



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

�لعلم  �كتسا�  على   �إلسال حث  لقد 
يأمر  �لذ�  �لوحيد  �لدين  �لعله   ��ملعرفة. 
0تباعه ُبلوَ, هذ� �*د( �لنبيل �َيعُد من يسعى 
>ليه بالد;جا9 �لعلى. �مما ال شك فيه 40 �ملؤمن ُمطالب 
بأ4 يرقى D ُسلَمي �لرقي �إلمياA ��لعلمي كي يتطلع >= 
�لرفعة �ملرجوK �لI Jث عليها �لدين �حلنيف. �يؤ�E هذ� 
0سس  �تعميق  ترسيخ   =< ��لعلم  �إلميا4  بني   �النسجا
�Eعائم �إلميا 4�Vلك لقوله تعا=: ﴿يرفع �هللا �لذين Rمنو� 
منكم ��لذين 0�تو� �لعلم E;جا9﴾ حيث بالعلم نفقه كنه 
�ألمر  0عيننا،   0ما �حلقائق  فتتجلى  �0سر�;ها   9�Eملوجو�
�لذ� يدفع �ملؤمن >= 40 يتفكر 0كثر D خلق �لسما��9 
 D� �إلميا4  مستو_  تنمية   D يساهم  �بالتا`   a;أل��

توثيق صلتنا باهللا تعا=. 
ال شك f 40يع �ملعا;( ضر�;ية باعتبا;ها مائدK مشتركة 
 Kتنتفع منها للرقي باحليا� ،gها �لبشرية على حد سو�hتتقا
بغية >سعاE �إلنسا4 مهما كاE 4ينه 0� لونه 0� عرقه.. �لعل 
معظم  E;�سة  من  �أل��ئل  �ملسلمو4  �ملفكر�4  به   قا ما 
معا;( عصرهم ��لتحقق منها l ترfتها للغة �لضاE *و 
>نتاo فكر�  >ليه من  >ليه ما توصلو�  >جناp عظيم 0ضافو� 
 rلب نافعة   KEما هذ�  �إلبد�عي  عملهم  من  جعل  مزEهر 
بإعجا�   uلشر�� �لغر�   0عال >ليه  نظر  �إلنسا4   vنو
��ستحسا4. �0ضحت �لنظرK �لتقليدية �لشائعة �لJ حتصر 
تر�عي  �لر�حانية �حدها نظرK قاصرK ال   �لعلو  D لعلم�
كتابا9   yتأث  Kليد� كانت  �لعلها  ;عايته،  حق   �إلسال
�لعصو; �لوسطى، �لألسف �لشديد ال �pلت متد��لة بني 
�لكو4  عن  0فكا;ها  تكن   {�  .�ليو مشايخ  من  شرIة 

�لشريف،  ��حلديث  �لكرمي   4Rللقر Eقيق  فهم  على  مبنية 
>ليها حيث  �يصلو�  �حلقيقة  يبلغو�   40 Rنذ�{  *م  �0نَّـى 
عليها  يغلب  بد�ئية  كانت  حينذ�{  عصرهم  معا;(   4<
�لتفسy �خلر�D.. ��لغريب D �ألمر 40 يتمسك ֲדذ� �لر�_ 
��لتفس9�y �لبد�ئية من هم D عصرنا هذ� بالرغم من كل 

ما توصل >ليه �لعلم �حلديث ��كتشفه من حقائق!
 �لعمر� >4 عقليا9 مثل هذ� p Dماننا هذ� ال ُيرجى منها 
�ملرg على �جوE بعض  ��لبشرية. �يتحسر   نفع لإلسال
 D �لو�ي   a;لتعا� هذ�  من  يعانو4  من   �ليو �ملسلمني 
كثy من �ملسائل، فمثال هنا{ من يعتقد 40 �لصو;K �رمة 

هيبة بال سلطانهيبة بال سلطان
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 K;يتجاهل �0ية �لصو�على هذ� �ألمر بصفة عامة  Eيشد�
��جلغر�فيا  �لتقنية  عا}   D هامة  جد   �E0بعا Eخلت   Jل�
علمية   K�E0 فأضحت   ،�yغ� �جلو�  ��لرصد  ��لطب 
 gهؤال V0ها4  عن  غا�  �;مبا  عنها.   gالستغنا� يستحيل 
�لبد�ئي  �لشكل  Vلك  *ا  يعد   { عصرنا   D  K;لصو�  40
0صبحت  >�ا  بل  �ملاضي،  �تصو;�9   9�Eباعتقا �ملرتبط 
مرتبطة بعا} �لتربية ��لتعليم ��خليا� ��إلبد�v ��لوسائط 
��حلو�;�9 ع� �حلد�E ��لتو�صل �العالمي ��لعلمي. �هذ� 
�لدين  تعا;ضا بني  للدين ير_  مثا� صا;� لفهم خاطئ 
�جلو�نب  من   KEالستفا� من   Kعديد شر�ئح   �Iر ��لعلم 

�ال�ابية �يعز*ا من �0 تفاعل >نساA �حضا;�.
>4 �إلميا4 ��لعلم من 0هم ;كائز بناg �ألمة �ملسلمة بشكل 
متكامل يل� �حتياجا9 �إلنسا4 �لر�حية ��ملاEية، �بالتا` 
�جب علينا ترسيخ مبد0 �ملعرفة ��كتساֲדا ��حلث عليها 
�Eفع  �لعلم  على  حض  �لذ�   �إلسال صميم  هو  �هذ� 

�ملؤمنني >= �لترقي فيه. 
  فيا 0مة �لعلم ��لقر4R هال �رنا عن سو�عد �جلد �هجرنا 
 v;لشو�� D لتسكع��شة E;جفونا ُغر( �لد� Eلرقا��لِسَنَة �
�لعلم  ��ألسو�u ��خلوa مع �خلائضني D سبيل حتصيل 
�لقلو�  0هله   =< �ألقد�; �تشرئب  به تسمو  �لذ�  �ملتني 
ال  عزٌّ  فالعلم  �لعظمى.  �لد;جا9  به  �ُتحصل  ��ألبصا; 
متحقه �لليا` ��أليا �ال ִדمشه �لدهو; ��ألعو� فهو هيبٌة 

بال سلطا4 �غ� بال ما�. 
��جتهد��  فاطلبو�  عظيما  م�yثا  عليكم   aنعر �ن  ها 
�ألنفس  Vلك  سبيل   D ��بذلو�  �ليا`  0ياًما  حتصيله   D
 �لتما  =< �لتوفيق   - سبحانه   - �هللا  ��سألو�  ��ألمو�� 

.gلدعا��لك باإلخال  V ستعينو� على��لكما� ��
Eفعا  >ليه  �ندفعكم  تأكيد�  �لعلم  على  نؤكد  �علنا  �مما 
مديد� 0نه بالعلم يعبُد �ملرgُ ;َبه على بصKy �هد_، �بالعلم 
�ألبصا;   `�0 مناهج  على  �هللا   =< �خللق  �ملؤمنو4  يدعو 
�*د_  �لباطل �نفرu بني  �حلق من  منيز  �بالعلم  ��لنهى، 
��لضال�. �بالعلم �لصحيح �لصاuE يكو4 �جلهاE �لد�ئم 
بالقر4R �لذ� سيخرo 0متنا من 0نفاu �لتعاسا9 ��لظلما9 

 .9�Eالنتكاسا9 >= ساحا9 �لسعا��
�فقنا �هللا �>ياكم >= �لعلم �لنافع �لر�سخ �;pقنا حبه �حفنا 
برعايته �جعلنا �>ياكم ممن يستمعو4 �لقو� فيتبعو4 0حسنه. 

 
           

تأكيدا  العلم  على  نؤكد  �علنا  ومما 
وندفعكم إليه دفعا مديدا أنه بالعلم يعبُد 
املرُء رَبه على بص$ة وهدى، وبالعلم 
على  اهللا  إ,  اخللق  املؤمنون  يدعو 
وبالعلم  والنهى،  األبصار  أو3  مناهج 
منيز احلق من الباطل ونفرق بني ا5دى 
الصادق  الصحيح  وبالعلم  والضالل. 
سيخرج  الذي  بالقرآن  الدائم  اجلهاد 
والظلمات  التعاسات  أنفاق  من  أمتنا 
واالنتكاسات إ, ساحات السعادات. 



﴿َ�َ�َلْم َيَرْ� ِ�َلى َما َخَلَق هللا ِمْن َشْيٍ� 

َماِئِل  َ�لشَّ  ِ ْلَيِمني َعِن  ِظَالُلُه  َيَتَفيَُّأ 

ًد ِهللا َ�ُهْم َ+ِخُر�َ*﴾ (٤٩)   ُسجَّ

شر3 لكلما1: 
تقلَّبت  �لظالُ�:  تفيََّأ9  يتفيَُّؤ: 

(�ألقر�).
 َّ�V �Eِخر:  Eَخر  خر�*: +
﴿سيدُخلو4   :4Rلقر�  D� �صُغر، 
مهانني   gَّالV0  �0 �Eخرين﴾  جهنم 

(�ألقر�).

لتفسـ5: 
ال   { للكفا;:  هنا   � �هللا  يقو� 
تتدبر�D 4 نو�ميس �لقد;K مطيعني 
 40 كيف  لتر��  له،  �خاشعني  هللا 
0مة  كل   40�  ،���p  =<  gكل شي
�لدُّ��،  فتد�ُ�   .ªلال�طا معرَّضٌة 
 yيص� ،Eتدمَّر �لبال�رَّ� �ملد4، «�
 D فكل ما .�yًلثر� فق��ثريًّا،  yلفق�
�لدنيا يتقلص ظله Rخر �ملطا(.. �0 
40 �إلنسا4 يفقد R Dخر �ألمر كل 
�منـزلة   Vنفو� ;قي  من  Iققه  ما 
ال   �Vفلما �صيت.   Kسطو� �;عب 
�لكلية،   Kلقاعد� هذ�   D تفّكر�4 
�لك� ��لغطرسة، لكي  متخلني عن 
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 حضرK مر�p بشy �لدين �موE 0¯د
� Eملصلح �ملوعو�

�خلليفة �لثاA حلضرK �ملسيح �ملوعوE ��إلما �ملهد� �

:°�;E من

في 
حا� �لقر��

(سو;K �لنحل)
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تأخذ�� �لع�K �تقبلو� �حلق.
قوله  باعتبا;  �ملع�  هذ�  بّينُت  لقد 
�Eخر�4﴾  �هم  هللا   � ﴿سجدًّ تعا= 
 D للجمع  �لغائب   yلضم حاًال 
�لبعض  �عت��  بينما  َير��﴾،   {�0﴿
حاًال لـ ﴿ما﴾ �لو�;D KE قوله ﴿ما 
كثy)؛  (�بن   ﴾gشي من  �هللا  خَلق 
�مبا 40 �لضمائر �ملستخدمة هنا هي 
بينته  �لذ�  �ملع�   40 فأ;_  للمذكر 

هو �ألصح.
تعا=  �هللا  قا�  Rخر:  تسا��  �هنا{ 
هنا ﴿عن �ليمني ��لشمائل﴾، بينما 
�لكلمتا4 >ما  كا4 �أل�= 40 تكو4 
 40 >ما   �0  ،Eملفر�  �0 بصيغة �جلمع 
 �0 ��لشمائل،  �ليمائن  عن  يقو�: 

يقو�: عن �ليمني ��لشما�؟ 
 4< �قا�:  �لبعض  عليه  0جا�  لقد 
�لعر� >V �Vكر9ْ صيغf Jٍع عّبر9ْ 
عن 0حد�ا بلفظ �لو�حد، �قد �تبع 
�لقر4R هذ� �ألسلو� D موضع Rخر 
�لظلما9ِ  0يًضا حيث قا� ﴿�جَعل 
�ّحد  لقد   :�yغ �قا�  ��لنوَ;﴾. 
 9��V من  ��حًد�   E�;0 ألنه  �ليمَني 
 E�;0 ألنه  �لشمائَل  �fَع  �ألظال�، 
د  �حَّ �آلخر:  �لبعض  �قا�  كلها. 
�ليمَني ��ملر�E به �جلمُع (تفسy فتح 

�لبيا4). 

 D �yًكما 40 �ملفسرين قد عانو� كث
��لشمائل)،  (�ليمني   Jكلم  yتفس
فقالو� >4 ظال� �ألشياg متتد 0� تتقلص 
شرًقا �غرًبا ·ركة �لشمس، �ليس 
مييًنا ��اًال، فكيف قا� هنا: "يتفيؤ 

ظالُله عن �ليمني ��لشمائل". 
�قد حا�� �لبعض حل هذ� �ملعضلة 
 uملشر� مبع�  هنا  �ليمني   4< بقوله: 
 �V< ألننا  �ملغر�،  مبع�  ��لشمائل 
 uجتهنا >= جهة �لشما� كا4 �ملشر�
�النا  على  ��ملغر�  مييننا  على 

(�ملرجع �لسابق).
�لكr ال 0;_ هذ� �لر�0 ;0ًيا، ألنه 
�جلها9  فلتحديد   ،Eللمعتا ºالف 
 uلشر�  =< متجهني  �لنا°  يقف 
�هللا   40  Eملر�� >منا  �لشما�.   =< ال 

قبُل  ِمن  �لكافرين  حّذ;  قد  تعا= 
عليه  Eّلل  قد  ��آل4  �لعذ��،  من 
�لوسائل ال  �قا�: 0فال يفّكر�4 40 
�0�جدها؟  ملن خَلقها  تنقلب عد�ًّ� 
 yتتغ  gألشيا� 0ظال�   40 ير�4  0فال 
·ركة �لشمس؟ �>�V كانت �لشمس 
على ظهر شيg فيمتد ظّله �يطو�. 
فهل تظنو4 40 �هللا تعا= ال ميلك من 
 �E فما  �لشمس؟  متلكه  ما   K;لقد�
� يساند �مًد� �يشد عضد�  �هللا 
فكيف ميكن 40 ال ميد ظله �ال Iقق 
له �لرقي؟ �بالعكس كيف ال يتقلص 

ظلُّ َمن } يكن �هللا يساند�؟
فالو�قع 0نه بضر� هذ� �ملثا� قد عقد 
�هللا � �ملقا;نة بني �لن� � ��لكفا; 
�لذ�  َمن  �0خ�  مكة،  0هل  من 
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املراد من اليمني هو مكة ومن الشمال هو املدينة؛ ذلك 
ألن أحًدا إذا وقف بني حدود املدينتني متجًها إ, الشرق 
كانت مكة على ميينه واملدينة على شماله. وقد استعمَل 
"اليمني" مفرًدا و"الشمائل" bًعا، ليش$ إ, أن ظل أهل 
مكة سوف يكون قليًال وسيتقلص وينكمش، وأما dمد � 
الذي سوف يهاجر إ, منطقة الشمال فسوف يكون له 
أظالل كث$ة أي سوف kقق النفوذ j جهات عديدة.



�َمن  �يز��  ظله  يتقلص  سو( 
 .�Vنفو �ميتد  ظله  سيطو�  �لذ� 
�مبا 40 �لن� � كا4 سيهاجر من 
هذ�   40 علًما   - �ملدينة   =< مكة 
 K0يًضا قد حتدثت عن �*جر K;لسو�
- لذلك 0;_ 40 �ملر�E من �ليمني 
هو مكة �من �لشما� هو �ملدينة؛ 
بني  �قف   �V< 0حًد�  أل4  Vلك 
 uملدينتني متجًها >= �لشر� E�حد
كانت مكة على ميينه ��ملدينة على 
 �Eًقد �ستعمَل "�ليمني" مفر�اله. �
 40  =<  yليش fًعا،  �"�لشمائل" 
قليًال  يكو4  0هل مكة سو(  ظل 
�مد  �0ما  �ينكمش،  �سيتقلص 
� �لذ� سو( يهاجر >= منطقة 
0ظال�  له  يكو4  فسو(  �لشما� 
 D  Vلنفو� Iقق  سو(   �0  Kyكث

.Kجها9 عديد

 1َِماَ� لسَّ ِفي  َما  َيْسُجُد  ﴿َ�هللا 

َ�َما ِفي ْألAَِْ@ ِمْن َ+بٍَّة َ�ْلَمَالِئَكُة 

َ�ُهْم َال َيْسَتْكِبُر�َ*﴾  (٥٠)  

شر3 لكلما1: 
ِهينته  على  مَشى  Eبًّا:   َّ�E ّبة: +
(�0 بُبْطgٍ) كمشي �لطفل ��لنملة 

��لضعيف. ��لد�ّبُة: مؤنُث �لد�ّ�؛ 
ما �Eَّ من �حليو�4، �غلب على ما 
ُيرَكب �ُيحَمل عليه �أل¯اُ�، �يقع 
 Kللوحد فيها   gا*�� �ملذكر،  على 

كما D �حلمامة (�ألقر�).

لتفسـ5: 
0هل  من  كالًّ   4<  :� �هللا  يقو� 
خاضع   gلسما� �مالئكة   a;أل�
حلكمنا �منقاE ملشيئتنا؛ �مبا 40 كل 
ما D �لكو4 من 0سبا� �مدّبريها 
قبضتنا   D قع��ملالئكة - �  �0 -
فلم ال نسّخرهم D خدمة �مد، 
 �Vنفو �يتسع  ظله  ميتد  �كيف ال 

�؟ 
ال  ﴿�هم   � بقوله  �0�ضح 
رين D خدمة  يستك��4﴾ 40 �ملسخَّ
 D جاهدين  له  يعملو4   � �مد 
طاعة كاملة، �لكن 0تباعكم، 0يها 
 uبصد يطيعونكم  ال  �لكافر�4، 
يظل   40 بد  فال  كامَلني،   gفا��
نظامكم ناقًصا �سينها; عاجال.   

كلمة   4< Rخر:  تسا��  �هنا{ 
عموًما،  �ملو�شي   rتع "�لد�بة" 
للنا°؟  �هللا  �ستخدمها  فكيف 
�ملشي   rيع �لَد�َّ   40 ��جلو�� 
ببطgٍ �َتُؤKٍE، ��سم �لفاعل منه هو 

�هذ�  �لد�ّبة،  مؤنثه  �لذ�  �لد��ُّ 
�ملع� يشمل �إلنسا4 0يًضا.

 

﴿َيَخـاُفوَ* Aَبَُّهـْم ِمْن َفْوقGِهْم 

َ�َيْفَعُلوَ* َما ُيْؤَمُر�َ*﴾ (٥١)

لتفسـ5:
 هذ� �آلية �صٌف للمالئكة، �>�ا 
لُتبطل كل ما ُنِسَج حو� ها;�9 
�ما;�9 من خر�فا9 �0باطيل. >4 
�يفعلو4   � �هللا  Àافو4  �ملالئكة 
 40 ميكن  فكيف  به،  يأمرهم  ما 
 D يقا�  كما  طاعته  عن  Àرجو� 

تلك �خلزعبال9؟ 
حاٌ�  فوقهم﴾  ﴿ِمْن  تعا=  �قوله 
�هللا  �0م Àافو4  ��ملع�  للمالئكة، 

�لذ� هو قاهر فوقهم.

ِ�َلَهْيِن   َتتَِّخُذ� َال  هللا   Nََ�َقا﴿

 Oََفِإيَّا َ�ِحٌد  ِ�َلٌه  ُهَو  ِ�نََّما  ْثَنْيِن 

َفاAَْهُبوِ*﴾ (٥٢)

شر3 لكلما1: 
مطلًقا   Eملعبو� �إلله:  �لـَهِني: 
تّتبع   gاhأل� أل4  بباطل   �0 ·ق 
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�العتقاEَ ال ما عليه �لشيD gُ نفسه 
(�ألقر�).

 �0 �ألحد  مبع�  �لو�حد  حد: �
ليس   �0 له   yنظ ال  �لذ�   Eملنفر�

معه غ�y (�ألقر�).
;هبًة:  �لرجُل  ;َهب  َفاAَْهبوِ*: 

خا( (�ألقر�). 

لتفسيـر: 
َفاْ;َهبو4ِ﴾  ﴿فإيا�  تعا=  �قوله 
 .Aَفاْ;هبو A0صله هو: فإيا� �ْ;هبو
�فيه تأكيد على خشية �هللا �حد� 

.�
لقد �عترa �لبعض على قوله تعا= 
﴿ال تتخذ�� >لـَهِني �ثنِني﴾ قائال: 
ملا�V جاg �لتركيز على �الثنني، بدًال 
من 40 يقا� (ال تتخذ�� R*ة)، فهذ� 
�ألسلو� ُيوهم �كأنه ال بأ° من 
�»اR V*ة كثKy، 0ما >*ني �ثنني فال 

 !pو�
�لو�قع 40 هذ� �العتر�a ناشئ عن 
قلة �لتدبر D �لقر4R �لكرمي، ألنه قد 
صرÂ بعد Vلك مباشرK ﴿>منا هو >له 
��حد﴾؛ �بعد هذ� �لتصريح كيف 
�ألسلو�  هذ�  بأ4  �لقو�  ميكن 
0كثر من   Vا«�  pيوهم جو�  ARلقر�
 g�p<  9gجا �الثنني  فكلمة  >*ني؟ 

�لو�حد لتؤكد �ستحالة �جوE 0كثر 
من >له ��حد.. ال �ثنني �ال 0كثر.

