



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.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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التقوى

كلمة �لتقو�

�لسامية  �ألخالقية  �ملبا��   Y
 شك  ال 
"�لديـنية  �الجتـماعية  �لعالقا�  ُتنّظم 
ֲדا  �خر�  فقد  "�لشعو�.  �ألفر��  بني 
 Yلو�
�لثقافا� "�ملعتقد�� على مر �لعصو� باختال� 
�لقاسم  هذ�  جعل  "لقد  
لسنتها.  "تعد�  �لشعو� 
ب�  بني  مشتركة  لغة  �لسامية  �ألخال�  من  �ملشتر� 
�"منا  �ألفئد�  "تستوعبها   bلعقو� تتفهمها   Yإلنسا�

حاجة لتر�اY يكشف كنهها.

فنر¤ 
Y �لذ� يرفق بالضعفا£ تطلق عليه صفة �لرحيم، 
"هلم   bلعا�� صفة  عليه  تطلق  �ملظلو[  ينصف  "من 
�لسلو�  "مز�يا  خصائص  عليه  تنطبق  من  على  جر� 

�ألخالقي �لسامي.
للبشر �إل�ا§ على  �ملر£ كيف 
مكن  "قد يستغر� 

Y �ألخال� �لسامية مستحسنة "مستحبة "
Y �لر�rئل 

مذمومة!! 
 Yلك هو هللا � �لذ� خلق �إلنساr �ّمر Y
"ال شك 

"�عه فطرًيا موهبًة "قد�ً� لالتصا�   �
على صو�ته 
بصفا� �خلN "�لفضيلة "�مليل |ليها، كما rكر سيدنا 
°�[ على صو�ته"(١).  �هللا  � "خلق  �ملصطفى  Jمد 
�لفضيلة   Yستحسا�  ± �لبشر  تو�فق  يرجع   zبالتا"
"r[ �لرrيلة باإل�ا§ �لفكر� |} �لنظا[ �لد�خلي ± 
�لنفس �لبشرية �ل² 
"جد �هللا تعا} فيها �لقد�� على 
�النصبا³ بصبغته تعا} "�التصا� بصفاته �لتشبيهية. 
مبقد"�  كذلك  "ستا�..  شكو�   � �هللا   Y
 فكما 
�إلنساY ± |طا�µ �ملحد� 
Y يكوY شكو�� "ستا��. 
�هللا  �لفطر�.. ﴿ِصْبَغَة  �ين  �إلسال[   µيؤكد ما  "هذ� 

(٢) ﴾Yَ"ْحَسُن ِمَن �ِهللا ِصْبَغًة َ"َنْحُن َلُه َعاِبُد
َ"َمْن َ

نه  �إلنسانية  لتا�يخ  �ملستفيضة  �لد��سا�  "تطلعنا 

كلما ُعكست صفا� �هللا � على 
�¼ �لو�قع بلغت 

خال� �لعامة r�"ִדا، "عاشت إلنسانية ± 
من "سال[. 
"لكن "لسو£ �حلاb نر¤ 
Y �لعاَلم �ليو[ يعج بتيا��� 
"قو¤ هد�مة ما �نفكت حتا�� �لفضيلة بأ�"�� ¿تلفة 
�لفكر�  �لتحر�  �لد�عية |}  ساعية |} حتقيق نظرياִדا 
"�جلنسي ± |طا� منظومة |شبا§ �حلاجة. فكلنا يعر� 
مبشر�  صيحاִדا  "تعالت  �ألفكا�   µهذ ��جت  كيف 
�إلنساY بفجر عصر جديد تنمحي فيه �لقيم "�ألخال� 
جديد�  قيم  Jلها  لتحل  �لسما£  تعاليم  �سختها  �ل² 
تسو� �لعاÄ حتت نظا[ عاملي جديد تتربع على عرشه 

�لرrيلة.
قد  �لسلبية  "°ثا�ها  �لثقافة   µهذ �نعكاسا�  "نر¤ 
غز� �ألجياال �لصاعد� حيث مسخت هويتها �لثقافية 
"�لر"حية. "لألسف �لشديد َفَقد� كثN من �ملجتمعا� 
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جيال  "خسر�  �لذ�تية  خصائصها  �إلسالمية  �لعربية 
 bوÉ ²متنحه سبل �لوقاية "�ملناعة �ل Y
كامال فشلت 
متمسك  "هو  "�لثقافية  �ملعلوماتية  �لثو��  مو�كبة  له 
بالقيم �ألخالقية "�اللتز�ما� �لدينية �ل² ال غË عنها 

"ال بديل. 
|ننا نأسى %ذ� �حلاb �ملز�� �لذ� 
صا� 
خال� �ألمة 
عن  تاما  �نسالخا  نر¤  حيث  ناشئتها،  "خصوصا 
يالمس  �لغر�£ ± حني ال  �ملحمدية  �ألخال�  
�بيا� 
"عظ "|�شا� �ملؤسسة �لدينية عقوb �لناشئة ألسبا� 

ال حاجة �خلو¼ فيها.
|Íا �عو� صا�قة نرفعها من على من� "�لتقو¤" ندعو 
تعر¼ 
خالقها "تصرفاִדا على كتا�   Y
 �ألمة  فيها 
�هللا "سنة �سوله �لكرمي لتر¤ بنفسها ما هي عليه من 
سو£ منقلب. "كونو� على يقني 
Y صالÎ �ملسلمني 

فيه صالÎ �لعاÄ "فسا�هم فسا�µ. فهال ��ستم Íج 
�ين �ملصطفى � "عاينتم كيف 
حدÏ صالحه ثو�� 
 ،Y"حيا£ "�لعمي يبصر
�لقلو� جعلت �ألمو��   ±

.µفيضو
فاقتبسو� من ضيا£ �ملصطفى "
على  �لعالقة  ��مت  ما  خطر   ±  Yإلنسا� كر�مة   Y|
مستو¤ �ألفر�� "�لد"b يشوֲדا �لظلم "�نتها� �حلرما� 
"�لقهر "�لعد"�Y. فالسبيل �أل"حد لدفع �لشر هو Jا�بة 
 Y| لوحيد �لذ�� Îلفضيلة، فهي �لسال� Îيلة بسالrلر�
 Äلعا� Nمكنها تغي
 Ñد "|خالÒ ستخدمته �إلنسانية�

"هز[ كل �لشر"� �ملنبعثة من �لر�rئل �ملستحكمة.
�لذ�  �ألخالقي   Îلسال� ֲדذ�  �لشعو�  تتسلح  فلما 

"جد �هللا له قابلية ± نفس كل |نساY شريطة تزكية 
�خلا�[  �لسما£   Ïمبعو معسكر   {| "تنضم  �لقلو�، 
�لصا�� للمصطفى � 
مكنها °نذ�� �لدخوb ± �مر� 

�لناجني.
"Õضر& "Ôن ± هذ� �ملقا[ مقطع من قصيد� لسيدنا 


-د عليه �لسال[: 

عطيُت من ِحبِّي قميَص خالفٍة ُ"

                        قميَص �سوb �هللا 
بيَض َ
ْمَهِق

عطيت َعَلَم �لفتح َعَلَم Jمد (�) ُ"


عطيُت سيفا جذَّ 
صَل �لتَخلُِّق (٣)ُ"                  

 Yجعلنا ممن يستمعو" ،µبه "يرضاÕ هد�نا �هللا "|ياكم ملا
Jمد  سيدنا  على  �هللا  "صلى  
حسنه،   Yفيتبعو  bلقو�

�ملصطفى "على °له "صحبه 
�عني، °مني. 
----

(١) صحيح �لبخا��، كتا� �الستئذ�Y.   (٢) �لبقر�: ١٣٩ 

(٣) كتا� حجة �هللا

فالسـبيل األوحد لدفع الشـر هو 
?اربـة الرذيلة بسـالح الفضيلة، 
الـذي  الوحيـد  السـالح  فهـي 
gـد  اإلنسـانية  اسـتخدمته  إن 
.... iالعا jوإخـالص أمكنها تغيـ
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التقوى

 حضر� مر�� بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

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

:U"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

﴿َ.َلْم َتَر َكْيَف َضَرَ' �هللا َمثًال َكِلَمًة 

َطيَِّبًة َكَشـَجَرٍ� َطيَِّبٍة َ.ْصُلَها َثاِبٌت 

ُ.ُكَلَها  ُتْؤِتي   * َماِ@  �لسَّ ِفي  Eََفْرُعَها 


بَِّها Eََيْضِرُ' �هللا َ GِHُِْكلَّ ِحٍني ِبـإ

﴾GَEُر �َألْمَثاQَ ِللنَّـاOِ َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
    .(٢٥"٢٦ Yآليتا�) 

 :Tلكلمـا� Vشر

صابه "صدمه  :µَضَرَ': ضَربه بيد
 .µَجَلَد  :ßو بالسَّ ضَربه  ֲדا. 

(�ألقر�)
فُة؛  �لصِّ "�لنظN؛  بُه  �لشِّ �ملَثُل:  َمَثًال: 
ًة؛  
قا[ له مثًال 
� ُحجَّ :bُحلّجُة، ُيقا�
�حلديُث؛ �لقوbُ �لسائُر؛ �لِع�ُ�؛ �آليُة 
"صفه  مثًال:  له  ضَرَ�  (�ألقر�). 
تعا}  قوله  من  فاملر��  "بّينه.  "قاله 
﴿ضر� �هللا مثًال...﴾ 
نه تعا} قد 
"�خلبيثة  �لطيبة  �لكلمتني   bمثا بّين 
 Yنسا| كل  ليعر�   ،Yتبيا 
ميا 

حقيقتهما.
 áطاب يطيُب  �لشيُ£  طاَ�  طيِّبًة: 
"�كا  لذَّ   :áَتطياب" "ِطيبًة   áِطيب"
طابت  "جا�.  "جّل  "حال  "حُسن 
�أل�ُ¼: َ
ْكَألْ�. طابت به نفسي: 
�لعيُش  طاَ�  "�نشرحْت.  �نبسطْت 
"طاَبت   .µُ�كاãمل� فا�قْته   :Yٍلفال
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 "r "�لطيُِّب:  "�َفَقها.  عليه:  َنفسي 
يبة. (�ألقر�)  �لطِّ

:Yلتفسـ�
هذµ �آلية ُتَعدُّ من تلك �آليا� �لصعا� 
"�ملسيح  �ملهد�  سيدنا  فّسرها  �ل² 
 zبالتا"  áئع��  äNتفس  � �ملوعو� 
به  نستطيع  �لذ�  �لطريق  على  �لّنا 
حل �آليا� �لصعبة �ألخر¤. "لكن 
 �"
قبل �خلو¼ ± تفسN هذµ �آلية 

توضيح |عر�ֲדا.
(كلمًة)  لفظة   ± �لنحا�  rكر  لقد 
�لبقا£:  
بو   bفقا لإلعر��،  "جهني 
|Y (َكِلَمًة) بدbٌ من (َمَثًال)، "�ملر��: 
ضر� �هللا مثًال 
� كلمًة طيبًة. بينما 
ير¤ �بن عطّية "�لز¿شر� 
Y (مثًال) 
 :�
 b(َضَرَ�)   Yمفعوال "(كلمًة) 
 Ëمبع مثًال  طيبًة  كلمًة  �هللا  ضر� 
طيبة) خ�  "(كشجرٍ�  مثًال.  جعلها 
كشجر�  هي   :Ëمبع Jذ"�،   
ملبتد

طيبة.
�آلية   µهذ  Nتفس  {| 
توجه   Yآل�"
فأقوb: لقد بّين �هللا هنا حقيقة �لكلمة 
�لطيبة 
ع� حقيقة "حيه �لصا± �حلي 

�ملصوY من تالعب �لبشر "عبثهم. 
"�لد�عي لضر� هذ� �ملثاb هو 
Y �هللا 
تعا} قد 
شا� ± �آليا� �لسالفة |} 
 Yلشيطا� خطو��   Yيتبعو �لذين   Y


�لذين  
ما " �%ال�،  مصNهم   Yيكو
 YثوNف �لصاحلا�   Yيعملو"  Yيؤمنو

Y يهتم  áطبيعي Yجناِ� �لنعيم. فكا
�إلنساY بسلو� �لطريق �لذ� ينّجيه 
�هللا  لنعم   áث��" "çعله  �لعذ��  من 
يهمه   äمر
 هنا�   Y
 بيد  "جناته. 
"ُيقلقه، "هو 
Y هذµ �لسو�� تذكر 

Y �هللا تعا} قد بعث كثäN من  áيض

يع�  مما   ،Yأل�ما� ¿تلف   ± �ألنبيا£ 

نه تعا} قد نسخ شر�ئع بعض �لرسل 
غNهم،  على  
نز%ا  جديد�  بشر�ئع 
من   �ٌ
  :Yإلنسا� يعر�  فكيف 
 áي%| áمتثل "حي bلشر�ئع ال تز�� µهذ
صافيá صاحلá للعمل به، "
يها ليست 

� من �لتعاليم "�ملبا��  "
كذلك، 
�لسائد� هو من "حي �هللا تعا}، "
يها 
�لبشر "�ختالقهم؟ فيجب  �فتر�£  من 
بني  للتمييز   Uمقيا هنا�   Yيكو  Y

�هللا  بّين  "قد  �لر��£.  "بني   éلصا�
 Yهنا ليسهل على �إلنسا Uهذ� �ملقيا
 áصافي bمعرفة كال[ �هللا �لذ� ال يز�
فيقوb �هللا �:  للعمل.   áصاحل áطيب
 bلوحي �إل%ي �لذ� ال يز�� bمثا Y|
هو  �لبشر  عبث  من   áمصون  áصافي
﴿كشجر� طيبة 
صلها ثابت "فرعها 
حني  كل  
ُكَلها ُ  êتؤ �لسما£،   ±

بإYr �ֲדا﴾.
%ذ�  مو�صفا�  هنا ìس  rكر  لقد 

�لكال[ "هي:

� حسنá �يًال  ،áطيب Yيكو Y
 .١

.µظاهر ±
.áصله ثابت
 Yيكو Y
 .٢


Y يكوY فرعه ± �لسما£. .٣
.Yكل �ما ± µ�اí êيؤ Y
 .٤


Y يؤí êا�µ بإYr �هللا تعا}. .٥
  فإ�r توفر� هذµ �ملز�يا �خلمس ± 
 Uا"� فإنه منهج كامل للناî كتا�
± rلك �لزماY "صاé للعمل به. 
ما 
|�r �نعدمت هذµ �ملو�صفا� ± ِسْفر 
 {| ُينسب  
" ± كال[  �ألسفا�  من 

حد  Yيكو Y
�هللا � فإنه ال يعد" 
نسخه  مت  قد  مما  
نه  فإما  �الثنني؛ 

نه ليس من  "
"|لغاµð بيد �هللا تعا}، 
عندµ � بل هو من �ختال� �لبشر.


تنا"b كل هذµ �ملز�يا �خلمس  Yآل�"
بالشرÎ "�لتفصيل. 

:[Eمليز� �أل�
�حلسن  �لطّيب:   Ëمع" (طيبة). 
�ملنظر؛ �ملصوY من �لعيب "�لنقص؛ 
�لصا±؛  �لنقي  �للذيذ؛  �لطيب؛   "r
�لعظيم؛  �جلو��؛   zلعا� �حللو؛ 

�ملو�فق. 
 Yللعمل هو ما يكو éفالوحي �لصا
(.Eًال): كالشجر� �لطيبة مصونá من 
ليس  
نه   Ëمبع "�لنقائص،  �لعيو� 
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 Yإلنسا� �"حانية  مع   ñيتنا ما  فيه 
"عو�طفه   µمشاعر  "
 مر"£ته   "

هذ�   Yيكو  Y
 (ثاني`):  �لطبيعية. 
طال"�   �r �لديباجة  حسن  �لكال[ 

"�"عة تأخذ مبجامع �لقلو�.
(ثالث`): 
ç Yد �لعامل به متعة "لذ� 

.ä�"سر"
عذبا.   äحلو  Yيكو  Y
 
�بع`): )
�جلو��.   zعا  Yيكو  Y
 (خامس`): 
(سا�س`) 
Y يفو� كل كال[ °خر 

.µمز�يا ±

�مليز� �لثانية: 
 Y|" .سخ��قو�  �

صلها ثابت) )
�أل�¼   ± �لشجر�   bصو
 إلثبا� 

عد� معاYٍ منها: 
١. |Íا شجر� حية طرية متتص غذ�£ها 
 b. كذلك حا�¼ باستمر��من �أل
 áلوحي �حلي فإنه يتلقى غذ�ً£ "�عم�
من �هللا باستمر��، 
ما �لوحي �لذ� 
"�لشمولية  �لسعة  فيفقد  نسخه  مت 
يعو�  فال  معا�فه،  معني  "ينضب 
�ملتجد��  �حلاجا�  تلبية  قا��ä على 
�لشموb للبشر. "لكن �لوحي �حلي 
من  حاجة  كل  يسد  َيَظل  �لثابت 
من  فما  �لبشرية.  �لفطر�  حاجا� 
قضية يو�جهها �لناU ± حياִדم |ال 
"çد"Y حّلها ± rلك �لوحي على 

�لفو�، "çد"Y فيه معا�� جديد�، 
�أل�¼  من  غذ�£ها  متتص  كشجر� 
|ليه �حلاجة. مما ال شك  مò �عت 
�ملعا�� تكوY مكنونة   µهذ Y
فيه 
�حلاجة  عند  ظهو�ها  "لكن  فيه، 
�هللا  فضل  على  يتوقف  |منا  |ليها، 
�ملتجد� باستمر��. فكأY هذ� �لكال[ 
غذ�ً£  تعا}  �هللا  من  يتلقى   bيز� ال 

"�عمá من "قت آلخر.
|شا��  �لشجر�   bصو
  óسو�"  .٢
 Ëمبع "متانتها.  جذعها  صالبة   {|

Íا تقف صامدً� "ال Éضع للهز�� 
|حد¤   áيض
  µهذ" "�لصدما�. 
 äمز�يا �لوحي �حلق، فإنه يبقى صامد
"�العتر�ضا�،  �ملطاعن  "جه   ±
"مهما قسا عليه �ألعد�£ بالنقد فإÍم 
 áثابت |نه يبقى  ال يقد�"Y عليه، بل 

