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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�

�تص  �ل�  �لسما"ية  �لرسالة   Y
 شك  ال 
تغطي   Y
  Y"� معني  "قو[  Hد�  بزمن 
حاجا� "متطلبا� �لشعو� كافة.. حاضر� 
"مستقبال، هي �سالة Hد"�� �لزماY "�ملكاY "ال حتتو� 

على مميز�� "خصائص جتعلها �سالة عاملية.
"لقد �قتضت حكمة �هللا عز "جل بإكماb �لدين "}متا[ 
 bلكما� لصف�  �جلامع  �لدين  باإلسال[،  �لنبو�  نعمة 
�ألمر  هذ�  �لقيامة. "¤  يو[   z{ �ملستمرتني  "�لفيو¥ 
 z{ لن §تا¦  �لكامل  �لدين  هذ�   Y
  z{ }شا�� خفية 
 Yمكا" Yما¨ �
 لتحديا�  للتصد�  »ليا� خا�جية 
حيث }نه §تو� على خصائص تضمن تطو�¬ "جتد�¬ 
بذ�ته حسب متطلبا� �لعصر، "هذ¬ من 
هم ميز�� 

�لدين �لكامل. 
جديد  شي  }ضافة  يع®  ال  �إلسال[   ¤ �لتجديد   Y{
خا�جي للقر»Y �لكرمي، بل من معانيه �لعو�� باملفاهيم 
�لنا² "فق �°¯ �جتها�ية  
فها[  �ل� �ستقر� عليها 
غJ صائبة }z �لتعليم �ألصلي �لصا¤ "�لطاهر لينهلو� 
�ملعا< �لصحيحة "�لسليمة. كما 
Y من مقاصد  منه 
"�لشو�ئب  "�لطفيليا�  �لدخيلة   µلبد� }¨�لة  �لتجديد 

لتتأصل شجر� �إلمياY ¤ �لعقوb "�لقلو�.
كل   ²
� على  يبعث  �هللا   Y
  � �لن·  عن  "�لثابت 
شا  "لقد  �ينها.  
مر  %ا  ¸د�  من  لألمة  سنة  مائة 
�ملجد�ين  سلسلة  بإقامة  �لنبأ  هذ�  حتقق   Y
 �هللا  قد� 
نالو�  "لقد  �إلسالمي.   ºلعا�  µبقا ش«   ¤ �لربانيني 
مكانة  نالو�  }¼م  ح«  �ملضما�  هذ�   ¤ عظيما  شرفا 
�"حانية نا%ا 
نبيا ب® }سر�ئيل، "من خالb هذ� �لد"� 
�لنبو�   �لتجديد� �ستحقو� ¾د��� �لوصَف "�لتكرمي 
تصّد¯  حيث  }سر�ئيل"،  ب®  كأنبيا  
م�  "علما 

هؤال �لربانيوY لعبث �لعابثني "طعن �لطاعنني فكانو� 
شهبا ثاقبة ¤ Áا �إلسال[ �لر"حانية "حّفاÀ �لشريعة 
 Yملكا�" Yهم �لتجديد� �ملقيد بالزما�غم �"�لغر�. "�
"تأثJهم �لذ� ال يتجا"¨ بعض �ألمصا� "�ألقطا� }ال 

¼م قدمو� للدين �حلنيف خدمة جليلة ¤ صيانته من 

�نتحاb �ملبطلني "هجما� �لشياطني.
�ملجد�ين  %ؤال  �لر"حانية   ��Jلتأث�  Y
 �لبديهي  "من 
ما كاY %ا 
Y َتبقى سد� منيعا ممتد� لكل �لعصو� "ح« 
�لزمن �ألخJ �لذ� �قترY بظهو� فتنة �لدجاb �ل� هي 

شد �لفنت. حيث �قتضت �(ة �هللا 
Y يتم صيانة �لتوحيد 
�لتجديدية  �لبعثة   bمن خال �لدجالية   ��Jلتأث� "}¨�حة 
"�ملسيح  �ملهد�  �إلما[  شخص   ¤ "uلك  �ملوعو�� 
�ملوعو� � ليعكس 
نو�� "فيو¥ �ملصطفى � كبد� 
عبد  �إلما[  بينه  ما  هذ�  "حتديد�  �لليال.  �لليلة   ¤ تا[ 
�لقاشا< ¤ كتابه شرÉ فصوÈ �ِحلكم حيث  �لر¨�� 
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 ¤ Yفإنه يكو Yملهد� �لذ� ¸ي ¤ »خر �لزما�": bقا

حكا[ �لشريعة تابعا ملحمد �، "¤ �ملعا�Ê "�لعلو[ 
"�حلقيقة تكوY �يُع �ألنبيا "�أل"ليا تابعني له كلهم. 

"ال يناقض ما uكرنا¬ ألY باطنه باطن Hمد  �." 
 "من هذ� �ملنطلق يتبني لنا حكمة تأكيد �لن· � على 
كل مسلم "مسلمة ببيعته. "عال"� على هذ� فلقد Áا¬ 
"يفصل  §كم  
نه  "مر��¬  عدال"،  "حكما   � �لن· 
¤ �لقضايا �الختالفية "يزيل �لبدعا� "�خلر�فا� �ل� 
�إلسال[   z{ خطأ  ُتنسب  "�ل�  �ألفها[،   z{ تطرقت 
"نبيه �لكرمي �. "هكذ� ُيعيد للدين حياته من جديد 
هذ�  "يتم   .� �لن·  ��ية  حتت  �ألمة  شتا�  "¸مع 
 µباالتبا" �ملحمدية  �لنبو�  بفيو¥  �إل%ي  �لتجديد 
�لصا�� "�%د�ية من �هللا "�لعصمة من �لزلل كونه نبيا 
 .� نبو� سيدنا Hمد  من   
يتجز ال  نبّوته جز  ظليا 
"لقد "ضح سيدنا 
(د � هذ¬ �لنقطة ¤ �خلطبة 

�إل%امية حيث قاb �هللا � على لسانه: "من فرَّ� بي® 
."¯
"بني �ملصطفى فما عرف® "ما �

�خلالفة  ظل  حتت  ننعم   Ìحلا� عصرنا   ¤ Íن  "ها 
"متثيل  �متد��  هي  "�ل�  �لنبو�  منها¦  على  �لر�شد� 
لدعو� �ملسيح �ملوعو� "�سالته �إلحيائية "�لتجديدية ¤ 
�إلسال[ "�ل� "صفها �لن· � بأ¼ا "خالفة على منها¦ 
�لنبو�". "ال شك 
Y هذ¬ �لسلسلة �ملبا�كة �ملمتد� "فق 
�لذ�  �ملنهج  نفس  على  تعمل   � "�سوله  �هللا  "عد 
خطه �ملسيح �ملوعو� إلظها� �السال[ على �لدين كله 
"}شاعة �لتعليم �لصحيح. "هي �ملؤسسة �لتجديدية �ل� 
ستبقى ��عية للدين ¤  شخص �خلليفة �لذ� ميثل }ما[ 
"%ذ�  �لتجديدية،  �لر"حية  "�لسلطة  �ملسلمني  �اعة 
 Èكل �حلر ÈرÍ Y
ينبغي علينا كمسلمني 
(ديني 
 Y
على �حلفاÀ على مقا[ �خلالفة "معانيها "
هد�فها "

نعو� }ليها ¤ �ملستجد�� �لفكرية �ملعاصر� ..
�إلسالمية  �جلماعة  �لتجديدية ¤  �لربانية  �خلالفة   Y{  

يد� من  ُّbأل(دية هي حبل �هللا �لذ� ال يبلى "ال َتز�
يتمسك بأهد�ֲדا "فيوضها ¤ }ظها� تعاليم �السال[.  
�لسلسلة  هذ¬  بركا�  علينا  يدمي   Y
  zتعا ندعو¬ 
لسيدنا  �ألطها�  �لكر�[  باخللفا  �ملنوطة  �لتجديدية 
عمائد  }قامة   z{  Yيسعو �لذين   � �ملهد�  �إلما[ 
�لدين بأֲדى صو�� على �أل�¥ كلها "}ثبا� جد��� 
تعليم �لقر»Y "كماله �لتا[ 
ما[ كل �لتحديا� بفيو¥ 


نو�� �ملصطفى �.

حسنه،  Yفيتبعو bلقو� Yجعلنا �هللا "}ياكم ممن يستمعو
"هد�نا "}ياكم ملا §به "يرضا¬. "»خر �عو�نا 
Y �حلمد 
هللا �� �لعاملني "�لصال� "�لسال[ على 
شرÊ �ملرسلني 

سيدنا Hمد "على »له "صحبه 
�عني.
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التقوى

 حضر� مر¨� بشJ �لدين Hمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلما[ �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

من ��"²:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

َفِنْعَم  َصَبْرُتْم  ِبَما  َعَلْيُكْم  ﴿َسالٌ/ 

﴾ (�لرعد: ٢٥)ِ� ُعْقَبى �لدَّ

�لتفسـ4:
يز"�"¼م   Êسو �ملالئكة   Y
  �

قا�مني من كل با� قائلني %م: "سال[ 
�Ö"¼م   Êسو 
¼م  مبع×  عليكم" 

نكم بسبب كذ� من �ألعماb �خلتم 
�لبا�، "كذ� من �ألخال�  من هذ� 
�لبا�  uلك  بصو��  لكم  يتمثل 
 ÙJتذك عليهم   Yيسلمو" "هكذ�. 
 Yآل�  Yتتمتعو  Êسو بأنكم  %م 
بسال[ شامل  جز�ً على حسناتكم، 
من  �حلسنا�  
حر¨مت  
نكم  "كما 
بالسال[   Yتنعمو كذلك   ،µنو كل 

من كل خطر.
ففيه  عليكم﴾  ﴿سال[  قو%م  
ما "
�اللة على �"�[ هذ� �لسال[. "بقو%م 
﴿مبا ص�مت﴾ بينو� ألهل �جلنة سبب 
مبا  قالو�:  حيث  �لسال[،  هذ�   ]�"�
�حلسنا�  فعل  على  ��"متم  
نكم 
"ثابرمت عليها �غم �لعو�ئق فجز�°كم 


Y تنعمو� بسال[ ��ئم.  Yآل�
�آل�يني   bقو على   Ù�� �آلية  "متثل 
 Yإلنسا� عمل   ]�� ما  بَأنَُّه  �%ند"² 
 Jعليه جز�ً غ  bينا فكيف   Ù�"دH
 Ý�د"� ¤ شكل �جلنة �ألبدية.(ستياH
 Y
بركاà با� ٩ ٣١٧È). uلك 
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�هللا تعاz يقوb هنا ألهل �جلنة: }نكم 
 bطو�  Jباخل متمسكني  ت�حو�   º
"فا  بكل  "�جباتكم  مؤّ�ين  �حليا�، 
"}خالÈ، ثابتني على �حلق، مد�"مني 
سبيال،  }ليه  �ستطعتم  ما   Jخل� على 
 º نكم �ملو� �لذ�"� bحا Y
 z{
 Yمر¬ بيدكم، فمن "�ج· �آل
يكن 
"سالًما  
بدًيا  فالًحا  لكم  
هب   Y


��ئًما.
كما �� �آلية 
Y �لذ� يصيبه �%لع 
"�الختبا���  �ملحن   bحلو عند 
�حلق   على   áثابت يبقى  "ال  �لبسيطة 
فال يستحق �جلنة، "}منا يستحقها من 
ال يفزµ لد¯ �البتال��، "ال يقطع 

بدÙ، مثابرÙ على  zصلته مع �هللا تعا

فعل �خل��J مد�"ما عليها.
على  معترضني   *Yَُّجلْكر�َلِويو�  bيقو
�ملسلمني �آلخرين بقو%م }Yّ ما "�� 
 �uهو "سال[ عليكم" فلما Y«لقر� ¤
"�لسال[  �لتحية:  }لقا  عند   Yتقولو

عليكم"؟
نتبا�b حتية  
ننا حينما  "�جلو�� هو 
�لسال[  فال نع® سالمá عا�يá، "}منا 

هذ¬   ¤ uُكر   áخاص  áسالم نقصد 
 Y«لقر� من  
خر¯  »يا�   ¤" �آلية 
�لكرمي كقوله تعاz: ﴿سال[ عليكم 
(�لزمر  فا�خلوها خالدين﴾    طبتم 
فيها  ﴿%م   :zتعا "قوله    ،(٧٤:
قوًال  سالٌ[   Yيّدعو ما  "%م  فاكهٌة 
من ��ٍّ �حيم﴾ (يــس :٥٨-

 Y
٥٩). فإننا نقصد من هذ¬ �آلية 
 bبدخو �هللا  "ّفقك  لصاحبنا:   bنقو
�جلنة، "شنَّفت �ملالئكة 
uنيك بتحية 
من  عليـك   Yيدخلو "هم  �لسال[ 
�هللا  َ"َعَد  كما  فيها  بـا�  كل 

�ملؤمنني.

حد  bيقو Y
فهنا� بوYٌ شاسع بني 
�لدعا  هذ�  "بني  عليكم)  (سال[ 
نقصد  �منا  فما  �جلميل.  �لر�ئع 
فعلينا   ،Èخلا� �لسال[  uلك  بتحيتنا 
�لعـربية  قو�عد  éسب   bنقو  Y

من  بدال  عليكم"  "�لسال[   :áيض


"سال[ عليكم".

﴿�Aَلَِّذيَن َيْنُقُضوَ< َعْهَد �هللا ِمْن َبْعِد 

 >ْBَ ِبِه  �ُهللا  Bََمَر  َما  Aََيْقَطُعوَ<  ِميَثاِقِه 

ُيوَصَل AَُيْفِسُدAَ< ِفي �َألْ
ABُ Hَِلِئَك 

  ﴾
ِ� �لدَّ  Lُُسو Aََلُهْم  �للَّْعَنُة  َلُهُم 
(�لرعد: ٢٦)

  
:Mلكلمـا� Nشر

من  
بعد¬ " طر�¬   :áلعن َلَعَنُه  �لّلعنُة: 

خز�¬ "سّبه. "�لّلعنُة: �سٌم من " Jخل�

�للَّعن؛ �لعذ�ُ� (�ألقر�)  
 

�لتفسـ4:
 Yينقضو ﴿�لذين  بقوله  
شا�  لقد 

Y هؤال �لظاملني  z{ ﴾... عهد �هللا
فقط،   ��Jخل� فعل  عن   Yميتنعو ال 
 ،áيض
 �لسيئا�   Yيرتكبو }¼م  بل 
�هللا  
مر  عمن  صلتهم   Yيقطعو"
Öّل  فبعضهم  معهم.  �لصلة  بإنشا 
يعا�¥  "�آلخر  �لقومي،  بالنظا[ 

تأخذ  ال  �%ندية  �لقا��   ¤ }سالمية  *فرقة   
باحلديث �لشريف "�لسنة �لنبوية قائلة:كفانا ما 

"�� ¤ �لقر»Y �لكرمي فقط.

mـl اآلية أن الـذي يصيبه ا1لع عنـد حلول احملن 
واالختبارات البسـيطة وال يبقى على احلق ثابتًا فإنه 
ال يسـتحق اجلنـة، وإمنا يسـتحقها مـن ال يفزع لدى 
االبتـالءات، وال يقطع صلتـه مع اهللا تعـا^ أبدًا...
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�لن· بدًال من 
Y ينشئ معه عالقا� 
 Y"يتها "�لثالث  "�لو���،  �لتقر� 
"�لر�بع  �هللا،  خلق  على  �لشفقة   ¤

ُيعر¥ عن �به.
 ¤  Y"يفسد"﴿  zتعا قوله  
ما 
قوله    �¨{ به  جا  فقد  �أل�¥﴾ 
 Y
 به  �هللا  
مر  ما   Yيقطعو"﴿
يوَصل﴾ ليبني 
¼م }z جانب قطع 
�لصلة  ֲדؤال يبد
"Y ¤ ظلمهم، "ال 
فحسب،  عنهم  باإلعر�¥   Yيكتفو

بل يناصبو¼م �لعد�. 
 �
 �للعنة﴾  %م  
"لئك ﴿  bقا  ï
 ،zحيث }¼م قطعو� صلتهم باهللا تعا
من  سيطر�هم   áيض
  zتعا �هللا   Yفإ
حضرته، "لن َيْحَظو� بقربه �. مع 
�لعلم 
Y كلمة �للعنة قد جا� هنا 
هنا  تر�   º" "�لطر�،  �إلبعا�  مبع× 
 Yلبيا جا�  بل  "شتيمة،  كَسّب 
هؤال    Y
 "هي  
ال  هاّمة،  حقيقة 
ما ��مو� قد قطعو� صلتهم مع �هللا، 
فكيف ميكن %م بعد uلك 
Y يكونو� 

من �ملقربني لديه �.

 
﴿�هللا َيْبُسُط �لرSَ�ِّْ ِلَمْن َيَشاAَ Lَُيْقِدُ

�ْلَحَياُ�  Aََما  ْنَيا  �لدُّ ِباْلَحَياِ�  Aََفِرُحو� 

ْنَيا ِفي �آلِخَرِ� ِ]الَّ َمَتاYٌ﴾ (�لرعد:  �لدُّ
 (٢٧

:Mلكلمـا� Nشر
قضى  �ألمَر:  عليه  �ُهللا  قَد�   :
يقدُ
�لر¨َ�:  عليه  قَد�  عليه.  به  "حكم 
�لشي:  على  "قَد�  ضّيقه.  َقَسَمه؛ 

�عه "
مسكه (�ألقر�)
   

�لتفسـ4:

� يقوb هؤال �لكفا�: فلنتمّتع بنعم 

مر  �آلخر�   Yأل "ُمتعها،  �لدنيا  هذ¬ 

Í Yظى  Yليس هنا� ضما u{ .]موهو
بنعم �آلخر� }�u صّدقنا HمدÙ، "لكنا 
 .Yآل� بأيدينا  ما  بالتأكيد  سنخسر 
 :Yيقولو  áيض
 �لبنجابية  لغتنا   ¤"
هذ¬ �لدنيا حلو� لذيذ� فلما�u نكّد� 
صفَونا من 
جل �آلخر� �ل� º يرها 


حد؟ 
�لوسوسة  هذ¬  يرفض   zتعا �هللا   Y{
�لشيطانية "يقوY{ :b �لنعم �ملا�ية من 

" �قّي "�¨�ها� ليست  bما "
ُملك 

يضá ¤ قبضتكم بل هي حتت تصّرفنا 
"سلطاننا Íن، فإ�u قر�نا 
Y ننتزعها 

صحاَبه، فلن " ÙمدH منكم "نعطيها
بل  مشيئتنا.   Y"� �حليلولة  تستطيعو� 
 Êا سو¼
سبق 
Y حّذ�ناكم "َنبَّأنا 
تصديقكم   Y
 فاحلق  منكم.  تؤخذ 
HمدÙ � لن يشّكل 
� خطر عليكم 
"لن يصيبكم بأ� خسا�� �نيوية، بل 
هذ¬  على  حتافظو�   Y
  ¤ 
مل  هنا� 

�ملنافع �ملا�ية بتصديقكم }يا¬. "ها قد 
بد
� �آلثا� تؤيد نبأنا هذ�، فانتبهو� 

"ُعْو�.
 Êسو ÙمدH تصديقكم Y
"لنفر¥ 
يلحق بكم ضر�Ù ما�يá فمع هذ� فإ¼ا 
تعليمه   Yأل خاسر�،  صفقة  ليست 
يشمل �ملبا�ð �خلالد� �ل� ال تسا"� 

.áلِنعُم �ملا�ية }¨�ها شيئ�
�لعقلي  �لتطو�   Y
 بذلك  بّين  لقد 
�لرقي  من  
فضل "  Jخ "�لفكر� 
تابعة  �ملا�ية  �لترقيا�   Yأل �ملا��، 
للرقي �لعقلي "�لفكر� ��ئمá، شريطة 

Y ال يبقى �إلنساY عاطًال عن �لسعي 
�لفكر�  بالرقي   áمكتفي "�لعمل، 
"حد¬، فيعطل قو�¬ �لعملية "يدّمرها.

