



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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٢

التقوى

 �� تدفعه  فهي  �ملسلم  /ين  سا�  �ألخال^ 
ال  حصن  'هي  مذمو6.  هو  ما  كل   Aحتقا�
يسمح باAتكا� �ملعصية ' �ملخالفة حيث ال 
جتد �Gو�جس �ملذمومة طريقها �� كيا1 �ملر� '��ته. كما �ا 
�لد�فع �ألساسي �لذ� يفر� على �ملر� �إلنصا� '�لصد^ 
�لذ�  �حليا�  �ألخال^  تولد  كما  '�ألصدقا�.  �ألعد��  مع 
مينع �ملر� من ¡الفة �لشر  �لسما'�، فتفر� عليه �لصد^ 

'�ألمانة '�البتعا/ عن مو�ضع �إلهانة. 
 1  �� يؤ/�  �ألخال^  غيا�   1  ¥ عاقال1  ¦تلف  'ال 
 /يسو/ ¥ �ملجتمع قانو1 �لغا�.. 'يط$ �حلق '¦تفي. 'تو
عر�� جديد	،  ُتسن  �لر�يلة.. »  مرً¬ من  �لفضيلة على 
ُتعرُِّ� �حلقو^ بأ�ا كل ما يستطيع �إلنسا1 �الستحو�� عليه 
بغض �لنظر عن �لكيفية '�ألحّقية. 'ُتعرُِّ� �لو�جبا� على 

�ا فقط ما ال يستطيع �إلنسا1 �لتملص منه. 
 ¥ ُترفع   ��Aشعا ·ر/  فأصبحت  �لسمحا�  �ألخال^  ما 
مناسبا� معينة من �لسنة.. ·ر/ كلما� �عتا/ �لنا� على 
ºاعها ¥ �ملساجد '�ملناسبا� �لدينية تدخل من �1 '¹ر¸ 
/قائق  خال?  ثرها  'يضمحل  معناها  يتبخر  خر¬.  من 

معد'/	.
'ال ¦فى على كل مطلع على ما ½ر� ¥ شو�A  مدننا 
�لنا�. لكث$ من  �ملميز	  �لسمة  صبح  �لُكر¾   1 ¿قتها.. '

'يكفيك �لقا� نظر	 على � مدAسة لتر¬ �لكمَّ �Gائل من 
 R1 بعضهم يعت� Àا �لشبا�. حG/يتبا Áلبذيئة �ل�  Ãأللفا�
ما عن  �ملتحضرين.  لغة  عا/يا جد�، 'هذ¾ هي  �ألمر  هذ� 
 Àال حر¸. ح' Äملشاجر�� '�لسبا� '�ملعاكسا� فحد�
�ألسبا�.  عصابه ألبسط  على  �لسيطر	  يفقد  �ملر�  صبح 
من  صبحت  فقد  �جلنسي   Æلتحر�' �لفتيا�  معاكسة  ما 
 Aلد�ئمة �ملألوفة. 'قد ال ُتصد^ فظاعة 'فحش �لصو� Aألخبا�

'�للقطا� �لÁ يتبا/Gا �لشبا� عR �جلو�?. 

�ألخال^  '�ختفا�  �لتحو?،  ֲדذ�  نشعر  كلنا  �حلا?  بطبيعة 
 �� �إلسالمي    Aلشا� يعو/   1  Éنتم 'كم  �جلميلة. 
طبيعتها   �� �إلسالمية  �لشخصية  تعو/   1' عهد¾،  سابق 

خالقياִדا.'
فإ1 �ألخال^ '�حلا? هذ¾ قد ُ/خلت غرفة �إلنعاÆ،  'نر¬ 
 1نه من '�جبنا bيعا Ìوها 1 ندعو Gا بالشفا� �لعاجل.. '
نقيم Gا صرًحا ¥ 'سائل �إلعال6 لعلنا ֲדذ� �لصنيع نغرسها 

ثانية ¥ نفو� �لذئا� �لبشرية!!
�لعربية  �ليو6 ¥ ·تمعاتنا  �لذ� نر�¾   ÎطاÌ1 �ال'ال شك 
على  �لفاضلة  باألخال^  �لتز�مها  عد6  بسبب  هو  �إلسالمية 
مستو¬ �لفر/ '�ملجموعة. 'ִדميش تطبيق �لقو�نني �لÁ غالبا 

ما ُتطبق بكل صر�مة على �لضعفا� فقط!!
 هذ� �� جانب فشل �ملؤسسة �لدينية ¥ تر� بصماִדا على 

طابع �لشخصية �إلسالمية �لÁ فقد� مقوما� �ألخال^. 
 - عليه  ُنحسد  ال  �لذ�   - �ملتر/�  �لوضع  هذ�  ظل   ¥'
فإ1 صد¬ لسا1 حا? �لشاA  �إلسالمي يبوÑ مبا ¥ /�خله 

‹\ái’ˆ\;‹Å¡;k]Ë¡\Åh‹\ái’ˆ\;‹Å¡;k]Ë¡\Åh

Ï÷î]�’\;–˜|¯]dÏ÷î]�’\;–˜|¯]d



٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٣هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠١٣ م

�إلميا1  فريضة   �Aند' �ألخال^  فضيلة  نعر�  �ننا  'يقو?: 
مامنا.. ½ب عليك  Aباهللا 'ما يترتب عليها.. 'لكن ال خيا

1 تكو1 �ئبا �1 كنت �اطا بالذئا�!!
'ال يسعنا ¥ هذ� �ملقا6 �ال 1 ُنذكر �جلميع 1 �ملؤمن من 
يتعظ بغ$¾.. ال تر'1 1 شرÓة كب$	 من بنا� �ألمة تقتفي 
ÕثاA �ألمم �لغربية �لA Áمت باألخال^ عر� �حلائط. 'بعد 
مر'A حقبة ¿منية قص$	 على �لك جندها تسن قو�نني تعتر� 
�ملر	!! '��� تصفحت  �لرجل '�ملر	 من  �لرجل من  بز'�¸ 
سجال� �لوال/�� عندهم ستجد نسبا عالية للمو�ليد �لغ$ 
'/ناستها  خالقهم  تعفن  عن  �حلديث  'يطو?  �لشرعيني. 

'لكن ليس هذ� �وA حديثنا.
 لقد /قت نو�قيس �خلطر منذA	 بآفا� فتاكة ستقطع �ألمة 
 1�لقدير  �لعزيز  متناثر	. 'ال يسعنا �ال 1 ندعو   �A� ��
 1��Õ يوقظ �لنفو� �لنائمة 'يطهر �لقلو� �ملظلمة 'يستقطب
�لغافلني لدعو	 �حلق �ملبني.. 'ال يغ$ �هللا ما بقو6 حÀ يغ$'� 

ما بأنفسهم.

�لشي� من خال? هذ�  تبد' نظرتنا قاسية بعض  'ختاما قد 
�لطرÑ.. 'لكننا المسنا �لو�قع بكل مانٍة. فغالبا ما نتجاهل 
لكن  bيعا..  لنا  مؤملة  أل�ا  �كرها  نو/  'ال  كث$	   �Aًمو
من  'بالرغم  �إلنكاA؟  هذ�   Àم  ��' �لتجاهل  هذ�   Àم  ��
كل �لك يبقى ملنا ¥ �هللا كب$� بأ1 تعو/ متنا �� سابق 
بسيفها، '¥ هذ�  بأخالقها ال  'تفتحه   Úلعا� لتقو/  عهدها 
حلضر	  �أل'ها6  �¿�لة  كتا�  من  مقتبس  يستحضر�  �ملقا6 

�ملسيح �ملوعو/ �:
1 هذ¾ �ألمة ستفسد ¥ �لزمن  - � - Ûنبأ �لن"... 'قد 
�ألخ$ كما فسد �ليهو/ ¥ ¿منهم �ألخ$، '�Aتفع من بينهم 
�لِبّر �حلقيقي '�لصد^ �حلقيقي '�ألمانة �حلقيقية، 'نشأ� فيهم 
�خلصوما� �لو�هية �لÁ ال صل Gا، 'فتر فيهم حب �لدين. 
'قا? - � - �نكم ستحذ'1 حذ' �ليهو/ "حتَّى َلْو َ/َخُلو� 
ِفي ُجْحِر َضبٍّ َلَدَخْلُتْم ِفيِه"، � ستصبحو1 مثل �ليهو/ بكل 
معÉ �لكلمة. 'حيث �1 �هللا - سبحانه 'تعا� - Ú ينَس �ليهوَ/ 
¥ هذ¾ �حلالة يضا بل Aسل �ليهم �ملسيح �بن مرمي من بينهم 
ر�  خالقهم 'عماGم 'تصحيح خطائهم، فقد ُبشِّ Ñإلصال
هذ¾ �ألمة يضا نه حينما تصبح حالتكم مثل 'لئك �ليهو/ 
�لقسا	 �لقلو� 'تتمسكو1 بظو�هر �ألموA 'تسو� تصرفاتكم 
'تعكفو1 على �لدنيا، 'يتوÎA ُنّساككم 'مشا¦كم 'نا� 
ما/يو1 منكم -كّل بطريقته - ¥ �ملكر �لسيئ 'سو� �خلُلق 
بأنو�عه �ملختلفة، 'يتضا�? �لتوحيد 'عبا/ُ	 �هللا 'تقو�¾ 'حبه 
مرمي؛  البن  مثيٌل  يضا،  بينكم  'من  فيكم  سُيبعث  بشد	؛ 
'يسعى جاهد� إلصالÑ حالتكم �ألخالقية '�لعملية '�إلميانية 

كما سعى �ملسيح �بن مرمي." 

هد�نا �هللا '�ياكم �� ما Óبه 'يرضا¾. 'Õخر /عو�نا 1 �حلمد 
هللا �A �لعاملني '�لصال	 '�لسال6 على شر� �ملرسلني سيدنا 

�مد 'Õله 'صحبه bعني.

 aمـ cهـذا التجاهـل وإ aمـ cإ
كل  مـن  وبالرغـم  اإلنـكار؟  هـذا 
ذلـك يبقى أملنـا ? اهللا كبـhا بأن 
تعـود أمتنا إc سـابق عهدها لتقود 
العـاl وتفتحه بأخالقها ال بسـيفها، 
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التقوى

 حضر	 مر¿� بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد� �

:�'A/ من

في 
حا� �لقر��

(سوA	 �حلجر)

ِفيَها  َ!َ�ْلَقْيَنا  َمَدْ�َناَها   %َ
﴿َ!�َألْ

َشْيٍ*  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  َ!َ�ْنَبْتَنا  
َ!�ِسَي َ

َمْوُ�!4ٍ﴾ (٢٠)

شر9 �لكلما5:
�ملديو1َ:  مدَّ  بَسطه.   :¾ مدَّ مد�ناها: 
'مدَّ  طاله.  عمَر¾:  �هللا  مدَّ  مَهَله. َ
�لشيَ�: جَذبه. 'مّد �لقو6َ: صاG Aم 
�للسا1:   ¥' بنفسه.  غاَثهم ' مدً/� 
فيها   �َ/¿  ���  :� مدًّ  �َAأل� مد/� 
تر�ًبا ' ºاً/� من غ$ها، فيكو1 عمَر 

Gا 'كثَر Aَيًعا لزAعها (�ألقر�).
مو�!4: 'َ¿نه '¿ًنا: �Aَ¿ ثقَله 'خّفَته 
"�ألسا�":   ¥' يعا/له.  مبا  '�متحنه 
َ'َ¿ْنُت �لشيَ� 'Aََ¿ْنُته 'َثَقْلُته: ��� Aُْ¿َته 
بيد� لتعر� '¿نه. ''َ¿1 متَر �لنخلة 
(�ألقر�).   ¾Aحَز' خَرصه  '¿ًنا: 
مت  �لذ�  A؛  �ملقدَّ �ملو¿'1:  فالشي� 

'¿ُنه؛ �ملتناسب �ملتالئم.

�لتفسـ;:
 لقولـه تعا� ﴿'�أل�A مد/ناها﴾ 
معنيا1: �أل'?: لقد فرشناها لتتال�6 مع 
�لنا�.. � 'ّسعناها كثً$�  حاجا� 
èيث ��ا - Aغم كو�ا مستدير	- ال 
ُتعيق عيَش �إلنسا1 عليها، بل �نه ال 

يشُعر باستد�Aִדا صًال. 

!اية الوحي اإل�ي!اية الوحي اإل�ي

uÚö‘F{ $#uρ$ yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ$ uΖøŠ s)ø9 r&uρ$ yγŠ ÏùzÅ›≡uρ u‘$ uΖ÷Fu; /Ρr&uρ$ pκ
Ïù ÏΒÈe≅ ä.& óx«

5βρã—öθ ¨Β∩⊄⊃∪$ uΖù=yèy_ uρö/ ä3s9$ pκ
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ما/. �لك  '�لثا�: لقد ¿ّ'/ناها بالسَّ
 �ٍ�Aقد تستمد  تز�?  ال   �Aأل�  1
جديد	 من �ألجر�6 �ألخر¬، بل لقد 
ثبَت علما� �لفلك نه ال تنفك تسقط 
هذ¾  من  /قيقة   ��A�  �Aأل� على 
 �Aأل� حجم  به  يزيد  مما  �ألجر�6، 
�خلاAجي  �لسما/  'هذ�   ،Aباستمر�

يزيد ¥ طاقاִדا ¿يا/	 كب$	.
 �Aأل� تكو1  �لسما/،  جانب   ��'
èاجة �� �ملا�، 'لذلك قا? �هللا � 
 Áبعد¾: 'جعلنا فيها �جلبا? �لثابتة �ل
هذ¾  تّدخر  'هكذ�  بالثلو¸،  حتتفظ 
كب$	  بذخ$	  �لدنيا  ألهل  �لثلو¸ 
للميا¾ �لÁ تصل عR �أل�اA �� ¡تلف 

قطاA �أل�A 'تر'يها. 
من  فيها  نبْتنا '﴿ تعا�  �هللا  قا?   «
 ëتع '�إلنبا�  مو¿'1﴾.  كل شي� 
 ëتع' ،�Aلنبا� من �أل� ُ̧ لغًة �خر�
 ¥  /A' حيث  �لشي�..  تنميُة  ·اً¿� 
�لقر1Õ �لكرمي عن �لسيد	 مرمي عليها 
 ?Õ)﴾حسًنا نباًتا  نَبَتها '﴿ �لسال6 
كلمة   �/A' 'قد   .(٣٨ عمر�1: 
خلقنا  �أل'?:  باملعنيني:  هنا  �إلنبا� 
لسد  مناسب  شي�  كل   �Aأل�  ¥
حاجا� هلها، ' ال نز�? ننّمي �لك 
�لشي�، '�لثا�: ننا خرجنا فيها كلَّ 
ننّميه.   ' مناسب  معني   Aبقد شي� 
1 �هللا تعا� عاÚ �لغيب.. يعلم ما  �

 .Aبأ� مقد�' �Aلذ� حتتا¸ �ليه �أل�
فكلمة ﴿مو¿'1﴾ تش$ �� نه تعا� 
ا  قد خلق فيها كل شي� مناسب كمًّ

'نوعا.
 1 هي  قبلها  مبا  �آلية  هذ¾  'عالقة 
�هللا � قد حتدÄ من قبل عن نز'? 
على  '/ّلل  '�ايته،  �لكرمي   1Õلقر�
هذ¾ �حلماية غ$ �لعا/ية بضر� مثا? 
�� صلة بالسما�. '�آل1 ضر� مثاًال 
�ننا قد  باأل�A 'قا?:  Õخر �� صلة 
عا/ية  غ$  بوسائل  يًضا  ¿ّ'/ناها 
قد�Aִדا.  'تنّمي  �لضعف  من  حتميها 
'بعض هذ¾ �لوسائل خاAجية 'بعضها 
 Áل� ��Aخلية مثل: ١- �ملو�/ '�لذ�/
تسقط عليها من �لسما�؛ ٢- �جلبا?؛ 
'هذ�  �لد�خلية.   �Aأل�  ��Aقد  -٣
يتقو¬  فإنه  يًضا،  �لوحي  حا?  هو 
باملد/ �لسما'�، 'يعمل ئمُة �ملؤمنني 
�لذ�تية  �اسنه   1 كما  �ايته،  على 
 �� �لطبقا�  كل  من  �لنا�  جتذ� 

معاAفه.

َ!َمْن  َمَعاِيَش  ِفيَها  َلُكْم  ﴿َ!َجَعْلَنا 

َلْسُتْم َلُه ِبَر�ِ�ِقَني﴾ (٢١)

شر9 �لكلما5:
 Áل� َمعاِيَش: bع معيشة، '�ملعيشة: 

ما  '�ملشر�؛  �ملطعم  من  ֲדا  تعيش 
تكو1 به �حليا	 'ما ُيعاÆ به من طعا6 
من  فيه   Æيعا  ' ُيكَسب  مما  'Ìو¾ 

مكا1 '¿ما1 (�ألقر�).

�لتفسـ;:
 يقو? �هللا تعا�: لقد جعلنا لكم ¥ 
نو�  �لوسائل �لÁ تعيشو1  �Aأل�
 Àح �لر¿^  فيها  جعلنا  كما  ֲדا، 
�لنا�   Aيقد ال   Áل� �لكائنا�  لتلك 

على تز'يدها بالغذ��.
على  بفضله  �إلنسا1  يّدعي 
�حليو�نا� �ألخر¬، 'لكنه يتكبد ¥ 
كسب A¿قه مشقًة 'عناً�، بينما جتد 
حيو�نا�  من  �حلية  �لكائنا�  هذ¾ 
ال  �لباليني  تبلغ   Áل�  - 'حشر�� 
ًر�. 'هذ�  �ملاليني - غذ��ها مهيًَّئا ميسَّ
/ليل على 'جو/ ��� عليا ال ¦فى 
عليها � من ¡لوقاִדا، �� ال ير¿قها 

�إلنسا1، '�منا ير¿قها �هللا �.
نه  هي  قبلها  مبا  �آلية  هذ¾  'عالقة 
 ¥ �إلنسا1   1  �� هنا  ينّبه  تعا� 
�لر'حا�  �لغذ��   �� /�ئم  �حتيا¸ 
�لنا� ¥ عصر معني ال  يًضا، أل1 
عصر  هل  يزّ'/'�   1 يستطيعو1 
Õخر بغذ�� A'حا� مناسب؛ 'لذلك 
 A'مبر تتغ$  �إلنسانية  �لعلو6  جتد'1 
�لوحِي  نز'?  /'�عي  فمن  �لزمن. 
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�� �ملعا�A �لو�سعة 'حفِظه نه لو 
ُتر� �ألمر ¥ يد� �لنا� ملا �هتمو� 
�لقا/مة  لألجيا?  �لر'حا�  بالر¿^ 
بًد�، بل ألخضعو� 'حَي �هللا للظر'� 
عصرهم،   ¥ �لسائد	  '�لعلو6 
'بالتا� يظل �لذين يأتو1 من بعدهم 
أل1  �لظلما�،   ¥ تائهني   ¬Aحيا
غليلهم،  تشفي  ال  �لسابقة  �لعلو6 
ال  �ملشوَّ¾  �لسابق  �لوحي   1 كما 
فكأ1  �ملتجد/	.  حاجاִדم   Ûيل
�لر¿^  هّيأنا  ننا  كما  يقو?:  �هللا 
ال   ' ُتطعمو�ا  ال   Áل� للحيو�نا� 
كذلك  �طعامها..  على   1'Aتقد
ما   �Õلقر� �لوحي  هذ�   ¥ �ّ/خرنا 
لألجيا?  �لر'حا�  �لغذ��  سيهيئ 
على  �أل'لو1   Aيقد ال   Áل� �لقا/مة 
�مد�/ها به. عندما متس حاجتـهم 
�هللا  يفتـح  سو�  �لر¿^  هذ�   ��
ليأخذ'�  �لذخـائر،  هذ¾  Gم   �

منها نصـيبهم.
 �� علينا!  �هللا  منة  كب$	  هي  كم   
�د'/	  �لقرÕنية   �Aملعا� كانت  لو 
�لغذ��  لعاñ طال�  باملاضي  ¡تصة 
�لر'حا� �ليو6 معانا	 شديد	، 'لكن 
�لوحي   Úَعا بفضله  جعل  قد  �هللا 
�لقر�Õ '�سًعا مثل �لعاÚ �ملا/�، بل 
'َسَع منه، فال يز�? يز'/نا ¥ كل 

عصر مبعاAفه �جلديد	.  

