



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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يأ�  ال  �لسما��  �ملبعو�   �� �حد  على  �فى  ال 
بالنبو)�' من عند نفسه، بل �� �لنا� مبا ُيوحى 
َعَلى  ُيْظِهُر  َفال  �ْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم  �لعز6:   89 من  ;ليه 

َغْيِبِه َ�َحدJ ِ;الَّ َمْن �9َْتَضى ِمْن 9َُسوEٍ﴾ (�جلن ٢٨-٢٩)
�للنبو)�' �ظائف متعد6P منها �Tا تثبت �جوP ;لٍه حيٍّ يكّلم 
�لسما��،  �ملبعو�   Yصد تثبت  �Tا  كما  ֲדم.  �يتصل   _Pعبا
�تبعث �ألمل ��إلميا� h نفو� �ملؤمنني. هذ� باإلضافة ;` �Tا 

ُتنذ9 �ملعا9ضني ��ملكذبني حّتى يرتدعو� �يكفو� عن �فعاlم.
�ينقذ�هم   ��لنا يهد��  لكي  �ملأمو9ين   E9سا;  � سنته  �من 
من �لعذ�8 �ألليم، قاE تعا`﴿َما َيْفَعُل �هللا ِبَعَذ�ِبُكْم ِ;ْ� َشَكْرُتْم 
u�ََمْنُتْم َ�َكاَ� �ُهللا َشاِكرJ َعِليمt﴾ (�لنسا): ١٥١). �لذلك تكو� 
9جع   �wفإ ��إلميا�،  �لشكر   z�بانعد مشر�طة  �إلنذ�9  نبو)�' 

�ملُنَذ��9 ;` �لشكر ��إلميا� فما يفعل �هللا بعذ�ֲדم؟
�هكذ� يكو� �لغر{ من نبو)�' �لعذ�8 �� يرجع �ملعا9ضو� 
عن ضالlم ���ر�فهم عن �لصر�~ �ملستقيم، فإw� تابو� �9جعو� 
 �� 9يب  فال  �يرجعو�  يتوبو�   �  �ْ;� بعذ�ֲדم؟  �هللا  يفعل  فما 

�لعذ�8 ��قع ֲדم.
فإنه يسلك  �هللا سبحانه �تعا` سبقت غضبه  �ملا كانت �9ة 
�منها  يرجعو� عن ضالlم  حّتى  طريق  �لضالني كل   _Pعبا  `;
 Pَِيا ِعَبا _ُPَهللا ِبِه ِعَبا�ِلَك ُيَخوُِّ� wَ﴿ `تعا Eلتخويف، قا�طريق 

َفاتَُّقوِ�﴾ (�لزمر١٨)
�هكذ� عامل �هللا � قوz يونس �، فإTم ملا عا9ضو� ��بو� 
��ستك���، نزلت نبو)�' �إلنذ�9 على نبيهم يونس �، فلما 

تابو� ��نابو� فما يفعل �هللا بعذ�ֲדم؟
�بعد مالمسة بعض من �ظائف �لنبو)�' نتطرY ;` ;لقا) �لضو) 
فهم كب�  �لبعض سو)  لد�  �ل� �قع  بيغم  نبو)6 �مد�  على 
بأنه سو�  تنبأ  �ملوعوP � قد  �ملسيح  �صوصها، �ظنو� �� 
يتز�� من �مد� بيغم، �هذ� غ� صحيح باملر6، فالنبو)6 � تكن 

.Yإلطال�على  ��نبو)6 ��

 �  Pملوعو� �ملسيح  �قربا)  �حد  �بنة  �لفتا6  هذ_  كانت  لقد 
�لرجل  هذ�  �9تد   �� �حد�  بيك،  ��د  �مل���  �هو  �ألبعدين 
عن �إلسالz �حتوE ;` عد� شديد �لعد�) للدين �حلنيف، ��لتف 

.Eلضا�جه T h ��9حوله بعض �قا9به �سا
تأّلم �ملسيح �ملوعوP � من موقفهم هذ� �نصحهم �� يكفو� 
غيهم   h  ��P�P�� �لكنهم  �9سوله،  �uياته  باهللا  �الستهز�)  عن 
�ضالlم. فتلقى حضرته � من 9به نبو)�' عقا8 �صو� 

هذ_ �لعائلة �ملتمر6P على �هللا �9سوله �، �منها:
يرجعو�  لعلهم  قليال  قليال  بل  ��حد6،  Pفعة  �هلكهم  ”ال 
جد9��  �على  عليهم  نا�لة  لعن�   �; �لتو�بني.  من  �يكونو� 
بيوִדم، �على صغ�هم �كب�هم، �نسائهم �9جاlم، �نزيلهم 
uمنو�  �لذين  ;ال  ملعونني..  كانو�  �كلهم  �بو�ֲדم،  Pخل  �لذ� 
�بعد�� من �السهم،  منهم  تعلَُّقهم  �لصاحلا' �قطعو�  �عملو� 
�لتبليغ،   ،zإلسال� كماال'   6uمر) �ملرحومني.“  من  فأ�لئك 

�خلز�ئن �لر�حانية؛ � ٥، �٥٦٩)
�h ;عال� uخر حذ9هم �ملسيح �ملوعوP ��إلماz �ملهد� � من 
ُيقَطع  �بنا) عمومتك سو�  تعا` قر9: ”كل فر¡ من  �� �هللا 
�ينتهي بال 9wية. ;w� � يتوبو� فإ� �هللا سو� يرسل عليهم �لبال) 
بعد �لبال) ح¤ يهلكهم. سو� متتلئ بيوִדم باأل9�مل، �سو� 
بتا9يخ  �lند“،  (جريد6 ”9يا{  على جد9�Tم.“  يْنزE غضبه 

.(z١٨٨٦/٢/٢٠
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�فيما يتعلق بو�لَد� �مد� بيغم - �مل��� ��د بيك ��م�6 
 zإلما�� Pملوعو� �ملسيح  تنبأ  فقد  بيغم - بصفة خاصة  �لنسا) 
 � لو  معذֲדم  �نه  �لر�ن  من  ”فُأlمت   :Eفقا  � �ملهد� 
 Eفننـز �يرجعو �� �9©: ;� � يتوبو ª Eتائبني. �قا �يكونو
عليهم 9جًسا من �لسما��'، �جنعل P�9هم مملو)6 من �أل9�مل 
��لثيبا'، �نتوفاهم �باِتَر ®ذ�لني. �;� تابو� ��صلحو� فنتو8 
عليهم بالر�ة، �نغ� ما �P9نا من �لعقوبة، فيظفر�� مبا يبتغو� 
فرحني“ (�جناu z¯، مكتو8 ��د، �خلز�ئن �لر�حانية؛ � ١١، 

 (٢١٢ �
�;` هنا � يكن ملحمد� بيغم �ية عالقة بالنبو)�' �ل� تلقاها 
�ملسيح �ملوعوP �، بل كانت تتعلق بأفر�P �لعائلة �لضالني، 
�بعد سلسلة من �ملصائب �ل� حّلت على هذ_ �لعائلة بد�' 
تظهر �مد� بيغم على مسر° �ألحد��. حيث شا)' �ألقد�9 
 � Pملوعو�ملسيح �مد� بيغم ;` مساعد6 � �لد�حتا� �� ��
h بعض �ألمو9 �خلاصة بأمال± �ألسر6، �لذلك wهب �بوها 
�لكن  �ملساعد6.  يلتمس   � ;` حضرته  بيك  ��د  �مل��� 
��ًال. ¯  �هللا  بأنه سو� يستخ�   _��خ  �  Pملوعو� �ملسيح 
�خ�_ � �� �هللا تعا` �مر_ �� ينصح �مل��� ��د بيك لينشى) 
بيغم  �لك�� �مد�  �بنته  يّز�جه من  بأ�  عالقًة مع حضرته 
فينّو9_ بنو9_، قائال: ”;� �هللا �خ�² �� ;نكاحها 9جال uخر 
ال يباl ±9َا �ال لك. فإ� � تزPجر فُيَصبُّ عليك مصائب، 
�uخُر �ملصائب موتك، فتمو' بعد �لنكا° ;` ثال� سنني. 
بل موتك قريب �َيِرPُ عليك ��نت من �لغافلني. �كذلك ميو' 
من  قضاً)  �شهر  �ستة  حولني   `; ��جها  يص�  �لذ�  بعلها 
 6uلناصحني.“ (مر�هللا. فاصنع ما �نت صانعه، �;² لك من �

كماال' �إلسالz، �خلز�ئن �لر�حانية؛ � ٥، � ٥٧٣)
�كما هو ��ضح من نص �لنبو)6 فإTا � تكن نبو)6 عن ���جه 
بيغم، بل كانت مبثابة �إلنذ�9 �ألخ� مل��� ��د  من �مد� 
بيك، �كأ� �هللا تعا` يقوE له �مامك فرصة �خ�6 للتوبة �هى 

�� ُتز�� �بنتك من م��� غالz ��د �، �;� � تفعل فسو� 
 Eلنبو)6 قوال يقو�هذ_  h ثال� سنني. �ال جند Eخال h ִדلك
سو� يتز�جها م��� غالz ��د � �;� � يتحقق هذ� فهو 

ليس من �هللا. بل ;� نص �لنبو)6 ��ضح ;Tا ;نذ�9 ألبيها.
كما �حتو' �لنبو)6 على �حتماE ���جها من 9جل uخر ”;� 
�هللا �خ�² ;� ;نكاحها 9جًال uخر ال يباl ±9ا �ال لك“. �;ال 
ميكن  من شي) ال  �تعا`  �هللا سبحانه  ُيحذ9   �� ميكن  كيف 

حد�ثه؟!
 zقا� للهد�ية،  �ألخ�6  �لفرصة  بيك  ��د  �مل���  9فض  �لقد 
بتز�يج �بنته من 9جٍل uخر �هو �مل��� سلطا� �مد. �حتققت 
 Eخال h د بيك�� �مل���ما' � � Pملوعو�ملسيح �نبو)6 

ثال� سنو�'.
�بعد موته 8ّP �خلو� ��لفز¡ h قلو8 من كانو� حوله من 
لته �قائع �لتا9يخ �يًضا �� �سر6 �مل��� ��د  �لضالني، �مما سجَّ
بيك توقفت بعد wلك عن �سلو8 �لبذ�)6 �و �هللا تعا` �9سوِله 
�لكرمي �مد �ملصطفى � �كتاِبه �ملجيد �لقر�u �لكرمي. ��لو�قع 
�و   Eتتحو �ألسر6  هذ_  �خذْ'  �ألحد��..   ª�تو مع  �نه 
�إلسالz طلبا للعز�)، �سعى �عضاºها ;` طلب �لعفو ��ملغفر6 
عن سو) �فعاlم، بل توسلو� ;` �ملسيح �ملوعوP � �� يدعو 
�هللا جل �عال، كي يرفع عنهم بر�ته �لو�سعة ما قّدl 9م من 

عذ�8 �شيك، �يزيل عنهم �للعنة �ل� كتبت عليهم.
�لنبو)�'  خلف  �لكامنة  �تعا`  سبحانه  �هللا  حكمة  هذ_ 
 _Pلتوبة عن عبا�لذ� يقبل �8 �لتو�لر�ن �لتحذيرية، ;نه هو �
 �wفإ يرجعو�،  لعلهم  �وفهم  فإنه  �لكفر،   _Pلعبا يرضى  �ال 

�نتهو� غفر lم ما قد سلف.
هكذ� عزيز� �لقا9« نكو� قد المسنا �هم معا� هذ_ �لنبو)6 
�جتد P�خل هذ� �لعدP تبيانا مفصال لوقائعها �Pقائقها. �uخر 
Pعو�نا �� �حلمد هللا 89 �لعاملني ��لصال6 ��لسالz على سيدنا 

�مد �uله �صحبه �½عني.
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 حضر6 مر�� بش� �لدين �موP ��د
� Pملوعو�ملصلح �

�خلليفة �لثا² حلضر6 �ملسيح �ملوعوP ��إلماz �ملهد� �

:��9P من

في 
حا� �لقر��

(سو69 �لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/z ÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

﴿َما َ�َ�َ� َلُكْم ِفي �ْألَْ�ِ� ُمْخَتِلًفا 
 �ِلَقْوٍ َآلََيًة  َ�ِلَك  ِفي   َّ%&ِ َ�ْلَو�ُنُه 

ُر�َ%﴾ (١٤) كَّ َيذَّ

شر1 �لكلمـا.: 
 �َ9َwَ َخَلَقهم.  �خللَق:  �ُهللا   �َ9َwَ  :�َ�َ�َ
�لشيَ): كثَّر_. 9َwََ� �أل9َ{: بَذ9َها 

(�ألقر8).
فَصل  ما  �هو:  لو�  ½ع  �لو�%: 
بني �لشي) �بني غ�_؛ صفُة �جلسد 
�هيئُته من �لبيا{ ��لسو�P ��حلمر6 

�غ� wلك؛ �لنوُ¡ (�ألقر8).

�لتفسـ3: 
9ْ) �خللُق كما wُكر من  ِمن معا² �لذَّ
تتحد� عن  �آلية  فهذ_   �w; قبل، 
�لكو� من حيو��   h Pكل موجو

.Pنبا' �� ½ا ��
يبد� من هذ_ �آلية موضو¡ جديد 
�ختال�  هنا   � �هللا  بّين  حيث 
 .�للنا �منافعها  �تأث�ها  �أللو�� 
ما �عظَم كالzَ �هللا �لقرuَ� �لكرمي! 
فقد بّين Pقائق �حلكمة هذ_ h �من 
 � w; ،كا� �هله غافلني عنها متاًما
�سس  على  �أللو��  تأث�  ُيكتشف 
علمية ;ال h �لعصر �حلديث، فقد 
ن �لعلما) �ليوz ;` حد كب� من  متكَّ

II;€∆Ëd;ÍÅ⁄•;ÎÔÊe›

œËÕÅhÂ;nú
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�ألشعة   z�باستخد �ألمر�{  عال� 
�لبنفسجية �فوY �لبنفسجية �غ�ها 

مما مت �كتشافه. 
باًبا  �أللو��  تأث�  علُم  فَتح  �قد 
فقد  �لنبا�،  �لطب   h جديًد� 
شرعو� h عال� �ألمر�{ مبساعد6 
�لقو�9ير  ميلئو�  حيث  �أللو��، 
 �Pلعا�ملختلفة باملا) � ��أللو� '��w
�يضعوTا h �لشمس �Áّولو� هذ� 
�لعال�  يقم هذ�   � .(��P `; (ملا�
ال  �لكن  علمية،  �سس  على  بعد 
�لثابتة  منافعه  بعض  ;نكا9ُ  ميكن 

بالتجا89. 
 �� �ملتحقق  �لثابت  من  �نه  كما 
��حد  جنس  من  مماثلني  شيئني 
ُيحِدثا� تأث�ين ®تلفني ;w� �ختلفا 
�لتو'،  Âر  مثًال  خذ��  �للو�.   h
 h 8اللتها�ألبيض منه يسبب �فإ� 
نافع  منه جد   Pألسو� بينما  �حللق، 
 .Yكاخلنا خط�  مر{  معاجلة   h
��ألبيض   Pألسو�  Eلصند� كذلك 
�فائدִדما  قوִדما   h ®تلفا� 
 .(٩٢  �  ٥  � �أل�Pية  (خز�ئن 
��حلاE نفسه بالنسبة ملئا' �ألشيا) 
�ألخر�. �ال شك �� هنا± �لكث� 
��لكث� من �ألشيا) �ل� � يكتشف 
�لعلما) بعُد تأثَ� �لو�Tا، �مع wلك 

يؤكد  �آل�   `; �كُتشف  ما  فإ� 
�حًد�  يسع  ال  Ãيث  �أللو��  تأثَ� 

;نكا9ُ_. 
يعاجلو�  �يًضا  �حلديث  �لطب   h�
مبختلف  �خلط�6  �ألمر�{  بعض 
�أللو��. فمثًال �جد�� �� �كريفالفني 
 h ناجع  �ألصفر   (acriflavine)

بينما  �خلا9جية،  �جلر�°  معاجلة 
�ألبيض   (mercurochrome)zمكو�9كر�
نافع h �جلر�° �لد�خلية؛ �بالنظر 
  (acriflavine)كريفالفني� لو�   `;
�للو�   �� مر6   ªببا خطر  �ألصفر 
معاجلة   h جيد  تأث�  له  �ألصفر 
�جلر�°، �9مبا من �جل wلك كانو� 
h �لقدz يستخدمو� �لكركم بكثر6 
ملعاجلة �جلر�°. فقمت باستخر�� 
جوهر �لكركم، �uتيُته �حد �ألطبا) 
مرضا_؛  على  باختبا9_   zليقو
�كريفالفني  مياثل  �نه   ²�فأخ
منه  �قل  �نه  غ�  �لتأث�   h ألصفر�
قو6 �فعالية. فأ9Pكت من قوله هذ� 
�نÄ � �متكن من �ستخر�� جوهر 
منه  متكنْت  �لذ�  بالقد9  �لكركم 
هذ�  صنعت  �ل�  �ألملانية  �لشركُة 

�لد��). 
�باختصا9 فإ� تأث� �أللو�� حقيقة 
  E�� لعلم ما� ثابتة، �;� كا� هذ� 

h طو9 �لتقدz ��الكتماE بعد. �قد 
�ألنظا9َ  �لكرمي بذلك   �uلقر� لفت 
;` �نه ليست �ألجر�z �حدها �ل� 
بل سخر   ،�للنا  � �هللا  سّخرها 
�خَلق  �يًضا،  �ألشيا)  �لو��  lم 
ֲדذ_  �ألسبا8  ش¤  �لبد²  لرقيهم 
lم  Áّق  فكيف  �لدقيقة؛   Yلطر�
�لظن �� ال P�عَي �� يهيئ �هللا تعا` 
لرقيهم �لر�حا² �سباًبا مماثلة بل ما 

هو �YّP منها ���سع.
�ختال�  بذكر   � �شا9  كما 
�أللو�� ;` �� �لشي) �لو�حد ميكن 
من  �آلخر  للشي)  مماثًال  يكو�   ��
�جلنس نفسه، �لكنه h �لوقت نفسه 
�تلف عنه h نو�° �خر�. فمثًال 
كل فرP من بÄ �لبشر ;نسا�، �مع 
wلك ليس هنا± �ثنا� منهم يستويا� 
 �شكًال �كفا)6ً. �باملثل فكل �9
ال  �لكن  بعً��،  يسمى  �إلبل  من 
متاًما  يتشاֲדا�  بع���  بينها  يوجد 
�هذ�  ��لقو6.  �لشكل  حيث  من 
هو حاE �لنباتا' �يًضا، خذ�� مثًال 
�شجا9 �ملاجنو، فهي كلها �شجا9، 
هويتها  منها  شجر6  لكل  �لكن 
�شكلها؛ ��ألمر نفسه ينطبق على 
Âا9ها �يًضا. فكأ� كل فرP متحٌد 
 � جدًّ �آلخرين  جنسه   P�فر� مع 



