



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

ما �كثر تلك �ملحا�ال �لفاشلة �ل� تقو� 
�قامة   �� سعيا  �إلسالمية   �حلركا ֲדا 
يتقدمو� خطو# ��حد#   *� �خلالفة. �قبل 
7و حتقيقها ينشقو* �يتشعبو* �يتبعثر�*، 2 ينكبو* 
على �لغد@ بالقو? �حلاكمة = �لبال> ��لبطش ببعضهم 

بعًضا.  
يدE على فهمهم  فإمنا   Hألمر على شي� ��* >E هذ� 
�خلاطئ للتعاليم �لصحيحة للدين �حلنيف مصد@ �خلالفة 
�لر�شد# على منهاT �لنبو#. �ال �Sم غالبا ما يفكر�* = 
�قامة خالفة على منهاT �خلالفة �لعثمانية �ل� فرضت 
�لد�E �أل�@�بية. �كأنه لن تقو�  هيمنتها على بعض 

لإلسال� قائمة �ال بغز� >�E ��@�با!!
تشتتت  �ملزعومة  �خلالفة  هذ_  تفكك  بعد  �مباشر# 
�ألمة ��نضم قسم منها �� �لشيوعية �aخر �فتنت بثقافة 
�لغرf ��جنا�dته، كما �خذ �إلحلا> مأخذ_ منها حيث 
 g@لشا� نبض  هذ�  كانت  �hاال  �لعصر.  موضة  كا* 
�إلسالمي aنذ�i، �ال من  @حم @بك. �= هذ� �خلضم 
تفاقمت مساعي �لقو? �لعظمى لتنصيب �حد مشايخ 
باخلالفة  غد@��   *� بعد  للمسلمني  كخليفة   Eلبتر��

 هي �ألخر? بالفشل.Hلعثمانية ��جتثوها، �با�
�* �خلالفة ال  �* نؤكد على  نو>  �ملقا�  �7ن = هذ� 
ُتقا� من خالE مساعي �إلنسا* �ال �لقو? �لشرقية �� 
يقيمها   rلذ� هو   � �حد_  ��هللا  �هللا  �لكن  �لغربية. 
جاعل   t�﴿ �لصريح   taلقر� �لنص  على   Hبنا �xلك 
 yلن� = �أل@} خليفة﴾. فال شك �* خليفة �هللا هو 
�لذr ميثل سلطته � على �أل@} حيث |تا@_ سبحانه 
�إلميا*  يكو*  �xلك = ظر�~  بد�* �سيط  �تعا� 
�ُير�  �ملؤمنني  hاعة  فُينشئ  �أل@}.  على  �نعد�  قد 

باهللا  �صاال  �تباعه  ��قق  �لنبو#  فيو}  حتت  �فر�>ها 
بالرفيق   yلن� يلتحق   *� �بعد  مبكلمته.  ��ظو*   �
�ألعلى ��كر�ما لصحابته �لكر�� �لذين da@�_ �ضحو� 
حتقيق   = باملسا�ة  �هللا  يشرفهم  �نفيس   Eغا بكل 
مسبقا  �ختا@_   rلذ� �لرجل  على  بإ�امه  �يد�م  قد@_ 
كخليفة. �هكذ� يكونو* �سيلة فعالة = حتقيق قد@ �هللا 
�. �هذ_ هي �خلالفة �حلقة �ل� يشا@ �ليها باخلالفة 
�لر�شد# على منهاT �لنبو# حيث �Sا �متد�> ملقا� �لنبو# 
�لر�شد  �خلليفة  �ظى  خال�ا  �من  �لكلمة.  مع�  بأمت 
 #@�<�  = �خلطأ   =  gلوقو� من  �بالعصمة  �هللا  بتوجيه 
�جلماعة ��مو@ �لشريعة. �قد غابت هذ_ �حلقيقة عن 
�xها* شر�ة كب�# من �ملسلمني �فاִדا �ستنشا� @حيق 
تبعتها  �ال  قط  نبو#  كانت  "ما   � �ملصطفى  حديث 

خالفة." 
سائر  عن  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   �نفر> �لقد 
�جلماعا ֲדذ_  �مليز# منذ �لبعثة �لنبوية �ملبا@كة حيث 
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 � tغال� ��د �لقا>يا �dعلن مؤسسها حضر# مر�
�* �هللا �@سله إلحياH >ين �إلسال� ���ضح �* نبوته ما 
�ملصطفى  �مطاعه  سيد_  لنبو#  ��نعكا�  ظل  �ال  هي 
�. كما بي�ن حضرته �* بعثته ُتعت� �ظها@� لقد@# �هللا 
�أل�� �لذ? خلع عليه حلية �لنبو# �لظلية �ستظهر قد@# 

�هللا �لثانية �r �خلالفة بعد �* يغا>@ هذ_ �لدنيا.
�ال شك �* عو># �خلالفة �لر�شد# على منهاT �لنبو# 
 �ل� �@�> �هللا تعا� �* تتحقق ببعثة �dمن �هم �إلجنا
�قفت  حيث   � �ملوعو>  ��ملسيح   rملهد� �إلما� 
�ملعا@ضة  من  عاتية  @يا�  �ما�  صامد#  ثابتة  �خلالفة 
�خلا@جية ��لد�خلية كانت على >@جة كب�# من �لقو#. 
�ها هي �خلالفة �لر�شد# تطوr سنة �خر? من عمرها 
�ا.  �هللا  �ختطها  �ل�  �ألهد�~  حتقيق  لتو�صل  �ملديد 
�لذr �كمل   � �لكرمي   yلن� بعثة  �هد�~  �هي نفس 
�قد كلف  �hع.  للعا�  بنشرها  �هللا  �عد  �ل�  ��د�ية 
�ملستمر# ح� تضع @حا�ا =  �ملهمة  �هللا �خلالفة ֲדذ_ 

عندئذ  �مغا@ֲדا.  �أل@}  �لطاهر# = مشا@�   fلقلو�
ستشر� �أل@} بنو@ @ֲדا، �يصطف �ملؤمنو* من كل 
 Ea� � ألقو�� ��ألجنا� ��أللو�* ليصلو� على �مد�
�مد حتت ظل �خلالفة �لر�شد# �ل� ستقو> �لبشرية �� 
بر �ألما* ��لوحد# ��لتوحيد. �يبد� هذ� �ألمر ��ضحا 
�لر�شدين   Hمن قوله �:  "عليكم بسن� �سنة �خللفا
تتبعو�   *� عليكم  �ب  �ملسلمو*  �يها   r� �ملهديني." 
تتبعو� = dمن  �لدينية، كما �ب �*  سن� = �ألمو@ 
��د?  �يضا ألSم سينالو*  بعدr سنتهم  خلفائي من 
من �هللا. فنظا� �خلالفة نظا� جد مبا@i تتولد به �حد# 
�جلماعة ��ملركزية �للتا* تكو* �جلماعة بأمس �حلاجة 
�ليهما، �باإلضافة �� xلك يتجلى بفضل �خلالفة نو@ 
�لنبو# على @�� �جلماعة �هذ_ من �ك� �لنعم ��عظم 

.�ل�كا
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  حتتفل  �لقا@�    rعزيز
سنويا يو� ٢٧ �يا@ بيو� �خلالفة �r �ليو� �لذr مت فيه 
حضر#   ١٩٠٨ سنة  �جلماعة   = خليفة   E��  fنتخا�
�لذكر?  �ذ�   Hحيا��  � �لدين  نو@   rملولو� �حلكيم 
�ملبا@كة @� �سر# "�لتقو?" نشر كلمة حضر# �خلليفة 
�خلامس سيدنا مر�d مسر�@ ��د –�يد_ �هللا- �ل� �لقاها 
باللغة �لعربية مؤخر� ��ل� ُتعت� بد�ية صفحة جديد# = 
تا@يخ �إلسال� �ملعاصر حيث �أل�E مر# يوجه خليفة 
لسيدنا �إلما� �ملهدr كلمة للعرf بلغتهم �أل�. نرجو 
�* تكو* بلسما جلر�حهم �تن� �م �لطريق لفهم >ينهم 

��اللتحا� بالركب �لر�حاt �ملنو§ بالنجا#.
نسأE �هللا �* �علنا ��ياكم ممن يستمعو* �لقوE فيتبعو* 
�حسنه �aخر >عونا �* �حلمد هللا @f �لعاملني ��لصال# 
�مد  �موالنا  سيدنا  �ملرسلني  �شر~  على  ��لسال� 

وها هي اخلالفة الراشدة تطوي سنة أخرى 
من عمرها املديد لتواصل حتقيق األهداف 
ال/ اختطها اهللا +ا. وهي نفس أهداف 
بعثة الن4 الكرمي � الذي أكمل ا+داية 
ال/ وعد اهللا بنشـرها للعـا: أ9ع.
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التقوى

 حضر# مر�d بش� �لدين �مو> ��د
�ملصلح �ملوعو> �

� rحلضر# �ملسيح �ملوعو> ��إلما� �ملهد tخلليفة �لثا�

من >@��:

في 
حا� �لقر��

(سو@# �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

ِعِضَني﴾   	َ
�ْلُقْرَ َجَعُلو�  ﴿�لَِّذيَن 
(٩٢)

شر� �لكلما�:
 :Eيقا ، جَعلو�: ِمن معاt َجَعَل: َظنَّ
�ياها  ظنَّها   r� بغد�>  �لبصرَ#  جَعل 

.(fألقر�)
�لقطعة  �معناها  ِعضٍة  hُع  ِعِضني: 
من �لشيH ��جلزHُ منه، �هي مشتقة 
�تع¯  قَطعـها؛  �لعضاَ_:  َه  َعضَّ ِمن 
�يًضا �لكذfَ ِمن َعِضَه �لرجُل َيْعَضُه 
ِمن  �يًضا  �مشتقة  َكَذfَ؛  َعَضًها: 
عضا �لشيHَ يعُضو_ َعْضًو� �r فرَّقه 

.(fنُظر �ألقر�)

�لتفسـ�:
 �@? �* �ملع� �لثاt لـ ﴿ِعِضَني﴾ 
�نطباًقا  �ألكثر  هو  �ألكاxيب   r�
هنا، أل* كلمة ﴿جعلو�﴾ هنا تع¯ 
مع  �آلية  هذ_  من  فاملر�>  (ظّنو�)، 
فيما  �قتسمو�  �لذين  �َْنِذِ@  قبلها:  ما 
 iلشغب ضد�� �لفتنة   Eَعما� بينهم 
��لذين �عت��� �لقرa* �لكرمي µموعة 
من �ألكاxيب بأنه قد حانت ساعة 

عذ�ֲדم. 
¶يث  جلي  ��ضح  �ملع�  �هذ� 
|ّلصنا من كل �ملشاكل �ل� ��جهت 

"فُبهَت الذي كَفر""فُبهَت الذي كَفر"
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�ملفسرين.

ا  َ * َعمَّ ﴿َفَو1َبَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َ&ْجَمِعني

َكاُنو� َيْعَمُلوَ	﴾ (٩٣، ٩٤)     
       

�لتفسـ�:
تعا� ﴿لَنسألّنهم﴾  قوله  �ملر�> من   
على  �آل*  تعا� سيحاسبهم  �هللا   *�

شر�@هم �يعاقبهم عقاًبا شديًد�.

َعِن  6ََ&ْعِر5ْ  ُتْؤَمُر  ِبَما  ﴿َفاْصَدْ; 

�ْلُمْشِرِكَني﴾ (٩٥)

شر� �لكلما�:
شقَّه؛  َصْدًعا:  صَدعه  فاصَدْ;: 
شقَّه  �قيل:  بنصفني؛  شقَّه  �قيل: 
كَشفه  �ألمَر:   gصَد يفتر�.   ��
�بّينه. صَدg باحلق �باحلجة: تكلم 
ֲדا ِجهاً@�. صَدg باألمر: �صاf به 
 gموضَعه �جاَهَر به مصرًِّحا. �صَد

.(fألقر�) ألمَر باحلق: َفَصَله�

�لتفسـ�:
 قد يكو* مع� هذ_ �آلية �* جاِهْرهم 
�ملسلمني،  �غلبة  ֲדالكهم  بقر�@نا 
تع¯  �قد  �ليو�،  بعد  تناقشهم  �ال 

- ��@? هذ� �ملع� �كثر �نطباًقا - 
عليك �* تستعد للحكم مبا �مرi �هللا 
به.. مبع� �ننا سو~ نتيح لك �آل* 
�لفرصة لتطبيق ما �نـزلنا_ �ليك من 
¶يث  كامًال  تطبيًقا   gلشر� �حكا� 
�كأ*  �لكفا@.  مبكائد  تكتر«  لن 
نبًأ عن ��جر#  �يًضا متّثل  هذ_ �آلية 

�لنبوية �قيا� �لد�لة �إلسالمية.

�لَِّذيَن   * �ْلُمْسَتْهِزِئَني   Aََكَفْيَنا ﴿Cِنَّا 

 Dََفَسْو 
َخَر َ Cَِلًها  َمَع �هللاَِّ  َيْجَعُلوَ	 

َيْعَلُموَ	 ﴾ (  ٩٦ �٩٧)

�لتفسـ�:
�لكرمي:  لرسوله  تعا�  �هللا   Eيقو  
 Hهؤال مع  للنقا¾  �آل*  >�عي  ال 
نر> على   *� نريد  �ملستهزئني، ألننا 
 ،Hلسما� من   بآيا �ستهز�ئهم 
ملن  ع�#  �علهم  عقاًبا  �نعاقبهم 
�كثر من xلك،  لن منهلهم  بعدهم. 
�لينا  �ساHִדم  على  نسكت  �لن 

�ملتمثلة = �Àاxهم �لشركاH معنا.
هذ� �لنبأ � يتحقق على نطا� قومي 
�ال بعد ��جر# �لنبوية حيث ُضربت 
غ�  ��ملسكنة؛  �لذلة  �لكفا@  على 
�يًضا   r<فر بشكل  حتقق  قد  �نه 
بصو@# مدهشة. فقد قاE �مد بن 

�سحا� عن عر�# بن �لزب� �* �ك� 
�ملستهزئني Áسة نفر.. �ألسو> بن 
�ملطلب، ��ألسو> بن عبد يغو«، 
بن   Âلعا�� �ملغ�#،  بن  ��لوليد 
�لطالطلة.  بن  ��حلا@«  ��ئل، 
 =  � �هللا   Eَسو@ ج�يل  فأتى 
بن  �ألسو>  بطن   �� شأSم ��شا@ 
 Hما بطنه   = فاجتمع  يغو«،  عبد 
بن  �لوليد  �ما  منه.   فما �صفر، 
@جله،   �� ج�يل  فأشا@  �ملغ�# 
مندمل،  قدمي  جر�  �ثر  ֲדا  �كا* 
�ما  فقَتله.  به  فانتفض  فُخد¾، 
�� �Áص  فأشا@  ��ئل  بن   Âلعا�
لـه  �ا@  على   Tفخر قدمه، 
�Áص   = فأصيب  �لطائَف،  يريد 
قدمه بشيH كالشوكة، فقَتلْته. �ما 
 �� فأشا@  �لطالطلة  �بن  �حلا@« 
@�سه، فُجر� @�سه جرًحا قَتله. �ما 
ج�يل  فأشا@  �ملطلب  بن  �ألسو> 
(تفس�   �ما فعمي  عينه،   ��
 iكفينا �نا  تعا�:  قوله  كث�،  �بن 

�ملستهزئني).
علًما �* هذ� مر�r �يًضا عن سعيد 
بن جب� �عكرمة، حيث قاE سعيد 
�* �حدهم هو �حلا@« بن �لطالطلة، 
بينما قاE عكرمة �Ãه �حلا@« بن 
 x� باختال~،  ليس  �لكنه  قيس، 
قاE �لزهرr �* �لطالطلة �مه، ��* 
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قيًسا �بو_.

 Aَ1َُصْد َيِضيُق  َ&نََّك  َنْعَلُم  ﴿َ�َلَقْد 

ِبَما َيُقوُلوَ	﴾ (٩٨)

�لتفـس�:
 قوله تعا� ﴿مبا يقولو*﴾ ال يع¯ 
يتضايق  كا*   � �هللا   Eسو@  *�
 fلسبا� من  �لكفا@  به  يقابله  مما 
��لشتائم، ��منا هو �شا@# �� قوله 
تعا� ﴿�َعلو* مع �هللاَّ �َلًها aَخَر﴾، 
��ملر�> �ننا نعلم �نك - ملا تكّن لنا 
من حب بالغ - تضيق صدً@� �تتأ� 
� من >عا��هم �لوثنية، فاستبِشْر  جدًّ
على  سنقضي  ألننا  ��فَرْ�،  �آل* 

�لشرi �نوطد �لتوحيد.

ِمَن  6َُكْن  1َبَِّك  ِبَحْمِد  ﴿َفَسبِّْح 

اِجِديَن﴾ (٩٩) �لسَّ

�لتفسـ�:
�لتوحيد  �آل*  نوطد  سو~   r�  
�لذr هو �لغاية من بعثك، فعليك 
فرحًة  هللا  �لشكر   H�<�� بالتسبيح 
بتربية  عليك  معنا_:   �� �سر�ً@�؛ 
للعا�  يشّكلو*  ¶يث  �ملؤمنني 
�هللا  سبوحية  على  عمليًّا  برهاًنا 

��د_ �.
على  به  �هللا  خّفف  ما   gَ�@� ما 
كا*  �ل�  �آلال�  �طأ#  من  @سوله 

يعاجلها.