َخَز�ِئُنُه  ِعْنَدَنا  Nِالَّ  َشْيٍ*  ِمْن   4ْNِ!َ﴿

(٢٢) ﴾Oٍَمْعُلو 
ُلُه Nِّال ِبَقَدٍ َ!َما ُنَنزِّ

شر9 �لكلما5:
نا¿ًال.  صّير¾  نزله:   :Qننـّز
'نز?  �ملنا¿َ?.  نزGم  �لقو6َ:  'نز? 
Gا   Aقّد �لِعَ$:  'نز?  Aّتبه.  �لشيَ�: 
تدA½يًّا  يكو1  '�لتنـزيل  �ملنا¿َ?. 

(�ألقر�). 
من  �هللا   ¾Aيقّد ما   :Aلقَد�  :
َقَدٍ
 	/�Aلقضا�؛ 'عّرفه بعُضهم بأنه �إل�
مبلُغ   :Aلقَد�' 'قاִדا.   ¥ باألشيا� 

�لشي�؛ �لطاقة (�ألقر�). 

�لتفسـ;:
�لسابقة،  لآلية   Ñشر �آلية  هذ¾   
 ¬Rك حقيقة  عن  كشفت  حيث 
كل  خز�ئن  �هللا  عند   1 'هي  ال 

�ليها  �لبشر  �نتبا¾  يوجه  نه ' شي�، 
ֲדا.  فينتفعو1  �ليها،  حاجتهم  لد¬ 
 Áل� �ألAضية  �لكنو¿  هذ¾  فكل 
ُتكَتشف �ليو6 كانت موجو/	 فيها 
منذ �لبد�ية. خذ'� مثًال �حلديد، فإنه 
كا1 موجوً/� ¥ �أل�A منذ �لِقد6، 
'لكن Ú يعلم �إلنسا1 بوجو/¾ �ال 
به  علم  'عندما  مديد	،  مد	  بعد 
�نتفع به بكثر	. 'ملا �حتا¸ �إلنسا1 
�حلديَد  �Aكًبا   �Aأل�  ¥ �لس$   ��
'على  �حلجر�  �لفحم  على  عثر 
�لطاقة �لبخاAية، فأصبح هذ� �جلماُ/ 
به حر�ٌ�  يكن   Ú لذ�� �حلديُد   �
كذ'�  'يعمل  ½ر�  حيا	،  'ال 
�حليا	. » ملا ¿�/� حاجا� �إلنسا1 
�لكهربائية.  �لطاقة  �ختر   كثر 
تلقي   �Aتز�? �أل 'باالختصاA، ال 
óز�ئنها ¥ كل ¿من 'عصر èسب 

حاجة �لبشر �ليها.

لـو كانـت املعـارف القرآنية )ـدودة mتصة 
باملاضي لعاu طالب الغذاء الروحاp اليوم معاناة 
شـديدة، ولكن اهللا قد جعل بفضله عاlَ الوحي 
القرآp واسـًعا مثل العاl املادي، بل أوَسـَع منه، 
فـال يزال يزودنـا ? كل عصر مبعارفـه اجلديدة.  
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 يقو? �هللا تعا�: هكذ� متاًما Ìافظ 
 Áل� بكنو¿¾  'Ìتفظ  �لوحي  على 
شيًئا  �لبشر  حاجا�  'فق  ننـزGا 
فشيًئا. فال تظنو� 1 'حي �هللا تعا� 
¹لى   « نزله  فحسب..  كتا� 
فيه  عاَلم  �لوحي   1� بل  عنه. كال، 
¡تلف  من  للبشر  �لكنو¿  ماليني 
�لعصوA، فكيف ميكن 1 يتخلى �هللا 
تو¿َّ    Ú ما �لكنو¿  عن �اية هذ¾ 
كلها على مستحّقيها bعني؟ نعم، 
حينما ينتهي ما ¥ �لوحي من خز�ئن 
�لوحي،  يتخلى �هللا عن �اية �لك 
تو¿يعه  ما ميكن  فيه  يبقى  ال  حيث 

على �لنا�.
�لسابقة  �آليا�   1 معلوًما  'ليكن 
 1Õاية �لقر�يًضا تنا'لت موضو  
ôل  فيها  �خلطا�   1 بيد  �لكرمي، 
على   �ًّ/A '�لك  يًضا،  �ملسلمني 
 1 �ملمكن  من  كا1   Áل� �ألخطا� 
عقيد	  حو?  �ملسلمو1  فيها  يقع 

.1Õاية �لقر�

َيا9َ َلَو�ِقَح َفَأْنَزْلَنا ِمَن  
َسْلَنا �لرِّْ�َ!َ﴿

َ�ْنُتْم  َفَأْسَقْيَناُكُموUُ َ!َما  َماِ* َماً*  �لسَّ

َلُه ِبَخاِ�ِنَني﴾ (٢٣)
    

شر9 �لكلما5:

َلقاًحا  �لناقُة  لِقحت  يقا?:  َلَو�ِقَح: 
 �Aصا  �) �لشجرُ	:  'كذلك 
 �) �لنخَل:  فال1  لقَح ' ُحْبلى). 
 � لو�قَح:   Ñَلريا� Aسلنا ' ّبرها). 
'�للو�قح  (�ملفر/��).   Ñٍَلقا  ��'�
 « �لند¬  حتمل   Áل�  Ñلريا� من 
متّجه ¥ �لسحـا�، فإ�� �جتـمع 
مـطًر�   Aصـا �لسحـا�   ¥

(�ألقر�).

�لتفسـ;:
 ��A� حتمل Áل� Ñللو�قح هي �لريا� 
عضو   �� �ملذكر  عضو  من   Ñللقا�
�ملؤنث من �ألشجاA؛ فتأõ بثماAها. 
'تعë �للو�قح يًضا �لرياÑ �لÁ حتمل 
سطح  على  من  �لصاعد   Aلبخا�
�أل�A » تؤّلف بينه فيص$ سحاًبا. 
لكلمة  �ملعنيني  هنا كال  ينطبق  'قد 
نرسل  تعا�:  �هللا  فيبني  �للو�قح؛ 
�للقاÑ من   ��A� حتمل Áل�  Ñلريا�
من  �ملؤنث  عضو   �� �ملذكر  عضو 
�ألشجاA لتكو1 صاحلة لإلöاA؛ كما 
 Aحتمل �لبخا Áل� Ñيًضا �لريانرسل 
 «  �Aأل� سطح  على  من  �لصاعد 
ينـز?  سحاًبا  فيص$  بينه  تؤّلف 
 Áل�  Aألشجا� على  �ملطر  شكل   ¥
هذ¾  لتكو1  �أل'�،   Ñلريا� لّقحتها 

كثر Aيًعا '�نتاًجا.  Aألشجا�

خً$� َلَفَت �لنظر �� مر ها6 حيث ' 
بّين 1 هذ� �ملا�، �لذ� يوجد بكثر	 
لإلنسا1،  �ألøية  بالغ  هو  '�لذ� 
فكيف  ¹زينه،  �إلنسا1  يستطيع  ال 
على  بنفسه   A/قا نه   1�� يّدعي 
�حلفاÃ على ما Óتا¸ �ليه ¥ �ملجا? 

�لر'حا�.
 �� هنا  �خلطا�  �هللا  'ّجه  لقد   
يتعلق  فيما  مًعا  '�ملؤمنني   Aلكفا�
�لذين   Aلكفا� فأما  �لوحي.  èفظ 
 1Õلقر� لنـز'?  �لد�عي  ما  قالو�: 
�لكرمي Aغم 'جو/ �ألسفاA �لسابقة، 
فأجاֲדم: لستم èاجة �� �لسحب 
Aغم �مليا¾ �ألAضية؟ ملا��؟ أل1 �مليا¾ 
�ألAضية ال تبقى صاحلة بد'1 �ملطر 

من �لسما�.
يغتر'�  ال  فنّبههم  �ملسلمو1  ما '   
 1من 'جو/ �لقر1Õ بينهم، فيظنو� 
 1 عليهم  '�منا  كال،  كاٍ�.  هذ� 
يعو/  ال  �لسما'�  �ملا�   1 يدAكو� 
�لسما�.  ِقبل  من  �ال  صافًيا  �ليهم 
فكلما يكّدA'1 ما� معا�A �لوحي 
�لفاسد	  فكاAهم  بشو�ئب   �Õلقر�
�لسما�  من  تعا�  �هللا  يدّبر  سو� 
تصـفيَة هذ� �ملا� �لر'حا� ليـعو/ 
مر	  نـقيًّا  صافـًيا  �لدنيـا   ��

خر¬. 
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َ!َنْحُن  َ!ُنِميُت  ُنْحِيي  َلَنْحُن  ﴿َ!Nِنَّا 

�ْلَو�ِ
ُثو4َ﴾ (٢٤)

شر9 �لكلما5:
�لو�Aثو1: �سم فاعل من َ'ÄَAِ؛ �لباقي 
بعد فنا� �خللق، '¥ �لدعا�: "�للهم 
'�ْجعْله  'بصر�،  بسمعي   ëْمِتْعَ
معي  َْبِقهما   �  .."ëم  ÄَAلو��

مو� (�ألقر�). Àصحيحني ح

�لتفسـ;:
نتم ' �لباقو1  Ìن  تعا�:  �هللا  يقو? 
يها  تستطيعو1  'كيف  �لفانو1، 
'حينا.  على  حتافظو�   1 �لفانو1 
�لوحي  لذلك فال نفّو� مر �اية 

�� �لبشر �ملعرَّضني للفنا�.

ِمْنُكْم  �ْلُمْسَتْقِدِمَني  َعِلْمَنا  ﴿َ!َلَقْد 

َ!َلَقْد َعِلْمَنا �ْلُمْسَتْأِخِرين﴾ (٢٥) 

�لتفسـ;:
�ملؤمنو1   6�/ ما  تقولو�:  ال   �
ال  فكيف  �لدنيا   ¥ موجو/ين 
�لوحي؟  على   Ãحلفا� يستطيعو1 
�لك 1 �اية �لقر1Õ ال تتم بالعلو6 
�لظاهر	 'حدها، '�منا مد�Aها على 
'حد¾  تعا�  '�هللا  �لقلب،   	Aطها

�لوحيد  'هو  �لقلو�،  حو�?  يعلم 
�لذ� يعلم من هو �ملخلص ¥ �ميانه 
'لذلك  حقيقًة؛  �خل$   ¥ '�لسابق 
تعيني  عملية  بنفسه  يتو�   � فإنه 
فمن  �لوحي.  هذ�  على  �ملحافظني 
عهد  �لقلب   	Aطها  ¥ سّباًقا   ¾ÕA
�ليه هذ¾ �ملهمة، ما �لذين 'جدهم 
مقّصرين ¥ طهاA	 �لباطن Ú يعتRهم 
هًال حلمل هذ¾ �ملسئولية، '�1 كانو� 

جهابذ	 ¥ �لعلو6 �لظاهر	.


بََّك ُهَو َيْحُشُرُهْم Nِنَُّه َحِكيٌم َ َّ4Nِ!َ﴿

َعِليٌم﴾ (٢٦)

شر9 �لكلما5:
حْشًر�:  Óشر  �لناَ�  حَشر  _ُشر: 
�لبعث  يو6  �حلشر:  'يو6ُ  bَعهم. 

'�ملعاـد، 'هو مأخـو� ِمن َحَشَر 
'�حلاشـر  bَعـهم.   ��� �لقو6َ 
�ملسلمـني   Ûن ºـا�  من  �سٌم 

(�ألقر�).

�لتفسـ;:

�ملو�  بعد  �لبعث  يو6  يسّمى   
Óشر  سو�  تعا�  �هللا  أل1  حشًر� 
فيه �أل'لني '�آلخرين. 'ُيطَلق �حلشر 
�لذ�  �الجتما   �لك  على  يًضا 
�ألنبيا�..  يد�  على  �لدنيا   ¥ يتم 
 Àحيث ُيخر¸ �هللا �لقو6 كله من ش
لينخرطو�  �الختالفا� '�لنـز�عا� 
نبيهم.  �Aية  �لوحد	 حتت  ¥ سلك 
ما من نÛ �ال 'قد مت على يد¾ هذ� 
�لر�ئع  �حلشر   �� �نظر'�  �حلشر. 
حيث   �  Ûلن� عهد   ¥ 'قع  �لذ� 

وأما املسلمون فنّبههم أال يغ|وا من وجود القرآن بينهم، 
فيظنوا أن هذا كاٍف. كال، وإمنا عليهم أن يدركوا أن املاء 
السماوي ال يعود إليهم صافًيا إال من ِقبل السماء. فكلما 
يكّدرون ماء معارف الوحي القرآp بشوائب أفكارهم 
الفاسدة سوف يدّبر اهللا تعاc من السماء تصفيَة هذا 
املاء الروحاp ليعود إc الدنيا صافًيا نقيًّا مرة أخرى. 
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ُجمع صحا� �ألفكاA �ملتباينة على 
 Úلعا�  ¥ �نتشر'�   « '�حد	،  كلمة 

bع. 
�حلشر   �� تش$  �آلية  'هذ¾    
فقا?  '�ألخر'�.  �لدنيو�  بنوعيه 
يا  قومك،   1� �لدنيو�:  �حلشر  عن 
�ليو6 'ال شك،  يعاAضونك  �مد، 
لكننا سنجمعهم كلهم على يد� ¥ 

يو6 من �أليا6. 
صفَتي ﴿حكيم  هنا   � �هللا  '�كر 
عليم﴾ ليبّين �م لن ُيجَمعو� حو? 
�لنÛ � فو�Aً أل1 هذ� ينا¥ �حلكمة 
�لسبيل  أل1  ّ'ًال) ) '�لك  �إلGية. 
هو   Aلفو� على   � حوله  جلمعهم 
1 يتصر� �هللا ¥ قلوֲדم فُيكِرههم 
على �إلسال6، 'لكن �سالمهم هذ� 
ما كا1 لينفعهم شيًئا، أل1 مثل هذ� 
جز��  صاحَبه  ُيكسب  ال  �إلميا1 
Õمنو�  �م  لو  '(ثانًيا)  �نعاًما.  'ال 
للنا�  �نكشف  ملا  �ألسلو�  ֲדذ� 
'بني  �إلميا1  ضعا�  بني  �لفر^ 
�لعظيمة  �لر'حانية  �لقو¬  صحا� 
�لذين يعرفو1 �لنÛ منذ �لبد�ية، 'ملََا 
 ûمكَن �لتمييز بني û بكر � '
�لكفا��ِ�  �لدنيا  عرفت  'ملا  جهل، 
�ملتأصلة  '�جلهالَة  �أل'?   ¥ �لكامنة 
�ِحلكم  هذ¾  جل  فمن  �ألخ$.   ¥

�إلسال6،  على  �هللا  ُيجRهم   Ú
�لنا�  عر�   1 �لنتيجة  'كانت 
/'�م  َمن  'كذلك  �لكاملني  مز�يا 
من �ملؤمنني، كما عرفو� يًضا �حلالَة 
�ملتر/ية للذين كانو� عاطلني صًال من 
�لدنيا  فانتفعت  � خ$ 'صالحية؛ 
من كفا��� û بكر 'عمر 'عثما1 
'علي كلٍّ ¥ عهد¾ - Aضو�1 �هللا 
 ?'عليهم. 'لو 1 �جلميع Õمنو� ¥ 
 ' با جهل  �لقو6   Aختا� فلرمبا  يو6 
َمن على شاكلته سيًد� عليهم بسبب 
سيا/ته �لسابقة، 'بالتا� ُحلرمو� من 
�ملنافع �لÁ جنوها من û بكر 'غ$¾ 
سبقو�  �لذين  �أل'�ئل  �لصحابة  من 

باإلميا1.
ما صفة ﴿عليم﴾ ففيها تذك$ �Gي '
للنÛ � بأ1 تأخ$ �سال6 �لقوG 6ذ¾ 

فإنه � يتوc بنفسـه عملية تعيـني احملافظني على 
هـذا الوحي. فمن رآه سـّباًقا ? طهـارة القلب عهد 
إليه هـذه املهمـة، أمـا الذيـن وجدهـم مقّصرين 
? طهـارة الباطـن l يعت�هـم أهـًال حلمـل هذه 
املسـئولية، وإن كانـوا جهابذة ? العلـوم الظاهرة.

�ليأ�،  فيك  يوّلد  ال  �حلكمة ½ب 
علمنا  على  بناً�   - لك  نؤكد  فإننا 
½تمعو1  سو�  bيًعا  �لقو6   1  -

على هذ� �لدين.
ما بالنظر �� �حليا	 �آلخر	 فاملر�/   
من هذ¾ �آلية 1 �أل'لني '�آلخرين 
 ¥ �هللا  عند  bيًعا  Óُشر'1  سو� 
يو6 من �أليا6، لُيجَز'� على عماGم. 
فيجب ال يضيق حد �Aًعا مما يالقيه 
�ملسلمو1 �ليو6 من �¬ 'فتنة، 'ال 
ُيعتR خائًبا َمن ُيقَتل ¥ هذ¾ �ملعركة 
'�لشيطا1  �لر�ن  قو¬  بني  �لد�ئر	 
�جلز��  يو6  أل1  �ملؤمنني،  فتح  قبل 
�حلقيقي سو� يكو1 بعد �ملو�، �� 
Ú ½عل �هللا - حلكمته 'علمه - هذ� 

�لعاA�/ Ú �جلز�� �حلقيقي. 
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�ألسو� �لحسنة

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

ْنَيا  ْنَيا َ'َ1َّ َلُه �لدُّ ََنٍس ْبن َماِلٍك �  َقاَ?: َقاَ? �لنَِّبيِّ �: َما ِمْن َعْبٍد َيُموُ� َلُه ِعْنَد �هللا َخْيٌر َيُسرُُّ¾ َ1ْ َيْرِجَع �َِلى �لدُّ ł‡¬
 ،�Aْخَر¬. (صحيح �لبخاْنَيا َفُيْقَتَل َمرًَّ	 ُ َهاَ/ِ	. َفِإنَُّه َيُسرُُّ¾ َ1ْ َيْرِجَع �َِلى �لدُّ ِهيَد ِلَما َيَر¬ ِمْن َفْضِل �لشَّ َ'َما ِفيَها ِ�الَّ �لشَّ

كتا� �جلها/ '�لس$)

ِهيُد ِفي  ُ̂ َ'َصاِحُب �ْلَهْد6ِ َ'�لشَّ َهَد�ُ� َخْمَسٌة �ْلَمْطُعو1ُ َ'�ْلَمْبُطو1ُ َ'�ْلَغِر َِبي ُهَرْيَرَ	 � َAَ َّ1ُسوَ? �ِهللا � َقاَ?: �لشُّ łْ‡¬
َسِبيِل �هللاَِّ. (صحيح �لبخا�A، كتا� �جلها/ '�لس$)

 .	ِ َ ُجْزً�� ِمَن �لنُُّبوَّ اِلِح ُجْزٌ� ِمْن ِستٍَّة َ'َAَْبِعني ََنٍس ْبِن َماِلٍك  َAَ َّ1ُسوَ? �هللا � َقاَ?: �لرýَُّْيا �ْلَحَسَنُة ِمن �لرَُّجِل �لصَّ ł‡¬
(صحيح �لبخا�A، كتا� �لتعب$)

َر�ُ�؟ َقاَ? �لرýَُّْيا  َر�ُ�. َقاُلو�: َ'َما �ْلُمَبشِّ ِ	 ِ�الَّ �ْلُمَبشِّ ِبي ُهَرْيَرَ	 َقا?: َسِمْعُت Aَُسوَ? �هللا � َيُقوُ?: َلْم َيْبَق ِمْن �لنُُّبوَّ łْ‡¬
اِلَحُة. (صحيح �لبخا�A، كتا� �لتعب$) �لصَّ

