



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.
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التقوى

كلمة �لتقو�

لتا}يخ  �ملستفيضة  �لد}�سة   BC
�إلسالs على �متد�b &}بعة عشر 
 Gإلجنا��� B& ��قرنا �ملنصرمة ُت
 � �ملسلموB خصوصا  �ا  توصل  �ل�  �لعلمية 
�لقر�B �أل�A كانت نتيجة مباشر" حلث �تأكيد 
�لعقلية   Gمللكا�  sستخد�� على  �حلنيف  �لدين 
� �لبحث �لعلمي �� �ملجا_ �لدي� على حد 
سو�¢. فالعر¡ �لذين � يكن �م &� صيت �ال 
مكانة على ساحة �لعا� �ملعر�¤ £نذ�� نر�هم 
�لعا�  �عامة  تصد}��  �جيز"  �منية  فتر"   ��
على مستوياG عديد". �من &هم �ملقوماG �ل� 
لعبت �لد�} �لرئيس هي حرية �لعقيد" �ل� نص 
عليها �لدين �حلنيف ��ضع �ا ضو�بط �&سًسا 
ترعاها �حتافظ عليها على مد{ حيا" �إلنسانية. 
�� ��قع �ألمر BC حرية �ملعتقد هي &سا كل 
حرية يصبو Cليها �إلنساB السيما حرية �لتفك< 
�ا �النتعا® � كنف Cطا}  sل� ضمن �إلسال�
bي� متسامح فتح &بو�¡ �إلبد�¯ على مصرعيه. 
فما كاB للعا�  �ملتحضر �ليوB& s يصل AC ما  
 Bقي � �ملجا_ �لعلمي بد�{� sهو عليه من تقد

.Bألسس �لعلمية �ل� �ضعها �ملسلمو�
�لشديد نر{ &B &ك� عائق عطل  �لكن لألسف 
£لياG �لتفك< هو ما ُعر¤ بإLا¯ �لعلما¢ �لذ� 
جوهرية  قضايا   �  bالجتها�� �لتفك<  با¡  &غلق 
عد"، �بالتا¶ &صا¡ �لتفك< �لدي� بالشلل �جعله 

عقيما ال &مل منه �ال فيه. حد· كل هذ� خالفا 
�حث  حيث شجع   � �لكرمي  �لن¸  به  �صى  ملا 
 � منطقية  بطريقة  �أل¹ا·   ºطْر� �لتفك<  على 
ظل حو�} نزيه يسوb½ �حتر�s �لر&� �آلخر �تقبل 
�لنقد بصد} }حب.. حو�} &ساسه تقو{ �هللا فقا_ 
�: "�ختال¤ &م� }$ة." �بالفعل فإB �الختال¤ 
يفتح  £نفا  �ملذكو}"  �لظر�¤  ظل   � �لر&�   �
ألنه   sلتقد�  GاالÀ �يفسح  للتأمل  كث<"  &بو�ًبا 
 B& لعامة على �خلاصة عال�" على� يقدs �ملصلحة 
 Gتقو{ �هللا عز �جل. �لكن حاال &هم مقوماته 
�لفوضى �ل� شهدִדا �ألمو} على مر �لعصو} كانت 

;Ã˜£\Â;Ã˜i|ˆ\;Ød;Ã˜£\Â;Ã˜i|ˆ\;Ød
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 }b& ¶لتقيد ֲדذ� �ملبد& �بالتا� sنتيجة مباشر" لعد
�الختال¤ AC �خلال¤ �كما ال Äفى على &حد 
 bمنا �ملر�C� ،ملنا�عة� Æمل معÇ الختال¤ ال� Bفإ
�د¤ ��حًد�، � Bتلف �لوسيلة مع كوÈ B& منه
 Æمع على  ينطو�  �لذ�  للخال¤  مغاير  �هو 
�لشقا� ��لنـز�¯ ��لتباين � �لر&� b B�bليل. 
��لتمز�  �لشقا�  ظهر  �لظر�¤  هذ½  ظل   ��
�هللا  قو_  فيهم  �حق  ��لفر�  �ألحز�¡   Gكثر�
ِحْزٍ¡  ُكلُّ  ُ�ُبًر�  َبْيَنُهْم  َ&ْمَرُهْم  ُعو�  ﴿َفَتَقطَّ  :Aتعا
 � �ملآسي  هذ½   Gظهر  .﴾Bََفِرُحو َلَدْيِهْم  ِبَما 
�لدين  صميم  من  مستوحى  bي�  �عي  غيا¡ 

 Gلدين آلليا� ��لك نتيجة مباشر" لتعطيل }جل 
&صبح  �لنا �خاصتها حيث  عامة  لد{  �لتفك< 
هو �ملرجعية �ألخ<" � �لفصل � �لقضايا. فتا}" 
يقو_ بأمر على &نه LCا¯ &� ال ُيسمح مبناقشته 
&خر{  �تا}"  هو،  كما  مبهما  قبوله  يتوجب  بل 

يكفر كل من �ختلف معه � �لر&�.
�ل�  �لفزعة  �لتعب<  BC صح   �& �لفوضى  حالة   BC
مرحلة  ُتعت�  طويلة   Bلقر� �ألمة  فيها  Èبطت 
�نتقالية ضر�}ية. فما &B &يقن �جليل �جلديد �لذ� 
�لدينية  �ملعا}¤   B& عقال�  مبنظا}  �ألمو}  يقيس 
�لعقال�  �لفهم  ُتالمس  ال  �لساحة  على  �ملتد��لة 
�ملعاصر، باإلضافة Õ& ACا حتتو� على غث �Ôني 
يبحث   Gبا  Gخزعبال�  Gخر�فا من  فيها  ملا 
�ل�  �لعلمية  �ملقاييس  مع  يتماشى  بديل  فهم  عن 
هي &سا تفك<½. �بالتا¶ حر} نفسه من قبضة 
}جل �لدين �من بر�ثن �النتما¢�G �لطائفية �سلك 
�ليقني"..  طريق  "�لشك  �ملجدbين  &حد  مسلك 
على  �َعَرضه  �مو}�·  متد��_  هو  ما   � شكَّ 
طالبا  ساجد�  خرَّ   × �ليقني  مبقيا  �قاسه  �لعقل 
�د�ية من }¡ �لعز" فما ضل سعيه �ما �� Bلعو�
كاB من �خلاسرين بل هد�½ �هللا ��ضع يد½ � يد 
ُمحيي �لدين �خلاsb �لكامل لسيد �ملرسلني فأصبح 

من خد�s �لدين متحليا بعني �ليقني.
ممن  �جعلنا  �يرضا½  Çبه  ملا  �Cياكم  �هللا  هد�نا 

يستمعوB �لقو_ فيتبعوB &حسنه.

االختالف ال aمل مع` املنازعة، وإمنا 
املراد منه أن dتلف الوسـيلة مع كون 
اiـدف واحـًدا، وهو مغايـر للخالف 
الـذي ينطـوي علـى مع` الشـقاق 
والنـزاع والتباين ! الـرأي دون دليل.
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التقوى

 حضر" مر�� بش< �لدين >موb &$د
� bملصلح �ملوعو�

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

:�{b من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

; ŽÅz¡Ǫ̈’\;;;
ˇ
ÎÑÊžà;


بٌع � �لبسملِة  مَع  'هَي  مكية، 

بعو2َ 1يًة 'ستُة 
كوَعا,�'

عند  كلها،  مكية  �لرعد  سو}" 
(�بن  جب<  ��بن  �عكرمة  �حلسن 
كث<). �&ما عطا¢ فاعت�ها مكية 
ما عد� قوله تعاA ﴿�يقو_ �لذين 
��لبعض  مرَسًال﴾.  لست  كفر�� 
تعاA﴿هو  قوله   Bيستثنو �آلخر 
�ما    .... �ل��  يريكم  �لذ� 
ضال_﴾.   � Cال  �لكافرين  bعا¢ 
�قد �ستثÆ قتاb" قوله تعاA﴿�ال 
�عن  كفر��...﴾.  �لذين  يز�_ 

علي &يضÕ& Úا مكية. 
�لكنها مدنية عند �لكل¸ �مقاتل 
بن  منذ}  ��لقاضي  عبا  ��بن 
سعد. �قا_ �بن عبا بأÕا مدنية 
قر£نا   B& ﴿�لو  �هللا  قو_  عد�  ما 
(�لبحر   ﴾bمليعا� Äلف  ....ال 

�ملحيط).
  فالباحثوB عامة يعت��Õا مكية، 
مدنية  �عت�ها  �لبعض   B& �يبد� 
لوجوb £ياG فيها نزلت باملدينة. 
هذ½  ضمن  يوجد  ال  &نه  ��علم 
&كابر  من  أل�  قو_   �& �آل}�¢ 

ijk∩⊇∪
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�لذ�  علي  سيدنا  Cال  �لصحابة 
ير�ها مكية. فثبت &Õا مكية كما 
�لسو}"  مو�ضيع  �لك   AC تش< 
�بن   "bشها  B& �لعلم  مع  نفسها. 
 "bمستو{ شها AC عبا ال ترقى
عليهم،  �هللا   Bضو�{ علي  سيدنا 
ألB �بن عبا كاB طفًال � حيا" 

�لن¸ �.

 �لتر�بط 
�ل�  بالسو}  �لرعد  �عالقة سو}" 
بّين  قد   Aتعا �هللا   B& هي  قبلها 
�لنا  &نه يهد�  يونس  � سو}" 
بطريقني: �لعقا¡ ��لر$ة. �}ّكز 
� سو}" �لرعد على بياB موضو¯ 
�لعقا¡. × � سو}" يوسف &لقى 
�لقر£B �لضو¢ على موضو¯ �لر$ة. 
&ما � هذ½ �لسو}" فقد بني كيف 
�لذ�  �لرقي    � للن¸  سيحقق 
�ملاضية،  �لثال·  �لسو}   � به  نبأ 
�ما هي �لتد�ب< �ل� سيتخذها �هللا 
تعاA جلعل bينه غالبÚ على �ألمم 

�ألخر{ مبا فيها قومه � .

ملخص 6تو�ها
 BC �هللا تعاA يتخذ تد�ب< غ< مرئية 
 Bا �إلنسا�إلجنا� ما يريد ال يفطن 

 B& Bّال عند ظهو} نتائجها. تر�C
�أل}Ü ��حد" ��ملا¢ ��حد -فيما 
يبد�- �لكن �هللا يأÞ بثما} Ýتلفة 
�أللو�B ��أل���� باÈا� تد�ب< غ< 
مرئية. فال تتعجبو� من جناº هذ� 
 B& ميكن  كيف  قائلني:  �لرسو_ 
عدمي  �هو  �لشخص  هذ�  ينجح 
�ال  يقصد½؟  ما  لتحقيق  �لوسائل 
&نه  �حلق  بل  بعثته،  من  تستغربو� 
 Bلكا به  جا¢كم  مبا  يبعث  لو� 

&bعى للعجب ��الستغر�¡.
غلبة  ֲדا  َتِتمُّ  �ل�  �لطريق  بّين   ×
&خ�  �لكفا}، حيث  �لن¸ �هال� 
علية  عن  تعاA سيá¯ $ايته  &نه 
�لقوs �ك��ئهم، �سُيذهب }Çهم 
 .sإلسال�  � &�الbهم  �سُيْدخل 
�لك &B �لنو�ميس �لطبيعية تابعة هللا 
تعاA، �سو¤ يسّخرها � تأييد 
}سوله �لكرمي �، &ما £�تهم �ل� 
&� سلطة  فهي ال متلك  يعبد�Õا 
�ال قو" � �حلقيقة لذ� لن تنصرهم 
شيئC .Úنه  � قد �b�ّ هذ� �لن¸ 
بالقو{ �لر�حانية �ل� يستطيع ֲדا 
�حيًد�  كونه  }غم  عليهم  �لتغلب 
�لبص<  �لرجل   Bشأ شأنه  فريدå؛ 

�لذ� يتغلب على مائة ضرير.  
BC تعاليمهم �لوثنية ال تقو{ على 

�لصموb &ماs تعليم �لتوحيد �لذ� 
�أل$ق   B& �كما  نبينا.  به  &تى 
ميا½  على   Bملتكو� بالَزَبد  ينخد¯ 
على  يطفو  �لذ�    �&  Bلفيضا�
غلياÕما،  عند  ��لفضة  �لذهب 
فيظن خطًأ &B �لزبد هو كل شي¢، 
�ال يهتم مبا حتته من ما¢ &� �هب، 
كذلك ال ينظر &عد�¢ �لن¸ � Cال 
AC �لزبد، فرحني به، غ< مكترثني 
¹قيقة ما حتته، مع &B �لزبد ��هب 
ضائع ال >الة، �ال يبقى Cال �ملا¢ &� 
�لذهب. كذلك لن تبقى عقائدهم 
�لسطحية �لفاسد" AC &مد طويل، 
به  &تى  ملا   bخللو� سيكتب  �Cمنا 
نبينا من تعليم حقيقي مفيد نافع، 
�لفطر"  مع   s¢يتال تعليمه   Bأل
�لطبائع  تقبله  �سو¤  �إلنسانية، 
�نسجاًما  فيه  عندما جتد   تد}çًيا 
�لفا}�  تر{  �عندما  �تالèًما، 
�لشاسع بني �لعاملني بتعليمه �بني 

�لر�فضني له.
كما قد &خ� تعاA � هذ½ �لسو}" 
 Gمعجز� �لعا�  ُير�  سو¤  &نه 
�لكرمي   B£لقر� بو�سطة  عظيمة 
 Bستكو� �لقلو¡.  ֲדا  �يغز� 
هذ½ �آلياG ظاهر" �باطنة &يًضا. 
�من �آلياG �لظاهر" &B &هل مكة 
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سو¤ يطرB�b >مًد� من �طنه، 
فيتفاقم �ألمر حé ُيشهر�� �لسيو¤ 
 Gشتباكا� �لبد�ية  فتقع �  ضد½، 
صغ<"، لتتم ملحمد �لغلبة تد}çًيا، 
�سو¤ تنتهي هذ½ �حلر�¡ بفتح 
�ملطا¤.  £خر   � يد½  على  مكة 
�Lيع هذ½ �ملعجز�G ستتم ¹و_ 
�هللا �قد}ته � �ليس بقو" >مد 
يظهر  سو¤   .� �هللا  }سو_ 
bينه  �يقيم  نبيه  صد�   Aتعا �هللا 
&جل  �من  قوية،   Gֲדجما �حلق 
بالرعد،  �لسو}"  ُسميت  �لك 
 B& AC "{شاC هذ½ �لتسمية Bكأ�
�لسحا¡ �لر�حا� �ملثقل باألمطا} 
فقط،  �لرعد  هذ�  �نتظا}   �  Bكا
 Ü{أل� على   åغزير يهطل  لكي 

�جلدبا¢ .
"�ه<�"  �لقسيس  طعن  لقد 
مليئة  ÕCا  قائًال:  �لسو}"  هذ½   �
باعتذ�}�G متكر}" من >مد على 
 ،Gظها} �ملعجز�C قد}ته على sعد
سو}"  تسمى   B& �ألجد}   Bفكا
(�لرعد).  من  بدًال  (�ملعا�ير) 

(تفس< �ه<�).
قو_  Cنه  قوله:  على   åbّ{ �&قو_ 
على  حتتو�  �لسو}"   Bأل باطل 
¹يث  �إلنذ�}ية،  �ألنبا¢   éش

كانت تسميتها بالرعد &مًر� منطقًيا 
�طبيعًيا للغاية.

�صف   � جا¢  يونس  سو}"   �
 �� "�حلكيم"،  بأنه  "�لكتا¡" 
لت  "فصِّ قد  Cنه  قا_   bهو سو}" 
£ياته"، �� سو}" يوسف �صفه 
سو}"   � هنا  �&ما  "مبني"،  بأنه 
"�لكتا¡"   bرÀ �كر  فقد  �لرعد 
&نه  �لك  له.  &ية صفة  �كر   B�b
تعاA قد Lع � سو}" يونس بني 
�إلنذ�} ��لتبش<، مبينB& Ú"�حلكيم" 
يعامل �لنا مبا يتال¢s مع �ملوقف. 
�هللا  }ّكز  فقد   bهو سو}"   � &ما 
على بياB سنته � �لعقا¡ �لذلك 
"ُفّصلْت  بأنه  �لكتا¡  �صف 
 AC يش<  �لتفصيل   Bأل £ياته"، 
��لتشريد.  ��لتشتيت  �لفصل 
}ّكز  فقد  يوسف  سو}"   � �&ما 
سبحانه فيها على &مرين: �أل�_: 
�ألنبيا¢،  غلبة  لتأخر  �حلكمة   Bبيا
موضو¯  على  �لتركيز  ��لثا�: 
�صف  �لذلك  ��لصلح،  �لعفو 
 AC >لكتا¡ بكلمة "مبني" �ل� تش�
موضو¯ بياB �ألسبا¡ ��ألعذ�}. 
 � تبحث  فإÕا  �لرعد  سو}"  &ما 
�لوسائل �ل� سو¤ ُتتخذ لتحقيق 
�د¤، �لذلك �كر فيها �لكتا¡ �

�كر  �قد  �صف،   �&  B�b
Cما  بـ"�;"   Úمعرف هنا  �لكتا¡ 
فيه   �& �لكامل،  �لكتا¡  &نه  ليبّين 
�ملاضية  �لثال·  �لسو}   AC Cشا}" 
بأB �لصفاG �ملذكو}" فيها سو¤ 
 Bآل� �لسو}"  هذ½   � تنكشف 

بصو}" كاملة.

﴿ِبْسِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم (١) 

 Cلَِّذ�'َ  Eِْلِكَتا� 1َياُ,  ِتْلَك  �ملر 

�ْنِزَ; Lَِلْيَك ِمْن َ
بَِّك �ْلَحقُّ َ'َلِكنَّ ُ

 ﴾(٢) ُيْؤِمُنو2َ  َال   Rِلنَّا� �ْكَثَر َ

 (٢�١ Bآليتا�)

شرV �لكلمـا,: 
تلك 1يا, �لكتاE: (}�جع �آلية 

}قم٢ من سو}" يونس).

E: (}�جع �آلية }قم٤ من سو}" 

يونس).

