



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

�لسما-ية �يعا.

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

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

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

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

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

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

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

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

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

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

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

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

�إلسالمية �ألOدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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التقوى

كلمة �لتقو�

تداعياتتداعيات
 الغرور الفكري الغرور الفكري

  Gلديانا� لتا|يخ  �ملستفيضة  �لد|�سة 
�مو�نع  &سبا�  عن  �لغطا�  تكشف 
 Bال ��لت تصد �إلنسا� Gعديد" صد
�هللا  من   B�|ملأمو� به  يأ�  �لذ�  �حلق  قبو�  عن 
�لبيِّنة  من   bملجر� �ألعمى  �لتقليد  فيأخذ  �جل.  عز 
تتحكم  كما  قلوֲדم،  عمت  ِممن  مأخذ£  ��لبص<" 
 Gلسيئة ¦ �لنفو¥ فيصد �الستكبا| �طاغو� G�bلعا�
�الفتتاB باملركز ��جلا£ ��لثر�� عن ªا¨ صوG �حلق 
�قبوله. �ال تتوقف قائمة �ألمر�¬ �ألخالقية �لفتاكة 
 G��ج� Bطغيا bياbبا�  b�bهذ� �حلد �لكنها تز AC
�إلنساB. �سنركز ع� هذ£ �لسطو| على ظاهر" ُتعت� 
�لعموb �لفقر� �ذ£ �ألسقاj &ال �هي �لغر�| �لفكر� 
�لذ� ُيعر¯ غالبا بأنه Cعجـا� �إلنساB �ملفر® بقو�£ 
عليه  ��ئفة  �Cضفا� عصمة  بر&يـه  ��فتـتانه  �لعقلية 

فيتدخل ¦ ما ال يعنيه �¦ ±االG ال با¨ له فيها.
BC مشاعر �لغر�| ��إلعجا� بالنفس �ا صلة �طيد" 
بالعقلية �جلهنمية �ل³ &بر�ها �لشيطاB منذ بد� �خللق 
�&علن "&نا خ< منه"، �بالتا´ فقد �جد ع� �لعصو| 
منفذ� لوسوسته فـي �ستد|�¶ كل من لديهم غر�| 
فاستهو�هم  بعــلومهم،   Bفتتا�� عقـو�م   ¦
 B&� علم  به  �م  ليس  فيما  ·وضو�    B& �م  ��يَّن 
يتهجمو� �يستهزئو� بكل مبد& ال يتماشى مع ما ينصه  

عقو�م.
لقد بّيـن �َحلكم �لعد� حضر" مر�� غالj &$د عليه 
�لسالB& j عقل �إلنساB هو عبا|" عن غرفة حالكة 

�لغرفة بالنو|  �لنو�فذ، �ال تنتعش هذ£  �لظالj مغلقة 
�لنو|  فيدخل  نافذִדا  فتح  صاحبها  يقر|  عندما  Cال 
من خال�ا. ��لنو| ¦ هذ� �ملقاj هو توضيح �هد�ية 
�C|شاb �هللا عز �جل ملسلك �ملعرفة �لصحيحة �ملوثقة 
�ألمر عن طريق �حي  هذ�  �يتم  بتأييد£ عز �جل. 
�ملبشر�G �لسا|� �ملفعو� ¦ �ألمة. فاملد�|� �لعقلية 
ناقصة  تبقى  &¿ا  Cال  �حنكة  نضج  من  بلغت  مهما 
معرضة للخطأ �لفاحش ما Á َتحَظى بتوجيه �|عاية 

|� �لعز".
بانقطا¨  قالت  فئة  �لنو| �إل�ي  �قد صد عن سبيل 
�لوحي Ãميع &نو�عه �كفَّرG كل من قا� بغ< �لك 
�بالتا´ حجبت نو| ��د�ية ��لرعاية �لسما�ية على 
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��لسمني  �لغث  �معتقدها  لفكرها  فتسر�  �ألمة 
��متألG كتب �لتفاس< باخلر�فاG. �قد �ستفحلت 
 Gمنصرمة ُلقبت بعصو| �لظلما bهذ£ �لظاهر" ¦ عقو
 ¦ غاية  هد�مة   Gمعتقد�  Gظهر خال�ا  من  ��ل³ 
�حيا"   BÇلقر�  ¦  Èملنسو�� �لناسخ  مثل  �خلطو|" 
�ملسيح ¦ �لسما� ��لطعن ¦ شر¯ �ألنبيا� �هلم جرًّ� 
 BÇللقر �لصريح  للنص  �ملخالفة  �د�مة � �لتفاس<  من 
�لكرمي. كل هذ� حدË ¦ ظل �لغر�| �لفكر� �لذ� 
|فض متعمد� &B تكوB مرجعيته نو| ��د�ية �لربانية 

 .bد�ية ��إل|شا�عن طريق �حي �
�ال يتوقف �إل|شاb �إل�ي على |جا� �لدين فحسب 
بل يتعد} �لك ليشمل علما� �إلختصاصاG �ملاbية 

 AC �لوصو�  عن  عاجز�  �لعقل  يبقى  حيث  �ملتشعبة 
 Íمعتمد� كلية على قد|�ته.. �هذ� هو �ملع Bبر �ألما
 ¦ �bحلقيقي للتوكل على �هللا حيث يسعى �ملر� جا�
�لقو}   jبإقحا يبا´  �ال  �مساعيه  �b|�ساته  Ïوثه 

�إل�ية كي تضع �للمساG �ألخ<" على عمله.
�ال شك &Ï& Bاb� Ë|�ساG �لعاÁ �ملتبحر �ملصا� 
�ا�ية � Ðو  |�يد�  |�يد�  به   �bتؤ �لفكر�  بالغر�| 
�لعاÁ. ��ألمثلة على  �ُتستعمل ¦ هدj سالj �&من 
�لك كث<" حيث �سُتغلت �لبحوË ¦ ±االG �لذ|" 

��لبيولوجيا ¦ &ضر�| �خيمة ¦ حق �إلنسانية.
�¦ مقابل �لك جند &B �لعاÁ �لربا� �ملتحلي Ñشية 
�هللا ال يزيغ عن مبد& �ألمن ��لسالj فهو �لذ� قا� �هللا 
تعاA ¦ حقه: ﴿Cِنََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباbِِ£ �ْلُعَلَماُ�﴾ 
�ال شك &B مساعيه تعم فائدִדا "�خللق" �لذين هم 

"عيا� �هللا". 
�هكذ� يبقى �لغر�| �لفكر� &ك� عائق ¦ قبو� �حلق 

كما تبني �آلية �لقرÇنية �لكرمية:
ِعْنَدُهْم  ِبَما  َفِرُحو�   Gِِباْلَبيَِّنا ُ|ُسُلُهْم  َجاَ�ْتُهْم  ا  ﴿َفَلمَّ
ا  َفَلمَّ  *Bََيْسَتْهِزُئو ِبِه  َكاُنو�  َما  ِبِهْم  َ�َحاَ~  �ْلِعْلِم  ِمَن 
َ|َ&ْ�� َبْأَسَنا َقاُلو� Çَمنَّا ِباهللا َ�ْحَدُ£ َ�َكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِه 
ا َ|َ&ْ�� َبْأَسَنا ُسنََّة  ُمْشِرِكني* َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم Cِميَاُنُهْم َلمَّ
 ﴾Bََ�َخِسَر ُهَناِلَك �ْلَكاِفُر� £ِbِهللاَِّ �لَِّتي َقْد َخَلْت ِفي ِعَبا�

(غافر:٨٤-٨٦)
ندعو �هللا عز �جل &B ين< بصائرنا �Üعلنا من $لة 
مشعل نو| >مد �ملصطفى صلى �هللا عليه �Çله �سلم.

الفكـري  الغـرور  يبقـى  وهكـذا 
أكـ7 عائـق ! قبـول احلـق كما 
الكرميـة القرآنيـة  اآليـة  تبـني 
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 حضر" مر�� بش< �لدين >موb &$د
� bملصلح �ملوعو�

� bملهد� ��ملسيح �ملوعو� jخلليفة �لثا� حلضر" �إلما�

:¥�|b من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

﴿َحتَّى ِ%َ#� �ْسَتْيَئَس �لرُُّسُل َ�َظنُّو� 
َي  َ;نَُّهْم َقْد ُكِذُبو� َجا3َُهْم َنْصُرَنا َفُنجِّ
َمْن َنَشا3ُ َ�ال ُيَر�ُّ َبْأُسَنا َعِن �ْلَقْوِ> 
�ْلُمْجِرِمَني﴾   (يوسف: ١١١) 

 
 :Gلكلما� Jشر

نقل   ��C �حلديَث:  كَذبُه  ُكِذبو�: 
�لو�قع.  خال¯  �قا�  �لكذ� 
بالكذ�.  ُ&خِبر  �لرجل:  ُكِذ� 
�ألما�  منَّْته   ��C نفسه:  كَذبته 
ال  ما  �آلما�  من  Cليه  �خيَّلْت 
عيُنَك:  َكَذَبتَك   .Bيكو  bيكا
َ&َ|ْتَك ما ال حقيقة له (�ألقر�). 
 AC لكذ� ينقسم� : قا� �ألنبا|�ُّ
Þسة &قساj... ��لثا�: &B يقو� 
يقصد  �ال  �لكذ�  ُيشبه  قوًال 
كَذَ�  ��لر�بع:   ... �حلقَّ Cال  به 
�لرجُل: بَطَل عليه &مُله �ما |جا£ 

(�لتا¶)
�لشدُ"  �لعذ�ُ�؛  �لبأ¥:  بأًسا: 
﴿�&نزلنا  �منه  �لقوُ"  �حلرِ�؛   ¦
�حلديد فيه بأ¥ شديد﴾ &� قو"؛ 

ُ̄ (�ألقر�)   �خلو

 :Mلتفسـ�
 Gآليا� &شد  من  تعت�  �آلية  هذ£ 

#¨Lym#sŒÎ)}§t↔ø‹tFó™$#ã≅ß™”�9 $#(#þθ‘ΖsßuρöΝåκ¨Ξr&ô‰s%(#θç/É‹à2ôΜèδu!$y_$tΡç�óÇtΡ
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 ،Íملع� �لقرÇنية صعوبًة من حيث 
ألB ظاهرها يعB& á �لرسل ظنو� 
&B ما ُ�عد�� به من غلبة ��نتصا| 
باطٌل  كاB كذًبا �خد�ًعا، �هذ� 
�هللا   Bأل �لرسالة،   jملقا �منا¯  
قد &علن ¦ هذ£ �لسو|" نفسها: 
Cال  �هللا   ã�|َ من  ييأ¥  ال  ﴿Cنه 
 ��ًC ميكن  فال   ،﴾Bلكافر��  jلقو�
- يئسو�  �هللا  &نبيا�   Bبأ �لقوُ� 

 �& �هللا،  |$ة  من  باهللا-   ���لعيا
 �bًهللا َ�َعَدهم �عو� Bم ظنو� بأ¿&
 Bألنبيا� -�هم ُيبعثو� Bبة، أل�كا
معلمني �&سو"- لو &سا��� �لظن 
باهللا تعاA فكيف يتيسر لآلخرين 
�لذ� åمي من كل شك  �ليقني 

��سوسة.
��جهو�  قد  �ملفسرين   B& ��حلق 
لقلة  �آلية  هذ£  فهم   ¦ �ملشكلة 
تدبرهم فيها، �Cال فإ¿ا ال تقصد 
ما �هب Cليه �لبعض �Cمنا معناها 

كما يلي:
 Ëهذ£ �آلية تتحد B& لو�قع�  .١
�لفريقني:  عن  قبلها-  �ل³  -مثل 
 Aألنبيا� �معا|ضيهم، �قوله تعا�
متعلق  �لرسل﴾  �ستيأ¥   çح﴿
قد  &¿م  �قوله ﴿�ظنو�  باألنبيا�، 

 Íملع�� بالكفا|،  متعلق  ُكذبو�﴾ 
 èشر  ��b�b�� عندما  �لكفا|   B&
&نفسهم:  �ألنبيا� ¦  قا�   èbفسا�
Cنه لن يؤمن من �لقوC jال من قد 
�لباقني،   BمياCِ من  �يئسو�  Çمن، 
�هللا  فضل  من  يئسو�  &¿م  �ليس 
 Bخلائفو� �لكفا|  �&ما  �نصرته. 
�لرسل  &نبا�  �فق  هالكهم  من 
ر �لعذ��  �طمأنو�  عندما |&�� تأخُّ
 �&  Bآل� يصيبهم  لن  &نه  ظانني 
عذ��، �&B �لرسل كا�بوB فيما 
هذ£   ¦ َفَبيناُهم  منه.  حّذ|�هم 
� جا� نصر �هللا �لذ� مّهد C Bلظنو�
النتصا| �لرسل  ��ال� �ألعد��. 
�هذ£ حقيقة ثابتة ما ��لت تظهر 
تأخر  فكلما   .éن كل  �من   ¦
�حلاسم  �لعذ��  عن  �لنبأ  حتقق 
��طمأB �لكافر�B فيما يبد� جا� 

نصر �هللا تعاA بغتًة لينتصر �ألنبيا� 
على �ألعد��.

 ¦ �لضم<  نعت�   B&  �&  .٢
�ألنبيا�،   AC  ëجع�| ﴿ُكذبو�﴾ 
�لك � نفوسهم،  هو  ��لفاعل 
منته   ��C نفسه:  كذبته  كقو�م: 
�ألما� �خّيلت Cليه من �آلما� ما 
ال يكاb يكوB. ��ملعB& Í �ألنبيا� 
ملا |&�� �لكفا| على �لشر �تأخر 
نصر �هللا تعاA، ظنو� &B نفوسهم 
|مبا &ّملتهم فيما ليس مقصوèb من 
�لنصر  �عد   B&� �إل�ي،  �لوحي 
�إل�ي لن يتحقق من خال� هال� 

�ألعد�� �Cمنا بطريق Çخر.
مع   íيتنا ال  &يًضا   Íملع� �هذ� 
 -jلسال� -عليهم  �ألنبيا�   jمقا
 ¦  éلن� يقع   B& �ملمكن  من   �C
 bملر�� فهـم   ¦  �bجتها� خطأ 

فال ميكـن إًذا القوُل بـأن أنبياء اهللا يئسـوا -والعياذ 
بـاهللا- من ر"ة اهللا، أو أنهم ظنـوا بأن اهللا َوَعَدهم 
وعـوًدا كاذبـة، ألن األنبيـاء -وهم ُيبعثـون معلمني 
وأسـوة- لو أسـاءوا الظن باهللا تعا5 فكيف يتيسـر 
لآلخرين اليقني الذي sمي من كل شـك ووسوسـة.
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�هللا  �حـي  مـن  �حلقـيقي 
.Aتعـا

٣. &� نرجع �لضم< ¦ ﴿ُكذبو�﴾ 
�لكفا|،  هو  ��لفاعل  �لرسل   AC
�لكفا|  �ستمر  ملا  &نه   bملر���
ساb|ين ¦ غيهم �شر�|هم لزمن 
طويل يئس �ألنبيا� من CمياB بقية 
 Bيأملو كانو�  &¿م  ظانني  �لكفا| 
خّيبو�  قد  فها  عبًثا،   Cميا¿م   ¦
 .bلفسا� على  باإلصر�|  &ملهم 
�بنا� على هذ� �ملعÍ يكوB قوله 
ُكذبو�﴾   قد  &¿م  ﴿�ظنو�   Aتعا
�ستيأ¥   ��C  çح﴿ لقوله  شرًحا 
مع   Ëدå &يًضا  �هذ�  �لرسل﴾. 
�ألنبيا� ¦ كث< من �ألحياB حيث 
&نبا�  ªا¨  بعد  �لكفا|  يبد� 
�لعذ�� |bَ�b فعل توهم �كأ¿م 
�لكنهم  قريب،  عن   Bسيؤمنو
س<ִדم   AC  ��bيعو  B&  Bيلبثو ال 
عقاًبا  �حلق  عن  �ُيعرضو�   Aأل��
 �& &عما�م،  سو�  على  �هللا  من 

عنا�bً منهم �غطرسًة.
�لفاعل  هو  �هللا   Bيكو  B&  �&  .٤
¦ ﴿ُكذبو�﴾، �يكوB �لرسل هم 
نائب �لفاعل، �&B نأخذ �لكذ� 
�كأنه  يبد�  �لذ�  �لصد~   Íمبع

كذ�، �هذ� �ملعÍ للكذ� ثابت 
 ãنًفا ¦ شرÇ كرنا�من �للغة كما 
 B& �آلية  من   bملر���  ،Gلكلما�
�لرسل ملا يئسو� من CمياB �لكفا| 
Cميا¿م  عن  �إل�ي  �لنبأ   B& ظنو� 
كاÏ Bاجة AC تأ�يل، �لكن ظنّنا 
 Bهذ� كا Bميا¿م، �كاC  áنه يع&
� ال نر} &� C ،ًيا مناbخطًأ �جتها
&B �هللا  يبد�  لتحققه حرفًيا،  Çثا| 
يقصد به غ< ما فهمنا منه. �بينما 
 �C  Bلظنو�� �ألفكا|  هذ£  هم ¦ 
فاجأهم نصر �هللا، ��نقلب �لوضع 

متاًما �كانو� هم �لغالبني.
           