 D 0خر_  حكمة  �هنا{  هذ�، 
 40 �هو  �ألسلو�  هذ�  �ختيا; 
يفّرقو4  كانو�  0يًضا  �ملشركني 
من  E�َنه  يتخذ�4  �ما  �هللا  بني 
 40 يعتقد�4  فكانو�  باطلة،  R*ة 
لآل*ة  �لكن  �لكو4،  خالُق  �هللا 
�0ا   yغ سلطة  0يًضا  �ألخر_ 
قد;�ִדا  كو4   =< نظًر�   KE�د�
مثًال  فهذ�   ،KE�د� �»صصاִדا 
 ،Eال�يَهب �أل }�V� ،ُينـز� �ملطر
��لثالث يشفي من �ألمر�a �هلّم 
�منطقة  قبيلة  كل   40  �0 جرًّ�؛ 
�يرعاها.  يتفقدها  خاّ   >له  *ا 
 Eبوجو يعتقد�4  كانو�  فكأ�م 
�أل��   vلنو� �آل*ة:  من  نوعني 
مطلق   ;Eقا ��حد  >له  عن   K;عبا

 Kيشمل عد  Aلثا�  vلنو��  ،K;لقد�
�هي  متفا�تة  قد;�9   9��V R*ة 
 yتفس) KEشعو� �د�ة مناطق *R
�لئن  �آلية:  �لزُّمر،   K;سو :�pلر��
سألتهم من خلق �لسما��9…). 
نفي  �ثنني﴾  ﴿>*ني  تعا=  فقوله 
لتقسيم �أللوهية بني هذين �لنوعني 

من �آل*ة.
هذ�  �ختيا;   D �لثالثة  ��حلكمة 
�ألسلو� هو >بطا� عقيدK �ملجو° 
>له  بإ*ني:  يؤمنو4  فإ�م  خاصة، 
للخy �>له للشر؛ فاهللا تعا= يعلن 
هنا 40 ليس هنا{ من >*ني �ثنني، 
�لذ�  �هو  ��حد،  >له  هو  >منا 
�زيكم باخلy ��لشر، فال تتخذ�� 

>*ني �ثنني.
 �E ما  0نه  بذلك   � �هللا  نبه  لقد 
هنا{ >له ��حد فمن �V �لذ� ميكن 
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كمـا أن هذه اآلية تتضمن اإلشـارة إ, نتائج ا5جرة 
الـu مت التنبُؤ عنها قبل قليل حيث أخq اهللا � أنكم 
ق ذلك النبأ أن اهللا هو اإلله وحده  ستدركون لدى حتقُّ
وال إله سواه، مبع} أن جناح املسلمني ورقيهم سيشّكل 
برهاًنـا سـاطًعا على وجـود البـارئ � وتوحيده.



40 ُينـِز� �لشرvَ من E�نه. >نه � 
�حد� يتمتع ֲדذ� �لسلطة.

 K;كما 40 هذ� �آلية تتضمن �إلشا
>= نتائج �*جرK �لJ مت �لتنبُؤ عنها 
قبل قليل حيث 0خ� �هللا � 0نكم 
ستد;كو4 لد_ حتقُّق Vلك �لنبأ 40 
سو��،  >له  �ال  �حد�  �إلله  هو  �هللا 
�;قيهم  �ملسلمني   Âجنا  40 مبع� 
 Eجو�سيشّكل برهاًنا ساطًعا على 

�لبا;Æ � �توحيد�.
هذ�، �>4 هذ� �آلية تعقد �ملقا;نة بني 
تعليم �لقر4R �لكرمي �ما عند �لكفا; 
 40 �تكشف  �تعاليم،   ÆEمبا من 
 .4Rلنا° ال ِغًنى *م عن تعليم �لقر�
هذ�  فا»ذ��  عقو*م  0ضلتهم  لقد 
 40 �حلق  �لكن   ،Kلعديد� �آل*ة 
�لوحي هو �لذ� يهد� >= �لتوحيد 
�حلقيقي، �Iمي �لعقَل �إلنساA من 

�خلطأ ��لشطط.
 

 @ِAَْْأل�َ 1َِماَ� ﴿ َ�َلُه َما ِفي لسَّ
يُن َ�ِصًبا َ�َفَغْيَر هللا َتتَُّقوَ*﴾  َ�َلُه لدِّ

 (٥٣)

شر3 لكلما1: 
 4َ�E� :vيًنا: 0طاEِ 4َ يدين�E :ين لدِّ
�لديُن:  عليه.  حَكم  خَدمه؛  فالًنا: 

 yسُتع��(�ألقر�).  gُلطاعُة؛ �لقضا�
.(9�Eملفر�) لدين" للشريعة�"

يِصب   gُلشي� �َصب  صًبا: �
يُن:  �لدَّ  �ثَبت. �َصب �E ُ�ُصوًبا: 
�ألمر:  على  فال4  �َصب  �َجب. 
عليه.   �لقياَ �0حَسَن  ��َظَب 
�لديُن  ﴿�له  �لد�ئُم.  �لو�صب: 

��صًبا﴾ �E �0ئًما (�ألقر�).

لتفسـ5:
 لقد ساu �هللا � هنا برهاًنا قويًّا 
على بطال4 �لعقيدK �لوثنية، �قد Vكر 
هذ� �ل�هاD 4َ 0ماكن عديدK 0خر_ 
D �لقر4R �لكرمي 0يًضا. يقو� عزَّ ِمن 
قائل: لو 0معنتم �لنظر D �لسما��9 
�لكو4  نو�ميس  �E;ستم   a;أل��
كل   D لوجدمت  فاحصة،   Kبنظر
كلَّ  �;0يتم  ��حًد�،  قانوًنا  مكا4 
�ما  ��حد؛  نظم   D منتظًما   gشي
 �لقانو4 �جلا;� D �لكو4 ��حًد� �E
 �0 مِلكا4  Iكمه   40 ميكن  فكيف 
>ال  R*ة  �لكو4   D كا4  لو  0كثر. 
�قو�نينها  نو�ميسها   D لر0يتم  �هللا 
 Eبوجو Eختالًفا، ألنه لد_ �العتقا�
0كثر من >له ��حد ال Àلو �ألمر من 

>حد_ �حلالتني: 
١- فإما 40 يكو4 �إلله �لثاA مطيًعا 
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التقوى

 D� أل��مر�؛  �منّفًذ�  �أل��  لإلله 
 Aإلله �لثا� Eجو�هذ� �حلالة يصبح 
0� عدُمه ِسيَِّني، أل4 شخًصا ��حًد� 
>�V قد; مبفر�E على �لقيا بعمل من 
هذ�  ُيعَهد   40 �Eعي  فال  �ألعما� 

�لعمل نفسه >= �ثنني.
 يقو 0يًضا   Aلثا� �إلله   40  �0  -٢
·سب  �لكو4   D �ألعما�  ببعض 
قانو4 �نظا خا  به >= جانب ما 
يفعله �إلله �أل��؛ �D هذ� �حلالة ال 
�لكو4،   D )ختال�  Eجو�بد من 
فال  هذ�،   uيصّد ال  �لو�قع  �لكن 
>ال  >له  ال   40 �العتر�(  من  منا  

>له ��حد ال شريك له.
�0ما قوله تعا= ﴿�له �لدين ��صًبا﴾ 
فقد 0�ضح به 0نه كا4 هنا{ �حتما� 
Rخر لوجوE >*ني �Vلك بأ4 يكو4 
 Eمن �دp =< 0حد�ا ميا;° �حلكم
�آلخر  ليأخذ  �يتعطل  ينعز�   l
مكانه، �لكن �لو�قع يعا;V aلك، 
�لطبيعية  �لنو�ميس  �pلت  ال  حيث 
من  هي  كما  �لسنني  ماليني  منذ 
 Eفاالعتقا �تتبد�.   yتتغ  40  4�E
بوجوE >له >= جانب هذ� �إلله �لذ� 
ميلك �لسما��9 ��أل;a ��لذ� له 
�لقانو4 �جلا;� منذ �أل�p >= �ألبد 

*و �عتقاE فاحش �¯اقة ك�_.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا #مد املصطفىسيدنا #مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł َعاِئَشَة 0ُِّ �ْلُمْؤِمِنَني َ;ِضَي �ُهللا َعْنَها  40ََّ �ْلَحاِ;Èَ ْبَن ِهَشاٍ � َسَأَ� َ;ُسوَ� �ِهللا َ� َفَقاَ�: َيا َ;ُسوَ� 
ُ� َعَليَّ َفُيْفَصُم  �ِهللا َكْيَف َيْأِتيَك �ْلَوْحي؟ َفَقاَ� َ;ُسوُ� �ِهللا َ�: 0َْحَياًنا َيْأِتيِني ِمْثَل َصْلَصَلِة �ْلَجَرِ° َ�ُهَو 0ََشدُّ
َعنِّي َ�َقْد َ�َعْيُت َعْنُه َما َقاَ�. َ�0َْحَياًنا َيَتَمثَُّل ِلي �ْلَمَلُك َ;ُجًال َفُيَكلُِّمِني َفَأِعي َما َيُقوُ�. َقاَلْت َعاِئَشُة 
ُد َعَرًقا.  ِديِد �ْلَبْرEِ َفَيْفِصُم َعْنُه َ�ِ>4َّ َجِبيَنُه لََيَتَفصَّ َ;ِضَي �ُهللا َعْنَها َ�َلَقْد َ;0َْيُتُه َيْنِزُ� َعَلْيِه �ْلَوْحُي ِفي �ْلَيْوِ �لشَّ

(صحيح �لبخا;�، كتا� بدg �لوحي)

 .Kَِِّمَن �لنُُّبو �gًِمْن َسْبِعنيَ  ُجْز gٌاِلِح ُجْز ̌¬‡ł 0َِبي َسِعيٍد �ْلُخْدِ;�ِّ 40 �لنَِّبيِّ ََ� َقا�َ: ُ;ْ�َيا �لرَُّجِل �ْلُمْسِلِم �لصَّ
(سنن �بن ماجه، كتا� تعبy �لر�يا)

َر�9ُ؟  َر�9ُ. َقاُلو� َ�َما �ْلُمَبشِّ Kِ ِ>الَّ �ْلُمَبشِّ ̌¬‡Ê0 ł ُهَرْيَرKَ َقاَ�: َسِمْعُت َ;ُسوَ� �ِهللا ََ� َيُقوُ�: َلْم َيْبَق ِمَن �لنُُّبوَّ
(yصحيح �لبخا;�، كتا� �لتعب) .اِلَحُة َقاَ�: �لرُّْ�َيا �لصَّ

Kِ �ْألُ�َلى: ِ>�Vَ َلْم َتْسَتْحِي َفاْصَنْع  ا Eْ0ََ;َ{ �لنَّاُ° ِمْن َكَالِ �لنُُّبوَّ ̌¬‡Ê0 ł َمْسُعوEٍ َقاَ�: َقاَ� �لنَِّبيُّ َ�: ِ>4َّ ِممَّ
(�Eصحيح �لبخا;�، كتا� �أل) .َما ِشْئَت
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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

"من كا4 يؤمن باهللا �Rياته، فقد �جب عليه 40 يؤمن بأ4 �هللا 
;سو�،   yغ  �0 كا4  ;سوًال   ،�Eعبا من   gيشا من   =< يوحي 
�هللا   40 تر_  0ال  ثني.  �ملحدَّ من   �0 كا4  نبيًّا   ،gيشا من  �يكّلم 
تعا= قد 0خ� D كتابه 0نه كلَّم 0َُّ موسى �قا�: ﴿ال َتَخاD �ال 
َتْحَزA >ِنَّا َ;�Eُّ�ُ� >ِلَْيِك َ�َجاِعُلوُ� ِمَن �ملرَسلَني﴾. �كذلك 0�حى 
>= �حلو�;يني �كّلم �V �لقرنني �0خَبرنا به D كتابه، l بّشر لنا 
َ * َ�ُثلٌَّة مِّن �آلِخِريَن﴾. �D هذ� �آلية  �قا�: ﴿ُثلٌَّة مَِّن �َأل�َِّلني
0شا; >= 40 هذ� �ألّمة ُتكلَّم كما ُكلِّمت �ألمم من قبل، فمن 
كا4 له صدu ;غبة D �الّتعاÌ بالقر4R فال يترEE بعد بيا4 كتا� 
 gنتها��مر� ��من } يبا� �متثاَ� 0�ال يكو4 من �ملرتابني. �هللا �

نو�هيه فما Rمن به �ما كا4 من �ملؤمنني.
تعا= ºاطبا9ٍ �مكاملا9ٍ  �تفق �أل�لياg كّلهم على 40 هللا  �قد 
 Aجليال� ;Eحبي� �لشيخ عبد �لقا�باملحدَّثني، كما قا� سيد� 
ملخصا9  �من  للسالكني.  تعليما   “Âلفتو�” كتابه   D  �
 u;كالمه 0نه قا�: >4 ألهل �هللا عالما9ٍ ُيعَرفو4 ֲדا، فمنها �خلو�
��لكشو(، �مكاملا9 �هللا تعا=، �خو( �هللا �خشيته، �>يثا;� 
على غ�y، �كل ما �ب للمتقني. �قا�: >�V ِمتَّ عن �َخلْلق قيل 
 KE�;ِمتَّ عن �إل �V<� ،}ُمنا�تك E�;< 0ماتك عن�لك: ;¯ك �هللا 
�ملرحومني.  من  فكنت  �0حيا{،  �هللا  ;¯ك  لك:  قيل  �ُمنا{ 
بعد�،  فقر  غناgً ال  �ُتغَنى  بعدها،  ُتحÏ حياK ال مو9  فحينئذ 
�ُتعَطى عطاgً ال منع بعد�، �ُتر�Âُ بر�حٍة ال شقاg بعدها، �تنعم 

بنعيم ال بؤ° بعد�، �ُتعلَّم علًما ال جهل بعد�، �ُتَؤمَّن 0مًنا ال 
فال  �ُتقرَّ�  ُتذّ�،  فال  �ُتَعّز  تشقى،  فال  �تسعد  بعد�،  »ا( 
م فال ُتحقَّر، �ُتطهَّر فال ُتدنَّس،  ُتبَعد، �ُترَفع فال ُتوَضع، �ُتعظَّ

�ّجنا{ �هللا �طّهر{ من E0نا° طرu �لفاسقني. 
ِكْبريًتا  فتكو4  �ألقا�يل،  فيك   uتصُد�  ،Aألما� فيك  فيتحقق 
ُتشاَ;{،  فال  �فريًد�  ُتماَثل،  فال  �عزيًز�  ُتر_،   Eتكا فال  0¯َر 
��حيًد� فال ُتجاَنس، �تكو4 عند ;بك من 0هل �لسماg ال من 
0هل �أل;ضني. فرEُ �لفرEِ، �تُر �لوتر، غيب �لغيب، سّر �لسّر، 
فحينئٍذ تكو 4��Èَ; كل ;سو� �نّ� �ِصّديق، فُتعَطى كلَّ ما 
0ُْعُطو� من �ألنو�; ��ألسر�;، ��ل�كا9 ��ملخاطبا9، ��لوحي 
��ملكاملا9، �غyها من Rيا9 ;� �لعاملني. �ِبَك ُتخَتم �لوالية، 
ُتسَقى  �بك  �لكر��،  تنكشف  �ألبد��، �بك  تصُد;  �>ليك 
من  ��ملحن  �لباليا  ُتدَفع  �بك   ،v�;لز� تنبت  �بك   ،Èلغيو�
�خلا  ��لعا �0هل �لثغو;، ��لر�عي ��لرعايا، ��ألئمة ��ُألّمة، 

�سائر �ل��يا، فتكو4 ِشْحنَة �لبالE ��لعباE �من �ملأمو;ين. 
بالبذ�  ��أليد�  ��لترحا�،  بالسعي  �أل;جُل  >ليك  فينطلق 
��لعطاg ��خلدمة بإ4V خالِق �ألشياD g سائر �ألحو��، ��أللسُن 
بالذكر �لطّيب ��حلمد ��لثناf D gيع �ملحاّ�، �ال Àتلف >ليك 
�ثنا4 من 0هل �إلميا4، �ִדو� >ليك 0فئدK من �لُعلماg ��ُألّمّيني، 
�يدعو{ لسا4ُ �أل�p، �ُيعّلمك ;�ُّ �ملُلك، �يكسو{ 0نو�ً;� منه 
��ُحللل، �ُينـزلك مناpَ� َمن سَلف من 0�` �لعلم �ُألَ��، من 
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�ألنبياg ��لصّديقني.
Vلك  فُيَر_   ،9�Eلعا�  uخر� �لتكوين  >ليك  ُيضا(  فحينئٍذ 
 D حقًّا  �>;�Eته  �هللا  فعل  �هو  ��حلكم،  �لعقل  ظاهر   D منك 
�لعلم، فتدخل حينئٍذ D قوٍ ُموَجٍع، �p DمرK �ملنكسرين �لذين 
�نكسر9 قلوֲדم، �ُكسر�E�;< 9ִדم �لبشرية، �p0ُيلت شهو�ִדم 
�لطبيعية، فاسُتؤنفْت *م >;�KE ;ّبانية، �شهو�9 �ظيفية، �كانو� 
يبهر  ما  0فعا� �هللا  لني. �ُيكَشف لأل�لياg ��ألبد�� من  �ملبدَّ من 
 �لعقو�، �Àِرu �لعا9�E ��لرسو، �يكّلمهم �هللا تعا= بالكال
 �pملنا�� ،�ِجلسا باملو�هب   K;لبشا��ألنيس، � �للذيذ، ��حلديث 
�لقلُم من  �لعالية، ��لُقر� منه مما سيؤ�� 0مُرهم >ليه �جفَّ به 
0قسامهم D سابق �لدهو; فضًال منه �;¯ة �>ثباًتا منه *م D �لدنيا 

; *م من 0;حم �لر�¯ني... >= بلو, �ألجل، �هو �لوقت �ملقدَّ
�يقينك، �شرÂ صد;{ �قو�  قِو� علمك   �V< �لسالك!  0يها 
�0مانُتك  لديه،  �مكاُنك  موال{،  من  قرُبك   E�p� قلبك،  نو; 
عند� �0هلّيُتك حلفظ �ألسر�;، فُعلِّمَت من لدنه، �يأتيك ِقْسُمك 
قبل حني. �تلك كر�مٌة لك �>جالٌ� حلرمتك، فضًال منه �مّنًة 
�موهبًة، l َيِرEُ عليك �لتكوين، فُتَكو4َّ باإل4V �لصريح �لذ� ال 
ُغبا; عليه، ��لدالال9 �لالئحة كالشمس �ملنKy، �بكالٍ لذيذ 0لّذ 
من كل لذيٍذ، �>*اٍ صدuٍ ِمن غy تلبٍُّس، ُمصفًّى من هو�جس 

�لنفس ��سا�° �لشيطا4 �للعني.
�قد   ،(�) �لزما4   >ما �لوقت  ُقطب  �جلليل  �لسّيد   كال متَّ 
كتبنا� بتلخيٍص منَّا، فا;جع >= كتابه: ”فتوÂ �لغيب“ >4 كنَت 
من �ملرتابني. �قد ظهر من كال �إلما �ملوصو( 40 �لوحي كما 
 D uال فْر� ،gليا�كذلك ينـز� على �أل gينـز� على �ألنبيا
ٍّ̀، �لكلٍّ حظٌّ من  �لوحي بني 40 يكو4 >= ن�ٍّ 0� � نـز�� 
مكاملا9 �هللا تعا= �ºاطباته على حسب �ملد�;o. نعم.. لوحي 
;سولنا  �حُي  �لوحي   0قساِ �0قو_  �0كمل.  0ّمت  شأ4ٌ   gألنبيا�

خامت �لنبيني.
(�) D مكتو�  �لشيخ 0¯د  �لسرهند�   �إلما  Eملجّد� �قا� 

يكتب فيه بعض �لوصايا >= مريد� �مد صّديق: 
�علم 0يها �لصديق، 40 كالمه سبحانه مع �لبشر قد يكو4 شفاًها، 
ِمن  ِل  �لُكمَّ لبعض  Vلك  يكو4  �قد   ،gألنبيا� من   Eٍألفر� �Vلك 
متابعيهم، �>�V كُثر هذ� �لقسم من �لكال مع ��حد منهم ُيسّمى 
 �لكال  yغ�  v�لر�  D  gإللقا�  yغ�  �إل*ا  yغ �هذ�  ًثا،  ُمحدَّ
�لذ� مع �ملََلك، >منا ُيخاَطب ֲדذ� �لكال �إلنسا4ُ �لكامل، ��هللا 

.gتص بر¯ته من يشاÀ
متَّ كالمه، فا;جْع >= كالمه >4 كنت من �ملنكرين. 