:Xلتفسـ�
قوله تعاA ﴿�ملر﴾: لقد �ستهلت 
مبقطع  �لسابقة  �لثال·  �لسو} 
﴿�لر﴾، �&ما هذ½ فابتد&G مبقطع 
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على  "ميم"   "bبزيا  �& ﴿�ملر﴾ 
Cشا}"  �لك   �� �لسابق،  �ملقطع 
�لسو}"  هذ½  موضو¯   B&  AC
Äتلف بعض �لشي¢ عن موضو¯ 
 B& سبق  �قد  �لسالفة.  �لسو} 
يونس  سو}"  مستهل   � �كرنا 
 B& �لقر£نية   Gملقطعا� تفس<  عند 
 bفاملر� (&علم)،  عن  تنو¡   ﴾s﴿
 ،}{&� &علم  �هللا  &نا  ﴿�ملر﴾  من 
�كأC Bضافة "C "{" AC "sشـا}" 
B& AC موضـو¯ هذ½ �لسـو}" 
��لرèيـة  �لعـلم  حو_  يد�} 

�إل�ـيني.
 Bبالنسبة لإلنسا �لرèية   B& علم��
تع� bC}�كه بو�سطة حاسة �لنظر 
لوBَ �لشي¢  �طوَله �عرَضه. &ما 
�لعلم فهو &�سع معÆً من �لرèية، 
فإنه يع� معرفته مبا ميكن bC}�كه 
بالعني �غ<ها من �حلو� من شم 

&� Ôع &� ملس. 
 B�C bهنا ينشأ سؤ�_: ما هو �ملر��
 BC :¡ية �هللا �علمه؟ �جلو�è{ من
حاجة  �bمنا  شي¢  كل  يعلم  �هللا 
�حلو�  من  غ<ها   �& �لعني   AC
ُيدَ}�  ما  عند½  �سو�¢  �لبشرية، 
بالعني &� باحلو� �ألخر{. �Cمنا 
ترb هذ½ �لكلماG � حق �هللا على 

سبيل �ملجا�، تقريبÚ للمعb� Æاللًة 
�هللا �بني  �لشاسع بني   Bلبو� على 
 .G�{فيما يتعلق ֲדذ½ �لقد Bإلنسا�
 Úك�{bC &كثر   Aتعا �هللا   B&  bملر���
 Bإلنسا� ير�½  ملا   Bإلنسا� من 
بالبصر، �&علم منه &يضÚ مبا يد}كه 
سو�¢  �ألخر{  باحلو�   Bإلنسا�
 �& حسية   Gملد}كا� هذ½  كانت 

باطنية.
 Gيا£ ﴿تلك   Aتعا قوله  &ما 
نز_  ما   B& فمعنا½:  �لكتا¡﴾ 
 B£لقر�  �  �& �لسو}"  هذ½   �
�لكتا¡  من ضمن  هو   Gيا£ من 
�ملوعوb �لذ� � تز_ تنتظر½ عقو_ 
�لعا� كله، &� &Õا جز¢ من �لك 
سبق  قد  �لذ�  �لكامل  �لكتا¡ 
�ما  سابق.  �من  منذ  عنه  �لتنبؤ 
تستطيعو�  فلن  هكذ�  �ألمر   s�b

يعقل  �هل  �مقا�مته.  معا}ضته 
&B يهمل �هللا �ليوs ما &نبأ به على 
�لعصـو}،  مّر  على  &نبيائه   Bلسا
&� هل ميكن &B تصمـد �bعا¢�ִדم 
�لكـتا¡  هذ�   Gكمـاال  ¢��C

�>اسـنه.
  �يع� قوله تعاA ﴿��لذ� &ُنزَ_ 
 B&  �&  ﴾ �حلقُّ }بك  من  Cليك 
لو�قٌع ال  �لكتا¡  هذ�  به  ينبئ  ما 
>الة، �لن تقد} قو" على �حليلولة 

B�b �قوعه.
 Bإلنسا�  B& ككل،  �آلية  �تع� 
يصبو �bئمAC Ú �ملعرفة �لصحيحة، 
هؤال¢   B& هو  �ملؤسف  �لكن 
�لقوs عندما جا¢هم �لكتا¡ �لذ� 
�شبهة،  شك  كل  عن  يسمو 
�لشكو�  مؤِثرين  عنه،  &عرضو� 

على �ليقني.

سوف يظهر اهللا تعاo صدق نبيه ويقيم دينه احلق 
بهجمات قوية، ومن أجل ذلك ُسـميت السـورة 
بالرعد، وكأن هذه التسمية إشارة إo أن السحاب 
الروحاz املثقل باألمطار كان ! انتظار هذا الرعد 
فقط، لكي يهطل غزيـرًا على األرض اجلدباء .
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

>̌¬‡ł   &َِبي ُ&َماَمَة  &Bَّ  �لنَِّبيِّ   �  قا_:  َما �ْسَتَفاbَ �ْلُمْؤِمُن َبْعَد َتْقَو{ �هللا َخْيًر� َلُه ِمْن َ�ْ�َجٍة َصاِلَحٍة، 
BْCِ َ&َمَرَها َ&َطاَعْتُه BْCِ�َ َنَظَر Cِلَْيَها َسرَّْتُه، BْCِ�َ َ&ْقَسَم َعَلْيَها &ََبرَّْتُه، BْCِ�َ َغاَ¡ َعْنَها َنَصَحْتُه ِفي َنْفِسَها 

(ºسنن �بن ماجة، كتا¡ �لنكا) .َ�َماِلِه

ْ}B&َ ¢ِ�bََّ �لنَِّبيَّ    �    َقاَ_:    َما َشْيٌ¢ &َْثَقُل ِفي ِميَز�Bِ �ْلُمْؤِمِن َيْوsَ �ْلِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن،  >̌¬‡ł    &َِبي �لدَّ
BCِ�ََّ �هللا لَُيْبِغُض    �ْلَفاِحَش   �ْلَبِذ�َ¢ . (سنن �لترمذ�، كتا¡ �ل� ��لصلة)

>̌¬‡ł    َيْحَيى ْبِن َ�ثَّاٍ¡   &B �لنَِّبيِّ    �    َقاَ_: �ْلُمْؤِمُن �لَِّذ� ُيَخاِلُط �لنَّاَ َ�َيْصِبُر َعَلى َ&َ��ُهْم َ&ْعَظُم 
َ&ْجًر� ِمْن �لَِّذ� ال ُيَخاِلُط �لنَّاَ َ�ال َيْصِبُر َعَلى َ&َ��ُهْم. (مسند &$د، كتا¡ باقي مسند �ألنصا})

ةِ،    ِ}Çَُها َطيٌِّب  >̌¬‡ł    &ََنٍس    َقاَ_ َقاَ_ َ}ُسوُ_ �هللا �:  َمَثُل �ْلُمْؤِمِن �لَِّذ� َيْقَرُ& �ْلُقْر£Bَ َمَثُل    �ْألُْتُرجَّ
َ�َطْعُمَها َطيٌِّب. َ�َمَثُل �ْلُمْؤِمِن �لَِّذ� ال َيْقَرُ& �ْلُقْر£Bَ َكَمَثِل �لتَّْمَرِ" َطْعُمَها َطيٌِّب َ�ال ِ}يَح َلَها. َ�َمَثُل 
َيْقَرُ&  �لَِّذ� ال  �ْلَفاِجِر  َ�َمَثُل  ُمرٌّ.  َ�َطْعُمَها  َطيٌِّب  �لرَّْيَحاَنِة ِ}Çَُها  َكَمَثِل   Bَ£ْلُقْر� َيْقَرُ&  �لَِّذ�  �ْلَفاِجِر 
 BْCِ اِلِح َكَمَثِل َصاِحِب �ْلِمْسِك �ْلُقْر£Bَ َكَمَثِل �ْلَحْنَظَلِة َطْعُمَها َمرٌّ َ�ال ِ}يَح َلَها. َ�َمَثُل �ْلَجِليِس �لصَّ
وِ¢ َكَمَثِل َصاِحِب    �ْلِكِ<    BْCِ َلْم ُيِصْبَك  َلْم ُيِصْبَك ِمْنُه َشْيٌ¢ َ&َصاَبَك ِمْن ِ}Çِِه. َ�َمَثُل َجِليِس �لسُّ

(¡bكتا¡ �أل ،b��b ð& سنن) .َخاِنِهbُ َصاَبَك ِمْن&َ    ½ِbِِمْن    َسَو�
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٧١٧))
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. 

�ملكتوL E^ علما[ ��ند

�لقصو}�، ��ملولو�  �للكوكو�، ��ملولو� غالb sستك<  �لر$ن  �لغزنو�، ��ملولو� عبد  �جلبا}  �ملولو� عبد  فمنهم 
�لكنكوئي،  &$د  }شيد  ��ملولو�   ،Bسليما ��لقاضي  �لبتيالو�،  Cسحا�  >مد  ��ملولو�  �للوbهيانو�،  &$د  مشتا� 
��ملولو� >مد بش< �لبوفالو�، ��ملولو� عبد �حلق �لدهلو�، ��ملولو� نذير حسني �لدهلو�، ��لشيخ حسني عر¡ 
�لبوفالو�، ��حلافظ عبد �ملناB �لو�ير�با�b، ��ملولو� شا½ bين �للوbهانو�، ��ملولو� عبد �ملجيد �لدهلو�، ��ملولو� 

عبد �لعزيز �للوbيانو�، ��ملولو� عبد �هللا تلوند�، ��ملولو� نذير حسني �ألنبيتو� �لسها}نفو}�.
بسم �هللا �لر$ن �لرحيم. �حلمد هللا �لذ� ُيطلع �لقمر بعد bُجى �ملحا�، �ُيغيث بعد �ملحل بالُبعا�، �يرسل �لرياº بعد 
�الحتبا، �يهد� عباb½ بعد �سا� �خلّنا، �ُيظهر نو}½ عند Cحاطة �لظلماG، �ينـز_ ُ}شًد� عند طوفاB �جلهالG؛ 
��لصال" ��لسالs على سيد �لرسل �خ< �لكائناG، �&صحاِبه �لذين طّهر�� �أل}Ü من &نو�¯ ��ناG ��لبدعاG، �£ِله 

�لذين تركو� بأعما�م &سو" حسنة للطيبني ��لطيباG، �على Lيع عباb �هللا �لصاحلني.
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 Gيح نفحا{ B& Bنكم &نتم تعلموC ،هللا� bّما بعد.. فيا عبا&
�إلسالs كيف }كدG، �مصابيحه كيف خَبْت، ��لفنت 
 Gظهر كيف  �لبد¯  �&نو�¯   ،Gكُثر� عّمت  كيف 
ترقبونه،  كنتم  �لذ�  �ملائة   &{ مضى  �قد  �شاعت، 
ِلَم ما ظهر Àدb كنتم تنتظر�نه؟ &ظننتم &B �هللا  ر��  ففكِّ

&خلَف �عد½ &� كنتم قوًما غافلني؟ 
فاعلمو� &B �هللا قد &}سل� إلصالº هذ� �لزماB، �&عطا� 
فيما  بينكم  �لقر£B، �جعل� Àد�bً ألحكم  كتابه  علم 
 Bَحَكَمُكم �ِلَم تصولو Bتلفني. فِلَم ال تطيعوÝ كنتم فيه
�ملرتدين،  من  �ال  �لكافرين  من  كنُت  �ما  منكرين؟ 
�لكن ما فهمتم سرَّ �هللا، �حا} فهمكم، �فرó� ôكم، 
�كّفرمتو�، �ما بلغتم معشا} ما قلُت لكم، �كنتم قوًما 
مستعجلني. ���هللا �C ال &bّعي �لنبو" �ال &جا�� �مللة، 
باهللا  �&èمن  �لنبيني.  خامت  فضالة  من  Cال  &غتر¤  �ال 
فِلم  �لقبلة،  �&ستقبل  �&صلي  �}سله،  �كتبه  �مالئكته 

تكّفر�ن�؟ &ال ÈافوB �هللا }¡ �لعاملني؟
&يها �لنا ال تعجلو� علّي، �يعلم }ّبي &� مسلم، فال 
ر�� � كتا¡  ُتكّفر�� �ملسلمني. �تدبَّر�� صحف �هللا، �فكِّ
مبني. �ما خلقكم �هللا لتكّفر�� �لنا بغ< علم، �تتركو� 
ِلَم  �ملؤمنني.  �تلعنو�  ظن،  �حسن  �حلم  }فق  طر� 
ÈالفوB قو_ �هللا �&نتم تعلموB؟ &ُخلقتم لتكف< �ملؤمنني 
&� شققتم صد�}نا، �}&يتم نفاقنا �ُكفرنا ���}نا؟ فأيها 
�ال  ظنكم   � تغُلو�  �ال  �تندمو�،  توبو�  توبو�  �لنا، 
ُتصّر��، ��تقو� �هللا �ال جتترئو� �ال تيأسو� من }�º �هللا، 
ليعبد��،  �لنا  �ملرسلني. خَلق  &مة خ<  ُيضيع  �Cنه ال 
�بّين  �ختلفو�،  فيما  �ليحُكم  ليعرفو�،  �لرسل  �&}سل 
لُيذّكر  �ملجدbين  �بعث  �ُيوَجر��،  ليطيعو�   sألحكا�
�لنا ما �هلو�، �bّقق معا}فهم لُيبتلو�، �ليعَلم �هللا قوًما 

�لطريقة  ألهل  �لبيعة  �شر¯  &عرضو�،  �قوًما  &طاعو� 
ليتو�}ثو� � �ل�كاG �يتضاعفو�، �&�جب عليهم حسن 
�لظن ليجتنبو� طر� ��ال� �ُيعَصمو�، �فتح &بو�¡ �لتوبة 
لُيرَحمو� �ُيغَفر��، ��هللا &�سع فضال �}$ا �هو &}حم 
�لر�$ني. �ما كاB& ¶ B &فتر� على �هللا، ��هللا ُيهلك 

قوما ظاملني.
 Bفما كا ،sا���C ُسّميُت عيسى �بن مرمي بأحكاs �إل
¶ &B &ستقيل من هذ� �ملقاs بعدما &قام� عليه &مر �هللا 
�لعالs، �ما &}�½ Ýالفا لنصوö كتا¡ �هللا �ال £ثا} خ< 
�ما  ندمكم،  �ما خشيتم  قدمكم،  �ّلْت  بل  �ملرسلني. 
 ،Bما &معنتم � �آلثا} حق �إلمعا� ،B£لقر� AC جعتم{
�لتعصب   AC �ملتم   ،bلسد�� �لرشد  طر�  �تركتم 
فهمتم  فما  �ألّما}"،  �لنفس  هو{  �غِشيتكم   ،bللد��
حسر"  يا  �ملتعصبني.  موقف  ��قفتم  �لعبا}"،  معا� 
عليكم! Cنكم تنتصبوB إل�}�¢ �لنا، �ال تر�B عيو¡ 
&نفسكم من خد¯ �خلنا، �متايلتم على �لدنيا �&عر�ضها 
غافلني. ���هللا L BCع �لدنيا ��لدين &مٌر � Çصل قط 
للطالبني، �Cنه &شد �&صعب من نكاº ُحّرَتني �معاشر" 

ضّرَتني، لو كنتم متدبرين.
من غ< حقيقة  &حًد�  ينفع  ال  �لتقو{  لبا   B& �علمو� 
صهباَ¢  كّل  �ال  مترً"   ¢َ�bسو كلُّ  �ما   ،Aملو� يعلمها 
øرً"، �كم ِمن مزّ�} يعتلق بر¡ �لعباb، �عتال� �حلربا¢ 
من  علم  �ال  ùرִדا،  من  حظ  له   Bيكو ال   ،bباألعو�
 Bيصّلو �ملنافقني؛  قلو¡  �هللا  جعل  �كذلك  حال�ִדا! 
ما   Bيعلمو �ما   Bيتصدقو� �لصال"،  ما   Bيعلمو �ال 
 BّجوÇ� ،sما �لصيا Bما يعلمو� Bيصومو� ،Gلصدقا�
ما   Bيعلمو �ما   Bيتشهد��  ،sإلحر�� ما   Bيعلمو �ما 
�لتوحيد، �يسترجعوB �ال يعرفوB َمن �ملالك �لوحيد، 
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BْC هم Cال كاألنعاs بل من &سفل �لسافلني.
فهم   ،Bملخلصو� �عّشاقه   ،Bقوbلصا� �هللا   bعبا �&ما 
يصِلوAC B ُلّب �حلقائق، �bُهن �لدقائق، �يغر �هللا � 
 Bحة جالله �عّزته، فيعيشو�b� قلوֲדم شجر" عظمته
 Bجا¢ �قت �حلشر فيقومو ��C� ،ملحبته Bمبحبته �ميوتو
 AC�  ،Bموَجعو �هللا   ،Bفانو  sقو >بته.   � �لقبو}  من 
 ،Bينطقو متبّتلوB، �بتحريكه يتحركوB، �بإنطاقه  �هللا 
 Bإلميا� .Bُيو�لو �& B�bبإميائه ُيعا� ،Bبتبص<½ يبصر��
CمياÕم، ��لعدs مكاÕم، ُسِتر�� � مالحف غ<" �هللا فال 
�خرِ�   Gباآليا  Bُيعرفو �ملحجوبني.  من  &حد  يعرفهم 
عليهم  �&نعَم  يتوالهم،   ¡ّ{ ِمن   Gلتأييد���  G�bلعا�
بأنو�¯ �إلنعاماG. يد}كهم عند كل مصيبة، �ينصرهم 
��ُهللا  �لر$ن،  تالميذ  ÕCم  مبني.  بنصر  معركة  � كل 
�م كالقو�بل للصبياB، فيكوB كل حركتهم ِمن  Bكا
 Bّية، �يكو�يد �لقد}"، �ِمن ُمحرٍِّ� غا¡ من &عني �ل
كل فعلهم خا}قا للعاb"، �يفوقوB �لنا � Lيع &نو�¯ 
�لسعاb"؛ فص�هم كر�مة، �صدقهم كر�مة، ��فاèهم 
�علمهم  كر�مة،  �حلمهم  كر�مة،  �}ضاèهم  كر�مة، 
كر�مة، �حياèهم كر�مة، �bعاèهم كر�مة، �كلماִדم 
 Bينـزلو� كر�مة؛  �ثباִדم  كر�مة،  �عبا�bִדم  كر�مة، 
من �هللا مبنـزلة ال يعلمها �خللق. �ÕCم قوs ال يشقى 
 � �ملحبو¡  }ّيا  �جتد  &نيسهم،   ُّbُيَر �ال  جليسهم، 
Àالسهم، �نسيم �ل�كاG � >افلهم، BC كنَت لست 
&خَشَم �من �ملحر�مني. �ينـز_ بركاG على جد}�Õم 
 sقو من  لسَت  كنَت   BC فتر�ها  �&حباֲדم،  �&بو�ֲדم 