ِعْبَرٌ�  َقَصِصِهْم  ِفي   Uََكا ﴿َلَقْد 

َحِديًثا   Uََكا َما   Wَِألْلَبا� ُأل�ِلي 

َبْيَن   Yلَِّذ� َتْصِديَق  �َلِكْن َ ُيْفَتَر\ 

�ُهًد\ َ َشْي3ٍ  ُكلِّ  �َتْفِصيَل َ َيَدْيِه 

(يوسف:   ﴾Uَُيْؤِمُنو ِلَقْوٍ>  
ْحَمًة َ�َ

(١١٢

 :Gلكلما� Jشر 
َقَصِصهم: قصَّ عليه �خل� ��لرïيا 
َقَصصë: حّدË ֲדما على �جههما، 

&حسن  عليك  نقص  ﴿Ðن  �منه 
�لقصص﴾. (�ألقر�).

كل  خالُص  �للب:   :Wأللبا�
من  �خلالُص   �& �لعقُل؛  شي�؛ 
�لشو�ئب؛ &� ما �كى من �لعقل، 
فكلُّ لب عقٌل �ال عكس؛ �لقلُب 

(�ألقر�). 
�أللبا�﴾:   ´�&﴿ من   bفاملر�
�لعقال� �لذين ال تشو� طبائعهم 
��لتعصب،   bلعنا� شو�ئب 
على  �حلقيقـة   Bيد|كو �Cمنا 

�لفـو|.

:Mلتفسـ�
هؤال�   B& لو   :Aتعا �هللا  يقو�   
�هللا  &نبيا�   jكال  ¦ قليًال  تدبر�� 
يقوله  ما   B& ألb|كو�  �أل�لني، 
� سيتحقق ال >الة، ألنه  >مد 
ُبعث �فَق �ألنبا� �لو�|b" ¦ كتب 
فقد  كّذبو£  لو  �&¿م  �أل�لني، 
كّذبو� �ألسفا| �لسما�ية �لسابقة. 
�لتو|�"   ¦ &نبا�  هنا�  فمثًال 
�لو   ،�  éلن� بعث  عن  �غ<ها 
تكذيب  عليهم   jلَلز يصدقو£   Á
�نطبقت  &حد  جند  ال   �C �لتو|�"، 

عليه تلك �ألنبا�.
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هو  �لذ�   BC &حد:  قا�  لو  &ما 
يظهر   Á �ألنبا�  لتلك  مصد�~ 
 ،ëنه سو¯ ُيبعث الحقC بعد، بل
 Gلعالما� �bمت  ما  فاجلو��: 
�ملذكو|" ¦ تلك �ألنبا� قد حتققت 
مر" ¦ �لنé �، فليس هنا� &� 
Çخر  شخص   ¦ حتققها   ¦ &مل 
جدًال  سّلمنا  �لو  &خر}.  مر" 
ِطبًقا  �ملستقبل   ¦ &حد   بظهو| 
�ذ£ �ألنبا� لصا|G باطلة �موضع 
 Gال قيمة لعالما �C ،شبهة �شك
�&نبا� تنطبق على �لكا�� &يًضا. 
�لذ�  هذ�  بصد~   jكيف جنز ð
هذ£  �نطبقت   BC� بعد  فيما  يأ� 
كا�ًبا   Bيكو فرمبا  عليه  �ألنبا� 

كالكا�� �أل��.
 BÇلقر� �لذ� ساقه  �لثا�  ��لدليل 
هنا على صدقه هو قوله ﴿�تفصيل 
�لكتا�   B&  �& شي�﴾..  كل 
�لنا�� على >مد � يسد كل ما 
�لدين،   ±ا�   ¦  Bإلنسا� åتاجه 
كل  على   ëتوي<  BÇلقر�  j�b �ما 
ما ال ُبّد منه لإلنساB فما �لد�عي 

لنـز�� &� كتا� Çخر!
BC هذ� �لدليل يدحض &يًضا �bعا� 
بشر¨   Bباإلتيا �عمو�  �لذين 

حيـث يـؤدي العمل بـه إ5 نزول األنـوار اإلuية 
عليهـم، فينــزل uم التأييد اإلuـي ! كل yال 
من حياتهـم |يث يـدرك الرائي أنهم يعيشـون 
! كنـف اهللا تعـا5 وأنهـم sَظون بقربـه حًقا.    

جديد بعد �لقرBÇ كمثل "�لبها�" 
بشر¨  جا�  بأنه  �bعى  �لذ� 
 .(٢٣٣ó (�ألقد¥،  جديد 
�لسؤ��:  Cليه  نوجه   B& فيمكن 
 Á �ل³  �لدينية  �لضر�|"  هي  ما 
�حلاجة  مّست   çح  BÇلقر� يلبِّها 
 B& فاحلق  �جلديد؟  شرعك   AC
قو� جّدÏ èيث ال   Bها�ل� هذ� 
&تبا¨  من  &حد  مو�جهته  يستطيع 
"�لبها�" &� غ<هم، ألB �لقرBÇ قد 
بلغ من �لكما� ��لشمولية Ïيث 
ال ميكن &B يبا|يه &� كتا� قدمي 
�ملسائل   bجديد، ال ¦ عـد �&
َتَنوُّعها،   ¦ �ال  فيـه  �ملذكو|" 
شأ�£  يبـلغ   B& من  ناهيـك 
معا|¯  من  به  جـا�  فيـما 

سـامية للغـاية.
بكونه   BÇلقر� �صف   ð

به  جا�  ما   B&  �& ﴿هًد}﴾.. 
�لنé � ال يكتفي بتفصيل �ألمو| 
 Bيوصل �إلنسا ëلدينية، بل &يض�
AC |به � �يأخذ£ ُمر�ً|� باملرحلة 
 Bلعيا�  jمقا  AC �لعقلية-   Aأل��
�لذ�تية مع  ��ملشاهد"  &� �خل�" 

.Aهللا تعا�
هذ�  مز�يا  من  �كر ُ ما  �Çخر 
ال  به  �لعاِملني   B& هو  �لكتا� 
من  بأ¿م  فقط  بلسا¿م   Bيّدعو
بالفعل يصبح  &هل �هللا تعاA، بل 
حيث  |$ًة.  �لكتا�  هذ�  �م 
يؤ�b �لعمل به AC نز�� �ألنو�| 
�إل�ية عليهم، فينـز� �م �لتأييد 
حياִדم  من  ±ا�  كل   ¦ �إل�ي 
 Bيعيشو &¿م  �لر�ئي  يد|�  Ïيث 
 Bَظوå م¿&� Aتعا �هللا  ¦ كنف 

بقربه حًقا.    
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا !مد املصطفىسيدنا !مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

 Bْ&َ ِباهللا ��� �ْبُتِليُتْم ِبِهنَّ َ�َ&ُعوَُCِ َعْبِد �هللا ْبِن ُعَمَر  َقاَ�: َ&ْقَبَل َعَلْيَنا َ|ُسوُ� �هللا  �   َفَقاَ�: َيا َمْعَشَر  �ْلُمَهاِجِريَن   َخْمٌس    ł‡¬̌<
ُ̈ �لَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي  اُعوBُ َ��ْألَْ�َجا ، َلْم َتْظَهِر �ْلَفاِحَشُة ِفي َقْوjٍ َقطُّ َحتَّى ُيْعِلُنو� ِبَها Cِالَّ َفَشا ِفيِهْم �لطَّ ُتْدِ|ُكوُهنَّ
َ�َلْم  َعَلْيِهْم.   Bِْلَطا �ْلَمُئوَنِة  َ�َجْوِ|   �لسُّ  "ِ َ�ِشدَّ ِنَني  ِبالسِّ ُ&ِخُذ��  Cِالَّ   Bََ��ْلِميَز� �ْلِمْكَياَ�  َيْنُقُصو�  َ�َلْم  َمَضْو�.  �لَِّذيَن  َ&ْسَالِفِهْم 
َماِ� َ�َلْوَال �ْلَبَهاِئُم َلْم ُيْمَطُر�� َ�َلْم َيْنُقُضو� َعْهَد �هللا َ�َعْهَد َ|ُسوِلِه Cِالَّ َسلََّط �هللا  َيْمَنُعو� َ�َكاَ" َ&ْمَو�ِلِهْم Cِالَّ ُمِنُعو�   �ْلَقْطَر  ِمَن �لسَّ
ا &َْنَزَ� �هللا Cِّال َجَعَل  ُتُهْم ِبِكَتاِ� �هللا َ�َيَتَخيَُّر�� ِممَّ � ِمْن َغْيِرِهْم َفَأَخُذ�� َبْعَض َما ِفي &َْيِديِهْم. َ�َما َلْم َتْحُكْم &َِئمَّ َعَلْيِهْم َعُد�ًّ

�هللا َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم . (سنن �بن ماجه كتا� �لفنت)

>̌¬‡ł    &َِبي ُهَرْيَرَ" �   َقاَ�، َقاَ� �لنَِّبيُّ   �:  �ْشَتَر} َ|ُجٌل ِمْن َ|ُجٍل َعَقاً|� َلُه َفَوَجَد �لرَُّجُل �لَِّذ� �ْشَتَر} �ْلَعَقاَ| ِفي َعَقاِ|ِ£ 
َهَب، َ�َقاَ�  َجرًَّ" ِفيَها َ�َهٌب َفَقاَ� َلُه �لَِّذ� �ْشَتَر} �ْلَعَقاَ|: ُخْذ َ�َهَبَك ِمنِّي Cِنََّما �ْشَتَرْيُت ِمْنَك �ْألَْ|َ¬ َ�َلْم &َْبَتْع ِمْنَك �لذَّ
�لَِّذ� َلُه �ْألَْ|ُ¬: Cِنََّما ِبْعُتَك �ْألَْ|َ¬ َ�َما ِفيَها. َفَتَحاَكَما Cَِلى َ|ُجٍل َفَقاَ� �لَِّذ� َتَحاَكَما Cِلَْيِه: &ََلُكَما َ�َلٌد َقاَ� َ&َحُدُهَما ِلي 
َقا. (صحيح �لبخا|�، كتا�  ُغَالjٌ َ�َقاَ� �ْآلَخُر ِلي  َجاِ|َيٌة.    َقاَ� &َْنِكُحو� �ْلُغَالjَ    �ْلَجاِ|َيَة    َ�&َْنِفُقو� َعَلى &َْنُفِسِهَما ِمْنُه َ�َتَصدَّ

&حاbيث �ألنبيا�)

ُلُه َخْيٌر َ&ْ� Çِخُرُ£.    (مسند &$د بن حنبل،  >̌¬‡łْ    &ََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن �لنَِّبيِّ    �  َقاَ�:    َمَثُل ُ&مَِّتي َمَثُل �ْلَمَطِر ال ُيْدَ|} َ&�َّ
با� مسند �ملكثرين)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٦١٦))

Ïzz flËêÊ’\

�� قلَت لرجل BّC &با� |جل C فإنك .ãيوجب �ملد ãملد�� ،ãيوجب �لقد ãلقد� B& bمن �ملشهو BّC
 ãٍبا� كمثل َمْد& ãّكا£، �ميد� jبل يرضيك بكال ،øنه شرير طاC فلن يقو� ألبيك ،øشريف صا
�� شتمَت فيكّلم كما كّلْمَت. فكذلك �لذين C مدحَت به &با£، بل يذكر£ بأصفا£ �&عال£، �&ما
�� قلَت BC &با C حلقو~. فإنك� Bنه �ُيضيعو��يسّبوB �لصّديق ��لفا|�~، فإمنا هم يّسبوB عليًّا �يؤ
بكر كافر، فقد هّيجَت >بَّ �لصّديق �ألك� ألB يقو� BّC عليًّا &كفُر؛ فما شتمَت �لصّديق، بل 
شتمَت عليًّا �جا��Gَ �لطريق. �Cنك ال تسّب &با &حد لئال يسّبو� &با�، �كذلك ال تشتم ُ&jَّ َمن 
 bفسا AC لكن ال تبا´ عّزَ" بيت �لنبو"، �ال تعصمهم من سو� هذ£ �لسلسلة، �ال تنظر� ،��bعا
�لنتيجة مع bعا�� �لتشيع �تصلُّف �ملحّبة، فكل �نب �لسّب على عنقك يا عد� �Ç |سو� �هللا 

��خلمسة �ملطهر" �متطبعا بطبا¨ �ملنافقني.

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

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

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 
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١٠

التقوى

Y
�لشيخ عبد �ُحلسني �لناكفو

سأ� عá بعض �لنا¥ ¦ &مر �لشيخ عبد �حلسني ناكفو|�، 
�قالو� Cنه يّدعي &نه نائب �ملهد� �ملوعوb، �&نه من �هللا |� 
�لعاملني. فاعلمو� &ّني ما توجهُت AC هذ� �ألمر، �ما &|} 
&B &توجه Cليه، �Üّرb �هللا كلَّ حقيقة من &ستا|ها، �كّل 
 AC £رù كل شجٍر من Bا|ها، فستعرفوù شجر" ُتعَر¯ من
حني. ��لذ� �ّتبَعنا ¦ مشربنا فهو مّنا، ��لذ� Á يّتبع فهو 
ليس مّنا، �سيحكم �هللا بيننا �بينهم �هو &حكم �حلاكمني. 
 Bسبوå� لصحابة� AC عر¬  يديهم   Bيبسطو �لذين   BC
َصْحَب |سو� �هللا � من �لكفر" �لفجر"، &�لئك ليسو� 
منا �لسنا منهم، فّرقو� bين �هللا �كانو� كاملفسدين. &�لئك 
قد|�� حق  �ما  �ملعرفة،  �هللا حق  عرفو� |سو�  ما  �لذين 
قدِ| خِ< �ل�ّية، فقالو� BC صحبه &كثرهم كانو� فاسقني 
كافرين. ما �تقو� �لفو�حش، �خانو� كل خيانٍة، ما ظهر 
منها �ما بطن، �كانو� منافقني. فصر¯ �هللا قلوֲדم عن 
 �Ç ّبÐ نÐ Bأل|¬ بغ< �حلق، يقولو� ¦ Bحلق، يتكّبر��

|سو� �هللا �ما كانو� ُمحّبني.
&حقُّ  ��هللا  ��لشتم،  بالسب  قومهم  ُيرضو�   B&  Bيريد�
&ال  �لباطل،  على  C¿م  &ال  مؤمنني.  كانو�   BC ُيرضو£   B&
غشيهم  ما  �لتعصب  من  �غِشيهم  �ملفسدين.  من  C¿م 
ُّ́ �لر$ن &بًد�، ��م  فانثنو� كالَعمني. فلن يكوB منهم �
�لذين  Cال  �ملحر�مني.  من  �هم  �آلخر"،   ¦ &ليم  عذ�� 
تابو� �&صلحو� �طّهر�� قلوֲדم ��ّكو� نفوسهم، �جا��� 
|� �لعرú ûلصني، فلن يضيع �هللا &جرهم �لن ُيلحقهم 

&نو�| عشق �هللا ¦ جباههم، �Çثا|   Bباملخذ�لني. �جتد�
|$ة �هللا ¦ �جوههم، �جتد�¿م من �ملحبني �لصاbقني. 
ُكتب ¦ قلوֲדم �إلمياB، �ِحيَل بينهم �بني شهو�ִדم، فال 
يتبعوB �لنفس Cال �حلق، �خّر�� على حضر" �هللا متضرعني. 
 Bبنو� ملحبوֲדم بنيانا ¦ قلوֲדم، �بر��� له متبتلني. يتبعو�
&حسَن ما &ُنزَ� Cليهم من |ّبهم، �يتقوB حق �لتقا"، فتر�هم 
كاملّيتني. ÜتنبوB سبَّ �لنا¥ �غيبتهم، �يّتقوB �لفو�حش 
فيه  فتر�هم  �التبا¨  حق  �لرسو�   Bيتبعو� ُمستغفرين. 
�ِشركهم  بسيماهم  �لفاسقني  تعر¯  كالفانني. �كذلك 