َِبي ُهَرْيَرَ	 َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ?: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهْم �هللا ِفي ِظلِِّه َيْو6َ َال ِظلَّ ِ�الَّ ِظلُُّه. �ْإلَِما6ُ �ْلَعاِ/ُ?، َ'َشا�ٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَ/ِ	  łْ‡¬
Aَبِِّه، َ'Aَُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي �ْلَمَساِجِد، َ'Aَُجَال1ِ َتَحابَّا ِفي �هللا �ْجَتَمَعا َعَلْيِه َ'َتَفرََّقا َعَلْيِه، َ'Aَُجٌل َطَلَبْتُه �ْمَرٌَ	 َ��ُ� َمْنِصٍب 
ْخَفى َحتَّى َال َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َ'Aَُجٌل َ�َكَر �هللا َخالًِيا َفَفاَضْت َ َ̂ َ'َجَماٍ? َفَقاَ? �ِنِّي ََخاُ� �هللا، َ'Aَُجٌل َتَصدَّ

َعْيَناُ¾. (صحيح �لبخا�A، كتا� �أل��1)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

* '�1ْ قا? قائل: كيف يكو1 نÛٌّ من هذ¾ �ألمة 'قد ختم �هللا على �لنبّو	؟ فاجلو�c �نه � ما ºّى هذ� �لرجل نبيًّا �ال إلثبا� كما? نبّو	 سيدنا خ$ �لRّية، 

فإ1ّ ثبو� كما? �لنÛ ال يتحقق �ال بثبو� كما? �ُألّمة، 'من /'1 �لك �ّ/عا� �ض ال /ليل عليه عند هل �لفطنة. 'ال معÉ خلتم �لنبّو	 على فرٍ/ من غ$ 
ٍ̧ يوجد ¥ �ألّمة.  » مع �لك �كرُ�  1 ¹تتم كماال� �لنبّو	 على �لك �لفر/، 'من �لكماال� �لعظمى كماُ? �لنÛ ¥ �إلفاضة، 'هو ال يثبت من غ$ منو�
غ$ مّرٍ	 1 �هللا ما �A/ من نبّوõ �ال كثر	 �ملكاملة '�ملخاطبة، 'هو مسلَّم عند كابر هل �لسّنة. فالنـز�  ليس �ال نـز�ًعا لفظيًّا. فال تستعجلو� يا هل �لعقل 

'�لفطنة. 'لعنة �هللا على من �ّ/عى خال� �لك مثقا? �Aٍّ	، 'معها لعنة �لنا� '�ملالئكة.  (�الستفتا�، طبعة �للملكة �ملتحد	)

Ì Ć⁄âÁ;Â^;Ö—ÉÁ;]ÒËå;jfi—;]∏;‰ˆÊ’ÂÌ Ć⁄âÁ;Â^;Ö—ÉÁ;]ÒËå;jfi—;]∏;‰ˆÊ’Â

=;II;fl∂Ö’\;ÎÄ]‚å;‡Ê÷eŒh;ˆÂ;‡]â›¸\;ÎÄ]‚å;‡Ê÷eŒh^;=

€“Ë’bÂ;€“fiŸ;ÓÊŒi’\

�يها �لفتيا4 !فقها* �لزما4 !علما* �لدهر !فضال* �لُبلد�4.. فتو� ¥ Aجل قا? �نه من �هللا، 
حى، 'جتّلْت نو�A صدقه كبدA �لدُّجى، !�
i �هللا له Õياٍ�  'ظهرْ� له �اية �هللا كشمس �لضُّ
باهر��، 'قا6 لنصرته ¥ كّل مٍر قضى، '�ستجا� /عو�ِته ¥ �ألحبا� '¥ �لِعد�. !ال يقوQ هذ� 
�لعبد �ال ما قاQ �لنjّ �، 'ال ُيخر¸ قدًما من �Gُد¬. 'يقوُ? �1 �هللا ºّا� نبيًّا بوحيه، 'كذلك 
يُت من قبُل على لساA 1سولنا �ملصطفى*. 'ليس ُمر�/¾ من �لنبو	 �ال كثر	 مكاملة �هللا 'كثر	  ُسمِّ
نباٍ� من �هللا 'كثر	 ما ُيوحى. !يقوQ: ما نعë من �لنبو	 ما ُيعَنى ¥ �لصحف �أل'�، بل هي /Aجة 
ال ُتعَطى �ال من �ّتبا  نبّينا خ$ �لوA¬. 'كّل من حصلْت له هذ¾ �لدAجة.. يكّلم �هللا �لك �لرجل 

بكال6 كثر 'َْجلى، '�لشريعة تبقى èاGا.. ال ينقص منها ُحكٌم 'ال تزيد ُهد¬.
حد من �ألّمة �لنبوية، » مع �لك ºّا� �هللا نبيًّا حتت فيض �لنبّو	 �ملحّمدّية، 'َ'َحى �ّ�  �� Qيقو!
شّعته، 'لوال¾ ملا كنت شيًئا يذكر ' ¾Aنو�ما 'حى. فليست نبّوo �ال نبّوته، 'ليس ¥ ُجّبÁ �ال 
' يسمَّى. '�1 �لنÛَّ ُيعَر� بإفاضته، فكيف نبيّنا �لذ� هو فضل �ألنبيا� '¿يدهم ¥ �لفيض، 
ُن �لغليَل ُ'ُجوAُ¾، 'ال  Aفعهم ¥ �لدAجة 'على؟ 'ّ� شيٍ� /يٌن ال يضي� قلًبا نوAُ¾، 'ال ُيَسكِّ'
ُيتّم �حلّجة ظهوAُ¾؟ !�pّ شيٍ* /يٌن ال ميّيز  ُيثَنى عليه بوْصف  د'A صد'Aُ¾، 'ال  يتغلغل ¥ �لصُّ
 �ّ�ملؤمن ِمن �لذ� كفر '�، 'َمن /خله يكو1 كمثل من خر¸ منه، '�لفر^ بينهما ال ُير¬؟ '
شيٍ� /ين ال مييت حيًّا ِمن هو�¾، 'ال Óيي èياٍ	 خر¬؟ 'من كا1 ِهللا كا1 �هللا له.. كذلك خلْت 
ُسّنته ¥ ُمٍم ُ'�. '�لنÛّ �لذ� ليس فيه صفة �إلفاضة.. ال يقو6 /ليٌل على صدقه، 'ال يعرفه من 

تى، 'ليس مثله �ال كمثل �Aٍ  ال يُهشُّ على غنمه 'ال يسقي 'يبعدها عن �ملا� '�ملرعى. 
.
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 ûة: �ملكتب �لعرbتر

ال  'حد¾  �هللا  �ال  �له  ال   1 شهد 
شريك لـه، 'شهد 1 �مًد� عبد¾ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  ما  'Aسوله. 
�لشيطا1 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Aَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو6 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن   Îِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Îََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Õمني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لt �لقاها سيدنا مر�� مسر!
 �sد �يدU �هللا تعاq بنصرU �لعزيز

� pملهد� Oخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� !�إلما�
يو6 ١٤ /٢٠١٢/١٢
ملانيا ،�Aفر�نكفو ¥

”�لشـهيد“ عا/	  ُيفَهم من كلمة 
�لذ� يضحي èياته ¥ سـبيل  نه 
�هللا، أل1 �لـذ� يضحـي èياته ¥ 
سبيل �هللا ينا? مرتبة �لشهيد 'يفتح 
 1ّ�هللا تعا� له بـو�� �جلنة. بيد 
'�سعا جد�،   Éلشهيد" مع�" لكلمة 
'Gا معا1ٍ خـر¬ يضا �ضافة �� 
�لتضحيـة بالنفس. 'سـو� بني 
�ليو6 هذ¾ �ملعا� ¥ ضو� �ألحا/يث 
�لشـريفة 'قو�? �ملسـيح �ملوعو/ 
�. �ألطفا? �لصغاA �لذين ُ'لد'� 
'تربَّـو� 'ترعرعو� ¥ هـذ¾ �لبال/ 
سئلُت  'قد  �لسؤ�?،  هذ�  يطرحو1 
هذ� �لسـؤ�? كثر مـن مر	. قبل 
بضعة يا6 ُعقد� جلسـة ¥ مدينة 
”هامبو�A“ مع فتيا� من مشر'  
”'قف نو“، حيـث طرحت فتا	 
هذ� �لسـؤ�? ¥ تلك �جللسة يضا 
فقالت بأنك عندما تسر/ حد�ثا عن 
�لشهد�� ُيذكر فيها كث$� 1 �لشهيد 
قا? ألقاAبه 1 يدعو� له لُيستشـهد 
1 �لشها/	  ''ينا? مرتبة �لشها/	، 
تكو1 ¥ نصيب �'� �حلظ �لسعيد؛ 
فلما�� ال يسألو1 �لدعا� للغلبة على 

�ألعد�� بدال من �لشها/	؟
ال شك 1 �لدعا� للغلبة على �ألعد�� 
هو �َأل'� ¥ هذ� �ملوضو ، 'قد 'عد 
�هللا تعـا� �جلماعا� �لربانية G 1م 

;ÈŒËŒ¢\;‹Ê‚�∏\;ÈŒËŒ¢\;‹Ê‚�∏\

!\;◊Ëeà;∫;ÎÄ]‚ç÷’!\;◊Ëeà;∫;ÎÄ]‚ç÷’
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حضرv مر�� مسر!
 �sد �يدU �هللا

 ،��Aم �لفتوحا� '�النتصاG' لغلبة�
كما نبأ �هللا تعا� �ملسـيح �ملوعو/ 
 Aالنتصا�' Ñبالنجـا يضـا   �
'�لغلبة كثر من مـر	، 'Ìن على 
يقني 1 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
ستر¬ Õيا� '�ضحة 'بينة Gذ¾ �لغلبة 
بإ�1 �هللا، 'ها Ìن نر¬ ÕثاAها يضا 
على صعيد �لو�قـع �� يبايع �لنا� 
'ينضمو1 �� �جلماعة �إلسـالمية 
�لرغم  �أللو� على  �أل�دية مبئا� 
من �ملعاAضة �لشديد	، 'يبايع �لنا� 
يضـا ¥ �لبال/ �لÁ تكو1 �ملعاAضة 
 Aشدها. فكل هذ¾ �ألموفيها على 

'�لفتوحا�  �لتقـد6  تد? على  �منا 
�لÁ نر¬ منا�جها بأ6 عيننا. كذلك 
�ل�Rمج �ألخر¬ �لÁ تديرها �جلماعة 
'تزيل شبها� �لعاÚ غ$ �إلسالمي 
تد? علـى حتقيق �لنجاحا�. 'كل 
هذ¾ �ألموA �منا هي خطو�� حثيثة 
 Áتتخذها �جلماعـة للتقد6 'هي �ل
سو� ُتحدÄ �نقالبا غ$ عا/� ¥ 
�لوقت �ملناسب بإ�1 �هللا، فعلى كل 
�د� 1 يسعى Gذ� �لغر� جاهد� 
'يدعو �هللا تعا� يضا. ال شـك نه 
ال بد من تقدمي �لتضحيا� لتحقيق 
فر�/ �جلماعة  6 �ملقاصد �لرفيعة، فيقدِّ

نو  من  �إلسـالمية �أل�دية كل 
Gا  مستعدين  'يكونو1  �لتضحيا� 
- كلمـا �قتضى �ألمـر - مبا فيها 
 Áيضا �ل Ñ�'Aلتضحيـا� بـاأل�
ُتكسـبهم مرتبة �لشها/	 فيدخلو1 
¥ جنا� مرضا	 �هللا. 'لكن مفهو6 
�لشها/	 ال يقتصر على �لك فحسب 
كما قلُت قبـل قليل. فهنا� حاجة 
يضا  A1 يّطلع �لشبا� '�لكباماسة 
من �لذين يطرحو1 هذ� �لسؤ�? على 
تفاصيل مفهو6 �لشها/	 ليسعى كل 
 Ñ'A حد لنيل هذ¾ �ملرتبة 'يفهم�'
هذ� �لدعـا� 'يدخل جنا� مرضا	 
 ûأل 	مر � Ûهللا. لقـد قا? �لنـ�

ا�ـدف احلقيقـي للمؤمن 
الصادق ليسـت التضحية 
بروحـه مـرة واحـدة بل 
املـراد منـه هـو اجلهـد 
الـدؤوب لنيـل رضا اهللا 
لتقدمي  واسـتعداده   cتعا
التضحية ? كل حني وآن.
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هرير	 �: ��� كنتم تُعّد'1 �لشهيد 
من ُقتل ¥ سـبيل �هللا فحسب فإ1ّ 

�لشهد�� ¥ مÁ قليلو1. 
 َّ1'هنا� حديث ¥ صحيح مسلم: َ
َهاَ/َ	  �لنَِّبيَّ � َقاَ? َمْن َسـأََ? �َهللا �لشَّ
َهَد�ِ� َ'1ْ�ِ  ٍ̂ َبلََّغُه �هللا َمَناِ¿َ? �لشُّ ِبِصْد
َماَ� َعَلى ِفَر�ِشـِه. نر¬ ¥ معركة 
يضا 1 �لنÛ � سأ? �هللا تعا�  Aبد
�لفتح مناشد� بوعد¾ 'سأ? �هللا �حليا	 
للذين كانو� معه ¥ بدÚ' A يسـأله 
�لشها/	 Gم بالتضحية èياִדم فقا?: 
�للُهمَّ 1ْ�ِ ُتْهِلْك َهِذِ¾ �ْلِعَصاَبَة ِمْن َْهِل 
�ِإلْسال6ِ ال ُتْعَبُد ِفي �َألAِْ�. فالغاية 
�لÁ بّينها �هللا تعا� من حيا	 �إلنسا1 

هي عبا/	 �هللا تعا�. 
�لصا/^  للمؤمن  �حلقيقـي  �Gد� 
�لتضحية بر'حه مر	 '�حد	  ليست 
بل �ملر�/ منه هو �جلهد �لدý'� لنيل 
لتقدمي  '�سـتعد�/¾  تعا�  �هللا  Aضا 
�لتضحية ¥ كل حني '1Õ. كذلك 
'A/ ¥ �حلديث �لشـريف 1 على 
 ��� يتمÉ �حلر� 'لكنها  ال  �ملؤمن 
ُفرضـت عليه 'حـا'? �لعد' قتله 
بسـبب /ينه فيجب على �ملؤمن ال 
يتر�جع قط، بـل ½ب 1 يتصد¬ 
له كاألبطا?. حني كانت �حلر'� 
مسـموحة ' ُفرضت على �ملؤمنني 
كانـو� يقاتلو1 �لعـد' 'يضحو1 

بأA'�حهم 'ينالو1 مرتبة �لشـها/	 
 1' كانو� ُيكَرمـو1 بالفتح /'1 
يصيبهم خو� ' �عر. ما �ليو6 فال 
 �حر� /ينية مسموحة 'عد�ýنا 
عد�� �جلماعة �إلسـالمية �أل�دية 
جبنا� فيهاbو1 ¥ �خلفا�، غ$ �م 
يضا فلسـنا  لو هاbو� من �ألما6 
مأموAين بشن �حلر�. فهنا� بعض 
�أل�ديـني �لذين يتلقوA 1سـائل 
 1�لتهديد يقا? فيها بأ1 عليكم �ما 
تتركو� �أل�دية ' تستعّد'� للقتل. 
تقتضي  �ملناسـبا�  هذ¾  مثل  ففي 
شـجاعة �ملؤمن - 'هذ� ما يقو6 به 
�أل�ديو1 ¥ باكسـتا1 -ال يؤثر 
نفسـه على �لدين 'Aضا �هللا تعا�. 
فمن ميز�� �ملؤمن نه يكو1 صامد� 

'قويا ¥ ¡تلف �لظر'�. 
'كما قلـت من قبل فـإ1 كلمة 
جد�،  �ملعا�  '�سـعة  ”�لشها/	“ 
'قلُت يضـا بأ1 �هللا تعـا� عّلم 
�ملؤمنني /عا� ليكونـو� من �ألنبيا� 
'�لصديقني '�لشـهد�� '�لصاحلني، 
'لكن ما �ملـر�/ من �لك؟ 'ما هي 
فلسـفته 'ُعمقه؟ فقد مّن �هللا تعا� 
علينا ¥ هذ� �لعصر �� 'ّفقنا لإلميا1 
بإما6 �لزما1، � �ملسـيح '�ملهد� 
عليه �لسـال6 �لذ� فّسر 'شرÑ لنا 

بوضوÑ معناها.

 Ûلن� مز�يا  �كر  تنا'?  لن  �آل1 
'�لصا� مفصال  '�لشهيد  '�لصديق 
�منا  قبل،  من  �كرִדا   Áل� �آلية  من 
سأبني لكم عن �لشهيد ¥ ضو� ما 
كتبه سيدنا �ملسيح �ملوعو/ � أل1 
 ¥ ë، 'ألن	حوله عا/ً Ñلسؤ�? ُيطر�
سيا^ �كر¾ يًضا. فقد كتب سيدنا 
�ملسيح �ملوعو/ � ¥ مو�ضع عد	 
عن حقيقة �لشهيد 'مرتبته 'مكانته 
'سأقر عليكم �آل1 بعض �ملقتبسا� 
 �A'منها 'يتبني منها ملا�� من �لضر
/عا� �هللا لنيل مرتبة �لشهيد، 'أل� 
نو  من �الستشها/ ينبغي 1 ندعو، 
�ملؤمن  عند  تكو1   1 ينبغي  'ملا�� 
�ملسيح  سيدنا  يقو?  فيها،  Aغبٌة 

�ملوعو/ �: 
من  �لشهيد   1 يظنو1  �لنا�  عامة 
 'ُقتل ¥ معركة ' غر^ ¥ �لنهر 
قو? بأ1  ëما� بالوبا� فقط، لكن
'حصر  فقط   Éملع� ֲדذ�  �الكتفا� 
�الستشها/ ¥ هذ¾ �حلد'/ بعيٌد عن 
شأ1 �ملؤمن، فالشهيد ¥ �حلقيقة من 
�هللا،  من  '�لسكينة  �الستقامة  ينا? 
èيث ال تزعزعه � ¿لزلة ' حا/ثة 
للمصائب  متصديا  يبقى صامد�  بل 
 1 �ال  ½د   Ú لو  لدAجة  '�لشد�ئد 
½و/ èياته ¥ سبيل �هللا لنا? صمو/� 
 �سه /'1 A 6 للعا/	 'َلقدَّ خاAقا 
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نو  من �حلز1 ' �حلسر	 (� يقد6 
�بد�� � نو   للتضحية /'1  سه A
 1  Éيتم فهو  '�حلسر	)  �لغم  من 
ليضحي   �Aتكر�'  �Aمر� �حليا	  ينا? 
ֲדا مر��A 'تكر��A، 'تكوA ¥ 1'حه 
لذٌ	 'سر'è Aيث متنحه كل ضربة 
سيف تقع على جسمه لتسحقه حياً	 
'نضاA	؛  جديد	  'مسر	  جديد	 

فهذ� هو معÉ �لشهيد.      
لفظة  من  مشتقة  �لكلمة  هذ¾   «
يتحملو1  فالذين  يضا،  ”�لَشْهد“ 
سبيل   ¥ 'يتحملو1  �لشاقة  �لعبا/	 
 ،Aلتكد�'  	Aملر�� نو�   كل  �هللا 
½د'1  فهم  ملو�جهتها  'يستعّد'1 
�لشهد   1 'كما  كالشهد،  حال'	 
للنا�﴾،  شفا�  ﴿فيه  لـ  مصد�^ 
يكو1 هؤال� يضا مبنـزلة �لتريا^، 
صحبتهم   ¥ ½لسو1  فالذين 

(فإ��  كث$	،  مر��  من  ينجو1 
فقط  باملو�  ُتنا?  �لشها/	  كانت 
�إلنسا1  يستفيد   1 ميكن  فكيف 
َمن   َّ1 هو  فالشهيد  صحبته،  من 
للحسنا�  ُيوفق  صحبته   ¥ ½لس 
Aضو�1  سبيل   ¥ '�لس$  �حلقيقية، 
فينجو  تعا�  �هللا  بقر�  '�لفو¿  �هللا 
 :� يقو?   « ¡تلفة)  مر��  من 
» �1 �لشها/	 �سم للدAجة '�ملكانة 
حني Óر¿ها �إلنسا1 ير¬ �َهللا � ¥ 
كل عمل له ' على �ألقل يوقن بأ1 
�هللا ير�¾، 'هذ� ُيسمى �حسانا يضا. 