عمني.
&يها �لنا.. قد تقطعت معا�يركم، �تبينت bقا}يركم، 
من  }ّبي  حفظ�  �لكن  سّفاٍ�،  Cقباَ_  علّي  �&قبلتم 

هال�، فأصبحُت مظفًر� �من �لغالبني. &يها �لّنا.. قد 
�عتديتم �عتد�ً¢ كبً<� فاخشو� عليًما خبً<�، �ال جتعلو� 
ها كِعظاs �ستخرجت Ýَّها، �ال  ها �َجخِّ &نفسكم بَنخِّ
تعثو� � �أل}Ü معتدين. �Cّني �مرèٌ ما &با¶ }فعة هذ½ 
�لدنيا �خفضها، �}فعها �خفضها، بل &ِحّن AC �لفقر 
 AC لذهب ��لفضة، �&تو�� AC ملتربة، حنَني �لشحيح��
�لتذلل توقاBَ �لسقيم AC �لد��¢، ��� �خلصاصة AC &هل 
&خا¤  �ما  �خلالقني.  &حسن  �هللا  على  �&توكل  �لثر�¢، 
 ð{ �يتوال�  مزخرفٍة،  كِلٍم  �غو�ئل  &لسنة،  حصائد 

�يعصم� من كل شّر �من فنت �ملعاندين. 
 ،}bفر� }bقومو� فر�� ،}bيها �لنا، ال تتبعو� َمن عا&
× فكر�� BC كنُت على حق، �&نتم لعنتمو� �كّذبتمو� 
�لظاملني؟  عاقبة  كانت  فكيف  �£�يتمو�،  �كّفرمتو� 
 �C� ،لر&فة� �قتبلُت &مر �خلالفة Cال ¹ُكم �هللا ��  �ما 
ٍّ̧ � &يد� �لقو�بل، �قد كنت  بيَد� }ð �لد�بل، كص
 ،Bغلبة �لنصا}{ �&نو�¯ �الفتنا� ،Bز�نا من فنت �لزما<
 }&{� قلقي،  ��ستشاطَة  َفَرقي  �ستطا}َ"  �هللا   }&{ فلما 
�لنفس   G{طا� �نفجر،  �لدمو¯  �Õر  قل¸ ضجر،   B&
حتنًنا   ¶ّC فنظر  �}تياعا،  �لفر�ئص   Gعد{&ُ� شعاًعا، 
َجاِعُلَك  "Cِنِّي  �قا_:  �تفضال،  تر$ا  �تلطًفا، �Èيَّر� 
� �َألْ}Üِ َخِليَفًة"، �قا_: "َ&َ}Bْ&َ Gُbْ َ&ْسَتْخِلَف َفَخَلْقُت 
£sَbَ"، فهذ� كله من }ð، فال حتا}بو� �هللا BC كنتم متقني. 
يفعل ما يريد، &&نتم تعجبوB؟ ��C قبلُت &� &َ�_ُّ �لنا 
كيف  �لكن  قلوبكم،   � هو  كما  �لنا  &جَهل   �&�
هذ�   � قبال  تكلمُت  �ما  �لر�$ني؟  &}حم  فضل   bّ{&
�لبا¡، بل عند� شهاb" من �آلثا} ��لكتا¡، فهل &نتم 
تقبلوB؟ &ما تر�B كيف بّين �هللا �فا" �ملسيح، �صّدقه 
خُ< �لرسل بالتصريح، �َ}bَِفهما تفسُ< �بن عبا كما 
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قو_   Bتتركو�  Bتنكر� &نتم   × �لنا،  &يها  تعلموB؟ 
�لنـز�_  لفظ  �ُتِكّبوB على   ،BافوÈ هللا �}سوله �ال�
عليكم  �هللا  قّص  �ما  �ألّ�لني.  ُ�بر  من  معنا½   Bتعلمو�
فكيف  �لسابقني.  ُ�كر � صحف  مثاٌ_  �له  Cال  قّصًة 
�حلق  سبل   B�{تذ& �ألمثا_؟  لكم  خلت  �قد  �لضال_ 
�&خ�كم  �لسما¢،   � �}�قكم  �هللا:  �قا_  متعمدين؟ 
 Bكل ما هو حتتاجو� sعن نز�_ �حلديد ��للبا ��ألنعا
�لسما¢  من  تنـز_  �ألشيا¢ ال  &B هذ½   Bتعلمو� Cليه، 
بل Çد· � �أل}ضني. فما كاC Bال Cشا}" AC نز�_ 
��ألهوية،  ��ملطر  ��لضو¢  �حلر�}"  من  �ملؤثر"  �ألسبا¡ 
ظاهر   Bتعلمو �تستعجلوB؟   Bتتفكر� ال  لكم  فما 
�ألشيا¢ �تنسوB حقائقها �متر�B على £ياG �هللا غافلني. 
 �C� كنتم � شك من قو¶ فانتظر�� مآ_ &مر� BC�
معكم من �ملنتظرين. �كم من علوs &خفاها �هللا �بتالً¢ 
من عند½، فاعلمو� &B �لسر مكنوB، �ما � يديكم Cال 
ظنوB، فال تكفر�� لظنونكم يا معشر �ملنكرين. �نتُهو� 
من   Bتفعلو ما  كل  عن  نفسا  طبُت   �C� لكم،  خً<� 
Cال  &شكو  �ما  ��لتكف<،  ��لتكذيب  ��لتحق<  �إليذ�¢ 
AC �هللا، بل ملا بصرGُ بانقباضكم �جتّلى ¶ Cعر�ُضكم، 
علمُت &نه �بتال¢ من }ð، فله �لُعتû حé يرضى، �هو 
صً��   Gُ�ص� جليًال،  }ًبا   Gُفذكر �لر�$ني.  &}حم 
Lيًال، �لكنكم ما �هتديتم، �ظلمتم ��عتديتم، قا_ �هللا 
 ،﴾sِمن قو sٌال َتَناَبُز��﴾، فنَبْزمت، �قا_ ﴿ال َيْسَخْر قو﴿
فسخرمت، �قا_ ﴿يا عيسى �C ُمَتَوفِّيَك﴾، فأنكرمت، �قا_ 
﴾، فظننتم �كّفرمتو� �لعنتم،  نِّ ﴿�ْجَتِنُبو� كثً<� ِمَن �لظَّ
ُسو�﴾، فتجّسستم، × صّعرمت �عبستم،  �قا_ ﴿ال َتَجسَّ
�قا_ ﴿ال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا &َُيِحبُّ َ&َحُدُكْم َ&Bْ َيْأُكَل 
Cِلَْيُكُم  ِلَمْن &َْلَقى  َتُقوُلو�  َمْيًتا﴾، �قا_ ﴿َ�ال  َ&ِخيِه  َلْحَم 

 AC َلْسَت ُمْؤِمًنا﴾، فاغتبتم �كّفرمت، �ما &}�كم sَال �لسَّ
�لق�، &�  َ&ْخَذ �هللا �ضغطَة  هذ� �حلني منتهني. &نسيتم 
لكم بر�¢" � �لزبر، &� ُ&Bَ�ِ لكم من �هللا }¡ �لعاملني؟ 

يعينكم  �لذ�  �هللا   B& قلوُبكم  &تف�  فكر��،   × فكر�� 
عند كل ترbُّb هو &قَو{ مثَل هذ� �لزماB عن Àدb؟ �قد 
كنتم تستفتحوB من قبل، فلما جا¢ نصر �هللا صرمت &�_ 
���}�}كم،  �&بديتم  ِعذ�}كم،  ع�  �لَويتم  �ملعرضني. 
 ¡��� �ملحبة،  بالبغض  �بدلتم   ،"bملو� ع�  �صرفتم 
حسن ظنكم ��ضمحّل، �}حل حبكم ��نسّل، �صرمت 
&ك� �ملعاbين. فلما }&يُت &عر�Ü �لتز�ير ��نتها¢ �ألمر 
Àلبة   Bإلخو�� ֲדذ½  Ýاطب�   B& علمُت  �لتكف<،   AC
للهو�B، فوجهُت �جهي AC &عّز" �لعر¡ ��ملتفقهني. 
فسرَّ�  �يعّظمون�،  �يأتون�  يقبلون�  &Õم   }{&  �C�
بتلك   _èلتفا� �bعا�  �ملبا}كة،  �لوجو½  هذ½  مر&{ 
�لرسائل  بعض  لتنميق   Gعمد  B&  AC �ملبشر"   sألقد��
� عرð مبني. فهَمْمُت لنفع تلك �إلخو�B بأB &كتب 
�م بعض &سر�} �لعرفاB، فألفُت "�لتحفة" �"�حلمامة"، 
�"نو} �حلق" �"�لكر�مة"، �}سالة "Cمتاs �حلجة" �هذ½ 
 b{منهم مو  Gُb{� للذين منافع  "ِسّر �خلالفة"، �فيها 
يأتيـ�  من  لكل   ð{ يغفر   B& �&}جو  �لكافرين. 

كاملقـترفني �ملعتـرفني.
&ال تنظر�B �ما بقي ِمن ُحلل �لدين Cال &طماً}� Ýرَّقة، 
�ما ِمن قصر½ Cال &طالال >رَّقة، �ُكنا ُمضغة للماضغني. 
&تعجبوB ِمن &B �هللا &b}َككم بفضله �مّنته، �ما &ضاَحكم 
عن ظل }$ته؟ &كانت �ذ� �لزماB حاجة b ACجا_، 
�ما كانو� >تاجني AC نصر" }¡ فعا_؟ ما لكم كيف 
ÈوضوB؟ &ين �هبت قو" غو} �لعقل �فهم �لنقل، �&ين 
}حلت فر�ستكم، �&� £فة نزلت على بص<تكم، &نكم 
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ال تعرفوB �جو½ �لصاbقني ��لكا�بني؟ �قد لبثُت فيكم 
ُعُمًر� من قبله &فال تعقلوB؟ �BC }جال يبذ_ قو�½ �كل ما 
}�قه �هللا �£تا½، إلعانة مذهب يرضا½، حé ُيحسب &نه 
&هله ��}�½، �قد }&يتم مو�ساÞ لإلسالs، �َبْذَ_ جهد� 
تبصر�B. �عرضُت عليكم كل  �ألناs، × ال  مللة خ< 
£ية ُقُبًال، × ال تنظر��C� .B جئتكم ُألجنيكم من مكٍر 
 ¶ّC عز�مت� .Bُموِمض، × &نتم ال تفكر� ٍ̄ ُمرِمض �}�
�bعا¢ �لنبو"، �ما خشيتم �هللا عند هذ½ �لفرية، �ما كنتم 
ُ&جاًجا �ال¶،   Bمقا¶، �حتسبو  Bتفهمو خائفني. �ال 
�ال تعقلوB. �كيف يفهم �ألسر�} �إل�يـة َمن سد_ 
�لشحـنا¢،   Gذباü �حلق  عن  �عد_  �خليال¢،  ثو¡ 
 Üعر&� ،Gخلزعبـال� AC _ما� ،Gضي باجلهـال{�

عن �لصر�ô كالعـمني؟
 BC لضالل�،  �Cظهاً}�  مقال�،  عن  Cعر�ضا   Bتقولو�
�ملالئكة ينـزلوAC B �أل}Ü بأجسامهم �ُيْقُو�B &ماكَن 
عليهم  متّر  �}مبا  خالية،   Gلسما���  Bيتركو� مقامهم، 
برهة من �لزماB ال يرجعوAC B مكاB، �ال تقَربونه (١) 
نو¯   Gمهما  sإلمتا Ü{أل� على �جه  �لوقت   �bلتما
�إلنساB، �يضيعوB �ماB �لسفر بالبطالة كما هو }&� 
شيخ �لبطالة؛ �Cنه قا_ � هذ� �لبا¡ Àمال، �لكن لزمه 
 sحلركة إلمتا� AC ýلذ� >تا� Bبد�هة، فإ bلك �لفسا�
لقطع   Bلزما� صر¤   AC  ýتا< &نه  شك  فال  �خلطة، 
 ،Bلعمل �ملطلو¡ من هذ� �لسفر �� �لشأ� sمتاC� ملسافة�
فاحلاجة �ُأل�A توجب �جوb حاجة ثانية، فهذ� تصرٌُّ¤ 
� عقيد" Cميانية. × من �ملحتمل &B ال يفُضل �قت عن 
 s؛ فانظر ما يلزb�¢خر كمو£ bيبقى مقصو� ،bمقصو
من �ملحذ�}�G ��خ<ِ" �خلزعبالG، فكيف ÈرجوB من 
 Bنتم تعلمو&� ،GاÇلتصر�� Gلتصرفا� AC ميانيةC "عقيد

يشابه  فنـز��م   ،Gإلميانيا� من  �ملالئكة   bجو�  B&
نز�_ �هللا � Lيع �لصفاG. &يقبل عقٌل Cميا�ٌّ &È Bلو 
�لسما��G عند نز�_ �ملالئكة �ال تبقى فيها شي¢ بعد 
هذ½ �لرحلة؟ كأBّ صفوفها تقوضت، �&بو�ֲדا ُقفلت، 
&لقت  Ôا¢  �كل  ُقّلبت،  �&مو}ها  ُعّطلت،  �شؤ�Õا 
ما فيها �Èّلـْت. BC كاB هذ� هو �حلق فَأخِرجـو� 
 B& ِمن نصٍّ BC كنـتم صـاbقني. �لن تستطيـعو� 
Èرجـو� �لو متم، فتوبـو� ��تقو� �هللا يـا مـعشر 

�ملعتدين. 
�علمو� &B �لد}�ية ��لر��ية توَ&ماBِ، فَمن ال ير�óا بنظر 
 × ،Bُيضيع بضاعة �لعرفا� ،Bحد فيقع � هو" �خلسر���
بعد �لك ُيضيع حقيقة �إلمياB �يلحق باخلاسرين. �من 
خصائص bيننا &نه çمع �لعقل مع �لنقل، ��لد}�ية مع 

�لر��ية، �ال يتركنا كالنائمني. 
فنسأ_ �هللا تعاB& A ُيعطَينا حقائق �إلمياB، �ُيوطننا ثر{ 
�ُيْمِطَينا   ،Bَجلنا� بأنو�}   Bِجلنا� َمْرَ&{  �ير�َقنا   ،Bلعرفا�
�لر$ن،   (٢)  ¡{ مرضا"  ِقر{  لنقترَ�   ،Bإل�عا� َقَر� 
غاbًيا  �ُنغلِّس   ،Bأل�طا� �نسَلى عن  باحلضر"  �نتخيم 
 ،A�&� &نسب  هو  ما   AC �þِفد   ،Aملو� مرضا"   AC
�ÿتر� � مسالك �لعرفاB، �ننصلت � ِسَكِك ُحبِّ 
من  &نيقة   Bٍَمغا� �ثيقة،   Bحصو  AC �نأ��  �لر$ن، 
ّ̧ �ألّمّي خامت �لّنبّيني. �للهم  صو_ �لشياطني، باتبا¯ �لن
فصلِّ �سلِّْم عليه AC يوs �لّدين، �£خر bعو�نا &B �حلمد 

هللا }¡ �لعاملني.

---------------
(١) هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "يقربونه". (�لتقو{)

(٢) هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "�لر¡". (�لتقو{)
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 ðة: �ملكتب �لعرLتر

ال  �حد½  �هللا  Cال  Cله  ال   B& &شهد 
شريك لـه، �&شهد &B >مًد� عبد½ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  &ما  �}سوله. 
�لشيطاB �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ}¡ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوs �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  C�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Cيَّاَ� 
�لَِّذيَن   ôِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ôََر� �لصِّ
&َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¡ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (£مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة

�cد  
�لقاها �مX �ملؤمنني سيدنا مر��مسر' fل�
�يدg �هللا تعا^ بنصرg �لعزيز

iعليه �لسال Cملهد� iخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ' �إلما�

٢٠١٠/٠٤/٠٩ sيو

� مسجد �لبشا}" بإسبانيا

 B& لقد بّينت لكم � �خلطبة �ملاضية
 bملهمة �ل� &نيطت باملسيح �ملوعو�
�لدين  �لدين..  Cحيا¢  هي   �
�لذ� كاB قد فقد عظمَته مبر�} 
 ôطاþال�� bللفسا Üلزمن �تعر�
متاما تقريبا، �� يُعد ُيلَحظ صيُته 
صا}  بل  �لعا�،   � &حر�½  �لذ� 
طر¤  كل  من   sللهجو عرضة 
 Gصو¡،  ففي هذ� �لبلد بالذ��
s �ملا�b �لذ�  مثال بعد Cحر�� �لتقدُّ
 ôطاþ� قد &صابه Bبضعة قر� s�b
�ملسلمني  على  قضي  قد  لد}جة 
�قد  &يضا.  �Ôه   _��� باتا  قضا¢ 
�لقسو"   Bملسيحيو� �مللو�  ما} 
حا�لو�  �لذين  على  ��العتد�¢ 
 ��b�{&�  sباإلسال �لتمسك 
ر�هم قسر�،  �حلفا� عليه حé نصَّ
�العتر�¤  منهم  �ستصد}��   �&
باعتنا� �ملسيحية على &قل تقدير، 
&جيا�م  من   sإلسال�  Üنقر��
تد}çيا. &ما من �لناحية �لر�حانية 
 Bملسيحيو�  Bملبشر�� نشر  فقد 
نطا�  &�سع  على  �ملتني  شَرَكهم 
ِشر�كهم،   � �ملسلمني  �&�قعو� 
 BC £خر  بتعب<  نقو_   B& �ميكن 
�ملسلمني لضعفهم �لر�حا� كانو� 
يقعوB � فخ �ملبشرين �ملسيحيني. 

