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

�لسما-ية �يعا.

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

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

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

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

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

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

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

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

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

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

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

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

 Dساعا ..cتلُف عْن باقي �أليَّا� cٌلعيُد يو�
بثمر!  �ملؤمن  خال�ا  يتمتع   D�\معد�
�لفرحة  تدخل   Dبنفحا �ينعم  تضحياته 
��لبهجة على قلبه. �هكذ� جعل �هللا �ألعيا\ جتيُ� بعَد 
مو�سَم فاضلٍة ��D بركاy� Dُ#اD؛ فما %عظَم فضَل 
يومي  للمو�سِم �  تو\يَعهم  عباِ\  حَني جعَل  على  �ِهللا 
�لقيِم  �لعيَد ¢و� كثً;� من   ?% مثيَل �ما. �مبا  عيٍد ال 
�لنبيلِة يفرُ¥ بِه �جلميع؛ �يسعى كل ��حد للتنعم ب�كاته 

حسب  مبتغا . 
للعيد   rاI للعيِد نفحة بال �حدٍ! �حلمة.. �ال �ليَس 
بد�? تسامٍح �y#ة.. فغايته %? نعيش تالً#ا  � سبيِل 
 yِننعَم بثما ªشاعِة معا� �لرَّ#ِة ��للُّحمِة � �ملجتمِع �ح@
\عوِ! ن® �لر#ة \�َ? @فساِ\ %ْ� غو�يِة.. �نأمل %? يكو? 
� �ألمة من ¢مل همَّ �ملجتمِع على �متد�\  طبقاته �فئاته 
 rَتطا�� �لزَّماُ?   rَطا �لو  ��لتطويِر  ��لبناِ�  لإلصالِ¥ 
ها³ِ  �لباطل، فللحقِّ \�ًما بعَد �خلفوDِ ظهوyٌ �بعَد �لذَّ
%ْ? يدخل �ألمل كلَّ حيٍّ  @يا³، �ليَس بعزيٍز على �هللا 
�حاyٍ! حامًال معه بذ�yَ �لرَّ#ِة �جذ�yَ �للُّحمِة. هذ� هو 
بصيص �ألمل �لذ� ¢وc سحابه كل سنة على �لساحة 
�إلسالمية �هذ� هو لسا? �حلاr �لذ¸ ُيسمع صد�  من 
خالr �أل\عية �لº ُترفع من على �ملنابر شرقا �غربا ¹ملة 
�لكن  ��لر#ة،  �إلغاثة  مطر  �لسحا³  هذ�   rُينـز  ?%
 cلقو� حالة   ?% نر¸  �لتا¼  �لعيد  فبمطلع  جد�¸   ?�\

�½\�\D سو�� على سو�.
%ما  �ملسلمني،  %غلبية  لد¸  �لسائد  �جلو  هو  هذ�  غالبا 
�جلماعة �خصوصا � �لظر�À �لر�هنة فلها نظر! %¿ل 
�%\} للعيد حيث تر¸ %? �البتال��D �لº مير ֲדا %بناÁها 
كل   � �لعيد  %فر�¥  تسبق   ºل�  yلقد� ليا¼  مبثابة  هي 

تبلغ ��yִדا � ½من  �لليا¼  yمضا?، �ال شك %? هذ  
حلضر!  لد¸  قبوًال   rتنا ليا¼  @Æا  تعا<.  �هللا  مبعوثي 
�ألحدية �يهتز �ا عرÉ �لر#ا?، È ال يأÇ بعدها عيٌد 
��حد فحسب بل تبد% سلسلة من �ألعيا\. فحالة �لعسر 
هذ  �لº يشهدها %بناÁها � \�Ê rتلفة مبا فيها �لعربية 
ما كا? �ا %? تطوr %� تد�c @� حتمل بني طياִדا بشائر 
��لصال!  بالص�  يستعينو?  فأبناÁها   .Dلفتوحا�� �ليسر 
 yألبر�� %بنائها  من  ثلة  لفر�}  ��لغم   Ìأل� من  �Íعلو? 
-@ثر �ستشها\هم �هم يؤ\�? �لصال! على يد �حلاقدين 
%فضاr �هللا �y#ته. �ال   rملفسدين- مدعا! الستنـز��
مدعا!  ستكو?  بل   �yًهد تذهب  لن  \ما�هم   ?% شك 
�طوr %مطاy %فضاr �هللا تعا< �لº ستر�¸ تلك �لشجر! 

�لالشرقية ��لالغربية.
بنصر  �لفرحة  �ملؤمنني هي  فرحة لد¸ Iاعة  %عظم   ?@
�هللا كما بني �لقر¹? �لكرمي: ﴿َ�َيْوَمِئٍذ َيْفَرُ¥ �ْلُمْؤِمُنوَ? * 
ِبَنْصِر �هللا َيْنُصُر َمْن َيَشاُ� َ�ُهَو �ْلَعِزيُز �لرَِّحيُم﴾ �قد ُقر? 
هذ� �لفر¥ ��لنصر.. %� ظهوy �لدين �حلنيف على سائر 
بعثته  ُجعلت  حيث   � �ملوعو\  �ملسيح  ببعثة  �أل\يا? 

‹\ÊÕ¯ ÅË¡

‡\ÅË¡ ]fi’
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عالمة لذلك . �لكننا Ñتلف مع �لعامة � جزئياD �كيفية 
حتقق هذ  �لفرحة ��آللياD �ملستعملة لذلك. فنحن على 
يقني تاc %? �لنظاc �لذ� %قامه �هللا تعا< بو�سطة �ملسيح 
 cال %نه سيقا@ ،Àاية �ملطاÆ � Ìملوعو\ � سيسو\ �لعا�
�يمنة ��لسلطا? على �لبال\ � Óباحلب ��لر%فة �ليس بفر
��إلyها³،  �لدما�  �سفك  �ألبريا�  بقتل  �ال  �ألخر¸، 
بالتآمر  �ال   Dحلكوما�� �أل�yضي  على  بالسيطر!  �ال 
سنقيم   Õباإلخال بل  �لسياسية،  �لقو¸  مع  ��لتحالف 
ملكوD �هللا تعا< على �ألÓy، @ننا سنغز� تلك �لقلو³ 
 >@ yلفطر! �لسليمة �نرشدها لسبيل �لفر�� D�� !لطاهر�
�هللا ��لوصاr به عز �جل.. تلك �لقلو³ �لطاهر! �لنقية 
هو  �هذ�  هدفنا  هو  هذ�  �هي حكومتنا..  مملكتنا  هي 
ننجح  �لذ�   cفاليو مبتغانا �لسوÀ يصدقنا �هللا �عد . 
عيٍد حقيقي.   cَيو لنا  يكو?  تعا<  �هللا  بإقامة حكم  فيه 
فإ�� كا? �أل#ديو? ُيستشَهد�?، �يضّحو?، �يضطر�? 
�لك   rبذلك الستقبا يقومو?  فإمنا  بيوִדم  من  للهجر! 

�لعيد �لذ� ُقّدÚ yيئه.
نبّث   ?% �لعيد  نستقبل  �Ûن  %حوجنا  ما   Üyلقا� عزيز� 

�y¥ �ألمل � �لنفوÝ، �ما %Iل %? تتعانق فرحتنا بالعيد 
�ليقني   yنو�% لتحر}  �هللا �yسوله  �عد  بتحقق  @مياننا  مع 
�ليأÝ. �ما %Þ�y %? نتذكر  � قلوبنا كل ظالc نسجه 
سائر  على    yظهو� �لدين  بعّز  فرحتنا  بالعيد  بفرحتنا 
 ºل %? جنعل من تلك �لدما� �لطاهر! �لI% أل\يا?، �ما�
 {yلتو cتر�} � كل مكا? ينبوعا يسقي شجر! �إلسال
�تزهر، �ما %Iل %? تكو? هذ  �ألياc جسر عبوy لنا من 

عاÌ �لعسر @< عاÌ �ليسر ��لفتح ��ملبني.
 Dعظم شها\! على صد} �ملسيح �ملوعو\ � ظهر% ?@
�نكسفت  حيث  yمضا?  شهر   � �حتديد�  �لعيد  ُقبيل 
�لشمس ��لقمر � نفس �لشهر حتقيقا لنبو! �لن® �لكرمي 
�. فكانتا عالمة على بد�ية ساعة ظهوy �لدين �حلنيف 
على سائر �أل\يا?. �ما %Þ�y ما نَظمه حضرته � بيت 

شعر:

�ليوc بعد مر�y شهر صيامـنا
                              عيـد ألقو�c لنا عيـد�?

%� %? عامة �ملسلمني ¢تفلو? بعيد ��حد %ما Ûن فنحتفل 
بعيدين كما ال �فى على �ملتبصرين. �Ì يتوقف هذ� 
جاyية  ُسنة  %صبح  بل  ��حد!  \فعة  بعيدين   rالحتفا�
�لفطر  عيد  نستقبل  سنة  كل  ففي  �ملؤمنني.  Iاعة   �
�هللا  ֲדا  منَّ   ºل�  Dلفتوحا� من  جديد�  سجال  نستقبل 
علينا ��لº ما كا? لنا %? Ûظى ֲדا بد�? �لتضحية بكل 

غاr �نفيس.
هد�نا �هللا �@ياكم @< ما ¢به �يرضا  �جعلنا من �خلا\مني 
 ³y ملخلصني لدينه �حلنيف �¹خر \عونا %? �حلمد هللا�
�ملرسلني سيدنا   Àشر% على   cلسال�� ��لصال!  �لعاملني 

3مد �على ¹له �صحبه %Iعني.

ذات  الطاهرة  القلوب  تلك  سنغزو  إننا 
الفرار  لسبيل  ونرشدها  السليمة  الفطرة 
إd اهللا والوصال به عز وجل.. تلك القلوب 
الطاهرة النقية هي مملكتنا وهي حكومتنا..
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التقوى

 حضر! مر½� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

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

:Ý�y\ من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �َيْدُعوَ َ$�لَِّذيَن  �ْلَحقِّ  َ�ْعَوُ�  ﴿َلُه 
َلُهْم   �َيْسـَتِجيُبوَ َال  ُ�$ِنـِه  ِمْن 
4َِلى  َكفَّْيِه  َكَباِسـِط  ِبَشـْيٍ: 4الَّ 
�ْلَماِ: ِلَيْبُلَغ َفاُ? َ$َما ُهَو ِبَباِلِغِه َ$َما 
﴾ٍDُ�َعـاُ: �ْلَكاِفِريَن 4ِالَّ ِفي َضال

 (�لرعد ١٥)    

:Iلكلمـا� Jشر
�عو� �حلق: \عا فالنä \عوً!: طلبه 
 :äليأكل عند  (�ألقر³) َحقَّه حق
غلبه على �حلق. �حّق �ألمَر: %ثَبَته 
�%�جبه؛ كا? على يقني منه. حّق 
 : �خلَ�: �قف على حقيقته. ��حلقُّ
ضدُّ �لباطل؛ �ألمُر �ملقضّي؛ �لعدrُ؛ 
�ملِلُك؛ �ملوجوُ\ �لثابُت؛ �ليقُني بعد 
(�ألقر³).   cُحلز� �ملوDُ؛  �لشك؛ 
�حلق﴾  \عو!  ﴿له  تعا<  فقوله 

:åيع
١) %? ند�� �هللا هو �لند�� �حلق.

٢) %? ند�� �هللا هو �لند�� �لغالب.
به  يدعو  ما  �لنافع  �لدعا�  @منا   (٣

�إلنسا? yبَّه.
٤) @نه تعا< هو �ألحق بالدعا� %� 

�لعبا\!.
٥) @نه تعا< هو �لقا\y على تغي; 

.yلقد�
ال يستجيبو�: �ستجابه ��ستجا³ 

��;;!;ÄÊqâ’\;€iÁ;ÀË—;;!;ÄÊqâ’\;€iÁ;ÀË—

Z;] ⁄·Ö—Â;] ⁄¡ÊöZ;] ⁄·Ö—Â;] ⁄¡Êö
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له: y\ له �جلو�³َ (�ألقر³)
ضالD: ضّل عå كذ�: ضاÞَ. ضّل 
عنه.  �هبا  ��لبعَ;:   Ýَلفر� فالٌ? 

(�ألقر³)
   

 :Nلتفسـ�
كما �كرنا � شر¥ �لكلماD فإ? 

:åآلية تع�
�حلق،  �لند��  هو  �هللا  ند��   ?%  (١
مبعç %? �لتعليم �حلق متامä، �ملنـزَّ  
 rعن �خلطأ كليًة @منا هو ما ينـز
من عند �هللا، %ما ما �ترعه �إلنسا? 
�لو  فال  �تعليم  منهج  من  بنفسه 
تظنو�  فال  ��خلطأ.  �لزيف  من 
 Àسو �لفاسد!  تعاليمكم   ?%
بل  �لطاهر،  �حلق  تعليمه   cتقا�
بتعليمه  تعاليمكم  �صطدمت   ��@
فسوÀ تعترÀ �لدنيا بفضل تعليمه 

�ألعلى ال 3الة.
�حلق  �لند��  هو  �هللا  ند��   ?%  (٢  
 ��لغالب �ملقضي. @? %صو�D �مللو
بعض   �  ً̧ سد تذهب  �لدنيويني 
�مللك  %علن   ��@ فمثًال:  �ألحيا?. 
عن عقاÚ ³رc فإنه قد يهر³ من 
ملكه، %� @�� %�y\ �مللك �إلسا�! @< 
 Dعايا  فقد يفاجئه �ملوy حد من%
�هللا  �لكن  عد�َّ .  ُيخِزَ�   ?% قبل 
%êى من هذ  �لنقائض، فإنه يفعل 

مانع  �ال  �yّ\ حلكمه  �ال  يريد  ما 
ألمر .

٣) %منا �لدعا� �لنافع �لناجح ما يدعو 
 rالبتها�  ?%  �% yبه..  �إلنسا?  به 

@< �هللا تعا< ضما? للنجا¥.
بالعبا\!  �ألحق  �حد   �هللا   ?%  (٤
بكل %نو�عها. فالذ� يعبد ما سو¸ 
 Àملعر�� يصنع  كالذ�  فإنه  �هللا، 
 ëناكر� äغ; %هله، فيصبح ظامل �

للجميل.
من  يدعو?  ﴿��لذين  تعا<  �قوله 
@ال  بشي�  �م  يستجيبو?  ال  \�نه 
كباسط كّفيه @< �ملا� ليبلَغ فا  �ما 
@ال  �لكافرين  \عا�  �ما  ببالغه  هو 
%ية  %Æم ال Íنو?   �% ﴾rضال �
منفعة بدعائهم مما يعبد�? من \�? 
�هللا. �@�� ما حتقق بعض ما ينشد�نه 
%حيانä فال �رí عن كونه صدفة ال 
غ;، @� ال \خل �ذ!  �آل�ة �لباطلة 

� حتقيقه.
لقد بني �هللا تعا< � هذ  �آلية %? 
  Þمن �النتفا cإلنسا? كما ُيـحَر�
بالشي� �لعا¼ @�� حطه من مكانه 
ميكنه  ال  y\يئä..كذلك  ��عت�  
\yجة   î\أل� �لشي�  من   Þالنتفا�
@�� ما yفعه من مقامه �لوضيع، أل? 
�ألصلية  �لعملة  يعت�  كمن  مثاله 
يسد   äطعام ֲדا  يشتر�  فال  ½�ئفة 

 Dمنا يقاسي من قرصا@� Þبه �جلو
�جلوÞ ،%� كمن �عت� �لعملة �لز�ئفة 
صحيحة فيتكبد �لعنا� %يضä، ألÆا 
 Ì من .äلن تغنيه  عند �حلاجة شيئ
يكن عند  معرفة بصفاD �هللا تعا< 
يبقى 3ر�مä من y#ته �فضله @� ال 
 .Dعلى %? ينتفع ֲדذ  �لصفا yيقد
%� �لذ� ينسب صفاD �خلالق @< 
لن  فإنه  ¹�ة  �يتخذها   Dملخلوقا�
هذ    � مبا   Þالنتفا� من  يتمكن 
�ملخلوقاD من منافع �فو�ئد Êتلفة. 
فقد   ،rملثا� سبيل  على  �ملا�  خذ�� 
�لكن  �إلنسا?،  لفائد!  �هللا  خلقة 
لو �عت� %حد �ملا� @نسانä مثًال �بد% 
ينا\يه باسطä كفيه @ليه، كما ينا\� 
@ليه،  �ملا�   Çيأ لكي  ��لك   Ýَلنا�
منافع  من  �ملا�   � مما   cُيحر فإنه 
 .ëليه %بد@ Çفو�ئد، أل? �ملا� لن يأ�
 Dللمخلوقا بالنسبة   rحلا� �نفس 
¹�ًة  يتخذ�Æا  فالذين  �ألخر¸. 
�لكامنة  �ملنافع  من  3ر�مني  يبقو? 
للذين  ميكن  كيف  فمثال:  فيها. 
 rجلبا��  yاÆأل��  cلنجو� يتخذ�? 
على  يتجاسر��   ?% ¹�ة  �غ;ها 
�هي  ��ستغال�ا  تسخ;ها 

¹�تهم؟ !
فاحلق %? �لذين يتخذ�? �لبشر ¹�ة 
يرفعو?  ��لذين  ֲדم.  ينتفعو�  لن 
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�لن® @< \yجة �إلله %يضä ال ميكن 
�ملنوطة  ��ملنافع   Dكا�ل� ينالو�   ?%
بالن®، ألÆم ال يعاملونه كن®، �ال 
 ºل�  Dكا�ل�� �ملنافع  لديه  Íد�? 
�لك  فقط،  �خلالق  �هللا  من  ُترجى 

أل? �لن® ليس بإله كما يظنو?.
�لسبب  هو  هذ�   ?% ��حلقيقة 
مو�كبة  �ند عن � �ألك� � ñلف 
�لرقي   rاÚ  � �ألخر¸  �لبال\ 
يؤ�و?  بد%��  %هلها  أل?   ،cلتقد��
عاكفني  ي�حو?  �ال   ،yلنا�� �ملا� 
%ك�  %Æما  ��حلق  عبا\ִדما.  على 
 cتقّد عليها  يتوقف   ºل� �لعناصر 
سّخرòا  �قد  �yقيه،  �إلنسا? 
�حلياتية  الحتياجاִדم  �أل��yبيو? 
بلغ  قد  �لكن   .Ìلعا� %مم  فسبقو� 
�جلهل با�ند�y\ Ýجة %? �إلجنليز 
لبال\  حكمهم  %ثنا�  بد%��  عندما 
�ند � شق قنا! من Æر "�لغانج" �
%ثا��y ضجًة ��حتجو� على �إلجنليز 

قائلني: ملا�� تقطعو? ¹�تنا.
�هذ� ما َفعَله �ملسلمو? %يًضا ½من 
�Ûطاطهم حيث بد%�� �لعو? على 
�ملوتى صفاñ Dٍص �هللا �حد  �  
 Dحلاجا� لسّد  @ليهم  �يتوسلو? 
�لنتيجة  فكانت  �خلطو³.  �\فع 
�حلقيقية  �ملنفعة  من  ُحرمو�  %Æم 
من  Íنوها   ?% بإمكاÆم  كا?   ºل�

يتأّسو�   ?%  åع% هؤال�،  �هللا  %�ليا� 
بأسو! هؤال� �لصاحلني. %ما �لدعا� 
 Dألمو�� هؤال�  بإمكا?  كا?  فما 
%? يستجيبو� له. �هكذ� Ì يكسب 
برفع هؤال�    äملسلمو? شيئ� هؤال� 
من  %على   cمقا  >@ �لصلحا� 

مكانتهم �حلقيقية. 
تعا<  �هللا  %خ�  فقد   yباختصا�
هنا %? �لشر� عائق كب; � yقي 
 ��إلنسا?، �%نه ليس بإمكا? �ملشر
%? ينتفع حقًّا مما %�\Þ �هللا � خلقه 

من منافع �مر�فق.
\عا�  ﴿�ما  تعا<  قوله  �%ما 
فاملر�\   ﴾rضال  � @ال  �لكافرين 
من   >@ يصل  ال  ند��هم   ?% منه 
Íب %? يتوجهو� @ليه بالدعا�، فال 
�لنافع  يستجا³. �لك أل? �لدعا� 
هو ما يصل @< �هللا تعا< فقط. فلو 
ُ%yسلت �لرسالة @< غ; �ملرَسل @ليه 
ُترجتى   ?% ميكن  جد�¸   �% ُتر¸ 
 .äحتم سُتهَمل  %Æا  سو¸  منها 

�لكافرين،  \عا�   rحا هي  كذلك 
فإ? \عا�هم ال يصل @< �هللا تعا< 
�لذ¸ �حد  يستجيب �لدعا�. فلو 
ُهو� %\عيتهم @< �هللا تعا<   %Æم �جَّ
قد  �لكانو�   ،äحتم @ليه  َلَوصلت 
�نتفعو� ֲדا. �لكنهم توسلو� ֲדا @< 
�ملخلوقاD �لº ال متلك �لقدy! على 
ضاعت  لذلك  ��الستجابة،  �لر\ 
 í�y\% عيتهم، ��هبت جهو\هم\%

�لريا¥. 
كما �ّضح بقوله تعا< ﴿له \عو! 
 Àبأ? �هللا هو �ملتصر äحلق﴾ %يض�
يكن   Ì �من   ،yلقد�� �لقضا�   �
فلن  �تعا<  سبحانه  به  صلة  على 

يؤيدهم �لقدy �إل�ي. 
﴿��لذين  تعا<  بقوله  بيَّـن  كما 
يدعو? من \�نه ...﴾ %? تد�ب;هم 
%يضä خاطئة �� غ; 3لها. �كأمنا 
�هللا  من   ëنصر يتلقو�  لن  بأÆم   rقا
 ?�@ تد�ب;هم،  تنفعهم  لن  كما 

فكيف �لسبيل @< جناحهم؟

فكانـت النتيجـة أنهم ُحرمـوا من املنفعـة احلقيقية 
الـl كان بإمكانهـم أن jنوهـا مـن أوليـاء اهللا 
هـؤالء، أعp أن يتأّسـوا بأسـوة هـؤالء الصاحلني.
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 Iِ�$ََما �لسَّ ِفي  َمْن  َيْسُجُد  ﴿َ$هللا 

َ$ِظَالُلُهْم  َ$َكْرًها  َطْوًعا   Uِ
َ$�ألْ
ِباْلُغُد$ِّ َ$�َآلَصاDِ﴾ (�لرعد: ١٦)

:Iلكلمـا� Jشر
فالٌ?:  يسجُد  َسَجَد  َيسُجُد: 
خضع ��çÛ. فالٌ? ساجُد �ملِنَخر: 
�ليل خاضع. سجد �لبع;: خفض 
للريا¥:  �لسفينة   Dسجد y%َسه. 