 (?'(ملفوظا�، ·لد 
�ملوعو/  �ملسيح  قاله سيدنا  ما  (هذ� 
1 �إلنسا1 �لذ� ير¬ �هللا ¥  �
كل عمل له ' يوقن بأنه � ير�¾ 
�هللا  بأ1  يوقن   � شهيد،  يضا  هو 
� ينظر �� كل ما Óر¿¾ من عمل، 

فحني تتحقق هذ¾ �لدAجة فاإلنسا1 
يبقى /'ما ملتفتا �� �حر�¿ �حلسنا� 

فقط، فال يسعه �قتر�� � سيئة)
» بيَّن �ملسيح �ملوعو/ � �نطالقا 
�لذ�� �إلGي ما هو �إلحسا1،  من 
فقا? عندما تتحقق هذ¾ �حلالة تسمى 
فيقو?  �إلحسا1؟  هو  فما  �حسانا، 
� ¥ بيا1 �لك: لقد مركم �هللا 
'جتا¾  جتاهه  بالعد?  تقومو�   1  �
�لعد?   �� حضرته  (يش$  خلقه، 
�إلحسا1)..  قبل  /Aجة  هو  �لذ� 
�لعبا/،  'حق  �هللا  حق  تؤ/'�   �
فال  �لك  من  كثر  �ستطعتم  فإ�� 
يضا،  حِسنو�  بل  بالعد?  تكتفو� 
عليكم  ُكتب  مما  كثر  حر¿'�   �
'�عبد'� �هللا بإخال� كأنكم تر'نه، 
بد  'ال  مكتوبة  �د/	  (فالفر�ئض 
منها لكن ينبغي 1 تقومو� بأكثر من 

عامـة النـاس يظنـون أن الشـهيد من ُقتـل ? معركـة أو غرق ? النهـر أو مات 
بالوبـاء فقـط، لكن� أقـول بأن االكتفـاء بهذا املعـ� فقط وحصر االستشـهاد 
? هـذه احلـدود بعيٌد عن شـأن املؤمن، فالشـهيد ? احلقيقة من ينال االسـتقامة 
والسـكينة مـن اهللا، �يـث ال تزعزعـه أي زلزلـة أو حادثـة بل يبقـى صامدا 
متصديـا للمصائب والشـدائد لدرجـة لو l �ـد إال أن �ود �ياته ? سـبيل 
م رأسـه دون أي نوع من احلزن أو احلسـرة...    اهللا لنـال صمـودا خارقا للعادة وَلقدَّ
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�لك من �لنو�فل، 'تؤ/'� حق عبا/	 
فعلتم  فإ��  عالقة،  به  'تنشئو�  �هللا 
هو  'هذ�  �لعبو/ية  هي  فهذ¾  �لك 
�ملر�تب   �� يؤ/�  'هو  �إلحسا1، 
 :� قا?   « �لشها/	)  ¹ص   Áل�
 �� باإلضافة  بدماثة  �لنا�  عاِملو� 
تعاملوهم   1 ½ب  حقوقهم،  تأ/ية 
�لو�جب  من  (فليس  �خللق،  èسن 
بل  فقط  �لنا�  حقو^   ��/ عليكم 
/Aجا�  ºى  تنالو�   1 A/مت   ���
�لشها/	 'تنضّمو� �� �لذين Óر¿'1 
تعاملو�   1 فعليكم  �لشها/	،  /Aجة 
'�إلحسا1  '�للطف  باحلب  �لنا� 

باإلضافة �� تأ/ية حقوقهم) 
» قا? �: �1 من مقتضى �لعد? 
1 تنشئو� �لعالقة باهللا � حÀ يتولد 
سو�¾  حد  ال  بأ1  �ليقني  لديكم 
حد  'ال  '�لعبو/ية،  بالعبا/	  جدير 
½دA باحلب 'ال حد خليق بالتوكل 
�� ال ميكن 1 يتوكل �إلنسا1 على 
قيو6  'هو  يضا  خالق  ألنه  غ$¾، 
هذ¾ �حليا	 'ِنَعِمها، 'هو �لر� �لذ� 
يكفي  'قا?: ال  نعمه.  'يهيئ   ûير
 Aألمو� ֲדذ¾  فقط  يوقن   1 للمؤمن 
مالك  'حد¾   � �هللا   1 يظن   '
كل �لقد��A 'هو �لر�، بل ½ب 
1 تسبقو� هذ¾ �لدAجة '¹طو� �� 
�ألماè 6يث ½ب 1 تؤمنو� بعظمة 

عبا/�تكم   ¥ متأ/بني  'تكونو�  �هللا 
 �ٌ/ عندكم  يكو1   �) مامه 
مامه  '¹ضعو�  �هللا)  عتبا�  عند 
 ¥ 'تتفانو�  �لقلب  بصد^  'تعبد'¾ 
يتم عظمته 'جالله A حبه 'كأنكم

'حسنه �خلالد بأ6 عينكم.  
فحني ينظر �إلنسا1 ُحسن �هللا �لذ� 
ال حد له 'ال �اية، 'يوقن بصفاته 
 1 ميكن  فال  /'ما  بعبا/ته  'يهتم 
يصدA منه ُ� تصر� ينا¥ Aضو�1 
�هللا، فإ�� حتققت هذ¾ �حلالة لإلنسا1 
� كلمة  ح  لقد 'ضَّ فهو شهيد. 
هذ¾  تنشأ  حني  بأنه  فقا?  �لشهيد 
قو	  تنشأ  فعندها   � باهللا  �لعالقة 
- �إلنسا1  فيستعد  �الستقامة، 

من  نو   لكل  �هللا-  Aضو�1  لنيل 
�لك  كل   Aيصد 'ال  �لتضحية، 
 ¥ متعة  �إلنسا1  ½د  بل   �Aضطر��

تنقلب  فهي  �لطريق،  هذ�   ّ̂ مشا
�ملؤمن  يتصد¬   �� 'سكينة،  �Aحًة 
 � قلبه  يبقى ¥  'ال  مصيبة،  لكل 
لو  بأنه  حسر	،   ' غم   ' خو� 
قد  كا1  'لو  فعل كذ�  قد  يكن   Ú
�جلماعة  عد��  من  فال1  قو?  قِبل 
�ثر  �Aتّد عن �أل�دية  'لو كا1 قد 
�لتهديد��؛ لسِلم من مو�جهة هذ¾ 
�ملشاكل �لÁ يتعر� Gا حاليا. كال 
مؤمن  ببا?  �لك  1 ¦طر  ال ميكن 
قط، ��� كا1 مؤمنا حقيقيا، بل �1 
يهيئ   � باهللا  'يقينه  �لقو�  �ميانه 
له �لر�حة '�لفرحة ¥ هذ¾ �لشد�ئد. 

فهذ¾ هي مكانة �لشهيد.
ينا?   » قا? �ملسيح �ملوعو/ �: 
�إلنسا1 مرتبة �لشهيد عندما يعبد �هللا 
بتحمل �ملشقة، 'يضحي بكل �Aحة 
/نيوية من جل Aضو�1 �هللا 'عبا/ته، 

هذه الكلمة مشتقة من لفظة ”الَشْهد“ أيضا، فالذين 
يتحملون العبادة الشـاقة ويتحملون ? سبيل اهللا كل 
أنواع املرارة والتكدر، ويستعّدون ملواجهتها فهم �دون 
حالوة كالشهد، وكما أن الشهد مصداق لـ ﴿فيه شفاء 
للنـاس﴾، يكون هؤالء أيضا مبنـزلـة ال|ياق، فالذين 
�لسـون ? صحبتهـم ينجون من أمـراض كثhة....
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'ال يضحي فقط بل يصل �� /Aجة 
هذ�  من  سكينة  فيها  �هللا  من  يتلقى 
�لعبا/	 كما  يتمتع ֲדذ¾   � �لعمل، 

يتمتع �إلنسا1 من حال'	 �لشهد. 
ففي �لعبا/	 �لÁ يتمتع ֲדا �ملر� كتمتُّعه 
èال'	 �لشهد، ال يبقى �هتما6 �ملر� 
بالعبا/	 '�لصال	 �ضطر��A بل يكو1 
�ميانا   ،� باهللا  �لكامل  يقينه  نتيجة 
كل   1 'معلو6  ير�¾.  �هللا  بأ1  منه 
عمل يقو6 به �ملر� �بتغا� مرضا	 �هللا 
ُينيله  �لرضو�1  فهذ�  Aضا¾،  ُيكسبه 
�لشها/	. 'كذلك كل سيئة  /Aجة 
يتركها �ملر� فإمنا يتركها أل1 �هللا � 
�ا¾ عنها، ألنه يريد 1 ينا? Aضا¾ 
 1'يقو� عالقته باهللا. فحني يفكر 
�هللا ينظر �� كل عمل له سو�� كا1 
عماله  1حسنا 6 سيئا، ¦طر بباله 
�لفالنية ميكن  عا/ته   ' هذ¾  �لسيئة 
لن  فهذ�  �هللا  تتسبب ¥ غضب   1
�لسيئة فحسب،  �Aتكا�  ينها¾ عن 
بل سو� يلفته �� �حر�¿ �حلسنا� 
باهللا  �ميانه  يتقو¬  'سو�  يضا، 
� 'هذ� هو �Gد� من  به  'يقيُنه 

حيا	 �إلنسا1 �ملؤمن. 
» يقو? سيدنا �ملسيح �ملوعو/ �: 
�1 فهم �لعامة لكلمة �لشهيد ينحصر 
 ' بالسهم  ُيقتل  من  �لشهيد   1  ¥
�لفجائي  باملو�  ميو�   ' �لبندقية 

فيه  قا?  �لذ�  �حلديث  'ضح  (هنا 
َهَد�ُ� َخْمَسٌة �ْلَمْطُعو1ُ  �لنÛ � "�لشُّ
�ْلَهْد6ِ  َ'َصاِحُب  َ'�ْلَغِريُق  َ'�ْلَمْبُطو1ُ 
 ،�Aِهيُد ِفي َسِبيِل �ِهللا“ (�لبخا َ'�لشَّ
�ملوعو/  فاملسيح  �أل��1)  كتا� 
� يوضح �لك 1 �لعامة يعد'1 
لكن  �لشهد�� حصر�)،   من  هؤال� 
مكانة �لشهيد عند �هللا ال تتوقف هنا 
يترتب  �الستشها/  هذ�   �) فقط، 
على �ملو� �لظاهر� لكن للشها/	 
 1 '½ب  �هللا  عند  خر¬  /Aجا� 
 1�  (� فقا?  مؤمن  ينشدها كل 
يي حقيقة خر¬ يضا A ¥ للشهيد
بغض �لنظر هل ُقطع جسمه 6 ال، 
ر'�  بالقلب، تذكَّ تتعلق  'هي كيفية 
(لقد   Ûلن� من  يقتر�  �لصديق   1
خRُتكم ¥ �لبد�ية 1 �هللا � علَّمنا 
يعملو1  �لذين  1 ½علنا من  �لدعا� 
'�لرسو?  �هللا  'يطيعو1  �حلسنا� 
'�لشهد��  '�لصديقني  �لنبيني  من 
حضرته  قا?  فقد  '�لصاحلني، 
�لدAجة  'Óتل  �لك)   �� مش$� 
�لثانية بعد �لنÛ كما يكو1 �لشهيد 
bيع  Óو¿   Ûفالن ّديق،  للصِّ  �Aًجا
�لنÛُ صديقا  يكو1   � �لكماال�؛ 
'شهيد� 'صاحلا معا، لكن �لصديق 
فال  منفصلتا1،  /Aجتا1  '�لشهيد 
هل  �لبحث   ¥ للخو�  /�عي 

يكو1 �لصديق شهيد� 6 ال. فدAجة 
�لكما? �لÁ ُيعّد فيها كُل مر خاAقا 
حيث  من  ¡تلفة  'معجزً	،  للعا/	 
فإ1  لذ�  '�لدAجتني.  �ملرتبتني  هاتني 
 Aتصد èيث  قو	  له  يهب   � �هللا 
على  '�ألخال^  �ألعما?    'A منه 
�حلقيقية،  صوAִדا   ¥' 'جه  كمل 
يكو1  ال  èيث  تكلف،   � 'بال 
بد�فع �خلو�  �ألعما?  صد'A هذ¾ 
 ' �لرجا�، بل تكو1 جز�� ال يتجز
من طبعه 'فطرته، فال يبقى ¥ طبعه 
ُ� تكلف، فمثال ��� جا� سائل �� 
سو��  شيئا  له  ليعطي  فُيضطر  حد 
 �) ال،   6 �لك  على   Aيقد كا1 
نر¬ ¥ �ملجتمع �ملا/� 1 �إلنسا1 
�لغë ��� سأله ُ� شحا� ما6 �لنا� 
فهو يقد6 له شيئا Aغما عنه خجال 
من �لنا�) حÀ لو Ú يكن ¦شى �هللا 
 �) �لنا�،  من  خجال  يقد6  لكنه 
6 له شيئا فسيقو?  ¦ا� نه ��� Ú يقدِّ
�لنا� ¥ حقه قا'يل بأنه óيل Aغم 
غنا¾) لكن مثل هذ� �لتكلف ال يكو1 
¥ �لشهيد، بل تز/�/ قوته 'قدAته، 
'بقدA ما تز/�/ ¦ف مله 'ال يعو/ 
يشعر بالثقل، ('يستعد ملو�جهة كل 
 1'/ �هللا  سبيل   ¥ �ملعانا	  من  نو  
 � بد�فع  يستعد  فال  تكلف،   �
خو� ' �نعا6، بل كما قا?) فمثال 
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� �لفيل فهل A ضعت منلٌة على'ُ ���
سيعا� من ثقلها؟ (ملفوظا�، ·لد 
'?) (فهنا� معانا	 'حيد	 يتحملها 
�ملؤمن �حلقيقي 'هي تتمثل ¥ Aغبته 

�لعاAمة ¥ �لفو¿ برتبة �الستشها/)
 1 كثر  هنا   �  Ñشر فقد 
�الستشها/ �حلقيقي هو حالة قلبية، 
باإلميا1  تنشأ  �لقلبية  �حلالة  'هذ¾ 
 ،� باهللا  �لكامل  '�ليقني  �لكامل 
بينت  –كما  �هللا  بأ1  يوقن   1  �
له،  عمل  كل   �� ينظر  سابقا- 
نه ½ب 1 يقو6 بكل عمل �بتغا� '
مرضا	 �هللا. فعندها تصدA من �ملؤمن 
�حلسنة،  '�ألعما?  �ألخال^  ºى 
� ال يكو1 �لد�فع '��Aها ُ� Aيا� 
بل تصدA منه �بتغا� مرضا	 �هللا فقط، 
'�1 �لفو¿ برضو�1 �هللا � يضا ال 
بل  فقط  '�جلهد  بالسعي  يتحقق 
�لسعي يكو1  حني يد�'6 على هذ� 
'فطرته،  طبعه  من   يتجز ال  جز�� 
فال تشغل باله فكرٌ	 سو¬ �حلصو? 
على مرضا	 �هللا فقط. فإ�� كا1 حد 
يوفَّق مثال خلدمة �جلماعة فإنه ¦د6 
على حسن 'جه ال لكسب �لصيت 
أل1  فقط،  �هللا  Aضو�1  لكسب  بل 
عا/	 �خلدمة قد ترسخت فيه لدAجة 
ال يهد له با? 'ال يطمئن /'1 تقدمي 
 ��� ناسا  هنا�   1 لدAجة  �خلدمة، 

يقلقو1  خدمة   �ُ منهم  ُتطلب   Ú
'يضطربو1. فقد قد6 حضرته مثاال 
حاجة   '�  ' شحاٌ�  طلب   ��� نه 
يعطيه  فهو  /نيو�  Aجل   � من 
شيئا عا/ً	، لكن �لك يكو1 بد�فع 
يقو6  فال  �لشهيد  ما  عا/	.  �لريا� 
فطرته   1� بل  �لنية  بأ� حسنة ֲדذ¾ 
�حلسنة،  �حر�¿  على   ¾Rجت �لسليمة 
 A'حلسنة �لفطرية تز/�/ مبر� 	1 قو�'
�لوقت، èيث ال يشعر �إلنسا1 �ثر 
�حر�¿ حسنة ' �سد�� خدمة نه قا6 
على  جز��¾  ينا?   1 '½ب  بإجنا¿ 
�لك من هل �لدنيا ' ينا? �عجاֲדم 
خد6  نه  قط  بباله  ¦طر  'ال  ֲדا، 
�جلماعة فال بد 1 يكافئه �ملسئولو1 
حتما، كال بل هو ينجز كل عمل 

�بتغا� مرضا	 �هللا فقط. 
» يقو? سيدنا �ملسيح �ملوعو/ � 

¥ كتابه ”تريا^ �لقلو�“:    
”�ملر�/ من مرتبة �لشـها/	 هو حني 
Óر¿ �إلنسا1 يقينا باهللا تعا� 'بيو6 
�جلز�� نتيجة قوته �إلميانية كأنه ير¬ 
�هللا تعا� بأ6 عينيـه؛ عندها تز'? 
مر�A	 �ألعمـا? �لصاحلة بRكة هذ� 
�ليقـني، 'ينـز? قضـا� �هللا تعا� 
'قدA¾ على �لقلب مثل �لعسل نتيجة 
�لتوفيق �حلاصل، 'ميأل صحن �لقلب 
باحلـال'	، ف$¬ �إلنسـا1ُ �إليال6 

�نعاًما. فالشـهيد هو �لذ� ير¬ �َهللا 
تعا� نتيجة قـو	 �ميانه، 'يتلذ� من 
مر�A	 قضا� �هللا 'قدA¾ كأنه �لعسل 
�للذيـذ، فمن هذ� �ملنطلق ُيسـّمى 
شهيد�. 'هذ¾ �ملرتبة �منا هي كاآلية 

للمؤمن �لكامل.“
ال شـك 1 كل مؤمن يؤمن بيو6 
�جلـز�� 'لكن ما �ملـر�/ من �ليقني 
 É1 �ليقني به يتسـبـه هنا؟ �حلق 
نتيجة توطيـد �لعالقة باهللا تعا� ¥ 
هـذ¾ �لدنيا. من �ملعلـو6 1 �لنا� 
�ملا/يني يضا يتحملو1 نو�  �ملشقة 
من جل حبيبهم، فما حوجنا Ìن 
لنتحمل �ملصائب من جل �هللا �لذ� 
½ب 1 يكو1 حب من كل �بو� 
عندنا!! �حلب �لدنيو� �ما ¦مد مع 
 Úينتهي ¥ هذ� �لعا 'مر'A �لوقت 
�ائيا، مـا �حلب �إلGي فيثمر كثر 
¥ �حليـا	 �ألخر'ية بعد Aحيل �ملر� 
من هـذ� �لعاÚ، '�1 جز�� �ألعما? 
جنا�   �� �إلنسا1  ½ذ�  �لصاحلة 
مرضا	 �هللا تعا�. ال شك 1 بعض 
�ألعما? �لÁ يكسـبها �ملر� ¥ هذ� 
قاسية 'شاقة ¥ بعض  �لعاÚ تكو1 
�ألحيا1، فمثال �1 �إلنسـا1 �ملا/� 
يسعى لتحسـني /نيا¾ باللجو� �� 
ما �ملؤمن �حلقيقي ف$¬  ،A'قو? �لز
 1�لكذَ� شـركا، 'ال Óا'? بد� 
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 .A'قق مصلحة بقو? �لزÓ 'ينتفع 
بل يلتز6 بالصد^ /�ئما '�1 حلق به 
خساA	 ¥ بعض �ألحيا1. فمثال �1 
ننا Õمنا باملسيح  ��أل�دية حق، 
ُبعث èسـب  �لذ�   � �ملوعو/ 
'عو/ �هللا تعا� 'لكن بسـبب هذ� 
�حلـق '�لصد^ يو�جه �ملسـلمو1 
�أل�ديو1 مشـاكل كث$	 ¥ عد	 
سـها باكستا1 حيث A بال/ 'على
يعاَقب �ملسـلمو1 �أل�ديو1 نتيجة 
�ظهاAهم هذ� �حلق '�لصد^ 'لكنهم 

