



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

عديد�  مبصطلحا�  �إلعال�  �سائل  تطالعنا 
كا�  �ينما  �ملسلم  للمو�طن  ُتنسب  ما  غالبا 
�جلسد)  �إل,ها*  منها  �لعا/،  بال0   2
��إل,ها* �القتصا0) ��إل,ها* �لفكر) �لذ) سنالمس 
بعض مال@ه ع? هذ< �لسطو,، ��لذ) =� بسطنا تعريفه.. 
فهو كل نشاF يتم من خالله فرC ,�) @د0، �� ج? 

�آلخرين على سلوJ ُيوIو� �نه �لصو�*.
عاملية  ظاهر�  هو  �لفكر)  =إل,ها*   �= �ألمر  ��قع   2�
�Rا  كما  متفا�تة.  بنسب  �ملجتمعا�  كل   2 موجو�0 
�لزمن.  قدمي  منذ  ُ�جد�  �لكنها  �لعهد  حديثة  ليست 
�ألفو�<،  تكميم  على  يعمل  =نه  حيث  خطو,ته  �تتفاقم 
�نه   Z= باإلضافة  تفك\ها  ملكة  �تعطيل  �لعقو[  �جتميد 
ُ̀ هذ�  يفرC عليها عد� قبو[ �آل,�c �ملعا,ضة. �يرb مما,
�حلق dب   cعد�� gم  معا,ضيهم   �� �إل,ها*  من   hلنو�
@ا,بتهم �قتلهم. فهم ال يسمحو� بتعد0 �آل,�c فحسب 

بل يصا0,�� �حلريا�. 
 iال شك �� �إل,ها* �لفكر) هو نتيجة مباشر� للتطر�
بقشر �ظاهر  يتبنو<  يتمسك من  �لدين، حيث  ��لغلو 2 
��جتها��0  �تفاس\  nثا,  �َيْقفو�  حرفية  بطريقة   hلشر�
متو�  على  �جلمو0  عصو,  �لظلما�..  عصو,   cعلما
�لنصوt. �يتفا��0 �لتحر) 2 مقاصدها �غاياִדا ��لبحث 
جلميع  �لعامة  �ملصلحة  حتقق   vل� �مغاwيها  حكمها  عن 

�ملو�طنني بغض �لنظر عن �نتما�cִדم �لعرقية ��لدينية.
�لسا� حا[ هؤالc �ملغالني 2 �لدين �لذين ال يقبلو� ,�ًيا 
 cلد�� فهو ضدنا"، �هذ� هو  معنا  ليس  "من  {الف| gم.. 
�لفتاJ �� بعبا,� �خرb "�إل,ها* �لفكر)" ��لذ) عندما 
 Z= iاية �ملطاR 2 (0ميز~ بالتشد0 ��لغلو 2 �لدين يؤ
�إل,ها* �جلسد) �ما يصب به على �إلنسانية من �ريب 

��ويف لألبرياc �قتل �تدم\.. 
 �� ��0بياִדم  �لسلف  بكتب  متمسكو�  �هم  ليتهم  �يا 
يتمعنو� 2 ما قاله �إلما� �لشافعي -,�ه �هللا- ",�يي صو�* 

�تمل �خلطأ، �,�) غ\) خطأ �تمل �لصو�*"!!
�لر�)  �لتأث\ على صاحب  �إل,هابيني 2  �2 حا[ فشل 
�ملخالف �حتويله =Z ببغاc ير00 ما ُيقا[ له من �فكا, تافهة 
=ما  ُيتهم:    cلسمحا� �لدين  مع ,��  تتماشى  سخيفة ال 
بعميل ألمريكا �� أل�,�با �� إلسر�ئيل، �بالتا� فهو كافر 
�قد يضطر  ُيفر� من كل مضامينه  0مه. �هكذ�  �ُيهد, 
=Z �لتر�جع 0فاع| عن �طنيته �عقائد< �=ميانه ��النضما� 
=Z �لقطيع �لفاسد �لفاسق. �هذ� حتديد� مع حصل لكث\ 
من �لشبا* �ملسلم �لذ) يقطن 2 �لغر* هاجر لاللتحا� 
بد�لة �خلالفة �إلسالمية �ملزعومة �بعد �� ,�b ما ال ُيصد� 

قر, �لتر�جع ��لعو�0، �هيها� له فالقتل مص\< !!

IIÍÖ“�’\;g]·Ñ¸\IIÍÖ“�’\;g]·Ñ¸\
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=� �ملتأمل 2 كل =,ها* فكر) مر على �ألمة سيجد �� مآله 
�لتحو[ ملرحلة �إل,ها* �جلسد).. ��لتا,يخ يثبت هذ�؛ 
فإ� �لفئة �لضالة �لv خرجت كإ,ها* فكر) على سيدنا  
عثما� بن عفا� � ��صمته بالظلم �ملا� ��لوظيفي، � ما 
لبثت �� خرجت عليه �على �ألمة بإ,ها* جسد) فقتلته، 
��ستقطبت غضب �هللا �قلبت كيا� �ألمة، �فتحت عليها 
�لفنت، تعد صو,� ��ضحة ملوضوh �ثنا. �/ تتوقف هذ< 
�لزمن �ها �ن  بل تكر,� مع  �ألحد�� =Z �لك �حلد 
2 عصرنا �حلاضر نشهد مظاهر �تد�عيا� �لغلو ��لتشد0 
�إل,ها*  مرحلة   Z= حتو[  �لذ)  �لفكر)  ��إل,ها* 
�لفكر)  �إل,ها*  �اعا�   �cعبا من  فخر~  �جلسد)؛ 
�فر�0 �خاليا =,هابية جسدية �حت لنفسها بقتل �تر�يع 
�ملسلمني �تدم\ �لبنية �لتحتية لكث\ من �لد�[ �إلسالمية 
�هلم جر� من �عما[ �خلطف ��إلجر�� ��العتد���c على 

ش� �نو�عها.
�يطو[ �حلديث حو[ تد�عيا� �إل,ها* �من ُيموله �من 
�ملستفيد �هلم جر� �لكن �ألمر �ألهم �لذ) dب �إلشا,� 
=ليه هو �� معاجلة �إل,ها* ال تتم =ال بإشاعة �لدميقر�طية 
�لر�)  ��حتر��  �لعامة  ��حلريا�  �حلقو�  �صيانة  �حلقيقية 
قبل  من  �حلريا�  gذ<   Jنتها�  (�  ��0 ��حليلولة  �آلخر، 
�حلكا� �� �لتنظيما� �� ,جاال� �لدين. كما ال نستطيع 
�تعزيز  �نشر  �لدي ،  �لتشد0  مو�جهة  مبعز[ عن  معاجلته 
�ملفاهيم  لتصحيح  �لبّناc؛  ثقافة �الختالi، �تفعيل �حلو�, 
�خلاطئة �لفتاكة.  ��ألهم من هذ� كله هو �لرجوZ= h �هللا 
�تعاليمه �لصحيحة �لv �بتعد عنها �إلنسا� كل �لبعد ح� 

طغى �إلحلا0 على جوهر نفسه  �تفك\<.
�إل,ها*   ��  Z= نش\   �� =ال  �ملقا�  هذ�   2 يسعنا  �ال 
�لفكر) ليس جز�c ثابتا من ثقافة �لفيج �ألعو~ 2 �ألمة 
بطريقة  سبله  ينتهج  �يضا  �لغر¤  �إلعال�  �لكن  فحسب 
�� �إلسال� 0ين  �لعا�  �لر�)  خبيثة حيث يرسخ 2 �هن 
بني  �لشاسع  �لبو�  يد,كو�  �Rم  من  �بالرغم  =,ها*. 
�Rم  =ال  �حلنيف  �لدين  �تعاليم  �ملتطرفة  �جلماعا�   Jسلو
يكيلو�  عديد�  مناسبا�   2� �ملضما,،  هذ�   2 يتما��0 
مبكيالني خال[ حتليالִדم �نشر�ִדم �إلخبا,بة. �لعل ما �قع 

2 �لعاصمة �لفرنسية مؤخر� �برw هذ� �جلانب فيهم.
�م\  �لعد0 خطبة حضر�  هذ�  �0خل  �لقا,¥ جتد  عزيز) 
 Fا �خلطوgضع من خال� vملؤمنني �يد< �هللا بنصر< �لعزيز �ل�
�لعريضة بني حرية �لتعب\ ��لتجذيف باملقدسا� �لv ُتهيئ 

�ملنا§ لنمو �إل,ها*.
�nخر 0عو�نا �� �حلمد هللا ,* �لعاملني ��لصال� ��لسال� 
�ملصطفى  @مد  �موالنا  سيدنا  كافة  �خللق   iشر� على 

صلى �هللا عليه �nله �سلم.

وال يسـعنا � هذا املقام إال أن نشـ� إ� 
أن اإلرهـاب الفكري ليس جزءا ثابتا من 
ثقافة الفيـج األعوج � األمة فحسـب 
ولكن اإلعالم الغر9 أيضا ينتهج سـبله 
بطريقـة خبيثـة حيث يرسـخ � ذهن 
الـرأي العام أن اإلسـالم ديـن إرهاب.
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التقوى

 حضر� مر�w بش\ �لدين @مو0 ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا¨ حلضر� �ملسيح �ملوعو0 ��إلما� �ملهد) �

من 0,�`:

في 
حا� �لقر��

(سو,� �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

َال  َفالَِّذيَن  َ��ِحٌد  ِ�َلٌه  ﴿ِ�َلُهُكْم 
ُمْنِكَرٌ�  ُقُلوُبُهْم  ِباْآلَِخَرِ�  ُيْؤِمُنوَ% 

َ�ُهْم ُمْسَتْكِبُر�َ%﴾ (٢٣)

شر0 �لكلمـا-:
(�ألقر*).  جِهله  �نكر<:  منِكر�: 
,قم  �آلية  ,�جع  �لشر�  من  (ملزيد 

٦٣ من سو,� �ِحلجر).

�لتفسـ2: 
��حد﴾  =له  ﴿=gكم   Zتعا قوله   �=
 �nبد�� 0ليل، أل� �لقر cليس �0عا
ال  �لكفا,  مع  حو�,<   cثنا� �لكرمي 
=� ال  فقط،   bلدعو� عليهم   Cيعر
جتد) �لدعوb بد�� 0ليل نفًعا، بل 
 Cنه يتبع �حد طريقني: =ما �� يعر=
عليهم �لدعوb ��ًال � يسو� عليها 
 � ��ًال  �أل0لة  يقد�   �� �ل?�هني، 
من  �كل  �ملنطقية.  �لنتيجة  يذكر 
�لعقل،  =ليه  �لطريقني طبيعي يطمئّن 
� 2 @له.  �كل ��حد منهما نافع جدًّ
�لطريق  �لكرمي هنا   �nلقر� �تبع  �قد 
�لثا¨، حيث كانت �آليا� �لسابقة 
 �� ��gما  موضوعني:  عن  تتحد� 
كل ما 2 �لكو� منسلٌك 2 سلك 
نظا� ��حد، ��� كل شيc فيه يستند 
=Z غ\< �يعتمد عليه، ��� �إلنسا� 
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هو �لغاية من خلق �لكو�. � بّين �� 
 ��� �ساًسا،  حيو�¨  �إلنسا�   cغذ�
�لنبا�  على   bتتغذ �حليو�نا�  هذ< 
من شجر �عشب، ��لنباتا� تعيش 
من  يستقو�  ��لبشر   ،cباملا �تنمو 
هذ� �ملاc �يًضا كما يأكلو� من هذ< 
تأخذ   cألشيا� هذ<  �كل  �لنباتا�. 
ظاهر�  بتأث\  ��ال0wها,   cلنما�  2
�لسما�ية  ��ألجر��  ��لنها,  �لليل 
من ¶س �قمر �جنو� �غ\ها، كما 
تعتمد هذ< �ألشياc كلها على �لبحر 
�لذ) �تفظ بذخ\� �ملاc، فيتبخر منه 
��لنبا�  ��حليو��  �لبشر   Z= ليصل 
نقيًّا صافًيا. �لكي تبقى �لبحا, على 
تّدخر   vل� �جلبا[  �هللا  جعل  حاgا 
�ملاc على شكل ثلو~، �منها dر) 
�Rا,  شكل  على  باستمر�,   cملا�
 � �لعا/،  لينفع  معينة  بد,�*  متر 
من   ،bخر� مر�  �لبحر   2 لينصّب 
��0 �� ينتشر �يغطي سطح �ليابسة 
لعيش  صاحلًة  �ليابسة  �تبقى  كلها، 
�إلنسا� عليها. كل هذ� =� 0[ على 
ما 2  �� كل  يد[ على  فإمنا   cشي
حتت  ببعض  بعضه  مرتبط  �لكو� 
نظا� @كم، ��� �لعا/ ليس ºموعة 
�شياc مبعثر� ال نظم بينها �ال ,بط، 
فيه ميّثل حلقًة 2   cبل =� كل شي

نزعت  لو  �حللقا�،  كث\�  سلسلة 
النفصمت  ��حد�  حلقة  منها 
�لسلسلة �/ يعد gا �جو0. كذلك 
لو ُنزعت ظاهر� من هذ< �لظو�هر 
فمثال  كله.  �لكوَ�  �لدماُ,  لشمل 
لو جّفت �لبحا, ملا ُ�جد �ملاc، �لو 
�لو  �لبحا,،  لنفد�  �ألRا,  يبست 
 bرº ִדيئ   vل� �لتضا,يس  w�ُيلت 
�ليابسة  لألRا, لغّطت مياهها �جه 
 C,أل� تعد   / �بالتا�  كلها، 
�جلبا[  للعيش عليها. �لوال  صاحلة 
لتعرضت �أل,C للزالw[ باستمر�,، 
 vل� �ألRا,  �جلّفت  �هلها،  �هلك 
�لثلو~  �خ\�  من  مياهها  تستمد 
 iا, سوRعلى قمم �جلبا[، أل� �أل
تصب مياهها مر� ��حد� 2 �لبحا, 

�لبحرية  �لفيضانا�   Z= سيؤ0)  مما 
من جهة، �=Z حرما� �هل �ليابسة 
على  فيها   hwيتو �لذ)   cملا� من 
�لسنة من جهة �خرb. �لوال  مد�, 
�ألجر�� �لفلكية ُحلرمت �أل,C �ما 
�لنافعة،  �لنجو�  تأث\��  من  عليها 
�/ تبق �أل,C على حالتها. �لوال 
�ملا�  �ألمطا,،  كانت  ملا  �لشمس 
�إلنسا� ��حليو�� عطًشا، �/ تنضج 
�لثما, �ال �خلضا,، مما سيضر بصحة 
�ية   Jهنا كانت  ملا  بل  �إلنسا�، 

ر �لغذ�c �حليو�¨ له. فرصة لتيسُّ
�لكو�  ما 2  فإ� كل  �باالختصا, 
لإلنسا�،  خدمة  على  مًعا  يعمل 
 cلشي� على  يعتمد  فيه   cشي �كل 
�آلخر. �=ً�� كيف يصح - ��حلا[ 

وباالختصار فإن كل ما � الكون يعمل مًعا على خدمة 
لإلنسـان، وكل شـيء فيه يعتمد على الشيء اآلخر. 
وإًذا كيف يصح - واحلال هذه - االعتقاد بوجود أكثر 
مـن إله � الكون. لو كان هنـاك آYة أخرى من دون 
اضع Yذا  اهللا � فُدّلونا على شـيء � الكون ليس̂ 
النظـام حe يقـال عنه إنه dلوق بيـد خالق آخر. 
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التقوى

من  �كثر  بوجو0  �العتقا0  هذ< - 
gnة   Jهنا لو كا�  �لكو�.  =له 2 
�خرb من ��0 �هللا � فُدّلونا على 
gذ�  ½اضع  ليس  �لكو�   2  cشي
{لو�  =نه  عنه  يقا[  ح�  �لنظا� 
ما  كل   �� فبما  nخر.  خالق  بيد 
��حد  لنظا�  خاضع  �لكو�   2
 tكحلقا� سلسلة ��حد� فال منا
من �لتسليم بأ� �لكو� {لو� بيد 
 �� يقا[   �� =ال  �للهم  =له ��حد.. 
قا0ً,�  مبفر0<  يكن  �لو�حد /  �إلله 
 hwّفتو كله،  �لكو�  خلق  على 
�آلgُة �ملتعد�0 �ألعماَ[ فيما بينهم، 
فأجنز كل منهم ما ُعهد =ليه �سب 
بينهم من  فيما  عليها  �ملتفق  �خلطة 
قبل. �لكن ال �حد يعتقد ֲדذ� ح� 
للعقل،   iٍمللحد��، ألنه منا� �ال 
=� ال ميكن �� يكو� �لناقص =gًا. 
�هذ� �لدليل يوصل �ملرZ= c نتيجة 
=له  ﴿=gكم  هي:  فقط  ��حد� 

��حد﴾.
�كا� �ملوضوh �لثا¨ �لذ) نوقش 
كل   �� هو  �لسابقة  �آليا�   2
 Zتعا �هللا   ��0 من  =gًا  �تُّخذ  من 
فليس هناJ =ال  �ملو�،  �0,كه  قد 
��ى  �لذ) هو  �حلق  �لو�حد  �إلله 
فثبت  �لفناc؛  يد  =ليه  من �� تصل 

=له  ﴿=gكم   Zتعا قوله   �� بذلك 
��حد﴾ نتيجة منطقية ملا ُ�كر من 
قبل، �ليس با0عاc خا[ من �لدليل 

��ل?ها�.
يؤمنو�  ال  ﴿فالذين   � قا[   �
�هـم  منِكـرٌ�  قلوُبهم  باآلِخر� 
 �cجا هنا   cلفا�� مستك?��﴾. 
�لعر*  عا�0  �سب  �لو��   Âمبع
هذ<  �متّثل  �ألقر*)،  (,�ِجع 
@تمل   Cعتر�� على   �ًّ0, �جلملة 
�هو: =�� كانت �حد�نية �هللا �مًر� 
 ُ̀ �لنا ينكر  فلما��  �لثبو�  بديهي 
=نكا,هم   �=  :� فقا[  �لك؟ 
 2 ��قوعهم   Zتعا �هللا  �حد�نيَة 
�ألعما[ �لوثنية ال يستند =Z 0ليل 
قد  �Rم  مرجعه  �=منا  برها�،  �ال 
للبعث  منكرين  �لو�قع  �صبحو� 2 
بعد �ملو�، فلم يعو��0 جا0ّين 2 
لن  �Rم  لظنهم  �لك  �لدين.  �مو, 
�اَسبو� على �عماgم فال يفّكر�� 
Äدية فيما =�� كانت �فعاgم حسنة 
�� سيئة، كما ال ير�� 2 �لتعصب 
يتمكن  �بالتا�  بأًسا،  ��لتعنت 
فال  قلوֲדم،  من  ��لغبا��  �جلهل 
��لشعو,  �لفطنة  تلك  لديهم  يبقى 
�عماله   ��  J,يد من  ميلكها   vل�
فينكر  هامة،  بنتائج  حتًما   Åستأ

�ليقينيا�  �لبديهيا�  ح�   cهؤال
غ\ مكترثني. فقوله تعاZ﴿قلوֲדم 
 ،cم غافلو� ��غبياR�  منِكر�﴾ يع
فال يد,�� �� هناJ تعا,ًضا سافًر� 

بني عقائدهم. 
 cهؤال يصيب  nخر   Cمر  Jهنا�
=نكا,هم  نتيجة   - �ملنكرين 
�لِك?  هو  �ال  �ملو�-  بعد  للبعث 
�آلخر�  منكر  أل�  ��لغطرسة، 
ال  ��لذ)  �لعو�قب،  من  �ذ,  ال 
 bير �ال  يتك?  �لعو�قب   iاÆ

لقبو[ �حلق حاجة. 
من  نوعني  تذكر  �آلية   �� فالو�قع 
﴿قلوֲדم  َمن  ��gما  �ملشركني: 
,ِكبهم  قد  �لذين   (� منكر�﴾، 
�لشعو,  من  ميلكو�  فال  �جلهل، 
 �=� Äدية؛  للتفك\  يدفعهم  ما 
من  �رمهم  هذ�  قلوֲדم   Cمر
﴿هم  َمن  �آلخر   hلنو�� �إلميا�. 
مستك?��﴾، �) �لذين =�� �عو� 
 � �هللا  �حد�نية  على  �ل?�هني 
يأَبو�  �لكنهم  قلوֲדم،  �ستيقنتها 
تعصًبا  بألسنتهم  باحلق   iالعتر��
 cللجز� =نكا,هم  أل�  ��ستكباً,�، 
مبالني،  غ\  جعلهم  قد  ��لعقا* 
فال ير�� 2 =نكا, �حلق حرًجا �ال 

ضرً,�.
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َما  َيْعَلُم  �َهللا   َّ%9َ َجَرَ;  ﴿ال 
ِ�نَُّه َال ُيِحبُّ  ُيْعِلُنوَ%  َ�َما  ُيِسرُّ�َ% 

�ْلُمْسَتْكِبِريَن﴾ (٢٤)

شر0 �لكلما-:
َجرًما:  dِر�  جَر�  ِمن  َجَرَ;:  ال 
قَطع: قا[ �لفّر�c: هي كلمة كانت 
�"ال   " بدَّ "ال  مبنـزلة  �ألصل   2
@الَة"، فَجرْ� على �لك �كثر� 
�لَقسم   Âمع  Z= حتولت  ح� 
�هو  "حقًّا"،  مبنـزلة  �صا,� 
مأخو� من معÂ �لقطع (�ألقر*). 