شا¿á �غم عد�ئهم �للئيم.
 {|  Nيش  bألصو�  óسو�"  .٣
تتزعز§  فال   áيض
 �لشجر�  ثبو� 

تعا}:  قوله  من  فاملر��  مكاÍا.  من 
�لكلمة   bصو
  Y
 ثابت﴾  
صُلها ﴿
ال  |Íا  ôيث  صلبة  "مبا�ئها  �لطيبة 
تتغN "ال تتبدYْ|" b تغّير �لزمن، بل 
تبقى تعاليمها �حلقة ثابتة على ما هي 
 Nمست �حلاجة |} تغي �r| ما
عليه. 
�لوحي فاعلمو� 
نه قد فقد �لطال"� 
جّفت  قد  "صا� كشجر�  "�حليويَّة 


غصاÍا "�جُتثَّْت من 
صو%ا.
|شا��  �لشجر�  
صل   óسو�"  .٤

يضá |} طوb عمرها، ألY �ألشجا�  
 ±  áعميق جذ"�ها  تضر�  �ل² 
 áيض
  µهذ" طويًال.  ر  تعمَّ �أل�¼ 
õد[  فإنه  �إل%ي  �لكال[  مز�يا  من 
 böنه  ي
�إلنسانية ملد� طويلة، "ليس 
�ليو[ "ُينسخ غدä. "�ملر�� من كال[ 
�هللا هنا: �لتعاليم �ألساسية �جلوهرية 
فمن  "|ال   ،bكاألصو هي  �ل² 
�ألمو�  بعض  �هللا  يلغي   Y
 �ملمكن 
 ä�ختبا�" بالً£  �لوحي  من  �لفرعية 

كذلك حـال الوحي احلـي فإنه يتلقى غـذاًء ودعمًا 
من اهللا باسـتمرار، أما الوحي الذي مت نسـخه فيفقد 
السـعة والشـمولة وينضـب معـني معارفـه، فـال 
يعود قـادرًا على تلبيـة احلاجات املتجددة للبشـر.
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ال  �جلوهرية  �ملبا��   Y
 بيد   ،Uللنا

بدä. خذ"� مثًال �لتو���، فقد  Nتتغ
"لكن  �لكرمي   Y°بالقر �هللا  نسخها 
بعد 
Y خدمت �إلنسانيَة ملد� 
لفي 
سنة. لقد 
�سل �هللا 
نبيا£ كثNين ± 
هذµ �لفتر�، "لكنهم ما جا£"� لنسخ 

�لتو��� "|منا لتطبيقها.  
٥. "كما 
Y جذ"� �لشجر� �لطّيبة 
كذلك  �أل�¼   ± طريقها  تشق 
çب 
Y يأخذ كال[ �هللا �حلي طريقه 
فتنعكس  �ملؤمنة،  �لقلو�   ¼�
  ±
تأث�Nته �لطيبة ± سلوكهم "
عما%م.  
من  �اعة  هنا�   Yتكو  Y
 فيجب 
 òملؤمنني �لعاملني بالكال[ �إل%ي ح�
نتائجه  "ُتعر�  �ال��ها�  له  ُيكتب 
"تأث�Nته. فإY قلو� �اعة �ملؤمنني 
تعا}،  �هللا  لكال[  �أل�¼  مبثابة  هي 
 ±  áعميق  äNتأث �لكال[  هذ�  فيتر� 
�لقلو� �ملؤمنة حò يتأّصل فيها .. 
�لو����  باألحكا[   Yيعملو 
Íم   �

± كال[ �هللا "يكشفوY للعاJ Äاسنه 

"كماالته.
هذ�  غذ�£  مصد�   Yيكو  Y
  .٦
يتغذ¤  ال  
نه   Ëمبع  ،äحد�" �لكال[ 
بل  "هنا�،  هنا  من  كاحليو�نا� 
ميتص -كالشجر�- غذ�£µ من منبع 
"�حد هو �هللا تعا}. "± هذ� |شا�� 
مبا��  من  �لبشر  õترعه  ما   Y
  {|

مصا��  من  مستقا�   Yتكو "تعاليم 
من   áمقتطف بعضها   Yفيكو  ،òش
�لطبيعيا�،  من  "بعضها  �لفلسفة، 
"�لعا���،  �لتقاليد  من  "بعضها 
�لسائد�  �لقو�نني  من  "بعضها 
 µهذ  ±  Y"جتد "لذلك  حينذ��، 
�لتعاليم �ملصطنعة بأيد� �لبشر شّتى 
كال[  منبع  "لكن  �لتعا�¼.  
نو�§ 
عميقٌة..   µ�"جذ" "�حد  تعا}  �هللا 
 Yحكامه "تعاليمه ال تكو
 Y
 Ëمبع
 b"تتنا كما  بينها،  فيما  متعا�ضة 
تفصيلي  ببحث  |نسانية  قضّية  كّل 
عميق. "ال يكوY هذ� �لكال[ ôاجة 
عن  للدفا§  �لبشر  من  مساعد�   {|
"بقائه  غذ�ئه  مو��   Y| بل  مبا�ئه، 

� �أل�لة "�ل��هني-  يكوY من -

صل "�حد هو �هللا سبحانه "تعا}، 

فهو �لذ� يتو} �لدفا§ عنه.

�مليز� �لثالثة: 

شا�  "قد  �لسما£﴾،   ± ﴿"فرُعها 

�لتالية  �ملو�صفا�   {| بذلك   Y°لقر�
لكال[ �هللا �لصا± �حلّي:

١. |Y �إلنسا�r| Y عمل ֲדذ� �لتعليم 
تعا}.  �هللا   {|  bلوصو� من  متكن 
rلك 
Y �لذ� يتسلق شجر� "صلت 
فر"عها |} �لسما£ فإنه البّد 
Y يصل 
لغة   ± ֲדا  ُير��  �ل²  �لسما£..   {|

�لر"حانيا� �لقرُ� من �هللا تعا}.
يبني  �إل%ي  �لكال[  rلك   Y|  .٢
rلك  تفاصيله.  بكل  �لشر§  
حكا[ 
 Nلشجر� |} �لسما£ تش�  bصو" Y


نه  فاملر��   .áيض
 �لفر"§  كثر�   {|
ما من حاجة بشرية |ّال "يسدها هذ� 
 "
 �"حانية  قضية  من  "ما  �لتعليم، 
 Yخالقية |ال "يبحثها بالتفصيل. "كأ

هذµ �لشجر� �لر"حانية �لباسقة تغطي 

بأغصاÍا �قعة �لسما£ �لر"حانية.

سس  على  مبنية  تعاليمه   Y|  .٣
��تفا§   Y
 rلك  �ألخال�.  مكا�[ 
 {| Nلشجر� �لر"حانية يش� Yغصا


Y هذ� �لوحي ال Õتو� على 
خال� 

... الذي يتسلق شجرة وصلت فروعها إu السماء 
فإنه ال بّد أن يصل إu السماء.. الw ُيراد بها ! لغة 

.uالروحانيات القرُب من اهللا تعا
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التقوى

سطحية "مبا�� عا�ية، بل يدعو |} 
�ملبا�� �لعليا "�ألخال� �لسامية.

٤. |نه نافع للناU كافة على �ختال� 
 Y
 بدليل  
مزجتهم، " طبائعهم 
�لشجر� �لباسقة �لو��فة �لظالb تظل 
 {| |شا��  فاجلملة   .Uلنا� من   äNكث
�ستقطا�  على  قا��  �لكال[  هذ�   Y

�لناU من كافة �ملجاال� "�لطبقا�، 

"نافع %م على حد سو�£.

�مليز� �لر�بعة:

ُكلها كل حني﴾، "�ملر�� من ُ êتؤ﴿

rلك: 
�لطاهر  �لوحي  عالما�  من   Y
  .١
�"حانية  شخصيا�  ظهوُ�  �حلي 
عظيمة  من بني �لعاملني به بني حني 
íاٌ�  �لشخصيا�   µهذ Yخر، "كأ°"
 Yهؤال£ يكونو Y
 Ëلتعاليم. مبع� µذ%

مناør مثالية لتأث��N هذ� �لوحي.
�لنجا�  به  يعمل  ملن  يضمن  
نه   .٢
قوله   Y
 rلك  �آلثا[.  من  �ألبدية 
كما  حني)  كل  
كلها   êتؤ) تعا} 
�لر"حانية  �لشخصيا�  ظهو�  يع� 
على  ينص كذلك  فإنه  �لد"�[،  على 
ضر"�� 
Y يتز"َّ� �إلنساY من íا�ها 
��ئمá. "هذ� �لغذ�£ �ملستمر من تلك 
ما  ألحد  يتيسر  لن  �لطيبة  �لتعاليم 
ال  �ل²  �ألبدية  �لطها��  له  تتيسر   Ä

.N"ال تقص �يتخللها فتو

�مليز� �خلامسة:

Y هذµ �لشجر� �لطيبة  �
)بإYr �ֲדا( 
ôسب  ال  �ֲדا   Yrبإ �لثما�  تعطي 
قد  "هنا  �لعا�ية.  �لطبيعية  �لنو�ميس 
عن  �لر"حانية  �لطيبة  �لشجر�  متيز� 
�لشجر� �لعا�ية، ألY �ألشجا� �لطبيعية 
"لكن  �لطبيعية،  �لنو�ميس  "فق  تثمر 
 .Ñي خا%| Yrلشجر� �لطيبة تثمر بإ�
كال[  نتائج   Y
  {| |شا��  هذ�   ±"
فحسب،  طبيعية   Yتكو ال  تعا}  �هللا 
بل تكوY له نتائج شرعية 
" �"حانية 
 Yكا  �r|  ،bملثا� سبيل  "على   .áيض

�إلنساY صا�� �حلديث فال شك 
نه 
�ملبا�كة  لعا�ته   áطبيعي  äرí سيج� 
لد¤   áحتر�م�" ثقًة  يز���   r|  ،µهذ
 áخر شرعي° äرí لقو[، "لكنه سيج��

فضاًال "بركا� خاصة من  Ïير r|
يؤ��   Yكا  �r|  "
 تعا}.  �هللا  عند 

�لصال�، فثمرها �لطبيعي هو 
نه ُيد�� 
"�لنظا[ إلحر��  �لطاعة  
ùية  �ملصلي 

نه �ç لصالته  |ّال  �لقومية،   éملصا�
 áنه سيز��� قرب
íرä °خر شرعيá "هو 

من �هللا "Õظى برðيته � .
 Y°كرها �لقرr ²هي �لعالما� �ل µهذ
للشجر� �لطيبة، "�حلق 
Íا حتّد� ُهوية 
�حلي ôيث ال  �لصا±  �إل%ي  �لوحي 
يبقى هنا� 
ية صعوبة ± �لتمييز بني 
�لباطل.  �لكال[  "بني  �حلق  �لكال[ 
 µلكرمي جند� Y°عندما ننظر |} �لقر"
�ملو�صفا�   µهذ من  بكلٍّ  متحّلًيا 
لن  |نه   òلإلعجا�، ح  Nمث بشكل 
يعترفو�   Y
 |ال   áيض
 �ألغبيا£  يسع 
بكوY �لقر°Y ��خرä مبحاسن منقطعة 
خا�قة  �"حانية  "بطاقا�   ،Nلنظ�
يبا�يه 
� مصد�   Y
 ôيث يستحيل 
°خر، سو�£ 
كانت �لكتب �لسما"ية 
�لسابقة 
" كال[ �لبشر من �لفالسفة 


" غNهم.

ظهوُر شخصيات  احلي  الطاهر  الوحي  عالمات  من 
روحانية عظيمة  من بني العاملني به بني حني وآخر، 
وكأن هذه الشخصيات �اٌر {ذه التعاليم. مبعz أن 

هؤالء يكونون منوذجًا مثاليًا لتأثjات هذا الوحي.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł َجاِبر بن  عبد �هللا قاb: قاbَ َ�ُسوbُ �هللا �: ِ|Yَّ ِمْن َ
َحبُِّكْم |َِليَّ َ"َ
ْقَرِبُكْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَ[ �ْلِقَياَمِة َ
َحاِسَنُكْم 
َيا  َقاُلو�   .Yَْلُمَتَفْيِهُقو�"َ  Yَُقو َ"�ْلُمَتَشدِّ  Yَ"�ُلثَّْرَثا� �ْلِقَياَمِة  َيْوَ[  َمْجِلًسا  ِمنِّي  
َْبَعَدُكْم "َ |َِليَّ  
َْبَغَضُكْم   َّY|ِ"َ .ْخَالًقا
َ
َلة) ُقوYَ، َفَما �ْلُمَتَفْيِهُقوYَ؟ َقاbَ �ْلُمَتَكبُِّر"Yَ. (سنن �لترمذ�، ِكَتا� �ْلِبرِّ َ"�لصِّ َ�ُسوbَ �هللا َقْد َعِلْمَنا �لثَّْرَثاُ�"Yَ َ"�ْلُمَتَشدِّ


َِبي ُهَرْيَرَ� َقاbَ: َسِمْعُت َ�ُسوbَ �هللا � َيُقوbُ: َال ُتْنَزُ§ �لرَّْحَمُة ِ|الَّ ِمْن َشِقّي.  (سنن �لترمذ�، كتا� �ل� "�لصلة) ł‡¬̌

. (صحيح  ̌¬‡ł َعاِئَشَة �ضي �هللا عنها َقاَلْت:  َقاbَ َ�ُسوbُ �هللا �: َ
َحبُّ �ْألَْعَماbِ |َِلى �هللا َتَعاَلى َ
ْ�َ"ُمَها َ"ِ|Yْ َقلَّ
مسلم، كتا� صال� �ملسافرين)


َِبي ُهَرْيَرَ� َقاbَ:  َقاbَ َ�ُسوbُ �ِهللا �: �ْنُظُر"� |َِلى َمْن َ
ْسَفل ِمْنُكْم َ"َال َتْنُظُر"� |َِلى َمْن ُهَو َفْوَقُكْم َفُهَو َ
ْجَدُ�  ł‡¬̌

Yْ َال َتْزَ�ُ�"� ِنْعَمَة �هللا. (صحيح مسلم، |�r نظر 
حدكم |} من ُفضل عليه)َ

ْحَناُ£. (موطأ  ، َ"َتَهاَ�ْ"� َتَحابُّو� َتْذَهْب �لشَّ ̌¬‡ł>َعْبِد �هللا �ْلُخَر�َساِنيِّ 
Y �سوb �هللا � قاb: َتَصاَفُحو� َيْذَهْب �ْلِغلُّ
مالك، كتا� �جلامع)
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١٠

التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

Îُُيجـا "
"َهــل ِمْثلي ُيـدمَّـُر 
Îَُيثُبــْت ُجنا Ä"  خـزًيـا ¤�

Îُحا "�لصِّ يشـهـُد   �هللا  كتـاُ� 
Îُيا�لكــن هكـذ�  هّبــْت  "
Îُلَكِلــُم  �لِفَصا� µ�َتشـفي صد"
Îُهللا "�ســعـة  َبــَد��  ¼�
"
Îُتيــا��"  �ٌ"r  ضـاٌ£  ثــم�
Îُّبــي  |ّنه ُنـصــٌح  َقـر��"
Îُمنــك  �َملْشــرفّيـُة  "�لرِّما"
Îُفمنكم سـّيـد�  ُيرجـى �لصال
Îُِكفـا �ٌ�Nبـغـد�َ�  خــ ±"
Îُاî  تكمNفمــا  هـذ�؟  "ِسـ
Îُصـافينـا   "���   �ِالنشــر�"
Îُمنــك �ِالفـتتا Yلكــن كا"
Îُلفكر  للتـقو¤  ِ"شــا�  Yفـإ
Îُما  "جـُد   �لثــو�كل  "�لنِّيا"
Îُتنتهــو�  فالـوقـت ال  Ä Y|"
Îُال  ُيــَر�ُّ "ال  ُيـز� zُســؤ"
Îُفضـٌل  ُمتا  µفـيسـعى  نـحو

Îَُهــَد�� �هللا َهــل َقْتلـي ُيبا
 &
"هـل ± مذهـب �إلسـال[  
للناظـرينـا َبّيـٌن  "صــدقـي 
�لكـر�ِ[ ُخلـَق   ¤rأل�  Yكا "مـا 

يفهـم قـوbَ ُحـرٍّ �ُحلــرَّ   Yّ|"
ü� خشـى �لعـد� ± ُسـبل
"ال 
ýلنـا عنـد  �ملصائب يـا حبيـ
zفـال  تقـُف �%ـو¤ "�نُظـْر مآ

شـّرفكم "
�عوُ "ِمـن عجـب، 
Nٍَبْلدُتكـم حديقـُة  كّل خــ"
كمثلـك سـّيٌد يؤrيـِن، عجٌب!


