربه  ��ملثاs �آلخر 
هو  �ملوضو�   �ذ�   àتوضيح هنا 
�ملعا\?،  من  �غ;�  �لذهب   sمثا

على  يبعث  ملما  وإنه 
األسف الشديد أن هؤالء 
 z املسلمني قد قالوا  مبا
يتجاسر على التفوه مبثله 

ح� مشركو مكة
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 cلصائغ عندما يقو� ?@ sحيث يقو
ِبَغْلِي �لذهب مثًال لصنع �ُحلِليِّ فال 
 ،�حينذ� تعلو  �لرغو!   ?% شّك 
بالرغو!  ¸تفظ  ال  �لصائغ  �لكن 
يبقى  مبا  ¸تفظ   � ֲדا  يرمي  بل 

بعدها من }هب خالص نافع.
فبّين بذلك للكفا�: ال جرc %نكم 
تعلو? �آل? على %هل �حلق، كما 
تعلو �لرغو! على �لذهب، �حتجبو? 
%عني  عن  �خلالص   cإلسال� }هب 
 ùيا� نرسل  عندما  �لكنا  �لنا]، 
�لنصر! ستذهب �¸كم �َتمَّحو? 
يكو?  �لن  �لزبد،  ِحي  َيمَّ كما 
شيٌ¢ غالبà @ال �إلسالc، �لن يقبل 

�لنا] @ال تعليم �ملصطفى �.
فال  عاًما   sملثا� يكو? هذ�   ?%  �%
çّص �ملؤمنني � �لكافرين فقط، بل 
�ملقصو\ منه �لبيا? %? �هللا تعا< قد 
نقية،  طاهر!  �إلنسا?  فطر!  خلق 
بأ�سا÷  يلطخها  �إلنسا?  �لكن 
�لعا\�D ��لتقاليد �لفاسد! �خلاطئة 
فيفسدها. فيبعث �هللا �سله إلثا�! 
 Dما � �لفطر! �لبشرية من ملكا
ثو�ٌ!  فَتحد· مبجيئهم   ،Dقد���
كالذ�  �لنا]  طبائع  �هيجا? � 
�لسيل   �% �ملغلي  �ملعد?  يكو? � 
�ملنهمر، فتصحو � �لنا] فطرִדم 

�من  ناحية،  من  �لنقية  �لصحيحة 
حب  فيهم  يثو�  %خر�  ناحية 
كل  فُيصبح  ��لتقاليد،   D�\لعا�
�ملشاعر  من   àخليط منهم  ��حد 
�لفاسد!  ��لتقاليد  �لصافية  �لنقية 
�خلاطئة، �¸مل لبعض �لفتر! هذ� 
�ملتباينني.  �لتيا�ين   D�{ �ملشاعر 
خالص  نقي  ِفكر   �{ كا?  فإ}� 
 sغال% من  �لتخلص  �ستطا� 
يكن   ± �{@ %ما  �خلاطئة،   D�\لعا�
مشاعر�   D\عا سعيه   �  àصا\ق
��ل��\!  �خلمو\  نفس   >@ �لنقية 
من  عليه  مستولية  كانت  �ل� 
قبل، فيختلط Ãبد �لتقاليد بذهب 
غ;  مشوبة  فتص;  �لنقية،  �لفطر! 

صافية مر! %خر�.
�بّين بقوله تعا< ﴿فسالْت %�\يٌة 
�لتعاليم  �نتشا�   ?% بقد�ها﴾ 
�لطبائع  حالة  �فق  يتم  �لسما�ية 

�لبشرية.
 ?Òكما %? �آلية تش; @< %? �لقر
�حلق  بني  يفر{  سو�  �لكرمي 
�لشر،  من  �خل;  �مييز  ��لباطل، 
�لنا]  على  ينكشف  �حينما 
�لفا�{ بينهما جلًيا سو� يطر\�? 
بأنفسهم �لشر بعيًد� مْؤِثرين �حلق 
%صحَّ  كا?  فمن  �لباطل.  على 
%�فَر  كا?   àَظْرف �%�سَع   àقلـب

.cإلسال� Dا  من بركا حظًّ

﴿ِللَِّذيَن �ْسَتَجاُبو� ِلَربِِّهُم �ْلُحْسَنى 
 َّA1َ لَِّذيَن َلْم َيْسـتَِجيُبو� َلُه َلْو�!َ
� َجِميًعا َ!ِمْثَلُه ِ
َلُهْم َما ِفي �َألْ
َمَعُه الْفَتَدْ!� ِبِه 1ُ!َلِئَك َلُهْم ُسو0ُ 
َ!ِبْئَس  َ!َمْأَ!�ُهْم َجَهنَُّم  �ْلِحَساِ* 

�ْلِمَهاُ�﴾  (�لرعد ١٩)

أن اهللا تعـا^ قد خلق فطرة اإلنسـان طاهرة نقية، 
ولكن اإلنسـان يلطخها بأوسـاخ العـادات والتقاليد 
الفاسـدة اخلاطئـة فيفسـدها. فيبعـث اهللا رسـله 
إلثارة ما ! الفطرة البشـرية من ملـكات وقدرات... 
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شرZ �لكلمـا":
rِستجابو�: �ستجا¡ له �منه: قبل 

\عا¢� (�ألقر¡).
�لعاقبُة  �لُسوَ¢�؛  ضدُّ   :sحلس�

�حلسنة؛ �لظفُر (�ألقر¡).
�ستنقذ�  ��فتد��:  فد��  rفتَد!�: 
فأنقذ�.   àشيئ %عطى  �قيل  مباs؛ 
��فتدD �ملر%! نفسها من �Ãجها: 
منه  åّلصت   Æح ماًال  %عطته 

بالطال{. (�ألقر¡)   
 Dملو� بعد  �لعقا¡   ��\ جهنم: 
ممنوعة من �لصر�، قاs صاحب 
عجميٌة  قيل  جّهنُم   :Dلكلّيا�

(�ألقر¡). 
 Dلكلما� بنسبة  %�ضى  �لكã ال 
�لعربية @< لغاD %خر�. فال %��� 
�%ًيا سليًما، بل %�� %? (جهنم) 
îسب  صيغت  عربية  كلمة 
%Áم  مبا  �لكن  �لعربية،  �لقو�عد 
لذلك  شاهًد�  �آل?  �ا  áد��   ±
�حلق  �ألصل.  %عجمية  �عت��ها 
%Áا مشتقة من: َجَهَن ُجُهوًنا %� 
قر¡ �\نا، %� ِمن (َجَهَم) ��لنو? 
�لنو?  Ãيا\!  �%مثلُة  �Ãئد!،  هنا 
�َجَهَم  كث;!.  �لعربية  �للغة   �
مكفّهـر،  بوجه  �ستقبله  معنا�: 
كريه  بوجه  �ستقبله  �جتهََّمـه: 

(�ألقر¡).
�أل�£، �Iعه  �لِفر�Í؛   : �ملِها� 

%مهدٌ! (�ألقر¡).

 :Dلتفسـ�
 يقوs �هللا تعا<: @? �لذين يلّبو? 
عاقبتهم  ستكو?   � �هللا  ند�¢ 
سعيهم،   � �سيفلحو?  حسنة.. 
�سُتنا�  �هللا،  برüية  �¸َظو? 
يستجيبو?  ال  �لذين  %ما  عقو�م. 
 ?Òأل��مر �هللا �ال يتبعو? تعاليم �لقر
�و�?، �� �خلز�  ¸يطهم  سو� 
�حتل  حالتهم  تسو¢  �سو� 
îيث  ��خلطو¡،  �لنو�ئب  ֲדم 
سيتمنو? @نقا} %نفسهم مما هم فيه 
بأ� طريق �لو بفد�¢ �أل�£ �ما 
فيها @? �ستطاعو�، أل? �هللا تعا< 
مؤملا  عسً;�  حساًبا  سيحاسبهم 

جهنم  مص;هم  �سيكو?  جًد�، 
حيث �آلالc ��لبكا¢ ��لعويل.

�م  ﴿%�لئك  تعا<  قوله  %ما 
منه  �ملر�\  فليس  �حلسا¡﴾  سو¢ 
ظلم  فيه  سيكو?  حساֲדم   ?%
نتائج   ?% �ملر�\  بل  �@جحا�، 
�خيمة،  سيئة  ستكو?  %عما�م 
يقدمو�   ?% على  يقد���  �لن 
 Dحلسا¡ على �ملو�هب ��لقد���
للرقي  فيهم  �هللا  %�\عها  �ل� 

فأضاعوها.
﴿�بئس  تعا<  بقوله  ��ّضح 
كانت   ?@�- جهنم   ?% �ملها\﴾ 
�ملرضى  ֲדا  يبقى  �ملستشفى  مبثابة 
من  للشفا¢  يتماثلو�   ?%  >@
%مر�ضهم- �لكنها ستسبب ألهلها 

Òالًما �كر�ًبا شديدً! للغاية.

لغات  إ^  العربية  الكلمات  بنسبة  أرضى  ال   Uولك
أخرى. فال أراه رأًيا سليًما، بل أرى أن (جهنم) كلمة 
عربية صيغت �سب القواعد العربية، ولكن مبا أنهم 
أعجمية  اعت�وها  لذلك  شاهًدا  اآلن  �ا  z �دوا 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

و� %َُتَقبُِّلوَ? ِصْبَياَنُكْم.  ْت: َقِدcَ َناٌ] ِمَن �ْألَْعَر�ِ¡ َعَلى َ�ُسـوsِ �هللا � َفَقالـُ ̌¬}}}}‡ْ َعاِئَشـَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها َقالـَ
َفَقـاs: َنَعْم. َفَقاُلو�: َلِكنَّا َ��هللا َما ُنَقبُِّل. َفَقاsَ َ�ُسـوsُ �هللا �َ: "َ%َ� َ%ْمِلُك لَك %ْ? َكاَ? �هللا َنَزَ� ِمْنُكُم �لرَّْحَمَة".
(مسلم، كتا¡ �لفضائل)

ُعو� َلُه. َفَقاsَ �لنَِّبيُّ �: "لَْيَس ِمنَّا  ̌¬‡ %ََنَس ْبَن َماِلٍك � قاs: َجاَ¢ َشْيٌخ ُيِريُد �لنَِّبيَّ � َفَأْبَطَأ �ْلَقْوcُ َعْنُه َ%ْ? ُيَوسِّ
َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغَ;َنا َ�ُيَوقِّْر َكِبَ;َنا".

(�لترمذ�-كتا¡ �لِبر ��لِصلة).

̌¬‡ %َِبي ُهَرْيَرَ! � َعِن �لنَِّبيِّ � َقاsَ: "ِ@?َّ هللا ِماَئَة َ�ْحَمٍة َقَسـَم ِمْنَها َ�ْحَمًة َبْيَن َجِميِع �ْلَخالِئِق، َفِبَها َيَتَر�َحُموَ? 
َر ِتْسـَعًة َ�ِتْسـعَني َ�ْحَمًة َيْرَحُم ِبَها ِعَباَ\ُ� َيْوcَ �ْلِقَياَمِة". َ�ِبَها َيَتَعاَطُفوَ? َ�ِبَها َتْعِطُف �ْلَوْحُش َعَلى َ%ْ�الِ\َها. َ�َ%خَّ
(�بن ماجة،كتا¡ �لزهد)

َ َقاsَ �: "@ِنِّي َلْم %ُْبَعْث َلعَّاًنا َ�@ِنََّما ُبِعْثُت َ�ْحَمًة". ̌¬‡ %َِبي ُهَرْيَرَ! � َقاsَ: ِقيَل َيا َ�ُسوsَ �هللا �ْ\ُ� َعَلى �ْلُمْشِرِكني
 (مسلم، كتا¡ �لِبر ��لِصلة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

ُبشـر� لكم يـا معشـَر  �إلخو�ِ?
ظهــرD ُبـر�ُ{ عنايـة �حلـّناِ?
�لوقـت يدعـو مصلـًحا �Ëـّدً\�
%تظــّن %ّ? �هللا çـلـف �عــد�
يـا %يهـا �لنـا] �تُركو� طـر{ �إلبا
يـا %يهـا �لعــا\�? � جهـالִדم
ال ُتْغضبـو� �ملـو< �ُتوبـو�  ��ّتقو�
هـذ� %��? �لنصـر من �¡ �لسـما
نزلـْت   مالئكـة  �لسـما¢  لنصرنا

�لسـيُف %نفاسـي �3�ُـي كلمـ�  
حـقٌّ فال يسـع  �لـو��  @نـكاُ�ُ�  

مـن كا? خصمي كا? �ّبـي َخْصَمُه
@ّنـي �%يـُت يـد �ملهيمـن حاِفظي
معـا�فا كتبـُت   �@ فضلـه  ِمـن 

يا قــوc ُقومـو� طاعـًة  إلمامكم
قد جـا¢ يـوcُ �هللا  فاْ�ُنـو�  ��تقو�

قد قلـُت مرِجتــًال فجـا¢D هذ�
مـا قلُتـها مـن قــوÄ لكـنها
يـا �¡ِّ باِ�ْكهـا  بوجـِه  3ـمٍد

                              

ُطــوþ لكم يـا َمجَمـَع  �ُخلّالِ?
�بـد�  �لصـر�ÿ  ملن لـه �لعيـناِ?
فاْ�نـو� بنـظـٍر طـاهـٍر �جناِ?
%فأنـت ُتنـكـر  موعـَد  �لفرقاِ?
ُكونـو�  لوجـه  �هللا مـن %عـو��
��لطـغياِ? �إلفسـا\  مـن  توبـو� 
�كخـائـف ِخـّر�� علـى �أل}قاِ?
}� ُمْصِمـيـاDٍ  ُموِبـِق  �لفّتـاِ?
�عـَب �لعـد� من عسـكٍر  ��حا�

مـا جئتكم كمـحـا�ٍ¡ بِسـناِ?
فاتـُرْ� ِمـر�َ¢  �جلهـل  ��لكفر�ِ?

قــد بـا�Ãَ �ملـو< ملــن با���
�مؤيِّــد� � سـائر �ألحـيـاِ?
%\خلـُت îـر �لعـلـم � �لكيز�ِ?

�َتباعــد�� ِمـن معـتـٍد َلّعـاِ?
�إلميـاِ? مبـالحـف  �َتســتَّر�� 

كالـّد� %� كســبيكة �لعقـيـاِ?
ُ\َ�ٌ� مــن �ملـو< �نظـُم بنـا�
َ�ْيـق �لكـر�c  �ُنخـبـة �ألعـياِ?

(من كتا¡ نو� �حلق)

9⁄÷—È•Ñ̌ÂÈà]�›^ À̌Ëâ’\
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 ôة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد�  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو}  بعد  %ما  ��سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�¡ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوc �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   �َ�@يَّاَ َنْعُبُد   �@يَّاَ
�لَِّذيَن   ÿِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ÿََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¡ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Òمني) َ�ال �لضَّ

Ô]Ëe›¯\;◊÷t;∫; Ž!\; ćÍ
Ž
ÖpÔ]Ëe›¯\;◊÷t;∫; Ž!\; ćÍ
Ž
Öp

خـطبة �جلمعة
�ل| 1لقاها 1مD �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر!
 �1د 1يد{ �هللا تعا~ بنصر{ �لعزيز
Iعليه �لسال Hملهد� Iخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� !�إلما�

٢٠١٠/١٠/١٥  cيو

� مسجد بيت �لفتوù بلند?

ُعْرًفا * ﴿َ!�ْلُمْرسالِ" 
* َعْصًفا  َفاْلَعاِصَفاِ"   

 َ!�لنَّاِشـَر�ِ" َنْشًر� * 
* َفْرًقـا  َفاْلَفاِ
َقـاِ" 
�ْكـًر�*ِ َفاْلُمْلِقَيـاِ" 
*  �
ُنـْذً  !ْ1َ  �
ُعـْذً
* َلَو�ِقٌع   Aَ!ُتوَعُد rِنََّما 
 َفِإَ�� �لنُُّجوIُ ُطِمَسْت *

َما0ُ ُفِرَجْت *  �� �لسََّrِ!َ 
ُنِسَفْت *   aُْلِجَبا�  ��َrِ!َ
�� �لرُُّسُل 1ُقَِّتْت *﴾ َrِ!َ

(٢-١١ Dملرسال�)

بانتشا�  نبأ  على   Dآليا� هذ�  حتتو� 
�إلسالc � عهد �لنÎ � Ü � عهد 
صحابته، �قد حتقق öال¢ تاc �بذلك 
 cإلسال� بانتشا�   D�¢لنبو� حتققت 
كوضح �لنها�، كما %Áا حتتو� على 
 �  Üللن �لصا\{   c\خلا� بعثة  %نبا¢ 
كا?  فلقد  %يضا.  عهد�   >@ �تش; 
مقّدً�� من �هللا تعا< %? يظهر �ملسيح 
تالشي  عند  �ملهد�   cإلما�� �ملوعو\ 
�لتقو�، فيبد% بتجديد �إلسالc �غلبته 
مر! ثانية، �سيقوc مبهمة نشر �لتعاليم 
تعو\   Æح كله  �لعا±   � �إلسالمية 
هذ�  فإ?  �لغابر!.   cإلسال� عظمة 
�ملوعو\  �ملسيح  صد{  تثبت   Dآليا�
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�ل�  �جلماعة  �Ã\ها�   >@ �تش;   �
%سسها. 

