



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.
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التقوى

��لرعب، �سطحها   باطنها �خلو ملؤ  حياٌ� 
�لظلم ��لفسا&.. كلما# �جيز� تصف �صًفا 
&قيًقا حالة �لشا67 �إلسالمي �لذ1 يتخبط * 
�لنكبا# بعد فقد�نه �لعيش * ظل �ألمن ��لسال=. �7> 
 I7تضاها �هللا خل� Mهي �حليا� �ل Oسائل يستفسر: هل هذ
 Yمة Yخرجت للناV؟ �هل هذ� �لوضع �ملز17 هو هد

�الستخال * �أل7]؟! 
�ال شك Y` قائمة �الستفسا7�# ستطو_ �^[ هذ� �حلد 
�جلشع،  �لسرقة،  �خليانة،  �لغد7،  هل  ستؤ�_:  �لفاصل 
�لنفاf، �لتمر&، �لبغضاe �^7�قة �لدماe تستطيع Y` ترضي 

�لنفوV لتنعم باألما` ��لسال=؟!
يطلقها  �تلك  �لربو6   Oهذ من  تعلو  عديد�  صيحا# 
غا>  لقد  �لعلل.   Oهذ بر�ثن  من   iخلال� عن  �لباحثو` 
�ألمن ��لسال= عن �لكثI من �لربو6 ��ألقطا7 ��نتشر# 
�لد�خلي  �إلنسا`  سال=   <�k� ��حلر�>  �لنـز�عا# 
Yخبا7  على  �يستيقظ  ينا=   oلعا� �Yصبح  ��خلا7جي 
�لفو�جع ��لنكبا# ��ملآسي ��جلر�ئم! �ال شك Y` كل 
ما uدt هو بسبب نسيا` �sد �لنبيل �لذ1 ُخلقنا من 
Yجله، �ما o ُيدv7َ كنُهه �هو Y` تصI �لبشرية منصبغة 
بصفا# �هللا تعا[ كوننا ُفِطرنا على فطرته � 1Y لدينا 

مؤهال# لكي تنعكس فينا صفاته �. 
�لنفس  مع  ��لرضى  ��لسال=  �لسعا&�   ]^ �لسبيل   `^
��ملجتمع ال يناله Yحد بذهب �فضة �ال باملساعي �لذ�تية 
��ملقوال# �لفلسفية �ال بامتالv �لقو� ��لسلطا`، لذلك 
 Vلنا�  ]^  OeنبياY يرسل  Yنه   � �هللا  سنن  من  Yنه  نر} 
بعد  �حلقيقيني  ��لسال=  �لسعا&�  سبيل   ]^ لIشد�هم 
تعاليمه  ��لتز�=  له  �لعبو&ية   iخال^� سبحانه  به  �إلميا` 

�ل�Y Mحاها ^[ 7سله.

لقد حتد} كثI من �ملخالفني ع� �لتا7يخ �ألنبياeَ ��ستهانو� 
�علو=  مناهج  من  عندهم  مبا  �غتر�7هم  بسبب  بدعوִדم 
�لسعا&�  لتحقيق  �لضامن  �ا Y فظنو�  ما&ية  �مكتسبا# 

��لسال= �ليس باتبا6 ما يدعوهم ^ليه �ملرسلو`.. 
�^[ يومنا هذ� ما ��لت �لبشرية بسبب قلة فهمها �^&7�كها 
لغاية �جو&ها مغر��7 معجبة بسعيها �حلثيث �e�7 �ملقاصد 
 eلسما� مائد�  عن  ��نصرفت  �لكاkبة،  ��ألما�  �ملا&ية 
�مكت * �ملفاسد ��ملوبقا# من شر> �خلمر ��ملقامر� ��
 vمتال�  `Y حقيقة  عنها  غا>  لقد  ��للهو..  ��لكذ> 
مينح   `Y ميكنه  ال  ��ملالهي  �ملتع   * ��النشغا_  �ألسبا> 
�لسكينة ��لسال= �لد�خلي ��لطمأنينة �لقلبية، أل` �لسال= 
��لسكينة تأ� من ��هب �لسال= �هو �هللا �لو�حد �لقها7. 
�يستحيل حتصيل هذ� �لفر&�V مبا_ k �Yهب �Y سلطا`. 
فسال= �هللا نعمة جليلة ال ميكن �لوصو_ ^ليه ^ال مبعرفة �هللا 
�صفاته ��لسعي �لصا&f عمال بتعاليمه �تطهI �لقلب من 

.� O7�نوY مهبط Iح� يص Vكل  �ألسقا= ��أل7جا
بوسع �إلنسا` �ملا&Y 1` يتباهى بغناO �لذ1 ال uو1 �لية 

‹˜â’\;;ÏfiË�à‹˜â’\;;ÏfiË�à

Ô]Ëe›¯\;ÈdÉ“Ÿ;Ì÷¡;Ïq¢\;‹]≤b
Ô]⁄â’\;g\É¡Â

ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=

‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—



٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد احلادي عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٥هـ  -آذار / مارس ٢٠١٤ م

�لسعا&�  مد�7  هي   Mل� ��لطمأنينة  بالسكينة   O7ستشعا�
عجز  عظيمة  نعمة  �ا ^ �لنفسي.  ��الستقر�7  �لر�حانية 
�Yْنَهَكْت  �ج��ִדم،  بسلطا�م  حتصيلها  عن   vمللو�
�لفالسفة ��حلكماe 7غم منطقهم �حكمتهم، ��فتقر ^ليها 
�ألثرياe 7غم كثر� Yمو�sم �عقا7�ִדم، �غابت عن �لكهنة 
ُكُتِبهم  �َطَالِسِم  معابدهم  7غم  ��ملنجمني  ��ملشعوkين 
 eلسما� ] �مر�صدهم.. بلى من َتَساَمْت �7Y�حهم �قلوֲדم̂ 
فأ�لئك هم �لو�7ثو` sذO �لنعمة، ^k ال يصل ^ليها Yحد ^ال 
 fألما� �لشيطانية بصد�� e�بتزكية �لنفس ��اهد� �ألهو
 eلنعمة على مد} �لتا7يخ �ألنبيا� Oلقد فا� ֲדذ .iخال^�
�ْسَتْيَقَنْتُه  مبا  �فا���  ֲדديهم،  �هتد}  �من  �لسال=  عليهم 
ح�  تعا[  �هللا  بوصا_  Yمرهم  من   �Iبص على  Yنفسهم 
بذلو� نفوسهم ��7Y�حهم ��سترخصوها * سبيل �إلميا` 
�معانيه �لعظيمة. فالسّر �لذ1 جعل كل هؤالe �لصديقني 
غا_  بكل  يضحو`  �لعصو7  �تلف   * �ألبر�7  ��لربانيني 
�نفيس * نشو� �سعا&� �7حية ما هو سو} kلك �ل�يق 
�لذ1 ملع * قلوֲדم فصا7# مفعمة مبحبة �هللا �سالمه � 

عرشا لصفاته.
 ^` �إلسال= من �لسال=، ��لسال= من �Yائه تعا[، �* هذ� 
�لدين uو1  �للفظي &اللة �7حية على Y` هذ�   fالشتقا�
تعليُمه �لطمأنينة ��لسكينة �لر�حية ^` �ستسلم �ملؤمن هللا 
تؤ&1  كلها  �إلسال=  عبا&�#   `^ كليا.  �ستسالما  تعا[ 
�هكذ�  ��لوئا=،  �لطمأنينة  �متنحه  خالقه   ]^ باإلنسا` 
uظى �نة �لدنيا، Yما جنة �آلخر� فما هي ^ال �نعكاV �خر 
sا بتجليا# Yقو} �Yعظم. فيا ليت Yبناe &يننا يستشعر�` 
يو=.  بعد  يوما  �ألمة  جسد  تأكل   Mل� �لفتاكة  باألسقا= 
مصلحا  تستلز=  �ملتر&ية  �لر&يئة  �حلالة   Oهذ  `Y شك  �ال 
من  �ملنهك  �ألمة  جسد  �ر�  حاkقا  �طبيبا   eلسما� من 
غرفة �إلنعا� لعل �حليا� ُتبعث فيها من جديد. �خI ما 
�لزما`  إلما=  عالجية  �صفة   iخلصو� ֲדذ�   Oنستحضر
 Vد عليه �لصال� ��لسال=: "���هللا ^� جئت �لنا�Y سيدنا
�جلهل  �ِمن  �لُسُحب،  غر��7   ]^ �لـَمْحِل  من  ألُجرَّهم 
^[ �لعلو= �لُنَخب، �من �لتقاعس ^[ �لطلب، �من �sزمية 
 1k �هللا   ]^ �لشيطا`  �من  ��لَطر>،  �لفتح   ]^ �ملخزية 
�لعجب، �7Yيد Y `Yضع مرهم عيسى مو�ضع �لنَُّقب..." 

(جلة �لنو7)
عزيز1 �لقا7¡ ^حياe لذكر} �Y_ بيعة Yخذها سيدنا �Yد  
* ٢٣ من �k�7 سنة ١٨٨٩ نو& Y` نرفع من على من� 
"�لتقو}" &عو� للباحثني عن سبل �لنجا� Y` يلتحقو� بسفينة 
�لسال= �kلك باالنضما= ^[ §اعة ^ما= �لزما` �لذ1 قا_ 
 Oبايعو�" Yفضل صال� �سال=:  �لرسل عليه  * حقه سيد 

�على حبًو� على �لثلج، فإنه خليفة �هللا �ملهد1."
 هد�نا �هللا �^ياكم ملا uبه �يرضاO ��خر &عونا Y` �حلمد هللا 
7> �لعاملني ��لصال� ��لسال= على Yشر �ملرسلني سيدنا 

�موالنا ªمد �ملصطفى خامت �ألنبياe ��ملرسلني.

 وال شك أن هذه احلالة الرديئة امل�دية 
تستلزم مصلحا من السماء وطبيبا حاذقا 
1ـرج جسـد األمة املنهك مـن غرفة 
اإلنعاش لعل احلياة ُتبعث فيها من جديد. 



اجمللد السادس والعشرون، العدد احلادي عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٥هـ  -آذار / مارس ٢٠١٤ م

٤

التقوى

 حضر� مر�� بشI �لدين ªمو& �Yد
�ملصلح �ملوعو& �

�خلليفة �لثا� حلضر� �ملسيح �ملوعو& ��إلما= �ملهد1 �

:V�7& من

في 
حا� �لقر��

(سو�7 �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

ُبُيوًتا  �ْلِجَباِ�  ِمَن  َيْنِحُتوَ�  �َكاُنو� َ﴿

�ِمِنَني﴾ (٨٣) َ

شر$ �لكلما�: 
 O�سّو �حلجَر  َنَحَت  َينِحتو�: 
�Yصَلَحه، �* �لقر�` ﴿�تنِحتو` من 
�جلبا_ بيوًتا﴾.. 1Y تتخذ�`. �َت 

�جلبَل: حَفرO (�ألقر>).
�هو  �لبيت  مفر&  �لبيو#  بيوًتا: 
 �Y َشْعٍر  من  كا`   e�سو �ملسكُن، 
(�ألقر>).  �لشريُف  �لشرُ؛  َمَد7ٍ؛ 
قومه  أل`  بيًتا  �لشريف  ُسّمي  �قد 
 * طالعت  �قد  ظله.  يعيشو` حتت 
Yبياًتا 7�ئعة §يلة  �لتا7يخ  Yحد كتب 
ֲדذ� �ملع°. فحينما تو* حضر� ُجنيد 
�لبغد�&1 �7ه �هللا قا_ Yحد �لصوفية 
حني  7ثائه   * بغد�&  من  �ملجذ�بني 

نظر ^[ جثمانه �لطاهر: 

��Yََسـفى من فـر�f قـوٍ= 
ُ̀          ُهـُم �ملصابيُح ��حلـصو

ُ̀ ��ملُز` ��لـر��سي  د ��ملـُ
ُ̀         ��خلI ��ألمـن ��لسـكو

o تتغــIْ لنـا �لليــا±  
ُ̀          ح� توّفـتهـُم �ملُنــو

 فكلُّ َجـْمـٍر لنا قلـوٌ>   
ُ̀           �كلُّ مـاe لنا �لـعـيو
(٢٤٩ i ٧ � 1&�تا7يخ بغد�& للخطيب �لبغد)
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�لر�عة  بغاية  هنا  �لشاعر  بّين  لقد 
��جلما_ Y` �ألسيا& * �لر�حانية هم 
��لسحب  ��ملد`  �حلصو`  مبنـزلة 
��جلبا_ للدنيا، �كأ` Yهلها يعيشو` 

بسببهم هم.

�لتفسـ*:
 تبّين هذO �آلية Y` هؤالe �لقو= كانو� 
بيوًتا  فيها  �يتخذ�`  �جلبا_  uفر�` 
��ملنعة  �لقو�  من  كانو�  �م Y� sم، 
على  ´تر¡  Yحد  يكن   o µيث 

ªا7بتهم. 
 1�k �لقو= كانو�  `Y لكk يبد� من
حضا�7 عالية �ثر��# طائلة. كانت 
بال&هم تشتمل على �لسهو_ ��جلبا_، 
بالقو� ��ملنعة µيث  يتمتعو`  �كانو� 
�لغا�7  شن  على  Yحد  ´ر¶  يكن   o
على 7Yضهم حني كانو� يذهبو` * 
باجلبا_  مصايفهم   ]^ �حلر  موسم 
للر�حة ��الستجما=؛ �هذ� هو مع° 
�م Y Oمعنا �Y قوله تعا[: ﴿�منني﴾؛
�جلبلية  �ملناطق   ]^ يذهبو`  كانو� 

�منني ال خوًفا �ال ִדرًبا من عد�.
�جلبا_ ال  �لبيو# *  Y` تهم  علًما 
غIها،  بيو#  sم  يكن   o Yنه  يع· 
�خلاصة  �ملبا�   ]^ ^شا�7  فيه  �^منا 
�لد�لة على حضا7ִדم �لر�قية؛ ^k يبد� 
Y` �لقو= �كتسبو� مها�7 عالية * فن 

�لبناe ��لعما�7، �شّيد�� بعض �ملبا� 
�لقومية باحلفر * �جلبا_، على طر�� 
�ملب° �لشهI باسم "Yليفنتا كيو�" * 
بومبا1، فهو قطعة 7�ئعة من فن �حلفر 
ّياº �ألجانب  �sند�سي، �يز�O7 �لسُّ

.�Iبأعد�& كب

ُمْصِبِحَني﴾  ْيَحُة  �لصَّ ﴿َفَأَخَذْتُهُم 
 (٨٤)

شر$ �لكلما�:
&َخل  �لرجُل:  Yصبَح  مصِبحني: 
يحُة  �لصَّ ﴿فأَخَذْتهُم   .ºلصبا�  *
 * &�خلو`  �هم   1Y ُمصِبحني﴾ 

�لصباº (�ألقر>).

�لتفسـ*:
 يقو_ �هللا تعا[ ^` �لعذ�> فاجأهم 
* �لصباº �لباكر. �يتضح من �يا# 

�م Yُهلكو� بزلز�_ حيث قا_ Y {خرY
�هللا تعا[ ﴿فَأَخَذْتهُم �لرَّْجفُة فأصبحو� 
 ..(٧٩:* &�7ِهم جاِثمني﴾(�ألعر�
 Mنقا] بيوִדم �لY م ُ&فنو� حتت�Y 1Y
 vيكن هنا o k^ ،مرها �لز�_ عنيف&

من �ر� جثثهم من حتتها.

﴿َفَما َ;ْغَنى َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْكِسُبوَ�﴾ 
(٨٥)

شر$ �لكلما�: 
ما   :OYَجَزY عنه:  Yغ°  عنهم:  ;غ> 
عنك  ´د1  ما   1Y هذ�  عنك  ُيغ· 

(�ألقر>).
َ§عه.   :eَلشي� كَسب  يكِسبو�: 
�7ِبحه:  طَلبه  �علًما:  ماًال  �كَسب 
ألهله:  كَسب  له.  حتمَّ �إلَ�:  كَسب 

طَلب �ملعيشة (�ألقر>).

 أي أنهـم كانـوا يبنـون حلمايتهم مبـا= ضخمة 
شـاهقة، ولكنهـا نفسـها ضاعفـت E عذابهم، 
ألن املبـM الضخـم يكـون أكثر عرضـة للدمار 
أثنـاء الزلـزال، إذ ال أمل E جناة مـن ُيدَفن حتته.
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التقوى

�لتفسـ*:
حلمايتهم  يبنو`  كانو�  �م Y  1Y  
مبا� ضخمة شاهقة، �لكنها نفسها 
�ملب°  أل`  عذ�ֲדم،   * ضاعفت 
للدما7  عرضة  Yكثر  يكو`  �لضخم 
Yمل * جنا� من  ^k ال  �لزلز�_،   eثناY

ُيدَفن حتته.
لقد حّذ7 �هللا � هنا مشركي مكة 
��لعتا&،  �لعد�  بكثر�  يتباهو`  بأ�م 
�لكن عليهم Y` يتذّكر�� Y` �لعذ�> 
Yمو�sم  تنفعهم  فال  بقو=  uل  حني 
�ال عتا&هم شيًئا، �^منا تصبح عليهم 

�باًال، �تزيدهم &ما7ً�.

��ْألَْ?َ< َ  �ِ��َماَ �لسَّ َخَلْقَنا  �َما َ﴿
اَعَة  �لسَّ  َّ�Bِ�َ ِباْلَحقِّ  Bِالَّ  َبْيَنُهَما  �َما َ
�ْلَجِميَل﴾  ْفَح  �لصَّ َفاْصَفِح  آلِتَيٌة 

(٨٦)

شر$ �لكلما�: 
َفاْصَفْح: صَفح عنه َصْفًحا: Yعرَ] 
عنه �تَركه، �حقيقُته: �ّالO صفحَة 
�جِهه؛ صدَّ عنه؛ Yعرَ] عن kنبه. 
Yحو�sم.   * نَظر   :Vَلنا� �صَفح 
ْفح:  �صَفح * �ألمر: نَظر فيه. ��لصَّ
�جلانب. ��لصفح من �إلنسا`: َجْنُبه 

(�ألقر>).

﴿َفاْصَفِح  تعا[  قوله  من  فاملر�& 
عن  Yَعِرْ]   -١ �جلميَل﴾:  ْفَح  �لصَّ
�ملنكرين فال حاجة للنقا� ��جلد�_ 
معهم، أل` �حلجة قد قامت عليهم؛ 
٢- ال حاجة لالتصا_ ֲדم؛ ٣- �نُظْر 

* Yحو�sم جيًد� ��ْ&7ُْسها بدقة. 