إن هذه األشـياء كما �تلف � ألوانها الظاهرة 
فإنهـا �تلف كذلـك � ألوانهـا الباطنة؛ وكما 
أن حوائج اإلنسـان املاديـة (تلفة كذلك خلق 
اهللا �إزاءها أشـياء (تلفة األلـوان والتأث3...
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�لوقت   h متاًما  عنهم  �®تلف 
يستطيع  ;منا  ��إلنسا�  نفسه. 
 z��  8� من  �قا9به،  بني  �لتمييز 
هذ�  بفضل   ،È��  ���� ��لد 
��ملالمح  �أللو��   h �الختال� 
بني  �لتمييز  لصعب  لوالها  �ل� 
;نسا� �uخر. فاهللا تعا` هو �لذ� 
بني  �لكث�6   Yلفر�� هذ_  جعل 
شي) �uخر. �هذ_ �لفر�P Yقيقة 
على  مثًال  �ألبيض  فاللو�   ،� جدًّ
ميكن  ال  Ãيث  �9Pجا'  �نو�¡ 
�للو�  يتنو¡  كذلك  �صفها، 
يستحيل  Ãيث  9Pجا'   Pألسو�
�لعني  هي  �;منا  باللسا�،  بياTا 
�لدقيقة   Yلفر�� هذ_  تد±9  �ل� 
�متيز بني شي) �uخر، �ما �للسا� 
فهو يعجز عن �صفها h معظم 

�ألحيا�.
�لقد نبه �هللا � هنا ;` �جلانب 
 �; :Eقا� Yلفر� �هذ h ²لر�حا�
هذ_ �ألشيا) كما Éتلف h �لو�Tا 
 h كذلك  Éتلف  فإTا  �لظاهر6 
حو�ئج   �� �كما  �لباطنة؛  �لو�Tا 
كذلك  ®تلفة  �ملاPية  �إلنسا� 
خلق �هللا � ;��)ها �شيا) ®تلفة 
من  �حد  فال  ��لتأث�.  �أللو�� 
Ãاجا'  �إلحاطة  يستطيع  �لبشر 

�إلنسا� �ملاPية بشكل تاz، �ليس 
بوسع �حد منهم �� �لق �لوسائل 
�إلنسانية؛  �حلاجا'  تلك  لتغطية 
�لبشر  من   Pفر كل  أل�  wلك 
�حاجًة؛  مز�ًجا  غ�_  عن  �تلف 
ينفعه   ±�w� �حللو  ينفعه  فهذ� 
�لباwجنا�  Áب  �هذ�  �حلامض، 
�ملو�  يأكل  �هذ�  يكرهه،   ±�w�
بشهية، �w�± يعا� ح¤ تذ�قه. 
حيث  من  Éتلف  �لبشر  فطبائع 
�ختالًفا  ��حلاجة   Yلذ��� �ملز�� 
 � �هللا  خلق  �قد  لـه،  حد  ال 
Ãيث   � جدًّ متنوعة  �شيا)  ;��)ها 
بينها  Êد   �� ;نسا�  لكل  ميكن 
ما يالئم طبَعه �مز�جه �حاجته. 
يقد��9 ح¤ على  �لبشر فال  �ما 
 h �الختال�  نو�حي  ;حصا) 

يكونو�   �� َبْلَه  �لبشرية  �لطبائع 
قا9Pين على تلبية حاجا' �جلميع 
���w�قهم  �ملختلفة  �مزجتهم  �فق 
 9Pلقا� �حد_  �هللا  �;منا  �ملتباينة؛ 
 �على wلك، فهو �لذ� خلق �لنا
 ¯ ش¤،   Eميو� ��مزجة  بألو�� 
خلق ;��) wلك �شياَ) w�' �نو�¡ 
حاجاִדم  ֲדا  ليسّد  ش¤  ��لو�� 
�ملتنوعة. �نظًر� ;` هذ� فال تؤخذ 
 �Pلعا�ُنُه﴾ هنا مبعناها �كلمة ﴿�َْلَو
�ألنو�¡   Ëمبع �يًضا  بل  فقط، 
 Ëملع� هذ�  ُسّجل  �قد   ،zألقسا��

h شر° �لكلما' من قبل.
�ألنظا9َ  بذلك  يلفت   � فاهللا 
�ألشيا)  خلق  �لذ�  هو  �نه   `;
صنوًفا ��لو�ًنا ليسد ֲדا حاجاتكم 
9غباتكم  ش¤  مر�عًيا  �ملختلفة 



اإلنسان  الوحي لرقي  نزول  أنه ال بد من  فثبت 
روحانيًّا، إذ ليس بوسع البشر أن يلّبوا حاجاتهم 
الروحانية مبساعدة عقوPم وحدها، وإذا حاولوا 
لن  ا Uيث  نطاق Vدود جدًّ ذلك فسيكون � 
يسد ح^ حاجات شخص واحد بشكل كامل...
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 �� لكم  كا�  �ما  �ميولكم، 
فكيف  �بًد�؛  بأنفسكم  تسّد�ها 
 �� �لبشر  بإمكا�   �� تظنو� 
على  �جلميَع  ينفع  تعليًما  �ترعو� 
قو�هم   h يوجد  ما  9غم  �لسو�) 
��ختال�.  تفا�'  من  �ُخللقية 
يقد9  �لذ�  �حد_  �هللا  ;منا  كال، 
�ملختلفة،  حاجاִדم  تلبية  على 
�لطبائع  ֲדذ_  خلقهم  �لذ�  فهو 
�هو  �ملتباينة،   Eمليو�� ��ألمزجة 
ما  �ما  �ملختلفة.  Ãاجاִדم  �ألعلم 
�ترعه �إلنسا� من منهج �تعليم 
فال بد �� يكو� خاضًعا ألهو�ئه 
�9غباته هو، �;w� قامت �موعة 
منهم ��قترحو� �� منهج �قانو� 
فال بد �� يكو� مشوًبا بشو�ئب 
�مزجتهم �ميوlم فقط. �;منا �هللا 
 Eُينـز  �� ميكن  �لذ�  �حد_ 
كافة،  �لبشر   Eميو ير�عي  تعليًما 
�لبشرية  �لفطر6  مقتضيا'   Íيل�
�حلاجا'  ح¤  �يغطي  كلها، 
بد  ال  �نه  فثبت  �يًضا.  �خلفية 
�إلنسا�  لرقي  �لوحي   Eنز� من 
�9حانيًّا، ;w ليس بوسع �لبشر �� 
يلّبو� حاجاִדم �لر�حانية مبساعد6 
حا�لو�   �w;� �حدها،  عقوlم 
 Pد��  Yنطا  h فسيكو�  wلك 

� Ãيث لن يسد ح¤ حاجا'  جدًّ
شخص ��حد بشكل كامل، كما 

لن يلÍ بعض حاجا' �جلميع.
بقوله:  �آلية  هذ_   � �هللا  �ختم 
﴿;� w hلك آليًة لقوz يّذّكر��﴾ 
 ��w �لبشر  حاجا'  سد  أل� 
�خالقية  قضية  �ملختلفة  �أللو�� 
�لصلة  �ثيقة  بالطبع  �هي  Ãتة، 

بالذكر ��لنصح.
�قد ال ִדد� كلماُ' (يتفكر��، 
يعقلو� �يّذّكر��) �لو�T h 6P9اية 
كل من هذ_ �آليا' �إلشا6َ9 ;` 
�آليا'  من  ��حد6  موضو¡ كل 
على حد6، �;منا تكو� ½يع هذ_ 
بفحو�  صلة   '�w �لكلما' 
ֲדذ�  �جا)'  مًعا،  كلها  �آليا' 
�لترتيب Ãسب 9Pجاִדا �لطبيعية. 

��ًال  �لتفكَر  تعا`  �هللا  wكر  فقد 
لكونه ��E �سائل �إلصال°، أل� 
 �� �خل�   `; مييل  حينما  �إلنسا� 
�لشر يبد� h �لتفك� ��ًال؛ �حني 
فيه  يتولد  �يكتمل  فكر_  ينضج 
�لعقل.. مبعË �نه يكف نفسه عن 
�9تكا8 �لشر، �يشر¡ h ;صال° 
 �� �لثالثة  �ملرحلة  �تليها  �عماله؛ 
 h �خل�  يتأصل  حيث  �لتذكر 
�إلنسا�، فيتذكر ��جَبه عند كل 
ر  خطو��P ،6 �ية حاجة ;` مذكِّ
خا9جي يرPعه عن �ملعاصي، �;منا 
�ميسك  تلقائيًّا،  �يّتعظ  يتذكر 
حـيث  �Pًما،  �خلـ�  مببد� 
طبيـعة  �لصـاحلا'  تصـبح 

ثـانية له.



اجمللد السابع والعشرون، العدد السابع - محرم وصفر ١٤٣٦هـ  تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ م

٨
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َر �ْلَبْحَر ِلَتْأُكُلو�  ﴿َ�ُهَو �لَِّذ< َسخَّ
ِمْنُه  َ�َتْسَتْخِرُجو�  َطِريًّا  َلْحًما  ِمْنُه 
�ْلُفْلَك   Eَ�َتَر َتْلَبُسوَنَها  ِحْلَيًة 
َفْضِلِه  ِمْن  َ�ِلَتْبَتُغو�  ِفيِه  َمَو�ِخَر 

َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ%﴾ (١٤)

شر1 �لكلمـا.: 
طريًّا: َطِرَ� �لغصُن ��للحم ��لثو8 
يطَر� �َطُرَ� يطر� َطر��6ً �َطر�)6ً 
�َطر�ً): كا� طريًّا (�ألقر8).. �� 

كا� طا�ًجا.
 Ïِحللية: ما ُيزيَّن به ِمن مصو�ِحْلَية: 
�لكرمية،  �حلجا69   �� �ملعدنيا' 

��جلمُع �لـُحِلّي (�ألقر8).
�يؤنَّث  ر  يذكَّ �لسفينُة  �لُفلك: 

(�ألقر8).
َ®ر'  ماخر6.  ½ُع  َمو�خر: 
مع  �ملا)  تشّق  جَر'  �لسفينُة: 
 h لريَح�ستقبلت �صو'؛ �قيل: 
�ملاَ)  شّق  �لسابُح:  �َ®ر  َجريتها. 
تشق  �ل�  �ملو�خُر:  ��لُفلك  بيديه. 

�ملا) مع صو' (�ألقر8).

�لتفسـ3:
�لسابقة  �آليا'   h حلديث�كا�  
 �� ميكن  �ل�   �� �لّ�ية  �لِنعم  عن 
ينتفع ֲדا �إلنسا� �هو h �ل�، ��ما 

�لبحر �كونه   � �هللا  فذكر  �آل� 
ًر� لإلنسا�.  مسخَّ

تعا`  �هللا   zستخد� �يًضا  �هنا   
ال  ألنه  للبحر،  �لتسخ�  كلمة 
سلطا� لإلنسا� على �لبحر، �;منا 

ينتفع به فقط.
لد�  �نه  هنا  باملالحظة  �جدير 
��لنها9  �لليل  �حلديث عن تسخ� 
�ضا�  قد  �لسما�ية   z�ألجر��
�لكنه  ﴿بأمر_﴾،  كلمة   � �هللا 
لد� �حلديث عن تسخ� �لبحر � 
ال  �هذ�  ﴿بأمر_﴾!  كلمة  يضف 
يعÄ �� تسخ� �لبحر ال يتم بأمر 
�هللا �، �;منا سببه �� �إلنسا� ال 
يتكبد مشقة �ال عنا) h �النتفا¡ 
�هكذ�  �لفلكية،   z�ألجر� من 
ر�'  مسخَّ �ألشيا)  هذ_  تكو� 
��ما  كليًة،  تعا`  بأمر_  لإلنسا� 
فيما يتعلق بالبحر فال بد لإلنسا� 
من  ينتفع  ح¤   Pملجهو�  Eبذ من 
منافعه، كأ� يصنع �لسفينة �Áيك 
هنا  �هللا  يقل   � �لذلك  �ملصيد6، 
 ��  h فأ� شك  �;ال  ﴿بأمر_﴾، 

كل شي) يتم بأمر_ �؟!
  ;� �لبحر �يًضا �سيلة ك�� لسد 
بكث�  Áتفظ  ;نه  �لبشر.  حاجا' 
تظل   �� ميكن  �ل� ال  �لكنو�  من 

�على  uخر.  طريق  بأ�  مصونة 
�مليا_  �لبحر  يّدخر   Eملثا� سبيل 
�لشمس بأشعتها على  �ل� حتملها 
شكل �ا9. كما �� �لبحا9 تسّهل 
مكا�  من  �لبضائع  �نقَل  �لسفَر 
;` uخر، أل� �لسفر h �لبحر �قل 
كلفة ;` حد كب� من �لسفر على 
�لو�قعة   Pلبال� �تستطيع  �ليابسة، 
حتقق   �� �لبحا9  شو�طئ  على 
�لسياسة   h �كبً��  سريًعا  تقدًما 
 h يقع  ال  �لبحر  أل�  ��لتجا69، 
قبضة �لعد� بالسهولة �ل� تقع ֲדا 
�ليابسة h يد_. ;�w فالبحر �سيلة 

حلماية حرية �لنا� �يًضا. 
 Eمثا بضر8   � �هللا  نّبه  فقد    
به  ليسد  �يًضا  خلقه  �نه  �لبحر 
حاجاتكم �لعديد6، حيث يغذيكم 
�فليس  �لسمك.  من  طريًّا  حلًما 
يز�Pكم   ��  ��لنا �يها  عجيًبا 
�ملاPية  �لتسهيال'  بأنو�¡  �هللا 
��لبحرية،  �ل�ية  9حالتكم   h
9حلتكم  تسهيل  عن  يتغافل  بينما 
�لر�حانية؟ ¯ �ليس من �ملستغر8 
�نكم َتقَبلو� بكل بشاشة ��بتها� 
�ملر�فق  من   � �هللا  مينحكم  ما 
�ملاPية، �لكنه تعا` حني يهيئ لكم 
�ملر�فق �لر�حانية ترفضوTا قائلني: 



�ألسبا�  �هللا  يهيئ   � �لد�عي  ما 
لرقينا �لر�حا�؟

نه  تذّكرنا  �آلية  هذ#   � كما    
�ملا( يسد حاجا&   � بالرغم من 
�لبشر �نه موجو4 3 �أل12 على 
بوسع  ليس  نه  :ال  >ا2،  شكل 
�إلنسا� � يستخد@ هذ� �ملا( سو�( 
لشفا( غليله � لسقا( 2Dعه، �لكن 
�هللا � يهيئ لإلنسا� من هذ� �ملا( 
نفسه غذ�( عاL �جلوJ4 كالسمك؛ 
هذ�  بتصفية  يقو@   Nتعا نه  كما 
شعة  بو�سطة  يرفعه  حيث  �ملا( 
ليصبح  �جلو   Lعا  N: �لشمس 
 Tيع مما  �إلنسا�.  لشر�  صاًحلا 
�لدنيا   3 �حلقائق  �جو4  \ر4   �
ال يسمن �ال يغT من جو^، �:منا 
تنفع هذ# �حلقائق فقط :`� قا@ �هللا 
 bمن خال �تصفيتها  بتنقيتها   �

مما يع� أن �رد وجود احلقائق � الدنيا ال يسمن 
وال يغ� من جوع، وإمنا تنفع هذه احلقائق فقط إذا 
قام اهللا � بتنقيتها وتصفيتها من خالل الوحي، 

وجعلها صاحلة الستخدام روح اإلنسان.  

�لوحي، �جعلها صاحلة الستخد�@ 
e�2 �إلنسا�.  

منه  � ﴿�تستخرجو�   bقا  g   
 hل� �لآللئ  تتولد   j ِحْليًة﴾.. 
تلبسوpا كُحلّي من هذ� �ملا( نفِسه 
�لذj ال يصلح للشر�؛ كما متخر 
فيه �لسفن �لh تسهل ֲדا سفا2كم، 

�تز4هر ֲדا جتا2تكم. 
من   bقا  Nتعا نه  للنظر  ��مللفت 

قبل عن �ألنعا@ :pا حتملكم �حتمل 
هذ�   N: هنا  شا2  �قد  ثقالكم، 
عن  �حلديث   yلد نفسه   zملع�
�لبضائع  نقل   � ��لو�قع  �لسفن. 
 JهيدD بتكلفة  يتم  �لبحر  ع| 
�ليابسة،  ع|  هذ�  يستحيل  >يث 
 J2جتا جتـد��  `لك  جل  �من 
كثر  �لبـحا2  شو�طئ  سكا� 

�4Dهـا�2ً. 

ما !خا� عليكم �جلني: مؤمن قد تبني �ميانه ��جل كافر قد تبني كفـر�، 
�لكن !خا� عليكم منافق, يلو* باإلميا) �يعمل بغ"�. (عمر بن �خلطا� �)

 8لكال9 كالد�78، �) !قللَت منه َنفَع ��) !كثر3َ َقتَل. (عمر� بن �لعا� �)

٩
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ِكيَنِة  ِبالسَّ َ�َعَلْيُكْم  َال6ِ،  �لصَّ ;َِلى  َفاْمُشو�  �ْإلَِقاَمَة  َسِمْعُتُم   �wَ;ِ  :Eََقا  � �لنَِّبيَّ   َّ�� ُهَرْيَر6َ  �َِبي   ł‡¬̌
(��wأل�لبخا�9، كتا8 �صحيح ) .�و َ��ْلَوَقا9ِ، َ�َال ُتْسِرُعو�، َفَما 9َPْ�َْكُتْم َفَصلُّو� َ�َما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ

̌¬‡ł �ِبي ُهَرْيَر6َ َ��َّ 9َُسوEَ �ِهللا � َقاwَ;ِ :Eَ� ُقْلَت ِلَصاِحِبَك َيْوzَ �ْلُجُمَعِة �َْنِصْت َ��ْإلَِماzُ َيْخُطُب 
َفَقْد َلَغْوَ'. (صحيح �لبخا�9، كتا8 �جلمعة)

̌¬‡ł �ْبِن ُعَمَر ��َّ �لنَِّبيَّ � َقاEَ: �ْجَعُلو� ِفي ُبُيوِتُكْم ِمْن َصَالِتُكْم َ�َال َتتَِّخُذ�َها ُقُبو9ً�. (صحيح 
�لبخا�9، كتا8 �لصال6)

̌¬‡ł �َِبي َسِعيٍد �ْلُخْد�9ِِّ َقاEَ: َكاَ� 9َُسوEُ �ِهللا َ� ِ;wَ� 9ََفَع 9َْ�َسُه ِمَن �لرُُّكوِ¡ َقاEَ: 9َبََّنا َلَك �ْلَحْمُد 
َماَ��ِ' َ��ْأل9َِْ{، َ�ِمْلُ) َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍ) َبْعد، َ�ْهَل �لثََّناِ) َ��ْلَمْجِد َ�َحقُّ َما َقاEَ �ْلَعْبُد،  ِمْلُ) �لسَّ
 . َ�ُكلَُّنا َلَك َعْبٌد. �للهمَّ َال َماِنَع ِلَما َ�ْعَطْيَت، َ�َال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َ�َال َيْنَفُع wَ� �ْلَجدِّ ِمْنَك �ْلَجدُّ

(صحيح مسلم، كتا8 �لصال6)
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة



"تذكر�� �نÄ ُكلِّفت �دمة ;صال° �لدنيا كلها أل� سيدنا �مطاعنا 
�كا� قد جا) ;` �لنا� كافة. فنظر� ;` هذ_ �خلدمة �لعظيمة قد 
ُ�عطيُت قو� �قد9�' كانت ضر�9ية َحلمل هذ� �لعب)...... �ن 
�9ثة �لقر�u �لكرمي �لذ� تعليمه جامع للكماال' كلها �هو �اطب 
تعليمها  �ل� كا�  للتو9�6  ��9ثا  فكا�   � �ما عيسى  �لعا� كله، 
ناقًصا �خاًصا بقوz معني. لذ� �ضطر �� يبّين h �إلجنيل �مو9ً� كانت 
h �لتو9�6 خافية �غامضة ��� يؤكد عليها. �لكننا ال نستطيع �� 
نضيف شيًئا ;` �لقر�u أل� تعليمه �مت ��كمل من �� تعليم، �ال 
Áتا� ;` �� ;جنيل مثل �لتو9�6". (حقيقة �لوحي، �خلز�ئن �لر�حانية، 

(٢٢ �١٥٥�

"لقد 9�ُسلُت ُألثِبت �� �إلسالz �حد_ هو �لدين �حلي. �لقد بو9كُت 
بقو� �9حانية يعجز �مامها �هل �لديانا' �ألخر�، �كذلك �ملصابو� 
بيِننا (�ملسلمني) بعمى �9حا². بوسعي �� �بني لكل معا9{  ِمن 
�� �لقر�u معجزh 6 تعاليمه، �h علومه �حلكيمة، �معا9فه �لدقيقة، 
�بالغته �لكاملة. ;نه يفوY معجز�' موسى �عيسى مئا' �ملر�'". 