طاعتها �مالت مبيلها(�ألقر³).
�لَضحِّ  نقيُض  "�لظُل:  ظال�م: 
�هو �لفي�، %� هو بالغد�! ��لفي� 

." بالعشيِّ
(�لكن هذ� مما �الف �لقر¹?، ألنه 
قد %طلق �لظالr على ما يكو? � 

�لصبا¥ �ما يكو? � �ملسا�). 
تكو?  موضع  كل  Áyُبُة:   rقا�"
ظل.  فهو  عنه   rفتز� ¿س  فيه 
فيُؤها،   rيقا �ال  �جلنة  ظل   rيقا
 .rعه ظالI� ظٌل äمنا هي \�ئم@�
��لظل: ما ُير¸ من �جلن �غ; ؛ 
 �% �لليل  �لرفاهُة؛  ��ملنعُة؛  �لعزُّ 
ُجنحه %� سو�\ . ��لظل من كل 
شي�: شخصه %� ِكنُُّه. ��لظل من 
 :"Ýألسا�"  �� %�له،  �لشبا³: 
�كا? �لك � ظّل �لشتا� %� � 
�لقيظ:  من  ��لظّل  جا�.  ما   r�%

ظّل   �  Dِسر  :rتقو شّدُته، 
من  ��لظلُّ  شّدته.   � �لقيظ.. 
�لسحا³: ما ��y¸ �لشمَس منه؛ 
%� سو�ُ\ . ��لظلُّ من �لنهاy: لوُنه 
@�� غلبته �لشمُس. هو � ظّله %� 
الrُ %يضI äع �لُظّلة  � كنِفه. ��لظِّ
�هي: �لغاشيُة؛ ��لُبرُطّلُة %� �ِملَظلة 
�لُظلُة   :"Dلتعريفا�"  �� �لضيقة. 
�لº %حد طر� ِجذعها على  هي 
�آلخر  �طرفها   yلد�� هذ   حائط 
على حائط �جلاy �ملقابل. ��لُظلُة: 
من  %ظلك  ما  ُتظل؛  سحابة   r�%
�حلر  من  به  ُيستتر  شيٌ�  شجر؛ 

��ل�\. (�ألقر³)"
�حلاجز  من  �حلاصل  �لفي�   : �لظلُّ
بينك �بني �لشمس مطلًقا، �منه: 
ظل   �  �%  Éلعر� ظل   � سبعة 
y#ته تعا<. �جا�: سبعٌة � ظّله 
%� � ظل �هللا. هو � عيٍش ظليٍل، 
��ملر�\ ظلُّ �لكر�مة. قد ُيكç من 
�لكافر  �حلديث:   �� �لكَنف. 
يسجد لغ; �هللا �ظّله يسجد هللا.. 

(yمع �لبحاÚ) جسُمه �%
من  �هو%عّم  �لَضّح  ضدُّ   : �لظلُّ
�لفي�، فإنه ُيقاr: ظل �لليل �ظل 
 Ì موضع  لكل   rيقا� �جلنة. 
 rال ُيقا� ، تصل @ليه �لشمس ظلٌّ
�لشمس.  عنه   r�½ ملا  @ال  �لفي� 

��ملَنعة  �لعز!  عن  بالظل  �ُيعبَّر 
�ملتقني   ?@﴿  :rقا �لرفاهة،  �عن 
 .Þٍمنا� عز!   �  �%  ﴾rِظال  �
 åجعل�  åحرس فالٌ?:   åظّل%�
 rظله �عز  �مناعته. �قد ُيقا �
 �% كا?   ë\3مو ساتر  لكل  ظلٌّ 
 .(cٍظّل ِمن َيحمو) :rقا ،äمذموم
Iع  �@ما  ُظّلة  Iع  @ما   rلِظال��

(D�\ملفر�) ِظل
شر¥   � ُ�كر  كما   rُلظال�
�لكلماI Dُع ِظل %� ُظلة. �من 
معا� �لظل: �لفي�، �هنا ال ينطبق 
هذ� �ملعç، �@منا ينطبق �ملعç �آلخر 
��ملر�\  ��لشخص،  �لوجو\  �هو 
خاضع  �ألشيا�  كل  �جو\   ?%
كانت  لو  %ما  �إل�ية.  للنو�ميس 
منه  فاملر�\  ظلة،  Iع   rلظال�
يعملو?  �لذين   cحلكا�� �ألسيا\ 
خاضعني  yعاياهم  �yحة  على 
ִדي�  كما  �هللا،  أل��مر  طائعني 

.Ýلظلة �لر�حة للنا�
�لُغّد$ُّ : Iُع �لُغد�! ��لَغد�! �هي 
�لفجر  صال!  بني  ما   �% �لُبكر! 

�طلوÞ �لشمس (�ألقر³)
�هو  %صـيل  Iُع   :Dآلصا�
�ملغر³   >@ �لعصر  بعد  ما  �قٌت 

(�ألقر³) 
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:Nلتفسـ�
شي�  كل   ?% �آلية  هذ   تبني 
 �% äية، طائع�خاضع للنو�ميس �إل
��لكافر  �ملؤمن  فيه  سو��   ،äهyكا
��ملشر� �حª �مللحد. فكل جز� 
من �إلنسا? خاضع �ذ  �لنو�ميس. 
 ،äفمثًال @�� �ضعت على �للسا? شيئ
�صل   ��@� لتذ�قه،  مضطر  فإنه 
�لصوD @< �أل�? فإÆا ستسمعه ال 
 �yجبا@ Þ3الة. �لكن هذ� خضو
ِجِبّلّي. %ما �خلضوÞ �خليا�y �لذ� 
فمثاله:  �yغبة  طو�عية  عن  يكو? 
�Áyيُتنا   ،Þجلو� عند   cلطعا� %كُلنا 
�ملشهد �جلميل، �خر�ُجنا للøهة. 
��حلق %ننا لو تدبرنا بعمق لوجدنا 
%? �إلنسا? �@? بد� حّرë � %عماله 
ما  حّد   >@  �Ú �لو�قع   � %نه  @ال 
\ليًال  يشكل  مما  %عماله،  كل   �
ل قو! خاyجية � شؤ�?  على تدخُّ

حياته.
نوعية  لنا  تبني  �آلية   ?% كما 
�لدقيقة  ��لتد�ب;  �خلفية  �لوسائل 
لنصر!  تعا<  �هللا  يتخذها   ºل�
yسوله � @� يقوr: @? من هذ  
 yلكفا� يستطيع   ال  ما  �لتد�ب; 
مو�جهته، ف;َضو? ֲדا yغم %نفهم، 
طوًعا  به  س;ضو?  ما  هذ   �من 
ُصنًعا  %Æم ¢سنو?  �هم ¢سبو? 

�%نه خ; �م، �لكنه � �لو�قع شر 
هذ�   rمثا�  .� للن®َّ   ùصا� �م 
 cيو �لن®َّ  �ملكيّو?  عليه  %كر   ما 
�حلديبية من شر�ú قاسية للهدنة، 
ظانني %Æا خ; �م، �لكنها كانت 
 ،yللكفا �شرًّ�  للمسلمني   ë;خ
كما %كدD �ألحد�û �لك فيما 
�لن®َّ  طر\هم  �آلخر  �مثاله  بعد. 
� من مكة، ظنä منهم %? طر\هم 
�ملسلمني قد �لصهم من �ملشاكل، 
�لكن �لنتيجة كانت على عكس 
�جر! �  Dyصا حيث  توقعاִדم، 
�ملسلمني  حلرية   Ýٍسا% حجر 

.cإلسال� yها\½��
�مثاr �لتد�ب; �إل�ية �لy ºُضو� ֲדا 
كرهä ما حدû بفتح مكة، حيث 
�ضعو� �لسال¥ %ماc �لن® � �هم 
 Óتعر cُهو?. �مثاله �آلخر عدyكا
�لكفاy بالسو� لبعض �لصحابة � 
مكة خوفä من عشائرهم �قبائلهم 

�لº كانت تتمتع باملنعة ��لنفو�.

كما ميكن %? تكو? كلمة (طوًعا 
�كرهä) @شاy! @< �ملؤمن  ��لكافر، 
تعا<  �هللا  يطيع  �ملؤمن   ?% ��ملر�\ 
�لكافر  �%ما  �طو�عية،  حب  عن 

فيطيعه على كر  �مَضض.
بالغد�  ﴿َ�ِظالُلُهم  تعا<  قوله 
بّينت   ?% سبق  لقد   ﴾rآلصا��
 cعد  �%  ،äيض% �لفي�  �لظل   ?%
ينطبق هنا،  �ملعç ال  �لنوy، �هذ� 
�لذ�  �لشي�  لسجو\   çمع @� ال 
�@منا  موجو\،  �غ;   cمعد� هو 
ينطبق هنا �ملعç �آلخر �هو �جو\ 
�لشي� �شخصه. فاملر�\ من �آلية 
�لطوعي  �لسجو\  %نه عال�! على 
فإ?   ،  !\�yإل� عن  يتم  �لذ�   �%
سو�َ\ كل كائن خاضٌع للنو�ميس 
 ?@ ªضعها �هللا، ح� ºلطبيعية �ل�
�لكافر %يضä خاضٌع جسمه لطاعة 
هذ  �لنو�ميس �إل�ية �ملتحكمة � 
بقلبه  تعا<  باهللا  �لكو? �@? كفر 

�لسانه.

ميكن أن تكون كلمة (طوًعا وكرهًا) إشـارة إd املؤمن  
والكافـر، واملراد أن املؤمن يطيـع اهللا تعاd عن حب 
وطواعية، وأمـا الكافر فيطيعه علـى كره ومَضض.
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�لتابع،   :ë½اÚ �لظل   åيع كما 
فيقولو?: �لسلطا? ظلُّ �هللا، %� تابع 
له �؛ من هنا فقد تعå �آلية %? 
كل ��� �أل��y¥ �َمن حتت حكم 

�لكفاy هم طائعو? هللا تعا<.
 (rلظال�) كلمة  �عت�نا   ��@ �%ما 
كل  لغًة:   åتع  ºل� للظّلة   äعI
لإلنسا?  �لظل  يهي�  شي� 
Úاً½�   åتع  ºل�� �غ; ،  كاخلبا� 
�لسيد ��لسلطا?، فاملر�\ %? عامة 
يعملو?  �لذين  %سيا\هم   �%  Ýلنا�
على �yحتهم كلهم خاضعو? هللا 

تعا<.
 yختيا� � Ýلر%� عند� %? ال بأ��
كل هذ  �ملعا� (للظالr)، �يكو? 
�لكو?،   � شي�  كل   ?% �ملر�\: 
�كل سّيد �مسوٍ\ خاضٌع ألمر �هللا 
 yترتدعو� %يها �لكفا Ì تعا<، فإ��
 Àفسو  ،� 3مد  معاyضة  عن 
 �% فوقكم  هم  من  �هللا كل  Íعل 
\�نكم ينقلبو? عليكم �يصبحو? 
لكم %عد��. �هذ� �ملعç يتأكد من 

¹ية %خر¸ من هذ  �لسوy! نفسها 
﴿%َ�َلم  تعا<  �هللا   rيقو حيث 
من  َننُقصها   Óyأل�  Çنأ %ّنا  ير�� 
َ%�ال  (�لرعد:٤٢). %�  %طر�فها﴾ 
ير¸ �لكفاy %ننا ننقص حكومتهم 
من �لناحيتني كلتيهما، من ناحية 
عليَّة �لقوc �ك��ئهم، �من ناحية 
حيث  �فقر�ئهم،   Ýلنا� عامة 
 cيو كل  �لبعض  عنهم  ينفصل 
3مد،   Àصفو  >@ �ينضمو? 
يبقى  لن  %نه  �لنتيجة  �ستكو? 
هؤال�  �لكفر  %ئمة  @ال  %عد�ئه   �
Iيًعا  �لبلد  %هل  بينما  �حدهم، 

سينضمو? @< yسوr �هللا �.
 ﴾rآلصا�� ﴿بالغد�   rقا �قد 
 Dهذ  �أل�قا � rأل? �لظل يطو
 rُّحتو  ?% كما  كثً;�،   yلنها� من 
هو   �هنا  >@ هنا  من  �لشمس 
 ?@  È �يظهر .  �لظل  ي�½  �لذ� 
 Ýyميا� سّيد   عن  ينو³  �لتابع 
�لسلطة عند غيا³ �لسّيد، ��لك 
 .Àكانت �لبال\ متر�مية �ألطر� ��@

فكأ? �هللا بقوله ﴿�ظال�م بالغدّ� 
كا?  مهما  @نه   rيقو  ﴾rآلصا��
ملُككم ��سعä، فإنكم �%ظاللكم 
%� %تباعكم �نو�بكم حتت قبضة 
�لقدy! �إل�ية. كما بّين %نه سو�� 
حاyبتم yسولنا بأنفسكم %� بعثتم 
فإ?  ملحاyبته  �خدمكم  نو�بكم 
�هللا تعا< يكتب لكم �لفشل. %� 
لن تستطيعو� مبكائدكم @حلا} %� 

ضرy مبحمد �.
�جو\  يتطلب  �لظل   ?% ��علم 
شر¥   � %ثبتنا  -كما  �ألصل 
ملا  �لشمس  لوال   �@  -Dلكلما�
على   rّيد مما  ظل.   �هنا كا? 
 � Êطئو?  Iاعتنا  معاyضي   ?ّ%
قو�م بأ? Úي� ن® ظلِّي � �ألمة 
سيدنا  لكو?   Àٍمنا �إلسالمية 
فالنبو!   . �لنبيني�  خاَمت   3مد 
�لنبو!  �جو\  على  تؤكد  �لِظّلية 
�ألصلية �حلقيقية �ال تعå نسخها 
كب;!  شها\!  %Æا  ��حلق  %بًد�. 

عليها �ليست منافية �ا.

قطرة املاء تثقب احلجر.. 

ال بالعنف.. ولكن بتواصل السقوط
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ْدَ} َيْهِد� @َِلى �ْلِبرِّ َ�ِ@?َّ �ْلِبرَّ َيْهِد� @َِلى  ̌¬‡ł %َِبي َ��ِئٍل %? �لنَِّبيِّ � َقاr: ِ@?َّ �لصِّ
 yِيًقا. َ�ِ@?َّ �ْلَكِذ³َ َيْهِد� @َِلى �ْلُفُجو �ْلَجنَِّة، َ�ِ@?َّ �لرَُّجَل لََيْصُدُ} َحتَّى َيُكوَ? ِصدِّ
�ًبا.  ِعْنَد �هللا َكذَّ ُيْكَتَب  لََيْكِذ³ُ َحتَّى  �لرَُّجَل   َّ?@ِ�َ  ،ِyلنَّا� @َِلى  َيْهِد�   yَْلُفُجو�  َّ?@ِ�َ
(صحيح �لبخا�y، كتا³ �أل\³)

̌¬}}}}‡ł َعْبـِد �هللا ْبِن َعْمٍر� yَِضـَي �هللا َعْنُهَما َعـن �لنَِّبيِّ � َقاrَ: �ْلُمْسـِلُم َمْن 
َسـِلَم �ْلُمْسـِلُموَ? ِمْن ِلَسـاِنِه َ�َيـِدِ  َ��ْلُمَهاِجُر َمـْن َهَجَر َما َنَهـى �هللا َعْنُه. 
(صحيح �لبخا�y، كتا³ �إلميا?)

 .Üٍال َيْجَتِمُع �ْإلِميَاُ? َ��ْلُكْفُر ِفي َقْلِب �ْمِر :rَِهللا � َقا� rَُسـوyَ َّ?%َ !ََِبي ُهَرْيَر% ł‡¬̌
ـْدُ} َ��ْلَكِذ³ُ َجِميًعـا، َ�ال َتْجَتِمُع �ْلِخَياَنـُة َ��ْألََماَنُة َجِميًعا. َ�ال َيْجَتِمُع �لصِّ
 (مسند %#د بن حنبل، كتا³ باقى مسند �ملكثرين)
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من كال� �إلما� �لمهد�
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 ýة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد   �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد  
من  باهللا  فأعو�  بعد  %ما  �yسوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا ³yَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوc �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   �َ�@يَّاَ َنْعُبُد   �@يَّاَ
�لَِّذيَن   úِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   úََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو³ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¹مني) َ�ال �لضَّ

wi�’\;ÿÊeö;j
fl
ÕÄ̌wi�’\;ÿÊeö;j
fl
ÕÄ̌

خـطبة �لعيـد
�لf hلقاها fمN �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر$
 mfد fيد? �هللا تعاk بنصر? �لعزيز
nعليه �لسال oملهد� nخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� $�إلما�

٢٠١٠/٠٩/١١  cيو

� مسجد بيت �لفتو¥ بلند?

﴿َفِإ�َّ َمَع �ْلُعـْسِر ُيـْسًر� * 
4ِ�َّ َمَع �ْلُعـْسِر ُيـْسًر�﴾

 ºخطب ֲדا  �ستهللت   ºل�  Dآليا�
مأخو�! من سوy! �النشر�¥، �¢فظها 
 Dعا\!. نزلت هذ  �آليا Ýمعظم �لنا
منا  ��حد  كل   Àيعر� مكة،   �
�لن®  حيا!  من  عاما   ١٣  ?% كيف 
يتحمل  �هو  مكة   � قضاها  قد   �
 � كا?  �كيف  ��ملعانا!،  �ملصاعب 
ينصح �لصحابة \�ئما بالص� � �جه 
�ملصائب �لº كانت تَصبُّ على هؤال� 
 �هنا �م.  يدعو  �كا?  �ملساكني، 
كا?  �لقبيل  هذ�  من  ظلم  عن  ��yية 
 � \y� ياسر �. فقد r¹ ُيصّب على
�لر��ية %? r¹ ياسر كانو� مر! معرَّضني 
للظلم ��الضطها\ @� مّر ֲדم �لن® � 
فقاr: ص�� يا r¹ ياسر فإ? موعدكم 
�جلنة. %� ال تَدعو� يا r¹ ياسر �لصَ� 
ينفلت من %يديكم فإ? �هللا تعا< يعدُّ 
مقابل  �جلنة  لكم  %عّد  قد   �% لكم 
%ثنا�   �� هذ .  �معاناتكم  تعذيبكم 

�لتعذيب �سُتشهد �لز�جا? ِكالòا. 
من   Ìملظا� بلغت  لقد  �آل?،  الِحظو� 
@ال  منها  للنجا!  مبلغا ال سبيل  ناحية 
�ملوD، @� ال Íد �ملظلومو? للتخلص 
 � �لن®  فينصحهم  سبيل،  من  منها 
ر�? بأ?  بالص�. �من ناحية ثانية ُيبشَّ
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�م بعد كل عسر،  �y فتحا عظيما مقدَّ
فقاr تعا<: فإ? مع �لعسر يسر�. %� 
صحيح %نكم تو�جهو? حاليا مصاعب 
 ¥��yباأل Dمعانا! �تقّدمو? تضحيا�
�لظلم  من  حالكة   Àبظر� �متر�? 
ستبد%  ظلم  كل  بعد  �لكن  ��ملعانا!، 

 .Dسلسلة طويلة من �لفتوحا
�لضعفا�  هؤال�   ?% �لدنيا   Dشاهَد  È
��ملظلومني سيطر�� على جزير! �لعر³ 
 Dحلكوما� �%\خلو�  منها  خرجو�  بل 
 ?@  .� �لن®  غلما?   � �لعظيمة 
من  بكوÆم   cليو� يعتز�?  �ملسلمني 
العتز�½  مدعا!  �هذ�   ،� �لن®   cخد�
 Óyكب;، @� ال يوجد على سطح �أل
غلما?  من  ُنَعّد   ?% من  %ك�  فخر 
�لنبيني.  �خاَتم  �لزما?  ¹خر  ن®  �لن® 
�لكرمية  �آلية  من  يتبني  كما  �لكن 
%يضا،  �لعسر  ½من  عليهم   Çسيأ %نه 
%نه  �لن® �  %نبأ  %تى فعال. �لقد  �قد 
سيأÇ على %مº ½من حالك تفقد فيه 
�لذ�  �هيبتها  �Úدها  شرفها  �ألمة 
حظيت به من قبل. ��ليوc نر¸ كيف 
حتققت هذ  �لنبو�! بكل جال�، @� @? 
حكوماD @سالمية موجو\! � �لعصر 
�حلاضر �لكنها فقدD متّيزها �Úدها، 
 � y3تاجني @< �ألغيا cصبحنا �ليو%�
كلها  مو�y\نا   ?@ تقريبا.  شي�  كل 
%صبحت � %يد� �آلخرين. @�� %y\نا 