�َنَتِن كذֲדم، �ما لُألسوb ��لثعالب يا معشر �لسائلني؟
�التقا�،  عني  على  موقوفة  �أل�ليا�  معرفة   B& �علمو�   ð
±رمني.  فتنـقلبو�  &حد،  على  تعجلو�  �ال  جتترئو�  فال 
�&حسنو�  �سطعتم،  ما  �لـظن  حسن   AC �سـاِ|عو� 
 ��bتعا B& ِرَمّنكم شقا~ &حدÜ ب �ملحسنني. �الå هللا��
قوًما صاحلني. BC �هللا ميّن على من يشا� من عباb£، �ال 
ُيسأ� عما يفعل، فال تنكر�� كاملجترئني. �ال تستخّفو� 
سبَّ &�ليا� �هللا، C¿م قوj يغضب �هللا �م، �يصو� على 
معاbيهم، �C¿م من �ملنصو|ين. �ال جتا�|�هم Cال بال³ 
هي &حسن، �ال جتترئو� �ال تعتد�� BC كنتم متقني. �من 
فيا حسر"  �لعذ��،  من  نفحة  مّسْته  فقد  صاbقا   {bعا
 ~bلصا�  �bُيعا �ملستعجلني! �BC كاB &حد منكم  على 

فَأِعُظه &B يعوb ملثله &بًد� BC كاB من �ملتوّ|عني.
 �من جا�£ �حلق فلم يقبله ����َ| ��Gَ �لشما� فسيبكي 
 ��&سفا، �ما كاB �هللا ُمهِلَك قوj حç ُيتّم حجته عليهم، فإ

&بو� فيأخذهم مليٌك مقتد|، فاتقو£ يا معشر �لغافلني.
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* ُيسعد ;سر� "�لتقو\" ;U حتيط jيع قر�ئها �ألفاضل  ;نه بإمكاgم 
�ملؤمنني   Mم; يلقيها    qل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لترjة  تنـزيل 


 ;yد (;يدx �هللا)�حضر� مر�� مسر
١. كتسجيل صو} 


قية ميكن طباعتها.�٢. كنسخة 
للتنـزيل �لرجا3 �يا
� �ملوقع ��لضغط على ;يقونة خطب �جلمعة

 Gلعديد من  �لتسجيال� Mكما يسعدها %حاطتهم علما ;نه مت مؤخر� توف *
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �ألyدية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، �من ;�ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر ;yد (
yه 

.Wهللا)، لقا3 مع �لعر�
للتنـزيل  �لرجا3 �يا
� �ملوقع ��لضغط على ;يقونة ;
شيف �لفيديو.

http://www.islamahmadiyya.net
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التقوى

 ýة: �ملكتب �لعرLتر

ال  �حد£  �هللا  Cال  Cله  ال   B& &شهد 
شريك لـه، �&شهد &B >مًد� عبد£ 
من  باهللا   �فأعو بعد  &ما  �|سوله. 
�لشيطاB �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ|�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوj �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  C�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Cيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�®   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ®  �لصِّ
&َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Çمني) َ�ال �لضَّ

 Bبيا �ملاضية  �خلطبة   ¦ تنا�لت  لقد 
منه  ��نطالقا  �حلسيب  �هللا  صفة 
كلما  &¿م  �ملؤمنني  حالَة   Gكر�
تعرضو� البتال� &� &صابتهم &�ية من 
�ملعا|ضني قالو� ِلقو" Cميا¿م ﴿َحْسُبَنا 
�ُهللا﴾. �ال ُتضعِّف Cمياَنهم &� مصيبٍة 
ضغٍط   �& �لدنيا  &هل  من  تصيبهم 
غاشم  تصرُّ¯   ُّ�&  �& عليهم  مياَ|¥ 

&� �عتد��.  
ملحاسبة   ٍ̄ كا �هللا   B& ثانيا  �بينُت 
&عد�� �ألنبيا� ��ملؤمنني ֲדم �مؤ�يهم، 
فهو سريع �حلسا� مما يعá &نه عندما 
�ملعا|ضني  تعامل   Bبشأ �لقر�|  يتخذ 
يبطش  فهو  �العتد��   ¦ �ملتماbين 
بكل متغطر¥ �متك� ¦ هذ£ �لدنيا 
 BC �آلخر" �åاسبه على مظامله.   �&
�� جنا من بطش �هللا ¦ هذ£ C Áلظا�
كل   B& فيحسب   jعا بشكل  �لدنيا 
ما  �هذ�  �لصو��،  هو  به   jيقو ما 
يزيد£ ظلما ��عتد�ً�. فهو يذكر �هللا 
تعاA ¦ �لظاهر غ< &B �هللا � عليم 
بأسر�| �لصد�| �هو &علم مبا ¦ قلبه. 
åاَسب   B&  Aتعا �هللا  يقر|  فعندما 
 Bتكو عاقبتهم   Bفإ هؤال�،  &مثا� 
تفصيل  جند  جد�،  ��خيمة  úيفة 
�لك ¦ �حلديث �لتا´ �هو يتضمن 
Cنذ�|� شديد�: َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَ� 
َ|ُسوُ� �ِهللا � َمْن ُحوِسَب َيْوjَ �ْلِقَياَمِة 

خطبة �جلمعة


 ;yد ��لq ;لقاها ;مM �ملؤمنني سيدنا مر��مسر
;يدx �هللا تعا� بنصرx �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� � �إلما> �ملهدY عليه �لسال>

٢٠١٠/٠٣/١٢  jيو

Bبلند ãمسجد بيت �لفتو ¦

È‹ïcÎ@Êbπ⁄a@âàu@ÙÏ‘n€aÈ‹ïcÎ@Êbπ⁄a@âàu@ÙÏ‘n€a

�إلمياU �ملجر� من �لتقو\
 ال ميكن ;U يقرW �إلنساU %� �هللا تعا�

رسرُّ اخلالفة (١٦)
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َ�. َفُقْلُت: &َلَْيَس َقْد َقاَ� �ُهللا �  ُعذِّ
َ̄ ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسً<�﴾؟  ﴿َفَسْو
 �ِ��َ Cِنََّما  �ْلِحَساُ�؛   �ِ��َ لَْيَس  َفَقاَ� 
 jََيْو �ْلِحَساَ�  ُنوِقَش  َمْن  �ْلَعْرُ¬؛ 
�ْلَجنَِّة  ِكَتا�  (مسلم  ُعذَِّ�.  �ْلِقَياَمِة 
 GِِْثَباC با�  َ�َ&ْهِلَها  َنِعيِمَها  َ�ِصَفِة 

�ْلِحَساِ�)
 Aتعا �هللا  �نسأ�  úيف،  Cنذ�|  ففيه 
&B يرحم �جلميع. BC من مز�يا �ملؤمن 
 BC� �لتقو}،   ��|b على  يس<  &نه 
نصيبا  ينا�  فإنه  بالتقو}  يتحلى  من 
Cمنا  &ال   .Aتعا �هللا   GنعاماC من 
�ملتقوB هم &�لئك �لذين ·شوB �هللا 
تعاA، �يسعوB& B يفحصو� &عما�م 
حقو~   ��bأل  Bتهد�Ü� �ير�قبوها، 
يصد|  �عندما   ،bلعبا� �حقو~  �هللا 
فكيف  ��جلهد  �لسعي  هذ�  منهم 
ففي  �حلسيب؟  �هللا  تتجلى �م صفة 
كونه   Aتعا �هللا  �كر   bلصد� هذ� 
حسيبا ¦ �لقرBÇ �لكرمي حيث قا�: 
﴿َ�َيْرُ�ْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َ�َمْن 
�َهللا   َّBCِ َحْسُبُه  َفُهَو  �ِهللا  َعَلى  ْل  َيَتَوكَّ
َشْيٍ�  ِلُكلِّ  �ُهللا  َجَعَل  َقْد  َ&ْمِرِ£  َباِلُغ 
َقْدً|�﴾ (�لطال~:٤) �قبل هذ£ �آلية 
يقو� �هللا � ﴿َ�َمْن َيتَِّق �َهللا َيْجَعْل َلُه 
َمْخَرًجا﴾ فإB �لذ� يتمسك بالتقو} 
فإB �هللا � ير�قه �يكشف له طرقا ما 
كانت لتخطر على باله. فالكتسا� 

�لر�~ يتوكل �ملتقي على �هللا �حد£ 
 Bفإ حقيقيا  �لتوكل   Bكا  ��C�  ،�
�هللا ُير� مشاهد كونه حسيبا كافيا. 
كلمة   B& هنا  �لبا�  عن  يغينب  ال 
 �bملا� �لر�~  على  تطلق  ال  �لر�~ 
��سعة  �مفاهيم   Bمعا �ا  بل  فقط، 
 ¦  "b|لو�� �لر�~  معا�  فمن  جد� 
�لقو�ميس �لر�~ �ملا�b �لذ� تتوقف 
��ألغذية   Gألقو�� من  �حليا"  عليه 
�لو��j &خر} للعيش كالنقوb. �من 
 �& &يضا  �لر�حا�  �لر�~  معانيها 
كما  |�حانيا،   Bإلنسا�  Bيكو  B&
&B من معانيها ثر�" �لعلم &يضا، بل 
�إلنسانية.  �لقو}  Lيع  تشمل  C¿ا 
ال  �هللا  على  �ملتوكل  �ملتقي  فحاجة 
 �bملا� �لدنيو�  �لر�~  على  تقتصر 
فقط بل Cنه يرجو من �هللا كل &نو�¨ 
�لر�~. فنظر� للمعا� �لو�سعة لكلمة 
�ملسيح  سيدنا  لنا  فسر  قد  �لر�~، 

�ملوعوb � هذ� �ملوضو¨ بأسلو� 
|�ئع جد�. 

 � bسيدنا �ملسيح �ملوعو "bمن عا�
&نه كلما &|�B& b يقدª& jى مثا� على 
&� حسنة &� خصلة $يد" فال ·طر 
بباله غُ< سيد£ �مطاعه �لنé >مد � 
فكيف ُيتوقَّع من هذ� �ملحب �ملخلص 
�ألمثلة على  تقدميه  � عند  حلضرته 
 Bَمن نالو� �لر�~ �لر�حا� ¦ &ثنا� بيا
من  �ملثا�  يذكر  &ال  �ملوضو¨  هذ� 
 BC :س<ته؟ فقد قا�� � éحيا" �لن
من بركاG �لتقو} &B �هللا ينقذ �ملتقي 
 ��b& ¦ من �ملصائب �ل³ تشكل عائقا
�ملهماG �لدينية (&� �ملشكالG �ل³ 
�هللا   Bفإ �لدينية  �ألمو|   ��b& من  متنع 
تعاA ينجي �ملتقي منها) كذلك ير�~ 
�هللا �ملتقي بشكل خاó، هنا سو¯ 
 � éلن� Bكر |�~ �ملعا|¯، فكا�&
| له �لتصد� للعاÁ كله - |غم  قد ُقدِّ

ر له التصدي للعاU كله - رغم  ُقدِّ "فكان الن� � قد 
كونه � أميا - مبا فيهم أهُل الكتاب والفالسفة وأصحاب 
قد  أنه  غ�  والفضالء  والعلماء  الرفيع  العلمي  الذوق 
أ  ُوهب له من الرزق الروحا� ما جعله فوق اجلميع، فخطَّ
اجلميَع. فهذا هو الرزق الروحا� الذي ال يوجد له مثيل."

سرُّ اخلالفة (١٦)
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كونه � &ميا - مبا فيهم &هُل �لكتا� 
��لفالسفة �&صحا� �لذ�~ �لعلمي 
�لرفيع ��لعلما� ��لفضال� غ< &نه قد 
ُ�هب له من �لر�~ �لر�حا� ما جعله 
أ �جلميَع. فهذ� هو  فو~ �جلميع، فخطَّ
له  يوجد  ال  �لذ�  �لر�حا�  �لر�~ 
مثيل. (تقرير �جللسة �لسنوية ١٨٩٧ 

(٣٤-٣٥ ó
 ¦ �  éلن� نزلت على  �ل³  فاملائد" 
�ا  يوجد  ال  �لكرمي   BÇلقر� صو|" 
به  حتد}  ما  هذ�   ،Áلعا�  ¦ نظ< 
�لقرBÇ �لكرمي &نه ال يقد| &حد على 
�إلتياB بسو|" من مثله حç لو كانت 
علمية  �ثر�"   ~�| فهذ�  صغ<"، 
ُتفحم   Á �  éللن �|�حانية ُ�هبت 
�لعاÁ ¦ حيا" حضرته � فقط، بل 
 jيو AC هذ� �لكتا� �حلي �خلالد BC
�لقيامة يتضمن �ألنبا� عن كل �بتكا| 
&نو�¨  كلِّ  ُطرُ~  �تنفتح  حديث. 
من  على  باستمر�|  ��ملعرفة  �لعلم 
يقر&£ �يتدبر£، بشر® &B يقر& بتمعن 
�هب  �لذ�  فالعلم  فيه.  �تفّكر 
ليد|كو�  �لصحابة  يكن   Á  �  éللن
 ¦ Gb|� منه بعض �ألمو| �ل³ قد
 Aذ� قد قا� �هللا تعا��لقرBÇ �لكرمي، 
 Bال تد|كو Bحو� بعض �ألمو|، �آل
�ال تستوعبوB ما هي �لكنو� �لعلمية 
يكن  فلم   .�  éللن �هبت  �ل³ 

عامة  عن  ناهيك   - �لصحابة  كبا| 
�لذ|"  هي  ما   Bيد|كو  - �لصحابة 
لكن �هللا تعاA كاB قد كشف على 
�لدما| �لشامل �لذ� تسببه   � éلن�
�لذ|"، �ªا£ �لقرBÇ �لكرمي "�حلطمة" 
�ْلُحَطَمُة﴾  َما   �َ�|َbْ&َ ﴿َ�َما  �قا�: 
 ¦ هنا  موجه  فاخلطا�  �مز":٦) �)
�آلية AC �لصحابة، ð قا� شرحا له 
ِلُع َعَلى  ﴿َناُ| �ِهللا �ْلُموَقَدُ" * �لَِّتي َتطَّ
�َألْفِئَدِ"﴾ (��مز" ٧-٨) &� تتأثر ֲדا 
&عضا�  سائر  يتأثر   ð &�ال،  �لقلو� 
�جلسم. لقد بنو� ¦ مدينة ناغاساكي 
�ليابانية - �ل³ &سقطت عليها �لقنبلة 
مشاهُد  فيه  ُتعَر¬  متحفا  �لذ|ية - 
سقو®  عند  �بأِسهم  �لنا¥  مأسا" 
 Bإلنسا� جتمد  حيث  �لذ|ية،  �لقنبلة 
 Á� جالسا لسكتة قلبية Bكا ��C جالسا
�لبسيط �جتمد  �لتحر�   çيستطع ح
حيثما كاð ،B بعد توقف �لقلب عن 
 ����لعمل قاعد� &� مستلقيا &� ��قفا 
مثا�  هذ�  باختصا|  ��نسد�.  �جللد 
�هللا  بيَّنها  كث<"  &مثلة  �هنا�  ��حد 
 Gالختر�عا�� G�|البتكا� تعاA عن 
 BÇلقر� تفوَُّ~  ُتثبت  �ل³  �حلديثة 
�لكرمي، فهذ£ �ألمو| تثبت ªو مكانة 
�لعلمي ��لر�حا�.  � �تفوقه   éلن�
�BC �لصحابة �لذين �كتسبو� منه هذ� 
على  منه  �حصلو�  �لر�حا�  �لفيض 

قو�هم  حسب  ��ملعرفة  �لعلم  كنو� 
يتمحو|  تفك<هم   Bكا �كفا��ִדم، 
 �bملا� �لر�~  عن  �لبحث  حو� 
��لر�حا�، �كاB بعضهم قد &�كلو� 
�هللا   AC �لدنيو�   �bملا� �لر�~  توف< 
�حد£ �كانو� يسعوB جاهدين لُتسنح 
�م فرصة لالستما¨ AC كنو| �لعلم 
�ملبا|�،   �  éلن�  Bلسا من  ��ملعرفة 
�منهم  �ملبا|�،  �لر�~  ֲדذ�  ليغتنو� 
 Bهرير" � �لذ� كا ý& "مثال حضر
 Á�  BÇ� حني  كل   �  éلن�  jيال�
يكن ي�ã ±لسه ��ملسجد، �Á يكن 
يفكر ¦ &مر Çخر �كاb يغمى عليه 
من شد" �لعطش ��جلو¨ لكن �لر�~ 
من  �كتسبه  �لذ�  �لر�حا�  �لعلمي 
 AC �لنا¥  على  يو�َّ¨  فهو   �  éلن�
�لكث<"  �ليوj عن طريق |��ياته  هذ� 
�هذ� �لفيض يستمر AC يوj �لقيامة. 
 ð �لفيض  نالو�  �لذين  هم  فهؤال� 
من  نالو�  ما  فيَض  �آلخرين  &كسبو� 
&غلبية   B& شك  ال  �لعلمي.  �لر�~ 
بالتجا|"   Bيشتغلو كانو�  �لصحابة 
 A�& B& >ألعما� �لدنيوية &يضا، غ��
 ¦ يتقدمو�   B& �&ك�ها  &�لوياִדم 
 ��|b على Bلر�حانية �هم سائر��
 � éلتقو} �يستجيبو� كل &مٍر للن�
�لر�حانية  �ملائد"  من  �لفيض  �ينالو� 
 �  éلن� على  تنـز�  كانت  �ل³ 
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 Bكا ð ،لك �لعصر� ¦ jيوميا بانتظا
�� عملو� قليال با|� C منهم من كانو�
 B�b اÏ| £هللا ¦ عمله بركة �&عطا�
عدِّ �حسا�. يقو� &حد �لصحابة &نه 
طلب من �لنé � �لدعا� لل�كة ¦ 
 ýيقو� �لصحا ð .� جتا|ته فدعا له
 � éعا� �لنb جتا|� بو|كت بعد B&
�� �قعت يد� على تر�� صا| C çح