(ضميمة �جناu zִדم، �خلز�ئن �لر�حانية، �لد ١١، � ٣٤٥)

١١
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مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�
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التقوى

تر½ة: �ملكتب �لعر© 

ال  �حد_  �هللا  ;ال  ;له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد_ 
من  باهللا   wفأعو بعد  �ما  �9سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 89َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوz �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�;يَّاَ±  َنْعُبُد  ;يَّاَ± 
�لَِّذيَن  ِصَر�~   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ~  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو8 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (uمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لm �لقاها سيدنا مر�l مسر�� �kد �يدP �هللا تعاi بنصرP �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعوo ��إلما� �ملهد< �
٢٠١٤/١٠/٣١ zيو

ُ�مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم   :� �هللا   Eيقو
عمر��:   Eu)  ﴾�لِلنَّاِ ُ�ْخِرَجْت 
١١١) �� �نتم �لذين قد ُخلقتم ملنفعة 
من  �جلليلة  فاملهمة  �فائدִדم.   ��لنا
مهما' �ملسلمني، �� ينفعو� سكا� 
�يسعو�  lم  ينصحو�   �� �لعا�، 
شرٌّ  يصيبهم   �� ال   �� ليصيبوهم 
على  نظر6  نلقي  حني  لكننا  منهم. 
�أل�ضا¡ �لسائدh 6 �لعا� نر� �� 
�ملنظما'   �� �لفئا'   �� �حلكوما' 
 �Pلعا� فسا� h 'إلسالمية قد نشر�
 zإلسال�سم �لعا� من �لد9جة �ا� 
��ملسلمني. فالطبيعي �Tم ;w� كانو� 
 �� ميكن  فكيف  �ملسلمني  �افو� 
يستمعو� ;` كالمهم �� يتوقعو� �� 
يصيبهم �خلُ� منهم. فالذين يتقاتلو� 
9قا8  بعضهم  �يضر8  بينهم  فيما 
بعض من �ملسلمني، �يقتلو� �ألبريا) 
 ��P  Èلشيو��  Eألطفا�� ��لنسا) 
حق  -بغ�  �يستعبد��  متييز،   ��
�بال م�9- ��لئك �لذين ال يتبعو� 
 �� منهم  يرجى  كيف  نظرياִדم، 
يطلبو� خ�� �منفعة لغ� �ملسلمني؟ 

فإ� �عماlم �تصرفاِتهم تؤ�P حتما 
كما  �ملسلمني  �لعا�  �ا�   ��  `;
لكنا  �لو�قع.   }9� على  نالحظ 
�نتأ�  ��ز�  �أل�ديني Õجل  �ن 
حتما حني نر� �عماE هؤال) �لذين 
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 sنتم �لذيـن قد ُخلقتـم ملنفعة �لنا� >�
مهما.  �جلليلة مـن  فاملهمة  �فائدִדـم. 
 �� ،vملسـلمني، �% ينفعـو� سـكا% �لعا�
ينصحـو� yم �يسـعو� ليصيبوهم 3x ال 
�% يصيبهم شـرٌّ منهـم. لكننا حني نلقي 
 Eنر vنظر| على �أل�ضا{ �لسائد| } �لعا
�% �حلكومـا. �� �لفئـا. �� �ملنظما. 
�إلسالمية قد نشر. } �لعاv فسا�o لد�جة 
�اX �لعاv من �سـم �إلسال� ��ملسلمني.
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حضر| مر�l مسر�� �kد - �يدP �هللا - 

�لذ�  �حلبيب  نبينا   `; ينتسبو� 
يسيئو�  فهم  للعاملني.  �9ًة  9�ُسل 
�سو6  �يقدمو�   zإلسال� Pين   `;
;ال  مشوهًة،  للعا�  �يضا   �  Íلن�
يائسني  لسنا  ��ديني  بصفتنا  �ننا 

�قانطني بسبب هذ� �ألمر. 
 ��  6ًPعا �ملسلمني  لغ�  �شر° 
Pليل  هي  هذ_  �ملسلمني   Eعما�
على صدY �لنÍ � ��إلسالz ألنه 
�من  سيأ�  بأنه  تنبأ  قد  كا�   �
هكذ�،  �ملسلمني  حالة  فيه  تكو� 
بيَّن �لعصر ��ملد6 �يضا، ��  بل قد 
بعد  ستبد�  �لعملي  ��طاطهم  حالة 
 zلظال� ��� عصر  �لزمن،  من  كذ� 

سيستمر ;` كذ�، �بعد_ سُيبعث 
�ملسيح �ملوعوP � �لذ� سينشر 
 zلإلسال ��جلميل  �حلقيقي  �لتعليم 
�لذ�  �لتعليم  wلك  �لعا�.   h
 h �لكرمي   �uلقر�  h  Pموجو هو 
حالته �ألصلية، ��لذ� جند_ مطبَّقا 
��ن   .�  Íلن� س�6   h حرفيا 
�أل�ديو� نوقن بأ� wلك �ملسيح 
�ملعهوP قد ظهر  �ملوعوP ��ملهد� 
Ãسب   Pبالفسا �مللي)  �لعصر   h
نبو)6 �لنÍ �. فهو � يدَّ¡ فقط، 
�أل9ضية  �آليا'  حتققت  قد  بل 
ֲדا  تنبأ  قد  كا�  �ل�  ��لسما�ية 
�يضا.   �  ُّÍلن�� �لكرمي   �uلقر�

فهذ� �ملسيح ��ملهد� عرَّفنا بالتعليم 
�جلميل لإلسالz، �نو9َّ قلوبنا. �;� 
 zليو� �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
فحني  �جلميل.  �لتعليم  ֲדذ�  تعمل 
ُ�خ�هم ֲדذ_ �ألمو9 ��شرحها lم 
 zإلسال� بأ�  �يقتنعو�  ֲדا  يتأثر�� 
هؤال)   Eعما� بل  خاطئا،  ليس 
�لعا�   h  Pلفسا� ينشر��  �لذين 
باسم �إلسالz هي �خلاطئة. فيجب 
Pعو6   �� ��د�  كل  يتذكر   ��
lم  �خل�  �طلب  �خل�،   `; �لعا� 
�هللا  أل�  ��د�.  كل  ��جب  من 
لإلميا�  �ِمنته  بفضله  �فَّقنا  قد   �
باملسيح �ملوعوP �. فال تنحصر 



وننصـح غـ3 املسـلمني أيضـا ونتمP nـم اخل3، 
وuن نواسـي النصـارى واليهود واPنـدوس وأتباع 
األديـان األخـرى بـل امللحدين أيضـا، ألننـا نريد 
أن نريهـم yيعـا السـبيل الـذي يقربهـم إw اهللا.
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 h ال� مساملني،  �لعيش   h مهمتنا
كل  عن   Pالبتعا�� �لسيئة  �جتنا8 
 zلسال�بل ;ّ� ;قامة  ،Pلفسا�¡ �نو�
 h �حلثيثة   Pجلهو�  Eبذ� �لعا�   h
 Eجبنا، �بذ�لك �يضا من �w سبيل
�لسيئا'  عن  �لعا�  لنْهي  �ملساعي 
�ملساعي   Eبذ� ��جبنا،  من  �يضا 
إلبعاP �لعا� من �لفنت ��ايته منها 
�يضا من ��جبنا. أل� هذ� �لعمل من 
مهما' �ملسيح �ملوعوP �. فقد 
�خل�   Eعما� لتجديد   � 9�ُسل 

 .zإلسال�ضو) تعليم  h لنصح��
للمسيح  �بيعَتنا  �لعا�  نْصَح  فإّ� 
�ملوعوP � ��ْمر �هللا � يقتضي 
منا �� نتقدz، �نبذE �جلهوP كلها 
�ن  �لشر.  �;��لة  �لعا�  لنصح 
�خل�،  �نتمl Ëم  �ملسلمني  نو�سي 
 Ëيضا �نتم� �ملسلمني  �ننصح غ� 
�لنصا�9  نو�سي  ��ن  �خل�،  lم 
�ألPيا�  ��تبا¡   ���lند�  Pليهو��
ألننا  �يضا،  �مللحدين  بل  �ألخر� 
�لسبيل  ½يعا  نريهم   �� نريد 
wلك  �ليس  �هللا.   `; يقرֲדم  �لذ� 
 h �ملتو9طني  ننصح  بل  فحسب 
كل �نـو�¡ �جلر�ئم، ��للـصو� 
��لظاـلمني   ،Yلطر� �قطا¡ 
 89  Pعبا ألTم  wلـك  كـلهم، 
½يَع  نـنصح  ��ن  �لعـاملني. 

نريهـم   �� �علـينا  �هللا  عباـد 
سبل  �جننِّبهم  �حلسـنا'  سبل 

�لسيئا'. 
ع �هللا نطاY �عمالنا كث��  لقد �سَّ
فعلينا   .﴾�لِلنَّاِ ﴿ُ�ْخِرَجْت  بقوله 
�لصحيحة  �لسبل  �لعا�  ُنر�   ��
للوصوE ;` �هللا نصحا lم �مو�سا6 
ههم لالستجابة  lم. علينا �� نوجِّ
 �� �هم Õ  �� علينا  �هللا،  أل��مر 
كل   ¯ يوما،  ستنتهي  �حليا6  هذ_ 
��حد سيناE جز�)_ من �لثو�8 �� 
فأنِشئو�  �عماله،  Ãسب  �لعقا8 
تكو�  لكي   � باهللا  �لعالقة 
عاقبتكم حسنة. لكننا ال نستطيع 
�� نشر° هذ_ �ألمو9 ألحد، ما � 
فهذ_  عاقبتنا،   `; �يضا  ننظر �ن 
ننجزها   �� علينا  عظيمة  مهمة 
باهتماz �خو� فاحصني �عمالنا. 
�ملهمة  هذ_  ;جنا�  �ثنا)  �سُنضطر 

ملو�جهة �ملشكال' �يضا كما نو�جه 
على �9{ �لو�قع سلفا، �;� تا9يخ 
�جلماعة يفيد �ننا ��جهنا هذ_ �ملعا9ضة 
��ملشكال' عند كل خطو6. �هذ� 
كلما  بل  فقط  �ألمر ال �صنا �ن 
ُبعث نÍ ��جه هو �½اعته �ملعا9ضة 
�Pما. لكنهم ملا كانو� قد ُبعثو� ;` 
منطقة �د�6P، ��مم �د�6P كانت 
 Íلن� �ما   .6Pد�� �يضا  معا9ضتهم 
�لعا�   `; ُبعث  قد  كا�  فقد   �
كلَّه  �لعا�   �� نالحظ  لذ�  بأسر_، 
عا9ضه �ال يز�E يعا9ضه. �للمسيح 
 Yنطا� نفسها  �ملهمة   �  Pملوعو�
�لعمل نفسه �يضا لكونه تابعا له �. 
لذ� قد عا9ضه �يضا �تباُ¡ كل Pين 
��مة عندما �علن Pعو�_ �ال يز�لو� 
متفا�تة  �ملعا9ضة  �هذ_  يعا9ضونه. 
ستستمر،  �هي  �ملختلفة،   Pلبال�  h

�لن تنقطع. 
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�لعا�   h  ��لنا بعض   �� صحيح 
إلقامة  �جلماعة  مساعي  ميدحو� 
سُتحر�  عندما  لكنه   ،zلسال�
Pينيا هائال فسو�  تقدما  �جلماعة 
نو�جه معا9ضة من �لشعو8 كلهم، 
 Pلبال�  h معا9ضة  نو�جه  �سو� 
�لغربية �يضا، �� على �ألقل نو�جه 
معا9ضة من قبل �ملتدينني �ملزعومني 
تظنّن  فال  لذ�  �ألخر�،  �مللل  من 
سو�  �ملثقفة   Pلبال� هذ_  �هل   ��
فهنا±   ،�� خ�نا  على   ��Pّير
معا9ضة  ُقسسها  يعا9ضنا  كنائس 
 ��جللو ;P�9ִדا  تريد  �ال  Ø9ية، 
 h يا�Pأل�معنا، فعندما عقدنا مؤمتر 
شبا~ �ملاضي، �جهنا ;` �لكنيسة 
�ل�يطانية �لدعو6 حلضو9ها، �لكنها 
� جتب على Pعوتنا �� Áضر ممثل 
lا. ;� �موعا' من �بنا) ½اعتنا 
 h� هنا  Pعوية  Ãمال'   zتقو
بعض   69�P; �كانت  �خر�،   Pبال
�لسكا�  قليلة  �ماكن   h �لكنائس 
 h عويةP '�م بإقامة ند�l حتØ
كنائسها مر6 �� مرتني، �لكنها ملا 
من  يتأثر��  بد���   ��لنا  ��  '�9

كالمنا شرعت h معا9ضتنا. 
¯ هنا± كّتا8 ملحد�� يعا9ضو� 
 Pتر �عندما  بشر�سة،   zإلسال�

عليهم ½اعتنا يكتبو� ضدنا. 

 �Pًعد ½اعتنا   'P�P�� فكلما 
�لكن  شد6ً.  معا9ضتها   'P�P��
�ألنبيا) يكونو� على يقني �� �لغلبة 
lم T hاية �ملطا�، ��هللا تعا` قد 
�هب lم هذ� �ليقني، �كا� �ملسيح 
�ملوعوP عليه �لصال6 ��لسالz �يضا 
موقنا بغلبته ;w صر° �هللا تعا` له بأ� 
�لغلبة له، �من �جل wلك ;ننا على 
تعا`،  �هللا   �wبإ له  �لغلبة   �� يقني 
كاwبا،  �عًد�  يعد  ال  تعا`  ألنه 
�ل�  �لفعلية  �هللا   '�Pشها  �� كما 
ال حصر lا تؤكد لنا �� �هللا معه، 
لذ� فليس هنا± م�9 لنا لالستهانة 
بدعو� �ملسيح �ملوعوP عليه �لصال6 
��لسالz �� ;سا)6 �لظن باهللا تعا`. 
لقد �تت على ½اعتنا ظر�� ®يفة 
جد� ح¤ ظن �لعد� h كل مرT� 6ا 
ستنها9 �آل�، �لكن ما حصل هو 

�� �لعد� مÄ بفشل 9wيع  مع كل 
�خرجت  قو6،  من  ميلك  كا�  ما 
مرفوعة  �أل�ما'  تلك  من  ½اعتنا 
�لر�� بفضل �هللا تعا`. فلتفعْل �لدنيا 
فإ�  شأTا،  فهذ�  lا،  Áلو  ما  بنا 
�سو�  حتالفنا،  �إلlية  �لتأييد�' 
 ��9Pقا بأننا  �Pما  موقنني  نظل 
على �لعمل بأحكاz �هللا تعا`، �لذ� 
�يضا،  هذ�  �هللا  Ãكم  نعمل  سو� 
�خل�  نا�ين  باستمر�9  قدما  فنمضي 
للنا�. Êب �� نكن لإلنسانية كلها 
�ننا  شك  �ال  �خ�.  نصح  مشاعر 
 (�P� h ناصحو� للعا�، �لن نقصر
 _wنا، أل� مهمة ;نقا�wu �;� جبنا��
منوطة بنا. ما P�z �هللا قد Øانا خ� 
�خل�،  تو�يع   h  Ù�نتو فلن  �مة، 
 zإلسال�خل� هو نشر 9سالة � �هذ�
�هل  تعا`.  �هللا   `;  ��لنا �Pعو6 

{ |دث قط أن انتشـر الشر والنجاسة واتباع أهواء 
النفس والسـخرية بأحكام اهللا تعاw كما انتشر اليوم، 
ح^ إن احلكومات ووسـائل اإلعالم أيضا تعمل على 
نشـرها. لعل الشيطان { يشـن هجمات قوية كهذه 
من قبـل، حيث تصل الصـور والقصص واألصوات 
القذرة من أقصـى األرض إw أقصاها � ملح البصر. 
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هنا± خ� �ك� من هذ�؟ � Áد� 
قط �� �نتشر �لشر ��لنجاسة ��تبا¡ 
�هو�) �لنفس ��لسخرية بأحكاz �هللا 
 �; ح¤   ،zليو� �نتشر  كما  تعا` 
�يضا   zإلعال� ��سائل  �حلكوما' 
�لشيطا�  لعل  نشرها.  على  تعمل 
من  كهذ_  قوية  هجما'  يشن   �
��لقصص  �لصو9  تصل  قبل، حيث 
��ألصو�' �لقذ69 من �قصى �أل9{ 
عندما  �لبصر.  ملح   h �قصاها   `;
له  تستجيب  فال  �خل�  نرفع صو' 
�ألكثرية، �لكن حني يرتفع صو' 
 .��لنا  h ثر كب�� له  �لسيئة ف�� 
�هتماما  صوتنا  يع���  �لذين  �ما 
فأكثُرهم يتعاملو� معنا كما يتعامل 
حيث  �لصغا9،   Eألطفا� مع  �لكبا9 
 ¯ فقط،  بأفو�ههم  بعملنا  يشيد�� 
�ل�  يعرضو� �يعو��P ;` سيئاִדم 

تبعدهم عن �خل� باستمر�9.
فعلينا �� ند9± جيد� �� هدفنا  لذ� 
مغتّرين   Eكاألطفا نفر°   �� ليس 
جنلس   ¯  ��لنا من  قليل  مبد° 
�لدعو6  تبليغ  بعد  �نظن  عاطلني، 
�ننا قمنا بإجنا�   ��لنا ;` حفنة من 
كب�، كال، بل Êب �ال ندخر �سًعا 
��ِو  �لدنيا   `; �خل�   Eيصا;  h
;��لة   h جهًد�  نألو  �ال  �لسيئا'، 
كل عائق �كل معا9ضة من طريقنا 