�لتفسـ*:
نظا=   * تدبر��  تعا[:  �هللا  يقو_   
�لكو` لتعرفو� Yُخِلق لغاية Y= ال؟ فإ` 
كل 1k عقل سليم لو Yمعن �لنظر * 
�لغر]   v7&لكونية أل� �لصنعة   Oهذ
ل  من خلق هذ� �لنظا= �sائل، �توصَّ

^[ Y` �لساعة �تية ال 7يب فيها. 
��علم Y` �لساعة قد �7&# * �لقر�` 
مبع°  �Yيًضا  �لقيامة  مبع°  �لكرمي 
معا7ضي   vالs �ملضر�>  �ملوعد 
نظا=   `^� �ملؤمنني؛  �غلبة  �لرسل 
برهاًنا  يشكل  ��أل7]  �لسما��# 
^نه  باملعنيني.  �لساعة  �جو&  على 
 `Y لقيامة، ألننا لو ظننا� &ليل على 
حيا� �إلنسا` ستنتهي * هذO �لدنيا 
يع·  فهذ�  �ملما#  بعد  له  �ال حيا� 
Y` �هللا تعا[ خلق هذ� �لكو` �sائل 
ليأكل  �لكائن  هذ�  فيه  ليخلق  فقط 
�يشر> بعض �لوقت � يف°. �هذ� 
 k^ ،بتاًتا �لظن �الف للعقل �لسليم 
 `Y uّتم  �sائل  �لنظا=  هذ�  ^` خلق 

 Oهذ� ك�}.  غاية   Oe�7� يكو` 
�لغاية ال تتحقق - فيما يبد� - * 
يستلز=  مما   ،�Iلقص� �إلنسا`  حيا� 
Yال تنحصر حياته * �لفتر� �لدنيوية، 
فيه  uقق  Yطو_  �من   ]^ متتد  بل 
غاية عظيمة تليق ֲדذ� �لنظا= �لكو� 

�لعظيم.
�حلق Yننا لو تدبرنا * �لكو` لوجدنا 
Y `Yحقر شيe فيه Yيًضا - َبْلَه نظاَ= 
 fتفو لد7جة  عظيٌم  كله-  �لكو` 
هذ�   � �ُهللا   6&�Y فقد  تصو7�تنا، 
ما  �ألسر�7  من  Yيًضا   Iحلق�  eَلشي�
ال �اية لـه. خذ�� �لبد` �إلنسا� 
 `Y لد7جة  معقد  نظامه  فإ`  مثًال، 
 eعلما�  eألطبا� من   �آلال مئا# 
عاكفني  يز�لو`  �ال  كانو�  �ألبد�` 
�إلنسا�  �لبد`  ُكنه  معرفة  على 
بفشلهم  �عترفو�  �لكنهم  �حقيقته، 
�اية. لقد حقق  O7�د�` ألسر ^k ال́ 
Yهل �7�Yبا تقدًما علميًّا عظيًما بعد 
ما  kلك  �مع  �لكرمي،  �لقر�`  نز�_ 
بأسر�7 �جلسم  u `Yيطو�  �ستطاعو� 
 eلغبا� من  Yفليس  كلها.  �إلنسا� 
عن  يقا_   `Y  -  Oهذ ��حلا_   -
تأسس  �لذ1  �إلنسا�،  �لكائن  هذ� 
خلُقه على خلِق هذ� �لكو` �لشاسع 
��ملعقَِّد �لُنظِم ��لقو�نِني ֲדذ� �لشكل 
�ملحY ،Iنه Yتى �لدنيا ليأكل �يشر> 
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لبعض �لوقت � يف° لألبد.
كما Y` نظا= �لكو` ميّثل &ليًال على 
غلبة �ألنبياe �هالY vعد�ئهم * �خر 
�ملطا. kلك Y` �أل7] لو ُفِصلْت 
�لدماo� 7ُ تبق  عن �لسماe لشملها 
sا من باقية. فكأنه تعا[ يقو_: ما 
يظنو`   k^  eًغبا� عمايًة   eشدَّ هؤالY
�لنجا� 7غم قطعهم  �م يستطيعو` Y
صلتهم عن �لسماe �لر�حانية! �حلق 
k� صا7  ال̂  Y` ال سبيل لنجا� �إلنسا`̂ 
�لر�حانية..   eلسما� نظا=  من   �eًجز
من  sا   iمنا ال   Mل� �أل7]   َ̀ شأ
بنظا=  مرتبطة  تكن   o ما  �لدما7 
�لسماe �ملا&ية. فالذu 1ا�_ ªا7بة 
�لنظا= �لسما�1 �لر�حا� لن ينجو 

من �sالY vبًد�.
 Ãّذ7 معا7ضي �لنu ]فكأ` �هللا تعا
عن  صلتهم  قطعو�  قد  �م Y هنا   �
�لسماe �لر�حانية، فلن جتديهم �آل` 
Yسباُبهم �أل7ضية �ملا&ية شيًئا، بل قد 
�غلبِة  هالِكهم  ساعة  �آل`  حانت 

�ملسلمني. 
�آلية   Oة �قويٌة هذuكم هي صر  
* حتذيرها ألهل مكة Y` هالكهم 
�. �قد  Yمر ªتو= �Yنه قد �قتر> جدًّ
غريبة حيث  بسرعة  �لنبأ  هذ�  حتقق 
سريعة  تقلبا#  kلك  بعد  حصلت 
�ملكيني؛  �لكفا7   vهال  ]^  #&Y

يوجد   o عظيمًة  معجزً�  �كانت 
كلها،  �لديانا#  تا7يخ   *  Iنظ sا 
 eَ�جر eأل` هذ� �لدما7 قد حل ֲדؤال
عد�ئهم ألك� جنم بل ألك� Åس * 

�لسماe �لر�حانية بأسرها �.
  يتضح من هذO �آلية Yيًضا Y` �لذين 
 * نـزلت  �حلجر  سو�7   `^ قالو� 
�Y�خر �لفتر� �ملكية كانو� Yقر> ^[ 
�لصو�>، أل` �هللا تعا[ قد 7ّكز فيها 
خاصًة على قر> هالv �ملكيني، كما 
�لسو�7  Yيًضا * مستهل  Yكد kلك 

�لتالية سو7ِ� �لنحل.
﴿َفاْصَفِح  تعا[:  قولـه  �Yما    
ْفَح �جلميَل﴾ فأخ� فيه Yال حاجة  �لصَّ
للنقا� معهم �آل`، أل` �من �حلو�7 
قـد �ّلى �مضى، �Y` �لسماe قد 
قضت بعقاֲדم، فلن يؤمنو� �آل` ح� 

ير�� �لعذ�> �ألليم. 

كما Yشا7 �هللا تعا[ بكلمة ﴿�جلميل﴾ 
ح�  ُتعر]   `Y بذلك  نع·  ال  Yننا 
باحًثا  �حلو�7   * 7�غًبا  يأتيك  عمن 
 ]^ �لبعض  ما_   �kفإ �حلقيقة.  عن 
 1Yلر� مد��لة   *  Vبأ فال  حديثك 
معهم، ^ال Yنه ال &�عي �آل` للنقا� 
�لعا=، ألنه قد Yُقيمت �حلجة عليهم 
�مت �لبالÆ �ملبني، �لكنهم ما �نتفعو� 
�آل`  فانتظِر  �لسماe؛  �يا#  من 

مصIهم. 
 ،Ãن كل  مع   tدu �ألمر  �هذ� 
�ا&ًال  �لتبليغ   * ينفك  ال  حيث 
معينة  فتر�  بعد  �لكن  �لباطل،  Yهل 
ينهاO �هللا تعا[ عن �ملزيد من �حلو�7 
مع Yئمة �لكفر، �كأمنا يقو_ لـه: 
�ملنكرين،  �آل` قد متت �حلجة على 

فَدْعهم �شأ�م.

�ْلَعِليُم﴾   Mُ �ْلَخالَّ ُهَو  َ?بََّك   َّ�Bِ﴿
(٨٧)

شر$ �لكلما�:
�خلّالM: �خلالُق �هو ِمن ِصَيِغ �ملبالغة 

(�ألقر>).

�لتفسـ*:
صفته  بإير�&   � �هللا  Yشا7  لقد   
[ Yنه ال يبا± بدما7  ﴿�خلّالf﴾ هنا̂ 

ما أشـدَّ هـؤالء عمايًة 
أنهم  إذ يظنون  وغبـاًء 
النجـاة  يسـتطيعون 
صلتهم  قطعهـم  رغم 
عن السـماء الروحانية!
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Yمة قضى ֲדالكها، أل` هذ� ال يغّير 
* ملكوته �ج��ته شيًئا، فهو قا&7ٌ 
متاًما على Y` �لق Yمة Yخر} مكا` 
Yكد  �قد  �sالكة.  �لفاسد�  �ألمة 
 fسيا  * نفسه  �ملع°  هذ�   � �هللا 
�قومه  موسى  جنا�  عن  �حلديث 
قا_  حيث   O&جنو� فرعو`   vهال�
 * �َخرين  قوًما  �7َ�Yَْثناها  ﴿كذلك 
��أل7ُ]   eُلسما� عليهُم  َبَكْت  فما 
 ٢٩ ُمنَظرين﴾(�لدخا`:  كانو�  �ما 
�٣٠).. Y 1Y` هالكهم o ينقص 
من ملكو# �هللا شيًئا ح� يبكي على 
يضر   o كما   ،eلسما� Yهُل  موִדم 
يتأسفو�  ح�  �أل7]  Yهَل  موִדم 
 eألنبيا� مناهضي   `Y kلك  عليهم. 
تند>  فال  ظاملني،  &�ئًما  يكونو` 
�لدنيا على هالكهم بل تتنفس مبوִדم 

�لصعد�eَ �تنعم بالر�حة.
بذكر  �آلية   Oهذ  � �هللا  ختم  �قد 
صفته ﴿�لعليم﴾، لُيخ� Yنه على علم 
بنوعية �لنظا= �جلديد �لذ1 سيأ� به 
بعد ^هالv هؤالe �لظاملني. ^نه نظا= 
 7�ئع �§يل لد7جة Y` �لعاo سو
يفرº مبو# هؤالe بدًال من Y` يبكي 

عليهم.
بالغة  على  �آليَة   Oهذ  َّ_&Y ما 
 Oهذ كل  بّين  حيث  �لكرمي  �لقر�` 
�جيز�،  كلمة   * �لو�سعة  �ملفاهيم 

نظا=  �لر�عة ^[ �و  مبنتهى  �Yشا7 
 Oهذ بني  كما  �ملسلمني.  حكومة 
Yعلن  حيث  7�ئع،  بترتيب   �ملعا7
﴿7ْkَهم  �لسو�7   Oهذ مستهل   *
�ألَمُل  �ُيْلِهِهُم  �يتمتَّعو�  يأُكلو� 
بينما  يعَلمو`﴾(�آلية:٤)،   فسو
Yعلن * هذO �آلية �لM ن * صد& 
تفسIها: ها قد جاe# �آل` ساعة 
هالكهم، ��نتهى �من �نغماسهم * 
�مللذ�# �طو_ �آلما_. �قد بّين هذ� 
�ملقتر>   eملا� قو�  متاثل  بقو�  �ملع° 

من �لشال_.
�لذين  على   ٌّ&7 �آلية   Oهذ  `Y كما 
 O7الفتقا  �  Ãلن� �نتصا7  �ستبعد�� 
 �kمبا قائلني:  �لال�مة  �ألسبا>   ]^
سيحّقق ªمد �لغلبَة؟ فنّبهتهم Y` �هللا 
غلبة  Yسبا>  �سيخلق   ،fخّال  �

�ملسلمني حني يقضي ֲדالv �لكفا7.
�حتقيًقا sذ� �لنبأ 7ّغب �هللا � بعَض 
 Ãلن� eهل �ملدينة * لقاY حلجا� من�
فلما 7جعو� ^[  � ��ا6 &عوته، 
قومهم حكو� sم ما �Y7�، فأ7سلو� 
^ليه � �فًد� يلتمسو` منه Y` يهاجر 
&عوִדم  فَقِبَل  بلدهم،   ]^ مكة  من 
بإk` من �هللا �هاَجَر (�لس�I �لنبوية 
البن هشا=: Yمُر �لعقبة �لثانية). �ما 
Yيا= قالئل ح� Yصبح هذ�  ^ال  هي 
مكة   *  �kًمال ´د  ال  كا`  �لذ1 
لـه  �تيسر#  قوية،  &�لة  مؤسَس 
� �ألسبا> �ملا&ية Yيًضا �لM بسبب 
ليها كا` Yهل مكة متأكدين   ̂O7فتقا�
هذ�  �قع  �ملا  عليه.  �نتصا7هم  من 
�لتغI �لعظيم �قف Yهُل مكة حيا7} 

منبهرين.

وقد حتقق هذا النبأ بسـرعة غريبة حيث حصلت 
بعـد ذلك تقلبات سـريعة أدت إa هالك الكفار 
املكيـني؛ وكانت معجـزًة عظيمـًة e يوجد dا 
نظـE i تاريخ الديانـات كلها، ألن هـذا الدمار 
قـد حـل بهـؤالء جـراَء عدائهم ألكـj جنم بل 
ألكـj شـمس E السـماء الروحانية بأسـرها �.
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�ْلَمَثاِني  ِمَن  َسْبًعا   Yََتْيَنا� �َلَقْد َ﴿
��ْلُقْرَ�َ� �ْلَعِظيَم﴾ (٨٨) َ

شر$ �لكلما�:
��ملثا�  �لقر�`؛  �ياُ#  هي:  �ملَثا\: 
من �لو�&1: َمعاِطُفه. َمْثَنى �أليا&1: 
^عا&ُ� �ملعر� مرتني فأكثر. �مثا� 

�لشيeِ: ُقو�O �طاقاته (�ألقر>).
�قا_ عمر �علي ��بن مسعو& ��بن 
عباY Vيًضا ��حلسن �Yبو �لعالية ��بن 
 `^ �§اعٌة   Iعم بن  �عبيد  مليكة 
سبًعا من �ملثا� هنا هي �يا# �حلمد 
هرير�   ÌY �عن  �لفاحتة.  سو�7   1Y
�ا (1Y �لفاحتة) �لسبُع Y � Ãعن �لن
�لكتا>.  �فاحتة  �لقر�`   ُّ=Yُ� �ملثا� 
كل   * ُتثنَّى  أل�ا  بذلك  �ُسميت 
7كعة. �قيل: أل�ا ُيْثَنى ֲדا على �هللا 
تعا[. �قد جّو� �لزّجا� هذ� �ملع°، 
�لكن قا_ �بن عطية: * هذ� �لقو_ 
عّلق  �قد  نظٌر.  �لتصريف  جهة  من 
بقوله:  kلك  على  حيا`  Yبو  �لعالمة 
ُمْثَنى  §ُع  أل�ا  kلك،   * نظر  ال 
�هو ُمْفَعل ِمن Yَْثَنى، ��ملُْثَنى هو َمَقرُّ 
 1Y) 1 فيهاY ..]على �هللا تعا eلثنا�
 Iتفس)  .� �هللا  على   eثنا �لفاحتة) 

�لبحر �ملحيط).
�ْلَمثا� هو �آليا#  �لسْبع  فاملر�& من 
Yخر}،  بعد  مر�  تتكر7   Mل� �لسبع 

 eًثنا تعا[  �هللا  على  ֲדا  ُيثَ°   Mل�  �Y
كامًال.

�لتفسـ*: 
 eهؤال  `^ لرسوله:  تعا[  �هللا  يقو_ 
�لقو= سيهلكو` قريًبا ليأخذ مكا�م 
 v&جهو تبديد  من  فبدًال  �ملؤمنو`، 
�ملتعنتني..   eهؤال مع  �جلد�_   *
عليك Y` ترّكز معظم جهو&v على 
�لكرمي  �لقر�`  لتعليمهم  �ملؤمنني 
ح� يتعلمو� �ملعا7 �لقر�نية جيًد�، 
�ملسئولية  لتحمل  Yهًال  فيكونو� 
�من   * عو�تقهم  على  سُتلقى   Mل�
�ملوشكة، �يكونو� جاهزين  غلبتهم 
 vتينا� فقد  �جلديد.  �لنظا=  إل&��7 
 ]^ �لعظيم  كالقر�`  عظيمة  نعمة 
�يا#  سبع  هي   Mل� �لفاحتة  جانب 
�مثا� Yيًضا، فعليك بتربيتهم µيث 
كما  �لعظيمة  �لنعمة   Oֲדذ ينتفعو` 

ينبغي.
لقد بينُت * شرº �لكلما# Y` من 
�طاقاته،   eلشي� ُقو}  �ملثا�  معا� 
بتسمية   � �هللا  Yشا7  فقد  �عليه 
قو�=  �ا Y  ]^ �ملثا�  بالسبع  �لفاحتة 
 `Y  1Y �خالصته  �لقر�`  طاقا# 
�لفاحتة، 7غم ^´ا�ها �لشديد، حتو1 

خالصة �ملعا7 �لقر�نية.
﴿��لقر�`  تعا[  قولـه  �Yما 

�لقر�`  باقي  يع·  فقد  �لعظيم﴾ 
�لقر�`   vتينا� Yننا  ��ملر�&  �لكرمي، 

�ملختصر �كذلك �لقر�` �ملفصل.
 �eًقد ير�& بالقر�` �لعظيم هنا جز�
 * �لعر>  عا&�  �فق  �kلك  منه، 
حيث  �لبعض،  على  �لكل   fطال^
�ال  �لقر�`،  Yَْسِمْع·  يقولو`: 
بل  طبًعا،  �لقر�`  به كل  يقصد�` 
�ملر�&  يكو`  فقد  �عليه  منه.  شيًئا 
من �لقر�` �لعظيم هنا سو�7 �لفاحتة 
نفسها ^شا7ً� ^[ كو�ا جزeً� هامًّا 

من �لقر�` �لكرمي.  
لزعم  &حًضا  ميّثل  �ملع°  �هذ� 
�لفاحتة ليست جزeً� من   `Y لبعض�
�لكرمي. لقد صّرº �حلديث  �لقر�` 
�لشريف Yيًضا Y` �لفاحتة هي �لقر�` 
�لعظيم حيث �7&: "عن ÌY هرير� 
عن �لنY � Ãنه قا_ * Y= �لقر�`: 
�ملثا�  �لسبع  �هي  �لقر�`   =Y هي 
�هي �لقر�` �لعظيم." (مسند �Yد  

مسند ÌY هرير� �)
"�لقر�`   `Y يع·  ال  هذ�  �لكن 
�لقر�`،  لباقي  �ً�ا  ليس  �لعظيم" 
بل ميكن ^طالf هذO �لتسمية على 
�لفاحتة �باقي �لقر�` * �قت ��حد، 
بينهما،  تعا7َُ]  �ال  منافاَ�  ال   k^
��ملع° Yننا �تيناv قر�ًنا �تصًر� ^[ 

جانب قر�` مفصل.
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�ألسو� �لحسنة

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

ْ̀ َيْلَقى ِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم َِ̂ماًما َمْهِديًّا َ�َحَكًما  Yَ لنَِّبي � َقاَ_: ُيوِشُك َمْن َعاَ� ِمْنُكْم� `Y �ََِبي ُهَرْيَرY َعْن
ِليَب َ�َيْقُتُل �ْلِخْنِزيَر َ�َيَضُع �ْلِجْزَيَة َ�َتَضُع �ْلَحْرُ> Yَْ�َ��7ََها. (مسند �Yد، كتا> باقي  َعْدًال، َفَيْكِسُر �لصَّ

مسند �ملكثرين)