�لتفسـ2: 
�ل?�هني   �� هنا  �لكرمي   �nلقر� يعلن 
�ملذكو,� �عال< =� تد[ على �حد�نية 
�هللا �، فإRا تؤكد �يًضا على كونه 
عاِلَم �لغيب، ��� �لذ) يعلم سرَّهم 
على  dزيهم   �� بد  ال  �عالنيتهم 
�جلميع  يعاقب  لن  �نه  بيَد  �عماgم؛ 
بيو�  كفر��  �لذين  بل   ،cسو� على 
�لبعث جهًال سيكونو� �خفَّ عقوبًة 
من �لذين علمو� �� �لتوحيد حق، �مع 
�لك �نكر�< عنا�0ً ��ستكباً,�؛ فقوله 
�ملستك?ين﴾  �ب  ال  ﴿=نه   Zتعا
عمًد�  يكفر��  �لذين   ��  Z= =شا,� 

. يستوجبو� عقاًبا �شدَّ

Aَبُُّكْم   Bَ9َْنَز  �Dََما َلُهْم  ِقيَل   �Dَ�ِ�َ﴿

َقاُلو� 9ََساِط2ُ �ْألَ�َِّلنيَ﴾ (٢٥)

شر0 �لكلما-:
كَتب.  �لكاتُب:  سَطر  9ساط2: 
سَطر<  صَرعه.  �لرجَل:  سَطر 
��إلسطا,  به.  قَطعه  بالسيف: 
��ُألسط\:  ��ُألسطو,  ��ُألسطا, 
ما ُيسَطر �) ُيكتب، �ُتستعمل 2 
�(ُتستعمل  لـه،  نظا�  حديث ال 
�ساطُ\  �عه  للحكاياِ�،  �يًضا) 

(�ألقر*).

�لتفسـ2:
 hملوضو� Z= لقد عا0 �حلديث هنا 

Æ?نا  حيث   bخر� مر�  �ألصلي 
�لقر�n �� منكر) �لتوحيد ��لبعث 
ال  �ل?�هني  هذ<  يسمعو�  حني 
ما  يقولو�:  بل  فيها،  يفّكر�� 
�جلديد �لذ) يقّدمه هذ� �لنÊ؟ =نه 
�مو,  من  �أل�لو�  كتبه  ما  ينقل 

تافهة ال قيمة gا. 
يع   "�ُألسطو,"   �� شك  ال 
�لكتا* ��حلكاية �يًضا، �لكن من 
�ألفضل - نظًر� =Z �لسيا� - �� 
نأخذ< هنا مبعÂ �لكتا*، أل� هذ< 
 ،cلسو,� ال حتِكي لنا قصص �ألنبيا�
�=منا تتنا�[ بعض �أل0لة ��ل?�هني؛ 
فاملعÂ �� �عد�c �حلق حني يسمعو� 
يقتنع   �� �Æافو�  �ل?�هني  هذ< 

اYدف من نـزول الوحي هو إحياء احلقائق السـابقة 
الـm تالشـت واختفـت مـن العـاj. ال شـك أن 
الوحـي يتضمن أيًضـا بعض املعـارف اجلديدة وفق 
مسـتجّدات العصـر، ولكن املبادئ الـm يدعو إليها 
ـدة مشـvَكة بينهم، ومن  األنبيـاء xيًعـا هي موحَّ
خاَلـَف تلـك املبادئ وجـاء ببدع فهـو كاذب حتًما.
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التقوى

سبيل  على  يقولو�  فإRم  �لنا`  ֲדا 
�الc�,0w: ليس 2 هذ< �ألقو�[ من 
�أل��ئل  �كر   �� سبق  فقد  جديد، 
2 كتبهم مثل هذ< �ألمو, �لتافهة؛ 
ما   �� �تباَعهم  يوIو�  لكي  ��لك 
يقوله �لنÊ ليس من كال� �هللا �، 
�=منا نقل عن كتب �أل�لني، �ُكّنا 

به عاملني �من خطئه متأكدين. 
�لكفر 2  �عد�c �حلق ��ئمة   �� �حلق 
�حليلة  هذ<   Z= يلجئو�  عصر  كل 
�مللتوية. فحني يسمعو� من �هل �حلق 
عاجز��  �Rم  �ير��  �لقوية  �0لتهم 
�ملو�جهة  من  يفّر��  0حضها  عن 
فال�!  يا  ِ,سلك  على  قائلني:  �0ًما 
 ]�w ما  �= بيدJ شيc معقو[؟  ليس 
هذ<  مثل  ير��00ّ  �لقد�  منذ  �لنا` 
�ألقو�[ �لسخيفة. فَيظل �جلها[ �لذين 
يتبعو� �عد�cَ �حلق هؤالc غافلني عن 
قو� بر�هني �هل �حلق، فرحني بأ� ما 
جديد،   cبشي ليس  نبيهم  gم  يقو[ 
 .Zفال ميكن �� يكو� من عند �هللا تعا
�كأ� كل ما ينـز[ من عند �هللا � 
 �� مع  يكو� شيًئا جديًد�،   �� dب 
من   iدg� �لك؛ أل�  Æالف  �لو�قع 
نز�[ �لوحي هو =حياc �حلقائق �لسابقة 
ال  �لعا/.  من  ��ختفت  تالشت   vل�
بعض  �يًضا  يتضمن  �لوحي   �� شك 

مستجّد��  �فق  �جلديد�   i,ملعا�
�لعصر، �لكن �ملبا0¥ �لv يدعو =ليها 
مشتَركة  د�  موحَّ هي  �يًعا   cألنبيا�
 cبينهم، �من خاَلَف تلك �ملبا0¥ �جا

ببدh فهو كا�* حتًما.

َيْوَ;  َكاِمَلًة  Aَ�Oَ�ْ9َُهْم  ﴿ِلَيْحِمُلو� 
ُيِضلُّوَنُهْم  �لَِّذيَن   Aِ�Oَ�ْ9َ َ�ِمْن  �ْلِقَياَمِة 
 ﴾%َ�Aَُيِز َما   Rََسا 9ََال  ِعْلٍم  ِبَغْيِر 

(٢٦)

شر0 �لكلما-:
�للسا�:   2� َ�له.   :>,wَ�  :A�O�9
 cألشيا� من  ظهَر<  ُيثقل  ما  َ�َل 
لثقله على  �لسالُ�   :,wْملثِقلة. ��لِو�
 ,�w�� حامله؛ �ِحلمُل �لثقيل، �ْ�ُعه

(�ألقر*)

�لتفســ2:
 cال جرَ� �� �عد� :Zيقو[ �هللا تعا 
�لعامة   hخد�  2 ينجحو�  �حلق 
بذلك  يفسد��  �لكنهم  بأقو�gم، 
ألRم  قبل،   (� من  �كثر  عاقبَتهم 
سوi يعاَقبو� على تضليل �آلخرين 

باإلضافة =Z جز�c معاصيهم.
 Zتعا قوله   2 �لال�   �� �لعلم  مع 
 (� �لعاقبة  ال�  هي  ﴿لِيحِملو�﴾ 

عذ�ֲדم   �� ��ملر�0  �لنتيجة،  لبيا� 
�لذ)   hللخد� نتيجٌة  �ملضاَعف 

كانو� يلجئو� =ليه. 
متعلق  علم﴾  ﴿بغ\   Zتعا �قوله 
قوله   2 �لو�,0  (هم)  بضم\ 
�ئمة   ��  Âملع�� ﴿ُيضّلوRم﴾، 
�لكفر هؤالc كانو� ُيضّلو� بأقو�gم 
�تباَعهم �لذين كانو� بغ\ علم.. �) 
كانو� جاهلني. �ليس �ملر�0 �� �ئمة 
�لكفر كانو� بسبب جهلهم ُيضلو� 
�آلخرين، =� صرحت �آليا� �لسابقة 
�Rم ُيضّلوRم تعصًبا �فسا�0ً ال غ\.

﴿كاملًة﴾  لفظ  تفس\  �ميكن 
متعلًِّقا  نعت?<   �� ��gما  بطريقتني: 
�Rم   Âملع� فيكو�  �لقيامة،  بيو� 
 2 �عماgم  بعض   cجز� سينالو� 
عليها  ُيجَز��  �لكنهم  �لدنيا، 
 �� �ثانيهما  �لقيامة.  يو�  كاملًة 
﴿لَِيحِملو�﴾،  بفعل  متعلًقا  يكو� 
�ثقا[  �Rم سيحملو�   Âملع� فيكو� 
ُينقص   ��  ��0 من  كاملًة  �عماgم 
منها شيc، �لك �� �ملؤمن يستغفر 
�يقّل  �نوبه  له  فيغفر  �لدنيا   2 �َهللا 
ثقُله، �لكن هؤالc �ملتك?ين يصّر�� 
من  ُيَحّط  فال  عنا�0ً،  �لذنو*  على 
�نوֲדم شيc، لذلك سوi �ملوRا 

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

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł �ََنٍس � َقاَ[ : ُسِئَل �لنَِّبيُّ َ� َعن �ْلَكَباِئِر َقاَ[: �ْإلِْشَر�Jُ ِباهللا َ�ُعُقوُ� �ْلَو�ِلَدْيِن َ�َقْتُل �لنَّْفِس 
َ�َشَها0َُ� �لزُّ�ِ, . (صحيح �لبخا,)، كتا* �لشها��0)

̌¬‡ł َعْبِد �هللاَِّ ْبِن َعْمِر� ْبِن �ْلَعاtِ �َنَُّه َسِمَع �لنَِّبيَّ � َيُقوُ[: ِ=َ�� َسِمْعُتم �ْلُمَؤ�َِّ� َفُقوُلو� ِمْثَل 
، َفِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالً� َصلَّى �هللا َعَلْيِه ِبَها َعْشًر�. ُثمَّ َسُلو� �هللا ِلي  َما َيُقوُ[ ُثمَّ َصلُّو� َعَليَّ
�ْلَوِسيَلَة َفِإنََّها َمْنِزَلٌة ِفي �ْلَجنَِّة َال َتْنَبِغي ِ=الَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَبا0ِ �هللا َ�َ�ْ,ُجو َ�ْ� َ�ُكوَ� �ََنا ُهَو. َفَمْن 

َفاَعُة. (صحيح مسلم، كتا* �لصال�) َسَأَ[ ِلي �ْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه �لشَّ

: َ��لَِّذ) َفَلَق �ْلَحبََّة َ�َبَرَ� �لنََّسَمَة =ِنَُّه َلَعْهُد �لنَِّبيِّ �ْألُمِّيِّ  ̌¬‡ł َعِد)ِّ ْبِن َثاِبٍت َعْن wِ,ٍّ َقاَ[: َقاَ[ َعِليٌّ
� =َِليَّ َ�ْ� َال ُيِحبَِّني ِ=الَّ ُمْؤِمٌن َ�َال ُيْبِغَضِني ِ=الَّ ُمَناِفق.  (صحيح مسلم،كتا* �إلميا�)

�ْلَكِلِم  ُ�ْعِطيُت َجَو�ِمَع   : �ْألَْنِبَياcِ ِبِستٍّ ْلُت َعَلى  َقاَ[: ُفضِّ ُهَرْيَرَ� َ��َّ َ,ُسوَ[ �هللا �  ̌¬‡ł �َِبي 
=َِلى  َ�ُ�ْ,ِسْلُت  َ�َمْسِجًد�  َطُهوً,�   Cُ,َْْأل� ِلَي  َ�ُجِعَلْت  �ْلَغَناِئُم  ِلَي  َ�ُ�ِحلَّْت  ِبالرُّْعِب  َ�ُنِصْرُ� 

�ْلَخْلِق َكافًَّة َ�ُخِتَم ِبَي �لنَِّبيُّوَ�. (صحيح مسلم، كتا* �ملساجد �مو�ضع �لصال�)
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١٠

التقوى

مقتبسان  من كتابات  حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

"... �قد سبق �� �لَّفُت، شفقًة على قومي، كتًبا عديد� 
بأ�  فيها  صّرحت  ��لفا,سية  ��لعربية  �أل,0ية  باللغا� 
��نتظاَ,هم  �ليو�  �ملسلمني   bلد (�لعد��¨)  �جلها0  فكرَ� 
إلما� سّفاJ للدماc، �ُبْغَضهم لألمم �ألخرb، كّل �لك 
ليس =ال بسبب خطأ �قع فيه بعض �لعلماc قليلي �لفهم. 
�ما �إلسال� فال يأ�� برفع �لسيف =ال 2 حر* 0فاعية، 
 vم، �� 2 �حلر* �لg 2 @ا,بة �لظاملني �ملعتدين عقاًبا ��
ُتَشنُّ حفاًظا على �حلريا� �ملشر�عة. ��حلر�ُ* �لدفاعية 
=منا هي تلك �لv ُيلجأ =ليها لر0ّ عد��� �لعد� �لذ) يهد0 
 ،hملشر�� للجها0  �لثالثة   hألنو�� �لنا`. هذ< هي  حيا� 
�=ال فإ� �إلسال� ال ُيجيز شنَّ �حلر* لنشر �لدين، بأية 

صو,� كانت. 
ֲדذ�  �لكتب  من  كثً\�  �wَّعُت  قد  =ن   �لقو[  �خالصة 
�ملوضوh ببذ[ �مو�[ كث\� 2 هذ< �لبال0 �2 بال0 �لعر* 
��لشا� �خر�سا� �غ\ها. �بفضل �هللا تعاZ قد �جدُ� 
من  �لز�ئفة  �لباطلة  �لعقائد  هذ<  مثل  الستئصا[  �آل�، 
�لقلو*، 0�َّلًة قويًة �شو�هَد بيِّنًة �قر�ئَن يقينيًة �شها�0ٍ� 

تا,Æيًة، ُتبّشر¨ �شّعُة صدِقها بأ� �نتشا,ها سوi يؤ0ّ) 
عن قريب =Z تغّير مدهش 2 قلو* �ملسلمني ضد هذ< 
�لعقائد �لباطلة. �هناJ �مل قو) �نه بعد تفهُّم هذ< �حلقائق 
عيو�   cلسعد�� �إلسال�   cبنا� قلو*  من  تنفجر   iسو
باهر� �جلما[ عذبة �مليا< من �حللم ��لتو�ضع ��لر�فة، �=� 
سعا�0  �لبال0  gذ<  dلب   iسو هذ�  �لر�حا¨  تغيُّرهم 
 cعلما بأ�  يقني  على  فإن   �كذلك  كب\تني.  �بركة 

ˇ
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�ملسيحية �غ\هم �لذين يتطّلعو� =Z �حلق �يتعّطشو� له، 
سيستفيد�� �يعهم �يًضا من كتا¤ هذ�.

� �� يد,J كلُّ عاقل �� مثل هذ<  �لسهل جدًّ ....�من 
�لشعو*  ُنكر<   �� �ع   شديد،  لطعن  مدعا�  �لعقيد� 
 �= �لقتل!  فمص\هم  �=ال  �إلسال�،  قبو[  على   bألخر�
�لضم\ �إلنسا¨ ليد,J بسهولة �� =جبا, =نسا� �=كر�هه 
على قبو[ عقيد� ما بتهديد< بالقتل قبل �� َيِعَي حقيقَتها 
gو  �حلسنة  مز�ياها  على  �يّطلَع  �خلّيرَ�  تعاليَمها  �يتبّيَن 
يز0هر   �� لدين  ميكن  �كيف  للغاية.  مستنَكٌر  �سلوٌ* 
ֲדذ� �ألسلو*، بل على �لعكس، فهو سيعّرضه لالنتقا0 
لتؤ0)،  �ملبا¥0  هذ<  مثل   �=�  .C,معا كل  ِقبل  من 
�إلنسا�  مؤ�سا�  من  �لقلو*  خلو   Z=  ،iملطا� Rاية   2
�لعظيمة  �إلنسانية  �ألخال�  على  تقضي  �Rا  Rائيًّا، كما 
 cتامًّا؛ �حتل @لَّها �لضغينُة ��لبغضا cًكالر�ة ��لعد[ قضا
=ال  تبقى  �ال  �لفاضلة،  �ألخالُ�  �تنمحي  �ملتز�يدتا�؛ 
�gمجية. �حاشا �� تصد, مثل هذ< �لتعاليم �لظاملة عن 

�هللا �لذ) ال يؤ�خذ �حًد� =ال بعد =قامة �حلّجة عليه. 
علينا �� نفكر هل من �حلق 2 شيc �� نقتل، ��0 تر�ٍّ 
�� تريُّث، شخًصا ال يؤمن بدين حّق بسبب عد� �طالعه 
على 0الئل صدقه ��و تعاليمه �مز�يا<؟ كال، بل =� مثل 
هذ� �لشخص �حقُّ بالترحم، ��جد, �� نوّضح له بكل 
,فق �لني صدَ� �لك �لدين �فضائله �منافعه �لر�حية، ال 
�� ُنقابل =نكاَ,< بالسيف �� �لرصاt. �لذلك فإ� عقيد� 
�جلها0 لدb هذ< �لفر� �إلسالمية 2 عصرنا - باإلضافة 
ُيبعث فيه مهد)  بأنه يوشك �� يأw Åما�  =w Zعمهم 
 cسّفا� باسم �إلما� @مد ��� ينـز[ �ملسيح من �لسما
�ملسلمة  �لشعو* غ\  بقتل  مًعا  لنصرته ��Rما سيقوما� 
�عاc لكفرها باإلسال� - ألمٌر ُينا2 �ملقتضى �ألخالقي 

منافاً� شديد�. �فال تعّطل هذ< �لعقيدُ� 2 �صحاֲדا �يَع 
�ملو�هب �إلنسانية �لطيبة، �تث\ فيهم �لنـزعا� �gمجيَة 
بالنفا�...."  شعب  كلَّ  ُيعاشر��  �جتعلهم  �لوحشية، 