كما تزيل �لريح �لعاصفة �لقشة من 
طريقها، سو�) �كا� هذ� �لعائق من 
غ�  من   �� �آلخرين  �ملسلمني  قبل 

�ملسلمني ��  من �مللحدين. 
مد�  هذ�  من  تد9كو�   �� ميكنكم 
شاملة   Pجهو  `; �ملاسة  حاجتنا 
باحلر�  �كم  �مركز6،   6Pجا�
 h يسهم   �� ��د�  مسلم  بكل 
قو6  من  ��تيه  ما  بكل   Pجلهو� هذ_ 
 Pملوعو� �ملسيح  مهمة   �; �كفا)6. 
تبليغ  ;منا هي   zلسال�� �لصال6  عليه 
9سالة �إلسالz ;` �لعا� كله �تو�يع 
�هي  كافة،   ��لنا على  �خل�  هذ� 
نفسها مهمتنا �يضا. Êب �ال يهمنا 
بأ� �لدنيا ال تصغي لصوتنا �ال ִדتم 
 �به �ال تستجيب له ��ننا ندعو �لنا
;` �خل� فيزP���P شر� �سو)، ��� 
هذ_ �لشر�9 ترفع �9سها ضدنا من 
كل طر� �صو8، �السيما من قبل 
�ملسلمني حيث جتا��' معا9ضتهم 
 Pحلد��أل�دية �إلسالمية �للجماعة 
 �� شك  ال   .zأليا� هذ_   h كلها 
�آل�  يرفعو�  بد���  بينهم  من  �ناسا 
كما  ما،  حد   `; Ãقنا  �صو�ִדم 
حًقا  �حلق  ير��  من  بينهم  يوجد 
 zإلسال�أل�دية باعتبا9ها �يقبلو� �
�حلقيقي 9غم �نو�¡ �ملعا9ضة، �لكنه 
�لفتانني   Pبكل جال) �� عد �قد بد

شرفا)   ��  �� جد�،  كث�  �ملفسدين 
�الحتجا�  على  يقد��9  ال   zلقو�
بينما  منهم،  خوفا  تصرفاִדم  على 
ما  �يفعلو�  �ملفسد��  �ر� 

يشا)��.
�عمالنا  عن  نتوقف  هل  �لكن 
عن  �منتنع  �ملعا9ضة،  هذ_  بسبب 
�لعمل بأمر �هللا بنشر �خل� خوًفا من 
يوجد  uنفا،  قلت  لقد  �لدنيا؟  �هل 
�أل�دية  يقبلو�   ��نا �لدنيا   h
9غم كل هذ_ �ملعا9ضا' ��لعر�قيل 
يقصو�  منهم  �بعض  �لشيطانية، 
علينا قصص �نضمامهم ;` �أل�دية 
تو�جهها  �ل�  �ملعا9ضة   �; فيقولو� 
على  ساعدִדم  �ل�  هي  �أل�دية 
قبوlا. ففي خطبة �جلمعة �ملنصرمة، 
كنت قصصت عليكم حكاية شاعر 
�هللا  9ضي  �لثا²  �خلليفة  wكرها 
�ملسيح  كتب  مبطالعة  بد�  بأنه  عنه 
�ال   zلسال�� �لصال6  عليه   Pملوعو�
 9P” �لفا9سي  شعر_  سيما �موعة 
Âني“ Ãثا عن �العتر�ضا'، �لكن 
 `; به  Pفعت  نفسها  �ملطالعة  هذ_ 
قبوE �أل�دية، ;w �تضح له كوضح 
�شّد  هو  َمن  هنا±  ليس  �نه  �لنها9 
حبًّا �عشًقا لرسوE �هللا � من مر�� 

غالz ��د �لقاPيا² �. 
��صلنا   �w; بأننا   zتا يقني  على  ;ننا 
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�خل� مقابل �لشر فال بد �� �ر� من 
�يدخلو�  حبًّا  يفيضو�  من  هؤال) 
لقد  �ملحمد�.  �ملسيح   z�خد  h
 ��  �  Pملوعو� �ملسيح  عّلمنا 
lم   Ëنتم� �يضا  لألعد�)  ندعو 
هذ�  �تعرفو�  ;ليهم.  �نوصله  �خل� 
 zآلال� عن   �يع �لذ�  �يضا  �حلد� 
�قد   �  Pملوعو� للمسيح  �لقلبية 
wكرته h �خلطبة �ملاضية �يضا �هو 
�نه مع �� �هللا تعا` �9سل �لطاعو� 
�نه عندما  ;ال   � uية على صدقه 
فيما  يفكر  �خذ  ميوتو�   ��لنا بد� 
;w� ما' هؤال) فمن سيعبد �هللا �من 
سيؤمن به؟ فدعا إل��لة هذ� �لعذ�8 
Øعه  من   Eيقو لد9جة  مؤملًا  Pعا) 
بأنه كا� يتضر¡ �كأ� �مر�6 تعا² 
مستو�  هو  فهذ�  �ملخا{.   zالu
;يصاE �خل� ;` �هل �لدنيا ��لقد�6 
 Íملخلص للن�ملحُب �ل� تركها لنا �
 P�9� قد  فهو  �لعصر.  هذ�   h  �
;ميانا  هالكه  من  بدال  �لعا�  نصح 
منه بأ� �هللا صاحب �لقد9�' كلها 
فهو قا9P على �� يغ� حالة قلوֲדم 
��P هالكهم. فيجب �� نركز �ن 
 Pملوعو�ملسيح �يضا متأسني بأسو6 �
� �سيِد_ �ملطا¡ �لنÍ � على �� 
طريقة  بأ�  �lال±  من   ��لنا ينجو 
;خو6ً.  ;لينا  ينضمو�  لكي  ممكنة، 

فنحن Ãاجة ماسة ;` �لدعا) لذلك 
فنحن  له.  ��لسعي  قلبية،  Ãرقة 
�لعـا�  Pنيا سكا�  ن  نريد �� �سِّ
 Yلطـر�  `; بإ9شاPهم  �عقباهم 

�لصحـيحة. 
ح �يضا �ننا سنسيِّر  هنا ��P �� ��ضِّ
�لصحيحة  �لسبل  على  �لعا� 
لكنه  حتما،  �9حانيا  بإ9شاPهم 
�ملاPية  مساعدִדم  ;لينا  ُعهد'  قد 
ففي  �يضا.   �Pملا� �خل�   Eيصا;�
�لقر�u �لكرمي ���مر �صو� wلك. 
فقط  للمسلمني  �خل�  ُنسد�  فلن 
�ملسلمني  جو¡  إل��لة  نسعى  �لن 
Êب  بل  فقط  ��مر�ضهم  �عو9ִדم 
�يضا، �كل  �ألغيا9  �� نسعى خل� 
�w حاجة. ;� �ملوضو¡ �لذ� �بينه 
�آل� له عالقة باخل� �لر�حا² لكنه 
هنا.  �تنا�له   ��  Pّ��� �مٌر   ª; 9ُفع 
h �آل�نة �ألخ�w 6هب ��د� من 

لتفقد ��ضا¡  هنا ;` تركيا �لبنا� 
�لبلد �لعر©  �ملهاجرين �لالجئني من 
�ملجا�9، أل� ��ضاعهم بائيسة جد�، 
حيث قلة �ملو�P �لغذ�ئية ��حلاجيا' 
�ألخر� �يضا مثل �ملالبس، كما تتأثر 
 Eيضا. على كل حا� Pأل�ال�سة �9P
تسعى  ®تلفة  خ�ية  ½عيا'  هنا± 
لسد حاجاִדم، مع wلك هنا± نقص 
شديد. �قد �عتر{ �حد �أل�ديني 
z �جلماعة �ملساعد6  هنا± �نه ملاw� تقدِّ
تساعدنا   �� Êب   w; لأل��9بيني، 
 `; يش�  كا�  �لعله  فقط.  �ن 
�ملبالغ �ل� ندفعها للجمعيا' �خل�ية 
عليه   Pّ9فأ ���9با.   h هنا  �ملختلفة 
 �; E² ��قوuلقر�ألمر �سب Ã يضا�
من ��جبنا �� نساعد �جلميع �9حانيا 
�ماPيا ��P �� متييز. ;w حني �مر �هللا 
بإطعاz �جلائع فلم يقل �طِعمو� �جلائع 
�أل�د� �� غ�_ من �ملسلمني فقط 

إن من واجبنا أن نساعد اجلميع روحانيا وماديا دون أي 
متييـز. إذ حني أمر اهللا بإطعام اجلائع فلم يقل أطِعموا 
اجلائـع األ�دي أو غ3ه من املسـلمني فقط بل قال 
وا حاجة املسكني وذي احلاجة،  أطعموا كل جائع، وسدُّ
فمن واجبنا أن نسـد حاجة كل مسـكني وذي حاجة.
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التقوى

 �� بل قاE �طعمو� كل جائع، �سدُّ
حاجة،   �w� مسكني  حاجة كل 
كل  حاجة  نسد   �� ��جبنا  فمن 
 �� علينا  حاجة.   �w� مسكني 
نؤ�P كل هذ_ �لو�جبا'. فال يليق 
باملؤمن �العتر�{ ملاw� �عطي فالٌ� 
��جبا'  من  بل  فال�،  يعَط   ��
 ��  ��P �جلميع   zد�  �� �ملؤمن 
�ملس��'  نقيم  حني  �ثانيا  متييز. 
فهؤال)  �لت�عا'  جلمع  �لتطوعية 
يساÛو� w hلك بعدP كب�، �هذ_ 
�ملبالغ �ملجموعة تعطى للجمعيا' 
يساعد��  �يضا  �هم  �خل�ية، 
�ملنطلق  هذ�  �من  �خل�ية.  ½عيتنا 
�ملحلية  �خل�ية  �جلمعيا'  من حق 
�� نساعدها على خدمة �إلنسانية. 
 Eنه قا� � Íلن�سو6 � h منا جند;
ح¤ بعد �لنبو6  ما مفاP_: لو Pعا² 
�ليوz �حد ;` نصر��w 6 �حلاجة 
 `; ;شا9ُته  �كانت  ند�)_،  للّبيُت 
حلف �لفضوE، حيث كا� بعض 
لو� منظمة ملساعد6  سكا� مكة شكَّ
 Íلن�حلاجة قبل بعثة � ��w� (�لفقر�

� �كا� � عضو� فيها. 
فكما قلُت من قبل �نه Êب علينا 
�� نوسع P�ئر6 خ�نا باستمر�9 �ال 
نضّيقها �بد�. ال نريد �جر� على ما 
�ملاPية،  �ملساعد6  من   �للنا  zنقد

تو�يعنا  على  جز�)  نطلب  �ال 
;w� كا� h قلوبنا  �لر�حا².  �خل� 
�� �� حرقة فهي lد� ��حد �� 
خلقهم.  �لذ�  9ֲדم  �لعا�  يعر� 
�ال  تعا`،  �هللا  على  �جرنا   �ّ;�
نرجو جز�) من �حد. هذ� ما Pّ9 به 
�ألنبيا) P�ئما على ;ثر تو�يعهم �خل� 
جر'  كما  للعا�  �خل�  �طلبهم 
عاPִדم P�ئما. فهذ� Êب �� يكو� 
جو�8 ½اعا' �ألنبيا) P�ئما. �;` 
جانب wلك Êب �� تتذكر�� �يضا 
 Eألنبيا)- بعد ;يصا� Eنه كلما قا�
�هللا،  على  �جُرنا   -��لنا  `; �خل� 
��P�P عدP ال بأ� به منهم معا9ضًة 
�نه  جيد�  نفهم   �� فعلينا  لألنبيا). 
Êب �� Êزينا �عد�ºنا ��w �لفطر6 
;ليهم  �خل�   Eيصا; �جَر  �لسيئة 
ما  �هذ�  ��لعد��6،  �لضر9  بصو69 
�لو�قع.  صعيد  على  �يضا  Áد� 
بعض �لنا� ينظر�� ;لينا كما ينظر 
�لصيد  �لشا6 �يفر° ��  �ألسد ;` 
كمثل  َمثلنا   �; ®البه.   h ��قع 
�لذ� يرّبي �سد� �� منر� �ُيفّك حبُله 
يسيطر   �� صاحبه  فيسعى  صدفة، 
 h يفيد_   �� يتضر9  ال  ح¤  عليه 
 Yلنمر يسعى ليمّز�ملستقبل �لكن �

صاحبه ;9با. 
�بعض  باكستا�   h  ��نا فهنا± 

كلهم  �ملشايخ  بل  �ألخر�،   Pلبال�
�َمن على شاكلتهم ينسبو� �لكذ8 
متزيقا.  ميّزقونا   �� �يريد��  ;لينا 
جاهدين  نسعى  بد�9نا  �لكننا 
 �; �هللا.  بطش  �يأمنو�  Êتنبو�   ��
ألسبا8  ليست  لنا  معا9ضتهم 
شخصية. كل يوz يتلقى �أل�ديو� 
 Eيقو ִדديد�'  ®تلفة  �ماكن   h
�صحاֲדا بأننا سو� نفعل بكم كذ� 
�كذ� لذ� من �ألفضل لكم �� تتوبو� 
�حلق  ;لينا.  �تنضمو�  �أل�دية  عن 
 ��Pيعا �ال  �أل�دية   ��Pيعا �Tم 
شخصا معينا، �;w� عا�Pَ_ فبسبب 
;Tم  فقط.  �أل�دية   `; �نضمامه 
�أل�دية   zتقد  �� بوضو°  ير�� 
 zلشخصية �عد�منافعهم  E��� Äيع

;قباE �لنا� ;ليهم. 
تقدمت   �� �أل�ديو�   zتقد كلما 
�أل�دية ��جه هؤال) �لنا� ��طاطا 
�أل�دية  بأ�  ير��  ;Tم  �;Pبا9�. 
تسيطر  سو�  �لسريع  بتقدمها 
�كما  قريب.  مستقبل   h عليهم 
�جلماعة   zتقد بأ�  قبل  من  قلُت 
�ل�   Pلبال�� �لغربية   Pبالبال سيدفع 
ضد  �لتخطيط   `; نفوwها  حتت 
�أل�دية،  �إلسالمية  �جلماعة   zتقد
�wلك ظنا منهم �� �أل�دية ִדد� 
مع  حكوماִדم،  على  �لسيطر6   `;
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�نتشا9 �أل�دية ال يهد� ;`   ��
�ُحلكم ��لسلطة بل  �لسيطر6 على 
 zلسال�ألمن ��سيكو� سببا إلقامة 
فيهم بصو69 �فضل من �w قبل. 
 Pلبال�  h �ملسلمني  ننصح  فحني 
مع  �لعالقة  لتوطيد  �يضا  �ألخر� 
�خلاzP �لصاYP للنÍ � نفعل wلك 
إل��لة مصائبهم �مفاسدهم �لدنيوية 
 wلتحسني عاقبتهم، �كذلك إلنقا�
�تبا¡ �ألPيا� �ألخر� من غضب 

�هللا تعا`. 
 �  Pملوعو� �ملسيح  يتمنَّ   �
غلبته إلخضا¡ �لعا� لسلطته، �� 
�ال  �لغلبة.  من  �لنو¡  lذ�  يدُ¡ 
تسعى �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
من  �خلالفة،  مظلة  حتت  للغلبة، 
�حلكوما'  على  �لسيطر6  �جل 
بل  لسيطرִדا  �لعا�  إلخضا¡   ��
هدفها هو ;قامة ملكو' �هللا على 
 Íلطاهر للن�لتعليم �أل9{ �نشر �
� h �لعا�. Êب �� نرّكز P�ئما 
على 9P�سة حيا6 �لنÍ � �تا9يخ 
�إلسالz لنر� كيف ُ�شعلت ضد_ 
�ملعا9ضة  ن���  �صحابه  �ضد   �
 � �نه  من  �لرغم  على  ��لعد��6 
جا) برسالة �خل� ��لنصح lم. لقد 
 ،�  Íلن� على  �حلر�8  ُفرضت 
�لكنه مع wلك متّنى لقومه �لر�ة 

 �� جاهد�  �سعى  P�ئما،  ��lد�ية 
كلما  فقط.  منه خٌ�  �لعاَلم  يصل 
 h كا�  �حلر�8   �  Íلن� خا{ 
للمظا�  �حتاشيا  �الضطر�9  حالة 
�Pفاعا �من �جل �إلصال° فقط. 
هؤال)   Üلصا كا�  �يضا  �wلك 
�لنا� لينالو� خ�� T hاية �ملطا�، 
 Äكر معا9ضة بw 6�9لتو� h مثال جند
 .zلسال�اعيل عليهما Øإل Yسحا;
 Pليهو� عا9{  نفسه  �لنهج  �على 
 � �هللا   E9سو سيَدنا  ��لنصا�9 
h عصر_ على �لرغم من �ملعا9ضة 
��لنصا�9   Pليهو� بني  �ملرير6 
 h Êتمعو�  فكانو�  �نفسهم، 
Êتمعو�  كما   �  Íلن� معا9ضة 
�آل� �يضا. �بنا) على wلك �لتعليم 
 h �) كث��يذ; � َّÍلن� Pُليهو� �wu

�ملدينة �لكن �لنÍ � �بد� جتاههم 
;ال  P�ئما،  ��ملو�سا6  �خل�  عو�طف 
تنفيذ�  ملعاقبة �حد  �حيانا  ;w� �ضطر 
كا�  �يضا  �wلك  �لد�لة،  لقانو� 

ُبغية ;يصاE �خل� ;` �آلخرين. 
 Pملوعو� �ملسيح   �� نتذكر   �� علينا 
نائبا  �لعصر  9�ُسل h هذ�  � قد 
خاصة  عالقة  �هنا±   ،�  Íللن
 Pملوعو� �ملسيح  فسيو�جه  بينهما، 
على  ��لعد��6  �ملصائب  �يضا   �
 �� ضر�9يا  �كا�  نفسه.   E�ملنو�
كذلك  �هو  كذلك،  �ألمر  يكو� 

فعال. 
فال بد �� نو�جه- �ن �لذين بايعنا 
�ملعا9ضة،   -�  Pملوعو� �ملسيح 
�لو�قع.  صعيد  على  نو�جهها  كما 
 Ëب �� نتمÊ لكw لكن مع كل�

وكما قلُت من قبل بأن تقدم اجلماعة سيدفع بالبالد 
الغربية والبالد ال� حتت نفوذها إw التخطيط ضد 
تقدم اجلماعة اإلسـالمية األ�دية، وذلك ظنا منهم 
أن األ�دية تهدف إw السـيطرة على حكوماتهم، 
مـع أن انتشـار األ�ديـة ال يهدف إw السـيطرة 
علـى اُحلكم والسـلطة بل سـيكون سـببا إلقامة 
األمن والسـالم فيهم بصورة أفضـل من ذي قبل. 
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التقوى