﴿�6َْعُبْد 1َبََّك َحتَّى َيْأِتَيَك �ْلَيِقني﴾ 
(١٠٠)

شر� �لكلما�:
�ليقني: ��dحُة �لشك �حتقيق �ألمر؛ 
 ،Eلعلُم �حلاصل عن نظر ��ستدال�
يقيًنا؛  �هللا  علُم  يسمى  ال  ��ذ� 

.(fألقر�) �ملوُ

�لتفسـ�:

 �ليقني قد يع¯ هنا �ملو؛ فكأ* 
�هللا تعا� يقوE لرسوله: عليك �آل* 
 ..�* تو�صل عبا># �هللا ح� �ملو
�حد  �آل*  يستطيع  لن  �نه  مبع� 
سو~  �ل�  �لغلبة   *�< �حليلولة 
تتمكن  �سو~  لإلسال�،  نكتبها 
Sاً@�  �حليا#  طيلة  @بك  عبا>#  من 
جهاً@� >�منا عرقلة �مضايقة، ألننا 
سو~ نستأصل شأفة هؤالH �لذين 

مينعونك من عبا>تنا.
مبعناها  هنا  �ليقني  يكو*  �قد 
�ملعر�~، ��ملر�>: عليك �* تعكف 
ز ح�  على عبا># �هللا بشكل مركَّ
تأÆ �لساعة �ل� ُ�عدَ ֲדا.. �كأ* 
�ليقني هنا تع¯ ظهو@ aثا@ �لساعة 
�إل�ي ال  �لوعد  �لعذ�f، أل*   r�
�ال  ��ضح  بشكل  حقيقته  تتجلى 
 �x� �نه  تعّلمنا  فاآلية  حتققه.  بعد 
قطع �هللا � لقو� بوعد فعليهم �* 
ينهمكو� = �لعبا># ��لدعاH بشكل 
خاÂ لكي �قق �هللا � �عد_ مع 

كل خ��ته �بركاته.
 dنه �و� �بًد�  غ� �* هذ� ال يع¯ 
لإلنسا* �لتها�* = �لعبا># = �يا� 
كا*   �  yلن�  *� xلك  �خر?، 
يعبد �هللا تعا� قبل نز�E هذ_ �آلية 
�يًضا. فاحلق �* �آلية �منا حتّثنا على 
�لعبا># �كثر من �ملعتا> = مثل تلك 

وقد َهـَرَأ بعُض احلمقى 
من أهـل البدعة فقالوا 
 Gأن هـذه اآليـة تعـ
أن  اإلنسـان  علـى  أن 
 Mإ العبادة   P يواصـل 
اليقني،  لـه  أن Uصل 
أما بعد ذلك فال حاجة 
!Mلـه بعبـادة اهللا تعا
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�أليا�. 
�هل  من  �حلمقى  بعُض  َهَرَ�  �قد 
�لبدعة فقالو� �* هذ_ �آلية تع¯ �* 
على �إلنسا* �* يو�صل = �لعبا># 
بعد  �ما  �ليقني،  له  �صل   *�  ��
�هللا  بعبا>#  لـه  حاجة  فال  xلك 

تعا�!
�حلق �* هؤالH �حلمقى ال يد@�* 
�* قو�م هذ� يشكل هجوًما على 
قو�م  أل*   ،�  Eلرسو� شخص 
 - يكن   �  yلن�  *� سيع¯  هذ� 
 �� باليقني  يتمتع   - باهللا   xلعيا��
ُ�مر  لذلك  �آلية،  هذ_   Eنز� حني 
يأتيه  ح�  �لعبا>#  يو�صل   *� هنا 
�مد  كا*   �x�  :Eقو�� �ليقني. 
@سوE �هللا � � يتيسر لـه �ليقني 
 - �جلاهلو*   Hهؤال يزعم  كما   -
�xلك @غم تشرفه بالنبو#، فكيف 

مـرة جـاء` أحد هـؤالء املبتدعـني وسـألG: إذا 
وصلت السفينة إM السـاحل فهل ينبغي لراكبها أن 
ينــزل عنها أم عليـه أال يcحها؟ فأجبُتـه: إذا كان 
لذلك البحر سـاحل ووصلت السفينة إليه فعليه أن 
ينــزل عنها، وأمـا إذا كان lًرا ال شـاطئ له، فإن 
ما يظنه الراكب سـاحًال فهـو ليس إال خدعة نظره، 
وحيثما ينـزل عن السـفينة يغرق. فُبهت الذي كَفر. 

ميكن �م �>عاH �حر�d �ليقني، ��* 
 xال حاجة �م �آل* �� �لعبا>#؟ نعو
 tHمر# جا !باهللا من هذ_ �خلر�فا
 �x� �سأل¯:  �ملبتدعني   Hهؤال �حد 
فهل  �لساحل   �� �لسفينة  �صلت 
عنها   Eينـز  *� لر�كبها  ينبغي 
 �x� فأجبُته:  ي�حها؟  �ال  عليه   ��

كا* لذلك �لبحر ساحل ��صلت 
�لسفينة �ليه فعليه �* ينـزE عنها، 
��ما ��x كا* ¶ًر� ال شاطئ له، فإ* 
ما يظنه �لر�كب ساحًال فهو ليس 
 Eينـز �حيثما  نظر_،  خدعة  �ال 
 rلذ� فُبهت  يغر�.  �لسفينة  عن 

كَفر. 

 * �* كنت جتهل �حلقيقة 2 تسعى �� معرفتها، فأنت �نسا* عاقل. �ما �* كنت 

تعر~ �حلقيقة 2 تسعى �� �خفائها �� تشويهها فأنت  قاتل.

.Eلك �ستخفا~ بالسائل ��ملسؤ�x *فال ُتِجْب، فإ iُسئل غ� �x� * Ÿ]Á
Œ_
Ê<
‹”
u
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�ألسو� �لحسنة

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

ُ# ِفيُكْم َما َشاHَ �هللا �ْ* َتُكوَ*، ُثمَّ َيرَفُعَها  ُ# ِفيُكْم َما َشاHَ �هللا �ْ* َتُكوَ*، ُثمَّ َيرَفُعَها : َتُكوُ* �لُنبوَّ عنعْنْ ُحذيَفَة َقاEَ: َقاEَ َ@ُسوEُ �هللا  ُحذيَفَة َقاEَ: َقاEَ َ@ُسوEُ �هللا ��: َتُكوُ* �لُنبوَّ
ِ#،  َفَتُكوُ* َما َشاHَ �هللا �ْ* َتُكوَ*،  ِ#،  َفَتُكوُ* َما َشاHَ �هللا �ْ* َتُكوَ*، ��xَ َشاHَ �ْ* َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ* ِخالفٌة َعَلى ِمْنَهاTِ �لُنبوَّ ��xَ َشاHَ �ْ* َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ* ِخالفٌة َعَلى ِمْنَهاTِ �لُنبوَّ

ا،  َفَيُكوُ* َما َشاHَ �هللا �ْ* َيُكوَ*،  ا،  َفَيُكوُ* َما َشاHَ �هللا �ْ* َيُكوَ*، ُثمَّ َيْرَفُعَها ��xَ َشاHَ �هللا �ْ* َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ* ُمْلًكا َعاضًّ ُثمَّ َيْرَفُعَها ��xَ َشاHَ �هللا �ْ* َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ* ُمْلًكا َعاضًّ

ُثمَّ َيرَفُعَها ��xَ َشاH �ْ* َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ* ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ* َما َشاHَ �هللا �ْ* َتُكوَ*، ُثمَّ َيرَفُعَها ��xَ َشاH �ْ* َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ* ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ* َما َشاHَ �هللا �ْ* َتُكوَ*، 

ِ#، ُثمَّ َسَكَت.  (مسند ��د (مسند ��د  ِ#، ُثمَّ َسَكَت.  2 َيرَفُعَها ��xَ َشاHَ �ْ* َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ* ِخالفًة َعلى ِمْنَهاTِ �لُنبوَّ 2 َيرَفُعَها ��xَ َشاHَ �ْ* َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ* ِخالفًة َعلى ِمْنَهاTِ �لُنبوَّ

بن حنبل، حديث �لنعما* بن بش�)بن حنبل، حديث �لنعما* بن بش�)

 ،Eكنـز �لعما) ،Eَقطُّ ِ�ال َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. (كنـز �لعما #ٌ ٌ# َقطُّ ِ�ال َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. : َما َكانْت ُنُبوَّ عْنعْن  َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاEَ:  َقاEَ َ@ُسوEُ �هللا َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاEَ:  َقاEَ َ@ُسوEُ �هللا ��: َما َكانْت ُنُبوَّ
�بن عساكر،  عبد �لر�ن بن سهل)�بن عساكر،  عبد �لر�ن بن سهل)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبسان  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

�خلليفة هو َمن !ُلف �حًد، �خليفة لن� ال يكو� �ال لذ
 	ظى ظّلًيا 
�طال) كلمة   � لن�   +,� ما  لذلك  حلقيقي،  مبعناها  لن�  بكماال3 
 5 لرسو6  ظّل  هو  خلليفة  أل�  �>لك  لغا<ني،  مللو@  على  خلليفة 
�� Cعل  Dهللا تعا +,� حقيقة ألمر. �مبا �ّنه ال ُخلو+ ألحد من لبشر لذ
ألبد،   D� �فضلها- خالدين � ملخلوقا3   Rشر� هم  لذين   -  Uألنبيا
�قّر, � �قامة خلالفة لكي ال Xلو لدنيا من بركا3 لنبّوW 5 �قت من 
 Yثالثني سنة فقط �ال ير D� خلالفة Uيعتقد ببقا 
أل�قا3. ��� لذ
حرًجا �> هلكت لدنيا بعد >لك، فإنه 5 لوقع ُيعِرa بسبب غبائه عن 
هللا تعاg D ُيرْ+ قط �بقاU بركا3 لرسالة  �� Rخلالفة، �ال يعرغاية 
خللفاD� U ثالثني سنة فقط، كال.....  
h 5 � هللابعد �فاW ,سو6 
ألمة ثالثني  iهتّم ֲדذ�نه  Dهللا تعا D� لسخيفهل يليق نسبُة لظن 
ألبد، ��� >لك لنو, لذ
 كا�  D� 6لضالسنة فقط، l تركها تتيه 5 
 �� aََيْر g خلالفة Wmلسابقني من خال6 مر Uألنبياهللا � ُيريه �مَم 
هللا لرحيم  D� ,ألمو iلسليم نسبَة هذألمَة؟ هل يقبل لعقل  iُيِرَيه هذ

لكرمي؟ كال! 
آلية لكرمية لتالية �يًضا تشهد على خالفة ألئمة �> تقو6: ﴿َ�َلَقْد َكَتْبَنا ِفي �
اِلُحوَ�﴾، �> تصرv متاًما  لصَّ 
َألْ,aَ َيِرُثَها ِعَباِ+َ َّ��ْكِر َ لزَُّبوِ, ِمْن َبْعِد لذِّ
 خلالفة إلسالمية +ئمة، أل� كلمة "يرثها" تقتضي لد�{، >لك �نه �> ��
ألخ�W للفاسقني فإ�م هم لذين سوR يرثو� أل,a �ليس  Wلفتركانت 

خلزئن لر�حانية � ٦ � ٣٥٣-٣٥٤) ،�mلقر W+لصاحلو�. (شها"

ÿÊàÖ’\;
fl
◊Ω;Ï�Ë÷£\ÿÊàÖ’\;
fl
◊Ω;Ï�Ë÷£\
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التقوى

ُ>ُعو�   �xَ�ِ �ْلُمْؤِمِنَني   Eََقْو َكاَ*  ﴿�ِنََّما 
 *ْ�َ َبْيَنُهْم  لَِيْحُكَم  َ�َ@ُسوِلِه  �ِهللا  �َِلى 
ُهُم  َ�ُ��لَِئَك  َ�َ�َطْعَنا  َسِمْعَنا  َيُقوُلو� 
َ�َ@ُسوَلُه  �َهللا  ُيِطِع  َ�َمْن   * �ْلُمْفِلُحوَ* 
َ�َيْخَش �َهللا َ�َيتَّْقِه َفُأ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِئُز�َ* 
لَِئْن  �َْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباِهللا  َ�َ�ْقَسُمو�   *
َ�َمْرَتُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل َال ُتْقِسُمو� َطاَعٌة 
 * َتْعَمُلوَ*  ِبَما  َخِبٌ�  �َهللا   َّ*�ِ َمْعُر�َفٌة 
َفِإْ*   Eَلرَُّسو� َ�َ�ِطيُعو�  �َهللا  َ�ِطيُعو�  ُقْل 
َل َ�َعَلْيُكْم َما  َتَولَّْو� َفِإنََّما َعَلْيِه َما ُحمِّ
ْلُتْم َ�ِ�ْ* ُتِطيُعوُ_ َتْهَتُد�� َ�َما َعَلى  ُحمِّ
ُ * َ�َعَد �هللا  �لرَُّسوEِ ِ�الَّ �ْلَبَالÎُ �ْلُمِبني
 اِلَحاِ �لَِّذيَن aَمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �ْألَْ@ِ} َكَما �ْسَتْخَلَف 
َننَّ َلُهْم ِ>يَنُهُم  �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َ�لَُيَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  �لَِّذr �ْ@َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
ُيْشِرُكوَ*  َال  َيْعُبُد�َنِني  َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم 
ِبي َشْيًئا َ�َمْن َكَفَر َبْعَد xَِلَك َفُأ�لَِئَك 
َالَ#  �لصَّ َ�َ�ِقيُمو�   * �ْلَفاِسُقوَ*  ُهُم 
a�َُتو� �لزََّكاَ# َ�َ�ِطيُعو� �لرَُّسوEَ َلَعلَُّكْم 

ُتْرَحُموَ*﴾ (�لنو@ ٥٢-٥٧)
= شهر �يا@ هناi يو� خاÂ للجماعة 
 ٢٧ يو�  �هو  �أل�دية،  �إلسالمية 
يوما  �جلماعة  به  حتتفل   rلذ� �يا@ 
�خلطبة   gموضو  ��ختر للخالفة. 
مبا يالئم هذ_ �ملناسبة، ��* كا* هذ� 
�ملوعد بعد ثالثة �يا�. كا* يو� ٢٦ 
للجماعة  مهّوال  يوًما   ١٩٠٨ مايو 

ترhة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد_  �هللا  �ال  �له  ال   *� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �* �مًد� عبد_ 
من  باهللا   xفأعو بعد  �ما  �@سوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ@fِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   iََ��يَّا َنْعُبُد   iَيَّا�
�لَِّذيَن  ِصَر�§   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ§  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوf َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (aمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لa &لقاها سيدنا مر^� مسر16 &[د &يدZ �هللا تعا\ بنصرZ �لعزيز

� bملهد� d�6إلما fخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو� ٢٤ /٢٠١٣/٠٥

= مسجد بيت �لنو@ بـ“كالغرr“ = كند�

;ÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\;Ã\Å·^

ÎÊefi’\;s]‚fiŸ;Ì÷¡

Ï⁄\Ä;ÏË›]m’\;!\;ÎÑÅÕ;YÏ⁄\Ä;ÏË›]m’\;!\;ÎÑÅÕ;Y

W;ÏŸ]ËŒ’\;‹ÊÁ;∞b;√ŞŒfih;fl’ÂW;ÏŸ]ËŒ’\;‹ÊÁ;∞b;√ŞŒfih;fl’Â

;Ô̌]ËŒh¯\;]‚Á ;̂G€“Ë÷¡;‹̌˜â’\;=

=;Ô]d łÖ¬̨’\;
Ž
gǪ̈¬̨’\;fl ŽŸ;GÔ]Ë�ê¯\

;Ô̌]ËŒh¯\;]‚Á^;G€“Ë÷¡;;‹̌˜â’\;;=

=;Ô]d łÖ¬̨’\;
Ž
gǪ̈¬̨’\;flŸ;GÔ]Ë�ê¯\;
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هّز  يوًما  �كا*  �أل�دية،  �إلسالمية 
قلًقا ��ضطر�ًبا  �لكث�ين، �بّث  �مياَ* 
جر�  يوًما  �كا*  كث�#،  طبائع   =
�مشاعرهم،  �جلماعة  �فر�>   fقلو
�ليو� �لذr سجل فيه  �نه xلك  كما 
 Hعد�� �فاعيل  بعض  �أل�دية  تا@يخ 
عند  �إلنسا*  يندهش  �أل�دية. 
 :EHيتسا� �ملشينة  �ألمو@  هذ_   #Hقر�
هذ_   �� �حد  ينحّط   *� ميكن  هل 
�ألفاعيل  هذ_  مثل  فيفعل  �لد@جة 
�ل� �قد� عليها �ملعا@ضو* عند �فا# 
من  فإSم  �؟!  �ملوعو>  �ملسيح 
للعاملني“  ينتسبو* �� ”@�ة  ناحية 
مثل  يفعلو*  �خر?  ناحية  �من   �
كل   ،Eحا �ية  على   .Eألفعا� هذ_ 
َقَدَ@  �لكنَّ  طبيعته.  ¶سب  يعمل 
�تتحقق  �يضا   iيتحر تعا�  �هللا 
�عو>_، �هذ� ما حصل = يو� ٢٧ 
�يا@ �بالتاÒ حتوE برً>� �سالًما على 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية ألنه طلع 
مصطحًبا بشا@# حتقق �عو> �هللا �ل� 
 Hعطاها للمسيح �ملوعو> �، �جا�
إلحر�� �لعد� = نا@_ �لكي يقضي 

على كل فرحته.
فليس هذ� �ليو� بيو� عا>rّ للجماعة 
��ية  �تز>�>  �أل�دية،  �إلسالمية 
 yلن� #Hليو� عندما نر? �* نبو� هذ� 
�فر�>  معظم   *� فيه.  حتققت  قد   �

�جلماعة   �� ينظر�*  �ملسلمة  �ألمة 
أل*  ¶سد،  باألحر?  بل  بتحّسر، 
�خلالفة قائمة فيها، = حني �Sم قامو� 
�خلالفة  إلقامة  عديد#   مبحا�ال
 بالفشل �لذ@يع >�ًما، Hا باS� غ�
�مر  |الفو*  �Sم  xلك   = ��لسبب 
 .Âشا>_ = هذ� �خلصو@�� � yلن�
ظهر   �x� بأنه   �  yلن� ��صاهم  لقد 
 � rملسيح �ملوعو> ��إلما� �ملهد�

فاقصد�_ �بايعو_ �لو حبًو� على �لثلج 
باإلضافة  �لسال�.  م¯  عليه  ��قر��� 
�� xلك فقد �خ� �لنy � عن بعض 
�نه  عليهم  ��ّكد   ��لعالما  �آليا
 *� فاعلمو�   �آليا هذ_  حتققت   �x�
 �آليا هذ_  بعض  صا>�؛  �ملّدعي 
هذ_  ُتذَكر  �@ضية.  ��خر?  Ãا�ية 
 *� �جلماعة عموًما، كما   = �آليا
مها �ما� �ملعا@ضني �يضا.  �جلماعة تقدِّ
على   Hلضو� تسليط   �� �تطر�  لن 
xكر_  �@يد   rلذ� بل   �آليا هذ_ 
 � �لذين   Hشقا على   Eيد �نه  هو 
مصاحلهم  بد�فع  �ملبعو«  هذ�  يقبلو� 
 Hلعلما� من  خوًفا   �� ��غر�ضهم، 
أل��مر  �صغائهم  لعد�   �� �ملزعومني 
�لنy �. �هناi بعض �ملشايخ �لذين 
�ذ_  للجماعة  معا@ضتهم  تفاقمت 
Àا~  �يضا   �حلكوما  *� �لد@جة 
�حلكومة حتت  �فر�ُ>  فيستخد�  منهم 

اليـوم  هـذا  فليـس 
للجماعة  عـادّي  بيـوم 
األrديـة،  اإلسـالمية 
وتـزداد أهمية هذا اليوم 
نبوءة  أن  نـرى  عندمـا 
الن4 � قد حتققت فيه. 