(١-٧ t ،ندg� 2 (ملسيح �لناصر�)

مقاصد  �صل  من  ليس  �حلر*   �� لك  بّيّنا  "�قد 
�لقر�n �ال من جذ, تعليمه، �=منا هو جّوw عند �شتد�0 
�نتهائه ��شتعا[ جو,   Z= لظاملني� �حلاجة �بلو� ظلم 
�هللا  ,سو[  غز���   2 حسنة  �سو�  �لُكْم  �جلائرين. 
 Êمد� يبلغ فيه ص Z= ,كيف ص? على ظلم �لكفا ،�
�لليل  �لكفا, يؤ��نه 2  بلوغه، فص?. �كا�  =Z سن 
�يقتلو�  كاألشر�,،  �ملؤمنني  �مو�[  ينهبو�  ��لنها,. 
 h0مو بتصو,ها  تتحد,  بتعذيبا�  �نساcهم  ,جاgم 
 Z= cلعيو� �تقشعر قلو* �ألخيا,، �كذلك بلغ �إليذ��
�نتهائه ح� Iّو� بقتل نÊ �هللا، فأمر< ,به �� يترJ �طنه 
�يهر* =Z �ملدينة مهاجر� من مكة، فخر~ ,سو[ �هللا 
� من �طنه بإخر�~ قومه. �مع �لك ما كا� �لكفا, 
منتهني، بل / يز[ �لفنت منهم تستِعرُّ، �@ّجة �لدعو� 
َتِعرُّ، ح� جلبو� على ,سو[ �هللا � خيَلهم �َ,ِجَلهم، 
قريبا من  بفو~ كث\  بد,  ميا0ين  �ضربو� خيامهم 2 
�هللا  غضب  فاشتعل  �لدين.  �ستئصا[   ��0�,�� �ملدينة، 
فنـز[  �عتد�ئهم،  �شد�  جفائهم  قبح   b�,� عليهم 
�لوحي على ,سوله �قا[: ﴿ُ�ِ�َ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم 
ُظِلُمو� َ�ِ=�َّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾، فأمر �هللا ,سوَله 
�ملظلو� 2 هذ< �آلية ليحا,* �لذين هم بد��� ��[ مر� 
بعد �� ,�b شد� �عتد�ئهم �كما[ حقدهم �ضالgم، 
�حو�gم".  باملو�عظ صال�  يرجى  ال  قو�  �Rم   b�,�

(٣٧-٣٨ t ،نو, �حلق)
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١٢

التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو'  بعد  �ما  �,سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ,>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Bََ��يَّا َنْعُبُد   Bَيَّا�
�لَِّذيَن   Eِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Eََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل& �لقاها سيدنا مر�� مسر�� ��د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو, ��إلما* �ملهد' �
يوم ٢٠١٥/٠١/١٦

 V مسجد بيت �لفتوS بلند�

﴿ِ��َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Oَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� 

َتْسِليًما﴾ (�ألحز�>: ٥٧)
ح �� �هللا � ُينـز`  هذ� �آلية توضِّ
 ��� �لكرمي،  نبيه  على  ,eته 
 fلن� على  يصلُّو�  �يضا  مالئكته 
 .� له  �لرeة   � منه  �يطلبو�   �
ينجح   �� ميكن  ال  �حلالة  هذ�  ففي 
هذ�  ,قي  مْنع  يريد��  �لذين  ��لئك 
�حليل   mباستخد�? ش تقليله   ��  fلن�
ُيلصقو�  فالذين  �ملنحطة.  ��لوسائل 
oعله  �يزعمو�  �لباطلة  �لتهم   � به 
�qم  ��ستهز�ئهم  لسخريتهم  عرضة 
سينجحو�، يعيشو� V جنة �حلمقى، 
 r� �جهوsهم  مؤ�مر�ִדم  ُتلحق  فلن 
 wهللا �حلبيب �، بل سو� fضر, بن
يظل يتحقق بانتظا? �xدwُ �لذr من 
هذ�   V �ما  بعثه.  قد  �هللا  كا�  �جله 
�لعصر فقد فتح �هللا Oفاقا جديد| لنشر 
�ملخلص  �به  بإ,سا`  �جلميل  تعليمه 

 .wدx� لتحقيق هذ� �
فالنf � �لذr بعثه �هللا � �� كل 
يهيئ   � فهو  �من،  كل   V� قو? 
بفضله  �يضا  لنصرته  �لوسائل  بنفسه 
�,eته، �� �عد�� �لنf � � ينجحو� 
�آل�،  ينجحو�  �لن  قط  �ملاضي   V
فهذ� ما قد,� �هللا. �ينبغي �� ال يقلق 
سعي   r� على  حقيقي  مسلم   r�

fl¡;ƒ]…Å÷’;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\fl¡;ƒ]…Å÷’;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\
��;Ì�Şë∏\;ÃÖå;Ì�Şë∏\;ÃÖå



١٣

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

حضر� مر�O مسر�A 9_د - 9يد] �هللا - 

 Êلن� شأ�  من  �ط   �� ميكن  ما0) 
 vل� �ملهمة   �� غ\  �إلسال�.   ��  �
�حلقيقي  �ملسلم   Z=  � �هللا  عهدها 
�مالئكُته   � يصلي  كما  �نه  هي 
على �لنÊ � لرفع مكانته � dب �� 
تصلُّو� �نتم �يضا على نÊ �هللا �حلبيب 
�لكامل ��ألخ\ صلو�ٍ� ال حصر gا 
مهمتكم،  مؤ0ين  تسليما  �تسلمو� 
فهذ� هو ��جب كل مسلم حقيقي. 
 Êلن� على  �نسلِّم  نصلي   �� علينا 
صلو�ٍ� ال عدَّ gا �تباعا هللا �مالئكته 
منضمني =Z �لذين يسعو� لرقي 0ينه 

��0wها,<. 
�آل�نة   2 فرنسا   2 حد�  ما   �=

�ألخ\� حيث هاجم بعض �ملسلمني 
�ث   �قتلو�  �جلر�ئد   bحد= مكتب 
 2 لكم  �كرُته  فقد  شخصا،  عشر 
�خلطبة �ملاضية باختصا, �لفتُّ �نتبا< 
 � Êلصال� على �لن� Z= فر�0 �جلماعة�
��نه لن ينتصر �إلسال� بالقتل �سفك 
�هد�فنا   2 ننجح   iسو بل   ،cلدما�
كنت  كما   .�  Êلن� على  بالصال� 
فعل   �0, تصد,  قد  �نه  من  حذ,ُ� 
كا�  ما  �هذ�  �gجو�،  gذ�  خاطئة 
 0�0, �بَد��  فقد   ،cهؤال من  ُيتوقع 
مسيئة  ,سوما  �نشر��  خاطئة  فعل 
مر� �خرb، �لv سببت لنا �أل/ �كثر، 
تألُّم  تتسبب 2   �� ينبغي  كما كا� 

كل مسلم حقيقي. فأ) فائد� ترتبْت 
على هذ� �إل,ها*؟

كا�  سنو��  ثال�   �� سنتني  قبل 
 iصحا* هذ< �جلريد� قامو� بتصر�
Óد�،   � �لقضية  ��ث\�  باطل 
مسلمو�  �Rم  يدَّعو�  �لذين  لكن 
بتصرفهم �خلاطئ �ثا,�ها من جديد، 
فما قامت به هذ< �جلريد� 2 �ملاضي 
من  �لكث\��   bبد� قد  باستمر�, 
شديد�  فعل   �0, �أل�,�بيني  �لقا�0 
�لفعل،  هذ�  �ستنكر��  �كانو�  جتاهه 
قد  �حلكوما�  من  كث\  �كانت 
صرَّحت �Rا لن تسمح للصحفيني 2 
بال0هم بذلك. لكنه بعد ظهو, هذ� 

 فقد أبـَدوا ردود فعل خاطئة 
ونشـروا رسـوما مسـيئة مرة 
أخرى، الm سببت لنا األj أكثر، 
 ُّjكما كان ينبغي أن تتسبب � تأ
كل مسـلم حقيقي. فأي فائدة 
ترتبْت على هذا اإلرهاب؟ .. لن 
ينتصر اإلسـالم بالقتل وسفك 
الدمـاء، بـل سـوف ننجح � 
أهدافنا بالصالة على الن� �..
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حلا�� � 
ألسبو� 
ملاضي قد �بد� 

لظاهر �
ملسئولني  � �كث# من 
لعقال

جلريد&  +ذ(  تأييَدهم  
لقا�& �
هذ(   12 تصل  �بد�5  ��عموها. 
ش9  من  باملاليني  مساعد&  
جلريد& 
تنشر  
جلريد&  هذ(  كانت  
ألماكن. 
٦٠٠٠٠ نسخة فقط �كاA يقا@ 2?ا 
?ائيا،  �ينقطع صد�Jها  تندثر  تكا� 
 
لكن بعض 
ملسلمني 
ملزعومني Jفعو
عد� نسخها T 12سة ماليني خال@ 
بعض  يقو@   Aآل
� 
حد. � �سبو� 
قد  
جلريد&   A2 
ملقدJِّين � 
ملحللني 
تستمر عشر سنو
5 �� �كثر، �هي 
لستة  تستمر  قد  2?ا  يقا@   Aكا 
ل] 

�شهر فقط. 

لتصر_ ^ ينشر 
لفكر& 
لباطلة  
فهذ
بال�  تعليم 
إلسال` � كث# من  عن 
 �قد ساهم هؤال بل  
لعا^ فحسب، 

ستعا�&   �  Aملزعومو
  Aملسلمو

حياَته.   fال+
 على  
ملشر_  
لعد� 

لظلم باسم  hJل] متا
ليت 
ملنظما5 
تعاليم 
إلسال` �   A� fJُتد 
إلسال` 

حلب �
ملو�& تستطيع �A ُتسقط 
لعا^ 
� حضن 
إلسال` بسرعة كب#&. فال 
يْقدn� J �ين mخر �A ينافس 
إلسال` 
 Jلصد
 �Jحابة   pلص
 تعليم   �
ألهل  
لدينية   Aلعيو
  A2 
لتسامح. �
 Aلذين ال يكا��
 ،�
لدنيا هؤال� عميا

يتوJعوA عن 
لسخرية من 
هللا ناهيك 
 5Jصد 
tئهم بأنبيائه. فإ
عن 
ستهز
منا �يضا �Jُ& فعل جهال على تصرُّ_ 
 �  Aيتما�� فسو_  
جلهلة   �هؤال
 

جلهل. يقو@ 
هللا �: xب �A ُتعرضو
لغو
 �سخفا بدال  
ملليئني   �عن هؤال
فليس  
عتزلوهم. � +م   nلتصد
 من 
�مو
فقتهم  }السهم   �  hجللو

xعل  �حد(  هو   �� tنبا  �حد(  �Jيا 
 �
ملر يرّ�  عندما  بل  �ثيما   Aإلنسا

مبثله  
لباطل  
لتصر_  �صحا~  على 
لذلك  نتيجة   � بالن�   Aفيستهزئو
ضد(  نابية  كلما5   Aيستخدمو  ��
 
كر�& فعل، فهو 
آلخر يساهم � هذ


لتصر_ 
ملشني.
فعلى 
ملسلم 
حلقيقي �x Aتنب tلك، 

هللا  قا@  فإمنا  
هللا.   12 
ألمر  �يفوِّ� 
فسو_   �ّ2  Aيعو��  

مو� ما   :�
على  
لوخيمة  
لعو
قب   Aجهو
يو

سو_  �?م  
ملؤكد  فمن  تصرفاִדم. 

هللا �خ#
 يوما من 
أليا`  12 Aيرجعو
عد�   A2  .
عملو مبا  ينبئهم  فسو_ 
 A� يريد  
لر
هن  
لعصر   � 
إلسال` 
ُيلحق 
لضرJ باإلسال` �تعليمه 
جلميل 

لن�ِّ � باستخد
مه 
لوسائل 
ملنحطة �
 � 
هللا  لكن  
لسيف.  Jفع  من  بدال 

َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوAَ َعَلى  َّA2ِ﴿ بقوله
 A� قد علََّمنا مبد� �ساسيا هو ﴾ 
لنَِّبيِّ
 n� � لن�
هذ( 
لتصرفا5 لن تضر 
ضرJ، 2منا �
جُبكم �A تصلُّو
 على 
لن� 
�، �هذ( هي مهمة 
ملسلم 
حلقيقي 

لتصرفا5 
لباطلة  � �Jلتو
بدال من 
حق  ��يتم   
tفإ مبثله.  
جلهل   ِّ�J�
مهمتكم.  �جنزمت  �نكم   
فاعلمو tلك 

ملجلة  هذ(   AضوJيعا  
كانو فالذين 
منهم   A�#لكث
 بد�  قد  tكر5  كما 
يؤيد�?ا بعد حد�� 
+جو` 
ألخ#، 
كل  حق   nلر�
 حرية   A2 قائلني 

ليت املنظمات ال� متارس الظلم باسم اإلسالم ُتدرك أن 
 �تعاليم اإلسالم + احلب واملودة تستطيع أن ُتسقط العا
+ حضن اإلسالم بسرعة كب5ة. فال يْقدر أي دين آخر أن 
ينافس اإلسالم + تعليم الص? ورحابة الصدر والتسامح. 
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��حد. �مع �لك ما �w[ هناJ @بو 
�لذين   cلعقال�� ��لعد[   iإلنصا�
 Êضد �لن c(ستنكر�� نْشر ,�) بذ�
�ملسئولية  ��لقو�  �ملجلة،  هذ<   2  �
�حد  صر�  قد  فمثال  �إل�0,�.  على 
�ملسّما�  �أل��ئل  �جلريد�  هذ<   cعضا�
,سل:  هنر)  �هو  =يبد�“  ”شا,� 
�جلريد�  نشرْتها   vل� �لرسو�  كانت 
مستفز� �gذ� �لسبب قد 0فع ,ئيس 
هذ�  نتيجة  �ملو�   Z= فريَقه  حتريرها 
�لفعل �لطائش. �قا[: كانت �ألمو, 
ֲדا  يقو�  كا�   vل� �لقبيل  هذ�  من 
هؤالc �لصحفيو� ال تند,~ 2 موقفنا 

�منهجنا �ألساسي. 
�كذلك قد �صد, �لبابا �يضا تصر�ا 
حلرية  تكو�   �� dب  فقا[  ,�ئعا 
تع   ال  �لر�)  فحرية  حد�0ٌ،  �لر�) 
لكل   �= فقا[:  متاما.  �لعنا�  =طال� 
 �� �ينبغي  �حتر�ُمه  dب  �قا,�  0ين 
ال ُيَشّن �gجو� على كر�مة �) 0ين. 
� قا[ مثاال =� صديقي �لقريب جد� 
م  -�لذ) ينظم جوالته �يضا- =�� 
سبَّ �مي �� �ساc =ليها فستكو� ,�0 
�هذ�  �جهه  �لطم   iسو  ¨� فعلي 
ما ينبغي �� يتوقعه م . باختصا, =� 
 cهؤال �ما  خطأ،  �حد  مشاعر  =ثا,� 
فهذ�  �ملشاعر  �ثا,��  فقد  �لصحفيو� 

�نُبهم. 

فعلى  جد�،  صحيح  �لتصريح  فهذ� 
�آل�،  يتعقلو�   �� �يضا  �ملسلمني 
ُيبد�� ,�0 فعل خاطئة  �ينبغي �� ال 

 .bخر�
=� لوسائل �إلعال� سيطرً� على �لعا/ 
 w,2 �لعصر �لر�هن، فلإلعال� �0, با
=ثا,�   �� =Óا0ها   �� �لنا,  =شعا[   2
=يقافها. فقد حد�  �الضطر�با� �� 
�حلا�0  هذ�  بعد  �نه   Zأل�� للمر� 
�تصلت �لصحافُة 2 بريطانيا �بعض 
باجلماعة  ��,�با   2  bألخر� �لبال0 
موقفها   iلتعر �أل�دية  �إلسالمية 
�لقتل  هذ�   �� فصرَّحنا  فْعلنا.   �0,�
تصرiُّ غ\ =سالمي �نبد) �ألسف 
عليه، لكننا نقو[ 2 �لوقت نفسه بأنه 
�لر�)،  تكو� حد�0ٌ حلرية   �� dب 
�=ال سيكو� �لذين هم يث\�� مشاعر 
�آلخرين �dرحوRا هم �ملسئولني عن 
�لفسا0 2 �لعا/. �باإلضافة =Z هذ� 

 2  bخر� مفصلة  �مو,  ُنشر�  قد 
�لصحافة.

 wلقد نشرْ� موقَفنا قنا� سكا) نيو
 ¤ ��يل  ,�0يو   ¤  ¤� فايف   wنيو�
سي �¤ ¤ سي لِيدw �لند� اليف 2 
بريطانيا، �ما خا,~ بريطانيا فتلفزيو� 
كند�  �جر�ئد   ��  �� سي   � فاكس 
�ليونا�   2 {تلفة  جر�ئد  �كذلك 
نشر�  ��م\كا  �فرنسا  ��يرلند� 
موقفنا. كما سجلت بعض �ملقابال� 
�صل  �بذلك  �يضا  ستو0يوهاִדا   2
�لصحيح  ��لتعليم  �لصحيح  �ملوقف 
من سكا�  ماليني  عد�   Z= لإلسال� 
�لتلفزيونا�  �حد  سجل  فقد  �لعا/. 
�مقابلة  �جلماعة  �م\  مع  مقابلة  هنا 
مع �إلما� عطاc �ملجيب ,�شد �ملحتر� 
�يضا، �مثل �لك قد 0ُعي مند�بونا 
�سجلت  �الستو0يوها�   Z=
�ألسئلة  عليهم  �ُطرحت  مقابالִדم 

وكذلـك قد أصـدر البابا أيضا تصر�ـا رائعا فقال 
�ب أن تكـون حلرية الرأي حـدوٌد، فحرية الرأي ال 
تع� إطالق العنان متاما. فقال: إن لكل دين وقارا �ب 
احvاُمه وينبغي أن ال ُيَشّن اYجوم على كرامة أي دين. 
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2 �م\كا �كند� �فرنسا �يضا، كما 
�مقاالتنا  تعليقاتنا  �جلر�ئد  َنشر� 
 .hنشر� �ألخبا, حو[ هذ� �ملوضو�
�لفريق  هذ�   bَّ0� قد  باختصا, 
 2 جيد�  حقه  �جلماعة   2 �إلعالمي 
هذ�   bَّ0� فقد  �لعا/.   2 مكا�  كل 
�حلقيقي  �لتعليم  =يصا[  حق  �لفريق 
=Z �لنا` 2 بريطانيا ��م\كا �كند�. 
كند�   2 �لصحفيني  �حد  قا[  فقد 
تعليقا على مساعي �لفريق �إلعالمي 
 ]cتسا� =ن   ��تصاالته:  �جلماعة   2
فرقٌة  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   ��
صغ\� 2 �ملسلمني �مع �لك غطى 
�إلعالُ� موقفهم جد�، �نشر �خبا,هم 
�مقاالִדم فما سبب �لك؟ فهم بذلو� 
�جلهو0 2 =يصا[ �لرسالة �لصحيحة.