 َ̂ Bُْنِز َلْوال   �Aَكَفُر �لَِّذيَن   ُ̂ ﴿Aََيُقو

ُيِضلُّ  �هللا   َّ>[ِ ُقْل  
بِِّه َ ِمْن  aَيٌة  َعَلْيِه 

 ﴾bََناBَ َمْن  ِ]َلْيِه   cَيْهِدAَ  Lَُيَشا َمْن 
(�لرعد: ٢٨)       

 :Mلكلمـا� Nشر
يهدc: هد�ُ¬ �لطريَق "}ليه "له: بّينُه له 
 :bتقّدمه. تقو :áعّرفه به. هد¯ فالن"

شقر..  فر²ٌ  يهديها  �خليُل  جا� 
 �
 Yإلميا� z{ يتقّدمها. هد�ُ¬ �ُهللا �



�شد¬ }ليه (�ألقر�) 
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Bناb: ناَ� "
نا� }ليه: �جع مرً� بعد 
"تاَ�.  
قبَل  �هللا:   z{ 
ناَ�  
خر¯. 
"ناَ� فالYٌ: لِزَ[ �لطاعَة (�ألقر�)      

   
�لتفسـ4:

لقد 
نذ�هم �هللا تعاz ¤ �آلية �لسابقة 

يديهم   ¤ ما   µنتز�� على  قا��  بأنه 
uكر  فقد  هنا  
ما  "نعم،   �¨� من 
��"� فعلهم على هذ� �إلنذ��، حيث 
فلُيرنا �هللا   ،áقالو�: حسن  Y
 يلبثو�   º
هذ�   µْñلي" "ج�"ته،  قد�ته  »ية 
�هللا  يرّ�   ï 
يدينا.  من   bملا�" �لر¨� 
� على مطالبتهم باآلية فيقوb: لقد 

نزلنا كثÙJ من �آليا�، "لكنكم ال 
على   Y"تصّر" ֲדا،   µالنتفا�  Y"تريد
�ملطالبة بآية �لعذ�� فقط، "كأY كل 
علمية  »يا�  من  قبل  من  
نزلنا  ما 
�(تنا  على  ��لة  �"حانية  
خر¯ "
"كـأمنا   ،áشيئ عندكم  تسا"�  ال 
 Y
 هي  عندكم  �ملرضية  �لنافعة  �آلية 
يبقى  ال  
نه  مع  �لعذ��،  بكم  §ل 
فرصة  
ية  �ملدّمر  �لعذ��   bحلو بعد 
»ية  من   Yتنتفعو فكيف  لالهتد�، 
 Yنكم تستوجبو
�لعذ�� }Yu؟ فثبت 
لقد  
جل،  �ملعاصي.  لكثر�  �%ال� 
كنتم  لو  ألنكم  هالككم  قرّ�نا 
باآليا�  مطالبتكم   ¤ �لنية  صا�قي 

النتفعتم من »يا� �لر(ة "�%د�ية.


حد  يعتر¥   Y
 �ملحتمل  من   Yكا
يضل  �هللا   Y{﴿ :zتعا �هللا   bقو على 
نفسه  �هللا   Yكأ" :bفيقو يشا﴾  من 
 ،bلـضال� عــلى  �لنا²  ُيكر¬ 
�لوسـوسـة  هــذ¬  فـدحض 
 �
بقوله ﴿"يهد� }ليه من 
نا�﴾.. 
يهلكه  "ال   Ùحد
 يضل  ال   zتعا 
نه 
سبحانه  سنته  من  بل  سبب،  �"منا 
"مييل  ينيب  من  يهد�   Y
  zتعا"
}ليه، "ال يهلك }ال �لذ� يتهر� منه 

ُمْعِرضá عن �%ْد� �لسما"�.
فاآلية ִדد[ مز�عم 
"لئك �لذين عندما 
كلمة﴿يشا﴾   Y«لقر�  ¤  Y"
يقر
 Y{  :Yيقولو  ،zتعا �هللا   z{ منسوبة 
معناها 
Y �هللا نفسه يريد }غو� �لنا²، 
تعاz ال  بأنه  }عال¼ا  فإ¼ا صر§ة ¤ 
ُيكر¬ 
حدÙ على �لضالb، بل يضّل- 

" بتعبJ »خر- يعّد منحرفá عن سبيله 

من ال يريد �الهتد� }ليه �. 

﴿�لَِّذيَن aَمُنو� Aََتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر 

  ﴾bُْلُقُلو� َتْطَمِئنُّ  ِبِذْكِر �هللا  Bََال  �هللا 

(�لرعد:  ٢٩)     

 :Mلكلما� Nشر
تطمئن: �طمأz{ Y كذ�: سكن "»َمَن 

له (�ألقر�).

�لتفسـ4: 
يتمتع �إلنساY ¤ �لدنيا بأنو�µ �لنعم، 
�ملجاال�،  ش«   ¤ �لرقي  "§قق 
"يظفر   ،áمنصب  bينا" ماًال  فيكسب 
بز"جة �يلة، "ُير¨� u�ية طيبة، "¸د 

صدقا ôلصني، "ينعم بتجا�� ��éة، 
ال  uلك  "مع  "ثقافة،   áعلم "يز��� 
 ،bد طمأنينة �لقلب "ال سكينة �لبا¸
بل كلما حتققت له 
منية تولد� ¤ 
فال  "تقعد¬،  تقيمه  
خر¯  
منية  قلبه 
باإلحسا²  "§تر�   µيلتا قلبه   bيز�
شأنه  �ملنشو��.  بضالته  يظفر   º بأنه 

مه،  ينفصل عن  �لذ�  �لرضيع   Yشأ
بثديها  يلتصق   �
�مر �حتضنته  فكلما 
¸د  ال  "لكنه  
مه،  
¼ا  منه   áظن
ما   Yسرعا بل  �لسكينة ¤ حجرها، 
باحثá عن  
خر¯  z{ áيتركها متجه

مه �حلقيقية. 
" مثله كمثل �أل[ �ل� 
�حلديث   ¤  ��" فقد  "ليدها.  تفقد 

مع أنـه ال يبقـى بعد 
املدّمر  العـذاب  حلول 
أيـة فرصـة لالهتداء، 
من  تنتفعـون  فكيـف 
إذن؟ العـذاب  آيـة 
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 ¤  ¯
�  �  bلرسو�  Y
 �لشريف 
 áضيع�فقد�  �
}حد¯ �لغز"�� �مر
هنا "هنا�.  تبحث عنه  فكانت  %ا، 
 .. �حتضنته   áصبي "جد�  "كلما 
تركته ¤ مكانه   ï ،تالطفه "تد�عبه
"لدها  باحثًة عن   ¬Jغ z{ "تقدمت 
�ملفقو�، "¤ �ألخJ "جدته فألصقته 
 Yها، "جلست ترضعه  باطمئنا�بصد
ألصحابه:   � �لن·   bفقا "سكينة. 
َهللا 
فرÉُ بالعبد }�u تا� }ليه من هذ¬ 

�ملر
� بولدها.*
 Ýلقد لفت �لن· � بذكر هذ� �حلا�
 �"
 "لكن  
خر¯،  }z ع��  �ألنظا� 
من  »خر  جانب   z{ عنايتكم  توجيه 
"�ضطر�ֲדا   �
�ملر قلق  "هو  �لصو��، 
�طمئنا¼ا   ï ،لدها" على  �لعثو�  قبل 
"هذ�  �ملنشو��.  بضالتها  �لظفر  بعد 
هو حاb كل }نساY، حيث ال يطمئن 
}ال بعد �حلصوb على غايته �حلقيقية. 
%م  يتم   ،áحق �هللا   Y"يذكر فالذين 
 �
�لوصاb به �. فال يبقى لديهم 
بل  قلق،  "ال  حرقة  "ال  �ضطر�� 

 Ìبالتا" منه   áقرب يز���"Y كلَّ حني 
 Y"ر¸ �لذين  
ما  "طمأنينة.  سكينة 
فإ¼م  فقط،  �لفانية  �لدنيا  متع   ��"
كلما حققو� �قيá ما�يá كلما �¨���"� 

.áلتياع�" áضطر�ب�
 Yإلنسا� حيا�  غاية   Y
 بذلك  فثبت 
هي �لبحث عن �لذ�� �إل%ي، "لذلك 
نر¯ 
نه حينما يظفر بالوصاb مع �هللا 
"قربه، يعمر قلبه بالسكينة "�لطمأنينة. 
 Y"لك، ترu لنقيض من� "لكن على 
ما يعانيه �لشخص �لذ� ¸ر� "�� 
�ملا�� من قلق "�ضطر��. خذ"� مثًال 
فإ¼م  �%ندية،  �لد"يال�  ��جا� 
�غَم كو¼م Hميني من قبل �حلكومة 
على   Êخلو�  Y
 }ال  با%ند  �إلجنليزية 
�حليا� يستبد ببعضهم لد�جة 
¼م ال 
يشربوY �ملا �لعا�� خشية 
Y يسّممه 

حد، "}منا يستو��"Y �مليا¬ �ملختومة 

عينهم،  
ما[  فُتفتح  }جنلتر�،  من 
�لر�جا.  قبل   Y"آلخر� منها  فيشر� 
"نفس �حلاb بالنسبة لطعامهم، حيث 
"يؤمر  صا�مة،  �قابة  حتت  ُيطبخ 

 ï �لطبيب،   ï 
"ًال،  بتنا"له  �لطبا÷ 
�لر�جا نفسه. "مع× uلك 
Y هؤال 
 ¤  Yيعيشو  -áملوك كو¼م  -�غم 
 z{ �"خطر "قلق ��ئمني. "لكن �نظر
نبينا Hمد �، لقد كاH YاصرÙ بني 
 àلك عاu حليا�، "مع� bألعد� طو��
 Jلعني، غ� قرير   bلبا�  ðها� áمطمئن
 �u{ »خائف "ال قِلٍق على نفسه، ح
 Y"� �عوته  لّبى  للطعا[  �لعد"  �عا¬ 
 Y
 �لتا�يخ  يذكر   .Êخو "ال  تر�� 
 ،� قتله  مر�  حا"لت  يهو�ية   �
�مر
فأعدَّ� له �لطعا[ ""ضعت فيه �لّسم 

خ�¬  zلقاتل. "لكن �هللا تعا� Êلزعا�
يتنا"له،   Y
 قبل  بالوحي  uلك  عن 
"هكذ� جنَّا¬ من �ملو� (�لس�J البن 

هشا[، "
مر خي�")

 z{  bلبا�  Éمرتا  áمطمئن  Yكا  �uملا
سبب   �
 هنا�  ليس  �لد�جة؟  هذ¬ 
}ال 
نه كاY على صلة باهللا �لذ� يعلم 
�لغيب، "من كاY على صلة باهللا »تا¬ 
�حلاجة،  بقد�  َغيِبه  من   áنصيب �هللا 

.áفيعيش مطمئن
 ��" »خر  �"حا<  سبب  "هنا� 
 áحاني"� �ملتقد[   Yإلنسا�  Yطمئنا�
uلك   .áما�ي �ملتقد[  �ملر  قلق   ��""

Y �لشخص كلما 
حر¨ تقدمá ما�ًيا 

ك�  bهنا� �حتما Yماًال كا ���¨�"

مو�له مما  z{ ]حلر�� bيتسر� �ملا Yأل

 �

قر� �لر"�يا� }z هذ� �ملع× هي: "عن عمر بن �خلطا� قِد[ على �لن· � بَسْبٍي فإ�u �مر  *
من �لس· قد حتلََّب ثديها بسقٍي، }�u "جد� صبيá ¤ �لس· 
خذْته فألصقته على بطنها "
�ضعته. 
 :bال تطرحه. فقا
فقاb لنا �لن· �: 
تر"Y هذ¬ طا�حًة "لَدها ¤ �لنا�؟ قلنا: ال "هي تقد� على 

َهللاُ 
�حم بعبا�¬ من هذ¬ بولدها" (�لبخا��:كتا� �أل��)
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سلبه من 
مو�b �آلخرين. "لكن ليس 
�لر"حانية.  �ألمو�   ¤ هكذ�  �ألمر 
 ،áحاني"� áتقدم Yحر¨ �إلنسا
فمهما 

Y يبخس  Y"� فلن يأخذ }ال نصيبه
يعيش  "لذلك  حقوَقهم  �آلخرين 
يؤنِّبه   Y
  Y"�  bلبا�  Éمرتا  áمطمئن
حقو�  "هضم  �هللا  مبعصية   ¬Jضم
�آلية   Jتش uلك   z{" �آلخرين. 
�ل� يدخلها �ملؤمن  "تقوb بأY �جلنة 
 b«) "�أل�¥﴾  �لسمو�  ﴿َعرُضها 

Y مساحة �جلنة  �
 .(١٣٤:Yعمر�
مشتَركة  "�أل�¥-  �لسمو�  -مثل 
بني �ملؤمنني كافة على سو�، "لكّن 
كالًّ منهم سوÊ ينتفع ֲדا "فق ملكاته 

"قو�¬ �لر"حانية.

Aََعـِمُلو�  aمgُنــو�  ﴿�لَِّذيــَن 

َلُهْم Aَُحْسـُن  ـاِلَحـاMِ ُطوَبى  �لصَّ

َمـآb﴾ (�لرعد: ٣٠)
    

 :Mلكلمـا� Nشر

صله  �لطّيب،  مبع×  مصد�   :kطو
 üطو"  .Ù"�" �ليا  ُقلبت  ُطْيَبى 
�لغبطُة؛  �ألطيب؛  تأنيُث  ِطيبة؛  �ع 

�لسعا�ُ� "�حلس×؛ �خلJُ (�ألقر�).
�ملُنَقَلُب  �ملرجُع؛  �ملآ�:   :bمآ

(�ألقر�).

�لتفسـ4:
 Jباخل �ملؤمن  يظفر   Êسو  �

"�لسعا�� "مبا ال Öطر على �لباb من 
�لِنَعم، "ستكوY عاقبته Hمو�� حسنة 
جدÙ، "�لبديهي 
Y من كانت عاقبته 

Hمو�� فهو �لناجح ¤ �حلقيقة.


َسْلَناnَ ِفي Bُمٍَّة َقْد َخَلْت ْBَ َكَذِلَك﴿
 cلَِّذ� َعَلْيِهُم  ِلَتْتُلَو  Bَُمٌم  َقْبِلَها  ِمْن 
AْBََحْيَنا ِ]َلْيَك Aَُهْم َيْكُفُرAَ< ِبالرَّْحَمِن 
َعَلْيِه  ُهَو  ِ]ّال  ِ]َلَه  ال  
بِّي َ ُهَو  ُقْل 
ْلُت Aَِ]َلْيِه َمَتاbِ﴾ (�لرعد: ٣١)    َتَوكَّ

:Mلكلمـا� Nشر
 .áمتاب uنبه  من  �هللا   z{ تاَ�   :bِمتا

صُل " (�ألقر�).  �ملعصية  �جع عن 

.ý(متاِ�) متا

�لتفسـ4: 
�للطافة  من  هو   Ùمر
 هنا  uكر  لقد 

للكفا�   bقا "�لشفافية مبكاY. حيث 
"Íن  بالعذ��،  تطالبوننا  }نكم 
�(انيتنا،  بسبب  عنكم  نؤخر¬ 
 Y"تكفر uلك-  -�غم  "لكنكم 
لوال  
نه  "�لو�قع   ،áان)� �هللا   Yبكو

مد  منذ  ألهلكتكم  �(ــن  
ن® 
 �
 هنا�  هل  
عمالكم.  لسو  بعيد 
 Y"� bنه §و
 Yلكم تظنو þعمل صا
نز"b  �لعذ�� عليكم؟ كال، "}منا هي 

�(انيتنا �ل� تقيكم من �لعذ��.
﴿كذلك   zتعا بقوله  "بّين 
بعثك  من  غايتنا   Y
 
�سلنا�...﴾ 

هل  �لقو[  من  ُتخر¦   Y
 هي 
�حلسنة  "�لعاقبة  "�لطمأنينة  �لسكينة 
ممن  uكرهم،  سبق  �لذين  كأ"لئك 
§ر¨"Y �لد�جا� �لُعلى ¤ �لر"حانية 
"يتحلوY باألخال� �حلسنة �لفاضلة.

"¤ قوله تعاz ﴿قل هو �ý﴾ }شا�� 
 bلك �لقو[: من �ملحا bنه سيقو
 z{
 z{ قومá جاهلني كالعر�   bِّحتو Y

�ألخال�  ֲדذ¬  متحلني  �بانيني  
ُنا² 

فثبت بذلك أن غاية حياة اإلنسان هي البحث عن 
الذات اإل1ية، ولذلك نرى أنه حينما يظفر بالوصال 

مع اهللا وقربه، يعمر قلبه بالسكينة والطمأنينة. 
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من  ليس  هذ�  %م:  فقل  �لسامية. 
 zيتو �لذ�  �هللا  بيد  هذ�  }منا  عملي، 
تربي�، فعليه كامل ثق� "}ليه ضر�ع� 
"�بتهاÌ، ليحقق بقد�ته �%دÊ �لذ� 

من 
جله بعث®.
�حلقيقية  �لوسيلة   Y
 تذكرنا  فاآلية 
�لتوكل على  }منا هي  �لقو[   Éإلصال
 .� }ليه   bالبتها�" "�لدعا  �هللا 
قلو�   Éإلصال  Yيسعو فالذين 
 Yلنا² باألسبا� �لظاهر� ال يفلحو�
�لوسائل   Yأل  ،Ùبد
 مساعيهم   ¤
�لظاهر� }منا تصلح �لظاهر فقط، "ال 

"عمر�¼ا  �لقلو�   Jتسخ على  تقد� 
باإلمياY "�الطمئناY. "من 
جل uلك 
جند �لغر� قد فشل �غم بذb جهو� 
جبا�� ¤ تقدمي منوu¦ عاÌ �ملستو¯ 

ملـاذا كان مطمئنـًا مرتاح البـال إ^ هـذه الدرجة؟ 
ليـس هناك أي سـبب إال أنـه كان علـى صلة باهللا 
الـذي يعلـم الغيب، ومـن كان على صلة بـاهللا آتاه 
اهللا نصيبًا مـن َغيِبه بقدر احلاجـة، فيعيش مطمئنًا.