�¤ يـا ِحـبِّ  تذُكر& بسـبٍّ

خْذنـا  كلَّ  مـا 
عطيـَت حتًفـا 
فُخــْذ  مـ� جـو�ü كا%د�يـا
ـْر  ± كالمي َتفكَّ فيـا ِحـّبـي 
"z "جـٌد  لقومـي فـو� "جٍد
|ليكـم يــا 
"ÿ  zـٍد  |ليكـْم
"z قــدٌ� عظيـم  عنـد  �ّبي
"مثلـي حــني يبكـي ± �عاٍ£

ÏeËŞ’\;ÎÖqç’\;k]u�›;ÿ˜Ω;∫

ž
rqť;ÀËâd;flÁÖ…]“’\;]fi÷iÕ
ž
rqť;ÀËâd;flÁÖ…]“’\;]fi÷iÕ

Ï÷ÁÇÖ’\;\ÊdÑ]t

Ï÷Ëï�’\;{˜âd;

Ï¡]⁄°\;‹ÅŒi’;ÏÁÑÂÖî;ÏîÑ]¬∏\

„Ë…;Ô]fimià\;ˆ;ÿÅ¬’\

II;Ï¡]qç’\;flÁÄ;‹˜à¸\

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;]·]¡ÖÁ;Ï÷Ëe›;Ï¡]qå;
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Îُ¤   |ال  �لـَوقا�فَيْتـَبعهـا  �لـو
Îُفـال  تبقى �لـِكالُ�  "ال �لُنـبا
Îُمـر�تـُب  للعــد�  فيها  �فتضا
Îُال  ُيـال"  Nجــٌه  يـسـتن""
Îُبعـد  �لليـل عيــٌد  "�صطبا"
Îُ��"  Îٌ"�َ  ِمــن فـضلـه z"
فُقــْل ما  يصُدَ�Yْ  مـ�  ُجناÎُ؟
Îُفــال  ُيـرجـى  لـقاِتلنا  فال
Îُـال "ال  ُتـْرUٌ  يصوY "ال   �لسِّ
Îُـما مليــٌك ال ينا"حــه  �لطِّ
Îُـفا "تتَبعــه  �ألسـّنـة  "�لصِّ
Îُمــٌر  ُمبا
"قتـلـي عنـدكم  
Îُتـنا تســفي  �لـرِّيا��ّr علـى
Îُحـلَّ بقـاعكم  حزٌ�  ِشـحا"
Îُمـرهم |ال  �كتـسـا
"Ä يـكُ 
Îُ��َّفمــا ± بيتـكـم  |ال  �لـر
�ستر�حو� "عاشـو� جائعيـن "ما  
Îُلكـن عنـدكم مــاٌ£  َ"جا"
Îُيـن �لفضل  لـوال  �ِالقــتر�
"
Îُـر� �لصُّ �حلـّق  هو  مـا  "�"نك 
Îُنـ�  بـطٌل َشـنـا
فـتعلم  

(كتا� حتفة بغد��)

"كا�� تلَمَعـْن  
نـو�ُ� �سـي
"يــأê يــوُ[ �ّبي ِمثـَل َبْرٍ�
"z ِمـن ُلطـف �ü كل  يـوٍ[
تـاٌ[ كالبـد�  "نــوٌ� كامـل 
"Ôـن �ليو[ ُنسـَقى ِمـن  َغبوٍ�

عـطـا& �ملهيمـن كل  نـوٍ�"

تقتلـ�  بـغـN  ثبـو�  جرٍ[
ُحجٍج �لكافريـن بسـيف  قتلنـا 
rٌمال ��ليـس لنا سـو¤ �لبـا"

تعلـم كيـف َيسـَفُع  بالنو�صي
َيُهـدُّ �لــرّ� r�"َ� كّل  َطـوٍ�

تقتلـ�  بسـيف يـا  خصيمي؟
"قـد ِمْتنا بسـيف  مـن  حبيٍب

َْيـن سـيوفكم  يا شـيَخ  قوٍ["
كذئٍب "�ختلسـو�  �حلز�   bصا"
"قـد ُصّبـْت عليكـم كلُّ  ُ�ْ�ٍ£
"كم ِمـن مسـلٍم �rَُبـو�  Òوٍ§
�لعلـم يعِر� مـوô  øر� "ôر 
bٍجتا�مـن  �  êنظمـت قصيـد
فُخــْذ مـ�  بعفـٍو  كالكر�ِ[
"|Y با��تـ� مـن بعـد ُنصحي
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التقوى

 üتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   µحد" �هللا  |ال  |له  ال   Y
 
شهد 
 µمًد� عبدJ Y
شريك لـه، "
شهد 
من  باهللا   rفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"|يَّاَ�  َنْعُبُد  |يَّاَ� 
�لَِّذيَن   ßِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ßََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (°مني) َ"ال �لضَّ

iخطا' .لقا

 .nد .يدi �هللا تعا] بنصرi �لعزيزEسيدنا مر�� مسر
� oملهد� pإلما�E خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو��

يو[ ١٦ /٢٠١١/٠٩

± �جتما§ ÿلس خد�[ �أل-دية بأملانيا

�أل-دية  خد�[  ÿلس  يعقد  �ليو[ 
�جتماَعهما  
ملانيا   ± �هللا  |ما£  "جلنة 
�جتما§  �ليو[   
يبد كما  �لسنو�، 
بريطانيا   ± �أل-دية  خد�[  ÿلس 

يضا، |ضافة |} بعض �لبال� �ألخر¤ 
�جتماعا�  �ليو[  فيها   
تبد �ل² 
تعا}  �هللا  جعل  سنوية.  "جلسا� 
ناجحة  كلها  �الجتماعا�   µهذ
بفضله �خلاÑ، ""فق �ملشتركني فيها 
�%د�  "لتحقيق  �ملرجو�  لالستفا�� 
�الجتماعا�،   µمثل هذ �حلقيقي من 
�ملشتركني  تعا} مع �يع  �هللا   Yكا"
"مّن عليهم ôفظه "
مانه ""قاهم من 
شر �ملخالفني �حلاسدين. نر¤ بفضل 
�جلماعة مع طلو§  ���ها�  تعا}  �هللا 
سرعة  ���يا�  "مع  جديد.  يو[  كل 
���ها� �جلماعة يز��� عد� �حلاسدين 
"�ألشر�� 
يضا، "لكن �يا�� عد�هم 
بفضل  تتقد[  �جلماعة   Y
 على  �ليل 
كله.   Äلعا�  ± �ألما[  Ôو  تعا}  �هللا 
|Y مكائد �ألعد�£ "�ملعا�ضني صا�� 
�جلماعة  ���ها�  عليه   Uيقا معياً�� 

ال  فيجب   ،bحا 
ية  على  "�قيها. 
قلق  مصد�  �ملعا�ضة   µهذ  Yتكو
للمؤمن، بل |�r كاY هنا� 
مر çب 
 
يطر  Y
 فهو  �لقلق  على  يبعثه   Y

مع  عالقته  على  فتو�   "
 
� ضعف 
 Y
 "
�جلماعة "|خالصه مع �خلالفة 
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 .nد .يدi �هللا تعا] بنصرi �لعزيزEسيدنا مر�� مسر

 bلقد قا .ßبا%بو µمستويا� تقو� 
تبد
توقفت  لو  
نه   � �ملوعو�  �ملسيح 
عند  "تقو�كم  صالحكم  مستويا� 
 Nخط 
مر  فهو  تتقد[   Ä"  Yمكا
rلك   Yأل  ،Nلتفك� على  "يبعث 
�لر"حا&.  �ملستو¤  تد&   {| يؤ�� 
"عليه فعلى �أل-ديني �جاال "نسا£ 
 Y
 "شيوًخا  شباًبا  "كباً��،  "صغاً�� 
 Y"� bوÕ ينتبهو� لعد"هم هذ� �لذ�
تقدمهم ± ��"� �لتقو¤ "يعتر¼ 
سبيل كسب �حلسنا�. يقوb سيدنا 
�ملسيح �ملوعو� �: "
كر� نصيح² 
�ألعد�£  ملعا�ضة  يلقو�  
ال  للجماعة 
�لتقو¤   ± �لتقد[  
حر�مت  فلو  باًال؛ 

"تو}  معكم  �هللا   Yلكا "�لطها�� 
 :bضني بنفسه، ألنه يقو�اسبة �ملعاJ
﴿ِ|Yَّ �هللا َمَع �لَِّذيَن �تََّقْو� َ"�لَِّذيَن ُهْم 

ُمْحِسُنوYَ﴾ (�لنحل ١٢٩)."
�ألما[  تتقد[ Ôو  
قد�منا  كانت  فلو 
"نيل  �حلسنا�  كسب   bاÿ  ±
�لتقو¤ فال يسع �لعد" �إلضر�� بنا، 
 Yهذ� ما نالحظه فيما مضى من قر"
 µير�" µهذ� ما نر�" ،Yبع من �لزما�"
�جلميع 
يضا بأY �لعد" قد متكن من 
�لقضا£ على حيا� بعض 
حبائنا "من 
Íْب 
مو�لنا، "لكن �لذين �حلو� من 
متتعو�  قد  ظلمهم  جر�£  �لدنيا   µهذ
 ± �خلو�   zبالتا" تعا}  �هللا  برضى 

كما  �ألبدية،  �حليا�   Yينالو �لذين 
عوَّ¼ �هللا تعا} عن خسائرهم �ملالية 

يضا، "هو 
مر يشهد عليه معظمكم 

مامي �ليو[. 
ما �لنعم  Yلذين جتلسو�
�جلماعة  على  تعا}  �هللا  
نز%ا  �ل² 
%ا.  فال حصر  �لتضحية   µهذ مقابل 
يؤ�قنا   Y
 
مر çب  هنا�   Yكا �rفإ
 Yْ
"يقلقنا فليس مكر �ألعد�£ بل هو 
�سر مستويا� �لتقو¤ �ملطلوبة لنيل 

Õ YْدÏ نقص   "
 تعا}  �هللا  �ضى 
فيها. "لو كانت عالقتنا مع �هللا تعا} 
"ثيقة جللبْت �عو�ُتنا 
فضاb �هللا تعا} 
�ملعا�ضني  Jاسبة  تعا}  �ُهللا  "لََتوّلى 

مر  يتو}   bيز� ال  هو  بل  بنفسه، 

فإذا كان هناك أمر �ب أن 
مكر  فليس  ويقلقنـا  يؤرقنا 
األعـداء بل هو أْن �سـر 
مسـتويات التقوى املطلوبة 
لنيـل رضى اهللا تعـاu أو 
فيهـا.  نقـص  أْن �ـدث 
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 Ä �ملعا�ضني  ضجة   Y| Jاسبتهم. 
تؤثر على �ألجو�£ �ملحلية 
" Ä تنتشر 
�لبال�  بعض  ��خل   ± �ملعا�ضة  نا� 
فحسب بل ُتو�جه �جلماعُة معا�ضَة 
 bخال من  كله   Äلعا�  ± �ألعد�£ 
لكن  �لفضائية.  "�لقنو��  �جلر�ئد 
�حلقيقة   ± �ملعا�ضني  جهو�  جّل 
 ± باجلماعة  �لتعريف   {| تؤ�� 
�ملوعو�  �ملسيح   Yكا  .�Nكث 
ماكن 
� يقوb: ال نعر� كيف تنتشر 
�عوتنا. "قاb حضرته � ± بعض 

ÿالسه:
 µهذ  ±  Yيدخلو  Uلنا� 
صبح ”
�لظاهر   ± نعلم  ال  بكثر�.  �جلماعة 
كيف يتم rلك، |r مò عّيّنا "ّعاًظا 
هو  |منا  �لدعو�؟   µهذ  Uلنا�  Yيبّلغو
 ± تعا}  �هللا  خلقه  �لذ�  �جلذ� 

�لقلو� فينجذ� �لناU |لينا.“
 §�"
 قاb حضرته: بأY �هللا تعا} قد 
�لقلو� جذبا جلماعتنا. "حيثما يريد 
�جلماعة   µهذ �عو�  تبليغ  تعا}  �هللا 

ُيو�§ �جلذ� ± قلو� 
هلها. 
لقد �نتبه بعض �لناU |} هذµ �جلماعة 
باالطال§ على �عا"¤ �ملسيح �ملوعو� 
� "قر�£� كتبه، "بعضهم �نتبهو� 
به  قا[  �لذ�  �لتبليغ   bليها من خال|
للجماعة،  "�ملبلغني  �لو�عظني  بعض 
 Uلنا� بعض  تعا}  �هللا  هد¤  كما 

للهد¤ "�لرشا� "ال  نظًر� اللتياعهم 
يز�b ُيطلعهم على �لطريق �لصحيح.

 � �ملوعو�  �ملسيح  rكر  "لقد 
عن  بسماعهم  �هتد"�  �لذين  
"لئك 
هذµ �لدعو� من هنا "هنا� 
" هد�هم 
تعا}  �هللا   Yأل بنفسه،  تعا}  �هللا 
 Yفينجذبو �%د�ية  
سبا�  %م  يهيئ 
�جنذ�َ�   � �ملوعو�  �ملسيح  Ôو 
لقد ظل هؤال£  للمغناطيس.  �حلديد 
 � �ملوعو�  �ملسيح  Ôو   Yينجذبو
± عصرµ �لذ� كاY فيه حيًّا بينهم، 
كما ينجذ� ± عصرنا هذ� 
يضا َمن 
 "
تصلهم �عو� �جلماعة بأ� صو�� 
َمن يسألوY �هللا �%د¤ من 
صحا� 
�هللا   §�"
 "لقد  �لسعيد�.  �لفطر� 
�ليو[  �لقلو�   ± �جلذ�  هذ�  تعا} 
صد�  على  �ليال  يشكل  مما  
يضا، 
�ملسيح �ملوعو� �، فإY �هللا تعا} 
يهيئ �ليو[ 
يضا 
سباًبا ôيث ينجذ� 
�لناÔ Uو �ملسيح �ملوعو� �، "ال 
تز��� هطوال  تعا}  �هللا   bفضا
  bتز�

على �اعة �ملسيح �ملوعو� � �غم 
�ملعا�ضة �لشديد� �ل² تو�جهها. لقد 
حتدÏ �ملسيح �ملوعو� � ± 
حد 
ÿالسه عن معا�ضة �ملعا�ضني "|���� 
 :bفقا �ملعا�ضة   µهذ من  تعا}  �هللا 
لقد تلقيت �لليلة |%اًما من �هللا تعا}: 
”|Y فرعوY "هاماY "جنو�ùا كانو� 
هذ�   Ëمع حضرته  rكر  خاطئني.“ 
بأن�  تعا}  �هللا   bيقو  :bفقا �إل%ا[ 
 ..Yفرعو Yاية �ملطا� بأÍ ± ظهر
ُ
 ..Yهاما" سNته،  على  هم  من   �

"جنو�ùا  سNته،  على  �لذين   �


 .Yلذين معهم كلهم خاطئو�
 :bفقا �إل%ا[  هذ�  � شرÎ حضرته 
�إل%ا[.  هذ�  �لليلة  تلقيت  ”لقد 
 Yبأ  Yيوقنو  µجنو�"  Yفرعو  Yكا
�لدما�   Yيلقو سو�  |سر�ئيل  ب� 
 ± عليهم  �لقضا£  من   Yسيتمكنو"
ملح �لبصر، لكن �هللا تعا} قاb بأÍم 
هذ�.  تفكNهم   ± ¿طئني  كانو� 
"�ملعاندين  �ملعا�ضني   Yفإ كذلك 
جلماعتنا هذµ يقولوY بأÍا ستتعر¼ 
للدما� |ال 
Y |���� �هللا تعا} ¿تلفة 

عن تفكNهم.“
فال يسع 
هل �لدنيا – سو�£ كانت 

حز��   "
 منظما�   "
 حكوما� 
�إل%ية.  �جلماعا�  على  �لقضا£   –
لقد جا£ ± �لدنيا فر�عنة "هامانا� 
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�لعاÄ خائبني  كبا� "مَضْو� من هذ� 
خاسرين، كما ظهر ± �لعاÄ حّسا� 
بنا�  �حترقو�  
يضا  
Íم  |ال  كبا� 
حسدهم، "ال يز�لوÕ YترقوY فيها، 
�ألشر��  
يضا كثN من   Yآل� "يهّب 
شر"�هم   Y
 |ال  باجلماعة  لإلضر�� 

حتيق ֲדم ± Íاية �ملطا�.   
تعا}  �هللا   bفضا
 rكر  بصد�  Ôن 
 µهذ  {|  Uَلنا�  � ه  يوجِّ "كيف 
�ملوعو�  �ملسيح  rكر  "قد  �جلماعة. 

يضا بأننا ال نعلم كيف تصل  �
�لنائية.  �ألماكن  بعض   {| �عوتنا 
على  حية  
مثلة  
يضا  �ليو[  "نر¤ 
rلك بل نر�ها بكثر�. "لقد �ختر� 
�ألمثلة   µهذ من  بعًضا  �ليو[  لكم 
عصرنا   ± تظهر  �ل²   Ïألحد��"

هذ�.
فلسطني  من  
-د  عو¼  �لسيد 

:bيقو
لقد �
يت سيدنا Jمد� � ± �لصغر 

حد  Yكو
 Yبأ "تلقيت منه بشر¤ 
جنو� �ملهد�، فمنذ rلك �لوقت "
نا 
يو[   ±" �ملهد�.  �إلما[  عن  
ôث 
من �اليا[ "
ثنا£ جتو�z بني �ملحطا� 
"قفت فجأ� على قنا� مسيحية حيث 
فرجعُت   ،�  ýلن�  Yيسبو كانو� 
�ملختلفة ألجد  �لقنو��  على  سريًعا 
"جدُ�  "لكن�  عليهم،  ترّ�  قنا� 

�لسحر  عن   Yيتحدثو �ملشايخ 
�ôية.  "�عايا�   ø�"لز�" "�لطال� 
قنا�  بالصدفة  شاهد�  مد�  "بعد 
هوال£   Y
  Uحسا| فانتاب�   MTA


خيا� "صاحلني فأخذ� 
تابع  Uلنا�
��خلي.  من  هزت�  �ل²   MTA قنا� 
 Y
 
�يد  �لصد�   Îنشر�� بعد   Yآل�"

.bجًيا �لقبو��بايع 

"هنا� 
حد �إلخو� "هو �لسيد 
-د 
�لعربية   b"لد� |حد¤  من  |بر�هيم 

:bيقو
�لعربية   MTA قنا�  شاهد�  لقد 
بر�ÿها،  
تابع   �
"بد بالصدفة، 
"�حلمد  �لبد�ية،   ± متر���  كنت 
 Îحتُت "�نشر�� �لتر�ِ�  فترِ�  بعد  هللا 
صد�� لدعوتكم. لقد �ستخر� �هللا 
�لكرمية:  �آلية  �جلو��  فأتا&  تعا} 
 Yيبايعو |منا  يبايعونك  �لذين   Y|﴿

�هللا﴾! 
|ن� 
جابه مشاكل من 
هلي بسبب 
 Yيسمعو ألÍم  باجلماعة  �قتناعي 

للمشايخ. 
بالثبا�  له  
�عو   Y
  z كتب   �

"با%د�ية ألهله.
�لطيبة  
منياته  �يع  تعا}  �هللا  حقق 

"تقبل �عو�ته.
"هنا� 
حد �إلخو� من مصر �لسيد 

:bمد عبد �لعاطي يقوJ
 µلقنا� شاهد�  تقريبا  عامني  قبل 
�خلاصة باجلماعة �إلسالمية �أل-دية 
 Y
 "كا�  îعت  ما  "هال�  صدفًة، 
يطN عقلي، فوجد� نفسي 
ôث ± 
�لقر°Y �لكرمي "± مغز¤ �ألحا�يث 
بترٍ" "تريث شديد، "± نفس �لوقت 
 Y
 z لفضائيا�. "تبني� óتابع شيو


نكم " ع�،  غائبة  كانت  �حلقيقة 

لقد جاء ! الدنيـا فراعنة وهامانات كبار ومَضْوا من 
هذا العاi خائبني خاسرين، كما ظهر ! العاi حّساد 
كبار إال أنهم أيضا اح�قوا بنار حسـدهم، وال يزالون 
��قـون فيها، ويهـّب اآلن أيضا كثj من األشـرار 
لإلضرار باجلماعة إال أنهم يصبحون عرضة لشرورهم. 
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حقًّا تقدموY �إلسال[ �جلميل "�لنقي 
�لصا± من �لشو�ئب "�خلر�فا� �ل² 

 .Y"يطلقها �آلخر

-د �هللا �لذ� هد�& |} �حلق  �Nخ
"

"�لصو��.
ضد   êسر
" بسيط،  مسلم  
نا 
�إلسالمية  للجماعة  �نضمامي 
�أل-دية "rلك بسبب عملية غسيل 
 óله على يد شيو Yملخ �لذ� يتعرضو�
يهديهم   Y
 �هللا   bسأ�" �لفضائيا� 

�يعا. 
تقبل �هللا تعا} �يع 
منياته �لطيبة.