ْنَيا ِ̂الَّ ِْ̂&َبا7ً� َ�َال �لنَّاVُ ِ̂الَّ  ً� َ�َال �لدُّ َّ̀ 7َُسوَ_ �ِهللا � َقاَ_: َال َيْزَ&�ُ& �ْألَْمُر ِ̂الَّ ِشدَّ Yَ ََنِس ْبِن َماِلٍكY َعْن
اَعُة ِ̂الَّ َعَلى ِشَر�7ِ �لنَّاVِ َ�َال �ْلَمْهِد1ُّ ِ̂الَّ ِعيَسى �ْبُن َمْرَيَم. (سنن �بن ماجه، كتا>  ا َ�َال َتُقوُ= �لسَّ ُشحًّ

�لفنت)

ِد �ْبِن �ْلَحَنِفيَِّة َعْن Yَِبيِه َعْن َعِليٍّ َقاَ_:  َقاَ_ 7َُسوُ_ �ِهللا � �ْلَمْهِد1ُّ ِمنَّا Yَْهَل �ْلَبْيِت  َعْن ^ِْبَر�ِهيَم ْبِن ُمَحمَّ
ُيْصِلُحُه �هللا ِفي لَْيَلٍة. (سنن �بن ماجه، كتا> �لفنت)

َّ̀ 7َُسوَ_ �ِهللا � َقاَ_: 7َYُ�ِني �للَّْيَلَة ِعْنَد �ْلَكْعَبِة َفَرYَْيُت 7َُجًال �َ&َ=  Yَ َعْن َعْبِد �ِهللا ْبِن ُعَمَر 7َِضَي �هللا َعْنُهَما
 eًَلَها َفِهَي َتْقُطُر َما ٌة َكَأْحَسِن َما Yَْنَت eٍ�7َ ِمن �للَِّمِم َقْد 7َجَّ َكَأْحَسِن َما Yَْنَت eٍ�7َ ِمْن Yُْ&ِ= �لرَِّجاِ_، َلُه ِلمَّ
 �kَِ̂�َ .ِباْلَبْيِت. َفَسَأْلُت َمْن َهَذ�؟ َفِقيَل �ْلَمِسيُح �ْبُن َمْرَيَم ُمتَِّكًئا َعَلى 7َُجَلْيِن Yَْ� َعَلى َعَو�ِتِق 7َُجَلْيِن َيُطوُ
اُ_.  Yََنا ِبَرُجٍل َجْعٍد َقَطٍط Yَْعَو7ِ �ْلَعْيِن �ْلُيْمَنى َكَأنََّها ِعَنَبٌة َطاِفَيٌة. َفَسَأْلُت َمْن َهَذ�؟ َفِقيَل: �ْلَمِسيُح �لدَّجَّ

(Vصحيح �لبخا17، كتا> �للبا)
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من كال� �إلما� �لمهد�

"ِ�`عو� يا سا&�، هد�كم �هللا ^[ طرf �لسعا&�، Y �Yنا �ملستفY� Mنا �ملدعي. �ما Yتكلم µجا>، بل Yنا 
ر �لصليب  على بص�I من 7> �ها>. بعث· �هللا على VY7 �ملائة، ألجّد& �لدين �Yنّو7 �جَه �مللة، �Yكسِّ
�Yُطفئ نا7َ �لنصر�نية، �Yقيَم سنَة خI �ل�ية، �ألصلَح ما فسد ��7Yَِّ� ما كسد. �Yنا �ملسيح �ملوعو& 
��ملهد1 �ملعهو&. منَّ �هللا عليَّ بالوحي ��إلsا=، �كّلم· كما كّلم 7سله �لكر�=، �شهد على صدقي 

بآيا# تشاهد��ا، �7Y} �جهي بأنو�7 تعرفو�ا. 
�ال Yقو_ لكم Y` تقبلو� من غI برها`، �Y` تؤمنو� Ì من غI سلطا`، بل Yنا&1 بينكم Y` تقومو� هللا 
مقسطني، �Y` تنظر�� ^[ ما Yنز_ �هللا ± من �آليا# ��ل��هني ��لشها&�#. فإ` o جتد�� �يا� كمثل ما 

جر# عا&ُ� �هللا * �لصا&قني، �خَلْت سنُته * �لنبيني �أل�لني، فُر&ُّ�� �ال تقَبلو� يا معشَر �ملنكرين".
(٢٧ i ،eالستفتا�) 

"Y \Bنا �ملسيح �ملحمدY �^� ،1نا Yَ�ُد �ملهدÌ7 `^� .1 معي ^[ يو= َلْحد1 من يوِ= مهد1. �^� 
ٌ̀ مذ7َّ>، �&عائي  Yُعطيُت ِضر�ًما Yّكاًال، �ماeً ُ�الًال، �Yنا كوكٌب مياّ�، ���بٌل �7حاّ�. ^يذ�ئي ِسنا
&��eٌ �رَّ>. 17ِYُ قوًما جالال، �قوًما �خرين §اال، �ِبَيِد1 حربٌة Yُبيُد ֲדا عا&�ِ# �لظلم ��لذنو>، �* 

."eلإلحيا VٌنفاY� ،eلإلفنا Vٌعيُد ֲדا حياَ� �لقلو>. فاYُ ألخر} شربٌة�
(٦١-٦٢ i ،امية، �خلز�ئن �لر�حانية، �لد ١٦sخلطبة �إل�) 

تكّفر�ن·  �Yنتم  �ملسعو&،  ��ملهد1  �ملوعو&  �ملسيح  Yنا   �^ �لعاملني،   <7 بأمر  سنني  بضع  ِمن  ";قو� 
 `Y عِجبتمY .مصّرين Iيلت �لشبها#، � كنتم على �لتكف�Yُ� #تكم �لبّيناeتلعنون· �تكّذبون·، �جا�
جاeكم منذ7 منكم على VY7 �ملئة * �قت نز�_ �ملصائب على �ملّلة ��شتد�& �لِعلَّة، �كنتم تنتظر�` من 

(١٦٥ i ،نو7 �حلق)                                                                 ."قبل كانتظا7 �ألِهّلة

;ÄÊ‚¬∏\;ÍÅ‚∏\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;]›^;ÄÊ‚¬∏\;ÍÅ‚∏\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;]›^
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 Ìتر§ة: �ملكتب �لعر

ال   Oحد� �هللا  ^ال  ^له  ال   `Y Yشهد 
 Oمًد� عبدª `Y شهدY� ،شريك لـه
من  باهللا   kفأعو بعد  Yما  �7سوله. 
�لشيطا` �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 7َ>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   vَيَّا^�َ َنْعُبُد   vَيَّا^
�لَِّذيَن   Ò�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   Òَ�َر �لصِّ
Yَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لj ;لقاها سيدنا مر�i مسر�? ;hد ;يدe �هللا تعاf بنصرe �لعزيز

� kملهد� lإلما�� nخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو= ٢٢ /٢٠١٣/٠٣

* مسجد بيت �لفتوº بلند`

�لصال�  عليه  �ملوعو&  �ملسيح  يقو_ 
��لسال= * بعض شعرO ما تعريبه: 

 eي� يقتضي  كا`  �لوقت  هذ� 
 1Iغ لُبعث  Yُبعث   o فلو  �ملسيح، 

حتما.
� يقو_ � * ^عال` له * Yحد 
Yن·   eألغبيا� بعض  ظنَّ   َّ̀ ^ كتبه: 
لظنٌّ   eً�فتر� �لوحي  تلقِّي  �ّ&عيُت 
باطل، بل �حلق Yنه َلِفْعُل kلك �إلله 
 ،eلقا&7 �لذ1 خلق �أل7] ��لسما�
�لذ1  �لزمن   * �لكو`.  �خلق 
يضعف فيه ^ميا` �لناV باهللا، ُيخَلق 
فيه شخص مثلي، فيكّلمه �هللا تعا[، 
 ]^ �لعجيبة،  Yفعاله  بو�سطته  �ُير1 

Y` ُيدv7 �لناY V` �هللا موجو&. 
* ٢٣ من �k�7 ُيحتفل * �جلماعة 
�ملوعو&  �ملسيح  بيعِة  kكر}   eبإحيا
تا7يخ   `Y للمر� �أل�[، �مع   �
Yن·  ^ال   ،7�k� من   ٢٢ هو  �ليو= 
�ليو=،  Yقد=   `Y �ملناسب  من  Y7يت 
 ،� �ملوعو&  �ملسيح  بكلما# 
Y&لة صدقه �تأييد�# �هللا تعا[ له، 
�ضر��7 ^ما= �لزما`، �&عوته � 
��إلميا`  مقامه  معرفة   ]^ �ملسلمني 

به. فيقو_ �ملسيح �ملوعو& �: 
��لسما�ية  �أل7ضية   t�ألحد�  `^"
�ملسيح  ظهو7  عالما#  هي   Mل�
�ملوعو&، قد ظهر# كلها * �م·، 

‡]Ÿá’\;‹]Ÿb;ÎÑÂÖî‡]Ÿá’\;‹]Ÿb;ÎÑÂÖî

„ÕÅê;Ï’Ä^Â„ÕÅê;Ï’Ä^Â
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حضرp مر�i مسر�? ;hد ;يدe �هللا

 tحد� على  مد�  مضت  فقد 
شهر   *  ��لكسو  �خلسو
 �k" �ملذنَّب  طلع  �قد  7مضا`، 
�لزال�_،  ��قعت  Yيضا،  �لسنني" 
�لدين  ��نتشر  �لطاعو`،  �ظهر 
 ،Òبكل قو� �نشا oملسيحي * �لعا�
 *  &7� كما  بشد�  Yيضا  �ُكفِّرُ# 
 �eنبو v1 كانت هناY) آلثا7 من قبل�
عندما  Yنه   Ôلصا� �لسلف  ֲדا  تنبأ 
 Oُيبعث �ملسيح �ملوعو& � سيكّفر
قد  باختصا7،  �يكّذبونه).   Vلنا�
�ظهر#  �لعالما#  §يع  ظهر# 

�لعلو= ��ملعا7 �لM ִדد1 �لقلو> 
^[ �حلق." (كتا> �ل�ية)

 `Y � &كر �ملسيح �ملوعوk 1 قدY
كل هذO �ألمو7 قد حتققت إلثبا# 
 ]^ Vلك ال يعو& �لناk صدقه، �مع

صو�ֲדم. � يقو_ * مكا` �خر: 
�لسنن  يتبعو�   `Y يريد�`  "�لذين 
فرصة  sم  �هللا   ºتاY قد  �لطبيعية، 
ال  �م Y kلك  &عو�1،  لقبو_  7�ئعة 
يو�جهها   Mل� �ملشاكل  يو�جهو` 
يعرفو`   k^ �آلخر�`،  معا7ضونا 
 1Y) *عيسى � قد ُتو `Y �جيد

قد   � عيسى   `Y يوقنو`  �لذين 
ما#، عليهم Y` يفّكر�� * &عو} 
�ملسيح �ملوعو&) باإلضافة ^[ kلك 
 �eلنبو� بأ`  �إلميا`  من  sم  بد  ال 
بظهو7 �ملسيح �ملوعو& * �ألحا&يث 
ينكرها  ال   Mل� �ملتو�تر�#  من  هي 
Yيضا من  ^kً� فال مناs iم  عاقل، 
�إلميا` بأ` �ملسيح �ملوعو& سيكو` 
من   `Y ^ال  حصر�.  �ألمة   Oهذ من 
ميكنهم  كيف  يسألو�   `Y حقهم 
�ملسيح  بكو�  ^عال�  يصّدقو�   `Y
�ملوعو&   `Y صحيح   1Y) �ملوعو&؟ 

أقدم  أن  املناسب  من  رأيت 
اليوم، بكلمات املسيح املوعود 
�، أدلة صدقه وتأييدات اهللا 
تعاa له، وضرورة إمام الزمان، 
 aإ املسلمني   � ودعوته 
معرفة مقامه واإلميان به. فيقول 
 ......  :� املوعود  املسيح 
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ما  �لكن  �ألمة،   Oهذ من  سيكو` 
�ّ&عى به هو  هي �أل&لة على Y` ما 
�لدليل على  صحيح �حق) �ما هو 

Yنك Yنت kلك �ملسيح �ملوعو&؟ 
 Mلزمن ��لبلد� �ل� `Y لكk <�فجو
يثبت من �لقر�` �لكرمي ��ألحا&يث 
فيها،  سيظهر  �ملوعو&  �ملسيح   `Y
�لغاية  ُعدَّ#   Mل� �ملعينة  ��ألفعا_ 
�ملوعو&،  �ملسيح  بعثة  من  �ملنشو&� 
��لسما�ية  �أل7ضية   t&�حلو��
�ملسيح  لظهو7  عالما#  ُعدَّ#   Mل�
 Mل�  ��ملعا7 ��لعلو=  �ملوعو&، 
ُعّد# ميز� �ملسيح �ملوعو&، فقد §ع 
شخصي   * كلها  �ألمو7   Oهذ �هللا 
 � هذ�.  بلد1   *� هذ�  �م·   *�
 Mل� �لسما�ية  �لتأييد�#  حتالف· 

َتَهُب �ملرe قناعة Yكثر. 
� يقو_ حضرته * بيتِني بالفا7سية 
قو=   ºإلصال Yُمرُ#  "ملا   :Oمعنا ما 
مرمي.  �بن  يُت  ُسمِّ  ،� �ملسيح 
�لسماe ُتمطر �يا#، ��أل7] تقو_ 
قا=  فقد  �لوقت،  هو  �لوقت   `^
هذ�` �لشاهد�` لتصديقي." (كتا> 

�ل�ية)
�لثابت من ^شا7�#   `Y �بيا` kلك 
مثيُل   � نبينا   `Y �لقر��  �لنص 
متاثل  خالفته  سلسلة   `Y� موسى، 
 `Y سلسلَة خالفة موسى متاما، �كما

بأنه عندما تصل  ُ�عد   � موسى 
سلسلة �لنبو� �إلسر�ئيلية منتهاها * 
^سر�ئيل  بنو   fتفتر�  ،Iألخ� �لزمن 
بعضها  �يكّذ>   ،�Iكث  fِفر على 
بعضها،  تكّفر  �ا ^ ح�  بعضا، 
حامَي  خليفًة  �هللا  سIسل  عندئذ 
 ،� عيسى   1Y �ملوسو1  �لدين 
�لذ1 سو ´مع عندO خر� ب· 
��َحلَمل *  �لذئب  ^سر�ئيل، �´مع 
�ألمم  سيجمع   1Y) ��حد  مكا` 
�خلالفا#  �يرفع  ��ملظلومة)  �لظاملة 
�لد�خلية بصفته َحكًما جلميع �مللل، 
 eجا فقْد  ��حلقد،  �لبغض  �يرفع 
 Iلكرمي �تش� �لقر�`  �عٌد مماثل * 
ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿َ��َخِريَن  �آليُة:  ^ليه 
تفّصل  ��ألحا&يث  ِبِهْم﴾،  َيْلَحُقو� 
 `Y فيها   &7� حيث   �Iكث kلك 
 fعلى فر fيضا ستفترY �ألمة   Oهذ

كث�I، مثل �ليهو&، �يكّذ> �يكفِّر 
سيز&�&�`  �كلهم  بعضا،  بعضها 
�ملسيح  ينـز_  ح�  �عناً&�،  بغًضا 
فIفع  َحَكًما،   oلعا�  * �ملوعو& 
´تمع  ح�   ،eلشحنا�� �لبغض 
مكا`   * �منه   * ��لذئب  �َحلَمل 
 �Y ��ملظلومو`  �لظاملو`   1Y) ��حد 
�ألقوياe ��لضعفاe سيجتمعو` على 
&ين ��حد �يسعو` للفو� برضا �هللا 
تعا[). �§يع �ملّطلعني على �لتا7يخ 
 *  eجا  � عيسى   `Y يعرفو` 
�إلسر�ئيلية  �لشعو>  كانت  �قت 
�فتر�ًقا كبI�، ح� كا`  قد �فترقت 
بعضها يكّذ> �يكّفر �آلخر، كذلك 
قد جاe هذ� �لعبد �ملتو�ضع * �من 
بلغت فيه �خلالفا# �لد�خلية منتهاها، 
�ألخر}.  تكّفر  ِفرقة  كل   #ْYبد�
�ألمة  كانت  هذ�  �لُفرقة  �من   *�

"قد جـاء هذا العبـد املتواضع E زمـن بلغت فيه 
اخلالفـات الداخليـة منتهاهـا، وبـدأْت كل ِفرقة 
تكّفـر األخـرى. وE زمـن الُفرقة هـذا كانت األمة 
احملمدية ~اجـة إa َحكٍم، فبعثـ| اهللا � َحكما." 
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فبعث·  َحكٍم،   ]^ µاجة  �ملحمدية 
�هللا � َحكما." (كتا> �ل�ية)

يتبا&لو`  �م Y Yيضا  �ليو=  فتر�` 
على  �حتد��  مهما   .Iلتكف� فتا�} 
معا7ضة �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
^ال  �تكفIها،  sا  �لشتائم  �كيل 
تز�_  ال  بعضهم  ضد  فتا��هم   `Y

موجو&� �قائمة. 
� يقو_ �ملسيح �ملوعو& �: "�من 
^ليها   Iتش  Mل� �لغريبة  �ملصا&فة 
��حلديث  �لكرمي  �لقر�`   iنصو
Yنه كما ظهر عيسى � بعد ثالثة 
عشر قرنا، 1Y * �لقر` �لر�بع عشر، 
من موسى �، كذلك ُبعث هذ� 
�لعبد �ملتو�ضع من �هللا * �لقر` �لر�بع 
عشر، �يبد� Yنه من هذ� �ملنطلق قد 
 `Y  ]^  �لكشو Yهل  كبا7  kهب 
�لقر`   * سُيبعث  �ملوعو&  �ملسيح 
�هللا  Yشا7  �قد  حصر�.  عشر  �لر�بع 
بتسميته  نفسه  �ألمر  هذ�   ]^ تعا[ 
^يا1 "غال= �Yد قا&يا�"، أل` هذ� 
�السم يشI ^[ عد& ١٣٠٠ بالتما= 
"غال=  عد&   `Y (يع·  ��لكما_. 
�Yد قا&يا�" µسب حسا> �ُجلّمل 
�لقر�`  هو ١٣٠٠). باختصا7، ^` 
�لكرمي ��حلديث يدال` مبا فيه �لكفاية 
على Y` �ملسيح �ملوعو& �آل� سيظهر 
�سيظهر *  �لر�بع عشر،  �لقر`   *

�فتر�f مذ�هب �إلسال= �غلبة  �من 
�لعنا& �ملتبا&_." (كتا> �ل�ية)

�لشيخ  كتب  لقد   :� يقو_   �
 iكشفه * كتابه "فصو Ìبن عر�
�ملوعو&)  �ملسيح   1Y) Yنه  �ِحلَكم" 
َتْوYًَما،  �سيولد  �لوالية،  خاَتُم 
بنٌت، �سيكو` صي·  معه  �ستولد 
قد   O&�جدY سيكو`   1Y �ألصل، 
�هللا  حقق  �قد  �لصني.  بال&  سكنو� 
بإ7�&ته كل هذO �ألمو7، فقد كتبُت 
معي  �ُ�لدْ#  توYًما،  ُ�لد#   �Y
يعيشو`  كانو�  Yجد�&1   `Y� بنت، 
* �رقند �لM كانت تابعة للصني." 