من  �الستفا\!   �% �لنفط  عن  �لتنقيب 
ثر�! طبيعية %خر¸ ال ننجح � �لك 
ما Ì نتوجه @< �آلخرين. هذ� بالنسبة 
يتعلق  فيما  %ما  �لدنيوية،  حالتنا   >@
�ملزعومو?  بالدين فقد %فسد  �ملشايخ 
 Ì جةyكث;! لد Dحدثو� فيه 3دثا%�
يعد �إلسالc �لك �إلسالc �لذين كا? 
شاسع  ُبعد   �فهنا  .� �لن®  ½من   �
�لذ�   cإلسال� بني  �ملشرقني  ُبعد  بل 
جا� به �لن® � ��إلسالc �لذ� يقدمه 
�ملشايخ �ملزعومو? �ملعاصر�?. ال شك 
�إلميا? من حيث  ُيظهر�?  �جلميع   ?%
�لعمل  عن  بعيد�?  �لكنهم  �لعو�طف 
به كل �لُبعد. فهم يسعو? لتشويه êعة 
 !yبصو �جلها\  فكر!  بشر¥   cإلسال�
��ألمّر  �لك  من  ��أل\هى  خاطئة. 
 cللقيا %Æم 3تاجو? @< غ; �ملسلمني 

باجلها\ �ملزعوc نفسه. 
لقد قاr �ملسيح �ملوعو\ � � شر¥ 
قد  تعا<  �هللا  كا?  لو  بأنه  �ألمر  هذ� 
%ِ�? باجلها\ %� باحلر�³ بأسلحة ما\ية 
 yلألغيا 3تاجني  �ملسلمني  جعل  ملا 
بصد\ها. فلو yفع %حد �ألسلحة �آل? 
�ملسلمني  غ;   ?% -علما  �لدين  باسم 
باسم   cأليا� هذ    � يقاتلو?  ال  %يضا 
�لدين بوجه عاc - لو�جه هزمية نكر��. 
È ال يقتصر �ألمر على �لك فحسب، 
��جلها\   cإلسال� �سم  ُيشوِّهو?  بل 

لو? %مثلة  @< \yجة كب;! �يث يسجِّ
 ?@ ��ل�برية.  �لظلم  من  مسبوقة  غ; 
فيه   ?�%ُ �قد  �لتسامح  \ين   cإلسال�
%نه  هو  �حيد  لسبب  �لدفاعي   rللقتا
@�� Ì يوَضع حّد �Ì ُيؤخْذ على %يد� 
�لكفاy ملا سلمت من �عتد�ئهم كنيسة 
مسجد.  �ال  معبد  �ال  صومعة  �ال 
�لكن هؤال� �ملجاهدين يسجلو? باسم 
�هللا �� بيوته � %مثلة غ; معهو\! من 
�لناطقني  �يقتلو?  ��لوحشية،  �لظلم 
 � �لن®  %ما  هو�\!.   ?�\ بالشها\تني 
 ªح فانيا  شيخا  تقتلو�  %ال  %مر  فقد 
� حالة �حلر³، �ال تقتلو� �مر%! �ال 
صبيا �ال قسيسا �ال تتعرضو� للرهبا? 
قومية  ثر�!  تتلفو�  �ال  معابدهم،   �
مثل �ألشجاy �غ;ها. %ما �ملجاهد�? 
�لناطقني  على  فيصبُّو?  �ملعاصر�? 
بالشها\تني من بå جلدִדم - باسم �هللا 
� �yسوله � - من �ملظاÌ ��لوحشية 
�وله  تقشعر  ما  ��لتعسف  �مجية ��
�ألبد�?. �ال شك %Æم بتصرفاִדم هذ  
يشتر�? سخط �هللا �غضبه ألنفسهم، 
نر�هم  كما  حتما،  ֲדم  �سُيبَطش 
 rهابية تناyإل� Dُيبَطشو?. @? �جلماعا
مكا?،  كل   �  yالستنكا�� �لشجب 
للجماعة  �ملعاyضني  �ملشايخ   ?% @ال 
صّب  Íيز�?  ال  �أل#دية  �إلسالمية 
�ملظاÌ على %فر�\ �جلماعة فحسب بل 
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@Æم متوyطو? فيها بأنفسهم، �كذلك 
�حلكوماD � بعض �لبال\، فإÆا ִדيئ 
مال�� ¹مًنا للظاملني. هل هذ� هو �ليسر 
�لذ� %طلع �هللا تعا< عليه نبيَّه �، بأ? 
�ملسلمني مظلومو? �ليوc �لكنهم حني 
¢ر½�? �لقو! سيقومو? بالظلم نفسه 

على �آلخرين؟ كال، È كال. 
�لعسر،  فتر!  كانت  �ملكية  �لفتر!   ?@
 Àخلق �هللا تعا< ظر� È ،كما قلت
�ليسر، È عا\ �لعسر مر! %خر¸ بعد 
تعا<  �هللا  %نبأ  �لذ�  �لزمن  من  فتر! 
 yملقد� من  �كا?  بعد .  �ليسر   rلو�
%? تبد% فتر! �ليسر هذ  - من حيث 
�ملسيح  بعثة  بعد   -  åلدي�  cلتقد�
%ما  فعال.   Dْبد �قد   � �ملوعو\ 
فال  �ملوعو\  باملسيح  يؤمنو�   Ì �لذين 
خبط   Dلظلما�  � يتخطبو?  يز�لو? 
ناحية  �من  ناحية،  من  هذ�  عشو��. 
على  �خلنا}  ليضيقو�  ¢ا�لو?  %خر¸ 
عن   yاÆ ليل  �يبحثو?   ،� %تباعه 

طر} لتضييق �خلنا} عليهم. 
%� مأسا! %ك� من %? هؤال� �ملسلمني 
ميدِّ\�? فتر! �لعسر ألنفسهم بظلمهم 
�هللا  بعثه  �لذ�  �ملوعو\  �ملسيح  Iاعة 
 Dلظلما� هو!  من  النتشا�م  تعا< 
معاyضو  يزعم  �لغابر.  �@عا\! Úدهم 
على  �خلنا}  يضيقو?  %Æم  �جلماعة 
عليهم  يفتح  تعا<  �هللا  �لكن  %بنائها 

%بو�³ �النتصاD�y بعد كل عسر َعنَّ 
حثيثة  �طى  �جلماعة   cتتقد �َعَر¸. 
بعد كل   yال½\ها�� cلتقد� على سّلم 
معاyضة �كل ظلم ��حشية يقوc ֲדا 
جانب  �من  عليها.  للقضا�   cخلصو�
�سخطه  غضبه  تعا<  �هللا  ُيظهر  ¹خر 
على �ملعاyضني \�ئما بطريق %� بآخر. 
�لكنهم - مع �ألسف �لشديد - ال 
يتحولو?  يز�لو?  �ال  �لك،  يفهمو? 
�ملتنكرين  %يد�  على  �لفر�عنة   >@
بعبا�! �لدين، �ليس فيهم %حد جاهز� 

الستخد�c عقله. 
يقوr �ملسيح �ملوعو\ �: yحم �هللا 
�ملشايخ �ملعاyضني لنا أل? ما يقومو? 
به ليس � صاù �لدين بل مضر له. لقد 
نسو� ½منا حني كانو� يشجبو? �لقر? 
�لثالث عشر من على �ملنابر �يقولو? 
هذ�  كث;� �   yتضر قد   cإلسال� بأ? 
﴿َفِإ?َّ  �آلية:   ?�Áيقر �كانو�  �لقر?. 
َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر� * ِ@?َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر�﴾ 
عشر  �لر�بع  �لقر?   ?% ֲדا  �يستدلو? 
سيطلع مقابل هذ� �لعسر. �حني طلع 

طويل   yنتظا� بعد  عشر  �لر�بع  �لقر? 
�هللا  من   شخص  y%سه  على  �ظهر 
 Dظهر� �ملوعو\  �ملسيح  %نه  بدعو¸ 
 Óyلسما� ��أل� له   Dشهد� Dآليا�

فكا? هؤال� �ملشايخ %�r �ملنكرين. 
 rفهذ� هو منهج �ملشايخ �لذ� ال يز�
 � �ملوعو\  �ملسيح  بعثة  منذ  جاyيا 
بد%��  فقد  �آل?  %ما  هذ�.  يومنا   >@
�ملسيح  مبجي�  لنا  حاجة  ال  يقولو? 
�ملوعو\ بل يكفي �جو\نا Ûن �لقا\!، 
�ملزعومني.  �ملشايخ  بذلك  �يقصد�? 
�لذين  هم  �حلقيقيني  �لقا\!   ?% �حلق 
يفرضو?  �لذين  �ليس  �هللا  يعيِّنهم 
 ?@� �آلخرين.  yقا³  على  %نفسهم 
 Dعلهم ُيدلو? ببياناÍ لعقل �لدنيو��
مبنية على �جلهل ��لغبا�! كهذ  فيتبني 
فيهم  يوجد  ال  %نه  سهولة  بكل  منها 

�د� �إل�ي. � yنو
عن  خ�  على  مؤخر�  �طلعُت  لقد 
�ميلك  كب;�  عاملا  ُيعَتَبر  شخص 
%يضا  �½ير  �هو   ، �yكتو\ شها\! 
� باكستا?، �عضو سابق � Úلس 

الن} � فقد أمر أال تقتلوا شيخا فانيا حy ! حالة احلرب، 
وال تقتلوا امرأة وال صبيا وال قسيسا وال تتعرضوا للرهبان 
! معابدهم، وال تتلفوا ثروة قومية مثل األشجار وغ{ها.
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 � عنه  قيل  فقد  �إلسالمية،  �لر�بطة 
جا�  ببيا?   >\% بأنه   cإلعال� �سائل 
فيه %نه لو صّلى �لرئيس ��باما yكعتني 
 Ground' � لصال! �لعيد مع �ملسلمني
 Ground' قضية   ?% علما   -  'Zero

�لد�ئر   rجلد�� بسبب  ساخنة   'Zero

�ألمة  لَقِبَلْته   -  cأليا� هذ    � حو�ا 
�ملسلمة كلها خليفة للمسلمني �%م;� 
للمؤمنني. ال ند�y � %� سيا} %\< 
سياقه  كا?  %يا  �لكن  �لتصريح؟  ֲדذ� 
�طريقة  عقله  من  يستغر³  �ملر�  فإ? 
فر�سة  فر�ستهم!  هي  هذ   تفك; . 
 ?% ال شك  �لتعب;.  صح   ?@ �ملؤمن! 
خليفة  يستحقو?  مثلهم  �ملؤمنني 
معاي;  من  %غرֲדا  ما   !Þلنو� هذ�  من 
�ضعوها ملنصب %م; �ملؤمنني �خليفة 

�ملسلمني!
�ملوعو\  باملسيح  @مياÆم   cعد فبسبب 
� تنظر عينهم  @< كل شي� بنظر! 
نعلم   ?% ميكننا  تصر¢ه  فمن  ما\ية. 
ֲדم،  �ملحيطة  �حلالكة  �لظلمة  مد¸ 
�مع �لك يقولو? بأننا لسنا �اجة @< 

مسيح %� مهد�، y#هم �هللا. 
بأ?   � �ملوعو\  �ملسيح   rيقو
�إلسالc مّر بأياc عصيبة جد�، %ما �آل? 
فقد �ّلى فصل �خلريف �حّل به فصل 
�لكن  يسر�.  �لعسر  مع  فإ?  �لربيع، 
�ملشايخ �ملتعصبني ال يريد�? %? �ضّر 
 cلقد �ّلى �خلريف من �إلسال .cإلسال�
قد   �@  ،� �ملوعو\  �ملسيح  مبجي� 
 cمسيح �لزما? � تعليم �إلسال cقد
موكب   ?@�  ،!yصو بأֲדى  للدنيا 
 rيز� ال  �أل#دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�لعر�قيل �ملوضوعة من  يتقدc مع كل 
 rقبل عامة �ملسلمني �غ;هم. �ال يز�
�ملختلفة Íتمعو? حتت  �أل\يا?   Þتبا%
�yية �لن® �. �كذلك سليمو �لفطر! 
من عامة �ملسلمني %يضا ينضمو? على 
يد @ماc �لزما? @< تعليم �إلسالc �لذ� 
ُعمل به � �لقر�? �أل�< بغض �لنظر 
 cعن تقسيم �لِفر}، فهو تعليم �إلسال
�حلقيقُي. فاملسلمو? �أل#ديو? ُيبد�? 
ِمن  قدمها   ºل� �لعملية   íلنما�� تلك 
�هللا  yضو�?  �لصحابة  %مامنا  قبُل 

عليهم �لذين yفعو� �yية �إلسالc عاليا 
%مثلة  �ضربو�  بأ��yحهم،  بالتضحية 
%��yحهم  �بذلو�   D�\لعبا�  � سامية 
�هللا  yضا  نيل  سبيل   � بسخا�  %يضا 
�ألسر ��حلبس  معانا!  تعا<، �حتملو� 
 cيقد  cليو�� �yسوله.  �هللا  سبيل   �
�حلسنة   íلنما�� هذ   �أل#ديو? 
كل  لتقدمي  جاهز�?  �هم  عمليا، 
يقدموÆا  بل   Dلتضحيا� من   Þنو
على صعيد �لو�قع لرفع �yية �لن® �، 
�لنما�í � كل بلد �  فتتر��¸ هذ  
�جلماعة  معاyضو  ينفث  حيثما   Ìلعا�
 cإلسال� باسم  êا   Ýلنا�  yصد�  �
 Dبعض �حلكوما �ضد %بنائها. �هنا
لتحقيق  �لظاملني  تدعم   ºل� %يضا 
مصاحلها �ملحرَّفة. لكن هذ  �ملصاعب 
قدمها   ºل�  Dلتضحيا� بتلك  تذّكرنا 
لقد  �أل�<.  �لقر�?  من  �ملسلمو? 
 � �لن®  ½من   � �لُعسر  فتر!  حلت 
باليسر   !yبشا  �هنا �كانت  %يضا، 
حتققها.  �لدنيا   Dشاهد �قد  %يضا، 
�@? فتر! �لعسر هذ  Ì تنته بعد ��جر! 

 pأمـا اجملاهـدون املعاصـرون فيصبُّـون علـى الناطقـني بالشـهادتني مـن بـ
جلدتهـم - باسـم اهللا � ورسـوله � - مـن املظـا� والوحشـية وا�مجيـة 
والتعسـف ما تقشـعر �ولـه األبدان. وال شـك أنهـم بتصرفاتهم هذه يشـ�ون 
سـخط اهللا وغضبـه ألنفسـهم، وسـُيبَطش بهـم حتما، كمـا نراهم ُيبَطشـون.
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التقوى

@< �ملدينة %يضا، %� Ì تنته فتر! �لفنت 
بل  �جر!، � على  �ملرير!  ��ملعاyضة 
�ملسلمني،  على  �حلر�³  ُفرضت 
بئر   û\حا ?@  .�yُقتلو� خدعًة �غد�
معونة معر�فة لد¸ �جلميع حني قَتلت 
@حد¸ �لقبائل سبعني صحابيا خدعًة. 
 û\ا�  Àمعر� ¹خر   û\حا  ��هنا
�لرجيع حيث قتل عشرُ! من �لصحابة 
ُخدعًة. �قد �y\ � �لر��ياD %? �لن® 
 cيو �حلا\ثني �  تلقى خ� هذين   �
جد�.  كث;�  تأمله   >@  ¸\ّ% مما  ��حد 
ظل   � %نه   Dلر��يا�  �  \y� �قد 
 � cيدعو على هؤال� �لظاملني � �لقيا
صال! �لفجر @< ثالثني يوما ما معنا : 
%عد��  %يد�  �ُكفَّ  �y#نا،  �للهم 
�إلسالc �لذين يسفكو? \ما� �ملسلمني 
فتر!  فإ?   ?�@ y#ة.  بال  �ألبريا� 
كانت  تتنا�با?،  ظلتا  ��ليسر  �لعسر 
هو�\!   ?�\ ُتسَفك  �ملسلمني  \ما� 
كا?  %خر¸  ناحية  �من  ناحية،  من 
�ملنضّمو? �جلد\ @< �إلسالc يقّو�نه، 
�بعد كل عسر كا? �نتصاy عظيم � 
 Àنصيب �ملسلمني \�ئما. ��آل? سو
تتحقق هذ  �لوعو\ � ½من بعثة �لن® 
�ملخلص  خا\مه   !yصو  � �لثانية   �
هذ   ُ%عِطيت  �لقد  �لصا\}.  �3به 
�لثانية. لقد �عد  �لوعوُ\ � بعثته � 
مرتني  ��لنجا¥   yباالنتصا تعا<  �هللا 

بعد كل عسٍر، ��لسبب � �لك عائد 
@< %? �لناÝ قد شاهد�� هذ  �ملشاهد 
� فتر! �لبعثة �أل�< �لسوÀ تتر��¸ 
�لثانية  �لبعثة  فتر!   � نفسها  �ملشاهد 
%يضا. �لكن نضر! �إلسالc �خضرته 
منوطة باملسيح �ملوعو\ � �Iاعته 
 ��@ %بو�.   c% �ملزعومو?  �ملشايخ  شا� 
�خلنا}  تضييق   rا�¢ �لعد�  كا? 
فإ?  قبل   �� من  %كثر  �جلماعة  على 
بقو!  للعيا?  تتر��¸  %يضا   Dلنجاحا�
�شأ? %ك� مما سبق بكث;. لقد �عد 
 cُهللا تعا< �ملسيَح �ملوعو\ � � عا�
c١٨٨٣ حني Ì يكن قد %خذ �لبيعة 
�Ì يكن قد %علن \عو�  بعد، عندها 
 �% يسر�.  �لعسر  مع   ?@ له:  �هللا   rقا
سيليه  �لكن  ��لعسر  �لضيق   Çسيأ
�لفَرí ��النتصاD�y �ملتتالية. هذ� هو 
�ملعç �لذ� %شاy @ليه �ملصلح �ملوعو\ 
� فاخترִדا %نا %يضا. يقوr �للغويو? 
بأ? �هللا تعا< قد جعل "�لعسر" معرًفا 
ع معانيه  بالcِ �لتعريف، %ما "يسر" فوسَّ
 �% �لتعريف.   cِال  ?�\ نكر!  بإير�\  
�ال  ��لضيق،  �لعسر   �هنا سيكو? 
�لكن  عصيبة   Àبظر� متر��   ?% بد 
لكم   yسُتَقّد �ضيق  صعوبة  كل  بعد 
�نتصاD�y ال تعد �ال حتصى. هذ� ما 
��لدين  �إل�ية.   Dجلماعا� به  تتميز 
بالعز  بإبقائه  تعا<  �هللا  �عد  �لذ� 

حتقُّق  نر¸  �لقيامة   cيو  >@  Àلشر��
 cيتقد  �@ فيه،   Dلعالما� هذ   كل 
@< �ألماc باستمر�y. فكيف ال نوقن 
على �جه �لبص;! %? معاyضة هؤال� 

�ملشايخ لن تضرنا شيئا؟
فبتضحية بعض %فر�\ �ألمة بأ��yحهم 
 cتقد عندما  بل  �ألمم،   Dمتو ال 
 Ýباحلما  ¥��yباأل  Dلتضحيا� هذ  
��لشو} ��لعزc فإ? �لك يطيل حيا! 
 ��@ È .!ألمم ��جلماعة، �يزيدها قو�
�ال�  �إلميا?  تقّو�  �هللا  كانت �عو\ 
فتبد�  ��لعز�ئم،   Dلتضحيا� هذ  
هينة  بسيطة   Dملضايقا��  Dلتضحيا�
�يتر��¸ �لتقدc ��لرقي بشأ? جديد، 
�ملسيح  سيدنا   � �هللا  �عد  فقد 
 Dملناسبا� ªملوعو\ � %يضا � ش�
�مبختلف �ألساليب، �قد طمأنه قبل 
@عال? \عو�  بزمن طويل ��ستمر � 
�لك بعد �لك %يضا %? �ملهمة �لº من 
%جلها %�\ %? %بعثك فإنå معك مهما 
�لغلبة  ستر¸  �%نك  عويصة  كانت 
@ليه  �هللا  %�حى  مر!   D��  .yالنتصا��
مدلوr ¹ية ﴿@ِنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا 
cَ ِمْن َ�ْنِبَك َ�َما  * لَِيْغِفَر َلَك �ُهللا َما َتَقدَّ
َر﴾ (�لفتح ٢-٣) كما %�حى @ليه  َتَأخَّ
نص هذ  �آلية %يضا � �¹نة %خر¸. 
ح سيدنا �ملسيح �ملوعو\ �  �قد �ضَّ
� كتا³ �ل��هني �أل#دية، بقوله: لقد 
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مننا عليك بفتح مبني %� سنمّن عليك 
بفتح مبني، %ما بعض �ملكاy  ��لشد�ئد 
�لº تعترÓ �لطريق فلكي يغفر �هللا لك 
لو  تأخر، %�  تقدc من �نبك �ما  ما 
%�y\ �هللا � لكا? قا\�y على %? ¢قق 
 Þملنشو\ \�? %? يطر% %� نو� Àد��
�لعظيم  �لفتُح  �يتحقق  �ملشاكل،  من 
لكي  تظهر  �ملصاعب  لكن  بسهولة 
(لكي  �ملر�تب  yفع  �إلنسا?  ُتكسب 
 È ،ترفع �إلنسا? مرتبًة) �3َو �خلطايا
%À\y قائال: �ليوc عندما كا? هذ� �لعبد 
�ملتو�ضع يقر% �ملسّو\! َقْصَد �لتصحيح 
يؤلف   � حضرته  كا?  عندما   �%
 Ìيت � عا%y هني �أل#دية��كتا³ �ل
 � {�yلكشف %� %عطيت بعض �أل��
 rطبو "ُ\قَّت  عليها  ُكتب  �قد  يد� 
مبتسما  %حُدهم   ¼ قَلبها   È �لفتح" 
 rنظر ما�� تقو� :¼ rقا� !ًyصو åلُيري
 !َyصو كانت  y%يتها  فلما  صوyتك؟ 
�لعبد �ملتو�ضع �كنت %لبس حلة  هذ� 
خضر�� �كانت �لصوy! صوy! مهيبة 
جد� كأنه قائد فاتح مسلَّح، �قد ُكتب 
 y\ها "حجُة �هللا �لقاyعلى ميينها �يسا

 ."yسلطا? %#د �ملختا�
يسا�yنا  ال   Dملبشر�� هذ   ففي ضو� 
 yتتضر لن  �جلماعة   ?%  � شك   î\%
علينا   Óُتفر  ºل�  Dباملضايقا %بد� 
 ºل�  Ìملظا�� �أل#دية  %عد��  ِقبل  من 

قالت  عليهن  ليطمئّنو�  �لنسا�  سألو� 
عن   Àملعر��  ?% yغم   – @حد�هن: 
يتمكن  لن   –  Dضعيفا %Æن  �لنسو! 
 Þِّنا عن �إلميا?، �نـْز\y ألعد�� من�
بنا  %حلقو�  �إلسالc من صد�yنا مهما 
لديها  كا?  %نه  مع  �¹َ��نا.   yلضر�
%Æم  بسبب  بكا�ها   Dyثا% صدمٌة 
�آل? ال يستطيعو? بنا� �ملسجد حيث 

توقفت %عماr �لبنا�.
ل %شنُع %مثلة  %ما باكستا? فهنا� تسجَّ
للظلم ��ل�برية حيث يبد� %? هؤال� 
%ميا  �قوته   � �هللا   !yبقد يؤمنو?  ال 
@ميا?، فلو كانو� يؤمنو? به ملا %باحو� 
بلغ  قد   �@  ،� �هللا  باسم  �لظلم  هذ� 
�ملاضي @<  �لشهد�� من yمضا?  عد\ 
قتل  �حلا¼ ٩٩ شهيد� حيث  yمضا? 
 cيو  � شهيد�   ٨٦ �لظاملو?  هؤال� 
نظر   � �أل#ديني  \ما�  فإ?  ��حد، 
له،  قيمة  تافه ال  �لظاملني شي�  هؤال� 
�@? �هللا � هو �آلخر حسب ½ْعمهم 
ال يعبأ بسفك هذ  �لدما� ��لعيا� باهللا. 
فليتذكر هؤال� �لسفاكو? %? �هللا � 
من  قطر!  كل  حسا³  منهم  سيأخذ 
كلَّ  �سيتقبل  3الة،  ال  �لدما�  هذ  
حسن   rبقبو �لدما�  هذ   من  قطر! 
%يضا  �آل?  نالحظ  كما   – �يكرمها 
– �يث ُيدنينا كل حني �¹? من حتقُّق 

�ْعد �هللا � بفتح مبني. 