اجلماعة   Mإ ينظرون  املسلمة  األمة  أفراد  معظم  إن 
 P ،سد، ألن اخلالفة قائمة فيهاl بتحّسر، بل باألحرى
 vحني أنهم قاموا مبحاوالت عديدة إلقامة اخلالفة غ
أنها باءت بالفشل الذريع دوًما، والسبب P ذلك أنهم 

|الفون أمر الن4 � وإرشاده P هذا اخلصوص. 
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هذ�  ضد  �قبيحة  بذيئة  لغًة  تأث�هم 
�ملبعو« كما يقومو* بأعماE هابطة 
ضد_ مع �Sم يعرفو* معرفة جيد# �* 
dمن  �نه  صوته  بأعلى   r<ينا �لزمن 
تعا�  �هللا   *�  .rا�Ã مبعو«  بعثة 
�ما  يريها.   Eيز� �آليا �ال   ?@� قد 
هذ�  معا@ضة   = فيستمر�*   Hهؤال
يو�  كل  يتعرضو*   Òبالتا� �ملبعو« 
لعذ�f جديد �لكنهم ال يتعظو* �ال 
يتخلو* عن �ملعا@ضة. �هذ� يدE على 

شقائهم.
 *� لكم  قلت  كما   ،Eحا �ية  على 
�قد  �ليو�،  �ذ�  كب�#  ��ية   iهنا
�حد?   = xلك  عن   �  yلن� �علن 
تا@ً|ا  يذكر   � �نه  صحيح  نبو�Hته. 
�ّدً>� �لكنه xكر = تلك �لنبوH# عن 
�ملوعو>  �ملسيح  �لصا>�  خا>مه  بعثة 
فهل  بعد_.  �خلالفة  قيا�  عن  �خ�   2
�؟   yلن� عنه  يتنبأ  مما  �هم  �مر  من 
�@> = �حد �حا>يثه �: عن ُحَذْيَفَة 
َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �ِهللا   Eُُسو@َ  Eََقا  :Eَقا
ِفيُكْم َما َشاHَ �هللا   #ُ �لنُُّبوَّ َ�َسلََّم َتُكوُ* 
َ�ْ* َتُكوَ* ُثمَّ َيْرَفُعَها �xَ�ِ َشاHَ َ�ْ* َيْرَفَعَها 
 #ِ �لنُُّبوَّ  Tِِمْنَها َعَلى  ِخَالَفٌة  َتُكوُ*  ُثمَّ 
َفَتُكوُ* َما َشاHَ �هللا َ�ْ* َتُكوَ* ُثمَّ َيْرَفُعَها 
�xَ�ِ َشاHَ �هللا َ�ْ* َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوُ* ُمْلًكا 
ا َفَيُكوُ* َما َشاHَ �هللا َ�ْ* َيُكوَ* ُثمَّ  َعاضًّ
َتُكوُ*  ُثمَّ  َيْرَفَعَها   *ْ�َ  Hََشا  �xَ�ِ َيْرَفُعَها 

 *ْ�َ �هللا   Hََشا َما  َفَتُكوُ*  َجْبِريًَّة  ُمْلًكا 
َيْرَفَعَها   *ْ�َ  Hََشا  �xَ�ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَ* 
ِ# ُثمَّ  ُثمَّ َتُكوُ* ِخَالَفًة َعَلى ِمْنَهاTِ �لنُُّبوَّ
َسَكَت. (مسند ��د بن حنبل، مسند 
بش�  بن  �لنعما*  حديث  �لكوفيني، 

(� yعن �لن
فأ�ال xكر �لنy � نبّوته x 2كر �خلالفة 
�لر�شد# �ل� ستكو* على منهاT �لنبو# 
�ستمضي قُدًما �حتقق @قًيا ��d>هاً@�. 
�أل@بعة   Hخللفا�  *� �لعا�   ?�@ �لقد 
�لذين هم �خللفاH �لر�شد�* قد �جنز�� 
معرضني  باخلالفة  �ملتعلقة  مهامهم 
عن �لدنيا �مناصبها �بتغاH ملرضا# �هللا 
xلك  بعد   2  .*a� حني  كل  تعا� 
بشكل حر=   �  yلن�  #Hنبو حتققت 
�x حلت �مللوكية �ل �خلالفة �كانت 
 =� كثً��  مؤxية   �لفتر� بعض   =
بعضها �قل �يذ�Hً للنا� نسبًيا. �هكذ� 
 �  yللن �يضا   #Hلنبو� هذ_  حتققت 
��قيمت �مللكّية بعد �خلالفة �لر�شد#. 
���x قر�نا �لتا@يخ عرفنا �نه قد مو@� 
�لظلم ��لشد# = فتر# �مللكّية هذ_ أل* 
�مللكّية كانت مائلة �� �لدنيا �كثر من 
�لدين. 2 قاE �لنy � بأ* �هللا تعا� 
�فق سنته = �ألdما* �لسابقة س�حم 
عبا>_ �ستفو@ @�ته �خً�� �سُيقضى 
على  �خلالفة  �ُتقا�  �لظلم  على عصر 
منهاT �لنبو#. 2 �@> = �حلديث �نه 

سكت.
يستطيع  �حلديث  هذ�   = �بالتدبر 
 yلن� #Hكل �نسا* �* يالحظ �* نبو
قد  �أل��  �لر�شد#  �خلالفة  عن   �
�لعا}  �مللك  عن  �نبوHته  حتققت، 
 �xفلما حتققت،  �يضا  �جل�ية  ��مللك 
 Hته �لو�@># = �جلزHتتحقق بعد نبو �
 �لعالما  *� حني   = منه  �ألخ� 
�قد  كلها؟  حتققت  قد  ֲדا  �ملتعلقة 
�علن �هللا تعا� �يضا ﴿a�ََخِريَن ِمْنُهْم 
 r�  (٤ ِبِهْم﴾(�جلمعة:  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ
�* �هللا تعا� سيبعث �لنy � = قو� 
aخرين � يلحقو� باأل��ئل، بتعب� aخر 
على  �خلالفة  قيا�   fسبا� سيهيئ  �نه 
منهاT �لنبو#، 2 يقوE تعا�: ﴿َ�ُهَو 
�نه   r� (جلمعة: ٤�)﴾ْلَحِكيُم� �ْلَعِزيُز 

غالب على xلك �صاحب �حلكمة.
�ملا  �لبالغة  �هللا  حكمة  قضت  فلما 
لتخّلص  �سباًبا  خلق  @�ته   فا@
�ملسلمني من تلك �مللوكية �ملؤxية، �ملا 
�لنبو#   Tمنها على  �خلالفة  �قامة   <�@�

فقد نّفذ �@�>ته �فعل xلك.
حيث   � جدًّ  Hسعد� �أل�ديني  فنحن 
 yمن حديث �لن Eأل�� Hنصّد� �جلز
� �نؤمن بصدقه �حتّققه كما نؤمن 
بصد� �جلزH �ألخ� منه �نوقن يقيًنا 

كامال �نه �يضا قد حتقق.
هناi حديث aخر للنy � حوE هذ� 



١٣

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٥هـ  -أيار / مايو ٢٠١٤ م

�هللا   Eقو  =  <@� �كذلك   gملوضو�
َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿a�ََخِريَن  تعا�: 
 Hهؤال من  سيكو*   r� ِبِهْم﴾، 
�لزمن  حالة  س��*  �لذين  �آلخرين 
 rملهد�� �ملوعو>  باملسيح  �سيؤمنو* 
 �لعالما بعد مشاهد# حتقق  �ملعهو> 
كلها. لقد ُ�طلق على �ملسيح �ملوعو> 
= حديث aخر خطاf ”نy �هللا“. 
كذلك قاE @سوE �هللا �: "ليس بي¯ 
�بينه نy“. ��ضافة �� xلك فقد عدَّ 
�هللا تعا� بعثة �ملبعو« = �لزمن �ألخ� 
بعثًة  منهم“  ”�aخرين  aية:  ¶سب 
ملحمد @سوE �هللا �. �r �* �ملسيح 
�لنبو#  >@جة   Eسينا �ملقبل  �ملوعو> 
بسبب فنائه = @سوE �هللا � �بسبب 
 .� �هللا   Eلرسو كامل  كظل  بعثته 
�عندما شر� @سوE �هللا � هذ_ �آلية 
�ضع يد_ على كتف سلما* �لفا@سي 
�قاE بأ* �ملبعو« �ملقبل سيكو* من 
�بذلك   ،fلعر� غ�  من   r�  ،Hهؤال
�صعو>_  �إلميا*   Hختفا� بعالمة  �خ� 
 *� كلهم  �ملشايخ  يعتر~  �لثريا.   ��
�لزمن �لذr �ّ>عى فيه �ملسيح �ملوعو> 
�إلميانية  �ملسلمني  حالة  كانت   �
كا*  �إلميا*  �كأ*  فيه ضعيفة جد�، 
قد �ختفى عن �جه �أل@}. �S� ،�xًم 
بأ�  كلها   �لعالما هذ_  ير�* حتقق 
�ملسيح   *� يبيِّن  حتققها   *ّ�� �عينهم، 

�ملوعو> جاH = �لوقت �ملناسب متاما. 
�يضا  aخر  �مر�  ��ّضح   *� �@يد  هنا 
�ملوعو> � بصفته خامت  �* �ملسيح 
�خللفاH �صل �� قمة �خلالفة �ل� هي 
�ملعيا@ �ألعلى ملنهاT �لنبو#، �� بتعب� 
�لنبو#.   Tملنها مرتبة  �على   Eنا aخر 
�لكونه �ملسيح �ملوعو> �بسبب فنائه 
 Eهللا �قو� Eهللا � ¶سب قو� Eسو@ =
�لظلية.  �لنبو#  �لرسوE � حاd مرتبة 
�نظا� �خلالفة �لذr قا� بو�سطته � 
قائم على �سلوf بّينه @سوE �هللا � 
�هو منهاT �لنبو# = �حلقيقة. �مهمة 

هذ� �لنظا� �r نظا� �خلالفة هي �قامة 
�ملسلمني،   = �لكرمي   *aلقر� شريعة 
�حقو�  �هللا  حقو�   H�<أل ��لسعي 
�لكرمي،   *aلقر� تعليم  ¶سب  �لعبا> 
��لعمل  xلك،  على  �ملسلمني  �حثُّ 
بُسّنة @سوE �هللا � ��لتأسي بأسوته، 
�حثهم  ֲדا  للعمل  �جلماعة  �نصيحة 

على �ّتباg تلك �ألسو#.
�ستمر�@  �أل�دية  �خلالفة   *�  ،�xً�
نشأ#  فتر#   = �لر�شد#  للخالفة 
�إلسال� �لثانية. لقد �نبأ @سوE �هللا � 
بنهاية  تعا�  �هللا  من  �لعلم  تلقي  بعد 

مسجد بيت �لنو@ بـ“كالغرr“ كند�
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التقوى

�خلالفة �لر�شد# �أل�� بعد مد# معينة. 
ر  �ما �خلالفة = �لزمن �ألخ� فقد بشَّ
باستمر�@ها �� �ألبد بعد تلقي �لعلم 
من �هللا تعا�. �لكن َمن هؤالH �لذين 
رهم ֲדا؟ هم ��لئك �لذين يتمسكو*  بشَّ
بأهد�f �خلالفة حق �لتمسك، ��لذين 
�يعملو*  �لتقو?  مسلك  يسلكو* 
 .�لعبا>�  = �يتقدمو*   �لصاحلا
�لذين يدخلو*  �لنا�  هناi كث� من 
�لكنهم  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
لذ�  باخلالفة  �ال@تبا§  يؤ>�* حق  ال 
حظ�#  من  تعا�  �هللا  قد@  يطر>هم 
باجلماعة  يلتحقو*  �ألSم  �جلماعة. 
من  ُيطر>�*  �ما  لذ�  >نيوية  ألغر�} 
منها  خر�جهم  ُيعلنو*   �� �جلماعة 
بأنفسهم. �لكن هل غّير خر�T �نا� 
مثلهم = تقد� �جلماعة شيئا �� توّقف 
تقدمها = �قت من �أل�قا؟ كال، 
�جلماعة شخص  من   Tكلما خر بل 
��حد عّو} �هللا تعا� Õماعة مقابله. 
تنمو  �ليابسة  �ألغصا*  ُتقطع  عندما 
�ألغصا* �خلضر�H �كثر. فلما �عد �هللا 
تعا� �نه سُيبقي نظا� �خلالفة �أل�دية 
بنفسه  تو�  فقد  لذ�  �ألبد   �� جا@يا 
 Eֲדا �@عايتها. فال ميكن ¶ا Hالعتنا�
 #Hال �قق �هللا تعا� نبو� Eمن �ألحو�
فقد  �حلبيب.  �نبّيه  �ليه  �لنا�  �حب 
�ستظل  حتما   #Hلنبو� هذ_  حتققت 

تتحقق �� �ألبد بإx* �هللا. ال شك �نه 
 Hحني يزعم �ألعد� تأÆ بعض �لفتر�
�جلماعة  هذ_   *� �إلميا*  �ضعا~ 
ستنقر} �آل* �لكن aيا تأييد �هللا 
تعا� ُتخرجها من تلك �لفتر# �حلرجة 
�ألكثر  �لفتر#   *� شك  ال  بنجا�. 
باجلماعة  �ل� حّلت  تلك  من  حرجا 
�ملسيح  سيدنا  توفِّي  عندما  كانت 
عندها   Hألعد�� كا*   .� �ملوعو> 
�قلقني.  حزينني  ��أل�ديو*  فرحني 
قد  كا*   � �ملوعو>  �ملسيح  �لكن 
�لصدمة �قد  �عّد �جلماعة سلفا �ذ_ 
 tبأ* �هللا تعا� قد �خ� Eسبق له �* قا
مر�@� �تكر�@� �* �ق� قريب �لكن ال 
 � �لَّف  فقد  ��ليأ�.  للقلق  >�عي 
�ال  فيه  �كتب  ”�لوصية“  كتيب 
تقلقو�، ��خ� فيه بوفاته ��� جانب 
 tلر�حا� �جلماعة  نظا�  �ّضح  xلك 
بقيامه  ��نبأ  �يضا   r@�<إل��  Òملا��

�بقائه �� �ألبد. فقاE، ال تقلقو� فقد 
�عدt �هللا تعا� بأنه س��d �جلماعة 
تقدما أل* هذ_ هي �جلماعة �ل� �نبأ 
نظا�  �قيا�  بتقدمها   � �هللا   Eسو@
�ملوعو>  �ملسيح   Eفقا فيها.  �خلالفة 
كال�   t�|” ”�لوصية“:   =  �
�هللا �* �حلو�>« ��قعة ��آلفا ناdلة 
 Æحيا Hعلى �أل@}، فمنها ما يقع �ثنا

“.rمنها ما يقع من بعد�
 rفاحلاصل �نه تعا� ُير" :� E2 قا
قسمني من قد@ته: ��ًال، ُيرr يَد قد@ته 
�ثانًيا،  �نفسهم،   Hألنبيا�  rيد� على 
حني   yلن� �فا#  بعد  قد@ته  يَد   rُير
تو�جه �ملحن �يتقو? �ألعد�H �يظنو* 
�* �ألمر �آل* قد �ختل، �يوقنو* �* 
هذ_ �جلماعة سو~ تنمحي، ح� �* 
�حل�#   = يقعو*  �نفسهم  �عضاHها 
��لتر>>، �تنقصم ظهو@هم، بل يرتّد 
ُيظهر  عندها   ،Hألشقيا� من  �لعديد 
�ُيساند  ثانيًة  �لقوية  قد@َته  تعا�  �هللا 

�جلماعة �ملنها@#“. 
�قاE �يضا: ”البد لكم من �* تر�� 
خ�  µيئها   *�� �يًضا،  �لثانية  �لقد@# 
لكم، ألSا >�ئمة �لن تنقطع �� يو� 

�لقيامة.“ 
�@حل  عندما  "�لكن   :�  Eقا  2
سو~ يرسل �هللا لكم �لقد@َ# �لثانية، 
�ألبد   �� معكم  تبقى  سو~  �ل� 

”البـد لكم مـن أن تروا 
أيًضا،  الثانيـة  القـدرة 
وإن �يئهـا خـv لكم، 
ألنها دائمـة ولن تنقطع 
القيامـة.“  يـوم   Mإ
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 = سجلُته   rلذ� �هللا  �عد  ¶سب 
كتا� ”�ل��هني �أل�دية“، ��* xلك 
�لوعد ال يتعلق � بل يتعلق بكم �نتم. 
هذ_  جاعل   t�  :� �هللا   Eيقو كما 
�جلماعة �لذين �تبعوi فو� غ�هم �� 