��Vُكْر قصة من قا�: ﴿َ�َما َفَعْلُتُه َعْن 0َْمِر�﴾ صدu �هللا �لعظيم، 
�ما كا4 من �ملرسلني.

��Vُكْر ما قا� �هللا تعا=: ﴿َفَأْ;َسْلَنا >ِلَْيَها ُ;�َحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًر� 
َسِويًّا * َقاَلْت >ِنِّي 0َُعوVُ ِبالرَّْحمِن ِمْنَك ِ>4ْ ُكْنَت َتِقيًّا * َقاَ� >ِنََّما 

0ََنا َ;ُسوُ� َ;بِِّك َألَهَب َلِك ُغَالًما pَِكيًّا﴾
نبّيًة، فاّتِق �هللا �ال  َمَلُك �هللا مرَمي �ما كانت  فانُظْر كيف كلَّم 

تكن من �ملعتدين.
�قد جاD g �حلديث �لصحيح عن عمر� بن �حلا;È قا�: بينما عمُر 
Àطب يو �جلمعة >�V تر{ �ُخلطبة �ناE_ يا سا;يُة �جلبل مرتني 0� 
ثالثا، l 0قبَل على خطبته. فقا� ناٌ° من 0صحا� ;سو� �هللا �: 
>نه ملجنو4.. تَر{ خطبة �ناE_ ”يا سا;يُة �جلبَل“. فدخل عليه 
عبد �لر¯ن بن عو( �كا4 ينبسط عليه فقا�: يا 0مy �ملؤمنني! 
ناEيَت: ”يا   V< خطبتك D بينما 0نت للنا° عليك مقاال؟  جتعل 
سا;يُة �جلبَل“. �0ُّ شيg هذ�؟ قا�: ��هللا، ما ملكُت Vلك حني 
;0يُت سا;يَة �0صحابه يقاتلو4 عند جبل �ُيؤَتو4 ِمن بني 0يديهم 
ليلحقو�  �جلبَل“،  سا;يُة  ”يا  قلُت:   40 0مِلْك  فلم  خلفهم،  �من 
 �لقو باجلبل. فلم متض �أليا حÑ جاg ;سوُ� سا;ية بكتابه 40 
لُقونا يو �جلمعة، فقاتلناهم ِمن حني صّلينا �لصبح >= 40 حضر9 
�جلمعُة، فسمعنا صو9َ مناEٍ ُينا�E: �جلبَل مرتني، فلحقنا باجلبل.. 
فلم نزْ� لعدّ�نا قاهرين حÑ هزمهم �هللا تعا= �تر�g_ فتح مبني“. 

(حتفة بغد�E، باقة من بستا4 �ملهد�،   ٢٧-٣٠ �حلاشية)



فيكم  تكو4   :� �هللا  ;سو�  يقو� 
 l تكو4...   40 �هللا   gشا ما   Kلنبو�
 .Kلنبو�  oمنها على  �خلالفة  تكو4 
�لن تكو4 *ا 0هد�( شخصية بل 
ستو�صل مهمة �لن� � �لكن بعد 
فترK من �لزمن ستنتهي هذ� �خلالفة 
�لر�شدK، �سُتنـزv منكم هذ� �لنعمة 
l يكو4 ُملٌك عضوa يتضايق منه 
�لنا° l تكو4 ملك ج�ية، l ִדيج 
 oخالفة على منها ;¯ة �هللا �تقو

�لنبوK مرK 0خر_.
 gعماp �0 فنر_ 40 �مللو{ �ملسلمني
�لد�� �لذين جاg�� D فتر�º 9تلفة 
0نفسهم  hّو�   �إلسال تا;يخ   D
مكانتهم  بأ4  يقولو4  �ظلو�   gخلفا
Vلك  مع  �لكن  �خلليفة،  كمكانة 
 gخللفا� يعدُّ�4  �ملسلمني  0غلبية   4<
بعد   ��gجا �لذين  �حدهم  �أل;بعة 
�عهدهم  ;�شدين،   gخلفا  � �لن� 
 ،Kلر�شد� �خلالفة  عهد  ُيَعّد  فقط 
 ;�E0 �قد  �نشِرها،  �*د�ية   Kفتر  �0
·سب  نظاَمهم  عهدهم   D  gخللفا�
 � �لن�   ��0; كما   �إلسال تعليم 
 gخللفا�  Kفتر  D تكن   { يدير�. 
�لر�شدين حكومة َقَبِليَّة، بل 0لبسهم 
�هللا تعا= ;g�E �خلالفة بو�سطة fاعة 
فقد  �آلخر�4   gخللفا� 0ما  �ملؤمنني. 
حافظو� على حكومة َقَبِليَّة، �بذلك 
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 Êة: �ملكتب �لعرfتر

ال  �حد�  �هللا  >ال  >له  ال   40 0شهد 
شريك لـه، �0شهد 40 �مًد� عبد� 
من  باهللا   Vفأعو بعد  0ما  �;سوله. 
�لشيطا4 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ;�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�>يَّاَ{  َنْعُبُد  >يَّاَ{ 
�لَِّذيَن   ªِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ªََر� �لصِّ
0َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Rمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة جلمعـة
لعزيز cبنصر eهللا تعا cد �يدf� Aمسر� gلقاها سيدنا مر� hل

� Oملهد jإلماخلليفة خلامس للمسيح ملوعو+ �
٢٠١٥/٠٥/٢٩ يو

D فر�نكفو;9 بأملانيا
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فلما  � حرفيا.  �لن�   Kgنبو حتققت 
تلك  من   Aلثا�� �أل��   gجلز� حتقق 
�لنبوKg حرفيا فال بد 40 يتحقق قو� 
 Kgمن �لنبو yألخ� gلن� � عن �جلز�
�لذ�  �هللا   40 فيه   gجا �لذ�  0يضا 
 0;سل �لن� � بشريعة تد� >= يو
 =< نظر�   - ;¯ته  ستهيج  �لقيامة، 
�ملاEية  �ألمو;  على  �لنا°  عكو( 
�تقيم  �ملترEية-  �ملسلمني  �حالة 
�لدنيا   D Kلنبو�  oمنها �خلالفة على 
متأكد�4  �أل¯ديو4  ��ن   .�EدÓ
�عد�  هاجت ·سب  �هللا  ;¯ة   40
 oمنها على  �خلالفة   �0قا  � للن� 
��ملهد�  �ملسيح  بو�سطة   Kلنبو�

�ملوعوE حتقيقا لقو� سيدنا �موالنا 
 Eملوعو� �ملسيح  �هللا  0عطى  لقد   .�
� مقا �لن� D �ألمة �مقا خاَتم 
 40  �; مقدَّ كا4  ألنه  0يضا   gخللفا�
تقو سلسلة �خلالفة بو�سطة خاEمه 

� �لصاuE �خاَتم �خللفاg فقط. 
�ن سعد�g لكوننا من �لذين حُظو� 
 Jل�  K;ملذكو�  K;لبشا� من  بنصيب 
بّشر ֲדا ;سو� �هللا � عن قيا �خلالفة 
على منهاo �لنبوK.  فقد �ّضح �لن� 
� �آلية �ل J�D 9E; سو;K �جلمعة 
يلحقو�  ملا  منهم  ﴿�Rخرين  �هي: 
ֲדم﴾ �0حلق �آلخرين- ��ن منهم- 
·بيبه  �ملؤمنني  من  نا  �عدَّ باأل�لني، 

 �إلسال سيعيد  بأنه  عنه  قا�  �لذ� 
�هللا  ��فَّقنا   .a;أل�  =< �لثريا  من 
�ستطاعو�  �لذين  من  نكو4   40  �
>بال, سالمه   D جبهم��  ��Eيؤ  40
� >= �ملسيح ��ملهد�. l 0نعم �هللا 
بإقامة  للخالفة  �ملبايعني  على fاعة 
سلسلة �خلالفة بعد� ��فَّقنا لبيعتها. 
من  تقتضي  �إل*ية  �لِنعم  هذ�  فكل 
تعا=  �هللا  يشكر   40 0¯د�  كل 
يليق  تغيُّر�  نفسه   D Èَُيحد� عليها 
�هللا  من  باملبعوثني  يؤمنو4  بالذين 
 �Eتعا=. عندها فقط ميكننا 40 نؤ
للمسيح  مقد;�  كا4  �لبيعة.  حق 
 �إلسال يعيد   40  Eملوعو� ��ملهد� 

١٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثالث - رمضان وشوال  ١٤٣٦هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٥ م

لعزيز -  cهللا بنصر cد - �يدf� Aمسر� gمر pحضر

اخللفـاء  فـ~ة   j تكـن   �
الراشـدين حكومة َقَبِليَّة، بل 
ألبسهم اهللا تعا, رداء اخلالفة 
بواسطة bاعة املؤمنني. أما 
اخللفاء اآلخرون فقد حافظوا 
وبذلك  َقَبِليَّة،  على حكومـة 
حتققت نبوءة الن� � حرفيا. 



 D �يرسخه   a;أل�  =< �لثريا  من 
0¯د�  �كل  به.  �ملؤمنني  قلو� 
 _Eّ0 0نه   على   Kyبص على  يشهد 
 .ير� ما  0حسن  على  �لو�جب  هذ� 
�لكن ترسيخ �إلميا4 ال يقتصر على 
فقط   Eعقو بضعة  على   �0 حياتكم 
�لن�  سكو9  من   Eملر�� كا4  بل 
على  �خلالفة   بقيا  K;لبشا� بعد   �
منهاo �لنبوK 40 هذ� �إلميا4 سيبقى 
 =< �عظمته  شوكته  بكل  قائما 
نفسه  Iسب  من  كل  �لقيامة.   يو
�ب   �  Eملوعو� للمسيح  مبايعا 
 l قلبه   D �إلميا4  يرسخ   40 عليه 
��جب  فمن  بالنو�جذ.  عليه  يعّض 
هؤالg �ملؤمنني 40 يتمسكو� بأهد�� 
 Eملوعو� �ملسيح  بعد  �لقائمة  �خلالفة 
��لسالكة على مسلكه �ُيظهر�� هذ� 
�إلميا4 �ينشر�� f Dيع �0اg �لعا} 

�يقيمو� �حد�نيته D �لعا}. 
لقد 0;سل �هللا تعا= سيدنا �مطاعنا 
 aلغر� *ذ�   � �هللا  ;سو�  �مد� 
 aللغر  uEلصا� خاEمه  0;سل   l
�خلالفة   بقيا  � �لن�  �0نبأ  نفسه 
�بقائها >= يو �لقيامة إلجناp �ملهمة 
 Eملوعو� �ملسيُح  بّشر  لذلك  نفسها. 
�خل�  جانب   =< fاعته-   �
�حلزين بوفاته- قائال: ”>4 سنة �هللا 
قد;تني،  ُير�  تعا=  0نه  هي  �لقدمية 

كاVبتني  فرحَتني  بذلك  Iّطم  لكي 
لألعد�g.. فمن �ملستحيل 40 يغّير �هللا 
البد   V< �ألpلية...  سنته  �آل4  تعا= 
لكم من 40 تر�� �لقد;K �لثانية 0يًضا، 
�Eئمة  أل�ا  لكم،   yخ Óيئها   4<�

�لن تنقطع >= يو �لقيامة.“
>�Vً، فقد 0قا �هللا تعا= �لقد;K �لثانية 
إلقامة   �  Eملوعو� �ملسيح  بعد 
�هللا  يريد  ال   .a;أل� على  �إلميا4 
�لدين  40 يفرÂ �ملعا;ضو4 على 40 
�هللا  Iب  �ال  �لدنيا،  من   aنقر�
من  بل  �يعتّز.  �لشيطا4  يتباهى   40
 Â0فر� م  ُتحطَّ  40 �هللا  عند  �ملقد; 
�ملعا;ضني �لكاVبة، لذ� سيؤيد �Eئما 
بعد  �لدنيا   D �لقائمة  �خلالفة   نظا
�ملسيح �ملوعوE � من 0جل >قامة 
�إلميا4. �قد 0�جب �هللا تعا= على 

0نصا; �خلالفة-  40 يكونو�  �ملؤمنني 
من  �ستئصا*ا  يريد�4  �لذين  مقابل 
�إلميا4  Eعائم  لتوطيد  جذ�;ها- 
D �لعا}، �40 يعقد�� عزما صميما 
جاعلني عهد بيعتهم D �حلسبا4 �0م 
�ينوِّ;�4  >ميا�م  على  سيحافظو4 

�آلخرين 0يضا بنو; هذ� �إلميا4. 
بأ4 من   �  Eملوعو� �ملسيح  يقو� 
سنة �هللا �لقدمية 0نه ُير� قد;تني، �نعلم 
جيد� 40 �ملر�E من �لقد;K �لثانية هي 
قوية  عالقة  �خلالفة   فلنظا �خلالفة. 
مهمة  مسألة  �هي   ،rلدي�  بالتقد
 yبغ rلدي� للشريعة �إلسالمية. �لتقد
�خلالفة مستحيل متاما، كما ال ميكن 
�خلالفة.   yبغ �جلماعة   Kحد�  قيا
�خلالفة  بأهد��  يتمسك  من  كل 
من بيننا يعلم جيد� 40 بقاg �خلالفة 
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وقد أوجب اهللا تعا, على املؤمنني أن يكونوا أنصار 
اخلالفة- مقابل الذين يريدون استئصا5ا من جذورها- 
لتوطيد دعائم اإلميان j العا�، وأن يعقدوا عزما صميما 
سيحافظون  أنهم  احلسبان   j بيعتهم  عهد  جاعلني 
على إميانهم وينوِّرون اآلخرين أيضا بنور هذا اإلميان. 



D �جلماعة جزg من �إلميا4، �يعلم 
Eحضو�  �لذين  0�لئك  Vلك  0يضا 
كال مث�y �لفتنة عند �فاK �خلليفة 
�أل�� � ��عتصمو� باخلالفة أل�م 
كانو� يعلمو4 40 >مياننا لن يسلم >4 
} تكن �خلالفة فينا. �مد �هللا تعا= 
على 40 كث�y من 0�الE هؤالg �ألبر�; 
تضحياִדم  بسبب   �ليو يستفيد�4 
�قوK >ميا�م من بركا9 �خلالفة. لقد 
بذ� �خلليفة �لثاD � A هذ� �ملجا� 
 .�yتضحيا9 0كثر من غ� �Eجهو

 =<  Kyكث ִדًما  �ملتَِّهمو4  �ّجه  لقد 
سأضع   rلكن�  �  Aلثا� �خلليفة 
بني 0يديكم كيف كانت حالة قلبه 
على  �حرصه  هو،  بكلماته   ،�
¯اية �خلالفة ألنه جزg من �لتا;يخ، 
�من ��جبنا 40 نكو4 مّطلعني على 
�لتا;يخ إلنقاV 0نفسنا من �لفنت �هو 
>مياننا 0يضا. فيقو�  لتقوية  ضر�;� 

 :� Aخلليفة �لثا�
 D علي  �مد  �ملولو�  Eعو9  لقد 
غرفٍة من �لبيت �لذ� توفِّي فيه �خلليفة 
نقاشا  ُتِثر  ال  له:  �قلت   � �أل�� 
قيامها،   عد  �0 �خلالفة   قيا حو� 
 Kمقتصر 0فكا;{  40 جتعل  بل �ب 
شخٌص  خليفًة  ُينَتخب   40 على 
 D مصونة  �جلماعة  مصلحة  تكو4 
لُرِقّي  �لسعي  على   ;Eقا �هو  يد�، 

��ملصاحلة   �pلتنا� أل4   ،�إلسال
ميكن 40 تكوD 4 �ألمو; �لJ ميكن 
تقدمي �لتضحية فيها. فقلُت للمولو� 
باألمو;  يتعلق  فيما  بأنه  علي  �مد 
0ضحي   40 فأستطيع  �لشخصية 
بعو�طفي من 0جلك �لكن >�V كانت 
�ألمر  فسيكو4  باملبد0  تتعلق  �ملسألة 
�ملبد0  عن  �لتخلي  أل4  �ضطر�;يا، 
�لوحيد   uلفر� حا�.  بأ�   pو� ال 
بيننا �بينكم هو 0ننا �سب �خلالفة 
مسألة Eينية �نر_ �جوEها ضر�;يا. 
�0نتم 0يضا ال تستطيعو4 40 حتسبو� 
�جوEها غy جائز ألنكم حتر;مت للتو 
من ;بقة بيعة خليفٍة. (�0 قد بايعتم 
�آل4  توّفي  �لذ�   � �أل��  �خلليفة 
�حتر;مت من بيعته �تقولو4 �آل4 بأنه 
ال حاجة للخالفة �قد حتر;نا منها). 
 :� Eفقا� *م سيدنا �ملصلح �ملوعو

لقد ظللتم مبايعني >= ست سنني، 
ال  سنني  ست   =< جائز�  كا4  �ما 
�ملستقبل   D حر�ما  يصبح   40 ميكن 
بإقامته.  �هللا  0مر  ما  �خاصة  0يضا، 
0نه  هو  �بينكم  بيننا  �لوحيد   uلفر�
>�V »ليتم عن موقفكم �حلا` فإنكم 
بقيتم عليه >=  ما  ستختا;�4 حتما 
�خلليفة  بيعة   D تبقو4   �0  ،�ليو
�أل��. 0ما >�V »لينا �ن عن موقفنا 
الضطر;نا لتر{ ما كا4 تركه منافيا 
ملعتقدنا �Eيننا �لذ� } نعمل مبا ينافيه 
قط. فمن مقتضى �لعد� 40 تسلكو� 
سلكتمو�  �لذ�  �لسبيل  0يضا  �آل4 
>= �ليو �0ال تكرهونا على فْعل ما 

يناE Dيَننا �مسلَكنا. 
 0ما �لسؤ�� 0نه من يكو4 مفيد� لتقد
 �إلسال Eعائم  �ترسيخ  �جلماعة 

فسنقبل خليفة َمن �تفقتم عليه. 
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 ”إن سـنة اهللا القدميـة هي أنه تعا, ُيـري قدرتني، 
لكي kّطم بذلـك فرحَتني كاذبتـني لألعداء.. فمن 
املسـتحيل أن يغّ$ اهللا تعا, اآلن سـنته األزلية... إذ 
البـد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيًضا، وإن �يئها 
خ$ لكـم، ألنها دائمة ولن تنقطـع إ, يوم القيامة.“



تريد  �جلماعة  من  �ألغلبية  كانت 
 نظا يستتب   40 تعا=  �هللا  بفضل 
للمسيح  �لبّين  �ألمر  أل4  �خلالفة 
�ملوعوE � كا4 موجو�Eً 0مامهم. 
�ظّل   vالجتما� هذ�  طا�  فلما 
�ملولو� �مد علي مصرًّ� على موقفه 
0خذ �لنا° يطرقو4 �ألبو�� �0ثا;�� 
�ُخذ��  سريًعا  قرِّ;��  قائلني:  ضجة 

بيعَتنا.
 Aلثا� �خلليفة  يقو�  حا�،  0ية  على 
�: قلت للمولو� �مد علي: لقد 
ينبغي  لذلك  ºا�فك،  fيَع  p0لُت 
 Â�ملطر� �لسؤ��  يكو4   40 �آل4 
�خلليفة؟  سيكو4  من  هو:  0مامك 
قا�  عدمه.  على  �إلصر�;  من  بدال 
�ملولو�: 0فهم جيًد� ملا�V تؤكد على 
من  تعر(  ألنك  Vلك  �ألمر،  هذ� 
. يقو� �ملصلح Eسيكو4 �خلليفة �لقا
ال   rلكن� له:  قلت   :�  Eملوعو�
0عر( من سيكو4 �خلليفة، بل سأبايع 
 � قا� حضرته   �0 تنتخبونه.  َمن 
للمولو� �مد علي: عندما سأبايع 
�ملؤيدين  فإ4  خليفًة  »تا;�نه  �لذ� 
فال  Vلك،   D  rسيطيعون للخالفة 
�لبتة.  �ملعا;ضة  مو�جهة  من  خو( 
يقبل   { علي  �مد  �ملولو�  �لكن 