"يقوb �لسيد حس� من مصر:
من  "لدنا  "كأننا  �لبيعة  بعد  شعر� 
 Ä .�  ýلن� "نعيش ± �من  جديد 
�لقضايا كوفا�  من   �Nًنفهم كث نكن 
"جدنا  هللا  "�حلمد  "غNها،  �ملسيح 
للعلما£  rهبنا  �جلماعة.   ± ضالتنا 
كّفر"نا  "لكنهم  باجلماعة  لنخ�هم 

مباشرً� "حا�بونا.  
عندنا بيت كبN، ما شا£ �هللا! "كانت 
عندنا �غبة - منذ �من طويل - ± 

Ô Yّوله ملسجد، "سبحاY �هللا Ä يتّم 
 Yسيكو هللا  "�حلمد  قبل،  من  rلك 

rلك من نصيب �جلماعة. 
"يناقشونا  Õا�بوننا  �ملشايخ   
بد
|مياننا ± �إلما[ �ملهد�.  لNّ�"نا عن 
 ü� لقد �ستخر� �هللا فيهم فأجاب�

بأÍم يكّذبوY �إلما[ �ملهد�.  
بو�سطة  منكم  نسمعه  موضو§   �

�لقنا� Ôفظه "نناقش فيه �لناÔ" Uن 

متمكنوY منها. 
لقد �عُتقلُت "
"rيُت ± سبيل �هللا ± 

خذ"&  لقد  �ملاضية،  �حلكومة  عهد 
± �ألمن بسبب بعض �ملشايخ �لذين 
"سألو&  ع�.  ملّفقة  تقا�ير  كتبو� 
فعرضت  فكرهم؟   ± 
عجبك   �rما
 bخال" �أل-د�،  �لفكر  عليهم 
بأن�   ßلضبا� 
حد   z  bقا �لتحقيق 
�قتنعت بوفا� �ملسيح �لناصر� �.
 "سألو& ما �
يك باجلها�؟ فقلت 

نؤمن باجلها� �لدفاعي.
من   µ�ّ� هدفهم   Yكا (الحظو�، 
لالقتنا§  �ضطر"�  
Íم  |ال  �أل-دية 
شبكته   ± �لصائد  يقع  فلم  بصدقه. 
 .µصيِد  Yحضا
  ± فريسًة  "قع  بل 
هذ� هو 
ثر �لتعاليم �جلميلة �ل² جا£ 

به �ملسيح �ملوعو� �)
:óهذ� �أل bيقو

�جلماعة  
فر��  
îا£  م�  "طلبو� 
تدعو   �rملا "سألو&:  مصر،   ±

لفكرهم؟ 
لفكرهم..  
�عو  ال  
نا  %م  فقلت 

نا  
جيبه،  يسأل� سو�  من  "لكن 

-د� "�أل-د� ال يكذ� 
بد�!!!

ميز�  �لصفة   µهذ تصبح   Y
 ("çب 

"عالمة با��� لأل-ديني. |Y �لكذ� 

لقيت  "لقد  كله.   Äلعا�  ± ينتشر 
�ملوضو§.  هذ�   bملاضية حو� �خلطبة 
 µֲדذ �لتحلي  �"ًما  نتذكر   Y
 "علينا 
�مليز� "�لتشبث ֲדا. |Y �ملبايعني �جلد� 
بأÍم  �%د�  هذ�  ألنفسهم   Yيضعو
�لتمسك   Yا"لوÕ" 
لبتة  يكذبو�  لن 
 Yم يعلموÍֲדذ� �ملوقف بكل ثبا� أل

نه لن Õصل �لتغيN �لطيب ± قلوֲדم 
بعد بيعتهم للمسيح �ملوعو� � ما 
Ä تكن كل قدمهم هي قد[ صد� 
فهذ�  صد�.   bقو هو  قو%م  "كل 
هو شعا� 
-د� "çب على �جلميع 
�لتمسك ֲדذ� �ألصل بأY �أل-د� ال 

يكذ�).
 �r| :ألمن� ± z قالو� :óهذ� �أل bيقو
بقيت تدعو لفكرهم سو� نّتهمك 

بقضية متفجر��!!!
�ل²  �ملعا�ضة  تتخيلو�   Y
 (ميكن 

يتعر¼ %ا �أل-ديوY �جلد�)
 zبا
على 
ية حاb قاb هذ� �ألó:  ال 

.Yمبا تصنعو
�"ج²،  على  يؤثر"�   Y
 حا"لو�   �
"ناقشها بعض �لشيوó �لكبا� "قالو� 
مع  "هو  �"جك  بك  غر�  لقد  %ا: 

�أل-ديني!

-دية  
نا  
جابت: " ثباִדا  فأظهر� 

قبله.
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 فهذµ �لشجاعة �إلميانية "�لعظمة قد 
 � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  "لَّدها 

بصدقه ± هذ� �لعصر. 
 Ä :سامة من �جلز�ئر
� يقوb �لسيد 
 òجلماعة ح� شيئا عن  
عر�  
كن 
�ب�  
خ�&  يو[  فذ��  سنتني  قبل 
�إلسالمية  �لفضائية  عن  باملصا�فة 
باستهز�£.  منها  فضحكت  �أل-دية 
� حصلْت z بعض �ملشاكل �لعائلية 

فكر ± حيا� �ألنبيا£ "
مو�  �ُ
فبد
قناتكم  شاهدُ�  "حني  �لدين، 
 ýقل Yجدُ� فيها �حلق كله فاطمأ"
 Nلتفس� �ُ
لتعاليمكم "تفاسNكم، قر
 �
�لكبN فاقتنعت به، "بعد قر�£ته بد
�ملعا�ضة،  فو�جهُت  �لدعو�  نشر 
"حني 
لقيت �لنظر على س�N �ألنبيا£ 
�ملعا�ضة  "�جهو�  قد  
يضا  "جدִדم 
 � �ملوعو�  �ملسيح  ُعو�¼  كما 
 bجو قبو�
"ما |} rلك من �ألمو�، 
بيع² "سأحا"b �المتثاb أل"�مركم. 
 Ñإلخال�  ± َمهم  تقدُّ 
عظم  ما 

"�لوفا£!
 Yبيا  ± �لطيب  �لسيد   bيقو  �
�ملغر�  من  "هو  بيعته  تفصيل 
قنا�  تكن   Ä لو  
سبانيا:   ± "مقيم 
بيعة   {| �هتديُت  ملا  �ملسيحية  �حليا� 
أل&  �؛  �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
طويلة  مد�  �لقنا�   µهذ شاهد�  قد 

باالستما§ |}  
تضايق جد�  "كنت 
 {| "|سا£�ִדم  "شتائمهم  سباֲדم 
على  �ملسلمني  "سكوِ�   �  ýلن�
rلك عاجزين. � ��r يو[ "جدُ� 
باملصا�فة قنا� MTA �لعربية مع 
ن� 
ال 
شاهد عا�� قنو�� "هو� بر�"، 
حيث كاY �حلو�� مع �ملسيحيني عن 
 Uملقد� �لكتا�  حتريف  موضو§ 
 �Nكث ففرحُت  �ألنبيا£  "عصمة 
ملد�  متابعتها  "بعد  ""جدُ� ضاّل² 
قص�N �قتنعُت، "ها 
نا 
�سل |ليكم 
�سالة �لبيعة. "|Y تفاسN �ملشايخ عن 
تثN ضحكي  "�جلن  "�لنملة  �%دهد 
 ± ֲדا  
عَجب ُ كنت  
ن�  مع   Yآل�

�ملاضي، "
مدحها. 
�ملغر�  من  �هللا  عبد  �لسيد   bيقو  �
من  بر�ÿكم  
تابع  
نا   :µمعنا مبا 
|���ككم  
عجب�  "قد  
شهر  بضعة 
"�لفكر  �لكرمي   Y°لقر� ملضامني 
 Y
 "معلو[  �لبنَّا£،  �إلسالمي 
�خلر�فا�،  من   �Nكث تضم   Nلتفاس�
 ± ترسخت  �ل²  �خلاطئة   Nلتفاس�"
�ألمو�  من   Nٌكث فيها   Uلنا� قلو� 
�ملخالفة للعقل "�ملنطق. فمثال كنت 
سلفا 
فّند فكر� �جلن �لشبحي �لذ� 
 b�� هذ� �ملر¼ ما") .Uيركب �لنا
موجو�� ± بعض �أل-ديني ضعا� 
�لذين  
يضا  �لبال�  بعض   ±  Yإلميا�

Ä يتلقو� تربية صحيحة 
" �لذين ال 
"صحيح  �لنسا£،  "خاصة   Yيتعلمو
 Yميو
 "هم  جد�  قليل  عد�هم   Y

 bمثا
 Y
�لفهم، لكن� îعت  قليلو 
هؤال£ موجو�"Y هنا ± 
ملانيا 
يضا، 
فيجب 
Y يتذكر"� 
Y كل عاقل يرّ� 
�لنو§  هذ�  من  فاجلن  �لفكر�،   µهذ
موجو�.)   Nغ  Uلنا� يركب  �لذ� 
 ]�° Y
��r يو[ تكلمُت مع �ملدير 
� Ä يكن 
"b بشر، "قلُت له: 
َمْن  ِفيَها  
ََتْجَعُل ﴿ �ملالئكة   bقو  Y|
 bيد َماَ£﴾  �لدِّ َ"َيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد 
"|ال   ،]�° قبل  �لبشر  "جو�  على 
سفك  عن  �ملالئكة  عِلمِت  كيف 
�ألفكا�   µهذ  Y|  z  bفقا �لدما£؟ 
خط�N جد�، فال تْذكْرها 
ما[ 
حد. 
� ��r يو[ باملصا�فة "جدُ� قناتكم 
ففرحُت جد� باالستما§ |} بيانكم 
 �Nمن كتابا  �لكرمي   Y°لقر�  Yعن كو

نه  "منته   � �هللا  فضل  فمن  حيا، 
بعث سيدنا مر�� غال[ 
-د �لقا�يا& 

%مه 
سر��µ �لنو��نية ليقضي على "
 ± �ملتر�كمة  "�لشبها�  �لشكو� 
عقو%م  مسخت  �ل²   Uلنا�  bعقو
"تسببت ± Éّلف �لعر� عن �ْكب 
 Yيتعرضو حيث   ،Yلتمد�" �حلضا�� 
"�الفتر��.   ßطاÔال�" للترّ�� 

�جو قبوb بيع² فاليو[ 
شعر بفخٍر 
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التقوى

�إلسالمية  �جلماعة   {| بانضمامي 
�أل-دية. 

سلطنة  من  ياسر  �لسيد   bيقو  �
يونيو   ± �لرسالة  
�سل  "قد   ،Yُعما

نه كاY يبحث عن �حلق من  ٢٠١١
�من طويل "�آلY قد "جدµ، فاحلمد 
قائال:  ير��   � rلك.  على  هللا 
�لبائسة  �حلالة  
الحظ  عندما  كنت 
 �  ýلن� يعو�   Y
  Ëمت
 للمسلمني 

مته، فذ�� يو[ كنُت 
�ير  Îإلصال
 MTA لقنو�� فوجد� باملصا�فة قنا��
�ملهد�  �إلما[  صو��  
يُت � "حني 
 ،� ýلن� ��ا صوÍشعرُ� كأ �
 .�Nعجبُت ֲדا كث
شغفت� حبًّا ֲדا، "ُ
�إلخو�  
حد   z rكر  يو[   ��r  �
ظهوَ� �إلما[ �ملهد� "قاY| :b �ملر�� 
من �لدجاb �لقسا"سُة فعا�ضُته لكن 
تلك  ففي  الحقا،   z تبينت  �حلقيقة 
 òح  MTA قنا�  
شاهد  بقيُت  �لليلة 
�لذ�  فاحلمد هللا  ليال،  �لثانية  �لساعة 
""فَّق�  �لصحيح  �إلسال[   {| هد�& 
لقبوb �حلق، "قد قر
ُ� كتب سيدنا 
 Nلكب� Nملسيح �ملوعو� � "�لتفس�
 ± شديد�  �غبة   z"  �Nكث فأعجب� 

 .z تدعو� Y
لقائكم، "
�جو 
 Y"يزيد بل  فقط   Yيبايعو ال  فهؤال£ 
فالذين  �لبيعة،  بعد  
يضا  علومهم 
 Y
  Y"يَر" بالوال��   Yديو-
 هم 

��عي  ال  
نه " �مائهم،   ± �أل-دية 
"�ْفِع  "ال   ، �لعلم  من  مزيد�  لتلقي 
 Y
 فعليهم  �حلسنا�،  مستويا� 

يتأملو� "يتفكر"�.
� تقوb �لسيد� بNيفاY "هي كر�ية 
 ±  :Yلد�" "%ا  �لنر"يج   ± تقيم 
 MTA خر ٢٠٠٦ تعرفُت |} قنا��"

 Yناسا يتكلمو
باملصا�فة حيث �
يُت 
ֲדا  فُأعجبُت  �لصحيح  �إلسال[  عن 

تابعها، � 
ضعُتها   Y
كث�N فقر�ُ� 
 ± "جدُتها   � 
عر�،   Y
  Y"�
برنامج  çر�   Yكا" تلقائيا   ٢٠١٠
 �Nكث به  فأعجبُت  �ملباشر  �حلو�� 
ظهرْ�  "حني  îعُت،  مبا  فانبهرُ� 
�إلما[  صو�ُ�  �ل�نامج  �نتها£  بعد 

شّك ± صدقه "ال  Ä � ملهد��

îع   Ä �rملا "ُصدمُت  "�حد�  حلظة 
�لوحيد �لذ�  به حò �آلY. "�لشي£ 
 z فلما شرحْت ،ýنه ن

قبْله هو  Ä
�جلماعُة هذ� �ملوضو§ �قتنعُت "
صبح 

 Yآل�" "معقوال،  مفهوما  شي£  كل 

شهد 
Y مر�� غال[ 
-د هو �إلما[ 
"كنت  �ملوعو�،  "�ملسيح  �ملهد� 
تقدمونه  �لذ�  على  
حسدكم  ��ئما 
 Yسبيل نشر �لدين �لصحيح، "�آل ±
نقطة  "لو  ألقد[  �لفرصة  جا£ت�  قد 

من �لبحر �لذ� تقدمونه. 
َهنا  "جَّ �لذ�  �لر�ئع  �جلها�  هو  فهذ� 
من   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  |ليه 
هو  "هذ�  "�حلديث،  �لكرمي   Y°لقر�
�لزمن،  هذ�   ± عرفه  �لذ�  �جلها� 
فقط   bلرجا� فيه  ينشغل  ال  "�لذ� 
 Uماô كنهم�يضا يشا
بل |Y �لنسا£ 
 ± 
حيانا  يسبقَنهم  بل   ،Ñخال|"

بعض �ملجاال�. 
� يقوb �لسيد حسني Jمد �لصاé من 
�جلز�ئر ± �سالته |z، بأنه قبل عشر 
�إلسال[  عن  يعر�  يكن   Ä سنو�� 
يو�جه   Yفقط، "كا باالسم  |ال  شيئا 
 
يقر  Yكا 
نه   Nغ  ،�Nكث مشاكل 

َهنا إليه سـيدنا املسيح  فهذا هو اجلهاد الرائع الذي وجَّ
املوعـود � من القـرآن الكرمي واحلديـث، وهذا هو 
اجلهاد الذي عرفه ! هذا الزمن، والذي ال ينشغل فيه 
الرجال فقط بل إن النسـاء أيضا يشاركنهم gماس 
وإخـالص، بـل يسـبقَنهم أحيانا ! بعـض اجملاالت. 
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فذ��  فهمه،   b"اÕ" �لكرمي   Y°لقر�
يو[ كاY يبحث عن �لقنو�� �لدينية 
MTA حيث كاY �حلو��  قنا�  فوجد 

سلوبه " مبوضوعه  فُأعجب  �ملباشر 
�ملشا�كني  ن  متكُّ "خاصة  "بعلمه، 
"خاصة   ،Yأل�يا� علو[  �يع  من 
|ن� 
-د�   :bبعلو[ �إلسال[. "يقو
�"حانيا  "تقدمت  �ليو[  rلك  منذ 
من   Nكث عند�   :bيقو  �  .�Nكث
�لكتب �لعربية "�لفرنسية "�ملجال�، 
 Nلتفس� نّزلُت  "قد  
يضا،  "ُخطبك 

يضا فطبعته ليسهل عليَّ نشر  Nلكب�
 bسا�| عن  تأخرُ�  لقد  �لدعو�، 
�لبيعة أل& كنت 
عت� نفسي 
-ديًّا، 
 ýسخ ± قل�قد  Yإلميا� �يكن نو Ä"
م�  يصد�   Y
 
خا�  "كنت  بعد، 
 Y

مٌر õالف عهد �لبيعة، فا�عو� �هللا 

يغفر z "يثّبت�. 
يبديه  �لذ�  "�لقلق  �خلو�  هو  هذ� 
�جلد�، "çب على �أل-ديني �لقد�مى 
�لذين هم 
"ال� �لصاحلني 
Y يولِّد"� 
± نفوسهم هذ� �لقلق "�خلو� 
يضا، 
عهد  على  Õافظو�   Y
 عليهم   َّY