يو� �لقيامة.“ (�لوصية)
فال نز�E نر? حتقق هذ� �لوعد �إل�ي 
 سنو�  ١٠٥ منذ  تعا�  بفضله 
 مضت. لقد ��جهت �جلماعة فتر�
على  تتقد�   Eتز� ال  �لكنها  Öتلفة 
طريقها بسرعة هائلة بفضل �هللا تعا�. 
عندما يسعى �لعد� خللق �جو�H قاسية 
بالظلم ��ل�برية = بلد يفتح �هللا تعا� 
�جلماعة  لتقد�   Eللعقو  #�� سُبال 
فحسب  xلك  �ليس  aخر.  بلد   =
بوجه  �جلماعة  �فر�>  �ميا*   rيقو بل 
فيه  يتعرضو*   rلذ� �لبلد   =  Âخا
-  ?@� �حني   .��ملضايقا للقسو# 

تعا�  �هللا  �عل  كيف  @غم ضعفي- 
�لتقد�  طر�  على   rجتر �جلماعة 
تعا�  باهللا  �مياًنا   <�<d� هائلة  بسرعة 
بتحقق  �ليقني  �يكتمل  فأكثر،  �كثر 
 � �هللا  يد  بأ*  �كثر،   � �هللا  �عو> 
على  حتما  �جلماعة  متسك  �ل�  هي 
باستمر�@،  ��الd>ها@  �لتقد�   f@<
 = خليفًة  �هللا  سيجعله  من  كل   *��
بتأييد�ته  �يضا  عليه  سيمّن  �ملستقبل 
بغض �لنظر عن حالته �لشخصية، �* 

شاH �هللا. 
لقد �ّكد �هللا � بشها>ته �لفعلية �ثر 
 #Hنبو بأ*  �خلامس  �خلليفة   fنتخا�
�لنyِّ � ��بِّه �ملخلص بد��� �خلالفة 
�هللا  َلقد@  لإلسال�،  �لثانية  �لنشأ#   =
�لنظا� سيستمر =  ��* هذ�  �ملؤكد، 
�ملستقبل �يضا بفضل �هللا �. �ال �* 
هناi بعض �لعالما �ل� xكرها �هللا 
للمستفيضني من �خلالفة �هي مفصلة 
 *� �ب  �ل�  تلوִדا  �ل�   �آليا  =
تتحقق فيهم. يقوE �هللا � �* �ملؤمنني 
حني ُيدَعو* �� �هللا �@سوِله ليحكم 
 Hهؤال� ��طعنا،  Ãعنا  يقولو*  بينهم 
هم �ملفلحو*، �هم �لذين سيحالفهم 
�لنجا� ��لفوd. فاملالحظ �نه � يذكر 
هنا �لعبا>َ# ��موَ@ �لدين فقط، بل كما 
يدعي �لقرa* �لكرمي �نه كما يتضمن 
تفاصيل  يتضمن  �هللا  حقو�  تفاصيل 
نظا�  �تفاصيل  �يضا،  �لعبا>  حقو� 

�حلكم،  نظا�  �تفاصيل  �ملجتمع، 
فالقرa* �لكرمي >ستو@ �حليا# �لكامل. 
�لذين  أل�لئك  حتذير�  يضم  فهذ� 
�ملدنية لتسوية  يتوجهو* �� �ملحاكم 
 �لقضايا �ال سيما �ملتعلقة بالنـز�عا
 Tلز�� بني   ��خلصوما �لعائلية 
��لز�جة، ُمعرضني عن نظا� �جلماعة 
 Hضو  = �ألمو@  تسوية   Eا��  rلذ�
نية  فساُ>  �يتبني  ��لقانو*.  �لشريعة 
هؤالH حني يعو>�* �� نظا� �جلماعة 
بعد صد�@ �حلكم من �ملحكمة ضدهم 
�� حني ال �د�* ما كانو� يتوقعونه، 
قبل  من  @فضو�  قد  يكونو*  �Sم  مع 
فهذ_  �جلماعة.  نظا�   �� �لتوجه 
 .Hألمو@ تسفر عن ضعف �ميا* هؤال�
مو*  �كِّ �ملؤمنني   *�  � �هللا   Eيقو
 <�� هنا  قضاياهم.   = �@سوله  �هللا 
�جلماعة   = �ملسئولني  ��لئك  �نبِّه   *�
�حيانا  �لقضايا   = يتعمقو*  ال  �لذين 

"ولكن عندما أرحل سوف يرسل اهللا لكم القدرَة الثانية، 
ال/ سوف تبقى معكم إM األبد lسب وعد اهللا الذي 
سجلُته P كتا� ”الcاهني األrدية“، وإن ذلك الوعد ال 
يتعلق � بل يتعلق بكم أنتم. كما يقول اهللا �: إ` جاعل 
هذه اجلماعة الذين اتبعوك فوق غvهم إM يوم القيامة.“
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التقوى

¶سب  �لقر�@  ُيصد@�*  ال   2 �من 
شخصيا  فهم  ��لسنة،  �لكرمي   *aلقر�
يرتكبو* �×ا �يتسببو* = �بتعا> �لنا� 
 عن نظا� �جلماعة �يضا. فمن �ملهما
�ملنوطة باخلليفة �* �كم بالعدE بني 
توسع  قد  �جلماعة  نظا�  لكن  �لنا�، 
كث�� بفضل �هللا � = �لعصر �لر�هن 
لد@جة � يعد ممكنا للخليفة �* يصل 
�� كل مكا* �يتو� �حلكم = كل 
قضية شخصيا، �حيثما تقطع �جلماعة 
�شو�§ �لتقد� ��الd>ها@ سيز>�> هذ� 
��ملسئولو*  فالعاملو*  صعوبة.  �ألمر 
 � �x� ،ليهم هذ_ �ملهمة� �لذين ُعهد
�كمو� Øشية �هللا �� ينجز�� �عما�م 
بالتقو?، فسو~ يسيئو* �� �خلليفة، 
�يدفعو*  �هللا  عند  �إل2  �يرتكبو* 

�خلليفة �يضا �� �@تكاf �لذنب. 
 Hألمر��� ��ملسئولو*  خاصة  فالقضا# 
 ،Hلذين �لقيت عليهم مسئولية �لقضا�
�خلالفة  نظا�  لتقوية  يسعو�   *� �ب 
��ال  �إلنصا~،   fبأهد� متمسكني 
�لظاهر   = مناصب   fصحا� فهم 

لكنهم ينخر�* بنظا� �خلالفة. 
فإ�x كا* �هللا � قد عّد ��لئك �لذين 
هللا  Öلصني   Hتقيا�  �لنجاحا ينالو* 
�لكاملة  طاعتهم  نتيجة  عند_  فائزين 
 Eفأقو �خلالفة،  �نظا�  �جلماعة  لنظا� 
�ليهم   ُعهد �لذين  �ملسئولني  جلميع 

مهمة �Àاx �لقر�@� مبن فيهم �لقضا# 
¶سب  �يضا  هم  يعملو�   *� �يضا 
مبا  يقومو�  �ال  �@سوله.  �هللا  �مر  ما 
عن  �ُيبعدهم  �لتقو?  عن  بعيد  هو 
 H�<أل جاهدين  فليسعو�  �إلنصا~. 
يفعلو�   �  *�� �خلليفة،  متثيل  حق 
xلك فسو~ يأd Æمن يتعرضو* فيه 
للبطش حتما، �يو�جهو* �لعقوبة = 
يتعرضو�  �يضا، �ميكن �*  �لعا�  هذ� 

لعقاf �هللا �يضا. 
هذ�   Eمسئو كل  |ا~   *� فيجب 
�ألمر، فال ينبغي �* يفر� �ملرH مبجر> 
يعد   *� �ب  بل  ما،  مبنصب   dلفو�
 2 �هللا.  من  جسيمة  مسئولية   _dجنا�
يقوE �هللا � ��x كنتم تدَّعو* �إلميا* 
 �x�� �ملوعو>،  ��ملسيِح  �@سوِله  باهللا 
�لدنيا  على  �لدين  �يثا@  تدَّعو*  كنتم 
�هللا  به  �مر  ما  جلميع  فاستجيبو� 
�ماُ�  لكم   Eقا مبا  فاعملو�  �@سوُله، 
�لصا>@#   �لتوجيها �نفِّذ��  �لزما*، 
�َْيمانكم  فإ*  ��ال  �لزمن،  خليفة  من 
��>عا�Hتكم �لصا@خة بأنكم ستنجز�* 
من  �كذ�  كذ�   *�dحتر� �كذ�  كذ� 
 r� �ا  تبقى  لن   ��ملهما  Eألعما�
قيمة. �* �هللا تعا� مطلع على قلوبكم 
تفعلو*.  �ما  تقولو*  مبا  عليم  �هو 
 gنكم جتد>�* �لعهد = كل �جتما�
�لعمَل  عليكم  ��جًبا  سَتُعدُّ�*  �نكم 

معر�~،  ِمن  �خلليفة  يأمر  ما  بكل 
لكن ال تعملو* عمليا بأبسط �ألمو@ 
بل  فحسب  xلك  �ليس  ��صغرها. 
 *aال تسعو* لالستجابة ألحكا� �لقر
�لكرمي �يضا، �ال تسعو* إلحر�d ح� 

�قل �ملعاي�. 
�قد� لكم مثاال �* = �جللسة �لسنوية 
�لغربية قد حدثت �مو@ كث�#  لكند� 
 *�  <ّ�� �آل*  لكن¯  تظهر الحقا،  قد 
لفّت  كنت  حيث   Hلنسا� عن  �تكلم 
كلِّ  لباُ�  يكو*   *�  �� �نتباههن 
��ديٍة تقيم = �لبال> �لغربية �تشما، 
�تستر   fحلجا�  rترتد  *� ��ب 
نفسها، فهذ� ما �مر به �لقرa* �لكرمي 
�ينبغي �* ال يستها* به، �x قد @كز 
عليه �لقرa* �لكرمي خاصة، فالعمل به 
��جب، لكن¯ الحظُت بعد قليل �نه 
ليس هناr� i �هتما� ֲדذ� �ألمر، بل 
ُ�كِرْهَن  @مبا   Æلال�  ،Hلنسا� بعض   *ّ�
 مسئوال من   fحلجا�  Hتد�@� على 
 fهللا“، قد �لقْين باحلجا� Hجلنة �ما”
�لذr َتلقَّينه من �لنظا� = �ملسجد عند 
 = �لعاملو*  �معها  ��آل*  �ملغا>@#، 

قسم �لنظافة. 
�لرجل  �مر  قد  �إلسال�   *� شك  ال 
�ملر�#  به  ��مر   ،Hباحليا كليها  ��ملر�# 
�ملوعو>  �ملسيح   Eقا لقد  خاصة. 
 Hلنسا� على  ��لسال�:  �لصال#  عليه 



١٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٥هـ  -أيار / مايو ٢٠١٤ م

�حشمتهم  حيائهم  على  �افظن   *�
طليقة،   Eلرجا�  نظر� أل*  خاصة، 
ملصلحة  بذلك  �إلسال�  �مر  �قد 
ال  ֲדذ�  �لعمل   *� �حلق  �جلنسني. 
�لكن  كب��،  ماًال �ال جهًد�  يكّلف 
يهتمو*  فال  �لنا�  على  غالبة  �ملا>ية 
 � �نه  يعلن  تعا�  �هللا  �لكن  بذلك. 
�تبيا*   Îلبال� �ال  @سوله  على  �عل 
�ألحكا�. فإ�x عملتم بأ��مر_ �صبحتم 
�لذين  �من  ��ملفلحني  �ملهتدين  من 
تعملو�   �  �x� �ما  �لبيعة،  يؤ>�* حق 
 Hشي بكل  تعا�  �هللا   *� فاعلمو�  ֲדا 
صرمت  قد  �نكم  تفرحو�  فال  عليم. 
من �ملسلمني �أل�ديني، �� �لدمت = 
�ملوعو>  �ملسيح  أل*  ��دية،   بيو
لن   :Eيقو ��لسال�  �لصال#  عليه 
 Ùتشفعوها بصا � �x� بيع�  تنفعكم 

 .Eألعما�
2 هناi �لصال#، �هو حكم �ساسي 

قد عّد_ �هللا تعا� غاية حيا# �إلنسا*. 
 Òلكن يقّصر فيها ح� بعض مسؤ��
 Eجلماعة. �* بعضهم يقومو* بأعما�
 �خلدما  = نشطني  �جتدهم  كث�# 
�ملسجد   �� �تو�   �x�� بيوִדم،   T@خا
�يًضا،   Eبتها��  gشوØ صلو�  @مبا 
ليسو�  �Sم  |�ن¯  نساHهم  �لكن 
 =  �لصلو�  H�<� على  مو�ظبني 
يعملو* ¶كم  ال  >�مو�  فما   .�لبيو
@باt ها� جًد�، فباطلٌة >عا��هم بأننا 
سنفعل كذ� �كذ�. عليكم �* تصلحو� 
�نفسكم ��ًال، ��عملو� بكل حكم من 
�حكا� �هللا تعا� ��سعو� للفوd برضا_ 
سعًيا حثيثا، عندها سُتَعّد�* ��ديني 
Ãعنا  �عالنكم:   = صا>قني  مؤمنني 
��طعنا. �لو عملتم ֲדذ�، �سعيتم بعد 
حق  �إلميا*   = �ملطر>  للتقد�  �إلميا* 
 ،�لسعي، �@كزمت على فعل �لصاحلا
�خلالفة   بركا من  النتفعتم 

 gباالنتفا tباستمر�@، أل* �لوعد �لربا
بعد  ��لتمكني  �خلالفة   بركا من 
�لضعف، �تبديل �خلو~ �مًنا، �منا هو 
 ،�لصاحلا يؤمنو*، �يعملو*  للذين 
 iيعبد�* �هللا تعا�، �يتجنبو* �لشر�
�يشكر�*  ��شكاله،  �نو�عه  بكل 
�لنعمة.. نعمة �خلالفة.  �هللا على هذ_ 
�كما قلت �* �هللا تعا� قد �قا� نظا� 
ميكن  �ال  فقط،  �أل�دية   = �خلالفة 
�* يقا� �آل* عند �آلخرين، �ال شك 
لذ��  �أل�ديني  �ملسلمني  7ن  �ننا 
�خلالفة  نعمة  �جدنا   x� عظيم  حظ 
عليه  �ملوعو>  باملسيح  �مياننا  ب�كة 
�لصال# ��لسال�، لذ� فعلينا �* نتذكر 
 بركا من   gالنتفا� �عد   *� >�ًما 
بل  ليس غ� مشر�§، كال،  �خلالفة 
ֲדا  �ّفينا   �x�� بشر�§،  مشر�§  هو 
�لضعف،  بعد  �لتمكني  لنا  �هللا  َكتب 
لقد  باستمر�@.  �مًنا  خوفنا   Eبّد�

 فأقول جلميع املسـئولني الذين ُعهدت إليهم مهمة ا�اذ القرارات مبن فيهم 
القضاة أيضا أن يعملوا هم أيضا lسب ما أمر اهللا ورسوله. وال يقوموا مبا هو 
بعيد عن التقوى وُيبعدهم عن اإلنصاف. فليسـعوا جاهدين ألداء حق متثيل 
اخلليفة، وإن : يفعلوا ذلك فسـوف يـأ� زمن يتعرضون فيه للبطش حتما، 
ويواجهـون العقوبة P هذا العا: أيضا، وميكن أن يتعرضوا لعقاب اهللا أيضا. 
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مر�ً@�  �ألمر  هذ�  �جلماعة   Hبنا� شاهد 
�تكر�ً@�، بل �* �ألغيا@ �يًضا قد @��� 
 *� كيف  �أليا�  هذ_   = �عينهم  بأ� 
�هللا تعا� �نزE �لسكينة على �ملسلمني 
ليس خافًيا  �ألمر  �* هذ�  �أل�ديني. 
على هؤالH �ألغيا@، فقد xكرُ من 
قبل بأ* �ألغيا@ كانو� مد@كني لقلق 
�حز* �أل�ديني قبيل �نتخاf �خلليفة 
�خلامس، �كا* بعضهم يتوقعو* �Sيا@ 
hاعتنا، �لكن �هللا تعا� قد �جنز �عد_ 
عليه  �ملوعو>  �ملسيح  مع  قطعه   rلذ�
 Hهؤال �xهل   �dًجنا� ��لسال�  �لصال# 
كيف   ���@ فقد  �ֲَדرهم،  �ألغيا@ 
ح�  �مًنا،  خوفنا   Eبّد تعا�  �هللا   *�
غ�  �ملتصوفني  من  طائفة  dعيم   Eقا
من  �كا*  �خو�ننا  لبعض  �أل�ديني 
معا@فه: �t ال �قوE �نكم صا>قو*، 
غ� �t �صد� بعد @Úية هذ_ �ملشاهد 
معكم  تعا�  �هللا   *� قناتكم  على 
بشها>ته �لعملية. كأنه قاE: ال شك 
�* �هللا تعا� يؤيدكم �لك¯ لن �قبل 
�حلق. فيوجد = �لدنيا �نا� ير�* كل 
شيH �مع xلك يصر�* على �إلنكا@ 

�يعاند�*. 
تسو>  �ل�  �الضطها>  موجة   *�
�أل�ديني  �ملسلمني  ضد  باكستا* 
�عتر�فهم  على  لدليل  �أليا�  هذ_   =
@قيا   *�dر� �أل�ديني  بأ*  �لعملي 

باستمر�@،  @قعتهم  �تتسع  @قي،  بعد 
�مهما سعو� للقضاH عليهم يز>�>�*، 
على  نقضي  كيف  يقولو*  �كأSم 

هؤالH؟ 
��قوE �م: يا �عد�H �أل�دية، �علمو� 
 rلك �إلله �لذx موالنا ��لّينا هو *�
يدعكم  لن  ��نه  كلها،  �لقد@#  ميلك 
�بًد� تنجحو* = خطتكم. �* �d>ها@ 
�ملسيح  يد  على  �آل*  مقد@  �إلسال� 
 *�� ��لسال�،  �لصال#  عليه  �ملوعو> 
@فع @�ية �مد @سوE �هللا � مرفرفة 
 gتبا� بيد  �آل*  مقد@  �لعا�   = عالية 
�ملسيح �ملوعو> عليه �لصال# ��لسال�، 
�س�فعها �لذين يوقنو* باخلالفة على 
منهاT �لنبو#، ��لذين هم مستمسكو* 
نظا�  باخلالفة، �منخرطو* = سلك 
فلن  �هللا.  ¶بل  �معتصمو*  �جلماعة، 
�ال  شر�@كم  �ال  جهو>كم  تقد@ 
هجماتكم �ال >عم �حلكوما لكم 
�خلالفة  حتقيق   *�< �حليلولة  على 
�ال  ألهد�فها،  �أل�دية  �إلسالمية 

على �عاقة �d>ها@ �أل�دية.  
�لكن من ��جب �بناh Hاعتنا، كما 
قلت aنًفا، �* يتذكر�� >�ًما �* �لتحلي 
 = ��لتسابق  �لصال#  ��قامة  بالتقو? 
يزيدهم   rلذ� هو  �ملالية   �لتضحيا
 بركا من  �القتبا�   = باستمر�@ 
�خلالفة، لذ� على كلٍّ منكم �* يسعى 

حق �لسعي لكي يناE حًظا �ف�� من 
@�ة �هللا. 