Vلك �ظّل متشبًثا بآ;�ئه.
قلت   :�  Eملوعو� �ملصلح  يقو� 

 Ê  gتسي علي:  �مد  للمولو� 
�لظن كث�yً، �يا ليتr كنت 0ستطيع 
 r>ن�تكم ما بد�خله. g�;<� شّق قل�
تكو4  تضحية  كل  لتقدمي  مستعدٌّ 

 .Jباستطاع
 oخر�  �yً0خ �لباُ�  ُفتح  فلما 
�ملولو�  ;ّشح  �لغرفة  من   gهؤال
 �pمر �سم  �ألمر�هي  0حسن  �مد 
ليكو4  0¯د   Eمو� �لدين   yبش
 � Eللمسيح �ملوعو Aخلليفة �لثا�
 40 على  كلها  �جلماعة  �0صر9 
يأخذ حضرته منهم �لبيعة. لقد قا� 
حضرته مر�ً;� 0نه ال Iفظ كلما9 
سر�;  �ملولو�  �لكن  0يضا،  �لبيعة 
لك.  �0قر0ها  0حفظها  قا�:  شا� 
�هكذ� قد 0فشل �هللا تعا= -حتقيقا 
 K;لة �لفتانني إلثا�لقو� نبّيه �- �ا
 �لفتنة عند قيا �لقد;K �لثانية، �0قا
 Kلنبو� oهللا تعا= �خلالفة على منها�
 Kمر � Eملوعو� بعد �فاK �ملسيح 
ثانية. فمن �بتعد�� عن �خلالفة كانو� 
علماgً كباً;� D �لدين ��لدنيا 0يضا 
�كانو� مثقفني ��نكني �0صحا� 
�لثر�K ��جلا�، �كانو� هم �ملسيطرين 
على خزينة مؤسسة صد; 0جنمن >ال 

�0م } يلقو� >ال �خليبة ��خلسر�4.
بعد �نتخا� �خلليفة �لثاA } يكتف 
قاEيا4   K;Eمبغا علي  �مد  �ملولو� 

�ملبايعني   yغ فئة  0ثا;9  بل  فقط 
على   gلقضا� 0جل  من   Kyكث فتًنا 
 gنكر� هزمية  تلقو�  �0م  >ال  �خلالفة 
كل مر .K�Vلك أل4 >قامة �خلالفة 
مؤكًد�  �عًد�  كا4  ��ستمر�;ها 
 gهؤال كا4  فلما  تعا=.  �هللا  من 
بعد  �ائي  بشكل  قاEيا4   4�;Eيغا
خزينة   D كا4  ما  كل  0خذ��   40
�جلماعة فقد قالو� مشyين >= مب� 
مد;سة تعليم �إلسال: لن متّر عشر 
 Aملبا� سنني >ال �يسيطر على هذ� 
�آل;يو4 ��ملسيحيو4. �لكن �نظر�� 
تعا= �عو�E بكل  ينجز �هللا  كيف 
قو�  Iقق  �كيف  خا;قة؟  عظمة 
كيف  �الحظو�  �لكرمي؟  ;سوله 
حقق �هللا تعا= �لبشا;K �لJ 0عطانا 
 Eملوعو� �ملسيح  طريق  عن  >ياها 
 K;بصو يو بل �Iققها كل   �
جديدK. كانو� يتكلمو4 40 �آل;يني 
 A4 على مبا�ملسيحيني سيسيطر��
�جلماعة خال� عشر سنني، �لكن 
حيث  تعا=  �هللا  0فعا�   =< �نظر�� 
 l  Kلعشر� �لسنو4  تلك  قد مضت 
مضت بعدها عقوE من �لزما4 �ها 
 ١٠١ �لو�قعة  هذ�  على  مضى  قد 
مستمر  �Epها;   D �قاEيا4  عاما 
;غم �لظر�( غy �ملو�تية �لJ مر9 
�*ند   �نقسا  ÈEبينها حا �من  ֲדا 
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>= E�لتني حيث �ضطر9 �جلماعة 
ُتِر{  �ما  قاEيا4،  من   o�للخر
هنالك سو_ بضع مئا9 من �لنا° 
لقضاg �حلياK فيها كالد;��يش. 0ما 
 Kآل4 فقد 0نشئت هنا{ مبا4ٍ جديد�

.Kyكث
 كانو� يتكلمو4 عن �قوv مد;سة 
��حدD K قبضة �ألغيا; �لكن �آل4 
بكلفة   Kجديد مد�;°  هنا{  ُتنشأ 
Vلك   =< >ضافة  �لر�بيا9.  ماليني 
فقد توسع كث�y هنا{ نطاu 0عما� 
 { تعا=.  �هللا  بفضل  0يضا  �لتبليغ 
IدV Èلك D قاEيا4 فحسب بل 
تشهد على تأييد �هللا تعا= �نصرته 
للخالفة مبا4 شاهقة D شÑ بلد�4 
�لعا} �لJ ترتبط باخلالفة �أل¯دية، 
�من خال� هذ� �لنظا تصل تعاليم 
�إلسال �جلميلة >= 0تباv كل Eيانة، 
للخالفة  تعا=  �هللا  تأييد  هو  فهذ� 
مشاهد�  نر_  �لذ�  �أل¯دية 
هذ�  من  0ملانيا  »لو  �ال   ،يو كل 
تعا=  �هللا  يوصلها   Jل�  aلفيو�
لقد  �أل¯دية.  باخلالفة  يرتبط  ملن 
�شتر9 قبل 0يا قليلة منظمة 0نصا; 
مب�  0ملانيا   D �هللا   gما< �جلنة  �هللا 
ضخما Ø �Vسة طو�بق بسعر ١,٧ 
مليو4 يو;�. تلك �خلزينة �لJ تر{ 
فيها معا;ضو �خلالفة 0قل من ;�بية 

��حدK فحسب، �كانو� يضحكو4 
قائلني: سنر_ كيف َيسy نظاُمهم؟ 
فقد �شتر9 منظمتا4 فرعيتا4 فقط 
من 0حد �لبالE �ملرتبطة بتلك �خلالفة 
نفسها مب� ضخًما Ø �Vسة طو�بق 
ببذ� 0كثر من ١٩٠ مليو4 ;�بية. 
تعا=  �هللا  0فضا�  تكن هذ�  فإ4 } 
 �Vفما �أل¯دية  للخالفة  �تأييد� 
�خلالفة  عن  �نفصلو�  من  0ما  >4V؟ 
0يضا،  �ملركز�  نظامهم  �ختّل  فقد 
�>= �ليو فإ4 �لسعد�g منهم �لذين 
يشعر�Ù 4طئهم 0� V;يُتهم ينضمو4 
�جلماعة   �0 �ملبايعني  fاعة   =<
 gيستظلو4 بلو��إلسالمية �أل¯دية �

�خلالفة.
�لتبليغ  0عما�  فإ4  Vلك   =< >ضافة 
خال�  من  >ال  تتأتى  ال   باإلسال
�لزمن �لذ� يتم   D� .خلالفة� نظا
�جلماعة   تقو  �إلسال تشويه  فيه 
 K;صو  Kg�;بإ �أل¯دية  �إلسالمية 
�إلسال �لغر�g، �ألجل Vلك يثبت 
�أل¯دية  �خلالفة   uصد تعا=  �هللا 
 Èألحد�� بعض  هنا{  كله.  للعا} 
�إلنسا4  جتعل  ·يث  للغاية   Kملحّير�
يفكر مندهشا كيف �À �هللا تعا= 
�لناَ° عن صدu �جلماعة �عن تأييد� 
للخالفة �بالتا` يشرÂ صد�; َمن 
هنا  �V0كر  سليمة،  فطرִדم  كانت 

حدًثا 0� حدَثني فحسب.
هنا{ بلد D >فريقيا يسمى �لنيجر، 
يلي:  ما  �Eعيتنا  هنا{  من  �كتب 
 D �لقر_  من  0ئمة   Kعشر حضر 
�لد�;K �لتعليمية ��لتربوية للمبايعني 
قرية  ºتا;  معهم  �حضر   Eجلد�
 �Vملا ُسئل:  فلما  0يضا.  "��غونه" 
>;سالك  من  بدال  بنفسك  0تيت 
قد  �لد�;K كانت  �لقرية، أل4   >ما
قا�:  �ألئمة،  لتد;يب  ُخّصصت 
لألئمة،  تد;يبية   K;�E �0ا  0عر( 
باألمس   لإلما Vكر9ُ  ملا   rلكن�
 gملشا;كة فيها ;فض ·جة 40 علما�
�ملدينة –�لذين كانو� من �لوهابية- 
يقو�  كفا;.  �أل¯ديني   40 0خ��� 
�تأملت   �Eّ;  Aحّير �لقرية:  ºتا; 
 40 ميكن  كيف  �تساgلت:   � جدًّ
�كنت  كافرين؟  �أل¯ديو4  يكو4 
�لقرية   D  yبالتبش *م  hحت  قد 
كانو�   �Vفإ �لقرية،  ºتا;   Jبصف
مضاعًفا  كافًر�  صر9  فقد  كفاً;� 
تلك   D فدعو9  *م.  بسماحي 
�لليلة ·ر�;K (يقو� بعض �لنا° بأ4 
0هل >فريقيا 0مّيو4 ال يعقلو4 شيئا. 
�لكن �نظر�� >= ºتا; �لقرية هذ�، 
فلعله ليس مبثقٍف كث�yً >ال 0نه يكّن 
سليمة)  �فطرته  �هللا  ºافة  قلبه   D
 �yتعا= كث �هللا  لقد Eعو9  يقو�: 
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�هللا  مسترشًد�  �منت  �لليلة  تلك   D
ال  0مر  (�هو  >يا�  �مستهديا  تعا= 

يفقهه علماg كبا;).
باحللف:  مقر�4  بتصريح   =E0  l
قد  0نه   �ملنا  D �لليلة  تلك  ;0يت 
نزلت D بيJ جنو من �لسماg 0�ال 
l تبعهم �لبد; 0يضا. كنت 0;�ها عن 
 l .;4 40 0جد فيها �0 نو�E كثب
نز� D بيJ من �لسماg شخص يلبس 
 Jبي D فو; حلوله� ،gمالبس بيضا
 yغ بشكل  ��لبد;   �لنجو تنوّ;9 
عا�E �0صبح بيJ يفيض باألنو�;. 
��قع D قل� بشدK 40 هذ� �لشخص 
للجماعة  �لكبا;  �لشخصيا9  من 
>ليه �سألته: هل  فتقدمت  �أل¯دية 
خليفتها؟   0 �أل¯دية  �Eعية  0نت 

�بعد Vلك �ستيقظت.
فلما �E ��;0عيتنا 0لبو �لصو; �ضع 
�0خذ   Û;صو على  >صبعه  فوً;� 
يرEE مقسًما باهللا: هذ� هو �لشخص 
 gمن �لسما Jبي D الpلذ� ;0يته نا�

�·لوله �متأل بيJ نوً;�.
غامبيا:   D �جلماعة   y0م �كتب 
ُتدعى  قريٍة   D  Kلدعو� بّلْغنا  عندما 
عن  0هَلها  �0خْ�نا  "0سامبامبائى" 
بعثة �ملسيح �ملوعوE � �قر0نا *م 
قا�  fاعته   =<  �النضما  ª�شر
�للجنة  �;ئيس  �لقرية   >ما عفوًيا 

�ملعنية برقي �لقرية: لقد تنبأ �لن� � 
عن Óيg �إلما �ملهد�، �هذ� هي 
�ملرK �أل�= �لh0 Jع فيها عن ظهو; 
عرفُت   40 �منذ  �ملهد�.   �إلما
قا�:   l  .�yكث ֲדا  تأثر9ُ  �أل¯دية 
�حلقيقيو4  �ملسلمو4  هم  �أل¯ديو4 
أل4 لديهم قوK �خلالفة �لJ تربطهم 

fيًعا D سلك ��حد. 
 Û;صو له  �ُقّدمْت   rَع 0ُخِبر  فلما 
 ،pلتلفا� على   يو كل   ��;0 قا�: 
�ملوجوEين  fيع  بايع  Vلك  �بعد 
هنا{ ��نضمو� >= �أل¯دية، �كا4 
 ��0; فلما  تقريبا.   ٣٥٠ عدEهم 
 Èثال D 4 �لكرميRلقر� Aة معاfتر
هي  �أل¯دية   4< قالو�:  �لية  لغا9 
فرقة  توفق   { ألنه  �حلق   �إلسال
0خر_ *ذ� �لعمل �لنبيل كما �فق له 
�أل¯ديوl .4 قالو� D �لنهاية بأ�م 
 4Vبإ باأل¯دية  متشبثني  سيظلو4 
 �إلسال أل�ا  عنها  يتخلو�  �لن  �هللا 
�آلخر�4  �ملشايخ  0ما  �حلقيقي، 

فكانو� Àدعوننا.
 Âفتتا� مبناسبة  Vلك   =< >ضافة 
مسجدنا R" Dخن" �"هانا�" خال� 
�ليو4  0نا°  0بد_  �حلالية   Jجول
 =< ينتمو4  �كانو�  R;�ئهم   4�yكث
منهم  فكا4  �حلياK؛  Óاال9  ºتلف 
�بعضهم  0يضا،  ��لتجا;  �لساسة 

مد;سو4 ��آلخر�4 مثقفو4، �كا4 
بينهم ;جا� �نساg 0يضا، فقد قالت 
ببعض  شخصية  معرفة   `  :Kسيد
�أل¯ديني، �كنت 0ظن 0نr 0عر( 
 Jمعرف بسبب  �أل¯دية  عن   �yًكث
�لذ�   yلتأث� �لكن  �جلماعة،   Eبأفر�
0شعر   { خليفتكم   كالُ  Dّ تركه 
به D �لسابق قط. لقد عرفت �آل4 
حقيقة �إلسال بشكل صحيح �قد 
 u0عما  D �حلقيقة  هذ�  Eخلْت 

قل�. 
�ملنوطة  تعا=  �هللا  0فضا�  هي  فهذ� 
باخلالفة. 0ما 0نا فإA >نسا4 متو�ضع، 
 ` فليست  جيًد�،   Jحال �0عر( 
Vلك  كل  بل  Vلك،  تستحق   Kميز
بسبب �عد �هللا تعا= لتأييد �خلالفة 
�لذ�  �لوعد   uEهو صا� �نصرִדا، 
 D �ينصرها  �خلالفة  يؤيد  ظل 
�لسابق، �سيظل كذلك >4 شاg �هللا 
كما قا� �ملسيح �ملوعوE � 0يضا. 
0قامها   Jل� �لثانية   K;لقد� �هذ� هي 
تأييد  مشاهد  ;0ينا  �قد  تعا=،  �هللا 
�هللا *ا، فالذين يظلو4 0قوياg �إلميا4 
��لتأييد�9،  �آليا9  ير�4  سيظلو4 
لتقوية  باستمر�;  جاهدين  فاسعو� 
باخلالفة  عالقتم  �توطيد  >ميانكم 
 g�Eبأ  ��الهتما �أل¯دية  �إلسالمية 
�لذين  على  يقع  �لذ�  �لو�جب 
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�خلالفة.  بنعمة  تعا=  �هللا  �عدهم 
 D ملسلمو4 نعمَة �خلالفة� لقد ُحر
�لعصر �أل�� لإلسال حينما غلبت 
عليهم �ملاEية، 0ما �آل4 فسو( يستمر 
هذ� �لفيض �لرباA >4 شاg �هللا تعا=، 
�لكن �لذين ال يفو4 بعهدهم بإيثا; 
�لدين على �لدنيا سو( ُيحرمو4 من 
 ª�يفو� بالشر { �V<� ،لفيَض� هذ� 
�خلالفة  بنعمة  تعا=  �هللا  0ناطها   Jل�
لقد  �ملحر�مني.  من  فسيكونو4 
0مًنا  �خلو(  بتبديل  تعا=  �هللا  �عد 
هو  �لوعد  هذ�  �لكن  باخلالفة، 
 D تعا=  �هللا   uحقو  4�Eيؤ للذين 
 K;حقوقه تعا= �ملذكو ��0�لك، V
هنا: (يعبد�نr)، فإ4 كنتم تريد�4 
�لنعمة فال بد لكم  تتمتعو� ֲדذ�   40
من g�E0 حق �لعباKE، فحاِفظو� على 
بأ�Eئها  ��هتّمو�  �خلمس  صلو�تكم 
على 0حسن �جه. ��حلق �لثاA هنا 
لكل  شيئا).   Ê يشركو4  (ال  هو: 
 D جند�لدنيا، � D لوياته�شخص 0
هذ� �لبالE �ملتقدمة خاصة 40 �لنا° 
D سبا u�g�; �ملاKE، �بد0 �لبعض من 
fاعتنا يفّضلو4 �ألمو; �ملاEية على 
0حكا �هللا تعا=، حيث يلجأ�4 >= 
�لكذ� ��لتز�ير جلًبا لبعض �ملنافع 
�ملاEية، �هذ� 0يضا نوv من �لشر{، 
ب�كا9  يتمتعو�  لن   gهؤال �مثل 

�لبعض  لقد كتب `  شيئا.  �خلالفة 
�قتنع  قد  صديقا  له  بأ4  0ملانيا  من 
 uبصد� �أل¯دية  �ألفكا;  Üميع 
فلما   ،�لسال عليه   Eملوعو� �ملسيح 
قلت له عليك 40 تبايع �آل4 �تنضم 
 rن< �قا�  علي   Eّ; fاعتنا،   =<
0عر( كث�y من �أل¯ديني، بعضهم 
من 0قا;Ê، فهم ال يدفعو4 �لضر�ئب 
 D �يقعو4  �يكذبو4،  للحكومة، 
0;تكب  ال  �0نا  0خر_،  منكر�9 
�لضر�ئب   �E�0� �لسيئا9،  هذ� 
تاكسي   K;سيا سقت   �V<� كاملة، 
فأEفع عليها �لضريبة كاملة، فكيف 
E0خل f Dاعة هؤالg، فإA 0فضُل 
منهم هكذ�، �>4 كنت مقتنعا بكل 

�لعقائد �لJ تقو� ֲדا.
�لشخص  هذ�  جو��   40 شك  ال 

0مر  برفض  Óرًما  صا;  �قد  خطأ، 
له  �هللا  يقو�  �سو(  �;سوله،  �هللا 
 �Vلقد �نكشفت عليك �حلقيقة، فلما
�لنا°  بعض   Kyس بر�ية  ;فضَتها 
�لسيئة، �ملا�V } تستجب أل��مر�. 
>ال 40 هؤالg �أل¯ديني 0يضا يقعو4 
�خلاطئ  بسلوكهم   o�Eمز  l<  D
هذ�. >�م ُيحَرمو4 0فضاَ� �هللا تعا= 
كما Iِرمو4 غyَهم منها، �قد قا� 
 �ملسيح �ملوعوE عليه �لصالK ��لسال
 Jعh 4نكم تشوهو< gعن مثل هؤال
يشوهو4  فالذين   .َّ̀ < بانتمائكم 
 Kلصال� عليه   Eملوعو� �ملسيح  hعة 
��لسال Ý0 *م 40 يتمتعو� ب�كا9 
I 40اسبو�  فعليهم  �جلا;ية.  خالفته 

0نفسهم. 
�لغyهم  للمسئولني  0قو�  كذلك 
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إن هـذه الqكـة الu ترونهـا j أعمالكـم أو إن هذا 
التوفيـق الذي يهبكم اهللا خلدمة الدين إمنا هي منوطة 
بارتباطكم باخلالفة فقط، ولن تسـتطيعوا إجناز شيء 
أبًدا منفصلـني عن اخلالفـة. إذا كان بعضكم يرجع 
النتائج الطيبة لبعض أعمالنا إ, علمه وعقله وجهده 
فظنه باطل متاما. اعلموا أن األعمال الu يقوم بها أحد 
باسم الدين منفصال عن اخلالفة لن تباَرك مثقال ذرة. 