, �هللا �� �اعة �ملحب �ملخلص  فقد قدَّ
�جه  �آل�  ستر)   vل� هي   �  Êللن
�لنا`   ?�� للعا/  �لصحيح  �إلسال� 

ما تعلمْت منه �. 
�خلطبة   2 قلت  كما  ��جبنا  فمن 
�لرسالة  �� نوصل هذ<  �يضا  �ملاضية 
 �� gم  �نشر�  @يطنا  �لنا` 2   Z=
 cشي Z= (00�0 فعل خاطئة لن تؤ,
غ\ �لفسا0، ��أل�ضاh �ملتأwمة سلفا 
سوi تشتد �كثر �تندلع �لنا, �تنتشر 
2 �جلها� �أل,بع، ��لعا/ ال يستطيع 

لها �آل�.  حتمُّ

خاطئة،  فعل  بر�0  �لنا`  تث\��  فال 
نسأ[  �هللا.  بطش  تستنـزلو�  �ال 
�لدنيا عقال،  يهب ألهل   ��  � �هللا 
على  تقع  �لك   Z= باإلضافة  لكنه 
كل ��د) مهمٌة كب\� هي �� يس\ 
على �لطريق �لذ) �خ?نا �هللا به �هو: 
﴿ِ=�َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن nَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� 
على  �سلِّمو�  صلُّو�   (� َتْسِليًما﴾ 
هذ� �لنÊ �ما` �نشاd .Fب على 
Äميع  للعمل  يسعى   �� مؤمن  كل 
�ملا��،  ِلم  يقو[   ��  ��0 �هللا  ���مر 
ُيثا, سؤ�[ من هذ�  �نه ال  ��ملالحظ 
=مياُ�  يز0�0  حينما   �= عا�0،  �لقبيل 
�يز0�0  �لدينية،  باألمو,  �علُمه  �حد 
حكمة  على  يّطلع   ،cللدعا =0,�كه 
كما  يد,كها.   �� �فو�ئِدها  �أل��مر 
 �� لإلسال�  �جلميل  �لتعليم  من   �ّ�

يسعى �إلنسا� لطلب �لعلم، =� يقو[ 
 wإلسال�: ُ�طلبو� �لعلم ��سَعو� إلحر��
�لفهم ��إلJ�,0، �إلنشاc �لعالقة باهللا 
تعاZ تقدمو� =ليه �.                    

على �ية حا[، لقد �مر �هللا �� تتعلمو� 
�حلكمة  لتفهمو�  �ألسلو*  هذ� 
تعلُّمها  تنتظر��  ما ميكن �ال   hبأسر
 �� dب  بل   .cببط� ,�يد�  ,�يد� 
�لعمل  �سلو*  �تد,كو�  تفهمو� 
بأ��مر �هللا ح� تتمكنو� من �لعمل ֲדا 
�لفهم  هذ�  نتيجة  �جه  �حسن  على 
��إلJ�,0. �ֲדذ� �لصد0 سوi �قتبس 
لكم بعض �ألحا0يث �مقتطفا� من 
كال� �ملسيح �ملوعو0 � تبني �Iية 
� �بركاִדا. �ن   Êلن� �لصال� على 
نّدعي حب �لنÊ � لذ� عندما يقو[ 
�حد شيئا غ\ الئق �قه � �� ينسب 
قلوبنا  ُتجر�  صحيح  غ\  شيئا  =ليه 

إن لوسـائل اإلعالم سيطرًة على العاj � العصر 
الراهن، فلإلعالم دور بارز � إشعال النار أو إ�ادها 
أو إثارة االضطرابات أو إيقافها. فقد حدث للمرة 
األو� أنـه بعد هذا احلـادث اتصلت الصحافُة � 
بريطانيا وبعض البـالد األخرى � أوروبا باجلماعة 
اإلسـالمية األ�دية لتعرف موقفهـا وردة فْعلنا. 
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�لكن   .� له  حبنا  بسبب  بشد� 
ُنظهر �حلب �حلقيقي   �� كيف dب 
 Jفهنا للعيا�  فائدته  ستظهر  �كيف 
َعْبِد  َعْن   :hملوضو� ,��ية حو[ هذ� 
�ِهللا ْبِن َمْسُعو0ٍ َ��َّ َ,ُسوَ[ �ِهللا � َقاَ[ 
َ�ْكَثُرُهْم  �ْلِقَياَمِة  َيْوَ�  ِبي   ِ̀ �لنَّا َ�ْ�َلى 

َعَليَّ َصَالً�.
هي   �  Êلن� على  �لصال�   �=  ،��ً=
له  �حلب  إلظها,  �حلقيقي  �ألسلو* 

�به ميكن نو�[ قربه �. 
� هناJ ,��ية عن �نس � ما مفا0<: 
من  �منا  �كثركم   ��  �  Êلن� قا[ 
�لقيامة ��هو�gا �كثركم  �يال� يو� 
 � �قا[  �لقيامة.  يو�  علي  صال� 
تكفي   �ملالئكة  صال�   �= �يضا: 
�ملؤمنني  �عطى  قد   Zتعا �هللا  �لكن 
من  �لثو�*  على  للحصو[  فرصة 

خال[ �لصال� علي.
�ألسلو*  عن  ,��ية   2  0,� �قد 
�لصحيح للدعاc: َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد 
َعَلْيِه  �ُهللا  َصلَّى  �ِهللا  َ,ُسوُ[  َبْيَنا  َقاَ[ 
َ�َسلََّم َقاِعٌد ِ=ْ� 0ََخَل َ,ُجٌل َفَصلَّى َفَقاَ[ 
�للُهمَّ �ْغِفْر ِلي َ��ْ,َحْمِني َفَقاَ[ َ,ُسوُ[ 
�ِهللا َصلَّى �ُهللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َعِجْلَت �َيَُّها 
َفاْحَمد  َفَقَعْدَ�  َصلَّْيَت   ��َ=ِ �ْلُمَصلِّي 
�َهللا ِبَما ُهَو َ�ْهُلُه َ�َصلِّ َعَليَّ ُثمَّ �0ُْعُه 
َ�ِلَك  َبْعَد  nَخُر  َ,ُجٌل  َصلَّى  ُثمَّ  َقاَ[ 
َفَحِمَد �َهللا َ�َصلَّى َعَلى �لنَِّبيِّ َصلَّى �ُهللا 

َعَلْيِه َ�َسلََّم َفَقاَ[ �لنَِّبيُّ َصلَّى �ُهللا َعَلْيِه 
َ�َسلََّم �َيَُّها �ْلُمَصلِّي �hُ0ْ ُتَجْب. 

َعْبِد  َعْن   :bخر� ,��ية   Jهنا�
َسِمَع  �َنَُّه   tِْلَعا� ْبِن  َعْمِر�  ْبِن  �ِهللا 
�لنَِّبيَّ َصلَّى �ُهللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيُقوُ[ ِ=َ�� 
َسِمْعُتْم �ْلُمَؤ�َِّ� َفُقوُلو� ِمْثَل َما َيُقوُ[ 
َعَليَّ  َصلَّى  َمْن  َفِإنَُّه  َعَليَّ  َصلُّو�  ُثمَّ 
ُثمَّ  َعْشًر�  ِبَها  َعَلْيِه  �ُهللا  َصلَّى  َصَالً� 
َسُلو� �َهللا ِلي �ْلَوِسيَلَة َفِإنََّها َمْنِزَلٌة ِفي 
�ْلَجنَِّة َال َتْنَبِغي ِ=الَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَبا0ِ �ِهللا 
َسَأَ[  َفَمْن  ُهَو  �ََنا  َ�ُكوَ�   �ْ�َ َ�َ�ْ,ُجو 

َفاَعُة. ِلي �ْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه �لشَّ
 cكما تزيد �ملر � Êفالصال� على �لن
ضر�,ية  هي  كذلك   �  Êللن حبا 
الستجابة �لدعاc �ملغفر� �ملرc �يضا. 
فقد جاc 2 ,��ية �خرb: َعْن ُعَمَر 
 iٌَمْوُقو cََعا اِ* َقاَ[ ِ=�َّ �لدُّ ْبِن �ْلَخطَّ
ِمْنُه  َيْصَعُد  َال   Cِ,ََْ��ْأل  cَِما �لسَّ َبْيَن 

َصلَّى  َنِبيَِّك  َعَلى  ُتَصلَِّي  َحتَّى   cٌَشْي
�ُهللا َعَلْيِه َ�َسلََّم.

� ألحد  �ملوعو0  �ملسيح  قا[  لقد 
على  �لصال�  كيفية  بيا�   2 مريديه 
 Ø\ب عليك �� تتوجه كثd :� Êلن�
بركة  �طلب   ،Êلن� على  �لصال�   Z=
للنÊ � بذ�� �=خالt كما يطلبها 
 hبالتضر ��طلبها  حق|،  حلبيبه  �حد 
 hلشديد، �ال تتصنع 2 هذ� �لتضر�
��لدعاc، بل dب �� تكو� �لصد�قة 
تطلب   �� �dب  صا0قْين،  ��حلب 
�ل?كا�  صا0قٍة  بر�ٍ�   �  Êللن
�عالمة  عليه.  �لصال�   2 �ملذكو,� 
�بد�  �إلنسا�  يكّل  �ال   Åلذ�� �حلب 
من  شائبة   Jهنا تكو�  �ال  ميّل  �ال 
 Jهنا تكو�  �ال   (�) �لنفس.   cهو��
على  يصلي  بل  شخصية،  مصلحة 
بركا�  عليه  لتنـز[  فقط   �  Êلن�

فصرَّحنـا أن هـذا القتل تصرُّف غ� إسـالمي 
ونبدي األسـف عليه، لكننا نقول � الوقت نفسه 
بأنه �ب أن تكون حدوٌد حلرية الرأي، وإال سيكون 
الذين هم يث�ون مشاعر اآلخرين و�رحونها هم 
املسـئولني عن الفسـاد � العاj. وباإلضافة إ� 
هذا قد ُنشـرت أمور مفصلة أخرى � الصحافة.
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التقوى

(.Zهللا تعا�
�لصال�  حكمة  مبّينا   � يقو[   �

 :� Êعلى �لن
�حد   c0عا  Z= �اجة   �  Êلن� ليس 
�نه تكفي   � 2 �حلديث  قا[  كما 
صال� �ملالئكة. يقو[ �ملسيح �ملوعو0 
�لك،   2 مكنو�  سر   Jهنا  :�
�هو �� َمن يطلب ,�ة �بركة ألحد 
�حلب  عالقة  فبسبب   ،Å�� �ب 
�لذ�تية هذ< يصبح جز�cً من �جو0<، 
فالفيض �لذ) ينـز[ على �ملدعو له 
ينـز[ على �لد�عي �يض|. �أل� فيض 
�حلضر� �ألحدية على ,سو[ �هللا � 
كث\، فينا[ �ملصلو� عليه � �ل?كة 
باحلب �لذ�Å، فيأخذ كل ��حد منهم 
بركة من �ل?كا� �لالRائية على قد, 
تظهر هذ<  ما  قليال  �اسهم، �لكن 
�لفيوC ��0 �ا` ,�حا¨ �� حب 

 .“Å��
هذ�  خللق  جاهدين  نسعى   �� فعلينا 
�حلما` 2 �نفسنا. � يقو[ � 2 
 Êلن� على  �لصال�   c�,� �لسبب  بيا� 

 :�
�موالنا  سيدنا  صد�   Z= "�نظر�� 
@مد ,سو[ �هللا � ��فائه، لقد ��جه 
�لسيئة �حتمل مصائب  كل نوh من 
�nالًما ش� =ال �نه / يباِ[ ֲדا، فبسبب 
 Zتعا �هللا  �نز[   cلوفا�� �لصد�  هذ� 

 :Zعليه فضله، �ألجل �لك قا[ تعا
﴿ِ=�َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن nََمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� 
 �� �آلية  هذ<  من  �يظهر  َتْسِليًما﴾، 
�عما[ �لنÊ � كانت قد بلغت 0,جة 
عظيمًة �يث / يستخد� �هللا تعاZ �ية 
لبيا� تعريفها �حتديد �صفها،  كلمة 
كا� باإلمكا� �� ُتستخد� �لكلما� 
يستخدمها   / �هللا  �لكن  gا  �ملناسبة 
قصًد� �يع  �لك �� �عماله �لصاحلة 
ֲדا  �لتعريف  يتم   �� من  ��ى  كانت 
 Zحتديد �صفها. / يستخد� �هللا تعا�
 .cمن �ألنبيا Êمثل هذ< �آلية �ق �) ن
بأ�ى  تتحلى   � ,�حه  كانت  لقد 
�كانت   cلوفا�� �لصد�  0,جا� 
�عماله @ببة 2 عني �هللا تعاZ لد,جِة 
لألبد  عليه  بالصال�  �لنا`  �َمر  �نه 

شكًر� على هذ< �لنعمة.“ 
� يقو[ � شا,حا �� �لصال� على 
��ستجابة  لالستقامة  � �سيلة   Êلن�

 :cلدعا�
 2 � Êقد ُفرضت �لصال� على �لن”
كل صال� لالستز��0 من حبه �جتديد 
�سيلة  �ليد   2 تكو�  لكي  �حلب 
�الستقامة إلجابة هذ� �لدعاc. �لصال� 
على �لنÊ � �سيلة عظيمة للحصو[ 
على  تصلوها  فال  �الستقامة،  على 
صلوها  بل  ��لعا�0،  �لتقليد  سبيل 

 �  Êلن� �حلسبا� حسن  ��ضعني 2 
�مد�,جه،  مر�تبه   cإلعال� �=حسانه 
�لنتيجة  �ستكو�   .� �النتصا,< 
�حلو�  لذيذ�  Ùر�  ستنالو�  �نكم 

“.cالستجابة �لدعا
�سأبني لكم الحقا كيف تعلو هذ< 

�ملد�,~: � يقو[ � بعد �لك: 
”كم هو مبا,Jٌ هذ� �لعصر حيث ��ذ 
�ملبا,J 2 هذ<  �لقر�,  تعاZ هذ�  �هللا 
�أليا� �حلرجة �حلالكة (قا[ � هذ� 
�لكال� 2 �أليا� �لv كا� يقا[ فيها 
�لنÊ � كالٌ� مشني) �هيَّأ من  �ق 
نصر�  �سبا*  فضله  �مبحض  �لغيب 
 ،�  Êلن� لعظمة  توطيًد�  �إلسال�، 
فأقا� هذ< �جلماعة. =ن  �سأ[ �لذين 
لإلسال�:  �تعظيًما  ��ملًا  حبًّا  يكّنو� 
هل �تى على �إلسال� wما� �سو� من 
هذ� �لعصر، حيث تعرC �لرسو[ � 
�ُجعل   ،�cإلسا�� ��لشتائم  للسبا* 
�لقر�n �لكرمي عرضة لإلهانة =Z هذ< 
 � جدًّ ��تأّلم  �تأسف  =ن   �لد,جة؟ 
 � يقّر  ال  ح�  �ملسلمني  حالة  على 
قر�, 2 بعض �ألحيا�، =� ال يوجد 
فيهم �Ú0 =حسا` بتلك �إلهانة. هل 
يظنو� �� �هللا تعاZ / ير0 لرسوله � 
�) عّز �� شرi؟ فرغم هذ< �لشتائم 
��إلهانا�، / ُيِقم �) �اعة �ا�ية 
من عند<، لَيُكّم �فو�< �عد�c �إلسال� 
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 2 �طها,ته   �  Êلن� عظمة  �ينشر 
�لعا/؟!“. 

�) �� �لظّن بأ� �هللا تعاZ / ُيقم �ية 
�اعة �ا�ية، فهذ� يع  �� �هللا / يباِ[ 
بأÚ0 كر�مة للنÊ �، على �لرغم من 
 vهذ� �لقد, من �لسبا* ��لشتائم �ل
كيلت �قه �. فلم يقل هنا بأنه dب 
�لعصّي  حاملني  تنهضو�   �� عليكم 
�سفك  بالقتل  ��بد���  ��لبنا�0 
�لدماc، بل كا� تأسيس �اعة �ا�ية 
ضر�,يا إلقامة عز� �لنÊ �، �لكن 
تعليمه  �بو�سطة  ��ل?ها�  باحلجة 
 ،tلرصا� بإطال�  �ليس  �جلميل 
ألنه عندما يصلي �هللا �مالئكته على 
كا�  =ليه-   cيسا عندما   -�  Êلن�
�قد  ضر�,يا،  �لصال�  هذ<  =ظها, 
 cقّد, �هللا �� تظهر هذ< �لصال� بإنشا
�إلسالمية  �جلماعة   (� �جلماعة  هذ< 

�أل�دية �بو�سطتها. 
فهذ� �لوضع يوجب علينا بشد� �كثر 
�� نصّلي على �لنÊ � �كثر من �) 
قبل. فقد قا[ �ملسيح �ملوعو0  � 
ºد�0  ألقيم  �,سل    Zتعا �هللا  بأ� 
 � �قا[  �لغابر�.   �  Êلن� عظمة 
 �nلقر� حقائق  �لعا/  ُأل,)  �يضا: 
 �  Êلن� على  �لصال�  فإ�  �لكرمي. 
��جب على كل ��د) �ليو� لنكو� 
بعثة  من   iدg� �ققو�  �لذين  من 

0عو�  �يلّبو�   � �ملوعو0   �ملسيح 
حق  نؤ0)   �� علينا  ���جب  �هللا، 
�0عائنا �ب �لنÊ �. �هذ� �حلق ال 
ميكن �Û�0< باgتافا� ��ملس\�� فقط 
كما يفعله �ملسلمو� غ\ �أل�ديني. 
ألc�0 هذ� �حلق dب على كل ��حد 
على  �لصال�  يبّلغ   �� �أل�ديني  من 
بأمله  مقر�نا  �ملر��  ماليني   �  Êلن�
�كثر  ستكو�  �لصال�  فهذ<   .Êلقل�
نفعا للقضاc على �ألعد�c من =طال� 

�لرصاt ��لقذ�ئف من �ملد�فع. 
� يقو[ �ملسيح �ملوعو0 � 2 ,سالة 
�سلو*  موضحا  مريديه  �حد   Z=
�النتبا<  dب   :�  Êلن� على  �لصال� 
=Z �قصى �حلد�0 �نه dب �� يكو� 
�لعا�0  شو�ئب  من  بريئا  عمل  كل 
�ألعما[  تكو�   �� فيجب  ��لتقليد، 
��لعا��0  �لتقاليد  من  نزيهة  كلها 
�حلب.  بثو,�  �لقلب  من  �تتدفق 

�عمالكم  تنـزهو�   �� dب   (�)
من ��سا§ �لتقاليد ��لعا��0 ليتدفق 
�حلب من =خالt �لقلب). ال تصلِّو� 
ير00ها  كما   � �لكرمي   Êلن� على 
=Rم ال Æلصو�   �= �لنا` كالببغاc؛ 
يسألو�  �ال  كامل،  بشكل   � له 
بل  �لقلب.  =gية �ضو,  بركا�  له 
 2 يرسخ   �� �إلنسا�  على  dب 
�ألكر�   Êلن� على  �لصال�  قبل  �هنه 
� �نه قد بلغ 2 حبه للنÊ � مبلًغا 
�يث يستحيل �� يكو� �حد- منذ 
�كثر  �حد�  �حب  قد  �خلليقة-   cبد
 �� �يستحيل   ،�  Êّللن حبه  من 
حبًّا  يستحق  �حد  �ملستقبل   2  Åيأ
هذ�  يبلغ   �� dب   (�) منه.  �كثر 
�حلب مستوb �يث ال Æطر بالبا[ 
- ,غم �لتفك\ �لعميق - �� تكو� 
�صلت  قد  �ملاضي  من  ألحد  @بته 
 ،�  Êلن� ֲדا  �لv �ب  �لد,جة   Z=

ألداء هذا احلق �ب على كل واحد من األ�ديني أن 
يبّلغ الصالة على الن� � ماليني املرات مقرونا بأمله 
القل�. فهذه الصالة ستكون أكثر نفعا للقضاء على 

األعداء من إطالق الرصاص والقذائف من املدافع. 
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التقوى