�هبا.
�لصحابة  سلك  حني  باختصا|، 
على  �لدين  �قدمو�  �لتقو}  مسالك 
�لدنيا صا|G �لدنيا &يضا مملوكة �م. 
 Bِمن �لصحابة َمن كانو� يشتغلو Bكا
 Á �لكنهم  &يضا  bنيوية   G�|جتا  ¦
يكونو� bيد�B �أل|¬. �ملا ماتو� تر� 
بعضهم خلفه �هبا ُيقّد| ùنه باملاليني 
 AC باإلضافة   Gحلاال� بعض   ¦
نالو�  �لنا¥  عقا|�G &خر}. فهؤال� 
|�قا ماbيا &يضا ال ُيعدُّ �ال ُيحَصى 
باإلضافة AC �لر�~ �لر�حا�. يقو� 

 :� bملسيح �ملوعو�
"BC من يكوB تقيا �åا�� &B يصبح 
 � ·رجه  �هللا  نظر   ¦ حقيقيا  تقيا 
ال  حيث  من  �ير�قه  ضيق  كل  من 
�Ðن  حٌق،  �هللا  �عد   BC åتسب. 
نؤمن بأB �هللا يفي بوعوb£ �هو |حيم 
�كرمي. �لذ� يصبح هللا ينّجيه من كل 
&ما  �نص<�.  معينا  له   Bيكو� خز� 

�لذين يدَّعوB �لتُّقى من ناحية، �من 
نتلّقى  ال  &ننا   Bيْشكو &خر}  ناحية 
به  نكذِّ �لفريقني  من  فأيًّا   ،Gكا�ل�
 B& ميكن  ال  قه؟  نصدِّ منهما  �من 
�لوعد  باإلخال¯ ¦   Aتعا �هللا  نتَّهم 
Ïا� من �ألحو��، ﴿BC �هللا ال ·لف 
هذ�  نكذِّ�   B& بد  فال   .﴾bمليعا�
�ملدَّعي. ��حلق &B تقو�هم �صالحهم 
 çح b|جة   AC �صل  قد   Bيكو ال 
ال   �& �هللا،  نظر   ¦ &�ية   ��  Bيكو
 ،Bلنا¥ �ُير���� Bهللا بل يتقو� Bيتقو
من  بدال  �للعنة  عليهم  تنـز�  لذ� 
�لر$ة ��ل�كة فيهيموB مأخو�ين ¦ 
مصاعب �لدنيا �مصائبها. BC �هللا ال 
يضيع متقيا &بد�، Cنه صاú� ~bلص 

.....£bعو� ¦
 :£bلزبو| ما مفا� ¦ � b��b يقو�
 Bكنت صبيا فَشَبْبُت، �قد شخُت �آل

�لكÁ á &| متقيا ��|عا يتسو�، بل 
Á &| &�الb£ &يضا مدفوعني باألبو�� 

يطلبوB لفاظاG �ملو�ئد. 
ال   Aتعا �هللا   B& متاما  �حق  صحيح 
يضيع عباb£ بل åميهم من مّد �ليد 
من  كث<  خال  لقد  �آلخرين.   jما&
يسع  هل  لكن  ��أل�ليا�،  �ألنبيا� 
للتسو�  �ضطر��  C¿م  �لقو�  &حد� 
بأ�الbهم  مصيبة  حلت   �& يوما؟ 
��ضطر�� للتسو� مدفوعني باألبو�� 
بر�ï¥ مغَبرَّ"؟ كال، بل Cنá &عتقد 
�� صا| �إلنساB هللا �كاB متقيا C نه&
صاbقا �ضع �هللا تعاA عليه يد �لر$ة 
��ل�كة AC ستة من &جياله �$اهم. 
 bجريد" "�حلكم" ¶ ٧ |قم ١٢ عد)

 (٥ ó jما|¥ ١٩٠٣/|��Ç ٣١
هو  �لك   ¦ �ألسا¥  �لشر®   ،B�C
&B يص< �إلنساB هللا �يتقيه. لذ� على 

حضرة أ� هريرة � الذي كان يالزم الن� � كل حني 
وآن وU يكن ي7ح yلسـه واملسجد، وU يكن يفكر ! 
أمر آخـر وكاد يغمى عليه من شـدة العطش واجلوع 
لكـن الرزق العلمي الروحا� الذي اكتسـبه من الن� 
ع علـى الناس إ5 هذا اليـوم عن طريق  � فهـو يوزَّ
رواياتـه الكث�ة وهذا الفيض يسـتمر إ5 يوم القيامة. 
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åا��   B&  Bإلميا� يعلن  مؤمن  كل 
�لتقدj ¦ ±ا� �لتقو}. ��ألصل �لثا� 
على  �لتوكل  هو  �لتقو}  جانب   AC

 .Aهللا تعا�
 BC  �  bملوعو� �ملسيح  قا�  فكما 
ينا�  ال  �متوكال  تقيا  بكونه  �ملؤمن 
&يضا.  &جياله  تناله  بل  �حد£  �لر�~ 
 bال�& jقا ��C ليكن ��ضحا &يضا &نه�
 Bقانو فيعمل   bلتمر�� بالظلم  �ملتقي 
Çخر من قو�نني �هللا عمله ف<فع عنهم 
�ملتقني   bال�&  Bفإ ��ل�كة.  �حلماية 
&يضا  بأنفسهم   Bا�لوå �حلقيقيني 
- نتيجة �لتربية �حلسنة ��ألbعية �ل³ 
يدعو ֲדا �ملتقي �م - &B يسلكو� على 
 Gطر~ �لتقو}. فبسبب تلك �حلسنا
 Gكا�بال &يضا  �لتالية  &جيا�م  حتظى 
 bملوعو� �ملسيح   jكال  Bفإ ��حلماية. 
مع   íيتنا ال  &عال£  �ملذكو|   �
 Gلقد|" �ال يعا|¬ �ألحد�� قو�نني 
�لو�قعة. قد يقا� هنا: ملا�� غر~ �بن 
�B؟ �حلق &B �بن نوå Á ãا�� C ãنو
 bمتر بل  �لتقو}  من  نصيبا  يأخذ   B&
 bال�& &بد}   ��C &ما  مص<£.  فلقي 
 ِّ�& من  ضعًفا،  تقي   ¨|� شخص 
نو¨ كاB، &� تعرضو� خلسا|" ما ¦ 
 Aهللا تعا� Bلك، فإ� AC لتجا|" &� ما�
ال يسمح &B تسو� ظر�فهم AC حد 
�لو  سريعا.  يتد�|كهم  بل  �جلو¨، 

لشاهد��  �لتقو}  على  قائمني  ظلو� 
مشاهد &فضا� �هللا �bئما. 

�يقو� بعض �لنا¥ &حيانا بأننا نصلي 
�لكن  &يضا   Gحلسنا� �نكسب 
سو��   b�bتز� تسو�  تز��  ال  ظر�فنا 
ر كما  يوما Cثر يوj. فهنا Üد| �لتذكُّ
بينه �ملسيح �ملوعوb � ¦ �لبد�ية &نه 
Üب على �إلنساB& B يكوB تقيا ¦ 
 AC اجةÏ هذ� �ألمر� .Aنظر �هللا تعا
�B، فإB هؤال� �لنا¥ C .">كب bجهو

&Ð Bاسب &نفسنا &�ال. 
يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعوb � فيما 
يتعلق بالتجا|" �ما شابه �لك بأنه لو 
كذ� �إلنساB فيها مهما كاB بسيطا 
 íلتقو}. �هذ� يتنا� ُيبعد£ عن  فهذ� 
مع �لتوكل على �هللا &يضا. فمن &جل 
�الستفاb" من CنعاماG �هللا تعاA علينا 
&Ð Bاسب &نفسنا >اسبة بنظر" bقيقة 
من  شائبة  كالمنا   ¦  Bتكو ال   çح
&يضا  �لننتبه  �لنية،  &� سو�  �لكذ�، 
 Bكل ما قمنا به من �ألعما� كا B&
�لسديد.  �بالقو�  خالصا  صحيحا 
 B& �لسديد  �لقو�  من   bملر�� ليس 
هو   bملر�� بل  �لقوَ�   Bُإلنسا� يصد~ 
بكل   Bآلخر�� يفهمه  �لذ�  �لصد~ 

 .ãضو�
 Bيكو çفح ،"bهنا� حقو~ للعبا ð
�إلنساB متقيا ال بد له من &��b حقو~ 
�لعباb" &يضا. �ملتقي �حلقيقي هو �لذ� 
 bلعبا� �حقو~  �هللا  حقو~   �bيؤ
 B& من  بد  ال  �لغر¬  �ذ� � كذلك. 
Ðاسب &نفسنا بدقة �عمق. BC بعض 
 Bمنهم - يكسبو بل كث<  �لنا¥ - 
&غنيا�   Bيصبحو� باخلديعة  �ألمو�� 
ظاهريا،  مالية  سعة   Bميلكو� كبا|� 
�لكن هذ£ �لثر�" مبنـزلة نا| �م ¦ 
 ¦ Bترقوå م¿C نظر �هللا. فمن ناحية
�لك  Bهذ£ �لدنيا، سو�� كا ¦ B�>لن�

 AC �توجه  |صني  تفك<   AC Ïاجة 
 Aتعا �هللا  �عد   BC كث<�.  �الستغفا| 
 Bكا ��C� ،با�ال ميكن &B يكوB كا
 ¦� Ðن  فينا  فهو  ما  نقص  هنا� 
مساعينا. �ملر�b من �لتقو} هو كسب 
ֲדا   jالهتما��  Gحلسنا� &نو�¨   ~b&
�لظر�¯  كانت   ��فإ متناهية.  بدقة 
ما  حالة   ¦ فيوما  يوما  سو��   b�bتز
على �لرغم من كل �ملحا�الG فال بد 

إن� أعتقـد أنه إذا صار 
اإلنسـان هللا وكان متقيا 
صادقا وضـع اهللا تعا5 
عليه يد الر"ة وال7كة إ5 
ستة من أجياله و"اهم. 
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بصو|" &مر�¬ &� قضايا ¦ �ملحاكم &� 
مصائب �باليا &خر}، ألB هذ£ �لثر�" 
تتسبب ¦ �لقالقل ��الضطر�� �م. 
�من ناحية ثانية هنا� نا| ¦ �آلخر" 
قد حّذ| �هللا منها &يضا. فثر�ִדم هذ£ 
 B& ميكن   �& عليه  ُيحَسد  مما  ليست 
ل  تشكِّ بل  Ïسر"،  �ملؤمن  Cليه  يرنو 
&مر� úيفا �مرعبا. �لكن حني يذكر 
�هللا تعاA �لر�~ بصدb �ملؤمن فيذكر 
 "bملنشو� �ملؤمن  فغاية  مبا|كا.  |�قا 
j على  هي �لر�~ �لر�حا� �هو �ملقدَّ
�ملؤمن  يهب  �لذ�  �ألمر  كل شي�، 
�لطمأنينة �لقلبية ¦ �لدنيا. �باإلضافة 
بإكر�مه   Aتعا �هللا  �عد£  �لك   AC
هي  �ل³  �آلخر"   ¦ |ضو�نه   GناÃ
فإB معاي<   ،B�C �ألبد�.  �لقر�|   |�b
�ملؤمن ��إلنساB �ملا�b �تلف كث<�. 
فَمن كاB يبتغي |ضو�B �هللا ال يسعى 
من  Üعل   B& åا��  بل  �لدنيا   ��|�
�لر�~ �ملا�b &يضا مدعا" لنيل |ضا£ 
 Aلكرمي يِعد �هللا تعا� BÇففي �لقر .�
 ð حسا� B�b >ملؤمن بالر�~ �لوف�
يذكر غر~ �لكفا| ��لنا¥ �ملاbيني ¦ 
لِلَِّذيَن  ﴿ُ�يَِّن  �يقو�:  �لدنيا   Gملذ�
ِمَن   Bََ�َيْسَخُر� ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ"  َكَفُر�� 

 jََيْو َفْوَقُهْم  �تََّقْو�  َ��لَِّذيَن  Çَمُنو�  �لَِّذيَن 
ِبَغْيِر  َيَشاُ�  َمْن  َيْرُ�ُ~  َ��ُهللا  �ْلِقَياَمِة 

ِحَساٍ�﴾ (�لبقر": ٢١٣)
 B& ناحية  من   Ëتتحد �آلية  فهذ£ 
كل  �لدنيوية  �لثر�"   B�َُّيُعد �لكفا| 
شي�، �من ناحية ثانية تصو| �ملاbيني 
 Bتقر�å بأ¿م  �تقو�   jعا بوجه 
كذلك  بثر�ִדم.  معتزين  �آلخرين 
�لضعفا�  �ملؤمنَني  �ألقوياُ�  يظلم 
مستغلني  قوִדم  نشو"   ¦ غا|قني 
Üب  �لكن  �لظاهر.   ¦ �هللا  �سم 
موعد  &يضا  �لقيامة   B& يتذكر��   B&
 jليو� �لك   ¦ �سيتضح  �م،   bد<
 Bملغتر���  Bملعتد���  Bلظاملو� &&فلح 
حزֲדم،  بقو"   Bملتباهو�� Ïكومتهم 
 Bيتحملو �لذين  �ملساكني  &�لئك   j&
مرضا"  �بتغا�  �العتد��  من  نو¨  كل 
�هللا. نّبه �هللا تعاA هنا بقوله ﴿َ��لَِّذيَن 
�تََّقْو�﴾ B& AC �إلمياB �ملجرb ال يكفي 
�&صله   Bإلميا� جذ|  هو  �لتقو}  بل 
فال بد من �لتحلي به. ينبغي للمؤمنني 
 Bإلميا� �C ؛jا��النتبا£ AC هذ� �ألمر �
�ملجرb عن �لتقو} ال ميكن &B يقر� 
�إلنساAC B �هللا تعاA. ��ليوj عندما 
ُنلقي نظر" عامة على �لعاÁ �إلسالمي 

�أل$ديني  غ<  �ملسلمني  حالة  نر} 
يرثى �ا |غم �عد �هللا تعاA &نه ينصر 
�لكافرين  ضد  حر�ֲדم   ¦ �ملؤمنني 
�هذ£ �حلالة تد� على &B هنا� نقًصا 
يِعد   Aتعا �هللا   Bفإ �Cال  تقو�هم   ¦
بأB يفتح للمؤمنني طرقا �مسالك ال 
åتسبو¿ا. �لقد قا� ¦ �آلية �لسالفة 
&يضا Cنá &ْ|ُ�ُ~ ِبَغْيِر ِحَساٍ�. �نر} 
بغ< حسا�  للمسلمني  مشهد |�قه 
�هللا  |�قهم  حيث   Aأل��  Bلقر��  ¦
تضحياִדم،  من  بكث<  &كثر   Aتعا
تتمتع  �إلسالمية   Gحلكوما� �بقيت 
شي�  فيهم  بقي  ما  ��لقو"  بالرعب 
�حلاضر  �مننا   ¦ &ما  �لتقو}.  من 
على  &غد~  قد   Aتعا �هللا   B& فرغم 
�لنفظ  بثر�"  �إلسالمية  �لد��  بعض 
Cال &B �لقو} �لغربية قد جعلت طو~ 
�لعبوbية �القتصاbية ¦ |قاֲדم، �ألمر 
 jتعّذ|هم عن �ستخد� AC {b& لذ��
هذ£ �لثر�" لدعم �القتصاb �ملتعثر ¦ 
�لبالb �إلسالمية �لفق<". فإما &¿م ال 
�لفق<"  �إلسالمية   bلبال� bعم   Bينو�
&� ·افوB. على &ية حا�، ال يساعد 
 Bب، &يًّا كاÜ خا£ كما& jملسلم �ليو�
 Gهذ£ �حلكوما Gb�|& ��C� .لسبب�

وبقيت احلكومات اإلسالمية تتمتع بالرعب والقوة ما بقي فيهم شيء من التقوى.
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�إلسالمية �لغنية مساعد" بعض �لفقر�� 
 AC ية خطو"- تنظر& �فإ¿ا -قبل ��ا
على  مّر  �لقد  �لغربية.   Gحلكوما�
�ملسلمني حني من �لدهر جاֲדو� �bلة 
�لفر¥ �لعمالقة ��لد�� �لقوية �ألخر} 
�قلة  ضعفهم  |غم  عليها  ��نتصر�� 
�&مو��م.  �عتاbهم  �ُعّدִדم  عدbهم 
تلك  فتح   bملجر �لك  يفعلو�   Á
حد  لوضع  �Cمنا   bلبال��  Gحلكوما�
�ملفيض   Bإلميا� �بالتا´ جنح  لظلمها، 
 ~�| ð ،لظلم� يد  بالتقو} ¦ كّف 
بغ<   Bإلميا� هذ�  &صحا�   Aتعا �هللا 
حسا�. &ما �آلB فإB �لبالb �إلسالمية 
 bلبال�  AC مستجدية  تنظر  �لفق<" 
 bلبال� من  �لقليل   bلعد� &ما  �لغربية، 
�إلسالمية �لغنية ¦ �لظاهر فهي &يضا 
�خالقها  �حلقيقي  |ֲדا  عن  &عرضت 
 AC �توجهت  �معبوbها  �مالكها 
�معبوbيها،  �مالكيها  �لدنيوية  &|باֲדا 
مما يد� على &B هنا� نقًصا ¦ تقو�هم 
من   Bكا �لذين   - ֲדؤال�   {b& مما 
�ملفر�¬ &B يكونو� قاb" �لعاÁ كله - 
&B يصبحو� >كومني لد|جة �كأ¿م 
�لذ�  �لعبوbية، �ألمر   bمقّرنني بأصفا
�ألخ<  �هللا  قد|  مع  تامة  منافا"  ينا¦ 
�لذ� يقو� تعاA عنه: ﴿BC �َهللا َباِلُغ 
قر�|£  ينفذ   Aتعا �هللا   B&  �& َ&ْمِرِ£﴾ 
�يتّم &مر£. �هذ� هو قر�|£ بأنه ليغلَبنَّ 

هو �|سله. BC جنا" �لعاÁ �آلB منوطة 
�لك؟  سيتم  كيف  �لكن   ،jباإلسال
��لرb على �لك &نه سيتم �آلB كما ّمت 
 éسابقا حيث �ستفا¬ �لصحابُة بالن
&قد�مهم،  حتت  �لدنيا  �جعلو�   �
�Çثر�� �لدين على �لدنيا، �حتّر�� سبال 
�كانو�  �سلكوها،  للتقو}  bقيقة 
مستعدين ¦ كل حني �BÇ للتضحية 
بأنفسهم �&مو��م �&�قاִדم �مكانتهم 
من &جل �إلسالj. �ملا ضاقت عليهم 
�أل|¬ بسبب هجوj �ألعد�� عليهم 
��عتد���ִדم هاجر�� منقاbين ألمر �هللا 
تعاð ،A فتح �هللا تعاA لنصرهم &بو�با 
 Aكر �هللا تعا�ال ُتَعّد �ال حتصى. لقد 
�ملز|ية  �ملسلمني  حالة  �لتالية  �آلية   ¦
عليهم  �هللا   jنعاC  ð  jإلسال� بد�ية   ¦
بر�~ بغ< حسا� حيث قا�: ﴿ُقْل 
َيا ِعَباbِ �لَِّذيَن Çَمُنو� �تَُّقو� َ|بَُّكْم لِلَِّذيَن 
ْنَيا َحَسَنٌة َ�َ&ْ|ُ¬  َ&ْحَسُنو� ِفي َهِذِ£ �لدُّ
اِبُر�Bَ َ&ْجَرُهْم  �هللاَِّ َ��ِسَعٌة Cِنََّما ُيَوفَّى �لصَّ
 Bكا  .(١١ (�لزمر  ِحَساٍ�﴾  ِبَغْيِر 
بد�ية   ¦ مكة   ¦  Bيعيشو  Bملسلمو�
 Á �ا.  يرثى  حالة   ¦  jإلسال� عهد 
 jجو�يكن كفا| مكة يتو|عوB عن �
على �لنé � &يضا ناهيك عن �لفقر�� 
 Bيتعرضو كانو�  �لذين  �ملسلمني  من 
 bجاال �نسا� ألشد &نو�¨ �الضطها|
�هللا  يقو�   .Bُيستشهد� كانو�   çح

تعاBC A �لتقو} هي �لشر® �ألساسي 
 Bأل  Bإلميا� مع  تو�فر£  Üب  �لذ� 
 Bا�لوå� {سبل �لتقو Bلذين يسلكو�
�لعمل بالصاحلاG سينالوB &جرهم ¦ 
هذ£ �لدنيا &يضا عال�" على �آلخر". 
 AC نظًر�  �لسالفة:  �آلية   ¦ قا�   ð
بلو� �ضطهاb �لظاملني منتها£ ¦ مكة 
فمن خ< لكم &B ִדاجر�� لتنجو� من 
ظلمهم ألB هذ£ ��جر" سو¯ ִדيئ 
تظنو�  ال  للوسعة.  كث<"  &سباًبا  لكم 
 bما حتملتمو£ من �لظلم ��الضطها B&
تعاA سو¯  �هللا  بل  هدً|�،  سيذهب 
ال  �&جو|  بأفضا�  عليكم  ينعم 
تستطيعوB& B حتصوها، �هذ� هو جز�� 
 Aتعا �هللا  قد جعلهم  �لذين  �لصابرين 
 Gُعِهد� كث<"   bلبال  "ًbقا بعد  فيما 
 BC �لكث<".   Gحلكوما�  jما� Cليهم 
�هللا  بأ��مر   jاللتز��� بالتقو}  �لتحلي 
��لضعفا�  �لُعزَّ�  من  جعل  قد   Aتعا
ِشقا�  من  �Cنه  كث<".   bلبال ُحّكاما 
>كومني  صا|��  &¿م   jليو� �ملسلمني 
|غم متّلكهم �ماj �حلكوماG �لكث<"، 
�لكن �هللا تعاA يِعد �عَد �حلّق، �هو 
�ملظاهر  هذ£  كل   �  َّéلن�  {|& قد 
مسبًقا، �&خ�£ &ù Bا| �لتقو} ��لص� 
ال تقتصر على �من من �أل�ماB، بل 
 Aأل�� Bلقر�� ¦ Bكما &ظهر �ملسلمو
منا�¶ �لتقو} ��لص� فأكلو� ùا|�ا، 
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كذلك بعد �نقضا� عهد مظلم سو¯ 
ثانية، �بشر �هللا  �ملؤمنوB مر"  يأكلها 
تتّم  �لنB& � é غلبة �إلسالj سو¯ 
�Lاعته،   ~bلصا� خاbمك  يد  على 
�Lاعته   ~bلصا�  jbخلا� هذ�  �سيمر 
ֲדا  مر  �ل³  �لظر�¯  هذ£  نفس  من 
فكما   .Aأل��  Bلقر��  ¦  Bملسلمو�
ملا  &نه   jإلسال� عهد  بد�ية   ¦ حصل 
ُضّيقت �أل|¬ على �ملسلمني فتح �هللا 
 ،jإلسال� نشر  &بو��  &مامهم   Aتعا
كذلك كاB مقّدً|� &B تضيق �أل|¬ 
 ð  �  bملوعو� �ملسيح  &تبا¨  على 
&�صى  لقد  �ألبو��.  تلك  �م  ُتفَتح 
من  تكونو�  ال   B& &مته   �  éلن�
�ملعا|ضني للمسيح �ملحمد� بل Üب 
عليه   ��ïقر�� &نصا|£  من  تكونو�   B&
مá �لسالj. ��ليوj يشهد كل &$د� 
�أل|¬ ¦  علينا  ُضّيقت  قد  &نه  على 
&نو�¨  علينا  ُفرضت  حيث   Bباكستا
من �لتضييق، �لكن �هللا تعاA �ليوj قد 
بلد�   ١٩٥  ¦ �أل$دية  غرسة  غر¥ 
من بالb �لعاÜ .Áب &B تتذكر�� �bما 
&B |قي �ألفر�b منو® برقي �جلماعة، 
باخلسائر  �جلماعة  ��bها|  يتعثر  �ال 
 bستشها� Ëُية. لقد فَتَحت &حد�bلفر�
&بو�َ�   Aأل�� �أل�منة   ¦ �ملسلمني 
 �bستؤ &يضا   jليو�� جديد"،   bبال
تضحياG �ملسلمني �أل$ديني AC |قي 

�أل$دية ���bها|ها. تصل �ليوb jعو" 
كله   Áلعا�  AC  �  bملوعو� �ملسيح 
ع� �لقنا" �لفضائية �إلسالمية �أل$دية 
�ليس ùة بلد ¦ �لعاÁ �ليوj ال تصله 
 Bهذ£ �لدعو" &� ·لو من �لذين يصّلو
على �لنé �، بل عندما ُتَبّث �لصال" 
 ¦ تنتشر  فإ¿ا   MTA ع�   éلن� على 
&جو�� كل هذ£ �لبالb حç لو Á يكن 
 Gكر� فكما  �لك.   bbير من  فيها 
BC بث MTA �ليوj يصل �ُيشاَهد ¦ 
١٩٥ بلد� من بالb �لعاÁ، �ال يوجد 
 B& فضائية تضمن  قنا"  �لعاÁ كله   ¦
 ¦ Gبثها ُيشاهد ¦ �قت من �أل�قا

 .Áلعا� G�|يع قاL ١٩٥ بلد� من
�أل$ديني  غ<  يشاهدها  قناتنا   BC
&يضا؛ بعضهم ֲדد¯ �لتعّلم �بعضهم 
فإ¿م   ،Gالعتر�ضا� نقا®  عن  Ïثا 
 Bيع �ألحو�� &يا كاL ¦ يشاهد�¿ا

�د¯ من مشاهدִדم. على &ية حا�، �
BC �لقصد من �كر هذ£ �ألمو| هو &نه 
 Gكلما ُضّيقت �أل|¬ على �جلماعا
يهيئ �م - ¦   Aتعا �هللا   Bفإ �إل�ية 
&ماكن &خر} �بطر~ &خر} - &سباًبا 
 B& �ملقد|  من   Bكا� للوسعة.  كث<" 
Lاعة  مع   Aتعا �هللا  معاملة   Bتكو
 Bملسيح �ملحمد� على هذ� �لنحو، أل�
�لغلبة �ألخ<" لإلسالj منوطة باملسيح 
 bعو�  ¦ جا�  حسبما   �  bملوعو�
عن   "b|لو��  Gلنبو���  ¦�  Aتعا �هللا 

.� éلن�
لند|�  يوقفنا   B&  Aتعا �هللا  ندعو 
 �bفر بشكل  �ملسؤ�لية  هذ£  &�ية 
&يضا �نلتزj بطر~ �لتقو} حÐ çقق 
 bملوعو� �ملسيح  ُبعث  �لذ�  �د¯ �
&عيننا مشاهد |�~   jبأ ألجله �نر} 

�هللا بغ< حسا�، Çمني.

القليل من البالد اإلسالمية الغنية ! الظاهر فهي أيضا
أعرضت عن ربها احلقيقي وخالقها ومالكها ومعبودها
وتوجهت إ5 أربابهـا الدنيوية ومالكيها ومعبوديها......
... كان مـن املفـروض أن يكونـوا قـادة العـاU كله
أصبحـوا <كومـني لدرجة وكأنهـم مقّرنني بأصفاد
..... العبودية، األمر الذي ينا! منافاة تامة مع قدر اهللا
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 ��ألستا بعثها  �لتالية  �لرسالة 
ها� طاهر AC بريد �لدكتو| 
 Gغلو� �لنجـا| &|بع مر��
 bّير  Á� ،خال� شهر كامل
عليهـا، |غم &نـه |bّ على 
|سـالة سابقة سـأله فيها 
بريد£،  �� كاB هـذ� C فيما 
 �فقا� نعم. �Á يكن �ألستا
هـا� طاهر يوB& bّ ينشـر 
 bّيو Bهذ£ �لرسـالة، بل كا
&å Bـا�| �لدكتو| �غلو� 
�هد��،  Ïكمـة  �ينصحه 
 Á لكنه �ضطر لنشـرها ملا�
Üد &� جتـا��. "�لتقو\"

بسم �هللا �لرyن �لرحيم

 
حضر� �لدكتو
،
�غلو� �لنجا

�لسال> عليكم

yة �هللا �بركاته� 

 B& Ðا��  �Ðن   jيا& منذ 
على  هاتفيا  بكم  نتصل 
�أل|قاj �ل³ �ضعتموها ¦ 

&ّنكم  ظّني  على  �َغَلـب 
من  بنشـرها  تسّرعتم 
&نكم  �يبد�  حتّقق،   B�b
ֲדذ£ �b�ّكم  مبن  �ثقـتم 

�ملعلومـاG، �هو ليـس 
>ّل ثقـة.

يتنّبه   B& مسلم  كل  على 
ثغر  من  ثغر"  على  &نه   AC
من  يؤتّين  فال   ،jإلسال�
 AC نسب  َمن   BّC� ِقبله.. 
 G�>تفس �لكرمي   BÇلقر�
 jخاطئة فإمنا يعّر¬ �إلسال
بسبب  يضّل  �قد  للنقد، 
هذ� �لنقد عدbٌ من �لنـا¥. 
َمن  على  ��جبا   Bكا لذ� 
bقيق  غ<  قو�  منه  صد| 
�لكرمي   BÇبالقر يتعلق  فيما 
عنه؛ خصوصا  يتر�جع   B&
 çعاملا معر�ًفا ح Bكا BC
موثوقا  &قـو�له   G|صا
ֲדا. كما &B ِمن ��جـب 
 AC ينّبهـو£   B& �آلخرين 

خـطئه.
بعض  يلي  فيما  �سأ�كر 
جانـبتم  �ل³  �ملو�ضيع 
 B& Çمال  فيها،  �لصو�� 

بقلم: �ألستا� ها� طاهر

موقعكم، �لكن ال يرفع ªاعة ��و�تف &حد.
 áلك� ��طـالعكم،  علمكم  سـعة  عنـكم  معر�¯ 
لكم،   Gملقاال� من   �bعد �ألخ<"  �آل�نة  خال�   G&قر
معكـم،  �لتلفـا�ية  �ل��مج  من   �bعد  Gُشاهد�
قلتمـوها..  �ل³   Gملعلومـا� بـعض  من  ففوجـئت 

;€z’]¡;ÿÜ;\Çb;€z’]¡;ÿÜ;\Çb

€z’]¡;„¬Ÿ;ÿÜ€z’]¡;„¬Ÿ;ÿÜ
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�لنظر فيها، �ُتعلنو�  تعيد�� 
عن  �ليكم  �ملأل  على 

قولكم فيها..

:���ملوضو� �أل
Wقصة �كمة �لغر� 

 Gقلتم: "�من بني �ملعلوما
 Gسا�|b &ثبتتها  �ل³ 
سلو� عاÁ �حليو�B �اكم 
حتاِكم  �فيها  �لغرباU؛ 
·ر¶   bفر  َّ�& �جلماعُة 
على نظامها حسب قو�نني 
�لعد�لة �لفطرية �ل³ �ضعها 
�ا،   Aتعا� سبحانه  �هللا 
Lاعة  عند  جرمية  �لكل 
�خلاصة  عقوبتها   Bلغربا�

ֲדا، �هذ£ &مثلة:
 jطعا �غتصا�  جرمية 
�لعقوبة  �لصغا|:   Èألفر��
تقضي بأB تقوL jاعة من 
�لغرباB بنتف |يش �لغر�� 
�ملعتد� حç يصبح عاجًز� 
 Èكاألفر�  B�>لط� عن 
�كتما�  قبل  �لصغ<" 

منوها.
�لعش  �غتصا�  �جرمية 
>كمة  تكتفي  هدمه:   �&

�لغرباB بإلز�j �ملعتد� ببنا� 
لصـاحب  جـديد  عش 

�لعـش �ملعتد} علـيه.
&ما جرمية �العتد�� على &نثى 
غر�� Çخر: فتقضي Lاعة 
�لغرباB بقتل �ملعتد� ضربا 

."Gملو� çمبناق<ها ح
"�تنعقد   :Bتقولو �تابعتم 
حقل   ¦  "bعا �ملحكمة 
من �حلقو� �لز|�عية &� ¦ 
فيه  تتجمع  ��سعة،   ¬|&
�لوقت   ¦ �ملحكمة  هيئة 
�لغر��  �ُيجلب   ،bملحد�
 ،"bملتهم حتت حر�سة مشد�
فينكس  >اكمته  �تبد& 
جناحيه،  �·فض  |&سه، 
�عتر�فا  �لنعيق  عن  �ميسك 

بذنبه. 
 ،jصد| �حلكم باإلعد� ��فإ
 Bلغربا� من  Lاعة   Gقفز
متزيقا  توسعه  �ملذنب  على 
 ،Gميو çح "bمبناق<ها �حلا
 Bمله &حد �لغرباå حينئذ�
ق��  له  ليحفر  مبنقا|£ 
جسد£،  حجم  يتو��j مع 
�لغر��  جسد  فيه  يضع 
�لقتيل ð يهيل عليه �لتر�� 

."Gحتر�ما حلرمة �ملو�
&قو�: &ين b|�ساG سلو� 
�ل³  هذ£   Bحليو��  Áعا
عنو�¿ا؟  ما  عنها؟  حتدثتم 
 Gُنشر علمية  ±لة   �&  ¦
هذ£ �ملعلوماG؟ هل ميكن 
�كر �سم عاÁ من �لعلما� 
�لذين الحظو� هذ£ �ألمو| 

كلها؟ �ما عنو�نه؟
عاقل،  غ<  طائر  �لغر�� 
�هذ£ �ألمو| �ل³ �كرمتوها 
�لبشر  غ<  ֲדا   jيقو ال 
�لعقال�؛ �لو قاj ֲדا �لغر�� 
لكاB مكلًَّفا. �هذ� Á يقله 

&حد.
ُخدعتم  &نكم   {|&  áنC
 ،Gملعلوما� هذ£  بتصديق 
 B�b من  بنشرها  �قمتم 

حترٍّ.