متأسني  �نو�سيهم  خ��  للعا� 
.� Íلن�بأسو6 

�ألwها�  بعض   `; هنا   Yتتطر قد 
كأ�   zلكال� هذ�  بسما¡  فكر6 
�لكن  P�ئما،  ستال�منا  �ملعا9ضة 
قلت من  لقد  ليس صحيحا.  هذ� 
 � Pملوعو�ملسيح �قبل �يضا �� 
قد ُ�عطي �عوP� للغلبة �ل� ستتأّتى 
فقط،  �;wنه  تعا`  �هللا  بفضل 
�ليس نتيجة �التكاE على �سبا8 
Pنيوية. فال نستطيع �� ننجز شيئا 
بالتوكل على �هل �لدنيا. ��ّنى لنا 
��ن  �لدنيا  �هل  على  نتوكل   ��
فنحن  �مة“؛  ”خ�  ينا  ُسمِّ �لذين 
�لذين Êب �� نوّ�¡ �خل� عليهم. 
�لغلبة سو�  فكما قلُت بأ� هذ_ 
تعا` فقط، �هذ�  ُتناE بفضل �هللا 
قصا�9   Eنبذ  �� علينا  يوجب 
�هللا  فضل  على   Eللحصو جهوPنا 
تعا`. �lذ� �لغر{ Êب �� ننجز 
على خ� ما ير�z �ملهمة �ل� كّلفنا 
ننجز كل wلك   �� فعلينا  �هللا ֲדا. 
حائزين  مساعينا  على  معتمدين 
على �فضاE �هللا تعا`. ;� �عتماPنا 
على �آلخرين �� �العتد�P بالقو� 
�لدنيوية يعP Äما9نا. �ليكن معلوما 
تستعني  ال  �لربانية  �جلماعا'   ��
من   P�ملر� ما  �لدنيوية.  بالقو� 

�� �ر�  نستطيع  ֲדا  �ل�  مساعينا 
�لنجا°؟ ;Tا تكمن h 9سالة �خل� 
�ل� wكرُتها قبل قليل، ��ل� Êب 
فئة  كل  من  �أل�ديو�  يبّلغها   ��
فئة، �هذ_ حاجة ملحة.  ;` كل 
 h ينخر~   �� ��د�  كل  فعلى 
كا�  سو�)  �لدعو6،  تبليغ  مهمة 
�ج�� �� تاجر� �� طبيبا �� �اميا �� 
عاملا �� �ستاw� �� فالحا، ��� يبّلغ 
��ملو�سا6  �لنصح  9سالَة  باحلكمة 
من  �لشرÁة   `;� �اله   h هذ_ 
�ملجمتع �ل� حتيط به، ليّطلع �لعا� 
�حلقيقي.   zإلسال�� �أل�دية  على 
�هذ� سيؤ�P ;` ترسيخ جذ�9نا 
 �� قبل  �ملختلفة  �لعا�  مناطق   h
معا9ضة  بذ�9  فيها  �تنمو  ُتبذ9 

 إن اعتمادنـا على اآلخريـن أو االعتداد بالقوى 
الدنيويـة يعـa دمارنـا. وليكـن معلومـا أن 
اجلماعات الربانية ال تستعني بالقوى الدنيوية. ما 
املراد من مسـاعينا ال� بها نسـتطيع أن uرز 
النجاح؟ إنها تكمن � رسـالة اخلـ3 ال� ذكرُتها 
قبـل قليل، والـ� �ب أن يبّلغهـا األ�ديون 
مـن كل فئـة إw كل فئة، وهـذه حاجة ملحة.

على  يسيطر   �� �Êب  �جلماعة. 
�جلميل   zإلسال� تعليم  �ملناطق  تلك 
 �� قبل  ��ملو�سا6  �خل�  على   Äملب�

يتنشط حز8 �لشيطا�. 
فمن ��جب خد�z �ملسيح �ملحمد� 
 zإلسال� تعليم  يرسخو�   ��  zليو�
كل   h ��ملو�سا6  �خل�  على   Äملب�
�ملتو�صل  ��جلهد  باحلكمة  قلب 
تعا`،  �هللا   Eفضا� على  حائزين 
كا�  ما  كل  �لغر{  lذ�  �ليبذلو� 
 PياPال� حاجة  هنا±  �سعهم.   h
كل   h �تنشيطهم  �لدعا6   Pعد
مكـا�. ندعو �هللا تعا` �� يوفـق 
�فـر�P �جلمـاعة �;P�9ִדا �يـضا 
بكل  �ألمـر  هـذ�   `; لالنـتبا_ 

جـدية �جـهد. 



�لصفا' �لسيئة مثل �ألغالE، كلما Éلصَت من صفة حتر9َ' من قيٍد كا� يكبل فكر6 
ما h عقلك �لذ� �بدعه wلك �خلالق �حلكيم.

;w� حتر9َ' من قيد �لبخل ..جا) �لكرz ليْطلق ما h عقلك من شكر لنعم �هللا �جلمة 
�º9يتها بشكل ��ضح..

;w� حتر9' من �لغر�9..جا) �لتو�ضع ل�يك عظمة �خلالق �خلقه �يضا....�هكذ� هي 
�حليا6 عبا69 عن فك �ألغالE �لو�حد تلو �آلخر ;` �� تأ� �هللا بقلب سليم..سليم من 

�ألغالE.      ُ�بـى �لز�يـد

�َألْحَبا8ِ ِعْيَشـَة  ِعْشـَنا  َحْولَْيـِن 

َ��ْلَيـْوzَ ُيْذِعُرَنـا ِصَيـاُ° ُغـَر�8ِ

8ِ�Pَآل� �wَ لِعْلـِم�ِفـي  �ْغِبُطْو�َبـِل 

ِلَخـَر�8ِ ُه  لـَ ِ;ْمـَكاٌ�   Eُْلَمـا��َ

�لَبـا8ِ ُكلَّ  لِْلَخْيـِر  ه  لـَ َ��ْفَتـْح 

ِبَغْيـِر ِحَسـا8ِ َيـا89َِّ َفا9ُْ�ْقَنا 

َ�ْ� َقـْد َهـَد�ِ� ;ِ̀ َسـِبْيِل َثـَو�8ِ

ِبـي طÝالَّ َيـا  َفا9َْقُتمÝْوَنـا 
ُ�ْسـَر6ً ُكنَّـا   zَِأليَّـا� هـِذِ_  ِفـي 
ه َالَتْغِبُطـو� �ْلَمْجـُدPَ�ْ ِفـي َ�ْمَو�لـِ

ِباْلَخْيـَر�'  ّيـأِ'  ُنـْو9ٌ  َفاْلِعْلـُم 
َيا9َبِّـَي �ْنُصـْر ُكلََّنـا ِفـي َقْصِد_
َيـا89َِّ ِمْنـَك �ْلِعْلـُم � �ْلِعْرَفـاُ�
tِئمuP َيـا89َِّ َصـلِّ َعلـى َنِبيِّـَك
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 �ألستا� �مد �سلم صابر
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٩
 :Eلسنو�9 �قا�هللا �ميا� عبد  Äحدث
تقريًبا  شهًر�   � حضرته   zقا� مر6ً 
wلك   Eخال� "جالندهر"،  مدينة   h
حا�E خاE �مد� بيغم تز�Êها من 
حضرته � ;ال �نه � ينجح w hلك. 
�lوشيا9بو�9  بيك  ��د  مر��  كا� 
 �� يومها  �حليا6  قيد  على  �يضا 
مر��  من  بيغم  �مد�  قر��  ُيعقد 
كا�  �حلني.  wلك   `; �مد  سلطا� 
يتنقل على  بيغم  هذ� �خلاE ملحمد� 
"جالندهر"  مدين�  بني  عربة حصا� 
;كر�مية  يبغي  �كا�  �"هوشيا9بو9" 

من حضرته �. �ملا كانت عقد6 
نكا° �مد� بيغم h يد_ �يضا فقد 

�عد_ حضرته بإعطائه شيئا.
 �� يريد  �لشخص  هذ�  كا�   :Eقو�
يستد9ّ من حضرته بعض �ملاÃ Eيلته 
غ� �� نيته كانت سيئة ;w �نه �بعض 
�صحابه كانو� سببا h تز�يج �لبنت 
�علمت  الحًقا.  uخر  شخص  من 
من ��لد� �� حضرته قد �Éذ بعض 
 .Eملا� إلعطائه  �حلكيمة  �الحتياطا' 
 ��خ�تÄ ��لد� �يضا �� �ألÈ �ألك
ملحمد� بيغم �يضا كا� مشتركا مع 

خاlا h عمله �ملذكو9.

كانت   �w; �نه  �لبعض  يعتر{   :Eقو�
تعا`  �هللا  من  مؤكد6  نبو)�'  هنا± 
يسعى   � حضرته  كا�   �wفلما
عن  ينّم  �عتر�{  �لكنه  لتحقيقها، 
�جلهل متاًما. ما خال نÍ � يبذE سعيه 
نبو)�ته  لتحقيق  مشر�¡  طريق  بكل 
من   P�ملر� ليس  �إلlية.   Pلوعو� 9غم 
بذE �لسعي لتحقيق ;9�6P �هللا �نه � 
 wلعيا�� -�Áتا� ;` مساعد6 من �لنا
باهللا - بل ير�P به �مو9 �خر� كث�6 

:Eملثا�منها على سبيل 
�أل��: لو جلس �ملر) ��ضًعا ;حد� 
Áر±   ��  ��P �ألخر�  على  يديه 

(�لقسط �لثالثو�) 
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�لقد69 على فعل شي)  ساكًنا 9غم 
بد  �هللا ال  من  �عًد�  هنا±   �� �ظّن 
�� يتحقق؛ فإ� هذ_ �حلالة تث� صفة 
�افه   zٌمقا �هو  تعا`،  �هللا  �ستغنا) 

ح¤ �ألنبيا).  
�لثا�: من �لد��عي �لطبيعية للحب 
لتحقيق  جاهًد�  �إلنسا�  يسعى   ��
;9�P�' �بوبه. �تكو� عاطفة �حلب 
�لعاشق  يسع  ال  �نه  لد9جة  قوية 
 ��  ��P عاطال  Êلس   �� �لوlا� 
Áر± ساكنا مع علمه �� �هللا تعا` 

ليس Ãاجة ;` �لنصر6 �لبشرية.
�لثالث: �ملا كانت ½يع ;9�P�' �هللا 
لذلك  Pينه،  غلبة   `; ִדد�  تعا` 
��جبا'   `; نظًر�   - نبيًّا  يسع  ال 
 Pجلهو�  Eبذ عن  �المتناُ¡  منصبه- 

�ملسهمة h تلك �لغلبة.
مر�عا6ُ  تعا`  �هللا  سنة  من  �لر�بع: 
�ستخد�z �ألسباh 8 �عماله، �للهم 
�الستثنائية،  �لظر��  بعض   h ;ال 
�عليه فإ� سعي �لنÍ �يضا سبٌب من 

هذ_ �ألسبا8.
 �غ� wلك من �مو9 �خر�. (�لكن 
ينبغي �� نضع h �لباE �� مثل هذ_ 
على  يقتصر  �جلهد   Eبذ� �ملحا�لة 
�لنبو)�'  �ما  فقط،  �لر�ة  نبو)�' 
�ألنبيا)  سنة  فمن  بالعذ�8  �ملتعلقة 
�لظر��  بعض  عد�  ما   – �Tم 

�خلاصة- يفّوضو� �مرهم ;` �هللا.)
�ملعا9ضو�  �ثا9  لقد  �يضا:   Eقو�
ضجة شعو�) حوE نبو)6 �لز��� من 
�مد� بيغم، h حني �� �لقضية � 
تكن صعبة لو تدبر�� سنة �هللا تعا`. 
�مر �هو   h نفّصل  �� ينبغي  فأ�ال 
�لغر{ �لذ� ألجله صد9ْ' �لنبو)6 
��لظر�� �ل� صد9' فيها؛ ;w ال 
 h نفصل   � ما  �لنبو)6  فهُم  يسعَنا 

�ألمر �ملذكو9. 
�لظّن بأ�  �نه من �ملضحك  فاعلمو� 
يتوخى  كا�   �  Pملوعو� �ملسيح 
�لز���،  ًهذ�  من  �عظمة  مكانًة 
تكن   � بيك  ��د  مر��  عائلة  أل� 
 �  Pملوعو� �ملسيح  عائلة  تسا�� 
حسًبا �نسًبا �جاًها �عظمًة Pنيوية 
Ãاجة  لسنا  بّيٌن  �مر  �هو  �ثر�ً)، 
;` �� نأ� بأPلة إلثباته. �عليه فال 
ميكن �� يكو� هذ� هو سبب هذ� 

�لز���.
�ما �لظّن بأ� �مد� بيغم كانت متتا� 
ßاwبية خاصة Pفعْت حضرَته ;` �� 
يفكر h �لز��� منها، فيعلم �لعاملو� 
wلك   `; ;ضافة  �يضا.  باطل  �نه 
 Pملوعو�ملسيح �س�6 حيا6  �ستعِرضو�
� ¯ قولو� مر�عني �إلنصا� هل 
ميكن �� ُينسب ;ليه � شي) من 
9غبا' �لنفس؟ �ما �لعد� �لعا�9 من 

�لعقل ��ملعاند �ألعمى فال عال� له 
من  شيئا  ميلك  �لذ�  �لكن  عندنا. 
�لعقل ��النصا� ال بد �� يسّلم �� 
 � Pملوعو�لطيبة للمسيح �لس�6 �
�لعظيمة تتضمن P9ًّ� كافيا  ��خالقه 
على �لظّن بأنه كا� خاضًعا للرغبا' 

�لنفسانية. 
 E�لسؤ�ألمر كذلك ينشأ �كا�  �w;
�لتاª: فما هو �lد� �حلقيقي lذ_ 
�لنبو)6 يا تر�؟ �جو�به: هو ما wكر_ 
�ملسيح �ملوعوh � P كتبه، �هو �� 
 �� � Pملوعو�ملسيح �بعض �قا89 
�خو�E �مد� بيغم �خالَتها �عمَتها 
ملحدين  كانو�  �غ�هم  ���لَدها 
�لدين  يهمهم  يكن   �� كبا9ً�. 
بأمو9  يستهزئو�  كانو�  بل  ��لتدّين 
�عيَمهم  �لبنت   Eخا �كا�  �لدين. 
��د  مر��  ��لُدها  �كا�  wلك،   h
بيك تابًعا له �يتحر± بإشا9�ته. كا� 
هؤال) - على 8�P منكر� �حلق - 
يطالبو� �ملسيح �ملوعوP � بإ9�)6 
uية، �يستهزئو� به على ;عالنه بأنه 
يتلقى �حًيا من �هللا. ��تفق h هذ_ 
�ألثنا) �� �بن عم حضرته � "مر�� 
�مليت  Ãكم  ُعّد  قد  حسني"   zغال
لكونه مفقوPَ �خل�، فأث� سؤ�E عن 
مر��  �9ملة  �كانت  تركته.  تقسيم 
غالz حسني ";ماz © ©" �خًتا ملر�� 
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��د بيك، لذلك حا�E مر�� ��د 
 "© © zبيك بالتشا�9 مع �خته ";ما
�مر�� نظاz �لدين �مر�� ;ماz �لدين 
 zغال �غ�هم �� يسجل تركة مر��
 �� بيك  �مد  �بنه  باسم  حسني 
�كا�  بيغم.  ملحمد�   ��ألك  Èأل�
�ملسيح  9ضى   ��P مستحيال  wلك 
�ملوعوP �، لذلك فقد توّجه مر�� 
 `; �تو�ضع  عجز  بكل  بيك  ��د 
�ملسيح �ملوعوP � ��لتمس منه �� 
يسمح له بذلك. �كاP حضرته �� 
�9تأ�  �نه  ;ال  تقريًبا  لذلك  يستعد 
�ملسنونة  �الستخا69  فيه  يستخ�   ��
فأحجم عنه ��عد بإعطا) �لرP بعد 
�الستخا69. فلما �ستخا9 تلقى تلك 
�ألساسية  �للبنة  متثل  �ل�  �إلlاما' 
للنبو)6 عن �مد� بيغم، �� �كأ� 
موعد ;9�)ִדم uية �هللا قد حا�. فقد 

قاE �هللا تعا` ما معنا_:
 ،�� �طلْب يد �بنة هذ� �لشخص �لك
فإ� قبلو� wلك فسيكو� هذ� �لز��� 
uية �9ة lم، ��Tم سينالو� من �هللا 
�ما  lا؛  بركا' ��9ا' ال حصر 
uية  يريهم  تعا`  فإ� �هللا  ;w� 9فضو� 
عذ�به، �تنهاE عليهم uفا' �مصائب 
��لُدها  بعد wلك  فلو �ّ�جها  ش¤. 
�لو�لد  فسيمو'  uخر  شخص  من 
خالE ثال� سنني، �سيمو' �لذ� 

بعد  يتز�جها خالE سنتني �نصف 
�لر��ية  �يضا  (�نظر��  منها.  �لز��� 

9قم ١٢٧)
�ل�  �ألصلية  �لنبو)6  كانت  هذ_ 
�ُبيِّن  �لوقت.  wلك   h عنها  ُنبئ 
�لنبو)6 هو  �� �لغر{ �حلقيقي lذ_ 
;9�u 6(ية بعد �ملطالبة �ملتكر69 ֲדا من 
ِقبل ��لد �مد� بيغم ��خو�ِله، �� 
يكن lا غر{ uخر. ���ضح �يضا 
�� هذ_ �لنبو)6 كانت ;ظها9ً� للقد69 
�إلlية �� تكن إلظها9 �لعلم �إلlي، 
�wلك أل� �لنبو)6 كانت حتتو� بكل 
�ضو° على �نكم ;w� uمنتم �قبلتم 
فستنالو� كذ� �;w� 9فضتم ��نكرمت 
تعا`  �هللا  �كأ�  كذ�،  فسيحد� 
�كا�  قد9ته،  ُير�   �� يريد  كا� 
يريد �� ُير� �ّ� من يرتبط باملسيح 
��لتقدير   z�الحتر� بأ��صر   Pملوعو�
�هللا.  من  ��ل�كة  �لر�ة   Eفسينا

 �Pً9مو فسيكو�  ملعاP�ته  يهّب  �من 
للعذ�8. فقد ُ�علن عن هذ_ �لنبو)6 
�شِهد �لعا� ما �9' هذ_ �لعائلة من 
®الفتها  بعد  �هللا �غضبه  قهر  uيا' 

ملشيئة �هللا.
لقد �صيب مر�� ��د بيك باحلمى 
�لشديد6 بعد شهو9 من تا9يخ ���� 
;حد�   h �لعا�  هذ�   9Pغا� �بنته 
بو9، ��صبحت  �ملشاh h هوشيا9 
يثقل  �9ملة  بيغم  �مد�  ��لد6 
 �� Pسة ��الà كاهلها عب) ;عالة
�ألفر�°  على  ُقضي  �هكذ�  ستة، 
��د  مر��  مو'   `; ;ضافة  كلها. 
هذ_   P�فر� من   Pعد  hتو فقد  بيك 
مصائب  ببعضهم  �حّلت  �لعائلة 

�خر�. 
من  ثانية  ناحية  من  ظهر  ما  �ما 
 E�خو� على  �إلlي  �لعذ�8  جتلي 
�مد� بيغم فهو قصة ع�6 عظيمة. 