�ال ميكن �� يكو� �حد 2 �ملستقبل 
من  �لد,جة  ֲדذ<  �ّبه   �� ميكن  َمن 
هذ<  مثل  =قامة  �ميكن  �حلما`) 
�حلالة على �ٍو �يث يستعد �ملصلي 
على �لنÊ � بصد� �لقلب بتحمل 
كل ما حتّمله �ملحبو� �لصا0قو� من 
�ملصائب ��لشد�ئد 2 حبهم لرسو[ 
�هللا � �� ما سيتحملونه 2 �ملستقبل، 
�� ما dّوw< �لعقل من نز�[ مصائب 
�خرb 2 هذ� �مليد��، (كيف ميكن 
=منا  �ملذكو,�؟  �حلالة  هذ<  تنشأ   ��
تنشأ من خال[ �ستعد�0 �حد بصد� 
قلبه لتحمل �يع �ملصائب �لv حتملها 
جتويز<  للعقل  ميكن  ما   �� �لقد�مى، 
من مشاكل �مصاعب 2 سبيل @بة 

�لرسو[ �)
قد  مصيبة  حتمل   2 قلبه  يتر00  �ال 
ينقبض  �ال  ��خليا[،  بالعقل  �طر 
يقّدمه  �مٍر  طاعة   2 يتر00   �� قلبه 
مكا�  قلبه   2 يكو�  �ال  �لعقُل، 
ملخلو� nخر يناwعه على جنس هذ� 
�حلب. =�� �قيم هذ� �ملذهب (�ترقى 
فعلى  �لد,جة)   هذ<   Z= �إلميا� 
�لكرمي   Êلن� �إلنسا� �� يصّلي على 
�يض|-  مشافهة  �خ?تك  -كما   �
بركاته  �لكرمي  �هللا  ُينـز[  لكي 
�لكاملة على �لنÊ �لكرمي � �dعله 
�ُيظهر  كله،  للعا/  �ل?كا�   hينبو

هذ�   2 �شأنه  مرتبته  �علو  قدسيته 
�لعا/ �2 �لعا/ �آلخر. �dب �� يتم 
هذ� �لدعاc باحلضو, �لتا� كما يدعو 
wمن   2 �لتا�  �لقلب  �ضو,  �حد 
مصيبته، بل �كثر تضرع| �تذلًال من 
هذ�  يتطلع خال[  �ال  �ينبغي  �لك، 
يتأمل  كأ�  لنفسه   cشي  Z=  cلدعا�
�� ُيجزb عليه، �� حتصل له منـزلة 

�� 0,جة.
(dب �ال يصلي على �لنÊ � �� يدعو 
له لينا[ ثو�ًبا ��  يكسب 0,جة) بل 
ينبغي �� يكو� هدفه �خلالص هو �� 
تنـز[ �ل?كا� �إلgية �لكاملة على 
,سو[ �هللا �ملقبو[ �، �َيظهر جالله 
ُمشرق| 2 �لدنيا ��آلخر�، �على هذ� 
dب �� تنعقد Iُته، �يلتز� به مرّكًز� 
عليه ليل Rا,، �ينبعي �ال يكو� مر�0ُ 
قلبه �كثر من �لك. (فيجب �ملو�ظبة 
على هذ� �لعمل) فإ�� صلى �حد على 
�لنÊ � ֲדذ� �لطريق خرجْت صالته 
عليه من =طا, �لتقليد ��لعا�0، فال بد 
�� تصد, �نو�, عجيبة من مثل هذ< 
�لصال�. �من عالما� حضو, �لقلب 
�لتا� �� يكو� 0عاÛ< هذ� مصحوًبا 
بالبكاc ��البتها[ 2 معظم �أل�قا�، 
�يؤثر 2 توجهاته �2 �,�� كيانه 
سيني.  ��ليقظة  �لنو�  يصبح  �يث 
,سالة  علي،  عبا`  م\   Z= (,سالة 

,قم ٩، ,سائل ��دية ~١)
له  � 2 ,سالة  � كتب حضرته 
 cلسعي للدعا� tألحد مريديه ½صو
��لصال� على �لنÊ � فقا[: ”عليك 
�أل�,�0  �تر0يد  �لتهجد  بصال� 
��ملعمو[  �ملأثو,�  ��لتسبيحا� 
صال�   2 كث\�  بركا�   Jهنا ֲדا. 
�ال  خسا,�،  �لتكاسل   �= �لتهجد. 
��لر�حة.  �لكسل   Z= Æلد  ملن  قيمة 
ِفيَنا  َجاَهُد��  ﴿َ��لَِّذيَن   :Zتعا قا[ 
لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ (�لعْنكبو�: ٧٠). 
 Êلن� على  �لصال�   hنو�� �فضل   �=�
�لكرمي � هي ما خرجت من لسانه 
َعَلى  َصلِّ  ”�لّلُهمَّ  �هي:   ،J,ملبا�
ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َ�َعَلى nِ[ ُمَحمَّ ُمَحمَّ
=ِْبَر�ِهيَم �على n[ =بر�هيم =ِنََّك  َعَلى 
ٍد  َحِميٌد َمِجيٌد. �للهم َباِ,Jْ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى  َباَ,ْكَت  َكَما  @مد   ]n �على 
=ِْبَر�ِهيَم �على n[ =بر�هيم =ِنََّك َحِميٌد 
َمِجيٌد“. =� �لكلما� �لv �ر~ من 
فم =نسا� تقيٍّ ال �لو من �ل?كة �بًد�، 
فما بالك ب?كة كلما� خرجت من 
 !�  cألنبيا� �سيد  �ملتقني  سيد  فم 
�لكلما�  هذ<   �= �لقو[،   b,قصا
�ألكثر  هي   �  Êلن� على  للصال� 
بركًة من غ\ها، �هذ< �لكلما� هي 
ِ�,0ُ هذ� �لعبد �ملتو�ضع �يًضا. ال يلز� 
 Êلتقيد بعد0 معني 2 �لصال� على �لن�
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 cبل �لذ) يلز� هو �� يقر�ها �ملر ،�
�لقلب  �حضو,  ��حلب   tباإلخال
��لتضرZ= h �� تنشأ 2 �لقلب حالة 
�ميتلئ  ��لتأث\  ��لوجد   cلبكا� من 

�لصد, �نشر�ًحا �لذ�.“
ندعو �هللا تعاÆ �� Zلق فينا �يًعا هذ< 
�لر��، ��� تتصاعد من قلوبنا �لصال� 
 � Ýلعر� Z= تصل vل� � Êعلى �لن

تر�ينا هذ< �لصال� بفيوضها.
 Êلن� على  يصّلو�  منا  هناJ كث\�� 
� بفضل �هللا تعاZ بكل �/ �حرقة 
�يريهم �هللا تعاZ مظاهر فيوC هذ< 
�لصال�، ��0عو �هللا تعاZ �� يز0�0 2 
 Êملصّلني على �لن� cجلماعة عد0 هؤال�
� أل� مثل هذ< �لصال� تفيد �جلماعة 

�يضا �تؤZ= (0 ,قيها.
 � �ملوعو0  �ملصلح  طريق  �عجب  
 �� ,غم   ،�  Êلن� على  �لصال�   2
 �  Êلن� على  يصلو�  منا  �لكث\ين 
�لطريق  هذ�   Z= �قر*  هو  بطريق 
�سلو*  لكم  �قّد�   �� �,يد  �ن   =ال 
�ملصلح �ملوعو0 � ألن  �,b �� هذ� 
على  �لصال�   Z= باإلضافة  �ألسلو* 
 Åيا�0 �حلب �لذ�w Z= (0يؤ � Êلن�
 cفهم حقيقة �لدعا Z=� � Êمع �لن

لرقي �جلماعة. 
قا[ حضرته �: "عندما ندعو ألحد 
يص\ هذ� �لدعاc مدعا� لرفع 0,جاتنا 

 � Êيضا، �عليه فإ�� صلينا على �لن�
0,جا�  ,فع   Z= �لصال�  هذ<   �0�
�لنÊ � كما �Z= �0 ,فع 0,جاتنا 
 Z= �ٍيصا[ =نعا= Z= �0� (� ،يضا�
�لنÊ � �سببت 2 نيلنا gذ� �إلنعا� 
عن طريقه �. �مثاله كمثا[ �لغربا[ 
 cسقط جز cلذ) =�� �ضع فيه شي�
حتته،  يكو�  �لذ)   Ýلقما� على  منه 
 Zتعا �هللا  جعل  �لشاكلة  هذ<  على 
فأ�ًال  �ألمة،  gذ<  غرباال   � @مًد� 
 � ب?كاته   � عليه   Zتعا �هللا  ُينعم 
عندما  بو�سطته.  �ل?كا�  تلك  ننا[ 
 Zيرفع �هللا تعا� � Êنصلي على �لن
0,جا� �لنÊ � بسبب هذ< �لصال�، 
هذ<   �� �يضا   �  >?Æ �نه  بد  فال 
�gدية ُقّدمت =ليك من �ملؤمن فال�، 
هذ<  �لقلبية  �لصال�  هدية  �تت   (�)
من �ملؤمن فال�) �ال بد �� هذ� �ألمر 
 cلدعا� عاطفة   �  Êلن� قلب  يث\ 2 
�هللا  ينيلنا  لنا   � 0عائه  �بسبب  لنا، 

تعاZ نصيًبا من تلك �ل?كا�.
�سلو¤  عن  �خ?كم  حضرته:  قا[ 
�لذ) �تبعه كلما �هبت للدعاc على 
ق? �ملسيح �ملوعو0 �، فأ�[ ما �بد� 
به هو �لدعاc للنÊ � � �0عو للمسيح 
�ملوعو0 �، ��لدعاc هو: �للهم ال 
�ملك ما �ستطيع تقدميه gؤالc �ألبر�, 
 vل� cكهدية، فال تفيدهم تلك �ألشيا

 ،cشي كل  متلك  �لكنك  �ملكها، 
لذلك �0عوJ ��تضرh =ليك �� متّن 
علّي �تقّد� gما 2 �جلنة م  هديًة / 
يتلقياها 2 �جلنة قبل هذ�. فال بد �� 
يسأال عند �ستالمها: ممن هذ< �gدية؟ 
(�) عندما يقد� �هللا تعاg Zما هذ< 
�gدية فال بد �� يسأال<: من �,سل لنا 
 Zتعا �هللا  �=�� �خ?Iا  �gدية؟)  هذ< 
عن �لك فال بد �� يدعو� له �هكذ� 
ترفع 0,جا� �لد�عي gما �يضا. �هذ� 
��ألحا0يث   �nلقر� من  ثابت  �ألمر 
مسّلم  =سالمي  �صل  �هو  �لنبوية، 
 cبه، �ال يسع �حًد� =نكاُ, نفع �لدعا

لألمو��.
لقد نّبهنا �لقر�n �لكرمي بقوله ﴿َفَحيُّو� 
ِبَأْحَسَن ِمْنَها﴾ (�لنساc: ٨٧) =Z �نه 
نقّد�   �� فينبغي  =لينا �حد   bهد� ��=
له هدية �فضل منها، �=� / نستطع 
مبثلها.  =ليه  نر0ّ  �ألقل  فعلى  �لك 
0عونا   ��= �لقرnنية  �آلية  ֲדذ<  �عمال 
 � �ملوعو0  للمسيح   ��  �  Êللن
�هللا  �نصلي عليهما �نسّلم، فسيقد� 
نعلم  ال  ِقبلنا.  من  هديًة  gما   Zتعا
�هللا  �لكن  ِنَعم  من  �جلنة  حَوْته  عما 
فسندعو  لذلك  ֲדا،  ما  يعلم   Zتعا
�هللا قائلني: �للهم �عط �لنÊ � هديًة 
له مثلها قبل هذ�. فكا� ال  تقّد�   /
بد �� يتم =خبا,< من �هللا تعاZ عند 
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 � فال�؛  من  �Rا  �gدية  هذ<  تقدمي 
كيف ميكن �� يظل �لنÊ � صامًتا 
بعد تلقيه مثل هذ< �gدية �ال يدعو 
ملرسلها، بل ستخّر ,�حه � عفوًيا 
�للهم  �تقو[:   Zتعا �هللا  حضر�   2
�جز< منا �حسن �جلز�c، �هكذ� يعو0 
 � Êملصّلي على �لن� Z= cهذ� �لدعا

�يؤZ= (0 ,فع 0,جاته. 
للصال�  �لناجعة  �لطريقة  هي  فهذ< 
�لطاعنني،  على  �للر0   �  Êلن� على 
�فر��0ً  ֲדا  ننتفع   �� ميكن   vل� �هي 
�ية  فيه  ما  نرتكب   �� بد��  ��مًة 
شائبة للشرJ. �هذ< �لطريقة للصال� 
,قي  سبل  تفتح   vل�  �  Êلن� على 
�0wيا0   Z= سيؤ0)  �لذ)  �جلماعة 
عد0 �ملصلني على �لنÊ � �نقصاِ� 

عد0 معا,ضي �إلسال� تلقائيا. 
يسأ[  �كر<؛   0�� nخر  �مر   Jهنا�
�لبعض: ملا�� نقو[ ”�للهم صل على 
 J,با @مد �على n[ @مد، ��للهم 
فما  @مد“،   ]n �على  @مد  على 

�حلكمة 2 �لك.
لغًة  �لصال�  معا¨  من   �� �علمو� 
�لتعظيم �يضا، �عليه فدعاÛنا ”�للهم 
@مد“   ]n �على  @مد  على  صل 
ِ̀ عظمَة @مد � 2  يع : =gي، َ�ْ,
�لعا/ برفِع ��ه �جعِل ,سالته ناجحة 
�غالبة 2 �لعا/ �جعِل شريعته باقيًة 

�0ئمة =Z �ألبد، �قبوِ[ شفاعته ألمته 
2 �آلخر� �wيا0ِ� �جرها �ثو�ֲדا. 

على  للصال�   Âملع� هذ�  ُ�كر  لقد 
بعض   2 قبل  من  مفصال   �  Êلن�
�ملسيح  �قو�[  من  عليكم  قر�ته  ما 
�ملوعو0 عليه �لصال� ��لسال�، �لكنه 

/ ُيذَكر على ضوc �للغة. 
�لنبو)  �حلديث  يذكر  �لك  بعد   �
”�للهم  للصال�:  �لتالية  �لكلما� 
باِ,Jْ على @مد �على n[ @مد“، 
 Êي، �جعْل ما كتبَت للنg= :معناها�
�0ئًما  �جال[  �عظمة  عز�  من   �

�باقًيا ألبد �آلبدين.  
صل  ”�للهم  �لة   �= باختصا,، 
شريعة  لغلبة   cٌ0عا @مد...“  على 
�لشفاعته  �ألبد   Z= �لبقائها   Êلن�
على   J,با ”�للهم  ��لة  ألمته، 
عز�   cبقا� لد���   cٌ0عا @مد....“ 
�بد   Z= �جالله  �عظمته   �  Êلن�

�آلبدين. 
للصال�  يوفقنا   ��  Zتعا �هللا  نسأ[ 
على �لنÊ � بشكل حقيقي، �يرwقنا 
ب?كتها قرَبه سبحانه �تعاd� ،Zعلنا 
با�لني  �باستمر�,،   Êللن حًبا  نز0�0 
�العبني  شريعته،  نشر   2 كفا�cتنا 
�0,نا 2 �لقضاc على �لفنت ��لفسا0 
�للهم   .� لتعاليمه  طبًقا  �لدنيا   2

�فقنا لذلك. nمني.

على   �wجلنا� صال�  �صلى   iسو
�ثنني، �حدIا هو �ملولو) عبد �لقا0, 
�لدهلو) 0,�يُش قا0يا�، حيث تو2 
 ١٠-١-٢٠١٥  2 �هللا  ,�ة   Z=
=ليه  =نا هللا �=نا  عن عمر ٩٧ عاما. 

,�جعو�.
كا� �ملرحو� �بَن �حد صحابة �ملسيح 
حضر�  �هو  �لسال�  عليه  �ملوعو0 
�هللا  ,ضي  �لرحيم  عبد  �لدكتو, 

كيف ميكن أن يظل الن� � صامًتا بعد تلقيه مثل 
هذه اYدية وال يدعو ملرسـلها، بل سـتخّر روحه 
� عفوًيـا � حضرة اهللا تعا� وتقول: اللهم أجزه 
منا أحسـن اجلزاء، وهكذا يعود هـذا الدعاء إ� 
املصّلـي علـى الن� � ويؤدي إ� رفـع درجاته. 
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عنه. حاw �ملرحو� شها�0 ”مولو) 
�أل�دية  �ملد,سة  من  فاضل“ 
بقا0يا�، � �فقه �هللا خلدمة �جلماعة 
مقا[  ُنشر  �ملناصب...لقد  بش� 
للمولو) �ملرحو� º 2لة ”�ملشكا�“ 
2 عد0ها �لصا0, 2 نوفم? ٢٠٠٣ 
بلسا�  0,�يش  ”قصة  بعنو�� 
فيه: كا�  0,�يش“،  حيث كتب 
حضر� م\ @مد =سحا� ,ضي �هللا 
 iلصفو�  2 �حلديث  يدّ,سنا  عنه 
�كا�  �أل�دية،  باملد,سة  �ملتقدمة 
�بنا جد�، فقا[ � ��� يو�: عليك 
مصر   Z= للذها*  طلبا  تقّد�   ��
�لطلب  فقدمت  �لد,�سة.  �جل  من 
 ¨cللمكتب �ملع  2 �جلماعة، فجا
�لنقو0  عند<  ليس  َمن  �جلو�*:  منه 
�لسفر   wجو� �ستخر�~  �جل  من 
فأخ?ُ�  مصر.   2 سيعمل  فما�� 
حضر� �مل\ ֲדذ� �لر0. � بعد يومني 
�ملولو)  حضر�   �� �ملنا�   2 ,�يت 
ش\ علي ,ضي �هللا عنه جاc¨ �قا[: 
�حكيت  ِمصر“.  �لقا0,،  ”عبد 
��تفق  �يضا.  �مل\  حلضر�  ,Ûيا) 
�لعاملية  �حلر*  wمن   2 �لك  بعد 
�لشبا*  �جلماعُة  حّثت   �� �لثانية 
فالتحقت  �جليش،   2 �لتعبئة  على 
ُ�,سَل   �) �ملؤ�  شعبة   2 باجليش 
�ملرحو� مع �جليش =Z مصر) �كا� 

�جلنو0 يعطو� =جا�w سبعة �� عشر� 
 Z= يا� بعد فتر�، فذهبت من مصر�
 .�wإلجا� cند لقضاg� ما بدًال من�,
�كانت 2 ,�ما قاعة كب\� على ميني 
كنيسة، فسألت �لبعض عنها فقالو�: 
=� �لبابا يلقي هنا �خلطا* كل يو� 
يو�  فذهبت  �لنا`.  �يز�,<  �ثنني، 
�لنا`  �كا�  �لقاعة،   Z= �الثنني 
�لبابا  فألقى  �0ئر�.   2 فيها  ��قفني 
 �� Z= لعا/ نظًر�� خطاًبا عن سال� 
مر�ً,�  عا0   � �حلر*،  wمن  �لزمن 
م   قريبا  مر  �عندما  �حلضو,،  بني 
مد�0 =ليه يد) للمصافحة، فوضع 
�لبابا يد< 2 يدّ) �توقف، فأمسكت 
يد< 2 يد) �بّلغته ,سالة �إلسال�، 
��خ?ته عن ºيc �ملسيح ثانية، ��نه 
قد ظهر ��� حضر� مر�w غال� ��د 
�لقا0يا¨ قد �علن �نه �ملسيح �ملوعو0، 
0عوته.  لقبو[   J0عو�� بايعته،  �قد 
 bفأبد �لدعو�.  �لبابا  بّلغُت  �هكذ� 
�جتمع   � بكالمي.  سعا0ته  �لبابا 
�تو�  قد  كانو�  �لذين  �لز��,  حو� 
 .Åر�Ä ��0من �مريكا ���,�با ��شا
�لثا¨  �خلليفة  حضر�   Z= كتبت   �
,ضي �هللا عنه تفصيل لقائي مع �لبابا 
�تبليغي له 0عو� �إلسال�، �قد ُنشر 
2 عهد �خلليفة �لثا¨ ,ضي �هللا عنه 
2 تا,يخ �أل�دية ºلد ١٠ بعنو�� 

”تبليغ 0عو� �إلسال� =Z �لبابا“. 
لقد �كر �ملرحو� 2 مقاله هذ� ثال� 
 cقعا� له مث\� عن �ستجابة �لدعا��

��لتصرفا� �إلgية �خلا,قة. 
عا�  للحج  �ملرحو�  �هللا  �فق  لقد 

 .١٩٦٩
��,بع  بنني  ثالثة  �ملرحو�  �عقب 
عاليا  تعليًما  �يعا  gم   � �قدَّ بنا�، 
كلهم   >Ûبنا� �ليد.   ��� ضيق  ,غم 
مقيمو� �آل� خا,~ �gند. فابنه �ألك? 
�هللا  �فقه  قد  نو,)  =�اعيل  �لسيد 
تعاZ خلدمة �جلماعة بأملانيا مبناصب 
{تلفة. �قد ُ,�w �بنه هذ� حني بد� 

حياته كد,�يش 2 قا0يا�. 
كا� �ملرحو� موصيا �0ُفن 2 �ملنطقة 
�خلاصة بالد,��يش 2 ”ֲדشv مق?�“ 
�ملرحو�  0,جا�  �هللا  ,فع  بقا0يا�. 