�لو��\!   D�¢لنبو� بعض  حتقق  نر� 
كما  هذ�  عصرنا   �  Dآليا� هذ�   �
فيما سبق �سنر�  �%ينا حتقق بعضها 
�ملستقبل،   � �ألخر�  بعضها  حتقق 
@نه لكالc }لك �إلله  بإ}? �هللا تعا<. 
��أل�£،   Dلسما���  ¡� هو  �لذ� 
��لذ� هو %صد{ �لصا\قني. @? @�نا 
�ملتني  ��لقو�  �لقا\�  �إلله  }لك  �و 
�لذ� %��نا - بقد�ته �لعظيمة - حتقَُّق 
عصر   � �ملقد�!   Dالنقالبا� بعض 
بعضها  �س;ينا   � �ملوعو\  �ملسيح 
� �ملستقبل %يضا، �ألمر �لذ� يقتضي 
هذ�  مس;!  من  جزً¢�  نصبح   ?% منا 
جاهدين  نسعى   Úبالتا�  Dالنقالبا�
ا من هذ� �لنعم �ل� قد�ها  لنأخذ حظًّ
�هللا تعا< � هذ� �لعصر. فال بد لنا %? 
ñد· @نقالبا � %نفسنا %يضا من %جل 
%? نكو? جزً¢� لقد� �هللا هذ�، �هو ما 
سيجعلنا جز¢� من ��د� �لذ� ُبعث 
فنحظى  ألجله   � �ملوعو\  �ملسيح 
نز��ا  �هللا   ÿنا% �ل�   Dإلنعاما� بتلك 

باملسيح �ملوعو\ �. 
فإ? �ملر�\ من قوs �هللا تعا<: 

﴿َ!�ْلُمْرَسَالِ" ُعْرًفا﴾
 � هذ� �لسيا{ هي تلك �آلياD �ل� 

�ملسيح  صد{  على  تعا<  �هللا  %��ها 
بو�سطة  يريها   s�Ã �ال   � �ملوعو\ 
هذ�  ظهو�  عصر  بد%  �قد  �ملالئكة، 
�ملسيح  عصر  بد�ية  مع   Dلتأييد��
�ملوعو\ �، �@? هذ� �لدعو! �ل� هي 
عبا�! عن نشر �ل� ��حلسنة ��لطها�! 
�@�سا¢  ��لتقى  �لعليا  ��ألخال{ 
\عائمها قد �نتشرD بو�سطة صحابة 
 Dملسيح �ملوعو\ � � ظل �لتأييد��
%علن  �ملا  �لسما�ية.   Dآليا�� �إل�ية 
�ملسيح �ملوعو\ � عن \عو�� قوبل 
بالرفض، بل مرD هذ� �لدعو! بعصر 
�ملعا�ضة �لشديد!. �غم %? �ملعا�ضني 
�عترضو� طريق هذ� �لدعو! مبكائدهم 
من   - تعا<  �هللا   ?% @ال  �ملعاِ�ضة، 
على  �لباهر!   Dآليا� @ظها��   sخال
�من   ،� �ملوعو\  �ملسيح  صد{ 
خالs %\لة حضرته �بر�هينه �ل� هي 
�من  تعا<،  �هللا  من   DياÒ عن  عبا�! 
خالs تبليغ %تباعه - قد �فق �لطبائع 
�ملسيح  Iاعة   >@  cلالنضما �لسعيد! 
�ملوعو\ � ��يًد� ��يًد�، حÆ �صل 
عد\ %فر�\ �جلماعة � حياته � @< 
مئاD �أللو�. فكلما %�سل �هللا تعا< 
�سله بد% نشر �سالتهم ��يًد� ��يًد� 
%ضعافا  �نتشا�ها  سرعة  تتضاعف   Î
�سائل  �لبد�ية   � �تكو?  مضاعفة. 
نشر �لرسالة قليلة 3د�\! Î يزيد �هللا 

فائقة  بسرعة  �لوسائل  هذ�   � تعا< 
�آلياD؛  فتتكاثر  قّد��،  قد  ما  لينجز 
�ملوعو\  �ملسيح  Ãمن   � نر��  كما 
تعا<  �هللا  كا?  �ل�  �ألمو�   ?%  �
 �% �اًما @ عنها  �ملوعو\  �ملسيح   �ç
 D\�\Ã� قد  صا\قة   �ü� طريق  عن 
مر��  مع  ��يد�  ��يد�   Dتكاثر�
�لوقت، �قد شهد على }لك �ألحبا¡ 
��ألغيا� على حد سو�¢. على سبيل 
�ملثاs قد قدc �ملسيح �ملوعو\ �لطاعوَ? 
عهد�،  بد�ية   � صدقه  على  Òيًة 
 � Dنئٍذ قد ظهرÒ كانت هذ� �آلية�
بعض �ملناطق �ملحد�\!، �لكن توسع 
نطاقها ��يًد� ��يًد� حÆ %حاÿ با�ند 
  � كلها. �لكن كما قاs حضرته 
 ôها{ بعد  ستحقق  �ألمو�  بعض   ?%
من هذ� �لعا±، %� ستحد· للجماعة 
بعد �فاÄ بعض �ألحد�· �ملؤيد! �ا 
بتحققها � عهد  تعا<  �هللا  �ل� �عد 
�خلالفة.  عصر   �  �% �لثانية  �لقد�! 
 � لنا  هيأ  قد  تعا<  �هللا   ?% �نالحظ 
عصرنا هذ� �لوسائل ��لذ��ئع �ملناسبة 
�ملسيح  عنها   sقا �ل�  �ألمو�  لتحقيق 
�ملوعو\ � %Áا ستتحق � �ملستقبل. 
فهذ� هي سنة �هللا تعا< %نه ينجز بعض 
�ألمو� � حيا! �ألنبيا¢، ��ألخر� بعد 
�فاִדم، @ال %? تلك �لوعو\ �ل� يعطيها 
�هللا تعا< %نبيا¢� ال بد %? تتحقق. فلقد 
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قاs �هللا تعا< للنÜ: ﴿َفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك 
َفِإنَّا ِمْنُهْم ُمْنَتِقُموَ?﴾ (�لزخر� ٤٢). 
فإ}� %خ� �هللا تعا< بشي¢ عن معا�ضي 
نÜ من �ألنبيا¢ فال بد %? تتحقق تلك 
%فاعيلهم.  يرتدعو� عن   ± ?@ �لوعو\ 
� �هللا تعا< �م �لعقا¡، %� %��\  فإْ? قدَّ
%? ينتقم منهم فال بد %? ¸د· }لك 
سو�¢ كا? � حيا! �لنÜ %� بعد �فاته. 
كذلك ال بد %? تتحقق � حياته %� 
بعد �فاته �ألنبا¢ �ملتعلقة بالفتح ��لنصر 
على  %جر�   �% نبيه  ֲדا  �هللا  %خ�  �ل� 
على  �ملحتوية   Dلكلما� بعض  لسانه 
عن   �  Üلن� تنّبأ  فلما   .D�¢لنبو�
سر�قة �%خ�� بلبسه سو�َ�� كسر� 
فقد تنبأ � �حلقيقة عن خضو� \�لة 
�لفر] لإلسالc. خالصة �لقوs، تنتشر 
�حلسنة ��يًد� ��يًد� � �لبد�ية îسب 
ما قد� �هللا تعا<، Î كلما �تسع نطاقها 
هيأ قد� �هللا تعا< له ظر�ًفا �%�ضاًعا 
مثل   Dتيسر فكلما  �%سر�،  %فضل 
نشر  مهمة   D\�\Ã� �لوسائل  هذ� 

�حلسنة سرعًة. 
�هللا   Dلقد�� حد�\  ال  %نه  �علمو� 
 Üلن� عصر   � %جنز   \��% فإ}�  تعا<؛ 
�حقق  له  %عطاها  �ل�  �لوعو\  Iيع 
يريد  %نه  @ال   ،Dالنتصا��� Iيع  له 
من  ا  حظًّ %يضا  �ملتأخرين   sينا  ?%
فإ?   .Dإلنعاما��  Dالنتصا��� هذ� 

 >@ تنّبهنا  �حلديثة  �لوسائل  سرعة 
صحيًحا،  �ستخد�ًما  نستخدمها   ?%
�لصحابة  Òثا�  �نقتفي  �نسّخرها 
 �فنصبح ناصرين إلماc �لزما? فنشتر
�لوسائل �لسريعة  @جناÃ مهمته. @?   �
�حلديثة تش; @< %? نعت�ها @نعاًما من 
تعا< علينا �نستخدمها من %جل  �هللا 

نشر �لدين.
لقد قاs �هللا تعا<: 

﴿َ!�لنَّاِشَر�ِ" َنْشًر�﴾
�لذين  �لنا]  %قدcِّ شها\ً! هؤال¢   �%  
ينشر�? �لرسالة نشًر� ��ئًعا. @Áا تلك 
 َّÜلن� تعا<  �هللا  ֲדا  بعث  �ل�  �لرسالة 
�، @Áا عبا�! عن }لك �لدين �لكامل 
��ملكمل �لذ� سيبقى @< يوc �لقيامة. 
�ملوعو\  �ملسيح  تعا<  �هللا  بعث  �لقد 
 � �جتديد�  �لدين  هذ�  إلحيا¢   �
�لعصر  هذ�   � لنا  �هيأ  �لعصر،  هذ� 
�لدين  لنشر هذ�  نفسه �سائل حديثة 
 Üلن� كا? صحابة  ما  �لرسالة.  �هذ� 
� ميلكو? هذ� �لوسائل �حلديثة، مع 
}لك فإÁم %\�� حق �لتبليغ على %حسن 
�لوسائل  هذ�  فكل  ñن  %ما  �جٍه، 
�كا?  لنا،  متاحة  �لسريعة  �حلديثة 
 Dالختر�عا� هذ�  ُتكتشف   ?% مقّدً�� 
كما   � �ملوعو\  �ملسيح  عصر   �
�آلية  @ليه  تعا< مسبًقا �تش;  �هللا  تنبأ 

ُحُف  �لصُّ  �{َ@ِ�َ﴿ �لتالية:  �لقرÒنية 
 ?@ فأ�ال   ،(١١ (�لتكوير   ﴾Dُْنِشَر
عصر  �و  هذ�  �ملوعو\  �ملسيح  عصر 
�ألجل   ،Dملنشو���� �لكتب  نشر 
 � �ملوعو\  �ملسيح   �تر فقد  }لك 
�لر�حانية  �خلز�ئن  من  �Ãخًر�  îًر�  لنا 
لعب  كما  عهد�،   �  Dصد� �ل� 
 � ��جبهم   ��\%� \��هم  �لصحابة 
نشرها. لقد عِلْمنا من خالs �طالعنا 
على بعض %حد�· �لصحابة %? بعض 
�لصحابة %عطى كتا¡ �ملسيح �ملوعو\ 
قلبه  فأّثر �  �لنا] فقر%�  � لبعص 
ظل  �هكذ�  �جلماعة،   >@ فانضم 
�لنا] يدخلو? �أل#دية ��يًد� ��يًد�. 
 ùلقد %جنز �لصحابة هذ� �ملهمة بر��
 � Üلفد�¢.. على شاكلة صحابة �لن�
� صد� �إلسالc، �بالتاÚ فإ? هؤال¢ 
تعا<  �هللا  برضى   ��Ãفا قد  �لصحابة 
فقدّمهم �هللا تعا< شها\ً! �%قسَم ֲדم. 
�لقد لعب صحابة �ملسيح �ملوعو\ � 
 Úبالتا� �  Üلن� \�ً�� مماثال لصحابة 
فقد نالو� –هم �آلخر�? - قر¡ �هللا 
تعا<. لقد هيأ �هللا تعا< �ليوc �سائل 
%كثر �%سر� لنشر �لكتب �للرّ\ على 
�لكتب   sصو� كا?  لقد  �ملعا�ضني. 
 >@ îاجة  �ملختلفة  �لعا±  بقا�   >@
�آل?  �لكن  �لسابق،   � طويل  �قت 
ُتذ�� �سالة من هنا �تنتشر @< %كنا� 
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�لبصر، �ُينشر كتا¡  �أل�£ � ملح 
ههنا �ُيطبع � �للحظة �لتالية من %� 
فإ?  �هكذ�  �لعا±.  من  Òخر  مكا? 
�لقرÒ? �لكرمي �كتب �ملسيح �ملوعو\ 
�ألخر�  �إلسالمية  ��لكتب   �
من  جديد!   sÃمنا تتخطى  كلها 
�إلنترنت  شبكة  �نتشا�ها ع�   sخال
 cإلعال� �سائل  من  �غ;ها   Ãلتلفا��
 cليو� �النشا�  سرعَة   Dْ\�Ã قد  �ل� 
يتصو�ها   ?% لإلنسا?  يكن  îيث ± 
فلقد  �لزما?.  من  عقو\  بضعة  قبل 
%تاù �هللا تعا< لنا هذ� �لفر° �لعظيمة 
لنستخدمها � تبليغ �إلسالc ��لدفا� 
عنه، �هذ� فضل من �هللا تعا< %نه قد 
�ملخترعاD �حلديثة ألجلنا  خلق هذ� 
حÆ نسخرها � Ëاs �لتبليغ، فيجب 
صحيًحا  �ستخد�ًما  نستخدمها   ?%
نستعملها   �% �ستخد�مها  نسي¢  �%ال 
�لالغية.  �ألمو�   � �لوقت  لتبديد 
�جلماعة  هذ�  %عضا¢  %صبحنا   �{@�
�ملحمد�  �ملسيح  �سالة  توصل  �ل� 
@< �لعا± فيمكن %? نصبح ñن %يضا 
 >@ �ننضم  �لفريق،  هذ�  من  جز¢� 
�لنا] �لذين %قسم �هللا � ֲדم. هذ� ما 
قلت ألعضا¢ %سر! �لفضائية �إلسالمية 
�حتفا�م مؤخر� %? كل  �أل#دية � 
عامل � �لفضائية حيثما كا? � %� 
بقعة من �لعا± �� %� ��Ãية من �لعا± 

فهو يعمل لتبليغ �سالة سيدنا �ملسيح 
�أل�ضني،  %طر��   >@  � �ملوعو\ 
��حلقيقة %? �هللا � هو نفسه سينجز 

هذ� �ملهمة كما �عد� � قائال: 
 ~r سأبّلغ �عوتك”

1قصى 1طر�� �أل
ضني.“ 
�لوسائل  خلق  قد  }لك  %جل  �من 
%يضا، فهذ� ما قّد�� �هللا، �تشهد على 
�حلديثة،   Dملبتكر�� هذ�  كل  }لك 
لكننا @}� ساíنا � @جناÃ هذ� �ملهمة 
بنّية �لفوÃ بقر¡ �هللا فعلينا %? ننظر @< 
%نفسنا �نتسا¢s هل ñن نص; جز¢� 
من هذ� �ملهمة %c ال. �عندئذ سنؤ\� 
ينبغي، �عندما سيفحص  حقها كما 
هذ�  على  %عما�م  �ملتطوعو?  هؤال¢ 
 ��إل\�� عندهم  فسيتولد  �لنحو 
�م  حتقق   �{@� �حلقيقية،  مبكانتهم 
�إل\��� مبكانتهم فسو� ينشأ لديهم 
�اللتفاD @< %\�¢ ما فر£ �هللا عليهم 
يكفي  فلن   ،Dلو�جبا�� �حلقو{  من 
Ëر\ �ملساعد! �لتقنية %� �لوقو� ���¢ 
 Ãمج %� @حر���لكام;� %� تسجيل �ل�
سو�  بل  �ألخر�   sألعما� بعض 
�هللا  عبا\!   >@ �النتباُ�  لديكم  ينشأ 
%يضا لتأ\ية حقوقه، �تلتفتو? @< �هللا 
لُيثمر كل عمل لكم بثما� طيبة، �من 
Î تلتفتو? @< �القتفا¢ بآثا� �لصحابة 
Òية   sمدلو �العتبا�  عني   � Òخذين 

سو�   ãع% َنْشًر�﴾،   Dَِ��لنَّاِشَر�﴿
 >@ @ضافة  �لعبا\!   Dمستويا ترفعو? 
�لعملي @< نصر! مسيح �هللا،  �لسعي 
�تسعو? لنشر هذ� �لرسالة � �لعا±، 
بطاقم  منوطة  ليست  �ملهمة  �هذ� 
تنحصر  ال   �% فقط،  �يه“   Ä ”�مي 
ل  ُتشكَّ �ل�  �لِفر{   � �ملساعي  هذ� 
مو�قع  بعض   � �ألسئلة  على  للر\ 
�النترنت، بل áب %? يساهم � }لك 
%بنا¢ �جلماعة �áب %?  كُل فر\ من 
تسعو� لنيل هذ� ��د� مثل �لصحابة 
كما %\َّ�� حقَّهم، �@}� كنا قد ضيَّعنا 
�لوقت @< �آل? %� ± نلتفت @< }لك 
بذلك  �إلحسا]  لدينا  يتولد   ±  �%
فثمة حاجة ماسة خلْلق هذ� �إلحسا] 
هذ�   >@  cيتقد �لعا±  أل?  نفوسنا   �
قد  �حلجة   ?% هائلة. صحيح  بسرعة 
نسعى   ?% ينبغي  }لك  �مع  ّمتت، 
 �{@� نستطيع.  ما  قد�  \��نا  لنؤ\� 
�جتهد كل مسلم %#د� ليؤ\� \��� 
فسنر� � �لقريب �لعاجل �نقالبا، @? 