.... فقـد توّجه مرزا أ�د بيـك بكل عجز وتواضع 
إw املسـيح املوعـود � والتمـس منه أن يسـمح 
له بذلـك. وكاد حضرته أن يسـتعد لذلـك تقريًبا 
إال أنه ارتأى أن يسـتخ3 فيه االسـتخارة املسـنونة 
فأحجم عنه ووعـد بإعطاء الرد بعد االسـتخارة.
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�كا�  ثالثًة،  ;خو6ً  �خو�ُلها  كا� 
�لعائلية   6Pللسعا مثالًيا  منوwًجا  بيُتهم 
��لبحبوحة �ألسرية. �لكن بعد wلك 
فتعرضو�  �هللا  9حى  عليهم   'ْ9�P
�ملصائب،  �صنو�  �لضيق  ألنو�¡ 
��خذ بيتهم �لو من �هله ح¤ جا) 
�لبيت ;ال �لد  �قت � يبق w hلك 
 ��9Pآلخر�� فجميعهم غا�يتيم، �ما 
هذ� �لعا� بعد º9يتهم Pما9ً� كاسًحا 
��Pها9  بعد_  ما  ���Pها9ً�  لعائلتهم 
ألسر6 �ملسيح �ملوعوP �. �ليست 
إلظها9  بر�قة  جتلياٌ'  �ملشاهد  هذ_ 
قد9�' �هللا تعا`؟ ��يد�� على wلك 
�� �لولد �ليتيم �لذ� ُخّلف h بيتهم 
�ملسيح  �تبا¡  من  نفسه  َيُعّد  �لو�سع 
�ملوعوP �، �هذ_ هي �لتميمة �ل� 

�نقذته من �لدما9.
�ما �لسؤ�E: ملاw� � ميت مر�l سلطا% 
�مد ��� �مد� بيغم خالE �ملد6 
�ملذكوh 69 �لنبو)6 �ال يز�E على قيد 
�حليا6؛ فاعلمو� �� �لقد69 �إلlية �ل� 
نفسها  هي  بيك  ��د  مر��  �هلكت 

سببت ;نقاw مر�� سلطا� �مد.
عند  بيغم  �مد�  عائلة  ��ضا¡   �;
���جها �قبله كانت تقتضي �� تظهر 
�هللا.  عذ�8  �إلlية h صو69  �لقد69 
�لكن ملا ما' مر�� ��د بيك نتيجة 
هذ_ �لنبو)6، �هّز موته �ملفاجئ عائلَة 

هؤال)  �ثا8   - �مد  سلطا�  مر�� 
;` �ملسيح �ملوعوP � بكل تو�ضع 
خاضعني ��خذ�� يلتمسو� منه �لدعا) 
- �9تبط ;ظها9 قد69 �هللا بإنقاw مر�� 
�فق سنة  سلطا� �مد ��P هالكه 
َبُهْم  ُمَعذِّ �هللا  َكاَ�  ﴿َ�َما  تعا`:  �هللا 

.(٣٤ :Eَألْنفا�) ﴾�ََ�ُهْم َيْسَتْغِفُر�
�بعد مو' مر�� ��د بيك ظلت ;` 
مع  �مد  سلطا%   �lمر عالقة  �آل� 
�ملسيح �ملوعوP � عالقة ;خال�، 
 h مه �;خالصه حلضرته�حتر�ظهر ��
مناسبا' ش¤. �مع �� �عد�) �ملسيح 
 Yلطر�قد طّمعو_ بش¤  � Pملوعو�
�حا�لو� ;ثا9ته �تأليبه ;ال �نه � Éر� 
من لسانه كلمة معاPية حلضرته �، 
خرجت  فقد  كلمٌة  خرجت   �w; بل 
لتأييد_ � ��لثنا) عليه. فهل Êّو� 

�لعقل �� يكو� ;ظها9 قد69 �هللا ملثل 
هذ� �لشخص h صو69 �لعذ�8؟ ;� 
�ظلم �لنا� ال Áمل سيفه على �لعد� 
�9حم  يهاجم  فهل  �مامه،  �ملرمتي 
�ّر  �لذ�  �لشخص  wلك  �لر��ني 

�مامه �يدخل h �ا_؟
فإ� قلتم: لو كا� �هللا تعا` يعلم �� 
�قا89 مر�� سلطا� �مد سيخضعو� 
حلضرته بكل �حتر�z �تو�ضع �يرجو� 
منه �لدعا) ��لر�ة، ��� مر�� سلطا� 
للمسيح  ®لًصا  سيكو�  �يضا  �مد 
عن  �نبأ   �wً;  �wفلما  �  Pملوعو�

هالكه خالE سنتني �نصف؟
�لشبهة  هذ_   �� wلك  على   Pلر��
من  �لغر{  فهم   zبسبب عد نشأ' 
من  �لغر{  يكن   � �لنبو)6.  هذ_ 
 ��  - �عال_  wكرنا  كما   - �لنبو)6 

هـذه كانت النبوءة األصلية الـ� ُنبئ عنها � ذلك 
الوقـت. وُبنيِّ أن الغرض احلقيقي Pـذه النبوءة هو 
إراءة آيـة بعد املطالبـة املتكررة بها مـن ِقبل والد 
Vمـدي بيغم وأخواِلـه، و{ يكن Pا غـرض آخر. 
وواضح أيضا أن هذه النبـوءة كانت إظهاًرا للقدرة 
اإلPية و{ تكن إلظهار العلم اإلPي، وذلك ألن النبوءة 
كانت حتتوي بـكل وضوح على أنكم إذا آمنتم وقبلتم 
فسـتنالون كذا وإذا رفضتم وأنكرمت فسيحدث كذا، 
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ُيظهر �هللا تعا` علَمه �أل�ª بل كا� 
�إلlية  �لقد69  ;ظها9  منها  �lد� 
كما يتضح wلك من كلما' �لنبو)6 
كا�  فلو  �لعائلة.  هذ_  �ظر�� 
 ��لغر{ ;ظها9 علم �هللا �أل�ª ُألخ
عن �مٍر كا� سيقع �خً�� w ��Pكر 
بل  wلك  Áد�   � �لكن  �لشر�~. 
كانت كلما' �لنبو)6 تعÄ �نه لو قبل 
هؤال) �ألمر لكا� wلك uية �9ة lم 
�لكنهم ;w� 9فضو� فسيكو� wلك uية 
�نه �  منه جليا  �يتضح  عذ�l 8م. 
�أل�ª هللا  �لعلم  ;ظها9  غرضها  يكن 
بل كا� �lد� ;ظها9 �لقد69 �إلlية.

�9بعة  Âة  كانت  �نه  نر�  هذ�  �بعد 
�حتماال' تالية:  

عما  ُيخَبر   �� ينبغي  كا�  �أل��: 
سيقع �خً�� فقط �صو� مر�� ��د 
�ألخر�،  لألمو9  �لتعر{   ��P بيك 
�wلك ليوقن �لنا� بتحقق �لنبو)6 عند 
حد�� �ألمر �فق �لنبو)6 �ليستفيد�� 

ֲדا.
�لثا�: ;w� صد9' �لنبو)6 عن هال± 
سنتني   Eخال �مد  سلطا�  مر�� 
تتحقق   �� lا  ينبغي  فكا�  �نصف 
مهما تغ�' �لظر��، �� كا� ينبغي 
�� ال يد¡ �لتصر� �إلlي �لظر�َ� 
تتغ� لكي يتم ;نقاw �لنا� من �لعثا9.

�لثالث: لو كا� حكم �لنبو)6 متغً�� 

 �� ينبغي  لكا�  �لظر��  تغ�  مع 
يتم �إلخبا9 عنه سلفا. �� ميكن �� 
سبيل  على  كلما'  �لنبو)6  تتضمن 
�ملثاE: شريطة عدz �لرجو¡ ;` �حلق 
�� ما شاֲדها من كلما' �خر� ح¤ 

ال يعت�ها �لنا� نبو)6 قطعية.
�لر�بع: كا� ينبغي �� يصد9 �حلكم 
 �w;  ¯ uنذ�±  �لسائد6  �لظر��  على 
�حلكم  �قع  �لظر�� هي هي  ظلت 
�حلكم  �قع  تغ�'   �w; �ما  �ملذكو9، 

�ملو�فق للظر�� �ملتغ�6.
كا�  �ل�  �أل9بعة   Yلطر� هي  هذ_ 
عاقل  لكل  �لكن  �تباعها.  باإلمكا� 
�� يتدبر ل�� �� �لطريق �أل�E ��لثا² 
�لقد69،  ;ظها9   h هللا� مشيئة  ينافيا� 
�wلك ألنه ما P�z صد�9 �لنبو)6 مبنيا 
�ملخالف،  للفريق   Pلتمر� حالة  على 
فإ� جتاهل �لظر�� ��أل�ضا¡ �ر� 
�لنبو)6 من ;طا9 ;ظها9 �لقدh 69 هذ_ 

�حلالة. 
بناºها على طبيعة  �لكن لو � يكن 
�ملمكن  من  لكا�  �لثا²  �لفريق  حالة 
جتاهل �لظر�� ��أل�ضا¡ �تغّيرها، 
�لكن لن تُعوP �لنبو)h 6 هذ_ �حلالة 
ستخضع  كانت  بل  �لقد69  إلظها9 
فيفو'   ªبالتا�  ªأل�� �لعلم  إلظها9 

�لغر{ �حلقيقي للنبو)6.  
wلك  لكا�  �لثا²  �لطريق  ُ�خت�   �w;�

 '�w �لشديد على  لالعتر�{  مدعا6 
�ملقدسة �سنته ;ضافة ;` منافاته  �هللا 
هذ_   h� �لقد69،  ;ظها9   h لكماله 
�حلالة �يضا بطل �لغر{ �حلقيقي من 

هذ_ �لنبو)6.
تركيزنا  يقتصر   �� بد  ال  �هكذ� 
�جل  من  �ألخ�ين  �لطريقني  على 
كا�  �لنبو)6  من  �لغر{   �� ;ثبا' 
ثابتا�  �لقدT;� .69ما طريقا�  ;ظها9 
h سنة �هللا تعا`. �ما �لطريق �لثالث 
�لر�بع  �ما   .áنقا  ��  `; Áتا�  فال 
 �  �wملا �نه  عليه  ُيعَتر{   �� فيمكن 
هو  كما  �لنبو)6  شر~  توضيح  يتم 
هذ�  ُ�خفي   �wملا� �لثالث  �لطريق   h

�جلانب.
��لرP على �لك هو �% هذ� �لشر~ 
�لنص   h ثابت  كأصل  مذكو9 
كلما  ;نه  حيث  �لقر²u؛  �لصريح 
تغ�' �لظر�� تغ�' صو69 ظهو9 
�لنبو)�' �القتد�9ية، �هو ما يف� به 
�لغر{  يبطل  �;ال  �إلنسا²  �لعقل 
هذ�   �Pيؤ� �لنبو)�'،  من  �حلقيقي 
�هللا  صفا'  بعض  ;نكا9   `; �ألمر 
فليس  كذلك  �ألمر   z�P فما  تعا`. 
�لشر~  هذ�  مثل  ُيذكر   �� ضر�9يا 
 �w; حًة مع كل نبو)6، �ال سيما�صر
سبيل   h �هللا  سنة  من   �� نر�  كنا 
من  شي)  هنا±  يكو�   �� �إلميا� 
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 h Pملشهو�خلفا)، �ال تتجلى حالة �
هنا  �ما  لإلميا�،  �البتد�ئية  �ملد��9 
�Tا  تظهر ßال)  �لنبو)6  فإ� كلما' 

كانت شرطية.
�خلالصة �� هذ� �العتر�{ نشأ نتيجة 
عدz فهم �لنبو)6، ألنه مع �ألسف قد 
ُظنَّ �نه � يكن �لغر{ من �لنبو)6 ;ال 
���� �مد� بيغم من حضرته � 
يكن   � حني   h �إلlي،  �لعلم  �فق 
�ألمر كذلك، بل كا� �لغر{ �� يتم 
حضرته  ألقا89  �قتد�9ية  uية   6(�9;
بيك  ��د  مر��  مو'  �ما   ،�
�نكا° �مد�  �مر�� سلطا� �مد 
بيغم من حضرته �، كلها فكانت 
�فق  �لقد69  هذ_  إلظها9  عالما' 
تكن   �� uنذ�±،  �لسائد6  �لظر�� 

مقصو6P بذ�ִדا.
 P9� قد  �نه  شبهة  هنا  �ث�'   �w;�
 ��  � حضرته  ;lاما'  بعض   h
�لنهاية   h ;ليك   Pّستر بيغم  �مد� 
�لعقبا' �غ�ها،  �نو�¡  �ُتز�E ½يع 
فالرP على   .z�تقدير م �نه  قيل  �قد 

wلك كاآل�:
هذ_  كل   �� ;ثبا'  Êب  ��ال: 
�إلlاما' كانت متعلقة Ãضرته � 

��مد� بيغم ;ثباتا قاطعا.
�إلlاما'  هذ_   �� �ُثبَت   �w; ثانيا: 
�Ãضرته  بيغم  مبحمد�  متعلقة 

�لسذ�جة  من  يكو�  wلك  فمع   �
منها  ��حد  كل  �عتبا9  ��جلهل 
�حلقيقة  غ�_.  عن  �منفصال  مستقال 
بقية  هي  �إلlاما'  هذ_  ½يع   ��
�خلصو�  ֲדذ�  �البتد�ئية  �إلlاما' 
 ��9 wاÉ� ا. �ال بد منl هي تابعة�
بد  �ال  فيها  ��لنظر  �ستعر�ضها  بعد 
 h ألصل�هو  Eأل��لوحي �عتبا9 �من 
�لقضية �بقية �لوحي فرًعا �تابًعا له.

هذ�  مر�عا6  بعد  �لنبو)6  تدبرنا  لو 
 � �� حضرته  لنا  التضح  �ألصل 
�مد�  من  �لز���  بطلب  ُ�مر  قد 
بيغم، فإ� قبلو� طلبه كانت uيَة �9ٍة 
uخر  شخص  من  �ّ�جوها   �;� lم 
كانت uية عذ�l 8م، �h هذ_ �حلالة 
�لبنت  ��لد  ميو'   �� مقّد9�  كا� 
خالE ثالثة �عو�z ���جها h عامني 

�نصف، ¯ سترPّ �لبنت ;` حضرته 
� h �لنهاية. �;��لة �لعقبا' تتعلق 
مبو' مر�� سلطا� �مد، �كلُّ هذ_ 
�ألمو9 تابعة للنبو)6 �ليست مستقلة، 
�هذ� يعÄ �نه ملا صد9' �لنبو)6 عن 
Ãسب  �مد  سلطا�  مر��  مو' 
�لظر�� �لسائدwُ� 6كر ;ظها9 �لقد69 
h صو69 موته، wُكر' بعض �ألمو9 
ملوته،  نتيجة  ستظهر  كانت  �ل� 
�هي �� مر�� سلطا� �مد سيمو' 
 6Pملوجو� �لعقبا'   E�ستز �هكذ� 
بسبب حياته ��لعقبا' �ألخر� �يضا 
 �� .� �لبنت ;` حضرته   Pُّتر  ¯
نظًر�  wُكر'  كلها  �ألمو9  هذ_   ��
مر��  مبو'  �ملتعلقة  �لنبو)6  جلزئية 
�خفيت جزئية  سلطا� �مد. �كما 
ما  �يضا كل  �خفي  �ملو'  من  جناته 

ولكـن ملا مـات مرزا أ�ـد بيـك نتيجة هذه 
النبوءة، وهّز موته املفاجئ عائلَة مرزا سـلطان 
Vمـد - وثاب هـؤالء إw املسـيح املوعود � 
بـكل تواضع خاضعـني وأخذوا يلتمسـون منه 
الدعـاء - ارتبط إظهار قـدرة اهللا بإنقاذ مرزا 
سـلطان Vمـد دون هالكـه وفـق سـنة اهللا 
َبُهْم َوُهْم َيْسـَتْغِفُروَن﴾  تعاw: ﴿َوَما َكاَن اهللا ُمَعذِّ



اجمللد السابع والعشرون، العدد السابع - محرم وصفر ١٤٣٦هـ  تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ م

٢٨

التقوى

يترتب عليها. �� wُكر �جلانب �ملتعلق 
مبوته �wُكر' نتائجه، ��خفي �جلانب 
نتائجه. �من  �ملتعلق بنجاته ��خفيت 
 Pّ9 لنبو)6 عن�لظلم �� نظّن �� �جلهل ��
�لبنت ;` حضرته � نتيجٌة جلانَبي 
 z�P ما  ألنه  كليهما،  ��لنجا6  �ملو' 
�جلانب �ملتعلق بالنجا6 غ� مذكو9 فال 
ميكن �� تكو� نتيجته مذكو69. �ال 
بّد من �عتبا9 �لنتيجة �ملذكو69 ملحقًة 
باجلزئية �ملذكو69 ألTا حلقة من تلك 
�لسلسلة، �ما �لسلسلة �لثانية فهي ®فية 
كلها. فلما �ظهر' �ألحد�� جانب 
جنا6 مر�� سلطا� �مد ;ظها9ً� للقد69 
(��لذ� � يكن مذكو9ً� لفًظا) بر�' 
نتائج هذ� �جلانب �يضا. فكيف ميكن 
�� تكو� ظاهر6ً نتائُج جانٍب � يظهر 
�صال؟ ;w� فا' �لشر~ فا' �ملشر�~. 
�هذ� هو معË �لقد9 �مل�z �� حضرته 
�ملو'،  جانب  عن  ;ال  علًما  يعَط   �
�ما �لذ� كا� سيحد� حقيقة فكا� 
م�ما  قد9ً�  wلك  �كا�  �هللا.  علم   h
��لبديهي   .� حضرته   `; بالنسبة 
نظًر�   zبكال يتكلم  �حياًنا  �ملتكلم   ��
 Eملخاَطب �ال ميكن �� يقا�علم  `;

مثله نظًر� ;` علم �ملتكلِّم.
 P�ملر�لك ميكن �� يكو� w `; ضافة;
�لظر��  هذ_   h  z��مل �لقد9  من 
�ملطلق  غ�   z��مل �لقد9  �نه  �خلاصة 

�لنبو)6،  من  �ملذكو69  للجزئية  نتيجًة 
�ملتعلقة مبو'  �جلزئية  ;w� حتققت   ��
��جها فإنه قد9 م�T� zا سترPّ ;ليك. 
لذلك  �ألخر�  �جلزئية  ُ�خفيت  �ملا 
بالقد9  تسميته  لالعتر�{  �الًّ  ليس 

�مل�z نظًر� ;` �جلزئية �ملذكو69. 
�خلالصة �ّ� �إلlاما' �ملتعلقة بز��� 
�مد� بيغم من حضرته � كلها 
فر¡ لإلlاما' �أل�` �ال متثل نبو)�' 
مستقلة، �كلها مبنية على هال± مر�� 
للعذ�8.  تعرضه  بعد  �مد  سلطا� 
مو'  يُعد   � �لظر��  تغ�  فبسبب 
إلظها9  9wيعة  �مد  سلطا�  مر�� 
uيًة  �لعذ�8   E��� �صبح  بل  �لقد69، 
�ُلغيْت ½يع   ªلقد69، �بالتا�إلظها9 
على  ستترتب  كانت  �ل�  �لنتائج 
�خلفي  �جلانب  �ظهر  �لعذ�8،   Eنز�
لعدz �لعذ�8 مع نتائجه �خلفية كلها. 