��فق ��ال0< التباh خطو�ته. nمني
مبا,كة  للسيد�  هي  �لثانية   �wجلنا��
��د  بش\  �ملرحو�  �wجة  بيغم 
�حد  �لذ) كا�  nبا0)“،  ”�حلافظ 
0,��يش قا0يا�. لقد توفيت �ملرحومة 
=Z ,�ة �هللا 2 ٣-١-٢٠١٥ عن 
عمر يناهز ٨٣ عاما. =نا هللا �=نا =ليه 
,�جعو�.  ,فع �هللا 0,جاِتها، ���0� 
أل�  ��ّفقهم  نسلها   2 �أل�دية 
من  �يكونو�  �=يقانا  =ميانا  يز��0�0 

�لسباقني 2 خدمة �لدين. nمني.
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بقلم: هالة شحاتة عطية

� �لربع �ألخ� من �لقر� 
�مليال��  عشر  �لتاسع 
م�!�  �هللا حضر"  بعث 
�جلماعة  مؤسس   � .-د  غال/ 
2د�1  ليأ3  �أل-دية-  �إلسالمية 
�لثريا،  عند  �بتعد   �. بعد  باإلميا� 
?<مام=  موعو�1  مسيح=   Bجا حيث 
مهدي= لتصحيح �ملفاهيم �خلاطئة ?نبذ 
�لعقائد �لP .ساOB للدين ?شوهته، 
?�لP ُتناقض Sاحة �إلسال/ ?R-ته، 
?�حليل   Yملنسو�? �لناسخ  مثل 
�لشرعية، ?�جلها� �لعد?�\ ?�خلالفة 
�لدموية ?قتل �ملرتد ?غ�ها من تلك 

�ملعتقد�O �لكاRثية .. 

تدعو  ?�جلماعة  �حلني  bلك  ?منذ 
صحيح  معرفة   d> �ملسلمني  باقي 
�ملفاهيم ?نبذ تلك �ملعتقد�O، ?لكن 
�ملفلسني من علماg Bخر �لزما� �لذين 
بأhم  �ألنا/  خ�   iقو فيهم   jصد
شر من حتت .�مي �لسماB من عندهم 
قالو�  قد  تعو�،  ?فيهم  �لفتنة   nرo
عن مؤسسها كما قاi �ملكذبو� عن 
 qهذ� <ال <فك �فتر� �> : � iلرسو�
حيث  gخر?�،  قو/  عليه  ?.عانه 
بأنه   1R?!? ظلم=  حضرته  �ִדمو� 
كذبه،  على  �إلجنليز  ?.عانه   wbكا
?.خرجوq من �مللة ?حكمو� بالكفر 
�لتكف�يو�   xستبا�? yاعته،  على 

�ماBهم }جة ما !عموq من ?جو� 
�لعد�?"   Oستمر�? للر�"،  حّد 

للجماعة ?ال تز�i مستمر"..
 �  wُتضر لألسف  �ألمة   �. ?مع 
كل  تتجر�   b> ��خلها،  من  مقتل 
حني من Sو/ هذq �لعقائد �لتكف�ية 
على .يد� �جلماعاO �إلRهابية، ?مع 
 qضح= .� معتنقي هذ�? Oنه قد با.
�ألفكاR هم خونة �لدين ?�أل?طا�، 
?�ملاRقو� عن �إلسال/ ?عن صحيح 
 �  Bلعلما�  Bهؤال  �. <ال  �إلميا�- 
تصيب   Pل� .فكاRهم  عن  يتر�جعو� 
عن  �ألقل  على   ?. مقتل،   � �ألمة 
 Pل� �لربانية  �جلماعة   qذ� تكف�هم 

fl¡;ƒ]…Å÷’;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\
�;Ì�Şë∏\;ÃÖå

]‚…\Öö^;flŸ;íŒfih;ôÑ¯\]‚…\Öö^;flŸ;íŒfih;ôÑ¯\



٢٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

كافة،  �لسلم   2 �لدخو[   Z= تدعو 
 hيد ال  مبا  �آل�  �لو�قع  �ثبت   vل��
ºاًال للشك ��لك كما �ثبتت �أل0لة 
dعل  مما  �حلق،  على  بأRا  قبل  من 
ما��   ،]cيتسا� يتعجب  عاقل  كل 
بقي بعُد لكي يفطن هؤالc �ملكفر�� 
�صبحت  فلقد  باطل؟  على  �Rم   Z=
�لكو�,� �لنا�ة عن �ملفاهيم �خلاطئة 
لتغي\  �ألصو��  �علت  معر�فة، 
�خلطا* �لدي  ��لبحث عن �لتفاس\ 
�لصحيحة، �0عت �حلاجة =Z مفاتيح 
�جله،  �إلسال� من   cلذ) جا� للخ\ 
 Ø,�w ُيرتكب  �لذ)  للشر  �مغاليق 
با�ه، ��نتبه �لنا` �=� كا� �نتباههم 
قد جاc متأخرØ بأ� 0ين �هللا ال ميكن 
�� يكو� كما يظهر من تلك �ملفاهيم 
يكونو�   �� =ال  gم  يبَق   /�  ،Øُمنفر
يوجد  ال  بأنه  فيد,كو�  تعقًال  �كثر 
خ\  �إلسال�  حقيقة  عن  لُيع?  �آل� 

من �لفكر  �إلسالمي �أل�د)!
بيا�  بصد0  �ملقا�  هذ�   2 �لست 
هنا  يكفي   �=منا  �حلقيقية،  �ملفاهيم 
=عطاc مغال� للشر �مفتا� للخ\ من 
مفاتيح �أل�دية ��لك ��0 �لدخو[ 
2 �لتفاصيل، �ال �هو �لتفس\ �لكب\ 
حلضر�  �لكرمي   �nلقر� سو,  ملعظم 
�هللا  ,ضي  ��د  @مو0  �لدين  بش\ 
�مامه  تتفتح  فيه  يتمّعن  فمن  عنه، 

 ،�wكنو بنفسه  �يكتشف   i,معا
 0,� مما  �لكث\  ִדاُفت  �مامها  يتبّين 
كما  �لتفاس\،  كتب  من  غ\<   2
كما   �nلقر�  2 كله  �خل\   �� يتبني 
قا[ �ملسيح �ملوعو0 �، �ليس كما 
يفهم �ألغيا, �� فيه ناسخا �منسوخا 
��حكاما ما �نز[ �هللا ֲדا من سلطا�! 
 Z= لإلشا,�  هنا  �لتوقف  من  �البد 
�� هذ� �لتفس\ �لكب\ ُيَعدُّ 2 �لو�قع 
من �0لة صد� �ملسيح �ملوعو0 �ملث\� 
قد  ألنه  �لك  ��الهتما�،  لإلعجا* 
جاc مصد�ق| لنبو�c تتعلق بوال�0 �بن 
�هللا  كال�  عظمة  خالله  من  تتجلى 
بشر<  فلقد  �إلسال�،  ,سالة   iشر�

�هللا سبحانه �تعاZ بوال�0 �بن متعد0 
هذ<  حتققت  �قد  ��ملز�يا،  �خلصا[ 
�لبشا,� 2 شخص �البن بش\ �لدين 
@مو0، فكا� هو صاحب هذ� �لتفس\ 
عن  فاستحق   ،wلكنو� من  �غ\< 
جد�,� �� يكو� هو �ملصلح �ملوعو0 

��خلليفة �لثا¨ للمسيح �ملوعو0!
�أل� �ملقا[ هنا ال �تمل �لوقوi على 
من  فسأختا,  �البن،  هذ�  مز�يا  كل 
بني كلما� تلك �لبشا,� ما يتعلق مبا 
قدمه بالفعل من كنوw ,�حانية ستبقى 
مصد�ق| جلي| ملا �,0 2 تلك �لبشا,� 
�إلgية! فمن كلما� تلك �لبشا,� ما 
يلي: (nية قد,� �,�ة �قربة ستوهب 
لك.. ليتجلى شرi �إلسال� �عظمة 
كال� �هللا للنا`.. �بِشْر فستعطى �لد� 

من  لقد جتلى  فبالفعل 
القرآن  عظمـة  خالله 
 jو اإلسـالم،  وشرف 
�ظ أحد من اجملددين 
� هذا الزمان كما حظى 
املقام!  بهـذا  حضرته 

حضر� مر�O بش2 �لدين iموd 9_د
 �
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�جيها طاهر� ستوهب غالما �كيا.. 
سيكو�  مقدسة..  ,�حا   Å�� لقد 
 iَ�ِهيًنا �فهيما بشكل خا,�.. سو

ُيمأل بالعلو� �لظاهر� ��لباطنة)! 
هذ<   2 �لوعو0  هذ<  حتققت  فلقد 
�لنبو�c �لربانية بصو,� =عجاwية، فما 
عنه  �هللا  ,ضي  �ملوعو0  �ملصلح  قدمه 
�لكتب،  لعشر��  تأليفه  خال[  من 
�من خال[ بالغته 2 =لقاc �خلطب، 
يقف �مامه �ملتدبر �نبها,Ø بتحقق هذ< 
�لنبو�c على �و يقر عني كل ُمنصف 
�مؤيد، �ُيبكت كل @تج �ُمكذ*.. 
عظمة  خالله  من  جتلى  لقد  فبالفعل 
�ظ   /� �إلسال�،   iشر�  �nلقر�
�حد من �ملجد0ين 2 هذ� �لزما� كما 

حظى حضرته ֲדذ� �ملقا�! 
فبإلقاc بصيص من �لضوc على بعٍض 
 iمن 0ُ,, �ملصلح �ملوعو0 �لغالية، نتعر
على كنوw ,�حانية من صناعة ,بانية 
�ملتمثلة  تلك  �لد,,  هذ<  فمن  ,�قية، 
لو  �لذ)  �لطالبني،  منها~  كتا*   2
شهد�  ملا  �آل�  �لنا`  عليه  �طلع 
�لقومي،  �خلُلق   2 �لتفريط  هذ�  �ألمة 
مرجع  �لكتا*  هذ�  ُيضاهي  ال   �=
�لرسو[  ُبعث   vل� �ألخال�  علم   2
عليه �لصال� ��لسال�  ليتممها، كما 
�لقلو*   Cألمر� ��0ية  على  �تو) 

تزكي نفو` كل َمن ينهل منها! 

�ملوعو0  �ملصلح  كتب  �لقد  هذ�، 
�لصال�  عليه  @مد  سيدنا  حيا�  عن 
��لسال� كما / يكتب �حد من قبل، 
مسبو�  غ\  بشكل  حريص|  فكا� 
على  ��فضليته  كماله  =ظها,  على 
 cما جا تصحيح  �على  �خللق،  سائر 
�قه �w,� �ֲדتانا 2 كث\ من كتب 
منها  يتخذ   vل�� �ملشهو,�،  �لتر�� 
 Øإلسال� �,يعة للنيل منه �ت?ير� cعد��
gجماִדم �ملسعو,�! �لقد �عتنق كث\ 
من �لنا` �إلسال� بعد قر�cִדم ملا كتبه 
 ،� �لنبيني  خلامت  �لعطر�  �لس\�  عن 
عن  ��هاRم   2 علق  ما   ]�w� حيث 
صو,ته  تشويه   2 ساهم  �ما  س\ته 
صحيح  عن  صرفهم   2 َثم  �من 

�لدين!  
��عو0 �آل� =Z ��سطة عقد مؤلفا� 
كل   �� ��حلق  �ملوعو0،  �ملصلح 
�ال  �ملن\،  �ملقا�  ֲדذ�  جلدير�  مؤلفاته 
 �nهو �لتفس\ �لكب\ ملعظم سو, �لقر�
�لكرمي، ��لذ) على كثر� ما تكتظ به 
�ملكتبا� �إلسالمية من تفاس\ فإ� هذ� 
�لتفس\ ال يوجد له من بينها نظ\.. 
من  يكونو�   /� عليه  يطلعو�  فمن 
�ملتعصبني =Z ما �جد�� عليه nبائهم 
فإRم  �ملجتهدين،  ���ئل  تفاس\  من 
سيد,كو� بأ� مفسر< قد ��Åَ علوم| 
,بانية ال تعطى =ال ملن شرفه �هللا مبقا� 

كما  ��ملجد0ين،  �ألبر�,  بني   tخا
 iسيشعر�� بسعا�0 غامر� الكتشا
�برغبة عا,مة 2  �لربا¨،   Þلك� هذ� 
�لذ)   iالكتشا� ֲדذ�  �لعا/  =بال� 
 ،¨nلقر�  wإلعجا� خالله  من  يتجلى 
فإRم  �لشعو,  هذ�  جانب   Z= �لكن 
سيأسفو� لتأخر �كتشاi هذ< �لعلو� 

عن �لنا`!
 ،"cكما يقا[: "بضدها تتبّين �ألشيا�
من  مالمح   Cستعر�� هنا  فيكفي  
بعض �ملفاهيم �خلاطئة �لv عجت ֲדا 
هذ�  �مامها  ليتميز  �لشائعة،  �لتفاس\ 
��شر�  سبق  فكما  �لكب\،  �لتفس\ 
 2 �لدخو[  �تمل  ال  هنا  �ملقا�   �=

تفاصيل..
بطبيعة  يتعلق  ما  مثًال،  �لك  فمن 
فلقد  �لكرمي،   �nلقر�  2 �لو�,0  �جلن 
َعلم| ألشبا�  �لتفاس\  تلك  جعلتهم 
�آليا�،  سيا�  �ليس �صف| حسب 
كما جعلتهم ميلكو� ضرØ �نفع| مبا 
�عطتهم من خو�,� �قد,��، فأصبح 
كث\ من �لنا` �كأRم يعبد�� �جلن 
على هذ� �لنحو ��كثرهم ֲדم مؤمنو�، 
كما �صبحو� لقمة سائغة ��لعوبة 2 
�يد) جتا, �لدين، فبحجة =نقا�هم من 
�مو�gم  �ستباحو�  سطو� �جلن عليهم 
�لفاشلو�  ��ذ  كما  ��عر�ضهم، 
�خلاطئ  �لتفس\  من  ��لفاسد�� 
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عليها  يعلقو�  ¶اعة  ��جلن  للسحر 
فشلهم �فسا0هم! 

�لتفاس\  كتب  �ضفت  �لقد  هذ�، 
على �ملسيح �بن مرمي � كما فعلت 
 �= �أللوهية،  من  مسحة  �جلن  مع 
�لتÞيهية،  صفاته   2 �هللا  مع  �شركته 
��لك من خال[ �لقو[ بأنه قد �حيا 
�ملوتى بصو,� حرفية �ليست ºاwية، 
�كذلك من خال[ �لقو[ �ياته ,غم 
�,غم  بوفاته،  �لكرمي   �nلقر� قو[ 
�لبشر  قيل عن خ\  مثلما  عنه  �لقو[ 
بأنه ,سو[ قد خلت من قبله �لرسل! 
�لتفاس\  به  ساIت  عما  �فضال 
 ßتتنا �خالقيا�   �wجا=  2 �خلاطئة 
�ستحال[  مثل  �إلسالمية  �لقيم  مع 
فإRا  �لدين،  باسم  ��لتحايل  �لكذ* 
قد حولت �احة �إلسال� =Z عنف 
كث\�  �جعلت  �لقلو*،   2 �قسو� 
�هللا   Z= �لتقر*  يريد��  �لنا`  من 
من  بدًال  �حلر�*  �=شعا[  بالبغض 
بالقرZ= �n سبل �لسال�،  �� يهتد�� 
�ستباحة  من  �لك  على   ]0� �ليس 
ِقبل  من   C,أل�  2 ��إلفسا0  �لقتل 
�جلماعا� �إل,هابية، ��لك ال�ا�هم 
�0لة  �خلاطئة  ��ملفاهيم  �لتفاس\  من 

على �عماgم �إلجر�مية!
��كتفي ֲדذ< �للمحة �لعابر� لبيا� ما 
تساهم به �لتفاس\ �لشائعة 2 ��د�, 

 �� فا�0  خلطأ  =نه  ��حلق  �ملسلمني، 
��ملفسرين  �لتر��  كتب  من  ُيتخذ 
�أل��ئل عقائد �شر�ئع، ,غم �� طبيعة 
wماRم ال متكنهم من =J�,0 �ملقصو0 
�لعقائدية،  �لقضايا  لبعض  �حلقيقي 
�ملر�يا�  من  كث\�   �� يتبني  كما 
��لعقل   �nلقر�  C,تعا ��لتفس\�� 

فضًال عن تعا,ضها مع �إلنسانية! 
بأ�  �لقو[  =ال  يسع   ال  �خلتا�   2�
�لنا` 2 حاجة حق| =Z خالفة على 
للمؤمنني  �م\   Z=� �لنبو�  منها~ 
قد�ته خامت �لنبيني �لذ) ما �,سله �هللا 
=ال ,�ة للعاملني، �ليست 2 حاجة 
=Z �حش يث\ �لقرi لتجر0< من كل 
 Z= �ال   ،iلشر�� �إلنسانية  معا¨ 
 cعد�� �لتكف\يني  منها~  خالفة على 
شوهو�  �لذين  ��جلما[  ��حلق  �خل\ 
جعلو�  فلقد  �يل..  مفهو�  كل 
 cللدما �مصاص|  سفاح|  �خلليفة 
على   Ø,عا� نقمة  �خلالفة  �جعلو� 
بال �عي كث\  ,فضها  �إلسال� ح� 
من �لنا` باملر�، �هم ال يد,�� بأ� 
�ألمة 2 حاجة ماسة =ليها، �لك أل� 
�خلالفة �حلقة هي نعمة 2 هذ� �لزما�، 
��gو��،  �لدما,  من  �ألمة  �منقذ� 
�إلسال�،  �حضا,�  جلما[  �مظهر� 
نفو`  تزكي  ,�حانية  خالفة  فهي 
��حلكمة،  �لكتا*  �تعلمهم  �لنا` 

�هذ< هي �خلالفة �لv �قامها �هللا بذ�ته 
بو�سطة �جلماعة �إلسالمية �أل�دية، 
�لدين  بش\  �لثا¨  �خلليفة  هو  ��لك 
خالله  من  جتلى  �لذ)  ��د  @مو0 
�لعظيم، �ال   �nإلسال� ��لقر� iشر
يد  على  مستمر�  �خلالفة  �نو�,  تز�[ 
��د  مسر�,   �w\م �خلامس  �خلليفة 
�يد< �هللا بنصر< �لعزيز.. �مهما حا�[ 
�أل�دية  �نو�,   cطفا=  cلسو�  cعلما
على  غالب  فاهللا  سيفشلو�،  فإRم 
يعلمو�،  ال  �لنا`  �كثر  �لكن  �مر< 
قلو*  �ألنو�,  حيث dذ* =Z هذ< 
�لطاهرين، �ها هم �صحا* �ألفكا, 
�خلربة ير�� بأ� �عينهم �Rم ينقصو� 
 �= �لعظيم  �هللا  �صد�  �ُيهَزمو�، 
 Cَ,َْْأل� َنْأِتي  �َنَّا  َيَرْ�َ�  ﴿َ�َفَال  يقو[: 
َنْنُقُصَها ِمْن َ�ْطَر�ِفَها َ�َفُهُم �ْلَغالُِبوَ�﴾!