(كتا> �ل�ية)
� يقو_ �: 

كو`  &عو}   `Y سلًفا  كتبُت  "لقد 
تثبت  ال  تعا[  �هللا  من  مبعوثا   eملر�

µسب  �Yكمِله  �جٍه  Yمتِّ  على 
�لقر�` �لكرمي ^ال ^k� ثبتْت من ثالثة 
�Yجه، �Yًال: Y` تشهد على صّحتها 
�لنصوiُ �لصرuة، Y 1Y` ال تكو` 
�هللا،  لكتا>  �الفة  �لدعو}  تلك 
قها �لدالئُل  �ثانيا: Y` تؤيدها �تصدِّ
�آلياُ#  تصّدقها   `Y �ثالثا:  �لعقلية، 
من  متحققة  فدعو�1  �لسما�ية. 
�لثالثة  �أل�جه   Oهذ كل  منطلق 
�لنصوi �حلديثية  لالستدال_، فمن 
 �َIلبص� �حلق  لطالب  ִَדب   Mل�
µق  �لكاملة  ��لطمأنينة  �لكاملة 
�ا تثبت صدf &عو} Y 1Y) 1�عو&
�ال  �حلق  عن  يبحث  ملن  �ملدعي 
يكو` متعنتا �عنيد�، فإk� كا` باحثا 
 Oتوصله هذ `Y عن �حلق فعًال فال بد
�أل&لة ^[ بص�I كاملة �ُتريه �حلق) 
�ملوعو&  �ملسيح  مالمح   �ختالُ
�لبخا17  ففي  �إلسر�ئيلي.  ��ملسيح 
(كتا> �ألنبياe، با> نز�_ عيسى) 
�إلسر�ئيلي  �ملسيح  مالمح   #&7�
حيث  �تلفة،  �ملحمد1  ��ملسيح 
�ملوعو&  �ملسيح  عن  Yحا&يث  توجد 
 O�7 � Ãبينها حديث يفيد بأ` �لن�
�قد  بالكعبة،   يطو �لكشف   *
�7& عن مالªه Yنه 7َُجٌل �َ&ُ= َسْبُط 
�ملسيح  مالمح  عن   &7�  � َعِر،  �لشَّ
عيسى � �لذ1 كا` نبًيا ^سر�ئيليا 

" وقد حقق اهللا بإرادته 
كل هـذه األمور، فقد 
كتبُت أ= ُولدت توأًما، 
وُولدْت معي بنت، وأن 
يعيشون  كانوا  أجدادي 
الـ�  سـمرقند   E
كانت تابعـة للصني." 
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�قد   .VِYَّْلر� َجْعُد  Yَْحَمُر  7ُجٌل  Yنه 
كل  �لبخا17 * صحيحه *  �لتز= 
مكا` Yنه كتب عند �صف مالمح 
َسْبُط   =ُ&َ� 7َُجٌل  Yنه  �آل�  �ملسيح 
 � عيسى  مالمح  �kَكر  َعِر،  �لشَّ
يبني  مما   ،VِYَّْلر� َجْعُد  Yَْحَمُر  7ُجٌل 
�ملوعو&  �ملسيح  �َصف   �  Ãلن�  `Y
�ملسيح  عن  �تلًفا  �صًفا  �لقا&= 
"^مامكم  µقه:  �قا_  �لناصر1، 
منكم"، ��صف عيسى � �صًفا 
�تلفا عنه، �Yطلق على كليهما �سم 
بعض  على   eًبنا مرمي،  �بن  عيسى 

.tملماثال�
 `Y بالتأمل �هو Õة Yمر �خر جدير 
�لنÃ � حيثما kكر �ملسيح �ملوعو& 
o يكتف بوصف مالªه بأنه 7َُجٌل 
معه  kكر  قد  بل  َعِر،  �لشَّ َسْبُط   =ُ&َ�
�لدجا_ Yيضا * كل مكا`، �لكنه 
�لذ1   � عيسى  kكر  حني   �
معه  يذكر   o ^سر�ئيل  ب·  من  هو 
Yنه  على  يد_  Yيًضا  �هذ�  �لدجا_، 
� Yطلق �سم عيسى �بن مرمي على 
 =َ&َ� سُيبعث  �لذ1  YحدÖا  7جلني، 
��لثا�  �لدجا_،  �معه  َعِر  �لشَّ َسْبَط 
7ُجٌل Yَْحَمُر َجْعُد �لشعر �هو من ب· 

^سر�ئيل �o يذكر معه �لدجا_.
 �مما ´د7 باالنتباY Oيضا Y` عيسى 
� كا` من �لشا=، �ال يقا_ البن 

�لشا= Yنه "�َ&ُ="، 1Y َقْمِحّي  �للو` 
 1Y ،"=&�" بد�، بل يوصف بكلمةY
قمحي �للو`، سكا` �sند. �يتضح 
�ملسيح   `Y Yيضا  �لدليل  هذ�  من 
قمحي   1Y �آل&=،  �آل�  �ملوعو& 
�للو`، لن يكو` شاميا بل سيكو` 

هنديا. 
هنا ال يغيّنب عن �لبا_ Yيضا Yنه يتبني 
من تا7يخ �لنصاY {7يضا Y` عيسى 
� o يكن قمحي �للو` بل كا` 
�Yر �للو` كعامة Yهل �لشا=، بينما 
كأهل  ليست  �آل�  �ملسيح  مالمح 
من  ��ضح  هو  كما  قط،  �لشا= 

كلما# �حلديث." (كتا> �ل�ية)
� يقو_ �:

�ملعاصر�`  �ملشايخ  تأّمَل   �k^"  
متمسكني باألمانة ��لدين ملا �جد�� 
� من �إلقر�7 بأ` مهمة �د& �لقر`  بدًّ
�لر�بع عشر هي كسر �لصليب، فلما 
�ملسيَح،  Øص  �ملهمة   Oهذ كانت 
فُيستنبط من kلك بالضر�Y �7` �د& 
ب Y` يكو` هو  �لقر` �لر�بع عشر́ 
 �ملسيح �ملوعو&. صحيح Y` صنو
�خلمر  كشر>  ��لفجو7  �لفسق 
�لقر`   * متفشية  �غÖIا  ��لزنا 
�لر�بع عشر، غY I` �لتدبر يكشف 
 Mألمو7 �لتعاليُم �ل� Oسبب كل هذ `Y
خّلص  ^نسا`  بد=  �إلميا`  بأ`  تفيد 

�لذنو>.  �ملؤ�خذ� �ميع  �لناV من 
كل  �نتشا7   e�7� �لسبب   `Y  1Y)
�م Y ملسا�¡ هو �لنظرية �لقائلة� Oهذ
�لكفا�7  تعليم  بسبب  يؤ�َخذ��  لن 
��لفد�s� (eذ� جند �7�Y `Yبا سّباقة 
�جلميع * �7تكا> �جلر�ئم.  (علًما 
 Oكل �لبال& �أل��7بية تدخل هذ `Y
 Mلقائمة، �كذلك �لبال& �ألخر} �ل�
 Oفيها �حلرية �لز�ئد�، بل تتفشى هذ
�قد  مكا`)  كل   * �آل`  �جلر�ئم 
كل   * ��لتحر7  �إلباحية  تز�يد# 
 .eقو= بصفة عامة بسبب جو�7 هؤال
(�o يعد kلك مقتصر� على �7�Yبا 
 Vلنا�  eيوجد هؤال بل حيثما  فقط 
�حيثما يذهبو` بوسائل �تلفة منها 
يتحر7  �لتلفزيونية �غIها  �ملحطا# 
�يز&�&�`  �لقيو&  §يع  من   Vلنا�
بأمر�]   Vلنا� هلك  فلو  ^باحيًة) 
ببا_  �طر  فلن   ،eلوبا� ֲדم  �َفَتك 
�با_  �لعذ�>  هذ�  كل   `Y Yحدهم 
 `Y  1Y) فما سبب kلك؟  Yعماsم، 
صنو �لعذ�> ��لطوفا` ��لزال�_ 
�ال  Yعماsم،  عاقبة  هي  ^منا   Oهذ
kلك)   e�7� �لسبب  ما  يفكر  Yحد 
َفَتَر  �لسبب Y` حب �هللا قد  ^منا  Yال 
�Y` عظمة 1k �جلال_ من �لقلو> 
 * _Ùت Mلت. (فاآلفا# �لeقد تضا
تأملية،  �قفة   ]^ تدعو  �أليا=   Oهذ
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�علينا Y` نتوجه ^[ �أل&عية �´ب 
Y` يفكر �ملنكر�` Yيضا). باختصا7 
على  �ملترتبة  �إلباحية   `Y كما 
�لشعوَ>  شّجعْت  قد   e�لفد� عقيد� 
�خلمو7  تعاطي  على  �أل��7بية 
��لفجو7،  �لفسق  Yنو�6  ��7تكا> 
كذلك قد Yّثرt 7¶ية هذO �ألعما_ 
Yيضا،  �ألخر}  �لشعو>   * منهم 
��لفجو7  �لفسق   `Y  * شك  فأ1 
بقيت  لو  فمثال  ُمْعٍد،  مرٌ]  Yيضا 
�ملومسا#  صحبة   * �لشريفة   �Yملر�
ما  حد   ]^ قلبها  لفسد  �ا7  ليل 
حتًما  �لسيئة  �أل�ضا6   Oهذ بر¶ية 
صر�حة،  �لفاحشة  ترتكب   o  ْ̀ ^�
أل` �لصحبة تؤّثر، ��لظر� تؤثر، 

��لبيئة تؤثر." (كتا> �ل�ية)
� يقو_ حضرته �:

 `Y ��7ته  �هللا   �ُIغ  #&�7Y "قد   
ُتنقذ �لناV من تأثI �لعقيد� �لصليبية 
 Mل� �لدّجالية  ستر  �هتك  �لساّ=، 
كانت  �ملا  ^sًا.  �إلنسا`  ֲדا  �تُِّخذ 
عند  منتهاها  بلغْت  قد  �آلفة   Oهذ
بدe �لقر` �لر�بع عشر، فقد 7Y�& �هللا 
بفضله �عنايته Y` يكو` �د& �لقر` 
أل`  �لصليب،  كاسَر  عشر  �لر�بع 
�ملجد& يكو` مبنـزلة �لطبيب، �من 
��جب �لطبيب Y` يهتّم بإ��لة �ملر] 
 `Y كا` صحيحا �kفإ تفاقم.  �لذ1 

مهمة �ملسيح �ملوعو& كسُر �لصليب، 
�لقر`  �د&   `Y Yيضا  فالصحيح 
�لر�بع عشر �لذ1 ُعهد# ^ليه مهمة 
كسر �لصليب هو �ملسيح �ملوعو&." 

(كتا> �ل�ية)
�لصليب،  كسر  سيتم  كيف  Yما 

فيقو_ �ملسيح �ملوعو& �: 
"هنا ينشأ �لسؤ�_ طبًعا: كيف �بأ1 
�ملسيح  يكسر   `Y ينبغي  �لوسائل 
 v7باحلر> ��ملعاY ملوعو& �لصليب؟�
 =Y �ملعا7ضو`،  �ملشايخ  يعتقد  كما 
�ملشايخ   `Y فجو�به  Yخر}؟  بطريقة 
متاًما  �طئو`  حاsم-  �هللا  -7حم 
�لعقيد�، ^k ليس من مهمة   Oهذ *
�و]   `Y  � �ملوعو&  �ملسيح 
 `Y مهمته  بل   ،v7ملعا�� �حلر�> 
�لعقلية  باحلجج  �لفتنة   Oهذ يقمع 
لقد   .eلدعا�� �لسما�ية  ��آليا# 
 ،tألسلحة �لثال� Oهللا تعا[ ֲדذ� O&��
�قد �ضع * هذO �لثالt كلها قوً� 
Yبد�.  Yحد  فيها  ´ا7يه  ال  ^عجا�ية 
 ،�ֲדا سُيكَسر �لصليب �ايَة �ملطا
ح� يفقد �لصليب �لعظمة ��جلال_ 
Y`  كل   1Y) باحث.  نظر كل   *
��لتحقيق،  �لبحث  بعني  ينظر  من 
عظمة   Oنظر  * تتالشى   سو
سُتفتح   (OIتأث� �شوكته  �لصليب 
�لتوحيد،  لقبو_  �لو�سعة  �ألبو�> 

تد7´يا،   tدu  سو kلك  �كل 
تد7´يا،  تتم  كلها  �هللا  Yفعا_  أل` 
�بعضها  حياتنا   * يتحقق  بعضها 
�لبد�ية   * فاإلسال=  بعدنا.  يتحقق 
Yيضا تقد= تد7´يا، �* �لنهاية Yيضا 
تد7´يا."  �أل�[  حالته   ]^ سيعو& 

(كتا> �ل�ية)
� يقو_ �ملسيح �ملوعو& �: فينبغي 
 � �ملوعو&  باملسيح  �ملؤمنني  على 
�لو�جب  هذ�   e�&Y  ]^ ينصرفو�   `Y

�يسعو� إلقامة �حد�نية �هللا.
كونه  عن   � حضرته  يقو_   �

^ماًما �حكًما:
"�علمو� Y` لفظ ^ما= �لزما` يشمل 
 tَّملحد�� ��لرسو_   Ãلن� من  كالًّ 
ُيؤمر��   o �لذين  �لكن  ��ملجدِّ&. 
Yُعطو�  �ما  تعا[،  �هللا  خلق  ֲדد�ية 
�لزما`  ^ما=  يسمَّو`  فال  كماالִדا؛ 

ح� �لو كانو� �YلياY �Y eًبد�ال.
^ما= هذ�  بقي سؤ�_ YخI: من هو 
تعا[  �هللا  من  ُفر]  �لذ1  �لزما` 
عامًة،  �ملسلمني  §يع  على  �ّتباعه 
�لر¶}  �Yصحا>  �لزها&  �على 
كل  على   1Y) خاصة؟  ��مللَهمني 
�من   eلصلحا� فيهم  مبن  �ملسلمني 
يتلقو`  �من  صاحلة   {¶7 ير�` 
�حًيا من �هللا عن �يe �ملسيح �^ما= 

�لزما`) فأقو_ بال Ú&Y �7تيا>:
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التقوى

إن� إمام الزمان
�قد §ع  �عنايته،  تعا[  �هللا  >فضل 
�ملذكو�7  �لعالما#  كل   *ّ تعا[  �هللا 
 VY7 على  �بعث·  �لال�مة،   Òلشر���
هذ� �لقر` �لذ1 مضى منه Ûسة عشر 
�ألسطر)،   Oكتابته هذ عند   1Y) عاما 
�لقد ُبعثت * �قت كانت �ملعتقد�# 
بالّتناقضا#  مليئًة  فيه  �إلسالمية 
��حد،  معتقد  منها  َيسلْم   o لد7جة 
عن  خاطئة  Yفكا7  �نتشر#  كما 
 �خلال ��صل   ،� �ملسيح  نز�_ 
�لبعض  �عتقاِ&  لد7جة  �ملعتقد  هذ�   *
فاعتقد  مبوته؛  ��لبعض  عيسى،  µيا� 
�بعضهم  �جلسد1،  بنـز�له  بعضهم 
�بعضهم  �ل���1،  بنـز�له  �آلخر 
كا` ير} نز�له * &مشق ��آلخر * 
 Vمكة �ملكرمة ��لثالث * بيت �ملقد
�منهم  �إلسالمي،  �جليش   * ��لر�بع 
من كا` ير} نز�له * �sند. فكانت 
�ملختلفة   e�7آل�� �ألقو�_   Oهذ كل 
تستوجب حَكًما ليبتَّ فيها، فاعلمو� 
لكسر  �7Yُسلت  �حلَكم،  kلك  Yن· 
�لرفع  �لر�حانية  �لناحية  من  �لصليب 
�الختالفا#، �هذ�` �ألمر�` قد �قتضيا 
بعثM. ما كا` ± Y `Yقد= &ليال �خر 
�لعصر  حاجة   Iغ Yمر1  حقيقة  على 

�لM بنفسها تشكل برهانا على صدقي، 
(Y 1Y` �حلالة �لسائد� كانت تقتضي 
يكفي  �هو  �ملوعو&  �ملسيح  ظهو7 
فقد  kلك  &ليال على صدقه) مع كل 
لتأييد1،   �Iيا# كث� تعا[  Yظهر �هللا 
فكما Yن· حَكم للبّت * �الختالفا# 
كذلك فإن· حَكم Yيضا * قضية حيا� 
�فا�  قضية   * فأ7}  ��فاته،  �ملسيح 
��بن  مالك  �إلما=  قو_  �ملسيح صحَة 
حز= �7هما �هللا �قو_ �ملعتزلة، �Yعدُّ 
خطأ.  على  �لسنة  Yهل  من  �آلخرين 
�^ن· بصفM حَكًما Yُصد7 قر�17 هذ� 
بني �ملتخاصمني. ^` حز> Yهل �لسنة 
^§الية  معا�  Yخذهم   * حق  على 
لكلمة ”�لنـز�_“ ^k ال بد Y` يكو` 
�م Y نز�_ �ملسيح بصو�7 بر��ية، ^ال
Yخطأ�� * بيا` كيفية نز�له، فلم يكن 
هو  بل  حقيقيا  نز�ال  نز�له  من  �ملر�& 
�لنـز�_ بالصفة �ل���ية. Yما * قضية 
�فا� �ملسيح فإ` �ملعتزلة ��إلما= مالك 
أل`  حق،  على  �غIهم  حز=  ��بن 
ا َتَوفَّْيَتِني﴾ تقتضي  �آلية �لكرمية: ﴿َفَلمَّ
�ملسيحيني.  ضال_  قبل  �ملسيح  مو# 
�من  �حلَكم.   Mبصف قر�17  هو  هذ� 
ال يقبل قر�17 �آل` فإنه ال يقبل �لذ1 

جعل· حَكًما.
فلو سأ_ Yحد: ما �لدليل على كونك 
حَكًما؟ فجو�به: ^` �لزمن �لذ1 كا` 

�لزمن  sو  �حلَكم  فيه  ُيبعث   `Y ينبغي 
 `Y كا` ينبغي Mلر�هن، �^` �ألمة �ل�
يأ� �حلَكم إلصالY ºخطائها �لصليبية 
�آلياُ#  �ظهر#  Yيضا،  موجو&�  sي 
�لM كا` ´ب Y` تكو` شاهد� على 
تز�_  �ال  �حلَكم،  هذ�  ظهو7   fصد
مستمر�،  �آليا#   Oهذ ظهو7  سلسلة 
^` �لسماe ُتظهر �آليا#، �^` �أل7] 
Yيضا تظهرها، �مبا7كو` من ال تبقى 
(ضر��7  �آل`.“   ]^ مغَمَضة  عيو�م 

�إلما=)
�ألمة  عيو`  يفتح   `Y تعا[  �هللا  ندعو 

�ملسلمة فيؤمنو� باَحلَكم. 
يقو_ �ملسيح �ملوعو& �:

 * معا7ِضيَّ  يتأمل   `Y ينبغي   �"  
�ملوعو&  �ملسيَح  لو كنُت   �Y نفوسهم
 ،Oبأنه ساِعُد � Ãنفسه �لذ1 �َصفه �لن
 Oّ�ا� منه،  سالًما  ^ليه  Yهد}  ��لذ1 
َحكًما َعْدال، �^ماًما �خليفَة �هللا، فهل 
´و� ملِلٍك عا&1 (يشI حضرته عليه 
�لسال= هنا ^[ �لسلطا` �لتركي �لك· 
 َ̀ Yتركه جانبا) Y` يشتم مثل هذ� �إلنسا
�يلعنه؟ تأّملو� قليال بتهدئة ثو7تكم، ال 
± بل من Yجل �هللا �7سوله، هل كا` 
هذ� �لتصر جائز� جتاO هذ� �ملدعي؟ 
kلك،  من  Yكثر  Yقو_   `Y 7Yيد  ال 
مرفوعة  §يعا  ضدكم   Mقضي أل` 
�لشخص  kلك  كنُت   �k^  .eلسما�  *
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�لذ1 َ�عدْ# مبجيئه شفتا �لنÃ � �ملبا7كتا` فلم 
فلو   .� �هللا  Yجرمتم µق  قد  بل  ُتجرمو� µقي 
o يسبق * �آلثا7 �لصحيحة Yنه سيؤkَ}، �ُيلَعن 
�ملوعو&  �ملسيح   {kَيؤ  `Y �ملقد7  من  كا`   1Y)
 `Y كما �7& * �آلثا7 من قبل) ملا جتاسرمت على
تؤ��k كما �kيتمو�، ^ال Yنه كا` من �لضر�17 
تعا[  �هللا  من  ُكتبت   Mل�  iلنصو� تتحقق   `Y
 Mل�� إل&�نتكم،  كتبكم   * موجو&�  ��لت  �ما 
 Iبالتكف تقومو`  kلك  �مع  بألسنتكم  �ا �Yتقر
Yنتم �Yلئك  قو� بَعملكم هذ� بأنكم  ��للعن لتصدِّ
�لعلماe �ألشر�Y� 7صحاֲדم �لذين يكّفر�` �ملهد1 

�يقا�مو` �ملسيح."  (كتا> �ل�ية)
� يقو_ �: 

�لذ1  �إلنسا`  kلك  Yن·  تفّكر��   `Y ينبغي   �"
 Ãلن� قا_  ��لذ1  �ملوعو&  �ملسيح  هو  Yنه  يّدعي 
� µقه ^نه ^مامكم �خليفتكم، �عليه سال= �ِهللا 
�نبيِّه، �Y` عدO�ّ لعٌني �صديَقه حبيُب �هللا، �Yنه 
عا&ًال  سيكو`  �Yنه  كله،   oللعا َحَكًما  سيأ� 
 `Y {قو�له، فهل كا` من �لتقوY� فعالهY كل *
جتا��� بعد �ا6 &عو�1 �7¶ية �يا� �بر�هي· 
تظهر   oY ��لسخرية ��الستهز�e؟  �لشتائم  بأشنع 
 �آليا#؟ oY تظهر �لتأييد�# �لسما�ية؟ oY ُتعَر
�ملذكو�7 * �ألحا&يث  �أل�قا# ��ملو�عيد  §يع 
��آلثا7؟ فِلَم �لتجاسر ^[ هذO �لد7جة؟ غY Iنه 
^k� كنتم ما �لتم * شك من &عو��Y 1 كانت 
&الئلي ��يا� مشتبهة عليكم، فكا` من ��جبكم 
بتو�ضع  �لشبها#   Oهذ ^��لة  م·  تطلبو�   `Y

�مسكنة �صدf نية �تقو}." (كتا> �ل�ية)

سيدنا مر�i غالh; lد �لقاnيا\ �

� يقو_ �: 
Yحد.  يأِ#  فلم  شبهاتكم،  ��7فعو�  تعالو�   `Y مر�7�  قلُت  "لقد 
لقد &عوُ# كل ��حد للُحكم، فلم يتوجه Yحد ^[ هنا. �قلت 
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�ستخ�I� �هللا ��سألوO باكني متضرعني 
Y` يكشف عليكم �حلقيقة، فلم تفعلو� 
شيئا، �o تكّفو� عن �لتكذيب Yيضا. 
k قا_ µقي: "جاs نذير  لقد صَدf �هللا̂ 
 ،eما قبلو�v �لدنيا، فأنكر�e ;هلها 
�لكن �هللا يقبله، �ُيظهر صدقه بصوٍ� 
قوkٍّ شديٍد صو� بعد صوٍ�". فهل 
�إلنسا` صا&قا  يكو`   `Y �ملمكن  من 
 `Y ميكن  �هل  يضا6؟   � �لو�قع   *
 Vيها �لناY من �هللا � يبا&؟ eيكو` �ملر
�هللا  يريد  عمٌل  فهذ�  �هللا،  حتا7بو�  ال 
^جنا�O من Yجلكم �من Yجل ^ميانكم، 
 فال تقا�موO. 7مبا تستطيعو` �لوقو
Yما= صاعقة، لكنكم ال تقد�7` على 
�لوقو Yما= �هللا تعا[. فلو كا` هذ� 
من فعل �لبشر ملا كانت هناv حاجة 
 Oحد�  � �هللا  كا`  بل  sجماتكم، 
�ألسف  كل  فاألسف  sالكه.  كافيا 
ال  �لكنكم  تشهد   eلسما�  `Y على 
تصرÞ ”�حلاجة،  ��أل7]  تسمعو`، 
Yيها  تنظر�`.  ال  �لكنكم  �حلاجة“ 
 `Y كيف  ��نظر��  قومو�   ،eألشقيا�
 * �ألقد�=  حتت  ِ&يَس  قد  �إلسال= 
�قت �ملصيبة هذY� ،Oهَني كاملجرمني، 
�مر�   * �ُكتب  �لكاkبني،  من  �ُعدَّ 
 `Y �لو�جب  من  يكن  Yفلم   ،Vألجنا�
�أل��`.  هذ�  مثل   * �هللا   �ُIغ جتيش 
تدنو  تز�_  ال   eلسما�  `Y فاعلمو� 

حني  لقريبة  �أليا=   `^� باستمر�7، 
 “nصوَ# ”;نا �ملوجو ٍ̀ kY تسمع كل

(1Y �هللا تعا[).“  (كتا> �ل�ية)
هو  مؤسفا  خ��  Yتنا�_   `Y  &�Y �آل` 
خ� �فا� شو&17 مباv7 مصلح �لدين 
�ملحتر= �لذ1 كا` يعمل �كيال للتعليم 
* �لتحريك �جلديد، �كا` من �خلد�= 
�لقد�مى للجماعة، فقد تو* * ١٦/

يناهز ٧٩ عاما،  ٢٠١٣/٣ عن عمر 
^نا هللا �^نا ^ليه 7�جعو`. 

 *  ١٩٣٤/٦/٢١  * �ال&ته  كانت 
من  �هو  ªمد  غال=  �لصو*  بيت 
صحابة �ملسيح �ملوعو& � �كا` َجدُّ 
�ملرحو= Yيضا معد�&� ضمن �لـ ٣١٣ 
صحابيا للمسيح �ملوعو& �، حيث 
بايع * ١٨٩٥/٦/٥ �كا`  قد  كا` 
قا&يا`  �نتقل ^[  �sند قد  �نقسا=  بعد 
�ملوعو&  للمسيح  �لثا�  �خلليفة  بأمر 
� ��نضم ^[ &7��يش قا&يا` (�هم 
قا&يا`  قا&يا` حلماية  ُتركو� *  �لذين 
��ألماكن �ملقدسة هناv)، �هناv تو* 

�ُ&فن * ֲדشM مق�� * قا&يا`....
�مو�ظًبا   eلدعا� مكثا7  �ملرحو=  كا` 
�مو�سًيا  �صاًحلا  �لتهجد  صال�  على 
 * �لعاملني  Yحد   ± كتب   .e�للفقر
�لغذ�ئية  �ملو�&  يرسل  كا`  Yنه  مكتبه 
بو�سطM ^[ بعض �لفقر�e ��ملحتاجني 
Yحد  يكن   o� 7مضا`  شهر  كل   *

غ1I يعر kلك. �فيما يتعلق بأمو7 
�ملكتب كا` �ملرحو= شخصيًة تتمسك 
�لكنه  ��لنظا=  بالقو�نني  شد�  بكل 
من ناحية Yخر} كا` يتسم بالتو�ضع 

.....e�الهتما= بالفقر��
"�كالة  قسم   * معه  عملُت  �لقد 
�ملا_" قر�بة Õا� سنو�#، �تعلمت منه 
يد صياغة �لرسائل  Yمو7ً� كث�I. كا`́ 
�ضع   * µنكة  �يتمتع  ��لتقا7ير 
كا`  �ألعما_  Yياِ= ضغِط   * �مليز�نية. 
مكتبه يظل مفتوًحا ^[ �لساعة �حلا&ية 
عشر� ليال، فلم يكن يترv �لعاملني * 
يبقى  بل كا`  بيته   ]^ �ملكتب �يعو& 
�يسهر  عملهم  على   �يشر معهم 

.eفا�� iلليا± بكل ^خال�
^شـر�فه  معه �حتت  Yعمـل  كنت 
� عندمـا Yصبحـت �لناظر �ألعلى 
الحظت Yنـه كا` يتمتـع بالطاعة 
�لبالغة، Yما بعد تو±َّ منصب �خلالفة 
 .eفقد ��&�& �ملرحـو= ^خالًصا ��فا
 O&ال�Y 7فع �هللا تعـا[ &7جاته ��ّفق
�7kيَته للتشـبث باخلالفة ��جلماعة. 

�مني.
 e�&Y سأصّلي عليه صال� �لغائب بعد�
صالَتي �جلمعة ��لعصر، ^` شاe �هللا.

 O&ال�Y 7فع �هللا تعا[ &7جاته ��ّفق
��جلماعة.  باخلالفة  للتشبث  �7kيَته 

�مني.
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�ستما# �ليهو& لتأ�يل 
 Ãلن� بعثة  عن  �لنبأ 
�ملوعو& مثيل موسى، 
kلك  ليكو`  حتريفه،  باألحر}   �Y
”�سط  من  ال  ”منهم“   tملبعو�
^خوִדم“ كما جاe * نص �لتثنية:

ِْ̂خَوِتِهْم  َ�َسِط  ِمْن  َنِبيًّا  َلُهْم  ”Yُِقيُم 
ِمْثَلَك“ (�َلتَّْثِنَية ١٨ : ١٨)

�متنو� Y` يصرºِّ �لوحي �يقو_ ^نه 
Y&7كو�  أل�م  ”منكم“،  سيكو` 
Y` بعثته من �سط ^خوִדم، �ليس 
منهم، هي عقوبة ^sية �^عال` من 

 Mل� ��ل�كا#  �لنعم   `Y تعا[  �هللا 
ستتركهم  �لسنني  ملئا#  ֲדا  حظو� 
�قد  �جحو&هم.  عصيا�م  بسبب 
^يضاحا  �ألمر   � �ملسيح   &��

لليهو& بقوله:
َمَلُكوَ#   َّ̀ ِ̂ َلُكْم:  Yَُقوُ_  ”ِلذِلَك 
ُيْنَز6ُ ِمْنُكْم َ�ُيْعَطى ُألمٍَّة َتْعَمُل  �ِهللا 
YَْثَماOُ7َ.“ (^ِْنِجيُل َمتَّى ٢١ : ٤٣)

بشا�7  منه  يسمعو�   `Y عن  فعوضا 
سيكو`  �ملوعو&   `^ sم  تقو_ 
�هللا  ملكو#   `Y منه  �عو�  منكم، 
 * �ختا7  �كأنه  منكم!  سينـز6 

Y O&7سلوبا يبد& به Yمنيتهم، �يبني 
sم Y` جهو&هم لتحريف هذ� �لنبأ 

ستكو` عبثا.
جهد�  �ليهو&  يأُ_   o kلك  �مع 
هذ�  حتريف  ªا�لة  من  ييأسو�   o�
�لنبأ �Y �لسعي لكي ينطبق عليهم. 
�ملوعو&   `Y لعلمهم  �ملدينة  فقطنو� 
�ملكا`، �عا7ضو�  سيظهر * kلك 
بعثته  أل`  �ملعا7ضة  Yشد   �  Ãلن�
لنـز6  �لعملي  �لتحقق  كانت 
به  Yُنذ�7�  �لذ1  منهم  �هللا  ملكو# 
من قبل، ��ستمر�� ح� يومنا هذ� 

تـميـم ;بو nقـة

‹˜â’\;;ÏfiË�à

Ô]Ëe›¯\;ÈdÉ“Ÿ;Ì÷¡;Ïq¢\;‹]≤b
Ô]⁄â’\;g\É¡Â

ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=

‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—
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على ^صر�7هم بأ` �لنبأ يعنيهم.
Yما �ملسلمو`، فقد مّن �هللا عليهم بأ` 
رهم بأ` �ملبعوt �لذ1 سيبعث  بشَّ
 `Y� ،خر �لزما` سيكو` منهم� *
ملكو# �هللا لن ينـز6 منهم �لن 
��ل�كا#  �لنعم   `Y� يغا&7هم، 
ستتجد& فيهم ^[ قيا= �لساعة، �Yنه 
سيبعث فيهم موعو&� سيكو` منهم 

* �خر �لزما`، فقا_ تعا[:
﴿ُهَو �لَِّذ1 َبَعَث ِفي �ْألُمِّيَِّني 7َُسوًال 
يِهْم  َ�ُيَزكِّ �َياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
 ْ̀ ِ̂�َ َ��ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ>  َ�ُيَعلُِّمُهُم 
 * ُمِبٍني  َضَالٍ_  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنو� 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم َ�ُهَو  َ��َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�جلمعة ٣-٤)
منهم   �  Ãلن� بعثة  كانت  فكما 
�لبعثة  ستكو`  كذلك  �أل�لني،   *

�لثانية منهم Yيضا * �آلخرين!
�Yكد �لقر�` �لكرمي Yيضا k `Yلك 
 Ãلن� من  شاهد�  سيكو`   tملبعو�
من  يكو`  �لن  Yمته،  من   1Y �؛ 

خا7جها:
7َبِِّه  ِمْن  َبيَِّنٍة  َعَلى   َ̀ َكا Yََفَمْن   ﴿
ِكَتاُ>  َقْبِلِه  َ�ِمْن  ِمْنُه  َشاِهٌد   Oَُ�َيْتُلو
 َ̀ ُموَسى َِ̂ماًما 7َ�َْحَمًة �Yُلَِئَك ُيْؤِمُنو
ِبِه َ�َمْن َيْكُفْر ِبِه ِمَن �ْألَْحَز�ِ> َفالنَّا7ُ 
^ِنَُّه  ِمْنُه  ِمْرَيٍة  ِفي  َتُك  َفَال   Oَُمْوِعُد

 Vِلنَّا� Yَْكَثَر  َ�َلِكنَّ  7َبَِّك  ِمْن  �ْلَحقُّ 
﴾ (هو& ١٨) َ̀ ال ُيْؤِمُنو

 `Y �لكرمي  �لقر�`  Yنبأ  فقد  كذلك 
�ألمة   * عموما   �الستخال �عد 
قا_  حيث  �فيها،  منها  سيكو` 

تعا[ مكر7� ”منكم“:
ِمْنُكْم  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿َ�َعَد 
َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ#  �لصَّ َ�َعِمُلو� 
�لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما  �ْأل7َِْ]  ِفي 
ِ&يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  �لَِّذ1 �7َْتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
 َ̀ ُيْشِرُكو َيْعُبُد�َنِني َال  Yَْمًنا  َخْوِفِهْم 
ِبي َشْيًئا َ�َمْن َكَفَر َبْعَد kَِلَك َفُأ�لَِئَك 

﴾ (�لنو7 ٥٦) َ̀ ُهُم �ْلَفاِسُقو
 `Y �آلية   Oهذ  * تعا[  فأكد 
منكم  سيكو`  &�ما   �الستخال

�فيكم ال من غIكم. �من Yهم ما 
يتعلق به �عد �الستخال هو بعثة 
مثيل  سيكو`  �لذ1  �خلليفة  kلك 

عيسى * Yمة ªمد �. 
 * ^يضاحا  �ألمر   �  Ãلن�  &���
 tملبعو� kلك  �ى  حيث  حديثه، 
Yنه   ]^ ^شا�7  مرمي  �بن  �ملسيح 
�ملسيح  كا`  �  كما  له  سيكو` 
ملوسى، �Yّكد Yنه سيكو` ”منكم“ 
 *  eجا حيث  �ملسلمو`،  Yيها 

�حلديث:
َمْرَيَم  �ْبُن  َنَزَ_   �kَِ̂ Yَْنُتْم  ”َكْيَف 
(صحيح   “ ِمْنُكْم  َ�َِ̂ماُمُكْم  ِفيُكْم 
(eحا&يث �ألنبياY <لبخا17، كتا�

1Y سيÙ_ هذ� �ملسيح مثيل �بن مرمي 
فيكم؛ �ليس * غIكم، �سيكو` 

ومن مّنة الن� � على هذه األمة املرحومة أن األحاديث 
كلها ال� تذكر بعثة ذلك املوعود ال �لو من ”منكم“ 
أو ”فيكم“، زيادة لإليضاح وتأكيدا على النبأ القرآ=.

ورغم هـذا الوضوح التام، نرى أن معارضي املسـيح 
املوعـود � مـا زالـوا يصـرون علـى أن النـازل 
سـيكون عيسـى بن مـرمي نفسـه! فياَل شـقاوتهم!
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^مامكم، �سيكو` منكم! �ֲדذ� Yكد 
�حلديث Yنه سيكو` منكم �فيكم.