;‹˜à¸\;Ô]Ëtb;‹˜à¸\;Ô]Ëtb

ÏË›]m’\;Ïm¬e’\;◊Ω;∫ÏË›]m’\;Ïm¬e’\;◊Ω;∫

خطبة �لجمعة
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من  �أللو¤   Gمئا سقط  �قد 
 éملسلمني � حضن �ملسيحية ح�
 ºَصر تعت�  كانت  �ل�  �ند �  �
�إلسالs لوجوb كث< من �أل�ليا¢ 
هنا�. فكانو� يقعوB بأنفسهم � 
عندئذ  �لر�حا�.   Gملو� حضن 
�لثانية  للبعثة  �لوسائل   � �هللا  هيأ 
 sغال مر��  سيدنا  ببعثة   sلإلسال
مسيحا   � �لقاbيا�  &$د 
موعوC� �bماما مهديا، فمن خال_ 
تلقي �لعلم من �هللا � &ثبت � 
تعليم   B&  Bياbأل� Lيع  ألتبا¯ 
&فضل  �جلذ�¡  �جلميل   sإلسال�
�&حسن من تعليم كل bين، ففنَّد 
bعا�{ �لقسا�سة بتفضيل �ملسيح 
�لن¸ >مد �، �جعل  � على 
 B& Bلقسا�سَة �لذين كانو� يعلنو�
كلها  �ند �  � ستنتصر  �ملسيحية 
�ند � تنص<  �&Õم سيتمكنوB من 
قد  بل  للدفا¯،   Bيلجأ� بأكملها 
 Bهو هربو� من �مليد�B �بد&�� يوجِّ
&تباعهم &ال Äوضو� � &� حو�} 
bي� مع �ملسلمني �أل$ديني �Cال 
 Gبإثبا bينهم  عن  س<Õ�bم 
&فضلية �إلسالs على bينهم. �قد 
 � >مد�   B& �لقسا�سة  �عتر¤ 
&خذ يستعيد عظمته �أل�A بسبب 

�إلسالs �جلديد �لذ� يقّدمه �ملسيح 
�ملوعوb � �تعليَم �إلسالs �لذ� 
يتكلم عنه حضرته. كاB ما قدمه 
حضرته � جديد� � نظرهم، &ما 
� �حلقيقة فهو �إلسالs �حلقيقي. 
مه  قدَّ �لذ�   sإلسال� يكن  فلم 
سيُدنا �ملسيح �ملوعوb � جديد� 
ظهوَ}   Bكا بل   – قلت  كما   -
 bحيا¢ �ملوتى حتقيقا لوعوC مشاهد
�هللا �، &}�ها حضرُته بعلم من �هللا 
على   sإلسال� &فضلية  �&ثبت   �
 Bفإ  .Gلديانا� �سائر  �ملسيحية 
 � قلت  كما  �ملوتى  Cحيا¢  مهمة 
�خلطبة �ملاضية منوطة بكل &$د� 
�ليوç .sب &B تلفتو� �نتباها خاصا 

لتغي< &�ضاعكم �لر�حانية. 
 � �جلماعة  &بنا¢  من   bفر فكل 
 AC ينتبه   B&  AC ¹اجة  Cسبانيا 
على  ��ملساعي   bجلهو� بذ_ 
�لصعيد �لعملي، çب &B ينُفضو� 
منتفعني  �لكسل  مظاهر  كل 
�لعلمية  باألbلة ��ل��هني ��لكنو� 
سيدنا  &عطاناها  �ل�  ��لر�حانية 
 � لننشط   �  bملوعو� �ملسيح 
جليا  �ليتضح  �لدعوية.  مساعينا 
 sعا بشكل  �ملسيحيني  &غلبية   B&
بعيد�B عن �لدين، �ذ� ùة حاجة 

�لدين  بضر�}"  &�ال  إلقناعهم 
��ليقني بوجوb �هللا �، �هذ� كما 
�لر�حانية   � sلتقد� قلت يقتضي 
فتمس  �لعملية،   ýلنما�� �Cحر�َ� 
�لتقو{ ألنه   � sبنا �حلاجة للتقد
 B& لتقو{ ال ميكن� � sما � نتقد
مبا}كة.  �لدعوية  مساعينا   Bتكو
 sإلسال�  B&  � �هللا  &قد�}  فمن 
 BC كلها   Bياbأل� على  سيظهر 
شا¢ �هللا. فقد صد} �لقر�} من �هللا 
�حلقيقي ��حلي هو  �لدين   B&  �
صد}  قد  كما  �حد½،   sإلسال�
�إلعالB من �هللا � &C Bطاعة �لن¸ 
� �حدها ُتكسب �إلنساB حبَّ 
�هللا �، �BC �إلقر�} بوحد�نية �هللا 
� ��لعمل مبقتضاها فقط يشكل 
�د¤ � هو  فهذ�  للنجا"،  �سيلة 
�لدعا¢   AC ¹اجة  �لذ�  �لوحيد 
هو  �هذ�   .¡�èلد� ��لسعي 
 B& ب عليناç ألمر �لوحيد �لذ��
}سالة  �ننشر  &نفسنا  على  ننفذ½ 
�إلسالs لنجا" �لعا�. يقو_ سيدنا 
 Aهللا تعا� BC :� bملسيح �ملوعو�
Çب &ç Bذ¡ AC �لتوحيد Lيَع 
�أل}��º �لسعيد" �لقاطنة � Ýتلف 
بقا¯ �أل}Ü؛ سو�¢ � &�}�با &� 
bين  على   ½bعبا £سيا، �çمَع   �
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��حد، فهذ½ هي �لغاية �إل�ية �ل� 
فاسعو�  حتقيقها،  &جل  من  ُبعثت 
�لغاية  هذ½  لتحقيق  جاهدين 
نبيلة  �بأخال�  برفق  �ملتوخا" 

�بتركيز على �لدعا¢. 
�ملسيح  سيُدنا  Cلينا  َعِهد  لقد 
جاهدين  نعمل   B&  �  bملوعو�
&جله  من  �لذ�  �د¤ � لتحقيق 
ُ&}سل حضرته مستغلني كل قو�نا 

�قد}�تنا.
 BC &�}�با بل �لعا� كله � �لعصر 
باسم  �لشر�   �  ô{متو �لر�هن 
�لدين، &� هم يرفضوB �جوb �هللا 
Õائيا، �&حتد· عن &�}�با ألنكم 

تسكنوB فيها.
لقد &تى �من كاB فيه صوGُ "ال 
يدّ��  &ك�"  �"�هللا  �هللا"  Cال  Cله 
 bَجو� BC� �لبلد.  هذ�  &جو�¢   �
منه  �ملختلفة  �ملو�ضع  �ملساجد � 
 Gلكلما�  BC� �لك،  يعكس 
 éش  �  B�{جلد�  � �ملحفو}" 
هذ�  &جو�¢   B& تعلن  �ألماكن 
�لبلد معطر" بعب< CعالB �حد�نية 
الþطاطهم  �ملسلمني  لكن  �هللا. 
�لر�حا� جلبو� �م من ناحيٍة �لذلَة 
لعدs متكنهم من �حلفا�   Bو����
على �لتوحيد �&سقطو� هذ� �لبلد 

� حضن �لثالو· من ناحية ثانية. 
��آلB كما قد قا_ سيدنا �ملسيح 
 B& {ذ �هللا �لقر�È� قد � bملوعو�
يقيم �لعا� على �لتوحيد �çذֲדم 
AC �لدين �لو�حد، �قد &}سل � 
 bملوعو� �لزمن سيدنا �ملسيح  هذ� 
� حسب سنة �هللا �ملستمر" من 
�أل�_ - � بعثة �ألنبيا¢ لنيل هذ� 
 öخلا� بفضله  ��فََّقنا   - �د¤ �
Lاعته،   AC  sلالنضما �}$ته 
 AC نضمامنا� �لكن حضرته � يعت
Lاعته مبايعني �لغاية �ملنشوb" من 
حياتنا، بل قد قا_: BC �لغاية من 
بعث� C}ساُ¢ bعائم �لتوحيد �Lع 
فاتبعو�،  ��حد  bين  على  �لنا 
يقا_ � حقكم   B& ميكن  عندئذ 
Cنكم نلتم ��د¤ من بعث�، لكن 
�لك çب &B يكوB بالرفق. �هنا 
جتد} �ملالحظة &B �إلنساB يتحلى 
بالرفق حني ميلك �ألbلة ��ل��هني، 

 Bيستخدمو معا}ضينا   BC�
 Bيسبو� �قاسية  بذيئة   Gكلما
��لقسو"  �العتد�¢   Bميا}سو�
 - �لقو" ضدنا   sُتستخَد كما   -

ألÕم ال ميلكوB �ل��هني. 
فإB سيدنا �ملسيح �ملوعوb � قد 
&bلًة �بر�هني  &شبعتكم  لقد  قا_: 
تبق  �لكرمي لد}جة �   B£لقر� من 
لكم حاجة للغضب، فاÈِذ�� �لرفق 
�&ثِبتو�  �ِحو�}كم،  حديثكم   �
¹اجة  ليس   sإلسال�  B& للعا� 
تعليمه �جلميل  �لسيف لنشر½   AC
��خلال¡، فهو نو} ينوِّ} قلب كل 
�لسامي  �لتعليم  هو  �هذ�  سعيد، 
 Gملستويا� يرفع  �لذ�  �لرفيع 
 Bكا  ��C باستمر�}.  �ألخالقية 
 ¢�bبأ sهللا � يركز على �الهتما�
 sتعليم �إلسال Bحقو� �هللا � فإ
حقو�   ¢�b&  AC �نتباهنا  يلفت 
�ملسيح  &ما سيدنا  &يضا،   Bإلنسا�

وأثِبتوا للعاV أن اإلسـالم ليس Tاجة إo السـيف 
لنشـره تعليمـه اجلميـل واخلـالب، فهو نـور ينوِّر 
قلب كل سـعيد، وهذا هو التعليم السـامي الرفيع 
باسـتمرار. األخالقيـة  املسـتويات  يرفـع  الـذي 
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 AC فقد لفت �نتباهنا � bملوعو�
&مر &سا؛ �هو &B هذ� �الّتبا¯ 
تتكلل  �تباعا حقيقيا �لن  ُيعّد  ال 
ُتر��ها  بالنجاº ما �  جهوbكم 
بالدعا¢  تستعينو�   � �ما  بالدعا¢ 
�لوحيد"  �لوسيلة   BC� لنجاحها، 
�لدين  ��نتشا}  �لتوحيد  إلقامة 
�لو�حد هي تقدمُّكم � �لر�حانية، 
�لن تتمكنو� من �لتقدs �لر�حا� 
 � باهللا  عالقتكم  تنشئو�   � ما 

بالتركيز على �لدعا¢. 
�هللا  Cنشا¢ عالقة حية مع   Bبد��
�لذ�  �لعمل  Cجنا�  ميكنكم  ال 
��لذ�  Cليه  �ألعما_  &حب  هو 
�من  هللا  به  تقومو�   B&  Bتريد�
نبََّهنا  فلقد  Cليه.  �لدعو"  &جل 
هذ½   AC  �  bملوعو� �ملسيح 
على  نركز   B& �ألساسية  �لنقطة 
فو�  Cحر��  �ألbعية ألنه ال ميكن 
 bملنشو� �د¤ � نيل  �ال  حقيقي 
 � bا. �قا_ �ملسيح �ملوعوÕبد�
بصو}" ��ضحة &ننا لن ننا_ �لفتح 
�لك   AC باإلضافة  باألbعية.  Cال 
 Bكا فإ��  &يضا.  �لتبليغ   AC نبََّهنا 
 ¡�èلد� �لسعي  ير�فق  �لدعا¢ 
�ملطلوبة.  بالثما}  يأتيا   B& بد  فال 
من  بد  ال  �لدعا¢   AC �باإلضافة 

حاالتكم  بتحسني   sالهتما�
�هللا  �جه  �حيثما  &يضا.  �لعملية 
نبههم  �لتبليغ   AC �ملؤمنني   Aتعا
فقا_:  &يضا  &عما�م  حتسني   AC
ْن bََعا Cَِلى  ﴿َ�َمْن َ&ْحَسُن َقْوًال ِممَّ
�ِهللا َ�َعِمَل َصاِلًحا َ�َقاَ_ Cِنَِّني ِمَن 
�ْلُمْسِلِمَني﴾ (فصلت ٣٤)، فقا_ 
&قو�لكم  BّC من &حسن   Aتعا �هللا 
�كالمكم bعوتكم �لناَ AC �هللا، 
 � �ألخر{  �ألعما_  Lيع  �تقع 
�لد}جة �لثانوية. فاستخدمو� كل 

 sألحكا� هذ½  ببعض  بالعمل 
فالعمل  بعضها.  عن  ُنهي  كما 
&مر  مبا   Bإلنسا�  sقيا هو  �لصا� 
ُنهي  عما  ��متناعه   Aتعا �هللا  به 
&نفسنا �جدنا  ���C حاسبنا  عنه. 
كث<� من �حلسناG �ل� نتجاهلها 
�لعائلية  �ألمو}   � كانت  سو�¢ 
�ليومية &� � �لقضايا �الجتماعية 
 �� �جلماعة   sبنظا �لتقيد   �  �&
للد�عي  بد  فال  &يضا.   G�bلعبا�
AC �هللا &B يعر¤ &B �هللا تعاA قد 
 Bيكو B& كر شرًطا هاما له �هو�
 Bكا لو  ألنه   ،Gلصاحلا� عامال 
 ºلصال�  AC �لنا  لدعا  صاحلا 
��حلسناG، �� هذ½ �حلالة ميكنه 
&B يدعو �آلخرين قائال BC مبعوثا 
 ºإلصال جا¢  قد   Aتعا �هللا  من 
هذ� �لزماB، �هو قد عّلم� طرقا 
 ،Aهللا تعا� Bباتباعها برضو� Gُفز
&� ميكن له �لقو_ على �ألقل بأن� 
&شعر بالسكينة ��لطمأنينة �لقلبية 
 Þخطو� BC� لطر�� تلك  باتبا¯ 
�لقد  �ملستمر،  �لرقي  þو   sتتقد
�لتعليم  ֲדذ�  للعمل  توجهت 
�لدنيوية   Þحيا حتسني  &جل  من 
ما  ��Ôعو�  فتعالو�  ��آلخر"، 
&قو_، فكما &حا�_ &B &كوB من 

وبدون إنشاء عالقة حية 
مـع اهللا ال ميكنكم إجناز 
العمـل الـذي هو أحب 
األعمـال إليـه والـذي 
تريدون أن تقوموا به هللا 
ومن أجـل الدعوة إليه. 

جاهدين  ��سعو�  �سعكم   � ما 
 Bيقومو �لذين  من  لتكونو� 
 B& ال بد� .Aهللا تعا� AC "بالدعو
تنتبهو� AC &عمالكم &يضا للدعو" 
 Gفاعملو� �لصاحلا ،Aهللا تعا� AC
�ل� &مر �هللا ֲדا. BC �لقر£B ملي¢ 
�ملؤمن  فيه  �ُ&ِمر   sألحكا�  Gمبئا
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&يضا  ميكنكم  �حلقيقني  �ملسلمني 
�لدين �تسعو� من  تقبلو� هذ�   B&
�عقباكم.  bنياكم  حتسني  &جل 
 AC للد�عي �ألمر ضر�}�  �هذ� 
�هللا، بل هو ضر�}� لكل &$د� 
 s& �لتبليغ   � نشيطا   Bكا سو�¢ 
ال، ألنه ��C كاB �ملجتمع ��لنا 
بد  &نه &$د� فال   Bيعرفو حوله 
&B يتذكر &نه حé لو لزs �لصمت 
�Ôه   Bقتر��  bمبجر فإنه  يبّلغ   ��
�هللا.   AC �bعيا  &صبح  باأل$دية 
}سائل   Bألحيا� بعض   � &تلقى 
 éح� &$ديني  غ<  مسلمني  من 
 Bيقولو &يضا  مسلمني  غ<  من 
 ºصال عن  كث<�  Ôعنا  فيها: 
&نكم  &يضا   Bتّدعو� Lاعتكم، 
&حسن Cسالما بني �ملسلمني كلهم 
قد  �أل$ديني  من  فالنا   B& Cال 
 B& ½ على�جت B& خدع� فأ}جو
يدفع ¶ حقي، فإB عمل &$د�ٍّ 
�جلماعة  تشويه  سبََّب  ��حٍد 
�لفطرَ"   Aتعا �هللا  يعر¤  كلها. 
ميكن  �ال  �ملعرفة،  حق  �إلنسانية 
كمعرفته  Ýلوقه  يعر¤   B& لغ<½ 
لذلك  خلقهم،  ألنه  ֲדم،  هو 
َقْوًال  َ&ْحَسُن  ﴿َ�َمْن  قا_:  عندما 
 ¤b{& فقد  �ِهللا﴾  Cَِلى  bََعا  ْن  ِممَّ

�هللا   AC �لد�عي   BC  Aتعا بقوله 
لألعما_  جاهًد�  يسعى   B& çب 
من  Cن�  �يعلن:  &يضا  �لصاحلة 
�ملسلمني &� &حا�_ &B &كوB من 
&$ديا  مسلما  فلست  �ملسلمني، 
قصا}{  &بذ_  بل  فقط،  باالسم 
 sبأحكا �لعمل  &جل  من  جهد� 
 Bيكو  B& ميكن  �ال   ،Aتعا �هللا 

عند   -  sلسال� عليهما  �ÔCاعيل 
}فعهما قو�عد �لبيت - لبعثة ن¸ 
�يعلمهم  £ياته  عليهم  يتلو  عظيم 
�يزكيهم،  ��حلكمة  �لكتا¡ 
�ما  بالدعا¢  &سلفا  قد  فإÕما 
﴿َ}بََّنا  قائلني:  &يضا  �لذ}يتهما 
َ��ْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َ�ِمْن ُ�}ِّيَِّتَنا 
َمَناِسَكَنا﴾  َ�َ&ِ}َنا  َلَك  ُمْسِلَمًة  ُ&مًَّة 
 B& ميكن  فال   ،(١٢٩ (�لبقر" 
يتحقق بد�B �لدعا¢ �لك ��د¤ 
�لذ� يبعث �ألنبيا¢ ألجله ��لذ� 
جا¢ ألجله &يضا �إلنساB �لكامل 
�&�_ �ملسلمني �لن¸ �لكرمي �. 