�سأ[ �هللا �� يهد) �لنا` =Z معرفة 
�لكتا*  هذ�  �لكرمي،   �nلقر�  wكنو
عجائبه،  تنقضي  �ال   Âتف ال  �لذ) 
كث\�  �ملوعو0  �ملصلح  �ظهر  ��لذ) 
من معا,فه، ��لك مبا ��Å من ,�� 
�ملسيح  مقدسة �علو� مبا,كة ب?كة 
�ملوعو0 �، �لذ) َبّين مصد, هذ< 
�معلم  معلمه  عن  قا[  حني  �ل?كة 

�لبشرية �عاc سيدنا @مد �: 
"كل بركة من @مد � 
فتبا,J َمن علم �تعّلم."
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�جلماعة  ,فعت  لطاملا 
�أل�دية  �إلسالمية 
بأمر  تأسيسها  منذ  صوִדا 
�ملهد)  �إلما�  سيدنا  يد  على   Zتعا �هللا 
بتصحيح  منا0ية   � �ملوعو0  ��ملسيح 
 Z=  �0�  vل� �خلاطئة  �إلسالمية  �لعقائد 
 vل�� �حتّجرها،  �ملسلمني  قلو*  قسو� 
عدمية  ألجيا[  مناخا  هيأ�  بد�,ها 
�ألخال�  عن  �لبعد  كل  بعيد�  �لر�ة 
�ملشايخ  فآثر  �لنبوية..  ��لسنن  �إلgية 
عن  ثياֲדم  �يستغشو�  R��nم  يصمو�   ��
�اh ما ناb0 به حضر� �ملؤسس � 
��ستك?�� �ستكبا,� �حّرضو� �لنا` على 
�أليا�  �متضي  جلماعته..   hلسما� عد� 
��لّسنو�  ��نقلبت هذ< �لقيا��0 �لدينية 

�لعمياc �مناهجها �gّد�مة سوc منقلب.
�إلجر�مية  با,يس  هجما�   hقو� �منذ 

�ملنظما�  من  كث\  تد�عت  كيف  ,�ينا 
 2 �لدين  �,جا[  �لتقليدية  �إلسالمية 
�ستنكا,   2 �السالمية  �لبال0  من  كث\ 
ال  عمال  باعتبا,<  �إلجر�مي  �لعمل  هذ� 
 �� شك  �ال  بصلة..  �إلسال�   Z= ميت 
 � Êلن� �لسمحاc �سنة  تعاليم �إلسال� 
بر�c من هذ� كله �لسنا هنا بصد0 بسط 
�أل0لة �لقرnنية �مشاهد من �لس\� �لنبوية 
��ديني  �لكننا  كمسلمني  نقضه..   2
�لتقليدية  �ألصو��  هذ<  هل   :]cنتسا
�ملستنكر� تع? عن فحوb تر�ثها �لفقهي 
��لعقائد) �لتأصيلي؟ �هل تد,) ما فيه 
من شو�ئب؟ �هل يكفي �الستنكا, للنأ) 
بالنفس ��لدين عن هذ< �جلرمية �� غ\ها 
من �جلر�ئم �لv يدفع Ùنها كث\ من �لنا` 
 bلدين �� بدعو� Z= �cتا,� بتهمة �السا

{الفة �ملعلو� من �لدين بالضر�,�!؟!

 vل� بباكستا�  الهو,  ºز,�  تكن   /�
�أل�ديني  عشر��  فيها  �ستشهد 
�هللا  يد)  بني  �لسجو0  �لرُّكع  �ملسلمني 
�لز�ئف  �لتدين  �حشية  تعكس   Zتعا
 cلذ) �,تضا< هؤال� iالعتقا0 �ملنحر��
�لعمل  هذ�  يدينو�    / �لذين  �لشيو§ 

�إلجر�مي.
مند0ين  �لعا/  على   cهؤال خر~  هل 
بضر�,�  منا0ين   cألبريا�  �0 �رمة 
ساعني  �لتقليد)  �لدي   �لفكر  مر�جعة 
ملر�جعته من جديد �تنقيح متو� �لكتب 
من �لشر�� ��لتأ�يال� �خلاطئة؟ �� �Rم 
�ملنهجي  �خللل  هذ�  عن  �لصمت  ��و� 
�مر�كزهم  مكتباִדم  به  تعّج  �لذ) 
�جامعاִדم  0,�سهم  �حلقا�  �لدينية 

�فتا��هم؟!..
من   Û?للت �ملتلونو�   cهؤال خر~  هل 

�ا[ �غز�[

<~Á]ç∏\;–]�›Â;äÁÑ]d;o\Åt^<~Á]ç∏\;–]�›Â;äÁÑ]d;o\Åt^
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�ستنكا,   �� ,0ته  لعلة  �ملرتد  قتل  فكر� 
مفهو� �جلهاg� 0جومي �لعد��¨ �� �نتقا0 

c�,n �ملد�,` �لفقهية �لتر�ثية؟ 
 iألحنا� �ألwهر   cعلما خر~  هل 
�فتا��هم   iألحنا� فقه  بتنقيح  مطالبني 
بشأ� �نتقاC عهد �لذمي �لكتا¤ سا* 
�ئمة  �ملسلك  هذ�  سلك  �هل  �لرسو[؟ 
��حلنابلة  �لشافعية   cعلما�  cخطبا�
�غ\هم ممن �هبو� مذهب عد� قبو[ توبة 

سا* �لرسو[ ��جو* سفك 0مه؟
بال0   cعلما كبا,  هيئة  =�0نة  كانت  هل 
 Z= ممتد�  �جلرمية  gذ<  �لوهابية  �حلرمني 
�ملنهج   2 �ملغلوطة  �لدينية  �ألفكا,  =�0نة 
�لوها*  عبد  بن  @مد  لتر��  �لدي  
�لسعو0ية  �لد�لة  تشيع  �لذ)  �لنجد) 

�0بياته 2 كل مكا�؟!
�لفضائيا�   2 �ملشايخ  علينا  خر~  هل 
�ملختلفة مطالبني =عا�0  ��سائل �إلعال� 
�لنظر 2 كتب �لتر�� ��ليصه من �لفقه 
�لكتب  �طباعة  تد,يس  �جترمي  �لدمو) 
�لصفر�c من �مثا[ �لصا,� �ملسلو[ على 
شامت �لرسو[ البن تيمية �حلر�¨   �كتا* 
�لسيف �ملسلو[ على شامت �لرسو[ لتا~ 
�لتصانيف  من  �غ\ها  �لسبكي  �لدين 
�لدين  باسم  ��لقتل  �لغيلة  على  �ملحفز� 
��ملر�كز  �جلامعا�  مكتبا�   2 �ملنتشر� 
�إلسالمية ��0, �لكتب �لعامة ��ملكتبا� 
بني  �ملنتشر�  �لرصيف  �كتب  �لتجا,ية 

جنبا� �لشو�,h �لشعبية ؟!
هل نستفيق يوما على تطه\ �جلامعا� 
��لبحو�  �ملاجيست\  ,ساال�  من 
�ملؤصلة لثقافة �gد� �=باحة �لد� ��ضع 
 cالبقا� بد[  �لدي   للتعليم  جديد�  nلية 
كليا�   2 �ملتمثلة  �ملو�  مصانع  على 
 iالn ~ّر� vلشريعة ��صو[ �لدين �ل�
�لسقيم  �لفكر  هذ�  حاملي  من  �ألفو�~ 

�ملعوّ~؟
�ما من خالt من هذ� �لغذ�c �لفكر) 
�ملسلمني  �,ية  به   bُتغّذ �لذ)  �لسا� 
gا  ضا,ية   Ýحو�  Z= �وgا  ��لذ) 
قابلية �النقضاC ��لتفج\ 2 �) حلظة 
��ستبد�له بغذ�c �لتعليم �ملحمد) �ألصيل 
تعمر   vل� ��ملو�هب  �لفكر  ينمي  �لذ) 
�لسال�   h,تز� ��ملا0ية  �لر�حية  �حليا� 

�تعلي كلمة �لدين.
من  �ملشايخ  �يها  كفاكم  فكفاكم، 
�للسانني  �من  �خلطابني  �من  �لوجهني 

عدال  حكما  جاcكم  من   Z= ��نصتو� 
إلعالc كلمة �لدين �=ظها,< على �لدين 
بتهذيبه  �ִדّذبو�  بإ,شا0<  �خذ��  كله 
�تعّلمو� منه �لقو[ �لسديد ��جلها0 �حلق 
��نظر��  مييتها  �ال  �لنفو`  �يي  �لذ) 
�اعة  من  �Ùرته  ما   � شجرته   Z=
كل  تسترخص  ,شيد�  �خالفة  عظيمة 
�إلسال�  عن   hلدفا� سبيل   2 متلكه  ما 
��ملبشرين  �لدعا�  من  �فو�جا  له  �تعد 
�لزما�  هذ�  لفتح  �ألقو��  كل  من 
�لذ)  ��لوئا�  ��ألمن  �لسال�  بفتو� 
تعليم  �ا[  فيها   h,يز� �لقلو*  يغز� 
�إلسال� فاغترفو� �يها �ملشايخ من معني 
هذ� �إلما� لتشهد�� كماال� هذ� �لدين 
�هذ�  نصرته   2 �تسهمو�  �ملن\�  �لّ?�قة 
لن يتحقق لكم من غ\ �لتو�ضع ��الميا� 
�هللا  ملشيئة   hخلضو�� �فئدتكم  �تطه\ 
 2  � �ملصطفى  ,سوله   �0�,=�  Zتعا

�جو* بيعة =ما� هذ� �لزما�.

أما من خالص من هذا الغذاء الفكري السام الذي ُتغّذى به 
ذرية املسلمني والذي �وYا إ� وحوش ضارية Yا قابلية 
االنقضاض والتفج� � أي حلظة واستبداله بغذاء التعليم 
احملمدي األصيل الذي ينمي الفكر واملواهب الm تعمر 
احلياة الروحية واملادية وتزرع السالم وتعلي كلمة الدين.
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تعريب �لد�عية: iمد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم    .٢٠١
حدث  �ملولو) ش\ علي �قا[: خر~ 
�ملسيح �ملوعو0 � مرً� للتـنـز< 
=Z �قصى ناحية �لغر*، ��ثناc �لك 
”مصّلى  �ملسما�  �ملق?�  على  عّر~ 
�جلنوبية  �لناحية   2 فوقف  �لعيد“ 

منها �ظّل يدعو طويال.
�ملولو) ش\ علي: هل كا�  سألت 
قا[  ق? معني؟   Z= متوجًها  حضرته 
بل  �لك،  �ظن  ال  �ملحتر�:  �ملولو) 
حتتو)  �ملق?�  هذ<   �� ببا�  خطر 
على مقابر �قا,* حضرته فلعله 0عا 

gم.
علي  يعقو*  شيخ  كتب  �قو[: 

 Jهنا 0عا  قد  حضرته   �� �لعرفا¨ 
عند ق? ��لدته. 

ملا  �نه  �يضا  علي  �ملولو) ش\  �كر 
�لنص\“  ”�مة  حضرته  �بنة  توفيت 
�لها حضرته =Z هذ< �ملق?� نفسها 
ح�  �ملها  حضرته  كا�  لدفنها. 
 0�,�� �حد  فتقد�  ق?ها   Z= �صل 
له:  قا[  �نه  غ\  بنته  منه  �مل   ��

سأ�لها بنفسي. 
 �� علي  ,�شن  �حلافظ   b�,�
حضرته قد �,�هم هناJ حينذ�J قَ? 

�حد �لصلحاc من عائلته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٢

حدث  �ملولو) ش\ علي �قا[ حدث  
 2 �قا[:  @مد  ش\  �ملولو)  عمي 
���ئل �أليا� كا� �ملسيح �ملوعو0 � 
َ̀ �ملولو) نو,  �يضا �ضر �حياًنا 0,
�لدين مر�  �ملولو) نو,  �لدين. �كر 
عند  �ملالئكَة  �لصحابِة  ,Ûية  حا�0 
فقا[  يؤg�ّا   ��  0�,�� بد,  ��قعة 
هذ�  مثل  حد��  ميكن  حضرته: 
�لنا` مع  �ألمر �يث يشترJ بعض 

�لنÛ, 2 Êية �ملالئكة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٣
حدث  �ملولو) ش\ علي قا[: حد� 
�,�يت   ١٩٠٥ �بريل   ٤  2 wلز�[ 
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حضرَته �لك �ليو� يصلي 2 �لبستا� 
2 �لساعة �لثامنة �� �لتاسعة صباًحا، 
�الحظت �نه قد صّلى صال� طويلة 

.� جدًّ

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٤
حدث  �ملولو) ش\ علي قا[: خر~ 
حضرته للتنـز< =Z ناحية �لشما[. 
له  قا[   �= �لطريق   2 كا�  �بينما 
 �� bحد �� �ملولو) نو, �لدين ير�
�لذ) قا[: ﴿َ�ِلَك لَِيْعَلَم �َنِّي َلْم َ�ُخْنُه 
ِباْلَغْيِب﴾ (يوسف: ٥٣) ”wليخا“. 
�لشريف  �ملصحف  �عطو¨  فقا[ 
فقّد� �ألستا� عبد �لرi�Û مصحًفا 
ال  قا[:   � �آلية   2 حضرته  فتدّبر 
ميكن �� يكو� هذ� قو[ ”wليخا“، 

بل هو قو[ يوسف �.
من  �لر��ية  هذ<  �عت  لقد  �قو[: 
�جه nخر �يضا �هو �نه قد ُ�كر� 
�لنَّْفَس   َّ�=ِ َنْفِسي  �َُبرُِّ¥  ﴿َ�َما  nية: 
 (٥٤ (يوسف:   ﴾cِو ِبالسُّ َألَمَّاَ,ٌ� 
�لكلما�  هذ<  بأ�  حضرته  �قا[ 
 ،Êن كال�  كوRا  عن   cالÄ تفصح 
فليس هو بكال� ”wليخا“، أل� مثل 
هذ� �لكال� �لعظيم يليق بيوسف �ال 

ميكن �� Æر~ من فم ”wليخا“.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٥

حدث  مر�w سلطا� ��د عن طريق 
قا[:   .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو) 
كا� حضرته يلبس سر��ال فضفاًضا 
عموًما =ال �نه 2 �سفا,< كا� يلبس 

�حياًنا سر��ال ضيًقا �يضا.
�يضا  يعرفو�  �إلخو�  لعل  �قو[: 
سلطا�   �wمر ,��يا�  �يع   ��
بفتر�  متعلقة  تعّد   �� ينبغي  ��د 
�كهولته،  �ملوعو0  �ملسيح  شبا* 
بفتر�  تتعلق  ,��ية  فيها  كانت   ��=�
�لطفولة ��لشيخوخة فينبغي �عتبا,ها 
ألنه  ��لك  �آلخرين،  من  مسموعة 
/ يكن يلتقي باملسيح �ملوعو0 خال[ 

فتر� شيخوخته =ال نا0ً,�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٦
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[: سألت مر�w سلطا� ��د: َمن 
�لذين كا� �ملسيح �ملوعو0 يلتقي ֲדم 
مال��مل،  الله  كا�  فقا[:  �كثر؟ 
wيا,�ته،  يكثر��  شرمبت  �الله 
مع  ُتذكر  عالقٌة  حلضرته  يكن   /�

غ\Iا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٧
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[: حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: 
�صل =Z قا0يا� �لسيد ”ميكانكي“ 

نائب �ملفوC 2 غو,�0سبو, 2 جولة 
�لطريق:  له، �سأ[ جّد) 2  ,�ية 
هل كانت حكومة �لسيخ �فضل �� 
جّد):  فقا[  �إلجنليزية؟  �حلكومة 
 Z= سأ,0ّ على سؤ�لك بعد �صولنا
بيته  �,�< جّد)  فلما �صال  قا0يا�. 
�بيو� =خوته �قا[: لقد �نشئت هذ< 
�لبيو� منذ wمن حكومة �لسيخ، �ما 
�Rم  �توقع  فال  حكومتكم  عهد   2

سيقد,�� على ترميمها.
على  �لسيخ  حكومة  كانت  �قو[: 
�آل�  �ما  �لتقليدية،  �مللكية  شاكلة 
فتغ\ منط �حلكم، �لكل منط ميز�ته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٨
حدث  �ملولو) ,حيم ½ش �. �. قا[ 
حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: لقد 
قّدمت �متحاًنا ملنصب مدير �ملقاطعة 
 c2 عا� ١٨٨٤ فكتبُت ,سالة 0عا
=Z ��لد). فلما �صلته ,سالv ,ماها 

قائال ع : =نه �0ئًما يطلب �لدنيا. 
عما  �لرسالة  حامل  �خ?¨  لقد 
��لد)  �كر  �لك  �بعد  حد�. 
ألحد قائال: لقد ,مينا ,سالة سلطا� 
��د �لكن �هللا تعاZ ��حى =ّ� �نه 

سينجح.
 � �لرسالة،  حامل  بذلك  �خ?¨ 

جنحُت 2 �المتحا�.
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٩
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[ حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: 
قر�بة ٦٠  �لطب  ما,` جد)  لقد 
عاًما =ال �نه / يقبض من �حٍد قرًشا 

��حًد� قّط.
�قو[: كا� حضرته � �يضا يقو[ 
يقبض من �حد  بأ� ��لد< /  �لك 
�نه ��ذ  شيئا قط لقاc �لعال~، �) 
 �wيستر  /� له  خٍ\  عمَل  �لطب 
 �� �حياًنا  �لنا`  بعض   0�,� منه، 
معاجلته  مقابل  كث\�  �مو�ال  يعطو< 

gم =ال �نه / يكن يقبلها. 
��قو[: =ن  �تعجب من مقا[ ميا� 
معر�~ 0ين عمر؛ فال �0,) كيف 
كتب عن جّدنا قائال: ”من حسن 
 2 طويل   hٌبا له  كا�  �نه  حظه 
لقمة  يكسب  كا�  �بذلك  �لطب 

�لعيش.“
wمٍن  عن  �لك  كتب  �نه  ��لغريب 
هنالك  فليس  نا.  ��لد جدِّ فيه  تو2 
من �مر غريب ��حٍد فقط بل صا,� 

�ثنني!