�حلديث   eجا مسلم  صحيح   *�
kلك   `Y ليؤكد  �ضوحا  Yكثر 
�سيكو`  ^مامكم  سيكو`   tملبعو�
ِفيُكْم  َنَزَ_   �kَِ̂ Yَْنُتْم  ”َكْيَف  منكم: 
�ْبُن َمْرَيَم َفَأمَُّكْم ِمْنُكْم. ” (صحيح 

مسلم، كتا> �إلميا`)
�ألمة   Oهذ على   �  Ãلن� مّنة  �من 
كلها  �ألحا&يث   `Y �ملرحومة 
ال  �ملوعو&  kلك  بعثة  تذكر   Mل�
”فيكم“،   �Y ”منكم“  من  Øلو 
�لنبأ  على  �تأكيد�   ºلإليضا �يا&� 

�لقر��.
نر}  �لتا=،   ºلوضو� هذ�  �7غم 
 � �ملوعو&  �ملسيح  معا7ضي   `Y
�لنا�_   `Y على  يصر�`  ��لو�  ما 
سيكو` عيسى بن مرمي نفسه! فياَ_ 

شقا�ִדم!
 `Y على  يد_  ^منا  �إلصر�7  هذ�   `^
على   �Iغ  Ú&Y لديهم  ليس   eهؤال
هذO �ألمة، �كأ�م بأنفسهم يريد�` 
سلب هذO �ألمة �لنعمة �لY Mنعم �هللا 
�م ªر�مو` من �7ة �هللا  ֲדا عليها.̂ 
�فجو7هم،  عصيا�م  بسبب  تعا[ 
 Oهذ من  �ألمة  uرمو�   `Y �يريد�` 
ليتهم  �عنا&هم.  بشقا�ִדم  �لنعمة 

�Yلئك  غIִדم؛   * �ليهو&  شاֲדو� 
�لذين Y ��Y7` * بعثة �لنÃ � من 
على  �Yصر��  sم،  خسا�7  غIهم 
يشاֲדو�   o  eفهؤال عنا&�.  7فضها 
 * شاֲדوهم  بل  غIִדم   * �ليهو& 
بذلك  ��لكفر  ��لعنا&  �لشقا�� 
عجبا  خالفوهم  �لكنهم   ،tملبعو�
بإصر�7هم على Yنه ´ب Yال يكو` 

منهم!
من  �لكّم  ֲדذ�  �ليهو&  حظي  لو 
 tملبعو� ببعثة  تبشر   Mل� �لبشا7�# 
فيهم لقد�7ها Yشد �لتقدير �لفرحو� 
 eألنبا� تتضمن   `Y متنو�  �لَكْم  ֲדا، 
”منكم“ �Y ”فيكم“ �لM يزخر ֲדا 
�لقر�` ��حلديث، �لكن �هللا u oقق 

اليهود  يشابهوا   e فهؤالء 
 E تهم بل شابهوهمiغ E
والكفر  والعناد  الشـقاوة 
بذلـك املبعـوث، ولكنهم 
خالفوهم عجبا بإصرارهم 
على أنه �ب أال يكون منهم!

sم Yمانيهم �لباطلة تلك.
�ملسلمني  من  �حلرفّييـن   eهؤال  `^
”فيكم“   � ”منكم“  نسو�  �لذين 
�Yصر�� على Y` �ملسيح هو عيسى 
 `Y 7غم   – نفسه   � مرمي  بن 
�لقر�` �لكرمي o يصفه باملسيح �بن 
بن  عيسى  بوفا�   ºَّصر بل  مرمي، 
مرمي �عد= عو&ته ^[ �لدنيا �د&�، 
�7غم Y` تسميته باملسيح بن مرمي * 
�ألحا&يث o ִדد ^ال لتوضيح Yنه 
�ألمة   Oملسيح * هذ� مثيل  سيكو` 
ليس ^ال- ^` هؤالo e يصر�� على 
خاطئ  �جتها&  بسبب  �لفهم  هذ� 
بل  �لتباسا،  هنالك   `Y بسبب   �Y
kلك   `Y بسبب  عليه  يصر�`  هم 
�ملوعو& قد ُبعث فعال من هذO �ألمة 
قلوֲדم  فاحترقت   ،eلألنبا مصد�قا 
�قامو�  �كمد�،  �حقد�  حسد� 
ملعا7ضته معاندين غI مبالني باألمة 
�ال مبقا= �لنÃ � خامت �لنبيني �لذ1 
يبعث بعدO من خا�7   `Y ال ميكن
Y= حديثا. فأ1  Yمته نÃ قدميا كا` 
نسأ_  �ألمة!   Oهذ به  �بتليت   eبال
�لقلو> ��لعيو`  �هللا تعا[ Y` يفتح 
ملعرفة ^ما= هذ� �لزما`، �Y` ُيدخل 
 eر7هم من هؤالu� ألمة * �7ته�

�لظاملني، �مني.
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 àمدª  � �هللا  بعث 
 * �لتوحيد  ليقيم   �
 Vلنا� ��لص  �أل7]، 
من عبا&� �لعبا& �يصرفهم ^[ عبا&� 
�هللا � �حدO ال شريك له، �Yنز_ 
عليه �لشريعة �خلامتة، �مع كل �جلهد 
�لذ1 بذله 7سو_ �هللا � Yخ�O �هللا 
� Y `Yمتك لن تبقى متماسكة على 
 ]^  fستفتر بل  ��حد  7جل  قلب 
بضع �سبعني فرقة. �لكن * �لوقت 
 Oبعد من  سيأ�  بأنه   Oبشر نفسه 
�حدִדا   ]^ �ألمة  يعيد  منه  شاهد 

��7نقها.
 =kلتشر�� fلسؤ�� هنا : هل �لتفر�
كا`   � �هللا  7سو_  عنه  تنبأ  �لذ1 

�فتر�قا سياسيا؟ مبع° Y` كل شعب 
&�لته  له  �ألمة ستصبح  من شعو> 

�خلاصة؟
�جلو�> : ال ...o يكن �ملقصو& هو 
فاملسلمو`  لألمة.  �لسياسي   fلتفر�
يكونو�   o  �  Ãلن� عهد  على 
 vيعيشو` * &�لة ��حد�، فكا` هنا
مسلمو �ملدينة، �كا` هناv مسلمو 
�لفا7سي، �كا`  �ليمن حتت �حلكم 
�حلكم  حتت  �حلبشة  مسلمو   vهنا
�لنصر��، �كا` هناv مسلمو مكة 
كانو�  �لكن  �لوث·.  �حلكم  حتت 
 àحد��  á�7حاني áمام^ يتبعو`  §يعا 
 Ãيدعهم �لن o� .� هو 7سو_ �هللا�
� ^[ �النضما= حتت كيا` سياسي 

��حد.
��النقسا=   fلتفر� فإ`  �بالتا± 
هو   �  Ãلن� Yحا&يث   * �ملقصو& 
 `Y  1Y �لدي·،  ��النقسا=   fلتفر�
�ألمة �إلسالمية لن تبقى موحد� بل 

ستنقسم ^[ فرf �طو�ئف.
�لذ1 سيظهر *  kلك  فإ`  �بالتا± 
توحيد  مهمته  ستكو`  �لزما`  �خر 
�ألمة &ينيá �ليس سياسي1Y ،á ليست 
 �Y &�لة  إلقامة  سياسية  مهمة  له 
مملكة، �لن يكو` حكمá &نيويá بل 

.áيني& áحكم

lإلسال�  sحياB فلسفة
 eحيا^ (فلسفة  كتا>  من  Yنقل 

1Iها� �لزه

‹˜â’\;;ÏfiË�à

Ô]Ëe›¯\;ÈdÉ“Ÿ;Ì÷¡;Ïq¢\;‹]≤b
Ô]⁄â’\;g\É¡Â

ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=

‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—
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�إلسال=) حلضر� �خلليفة �لر�بع �7ه 
 eهللا تعا[: "ليس من سبيل ^[ ^حيا�
sي، فاهللا �لعلي  ال بتدخل̂  �لديانا#̂ 
�لقدير يبعث �ملجد& لينقذ �لناV من 
 ]^ �يعيدهم  �ملا&�  على  ִדافتهم 
&�ئما  �ملجد&  هذ�  �شأ`  خالقهم، 
تضحيا#  بذ_  على   Vلنا� حض 
يدعو  فهو  �هللا.  سبيل   * عظمى 
�لناV ^[ �جلهد ��لعرf، ^[ �لص� 
��لتحمل، �يلقنهم Y` من 7Y�& �حليا� 
طويل  لنضا_  �ستعد�&  على  فليكن 
معا7ضة  �سط  طريقه  شاقا  مضن، 
Yيد1  على   Vقا ��ضطها&   eعميا
�من   tملبعو� يسعى  �لذين  �Yلئك 
معه sد�يتهم بكل ªبة. �كما قلت، 
�خلالد�  �لوحيد�  �لفلسفة  هى   Oهذ
إلحياe �إلسال=، �كل فلسفة �الفة 
sا ليست سو} ضر> من �لوهم" 

يتحقق  يقو_ حضرته " فكيف   � 
بعث �إلسال=؟ �كيف ميكن Y` ينا_ 
حيا� جديد� �يد> �اV جديد * 
هذ� �لدين �لذY º�7 1هله * سبا# 

عميق؟ 
�ألسئلة   Oهذ على  �إلجابة  عند 
فيهم  مبا  عامة  �ملسلمني  كلمة  تتفق 
على  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
Y` هذ� �ألمر يتحقق مبجيe �ملسيح 
�بظهو7    � مرمي  بن  عيسى 

بو�سطة   1Y �ملنتظر،  �ملهد1  �إلما= 
 Oذs ]ملصلح �لذ1 يصطفيه �هللا تعا�
�لسما�ية.  �sد�يُة  �توجهه  �ملهمة 
�لظاهر1   fالتفا� هذ�   Iتفس �عند 
ينشأ عنه * �لو�قع Y7يا` متعا7ضا` 
�أل�دية  �إلسالمية  فاجلماعة  متاما. 
 eمبجي �ملتعلقة   #�eلنبو�  ]^ تنظر 
بأسلو>   #eجا �ا Y على  �ملسيح 
�ملجا�، �Yنه ال سبيل إل&v�7 معناها 
�حلر*  مبعناها  Yُخذ#   �k^ �حلقيقي 
ُتصر  هذ�،  من  متاما  �لنقيض  �على 
�لفرf �إلسالمية �ألخر} على حتقق 
تلك �لنبوe�# على ظاهرها �حلر*. 
�هذ� هو �لفرf �ألساسي �لذ1 مييز 
عمن  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 

سو�ها من �لفرf �إلسالمية."١ 
بني  ��ألساسي  �لرئيس   fلفر� هذ� 
 fما �لفر�Y .هاIجلماعة �أل�دية �غ�
نتيجة مترتبة على   #eألخر} فجا�
فغIنا  �لرئيس.   �الختال هذ� 
�لزما`  �خر  Yنه *  ير}   fلفر� من 
�لدجا_  يسمى  جبا7  كائن  سيظهر 
�سيÙ_ عيسى بن مرمي �لذ1 كا` 
 eلسما� ^سر�ئيل من  ب·   ]^ 7سوال 
لقتل هذ� �لكائن �لضخم، �سيظهر 
خليفة   �Y ملك  �لفتر�  تلك   *
عا&_ يتلقب باملهد1 ليقيم �ململكة 
�إلسالمية، �مبساعد� عيسى بن مرمي 

�  ستغز� �ململكة �إلسالمية كل 
 �Y �إلسال=  بني   Vلنا�  IØ� ،oلعا�
�لقتل حيث Y` �جلزية سُتلغى �uل 

ªلها �إلسال= �Y �لقتل.
بني  �لتفريق  هذ�   * �يعتمد�` 
�ملسيح  �شخصية  �ملهد1  شخصية 
تذكر   Mل� �لنبوية  �ألحا&يث  على 
�ملهد1 بأنه من �_ ªمد ���ه �سم 
�لنY .� Ãما �ملسيح فمعر� Yنه من 
 * eب· ^سر�ئيل �قد 7ُفع ^[ �لسما
�ن  منها.   _Ùسي� نظرهم  �جهة 
ال  �لكن  �ألحا&يث   Oهذ ننكر  ال 
نأخذها على ظاهرها، �^منا نفهمها 
على  فهمنا   * �نعتمد  �نعقلها 
 .�  Ãلن� �Yحا&يث  �لكرمي  �لقر�` 
�هنا البد من توضيح بعض �ألمو7 
�جهة  فهم   * تساعدنا   Mل� �sامة 

نظر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية .

مع> (�� ~مد)
البد �Yال من فهم مع° (�_ ªمد) 
ح� يتس° لنا فهم §لة Y` �ملهد1 

من �_ ªمد. 
 * Ìي �لدين بن عرª =يقو_ �إلما

�لفتوحا# �ملكية:
َفُعْظُم   .iُيَعّظُم �ألشخا "�( �آلُ_) 
يسمى  (�لسر�>)   * �لشخص 
 eهم �لعظما (مدª _�) (�آل_). فـ
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�لسر�>  مثل    � �ªمد  مبحمد. 
حتسبه  �Yنت  فيه،  يكو`  من  ُم  ُيَعظِّ
حتسب  كما  �لشأ`،  �لعظيم  ªمد 
 {Y7  *  eما �هو   àeما �لسر�> 

�لعني."٢ 
 (_�) كلمة   `Y �لكال=  هذ�  �مع° 
* �للغة �لعربية تع° �لسر�>. �مع° 
 �k^ �لذ1  �لشخص  هو  ªمد   _�
ما  شد�  من   àمدª حسبته  Y7يته 
�لكن  �ُخلُلق   * تشابه  من  بينهما 
كما  �حلقيقة.  على  ªمد  هو  ليس 
 * �Y نك تر} �لسر�> * �لطريقY
 eمبا ليس  �هو   eما �لصحر�e حتسبه 
قو_  مع°  هو  �هذ�  �حلقيقة.  على 
 � �قوله  ُخلقي"  "ُخلقه    �  Ãلن�
"��ه ��ي" فاالسم يأ� مبع° �لصفة 
كما نقل �هللا تعا[ عن عيسى � 
َبْعِد1  ِمْن  َيْأِتي  ِبَرُسوٍ_   àر ﴿َ�ُمَبشِّ
�ْسُمُه Yَْحَمُد﴾ (�لصف ٧) فالرسو_ 
ªمد  ��ه  �ملسيح  بعد   eجا �لذ1 
فد_َّ kلك على Y` كلمة "��ه" * 
 سُيعر �لذ1  �السم  تع·  ال  �آلية 
Yنه  �لناV �^منا معناO صفته،  به بني 

كثI �حلمد. 
��خلالصة من kلك Y` �إلما= �ملهد1 
  Ãلن� �نعكاسا كامال ملظهر  سيكو` 
� �جزe ال يتجزY منه � فإY7 �kيته 
فكأمنا Y7يت �لنâُ  � Ãُلقه �صفاته. 

�ما 6�7Y ما قا_ حضرته � * 
�بني  بي·   fَّفر "من  �لصد&:  هذ� 

".{Y7 ملصطفى فما عرف· �ما�

kق� v ُيدفن معي
�إلسالمية  �لشريعة   `Y  �ملعر� من 
ال جتيز &فن �ثنني * ق� ��حد ^ال * 
فكيف  �لقصو}،  �لضر��7  حاال# 

يتنبأ �لنÃ � مبا �الف شريعته؟
من هنا نفهم Y` كلمة "ق�1" هنا 
ال تع· تلك �حلفر� �لM يوضع فيها 
جثما` �مليت، بل قد يكو` �ملقصو& 
ֲדا �حلالة �لق�ية 1Y �ل��Þ. فعندما 
ال  �لق�  �نعيم  �لق�  عذ�>  نقو_ 
نع· Y` �لنعيم �Y �لعذ�> يقعا` * 
تلك �حلفر� �لM يوضع فيها جثما` 
�مليت، �^منا �لنعيم �Y �لعذ�> يقعا` 

.Þل��� *
�ملوعو&  ��ملسيح  �ملعهو&  فاملهد1 
 Ãلن� صحبة   ]^ ينتقل  �فاته  بعد 
�، �هذO منقبة o ُتذكر لرجل من 
�ملسلمني غOI، مما يد_ على عظمة 

مكانته عند �هللا �.

�ملهدk منا ;هل �لبيت
 `Y  � Ãنأ� �آل` ^[ مع° قو_ �لن
Yنقل  �هنا  �لبيت.  Yهل  من  �ملهد1 
 Ìعر بن  �لدين  ªي  �لشيخ  كال= 

�حلا&1  �ملجلد  �ملكية  �لفتوحا#   *
عشر حيث يقو_:

 áضª àملا كا` 7سو_ �هللا �  عبد�"
 ،�Iتطه بيته  �Yهل  �هللا   Oطهر قد 
كل  �هو  �لرجس  عنهم  ��kهب 
�لقذ7  هو  �لرجس  فإ`  يشينهم  ما 
 .e�لفر� حكى  هكذ�  �لعر>  عند 
لُِيْذِهَب  ُيِريُد �هللا  ^ِنََّما  قا_ تعا[ ﴿ 
َعْنُكْم �لرِّْجَس Yَْهَل �ْلَبْيِت َ�ُيَطهَِّرُكْم 

َتْطِهàI﴾ (�ألحز�>: ٣٤)
�ال  ُمطهر  ^ال  ^ليهم   يضا فال 
�لذ1  هو  ^ليهم   �ملضا فإ`  بد. 
يشبههم. فما ُيضيفو` ألنفسهم ^ال 
��لتقديس.  �لطها�7  حكم  له  من 
�لنÃ �  لسلما`  فهذO شها&� من 
�إلsي  ��حلفظ  بالطها�7  �لفا7سي 
 � �هللا  قا_ 7سو_  ��لعصمة حيث 
فيه (سلما` منا Yهل �لبيت) "� يقو_ 
�لشيخ" فدخل �لشرفا�Y eال& فاطمة 
كلهم �من هو من (Yهل �لبيت) مثل 
�لقيامة *  يو=  �لفا7سي ^[  سلما` 

حكم هذO �آلية."٣
  �  Ãلن� �صف  مع°  هو  �هذ� 
 1Y �لبيـت  Yهل  من  Yنه  للمهد1 
 * �&�خل   Vمقد� ُمطـهر  Yنه 
سـلما`  مـثل  �آلية   Oهذ  fنطـا

�لفـا7سي. 
   



٢٧

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد احلادي عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٥هـ  -آذار / مارس ٢٠١٤ م

BطالM �سم �لشيs على شبيهه
هذO نقطة مهمة، هل ميكن Y` نطلق 
�سم شيe ما على شيe �خر لوجو& 

تشابه بينهما؟
�جلو�> نعم، �قد �سـتخد= �لقر�` 
�لكرمي هذO �لطريقـة * قوله تعا[: 
�ْلَمَد�ِئِن  ِفـي   ُ̀ ِفْرَعـْو ﴿َفَأ7َْسـَل 
َّ̀ َهـُؤالeِ َلِشـْرkَِمٌة  َحاِشـِريَن * ِ̂
*َ�^ِنَّا   َ̀ َلَغاِئُظو لََنـا  *َ�^ِنَُّهْم  َ̀ َقِليُلو
َ̀  *َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن  �7ُkَِلَجِميٌع َحـا
ٍ̀ * َ�ُكُنوٍ� َ�َمَقاٍ= َكِرٍمي  َجنَّاٍ# َ�ُعُيو
* َكَذِلَك 7َ�ْYَ�َْثَناَها َبِني ِْ̂سَر�ِئيَل﴾٤

kكر   `Y بعد  هنا   � �هللا  يقو_ 
Yنه  فرعو`،  مع   � موسى  قصة 
جنا#  من  �قومه  فرعو`  Yخر�  قد 
�kلك  كرمي  �مقا=  �كنو�  �عيو` 
 t7� �لذ1   `Y� �ليم   * بإغر�قهم 
هذO �حليا� �لكرمية ��ملُلك �لعظيم هم 
�ملعر� Y` قصة  بنو ^سر�ئيل، �من 
فرعو` مع موسى �  قد حدثت 
^سر�ئيل  بنو   t7� فهل  مصر.   *
ُملك مصر؟ ال، �لكنهم �7ثو� ُملك 
تعا[  �هللا  يقو_  كيف   àk^ فلسطني. 
Bِْسَر�ِئيَل﴾  َبِني  �َ?ْثَناَها ْ;َ�َ ﴿كَذِلَك 

(٦٠ :e�لشعر�)
�هللا   `Y  1Y �ملشاֲדة،  هو  هنا  �جلو�> 
فلسطني  ُملك  sم  Yعطى  قد    �
قد  فكأ�م  مصر  ُملك  يشبهه  �لذ1 

�7ثو� ُملك مصر. 
^àk عندما نقو_ Y` مع° �يe �ملسيح 
عيسى بن مرمي �  يع° �يe شخص 
من �ألمة �إلسالمية يشبهه * �لفضل 
�ستخدمها  �قد  ببدعة  ليس  فقولنا 
Yطلق  كذلك  نفسه.  �لكرمي  �لقر�` 
�لنÃ � على ÌY جهل لقب فرعو` 
��لنهاية  �لبد�ية  كتا>   *  &7� كما 
عندما O�7 �لنÃ � مقتوال فقا_ �حلمد 
هللا �لذ1 قد Yخز�v �هللا يا عد� �هللا هذ� 

فرعو` هذO �ألمة. 
يكن مصريا �ال   o با جهلY  `Y مع 
فرعونيا، �لكن ألنه قا= بأعما_ عد�ئية 
ضد �لنª Ãمد �  مثل �لM قا= ֲדا 
 `Y فرعو` ضد موسى �  فاستحق

ُيطلق عليه �سم فرعو`.