¤ ÿاb �ألخال� "�لر"حانية،كالذ� 
شكل   ¤  � �لكرمي   bلرسو� مه  قدَّ
لألسبا�  �فتقا�¬  �غم  
صحابه، 

�لظاهر�.

عـــاَِء وتَـــْزَدِريـــِه أَتَـــْهـــَزأ  بـِــالـــدُّ

ولــِكــْن تخطي  ال  الــلَّــيــِل  ــاُم  ــَه ِس

ــي ِّ رب شـــاَء  ــا  م إذا  ــا  ــه ــُك ــِس ــْم ــيُ فَ

ِسَهاُم  الّليـِل

عــاُء ــا َصــَنــَع الــدُّ ــــْدري مب ومـــا تَ

ــاُء ــض ــقِ ـــــٌد، ولِـــَألَمـــِد اْن ــا أَم ــه لَ

ــقــضــاُء ال نـَــفَـــَذ  إذا  ــا  ــه ــلُ ــْرِس ويُ

�إلما[ �لشافعي (�(ه �هللا)
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة


َِبي ُهَرْيَرَ� َقاbَ: َقاbَ َ�ُسوbُ �هللا �: َ
ْكَمُل �ْلُمْؤِمِنَني ِ}ميَاًنا َ
ْحَسُنُهْم ُخُلًقا َ"ِخَياُ�ُكْم ِخَياُ�ُكْم لِِنَساِئِهْم  ����
(µسنن �لترمذ¯، كتا� �لرضا) .ُخُلًقا

ْرُ�  ْبَع �ْلُموِبَقاِ�. ِقيَل َيا َ�ُسوbَ �هللا َما ِهَي؟ َقاbَ: �لشِّ 
َِبي ُهَرْيَرَ� َ
Yَّ َ�ُسوbَ �هللا � َقاbَ: �ْجَتِنُبو� �لسَّ ���
 Êُْلَيِتيِم َ"�لتََّولِّي َيْوَ[ �لزَّْحِف َ"َقْذ� bِْكُل َما
حُّ َ"َقْتُل �لنَّْفِس �لَِّتي َحرََّ[ �هللا ِ}الَّ ِباْلَحقِّ َ"َ
ْكُل �لرَِّبا َ"َ باهللا َ"�لشُّ

(Yصحيح مسلم، كتا� �إلميا) .�ِْلُمْحصَناِ� �ْلَغاِفَالِ� �ْلُمْؤِمَنا�


ْ�َبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاYَ ُمَناِفًقا َخاِلًصا َ"َمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة َ :bَلنَِّبيَّ � َقا� َّY
َعْن َعْبِد �هللا ْبِن َعْمٍر" َ
Ýَ َكَذَ� َ"ِ}�uَ َعاَهَد َغَدَ�  ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمن �لنَِّفاِ� َحتَّى َيَدَعَها. ِ}�uَ �ْ°ُتِمَن َخا�uَ{ِ"َ Yَ َحدَّ

(Y، كتا� �إلميا��صحيح �لبخا) .َخاَصَم َفَجَر �uَ{ِ"َ

ْدَ� َيْهِد� }َِلى �ْلِبرِّ َ"ِ}Yَّ �ْلِبرَّ َيْهِد� }َِلى   َعـْن 
َِبي َ"�ِئٍل َعْن َعْبِد �هللا � َعن �لنَِّبيِّ � َقاY{ِ :bََّ �لصِّ
يًقا. َ"ِ}Yَّ �ْلَكِذَ� َيْهِد� }َِلى �ْلُفُجوِ� َ"ِ}Yَّ �ْلُفُجوَ� َيْهِد�  �ْلَجنَِّة َ"ِ}Yَّ �لرَُّجَل لََيْصُدُ� َحتَّى َيُكوYَ ِصدِّ

�ًبا. (صحيح �لبخا��، كتا� �أل��) }َِلى �لنَّاِ� َ"ِ}Yَّ �لرَُّجَل لََيْكِذُ� َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا َكذَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

للـو�¯ �هللا  طلعـة  جتلـت  بنفسـي 
}ماُمكـْم فـإ<  مـ®  كـْم  حظَّ خـذ"� 
"قـد جئتكـم يـا قـو[ عنـد ضـر"��
éاجـة ليـس  �ملوعـو�   z{ "قالـو� 
ُ�عابـة بالغيـو�  }ال  هـي  "مـا 
تو
مـا بالرُّْسـل  �هللا   bُقـو "قـد جـا 
�قتباُسـه َقـلَّ  �ملـر  تقـو¯  َقـلَّ   �u{

�ضهـا" �لتقـاُ�  
يـن  
سـًفا  فيـا 
قبلهـا ِمـتُّ  ليتـ®  ظلمـاٍ�   ¯�

باكيـا لدنيـا¬  Hجـو�  كل   ¯�

كالهـٍف 
��هـا   bطـال
 "للديـن 

�¯ �لديـن كاملرضى علـى �أل�¥ ��غما
نفوِسـهْم حلـظِّ  }ال  �ُّهـم  "مـا 
"غفلـًة خبًثـا  �هللا  �يـن  ¼ـج  نسـو� 

�¯ فسـقهم قـد صـا� مثـل طبيعـة
بسـْيله �ملبيـد  �لفْسـق  طغـى  فلمـا 
فـإY هـال� �لنـا² عنـد 
"Ì �لنهـى

فمن ذا الذي يبكي لدين يَُحقَُّر

فيـا طالـ· ُ�شـٍد علـى بـاý �حضر"�
ــر 
ُبشِّ" 
ّيامـكـْم  
uّكــُركـْم 
يتدّبـر عـاقـٍل  �شـيٍد  مـن  فهـل 
"ُيْخـ� يهـد�  �هللا  كتـا�   Yفـإ
تتهـوَُّ� فطـر�  مـن  عجبـا  فيـا 
ـُر متعسِّ �%ـد¯  َفْهـُم  �"¼ـم  "مـن 
ـْلخ �لـذ� ال ُيَنـوُِّ� مـن �لوحـي كالسَّ
يْظهـُر �لفْسـق  
�¯ فسـقا علـى  >{"

ُْنَصُر "uُْقُت كـؤ"² �ملـو� 
" كنـُت 
ُيَحقَّـُر لديـن  يبكـي  �لـذ�   �u فمـن 
�ُ يتحـدَّ قصـو�¬  بذكـر  "�معـي 
يتبْخَتـُر �%ـو¯   ¤  bٍجهـو "كّل 
ُيوّفـر حلـظٍّ  }ال  جهدهـم  "مـا 
"َمْيِسـُر "قـد سـرَُّهْم سـْكٌر "ِفْسـٌق 
ُيَقّشـُر شـقاهم  عنهـم   ¯�
  Yْ{ "مـا 
�ملتبِّـر �لوبـاُ   Yكا لـو  متنيـت 
ُيَدمِّـر  bضـال مـن   z"
" 
حـبُّ 

(كتا� �لتبليغ)



١٣

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد الثامن، ذو احلجة ١٤٣١هـ ومحرم ١٤٣٢ هـ  -كانون األول / ديسمبر ٢٠١٠ م

* ُيسعد Bسر� "�لتقوB "w< حتيط tيع قر�ئها �ألفاضل  Bنه بإمكاqم 
�ملؤمنني  Bم4  يلقيها   �ل|  �جلمعة  �لعربية خلطب  �لترtة  تنـزيل 


 �Bد (Bيد� �هللا)Aحضر� مر�� مسر
١. كتسجيل صو� 


قية ميكن طباعتها.A ٢. كنسخة
للتنـزيل �لرجاL �يا
� �ملوقع �Aلضغط على Bيقونة خطب �جلمعة

 Mنه مت مؤخر� توف4 �لعديد من  �لتسجيالB كما يسعدها ]حاطتهم علما *
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �أل�دية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، Aمن �Bها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر �Bد (
�ه 

.bمع �لعر Lهللا)، لقا�

شيف �لفيديو.B يقونةB لضغط على�A ملوقع� �
للتنـزيل  �لرجاL �يا

www.islamahmadiyya.net
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 ýتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد¬  �هللا  }ال  }له  ال   Y
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
H Yمًد� عبد¬ 
من  باهللا   uفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"}يَّاَ�  َنْعُبُد  }يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (»مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�ل| Bلقاها Bم4 �ملؤمنني 


 �Bد Bيد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيزAسيدنا مر�� مسر
� cإلما/ �ملهد�A خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو��

يو[  ٢٠١٠/١٢/١٠

Yبلند Éمسجد بيت �لفتو ¤

هنا� بيت من �لشعر من نْظم سيدنا 
�ملصلح �ملوعو� � ما معنا¬ 

 Yُيصبحو" ُحسيًنا  ¸علونكم  هم 
�لصفقَة  هذ¬  
فضل  "ما  يزيديني، 

ه }ليكم �لسها[. فدُعو� �لعد" ُيوجِّ
�ل�  �لطويلة  قصيدته  من  شعر  هذ� 
بالتمسك  �جلماعة  
بنا  فيها  نصح 
"قد  "�الستقامة،  "�لتحمل  بالص� 
نظمها ¤ ١٩٣٥ يو[ كانت �جلماعة 
"تتعر¥  �لعد"  �عتد���  تو�جه 
لالضطها�. على كل حاb، ال 
�يد 

شرÉ هذ¬ �لقصيد� هنا "}منا  Y
 Yآل�
 Yمن مضمو �نطالقا  
تكلم   Y
  �ّ"

�لبيت ْميثل  �لبيت، فبقر�� هذ�  هذ� 

ما[ كل مسلم حا�Ýٌ مؤº "مرير 
يقد�  ال  لكن  �إلسال[.  تا�يخ  من 
 Ýحلا�� هذ�  حقيقة   ����{ على 
}ال  صحيحا  }���كا   Yملحز� �ملفجع 
 ،ºملظا� %ذ¬  شخصيا  تعرَّ¥  من 
�%م  ُيبد�  
Y كل مسلم  "ال شكَّ 
�%مجي   Ýحلا�� هذ�  على  "�ألسى 
للمظلومني.  مؤ�ساته  عن  "ُيعر� 
 ¤ �إلظها�  ֲדذ�  �لشيعة  يقو[  كما 
شهر Hر[ كل عا[ حسب طريقتهم 
لكن  uلك،   ¤  Yيغالو 
¼م  "نر¯ 
ֲדذ�   Yيقومو "هم  
سلوُبهم،  uلك 
 ����{ يقد� على  �إلظها�. لكن ال 
حقيقة هذ¬ �ملظاº }ال َمن كاY يعيش 

;ÏË’`;IIÅÁÅqi’\

◊Ÿ]“’\;flÁÅ’\

_ÂÌc@µg@NNbÓˆbö”@‚˝ç⁄a@ıaÜ«c@Ú‘y˝fl
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حيا� �ملظاº هذ¬.
"يتصو�  §يط   Y
 ميكن  "َمن 
�لعصر  هذ�   ¤  - �لكربال  éا�ثة 

كثر من 
بنا �جلماعة �إلسالمية  -
�أل(دية؟ "%ذ� قاb حضر� �ملصلح 
حسينا  ¸علونكم  هم   :� �ملوعو� 
 Yهذ� فَمن  يزيديني،   Yيصبحو"

�لفريقاY يا ُتر¯؟ 
 Yكا منهما  فريق  كل   Y
 فاعلمو� 
�هللا  }ال  }له  ال   Y
 بشها��  ينطق 
يدَّعي   Yكا  "
 �سوله،  Hمد�   Y
"
مظلوما  
حُد�ا  فصا�  ֲדما،  �لنطق 
بإ���كه حلقيقة �لشها�تني، 
ما �لثا< 
آل���  مر�عاته  بعد[  ظاملا  فصا� 
ُقتل  �ل�  �لشها�تني. حا�ثة كربال 

فيها سيُدنا �إلما[ �حلسني "عدٌ� من 
شنيع،  بظلم  
صحابه " عائلته  
فر�� 
هي �ألخر¯ �ستمر�ٌ� حلا�ثة شها�� 
�لتقو¯   
تبد فحني   ،�  Yعثما
�لفر�ية   þملصا� "تتغلب   ،b°بالتضا
�لشخصية على �ملصاþ �لقومية "ُتؤَثر 
 ،Ýد§ فهكذ�  �لدين  على  �لدنيا 
"�لوحشية  �%مجية  تبلغ  حيث 
منتهاها، "ُتسفك �ماُ 
هِل �هللا باÁه 
حيث  شقا"�  من  
ك�ها  فما   ،�
عرضًة  بالشها�تني   Yلناطقو� ُيجَعل 
على  "�آلال[،  "�العتد���   ºللمظا
�لذين  بالشها�تني،  �لناطقني  
يد� 
�ما  سفك  من  ح«   Yعو�يتو ال 
 Yألبريا. "�لذين يضّحو�" bألطفا�

بأنفسهم "
مو�%م "شَرِفهم لوجه �هللا 
 ¯uأل�" لآلال[   Yيتعرضو "�سوله 
 �
" "�سوله.  �هللا  باسم  "�ملصائب 
شقا"� 
ك� من شقا"� هؤال �لذين 
ميا�سوY �ملظاº "�العتد��� �ملتناهية 
 Y«لقر�  bيقو "�سوله؟!  �هللا  باسم 
%ؤال  �لسيئة  �حلالة   Yبيا  ¤ �لكرمي 
َفَجَز�ُ°ُ¬  ًد�  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا  َيْقُتْل  ﴿َ"َمْن 
�ُهللا  َ"َغِضَب  ِفيَها  َخاِلًد�  َجَهنَُّم 
َعِظيًما﴾   َعَذ�ًبا  َلُه  
َعدَّ َ"َ َ"َلَعَنُه  َعَلْيِه 

(�لنسا ٩٤)
فقد �ستخد[ �هللا � éق هذ� �لقاتِل 
يقْل  فلم   ،Jلكب� �لسخط  كلماِ� 
بل  فقط،  جهنم   ¤ به  سُيلقى  }نه 
قاb ﴿َخاِلًد� ِفيَها﴾ "
Y غضب �هللا 

حادثـة كربـالء الـ� 
اإلمام  سيُدنا  فيها  ُقتل 
احلسـني وعـدٌد مـن 
وأصحابه  عائلته  أفراد 
هـي  شـنيع،  بظلـم 
األخرى استمراٌر حلادثة 
 .� عثمـان  شـهادة 
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�لد"�[ "سيبقى  سينـزb عليه على 
Hلَّ لعنة �هللا. فهذ¬ �جلحيم "غضب 
به،   Yُيستها مما  ليسْت  "لعنُته،  �هللا 

� شقا"� " َلعذ�ٌ� عظيم.  }¼ا  بل 

ك� من 
Y يو�جه �إلنساY غضَب 
نا�   ¤ �لعظيم  "عذ�َبه  "لعنَته  �هللا 
جهنم على �لد"�[ �غم كونه ينطق 
بالشها�تني؟ فإY �لذين يقوموY مبثل 
ملصاحلهم  �جلائر�  �لتصرفا�  هذ¬ 
�لدنيوية،  "ألهو�ئهم  �لشخصية 

ما  �لعظيم،  �هللا  سخَط   Yيو�جهو
 Êشر �هللا  من   Yفيتلقَّو  Yملظلومو�
 ﴾Yَُقو َ̈ ُيْر َ�بِِّهْم  ِعْنَد  
ْحَياٌ َ﴿ 
¼م 
(»b عمر�Y ١٧٠) فهم 
حياٌ عند 
�هللا،  يعامُلهم  فهكذ�   .Ÿَقو ُير �هللا 
 Yُُيعت� �إلنسا Y
فأ� }نعا[ 
ك� من 
�لر¨� ¤  منه  "يتلقى  �به  حيًّا عند 
"�إلما[  �حلسن  �إلما[  
ما  جناته. 
}¼ما  عنهما  �لن·   bقا فقد  �حلسني 
(سنن  �ْلَجنَِّة"  
ْهِل َ َشَباِ�  "َسيَِّد� 
�هللا  يدعو   �  Yلترمذ�)، كما كا�
%ما قائال: �للَُّهمَّ }ِنِّي ُ
ِحبُُّهَما َفَأِحبَُّهَما 
(سنن �لترمذ�).. فإY �لذ� كسب 
 ï جة�فيوَ¥ �عا �لن· � %ذ¬ �لد

نه  �هللا فال شك  �سُتشهد ¤ سبيل 

Áى 
�¨�� �جلنة حسب �لوعد  bنا
�إل%ي، "ليس من شك ¤ 
Y قاتليه 

تلقَّو� غضب �هللا. 

هذ� �لشهر 
� شهر Hر[ �لذ� منّر 
من �لعشر� �أل"z منه ¤ هذ¬ �أليا[، 
�لن· �  قتلو� حبيب   Yلظاملو�  Yكا

�بعة عشر  قبل  منه  �لعاشر  هذ� ¤ 
قرنا بأسلو� "حشّي ترتعد لسماعه 
 Yلئك �لظاملو"
ر  �لفر�ئص؛ فلم يفكِّ
�لسيف،   Yيرفعو 
� شخصية  على 
حني   - قلت  كما   - �ملر  لكن 
�لعو�طف  تنطمس �يع  }مياَنه  يفقد 
"�ملشاعر منه بل Öتفي خوÊ �هللا، 
قلب  من  �هللا   Êخو Öتفي  "حني 

ميتا¨  
حٌد  عند¬  يبقى  فال   Yإلنسا�
�لنا²  
ٌ� من  يفكر  عن غJ¬، "ال 
 "
حائز على مكانة مرموقة عند �هللا 
عند �سوله. فكيف �سُتشهد �إلماُ[ 
تلّقاها  قاسية  معاملة   �
" �حلسني! 
 Y! عندما يسمع �إلنسا��جثماُنه �ملبا
 º هؤال Y
}z تفصيل uلك يستيقن 
 Y{" يكونو� مؤمنني باهللا ¤ �حلقيقة
 Yباللسا بالشها�تني   Yينطقو كانو� 

¤ �لظاهر.
�لقيم  ليقيم  ُبعث  قد   � �لن·   Yكا
�إلنسانية فكاY قد بيَّن قو�عد �حلر� 
 ¤  � �هللا  علََّمنا  "قد  
سسها، "
 bبالعد نتمسك   Y
 �لكرمي   Y«لقر�
�ألعد�  مع  ح«  �لتعامل   Èصو�
�لقضا  على  عا¨مني  كانو�  �لذين 
على �لن· � "�إلسال[. فقد ¼ا عن 
�لتمثيل ¾ثثهم "}هانتها }�u ُقتلو� ¤ 
شائعا   Yكا ما  عكس  على  �حلر� 
عند �لعر�. فكاY قد ُبعث للقضا 

املبـارك!  جثماُنـه  تلّقاهـا  قاسـية  معاملـة  وأي  
عندمـا يسـمع اإلنسـان تفصيـل ذلك يسـتيقن أن 
هـؤالء � يكونـوا مؤمنـني بـاهللا ! احلقيقـة وإن 
كانـوا ينطقـون بالشـهادتني باللسـان ! الظاهـر.