�هللا  كتا¡   Bإلنسا� يفهم  ال 
�حكمته ما � يتحّل بتزكية �لنفس 
�طها}ִדا، �ال تتأتى �لتزكية ما � 
�هللا   "bعبا &ساليب   Bإلنسا� يعلم 
 Aتعا �هللا  يرشد½   � �ما   Aتعا
ُتقبل  �ل�   "bلعبا� طر�  �يعلمه 
 �C سعد�¢  �أل$ديني  þن  لديه. 
£منا بالن¸ �لكرمي � �لذ� علمنا 
طر� �لعباb" �ل� هي مقبولة لد{ 
�هللا تعاA. × من سعاbتنا &يضا &ننا 
ُ�فقنا   -  Aتعا �هللا  قر¡  لنيل   -
 � للن¸   �bلصا�  sbباخلا  Bلإلميا
 "bلعبا�� �ألbعية   AC نبهنا  �لذ� 
&نه  لنا  ��ضح  &خر{،  بعد  مر" 

اجملتمـع  كان  إذا  ألنـه 
والناس حوله يعرفون أنه 
أ"دي فال بد أن يتذكر 
أنه ح� لو لزم الصمت 
وV يبّلـغ فإنـه مبجـرد 
اق�ان اسـمه باأل"دية 
أصبـح داعيـا إo اهللا. 

�ملسلم مسلًما حقيقيا ما � يتوجه 
�b& AC¢ حقو� �هللا تعاA �حقو� 
عباç .½bب &B تتذكر�� &B هنا� 
عالقة �طيد" بني &B يكوB �لعبد 
مسلًما �بني �لعباb". �قا_ �ملسيح 
من  هو  �ملسلم   BC  �  bملوعو�
�يو�ظب  �لدعا¢  باستجابة  يؤمن 
على �لت�عاG. فلما bعا Cبر�هيم 
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من  علوما  تتلقو�   B& لكم  بد  ال 
ينبغي  كما  �هللا   AC �لدعو"  &جل 
جهة  تصويب  على  حترصو�   B&
على  ��عملوها  &يضا،  &عمالكم 
 ،Aتعا �هللا  به  &مر  �لذ�  �لنحو 
�فو� كل �لك çب &B تركز�� 
كل  فعلى   ."bلعبا�� �ألbعية  على 
�ينتسب  &$ديا  نفسه  يعت�  من 
AC �ملسيح �ملوعوB& � b يصلح 
&عماله ألنه >ّط &نظا} �لنا، فلو 
علمه  لقلة  نشطا  �bعيا  يكن   �
�معرفته فإB &فعاله �&قو�له �&عماله 
�آلخرين.  �نتبا½  تلفت  فحسب 
فإ�� كانت &عماله صاحلة فال بد 
متأثرين  Cليه  �لنا  ينجذ¡   B&
 �  ��C �لكن  �حسناته.  بصالحه 
 B& تكن له &عما_ صاحلة فال بد
�لسيطر"   Bلشيطا� &تبا¯  Çا�_ 
&هد�فهم،  حتقيق  &جل  من  عليه 
غ<  &عما_   �  ô{يتو �çعلونه 
هؤال¢  مثل  �نتشر  لقد  الئقة. 
�لوقت   �  Bمكا كل   � �لنا 
يستحو���   B&  Bا�لوÇ� �حلاضر 
حتقيق   � ليستغلوهم  �لنا  على 
 ��C� �لسيئة.  �&هد�فهم  مآ}ֲדم 
&يديهم   � &لعوبة  �أل$د�  صا} 
فسيقع � �لسيئاG �بالتا¶ يشو½ 

Ôعة �جلماعة. 
قلت  }مبا  �لك   AC باإلضافة 
لكم � �خلطا¡ �لسابق &L Bيع 
�لذين  �لباكستانيني  �أل$ديني 
هاجر�� AC هذ½ �لبالC bمنا متكنو� 
من �لك بصفتهم &$ديني بشكل 
عاs. لذلك فعليهم – AC جانب 
يوفر�� على   B& – �لدنيا  كسبهم 
�ألقل يوما ��حد� &سبوعيا للدعو" 
�جلماعة   bفر�& نشط  فلو  �هللا.   AC
�لبالغ   bلبال� هذ½   � �لقاطنني 
 Gb�bال�  Gمئا بضع  عدbهم 
فلو كانت  &ضعافا.  �لتبليغ  سرعة 
مستو{  على  تبليغ  بر�مج  هنا� 
 Gجلماعة �على مستو{ �ملؤسسا�
�لفرعية للجماعة فال بد &B تصبح 
 bد< نطا�   � معر�فة  �جلماعة 
على �ألقل، BC � تكن � نطا� 
�كما  �ملجتمع.  هذ�  من  ��سع 
 bلبال� هذ½   Bسكا  BC لكم  قلت 

ضر�}"   Bير� ال   sأليا� هذ½   �
يؤمن  للدين �عدb كب< منهم ال 
يتم   B& بد  تعاA. فال  �هللا   bبوجو
�لتبليغ نظًر� AC معتقد كل فئة. ال 
 bهذ½ �لبال Bغالبية سكا B& شك
– }غم بعدها عن �لدين – Èضع 
�بسبب  �لكاثوليكية،  للمسيحية 
�مما}سة  للمسيحية  خضوعهم 
�ملسلمني  لتنص<  ��إلكر�½  �لظلم 
 � ُتحكى  تز�_  ال   Bلقر�� ع� 
تلك  ��لقبائل   Gلعائال� بعض 
من   Bينفر� çعلهم  مما  �لقصص 
�إلسالs فال يريد�B حé �لسما¯ 
منقطعني  &صبحو�  ÕCم  فإما  عنه، 

 .BافوÄ �& عن �لدين
�لبلد   � �لنا  بد&  فقد   Bآل� &ما 
��ضطر�ֲדم  قلقهم   Bُيظهر�
بالنسبة AC �ملسيحية. �قد &خ�� 
�ي" &B �حتفاال C {لدكتو} "منصو�
سيقاs � مدينة "فالنسيا" مبناسبة 

ال يفهـم اإلنسـان كتـاب اهللا وحكمته مـا V يتحّل 
 V بتزكيـة النفـس وطهارتهـا، وال تتأتـى التزكية ما
يعلم اإلنسان أسـاليب عبادة اهللا تعاo وما V يرشده 
اهللا تعـاo ويعلمـه طرق العبـادة ال� ُتقبـل لديه.
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حد·  على   sعا  ٤٠٠ مر�} 
�خلطة   B& فيه   Bسيعترفو� ما 
نّفذ�ها  �ل�  ��ملذ¹ة  �ملد}�سة 
الستئصا_  ��سع  نطا�  على 
�ملسملني كاB تصرفا خاطئا متاما، 
فلمزيد  عليه.  نعتذ}   B& �علينا 
�لذ�   - �لشعو}  �ذ�  �إلثا}"  من 
يظهر للعياB � �لوقت �لر�هن - 
 sلدينا كتب �نقو Bيكو B& بç
على  �ُنطلعهم  تبش<ية   ٍ̄ مبسا
�ملحتو�  �جلميل   sإلسال� تعليم 
على �حلب ��ألخو" �ملتباbلة �لذ� 
�ألخر{.   Bياbأل�  sحتر�� يعلِّّم 
�م &B ما حد·  ºنشر B& بç�
�هذ�  ظلما.   Bكا  bلصد� ֲדذ� 
للتعريف  سببا   Bسيكو �ألسلو¡ 
للمسا  حاجة  فال   .sباإلسال
�م  sنقد B& باملسيحية، بل علينا
��ملوعظة  باحلكمة   sإلسال� Lا_ 
 sيتعر¤ على �إلسال éحلسنة ح�
 × �لنا.  من  ممكن   bعد &ك� 
هي  هذ½   B& È��هم   B& ميكن 
�ل�   sلإلسال �لصحيحة  �لصو}" 
قدمها �ملسيح �ملوعوb � � هذ� 
بنجا"   sليو� �لكفيل  �هو  �لعصر، 

�لدنيا. 
BC �هللا تعاA هو �لذ� قد خلق هذ½ 

لنا �آلB فرصة  �لظر�¤ �قد هيأ 
 sلنا مبهمة تبليغ �إلسال - حيث ُ�كِّ
لننتهزها على &حسن  �لدنيا -   �
 sد �إلسالÀ "bجه �نسعى الستعا�
�لغابر � هذ� �لبلد. �هذ� لن يتم 
ما � يشعر كل &$د� يسكن هنا 
تقع  مسؤ�لية  �هللا   AC �لدعو"   B&
بالقو_  تطمئنو�  &ال  فيجب  عليه. 
BC �لنا غافلوB عن �لدين &� ال 
 sيسمعو� }سالة �إلسال B& Bيريد�
بسبب تأث< �لكاثوليك فيهم. هل 
كاB ألحد &B يفكر قبل ٤٠، &� 
 B& ميكن  &نه  عاما   ٦٠  �&  ،٥٠
 � ر��  يبشِّ  B& للمسلمني  ُيسمح 
�لبلد ¹رية، &� سنتمكن من  هذ� 
 Bكا هل   �& هنا؟  �ملسجد  Cنشا¢ 
 sهؤال¢ �لقو B& ليخطر ببا_ &حد
سيندموB على مظاملهم �ل� صبُّوها 
على �ملسلمني، &� يظهر�B ندمهم 
�مييلوAC B �العتذ�} على �لك. 

 B& فهذ� فعل �هللا �لذ� حني يريد
تنا_ �أل}��º �لسعيد" توفيقا ملعرفة 
�حلق ُيجر� �لرياº لتميل �لقلوُ¡ 
من تلقائها. فإC Bمالة �لقلو¡ بيد 
�هللا، �&ما �لتبليغ فهو من مسؤ�لية 
LاعاG �ألنبيا¢. فمن هذ� �ملنطلق 
علينا &B نبحث عن طر� جديد" 
للتبليغ نظر� AC �لظر�¤ �لسائد" 
�ل� نقطنها. È BCطيط   bلبال�  �
يقتصر  تبش<يا  مشر�عا  �ملبلغني 
على يوs &� يومني � �ألسبو¯ &� 
بضعة &ياs � �لسنة ال يكفي لتبليغ 
لتخطيط  حاجة  هنا�  بل  �لدعو" 
�هنا�  &كثر،  �بشجاعة  &�سع 
سنبّلغ  &ننا  �د¤ � لتحديد  حاجة 
باملئة &�  bعو" �جلماعة AC ��حد 
 Bباملئة على �ألقل من سكا �ثنني 
 bلو�حد مثال. ��لبال� sلبلد � �لعا�
�ل� تعمل على هذ� �ملشر�¯ �ֲדذ½ 
�لطريقة تظهر فيها نتائج مشجعة 

فال حاجة للمسـاس باملسـيحية، بل علينا أن نقدم 
iم �ال اإلسـالم باحلكمة واملوعظة احلسـنة ح� 
يتعرف على اإلسـالم أك� عدد ممكـن من النـاس.
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�ذ� �  .Aتعا �هللا  بفضل  �ناجحة 
 Bيتكاتف �ملبشر� B& بç Üلغر�
�نظاs �جلماعة ��ملنظماG �لفرعية 
 ._bملتبا�  Bبالتعا� �يعملو�  كلها 
هذ� ما كلَّف �هللا به �ألنبيا¢، �هذ� 
ما ُكلِّف به سيدنا }سو_ �هللا �، 
 �&  �  bملوعو� �ملسيح  �كذلك 

ليس عليك Cال �لبال�. 
يقو_ �هللا تعاA: ﴿َفِإBْ َ&ْعَرُضو� َفَما 
َعَلْيَك   BْCِ َحِفيًظا  َعَلْيِهْم  َ&ْ}َسْلَناَ� 
 (٤٩ (�لشو}{:  �ْلَبالُ�﴾  Cِال 
من  ��حد  كل  مسؤ�لية  فهذ½ 
 � يؤ�bها   B& بد  �ال  �أل$ديني 
فعلى  بلد.  كل �ألحو�_ �� كل 
هذ½   ��bيؤ  B& �لبلد  هذ�   Bسكا
حاجة  �ال  بلدهم.   � �ملسؤ�لية 
 ،Üذ� �لغر�لتو�يع كتب ضخمة 
 �& �}قة  تطبعو�   B& ميكنكم  بل 
�}قتني >تويتني على تعريف �جيز 
 Bيه �عنو�& Þ مي& Bباجلماعة �عنو�
��لذين  �إلنترنت.   � مثال  موقعنا 
 Bيتنبهو �ملوضو¯  }غبة �  لديهم 
على  çب  كذلك  بأنفسهم.  Cليه 
مناطق   � �لساكنني  �أل$ديني 
Ýتلفة &B يصلو� AC &نا معر�فني 
�ألمو}   Gجر فلو  مناطقهم.   �
على مسا}ها �لصحيح منذ �لبد�ية 

 Bلكا �ملركز   Gتوجيها �¹سب 
على  �لنا  يتعر¤   B&  Bباإلمكا
مسجد  بسبب   Bآل�  AC �جلماعة 
"�لبشا}"" �حد½ �لذ� مضى على 
 Gبنائه ٢٨ عاما. لو كانت عالقا
 sير� ما  خ<  على  قائمة  �جلماعة 
�ا  تعرضنا  �ل�  �لعرقلة  لكانت 
� مشر�¯ بنا¢ �ملسجد � مدينة 
�لبد�ية.  منذ  ��لت  قد  "فالَنسيا" 
 B& من  بدال   Bألحيا� بعض   �
طويل  Èطيط   � �إلخو"  يفكر 
�ألمد �يقيمو� عالقاG مستدمية ال 
يبد&�B بالتفك< �بذ_ �ملساعي Cال 
 B�C .لعر�قيل سبيلهم� Üحني تعتر
فهنا� حاجة C ACحد�· �لتغي< � 

طريقة �لتفك<. 
هنا   AC  bلوفو� بعض   G¢جا فإ�� 
 bيعو �لذ�   - �ملسجد  لزيا}" 
تا}Äه AC ٢٨ عاما - فهذ� ال يَعدُّ 

&جنزمت  &نكم  يع�  جناحا، �هذ� ال 
معركة  كسبتم   �& كب<"  مهمة 
 éح عندكم  تتوفر  ال  عظيمة. 
مطلوبة.  بكمية  �جلماعة  كتب  
�لدنيا تتو� �ليوB& s تسمع &� تقو_ 
��أل�ضا¯  �لعا�  &من  حو_  شيئا 
 sملعلو� من  �لسائد".  �القتصاbية 
 sإلسال� باسم   bجلها� فكر"   B&
قد شوهت صو}" �إلسالs كث<�، 
ف<غب �لنا � &B يسمعو� شيئا 
بد  فال  &يضا.   bجلها� فكر"  حو_ 
من Cعد�b �لكتب من هذ� �ملنطلق 

�توف< �لترLة باللغة �ملحلية.
 B& çب  &نه  قبل  من  قلت  لقد 
Èرجو� من �ملدB �لكب<" �تتوجهو� 
AC �ملدB �لصغ<" ��لقر{ �تعقد�� 
فيها جلساG �مؤمتر�G. &�ًال çب 
&B تتعرفو� جيد� على �لنا هنا� 
�ملختلفة   Bياbأل� �عما¢  تدعو�   ×

فـإن إمالـة القلوب بيـد اهللا، وأمـا التبليـغ فهو 
األنبيـاء. فمـن هـذا  مـن مسـؤولية �اعـات 
املنطلـق علينـا أن نبحـث طرقا جديـدة للتبليغ 
نظـرا إo الظـروف السـائدة ! بـالد نقطنهـا. 
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&B يبينو� >اسن &bياÕم � جلسة 
 ��bحتد B& ميكن Üذ� �لغر�مثال. �
مو�ضيع Ýتلفة. ��C كاB �لسكرت< 
 sنظا Bللتبش< ��لتبليغ نشيطا �كا
 B& فيمكن  نشيطا  &يضا  �جلماعة 
 .Üلغر� �ذ�   Gقاعا تستأجر�� 
فهنا� عد" طر� لنيل هذ� ��د¤، 
 Gملنظما��  Bملبشر�� تنشط  فلو 
كث<،  عمل  Cجنا�  ألمكن  �لفرعية 
 � يالَحظ  تكاسل  هنا�  �لكن 
 B& نستطيع  �ال  �جلو�نب،  Lيع 
نّدعي بأننا &bينا حق �لتبليغ. هنا� 
هنا،   AC  Bيأتو �لز��}  من  كث< 
فيمكنكم &B تِعّد�� �م كتبا بصو}" 
 B& م. صحيح�جذ�بة �تقدموها 
�بعضهم  يقبلوÕا  ال  قد  بعضهم 
س<موÕا بعد مسافة �جيز" �لكن 
منهم   bعد هنا�   Bيكو  B& بد  ال 
 B& Cال  علينا  فما  &يضا.  سيقر&ها 
بأحسن  مسؤ�لياتنا   ¢�bبأ  sنقو
عاطلني  جلسنا  لو  �لكن  �جه. 
ظنًّا منا &ننا ال نتلقى �ستجابة جيد" 
فال يقو_ �هللا تعاA بأنكم لو قمتم 
�ستجابة   Bستتلقو �لرسالة  بتبليغ 
مشجعة �bئما بل يقو_: ﴿Cنك ال 
ִדد� من &حببَت �لكن �هللا يهد� 
من يشا¢﴾. B�C، من ناحية هنا� 

�لدنيا   ºلن¸ � إلصال� �ضطر�¡ 
�ستجابة  يقو_   Aتعا �هللا  �لكن 
�د�ية � يد �هللا يهد� � BC عيتهbأل
 Bميلكو �لذين ال  �لكن  يشا¢  من 
فطر" طيبة ال يهتد�B. فما عليكم 
على  ��لتركيز  �لرسالة  تبليغ  Cال 
ز��  �لدعا¢، فاستمر�� � �لك �}كِّ
 B& ميكن  فكيف  �ألbعية،  على 
سُتكلَّل  جهوbنا  كل   BC نقو_: 
تكم  بالنجاº ال >الة؟ BC �C َمَهمَّ
 × فأجنز�ها،  فقط  �حلجة   sمتاC
�هللا  نسأ_  �لدعا¢.  على  ز��  }كِّ
� &B يسترنا �يغض �لطر¤ عن 
�ألbعية  �هذ½  �َضعِفنا،  قصو}نا 
 ��C ֲדا.   Aتعا �هللا  ندعو   B& çب 
كانت جهوbنا �مساعينا � �الجتا½ 
 ºبالنجا تكّلَلها   Bفإ �لصحيح 
�لتأسي  من  بد  فال  �هللا.  من عمل 
باألسو" �ل� قدمها لنا }سو_ �هللا 
�ملساعي، هنا  �لدعا¢ �بْذ_   � �
&مر   AC �نتباهكم  &لفت   B& &}يد 
 bلو�قفني �جلد� bأل�ال� B& خر هو£
منهم � هذ�   bعد �تر قد  �لذين 
�للغة   Bيتقنو �هم  ��ملحيط  �جلو 
�ملر�هقة  بلغو� سن  �إلسبانية، �هم 
ينبغي &B يتقدمو� للد}�سة � �جلامعة 
�أل$دية لكي نستطيع سد �لنقص 