�ملوضو� �لثا�:
Mلقلب مركز �لتفك�

�لقلب هو مصد|   B& قلتم 
قْلَب   B& �قلتم  �لتفك<، 
سائق   AC ُنقل  قد  شاعر 
�لشعر  يقر¬   Á شاحنة 
يتذ�قه،   Á� قط  حياته   ¦

فصا| شاعر�.
فباهللا عليكم، ما �سم هذ� 
�ما  شعر£؟  �&ين  �لشاعر، 
�لشاحنة، �&ين  �سم سائق 
هذ�  ُنقل   B& بعد  شعر£ 
�لقلب Cليه؟ �¦ &� مشفى 
لنتابع  �لعملية  هذ£  كانت 

�ألمر؟
موسيقا|  قلب   BC �قلتم 
 Á Bمشهو| قد ُنقل إلنسا

يعز¯ قط فصا| يعز¯.
قتل   BنساC BC قلب  �قلتم 
Çخر،   AC ُنقل  قد  غيلة 
�لقلب  صاحب  فصا| 
َمن   jملنا�  ¦ ير}  �جلديد 
�لشرطة  ��ستطاعت  قتله 

&B تقبض على �لقاتل.
لنا  �كر�� � عليكم،  فباهللا 
�ملتعلقة   Gملعلوما� كل 
 ¦ كما  هذين  باملثالني 

�ملثا� �لسابق.
حضر"  يا  �ألمو|  هذ£ 
 B�b لدكتو| ال ُتنشر من�
شا�  ملن  جلا�  �Cال  توثيق، 
 {|&� شا�.  ما  يقو�   B&
ليست   Gمعلوما هذ£   B&
لو   �C �لبتة،  صحيحة 
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 Gال± ֲדا  مللئت  صّحت 
 Gنتشر�� �لعلمي  �لبحث 
هذ£   BC  �C �آلفا~،   ¦
هو  ما  تنشر   Gملجال�
�قد  �لك.  من  قيمة  &قل 
�ألطبا�  من   �bعد سألنا 
�لك،  من  فاستغربو� 
�بعضهم  نكتة،  �ظنوها 
�قا�  بالسخافة،  �صفها 
bكتو| ثالث: هذ� Á ُينشر 
طبية  علمية   G�|�b  ¦
معتـمد"، فال ُيعتـّد به.

�ملوضو� �لثالث: 
طلو� �لشمس من مغرֲדا

كانت  �أل|¬   BC قلتم 
حو�  هائلة  بسرعة  تد�| 
�لسنة  �كانت  >و|ها، 
ظلَّت   ð  ،jيو  ٢٢٠٠
كما   G|صا  çح تتباطأ 
 Bآل� �هي   ،Bآل� هي 
تنقص  حيث  تباطؤ،   ¦
�لثانية  من  جز�  سرعتها 
 ..Bلزما� من   Bقر كل 
 çح تتناقص  �ستظل 
 ð �لتوّقف،  على  ُتجَبر 
تعكس �جتاهها كما قالت 

�لد|�ساG �ملخ�ية!!!!
هم  من  عليكم،  باهللا 
�لذين  �لعلما�  هؤال� 
هي  �&ين  بذلك؟   Bيقولو
هذ£ �لد|�ساG �ملخ�ية!! 
�هال &طلعتمونا على |�بط 

�ا على �النترنت.
�� كانت سرعة �أل|¬ C ð
تتباطأ جز�� من �لثانية كل 
&¿ا  �لك   Íفمع  ،Bقر
 G�|مليا بعد  ستتوقف 
�لسنني، فهل ستقوj �لقيامة 
بعد كل هذ£ �ملليا|�G من 

�لسنني؟
�أل|¬  تنجذ�  &ال   ð
 ��C مباشر"  �لشمس   AC
توقفت؟ بل C¿ا ستنجذ� 
Ðو �لشمس مبجرb ��فا¬ 
توّقفها..  �قبل  سرعتها 
�لدكتو|  يا حضر"   jمعلو
&B هنا� قوتني متسا�يتني 
 Bتتحكما �متعاكستني 
حو�  �أل|¬   B�|بد�
كل   B�|بد�� �لشمس، 
�ا  جنمه:  حو�  كوكب 
قو" �جلا�بية �ملتباbلة بينهما، 
�قو" �لطرb �ملركز� �لناجتة 

عن �حلركة �لد�|�نية، فلو 
 Bفإ B�|سرعة �لد� Gb��
�لكوكب ·ر¶ من مد�|£ 
هذ£  قّلت   ��C� �يبتعد، 
�لكوكب   Bفإ �لسرعة 
�لذ�  �لنجم  Ðو  ينجذ� 

يد�| حوله؟
&ما حديث طلو¨ �لشمس 
من مغرֲדا فيمكن تفس<£ 
تفس<�  &خر}؛  بطر~ 
±ا�يا �حقـيقيا &يـضا.

�ملوضو� �لر�بع: 
�نشقا� �لقمر

بريطانيا  مسلما   BC قلتم: 
شاهد  &نه  لكم  حكى 
مذيعا ¦ قنا" بريطانية مع 
 Bثالثة علما� فضا� &مريكا
يسأ�م عن م�|�C Gنفا~ 
على  �bال|  مليا|   ١٠٠
له  فقا�  فضائية،  |حلة 
&حد �لعلما� C¿م �كتشفو� 
�ملبلغ،  هذ�  من  &هّم  &مر� 
قد   Bكا �لقمر   B& �هو 

�نشّق ��لتحم ثانية!!
فباهللا عليكم، &ين جند هذ� 
ما  كر|مت   ��ملا �حلو�|؟ 

�ملسلم  �ل�يطا�  هذ�  قا� 
عاِلم  َمن  تثّبت؟   B�b من
قا�  �لذ�  هذ�  �لفضا� 
 B& ميكنكم  &ال  �لك؟ 
هذ£  صحة  من  تتأكد�� 
ناسا  �كالة  من  �ملعلومة 
بني  تنشر�ها   B& قبل 
�لنا¥؟ لو &b��ّ| Bّ �لفضا� 
قد   Bكا �لقمر   B&  ��&|
 Bنشّق، فهل تر�هم ُيخفو�
هذ£ �حلقيقة؟ ملا�� ال جندها 
ملا�� صا|  &� مصد|؟   ¦
 B& �ملسلمني  بني  شائعا 
|b��ّ �لفضا� |&�� &B �لقمر 
يعر¯  ال  بينما  �نشّق  قد 
�لك &� CنساB ¦ �لغر�؟ 
 Bلو &فصح مسلم �آل ��ما
 ð لغر� عن هذ� �ألمر� ¦
 ��صا| ُ&ضحوكة �لقوj! ملا

نعرضه ملثل هذ�؟
 

�ملوضو� �خلامس: %نز�� 
�حلديد من �لسما3

كانت  �أل|¬   BC قلتم 
صا|   ð |ماbية،  كومة 
من  عليها  ينـز�  �حلديد 
�يستقر  �لعمالقة   jلنجو�
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�ختر�~  بعد  باطنها   ¦
مليوًنا   BC �قلتم  قشرִדا! 
حديد  طن   Bمليو  ٢  AC
من  �أل|¬   AC يصل 
�قلتم  سنويا!  �لنيا�� 
كل   B& للعلما�  ثبت  Cنه 
&ُنز�  �أل|¬   ¦ �حلديد 

!!jنز�ال من �لنجوC
فباهللا عليكم &B تذكر�� لنا 
عليكم  باهللا  �ذ�؟  مرجعا 
&ªـا�  لنا  تذكر��   B&
�ما  �لعلمـا�!  هؤال� 
�ل³   ËاÏأل� عنـا�ين 
تأّك�د��   çجـر�ها ح&

ِمن هـذ�؟

�ملوضو� �لسا��: 
َجْمع �لشمس ��لقمر

�لشمس  Lَْع   BّC قلتم 
حقيقة  &صبح  ��لقمر 
يتباعد  �لقمر   Bأل علمية، 
من  سم   ٣ مبعد�  عنا 
 ¦ سيدخله  �هذ�  �لسنة، 
�لشمس  جا�بية  نطا~ 
بد�ية  هذ�   B&� فستبتلعه، 

تدم< �لنظاj �لكو�.
�آلية  يتعا|¬ هذ� مع  &ال 
ْمُس  �لشَّ ﴿ال  �لكرمية: 
�ْلَقَمَر  ُتْدِ|َ�   Bْ&َ َلَها  َيْنَبِغي 
َ�ال �للَّْيُل َساِبُق �لنََّهاِ|َ�ُكلٌّ 
ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوUَ﴾ (يس 

(٤١
�لقمر  تباعد  لو   jË
تلتقمه  فهل  �أل|¬  عن 
 B& ميكن  &ال  �لشمس؟ 
&ين  Çخر؟  كوكب  يلتقمه 
 Gملعلوما� �ذ£  �ملصد| 

كلها؟
آلية  �لسابقة  �آلية   BC  ð
��لقمر)  �لشمس  (�Lع 
خسو¯  عن   Ëتتحد
Lَعها  يسبق  فهل  �لقمر، 
قيمة  �ما  �لقمر؟   ُ̄ خسو
�كر �خلسو¯ قبل Lعهما؟ 
حدثا  �خلسو¯  &ليس 
 B& طبيعيًّا؟ هل من �حلكمة

َتذكر �آليُة َحَدًثا عاbيا قبل 
حدË ُيدمِّر �لكوB؟

بعض  فهمتم  &نكم   {|&
�آلياG  �لقرÇنية ��ألحاbيث 
|حتم   ð خطًأ،  �لنبوية 
علمي  Cعجا�  عن   Bتبحثو
�ا، فتلّقفتم ما قيل لكم من 

غ< تثّبت.
تر�جعكم  تعلنو�   B& Çمل 
ال   çح �ألقو��  هذ£  عن 
�حلق  تشويه   ¦ تسا�و� 
ُيمنح  ال   çح� ��حلقيقة، 
فرصة   jإلسال� &عد�� 
ليما|سو� هو�يتهم ¦ تشويه 

هذ� �لدين �لعظـيم.
 

* إذا لم تعلم أين تذهب، فكل الطرق تفي بالغرض.

* عندما حتب عدوك، يحس بتفاهته.

* الصبر عند املصيبة.. إميان، وعند األكل.. قناعة،

وعند حفظ السر.. كتمان، ومن أجل الصداقة.. وفاء
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 Gلقـد كـثر
بـالbنـا   ¦
�نسي  �لز��¶،   Gتعقيد�
حٍد  على  ��ألبنا�  �ألهل 
 ¦  jإلسال� تعاليم  سو�� 
هذ£  كل  �مع  �لز��¶ 
 ¦  Gلصعوبا�� �ملعانا" 
 Gبا  Gلفتيا�  ¶���
للز��¶   Bينظر� �لنا¥ 
 Bا�لوå� شزً|�  �لثا� 
قد| �إلمكاB تفس<£ بأنه 
 Gضمن شر�® �مو�صفا
ضمن  ليست  �مقاييس 
فسا|عت  �لبشر   bحد�
بعض  لذلـك  نتيجة 
نفسها  تعت�  �ل³  �لد�� 
�لز��¶  Ïظر  "Cسالمية" 
غ<  من  &ما  قانونًيا  �لثا� 
ثالثة  من  مانع  فال   ¶���

�|�بعة �عاشر"!!!
من  بعًضا  &خً<�  &قتبس 
ملعانا"  �حلقيقية  �لقصص 
فتياG ¦ بالbنا �ل³ تعت� 
نفسها "Cسالمية" �لكنها 
 jإلسال�  ¦  B& نسيت 

Lيع �حللو�:
 ãصبا من  "�لسابعة   -

�كأنه  �ألبيض  معطفي 
برb" حرير فا|سية، �هو 
 bحد� لبا¥  نظر�   ¦
 ،�bعيا &bخل  علّي... 
&تقلد ªاع³ �كأ¿ا حبل 
مشنقة يلتف حو� عنقي، 
 Bلعقد �لثالث يستعد �آل�
حو�  �لتفافه  إلكما� 
 áينتاب  jïلتشا�� عنقي 
خذ��  �ملستقبل..  على 
�معـاطفي   ��bشهـا
�جالب  مر�جعي،  �كل 
�ملا�-  �لز�ئفة -   "bلسعا�

�&ªعو� كلمة ماما.
لقد كنت &|جو &B يقا� 
 áطبيبة، فقد قيل فما نال

من مقا�ا.
 ¦ّ تر}  كانت  لل³  فقل 
قد�ً" هي �ليوj بني �لنا¥ 

يرثى حا�ا
طفل  بعُض  ُمناها  �كلُّ 
 B& ممكٌن  فهل  ُه  تُضمُّ

تشتريه مبا�ا؟!"
من  &|حل   B& "&|يد   -
 áلوحد" تقتل� ،Áهذ� �لعا
كرهت   ..  áرقå  Áأل��
هذ£ �حليا" �كرهت جنس 

b„Ö˝i@ø@xaÎå€ab„Ö˝i@ø@xaÎå€a

بقلم: |مي شريقي

كل يوj �قٌت يستفز�، يستمطر &bمعي حيث &|كب 
بل   áمدف بل   �bعـيا  AC متوجهة  �لسائق  خلف 
 AC Bينظر� áن ينتظرن��نـز�ن³، ألجد �لنسا� بأطفا



٢٥

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، لعدد الثاني عشر ربيع الثاني، وجمادى األولى  ١٤٣١ هـ  - نيسان / ابريل ٢٠١٠ م

�لرجا� بأكمله .. ال &|يد 
�لبقا� ¦ هذ£ �لدنيا حيث 
يهملá �جلميع �ال &خطر 
 B& على با� &حد .. &|يد
 B& لقى �هتماًما .. &|يد&
&|يد   ،ëشو�ق&� حبًّا  &لقى 
يهتم  &B &عيش مع |جل 
 èbيد &طفاًال �&حفا|& ..ý
 éا| قل¿& bتعو B& Íمت& ..
�لتجر¯  باحلب  لتجر� 
�لعـاطفية  �ألحاسيس 
&حشائي   ¦ �ملتجمد£ 

&صعب  ما  جديد..  من 
�لبقا� كالعموb �ملكسو| 
�لذ� åتر~ من �لد�خل 

فال åس به &حد !!" 
 B& �ملمكن  من  هل   -
 jيو  ¦ &مي   áتوقظ
 B& لتقو� ´   jأليا� من 
 Gلقو�� ¦ è>كب ëضابط
�ملسلحة قد تقدj خلطب³ 
&� ��� &B &مًّا لشا� 
كذ�  مؤسسة   ¦ يعمل 
البنها..  ��جة  تريد� 

 ��C ~هل يا تر} سأصد
�لصغ<"  &خ³   áجا�ت
�قالت ´: قومي قومي 
�لنوj.. |جل �سيم  من 
بيتنا   jما& بسيا|ته  يقف 
 .. �&خو�ته  &مه  �معه 
سيا|ִדم  من   Bلوي
 ..Bيضـحكو �هم 
جا�  صديق³   È& Cنه 

ليخـطبك !"
-"نعم &نا �آلنسة �لعانس 
كما åب &خي &B يطلق 

�لبغيض  �للقب  هذ�  علي 
�لنا¥  من  غ<£  �كذلك 
 �b& لديهم  ليس  �لذين 
نعانيه  مبا  Cحسا¥   "|�
Ðن معشر �لفتياG �لال� 
 ..Bآل�  çح يتز�جن   Á
&خطو  &حبائي  يا   Bآل�
باجتا£  �لتعيسة  خطو�� 
من  ��لثالثني  �لتاسعة 
عما   áن&  �& عمر�.. 
ضمن  سأصبح  قريب 

قائمة �لعجائز".