مع �لك ثابتو1 على �ميا�م. 
قو? باملناسبة بأ1 هنا�  1هنا Aيد 
�ديو1 هاجر'� من باكسـتا1 �� 
بال/ غربية طالبني �للجو� فيها، 'هم 
مضطر'1 للهجر	 من بال/هم نتيجة 
قوGم �لصد^ 'لكـن ��� جلأ'� �� 
�لكذ� بعـد ·يئهم �� هنا 'لّفقو� 
قضية ¿�ئفة لتقوية موقفهم كالجئني 
فقـد ضاعو� كل شـي�. �1 هذ¾ 
�لبال/ تقّدA �لصد^ '�حلق كث$�. فلو 
صـد^ �لالجئو1 - علما 1 قضايا 
بعض �إلخو	 تكو1 صا/قة متاما �� 
يتعـر� �لبعض للضر� '�لتعذيب 
نتيجة �لقضايا �لز�ئفة �ملرفوعة ضدهم 
للمعاAضة  تعرضـو�  قد  'يكونو1 
�لشـديد	 يضا، 'هنـا� بعضهم 
�آلخر'1 �لذين Ú يتعرضو� لشـي� 

مثله - 'قالو� بأ1 �لقانو1 �لغاشـم 
'�لفوضى  �أل�ديني،  ضد  �ملسنو1 
�لسـائد	 ضدهم قد سلب حريتنا 
'Ú نعـد قا/Aين علـى 1 نتحمل 
هذ¾ �لظر'�، 'أل1 لكل شـخص 
لذ�  '�َجلَلد  '�لتحمل   Rللص حد'/� 
�ضطرAنا للهجر	. ال شك 1 هنا� 
مئا� Õال� من �ملسلمني �أل�ديني 
باكسـتا1   ¥ ماكثـني  ما¿�لـو� 
�هللا 'لكن  بإ�1  'سـيبقو1 هنالك 
عند كل  ¡تلف  �الحتما?  مستو¬ 
شـخص فمنهم Ú يعو/'� قا/Aين 
على �الحتما? �آل1. '�ملسؤ'لو1 ¥ 
هذ¾ �لبال/ يفهمو1 هذ� �ألمر جيد� 
'يقبلو1 جلو�هم من با� �ملو�سـا	 
' يعطو�ـم تأشـ$	 طويلة �ألمد 
للبقا� هنا. 'لكـن لو كذ� حد 
مر��  عد	  للكـذ�  مر	 الضطر 
نتيجة كذ� '�حد، 'هذ� يؤ/� �� 
فسـا/ قضاياهم يضا. 'لو جنحت 
قضية �لبعض نتيجـة �لكذ� على 
 1سبيل �الفتر�� فمما ال شك فيه 
�لكا�� ُيسخط Aبه بكذبه. فال بد 
1 نضع Aضـا �هللا تعا� ما6 عيننا 
/�ئما. كلما مـرُ� فر�/ �جلماعة 
بااللتز�6 بالصد^ 'تسجيل قضيتهم 
على سـا� �لصـد^ 'قالو� قوال 
سـديد� '�� جانب �لك خضعو� 

ما6 �هللا تعـا� فقد èAو� قضاياهم 
¥ بضعـة يا6. لقد 'A/ ¥ حديث 
1 �لذيـن يهاجر'1 من جل �حلق 
'�لصد^ شهد�� بل صديقو1. هنا� 
حديث ¥ سنن û /�'/ ما مفا/¾: 
�لذ� يهاجر من مكا1 �� مكا1 جتنبا 
للفتنـة ¥ /ينه فهو صديق عند �هللا، 
'��� ما� ¥ هذ¾ �حلالة فهو شهيد. 
» تال �لنÕ � Ûية: ﴿َ'�لَِّذيَن Õَمُنو� 
يُقو1َ  دِّ ِباِهللا َ'Aُُسـلِِه ُ'لَِئَك ُهُم �لصِّ
ـَهَد�ُ� ِعْنَد Aَبِِّهْم﴾ » قا? بأ1  َ'�لشُّ
�نقا��  �لذين يهاجر'1 �� بلد Õخر 
لدينهم من �لفتنة سيكونو1 ¥ �جلنة 

مع عيسى بن مرمي يو6 �لقيامة. 
فإ�� كا1 �ملهاجر'1 �� هذ¾ �لبال/ قد 
يتمسكو�   1 فعليهم  للدين  هاجر'� 
بالصد^ /�ئما 'يقّو'� �ميا�م 'يؤمنو� 
'يوقنو� بيو6 �جلز��. يقو? �ملسـيح 
 ëمر يقي�ملوعو/ � بـأ1 �جلز�� 
- كما قا? �هللا تعا� 'Aسـوله 'قد 
'ضح �ملسيح �ملوعو/ � �ملوضو  
كثر؛ فما /�6 �جلز�� مر� يقينيا فلما�� 
ال Óّسن �ملر� حياته بالعيش èسب 
'�مـر �هللا 'يص$ �ل عقابه تعا�؟ 
هذ� على ية حا? موضو  منفصل، 
 1ما ما Aيد قوله هنا باختصاA هو 
�لذ� يؤمن بيو6 �جلز�� '�لعقا� فهو 

يضا شهيد عند �هللا. 
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يقو? �ملسـيح �ملوعـو/ �: "�1 
كما? �لشهيد هو نه ُيظهر، ¥ 'قت 
قوَ	  '�البتال���،  '�ملعانا	  �ملصائب 
�إلميا1 '�ألخال^ �لفاضلة '�لصمو/ 
'�لثبا� �لÁ تكوÕ 1ية لكو�ا خاAقة 
يضا: "كلما   � للعا/	." 'يقو? 
كا1 �إلميـا1 قويا حر¿� �ألعما? 
يضا قـو	، لدAجة نه لو منت هذ¾ 
�لقو	 �إلميانيـة بوجه كامل الحتّل 
�لك �ملؤمن مرتبة �لشـهيد ألنه ال 
ر ¥  يعرقل طريقه شـي�، فال يقصِّ

�لتضحية èياته يضا."
�ً��، ليس �ملر�/ من �لشهيد �لتضحية 
بالنفـس فقط بل �ملر�/ هو �حلصو? 
'نيل  �إلميا1  /Aجـا�  على  على 
Aضا �هللا تعا�، '�ليقني �لكامل عند 
كل عمل 'فعل 1 �هللا ير�¾. 'Aيد 
 Áملعاي$ �ل� Aيضا باختصابّيـن  1
'ضعها �هللا تعا� للمؤمن. يقو? �هللا 
تعا�: "يؤمنـو1 بالغيب" � ½ب 
1 تؤمنو� باألمـوA �لغيبية، 'قيمو� 
�لصال	 'نفقو� ¥ سبيل �هللا، 'Õمنو� 
�ميع �ألنبيا� �لذين سبقو� 'كذلك 
بسيدنا �مد �، » Õِمنو� بإما6 هذ� 
�ملوعو/  '�ملهد�  �ملسيح   � �لعصر 
�، �� يقو? �هللا تعا�: "'باآلخر	 
1 �ملؤمنني يوقنو1  �هم يوقنو1" 
مبا سـيأõ ¥ �لزمن �ملتأخر. 'هم 

ما ¥ �لزمن �ألخ$ هو بعثة �ملسـيح 
�ملوعو/. لذلك يقو? �ملسيح �ملوعو/ 
� بأ1 �هللا تعا� فر� �إلميا1 به 
يوقنو1".  "'باآلخر	 هـم  Õية:   ¥
 1» يقـو? �هللا تعـا� 1 عليكم 
تقّو'� �ميانكم. 'من عالما� �ملؤمن 
�حلقيقـي نه Óـب �هللا تعا� كثر 
من غ$¾ علـى �إلطال^. لذ� ½ب 
1 يضع كل '�حد منا ¥ �حلسبا1 
/�ئما 1 يكو1 �هللا حب �ليه من كل 
َمن سو�¾ '�ال سيكو1 �ميانه ضعيفا. 
» ال بد مـن �إلميا1 باهللا 'مالئكته 
'كتبه 'Aسله كما �كرُ� من قبل 
لتقوية   �A'فهذ� كله ضـر يضا. 
�إلميـا1 » ال بد 1 يظل مسـتو¬ 
�إلميا1 ֲדا ¥ �Aتفا  باستمر�A. 'من 
عالما� �ملؤمنني كما قا? �هللا تعا� 
بأنه كلمـا ُ�كر �هللا مامهم 'جلت 

قلوֲדم خشـية 'خوفا. » قا? �: 
�ملؤمنـو1 ½اهد'1 ¥ سـبيل �هللا. 
'�ملعلو6 1 للجها/ نو�عا عد	 منها 
�جلها/ بالسيف 'لكنه ُلغي ¥ هذ� 
�لزمن مبجي� �ملسـيح �ملوعو/ � 
ألنه ال حـر'� /ينية �آل1. 'هنا� 
نو  Õخر من �جلها/ �لذ� ½ب على 
كل �د� 1 يقو6 به ¥ كل مكا1 
'¥ كل بلد، 'هذ� �جلها/ هو جها/ 
تبليغ �لدعو	 ُبغية تقوية �إلميا1 'نيل 

مرتبة �لشها/	.
 1 �د�  مسلم  '�جب كل  فِمن 
يقو6 �هاِ/ �صالÑِ نفسه، كما عليه 
 ¥ �هللا  Aسالة  نشر  �هاِ/  يقو6   1
يقو6   1 ميكن  �جلها/  'هذ�   ،Úلعا�
به �ملر� 'هو ¥ � مكا1 '� بلد. 
'من '�جب كل من هاجر �� هذ¾ 
�جلها/  هذ�   ¥ يشتر�   1 �لبلد�1 

"كلما كان اإلميان قويا أحرزت األعمال أيضا قوة، 
لدرجة أنه لو منت هذه القوة اإلميانية بوجه كامل 
الحتّل ذلك املؤمن مرتبة الشـهيد ألنه ال يعرقل 
ر ? التضحية �ياته أيضا." طريقه شيء، فال يقصِّ
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بكل ما 'õ من قو	. 
�بتغاَ� مرضا	 �هللا  �Gجر	   1� قا?   «
 1من �إلميا1. 'من عالما� �إلميا1 
�ملؤمنني ��� ُ/عو� �� �لعمل بأحكا6 �هللا 
تعا� قالو� ºعنا 'طعنا، فهم ليسو� 
يطيعو1،  ال   « يسمعو1  �لذين  من 
بل يسمعو1 'يطيعو1 بصد^. هذ¾ 
حكا6  هنا�  �حلق.  �ملؤمن  ميز	 
تسمعو�ا  كث$	  'مو�عظ  'نصائح 
ملجر/  ليست  'هي  �خلطب،   ¥
تعملو�   « لتسمعوها  بل  �لسما ، 
ֲדا 'تطيعو� فيها طاعة منو�جية. فإ�� 
سعيتم لذلك صرمت مؤمنني حقيقيني 
�لعليا �لÁ هي  'تقدمتم �� �لدAجة 
/Aجة �لشها/	، 'تسابقتم �� �لطر^ 
يليق  �لشها/	. ال  مقا6َ  تبّوئكم   Áل�
 Æلنقا�  ¥ خذ  مر ُ  ��� نه  باملؤمن 
 ëهذ� بل يع ëقائال �1 �حلكم ال يع

 .Aألعذ�� Àتج بشÓ هذ�، ' بد
 ��� �ملؤمنني   1� تعا�  �هللا  يقو?   «
'جلْت  تعا�  �هللا  حكا6  ºعو� 
خر¬ من  فهذ¾ عالمة   ��ً� قلوֲדم. 
عالما� �ملؤمنني �حلقيقيني، فإ�م ��� 
مامه  تعا� خّر'�  �هللا  ºعو� حكا6 
للعمل  �لتوفيق  يسألونه  ساجدين 

ֲדا. 
نه  �حلقيقي  �ملؤمن  عالما�  من   «

 . Aيز/�/ حًبا للرسو? � باستمر�

للمسيح  حًبا  يز/�/'�   1 عليهم   «
 Ûللن �لصا/^  �لعاشِق   � �ملوعو/ 
هذ¾   ¥ تعا�  �هللا  بعثه  '�لذ�   ،�
 ¥ متفانًيا   � مهمته  إلمتا6  �لعصر 
�ملسيح  �كر  كما  '�لك  طاعته، 

�ملوعو/ � ¥ شر'Î �لبيعة. 
فهذ¾ هي �ملز�يا �لÁ ½ب 1 يتحلى 
�لعصر،  هذ�   ¥ �حلقيقي  �ملؤمن  به 
'لو فعل �لك ما� شهيًد� '�1 ما� 
موًتا طبيعيا. فلكي Ìر¿ هذ¾ �ملرتبة 
�لعالية علينا 1 نسعى للتحلي باليقني 
�لقيامة،  'بيو6  تعا�  باهللا  �لكامل 
èيث يتجلى يقيننا هذ� ¥ كل عمل 
نقو6 به، فنكو1 موقنني عند �إلقد�6 
على � عمل 1 �هللا ير�نا، 'نستعني 
 ¥ ¬�للصR على كل  تعا�  باهللا 
�إلميا1  قو	  'نسأله  مرضاته،  سبيل 
�لÁ تكوÕ 1ية، 'نقو� �مياننا èيث 

ال يزعزعه � طمع ما/� 'ال Aغبة 
/نيوية، 'ال تستشعر قلوبنا 'عقولنا 
� خو� عند فعل �لصاحلا�، بل 
نقو6 بكل عمل صا� بال تر// 'ال 
تكلف، èيث يصبح كل بّر جزً�� من 
ليهب  تعا�  فطرتنا، 'ننيب �� �هللا 
'�لسكينة،  '�الستقامة  �لثبا�  لنا 
'نسعى للوصو? �� �ملستو¬ �لعا� 
قر�  من  ميكننا  مما  �لعبا/��   ¥
 Áل� �ملستويا�  تعا�. هذ¾ هي  �هللا 
1 يسعى 'يدعو  �ملؤمن  ½ب على 

لبلوغها. 
بعد  يسأ?  حقيقي  مؤمن  من  فهل 
�لك 'يقو? ملا�� ينبغي لنا 1 ندعو 
هذ¾  �لشها/	؟  /Aجة  نيل  جل  من 
هي �لشها/	 �حلقيقية �لÁ ½ب على 
�ملؤمن 1 يدعو �هللا تعا� من جلها 

لكي يكو1 مؤمًنا حقيقيا.

فهذه هي املزايا ال  �ـب أن يتحلى به املؤمن 
احلقيقـي ? هذا العصـر، ولو فعـل ذلك مات 
شـهيًدا وإن مـات موًتـا طبيعيـا. فلكي ¡رز 
هذه املرتبـة العاليـة علينا أن نسـعى للتحلي 
باليقـني الكامـل باهللا تعـاc وبيـوم القيامة...
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قو�?  من  �كرִדا   Áل�  Aألمو�  1�  
مما  Gي  بإ½ا¿   � �ملوعو/  �ملسيح 
½ب على كل '�حد منا 1 يسعى 
'لو  حياته،   ¥ 'تطبيقها  ֲדا  للعمل 
لنيل  صاحلني  صبحنا  ֲדا  عملنا 
كّنا،  بلد   �  ¥ �لشها/	،  /Aجة 
سُنقتل  كنا   ��� عما  �لنظر  'بغض 
 6 'برصاصاته  �لعد'  هجو6  نتيجة 

ال. 'ّفقنا �هللا لذلك. 
لقد علنُت ¥ خطبة �جلمعة �ملاضية 
تلقينا  قد  �ننا  'قلُت   "�Aبوø"  ¥
�خو�ننا،  حد  �ستشها/   Rخ �ليو6 
بعد،  متوفر	  تكن   Ú بياناته  'لكن 
عندها،  �جلنا¿	  عليه  ُنَصلِّ  فلم 
'سو� صلي عليه �ليو6 بعد صال	 

�جلمعة �1 شا� �هللا تعا�.
مقصو/  �لسيد  �ºه  �لشهيد  هذ�   
�د بن �لسيد نو�� خا1 �ملحتر6. 
 ¥ ٢٠١٢/١٢/٧ لقد �سُتشهد ¥ 
�ليه  �نا هللا '�نا  كوئته (بباكستا1). 
 ¥ �أل�دية  /خلْت  لقد  �Aجعو1. 
عائلة �لشهيد بو�سطة جد	 جد	 بيه 
'�ºُها �لسيد	 "ֲדا� ֲדر�". كانت 
من  �لقريبة  "ننغل"  قرية  سكا1  من 
�ملوعو/  �ملسيح  بايعت  قا/يا1، 'قد 
� ¥ حياته. لقد هاجر� عائلة 
 �� باكستا1  تأسيس  عند  �لشهيد 
هنا�  من  �نتقلت   « "ساهيو�?"، 

ُ'لد   .١٩٦٥ عا6   ¥ "كوئته"   ��
�لشهيد ¥ "كوئته". كا1 سّنه عند 
�ال  يتعلم   Ú عاًما.   ٣١ �لشها/	 
با¾  يساعد  'كا1  �لثامن،  للصف 
 1 سبق  لقد  �ملقا'ال�.  عما?   ¥
�د ¥  Aخو¾ �لسيد منظو�سُتشهد 
شهر نوفمR �ملاضي، 'كا1 �لشهيد 
مقصو/ يقو6 بأعما? مقا'ال� �لبنا� 
فقط من قبل، كما كا1 يساعد خا¾ 
بعض �لوقت ¥ �له لبيع �خلر/'��، 
يقضي   فبد خيه  �ستشها/  بعد  ما 

كل 'قته ¥ �ل خيه. 
ما قصة �ستشها/ �لسيد مقصو/ فهي 
نه 'صل ¥ �لساعة �لسابعة صباًحا 
�� �له �لكائن ¥ حي "سيتياليت" 
مع حد �لعما?، حيث تر� �لعامل 
من  �بنيه  ليأخذ  خر¸   « �ملحل   ¥
�لبيت 'يوصلهما �� �ملدAسة. 'بعد 
�يصاGما ملا �A/ �لعو/	 جا� ·هوال1 
 ،Aطلقا عليه �لناعلى /�Aجة ناAية '
فأصيب �لشهيد بأAبع Aصاصا� ¥ 
كتفه.   ¥ '�حد	  'برصاصة  سه A
حلقت  'لكن  �ملستشفى   �� فُنقل 
A'حه بباAئها من شد	 �جلر'Ñ 'هو 
¥ طريقه �� �ملستشفى. �نا هللا '�نا 

�ليه �Aجعو1. 
 Rألك� خو¾  كا1  Õنًفا  قلُت  'كما 
�ملاضي.  �لشهر   ¥ �سُتشهد  قد 

تعر�  قد  مقصو/  �لشهيد  'كا1 
'لكن   ،٢٠٠٩ عا6  لالختطا� 
�هللا تعا� كا1 قد كتب له �لشها/	 
–حِفظ �هللا هله ''ال/¾ 'نَصرهم- 
فدية  مقابل  �ملختطفو1  فتَركهم 

كب$	 بعد ١٢ يوًما. 
�خللق.  óدمة  شغوًفا  �لشهيد  كا1 
�ملخيما�  bاعتنا  عقد�  كلما 
سياAته  �لشهيد  يعط   Ú �لطبية، 
معهم  �هب  بل  فقط،  للمتطوعني 
قائًد� سياAته. كما كا1 يقد6 سياAته 
 �� للدعو	  ¦رجو1  �لذ�  لإلخو	 
بالدعا	   ëيعت كا1  تعا�.  �هللا 
كب$	،  عناية  "كوئته"   �� �لقا/مني 
كا1  óدمتهم.  كثً$�   Ñيفر 'كا1 
'ال  بشو^  �حلر�سة  خدمة  يؤ/� 

سيما يو6 �جلمعة. 
منطقة   ¥ �جلماعة  Aئيس  قا?  لقد 
�لشهيد  كا1  تا'1":  "سيتاليت 
/مث  �لكال6،  قليل  مضيافا، 
 Ú .ألخال^، حليم �لطبع، 'بسيطا�
سخط  ُيِثْر   Ú' حد،  على  يسخط 
كا1  �ألحيا1  بعض   ¥ قط.  حد 
�ملعاAضو1 يتكلمو1 معه بنR	 قاسية 
مسيئة، 'لكنه كا1 يتبسم على �لك 
نه كا1 ال يستا�  ëفقط، 'هذ� ال يع
من تصرفهم �ملجحف، بل كا1 ¥ 
هل  R¦ بعض �ألحيا1 يبكي 'هو
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�لبيت مبا فعله به �ملعاAضو1.  
 Äحتد لقد  �جلماعة:  Aئيس  يقو? 
�ستشها/¾  قبل  باGاتف  �لشهيد 
 ëيأخذ'� م Ú يا6 'قا? ملا��بثالثة 
ما علي من �لتRعا� حÀ �آل1، » 

/َفع تRعاته كلها ¥ �ليو6 نفسه. 
كا1 يعاشر هله ''ال/¾ èب 'Aفق 
بالغني. Ú يتكلم مع هله 'ال 'ال/¾ 
بنR	 عالية. كا1 يكر6 '�لدْ� ¿'جته 
باإلضافة �� '�لديه، 'يعتë ֲדم. 'قد 
نو��  بيه   �� باإلضافة   ¾��A' تر� 
خا1 �ملحتر6 Aملته �لسيد	 ساجد	 
 "A'مسر" '�بنه  �ملحترمة،  مقصو/ 
�لذ� عمر¾ تسعة عو�6، 'بنَته مرمي 
عو�6،  سبعة  عمرها   Áل� مقصو/ 
متوفا	،  فهي  '�لدته  ما  ختني. '

'كا1 بو¾ متز'ًجا بسيد	 خر¬.
يقو? معلِّمنا ¥ منطقة "سيتاليت": 
بسيًطا، مضيافا حيث  �لشهيد  كا1 
ُخلق  برَ¿  �لضيف  �كر�6  كا1 
�لدعا	  Óتر6  كا1  bيًعا.  بيته  هِل 
'�ملعلمني 'يكِرمهم. كا1 بيته مركًز� 
�لشهيد  فكا1  �لصال	 bاعة،  أل/�� 
يسعى /'ًما 1 يظل بيته عامًر� بأبنا� 
تؤ/¬  �لصلو��  كانت  �جلماعة. 
�جلماعة   �بد  « /'ًما،  بيته   ¥
تقيم ¥ بيته ند'�� تربوية لألطفا? 
Õباýهم  نذAهم  قد  �لذين  '�أل'ال/ 
كا1  نو".  "'قف  مشر'   حتت 
بل  'ال/¾،  بتربية  �الهتما6  شديد 
كا1 يفّكر ¥ �Gجر	 أل1 �أل'ضا  
'كا1  كوئته،   ¥ جًد�  سا��  قد 

ينو�  'كا1  �لك،   ¥ يستش$� 
1 يبعث Aسالة لكم (� للخليفة) 
غَلب،  �هللا   Aقد 'لكن  �لشأ1،  ֲדذ� 
يبعث   1 قبل  �لشها/	  /Aجة  فنا? 