� �لدعا" �ملتقنني لِلغة �إلسبانية هنا 
�� بالb �لعا� �ألخر{ حيث �للغة 
�إلسبانية. �لكي نتمكن من Cيصا_ 
�لرسالة كما çب، &� نسعى لذلك 

على &قل تقدير. 
 :� bيقو_ سيدنا �ملسيح �ملوعو
þن ¹اجة AC &نا ينجز�B شيئا 
 Bيّدعو �ال  �لو�قع   Ü{& على 
�لعلم  �bّعا¢   Bأل فقط،   Bباللسا
 B& شيئا، çب  ال çد�   Bباللسا
يكونو� قد Èلَّو� Õائيا من كل ÿو" 

�ك�. 
نشر   BC  :� حضرته  يقو_   ×
 Gجلوال�  AC ¹اجة  �لدعو" 
يتطلب  �لك  لكن   ،G�{لزيا��
 Üلغر� �ذ�  حياִדم   Bيقفو &ناسا 
�� هذ� �لسبيل. كاB صحابة �لن¸ 
� &يضا يتوجهوAC B �لبالb �لنائية 

 .sلنشر �إلسال
� حو_ نشر  يقو_ حضرته   ×

�لدعو" � &�}�با �غ<ها: 
 bلبال� هذ½   AC يتوجه   B& بد  ال 
&هلها  لغة   Bيعرفو �لذين  &�لئك 
�طال¯ كا¤  �لديهم  �ملعرفة  حق 

على &ساليب بياÕم �&فكا}هم. 
ֲדذ½   }{b& ههنا  �لساكنني   Bفإ
�هللا  �فق  لقد  غ<هم.  من  �ألمو} 
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نذ}  �لو�لدْين  من  كثً<�   Aتعا
&�الbهم �ستجابًة ملشر�¯ "�قف 
يرّبوهم   B&  Bآل� �م  بد  فال  نو" 
على هذ� �لنحو منذ طفولتهم ¹يث 
 � للد}�سة  &نفسهم  هؤال¢   sيقد
�جلامعة �أل$دية �يتعلمو� لغة هذ½ 
�لبالb �&سلو¡ حياִדا. BC برنامج 
ليس  �جلماعة   � �هللا   AC �لدعو" 
برناÀا يستمر بضع سنو�G، �ال 
يقتصر حé على عشر سنو�G بل 
سيبقى مستمر� AC �ألبد، فال بد 
�لعميق  �لتفك<  بعد   – توضع   B&
- بر�مج �خطط ملد{ بعيد &يضا 
AC جانب �ل��مج �لطا}ئة ��ملؤقتة 
للدعو" AC �هللا، �بعد �لقياs بكل 
هذ� ميكننا &B نكوB من �لساعني 
أل�b¢ حق �لتبليغ. فال بد من �لسعي 
 ،öخالC بكل  �د¤ � هذ�  لنيل 
بالتقو{.  حياتنا  مل¢  من  بد  �ال 

çب &ال يقتصر �هتماs �ملسؤ�لني 
على مناصبهم بل çب &B يعرفو� 
�هللا  &عطى  �لذ�  �حلقيقي  �د¤ �
�م فرصة �خلدمة لتحقيقه. يقو_ 

:� bملسيح �ملوعو�
 B&  Aتعا �هللا  خشية  مقتضى  من 
مد{   �&  AC  Bإلنسا� يعر¤ 
�لقلب   BC فعله...  قوله  يطابق 
نظر   � يسا��  ال  �لطاهر  غ< 
قو_   Bكا مهما  شيئا   Aتعا �هللا 
صاحبه طاهًر�.... çب &B تفهم 
Lاع� &Õم قد &تو� Cّ¶ حé يتم 
فتصبح  تنمو  �ل�  �لبذ}"   ¯{�
يفكر   B& بد  فال  مثمر".  شجر" 
كل ��حد حé يعر¤ ما بد�خله 

�يد}� حالته �لباطنية.
 ¯{� يتم   éح" حضرته:  قا_ 
 Þلتأ ُتز}¯  �لبذ}"   Bفإ �لبذ}""، 
ليثمر   Bصو}تا �هنا�  بالثما}. 

بإحد�·  Cحد�óا  &$د�؛  كل 
�لتغي< � حالته �ثانيهما من خال_ 
�أل$دية  على  �}يته   sقد�& تثبيت 
 × بالتقو{،   Bيتمسكو �جعلهم 
بتبليغه �لنا �نشر �لتعاليم �لر�ئعة 
كله.  �لعا�   �  sلإلسال ��جلميلة 
Cال  فحسب  ��حد"  شجر"  فإÕا 
�ألنو�¯،   "bمتعد ùاً}�  حتمل  &Õا 
�ألمر �لذ� çب &B يفكر فيه كل 

&$د�.
بتعاليمه،  للعمل   Aتعا �هللا  �فقنا 
بني   Ü{تعا هنا�   Bيكو �&ال 
 Bنكو  B&� �&فعالنا،  &قو�لنا 
�bما   Aتعا &مامه  خاضعني 
لنيل }ضا½،  به �نسعى  �نستعني 
�&B نوفق أل�b¢ مهمة �لتبليغ �ل� 
ُعهدC Gلينا بو�سطة مبعو· هذ� 

�لزماB، £مني.

                    

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

وعند حفظ السر.. كتمان، ومن أجل الصداقة.. وفاء.
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عبد من عباد اهللا يبحث عنك!
لقد نشر حضر" �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعوb � �لرسالة �لتالية �ملوجهة AC &بنا¢ �جلماعة بعنو�B: &¹ث عنك

* هل تستطيع &B تبذ_ جهًد� جهيًد� ¹يث تقد} على �لعمل ثال· عشر" &� &}بع عشر" ساعة يومًيا؟ 
 }�{ ��C� ،يكذ¡ &مامك B& ال يسع لصديقك �حلميم &يًضا éئًما؟ فال تكذ¡ &بًد�، ح�b _تصد� �لقو B& هل تستطيع�  *

&حد قصة شجاعته �ملختلقة &مامك &ظهرG له �لكر�هية مباشر"!
*  �هل &نت متحر} من مشاعر �لعّز �لز�ئف؟ �هل ميكنك &B تكنس �لشو�}¯، �جتو¡ فيها حامال &$اال ثقيلة؟ �هل ميكنك 

&B تقوü sميع &نو�¯ �إلعالناG � �ألسو�� بصوG عا_؟ �هل ميكنك &B متشي طو_ �لنها} �تسهر طو_ �لليل؟ 
 BنساC �& على �لتسبيح فقط، �ال تتكلم مع Gحد، �تركز ساعا�� Bتعتكف؟ فتجلس &ياًما � مكا B& هل ميكنك�  *

ساعاG �&ياًما!
* �هل ميكنك &B حتمل &غر�ضك �تسافر B& B�b يكوB � جيبك ما_؟  �هل ميكنك &B تعيش بني �ألعد�¢ ��ملخالفني 

��ألجانب &ياًما �&سابيع �&شهًر�؟
* هل تؤمن بأB بعض �لنا هم &Ôى من &B ُيهزمو� �ال  ÇبوB& B يسمعو� كلمة ��زمية &بًد�؟ �هم مستعد��b Bئما لشّق 

�لطريق �حفر �ألÕا} بني �جلبا_! �هل تعتقد &نك مستعد ملثل هذ½ �ألعما_؟ 
* هل لديك شجاعة &B تقو_: نعم، بينما يقو_ Lيع �لنا: ال! �تبقى }�يًنا �قوً}� بينما يضحك �جلميع حولك؟ ���C حلقك 
 Bحد أل& sم ُمحنًيا }&سك: تفضلو� �ضربو�! �ال تقبل كال��لنا ��ستوقفو� للضر¡ توقفت �م بدًال من ��ر�¡ �قلت 

�لنا يكذبوB �لكنك جتعل �جلميع يقبلوB كالمك ألنك صا�b؟
* �ال تقو_: �C بذلت �جلهد، �لكن �هللا � � يثمر! بل عليك &B تعتر¤ بأB كل فشل جا¢ بسبب تقص<�، �تكوB على 

يقني بأB �لذ� çتهد ينجح �من � ينجح فلم çتهد! 
* �BC كنت كما سبق؛ فأنت متلك �ملو�هب لتكوB مبشًر� موفًقا �تاجًر� ناجًحا. �لكن &ين &نت؟ يبحث عنك عبد من 

!Bهللا � منذ �ما� bعبا
 sشجر" �إلسال BC �C !!قليمك �� مدينتك �� بيتك �� نفسكC � فيا &يها �لشا¡ �أل$د�! �¹ث عن مثل هذ� �لرجل *

��بلة �هي لن Èَضرَّ Cال بدما¢ مثل هذ� �لرجل. 
م��X 6مو� �cد

(جريد" "�لفضل"، �لصاb}" � مدينة الهو}، باكستاB، ٢٢ &يا} مايو ١٩٤٨)
تعريب: �حلافظ عبد �حلي ֲד�
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�2 حتيط vيع قر�ئها �ألفاضل  �نه بإمكاoم  "xسر� "�لتقو�* ُيسعد 
�ملؤمنني   Xم� يلقيها    fل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لترvة  تنـزيل 

�cد (�يدg �هللا) 
حضر� مر�� مسر'
١. كتسجيل صو| 

٢. كنسخة '
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجا[ �يا
� �ملوقع '�لضغط على �يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها Lحاطتهم علما �نه مت مؤخر� توفX �لعديد من  �لتسجيال, 
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �ألcدية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، 'من ��ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر �cد (
cه 

.Eهللا)، لقا[ مع �لعر�

شيف �لفيديو.�للتنـزيل  �لرجا[ �يا
� �ملوقع '�لضغط على �يقونة 

http://www.islamahmadiyya.net
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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

"� "خال4 �أل2دية **ال0ها للعا/ �إلسالمي *�لعر) منذ تأسيسها "! يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 *لقد كانت قضايا �لعر? *�ملسلمني > صلب �هتماماִדا 6*ما.

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|;ÜÖd^

(٤) ;ÈdÖ¬’\ ;%]¬÷’ ;

2Dد  طاهر   �Eمر سيدنا  مو�قف 
(2Jه �هللا)

تو�  بعد  �سالة    حضرته  قا� 
:١٩٨٢ منصب �خلالفة 

ال  جلرًحا  �ملكلومة  قلوبنا     '*"
ي56 يشتد 2ملًا 1غوً�� مع مر �أليا, 
2ع7  �لنـزيف..  عن  يكّف  1ال 
�لوحشية  �ل6برية   A�Bالعتد� تلك 
*خو�ننا  على  *سر�ئيل  تصّبها   Kل�
1بد1'   Lقسو بكل  �لفلسطينيني 
�ملسلمني  كل  2حث  *ن7  �Tة. 

صغا��   ،B1نسا �جاال  �ألTديني 
 �1Y1يث \م  يدعو�   '2 على  1كبا�� 
ضجة  �لسماB بالبكاB �1البتها�.. 
كي يرحم �بنا كلَّ من ينتسب *_ 
سيدنا 1موالنا cمد �، 21' ينتقم 
 dمن 2عد�ئهم، 1يذيقهم 2شد �لعذ�

على تلك �ملذ�بح �لوحشية".

:Lخطا? حضرته �لشه
�إلميا�" مـن  �لعـر?  "ُحـبُّ 

 خطاd مستفيض iعا حضرته - 

 Bجلماعة *_ �لدعا� Bه �هللا - 2بناT�
�1إلسالمية،  �لعربية  �ألمة  2جل  من 

1مما i�1 فيه: 
"*خو�o �لكر�,!

 '2 2حب   pلذ� �ألهم  �ألمر   '*
 rلعا�  '2 هو  بشأنه  2حدثكم 
�هيب،   Bبتال�  Lبفتر مير  �إلسالمي 
�لعربية  �لد�1  بالذكر  21خص 
 rملظا  xملستهد�  yلعر�  r�1لعا
كل  من  شديد  1تعذيب  متو�لية 
�لتقت   xألهد�� 1كأ'  جانب، 
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على  من   dلعر�  Liبا* باجتا} 
*سر�ئيل   '* �أل�{.  1جه 
 y�1لغر �لشرقي  �1ملعسكَرين 
  مشتركو'   Bسو� حد  على 
�لظلم �لد�ئر ضد �لعرd، حيث 
يتالعبو' مبقد��A �ألمة �لعربية 
1يدفعو�م  �لسال5،  حقل   
2خيه   ,i بيد}   yلعر� ليسفك 
�ألمر  كا'  1حيث   .yلعر�
  توجد  فال  بإسر�ئيل  متعلقا 
 iستعد�� على  هي   Lقو �أل�{ 
ملد يد �لعو' للعرd �دية. 1*' 

 Bألفق هو 2' هؤال�  �Bما يتر�
   dلعر� 1ضع  على  �تفقو�  قد 
مقابل  نفطهم  فيها  ينهبو'  حالة 

1يسعو'  لديهم،   Lئد�� 2سلحة 
بعضهم  1حتريض  خ�Yִדم  لنهب 

ضد �لبعض �آلخر. 
*' �لعرd �ليو,  حالة يرثى \ا، مما 
ال يسمح ألp مسلم �لسكوA عليها 
Vاعتنا  Dحض   Xفإ لذ�  �1حتما\ا. 
 < �ملستمر  بالدعا0  �اللتز�]  على 
*تضر^  "حلا_  *بكل  �أليا]   cهذ
 *D dألمة �لعربية، ليس مر� gلصا
مرتني، بل ثابر*� على �لدعاi 0م 
6*منا �نقطا^، > ִדجدكم *> كل 
ليتفضل  Jبكم  �6عو�  صلو�تكم. 

*ينقذهم  *ير2هم  �لعر?  على 
*يغفر  *oالمهم،  مصائبهم  من 
iم *يعفو عنهم، حq يعو6 "ليهم 
�لنوJ �لذD tشرr من بينهم بكل 
 � �هللا  فيجعلهم   ،uجال*  dقو
َحَمَلَة هذ� �لنوJ �ملحمدt "! �لعا/ 
 u*قاطبة، *ليكونو� > �لصف �أل
�إلسال]  سبيل   < �ملضحني  من 
كما كانو� من قبل *ال يكونو� من 

�ملتخلفني.
�ألمة     � �هللا  �سو�  بعثة   '*
 _* عظيما  *حسانا  يشكل  �لعربية 

 ُّiيكن مر r '*1 ،�2ع rلعا�
�لك إل��iִדم، فللعرd فضلهم 
�لعظيم 2' كا' cمد �ملصطفى 

� من بينهم.
 Aمن �لتضحيا d1لقد قد, �لعر
 سبيل �إلسال, ما ال جند له 
نظ�Y بني 2مم �أل�{. 1ال �يب 
2نه 1*' كا' ظهو� cمد � 
من �لعرi��* '1i dִדم، لكنه 
ال بد 2' كانت فيهم خصا� 
 سو�هم،  Aما 1ُجد LيدT
فأّهلْتهم  نظر �هللا � لتكو' 
 '*1 .� Bفيهم بعثة سيد �ألنبيا
 dلعر� Aيتفحص *جنا�� pلذ�
 Bلعملية، يوقن بصحة �الصطفا�
�إل\ي *ياهم، 1هكذ� يصبح *حسا' 
�لعرd *لينا *حسانا مباشر� i��*1يا، 
فنصر�1 �سو�  تقدمو�  نر�هم  حني 
�هللا � 21يد1} 1تسابقو� *_ مياiين 
 سبيل �هللا 1ما نكصو�،  Liلشها�
 1هكذ� نّو��1 �لعاr بنو� �إلسال, 

 .A�i1سنني معد
 � �هللا  �سو�  نصحـنا  لقد 

بقولـه:
 حـب �لعـر? مـن �إلميـا�.

 (�ملستد�� للحاكم، كتاd معرفة 
�لصحابة �ضي �هللا عنهم)

حضرL مر�� طاهر T2د (�Tه �هللا)
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 "Dِحبُّو� �لعر? لثال}، ألX عر)، 
�جلنة  Dهل  *كال]  عر)،   �oلقر�*
للحافظ  �لز�1ئد  (�مع  عر)". 
 dبا �ملناقب،   dكتا �\يثمي، 
1كنـز   ،dلعر� فضل     Bجا ما 

�لعما� �قم �حلديث ٣٣٩٢٢)
�لعر?  Dحّبو�  2يضا:   � 1قا� 
 <  Jنو بقا0هم  فإ�  *بقا0هم، 
 < ظلمة  فنا0هم   �"* �إلسال]، 
�إلسال]." (كنـز �لعما�، للمتقي 
�حلديث  �قم   ١٢  �  ،pند\�

(٣٣٩١٧
فاقت   Kل� �لعربية  �ألمة  هي  هذ} 
 dلعر� 2حسن  فقد  *حسانا،  �لدنيا 
1قد  لنا،  �إلسال,  12صلو�   '2 *لينا 
بعث �هللا نبيه �ألمي cمد� �ملصطفى 
منهم. 1لو r يكن هنالك من   �
لكا'  هذ�  *ال   dلعر� ملحبة  سبب 
بنفس  \م   B�1لدعا ملحبتهم  كافيا 
�لذi pعا \م به  �لر51 �1الندفا� 
�ملوعوi �. فكما 2�سل  �ملسيح 
�ملسيُح �ملوعوi � حتياته i21عيته 
*_ �لوطن �لعرc yمولة على منقا� 
�ليو,  ينبغي  كذلك  �لشو�،  Tامة 
�Tة  �ستمطا�   pدT2 كل  على 
�لسماB على بالi �لعرd ليحفظهم 
1ينو�هم   Bبتال� كل  من  تعا_  �هللا 

بنو� هد�يته، 1يرفع عنهم �المهم، 
�1لغفر�'،  �لعفو  بعني  *ليهم  1ينظر 
�ا}  �Tته  بو�بل  ميطرهم   '21

�ملصطفى �، �للهم �مني". 