مكائد  فشل  فإ?  ֲדا.  علينا  مياyسوÆا 
هدفهم  من  متكنهم   cعد  �% �ألعد�� 
�ملنشو\ ميثل لنا فتحا ��نتصا�y �يهد� 

@< معاÌ �لفتح.
عند  حتما  فسُتد}  �لفتح   rطبو %ما 
 Ìلعا� �لذ� س;�   �لعظيم  �لفتِح  حتقُّق 
بأسر  كما �عد �هللا � �ملسيَح �ملوعو\ 

  .�
�ألعد�ُ�  ُيلحقها   ºل�  yألضر��  ?@
�أل#ديَني بني حني �¹خر سو�� %كانو� 
� مصر %� � @ند�نيسيا %� � ماليزيا 
 �  �% �ند �  �  �% س;يالنكا   �  �%
بنغال\يش %� � باكستا? لن ُتكسب 
 � cألعد�� %� جنا¥. فقبل بضعة %يا�
بلد! نائية � بنغال\يش تسمى "تشاند 
تاy " حيث يتو�جد فرÞٌ صغ; جلماعتنا 
كا?  عندما  �أل#دية،  �إلسالمية 
هاIهم  �ملسجد  عو?  يوسِّ �أل#ديو? 
فجرحو�  �ملشايخ  فيهم  مبا  �لغوغائيو? 
�%حلقو�  �ملسجد  �هدمو�  �أل#ديني 
 yشعلو� �لنا%� �yأل#ديني %ضر�� Dببيو
� %ثاثها �%صابو� �لرجاr �ر�¥ بالغة. 
�عندما �صل @< هنا� �فٌد من \كا 
�حني  بنغال\يش،   � �جلماعة  مركِز 

ÑÄ]Œ’\;!\;
ˇ
Ïqt=

=Ñ]i}∏\;Å∂^;‡]Ş÷àÂ;



اجمللد الثالث والعشرون، العدد اخلامس- رمضان وشوال  ١٤٣١ هـ  -أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠ م

١٨

التقوى

بعد %حد�û الهوÞ�� y صيت �جلماعة 
 íتاÛ على نطا} ��سع، �كنا Ìلعا� �
لو  �لصيت  �لزمن ملثل هذ�  عقو\� من 
بقينا على �سائلنا. صحيح %? �جلماعة 
كانت معر�فة، غ; %نه Ì يكن ُيلتفت 

@ليها كما حصل �آل?. 
\yجة  بإحر�½هم  �لشهد��  فهؤال� 
 � �ألبدية  �حليا!  ينالو�   Ì �لشها\! 
�لعاÌ �آلخر فحسب بل قد قد تسببو� 
بفد�� %��yحهم � نشر yسالة �ملسيح 
 .!yملعمو� %yجا�   �  � �ملوعو\ 
�لو�قع %? ناشر �لرسالة هو �هللا � كما 
هو ينشر �آل? �سيظل ينشر، غ; %نه 
يتخذ �سائل Êتلفة �قد جعل �لشهد�� 
%يضا �سيلة سريعة لنشر هذ  �لرسالة، 

فالسعد�� هؤال� �ملضّحو?.
 Dُباكستا? عشر� � cُيقتل � هذ  �أليا
�ملسلمني �أل#ديني �عشر�D �ملو�طنني 
 Þتبا% Dُمن عامة �ملسلمني ��سر عشر�
بأيد�  %��yَحهم  �ألخر¸   Dلديانا�
من  كث;!  �تسقط ضحايا  �إلyهابيني 
�أل��y¥ �ل�يئة، �يصبح �أل�ال\ يتامى 
�يفقد   ،Dلشابا�  Dلز�جا� �تترمل 
سندهم  �لك�   �  Dألمها�� �آلبا� 
هؤال�  ال  لكن  �لشبا³،  %بنائهم  من 
%قاyֲדم  �ال  ُقتلو�  ملا��  يعرفو?  �لقتلى 
%ما  �ألعز!؛  %قاyֲדم  ُقتل  ملا��  يعرفو? 
فحني  باكستا?   � �أل#د�  �ملسلم 

�رí من �لبيت يعرÀ %نه � %� حلظة 
%نه  � جيد� yيد �لكنه  للقتل،   Óَّمعر
 Àيعر كما  نبيل.   Àفلهد ُقتل   ��@
 ?% �¹باÁهم  �½�جاִדم  �لشهد��  %بنا� 
 Àعز��هم ضّحو� �ياִדم من %جل هد%
عظيم. �@�� كانو� بفد�� %نفسهم جعلو� 
حياִדم خالد! ففي �لوقت نفسه yفعو� 
�لقد  �فخر�.  شرفا  ��يهم   Ý�Áy
كث;!  yسائل  %تلقى   r�½% �ال  تلقيت 
يكونو�   Ì بأÆم  تفيد   Þملوضو� ֲדذ� 
�لشهد�ُ�  %قاyُبهم  yَفع  كم  يعرفو? 
فو�ئد  فهذ   �ملجتمع،   � مكانتهم 
مستو¸  على  �لفو�ئد  %ما  شخصية، 
�جلماعة فهي كث;! �منها تقوية @مياÆم 
�لعديد! ֲדذ�  �لرسائل  %تلقى  فأنا  %يضا 
�ملوضوÞ %يضا بأ? Êا�فهم قد ½�لت 
yغبٌة  لديهم  �تنشأ  �لقر�بني  هذ   بعد 
لديهم  �نشأ  �الستشها\،   � عاyمة 
 È .yلة �لكسل ��لقصو�½@ >@ Dٌلتفا�
لتبليغ  �كُتشفت  قد  جديد!  ¹فاقا   ?@
yسالة �أل#دية. فصحيح %? شهد��نا 
 �%سال لكن  جليلة  تضحية  قدمو� 

تلفت  ���yها   �تتحر  ºل� �النقال³ 
 Çسيأ �حلقيقي  �لعيد   ?%  >@ �نتباهنا 
�yحانية   D�;تغي  Ýلنا�  ûُيحد  cَيو
 Ìلعا� ûُيحد� Dكة هذ  �لتضحيا�ب
عندما  �لر�حانية،   D�;لتغي� هذ   كلُّه 
سيدنا  �yية  حتت  كله   Ìلعا� ُيجمع 
 ºل� �لسيئة   Þفهذ  �أل�ضا  .� 3مد 
بأÆم  تنبئ  �أل#ديني  على   Óُتفر
غ;  شك،  بال  �لعسر  ساعة  يعيشو? 
%? ظر�À �ليسر %يضا ستأÇ بعد هذ� 
�لعسر حسب �عو\ �هللا � مع �ملسيح 
ل فيها %بو�³ من;!  �ملحمد� �ستسجَّ
�لفتح   rلقر�بني حيث ُتد} طبو� �ذ  
�عد  قد  كما  تعا<  �هللا  بإ�?  �لعظيم 
�ملستقبل   �  .� �ملوعو\  �ملسيَح  به 
عندما سيعقد �الحتفاr بفتح �أل#دية 
%� �إلسالc �حلقيقي، %� عندما ¢تفل 
ميكن  فال  �لفتح،  %فر�¥  إلبد��  بالعيد 
 Dِتضحيا �أل#دية  تاyيُخ  ينسى   ?%
 ?% Ìلعا� �Ñ Àهؤال� �لشهد��، فسو
 cحتتفلو? ֲדا �ليو ºهذ  %فر�¥ �لفتح �ل
��لعيد �لذ� حتتفلو? به فإ? فضلها يعو\ 

فليتذكر هؤالء السـفاكون أن اهللا � سـيأخذ منهم 
حساب كل قطرة من هذه الدماء ال <الة، وسيتقبل 
كلَّ قطرة من هذه الدماء بقبول حسـن ويكرمها –
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قدموها  �لذين  �لشهد��   Dتضحيا  >@
 c\  ?% يزعم  فالعد�  \مائهم.  بسفك 
�أل#د� yخيص بينما �حلقيقة %? قيمته 
ترتفع يوما بعد يوc. فالتاyيخ Ì ينَس 
�أل�<  �لقر�?   � �ملسلمني   Dتضحيا
 Dِتضحيا %بد�  ينسى  �لن   cليو�  ªح
%يضا،  ¹ثاyهم  القتفا�  يسعو?  �لذين 
�¹باÁهم  �½�جاִדم  �لشهد��  فأ�ال\ 
Íب  Iيعا  �Ûن  �@خوִדم  �%مهاִדم 
%? Ûتفل بالعيد ممتّنني لشهد�ئنا �ألعز�� 
على %Æم @�� كانو� كتبو� تاyيخ �جلماعة 
بدمائهم ففي �لوقت نفسه علَّمونا Ûن 
Ûن  بالعيد.   rالحتفا� %ساليَب  %يضا 
نالحظ من بضعة %عو�c ماضية %ننا @�� 
 rحلال� rعن تنا� Þكنا نضحي باالمتنا
� yمضا? لتطه; �لنفس �بعد  Ûتفل 
بالعيد بأمر من �هللا � فهنا� بعض منا 
بأ��yحهم �  بالتضحية   Dجلنا� �yثو� 
بعيد حقيقي، �ظفر��  �فا½��  yمضا? 
برضو�? �هللا تعا<. �صحيح %? %قاyֲדم 
يتأملو? ֲדذ� �لوضع كث;� �هذ� �لوضع 
صعب جد� @� ال ميكن إلنسا? %? ينسى 
�حلز? �لذ� يصيبه @ثر �فا! %قاyبه، �� 
%ياc �ألعيا\ يتجد\ هذ� �حلز? �ملترتب 
على �لفر�} %كثر �تز\�\ �طأته %كثر، 
%ما � هذ� �لعاc فكما �كرD لكم قد 
�سُتشهد  ٩٩ %#ديا � �لفتر! ما بني 
@< yمضا? هذ�  �ملاضي   cلعا� yمضا? 

�حلا¼، فعد\ من �أل�yمل ُيكملن �لعد! 
�لعيد،  yغم  �حلز?  حالة  يعشن  حيث 
شفقة  من  ُحرمو�  �أل�ال\  من  �عد\ 
 Dألمها� من  كث;  �لعيد،   � ¹بائهم 
%كبا\هن   Dفلذ� يعايد?  كن   Çلال�
 ،yلصد��  >@ بضمهم  �ملاضي   �
لُيثلجن  قبوyهم   >@ �آل?  سيتوجهن 
كث;   �هنا �م،  بالدعا�  صد�yهن 
أل\��  يذهبو?  كانو�  �لذين  �آلبا�  من 
�لشهد��  %بنائهم  مبساعد!  �لعيد  صال! 
 >@ غ;هم  مبساعد!  �آل?  سيتوجهو? 
قبوyهم للدعا� �م، �هذ� �لوضع ال بد 
%? يكو? مدعا! الضطر�³ %صدقائهم 
�يصيبهم  %قاyֲדم،  عن  ناهيك  %يضا 

�ز? بدال من %فر�¥ �لعيد.
�لكث;ين  سنجد  قليال  فكرنا   ��@ لكننا 
��لعيد  yمضا?   �  Ìلعا�  � ميوتو? 
على  �لص�  من  بد�  %قاyֲדم  Íد  �ال 
�فاִדم، %ما هؤال� �لشهد�� �أل#ديو? 
�جلماعة  ليمتِّعو�  �ياִדم  و�  ضحَّ فقد 
�فاً�  بأ��yحهم  ضّحو�  حيث  باحليا!، 
�لذ� قطعو  مع سيدنا �ملسيح  بالعهد 
للن®  �لصا\}  �لعاشِق   � �ملوعو\ 
 y�3مد � ��بتغاَ� مرضا! �هللا، فال م
 cليو� بالعيد   rالحتفا� عن  المتناعنا 
 cيو بالعيد �  �حتفلنا  فإ��  %يضا،  Ûن 
على  قلوبنا  %حز�?  �عرضنا  هذ�  �لعيد 
سببا  �أل\عية  هذ   فستكو?   � �هللا 

لرفع \yجاD هؤال� �لشهد�� %كثر من 
ناحية �من ناحية %خر¸ جتلب لنا %يضا 
�ملؤقت  �لعسر  عهد   rسيتبد� سكينة، 

بعهد �ليسر �لو�سع @? شا� �هللا.
@? Iيع @�اماD سيدنا �ملسيح �ملوعو\ 
� عن �لعيد تبشرنا بأفر�¥ �لعيد لذ� 
ال ميكن %? منتنع عن �الحتفاr باألعيا\ 
 � �yلنا �%ال نشا  � �هللا  �لº هيأها 
�ألفر�¥ �لº قدDyِّ إلماc هذ� �لزما?. 
فمما %�حي @ليه � ما معنا : "Úي� 
�لعيد،  حّل  لقد  لك.   �yمبا �لعيد 
�حتفلو� به %� ال حتتفلو�". فمعç �جلز� 
للمسيح   �yمبا �لعيد  Úي�   ?%  rأل��
� للجماعة yملوعو\ � �بو�سطته مبا�
�إلسالمية  فلألمة  �أل#دية  �إلسالمية 
لألمة   �yمبا �لعيد  �سيكو?  بأسرها. 
�إلسالمية مبعç حقيقي عندما يؤمنو? 
 � �هللا   rقا قد  �@ال   � �ضرته 
 � �ملوعو\  �ملصلح  حه  بصر�حة ��ضَّ
 ?% �هو  جذ�³  بأسلو³  موضع   �
� قد  �ملوعو\  �ملسيح  ببعثة   � �هللا 
�ّفر  كما  للمسلمني  �لعيد  �سائل  هيأ 
مع   !yملقد�  Dلنجاحا� لنيل   Õلفر�
 ،�yُيسٍر، فالذين ¹منو� به فعيدهم مبا
%ما �لذين Ì يؤمنو� به فهم �ملحر�مو?. 
 :rيبشر �هللا � بالفتح مع �لعيد فيقو È
"�لعيد �آلخر تناr منه فتحا عظيما" %� 
هنا� عيد ¹خر تفو½ فيه بفتح عظيم. 
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فإ�� كا? �هللا � يبشر �ملسيح �ملوعو\ 
� بالفتوحاD � سيا} �كر �لعيد 
� @ماcَ �لزما? � %فر�حه yفلَم ال نشا
حالة  ففي  %حز�ننا؟  ناِسني  �لعظيمة 
 Àyحزننا هذ  ال شك %? عيوننا تذ
�لدموÞ �بتغا� مرضا! �هللا تعا<، لكنها 
 cلضعف %ما� yهللا تعا< ال إلظها� cما%
شكو¸،   �% نرفع  ال  فنحن  �لعد�، 
�نؤمن يقينا %? هذ  �لدموÞ سُتقّربنا 

.Dلفتوحا� >@
ُتنغَّص  �حليا!   ?@ قليل  قبل  قلت  كما 
�ُيضيَّق  باكستا?   � �أل#ديني  على 
عليهم   Ýyَمتا حيث  �خلنا}،  عليهم 
يقا�موÆا  �لكنهم  كث;!   Ìملظا�
متمسكني بالشجاعة ��لص�، لذ� من 
 ?%  Ìلعا�  � �أل#ديني  Iيع  ��جب 
كل  مشاهد!  yغم  ألÆم  �م  يدعو� 
¢تفلو?  لوجه  �جها   Àملخا�� هذ  
بالعيد ببسالة، فالعيد �حلقيقي عيدهم. 
�لعل �أل#ديني � خاíy باكستا? ال 
 c يقّد�y? هوr مكائد �ألعد��، �نقدِّ
حيث  مر\�?  حا\ثة  �لك  على  مثاال 
�لكب;   yلدما� @حلا}  �ألعد��   rحا�
لكن  مسجدنا   � �لتفج;�   cجو�با
فالحظنا  �ملحا�لة.  �فشلت  سلَّم  �هللا 
إلحلا}  جاهدين  يسعو?  �ألعد��   ?%
�مبانيهم،  �أل#ديني   Ýبنفو  yألضر��
 >@ �أل#ديني  Úي�   ?% �ملؤكد  �من 

�ملسجد � هذ  �أل�ضاÞ �خلطر! يعّد 
بسالة �شجاعة، �صوyٌ! عملية للوفا� 
بعهد �الستعد�\ للتضحية بالر�¥ كل 
 rحا كل   �  rفالرجا  .?¹� حني 
يأتو? @< �ملسجد، %ما �لنسا� ��أل�ال\ 
 yجلماعة من حضو� cُفقد منعهم نظا
��حد  مكا?   �  Þالجتما�� �ملسجد 
�لنسا�  حفاظا على سالمتهم. فبعض 
 ،¼@ yسائلهن   � �الضطر�³  ُيبدين 
�أل�ال\  مينع   ºل� �أل�<  �ملر!  �لعلها 
 Þالجتما� من  باكستا?   � ��لنسا� 
باّتا،  مْنعا  �لعيد  لصال!  مكا?   �
�خلطو!  هذ   �ñا�  من  بد  ال  �كا? 
نظر� للمكائد �لظاملة ألعد�� �جلماعة. 
�بسبب �لك يسو\ �ضطر�³ شديد 
�ؤال�   rفأقو ��لنسا�،  �أل�ال\   �
من  ُنهيتم  كنتم   ��@ ��لنسا�:  �أل�ال\ 
حضوy �ملسجد �%\�ِ� صال! �لعيد � 
فحرصا  �ألعد��  ملكائد  نظر�  �ملسجد 
على #ايتكم فقط، أل? �ñا� �لوسائل 
 yحلذ�  Dمقتضيا �توف;  �لظاهر! 
��حليطة ��جب شرعا �عقال.                  
تتمكنو? من %? تصلو�  فإ�� كنتم ال 
 Dلساحا�� �ملساجد   � �لعيد  صال! 
 ?% بإمكانكم  %فليس  �ا  �ملخصصة 
بل  �بكاً�؟  تضرًعا  بيوتكم  متأل�� 
 ªح rالبتها�� Þعليكم ملئها بالتضر
يأÇ �هللا تعا< �يو�سيكم بنفسه قائال 

يا @مائي �يا %طفا¼ @? �عد �هللا حقٌّ 
حيث قاr: ﴿@? مع �لعسر يسًر�﴾ فال 
بد %? يأÇ هذ �ليسر، فسيأتيكم حتًما 
�خساyتكم  ضيقكم   cيا%  rسنبد�
بالفرí ��لفال¥ ��لنجا¥، �ال بد %? 
Ûقق �لوعو\ �لº قطعناها مع �ملسيح 
�ملوعو\ عليه �لصال! ��لسالc. فعليكم 
%ال تدخر�� �سعا � �خلضوÞ %ماc �هللا 