علماs ;مj كأنبياs ب� Bسر�ئيل
�7ثة   eلعلما�"  �  Ãلن� قو_   ã�
 eكأنبيا  MمY  eعلما" �قوله   "eألنبيا�
 oنه ميكن لعاY سر�ئيل" &اللة على ب·̂ 
يصل   `Y �إلسالمية  �ألمة  من  7باّ� 
�لسابقني   eألنبيا� من   Ãن &7جة   ]^
kكر  �قد  با�ه.   eلسما�  * �يدعى 
�لدين بن عرÌ * كتابه  �لشيخ ªي 
عن  لطيفا  كالما  �ملكية  �لفتوحا# 
�7�ثة �لعلماe لألنبياe حيث يقو_ * 

�ملجلد �لر�بع: 

منا،   eأل�ليا� من  �لكامل   t7�فالو"
من �نقطع ^[ �هللا بشريعة 7سو_ �هللا 
�  ^[ Y` فتح �هللا له * قلبه * فهم 
�7سوله  نبيه  على    � �هللا  Yنز_  ما 
ªمد � بتجلٍّ ^sي * باطنه. فر�قه 
من  �  �جعله  كتابه   * �لفهم  �هللا 
�ُملحدثني * هذO �ألمة. فقا= له هذ� 
مقا= �ملََلك �لذ1 جاe ^[ 7سو_ �هللا 
يرشدهم  �خللق   ]^ �هللا   O&7  �  .�
 fيفر� �هللا،  مع  قلوֲדم   ºصال  ]^
sم بني �خلو�طر �ملحمو&� ��ملذمومة. 
ثبت  �ما  �لشر6  مقاصد  sم  �يبني 
� �ما  �هللا  من �ألحكا= عن 7سو_ 
من  (�تاO �7ة  �هللا  بإعال=  يثبت،   o
فُيرقى  علما)  لدنه  من  �علمه   ،Oعند
باملقا=  �ألنَفس  طلب   ]^ Öمهم 
�ألقدV، �يرغبهم فيما عند �هللا، كما 
فعل 7سو_ �هللا �  * تبليغ 7سالته. 
غY I` �لو�t7 ال uدt شريعة �ال 
ينسخ حكمá مقرà7. لكن ُيبني. فإنه 
من   �Iبص� 7به﴾  من  ﴿بينة  على 
 fبصد منه﴾  علمه، ﴿�يتلوO شاهد 
تعا[  �هللا  Yشركه  �لذ1  �هو  �تباعه. 
يدعو   Mل� �لصفة   *  � مع 7سوله 
﴿Yَْ&ُعو  �قا_:  تعا[  فأخ�  �هللا   ]^
^َِلى �هللا َعَلى َبِصY �ٍَIََنا َ�َمْن �تََّبَعِني﴾ 
�هم �لو7ثة. فهم يدعو` ^[ �هللا على 
 eكذلك شركهم مع �ألنبيا� .�Iبص
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َّ̀ �لَِّذيَن  عليهم �لسال= * �ملحنة �ما �بتلو� به فقا_: "ِ̂
 َ̀ َ̀ �لنَِّبيَِّني ِبَغْيِر َحقٍّ َ�َيْقُتُلو َ̀ ِبآَياِ# �هللا َ�َيْقُتُلو َيْكُفُر�
 vهم �لو7ثة فشر�  "Vِِباْلِقْسِط ِمْن �لنَّا َ̀ �لَِّذيَن َيْأُمُر�
بينهم * �لبالe، كما شرv بينهم * �لدعو� ^[ �هللا".٥  
يقو_ * �ملجلد �لر�بع "�من �لرجا_ �لو�صلني، من ليس 
�إلsية. �لكن sم   eباأل�ا �ملقا=، �ال  معرفة ֲדذ�  sم 
�صو_ ^[ حقائق �ألنبياe �لطائفهم. فإk� �صلو�، ُفتح 
sم با> لطائف �ألنبياe، على قد7 ما كانو� عليه من 
�ألعما_ * �قت �لفتح. فمنهم من تتجلى له حقيقة 
موسى � فيكو` موسو1 �ملشهد. �منهم من تتجلى 
فُينسب  �لرسل.  سائر  �.�هكذ�  عيسى  لطيفة  له 
حيث  من  �لكن  بالو7�ثة،   Ãلن� kلك   ]^ (�لو�صل) 
�لذ1   ،Ãلن� �ملقر�7 من شرk 6لك  شريعة ªمد �  

تتجلى له".٦ 
� يقو_ * �ملجلد �حلا&1 عشر " فمن كر�مة 7سو_ 
 o `^� تباعه 7سًالY� متهY جعل من `Y  � مدª  هللا�
يرسلو` �قد  منه  �لذ1  �ملقا=  Yهل  فهم من   . يرسلو� 
كانو� 7Yسلو�. فاعلم kلك! �sذ� صلى 7سو_ �هللا �  
ليلة ^سر�ئه باألنبياe عليهم �لسال= * �لسما��# لتصح 

له �إلمامة على �جلميع".٧ 
نفهم من هذ� Y` * هذO �ألمة َمن �صلو� ^[ &7جة 
�لنبو� �هذO كر�مة للنs�  � ÃذO �ألمة. كذلك نفهم 
�ألمة  من  لشخص  ميكن  Yنه  �لو7�ثة  عن  كالمه  من 
�لسابقني   eمن �ألنبيا Ãيصل ^[ مقا= ن `Y إلسالمية�
  �  Ãلن�  Oقصد ما  �هذ�   .Ãلن� kلك  مبظهر  فيظهر 
عندما �صف �ملهد1 بأنه عيسى بن مرمي �. �قد 
kكر �لشيخ ªيي �لدين Yيضا * كتابه �لفتوحا# �ملكية 

كالمá ֲדذ� �ملع° ^k يقو_ * قصيد� له٨: 

�ُحلُجب علة  من  �َشَفى 
�لريب من   sشي عندنا، 
?تبة تسـمو على �لرتب
v صريح �لوحي ��لكتب
صفة v سـالف �حلقب
عر�  �� ;عاجيـم   v
� ֲדـا �iBلـة �لنـو�

حقيقته ;حيـا  من  كل 
فهو عيسـى ال ينا� به
سـجيته َ;عطت  فلقد 
تعرفه �لقـد�  بنعو� 
� ينلهـا غـ* ��?ثـه
�ته �لكو�   v َفَسَرْ� 
فبهـا حتيـا نفوسـهم

توضح هذO �لقصيد� Y` �إلنسا` ^k� �ى * �7حانيته �^ميانه 
عيسى  نفسه  هو  يصبح  مرمي  بن  عيسى  &7جة   ]^ ��صل 
�ملسيح �آل�   `Y نقوله ن عندما نذكر بن مرمي. �هذ� ما 
* �خر �لزما` هو مثيل للمسيح �إلسر�ئيلي عيسى بن مرمي 
فكيف يصبح كالمنا بدًعا من �لقو_ o �Y يقل به Yحد من 

علماe �ألمة؟

�لشاهد �آل�
َقْبِلِه  َ�ِمْن  ِمْنُه  َشاِهٌد   Oَُ�َيْتُلو 7َبِِّه  ِمْن  َبيَِّنٍة  َعَلى   َ̀ َكا ﴿Yََفَمْن 

ِكَتاُ> ُموَسى َِ̂ماًما 7َ�َْحَمًة﴾٩
 O1 يأ� بعدY "Oمد �"�يتلوª لذ1 على بينة من 7به هو��
 e1 جاY "تالها �k^ كقوله تعا[ "��لشمس �ضحاها ��لقمر
بعدها . �"شاهد" 1Y يشهد بصدقه � "منه" 1Y من Yمته، � 

"من قبله كتا> موسى" Yيضا يشهد بصدقه.
فكا` موسى � مبا تلقاO من نبوe�# عن ظهو7 �لنÃ �خلامت  
من  يظهر   سو �لزما`  �خر   ã�  ،� ªمد   fُيظهر صد
 fهل �خر �لزما` ، فيكو` صدY مد � علىª fيشهد بصد

.Oلزما` ^[ �خر� _�Y مد منª
شاهد  فقط  ��حد  بظهو7 شخص  تتنبأ  �لكرمية  �آلية   Oفهذ
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 �تابع للنÃ � �هذ� �لشخص �صفه �لنÃ � بعد� �Yصا
منها :خليفة  �هللا، �ملهد1، �ملسيح، قائم �_ ªمد، �حلكم، 

.V7هل فاY لعد_، 7جل من�
عد�  من  صفتا`  Öا  ��ملسيح  �ملهد1  �صف  فإ`  �بالتا± 
من  �آل�  �لشاهد  kلك  حق   *  �  Ãلن� kكرها   �Yصا

.Oبعد
 iشخاY عد�  عن   tيتحد  �  Ãلن� يكو`   `Y ميكن  �ال 
�رجو` من بعدO، بل كل هذO �لصفا# هى صفا# لشخص 

��حد فقط.
 o ،`نز�_ �ملسيح * �خر �لزما � Ãكر �لنk لذلك عندما
يكن يقصد عيسى بن مرمي 7سو_ ب· ^سر�ئيل �لذ1 كا` 
Yلفي عا=، �^منا كا` kلك من ^حد}  منذ  �حليا�  قيد  على 

صفا# �لشاهد �آل� * �خر �لزما`.
�ملهد1،  �ملسيح �خر��   _�Ùل �حلقيقي  �ملع°  ^àk هذ� هو 
فهو 7جل ´مع * k�ته �سم �لن1Y  � Ã صفته �من Yهل 
  � بن مرمي  �لوقت قد حا� مقا= عيسى  بيته، �ã نفس 
��t7 �7حانيته �صفته Yيضا. فهو kلك �لشاهد �لذY 1خ� 

به �لقر�` �لكرمي ﴿َ�َيْتُلوOُ َشاِهٌد ِمْنُه﴾. 
�هو  �ملهد1  �إلما=  هو  Yنه  Yعلن  �لذ1  �لوحيد  ��لشخص 
�ملسيح �ملوعو& هو سيدنا �Yد �، �هذO مالحظة جدير� 
يدعو`  كانو�  �لسابق   * �ملهد�ية   eعيا&Y فكل  باالهتما= 
�ملهد��ية فقط، �o يقل ��حد منهم Yنه هو �ملهد1 ��ملسيح، 
�ملسيح   `Y فظنو�    � �لرسو_  كال=  سر  يفهمو�   o أل�م 
�ملوعو& هو عيسى � �لذ1 كا` على قيد �حليا� منذ Yلفي 
�لد�لة  يقيم   Ôملك صا �Y عا=، ��ملهد1 هو خليفة عا&_ 
�ألحا&يث  من   Iلكث� حتقق  من  �بالرغم  �sذ�  �إلسالمية. 
�ملهد1  �إلما=  هو  منهم   1ّY يكن   o نفوسهم   * �لنبوية 

فعال. 

�بالتا± فإ` ^عال` سيدنا �Yد �  Yنه هو �إلما= �ملهد1 
��ملسيح �ملوعو& يوضح Yنه o يكن ليعلن هذ� من تلقاe نفسه، 
�^منا بعدما تلقاO من �لوحي �لذO�� 1 بأنه هو �ملسيح �ملوعو&. 
�قد kكر سيدنا �Yد �  * مو�ضع كث�I نصوi �لوحي 

�لM تلقاها من �هللا �. منها على سبيل �ملثا_: 
١-" ^نك Yنت م· �ملسيح �بن مرمي. �7Yسلت ليتم ما �عد 
 fصدY مفعوال �هو َ�ْعَدOُ كا`   `^ �ألكر=.  قبل 7بك  من 

�لصا&قني".١٠ 
�لوعد �حلق  �ل���. �هذ� هو  Yنت هو * حلل  ^نك   "-٢
�لذ1 كا` كالسر �ملرمو�. فاصد6 مبا تؤمر �ال Øف Yْلسنة 

�جلاهلني �كذلك جر# سنة �هللا * �ملتقدمني".١١
` �ملسيح �ملوعو& �لذ1 يرقبونه ��ملهد1  ٣-" �بشر� �قا_:̂ 
�ملسعو& �لذ1 ينتظر�نه هو Yنت. نفعل ما نشاe فال تكونن 

من �ملمترين".١٢ 
�هذ� �لفهم �لصحيح o يقل به Yحد من Y&عياe �ملهد�ية من 
قبل. �نطق به سيدنا �Yد �. �هذ� �لفهم يتفق مع �لقر�` 

�لكرمي ��ألحا&يث �لنبوية.

�ملر�جـع
١ فلسفة ^حياe �إلسال= تأليف �إلما= طاهر �Yد

Ìي �لدين �بن عرª =٢ �لفتوحا# �ملكية لإلما

٣ �ملرجع �لسابق �ملجلد �حلا&1 عشر

٤ سو�7 �لشعر�e �آليا# ٥٤-٦٠

Ìي �لدين �بن عرª =٥ �لفتوحا# �ملكية �ملجلد �لر�بع لإلما

٦ �ملرجع �لسابق

Ìي �لدين �بن عرª =٧ �لفتوحا# �ملكية �ملجلد �حلا&1 عشر لإلما

٨ �ملرجع �لسابق.   ٩ سو�7 هو& �آلية ١٨  

٣٥٢ i ٣٢٥  ١١ �ملرجع �لسابق i ١٠ كتا> �لتذكر�

٣١٦ i ١٢ �ملرجع �لسابق
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١.  ما هو �السم �حلقيقي ِلَجدِّ 7سوِ_ �هللا � عبِد �ملطلب؟

٢.  كم سنة 7ّبى عبد �ملطلب حفيدO �؟ 

٣.  كم كا` عمر عبد �ملطلب عند �فا� ��لد� 7سو_ �هللا �؟ 

٤.  1Yٌّ من Yبناe عبد �ملطلب كا` معه * ªا�لة �لعثو7 على بئر �مز=؟

٥.  oَ بدY عبد �ملطلب مبحا�لة �كتشا بئر �مز=؟

  Oيساعد o� =بئر �مز ٦.  ماk� نذ7 عبد �ملطلب * Yثناª eا�لته �كتشا
     Yحد بل سخر�� منه؟

٧.  �هل َ�فَّى بنذO7؟

٨.  كم كا` عمر عبد �هللا يو= �قتر�نه بالسيد� �منة؟ 

٩.  أل1 قبيلة كانت تنتمي ��لد� خاِمت �لنبيني � �لسيد� �منة؟

١٠.  ما �سم ��لدها؟ 

١١.  Yين ما# عبد �هللا؟ 

١٢.  كم سنة كا` عمر �لنÃ � عند �فا� Yبيه؟

١٣.  ماk� تعر عن تسميته مبحمد؟

 €÷àÂ;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;8fi’\;Ä\Åp^
^عد�& �لد�عية: ªمد �Yد نعيم

‹˜â’\;;ÏfiË�à

Ô]Ëe›¯\;ÈdÉ“Ÿ;Ì÷¡;Ïq¢\;‹]≤b
Ô]⁄â’\;g\É¡Â

ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=

‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—
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١.  ��ه �حلقيقي َشيبة بن هاشم؛ فعند 
�فا� هاشم، خلفه YخوO �ملطلب * توليه 
ِبَنجابِة  سقاية �حلجيج، فلما Yخ�Y Oحٌد 
�بِن Yخيه شيبة بن هاشم �لباقِته - �كا` 
به   eجا �ملدينة-   * مقيما  يومئذ  شيبة 
�ملطلب ^[ مكة، �حني O�7 �لناV �لذين 
ما كانو� يعرفونه حسبوO عبًد� للمّطلِب 

فاشتهر بعبد �ملطلب. 

٢. سنتني تقريبا، �kلك بعد �فا� ��لدته 
"�لسيد� �منة".

�لر��يا#  بعض   *� عاما،  Õانني    .٣
مائة �7Yبعو` عاما، ��هللا Yعلم. 

.t7٤. �حلا

٥.  بناe على 7¶يا �7ها.

 eبناY عشر�  �هللا  �7قه   �k^ Yنه  نذ7   .٦
 فسو حياته،  �لشبا> *  عمر  �بلغو� 

يضحي بأحدهم * سبيل �هللا.

٧. ساهم، فوقعت �لقرعة على عبد �هللا 
كا`  �لذ1   -  (� ªمد  سيدنا  (��لد 
لديه  �Yعزهم  �ملطلب  عبد   eبناY Yصغر 
 eًفوجَب قتله، فاستعد ليضحي به �فا -
بنذO7، �كا` عبد �هللا هو �آلخر جاهز� 

بنذ7   eلوفا� Yجل  بر�حه من  للتضحية 
 eلزعما� ل بعض  به، فتدخَّ  iبيه �خلاY
��قترº عليه Y` يذبح بدال منه عشر� 
§ا_، �Yلقى �لقرعة بينه �بني �جلما_ 
�كر7  �هللا،  عبد  على  تأ�  فكانت 
 #eجا �بعدها  مر�#  عشر  �لعملية 
 o� بح مائة §لk �IخY� ،على �إلبل

يذبح عبد �هللا. 

٨.  ٢٥ عاما، �* بعض �لر��يا# ١٧ 
سنة.

٩.  لب· ُ�هر�.

١٠.  �هب بن منّبه.

١١.  * يثر>. 

�لنبيني  ١٢. كا` سيد �لد �&= خامت 
� ما ��_ جنينا * بطن Yمه.

�هي  �منة  �لسيد�  ترملت  ١٣. حني 
 `Y ما ��لت شابة، يستطيع كل ��حد
يقد7 مصاֲדا، فمؤ�ساً� �عز�s eًا، 7Y�ها 
�ا �لد# طفال، �قيل sا Y =هللا * �ملنا�
 * #Y7 مد�، كماª يه * �ملنا= Y` تسمِّ
�ملنا= Yيضا Yنه قد خر� من بطنها نو7 

سا& �لعاo كله. 
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lألخ* على �إلسال� i?فيلد �خ* kلسياسي ��ولند�  lدية يدين هجوhجلماعة �إلسالمية �أل� lماB

 * عمل مستفز �مثI للقلق، صّعد �عيم حز> �حلرية * هولند�، خI# فيلد�7، من �لته ضد �إلسال= عن طريق 
 �eجل �إلساY هذ� �مللصق علم �ململكة �لعربية �لسعو&ية من * Oضع ملصق بشع على با> مكتبه �ل�ملا�،  حيث شو�

لإلسال= ��لنÃ �لكرمي ªمد � ��لقر�` �لكرمي. �قد نشر فيلد�7 هذ� �sجو= على �إلسال= على نطاf ��سع.