نَِّة" "َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اْجلَ
"اللَُّهمَّ ِإ�ِّ أُِحبُُّهَما َفَأِحبَُّهَما" 

اإلمام احلسـن
واإلمام احلسيـن
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 µلبد�" �ملستحدثا�  �يع  على 
�لقيم   Yشأ من  حتط  �ل�  "�لتقاليد 
�إلنسانية؛ فقد عفا ح« عن �لكفا� 

"�ِفق ֲדم. 
�حلبيب  �هللا  لن·  �حلبيب  �حلفيد  
ما 
 zيدعو �هللا تعا Yلذ� كا� � فهو 
له: �للَُّهمَّ }ِنِّي ُ
ِحبُُّه َفَأِحبَُّه، ï قاb َمن 

حبَّهما فقد 
حبَّ® "من 
حب® فقد 

حبَّ �هللا "�خل �جلنة، "من 
بغضه 

فسيتعر¥ لسخط �هللا.
 Èبإخال 
حد�   Yبو§ �لذين   Y{

يضا،  
حبا¬   Yبو§ فهم  "صد� 
من  "�حلب  �لعشق  يّدعو�   Y
 ال 
�لعشيِق  ناحية "يكرهو� 
حبا uلك 
يصّح  ال  كما  
"الَ�¬، " "�حلبيِب 
 Yكا  �u{ ألحد  
حد  حب  �عو¯ 
§ب 
حبا¬ ¤ حياته "بد
 ينفر منهم 
فهذ�  شي.  كل  
¼ى " "فاته  فو� 

هل �لدنيا، 
ما  �
� Yيكو Y
ميكن 
ֲדذ�  يقومو�   Y
 ميكن  فال  �هللا  
هل 


بد�. Êلتصر�
 Yبا بكر � كا
ففي �"�ية 
Y سيدنا 
 ¯
مير من طريق ¤ عهد خالفته فر
�أل"ال�  مع  يلعب   � �لن·  حفيد 
مد�عبا   bقا" كتفيه  على  فحمله 
 Yكا  � �لن·   Yأل 
حبُّه  }ن®  }يا¬، 
§به كث�J، فهذ¬ هي 
ساليب �حلب 
�ل�  �لقاسية  �ملعاملة  
ما  "�لوفا، 

}هانة  فتتضمن  كربال،   ¤ تلقَّاها 
�لتعليم �لذ� جا به �لن· �.

�ألعد�   Y
 �لر"�يا�   ¤  ��" فقد 
حني غلبو� على جيش �إلما[ حسني 
صرÊَ "جه فرسه }z �لفر��، فحث 

حُدهم �لنا² على 
Y يسّد"� طريقه 
�لفر��،   z{ �لذها�  من  فمنَعو¬ 
 bيقو uقنه.  فأصا�  بسهم  �ما¬   ï
ا  �لر�"� }Y �إلما[ حسني كاY معتمًّ
 bعته يقوÁ" ،ةÁضوبا بالوô Yكا"
قبل 
Y ُيقتل "هو يقاِتل على �جليه 
�لرمية  يتقي   µلشجا� �لفا�²   bَقتا
�خليل  على  "يشد  �لعو��   Èيفتر"
حتاّثوY؟  قتلي  
على   :bيقو "هو 
عبد� من  بعد�   Yتقتلو "�هللا ال  
ما 
لقتله  عليكم  
سخُط  َ�ُهللا  �ِهللا  عبا� 
م®! "
مي �هللا }< أل�جو 
Y يكرم® 
من  منكم   Ì ينتقم   ï ֲדو�نكم  �هللا 

ما "�هللا 
Y لو قد  ،Y"حيث ال تشعر
قتلتمو< لقد 
لقى �هللا بأسكم بينكم 
لكم  يرضى  ال   ï �ماكم  "سفك 
�ألليم.   �لعذ��  لكم  يضاعف  ح« 

(تا�يخ �لط��)           

خ�كم   Y
 
�يد " قتلو¬.  لكنهم 
 �"
بد فقد   Yلكوفيو� عامَله  كيف 
�لثيا�   Yينـزعو" �خليم   Yينهبو
عمر  نا�¯   ï �لنسا.   ²"°� عن 
بن سعد َمن سيد"² �حلسني بفرسه 

[ عشر� فرساY فد�سو� جثمانه  فتقدَّ
�لطاهر، ح« متز� صد�¬ "ظهر¬. 

 � باحلسني  ُ"جد   bلقتا� هذ�   ¤
ُقتل �ٌس "
�بعوY طعنة "¤  حني 
 Ýثال" طعنة   Yثالثو"  Ýثال �"�ية 

�بعوY ضربة باإلضافة }z �ميا� "
�ألسهم، ï ُقطع �
²ُ �حلسني مبنتهى 
�لظلم "
�سل }z حاكم �لكوفة عبيد 
فنصَبه   ،Ìلتا� �ليو[   ¤ ¨يا�  بن  �هللا 

�سل بيد ¨ْحر  ï ،¬ ¤ �لكوفة�بد"

بن قيس }z يزيد. 
بعد  �لطاهر  جثمانه  عوِمل  فهكذ� 
هذ¬؟  من  
ك�  �جية  فأ�  �لقتل، 
عن  
سه � "قطع  جثمانه  �يس  فقد 

�جلسد. 
.... لعل مثل هذ¬ �إلهانة للجثة ال 
تصد� }ال من 
خبث �ألعد� �أللد�، 
}ال 
¼ا ال ميكن 
Y تصد� éاb من 
بالشها�تني  ينطق  ممن   bألحو��
�لذ�   � �لن·   z{ نفسه  "ينسب 

جثمانه  عوِمـل  فهكـذا 
القتـل،  بعـد  الطاهـر 
فـأي همجيـة أكـl من 
هذه؟ فقـد ديس جثمانه 
وقطع رأسه عن اجلسد. 
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كد ألتباعه �اللتز�[ بالقيم �إلنسانية 
�لسامية. فال يدb هذ� �لفعل }ال على 

¼م  "على  
صحابه،  لد¯  �جلشع 
ال  �لذين  �لدنيئة  �لدنيا  
هل  كانو� 
يتو�عوY عن شي من 
جل حتقيق 
حقيقًة،  فعلو¬  ما  "هذ�  
هد�فهم، 
بالدين.  عالقة  
ية  %م  كانت  فما 
لقد شعر �إلما[ �حلسني � ִדافتهم 
 bعلى �لدنيا فرفض بيعة يزيد. يقو

سيدنا �ملسيح �ملوعو� �:
 Y
  � �حلسني  �إلما[  يقبل   º
 Yأل �لفاجر  �لفاسق  يد  على  يبايع 
 ï �لدين.   ¤ فساً��  يسبب  uلك 
على  �لنا²  معظم  
�ع  لقد   :bقا
�إلما[  "لكن  �لنجس“  ”يزيد  بيعة 
يقبلو�   º "�اعته   � �حلسني 
عنه،  "ظلو� خا�جني   µإل�ا� هذ� 
يزيد  بيعة  قبوله  عد[  �غم  "لكن 
 þيتصا Y
حا"b �إلما[ �حلسني � 
�ما  }��قة  خطر   ¯
� فلما  معهم. 
ميكنكم  ألصحابه:   bقا �ملسلمني 
قد   Yآل�  Ê"لظر�  Yأل ترجعو�   Y

�لعد�  }ال  معه  يبق  فلم   ،�Jتغ
معه  �لبقا  على  
صر  �لذ�  �لقليل 
 "
"º يكن عد�هم يتجا"¨ �لثالثني 

فر�� عائلته.  z{ بعني باإلضافة�أل�
ال  بأن®  
يضا  يزيد   ý"ملند  bقا  ï


�يد �لقتاb معكم فلتتركو< 
�جع 
 z{ 
توجه  �عو<   "
  ،ý� 
عبد "

ستشهد " 
قاتل  ح«  �لثغو�  بعض 
يزيد   z{ ُخذ"<   "
 �هللا،  سبيل   ¤
}ال  �ألمر،  هذ�  حقيقة  
فّهمه  ح« 

Y �ملند"بني º يقبلو� 
مر� من هذ¬ 
 º ، فلما ُسّلطت �حلر� عليه�ألمو�
يبق 
مامه خيا� »خر سو¯ 
Y يقا"[ 
على  بسالة.  بكل   bكالرجا �لعد" 
� ال  
ية حاb كاY عد�هم قليال جدًّ
يتجا"¨ �لسبعني 
" �الثنني "�لسبعني 
 Yجيًشا عظيًما كا Y
نفًر� ¤ حني 
يو�جههم فأ� %م مقا"مته؟ على 
ية 
حاb، فقد ضحو� éياִדم من 
جل 
هدÊ نبيل، "�ستشهد"� "�حًد� بعد 
»خر،كما قاb �ملسيح �ملوعو� �. 
�لظاملني،  من  لالنتقا[  ُطُرَقه  هللا   Y{
"كما قاb �إلما[ �حلسني � 
Y �هللا 
تعاz سينتقم الستشها�� فقد �نتقم 
�هللا تعاz بنفسه، "
حر¨ يزيد جناًحا 
�ليو[  
حد  من  ليس  
نه  }ال  مؤقًتا 
 u{ ،عته �لطيبةÁ يذكر يزيد بسبب
�لطيبة  بسبب Áعته  يذكر   Yكا لو 
على  
"ال�هم   Yملسلمو� لسّمى 

حد  �ليو[  يرضى  ال  
نه  }ال  �Áه 

Y يسمي �بنه على �سم يزيد، "ال 
به  uكر¬  �لذ�  باالسم  }ال  يذكر¬ 

�ملسيح �ملوعو� � 
ال "هو ”يزيد 
�لنجس“. 

لقد ضحى �إلما[ �حلسني � بنفسه 
يبغي  نبيل، º يكن حضرته   Êد%
�حلق  يقيم   Y
 يريد   Yكا بل  �مللك 
فقد 
جنز ما 
���. لقد شرÉ �ملصلح 
�ملوعو� � هذ� �ألمر شرًحا عظيًما 
}u قاY{ :b �ألصل �لذ� "قف �إلما[ 
�حلسني � مؤيًد� له هو 
Y �نتخا� 
"�جلماعة،  �لبلد  ألهل  حق  �خلالفة 

حد هذ� �حلق  Ý�يتو� Y
"ال ميكن 
من "�لد¬. "هذ� �ألصل مقد² �ليو[ 

يضا كما كاY مقدًسا من قبل، بل 
}Y �ستشها� �إلما[ �حلسني � قد 

بر¨ هذ� �ألصل 
كثر من �u قبل.

فكاY �إلما[ �حلسني � هو �لناجح 
¤ �حلقيقة ال يزيد. ï �نظر"� كيف 
�نتقاًما  يزيد  من   zتعا �هللا  �نتقم 
�ملوعو�  �ملصلح  عنه   bيقو شديًد�، 
�لر�شد�“:  ”�خلالفة  كتابه   ¤  �
ُيذكر ¤ �لتا�يخ 
نه بعد مو� يزيد 
توz �حلكم �بنه معا"ية، فأخذ �لبيعة 
Öر¦   º" بيته  �خل   ï �لنا²  من 
منه طيلة 
�بعني يوما. ï خر¦ يوًما 
لقد  للنا²:   bقا" �ملن�  على  "قا[ 
ليس  "لكن  منكم،  �لبيعة  
خذ� 
ألن® 
ُعدُّ نفسي 
هال %ا بل ألن® ما 
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Y يتفر� 	لكم، "بقيت ¤  ���

�لبيت طو�b هذ¬ �لفتر� 
فكر فيمن 
ح«  فيكم  �لبيعة  بأخذ  جدير  هو 
منها   
"ت� �ألما��  هذ¬  }ليه  
سّلم 
�لعميق   Jلتفك� بعد  "لكن  uم�، 

يها  يا  لذلك  
حًد�.  فيكم  
جد   º
�لنا²، �علمو� 
ن® لست 
هال %ذ� 
 Y
 
يضا   bقو
  Y
 
�يد " �ملنصب، 

ý "جّد� 
يضا º يكونا 
هال له، 

قل ��جة من �حلسني،  ý
 Yكا u{
"�لد  من  ��جة  
قل  "�لد¬   Yكا"
�حلسن "�حلسني. كاY عليٌّ يستحق 
�خلالفة "كاY �حلسن "�حلسني بعد¬ 

حق باخلالقة من جد� "
ý، لذلك 

فإ< تركت لكم 
مَركم. 
بأقو�له  �البن  صفَع  كيف  الحظو� 
 Yكا ألنه  "جد¬،  
بيه  "جه  هذ¬ 
ÖاÊ �هللا، "كاY يتحلى بشي من 
�لتقو¯. "ال غر�بة ¤ 
Y يولد لد¯ 
�لدنيا من §ب �حلق "�حلقيقة  
هل 

.Êإلنصا�" bير�عي �لعد"
بن  (معا"ية   bقا  ،bحا 
ية  على 
يزيد): "ّلو� عليكم من يصلح لكم. 
"كانت 
مه تسمع كلمته من "�� 
هذ¬  كلماته  Áعت  فلما  حجا�، 
لقد 
حلقت  �لشقي،  
يها  يا  قالت: 
 z{ عا�  "صمة  هذ¬  بكلماتك 


سرتك "مرَّْغَت شرفها ¤ �لتر��. 
فرّ� عليها قائال: لقد قلُت �حلق، "ال 
بعد¬. ï �جع  تِصفون®   �uمبا  Ìبا

}z �لبيت "بقي فيه ح« "�فته �ملنية 


يا[ قليلة. bخال
�ل�  �لشها��  هذ¬  
عظم  فما 

فا�� 
Y �بن يزيد º يكن مو�فقا 
�لنا²  عن  ناهيك  
بيه  خالفة  على 
�آلخرين. º يفعل �بنه هذ� طمًعا ¤ 
شي 
" خوفا من 
حد، بل قر� ¤ 
 Yعليًّا كا Y
نفسه بعد تفكJ جاّ� 
"�حلسن  جّد¬  من  باخلالفة  
حق 
"�حلسني من 
بيه، 
ما هو فال ير¯ 
نفسه قا�ً�� على (ل هذ� �لعب. 
فال ميكن 
Y ُتعت� تولية معا"ية ليزيد 
"}هانة  }سا�  �ة  "ليس  �نتخاًبا. 

باهم  �أل"ال�  يفضح   Y
 من  
ك� 
"ي�هنو�  للنا²  حقيقته  "يكشفو� 

.¬Jجة من غ�قل �
 Yنه كا
على 

�حلسني  �إلما[  �ستشها�  من  نتعلم 
� ��"ًسا "عً�� كث�J. لقد صمد 
باحلق "بالتاÌ نشر¬ ¤ �لعاº كله. 
"ضّحى بر"حه من 
جل }قامة �حلق. 
نستعني   Y
 
يضا  Íن  "�جبنا  "من 
باهللا تعاz �"ًما كي يوفقنا للسلو� 

¤ �لصر�� �ملستقيم.
 Y
  � �ملوعو�  �ملسيح  uكر  لقد 
�ملسيح �ملوعو� ُشبه باإلما[ �حلسني 
�لدقيقة،  �الستعا��  سبيل  على   �
�ملحمد�  �ملسيح   Y
 على   bيد مما 
سوÊ يأخذ نصيًبا من هذ� �لتشبيه. 
"لكن لن يعيد عصُر �ملسيح �ملوعو� 
� �ألمو� نفسها �ل� حدثت ¤ 
 Y
  zتعا �ملاضي، ألY من قد� �هللا 
 z{  ��
 �ل�  �ألمو�  تلك  تعا�  ال 
}ضعاÊ �إلسال[ ¤ �ملاضي. "لكن 
�لدعا ¤  على  �لتركيز  علينا  ¸ب 

موً��  نتجنب  ح«   bألحو�� كل 

الحظـوا كيـف صفَع االبـن بأقواله هـذه وجه أبيه 
وجـده، ألنه كان �اف اهللا، وكان يتحلى بشـيء من 
التقـوى. وال غرابـة ! أن يولد لدى أهـل الدنيا من 
�بـون احلق واحلقيقـة ويراعون العـدل واإلنصاف.
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.Yإلميا� bاÿ ¤ ��تسبب عثا
  µيد لن   zتعا �هللا   Y{ قلت  فكما 
تلك �ألمو� �ل� حدثت ¤ �ملاضي 
تتكر�، "من بينها �نقطاµ �خلالفة. 
النتخا�   Yآل� ��سخ  نظا[  فهنا� 
�خلليفة، "لقد 
نبأ �لن· � 
Y �خلالفة 
�ملسيح  "فا�  بعد  مستمر�  ستبقى 
�ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �. "لقد 

يضا   � �ملوعو�  �ملسيح  uكر 
ُتعا� ¤  �ملاضية لن  
Y تلك �ألمو� 
 ]�«  Yكا �u{  :bلر�هن "قا� عصرنا 
�أل"b قد ُ
خر¦ من �جلنة فقد Áا< 
 bيضا »�[ ح« يتم }�خا
 zهللا تعا�
 bقا ï .ب® »�[ ¤ �جلنة من جديد
�ملسيح  �ليهو�  لقد صلب  حضرته: 
تعاz مسيًحا  �هللا  �أل"b "قد Áا< 
"هيأ 
سباًبا لكسر �لصليب 
� لن 
يقد� �ليهو� على صلب �ملسيح مر� 
 zتعا �هللا   bفسيبد "هكذ�  
خر¯. 
�ملر�   ¤  Éبالنجا  z"أل� �ملر�  فشل 
يزيد   Yكا  �u{ بأنه  "نؤمن  �لثانية. 
قوله  بسبب   b"أل� �حلسني  قتل  قد 
�حلق فإY �هللا تعاz ¤ عصر �حلسني 
�لثا< سوÊ يهز[ 
فو�¦ يزيد. فمن 
�لد�"² �ل� نتلقاها من شهر Hّر[ 
على  �لصال�  على  ند�"[   Y
 هي 
�لن· � "»له، "
Y نسعى جاهدين 

�لن·  على  بالصال�  "�جبنا  أل�� 
 ��Jلتغي�  Ýحد�{" "�لدعو��   �
حتقيق  
جل  من  �لنفو²   ¤ �لطيبة 