تعا< ��لتضرÞ @ليه.
 :� �ملوعو\  للمسيح   cا�@  �هنا
"يقوr �ألطفاrُ ليس �لعيد غًد� بل هو 
 Çبعد غٍد." فعلينا %? ندعو كثً;� %? يأ
�لذ�  �حلقيقي  �لعيد  �لك  حياتنا   �
ُقّدy له %نه @? Ì ¢ّل غًد� فسيحّل بعد 
غٍد حتًما، كما ندعو %ال يتأخر حتقق 
تقص;�تنا  بعض  بسبب  �لوعو\  تلك 
�ضعفنا. مما ال شك فيه %? �هللا تعا< 
سيهب هذ  �جلماعة �لغلبة �لº تكو? 
فتًحا مبيًنا، �لكن مª يأÇ هذ� �لفتح؟ 

هذ� ما يعلم به �هللا تعا< �حد . 
كا? ¼ خطا³ %ثنا� �جللسة �لسنوية 
�ألملا?   Àلضيو�  � %ملانيا   � �ألخ;! 
فقلت �م: لعلكم تعت��? ما سأقوله 
 cًغا @ال %ننا على يقني تاyلكم �\عاً� فا
%? �لنظاc �لذ� %قامه �هللا تعا< بو�سطة 
 � Ìملسيح �ملوعو\ � سيسو\ �لعا�
Æاية �ملطاÀ، �ال ميكن ألحد %? يغ; 
هذ� �لقدy �إل�ي، @ال %نه سيقاc باحلب 
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�يمنة على �لبال\ � Óلر%فة �ليس بفر��
بقتل  �ال  باإلyها³  �ال  �ألخر¸، 
�قتصا\  على  بالسيطر!  �ال  �ألبريا�، 
�آلخرين �ال على %yضهم �ال بالتآمر 
 Õباإلخال بل  �لسياسية،  �لقو¸  مع 
 ،Óyهللا تعا< � �أل� Dسنقيم ملكو
�هللا  ¢ققه   Àلسو� هدفنا  هو  هذ� 
بإقامة  فيه  ننجح  �لذ�   cفاليو تعا<. 
لنا  تعا< � �ألÓy يكو?  �هللا  حكم 
يوcَ عيٍد حقيقي. فإ�� كا? �أل#ديو? 
�يضطر�?  �يضّحو?،  ُيستشَهد�?، 
للهجر! من بيوִדم فإمنا يقومو? بذلك 
ُقّدÚ yيئه  �لعيد �لذ�  الستقباr �لك 
لنا  تتر��¸   ºل� �لليا¼   ?@ لأل#ديني. 
�ليوc على �جلماعة �أل#دية �ي ليا¼ 
تسبق   ºل� تعا<  �هللا  عني   �  yلقد�
%فر�¥ �لعيد � كل yمضا?، كما %? 
yسل  ½من   �  Çتأ �لليا¼  هذ   مثل 
�هللا تعا< �مبعوثيه. �لقد بينت تفصيل 
هذ� �ملوضوÞ � خطبة �جلمعة �ملاضية 
%يضا. @Æا تلك �لليا¼ �لº تناr قبوًال 
@نقالبا   ûفُتحد تعا<  �هللا  حضر!   �
��حد  عيٌد  بعد    Çيأ ال   È عظيما، 
تبد% سلسلة من �ألعيا\.  فحسب بل 
فما�� لو كانت �جلماعة �ليوc متر من 
َعصر "�لُعسر" � باكستا? �� بعض 
�لعسر  هذ�  أل?  �ألخر¸،  �لبلد�? 
 .Dلفتوحا�� �ليسر  سبل   >@ يش; 

نصب  �لتفك;  هذ�  نضع   ?% فعلينا 
��لصال!  بالص�  باهللا  �نستعني  %عيننا 
 Ìأل� هذ�  �جنعل  لقا� ،  �نطلب 
تعا<،  �هللا  yضى  لنيل  مدعا!  ��لغم 
�لغم �لذ� هو عباy! عن فر�}  �هذ� 
%حبائنا �لذين قدمو� تضحية بأنفسهم، 
كما @نه عباy! عن عدc متكن �لنسا� 
��ألطفاr من �ملشاyكة � %فر�¥ �لعيد 
�هللا  ��\عو�  �لر�هنة.   Àلظر�� بسبب 
تعا< %? يكو? ص�نا مقبوال عند �هللا 
تعا< �بالتا¼ ¢ظى تقديًر� منه، ألنه 
لو حصل لشهد �لعاÌ كله بأعينه حتقق 
�ملقولة: @? �لتضحياD �\ما� �لشهد�� 
لن تذهب هد�yً. تعالو� ندعو �هللا تعا< 
يكو? ص�نا �òمنا جا�بة حلب   ?%
 rطو� مدعا!  تكو?   ?%� تعا<  �هللا 
 �� من  %كثر  تعا<  �هللا  فضل   yمطا%
قبل، �%? يَهَبنا �هللا تعا< %فر�¥ �لعيد 

�لذ� هو �لعيد �حلقيقي عند .
�%قدc ֲדذ  �ملناسبة �لتها� �لقلبية بالعيد 
�آل?  %مامي  جتلسو?  �لذين  %نتم  لكم 
�لعاÌ سو��  �لأل#ديني � كل %Ûا� 

يستمعو? @< هذ  �خلطبة %c ال.
��آل? سنقوc بالدعا� �ال بد %? ندعو 
لرفع \yجاD شهد�� �أل#دية �ندعو 
%منياִדم  تعا<  �هللا  ¢قق   ?%� لذ�يهم 
�لطيبة، �¢فظهم بل ندعو لأل#ديني 
تعا<  �هللا  ¢فظهم   ?% باكستا?   �
%فر�ًحا،  �¹المهم  òومهم   rيبد�
 ?% �هللا  سبيل  للسجنا� �  ندعو   ?%�
%سرهم،  لفك  %سباًبا  تعا<  �هللا  يهيئ 
� بركاD كث;! yندعو �هللا تعا< ليبا�
يقومو?  �لذين   Ýنفو�  rمو�%  �

بالتضحياD �ملالية. 
ملن  بالدعا�  عليكم  �لك  على  عال�! 
بعض  �ر�سة   cأليا� هذ    � يقومو? 
�ملبا� ��امة للجماعة %? ¢فظ �هللا تعا< 
تعا<  �هللا  ��\عو  �نفوسهم.  %مو��م 
كثً;� لأل#ديني � باكستا? خصوًصا 
 � �لأل#ديني   - سابًقا  قلت  -كما 
�لعاÌ كله بشكل عاc %? ¢فظهم �هللا 
�مكر�   سو�  كل  من  Iيًعا  تعا< 
�شر�y، كما ندعو ألنفسنا %يضا %? 

Íعلنا �هللا تعا< عبا\  �ملخلصني.

...النظام الذي أقامه اهللا تعاd بواسطة املسيح املوعود � 
سيسود العا� ! نهاية املطاف... باحلب والرأفة وليس بفرض 
ا�يمنة على البالد األخرى، وال باإلرهاب وال بقتل األبرياء، 
أرضهم... على  وال  اآلخرين  اقتصاد  على  بالسيطرة  وال 
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%هــذ� صـر�ú �لـحــِق %c كلُّه ُكفُر 
ـا  جـمـوÞٌ  لـلصــالِ!   ُ�معٍة ملـّ
%لـمَّـت يـُد  �لغـدyِ �للئيِم  �شـِدهم
ظهــ;َ!  ��� �ليـوcِ  ِهـْمـُت بنعِيهم
�yفــُت لوْجـد� من مآِقــيَّ  %\ُمًعا
�بـتُّ ُمتـابـعا  ِلَمجــر¸  ُمصاِبهم
فذ� yجـٌل َيلـق�ى �حلبيــبَ  مكابد�
�عـائـلــٌة  %cٌ لـهـا  هِلَعت، %َتت
جفون�ه �لنـحيـُب  %�كـى  �لـٌد   ���
Dَبَد �لـّذكِر سـاعـت�ها   yِبـد� كأ?َّ 
بوقِتها ُجـلـَت   yِلنو� بـيـِت   rَلوحو�
فـيــا ثـاكــالDُ ال  تنْحَن بشـد!
نو�ئــُب \هـــٍر قـد َتهـو? بدعوٍ!

عـد�ٌ�، �قتُل  �خللـِق @�  �yَقـهـم  ِ�ْكـُر؟
َسـَعْت،  �لـر³ِ �لعاملَني  �ا ُشـــكـُر
فُأشـِهَد @ثـَر  �لـنـاyِ من بيِنهـم  ُكـثـُر
�لعـصـُر �ظهـُر بـال\�  � بـالِ\ِهـُم 
yُكثكلى علـى ُ�ْحــٍد خـال  قبل�ـه بد
ُ�سـائُل  ُخــال�  �َمـن  عنـَد  ُخـبـُر
ينـا\� �يبكي - %سـِرَعْن-  %مـُر  ُعسـُر
ــتـُر مهر�لـًة  تدعـو:  @�ي  ِبَك  �لـسِّ
هـُر ـَي  �لصِّ عويٌل لـُه، قد قـاr: �ّلى  لـِ
ق	يامـُة خلـِق �لـلـِه  %�  @ّنها  �َحلشــُر

جلـاr ببعِث �لنـاÝ  �  �هن	ـك  �لفكـُر 
فأÁُ�½yنــا  \�ٌ�،  \��ٌ�  لــه   �لصـبــُر
رy ³ٍحـيٍم  3ـسـٍن   ½�َنـه  �لِكـبـُر لـِ

 
%كـاشــَح١ \يـن �هللا  ��لرُّْسـل كلِِّهم
�ســفُك \مــاِ�  �ألبـرياِ�  مبسـجٍد
ِّنا فـمـا كـا? هـذ�  \يــَد\�َ?٢ نبيـ
كِسـرحاِ?٥ غا³ٍ ُصلَت لسـت كضيغم٦

تصوrُ ك�ب	ـر��ِ?٨ �لفــالِ! �ما َلَكا 
فـشــيٌخ  �%طفـاrٌ �ُجلُّ نسـاِئـِهم
هـم ـَّ �ن
ّسـاُ� كلِّ  �لصومعـاDِ  فأي
ســالًما  �%من�ـا \�ئًما  %بـًد�، فـذ�

ُتعـا\�، �ُخل�ـُق  �ملصطفى  ما  به  َشـزyُ؟
شـرٌّ، �قـتـُل  �لـنفِس ما  بعَد  شــرُّ لـَ
�ما شـاَ? \%٣³َ  �ملرســلني كـذ�  َخْتـُر٤

َّسـُر  �مـا %نـت بـاٍ½٧، ال  �ال  \�َنَك   �لنـ
بشــرÞِ مليِك �لنـاÝِ عـلٌم �ال  َسـبـُر 
ُّكُر لقـد ُحّرمـو� � �لشـرÞِ يـا  %يُّهـا �لنـ
َثِقفـَت فَهْبهم %مَنهـم  ما بـه  َخسـ�ـُر
ُهـو �حلكـُم � �لقـر¹ِ?  @? ِشـئَت ��ألمـُر

=Ô\Å‚ç’\;Ï flË\Ñ==Ô\Å‚ç’\;Ï flË\Ñ=
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بغ�ـز�! �عـيسـى  مهِدي�ـا  %%نـزلـَت 
بسـيف	ه �لكافريــن  َهـدِ�   لـِ مسـيحا 
فـإ? كـا? هــذ� عنَدكـم ســرَّ َبـعِثه

ل�َعمــُر� مــا عيسـى �يٍّ كمـا تر¸ 
�لـفرقـاُ? جـا� مـؤكد� فـهـذ� هــو 
3ـمــٍد للنـبــّي  حـديـٌث   �هـذ� 
ِّهــم �لصحابــِة كلـ   ÞُـاI@  لـك��
@� هـْم  مبـوD جـاَ�  �ختصمـو� ُســًد¸
ل�خـُ; �لـوy¸ مـاD كمـا  كُل مرسـٍل

�ُتُر٩؟� �علـى بيت �كــِر �لنـوc% yِ قــا\َ
yُه �َجلز ـُّ فيضـر³ُ %عناقـا طغ�ــت، َهمـ
َّصُر فـَدÞْ عنـَك تقتيال لــه @? كـذ� �لنـ

ـى  �ِمـن  بـعــِد   َ\هـُر  �لكنَّـه  �لـّ
   �لقـُ�  بـأْ?  ماD عيسـى ُمطِرقـا١٠ حـدُّ
عليـه  سـالcُ  �هللا   فـا¥  بـه  �لع	ـطـُر 
ِصحـا³ِ �لنـ®ِّ   �ألكَرميــَن،  �ُهـم  طهُر 
فقــاr  %بـو  بكـٍر،  بياٌ?   لـه  �لـّذكـُر
فُهـم Ì   ي�ـُدcْ  لو�حـٍد  منـُهـُم  �لُعمُر

فيــا يـوcَ  الهــوyَ  �لسـماُ�  �ولـَكا
�بعَدهـا �جنابت١١ُشـجونا  لـك   Óٌy%�
كـآبـًة �لسـماِ�  قـو�نـني   Dََّحــد�

ئُب   ْرحاُ?: �لذِّ ْ%³ُ: �لعاَ\! ��لـُمالَ½َمة.   ٤. �َخلْتُر: َ%سوُ% �لغدy �َ%قبحه ٥. �لسِّ ْيَد\�ُ?: �لعاَ\ُ!  ٣. �لدَّ ١. �لكاشُح : �لَعُد�ُّ �ملُْبِغُض  ٢. �لدَّ
قوy    ٨. �لِبْرَ�ْ�ُ?: �لد�بة    ٩. ��ُْتر: �ها³ُ �لعقل من ك� َ%� مرÓ َ%� حز?  ٦. �لَضْيَغُم: �ألسد     ٧. �لبا½� : َضر³ٌ من �لصُّ

١٠. �ُملطِر}: �لساكت %� مسترخي �جلفو?    ١١. �جناَبت �ألÑ� :Óyرقت

متعالـيـا مؤنسـ�ا   ��ـا @  Dُعــو\
�%هُلهـم �ُملشـَهدين،  كلَّ  ل;حـَم 
�ـي عـن  ُ%سـاy¸  سـبيِلـكا@ íفـر%�
لربنــا فحمــٌد  \عو�نــا  �¹خــُر 
بعز�ِئــه عاجـٌز   ِشـعـر�   ?@ %ال، 

 yُلبـد� ��حتجـَب   بباكسـتاَ?     Dـّد
ق
�لدهُر  َغَسـْت ¿ُس هذ� �لكـوِ? ��حلولـَك 
yعليــَك، فـال مــدٌّ تـر��¸ �ال َجـز

��� y#ـٍة  عميَمـة ، فيُضهــا  غ�مـُر
ناَلهـم  �ال  كـر³ٌ  �نتاَبهـم  فـال 
َّما  ِمصــُر مبصـٍر كباكسـتاَ?  ال  سـيـ
هد�نـا   سـبـيال   %#ديـا  لــه  �لنَّصُر
 فيا ليت شـعر�! هل يو�سـي غـدë نـثُر؟

�لدكتو
 fمين فضل عو�� (هولند�)
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�ملؤمنني  غـ;  غالبيـة 
باملسيح �ملوعو\ � ال 
يعرفو? %? �لقر¹? �لكرمي 
%هم  من  جد�  كث;!   yبأمو تنبأ  قد 
�مز�يا ،  �حلديث  �لعصر   DترعاÊ
�ألحا\يث   ?% يعرفو?  ال  �غالبيتهم 
�لنبوية فيها عد\ %ك� من �لك. �ال 
��جهها  فتنة  %ك�   ?% ببا�م  �طر 
�إلسالc هي فتنة �لدجل �لذ� قاc به 
لتنص;  �لغر³  من  �لقا\مو?  �لقسس 
بأسس  تشكيكها  بعد  �ألمة  هذ  
�ألصل   ?% يعلمو?  ال  �هم  \ينها. 
 ،yألمو� بأخطر  تتعلق   ?%  Dبالنبو��
�بالتا¼ حني يظنو? %نه ليس هنالك 
نبو��D عن هذ� �لدجاr فهم يطعنو? 

بالدين نفسه. 
%بيهم ¢فظو? عن  بكر!  لكنهم عن 

ظهر قلب %? �سم �ملهد� �لقا\c هو 
 r½3مد بن عبد �هللا. �%? عيسى �لنا
 ?%� خلفه.  سيصلي  �لسما�  من 
عيسى سيحّج �لبيت، �سُيدفن � ق� 
�لرسوr �، %� %نه سُيفتح ق�  �

�يوضع �ملسيح معه بعد �فاته! 
هذ  هي معلوماִדم. �هذ� ما يقّدمونه 
معترضني على صد} �ملسيح �ملوعو\ 
�ؤال�  rفنقو  .� �ملهد�   cإلما��

ما يلي: 
 قبل %? جنيبكم على كيفية حتقق ما 
� �هنكم، عليكم %? تفقهو� �لقضايا 

�لتالية: 
�لقضية �أل$لـى: %? �لنبو��D ليست 
على ظاهرها، بل كشوÀ �اجة �< 
تأ�يل، لتكو? �متحانا يتضّمنها شيئا 
 Ýلنا� ñاطب  �لكي  �لغيب،  من 

�مبا  عقو�م   yقد على   rألجيا� ع� 
يفهمو?؛ فلو حتدû �لرسوr � عن 
�لطائر! ��صفها كما هي �آل? لشّك 
�لناÝ بعقله �، �لكا? �لك مدعا!

لشك �ألجياr �لقا\مة برسالته ظانني 
عليهم  تلبيس  �هذ�  خر�فية،  @ياها 

.Þم مبا ال ُيستطا��تكليف 
قد   Dلنبو���  ?% �لثانيـة:  �لقضية 
تتحقق � عهد �لن® %� � عهد �خللفا�

بعد ، كما حتّققت Áyية �لن® � %نه 
ُيلبس سر�قة سو��y كسر�، فتحقق 

�لك � خالفة عمر بن �خلطا³.  
�ألحا\يث  بعض  �لثالثـة:  �لقضية 

�لº يقدموÆا ضعيفة %� موضوعة. 
حتقق  هي  ��ألهم  �لر�بعـة  �لقضية 
��نطباقها   Dلنبو��� من  هائل  عد\ 
على حضر! �ملسيح �ملوعو\ �؛ لذ� 

�ملهندÝ ها� طاهر

]‚içÕ]fiŸ;ÏŒÁÖöÂ;k\ÔÊefi’\
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 :Óللمعتر rنقو
تصوy %? �ملسيح �لدجاy rجل، فهل 

مينح �ُهللا �ملعجز�D للدجاr؟ 
 yاÆلأل �È @? كا? yجال، فما تفس;
 rجلبا  �تفس; �ما  معه؟  جتر�   ºل�
�خلبز؟ �ما تفس;� حلماy  �لضخم؟ 
بألوهيته   Ýلنا� لتصديق   ��ما تفس;
�هو %عوy عاجز عن @صال¥ عينه؟ 

�مأجوí؟   íليأجو  �تفس; ما   È
فوقها؟ �كيف   c% %حتت �ألÓy هم 
يشربو? �;! ط�يا؟ �%ين هم �آل?؟ 
È ما قيمة �ملوضوÞ كّله @? كا? قبل 
 Þ؟ %� بعد �نقطاDلقيامة بلحظا� cيو

�لتوبة؟ 
على  �ألحا\يث   � �لتركيز  ملا��   È
�ائلة � ¸yكر فتنة �لنصا� cلك �عد�
�لº كا\D تنصر �ملسلمني؟ È ملا�� ال 
�لذ�  �لعصر  يوجد نبو��D عن هذ� 

Ûن فيه �عن �ختر�عاته �لرهيبة؟ 
هذ  كلها عليك %? تفكر فيها %�ال، 
�تفس;�  عليها  @جابة  تعطي   ?%�
تنقد   ?% ميكن  �بعدها  3كما، 

تفس;نا.
�ملسيح  �فا!  مثل   ،Dُملحكما� عندنا 
 ?%� عديد!،  قر¹نية  بأ\لة  �لثابتة 
 Çسيدنا 3مد� � خامت �لنبيني فال يأ
بعض  ينسخ   È %خر¸  %مة  من  ن® 
 Dملتشاֲדا�  ��عند شريعتنا.   cحكا%

�لبديل  عن  ��لعجز   Dلتناقضا��
�ملتكامل. 

 cنقد شبهاتك  على  جنيب   ?% �قبل 
لك عشر�D �لنبو��D �لº حتققت:

 
;nÁÅ¢\Â;‡`ÖŒ’\;k\ÔÊe›

ãÅŒ∏\;g]i“’\Â

..�yلقـر� I�:نـبو  .f
خر�جه   Àظر� حتدِّ\  نبو�!  f$ال: 

�ِعرقيته
يقوr �هللا تعا< ﴿ُهَو �لَِّذ� َبَعَث ِفي 
َ yَُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم ¹َياِتِه  �ُألمِّيِّني
يِهْم َ�ُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتا³َ َ��ْلِحْكَمَة  َ�ُيَزكِّ
َ�ِ@ْ? َكاُنو� ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالrٍ ُمِبٍني * 
َ�ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ¹�ََخِريَن 

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�جلمعة٣-٤)
 � �مسلم   �yلبخا�  íخر% �قد 
 :rَصحيحيهما َعْن %َِبي ُهَرْيَرَ! � َقا
َفُأْنِزَلْت   � �لنَِّبيِّ  ِعْنَد  ُجُلوًسا  ُكنَّا 

ِمْنُهْم  �ْلُجُمَعِة ﴿¹�ََخِريَن   !ُyََعَلْيِه ُسو
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾. َقاrَ ُقْلُت َمْن ُهْم  َلمَّ
 rَُيَر�ِجْعُه َحتَّى َسَأ َفَلْم  َيا yَُسوrَ �هللا 
َ�َضَع  �ْلَفاyِِسيُّ  َسْلَماُ?  َ�ِفيَنا  َثَالًثا 
ُثمَّ  َسْلَماَ?  َعَلى  َيَدُ    � �هللاَِّ   rُُسوyَ
لََناَلُه  �لثَُّريَّا  ِعْنَد  �ْإلِميَاُ?  َكاَ?  َلْو   rََقا
 ،�yُجٌل ِمْن َهُؤَالِ� (�لبخاyَ �ْ%َ rٌَجاyِ

كتا³ �لتفس;).. 
�لدين  يعلِّم   Àسو � �لن®   ?%  �%"
Iاعًة %خر¸ Ì تلحق بعد باملسلمني، 
بل ستظهر � �ملستقبل. ��لك ليس 
�لعزيز  ألنه  تعا<،  �هللا  على  مبستبعد 
�حلكيم.. %� %نه لن يَدÞ %مَة �ملصطفى 
- � - لتهلك هكذ�، بل ال بد %? 
�yحانّيًة".  بعثًة  إلصالحهم  يبعثه 

(�لتفس; �لكب;)
��لذين   :� �ملوعو\  �ملسيح   rيقو
 Àyملعا��  cلعلو� فيضا?  عليهم  كثر 
�ُألّمّي، فمنهم   rلن® �لرسو� من هذ� 
��لتدبر  �هللا  كتا³   >@ توّجهو�   cقو

عندنا احملكماُت، مثل وفاة املسيح الثابتة بأدلة قرآنية 
عديدة، وأن سيدنا <مدا � خامت النبيني فال يأ� ن} 
من أمة أخرى � ينسخ بعض أحكام شريعتنا. وعندك 
املتشابهات والتناقضات والعجز عن البديل املتكامل. 