* إذا أراد اهللا بعبد خيراً ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين ورزقه 

اليقني فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف وإذا أريد به شر حبَّب إليه املال

 وبسط منه اآلمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه 

فركب الفساد وظلم العباد.

 * إن كنَت بالنهار هائما وبالليل نائما فمتى ترضي من كان بأمرك قائما.
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 �  � خا�  �هللا  ظفر  �مد  جهو� 
تسوية �لنـز�� 
بني مصر !بريطانيا

سيطر� بريطانيا على قنا� �لسويس، 
فنشب نز�� بينها �بني مصر، فبذ� 
ظفر  )مد  باكستا(  خا.جية  �0ير 
حلل  �سعه   5 ما  كل  خا(  �هللا 
�لو7�.0  برئيس  فالتقى  �لقضية.  هذ> 
�ل@يطا? مستر <يد( 5 لند( 5 يناير 
�أل0مة،  هذ>  معه  �ناقش   ١٩٥٢
 �Gحد حيث  )ا�الته،   5 فنجح 
بريطانيا فتر� قص�R لالنسحاO من 
بسحب  مصَر  �Tخ@�  �لسويس، 

قو�ִדا من هناV بعد تلك �لفتر�.

)مد ظفر �هللا خا( 5 حديث مع �لرئيس �ملصرY Zا� عبد �لناصر

بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

�4 4خالB �أل@دية !!ال<ها للعا= �إلسالمي !�لعر7 منذ تأسيسها 34 يومنا هذ� غ0ّ عن �لبيا�.
 !لقد كانت قضايا �لعرH !�ملسلمني � صلب �هتماماִדا �!ما.

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|;ÜÖd^

(٣) ;ÈdÖ¬’\ ;%]¬÷’ ;

 5 �كتبت  خا(،  �هللا  ظفر  )مد  �لسيد   Gهوa  bألهر�� جريد�  �عترفت  �قد 
عدGها �لصاG. 5 ٢١ ف@�ير ١٩٥٢ T( لو0ير خا.جية باكستا( )مد ظفر �هللا 

�.� كب�R 5 �ستصد�. هذ� �لقر�..G )خا
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جريد� �ألهر�b تنشر خ@ �ساطة )مد ظفر �هللا خا( 5 
حل �لنـز�� بني مصر �بريطانيا

 "Zملصر�" جريد�  �نشر� 
 ٢٥ بتا.يخ  �لقاهر�   5  �.Gلصا�
�فتتاحيتها مقاال  ف@�ير ١٩٥٢ 5 
�إلسالمية  باخلدما�  فيه   �GشاT
خا(،  �هللا  ظفر  )مد  ֲדا   bقا  kل�
قد  �إلسالمية   Gلبال�  )T ��عترفت 
�لفذ�  قد.�ته  من   �Rكث �نتفعت 
 GشاT كما  �ملشكو.�.  �مساعيه 
ممثل �جلريد� نفسها aهوG حضرته 
�قا�: <( �لتغR �حلاصل 5 �جهة 
 bبية جتا> �إلسال�.�نظر �لقوs �أل
 u> فضله   Gيعو �Tهد�فه  �تعاليمه 
جد�.� )مد ظفر �هللا خا( �فهمه 
عن  (نقال   .Rلن� �فكر>  �لعميق 
جريد� �لفضل ٢٧ ف@�ير ١٩٥٢ 

(٨ y

 Nجهو� ظفر �هللا خا� � �ستقال
Hتونس !�ملغر

 Oملغر��كا( �ملسلمو( 5 تونس 
يكافحو( منذ فتر� طويلة �الحتال� 
�لفرنسي ساعني من Tجل حريتهم 
��ستقال{م. كانت Tمريكا �بعض 
تعا.� بشدٍ� طر~  �لغربية   Gلبال�
طا�لة  على  �تونس   Oملغر� قضية 
��لبت  للنقا�  �ملتحد�  �ألمم 
خا(  �هللا  ظفر  )مد  فألقى  فيها. 
مؤثر�  كلمة  �ملوضو�  هذ�  حو� 

�ألسبق  �لتونسي  �لو7�.0  لرئيس  تا.�ية  �كريا� 
�لسيد �لباهي �ألGغم مع )مد ظفر �هللا خا(

Tمريكا  مبوقف  فيها   Gند جد� 
��لبالG �ألخرs �ملعاِ.ضة حلل 
هذ> �لقضية �قا�: <�� .فضتم 
�لقضايا 5 �ألمم  مناقشة هذ> 
 ZGستؤ��ملتحد� فإ�ا ستتفاقم 
<u قتل �Gما.، �سيكو( �ملمثل 

�ألمريكي مسؤ�ال عنها. 
 �Rلته �ألخY فلما قا� حضرته
 5 Tمريكا  ممثل  لو(  �متقع 
تلك �جللسة. (جريد� "ملت" 
يناير   ٢٢  Gعد �لباكستانية 

(٧ y ١٩٥٤
قد �عتر� 0عما7 تونس ֲדذ> 
�ألياZG ملحمد ظفر �هللا خا(، 
�أل�غم  �لباهي  �لسيد  فقا� 
.ئيس �لو7�.0 �لتونسي �ألسبق 
 s5 �كرياته �ملنشو.� 5 <حد

�جلر�ئد �ملحلية:
خا(  �هللا  ظفر  نَصحنا  "لقد 
شهر   5 �لقضية  بعر� 
تكو(  عندما   ١٩٥٢ Tفريل 
 ،�.��لد .ئاسة   5 �لباكستا( 
�هو �لذT Zشعرنا �طأ عر� 
�لقضية 5 شهر جانفي (يناير) 
١٩٥٢ عندما كانت فرنسا 5 
�لرئاسة. �قدb لنا نصائحه هذ> 
صحبة  به  Yَع�  �جتما�   5
�البن.  بو.قيبة  �حلبيب  �لسيد 
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<عانة  لنا   bقد �الجتما�  هذ�   5
عر�  حالة  متويل   5 متثلت  مالية 
�ملتحد�،  �ألمم   5 �لتونسية  �لقضية 
�عر� علينا خدماِ� �ألستا� �Tد 
مساعد�  ساعدنا   Zلذ�  Z.لبخا�
�التصاال�  <جر�7  من حيث  مثالية 
��لدفا� عن �لقضية خال� �للقا��7 
�جلماعية ��لثنائية... �� يكتف ظفر 

�هللا خا( ֲדذ> �ألشكا� من �ملساند� 
على  �لقضية  عرضت  عندما  بل 
 5 بنفسه  حضر  �لعمومية  �جلمعية 
�لعامة  �شا.V 5 �جللسا�  �.��لد
�لسياسية... ��Gفع عن  �للجنة   5�

�لقضية �لتونسية بقو� �<ميا(."
�كتبت جريد� "�لصبا~" 5 عدGها 
�لصاG. 5 ١٤ مايو ١٩٨١ مبناسبة 

0يا.� )مد ظفر �هللا خا( لتونس ما 
يلي:

 5 تابعت  �لتونسية  �لصحف   )>"
�خلمسينا� تدخالته �مو�قفه �لتا.�ية 
 5� ....Oملغر�� تونس   kقضي من 
تونس  "قضيتا  بعنو�(  مطو�  مقا� 
�لعامة"،  �جلمعية   bماT �مر�كش 
 ٥  bيو "�لزهر�"  جريد�   �G.�T
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ل  تدخُّ عن  صو.�   ١٩٥٣ نوفم@ 
�لسيد )مد ظفر �هللا خا( للدفا� عن 
�لقضيتني ببسطة صاGقة �للهجة حا.� 
�ملنطقية  باحلجج  مدعمة  �ألنفا� 
حق  فيها  �ضح T �لد�لية  ��لقو�نني 
على  �حلصو�   5 �مر�كش  تونس 

�ستقال{ما."
حلد   )�يذكر �لتونسيو(  يز��  �ما 
�آل( �لتأثR �لذZ كا( خلطاO �لسيد 
�ملناقشا�  �فتتا~   5 خا(  �هللا  ظفر 
حو� قضية تونس باجلمعية �لعامة سنة 
 �0�جتا خطابا  Tلقى  فقد   ،١٩٥٢

 �0��جتا ساعا�  ثال�  مدته 
Tصد��> مب� �ألمم �ملتحد� لتساهم 
5 �طال� �لكثR من شعوO �لعا� 

على عد�لة �لقضية �لتونسية."
 .�G حضرته  لكلمة  كا(  �هكذ� 
با.0 �Tساسي 5 �ضع هذ> �لقضية 

5 قائمة قضايا �ألمم �ملتحد�.
 )T �إلسالمي  �لعا�  مؤمتر  قر.  �ملا 
YTع  �لعا�   5 �ملسلمو(  �تفل 
نوفم@  من  ��لعشرين   ZGباحلا
تونس   bيو باعتبا.>   ١٩٥٢
�ملسلمني  لكفا~  Gعًما   Oملغر��

Tمر  �الستقال�،  Tجل  من  فيهما 
سيدنا �خلليفة �لثا? � TبناY 7اعته 
بعقد �جتماعا� Gعًما ملوقف هؤال7 
{م  Gعا  كما  �ملضطهدين،  �ملسلمني 
-٢١ Gبالنجا~. (جريد� �لفضل عد

٢٢ نوفم@ ١٩٥٢)
Gعو��   uتعا �هللا   Oستجا� لقد 
 Gجهو �T¡ر�  �Yاعته،  �خلليفة 
تكللت  كما  خا(،  �هللا  ظفر  )مد 
بالنجا~   Oملغر��جهوT Gهل تونس 
 bلعظيم، حيث �ستقل �لَبلد�( 5 عا�

.١٩٥٦

 )مد ظفر �هللا خا( .ئيسا للد�.� �لسابعة عشر� {يئة �ألمم �ملتحد�
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�عم ظفر �هللا خا� الستقالN ليبيا 
حتيك  �الستعما.ية   sلقو� كانت 
�ملؤ�مر�� ضد مستقبل ليبيا، ��تفقت 
بريطانيا �<يطاليا 5 ١٠ ما.� ١٩٤٩ 
 y(بيفن سيفو.�0) �خلا ��على مشر
�لوصاية  بفر�  يقضي   Zلذ� بليبيا، 
��لوصاية  "طر�بلس"  على  �إليطالية 
��لوصاية  "برقة"  على  �ل@يطانية 
�لفرنسية على "فز�("، على T( متنح 
ليبيا �الستقال� بعد عشر سنو�� من 
تا.يخ �ملو�فقة على مشر�� �لوصاية. 
�قد ��فقت عليه �للجنة �ملختصة 5 
 ١٩٤٩ مايو   ١٣  5 �ملتحد�  �ألمم 
�ُقّدu> b �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد� 
لالقتر�� عليه، �لكن مشر�� �لوصاية 
با7 بالفشل <� � �صل على �ألصو�� 
للمفا�ضا�  �لكافية. �نتيجة  �ملؤيد� 
ليبيا  الستقال�  �لدعم  حلشد  �ملضنية 
�لk قاb ֲדا �فد من Tحر�. �مناضلي 
ليبيا للمطالبة بوحد� ��ستقال� ليبيا، 
Tصد.� �جلمعية �لعامة لألمم �ملتحد� 
5 ١٩٤٩/١١/٢١ �لقر�. .قم ٢٨٩ 
 5 �ستقال{ا  ليبيا  مبنح  يقضي   Zلذ�
 ،١٩٥٢/١/١  0�يتجا ال  موعد 
تنفيذ  على  للعمل  جلنة  �تشكلت 
هذ� �لقر�. �بْذِ� قصا.s جهدها من 
Tجل حتقيق �حد� ليبيا �نقل �لسلطة 

<u حكومة ليبّية مستقلة. 

من   Rمنشو.� 5 كث ما جتد�نه  هذ� 
�لكننا سنذكر �آل(  ،bسائل �إلعال�
 Zجلانب �ملجهو� من تا.يخ ليبيا �لذ�
 )T شك  ال  �ملؤ.خو(.  يذكر>  قلما 
�جلمل �لسابقة تشu> R بعض �حلقائق 
 Rلكن بطريقة غ��لنا�  �لk »هلها 

��ضحة.
�الستعما.ية  �لد��ئر  كانت  لقد   
بريطانيا  �كانت  �ملؤ�مر��،  حتيك 
تقسيم  على  متفقة  �فرنسا  �<يطاليا 
بلد�( منفصلة، ¬ مع  ليبيا <u ثالثة 
كل هذ� �التفا ��لتو�طؤ � تستطع 
هذ> �لد�� T( تأخذ �ألصو�� �ملؤيد� 
فكيف   !���ملشر لنجا~  �لكافية 
حصل �لك؟ �لو جنحو� لكانت ليبيا 
�� متفرقة تعيش حتت هيمنة G ثال�

�بية..�T
نلخص فيما يلي تفاصيل هذ> �لقضية 
 ZT نعمت)  (حتديث   Oكتا من 
�لتحديث بالنعمة، �هو �لس�R �لذ�تية 

ملحمد ظفر �هللا خا(، حيث يقو�:
كا( عدG �ألعضا7 5 �ألمم �ملتحد� 
�لة، �كا( ال G قّل من ستنيT V²نذ�
بد لنجا~ ZT مشر�� من T( �ظى 
من  فعرفنا  �ملقترعة.  �ألصو��  بثلثي 
خال� �لنقا� فيما بيننا T( لدينا ١٥ 
³اجة  كنا  حني   5 فحسب  صوتا 
 ���ملشر هذ�  ليفشل  صوتا   ١٩  u>

�ملطر�~ (مشر�� �لوصاية). صحيح 
T( �لبالG �لعربية كانت معا.ضة {ذ� 
�لكن ستة منها فقط كانت  ،���ملشر
Tعضا7 5 �ألمم �ملتحد�، �كا( �0ير 
خا.جية مصر سعا�T �Gد خشبة باشا 
�ألصو��  جلمع  جاهد�  يسعى  Tيضا 
من  �نتالقى   .�نتشا فكنا  �ملطلوبة، 

Tجل حل هذ> �ملشكلة.

Nلدعا< بتضر� !�بتها�
 5 ��لقد حا( موعد مناقشة �ملشر
 ١٥ من  Tكثر  Yع  نستطع   � حني 
جد�،  قلقا  كنت  فحسب.  صوتا 
�حلالة  �لظهر 5 هذ>  �صليت صال� 
�Gعو�   ،Oالضطر��� للقلق   �Rملث�
يهدينا   )T ��بتها�  بتضر�   uتعا �هللا 
 <Gجل حترير عباT طريق نتبعه من u>
�ملظلومني. فلما كنت 5 �لسجد� <� 

T{م� �هللا تعاu بفضله خطة.
فلما فرغت من �لصال� تلقيت مكاملة 
 O��ملند  - Z0فو Gهاتفية من )مو
يقو�   - �ملتحد�  �ألمم   5  Zملصر�
 )T يريد  مصر  خا.جية  �0ير   )>  µ
 bلعا� �ملجلس  جلسة  بد7  قبل  Tقابله 
عن  �نبحث   sخرT مر�  نفكر  ح¶ 
<ليه  �هبت  فلما  �ملشكلة.  {ذ>  حل 
�قابلته سأل�: هل �جد� ZT حل؟ 
� باألحرs هو ما Tلقى T ،قلت: نعم
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من  بدًال  �هو:  �عي، .ُ  5  uتعا �هللا 
 ��Yع �ألصو�� �ملعا.ضة {ذ� �ملشر
 Gلبال� بعض  عن  نبحث   )T »ب 
�لوصاية  حتت  "برقة"  لوضع  �ملؤيد� 
�لوصاية  حتت  �"فز�("  �ل@يطانية 
�لفرنسية، �نطلب من هؤال7 �ملؤيدين 
�ضع   ��مشر فقط  يعا.ضو�   )T

"طر�بلس" حتت �لوصاية �إليطالية.
ما��  باشا:  خشبة  �Tد   �Gسعا فقا� 

سنستفيد من �لك؟
)مد ظفر �هللا خا(: ֲדذ� سو� يفشل 

.���جلز7 �لثالث من �ملشر
سعا�T �Gد خشبة باشا: مع كل �لك 
سو� يتم تقسيم �لبلد. �كنَت مصرًّ� 
�لتقسيم،  هذ�  يتم  Tال  على  هذ�  قبل 
فكيف طرT �لتغR على .Tيك بني ليلة 

�ضحاها؟
)مد ظفر �هللا خا(: � TغT. Rيي، بل 
 Rال يتم تقسيم ليبيا، غT يد.T ��0T ال
Tننا <�� �ستطعنا <لغا7 �جلز7 �لثالث من 
�ملشر�� نكو( قد ضمّنا عدb تقسيم 

ليبيا.
�كيف  باشا:  خشبة  �Tد   �Gسعا

�لك؟
 ��)مد ظفر �هللا خا(: <�� فشل مشر
�ضع طر�بلس حتت �لوصاية �إليطالية 
�� Tمريكا �لالتينية G ترفض )T فال بد
�بالتاµ لن  ،��قبو� بقية Tجز�7 �ملشر

تصو� لصا¸ �ملشر�� عند �لتصويت 
�لشامل حو� Tجز�ئه �لثال�.