�لبيعة "
Y يبذلو� ± سبيل rلك �يع 
 Y
 ميكن  "عندئذ  "�ملساعي،  �جلهو� 

و� 
-ديني حقيقيني.  يسمَّ

يضا من  ناصر "هو  �لسيد   bيقو  �
 ýقل  ± نشأ  لقد  �لعر�:  �إلخو� 

�النتباµُ |} �لبحث عن �حلق قبل 
�بع 
مناظر��  شاهدُ�  "قد  سنو��، 
-"هي  عشرية  "�الثنا  �لسنة  
هل 
عشر  باث�   Yيؤمنو شيعية،  فرقة 
�لسنة  
هل  �الئل  فوجدُ�  |ماما- 

قو¤. � قبل ثالÏ سنو�� تعرّفُت 
 rألستا� لفت  حيث   MTA قنا�   {|
ها& طاهر �نتباهي، "����� �هتمامي 
ُيشا§  ما   Y
 "�كتشفُت  باجلماعة، 
�إلسالمية  �جلماعة  عن   Uلنا�  ±
�أل-دية مب� بشكل عا[ على ُكتب 
�ملشايخ من �خلصو[ مثل |حساY |%ي 

فكا�  
قلَق�  "كذلك   .µNغ"  Nظه
�ملشايخ ± �ملجتمع �صوÑ �لتعامل 
هنا   Uفالنا  ،�
�لر  ± �ملخالفني  مع 
"Õتقر"Íم،  �لشيعة  من   Y"يسخر
"كنت ��ئما 
قوb ± نفسي بأنه çب 
°با£نا   Yأل �ينه،   ± �ملر£  ُيطعن  
ال 

يضا كانو� شيعة 
" نصا�¤. "كنت 
�"ما 
قوY| :b كنُت على حق فعليَّ 

تك� عليهم  Y

�عو لآلخرين، ال  Y

�ألنبيا£،  سنة  هي   µفهذ 
حتقرهم. "
"كذلك ما كنُت 
�¤ �لسلفيني على 
 rألستا� مع  
تفق  مبدئيا  "|ن�  حق، 
�ل²  بالدالئل  "مقتنع  طاهر  ها& 

�لة   z ترسلو�   Y
 
�جو  يقّدمها. 
�ملوعو�  �ملسيح  صد�  على  
كثر 

خِبر"& ماç �rب عليَّ بعد " ،�

�لبيعة؟ ساِعد"& "
�شد"&. فهكذ� 
 ± �لطيبة  مشاعرهم   Uلنا� يبد� 

�لرسائل. 
� يقوb �لسيد غريب Jمد من �لعر��: 

نا 
تابع قنا� MTA من ثالÏ سنو�� 
�ðيا   �
  �َ
  Ä" "�ستخرُ�  "ôثُت 
لعد� 
يا[، فاستمرْ�� ± �الستخا��، 
 Y|  :z bيقو 
حد�  �لرðيا  فر
يُت ± 
 bيدعو�. فانطلقُت معه "قا � ýلن�
"صاِفْحه  �خليمة  تلك  ��خل   :z
تلَّة،  فو�  �خليمة   {| فمشيُت   ،�
"صافحُت �لنý �. � قاz b �لرجل 
�لثانية  �لتلة   {| r�ِهْب   Yآل� نفُسه: 
فاستغربُت  هنا�،   �  ýلن� فصاِفِح 
 ýُلن� Yيكو Y
± �لرðيا كيف ميكن 
�ثنني، لكن� �خلُت �خليمة على �لتلة 
�لثانية فر
يُت �لنýَّ � باملالمح نفسها 
فاقتعنُت  بقليل.  
قصر  طوله   Y
  Nغ
صد��   Îنشر�" �لرðيا   µهذ بعد 

عجب�  "مما   .Yآل� 
بايع   Y
 
�يد "
كث�N ± �جلماعة 
Y �لناU من ¿تلف 
 Yينضمو "�لبال�   Yأللو��" �لشعو� 
�لعاÄ كلِّه  |} �جلماعة. "مهمة ْ�ع 
على �ليد �لو�حد� �ملعهو�� |} �ملسيح 
�جلماعُة  �ليوُ[  ُتنجزها   � �ملوعو� 
 .Äإلسالمية �أل-دية "حَدها ± �لعا�
� يقوb �لسيد خالد: ��r يو[ rكر 
�أل-ديني   Nغ �ألصدقا£  
حد   z
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�ملسيح   Yبأ  Yيؤمنو �أل-ديني   Y

 z كرr" ،ند%� قد ظهر ±  �ملوعو� 

فكا�� 
خر¤ للجماعة، فاقتنعُت ֲדا 
شاهدُ�  حني   � �أل"}،  �لوهلة   ±
قنا� MTA حصلْت z �لقناعُة 
كثر. 
 z bبايع. فقا
 Y
فقلُت له: 
نا 
�يد 
 Y| :باستغر��: هل ُجِننَت؟ فقلت له

بايع، "كنت  Y
قلý قد �قتنع، "
�يد 
سلفا قد �قتنعُت بصد� سيدنا �ملسيح 
 � صو�ته.  �ðية  بعد   � �ملوعو� 
تعّرفُت |} �لصو�� �لصحيحة لإلسال[ 
 .� Yماِ[ �لزما|" MTA بو�سطة قنا�
سنة  قبل  �لرðيا   ±  �  ýلن� 
يت �
فاشتكيُت  "جهي،   ± فقبَّل�  تقريبا 
له �لوْضَع �لسيئ حلكومتنا "ُحّكامنا. 
من  
خرجتمونا " عيوننا  فتحتم  لقد 
�هللا  جز�كم  �حلق،  
�يتم " �لظلما� 


بايع على يديكم.  Y
 Ëمت
 ،�Nخ
� هنا� حا�Ï �خترته من 
فريقيا – 
 bيث يقوô - �Nلكث� Ïمن �ألحد�
منطقة   ± غامبيا:   ± �جلماعة   Nم

|يريا“ 
عّد� �جلماعة برناÿا   µ�با”
�جلماعة  �ئيس  |شر��  حتت  تبليغيا 
�ملحلية، "�تصلو� ôسب هذ� �ل�نامج 
كما��"  "عليو  �îه  مسلم  بشخص 
(هنا� عا�� شائعة ± �لبال� �ألفريقية 
�حلر�  على  �لضمة   Yيضعو 
Íم 
�ألخN من �السم "هكذ� حتّوb �السم 

�السم   Yفإ "|ال  "عليو"،   {| "علي" 

خ� ُ" كما��)  علي  هو  �لصحيح 
 
�لنقا "�ستمر  �جلماعة،  مبعتقد�� 
له   bقا  � تقريبا.  
سبوعني   {| معه 
�ئيس �جلماعة: عليك 
Y تسترشد �هللا 
تعا} ± هذ� �ملوضو§، "سأ�عو لك 

نا 
يضا. فكاY من قد� �هللا تعا} 
نه 

¤ ± �لليلة �لو�قعة بني ٢٥ "٢٦-�

�ملنا[ شخصا صاحلا   ± ]٥-٢٠١١
 :bيقو" |ليه   µيدعو" عمامة  يلبس 
 Îهنا، �%د�ية هنا. "± �لصبا {| bتعا
 éلصا� �لرجل   Yبأ  bقا"  µياð� سر�
�لذ� �
يته ± �ملنا[ هو �إلما[ �ملهد� 
ألنه قد �
¤ هذµ �لصو�� ± ÿلة من 
�لبيعة "قيل له  قبل. فُأعطي �ستما�� 
 
فقر ملئها.  قبل   Yبإمعا يقر
ها   Yبأ
جيد�  �الستما��  كما��  علي  �لسيد 

طيل �النتظا�،  Y
"قاb: ال 
ستطيع 
فمأل �الستما�� ± �حلاb "�نضم |} 

�جلماعة. 
 :øجلماعة ± ساحل �لعا� Nم
 bيقو"
"كو&  �îه  شخص  هنا�   Yكا
"نيا  قرية  �لتمائم ±  يكتب  |بر�هيم" 
�ملنا[ شخصا صاحلا   ± ¤
فر كا��" 
�لنý عيسى. فجا£  بأنه هو  له   bيقو
�أليا[  
حد   ± �جلماعة  مركز   {|
 {| بالنظر  �لشديد  �ستغر�به  
ظهر "
 Yبأ bملسيح �ملوعو� � "قا� ��صو

هذ� هو �لشخص �لذ� عّر� نفسه 
± منامي على 
نه �لنý عيسى. فبايع 

± حينه "تا� عن كتابة �لتمائم. 
 �Nكث  Ïحد�
 هنا�   ،bحا 
ية  على 
من هذ� �لقبيل يتبني منها كيف يهد� 
 òلطبائع �لصاحلة بش� �"r {هللا تعا�
�لطر� على �لرغم من 
نو�§ �ملعا�ضة 
إلغو�£  "غNهم  �ملشايخ  "Jا"ال� 
من  نو§  فيهم  يتولد  "كيف   .Uلنا�
�جلذ� على |ثر îاعهم �عو� �ملسيح 
 .� صو�ته  �ðيتهم   "
 �ملوعو� 
�هللا  بفضل  تتقد[  �جلماعة   Y
 "�حلق 
�ل²  مساعينا  من   Nبكث 
كثر  تعا} 
�لذ�  تعا}  �هللا  لكال[  |نه  ֲדا.  نقو[ 
"لكن  �هللا.   Yrبإ Jالة  ال  سيتحقق 
هذ� �لتقد[ يوّجه 
نظا�نا |} ما çب 
قد  �لذين  عليه حالتنا Ôن   Yتكو  Y

�نضمامنا  على  طويلة  مد�  مضت 
�لذين  
"ال�  هم  �لذين   "
 للجماعة 
 �rعلينا فعله؟ "ما �rنضمو� |ليها، "ما�
 bنا؟ فكما يقوNمعاي Yتكو Y
çب 
�ملسيح �ملوعو� � بأنكم |�r بد
مت 
بالتأخN ± �حلسنا� فعليكم 
Y تقلقو� 
 µهذ ± Yإلنسا� Yهذ� �ألمر، أل µجتا
�حلالة يظل يسقط |} �ألسفل "يصل 
|} �لد�� �ألسفل. فيجب 
Y نفكر 

��ئما ما�r علينا فعله بعد �لبيعة. 
مبا�كة  كلما�  عليكم   

قر  Yآل�"
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على  حتتو�   � �ملوعو�  للمسيح 
 :� bليها. يقو| µالنتبا� �دç �مو

çب  مِهمَّني  جانبني  للشريعة   Y|"
عليهما،  Õافظ   Y
  Yإلنسا� على 
�لعبا�.  �هللا "�آلخر حق  
حدùا حق 
"طاعته  �هللا  حب  هو  �هللا  حق   Y|
"عبا�ته "�لتوحيد "عد[ |شر�� 
حد 
± �rته "صفاته. "حق �لعبا� هو 
ال 
يعامل �ملر£ |خوته بأ� نو§ من �لك� 
 Yال يكو
"�خليانة "�لظلم، 
� çب 
 Yما �لتاÍ| .± �ألخال� �هنا� فتو
"لكن  �لكلما�  حيث  من   Yخفيفتا

�لعمل ֲדما ± غاية �لصعوبة." 
"هذ� ما ُكلِّف به �أل-ديوY ± هذ� 
سهلة.  ليست  �ملهمة  "لكن  �لعصر 
لسنا ��غبني ± مل£ بطوننا باحللو¤ 
 Y
 علينا  بل  �آلخرين،  �ملشايخ  مثل 
على  فيجب  |صالحنا،  على  نعكف 
كل 
-د� 
ç Yعل هذ� �ألمر نصب 


عينه ��ئما. 
يتابع حضرته � "يقو�r|" :b ّمن 
فقط  فعندها   Yإلنسا� على  تعا}  �هللا 
�جلانبني."  ِكال  على  يثبت   Y
 ميكنه 
لذ� عليكم 
É Yضعو� 
ما[ �هللا تعا} 
تتأخر  
ال  فضله "çب  طالبني  ��ئما 
�ملقصرين  من   Yنكو فال  
بد�  
قد�منا 
 Y
 ينبغي  بل  �حلسنا�.  كسب   ±
نتقد[ ± �لتقو¤ ل�Nفقنا فضل من �هللا 

 Uنا
تعا} ��ئما. � قاb �: "هنا 
عندهم،  متز�يد�  �لغضب  قو�   Yتكو

Íم يستشيطوY غضبا بسرعة)  �
)
فعندما تثو� هذµ �لقو� "يغضب �ملر£ 

فال يبقى قلبه طاهر� "ال لسانه."
�لو�قع،  صعيد  على   µنر� ما  "هذ� 
"نز�عا�   �Nكث شجا���  فهنا� 
 ،µمتعد�� منشأها  هذ� �لسبب "حد
"تتولد �لضغائن ± �لقلو�، 
" ُيطلق 

نه  يبد"  ôيث  لساÍم   Uلنا� بعض 
 øرÉ  òح مطلقا  مؤمن   Yلسا ليس 

منه كلما� غN الئقة. 
 Yططوõ""  :� حضرته   bيقو  �
مكائد  |خوִדم  ضد  �لقلو�   ±
 Yُينشئو"  ،Yباللسا "يشتموÍم  سيئة 
�لضغائن. فمنهم َمن تغلبه قو� �لشهو� 
�هللا.  حد"�  "ينقض  فيها   ß�فيتو
(علما 
Y مشاهد� بعض �لناU �ألفال[ 
�ألحا�يث   {| "�ستماعهم  �خلالعية 
 ÏدÕ ملنَكر�، "�لتوجه |} �للغويا��
لعد[ "جو� �لتقو¤ ± �لقلو�، فعلى 
 {| ينتبهو�   Y
  Ñبوجه خا �لشبا� 

هذµ �ألمو�) 
فيقوb حضرته: "فباختصا� ما Ä تكن 
حالة �إلنساY �ألخالقية صحيحة فال 
�لكامل   Yإلميا� فيه  يتولد   Y
 ميكن 
�لصا�قة  للمعرفة  �لوسيلة  هو  �لذ� 
عليهم".  �ملنعم  حز�   ± "ُيدخله 

(فهذ� �لوضع يبعثنا �يعا على �لقلق 
|ميانا،  سنـز���  بأننا  نّدعي  كنا   �r|
بينما يقوb �ملسيح �ملوعو� � بإنه 
|�r بقيت فيكم هذµ �ألمو� لن ينشأ 

�إلمياY �لكامل مطلقا). 
 Y
 �ملر£  "فعلى  حضرته:    bيقو  �
 Îصال|  {| Íا�  ليل  جاهد�  يسعى 
 �r|  �
) د�.  موحِّ كونه  بعد  
خالقه 
 µهللا "حد� 
نه سيعبد  �ملر£ على  عز[ 
فال بد له 
Õ Yّسن 
خالقه 
يضا بعد 
 ¤�
"  :bيقو" يتابع حضرته  rلك.) 
 ± جد�  متر�ية  �ألخالقية  �حلالة   Y

�أليا[" (مع 
Y معايN �ألخال�   µهذ
± �من �ملسيح �ملوعو� كانت عالية 
 Yلكنه كا" ،µيامنا هذ
 باملقا�نة مع 

Y ير�ها 
على 
يضا. لذ� علينا  Ëيتم
��ئما)  "حالتنا  
نفسنا  نفحص   Y

�لظن  سو£  مر¼   Y|"  :�  bيقو
فال   Uلنا� بعض   ± متفاقما   Yيكو
 Yيظنو بل  بإخوִדم،  �لظن   YسنوÕ
 Y"ينسبو �ֲדم ظنونا سيئة ألتفه �ألمو
 �"ðلو ُنسبت |ليهم الستا ��مو
|ليهم 

"ال  �لضر"��  من  لذ�  بشد�.  منها 
"قبل كل شي£ 
ال يسي£ �ملر£ �لظن 
بإخوته بل Õسنه ֲדم ألr Yلك يؤ�� 
|} ���يا� �حلب "�ُألنس "خلق �لقو� 
من   Yإلنسا� çتنب   zبالتا" �ملتبا�لة 
"�حلسد  �لبغض  مثل:  
خر¤  عيو� 
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عند  �حلسد  نا�   Y|) "غùNا. 
بشكل  ضدنا  مضطرمة  معا�ضينا 
Ôن  قمنا  "لو  سبب،  "�"منا  ��ئم 
�لفائد�  فما   µكهذ بتصرفا�  
يضا 

من �لبقا£ ± �جلماعة 
صال) 
 Y
 ¤�
 :bيتابع حضرته � "يقو
هنا كثNين ال يو�سوY |خوִדم شيئا، 
فال  يتضو� جوعا  
خوهم   Yكا �rفإ
�لرعاية   "
 �الهتما[   {| 
حد  يتوجه 
به. 
" |�r كاY يو�جه مشاكل 
خر¤ 
فال يبذلوY شيئا من ما%م من 
جله. 
لقد "�� ± �حلديث �لشريف تأكيد 
شديد على �الهتما[ باجلY�N، بل قد 
مرقة  طبختم   �r| بأنكم  
يضا   ��"
لتطعمو�  قليال  ما£  |ليها  فأضيفو� 
 ÏدÕ �لذ�  "لكن  
يضا.   Y�Nجل�
حاليا هو 
Y �لكّل يهمه |شبا§ بطنه 
�"Y �الهتما[ بغµN. "ال تظنو� �ملر�� 
من �جلا� هو من يسكن قر� بيتكم 
بل |خوتكم ± �لدين 
يضا ج�Nنكم 
 bعلى ُبعد �ألميا Yكانو� يسكنو Y|"

منكم." 