Y نصمد " ،Yما[ هذ� �لزما{ Êهد�

 Yَمن §ملو مقابل كل  ثبا�  بكل 
صفا� يزيدية. "�علمو� يقيًنا 
نه لن 
بل  �ملر�  هذ¬   Éجنا  �
 يزيد  §ر¨ 
�حلسينيوY هم �لفائز"Y بإYu �هللا. ال 
يوفَّق �إلنساY للثبا� }ال بتوفيق من 
 Y
 zمرنا �هللا تعا
�هللا تعاz. "لقد 

ندعو¬ "نستعني به بالص� "�لصال�. 
ليس �لص� حتمل �لظلم بكل صمت 
 bيضا �ملد�"مة على �ألعما
بل �لص� 
 Ýالكتر��  Y"� حلق�  bقو" �حلسنة 
 Y
 فينبغي   .bألهو��" باملخاطر 
�إلما[  قدمها  �ل�  باألسو�  نتمسك 
فلو  �حلق،  }ظها�   ¤  � �حلسني 
 ¤ سا�نا  قد   Yفسنكو هذ�  فعلنا 
�لذ�   Éلنجا�" �لفو¨  uلك  }حر�¨ 

ُقّد� للمسيح �ملوعو� �.
}Y للصال� على �لن· � عالقة قوية 
باستجابة �لدعا، "لقد لفت �ملسيح 
�ملوعو� � 
نظا�نا }z هذ� �ألمر، 

يضا  �لشريفة  �ألحا�يث   ¤  ��""
uلك  من  
كثر  بل  عليها،  تأكيد 
 z{ لكرمي� Y«لقر� ¤ zنبهنا �هللا تعا
لذلك   .� �لن·  على  �لصال�  
�ية 
¸ب 
Y ¼تم بالصال� على �لن· � 

 فمـن الـدروس الـ� 
نتلقاها من شـهر <ّرم 
هي أن نداوم على الصالة 
علـى النـ� � وآلـه،

فما أعظم هذه الشهادة ال� أفادت أن ابن يزيد � يكن 
موافقا علـى خالفة أبيه ناهيك عن النـاس اآلخرين... 
قرر ! نفسـه بعد تفكQ جاّد أن عليًّا كان أحق باخلالفة 
من جّده واحلسـن واحلسني من أبيه ... وليس �ة إساءة 
وإهانة أكl من أن يفضح األوالد أباهم ويكشفوا حقيقته 
للنـاس ويlهنـوا على أنـه كان أقل درجـة من غQه.
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�"ًما "ال سيما ¤ هذ� �لشهر.
�لر�بع  �خلليفة  نبه   Y
 سبق  "لقد   
�ألمر  هذ�   z{ �جلماعة  �هللا  �(ه 
باألمر  
uّكركم "  ،Èخا بشكل 
مر� 
خر¯ "
قوb ¸ب 
Y تكثر"� 
� ¤ هذ�  �لن·  �لصال� على  من 
�لشهر، فهو 
فضل "سيلة إلظها� 
كربال  حا�ثة  جتا¬  مشاعركم 

جل  من   zتعا باهللا  "لالستعانة 
"�الضطها�.  �لظلم  على  �لقضا 
}Y �لصال� على �لن· "»له توجب 
َسَكًنا لذ�يته �لظاهرية "�لر"حانية، 
كما ترينا مظاهر �لرقي "�ال¨�ها� 
طريق إلظها�  
فضل  "هي  
يضا، 
 z{ }ضافة   ،� �لن·  
حبا  حب 
 ¤  � �لن·  على  فالصال�  uلك 
�هللا   Yuبإ عصرنا هذ� ستجلب - 
سعينا   ¤  �Jكث بركا�   -  zتعا
�ملوعو�  �ملسيح   Êهد�
 لتحقيق 
� �لعاشِق �لصا�� للن· �لكرمي 

.�

Y يوفقنا لإلكثا�  zندعو �هللا تعا
من �لصال� على �لن· � ¤ هذ¬ 
هذ¬   Yتكو لكي  خاصًة،  �أليا[ 
Íن  لنا  لل�كا�  مدعا�  �لصال� 


يضا. 
"�آلY سأقر
 على مسامعكم مقتبسا 

 bمن كال[ �ملسيح �ملوعو� � حو
"على   ،� �حلسني  �إلما[  مكانة 
كل 
(د� 
Y ينتبه ��ئما }z هذ¬ 
�ملوعو�  �ملسيُح  
نزله  �لذ�  �ملنـزلة 
 Y
  � حضرته  
خ� ُ لقد   .�
كالما   bقا قد  �أل(ديني  من  
حد� 
�حلسني  �إلما[  مكانة  غJ الئق عن 

 :bفقا �
لقد علمت 
Y بعضا من قليلي �لفهم 
�اع�   z{ 
نفسهم   Yينسبو �لذين 
}نه   � �حلسني  �إلما[  عن   Yيقولو
 �
 �خلليفة  بيعته  لعد[  متمر��   Yكا
يزيَد، "}Y ”يزيد“ كاY على �حلق، 
 Y
فلعنة �هللا على �لكاuبني. ال 
توقع 
�ر¦ مثل هذ¬ �لكلما� �خلبيثة من 

فم شخص صا�� من �اع�. 

�اع�  
خِبر ُ  ،bحا 
ية  على 
نعتقد  بأننا   Yإلعال� هذ�  بو�سطة 
�لطوية،  سيئ   Yكا ”يزيد“   Y

فيه  تتوفر   º "ظاملا،  �لدنيا   ��"�"

حد  ُيسمَّى  بسببها  �ل�  �لصفا� 
ليس  مؤمنا  �ملر   Yكو  Y{ مؤمنا. 
سهال، يقوb �هللا تعاz ֲדذ� �لصد�: 
﴿َقاَلِت �َألْعَر�ُ� »َمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنو� 

ْسَلْمَنا﴾ (�حلجر��: َ ُقوُلو�  َ"َلِكْن 
تشهد  �لذين  هم   Yملؤمنو�  .(١٥
"ُيكتب  }ميا¼م،  على  
عما%م 
�بَّهم   Y"يؤثر" قلوֲדم   ¤  Yإلميا�
 Y"�تاÖ" ،ضا¬ على كل شي�"
لنيل  
ضيقها " �لتقو¯  سبل   ��

مرضاته �، "يستغرقوY ¤ حبه، 
 Y"�  bو§ ما  كل  من   Y"يبتعد"
"صو%م }z �هللا سو� 
كانت حالة 

عماbُ �لفسق 
" �لغفلُة  "
�ألخال� 

" �لكسُل. "كاY ”يزيد“ �لشقي 
Hر"ما من هذ¬ �لصفا� كلها "قد 

عما¬ حب �لدنيا. 
ما �حلسني � 
بال  "هو،  ًر�،  "مطهَّ طاهر�   Yفكا
يهم  �يب، من �ألصفيا �لذين يزكِّ
�هللا تعاz بيد¬ "يعمرهم éبه، "هو 
 Y{" .هل �جلنة بال شك
من سا�� 
مثقاu b�� من �لبغضا جتاهه يؤ�� 
هذ�  تقو¯   Y{  .Yإلميا� سلب   z{

 lِعلـى أيـة حـال، أُخ
هذا  بواسـطة  �اع� 
أن  نعتقد  بأننـا  اإلعالن 
”يزيد“ كان سيئ الطوية، 
ودودة الدنيـا وظاملا، � 
ال�  الصفات  فيه  تتوفر 
ى أحد مؤمنا. بسببها ُيسمَّ
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�إلما[ "حبه هللا "ص�¬ "�ستقامته 
لنا.  "¨هد¬ "عبا�ته 
سو� حسنة 
يعا�يه،  �لذ�  �لقلب  هلك  لقد 
ُيظهر حبه  �لذ�  �لقلب  فا¨  "قد 
 àنقو نفسه   ¤ "يعكس  عمليا، 
"تقو�¬  "شجاعته  
خالقه " }ميانه 
"�ستقامته، "حبه هللا تعاz باتباعه 
�لنقية  �ملر»�  تعكس  كما  �لكامل 
}Y هؤال  صو�� شخص "سيم. 
�لناô ²فيوY من 
عني �لنا². َمن 
يستطيع 
Y يقدِّ�هم }ال �لذ� هو 
تعرفهم  ال  �لدنيا  عني   Y{ منهم. 
فهذ�  جد�.  عنها   Y"بعيد أل¼م 
كاY �لسبب "�� شها�� �حلسني 

هل �لدنيا º ُيد�كو� مكانته.  Yأل

�َّ طاهٍر 
حبَّه 
هل �لدنيا من قبل 

ح« §بو� �حلسني �؟!
�حلسني   Jحتق  Y{ فباختصا�، 
�لد�جة  من  "}حلا�  شقا"� 
 "
�لقصو¯. "�لذ� §قِّر �حلسني 
يتفو¬   "
 �ملطهَّرين  �ألئمة  من  
يًّا 
}منا   Êستخفا� بكلمة  éقهم 
يضيع }ميانه ألY �هللا تعاz يعا�� 

حبا¬.“ " 
صفيا¬  عا�¯  َمن 
 È موعة �إلعالنا� �ملجلد ٢ÿ)

(٦٥٣- ٦٥٤
حب  ير¨قنا   Y
  zتعا �هللا  ندعو 

�لدما  "سفك  �لقتل  من  �جلميع 
�لذ� §دÝ خاصة ¤ هذ� �لشهر 
"ِفر�  "�لشيعة  �لُسنَّة  
هل  بني 

خر¯ ¤ باكستاY "¤ بعض �لبال� 
�جلميع  �هللا  
يضا، "§مي  �ألخر¯ 
تلي  �ل�  �إل�هابية  �%جما�  من 
عا��.  �لبال�  تلك   ¤ �لتظاهر�� 

Y مير هذ� �لشهر  zفا�عو� �هللا تعا
لألمن  مدعا�   Yيكو" "عافية   J�
�إلسالمية  �لبال�  جلميع  "�لسال[ 
"�ملسلمني، "يوفقهم ليفهمو� �لغاية 
�إلما[ �حلسني  �ملتوخا� من شها�� 
 Yلزما� هذ�  }ما[  قو�  "يصدِّ  ،�

"يؤمنو� به. 
�ليو[  "�لعصر  �جلمعة  صال�  بعد 
على  �لغائب  صال�  سنصلي 
من  "سيد�  
فريقيا  من  
َخويِن 

بنغال�يش.... 
��جاִדا  يرفع   Y
  zتعا �هللا  ندعو 
"يلهم u"يها �لص� "�لسلو�Y، »مني.

ـًرا، وهو، بال  أمـا احلسـني � فـكان طاهـرا ومطهَّ
يهـم اهللا تعا^ بيده  ريب، مـن األصفياء الذيـن يزكِّ
ويعمرهـم �بـه، وهـو من سـادة اجلنة بال شـك. 

đä���Áb�������������������ü @ Şc
È���������������������������Şj������yc
b�����Ó�����„Ü�����€a@›����������Ác
›������j������”@Â�����������������fl
Û����������������n����������������y
aÏ���������������j���������������∞

 @A_ @� ¥����éßa

"يوفقنا  ��ئما،  »له  "حّب   � �لن· 
 .� عليه  �لصال�  من  لإلكثا�  
يضا 
 ºملظا� zيرفع �هللا تعا Y
"��ُعو� 
يضا 

�ل� متاَ�² باسم �هللا "�سوله حيثما 
كانت "¤ 
� بلد كانت، "
Y §فظ 
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* �حِذ� �لشيطاYَ من 
�بع: على عقيدتك 
Y ُيفسدها 
باألهو�، "على  يفسدها   Y
 عبا�تك  باآل��، "على 
يفسد¬   Y
 ُخلقك  "على  بالريا،  يفسد¬   Y
 عملك 

باخليال.

* كماb �لرجل ¤ 
�بعة: �لديانة، �ألمانة، �لصيانة 
"�لر¨�نة.

 áيفكر متام Y
* قبل 
Y يتكلم �لرجل �حلكيم عليه 
فيما سيقوb "فيمن يستمع }ليه "
ين "م« يتكلم. 

* ما قرY شئ }z شئ 
حسن من ِحلم }z علم "من 

�لرجاُ "�نقطـَع  �لصـدُ�  "قـلَّ 
كثـJِ �لغـدِ� ليـس لـه �عـاُ
"فـاُ لـه  يـد"ُ[  ال  لكـن   "
�لَبـَالُ  bََنـَز  �u{ 
عـد�ٌ َ"
"يبقـى �لـو�ُّ مـا بقـَي �للقـاُ

"�الخـاُ �ملـو�ُ�  تـغيــرِ� 
صديـٍق  z{  Yُلزمـا� 
سـلم® "

َ"ِفـيٍّ لـُه  َ"َفْيـت   ÷ٍ
َ  َّ��ُ"َ
َعْنُهـْم �سـتَْغَنْيُت   �u{  ٌ 
ِخـالََّ
>"
� مـا  �ملـو��   Yَيـدميـو

عفو }z مقد��. 


فضل �لنا² من تو�ضع عن �فعة "عفا عن مقد��  *

نصف عن قو�."

�لتمييز   ¤ Y"ملشاهد� 
(ق فقد Öطئ  bال جتا� *
بينكما.

 Y
 �ألك�  "�ملصيبة   Jتفك بال  تد�²   Y
 �ملصيبة   *
ُتفكر بال ���سة.

* َمن يأü �ليو[ �لنصيحة �"Y مقابل، سوÊ يضطر 
¤ �لغد }z شر� �ألسف بأغلى سعر.

  }عد��: Hمد عبد �ملطلب  

BبياA  Mمعا<:   يقوb حضر� علي بن �ý طالب 
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قبل }حد¯ عشر� سنة 
شبا�  �سة   >��¨
�جلماعا�  }حد¯  من 
�إلسالمية، فتطر� �حلو�� }z ماهّية 
ممكنا   ]�� ما  %م:  فقلُت  �ملعجز�، 
لبعض �لنا² 
Y يتعاملو� مع �جلن، "ما 
��[ �جلّن ميلك قد��� على �لتشكل، 

حد �جلّن  Yيكو Y
�لذ� مينع  فما 
قد   �  þمعهم صا يتعامل  �لذين 
�ل� خرجت من  �لناقة  ل ֲדذ¬  تشكَّ
�لصخر؟ "كيف ُتقا[ �حلجة على َمن 
يؤمن بتشكل �جلن ِمن قومه �؟! 
"قد  بعضهم،   z{  Y"ينظر فأخذ"� 
فتابعُت  جو�با.  ¸د"�   º" ُبهتو�، 

قوb: ال َتثبت �ملعجز� هذ¬ "
مثا%ا 

حسب تصو�كم قّط! 
ير¯ �لتفسJ �لتقليد� 
Y �و� قالو� 
من  كنت   Y{ بآية  "�ئتنا   :þلصا
�لصا�قني! فقاb %م صاþ: �خُرجو� 
فخرجو�،  �أل�¥!  من  َهْضَبٍة   z{
ض  تتمخَّ كما  ض  َتَتَمخَّ هي   �uفإ
فخرجت  �نفرجت  }¼ا   ï �حلامل، 
من "َسطها �لناقة" (�لط��). "قيل 
من  %م  ُيخرجها   Y
 سألو¬  "كانو� 

صخر� عّينوها" (�جلاللني). 
عن  قصص  من   ��" ما  بعض  هذ� 
"ال   Ýِّفحد 
عما%ا  
ما  ماهيتها، 
حر¦، "كل هذ¬ �لقصص ال 
سا² 

%ا ¤ �لنص �لقر»<. 
�هللا  يبعث  "�حد�؛  �ألنبيا  قصة   Y{

صدقه  
�لة   Yتكو" قومه،   z{ نبّيه 

�لة،  ير"¼ا  ال  لكنهم   ،�Jكث
فيطالبوY مبعجز�، فال تأتيهم حسب 
قلوֲדم  قسا"�  ِمن  أل¼م  مقاسهم، 

طلبوها. 
 �  þصا ناقة  عن  �حلديث   ��"
بعد  "uلك  �لسو�،  من  عد�   ¤
 º" ،قو[ هو�" Éكر قصة قو[ نوuِ
 �
 قّدما  هوً��  "ال  نوًحا   Y
 يِر� 
�لناقة  غر�بة  مثل  عجيبة  غريبة  »ية 
�لتقليد�،   Jلتفس� حسب  �خلر�فية 
هذ¬  مبثل   �  þصا ينفر�   �uفلما

�آلية؟ 
عا�ية،  ناقة  }¼ا   bنقو  Y
 }ما   ،Yu{

Y نقوY{ b سَير �ألنبيا ليست  "


�ملهند� ها� طاهر

3bï@Ú”b„@NNÊâb‘Ωa@7é–n€a3bï@Ú”b„@NNÊâb‘Ωa@7é–n€a
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"�حد�، لذ� ليس ﴿ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌ� 
ِألُ"ِلي �ْألَْلَباِ�﴾

مثال   Êألعر�� سو��  »يا�  "لنأخذ 
 bََفَقا َقْوِمِه  }َِلى  ُنوًحا  
ْ�َسْلَنا َ ﴿َلَقْد 
}َِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  �َهللا  �ْعُبُد"�  َقْوِ[  َيا 
ُهوً��  
َخاُهْم َ َعاٍ�  َ"}َِلى  َغْيُرُ¬..... 
ِمْن  َلُكْم  َما  �َهللا  �ْعُبُد"�  َقْوِ[  َيا   bََقا
َ"}َِلى   ......  Yََتتَُّقو 
َفَال َ َغْيُرُ¬  }َِلٍه 
َقْوِ[  َيا   bََقا َصاِلًحا  
َخاُهْم َ َثُموَ� 
َقْد  َغْيُرُ¬  }َِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  �َهللا  �ْعُبُد"� 
َجاَْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َ�بُِّكْم َهِذِ¬ َناَقُة �ِهللا 
َلُكْم »َيًة َفَذُ�"َها َتْأُكْل ِفي َ
ْ�ِ¥ �ِهللا 
وَها ِبُسوٍ َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�ٌ�  َ"َال َتَمسُّ
َعْن  َ"َعَتْو�  �لنَّاَقَة  َفَعَقُر"�   ..... 
َلِيٌم 
ِبَما  �ْئِتَنا  َصاِلُح  َيا  َ"َقاُلو�  َ�بِِّهْم  
ْمِر َ
َتِعُدَنا ِ}Yْ ُكْنَت ِمَن �ْلُمْرَسِلَني....... 
َ"}َِلى  ِلَقْوِمِه......   bََقا  uْ{ِ َ"ُلوًطا 
َمْدَيَن َ
َخاُهْم ُشَعْيًبا َقاbَ َيا َقْوِ[ �ْعُبُد"� 
َعَلْيَك  َنُقصُّ  �ْلُقَر¯  ِتْلَك    .... �َهللا 
ُ�ُسُلُهْم  َجاَْتُهْم  َ"َلَقْد  
َْنَباِئَها  ِمْن 
ُبو�  ِباْلَبيَِّناِ� َفَما َكاُنو� لُِيْؤِمُنو� ِبَما َكذَّ
ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع �ُهللا َعَلى ُقُلوِ� 

�ْلَكاِفِريَن﴾.
�لناقُة  كانت  كيف   :bلسؤ�� "لكن 

»ية؟ "ما مع× »ية؟ 
هو  �آلية  معا<  من   Y
 شك  ال 
�لعالمة،  معانيها  من  "لكن  �لدليل، 

�لعذ��،  على  �لعالمة  معناها  "هنا 
 Jمنعوها من �ملس "
فإYْ َقَتلو� �لناقة 
قتل   Y
  "
 للعذ��.   Yفسيتعرضو
هذ�  هال�   z{ سيؤ��  �لناقة  هذ¬ 
على  �ليال  هذ�   Yسيكو" �لقو[، 
ֲדذ�  تنبأ  �لذ�   �  þصا صد� 

مسبقا. 
عن  سئل  ملا   � صاًحلا   Y
 �حلق 
ََ̈عم قومه 
نه º يقد[  بّيناته، "حني 
%م معجز� على صدقه º يقل %م: 
"ستأتيكم  
سبوعا   "
 يوما  �نتظر"� 
جئتكم  قد   bقا بل  �ملعجز�،  �لناقة 
 Jغ "هي  جا�،  قد  فالبينة  ببّينة، 
 Yستكو �لناقة  هذ¬  "لكن  �لناقة، 
»ية، 
� ستكوY عالمة على �لقضا 
بسو،  مسستموها   Y{ عليكم 
بنتيجة  هالككم  يتحقق   Y
 "بعد 

�لة  من  �ليال  uلك   Yسيكو قتلها 

صدقي.