�آل* �قر� على مسامعكم بعض ما كتبه 
�ملسيح �ملوعو> عليه �لصال# ��لسال� = 
كتيب "�لوصية" للذين سيستمر فيهم 
 نظا� �خلالفة، �� �لذين ينالو* بركا
�خلالفة، �� �لذين يظلو* مستمسكني 
باخلالفة، للفوd برضا �هللا تعا�. لقد 

قاE عليه �لصال# ��لسال�:
 ��@ من  نصيًبا  تنالو�   *� "ينبغي 
�لقد� بالتعاطف فيما بينكم �تزكية 
�نفسكم، �xلك أل* �لتقو? �حلقيقية 
�َتَخلَّو�  �لقد�.   ��@ بد�*   Eُتنا ال 
��سلكو�  متاًما،  �لنفسية  ثو�ئركم  عن 
مرضا#   Hَبتغا� ��ضيَقها  �لطر�  �عسَر 
�هللا تعا�. ال ُتفتنو� مبلذ� �لدنيا فإSا 
�ختا@��  بل  تعا�،  �هللا  عن  ُتبعدكم 
�أل�  فإَ*   ، �ملر�@#  حياَ#  �هللا  لوجه 
�لذr فيه @ضا �هللا خ� من لذ# جتلب 
غضبه، ���زمية �ل� ُترضي �هللا �فضل 
من �نتصا@ يوجب غضبه، فاقَلعو� عن 

�ملحبة �ل� ُتدنيكم من غضبه.
�لصافية   fبالقلو �قبلتم على �هللا  �لو 
يقد@  �لن  موطن،  كل   = لَنَصركم 
لن  �لكن  منكم.  �لنَّيِل  على  عدّ� 
تنالو� @ضا �هللا تعا� ما � تتخّلو� عن 
�@�>تكم �ملذ�تكم �عّزتكم ��مو�لكم 
��نفسكم، �ما � تتجّشمو� = سبيله 
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 .عز �جل تلك �ملر�@َ# �ل� تشبه �ملو
�لكن لو كابدمت �ملر�@# لكنتم كالطفل 
�حلبيب = حضن �هللا، �ُجلِعلتم �@ثًة 
ملن خال قبلكم من �لصّديقني، �ُتفتح 
لكم �بو�fُ كل نعمة. �لكن قليل هم 

�لذين يفعلو* xلك.
 *�  :Eقا� �هللا عز �جل  لقد خاطب¯ 
�لتقو? غرسٌة ينبغي d@عها = �لقلب، 
أل* �ملاH �لذr تتغذ? به �لتقو? �تنمو 
َيْر�r حديقَة �لنفِس كلها. �منا �لتقو? 
�نعد� صا@ كل شيH بعد_   �x� جذٌ@ 
.Hَسِلَم سلم كل شي �x�� ،بال طائل

من  �إلنسا*  يستفيد   *� عسى   �xما
µر> ثرثر# �للسا*، فيّدعي بأنه يطلب 
�هللا �لكن ال |طو 7و_ بقد� �لصد�؟ 
َمن  �الك  �نه   :Eقو� ��حلق   .. �حلق 
شو�ئب  ببعض  مشوًبا  >ينه  كا* 
ممن  جًد�  لقريبة  جهّنم   *�� �لدنيا. 
بل  هللا،  خالصة  كلها  نّياته  تكن   �
كانت بعضها هللا �بعضها للدنيا. فإْ* 
�لدنيا  نياتكم مشوبة بشو�ئب  كانت 
فإ* عبا>�ِتكم كلَّها   ،#@x Eلو مثقا�

َعَبٌث." 
2 يقوE حضرته �:

"�À �xليتم عن �هو�H �لنفس حًقا فإ* 
�يكو*  فيكم،  سيتجلى  تعا�  �هللا 
معكم، �تتبا@i �لد�@ �ل� تسكنوSا، 
�تتَنّزE @�ة �هللا على جد@�* بيوتكم، 

ح� تتقّد� �ملدينة �ل� يقطنها شخص 
مثلكم.

�كلُّ  �مماتكم،  حياُتكم  كانت   *�
�لِيُنكم  حركاتكم،  من  حركة 
 �� �حد_،  �هللا  لوجه  �شّدُتكم، 
�مر�@#،  عند كل مصيبة  �َهللا  متتحنو� 
سرمت  بل  صلتكم،  عنه  تقطعو�   ��
�ليه ُقُدًما، فاحلق ��حلق �قوE .. �نكم 
�نكم  �ملختا@#.  �هللا  �ّمة  ستصبحو* 
فال  ��كم،  هو  ���ي  كمثلي،  بشر 
ُتضيعو� قو�كم �لقدسية. لو �نبتم �� 
�هللا حقًّا فإt �خ�كم، تبًعا ملشيئة �هللا، 
�ملختا@#.  �هللا  �ّمة  ستصبحو*  �نكم 
�ال  قلوبكم،   = �هللا  عظمة  �غرسو� 
تكتفو� باإلقر�@ بتوحيد_ باللسا* فقط 
ليتجلى �هللا عليكم  �يضا،  بالعمل  بل 
بلطفه ��حسانه فعًال. �جتِنبو� �لبغض 
��لضغينة، �عاِملو� ب¯ �لبشر باملو�سا# 
�لصا>قة. �سلكو� كل سبيل من سبل 
�لسبل   rبأ تد@�*  ال  ألنكم  �خل�، 

ُتقَبلو*.
 ��  fلتقّر� ميد�*  فإ*  لكم!   Üطو
على  عاكفة  �مة  كل  خال.  قد  �هللا 
به  �لعا� عما يرضى  �لدنيا، ��عرَ} 
�هللا. فالذين يريد�* �* يقتحمو� هذ� 
فالفرصة سا7ة �م  �لباf بكل قو#، 
لُيبد�� قد@�ִדم = هذ� �ملجاE �ينالو� 

بركا �هللا �خلاصة.

ال تظنو� �* �هللا تعا� سو~ يضيعكم، 
�نتم َبْذ@ٌ# َبَذَ@ها �هللا تعا� = �أل@} 
بيد_. يقوE �هللا تعا�: �* هذ_ �لَبْذ@# 
�َتَتَفرgَُّ = كل  �َتْزَ>ِهُر  َتْنُمو  سو~ 
طر~، �َلَسْو~ تصبح َ>ْ�َحة عظيمًة. 
فطوÜ ملن يؤمن بقوE �هللا تعا� �ال 
 �لعابر#، �x البد من ِ�Hا~ �البتال|
�هللا  |ت�كم  لكي  �يضا،   �Hالبتال�
�>عائه   = منكم  �لصا>�  َمن  �يعلم 

” .fxللبيعة �من �لكا
قاE حضرته �:

 *�  rَيَّا� Öاطبا  تعا�  �هللا   Eقا "لقد 
ُ�ْخ� hاع� بأ* �لذين يؤمنو* �ميانا 
�ليس  �لدنيا،  من  شاِئبٌة  تشوُبُه  ال 
 ِ �ُجلنب  �� بالنفا�  ُملوَّثا  �إلميا*  xلك 
فأ�لئك  �لطاعة،  من  خالًيا  �ليس 
 Eيقو� تعا�.  �هللا  عند  �ملَْرِضيُّو*  هم 
قدُ�  قدُمهم  �لذين  �Sم هم  تعا�  �هللا 

ِصْد�.“
يوفقنا hيًعا أل*   *ْ� تعا�  �هللا   Eسأ�
نكو* عند حسن ظن �ملسيح �ملوعو> 
hاعته،   Hبأبنا ��لسال�  �لصال#  عليه 
��* نكو* صا>قني = �الئنا ��فائنا 
للخالفة �إلسالمية �أل�دية، ��* نْبُلَغ 
نصل   *�� �لطاعة،  مستو? =  �على 
ننتفع  لكي  �لعبا>#،   = �ملعاي�  �Ãى 
�بًد�.  >�ئًما  �خلالفة  نعمة  من  كلُّنا 

aمني.
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التقوى

َ�ْشَهُد َ�ْ* الَّ �َِلَه ِ�الَّ �هللا َ�ْحَدُ_ َال َشِرْيَك 
ًد� َعْبُدُ_ َ�َ@ُسْوُلُه. َ�مَّا  َلُه، َ�َ�ْشَهُد َ�*َّ ُمَحمَّ

ْيَطاِ* �لرَِّجْيِم. َبْعُد َفَأُعْوxُ ِباِهللا ِمَن �لشَّ
 ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحْيِم.

 !fِ�ْخَوِتي َ�َ�َخَو�ِتي �ْلَعَر
    �لسال� عليكم �@�ة �هللا �بركاته

 
 dٍبإ�ا �ليوَ�  �خاطَبكم   *�  <ّ�� كنُت 
ترhًة  كالمي  يترجَم   *�� باأل@>ية، 
ِمن  بإحلاٍ�  �لكن  �لعربيِة،   �� فو@يًة 
��خوٍ#  عو>#“  شريف  ”�مد  �لسّيد 
�لعربيَة  �لترhَة  �قرَ�   *�  قّر@ُ aَخرين، 

>فعْت¯  �ليو�  هذ�  فأ�يُة  هذ_،  ِلرسال� 
لغِة   �بركاِ فيِض  من  ا  حظًّ  Eَألنا
سّيدr �مطاعي �مٍد @سوEِ �هللا صلى 
�هللا عليه �aله �سلم �صحيفِة �ِهللا �ألخ�ِ# 
�لكاملة، فأxكَر لكم بنفسي ��يَة هذ� 

�ليوِ� ֲדذ_ �للغِة �ملبا@كة.
 Eُهذ� �ليو� يوٌ� عظيٌم، َيْجَعُل¯ �جو *ّ�
 �� قرًنا  عشَر  �@بعَة  ��عوُ>  ِبُمَخيََّل� 
 rسّيد فيه  �لُس  µلًسا  فأ@?   ،H�@لو�
 rمطاعي �مٌد �، = مسجِد_ �لنبو�
= �ملدينة �ملنو@#، بني صحابته �ملخلصني، 
�hعني،  ��@ضاهم  عنهم  �هللا  @ضي 
��ملعا@~  �لعلو�  مائدِ#  من  �م  يقِسم 

قلوُبهم  كانت  �لر�حانية.   ��لثمر�ِ
��d>هاِ@_،  �إلسال�  بغلبِة  يقيًنا  فّياضًة 
�لقدِ@  �بتحقُِّق  ��نتصاِ@_،  �ظهوِ@_ 
�إل�ي �ملتعلِق بالغلبِة �ألبديِة �ذ_ �لشريعِة 
�ألخ�#. �= هذ_ �حلالِة نزلْت �لبشر? 
�لتاليُة لتزيَد �لقلوfَ �ملليئَة باليقِني يقيًنا: 
َ�ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿a�ََخِريَن 

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾(�جلمعة ٤).
 rسّيد �لصحابِة  �حُد   Eَسأ xلك  عند 
يكوُ*  ْن  عمَّ ُ�خر?  بعَد  مرً#   yحبي�
هؤالH �آلخر�*؟ �ّما بقيُة �لصحابِة فقد 
�ستمعو� بإصغاHٍ تا�ٍّ، aملَني �* ُيطلَعهم   
َعد�H �لذين سيحَظو*  � على ��لئك �لسُّ
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َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿a�ََخِريَن  بشَرِ~: 
بالصحابة  يلتحقو*  حيث  ِبِهْم﴾، 
�لكر��، فَصمَت �لنy � برهة، 2 �ضع 
كتِف  على  حنا*،  بكل  �لشريفَة  يَد_ 
 fِلعر� بني  �لفا@سّي من  سلما*، xلك 
عنَد  �إلمياُ*  َكاَ*  َلْو   :Eقا� �لعا@بني، 

.Hلثُّريَّا لَناَلُه َ@ُجٌل ِمن َهؤال�
�مع ِعَظِم هذ_ �لبشر?، �ما حتِمُله ِمن 
نبوHٍ# ك�?، فقد َفِهم �لصحابُة �لكر�� 
@ �ذ�  ֲדذ_ �لكلما، �* �هللا تعا� قد قدَّ
 ،�لغلبِة ��لظفِر ��النتصا@�ِ �لدين بعد 
يبقى  ال  ��ال7طا§،   Eِلز��� من  dماًنا 
�Ãُهما،  �ال  ��إلمياِ*  �إلسالِ�  من  فيه 
�سيكو* �ملسلمو* فيه من �لذين يقولوَ* 

ما ال يفعلو*. 
�لشريعة  هذ_   Eَنز� تعا�  �هللا  �لكنَّ   
 �� �لقيامة،  يوِ�   �� لتد�َ�  �لكاملَة 
بالثُّريَّا،  معلًَّقا  �إلسالُ�  ليبتعَد  ينـز�ا 
فا@سيٍّ  @جٍل  ِببعثِة   �  ُّyلن� ر  بشَّ فقد 
ُيعيد �إلمياَ* �� هذ_ �لدنيا ثانيًة، �يقيُم 
�تكوُ*  قوَلها،  فعُلها  يطابق  hاعًة 
�لديَن  ُمْؤثرً#   ،*aلقر� ِلُحكِم  خاضعًة 
على �لدنيا، مستعدً# لتقدمي كل تضحيٍة 
كالصحابِة  �لكرمي   *aلقر� حكِم  إلقامِة 
>لَّنا  �ملرحلتني  هاَتني  �بذكِر  �لكر��. 
﴿a�ََخِريَن   :tمعا ُعمِق  على   �  ُّyلن�
على  �عرََّفنا  ِبِهْم﴾،  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم 
�لعَظَمة ��لشوَكِة �ل� يناُلها �إلسال� = 

aِخر �لّزما*.

حتقَُّق  شِهْدنا  فَقْد  تعا�،  �هللا  �بفضل 
هذِ_ �لنبوH#، فبعد مر�@ عصِر �ال7طا§ 
�لثانية  �لنشأِ#  عصَر   *� @�ينا  ��لظال�، 
aياِته  Õميِع  ��ْنَبَر?،  �بتد�  قد  لإلسال� 
 .� �لَوَ@?  خِ�   #ِHَلنبو ِ�فًقا  �لُكَ�?، 
�قد �بتدَ� هذ� �لعصُر = �لثالِث ��لعشريَن 
�تسعٍة  مئٍة  �×اِ*  �لٍف  عاَ�   @�xa من 
�لّصا>ِ�  صدِ�  على  ُمَبْرِهًنا  �×انَني، 
خاِمت   � �مٍد  �ألمني،   ِّyلن� �َملصد�� 
�لنبيني = aخر �لّزما* �يًضا. �قد حتقَّقْت 
 ،�Hلنبو��  �آلياِ كلُّ  �لعصِر  هذ�   =
 = ظهرْ عظيمٌة  aيٌة  ِضمِنها  من  �ّل� 
�لسما��ِ، �هَي �خلسوُ~ ��لكسوُ~ 
َ># من  = @مضا*، ِ�فًقا لأل�قا �ملحدَّ
ِمن  تكْن   � aيٌة  �هي   .�لكائنا سّيد 

 ك�ها*، على ْHَقْبُل إلنسا*، �قد جا
��ملحب  �لصا>�  �خلا>�  هذ�  عَظمِة 
ثبَت  قد  �ֲדا  �لعدنا*.   ِّyَّللن �ملخلص 
صدُ� �لنy � �صدُ� xلك �ملبعو«، 
 fِلشر� تا@ً# �= �لغر� = �قد ظهرْ
�مطاعي   rلسيد شها>ً#  لتكو*  تا@ً# 
�يتحّقق  �لنبيني،  �خامت  �خللِق  �شر~ 
�ملكنو*:   fِلكتا� تعا� =  �هللا   Eُقو ֲדا 
 �ً َبِش� لِلنَّاِ�  َكافًَّة  ِ�الَّ   iََسْلَنا@ْ�َ ﴿َ�َما 
َيْعَلُموَ*﴾  َال  �لنَّاِ�  َ�ْكَثَر  َ�َلِكنَّ  َ�َنِذيًر� 

(سبأ ٢٩).
 �مع �ّ* هذ_ �آليَة قد ظهرْ >ليًال على 
صدِ� xلك �ملبعوِ«، �ال �ّنها = �حلقيقة 
 *� قَضى  قد  تعا�  �هللا   *ّ� على  >ليٌل 
يقيَم ُحكَم �لنyّ � �شريعَته = �لشرِ� 

حضر# م��d مسر�@ ��د -�يد_ �هللا - خالE �لقاH كلمته �لتا@|ية
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 gِِبقا من  ُبقعٍة  كل   = بل   ،fلغر��
حيٌّ  >يٌن   iهنا ليس  �نه   �|� �لعا�، 
�ّال �إلسالَ�، �ليس  على �جه �أل@} 
�ألنا�،  خَ�  �مًد�  �ال  حيٌّ   ٌّyن  iهنا

عليه �فضُل �لصال# ��dكى �لسال�.
 فيا �خوÆ �ألِحبَّة، هذ_ هي ��يُة هذ� 
حضرَ#  تعا�  �هللا  شرَّ~  حيث  �ليو�، 
مر�d غال� ��د �لقا>ياt �، لِتفانيه 
= حّبه لسيد_ �مطاعه �، �* يكو* 
مسيًحا موعوً>� �مهديًّا معهوً>�، �ينشئ 
 Hلصلحا� �ألطها@  من  �آلخرين  hاعَة 
لُيلحَقهم باأل�لني، �ليأخَذ  �ملخلصني، 
منهم �لبيعَة على �* يبذلو� كل تضحية 
بالنفس ��ملاE ��لوقت = سبيل �لنشأ# 
 �   yلن� @�ية  �لرفع  �لثانية لإلسال�، 