شا¢ �هللا. 
Î يقوs �هللا �:

﴿َفاْلَفاِ
َقاِ" َفْرًقا﴾ 
�لذين  %�لئك  شها\!  �هللا   cيقد  �%
مييز�? �حلق من �لباطل، فبتبليغنا �سالَة 
�إلسالc ��ستعمالِنا �لوسائَل � سبيل 
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}لك يتحقق �متياÃُ �حلق من �لباطل. 
نشر  مهمة   � يساهم  %#د�  فكل 
هو   sألشكا� من  شكل   �  cإلسال�
عضو � ﴿�لفا�قاD فرقا﴾. فبو�سطة 
 Dلنشر��� Dيع �ملؤلفاÃالنترنت �تو�
%� �لعاملني � �Ä c �يه - �لذين هم 
�لذ�   cلنظا� يشكلو? جز¢� من هذ� 
يؤ\� مهمة نشر �لصحف ��لكتب � 
�لعا±، �ينشر�? �حلسناD، يتم �لَفْر{ 
بني �حلق ��لباطل. �ليوc بو�سطة هذ� 
��ملالهي  �أللعا¡  تشتهر   Dملبتكر��
لكن  �ملاضي،   �  Dُكر{ كما  %يضا 
�هللا  حز¡   �هنا �آلخر  �لطر�   �
�ملحمد�  �ملسيح  غلما?  �حز¡ 
�لذ� يسعى لنشر �سالة �هللا � �لعا± 
�ألخر�   Dلقنو��  ?% �صحيح  كله. 
�إلسالمية  �لتعاليم  لنشر  تسعى  %يضا 
�من  ناحية  من  3د\  لوقت  لكنها 
ناحية %خر� يقدمو? �لتفاس; ��لبَد� 
�إلسالمي  �لتعليم   ù�� تشو�  �ل� 
هذ�  َحَكم  لرفضهم  �}لك  %حيانا، 
فقد  �هللا،  من  �ملبعو·  �عْدله  �لعصر 
�ل��مج  هذ�  مثل   � بعضهم   sقا
ليس  �ملر%!  حجا¡   ?@ �إلسالمية 
ضر��يا أل? حكم غطا¢ �ملر%! �%سها 
%مر  �@منا  �لكرمي   ?Òلقر� غ; ���\ � 
�ُخلمر  بضر¡  �لنسا¢  �لكرمي   ?Òلقر�
على جيوֲדن فقط. مع %? هذ� �حلكم 

�حلكم   ?@ يقولو?   Î بصر�حة،   \��
�لنÜ فقط، �غم   é��Ãكا? خاصا بأ
نفسها  �آلية   � �لو��\  �حلكم   ?%
 sيضا. على كل حا% Dيشمل �ملؤمنا
 Î �خلاطئة   Dير��لت� هذ�  يقدمو? 
�لبدعاç� ،Dلقو? �ألعذ��  ُيحدثو? 
�هكذ�  �إلسالمية،   cألحكا� إللغا¢ 
�تعليم  �هللا   cحكا%  ù�� يشوهو? 
�إلسالc. فالتعليم �حلقيقي لإلسالc هو 
�لذ� ينتشر مبساعي �ملحب �ملخلص 
�ذ�  sلذ� هو �َحلكم ��لعْد� � Üللن
مييز  �لذ�  هو  �لتعليم  �هذ�  �لعصر، 
�حلق من �لباطل ��لصحيَح من �خلطأ 
 Dألموَ� �لدينية �خلالصَة من �ملحدثا��
�ملوعو\  �ملسيح  فمهمة  ��لبد�، 
يفّسر   ?% عْدال  َحكما  بصفته   �
صحيحا.  تفس;�  فرقا﴾   Dلفا�قا�﴿
فنحن îاجة @< %? òرé من �ملحيط 
�لوقت   � �لعا±   � �لسائد  �لدنيو� 
�حلقيقي  �ملحيط  هذ�  �نتخذ  �لر�هن 
�ملوعو\  �ملسيح  سيدنا  قدمه  �لذ� 
ال  �@ال  به،  �نتمسك  ألتباعه   �
يوجد بيننا �بني �آلخرين %ُ� فا�{، 
�لن يتجلى �لفرُ{ بيننا @ال @}� حدثْت 
� نفوسنا تغي;�Dٌ باإلضافة @< بر�Ëنا 
�نشاطنا �لتبش;�، �فحْصنا نفوسنا، 
�سعينا للعمل شخصيا بالتعليم �لذ� 
�لعا±،   � لنشر�  �نسعى  فهمنا� 

�قدمنا منا}é عملية له.
 >@ @ال  @< شي¢  îاجة  ليس  فالعا± 
قّدمه  �لذ�   cلإلسال �جلميل  �لوْجه 
�ملسيح �ملوعو\ � للعا±، �%ثبت %نه 
ميتاÃ عن �آلخرين ُحسنا �Iاال �هو 
قدمه  �لذ�   cلإلسال �حلقيقي  �لوجه 
 éتاñ ن %يضاñ� � هللا� sسيدنا �سو

 .cهذ� �لصو�! �لر�ئعة لإلسال >@
 ?% %�يد  �لدعو!  نشر  خصو°   ��
�ململكة   � هنا  �جلماعة   ?@  sقو%
توÃيع  ب�نامج  عملت  �ملتحد! 
به  عملت  كما  �لتبش;ية،   Dلنشر��
�قد  %يضا،  �ألخر�  �لبلد�?  بعض 
جد�  ��ئعة  @áابية  نتائج  �ا   Dظهر
�لنشر!  �لعا±، حيث ُقدc � هذ�   �
�إلسالمية  باجلماعة  موَجز  تعريٌف 
�أل#دية، �ُقدc تعليم �ملسيح �ملوعو\ 
� � �حلب ��لسالc بإáاÃ، فلهذ� 
�قد  �لعا±،   �  ôاá@ تأث;   Dلنشر��
ُنفِّذ هذ� �ل�نامج � �لوالياD �ملتحد! 
�أل#ديو?  �كا?  %يضا،  �ألمريكية 

فمهمة املسـيح املوعود 
� بصفته َحكما عْدال 
أن يفّسـر ﴿الفارقـات 
فرقا﴾ تفسqا صحيحا. 
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متر\\ين %نه قد ال ينجح �ل�نامج غ; 
بتوÃيع هذ�  �لعمل  باشر��  %Áم حني 
�لنشر�D تلّقاها �لنا] بسر�� ��ّحبو� 
ֲדا، �%عربو� %Áم شاهد�� �Ðعو� هذ� 
�لرسالة لإلسالs�% c مر!، �هكذ� قد 
ساهم � هذ� �ل�نامج ُكّتا¡ �ألعمد! 
�لرسالة  هذ�   ?@ �قالو�  �جلر�ئد،   �
نشا�ككم   ?% áب  تنشر�Áا  �ل� 
 � ساهم  فقد  %يضا،  نشرها ñن   �
�ألعمد!  ُكتا¡  كبا�  من  عدٌ\  }لك 
� �جلر�ئد �لقومية �ملشهو�! �ل� تطبع 
مبئاD �أللو�، ��لنا] هنا� يقر%�? 
هذ� �جلر�ئد. �معلوc %? �لنشر�D قد 
�سالة   ?% غ;  فقط  بألو�  Ãّ�ُعت 
�جلماعة قد �صلْت ع� هذ� �جلر�ئد 
�لوسيلة  �لنا]، فهذ�  @< �ملاليني من 
كما  �لبعض   ?% غ;  جد�،  ناجحٌة 
ح  قلت �فضو� %يضا، لكن حني �ضَّ
�م �أل#ديو? %? �سالتنا ليست كما 
 cتظنو? �@منا هي �سالة �حلب ��لسال

��لتآخي، قبلوها.
��سالة  �سالتنا  بني  �لفر{  هو  فهذ� 
�لزما?   cُما@ علََّمنا  حيث  �آلخرين، 
كتب  قد  بل  �لدعو!.  نشر  %ساليب 
�لنشر!   cقد %نه  �أل#ديني  %حد   Ú@
شديد  بغضب  @ليه   Dْفنظر لسيد! 
 � فعلتم  ما  عن   ãن��å% �قالت، 
نفذ��  �لذين  %لستم من  ١١ سبتم�، 

كال  �ا:   sفقا سبتم�؟   ١١ عملية 
لْسنا منهم �@? �سالتنا åتلف عنهم 
بعد  عليها  �%ثنْت  فتسلَّمْت  متاما، 
�حلسنَة   Dميز �لرسالة  فهذ�  �لقر�¢!. 
�لرسالة  بلغت  فحيثما  �لسيئة،  من 
 cلأل#دية %� �سالة �إلسال �حلقيقية 
حت �حلسنَة ��لسيئة  �حلقيقية فقد �ضَّ
من   cلإلسال �حلقيقي  �لتعليم  �متيَّز 
 >@ �لعا±  فتعرَّ�  �ملشّو�،  �لتعليم 
�بسبب   .cلإلسال �حلقيقي  �لتعليم 
�أل#ديو?  �لشبا¡  ع  تشجَّ }لك 
%بَد��  قد  �أل#دية   cحيث كا? خد�
�لسنو�  �جتماعهم   � �لتر\\  بعض 
جتا� هذ� �ل�نامج، لكنهم عندما �Ðو� 
�خلطة �باشر�� �لعمل ֲדا ��حب ֲדا 
 Dْلصحفيو? �كتبو� � %عمدִדم نشأ�
� قلو¡ هؤال¢ �خلد�c ثقٌة، �تشجع 
�لشبا¡ �بد%�� ينفذ�Áا �فق برنامج 
كا?  ما   s�Ã فهكذ�  م،  منظَّ مد��] 
لديهم من شعو� قليل بالد�نية، أل? 
�لشبا¡ حÆ �أل#ديني �لذين ليست 
تعاليم  عن  كافيٌة   Dمعلوما لديهم 
�ألعد�¢  من  يسمعو?  عندما   cإلسال�
يتولد   cإلسال� باسم  خاطئة  مفاهيم 
بالد�نية.  �لشعو�  من  نوٌ�  لديهم 
على كل حاs عندما Ðعو� �لثنا¢ من 
�ألغيا� نشأD لديهم ثقٌة، فهذ� بد�ية 
 sقو% فال  %خر�،  منافذ   >@ ستؤ\� 

@? مهمتنا قد �نتهت @} سو� نرفع 
خطو! تالية، �نفكر � �لرسالة �لتالية 
�هكذ�  �م،  نقدمها   ?% áب  �ل� 
�صلْتهم  ��لذين  �لعمل.  هذ�  يستمر 
هذ� �لرسالة �أل�< áب %? نفكر � 

�لرسالة �لتالية �ل� نقدمها �م. 
 �Ãتو  ?% علي   ùقتر� �إلخو!  %حد 
 �{@� %يضا،  كند�   �  Dلنشر�� هذ� 
من   sباجلّو� نصية  �سائل  ُ%�سلْت 
�ند ف;جى %? يكو? �ا تأث; %قو�. �
فريق   ُّ�%  :süتسا ينشأ  هنا  لكن 
 � جالس  �هو  �ملهمة  هذ�  سيتو< 
سُترسل  �لبال\  من   ٍّ�%  >@� �ند؟ �
�لعثو�  سيتّم  �كيف  �لرسائل  هذ� 
متكنو�  لو   Æح� �و�تف �  cقا�% على 
من �حلصوs على �أل�قاc من �لدالئل 
�لعو�ئق  بعض  سيو�جهو?  �اتفية �
�جتياÃُها،  �لصعب  من  �ل�  �لقانونية 
 ?% يريد  ال  %حدهم  كا?   �{@ فمثال 
ترَسل @ليه هذ� �لرسالة فممنو� قانونا 
%? نرسل @ليه هذ� �لرسالة. �@? كا? 
بنية حسنة مع   ùالقتر�� قدc هذ�  قد 
ناجحة  �لطريقة  لن تكو? هذ�  }لك 
�لرسالة  تسليُم  يؤّثر  مثلما  �مؤثر! 
�لرسالة  تسلِّمو?  حني  ألنكم  باليد، 
ففيه ُجهد شخصي  إلنسا? شخصيا 
%يضا �تنشأ �لعالقة �لذ�تية، أل? �لذ� 
ينظر  �لرسالة حني  @ليه هذ�  تقدِّمو? 
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%سلوبكم   >@� ُحليتكم،   >@� @ليكم 
للحديث فيقدِّ� ֲדذ� �ملالمح �لظاهرية 
يتعر�  فحني   ،cِّملقد� شخصيَة 
تنشأ  شخصيا  %حد   >@ �إلنسا? 
نشر  �سائُل  فتظهر  %كثر   Dلعالقا�
��لكتب   Dلنشر�� فتوÃيع  �لدعو!. 
فال  �لنصية  �لرسالة   sسا�@ %ما  مفيد، 
 �{@ ألنكم  متوخا!  نتائج   >@ يؤ\� 
كتبتم عنو�? مركز �جلماعة فال يرجى 
@ثر  �جلماعة  مركز  %حدهم  يز��   ?%
 sفإ�سا �لنصية.  �لرسالة  هذ�  تلقي 
 Dلإلعالنا تصلح  �لرسائل  هذ�  مثل 
يفيد  ال  لكنه   ،Dللشركا  Dلدعايا��
� �%يي لتبليغ �سالة �إلسالc �توÃيع 
@نشا¢  يتطلب  }لك  أل?   ،Dملطبوعا�
شخصي،  �جهد  شخصية  عالقة 
 sعما%  �  cلتقد� تستطيعو?  فال 
 Dالتصاال� تقّو��   ± ما  �لدعو!  نشر 
تو�جهو?  كنتم   �{@�  .Dلعالقا��
�لقانو?  مبوجب  ��لعو�ئق  �لعر�قيل 
�إلسالمية  �لبال\  �بعض  باكستا?   �
لتعريف  تسعو�   ?% فعليكم  �ألخر� 
 � جد�  ��سع  نطا{  على  �جلماعة 
�حلرية  فيها  تتوفر  �ل�  �ألخر�  �لبال\ 
بطباعة  �الكتفا¢  ينبغي  فال  �لدينية. 
 Dمئا  �% �أللو�   �  Dلنشر�� هذ� 
 cلتقد� �أللو� � كل بلد، بل áب 
��لتوسع � هذ� �لعمل، áب %? تصل 

 >@ cنشرُ! تعريف �جلماعة هذ� كل عا
مئاD �أللو�، ��لذين �صلْتهم áب 
%? تصل @ليهم �سالٌة تالية، �هذ� �لعمل 
�جلماعة   cنظا فيه   �يشا�  ?% يتطلب 
بأسر� بنشاÿ ملحو�. �كما قلت قد 
 Dلنشر�� هذ�  %خبا�  �جلر�ئد   Dنشر
ليس � �لوالياD �ملتحد! فقط بل � 
�سالة  فوصلْت  %يضا  �ألخر�  �لبال\ 
�أل#دية @< �ملاليني ع� هذ� �جلر�ئد، 
�ملسيح  سيدنا  �سالة  @ليهم  ��صلت 
�ملوعو\ �. فثمة حاجة ماسة أل? 