� �لرسالة. 
قد  فقط، 'كالøا  �بنا1  ألبيه  كا1 
ضحى èياته ¥ سبيل �هللا، 'غاية ما 
فعله بوøا عند �ستشها/ �لثا� هو 
 ،�A ?سه �� �لسما� 'قاA َفعA نه
لقد خذَ� �بëّ كليهما، فُخْذ �آل1 

ثأ�A من �لظاملني.
Gَم ' �لشهيد،  /Aجاِ�  �هللا  Aَفع 
 Rَلص� ''�لديه  'ال/¾ ' ¿'جته 
عقاَبه  نَزَ? ' '�Gّمة،  '�لسلو�1 

باألعد��. Õمني.

 

ـراج يطفأ، فقال  روي أن عمـر بن عبـد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السَّ

الضيف: أقوم إلى املصباح فاصلحه. فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. 

قال: أفأنّبه الغالم؟ فقال: هي أول نومة نامها. فقام ومأل املصباح زيتاً. فقال الضيف: قمَت 

أنت بنفسك يا أمير املؤمنني؟! فقال: ذهبُت وأنا ُعَمر ورجعت وأنا ُعَمر، ما نقص مني شيء! 

:
من مآثر �ألبر�
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التقوى

p;لزه� wها

ما سهل 1 نقر �لتاAيخ 
�لقا/	  مو�قف   'نقر
'�ملؤمنني،  �لعظما�، 
يا  نفسه   ¥ �ملرُ�  'يقو?  '�لصاحلني، 
ليتë كنت معهم فأفو¿ فو¿� عظيما.

'لكن ��� كنا معهم ¥ �لك �ملوقف 
على  نو�فقهم  ُتر�نا  هل  تلك،   '
سلوكهم؟ هل ُتر�نا نفعل كما فعلو�؟. 
'ما�� لو تكرA نفس �ملوقف ¥ عاملنا 

�ملعاصر؟

لنعر% هذ� �ملثاQ !نرi ما�x يكو4 

� فعلنا:

كتابه   	 لوبو1  جوستا�  يقو? 

(حضاA	 �لعر�):
�حلملة  قائد  به   بد ما   ?'  1”
�لصليبية �لثالثة AيكاA/'�* هو قتله  
�ليه  سلَّمو�  مسلم  س$  Õال�  ثالثة 
نفسهم بعد 1 قطع Gم عهد� èقن 
ليس  لوبو1:  يقو?   « /مائهم..... 
/Aجة  �ملر�  يتمثل   1 �لصعب  من 
�لدين   Ñصال  ¥ �لكبائر  تلك  تأث$ 
�لقد�   ¬Aنصا Aحم  �لذ�  �لنبيل 
فلم ميسهم بأ�¬ '�لذ� مد فيليب 

 ،�'/AيكاA جست 'قلب �ألسد'
باأل¿'�/ '�ملرطبا� 	 ثنا� مرضهما، 
تفك$  بني  �لعميقة  �Gو	  بصر  فقد 
'تفك$  'عو�طفه  �ملتمد1  �لرجل 

�لرجل �ملتوحش 'نز'�ته“. 
هنا نر¬  صالÑ �لدين �أليوû يرسل 
بالد'�� '�لعال¸ �� من �حتل فلسطني 

'قتل ثالثة Õال� س$ مسلم.
نا على يقني 1 معظم َمن قر هذ¾ 
�لدين   Ñلر'�ية 'عر� موقف صال�
سيقو? ما عظم �إلسال6 '�ملسلمني، 
�لدين   Ñصال تصر�   1� 'سيقو? 
هذ�  عظمة  على  يد?  �لشكل  ֲדذ� 
�لرجل 'عظمة /ينه '1 �إلسال6 /ين 

~ÁÑ]i’\Â;√Õ\Ê’\;Ød;€÷â∏\~ÁÑ]i’\Â;√Õ\Ê’\;Ød;€÷â∏\

* AيكاA/'� هذ� هو �سم Õخر لريتشاA/ قلب �ألسد.
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�لر�ة '�لعد?.
'لكن ��� �فترضنا 1 هذ� �حلدÄ قد 
 �'قع ¥ عاملنا �آل1، هل سيبقى �لر

هو هو؟
�لد'?  قا/	  حد   1 مثال  لنفتر� 
�لعربية ' �إلسالمية قد Aسل �لعال¸ 
هل  �سر�ئيل،  قا/	  ألحد  '�لد'�� 
 ،ûعظم هذ� �حلاكم �لعرتقولو1 ما 
للر�ة  يدعو  �لذ�  /ينه  عظم  'ما 

حÀ مع �ألعد��؟
'عميل  خائن  �نه حاكم  تقولو1   6
إلسر�ئيل، '¦ر¸ �ملشايخ على كل 
�لفضائيا� يفتو1 بكفر هذ� �حلاكم 
�لذ� يو�� �لكافرين حÀ �نه Óر� 

على بقائهم على قيد �حليا	.
من  'قائد  Aيكا/'�  بني  �لفر^  ما 

�سر�ئيل؟
.pهذ� يهو�! wهذ� نصر�

.c
هذ� }ا
c !هذ� }ا

هذ� }تل لفلسطني

 !هذ� }تل لفلسطني.
هذ� قتل �ملسلمني 'هذ� قتل �ملسلمني.

عد'  'هذ�  لإلسال6  عد'  هذ� 
لإلسال6.

ملا�� تغ$ موقف �ملسلم يا ُتر¬ ؟!
 Áل� 	لسبب هو تلك �لعقائد �لفاسد�

/خلت �� ·تمعنا �إلسالمي، قا/مة 
من �لفهم �لضيق �خلاطئ لإلسال6.

”�لوال�  عقيد	  منه  جا��  فقد 
'هذ¾  �خلاطئ،  مبعناها   “��Rل�'
�لصوA	 �خلاطئة جعلت َمن يؤمن ֲדا 
يكر¾ كل �نسا1 ليس على /ينه، بل 

ليس على مذهبه.
 ¥ كانت   Áل� �ملحبة  �ختفت  'ֲדذ� 
'�ستوطنت  �لدين،   Ñصال قلب 

�لكر�هية ¥ قلو� �ملسلمني.
�بة   �� يدعو  َمن  �ليو6  صبح  لقد 
èسب   – للكافرين   
مو�لي �آلخر، 
هذ� �لفهم �لضيق- 'لكن ما�� نقو? 

عن موقف صالÑ �لدين؟
هل فْعل صالÑ �لدين مو�فق لتعاليم 
 6 مؤمن،  هو  'بالتا�  �إلسال6 
فهو  'بالتا�   ��Rل�' للوال�  مناقض 

مرتد يتو� �لكافرين؟

ال سبيل للوصو? �� حقيقة �ملوقف 
�ال بأحد مرين:

كافر�  �لدين   Ñصال  Aعتبا� �أل'?: 
'كا1   ،Aلكفا� يو��  ألنه  'مرتد� 
حريصا على عد�� �إلسال6 'يسعى 
قا?  'قد  �حليا	،  قيد  على  إلبقائهم 
فإنه  منكم  يتوGم  ”'من  تعا� 

منهم“.
�لدين   Ñصال  1� تقولو�   ' �لثا�: 
على حق 'قد تصر� حسب تعاليم 

�إلسال6.
عن  معتقد�تكم  كل   Aينها 'بالتا� 
�إلسال6  'نو�قض   ��Rل�' �لوال� 
ما  بأ1  'تعترفو1  �لكافرين،  'مو�ال	 
/ينهم   	 للنا�  به من ظلم  تقومو1 
'قتلهم على معتقد�ִדم – 'خصوصا 
 	 �إلسال6  من  ليس  مساملو1-  �م 

شي�. 

ملاذا تغh موقف املسلم يا ُترى ؟!
السبب هو تلك العقائد الفاسدة ال  دخلت إc ¤تمعنا 

اإلسالمي، قادمة من الفهم الضيق اخلاطئ لإلسالم.
فقد جاءت منه عقيدة ”الوالء وال�اء“ مبعناها اخلاطئ، 

وهذه الصورة اخلاطئة جعلت َمن يؤمن بها يكره
 كل إنسان ليس على دينه، بل ليس على مذهبه.
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التقوى

�لعظمـاُ�   ·ـِد�  ِلرفعـِة  خَضعـْت 
'Aَنـْت �ليـك مـع �لوقـاA  'سـّلمْت 
'لـك �ألمـا1 مـن �لزمـا1 'مـا  على
قـد ُحـْزَ� فضـًال ِمـن �Gك فـو^ ما

 �ٌAِمشـا فيـه  ليـس  علًمـا  'حَويـَت 
يـا  َمـن  ���  نـَز?  �لوفـوُ/  ببابـه

'حبَّـذ�  �لرسـوُ?  'َعـد  �لـذ�  نـت 
نـت �لـذ� �1ْ حـلَّ َجـْدٌ� ¥ �ملـال 
ُطـو� لعبـٍد قـد Aضـا بـك ملجـًأ
ُملكهـم بيضـُة  نـت   لقـو6ٍ  طـو� 
قاطـٌن فيهـا   نـت     Aٍطـو�  لـد�
يـا يهـا �حلْبـُر  �ألجـّل  'َمـن  بـه
سـيد� لـك   ¬A  1 ألAغـب   ��
'صفاتـه ��تـه     ¥ '�حـد�    يـا   
Aكاُنـه للعـال   �سـتقامت   'بـك  
ّّيـدَ� /يـَن �حلـق يـا َعَلـَم �Gـد¬
با�ًخـا حصًنـا   لإلسـال6  'Aفعـَت 
صبحو�  Àـر� حـ �لشِّ هـَل  'نـَكْأَ� 

�لَعليـاُ� �يَلهـا  تسـَحب  تْتـك '
�لشـعر�ُ� مبدÓـك     'تفاخـرْ�  
َمـْن  الَ�  فيـك مـن �لزمـا1  َعنـاُ�
قـد   حـاَ¿¾  ِمـن  قبلـك    �آلبـاُ�
'لإللـه  عطـاُ� �ألنـا6    لـك   ¥  
�ليـه    جـا�'� غناُهـُم    عّمـا    
'عـٌد  بـه   قـد   صّحـت  �ألنبـاُ�
�ُ�'Aإل� َحلَّـه   Aبَّـك   '/عـوَ�   
َمـالُ� '�Aحتـا¾   ¦يـب    ال     ��
ُ�كاُ� فيـه   نـت   لعصـٍر   'كـذ�  
�لزَّْهـر�ُ� َسـْوحها    ¥ بـَدْ�  فلقـد 
ـّر�ُ� �لضَّ 'ُتكَشـف   �ملـر�/  يرجـى 
�ُ�/Aِ �جلمـا?   مـن   عليـه   'جًهـا 
�ألشـياُ� بوجـو/�   حّققـْت   قـد  
�َجلـْو¿�ُ� مبقامـك     'تزّينـْت    
�جلهـالُ� َطمَّهـا   طرًقـا    ََبْنـَت  '
تفـÉ  �لدهـوAُ   'مـا   يليـه  فنـاُ�
�قـو�ُ� ـهم    َمسَّ قـد    غّيهـم      ¥

;\É ĆetÂ;
ˇ
ÿÊàÖ’\;Å¡̨Â;ÍÉ’\;j›^;\É ĆetÂ;
ˇ
ÿÊàÖ’\;Å¡̨Â;ÍÉ’\;j›^

حلضرة محمد سعيد الشامي الطرابلسي �  ميدح بها سيدنا املسيح املوعود �
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بينهـم للشـريعة   سـيًفا   'سـَلْلَت  
مـا ¿لـَت تضـر� فيهـِم حـÀ �نثَنو�
�'Aَ/َ 'مـا  عليـك  لينتصـر'�   �'ýجـا
بالـذ� يفـو¿'�   1 '�Aُمـو�  و�  صالـُ
�'A ملـا   حز�ֲדـم    'تفّرقـْت   
مـا َضرَّهـم لـو  Õمنـو�  ��  جئَتهـم
ّملـو� مـا   �� يِصلـو�   1 هيهـاَ� 

بئـَس �لـذ� قصـد'� �ليـه مـن �لر/¬   
َيُمـْت  Ú عيسـى   1ّ� 'قالـو�  ضّلـو� 
قـد مـا� عيسـى مثـَل  موتـِة  ُمِّـه
مبؤمـن فليـس    �� ينكـر  كا1  َمـن 

مـا  ُبعيـَد  يأتَيـنَّ   عيسـى  كا1     1ْ�
'ال هـًال   'ال   ֲדـُم   مرحًبـا   ال 

بِرحـتْ صباًحـا مـع  مسـا   كال 'ال 
عـَوْ�   ��� �لذيـا�   كأ�ـم   قـو6 
'عندهـم �حلـال?   مـن  يقَربـو1  ال 
بصاAُهـم شـو�خٌص  �حلـر�6   ��'
يـا يهـا �لبحـر  �لـذ�   مـا   ِمثُلـه
¾ýنـو�بـل   يهـا  �لغيـث  �لـذ�  
هّبـْت  صبـا Aّبـي  كلمـا   حّيـا� 
ُمنِشـٌد َترنَّـَم  ¥  مدÓـك   ' مـا  

عبـاُ� َكبَّهـم   َ     ¾'A ملـا    
هبـاُ� فكأ�ـم     َ'ْقِعـه   ِمـن  
و�ُ� لـِ منـه  عليـك   �إللـه    1
�عيـاُ� فَصدَّهـم    �ليـه    قَصـد'�  
َعْضبـاُ� َكفُّـه       �Aًَهُصـو سـًد�   
�ُ�Aآل� فخابـت   كّذبـو�    بـل  
ّمـاُ� �لصَّ 'ُتنِبـَت    َتلـَني       Àحـ
َبْأسـاُ� بقلوֲדـم  'تنـّزلـْت 
�لسـما�  'يـن منـه ºـاُ� بـل ¥  
خفـاُ� فيـه  ليـس   حـقٌّ   '�ملـوُ� 
َبـر�ُ� منـه    '�لـر�ُّ     ¬A فيمـا  
�لقدمـاُ� فهكـذ�  �ِحلمـا6َ   َ̂ ��
�لَغْبـر�ُ� َ�لْتهـم  'ال  سـهًال 
َحْصبـاُ� ُجتذُّهـم      Aلدهـو� َمـرَّ   
'Aُعـاُ� ْكُلـٌب َ فاسـتحو�ْتها 
َشـْنعاُ� طريقـة    �حلـال?       1�
غـذ�ُ� يُرْمـه    ملـن   �حلـر�6      1�
�حصـاُ� جلميلـه     'مـا    èـٌر   
�ألنـو�ُ� تفعـل   ال    مبـا    فعلـْت  
�لَوAْقـاُ� َنْجـٍد  'مـا  قـد  غّنـِت  
�لعظمـاُ� ·ـد�   لرفعـِة  خضَعـْت 

(كر�مـا� �لصا/قني، �خلز�ئن �لر'حانيـة  ¸٧ �١٥٣-١٥٥)
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��� كنت بعيد� عن هلك، 
'تعّذA بـك �التصا? ֲדم 
لسـبب قهـر¬، فبعثت 
Gم برسـالة هامة مع شخص، فكّذبو¾ 
'Aفضو� �سـتالمها èجـة �ا 'صلت 
عن طريقه 'Ú تصل عن �لطريق �لرºى 
'هو �لRيد! فما نسـب 'صف ميكن 
1 يوصفو� به؟! ال شـك بأ�م قو6 ال 

يتفكر'1!
'هكذ� يشـبه هـذ� �لتصـر� مع 
�لرسـالة- تصر� �ملشايخ مع �لعالمة 
�لÀ شا� �هللا سبحانه 'تعا� 1 ½علها 
من /لة صد^ �إلما6 �ملهد� '�ملسيح 
�ملوعـو/، ال 'هى عالمة خسـو� 
�لقمر 'كسو� �لشمس، فقد Aفضوها 
 	 �لشـمس   Ñبوضو Aغم حتققهـا 
كبد �لسـما�- èجة �ا 'صلت عن 
طريق �لد�AقطÚ' ،ë تصل عن طريق 

�لبخا�A �لذ� يعتR'نه بلسـا1 �حلا? 
هو �لطريق �لرºي للهد�ية، 'Aمبا كثر 

من �لقر1Õ �لكرمي نفسه!
فلقد 'A/ 	 سنن �لد�A قطë حديث 
َتُكوَنا  َلْم  Õَيَتْيِن  ِلَمْهِديَنا   َّ1�ِ” يقو?: 
َمَو�ِ� َ'�َألAِْ� َتْنَكِسُف  ُمْنُذ َخْلِق �لسَّ
�ْلَقَمُر َأل'َِّ? لَْيَلٍة ِمْن Aََمَضا1َ َ'َتْنَكِسُف 
ْمُس ِفى �لنِّْصِف ِمْنُه َ'َلْم َتُكوَنا ُمْنُذ  �لشَّ

 ".�َAَْمَو�ِ� َ'�َأل َخَلَق �ُهللا �لسَّ
'هذ� �حلديث ينبئ عن 'قو  خسو� 
للقمر 'كسـو� للشمس 	 'قا� 
�د/	 من شـهر Aمضا1، '�لك بعد 
�عال1 �ملهد¬ عن /عوته، لتكو1 هاتا1 
�آليتا1 عالمة على صدقه، 'حجة على 
من ُيكّذبه. 'مبا 1 ليا� �لشهر �لقمر¬، 
 1'هو هنا شهر Aمضا1- �لÀ ميكن 
ينخسـف فيها �لقمر هي �لليا� ١٣، 
 �A١٤، ١٥، '�لـك ��� 'قعت �أل