موقفه لد� كاJثة �خلليج
عا,  �خلليجية  �أل�مة   A2بد عندما 
١٩٩٠، باi� حضرته -�Tه �هللا- 
�لنصح  1تقدمي  �حلد   هذ�  مبتابعة 
ما  حو�  �1إلسالمية  �لعربية  لألمة 
ينبغي 2' يفعلو} لتد��� هذ} �أل�مة 
  حضرته،  بني  1قد   .LYخلط�
�ملتتالية،  �خلطب  من  طويلة  سلسلة 
2' �لقر�' �لكرمي قد قّد, حالًّ ملثل 
 '2 �ملسلمني  1على   ،Aأل�ما� هذ} 
يتبعو� 1ْصفَة �لقر�' �لكرمي فيسو�1 
هذ� �خلالx فيما بينهم 21ال يقحمو� 
بني  1قد  �لقضية.    �لغربية  �ألمم 
حضرته 2' هذ} �خلطوL �لغربية *منا 
�لنظا,   Bإلنشا �أل1_   Lخلطو� هي 
2مريكا  تسعى   pلذ� �جلديد  �لعاملي 
¤في  1ما   ،rلعا� على  لفرضه 

صد1�هم 2ك6. 
من  �لسلسلة  هذ}  ُقدِّمت  1قد 
 L�صو    yلعر� للقا�¦  �خلطب 
�خلليج  "كا�ثة  �سم  حتت   dكتا
�لعاملي �جلديد"، نقد, فيما  �1لنظا, 

يلي بعض ما i�1 فيه.
قا� حضرته:

 Kلفظائع �ل� �لغرd يتذكر  ال يز�� 
 xيعر كما   iليهو� ضد  ��تكبها 
شخصية  1تكشف  2يضا.  طبيعتهم 
��1ية     (Shelok) شيلو� 
 Lً�صو  Yلشكسب �لتائه   piليهو�
i2بية لَوَلعهم باالنتقا,. 1 مثل هذ� 
�ملوقف.. 1�مبا r يُدْ� �لك ©لدهم 
�12 �ألمر، 1لكنهم بالتد�يج فكر�1: 
بعيد�   iليهو� خطر   xنصر ال  ملا�� 
عنا 1نوجهه »و عاr �إلسال,؟ فإ' 
هذ� سيحقق لنا ميزL مز1iجة: نقتل 
عصفو�ين ¬جر �1حد، 12 نتخلص 
من عد1ين  1قت �1حد. (خطبة 

�عة ١٥ ف�6ير ١٩٩١)
  2ين هي �لعد�لة؟ *' �لسياسة �لغربية 
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  تسمى  �لدبلوماسية  1مما�ساִדا 
قامو® �إلسال, iجًال. 1قد 1صلت 
 i1ليو, *_ 2قصى حد� dلغر� iبال
�لدجل باسم �لدبلوماسية �1لسياسة. 
2غلفة    �iئما  جر�ئمهم  يغّلفو' 
كرقة  �لكلماi1 ،AعاياA قوية 
منطقية.   L�صو   كالمهم  تقدِّ, 

(خطبة �عة ٧ 2غسطس ١٩٩٠)
 yغر  Yخب  p2 من  نسمع   r    
 Liلقا�  Bهؤال كا'   ��* لنا:  يبني 
مرضى  �1ملسلمني)   dلعر�  Liقا)
12جد   pلذ� �ملر{  هو  فما  حقا، 
يفكر�1   r1 �ملريضة؟  �لعقو�  هذ} 
�لر¯1®  تلك  قطعت  لو  ح°  2نه 
ليتولد منه  �ملريضة فسيبقى �ملر{، 
مزيد من �لر¯1® �لK لن تكو' 2بد� 
هو  ما  1تأث�Yته.  �ملر{  من  خالية 
هذ� �ملر{؟ *نه *نشا1i Bلة *سر�ئيل 
 هذ} �ملنطقة، ± �ستمر�� �لتمييز 
فما  *سر�ئيل.  مع   dلغر� تعامل   
كا' هنا� موقف يثY مسألة �عاية 
مصلحة *سر�ئيل  مقابل مصلحة 
 dلغر� 1كا'  *ال  �ملسلمني   dلعر�
�1حد،   Bستثنا� 21بد�، 1i1منا  �iئما 
*سر�ئيل  تفضيل مصلحة   _* يهَر� 
 yلعر�  rلعا� مبصا²  �1لتضحيِة 
�iئما  كانت  هكذ�  �ملسلم.... 

مناسبة  كل     dلغر� �ستجابة 
�جلاهل   yلعر�  rلعا� من  ليتخلصو� 
�لعاr من ��2}،   نظرهم، 1´مو� 
1سبيلهم �لوحيد لذلك هو تفكيك 
 ،LYصغ قطع   _* 1تفتيتهم   dلعر�
�ضتهم   Aمكانيا* كل   Y1تدم
 ٢٤ �جلمعة  (خطبة  �ملستقبل.   

2غسطس١٩٩٠)
 _*1 �ملتحالفة   ��لقو  _*  Kنصيح
 قاLi �حللفاB: *�� كنتم ترغبو' حقا 
�لصا² �لعا, 1خY �لبشرية �1لسال, 
فشلْت  كيف  �2يتم  1قد  �لد�ئم.. 
 Aْلسياسية مر���، 1عجز� مباiئكم 
عن توطيد �لسال,  �لعاr.. فباهللا 
�1ّتبعو�  �ليو, i�سا،  َتعّلمو�  عليكم 
مباi¦ �إلسال, �لسياسية �لK تتسم 
 ،��لتقو   1جذ1�ها   �بالتقو
1تزiهر   ،��لتقو  Bما   1تنمو 
�تبعتم  فلو   .��لتقو  Bمبا 1تنتعش 
فهي  �إلسالمية.....   ¦iملبا� تلك 
 �لوسيلة �لوحيدL �ألكيدL ليكو' 
�لعاr سال, �iئم... 2¯كد لكم *�� 
 �بقيت مقاصدها (p2 مقاصد �لقو
مقاصد  كانت  كما  �لغربية).. 
�لساسة  كل �أل�منة.. قائمًة على 
�إلثرL بدال من مكا�, �ألخال�، فلن 
�لسال,  حتقيق  2بد�  بوسعها  يكو' 

12ًال  �لعظمى  للد�1  بد  ال   .rللعا
 Aغابا 2' تقتل �لذئاd �لكامنة 

نيَّاִדا هي. 
كا'   ��* سؤ��:  2هم  ي�6  1هنا   
�لعاr �إلسالمي نفسه ال يقبل �لعد�لة 
كما يقدمها �لقر�' 1ال يطبق نظا, 
1ال   ..{iبال   �إلسالمية  �لعد�لة 
ُيقيم مفاهيمه على �لعد�لة.. فكيف 
َيْدعو �لعاrَ *_ عد�لة �إلسال,؟ هذ� 
ال  �إلسالمي   rلعا�  ,�i فما  cا�. 
ال   p2 �لعد�لة..  على  بنفسه  يقو, 
 ..oلقر�� �لعد�لة  مفهو,  يقو, على 
 rللعا �لسال,  منح  يستطيع  فلن 
من  �لسال,  يتوقع   '2 يستطيع  1لن 

.rلعا�
على  يقع  هذ�    �للو,  2عظم   '*1
�لك  �1لساسة،  �ملتعصبني  �ملشايخ 
أل' مكائد �لفئتني تقضي على نظا, 
يكفي  ال  �إلسالمي.....  �لعد� 
*�' 2' نشكو غY �ملسلمني بسبب 
�العتد�A�B �لK ما�سوها علينا، بل 
 �¸ب 2' ننظر  �iخلنا 2يضا 1نر
ملا�� ُترتكب �العتد�A�B ضدنا، 1ملا�� 
يستخد, �لعد1 �ملاكر ضدنا 2سلحة 
صنعها �ملسلمو' بأيديهم؟ �حلق 2نه 
قد 2نشئت  بالi �ملسلمني مصانع 
باإلسال,  فتكا  �ألسلحة  -ألشد 
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هذ}   � 1ُتصدَّ �ملشايخ،  يديرها   -
 iلبال�  _*  LYكب Aألسلحة بكميا�
�ملعا�ضة، ± تستعمل نفس �ألسلحة 

ضد عاr �إلسال,. 
يستحقو'  �ملسلمني  ساسة   '*
هذ�..  على  �للو,  من   �Yكب قسطا 
لفهم  cا1لة   pبأ يقومو�   r أل�م 
�ملسؤ1لية  هذ}  1تركو�  �إلسال,، 
 L�صو  p2  '2 �1عتقد�1  للمشايخ، 
صحيحة.  لإلسال,  �ملشايخ  يرºها 
1عقو\م  ضمائرهم  �فضت  1لقد 
�ملتنو�L هذ} �لصو�، 1لكن تنقصهم 
�ملفاهيم..  هذ}  ملعا�ضة  �لشجاعة 
*سالمية.   Yغ *ياها  �عتبا�هم  �غم 
�لسيكولوجي جعل من  هذ� �خللط 
�لسياسة �إلسالمية مريضا منافقا �� 

1جهني.
 rعا   �لنفس   dيعذ ما  21شد    
 iجلها� يعلنو'  �2م  �ليو,  �إلسال, 
سيدنا  iين  1باسم  تعا_  �هللا  باسم 
cمد �، 1يتبنو' شر1¼ �لسياسة 
 B��1 '1ينية \ذ� �لغر{ 1ينبذiلال�
�لعالية  �إلسال,  سياسة  ظهو�هم 
1لذلك  �ملجيد.  �لقر�'  قدمها   Kل�
 ،L�iنا  Aحاال  Bباستثنا 2نه،  جند 
هذ�    �ملسلمو'  �صطد,  كلما 
�لعصر بأعد�ئهم 21عد�B �هللا تعا_.. 

لقو� هزمية ½زية،  حني 2' 1ْعد 
ثابت:  صريح  �لقر�'    تعا_  �هللا 
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ'  لِلَِّذيَن   'َ�ِ2ُ﴿
 L�1َِ*'َّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾(سو
 Bحلج:٤٠). فهو تعا_ ´ّذ� �ألعد��
  �iمن 12لئك �لذين خرجو� جها
 Bه، 1يقو� *�� كا' هؤالºسبيله 1با
ضعيفا.. ليس   � فاهللا   Bضعفا

ينصرهم   x1لسو يعينهم،   xسو
على 2عد�ئهم.....

فنصحي للبالi �إلسالمية 2' يكونو� 
بينهم،  فيما  cبة   Aعالقا على 
 Lجو من �ألخّو 1يؤ�1i مسئولياִדم 
�إلسالمية �خلاصة، 1لكن عليهم 2ال 
يَدُعو� �\وية �إلسالمية تتصا�� مع 
�ستمر  لو  �إلسالمية.   Yغ �\وية 
 Yجانب 1غ �ستقطاd �ملسلمني 
�1عتبا�  �خر،  جانب    �ملسلمني 
قو� �لغرd 1حدها غY *سالمية.. 
 ��ألخر  rلعا�  �1i  '2 فاعلمو� 
2يضا تتوجس منكم خيفًة. ال تنسو� 
1كذلك  مسلمة،   Yغ �ليابا'   '2
هذ}  فكل  �1\ند.  1فيتنا,  كو�يا 
 '2  �تر  rلعا�   �لعظيمة   ��لقو
�سالتكم قد 1صلتهم 2يضا. 1لذلك 
لو جعلتم �\وية �إلسالمية  قتا� 
 �لبالi غY �إلسالمية لوقعتم  مع 

�حلماقة،    غاية  �نتحا�ية  سياسة 
 1لن جتنو� شيئا، بل ستفقد1' ما 

2يديكم �آل'.
  *�' فال يستطيع �لعاr �لثالث 2' 
يتحد ما r يعمل 1فقا لتعليم �لقر�' 
�ل6  على  �لقائل: ﴿1تعا1نو�  �لكرمي 
 _* Y1هو تعليم ال يش ،﴾��1لتقو
¬سبه  ميكن  بل  �لدينية  �لفو��� 
 12  piليهو�  12 �لوث7  �لتحالف مع 
�لنصر�o 12 ح° مع �مللحد. ينبغي 
 ،��1لتقو بال6  فقط  تتعاملو�   '2

1تتعا1نو� على ما هو خY فقط.
  على هذ� �ملبد2 من �لتعا1' ينبغي 
هذ}   _* �لتحالف  يد  تبسطو�   '2
�ألمم. 1لذلك فمن �لضرp�1 جد� 
*نشاB "�لس �ألمم �ملتحدL" لألمم 

.LYلفق�
هذ}  iستو�  يتضمن   '2 1¸ب    
 A��ملنظمة ما يلزمها بإصد�� �لقر��
ب  �لK تستطيع تنفيذها حقًّا. كما̧ 
بالتز�مه  فيها  عضو  كل  يتعهد   '2
بقبو� حكومة �لعد�  كل حا�. 
فعا�  نظا,  هنا�  يكو'   '2 1ينبغي 
�1لتشا1�.. حتت  للتحا1�   ،�i1عا
�لقضايا  �ملنظمة، حلل  هذ}   xشر�*
 rلعا� بد�1  �ملتعلقة  �1ملشاكل 
  �يتقو بد 21'  �لثالث. كما ال 
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 pلذ� �الجتا}  �لضعيفة  �ألمم  هذ} 
�ألمم   _*  Bللجو� عن  ֲדم   �ينأ
  �1لتدخل  قضاياهم  حلل  �لقوية 

شؤ�1م.
�حلالية   Lملتحد� �ألمم  هيئة     '*  
تناقضاA متأصلة، 1ينبغي 2' نتعلم 
منها ح° ال تنطوp مؤسساتنا على 
 L1كما قلت.. *�ا قاعد .Aتناقضا
قهرية ظاملة.. 2' 2ية 1iلة من �لد�1 
2مريكا  مثل  �لعضوية،  �iئمة  �لقوية 
 12 فرنسا   12  Kلسوفيي�  iالحتا�  12
 '2  Ai��2 لو  �لصني،   12 بريطانيا 
بنفسها  1iلة 1ִדا�ها  تعتدp على 
12 عن طريق 1iلة عميلة تابعة \ا، 
من  �النتقا,  حق  2حد  ميلك  فال 
من   L�1حد �iمت  ما   ..pملعتد�
 Lلس �ألمن مصر� �لد�1 �لد�ئمة 
 �iعتما�  ،dلعقا� من  Tايتها  على 
على حق �لفيتو p2 �العتر�{ على 
 ٨ �عة  (خطبة  �ملجلس.   A��قر�

ما�® ١٩٩١)
2خ6نا  فقد  بنا..  يتعلق  1فيما     
�بنا من قبل 2ننا ضعفاB. لقد 2خ6نا 
سيدنا 1نبينا cمد � قبل ١٤ قرنا 
يقيم   12 Âلق   xسو تعا_  �هللا   '2
ال  قوية  عظيمة  2مما  �ملستقبل   
فينبغي 2ال يد1�  بقتا\ا،  ِقَبَل ألحد 

©لدكم قتا\م بأسلحة �لدنيا. �لك 
مسطو�  كتب �حلديث.... لقد 
2خ6نا �لنÃ � 2ننا غY قاi�ين على 
 '*  .Bبالدعا *ال   Bشي  p2 *حر�� 
قد� �هللا تعا_ هو �لذp سوx يدمر 
ما عزمت على   ��* �لعظمى   ��لقو
2ما 1قد جعل   .rلعا�  �لشر  فعل 
�هللا سائر �لعاr بال سال5 1ال حيلة 
�لعظمى   ��لقو ناحية، 21عطى  من 
 ،�فرصة لعمل �لشر من ناحية 2خر
تكو'   Bلضعفا� Tاية  مسئولية  فإ' 

 يد �هللا يقينا.
  هنا� *َ�ْ' 1سيلة 1حيدL للحصو� 
�لك   ..p1لسما� �لتأييد  على 
تعا_،  �هللا  مع   Aعالقا تقيمو�   '2
نفسه قد� 1سعه.   Bملر� 21' يصلح 
باسم  شر   p2 ترتكبو�  ال   '2 ¸ب 
كلمة  متحو�   '2 ¸ب  �إلسال,. 
 '* �ملسلمني.  قامو®  �إل�هاd من 
�ملشاكل  1¤زين  �1لشر  �لفوضى 
�حلمقى  2فعا�  هي  �آلخرين   Bإليذ�
بتاتا.  باإلسال,  \ا  عالقة  1ال 
�لسلم   تدخلو�   '2 عليكم  ينبغي 
1معامالتكم  2عمالكم  1تصلحو� 
�ألمم  مع  1عالقاتكم  بينكم  فيما 
�ألخر�، 1تنتظر�1 بص6.. 1ستر1' 
خد��  على  �هللا  قد�  يتغلب  كيف 

�ملاكرين �ألشر��. (خطبة �جلمعة ٨ 
ما�® ١٩٩١)

*' iعوÅ هذ} iعوi" L�1يش". *�ا 
نصيحة *نسا' متو�ضع.. 1لو 1َعاها 
أل�ا  ֲדا،  �نتفع  \ا  �1نصا�  قلب 
تعاليم �لقر�' �لكرمي. 2ما *�� �فضتم 
 oنصيحتنا بد�فع �لِك6 �1لرعونة.. فإ
�ليو,.. بأ' عاr �إلسال,  2حذ�كم 
سوx يو�جه 2خطاً�� فظيعة ال قبل 
 dله ֲדا.. 1سيبقى بسببها باكًيا يند
�لصخر    بر2سه  ضا�ًبا  حظه، 
½ر�  له  يكو'  1لن  بعيد،  ألمد 
 Liمنها، 1لن يكو' له سبيل الستعا
 Kل� 1كر�مته  1شرفه  �لضائعة  قوته 

�كتسبها.. 1ميكن 2' يكتسبها.
�لو�قع 2' بالi �ملسلمني قد 1صلت 
  �ستمر�1   ��* ¬يث  مرحلة   _*
عن  بعيًد�  1حكمة،   B1ֲדد �لتقد, 
�خلمس   12 �لعشر   فإ�م  �لعنف، 
من  سيتمكنو'  �لقاiمة  سنة  عشر 
ينظر  ال  عظمى،   Lقو يكونو�   '2
*ليها �آلخر1' نظرL سوB ح° 1*' 
�آل'  تعثر�1   ��* 2ما  �لك.   �1i��2
يقعو'   xفسو �خلطأ..  �1�تكبو� 
 ".Lهال� يتعذ� منها �لنجا L1هد 
(خطبة �جلمعة بتا�يخ ١٧ 2غسطس 

(١٩٩٠
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�ميكن  Cال  حقيقة  ِمن  ما 
بشبهة..  عليها   Üالعتر��
 ºيطر �هللا   bجو�  éح

�لبعُض شبهاG حوله..  
ليس   Gلشبها� عشا�  مع  ��حلل 
ֲדذ�  ألننا  شبهاִדم،   �  Üخلو�
بقسا�"  �ُنفرحهم  شكوكهم،  نعزِّ� 
Cجبا}هم  هو  �لو�جب  بل  قلوֲדم.. 