تستمر هذ� �حلملة بنشاÿ %ك�.
�ألنبيا¢،   Dمهما من  %يضا  فاإلنذ�� 
%تبا�  �يقوs �هللا تعا< %نه áب على 
�ألنبيا¢ %? يو�صلو� مهمتهم، �ذ� فإ? 
@نذ�� �لعا± �تنبيهه @< �إلنذ�� �إل�ي 

يكو? ضر��يا %حيانا.
يقوs �هللا � :

﴿َفاْلُمْلِقَياِ" ِ�ْكًر�﴾
 Üمن ��جب �ألتبا� �لصا\قني للن �% 
�لرسالة  �لنا]  مسامع  على  ُيلقو�   ?%
�إل�ية �ينضمو� @< Ãمر! �ملنِذ�ين، فبعد 
 sلرسالة �أل�< ال بد من @�سا� sصو�
�سالة تالية أل? }لك من %عماs %تبا� 
�لنÜ �لصا\قني، لكي جتتنب �لدنيا من 
�لسلو� على طر{ سيئة تسلكها حاليا. 
�هذ� هي مهمة �جلماعاD �لربانية %? 

تنقذ �لدنيا من �لسقوÿ � حفر! �لنا�، 
هذ�  يتابعو�   ?% �جلميع  على  فيجب 
�ذ�   ?@ تعا<   sقا لقد  \�ئما.  �ملهمة 

�لدعو! جز¢ين:

﴾�
﴿ُعْذً
� 1! ُنْذً
 ±  ?@� �لإلنذ��،  �حلجة   cإلمتا  �%  
يؤمنو� فيمكن %? ينـزs ֲדم بطش �هللا 
تعا<. يقوs �ملسيح �ملوعو\ � عن 

هذ� �آلية ��ل� سبقتها: 
�ملؤمن  بني  تفّر{   Üلن�  DياÒ  ?@"
�لنا]  سيعر�  �عندها  ��لكافر، 
 �%  cإلما� طاعة   � هل  �حلق؟  %ين 
ستفيد  �ملعرفة  �هذ�  معا�ضته.   �
 sقا كما  عليهم  كحجة  �لبعض 
سيقّر�?  %Áم   �ْ% ﴿عذ��﴾  تعا<: 
حني يوشكو? على �ملوÁ% Dم كانو� 
Ìطئني، �تفيد �لبعض �آلخرين كإنذ�� 
فيتوبو?  ﴿نذ��﴾  تعا<:   sقا كما 

 .Dميتنعو? عن �لسيئا�
قلو¡   � يترسخ   Üلن� صد{  فإ? 
��لتعنت  �لتعصب  �لنا] �لكن  بعض 
�لبعض  قبوله.   ?�\  sحتو ��ألنانية 
 ± ملا}�  �ُيسألو?  �هللا  عند  ¸اَسبو? 
للتوبة،  سيوفَّقو?  ��لبعض  تؤمنو�، 
كما جرD �لعا\!. �لكن @}� تر� �هللا 
يتوبو?  فال  غا�به  على  �لبعض  حبل 
فتكو?  سلوكياִדم  عن  يتوقفو?  �ال 
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عاقبتهم �خيمة كما قاs �هللا تعا< � 
 sفقا �لكرمي.   ?Òلقر�  � %ماكن  عد! 
ُتوَعُد�َ?  � مش;� @< }لك: ﴿@ِنََّما 
هذ�  لكا?  تؤمنو�   ± لو   �% َلَو�ِقٌع﴾ 
 ?% cمبنـزلة @نذ�� لكم. ��ملعلو �خل�
�هللا تعا< ُيظهر عو�قب �إلنذ�� � هذ� 
�لدنيا �ُينذ� بالعقوبة � �آلخر! %يضا. 
�لغلبة  بأ?  �Iاعته   Üلن� ُ�عد  �لقد 
��النتصا� �لنهائي سيكو? � نصيبهم 

حتما. ففي �آلية:

﴿rِنََّما ُتوَعُد!Aَ َلَو�ِقٌع﴾ 
بأنكم  للمعا�ضني  �أل�<:  �سالتا?، 
تعا<  �هللا  بطش  حتت  ستكونو? 
بصو�! �لعذ�¡، @ما � هذ� �لدنيا %� 
� �آلخر!. %ما بالنسبة @< �عد �لغلبة 
 sاعته فقد قاI� Üلن� ��النتصا� مع 
 sفيقو حتما.  يتحقق  سو�  @نه  عنه 
تقولو?  حني  بأنكم  للمنكرين  تعا< 
عند �ملثوs %ماc �هللا تعا< @ننا ± نعر� 
مر!  �لدنيا   >@ تعيدنا   ?%  �فنرجو
�هللا   sيقو حتما،  برسولك  فسنؤمن 
�م: كال، ال ميكن ألحد %? يعو\ @< 
فليس لكم  بعد %? ميوD مر!.  �لدنيا 

ه @ليكم مر!."  @ال �إلنذ�� �لذ� ُ�جِّ
للذين  كب;  خو�   cمقا فهذ�   ،?{@
للمعا�ضة \�? تفك; �صني.  يهبُّو? 

يقوs �هللا تعا< عن هذ� �لزمن:

﴿فإ�� �لنجوI ُطمست﴾
�ملزعومو?  �لعلما¢  سيصبح   �%  
�بسبب  Áائيا،  �لعلم  من  3ر�مني 
@نكا�هم @ماcَ �لزما? ¸رمو? %تباَعهم 
%يضا من �لنو�. �ملر�\ من ﴿ُطمست﴾ 
�لنو�،  من  بأنفسهم  �ملحر�مني   ?%
�لنو�؟   >@ �آلخرين  يرشد�?  فكيف 
يرشد  كيف  %صال  له  نو�  ال  فمن 
�لدنيا  على  عاكفني  فنر�هم  غ;�؟ 
فقط، �ليس �م شغل @ال كيل �لسبا¡ 

��لشتائم للمسيح �ملوعو\ �. 
يومني  منذ  %يضا،   cأليا� هذ�   �
�جلماعة   cخصو عقد  قد  بالتحديد، 
�بو!   �  cملزعو� �لنبو!  ختم  مؤمتر 
مبن  �لكبا�،  �ملشايخ  فيه   �يشتر
�غ;�.  @سالمية"  "Iاعة  %م;  فيهم 
%Áم  �آل?   >@ �لو��\!  �لتقا�ير   sتقو�
�لشتائم  كيل  @ال  بشي¢  يقومو?  ال 
��لسبا¡ �لبذيئة، @} ليس عندهم شي¢ 
سو� �لشتائم ��لسبا¡ %صال. فاملر�\ 

من طمس �لنجوc � �للغة �لعربية هو 
�لوقت  �ملزعومني � }لك  �لعلما¢   ?%
 �  \�� �قد  Áائيا.  �لدين  سيجهلو? 
 Dآلفا� ֲדم  حّلت  كلما  %نه  �ملعاجم 

.cقالو�: طمست �لنجو
سببا  %صبحو�  �لعلما¢   ?% هنا  فمعنا� 
�لنو�  ينشر��  من  بدال   cلظال� لنشر 
فأضلو�  �لدين،  عن  بعيدين  لكوÁم 
�لذ�  �إلنذ��   >@ ينتبهو�   ±� �لنا]. 
جا¢ من �هللا تعا< - نتيجة عملهم هذ� 
- بو�سطة عبد من عبا\� �. عندها 
 sفتنـز عمله،  تعا<  �هللا  قد�  يعمل 
�لليل  ُحلكة   � �يغيب  طبيعية   DفاÒ
بقد�   Äيأ كا?  �لذ�   cلنجو� نو� 

ضئيل مسبقا. 
Î يقوs �هللا تعا< � }كر هذ� �لزمن:

�� �لسما0 ُفرجت﴾@﴿
 %� حني حتد· �لصد�� � �لسما¢. 
�ذ� �ألمر عالقًة بدنيا �لعلوc �حلديثة  ?@
من ناحية، @} ُتكتَشف �ألكو�? �لو�سعة 
كو�كب  على  �لعثو�  �يتم  �جلديد!، 
 cجديد! بني فينة �فينة. ففي هذ� �أليا
 Dلثقو¡ � طبقا� sضجة حو �هنا
تغ;  �لذ� يؤ\� @<  �ألمر   ،?�Ãأل��
� �ملنا÷. %ما من حيث �لعا± �لر�حا� 
ففيه نبأ عن بعثة �ملسيح �ملوعو\ � 
ُتطَمس  عندما   :sيقو تعا<  �هللا  أل? 

العلماء  أن  هنـا  فمعناه 
لنشـر  سـببا  أصبحوا 
ينشروا  من  بدال  الظالم 
النور لكونهم بعيدين عن 
الناس.  فأضلـوا  الدين، 



اجمللد الثالث والعشرون، العدد السادس- شوال وذو القعدة  ١٤٣١ هـ  -تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٠ م

٢٠

التقوى

هذ�  ففي  �لعلما¢  يفسد   �%  cلنجو�
�حلالة من �نتشا� �لظالc � كل حد¡ 
�صو¡ يرسل �هللا تعا< ضو¢� بو�سطة 
بو�سطة  �لنو�  هذ�  نيل  �بعد  مبعوثه. 
�جلماعة،  تتأسس  �إل�ي  �ملبعو·  هذ� 
 �üلر�� Dاما��تبد% سلسلة نز�s �إل
�لصا\قة من �هللا تعا< على �لنÜ �على 
بعض من %تباعه %يضا. يقوs �هللا تعا<: 
�جلماعة  تتأسس  عندما  %نه  تظنو�  ال 
 sسيُحو مبعوثنا  بعثة  بعد  �لر�حانية 
حني  بأنه   sقا بل  \�Áا.  �ملشايخ 
�ملشايخ  يسع  لن  �لسلسلة  هذ�  تبد% 
بقا¢هم   ?% �حلق  بل  \�Áا.  %? ¸ولو� 
منوÿ بإمياÁم ֲדذ� �لسلسلة �لر�حانية. 
يقوs �هللا تعا< ما %íية هؤال¢ �ملشايخ 
�قفت  لو  %نه  �حلق  بل  �%شياعهم، 
%نفسهم  يعت��?  �لذين   �%  -  sجلبا�
%قويا¢ مثل �جلباs - ��حلكوماD %يضا 
ضد هذ� �ملبعو· �لسما�� �%حبا¢ �هللا 

ملزِّقت متزيقا. فقاs تعا<:

�� �جلباa نسفت﴾r!﴿
فال  %صو�ا.  من   sجلبا� سُتقلع   �%   
يظّنّن %حد %? %صوله متأصلٌة �عميقٌة � 
 ôلشعب %� تساند� حكومة بلد عر�
 cنا مدعو% �% ،cفال� �هم #ا! �إلسال
فكلما  فالنية.  غربية  قبل حكومة  من 
هّب %حد مقابل مبعو· �هللا �Iاعته 

%مو�ُلهم  �ال  �لشعب  #اية  تنفعه  لن 
@Áم  قبيلته.  تنفعه  �لن  نصرִדم،  �ال 
ثابتة �متأصلة،  يزعمو? %? جذ��هم 
 ùلكن �حلق %نه سو� تذ��هم �لريا�
مع %�لئك �لذين يعتمد�? على #ايتهم 
�نصرִדم. @Áا نبو¢! من �هللا، �قد �%ينا 
 sبفضل �هللا تعا< نسف مثل هذ� �جلبا

\�ئما على مد� تا�يخ �جلماعة. 
هذ�  من  �قتبستها  �ل�  �ألخ;!  ��آلية 

�لسو�! يقوs �هللا تعا< فيها:

�� �لرسل 1ُقِّتت﴾ r﴿
�ملوعو\  �ملسيح  بعثة  عن  نبو¢!  هذ� 
سُيبعث   �%  .� �ملهد�   cإلما��
شخص ��حد ممثال عن Iيع �ألنبيا¢، 
�قد %نبأ مبجيئه �ألنبياُ¢ �لسابقو? كلهم 
� عصو�هم. �لقد حتققت هذ� �لنبو¢! 
� شخص �ملسيح �ملوعو\ �. لقد 

%�حى �هللا تعا< @ليه قائال:
 "جـرH �هللا � حلـل �ألنبيـا0." 
هذ�   �  � �ملوعو\  �ملسيح   sيقو
هو  �إل�ي  �لوحي  هذ�   Ýمع �لصد\: 
%نã ُ%عِطيُت نصيبا من %حد�· حدثت 

 ��üجا �لذين  �ألنبيا¢  Iيع  عصو�   �
سو�¢  �ألخ;  �لزمن   >@  c\Ò Ãمن  من 
غ;هم،   �% @سر�ئيليني  %نبيا¢  %كانو� 
صفاִדم  من  نصيبا  ُ%عطيت  كذلك 
نصيبا  ُ%عَط   ±  Üن ميض   ±� %يضا. 
 ?@ بل  Ãمنه.   � حدثت  %حد�·  من 
طابع كل نÜ منقوÍ � فطرÄ. هذ� 
@شا�!  }لك  عليه. ��  �هللا   ãطلع% ما 
%يضا @< %? معظم �لنا] � هذ� �لزمن 
 (cعليهم �لسال) ¢يشبهو? %عد�¢ �ألنبيا
 ��Ãلذين كانو� عطاشى لدمائهم �جتا��
� �لعد��! ��لعنا\ كل �حلد�\ فُأهلكو� 
 sبأنو�� من �لعذ�¡، فيمكن %? تنـز
هذ�  مثلهم أل?   Dعقوبا %يضا  عليهم 
�إلنذ�� قائم �آل? %يضا @? ± يتوبو�، @} 

هنا� تشابه بينهم �بني �لذين خلو�. 
�إل�ي  �لوحي  هذ�   �  ?@ باختصا�، 
جامع  �لزمن  هذ�   ?%  >@ @شا�! 
�ألشر��   Dألخيا� �كماال�  Dلكماال
�ألشر��  فإ?  �هللا  يرحم   ±  ?@� %يضا. 
%نو��  Iيع  يستحقو?  �لزمن  هذ�   �
%مٌة  فقد هلكت  �ل� سبقت.  �لعذ�¡ 
من �ألمم �لسابقة بالطاعو?، �هلكت 
 ،sمة %خر� بالصاعقة، �غ;ها بالزلز�%
 �% �ملا¢  بطوفا?  %خر�  %مًة  �%هلك 
�ألمم  بعض  �هلكت  �لعاتية.   ùلريا�
çشى   ?% áب  كذلك  باخلسف، 
�لزمن من تلك �ألنو��  �لنا] � هذ� 

فمن ال نور له أصال
 كيف يرشد غqه؟ 
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%نفسهم  يصلحو�   ±  ?@ �لعذ�¡  من 
 � موجو\!  كلها  �أل�جه  هذ�  أل? 
�لنا] �ملعاصرين. @? ِحلم �هللا �حد� 
�لعبا�!:   ?@ �آل?.   >@ %مهلهم  قد 
جلدير!  �ألنبيا¢  حلل   � �هللا  جر� 
%نه  تعا<  �هللا   sفيقو %كثر.  بتوضيح 
بأنو��  �لسابقني  �ألنبيا¢  عامل  كما 
%يضا   ãعامل فقد  ��لنصر!   Dلتأييد��
فإ?  �ملعاملة.  تلك  �ستستمر  مبثلها، 

هذ� �لسلسلة ± تنته بل مستمر!. 
�مبا %? �لزمن يعيد نفسه فيأÄ � �لدنيا 
سو�¢  باستمر��  �لنا]  هؤال¢   sمثا%
%كانو� صاحلني %c طاحلني، لذلك فقد 
 - ُتظهر   ?% �لعصر  هذ�   � �هللا   \��%
 é{منا  - %نا  �هو  ��حد  شخص   �
��لصا\قني  �ألطها�  �ألنبيا¢  Iيع 
فقد  كذلك  خلو�.  �لذين  �ملقدسني 
ظهرD � هذ� �لزمن منا}é �لطاحلني 
%يضا، سو�¢ %كانو� من قبيل �لفر�عنة 
 � �ملسيح  علقو�  �لذ�  �ليهو\   �%
جهل،   ô%  sمثا%  �% �لصليب،  على 
فكل هذ� �ألمثلة موجو\! � �لعصر 
�لر�هن. (كما %شا� �هللا تعا< @< هذ� 

 (éمأجو� éألمر � }كر يأجو�
يقوs �ملسيح �ملوعو\ � مش;� @< 
�لنائمو?،  هذ� �ألمر: "�ستيقظو� %يها 
�قت  فإ?  �لغافلو?  %يها  �قومو� 
��لوقت  حا?،  قد  �لعظيم  �النقال¡ 