 �Aبني �لشـمس '�لقمر فتحجب �أل
ضو� �لشمس عن �لقمر- فإ4 خسو| 
�لقمر !فقا �ذ� �حلديث- سو| يقع 
 � p� ،|ليلة من ليا� �خلسو Q!� �
يا6 �لشهر �لقمر¬  1�لليلة ١٣. 'مبا 
�لÀ ميكن 1 تنكسف فيها �لشمس هى 
يا6 ٢٧، ٢٨، ٢٩، '�لك عندما يقع 
�لقمر بني �أل�A '�لشـمس فيحجب 
�لقمر ضو� �لشـمس- فإ4 كسو| 
 Oيا�لشمس سـو| يقع � منتصف �

 .٢٨ Oليو� � p� ،|لكسو�
'�آل1 لنر¬ كيف حتققت هاتا1 �آليتا1 

كما 'A/ 	 �حلديث:
كا1 حضر	 مـ$¿� غال6 �د � 
قـد علن نه �إلما6 �ملهد� '�ملسـيح 
�ملوعو/، 'كا1 بأمر من �هللا قد نشـأ 
bاعته ¥ عا6 ١٨٨٩ 'خذ �لبيعة ممن 
صّدقو¾، بينما شّك 	 صدقه �لبعض، 
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'كذبه Õخر'1.
سـهم �ملشايخ- A ما �ملكذبو1 'على
فطفقو� يبحثو1 عـن /لة إل/�نته من 
�آليتني  بدليـل  فطالبو¾  ¬ طريـق! 
�ملذكوAتني 	 �حلديث، فابتهل حضرته 
 Àبه ليؤيـد¾ بنصر¾ �ملكتو�، حA ��
جا� نصر �هللا 'حتقـق ما ¥ �حلديث، 
'ُجمع �لشمس '�لقمر ¥ ÕيÁ �خلسو� 

'�لكسو� ¥ Aمضا1! 
فقد 'قع خسـو� للقمر ¥ ليلة ٢١ 
ما�A مـن �لعا6 �مليـال/� ١٨٩٤، 
�ملو�فق A١٣مضـا1 من �لعاG� 6جر� 
١٣١١، 'حينها خـR حضر	 م$¿� 
�لشـمس  بأ1  �لناَ�  �د�  غال6 
ستنكسف يضا ¥ �ليو6 ٢٨ من هذ� 
�لشهر �ملبا�A بإ�1 �هللا تعا�. 'قد 'قع 
�لكسـو� فعال ¥ �ليو6 �ملحد/ 'هو 
�ملو�فق ٦ بريل عـا6 ١٨٩٤. 'ليس 
�لك فقـط، بل حدثت نفس �لظاهر	 
¥ Aمضـا1 من �لعا6 �لتا� مباشـر	 
مريـكا، � ¥ �لنصف �لثا� من  ¥
�لكر	 �ألAضية. 'بذلك حتققت �آليتا1 
ُتقا6  �لكر	 �ألAضيـة لكي  ¥ نصفي 
�حلجة علـى �جلميع، 'قد مت تد'ينهما 
 1¥ سـجال� �ملر�صد �لفلكية، بعد 
مت تد'ينهما ¥ هـذ� �حلديث èو�� 
١٣ قرنا - كعالمة على صد^ �ملهد� 

�ملنتظر! 

'بذلـك كا1 حضر	 م$¿� غال6 �د 
� هو �لوحيد عـR �لتاAيخ �لذ� 
�ستد? على صدقه ֲדذ� �حلديث �لذ� 
�كر هاتـني �آليتني، 'قد �سـتعمل 
�لرسـو? � لفظ (مهدينـا) ¥ هذ� 
�لـذ� 'õ جو�مع  – 'هو  �حلديث 
�لكلم- للداللة على نه سيوجد مدعو1 
مزيفو1، 'لكن �ملهد� �حلقيقي هو من 
سُيسـتد? على صدقـه ֲדاتني �آليتني 
�للتني Ú تكونا ألحد عالمة على صدقه 

 .�Aمنذ خلق �هللا �لسمو�� '�أل
'èد'Ä هـذ¾ �لعالمة �لربانية �ملتمثلة 
¥ هاتني �آليتني متحـص �خلبيث من 
�لطيب، فثبت ملن كانو� يشـكو1 	 
يصدقه بأنه هو حقـا �إلما6 �ملهد¬، 
فبايعو¾. مـا �ملصّدقو1 منذ �لبد� فقد 
�¿/�/ كل مبايـع �� فطنة �ميانا على 
�ميا1. 'لكن ما�� فعل �ملكذبو1 �لذين 
كانو� يطالبونه ֲדـذ¾ �لعالمة Õيًة على 
صدقه؟! لقد تناسـو� من خبثهم بأ�ا 

كانت مطلبهم! 'جحد'� ֲדا '�ستيقنتها 
نفسهم ظلما 'علو�! فاعترضو� عليها 

بشبها� '�هية. 
فمما ¿عمو¾، 1 �حلديث غ$ صحيح 
'Ú ُير' عن �لرسـو? �، هذ� فضال 
عن طعنهم ¥ �لر'�	! فر/ عليهم �إلما6 

�ملهد� '�ملسيح �ملوعو/ � بقوله:
"ما كا1 حديثا ُيفتر¬.. فأنت تشك 
¥ حديث حصحصت صّحته 'تبّينت 
طهاAته.. 'قد صّدقه �هللا 'ناA �لدليل 
شك  بقي  فهل  قيل..  مما  �لر'�	   'بّر
 ¥ تشّكو1  عظمى؟   ��Aما بعد 
من  كنتم   ' تعاميتم  �لضحى؟  ôس 
'ال  �إلنسا1  شها/	  تقبلو1  �لعمني؟ 
تقبلو1 شها/	 �لر�ن.. '��� حصحص 
من  كا1  من  �ال  يشك  فال  �لصد^ 
 �� Óتا¸  ال  مر  'هذ�  عا/ين.  قو6 
على  ¦فى  'ال  '�لتعريف،  �لتوضيح 
معن  من  كل  'على  �حلنيف،  �لذكّي 
�خلز�ئن  �حلق،   Aنو) كاملتدبرين". 

فثبت ملن كانوا يشـكون © صدقه بأنه هو حقا اإلمام 
املهدى، فبايعوه... ولكن ماذا فعل املكذبون الذين كانوا 
يطالبونه بهذه العالمة آيًة على صدقه؟! لقد تناسـوا 
من خبثهم بأنها كانت مطلبهم! وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا! فاع|ضوا عليها بشبهات واهية. 
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�لر'حانية ¸ ٨ � ٢٠٦-٢٠٨)
'لو معنو� حقـا كاملتدبرين لكفاهم 

لصحة هذ� �حلديث حتقق ما فيه!
مـا طعنهم 	 �لـر'�	، 'قوGم بأ1 
هذ� �حلديث Ú ُير' عن �لرسو? �، 
فكأ�م مع 'قو  �حلدÄ يظّنو1 بأ1 �هللا 
ُيظهر على غيبه �لكذ�بني '�لفاسقني، 
'¥ �لك نقـض صريح لقوله تعا�: 
َغْيِبِه  َعَلى  ُيْظِهـُر  �ْلَغْيِب َفال  ﴿َعاِلُم 
َحًد�. ِ�الَّ َمِن �Aَْتَضى ِمن Aَُّسـوٍ?﴾ َ
٢٧-٢٨ ) 'هل هنا� كر6  (�جلن: 
 Àمد �ملصطفى � ح�على �هللا من 
بوقوعه  �لذ�  �لغيب  ُيطلعه على هذ� 
ُيفصل بني حق 'باطل، '�لذ� بالفعل 

صبح '�قعا مشهو/�؟!
�السـتقبا?  هذ�  كا1  هكذ�  'لكن، 
�ملحز1 من علما� �ملسلمني Gذ¾ �Gدية 
�لربانية حني 'صلت بالفعل ¥ '�خر 
�لقر1 �لتاسع عشر �لذ� خر¸ فيه قو6 
يأجو¸ 'مأجو¸ ¥ هيئة �ملستعمرين 
لشـبه �لقاA	 �Gندية، 'ظهر �لدجا? 
رين �لذين  معهـم ¥ هيئـة �لـُمَنصِّ
نشـطو� بالدعو	 �� �إلميا1 بأ1 �هللا 
�¹ذ 'لًد�، 'عملو� على تدم$ عقائد 
�إلسال6 بالشبها� 'خال^ �ملسلمني 
بالشهو��، هذ� فضال عن علو صو� 
�ملزيد من �لعقائد �ملزيفة، من سـيخية 
كانت  '�Gند'سـية  صامتة،  كانت 

'ֲדائية خرجت ¥  �اAبة لإلسـال6، 
نفس �لقر1 يعلن صاحُبها نسخ عقيد	 
�إلسـال6.. فلز6 لكل �لك 	 علم �هللا 
�أل¿� 1 يبعث �ملهد� إلعا/	 �إلميا1 
�لعقائد �لفاسـد	  �لصحيـح مبحاAبة 
باحلجـة '�لدليل، مع /ليل ناصع على 
صدقه، يقا6 به �حلجـة على �جلميع، 

'يدحض ما سو�¾ من /عا'¬ مزيفة!
 فبدال مـن 1 يفرحو� ֲדـا 'يضعو� 
�حلديـث �لذ� تنبأ ֲדا ¥ على مر�تب 
�لذ�   Úلعا� 'يظهر'¾ علـى  �لصحة، 
'غربه  بشـرقه   Äحلد� �لك  شـهد 
كدليل صد^ �إلسـال6 '�ظهاA¾ على 
 �'Aثا�لدين كلـه- كّذبو� �حلديث، '
 Ú' ،Äلشـبها� �لو�هية حو? �حلد�
يكتفو� بذلك بل تأّلو� على �هللا 'خرجو� 
من �مللة �ملصدِّقني َمبن كا1 مصد�ًقا له! 
فهل هنا� شـر على �إلسال6 كR من 
هـؤال� �لذين �¹ذهم �لنا� ýA'سـا 
 1جهاال فضلو� 'ضلو�؟! فال عجب 
يتنبأ �لرسو? �ألعظم بأفعاGم �لشنيعة، 
حني 'صف علما� Õخر �لزما1- بأ�م 

شر من حتت /مي �لسما�..
'�حلق 1 �ملتدبـر ½د 1 'جو/ هذ� 
�لدليـل �لناصع على صـد^ �إلما6 
هذ�  �ملوعـو/ ¥  '�ملسـيح  �ملهد� 
�حلديث بالـذ�� 'ما له من موقع ¥ 
كتب �ملسلمني- Óمل ¥ طياته �لكث$ 

من �لفو�ئد '�لعR، منها ما يلي:
١- �1 حد'Ä �آليتني ¥ هذ� �حلديث 
�لذ� ُيعتR غ$ صحيح عند �لكث$ين- 
يد? على 1 منهج �جلماعة �إلسالمية 
�أل�دية ¥ قبو? �حلديث ' A/¾ هو 
 ��لصحيح. حيـث ال ينبغى قبو? 
حديث ' Aفضه �ال بعد عرضه على 
 1Õمتنه �لقر �A1 �لكرمي، فإ�� عاÕلقر�
 Ú ' 1Õما ��� '�فق �لقر�لكرمي فُينبذ. 
 1Õضه- فكفى بالقرAيوجد فيه ما يعا
سند� 'حكما على صحته، حÀ 'لو 
ُطعن ¥ �لـر�'�، 'مثا? على �لك 
موضـو  حديثنا- ففضال عن ثبو� 
 Äفإنه حد �ملشهو/-  بالو�قع  صحته 
حتقيقا لنبو�	 'A/� ¥ �لقر1Õ �لكرمي 
عن �جتما  هاتني �آليتني معا كعالمة 
من عالما� Õخـر �لزما1، �� يقو? 
َ̂ �ْلَبَصُر  �حلق تبا�A 'تعا�: ﴿َفِإَ�� َبِر
ْمُس  * َ'َخَسـَف �ْلَقَمُر * َ'ُجِمَع �لشَّ

َ'�ْلَقَمُر﴾ (�لقيامة: ٨-١٠)
٢- �1 �إلميـا1 ال يتحقق �ال بالدليل 
�لتفكر  �لـذ� البد مـن  �لقاطـع 
فيه  بعيد� عن �جلمو/، 'مع سـالمة 
�لقلب من �لزيغ '�جلحو/، فال يصح 
 Ú 1 هذ� �حلديثمثال بأ1 نقو? مبا 
' مبا نه مطعو1 ¥  ،�Aير/ ¥ �لبخا
�لـر�'�- ��� فهو غ$ صحيح! فمن 
قلـة �لعقل �لقـو? بذلك، أل1 حتقق 
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مضمو1 �حلديث هو ¥ حد ��ته /ليل 
قاطع على صحته 'هو هّم من عد�لة 
�لر�'�، أل1 �لعـد? ميكن 1 ¦طئ 
'ينسى، ما حتّقُق �حلديث فهو جتا'ٌ¿ 

Gذ� �الحتما?. 
٣- لقـد ثبت �لو�قـع 1 �ملكذبني 
باإلما6 �ملهد� '�ملسيح �ملوعو/ �

¥ خطر عظيـم، �� يثقو1 عمليا ¥ 
�لر'�	 كثر من ثقتهم باهللا! 'يشـهد 
على �لك �ميا�م èديث سحر �لرسو? 
على يد¬ �ليهو/ Aغم تعا�A �لك مع 
كال6 �هللا �لذ� يقو? ﴿'�هللا يعصمك 
مـن �لنا�﴾ كما يشـهد على �لك 
عد6 �ميا�م بصحة حديث �خلسـو� 
'�لكسـو� Aغم 1 �هللا ظهر عليهم 
/ليـل صحته مرتـني متتاليتني لعلهم 

يؤمنو1! 
٤- لقـد ثبت �لو�قع 1 �لطاعنني ¥ 
/عو	 �إلما6 �ملهد� '�ملسـيح �ملوعو/ 
 ëال يتبعو1 �ال �لظن �لذ� ال يغ �
من �حلق شـيئا، 'يكفـي /ليال على 
�لك 1 �عتقا/هم بعد6 صحة حديث 
�خلسو� '�لكسو� ال يغë من حتقق 

ما 'A/ فيه شيئا!
٥- لو Ìّينا جانبا �عتباA هذ� �حلديث 
/ليـال على صد^ �ملهد�- سـنجد 
 ¥ Rنه يعت ،Rهم �لفو�ئـد '�لعمن 
�ألصـل /ليال على صد^ خامت �لنبيني 

�لعقائد  تبا   ما6  �إلسـال6  'Aسالة 
�ملزيفة! �� شـا� �هللا 1 ُيطلع مصطفا¾ 
على هذ� �لغيب �ملقدA حتقيقه ¥ هذ� 
�لزمن بالذ��- �ثباتا بأنه ال ينطق عن 
�Gو¬، '�عالنا بـأ1 �ملنتظر من bيع 
�مللل لن يكو1 �ال ممن يبتغي �إلسـال6 
/ينا، 'بالتا� تأييد� لدين �هللا ¥ �لزمن 
�لفاسـد	  �لعقائد  فيه  خرجت  �لذ� 

'�Aتفع فيه �إلميا1 عند �لثريا! 
 1كتفي بذلك، 'لكل عاقل متدبر '

يزيد..
 ¬R1 تغيـب �لطامة �لك'ال ينبغي 
كل  عقل  عـن   ¬Aلنصا�' لليهـو/ 
لبيب، تلك �ملتمثلة ¥ جحو/هم '¿يغ 
قلوֲדم، �� صرفو� جهو/هم �� �لطعن 
/لة صد^ كمل �لنبيني، بدال من  ¥
�ستكشـا� عظمته 'bا? ما تى به 

من عند �هللا،  'لو جا� بسوA	 '�حد	 
من سـوA �لقر1Õ �لكرمي لكفى �لك 
/ليال على صدقه عند صحا� �لقلو� 
�لطاهـر	! 'لكن ها Ìـن �آل1 نر¬ 
تشابه قلو� جل �ملسلمني مع قلو� 
�لزيغ '�جلحو/،   ¥ ¬Aلنصا�' �ليهو/ 
فلقد حـذ'� حذ'هم حـني صرفو� 
جهو/هم �� �لطعـن ¥ /لة صد^ 
�إلما6 �ملهد¬ '�ملسـيح �ملوعو/، بدال 
من �النضمـاb �� 6اعته خلدمة /ين 
�هللا على قلب Aجل '�حد. 'لو Ú يكن 
�ال /ليل ÕيÁ �خلسـو� '�لكسو�- 
لكفـى �لك على صدقه /ليال، 'لكن 
�ملتكRين، حـق عليهم 'عيد �هللا بأ1 
يصر� عنهم Õياته، '�1 ير'� كل Õية 
ال يؤمنو1 ֲדا، '�1 ير'� سبيل �لرشد 

ال يتخذ'¾ سبيال!!
 

إن حدوث اآليتني ? هذا احلديث الذي ُيعت� غh صحيح 
عنـد الكثhين- يدل على أن منهج اجلماعة اإلسـالمية 
األ!ديـة ? قبول احلديث أو رده هـو الصحيح. حيث 
ال ينبغـى قبول أي حديث أو رفضه إال بعد عرضه على 
القرآن الكرمي، فإذا عارض متنه القرآن الكرمي فُينبذ. أما إذا 
وافـق القرآن أو l يوجد فيه ما يعارضه- فكفى بالقرآن 
سـندا وحكما علـى صحته، حa ولو ُطعـن ? الراوي، 
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(�لقسط �لتاسع) 
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تعريب �لد�عية: }مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �لÁ بني قوسني ' �لÁ بعد 
قو?" هي من �ملؤلف."

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٠
حدثنا �لقاضي م$ حسني 1 ¿من 
عجيًبا.  كا1   � �ملوعو/  �ملسيح 
�ال  �حلر  يا6  يوما1 ¥  مير  يكن   Ú
'¥ �ليو6 �لثالث كا1 �ملطر ينـز?. 
�� حضرته  �هبنا  �حلر  �شتد  كلما 
ففي  شديد  �حلر   1� له  'قلنا   �

�ليو6 �لتا� كا1 �ملطر ينـز?. 
شا¾   A'ََسْر سيد  �ملولو�  '�كر 
'قا?: Ú يكن حد يشكو من شّح 
�لك   ¥ '�ملحاصيل  �ملزA'عا� 

�لزمن. 

�لبيت،   �� 'Aجعت  �لك  ºعت 
قالت:   õلو�لد �لك   فلما �كر� 
�ليو6  شديٌد  �حلرُّ   :� قا?  كلما 
كا1 �ملطر ي�? ¥ �ليو6 نفسه عموًما 
' ¥ �ليو6 �لتا�. ما بعد 'فاته فال 
ينـز? �ملطر 'لو �شتد �حلّر '�ستمر 

.Aلشهو
�الستسقا�  صال	  تؤ/َّ   Ú قو?: 
�ملوعو/  �ملسيح  عهد   ¥ قا/يا1   ¥
ُصّليت  فقد  'فاته  بعد  ما   ،�

مر�� عديد	.
بعني  �ألمر  هذ�  يؤخذ   1 (½ب 

حسب  صحيًحا  ليس  نه   Aالعتبا�
صال	  ُتصلَّ    Ú بأنه  �لقو?   ëظ
�ملوعو/  �ملسيح  عهد  �الستسقا� ¥ 
هذ�  من  �لثا�  �جلز�  �نظر'�   .�
 1�لكتا� '�لر'�ية Aقم ٤١٨. ما 
طويلة  ياًما  يستمر   Ú �لقائظ  �حلّر 
�ملوعو/  �ملسيح  عهد   ¥ قا/يا1   ¥
فـهو  عا6  بشـكل  �لسال6  عليه 

صحيـح.)
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧١
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو?: 
جل  من  صباًحا  �خلر'¸  يعتا/ 
�خلد�6  بعض  'كا1  �لتنـّز¾، 
ميلني.   ' ميل  مسافة   �� ير�فقونه 
 .Aبوقا � كا1 يعتا/ �ملشي �لسريع جدًّ
'كا1 يدعو �ملولو� �ملحتر6 (�خلليفة 
كا1  ملا  'لكن  للمصاحبة.  �أل'?) 
لذلك  ببط�  ميشي  �ملحتر6  �ملولو� 
�لوقت  لبعض  حضرته   �Aا½ كا1 
» يتأخر عنه، 'كا1 � يقف ¥ 
يشعر  كا1  عندما  'ينتظر¾    Aلشا�
بذلك. 'لكن �ملولو� �ملحتر6 كا1 
بعض  'كا1  خر¬  مر	  يتأخر 
�ألصحا� �آلخرين يضا يصاحبو1 

�ملولو� �ملحتر6 يضا.
يصطحب   � نه  يت A 'لقد 
ثنا�  يضا  خا1  علي  �مد  نو�� 
من  ¦ر¸  كا1  ما  'كثً$�  ت�هه، 
خد�مه  مع  �مليد�1   ¥ 'يقف  بيته 
بعض   ¥' �ملحتر6.  �لنو��  'ينتظر 
�ألحيا1 كا1 �لنو�� �ملحتر6 يتأخر 
ينتظر¾ '�قفا ¥   � لدقائق فكا1 
 ¥ يصطحبه   « بابه،  ما6  �مليد�1 
�ل�هة. كا1 � يتكلم مع خد�مه 
ثنا� نزهته ' يطرÑ موضوًعا معيًنا 
'كا1 �ـرA' �جلر�ئد يسجـلونه 

بأساليـبهم.