صلحنا نفوسنا لكنا ± �حلقيقة  �rفإ
�ملسيح  بيعة  حق   Y"يؤ� �لذين  من 
�نضمامنا  "حق   � �ملوعو� 
 Y
 تعا}  �هللا  ندعو  �اعته.   {|
للرفع  
يضا  �جلد�  �ملبايعني  يوفق 
يوفق   Y
 "كذلك  معايNهم،  من 

�لذين  "�لكسا}  �لقد�مى  �أل-ديني 
نسو� �فعة معايµN لNفعو� معايNهم 
�"Õققو�  بيعته   حق  "يؤ�"� 

�%د� من �لبيعة. 
rكر   ±  � حضرته   bيقو  �
معا�ضة  "rكر  بعثته  من  �%د� 

�ألعد�£ "بياY تقد[ �جلماعة: 
”هنا� هدفاY �ثناY لبعث²، 
حدùا 
يتحّلو�   Y
 "هو  �ملسلمني  õص 
بالتقو¤ "�لطها�� حقًّا "
Y يصبحو� 
مسلمني بكل ما 
���µ �هللا تعا} من 
õص  "ثانيهما  �ملسلم؛  كلمة   Ëمع
ُيكَسر صليُبهم،   Y
 �ملسيحيني "هو 
 Y
" �ملختَلق،  |%هم  على  "ُيقضى 
ينساµ �لعاÍ Äائًيا "تنتشر عبا�� �إلله 

�لو�حد.“
� قاb حضرته �:

بعد   Uلنا� يعا�ض�   �rملا  ���
 "ال 
 �
) هذµ؟  
هد�±  على  �الطال§ 
 (Ñضني من �ملسلمني بوجه خا�ملعا�
مع 
z Y هدفني �ثنني، |قامة �لتقو¤ 
õالفون�  فالذين  �لتوحيد.  "|قامة 
على �لرغم من �طالعهم على هذين 
�ألمو�   Y
 يعرفو�   Y
 çب  �%دفِني، 
�لدنيا  
طما§ " �لنفا�  على  �ملبنية 
�لدنيئة سو� ִדلك ֲדذ� �لسم تلقائيا. 
 Yبأ Yضو�يعر� �ملعا Y

� çب )
 Yكا لو  
نا  به  
قو[  �لذ�  �لعمل 
ممز"جا بأطما§ �لدنيا "�غباִדا "نابعا 
�لنفا� ± طبيع² لسو� يهلك  عن 
تلقائيا ֲדذ� �لسم). هل ميكن 
Y يفلح 
�هللا   Y|﴿ :{تعا �هللا   bيقو �لكا�r؟ 

ال يهد� من هو مسر� كذ��﴾ 
�لكذ� "حدµ يكفي %ال� �لكّذ��. 

فيتبـّني من األحداث الw ذكرتها لكم كيف �لق اهللا 
تعـاu ! قلوب الناس يقينـا، فيلقي ! قلوب البعض 
منذ صغره أنه سـيكون جنديا لإلمـام املهدي عندما 
يكـ�. � يك� هذا الشـخص ويعلم بعـد مرور وقت 
طويـل أن اإلمام املهـدي قد ظهر. فبهـذه الطريقة 
�لـق اهللا تعاu من عنده أنصارا للمسـيح املوعود.
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 bجال �ل² ִדد� |} |ظها� �ما �ألمو

"|ثباִדا  �سوله  بركا�  "|ظها�  �هللا 
�لذ�   �r "من  غرسة،  مبنـزلة  فهي 
بيد  ُغرست  "قد  ُيتلفها   Y
 يستطيع 
 Yكا �r| هللا تعا} "حتفظها �ملالئكة؟�
عملي هذ� كله ملنفعة �نيوية سو� 
 Yكا  �r| "لكن  Íائيا.  �îه  ينمحي 
�حلقيقة،  تعا}، كما هو ±  �هللا  من 
"لو  حتما  "يز�هر  ينمو  فلسو� 
�لدنيا كلها، "سو� حتميه  عا�ضته 
�ملالئكة. |ن� على يقني 
نه لو Ä يبق 
معي شخص "�حد "Ä ينصر& 
حد 

لسو� 
جنح بالتأكيد." 
rكرִדا  �ل²   Ïألحد�� من  فيتبّين 
لكم كيف õلق �هللا تعا} ± قلو� 
�لناU يقينا، فيلقي ± قلو� �لبعض 

نه سيكوY جنديا لإلما[  µمنذ صغر
هذ�  يك�   � يك�.  عندما  �ملهد� 
"قت  مر"�  بعد  "يعلم  �لشخص 
ظهر.  قد  �ملهد�  �إلما[   Y
 طويل 
من  تعا}  �هللا  õلق  �لطريقة   µفبهذ
 � �ملوعو�.  للمسيح  
نصا��   µعند
يقوb � بأY �هللا تعا} سينصر& 
من  
حد  ينصر&   Ä  Y|"  µعند من 
"ستنمو  �اعة   Yستتكّو"  Uلنا�
"تز�هر، "لكن علينا Ôن 
Ô Yاسب 

نفسنا. يقوb �ملسيح �ملوعو� � 
ير�ها  بل  باملعا�ضة،   zيبا ال  بأنه 

ضر"�ية لتقد[ �اعته. 
�لدنيا   {| جا£   Y
 قط   ÏدÕ  Ä
"َقِبله  �هللا  من  خليفة   "
  Ïمبعو
حالة   Y| "صمت.  ֲדد"£   Uلنا�
 Yعو�يتو ال   r| حقا  لغريبة  �لدنيا 
 Yإلنسا�  Yكا مهما  �ملعا�ضة  من 
ميلك فطر� طيبة مثل �لصديقني، بل 

يظلوY يعترضوY عليه باستمر��. 
يقوb �: بفضل �هللا تعا} تتقد[ 
بعض  �لعا��. ±   Nعلى غ �جلماعة 
�ألحياY تأتي� �لقو�ئم �ملحتوية على 

�بع مئة 
" ìس مئة بيعة. 
ما قائمة 
 êس عشر� بيعا� فتأì "
لعشر� 
كل يو[، "rلك باإلضافة |} �لذين 

“.Yهنا شخصيا "يبايعو Y"ضرÕ
 � �ملوعو�  �ملسيح  قاله  ما  هذ� 
°نذ��، "كما سر�ُ� عليكم بعض 
�ألحد�Ï �ل² يتبّين منها 
Y �هللا تعا} 
 Uلتوجيه �لنا ��تيا Äجر¤ ± �لعا
قد 

|} �لبيعة |r يربو عد� �ملبايعني على 
 ،Yس مئة مبايع ± بعض �ألحياì
"قد يصل |} �آلال�. |Y �هللا تعا} 
ُيتم مشيئته ��ئما "باستمر��. ندعو 
حق  نؤ��   Y
 يوفقنا   Y
 تعا}  �هللا 
�جلماعة   µهذ  {| "�النضما[  �لبيعة 

على خN ما ير�[. 
�عا£  عليكم   

قر  Nألخ�  ±"
�ملسيح �ملوعو� � �مللي£ باملعرفة 
تأّلم  "�لذ� من خالله تتبني كيفية 
rُكر�  �ملر��  |حد¤  ففي  قلبه. 

خر¤  
نو�§ "  bلزال�� ÿلسه   ±
�لدما�  
نو�§   Y"تر للدما� - كما 
 bيضا - فقا
�ل² حتل ± هذµ �أليا[ 
Õفظ   Y
 تعا}  �هللا  ندعو   :�
 ýلن� Y
 Äجلماعة منها "يظهر للعا�
� كاY �سوال صا�قا، "
Y يتولد 
تعا}.  باهللا   Yإلميا� Uلنا� ± قلو� 
ندعو  لكننا   bلزال�� حدثت  مهما 
�هللا تعا} 
Y ير¤ �لناU "جهه تعا} 

 “.µبوجو� Yم �إلميا% Ëيتس"
ندعو �هللا تعا} 
Y يعر� �لناU �ليو[ 

يضا rلك �لرسوb، نظر� |} 
نو�§ 
 ،�Nلكث� �آلفا�   bحلو" �لدما� 
�ملحب  
يضا   Yملسلمو� يعر�   Y
"
 �  ýللن "�ملخلص  �لصا�� 
"بذلك يستعيد"� عظمتهم �لغابر�، 
�لتوحيد،  إلقامة  سببا  "يكونو� 

°مني.   

يقـول املسـيح املوعود 
يبـا�  ال  بأنـه   �
يراها  بـل  باملعارضـة، 
ضرورية لتقدم �اعته. 
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لند�ئـي    áُملبيـ �لصديـق  جـا£ 
قـد ��عـه 
& نظمـت قصائـد�

يَت مـن �لشـيوó "�"�هم� �rمـا
منـا"ٌ�  §ُ�Nلـ�" ميـٌني  خّطـت 
لـو ينطـق �لقلـم �حلزيـن ألنبأْ�
لو تـد�� �لصحـُف �ل�يئـة |فكهم

نـه "ُيدعـى   bتـاJ كل  مـن 
ك�هـم مـن  مكتظـة  "قلوֲדـم 
قـد حّولـو� �ين �لسـال[ كنيسـة
فكأÍـا �ينهـم   Äمعـا ُ�مسـت 
µ "َهـدَّ �لشـقا�   ��r بـه   ¤�"

حتسـر� �لعبـا�   Yجفـا
 تبكيـه 
مصائـٌب  óلشـيو� مـن   Äّ
 "بـه 

برجـاِ£  µفـؤ��  zّ| يهـو¤ 
مـن بعـد طـوb تقّطـع "جفاِ£

يـَت مذهـب سـيد �لنبـال£ ؟�

باإلمـالِ£  Uلنـا�  bضـال يـأ� 
�لعلمـاِ£ ôقـيقـة  كلمـاُتـه 
�مـاِ£  Nبغـ صحـٌف  لتمزقـت 
�لفقهـاِ£ كأكـ�  للمسـلمني 
سوسـاِ£ �خامة  كمثـل  فهـو� 
سـكنت عليـه عناكـب �لصحر�ِ£
�َجلْمـالِ£   بر
سـه  
طيـح ُ جسـٌد 
�لعلمـاِ£ ِسـفلة  �ل�ّيـة  َخشـُر 
�خلنسـاِ£ مر�ثـي  عليـه  حتيـا 
�هْنـاِ£ كَمْتَيهـة  تنـتهـي  ال 

¤Nمد �لزهJ &ها

ÏÁÅ∂¯\Â;ÈŒÁÅêÂ;]›^ÏÁÅ∂¯\Â;ÈŒÁÅêÂ;]›^
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* هذ� �لشطر مقتبس من شعر �ملسيح �ملوعو� �

�حلربـاِ£ كـطبـيعـة   Yمـتلـو
|يـاَ� �لشـمس باألÔـاِ£ حجبـت 
صفـر�ِ£ �الـة  شـر  جلمعـت 
�لعجمـاِ£  {|  ä��� ُقدمـت  لـو 
�لطليـاِ£ كالنـاقـة  
فـهامهـم 
بغضـاِ£  ±  Yإلميـا� ֲדـا  شـنقت 
�ملتر�ئـي "�الـه  حسـنه  مـن 
حتيـا قلـو� �لنـاU بعـد خـو�ِ£

خطـاِ£ بـال  منّسـقًة  ُبنيـت 
لإلصغـاِ£  Uلنـا� قلـو�  يدعـو 
�ْخيـاِ£ ليلـة   ± جئتكـم  قـد 
بعـد�ِ£ سـهامهم  |ليـه  
لقـو� 
يبغـوY صلـب مسـيحهم بدهـاِ£
�عائـي تعـُني  قـد�  ليلـ²   "

كـي يسـتبني �حلـق بعـد خفـاِ£
مسـاِ£  Nبغـ �لدنيـا  تظلـم  ال 
لضال%ـم مـا �مـت ± �ألحيـاِ£
جـز�ِ£ شـر  �هللا  يـو[  فهنـا� 

"مـد�هـن متـحايـل  "لسـاÍم 
ُنشـر� ظـالُ[ علومهـم فظال%ـا
كتبهـم  ± عقائـد�  �لـت   �r|"
�نتفعـَت ֲדـا "غايـُة حظها  �rمـا
غد�  òعقو%ـم حـ  Y"يسـتحقر
كذباִדـم حاكـت نسـيَج حبائـٍل
�"
نزb �ملسـيح من �لسـما£ فمـا �
كلماتـه �لـذ�  �لوحـي  يسـتقبل 
"بـه صـر"Î �لديـن عـا� ֲדاðها
مـترّفًقـا مـتـو�ًِّ��  ُمتحـّنًنـا 
مـا جئتكم ± غـN "قـت عابثا *
بنفحـة �ملليـك  جـا�  كلمـا   "

"�لـُر�  ��" بـكل   Yيتـقلـبـو
متضـّرٍ§ ُمسـبٍح  
لـف   øحتـا�
�بنـا مـن  سـنة  �لتد�فـع   Y|
كرفقـة  bلضـال�" �ملشـايخ   Y|
مؤيِّـد�  Yتكـو  Y
 
عيـذ� ُ  &|
يـا صاحـý ال حتطبــنَّ ôبلهـم
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G. كما حتب Oتعامل �لنا G. هو Qلعد�
يعاملوv؛ هو .G يكوG لك َكْيل �Eحد 
تزG به �ألمو
 كلهـا حيثما كنت.

مر���،  �لكرمي   Y°لقر� عليه  
ّكد  "قد 
حيث نقر
 �آليا� �لكرمية �لتالية: 

 Yِْإلِْحَسا�"َ  bِِباْلَعْد َيْأُمُر  �هللا   َّY|ِ﴿
َ"|ِيَتاِ£ �rِ �ْلُقْرَبى َ"َيْنَهى َعِن �ْلَفْحَشاِ£ 
َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َ"�ْلَبْغِي  َ"�ْلُمْنَكِر 

ُر"Yَ﴾ (�لنحل ٩١) َتَذكَّ
﴿ِ|Yَّ �هللا َيْأُمُرُكْم َ
Yْ ُتَؤ�ُّ"� �ْألََماَناِ� 
 Yْ
َ Uَِحَكْمُتْم َبْيَن �لنَّا �rَ|ِ"َ ْهِلَها
|َِلى َ
ا َيِعُظُكْم  َتْحُكُمو� ِباْلَعْدY|ِ bَِّ �هللا ِنِعمَّ
 ﴾�Nًَبِص َسِميًعا   Yََكا �هللا   َّY|ِ ِبِه 

(�لنسا£ ٥٩)

ِمْرَ� ُ َكَما  َ"�ْسَتِقْم  َفاْ�ُ§  ﴿َفِلَذِلَك 
 bََْنَز
َ"َال َتتَِّبْع َ
ْهَو�َ£ُهْم َ"ُقْل °َمْنُت ِبَما 
�هللا ِمْن ِكَتاٍ� َ"ُ
ِمْرُ� ِألَْعِدbَ َبْيَنُكُم﴾ 

(�لشو�¤ ١٦)
�ِمَني هللا  ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن °َمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
 Yَُشَنآ َيْجِرَمنَُّكْم  َ"َال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَد�َ£ 
َقْوٍ[ َعَلى َ
الَّ َتْعِدُلو� �ْعِدُلو� ُهَو َ
ْقَرُ� 

لِلتَّْقَو¤﴾ (�ملائد� ٩)

ما�H ُيـبz علـيه؟ 

Y تعامل جاَ�� كما حتب 
Y يعاملك 
جاُ��، "
Y تتصر� ± 
"�"با كما 

حتب 
Y يتصر� �أل"�بيوY ± بلد�، 

Y ال تسخر من 
حد ألنك ال حتب "

Y يسخر منك 
حد، "
Y تسمح له 
ببنا£ كنيسة حيثما كاY هنالك م�� 
ببنا£  لك  يسمح   Y
 حتب  كما  %ا 
 Y
مسجد حيثما كاY هنا� م�� له، "
ال تعاقب من يرتّد عن �إلسال[ كما 
�ينه  يتر�  من  ُيعاَقب  ال   Y
 ترغب 
 Uال تقاتل �لنا Y
"يعتنق �إلسال[، "
كما  معك،  �لدي�  �ختالفهم  ملجر� 
تريد 
Y ال يقاتلو� ملجر� |سالمك، 
�ملتعصبني  �ملشايخ  تنتخب  ال   Y
"
 Y"بيو�أل"� ينتخب  ال   Y
 تو�  كما 

 هانـي طاهـر

ÏeËŞ’\;ÎÖqç’\;k]u�›;ÿ˜Ω;∫

ž
rqť;ÀËâd;flÁÖ…]“’\;]fi÷iÕ

Ï÷ÁÇÖ’\;\ÊdÑ]t

Ï÷Ëï�’\;{˜âd;
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 Nغ  øُتخر ال   Y
" منهم،  �ملتعصبني 
�ملسلمني من جزير� �لعر� كما تريد 
 Y

Y ال ُيخرجك 
حد من بيتك، "

حد كما  على  �لطريق  تضيق ±  ال 

تريد 
Y ال يضّيق عليك فيها 
حد. 
ظهر  يقصم  �لعظيم   
�ملبد هذ�   Y|
�لبد§ �لتالية: قتل �ملرتد ملجر� ��ته، 
 Uلنا�  bقتا "هو  �لعد"�&،  "�جلها� 
�لضر"�ية  �لكنائس  بنا£  كافة، "منع 
على  �لطريق   ± "�لتضييق  ألهلها، 
�ملسلم  قتل  "عد[  �ملسلمني،   Nغ
بالكافر، "�لتفريق ± �لدية بني �ملسلم 
"غN �ملسلم، "عد[ �ّ� �لسال[ على 
بني  تفريق   �
 "على  �ملسلمني،   Nغ
�ملو�طنني على 
ساU �ي� 
" عرقي. 

 o.
لكن مشايـخ �لسـو@ �ـم 
�ـتلف كليا مبا سـبق 

 
مبد  Yبطال على   Yيستدلو حيث 
"%م ما لنا "عليهم ما علينا" مبا يلي 

من 
�لة: 

"%ا: قوله تعا} ﴿َ
َفَنْجَعُل �ْلُمْسِلِمَني 
َكاْلُمْجـِرِمَني * َمـا َلُكْم َكْيـَف 

َتْحُكُموYَ﴾ (�لقلم ٣٦-٣٧)
كتابية  من   ø�"لز� جو��  "ثانيها: 

 .üمن كتا ø�"حترمي �لز"
�فع  على  �لذمي  |جبا�  "ثالثها: 

�جلزية. 

مسلم  ُيقتل  "ال  �حلديث:  "��بعها: 
بكافر".

 �"ðتبد "ال  �حلديث:  "خامسها: 
�ليهو� "�لنصا�¤ بالسال[...". 