خفَّاقًة = كل �7اH �لعا�. 
�ننا نشهُد �* سّيَدنا �مًد� @سوEَ �هللا 
تنا هي �*  خاُمت �لنبيني، �نعلُن �* مهمَّ
ُنعرَِّ~ �لعا� على كماالته �نترi نقَش 
لكي  �نسا*،  كّل  قلب  على  خاَتمه 
يصبح خا>ًما حلضرته �. فهذ_ �ملهمُة 
�ملوعو>  باملسيح  باملؤمنني  لْت  ُ�كِّ �ل� 
باليس�#.  ليسْت  �ملعهو>   rملهد��
 �� يدفَعنا  لكي  �ليو�  ֲדذ�  فنحتفل 
��ستعر�ِ}  ��اسبتها  �نفِسنا  ُمر�جعِة 
جاهدين  نسعى   *�� �لعملية،  حالِتنا 
ر  بشَّ �لذين  �آلَخرين  من   �Hًجز لنكو* 
بأSم   Eقا� µلسه   =  �  yلن� عنهم 
سيلتِحقو* باألّ�لني. فينبِغي �ال نرتا� 

 yما � َنحُشر �لعاَ� كّله عند قدَمي �لن
�. �Sا ليست مبهمٍة يس�ٍ# هذ_ �ل� 
َعِهَدها �هللا تعا� �لينا بعد �إلميا* باملسيح 

�ملوعو> ��ملهدr �ملعهو> �.
فيا �يها �لسعد�H من �لعرfِ �لذين aمنتم 
ֲדذ� �خلا>ِ� �لصا>� للنy �، �تعهَّْدمت 
بإجناdِ هذ_ �ملهمة �لعظيمة! بلِّغو� بكلِّ 
حكمٍة hيَع �ملسلمني، �السيما ��لئك 
�ألخ�   yلن� هذ�  بلغة  يتكلمو*  �لذين 
��ألحّب �� �هللا تعا�، ��لذين يعرفو* 
�ألخ�#  ��لشريعة  �لكامل   fلكتا� لغَة 
بلِّغوهم hيًعا �*  قر�Hً# �نطًقا �فهًما، 
بقاHَهم �@قيَّهم = �* �تمعو� على يِد 
��حد#.  ملًة  �ملوعو> �يصبحو�  �ملسيح 
بنقِلكم  �ملوعو>  �ملسيح  �نصاَ@  كونو� 
>�عَني  قومكم،  ب¯   �� �حرقَته  لوعَته 
@�يَة  مًعا  متَِّحدين  نرفع  تعالو�  �ّياهم: 
�لنy � خّفاقًة عاليًة = �لعا�، �جنعل 
��نساًنا  قوٍ�  بعد  �قوًما  بلٍد  بعد  بلًد� 
لسيدنا  �خاضًعا  خا>ًما  �نساٍ*،  �بعد 

�مد �.
�ل�كة  �جِل  من  �آل*،  �ليكم  ��قد� 
�ما�  �ل� كا*  �لرسالة  ��لتذك�، تلك 
�لزما* �ملسيح �ملوعو> ��ملهدr �ملعهو> 

 .fَهها �� �لعر قد �جَّ
يقوE حضرته �:    

 ،Hألصفيا� Hَُلّسالُ� عليكم، �يها �ألتقيا�”
 .Hلَعْربا� fِِمن �لَعَر

�لنبوِ#   {ِ@� َ�ْهَل  يا  عليكم،  �َلّسالُ� 

خُ�  �نتم  �لُعظمى.  �ِهللا  بيِت  �ج��َ* 
�َألعلى.  �ِهللا   fِمم �إلسالِ� �خُ� ِحز�
ما كا* لقوٍ� �* يبُلغ شأَنكم. قد dِ>مت 
ِمن  َشَرًفا �َمجًد� �َمنـِزال. �كاِفيكم 
فخٍر �* �َهللا �فتتَح �حَيه من a>َ� �خَتم 
على نy كا* منكم �ِمن �@ِضكم َ�َطنا 
�َمأً�? �َمولًد�. �ما َ�>@�كم َمن xلك 
 Hَِألصفيا� سيُد  �ملصطفى،  �مٌد   !yلن�
�ِ�ماُ�  �لرسِل  �خاَتُم   ،Hِألنبيا� �فخُر 
�لَو@?. قد ثَبت �حساُنه على كل َمن 
 iَ@َ<�َ �قد  �َمَشى.  ِ@جلني  على   fّ<َ
�َمعا*   dمو@ ِمن  فائت  ُكل  �حُيه 
�ِنكا ُعَلى. �َ�حَيا ِ>يُنه ُكل ما كا* 
��د?.  �ُسنِن  �حلق  معا@ِ~  ِمن  ميتا 
�للهم فَصل �سلْم �َباِ@iْ عليه بَعَدِ> كل 
 ��لذ@�ِ  �لقطر� من  �أل@}   = ما 
ما  كل  �بَعَدِ>   ،��ألمو�  Hِألحيا��
ظَهر  ما  كل  �بَعَدِ>   ،�لسما��  =
 Hَْخَتَفى، �َبلِّْغه منا سالًما َيمُأل َ�@جا��
�لسماHِ. ُطوَبى لقو� �ِمل ِنَ� �مٍد - 
� - على @قبته، �ُطوَبى لقلب َ�فَضى 

�ليه �خاَلَطه �= ُحبه فَنى.
يا سكاَ* �@ٍ} ��طأته َقَدُ� �ملصطفى.. 
�َ�ْ@َضى..  عنكم  �َ@ِضَي  �هللا  َ@ِحَمكم 
@�حي   =� جليٌل،  فيكم  ظ¯   *�
للقائكم غليٌل، يا عباَ> �ِهللا. ��t َ�ِحن 
�� ِعياِ* بال>كم، �بركاِ سو�ِ>كم، 
�لو@?،  خِ�  �قد�ِ�  َموِطَئ   @َ�dأل
�لثر?،  تلك  عي¯  ُكْحَل  ��جعَل 
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�َأل�dَ@ صالَحها �ُصلحاHَها، �َمعاِلَمها 
��لياِئها،  برÚيِة  عي¯  �َتَقر  �ُعلماHَها، 
�َمشاهِدها �لك�?. فَأْسَأE �َهللا تعا� �* 
َمبرaكم،   tَيُسر� ثر�كم،  @Úيَة  يرdَُق¯ 

بعنايِته �لعظمى.
�ُ�ِحب  ُ�ِحبكم،   t� �خو�*..  يا 
بالَ>كم، �ُ�حب َ@ْمَل ُطُرِقكم �َ�حجاَ@ 
 = ما  كل  على  �ُ��ِثُركم  ِسَكِككم، 

�لدنيا.
 يا َ�كباَ> �لعرf.. قد َخصكم �هللا ب�كاٍ
�َث�#، �َمز�يا كث�ٍ#، �َمر�ِحِمه �لك�?. 
ِفيكم بيُت �ِهللا �ل� ُبوِ@iَ ֲדا ُ�� �لُقَر?، 
 gَشا� rلذ� i@ملبا� yفيكم @�ضُة �لن�
 Eََ�ظَهَر جال� �لعاَلِم  �قطاِ@  �لتوحيَد = 
�ِهللا �َجّلى. �كا* منكم قوٌ� نَصر�� �َهللا 
�لر�ِ�،  �بكل  �لقلِب،  بكل  �@سوَله 
�بكل �لنَهى. �بَذلو� �مو�َلهم ��نفَسهم 
إلشاعِة >يِن �ِهللا �كتاِبه �َألdَْكى. فأنتم 
 � �َمن  �لفضائِل،  بتلك  �ملخصوصو* 

ُيكِرْمكم فقد جاَ@ ��عَتَد?.
يا �خو�ِ*.. �t �كتب �ليكم مكتو� هذ� 
مفضوضٍة،   gمو<� مرضوضٍة،  بكبٍد 
   “.Hجز�كم �هللا خ� �جلز� ،Òعو� قوÃفا
�سال�،   كماال aئينه  (”�لتبليغ“ 
-٤١٩  Â  ٥ جلد  خز�ئن   tحا�@

(٤٢٢
:E2 يقو

�لعَرf بالقلِب   Hّني معكم، يا ُنجبا��"
 ،fلعر� = tلرُّ��. ��ّ* @ّبي قد بّشر��

�ُ�ِ@َيهم طريَقهم،  ُ�َموَِّنهم   *� ��َ�َم¯ 
�ُ�صِلح �م شؤ�Sم، �ستجد�ن¯ = 

هذ� �ألمر �* شاH �هللا من �لفائزين.
�تعا�   i@تبا  fلر�  *� �ألعز#،  �يها 
قد جتلى علّي لتأييد �إلسال� �جتديد_ 
علي  �َمَنَح   ،�لتجليا بأخص 
 gبأنو� علي  ��نعم   ،�ل�كا ��بَل 
عبوٍ�  �قِت   =  tبشر  .�إلنعاما
لإلسال� �عيِش بؤٍ� ألمة خ� �ألنا�، 
��لتأييد�؛   ��لفتوحا  بالتفضال
معشَر  يا  �شر�ككم،   ��  فصَبوُ
�ذ�  �كنت  �لنعم،  هذ_   =  ،fلعر�
�ليو� من �ملتشوِّفني. فهل ترغبو* �* 

َتلحقو� � هللا @fّ �لعاملني؟"  
 (�امة �لبشر?، @�حاt خز�ئن جلد 

(١٨٢-١٨٣ Â ٧
هذ� َنْزٌ@ يسٌ� من @سالته �لفيَّاضة باُحلرقة 
��ملو�سا# ��حلكمة. لو قبل �ليو� مسلمو 
�لعا� عامًة ��لعرfُ خاصًة، @سالَة هذ� 
�خلا>� �لصا>� للنy �، �لَّبو� >عوَته، 
�لباعثِة  �إلسالمية  �لبال>  حالُة  لتحّولت 
 �@�اٍ بشائر   �� �ليو�  �لقلق  على 

.�مسّر�
 fَيًعا، ��لعرh ّفق �هللا تعا� �ملسلمني�
خاّصًة، لتلبية هذ� �لند�H ح� ُيبهر �جُه 
بشأٍ*  ثانيًة  �لعاَ�  هذ�  �ملنُ�  �إلسال� 
عظيٍم، فيتعّر~ �� �هللا �لو�حد �ألحد. 
��جباِتنا   H�<أل ��فِّْقنا  �نُصْرنا،  �لّلهم 
ح� نر? = حياِتنا غلبَة �إلسال� على 

�لّدين كّله. aمني يا @fّ �لعاملني.

حضر# م��d مسر�@ ��د -�يد_ �هللا - خالE �لقاH كلمته �لتا@|ية
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التقوى

��ِحلقـُب ��ألقـالُ	  َينِطـُق  �لّنجـُم 

$ يـوِ	 "!ـَد تغـد� �أل�ُ� قافيـًة

$ قا+يـاَ*، �تصحـو، �ليـوَ	، "غني%

$ قا+يـاَ*، �تغفـو، �ليـوَ	، "غنيـ%

هذ� �ملسـيُح �ّلذ0 قـد َخّصنا َشـَرًفا

يـا �يَح قلـ; على شـع;، على �ط6

حّتـاَ	 ُينكُر �A صـوَ? �لّسـماِ= �قد

!Fُ"!ـَد، فاصحو� "ّيهـا �لعر 	يـوِ $

لتهِمـَز �حلـسَّ $ َمـن "�َضـُه َنَهبو�

�ُضهـا َحَلُب" ��فُتشـِعُل �لّشـمَس ناً

علـى َمعـِني �لـرSُّ ��أل�ُ� تلتِهـبُ

Fَُيحتِر Vُحبِّـِه �ملصطفـى ��لّشـر $

حّتاَ	 ُينكـُر "هلي صوَ? َمـن َنُجبو�؟!

جا= �ملسـيُح �ّلذ0 ُقّد? لـه �ُحلُجُب؟!

"سعد موسى "سعد

<;ǧÖ¬’\;]‚ flÁ^;\Êuê]…<;ǧÖ¬’\;]‚ flÁ^;\Êuê]…

� يو� �ملسيح �ملوعو� 	�ملهدّ� �ملعهو� عليه �لّصال
 	�لّسال�
١٤٣٥ / ٢٠١٤ 
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ال لـن يطـوd Eَمـاُ* �لَبْغِي يـا لغ�

َنَفـٌذ ُحكُمـُه  لكـْن  ُيمِهـُل  ��هللا 

يـا @جـًال  iَـو�S كـُ� كـم� �هللا 

قمـًر� يـا   iَـو�S كـم  �كـُ�  �هللا 

�x� مسـر�ُ@ ��ـَد يا ِشـعَر �لقصيـِد

مسـر�ُ@ ��ـَد يا َبـْوَ� �لّسـماHِ �يا

هـذr �لكبابُ� متشـي، �ليـوَ�، حاِلمًة

@ٌ@َ<ُ َ>@ُّهـا   @ٌ�<� �ألمـاِ*   @ُ�<

هـذr �لكبابُ� َتغـد�، �ليوَ�، َشـْرَنَقًة

َ@َغـًد� @�ُحنـا  جتّلـتْ  �لقا>يـاِ*   =

�ّنـا لََنسـأf@ Eَُّ �لعـرِ¾ يـا ُلغـ�

�ّنـا نعـوxُ بـرfِّ �لّنـاِ� يـا �ط¯

�ّنـا لََنسـأf@ Eَُّ �لكـوِ* يـا �ملـي

rد �ّنـا لنسـأf@ Eَُّ �لبيـِت يـا َ�لـَ

َيِجـُب �عـُدُ_  لكـْن  ُيمِهـُل  فـاهللا 

فـال َتضيُعـو� َهبـاHً ��@ُنـو� ��قتِربو�!

= سـاِحِه �لـّد�ُ@ ��ألنـو�ُ@ ��َحلَسـُب

ُيضـيHُ = �لقلِب ما ال َيعـِرُ~ �لرََّهُب 

ـعُر عن �شـعاِ@ َمـن َلِجبو� تقاَصَر �لشِّ

�عـَد �لعر�بـِة = �سـفاِ@ َمـن ُ�ِهبو�   

fُملهـا ��لـّد�ُ@ تقتر� fِعلـى ِهضـا

ِمن �حِي عِني �لّسـما كالغيِث ينسكُب

ُهُب ِمن نسِج كشمَ�، حاكْت َخْيَطها �لشُّ

ِمن ِعشـِقنا �أل@َ} فيها �لوحـُي ُيْجَتَلُب

�ْ* يهدrَ �لقـوَ� �x ضاَقْت ِبـِه �لُكُتُب

مـن َقْهـِر ُ@�ٍ� �مـن ليـٍل ��x َيِقُب

�ْ* ينجِلـي �حلزُ* عـن َفْرٍ� لنا َسـَلبو�

�* ُتحَفـَظ �لـّد�ُ@ ��لّدّيـاُ@ ��لَعَتـُب     
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٢٦

التقوى

 = �هللا  ظل  هم   Hألنبيا�
للنا�  يبلغو*  �أل@}، 
سبحانه  �هللا  @سالة 
�يعّرفوSم  برֲדم،  �يعّرفوSم  �تعا� 
يتحقق �م  �لذr من خالله  بالطريق 

�لوصاE �لكامل مع @f �لعاملني.
��خللفاH هم �ظالE �ألنبياH من بعدهم، 
�ختلفو�  فيما  �ملؤمنو*  يرجع  ��ليهم 
 rلوحي �إل�ي �لذ� فيه من فهم aيا
نزE على �لنy �ملُرسل. �بالتاÒ تبقى 
�مة �لنy موحد# ال تناgd بني �فر�>ها 

�ال شقا�.
��خلليفُة هو �لذr يقو> ُخطى �ملؤمنني 
ُسبل  فإ*  ��لتقو?،  �لصال�  7و 

�س�   ،àجد >قيقة  ��لتقو?  �لصال� 
 fٍرµ ֲדا  خب�   ��  Tتا� �غو�@ها 

�ا.
َيْهُد�َ*  ًة  �َِئمَّ ﴿َ�َجَعْلَناُهْم  تعا�   Eقا
 �ْلَخْيَر�ِ ِفْعَل  �ِلَْيِهْم  َ�َ�ْ�َحْيَنا  ِبَأْمِرَنا 
َ�َكاُنو�  �لزََّكاِ#   Hََ��ِيَتا الِ#  �لصَّ َ�ِ�َقاَمة 

(٧٥ Hألنبيا�) ﴾لََنا َعاِبِديَن
 �� �لنا�  يهد�*  �ئمة  جعلناهم   r�
بيناها   *� بعد  ��لتقو?  ��د�ية  ُسبل 
هو  ما  �م  �بينا  �م،  ��ظهرناها  �م 
�خل� �ما هى �لصال# �كيفية �قامتها 
�r علمناهم كيف تصبح �لصال# صلة 
حقيقية بني �هللا ��إلنسا*، �علمناهم 
كيف   r� �لزكا#  يؤتو*  كيف 

 Eكاألمو� �لدنيا  �مو@  يستخدمو* 
ترفعهم  @�حانية  �هد�~  لتحقيق 

�توصلهم �� �هللا سبحانه �تعا�.
ًة  �َِئمَّ ِمْنُهْم  ﴿َ�َجَعْلَنا  تعا�   Eقا�
َ�َكاُنو�  َصَبُر��  ا  َلمَّ ِبَأْمِرَنا  َيْهُد�َ* 

ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَ*﴾ (�لسجد# ٢٦)
فمن ِنعم �هللا سبحانه �تعا� على ب¯ 
�سر�ئيل بل على hيع �ألمم هى �قامة 
�إلما� فيهم، �x �* ��د~ �لذr من 
معرفته  هو  �إلنسا*  �هللا  خلق  �جله 
سبحانه �تعا� �عبا>ته، �كيف ميكن 
�* يعر~ �إلنسا* �هللا �لذr هو غيب 
ُمعلم   *�< من  �لباطن  �باطن  �لغيب 
��ما� يوحي �هللا سبحانه �تعا� �ليه؟

b�لزه� xها

Ï�Ë÷|;ôÑ¯\;∫;◊¡]p;È›bÏ�Ë÷|;ôÑ¯\;∫;◊¡]p;È›b
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للوحي �إل�ي >�ئما  �لر�فضني  �لكّن 
َيْهُد�َنَنا﴾  �ََبَشٌر  ﴿َفَقاُلو�  يقولو* 
يبصر�*  ال   Hفهؤال  ،(٧ (�لتغابن 
على  �تعا�  سبحانه  �هللا   جتليا
�t جاعل  مع�  يفقهو*  �ال  خلقه، 
جنس   r� فمن  خليفة،  �أل@}   =
يكو* �خلليفة؟ هل من �لنباتا؟ من 
�خلليفة  �ملالئكة؟.  من  �جلما>�؟ 
من �لبشر، أل* �إلنسا* هو �ملخلو� 

�لوحيد �ملستخلف = هذ� �لعا�.
كا*   � �مد   yلن� عصر   =�
�ملسلمو* �مة ��حد# ليس فيها ِفر� 
 Hلعلما� بني  تناحر  �ال  مذ�هب  �ال 
 áُيصّنف صحا�ٌّ كتاب �� ،Hلفقها��
ل�> به على صحا�ٍّ aخر. �� َيضْع 
للتوفيق   áقانون �لصحابة  من  فريٌق 
�بني  ��لنقلية  �لسمعية  �أل>لة  بني 
 rdضعه �لر�� rأل>لة �لعقلية، كالذ�
��صحابه �� كالذr �ضعه �بو بكر 
بن �لعر� �من قبله �لقاضي �بو بكر 

.tلباقال�
 � yلقد كا* �ملسلمو* = عصر �لن
�م  �يوضح  �م  ليبني  �ليه  يرجعو* 

��كم بينهم فيما �ختلفو� فيه.
�على هذ� �لد@f سا@ �لنا� = عهد 
عنهم،  �هللا  @ضي  �لر�شدين   Hخللفا�
 ،Hخللفا� من  ثالثة  �ستشهد   *�  ��
�ملسلمني،  بني  من  �لوفا�  ��@تفع 

�xهبت  ��لشقا�،  �خلال~   Eنز�
قيا�  على  �لدين  تفهم  طائفة  كل 
عقو�م، �� �د �لنا� َمن يرجعو* 
�ليه ل�شدهم �يهديهم. فانطلق كل 
مسلم خلف عا� مندفعá �ما بعو�طف 

قلبية �� معجبá بآ@�ئه �متقبًال �ا.
��لطبيعُة �لبشرية غالبا ما تغلب �لعقل 
فظهر  �لتفك�،  موطن   T@خا �تنفيه 
��لقتل  ��لتكف�   yملذه� �لتعصب 
¶جة �لبدعة �� �لر>#. �متزقت �ألمة 
�تعا�  �هللا سبحانه   Eقو فيها  �حتقق 
َ�َتْذَهَب  َفَتْفَشُلو�  َتَناdَُعو�  ﴿َ�ال 

 .(٤٨ Eألنفا�) ﴾ُ�ُكْم@ِ
�لف   ��  rملأسا�� �لوضع  ��ستمر 
�إلسال�  تشو_  ح�  يزيد،   �� عا� 
�معتقد�ִדم.  ��فعا�م  �قو��م  من 
�ظهر �لدَّجاE ��ستغلَّ ُفْرقة �ملسلمني 
�ألمة  جتتمع   �� �لفاسد#،  ��قو��م 
مر# �خر? برغم �لو~ �لعلماH �@غم 

�لو~ �ملشايخ.

 Hلعلما� من  �أللو~   مئا كا*   �x�
مر  على  ظهر��  �لذين  ��ملشايخ 
 شتا مللمة   = ينجحو�   � �لعصو@ 
بني  �لتوفيق   = ينجحو�   �� �ألمة 
 *� على  �لقا>@  تر?  يا  فمن  فرقها. 

يفعل هذ�؟
 = ُ�سقط  قد  �أل@}  �هل  كا*   �x�
�يديهم �فشلت مساعيهم، ��ليس = 
�لكو* �له قا>@ على �نقاx �مة حبيبه 

�؟
�� يظنو* �* �هللا سبحانه �تعا� من 
يعد   ��  r<ا�� صفة  �xته  من  �لغى 

يكلمنا �ال يهدينا �لسبيل؟
�تتركو*  خلقكم،  بإلٍه  تقبلو*  �فال 

��á �نتم خلقتمو_ = �xهانكم؟
على  منَّ  قد  �تعا�  سبحانه  �هللا   *�
��عا>  @�انيته  من  ��فا}  �لنا� 
 áنظا� �خلالفة مر# �خر? �بعث �مام
 rعدًال ليهد áحكم� áمسيح� áمهدي

�لنا� �يفتح عيوSم.

إذا كان مئـات األلـوف مـن العلمـاء واملشـايخ 
 P الذيـن ظهروا على مـر العصـور : ينجحوا
مللمة شـتات األمـة و: ينجحـوا P التوفيق بني 
فرقائهـا. فمن يا ترى القادر علـى أن يفعل هذا؟
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��ّنى للذين �سو> قلوֲדم �* يقبلو� 
 áلباطل، �م��ث� gمن �تبا áبه؟ �* قر�ن
قد   g@لتصا�� �لتطاحن  من  ثقيًال 
جعلهم من �لصم �لبكم �لعمي �لذين 

ال يعقلو*.
��* تعجب فعجب لقوٍ� يأتيهم َحَكٌم 
عدEٌ فإ�x ֲדم �كمو* عليه، �يأتيهم 
منه  يطلبو*  ֲדم   �xفإ ليتبعو_   ٌّrمهد
�تباعهم، �يأتيهم مسيٌح فيقولو* 7ن 

�علم بكتاf �هللا منك.
�من  �هو�Hهم؟  يتبع   áمهدي يريد�* 
من   rهد بغ�  هو�_  �تبع  ممن  �ضل 

�هللا؟
�هو�ئه  من  Àلص  قد  نفسه   ُّrملهد��
��تبع �حي �هللا سبحانه �تعا�، فهل 
تريد�* منه �* يترi �حي �هللا سبحانه 

�تعا� �يتبع علماHكم �مشا|كم؟
�� تقر��� قوE �هللا سبحانه �تعا� عن 
 *ْ�ِ�َ َفُخُذ�ُ_  َهَذ�  ُ��ِتيُتْم   *ْ�ِ﴿ �ليهو> 

َلْم ُتْؤَتْوُ_ َفاْحَذُ@��﴾ (�ملائد# ٤٣)
بشٍ�   àش� �ليهو>  تتبعو*  لكم  فما 

�x@�عá بذ@�gٍ؟
��x كا* مئا �أللو~ من �لعلماH قد 
فشلو� = هد�يتكم �مللمة شتا �ألمة 
�لن ينجحو� = هذ�، �قد �عطاكم �هللا 
>ليًال ممتدà منذ �لف عا� على �نكم لن 

تستطيعو� �* تؤلفو� بني قلوبكم.
�ليو�  قا>@  �لبشر  من  �حد  من  فهل 

فيما  ينجح   *� فقط  �علمه  بعقله 
مر  على  �ملسلمني  من  �ملاليني  فشل 

�لتا@يخ؟
طريق  كل  �سالُفكم  سلك  لقد 
يتركو�   ��  ،fبا كل  ��ستفتحو� 
صغ�# �ال كب�# = �لدين �ال �ختلفو� 
فهل   .Hشي على  �تمعو�   �� فيها 
من �حٍد غ� �هللا قا>@ على �* �مع 

كلمتكم �يهديكم سو�H �لسبيل؟
 fَهللا سبحانه �تعا� ﴿َضَر� Eقر��� قو�
�هللا َمَثًال َ@ُجًال ِفيِه ُشَرَكاHُ ُمَتَشاِكُسوَ* 
َ�َ@ُجًال َسَلمá ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِ* َمَثًال 
َيْعَلُموَ*﴾  ال  َ�ْكَثُرُهْم  َبْل  ِهللاَِّ  �ْلَحْمُد 

(�لزمر ٣١)
تدبر�� = كالمه عز �جل، �يهما �فضل 
– ��نتم تر�* هذ� �لو�قع بأ� �عينكم- 
�مة �ا aال~ �لعلماH �ملتشاكسو*، �� 

�مة �ا خليفة ��حد؟
�* نظا� �خلالفة �لذr �قامه �هللا سبحانه 
��د�ية  حتقيق   �� يهد~  �تعا� 

�لنا�  �لنا�، ��* يلجأ  ��لسال� بني 
 بركا تظل   *�� ��حد،  �ما�   ��
 = �لنا�  يشاهدها  �أل@}   = �لنبو# 

كل �لعصو@.
عا�  �لف  يفتيكم   *� �ملمكن  من 
 *� منهم  ��حد  يستطيع  ال  �لكن 
يقوE بأ* فتو�_ هى حكم �هللا سبحانه 
ُيوحى   àحد��  áمهدي �لكن  �تعا�، 
بأ* كالمه هو  �* �ز�  يستطيع  �ليه 
حكم �هللا سبحانه �تعا�، فتدبر�� = 
قوله سبحانه �تعا� ﴿َضَرfَ �للهَمَثًال 
 Hٍَشْي َعَلى  َيْقِدُ@  ال   áَمْمُلوك  àَعْبد
َ�َمْن َ@dَْقَناُ_ ِمنَّا ِ@dْقá َحَسنá َفُهَو ُينِفُق 
ِمْنُه ِسّرà َ�َجْهرà َهْل َيْسَتُو�َ* �ْلَحْمُد 
(�لنحل  َيْعَلُموَ*﴾  ال  َ�ْكَثُرُهْم  َبْل  ِهللاَِّ 

(٧٧
 rلذ� iملشايخ هم �لعبد �ململو� Hفهؤال
ال يقد@ على شيH، �هذ� �ملهدr هو 
�تعا�  �هللا سبحانه  @dقه   rلذ� �لعبد 

@dقا حسنá، فهل يستو�*؟

مـن املمكن أن يفتيكـم ألف عا: ولكن ال يسـتطيع 
واحد منهم أن يقول بأن فتواه هى حكم اهللا سـبحانه 
وتعـاM، ولكـن مهديًا واحـدًا ُيوحى إليه يسـتطيع 
Mأن �ـزم بأن كالمه هـو حكم اهللا سـبحانه وتعا
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:mلة �6حدy s (كلَّما) ال تكر1
|طئ �ملترhو* باستخد�مهم "كّلما" مرتني = hلة ��حد#، 
على غر�@ تركيب �جلملة بالفرنسية �� �إلجنليزية، 7و قو�م: 
 حصيلُتك <�d كلما ،gالطال�� #Hكلما تعمقَت = �لقر�»

من �ملعرفة.» ��لصو�f حْذ~ (كلما) �لثانية.
dكرّيا  عليها  >خل  ﴿كلما  �لكرمي:   *aلقر�  =  <@� فقد   

﴾áقd@ِ َ�َجَد عندها fملحر��
يقاE: كلما �d> �طالُعك، �تسعت aفاقك.

�يقاE: كلما �d> ِعلُم �ملرH، قلَّ �نتقاُ>_ لآلخرين.
�يقوE �ملسيح �ملوعو> �: 

من  نلُتها  نعمٌة  علّي  �يغيَّر  ببلّية  ُألْبَتلى  �لسعي  كل  "�سَعو� 
من  �عقاֲדم  على  �نكصو�  موطٍن  كل   = فُخِذلو�  �لر�ن، 
فرَّجها  شبكَة خديعٍة Öـترعٍة،  علي  �لقو�  6كلما  �خلذال*. 
@� ع¯ بفضل من لدنه �@�ٍة، �كا* aخر �مرهم �Sم ُجعلو� 
ِمن غ� �*  �لسافلني، ��نتصفنا ِمن كل خصم مهني،  �سفل 

نر�فع �� قضا# �� نتقد� �� �حلاكمني." (مو�هب �لر�ن)

؛ لذ�...؛ 6ال تقل: بالتا} قل: ِمن َثمَّ
(بالتاÒ) شبه hلة @كيكة جدà شائعة �ب �* يستبدE ֲדا ما 

يناسب �ملقا�:
ِمن َثّم؛ لذ�؛ �على هذ�؛ �بذلك؛ �x*؛ �rْ؛ �ِمن َثمَّ يّتضح؛ 

 …æ� ؛ جند؛ نر? �*َّ
مبع�  �لبعيد  �ملكا*   �� به  يشا@  �سم   ( (َثمَّ  :Eنقو �للفائد# 
َة)  هناi، �هو ظر~ ال يتصر~، �قد تلحقه �لتاH فيقاE (َثمَّ

.Hيوقف عليها با�ا�
�لتر�خي  مع  �لترتيب  على   Eيد عطف  حر~  فهو   (َّ2) �ما 
َت، �يوقف عليها  = �لزمن. �تلحقه �لتاH �ملفتوحة فيقاE: ُثمَّ

.Hبالتا

قل: 6ملّا كا	 … 6ال تقل: 6مبا &ّ	
ِمن َ��ُجه �ستعماE (لـّما) µيئها ظرفá َتَضمَّن مع� �لشر§، 

�شرطه �جو�به ِفْعال* ماضيا*، 7و: ملّا جاH خالٌد �كرمته.
فإ�x كا* �جلو�h fلة �Ãية، 6جب �قتر�Sا بالفاH. �على هذ� 

:Eميكن �لقو
�ملا كنا �جنزنا �لعمل، �جب �عد�> تقرير عنه.

�ملا كنا �جنزنا �لعمل، َفَعلينا �عد�> تقرير عنه. �ال يقاE: (مبا 
�ننا �جنزنا…) 

 gُ<ْ� ا َ�َقَع َعَلْيِهُم �لرِّْجُز َقاُلو� َيا ُموَسى يقوE �هللا تعا�: ﴿6ََلمَّ
لَُنْؤِمَننَّ َلَك  �لرِّْجَز  لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا   iَِعْنَد ِبَما َعِهَد  لََنا َ@بََّك 

َ�لَُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل﴾ (�َألعر�~: ١٣٥)      
 يقوE �ملسيح �ملوعو> �:

"6ملا كا	 �لظاملو* نسبوt �� ��زمية، &عوxَ̂ ِفْريُتهم هذ_ �� 
 ،fألنيا�� �لنو�جذ  نفسي من  ُألخلَِّص  �لفاحتة،  تفس� سو@# 
 dعجا�) ".fلكّذ�� rملفتر� Eهو* من صو� fلكال� Eفإ* صو

�ملسيح)
فما  �ملحمدr كذلك  �ملسيح  "6ملا كا	 شأ*   :�  Eيقو�
�ّمته! �للهم صّل عليه سالما ال ُيغا>@  �كَ� شأَ* نyٍّ هو من 
�aياتك.  بتأييد�تك  �عد�ئه  �َسوِّْ> �جوَ_  بركاتك،  من  بَركًة 

aمني." (�خلطبة �إل�امية)

@NNN›”@@@@@@NNN›”@@@@@

NN›‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@NN›‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@

>. �سا� �ل��قي
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�عد�> �لد�عية: �مد ��د نعيم
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�: &bُّ &َمة &1ضعت 1سو� �هللا �؟ 
- ثويبة، �قد كانت �مًة أل� �ب، �كانت قد �@ضعت 

سابقا �ز# � �يضا،.

�: ما �سم �بن �6بنة مرضع �لن� � حليمة؟ 
- عبد �هللا �شيماH، �كانا عزيزين عليه �. 

�: ما �سم ^�6 حليمة؟ 
- �حلا@«.

�: هل &سلمت حليمة �6حلا�1؟
- هناi �ختال~ = هذ� �ألمر، �لكن �ملرّجح �Sما �سلما، 

��خته  �هللا  عبد  �لرضاعة  من   � �هللا   Eخو @سو� ��سلم 
شيماH �يضا @ضي �هللا عنهما. 

�: كم كا	 عمر �لن� � حني &عاfته حليمة C\ &مه؟ 
 �@بع سنو� تقريبا.

 \C &مه  به  سافر�  حني   � �لن�  عمر  كا	  كم   :�
يثر� لزياm1 &قا1ֲדا؟ 

- ست سنني.

�: كم يوما &قامت هناA؟
-  قر�بة شهر.
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�: م� توفيت &مُّه؟
 Hبو�� مبوضع  �ملدينة  من  عائدً#  مكة   �� طريقها   =-

.iفنت هنا<�

�: من كا	 ير�فقه � s هذ� �لسفر Cضافة C\ �6لدته؟ 
َ�َمًة لو�لدته � �@ثتها من �dجها  - ��ُّ �مين، �كانت 

عبِد �هللا.

�: هل كا	 1سو� �هللا � يعرD ق� &مه؟
-نعم؛ فبعد �لبعثة مّر يوما بذ�i �ملوضع ��@�_ �صحابه، 

��d@ ق�ها. 

�: ما�p تعرD عن &d &مين 1ضي �هللا عنها؟ 
 rله �سامة �لذ -لقد تز�جها dيد بن حا@ثة � فولد

كا* �به @سوE �هللا � كث��.

�: ما�p تعرD عن ^يد بن حا1ثة؟ 
�ختطفه غز�#  قبيلة ب¯ كلب،  T: كا* غالما حر� من 
غز�� قبيلة �مه عندما كانت = dيا@# �م، فأتو� به سو� 
عكاç، فعرضو_ للبيع، فاشتر�_ حكيم بن حز�� ��هد�_ 
عليه  الحظت  �حني  عنها،  �هللا  @ضي  خد�ة  لعمته 
�ما@� �لنبوÎ ��جلد�@# �هدْته لرسوE �هللا � �لذr تبنّا_. 
�من �لطريف ��لغريب �* �با_ حني عر~ بوجو>_ عند 
 Hيستعيد_ منه، فخيَّر_ �، فآثر �لبقا Hهللا � جا� Eسو@
��لشفقة  �حلنا*  ملا �جد_ عند_ من   � �هللا   Eعند @سو

��لعطف ما يفو� حبَّ �لو�لد. 