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٠
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[ حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: 
جريد�  �حياًنا  يشتر)  ��لد)  كا� 

,جب علي ”سف\ �مرتسر“ �ºلة 
بند�“،  �“هند�  هوتر)“  ”�غ  
”منشو,  جريد�  يقت   كا�  كما 
�حياًنا  �كا�  �يقر�ها،  @مد)“ 
فيها  للنشر  مقاالته  بعض  يرسل 

�يضا.
�قو[: كا� حضرته n 2خر عمر< 

يعتا0 قر��c جريد� ”�خبا, عا�“.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١١
يو�   2 �قالت:   Åلد�� حدثت  
��wجي  بعد  قا0يا�   Z= �صو� 
 �wمر قليلة  بساعا�  قبلي  �صل 
 (� Zجته �أل��w سلطا� ��د مع
��لد�  �كانت  ��د،  عزيز  ��لد� 

عزيز ��د تبد� �ك? م  قليال.
 ~��w  �� �يضا   Åلد�� ��خ?ت  
 ~��w قبل  كا�  ��د  فضل   �wمر

مر�w سلطا� ��د بسنو�� عد�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٢
كا�  �قالت:   Åلد�� حدثت  
��ه  (�كا�  خا[    � حلضرته  
½لل  �صيب  بيك)  �عيت   �wمر
 Êص له  �لد  قد  �كا�  0ماغه.   2
علي   �wمر فا�ه   Êلص� �ما  �بنت، 
ش\، ��ما �لبنت فا�ها حرمت ¤ 
¤. �wُِّجْت هذ< �لبنت من حضرته 

 �wسلطا� ��د �مر �wمنها �لد مر�
فضل ��د.

من  تز�~  فقد  ش\  علي   �wمر �ما 
�خت مر�w ��د بيك ���ها �يضا 
منها  له  فُولدْ�   “¤  ¤ ”حرمت 
بنت ��ها ”عز� ¤ ¤“ �لv تزّ�جها 
مر�w فضل ��د. �كانت ملر�w ��د 
بيك �خت �خرb ��ها =ما� ¤ ¤ 

�تز�جها مر�w غال� حسني.
سلطا�   �wملر  Zأل�� �لز�جة  كانت 
��د من سكا� ”�ميه“ 2 @افظة 
ير�ها  �كا� حضرته  بو,،  هوشيا, 
مناسبة له. تز�~ مر�w سلطا� ��د 
ثانيا  ��wًجا   Zأل�� 2 حيا� �wجته 
�بنة  كانت   vل� بيغم  خو,شيد  من 
بفتر�  �لك  �بعد  �لدين،  =ما�   �wمر
 (�  Zأل�� �wجته  توفيت  قص\� 

��لد� عزيز ��د.
 (�  � �ملوعو0  �ملسيح  جد�   �=
��لد� جّدكم عاشت حيا� طويلة، 
 .� �ملوعو0  �ملسيح  ,nها  �قد 
بسبب  قو�ها  �ختلت  قد  كانت 

تقّدمها 2 �لسن.
غال�   �wمر جّدكم  �خي  ��ال0  �ما 
يلي:  كما  فتفصيلهم  �لدين  @يي 
تز�~   vل� ��gم ”حرمت ¤ ¤“ 
�هي  قا0,  غال�   �wمر عمك  منها 
معر�فة �آل� باسم ”�لعمة“. �لد� 
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”عبد   Êص� ”عصمة“  بنت  gا 
�لقا0,“ =ال �Rما توفيا 2 صغرIا. 
��لثا¨ هو مر�w =ما� �لدين، ��لثالث 
مر�w نظا� �لدين، ��لر�بع مر�w كما[ 
عمر  تو�ما� �Iا  ��خلامس  �لدين، 
��الIا  تز�جت  �ِصْفَتاْ�،   cلنسا�
هوشيا,بو,)  بيك  ��د   �wمر من 
�تزّ�جت �لثانية 2 =حدb �لعائال� 
2 @افظة هوشيا,بو, =ال �Rا ماتت 
��0 �� ُتر�wَ باأل�ال0، ��لسا0سة 
فضل �لنساc �لv تز�جها مر�w �ك? 
 �wملر �ألك?  �البن  هو  �لذ)  بيك 
�عظم بيك، �كا� مر�w �حسن بيك 

�أل�د) �بنها.
كذلك �خ?ت  ��لدÅ �� مر�w =ما� 
�لدين كا� �ك? من �ملسيح �ملوعو0 
�ملذكو,ين   cهؤال بقية  �ما   ،�
=ال  �للهم   � منه  �صغر  فكانو� 
عمv �لv كانت �ك? ح� من =ما� 

�لدين.
كما حدثت  ��لدÅ �يضا �� �لعمة 
�لشيc ح� من  بعض  �ك?  كانت 

عمي مر�w غال� قا0,.
�ن   �تذكر  قائلة:  �يضا  ��خ?ت  
�عت �نه بعد �ال�0 عّمك قد ُ�لد 
�لك  �ألجل  �توّفيا،  �لد��   Jجلّد
فقد نذ,�� نذ�ً,� كث\� عند �ال�0 
بكل  ُ,ّبي  كما  ليعيش،  ��لدكم 

 Jهنا تكن   / فإ�   .hلتيا�� شغٍف 
- Jفتر� غ\ عا0ية بني عمك ���لد

�) لو / ميت بعض �أل�ال0 بينهما- 
ملا كا� هناJ سبب للنذ�, من �جل 
حياته �ملا كا� هناJ �هتما� بتربيته 
قد  تكو�   �� بد  فال   ،hلتيا� بكل 
بينهما.  سنو��  بضع  فتر�  مضت 
�كا� مر�w سلطا� ��د يقو[ بأ� 
تلك �لفتر� كانت Óس سنو�� �� 

سبع.
�نه  هو  �تذكر<  ما   :Åلد�� تقو[ 
قد ُ�لد جلدكم صÊ ِبكر �تو2 � 
 � "مر�0 ¤ ¤"  له عمتكم  �لد� 
�لد عّمكم � ُ�لد له صÊ �� صبيا� 
�“جنة“  حضرته  �لد   � �توفيا 

تو�ًما غ\ �Rا توفيت. 
قالت ��لدÅ: كانت عمتك تقو[: 
ليس من طفل nخر ُ�لد بني عمك 
���لدJ، �لكن ملا حكيت gا ��قعة 
��لشغف  بالولع  ��لتربية  �لنذ�, 
�لقصة ��0 �� تتكلم  سّلمْت ֲדذ< 

2 صحة ما ُ�كر.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٣
حدث  مر�w سلطا� ��د عن طريق 
قا[:   .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو) 
ظهر 0ّمل خط\ لر�جا بطاله "تيجا 
سنغ"، �تعاà كثً\� =ال �نه / ي?�. 

 Z= سل شخًصا,� iاية �ملطاR 2�
بفضل  ف?�  �عاجله  فذهب  جّدنا، 
ماليًّا  مبلًغا  جلّدنا  �لر�جا  فقّد�  �هللا. 
"شتا*  �قريَتني  Ùينًة  �خلعًة  كبً\� 
"حسن   �� بو,"  �"حسن  كو�"، 
�اليته  من   �cًجز كانتا  �للتني  �با0" 
�لv كانت حتت =مرته، ��صّر على 
,فض  جّدنا   �� =ال  منه  يقبلها   ��
�لك قائال: �,b قبو[ هاتني �لقريتني 
مقابل �لعال~ مدعاً� إلهانv �=هانة 

��ال0).

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٤
حدث   �لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم 
طريق  عن  ��د  سلطا�   �wمر
�ملولو) ,حيم ½ش �. �. قا[: كا� 
جّدنا ��سع �ألخال� �يث / يكن 
يتو,h عن �إلحسا� =Z عد�<. فقد 
�بن   "Åجو" مر�   Cمر  �� حد� 
 Z0� قد  كا�  �لذ)  برIن"  "�0لة 
فعاجله  بشها�0 ضدنا،  �ملحكمة   2
بعض   �� مع  مو�سا�.  بكل  جّدنا 
�لشخص  �لك  بأنه  له  قالو�  �لنا` 
=ال   ،Jضد بشها�0   Z0� �لذ)  هو 
�مثلة   Jبذلك. �هنا يكتر�  �نه / 

�خرb مماثلة لسعة �خالقه .
�قو[: كا� جّدنا معر�ًفا بعظم �gمة 

�سعة �لصد,.
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 �  mلن� A9سل  سنة   a9  n  :o
�لرسائل �[ �مللوq؟

~: 2 �لعا� �لسابع من �gجر�. 

 �  mلن� بعث  ملك  كم   ]�  :o
�لرسائل؟

 .Jستة ملو Z= :~

 �ًّdA هد�يا  A9سل  سلطا%   aّ9  :o
على Aسالته �. 

~: �ملقوقس؛ ملك �إلسكند,ية.

o: ما�D 9هدx له �؟ 
مع  جا,يتني   � له  �,سل  لقد   :~

.bهد�يا �خر

o: كيف عاملهما �لنm �؟ 
�هي  =حد�Iا   � تز�~  لقد   :~
�هللا  �لقبطية ,ضي  ما,ية  �ملؤمنني   ��
عنها، �ما �لثانية فأهد�ها حلسا� بن 

 .� Êثابت � شاعر �لن

o: من نقل Aسالة AسوB �هللا � 
�إلسكندAية  ملك  �ملقوقس   ]�

�لتابعة لقيصر �لر�;؟ 
~: حاطب بن �¤ بلتعة �. 

o: على ما�D تنص هذ] �لرسالة؟
~: نص هذ< �لرسالة هو "بسم �هللا 
�هللا  عبد  @مد  من  �لرحيم.  �لر�ن 
َقوَقس عظيِم �لقبِط.  �,سوله =Z �ملـَ
سال� على من �تبع �gدb. �ما بعد 
�سِلم  �إلسال�،  بدعاية   J0عو� فإ¨ 

فإ�  مرتني،   Jجر� �هللا  يؤِتك  َتسلم 
توليت فعليك =� �لقبط (�أل,يسيِّني). 
�﴿َيا َ�ْهَل �ْلِكَتاِ* َتَعاَلْوْ� =َِلى َكَلَمٍة 
�هللا  ِ=الَّ  َنْعُبَد  َ�الَّ  َ�َبْيَنُكْم  َبْيَنَنا   cَسَو�
َ�َال ُنْشِرJَ ِبِه َشْيًئا َ�َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا 
َتَولَّْوْ�  َفِإ�  �ِهللا   �ِ�0ُ َ�ْ,َباًبا مِّن  َبْعض| 

َفُقوُلوْ� �ْشَهُد�ْ� ِبَأنَّا ُمْسِلُموَ�﴾. 

هذ]  على  �ملقوقس   dّA كيف   :o
�لرسالة؟

~: لقد ختم على تلك �لرسالة ½امت 
من  علبة   2 ֲדا  �حتفظ   � ملكي، 
�للغة   iيعر كاتبا  طلب   � �لعا~. 
�سّلمه  �لر0  عليه  ��ملى  �لعربية 
ما  على  �لر0  �ينّص   ،� حلاطب 
يلي: "بسم �هللا �لر�ن �لرحيم ملحمد 
بن عبد �هللا من �ملقوقس عظيم �لقبط 

qمللو� ]� � mسائل �لنA
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قر��  فقد  بعد  �ما  عليك  سال� 
كتابك �فهمت ما �كر� فيه �ما 
تدعو =ليه، �قد علمت �� نبيا بقي، 
�لشا�  من  Æر~  �نه  �ظن  �كنت 
�قد �كرمت ,سولك، �بعثته =ليك 
Äا,يتني gما مكا� 2 �لقبط عظيم، 
��لسال�  لتركبها.  �بغلة  �بكسو� 

عليك. 

o: هل 9سلم �ملقوقس؟ 
0ينه  على  ما�  بل  ال،   :~

�ملسيحي.

 aهل تعر{ �سم �لنجاشي �لذ :o
بعث �ليه �لنA � mسالة؟ 

~: �لنجاشي هو لقب ملك �حلبشة 
جناشيا�؛   Jهنا� �لوقت.  �لك   2
�ملهاجرين  �ستقبل  من  ��gما 
بعثة  من  �خلامس  �لعا�   2 �ملسلمني 
�لذ)  �هو  ֲדم،  �,ّحب   �  Êلن�
�لرسالة   � �هللا  ,سو[  =ليه  �,سل 
�هو  =سالُمه،  �حسن  فبايعه  ��ال، 
بأ�   � �هللا  قر�� ,سو[  �لذ) عقد 
حبيبة بنت �¤ سفيا�، �حني ما� 
عليه  �gجر) صّلى  �لتاسع  �لعا�   2
��ه  �كا�   ،�wجلنا�  � �هللا  ,سو[ 
بالعربية  �معنا<   ،� "�صحمة" 
"عطّية". �بعد �فاته �,سل � �يًضا 

�لكنه  �جلديد،  �لنجاشي   Z= ,سالة 
 2 مذكو,  غ\  ���ه  ُيسِلْم،   /
بالذكر  �جلدير  �من  �لس\�.  كتب 
عند  يسِلْم   / �أل�[  �لنجاشي   ��
�gجر� �أل�Z 2 �لعا� �خلامس للبعثة 
 � �ملسلمني،   Z= @سنا  كونه  ,غم 
تشرi باإلسال� بعد صلح �حلديبية 

عند تلقي �لرسالة �ملبا,كة.

 � mسالة �لنA صحا~ نقل a9 :o
�[ �لنجاشي؟

~: عمر� بن �مية �لضمر) �. 

�ل`  �لرسالة  نص  تعر{  هل   :o
A9سلها AسوB �هللا � �[ �لنجاشي 

ملِك �حلبشة؟
�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  "بسم   :~
�لنجاشي   Z= �هللا  ,سو[  @مد  من 
بعد  �ما  �نت،  �سِلم  �حلبشة:  ملك 
فإ¨ ��ُد =ليك �هللا �لذ) ال =له =ال 
�ملؤمن  �لسال�  �لقد�`  �مللك  هو 
�ملهيمن. ��شهد �� عيسى بن مرمي 
مرمي   Z= �لقاها  �كلمُته  �هللا   ��,
�لبتو[... �=¨ �0عوZ= J �هللا �حد< 
طاعته،  على  ��ملو�ال�  له  شريك  ال 
�=� تتبع  �تؤمن بالذ) جاc¨ فإ¨ 
 J0جنو�  J0عو�  ¨=� �هللا،  ,سو[ 
=Z �هللا تعاZ، �قد بلَّغُت �نصحت، 

فاقبلو� نصيحv، �قد بعثت =ليك �بن 
عمي جعفًر� �معه نفٌر من �ملسلمني. 

 ".bدg� لسال� على من �ّتبع��

هذ]  على  �لنجاشي   dّA  �Dمبا  :o
�لرسالة؟ 

�حتر�ما  عرشه  عن  نز[  لقد   :~
gا، ��ضعها على عينيه تقريظا ֲדا، 
�هللا،  ,سو[  @مًد�   �� �شهد  �قا[ 
��حتفظ  �لعا~  من  علبة  طلب   �
بأ�  ��ثق  =ن   �قا[:  فيها  بالرسالة 
�هل �حلبشة سينالو� بركا� �خ\� 
 2 �0مت  ما  �لرسالة  هذ<  بسبب 
بيتنا، � كتب له � جو�با ينص على 
�لرحيم،  �لر�ن  �هللا  "بسم  يلي:  ما 
�لنجاشي  �هللا، من  =Z @مد ,سو[ 
�صحمة؛ سال� عليك يا ,سو[ �هللا 
�,�ة �هللا �بركا� �هللا �لذ) ال =له 
=ال هو. �ما بعد: فقد بلغ  كتابك 
�مر  من  فما �كر�  �هللا،  يا ,سو[ 
 �= C,أل�� cلسما� عيسى، فو,* 
عيسى � ال يزيد على ما �كر� 
�=نه كما  يزيد شيًئا-  تفر�قا - ال 
به  بعثت  ما  عرفنا  �قد  �كر�، 
=لينا. فأشهد �نك ,سو[ �هللا صا0قا 
�بن  �بايعت  بايعتك،  �قد  مصد�قا 
عمك، ��سلمت على يديه هللا ,* 

�لعاملني". 
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d. �سا; �ل��قي
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قل: 9َْنَعَم �لنظر؛ 9َْمَعَن n �لنظر �ال تقل: َتَمعََّن
يستنبط   �� �ملتمّعن  �لقا,¥  «على  خطأ:  يقولو� 
�ملَُتَنبِّه،  �لقا,¥  على  �لك:  من  �ير�0  �حلكمة…» 

�ملَُتَيقِّظ، �ملدقِّق…
�لكن قد جاc 2 (�ملعجم �لوسيط): 

«َتَمعَّن: تصاغر �ّتَذلَّل �نقياØ0! �معن 2 �لنظر: بالغ 2 
�الستقصاc. �َْنَعَم �لنظر 2 �ألمر: �طا[ �لفكر� فيه...»

 :� dملسيح �ملوعو� Bيقو
بالفكر  هذ�   2 9َْمِعْن  ��ملعائب،  �لعثر��  ُمّتِبَع  "فيا 
�لصائب، لعل �هللا Æّلصك من شبكة �لشيطا�، �يسقيك 

كأ` �ليقني" (نو, �حلق)
�يقوB �: "كذلك كث\ منهم �قّر�� بأّ� �لقر�n مملوٌّ 
بة، ��الستعا,�� �ملستعَذبة، ��ألفانني  من �لعبا,�� �ملهذَّ
9معَن  َمن  بل  حة،  �ملوشَّ �ِحلكمية  �ملستمَلحة، ��ملضامني 
منهم �لنظَر فسعى =Z �إلسال� �حضر �0خل 2 �ملؤمنني" 

(نو, �حلق)

�قل: من كل َحَدٍ� �ال تقل من كل َحْد
�يضا:  معانيه  �من   C,أل� من  �ملرتفع  �لغليظ  �حلَد*: 
نتوc 2 �لظهر، حَد* �ملاc: ما �,تفع من موجه، �حدبه 

�يضا شد� بر0<.
:Zتعا� J,قا[ �هللا تبا

 � ﴿َحتَّى ِ=َ�� ُفِتَحْت َيْأُجوُ~ َ�َمْأُجوُ~ َ�ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍ
(٩٧ :cألنبيا�) ﴾�ََيْنِسُلو

��,0 2 �حلديث �لشريف:

"...ِ=ْ� َ�ْ�َحى �ُهللا =َِلى ِعيَسى =ِنِّي َقْد َ�ْخَرْجُت ِعَبا�0ً ِلي 
وِ, َ�َيْبَعُث  َال َيَد�ِ� ِألََحٍد ِبِقَتاِلِهْم َفَحرwِّْ ِعَبا0ِ) =َِلى �لطُّ
�ُهللا َيْأُجوَ~ َ�َمْأُجوَ~ َ�ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍ� َيْنِسُلوَ� َفَيُمرُّ 
َ�َ��ِئُلُهْم َعَلى ُبَحْيَرِ� َطَبِريََّة َفَيْشَرُبوَ� َما ِفيَها َ�َيُمرُّ nِخُرُهْم 
مسلم،  (صحيح   ".  cٌَما َمرًَّ�  ِبَهِذِ<  َكاَ�  َلَقْد  َفَيُقوُلوَ� 

كتا* �لفنت ��شر�F �لساعة)
�قا[ �ملسيح �ملوعو0 �:

"�ال تر�� فنت �لقو� �لذين هم ِمن كل حَدٍ� ينسلو�؟ 
�قد ُجِعلتم حتت �قد�مهم نكاًال من �هللا � �نتم ال ترجعو�. 
تسمعو�؟  ال   / فَوْيَحكم  ير�كم،   �� ,ّبكم  عسى 
�تطمعو� �� ينـز[ عيسى من �لسماc؟ هيهاَ� هيهاَ� 

ملا تطمعو�!“ (�خلطبة �إلgامية)



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