اجمللد الثالث والعشرون، العدد اخلامس- رمضان وشوال  ١٤٣١ هـ  -أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠ م

٢٦

التقوى

¹خر�?   cقو� \قائقه،   úِستنبا�� فيه 
�هللا  من   cلعلو� َ%ْخَذ  òّتهم  كانت 
ثو?  � �تعا<، فهم �حلكما� �ملحدَّyتبا
�لرّبانية. �كل يأخذ�?  %هُل �حلكمة 
�ُيَرّبو? من  �ملباyكة،  �لعني  تلك  من 
 yلدين. �@< هذ� %شا� cفيوضه @< يو
﴿¹�ََخِريَن  قوله:   � �جل  عز  �هللا 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾، يعå ُيزّكي  ِمْنُهْم َلمَّ
�لن®ُّ �لكرمي ¹خرين من %مته بتوّجهاته 
صحابته،  ُيزّكي  كا?  كما  �لباطنية 
فتفكْر � هذ  �آلية ��ستعذ باهللا من 
شر كل مستعجل �لو كا? عند� له 
كر�مة �عز�½! %� كا? من عش;تك 
%حد�   Óyأل�  � جتد  �لن  �ألقربني. 
�ما  ُمرشًد�  يتبّد¸   ?% �لصاحلني  من 
تفّوَ} من كأÝ �لن® �. فَدÞْ عنك 
من   �% كا?  نبيًّا  غ;    >@  Dِاللتفا�
قيل،  ما  تقبل   ?% �عليك  �ملرسلني. 
%نه  ��علم  ��لقيل،   rلقا� �تتحامى 
¿سه  بعد  يطلع  �ال  �ألنبيا�،  خامت 
@ال جنم �لتابعني �لذين يستفيضو? من 
¢ل  �كا\   ،yألنو�� منبع  هو   . yنو
(#امة  منكرين.   cقو بساحة    yنو

�لبشر¸)
�يقوr حضرته: È هنا� \ليل ¹خر 
من  �لزما�  �إلسر��  �جو³  على 
قد  تعا<  �هللا   ?% �هو  �لرّبا�  �ألمر 
ا  %شاy � قوله: ﴿¹�ََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ @< %? Iاعة �ملسيح 
�ملوعو\ عند �هللا من �لصحابة ِمن غ; 
هذ   يتحقق  �ال  �لتسمية،   � فر} 
�لن®   يكو?   ?% غ;  من  �م  �ملرتبة 
��إلفاضة  �لقدسية  بقوته  بينهم   �
�لصحابة،   � كا?  كما  �لر�حانية 
�لذ�  �ملوعو\  �ملسيح  بو�سطة   åع%
ثبت  فقد  كاُحلّلة.   �% له  مظهٌر  هو 
من هذ� �لنّص �لصريح من �لصحف 
كا?  كما  نبّينا   íمعر�  ?% �ملطّهر! 
�ال  ½مانيًّا،  كا?  كذلك  مكانيًّا 
 yصا� بصر   فقد  �لذ�  @ال  ُينكر  
من �لعمني. �ال شك �ال yيب %? 
حتقيًقا  ��جًبا  كا?  �لزما�   íملعر��
يكن   Ì �لو  �آلية،  هذ    cملفهو
على  �فى  ال  كما  مفهومها  لبُطل 
%هل �لفكر ��لد�yية، فثبت من هذ� 
للحقيقة  مظهٌر  �ملوعو\  �ملسيح   ?%
�ملحّمدية، �نا½r � �ُحللل �جلاللية، 
 yَظهو �هللا  عند    yظهو ُعدَّ  فلذلك 
منتهى  ½مانه  �ُعدَّ  �ملصطفى،  نبّيه 
�ملجت�،   rللرسو �لزما�   íملعر��
سيِدنا خ;  �yحانيِة  َتجلِّي  �منتهى 
�لوy¸، �كا? هذ� �عًد� مؤّكًد� من 

³y �لعاملني. (�خلطبة �إل�امية)
 � �ملوعو\  �ملسيح  ظهر  �قد 
من  �ظهر  غائبا،  �إلميا?  كا?  حني 
على  عالمتا?  فهاتا?   ..Ýyفا  r¹

 . yظهو
 íَُيْأُجو ُفِتَحْت   ��َ@ِ ﴿َحتَّى  ثانيـا: 
َحَد³ٍ  ُكلِّ  ِمْن  َ�ُهْم   íَُ�َمْأُجو
َفِإَ��  �ْلَحقُّ  �ْلَوْعُد  َ��ْقَتَر³َ   * َيْنِسُلوَ? 
َيا  َكَفُر��  �لَِّذيَن   yَُْبَصا% َشاِخَصٌة  ِهَي 
َ�ْيَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذ� َبْل ُكنَّا 

َظاِلِمَني﴾ (�ألنبيا�)..
 � íمأجو� íهذ  �لنبو�! عن يأجو
من  يأتو?  %Æم  تفيد  �لكرمي  �لقر¹? 
حتقق  �قد  بالغة،  بكثر!  مكا?  كل 
هذ� � �الستعماy �لذ� عاصر �ملسيح 
من  بال\نا   >@ �جا�   ،� �ملوعو\ 
فكا? هذ� عالمة على   ..Àكل طر

بعثته �. 
عّم  جز�   yسو من  كث;  ثالًثـا: 
�ملسيح  بعثة   Àظر� عن   ûتتحد
هنا  %ش;   ?% �يكفي   ،� �ملوعو\ 
 Dلتكوير.. �فيها �لعالما� !yسو >@
بعثته   Àظر� تصف   ºل� �لتالية 

..�
﴾Iْ
ْمُس ُكوَِّ ﴿4َ}� �لشَّ

 � 3مد  سيدنا   >@ ترمز  �لشمس   
من;�﴾  ﴿سر�جا  بـ  �صف  �لذ� 
لن   � تعاليمه   ?%  åيع �تكويرها 
�لزما?.  �لك   �  Ýلنا� ֲדا  يقتد� 
�لشمس   Àكسو هو  �لثا�   çملع��
 Dمضا?، �هي عالمة من عالماy �

ظهوy �إلماc �ملهد�.
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﴾Iْ
﴿َ$4َِ}� �لنُُّجوnُ �ْنَكَدَ
�فضائلهم  �لصحابة  3اسن   ?%  åيع
لن تنعكس � %عماr %فر�\ �ألمة، �لن 
ُير¸ �ا تأث; فيهم. فالنجوc ترمز @< 
 ýصحا% �حلديث:  حسب  �لصحابة 
 � �ملسلمني   ?%  çملع��  .cكالنجو
�ليس  بالغر³  سيقتد�?  �لعصر  �لك 
�لغر³   Õشخا% سيقلد�?  مباضيهم، 
 Dببطوال �لصحابة،سيفتخر�?  �ليس 
 çملع�� �علّي.  بعمر  �ليس  نابليو? 
�لثا� لآلية %? �لشهب ستسقط بكثر! 
�هذ� عني  �ملهد�.   cإلما�  yعند ظهو

ما حـصل. 

﴾Iُْسيَِّر Dُ4َِ}� �ْلِجَبا$َ﴿
�ملعç �ملا\� �ا هو شّق �لطر} بنسف 

�جلباr بالديناميت �غ; . 

َلْت﴾ ﴿َ$4َِ}� �ْلِعَشاُ
 ُعطِّ
 ،rجلما� عن   çسيستغ %نه   �%
 Dمو�صال �سائل   Ýلنا�  Þسيختر�

جديد!. 

﴾Iْ4َِ}� �ْلُوُحوُ~ ُحِشَر$َ﴿
 %� %? �حليو�ناD سُتحشر � حد�ئق 
�ا معا? yمزية %يضا كما � .Dحليو�نا�
 yالختصا� rا�Û لسابقاִדا، �لكنا هنا

قدy �إلمكا?. 

﴾Iَْر ﴿َ$4َِ}� �ْلِبَحاُ
 ُسجِّ
رD فالتقت، �هذ�  %� %? �لبحاy ُفجِّ
حصل بشق قنا! �لسويس �قنا! بنما. 
�سجرD تعå %يضا �شتعلت، �هذ� 
من   íسيستخر  rلبتر��  ?% يتضمن 
 ?% �يتضمن  حاصل.  �هذ�   .yلبحا�
� �رية yهيبة ستحدû.. �هذ� yمعا
ما\ية،  معاٍ?   من  �لك  حتقق. �غ; 
 ?@ حيث  �لرمز�،   çملع� عن  عد� 
�آلية   åفتع  ،Ìلعا� �لبحر  معا�  من 
�لعلم  منهم   Þسُينـز �لعلما�   ?%

�يصبحو? جهاال. 

﴿َ$4َِ}� �لنُُّفوُ� ُ�$َِّجْت﴾
 Dالتصاال� �لتو�صل ع�  >@ !yشا@ 
��نترنت   rجو�� تلفو?  من  �حلديثة 
�لتالقي،  هو  فالتز�يج   .Dفضائيا�
�سائل   rخال من  %يضا  حتقق  �هذ� 
 Ýلنا� جتمع   Dyصا  ºل�  Dملو�صال�
من شª �ألعر�}. كما حتققت �آلية 
Êتلف  بني   íلز��� كثر!   rخال من 
�نتشر  حيث   ،Dجلنسيا�� �أللو�? 

�لك � �لعصر �حلا¼.
 

﴾Iُْحُف ُنِشَر ﴿َ$4َِ}� �لصُّ
 .Dجلر�ئد ��ملجال� yنتشا�

َماُ: ُكِشَطْت﴾ ﴿َ$4َِ}� �لسَّ
�لفضائية.  ��ملر�كب  �لفلك  علم   
طريق  عن  �لسما�   cعلو  Àنكشا��

�إلماc �ملهد� �.
 

﴾Iْ4َِ}� �ْلَجِحيُم ُسعَِّر$َ﴿
بعثة   >@ لطيفة   !yشا@ �آلية  "هذ    
�لزمن،  �لك   � �هللا  عند  من   yمأمو
%بو�³  تفتح  �لربا�   yملأمو� بعثة  أل? 
%بو�³  �تفتح  للمؤمنني،  �لر#ة 

�لعذ�³ للكافرين %يًضا".

﴿َ$4َِ}� �ْلَجنَُّة fُْ�ِلَفْت﴾
%سهل  يصبح  �جلنة   rخو\"  ?%  åيع
 yملأمو� يد  يبايعو? على  للذين  نسبيًّا 
�لربا� باملقاyنة مع �لذين Ì يدyكو� 
 yلنو�  ?@ فمثًال  �لربا�.  @مامهم  ½من 

واملع� أن املسـلمني ! ذلك العصر سيقتدون بالغرب 
وليـس مباضيهم، سـيقلدون أشـخاص الغرب وليس 
الصحابة،سيفتخرون ببطوالت نابليون وليس بعمر وعلّي.
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قبل   Ýلنا� به  ¢ظى  يكن   Ì �لذ� 
 rطو� ببقائهم  @ال  �لزما?  من  قر? 
�لربانيني  �لعلما�  صحبة   � �لعمر 
بعض   Þبسما �آل?  قلوبنا   � يتولد 
�ملوعو\  �ملسيح  بيَّنها   ºل�  Àyملعا�
�م Áyية هذ   Dتّيسر ªم È .�
�آلياD ��ملعجز�D �لy º%يناها على 
�هللا  �جه  ֲדا  y%ينا   ºل��  � يد  
 Dاما��م �إل Dْتيسر ªم È !تعا<؟
�ملتجد\! �لº تزيدنا �ليوc @مياًنا على 
@ميا?؟ فثبت %? \خوr �جلنة %صبح 
بعثة  نتيجة  �لسابقني  من  لنا  %سهل 
�ملأموy �لربا� � هذ� �لعصر �بيعتنا 
½من  عالمة  هي  �هذ   يد .  على 
�ملأموy �لربا�، حيث ُتقر³َّ �جلنة من 

�لناÝ � �قته." (�لتفس; �لكب;)

﴾Iْْحَضَرfَ َعِلَمْت َنْفٌس َما﴿
"هذ  �آلية نبو�! بأنه سيأÇ يوc تظهر 
 r½لزال�� �حلر�³  هذ   نتائج  فيه 
 yقد �سيظهر  �ألمم،  صعيد  على 
�لدنيا ظهو�y خاصا".   � تعا<  �هللا 

(�لتفس; �لكب;)
قد  �غ;ها  كلها   Dلعالما� هذ  
�ملسيح  يكو?   ?% بد  فال  حتققت، 
غ;  يعلن   Ì @نه  �حيث   ..rنز قد 
هو  %نه  %#د   cغال م;½�  حضر! 

�ملسيح ��ملهد� فقد قضي �ألمر. 

�.  نـبو:�I �لنبـي  �
من %\لة صد} �لن®، %� ن®، ما يتنبأ 
به �لن® �لذ� سبقه %� �ألنبيا� �لذين 
سبقو  عنه �عن ظر�À بعثته �عن 
شخصيته �عن @جنا½�ته �عن مهامه 

�%òيته �غ; �لك. 
من  كث;�   �  rلرسو� �كر  �لقد 
�ملسيح   rبنـز� �ملتعلقة   Dلنبو���
بعثته،   Àبظر�� �ملهد�   cإلما��
منها،  �لكث;  �لكث;  حتقق  �لقد 
على  �لد�مغة  �أل\لة  من   Dyفصا

صدقه  �، �فيما يلي %òها: 
f$ال: َ��لَِّذ� َنْفِسي ِبَيِدِ  لَُيوِشَكنَّ َ%ْ? 
َيْنِزrَ ِفيُكْم �ْبُن َمْرَيَم َحَكًما ُمْقِسًطا 
�ْلِخْنِزيَر  َ�َيْقُتَل  ِليَب  �لصَّ َفَيْكِسَر 
َ�َيَضَع �ْلِجْزَيَة َ�َيِفيَض �ْلَماrُ َحتَّى ال 

.(�yلبخا�) ٌَيْقَبَلُه َ%َحد
لقد حتقق � هذ  �لر��ية ما يلي من 

 :Dنبو��
١. كسر �لصليب، حيث @? �لنبو�! 
 í�% � ?تتضمن %? �لصليب سيكو
�هذ�  فشيئا،  شيئا  يكسر   È قوته، 
��قٌع مشاَهٌد، فقد كا? �لصليب � 
�ملوعو\  �ملسيح  بعثة  عند  قوته   í�%
�آل?.   >@ يتر�جع   r�½ �ما   �

�Ûن نشهد. 
 y٢. قتل �خلنـزير، �يتضمن �نتشا
�لعا\�D �خلøيرية من \يوثية �عر� 

�فحشا�، �%? �ملسيح ينـزr ليحاyֲדا 
�يقضي عليها، ��لك بالقضا� على 
حضرته  فدعا  منها.  �لنابعة  �لفلسفة 
@< �لتمسك بالدين، �yكز على %òية 
�لدعا�، �حا³y �لفاحشة �ما يقر³ 
@ليها، �%لزc �ملبايعني بشر�ú عشر! 
تؤ\� @< �لتمسك بالفضيلة �جتنب 
لتحقق  ¹خر  �جه   ��هنا �لر�يلة. 
هذ  �لنبو�!، �هي هال� �لقس \�ئي 
� مباهلة شه;! مع �ملسيح �ملوعو\ 
 rيقو �خلنـزير.  ميثل  فهو   ،�
�ملسيح �ملوعو\ �: �%ما نبو�! قتله 
�خلنـزير فتش; @< غلبته على عد� 
%يضا  �تش;  �للسا?،  �بذ��  جنس 
بدعا�  سُيهَلك  �لعد�  هذ�   ?%  >@
�لوحي).  (حقيقة  �ملوعو\.  �ملسيح 
�يقوr حضرته %يضا: "@نå ��ثق %? 
�لنبو�! عن قتل �خلنـزير قد حتققت 
 �هنا ليس  ألنه  جال�  بكل  مبوته 
 �y�½� لنبو! كذبا� �ّ\عى  %خطر ممن 
كاخلنـزير".  �لكذ³  جناسة  �%كل 

(حقيقة �لوحي)
��yية   �� �جلزية،  $يضع   .٣
تنتهي   �% %�½�yها،  �حلر³  �تضع 
منذ  ��ضح  �هذ�  �لدينية،  �حلر�³ 
�حلر�³  �نتهت  حيث   ،� بعثته 
باحلر�³  �لدنيا   Dمتأل�� �لدينية، 

�لسياسية ��القتصا\ية. 
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٤. $يفيض �ملاD: ��ملاr هنا �لعلم، 
 cبالعلو  Çيأ  � �ملوعو\  فاملسيح 
 .Ýلنا� يقبلها  ال  �لكن  �لعظيمة، 
%بنا�  بأ?  �لك  تفس;  ميكن  كما 
�جلماعة �إلسالمية �أل#دية يقدمو? 
�ال   ،cإلسال� لنشر  بكثر!   rملا�
عليهـم   Óيعر فكأنه  به،  يأֲדو? 