فكا� هنا± جانبا� �ثنا� lذ_ �لنبو)6 
 :Eأل��سلطا� �مد؛  �صو� مر��
موته بالعذ�8 �ما ينتج عنه، �� ترّمل 
حضرته  من  ����جها  بيغم  �مد� 
� �غ� wلك، �� ُيذكر h �لنبو)6 

;ال هذ� �جلانب. 
 E��� 69صو h 69لقد�لثا²: ;ظها9 �
�لعذ�8 �عدz مو' مر�� سلطا� �مد 
هي  �نتائجه  �لظر��،  تغ�  بسبب 
سلطا�  مر��  عند  بيغم  �مد�  بقا) 
�مد �غ� wلك من �مو9. �قد �خفي 
h �لنبو)6 هذ� �جلانب �لثا². لقد نسخ 
 h 9ملذكو�لظاهر ��جلانب �هللا تعا` �
�جلانب  ��ظهر  سنته  Ãسب  �لنبو)6 

�خلفي منها. 
wُكَر  قد  �لنبو)6   h �ملذكو9  �جلانب 
كله، ��جلانب �ملخفي منها ُ�خفي كله 

�يضا.

هذا الشـرط مذكور كأصل ثابـت � النص 
الصريـح القـرآ�؛ حيـث إنه كلمـا تغ3ت 
الظـروف تغ3ت صـورة ظهـور النبوءات 
االقتدارية، وهو ما يف� به العقل اإلنسا� وإال 
يبطل الغرض احلقيقـي من النبوءات، ويؤدي 
 .wإنـكار بعض صفات اهللا تعا wهذا األمر إ
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��Õد¡ �لنا� من �Tم �عت��� �لز��� 
من �مد� بيغم هو �لغر{ �حلقيقي 
من �لنبو)h 6 حني �نه خالٌ� لألمر 
�لو�قع، أل� �لغر{ �حلقيقي منها هو 
;9�)6 �لقد69 بنا) على طلب �ألقا89، 
�� يكن مو' مر�� ��د بيك �مر�� 
 � حضرته   ����� �مد  سلطا� 
بيغم ;ال عالما' إل9�)6  من �مد� 
�لقد69 �فق �لظر�� �لسائدu 6نذ�±. 
فلما َغّير �ملو' �لفجائي أل�د بيك 
½يَع �لظر�� تغ�ْ' عالماُ' ;9�)6 
�لقد69 �يضا. هذ� هو �حلق فاقبلو_ ;� 

شئتم.
سبيل  �مد  سلطا�  مر��  Tج  �لو 
 �  Pملوعو� �ملسيح  �لتمرh P حيا6 
بتمامه.  للنبو)6  �لثا²  �جلانب  لوقع 
فقد قاE �ملسيح �ملوعوh � P كتبه 
مر�9ً� ملعا9ضيه �نه ;w� كنتم h شك 
h هذ_ �لنبو)6 فحا�لو� �� ينشر مر�� 
 ¯ معا9{  ;عال�   �� �مد  سلطا� 
9غم  �لكن  �هللا،  يريكم   �wما �نظر�� 
�جلهوP �ملستميتة للمعا9ضني �تأليبهم 
ُيبد مر��  �لغ�6 �تطميِعه �  باسم  له 
 � Pملوعو�ملسيح �ّق Ã سلطا� �مد
��إلخال�.   z�الحتر�� �لتقدير  غ� 
 Eحلا��– تظهر   �� ميكن  فكيف 
هذ_- تلك �لنتائج �ل� كانت مقد69 
للظهو9 عند معا9ضته. ليس ملكو' 

�ملاجنو  �هللا عا� عشو�ئي Ãيث نز9¡ 
�لقاعد6  تتبع  بل هي  �حلنظل  ��صد 

�لتالية: 
��لشع�  قمًحا  ;ال  ينتج  ال  �لقمح 
تكاِفئك  عما  غافال  تكن  فال  شع��، 

به �عمالك. (تر½ة بيت فا9سي) 
بيغم  �مد�   ���� شجر6  كانت 
 }9�  h سَتنُبت   � حضرته  من 
�كانت  �مد،  سلطا�  مر��  هال± 
 E�سطة �لز�ال± ستسّو� بوl� }9�
�قوعه  كا�  �لذ�  �إلlي  �لعذ�8 
�مد.  سلطا�  مر��   Pبتمر منوًطا 
�حيث ;نه � يتمرP فال �جه حلد�� 
�لز�E �لعذ�8، �ما P�z �لزلز�E � يقع 
شئتم  كما   ��PPّفر lالكه.  �جه  فال 
�لنبو)6 عن ���� �مد�  عدz حتقق 
بيغم من حضرته �، فقد �ظهر �هللا 
تعا` جتليًّا لقد9ته، �بذلك قد حتققت 

�لنبو)6.
ال  �هي:  ��حد6  شبهة  �آل�  �بقيت 
تتغ�  �لقد69  ;ظها9  صو69   �� شك 
بتغ� �لظر��، �لكن Êب �� يكو� 
هنا±  كانت   �w; مثال  مفيًد�،  �لتغ� 
مسلم  غ�  معاند  تعر{  عن  نبو)6 
�لعذ�8   Eيز�  �� فيجب  للعذ�8 
كا�   �w;� �;سالمه،  توبته  صو69   h
��ديا،  فيصبح  ��د�  غ�  مسلًما 
�ينبغي �ال ينجو من �لعذ�8 بإحد�� 

شي) من �لتغي� ��لبقا) على Pينه ألنه 
Êعل �ألمر مشتبًها.

 ��لرP على wلك هو �� هذ_ �لشبهة 
;ال  يث�ها  �ال  �جلهل،  عن  ناشئة 
�حلقيقة  �لعذ�8.  مبوجبا'  �جلاهل 
�لدنيا  �لعذ�h 8 هذ_   Eينـز �نه ال 
ملجرP 9فض �لنا� �إلميا� بنÍ، �;منا 
ينـزE نتيجة �لفساP ��لتمرP ��لبغي 
 h 8فله عقا Pملجر�لرفض �ضد_، �ما 
�آلخر6، بينما عذ�8 هذ_ �لدنيا فليس 
;ال نتيجة �لبغي ��لتمرP. �;� �ملشاهد6 
خُ� Pليل على ;ثبا' هذ� �ألمر. فلو 
�عتر�{.   �� بقي  ملا  �ألمر  ُعلم هذ� 
�لدنيا  هذ_   h �لعذ�8  �ستحق  فمن 
�لعذ�8  غّيه �متر� ،_P�E عنه  بسبب 
;w� غّير حالته �ملتمر6P �لو بقي منكًر�، 
ألنه سُيسأE عن ;نكا9_ يوz �آلخر6. 
فإw� ��E سبب �لعذ�h 8 هذ_ �لدنيا 
�إلنكا9  �ما  �يضا.  �لدنيا  عذ�8   E��
 h 8 له�إلميا� فال عذ� zعد� Pملجر�
 h إلنسا��عنه  Eلدنيا بل ُيسأ� هذ_ 
 E���  �;  Eلقو� �جلهل  فمن  �آلخر6. 
 zب �� يكو� منوًطا بإسالÊ 8�لعذ�
�أل�د�.  غ�  �بأ�دية  �ملسلم  غ� 
 zملسلم �عد�غ�  zسال; zملا كا� عد
�أل�دية   `; �أل�د�  غ�   zنضما�
�لدنيا  هذ_   h للعذ�8  موجًبا  ليس 
هذ�  بسبب  لعذ�به  نبو)6  Âة  �ليست 
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�ألمر، فإ� مثل هذ� �العتر�{ باطل 
���_. �ما لو wكر عدz ;سالمهم �� 
سبًبا  �أل�دية   `; �نضمامهم   zعد
�حلالة  هذ_   h ينبغي  لكا�  لعذ�ֲדم 
�ال يز�E عنهم �لعذ�8 ما � يسلمو� 
حيث  �لكن  لأل�دية.  ينضمو�   ��
;نه ليس سبب �لعذ�8، �ال ميكن �� 
يكو� كذلك، بل �لسبب h �لعذ�8 
هو �لفساh P �أل9{ ��لتمرP؛ فمن 
 E�لز� شرًطا  �إلميا�  �جلهل حسبا� 

�لعذ�8.
قد  مر�� سلطا� �مد   �� قيل   �;�
 Pلتقدير �� يتمر�إلخال� ��ظهر �
ظاهًر�، غ� �نه ظل ��ًجا ملحمد� 
هذ�  فإ�  بعمله؛   Pمتّر �هكذ�  بيغم 
�ألمر �كثر جهالة من �ألمر �لفائت. 
�لغر{  يكن   � �نه  ثبت   �w; ألنه 
من  �لز���  هو  �لنبو)6  من  �حلقيقي 
�مد� بيغم بل كا� �لغر{ �حلقيقي 
هو ;9�u 6(ية �قتد�9ية lؤال) �ألقا89 
�ملتمرPين، ففي هذ_ �حلالة من �جلهل 
 Pسلطا� �مد � يتمر �مر� �; Eلقو�
 h لكّن ;بقا)_ �مد� بيغم� �ظاهًر
�ال  ينبغي  �كا�  بعينه   Pٌمتر ��جّيته 
يز�E عنه �لعذ�8! فلو كا� �لغر{ 
بيغم  �مد�   ���� هو  �لنبو)6  من 
 Pمتر zعد Pفا� من حضرته � ما 
مر�� سلطا� �مد ما � يفصل عنه 

من  َيثبت  ال  �لكن  بيغم،  �مد� 
wلك،   `; ִדد�  كانت  �Tا  �لنبو)6 
ففي هذ_ �حلالة �شتر�ُ~ �نفصاE مر�� 
 E�سلطا� �مد عن �مد� بيغم ِلز�
� يصعب  �لعذ�8 عنه منطٌق غريب جدًّ
علينا �ستيعابه. �حلقيقة �� ½يع هذ_ 
 zعد بسبب  نشأ'  قد  �العتر�ضا' 
�لتدبر h �لغر{ �حلقيقي من �لنبو)6، 

�;ال فلم يكن �ألمر صعًبا.
�ما �لشبهة بأنه ;� � ينـزE �لعذ�8 
 Íللن  Pملجر� باإلنكا9  �لدنيا  هذ_   h
 � Pملوعو�ملسيح � �فلماw� wً;� �عت
�جوP_ سبًبا حللوE �نو�¡ من �لعذ�8 
�لشبهة  هذ_  نشأ'  �لعصر!  هذ�   h
بسبب �الÕد�¡. لقد نسب حضرته 
�لعا�  بقا¡  ببعض  ما Áّل  نفسه   `;
لتنبيه   Eتنـز من عذ�با' ش¤ ألTا 
�لنا� �;يقاظهم. �� ;Tا ִדد� ;` �� 
يفيق �لنا� من سبا' غفلتهم �يبد��� 
 Eحلق �تلني قلوֲדم لقبو�بالبحث عن 
�حلق، فإنه عذ�8 من نو¡ uخر �ال 
��ال.  �ملذكو9  بالعذ�8  له  عالقة 
�لعذ�با' على �ملستو�  تنـزE هذ_ 
 �� �تنبيههم.   ��لنا  âإليقا �لقومي 
 Íهللا تعا` �نه كلما ُبعث ن�من سنة 
نّبه �هللا ;ليه قوَمه من خالE صوال' 
�لعذ�8. فإ� مثل هذ_ �لعذ�با' على 
بعثة  uية على   '��عُت  zلقو� مستو� 

9سوEٍ فيهم، �;ال فمثل هذ_ �لعذ�با' 
تبلغهم Pعو6  �ناًسا �  �حياًنا  تصيب 
منهم  يصد9   �  ªبالتا�  ،Eلرسو�
 Pلتمّر�ناهيك عن  Eلرسو� �نكا9 هذ;
هذ_  بني  �خللط  �جلهل  فمن  ضد_، 
 w; �خلا�،  �لعذ�8  �wلك  �لعذ�با' 
;ننا بصدP �لبحث h �لعذ�8 �خلا� 
�لذ� يصيب ��لئك �لذين يهّبو� ضد 
�ألنبيا)، �ال ينـزE مثله على �إلنكا9 
 h Pلفسا�نتيجة  Eبل ينـز ،Pملجر�

.Pلتمر�لغي ��أل9{ ��
يقوE �لبعض �� حضرته � سعى 
ֲדذ�  �كتب  �لز���  هذ�  �جل  من 
�قا9به  بعض   `; 9سائل  �خلصو� 
لتحقيق wلك،  �بذE قصا�9 جهد_ 
�حلقيقي  �لغر{   �� على  Pليل  �هذ� 
�مد�  من  �لز���  هو  �لنبو)6  من 

بيغم. 
;نه �مر باطل، فال يثبت هذ� �لغر{ 
من كلما' �لنبو)6. �ما P�z مكتوًبا 
حضرته  كتابا'   h �ضو°  بكل 
�لنبو)6  �لغر{ �حلقيقي من   �� �
 6(�9; كا�  �;منا  �لز���  يكن   �
بينه  �لذ�  �ألمر  �إلlية، �هو  �لقد69 
مر�9ً�،  بل  مر6  ليس   � حضرته 
بيغم من  تز�يج �مد�  قبل  �wكر_ 
�يضا، ��  مر�� سلطا� �مد �بعد_ 
منذ wلك �لوقت �لذ� � تتز�� فيه 
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�مد� بيغم بعد �بالتاª � يتم �� 
�عتر�{ على �لنبو)6، فإ� حضرته ال 
يفتأ يذكر �نه ليس �لغر{ من �لنبو)6 
هو  بل  بيغم  �لز��ُ� من �مد�  هو 
 �wً; فكيف  �إلlية،  �لقد69  uية   6(�9;
سعي   Eخال من  ُيستنبط   �� ميكن 
 `; �لرسائل  �كتابة  للز���  حضرته 
�لغر{  كا�  �لز���   �� �ألقا89 
 Pّ9 Êو�  هل  �لنبو)6.  من  �حلقيقي 
�لنصو� �لصرÁة من خالE مثل هذ_ 
�الستدالال' �لركيكة؟ ;منا كا� سعيه 
للز��� �طلب �ملساعد6 من �ألقا89 
�مد  سلطا�  مر��  من  ���جها  قبل 
�9ة  من  نصيًبا  هؤال)  �قا9به   Eلينا
�هللا �بركته بنكاحها، �تتحقق uية �هللا 
 �� ميكن  فال   ،� صدقه  �يتجلى 
يستنتج منه �� �لز��� هو �لغر{ من 

�لنبو)6.
�هنا جدير بالذكر �� ���� �مد� 
بيغم من حضرته � كا� uية �9ة 
لألقا89 قبل ���جها من مر�� سلطا� 
�مد، �لكن ملا متّرP �قا89 حضرته 
سلطا�  مر��  من  ��ّ�جوها   �
حضرته   `; 9جوعها  �صبح  �مد 
�مد  سلطا�  مر��  بتعر{  منوًطا 
مر�� سلطا�  �� ميو'   �� للعذ�8، 
�مد�   Pّتر  ªبالتا� بالعذ�8  �مد 
ظل  فلقد   .� حضرته   `; بيغم 
حضرته يبذE قصا�9 جهد_ للز��� 
منه  ���جها   z�Pما بيغم  �مد�  من 
ميثل uية �9ة لألقا89، �سعيه هذ� 
�لفاضلة.  �خالقه  على  عظيم  Pليل 
حضرته   `; Pّ9ها  �صبح  ملا  �لكن 
uية عذ�8 ألقا9به -;w ��جوها من 

حضرته  تر±  فقد  uخر-  شخص 
� هذ� �ألمر على �هللا. فمن �لباطل 
بنا)  �لنبو)6  غر{  عن   Eالستدال�
على ما بذله حضرته � من سعي 
للز���. ;منا بذE هذ� �لسعي h �قت 
إلظها9  uية  ميثل  منها  ���جه  كا� 
�لقد69 �فق �لظر�� �لسائدu 6نذ�±، 
فسعى حضرته لتحقيق �آلية ليتحقق 
�لغر{ �حلقيقي من �لنبو)6 �هو ;9�)6 
�لقد69 �إلlية، �سعى لذلك خصيًصا 
أل� ���جه من �مد� بيغم h تلك 
�لظر�� كا� مدعا6 للر�ة ��ل�كة 
ميثل  �لسعي  هذ�  فإ�  �عليه  ألقا9به. 
Pليال على صدY حضرته � �على 
��لشفقة  ��لر�ة  �لفاضلة  �خالقه 

باألقا89، �ال ميثل �عتر�ًضا عليه.
�لنبو)6  هذ_  تكن   �  ،Eلقو� خالصة 

اخلالصـة أن هذا االع اض نشـأ نتيجة عدم فهم النبوءة، ألنه مع األسـف 
قـد ُظنَّ أنه { يكـن الغرض من النبوءة إال زواج Vمـدي بيغم من حضرته 
� وفـق العلـم اإلPي، � حني { يكن األمر كذلـك، بل كان الغرض أن يتم 
إراءة آيـة اقتداريـة ألقارب حضرتـه �، أما موت مرزا أ�ـد بيك ومرزا 
سـلطان Vمد ونـكاح Vمدي بيغم من حضرتـه �، كلها فكانت عالمات 
إلظهار هذه القدرة وفق الظروف السـائدة آنذاك، و{ تكن مقصودة بذاتها.
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تتحقق  �أل�ª ح¤  �هللا  علم  إلظها9 
بكلماִדا �لظاهرية، بل كانت إلظها9 
�حتو'   ªبالتا� �لكاملة،  �هللا  قد69 
كانت  �ل�  �إلlية  �لقد69  نو¡ 
uنذ�±،  �لسائد6  �لظر��  تقتضيها 
�لقد69  ظهر'  �لظر��  تغ�  �بعد 
�إلlية �فق مقتضى �لظر�� �ملتغ�6 
على  للداللة  �wلك  �لقد69،  إلظها9 
 �w; �ل�  باآللة  ليس  تعا`  �هللا   ��
تسحق   �� بد  فال  عجلتها  حتركت 
�لتفريق   ��P مقابلها  يأ�  من  كل 
بني قريب �بعيد، �ألنه يناh �لقد69 
�لكاملة، بل �هللا قدير يعّر{ للعذ�8 
فال  �لعذ�8  �حٌد  يستحق  عندما 
�عندما   ،� بطشه  من  �حد  ينقذ_ 
عنه  يزيل  �لعذ�8  موجبا'  يزيل 
wلك  تعريض  ميكن  فال  �يضا  عذ�به 
�لقد69  هي  هذ_  للعذ�8،  �لشخص 

�لكاملة.
تلقى   � حضرته  بأ�   Eلقو� �ما 
;lاما' كث�6 عن ���جه من �مد� 
�لنبو)6   �� �هو  مّر جو�به  فقد  بيغم 
عن �لز��� من �مد� بيغم � تكن 
نبو)6 مستقلة بل هي فر¡ من تلك 
�آلية �ل� ُقّد9 ;9�)ִדا لألقا89. �هو 
كتابا'   h �لشمس  من  �ظهر  �مر 
�إلlاما'  هذ_   h بل  � حضرته 
نفسها �يضا، �من يدعي خال� wلك 

فهو �ملطاَلب بالدليل على �Pعائه.  
 � �لز���  عن  �لنبو)6   �� ثبت  فلما 
تكن مستقلة بل هي فر¡ �جز) من 
لالعتر�{.  �جه  فال  كلها  �لنبو)6 
 ��  h تتلخص  كانت  �لنبو)6  أل� 
بيغم  �مد�  من  حضرته   ����
سيتم عند تعر{ مر�� سلطا� �مد 
 ��P (شي EوÁ ملو'، �لن�8 �لعذ
 h � مد� بيغم ;` حضرته� Pّ9
حالة تعر{ مر�� سلطا� �مد لعذ�8 
ملا  �لظر��  تغ�  بعد  �لكن  �ملو'، 
غّير' �ملصلحُة �إلlية صو69 �لعذ�8 
 6(�9; h يةlإل�ملشيئة �من �جل حتقق 
�لقد69، �لغي �لز��� �يضا �لذ� كا� 
�مد  سلطا�  مر��  لتعر{  نتيجة 
 6(�9; للعذ�8. فالغر{ �حلقيقي هو 
فكانت  �ألخر�  �ألمو9  �ما  �لقد69، 
�لسائد6  �لظر��  Ãسب  عالماִדا 

��ملتغ�6.
فنقوE بنا) على ما سبق �نه بسبب تغ� 
�لغر{  �لصد�z بني  بد�  ملا  �لظر�� 
�حلقيقي من �لنبو)6 �بني عالماִדا ُ�خذ 
بالغر{ �ألصلي �ُتركت �لعالما'. 