بدقـة  �آليـا�   
نقر تعـالو� 
�لبّيَنـة "بني »ية  لنلحظ �لفر� بني 

�%ال�: 

سـو
� هو� 
َعَلى  ُكْنُت   Yْ{ِ 
َْيُتْم �َ
َ َقْوِ[  َيا   bََقا﴿
َ�ْحَمًة  ِمْنُه  َ"»َتاِني  َ�بِّي  ِمْن  َبيَِّنٍة 
َفَمْن َيْنُصُرِني ِمَن �ِهللا ِ}Yْ َعَصْيُتُه َفَما 
َقْوِ[  َ"َيا   *  Jٍَتْخِس َغْيَر  َتِزيُد"َنِني 
َهِذِ¬ َناَقُة �ِهللا َلُكْم »َيًة َفَذُ�"َها َتْأُكْل 
ِبُسوٍ  وَها  َتَمسُّ َ"َال  �ِهللا   ¥ِ�ْ
َ ِفي 

َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�ٌ� َقِريٌب﴾
"لديه  �به،  من  بينة  على   þصا  ،Yu{
 Éبوضو  bيد ما  �لقاطعة  �أل�لة  من 
على صدقه. ï يقوb: ﴿َ"َيا َقْوِ[ َهِذِ¬ 
هي  هذ¬  فاآلية  »َيًة﴾..  َلُكْم  �ِهللا  َناَقُة 
سيأخذهم  �لذ�  �لعذ��  على  عالمة 
}º Y يتركـوها تتحر� بصاþ حيثما 

شـا. 

إن قصـة األنبيـاء واحـدة؛ يبعـث اهللا نبّيـه إ^ 
قومـه، وتكون أدلـة صدقه كثQة، لكنهـم ال يرونها 
أدلـًة، فيطالبـون مبعجـزة، فـال تأتيهـم حسـب 
مقاسـهم، ألنهـم ِمـن قسـاوة قلوبهـم طلبوهـا. 
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سـو
� �ألعر��
﴿َ"}َِلى َثُموَ� َ
َخاُهْم َصاِلًحا َقاbَ َيا 
َقْوِ[ �ْعُبُد"� �هللا َما َلُكْم ِمْن }َِلٍه َغْيُرُ¬ 
َقْد َجاَْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َ�بُِّكْم َهِذِ¬ َناَقُة 
 ¥ِ�ْ
�ِهللا َلُكْم »َيًة َفَذُ�"َها َتْأُكْل ِفي َ
َفَيْأُخَذُكْم  ِبُسوٍ  وَها  َتَمسُّ َ"َال  �ِهللا 

َعَذ�ٌ� 
َلِيٌم﴾ 
"هذ¬  جاִדم.  قد  �لبينة   ،Yu{
�لناقة ستكوY عالمة على �لعذ��. 
"عبا�� (هذ¬ ناقة �هللا) ليست "َبَدال" 
ِمن "بّينة من �بكم"، بل هي �لة 
�آليا�  "�لدليل  جديد�.  �ستئنافية 

�لسابقة من سو�� هو�. 

 Lإلسر�� �
سـو
ُمْهِلُكوَها  َنْحُن  ِ}الَّ  َقْرَيٍة  ِمْن   Yْ{ِ"َ﴿
َعَذ�ًبا  ُبوَها  ُمَعذِّ  "ْ
َ �ْلِقَياَمِة  َيْوِ[  َقْبَل 
�ْلِكَتاِ�  ِفي  uَِلَك   Yََكا َشِديًد� 
ُنْرِسَل   Yْ
َ َمَنَعَنا  َ"َما   * َمْسُطوً�� 
 Yَُلو �ْألَ"َّ ِبَها   �َ َكذَّ  Yْ
َ ِ}الَّ  ِباْآلَياِ� 
َ"»َتْيَنا َثُموَ� �لنَّاَقَة ُمْبِصَرً� َفَظَلُمو� ِبَها 

َ"َما ُنْرِسُل ِباْآلَياِ� ِ}الَّ َتْخِويًفا﴾
كذبو�  �لذين  �ألقو�[  كل   Yّ
 يع® 
 Y
 بد  ال  "عا�ضوهم  �لرسل 
ُيهزمو�. "º ميتنع �هللا   "
ُيستأصلو� 
�آليا�  هذ¬  مبثل   Yإلتيا� تعاz عن 
éجة 
Y كذ� ֲדا �أل"لوY، بل }نه 

�هللا  
عطى  "قد  }�سا%ا.   ¤ مستمر 
}هالكهم.  على  عالمة  �لناقة  �و� 
}ال  ُترسل  ال  �لعالما�  هذ¬  "مثل 

�ويفا.

 Lلشعر�� �
سـو
 Yْ{ِ َْنَت ِ}الَّ َبَشٌر ِمْثُلَنا َفْأِ� ِبآَيٍة
﴿َما 
اِ�ِقَني * َقاbَ َهِذِ¬ َناَقٌة  ُكْنَت ِمَن �لصَّ
َلَها ِشْرٌ� َ"َلُكْم ِشْرُ� َيْوٍ[ َمْعُلوٍ[ * 
وَها ِبُسوٍ َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�ُ�  َ"َال َتَمسُّ

َيْوٍ[ َعِظيٍم﴾
"�ضح 
نه هنا §ذ�هم من �ملّس ֲדا 
بسو، "º يقل %م }¼ا بّينة، "�غم 
»ية،   Yتيا{ سؤ�%م  على  ¸يب  
نه 
لكن جو�به فيه }¸ا¨ حذÊ، حيث 
 Êألعر�� سو��  »ياُ�  بيَّنت  قد 
"هو� 
نه حتـدÝَّ عن بينة جاִדم 
 Yسيكو هالكهم   Y{  ï مسـبقا. 
صـدقه  
�لة  من  }ضـافيا  �ليال 

 .�

سـو
� �لقمر 
﴿}ِنَّا ُمْرِسُلو �لنَّاَقِة ِفْتَنًة َلُهْم َفاْ�َتِقْبُهْم 

َ"�ْصَطِبْر﴾
 ،µملوضو� فتحسم  �آلية  هذ¬  
ما 
�ختبا��  }ال  تكن   º �لناقة   Y
 "تبّين 
هالكهم،  على  "عالمة  "�بتال  %م 
"ليست بيِّنة éد �uִדا. بل هالكهم 
نتيجة قتلها هو �ليل، "لكنه لن ينفع 
بل  عليهم،  ُقضي  �لذين  �لكافرين 

ينفع �ملؤمنني. 

BAخ�4 سـو
� �لشمس
�ِهللا  َناَقَة  �ِهللا   bُُسو�َ َلُهْم   bََفَقا﴿

َ"ُسْقَياَها﴾ 
�آلY، ملا�u جعل �هللا �لناقة عالمة على 

هال� �لقو[؟ 

bجلـو��
 �  þصا  Yيكو  Y
 بّد  ال   
�لتبليغية �لدعوية،  يستعملها جلوالته 

هـل ُيعقل أن تسـتو  ناقة واحدة علـى عني املاء 
يوما مقابـل يوم لكل القريـة؟ وأي ظا� هذا الذي 
يغتصـب حقـوق النـاس �يعـا إ^ هـذا احلّد؟
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يلومونه  كانو�  قومه   Y
 "�لظاهر 
كث�J على �لتبليغ، "يضعوY �لعر�قيل 
 Y
 عليهم   Y
 %م  فبّين  طريقه،   ¤
من  �لعديد  »تا¬  �هللا   Yأل يصدقو¬ 
نفسه حّذ�هم  �لوقت  �لبيِّنا�، "¤ 
من تعويق حركته "مْنِعه من �لدعو�، 
"قاb %م: }Y قتلتم �لناقة فسيأتيكم 
قد  
نكـم  يع®  قتلها   Yأل �%ال�، 
�حلر�   Yبإعـال ¼ائيا  قر���  ��ذمت 
 Ýما حد �هللا. "هذ�  على �سـالة 

بعد uلـك. 

�لتفس4   � �لنـاقة   Mمو�صفـا
cلتقليد�

حسب  "ظاملة  عد"�نية  �لناقة  هذ¬ 
تفكJ عاشق �خلياb، يقوb �لقرط·: 
 �u{ ،علم
"كانت ، فيما بلغ® "�هللا 
"ضعت  ِغبًّا،  َتِر�  "كانت   ،���"
فما  �حلجر...   ¤ بئر   ¤ 
سها �
تْرَفعه ح« تشر� كل قطر� ما ¤ 
طويلة  "�لقصة   � �لو���"...... 

جد�. (�لط��). 
�هللا   Yفأعا uلك صحيحا،   Yكا  �u{
�و� "صبَّرهم على هذ� �ألu¯! هل 
على  "�حد�  ناقة   Ìتستو  Y
 ُيعقل 
عني �ملا يوما مقابل يو[ لكل �لقرية؟ 


� ظاº هذ� �لذ� يغتصب حقو� "
�لنا² �يعا }z هذ� �حلّد؟

 bخال من  �لفهم  هذ�  جا  لقد 
 bََقا﴿ �آلية:  هذ¬  فهم   ¤ خطئهم 
َهِذِ¬ َناَقٌة َلَها ِشْرٌ� َ"َلُكْم ِشْرُ� َيْوٍ[ 
معناها   Y
 مع  (�لشعر�)،  َمْعُلوٍ[﴾ 
فهو  }ليه،  uهبو�  ما  عكس  على 
فهي  عليها،  تعتد"�  ال  %م:   bيقو
حيث  �ملا،   ¤ ح«  تنافسكم  ال 
}¼ا ال تقر� �ملا حني تر�"نه، بل 
}º �u تكونو� هنا�  }ال  �ملا  تر�  ال 
تسبب  لن  
¼ا   �
 ماشيتكم،  "ال 

� مشكلة، "ال ح« ÿر� مز�(ة. 
"هنا� »ية 
خر¯ تؤكد هذ� �ملع×، 
 ¥ِ�ْ
َ ِفي  َتْأُكْل  ﴿َفَذُ�"َها  "هي: 
 Êوَها ِبسو﴾ (�َألعر� �ِهللا َ"َال َتَمسُّ
 Y{ %م:   bتقو �آلية  فهذ¬  "هو�)، 
هذ¬ �لناقة ال تأكل }ال من �أل��ضي 
�ملشاعة، "ال تعتد� على 
مالككم 

 Vفاحلـّق أنها ناقـة عادية كان يسـتخدمها صا
يريـدون  وهـم  التبليغيـة،  جوالتـه   !  �
منعـه مـن الدعـوة والتبليغ، وهـذه جرميتهم. 

�خلاصة، فذ�"ها تأكل "ال تقتلوها. 
يع® 
نه � يرجوهم 
Y ال ميسوها 
 �
 هنالك  ليس  ألنه   ،bاé بسو 
م�� لقتلها. "قتُلها ال يع® }ال Hا"لة 
"سيلة  بقتل  "uلك  �لدعو�،  قتل 

�ملو�صال� �لوحيد� للن·. 
"تقوb بعض �لر"�يا� }Y هذ¬ �لناقة 
 Yعليهم كل ما §تاجو �كانت تدّ
 Yفإ  .Yجبا
"  Yلبا
" حليب  من 
هذ¬  فِنْعَمت  �خلر�فة  هذ¬  صّحت 
�لناقة، "هي ليست معجز� بقد� ما 
هي نعمة عظيمة، فلو كانت كذلك 
"لو  يقتلوها..   Y
  bبد فسيبعد"ها 
"هم  �لكفا�  َلَقَتَلُه  
حد  %ا  �عتر¥ 
 Yا ناقة عا�ية كا¼
متَّحد"Y. فاحلّق 
جوالته   ¤  �  þصا يستخدمها 
�لتبليغيـة، "هم يريد"Y مـنعه من 
�لدعو� "�لتبلـيغ، "هذ¬ جرميتهم.

(�ملقاb بتا�يخ ٢٠١٠/١٠/٤) 
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بني  �عا  هي  �ملباهلة 
�للعنة   bلوé فريقني 
 Yكا  �u{ �لكا�u؛  على 
 Yكا Y{ "لكن  �لفريقني صا��!   ¤
�لطرفاY كاuبْين، فال شك 
Y �للعنة 
 zتعا �َهللا   َّYعلى كليهما، أل ستحل 
 bبني �لذين طلبو� حلوuسيعامل �لكا
�للعنة ÿتمعني معاملة متسا"ية؛ كيال 

يدعي 
حد�ا 
Y �هللا تعاz نصر¬.
 �

ما �لذ� يعلن �ملباهلة بعد 
Y بد
 Êبطر تلحق  �إل%ي  �لعقا�  بو��� 
فهذ�  �ملوقف،   bستغال� Hا"ال  ما 
مضاعفة؛  لعنة  نفسه  على  سيجلب 
ألنه يقد[ نفسه كأY �هللا تعاz �نتصر 
له هو، "كأنه يريد 
Y §ّرÊ �ملوقف 

"يبّدb كال[ �هللا!
هذ� �ألمر º تعه قنا� �حلكمة �لسلفية 

"بعض �لقنو�� �ملؤ�¨�� %ا، �ل� كانت 
قد 
علنت قبل بضعة 
يا[ �ملباهلة على 
�لشيعي  �لشيخ  uلك  �حلبيب؛  ياسر 
 z{ �لبالغة  "}سا�ته  ببذ�ته   Ê"ملعر�
�لسيد� عائشة �ضي �هللا عنها "�خللفا 
"�لصحابة �ضو�Y �هللا عليهم 
�عني. 
�لشيخ  هذ�   Y
  �"
�  Y
 بعد  
علنوها 
قبل  من  "لوحق  حوصر  قد  �لشيعي 
قناُته  
غلقْت ُ" �لكويتية،  �حلكومة 
"القى  �لطائفية،  �لفنت  }ثا��  بدعو¯ 
 ýلعر�  ºلعا� من  ��تياًحا  �ألمر  هذ� 
قد  عمليا  �لرجل   Y
  �"
�" }�اال، 
�نتهى 
" بد� 
نه ¤ طريقه }z �لنهاية.


نفسهم  ليقدمو�  هؤال  هّب  هنا 
�لفرصة  "�نتهز"�  �إلسال[،   bكأبطا
حّل  ما   Y
 لُيظهر"�  �ملوجة  "�كبو� 
على  �ليل  هو  }منا  به  سيحّل  "ما  به 

صدقهم "صد� فرقتهم "منهجهم! 
�النتها¨�  �ملوقف  هذ�   Y
 "�حلقيقة 
�هللا  على   �Jكب  �
"جر "قاحة  ميثل 
فلو  حقه.   ¤ بالغة  "}سا�   ،zتعا

Y �هللا " zهللا تعا� ��بقد Yكانو� يؤمنو
للمباهلة  تعاz معهم "ناصرهم، %ّبو� 
 Y
 �"���
قبل هذ¬ �ألحد�Ý. "لكنهم 
عن  متغافلني  ملصلحتهم  �ألمر   �"J¸
بذلك سيقعوY حتت غضب �هللا  
¼م 
uلك،  قبل  للمباهلة  �عو�  "لو   .zتعا
حللت  �لشيخ،  uلك  معهم  "تباهل 
متساٍ"  بشكل  كليهما  على  �للعنة 

Y يبدلو� كال[  �"���
تقريبا. َ
َما "قد 
جلبو�  قد  فهم  �لفرصة  "ينتهز"�  �هللا 
 Yكا" مضاعفة،  لعنة  
نفسهم  على 
ما  له  �لذ�  �إل%ي  �لعقا�  بد من  ال 

بعد¬..