�ال يقبـلونه. 
هو  %نه  %حد  يعلن   Ì %نه  ��ألهم 
�ملسيح �ملوعو\ � هذ� �لزمن سو¸ 

م;½� غالc %#د �لقا\يا� �. 
ثانـيا: َ��هللا لََيْنِزَلنَّ �ْبُن َمْرَيَم َحَكًما 
َ�لََيْقُتَلنَّ  ِليَب  �لصَّ َفَلَيْكِسَر?َّ  َعا\ًال 
َ�لَُتْتَرَكنَّ  �ْلِجْزَيَة  َ�لََيَضَعنَّ  �ْلِخْنِزيَر 
َ�لََتْذَهَبنَّ  َعَلْيَها  ُيْسَعى  َفال   Õُْلِقَال�
َ��لتََّحاُسُد  َ��لتََّباُغُض  ْحَناُ�  �لشَّ
َ%َحٌد  َيْقَبُلُه  َفَال   rِْلَما� @َِلى  َ�لََيْدُعَو?َّ 

(مسلم).
@ضافية،   Dعالما فيها  �لر��ية  هذ  
�هي %نه لن تستعمل �جلماr للركب، 
�هذ� @شاy! @< %نه سيكو? مر�كب 

 .yلقطا�� !yجديد!، مثل �لسيا
َ��لتََّباُغض  ْحَنا�  �لشَّ  ?% �فيها 
�ملؤمنني  بني  من   rسيز� َ��لتََّحاُسد 
�ماعة �ملسيح �ملوعو\ �، �يث 
ُيطر¥ عليهم �ملاr َفَال َيْقَبُلُه َ%َحٌد، بل 

يقدمه كل شخص لآلخر. 
ثالـثا: ِ@?َّ ِلَمْهِديَنا ¹َيَتْيِن َلْم َتُكوَنا 

 Óِyَْ��َأل  Dَِمَو� �لسَّ َخْلِق  ُمْنُذ 
َتْنَكِسُف �ْلَقَمُر َأل�rَِّ لَْيَلٍة ِمْن yََمَضاَ? 
ِمْنُه  �لنِّْصِف  ِفى  ْمُس  �لشَّ َ�َتْنَكِسُف 
 Dَِمَو� �لسَّ �هللا  َخَلَق  ُمْنُذ  َتُكوَنا  َ�َلْم 

(åقطyلد��) .Óَyَْ��َأل
 ١٨٩٤ عامي   � �لك  حتقق  �قد 
 ªش  �  Ýلنا� �شهد    ،١٨٩٥�

 .Óyأل� Þبقا
�ْبَن  �ْلَمِسيَح  �هللا  َبَعَث   �ْ@ِ 
�بـًعا: 
�ْلَبْيَضاِ�   !ِyَْلَمَنا� ِعْنَد   rَُفَيْنِز َمْرَيَم 
َشْرِقيَّ ِ\َمْشَق َبْيَن َمْهُر�َ\َتْيِن َ��ِضًعا 

َكفَّْيِه َعَلى َ%ْجِنَحِة َمَلَكْيِن. (مسلم)
�قد حتقق �لك � بعثة �ملسيح �ملوعو\ 
�� قا\يا? �لو�قعة @< �لشر} من 
َبْيَن   "  !yعبا حتققت  كما  \مشق. 
يال½ما?  كانا  مبرضني   " َمْهُر�َ\َتْيِن 
 rلنـز�� �%ما   .� حضرته 
�ملسيح   rفيقو �مللكني  %جنحة  على 
�ملوعو\ �: "ستحل باليا عظيمة 

�ملسيح،  ½من   � �ألخ;!   cأليا�  �
��تفي  جد�،  شديد!   r½ال½ �تقع 
�ألمن من �لدنيا كلها. �ستحّل كل 
 È فقط،  �ملسيح  بدعا�  �لباليا  هذ  
هذ    rنز� بعد  ��لغلبة  �لفتَح   rينا
�مللكني  من  �ملر�\  هو  هذ�   .Dآليا�
 !yالستعا� سبيل  على  قيل  �للذين 
يديه  ��ضعا   rسينـز �ملسيح  بأ? 
 ?%  cملعلو�� كتفيهما.....  على 
�لقسا�سة  يديرها  �ملسيحية   yمو%
فيهجر�?  �ملثقفو?  %ما  �ملرتَزقو?، 
هذ  �لعقيد!؛ فهنا� yيا¥ عاتية ִדّب 
%��yبا �ال  �لصليب �  عقيد!  ضد 
 .cيو @ثر  يوما  �تتقو¸  تشتد   rتز�
�ملسيح   yظهو  Dعالما هي  فهذ  
مع  �لنا½َلِني  �مللَكني  أل?  �ملوعو\ 
عقيد!  يعمال? ضد  �ملوعو\  �ملسيح 
�لدنيا ñرí من   rتز� �لصليب، فال 
قريب  �لنوy، ��لوقت   >@  Dلظلما�

املوعـود  املسـيح  ببيعـة  ذلـك  حتقـق  وقـد 
لـدهـيانـة.... مـديـنـة   ! مـرة  أول   �

"إن كلمـة "هيانـه" ! اللغـة ا�نديـة معناهـا 
"طريق"، وبذلك يكون مع� االسـم: طريق اللد".
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حني ُيبَطل �لسحر �لدجا¼ كليا أل? 
%جله قد بلغ Æايته."(حقيقة �لوحي)

خامـًسا: ُثمَّ َيْنِزrُ ِعيَسى �ْبُن َمْرَيَم 
ِ\َمْشَق  َشْرِقيَّ  �ْلَبْيَضاِ�   !ِyَْلَمَنا� ِعْنَد 
(%بو  َفَيْقُتُلُه  ُلدٍّ  َبا³ِ  ِعْنَد  َفُيْدyُِكُه 

(\��\
�قد حتقق �لك ببيعة �ملسيح �ملوعو\ 
 ºمر! � مدينة لدهيانة، ��ل r�% �
تعå طريق ُلد. يقوr �ملسيح �ملوعو\ 
فيها   Ýلنا�  åبايع بلد!   r�%" :�
�êها ُلدهيانه، �هي %Óy% r�ّ قامت 
كانت  فلما  لإلهانة،  فيها   yألشر��
 rلدّجا� لقتل  حربًة  �ملخلصني  بيعة 
ُ%ِشَ;  �ملبني،  �حلق  بإشاعة  �للعني، 
 rحلديث %? �ملسيح يقتل �لدّجا� �
�لو�حد!،  بالضربة  �للد  با³  على 
فالّلد ملّخص من لفظ لدهيانه كما 
ال �فى على ��� �لفطنة. (��د¸ 
�ملسيح  يش;  ير¸).  ملن  ��لتبصر! 
"لدهيانه"   ?%  >@ هنا   � �ملوعو\ 
قد %نشئت على ملتقى بعض �لطر} 
�امة من �لشماr @< �جلنو³ �من �
هي  �كانت  �لغر³،   >@ �لشر} 
 Dهجما منها  تنفذ   ºل� �لبو�بة 
بنجا³....  منطقة  على  �ملغ;ين 
�ندية � �للغة   � "هيانه"  كلمة   ?@
 çمعناها "طريق"، �بذلك يكو? مع
كانت  �كما  �للد..  طريق  �السم: 

لدهيانه �لبا³ �لذ� ينفذ منه �لغز�! 
��لفاحتني.. كذلك كانت هي �لبا³ 
 >@ �ملسيحي  �لتبش;  منه  نفذ  �لذ� 
J.�yلو.Ý.í �لقس  فإ?  بنجا³، 

 � لدهيانه   >@ �صل   C.Lowrie

(تشرين  نوفم�  من  �خلامس   cليو�
 r�% ١٨٣٤ �%سس ֲדا cلثا�) عا�
 Ì  ºل� بنجا³،   � تبش;�  مركز 
يكن يوجد ֲדا �ال شخص مسيحي 
(�لس;!  �لوقت.  �لك   ªح ��حد 

�ملطهر!)
 rملتعلقة بالدجا� Dسـا�ًسا: �لر��يا
كث;!  �هي   ،íمأجو�  íيأجو�
�%كتفي  الفت،  بشكل  �حتققت 

منها ֲדذ� �حلديث: 
 Dَ��َ  rَا �لدَّجَّ  � �هللا   rُُسوyَ َ�َكَر 
َظَننَّاُ   َحتَّى  yَ�َفََّع  ِفيِه  َفَخفََّض  َغَد�ٍ! 
َغْيُر   rََفَقا �لنَّْخِل....  َطاِئَفِة  ِفي 
 íَْيْخُر  ?ْ@ِ َعَلْيُكْم  َ%ْخَوُفِني   rِا �لدَّجَّ
َ�%ََنا ِفيُكْم َفَأَنا َحِجيُجُه ُ\�َنُكْم.... 
َفَمْن َ%ْ\yََكُه ِمْنُكْم َفْلَيْقَرْ% َعَلْيِه َفَو�ِتَح 
َبْيَن  َخلًَّة   íٌyَِخا @ِنَُّه  �ْلَكْهِف   !ِyَُسو
 ûََ�َعا َيِميًنا   ûََفَعا َ��ْلِعَر�ِ}   cِْأ �لشَّ
َ�َيُمرُّ  َفاْثُبُتو�....  ِعَباَ\ �هللاَِّ  َيا  ِشَماًال 
 �ِباْلَخِرَبِة َفَيُقوrُ َلَها َ%ْخِرِجي ُكُنوَ½ِ
�لنَّْحِل ُثمَّ  َفَتْتَبُعُه ُكُنوُ½َها َكَيَعاِسيِب 
َفَيْضِرُبُه  َشَباًبا  ُمْمَتِلًئا  yَُجًال  َيْدُعو 
 Óِْمَيَة �ْلَغَرyَ ْيِف َفَيْقَطُعُه َجْزلََتْيِن ِبالسَّ

َ�ْجُهُه  َ�َيَتَهلَُّل  َفُيْقِبُل  َيْدُعوُ   ُثمَّ 
 íََيْأُجو �هللا  َ�َيْبَعُث  َيْضَحُك...... 
َحَد³ٍ  ُكلِّ  ِمْن  َ�ُهْم   íََ�َمْأُجو
ُبَحْيَرِ!  َعَلى  َ%َ��ِئُلُهْم  َفَيُمرُّ  َيْنِسُلوَ? 

َطَبِريََّة َفَيْشَرُبوَ? َما ِفيَها (مسلم).
�لقد �ضحنا مر��y كيف حتقق �لك 

كله. 
َحتَّى  اَعُة  �لسَّ  cَُتُقو ال  سابـًعا: 
 ³َyََ�َيَتَقا rُ½ُِيْقَبَض �ْلِعْلُم َ�َتْكُثَر �لزََّال
 íُْلَهْر� َ�َيْكُثَر  �ْلِفَتُن  َ�َتْظَهَر  �لزََّماُ? 
ِفيُكْم  َيْكُثَر  َحتَّى  �ْلَقْتُل  �ْلَقْتُل  َ�ُهَو 

.(�yلبخا�) َفَيِفيَض rُْلَما�
 r½لزال�  Dكثر� �لعلم  قبض  �قد 
سرعة   rخال من  �لزما?   ³yتقا�
�كثر  �لفنت   Dظهر�  Dملو�صال�
�لقتل �فاÓ �ملاr �كثر جد� �كثر 
�ألغنيا� �½�\ �لبذ� � �لعاÌ كله. 

جد�،  كث;!  �لك   � ��ألحا\يث 
�نكتفي ֲדذ� �لقدy منها. %ما @? قر% 
%حٌد حديثا فر¹  ال ينطبق، %� ينطبق 
 c�\ ما  يضّر  ال  فهذ�  بعيد،  بشكل 
قد   Dلنبو��� من  �لكب;  �لكّم  هذ� 
�نطبق، �لك %? ما تبقى فهو @ما %نه 
نبو�! Ì تتحقق بعد، بل تتحقق � 
خلفا� �إلماc �ملهد�، %� %Æا حتققت 
�لر��ية ال  بصوy! ال نعرفها، %� %? 

تصّح. 
 cينتظر مهديا فهو ملز r�½ لذ� ال��
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مبا يلي: 
 íمأجو�  íيأجو  ?%  rيقو %نه   .١
�ألÓy، �هذ  كاyثة  Êفيو? حتت 
عقلية. �%? �لدجاy rجل يؤيد  �هللا 

باملعجز�D.. �هذ  كاyثة \ينية. 
�ملسيح  يبعث   Ì تعا<  �هللا   ?%  .٢
ليكسر �لصليب حني كا? �لصليب 

� %�جه. 
٣.  %? عالمة تر� �لقالÌ Õ يكن 
 ،Dلر��يا� � !\y�� اÆ% غمy ،ا قيمة�

بل � �لقر¹? �لكرمي %يضا. 
ليس   r½لزال� كثر!  عالمة   ?%  .٤
�لقر¹?   � ��y\ها  yغم  قيمة،  �ا 

��حلديث ��إلجنيل. 
 Àلكسو��  Àخلسو� ¹ية   ?%   .٥
قيمة، yغم عظمتها �yغم  ليس �ا 
كوÆا ¹ية كونية ال يقدy بشر على 

�لتحكم فيها. 

 oخطا: �لفكر �لتقليدf
� مسألة �لنبو:�I عموما

- ير�? %? �لقر¹? �لكرمي َ%ْكَثَر من 
 Ì لقيامة بينما� cعن يو Dلتفصيال�
.� يتحدû عن نبو��D @ال يس;� جدًّ

كما %? �لرسوÌ � r يتحدû عن 
عالمة  بذكر  @ال  �لساعة   Dعالما

��حد!. 

 - ير�? %? �لرسوÌ � r يتنبأ عن 
عن  �ال  �لتنص;ية  �لدجالية  �لفتنة 
�الستعماy �لرهيب �لذ� غز� بال\نا 
 rتطا�  ûتنبأ عن حد بينما  كلها، 
له  قيمة  ال  �هو  �لبنيا?،   � �لرعا! 
�جمة �الستعماyية. �غ; �لك � cما%

من %مثلة. 
�لفكر   � yهيبة  ثغر!   �هنا  ،?�@
 >@ ينسبو?  %Æم  �هي  �لتقليد�، 
yسوr �هللا � %نه Ì يتنبأ %� نبو�! 
هذ�   � �لعظيمة   ûألحد�� عن 
�لعصر. �هذ� فيه شبهة عظيمة �قه 
 ?% ميكن  كيف  تنبؤ�ته.  ��ق   ،�
 íيأجو�  rلدجا�  Dنبو�� تنطبق 
�مأجوí �\�بة �ألÌ ?@ Óy تنطبق 
 Dنبو�� \�مت  ما  فسرناها؟  كما 
متعلقة   �  rلرسو�� �لكرمي  �لقر¹? 
على  مير   Ì  c�\ �ما  هامة،  بأشيا� 
�لعاÌ �إلسالمي منذ نشأته فتنة %شد 
 yالستعما� �فتنة  �لتنص;  فتنة  من 
�جر�ئمه قبل عد! قر�?، فثبت %? 
 � Dبعثة �ملسيح �ملوعو\ � جا�
�قتها، ��فقا للنبو��D �لº يستحيل 
غ;  ¹خر  تفس;  �ا  يكو?   ?%
 Dخلر�فا� من  مزيد  سو¸  تفس;نا 
��ملـنطق  للعقـل   Dإلسـا����

��لدين. 
%ما بعض �ألحا\يث �لº يظّن �لبعض 

�ملوعو\  �ملسيح   � تتحقق   Ì %Æا 
قليلة  فهي   � �ملهد�   cإلما��
 :cقسا% ثالثة  تقسم  هي   È %�ال، 
خلفائه،  ½من   � سيتحقق  بعضها 
ال  بطريقة  �لكن  حتقق  �بعضها 
�ا  ننتبه  �قد  �ا  نتنبه   Ì� نعرفها 
ليست   Dيا��y �بعضها  مستقبال، 
يقلها yسوr �هللا �.   Ì� صحيحة
 ?% �لطاهر  �لقلب  صاحب  �على 
�لعد\  قليلة   Dلر��يا� هذ   يفهم 
 Dضو� هذ�. �ليعلم %? �لعالما �
¹ية  مثل  َكْو�  بعضها  حتققت   ºل�
ال  �هذ�   ،Àلكسو��  Àخلسو�
 ،r½لزال� كثر!  �كذلك   ،yيتكر
على  �إلنسا?   yيقد ال  �بعضها 
بني  �ملسيح   rنـز� مثل  حتقيقة 
 ?% ميكنه  �لذ�  فمنذ�  مهر�\تني، 
 rُيصيب نفسه مبرضني يال½مانه طو�
فاعال  �جو\òا  yغم  �يظل  حياته 
 Àبآال  åيعـت� �يناظر  يكتب 
مبختـلف  �يهتـم   Àلضيو�
 Ìبالـعا مرتبط  �بعضها  �ألموy؟ 
 (íمأجو� íيأجو) yمثل �الستعما
�قو! �ملسيحيـة (�لدجاr)، ��نتها� 

�حلر�³ �لدينـية. 
كث;!  %خر¸   Dعالما  ��هنا
 Dحتققت، �لكن نكتفي ֲדذ  �لعالما

.!½yلبا�
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�.  نبو:�I �لكتا� �ملقد� 
بـاسـم   Çآل�  �yال:  مـبـا$f

�لـر³
َقاِتَلَة  َيا  ُ%�yَُشِليُم!  َيا  ُ%�yَُشِليُم،  "َيا 
@ِلَْيَها،  �ْلُمْرَسِلَني  �yَ�َِجَمَة  �َألْنِبَياِ� 
 �َ%ْ�َالَ\ِ َ%ْجَمَع   ?ْ%َ  Dُ\ْyَ%َ َمرٍَّ!  َكْم 
َجاَجُة ِفَر�َخَها َتْحَت  َكَما َتْجَمُع �لدَّ
٣٨ُهَوَ��  ُتِريُد��!  َ�َلْم  َجَناَحْيَها، 
٣٩َألنِّي  َخَر�ًبا.  َلُكْم   �ُيْتَرُ َبْيُتُكْم 
َ%ُقوrُ َلُكْم: @ِنَُّكْم َال َتَرْ�َنå ِمَن �آلَ? 
ِباْسِم  �آلِتي   �ٌyَُمَبا َتُقوُلو�:  َحتَّى 

(٢٣ : ٣٧-٣٩ ªم) ! �لر³َِّّ
�هو  �ملسيح،  باسم   Çسيأ  Çفاآل
�ملسيح �ملوعو\ � �لذ� #ل هذ� 
�للقب. �ستظل مملكة @سر�ئيل خربة 
بعثة   ªح  rأل�� �ملسيح  بعثة  من 
�ملسيح �لثا�، حيث ستنشأ \�لتهم 
من جديد. فنشو� \�لتهم من جديد 
للمسيح،  �لثا�  �ملجي�  على  عالمة 
%� عالمة على بعثة �ملسيح �ملوعو\ 

 .�
 Àخلـسـو� عـالمـة  ثانيـا: 

Àلكسـو��
�ِلَك  َبْعَد   cَِأليَّا� ِتْلَك  ِفي  "َ�َ%مَّا 
َال  َ��ْلَقَمُر  ُتْظِلُم،  ْمُس  َفالشَّ يِق،  �لضِّ
َماِ�  �لسَّ  cُ٢٥َ�ُنُجو َضْوَ�ُ ،  ُيْعِطي 
 Dِ��ََما َتَتَساَقُط، َ��ْلُقوDُ�َّ �لَِّتي ِفي �لسَّ
�ْبَن  ُيْبِصُر�َ?  ٢٦َ�ِحيَنِئٍذ   .Þَُتَتَزْعَز

ٍ! َكِث;ٍَ!  �ِإلْنَساِ? ¹ِتًيا ِفي َسَحا³ٍ ِبُقوَّ
(٢٤ ªم) ،َ�َمْجٍد

���ضح %? هذ� �لنص يش; �< 
 � Àخلسو�� Àلكسو� Þجتما�

yمضا? حسب �حلديث �لذ� 
��y  �لد�yقطå.. ِ@?َّ ِلَمْهِديَنا ¹َيَتْيِن 

 Dَِمَو� َلْم َتُكوَنا ُمْنُذ َخْلِق �لسَّ
َ��َألÓِyْ َتْنَكِسُف �ْلَقَمُر َأل�rَِّ لَْيَلٍة 
ْمُس ِفى  ِمْن yََمَضاَ? َ�َتْنَكِسُف �لشَّ

�لنِّْصِف ِمْنُه َ�َلْم َتُكوَنا ُمْنُذ َخَلَق 
.Óَyَْ��َأل Dَِمَو� �هللاَُّ �لسَّ

عن   ûيتـحد  rنيا�\ ثالثـا: 
%yقـاc بدقة (١٢٩٠)

ِميَخاِئيُل   cَُيُقو �ْلَوْقِت  �ِلَك  "َ�ِفي 
َشْعِبَك،  لَِبِني  �ْلَقاِئُم  �ْلَعِظيُم  �لرَِّئيُس 
ُمْنُذ  َيُكْن  َلْم  ِضيق  َ½َماُ?  َ�َيُكوُ? 
َ�ِفي  �ْلَوْقِت.  �ِلَك  @َِلى  ُ%مٌَّة  َكاَنْت 
ُكلُّ  َشْعُبَك،  ى  ُيَنجَّ �ْلَوْقِت  �ِلَك 
ْفِر.  �لسِّ ِفي  َمْكُتوًبا  ُيوَجُد  َمْن 
ُتَر�³ِ  ِفي  �لرَّ�ِقِديَن  ِمَن  ٢َ�َكِثُ;�َ? 
@َِلى  هُؤَالِ�  َيْسَتْيِقُظوَ?،   Óِyَْأل�
 yِْلَعا� @َِلى  َ�هُؤَالِ�  �َألَبِديَِّة،  �ْلَحَياِ! 
٣َ��ْلَفاِهُموَ?   . �َألَبِد�ِّ  �ِ�yَ\ِ½ِْلال
 ��ُّ\yَ َيِضيُئوَ? َكِضَياِ� �ْلَجَلِد، َ��لَِّذيَن
@َِلى  َكاْلَكَو�ِكِب  �ْلِبرِّ  @َِلى  َكِثِ;يَن 
 rُِنيآ�\َ َيا  %َْنَت  �٤َ%مَّا   .yُهو �لدُّ %ََبِد 
@َِلى  ْفَر  �لسِّ َ��ْخِتِم   cَْلَكَال� َفَأْخِف 
َيَتَصفَُّحوَنُه  َكِثُ;�َ?  �لنَِّهاَيِة.  َ�ْقِت 

 rَََنا َ\�ِنيآ% Dَُ��ْلَمْعِرَفُة َتْزَ\�ُ\. ٥َفَنَظْر
َ��ِحٌد  َ�َقَفا  َقْد  ¹َخَرْيِن  ِباْثَنْيِن   ��َ@ِ�َ
¹�ََخُر  �لنَّْهِر،  َشاِطِئ  َعَلى  ُهَنا  ِمْن 
 rََعَلى َشاِطِئ �لنَّْهِر. ٦َ�َقا �ِمْن ُهَناَ
ِمْن  �لَِّذ�  �ْلَكتَّاِ?  �لالَِّبِس  لِلرَُّجِل 
�ْنِتَهاُ�  َمَتى  «@َِلى  �لنَّْهِر:  ِمَياِ   َفْوِ} 
�لرَُّجَل  ٧َفَسِمْعُت  �ْلَعَجاِئِب؟» 
ِمَياِ   َفْوِ}  ِمْن  �لَِّذ�  �ْلَكتَّاِ?  �لالَِّبَس 
َنْحَو  َ�ُيْسَر�ُ   ُيْمَناُ   yََفَع   �ْ@ِ �لنَّْهِر، 
َماDِ��َ َ�َحَلَف ِباْلَحيِّ @َِلى �َألَبِد:  �لسَّ
َ�ِنْصٍف.  َ�َ½َماَنْيِن  َ½َماٍ?  @َِلى  @ِنَُّه   »
 Ýِ ْعِب �ْلُمَقدَّ َفِإَ�� َتمَّ َتْفِريُق %َْيِد� �لشَّ
َ�َما  َسِمْعُت  ٨َ�%ََنا  هِذِ ».  َتِتمُّ ُكلُّ 
َفِهْمُت. َفُقْلُت: «َيا َسيِِّد�، َما ِهَي 
 rُْ�َهْب َيا َ\�ِنيآ�» :rَ¹ِخُر هِذِ ؟» ٩َفَقا
َأل?َّ �ْلَكِلَماDِ َمْخِفيٌَّة َ�َمْخُتوَمٌة @َِلى 
َيَتَطهَُّر�َ?  �لنَِّهاَيِة. ١٠َكِثُ;�َ?  َ�ْقِت 
 yَُألْشَر�� َ%مَّا  ُصوَ?،  َ�ُيَمحَّ َ�ُيَبيَُّضوَ? 
َ%َحُد  َيْفَهُم  َ�َال  َشرًّ�.  َفَيْفَعُلوَ? 
َيْفَهُموَ?.  �ْلَفاِهُموَ?  لِكِن   ،yَِألْشَر��
�ِئَمِة  ١١َ�ِمْن َ�ْقِت ِ@َ½�َلِة �ْلُمْحَرَقِة �لدَّ
َ�ِ@َقاَمِة yِْجِس �ْلُمَخر³َِّ %َْلٌف َ�ِمَئَتاِ? 
-١٢ : ١ rَ�ِتْسُعوَ? َيْوًما. " (َ\�ِنيآ

(١١
�بعد ١٢٩٠ من فتح مكة، %� � 
 ١٨٨٢ �ملو�فق  هـ   ١٣٠٠  cعا
%علن حضر! م;½� غالc %#د � 

%نه �ملجد\.. 
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�بـًعا: َ½َمـاًنا َ�َ½َماَنْيِن َ�ِنْصـَف 
َ½َماٍ?