�: م� سافر � C\ �لشاd؟ 

- = عا� �٥٨٣، مع عمه �� طالب.

خصو�   s طالب  &با   m�َبِح �لر�هب  &6صى  َمب   :�
�لن� �؟ 

فيه   ?�@ فإنه  �ليهو>،  من   yلص� ¶فظ  ��صا_  لقد   -
�ما@� �لنبو#.

�: b& s مدينة كا	 يقيم هذ� �لر�هب؟
- = بصر? �لشا�.

 hبصر \C عمر 1سو� �هللا � حني سافر 	كم كا :�
مع عمه &� طالب؟

- �ثنا عشر عاما.

�: هل شاb& s � A1 حر� s سن �لشبا� قبل 
Cعال	 �لنبوm؟ 

 fحر r� = i@نه � يشا�  �لر��يا يبد� من بعض   -
بنفسه، ��منا كا* ينا�E �عمامه �لسهاَ� = حرf �لفجا@. 

�: حني &1سلت �لسيدm خد�ة سيدنا 1سو� �هللا � 
بأمو�� �لتجاC m1\ �لشاd، هل &1سلْت معه &حد�؟

شهد  �قد  َمْيسَرَ#،  عبدها  معه  �@سلْت  فقد  نعم؛   -
بإخالصه ��مانته �. 

�: هل تعرD بعض &صدقاj �لن� � قبل �لنبوm؟
كا*   rلذ� حز��  بن  �حكيم   ،� بكر  �بو  سيدنا   -
شريف �لطبع، �dيد بن عمر� �لذr كا* معر�فا بكر�هته 

للشرi قبل �إلسال�.
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التقوى

(�لقسط �لر�بع ��لعشر�*) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا �ل� بني قوسني �� �ل� بعد 
"�قوE" هي من �ملؤلف.

١٥١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
علي،  @�شن  �حلافظ  حدث¯ 
�خلليفة   Ò  Eقا مر#   �x  :Eقا�
�أل�E �ملولوr نو@ �لدين : كنت 
 rّلر بئًر�  �حٍد  من   �ستأجر قد 
aال~  بثالثة  �لز@�عية  �أل@�ضي 
@�بية، �ال �ن¯ � aخذ منه �صال 
 ،fكتا  �� �ثيقة  �ية  �كتب   ��
كما �بقيت �لبئر حتت �شر�فه هو. 
�بعد فتر# ملا طالبته بنقل �لبئر �� 
ملكي� �نكر �* يكو* قد �ّجرها 

 rملولو� بأ*   rلر���  Eيقو  .Ò
�حُد  �بَلَغ   :Eيقو �لدين كا*  نو@ 
هذ�   � �ملوعو>  �ملسيَح  �إلخو# 
�ل�  �خلسا@#  على  متأسًفا  �خلَ� 
 � حضرته   *� �ال   ،� حلقت 
قاE: �نت قلق على خسا@ته ��نا 
 rقع �ملولو�� �xقلق على �ميانه! ملا
حالة   = �آلخر  �لشخَص  �ملحتر� 
>فعته 7و �خليانة؟ �ملا�x � يأخذ 
�قر�ً@� خطيًّا؟ �ملا�x � يستلم  منه 

منه �لبئر حسب �ألصوE؟

١٥٢. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
�ملوعو>  �ملسيح  عا¾  لقد   :Eقو�
�لعزلة   = حياته  قا>يا*   =  �
على  ظّل  xلك  مع  �لكنه  تقريًبا 
��ند��،  ببعض  جيد#  عالقة 
مال��مل  �الله  شرمبت  الله  فإ* 
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 Hبد قبل  ما  منذ  له  صديقا* 
 = يناقشهم  كا* حضرته  �لبيعة. 
�ترمانه  �كانا  �لدينية.  �ألمو@ 
فئة   �� �نتمائهما  @غم  �يقد@�نه 
�كانا  �ملتعصبة،  ��ند��  a@يا 
�طها@ته.  �عفته  بو@عه  يعترفا* 
كا* حضرته = �لبد�ية على عالقة 
�طيد# مع "الله مال�� َمل" لد@جة 
�نه @�فق حضرته �� >�ي مبناسبة 
xلك  �بعد  ��لدتنا،  من  ��dجه 
قّلت �لر��بط ألنه كا* ينتمي �� 
شديًد�،  متعصًبا  �كا*  a@يا  فئة 
 �خذْ هذ_  a@يا  فئة  �كانت 
شديد#.  معا>�#  حضرته   r<تعا
ير? بعض �لنا� �* �حي حضرته: 
"يهو�x �السخريوطي" كا* يتعلق 
 عالقا �ما  مل".  بــ"مال�� 
فقد  شرمبت"  "الله  مع  حضرته 
ال  حياته.  aخر   �� جيد#  ظلت 
قيد  على  َمل"  مال��  "الله   Eيز�
�حليا#، �ما "الله شرمبت" فقد تو= 
خاطب  لقد  عديد#.  سنني  منذ 
 = كليهما   � �ملوعو>  �ملسيح 
�لشها>#   Hإل>ال �لعديد#  كتاباته 
على حتقق بعض نبو�Hته، �سأ�ما 
تَريا  مر# بعد �خر? قائال: �* � 
حتقَق نبوÆ�H �لفالنية بأ� �عينكما 
فانشر� �عالًنا مقر�ًنا ¶لف �ليمني 

@>ًّ� على xلك. كما حّث �فر�> فئة 
�آل@يا �آلخرين �* يطالبو�ا بنشر 
هذ� �إلعال* �ملقر�* باحللف، �ال 

�* كليهما لزما �لصمت.
�قوE: ملا �@�> �ملسيح �ملوعو> � 
صنع خامت بنقش "�ليس �هللا بكا~ 
عبد_" �عطى لـ"الله مال�� مل" 
بعض �لنقو> �بعثه �ذ� �لغر} �� 
مال��مل"  "الله  فصنع  �مرتسر. 

 .@�بيا Øمس  �ملذكو@  �خلامت 
�لقد كتب حضرته = بعض كتبه 
بأنه فعل xلك ليكو* "الله مال�� 
�لوحي. 2  مل" شاهًد� على هذ� 
ناشد حضرته = كتبه "الله مال�� 
هذ_  صدِ�  بشها>ِ#   Hلإل>ال مل" 

�لنبوH# �يضا.

١٥٣. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 

dعليه �لسال xياfد �لقا]& dسيدنا مر^� غال
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التقوى

علي  حاكم   r@<شو حدث¯ 
 :Eقا�

�لفاحشة   fتكا@� �ث� شبها
نو@   rملولو� تالمذ#  بعض   Eحو
�ملوعو>  �ملسيح  عهد  على  �لدين 
هذ�  حضرته  بلغ  فلما   .�
 fلطال�  Hهؤال مبغا>@#  �مر  �خل� 
 rملولو� �م  شَفَع  قا>يا*.  من 
 �ملحتر� �قاE: سيدr، لقد �ث�ْ
يثبت   *�  *�< فحسب   شبهاٌ
ال  حضرته:   Eقا ضّدهم.   Hٌشي
بل  شرعي  حّد   r� عليهم  نطبق 
هذ_  مثل   �نتشر قد  >�مت  ما 
 �لشبها  ��ث�  �لشائعا
يتم   *� �حليطة   ��  fفاألقر
ترحيـلهم من قا>يا*، �ال �ننا ال 

جنّرمهم شرعًيا.

١٥٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
 r@لسنو� �هللا  عبد  ميا*  حدث¯ 
غ�  فئة   �� منتمًيا  كنت   :Eقا�
�لبد�ية،   = �ملتشد>ين  �ملقلدين 
�كنت �تشبث بشد# برفع �ليدين 
 ��جلهر بالتأمني (�r @فع �لصو
�ملقصو>  �ليس  �لتأمني،   = عاليا 
على  �ظللت  متاما)،  ֲדا  �إلسر�@ 
بعد  ح�  طويلة  مد#  هذ�   ��<
�للقاH مع حضرته �. بعد xلك 

حضرته  خلف  مر#   �x صليت 
�لصال#  Sاية  بعد   �  Ò  Eفقا
مبتسًما: ميا* عبد �هللا! يكفي ما 
عملت ֲדذ_ �لُسّنة؛ �كا* يش� �� 
@فع �ليدين. يقوE ميا* عبد �هللا: 
تركت @فع �ليدين منذ xلك �ليو� 

بل تركت �لتأمني جهًر� �يضا.
يقوE ميا* عبد �هللا: � �@ حضرته 
يقو� برفع �ليدين �� �Ãعه يؤّمن 
�لبسملة  يقر�  يكن   �� جهًر�، 

جهًر�.
�قوE: كا* هذ� هو >�f �ملسيح 
�ملوعو> � كما xكر_ ميا* عبد 
�هللا. �ظلت هذ_ �لطريقة سا@ية بني 
�أل�ديني = عهد �ملسيح �ملوعو> 
� �بعد �فاته �يضا، �هو �نه � 
هذ_  على  غ�_  يؤنب  �حد  يكن 
يؤّمنو*  كانو�  فبعضهم  �ألمو@، 
�بعضهم  ال،  ��آلخر�*  جهًر� 
يقومو* برفع �ليدين �معظمهم ما 
يقر��*  �بعضهم  يفعلونه،  كانو� 
 � منهم  ��ألغلبية  جهًر�  �لبسملة 
 Eيكونو� يفعلونه. كا* � يقو
من  ثابتة  كلها  �لطر�  هذ_  بأ* 
 ���< rال �* �لطريق �لذ� � yلن�
عليه �لنy � هو xلك �لذr كا* 
�ملسـيح �ملوعـو> � مـو�ظًبا 

علـيه.

١٥٥. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
 r@لسنو� �هللا  عبد  ميا*  حدث¯ 
�قاE: كا* �ملسيح �ملوعو> � = 

�لبد�ية يرفع �أل�x* �يؤ� �لصال#.
�قوE: بعد xلك ُعّين �ملولوr عبد 
 *� �Ãعنا  للصال#.  �ماًما  �لكرمي 
�لدين  نو@   rملولو� عّين  حضرته 
 rماًما للصال# �ال �نه شفع للمولو�
عبد �لكرمي �لذr ظّل �ما� �لصال# 
�� �* ��فته �ملنية = عا� ١٩٠٥. 
 rكا* حضرته يقف �� ميني �ملولو
�آلخر�*  ��ملقتد�*  �لكرمي  عبد 
 rملولو� �كا*  خلفهما.  يقفو* 
 fغيا  = �لصال#  يؤ�  �لدين  نو@ 

�ملولوr عبد �لكرمي �بعد �فاته.
 f�< فكا*  �جلمعة  صال#  �ما 
بعض   =�  - �لبد�ية   = حضرته 
�أليا� �ل� كانت صحته جيد# من 
�لسنو� �ألخ�# = حياته �يضا- 
�نه كا* يصلي �جلمعة = �ملسجد 
باملسجد  يعر~   rلذ� �لكب� 
�ألقصى �كا* �ملولوr عبد �لكرمي 
كا*  ملا  xلك  �بعد  �لصال#.  يؤ� 
حضرته يعاt �عكة صحّية عموًما 
يؤ�  �لكرمي  عبد   rملولو� فكا* 
 i@ملبا� �ملسجد   = �جلمعة  صال# 
من �جل حضرته، �ما = �ملسجد 
�لدين  نو@   rملولو� فكا*  �لكب� 
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بالنا� صال# �جلمعة. �=  يصلي 
كا*  �لكرمي  عبد   rملولو�  fغيا
�حسن  �مد   rملولو� عنه   fينو
غيابه  �عند   i@ملبا� �ملسجد   =
شا_  سر�@  �مد   rملولو� كا* 
نو@   rملولو� �كا*  �جلمعة.  يؤ� 
�لصال# بشكل عا� =  يؤ�  �لدين 
�ملسجد �لكب�، �ظّل هذ� �لوضع 
سائًد� ح� �فا# حضرته �. �ما 
عبد   rملولو� فكا*  �لعيد  صال# 
�فاته  �بعد  �لنا�،  يؤ�  �لكرمي 
كا* �ملولوr نو@ �لدين يؤ� ֲדم. 
�ملسيح  فكا*   #dجلنا� صال#  �ما 

�ملوعو> � يؤمها.

١٥٦. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
 r@لسنو� �هللا  عبد  ميا*  حدث¯ 
�لقى  ملا  قا>يا*   = كنت   :Eقا�
�خلطبة   � �ملوعو>  �ملسيح 
لقد  �ألضحى.  عيد  يو�  �إل�امية 
�لُسّلم  طريق  عن  حضرته   Eنز
حيث   i@ملبا� للمسجد  �لقدمي 
بشوًشا  @�يته  �يا_.  منتظًر�  كنت 
 2 فرحا.  يتألأل  �جهه  �كا* 
حيث  �لكب�  �ملسجد   �� توجه 
��مر  �لصال#  بعد  �خلطبة  �لقى 
��ملولوr عبد  �لدين  نو@   rملولو�
ميا*   Eيقو يسّجالها.   *� �لكرمي 

عبد �هللا �* حضرته � � يكن 
يلقيها سريًعا خشية تأخر �لكاتَبني 
تسهيال  �حياًنا  يتوقف  كا*  بل 
ميا*   Eيقو hلته.  �يعيد  عليهما 
عبد �هللا: �تذكر �* حضرته � 
 = �سرعو�  مر#:  للكاتَبني   Eقا
يستمر  لن  �ألمر  �لكتابة أل* هذ� 
عن   �| �حياًنا  �كا*  طويال، 
 *� �ب  �Sا   �لكلما بعض 

ُتكتب بالسني �� بالصا>.
�ملولوr ش� علي: كا*  �حدث¯ 
حضرته � جالًسا على �لكرسي 
�لس  �كا*  �خلطبة،   Hلقا� �قت 
 rملولو� ميينه  عن  �أل@}  على 
�لكرمي  عبد   rملولو�� �لدين  نو@ 
لكتابة  حضرته  عينهما  �للَذين 
�خلطبة. كا* صوته Öتلفا نوًعا ما 
لّينا  �ملعتا> ¶يث كا* يصبح  عن 
 Eبصو@# عجيبة = �لنهاية. لقد قا
 Hحضرته للمولوَيني �ملذكو@ين �ثنا
 tفاتتكم كلمة فاسألو �x� :خلطبة�
عنها �آل* ألن¯ ال �>@�x� r كنت 

سأتذكرها بعد xلك �� ال.
كا*  علي:  ش�   rملولو�  Eقا�
بعد   Eيقو  � �ملوعو>  �ملسيح 
�لقاH �خلطبة: هذ_ �خلطبة � تكن 
 �لكلما كانت  بل   ،rعند من 
ُتلقى = قلy من عند �هللا تعا�، �= 

بعض �ألحيا* كانت بعض �جلمل 
 ��ستمر مكتوبًة.   Ò  ?Hتتر�
 �لكلما >�مت  ما  �خلطبة 
�نقطعت  �عندما   ،Ò  ?Hتتر�
�يضا.  �خلطبة  �نقطعت   �لكلما
�كا* حضرته يقوE: ينبغي على 
�صدقائنا �* �فظو� هذ_ �خلطبة.

�قوE: كنا صغاً@� = xلك �لوقت 
�كنت �بن سبعة �عو�� �� ×انية، 
xلك  �تذكر   E�d� ال  �ن¯  �ال 
جالًسا  كا*  حضرته   *� �ملشهد 
 Hجلز� من  �ملتوسط   fلبا�  fقر
متوّجًها  �لكب�  للمسجد  �لقدمي 
�� �لباحة، �كا* يعلو �جهه = 
عجيًبا،  �نوً@�  هيبة  �لوقت  xلك 
�هيبة  �ملًا  يفيـض  صوته  �كا* 
شبه  عينا_  �كانت  خاصـة، 

مغمـضتني.
بعنو�*  �خلطبة  هذ_   نشر لقد 
 ٣٨ �لـ   *�� �إل�امية،  �خلطبة 
 fلكتا� هذ�  من  �أل��  صفحة 
حتتوr على هذ_ �خلطبة �ل� �لقاها 
 Hلك �لوقت، �ما �جلزx = حضرته
�لباقي فقد �ضافه حضرته الحًقا.

�خلطبة  �لقيت  �يضا:   Eقو��
عا�  �ألضحى  عيد  يو�  �إل�امية 
�١٩٠٠ �ال �Sا نشر الحًقا = 

عا� �١٩٠٢. 
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التقوى
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صدقت يا خ� �ألنا� �حتقق ما �نبأ به ��خ�
لقد ُنزg عقوE �هل هذ� �لزما* �كثر �لكذf ��لقتل

�ظهر من يقر��* �لقرa* ال �ا�d تر�قيهم
�ميرقو* من �لدين كما مير� من �لرمية �لسهم

لو� �خلالفة على منهاT �لنبو# �� خالفة على حد �لسيف بدَّ
فهم >عا# على �بو�f جهنم يهد�* بغ� ما هديت

شر من حتت �>مي �لسماH كما �صفت �ع�
Hهللا �هم ليسو� منه = شي� fيدعو* �� كتا

ظاهرهم �ألشد �جتها>à �هم شر �خلليقة ��خللق 
ال يرقبو* = مؤمن �ًال �ال xمة �يفتو* بالقتل ��حلر�

�من عجب �رضو* على �لبغي بعد �د �هللا ��لصال# عليك 
�يرغبو* بإجر�مهم �* ينصرهم �هللا �يستخلفهم = �أل@} 
�من عندهم ÀرT �لفتنة فيضرf �لنا� @قاf بعضهم بعض

ضا@بني عر} �حلائط مبا حذ@ منه �خشيت
فال يعنيهم كالمك �سو�H عندهم � ترَ} �� @ضيت

�خ� ما ميكن �* يفعلو_ �* يكفو� ��xهم ��* يلزمو� �لصمت 
فما�x بقى للنا� ليستفيقو� �يؤمنو� بإما� هذ� �لوقت

فحقá صد� �لذr �خ�i �ال |� �ال باحلق
 َ�ما �ْكَثُر �لنَّاِ� مبؤمنني �لو حرصت!

هالة شحاتة عطية



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