�ملهند� متيم Bبو �قة

AÚ‹ÁbjΩa@Új»€Î@ÚÓ–‹é€a@paÏ‰‘€aAÚ‹ÁbjΩa@Új»€Î@ÚÓ–‹é€a@paÏ‰‘€a
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فما هي }ال 
يا[ قليلة ح« مت }غال� 
"�حد�،  ساعة   bخال �لقنو��  هذ¬ 
 µسر
"كأY �لساعة 
تتهم بغتة! "هذ� 
�ستغر�  �لذ�  �لشيعي  مما حدÝ مع 
للشيعي  
غلقْت ُ" 
ياًما.  قناته  }غال� 
قناٌ� "ُ
غلقْت %م بضع قنو��. "�تُّهَم 
�لشيعيُّ بإثا�� �لفنت �لطائفية، "�ִדمو� 
uلك   Jغ" �لطائفية  �لفنت  بإثا��  هم 
كمخالفة  �ملشينة  �ألخر¯  �لتهم  من 
طبيعيا   Yكا" ֲדا.   bإلخال�" �لعقو� 
 ºعا  ¤  �Jنص له  �لشيعيُّ  ¸َد  
ال 
 Yمتشنٍج منه "من مذهبه، "كا ýعر
عجيبا 
Yْ ُتقِبَل مصُر على هذ¬ �خلطو� 
�غم ما تربطها من عالقاٍ� جيد� مع 
"ممولِتها،  �لسلفيِة  ��عيِة  �لسعو�ية؛ 
 Jنفسهم بال معني "ال نص
 فوجد"� 
�غم ظنهم 
¼م »""z{ Y �كن شديد 


ال غالب %م من �لنا²!"
هذ� كله }z جانب 
Y هؤال 
�عيا 
حاليا  
¨"�جه "  � �لن·  على   �Jلغ�
�ملخلص  خا�مه  ناصبو�  قد  كانو� 
�لشديد،  �لعد�   � �ملهد�  "}مامه 
�ملليئة  �ل��مج  من  �لعديد  "قدمو� 
�ملكانة  "�غم  "�الفتر�.  بالكذ� 
�هللا  �ضي  عائشة  للسيد�  �لعظيمة 
 Yكا عليها  �%جو[   Y
 "�غم  عنها، 
�إلسال[  على  للهجو[  "سيلة  �"ما 
"�إلسا� }z �لن· � ""�لدها �خلليفة 

�خلالفة،  مؤسسة   Ìبالتا"  �  b"أل�
�ملهد�  �إلما[  على  �الفتر�   Y
 }ال 
�هللا  عند  ��جة  
عظم  "تكذيبه   �
�ملكلف   Ýملبعو� ألنه  "هذ�  تعاz؛ 
�لن·  به  بّشر  "�لذ�   ،zتعا �هللا  من 
يؤمن   º "من  مبايعته،   z{ "�عا   �
به "يبايْعه فال يستقيم }ميانه éاb. فلو 
بالن· � غيو�ين على  كانو� عا�فني 
"�جتنبو�   � بأخالقه  لتخلقو�  مقامه 
"لعرفو�  "�لز"�،  "�الفتر�  �لكذ� 
�لذ� 
حيا  فيه،  �ملتفا<  �ملطيع  خا�مه 

ماتو¬ هم  Y
�هللا تعاz به �إلسال[ بعد 
فبجمعهم  "فعا%م.  سر�ئرهم  بسو 
%ذ¬ �جلر�ئم يبد" 
¼م قد سّرعو� �حى 
�ل�  �ملكانة  فبئس  عليهم.  �هللا  غضب 

�ختا�"� ألنفسهم!
�لر(ة  "�سع  حليم   zتعا �هللا   Y{
حلمه  فيض  من   �"
� "قد  "�ملغفر�، 
"�(ته ما يوجب عليهم شكر¬ �غم 

جد�   Yكا" يعرفو¼ا.  �ل�  جر�ئمهم 

Y يرجعو� " zهللا تعا� z{ �"يلجأ Y
ֲדم 

}ليه تائبني عندما ير"Y �لعذ�� يلحق 
لألسف  "لكنهم  �لظاملني.  من  بفريق 
 zتعا 
Y ¸علو� �هللا  �"���
قد متا�"� "
شهيد� على كذֲדم "�فتر�ئهم، "�ستغلو� 
 Yألنفسهم. كا ¬Jجتي �"���
�ملوقف "
�هللا  يأمنو� مكر  
ال  ينبغي على هؤال 
يأمن  فال  هذ�.  �لسيئ  مكرهم  مقابل 
�لذين   Y"خلاسر� �لقو[  }ال  �هللا  مكر 
عليهم   Yكا قد�¬.  حق  يقد�"¬   º
به  بآيا� �هللا "ال يستهزئو�  يلعبو�  
ال 
"برسوله كي ال يكونو� ممن قاb عنهم 
�هللا تعاz: ﴿َ"لَِئْن َسَأْلَتُهْم لََيُقوُلنَّ }ِنََّما 
َ"»َياِتِه  
َِباهللاَِّ  ُقْل  َ"َنْلَعُب  َنُخوُ¥  ُكنَّا 
َ"َ�ُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوYَ﴾ (�لتوبة ٦٥)

�هللا.  بآيا�  �للعب  من  �حلذَ�  فاحلذَ� 
فاهللا تعاz غالب على 
مر¬، "لكن 
كثر 
�لفرصة  يعلموY. "ما ¨�لت  �لنا² ال 
ساÍة 
مامهم كي يتوبو� "Öر"� على 
عتباته مستغفرين، قبل 
Y §ل عليهم 

عذ�� مقيم. فهل من مستجيب؟
(�ملقاb بتا�يخ ٢٠١٠/١٠/٢٢) 

فبجمعهـم 1ـذه اجلرائـم يبـدو أنهـم قـد 
عليهـم.  اهللا  غضـب  رحـى  سـّرعوا  
ألنفسـهم! اختـاروا  الـ�  املكانـة  فبئـس 
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منذ  هولند�   ¤ جتر� 
�لشهرين،  يقا��  ما 
 ،Yل�ملا� عضو  Hاكمة 
�%ولند�،  �حلرية  حز�  "�ئيس 
متعد��،  بتهم  فيلد�¨"   �Jخ"

�ها: }هانة �ملسلمني "�إلسا� %م، 
"�لعمل على نشر �لكر�هية ضدهم. 
قيا[  }ثر  �ملحاكمة  هذ¬   �
بد "قد 
للدين  بالتعر¥  �لشخص،  هذ� 
Hمد  سيدنا  "شخص  �إلسالمي 
مثيل، ¤  له  يسبق   º بشكل  ،�
 Ê"ملعر�" كهولند�،  �ميقر�طي  بلد 
 Yه �لدي® "حفظه حلرية �أل�ياHبتسا
"�ألقليا� �لقاطنة فيه. فمن 
هم ما 
حلز�  تأسيسه  "فيلد�¨"،  به  قا[ 

�حلرية �%ولند�، ""ضع على عاتقه 
مهمة مقا"مة �نتشا� �لدين �إلسالمي 
 ¤" بالذ��  هولند�   ¤ "�ملسلمني، 

�لبال� �لغربية عامة. 
    "مما ال شك فيه، 
Y �جلو �لسائد 
هو  ما  كل  ضد   ،ýلغر�  ºلعا�  ¤
}سالمي- هذ� �جلو �لذ� عم ¤ هذ¬ 
عشر  �حلا��  هجما�  بعد  �لبال�، 
�لتجا��  برجي  على  سبتم�،  من 
ساعد  قد  نيويو��-   ¤ �لعاملية 
"¨عيمه،  �%ولند�  �حلرية  حز� 

فكا�هم   " Áومهم  نشر  على 
�ملنا"ئة للمسلمني "�لدين �إلسالمي، 
"بنجاÉ ملحوÀ، كما 
ظهرته نتائج 
�النتخابا� �ل�ملانية، �ل� جر� ¤ 

هذ�  حصل  حيث  مؤخر�،  هولند� 
مقعد�  "عشرين  
�بعة  على  �حلز� 
من مقاعد �ل�ملاY �%ولند�، "هو ما 
من   ،Yملليو� "نصف   Yملليو�  bيعا�

صو�� �لناخبني �%ولنديني؛ مما 
ّهل 
�ألساسية  �لدعامة   Yليكو �حلز� 
}ثر  
قيمت  �ل�  �ليمينية  للحكومة 

هذ¬ �النتخابا�.
º تكن �لسبيل }z هذ� �لنجاÉ باألمر 
 Yمثل هذ� �جلو �ملشحو ¤ ،Jلعس�
 u{ للمسلمني،  �ملناهضة  باألفكا� 
"فيلد�¨"،  من  �ألمر  يتطلب   º
بش«  �إلعال[  "سائل  مل   سو¯ 
�لشعا��� "�الִדاما� ضد �ملسلمني 
حيث   �حلنيف،  �إلسالمي  "�لدين 

�لدكتو� 
مين فضل عو��
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قا[ بإصد�� فيلم "ثائقي عن �إلسال[ 
خالله  من   ���
  � Hمد  "�لن· 
عر¥ �لدين �إلسالمي بصو�� سلبية 
للغاية، "تتلخص هذ¬ �الִדاما� �ل� 
بالنقا�  �إلعال[  "سائل   ¤ نشرها 

�لتالية:
"ن·   ،ýها�{ �ين  �إلسال[   .١
�إلسال[ ن· �مو�، يهدz{ Ê قتل 
كل من هو ليس مسلما، "بنا عليه 
فإY �لقر»Y �لكرمي 
شبه بكتا� هتلر  
" ماين كامف" "¸ب حظر¬  "منع 

نشر¬.  
باحلريا�  �إلسال[   Êيعتر ال   .٢
�لفكر  حرية  ضمنها  "من  �لفر�ية، 
"�ملعتقد، "لذ� مينع 
تباعه من �ال�تد�� 

خر¯. Yيا�
عن �إلسال[، "�عتنا� 

٣. طبيعة �حليا� �إلسالمية -ال سيما 
�حلجا� �إلسالمي- ال تتماشى مع 
�حلضا��  "قيم  �لغربية،  �حلرية   É"�
هذ¬  هد[  شأ¼ا  من  بل  �أل"�"بية، 

�حلضا��. 
"�ملسلمني  �إلسال[   Êهد  .٤
�لسيطر� على �لبال� �لغربية، "فر¥ 

�لشريعة �إلسالمية فيها.
 ،�
٥. ال يعترÊ �إلسال[ éقو� �ملر
"�حلث  �ضطها�ها  على  يعمل  بل 

على ضرֲדا.

خاصة،  هولند�   ¤  Yملسلمو�  .٦
�لعا[،  بالنظا[   bإلخال�  ¤ Yيتسببو
�لشغب   bعما
" �جلر�ئم  "نشر 
من  �حلد  من  بد  ال  "لذ�  �ملختلفة، 
("هو  
"�"با.   z� �ملسلمني  هجر� 
يعر¥ هذ¬ �ملشكلة، بطريقة تومئ 
"�لتربية  �إلسالمي  �لدين   Y
  z{
�إلسالمية، هي �لسبب ¤ تصرفا� 

هؤال �ملسلمني). 
قيمها  تستمد  �لغربية  �حلضا��   .٧
فقط من �لديانة �ملسيحية "�ليهو�ية، 
"ليس من �لديانة �إلسالمية، "لذلك 
�نتشا�  من  �حلد  على  �لعمل  ¸ب 

هذ¬ �لديانة ¤ 
"�"با.

خر¯  �ִדاما�   z{ باإلضافة  هذ� 
ִדدz{ Ê نفس �ألمر، 
ال "هو عر¥ 
مشوهة،  بصو��  �إلسالمية  �لديانة 
�لغربية من  �لشعو�   Jتنف من 
جل 
"%ذ�  �إلسالمية.  "�لديانة  �ملسلمني 
لنشر  جاهد�  "فيلد�¨"  عمل  �ألمر 
�ألخر¯،  �لغربية   Yلبلد��  ¤ 
فكا�¬ 
}u يلقى جتا"با جديا من قبل 
مثاله، 
من �لسياسيني �ملتطرفني، �لذين تبنو� 
للمسلمني،  �ملنا"ئة  �ألفكا�  هذ¬ 
 ¤ نشرها  على   Yيعملو 
خذ"� "

بلد�¼م 
يضا.
�ل�  �لشرسة،  �%جمة  هذ¬  }ثر 

�لديانة  على  "فيلد�¨"   �Jشنها خ
�جلها�  بعض  قامت  �إلسالمية، 
�إلسالمية "غJ �إلسالمية، بالتصد� 
�لعمل  له بطر� ôتلفة، من ضمنها 
�ملس  بتهمة  قانونيا،  مقاضاته  على 

سلفت  كما  �ملسلمني  مبشاعر 
هذ¬  ÿريا�  متابعة  "من  قبل.  من 
�لتعويل   Y
 جليا  يبد"  �ملحاكمة، 
�لقضائية  �ملالحقا�  هذ¬  على 
 bكأمثا �إلسالمي،  �لدين  ألعد� 
هذ� �لشخص ليست مما ¸د� نفعا، 
 þصا ¤ Yيكو Y
"ال ما من شأنه 
 Y
�ملسلمني حتما، "ال ما من شأنه 
�ملشوهة  �لصو��   Jتغي  ¤ يسعف 
ع�  نشرها  هؤال   b"ا§ �ل� 
"سائل �إلعال[ عن �لدين �إلسالمي 
من  �لنقيض  على  بل  "�ملسلمني؛ 
سلبية  »ثا�  %ا   Yتكو فقد  uلك، 
"uلك  �ملسلمني،  على  
ك�  "ضر� 

لألسبا� �لتالية:
بتغطية  �ملحكمة  هذ¬  حتظى   .١
�ملتهم  فيها  يبد"  شاملة،  }عالمية 
كممثل سينيمائي ¤ فيلم هوليو"�� 
"عد[  �لصمت  �لتز[  حيث  جديد، 
 b"لتجا"� مع �لقضا� منذ �ليو[ �أل�
�حلديث  تا�كا  �ملحكمة،  لبد هذ¬ 

بر�[ " �ألصل  �ليهو��  ملحاميه 
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مبها��ته   Ê"ملعر�" موسكوفيتش"، 
�لدفاعية ¤ مثل هذ¬ �لقضايا. هذ¬ 
ما  هي  �لو�سعة  �إلعالمية  �لتغطية 
يسعى �ملتهم نفسه للحصوb عليها، 
ما من شأنه 
Y يلعب �"�� هاما ¤ 
�لنا²  مشاعر  "�ستثا��  له  �لدعاية 
نفسه  بإظها�  "�ستعطافهم لصاحله، 
كأنه مالحق سياسيا، لسلب حريته 

¤ �لتعبJ عن �
يه بشكل حر.
 b"جها¨ �لقضا ¤ �لد Y
٢. �غم 
مثل  �"لة   ¤ سيما  ال  �لغربية، 
نزيها  قضائيا  جها¨�  يعت�  هولند�، 
"ناجعا، }ال 
نه �غم هذ¬ �لنـز�هة، 
�لعا[   �
"�لر �إلعال[  "سائل   Yفإ
به، ¤   Yال يستها Jتأث �لشع·، %ا 
حتديد �حلكم �لنهائي �لصا�� ¤ مثل 
تعلقت  }�u ما  �لقضايا، خاصة  هذ¬ 
 J¨، له عد� كب�ملسألة بسياسي با�
ال  "لذلك  "�ملصوتني،   µألتبا� من 
كهذ¬،  Hكمة  على  �لتعويل  ميكن 
�لنـز�هة  غاية   ¤ حكم  بإصد�� 

"�لعد�لة ¤ مثل هذ¬ �لقضايا.
�لقضائية،  "�ألالعيب"   Y{  .٣

بر�[  كمثل  Hنك  Hا[  يسعى  �ل� 

جل  من  الستغال%ا  موسكوفتش، 
هي  %ا   Y
 شك  ال  موكله،  ت�ئة 
�ألخر¯ �"�� هاما ¤ حتديد �لنتيجة 

�لوقت  ففي  �ملحكمة،  %ذ¬  �لنهائية 
 Y
  µلدفا� Hامي  به   ¯
� �لذ� 
ملقاضا�  منًحى  تنحو  �لقضا�   bميو
جهد¬  جل  صب  "تغرميه،  موكله 
�ملحكمة،  مبصد�قية  �لتشكيك  على 
�لقضا�  بتبديل  مطالبته  لد�جة 
جديد،  من  �ملحكة  ببد  "�ملطالبة 
غاية   ¤ "ألسبا�  بذلك  جنح  "قد 
حفيظة  
ثا�  �لذ�  �ألمر  �لتفاهة، 
بعض �جاb �لقانوY �لذين �عترضو� 
%ذ¬  �لقضا�   bستبـد�� قر��  على 

�ألسبـا�. 
ُعّلقت،  قد   Yآل� �ملحكمة  هي  "ها 
بعد  جديد  من  ُتستأنف   Y
 على 
حو�Ì شهرين، ليقو[ بإ���ִדا طاقم 
جديد من �حلكا[ "�لقضا�، "�لذ� 
�لقضية  هذ¬   ¤ بالبت  ُيع×   Êسو
من جديد. "
ّيا كاY �لقر�� �لنهائي 
 ¤ }¸ابيا   Yكا  Y{ �ملحكمة،  %ذ¬ 
فيلد�¨  حق   ¤  "
 �ملسلمني،  حق 

�لنتيجة   Y
نفسه، فليس من �ملؤكد 
�لفعلية، ¤ �لتأثJ على 
فكا� �لشعب 
خاصة،  فيلد�¨  "مؤيد�  �%ولند� 
�ملسلمني.   þصا  ¤  Yتكو  Êسو
�لصا��  �حلكم    Y
 �فتر�¥  فعلى 
هو تغرمي فيلد�¨ ح« سجنه، فليس 
�لقر��  هذ�   Jيث  Y
 �ملستبعد  من 
�ستعطاÊ �لنا² 
كثر فأكثر جتاهه، 
�لناخبني  من  
ك�  "يستقطب عد�� 

جل  من  �ملقبلة  �النتخابا�   ¤
 Êلتصويت حلزبه، �ألمر �لذ� سو�
يساعد ¤ }قامة حكومة ميينية متطرفة 
على  �لوخيمة  بظال%ا  تلقي  للغاية، 
�ملسلمني ¤ هولند�، بسّن �لعديد من 
 ¤ �ملسلمني  حلرية  �ملقيد�  �لقو�نني 

هذ¬ �لبال�.
كيف  uكر¬،  تقد[  ما  على  "بنا 
ميكن �لتعويل "�التكاb على مثل هذ¬ 
عن   µلدفا� 
جل  من  �ملحاكما�، 
�حلنيف  �إلسالمي  "�لدين  �ملسلمني 

من األفكار اخلاطئة وا1دامة، ال�  تسـربت إ^ الفكر 
اإلسـالمي بطرق ش¥...مسـألة قتل املرتـد، واجلهاد 
العدوا�، الذي يسـعى لفرض الشـريعة اإلسالمية ! 
�يع أ§اء العـا�، وأفضلية الرجل علـى املرأة....
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"�جب  فمن  لذ�  �؟  Hمد  "نبيه 
�ملسلمني، بدال من �لتركيز "�لتعويل 
على هذ¬ �لوسائل �لقضائية، 
Y يهبو� 

جل  من  �إلعالمية،  �لوسائل  بش« 
�لر� على �العتر�ضا� �ل� تثا� ضد 
"}ظها�  �حلنيف،  �إلسالمي  �لدين 
�لشبها�  �يع  "نقض  Hاسنه 
�لعمل  "كذلك  ضد¬،  تثا�  �ل� 
"نقد   ��u نقد  على  جا�  بشكل 
جذ�ية،  بصو��  �إلسالمي  للفكر 
 � "�لن·  �إلسال[  لتنـزيه  "uلك 
�ل�   "�%د�مة،  �خلاطئة  �ألفكا�  من 
تسربت �z �لفكر �إلسالمي بطر� 
�إلسال[  
عد�  يستغلها  "�ل�  ش«، 
�إلسالمي  بالدين  �لطعن  
جل  من 
�ملرتد،  قتل  مسألة  مثل:  �حلنيف، 
يسعى  �لذ�  �لعد"�<،  "�جلها� 
�يع   ¤ �إلسالمية  �لشريعة  لفر¥ 
على  �لرجل  
فضلية "  ،ºلعا� 
Íا 
 Y
�ملر
� ؛ فإY هذ¬ �لسبل من شأ¼ا 
تعمل على تغيJ �لر
� �لعا[ �لسائد 
 Jا تأث% Yيكو Y
¤ �لد"b �لغربية، "
�إلجر���  مع  مقا�نة  
ك�،   ýا¸{

�لقضائية.
 Yل�ملا� عضو  Hاكمة  
عا��  "قد 
uه®،   z{ فيلد�¨   �Jولند� خ%�

ما 
كد¬ سيدنا 
(د �، �ملسيح 
�ملوعو� "�ملهد� �ملعهو�،  ¤ كتابه 
كلمة  }عال   ¤ �ملؤمنني  "ترغيب 
صد"�  بعد  
لفه  "�لذ�  �لدين"، 
�لبال�  كتا� "
مها� �ملؤمنني"  ¤ 
- هجرية،   ١٣١٦ سنة  �%ندية 

مسيئا  �ملتنصرين،  
حد  
ّلفه  "�لذ� 
 � Hمد  "�لن·  �إلسال[   z{ به 

¨"�جه �ضي �هللا عنهن؛ فقد حث "
عد[  على  �ملسلمني   � حضرته 
مثل  على  للر�  �لقضا   z� �للجو 
هؤال �ملعترضني، ملا فيه من }ظها� 
�لر�"�  تقدمي  على  �ملسلمني  عجز 
تثا�  �ل�  }¨� �العتر�ضا�  �لشافية، 
قد  بد"�¬  �لذ�  �ألمر  �ينهم،  ضد 
يضر باإلسال[ 
كثر فأكثر.فمن �لة 
� ¤ هذ�  ما uكر¬ سيدنا 
(د 

شِر� ُ "فالذ�  يلي:  ما  �لكتا�، 
ِحّسي، "تلّقَفه حدسي، 
Y �ألصو� 

ولك© أرى اخلQ ! أن جنتنب احملاكمات، وال نوقع أنفسنا 
! اخملاصمات، ونتحامى أموالنا من غرامات التنازعات، 
وأعراَضنا من القيام أمام القضاة، ونصl على ضجر 
أصابنا وغم أذابنا لُيعد ِمّنا َمlّة عند أحكم احلاكمني.