�لرقا\، ��قُت  �لبكا¢ ال �قت  �قت 
�لتضر� ��البتهاs ال �قت �لسخرية 
��الستهز�¢ ��لتكف;. �\عو� �هللا تعا< 
%? يهبكم عيونا تنظر�? ֲדا @< �لظلمة 
�لنو� �لذ�  جيد� �تتمكنو� من �üية 
ْته �لر#ة �إل�ية للقضا¢ على هذ�  %عدَّ
�لظلمة. �ستيقظو� � ��زيع �ألخ; من 
�ال  باكني  �د� � �هللا  ��سألو�  �لليل 
تْدعو� عبثا للقضا¢ على هذ� �جلماعة 
لتدم;ها.  �لصا\قة، �ال تسعو�  �حلقة 
@? �هللا تعا< ال يتبع ما åططونه غفلة 
�جهال، بل سيكشف عليكم سخف 
معينا  �سيكو?  �%}هانكم،  قلوبكم 
�لشجر!  يقطع  �لن  لعبد�،  �نص;� 
�ل� غرسها بيد�. هل منكم من يقطع 
فكيف  ستثمر؟  %Áا  يتوقع  شجر! 
�%�حم  �لبص;  �حلكيم  }لك  يقطع 
 ?% ينتظر  �ل�  �لشجر!  تلك  �لر�#ني 
ال  \متم  ما  �ملبا�كة.   cأليا�  � تثمر 
لعاِلِم  فأّنى  بشر  �%نتم  }لك  تفعلو? 
�لغيب �لذ� ينظر ما � ُكْنِه �لصد�� 
%نكم  يقينا  فاعلمو�  }لك؟  يفعل   ?%
مبحا�بتكم @يا� � ُتطلقو? �لسيو� 
تلقو�  فال  %نتم.  جو��حكم  على 
�%نتم  حق،  بغ;  �لنا�   � بأيديكم 
تعلمو?، لكي ال حتر{ �لنا� %يديكم. 
د�� %نه @}� كا? }لك فعل @نسا?  تأكَّ
عليه.  يقضو�   ?% �لكث;�?  الستطا� 

هل تعرفو? مفتريا خال قاs �فتر�¢ على 
@< كل  يكّلمÎ ã سلم  �هللا  بأ?  �هللا 
هذ� �ملد!. �ألسف كل �ألسف على 
تذكر�?  شيئا �ال  تفكر�?  %نكم ال 
فيها  تعا<  �هللا   sيقو �ل�  �هللا   DياÒ
عن �لنÜ �:﴿َ�َلْو َتَقوsََّ َعَلْيَنا َبْعَض 
ُثمَّ   * ِ ِباْلَيِمني ِمْنُه  َألَخْذَنا  �َألَقاِ�يِل * 
َلَقَطْعَنا ِمْنُه �ْلَوِتَني﴾ (�حلاقة ٤٥-٤٧) 
 � Üهل من %حد %حب @< �هللا من �لن
حÆ يسلم @< �آل? بعد هذ� �الفتر�¢ 
نعم  من  �ف;�  حظا   sينا بل  �لعظيم 

�هللا %يضا؟ 
فيا %يها �إلخو! ��تدعو� عن %هو�ئكم 
 � �حلد�\   ��Ãتتجا� �ال  �لنفسانية، 
�لتعنت � %مو� åص علم �هللا �حد�. 
��لتقاليد   D�\لعا� سلسلة  �قطعو� 
�تقدمو� � سبل �لتقو� كأنا] جدٍ\ 
ُتر#و� �يعفو �هللا عن }نوبكم.   Æح
فاخَشو�، ��متِنعو�، %ليس منكم �جل 
�شيد؟ فإ? ± تنتهو� فسو� يأÄ �هللا 
بنصر! من عند� �ينصر عبد� �ميّز{ 
(@�Ãلة  شيئا."  تضر�نه  �ال  %عد�¢� 

�أل�هاc، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٥)
ندعو �هللا تعا< %? يهب �لعاَلم عقال 
%يضا  �يوفِّقنا  �لرسالة،  هذ�  ليفهو� 
�لعا±،  %�جا¢   � �لدعو!  هذ�  لنشر 
�للسعي إلنقا} �لعا± قد� �ستطاعتنا، 

Òمني.
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 ?% فـي  خـال�  ال 
على  �ملؤمنني  ينصر  �هللا 
�ملؤمنني،  ينـجي  �%نه  �لكافرين، 
�يد�فع عنهم، �يهيئ �ألسبا¡ لذلك 
 ?Òغم قلة حيلتهم؛ فأ\لة }لك � �لقر�

�لكرمي كث;!، �يكفي %? نقر% منها:

﴿!َكاAَ َحقًّا َعَلْيَنا َنْصُر �ْلُمْؤِمِنَني﴾ 
 (٤٨ cلر��)

﴿كَذِلَك َحقًّا َعَلْيَنا ُنْنِج �ْلُمْؤِمِنَني﴾ 
(يونس ١٠٤)

�َمُنو�  َ!�لَِّذيَن  
ُسَلَنا ُ َلَنْنُصُر  ﴿rِنَّا   
ْنَيا﴾ (غافر ٥٢). ِفي �ْلَحَياِ� �لدُّ

�َمُنو�﴾  �لَِّذيَن  َعِن  ُيَد�ِفُع  �هللا   َّArِ﴿
(�حلج ٣٩)

�هللا   َّArِ َيْنُصُرُ{  َمْن  �هللا   َّAَلَيْنُصَر!َ﴿
َلَقِوHٌّ َعِزيٌز ﴾ (�حلج ٤١)

هذ� �لقاعد! ليست 3ّل خال� بيننا 
�خلال�  لكن  "�ملجاهدين"،  �بني 
��البتال¢  �لنصر  تعريف   � هو 
%نفسهم  ��لعقوبة، فهم ال يعت��? 
قد �Áزمو� � معركة قط، �حÆ لو 
%بيد�� عن Òخرهم. �هكذ� يعاَقبو? 
هذ� حاله  �َمن كا?  �لفكر!،  ֲדذ� 
 >@ يتنبه  �لن  سباته،   � فسيبقى 
تصحيح خطئه. ُتر� لو ظّن ��سٌب 
فكيف  متفو{،  %نه  �المتحا?   �
�هو  لينجح؟  �المتحا?  سيعيد 
يرسب � كل �متحا?، Î يظن %نه 
 >@ بالنسبة  �حلّل  فما  فيه..  تفو{ 

هذ�؟ @منا �حلّل @خبا�� %نه �سب �± 
يتفو{ على %حد.

ما 1سبـا* هزميـة 
"�ملجاهــديـن"؟

كْثر  "�ملجاهدين"   ?% ��ضح 
�لعا±  يشغلو?  �هم   ،cأليا� هذ� 
 \�� كل   � @Áم   Î بتفج;�ִדم، 
يهيمو?، فال åلو منهم ��Ãية � %� 
عاصمة � %� قا�!. Á@ Îم قّو�مو? 
@Áم   Î �لنها�،  صّو�مو?  �لليل 
 Î ،¢ططو? لعملياִדم بدقة �}كاç
�، �يناصرهم  @? شعبيتهم عالية جدًّ
�لكن  �ملسلمني،  من  هائلة  %عد�\ 
تعالو� نَر مص; "جها\هم" �غم هذ� 

كله ع� ثالثة عقو\.

�ملهندm ها� طاهر

a ĆÜica ĆÜic@‚ÎåËΩa@‚ÎåËΩa@""·ÁÖbËu·ÁÖbËu""
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A1فغانستـا
جبهة  %كثر  ألÁا  بأفغانستا?  بد%نا 
عا�?  فقد  Iيعا،  باتفاقهم  ُ\عمت 
%مريكا  من  كلٌّ  "�ملجاهدين"  فيها 
�خلليج،   s�\ �Ìتلف  ��لسعو\ية 
�قد  كافة.  �إلسالمية   Dحلركا��
من  طائلة   sبأمو� �لشعو¡  ت�عت 

%جل هذ� �جلبهة.
"�ملجاهدين"  تناحر  هي:  ��لنتيجة 
بعد خر�é �الحتا\ �لسوفيي� �ملنها� 
 Î عليهم،  طالبا?  �نتصا�   Î %صال، 
عند  عمال¢   >@ "�ملجاهدين"   sحتو
%مريكا، حÆ قاتلو� �لطالبا? ��نتصر�� 

عليهم. �هذ� ثالوُ· هز�ئم.

A�
سو
يا !مصر !�أل
هي   sلد�� هذ�   �  Ãألبر� �حلركة 
�إلخو�? �ملسلمو?، �لذين ± ¸ققو� 
 D\ّ% ،سو� حر¡ %هلية � سو�يا
�لنا]   Dحريا  �  cلنظا� توّغل   >@
�إلخو�?.  مو�جهة  îجة  �لفكرية 
مصر.   � كث;�   sحلا� çتلف  �ال 
%ما �أل�\? فلم يُعد يسمع بانتخاباִדا 
فيها  مشا�كتهم   ?% عن  عد�  %حد، 
 �%�  �  cللنظا تلميعا  @ال  تكن   ±

�لقاعد! �%خو�ִדا.
�Iاعة  �إلسالمية  �جلماعة  %ما 
�تضحت  فقد  مصر   � "�جلها\" 

�زمية �لعظمى ألعما�م حني %علنو� �
�توبُتهم  قصتهم.  ��نتهت  توبتهم، 
 ùم �لسابقة � قتل �لسيا�عن %عما
��لشرطة هي فضيلة، أل? �العتر�� 
بالذنب فضيلة، �هي نصر شخصي 
لفكرهم  ماحقة  هزمية  �لكنها  �م، 

�لسابق.
فقد  �أل�\?   � �لتحرير  حز¡  %ما 
مبكرين  ينهضو?   �üعضا% كا? 
 Dلسبعينيا�  �  cيو كل   ùصبا  �
�ألخبا�  نشر!  يستمعو?  عّما?   �
قامت �  �خلالفة  \�لة   ?% متوقعني 
عّما?. ���ضح %? هذ� يصلح نكتة. 
على كل حاs، فال \�عي أل? ُندخل 
هذ� �حلز¡ � "�جلها\"، فهو ير� 
%? "�جلها\" ال يعلنه سو� �خلليفة.

�لعـر��
 Dلقو�� خرجت   cيا% ثالثة  قبل 
�ألمريكية من �لعر�{ بعد %? ظلت 
�ميكن  من سبع سنني،  %كثر   �هنا
�آل? �üية �لنتائج، "فاملجاهد�?" ± 
%ما  �ملساجد،  تفج;  @ال �  يفلحو� 
بت  %مريكا فقد خرجت بعد %? نصَّ

.�حكومة هنا
كا? "�ملجاهد�?" IاعاD متحد!، 
%نفسهم  على  �نشقو�  �لكنهم 
�لقتل  فصا�  �تطاحنو�،  كالعا\! 

�هي  �لسنة،  مناطق  على  مقصو�� 
معقل "�ملقا�مة".

 sلعر�{ من @�سا� ُتر� هل �ستفا\ 
%سامة بن ال\? مقاتليه @ليه، %c كا\ 
 Dيتسبب � حر¡ %هلية �قتل عشر�
Òال� �ألبريا¢؟ لن %قبل @جابة على 
�لعر�قيني؛ أل�  من  @ال   sلسؤ�� هذ� 
ليست  �لنا�   � يد�  �لذ�   ?% %�قن 
كمن يد� � �ملا¢، ��لذ� ير� بعينه 
ليس كما تصله @شاعاD �لكا}بني.

سيقوs �لسفها¢ من �لنا] @? �ملقا�مة 
�ألمريكا?!!   éخر�@  � لت  عجَّ قد 
�هذ� هر�¢، فهم ± çرجو� @ال بعد 
%? حقَّقو� ما يريد�?، �± يكن �ذ� 
�حلقد   � سو�   ��\  �% �ملقا�مة 

�لطائفي �لذ� لن يندمل � قر�?.
مقا�مة  ضد   ãن%  ãيع ال  هذ� 
 �{@ مقا�مته  ضد   ãلك �ملحتل، 
 ��شا� �لبلد   � �أل�ضا�  �ستتبت 
 >@ D\% Dنتخابا� �لنا] �  معظم 

� حتـول "اجملاهدين" إ^ 
أمريكا، ح�  عمالء عند 
قاتلوا الطالبان وانتصروا 
عليهم. وهذا ثالوُث هزائم.
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�حلالة  هذ�  ففي  �ئيس؛  �نتخا¡ 
�لنا]  بني  عْقد�   Dالنتخابا� ُتعت� 
شؤ�Áم،   !��\@ على  �لرئيس  �بني 
فهو �حد� َمن يعلن �حلر¡، �ليس 
�لفر{  ما  �@ال   .Dجلماعا�� �ألفر�\ 
�قطر  �لسعو\ية  �بني  �لعر�{  بني 
%مريكية،  قو�عد  فيها  فكلها  مثال؟ 
�لعر�{   � �لتفج;  áيز  فالذ� 
�¸رمه � قطر ��لسعو\ية @منا يكيل 

مبكيالني.
من �ملفيد %? نذكر هذ� �لدعا¢ ألحد 
�إلسالمية،  �لعر�{  \�لة  مؤيد� 
له: "�للهم  �هللا  �ستجابه  مد�  لنر� 
�ألمـريكي  بالتحـالف  عليـك 
�عمالئهم،  ��الهم  �من  �لصهيو� 
كيـاÁم، ��قصـم  \مـر  �للهم 
��جعل  نسا¢هم،  ��ّمل  ظهرهم... 
بأسهم بينهم... �للهم �حفظ جنو� 
ن  !مكِّ �إلسالمية  �لعر��  �!لة 

�م".
بقي %? %}كر %? عر�{ صد�c حسني 
± يستطع "Ëاهد�" �لشيعة �النتصا� 
فيه قط، فرغم \عم @ير�? �م، ��غم 
الغتياله،  ُتحصى  ال  �ل�  3ا�الִדم 
سو�  منـه  ¸ر�هم   ± %نه  @ال 
"�ملجـاهدين"  فهزمية  %مـريكا. 
 �% �لسلفيني  على  مقصو�!  ليست 

�لسنة.

�جلـز�ئر
�ملشايخ  له  سبب  بلد  %كثر  لعل 
�جلز�ئر.  هو  %فغانستا?  بعد  كا�ثة 
%ين   sنسأ  ?% �آل?  �ملهم  �لكن 
�نتخبهم  �لذين  %�لئك  نصرهم؟ 
تبخر�� �ُهزمو� شّر  �لشعب  معظم 
هزمية، �± يتسببو� @ال � قتل Òالٍ� 
يس;�?  كانو�  فلو  ُتحصى.  ال 
هزمهم  فلما}�  �هللا   cحكا% حسب 
قوسني  قا¡  كانو�  �قد  هزمية  شّر 

من �حلكم.

Dكشمـ!  Aباكستـا
منذ تقسيم ��ند �نشو¢ باكستا? ± 
�ستعا\! كشم;.  باكستا?  تستطع 
هذ�  %هل  حق  من   ?% نر�  ñن 
�إلقليم تقرير مص;هم، �%? çيَّر�� 
بني �النضماc @< باكستا? %� ��ند 
لكن  كليهما،  عن   sالستقال�  �%
بل  �آل?،  �لقضية  هي  هذ�  ليست 
"�ملجاهدين"   ?%  Dثبا@ �لقضية 
هنا� ± ¸ققو� غ; �لكو��·، �%? 
معهم  كا?  لو   {@ معهم،  ليس  �هللا 

لنصرهم � هذ� �لسنني �لستني.

�لبوسنا !��رسـك
ال خال� � %? �لصر¡ قد %قدمو� 
�%Áم  \موية،  \ينية  حر¡  على 

فاقو� �جلميع � �إلجر�c، لكن �ملهم 
معرفته %? "�ملجاهدين" ± يكن �م 
%� \�� � حترير �لبوسنا ���رسك، 
�معا\�ته  للغر¡  �لد��  كا?  بل 

لصربيا ���سيا.

فلسـطني
 ٦٧�  ٤٨ هزمية   ?@ �ملشايخ   sيقو
 sنقو لكنا  �لعربية،  �ألنظمة  سببها 
 ،٤٨  � شا�كو�  قد  �إلخو�?   ?@
#ا]   ?@  Î نصر،   �% ¸ققو�   ±�
تسيطر على غز! منذ سنني، �هي � 
هدنة مع @سر�ئيل، كما هي سو�يا 
 sلبنا?، فلما}� كانو� ينتقد�? �لد��
�ل� ال ִדاجم @سر�ئيل من حد�\ها، 
لذ�  �آل?؟  #ا]  ينتقد�?  ال  بينما 
%ثبت  غز!  على  #ا]  سيطر!  فإ? 
مع  ليس  �ملسلمني  �إلخو�?   ?%
"�جلها\" �لعشو�ئي، �%تاù }لك لنا 
 cفرصة %ننا @}� سئلنا عن سبب عد
قتالنا إلسر�ئيل %? نقوs: حني يأ}? 
مينعو?  �لذين  فهم  غز!،   �  cحلكا�

"�جلها\"؟
@? "جها\" �جلماعاD �إلسالمية � 
 D%فلسطني ليس حديثا، بل منذ بد
 ±� %�ًضا،  ُيِعد   ± �لكنه  �لقضية، 
قو!  �لعد�   \�Ã بل  عد�ًّ�،  ُيضعف 
مو�جهته  îجة  �لغر¡  باستعطافه 
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�يقتلو?  يإبا\ته  ينا\�?  %ناسا 
مدنييه.