 ]^ eخلطو� تسي� Oفيلد�7 بأشد �لعبا7�#، �هذ #Iجلماعة �إلسالمية �أل�دية تدين هذ� �لعمل �لذ1 قا= به خ�
مشاعر �ملاليني من �ملسلمني �ألبرياÃª� e �لسال= * §يع Yاe �لعاo. �ليس لعاقل Y` يؤيد مثل هذO �حلملة �ملتو�صلة 
�غI �لعا&لة من �إلسا�e �لM قا= ֲדا فيلد�7 على مد} �لسنو�# �لقليلة �ملاضية، �تفو] �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 

Yمر خI# فيلد�7 ^[ يد1 �هللا تعا[.

�7ً&� على ما قا= به فيلد�7، قا_ ^ما= �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية �خلليفة �خلامسة حضر� م�I�   مسر��Y 7د:

  kبه �لسياسي ��ولند lقا kلذ� lألخ* على �إلسال� lهذ� ��جو pدية تدين بشدhجلماعة �إلسالمية �أل� �B” 
خ*� فيلد?v i �لوقت �لذk يصر� فيه �لعا� من ;جل �لسال�B ،l مثل هذe �ألعما� �الستفز�iية ال ميكن Bال 

."lلوئا�� lتدمر �لسال�;� تزيد من iعزعة �الستقر�? v �لعا� 

�ملجتمع.  ��لتسامح على �يع مستويا�  ��لعد�لة   lلسال� ;جل  من  باستمر�?  ندعو  �ألhديني  �ملسلمني   ”�ن 
��لرhة  pnعلى �يع �لنا� �لعمل من ;جل تعزيز �تمع قائم على �ملو��;كر? ;� �لعا� �ليوv l خطر شديد  nعو;�
 k;   يد�� علًنا �;��ينبغي جلميع �ألطر�� �لعمل من ;جل �ضع حد جلميع ;شكا� �لكر�هية  .�nملتبا� lالحتر���

."pملعانا��بيانا� ;� ;فعا� ميكن ;� تسبب �أل� 

 كما تشكر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية بعض �لشخصيا# �لبا��7 * �حلكومة �sولندية مبا * kلك نائب 7ئيس �لس 
.Iير �خلا7جية، إل&�نتهم علًنا   فعل فيلد�7 �ألخ��� e�7لو��

تعريب: ^بر�هيم �7مي ^خلف

�

بيا� صحفي 

٢٢ &يسم� ٢٠١٣
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22�December�2013�

�

PRESS�RELEASE�

�

GLOBAL�MUSLIM�LEADER�CONDEMNS�LATEST�ATTACK�ON�ISLAM�BY�

DUTCH�POLITICIAN�GEERT�WILDERS�

�

In�a�highly�disturbing�and�provocative�act,�the�leader�of�the�PVV�Party�in�Holland,�Mr�

Geert�Wilders,�recently�escalated�his�campaign�against�Islam�by�placing�a�crude�and�

grotesque�sticker�on�the�door�of�his�parliamentary�office.�The�sticker�disfigured�the�

Saudi� Arabian� flag� to� insult� Islam,� the� Holy� Prophet� Muhammad� (peace� be� upon�

him)� and� the� Holy� Quran.� Mr� Wilders� has� widely� publicised� this� latest� attack� on�

Islam.��

�

The�Ahmadiyya�Muslim�Jamaat�condemns�this�act�by�Geert�Wilders�in�the�strongest�

possible� terms.� Such� a� move� can� only� hurt� the� sentiments� of� millions� of� innocent�

and�peace�loving�Muslims�across�the�world.��

�

It�is�held�that�no�sane�person�could�ever�countenance�conducting�such�a�sustained�

and� unjust� campaign� of� abuse� as� Mr� Wilders� has� over� the� past� few� years� and� as�

such�the�Ahmadiyya�Muslim�Jamaat�leaves�the�case�of�Geert�Wilders� in�the�Hands�

of�God.��

In�response�to�Mr�Wilders’�latest�actions,�the�World�Head�of�the�Ahmadiyya�Muslim�

Jamaat�and�Fifth�Khalifa,�Hazrat�Mirza�Masroor�Ahmad�has�said:�

�

“The�Ahmadiyya�Muslim� Jamaat�utterly� condemns� this� latest�attack�on� Islam�by�

the�Dutch�politician�Mr�Geert�Wilders.�At�a�time�when�the�world�is�crying�out�for�

peace,�such�provocative�acts�can�only�further�destabilise�the�world�and�destroy�its�

peace�and�harmony.��

�

“We�Ahmadi�Muslims�constantly�call�for�peace,�justice�and�tolerance�at�all� levels�

of�society�and�as�such�I�reiterate�that�today’s�world�is�in�grave�danger�and�so�all�

people� should�work� towards� fostering� a� society� based� on� love,� compassion� and�

mutual� respect.� All� parties� should�work� towards� ending�all� forms�of� hatred�and�

should�openly�condemn�any�statements�or�acts�that�can�cause�pain�and�suffering.”�

�

The� Ahmadiyya� Muslim� Jamaat� expresses� its� gratitude� to� leading� figures� of� the�

Government� of� Holland,� including� the� Deputy� Prime� Minister� and� the� Foreign�

Minister,�for�publicly�expressing�their�condemnation�of�Mr�Wilders’�latest�act.��

� �

End�

Further�Information:�press@amjinternational.org�
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(�لقسط �لثا� ��لعشر�`) 
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تعريب �لد�عية: ~مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا# �لM بني قوسني �Y �لM بعد 
"Yقو_" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٥
�لبتيالو1  ^sي  كر=  شيخ  حدث· 
�قا_: حدt مر� قبل ^عال` حضرته 
Yن·   �ملوعو&  �ملسيح  Yنه  عن   �
�ستمعت  حيث  "بتياله"   * كنت 
Yحد سكا�ا ªمد حسني  ^[ كلمة 
حضرته  معا7ضة  على  ما#  -�لذ1 
�عًظا   Vلنا�  * يلقي  �عته   -�
�اعهم  لد}   Vلنا� يتعجب   :O&مفا
عن معجز�# �لنY  � Ãنه ب�كته ��& 
�لطعا= �Y بوv7 * �ملاe �لقليل µيث 
 Vمن �لنا Iغليل §ع كب e��7كفى إل

�ال يقبلو�ا * حني Y` هذO �ألمو7 
 k^ تعا[،  �هللا  بقد�7   tحلد�� ممكنة 
 eلصلحا� يد  على  Yيضا  �ليو=  تظهر 
 �  .f7�خلو�  Oهذ مثل  �هللا   eليا�Y�
 eمر� للقا #�k هبk نهY كر حدًثاk
حضرته � * "Yنباله"، حيث 7Yُِسل 
�لبيت طعاٌ= كا` يكفي  حلضرته من 
Yكلنا  Yننا §يًعا  ^ال  فقط،  لشخصني 

�شبعنا �كنا ١٠ �Y ١٢ نفًر�.
يقو_ شيخ كر=̂ sي بأ` هذ� �لشخص 
Yنه    � حضرته  ^عال`  عند  تعثر 
ح�  يعا7ضه  فغد�  �ملوعو&،  �ملسيح 

��فته �ملنية.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٦
�قا_:  علي  �7شن  �حلافظ  حدث· 
خا`  ^�اعيل  ªمد  �لدكتو7  حدث· 
عند  مرٍ�   #�k جالسني  كنا  �قا_: 
بينما  �جللسة  مبناسبة   � حضرته 
ُتعدُّ  ��حللو   Ôملا� �لر�  طبخة  كانت 
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 eألثنا� Oهذ *� ،* �خلا�7 للضيو
كنا  بيته.  من  طعا=  حلضرته  7Yُِسل 
نظّن Yنه سيكو` طعاًما فاخًر� شهيًّا، 
�لكن ملا Y7يناO �جدنا شيًئا من �لر� 
يزيد  يكن   o� �شو7بة،   fملسلو�
عن طعا= شخص ��حد فقط. &عانا 
تنا�_   * معه  �ملشا7كة   ]^ حضرته 
�لر��1  يقو_  معه.  فاشتركنا  �لطعا= 
بأ` �لدكتوª 7مد ^�اعيل خا` كا` 
 `Y كلنا �شبعنا §يًعا معY يقو_: لقد

.�Iًعد&نا كا` كب
باإلميا`  يدعو`  ممن  Yتعجب  Yقو_: 
 .f7�خلو� ظهو7   * يشّكو`   � باهللا 
^k� سّلمنا بوجو& �إلله �لقا&7 �ملطلق 
هو  ��لذ1  كله،   oلعا�  Oبيد �لذ1 
�شتبه  ملا  �مالكها،   eألشيا� خالق 
 6&�Y من  هو  ألنه   ،f7�خلو� �جو& 
* �لطعا= هذO �مليز� Y` يكو` كافًيا 
�إلله  kلك  ليس   �Y ��حد،  لشخص 
 iخا بتقدير  يو&عه   `Y على  بقا&7 
�مصلحة معينة خاصية Y` ميأل بطو` 
عشرين  يشبع   �Y  iشخاY عشر� 
هو  تعا[  �هللا   `Y سّلمنا  لو  نفًر�؟ 
 �kفلما  ،eألشيا�  i�خو �ضع  من 
 Iلتغي�  t�حد^ على  قا&7ً�  يكو`  ال 
نظًر�  مؤقت  بشكل  فيها  ��لتبديل 
لبعض ِحَكمه �خلاصة؟ فإk� كا` �هللا 
هو �لقا&7 �ملطلق فال بد من Y` نسّلم 

بأنه قا&7 على كل ما ميكن Y` يسمى 
 ]^ بالنسبة  �حلا_  كذلك  بالقد�7، 
 `Y ِمرناYُ يع صفاته �ألخر}. �لقد§
نؤمن بالقد7، ��ملر�& منه Y` نؤمن بأ` 
 i�عت من �هللا تعا[ �خلو&�Y eألشيا�
 Iهللا تعا[ قا&7 على �لتغي� `Y� ،كلها
فيها بقد7ته �خلاصة. باختصاYُ ،7ِمرنا 
 iخلا� ��لقد7  �لعا=  بالقد7  باإلميا` 
�Yال  نؤمن   `Y ينبغي   1Y كليهما. 
Y` صفة �حلرf * �لناo 7 تنشأ فيها 
تلقائًيا بل تولد# بأمر من �هللا تعا[، 
� ينبغي Y` نؤمن بأ` �هللا تعا[ قا&7 
 �Y خلاصية� �Y لصفة� Oهذ Iعلى تغي
تبديلها �Y تعطيلها، �ينبغي Y` نؤمن 
Yيضا Y` �هللا تعا[ ير1 �لناY Vحياًنا 
مظاهر قدO7 �خلاi ֲדذO �لطريقة من 
k�ته  إلظها7   i�خلو�  O&عبا خال_ 
�kلك   ،O&جو� على  �لدليل  �إلقامة 
ألنه ال ميكن بد�نه Y` يستحكم ^ميا` 
بأنه  �لتذكر  ´ب  تعا[.  باهللا   eملر�
�هللا  Yفعا_  من  فعل   1Y هنالك  ليس 
 ،�Iعبًثا، بل هو مب· على ِحَكٍم كث
^ال  للعا&�   f7خا Yمر   1Y يظهر  �ال 
��فق  �إلsية  �حلكمة  تقتضيه  عندما 
ما تقتضيه مشيئة �هللا، �ال تظهر �آلية 
تظهر  �لطالُب �ال  ֲדا  يطالب  عندما 
�فق مطالبته. ^` �هللا تعا[ غ·، �ال 
uتاجو`  �لعبا&  بل  Yحد،   ]^ uتا� 

^ليه فهو �لذ1 يقر7 ما ^k� كانت Õة 
حاجة إل�e�7 �يٍة Y= ال.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٧
�قا_:  علي  حاكم  شو&17  حدث· 
معترًضا:  مر�   Vند�s� Yحد  قا_ 
كيف صا7# �لنا7 برً&� �سالًما على 
بأ`  �أل�_  �خلليفة  فكتب  ^بر�هيم؟  
نا7 �خلصومة  �لنا7 هنا هو  �ملر�& من 
نفسها كا`  �أليا=  تلك   * .e�لعد��
 * جالًسا   � �ملوعو&  �ملسيح 
قدميه،  ندلك  �كنا   Iلصغ� �ملسجد 
�كا` �ملولو1 نو7 �لدين Yيضا جالًسا 
^k kكر Yحد �إلخو� �العتر�]  معه 
نو7  �ملولو1  عليه   &ّ7 �ما  �ملذكو7 
ما   :� حضرته  فقا_  �لدين، 
�حلاجة ^[ هذ� �لتكّلف، Yنا موجو& 
�لنا7 �ليخت�  Yحٌد *  فلIِم·  ههنا، 
هل تتحو_ ^[ بر& �سال= لنا Y= ال؟

Yحُد  �العتر�]  هذ�  َ�ّجه  Yقو_: 
عن  �7تّد  �لذ1  با_"  "&هر=  �آل7يا 
 vُتر" بعنو�`:  كتاًبا  �Yلف  �إلسال= 
�إلسال=" فألف �خلليفة �أل�_ كتا>: 
�لر&  عليه، �ضّمنه   �ًّ&7 �لدين"  "نو7 
�ملذكو7 �هو Y` �ملر�& من �لنا7 هو نا7 
�ملعا7ضة، �لكن ملا بلغ kلك حضرته 
� YنكرO �قا_ بأنه ال حاجة ملثل 
هذ� �لتأ�يل، فإننا موجو&�` * هذ� 
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 * �ملعا7ضني  Yحد  فلIِمنا  �لعصر 
 =Y كا` �هللا �مدها �k^ لنا7 �ليخت��
 � �ملوعو&  �ملسيح  قا_  �لقد  ال؟ 
* مناسبة Yخر} * بيت من �لشعر 

:Oمعنا�
 Ì تضّر `Y يها �جلاهل! لن تستطيعY
شيئا مبكائدv، أل` نفسي هي تلك 
خرجْت  �لنا7   * Y&خلْت   �k^  Mل�

سليمًة منها.
 eحي حلضرته يسلط �لضو� vهنا�
على هذ� �ملفهو= نفسه، �يقو_ �هللا 
 Vللنا حضرته  يوّجه   ْ̀ Y فيه  تعا[ 
هذ� �لكال=: "ال Øوِّفو� بالنا7 فإ` 
�لنا7 خا&مة لنا بل خا&مُة خد�ِمنا."

علي  حاكم  شو&17  kكر  Yقو_: 
Yحًد�   `Y حا&ثًة   fلسيا� هذ�   *
��خلر��  �لنا7  �قتحا=  يّدعي  كا` 
شيًئا.  به  تضر   `Y  `�& منها سليًما 
�بسبب معا7ضته حلضرته � قا_ 
k�كًر� �َ�ه: ^نه يّدعي بكونه مسيًحا 
 O�كا` صا&ًقا * &عو �kموعوً&�، فإ
معي  �يدخل  هنا   ]^ فليأ#   Oهذ
تلّقيت من  �لر��1:  يقو_  �لنا7.   *
 iخلصو� ֲדذ�  7سالة  �إلخو�  Yحد 
فقا_:   ،� حضرته   ]^ فقدمتها 
يسعنا  ال  ^ال.  ليست   �kشعو �ا ^
�لذها> ^[ هناv، �لكن �كتْب له 
Y` يأ� ^[ هنا، � ^k� &خل Yمامي 

�لنا7 فلن �ر� منها حيًّا. فكتبت له 
&عو�  يقبل   o Yنه  ^ال  حضرته،   &ّ7

حضرته.
Yقو_: يرتا> �جلهلة Yحياًنا * ظهو7 
قد�7 �هللا تعا[ بسبب هذO �ألمو7، * 
حني Y `Yعما_ �إلنسا` ال تبد1 ^ال 
ٍ̀ فيها مهما قا= بالعجائب  نسا �جه̂ 
�إلsية  �ألمو7  Yما  علمه،  على   eبنا
فتتسم بتجليا# ^sية تر1 �جه �هللا 
� �تعكسه. �عليه، فما يأتيه من 
يأ�  �ما  خا7قة،  بعظمة  يتسم  �هللا 
من �إلنسا` فله �قع �خر متاًما �لو 
من  يأ�  ملا  مشاֲًדا  �لظاهر   * كا` 
Yنه  �لسابق  �ملثا_  من  �يتضح  �هللا. 
بإعال`  �إلنسا`  سحر  تبخر  كيف 
يبد�  �هللا.  قد�7  ^ظها7  حضرته عن 
 Vلنا� ير1  كا`  �لشخص  هذ�   `Y
كا`  كما   �kلشعو� Yعما_  بعض 
�لسحر� يقومو` ֲדا * عهد موسى 
�. �لكن يبد� Y` فضل �هللا تعا[ 
 Oهذ  *  � �ملوعو&  �ملسيح  على 
�لقضية كا` Yكثر مما كا` uظى ֲדا 
 �e�7ضطر موسى إل� k^ � موسى
Yما  �لسحر�،  سحر  إلبطا_  ما  �ية 
مبجر&  �لسحر  هذ�  تبخر  فقد  هنا 
´ر¶   o� �آلية   �e�7^ عن  �إلعال` 
فاحلمـد  Yمامه،  �ل���  على  �لعد� 

هللا على kلك.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٨
�قا_:  علي  �7شن  �حلافظ  حدث· 
منا�7   eلبنا  #�e�إلجر� �كتملت  ملا 
 Vند�s� 7فع  قا&يا`   * �ملسيح 
�ملسؤ�لني   ]^ شكا��هم  �ملجا��7` 
هتك   ]^ ستؤ&1  �ا Y �حلكومة   *
ِسْتِرهم * بيوִדم. فجاe نائب �ملفو] 
�ألمر،  للتحقيق *  قبل �حلكومة  من 
�قابل �ملسيح �ملوعو& � * �لغرفة 
�ملجا��7 للمسجد �ملباv7 على ªضر 
من بعض �ملشتكني. جر} حديث بني 
�حلكومي،  ��ملند�>   � حضرته 
 �Iًمش له حضرته  قا_  kلك  �خال_ 
هل  �سأله  "ُبّدهاَمل":  �sند�سي   ]^
حدt مر� منذ ِصغر1 ^[ يومنا هذ� 
Y` قصرُ# * �غتنا= Yية فرصة Yتيحت 
± إلفا&ته؟ � هل حدY t` فوََّ# هو 

فرصًة لإلسا�e ^ّ± ��إلضر�Ì 7؟ 
كنت  علي:  �7شن  �حلافظ  يقو_ 
�قد  "ُبّدهاَمل"  �sند�سي   ]^ Yنظر 
&Y7 Vّسه بني 7كبتيه من شد� �لند=، 

��صفر �جهه فلم ينبس ببنت شفة.
شخصية  "ُبّدهاَمل"  كا`  Yقو_: 
 � قا&يا` �كا` عد�ًّ �7يا  معر�فة من 
لأل�دية  �بالتا±  لإلسال=  لد�ً&� 
على  �لشخص  هذ�  يز�_  �ال  Yيضا. 
ملحتو}   f�مصد �هو  �حليا�  قيد 

�آلية: ﴿ميّدهم * طغيا�م﴾.
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