مناقشـة .�لتـهم 
�ْلُمْسِلِمَني  
َفَنْجَعُل َ﴿ �آلية  
ما 
 ،
َكاْلُمْجِرِمَني﴾ فال تنقض هذ� �ملبد
بل تع� 
Y �هللا تعا} ال يسا"� بني 
�ملسلم "�لكافر، بل |نه سبحانه ينصر 
عن  "يرضى  �لثا&،  "يهز[   b"أل�
�لثا&، "ُيدخل  �أل"b "يسخط على 
"�ملسا"��  �لناَ�.  "�لثا&  �جلنَة   bَ"أل�
 Y
 �لعدb، فال çو�  هنا ليست هي 
 "
نسا"� بني �ملجر[ "�لضحية مثال، 
بني �لنشيط "�لكسوb، بل ُيعطى كلٌّ 
حقَّه بالعدr" ،bلك حسب �لقاعد� 
ترضى  ما   bلكسو� فتعطي  �لسابقة، 

مثله،  كسوال  كنَت  لو  ُتعطى   Y

"تعاِقب �ملجر[ مبا ترضى 
Y ُتعاَقب 

به لو كنت ÿرما مثله. 
من   ø�"لز� "هو  �لثا&  �ليلهم  
ما 
هذ�   Yكا  Y| صحيح  فهو  كتابية 
 ± ظلم  فهو   ،µباإلكر� يتّم   ø�"لز�
هذµ �حلالة بال شك، لكن ما ��مت 
ֲדذ�  |���ִדا  مبحض  تقبل  �لكتابية 
"Ôن  حر�  فهي  ظلم،  فال   ø�"لز�
فهذ�  |جبا�.  هنا�  "ليس  
حر��، 
 òلكتابية ح� �
�لز"�ø يفتح بابا للمر
جتد �"جا، فهو ± مصلحتها، "ليس 

Y �ملسألة  �
± rلك ظلم ألحد.. 
نسا£   {|  Yإلحسا� با�   ± تدخل 
 ø�"هل �لكتا� بإعطائهن فرصة للز

من مسلمني �غم 
Íن كافر�� بسيد 

�لبشر �، فأين �لظلم ± هذ�؟ 

ما �جلزية فليست للتفريق بني �ملسلم "

وأن  جاُرك،  يعاملك  أن  حتب  كما  جاَرك  تعامل  أن 
األوربيون !  أن يتصرف  أوروبا كما حتب  تتصرف ! 
بلدك... وأن تسمح له ببناء كنيسة حيثما كان هنالك 
م�ر {ا كما حتب أن يسمح لك ببناء مسجد حيثما كان 
هناك م�ر له، وأن ال تعاقب من يرتّد عن اإلسالم كما 
ترغب أن ال ُيعاَقب من ي�ك دينه ويعتنق اإلسالم.....
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"�لكافر، "ليست علتها كفر �لكافر، 
فهي ال تؤخذ من �ملو�طن غN �ملسلم 
خاصة  هي  بل  |سالمه،  عد[  ملجر� 
باملعتدين �لذين ُهزمو�.. 
� هي جز�£ 
�ملسلم  �ملو�طن؛  
ما  عد"�Íم.  على 
"�ملسيحي فال فر� بينهما ± �حلقو� 
"�لو�جبا�. �ملسلم ُيخرø �كا� ماله، 
"ال  يتصد�،   Y
 ميكنه  "�ملسيحي 
 ،Yإلحسا�  {|  µيدعو �ينه   Y
 شك 

 .bلدين على كل حا� ± µال |كر�"

ما حديث  "ال ُيقتل مسلم بكافر"، "
 �r| ما
فاملقصو� به �لكافر �ملحا��. 
 Ä  Yْ| ُيقتل  فإنه  مسيحيا  مسلم  قتل 
يعُف 
هل �لقتيل 
" Ä يقبلو� بالدية. 

�ليهو�   �"ðتبد "ال  �حلديـث  
ما "
"�لنصا�¤ بالسال[" فهو خاÑ باليهو� 

�لذين كانو� قد نقضو� �لعهد. 
فهذµ ليست 
�لة، بل هي 
مثلة �ستنتجو� 

" �ستنتجو�  ،
منها 
Y �لعدb ليس مبد
 Y
 Nمن غ bتعريف �لعد Yمنها بطال
 b"جهل هؤال£ بأ �rيأتو� بتعريف له. فإ
 Nغ علومهم  هي  فما  
ùها " �ملبا�� 
�ملنفعة؟  قلة  مع  �لكال[  "كثر�  �لتُّخمة 

فشرُّ �لكال[ ما َكُثَر "
ضّل.
مهما يكن فإY �هللا تعا} يأمر مبا هو 
فهو  
ùيته،  �غم   bلعد� من  
على 
 Yِْإلِْحَسا�"َ  bِِباْلَعْد (َيْأُمُر  سبحانه 
َ"|ِيَتاِ£ �rِ �ْلُقْرَبى).. "± تفسr Nلك 

�لسال[:  عليه  �ملوعو�  �ملسيح   bيقو
 Y
 |ّال  ليس  منك؟  �هللا  يريد   �rما"
"فو�   ،bبالعد �لبشر  �يع  تعامل 
rلك 
Y تشمل مبعر"فك من Ä يسبق 
كله  rلك   {| 
ضف  مبعر"�،  |ليك 
كأمنا  مبؤ�سا�  �هللا  خلق  تعاِمل   Yْ

"كما  �لرحـم،   �"r من  %م  
نت 
 Yّلك ألr" . تعامل �ألّمها� 
"الَ�ُهنَّ
 Yيشوبه شي£ من �لزهو، "أل Yإلحسا�
�ملحسن قد ميّن بإحسانه، "لكن �لذ� 
يفعل �خلN بد�فع طبيعي كما تفعل �أل[ 

 Yبًد�. لذلك فإ
 فال ميكن 
Y يز�هي 
منتهى ��جا� �خلN هو ��فع طبيعي 
"�آلية  �أل[،  من  يصد�  ما  غر��  على 
�ملذكو�� ال Éص �ملخلو� فقط "|منا 
تشمل ��r �هللا 
يًضا. فالعدb مع �هللا 
 Yإلحسا� 
ما  فتطيعه،  نعمه  تذكر   Y


ما " ،µتوقن به كأّنك تر� Y
|ليه فهو 
 Y
 فهو  �هللا  حق   ± �لقر�   �r |ِيتا£ 
خوًفا  "ال  �جلنة   ± طمًعا  ال   µتعبد

Y ال  من �جلحيم، "�غم rلك çب 
�فترضنا  "لو  "�لطاعة  �حلب  ينقص 
نا�".  "ال  جنة  هنا�  ليس  
نه  جدًال 
ÿلد  �لر"حانية  �خلز�ئن   ،Îنو (سفينة 

(٣٠-٣١ Ñ ١٩
 bيضا، فيقو
"يأمرنا �هللا تعا} بالعفو 
ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  عز "جل: ﴿َ"َجَز�ُ£ 
�ِهللا﴾  َعَلى   µَُفَأْجُر 
ْصَلَح َ"َ َعَفا  َفَمْن 
�لص�  على  "Õثنا   .(٤١ (�لشو�¤ 
"�لتسـامح، فيقـوb: ﴿َ"َلَمْن َصَبَر 
�ْألُُموِ�﴾  َعْزِ[  َلِمْن  rَِلَك   َّY|ِ َ"َغَفَر 
(�لشو�¤ ٤٤). "Õثنا على 
Y نو�جه 
�خلصم  يصبح   òح باحلسنة،  �لسيئة 

ْحَسُن َ ِهَي  ِبالَِّتي  "ليا -يما: ﴿�ْ�َفْع 
َفِإ�rَ �لَِّذ� َبْيَنَك َ"َبْيَنُه َعَد�َ"ٌ� َكَأنَُّه َ"ِليٌّ 

َحِميٌم﴾ (فصلت ٣٥). 
 òفم ،bَجهل هؤال£ �ملشايخ �لعد �rفإ
"|يتا£  "�لعفو   Yإلحسا�  {|  Yيتفّطنو

�r �لقر�؟ 

فـإذا جهل هـؤالء بأول 
املبـادئ وأهمهـا فما هي 
علومهم غj التُّخمة وكثرة 
املنفعة؟  قلـة  مع  الكالم 
فشرُّ الكالم ما َكُثَر وأضّل.

فإذا جهل هؤالء املشـايخ 
العـدَل، فمـ¤ يتفّطنون 
والعفـو  اإلحسـان   uإ
القربــى؟  ذي  وإيـتـاء 
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بد �لدهر بني  
* من َهاَ� صعو� �جلباb عا
�حلفر.

�لو�حد  �لعمل  
نه çعل  �لكسل  
شد ما ±  *
.�Nكث bعما
كأنه 

�لصعا�  على  للتغلب  طريقة  
فضل   *
�قتحامها.

* من �ستغË بعقل نفسه �ختل، "من ُ
عجب 
تر�  "من   ، ملَّ  Îملز� 
كثر  "من  ضل،  بر
يه 

. �لِك� جلَّ

�جلو�  يو[  من  
شدُّ   Äلظا� على   bلعد� يو[   *
على �ملظلو[.

. ُيَملَّ  Ä"  َّb�" "جلَّ  قلَّ  ما  �لكال[   Nخ  *
 Yصدقا£، فإ
 ]
* جالس �لعقال£ 
عد�ً£ كانو� 

�لعقَل يقع على �لعقِل.

* ال تنظر |} صغر �خلطيئة.. "لكن �نظر |} 
عظمِة َمْن عصيَت.

* r" �لعقل يشقى ñ �لنعيم بعقله


خو �جلهالة ñ �لشقا"� ينعم"              


نت °كله äال حتسنب �ملجد متر *

              لن تبلغ �ملجد حò تلعق �لص��

* ال خN ± حسن �جلسو[ "طو%ا

bُحسن �جلسوِ[ عقو Yيز Ä Y|              

فينـا  "�لعيـب  �ماننـا  نعيـب 
rنـب   Nبغـ  Yلزمـا�  �r "Íجـو 
"ليـس �لذئـب يـأكل حلـم rئـب

سـو�نا  عيـب  لـزماننـا  "مـا 
هجانـا لنـا   Yلزمـا� نطـق  "لـو 
عيانـا بعـض  بعضنـا  "يـأكل 

(�إلما[ �لشافعي، �-ه �هللا)

Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt;;;Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt;;;

�G من �لشعر حلكمة
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�لنقا خضم   ±
�ملسلمني  بيننا  �لد�ئر 
 Nغ" �أل-ديـني، 
 {| نتطر�  ما   �Nكث �أل-ديني، 
�ملسيح   b"öب �ملتعلقة   ßلنقا�  òش
كيفية   ضمنها  "من  �ملحمد�، 
"ماهيته.  "مكانا  �مانا   b"لنـز�
"لطاملا �حتد �لنقا
، على ضر"�� 
بعث �ملسيح �ملوعو� �، ± هذ� 
�لزماY بالذ��، حيث تنكر �ألغلبية 
�أل-ديني،   Nغ �ملسلمني  بني  من 

Y يكوY هذ� هو �لزمن �ملوعو� به 
 Y
نز"b �ملسيح "�ملهد�، متذ�عني 
عالما� ظهو�Ä µ تتحقق بعد، "ال 

بد من ترقب هذ� �حلدÏ مستقبال، 

" بعيد�. Yقريبا كا

Jا"ال�  من  به  نقو[  ما  "�غم 
جدية، إلقنا§ هؤال£ بوجهة نظرنا، 
على 
Y هذ� �لزمن هو �rته �ملقصو� 
به موعد نز"b �ملسيح "�ملهد�، ± 
نبو£�� سيدنا Jمد �،  مستندين 
�لقطعية  �أل�لة   òش  {| بذلك 
بالنسبة  �ألمر  يبقى   – عقال "نقال 

للكثNين منهم عالقا �"منا �قتنا§.
"ي�� عد[ �القتنا§ هذ�، عند �خلو¼ 
± بعض �ألحا�يث �لنبوية �لشريفة، 
تدهو�  عن  نبو£��  حتو�  "�ل² 
 {| "صوله   òح �ملسلمني،  "ضع 

�حلضيض ± شò �ملجاال�، سو�£ 
�لدينية 
"  �لسياسية 
" �ألخالقية، 

"منها �ألحا�يث �لتالية: 
١. يأê على �لناU �ماY ال يبقى 
 Y°ه "ال من �لقرî� من �إلسال[ |ال
|ال �îه.  (مشكا� �ملصابيح كتا� 
 µ�"�" �لثالث،  �لفصل  �لعلم، 
 öك"  ،Yإلميا� شعب   ± �لبيهقي 
�لعماø b ١١ با� تتمة �لفنت من 

(bإلكما�
٢. عن �يا� بن لبيد، قاr" :bكر 
عند   ��r"  :bفقا شيئا   �  ýلن�
rها� �لعلم". قلت يا �سوb �هللا، 
 
نقر "Ôن  �لعلم  يذهب  "كيف 

�لدكتو� 
مين فضل عو��

��  wËâ∏\;ÿÂá›;∫;ÎÖæ›;II;k]å]Œ›wËâ∏\;ÿÂá›;∫;ÎÖæ›;II;k]å]Œ›
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�لقر°Y، "نقـرئه 
بنـا£نا، "يقرئه 
!؟  �لقيامة  يو[   {| 
بنا£هم  
بناðنا 
 Y| �يا�،  يا  
مك  ثكلتك   ":bقا
كنت أل��� من 
فقه �جل باملدينة! 

" ليـس هذµ �ليهو� "�لنصـا�¤ 
ال   "�إلجنـيل،  �لتـو���   Y"ðيقر
(�بن  فيهما".   مما  بشي£   Yيعلمو

ماجة كتا� �لفنت)
 ،µمسند  ± 
-د  �الما[  عن   .٣
نعيم ±  
بو " ��"� ± سننه،  
بو "

نه  ،� Yحليته، من حديث ثوبا
�:"يوشك  �هللا   bسو�  bقا  :bقا
كما  �ألمم،  عليكم  تتد�عى   Y

تتد�عى �ألكلة على قصعتها، قالو�: 
 :� bهللا؟ قا� bسو�من قلة يا  "

بل 
نتم كثN، "لكنكم غثا£ كغثا£ 
من  �ملهابة  �هللا  "ليöعن  �لسيل، 
"ليقذفن  منكم،  
عد�ئكم  قلو� 
"ما  قالو�:  �لوهن،  قلوبكم   ± �هللا 
�لوهن يا �سوb �هللا؟ قاb �: حب 

�لدنيا "كر�هية �ملو�".
"± |ميا£ |} �لسبيل خلالÑ �ألمة 
�إلسالمية، من هذ� �حلضيض �لكلّي 
�لسابقة،   �ألحا�يث  |ليه ±  �ملشا� 
Jمد   ýللن 
خر¤  
حا�يث  تذكر 

� ما يلي: 
 "كنا جلوسا عند �لنý �، فأنزلت 
عليه سو�� �جلمعة، "°خرين منهم 

ملا يلحقو� ֲדم، قاb، قلت من هم يا 
 bسأ òهللا، فلم ير�جعه ح� bسو�
ثالثا، "فينا سلماY �لفا�سي، "ضع 
 � Yعلى سلما µهللا � يد� bسو�
�لثريا  عند   Yإلميا�  Yكا لو   :bقا
هؤال£".  من  �جل   "
  bجا� لناله 
سو��   Nلتفس� كتا�  �لبخا��   )

�جلمعة)
عبد  حديث  من  
يضا   ¤"�"  .٢
عنهما)  �هللا  (�ضي   Uعبا بن  �هللا 
"لن   :� �هللا   bسو�  bقا"  :  bقا
"عيسى  
"%ا،   ± 
نا  
مة،  ִדلك 
 ± "�ملهد�  °خرها،   ± مرمي  �بن 

"سطها " .
هذµ �ألحا�يث بد"�ها، تؤكد على 
 b"تؤ Y

Y �من �لتدهو� �لذ� ال بد 
|ليه �ألمة �إلسالمية، مرتبط ��تباطا 
حتميا بظهو� �ملسـيح �ملوعـو�، 
�لدين  |حيا£  مهمة  به   ßتنا �لذ� 
"بعثه من جديد. "نظر� العتقا�نا 
حتققت  قد  �ألحا�يث   µهذ  Yبأ
فعال، ± هذ� �لزماY بالذ��، حيث 
مد¤  يو[،  كل   ± "نعيش  نر¤ 
لألمة  "�لسياسي  �لدي�  �النزال� 
�إلسالمية، "�نقضا¼ �ألمم �لغربية 
"سيطرִדا  �إلسالمية،   b"لد� على 
جر[  فال  حديدية،  بقبضة  عليها 

Y هذ� هو �لوقت بالذ��، لظهو� 

�ملعهو�،  "�ملهد�  �ملوعو�  �ملسيح 
"قد حتقق هذ� �ألمر بظهو� سيدنا 
�جلماعة  مؤسس   ،� 
-د 
�إلسالمية �أل-دية، "فق |مياننا Ôن 

�أل-ديني.
 Nغ  Yملسلمو� �إلخو�  
ما   
 Y
  Y"ينكر ما   �Nفكث �أل-ديني، 
حتققت  قد  �ألحا�يث   µهذ  Yتكو
�ملستـقبل   Yبأ متـذ�عني  فعال، 
لإلسال[  
ك�  تدهو�  عليه  مترتب 
"�ملسلمني، "ما هو °�، ال شك 

عظم بكثN مما نر�µ "نشاهدµ �ليو[، 
باملسلمني؛  حتد�  مصائب  من 
"عليه فإY �ألحا�يث �لنبوية ± هذ� 
�لصد� Ä تتحقق بعد، كما Õ Äن 
"قت نز"b �ملسيح "�ملهد� � 

على حد قو%م.
:bقو
"لدحض هذµ �لفكر� 

õبئه  ما   Yبأ �ال�عا£   Y|  .١
مما  ليس   ،Nبكث 
عظم  �ملستقبل 
عليه،  "�العتما�  �لتعويل  ميكن 