 Dباصا  D�;تفج تسببت  لقد 
بنا¢   >@ �حيفا  �لقد]   � �ملدنيني 
جد�ٍ� َسَلَب مزيد� من �أل��ضي îجة 
�ألمن، �مّز{ �ملد? ��لعائالD. �قد 
قتل   � عموًما  �النتفاضة  تسببت 

مئاD �لشبا¡ �± حتقق %� فائد!.

Aلشيشـا�
 ±  �هنا "�ملجاهدين"   ?% ��ضح 
حلما]  ال}عا  �نتقا\�  @ال  ¸ققو� 
لتعاملها مع ��سيا �ل� ُتْجِرî cقهم. 
 ،��%كر� %نã ضد جر�ئم ��سيا هنا

لكن هذ� ليس هو �ملوضو� �آل?.

��زميـة �حلقيقـية
ليست  كلها  �ز�ئم � هذ�   ?% على 
�زمية �حلقيقة � �ملطا�، بل @?  Òخر 
 Dفاجلماعا �ألخالقية،  �زمية � هي 
 � هزمية  شّر  ُهزمت  �إلسالمية 
يُتب   ± %نه  ��غم  �ألخال{،  عا± 
جر�ئمهم  عن  مصر  "Ëاهد�"  غ; 
��ضحا   Dبا %نه  @ال  �لسابقة، 
يكذبو?  عموما  "�ملجاهدين"   ?%
�يغد��? �يقتلو? �ألبريا¢ �يفجر�? 
�أل#ر  �ملسجد  �شيخ  �ملساجد، 
�مر%!،   �Ã  � هر¡  باكستا?   �

يلبسو?  �ال  �ملدنيني،  بني  �çتفو? 
لباسا عسكريا عموما، �غ; }لك.

�نقساI "�ملجاهديـن"
هو  "�ملجاهدين"   Dصفا %هم  من 
�لد�مي،  ��قتتا�م  �نقسامهم  سرعة 
 sلصوما� Î ،شاهد �فغانستا? %ك%�
ُقتل   cليو��  ،�هنا يتناحر�?  حيث 
 �� ،Úملا? �لصوما�١٥ نائبا � �ل
مقاتال  عشرين  #ا]  قتلت  �فح 
تابعني للقاعد! �%خو�ִדا بعْيد صال! 
Iعة � مسجد �بن تيمية، �لو كانت 
�لقاعد! قوية هنا� لُقتل �آلال� � 
حر¡ طاحنة لن تقف @ال بإبا\! %حد 
�لعر�{   � �نقسامهم  %ما  �لطرفني. 

.éجلز�ئر فحدِّ· �ال حر��

rصر�
هم على �1م منتصر!A 1بد�
كل ما قلنا� مشطو¡ عندهم öر! 
قلم، فهم ال يعترفو? ֲדزمية قط، بل 
نصر،  تلو  نصر�  ينتصر�?  �Ãلو�  ال 
بل @? نصرهم تا�çي � كل مر!، 
%� �با�، %� مص;�.. مهما كانت 
�لنتائج، فبعد حر¡ غز! �ل� ± تكن 
لسجن  �هيبة  قو!   ùجتيا� سو� 
من  فُقتل  �ألسلحة  بعض  فيه  كب; 
 Æلسجنا¢ %عد�ٌ\ هائلة بال �#ة ح�
فتحققت   ،Dمفرقعا  �% ُيطلقو�  ال 

�لسجنا¢  يُعد   ±�  ùالجتيا� غاية 
يطلقو? %� مفرقعاD. ��نتهت قصة 
�قتحاc سجن غز!. هذ� هي �لقصة، 
 sيقا  Æح %صال  حربا  ليست  فهي 
�لكن  �مهز�ما..  منتصر�  فيها   ?@
@Ðاعيل هنية، �ئيس �لو��Ã¢ كا? له 
"نصر�  �ألمر  �عت�  فقد  Òخر،   �%�

�يا �بانيا".@
 ،sقد يكو? هنية غ; مقتنع مبا يقو
 Dلك من با¡ �فع معنويا{ sمنا قا@�
Iاعته  على  ينقلبو�  ال   Æح �لنا] 
�ملشايخ  لكن  صو��çها،  �عبثية 
هذ�  يرْ�?  �لوطن  حد�\   éخا�
�لنصر حقيقًة ��سخة ال جد�s فيها، 
بل @? %حدهم �عت� هذ� �لنصر \ليال 

فاجلماعـات اإلسـالمية 
هزميـة  شـّر  ُهزمـت 
األخـالق  عال�ـم   !

من أهم صفات "اجملاهدين" 
هـو سـرعة انقسـامهم 
الدامـي  واقتتــا�ـم 
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على �جو\ �هللا، فلنقر% ما}� كتب � 
%حد �ملنتدياD يناقش �ملالحد!:

حسيا  \ليال  يطلبو?  �لذين   >@"
�لذين   >@ �هللا..  بوجو\  لإلميا? 
بأ?  حسيا لإلميا?  \ليال  يطلبو? 
�حلق..  %ليس  �لدين  هو   cإلسال�
على  غز! \ليال  Ëاهد�  �نتصا�   �
�ثباD �جو\ �هللا؟ فإ? كا? جو�بك 
 cز�Áملا\� ال� �بالنفي فما هو تفس;
�ِقس  "�ملجاهدين"،   cما% �سر�ئيل 
على }لك �نتصا� "�ملجاهدين" على 
��لشيشا?،  %فغانستا?   � �لر�] 
��نتصا�هم على %مريكا � %فغانستا? 

��لعر�{."
فأجابه Òخر:

بلى هو \ليل على �جو\ �هللا تعا< 
تعا<  �هللا  نصر  \ميومة  الحظنا   ?ْ@
للمؤمنني �ملوحدين مهما قّل عد\هم، 
 Dنصرهم على %عد�ئهم مهما كثر�

%عد�\هم �عظمت قوִדم.
 :sفيقو "�ملجاهد"  هذ�  �يتابع 
على   ?{@ �\كم  ما  قائل:   sقا فإ? 
هزمية �ملسلمني � بعض معا�كهم؟ 
�زمية ال åرé عن � له: تلك   sفيقا
 :sتشملهما: �أل� �قد  %مرين  %حد 
%? تكو? هزمية � معركة ال حر¡، 
فيكو?   ،�معا� �حلر¡   ?%  cمعلو�
للمسلمني �@?  �حلر¡   � �لنصر 

�قعت � بعض �ملعا�� هز�ئم. �لثا�: 
�ي� �  @< خلل  ��جعة  �زمية �  ?%

جيش �ملسلمني".
هزمية  عن  يتحدثو?  "�ملجاهد�?" 
٦٧ �غ;ها با�تياù بالغ، �يقولو? 
�لديã، �لكن  @? �لسبب هو �خللل 
حني يتعلق �ألمر ֲדم ال ير�? }لك؛ 
 ،ãي\ خلل  بأ�  يعترفو?  ال   {@
على  �لكذ¡  @ال  %مامهم  ليس  لذ� 
ال   Æح بالنصر  ��ال\عا¢  %نفسهم، 

.ãيبحثو� عن �خللل �لدي

%ثبتت  �ل�  فهي  @سر�ئيلية،  ضر��! 
قد�ִדا على @يقا� صو��يخ �لعبث.

�@معانا � �لكذ¡ يلجأ "�ملجاهد�?" 
@< تأليف قصص كا}بة، مثل كتا¡ 
عن  يتحد·  �لذ�   "cعز� �هللا  "عبد 
كانت  �ل�  ��ألفاعي  �لعقا�¡ 
 � �لر�سي  �جليش  على  تقضي 
�لقصة  ُ�ضعت  فقد  %فغانستا?، 
�لتالية عن حر¡ غز!: "فهذ� @حد� 
تر�بط  كانت  �لقسامية   Dملجموعا�
� نقطة متقدمة �� منتصف ليلتهم 
صهيو�  كلب  فجأ!  @} ظهر  تلك 
�هو  ما?"  "\�بر  نو�  من  مد�¡ 
يساعد  مد�¡  صهيو�  كلب 
على  �لعثو�   � �جلنو\ �لصهاينة 
هذ�  فأخذ  �ملقا�مني  �على   ùلسال�
�لكلب �لضخم يقتر¡ متوحشà من 
فإ}�  �لر���  �يضيف  �ملجاهدين، 
"ñن  له   sملجاهدين يقو� بأحد 
�مأمو��?  �هللا  سبيل   � Ëاهد�? 
%? نكو? � هذ� �ملكا? فابتعد عنا 
�ال تصيبنا بأ� ضر�" فيقوs �ملجاهد 
بالكلب  فإ}�  �حلكاية  سر\  مكمًال 
áلس �ميد قدميه �يهد%، فقاc %حد 
كانت   Dمتر� بإطعامه  �ملجاهدين 

معه فأكلها ها\ئÎ à �نصر�".
�هذ� �لقصة �ل� ± %Ðع ֲדا من قبل 
تستحق  ال  متاما  �ملصد�  ��ملجهولة 

 Íلنقا� لذلك قاs %حدهم بعد هذ� 
�لذ� كا? قد مت بينهم فو� "�نتصا�" 
"فال  @سر�ئيل:  هزمية  مؤكد�  #ا] 
هم حر��� �جلند� �ألس; �ال توقف 
�Ãلت  ما  �لصو��يخ �#ا]  @طال{ 

� �حلكم"..
فهذ� هي مظاهر �لنصر عند�!!! مع 
كما  كليًّا.  توقفت  �لصو��يخ   ?%
 �هنا �حلكم   � #ا]  �جو\   ?%

Ú»uaâ@Úπå:a"
?ÌÖ@›‹Å@µg@

"¥‡‹éΩa@ìÓu@ø@
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�لتعليق سو� %Áا \ليل على تعمدهم 
�خد�عا  �زميتهم  @خفا¢  �لكذ¡ 

للنا] بأنه منتصر�?.
قد يسأs %حدهم عن �حلل، �كيف 
�فرنسا  �بريطانيا  %مريكا  نو�جه 
���سيا  ��لفلبني  �@سر�ئيل  �@يطاليا 
��لصني ��لدمنا�� ��لسويد �تايالند، 
�معهم �حلكاc �لعر¡ Iيًعا، Î شيعة 
�لعا±، Î @ير�?.. كيف لنا مو�جهة 
فاجلو�¡:  َلمة؟!  �لظَّ �لَقَتلة  هؤال¢ 
%? �هللا ال يكلف نفسا @ال �سعها، 

فليس � �سعنا قتاs هؤال¢ Iيعا. 
�هللا  يغّير   Æهم ح�{% على  نص�  @منا 

.sحلا�
لسا?  على  �ضعنا�   sلسؤ�� �هذ� 
كا?   ?@ %ما  �%خو�ִדا،  �لقاعد! 
له:   sفنقو �لوسطيني،  من  �لسائل 
�شرù لنا � خطو�D عملية كيف 
ميكن %? نقاتل َمن تر�� ظاملا مغتصًبا 
�إلسالمية  باألخال{  �لتز�منا   ÿبشر
حÆ نتبعك؛ ألننا نؤمن %? �لقتاs له 
لألفر�\   Ãوá �ال  �طريقته،  %خالقه 

%? يعلنو�.
فيا %يها �ملنهزمو? �لذين ُتهزمو? � 
ُكلِّ َعاcٍ َمرًَّ! َ%ْ� َمرََّتْيِن ُثمَّ ال َتُتوُبوَ? 
ُر�َ?، �يا َمن ُتفِرحو?  �ال %نتم َتذَّكَّ
�لعد�َّ بانتصا�� عليكم مر��� �تكر���، 
�يا َمن متنحونه �لفرصة تلو �لفرصة 
%عد�¢  �يا  �لعد��نية،  غاياته  لتحقيق 
مشوهي  �يا  �إلسالمية،  �ألخال{ 
لكم   ?Ò %ما   ..cإلسال�  cسنا  !��{
عن  �تكفُّو�  �َتتَِّعظو�  تستيقظو�   ?%

\ما� %متكم.

احلبُّ لِْلَجميِع وَالَ َكَراِهيََة ألَحٍد

 شعا� �جلماعة �إلسالمية �أل#دية

*الغضب شهوة يثيرها نار  اجلهل.

* ينام احلق أحيانا ولكنه ال ميوت.

* كل شجرة تُعرف من ثمارها.
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"ضر��!  كتـابه   �
 cُإلمـا� ر  فسَّ  "cإلما�
قوله   � �ملهد� 
َ%ِطيُعو�  Òَمُنو�  �لَِّذيَن  %َيَُّها  تعا<: ﴿َيا 
�ْألَْمِر  َ�ُ%�ِلي   sَلرَُّسو� َ�َ%ِطيُعو�  �هللا 
�ملقصو\   ?%  (٦٠ (�لنسا¢  ِمْنُكْم﴾ 
 ،cألمر من ناحية �لدين هو �إلما� Úبو
 ?%� �حلاكم،  هو  �لدنيا  ناحية  �من 
�ألمر �ألسا] �ملقصو\ �: ﴿َ�ُ%�ِلي 
 ?%� �لدين،  %مر  هو  ِمْنُكْم﴾  �ْألَْمِر 
�لدين   � يتدخل  ال  �لذ�  �حلاكم 
\يننا îرية هو  منا�]   ?% لنا  �يتيح 
من  بصو�!  \يننا  %مر   � مساهم 
�لصو�. فكيف مبن يد�فع عن حريتنا 
�حلاكم  هذ�  لنا؟  �يكفلها  �لدينية 
 � %عظم  بصو�!  مساíا  سيكو? 

�لنظاc �لديã، �تعت� مساíته معر�فا 
يوجب شكر� ��لثنا¢ عليه.