@َِلى  ُطِرَ¥  %َنَُّه   ُ �لتِّنِّني  َ̧%yَ ا  "َ�َلمَّ
 Dْْضَطَهَد �ْلَمْرَ%َ! �لَِّتي َ�َلَد� ،Óِyَْأل�
�ْلَمْرَ%ُ!  ١٤َفُأْعِطَيِت  َكَر،  �لذَّ �الْبَن 
َتِطَ;  ِلَكْي  �ْلَعِظيِم  �لنَّْسِر  َجَناَحِي 
 rَُِلى �ْلَبرِّيَِّة @َِلى َمْوِضِعَها، َحْيُث ُتَعا@
ِمْن  َ½َماٍ?،  َ�ِنْصَف  َ�َ½َماَنْيِن  َ½َماًنا 
ِمْن  �ْلَحيَُّة  ١٥َفَأْلَقِت  �ْلَحيَِّة.  َ�ْجِه 
َفِمَها �yَ�ََ� �ْلَمْرَ%ِ! َماً� َكَنْهٍر لَِتْجَعَلَها 
 Óُyَْأل� ١٦َفَأَعاَنِت  ِبالنَّْهِر.  ُتْحَمُل 
َفَمَها   Óُyَْأل� َ�َفَتَحِت  �ْلَمْرَ%َ!، 
َ��ْبَتَلَعِت �لنَّْهَر �لَِّذ� %َْلَقاُ  �لتِّنُِّني ِمْن 
ُ َعَلى �ْلَمْرَ%ِ!،  َفِمِه. ١٧َفَغِضَب �لتِّنِّني
َ�َ�َهَب لَِيْصَنَع َحْرًبا َمَع َباِقي َنْسِلَها 
�لَِّذيَن َيْحَفُظوَ? َ�َصاَيا �ِهللا، َ�ِعْنَدُهْم 
(Áْyَُيا  �ْلَمِسيِح."   Þََيُسو َشَهاَ\ُ! 

ُيوَحنَّا �لالَُّهوِتّي ١٢ : ١٣-١٧)
َ�ِنْصَف  َ�َ½َماَنْيِن  َ½َما?   Þ3مو�
�نصف..  %½منة  ثالثة  َ½َماٍ?= 
 Þفاملجمو ...cلزما? هو ٣٦٥ يو��
 rهو ١٢٨٠، �هو مشابه لنص َ\�ِنيآ

�لسابق. 
 r½خامًسـا: عــالمـة �لـزال

��أل�بـئة:
"َ�ِفيَما ُهَو َجاِلٌس َعَلى َجَبِل �لزَّْيُتوِ?، 
cَ @ِلَْيِه �لتََّالِميُذ َعَلى �ْنِفَر�ٍ\ َقاِئِلَني:  َتَقدَّ
ِهَي  َ�َما  هَذ�؟  َيُكوُ?  َمَتى  لََنا  «ُقْل 

ْهِر؟» (٤)  َعَالَمُة َمِجيِئَك َ��ْنِقَضاِ� �لدَّ
َلُهْم:«�ْنُظُر��!   rََ�َقا  Þَُيُسو َفَأَجا³َ 
َكِثِ;يَن  َفِإ?َّ   (٥) َ%َحٌد.  ُيِضلَُّكْم  َال 
ُهَو  %ََنا  َقاِئِلَني:  ِباْسِمي  َسَيْأُتوَ? 
 (٦) َكِثِ;يَن.  َ�ُيِضلُّوَ?  �ْلَمِسيُح! 
 yِْخَبا%َ�َ ِبُحُر�³  َتْسَمُعوَ?   Àََ�َسْو
َألنَُّه  َتْرَتاُعو�.  َال  �ُْنُظُر��،  ُحُر�³ٍ. 
َ�لِكْن  ُكلَُّها،  هِذِ   َتُكوَ?   ?ْ%َ ُبدَّ  َال 
 cَُتُقو َألنَُّه   (٧) َبْعُد.  �ْلُمْنَتَهى  لَْيَس 
َمْمَلَكٍة،  َ�َمْمَلَكٌة َعَلى  ُ%مٍَّة  ُ%مٌَّة َعَلى 
َ�َتُكوُ? َمَجاَعاDٌ َ�َ%ْ�ِبَئٌة َ�َ½َالِ½rُ ِفي 
َ%َماِكَن. (٨) َ�لِكنَّ هِذِ  ُكلََّها ُمْبَتَدُ% 
ُيَسلُِّموَنُكْم  ِحيَنِئٍذ   (٩)  .Þَِألْ�َجا�
َ�َتُكوُنوَ?  َ�َيْقُتُلوَنُكْم،  ِضيق  @َِلى 
َألْجِل  �ُألَمِم  َجِميِع  ِمْن  ُمْبَغِضَني 
�ْسِمي. (١٠) َ�ِحيَنِئٍذ َيْعُثُر َكِثُ;�َ? 
َ�ُيَسلُِّموَ? َبْعُضـُهْم َبْعًضا َ�ُيْبِغُضوَ? 

َبْعُضه
ْم َبـعًضا...  (٢٩)
 cَِ�لِْلَوْقـِت َبْعَد ِضيِق ِتْلـَك �َأليَّا» 
ْمـُس، َ��ْلَقَمُر َال ُيْعـِطي  ُتْظِلُم �لشَّ
َتس�ُقـُط   cَُ��لنُُّجـو ض�ْوَ�ُ ، 
 Dُ�ََّ�ُقـو َمـاِ�،  �لسَّ ِمـَن 
(مّتى   .Þَُتت�َزْعـَز  Dِ��ََمـا �لسَّ

(٢٤ : ٣-٤١

مع  حتققت  كلها   Dلعالما� �هذ  
بعثة �ملسيح �ملوعو\ � �ال ½�لت 
قرنني òا  ¹خر   ?%  cمعلو� تتحقق، 

قرنا �لزال½r ��ملجاعاD ��أل�بئة. 
�بعد %? يستوعب �ملشكك بصد} 
 rنقو ،Dملسيح �ملوعو\ هذ  �لنبو���

له: هيا نناقش شبهاتك: 
خلف  �ملسيح  صال!  حديث  %ما 
%Æما  منها   rتستد  ºل�� �ملهد� 
هذ�  يذكر  فال  �ثنني،  yجلني 
يذكر  بل  مطلقا،  �ملهد�  �حلديث 
%م; �لقوc حيث يقوr: "فيقوr له 
%م;هم: تعاr صلِّ لنا، فيقوr: ال، 
@? بعضكم على بعض %مر��، تكرمة 
�هللا هذ  �ألمة". �هذ� �حلديث يرمز 
@< %? �ملسيح سيكو? تابًعا للشريعة 
�إلسالمية �لن ينسخ حكًما ��حًد� 
منها. %ما تفس;  �خلاطئ فال يقو¸ 
على @بطاr %\لة عديد! %�y\ناها � 
صفتا?  ��ملسيح  �ملهد�   ?% تبيا? 
�بن  حديث  مثل  ��حد؛  لشخص 
�بن  �ملهد� @< عيسى  ماجة (�ال 
مرمي) �مثل �ألحا\يث �لº تبني %? 
%عما�ما ��حد!. ��ألهم هو �فا! 
قاطعة،  %\لتها   ºل�  � �ملسيح 
 rلقـو� @ال  Úاال  ُتبقي  ال   ºل��
شخـص  ��ملهد�  �ملسيح   ?%

��حـد. 
يـو�طئ  �êه  حديـث  �%ما 
بشـكل  فعال حاصل  فهو  �êي، 

ما\� �معنو�. 
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التقوى

 \�% كنت   ºل� �لفتا!  ��لد   �كا
 cملرحو� �ألستا�   ºعم �بن  خطبتها.. 
%#د حلمي، �حيد %مه �¢ظى بدال�ا. 
%طلق  %نه   yألخبا� بعض   åصلت��
معلنا  منها  �عا\  �ند �  y�½  È حليته، 
%نه ظهر فيها ن®. فظننت %نه %صيب 
لقا�   �لصعب  من  �كا?  باجلنو?. 
حيث @نه كا? متكفال بالعناية بأ�yضي 
�لعائلة �لº كانت � منطقة بعيد! عن 
�لشرقية.  3افظة   � حتديد�  �لقاهر! 
�ملهم متكنت من لقائه �طلبت منه يد 
�بنته. فأجابå %نه ال يستطيع %? يقبل 
�ستغربت  %#ديا.  لست   åألن طل® 
%نå لست   åتع ما��  من y\  �سألته 
%#ديا؟! فأجابå @نك ال تؤمن باملسيح 
هذ�  \yست   åن@ له:  فقلت  �ملوعو\. 
على  ��طلعت  باستفاضة،   Þملوضو�
 ?% Àحتققت �%عر ºل� Dكل �لنبو��
سيدنا عيسى � �لسما� �%نه سينـل 

فتبسم   .rلدجا� �ملسيح  يظهر  عندما 
على  قائال:  �علق   �ِّ\y من  ضاحًكا 
 È %قر%ها  �لكتب  هذ   خذ   rحا %ية 
نتناقش فيما بعد. %خذD �لكتب معي 
فكنت  %فتحها،   Ì� �إلسكندyية   >@
 È فحسب.  عقيدته  ñص  %Æا   ¸y%
نا\�� من \�خلي نفس �لصوD �لذ� 
نا\�� � �لقطاy خالr طريق �لعو\!، 
ملا�� ال تقر%، فقلُت ال %yيد %? %ضّل، 
 rبالرسو %Áمن  مسلم  هللا  ��حلمد  %نا 
3مد �  �ال %yيد %? %ضّل، فر\: %ال 
تذكر %? �هللا سبحانه �تعا< هو �لذ� 
حياتك  %نقذ  %نه  تذكر  %ال  يهد�، 
كنت  ملا  %تذكر  �قائع،  عد!   rخال
�ملصانع إلنتاí �حلرير  تتمر? � %حد 
"�لصويا  بإضافة  يتم  �لذ�  �لصناعي، 
"�لسوليلو½"..  ما\!  على  �لكا�ية" 
�كنت تنفخ � @حد¸ �ألنابيب ألÆا 
كانت مسد�\!، �@�� بالصويا �لكا�ية 

من  �كا?  فابتلعتها  بسرعة  تتدفق 
��ملعد!،   ،cلبلعو� حتر}   ?%  Óملفر��
 �% يصبك   Ì �هللا،  بفضل  �لكن 
 Dلصو� Dمكر� . صحيح %نك فقد
 Ì� لك  عا\  �لكنه  %سبوعني،  ملد! 
 �يتأثر �لبلعوc ��ملعد! بفضل �هللا، �جنا
�هللا من هال� 3توc. �هكذ� %كد ¼ 
هذ� �لصوD كيف جنا� �هللا � مو�قع 
كث;!، �يستحيل %? يتخلى عå هذ  
%فعل  ما��  �سألت  �قتنعت  �ملر!؟! 
يتركك  �لن  باهللا  ��ستعن  �قر%  @��؟! 
بقر��ִדا   D%بد ما\!   r�% تضل.  �هللا 
كانت Úلد� ملجلة، %نشأها �ألستا� %بو 
تسمى  �كانت  �جلالندهر�،  �لعطا� 
فيما  �ُسميت  �إلسالمية،   !yلبشا�
 Dمقاال فيها   Dجد� �لبشر¸،  بعد 
�%خر¸  @سالمية،  مو�ضيع   rتتنا�
 Ì  ºل� �ملسيحية  عن  مو�ضيع   rتتنا�
فعال   D%بد� شيئا.  عنا   Àعر% %كن 

;;;;
((٢٢))
;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;

 4عد�� �لد�عية �مد طاهر ندمي
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قر��! �ملقاالD حوr �ملسيحية بشغف، 
عن  موضوًعا   ¸y% كلما  �كنت 
�إلسالc %قلب �لصفحاD، @< %? %جد 
مقاال عن �ملسيحية فأقرÁ ، �هكذ� @< 
%? �نتهيت من �ملجلد، �Iيع �لكتب 
جًد�   åعجب%  .Ç½حو  � كانت   ºل�
معاجلته  �طريقة  �لكاتب،  %سلو³ 
لبيا?   ،Ýملقد� للكتا³  ��ستعماله 
فسا\ هذ  �لعقائد، �قلت � نفسي، 
عقائد  فسا\   Dثبا@  � جنحو�  @Æم 
 ?�y�سي كيف  تر¸  فيا  �ملسيحية، 
�مر!  �إلسالمية؟!  غ;  معتقد�ִדم 
تقر%  ال  ملا��    :Dلصو� نا\��  %خر¸ 
 !yملحا�� �ملو�ضيع �إلسالمية، È متت 
 ?%  Àخا% %خر¸...   مر!  �لنفسية 
�لذ�  هو  �هللا   ?%  Àتعر %ال  %ضّل. 
�ملاضي   � �حفظك   ��هد� يهديك 
�هكذ�  ��قر%.  باهللا  �ستعن   ��@  ..��
 Þموضو r�% ?لقر��! �كا� � D%بد
بني  كانت  لعلها  مناظر!..  هو  قر%ته 
�إلسالمي  �ملبشر  �بني  �أل½هر  شيخ 
�أل#د�.. �كا? �ملوضوÞ حوr �فا! 
حيث   D%قر مبا  �فوجئت  �ملسيح.. 
حي  �لناصر�  �ملسيح   ?% %علم   åن@
 Dكنت \عو� rلسما� �سينـز�  �
طويال %? ينـزr خالr حياÇ، لكي 
 ،rلدجا� �ملسيح   ³yحا%� له  �نَضمَّ 
ماD؟  %نه   rيقو �لرجل  هذ�  فكيف 

يناقش   ?% �أل½هر  شيخ  يقبل  �كيف 
�لقد  %� شخص؟  مع   Þملوضو� هذ� 
فوجئت بتقدمي �ملبشر �إلسالمي \الئل 
من �لقر¹? �شيخ �أل½هر يد�y �يلّف 
فكا?  حتّديه،  على  �لر\  يستطيع  �ال 
شيخ  من  يطلب  �أل#د�  �لد�عية 
�أل½هر: %عطå مثاال ��حد� فقط من 
�لشعر  من   �% �حلديث  من   �% �لقر¹? 
هو  �ملالئكة  %حد   �% �هللا  �جلاهلي: 
(�ملتو�)  ��إلنسا?  (�ملتوفِّي)  �لفاعل 
 Àلصر قرينة  توجد  �ال  به   rمفعو
�ال  ¹خر   çمع  �%  >@ �لتو�   çمع
يكو? معنا  �ملوÌ� .D يستطع شيخ 
 ،rأل½هر �لر\. حينما �نتهيت من �ملقا�
بفاعل؟  %نت  ما��   Dلصو�  ¼  rقا
 ��@ �لقر¹?،  �انب  %نا   طبًعا  فقلت: 
كا? �هللا سبحانه �تعا< قاr � �لقر¹? 
 y\قا �هللا  �لكن  تو�،   ëفإ� تو�  @نه 
فما  مر! %خر¸  للحيا!  يبعثه   ?% على 
 Dمن  ما ?% D%ملشكلة؟ فبعدها قر�
 ë�@ �حليا!.   >@ يعو\  �هللا �ال  يبعثه  ال 
 � قر%ִדا  �لذ�  �ألحا\يث   çمع ما 
�ملسيح؟   rنز� عن  �مسلم   �yلبخا�
 ،rلنـز�� çمقاال يشر¥ مع Dفوجد
فقلت ¹  هذ� معقوr، �لكن طبًعا هذ� 
ال  �ألمة  من  سيبعث  �لذ�  �لشخص 
 rبد %? يكو? من �لعر³، أل? �لرسو
 Dلقر¹? � �لعربية، فوجد�� ýعر �

 cإلما� هذ�   ?% كيف  يشر¥  مقاال 
�ملهد¸ Ì يأDِ من �لعر³ @منا هو من 
�ألمة ��ندية، ��ألسبا³ �لº من %جلها 
من  �تعا< yجال  �هللا سبحانه    yختا�
هذ  �ألمة، فقلت هذ� �لكالc صحيح 
ميكن  �ال  نبًيا  ليس  هو  طبًعا  �لكنه 
هو   �  rلرسو� أل?  نبًيا  يكو?   ?%
خامت �لنبيني فوجدD مقاالD تبحث 
هذ� �ملوضوÞ فقر%ִדا. فوجدD لسا? 
  yجل �تاy Çسيأ c�\ ما rحا¼ يقو
�هللا سبحانه �تعا< �هو تابع للشريعة 
�إلسالمية �تابع لسنة yسوr �هللا، فأين 
كيف  �لكن  تسا�لت:   È �إلشكاr؟ 
�هذ�  �ملوعو\  �ملسيح  هذ�   ?%  Àعر%
�كرته  �لذ�  فعال  هو  �ملهد�   cإلما�
�لنبو��D؟ فوجدD مقاالD عن كيفية 
من  �لصا\}   ûملبعو� على   Àلتعر�
فاقتنعت بفضل �هللا �y#ته،  �لكا�³ 

��نتهيت من قر��! �لكتب..
"ما��  %خر¸:  مر!   Dلصو� فجا�� 
%ستطيع  ال  %نا   ýy يا  قلت  تفعل"؟ 
%? %�هب @ال مع �حلق، فإ�� كا? هذ� 
هو �حلق من عند� فال بد %? %قبله.. 
بر�حة   Dشعر� %بايع.    ?%  Dyفقر
 åن% �%حـسست  �yحية  �طمأنينة 
 È .>قريب جد� من �هللا سبحانه �تعا
هذ�  �كا?  �لبيعـة  �ثيـقة  %مضيت 

� عاc ١٩٥٦.  (ُيبتع) 
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التقوى

� yثـا� �ألسـتا� �جلليـل ، بطـل �إلسـالc، ثابـت �إلميـا? �خالـد �لذكر،
 مصطفـى ثابـت %ý خالـد، y#ه �هللا �%سـكنه فسـيح جناتـه � %على عليني

 ýلقـد كا? بـو\� %? %لتقـَي ��ألسـتاَ� �جلليـَل %بـا خالـد عنـد �هـا
لالشـتر�� � �جللسـة �لسـنوية للجماعـة �إلسـالمية �أل#ديـة � بريطانيا،
 @ال %نه �بسـبب مرضه علمت %? من �ملتعسِر لقاَ� ، فعدD \�? حتقيق هذ  �ألمنية،
 �ها قد yحل عنا بعد بضعة %ياc من yجوعي، فنظمت � هذ� �لصد\ هذ  �لقصيد! �لشعرية:

ُقَبْيـَل yحيـٍل قـد \نـا مـن َتد�نينا
ِلما بَك من سـقٍم  شـديٍد فُيشـجينا
َتر�ئينـا   ?َ�\ ُحـّم  قضـاٌ�   rََفحـا

ُير�ينـا  ظـلَّ  ��فـٍر  غزيـٍر  بعلـٍم 
ـر¸ هاجت بأÓٍy كحطينا كُاْسد �لشَّ

ُيجيـُح صليًبـا مـن êـا� فلسـطينا 
ُيشـيُع ��ـد¸ � كلِّ نـاٍ\ يعـا\ينا
مثيـَل �لثريـا، كاشـفا للـدîُّ \ينـا
�y�yينـا نابـٌض �  �قلـٌب  حيـاٌ!، 
�لنبّيينـا خليـَل  �صديقـا،  شـهيد� 

%بـا خالٍد كـم كنُت %بغـي تالقيـنا
ِبمطَلـ®  Þَُ�طـا فُاخـ�Dُ %� لـن 
�ُحـمَّ قضـاُ�  �ِهللا  بعـَد   تباعـد
لقـد كنـَت فينـا قائـد� �Úاهـد�
�قمـَت ألحبـاyِ �لنصـاy¸ تصّديـا

ֲדمـٍة  عـاَ\  �لديـِن  صـالَ¥  كأّ? 
�صوُتـك � �آلفـاِ} بـاDَ ُمد�يـا
فيـا كوكبـا َشـعَّت بأنو�yِ  �لسـما
بنا َبق	ي�ت  بـاٍ} طاملـا   �ل�ذكُر
فَنـْم � ِحمـى �لر³ِّ �لرحيـِم مال½ًما

�لدكتوy %مين فضل عو\! (هولند�)

=; žÏ⁄‚d;Ä]¡; ŽflÁÅ’\;{̨˜ê;‡_—=



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

http://www.mta.tv
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