يا  �ملوعو�،  �ملسيح  �عو¤  لرفض 
"قت   �
  ±" �ملسيح  هذ�   Yكا
به  �لتذ�§  �ملمكن  من  ألنه  ظهر؛ 
�ملوضوعي   
�لنقا من  -للهر"� 
"قت  كل   ±  – �لصد�  هذ�   ±
�فتر�¼  "�ماY ± �ملستقبل. فعلى 
من  سنة  ثالíائة   "
 مئتني  بعد  
نه 
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�إلسالمية  باألمة  ستحل  �ليو[، 
 µنشهد مما   Nبكث 
عظم  مصائب 
"قت  هو  "قتها   Yيكو" �ليو[، 
 µ£عد�
  Yفإ �ملوعو�،  �ملسيح  بعث 
�لذين يبحثوY عن 
� r�يعة لعد[ 
�إلمياY به، سو� ÕتجوY  بنفس 
 Yيضا، "هكذ� سيكو
هذ� �ال�عا£ 
 b"لنـز �من   �
 هؤال£ ±   bحا
�ملسيح "�ملهد�، هذ� على �فتر�¼ 
سبيل  "على  بعد،   bينـز  Ä 
نه 

�ملحاجة "�ملقا�عة فقط.
٢. بنا£ على هذ� �إل�عا£، "منطق 
|ال  لدينا  يبقى  ال  �ملعا�ضني، 
�ملسيح  ظهو�  "قت   Yبأ �لتسليم، 
تبلغ  حني  يقع   Y
 بد  ال  �ملوعو�، 
 :bلسؤ�� �ִדا، "هنا يتبا�"�r لفتنة�
سيعتر�  �ل²  �لذ�"�   µهذ ما هي 
نصف  |با��  
هي  �ملخالفوY؟  ֲדا 
 ]
 
�باعهم،  ثالثة   ]
 �ملسلمني، 

كثر من rلك؟ ""فق هذ� �ملنطق، 
ال بد من �العتر�� 
Y �ملسيح °� 
|با��  بعد  فقط  "لكن  Jالة،  ال 
يؤمن  فمن  كلها،  �إلسالمية  �ألمة 
به عندها، "ملن سو� يأê، "أل� 

هد�؟
|ال  هو  ما  �ال�عا£،  هذ�   .٣
للمسلم  ميكن   ال  بالغيب،  �جم 
حتديد   ± عليه  �العتما�  �لصا�� 

فمن  �لربا&،   Ïباملبعو |ميانه 
ال  �لنية،  "بصد�  �حلقيقة  يتحر¤ 
�ليقينيا�  �العتما� على  له من  بد 
�ملسلم  على  "ما  �لشبها�.  "تر� 
حقيقة   ± يتفكر   Y
 |ال  �لصا��، 
لفحص  فيه،  يعيش  �لذ�  �لوقت 
ما |�r كانت 
حو�له، تنطبق عليها 
كلما� �حلديث "�لنبو£�� �ملضمنه 

به 
[ ال.
�ملقا�نة،  من  بد  ال   Yكا  �r|  .٤

حو�b هذ�  Y�نقا Y
فما علينا |ال 
�لزماY، مع �ملاضي "ليس �ملستقبل. 
فلننظر مليا فيما كاY عليه �إلسال[ 
"خلقيا،  "�ينيا،  سياسيا،  سابقا، 
من  بد  ال   �  ،Yآل� عليه  هو  "ما 
�ألحا�يث  كل   ± �ولية  نظر� 
�ملتعلقة ֲדذ� �ألمر، "�ألخذ بأما��� 
نز"b �ملسيح  �ألخر¤، "عندها ال 

"قته   Yبأ �إلقر��  من   Ñمنا يبقى 
.Yقد حا

�لتدهو�  فتر�   Y
 �عتبا�  على   .٥
�ألحا�يث   ± �ملقصو��  �إلسالمي 
 �Nمنذ فتر� قص �
�لسابقة قد بد
مئة   zحو� قبل  "لنقل  نسبيا، 
بتدهو�  "rلك  سنة،  "ìسني 
�لعثمانية  كليا  "ضع �إلم��طو�ية 
� �Íيا�ها فيما بعد، "هو ما ميكن 
�عتبا�µ فتر� �شتد�� �لفنت "�ملصائب، 
�ملتعلقة  "�ألحا�يث  �لنبو£��   Yفإ
 ± حتد�   Ä  ،� �ملسيح   b"öب
 µهذ �لتدهو�  فتر�  من  مرحلة   �

 Ä" ،ملوعو�� �ملسيح  يبعث  سو� 
�ألحا�يث   µهذ من  �%د�  يكن 
"|منا  �لتحديد،  من  �لنو§  هذ� 
جا£� هذµ �ألحا�يث لتدلل على 
�لبعثة،  لزمن  "|�هاصا�  عالما� 

ما هي هذه الذروة الw سـيع�ف بها اخملالفون؟ أهي 
إبادة نصف املسـلمني، أم ثالثـة أرباعهم، أم أكثر من 
ذلك؟ ووفق هذا املنطق، ال بد من االع�اف أن املسيح 
آت ال ?ال، ولكن فقط بعد إبادة األمة اإلسالمية كلها، 
فمـن يؤمن به عندها، وملن سـوف يأ¦، وألي هدف؟
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"مبجر� بد�ية حتقق هذµ �إلشا���، 
ال بد من ترقب بعثة �ملسيح �ملوعو� 

بكل حلظة.
٦. بنا£ على نفس �العتبا� ± �لبند 
�لقومي،  �ملنطق   Yبأ  bقو
 �لسابق، 
ُيبعث �ملسيح �ملوعو�   Y
يستدعي 
فهذ�  �لفنت،  �شتد��  فتر�  بد�ية   ±
�لذ�   ،� �هللا  �-ة  تقتضيه  ما 

مة   Nخ 
بنا£  يد§   Y
 ميكن  ال 
ضحية   Yيذهبو  ،Uللنا 
خرجت 
%م  يرسل   Y
  Y"� �لفنت،   µهذ
 µعو�" حسب  منها  õلصهم  من 
�لسـابقة، "|ال فإY للناU على �هللا 

ُحجة. 
سيدنا   µكد
 ما  �حلقيقة   ± "هذ� 
�ملتعد��،  كتاباته   ±  � 
-د 
 " كتا�   ± جا£  ما  منها  
قتبس 
جنم �%د¤"؛ فبعد 
Y عد� حضرته 
على  صبت  �ل²  "�لفنت  �ملصائب 
�ألمة �إلسالمية ± هذ� �لزماY، ال 
"�ستحكامها  �لصليبية  �لفتنة  سيما 
± �أل�¼، كتب حضرته ما يلي: 
" �G كنتم تنظرGE مصائب .خر� 
�Eلنهى.   o.لر� هذ�  على  هللا  فإنا 
كل   pإلسال�  pينعد  G.  GEتريد.
�سم  Eال  �ه � يبقى  Eال   pالنعد��
نبينا خY �ألناp؟ � يظهر �ملسيح 
 .pلنظا�  Qختال�E �مللة  فنا@  بعد 

تر�  ال  �مللة   G.  GEتقر� E.نتم 
منها  تنفك  Eال  بالكلية،   Q�Eلز�
Eبيـنما  �Eلشوكة.  �لقو�   
�ثا
هي كذلك في�Q �ملسيح �ملجد� 
على 
.O �ملائة، Eهو يأ� حكما 
فيجمع  �ألمة  Eعدال Eيقضي بني 
بعد  �Eحد�  كلمة  على  �لسعد�@ 


�@ �تلفة". �E فتر�� �ملسلمني�
 Y
 �لكال[  هذ�  على  "للمعترضني 

يتسا£لو� :
على  �لغربية  �ألمم  تنقّض   Ä
  -

��ضيهم  "�حتلت  �ملسلمني، 
�غم  
عر�ضهم،  "�ستباحت 
كثرִדم، |ال 
Íم ال قو� لديهم "ال 
منعة، بل هم على حد قوb �حلديث 

غثا£ كغثا£ �لسيل ؟

Ä ينقض �ملستشرقوY "�لقسا"سة  -
�ملسيحيوY على �إلسال[، مستغلني 

 iأ املسـلمني...  علـى  الغربيـة  األمم  تنقـضّ   iأ
ينقض املستشـرقون والقساوسة املسـيحيون على 
اإلسـالم...أi تعد األغلبية من املسـلمني تتمسـك 
بقشـور الدين دون لبه... ببسـاطة، الوقت هو ذاته، 
وقت بعثـة املسـيح املوعود �، وبال أد¨ شـك.

�إلعالمية،  �لوسائل   òش لذلك 
�لدين  هذ�  صو��  تشويه  ֲדد� 
من   Nبالكث حد�  مما  �حلنيف، 
�ينهم،  �ال�تد�� عن   {| �ملسلمني 

" على �ألقل  �بتعا�هم عن �ينهم 

"�لتشكيك فيه؟
�ملسلمني  من  �ألغلبية  تعد   Ä
  -
لبه؟   Y"� �لدين  بقشو�  تتمسك 
 Y°لقر� منهم  �ألغلبية  تتخذ   Ä

 YملوÕ هؤال£  يعد   Ä
 مهجو��؟ 

�سم �لدين �"Y تعاليمه ؟
حق   ± منصفا  عاقال   ¤�
 فال 
"بلى"   Nبغ çيب  �حلنيف،  �يننا 
على هذµ �ألسئلة؛ ففيها ما يدلل 
ببساطة، على 
Y �لوقت هو �rته، 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  "قت 
�لنبو£��،  ôسب  ظهر  قد  �لذ� 

بال 
�� شك.
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خاطي£  تصو�  هنالك 
�لقا�[  �ملهد�   Y
 شائع 
سو� ينشر �إلسال[ ôد 
�لسيف كصو�� من صو� �لشجاعة! 
ليس  �لدين   ±  µإلكر��  Y
 "�حلق 
من �لشجاعة �حلقة، بل هو شجاعة 

�لظاملني. 

فما �لشجاعة �حلقة Eما �ا�ا؟
 ± �لوقو�  �لشجاعة  
شجع   Y|
�لد[  بسفك  "�ملفتني  �ملكفرين  "جه 
بغN �حلق، "�لدفا§ عن حرمة �ما£ 

�إلنساY ضد سافكيه. 
كاY حقا على �هللا 
Y ُير� �ملسلمني 
 ،� Jمد   bجلما مثال  مهديهم   ±
�ملتوكلة  "�لشهامة  للشجاعة  مثال 

�لر�سخة،  تو�جه 
شرU عد" مبعية 
.zتعا} "كيًال "ال تبا µهللا "تتخذ�

مع   Nلتكف� ִדمة  على  �لص�   øتاÕ
�الستمر�� ± �لتجديد |} �"Î قوية 
تستمد قوִדا من صلتها �خلاصة باهللا 
�rته. صلة هي على بينة منها تكفل 
 Yبأ معها  "تشعر  تعويضا كامال  %ا 
�هللا هو كاٍ� عبَدµ، مبعË �لكلمة.   

 êيأ  Y
 �جلميل  �هللا  على  حقا   Yكا
برجل Õبه "Õبه،  ينصر به �سوله 
 Ëمد� � "يظهر �اله،  "يبني معJ

�لشجاعة �ل² �� عليها 
صحابه. 
"كانت 
ك� "صمة تلصق بدين �هللا 
يكن   Ä" بالسيف،  �نتشر  
نه  تعا} 
هنا� قبيح Ä يلصق بوجه �إلسال[، 
"Ä يكن هنا� عيب Ä يطلق "يتهم 

به �سوb �لسال[. عليه كل �لصال� 
"�لسال[.

.� يقل �هللا تعا] ﴿EكاG حًقا علينا 
نصر �ملؤمنني﴾

 Î"� ± �يكن بد من نفخة �لصو Ä
|قامة �لصال�،  "قيامة �لتوبة "�لند[، 
يكن   Ä r|  ،�  ýلن� "�لصال� على 
"ال  تتم،   Ä بقية  �لشر   ± بقي  قد 

مة  تشربه   Ä سؤ�   bلذ�  Uكأ  ±

�إلسال[.
عز�  بال  �ينه  ليتر�  �هللا   Yكا "ما 
سبحانه  ليسكت   Yماكا" "|ظها�، 
�إلسال[ "هي  
مة  منظر  "تعا} عن 
قر��،  بال  قا§  Ôو  "تنحد�  تنحد� 
�لضالني  لسخرية  ليتركها   Yكا "ما 

pفتحي عبد �لسال 

ÏeËŞ’\;ÎÖqç’\;k]u�›;ÿ˜Ω;∫

ž
rqť;ÀËâd;flÁÖ…]“’\;]fi÷iÕ

Ï÷ÁÇÖ’\;\ÊdÑ]t

Ï÷Ëï�’\;{˜âd;

Ï¡]⁄°\;‹ÅŒi’;ÏÁÑÂÖî;ÏîÑ]¬∏\

„Ë…;Ô]fimià\;ˆ;ÿÅ¬’\

II;Ï¡]qç’\;flÁÄ;‹˜à¸\II;Ï¡]qç’\;flÁÄ;‹˜à¸\

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;]·]¡ÖÁ;Ï÷Ëe›;Ï¡]qå;€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;]·]¡ÖÁ;Ï÷Ëe›;Ï¡]qå;
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�ألشر��.  
 Y
 �جلليل  للجميل   Yكا فكيف 
يسكت على ترسانة ثقافية تر�كمت، 
"فتا"¤  �لعز�ئم،  بسببها  "خا�� 
 bوÉ"   ،]�° ִדني ماكر[ �هللا من ب�
�حلق،   Nبغ  Uلنا� يقتلو�   Y
 للحكا[ 
"يثبتوY سلطتهم بالرعب ال باحلب، 
"من فتح فمه ُقطع لسانه، "من فسر 
�لقر°Y خال� �ملطلو� مت قتله، من 
 Y"يريد  óشيو  Yعيو سو��  
جل 
�لناU قابعني 
rال£ ± �جلهل "�خلو� 
معر"فا   Yيعرفو فكر�، "ال   Yاليقلبو
 Y"ينكر "ال  شائع،   Yب�ها شعبيا 
%م  �لسليمة،  �لقلو�   µتنكر منكر� 

�لعز "للشعب �لقهر.

 Tلشجاعة  �متد� pمفهو � Tحتوال
�] عصرنا �حلا� 


Y يسكت  له سبحانه   Yفكيف كا
�لشجاعة  "جه  مسخ  ير¤  "هو 
�ملحامي،  �حلامي  شجاعة  �لنبيلة، 
"�ملد�فع �لباسل  ضد �ملسلح �لغا��، 
�ملعتد�،   Îلسال� �لشاكي  "�لعد" 

.µفظ سرÕ ملر�"³ �لذ��
كيف ير¤ �هللا تلك �لشجاعة �حلقة 
�خلائبة  بالشجاعة  �ستبدلناها  "قد 
ضد �ملو�طن �ألعزb �لو�يع، �ملو�طن 
 �  :µمو�عيد" عنو�نه  نعر�  �لذ� 

يسكت  على rلك؟!
كنا "صرنا نستسهل بطوال� سفك 
�لذكي  �ملاكر   Nلتدب�" بعضنا،  �ما£ 
جثث  "|لقا£  بعضنا،  ضد  �ملتذ�كي 
 ± �لعائلة،   بشر�  �عتز���  |خو�ننا 
 Yهاrنفس �لوقت �لذ� تكل فيه �أل
حتيا  
مة  تعد حلماية حد"�  قو�  عن 
�أليد�  فيه  "تبخل  ִדديد،   ± �"ما 
"تغل عن نفقة تنفق على علم "ôث 
جيش  فضعف  "صناعة،  "جتربة 
 Ä"  ،حد
�إلسال[ "Ä يد� بضعفه 
 Ä" ،§ يعطف عليه��يكن لإلسال[ 
مير¼ �ملف² مبا كاY ير¤ من ضعف، 
فيه  يو[ يهر�   êيأ  Y
 "كاY حتما 
�لسيخ   bيذ" �لعد".  
ما[  �جلميع 

�ضهم  "يغنم  "نسا£هم  �جا%م 
 Y�rأل� عليهم  "Õر[  "ثر"�ִדم، 
�%و�£،  ينجس   Y�rأل�  Y
 "يدعي 
"يلوÏ �لغذ�£،  "õيم على "جه �ملا£ 

بالسم 
"�لد�£.  
�ملعتد�  �لعد"  �ما£  ير¤  �هللا   Yكا
خيالنا   ± ""يل  نظرنا،   ± عزيز� 
 bملن يقتر� منها، بينما �لعد" يستذ
�ما£نا "Õتقر �يننا "يد"U مساجدنا، 
بيننا،   "± نفس �لوقت بأسنا شديد 
"شجاعتنا فائقة ضد بعضنا، "�ماðنا 
"�لرðسا£  نظرنا،   ± عزيز�  ليست 
يكتبو�   Y
 عليهم  �لصعب  من  بيننا 
 Yلبيا 
�لتهم  يبسطو�   Y
" حجتهم 
 Y
 عليهم  �لسهل  "من  حقهم، 
سلطتهم  "يؤكد"�  �لطريق  õتصر"� 
يرفع  من  بقتل  %م  تسمح  بفتا"¤ 
يأمر  ¿ـالف   �
بر منا  
سـه �
به، 
" منكر ير�µ "�جـب �لنهـي 

عنـه.
 Y
 �هللا  حق   ± مستحيال   Yكا
 bينـز  Y
 حتما   Yكا" يسكت. 

�لشجا§ �لصحيح.  

كان حقـا علـى اهللا اجلميـل أن يـأ¦ برجـل 
�بـه و�به،  ينصـر به رسـوله ?مدا صلى 
ويبـني  ويظهـر �الـه،   وسـلم  عليـه  اهللا 
معـz الشـجاعة الـw ر© عليهـا أصحابه. 
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* ُيسعد .سر� "�لتقو�" .G حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  .نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   Yم. يلقيها   �ل�  �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 


 .nد (.يدi �هللا)Eحضر� مر�� مسر
١. كتسجيل صو� 


قية ميكن طباعتها.E ٢. كنسخة
للتنـزيل �لرجا@ �يا
� �ملوقع �Eلضغط على .يقونة خطب �جلمعة

 Tلعديد من  �لتسجيال� Yكما يسعدها �حاطتهم علما .نه مت مؤخر� توف *
�ملرئية ل��مج �لفضائية �ألnدية M�A3 على موقع �جلماعة �لر�ي 
�لعر�، Eمن .�ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر .nد (
nه 

�هللا)، لقا@ مع �لعر'.
للتنـزيل  �لرجا@ �يا
� �ملوقع �Eلضغط على .يقونة .
شيف �لفيديو.

www.islamahmadiyya.net
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