�ال عجب � �عتبا� �لنظاc �لسياسي 
�فقا �ذ� �لرüية جزً¢� من %مر �لدين؛ 
�لدنيا   >@  cإلسال� نظر!  أل?  �هذ� 
@Iاال هي %Áا بكل ما فيها ينبغي %? 
�لنظر!  �ֲדذ�  للدين،  خا\مة  تكو? 
شئو?   � �ملؤمن  يسلك   ?% ينبغي 
%مو�   � يساعد�  ما  فكل  حياته. 
بو�جباته   cلقيا� على  �معاشه  حياته 

�لدينية يعت� من �لدين بالنسبة له.
حتصر  �لرüية  هذ�  فإ?  �هكذ� 
�لسياسي   cلنظا� من  �ملطلو¡ 
 sلعد� �كفالة  �لدينية  �حلرية  بتوف; 
��حلرياD ��لدفا� عنها. �ֲדذ� يُعت� 
�مهما  كا?  %ًيا   - �لسياسي   cلنظا�

كانت صو�ته �تركيبته �%هد�فه - 
جزً¢ من �لنظاc �لديã، مما يوجب له 
��إلخال°  ��لوفا¢  ��لطاعة  �لوال¢ 
باعتبا�� جزً¢ منه �ليس Ëر\ طر� 

خا�جي ُمتفاَهٍم معه. 
بني  �لر�ئعة  �لتكاملية  �لرüية  هذ� 
 cتقد ال  ��لسياسي   ãلدي� �لنظامني 
 ãلدي�  cلنظا� على  �لسياسي   cلنظا�
  cال جتعله تابعا له، بل تكفل للنظا�
 cتفوقه �%�لويته، �جتعل �لنظا ãلدي�
له  ينبغي  كما  فيه  3توً�  �لسياسي 

%? يكو?. 
كذلك فإ? من ميز�D هذ� �لرüية %Áا 
 >@ éال ¸تا ãلدي� cتؤكد %? �لنظا
معونة من قبل �لنظاc �لسياسي لكي 
مطلو¡  هو  ما  فكل  %هد�فه.  ¸قق 

�ملهندm متيم 1بو �قة

ÔçbÓé€a@‚bƒ‰€aÎ@?ÌÜ€a@‚bƒ‰€aÔçbÓé€a@‚bƒ‰€aÎ@?ÌÜ€a@‚bƒ‰€a
b‡Ë‰Ói@Ú”˝»€aÎ@b‡Ë‰Ói@Ú”˝»€aÎ@
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من �لنظاc �لسياسي هو توف; �حلرية 
 cهذ� �ملنا÷ سينمو �لنظا �� .sلعد��
كاملة  %هد�فه  �¸قق  �يز\هر   ãلدي�
من  مساعد!   �%  ?�\ منقوصة  غ; 

جانب �لنظاc �لسياسي. 
�لعالقة   ?% تبني  �لرüية  هذ�   ?@  Î
�لسياسي   cلنظا��  ãلدي�  cلنظا� بني 
هي عالقة تعا�? ال عالقة تنافس %� 
 ãلدي�  cلنظا�  ?% تبيِّن  كما  تناقض. 
قا\��  جتعله  �مر�نة  îركية  يتحّلى 
سياسي،   cنظا  �% مع  �لتعامل  على 
 ÿا فيه بشرíبل ��عتبا�� جزً¢� مسا
يتيح  �هذ�   .sلعد�� �حلرية  حتقيقه 
�لسياسية   Dللحركا سلسا  مناخا 
 � تتنافس  لكي  للحكم  �لساعية 
��لرفا�   sلعد��  Dحلريا� تقدمي 
 cعلها متسا�ية بد�ية %ماá� ،ملو�طنيها
�لنظاc �لديã �لذ� سيقدc \عمه ملن 

.sلعد�� Dيتمسك مببا\� �حلريا
�لعظيمة  �إلسالمية  �لرüية  �هذ� 
ليست %مر� مستحدثا، بل هي �لرüية 
 .sأل�� cمن �ليو cل� %علنها �إلسال�
لعرÍ �ال  � ساعيا   Üلن� فلم يكن 
�لدين  لنشر  ساعيا  كا?  بل  حلكم، 
على  متوكل  �هو  %هد�فه،  �حتقيق 
كما  �لعظيم،   Íلعر�  ¡� تعا<  �هللا 
يقوs تعا<: ﴿َفِإْ? َتَولَّْو� َفُقْل َحْسِبَي 
ْلُت َ�ُهَو  �هللا ال @َِلَه @الَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

َ�¡ُّ �ْلَعْرÍِ �ْلَعِظيِم﴾ (�لتوبة ١٢٩). 
�لكن كث;� من �ملسلمني قد �ستقر¢�� 
 >@ ��صلو�  خاطئ  بشكل  �لس;! 
%فكا�هم  مع  تنسجم  مغلوطة  نتائج 

�طموحاִדم.
�نسجاما  تنسجم  �لس;!   ?% ��حلق 
 ±  �  Üفالن �لرüية.  هذ�  مع  تاما 
بل  قلنا،  كما  للحكم  ساعيا  يكن 
كل ما كا? يريد� هو �حلرية ألجل 
نشو¢ Iاعة �ملسلمني �حتقيق غاياִדا 
 D\لسامية. �لكن �لظر�� �ل� سا�
بني  �لدمج  فرضت  �لوقت  }لك   �
 >@ �لسياسي   cلنظا��  ãلدي�  cلنظا�
�حلكم   �  Üلن� Iع  حيث  حني؛ 
�خللفا¢  بعد�  �من  �ملدينة   � ��لنبو! 
�لعو�مل  %هم  �كا?  �لر�شد�?. 
�الضطها\  هو  �لدمج  هذ�   sحلصو

�لعظيم ��لقسو! �لبالغة �ل� تعر£ �ا 
�إلسالc هم  %عد�¢  فكأ?  �ملسلمو?. 
من ساíو� � نشو¢ �لد�لة �إلسالمية 

بصو�! غ; مباشر!.
 ± �لنظامني  بني  �جلمع  هذ�  �لكن 
يدمج �ملنصبْين �± áعل من �ملتعذ� 
�لتفريق بني مسئولياִדما ���جباִדما، 
�خلاطئ  �لفهم  هذ�   � �قع   ?ْ@�
 Üلن� �ستقر  عندما  فمثال  كث;�?. 
�كل  �ملدينة   ?% %علن  �ملدينة   �  �
��ليهو\  �ملسلمني  من  يسكنها  من 
 ?�\ من  ��حد!  "%مة  هم:  �غ;هم 
%علنه  سياسي  @عال?  �هذ�  �لنا]"؛ 
� بصفته �حلاكم للمدينة ال بصفته 
%Áم  يقصد   ± %نه  شك  فال    .Üلن�
قد \خلو� Iيعا � %مة �إلسالc؛ %� 
عندما  كذلك  �ملسلمني!  Iاعة   �

احلاكم الذي ال يتدخل ! الدين ويتيح لنا أن منارس ديننا 
�رية هو مسـاهم ! أمر ديننا بصورة من الصور..... 

...  فكيف مبن يدافع عن حريتنا الدينية ويكفلها لنا؟ هذا 
 ،Uاحلاكم سيكون مساهما بصورة أعظم ! النظام الدي
عليه. والثناء  شكره  يوجب  معروفا  مساهمته  وتعت� 
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قاتل %بو بكر � �ملرتدين فقد قاتلهم 
�خلليفة  ال  �لسياسي  �حلاكم  بصفته 
 Ãوá جلماعة �ملسلمني. ألنه ال cإلما�
%? يكر� �لنا] على �لزكا! �ل� هي 
ُنظر  �لزكا!  ��جب \يã. فعدc \فع 
من  ��لتمر\  للعصيا?  كإعال?  @ليه 
�%بطنو�   cإلسال� �\عو�  من  جانب 
�ملسلمني  جانب  من   �% �لكفر، 

�لعصا!.
�عندما �ستقرD �أل�ضا� � جزير! 
�لعر¡ كا? ��جبا على �ملسلمني %? 
 sلد�� مقابل  %نفسهم  عن  يد�فعو� 
�لعظمى � }لك �لوقت �ل� %علنت 
عد�¢ها لإلسالc �عزمها على تدم; 
�ملسلمني. �هذ� قد ساهم � تعاظم 
�لد�لة �إلسالمية لكي تقف �  قو! 
�جههم Î لتقضي على خطرهم � 

�لنهاية.
�غم   ،ãلدي�  cلنظا�  ?% ��حلقيقة 
 cالصطد��  cعد  � ��غبته  مساملته 
يتميز  \نيو�،  تيا�   �% قو!  %ية  مع 
بقد� كب; من �لقو! �من �لقد�! على 
�ألخطا�  كل  مو�جهة   � �لتكيُّف 
�لتأييد  بفضل  �هذ�   .Dلصعوبا��
تظهر  �ل�  �لعظيمة  �إل�ية  ��لنصر! 
�لسياسي   cلنظا� ¸سب  ال  عندما 
 � بو�\�  �ا  ير�  �ال  حسابا  �ا 

�ألفق. لذلك فإ? �الضطها\ �كبت 
3ا�لة   �% �لظلم،  �تفشي   Dحلريا�
 cلنظا� �ستهد��  �لسياسي   cلنظا�
�لقضا¢ عليه يؤ\� @<   �% �لسياسي 
متزيق  }لك �لنظاc �لسياسي � �لنهاية 
�\فع �لنظاc �لديÒ >@ ãفا{ جديد! 
من �الÃ\ها� ��لرقي ��لتقدc. �هذ� 

سنة كونية.
 cلنظا��  ãلدي�  cلنظا� بني  ��لدمج 
\�ئما.  �ملثالية  �حلالة  ليس  �لسياسي 
بعض  �لدمج �  هذ�  يشّكل  قد  بل 
 cلنظا� على  عظيما  عبئا  �ألحيا? 
�لديã، خاصة بعد %? يصبح غالبية 
غ;  من  �لسياسي   cللنظا �خلاضعني 
�مللتزمني جيًد� بالنظاc �لديã. �عندها 
��غبا �   نفسه   ãلدي�  cلنظا� سيجد 
فك �ال�تباÿ لكي يستمر � �لتركيز 
على %هد�فه �لسامية. �هذ� ما حد· 

بعد فتر! �خلالفة �لر�شد! �أل�<.
فما @? �ستقرD �ألمو� @< حّد ما � 
�ألخطا�  �تضا¢لت  �ملسلمني،  بال\ 

�خلا�جية، حÆ شا¢ �هللا تعا<، نتيجة 
�خا�جية،  \�خلية  متعد\!  ظر�� 
 cلنظا�� ãلدي� cبني �لنظا ÿفك �ال�تبا
�لسياسي برفع �خلالفة �لر�شد!. ففي 
عد\  تز�يد   � عثما?  خالفة  Ãمن 
�لد�خلني �جلد\ � �إلسالc �لذين ± 
ُتتح   ± كما  �لصحابة،  تربية  يتربو� 
%يد�  على  يتربو�  كي  �لفرصة  �م 
�لصحابة. �كا? هؤال¢ عرضة للتأثر 
 D\% بالفنت �لد�خلية ��خلا�جية �ل�
@< مقتل �خلليفة � نفسه �تعريض 
�لنظاc �لديã @< ما يشبه �النتكاسة. 
تعامل  قد   ãلدي�  cلنظا� أل?  �هذ� 
��لر#ة  �لعفو  من  بقد� كب;  معهم 

�ل� ± يكونو� يستحقوÁا. 
�نتكاسة  فتر!  �لفتر!  تلك  تكن   ±
كانت  بل  �حلقيقة،   �  cلإلسال
مرحلة جديد! كا? áب %? تساير 
 Üلن� �كا?  �جلديد!،  �لظر�� 
عنها  تنبأ  قد  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
�ل�  �ألموية  �لد�لة   Dنشأ� مسبقا. 

اسـتقرءوا  قـد  املسـلمني  مـن  كثـqا  ولكـن 
نتائـج  إ^  ووصلـوا  خاطـئ  بشـكل  السـqة 
مغلوطـة تنسـجم مـع أفكارهـم وطموحاتهـم.
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كانت سلطنة سياسية \نيوية يديرها 
 ãلدي�  cلنظا� يقّد��?  مسلمو? 
�قد  عليه.  �لقائمني  ليسو�  �لكنهم 
 � �لنهاية   � �لد�لة  هذ�  جنحت 
 cلنظا� �كفت  �لفنت،  على  �لقضا¢ 
 cللنظا �لفتانني، �%تاحت  �لديã شر 
جديد  من  لالÃ\ها�  �لفرصة   ãلدي�
 ?% صحيح  �حلرية.  له  يتيح  جّو   �
�لنظاc �لديã قد فقد �ملركزية بغيا¡ 
�خلالفة �لر�شد!، �لكن �الستخال� 
بقي � �ألمة بصو�! غ; مركزية من 
��أل�ليا¢  ��لصلحا¢  �لعلما¢   sخال
 cبالنظا Áضو�  �لذين  ��ملجد\ين 
�لديã �قامو� عليه لفتر! قا�بت %كثر 

.cمن %لف عا
 �يد�  cإلسال� تا�يخ   >@ �لناظر   ?@
%هد�فه  حقق   cإلسال�  ?% بسهولة 
�غم �النتكاساD �لسياسية ��ألخطا¢ 
�لكث;! �ل� ��تكبتها �لد�s ��ملمالك 
�إلسالمية �ملتعاقبة؛ مما يدs على %? 
�لنظاc �لديã بقي عامال خالs تلك 
جا¢   Æح جًد�.  جيٍد  بشكل  �ملد! 
 cلنظا�  >@ فيه  �لضعف  تطر{  �قت 
عو�مل  بسبب  هذ�  �كا?   ،ãلدي�
\�خلية بشكل �ئيس، �ليس بسبب 

قو! �لنظاc �لسياسي %� ضعفه.
يتم   ?% �طبيعيا  ��جبا  كا?  �هكذ� 

ببعثة  \�خليا   ãلدي�  cلنظا�  ùصال@
�إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �، 
 cلنظا�  ùصال@  ?% ظن  من  �çطئ 
 ùصال@  sخال من  يكو?   ãلدي�
بعد  جليا  �%صبح  �لسياسي.   cلنظا�
سنو�D من �لتجا�¡ � Ìتلف �لبال\ 
�لسياسية   Dحلركا�  ?% �إلسالمية 
 � }�يعا  فشال  فشلت  قد  �لدينية 
 ùإلصال�  ��  ãلدي�  ùإلصال�
بل  �ألمة،  به  %ّملت  �لذ�  �لسياسي 
كانت � كث; من �ألحيا? سببا � 
�لدينية ��لسياسية �  @ضعا� �حلالة 
�ا بسبب عبثها � �لدين �3ا�لة �\
حتقيق   � %غر�ضها   cليخد تسخ;� 
على   sحلصو�  � �لعا�مة  �غبتها 

�لسلطة.
 cباختصا�، ينبغي %? ¸ر° %� نظا
سياسي على �حلرياD ��لعدs، �ֲדذ� 

فمثـال عندما اسـتقر الن� � ! املدينـة أعلن أن 
املدينـة وكل من يسـكنها مـن املسـلمني واليهود 
وغqهم هـم: "أمة واحدة مـن دون الناس"؛ وهذا 
إعالن سياسـي أعلنـه � بصفته احلاكـم للمدينة 
ال بصفتـه الن�.  فال شـك أنـه z يقصد أنهم قد 
دخلوا �يعا ! أمة اإلسالم؛ أي ! �اعة املسلمني! 

 cلنظا� �سيجد  عمر�،  سيطيل  فإنه 
�لديã �حلق متعا�نا معه �مصد� \عم 
�مؤ��Ã! كب;! له. كما ينبغي على 
 cملهتمني بالدين %? يبحثو� عن �لنظا�
�لديã �حلق �يلتحقو� به �%ال ينخدعو� 
�ل�  �لسياسية   Dحلركا�  Dبشعا��
 ?% ميكن  ما  %قّل  \ينيا.  لباسا  تلبس 
تس;  %Áا   Dحلركا� هذ�  عن   sيقا
على غ; هد�؛ �هذ� ألÁا ال تفهم 
%هد�فه  هي  ما  تعر�  �ال  �لدين 
 ?% تعت�  @Áا  بالنابل.  �حلابل  �åلط 
�لسياسية هي  �لسلطة  �حلصوs على 
�لوسيلة �ملثلى لتحقيق �لنهضة �لدينية! 
 cلنظا� تركيبة  فإ?  �حلقيقة   � بينما 
�لديã جتعله يفّر من �لسلطة �لسياسية 
�ال يتوالها @ال مكرًها، �ينظر @ليها 
كمسئوليٍة @ضافيٍة �تكليٍف ال هدًفا 

سامًيا �تشريًفا.
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�بن  ��فق   Æبيع بعد 
 cملرحو� �ألستا}  عم� 
%#د حلمي �تز�جُت 
�بنته �قضيت معها 	ًسا �%�بعني 
بالرفيق  �لتحقت   ?%  >@ سنة 
�ألعلى. ��جلدير بالذكر هنا هو %? 
�ألستا} �ملرحوc كا? ثا� مصر� 
��Ã قا\يا? �تشر� مبقابلة �ملصلح 
�ملوعو\ عاc ١٩٣٩. �لد� عو\ته 
قامت �حلر¡ �لعاملية �لثانية، فأ�سل 
تلغر�فا %خ� فيه %سرته عن �ملركب 
�ل� سو� يستقلها من عد? @< 

 ?% �ألخبا�  ��صلت  �لسويس. 
قو�D �ملحو� (قو�D %ملانيا) %غرقت 
هذ� �لباخر!. فُأصيبت %مه بصدمة 
�تدعو  تصلي   Dفأخذ شديد! 
هذ�  كا?   ?@  ¡� "يا  قائلة:  �هللا 
ملالقاته هو  �لذ� }هب  �لشخص 
فعال �ملسيح �ملوعو\ �هو حق من 
عند� فأ�جع Ú @بã حّيا". �تقبل 
 cهللا \عا¢ها ��صل بعد بضعة %يا�
من  %متكن   ± نصه:  Òخر  تلغر�فا 
%خ�تكم  �لذ�  �ملركب  �متطا¢ 
مركبا  %ستقل  �سو�  مبوعد� 

Òخر. فكا? �ذ� �ألمر �قع شديد 
بصد{   Dَّقر% �ل�  %مه  قلب  على 
\عو� سيدنا %#د ��نضمت @< 

�جلماعة.

ثلة من 1بنا0 مصر �أل�ديـني
%م;  بسيو�  3مد  �ألستا}   *
�جلماعة Òنذ�� شد �هتمامي حيث 
كا? يتو< تعليمنا بطريقة ��ئعة. 
نبد%   Î موضوعا   ùيقتر كا? 
�ختم  �ملسيح  �فا!  مثل  مبناقشته 
 cيقد  Î %خر�  �مو�ضيع  �لنبو! 