هذ�   4< للجماعة  يعملو4  ممن 
�ل�كة �لJ تر��ا D 0عمالكم 0� >4 
هذ� �لتوفيق �لذ� يهبكم �هللا خلدمة 
با;تباطكم  منوطة  هي  >منا  �لدين 
 pلن تستطيعو� >جنا�باخلالفة فقط، 
 �V< .0بًد� منفصلني عن �خلالفة gشي
�لطيبة  �لنتائج  يرجع  بعضكم  كا4 
�عقله  علمه   =< 0عمالنا  لبعض 
�علمو�  متاما.  باطل  فظنه  �جهد� 
40 �ألعما� �لJ يقو ֲדا 0حد باسم 
�لدين منفصال عن �خلالفة لن تباَ;{ 
Rنًفا  لكم  K;V. �قد Vكر9ُ  مثقا� 
 ما�V كانت نتيجة �ملنشقني عن نظا
�خلالفة، فعدEُهم D تناقص مستمر، 
 D نظامهم� ،���p D مركزيتهم�
�خلالفة  حب   40  جر فال  ��يا;. 
�طاعتها هي �لJ تو;È 0فضا� �هللا 
تعا= �تأÛ بنتائج طيبة، �Vلك أل4 
�خلالفة نظا قد 0قامه �هللا تعا=، �قد 
0ناª كل جهد لنشر �لدين ��Epها;� 
باخلالفة. فلو خطر9 ببا� 0حد من 
0صابه   �0  Kلفكر� هذ�  �ملسئولني 
 40 �علمو�  �الستغفا;.  فعليه  �لزهو 
 علو  =< ;�جًعا  ليس  ;قي fاعتنا 
�ال   gلعقال� عقو�   =< �ال   gلعلما�
 �V< �ملاEية.   �لعلو  gعلما K;مها =<
كا4 علُم عا} Eين 0� عقُل عاقل 0� 
 =<  �Eتؤ  �Eما �مها;Kُ عا}  علُم 

نتائج غy عاEية D 0عما� �جلماعة، 
 ªب�كة �ال;تبا�فإمنا هو بفضل �هللا 
تعا=  �هللا  أل4  فحسب،  باخلالفة 
قد �عد ֲדذ� �لنتائج َمن يعتصمو4 
يكتب  تعا=  >نه  �بالفعل  باخلالفة، 
لنا هذ� �لنتائج �لطيبة �ققا �عد�. 
 Kخل��� ��لعقل  �لعلم   40 شك  ال 
�لدنيا،  0عما�   D تنفع   40 ميكن 
�لكن �لذين ينتموf =< 4اعتنا ال 
للحصو�  �خلالفة  بد *م من طاعة 
0عما*م   D �لطيبة  �لنتائج  على 
 gعلما ��جب  من  كذلك  خاصة. 
�جلماعة 40 يعّلمو� 0بناgها �لذين هم 
حديثو �إلميا4 باملسيح �ملوعوE عليه 
�لسال 0� هم شبا� 0� صغا; ممن 
�هلو4 مكانة �خلالفة ��0ية �لعالقة 

�هي  �ألمو;.  ֲדذ�  ��À�هم  ֲדا، 
مسئولية �ملسئولني D �جلماعة 0يضا. 
يتقلد�4  بعضهم   40 ;0يت  لقد 
�ملناصب D �جلماعة �لكن ال علم 
مناصبهم   40 �يظنو4  بالدين،  *م 
يقو�  عندما  Eنيوية.  مناصب 
منصبا  يتقلد  بأنه  0مامي  بعضهم 
يقو�  بأال  �Eئما  0نبهه   Aفإ كذ�، 
منصب بل يقو� خدمة. فإ�V كا4 
�هللا تعا= قد 0تاÂ *م فرصة خدمة 
 D علمهم ��لدين فعليهم 40 يزيد�
�لدين �كذلك >خالصهم ��فاgهم 
�من  باخلالفة.  �صلتهم  �تقو�هم 
 pملسئولني َمن يسعى جاهد� إلبر��
يتعلق  فيما  �لكن  �منصبه،  �0يته 
��جبه   _E0 قد  0نه  فيظن  باخلالفة 
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التقوى

اعلمـوا أن رقـي bاعتنـا ليس راجًعـا إ, علوم 
العلمـاء وال إ, عقول العقـالء وال إ, مهارة علماء 
العلـوم املاديـة. إذا كان علـُم عا� ديـن أو عقُل 
عاقـل أو علُم ومهـارُة عا� مادي تـؤدي إ, نتائج 
غـ$ عادية j أعمال اجلماعـة، فإمنا هو بفضل اهللا 
وبqكة االرتبـاط باخلالفة فحسـب، ألن اهللا تعا, 
قد وعد بهـذه النتائج َمـن يعتصمـون باخلالفة...



 Kمر �خلالفة   بيو باالحتفا�  �وها 
 Kكر9 من قبل مرV لسنة. لقد� D
40 حضرK �ملصلح �ملوعوE ;ضي �هللا 
على  تركز  ال  �جلماعة   4< قا�  عنه 
>بر�p �0ية �خلالفة كما �ب. �بعد 
�خلطب  بد90  �ألمر  ֲדذ�   �yتذك
ال  �لكن  جلساتنا،   D �آل4  ُتلَقى 
يرَسخ  تز�� هنا{ حاجة ماسة أل4 
V0 Dها4 0بناg �جلماعة 40 يستمعو� 
به،  للعمل  �يسعو�  �خلليفة   لكال
��لذين  باخلالفة.  عالقتهم  �يقّو�� 
 y4 بتغي�يستوعبو4 هذ� �ألمر يشعر
طيب خا;D u نفوسهم 0يضا. فقبل 
قر�بة  لند4   D  Û;لزيا  gجا 0سابيع 
 J0كثر من مئ�مئة شا� من كند� 
شا� من �لواليا9 �ملتحدK، �كانو� 
مبختلف �ألعما;، �كا4 بينهم بعض 
ثالثة  هنا  �مكثو�   ،Eجلد� �ملبايعني 
ºتلفني  كانو�  ;جعو�  �عندما   ،0يا
متاما عما كانو� عليه من قبل. كانو� 
 gال��  gفا�� >خال   عن  يع��4 
كتبو�  �قد   ،y�� مدهش  بشكل 
�0عربو�  عوEִדم  بعد  ;سائل   `
�عاهد��  �حالتهم  �نطباعاִדم  عن 
على �0م سيو�ظبو4 على �لصلو�9 
�على  باجلماعة،  عالقتهم  �على 
0ما  باخلالفة.  صلة   4�E�Eسيز �0م 
عن  0ُخ���  قد  كانو�  فما  قبل  ِمن 

�0ية �خلالفة �ما كانت عندهم 0ية 
 جر ال  باخلالفة.  شخصية  عالقة 
يزيد  باخلليفة  �لشخصي   gللقا�  40
�لطرفني عالقة �حبا، �لكن لو بيَّن 
�جلماعة   gألبنا ��ملسئولو4   gلعلما�
 ��E�Ep�0يَة �خلالفة من حني آلخر ال
>ميانا �عالقة باخلالفة. >4 �ملسئولني، 
;ئيسا9   Ñح  gلنسا� �من  �لرجا� 
 جلنة >ماg �هللا، يريد�4 40 ي�p�� 0ما
ممثلو  �0م  ·جة  مكانتهم  �جلماعة 
�خلليفة، فكلما قا 0حدهم للخطا� 
قا� >A ممثل �خلليفة، �لكنه ال يرسخ 
كما  باخلليفة  �لعالقة  توطيد  �0ية 
بيا4  على  ;كز��  �0م  �لو  ينبغي. 
عالقة  لتوطيد  �سعو�  �خلالفة  �0ية 
�0يتهم  النكشفت  باخلليفة   Eألفر��
 r0ع�تلقائيا. فهذ� مسئولية علمائنا، 
�من  ��ملسؤ�لني   Kلدعا�  gبالعلما
��جبهم  فمن  �لدين.  علم  عندهم 
�خلليفِة،  0ياEَ� �سو�عَد  يكونو�   40
لتعليماته  �فًقا  َعَمَلهم  �علو�   40�
�ينصحو� �آلخرين بذلك. من �خلطأ 
�لظن �0م >�V قامو� بالوعظ مرK فهذ� 
يكفي ��نتهى ��جبهم، كال بل �ب 
>لقاg هذ� �لوعظ ��حلث على تقوية 
�لصلة باخلالفة مرK بعد 0خر_. كا4 
حضرK �ملصلح �ملوعوE ;ضي �هللا عنه 
نصيحة   gلعلما��  Kلدعا� 0�صى  قد 

عند�  مؤمن  كل  فقا�:  جد�  هامة 
للجماعة  ºلص  �هو  للدين  لوعة 
�يريد 40 تقا هذ� �جلماعة �لربانية 
 Eّيستر  40� �لعا}   D �hها  �يرفع 
عهد   D حققه  �لذ�  Óد�   �إلسال
 Eجهو تضيع  �0ال   � �لرسو� 
 D  �لسال عليه   Eملوعو� �ملسيح 
لذلك  40 يسعى  �لسبيل، عليه  هذ� 
�ا;،  ليل  �خلليفة   Kمبساعد جاهًد� 
فهذ� سيصلح �جلماعة فكرًيا 0يضا. 
 ª4 ثياֲדم اللتقا�فكما 40 �لنا° ميّد
ما ينثر� 0صحا� �لعر° على �لنا° 
 من متر �غ�y (علما 40 بعض �ألقو�
عندنا ينثر�D 4 عرسهم على �لنا° 
قا�  كلما  كذلك   ،(Eلنقو�� �لتمر 
�خلليفة شيئا إلصالÂ �جلماعة فعلى 
 0ما  ��EEّير� يلتقطو�   40  gهؤال
0بنائها مر�;� �تكر�;� حÑ يستوعبه 
 ªيهتد� >= �لصر��0يضا  0غÞ �لقو

�ملستقيم �ملؤ�E >= �لدين.
0سأ� �هللا تعا= 40 يوفق 0فر�E �جلماعة 
يستمعو�  أل4  �مسئوليها  �علماgها 
ملا تقوله �خلالفة، �ليس هذ� فحسب 
 ��E0 ال يظنو� �0م قد�بل يعملو� به، 
��جبهم بالتعبy عن �فائهم ��الئهم 
�ִדنئهتم بيو �خلالفة فقط. علينا 40 
 Ìندعو �هللا تعا= 40 يوفقنا لالحتفا

بنعمة �خلالفة. Rمني
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يكو4   40 �ب  بد�ية 
شعا;نا   40 مفهوما 
�ن �جلماعة �إلسالمية 
�أل¯دية هو كلمة �لتوحيد �هو: 
>له >ال �هللا �مد ;سو� �هللا"  "ال 
تلك �لكلمة �لJ عليها �يا �عليها 

منو9. 0ما هذ� �لشعا; �هو
حلب للجميع �ال كرهية ألحد""

�لثالث   فهو شعا; 0طلقه �خلليفة 
موجة  مقابل  تعا=  �هللا  ;¯ه 
�لفكر  ֲדا  �صطبغ   Jل� �لكر�هية 
نتيجة  �ملسلمني   yلكث ��لسلو{ 
فهمهم �خلاطئ ملبد0 �حلب D �هللا 
 40 ظنو�  حيث  �هللا؛   D ��لبغض 

�ملسلمني   yغ نكر�   40 �لو�جب 
�غلظة.   KفوÜ نعاملهم   40�
�لشعا;  هذ�  من  �*د(  فكا4 
 ÆEُنبا >منا  0ننا  على  �لتأكيد 
 Kملو�سا��آلخرين مبشاعر �لعطف �
��لشفقة، �ال �مل 0حقا�E ألحد 
�ال لقو، �نبغُض 0فعاَ� �لكافرين 

�ال نبغضهم لذ�ִדم. 
من  0نه  �لشعا;  هذ�   rيع �ال 
�لكافرين  معاملة  �لو�جب 
نتر{   40 �ب  �0ننا  E�ما  باللني 
عد���م،  على   Eلر�� مو�جهتهم 
�فتر��gִדم  مو�جهة  نتر{   40�
من  بد  فال  �0كاVيبهم �ظلمهم! 

Vلك، �لكن ينبغي 40 يكوE; 4نا 
ليس بد�فع �حلقد ��لكر�هية، �>منا 
فيجب  لإلنسانية.   Kملو�سا� بد�فع 
 Kباملو�سا  Kعامر قلوبنا  تكو4   40

��لشفقة على خلق �هللا.
�لشعا;  *ذ�  �خلاطئ  �لفهم   4<
على   Kمدمِّر Rثا;  له  ستكو4 
�ملسيح  ح  �ضَّ فقد  *ذ�  �إلميا4، 
�ملوعوE عليه �لصالK ��لسال هذ� 
 Eبيَّن ما هو �ملقصو�ألمر بنفسه، �
هذ�   40 �حلقيقي، �كيف  باحلب 
�لرسوله  هللا  >ال  يكو4  ال  �حلب 
يقو� حضرته  �للمؤمنني، حيث 
�عتر�ضا9  على   �E;  aمعر  D
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تـميـم �بو +قـة
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 aالعتر�� �منها  للمسيحية 
�حلب  ُيعلِّم  ال   �إلسال  40 حو� 

لآلخرين:
 �إلسال  4< لربع:   @العتر"
�لديانا9   v0تبا حبَّ  يعلِّم   {
�ألخر_، بل قد 0ََمَر �ملسلَم 40 ال 

Iب غyَ �ملسلم. 
�ما جلوw: فليتضح 40 �لنصا;_ 
 �بتعد�� عن �حلق ��حلقيقة من شؤ
�>ال  �لكامل   yِغ �لناقص  �إلجنيل 
>�V نظر�� بعمق >= ما هو �حلب، 
�ما �له �ملناسب، �ما هو �لبغض 
�مÑ ينبغي 40 َنْبُغض فلن يد;كو� 
فحسب  �حلقيقية   4Rلقر� فلسفة 
بل سو( َتكسب به �لر�Âُ �لنوَ; 

�لكامل للمعا;( �حلقة.
فاعلمو� 40 �حلب ال ينشأ بالتصنع 
�لقو_  من   Kٌقو بل هو  ��لتكلف 
ينجذ�   40 �حقيقته  �إلنسانية، 
�لقلب >= شيg ُيعجبه، �كما 40 
ببد�هة  تظهر   gشي كل  خو�  
عند بلوغه �لكماَ�، فاحلا� نفسه 
جو�هر�  تتبد_   V< 0يضا،  للحب 
�لد;جا9  0متَّ  بلوغه  عند   gالÜ
يقو�:  تعا=  فاهللا  �0كملها، 
﴿0ُْشِرُبو� ِفي ُقُلوِبِهُم �ْلِعْجَل﴾ �0 
كأ�م  لد;جة  �لعجل  0حبو�  �0م 
 40 ��حلقيقة  كالشر��.  0ُشِربو� 

حبا  0حد�  Iب  حني  �إلنسا4 
يأكله،   �0 يشربه  فكأنه  كامال 
�سلوكه،  بأخالقه  �يصطبغ 
بصبغة  �الصطبا,   =< �ينجذ� 
ما Iبه، حÑ يصبح  بقد;  حبيبه 
 D هذ� هو �لسر�مظهر� حلبيبه. 
�إل*ي  �لنوَ;  �هللا  ُمحب  �كتسا� 
�لذين  0ما  سعته.  ·سب  ظليا 
 Iبو4 �لشيطا4 فيكسبو4 �لظال
كانت   �Vفإ �لشيطا4.   D �لذ� 
هذ� هي حقيقة �حلب فمÑ كا4 
�ملنـزَّ�   uEلصا� للكتا�  ممكنا 
�ب   40 لنا  يسمح   40 �هللا  من 
�ب   40 ينبغي  كما  �لشيطا4 
�لشيطا4   gَليا�0 ßص   40� �َهللا، 
·ب �د; به 0�لياgُ �لر¯ا4؟ من 
هذ�  قبل  منلك  كنا  0ننا  �ملؤسف 
�إلجنيل  بطال4  على  ��حد�  Eليال 

�لضعيف  �إلنسا4َ   �Vا«� �هو 
>ً*ا،  �لتر��  من  حفنة  هو  �لذ� 
0خر_  Eالئُل  لنا  توفر9ْ  ��آل4 
�ألخر_  تعاليمه   40 �هي  0يضا 
0يضا سيئة، فهل ميكن 40 يعّد من 
�لتعليم �ملقد° 40 0ِحّبو� �لشيطا4 
كما حتبو4 �هللا �؟ �>4 قيل بأ4 
 vهذ� �ألمو; خرجت من فم يسو
سهو� ألنه كا4 ال يعر( فلسفة 
سخيف  �لعذ;  فهذ�  �إل*يا9، 
�باطل، ألنه >�V كا4 عدمي �ملعرفة 
 Âصال< �Eَّعى   �Vفلما �حلد  *ذ� 
 40 �لقو؟ فهل كا4 طفال �هل 
 K;�بالضر تقتضي  �حلب  حقيقة 
40 ُيعَجب �إلنسا4 بشمائل حبيبه 
�0خالقه �عبا�Eته بصدu �لقلب، 
 Aلقلب للتفا�� Â�40 يسعى بالر�
 Kَحبيبه �حليا D Aفيها، لينا� بالتفا

احلب ال ينشأ بالتصنع والتكلف بل هو قوٌة من القوى 
اإلنسـانية، وحقيقته أن ينجذب القلب إ, شـيء 
ُيعجبه، وكما أن خواص كل شيء تظهر ببداهة عند 
بلوغه الكماَل، فاحلال نفسه للحب أيضا، إذ تتبدى 
جواهره �الء عند بلوغه أمتَّ الدرجات وأكملها...
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فاملحب  حبيبه،  ֲדا  يتمتع   Jل�
�لصاuE يتفاD Ý حبيبه، �يتجلى 
من خال� حبيبه، �يعكس صو;ته 
D نفسه �كأنه يشربه، �يقا� >نه 
بصفاته  ��التصا(  فيه   Aبالتفا
على  للنا°  ي�هن  به  �بالتمسك 
0نه D �حلقيقة قد ضاD v حبه. 
�حلبُّ كلمٌة عربية �تعD r �حلقيقة 
 40 �لعر�  يريد  فحني   ،gَالمتال�
 gًبطن �حلما; ما gعن �متال ��يعبِّر
�حني   ،"Aُحلما "حتبَّب  يقولو4: 
يريد�4 40 يقولو� >4 �َجلمل شر� 
ماg كث�y حÑ �متأل بطُنه ��;تو_ 
يقولو4 شِرَبت إلبُل ح} حتبَّبت. 
من  مشتقة  0يضا  فهي  �َحلبُّ  0ما 
بصفا9  �متأل  0نه   rيع� هذ�، 
 �حلبة �لسابقة. �كذلك يقا� للنو
 �yإلحبا�، أل4 �لذ� سيمتلئ بغ�
 فسو( ُيفr نفسه، �كأنه سينا
 �Vلن يبقى لديه �لشعوُ; بنفسه، فإ�
كانت هذ� حقيقة �حلب فاإلجنيل 
0يضا  �لشيطا4  حب  يعلِّم  �لذ� 
 yحزِ� �لشيطا4 يعلِّم 0تباَعه بتعب�
Rخر �ملشا;كَة D 0عما*م �لسيئة، 
�لتعليم، Ý0 يكو4 من  فو�ها *ذ� 
�هللا هذ� �لتعليم �لذ� يريد 40 �عل 
�إلنسا4 شيطانا، �قى �ُهللا �جلميع 

من تعليَم �إلجنيل هذ�. 