على �حلو�} � �ألbلة �لد�مغة. 
على   Gشبها  �& شبهة   ºيطر فِلَمن 
هذ�،  من  bعك  نقو_:  �هللا   bجو�
هذ�  خلق  من  &سئلتنا:  عن  �&جب 
هذ½  هد{  من  bّبر½؟  من  �لكوB؟ 
�ملخلوقاG كلها؟ من &تقن هذ� �خللق 
مه هذ� �لتنظيم �لدقيق �جعل كل  �نظَّ
هؤال¢  بعث  من  �bّقة؟  َبَقَد}  شي¢ 

 Bإلميا� AC عو�b يعا ��لذينL ¢ألنبيا�
�ألنبيا¢  هؤال¢  نصر  من  ��حد؟  بإله 
Lيعا }غم قلة حيلتهم؟ من &نبأ �ألنبيا¢ 
مبئاG �ألنبا¢ �ل� حتققت؟ من &�حى 
 Bليهم هذ½ �لكتب �لعظيمة؟ ملا�� كاC
�ألنبيا¢ &طهر �لنا �&Ôاهم &خالقا، 
هؤال¢  صد�  للعقل  �ألقر¡  �ما 
ع�  �ملالحد"  من  حفنة   s& �ألطها} 
من  �ملالحد"   Gجنا��C �&ين  �لتا}يخ؟ 
� �لذ� خلق  من  �ألنبيا¢؟   Gجنا��C

�ُكرًها  ��لشفقة  للصد�  ميال  �لنا 
للديوثية  ��حتقا}�  ��لغد}  للخيانة 
��لشذ��؟  من �لذ� يستجيب bعا¢ 
�ملضطرين �لذين ال حصر �م ��لذين 

شعر�� باستجابة &bعيتهم؟ 
كله  هذ�  تفس<  �مللحد  �ستطا¯   BC

�فق نظرية &نه ليس هنالك &� خالق، 
فننتقل  صدفة،  جا¢   Bلكو�  B&�
لشبهاته لنجيب عليها. &ما BC �قف 
 Bفإ شفة،  ببنت  ينبس   �� حائر� 

 .sضاعة �لوقت � تّرهاته حر�C
 ºتطر }سالة   sليو� موقعنا  �صلت 
تفس<نا  حو_   Gلشبها� من   �bعد
�دهد ��لنمل، فبعثت �� Bجلن سليما

للمرسل ما يلي: 
�&óلت  بسيطة،   GشكالياC  Gَثر&
�لتفس< على  تقضي   GشكالياC

�ملتد��_ �جتتثه من جذ�}½. �ما هكذ� 
تو}b �إلبل، فاألصل &B جتيب على ما 
نطرحه من CشكالياG حو_ �لتفس<

�ملتد��_ × تأÞ مبا تر�½ &bلة � نقض 
تفس<نا. �� هذ½ �حلالة سيكوB من 

�ملهند ها� طاهر

‹]Ÿ^;ÀŒh;ˆ;Ï‚eç’\‹]Ÿ^;ÀŒh;ˆ;Ï‚eç’\

;Ï÷Ÿ]“i∏\;ÎÅÁÅ¬’\;Ï’Ä¯\;;Ï÷Ÿ]“i∏\;ÎÅÁÅ¬’\;Ï’Ä¯\;
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حقك &B تسمع }bّنا، �سيكوB من 
عن  نتر�جع   B&  �& ند�فع   B& ��جبنا 

قولنا BC � نستطع �لدفا¯. 
من هنا فإن� &طالبك بأB جتيب على 
على  &جيب   B& قبل  �ألسئلة  هذ½ 

&سئلتك:
١: ملا�� �ستخدs �هللا تعاA تعاب< خاصة 
بالعقال¢ حني �صف �لنمل ���دهد؟

�لكذ¡  �لعصاف<  تعر¤  هل   :٢
��لصد�؟ 

٣: هل Ôعت مبجرs يهدb عصفو}� 
�كيف  �لشديد،  بالعذ�¡  صغ<� 

يكوB �لعذ�¡ �لشديد هذ�؟ 
  Þيأ  B& �لعصفو}  يعر¤  هل   :٤

بسلطاB مبني؟
يقو_   B& عصفو}  يعر¤  هل   :٥
﴿Cِنِّي َ�َجْدGُ �ْمَرَ&ً" َتْمِلُكُهْم َ�ُ&�ِتَيْت 
 * َعِظيٌم  َعْرٌ®  َ�َلَها  َشْيٍ¢  ُكلِّ  ِمْن 
ْمِس  لِلشَّ  Bََيْسُجُد� َ�َقْوَمَها  َ�َجْدُتَها 
 Bُْيَطا �لشَّ َلُهُم  َ�َ�يََّن  �هللا   Bِ�bُ ِمْن 
ِبيِل َفُهْم َال  ُهْم َعِن �لسَّ َ&ْعَماَلُهْم َفَصدَّ
 ýُالَّ َيْسُجُد�� ِهللا �لَِّذ� ُيْخِر&َ * Bََيْهَتُد�
َماGِ��َ َ��ْألَْ}Üِ َ�َيْعَلُم  �ْلَخْبَ¢ ِفي �لسَّ
َما ُتْخُفوBَ َ�َما ُتْعِلُنوBَ * �هللا َال Cَِلَه Cِالَّ 

ُهَو َ}¡ُّ �ْلَعْرِ® �ْلَعِظيِم﴾؟
٦: ملا�� �ختا} سليماB هذ� �لـهدهد 
�ملسكني ليذهب AC �ليمن، �� Äَتر 

نسر�؟ &� ملا�� � Äتر جنًّا يصل هنا� 
بلمح �لبصر؟

 �& �لقرية  &هل  �لنمل  تعر¤  هل   :٧
تستطيع  هل  �ملجا�}"؟   Bملد� &هل 
�كيف  ��جليو®؟  �لنا  بني  �لتمييز 
 B�b من   Bسليما �لنملة  هذ½   G&{

&خو�ִדا؟ &ين كانت بقية �لنمل؟ 
٨: ما �لذ� يدعو سليماAC B �لتبسم 
ليل  يسمعها  �لذ�  �هو  قو�ا  من 

Õا}؟ 
٩: ما فائد" هذ½ �ملعجز�G �ل� &يد 
�ملا��  �لسالs؟  عليه   Bسليما ֲדا  �هللا 

ينفرb من بني �ألنبيا¢ ֲדا؟ 
حيث  �لشيعة،  مع  �حلا_  هكذ� 
�خلميس"  "}�ّية  ¹ديث   Bيستدلو
�هم  �لصحابة!!  كبا}  كفر  على 
يريد�B منا ت�ير �جوb هذ� �حلديث 
� صحيح �لبخا}� �مسلم؟ ���C قلنا 
 Bيكو  B& �حلديث ال ميكن  هذ�  �م 
صحيحا، مأل�� �لدنيا ضجيجا باִדامنا 
�صا}  �لصحيحة!  �ألحاbيث   bبر
لذ�  حجة!..  عندهم  فجأً"  �لبخا}� 
فمن �خلطأ &B جنيب على هذ½ �لشبهة 
 Gيبو� على عشر�ç B& ُنلزمهم B& قبل
 sعمو عد�لة  على  �لد�مغة  �ألbلة 
çيبو�   B& �ستطاعو�   Bفإ �لصحابة.. 
عليها �&B يطرحو� بديال متكامال ملا 

نقو_، فقد �جب علينا &B نرbّ على 
شبهتهم �نناقشهم فيها. 

�لنصا}{  نقا®  �ألمر �  �ال Äتلف 
 BتجوÇ مسألة صلب �ملسيح، فقد �
ليقولو�   "ºلر�� "�&سلم  بعبا}" 
على  �ملسيح   Gمو على  bليل  ÕCا 
 ،bُّنطيل � �لر B& لصليب، �ليس لنا�
بد�ية،  ُمحتمل  هذ�  �م:  نقو_  بل 
�ألbلة   Gعشر� على  &جيبونا  �لكن 
على عدs موG �ملسيح على �لصليب 

�ل� نطرحها �bئما.. 
 bبصعو  Bلقائلو� �ملشايخ  �هكذ� 
 Bد�ç لسما¢، حيث ال�  AC �ملسيح 
 Bم: كيف تستدلو�bليال &فضل من قو
¹ديث يقو_ BC عمر كل ن¸ يسا�� 
ÕCم  سبقه!  �لذ�  �لن¸  عمر  نصف 
�ل�  �لد�مغة  �لعديد"  �ألbلة   Bيتناسو
نأÞ ֲדا، �ال يعرفوC Bال هذ½ �جلزئية.. 
لن نقو_ �م: Cنه ميكن Èصيص �لنبو" 
 Ü{هنا، كما هو �حلا_ � حا_ �لتعا
لن  �م:  سنقو_  بل  نّصني،   �& بني 
جنيبكم حé جتيبو� على &bلتنا �لقر£نية 

��لعقلية على �فا" �ملسيح. 
مع  منهجنا   Bيكو  B& çب  �هكذ� 
 Gعشا� هْد} �لوقت �مقدِّمي �لشبها
þو  ��لساعني  �لقاطعة  �ألbلة  على 

�لفوضى ��لبعثر". 
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 �bما بني عامي ٩٤٣ � ١٧٨٣ ميال
غطى �لرماb �ل�كا� قا}" &�}با �� ُيِعْر 
�هتماما لذلك �حلد· � حني  �لنا 
&نه �ليوs يهز �القتصاb �أل�}ð بشكل Ýيف حيث 
�متألG �لسما¢ بقطع شبيهة بالزجاý ميكنها Cغال� 
متز�  ألÕا  حقيقي  قاتل  �هي   ،Gلطائر��  Gركا<
�لنسيج �لرئو� شر متزيق! هذ� �لغبا} �ملميت �لناتج 
عن �لرماb �ل�كا� � تطلقه �ألسلحة �ملتطو}" �ل� 
بذ_ �النساB �ملليا}�G النتاجها بل جا¢ عن طريق 
بركا�  صه<  هو  �أل�_  لسطحني  بسيط  تالمس 
�آلخر  ��لسطح  مئوية  b}جة   ١٢٠٠ حر�}ته  تبلغ 
�لتجمد.. تقتر¡ b}جة حر�}ته من  �لذ�  �ملا¢  هو 

 � سطحني  تالمس  يساهم  �لبساطة  مبنتهى  هكذ� 
 B�>لط� �قتصاb عمال� �شل حركة  قاطر"  Cيقا¤ 
�bخو_ شركاG عتبة �الفال حيث يكلف توقف 
�جلوية   ôخلطو� مثل   Gلشركا �جلوية   Gحلركا�
�ل�يطانية (بريتيش Cير��يز) �لوفتهانز� حو�¶ ١٦,٤ 

.sال} � �ليو�b Bمليو
هنا� �لكث< من �لذين ال Çبذ�B }بط �لظو�هر �لكونية 
 � B& Bم يعتقد�Õينية ألb جلغر�فية ��ملناخية مبفاهيم��
هذ� �جحا¤ ¹ق ما يسمونه (&منا – �لطبيعة) � &نا 
ال &ستطيع &B &��فقهم ألB �لطبيعة ليست &مي بل ¶ 
�عتقاb بوجوb �له قاb} �ضع ضو�بط بالغة �لدقة ��ضع 
.Bإلنسا� مبص<  كله  �لك  �}بط  ثابتة  سنًنا   Bللكو

قد يستطيع �لطالب �لذ� يد} � �ملرحلة �إلعد�bية 
�لربط بني ظاهر" تالمس �لسطحني �ملذكو}" £نفا،  
 Bالنسا� B& حة �يستنتجbما نتج عنها من خسائر فا�
 bلضعف مهما عال شأنه بوجو� ضعيف �مغر� � 
�لقر�¢   Gتعليقا يتابع  من  لكن  مقتد}.  منظم  Cله 
�لعر¡ ��ملسلمني حتديد� � �ملو�قع �إللكتر�نية تعقيبا 
Èلو  ال  ��ل�  �ملتعنتة  باللغة  يفاجئ  حد·  ما  على 
 Bبأ (�لكفا})  بتهديد  فو}�   {bتبا ��ل�  �لتشفي  من 
�ل�كا�   bلرما� ظاهر"   bلوجو  ¤�& قد  �لقيامة   sيو
�تبد& üلب �آلياG �لقر£نية لتأييد فكرִדا (�لفوقية).

 ðلدكتو} >مد نعيم �جلا�

ÓÖ|^;Ô]Ëå^Â;IIÄ]ŸÑ
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�حلقيقة &ن� بعد حد�· ظاهر" �لرماb �ل�كا� شرعت 
� �لبحث عن �ألشيا¢ �ألخر{ �ل� ميكنها &B تربط 

  ،sما بني حد�· هذ½ �لظاهر" قدميا �حد�ثها �ليو
 Bباحثو &كد  حيث  مث<"   Gمعلوما  Gجد� �قد 
بيئيوB& B �لرماb �ل�كا� يسهم � Cكما_ �لسلسلة 
�لغذ�ئية للكائناG �لبحرية �يكافح �الحتبا �حلر�}� 
 Gللمحيطا bٍاÔ بشكل غ< مباشر، �&نه يعد مبثابة
�C يساعد �لكائناG �لبحرية �لدقيقة �ملسما" بالعو�لق 
على �لنمو لتصبح غذ�ً¢ للحيو�ناG �لبحرية �لك�{.

 G٣٠ ٪ من �ملحيطاB& Bلعا� كني جونسو�  bفا&�
معدالته   Üفاÿ� يسبب  �لذ�  �حلديد   AC تفتقر 
تر�جعÚ � منو �لنباتاG �لبحرية، مش<B& AC å �نتشا} 
�لرماb �ل�كا� �ملكوB من قطع �لزجاý �لغ� باحلديد 
 b�bلعناصر �ملعدنية يرفع مستو{ �حلديد �بالتا¶ تز��
 AC تضا¤  غذ�ئية  �فر"  يع�  �هذ�   åمنو �لعو�لق 
�لبحرية.  Gحليو�نا� عليها  تعيش  �ل�  �لغذ�¢  سلسلة 

ثا�  غا�  سحب  على  �لنباتية  �لعو�لق  �تعمل 
 åنظر� �لطاقة   ýإلنتا �جلو  من   Bلكربو� &كسيد 
�حلر�}�  لالحتبا  �ملسببة   Gلغا��� من  ألنه 
�لظاهر". هذ½  من  تقلل  سحبه  عملية   Bفإ

جيولوجي  Àلة   �  Gنشر �ل�  �لد}�سة   Gظهر&�
نشاطا  Cيسلند�  بر�كني  &كثر  عن  �لناجم   bلرما�  B&
}فع نسبة �لفوسفاG ��حلديد ��ملاغنسيوs � �ملحيط 
بسرعة كب<" �قد بد� �لك ��ضحا على �حليا" �لنباتية.

�ل�  �ألخر{  �ألشيا¢  على   Gملعلوما� هذ½  تدلنا  قد 
ننساها � ظل حد�· ظو�هر مفاجئة �تتلخص تلك 
�ألشيا¢ � ضر�}" &B ند}� &B �هللا }�è¤ }حيم &�ال 

بطريقة  �ليس  &بوية  بطريقة   Bلكو� هذ�  يرعى  �&نه 
�لنشأ"  �نتقامية فهو ينشئ �لشئ �يعمل على تنشئته 
�لصحيحة �من × يرتقي به حاًال بعد حا_ حé يصل به 
مرحلة �لكما_ �� كل مرحلة يكوB &ماs �ملتلقي فرصة 
�لتقدs ��لتر�جع ¹رية قل نظ<ها � عاملنا �أل}ضي.

�&نفسنا  >يطنا   � يرينا   B& سنته   Gجر لقد 
 sلز&�  bحد�  B�b �لترقي  طريق  لنا  �فتح  قد}�ته 
حا_   � }جلنا   éح� �عيننا  يدنا   Bيكو  Bبأ ��ته 
£خر. شريك   B�b لذ�ته  �&حببنا½  له  �لنية  &خلصنا 

&متB& Æ ال ننسى هذ½ �ألشيا¢ �ألخر{ عند حد�· 
 B&� مبشرين ال منفرين Bنكو B&� "كل ظاهر" جديد

.BبوÇ ب �هللا ال كماÇ نعامل �لنا كما
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* ال تكن كقمة �جلبل ..تر{ �لنا صغاً}� �ير�ها 
�لنا صغ<".

 B& بç تقو_ كل ما تعر¤.. �لكن B& بç ال *
تعر¤ كل ما تقو_.. 

* �حليا" مليئة باحلجا}" فال تتعثر ֲדا بل �Lعها ��بِن 
 .ºو �لنجاþ ֲדا صرًحا تتطلع به

* طعنة �لعد� تدمي �جلسد �طعنة �لصديق تدمي 
�لقلب. 

.Bحا_ &فصح من �للسا ¡{ *

* لساB �حلا_ &بني من لساB �ملقا_.

* }¡ كلمة سلبت نعمة.

فينــا ��لعيـب  �ماننـا  نعيـب 
�نـٍب بغـ<   Bلزمـا�  �� �Õجـو 
�ئٍب يـأكل حلـَم  �لذئب  �ليـس 

Àيًبـا لـه   Bكـو&  B& فأكـر½ 
طيًبـا �إلحـر��   ½b��  bكعـو

قبـح بـكل  �لسـفيه   ÆاطبـÄ
يزيـد سـفاهة فأ�يـد حلمـــا

�مـا لزماننـا عيـب سـو�نـا
�لـو نطـق �لزمـاB لنـا هجاَنـا
عياَنــا بعضـا  بعضنـا  �يـأكل 

مقتبسا2 من شعر �إلماi �لشافعي 
cه �هللا.

eAÃ√À ¡∏YeAÃ√À ¡∏Y

Cعد�b: 6مد عبد �ملطلب (تونس) 
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