 ��كرنا � �حللقة �لسـابقة A1 �ألسـتا� مصطفى ثابت تقدI لـِخطبة �بنة �بن عمه �ألسـتا
�1ـد حلمي �لـذH � يو�فق على طلبـه مبدئيا ألنه ليـس �1ديا، !1عطـا{ بعض �لكتب 
للمطالعة. طالعها �ألسـتا� مصطفى ثابـت !�قتنع بصد� �عو� �أل�ديـة !1مضى �لبيعة.

;;;;
((٣٣))

;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;

 rعد�� �لد�عية �مد طاهر ندمي
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على  �يشجعنا  �عتر�ضية  %سئلة 
 Dإلجابا� عن  ��لبحث  �لتفك; 
على  يعتر£  �كا?  بأنفسنا، 
�لطريقة  ֲדذ�  ُ%عجبت  @جاباتنا. 
حيث كانت تث; �َّ �لرغبة للمعرفة. 
بالبحث ��ملطالعة  �كا? ينصحنا 
@< حني نتقابل � �ألسبو� �ملقبل 
كب;!  خ�!  �كتسبت  �نتناقش. 
�لر�ئعة  �لطريقة  هذ�   sخال من 
�ملا\!  عن  %îث  كيف  �تعلمت 
شكل   � �%صيغها  �لعقائدية 

@جاباD \�مغة.
خو�شيد  �حلميد  عبد  �ألستا}   *
قا\يا?  يز��  مصر�   s�% كا? 
كا?  %نه  �%}كر   ١٩٣٦  cعا
سنة  عشر!  	س  ملنذ  متز�جا 
قابل  �حينما  بأ�ال\،   }Ãُير  ±�
�ضي  �ملوعو\  �ملصلح  حضر!  
�لدعا¢.  منه  طلب  عنه  تعا<  �هللا 
يدعو  سو�  %نه  حضرته  فوعد� 
�ملؤمنني  ألم;  تو\يعه  �لد�  له. 
�هللا   Dعو\ ãن@ له حضرته:   sقا
لك �سو� يرÃقك öالs �لدين 
�يذكر  �عائشة.  �لدين  
س �
من  طا�  %نه  �حلميد  عبد  �ألستا} 
شديد  شو{   � �كا?  �لفرحة 
�هللا  ثبَّت  �لقد  @< مصر.  للعو\! 
 sبالقو �ملوعو\  �ملصلح  حضر! 

 sلثابت �مت حرفيا ما تنبأ به حو�
�لذ�ية.

كا?  تنوير  �حلق  نو�  �ألستا}   *
فكنت   Dسنو� ببضع  يك�� 
%قضي معه �قتا طويال %تعلم منه. 
 ÿلنشا� عا\  Ëهو\�ته  �بفضل 
للجماعة � مصر �ل� %ُنشئت � 
منتصف �لعشريناD �كا? �ا مقر 
 cلعد� �%ثنا¢ �حلر¡  �لقاهر!.   �
�جو\ %� \�عية �ضطر�� ألغال{ 
حركة  قامت  �ملا  �جلماعة.   ��\
 Dصد�%  ١٩٥٢  cعا �جليش 
�ألحز�¡  قر��î ìل Iيع  �لثو�! 
 ?% �%علنو�   Dجلمعيا��  Dيئا���
تعيد   ?%  Dلتنظيما� Iيع  على 
�Ðيا.  ֲדا  ُيعتر�  كي  �لتسجيل 
من   �Òنذ� �جلماعة  تتمكن   ±�
تقدمي �لطلب �خسرD �لتسجيل 

�لذ� كا? معها � �ملاضي.

�لولع بتعلم �للغـا"
نويت ��جر! @< %ملانيا ��الستقر�� 
�للغة  \��سة   � فاÁمكت  ֲדا 
�ألملانية ��لتحقت مبعهد ”جوتن“ 
�\�ست  مصر   � �ألملانية  للغة 
Ëلتني  �شتر�  �كنت  لسنتني 
كنت  بشغف.  �%قر%íا  %ملانيتني 
مولعا بتعلم �للغاD لذلك تعلمت 

�ملد�سة   � ��لفرنسية  �إلجنليزية 
�تعلمت �إليطالية îكم شغلي � 
مصر � شركة @يطالية. كا? هذ� 
�لولع نابعا من �قتناعي �يقيã بأنه 
كما كا? تالميذ �ملسيح �لناصر� 
كذلك  Ìتلفة  بألسنة  يتكلمو? 
áب %? يكو? حاs %تبا� �ملسيح 

�ملوعو\. 

��ملشو�
 مع �ألستا
 �مـد حلمـي �لشـافعي

�لفاضل  �ألستا}  على  تعرفت 
@يطالية  شركة   � �لشغل   sخال
 �يعمل هنا � مصر حيث كا? 
%يضا، �كا? }لك ما بني ١٩٦٢ 
� ١٩٦٧.  كا? يعمل � قسم 
�لتنقيب عن �لبتر�s �كنت %عمل 
ينتهي   ?% بعد  �لنقل.  قسم   �
ُيسلم  مهامه  من  �لتنقيب  قسم 
�ملشر�� لقسم �لنقل �لذ� يتو< 
للمستو\�.  فكَّ �ألجهز! �نقلها 
}كر�  يستدعي  حد·  �هنالك 
ֲדذ�  �لتحقت  حينما   ãن% �هو 
 éإلنتا� قسم   � ُعينت  �لشركة 
فوجئت  %سابيع  ثالثة  بعد  �لكن 
بنقلي @< قسم �لنقل �لذ� معظم 
موظفيه من �لسو�{ �لذين يصعب 
 ± حيث  معهم  �لتعامل  عليَّ 



اجمللد الثالث والعشرون، العدد السادس- شوال وذو القعدة  ١٤٣١ هـ  -تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٠ م

٣٤

التقوى

تعليمي.  مستو�  بنفس  يكونو� 
�هللا   Dعو\�  cيا% ثالثة  صمت 
لكي ال %ُنقل @< قسم �لنقل �لكن 
± ¸صل }لك، فقر�D %? %سعى 
�هكذ�  سعيي   � �يبا� �هللا  لعل 
مدير  فقابلت  \عائي.  يتقبل 
�حلقوs �طلبت منه @لغا¢ نقلي �± 
%شيا¢  هنالك   ?% �%خ��  يو�فق 
كث;! جد! مهمة سو� %تعلمها 
مكتبه   D�\فغا �لقسم  هذ�   �
 ?% موقًنا  �لصد�   ùمنشر سعيد� 
\عائي أل?  يتقبل   ± �هللا سبحانه 
عظيمة  مصلحة  �ألمر  هذ�   �
قسم   ?% %ظن  كنت  مبدئيا   .Ú
 Dلنقل تقتصر مهامه على سيا���
�لكن   Dملعد��� �لبضائع  نقل 
�تضح Ú بعد %? تسلمت مهامي 
�لتنقيب   Ãجها فك  áب   %نه 
�حتميله على �لشاحناÎ D نقلها 
للمستو\� Î @عا\! تركيبها عند 
�لضر��!. فهذ� عملية فنية \قيقة 
من  مصر   � جتد   ?% �لنا\�  من 
�يتقنها،  بدقة  تفاصيلها  يعر� 
�%حببتها  �ملهنة  هذ�  فتعلمت 
�للغة  تعلمت  خال�ا  �من  جد� 
�حتكاكي  �}لك îكم  �إليطالية 
�تعرفت  �إليطاليني   sبالعما
هنالك على �الستا} 3مد حلمي 

 � يعمل  كا?  حيث  �لشافعي 
نلتقي  فكنا  �لتنقيب.   cقسا% %حد 
نتجا}¡  �لنا\�   � �لعمل  بعد 
نلعب  �%حيانا  �حلديث  %طر�� 
�لشطرنج. �لقد %�سلتã �لشركة 
%نا ��ألستا} حلمي لنحضر \��! 
كيفية  عن  ألسبوعني  �لقاهر!   �
متاما  çتلف  �لذ�  �لكبا�  تعليم 
عن تعليم �لصغا� حيث @نك قد 
ُتعلم �لكب; شيئا له فكر! مسبقة 
�لتخلص  عليه  فيصعب  حو�ا، 
�قد  سابقا،  �ملتبنا!  �ألفكا�  من 
تعلمه شيئا جديد�، فلكال �ألمرين 
كنا   �لد��!   sخال �ملهم  طريقة. 
�ل�  �ملجموعة  على  عمليا  نطبق 
��حد  كل  �çتا�  �لد��!  حتضر 
لآلخرين  يلقنه  موضوعا  منا 
�يلعب باقي �لطال¡ \�� �لكبا� 
�يناقشو? �يقاطعو? بشد! �áب 
لٍني  بكل  معهم  نتعامل   ?% علينا 
موضوعا   Dختر� �لقد   .cحتر���
�حتديد�  �ملقد]  �لكتا¡  من 
%يًّا  يتفاعل   ±� �لثالو·.  عقيد! 
سلبا   �% @áابا  معي  �حلضو�  من 
�ألستا}   ?% الحظت    ãلكن�
� �كا?  حلمي كا? متضايقا جدًّ
جدية  بكل   ãيعا�ض�  ãيقاطع
لد�جة %نه كا? يسأs: فعال %نت 

 \�% �كنت   !!cلكال� ֲדذ�  تؤمن 
عليه باألساليب �ل� تعلمناها. 

حلمي  �ألستا}  ُفوجي¢  لقد 
�ل�  �ملسيحية  �لعقائد  بسما� 
كنت %عرضها حيث @نã تعلمتها 
�لعطا¢   ô% موالنا   Dكتابا من 
 sجال �موالنا  �جلالندهر� 
�لر\  %عر�  �كنت  
س  �لدين 
من  �ألسئلة  %نتظر  �لكن  عليها 
 ?% \هشت  �لكن  �حلاضرين. 
يبد�  ساكنا.  ± ¸ركو�  �حلضو� 
بعقائد  معرفة  لديهم  تكن   ± %نه 
حلمي  �ألستا}  %ما  �ملسيحية. 
كا?  ألنه  بشد!  يعتر£  فكا? 
يعر� %نã مسلم �\هش ملا Ðعه 
عن �ملسيحية مã. �هكذ� كانت 
%ُث;  حيث  معه  �ملشو��  بد�ية 
�ل�  �لعقائد  مصد�   sفضوله حو
كنت %عرضها خصوصا %نه كا? 
 sعلى \�جة عالية من �لعلم بأصو
�لدين �معا�فه حيث @? %با� كا? 
شيخا %Ãهريا �كا? �ألستا} حلمي 
�ل�  �لشرعية  �جلمعية   � عضو� 
كانت ُتعلم �لدين بطريقة سلفية. 
�لقد شعرD خالs �لنقاشاD معه 
مباشر!  غ;  �بطريقة  كنت   ãن%
%ستفز� بآ��ئي �على سبيل �لذكر 
ال  %نه  له   sقو% كنت  �حلصر  ال 
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 ?Òفالقر  sسو��  Üن بني  فر{ 
@Ðاعيل  سيدنا  عن   sيقو �لكرمي 
@نه كا? �سوال نبيا. �ما كا? له 
%? يقبل هذ� �لر%� خللفيته �لسلفية 
حيث كا? يؤمن بأ? �لرسوs هو 
�لذ� %�حى �هللا @ليه بشر� �%مر� 
بتبليغه ��لنÜ هو �لذ� %�حى �هللا 
له بشر� �± يؤمر� بتبليغه. �كا? 
 Üما �لفائد! من @¸ا¢ �هللا لن :�\�
سألته:   Î يبلغها،  �ال  بشريعة 
ا يز�� سيدنا @برهيم  %خ�� لـمَّ
سيدنا @Ðاعيل عليهما �لسالc من 
هذ�  �آلخر؟!  شريعة  يتبع  منهما 
 ± عديد!  �%خر�   Dالüلتسا�
يغضب  فكا?   ،Dجابا@ �ا  áد 
�مع  سنا  منه  %صغر  كنت   ãألن
3رجة،  مو�قف   � %ضعه  }لك 
 ?%  \��%� فضوله  تفاقم  لذلك 
يعر� مã �ملزيد حÆ �صلنا @< 
قد  �كا?  �ملسيح.  �فا!  موضو� 
�لشغل   � Ãمالئي  %حد  من  Ðع 
 Ýد� �لكنه ± يعر� مع#% ãن%

}لك �ظن %نã ֲדائي. 
 �  Äلزيا� �Ãج�   D¢جا مر! 
 éحلا� �قابلت  �لشركة  مقر 
�ا: ”%نا %شفق على  sحلمي فقا
مصطفى �Òسف على �آل��¢ �ل� 
 Æح %تركه  لن   ãلك� ¸ملها 

@نسا?  @نه   {@  cإلسال�  >@ %عيد� 
مهذ¡ �}� %خال{ عالية �فاضلة 
�كالمه 3ترc �كل شي¢ به جيد 
�لكن كونه %#د� هذ� ليس جيًد� 
 �يتر %تركه ضاال �سأجعله  �لن 
من  ”لنر�  فأجابته:  �أل#دية“. 
سيقنع �آلخر؟!!“.  ففي �حلقيقة 

شفقته عليَّ منَّت صد�قتنا.
تطو�D عالق� مع �حلاé حلمي 
�ل�   �üلر� له  %}كر  فأصبحت 
 ?% �%قنعته  عليَّ  �هللا  ֲדا  ينعم 
ستة  من  جز¢  �لصا\قة   �üلر�
حسب  �لنبو!  من  جز¢�  �%�بعني 
فر\َّ  �لشريف.  �لنبو�  �حلديث 
قائال %? �لوحي قد �نقطع ��نتهى. 
 �üلر� أل?  �هتمامه  %شد  فكنت 
تتحقق.  كانت  له  %}كرها  �ل� 
مفا\ها  �üيا  مر!  عليه  فقصصت 
�لذ�  �ملكا?  �حتلت  @سر�ئيل   ?%
بنقل   Dُ%بد �لذلك  فيه  جنلس 
كل �لكتب �ل� كانت عند� @< 
مصر ألنã كنت ��ثقا من حتقق 
%نه  %يضا  �حد·  �لرüيا.  هذ� 
 !Ãجا@  >@ يذهب   ?% يريد  كا? 
سنوية ملد! %سبوعني �خالs هذ� 
�لفتر! %علنت @سر�ئيل %Áا سترسل 
�لسويس.  قنا!  من  لتمر  باخر! 
�ستفز��  هذ�  من  �لقصد  �كا? 

�لذ�  �لناصر  عبد   sاI éحر�@�
لُيشعر  سينا¢   >@ جيشا  %�سل 
�لعر¡ %نه مستعد للحر¡. فقبل 
إلجاÃته  حلمي   éحلا� يغا\�   ?%
%�سلت معه Òخر \فعة من �لكتب 
�بعض �ملاs للعائلة �قلت له: ”يا 
سنتقابل  كنا   �{@ %عر�  ال  حج 
فأجا¡:   ال؟!“   c% %خر�  مر! 
لقد  له:  فقلت  سنتقابل.  طبعا 
 sيا �ل� �%يتها. فقاüتك بالر�خ%
� كلها %ضغا· �ü� يا %خي  :Ú
%Áا  لك  %ُثبت  �سو�   cحال%
خاطئة. فكا? مقر�� %? يعو\ من 
@جاÃته �لسنوية يوc ٥ يونيو سنة 
�لشركة �  ملقر  ١٩٦٧. فذهب 
�لقاهر! ��كب سيا�! لتأخذ� @< 
 sلسويس. �� �لطريق كا? يقو�
نفسه: لد� �صوÚ سأ}هب   �
 ��ü�ُ ?% ��مباشر! ملصطفى �%خ
 Dفها %نا قد عد ..cضغا· %حال%
قلت  �ل�  ��حلر¡  بك  ��لتقيت 
�صوله  �لد�  حتصل.   ± عنها 
ُمنع  حيث  فوجئ  للسويس 
�لقنا! بسبب  �من معه من عبو� 
�لعد��? �لشديد. �لقد %خـ�� 
�حلا\ثـة  هذ�   ?% بعد  فيمـا 

هـزDَّ كـيـانـه!!
 (ُيتبع)
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التقوى

* ُيسعد 1سر� "�لتقو�" A1 حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  1نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   D1م يلقيها   �ل|  �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر!
 �1د (1يد{ �هللا)
١. كتسجيل صو¢ 

٢. كنسخة !
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجا0 �يا
� �ملوقع !�لضغط على 1يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها rحاطتهم علما 1نه مت مؤخر� توفD �لعديد من  �لتسجيال" 
�لر¤ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �أل�دية  �لفضائية  ل¥�مج  �ملرئية 
�لعر§، !من 1¦ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر �1د (
�ه 

�هللا)، لقا0 مع �لعر*.
للتنـزيل  �لرجا0 �يا
� �ملوقع !�لضغط على 1يقونة 1
شيف �لفيديو.

http://www.islamahmadiyya.net



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

http://www.mta.tv
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