حب  كا4   �V< 0حد  سأ�   4<�
��ملتصفني  �مظاهِر�  �لشيطا4 
ينبغي  ُخلق  فبأ�  بصفاته حر�ما، 
Vلك  فجو��  معهم؟  نتعامل   40
 4Rلقر� �ملقد°   � �هللا   كال  40
 Kلكرمي يعّلمنا 40 نو�سيهم مو�سا�
تامة، مثلما ُيشفق �إلنسا4 ;حيم 
��لعميا4  �ملجذ�مني  على  �لقلب 
من  �غyهم   oلُعر�� ��ملعاقني 
�لشفقة  بني   uلفر�� �ملتأملني، 
��حلب 40 �ملحب ينظر >= 0قو�� 
�إلعجا�،   Kبنظر �0فعاله  حبيبه 
�Iب 40 يتصف هو 0يضا بصفاته، 
بينما ينظر �ملشِفق >= �ملشَفق عليه 
بنظرK �لع�K ��خلو(، �Àشى 40 
�ملصا� �ضُعه  Vلك  على  يقضي 
�ملشِفق  عالما9  �من  �لتعيس. 
�حلقيقي 0نه ال يتعاطف مع �ملشَفق 
عليه E�ما، بل يتعامل معه ·سب 
فأحيانا  ��ملناسبة،  �حلا�  مقتضى 
0خر_  �0حيانا  برفق  معه  يتعامل 
 yلعص� له   يقّد 0حيانا   ،Kبقسو
�ليد  قطع   D حياته  ير_  �0حيانا 
0� �لِرجل كطبيب حاuV، �0حيانا 
�0حيانا  له  Rخر  عضو   �0  Âر�
 �Vفإ مر�ا،  جر�حه  على  يضع 
�ملختص  �لطبيب  0عما�  شاهد9َ 
D مستشفى كبy حيث يأÛ مئا9 

�ملرضى فمن �ملأمو� 40 تفهم مع� 
�ملشفق، فإمنا �لقر4R �لكرمي يعّلمنا 
40 �ب �ألبر�; ��ألخيا; �نشفق 
�هللا  يقو�  ��لكفا;،   uلفّسا� على 
� ﴿َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص 
 4< �لكفا;  0يها  يا   �0 َعَلْيُكْم﴾ 
هذ� �لن� يشفق عليكم لد;جة ال 
 40 D هو يطمع�يتحمل 40 حتزنو� 
تتخلصو� من �لباليا. l يقو� � 
َيُكوُنو�  0َال  َنْفَسَك  َباِخٌع  ﴿َلَعلََّك 
ُمْؤِمِنَني﴾ �0 هل سُتهلك نفسك 
 4ّ< :Eميا�م؟ فاملر�< حزنا على عد
شفقتك قد بلغت E;جًة 0شرفَت 
 l عليهم.  خوفا  �*ال{  على  ֲדا 
﴿َتَو�َصْو�  Rخر_  Rية   D يقو� 
 �0 ِباْلَمْرَحَمِة﴾  َ�َتَو�َصْو�  ْبِر  ِبالصَّ
>منا �ملؤمنو4 �لذين ينصح بعضهم 
 �0 ��ملر¯ة،  بالص�  بعضا 
�لشد�ئد،  على  �ص���  يقولو4: 
�0شِفقو� على عباE �هللا، فاملر�E من 
أل4  �لشفقُة،  0يضا  هنا  "�ملر¯ة" 
�ملر¯ة D �للغة �لعربية ��;KٌE مبع� 
للتعليم  �ألصلي  فاملع�  �لشفقة، 
حقيقته  �لذ�  �حلب   40  ،ARلقر�
 pالصطبا, بصبغة �حلبيب ال �و�
·ق 0حٍد غyِ �هللا ��لصاحلني، بل 
قا�  كما  لغ�yا،  باتًّا   حر� هو 
� ﴿َ��لَِّذيَن Rََمُنو� 0ََشدُّ ُحبًّا هللا﴾ 
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Rَمُنو�  �لَِّذيَن  0َيَُّها  ﴿َيا  �يقو� 
َ��لنََّصاَ;_   Eَْلَيُهو� َتتَِّخُذ��  ال 
Rية   D يقو�  كما   ﴾gَلَِيا�0َْ
0خر_ ﴿َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن Rَمُنو� ال 
َتتَِّخُذ�� ِبَطاَنًة ِمْن Eُ�ِنُكْم﴾ �0 
�ال  ��لنصا;_   Eليهو� حتبو�  ال 
حتبو� كل من هو ليس صاحلا، 
ألغبياُ�   }Aلنصا يقر0  فحني 
ينخدعو*  آليا1   cهذ
0ُمر��  �ملسلمني   40 �يزعمو4 
�غyَهم  �لنصا;_  Iّبو�  بأال 
من �لذين } يؤمنو�، لكنهم ال 
 يعرفو4 40 كل كلمة ُتستخَد
 gملر� D �لها، فال يصّح حبُّ 
نا�   �V< >ال  ��لُكفا;   uللفّسا
�فسقهم.  كفرهم  من  نصيبا 
Iّبو�   40 0تباعه  علَّم  فالذ� 
غ�.  جاهل  *و  Eينه   g0عد�
 40 �تكر�;�  مر�;�  كتبنا  �لقد 
 gملر� ينظر   40  KEملو�� �حلب 
>= قو� َمن Iبه �فعِله �عاEِته 
�ُخلقه �Eينه بنظرK �إلعجا�، 
به،  يتأثر   40� به   Âيفر  40�
�من �ملستحيل 40 يصد; Vلك 
من �ملؤمن ·ق �لكافر 0بد�، >ال 
�لكافر  على  يشفق  �ملؤمن   40
 ،Kملو�سا� مظاهر  �Àصه Üميع 
0مر�ضه  fيع  على  �يو�سيه 

�ملاEية ��لر�حانية، كما يقو� �هللا 
� مر�;� ما معنا� ��ُسو� �جلميع 
 uلِعر� �4 متييز بسبب �لدين 0�E
;قا�  �فّكو�  �جلائعني  �0طِعمو� 
�ملقترضني  Eيو4   ��Eِّسد�لعبيد، �
لو� 0��p; �ملثَقلني، �Eّ0�� حق  �حتمَّ
�لبشر.   rب �لصاEقة جتا�   Kملو�سا�
�يقو� � ﴿ِ>4َّ �َهللا َيْأُمُر ِباْلَعْدِ� 
َ��ِإلْحَسا4ِ َ�>ِيَتا�Vِ gِ �ْلُقْرَبى﴾ .. 
كما حتسن �أل �لر�� >= �لدها 
 Eملجر قريَبه  �لقريُب  يو�سي   �0
عاطفة �لقر�بة. l يقو� � ﴿ال 
َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم 
ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم  يِن  �لدِّ ِفي 
َ�ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ�ُهْم   4ْ0َ Eَِياِ;ُكْم 
�ْلُمْقِسِطنيَ﴾  �َهللا ُيِحبُّ   َّ4<ِ >ِلَْيِهْم 

�0 حني �اكم �هللا � عن حبِّ 
�لنصا;_ �غyِهم فال تظنو� 0نه 
بّرهم ��إلحسا4  قد �اكم عن 
 4ّ< بل  كال  �مو�ساִדم،  >ليهم 
لقتلكم،  Iا;بوكم   { �لذين 
0�طانكم  من  ُيخرجوكم   {�
>ليهم سو�g كانو� من  فَأحِسنو� 
���ُسوهم   Eليهو�  �0 �لنصا;_ 
��عِدلو� معهم أل4 �هللا Iب َمن 
يقو بذلك. l يقو� � ﴿>نََّما 
َقاَتُلوُكْم  �لَِّذيَن  َعِن  �ُهللا  َيْنَهاُكُم 
ِمْن  َ�0َْخَرُجوُكْم  يِن  �لدِّ ِفي 
Eَِياِ;ُكْم َ�َظاَهُر�� َعَلى ِ>ْخَر�ِجُكْم 
4ْ0َ َتَولَّْوُهْم َ�َمْن َيَتَولَُّهْم َفُأ�لَِئَك 
مصاEقة  اِلُمو4َ﴾...فإ4ّ  �لظَّ ُهُم 
 gأل�م يتمنو4 �لقضا هؤالg حر�ٌ

على �لدين.
 àة نقطة جتد; بالذكر هنا �هي 
40 �لتوّلي هي �لصد�قة D �للغة 
 ،KُEآلخر *ا �ملو� yلتعب��لعربية، �
�حلقيقية  �لصد�قة  مظاهر  �من 
 pفيجو .Kُملو�سا��لنصُح � KِEملو��
�لنصا;_  يصاEقو�   40 للمؤمنني 
�يو�سوهم  ��*ند�َ°   Eَليهو��
>ليهم  �ُيحسنو�  *م،  �ينصحو� 
Iّبوهم،   40 ميكن  ال  0نه   yغ
�لدقيق   uلفر� هذ�  فتذّكر� 

(4Rنو; �لقر) ".جيد�

 إّن الذيـن � kاربوكم 
لقتلكم، و� ُ�رجوكم من 
إليهم  فَأحِسنوا  أوطانكم 
سواء كانوا من النصارى 
وواُسـوهم  اليهـود  أو 
واعِدلـوا معهم ألن اهللا 
بذلك.  يقـوم  َمن  kب 
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ملع� حلقيقي للبيعة هي �* يبيع ملرُ� ”
يع�  لبيعَة  �تقدُميكُم   .eتعا هللا  نفَسه 
�نعم هللا  ُتْسلمو حياَتكم �كلَّ ما   *�

به عليكم هللا �".
هذ� هو تعليم �إلما �ملهد� ��ملسيح 

�ملوعوE، عليه �لصالK ��لسال، لنا �ن 
�ملسلمني �أل¯ديني.

 rلغ� �هو  تعا=  هللا  0نفَسنا  َنبيع  كيف 
عّنا؟ 

�كيف ُنْسِلم له حياَتنا �هي 0صًال ِملك 
يديه؟ 

يكو4 بيُعنا هللا حّق�V< á ما ُعدنا خy 0ّمة 
0ُخرجت للنا°: نأمُر باملعر�(، �َننهى 
له،  مْسِلمَني  باهللا؛  �نؤمن  �ملنكر،  عن 

�، �جوَهنا ��ن �سنو4؟
�أل¯ديني  �ن  نتفّكر،  عندما  هل 
�لعر�، D سyتنا �سلوكنا باحلق جند، 

0ننا-حني   ،yلّضم� �لنفس �;�حِة  ِبِرضا 
بايعنا-قد ِبعنا 0نفَسنا حّقá هللا تعا=؟ هل 
>�V قلنا ال نقو� >ّال له �، �>�V فعلنا 
ال نفعل >ّال لوجهه �لكرمي، �>�V َنوينا ال 
ننو� >ّال ما ُيرضيه، �>�V َعبْدنا ال نعبد 
>ّال >ّيا�، E�4 شائبٍة من شر{ ظاهٍر 0� 

َخفّي؟
هل �ن، حّقá، نسعى، باجلهد �ملخلص، 
>ّال  نفعل  �0ّال   ،uلّصد� >ّال  نقو�  0ّال 

�حلق؟ 
من   áئم�E نكو4   40 على  نعمل  هل 
�هللا  من   áخوف- �جنتنب  �ملحسنني، 
�هل  �ملسيئني؟  من  نكو4   40 تعا=- 
�لتعامل مع ;بنا   D _لتقو� نقتفي ُسُبل 
مع  بعضنا  ��لتو�صل  �لتعامل   D�  ،�

بعض؟
هل 0نت يا ;ّ� �ألسرK �أل¯د� �سٌن 
فال  لز�جتك  0ّ�ًال  تعا=-  �هللا  -لوجه 

ُتعامُلها >ّال بالّرفق �لذ� 0ََمَرنا به َسّيُدنا 
;سوُ� �هللا صلى �هللا عليه �Rله �سّلم، فال 
تؤVيها بكلمة، �ال >شا;K، �ال تلميح؛ 
�ال ִדّدEُها بوعيد، �ال َتَتأمَُّر عليها، �ال 
 D عليها  ُتْثِقُل  �ال  تتعا=،  �ال  تتكّبُر، 
َتفرaُ عليها حصا;â، �ال  �لعمل، �ال 
ُتقّيُد حرّيتها، �ال َتنتقُص سياEَتها، �ال 
، �ال َتمنُّ عليها D �لبذ�  ُتعامُلها بشحٍّ
ُر D ��جبك جتاهها،  ��لعطاg، �ال ُتقصِّ
بل َتخدُمها �تؤ�Eّ *ا كّل ما هو حّقها 

من �هللا عليك؟ 
p�جتك   4ّ0 من   áحّق ��ثق  0نت  هل 
�تقو�{  �سلوكك  ألخالقك  ُتحّبك 
 áحريص جتد{   V< �لكرمي،  �تعاملك 
ֲדا،  �لنا°   )َ0َ;ْ0َ  áئم�E تكو4   40 على 
0ّمها �0بيها، حÑ من  �0ح� عليها من 
نفسها؟ 0 0ّنك غافل عن حقيقة 0ّنك، 
بالنسبة >ليها، ÓّرE شخص 0ناI ،Aّّب 
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نفسه 0كثر من 0ّ� شيg َفَرَضْته ظر�ُ( 
�حلياK عليها، كاألV_ �لذ� ال تستطيع 
�لد�ئم  �َّها  فإ4ّ  �لذلك  منه،  �لفكاَ{ 
 }�V0 لَسك لتنجو منÓ هو 40 تتجّنَب

�تتقي شّر{؟
با;ٌّ  �أل¯د�  �أل�  0يها  0نت  �هل 
بتقو_  معهم  تتعامل  �بناتك  بأبنائك 
�هللا فُترّبيهم على حّب �هللا تعا= �;سوله 
�لكرمي �مد صلى �هللا عليه �Rله �سّلم، 
�قبل كل  0ّ�ًال  �يّتقو�،  �هللا  Àافو�   40�
شيg، 0كثر ممّا Àافونك 0نت؟ 0 0ّنك 
;�aٍ بأ�م Àافونك -ب�كا9 تعاملك 
 V< �Vته؛  �هللا  Àافو4  مما  0كثر  معهم- 
 K;ملذعو� كالقطط  0مامك  من  يفّر�4 
 Â4 با;تيا�ينتشر�صولك �لبيت، �حني 
حلظة مغاE;تك؛ فيما تفخر 0نَت بأّنهم 
0�الE مطيعو4 ال يعصونك فيما تأمرهم، 

�يفعلو4 ما يؤمر�4؟
�تدعو  معهم  �تتشا�;  ُتحا�ُ;هم  هل 
 Â�;� ;حيم  بقلب   ،يو كّل  *م، 
حانية، �ُتربيهم على حّب �هللا �;سوله، 
 Eملوعو� �ملسيح  �تعليَم  بيا4َ  �ُتعّلمهم 
 K0ّنك جتعُل كلماتك �لساخر 0 ،�
هي  �لضا;بة  �يَد{  �لشامت  �لساَنك 
�لسابَقة D ما تتصّو; 0نه يفيد D ִדذيبهم 

�تربيتهم؟ 
فُتعامُلهم  تربيتهم   D }Eَال�0  ُتكر هل 
 D ُتَرّبيهم�لو�جَبني � بالتقدير ��الحتر�
بيتك 0عّز�g �لنفو°، مرفوعي �لر��°، 

0نك   0 ��آلخرين؟  0نفسهم  Iترمو4 
�لظر�(  ُتذلَّهم   40 قبل  0نت  ُتذلُّهم 
 40 قبل  0نت  �تقهرهم  �لشحيحة، 
تقهرهم �حلياK �لّصعبة، �ُتهينهم 0نت قبل 
0نت  �تكسرهم  �آلخر�4،  ُيهينهم   40
فيتخّرجو4  �لظاملو4؛  يكسرهم   40 قبل 
من بيتك >= �حلياK مذلولني، مقهو;ين، 
َتَديُِّنك  ب�كة  مكسو;ين  ُمهانني، 
�حلاpمة  �ألبوية  �تربيتك  ��لتز�ِمك، 

(لوجه �هللا تعا=)؟
َضْرَ�   �  Eملوعو� �ملسيُح  َعّد  لقد 
�أل�الE نوعá من �لّشر{، �0ََمَرنا 40 ُنرّبي 
0يدينا  نرفع  �ن  فهل  بالّدعاg؛  0�الEَنا 
>= �هللا تعا=، D كّل يو، متوّسلني >ليه 
ليصلح لنا D 0�الEنا �V;ّيتنا �Iفظهم 

من �لشيطا4 �لرجيم؟
هل تتذّكر 0يها �أل¯د� D تعاملك مع 
سيدنا  قوَ�  �0بنائك  �بناتك  p�جتك 
�Rله  عليه  �هللا  صلى  �مد  �لنبيني  خامت 

�سّلم: 
”خ5ُكم خ5ُكم ألهله، 
��نا خ5كم ألهلي“؟ 

��لّلطف  بالّرفق  0هلك  ُتعاِمل  هل 
��الحتر� ��إلكر� ��لتقدير ��إلحسا4 
�آلخرين  ُتعاِمل  مثلما   áمتام ��لتجّمل 
�ضيوفك  �0صدقائك  0صحابك  من 
�pبائنك ��لغرباg من �لنا°؟ 0 4ّ0 لك 
�جهá لطيفá حبيبá 0نيسá كرميá للضيو( 
 áغاضب  áعابس  áقاطب  áجه�� ��لغرباg؛ 

بيتك-  بأهل   áخاّص  áشحيح  áمتجّهم
p�جتك �0�الE{؟

ُتعامل  �أل¯د�  �لولد  0يها  0نت  �هل 
به  �هللا  0مر  �لذ�  باإلحسا4  ��لديك 
 âجاهد �تسعى  �ُتكرمهما  فتخدمهما 
D ;عايتهما �تقدمي كّل عو4 *ما �ال 
�قو�  >حسا4  بكّل  >ّال  >ليهما   Èتتحد
كرمي �»فض *ما جناÂ �لّذ� من �لر¯ة 
تنهر�ا، بل  0مر �ال  �ُتطيعهما D كّل 
تدعو *ما �تقو� ”;ّ� �;¯هما كما 
;ّبياA صغây“، �جتعل 0Eَبك 40 يكونا 

;�ضيني عنك؟
0ّنك فقط تستغّل حنا�ما �خوفهما   0
عليك �سعيهما خلدمتك �عونك �بذ� 
ما D يديهما من 0جلك حÑ ترضى؟ هل 
p�جتك  ُتقّر�  كنَت   �V< فيما  �نتبهَت 
عن  غافل  0نك  �تنسى  0ّمك،  �ُتقصي 

�نكسا; 0ّمك �جر�Â 0بيك.؟  
�هل 0نت 0يها �أل� �أل¯د� باّ; بأخيك 
َفَتْسُتر  منه،  بد;  مهما  بإحسا4ٍ  َتِصُله 
عيَبته، �ُتقيل عثرته، �تكر شيبته؟ هل 
�ُتصاحله  عنه  تعفو  >ليك  0خطأ  ما   �V<
 áمتام حّقه،   D �ملخطئ  0نت  كأنك 
 Kلصال� �ملهد� عليه  >ماُمنا  مثلما علَّمنا 
>ليك  Àطئ   40 ما  0ّنك   0 ��لسال؟ 
لُتْثِبَت  بالفجو;   v;ُتسا حّتى  0خو{ 
خطَأ� �ُتحِبط سعَيه �تفضحه بني �لنا° 
��ألفهم  �ألحّق  0نت  0ّنك  على  لُت�هن 
��ألتقى، �كأّنك �لقّديس �لذ� Eُنِّست 
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قد�سُته ِبِرجٍس من عمل �لشيطا4. هل 
تسعى  0ّنك   0 0خيك،  مع  Vلك  تفعل 
له  ُتبّين   40 بعد  خطأ�  �تغفر  لستر�، 
�حلّق �مللِز من �هللا �، �تبذ� له، بكّل 
تعا=-  لوجهه  �لو�جب  �لّنصح  �حلب، 

ال تشهây، �ال تأنيبá، �ال جترáI؟
 gهل 0نت 0يها �لعامل �أل¯د�، سو��
مثاٌ�   âتاجر  0  ،áِحرفي  ،áموظف 0كنت 
��إلخال    �لصد على  �لنا°  بني 
 D -=لوجه �هللا تعا- gلوفا��ألمانة ��
كّل عمٍل �َتعاُمٍل؛ حريٌص على ;ضا� 
pبائنك  مع  تعاملك  من  فتجعل   ،�
بدينك  ُتحببهم  كاملة  سلوكية   KًعوE
 w0نك تتعامل معهم بالكذ �Eعوتك؟ 0
 K;شطا�  ،uلسو�  u0خال�  ،Eملعتا�
�لّربح  على  لتحصل  ��ِحلرفيني  �لتّجا; 
�ألكثر مقابل �جلهد �ألقل �لو بالّتحايل 
مبا  pبائنك  مع  تتعامل  هل  ��لكذ�؟ 
يأمر به �إلسال �Iبه �هللا عاِلمá 0نه ير_ 
سريرَتك، 0 0ّنك جتعل �ملتعاملني معك 
ينفر�4 من Eعوتك �يكرهو4 عقيدتك 
�جشعك  �غّشك  كذبك  بسبب 
�بني  بينه  �لذ�  �سلوكك  �طمعك 
>ليه  Eعا  �لذ�  �حلق   �إلسال �أل¯دية 
 ".��لسال  Kلصال� عليه  �ملهد�   �إلما
ُبعد �ملشرu عن �ملغر�-كما تعلم حّق 

�لعلم؟
�0نَت 0يها �لّد�عي �أل¯د� هل ُتعاِمل 
�لنا° بالسلو{ �إلسالمي �لصحيح �لذ� 

يأمرنا 40 ندعو >= �هللا بالّتو�ضع ��حللم 
��ُخللق  ��لتقدير  ��إلحسا4  ��لّرفق 
�تدعوهم  *م  تدعو  �هل  �حلسن؟ 
باحلب ��حلكمة ��ملوعظة �حلسنة؟ �هل 
رهم �تدعوهم يشعر�4 0ّنك  عندما تبشِّ
ُتحّبهم �ُتريد خدمتهم �»ا( عليهم، 
�حتر  على عّزִדم �كر�متهم، 0 0نك 
 áب من نفسك معّلم تتعا= فوقهم �ُتَنصِّ
عليهم تقرعهم بأخطائهم، �تسخر من 