�هو سبيل �حلكمة بعينه.
�لعالما'   P ُتحدَّ  �  �wملا قلتم:   �;�
�ل� كانت ستظل سائد6 ;` �ألخ�، 
فقد سبق �لرP عليه �يضا �هو �� هذ_ 
 ªأل�� �لعلم  تكن إلظها9   � �لنبو)6 

 � لذ�  �لقد69،  إلظها9  كانت  �;منا 
�لظر�� ممكنا، ألنه لو  يكن جتاهل 
حصل wلك لفا' �لغر{ �حلقيقي من 
�لنبو)6 �هو ;9�)6 �لقد69، �لتحولت 
;` نبو)6 إلظها9 �لعلم �أل�ª، �هو 

.�Pًمر � يكن مقصو�
;ظها9   �� ��علمو�  جيًد�  تدبر�� 
�لقد69 �لكاملة يستحيل ��P مر�عا6 
Éلو  ال  �لصو69  هذ_  أل�  �لظر�� 
من نتيجتني؛ ;ما �عتبا9 �هللا تعا` uلة 
ال ;9�6P له �� �عتبا9_ ظاملًا �سفاًكا، 
�لقد69   zمفهو ينافيا�  �مر��  �Ûا 

.Ïلبال�لكاملة. �ما علينا ;ال �
جدير بالذكر هنا �� �ألمر ال يقتصر 
wكرִדا  �ل�   Eألصو� هذ_  على 
�حد  يظن  �ال  ينبغي   �� للنبو)�'، 
�ل�  �لنبو)�'   Eصو� هي  هذ_   ��
wكر' هنا، ألنw� � Äكر منها ;ال 
 �� �ملكا�  هذ�  تناسب  كانت  �ل� 
فحسب،  �Ûها  wكر  من  ;ال  �متكن 
�;ال فهنا±  �صوE �خر� كث�6، بل 
 Eنب كث�6 �خر� لألصو�هنا± جو
هذ�   h ُتذكر   � �لكنها  �ملذكو69 
wكر  معر{   h لست   w;  ،Yلسيا�
معر{   h �;منا  �لنبو)�'   Eصو�
 �  Pملوعو� �ملسيح  س�6   Pسر

��خـالقه.
�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٨٠
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��د   Eا½ �حلافظ   9��  :Eقو�
"ب�"  منطقة   { �جلماعة  P�عية 
��لتقى مبر�� سلطا� �مد، �نشر 
عن هذ� �للقا) h جريد6 �لفضل 
-٩ بتا9يخ  قاPيا�   h  69Pلصا�

:E١٩٢١/٦/١٣، يقو
عند  �مد  سلطا�  مر��  سألت 
عن  �سألك   �� �9يد  �للقا): 
نبو)6 مر�� صاحب � �ملتعلقة 
بالز��� ;� � يكن لديك مانع. 
بكل   Eتسأ  �� ميكنك   :Eفقا
 :Eسر�9 �حرية ما تشا)، ¯ قا
 hد بيك قد تو�� �ي مر�� �;
�فق �لنبو)6 متاًما، �لكن �هللا تعا` 
يستجيب  فإنه  �9حيم  غفو9 
�كا�  �ير�هم.   _Pعبا Pعو�' 
قد  تعا`  �هللا   �� بذلك   Äيع
�Pعو�ته  لتضرعاته  �ستجا8 

�بالتا�� ª�E عنه عذ�به.
�عتر�{   �� لك  هل  سألته:   ¯
على نبو)6 حضرته �؟ �� هل 
 Eفقا �لنبو)6؟  هذ_   h شككت 
;نه �  ثقة  �قوE بكل  P9ًّ� عليه: 

يكن عند� فيها �� شبهة قّط.
�عتر�{  ;� � يكن لك  سألته: 
�صو�   � حضرته  على 
�لنبو)6 �ال �لشبهة فيها، فهل لك 
جعلك  ما  Pعو�_  على  �عتر�{ 

ممتنًعا عن بيعته ;` �آل�؟
على  تعا`  �َهللا  ُمشهًد�  فأجا8 
قوله: ليس ª �� �عتر�{ عليه، 
�جليش  معسكر   h كنت  ملا  بل 
h "�نباله" سألÄ �حد �قا9بنا من 
حضر6   h �9يي  عن  �أل�ديني 
P9ًّ� خطيًّا  له  �لقد كتبت  �ملر��، 
لقد   :Eقو�) �لقضية.  هذ_   Eحو
تشحيذ  �لة   h  Pلر� هذ�  ُنشر 

�ألwها�).
 �� لديك  يكن   �  �; سألته: 

�عتر�{ فلماw� ال تبايع؟
 �9�� �خر�،  �سبا8  له   :Eقا
للحكمة.  ®الفا  �آل�  wكرها 
قاPيا�،  �يا69  �9يد  كنت  كم 
ميا�  حضر6  لقا)  �9يد   Äألن
عند_  �حضر   ��  Pّ��� صاحب  
�ألمو9 �لن  له ½يع هذ_  ��wكر 
نشر  على  �عتر�{   ��  ª يكو�
�لقلبية  حال�  �ما  �لتفاصيل.  هذ_ 
فيمكنك �� تتصو9ها من �� �آل9يا 
بسبب مو' ليكهر� z�lند�سي، 

��ملسيحيو� بسبب �لنبأ عن �لقس 
 ª �يقدمو �� ��P�9� ،ִדمu هللا�عبد 
قضية  �9فع  لكي  �9بية  �لف  مائة 
 Äلكن� ،zملحتر� �ملر��ضد حضر6 
هذ�  �خذ'  �لو  طلبهم.  9فضت 
�ملبلغ لصر' من �ألغنيا) ��ألثريا)، 
 �Pعتقا�� ،zملحتر� �لكن ;ميا² مبر��

به، �ج�² �� �جتنب هذ� �لعمل.
��جتك   �� Øعت  لقد  سألته: 
º9يا   '�9 قد  بيغم)  (�مد� 

�يضا.
�لكن  wلك   ª تذكر   � �جا8: 
��د  بو�سطة  تسأlا   �� ميكنك 
�أل�د�).  (�ملحاسب  بيك 
 h �أل�د�  بيك  ��د  فدعاها 
بيته فرPْ' على سؤ�ª هذ� قائلة: 
مر��   ��) ;صابته   �خ  Äصل� ملا 
سلطا� �مد) بالرصا� h فرنسا 
 Íقل قلًقا شديًد� ��ضطر8  قلقُت 
�لسيد  �لليلة  تلك   h فر�يت  ،� جدًّ
قدًحا  Áمل  كا�  �لرºيا،   h مر�� 
يا  فقاª E: خذيه  باحلليب،  مليًئا 
�مد� بيغم ��شر© هذ� �حلليب، 
�ال تقلقي أل� P9�) �9سك سليم. 

فاطمأننت على صحة ��جي.
بيك  ��د  مر��  سألت   :Eقو�
فأكد  �لو�قعة  هذ_  عن  �أل�د� 

على صحتها.

حاشية: �� مر�� بش� �لدين �موP ��د 
 -� Pملوعو�لثا² للمسيح �خلليفة � �

(�ملترجم)
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;عد�P �لد�عية: �مد ��د نعيمغزوات الن�غزوات الن� �

 { �لصحابة   oعد كا%  كم   :s
صحا�  كم   i&� �حد،  غز�| 
فو� �سو� �هللا � حر�سة �ملمر 

�ملؤi& >o ساحة �لقتا�؟ 
سبعمائة،  �لصحابة   Pعد كا�   :�
��ضع حلر�سة �ملمر àسني 9جال، 
��ّمر عليهم عبد �هللا بن جب� �.

s: من كا% �م3 جيش �لكفا�، 
�كم كا% عدoهم، �من كا% قائد 

فرسا�م؟
�كانو�  حر8،  بن  سفيا�  �بو   :�
ثالثة uال� مقاتل، �كا� منهم مائتا 
فا9� يقوPهم خالد بن �لوليد، �لذ� 
�سلم h �لسنة �لثامنة للهجرØ� 6ا_ 
 .Eملسلو�هللا �هللا �: سيف � E9سو

من  �حد  جبل  يبعد  كم   :s
�ملدينة؟

.Eثالثة �ميا :�

قا� �سو� �هللا  s: أل< صحا� 
 �� فد��   �ِ��" �حد  � } غز�| 

��مي"، �كم �طلق من �لسها�؟
�: لسعد بن �© �قا� �. �قد 

�طلق �لف سهم.

 � �لرسو�   ��عما من   ٌّ>�  :s
�ستشهد } معركة �حد، �َمب لّقبه 

�سو� �هللا �، �من قتله؟ 
�: �ز6 �، فلّقبه 9سوE �هللا � 
قتله "�حشي  �لشهد�). �قد  بسيد 

بن حر8" غد9ً�.

معركة  نشبت  م�   :s
�ألحز��؟

 zلعا� من   E�شو شهر   h  :�
½يع  �حتشد'  �lجر�  �خلامس 
�ملدينة   Eحو �لعربية  �جلزير6  قبائل 

ا.  ليدّكوها Pكًّ

لغز�|  �آلخر  �السم  هو  ما   :s
�ألحز��؟

.Yخلند�غز�6  :�

يْت ֲדذ� �السم؟ s: ِلَم ُسمِّ
حفر��  �لصحابة  أل�   :�
عن  للدفا¡  �ملدينة   Eحو خنـدقا 

�نـفسهم.
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ُحـِفر  صحا�   >� مبشو�|   :s
�خلند�؟

�: مبشو69 سلما� �لفا9سي �. 

s: من كا% �م3 عسكر �لكفا�، 
�كم كا% عدoهم؟ 

�بو سفيا� بن حر8، �كانو�   :�
عشرu 6ال� مقاتل.

s: ما�� تعرX عن �خلند�؟
uال�  àسة  �و  طوله  كا�   :�
(٢) كم - �عرضه   9w�¡ - �و 
�و  تسعة �9w¡ -  �و (٤) �متا9 
 ¡9w�  (١٠  �  ٧) بني  �عمقه   -

- �و (٤) �متا9.
ثالثة   Yخلند� �شتر± h حفر  �قد 
 h �شتغلو�  �قد  صحا©،  uال� 
 Yخلند� حفر  �مت  Tا9َ،  ليَل  �حلفر 

.zستة �يا h

s: هل شا�� �سو� �هللا � } 
حفر �خلند�؟

حفر   h  � شا±9  قد  نعم   :�
بل  �خلندY، �ليس wلك فحسب، 
;� �لصحابة حني كانو� Êد�� �� 
يستعينو�  كانو�  �حلفر   h صعوبة 
�Áطم  يساعدهم  �كا�   ،� به 

�لصخو9 �لصلبة بقو6 من �هللا.

s: مبا�� بّشر �لرسو� � صحابته 
�هو يشا�� } حفر �خلند�؟

ظهر'   Yخلند� حفر  �ثنا)   :�
صخر6 عجز �لصحابة عن كسرها، 
 Eمعوًال، �قا � �هللا   Eفأخذ 9سو
�لصخر6،  ضر8   ¯ �هللا  بسم 
�لثالثة،  بالضربة  كليًّا  فتحطمت 
�مع كل ضربة كا� �لشر9 يتطاير 
�هللا   :Eيقو  � �كا�  �لصخر6  من 
�ك�، فقد �ضا) له �لشرh 9 �لضربة 
�لثانية   h�  ،zلشا� قصو9  �أل�` 
قصو9  �لثالثة   h�  ،��لفر قصو9 
�هللا  من  كشًفا  wلك  �كا�   zلر��
� قد u9_ � �بشر �صحابه بفتح 
هذ_ �لبالP، فقاE عندها �ملنافقو�: 
�ن ÕندY على �نفسنا، �هو يعدنا 

 .zلر��� �قصو9 فا9

�ثنا`   {  � �هللا  �سو�  كا%   :s
حفر �خلنذ� يرoo بيتا من �لشعر 

هل تعرفه؟
�: نعم كا� � يرPP كث�� �لبيت 

:ªلتا�
�آلخر6       عيش  �لعيش   �; �للهم 

فاغفر لألنصا9 ��ملهاجر6.

s: ِبَم كا% �لصحابة �يبونه؟
�: كانو� Êيبونه قائلني:

 �ن �لذين بايعو� �ـمد�  
      على �جلهاP ما لقــينا �بد� 

�بياتا   ooير �حيانا   � �كا%   :s
هل   � ���حة  بن  �هللا  لعبد 

تعرفها؟ 
�ألبيا'  له  يقر�   � كا�  نعم   :�

�لتالية:
�للهم لوال �نت ما �هتديـنا 

             �ال تصدقنا �ال صلَّينا
ْن سكينة علينا فأنزلـَ

             �ثبِّت �ألقد�z ;� القينا
;� �ُأل` قد بغو� علينا  

            ;w� �9��P� فتنـة �بيـنا

s: كم طا� حصا� �لكفا� حو� 
�ملدينة؟ 

�: شهر� ��حد�.

s: مب بشر �سو� �هللا � �ملسلمني 
xصو�  �لغز�|   Pهذ �اية   {

هجو� �لعد�؟
لن   :� �هللا   E9سو  Eقا لقد   :�
بعد  �ملدينة  على   zجوl� ُيَشنَّ 
للفتح.  �آل�، �;منا سنخـر� �ن 
فتـح مكة  ;w كا�  wلك؛  �حتقق 
غز�6  من  سـنو�'  ثال�  بعـد 

 .Yخلند�
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التقوى

o. �سا� �ل �قي

ما ��l - ال يز��
تدخل (ما)  �لنافية على �لفعلني �ملاضي ��ملضا9¡، �و: 
ما خرجت، ما �9يد. �على هذ� يقاE على �لصو�8: ما 
��E، ما يز�E، فُيَدEُّ ֲדما على �إلثبا. �على �الستمر��، 

.JP9لطقس با� E�ما يز .JP9لطقس با� E�� و: ما�
ال  �خر�،  ال  �و:  �ملضا9¡،  على  �لنافية  (ال)   تدخل 
�9يد، ال يز�E. �ال تدخل على �ملاضي إلفا6P �لنفي. فال 
 ،Jشائع جد �هذ� خطأ   (JP9با �لطقس   E�� (ال   :Eيقا
�لطقس   E�� ما   ��  ،JP9با �لطقس   E�يز ال  ��لصو�8: 

.JP9با

�ستعماE (ال) مع �لفعل �ملاضي:
�لنفي، �و: ﴿فال  لتكر��  �ملاضي  تستعمل (ال) مع   *

صدYَّ �ال صلَّى﴾
*تدخل (ال) على �لفعل �ملاضي لتفيد �لدعا`، ال �لنفي. 

.Jبيُتك عامر E�� هللا؛ ال�9  فيقاE: ال Øح �هللا؛ ال قدَّ
�تدخل (ال) على �لفعل �ملضا9¡ لتفيد �لدعا` �حيان\، 

�َيسَتبني هذ� من �لسياY، �و: 
*ال تز�E عناية �هللا حترُسك!
* ال تز�E َسبَّاقt ;` �خل�!
* ال َيْفُضِض �ُهللا فاَ±...

:zلكال�من �فصح  �wفيما يلي منا�
يقوE �هللا عز �جل h �لقر�u �لكرمي: 

َحِصيًد�  َجَعْلَناُهْم  َحتَّى  Pَْعَو�ُهْم  ِتْلَك  َ��َلْت  ﴿َفَما 

َخاِمِديَن﴾
ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِ;الَّ َقِليًال ِمْنُهْم﴾ ﴿َ�َال َتَز�Eُ َتطَّ

َقاEَ 9َُسوEُ �ِهللا � ِ;�َّ �هللا َقاEَ: "َمْن َعا�Pَ ِلي َ�لِيًّا َفَقْد 
wَuْنُتُه ِباْلَحْر8ِ. َ�َما َتَقر8ََّ ;َِليَّ َعْبِد� ِبَشْيٍ) َ�َحبَّ ;َِليَّ 
ا �ْفَتَرْضُت َعَلْيهِ، َ�َما َيَز�ُ� َعْبِد� َيَتَقر8َُّ ;َِليَّ ِبالنََّو�ِفِل  ِممَّ
ِبِه،  َيْسَمُع  �لَِّذ�  َسْمَعُه  ُكْنُت  َ�ْحَبْبُتُه   �wََفِإ ُ�ِحبَُّه.  َحتَّى 
9ِ�َْجَلُه  ِبَها،  َيْبِطُش  �لَِّتي  َ�َيَدُ_  ِبِه،  ُيْبِصُر  �لَِّذ�  َ�َبَصَرُ_ 
�ْسَتَعاwَِني  َ�لَِئْن  َألُْعِطَينَُّه،  َسَألَِني   �ْ;ِ�َ ِبَها.  َيْمِشي  �لَِّتي 
َعْن   �PُِّPَتَر َفاِعُلُه  �ََنا  َشْيٍ)  َعْن   'ُPَّْPَتَر َ�َما  َألُِعيَذنَُّه. 
َنْفِس �ْلُمْؤِمِن َيْكَرُ_ �ْلَمْوَ' َ��ََنا َ�ْكَرُ_ َمَساَ)َتُه." (صحيح 

(Yلرقا�لبخا�9، كتا8 �
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وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