من  باشا  خشبة  �Tد   �Gسعا قفز 
شد� �لفر~ �قا�: .�ئع جد�. ملا�� � 
Tية حا�،  Tنا؟ على   Zيُدْ. هذ� �لد
 � ألنه  �آل(،  فعُله  علينا  »ب  ما�� 
سيكو(   �> كثR؛  �قت  لدينا  يبق 

�لتصويت مسا7.
)مد ظفر �هللا خا(: قد نفو0 بصو� 
Tمريكا  من  �لة G هي   �>  "kهاي"
مع  عالقا�  {ا  �ليست  �لالتينية، 
<يطاليا، فيجب T( حتا�لو� �لك. Tما 
 O��ملند <قنا�   ��Tحا فسو�  Tنا 

.Zند}�
�ستطا� )مد ظفر �هللا خا( �خشبة 
 O��مند  kهاي  O�مند <قنا�  باشا 
من  �لثالث  �جلز7  ملعا.ضة  �{ند 
كانت   �> �خلطة  �جنحت   .���ملشر
�لثالث  للجز7  �ملؤيد�  �ألصو�� 
 ،١٧ ��ملعا.ضة   ٣٣  ���ملشر من 
كا(  �لعامة  �جلمعية  قانو(  �³سب 
هو   ���ملشر لنجا~   Oملطلو�  Gلعد�
 �ِ��ملشر  Zيكن عند مؤيد �� ٣٤

هذ� �لصو� �لو�حد.
يقو� حضرته:

عندما Tعلن .ئيس �جللسة فشل هذ� 
 OضرT  �ُTبد  ���ملشر من  �جلز7 
ح¶  بشد�  �ألمامية  �لطا�لة  على 

.Zتوّ.مْت يد
كا( �جلز7 �لر�بع من �ملشر�� T( تبقى 
هذ> �لد�يال� �لثالثة - �ملزعومة - 
�بية .�من ليبيا حتت �صاية �لبالG �أل
فلما  قاGمة.  سنو��  لعشر  �لثالثة 
ناsG �لرئيس للتصويت على تقسيم 
�لبلد <u بلد�( ثالثة، �قفُت �قلت: 
�لثالث  �لبلد  هو  ما  �لتوضيح  T.جو 
بالفشل  با7  �لتصويت   )>  �> منها؟ 
 bيتقد سو�  �لرئيس:  فقا�  حوله. 
 ���آل( Tحد باقتر�~ �لتغيR 5 �ملشر
"ثالثة".  من  بدًال  "بلدين"  فنكتب 
ألقو�  Tقف   )T T.يد  كنت  �بينما 
�أل.جنتني   O�مند �ستأ�(   �> شيئا 
�لتصويت  من   s�جد ال  �قا�: 
 5 ألنه   ���ملشر Tجز�7  بقية  على 
حالة عدb تسليم طر�بلس <u <يطاليا 
�� Tمريكا �لالتينية G �.سو� تعا
حصل  ما  �هذ�  كله.   ���ملشر
�با7  �لو�قع،  صعيد  على  بالضبط 
 yخلا� سيفو.�0)  (بيفن   ��مشر

بليبيا بالفشل �لذ.يع.
.جعُت <u كر�تشي بعد هذ> �جللسة 
 kملقـابل فأتى  �لعامة،  �جلمعية   5
�لسفـR �إليطاµ 5 باكستا(، �معه 
<يطـاليا  خا.جية  �0ير  من  .سالة 
فشل  على  Tتأسف   � فيها:  قا� 
 Gنصـا  )T نريد  بل   ،���ملشر
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�لد�� �لعربية �نكسب ثقتهم، لذلك 
فإننا جاهـز�( لتأييد �ستقال� ليبيا 

5 �جللسـة �لقـاGمة. 
�الستقال�  منح   ��مشر فُعر� 
�Tصد.�   ،١٩٤٩  bعا  5 لليبيا 
 5 �ملتحد�  لألمم  �لعامة  �جلمعية 
.قم ٢٨٩  �لقر�.   ١٩٤٩/١١/٢١
ليبيا �ستقال{ا 5  �لذZ يقضي مبنح 
يناير  من   ���أل  0�يتجا ال  موعد 
هذ�  لتنفيذ  جلنة  �ُشّكلت   ،١٩٥٢
�لقر�.، �كانت باكستا( �مصر من 
نعمت  (حتديث  �لبا.0ين.  Tعضائها 

(٥٧٣ u> ٥٦٩ y
 O��ملند خشبة  �Tد   �Gسعا لعل 

كا(  �ملتحد�  �ألمم   5  Zملصر�
خا(  �هللا  ظفر  )مد   Gجهو يتذكر 
مبشاعر  يفيض  بتصريح   uGT لذلك 
��المتنا( جتا> حضرته <ثر  yإلخال�
صد�. فتوs �لتكفR ضد> من قبل 

مفk مصر، فقا�:
�لرجل  خا�  �هللا  ظفر  �لسيد   �4"
Yخذْته  �ل]ّثة  �للحية   �] �لوقو^ 
بانتصا^  توصف  ال  فر`   cُنشو
�لد!N �لعربية !مؤيديها فe قضـية 
لألمم  �لعمومية  �جلمعية   iماY ليبيا 
 jبصو N١٩٥٢ فقا iعا cملتحد�
ال   l^!�4 سر للجميع  مسمـو� 
يقّد^ بانتصا^ قضية ليـبيا �لعربية. 

عن  oيد�  �فاعه  pا�  !pذلك 
 ٢٨  bألهر�� (جريد�  طر�بلـس." 

يونيو ١٩٥٢)
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 �مللك فيصل يتحد� <u )مد ظفر �هللا خا( 

حضرته 5 حديث مع �مللك �حلسني

تكرمي �مد ظفر �هللا خا�
�لبيضا7   ZGأليا� هذ>  على  �شكًر� 
�جلريئة  �ملو�قف  ֲדذ>   �ًGشا>�
�لصاGقة لصا¸ �لعرO منحْت عد� 
�ºتها T T.قى  لسياGته  عربية   ��G
 )G.أل� ملك  ��«ذ>  �نياشينها. 
فيصل  �لسعوGية  �ملك  �حلسني 
�ملك �ملغرO �حلسن �لثا? صديقا 
بعض  يلي  فيما  نذكر  {م.  �يما 
�تكرمي   bحتر��� تقدير  Tحد�� 
0عما7  كبا.  قبل  من  حضرته 

.Oلعر�

تكرميه � �ململكة �لعربية �لسعو�ية
كا( )مد ظفر �هللا خا( على عالقة 
�لسعوGية  �خلا.جية  �0ير  مع  طيبة 
²نذ�V "�ألمR فيصل بن عبد �لعزيز 
�² سعوG"، فأخ@> مر� عن .غبته 
له:  فقا�  �حلج،  فريضة   7�GT  5
ستنـز� ضيفا علينا �حتج. �لكن 
 ١٩٥٥  bعا  5 سنو��  عد�  بعد 
سافر حضرته للعمر� غT Rنه � �@ 
Tبلغ  �<منا  قد�مه  عن  فيصل   Rألم�
�لعربية  �ململكة   5 باكستا(   Rَسف
حضرته  �صل  فلما  �لسعوGية. 
 Rلسف� �ملطا.   5 �ستقبله  جد�   5
Tخ@  Tنه  Tخ@>   Zلذ� �لباكستا? 
�مللك سعوT G( )مد ظفر �هللا خا( 

قاbG أل7�G �لعمر�، فقا� �مللك: <نه سيحل ضيفا علينا. ¬ Tمر بتجهيز كل 
(٦٤٤-٦٤٥ y حتديث نعمت) .bللضيف �ملكر b0شي7 ال
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 jدماu ��^أل� vعتر��
�مد ظفر �هللا خا�

كا( )مد ظفر �هللا خا( 5 0يا.� 
فقابله   ،١٩٥٣  bعا  5 إلير�( 
 b5 طهر�(، فقد ?G.أل� Rلسف�
له Gعو� .ºية من قبل حكومة 
بالG> لزيا.� �أل.G( خال� هذ> 
�جلولة، فاعتذ. حضرته �قا� ال 
بد T )Tصل سريعا <u كر�تشي. 
�لكن 5 �ليوb �لتاµ تلقى .سالة 
منه  يطلب   ?G.أل� �لعاهل  من 
حضرته  فسافر  عما(.  0يا.� 
<u �أل.G( حيث �ستقبله �مللك 

�حلسني 5 قصر> �قا� له:
ما  على  �لشكر  جزيل   Vنشكر
قمت به Gفاًعا عن �حلق �لعر¿ 
�لفلسطينية.  �لقضية  بد�ية   منذ 
�عندما �.تكبت <سر�ئيل مذ³ة 
�Gخل  قبية  قرية   5 مر�عة 
�ملناطق �لعربية ُقمَت 5 �جلمعية 
مكائد  عن  �كشفَت  �لعامة 

�إلسر�ئيليني �مؤ�مر�ִדم.
��عتر�فا �دما� ظفر �هللا خا( 
منحه  قد  كله،  �لعر¿  للعا� 
تلك  خال�   ?G.أل� �لعاهل 
 .)G.أل�  5 bسا�Tعلى  �لزيا.� 

(٦۱۲ u> ٦۱۰y ،حتديث نعمت)

ºو �مللك �حلسني عاهل �أل.G( مينح )مد ظفر �هللا خا( ºTى �ساb مملكته

bلوسا� bحضرته مع �مللك �حلسني بعد �ستال
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تعزية �مللك �حلسني
!4شا�ته  خا�  �هللا  ظفر   cبوفا  

مبو�قفه 
 5 خا(  �هللا  ظفر  )مد  �فا�  �عند 
عاهل  بعث   ١٩٨٥  bعا سبتم@ 
 5 عائلته   u> عز�7  .سالة   )G.أل�
باكستا(، �قد نشر� بعض �جلر�ئد 

:Ãهذ� �خل@ كاآل
عما(، بتر�: بعث جاللة �مللك �حلسني 
برقية تعزية <T uسر� �ملرحوb �لسR ظفر 
 uة �هللا تعا�. u> نتقل� Zهللا خا( �لذ�
�حلسني  جاللة   GشاT�  ،���أل Tمِس 
�جلّلى  �خدماته   Rلكب� �لفقيد  مبناقب 
��لقضايا  عموما  �إلنسانية  للقضايا 

�لعربية ��إلسالمية خصوصا.
�لفقيد   sكر�  )> جاللته:  �قا� 
قّدb من  ِلما  ستظل حية 5 �أل�ها( 
�لقضايا  لإلنسانية  �خلدما�  جليل 
�ألخص  �على  مكا(  �لعد� 5 كل 

�لقضية �لفلسطينية.
 Rَنص ³قٍّ   bملرحو� كا(  لقد  �قا�: 
 <Gجهو �ستبقى  �لعربية،  �لقضية 
 �T ملستمر� سو�7 5 �لعا� �إلسالمي�
)كمة   5  �T �الÆيا0   bعد  ��G  5
لرجل  مشرفا  مثاال  �لد�لية  �لعد� 
عظيم كر| حياته للمبا�z �لسامية 

لديننا !حضا^تنا.
هو  خا(  �هللا  ظفر  �لفقيد   )T �يذكر 

باكستا(  لد�لة  خا.جية  �0ير   ��T
�كا(   ١٩٤٧  bعا قيامها  عند 
Tشد  من  �كا(   ،"Rس" لقب  �مل 
�ملد�فعني عن �لقضايا �لعربية �قضايا 
.ئاسته  Tثنا7  �الÆيا0   bعد� �لتحر. 
�ملتحد�.  �ألمم   5 �لعامة  للجمعية 
لسا( حق  �هللا -  كما كا( -.�ه 
نشأִדا  منذ  �لفلسطينية  �لقضية   5
��Gفع ³ما� �<ميا( عن حق �لشعب 
قضايا  ناصَر  كما  �لفلسطي�.... 
تسعى  كانت   kل� �لعربية   Oلشعو�
سيطر�  من  ��لتحر.  �ستقال{ا  لنيل 

 Oقضايا شعو عن  ��Gفع  �ملستعمر، 
�لعا� �لثالث �عدb �الÆيا0 سو�7 5 
�لعد�  )كمة   5  �T �ملتحد�  �ألمم 
 5  �T {ا  .ئيسا  كا(   kل� �لد�لية 

�ملحافل ��ملؤمتر�� �لد�لية كافة.
كما كا� �ملرحوi ظفر �هللا خا� ��عية 
نشر  على  عمل  متميز�،  4سالميا 
!عرضها  �لسمحة   iإلسال� تعاليم 
(جريد�  !علمي.  عصر�   iمبفهو
 ٥٥٤٧  Gلعد� �أل.Gنية،  "�لدستو." 

�لصا5 .G ٣ Tيلو� ١٩٨٥)
Tحد شو�.�  Tُطلق حينها على  �قد 
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�لعاصمة �أل.Gنية عما( �سم ظفر �هللا 
خا( تقدير� جلهوG> �لk بذ{ا Gفاعا 

عن �حلقو �لعربية.

تكرميه � �ململكة �ملغربية
5 عاGُ ۱۹٦۲ bعي )مد ظفر �هللا 
�لقصر   5�  ،Oملغر� لزيا.�  خا( 
Tعلى  �ملغر¿  �لعاهل  منحه  �مللكي 
�ساb �لد�لة �قا� له مشيد� مبو�قفه 

�ملشرفة:
على  بشي7  جنا0يك   )T نقد.  ال 
 Oللمغر Tسديتها   kل� �خلدمة 
قبلَت   ��> �لكن  �مللكية،  �عائلتها 
لسعاGتنا  تذكاً.�   bلوسا� هذ�  منا 
بك �صد�قتنا معك فسيكو( �لك 

.Z.��سر ÃGمدعا� لسعا
�لعاهل   .�0 نفسها  �لسنة   5  ¬
�ألمريكية  �ملتحد�  �لواليا�  �ملغر¿ 
�ملند�بني  �جتما�   5 Gُعي  حيث 
�كا(  ��آلسيويني،  �ألفريقيني 
هذ>   �TRس �لباكستا?   O��ملند
ظفر  )مد   V²نذ� �هو  �جللسة، 
�هللا خا(، فعّر� جاللَة �مللك على 
�ملند�بني، ¬ حني قاb �مللك إللقا7 

كلمته بدTها بقوله:
�جللسة  هذ>   )>  �Gلسا� Tيها   
 �>  µ yخا .�مصد. فرحة �سر

ºو �مللك �ملغر¿ �حلسن �لثا? يرحب ³ضرته 5 �لقصر �مللكي

باºي  ألنقل  �لفرصة   µ سنحت 
�باسم �لشعب �ملغر¿ ²يا� �لشكر 
 kل� �لكرمية  للشخصية  ��المتنا( 
تر�T �آل( جلسة �ملجموعة �آلسيوية 
��ألفريقية، ��لك على خدمتها لنا 
�قت عصيب جد�. لقد Tبديت  5
�لرباT Èيضا،  له مبشاعرZ هذ> 5 
له  Tقو{ا   )T T.يد  كنت  Tن�   Rغ
Tنتم Tيضا. كا( Tصدقا�نا  Tمامكم 
�ليد  Tصابع  على   )�ُيَعّد  )�Gيكا

على   Oملغر� قضية  ُطرحْت  عندما 
طا�لة �ألمم �ملتحد�، غT Rننا عندما 
كنا نسمع )توs خطابا� ظفر �هللا 
 �T بالر�Gيو  �ملتحد�  �ألمم   5 خا( 
نقرTها 5 �لصحف كانت قـلوبنا 
�ألمل  متتلئ طمـأنينة، ��ـد�نا 
T( يكو( �لنجـا~ حليـفنا يوما 
ما أل( قضـيتنا بيد )ـاb )نـك 
 y نعمـت  (حتديث  �قـدير. 

(٦۹٥



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

http://www.mta.tv