جهلهم، �تفضح عيوَبهم؟ 
 âر مبشِّ تكو4  �لنا°  ر  ُتبشِّ عندما  هل 
0ّال  على  �تعمل   ،áبوب�  áجّذ�ب fيًال 
تكو4 فّظá، غليَظ �لقلب، منفِّرâ �0نت 

ر؟ فرحا4ٌ ·الك 0ّنك تدعو �ُتبشِّ
للخليفة  �لر�ئع  �لبيا4   áمع نتذّكر  0ال 
�لر�بع م�py طاهر 0¯د ;¯ه �هللا، حيث 
ر� بالّدقة  عّلمنا 40 نَتعامل مع �لذ� ُنَبشِّ
طفل  �كأّنه  �لشديد،  ��حلذ;  �لبالغة، 
ميشي على جد�; عاٍ� �يكاE 40 يضع 
فأنت  يد;�،  ال  �هو   gو�*�  D قدَمه 
بتحذير{  ُتْجِفله  ُتريد حتذير� ·يث ال 
فيسقط، �ال تتركه فيهو�... 0� كأ4ّ 
للفر�;  يسعى  جاِفل  ُمْهٌر  ُتبّشر�  �لذ� 
عنقه   D �لِعقا�  تضع   40 ُتريد  �0نت 
-»ّيل  �*ر��  من  �متنعه  لتمسكه 
 gعاE  =<  oتاI صعٌب  �ألمر   4ّ0 كم 
�عو4   K;مها�  Kخ�� �ِعلم  �>خالٍ  

�فضل عظيم من ;ّبنا تبا;{ �تعا=. 
البّد من �إلخال  ��حلذ; �لبالَغْين، �40 

مع  نتعامل  كّنا   �V< فيما  0نفسنا  نسأ� 
�>�ا�،  بغفلٍة   Eملوعو� >مامنا  هد�يا9ِ 
بتقو_ �>خال ، �Vلك خوفá من   0
40 َنِضّل �تصبح بيعُتنا �0عمالُنا عند �هللا 
تعا= هباgً منثو;â فنكو4َ من �ألخسرين 
0عماًال ��ن �سب 0ننا ُنحسن ُصنعا. 
علينا باحلذ; �لبالغ ��لتفّكر بتقو_ صاEقة 
�خو( شديد من �هللا تعا= حÑ تتقد 
E0مغُتنا، �تتأجج بالنو; �ملوعوE عقولُنا، 
فُتفعِّل D 0عمالنا �ُخلُلق �لرّباA �حلميد، 
�لساطع  �لقومي  �إلسالمي  ��لسلوَ{ 
�هللا  صلى  �مد  �لنبيني  خامت  ֲדد�يا9 
 � �ُهللا  جعله  �لذ�  �سّلم  �Rله  عليه 
0سوKً حسنة لنا �للعاملني ملن كا4 يرجو 

.âyكر �َهللا كثV� آلخر� �هللا ��ليو
 âyتغي  Èُيحد  40 0¯د�  لكّل  البّد 
تقيٍّ  ُخلقه �سلوكه بسعي   D áضح��
�لكّن  تعا=؛  �هللا  ;ضا  لنيل  ºلص 
�لتمّني   Eمبجّر يتحقق  لن   yلتغي� هذ� 
��لتحّلي، بل البّد من تقدمي �لتضحيا9 
�لد���  �ملخلص  ��لعمل  �لالpمة، 
�لو�عي   gلّدعا� مع  باستمر�;  �ملتر�فق 
�ملتوّسل ��مللّح أل4ْ ُيَمّكننا �ُهللا، مبحض 
 Èحد�< من  �>حسانه،  �;¯ته  فضله 
هذ� �لتغيD y 0نفسنا. �>4 } ُي�ãِ �ُهللا 
علينا هذ� �لتوفيق من عند�، فلن يكو4 
�لنتذّكر   .áشيئ نفعل   40 مقد�;نا   D
َيِصر  �ملهد� �: ”ما �   قوَ� �إلما
لنقا�، � باإلخال�  عبد� هللا  إلنساُ* 
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فإّ* من لّصعب عليه حتقيق �ية مكانة 
.“jمقا ��

�ملسلمني  �ن  علينا  �لو�جب  من   4V<
�أل¯ديني 40 ننبذ غر�َ;نا �لظاهر ��ذ; 
 y;نا �خلفّي. علينا 40 نص�من شّر غر
باإلخال  �لكامل عباâE ُمخلصني لربنا 
بالقبو�   pلفو� من  نتمكن   Ñح  �
ما   yخ� �تعا=.  تبا;{  منه  ��لرضا 
نفعل لنيل Vلك هو �لسعي للوفاg �لكامل 
 � �ملهد�   لإلما بيعتنا   ª�بشر
�لذ� Iّذ;نا قائًال: ”..لذلك فإنr 0ُخ� 
عليهم  بأ4ّ   Kمّر بعد   Kمّر  Jاعf Eَ0فر�
0ّال يتباهو� بأ�م قد قّدمو� عهد �لبيعة. 
بتنقية قلوֲדم، فليس àة  فإ�V } يقومو� 
0يديهم  �ْضع   EّرÓ  D فضيلة   �0  Kميز
�إلصد�;  (�مللفوظا9،  يد�....“    D

�جلديد، �ملجلد �لثالث،   ٦٥)
�يقو� �: ”>4ّ على من يقّد �لبيعة 
40 يلتز، 0�ًال، بالتو�ضع ��لتذلُّل، �40 
�لتركيز  �عن  0نانيته  عن  نفَسه  ُيقصي 
�ملبايع  هذ�   yيص Vلك  عند  �Vته.  على 
��لّنماg. �لكن  للتطّو; ��لّتحسن  قابًال 
�لذ� يستمر D �لتمسك بالتركيز على 
�Vته >= جانب تقدميه �لبيعة، فلن Iظى 
 ،٦ �ملجلد  (�مللفوظا9،  فضل.“  بأّ� 

 (١٧٣  
Àسر�4  ال  ”فالصاEقو4  �يقو�: 
مطلقá. �>منا �لكا�V فقط-�لذ� ُيفسد 
عهَد �لبيعة �لJ قّدمها هللا تعا= من 0جل 

 D يقع  �لذ�  �لدنيو�-هو  �لكسب 
(�مللفوظا9،  منها“.   Aُيعا�  K;خلسا�

�ملجلد ٧،   ٢٩-٣٠)
 vملهد� � من خد�� �Iّذ;نا �إلماُ
حني   D �لبيعة،  قّدمنا  قد  بأننا  0نفسنا 
�النشغا�  حبائل   D ��قعني  ماpلنا  0ننا 
 �Eهي فّخ �لشيطا4 �لذ� ُير Jبالدنيا �ل
0سو0 �هو  >= حالة  �إلنسا4َ من حالٍة 
 ال يشعر، فيقو�: ”0ال يا كّل من قّد
من  �hعو�:   ،بااللتز� �تعّهد  �لبيعة، 
�لسهل 40 تتلّفظو� ֲדذ� �لكلما9، �لكن 
من �لّصعب جّدâ 40 ُتعطوها حّقها، أل4ّ 
جلعل  بالسعي   áئم�E منشغل  �لشيطا4 
�إلنسا4 ُمهِمًال D حّق Eينه �>ميانه. >4ّ 
�لشيطا4 يريه �لدنيا �فو�ئدها D متنا�� 
ين  بالدِّ �حلّق   �اللتز� بأ4ّ  �يو�ه  يد�، 
فإ4ّ  �لطريقة  �ֲדذ�  �إلمكا4.  بعيد عن 
تالية  حالة  كّل   yتص� يقسو،  �لقلب 
0سو0 من �لسابقة. فإE;0 �Vمت 40 ُترضو� 
�جهوEَكم  قّوَتكم  فاجعلو�  تعا=  �هللا 
�لكامل،  باإلخال   قائمًة،  �لكاملة 
من  0نفسكم  بتحرير  �لتعّهد  هذ�  على 

�خلطايا..
تنشر��  �ال   ،Vٍمؤ  بكالٍ تتفّوهو�  ال 
ال  بالص�،  �لتعنيف  لو�  َتَحمَّ �لشر. 
صاEمكم،  لو   Ñح  â0حد ُتصاEمو� 
�تعاملو� معه بلطف �طيبة. 0َبد�� مثاًال 
جيدD â حال�K �ملناقشة. �لتزمو� fيع 
�هللا  يرضى  كي   uEصا بقلب  �لتعاليم 

ن حÑ �خلصم من متييز  عنكم، �ليتمكَّ
�لتبّد� فيكم بعد �لبيعة. �شهد�� بالوقائع 
�لصاEقة D �ملحاكم. �على fيع �لذين 
ينضّمو4 >= هذ� �جلماعة 40 يؤّسسو� 
 0نفسهم على �لصدu مبلg �لقلب، �متا
�جلهد، طو�� �لعمر“.  (Vكر �حلبيب، 

(٤٣٦-٤٣٩  
مّنا  �ملطلوَ�   Eملوعو� �ملسيُح  لنا  �يبّين 
لنكو4 حّقá من 0حبائه �0�ليائه �0غصا4 

شجرته �ملثمرK، فيقو�:
 Kملزهر� Ûيا 0حبائي، يا 0غصا4 شجر”
ֲדا  تتمتعو4  تعا=،  �هللا  بر¯ة   ،Jل�
�لبيعة معي!  ألنكم قد Eخلتم D عهد 
0نتم ُتكّرسو4 0نفسكم، �;�حتكم �ما 
0نكم  0علم  �0نا   .Kلدعو� *ذ�  متلكو4 
ُتنّفذ��   40 هو  �لسعيد  كم  حظَّ َتعّد�4 
كلَّ ما Rُمُركم به بأقصى ما D ِ�ْسعكم. 
 �ّ0 0َُحمِّلكم   40  D 0;غب  ال   rلكن�
عبg من نفسي كو�جب عليكم، كي 
ال تكو4 خدماتكم نتيجة لتعليماÛ، بل 

 .Kب 40 تنشأ من ;غبتكم �حلّر�
من هو �لّيي، �من هو �حلبيب >`؟ >نه 
 ،áحق  Aميّيز�  rيعرف �لذ�  Vلك  فقط 
فقط Vلك �لذ� يؤمن 0نr قد 0ُ;سلُت 
(من �هللا)، �يقَبلr كما  ُقبل �لذين من 
 rألن ،rَقبلي. �لعا} ال يستطيع 40 يقبل
�لذين  0�لئك  �لكن  �لعا}،  من  لست 
�آلخر  �لعا}  من   gزÜ طبيعُتهم ُنِفَحْت 

 .rلسو( يقبلون� ،rيقبلون
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لذO ُيعِرa عّني، >منا ُيعِرa عن �هللا  *ّ�
 ،Ê ِصلة س  يؤسِّ ��لذ�   .r0;سل �لذ� 
  rس ِصلة بالذ� جئُت منه. >ن >منا يؤسِّ
 ّ̀ < Ûلذ� يأ��يد�،  D oٍُممسٌك بسر�
سينا�، بالتأكيد، حّظá من نو;�، �لكّن 
�لسيئ،  ظنه  بسبب   ،áها;ب يفّر  �لذ� 

فلسو(  ُيلقى D �لظلما9“... 
�لعصر،  هذ�   D �ألما4  سّر  لنا   áمبّين�
0نا   rن<” مهيب:    Aّبا; ببيا4  يقو� 
��لّزما4.  �لعصر  هذ�   D �ألما4  قلعة 
فالذ� يدخلها يكوR 4منá من �للصو  
0ما  �لضا;ية.   åلوحو��  uلطر�  vقّطا�
0سو�;�  عن   âبعيد ليبقى  يسعى  �لذ� 
كّل  من  >ّيا�   áمهاِجم �ملو9  فسيلقا� 
لن  �مليت  �حÑ جسد�  �صو�،  جهة 

ينجو“. 
�ألما4،  قلعة  Eخو�   ª�شر لنا  �مبّينا 
يقو�: ”َفَمن �لذ� َيدخل قلعJ؟ >ّنه من 
�َيتخّلى  �لفضيلة،   �َيلتز �لّرVيلة   Âَُيطر
 ،uَيخطو على سبيل �لّصد�عن �ملكر، 
�لشيطا4،  عبوEية  ِمن  نفَسه  �ُيحرُِّ; 
من  كّل  تعا=.  هللا   áمطيع  âعبد  yَُيص�
فيه.  0نا  �0َكو4ُ   ،Dّ يكو4  Vلك  َيفعُل 
Vلك  على  �حلصو�  يستطيع  ال  �لكن 
>ّال من ُينِعم �ُهللا عليه بر�Âٍ طاهرK. عند 
Vلك يضع �هللا قدَمه D جحيِم نفِس هذ� 
�لعبد، َفَت�Eُ كما لو } تكن فيها ناٌ; ِمن 
يسكن   Ñح  áُقُدم َفَيمشي   .áمطلق َقبل 
;�Âُ �هللا تعا= فيه، l، �ِبَتَجلٍّ خاٍ ، 
 ،Eقلبه. فتتبّد D ُيَثبُِّت ;�ُّ �لعاملني نفَسه

�ُيوَهُب  �لقدمية،  َبَشرّيُته  Vلك،  عند 
>نسانيًة جديدK طاهرK. فَيصy �ُهللا تعا= 
 Kجديد ِصلًة  س  �يؤسِّ  ،âجديد  á*< له 
 Kٍحليا  Kلّطاهر� بالوسائل   �E�ُّيز� معه، 
يعيشها جّنًة حD Ñ هذ� �حليا�V Kִדا“. 
(فتح �إلسال، �خلز�ئن �لر�حانية، �ملجلد 

(٣،   ٣٤-٣٥
�يلّخص 0مy �ملؤمنني م�py مسر�; 0¯د 
–0يد� �هللا تعا= بنصر� �لعزيز- خالصة 
شر�ª �لبيعَة لإلما �ملهد� � بقوله: 
كّل  ميّيز  بأ4  ��لو�جب  �لوعي  ”>�ا 
 rّن< بقوله:  �ملطلوبة  �حلقيقة  مّنا  ��حد 
علّي   4ّ<� لنفسي.   áملك �آل4  0عد   {
�آل4 �اللتز� Üميع تعاليم �هللا � حتت 
 u40 0نّفذها بكّل صد�(، �يع �لظرf
0عما`  fيع  0جعل   40� �>خال ، 
�تصّرفاÛ خاضعة لرضا �هللا تعا=-هذ� 

.“Kلبيعة �لعشر� ª�هي خالصة شر

جز� �هللا عّنا 0مy �ملؤمنني م�py مسر�; 
عليه  Eلّنا  ما  على   gجلز�� 0حسن  0¯د 
 ª�كتا� حضرته ” شر D هد�نا >ليه�
ال  �لذ�  �أل¯د�“.  ���جبا9  �لبيعة 
يشّكل هد�ية عظيمة لأل¯ديني فحسب، 
 Jل�ها4 على 4ّ0 �جلماعة �ل� بل �يقّد
ִדد� >= هذ� �لتعاليم، �ُتطبّقها �تعمل 
بيديه  �هللا  سها  0سَّ fاعٌة  هي  >منا  عليها 

�لكرميتني �لعظيمتني E�4 ;يب.
>خوتنا  fيع  يوّفق   40 تعا=  �هللا  E0َعو 
�لبيعة f Dيع   ª�لتطبيق شر �0خو�تنا 
0عما*م باإلخال  �لكامل �لذ� يرضى 
�هللا به عّنا fيعá، لنتمّكن من 40 نكو4 
�لساطعة  �حلّقة   Eملوعو� �ملسيح   K;منا
�0�طاننا  ألهلنا  �إل*ي  ��لبيا4  بالنو; 
 g0;جا fيع   D كّله  �لبشر�  ��جلنس 
 .. Rمني  �أل;a-�للهم  �0قاصي  �لعا} 

��حلمد هللا ;� �لعاملني

جـزا اهللا عّنا أمـ$ املؤمنني م$زا مسـرور أ�د 
أحسن اجلزاء على ما دّلنا عليه وهدانا إليه j كتاب 
حضرته ” شـروط البيعة وواجبـات األ�دي“. 
الذي ال يشّكل هداية عظيمة لأل�ديني فحسب، 
بـل ويقّدم الqهان على أّن اجلماعة الu تهدي إ, 
هذه التعاليم، وُتطبّقها وتعمل عليها إمنا هي bاعٌة 
سـها اهللا بيديه الكرميتني العظيمتني دون ريب. أسَّ
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ِببالغ �حلز4 ��ألسى تلقت 0سرK �لتقو_ خ� �نتقا� �لسيد عطاg �لكرمي 
شاهد >= �لرفيق �ألعلى بتا;يخ ١٧ مايو ٢٠١٥  عن سن تناهز سبًعا 
�سبعني سنة ﴿>ِنَّا ِهللا َ�>ِنَّا >ِلَْيِه َ;�ِجُعو4َ﴾ �ֲדذ� �ملناسبة �ألليمة نتقد Ùالص 
�لعز�g ��ملو�ساK ألسرK �لفقيد �fيع 0عضاg �جلماعة. �نبتهل >= �هللا 
�لعلي �لقدير 40 يتغمد� بو�سع ;¯ته �يسكنه فسيح جنانه  �يلهم 0هله 

�V�يه �0صدقاf �gيل �لص� ��لسلو�R ،4مني. 
�لفقيد   Kpجنا على    - �هللا  0يد�   – �ملؤمنني   y0م  Kلقد صلى حضر�
مبسجد بيت �لفضل لند4 بتا;يخ ١٩ مايو ٢٠١٥ قبيل صالK �لظهر.

كا4 جنل �ألستاV �جلليل Ê0 �لعطاg �جلالندهر�، �لذ� لقبه �خلليفة �لثاA ;ضي �هللا عنه بـ"خالد �أل¯دية" 
تكرميا خلدماته �جلليلة D سبيل �لدفاv عن �إلسال ��لذ� كا4 ثا�E Aعية D �لديا; �ملقدسة �مؤسس 
 ;�E 4ياEقا D ٢٤-٠٧-١٩٣٧ D لد �لفقيد�للعر�.  ُ Kلة "�لبشر_" >= جانب خدما9 جليلة عديدÓ
 .(Kمعهد تأهيل �لدعا) باجلامعة �أل¯دية Kلتحق مباشر��قف حياته خلدمة �لدين سنة ١٩٦٠ �ألما4.  0�

.KEحتصل على �لشها�امعة �لبنجا� Ü "متحا4 "�ملولو� فاضل� �خال� E;�سته قد
بعد �لتخرo من �جلامعة �أل¯دية سنة ١٩٦٧ عمل كد�عية D مناطق ºتلفة D باكستا4. كما حصل له 

شر( خدمة �لدين D ليبyيا D �لثمانيا9 ملدK 0;بع سنو�9 عاE >ثرها >= باكستا4.
ُعر( �لفقيد بولعه ��نشغاله طو�� �لوقت بتبليغ EعوK �إلسال �حلقة >= كل من حوله، �بكر �لضيافة 

�حفا�K �لترحا� حيث تر{ �نطباعا9 ;�ئعة على كل من قابله. 
�لقد Vكر حضرK مر�p مسر�; 0¯د –0يد� �هللا- حوله �لعبا;�9 �لتالية:

"كا4 بشوشا �قنوعا �كا4 يرتبط باخلالفة بعالقة �إلخال  ��لوفاg. �لقد الحظت Vلك من خال� كل 
كلمة �حركة �سكنة له."

�كانت لديه ;غبة جياشة D 40 يكر �هللا  نسله خلدمة �لدين. �لقد حقق �هللا له Vلك حيث 0�قف 0حد 
0حفا�E حياته خلدمة �لدين ��لتحق باجلامعة �أل¯دية.