كا1 �ملسيح �ملوعو/ � يتنـز¾ ¥ 
�لطريق �ملؤ/� �� قرية ”بسر�'�1“  
' ”بوتر“، 'حياًنا كا1 ميشي Ìو 
 Aاö بستانه حيث كا1 يطلب قطف
كا1  كما  خلد�مه  'يقدمها  �لتو� 
ثنا�   Ä1ْ حد�' يأكلها.  يضا  هو 
حدهم  قد6ُ  صدمْت   1 �لتنـز¾ 
فلم  يد¾  من  فسقطت   � بعصا¾ 
ملعرفة   ��Aلو�  �� يلتفت   � يكن 
�جللسا�  ثنا� ' سقطها.  �لذ� 
�لنا�  'غ$ها عندما كا1 كث$ من 
 ¥  � �ملوعو/  �ملسيح  ير�فقو1 
يشبكو1  �خلد�6  بعض  كا1  نزهته 
�أليا/� 'يشكلو1 حلقة حوله � 
يتأ�¬  ال   Àح �لثالثة  �جلو�نب  من 
�جللسة  يا6   ¥ 'لكن  �ملشي،  ثنا� 
حيا	   ¥ �نعقد�   Áل� �ألخ$	 
�ملسيح �ملوعو/ � خر¸ حضرته 
للنـزهة �� ”بوتر“ (¥ �لشما?) 
�لنا� فصُعب  فر�فقه bع غف$ من 
عليه 1 ميشي، فذهب غ$ بعيد » 
عائًد�  كا1   � نه  تذكر  Aجع. 
من  �لنـزهة  من  �ملر��  �حد¬   ¥
طريق قرية ”بسر�'�1“ (¥ �ملشر^) 
'�� القا¾ ¥ �لطريق مر¿� نظا6 �لدين 
– �لذ� كا1 �بن عمه � �ال نه 
كا1 معاAًضا شديًد� له – 'كاÕ 1تًيا 
من قا/يا1 على حصانه فنـز? عنه 

�� جانب  ''قف  ¬ حضرَته A ملا 
�لطريق، 'سلَّم  على حضرته منحنًيا 

.�/بكل 
على   	Aملا� حد  سّلم  كلما  قو?: 
يضا   � كا1  �ليد  برفع  حضرته 

يرّ/ عليه برفع يد¾.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٢
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو?: 
متوسط �لقامة، حنطي �للو1، ممتلئ 
'ناعًما،  سبًطا  شعر¾  كا1  �لوجه. 
كا1 ممتلئ �لكّفني '�لقدمني،  '¿�/ 
عمر¾.  Õخر   ¥ �لشي�  بعض  '¿نه 
تعا�  �هللا  من  مهابة  هنا�  كانت 
'تقاسيم  'حتركاته  لونه   ¥ با/ية 
يلتقو1  �لذين  قلو�  'جهه. كانت 
 1به متتلئ حبًّا به، 'كانو� يشعر'1 
قو	 خفية جتذֲדم Ìو¾ �. مئا� 
�لنا� جا�'� �ليه مضمرين معاAضته 
ýAية  ملجر/  بصدقه  �قتنعو�  �م  �ال 
/ليل   � عن  يسألو¾   Ú' 'جهه 
Õخر. ما �ملهابة �لÁ  جتلت فيه � 
فقد '�جهه كث$ من �ألشقيا� بنيا� 
سيئة �ال  1 قو�هم خا�A عن فعل 

شي�.

 ëن �لرحيم. حدث�٧٣. بسم �هللا �لر
�ملولو� سيد �مد َسْرَ'A شا¾ نه ¥ 
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¿من �ملسيح �ملوعو/ � جا� قا/يا1 
برفقة  ”مر/�1“  مدينة  حُد سكا1 
”ميا1 �مد يوسف �ملر/��“ لتلقي 
�لعال¸ من �ملولو� نوA �لدين �خلليفة 
�أل'?. كا1 هذ� �لشخص معاAًضا 
باملجي�  'Aضي  للجماعة  شديًد� 
�� قا/يا1 بصعوبة بالغة، 'كا1 قد 
 1 ميا1 �مد يوسف  �شترÎ على 
يستأجر له بيًتا خاA¸ حي �أل�ديني 
¥ قا/يا1 ألنه لن يدخل ¥ حّيهم. 
على ية حا?، قد6 هذ� �لشخص �� 
قا6 خاA¸ حي �أل�ديني ' قا/يا1 
�ملحتر6  �ملولو�  يتلقى عال¸  خذ '
�لعو/	   /�Aفأ حتسن   Àح يا6  لعد	 
�� بيته. قا? له ميا1 �مد يوسف: 
لقد تيت �� قا/يا1 'قبل Aجوعك 
منها �آل1 /عو� 1 تز'A مسجدنا 
هنا، فرفض. فأصّر عليه ميا1 �مد 
 Îشتر� 'لكن  Aضي   Àح يوسف 
عليه 1 ¦تاA لزياAته 'قًتا ال يكو1 
فيه حد �أل�ديني 'ال مر¿� �ملحتر6 
�مد  ميا1   Aفاختا هنا�.  موجوً/� 
تى ' �لوقت  هذ�  مثل  له  يوسف 
شا�  'لكن   ،�Aملبا� �ملسجد   �� به 
قدA �هللا نه عند /خوله �ملسجد ُفِتح 
�ملوعو/  �ملسيح  لبيت  �لصغ$  �لبا� 
� '/خل حضرته �ملسجَد لعمٍل 
ما فوقعت نظر	 هذ� �لشخص على 

مامه  'خّر  فاضطر�   � �ّيا¾ 
.�Aًبايع فو'

 ëن �لرحيم. حدث�٧٤. بسم �هللا �لر
ميا1 فخر �لدين �مللتا� 'قا?: جا� 
'�لد� �� قا/يا1 على عهد �ملسيح 
�ملوعو/ �، 'كا1 معاAًضا شديًد� 
كالًما  يتكلم  فظل  �للسا1  'بذ�� 
قا/يا1.   �� 'صوله  بعد  الئق  غ$ 
'كا1 يقو? - 'هو ¥ ملتا1- ��� 
 �قابلُت مر¿� فسألعنه ¥ 'جهه، 
سأقو? له ¥ 'جهه ما قوله هنا ¥ 
ملتا1- '�لعيا� باهللا. على ية حا?، 
خذته �� حضرته �. فلما جا� 
�حتر�6  بكل  '�لد�  'قف  حضرته 
» جلس ¥ �خللف خائًفا نوًعا ما، 
يضا،  Õخر'1  �ملجلس   ¥ 'كا1 
جالًسا  بينهم  خطاًبا  فألقى حضرته 
يأتينا   1 نريد  بأننا  قوله   Aكّر'
'يسألونا  كالمنا  'يسمعو�  �لنا� 
عليهم  لإلنفا^  مستعد'1  Ìن  بل 
'ال،  يأتو1  ال  �لنا�  'لكن  يضا، 
 ���  « صامتني،  جلسو�  تو�   ���  «
Aجعو� �� منطقتهم تكلمو� ضدنا. 
باختصاA قد فّصل � ¥ �ملوضو  
¥ خطابه هذ� 'بّلغ �حلضوAَ /عوَته 
مر�ٍ� عديد	.  �لكال6  'حّثهم على 
 Ú نهكا1 '�لد� سليط �للسا1 �ال 

على  ُختم  'كأنه  شفة  ببنت  ينبس 
�ملجلس  هذ�  من  قمنا  فلما  لسانه. 
 Ú تتكلم هنا�؟ لكنه Ú سألُته: ملا��

½بë جو�ًبا مفيًد�. 
يقو? ميا1 فخر �لدين: كا1 خطابه 
� عامًّا 'Ú يتوّجه �� '�لد� ¥ 

خطابه.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٥
�لثا�  �خلليفة  �ملؤمنني  م$  حدثنا 
جا�  'قا?:   � �ملوعو/  للمسيح 
سكا1  من  هند'سي  قا/يا1   ��
غجر�� مع موكب حد �ألعر��، 
'كا1 هذ� �لشخص ماهًر� ¥ �لتنومي 
�ملغناطيسي، فقا? لبعض Aفقائه: ما 
للقا�  فتعالو� نذهب  قا/يا1  /منا ¥ 
يرّكز   1  �� يهد�  'كا1  �ملر¿�. 
على حضرته ¥ �ملجلس '½R¾ على 
بعض �حلركا� �ملشينة. فلما لقيه ¥ 
�ملسجد خذ يلقي عليه تأث$ ِعلِمه، 
'لكن بعد قليل خذته �لرجفة فجأ	، 
عَمله   'بد 'جلس  قو�¾  فاستجمع 
 Äخر¬ بينما ظل � يتحدمر	 
كاملعتا/، �ال 1 هذ� �لشخص صيب 
بالرجفة �لشديد	 مر	 خر¬ 'خر¸ 
مر	  عا/   « ¡يف  صو�  فمه  من 
قليل  بعد  خر¬ �� صو�به، 'لكنه 
�ملسجد  من  مسرًعا  'هر�   صر
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يلبس   1  1'/  ¸Aلد� من  'نز? 
نا� ' ¾ýفقاA سر  خلفهحذ��¾، 
Õخر'1 'مسكو� به ''�سو¾، فلما 
فا^ 'عا/ �� صو�به قا?: �نë خب$ 
'قد  �ملغناطيسي،  �لتنومي  علم   ¥
لقي على مر¿� تأث$ علمي  1 �/A
هذ� 'جعله يقو6 ¥ �ملجلس ببعض 
يت A كز� عليهA للغو. 'لكن ملا�
يتقد6  سًد�   ëم مقربٍة  على  مامي 
صابت جسد�  قر�  فلما  Ìو�، 
�ستجمعت   ëن �ال  شديد	  Aجفة 
نفسي  'ُلمُت  خر¬  مر	   õقو
'øي.  نتيجة  نشأ  �خلو�  هذ�   1
فقّويت قلb' Ûعت قوA' õّكز� 
�لتأث$  �لقا�  'حا'لت  �ملر¿�  على 
�لك   1 فجأ	  فريت  قو	.  بكل 
�ألسد هاëb ثائًر� فصرخت عفوًيا 
'هربت. يقو? �خلليفة �لثا�: صبح 
�ملوعو/  �ملسيح  �لشخص Óتر6  هذ� 
�لو�قعة 'ظل ير�سله  � بعد هذ¾ 

طو? حياته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٦
�مد  �ملنشي  �ملرحو6  كا1  قو?: 
�كر  عند  يقو?  �لكفوAثلو�   �A'A
تّو�قني  كنا   :� �ملوعو/  �ملسيح 
لرýية 'جهه �، '��� كنا مرضى 

فكنا ُنشفى مبجر/ ýAية 'جهه.

من  �ملنشي  �ملرحو6  كا1  قو?:   
ُيَعّد   1 'ينبغي  �لقد�مى  �ملخلصني 
�ملسيح   Û� من  �أل'?  �لصف   ¥

�ملوعو/ �.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٧
�خلليفة  �لدين   Aنو �ملولو�   ëحدث
�ملوعو/  �ملسيح  خر¸  'قا?:  �أل'? 
�طة   �� 'صل  فلما  لسفٍر   �
 ¥ تأخً$�  هنا�   1 علم   Aلقطا�
�لقطاA فأخذ يتمشى  موعد 'صو? 
¬ �لك �ملولو� A مع ¿'جته، فلما
عبد �لكرمي - �لذ� كا1 يتسم بطبع 
غيوA '�س – جا� �ّ� 'قا?: كث$ 
ههنا،  موجو/'1  يضا  �لغربا�  من 
 ¥ حرَمه  ُيجلس   1 حلضرته  فقل 
�لدين:   Aنو �ملولو�  قا?  ما.  مكا1 
له  قو?   1 ستطيع  ال  له:  قلت 
�لك، ميكنك 1 تقو? له بنفسك. 
�لكرمي  عبد  �ملولو�  عند  يبق   Ú
 �� بنفسه  1 �هب  �ال  Õخر   Aخيا
يكثر  سيد�،  'قا?:   � حضرته 
 ¥ حرمكم  فأجلسو�  ههنا،  �لنا� 
/عك   :� فقا?  منفصل.  مكا1 
من هذ�، لسُت مقتنًعا ֲדذ� �لنو  من 
1 ½لس حد ¿'جته  ��حلجا�. (
¥ مكا1 '½لس هو ¥ مكاÕ 1خر 
يقو?  �ملترجم)  �لنا�-  من  خوفا 

عبد  �ملولو�  عا/  �ملحتر6:  �ملولو� 
له:  فقلت  سه، A مطرقا   �ّ� �لكرمي 
هنا  (�لقصد  A/َّ�؟!  تلقيت  هل 
كنت   ëن  Éملع�' �ملز�حي،  �لعتا� 
مصيًبا عندما �متنعت من قو? �لك 
للمسيح �ملوعو/ �، ألنه ال يليق، 
�جلو��  فتلقيت   �َAصر لكنك 

نفسه. - �ملترجم)

٧٨. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. لقد 
�ملولو�   � �ملوعو/  �ملسيح  /عا 
�لبيت   �� �أل'?  �خلليفة  �لدين   Aنو
�د  �Aخونا �لصغ$ مبايو6 كا1 
جالًسا  Õنذ��   � كا1  مريًضا. 
 Ú' على �لسرير �ملوضو  ¥ �لباحة
يكن ¥ �لباحة شي� مفر'Õ Æخر، 
على  'جلس  �ملحتر6  �ملولو�  فأتى 
فقا?   ،� سرير¾   عند   �Aأل�
قا?  �لسرير.  على  �جلس   :�
�ملولو� �ملحتر6: سيد�، نا جالس، 
''ضع   �Aأل� من  قليال  '�Aتفع 
له  قا?  ملا  'لكن  �لسرير،  على  يد¾ 
� مر	 خر¬ قا6 �ملولو� �ملحتر6 
'جلس على حافة �لسرير من ناحية 

�ألقد�6. 
'�أل/�  �لطاعة  ميز	  كانت  قو?: 
 	'A� بلغت  قد  �ملحتر6  �ملولو�   ¥

�لكما?.
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التقوى

لقد 	ستقطب تأث� 	لشبكا
 	الجتماعية 
	هتما�  مستخدميها  على  	النترنت   $
'مؤخر	  ش).   
*اال  $ 	لباحثني 
6قت نو	قيس 	خلطر 	لد1	سة 	ل0 نشرִדا 
غرينفيلد"،  "سو<	=  	ل?يطانية  	لباحثة 
حيث   Aألعصا	' 	ملخ   $ 	ملختصة 
من   Gكب� نسبة   =I خالJا  من  Iثبتت 
مستخدمي "	لفيسبوM" '"تويتر" لديهم 

.Oصبيا Mسلو
	الجتماعية   
	لشبكا  Qهذ  
Iنشأ لقد 
 
جيال ال يقد1 على 	لتركيز سوS لفتر	
	لصغا1.   Vكاألطفا  Xيتصر'  Gجيز'
 'I غالبا ما ُيلحو= على تلقي 61 فعل'
جو	A، '_لك لعد� 	حتكاM 	ملستخد� 
 =I 	لطبيعي  فمن  Iمامه.  قابع  بإنسا= 
 
يفهم 	ملرd 	لر6 من خالV ن?	
 	لصو
 6'61 Iما  eليه.  	ملُتكَلم  'جه  مالمح   'I
 
	لشبكا  Vستعما	 على  	ملدمنني  فعل 
 
	لتفاعال من  خالية  فإhا  	الجتماعية 
	لبشرية 	لطبيعية. 'ال تنكر 	لباحثة 'جو6 

'لكنها  	الجتماعية   
للشبكا  
ieابيا
 "
"	لتفاها بالكث� من   Gdا مملوhI  Sتر
'خصوصا $ موقع "تويتر". ففي 	لو	قع 
 'I فال=  Iكل  ما_	  حقا  يهّمه  Iحد  ال 
 lلنو	 	لفطو1. مثل هذ	عال= $ 'جبة 
من 	لنصوm 	لقص�G على "تويتر" ترسم 
$ 	لذهن صوG1 طفل صغ� يرغب 6	ئما 

$ مبا1كة Iمه على ما يقو� به. 
فاJّم 	لشاغل لعد6 متز	يد من مستخدمي 
"فيسبوM" يكمن $ جذA 	نتباQ 	آلخرين 
 pe   ،
نشاطا من  به  يقومو=  ما   pe
 Xيعّر 
16جة I= قسما كب�	 منهم با
نفسه فقط من خالV ما يعرفه 	آلخر'= 
عنه 'من خالV نظرִדم eليه. 'هكذ	 يفقد 
'يصبح  بنفسه  _	ته  تقييم  على   G1لقد	
 =I بi 	_$ "ما 	لشاغل منحصر	شغله 
 Vينا' "Mلفيسبو	ينشر لكي يليق مبقا� "

eعجاA 	آلخرين. 
بعض   Gحيا  =I هو  	لقلق  يث�  'ما 
 Vصبحت تتمحو1 فقط حوI mألشخا	

 wلعص	جلها< 	فإ= بنية  "G1لفأ	 
"نقر	
 Sلد' mألشخا	 dهؤال Sللمخ تتغ� لد
	لكمبيوتر،   AلعاI  $ يبالغو=  	لذين 
مشكلة  خاصة   Aلشبا	 يو	جه  'هكذ	 
 dثناI بالعينني  	لتو	صل  على   yحلفا	  $
	ملحا6ثة 'يعجز'= عن تفس� لغة 	جلسد 
'ن?G صو
 من ُيحا6ثهم. 'هذ	 يؤ6} 
 {I 	لعاطفي  	لتقمص   pe عا�  بشكل 

	لشعو1 باآلخر '	لتعاطف معه.
'$ '	قع 	ألمر e= صلب 	ملشكلة ليس 
$ 	النترنت 'ال $ 	لشبكا
 	الجتماعية 
$ حد _	ִדا، 'eمنا $ 	جلرعة 	ل0 نأخذها 
على  	لكث�ين  6eما=   Vخال من  منها 
 Qئد هذ	لباحثة بفو	  Xا. 'تعترJستعما	
'كمية  تقدمها  	ل0   
'	خلدما 	ملو	قع 
منها،  عليها   dملر	 	ل0 �صل   
	ملعلوما
بني  شاسعا  فرقا   Mهنا  =I  Sتر hIا  eال 

	ملعلوما
 'بني 	ملعرفة.
www.dw-world.de عن موقع Xبتصر
مسا
ة �لصديق �مد عبد 	ملطلب (تونس)

�ألفاضل  قر�ئها  �بد�عا�  لنشر  �لز��ية   �"�لتقو#" هذ (سر'  +صص 
بغض �لنظر عن �نتما�2ִדم �لدينية ��ملذهبية.

" 	ألفكا1 	ملطر'حة تع? عن مو	قف Iصحاֲדا 'ليس بالضر'G1 عن مو	قف 	جلماعة "
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