طريق �لر� "�لذّ�، ال �الستغاثة "ال 
 bَبْلبا 
علم   >{" بالسّب،  �لسّب 
�ملسلمني، "ما عر¯ قلو� �ملؤمنني 
 Jخل� ¯�
من 
لسن �ملؤuين، "لك® 

Y جنتنب �ملحاكما�، "ال نوقع  ¤
"نتحامى  �ملخاصما�،   ¤ 
نفسنا 
�لتنا¨عا�،  غر�ما�  من  
مو�لنا 

عر�َضنا من �لقيـا[ 
ما[ �لقضـا�، "
"نصـ� عـلى ضجـر 
صابنـا 
عند  َمـّ��  ِمّنا  لُيعد  
�uبـنا  "غم 


حكم �حلاكمني.
 Yينتفعو �ليو[،  �ملسلمني  ليت  فيا 
ֲדا  
فا�نا  �ل�  �لنصائح  هذ¬  مبثل 
سيدنا 
(د �، قبل 
كثر من مئة 
سنة مضت، بكونه مهد� �إلسال[ 
"مسيح »خر �لزماÿ" ،Yد� �لدين، 
�ليو[  Íن  "ها   ،  bلعد� "�حلكم 
بشكل  لتطبيقها  �حلـاجة  بأمـس 

فعلـي.
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 ]عد�� �لد�عية �مد طاهر ندمي

 Ì سنة ١٩٧٨ حصل ¤
شرÊ �ملشا�كة ¤ مؤمتر 
�لصليب"  من   Èخلال�"
 ¤ بريطانيا   ¤ �جلماعة  عقدته  �لذ� 
حيث   ،Yبلند }لزيت  �مللكة  قاعة 
�خلليفة  
(د  ناصر  مر¨�  
لقى حضر� 
 bاضر� قيمة حوH (ه �هللا)�) لثالث�
�لصلب.  �لسيد �ملسيح � من  جنا� 
 bخال حضرته  بلقا  تشرفت  "لقد 
 ¤ بالذكر  "�جلدير  هنالك.  }قام� 
 Y
هذ� �لصد� 
مر لفت �نتباهي "هو 
�لسيد Hمد ظفر �هللا خاY كاY ميشي 
"�� حضر� �خلليفة �لثالث "يد�¬ "�� 
ظهر¬ موحيا للجميع 
نه ال يرغب ¤ 
فيما بعد على  مصافحة  
حد. سألته 
�خلليفة   Yكا 
ينما  
نه  فأجاب®  صنيعه 

¸ب 
Y ُيوجه كل �الهتما[ "�الحتر�[ 
على  ¸ب  لذلك  حلضرته،  "�لتبجيل 

Y يصافحو� حضرته  Ê"�لضيو �لز"��
فحسب. فبما 
Y �لسيد Hمد ظفر �هللا 
لذلك  عامليا  مشهو��  شخصية   Yخا
 Y
يو� كل من ير�¬ 
Y يسلم عليه }ال 
جعله  للخالفة  �لشديد  "حبه  تو�ضعه 

يتخذ هذ¬ �خلطو�.
 Yمد ظفر �هللا خاH كرم® �لسيد
"لقد 
"�عا< أل¨"�¬ ¤ �لغرفة �ل� كاY يقيم 
فيها ¤ لندº" Y يكن فيها }ال سرير 
"منضد� عليها �أل�"ية �ل� يستعملها. 
"º تنته سلسلة تكرميه Ì حيث �عا< 
كي 
نزb ضيفا عليه "
قيم عند¬ عندما 
حيث  �بو�   ¤ �جلماعة  مركز   �"¨



صبح يعت�< صديقا مقربا.

¤ سنة ١٩٨٠ ¨�� �لقا�ياY حلضو� 
حلمي  �حلا¦  بصحبة  �لسنوية  �جللسة 
كامل   مصطفى  �Áه  »خر  "صديق 
يقطن ¤ �لسويد. "بعد �جللسة �نضم 
عبد  �لدمنا�كي  �أل(د�   ºلعا� }لينا 
 Y«لقر� ترجم  �لذ�  ما�سن  �لسال[ 
}لينا  �نضم  كما  �لدمنا�كية  �للغة   z{
"uهبنا  عو��  
سعد  �هللا  عبد  �أل÷ 
لزيا�� ق� �ملسيح ¤ كشمï J �جتهنا 
حضر�   قابلنا  "هنا�   .Yلباكستا�  z{
فيما  �نُتخب  �لذ�  
(د  طاهر   �¨Jم
بعد خليفة ��بعا. "لقد تركت 
خالقه 
�حلميد� "علمه �لغزير �ألثر �لكبJ على 

قلب �حلا¦ حلمي؟
منظمة   ¤ عضو  
نا "  ýشبا منذ 
 Y
 �Jملسلمني �عو� �هللا كث� Yإلخو��
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Y يbñ سيدنا عيسى  z{ يطيل عمر�
كل  عن  سأ�لى  حينها  �لسما  من 
جيشه   z{ "�نَضمَّ   �لدنيوية  �ملشاغل 
 Y
 منذ  "لكن®   .bلدجا� ألحا�� 
"�نشغلت ¤ كسب  تز"جت  بايعت 
ير�"�<  ��ئما   Yكا" �لعيش  لقمة 
}حسا² قو� كي 
ُنذ� حيا� خلدمة 
بالدعا�   �Jكث تأثر�  حيث  �إلسال[ 
�لذين قابلتهم. "¤ سنة ١٩٨٢ عندما 
�نُتخب حضر� مر¨� طاهر 
(د خليفة 
 Y

طلب من حضرته  Y
��بعا قر�� 
يقبل م® "قف حيا� خلدمة �إلسال[. 
�سبانيا   z{ �لسنة  نفس   ¤ "سافر� 
مسجد  �خلليفة  سيفتتح حضر�  حيث 
�لبشا�� هنالك. "هكذ� حتققت 
مني� 
"عرضت  مر�   b"أل حضرته  "قابلت 
"�فق  حيا�.  "قف  حضرته  على 

نه " Yتر� شغلي �آل
"نصح® 
Y ال 
يأ�   Y
  z{  bألشغا� ببعض  سيكلف® 
�لوقت �ملناسب. فكنت 
ترجم خطب 
�لعربية   z{ �الجنليزية  �للغة  من  �جلمعة 
 ï .فر�� �جلماعة ¤ مصر
 z{ بعثها
"
جلسة   ¤ �ملشا�كة   Êشر  Ì حصل 
 Jم
�جلماعة ¤ �بو� "قابلت حضر� 
 Yغانا أل z{ Ìسا�} �ملؤمنني �لذ� قر�

مJ �جلماعة هنالك طلب من حضرته 

Y يرسل® لبلد¬ ألY هنالك كث�J من 
تبليغية.  ¾وال�  نقو[  كي  �لعر� 

قطعت   Y
 بعد   �Jألخ� �للحظة   ¤"
�لتذكر� طلب م® حضر� 
مJ �ملؤمنني 

قو[ ¾ولة تبشJية ¤ نيجJيا 
يضا.  Y

 Y
 
�يد  حا�ثة  هنالك  �لصد�  "ֲדذ� 

uكر تفاصيلها: �لتذكر� �ل� �شتريتها 
عاصمة  
كر�   z{ �لقاهر�  من  كانت 
 Y
غانا ï �لعو�� }z �لقاهر�. ï بعد 

¨"� نيجJيا 
يضا قر��  Y
ُطلب م® 

شتر� تذكر� من 
كر� }z الغو²  Y


كر�   z{ �لعو��   ï نيجJيا  عاصمة 
فوجئت  "لكن®  �لقاهر�.   z{ "منها 
مباشر�  خطو�  هنالك  ليست  ألنه 
هي  �لسويسرية  "�لشركة  �لبلدين  بني 
 z{ من سويسر�  تذهب  �ل�  �لوحيد� 
نيجJيا. uهبت }z مكتب   z{" غانا
 Yيا "كاJنيج ¤ Y�Jشركة مصر للط
فيها عامل نيج�J "ملا قلت له }< 
�يد 
تغيJ �لتذكر� بدال من 
كر� }z �لقاهر� 
 bقا �لقاهر�.   z{ الغو²  من  
�يدها 
Ì: هذ� مستحيل "غJ ممكن. 
خ�ته 
�لتذكر�  �ن   ¤ فر�  هنا�   Yكا  �u{
 Ì  bفقا uلك.  
�فع   Y
 مستعد  فأنا 
�لرجوµ من  }Y تذكر� توجب عليَّ 
يا  "قلت  �هللا  "�عو�  توقفت  
كر�. 
 Ì ر فيسِّ �خلليفة  بأمر من  هنا  
نا   ý�
 u{" �لدعا  من  �نتهيت   Y
 فما  �ألمر 
�فتر  منه  �لد�¦ "Öر¦  يفتح  بالرجل 
تذكرتك  
عط®   Ì  bيقو" �لتذ�كر 

فأعطيته }ياها فكتب Ì تذكر� 
خر¯ 
من الغوz{ ² �لقاهر�. فسبحاY �هللا 
مقلب �لقلو�، 
uكر هذ¬ �حلا�ثة كي 
 ¤ Y
يستفيد كل من يسمعها "يعلم 
طاعة 
"�مر "توجيها� �خلليفة بركا� 

عديد�.
خطر ¤ باÌ مر� خالb لقا مع بعض 

شرطة  
جهز  كي  كند�   ¤ �إلخو� 
صوتية .... 
عّرÊ من خال%ا بعقائد 
هدية  
قدمها   Y
 "نويت  �جلماعة. 
�هللا)  (�(ه  
(د  طاهر  مر¨�  حلضر� 
�لعر�  بتبليغ  مهتٍم  ِجّد   Yكا حيث 
"كاY §ثنا على uلك. متكنت بفضل 
"كل  
شرطة   ستة  تسجيل  من  �هللا 
شريط كاY §تو¯ على ساعة "نصف 
§ضر  مصر�  شا�  مع  
�سلتها 
حلضر�  يقدمها  كي  �بو�   ¤ �جللسة 
بعملي  
عجب حضرته  �ملؤمنني.   Jم

�ملتو�ضع "
خ�< 
Y هذ¬ 
عظم هدية 
�لنسخ  تصنع   Yبأ 
مر " م®،  يتلقاها 
على   µ¨تو" �ألشرطة   هذ¬  من 

�جلماعا�.
 Yلباكستا� من  حضرته  هجر�  "بعد 

�سل Ì حضرته  Y¤ لند �الستقر��"
هنالك   Yللقائه. فحضر� "كا �عو� 

�بعة }خو� عر� من بينهم 
مJ �اعة 
�لكبابH Jمو� 
(د، "
يضا طه �لقز� 
من �أل��Y "حسني �لقز� من �لكويت. 
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طلب منا موالنا 
مJ �ملؤمنني 
Y جنتمع 
�لعر�.  لتبليغ  خطة  لوضع  سويا 
قضينا 
سبوعا كامال نتباحث "�طط 

خ�J "ضعنا خطة "�جتمعنا éضر� "
على حضرته  "عرضناها  �ملؤمنني   Jم

هذ¬  ضمن   Yكا "لقد  عليها.  فو�فق 
�خلطة 
Y يتفر� 
حد �لعر� لتنفيذها 
 Jم
فاقترÉ �جلميع �Áي ""�فق حضر� 
�ملؤمينن قائال 
Y مصطفى ثابت عر¥ 
عليَّ "قف حياته منذ فتر� "كنت قد 
َقِبلت طلبه "قلت له 
Y ينتظر �لوقت 
 .Yآل�  Yحا قد   ¬��
 �لذ�  �ملناسب 

عو� }z كند� "
ستقيل  Y
"طلب م® 

من عملي "
تفر� لعمل �جلماعة.
توكلت  حيا�  
"قفت  ملا  �حلقيقة   ¤

جهز   º" "جل  عز  �هللا  على  كلية 
لسد  ألسر�  شهر�  �خل  مصد� 
قد  ¨"ج�  "كانت  مصا�يفهم. 
�شتر� حضانة لألطفاb سنة ١٩٨٤ 
ما  
سبوعني   b"
  ¤ خسرنا  "لكننا 
كند�.  �"ال�   Êال« سبعة  يقا�� 
  z{ "�جعت  نفسي  
"قفت   Y
 "بعد 
سأستقيل  
ن®  ¨"ج�  
خ�� " كند� 
 Y"� تفر� خلدمة �جلماعة
من �لعمل "
�هللا  بركة  على   Ì قالت  مقابل.   �

 Ê"فلقد فتح �هللا علّي "حتسنت �لظر
.Êصبح لدينا �خل كا
¤ �حلضانة "

 Y
 �ملؤمنني   Jم
 م®  طلب  بعدها 

فاتصلت  �لعربية  �لبال�   ¤ ¾ولة  
قو[ 
عن  فسألو<  �جلز�ئرية  بالسفا�� 
جنسي� فأخ�ִדم: كندية فقالو� نعطيك 
�لتأش�J بعد ثالثة 
يا[، ï سألو< 
ين 
"لد�؟ فقلت ¤ �لقاهر�. فقالو�: ¤ 
�سة   �Jلتأش� تستغر�  �حلالة  هذ¬ 
عد[  "قر��  فشكرִדم  يوما  عشر 
�ملغر�  فز��  �جلز�ئر.   z{ �لذها� 
 ��¨  ï  Yلند  z{ عد�   ï "تونس 
 Y��فلسطني، �أل ï لقاهر� فالسعو�ية�
"سو�يا ï عد� }z �لقاهر�. �جعت 
كلف® حضر�  حيث   Yلند  z{ بعدها 
�لكتب  بعض  مبر�جعة  �ملؤمني   Jم

�حلاسو�  على  صّفها  حيث  �لعربية 
 ¤ �ملطبعة.  صاحب  مسيحي  شا� 

�تح له فكنت 
��جع كل  º حلقيقة�
كلمة صفها مع �ألصل بدقة شديد�. 

نه  فوجد�  حدسي   صد�  "فعال 
كاY }ما يغJ بعض �لكلما� 
" يسقط 

حيانا " سطر�  ميحو  
حيانا " بعضها. 
 Y{ خر¯ ميحو فقر� بكاملها خصوصا

كاY فيها كال[ ضد �ملسيحية. فكر� 
لنا   Yتكو  Y
 
نه ¸ب  
يت �" طويال 
قسم  فيها  باجلماعة  خاصة  مطبعة 
لصف �لكتب يشتغل به 
بنا �جلماعة. 
 Jم
 حضر�  على   µملوضو� فعرضت 
�ل�  �ملؤمنني "
�يت حضرته �ألخطا 
 Y
 علينا  ¸ب  
نه  "عرضت  "جدִדا 

حضرته  "�فق  بأيدينا.  كتبنا  نصف 
�جلماعة  ألفر��  
علن " �لفكر�  على 
uلك  "مت  مطبعة.  إلنشا  يت�عو�   Y

بكل  �جلماعة  
بنا   µت�" �هللا  بفضل 
�ملؤمنني   Jم
 بعدها  كلف®  سخا. 
من   Jكث فحضر�  �ملعد��  بشر� 
عديد�  بشركا�  "�تصلت  �ملعا�¥ 
�ملعد��  شر�  من  متكنت   �Jخ
"
 Yكا كما  
مني�.  حتققت  "هكذ� 
�ختيا� �سم مناسب %ا  بفضل �هللا من 
 ²"�� }حد¯  نصي· حيث حضر� 
 Y
 فيها  
خ�نا  �ملؤمنني   Jم
 حضر� 
 Y"مير  Yلباكستا�  ¤ �جلماعة  
بنا 
}ميا¼م  
جل  من  متو�صل  باضطها� 

صحا�  للقب  مستحقني  ¸علهم  مما 
�نتها  بعد  حضرته  فسألت  �لكهف. 
مبا  عليه..   Ê�متعا  Y² كما كا�لد�

شر� }ليهم  Yخوتنا ¤ �لباكستا{ Y

بأ¼م 
صحا� �لكهف فأ�¯ 
نه ينطبق 
ألننا  �لرقيم  �لقر»<  �لوصف  علينا 
سوÊ نكتب "نُصف على �حلاسو� 
�لذ� لغة برÿته �أل�قا[ كتَب �جلماعة 
"هكذ� ُيربط بيننا "بينهم ﴿َ
ْ[ َحِسْبَت 

ْصَحاَ� �ْلَكْهِف َ"�لرَِّقيِم َكاُنو� ِمْن َ َّY
َ

َ»َياِتَنا َعَجًبا﴾

عجب حضرته باقتر�حي ""�فق عليها 
»با�  بإسال[  �ملطبعة  ُسميت  "هكذ� 

(بريطانيا) مبطبعة �لرقيم.      (ُيتبع)
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