تر{ خلفه حرمه ��بنيه �لدكتو; عطاg �حلبيب خالد ��لسيد عطاg �ألعلى ظفر ��بنته �لسيدK 0مة �لو�سع �ليد.
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تعريب لدعية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥١
كا4  حضرته   40  Ûلد��  rحدثت
كنت  ملا  صغر�   D  Èحد يقو�: 
�لصمغ،  0صنع  �لبئر  قر�  جالًسا 
�لبيت �كا4  من   gلشي �حتجت   40
 rم بالقر�   �ألغنا يرعى  شخص 
 gلك �لشيV ` فطلبت منه 40 �لب
له:  قلت  بغنمي؟   rسيعت من  فقا�: 
�0;عاها،  ·ر�ستها   فسأقو �Vهب 
فرعيت غنمه D غيابه، �هكذ� حقق 

�هللا تعا= سنة �ألنبياg فينا 0يضا.
0قو�: �لصمغ �ملذكو; هو ماKE َلزجة 
ُتصنع من صمغ �ألشجا; �غyها �هي 
�غyها.  �لطيو;  القتنا    تستخد

كا4  0يضا:  تقو�   Ûلد�� �كانت 
 yلعصاف� نصيد  كنا  يقو�:  حضرته 
�لرقيقة   Kبالقشر �نذ·ها  �لصغر   D

للقصبة لعد توفر �لسكني عندنا.

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٢
كا4  حضرته   40  Ûلد��  rحدثت
يقو�: كنا نصحب ��لدتنا D �لصغر 
 D نتجو�  �كنا  هوشيا;بو;،   =<

جد��� �ملاg هنا{.
 Ky0مطا; كث gما ��0قو�: هنا{ جد�
D �افظة هوشيا;بو; �ال جتر� >ال 
D موسم �ألمطا; �تظل جافة D بقية 
 Kغائر ��ملو�سم. ال تكو4 هذ� �جلد��

�حلقو�  تقريًبا مع  تكو4 مستوية  بل 
�ملجا�;K. >4 �افظة هوشيا;بو; مليئة 

مبثل هذ� �جلد���. 

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٣
حدثr �ملولو� شy علي 40 حضرته 
تعّلمنا   g0ثنا  Kمر  Èحد يقو�:  كا4 
على يد 0ستاVنا 0نه Vكر: ;0_ 0حد 
D �لر�يا بيًتا ميلؤ� �لدخا4 من �لد�خل 
��خلا;o، �يبد� �كأ4 �لن� � جالس 
فيه، ��ملسيحيوI 4اصر�4 هذ� �لبيت 
من fيع �جلو�نب. l قا� 0ستاVنا: } 
يستطع 0حد منا 40 يعّبر هذ� �لر�يا. 
�لشخص  Vلك   40 تعبyها  فقلت: 
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مبناسبة  "Rمني"  يقا حفل  �ملترجم:  من  * (حاشية 
�Vلك  �لكرمي،   4Rللقر �أل�=  �خلتمة   Eال�أل�  gا�<

تشجيًعا �Eعاgً *م.)

 gلك أل4 شخصية �ألنبياV� ،سيتنصر
 D � َّما ;0_ عليه �لن�� ،KRمثل �ملر

;�يا� كا4 يعكس حالته.
هذ�،   Êجو� بسماعه   �V0ستا  Âفر
تنصر  لقد  قا�:   l 0يضا  �تعّجب 
 l بعد،  فيما  حقيقًة  �لشخص  Vلك 
قا�: ليتنا عرفنا تفسy ;�يا� فأفهمنا� 

�نصحنا� لعله كا4 من �لناجني.
هذ�  كا4  من  بعد  ُيعر(   { 0قو�: 
 �yًصغ حضرته  عمر  كا4   .Vألستا�
�ملولو�  يد  على  �لعلم  تلقيه  عند 
>ما  0نه  فاألغلب  لذلك  >*ي،  فضل 
غل  �ملولو�   �0 0¯د  فضل  �ملولو� 

علي شا�.
علي  يعقو�  شيخ  كتب  0قو�: 
�لعرفاA: كا4 �ملولو� فضل >*ي من 
سكا4 قاEيا4 �كا4 حنفي �ملذهب. 
من  فكا4  0¯د  فضل  �ملولو�  0ما 
�افظة   D ��ال“   p�yف” سكا4 
”غجر�نو�له“، �كا4 ينتمي >= فئة 
�ملولو�  ��لد  �هو  �حلديث.  0هل 
بايع  �لذ�   Ûلسيالكو� علي  مبا;{ 
على يد �ملسيح �ملوعوE � �لكنه 
�جنر( مع تيا; �لفتنة بعد �فاK �خلليفة 

�أل�� �.
�ملولو� غل  فهو  �لثالث   Vألستا� 0ما 
بطاله  سكا4  من  �كا4  شا�  علي 

�كا4 من �ملتشيعني.

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٤
حدثr �ملولو� شy علي �قا�: كا4 
` pميل D �لصف ُيدعى �مد عظيم 
علي  fاعت   yب”  v0تبا من  �هو 
شا� �لسيالكوÛ“، �حدثr 40 0خا� 
 0يا  D  �ملحتر  �pملر� كا4  له:  قا� 
�كنت  0حياًنا،  0مرتسر   Ûيأ شبابه 
0;�� يفيض ¯اًسا ضد �لقسس �لذين 
�عظهم   uألسو��  D يلقو4  كانو� 
ضد  hوًما  �ينفثو4  �ملسيحية  عن 
ميتلئ   �ملحتر  �pملر� كا4   .�إلسال

¯اًسا بر�يته *م �يتصد_ *م.
يز��  ال  علي:   yش �ملولو�  يقو� 
�مد عظيم على قيد �حلياK �لعله من 
0قا;� �ملولو� عبد �لقاE; �أل¯د� 

�للدهيانو�.

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٥
�لليلة   40 علي   yش �ملولو�   rحدث
�لJ �لد9 فيها كرمية حضرته � 
"0مة �لنصy“ جاg حضرته >= غرفة 
�ملولو� �مد 0حسن فطرu �لبا�؛ 
من  0حسن:  �مد  �ملولو�  سأ� 
0¯د.   غال حضرته:  قا�  بالبا�؟ 

قا �ملولو� �مد 0حسن فوً;� �فتح 
�لبا� فقا� له حضرته: لقد �لد9ْ 
` بنت، �تلقيت Ùصوصها �حي: 

غاسق �هللا.
هو  �هللا“  ”غاسق  من   Eملر�� 0قو�: 
ما حصل  �هذ�  قريًبا،  �لذ� ميو9 
 Kفتر بعد  �لبنت  هذ�  توفيت   V<

.Kجيز�

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٦
غجر�نو�له  سكا4  من  كا4  0قو�: 
�كا4  Ùش  �مد  يدعى  شخص 
كا4  شرطة.  ºفر  مديَر  يعمل 
�يطل  للجماعة  شديًد�  معا;ًضا 
ُعّين  �جلماعة.   gلعد� �Eئًما   � مستعدًّ
�لشرطة  ملخفر  مديًر�  �لشخص  هذ� 
 Kظّل لعد�١٨٩٣  D بطالة D عا
»ضع  قاEيا4  كانت  �ملا  سنو�9. 
ملخفر بطالة لذلك فقد �جد فرصة 
يّدخر   { ��ملعا;ضة.   gلإليذ� سا�ة 
>يذ�ئه   D �سًعا  �لشخص  هذ� 
�جلماعة �D معا;ضته *ا. لقد ُبّت 
 g١٨٩٩ بنا D قضية �لشغب D عا

على تقرير هذ� �لشخص.
�D �اية �ملطا( ما9 هذ� �لشخص 
�هللا  قد;  عجائب  �من  بالطاعو4. 
�هو  �آل4  0¯د�  �بنه   40 تعا= 
�هو  �مد   pنيا ميا4  ��hه  ºلص 
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>قليم   D شرطة  ºفر  مدير  0يضا 
�لسند.

*ذ�  �لثانية  �لطبعة  نشر  عند  (0قو� 
�لكتا�: قا� ` �لدكتو; غال 0¯د 
�بن ميا4 نياp �مد 40 جّد� } يكن 
معا;ًضا شديًد� D �لبد�ية �لكنه تأثر 
بتأليب �لنا° له فاشتد عد���. �كا4 
مرضه   D �ملعا;ضة  هذ�  على  ناEًما 
�ألخy. �قا� �لدكتو; 0يضا: >4 جّد� 
 D 4ميت بالطاعو4 بل ما9 بسرطا {
 � Eكر �ملسيح �ملوعوV :يد�. 0قو�
D حقيقة �لوحي 0نه ما9 بالطاعو4. 
�لكن >�V كا4 قو� �لدكتو; صحيًحا 
0�جه  على  كا4  �لطاعو4   40 فبما 
D تلك �أليا فلعل 0حًد� �عت� Eّمل 
 Eكر� للمسيح �ملوعوV� ،ليد طاعوًنا�

�. ��هللا 0علم)

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٧
على  يد�0  حضرته  كا4  0قو�: 
fاعته،   Eألفر� �لدينية  �حلالة  مطالعة 
 �0 عقدًيا  نقًصا  0حٍد   D  _0;  �Vفإ
 Kمباشر له  يقل   { 0خالقًيا   �0 عملًيا 
 �>منا Vكر Vلك �ألمر D خطاٍ� عاٍ
0� Vكر� خال� حديثه بطريق يهد( 
 D لك �ألمرV ;كّر l ،صالحه< =<
مناسب. كا4  بطريق   Kمناسبا9 عد
 Âباإلصال  �الهتما  yكث حضرته 

�لد�خلي للجماعة، �كا4 يتبع 
طرًقا عديدK لتحقيق Vلك >ال 
على  0كثر  يركز  كا4  0نه 
�لدعاg. �كا4 يقو� 0حياًنا 40 
�لو�لد �لذ� ينهر �بنه على كل 
حركة �سكو4 �يالحقه E�ًما 
�ملجا�  هذ�   D �حلذ;  �يأخذ 
0يضا  فإنه   pلال� من  0كثر 
يرتكب نوًعا من �لشر{، ألنه 
يصبح >ً*ا البنه >V يربط �*د�ية 
 D عدمه �لضال� بإشر�فه 0��
حني 40 �ُ*د_ بيد �هللا. عليه 
40 ير�قب �لد� عموًما �يركز 
�يسأ�   gلدعا� على  0كثر 
كا4  كذلك  له.  �*د�ية  �هللا 
يهتم  كا4  0نه  حضرته   �0E
يكن   {� ��جلذ�;  باألصو� 
يو` �لفر�v �هتماًما 0كثر من 
 �V< يقو�:  كا4  ألنه   ،pلال�
 v�صلح �ألصل صلحت �لفر
0يضا:  يقو�  �كا4  تلقائًيا، 
>ميا4  هو  �ألسا°   gلشي�
�لقلب، فإ4 حتقق هذ� �إلميا4 

صلحت �ألعما� تلقائيا.
من   �yًكث بأ4  0حد  له  Vكر 
�حلاهم  >ليك  يأتو4  �لنا° 
>نك  حضرته:  قا�  �لوقة. 
ִדتم بلحاهم D �خلطوK �أل�= 

0ما 0نا فأهتم بإميا�م.
كذلك كا4 يقو�: من يؤمن Ê بصدu �لقلب 
 AR; �V<  l هللا حقيقة� �يؤمن Ê مرسال من 
 gإلعفا يضطر�  0يضا  >ميانه  فإ4   Jحلي معفيا 

حليته تلقائيا.
 ،�yكث  uألخال� على  يؤكد  حضرته  كا4 
�ملحبة  على  يركز  كا4   uألخال� بني  �من 
 Kمو�سا� ��لص�  ��لرفق  ��حللم  ��لتو�ضع 
خلق �هللا، �كا4 يكر� �لتك� ��لقسوK �لقلبية 
�لتنعم  من  ينفر  كا4  ��خلشونة.   Kلشد��

.Eبذ� �جله�ب �لبساطة I� ،)لتر��

 غالf� jد لقا+يا� � gمر pحضر 



٣٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثالث - رمضان وشوال  ١٤٣٦هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٥ م

>عد�E �لد�عية: �مد 0¯د نعيم

II;€∆Ëd;ÍÅ⁄•;ÎÔÊe›

œËÕÅhÂ;nú

]‚¬…]fiŸÂ;‡\Ê’¯\;3l_h

ã]fi’\;Ì÷¡;

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;ÏlÑÂ;fl®

﴾
Ž
ã]
Ć
fi÷Ž’;
ł
jp̨
Ž
Ö
ł
|
ˇ
^; žÏ
ĆŸ
ˇ
^; ˛ ł3
˛
|; ł€
ˇ
i
ł
fi
ˇ
—﴿

]› łÊ⁄̌
ˇ
i
ł
ÕÑ̨]
˛
…

ÏÜ
{õ
^{}

غزوات الن$

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—

@NNN›Ž”@@@@@
NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@

لطبقا1 " مؤلف  هو  من   :�
لك�{"؟ 

 �Eمد بن سعد �لُزهر� �لبغد�� o: �إلما
;¯ه �هللا. (١٦٨-٢٣٠)هـ.

�: من هو مؤلف "مسند �fد"؟
o: �إلما 0¯د بن �مد بن حنبل ;¯ه 

�هللا.
>ما �ملذهب �حلنبلّي، �0حد �َألمة �أل;بعة 
نَّة، 0صله من مر�، �كا4  �لسُّ 0َهل  عند 
سنة   Eبغد�  D �لد  ��` سرخس،  0بو� 

١٦٤هـ �توD سنة ٢٤١هـ.

�: من هو مؤلف "مسند لدAمي"؟
�لد�;مي  �هللا  عبد  بن  �مد   �إلما  :o
 –  ١٨١) �هللا.  ;¯ه  �لسمرقند� 

٢٥٥)هـ.

"صحيح  مؤلف  هو  من   :�
لبخاOA"؟

�لبخا;�  >hاعيل  بن  �مد   �إلما  :o
;¯ه �هللا. (١٩٤-٢٥٦)هـ

 ،"Eملفر� �Eله من �لكتب 0يًضا: "�أل�
".yلتا;يخ �لصغ�"� ،"yلتا;يخ �لكب�"�

�: من هو مؤلف "صحيح مسلم"؟
o: �إلما مسلم بن �حلجاo �لنيسابو;� 

;¯ه �هللا. (٢٠٦ - ٢٦١)هـ.

�: من هو  كتاw"سنن بن ماجة"؟
 rي�مد بن يزيد بن ماجة �لقز� o: �إلما

;¯ه �هللا، (٢٠٩ – ٢٧٣)هـ.

 Ê0 كتا�"سنن  مؤلف  هو  من   :�
�E��E"؟

 Aِجْستا o: �إلما سليما4 بن �ألشعث �لسَّ
;¯ه �هللا، (٢٠٢ – ٢٧٥)هـ.

�: من هو مؤلف "جامع لترمذO"؟
o: �إلما �مد بن عيسى �لترمذ� ;¯ه 
�هللا، (٢٠٩-٢٧٩)هـ. �هو من مدينة 

" ترمذ" Ùر�سا4.

�: من هو مؤلف"سنن لنََّساِئّي"؟
o: �إلما 0¯د بن شعيب �لنسائي ;¯ه 
�هللا. ُ�لد � مبدينة " نسا" Ùر�سا4 سنة 
سنة  �ملكرمة  مكة   D  Dتو� ٢١٤هـ 

٣٠٣هـ.

�: من هو مؤلف "سنن لدAقط�"؟
 rلد�;قط� عمر  بن  علي   �إلما  :o
�لبغد��E ;¯ه �هللا، (٣٠٦- ٣٨٥)هـ. 



قل فّكر �تفّكر � لشي� 
�ال تقل فّكر �تفّكر بالشي�

ببعض  تفكر   �0 �لوطن   =<  vبالرجو فكر  خطأ:  ُيقا� 
�ملسائل �ملهمة... ��لصو��: فكر D �لرجوv >= �لوطن 

�تفكر D بعض �ملسائل �ملهمة.
َ�َعَلى   �Eًُقُعو�َ ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر�4َ  تعا=: ﴿�لَِّذيَن  �هللا  قا� 
 �R)  ﴾aِ;َْْأل��َ َماَ��9ِ  �لسَّ َخْلِق  ِفي  ُر�4َ  َ�َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم 

عمر�4: ١٩٢)
 gَِما َعْن 0َِبي ُهَرْيَرKَ 40ََّ َ;ُسوَ� �هللا � َقاَ�: �ْنَتَهْيُت >َِلى �لسَّ
0ََتْيُت  ُثمَّ  َ�َصَو�ِعَق.  ِبَرْعٍد  َفْوِقي  0ََنا   �Vََفِإ َفَنَظْر9ُ  اِبَعِة  �لسَّ
 oِ;ُِبُطوُنُهْم َكاْلُبُيو9ِ ِفيَها �ْلَحيَّا9ُ ُتَر_ ِمْن َخا َعَلى َقْوٍ
ا  ُبُطوِنِهْم. َفُقْلُت: َمْن َهُؤَالgِ؟ َقاَ�: َهُؤَالgِ 0ََكَلُة �لرَِّبا، َفَلمَّ
َ�Eَُخا4ٍ  ِبَرْهٍج  0ََنا   �Vََفِإ ْنَيا  �لدُّ  gَِسَما >َِلى  َ��ْنَتَهْيُت  َنَزْلُت 
َيْحِرُفو4َ  َياِطُني،  �لشَّ َقاَ�:  َهُؤَالgِ؟  َمْن  َفُقْلُت:  َ�0َْصَو�9ٍ. 
َماَ��9ِ  ُر�� ِفي َمَلُكو9ِ �لسَّ  4ْ0َ َال َيَتَفكََّEَR َعَلى 0َْعُيِن َبِني
0¯د،  (مسند  �ْلَعَجاِئَب.  َلَر9ْ0َ  Vَِلَك  َ�َلْوَال   ،aِ;َْْأل��َ

كتا� باقي مسند �ملكثرين)
قا� �ملسيح �ملوعوE �: �ستعلم عند تفسyِ ﴿0َْنَعْمَت 
َعَلْيِهْم﴾ هذ� �حلقيقَة، �ما قلُت ِمن عند نفسي بل 0ُعطيُت 
من لدÊ; 4 هذ� �لنكا9ِ �لدقيقة، �َمن تدّبَرها حق �لتدبر 
�فّكر � هذ� �آليا9، عِلم 40 �هللا 0خ� فيها عن �ملسيح 

�من pمنه �لذ� هو pمن �ل�كا9. (>عجاp �ملسيح)

قل فوضت ألمر �e فال*...
�ال تقل فوضت فالنا باألمر

�فوضت �ألمر >= فال4 �0 جعلت له �لتصر( فيه.
يقو� �هللا تعا=: ﴿َفَسَتْذُكُر�4َ َما 0َُقوُ� َلُكْم َ�0َُفوaُِّ 0َْمِر� 

>َِلى �هللا ِ>4َّ �هللا َبِصyٌ ِباْلِعَباEِ﴾ (غافر: ٤٥)

 Kَِال ْأ ُ�ُضوgََ{ لِلصَّ َقاَ� �لنَِّبيُّ � : ِ>�Vَ 0ََتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ
0َْسَلْمُت  �للَُّهمَّ  ُقْل:  ُثمَّ  �ْألَْيَمِن،  ِشقَِّك  َعَلى  �ْضَطِجْع  ُثمَّ 
َ�ْجِهي >ِلَْيَك َ�َفوَّْضُت 0َْمِر� >ِلَْيَك َ�0َْلَجْأ9ُ َظْهِر� >ِلَْيَك 
َ;ْغَبًة َ�َ;ْهَبًة >ِلَْيَك، َال َمْلَجَأ َ�َال َمْنَجا ِمْنَك ِ>الَّ >ِلَْيَك. �للَُّهمَّ 
Rَمْنُت ِبِكَتاِبَك �لَِّذ� 0َْنَزْلَت َ�ِبَنِبيَِّك �لَِّذ� 0َْ;َسْلَت َفِإ4ْ ُمتَّ 
ِمْن لَْيَلِتَك َفَأْنَت َعَلى �ْلِفْطَرKِ َ��ْجَعْلُهنَّ Rِخَر َما َتَتَكلَُّم ِبِه... 

(gصحيح �لبخا;�، كتا� �لوضو)
�نو;  �لبشرية،  نو;  �إلميا4   :�  Eملوعو� �ملسيح  يقو� 
�إلميا4 عرفا4، �من فقد�ا فهو E�KE ال >نسا4. من عر( 
هو  �لذ�  �للُّّب  �جتسسو�  فقومو�  �ل�،  عر(  فقد  �لسر 
باطن �لباطن �مع� �ملع� �نو; �لنو;، �ال تفرحو� بالقشو;. 
�حلياK �حلياK! �لبصا;K �لبصا;K! �ال تكونو� كامليتني. هذ� 
ما قلت *م، �فوضت 0مر� >= �هللا. هو ;Ê، �جيد� 
حتت ن�y، �0علم 0نه ال Àذلr �ال يضيعr، �ال �علr من 

�لتائهني. (�لتبليغ)
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ل�قي jسا� .+
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وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






